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Αναμενόμενες οι μετεγγραφές 
φοιτητών από τις σχολές της 

Ορεστιάδας

Καθησυχαστικοί ο Αντιπρύτανης Φώτης Μάρης και 
ο Κοσμήτορας Σπύρος Γαλατσίδας. 688 φοιτητές 

αποχωρούν συνολικά από το ΔΠΘ ▶ 6

H ΓΝΩΜΗ

Συνεχίζεται η λειτουργία του μετά από απόφαση Σταϊκούρα. 
Αντιπροσωπεία του Εβρου με τη συμμετοχή βουλευτών, του 

Μητροπολίτη και του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης συναντήθηκε 
με τον Υπουργό Οικονομικών

▶ 8

Δεν κλείνει το υποκατάστημα της 
Εθνικής Τράπεζας στις Φέρες

Πανελλήνιες 2022: 
Ξεκινούν οι αιτήσεις 

συμμετοχής των 
υποψηφίων 

Τι πρέπει να γνωρίζουν 
οι υποψήφιοι

Instagram live από 
την εθελοντική 

ομάδα Διδυμοτείχου 
"αποΔΙΔω" 

«Γυναίκες: Στερεότυπα 
και μύθοι στον 

εργασιακό χώρο»

▶ 8

▶ 16

▶ 3

Γεγονός η πρώτη χορήγηση 
μονοκλωνικών αντισωμάτων 
στο νοσοκομείο 
Αλεξανδρούπολης  
ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ 
ΧΩΡΟ ΣΤΗ 
ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ, 
ΣΕ ΜΗ 
ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟ 
ΑΣΘΕΝΗ   

 ● Το μήνυμα του Διευθυ-
ντή της Πνευμονολογικής 
Κλινικής του ΠΓΝΑ Πασχά-
λη Στειρόπουλου

● Τι υπογράμμισε για το 
νέο «όπλο», για τον εμβο-
λιασμό και για τα υπόλοι-
πα μέτρα προστασίας στην 
αντιμετώπιση της πανδημί-
ας του κορονοϊού.

● Δύο ακόμη θάνατοι 
από κορωνοϊό το τελευ-
ταίο 24ωρο, 14 άτομα χθες 
στη ΜΕΘ

● Τι δείχνουν οι αριθμοί 
των θανάτων για τους 
ανεμβολίαστους άνω των 
60 ετών

Αίθουσες ρομποτικής σε Αίθουσες ρομποτικής σε 
Αλεξανδρούπολη και Σουφλί    Αλεξανδρούπολη και Σουφλί    

Παύλος Γερουλάνος: «Αυτό Παύλος Γερουλάνος: «Αυτό 
είναι το σχέδιό μας για τη χώρα είναι το σχέδιό μας για τη χώρα 
και την Παράταξη»  και την Παράταξη»  

Αποκαλυπτήρια για το μνημείο 
πεσόντων πυροσβεστών στην 

Κομοτηνή
Αφορμή για τη δημιουργία του ο αδόκητος 

θάνατος του Εβρίτη Ιωάννη Ζαφειρόπουλου  
στις πλημμύρες του Απαλού

▶ 7

Με τον Οικουμενικό Πατριάρχη 
κ. Βαρθολομαίο συναντήθηκε

 ο Σταύρος Κελέτσης

▶  4  4

▶ 4

▶ 9

▶ 5



ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
www.gnomionline.gr

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
EΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (ΣΗΠΕ)

Είπαν

Η ΓΝΩΜΗ
2  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1805
Ο Ναπολέων Βοναπάρτης νικά στη 
Μάχη του Αούστερλιτς τις ενωμέ-
νες δυνάμεις των Αυστριακών και 
των Ρώσων.

1823
Ο αμερικανός πρόεδρος Τζέιμς 
Μονρόε σε ομιλία του στο Κογκρέ-
σο απαιτεί να μειωθεί η επιρροή των 
Ευρωπαίων στο δυτικό ημισφαίριο. 
Ο λόγος του αυτός θα μείνει στην 
ιστορία ως Δόγμα Μονρόε. Στην ίδια 
ομιλία του αναγνωρίζει ότι έχει δη-
μιουργηθεί ήδη κυρίαρχη ελληνική 
επικράτεια και προτείνει στο Αμερι-
κανικό Κογκρέσο την αποστολή αμε-
ρικανού πρεσβευτή στην Ελλάδα.

1824
Οι Κυβερνητικοί του Κουντουριώ-
τη καταλαμβάνουν την Τριπολιτσά, 
έδρα των Αντικυβερνητικών του Κο-
λοκοτρώνη κατά τις εμφύλιες συ-
γκρούσεις στη διάρκεια της Ελλη-
νικής Επανάστασης.

1971
Οι εμίρηδες του Κόλπου κηρύσσουν 
την ανεξαρτησία τους από τη Με-
γάλη Βρετανία και δημιουργούν τα 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

1979
Ο Νίκος Γκάλης κάνει το ντεμπού-
το του στο ελληνικό μπάσκετ με την 

ομάδα του Άρη και σημειώνει 30 πό-
ντους σε αγώνα της ομάδας του με 
τον Ηρακλή.

Γεννήσεις
1923
Μαρία Κάλλας, ελληνοαμερι-
κάνα λυρική καλλιτέχνιδα. (Θαν. 
16/9/1977)

1944
Διονύσης Σαββόπουλος, έλληνας 
τραγουδοποιός.

Θάνατοι
2008
Μαργαρίτα Καραπάνου, ελληνίδα 
συγγραφέας. Το μυθιστόρημά της 
«Ο Υπνοβάτης» θεωρείται ένα από 
τα κορυφαία της νεοελληνικής πε-
ζογραφίας. (Γεν. 1946)

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 
efimerida-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

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα Ο καιρός σήμερα

3-4

10...14

2...12

Ανατολή - 07:21
Δύση - 16:49

2...12

3...14

Βουτηγμένοι στα χρέη δήμοι και νοσοκομεία

«Βουτηγμένοι» στα χρέη είναι δήμοι, περιφέ-
ρειες και νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα, με την 
περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
να κατέχει σημαντικό μερίδιο στις ληξιπρόθεσμες 
οφειλές προς τρίτους. 

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης όφειλε σε ιδιώτες στα τέλη Σεπτέμβρη 
2012 2.652.751,00, ενώ ο Δήμος Σαμοθράκης 
ανήκει σε αυτούς που δεν οφείλουν τίποτα. Ιδιαί-
τερα μεγάλο είναι το χρέος των Δήμων Σουφλίου 
και Διδυμοτείχου, ο Δήμος Ορεστιάδας εμφανί-
ζεται πιο τακτοποιημένος σε σχέση με τους υπό-
λοιπους καθώς χρωστά 421.138,00 ευρώ, ενώ 
στην Θράκη πρωταθλητής στις οφειλές εμφανί-
ζεται ο Δήμος Αλεξανδρούπολης με 3.544.000 €

Βουτηγμένα στα χρέη είναι και τα Δημόσια Νο-
σοκομεία εξαιτίας της υποχρηματοδότησης αλλά 
και την οικονομικής κατάρρευσης του ΕΟΠΥΥ. 
Το πανεπιστημιακό γενικό νοσοκομείο Αλεξαν-
δρούπολης, το Σεπτέμβριο του 2012 είχε οφει-
λές ύψους 41.928.298 ευρώ και το νοσοκομείο 
Διδυμοτείχου 7.127.698 ευρώ.

3
ΔΕΚ
2012

2-3
2-3
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Μικρογνωμικά

O Α.Ο Ξάνθη Π.Α.Ε, τιμώντας την 25η Νοεμβρίου (διεθνής ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά 
των γυναικών) και συνεχίζοντας τις δράσεις για την εξάλειψη της έμφυλης βίας, έδωσε την δυ-
νατότητα στις γυναίκες να παρακολουθήσουν δωρεάν το παιχνίδι της Κυριακής (28/11), στέλνο-
ντας ένα ηχηρό μήνυμα 

Πρόκειται για δραστηριότη-
τες logistics που στο παρελ-
θόν πραγματοποιούνταν από 
τη Βαλτική, ενώ τώρα γίνονται 
μέσω της Αλεξανδρούπολης… 
δεν υπάρχει τεράστια συσσώ-
ρευση. Παρακολουθούμε στε-
νά τις εξελίξεις.
  
Π. ΚΑΡΑ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΥΠ. ΑΜΥΝΑΣ 
ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Είπαν

Όταν διακινδυνεύεται το 
επίπεδο διαβίωσης ενός 
ανθρώπου από την επιβο-
λή ενός προστίμου και μά-
λιστα όχι άπαξ αλλά κάθε 
μήνα, εκεί υπάρχει ζήτημα.   

Χ. ΤΣΙΛΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Photo   Shoot

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας 
Υγείας ανακοίνωσε το απόγευμα της 
Τετάρτης (1/12) ότι τα εργαστηρια-
κά επιβεβαιωμένα νέα κρούσματα του 
κορονοϊού είναι 6.196 εκ των οποί-
ων τα 151 στον Έβρο. Την εβδομάδα 
22-28/11, το σύνολο των ασθενών 
ηλικίας 4-18 ετών είναι 10.719, απο-
τελώντας το 24% (όπως και την προ-
ηγούμενη εβδομάδα) στο σύνολο των 
κρουσμάτων.

Η κατανομή των νέων κρουσμάτων 
σήμερα του κορονοϊού στην ΑΜΘ, ανά 
περιφερειακή ενότητα, είναι η εξής:

• Δράμα 31  • Έβρος 151
• Καβάλα 52   •  Ξάνθη 53
• Ροδόπη 53  
Το Rt για την επικράτεια βάσει των 

κρουσμάτων εκτιμάται σε 1.04 (95% 
ΔΕ: 0.96 - 1.12).

Ο αριθμός των ασθενών που νοση-

λεύονται διασωληνωμένοι είναι 690 
(61.0% άνδρες).

Η διάμεση ηλικία τους είναι 64 έτη. 
To 79.9% έχει υποκείμενο νόσημα ή/
και ηλικία 70 ετών και άνω. Μεταξύ 
των ασθενών που νοσηλεύονται δι-
ασωληνωμένοι, 550 (79.71%) είναι 
ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμέ-
νοι και 140 (20.29%) είναι πλήρως εμ-
βολιασμένοι.

Οι εισαγωγές νέων ασθενών 
Covid-19 στα νοσοκομεία της επικρά-
τειας είναι 507 (ημερήσια μεταβολή 
+28.68%). Ο μέσος όρος εισαγωγών 
του επταημέρου είναι 466 ασθενείς.

Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων 
είναι 38 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη), 
ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων 
είναι 78 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).

Γ.Π.

Κορωνοϊός: 6.196 νέα κρούσματα 
σήμερα αυξάνονται ανησυχητικά 

οι διασωληνωμένοι

Μπράβο στη νεαρή Μυρτώ

Αλλα ήθη, άλλη κουλτούρα
Όταν εμείς χτίζαμε Παρθενώνες αλλού τρώ-

γανε βελανίδια. Γι' αυτό σήμερα στις τέσσερις 
από τις πέντε Βόρειες Χώρες οι πρωθυπουργοί 
είναι γυναίκες:

Σάνα Μάριν στη Φινλανδία, Μέτε Φρέντρικ-
σεν στη Δανία, Κάτριν Γιάκομπσοντιρ στην Ισλαν-
δία, Μαγνταλένα Άντερσον στη Σουηδία. 

(σ,σ: Η νέα Σουηδή υπουργός αρμόδια τα τα 
σχολεία, η Λίνα Άξελσον Κίλμπλομ, έγινε σήμερα 
το πρώτο διεμφυλικό άτομο που έγινε υπουργός 
στη σκανδιναβική αυτή χώρα, ένα χρόνο αφού 
αυτό είχε γίνει στο Βέλγιο, για πρώτη φορά τό-
τε στην Ευρώπη).

Χάρης Γολέμης

Τα πιο θερμά συγχαρητήρια στη 
μαθήτρια του Δημοτικού Ωδείου Αλε-
ξανδρούπολης Μυρτώ Ερίκογλου, για 
την κατάκτηση του Α’ Βραβείου στον 
3ο Πανελλήνιο Μουσικό Διαγωνισμό 
"Τάσος Παππάς" 2021 της Χ.Α.Ν.Θ. 
στην Α' κατηγορία πνευστών-φλά-
ουτο (13 ετών-16 
ετών), εκφράζει η 
δημοτική μας αρ-
χή. «Συγχαρητήρια 
για την επιμονή, τη 
σκληρή δουλειά και 
προσπάθεια!  Συγ-
χαρητήρια επίσης, 
αξίζουν στην κα-
θηγήτρια φλάου-
του του Ωδείου μας 
Ρεβέκκα Μελετιάδη 
Rebecca Meletiadis 
που με την κατάλ-
ληλη καθοδήγηση, 
τις διδακτικές μεθό-
δους και την υπο-
στήριξή της η Μυρ-

τώ κατάφερε να κατακτήσει τον στόχο 
της αλλά και στη διευθύντρια του ΔΩΑ 
Meropi Kollarou για την αμέριστη αγά-
πη και στήριξη που παρέχει προς όλες 
και όλους τους σπουδαστές και καθη-
γητές/τριες του ωδείου μας!»

Γ.Π.

Καλή επιτυχία στο Σουφλί μας!  
Ανακοινώνονται σήμερα τα αποτελέ-

σματα του Διαγωνισμού Best Tourism 
Villages by UNWTO. Το Σουφλί διεκ-
δικεί μια θέση ανάμεσα στα καλύτερα 
τουριστικά χωριά του κοσμου.

Καλή επιτυχια στο Σουφλί!
Καλή επιτυχία σε ολους τους δια-

γωνιζόμενους!
Η τελετή ανακοίνωσης των αποτελε-

σμάτων θα μεταδοθεί αυριο ζωντανά, 
απευθείας απο τη Μαδρίτη στον ακό-
λουθο σύνδεσμο:

https://youtube.com/watch?v=1y8
caT35Phk&feature=share
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Ο Παύλος Γερουλάνος δη-
μοσιεύει σήμερα την "Αναγέν-
νηση: Το σχέδιό μας για τη 
Χώρα και την Παράταξη" την 
ολοκληρωμένη πολιτική του 
πρόταση, εν όψει των εκλογών 
της 5ης Δεκεμβρίου. 

Βασική αρχή της δημοκρα-
τίας που πρεσβεύει η Αναγέν-
νηση είναι ο ανοιχτός διάλογος 
και η σύνθεση απόψεων. Σε 
αυτό το πλαίσιο, συμμετέχει σε 
κάθε προσπάθεια για τη χώρα 
και τον χώρο που σέβεται τα 
δικαιώματα των Ελλήνων και 
διεκδικεί την αποσυγκέντρωση 
εξουσίας με σκοπό την αποσυ-
γκέντρωση του πλούτου, χωρίς 
όρους ή προϋποθέσεις.

Πρόθεση της Αναγέννησης 
είναι να συμβάλλει εποικοδο-
μητικά και να προσδώσει αξία 
στον πολιτικό χώρο που πά-
ντα πίστευε και πιστεύει στη 
συμβολή της Ελλάδας και του 
απανταχού Ελληνισμού στην 
παγκόσμια πρόοδο και άρα στη 
σημασία της ελευθερίας και 
της ανεξαρτησίας μας.

Στον πολιτικό χώρο που πί-
στευε και πιστεύει στη δυνα-
τότητά μας και στο δικαίωμά 
μας να συνδιαμορφώνουμε το 
μέλλον μας χωρίς άγχος και 
καταπίεση. Στο χώρο που πί-
στευε και πιστεύει στην απε-
ριόριστη δυνατότητα των δυ-
νάμεων μας να δημιουργούν, 
όταν είναι ελεύθερες από ό,τι 
σήμερα τις καταδυναστεύει.

Σκοπός της Αναγέννησης
Σκοπός της Αναγέννησης εί-

ναι να τις παρακολουθεί και να 
τις επεξεργάζεται προς όφε-
λος της ελληνικής κοινωνίας 
και των κοινωνικών στρωμά-
των που επηρεάζονται θετικά 
ή αρνητικά από αυτές και να 
συνεργάζεται με όλες τις προ-
οδευτικές δυνάμεις που ανα-
γνωρίζουν αυτές τις τάσεις ως 
σημαντικές για το μέλλον του 
τόπου.

Η ιστορική διαδρομή αυτού 
του χώρου έχει αποδείξει ξανά 
και ξανά ότι η Ελλάδα προχω-
ρά μπροστά όταν το πολιτικό 
σύστημα δείχνει εμπιστοσύνη 
στον Έλληνα και την Ελληνί-
δα και δημιουργεί δομές στις 
οποίες μπορούμε να δημιουρ-
γήσουμε και να εκφραστούμε 
ελεύθερα. Δηλαδή σε δομές 
που μας παρέχουν πολιτική 
ισχύ και δημοκρατικό έλεγχο 
της εξουσίας.

Σε μήνυμά του που έχει 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 
του, yeroulanos.gr αναφέρει: 

Φίλες και φίλοι, 
Το 2017 παρουσίασα την 

Αναγέννηση, ένα πολιτικό κεί-
μενο με το οποίο εξήγησα πως 
οι αρχές και οι αξίες του Πα-
νελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινή-
ματος είναι σήμερα επίκαιρες, 
απαίτηση της κοινωνίας.  

Σήμερα δίνω στη δημοσι-
ότητα την Αναγέννηση ΙΙ, ένα 
πολιτικό κι αναπτυξιακό σχέ-
διο που θα δώσει κατεύθυνση 

στον προοδευτικό χώρο, νέα 
πνοή στην Ελλάδα κι ελπίδα σε 
κάθε Ελληνίδα και Έλληνα ότι 
η πολιτική μπορεί να γίνει ξα-
νά φορέας θετικών αλλαγών 
στη χώρα. 

  Είναι το αποτέλεσμα συ-
νεργασίας εξαιρετικών συνερ-
γατών του επιτελείου μου και 
συνδυάζει τις διεθνείς κι εγ-
χώριες τάσεις στην προοδευ-
τική σκέψη με την προσωπική 
και ομαδική εμπειρία όλων μας 
από την Ελληνική αγορά και τη 
Δημόσια Διοίκηση.  

Την παρουσιάζω εν όψει των 
εσωκομματικών εκλογών του 
Κινήματος Αλλαγής για να στη-
ρίξω την υποψηφιότητά μου με 
θέσεις στις οποίες πάντα επέμε-
να και γιατί πιστεύω ότι αυτές 
οι εκλογές είναι κρίσιμες για τη 
χώρα και τον χώρο μας.    

Στόχοι της Αναγέννησης 
είναι η Αποσυγκέντρωση της 
Εξουσίας, ως προϋπόθεση για 
τη δίκαιη κατανομή του πλού-
του και η ανάπτυξη της Πατρι-

ωτικής Οικονομίας, ως θεμέλιο 
πάνω στο οποίο θα χτιστεί και 
πάλι η μεσαία τάξη στην Ελ-
λάδα. 

Η Αποσυγκέντρωση της 
Εξουσίας σε φορείς όπως η Το-
πική Αυτοδιοίκηση, τα Επιμελη-
τήρια, τα τοπικά Πανεπιστήμια, 
οι Συνεταιρισμοί και οι Ομάδες 
Παραγωγών είναι μια ριζοσπα-
στική πρόταση για τη διοικητική 
μεταρρύθμιση της χώρας, βασι-
κή προϋπόθεση για να αξιοποι-
ήσουμε τον απίστευτο πλούτο 
που μένει αδρανής στη χώρα 
μας, να διευρύνουμε την παρα-
γωγική βάση της χώρας και να 
αλλάξουμε παραγωγικό μοντέ-
λο. Όλα τα κόμματα ευαγγελίζο-
νται το τελευταίο, κανένα όμως 
δεν λέει πώς.

 Η πραγματικότητα είναι ότι 
για να εισπράξει το πολιτικό 
σύστημα εμπιστοσύνη από τις 
Ελληνίδες και τους Έλληνες 
πρέπει να δείξει πρώτο εμπι-
στοσύνη στις Ελληνίδες και 
τους Έλληνες και η Αποσυγκέ-

ντρωση της Εξουσίας είναι το 
πρώτο βήμα.

 Η Πατριωτική Οικονομία, 
η οποία βασίζεται στην ενερ-
γή δημιουργία νέων αγορών 
και στην προώθηση Ελληνι-
κών προϊόντων και υπηρεσι-
ών, επικεντρώνεται στα συγκρι-
τικά πλεονεκτήματα της χώρας, 
οργανώνει μικρομεσαίους Έλ-
ληνες επιχειρηματίες για να 
γίνουν ανταγωνιστικοί κι ανα-
δεικνύει τις ιδιαιτερότητες των 
τοπικών κοινωνιών. Απελευθε-
ρώνει αδρανείς δυνάμεις της 
κοινωνίας και πυροδοτεί κάθε 
δημιουργικό κύτταρο σε κάθε 
γωνιά της χώρας.

Για όσους αναρωτιούνται αν 
αυτά μπορεί να γίνουν στην Ελ-
λάδα λέω «και βέβαια γίνονται». 
Δεν είμαι περήφανος μόνο διότι 
πολλά από αυτά τα έχω κάνει 
από τις θέσεις ευθύνης μου αλ-
λά διότι τα έκανα και με εξαιρε-
τικούς συνεργάτες, Ελληνίδες 
και Έλληνες, που πιστεύουν ότι 
αυτή η χώρα μπορεί να σταθεί 

στα πόδια της αν απελευθερώ-
σει τις μεγάλες δυνάμεις που 
σήμερα αδρανοποιεί το πολιτι-
κό σύστημα. 

Σήμερα η χώρα οδηγείται σε 
νέα μνημόνια από μια ακόμα κυ-
βέρνηση της Νέας Δημοκρατί-
ας που πιστεύει ότι κάνοντας 
το ίδιο πράγμα θα έχει διαφο-
ρετικό αποτέλεσμα. Συγκεντρώ-
νει όλη την εξουσία στο Μαξί-
μου και οδηγεί τον πλούτο και 
τις επενδύσεις στα χέρια ελάχι-
στων ανθρώπων που δεν έχουν 
τίποτα πια να χάσουν αν η χώ-
ρα οδηγηθεί σε νέα χρεοκοπία.   

Αυτή η πορεία πρέπει να 
σταματήσει τώρα. Οι εκλο-
γές του Κινήματος Αλλαγής 
είναι το πρώτο βήμα για να 
δημιουργήσουμε πολιτικά κυ-
ρίαρχο αντιπολιτευτικό λόγο, 
οικοδομώντας πάνω στο κεκτη-
μένο  σοβαρής αντιπολίτευσης 
επί της αειμνήστου Προέδρου 
μας, Φώφης Γεννηματά και με-
τά κυβερνητικό πρόγραμμα που 
μπορεί να δημιουργήσει πλει-
οψηφικό ρεύμα και να πάει τη 
χώρα μπροστά. 

Η Αναγέννηση δείχνει το 
δρόμο. Είναι το πολιτικό σχέ-
διο στο οποίο πιστεύω και στο 
οποίο θα ήταν τιμή μου να αφι-
ερώσετε λίγο από τον χρόνο 
σας». 

Η πολιτική λύση ήταν 
πάντα στα χέρια μας.

 Για να αλλάξουμε το πολι-
τικό σύστημα και να απελευ-
θερώσουμε τις δυνάμεις της 
κοινωνίας, σωστά αυτή τη φο-
ρά, οι προοδευτικές δυνάμεις 
της χώρας θα πρέπει να ανα-
γνωρίσουμε το πολιτικό πα-
ράδοξο με το οποίο θα πρέ-
πει να συμβιβαστούμε, ότι για 
να διεκδικήσουμε με αξιώσεις 
την εξουσία πρέπει πρώτα να 
είμαστε εμείς έτοιμοι να την 
παραδώσουμε

• εκεί που ιστορικά πάντα 
πιστεύαμε ότι ανήκει:

• στα χέρια του Λαού που 
ταχθήκαμε να υπηρετούμε

Παύλος Γερουλάνος: «Το σχέδιό μας 
για τη Χώρα και την Παράταξη»

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ, ΕΝ 
ΟΨΕΙ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 5ης 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ      

«Η πολιτική λύση ήταν πάντα στα χέρια 
μας» σημειώνει ο υποψήφιος πρόεδρος 
του ΚΙΙΝΑΛ εξηγώντας το όραμά του

Στην Κωνσταντινούπολη, για την 
Θρονική εορτή του Αποστόλου Αν-
δρέα που φέτος συμπίπτει με τα 30 
χρόνια της ανάρρησης στον Οικου-
μενικό Θρόνο του Πατριάρχη κκ Βαρ-
θολομαίου, βρέθηκε αντιπροσωπεία 
της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης 
Ορθοδοξίας (ΔΣΟ), στην οποία συμ-
μετείχε ο Βουλευτής Έβρου Σταύρος 
Κελέτσης.

Τα μέλη της ΔΣΟ δέχτηκε τη Δευ-
τέρα στην έδρα του Πατριαρχείου στο 

Φανάρι, ο Οικουμενικός Πατριάρχης 
που του ευχήθηκαν για τη συμπλήρω-
ση των 30 ετών του στο Θρόνο και 
έλαβαν την ευλογία του. Ακολούθως 
η αντιπροσωπεία παρακολούθησε τον 
Εσπερινό στο Ναό του Αγίου Γεωργίου 
και την επόμενη μέρα την Πατριαρχική 
Θεία Λειτουργία, όπου παραβρέθηκαν 
εκπρόσωποι του Πάπα και άλλων χρι-
στιανικών δογμάτων και εκκλησιών.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης τα μέλη 
της Διακοινοβουλευτικής ξεναγήθηκαν 
την πρώτη ημέρα μετά την άφιξή τους, 
στην περίφημη Θεολογική Σχολή της 
Χάλκης φιλοξενούμενοι του Ηγουμέ-
νου-Επισκόπου Κασσιανού, στηρίζο-
ντας το δίκαιο και πάγιο αίτημα της 
επαναλειτουργίας της! Την Κυριακή 
το πρωί εκκλησιάστηκαν στον Ναό της 

Αγίας Τριάδας στη Χαλκηδόνα όπου 
λειτούργησε  ο Επιχώριος Μητροπολί-
της Γέρων κ.κ. Εμμανουήλ, από κοινού 
με τους ελάχιστους εναπομείναντες 
Ρωμιούς της Πόλης, με τους οποίους 
βρέθηκαν μετά και συζήτησαν για την 
καθημερινότητα και τα προβλήματά 
τους. Το απόγευμα της Κυριακής πα-
ραβρέθηκαν στα εγκαίνια της έκθεσης 
«Εικαστικά Ταξίδια στο Άγιον Όρος», 
με έργα των Doug Patterson και Tim 
Vyner, στο Ελληνικό Προξενείο στο 
Σισμανόγλειο Μέγαρο, ενώ τη Δευτέ-
ρα το πρωί επισκέφθηκαν το ιστορι-
κό ελληνορθόδοξο Νεκροταφείο στο 
Σισλί και κατόπιν την Αγιά Σοφιά. Η 
αποστολή αναχώρησε για την Αθήνα 
το βράδυ της Τρίτης.

Με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο 
συναντήθηκε ο Σταύρος Κελέτσης

Βρέθηκε στην Κων-
σταντινούπολη με την 
αντιπροσωπεία της 
Διακοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης Ορθοδο-
ξίας για την Θρονική 
Εορτή του Πατριαρ-
χείου
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Η χορήγηση των μονοκλω-
νικών αντισωμάτων για τον 
κορονοϊό ξεκίνησε και στην 
Αλεξανδρούπολη. Σε ειδι-
κά διαμορφωμένο χώρο στη 

Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, 
μη νοσηλευόμενος ασθενής 
έλαβε την Τρίτη 30/11 τη θε-
ραπεία από τους γιατρούς της 
Πνευμονολογικής Κλινικής του 

ΔΠΘ και τη φαρμακοποιό του 
νοσοκομείου.

Την είδηση γνωστοποίησε 
μέσω facebook  ο διευθυντής 
της Πνευμονολογικής Κλινικής 
του ΠΓΝΑ Πασχάλης Στειρό-
πουλος, ο οποίος υπογράμμισε  
ότι ο εμβολιασμός μαζί με τα 
υπόλοιπα μέτρα προστασίας 
(μάσκα, αποστάσεις, τήρηση 
κανόνων υγιεινής) συνεχίζουν 
να αποτελούν τον κύριο τρόπο 
αντιμετώπισης της πανδημίας 
του κορονοϊού. 

«Ένα ακόμη όπλο της επι-
στήμης είναι διαθέσιμο για 
τη θεραπεία των ασθενών 
με COVID-19 στην Περιφέ-
ρεια Ανατολικής Μακεδο-
νίας-Θράκης. Χορηγήθηκε 
σήμερα, στον πρώτο μη νο-
σηλευόμενο ασθενή, σε ειδικά 
διαμορφωμένο χώρο στη Μο-
νάδα Ειδικών Λοιμώξεων του 
Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, θε-
ραπεία με μονοκλωνικά αντι-
σώματα, από τους γιατρούς 
της Πνευμονολογική Κλινική 
ΔΠΘ – ΠΓΝ Αλεξανδρούπο-
λης σε συνεργασία με τη φαρ-
μακοποιό του νοσοκομείου κ. 
Έλσα Τομπαΐδου. Δεν πρέπει 
να ξεχνάμε ωστόσο ότι, ο εμ-
βολιασμός μαζί με τα υπόλοι-
πα μέτρα προστασίας (μάσκα, 
αποστάσεις, τήρηση κανόνων 
υγιεινής) συνεχίζουν να απο-
τελούν τον κύριο τρόπο αντι-
μετώπισης της πανδημίας», 
έγραψε στο Facebook ο Ανα-
πληρωτής Καθηγητής Πνευ-
μονολογίας, Πασχάλης Στει-
ρόπουλος.

Τι δείχνουν οι αριθμοί 
των θανάτων για τους 
ανεμβολίαστους άνω των 
60 ετών

Ο βαρύς φόρος αίματος 
που πληρώνει η Μακεδονία και 
η Θράκη οδήγησε τους επιστή-
μονες σε σημαντικά συμπερά-
σματα σχετικά με τις πιθανές 
αιτίες που οδηγούν σε αυξη-

μένη θνησιμότητα στη συγκε-
κριμένη γεωγραφική περιοχή, 
μέσα από τη χρήση των ειδι-
κών μαθηματικών μοντέλων.

Όπως αποδεικνύεται, από 
την έναρξη των εμβολιασμών 
τον περασμένο Ιανουάριο και 
μέχρι σήμερα, η συντριπτική 
πλειοψηφία των περιοχών 
που εμφανίζουν τη μεγαλύ-
τερη θνησιμότητα, είναι όσες 
έχουν τη χαμηλότερη εμβολια-
στική κάλυψη στους ηλικιωμέ-
νους άνω των 60 ετών.

Η μελέτη που πραγματοποί-
ησε το Πανεπιστήμιο Κρήτης 
διαπίστωσε πως, από την αρ-
χή της πανδημίας και μέχρι σή-
μερα στην Κεντρική Μακεδο-
νία έχουν καταγραφεί περίπου 
2.900 θάνατοι ανά 1 εκατομ-
μύριο πληθυσμού. Αντίστοιχα 
στην Ανατολική Μακεδονία και 
Θράκη ήταν πάνω από 2.000.

Στην ίδια λογαριθμική κλί-
μακα, στην Κρήτη και το νότιο 
και βόρειο Αιγαίο οι θάνατοι 

δεν ξεπερνούν τους 600 με 
630, κάτι που σημαίνει πως 
στις συγκεκριμένες περιοχές 
εντοπίζεται έως και πέντε φο-
ρές χαμηλότερη θνησιμότητα 
από την Κεντρική Μακεδονία.

Ακόμη και στην Αττική οι 
θάνατοι ανά ένα εκατομμύ-
ριο πληθυσμού καταγράφονται 
στους 1.450, δηλαδή σχεδόν 
οι μισοί από 2.850 της βόρει-
ας Ελλάδας, παρά το γεγονός 
ότι η Αθήνα, είναι το μεγαλύ-
τερο και πιο πυκνοκατοικημέ-
νο αστικό κέντρο της χώρας 
και ως εκ τούτου, περισσότε-
ρο “ευάλωτο” στη διασπορά 
του ιού.

Αντιστρόφως ανάλογη εμ-
φανίζεται την ίδια στιγμή, η 
καμπύλη των εμβολιασμών 
στις ηλικίες άνω των 60 ετών. 
Τις ηλικίες δηλαδή που δίνουν 
τις βαριές μολύνσεις, τις νοση-
λείες στις ΜΕΘ και τους θα-
νάτους.

Όπως αποδεικνύεται ξε-

κάθαρα μέσω της γραφικής 
αποτύπωσης των δεδομένων 
της μελέτης, η αυξητική τάση 
της θνησιμότητας στη βόρεια 
Ελλάδα, συνοδεύεται από μία 
αντιστρόφως αρνητική τάση 
στους εμβολιασμούς των άνω 
των 60 ετών.

Ο επικεφαλής της μελέτης, 
Καθηγητής Πνευμονολογίας 
του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
Νίκος Τζανάκης, σχολιάζει τα 
συμπεράσματα στο iatropedia.
gr: “Διαπιστώσαμε πως περιο-
χές που έχουν πάνω από 75% 
με 80% ποσοστά εμβολιασμέ-
νων στους άνω των 60 ετών, 
είναι αυτές που έχουν τη πιο 
χαμηλή θνησιμότητα. Σε αντί-
θεση με τις περιοχές που πα-
ρουσιάζουν κάτω από 65% ή 
70% εμβολιασμό στους άνω 
των 60”, σχολιάζει ο Καθηγη-
τής Τζανάκης.

Κ.Η.

Γεγονός η πρώτη χορήγηση 
μονοκλωνικών αντισωμάτων 
σε ασθενή του ΠΓΝΑ

ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΣΤΗ 
ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ      

Τι δείχνουν οι αριθμοί των θανάτων για 
τους ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών

Χορηγήθηκε στον πρώτο μη νοσηλευόμενο 
ασθενή, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στη 
Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων του Π.Γ.Ν.Α, 
θεραπεία με μονοκλωνικά αντισώματα

Το μήνυμα των γιατρών της Πνευμονολογικής Κλινικής 
του ΔΠΘ για τη θεραπεία από τους γιατρούς σε 
συνεργασία με τη φαρμακοποιό του νοσοκομείου.

Επίσημη θέση για τη συγκέντρω-
ση δυνάμεων των ΗΠΑ στην Αλε-
ξανδρούπολη πήρε η Τουρκία, δια 
μέσου της εκπροσώπου του υπουρ-
γείου Εθνικής Αμυνας της χώρας 
Πινάρ Καρά.

Οταν ρωτήθηκε για την πρόσφα-
τη συσσώρευση στρατιωτικού εξο-
πλισμού στην περιοχή της Δυτικής 
Θράκης, στην Αλεξανδρούπολη, 40 
χιλιόμετρα από τα τουρκικά σύνο-

ρα, είπε:
«Οι εν λόγω αποστολές των ΗΠΑ 

αποτελούν δραστηριότητες που 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της 
Επιχείρησης Atlantic Resolve. Οι 
δραστηριότητες αυτές πραγματο-
ποιούνται από το 2014. Πρόκειται 
για δραστηριότητες logistics που 
στο παρελθόν πραγματοποιούνταν 
από τη Βαλτική, ενώ τώρα γίνονται 
μέσω της Αλεξανδρούπολης».

«Παρακολουθούμε τις εξελίξεις»
Σύμφωνα με το echedoros-a.gr, 

η σύμβουλος Τύπου και Δημοσίων 
Σχέσεων του υπουργείου Εθνικής 
Αμυνας της Τουρκίας, επισμηναγός 

Πινάρ Καρά, πρόσθεσε ότι πρό-
κειται «για δραστηριότητες εκ πε-
ριτροπής που περιλαμβάνουν την 
εναλλαγή των υλικοτεχνικών εξαρ-
τημάτων και των μαχητών των ΗΠΑ 
στην Ευρώπη για να συμβάλουν 
στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, να τους 
εκπαιδεύσουν εκεί για ορισμένο 
χρονικό διάστημα και στη συνέχεια 
να τους επιστρέψουν».

«Σε αυτό το πλαίσιο, δεν υπάρ-
χει τεράστια συσσώρευση. Παρα-
κολουθούμε στενά τις εξελίξεις» 
πρόσθεσε η εκπρόσωπος.
Πηγή: cumhuriyet

Επίσημη αντίδραση Τουρκίας για την παρουσία 
των ΗΠΑ στην Αλεξανδρούπολη

Η εκπρόσωπος του 
υπουργείου Εθνικής 
Αμυνας της Τουρκίας, 
Πινάρ Καρά, απάντησε 
σε ερωτήσεις δημοσι-
ογράφων
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Καθησυχαστικοί εμφανίστηκαν και 
με “αναμενόμενα” τα δεδομένα, όπως 
ανέφεραν, τόσο ο Αντιπρύτανης κ. 
Φώτης Μάρης όσο και ο Κοσμήτορας 
κ. Σπύρος Γαλατσίδας φιλοξενούμε-
νοι  στο Ράδιο Έβρος και στις εκπο-
μπές “Πρωινή Περιπολία” και “Εβρο-
σκόπιο” αντίστοιχα, αναφορικά με τα 
στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν για 
τις μετεγγραφές φοιτητών. 

Ο κ. Μάρης, Αντιπρύτανης Οικο-
νομικών, Προγραμματισμού και Ανά-
πτυξης του ΔΠΘ, είπε πως συνολι-
κά η διαδικασία των μετεγγραφών 
είχε ως αποτέλεσμα την αποχώρη-
ση 688 φοιτητών ενώ οι φοιτητές 
που έρχονται στα τμήματα του Πα-
νεπιστημίου είναι 116. Χαρακτήρισε 
“αναμενόμενο το φαινόμενο” των 
μεταγραφών ενώ εμφανίστηκε κα-
θησυχαστικός καθώς “οι φοιτητές 
που φαίνεται πως φεύγουν, ουδέποτε 
ήρθαν να φοιτήσουν, κυρίως για οι-
κονομικούς λόγους“, όπως ανέφερε. 
Πιο εξειδικευμένα, πρόσθεσε ότι τα 
μεγάλα τμήματα χάνουν περισσότε-
ρους φοιτητές σε σχέση με τα μικρά 

ενώ επισήμανε ότι ολοκληρώθηκε 
έγκαιρα το στεγαστικό επίδομα προς 
τους δικαιούχους φοιτητές χαρακτη-
ρίζοντας σημαντική την ύπαρξη των 
εστιών, για τους φοιτητές που δι-
αμένουν εκεί, καθώς “διαφορετικά 
πιθανόν δε θα σπούδαζαν“, όπως 
τόνισε χαρακτηριστικά. Τέλος ο κ. 
Μάρης σημείωσε πως υπάρχει πρό-
θεση να δημιουργηθούν 350 κλίνες 
στην Κομοτηνή και 250 στην Αλε-
ξανδρούπολη.  

 Σ. Γαλατσίδας: “Εικονική η εντύ-
πωση που δημιουργήθηκε” 

Από την πλευρά του ο Κοσμήτορας 
των Σχολών Επιστημών Γεωπονίας 
και Δασολογίας ΔΠΘ Ορεστιάδας 
κ. Σπύρος Γαλατσίδας δήλωσε πως 
“κοιτάζοντας τους αριθμούς δημιουρ-
γήθηκε μια εικονική εντύπωση“, ση-
μειώνοντας πως αυτές οι μετεγγρα-
φές αναμένονταν, καθώς από τους 
25 φοιτητές που εγγράφηκαν αρχικά 
στο Τμήμα Δασολογίας παρακολου-
θούν οι 12 και μόνον ένας αιτήθηκε 
μετεγγραφή, άρα οι υπόλοιποι ήταν 
βέβαιο ότι εγγράφηκαν για να με-

τεγγραφούν σε άλλη σχολή στη συ-
νέχεια, λόγω οικονομικών κριτηρίων 
που πληρούσαν. Αντίστοιχα στο Τμή-
μα Αγροτικής Ανάπτυξης από τους 
80 που εισήχθησαν ολοκλήρωσαν 
την εγγραφή τους περίπου 50-60, 
από τους οποίους παρακολουθούν 
τα μαθήματα τελικά οι 40-45. 

Επομένως και σ΄ αυτή την περί-
πτωση οι υπόλοιποι εγγράφηκαν για 
να έχουν δικαίωμα μετεγγραφής λό-
γω οικονομικών προβλημάτων ή κοι-
νωνικών κριτηρίων. Σε σχετική ερώ-
τηση για το σύνολο των φοιτητών 
που φοιτούν σήμερα στα Τμήματα 
του ΔΠΘ στη Νέα Ορεστιάδα, ο κ. 

Γαλατσίδας σημείωσε πως εγγεγραμ-
μένοι είναι περίπου 650 στη Δασολο-
γία και 800 στην Αγροτική Ανάπτυξη, 
επομένως οι ενεργοί φοιτητές σήμε-
ρα είναι περίπου 1400-1450 στα δύο 
τμήματα της πόλης.
 radioevros.gr

Αναμενόμενες οι μετεγγραφές φοιτητών 
από τις σχολές της Ορεστιάδας

ΚΑΘΗΣΥΧΑΣΤΙΚΟΙ Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΦΩΤΗΣ 
ΜΑΡΗΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 
ΓΑΛΑΤΣΙΔΑΣ          
           
688 φοιτητές αποχωρούν συνολικά από το ΔΠΘ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ειδήσειςσύντομες ΝΥΜΦΑΙΑ ΔΡΑΜΑ

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία 
υποβολής προσφορών για την 
κατασκευή μονάδας κομποστο-
ποίησης, στην οποία θα οδη-
γούνται τα πράσινα απόβλητα 
του Δήμου Καβάλας από το 
προσωπικό του Τμήματος Συ-
ντήρησης Πρασίνου και μετά 
από ελεγχόμενη βιοξείδωση 
θα μετατρέπονται σε εδαφο-
βελτιωτικό 

Δεν κράτησε πολύ η απόφαση της 
Βουλγαρίας ώστε να επιτρέπει την 
είσοδο πολιτών από την Ελλάδα 
μόνο με την επίδειξη αρνητικού 
PCR. Σύμφωνα με ασφαλείς πλη-
ροφορίες του «Χ»   πλέον οι εμβο-
λιασμένοι πρέπει να επιδεικνύουν 
μόνο το πιστοποιητικό του εμβο-
λιασμό τους, οι ανεμβολίαστοι θα 
πρέπει να επιδεικνύουν αρνητικό 
PCR έως 72 ωρών.

ΞΑΝΘΗ

Ο Δήμος Σαμοθράκης σε συ-
νεργασία με το Κέντρο Υγεί-
ας και την 4η ΥΠΕ, οργανώ-
νουν τις αμέσως επόμενες 
μέρες, κατ’ οίκον εμβολια-
σμούς για τους πολίτες  με 
προβλήματα μετακίνησης.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των 
αστυνομικών Αρχών για την ταυτο-
ποίηση αγνώστων μέχρι στιγμής δρα-
στών, οι οποίοι την 29-11-2021, εξα-
πάτησαν ημεδαπό και του απέσπασαν 
1.500 ευρώ από τον τραπεζικό του 
λογαριασμό για αγορές

Πρόγραμμα μείωσης δημοτι-
κών τελών σε ευπαθείς ομά-
δες πληθυσμού πραγματοποι-
εί ο Δήμος Δράμας μετά από 
σχετικές αποφάσεις που έλαβε 
το Δημοτικό Συμβούλιο. Όσοι 
ήδη έχουν καταθέσει αίτηση 
και καταβάλλουν μειωμένα τέ-
λη, θα πρέπει να  καταθέσουν 
εκ νέου δικαιολογητικά

Με την Πρόεδρο της Δημοκρατί-
ας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, 
συναντήθηκε στο Προεδρικό Μέ-
γαρο ο Δήμαρχος Κομοτηνής Ιω-
άννης Γκαράνης. Την ενημέρωσε 
για την επιδημιολογική κατάστα-
ση της περιοχής, για μια σειρά 
ζητημάτων που απασχολούν τον 
Δήμο Κομοτηνής και κάλεσε την 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας  να 
επισκεφθεί τον Δήμο  

ΚΑΒΑΛΑ 

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
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Τα αποκαλυπτήρια του 
Μνημείου Πεσόντων Πυρο-
σβεστών πραγματοποιήθηκαν 
το πρωί της Τρίτης 30 Νοεμ-
βρίου στις εγκαταστάσεις της 
Περιφερειακής Πυροσβεστικής 
Διοίκησης Ανατολικής Μακε-
δονίας και Θράκης στη ΒΙΠΕ 
Κομοτηνής, παρουσία του Υφυ-
πουργού Κλιματικής Κρίσης και 
Πολιτικής Προστασίας κ. Ευάγ-
γελου Τουρνά και του Αρχηγού 
του Πυροσβεστικού Σώματος, 
Στρατηγού Π.Σ. Στέφανου Κο-
λοκούρη, της στρατιωτικής και 
πολιτειακής ηγεσίας της περι-
οχής, πολλών πυροσβεστών, 
αλλά και πολιτών. 

Το μνημείο ανεγέρθη με 
αφορμή τον τραγικό θάνατο 
εν ώρα υπηρεσίας, στις αρχές 
της χρονιάς, του πυροσβέστη 

Ιωάννη Ζαφειρόπουλου στην 
περιοχή του Απαλού Αλεξαν-
δρούπολης, κατά τη διάρκεια 
των καταστροφικών πλημ-
μυρών που είχαν πλήξει τον 
Έβρο. Στην  εκδήλωση ήταν 
παρούσα και η σύζυγός του, 
η οποία κατέθεσε στεφάνι 
στο μνημείο, ενώ δέχθηκε και 
ένα μικρό φόρο τιμής από τον 
Αρχηγό της Πυροσβεστικής ο 
οποίος αφού μίλησε για την 
παρακαταθήκη που άφησε ο 
αδικοχαμένος πυροσβέστης, 
της ευχήθηκε να βρει τη γα-
λήνη της, και πως θα συνε-
χίσουν, όπως έκαναν από την 
αρχή, να στέκονται δίπλα σε 
αυτή και τα παιδιά, που ευχή-
θηκε να έχουν υγεία και πρό-
οδο στη ζωή τους. 

Τον Αγιασμό των Αποκα-

λυπτηρίων του Μνημείου Πε-
σόντων Πυροσβεστών τέλεσε 
ο Μητροπολίτης Μαρωνείας 
και Κομοτηνής κ. Παντελεή-
μων, που στη συνέχεια τέλε-
σε Επιμνημόσυνη Δέηση υπέρ 
αναπαύσεως των ψυχών πά-
ντων των πεσόντων εν ώρα 
καθήκοντος Πυροσβεστών, αν-
δρών και γυναικών. 

Αξίζει να σημειωθεί πως 
αρωγός στην ανέγερση του 
μνημείου στάθηκε ο Δήμος 
Κομοτηνής, αλλά και πολλοί 
ιδιώτες, σε μια εκδήλωση τιμής 
προς όλους τους πυροσβέστες 
και την αυτοθυσία τους.  

Υποχρέωση και καθήκον 
το μνημείο 

Στην ημερήσιά του Διαταγή 
ο Διοικητής της Περιφερειακής 
Πυροσβεστικής Διοίκησης Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θρά-
κης, Αρχιπύραρχος Κωνστα-
ντίνος Κούκουρας, τόνισε πως 
αφορμή και έναυσμα για την 
κατασκευή του μνημείου, που 
έλειπε από την Περιφέρεια και 
η υλοποίησή του και ήταν πά-
ντα στη σκέψη τους, ήταν ο 
αιφνίδιος θάνατος του Ιωάννη 
Ζαφειρόπουλου. 

«Η κατασκευή αυτού του 

μνημείου, δεν ήταν απλά υπο-
χρέωση, αλλά καθήκον μας, 
ώστε στέκοντας κανείς εμπρός 
του να θυμάται τους ηρωικούς 
συναδέρφους που έδωσαν 
την ζωή τους υπερασπιζόμε-
νοι τους συνανθρώπους μας, 
τις περιουσίες τους και το φυ-
σικό περιβάλλον της χώρας» 
ανέφερε. Για αυτό και στέκο-
νται με σεβασμό ευλάβεια και 
συγκίνηση στο χώρο αυτό, 
φέροντας στη μνήμη τους τις 
πράξεις αυτοθυσίας των συνα-
δέρφων τους, που έβαλαν ψη-
λότερα από το αναφαίρετο δι-
καίωμα της ζωής τους, το ιερό 
αίσθημα του καθήκοντος, της 
προσφοράς και της τιμής, και 
υποσχέθηκε πως δεν θα τους 
ξεχάσουν και η θυσία τους δεν 
θα πάει χαμένη. 

Το παρών έδωσαν στελέ-
χη της πυροσβεστικής αλλά 
και μέλη της πολιτικής ηγεσί-
ας της περιοχής Δεν ξεχνούν 
τους ήρωες του Σώματος Ο 
Αρχηγός του Πυροσβεστικού 
Σώματος αναφέρθηκε και αυ-
τός στην απώλεια του Ιωάν-
νη Ζαφειρόπουλου, που θυ-
σιάστηκε πιστός στο καθήκον. 
Ήρωες σαν και αυτόν, που τό-
σο μας διδάσκουν με τη θυσία 

τους, ανέφερε, το μόνο που 
θέλουν από μας είναι να μην 
τους ξεχνούμε. Με τα αποκα-
λυπτήρια του μνημείου, σημεί-
ωσε, τιμούν την ιερή μνήμη και 
τη θυσία του, αλλά και όλων 
των συναδέρφων του που 
έδωσαν τη ζωή τους την ώρα 
του καθήκοντος. «Σήμερα μνη-
μονεύουμε το θάρρος, την σε-
μνότητα και την τιμιότητα των 
συναδέρφων που δεν βρίσκο-
νται πλέον ανάμεσά μας» ση-
μείωσε, τους ήρωες που τους 
θυμίζουν πως αποτελεί χρέος 
τους να μεριμνήσουν ώστε με 
συνεχή εκπαίδευση, και αυξη-
μένα μέτρα προστασίας, ο κα-
θένας τους να γυρίζει στο τέ-
λος της βάρδιας στο σπίτι και 
την αγκαλιά των αγαπημένων 
του προσώπων, και να φροντί-
σουν ώστε ούτε μια οικογένεια 
να μην βιώσει ξανά την τραγι-
κή απώλεια. 

Τιμή σε όλα τα στελέχη 
που έπεσαν στο καθήκον 

Τέλος ο Υφυπουργός κ. Ευ-
άγγελος Τουρνάς εξέφρασε 
την συγκίνησή του για την πα-
ρουσία του σε αυτή την τελετή, 
για να τιμήσουν όλα τα στελέ-
χη της Πυροσβεστικής Υπηρε-

σίας που έπεσαν στο καθήκον, 
και ιδιαίτερα τον Ιωάννη Ζα-
φειρόπουλο. «Σήμερα θυμόμα-
στε και τιμούμε τα στελέχη του 
Πυροσβεστικού Σώματος, που 
με την πρώτη κλήση έσπευ-
σαν για να προσφέρουν την 
βοήθειά τους, χωρίς δισταγ-
μό, χωρίς να φοβηθούν, προ-
βάλλοντας το κοινό καλό και 
το συμφέρον» σημείωσε. Πά-
ντα θα τιμά τους νεκρούς του 
σώματος το μνημείο των πυ-
ροσβεστών Ήξεραν, σημείωσε, 
πως πολλές φορές  ήταν ένας 
άνισος αγώνας, όμως επέδει-
ξαν αυτοθυσία, αποδεικνύο-
ντας σε όσους έμειναν πίσω, 
πως ανάμεσά μας υπάρχουν 
άνθρωποι με αλτρουισμό, με 
αγάπη για το συνάνθρωπο, 
έτοιμοι να προσφέρουν, εν 
τέλει ήρωες. «Σε αυτούς τους 
ήρωες οφείλουμε μια υπόσχε-
ση, πως δεν θα τους ξεχάσου-
με, θα τους θυμόμαστε και θα 
τους τιμούμε για πάντα, και θα 
φροντίσουμε να μην υπάρχουν 
ανθρώπινες απώλειες, ώστε 
την επόμενη μάχη να τη δώ-
σουν μαζί, αντιμετωπίζοντας 
κάθε αποστολή με επιτυχία» 
κατέληξε.
 paratiritis-news.gr 

Αποκαλυπτήρια για το μνημείο 
πεσόντων πυροσβεστών στην Κομοτηνή

ΑΦΟΡΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΤΟΥ Ο ΑΔΟΚΗΤΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ 
ΤΟΥ ΕΒΡΙΤΗ ΙΩΑΝΝΗ 
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΤΙΣ 
ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΟΥ ΑΠΑΛΟΥ                

Ένας ελάχιστος φόρος τιμής  

Ανακοίνωση της Περιφερεια-
κής Σύνθεσης για την συνεδρία-
ση του Περιφερειακού Συμβου-
λίου ΑΜ-Θ για τον απολογισμό 
πεπραγμένων της Οικονομικής 
Επιτροπής.

Μάρτυρες μίας ακόμα συ-
νεδρίασης χωρίς κανένα νόημα 
και περιεχόμενο γίναμε όλοι οι 
σύμβουλοι του Περιφερειακού 
Συμβουλίου το απόγευμα της 
Δευτέρας 29/11/2021. Πιο συ-
γκεκριμένα παρακολουθήσαμε 

τον απολογισμό πεπραγμένων 
της Οικονομικής Επιτροπής κατά 
το τελευταίο έτος και αυτό που 
ακούσαμε ήταν στατιστικά στοι-
χεία που μετέτρεψαν τη συνεδρί-
αση σε έναν «πίνακα ανακοίνω-
σης αποτελεσμάτων».

Όμως, το Περιφερειακό Συμ-
βούλιο δεν είναι χώρος στατιστι-
κής, όπως άλλωστε επεσήμαναν 
όλες οι παρατάξεις της αντιπολί-
τευσης. Είναι χώρος παραγωγής 
πολιτικής και ως τέτοιον θα έπρε-

πε να τον αντιμετωπίζουν όλοι. Η 
Διοίκηση όμως, κρυπτόμενη πίσω 
από το «γράμμα του νόμου» απέ-
φυγε την ποιοτική ανάλυση των 
πεπραγμένων και ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής Δημήτρης Πέτροβιτς 
αρκέστηκε στην (κουραστική) πα-
ράθεση αριθμών.

Η Περιφερειακή Σύνθεση κι-
νείται ευθέως απέναντι αυτής της 
λογικής. Εμείς απαιτούμε την ποι-
οτική ανάλυση του απολογισμού 
πεπραγμένων των Οικονομικής 
Επιτροπής σε μία διαδικασία που 
θα έχει ως γνώμονα την επισή-
μανση λαθών, την βελτίωση τυχόν 
αστοχιών και εν τέλει τη βελτίωση 

των αποφάσεων που λαμβάνο-
νται καθώς αυτές δεν παίρνουν 
μόνον αύξοντα αριθμό, αλλά επι-
τελούν σημαντικό ρόλο στην κα-
θημερινότητα των πολιτών της 
Περιφέρειας μας.

Η Διοίκηση δεν τόλμησε έναν 
ουσιαστικό απολογισμό. Γιατί ξέ-
ρουν πολύ καλά ότι δεν είναι ικα-
νοί να παράξουν πολιτική, δεν 
έχουν τη δυνατότητα να σχεδι-
άσουν και να οραματιστούν και 
το μόνο που μπορούν να κάνουν 
είναι απλώς να «μετρούν» απο-
φάσεις.
Από το Γραφείο Τύπου της 
Περιφερειακής Σύνθεσης

Περιφερειακή Σύνθεση: Κενή περιεχομένου η 
συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Για τον απολογισμό πεπραγμένων της 
Οικονομικής Επιτροπής
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Ο Έβρος παραμένει, επίσης, για ένα 
ακόμα 24ωρο στις έξι περιφερειακές 
ενότητες της χώρας, (εκτός Αττικής και 
Θεσσαλονίκης) με τους υψηλότερους 
ημερήσιους αριθμούς κρουσμάτων. Στο 
νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, νωρίς 
χθες το πρωί βρίσκονταν 14 άτομα στη 
ΜΕΘ και άλλα 45 στις απλές κλίνες covid, 
ενώ άλλοι δύο ασθενείς έφυγαν από τη 
ζωή το τελευταίο 24ωρο.
ΕΡΤ Ορεστιάδας

Συνεχίζεται η λειτουργία του υπο-
καταστήματος της Εθνικής Τράπεζας 
στις Φέρες.

Σε ανάρτησή του ο Δήμαρχος 
Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπού-
κης αναφέρει:

“Μετά από πρόσκληση που απηύ-
θυνα στον Σεβασμιότατο Μητροπο-
λίτη Αλεξανδρουπόλεως κ. Άνθιμο 
και όλους τους βουλευτές του Νο-
μού μας, εχθές Δευτέρα 29.11.2021 
πραγματοποιήσαμε στην Αθήνα με 
τον Σεβασμιώτατο, τους βουλευτές 
Χρήστος Δερμεντζόπουλος, Νατάσα 

Γκαρά και τον συνεργάτη του Ανα-
στάσιου Δημοσχάκη, Σταύρο Τασι-
ούδη συνάντηση εργασίας με τον 
Υπουργό Οικονομικών Χρήστος Στα-
ϊκούρας με κύριο και μοναδικό αντι-
κείμενο τη διατήρηση λειτουργίας 
του υποκαταστήματος της Εθνικής 
Τράπεζας στις Φέρες.

Για μια ακόμη φορά επισημάνθη-
κε η αναγκαιότητα διατήρησης του 
υποκαταστήματος της Εθνικής Τρά-
πεζας στις Φέρες πρωτίστως για το 
έμπρακτο ενδιαφέρον και φροντίδα 
της πολιτειας για την ακριτική περι-

οχή μας καθώς και για την εξυπηρέ-
τηση και συναλλακτικη διευκόλυνση 
των συνδημοτών μας που θα ήταν 
αναγκασμένοι να διανύουν πολλά 
χιλιόμετρα προκειμένου να εξυπηρε-
τηθούν από το κεντρικό κατάστημα 
στην Αλεξανδρούπολη, για τη δια-
σφάλιση της ομαλής οικονομικής 
δραστηριότητας αλλά και για λό-
γους υψηλού συμβολισμού -εθνι-
κούς και τεχνοκρατικούς!

Ευχαριστώ πρωτίστως θερμά τον 
Υπουργό για το ειλικρινές ενδιαφέ-
ρον του και την άμεση ανταπόκρισή 
του, καθώς σήμερα το μεσημέρι σε 
τηλεδιάσκεψη που πραγματοποίησα 
με τη Γενική Διευθύντρια Λιανικής 
Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας 
της Ελλάδας κα Χριστίνα Θεοφιλί-
δη, μου ανακοινώθηκε ότι το υπο-
κατάστημα των Φερών θα συνεχίσει 
κανονικα τη λειτουργία του.

Ευχαριστώ επίσης τον Σεβασμιώ-
τατο και τους βουλευτές του νομού 
μας για την πολύτιμη συνεργασία 
μας και υποστήριξή τους”.

Επίσημο: Δεν κλείνει 
το υποκατάστημα 
της Εθνικής Τράπεζας 
στις Φέρες

Instagram live από 
την εθελοντική 
ομάδα Διδυμοτείχου 
"αποΔΙΔω" 
«Γυναίκες: Στερεότυπα και μύθοι στον εργασιακό 
χώρο». Θα αναλυθούν και θα καταρριφθούν 6 
φράσεις - στερεότυπα που ακούμε αρκετά συχνά, 
σχετικά με τον ρόλο της γυναίκας στην εργασία.

Η εθελοντική ομάδα Διδυμοτείχου 
«αποΔΙΔω» διοργανώνει την Παρα-
σκευή 3 Δεκεμβρίου και ώρα 21:00, 
Instagram Live στο @apodidw με θέ-
μα «Γυναίκες: Στερεότυπα και Μύθοι 
στον εργασιακό χώρο» σε συνεργα-
σία με την σελίδα @womenlyofficial.

Το womenlyofficial είναι μια ομά-
δα νέων κοριτσιών που αγαπούν την 
ενασχόληση με τα κοινωνικά ζητή-
ματα και επιδιώκουν την ευαισθητο-
ποίηση του κοινού για την κατάρρι-
ψη στερεοτύπων που περιβάλλουν 
διάφορες κοινωνικές ομάδες όπως 
είναι οι γυναίκες, η κοινότητα ΛΟΑΤ-
ΚΙ+ κλπ. Σκοπός τους είναι να εντά-
ξουν την σελίδα τους σε αυτές για 

τις οποίες το κοινό θα αισθάνεται 
την οικειότητα να εκφραστεί και να 
μοιραστεί εμπειρίες.

Στο live θα αναλύσουμε και θα κα-
ταρρίψουμε 6 φράσεις - στερεότυπα 
που ακούμε αρκετά συχνά ή ακόμα 
αναπαράγουμε και εμείς οι ίδι@ σχε-
τικά με τον ρόλο της γυναίκας στην 
εργασία.

Σας περιμένουμε όλους στο live 
της ομάδας μας στο Instagram @
apodidw

Μπορείτε να αφήσετε στα σχόλια 
ό,τι ερωτήσεις θα θέλατε να απαντή-
σουμε στο live.
Εθελοντική ομάδα 
Διδυμοτείχου «αποΔΙΔω»

ΠΓΝΑ: Δύο ακόμη θάνατοι από 
κορωνοϊό το τελευταίο 24ωρο
14 άτομα χθες στη ΜΕΘ

Εβρος: Τα αποτελέσματα 
των rapid test του ΕΟΔΥ 
την Τρίτη  
Πάνω από 15% 
θετικότητα σε Ορεστιάδα 
και Σαμοθράκη

599 τεστ έγιναν την Τρίτη απο τον 
ΕΟΔΥ στον Έβρο. Βρέθηκαν 39 θε-
τικά, με τη θετικότητα σε Ορεστιάδα 
και Σαμοθράκη να ξεπερνά το 15%

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ
19 rapid test με 1 θετικό (5.26%) 

αφορά σε 1 άνδρα 53 ετών

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
111 rapid test με 17 θετικά 

(15.32%) αφορούν σε 9 άνδρες και 8 
γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 38 έτη

ΛΑΒΑΡΑ
17 rapid test με 1 θετικό (5.88%) 

αφορά σε 1 άνδρα 29 ετών
ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ : 59 

rapid test με 9 θετικά (15.25%) αφο-
ρούν σε 5 άνδρες και 4 γυναίκες με 
διάμεση ηλικία τα 53 έτη

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΛΩΝΙΑ

14 αρνητικά rapid test

ΝΟΜΑΡΧΕΊΟ
75 rapid test με 2 θετικά (2.67%) 

αφορούν σε 2 άνδρες με διάμεση ηλι-
κία τα 39 έτη

ΣΙΔΗΡΩ
60 rapid test με 3 θετικά (5%) 

αφορούν σε 1 αγόρι και 2 κορίτσια 
με διάμεση ηλικία τα 11 έτη

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

244 rapid test με 6 θετικά (2.46%) 
αφορούν σε 5 άνδρες και 1 γυναίκα 
με διάμεση ηλικία τα 44 έτη

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ          

Αντιπροσωπεία του Εβρου με τη συμμετοχή 
βουλευτών, του Μητροπολίτη και του Δημάρχου 
Αλεξανδρούπολης συναντήθηκε με τον Υπουργό 
Οικονομικών
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Η Ένωση «Μαζί για το Παι-
δί» συνεχίζει να είναι δίπλα στα 
παιδιά των ακριτικών περιοχών 
και σε συνεργασία με τη Skroutz 
προχώρησε σε μια καινοτόμα εκ-
παιδευτική ενέργεια δημιουργώ-
ντας δύο αίθουσες ρομποτικής 
στο 1ο Πειραματικό Δημοτικό 
Σχολείο Αλεξανδρούπολης και 
στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Σου-
φλίου.

Η συνέργεια της Ένωσης 
«Μαζί για το Παιδί» με την 
Skroutz δημιουργεί νέες συν-
θήκες εκπαίδευσης  για 1.600 
ακρίτες μαθητές σε βάθος  πε-
νταετίας.

Ο εξοπλισμός
Οι τάξεις ρομποτικής  εξοπλί-

στηκαν με kit WE DO2 και συλ-
λογές spike της lego, laptops, 
ειδικά τραπέζια, καρέκλες, συρ-
ταριέρες αποθήκευσης και βιντε-
οπροβολείς.

Οι μαθητές και οι εκπαιδευτι-
κοί   με την χρήση των εργαστη-
ρίων ρομποτικής θα έχουν κα-
θημερινά πρόσβαση στον κόσμο 
της τεχνολογίας και των θετικών 
επιστημών (φυσική, τεχνολογία, 
μηχανική, μαθηματικά, προγραμ-
ματισμός).

Πλέον έχουν στη διάθεση 
τους τα εργαλεία για να υλοποι-
ήσουν τις πιο ανατρεπτικές ιδέες 
τους και τα εφόδια να δημιουρ-
γήσουν ένα καλύτερο μέλλον για 
όλους. Συγχρόνως, τα παιδιά θα 
μπορούν να καλλιεργήσουν την 
κριτική τους σκέψη αλλά και σύγ-
χρονες δεξιότητες.

Πολλαπλά Οφέλη
Οι νέες τάξεις ρομποτικής θα 

προσφέρουν πολλαπλά οφέλη 
όχι μόνο σε μαθητές αλλά και 
σε εκπαιδευτικούς και στους φοι-
τητές του Παιδαγωγικού Τμή-
ματος  Δημοτικής Εκπαίδευσης 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης οι οποίοι πραγματοποι-
ούν την πρακτική τους άσκηση  
στο 1ο Πειραματικό Δημοτικό 
Σχολείο Αλεξανδρούπολης.  Οι 
νέες αίθουσες ρομποτικής προ-
σφέρουν μοναδική ευκαιρία πε-
ραιτέρω άσκησης, με στόχο να 
μπορέσουν με τη σειρά τους, να 
διδάξουν τη ρομποτική σε μαθη-
τές στο άμεσο μέλλον.

Παράλληλα, το σχολείο θα 
προσφέρει τη δυνατότητα για 
επιπλέον επιμόρφωση εκπαιδευ-
τικών από άλλα σχολεία της ευ-
ρύτερης περιοχής, αλλά και τη 
δυνατότητα σε μαθήματα και πα-
ρουσιάσεις ρομποτικής από τους 
εκπαιδευτικούς σε μαθητές όμο-
ρων σχολείων.

Τέλος, η αίθουσα στο 1ο Δη-
μοτικό Σχολείο Σουφλίου, θα φι-

λοξενεί και τους μαθητές του γει-
τονικού 2ου Δημοτικού Σχολείου 
Σουφλίου.

Η κυρία Τατιάνα Μουλούλη, 
Υπεύθυνη Ανάπτυξης και Εθελο-
ντισμού της Ένωσης «Μαζί για 
το Παιδί» δήλωσε:  «Η  Ένωση 
«Μαζί για το Παιδί», βρίσκεται 
για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στον 
Έβρο για να προσφέρει ίσες ευ-
καιρίες στην εκπαίδευση των μα-
θητών της περιοχής. Χαιρόμαστε 
πολύ που η Skroutz ανταποκρί-
θηκε άμεσα στο όραμα μας να 
δημιουργήσουμε σχολικές αίθου-
σες ρομποτικής όπου τα παιδιά 

θα εκπαιδεύονται στην επιστήμη 
του μέλλοντος καλλιεργώντας 
παράλληλα γνώσεις και δεξιό-
τητες».

Η κυρία Θάλεια Γελαδάκη, 
Chief Marketing Officer της 
Skroutz, ανέφερε σχετικά:

«Στη Skroutz πιστεύουμε πως 
η τεχνολογία είναι ένα από τα 
βασικά εργαλεία ανάπτυξης και 

εξέλιξης και η πρόσβαση σε αυτή 
πρέπει να είναι παρέχεται απρό-
σκοπτα σε όλους. Οι ρομποτικές 
αίθουσες αποτελούν για εμάς 
ένα σημαντικό έργο που με τη 

βοήθεια της Ένωσης «Μαζί για 
το Παιδί» έγινε πράξη με τον κα-
λύτερο και πιο ουσιαστικό τρόπο. 
Ήταν ιδιαίτερη η χαρά μας που 
επισκεφτήκαμε τις περιοχές της 
Αλεξανδρούπολης και του Σου-
φλίου, για την υλοποίηση αυτής 
της ενέργειας, λαμβάνοντας την 
πιο θερμή ανταπόκριση τόσο από 
τους μαθητές όσο και από τους 
εκπαιδευτικούς των σχολείων».

Η κυρία Τεμπρίδου, Διευθύ-
ντρια του 1ου Πειραματικού Δη-
μοτικού Σχολείου Αλεξανδρού-
πολης  τόνισε:  «Σήμερα είχαμε 
τη χαρά να ανοίξουμε μαζί με 
τους μαθητές μας τα πακέτα της 
ρομποτικής.  Είναι εντυπωσιακό 
πως τα παιδιά ανταποκρίθηκαν 
σε όλη τη διαδικασία. Για εμάς 
τους εκπαιδευτικούς, το σημα-
ντικότερο ήταν η στιγμή που 
χτύπησε το κουδούνι, τα παι-
διά ήταν τόσο αφοσιωμένα στο 
unboxing που δεν ενδιαφέρθη-
καν να βγουν έξω. Αυτή είναι η 
στιγμή που σημαίνει ότι τα παιδιά 
είναι μέσα στην μαθησιακή δια-
δικασία, όταν ξεχνούν τι υπάρχει 
στον περίγυρο. Αυτό είναι που 
θέλουμε από τα παιδιά για να 
εντρυφήσουν μέσα στη γνώση. 
Η απόλυτη προσοχή. Σας ευχα-
ριστούμε θερμά για την ανταπό-
κριση στο αίτημα μας».

Ο κύριος Αντωνιάδης, Διευ-

θυντής  του 1ου Δημοτικού Σχο-
λείου Σουφλίου ανέφερε «Είμαι 
ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί σή-
μερα, με την υποστήριξη σας,  
δημιουργήθηκε η αίθουσα ρο-
μποτικής η οποία θα είναι πο-
λύ χρήσιμη για τους μαθητές 
του σχολείου μας αλλά και των 

όμορων σχολείων. Η ρομποτι-
κή πλέον έχει μπει στα σχολεία. 
Θα ήθελα να σας μεταφέρω τον 
ενθουσιασμό και την ανυπομο-
νησία των μαθητών μας για να 
δημιουργήσουν επιτεύγματα τε-
χνολογίας».

Αίθουσες ρομποτικής σε 
Αλεξανδρούπολη και Σουφλί 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ «ΜΑΖΙ ΓΙΑ 
ΤΟ ΠΑΙΔΙ» ΚΑΙ ΤΗ SKROUTZ      

Καινοτόμα εκπαιδευτική ενέργεια και 
νέες συνθήκες εκπαίδευσης  για 1.600 
μαθητές

Η συνέργεια της Ένωσης «Μαζί για 
το Παιδί» με την Skroutz δημιουργεί 

νέες συνθήκες εκπαίδευσης για 1.600 
ακρίτες μαθητές σε βάθος πενταετίας.

 Η συνέργεια της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί» με την Skroutz δημιουργεί 
νέες συνθήκες εκπαίδευσης  για 1.600 ακρίτες μαθητές σε βάθος  πενταετίας

Οι νέες τάξεις ρομποτικής θα προσφέρουν πολλαπλά 
οφέλη όχι μόνο σε μαθητές αλλά και σε εκπαιδευτικούς 
και στους φοιτητές του Παιδαγωγικού του ΔΠΘ

 Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί   με την χρήση των 
εργαστηρίων ρομποτικής θα έχουν καθημερινά πρόσβαση 
στον κόσμο της τεχνολογίας και των θετικών επιστημών
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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ                           Διδυμότειχο   29 -11 -2021
       ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ                               Αριθ. Πρωτ.: 9181
              ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
       ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ    
         

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ› αριθμ. ΣΟΧ  2/2021 
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου 
Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
Τις αριθ. 112/23.3.2021 απόφασηΟικονομικής Επιτροπής Δήμου  Διδυμοτείχου, περί Προγραμματισμού 

Προσλήψεων έκτακτου προσωπικού του Δήμου Διδυμοτείχου έτους 2021.
Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 2318/τ.Β΄/17-10-2011) όπως ισχύει σήμερα.
Την αριθ. 6652/16.9.2021 βεβαίωση της Διευθύντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Διδυμοτείχου, για την ύπαρξη σχετικών πιστώσεων.
Ανακοινώνει
       Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου 

για την κάλυψη εποχικών ή περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Διδυμοτείχου, που εδρεύει στο Δι-
δυμότειχο και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων 
με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα :

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης Υπηρεσία Έδρα 

υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια 
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

100 Δήμος 
Διδυμοτείχου

Διδυμότειχο
Ν. Έβρου

ΔΕ Τεχνικών 
Ειδικοτήτων 
(Συντηρητών 
Κτιρίων)

8 μήνες 1

101 Δήμος 
Διδυμοτείχου

Διδυμότειχο
Ν. Έβρου

ΔΕ Τεχνικών 
Σιδηρουργών 8 μήνες 1

Οι υποψήφιοι  όλων των ειδικοτήτων  πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.        
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: όπως αυτά αναγράφονται στην αναλυτική ανακοίνωσή μας, την οποία μπορείτε να την 

βρείτε στην ιστοσελίδα του Δήμου μας ( www.didymoteicho.gr)
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
 Για τις  θέσεις με κωδικό 100 &101, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που κατατάσσονται με τα 

ίδια προσόντα πρόσληψης, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν , οι μόνιμοι κάτοικοι 
όλων των Δήμων του Νομού Έβρου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
        Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυποασεπ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και 

να την υποβάλουν, Ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή , στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύ-
θυνση :Βας. Γεωργίου & Ορφέως 1, 68300 Διδυμότειχο, υπόψη κ. Σαραντάκη Σταυρούλας (τηλ. Επικοινωνίας 
:2553350617). Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστο-
λής , ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)και αρχίζει 
από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησης 
της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού  καταστήματος, 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.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
  ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΡΩΜΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 23-11-2021
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6206
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ    
(Δ.Ε.Υ.Α.Α.)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) προκηρύσσει ανοι-
κτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια ««Προμήθεια αντλιών έτους 2021», προϋπολογι-
σμού49.854,00ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24%, συνολικού προϋπολογισμού εξήντα μία χιλιάδων οκτακοσίων δεκα-
οκτώ ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών(61.818,96 €) με Φ.Π.Α..

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη ανά είδος,αποκλειστικά βάσει τιμής,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 311 του Ν. 4412/2016.

 Ο εν λόγω διαγωνισμός αφορά την προμήθεια:
• Δύο αντλιών καθαρού νερού 800m3/h στα 4,75μ.Σ.Υ 
• Τεσσάρων εμβολοφόρων δοσομετρικών αντλιών υποχλωριώδους Νατρίου 17lt/h / 10bar
• Δύο κυκλοφορητών ζεστού νερού 20m3/h στα 16m
• Τριών αντλιών ανακυκλοφορίαςκροκκιδωμένης λάσπης 50m3/h στα 20m
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δη-

μοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, στην 
οποία θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) το πλήρες σώμα της διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ορίζεται η Τετάρτη8Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 15:00 σύμφωνα με τα άρθρα 66, 120 
και 121 (παρ. 1α) του Ν. 4412/2016.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 

ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

www.promitheus.
gov.gr  με 

αύξων αριθμό 
συστήματος143792

ΤΕΤΑΡΤΗ
24-11-2021 
Ώρα 15:00

ΤΕΤΑΡΤΗ
24-11-2021 
Ώρα 15:00

ΤΕΤΑΡΤΗ
08-12-2021
Ώρα 12:00 

Η αποσφράγιση των ηλεκτρονικών φακέλων των  δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών 
των συμμετεχόντων θα γίνει την Παρασκευή10 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ.

Στη δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται 
αποδεδειγμένα με το εν λόγω αντικείμενο.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, απαιτείται εγγύηση συμμετοχής 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμ-
βασης χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή ποσού εννιακοσίων ενενήντα επτά ευρώκαι οκτώ λεπτών (997,08€). Σε περίπτωση 
υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότεραείδη της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής ορίζεται 
σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας εκτός Φ.Π.Α. με την ανάλογη στρογγυλοποίηση, του/των προσφερομένου/
ων ειδών. Η διάρκεια των εγγυητικών επιστολών θα είναι 210 ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της 
διεξαγωγής του διαγωνισμού ημέρα .

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν να  λάβουν  γνώση  των εγγράφων της σύμβασης και να λάβουν πληροφο-
ρίες για το διαγωνισμό από τα γραφεία της αναθέτουσας αρχής και στα τηλέφωνα 25510-84964 κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επιπρόσθετα προσφέρεται ελεύθερη,  πλήρης,  άμεση  και  δωρεάν  ηλεκτρονική  
πρόσβαση  στα  έγγραφα  της σύμβασης, στην ιστοσελίδα  www.deyaalex.gr.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α.
ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ

                                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        
       ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                            
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ                      

Ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου
      αφού έλαβε υπόψη : 

το άρθρο 59 του Ν.3852/10 <<Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
– Πρόγραμμα Καλλικράτης>>,όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθ. 68 του Ν. 4555/2018 (Α΄133) 
Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθ. 5 του Ν. 4623/2019 (Α΄ 134).

Τις διατάξεις του άρθ. 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Την υπ΄ αριθ.  28549/16.4.2019 (ΦΕΚ 1327/17.4.2019 /Β΄) απόφαση ΥΠΕΣ ‘’Πρωτοβάθμιοι και Δευτερο-

βάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010, όπως ισχύει.
Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. για τον Δήμο Διδυ-

μοτείχου, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 19.493 κατοίκους.
Τις διατάξεις του άρθ. 92 παρ. 1  Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθ. 33 του Ν. 4483/2017 (Α΄ 

107) και της παρ. 3 ε΄ άρθ. 3 του Ν. 4051/2012 (Α΄ 40) αναφορικά με την αντιμισθία.
Το γεγονός ότι ο Δήμος Διδυμοτείχου έχει δύο ( 2 ) Δημοτικές Ενότητες.
Το γεγονός ότι στο Δήμο Διδυμοτείχου μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι.
Την υπ΄ αριθ.  82/59633/20.8.2019 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ περί ορισμού Αντιδημάρχων.
Την υπ΄ αριθ. 8833/15.11.2021  Δήλωση ανεξαρτητοποίησης Δημοτικού Συμβούλου κ. Κυπαρισσούδη  Πα-

σχάλη  .
Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 2318/Β/17-10-2011) όπου περιγράφονται αναλυτικά και με 

σαφήνεια οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
        Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους  ως Αντιδημάρχους του Δήμου Διδυμοτείχου με θη-

τεία από 19.11.2021 μέχρι 18.11.2022 εντός της τρέχουσας Δημοτικής περιόδου, μεταβιβάζοντας σε αυτούς 
συγκεκριμένες αρμοδιότητές , όπως παρακάτω:

 - Ορίζει Τοπικό Αντιδήμαρχο Μεταξάδων με αρμοδιότητες στον πρωτογενή τομέα , παιδείας και κοινωνικής 
προστασίας τον Δημοτικό Σύμβουλο κ.  Κυπαρισσούδη Πασχάλη. 

- Ορίζει Αντιδήμαρχο   Τεχνικών Υπηρεσιών – Δόμησης & Προγραμματισμού,  τον Δημοτικό Σύμβουλο της 
πλειοψηφίας κ. Μπιλιακάκη Παρασκευά.    

Β-1   Μεταβιβάζει στον Αντιδήμαρχο Μεταξάδων με αρμοδιότητες πρωτογενούς τομέα , παιδείας και κοινω-
νικής Προστασίας  κ. Κυπαρισσούδη Πασχάλη τις παρακάτω αρμοδιότητες : 

2. Την οργάνωση , συντονισμό & εποπτεία αυτοτελούς τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας  του Δήμου και έκδο-
ση – υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων – βεβαιώσεων αρμοδιότητας αυτού

3. Την εποπτεία εκμετάλλευσης δημοτικών και κοινοτικών δασών, την διαχείριση και εκμετάλλευση δημοτι-
κών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και  βοσκοτόπων, καθώς και αποκαλυπτομένων καλλιεργητικών 
εκτάσεων που παραχωρούνται από το Δημόσιο.

4.Την εποπτεία των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.), των Προσωρινών Διοικουσών Επι-
τροπών (Π.Δ.Ε.) και των Τοπικών Επιτροπών Άρδευσης (Τ.Ε.Α.) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 3881/1958 
(ΦΕΚ 181 Α΄), όπως ισχύει και τις κατ’ εξουσιοδότησή του εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και η αξιο-
ποίηση εγγειοβελτιωτικών έργων με εφαρμογή σωστής άρδευσης και στράγγισης.

5.Την έρευνα και μελέτη κάθε θέματος για την ανάπτυξη της γεωργίας, κτηνοτροφίας, και αλιείας, καθώς και 

τη διατήρηση του αγροτικού, κτηνοτροφικού και αλιευτικού πληθυσμού στις εστίες τους.
6.Την  τέλεση πολιτικών γάμων.
7.Την επικύρωση αντιγράφων από το πρωτότυπο ή από ακριβές αντίγραφο της αρχής που το εξέδωσε , και 

βεβαιώσεις για το γνήσιο της υπογραφής.
8.Την εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού 

σχεδιασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
9.Την εποπτεία και τον έλεγχο των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων.
10.Την υπογραφή των πάσης φύσεως πιστοποιητικών και βεβαιώσεων , που εκδίδονται από το τμήμα Αστι-

κής & Δημοτικής Κατάστασης.
11.Εκτελεί της αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου , της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιό-

τητας Ζωής σε θέματα αρμοδιότητας του
12.Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή σε θέματα αρμοδιότητας του .(Σε 

περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται εκπροσωπείται από τον κ. Δήμαρχο).
13.Την χορήγηση αδειών υπαλλήλων υπηρεσιών αρμοδιότητας του.
Β-2 Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών – Υπηρεσίας Δόμησης & Προγραμματισμού κ. 

Μπιλιακάκη Παρασκευά  τις παρακάτω αρμοδιότητες : 
Την οργάνωση , συντονισμό & εποπτεία των οργανικών μονάδων που ανήκουν στα Τμήματα  Τεχνικών Υπη-

ρεσιών – Δόμησης  του Δήμου και έκδοση – υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων – βεβαιώσεων – πιστο-
ποιητικών αποφάσεων αρμοδιότητας αυτής.

Την μέριμνα συντήρησης παιδικών χαρών
Την μέριμνα συντήρησης αγροτικής οδοποιίας
Την μέριμνα συντήρησης αστικής οδοποιίας
Την μέριμνα για την κατασκευή - διαχείριση - συντήρηση  των υλικοτεχνικών υποδομών του εθνικού  συστή-

ματος της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Παιδείας και ιδιαίτερα την συντήρηση, την  καθαριότητα και την  
φύλαξη των σχολικών κτιρίων.

Την  μέριμνα για την κατασκευή - διαχείριση - βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών όπως επίσης τη συ-
ντήρηση των δημοτικών κτιρίων.

Την μέριμνα για την κατασκευή - διαχείριση - συντήρηση  και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως 
δημοτικών και  κοινοτικών γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης.

Την  τέλεση πολιτικών γάμων
Την Εκτέλεση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της οικονομικής και της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής σε θέματα αρμοδιότητάς του.
Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή σε θέματα αρμοδιότητας του .(Σε 

περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται εκπροσωπείται από τον κ. Δήμαρχο).
Την επικύρωση αντιγράφων από το πρωτότυπο ή από ακριβές αντίγραφο της αρχής που το εξέδωσε , και 

βεβαιώσεις για το γνήσιο της υπογραφής
Την οργάνωση , συντονισμό & εποπτεία αυτοτελούς τμήματος Προγραμματισμού , Οργάνωσης & Πληροφορικής 

του Δήμου και έκδοση – υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων – βεβαιώσεων – Μελετών αρμοδιότητας αυτού 
   Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες τους ασκεί ο Δήμαρχος.
     Δ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα ή σε μία εβδομαδιαία 

της Πρωτεύουσας του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

                                                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
                                                                ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΡΩΜΥΛΟΣ

   Διδυμότειχο  19.11.2021  
Αριθ. Απόφασης : Α- 1528

Αριθ.  Πρωτ.:8966
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Αναλύσεις

Η "σοσιαλδημοκρατία" στη Γερμανία

Γ
ια άλλη μια φορά 
"το χέρι του θεού" 
παρενέβη στη Γερ-
μανία και καθόρισε 
τις πολιτικές εξε-
λίξεις αναδεικνύο-

ντας τους σοσιαλδημοκράτες 
(SPD) στην καγκελαρία. Αυτό 
συνέβη και το 2002 όταν και 
πάλι οι πλημμύρες έδωσαν την 
εκλογική νίκη στον σοσιαλ-
δημοκράτη Σρέντερ, παρά τις 
δημοσκοπήσεις που απέκλειαν 
την επανεκλογή του, δίνοντάς 
του τη δυνατότητα να ολο-
κληρώσει το "έγκλημά" του. 
Δηλαδή την «Ατζέντα 2010» 
των αντιλαϊκών μεταρρυθμί-
σεων με πρόσχημα την υπέρ-
βαση των προβλημάτων της 
επανένωσης των δύο Γερμα-
νιών για την οποία εξυμνήθη-
κε από τους Χριστιανοδημο-
κράτες (CDU) ως θεμελιωτής 
του οικονομικού θαύματος της 
χώρας. 

Όμως, η αλήθεια είναι ότι με 
την «Ατζέντα 2010» μετέφερε 

το κοινωνικό κόστος της επα-
νένωσης στους εργαζόμενους 
ενώ τον πλούτο της Ανατολι-
κής Γερμανίας τον οικειοποι-
ήθηκε με την ιδιωτικοποίηση 
το γερμανικό κεφάλαιο. Το ίδιο 
συνέβη και τώρα με τις πλημ-
μύρες του περασμένου Αυγού-
στου που έδωσαν μια απρόσμε-
νη εκλογική νίκη στο SPD με 
βραχεία κεφαλή από το CDU. 
Με άλλα λόγια μόνον με "θείες" 
παρεμβάσεις εκλέγονται πλέ-
ον οι Σοσιαλδημοκράτες στην 
εξουσία. Γιατί συμβαίνει αυτό; 
Διότι ο τίτλος του κόμματός 
τους είναι πλέον ψευδεπίγρα-
φος, αντιφατικός με την πολι-
τική που ευαγγελίζονται. Στη 
διάρκεια του Ψυχρού πολέμου, 
το αντίπαλο δέος του κομμουνι-
σμού επέβαλε την άσκηση κοι-
νωνικής πολιτικής στη Δύση με 
φορείς τα σοσιαλδημοκρατικά 
κόμματα.

 Μετά την διάλυση της ΕΣΣΔ 

ο ρόλος τους στα πλαίσια του 
πολιτικού συστήματος εξέλιπε 
και για να επιβιώσουν εξωραΐ-

ζουν ως προοδευτική τη συντη-
ρητική πολιτική που ακολου-
θούν. Ποιές είναι οι προοπτικές 
του SPD μετά την εκλογική του 
νίκη; Σε τί μπορεί να ευελπιστεί 
ο γερμανικός λαός; Αφού υιοθέ-
τησε και υλοποίησε την «Ατζέ-
ντα 2010», αφού στήριξε το 
CDU με καγκελάριο την Άγγε-
λα Μέρκελ, σήμερα η σύμπραξή 
του με τους Φιλελεύθερους και 
τους Πράσινους είναι εντελώς 
αντιφατική με την επωνυμία 
του και αδιέξοδη. Με υπουργό 
Οικονομικών τον επικεφαλής 
των Φιλελεύθερων Κρίστιαν Λί-
ντνερ, με ξεκάθαρες νεοφιλε-
λεύθερες τάσεις, τον Ρόμπερτ 
Χάμπεκ, συμπρόεδρο των Πρα-
σίνων, αντικαγκελάριο και υπε-
ρυπουργό  Οικονομίας και Πε-
ριβάλλοντος και την Αναλένα 
Μπέρμποκ, την άλλη συμπρόε-
δρο των Πρασίνων, ως υπουρ-
γό Εξωτερικών, ποιά περιθώρια 
απομένουν στους Σοσιαλδημο-
κράτες ώστε να ασκήσουν τη 
δική τους κοινωνική πολιτική; 

Η αύξηση του κατώτατου μι-
σθού από 9,6 σε 12 ευρώ την 
ώρα και η μείωση του κόστους 
των φαρμάκων που αναγγέλ-
θηκε δεν αποτελούν στοιχεία 
μιας ριζοσπαστικής πολιτικής, 
διότι όταν το κεφάλαιο χορη-
γεί αυξήσεις με το ένα χέρι, με 
το άλλο τις παίρνει πίσω, όπως 
αποδεικνύει η ενεργειακή κρίση 
και η εκτόξευση του κόστους 
ζωής διαρκούσης της πανδημί-
ας. Όμως, όταν ένα σοσιαλδη-
μοκρατικό κόμμα προεκλογικά 
αποκλείει μετά βδελυγμίας τη 
μετεκλογική συνεργασία του με 
το Αριστερό κόμμα Linke, αυτό 
σημαίνει ότι έχει ασπαστεί πλή-
ρως την νεοσυντηρητική πολι-
τική. Το είχε πει παλαιότερα και 
η Θάτσερ. 

Όταν την ρώτησαν ποιο ήταν 
το μεγαλύτερο επίτευγμά της 
απάντησε: «Το νέο Εργατικό 
Κόμμα». Και είχε δίκιο. Ο θρί-
αμβός της ήταν πως ακόμη και 

οι πολιτικοί εχθροί της υιοθέ-
τησαν τις βασικές οικονομικές 
πολιτικές της. Διότι ο πραγμα-
τικός θρίαμβος δεν είναι η νίκη 
επί του εχθρού. Ο πραγματικός 
θρίαμβος συντελείται όταν ο 
ίδιος ο εχθρός αρχίζει να χρη-
σιμοποιεί την πολιτική σου, έτσι 
ώστε οι ιδέες σου γίνονται το 
θεμέλιο ολόκληρου του πεδίου. 
Οι συνέπειες της διάλυσης της 
ΕΣΣΔ είναι κάθε μέρα και πε-
ρισσότερο ορατές σε ολόκλη-
ρη τη Δύση.

 Όμως ποιές είναι οι δυνα-
τότητες άσκησης μιας διαφο-
ρετικής πολιτικής στη Γερμανία; 
Διότι αν υποθέσουμε ότι στις 
πρόσφατες εκλογές υπερίσχυε 
το CDU, πάλι το ίδιο πολιτικό 
σκηνικό θα προέκυπτε με μονα-
δική διαφορά τον Άρμιν Λάσετ 
ως καγκελάριο αντί του Όλαφ 
Σολτς,. Οι Οικολόγοι που προ-
βλήθηκαν προεκλογικά με την 
αξιοποίηση της κλιματικής αλ-
λαγής, ως εναλλακτική πρόταση 
οδηγεί σε ψευδεπίγραφη πολι-
τική αντιπαράθεση και αποτελεί 
επιλογή αποπροσανατολισμού, 
διότι η οικολογία αποτελεί ανα-
πόσπαστη παράμετρο της πολι-
τικής, που δεν μπορεί να αυτο-
νομηθεί και να επικαλύψει τον 
ταξικό χαρακτήρα της κοινω-
νίας. Γιαυτό είναι σε ιδεολογι-
κή σύγχυση και μπορεί να στε-
γάζει τους πάντες από τη μια 
άκρη του πολιτικού φάσματος 
έως την άλλη..

 Όμως θα πρέπει να προβλη-
ματίσει την Ευρώπη η ανάθε-
ση του υπουργείου Εξωτερικών 
της Γερμανίας στην Αναλένα 
Μπέρμποκ. Όχι μόνον διότι 
πρόκειται για αδόκιμο πολιτι-
κό που κατηγορήθηκε μάλιστα 
κατά την προεκλογική περίο-
δο για τις ανακρίβειες του βιο-
γραφικού της αλλά διότι η επι-
λογή της αποκαλύπτει και τα 
όρια του ρόλου που φιλοδοξεί 
να διαδραματίσει το Βερολίνο 
στα τεκταινόμενα σε παγκόσμια 
κλίμακα συμπαρασύροντας την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Αναλένα 
Μπέρμποκ έχει ταχθεί κατά της 
λειτουργίας του αγωγού μετα-
φοράς φυσικού αερίου Nord 
Stream 2, προαναγγέλλοντας 
την επιδείνωση των σχέσεων με 
τη Ρωσία, που δυνητικά θα προ-
σλάβει και άλλες διαστάσεις.

 Έχει επιδοθεί επίσης και σε 
κριτική αναθεώρησης των σχέ-
σεων με την Κίνα υιοθετώντας 
τις αιτιάσεις της Ουάσινγκτον. 
Προαναγγέλλει τη θέση της 
Γερμανίας και της ΕΕ στο νέο 
Ψυχρό Πόλεμο που έχουν κη-
ρύξει οι ΗΠΑ κατά της Ρωσί-
ας και της Κίνας και εγκλωβίζει 
το ρόλο της ΕΕ στις επιδιώξεις 
της Ουάσινγκτον ακυρώνοντας 
την προοπτική ενός αυτόνομου 
και διεκδικητικού ρόλου της Ευ-
ρώπης.

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ 
ΜΑΚΡΟΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

Επιφυλλίδες 
Μαζί σας κάθε Πέμπτη

«Τηλεόραση και 
εφημερίδες» 

Ο
ι εφημερίδες που έχουν τη μεγαλύτερη κυκλο-
φορία, δεν είναι σίγουρο ότι έχουν και τους 
περισσότερους αναγνώστες.

Υπάρχουν σήμερα άνθρωποι που αγοράζουν 
εφημερίδες μόνο και μόνο για τις αγγελίες… Το 
υπόλοιπο περιεχόμενό τους ούτε καν που το 

διαβάζουν. Ενδιαφέρονται για ορισμένα θέματα μόνο. Άλλοι 
για τα αθλητικά, άλλοι για τα καλλιτεχνικά κι’ άλλοι για τις οι-
κονομικές στήλες. 

 Με λίγα λόγια οι αναγνώστες των εφημερίδων χωρίζονται 
σε τρεις βασικές κατηγορίες: Αυτοί που μελετούν τις εφημερί-
δες, αυτοί που τις διαβάζουν κι’ αυτοί όπου τις αναφυλίζουν 
στα γρήγορα, επιπόλαια, ψάχνουν για κάτι συγκεκριμένο, αυτό 
που τους ενδιαφέρει μόνο.

 Ενώ αυτοί που μελετούν ή διαβάζουν τις εφημερίδες κατα-
φεύγουν για την ενημέρωσή τους σε πλάτος και σε βάθος, γιατί 
όπως και να το κάνουμε οι περισσότερες τουλάχιστον εφημε-
ρίδες διατηρούν την «αξιοπιστία τους» απέναντι στο αναγνω-
στικό κοινό, ανεξάρτητα από 
την πολιτική γραμμή που ακο-
λουθούν. Άλλωστε τα γραπτά 
μένουν, ‘’SCRIPTA MANENT’’ 
έλεγαν οι Λατίνοι.

 Στην αρχή όταν μπήκε για 
τα καλά η τηλεόραση σε κάθε 
σπίτι, όλοι μας πιστεύαμε πως 
θα εκτόπιζε τις εφημερίδες και 
τα περιοδικά. Παρ’ όλα αυτά 
όμως δεν τα κατάφερε.

Αν και η τηλεόραση είναι 
ένα περιοδικό ποικίλης ύλης 
και τα δελτία ειδήσεών της 
«εφημερίδα» δεν μπόρεσε να 
μειώσει την κυκλοφορία τους. 
Ίσως ορισμένων περιοδικών να 
περιορίστηκε η κυκλοφορία. Εννοώ τα περιοδικά που είχαν 
πολλά συνερομάντσα. Με τον καιρό όμως αναπροσαρμόσα-
νε την ύλη τους για να ξεπεράσουν και πάλι τον ανταγωνισμό 
της τηλεόρασης.  

Οι αναγνώστες των εφημερίδων, ανεξάρτητα από το μορ-
φωτικό τους επίπεδο, πρέπει να «μελετούν» αυτά που γράφουν 
και όχι να τα περιεργάζονται επιπόλαια.

Το αναγνωστικό κοινό να μοιάζει σαν τις μέλισσες και να 
απορροφά το πνευματικό νέκταρ ό,τι έντυπο και να διαβάζει, 
είτε εφημερίδα, είτε περιοδικό, είτε βιβλίο.

Το να κάνει κάποιος «ζάπινγκ» στην τηλεόραση το καταλα-
βαίνω. Το να κάνει όμως «ζάπινγκ» και στις εφημερίδες, αυτό 
ίσως να φαίνεται κάπως δύσκολο, όχι όμως ακατόρθωτο. Εγώ 
θα έλεγα… απαραίτητο, ώστε να ενημερώνεται για όλα σε μι-
κρό χρονικό διάστημα. 

Βασική μου άποψη είναι ότι ο σημερινός άνθρωπος είναι πο-
λύ πιο μορφωμένος από ό,τι ήταν οι παλιότεροι και τα σημερινά 
ενδιαφέροντά του είναι σήμερα πολύ περισσότερα, λόγω του 
υψηλότερου επιπέδου μόρφωσής του.  

Αναμφίβολα οι εφημερίδες πρέπει να προσαρμοστούν 
στις σημερινές ανάγκες του αναγνώστη. Τα κείμενα να εί-
ναι έτσι γραμμένα, ώστε ο αναγνώστης και το λίγο χρόνο ακό-
μη που διαθέτει να μπορεί να τα διαβάσει…

Στο εξατάξιο Γυμνάσιο που τελείωσα στις Φέρρες, οι καθη-
γητές με φωνάζανε «περιληπτικό»… Είχα τη μέθοδο να τονίζω 
τα κύρια σημεία-το σκελετό, θα έλεγα- του θέματός μου… Έτσι 
έδινα στον καθηγητή μου τη δυνατότητα να γνωρίζει ότι αυτά 
που ξέρω, δεν τα έλεγα παπαγαλιστί…  

ΌΧΙ στην εκκωφαντική σιωπή…
ΝΑΙ στη σωστή πληροφόρηση, ώστε να ταρακουνή-

σει εφησυχασμένες συνειδήσεις, αλλά και να ξυπνήσει 
υπνωτισμένους αναγνώστες.

Η εφημερίδα πρέπει να προσαρμόζεται στις σημερινές 
ανάγκες του ανθρώπου. Το «ζάπινγκ» στα κείμενα πρέ-
πει να γίνεται όπως και το «ζάπινγκ» στην τηλεόραση.

Λάθη θα υπάρξουν, μάχες θα χαθούν, αλλά ο πόλεμος 
θα κερδηθεί… 

ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ 
ΧΑΒΙΑΡΑ
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία

Οριζόντια
1. Εδώ, επάνω (ιδιωμ.) — Αριθμός… τα-
χείας δράσης — Εκεί όπου, απ' όπου.
2. Αναθεματισμένα, καταραμένα.
3. Κι έτσι ο ιδιοκτήτης.
4. Με τις άρες… ανοησίες — Ο "βασιλιάς" 
των πτηνών.
5. Μακρόστενη ελαφριά βάρκα — Πα-
λιός, Βρετανός δρομέας.
6. Μια αίσθηση — Πανελλήνιος ο έρανός 
του (αρχικά) — … Ντορ: παλιά ηθοποιός.
7. Μι…: μαρτυρικό χωριό του Βιετνάμ — 
Παρέπεμπε… βιβλιογραφικά — Άγγλου… 
αγάπη.
8. Το πλοίο μυθικής εκστρατείας — Ο 
Άδης στη γλώσσα του Όμηρου — Ζιζά-
νιο του σταριού.
9. Γιατρικό (αρχ.) — Την ερωτεύτηκε ο 
Διογένης.
10. Το σάλι — Έτσι έχουν τα χαρτονομί-
σματα οι… λεφτάδες.
11. Ποίηση με… μέτρο.
12. Η προβατοκάμηλος του Περού.
13. Εταιρικά αρχικά — Μεγάλη οργή — 
Μυθική κόρη του Ουρανού.

 σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Η αστυνομία είχε πάρει απόφαση όποιος οδηγεί 
σύμφωνα με τους κανονισμούς θα κέρδιζε χρή-
ματα. Μετά από πολύ καιρό εκεί που έκανε πε-
ριπολία οι αστυνόμοι ενός περιπολικού βλέπουν 
κάποιον μπροστά του να οδηγεί τέλεια. Οπότε το 
σταματάνε και βλέπουν μέσα τη γυναίκα του και 
την πεθερά του να κοιμούνται.
ΑΣΤ: “Οδηγείτε πολύ καλά και η αστυνομία σαν 

έπαινο σας δωρίζει μπόνους. Τι θα τα κάνετε;”
ΟΔΗΓ: “Τώρα θα βγάλω δίπλωμα.”
Οι αστυνομικοί έμειναν με ανοιχτό το στόμα.
ΑΣΤ: “Τι; Δηλαδή δεν έχετε δίπλωμα;”
Εκεί επάνω ξυπνάει η γυναίκα του.
Γυναίκα: “Μην τον ακούτε κύριε αστυνομικέ με-

θυσμένος είναι!”
Με την βαβούρα ξυπνάει και η πεθερά και βλέπει 

ότι τον γράφουν οπότε λέει:
– “Και στο είπα βρε Γιάννη! Δε στο είπα;;; Δε θα 

πάμε μακριά με κλεμμένο αυτοκίνητο!”

------------------------------------------------

Ξημερώματα Τρίτης και ενώ το αντρόγυ-
νο κοιμάται χτυπάει το κουδούνι. Ξυπνάει ο 
άντρας, πηγαίνει στη πόρτα και βλέπει έναν 
άγνωστο

– Τι θες άνθρωπε μου τέτοια ώρα;
– Αν μπορείτε καλέ κύριε να κατέβετε να με 

σπρώξετε σας παρακαλώ;
– Είσαι με τα καλά σου βρε άνθρωπε μου; 

Εγώ αύριο δουλεύω και θέλω να κοιμηθώ. 
Άντε στην ευχή του Θεού μην έχουμε άλλα… 
Πάει να κοιμηθεί και ξανά τα ίδια.

Του λέει λοιπόν η γυναίκα του:
– Βρε άντρα μου άντε να τον βοηθήσεις τον 

άνθρωπο. Δεν θυμάσαι τότε που είχαμε πάθει 
το ίδιο και μας βοήθησε εκείνος ο καλός άν-
θρωπος αλλιώς ακόμα εκεί θα ήμασταν.

– Ναι βρε γυναίκα έχεις δίκιο.
Βάζει μια φόρμα, πάει κάτω στο δρόμο και 

δεν βλέπει τίποτα.
Βάζει μια φωνή λοιπόν:
– Κύριε, εσείς που θέλετε να σας σπρώξω, 

που στον διάολο είστε;
– Εδώ, εδώ πίσω στις κούνιες!

Κάθετα
1. Εισάγει… υποθέσεις — Αλλιώς ο κασσί-
τερος — Προτροπή… για παίδες Ελλήνων.
2. Κουβαρίστρα, καρούλι.
3. Προσπάθεια δημιουργίας καλύτερων 
σχέσεων με κάποιον.
4. Έξοδος υγρού από το μέρος όπου βρί-
σκεται — Τα θηλυκά γεννητικά κύτταρα.
5. Εδώ… για Κρητικούς — … Μπιτς: η 
αμερικάνικη Ριβιέρα.
6. Είδος άγριας πάλης — Επιτροπή Ολυ-
μπιακών Αγώνων — Παλιό μουσικό ποπ 
συγκρότημα.
7. Καλλωπιστικό φυτό — Επιτατικό μόριο 
της Αρχαίας — Τουρκική λίμνη.
8. Σάμπως (επίρρ.) — Θυμίζει… Ζεράρ 
ντε Βιλιέ — … Ρούνεϊ: παλιός ηθοποιός.
9. Τραπεζικά συνδικαλιστικά αρχικά — 
Είναι τα πυρίμαχα σκεύη.
10. Μάρκα ξυριστικών λεπίδων — Αθλη-
τής του στίβου.
11. Πατροπαράδοτος ο πασχαλινός.
12. Γυρίζεται… ταινία.
13. Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων — 
Στρογγυλό ταψί — Η ίλη… των Δωριέων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                     
ΕΡΓΟ:
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 10567/21-10-2021

 
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ 
ΜΟΝΗΣ ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗ ΔΑΔΙΑ 
ΣΟΥΦΛΙΟΥ, ΝΟΜΟΥ ΈΒΡΟΥ»
CPV: 45453000-7
Α.Α. Συστήματος Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δη-
μοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση της 
Ιεράς Μονής Γενεσίου Θεοτόκου στη Δαδιά Σουφλίου, Νομού Έβρου» εκτιμώμενης αξίας 516.338,71 ευρώ χω-
ρίς ΦΠΑ (640.260,00 με Φ.Π.Α. 24%). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 203.317,55 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ, και β) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 
με προϋπολογισμό 313.021,17 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ).

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης 
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς 
και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.soufli.gr).      

3. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο πρότυπο τεύχος διακηρύξεων της ΕΑΑΔΗΣΥ, 
για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.

4.Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2554 350130-131, FAX επικοινωνίας 2554 350113, αρμόδιος υπάλληλος 
κα. Σιδερά Μαρία  και Κοτσάνη Ελένη.

5. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.

promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών  ορίζεται η 17-12-2021, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. 
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 21-12-2021, ημέρα Τρί-

τη και ώρα 10:00 π.μ 
6. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μό-

νο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
7. Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά την παρ. 

2α του άρθρου 95 του Ν.4412/2016.
8. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα: 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 203.317,55 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα) και σε έργα κατηγο-
ρίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 313.021,17 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα, 
απολογιστικά) και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμ-

βαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προ-
σαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της ως άνω παραγράφου και έχουν συνάψει διμε-
ρείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

9. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, 
κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρ-
χεται στο ποσό των 10.326,77 ευρώ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέ-
ρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της αναλυτικής διακήρυξης, ήτοι μέχρι 17-
11-2022, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

10. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΠ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ για το ποσό των 640.260,00 €.
11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το την Αναθέτουσα Αρχή δηλαδή την Οικονομική Επι-

τροπή του Δήμου Σουφλίου.
12. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: 8 μήνες.

Σουφλί, 21/10/2021
Ο Δήμαρχος Σουφλίου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ
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Έρχεται η πολυαναμενό-
μενη Κοινωνική Περιπέτεια, 
«Ο Οίκος Gucci» του Ρίντλεϊ 
Σκοτ (Alien, Blade Runner, 
Θέλμα και Λουίζ, Μονομάχος, 
Hannibal, Προμηθέας, Η Διά-
σωση, Alien: Covenant, Όλα 
τα Λεφτά του Κόσμου, Η Τε-
λευταία Μονομαχία) με τους 
Lady Gaga, Άνταμ Ντράιβερ, 
Τζάρεντ Λέτο, Τζέρεμι Άιρονς, 

Τζακ Χιούστον, Σάλμα Χάγιεκ 
& Αλ Πατσίνο...

Υπόθεση: Η ταινία Ο Οίκος 
Gucci είναι εμπνευσμένη από 
τη συγκλονιστική πραγματική 
ιστορία της οικογενειακής αυ-
τοκρατορίας του Ιταλικού οί-
κου μόδας Gucci. Διατρέχοντας 
τρεις δεκαετίες έρωτα, προ-
δοσίας, παρακμής, εκδίκησης, 
και εν τέλει φόνου, παρακολουθούμε τί κρύ-
βεται πίσω από ένα όνομα, ποια είναι η αξία 

του και για το τί είναι ικανή μια οικογένεια να 
κάνει προκειμένου να διατηρήσει τον απόλυ-
το έλεγχο.

ΓΝΩΜΗ  13

Κοντά μας σε Πανελλή-
νια Πρεμιέρα η Κωμική Περιπέ-
τεια, «Ghostbusters: Legacy» του 
Τζέισον Ρέιτμαν (Thank You for 
Smoking, Juno, Ραντεβού στον Αέ-
ρα, Περίπου Ώριμη, Οι Τελευταίες 
Μέρες του Καλοκαιριού, Tully: Τα 
Παιδιά Είναι Ευτυχία;) με τους Φιν 
Γούλφχαρντ, Μακένα Γκρέις, Κάρι 

Κουν, Πολ Ραντ, Σιγκούρνι Γουίβερ, 
Μπιλ Μάρεϊ, Νταν Ακρόιντ, Έρνι Χά-
ντσον, Σελέστ Ο'Κόνορ & Άνι Ποτς...

Υπόθεση: Στη νέα ταινία 
Ghostbusters: Legacy μια μαμά και 
τα δύο παιδιά της μετακομίζουν σε 
μια μικρή πόλη όταν αρχίζουν να 
ανακαλύπτουν τη σύνδεσή τους με 
τους αυθεντικούς Ghostbusters και 
τη μυστική κληρονομιά που τους 
άφησε πίσω ο παππούς τους.

Ενώ έρχεται και η ταινία Κινουμέ-
νων Σχεδίων, «Αρχηγός Από Κούνια 2: 
Οικογενειακή Υπόθεση» του Τομ Μακ 
Γκραθ (Τριλογία: Μαδαγασκάρη, Μεγα-
λοφυής, Αρχηγός Από Κούνια) με τους 
Πάνο Μουζουράκη, Δημήτρη Μακαλιά, 
Χρήστο Θάνο, Άννα Κουτσαφτίκη, Ει-

ρήνη Μακρή, Ευαγγελία Καρακατσά-
νη, Ζωή Πετράκη, Γιάννη Στεφόπουλο, 
Κώστα Δαρλάση, Ηλία Ζερβό & Φοίβο 
Ριμένα στην μεταγλωττισμένη έκδοση...

Τα αδέλφια Τέμπλετον θα έρθουν 
ξανά κοντά, θα ενώσουν τις δυνάμεις 
τους σε μια ξέφρενη περιπέτεια και θα 
ανακαλύψουν από την αρχή κάποιες οι-
κογενειακές αξίες που είχαν λησμονή-
σει και που πάντα πρέπει να βρίσκουμε 
χρόνο να επανεκτιμάμε.

Οίκος Gucci η συγκλονιστική ιστορία 
της οικογενειακής αυτοκρατορίας 

της μόδας

Ξανά μαζί μας η ταινία Κινουμένων Σχεδί-
ων, «PAW Patrol: Η Ταινία» του Καλ Μπρούνκερ 
(Απόδραση από τον Πλανήτη Γη, Ένας Σκίουρος 
Σούπερ-Ήρωας 2) με τους Γιώργο Μαντά, Παύλο 
Χρυσανθίδη, Κωνσταντίνο Λιάσκα, Δημήτρη Πο-
ριώτη, Μάρκο Σιώνη, Πωλίνα Ευαγγέλου, Ζωή 
Πετράκη, Άρη Αβραμέα, Κωνσταντίνο Στελλού-
δη, Κώστα Τερζάκη, Άρτεμις Ματαφιά, Βαγγέλη 
Χαλκιαδάκη, Νίκο Ποριώτη & Θάνο Ζαρκαλή στην 
μεταγλωττισμένη έκδοση...

Υπόθεση: To PAW Patrol ξαναχτυπά! Όταν ο 
μεγαλύτερος αντίπαλός τους, ο Χάμντιγκερ, γί-
νεται δήμαρχος στην κοντινή Πόλη της Περιπέ-
τειας και φέρνει τα πάνω κάτω, ο Ράιντερ και τα 
αγαπημένα μας ηρωικά κουτάβια είναι πανέτοι-
μα να αντιμετωπίσουν την πρόκληση. Καθώς ένα 
κουτάβι θα πρέπει να αντιμετωπίσει το πα-
ρελθόν του στην Πόλη της Περιπέ-
τειας, η ομάδα βρίσκει βοήθεια 
από μία καινούρια σύμμαχο: 
την πανέξυπνη, ράτσας 
ντάτσχουντ, Λίμπερτι. Μα-
ζί, οπλισμένοι με καινούρια 
και συναρπαστικά μηχανή-
ματα, το PAW Patrol παλεύει 
για να σώσει τους πολίτες της 
Πόλης της Περιπέτειας!

Μεταγλωττισμένος
 «PAW Patrol»…. Η ταινία

Έρχεται και ο «Αρχηγός Από Κούνια 2»

Cinema

Σάββατο, 
Τετάρτη: 16:45, 
Κυριακή: 12:00, 
Δευτέρα: 16:30.

Παρασκευή: 17:00, 
Κυριακή: 16:45.

«Οι άνθρωποι που μας έγραφαν από την οικογένεια στην αρχή ήταν αρκετά προσβλητικοί, λέγοντας ότι ο 
Αλ Πατσίνο δεν αντιπροσώπευε φυσικά τον Άλντο Γκούτσι σε οποιοδήποτε σχήμα ή μορφή. Και όμως, 

ειλικρινά, πώς θα μπορούσαν να εκπροσωπηθούν καλύτερα από τον Αλ; Με συγχωρείς! » 
Ρίντλει Σκοτ, σκηνοθέτης

Πανελλήνια Πρεμιέρα για τους 
«Ghostbusters: Legacy»

Πέμπτη, Κυριακή, 
Τρίτη: 19:00, Παρασκευή, 

Σάββατο, Δευτέρα, 
Τετάρτη: 22:00.

Πέμπτη, Κυριακή, 
Τρίτη: 22:15, Παρασκευή, 

Σάββατο, Δευτέρα, 
Τετάρτη: 19:15.

Οι νέες προβολές στον 
κινηματογράφο «Ηλύσια»
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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

Ηλεκτρο-
λογικά
ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ Γ. - ΚΑΝΙΔΗΣ Γ. ΟΕ
Μομφεράτου 42  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551025331

ΠΑΤΣΑΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Εμμ. Ρήγα 35  •  Ορεστιάδα
Τηλέφωνο :  25520 26404

ΠΑΠΑΡΗΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε.
Μοσχονησίων 01 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551023694

ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΒΕΕ
1ο χλμ  Αλεξ/πολης - Συνόρων
Τηλέφωνο : 25510 25171

ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
Λ. Δημοκρατίας 85  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551035013

ΤΣΙΑΚΥΡΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Αν. Θράκης 78  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551036017

INFORMATICA A.E.
2ο χιλ Αλεξ/πολης - Χιλής
Τηλέφωνο : 25510 33733

ΣΑΡΜΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ •Προγραμματιστής
14ης Μαίου 153 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  6979550281

ΓΑΒΑΝΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
Εμπόριο Μηχ. Γραφείου
Λ. Δημοκρατίας 37 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551023204

Πληροφορική
Υπολογιστές

Πολιτικοί
Μηχανικοί
ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ • Πολ. μηχ.
Φυλής 02 & Υψηλάντου •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551027558

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ • Πολ. μηχ.
Λ. Δημοκρατίας 197 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 6973384974

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ • Πολ. μηχ.

Λ. Δημοκρατίας 275  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551026868

ΦΥΝΤΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ • Πολ. μηχ.
Βενιζέλου 43  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551026823

ΤΟΚΑΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ • Πολ. μηχ.
Μαυρομιχάλη 29  •  Διδ/χο
Τηλέφωνο : 2553023900

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ • Τοπ. μηχ.

Χαριλάου Τρικουπη 2 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551027017

ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ • Τοπ. μηχ.

Ι. Δραγούμη 2 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551029626

Τοπογράφοι
Μηχανικοί

ΑΚΜΩΝ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε.
Εμπορίου 5Α  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551037645

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Γ. Α.Τ.Ε.
Ψαρρών 12  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551026912

Τεχνικές
Εταιρίες

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ρήγα Φεραίου 7  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551027477

ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αν. Θράκης 27  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 26429

ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΜΒΕ
Ρήγα Φεραίου 7 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551027477

ΜΙΝΤΖΟΥΔΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ
Ανδριανουπόλεως 138  •  Ορεστιάδα
Τηλέφωνο : 2552024155

ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Νέστου 7  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551035470

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Σκρα 8  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551023390

ΛΑΦΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ • Μηχαν.Περ.
Ι. Καβύρη 42  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551081050

Μηχανικοί
Περιβάλλοντος

ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ •  Ηλεκτρ. Μηχ.
Κομνηνών 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551020464

ΠΑΠΑΡΗΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ •  Ηλεκτρ. Μηχ.
Νικομηδείας 1  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551020412

ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ • Μηχανολ.Μηχ.
Αίνου 27  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551025080

Οικοδομικά
Υλικά

ΒΡΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ • Οικοδ. Υλ.
Καραόλη Δημ. 44 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551026000

ΜΑΚΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ • Οικοδ. Υλ.

Βασ. Παύλου 7 •  Τυχερό 
Τηλέφωνο : 2554041084

ΠΟΛΥΜΕΝΗΣ Γ. - ΠΟΛΥΜΕΝΗΣ Ι ΟΕ
Είδη Υγειηνής
Κ. Παλαιολόγου 22 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551032655

ΤΕΜΑΚ ΑΕΤΕ • Εμπ. Υδραυλικών Ειδών
ΔΑ13 ΟΤ33Β-ΤΘ1136 • Θεσ/νικη
Τηλέφωνο : 2310569800

ΜΠΑΜΠΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ • Μονώσεις
Μακάριου 7  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 6934621349

ΧΑΤΖΗΓΑΒΡΙΗΛ ΜΑΡΙΑ • Μεταλλικές Κατ.
1ο χιλ Αλεξ/πολης - Παλαγίας
Τηλέφωνο : 2551027915

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 Χωματουργικές εργασίες
Λ. Δημοκρατίας  2  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551023958

Ηλεκτρ. Μηχανολ.
Χημ. Μηχανικοί

ΚΑΦΕ / ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΦΕΤΖΗ
Εμπορίου 41   •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  : 25510 23050

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ
Αδριανουπόλεως 4Α    •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 22808

Συνεταιρισμοί

ΤΟΕΒ ΦΕΡΩΝ - ΠΕΠΛΟΥ 
Αγροτικός Συνεταιρισμός
Αγ. Παρασκευής 2  •   ΦΕΡΕΣ 
Τηλέφωνο  :  2555022170

Α.Σ.Κ.Γ.Ε ΤΥΧΕΡΟΥ 
Αγροτικός Συνεταιρισμός
Τυχερό Έβρου 
Τηλέφωνο  :  25540 41131

Βιβλιοπωλεία

ΙΣΤΟPIKO MOYΣEIO ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Λ. Δημοκρατίας 335  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο :  2551028926

Πολιτισμός

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ  •  Κολοκοτρώνη 22  
Διδ/χο  •  Τηλέφωνο :  2553024084

Τυπογραφεία

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ
Ι. Δραγούμη 12    •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 24337

ΤΑΡΤΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
Τυπογραφείο - Βιβλιοδετείο
Εμπορίου 2   •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551029520

ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
Διογένη 10  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551032226

Επιγραφές

ΒΑΒΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ • Γεωπόνος Μελετητής
Κολοκοτρώνη 7   •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  :  2551022467

"ΜΙΜΟΖΑ"  ΜΠΑΖΑ ΜΑΡΙΝΑ 
Ανθοστολισμοί Γάμων - Βάπτισης
Λ. Δημοκρατίας 408  •  Αλεξ/πολη  
Τηλέφωνο : 25510 32805

Ανθοπωλεία
Φυτώρια

Γεωπόνοι
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Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 05.59, 

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
NTERCITY 05.59, 

ΘεΣ/Κη - Αλεξ/λη 
NTERCITY 05.50, 

Αλεξ/λη-ΟΡεΣΤΙΑΔΑ 
08.40
ΟΡεΣΤΙΑΔΑ-Αλεξ/λη 
12:19

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Αλεξ/λη - ΘεΣ/ΝΙΚη: 
08:00, 11:00 , 14.00, 
16.30, 18:45,  22:00
ΘεΣ/ΝΙΚη - Αλεξ/λη 

08:00, 10:30 , 13.00, 
15.30, 17:30,  23:59
Αλεξ/ΠΟλη - ξΑΝΘη - ΚΑΒΑλΑ: 

08.00, 11:30 , 16.00, 
18:45, 22:00
ΚΑΒΑλΑ - Αλεξ/ΠΟλη 

02.45, 10:45 , 14:30, 19:10
ξΑΝΘη -Αλεξ/ΠΟλη 

02.45, 10:45 , 15:10, 19:10
Αλεξ/ΠΟλη - ΦεΡεΣ - ΣΟΥΦλΙ - 
ΔΙΔ/ΧΟ -ΟΡεΣΤΙΑΔΑ 

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

Αλεξ/ΠΟλη - ΚΟμΟΤηΝη

07:45,  09:00, 11:15, 13:00, 
16:00, 18:30, 20:10
ΚΟμΟΤηΝη - Αλεξ/ΠΟλη

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 
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη – ΑΘηΝΑ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ:  09:45 - 21:15
ΤΡΙΤΗ: 11:40 - 21:15
ΤΕΤΑΡΤΗ: 09:45 - 21:15
ΠΕΜΠΤΗ: 11:40 - 21:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 11:40 - 21:15
ΣΑΒΒΑΤΟ: 11:40 - 20:15
ΚΥΡΙΑΚΗ: 11:40 - 21:15
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 08:10 - 19:30
ΤΡΙΤΗ: 10:00 - 19:30
ΤΕΤΑΡΤΗ: 08:10 - 19:30
ΠΕΜΠΤΗ: 10:00 - 19:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 10:00 - 19:30

ΣΑΒΒΑΤΟ: 10:00 - 18:30
ΚΥΡΙΑΚΗ: 10:00 - 19:30

SKY EXPRESS
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη – ΑΘηΝΑ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ:  08:40 - 15:35 - 21:55
ΤΡΙΤΗ: 08:40 - 15:35 - 21:55
ΤΕΤΑΡΤΗ:  08:40 - 15:35 - 21:55
ΠΕΜΠΤΗ:  15:35 - 17:40 - 21:55
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:08:40 - 15:35 - 21:55
ΣΑΒΒΑΤΟ: 15:35 - 17:40 - 21:55
ΚΥΡΙΑΚΗ: 08:40 - 15:35 - 21:55

ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 07:00 - 14:00 - 20:15
ΤΡΙΤΗ: 07:00 - 14:00 - 20:15
ΤΕΤΑΡΤΗ: 07:00 - 14:00 - 20:15
ΠΕΜΠΤΗ: 07:30 - 14:00 - 20:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:07:00 - 14:00 - 20:15
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:30 - 14:00 - 20:15
ΚΥΡΙΑΚΗ: 07:30 - 14:00 - 20:15

ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη - ΣηΤεΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 09:10 - ΣΑΒΒΑΤΟ  09:10
ΣηΤεΙΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη
ΠΕΜΠΤΗ 15:25 - ΣΑΒΒΑΤΟ  15:25

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑλεξΑΝΔΡΟyΠΟλη 
ΠΡΟΣ ΣΑμΟΘΡΑΚη
ΠλΟΙΟ ΑΔΑμaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
Δευτέρα  09:00
Τρίτη  09:00 
Τετάρτη 15:00 
Πέμπτη 15:00 
Παρασκευή 15:00
Σάββατο  09:00 
Kυριακή  15:00

ΣΑμΟΘΡaΚη ΠΡΟΣ
ΑλεξΑΝΔΡΟyΠΟλη 
ΠλΟΙΟ ΑΔΑμaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
Δευτέρα 16:00
Τρίτη 16:00 
Τεταρτη  -
Πέμπτη 07:00 - 17:30 
Παρασκευή 17:30
Σάββατο  - 12:00
Kυριακή  17:30

ΤηλEΦωΝΑ 
λΙμεΝΑΡΧεIωΝ
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 
Κ.Ε.Π. Aλεξ/λης 25513-50010
Κ.Ε.Π. Φερών 25553-50103

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Τσολάκη Διονυσίου Σολωμού 15 (δρόμος 
ΔΕΥΑΑ) ✆2551 036511
ΦΕΡΕΣ 
Καψίδου Δημοκρίτου 28✆2555024096

ΣΟΥΦΛΙ 
Μπαμίδου - Πιτιακούδης Βασ. Γεωργίου 207 
✆2554022013

ΔIΔYMOTEIXO
Παρασκευόπουλος Ιωάννης  Βενιζέλου 93 
✆2553023544

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Χατζηγιάννη Ισιδώρα - Δήμητρα Ευριπί-
δου 19  ✆2552024315211  ✆ 2552029302 

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
"ΑΝΤΑΜΩΜΑ ~ Ας αρχίσουν 
οι Χοροί"
• Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2021 από 
ώρα 1 το μεσημέρι
• κέντρο ΜΕΓΑΡΟ στο Αρίστηνο 
Αλεξανδρούπολης

• Τιμή εισόδου/πρόσκλησης: 17€ 
(ενηλίκων) και 8€ (ανηλίκων).
---------------------------------
BrownBag: Κβαντική Κρυ-
πτογραφία - The quantum 
challenge and the need for 
post-quantum cryptography
• Σύλλογος Τεχνολογίας Θράκης
• Κυριακή 5 Δεκ 2021 19:00

ο Αντώνης Ατλάσης (European 
Space Agency - ESA) μας δίνει 
μια πραγματιστική οπτική στο θέ-
μα της κβαντικής κρυπτογραφίας
---------------------------------
Στέλιος Ανατολίτης - ΧΑΠΙ 
(stand up comedy) 
• Πέμπτη 16 Δεκ 19:00-20:30
• House of Fun
Η δεύτερη σόλο παράσταση του 
Στέλιου Ανατολίτη επιστρέφει

----------------------------------
Εκδήλωση Ειδικής Αγωγής  
και Εκπαιδευτικής Ψυχολο-
γίας  
• Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021 και 
ώρα 6.30 μμ  
• Alexander Beach Hotel στην 
Αλεξανδρούπολη
• Με την υποστήριξη  του Πανε-
πιστημίου Λευκωσίας και της Πε-
ριφέρειας  ΑΜΘ
----------------------------------
Μετά-γράφοντας την τέχνη 
Pαρουσίαση του βιβλίου του 
Σπύρου Κιοσσέ και της Νάγιας 
Δαλακούρα
Εθνολογικό Μουσείο Θράκης
Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 19:00
----------------------------------
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 ΘΡΑΞ ΠΑΝΚC ΖΩΝΤΑΝΑ στη 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
• ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
• ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | WE

Άρωμα : Πώς να μη σε 
ενοχλεί η μυρωδιά του

Πολλές φορές συμβαίνει να βάλου-
με αρκετό άρωμα μόνο και μόνο επειδή 
μας αρέσει το πώς μυρίζει. Μετά από 
λίγη ώρα ωστόσο αυτό αρχίσει και γί-
νεται ενοχλητικό με αποτέλεσμα να μη 
μπορούμε να αναπνεύσουμε δίχως πα-
ράλληλα να μυρίζουμε άρωμα…

Μην το ψεκάζεις στη μπροστινή 
πλευρά του ρούχου

Είναι λογικό ότι αν φυσάει θα σου 
έρθει όλο το άρωμα και δε θα νιώθεις 
και πολύ άνετα. Ο σκοπός είναι να περ-
πατάς και να είσαι άνετη και χαλαρή, 
όχι να νιώθεις άσχημα.

Ψέκασέ το στον καρπό
Είναι ένα σημείο το οποίο θα κάνει 

το άρωμα να απελευθερώσει τη μυρω-

διά του τόσο όσο και δε θα σου έρχεται 
μεγάλη ποσότητα στη μύτη.

Επίσης επιλέγεις η ίδια να το μυρί-
σεις όποτε θες χωρίς να σου έρχεται η 
μυρωδιά σε άσχετα χρονικά διαστήμα-
τα και για πολλή ώρα.

Ψέκασέ το στον αυχένα
Στην πίσω πλευρά έτσι ώστε να μη 

σου έρχεται πάλι συνεχόμενα στο ανα-
πνευστικό (δεν κάνει καλό). Επιπλέον 
ανάλογα και με την κίνηση που θα κά-
νουν τα μαλλιά σου, όλο και περισσό-
τερη ποσότητα αρώματος υα απελευ-
θερώνεται.

Μην ψεκάζεις τα μαλλιά σου
Περιέχει κατά βάση αλκοόλ και άλλα 

χημικά που δε θα έπρεπε να βρίσκονται 
στο τριχωτό της κεφαλής σου και γενι-
κότερα στα μαλλιά σου. Μπορεί να προ-
κληθεί ξηροδερμία, σπάσιμο τρίχας και 
παράλληλα να έχεις και τη μυρωδιά που 
δε θα φεύγει εύκολα ούτε με λούσιμο.

αγγελιεσ

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

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.

Μερόπη, Μυρόπη.

MIA... ΕΞΥΝΠΗ ΓΝΩΜΗ

Οδηγός
Εκδηλώσεων

Ζητείται υπάλληλος ( καμαριέρα) από 
το Ξενοδοχείο «Μαριάννα»
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2551081455.

Πωλείται 
διαμέρισμα τεσσάρι 100τμ. 1ος όροφος 

διόροφης οικοδομής 
Με 3 δωμάτια, σαλοκουζίνα, μπάνιο, 

ατομική θέρμανση, πετρέλαιο , ενεργειακό 
τζακι, τέντες, πάρκινγκ στην πυλωτή

Περιοχή Εφορίας, 155.000 
Πληροφορίες: 6945063624 ώρες 

επικοινωνίας: 9πμ-4μμ

Επέτειοι

Παγκόσμια Ημέρα για την 
Εξάλειψη της Δουλείας
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Από χθες γίνεται το πρώτο βή-
μα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, 
καθώς όλοι οι υποψήφιοι που επι-
θυμούν να συμμετάσχουν στις Πα-
νελλαδικές εξετάσεις έτους 2022 
των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των 
Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), 
για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκ-
παίδευση, πρέπει να υποβάλουν στο 
Λύκειό τους Αίτηση-Δήλωση υπο-
ψηφιότητας συμμετοχής στις εξε-
τάσεις αυτές.

Η προθεσμία για φέτος ορίζε-
ται από Τετάρτη 1-12-2021 ως και 
Δευτέρα 13-12-2021 για όλους 
τους υποψηφίους που επιθυμούν 
να συμμετάσχουν στις Πανελλαδι-
κές εξετάσεις των Γενικών Λυκεί-
ων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών 
Λυκείων (ΕΠΑΛ). Επισημαίνεται ότι 
η ανωτέρω προθεσμία είναι απο-
κλειστική και μετά την παρέλευσή 
της δεν γίνεται δεκτή καμία Αίτη-
ση-Δήλωση.

Ο υποψήφιος (μαθητής ή από-
φοιτος) μπορεί να προμηθεύεται 
την Αίτηση – Δήλωση που αναλο-
γεί στην περίπτωσή του είτε από το 
διαδίκτυο, είτε από το Λύκειό του

Βήμα-βήμα η διαδικασία
Ο υποψήφιος (μαθητής ή από-

φοιτος) μπορεί να προμηθεύεται 
την Αίτηση – Δήλωση που αναλο-
γεί στην περίπτωσή του είτε από 
το διαδίκτυο, είτε από το Λύκειό 
του. Στη συνέχεια θα συμπληρώνει 
την Αίτηση – Δήλωση σύμφωνα με 
τις οδηγίες που αναγράφονται στο 
έντυπο και θα προσέρχεται στο Λύ-
κειό του, για την οριστική ηλεκτρο-
νική υποβολή της.

Στην επίσημη ιστοσελίδα του 
Υπουργείου Παιδείας www.minedu.
gov.gr, στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, 
αναρτώνται τα κατά περίπτωση 
υποδείγματα της Αίτησης-Δήλω-
σης και οι σχετικές εγκύκλιοι που 
περιγράφουν πλήρως τη διαδικα-
σία και τα αναλυτικά δικαιολογητι-
κά για κάθε κατηγορία υποψηφίου 
(ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, μαθητής ή απόφοι-
τος). Επίσης, αποστέλλονται ήδη 
στα Λύκεια οι σχετικές εγκύκλιοι 
με τα αντίστοιχα υποδείγματα της 
Αίτησης-Δήλωσης.

Για τους υποψηφίους με αναπη-
ρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανά-
γκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκο-
λίες που εξετάζονται προφορικά ή 
γραπτά κατά περίπτωση θα ακολου-
θήσει νεότερη εγκύκλιος της υπηρε-
σίας μας σχετικά με τα δικαιολογη-
τικά που θα πρέπει να υποβληθούν.

Στην ίδια προθεσμία 1-12-2021 
ως και 13-12-2021 οι υποψήφι-
οι που τυχόν ενδιαφέρονται για τα 
τρία Μουσικά Τμήματα με την ειδι-
κή διαδικασία εισαγωγής (το Τμήμα 
Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πα-
νεπιστημίου, το Τμήμα Μουσικής 
Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας, και το Τμήμα 
Μουσικών Σπουδών του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων), εκτός από την 
Αίτηση-Δήλωση για τις πανελλαδι-
κές εξετάσεις, υποβάλλουν και σχε-
τική Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για 
τα τρία Μουσικά Τμήματα.

Το υπουργείο Παιδείας ενη-

μερώνει επίσης τους υποψη-
φίους:

1. Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρο-
νται για τις Στρατιωτικές Σχολές, 
τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές 
της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τις 
Σχολές του Λιμενικού Σώματος 
και τις Σχολές της Ακαδημίας του 
Εμπορικού Ναυτικού πρέπει επιπλέ-
ον να υποβάλουν αίτηση απευθείας 
στο Στρατό, στην Αστυνομία, στην 
Πυροσβεστική, στο Λιμενικό ή στο 
Εμπορικό Ναυτικό σε χρονικό διά-
στημα που θα ορίζεται στις προκη-
ρύξεις που θα εκδώσουν τα αρμό-
δια Υπουργεία και να κριθούν ικανοί 
στις προκαταρκτικές εξετάσεις, οι 
οποίες προγραμματίζονται για το δι-
άστημα Μαρτίου-Απριλίου 2022. Οι 
παραπάνω προκηρύξεις θα διατίθε-
νται από τα Στρατολογικά Γραφεία, 
τα Αστυνομικά Τμήματα, την Πυρο-
σβεστική και το Λιμενικό αντίστοιχα 
σε χρόνο που θα καθοριστεί από τα 
συναρμόδια Υπουργεία.

2. Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρο-
νται για τα ΤΕΦΑΑ και θα συμμε-
τάσχουν φέτος στις πανελλαδικές 
εξετάσεις, πρέπει υποχρεωτικά να 
δηλώσουν την επιθυμία τους για 
τα ΤΕΦΑΑ, ώστε να συμμετάσχουν 
και στις πρακτικές δοκιμασίες (υγει-
ονομική εξέταση και αγωνίσματα).

3. Υποψήφιοι για το 10% των 
θέσεων (χωρίς νέα εξέταση) μπο-
ρούν να είναι μόνο όσοι εξετάστη-
καν πανελλαδικά το 2020 ή το 
2021 (με τα ημερήσια ΓΕΛ ή με τα 
ημερήσια ΕΠΑΛ). Όσοι επιθυμούν 
να είναι υποψήφιοι για το 10% των 
θέσεων, δεν θα υποβάλουν τώρα 
την Αίτηση-Δήλωση, αλλά απευθεί-
ας μηχανογραφικό δελτίο.

Οι υποψήφιοι για το 10% με τε-
λευταία εξέταση το 2020, θα διεκ-
δικήσουν την εισαγωγή τους ΧΩΡΙΣ 
την προϋπόθεση της ΕΒΕ και θα δι-
εκδικήσουν θέσεις σε ποσοστά ανά-
λογα του αριθμού των Μηχανογρα-
φικών Δελτίων που θα υποβληθούν 
ανά σύστημα (παλαιό ή νέο), με τους 
ίδιους όρους και προϋποθέσεις που 
ίσχυαν κατά το έτος συμμετοχής 
τους στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Οι υποψήφιοι για το 10% με τε-
λευταία εξέταση το 2021, θα διεκδι-
κήσουν την εισαγωγή τους ΜΕ την 
προϋπόθεση της ΕΒΕ, όπως αυτή 
διαμορφώθηκε στις πανελλαδικές 
εξετάσεις του 2021.

4. Όσοι από τους υποψηφίους 
εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία 
των υποψηφίων-πασχόντων από 
σοβαρές παθήσεις (για εισαγωγή 
στο 5% των θέσεων εισακτέων χω-
ρίς εξετάσεις), πρέπει μέχρι τις 17 
Δεκεμβρίου να απευθυνθούν σε κά-
ποια από τις 14 αρμόδιες επταμε-
λείς επιτροπές των νοσοκομείων, 
για να αποκτήσουν πιστοποιητικό 
της πάθησής τους. Αυτοί οι υποψή-
φιοι, εφόσον δεν επιθυμούν να συμ-
μετάσχουν στις πανελλαδικές εξε-
τάσεις, δεν υποβάλλουν τώρα την 
Αίτηση-Δήλωση, αλλά θα καταθέ-
σουν μηχανογραφικό σε ημερομηνί-
ες που θα ανακοινωθούν αργότερα.

5. Δεδομένου ότι, η φετινή υπο-
βολή της Αίτησης–Δήλωσης από 
τους υποψηφίους θα πραγματοποι-
ηθεί εν μέσω έκτακτων υγειονομι-

κών συνθηκών, υπενθυμίζουμε ότι 
όσοι απόφοιτοι ή εξουσιοδοτημένοι 
εκπρόσωποί τους προσέρχονται στο 
Λύκειο για να υποβάλουν Αίτηση-
Δήλωση για συμμετοχή στις πα-
νελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2022, θα 
εισέρχονται στη σχολική μονάδα κα-
τόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά 
την είσοδό τους : [α] πιστοποιητικού 
εμβολιασμού, ή [β] πιστοποιητικού 
νόσησης, ή [γ] βεβαίωσης αρνητικού 
διαγνωστικού ελέγχου για κορονο-
ϊό COVID-19 (PCR προ 72 ωρών ή 
rapid test προ 48 ωρών).

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι 
υποψήφιοι

Οι φετινοί υποψήφιοι που θα 
δώσουν Πανελλαδικές Εξετάσεις 
τον Ιούνιο του 2022 θα διαπιστώ-
σουν αλλαγές στoυς συντελεστές, 
στην Ελάχιστη βάση Εισαγωγής και 
στο μηχανογραφικό δελτίο.

Παράλληλα με το «φάντασμα» 
του αποκλεισμού και της απόρριψης 
που πλανάται πλέον πάνω από την 
πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, ένα νέο τοπίο έχουν μπρο-
στά τους οι φετινοί υποψήφιοι που 
θα δώσουν Πανελλαδικές Εξετά-
σεις τον Ιούνιο του 2022. Αλλαγές 
στoυς συντελεστές, στην Ελάχιστη 
βάση Εισαγωγής και στο μηχανο-
γραφικό.

Ας δούμε πρώτα τις αλλαγές 
που θα έχουν να αντιμετωπίσουν 
στο Μηχανογραφικό Δελτίο οι φε-
τινοί υποψήφιοι των Πανελλαδικών 
Εξετάσεων

Το μηχανογραφικό δελτίο για 
τα πανεπιστήμια – Μηχανο-
γραφικό δελτίο πρώτης φά-
σης

Οι φετινοί υποψήφιοι ημερή-
σιων και εσπερινών Γ.Ε.Λ. που θα 
συμμετέχουν στις πανελλαδικές 
εξετάσεις του 2022, μετά από την 
ολοκλήρωση των εξετάσεων και 
τη γνωστοποίηση των βαθμών της 
τελικής τους επίδοσης στα πανελ-
λαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, τα 
ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές 
δοκιμασίες, καθώς και τη γνωστο-
ποίηση των αποτελεσμάτων των 
ικανοτήτων θα συμπληρώσουν μη-
χανογραφικό δελτίο για τα Πανεπι-
στήμια (ονομάζεται μηχανογραφικό 
δελτίο πρώτης φάσης) ενώ υπάρχει 
η δυνατότητα να συμπληρώσουν 
και μηχανογραφικό δελτίο για δι-
εκδίκηση μιας θέσης στα δημόσια 
ΙΕΚ (αυτό ονομάζεται παράλληλο 
μηχανογραφικό δελτίο και υποβάλ-
λεται κατά την ίδια περίοδο υποβο-
λής του μηχανογραφικού δελτίου 
πρώτης φάσης).

Στο μηχανογραφικό δελτίο για 
τα Πανεπιστήμια (μηχανογραφικό 
δελτίο πρώτης φάσης) θα επιλέ-
ξουν καθορισμένο αριθμό σχολών, 

τμημάτων ή εισαγωγικών κατευ-
θύνσεων από το επιστημονικό πε-
δίο, στο οποίο έχουν πρόσβαση. Ο 
αριθμός των επιλογών δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το 10% του συνόλου 
των σχολών, τμημάτων ή εισαγω-
γικών κατευθύνσεων του οικείου 
επιστημονικού πεδίου.

Οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέ-
ξουν σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές 
κατευθύνσεις με βάση την Ε.Β.Ε. ή 
τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή 
των ειδικών μαθημάτων ή πρακτι-
κών δοκιμασιών της σχολής, τμή-
ματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, 
αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, την 
Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγι-
κή κατεύθυνση και τη βαθμολογική 
τους επίδοση.

Μετά την ανακοίνωση των επι-
τυχόντων, οι υποψήφιοι που δεν 
έχουν εισαχθεί σε καμία από τις δη-
λωθείσες επιλογές τους, μπορούν 
να συμπληρώσουν εκ νέου μηχα-
νογραφικό δελτίο υποψηφίου (μη-
χανογραφικό δελτίο δεύτερης φά-
σης), επιλέγοντας, χωρίς περιορισμό 
επιλογών, όσες σχολές, τμήματα ή 
εισαγωγικές κατευθύνσεις επιθυ-
μούν από το επιστημονικό πεδίο στο 
οποίο έχουν πρόσβαση με βάση την 
Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθή-
ματος ή των ειδικών μαθημάτων ή 
πρακτικών δοκιμασιών της οικείας 
σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής 
κατεύθυνσης, αν συντρέχει τέτοια 
περίπτωση, την Ε.Β.Ε. ανά σχολή, 
τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση 
και τη βαθμολογική τους επίδοση.

Στη διαδικασία αυτή οι υποψή-
φιοι διεκδικούν τις θέσεις των οικεί-
ων σχολών, τμημάτων ή εισαγωγι-
κών κατευθύνσεων, οι οποίες δεν 
πληρώθηκαν κατά την πρώτη φά-
ση της διαδικασία. Στη διαδικασία 
υποβολής μηχανογραφικού δελτίου 
δεύτερης φάσης, μπορούν να συμ-
μετέχουν και οι υποψήφιοι, οι οποίοι 
υπέβαλαν παράλληλο μηχανογρα-
φικό δελτίο (διεκδικώντας μια θέση 
σε δημόσιο ΙΕΚ).

Να σημειώσουμε εδώ ότι απα-
γορεύεται η εγγραφή του υποψη-
φίου ταυτόχρονα σε σχολή, τμήμα 
ή εισαγωγική κατεύθυνση Α.Ε.Ι. και 
σε δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελμα-
τικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)
Το Παράλληλο 
μηχανογραφικό δελτίο

Οι τελειόφοιτοι και οι υποψήφι-
οι, που συμμετέχουν στις πανελλα-
δικές εξετάσεις, δύνανται να εκδη-
λώσουν ενδιαφέρον προς κάλυψη 
θέσης καταρτιζόμενου σε δημόσιο 
Ι.Ε.Κ. με την υποβολή παράλληλου 
μηχανογραφικού δελτίου καθώς 
διατίθεται συγκεκριμένος αριθμός 
θέσεων των δημόσιων Ι.Ε.Κ., ο οποί-
ος προσδιορίζεται με απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου 
Μάθησης και Νεολαίας του Υπουρ-

γείου Παιδείας προς κάλυψη από 
τους τελειόφοιτους και υποψήφιους 
των πανελλαδικών εξετάσεων του 
οικείου σχολικού έτους. Το παράλ-
ληλο μηχανογραφικό δελτίο υπο-
βάλλεται κατά την ίδια περίοδο υπο-
βολής του μηχανογραφικού δελτίου 
πρώτης φάσης. Οι υποψήφιοι που 
θα συμμετέχουν στις πανελλαδικές 
εξετάσεις του 2022 δύνανται να 
υποβάλουν τόσο το μηχανογραφι-
κό δελτίο πρώτης φάσης όσο και το 
παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο.

Ο τρόπος κατάρτισης των πινά-
κων κατάταξης, τα κριτήρια επιλο-
γής, ο τρόπος άρσης της ισοβαθμί-
ας, καθώς και ο χρόνος, τόπος και 
τρόπος ανακοίνωσης των αποτελε-
σμάτων καθορίζονται στον Κανονι-
σμό Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ.

Οι τελειόφοιτοι και υποψήφιοι 
οι οποίοι δεν θα κατορθώσουν να 
καταλάβουν κάποια από τις θέσεις 
καταρτιζόμενων σε δημόσιο Ι.Ε.Κ., 
οι οποίες διατίθενται προς κάλυψη 
με την υποβολή παράλληλου μηχα-
νογραφικού δελτίου, δύνανται να 
υποβάλουν αίτηση προς κάλυψη 
θέσης καταρτιζόμενου. Οι θέσεις 
καταρτιζόμενων οι οποίες παραμέ-
νουν κενές μετά την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας υποβολής του πα-
ράλληλου μηχανογραφικού δελτί-
ου, διατίθενται προς κάλυψη.

Αλλαγές στους 
συντελεστές βαρύτητας

Η σημαντικότερη αλλαγή στις 
φετινές Πανελλήνιες προβλέπει αλ-
λαγές στη διαδικασία υπολογισμού 
των μορίων από τους συντελεστές 
βαρύτητας. Μέχρι πέρσι, το υπουρ-
γείο Παιδείας όριζε συντελεστές 
βαρύτητας σε δύο από τα τέσσερα 
πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθή-
ματα, οι οποίοι υπολογίζονταν για 
τη διεξαγωγή του μέσου όρου του 
υποψηφίου στην εισαγωγή του σε 
όλες τις σχολές του επιστημονικού 
πεδίου της επιλογής του.

Από τον Ιούνιο του 2022, η δια-
δικασία ανατρέπεται. Τα πανεπιστή-
μια ορίζουν τα ίδια τους συντελε-
στές βαρύτητας ανά μάθημα βάσει 
του γνωστικού τους αντικειμένου.

Τους συντελεστές βαρύτητας 
των πανελλαδικά εξεταζόμενων μα-
θημάτων Γενικού Λυκείου, Επαγγελ-
ματικού Λυκείου, των ειδικών μαθη-
μάτων και πρακτικών δοκιμασιών 
για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση για τις πανελλαδικές 
εξετάσεις 2022 και εφεξής, όπως 
αυτοί ορίστηκαν από κάθε Πανεπι-
στημιακό Ίδρυμα για κάθε Τμήμα/
Σχολή/Εισαγωγική Κατεύθυνσή του, 
ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.

Οι σχετικές Υπουργικές Αποφά-
σεις υπεγράφησαν και εστάλησαν 
προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυ-
πογραφείο.
Τα ποσοστά των 
συντελεστών βαρύτητας

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με 
τον Νόμο 4777/2021 (Α΄25) ο συ-
ντελεστής βαρύτητας που αποδί-
δεται σε κάθε ένα από τα τέσσε-
ρα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα 
μαθήματα εκφράζεται σε ποσοστό 
επί τοις εκατό (%) και δεν μπορεί 
να είναι μικρότερος του 20%. Το 
άθροισμα των συντελεστών απο-
δίδει το 100%.

Στις περιπτώσεις των Σχολών, 
Τμημάτων ή Εισαγωγικών Κατευ-
θύνσεων, η εισαγωγή στις οποίες 
προϋποθέτει την εξέταση σε ειδι-
κό μάθημα ή πρακτικές δοκιμασί-
ες, ο συντελεστής βαρύτητας που 
αποδίδεται στο ειδικό μάθημα ή τις 
πρακτικές δοκιμασίες είναι είτε 10% 
είτε 20%.

Οι Σχολές, Τμήματα ή Εισαγωγι-
κές Κατευθύνσεις, η εισαγωγή στις 
οποίες προϋποθέτει την εξέταση 

σε ένα (1) ή δύο (2) ειδικά μαθή-
ματα με επιλογή των υποψηφίων 
μεταξύ περισσοτέρων, αποδίδουν 
τον ίδιο συντελεστή βαρύτητας σε 
όλα τα ειδικά μαθήματα επιλογής, 
ο οποίος είναι είτε 10% είτε 20%.

Στις περιπτώσεις των Σχολών, 
Τμημάτων ή Εισαγωγικών Κατευ-
θύνσεων, στις οποίες εξετάζονται 
δύο (2) ειδικά μαθήματα το άθροι-
σμα των συντελεστών βαρύτητας 
που τους αποδίδονται είναι το 20% 
και το ποσοστό που αποδίδεται σε 
κάθε ένα από τα ειδικά μαθήμα-
τα δεν μπορεί να είναι μικρότερο 
του 8%.

Τα ποσοστά που αποδίδουν τα 
ειδικά μαθήματα προστίθενται στο 
100% που αποδίδουν τα τέσσε-
ρα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα 
μαθήματα.
Συντελεστές βαρύτητας 
ΕΠΑΛ

Σύμφωνα με τη σχετική υπουρ-
γική απόφαση, για όσες σχολές ή 
τμήματα και εισαγωγικές κατευθύν-
σεις για οποιονδήποτε λόγο, δεν 
καθορίστηκαν με απόφαση των οι-
κείων συγκλήτων οι συντελεστές 
βαρύτητας των πανελλαδικά εξετα-
ζόμενων μαθημάτων των Επαγγελ-
ματικών Λυκείων για την εισαγωγή 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από 
το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και 
εφεξής, αποδίδονται ανά τομέα οι 
εξής συντελεστές:

• Νέα Ελληνικά: 25%
• Μαθηματικά (Άλγεβρα): 25%
• Μάθημα Ειδικότητας 1: 25%
• Μάθημα Ειδικότητας 2: 25%.
Τη συγκέντρωση των συντελε-

στών βαρύτητας των πανελλαδι-
κά εξεταζόμενων μαθημάτων των 
Επαγγελματικών Λυκείων για την 
εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση το ακαδημαϊκό έτος 2022-
2023 και εφεξής, όπως στον συ-
νημμένο πίνακα.

Συντελεστές 
βαρύτητας ΓΕΛ

Σύμφωνα με τη σχετική υπουρ-
γική απόφαση, για τα ιδρύματα ει-
σαγωγής που δεν έχουν καθορίσει 
συντελεστές βαρύτητας αποδίδεται 
25% σε κάθε πανελλαδικά εξετα-
ζόμενο μάθημα ανά επιστημονικό 
πεδίο, για την εισαγωγή στις οικεί-
ες σχολές, τμήματα και εισαγωγικές 
κατευθύνσεις.

Τη συγκέντρωση των συντελε-
στών βαρύτητας των πανελλαδικά 
εξεταζόμενων μαθημάτων, των ει-
δικών μαθημάτων και πρακτικών 
δοκιμασιών για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., 
στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. 
και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές 
της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής 
Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές 
Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού 
Σώματος και Λιμενοφυλάκων, κα-
θώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργεί-
ου Τουρισμού, το ακαδημαϊκό έτος 
2022-2023 και εφεξής ως ακο-
λούθως:

Νέοι συντελεστές στην Ελάχι-
στη Βάση Εισαγωγής από τα πα-
νεπιστήμια

Σε αλλαγές προχωρούν οι σχο-
λές και τα τμήματα, μετά την απογεί-
ωση της απόρριψης. Το υπουργείο 
Παιδείας δίνει τη δυνατότητα φέτος 
στα πανεπιστήμια, να υποβάλλουν 
νέους συντελεστές.

Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής θα 
ανακοινωθεί, όπως και πέρσι, μετά 
την ολοκλήρωση των πανελληνίων 
και την ανακοίνωση των βαθμολο-
γιών των υποψηφίων, καθώς προ-
κύπτει από τους συντελεστές που 
ορίζουν τα πανεπιστήμια σε συν-
δυασμό με τις επιδόσεις των υπο-
ψηφίων κάθε χρόνο.

Πανελλήνιες 2022: Ξεκινούν οι 
αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων

ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - 
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ 
ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ          

Αναλυτικά η διαδικασία υποβολής των 
αιτήσεων δηλώσεων για τις πανελλαδικές


