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Πάνω από 15.000 κρούσματα στα 
σχολεία βρέθηκαν από τα self test 

Πολλοί ήταν μαθητές που δεν πήγαν τη Δευτέρα στο σχολείο 
παρά το γεγονός ότι δεν νοσούν από κορονοϊό. Ο φόβος 

κύρια αιτία των πολλών απουσιών. Aντιδρούν οι εκπαιδευτικοί 
για τα νέα πρωτόκολλα λειτουργίας των σχολείων

▶ 5

Διπλή απάτη 
στη Σαμοθράκη 

με θύματα 
επιχειρηματίες

Προφασίστηκαν ότι 
καλούν από το Λιμεναρχείο 

και απέσπασαν μεγάλο 
χρηματικό ποσό

▶ 4

AMΘ: Κατά 
9,72% μειώθηκαν 

οι συλλήψεις 
διακινητών, το 2021 

Η επιβολή καθολικών 
lockdown σε Ελλάδα και 

Τουρκία αποτυπώνονται ξεκά-
θαρα στους διψήφιους αριθ-
μούς συλλήψεων τον Απρίλιο 

και τον Μάιο του 2020

 “Εμπάργκο” Ανθίμου σε 
ανεμβολίαστους ιερείς και ψάλτες

Δεν θα συμμετέχουν σε οποιαδήποτε αγιαστική πράξη 
εκτός ναού, λόγω ραγδαίας αύξησης των κρουσμάτων, 

ως τέλος του μήνα. Στόχος «να προστατευθούν οι 
χριστιανοί και το κύρος των ποιμένων» ▶ 6

▶ 6

ΔΗΜΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ:  
ΕΠΕΙΣΟΔΙΑΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ 
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

● Ο Δήμαρχος Γιάννης Ζαμπούκης 
προχώρησε στη διαγραφή , ενός εκ 
των στενότερων συνεργατών του Δη-
μήτρη Κολιού. Πώς προέκυψε η από-
φασή του

● Η αυτοπρότασή του δεν έγινε δε-
κτή από τον προεδρεύοντα, προέκυ-
ψε η αιφνίδια υποψηφιότητα  Κιζιρίδη 
ωστόσο νέος πρόεδρος ανακηρύχθηκε 
παρότι με λιγότερες ψήφους 
ο Γ. Καίσας 

● Ανατροπές και στις Επιτροπές του 
Δήμου – Όλα τα ονόματα

● Όλα τα νέα προεδρεία και μέλη 
Επιτροπών στους Δήμους του Έβρου 
μετά από την ψηφοφορία της Κυρια-
κής

● Περιπετειώδης διαδικασία στο Δι-
δυμότειχο, ομαλότητα σε Ορεστιάδα-
Σαμοθράκη

Ξεκινά από την Τετάρτη Ξεκινά από την Τετάρτη 
η επίταξη ιδιωτών γιατρών η επίταξη ιδιωτών γιατρών 
και από τη Θράκη  και από τη Θράκη  

3 Εβρίτες στην 11άδα της 3 Εβρίτες στην 11άδα της 
Εθνικής Παίδων Βόλεϊ   Εθνικής Παίδων Βόλεϊ   

▶ 13Κενά εκπαιδευτικών 
που ασθενούν με κορονοϊό 

στην ΑΜΘ

Ποια η κατάσταση την πρώτη ημέρα 
της επαναλειτουργίας των σχολείων σε 

συνεργασία με Δήμους για απολυμάνσεις, 
μάσκες
▶ 7

▶ 11 11

Εκλογή προεδρείου 
με διαγραφή, «αντάρτικο» 
και μεγάλη ένταση ▶ 8, 9
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ
532
Ξεσπά στην Κωνσταντινούπολη η 
Στάση του Νίκα. Ο αυτοκράτορας 
Ιουστινιανός θα την πνίξει στο αίμα, 
με 30.000 νεκρούς.

1828
Ο Ιωάννης Καποδίστριας μεταφέρει 
την πρωτεύουσα της ελεύθερης 
Ελλάδας στην Αίγινα.

1916
Ο μοναδικός βουλευτής του 
γερμανικού Ράιχσταγκ που προσπαθεί 
να καταγγείλει την εξόντωση των 
Αρμενίων είναι ο Καρλ Λίμπκνεχτ 
της σοσιαλδημοκρατικής παράταξης, 
αργότερα ιδρυτής του γερμανικού 
Κομμουνιστικού Κόμματος. Ζητά 
να ενημερωθεί το Σώμα για την 
εξόντωση εκατοντάδων χιλιάδων 
Αρμενίων από τους Τούρκους, 
ερώτηση που προκαλεί την άμεση 
διακοπή της συνεδρίασης.

1979
Ο Γιάγκος Πεσμαζόγλου αποχωρεί 
από την ΕΔΗΚ και ιδρύει το Κόμμα 
του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού 
(ΚΟΔΗΣΟ).

1989
Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής κάνει 
την ιστορική δήλωση, σύμφωνα με 
την οποία «η χώρα έχει μεταβληθεί 
σε απέραντο φρενοκομείο».

2007
Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της 
Εκκλησίας της Ελλάδος απαγορεύει 
την τέλεση γάμων και βαπτίσεων σε 
ιδιωτικά παρεκκλήσια και υπαίθριους 
χώρους, με την αιτιολογία ότι το 
μυστήριο χάνει την ιερότητά του, 
καθώς «οι προσκεκλημένοι μιλούν 
στα κινητά τους, γελούν, καπνίζουν 
και μασούν μαστίχα».

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1910
Νίκος Καββαδίας, έλληνας ναυτικός 
και λογοτέχνης. (Θαν. 10/2/1975)

ΘΑΝΑΤΟΙ
2015
Μπάμπης Γκολές, τραγουδιστής, από 
τους κυριότερους εκπροσώπους της 
αναβίωσης του ρεμπέτικου. (Γεν. 
1947)

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

5-6

1...9

2...9

Ανατολή - 07:40
Δύση - 17:08

3...9

-1...8

ΝOUS SOMMES CHARLIE (Είμαστε Charlie)

Η ΓΝΩΜΗ συμπαραστέκεται στην γαλ-
λική σατυρική εφημερίδα “Charlie Hebdo” η 
οποία δέχθηκε  την επίθεση φανατικών τζι-
χαντιστών, με συνέπεια την δολοφονία 12 
ανθρώπων, μεταξύ των οποίων οι σημαντι-
κότεροι γάλλοι σκιτσογράφοι. Η εφημερίδα 
μας, η οποία έχει υποστεί στο παρελθόν τρο-
μοκρατικές επιθέσεις και έχει δεχθεί απειλη-
τικές επιστολές, φραστικές απειλές, μηνύσεις 
και αγωγές, διότι υπερασπίστηκε, την ειρηνική 
συμβίωση, τα δικαιώματα της μειονότητας, 
την ανεξιθρησκία, το δημόσιο συμφέρον και 
την ελευθερία της έκφρασης, έχει κάθε λό-
γο να είναι ανυπόκριτα αλληλέγγυα με τους 
γάλλους συναδέλφους, που δέχθηκαν την 
επίθεση από τους σκοταδιστές του θρησκευ-
τικού φανατισμού.

9
IAN
2015

5-6
5-6
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2.300 self tests προμηθεύτηκε εκτάκτως ο Δήμος Καβάλας την Κυριακή, προκειμένου 
να εφοδιαστούν τα σχολεία, ενόψει της χθεσινής επαναλειτουργίας τους.  Η προμήθεια 
έγινε για να καλυφθούν οι ελλείψεις που παρατηρούνται στα φαρμακεία της περιοχής 
και να διευκολυνθεί η επάνοδος των μαθητών στις τάξεις τους

Παρά τη μεγάλη πίεση που 
δέχτηκε το ΕΣΥ στη Μακεδο-
νία και τη Θράκη, ο αριθμός 
νοσηλευόμενων στις «καθα-
ρές κλίνες» ήταν μεγαλύτερος 
ακόμα και από τον Δεκέμβριο 
του 2018 και τον Δεκέμβριο 
του 2019, περίπου 20.800 
νοσηλείες.

Δ. ΤΣΑΛΙΚΑΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 4ΗΣ ΥΠΕ 

Είπαν

Να προσπαθήσουμε να 
κρατήσουμε τον κορoνοϊό 
σαν κρύωμα. Εάν τον κρα-
τήσουμε σαν κρύωμα που 
δεν στέλνει πολλούς ασθε-
νείς στο νοσοκομείο, νική-
σαμε και μπορούμε να συ-
νεχίζουμε τη ζωή μας.

Π . ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ COVID ΤΟΥ 
JOHNS HOPKINS

Μικρογνωμικά

Σε πλήρη εξέλιξη 
βρίσκεται η εξάπλωση 
της πανδημίας του κο-
ρονοϊού στη χώρα, με 
τον ΕΟΔΥ να καταγρά-
φει αυξητικές τάσεις 
στα σημερινά στοιχεία 
του, σε σύγκριση με την 
προηγούμενη μέρα.

Συγκεκριμένα, άλλοι 
85 άνθρωποι έχασαν τη 
ζωή τους μέσα στο τε-
λευταίο 24ωρο. Χθες 
είχαν ανακοινωθεί 66 
θάνατοι, ενώ από την 
έναρξη της επιδημίας 
έχουν καταγραφεί συ-
νολικά 21.479 θύματα. Το 95,1% εί-
χε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 
ετών και άνω.

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμέ-
να κρούσματα της νόσου που κατα-
γράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 
27.766, εκ των οποίων 316 εντοπίστη-
καν στον Έβρο.

Στους 654 ανέρχεται ο αριθμός των 
διασωληνωμένων ασθενών, από 642 
που είχαν καταγραφεί την προηγού-

μενη ημέρα. Το 57,6% είναι άνδρες, 
η διάμεση ηλικία τους είναι τα 64 έτη, 
ενώ τo 80,6% έχει υποκείμενο νόση-
μα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Με-
ταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται 
διασωληνωμένοι, 545 (83.33%) είναι 
ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμέ-
νοι και 109 (16.67%) είναι πλήρως εμ-
βολιασμένοι. Από την αρχή της πανδη-
μίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 3.828 
ασθενείς.

Κορωνοϊός: 27.766 νέα κρούσματα σήμερα, 
85 θάνατοι, 654 διασωληνωμένοι

Μανωλόπουλος: Η έξαρση της 
πανδημίας και η αποκλιμάκωση

Τα ίδια Παντελάκη μου
«Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου 

ενημερώνει ότι από Δευτέρα 10 Ια-
νουαρίου 2022, μέχρι νεωτέρας ει-
δοποίησης, το Βυζαντινό Μουσείο 
Διδυμοτείχου θα παραμείνει κλειστό 
για το κοινό, λόγω έλλειψης φυλα-
κτικού προσωπικού. Το μουσείο θα 
ανοίγει αποκλειστικά και μόνο για 
προγραμματισμένες επισκέψεις σχο-
λικών μονάδων, εφόσον έχει προηγη-

θεί έγκαιρη τηλεφωνική συνεννόηση 
στο 25530-23960»

Πόσο μη σοβαρή χώρα είμαστε; 
Που δώσαμε και τα φώτα του πολι-
τισμού;

Κ.Η.

Το σπίτι τους
Για την «επίθεση λύκου σε οικογέ-

νεια στην Πάρνηθα». Κανένας λύκος 
δεν επιτέθηκε σε καμία οικογένεια. Ο 

Ακόμα και τις 60.000 μπορεί να φτά-
σουν τα νέα κρούσματα κορωνοϊού 
εως την Τρίτη εκτίμησε ο καθηγητής 
φαρμακολογίας Ευάγγελος Μανωλό-
πουλος και πρόσθεσε ότι αναμένει η 
αποκλιμάκωση να σημειωθεί μετά από 
μήνες προς το τέλος Ιανουαρίου και θα 
είμαστε σε καλύτερη κατάσταση τον 
Μάρτιο και τον Απρίλιο.

Ο καθηγητής χαρακτήρισε τον εντο-
πισμό 15 χιλιάδων κρουσμάτων κορω-
νοϊού σε μαθητές και εκπαιδευτικούς 
την πρώτη ημέρα επαναλειτουργίας 
των σχολείων μετά τις διακοπές των 
Χριστουγέννων ως ένα θε-
τικό γεγονός, καθώς δεν 
θα κυκλοφορούν οι θετικοί 
στον κορονοϊό μαθητές και 
έτσι θα περιοριστεί σε έναν 
βαθμό η εξάπλωση της με-
ταδοτικότερης μετάλλαξης 
Όμικρον.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο 
καθηγητής αναφέρθηκε και 
στο χάπι – φάρμακο κατά 
του κορονοϊού που ανέ-
πτυξε η εταιρεία Merck και 
αναμένεται στη χώρα μας 
το επόμενο χρονικό διάστη-
μα. Ο κ. Μανωλόπουλος 

σημείωσε ότι «το φάρμακο είναι αυτό 
που μας ενθουσιάζει λιγότερο γιατί η 
αποτελεσματικότητά του είναι μεν θε-
τική αλλά μόνο γύρω στο 30%».

Πρόσθεσε όμως ότι είναι πραγματι-
κά εντυπωσιακή η αποτελεσματικότητα 
του φαρμάκου της Pfizer που αναμέ-
νεται στη χώρα μας τον Μάρτιο καθώς 
φτάνει στο 90%. Υπενθυμίζεται ότι η 
λήψη του φαρμάκου γίνεται από το 
στόμα με την εκδήλωση συμπτωμάτων 
κορονοϊού. Ο ασθενής παραμένει σπίτι 
του και περίπου 9 στους 10 γλιτώνουν 
τη σοβαρή νόσηση.

λύκος άρπαξε το άτυχο σκυλάκι, υπα-
κούοντας στο ένστικτό του, όταν άν-
θρωποι εισέβαλαν στο φυσικό του χώ-
ρο. Πρώτα πρώτα απαγορεύεται διά 
νόμου η μεταφορά οικόσιτων ζώων σε 
εθνικούς δρυμούς, ώστε να προστα-
τευθούν τα ζώα από αυτό που συνέβη. 
Δυστυχώς ο πολύς κόσμος δεν έχει 
επαρκώς ενημερωθεί από την Πολι-

τεία για την ύπαρξη του νόμου αυτού.  
Η Πάρνηθα ανήκει στους λύκους της, 
στις αλεπούδες της, τα ελάφια της 
και τ' άλλα ζωντανά της. Να τ' αφή-
σουμε στην ησυχία τους. Η Πάρνηθα 
είναι το σπίτι τους. Οι άνθρωποι να 
καθίσουμε στο ρημάδι μας. Όχι όλα 
δικά μας. Έλεος πια.

Γ. Βενετούλιας
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Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των 
αστυνομικών Αρχών για την ταυτοποί-
ηση αγνώστων μέχρι στιγμής δραστών, 
οι οποίοι την 8-1-2022 εξαπάτησαν σε 
δύο διαφορετικές περιπτώσεις δύο ημε-
δαπούς επιχειρηματίες στη Σαμοθράκη. 
Συγκεκριμένα, οι δράστες επικοινώνησαν 
τηλεφωνικά με τους παθόντες προφασι-
ζόμενοι ότι καλούν από το Λιμεναρχειο 
Σαμοθρακης για αγορές προϊόντων από 
τα καταστήματά τους και με το πρόσχημα 
καταβολής χρημάτων για τις παραπάνω 
αγορές, κατάφεραν κατά τη διάρκεια της 
συνδιαλλαγής να αποσπάσουν από τους 
παθόντες τα τραπεζικά τους στοιχεία και 
να αφαιρέσουν από τους τραπεζικούς τους 
λογαριασμούς χρηματικά ποσά, συνολικού 
ύψους  21.500 ευρώ. Την προανάκριση 
ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Σαμοθράκης

Προσπάθησαν να περάσουν 24 
παράτυπους μετανάστες

Την αποτροπή εικοσιτεσσάρων  παρά-
τυπων μεταναστών κατάφεραν αστυνο-
μικοί της ειδικής επιχειρησιακής Ομάδας 
επέμβασης της ΑΔ Ορεστιάδας σήμερα 
το πρωί στην παρεβρια περιοχή Ρηγίου 
Διδυμοτείχου με την συνδρομή ανδρών 
του τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Δι-
δυμοτείχου.

Οι δράστες συνελήφθησαν να περνούν 
με βάρκα τους τέσσερεις από αυτούς ενώ 
άλλοι είκοσι περίμεναν στο τουρκικό έδα-
φος να περάσουν.

Η βάρκα κατασχέθηκε και οι  συλλη-
φθέντες οδηγήθηκαν στον  Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών Ορεστιάδας, ενώ την προα-
νάκριση ενήργησε το Τμήμα Συνοριακής 
Φύλαξης Διδυμοτείχου.

Διπλή απάτη 
στη Σαμοθράκη 
με θύματα 
επιχειρηματίες

ΠΡΟΦΑΣΙΣΤΗΚΑΝ ΟΤΙ ΚΑΛΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ 
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΕΣΠΑΣΑΝ ΜΕΓΑΛΟ 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ
                               
Προσπάθησαν να περάσουν 24 παράτυπους μετανάστες Στα πλαίσια αντιμετώπισης 

της πανδημίας Covid-19, 
θα πραγματοποιηθούν από 
Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ οι πα-
ρακάτω δωρεάν δειγμα-
τοληψίες (rapid test) ανί-
χνευσης του κορωνοϊού: 
Πέμπτη 13/1/2022, 9:30-
13:30 στο Ιατρείο Τυχερού
Παρακαλούνται όλοι οι πο-
λίτες κατά την προσέλευ-
σή τους να φορούν μάσκα 
και να γνωρίζουν τον ΑΜ-
ΚΑ τους.

ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΣΟΥΦΛΙ

Την Θεία Λειτουργία στους Μεταξάδες παρακολού-
θησαν  οι Βουλευτές Έβρου Χρήστος Δερμεντζόπου-
λος και Σταύρος Κελέτσης, ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου 
Ρωμύλος Χατζηγιάννογλου, ο Αντιδήμαρχος Μεταξά-
δων Πασχάλης Κυπαρισσούδης και ο Πρόεδρος της 
τοπικής Κοινότητος Μεταξάδων  Χρήστος Κισσούδης.
Μετά την Θεία Λειτουργία ο Σεβασμιώτατος ευλόγη-
σε την Βασιλόπιτα του δραστήριου Πολιτιστικού Συλ-
λόγου Μεταξάδων και κάλεσε τους παρισταμένους, 
αφού πρώτα κάνουν μία αξιολόγηση του παρελθό-
ντος, να θέσουν όραμα και στόχους για το μέλλον, να 
μην παρασύρονται από απαισιόδοξες σκέψεις αλλά με 
ελπίδα και πίστη στο Θεό να υποδεχθούν το Νέο Έτος.

Ο νέος κύκλος μαθημάτων της γρα-
φής  και ανάγνωσης braille της πε-
ριφερειακής ένωσης τυφλών Θράκης 
θα ξεκινήσει στην Αλεξανδρούπολη 
στις 24 Ιανουαρίου 2022. Οι ενδια-

φερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν 
στο τηλεφωνο  25410 62551 και στο  
pst.thrakis@gmail.com προκειμένου 
να δώσουν τα στοιχεία τους.
Ακόμη στο 6944818798 Κουδουμάκης 
Σταύρος και στην διαδικτυακή σελίδα 
στο facebook “μαθήματα γραφής & 
ανάγνωσης braille στην Αλεξανδρού-
πολη. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές 
μέχρι τις 19 Ιανουαρίου.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου ενη-
μερώνει ότι από την Δευτέρα 10 Ια-
νουαρίου 2022, μέχρι νεωτέρας ει-
δοποίησης, το Βυζαντινό Μουσείο 
Διδυμοτείχου θα παραμείνει κλειστό 
για το κοινό, λόγω έλλειψης φυλακτι-
κού προσωπικού.
Το μουσείο θα ανοίγει αποκλειστικά και 
μόνο για προγραμματισμένες επισκέ-
ψεις σχολικών μονάδων, εφόσον έχει 
προηγηθεί έγκαιρη τηλεφωνική συνεν-
νόηση στο 25530-23960.

σύντομεςειδήσεις
στον Έβρο

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 

Η πρώτη ανάρτηση για την περιοχή μας εί-
ναι εδώ και μερικές μέρες γεγονός.
Παρακαλούνται οι δημότες να μπουν με 
τους κωδικούς τους στο αναρτημένο Εθνικό  
Κτηματολόγιο και να ελέγξουν,αν οι δηλώ-
σεις τους έχουν εγκριθεί ή παρουσιάζουν 
σφάλματα.Στη δεύτερη περίπτωση, μπο-
ρούν να υποβάλουν ένσταση( εντός δύο μη-
νών όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και εντός 
τεσσάρων μηνών οι κάτοικοι εξωτερικού).
Πληροφορίες-Διευκρινίσεις
Αρμόδιος Αντιδήμαρχος Γλήνιας Ιωάννης 
τηλ. 6945894107.

Η ΧΙΙ Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού 
«ΕΒΡΟΥ» ανακοινώνει ότι: από τη Δευ-
τέρα 10 Ιανουαρίου 2022 μέχρι και την 
Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022,

από τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022 
μέχρι και την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 
2022 και από τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 
2022 μέχρι και την Παρασκευή 28

Ιανουαρίου 2022, από 07:00 έως 
15:00, πρόκειται να πραγματοποιηθούν 

καταστροφές πυρομαχικών, στο Πεδίο 
Ασκήσεων – Βολής «ΑΕΤΟΣ».

Επικίνδυνη περιοχή χαρακτηρίζεται 
αυτή που περικλείεται από τα σημεία :

• Λατομεία ΜΑΚΡΗΣ
• Ύψωμα ΚΑΖΑΝΙΑ
• Ύψωμα ΚΟΡΑΚΑΣ
• Ερείπια ΑΛΙΚΗΣ
• Ύψωμα ΟΥΡΑΝΟΣ

Στην παραπάνω περιοχή απαγορεύεται 
κάθε κίνηση ή παραμονή ατόμων, οχημά-
των και ζώων κατά την ώρα των βολών, 
για αποφυγή ατυχημάτων. Βλήματα μη 
εκραγέντα, που τυχόν εντοπίζονται, να 
μη μετακινούνται και να ειδοποιείται αμέ-
σως η πλησιέστερη στρατιωτική, πολιτική 
ή αστυνομική αρχή.

Ποιες περιοχές 
χαρακτηρίζονται 
ως επικίνδυνες και 
απαγορεύονται άλλες 
δραστηριότητες 

Αλεξανδρούπολη: 
Νέες βολές του στρατού

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
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Πάνω από 15.000 ήταν τα κρού-
σματα κορονοϊού που εντοπίστηκαν 
από τα self test που έγιναν από μαθη-
τές και εκπαιδευτικούς πριν το άνοιγ-
μα των σχολείων. Σύμφωνα με τις 
πληροφορίες που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ 
λίγο μετά τις 9 το πρωί είχαν εντο-
πιστεί συγκεκριμένα 15.547 κρού-
σματα. 

Πηγές του υπουργείου Παιδείας 
σχολιάζουν ότι αυτά τα εν δυνάμει 
κρούσματα δεν θα είχαν βρεθεί εάν 
δεν λειτουργούσαν ξανά τα σχολεία, 
αλλά θα κυκλοφορούσαν ελεύθερα 
στην κοινωνία χωρίς να έχουν ιδέα 
ότι είναι φορείς του ιού. 

«Κάθε ένα τέτοιο εν δυνάμει κρού-
σμα που ανιχνεύεται μέσω του μηχα-
νισμού του self test είναι άλλο ένα 
καθοριστικό βήμα για τον περιορισμό 
της διασποράς του ιού όχι μόνο στη 
σχολική κοινότητα, αλλά και στην κοι-
νωνία ευρύτερα. Άλλη μία απόδειξη 
ότι πέρα από τους αυτονόητους παι-
δαγωγικούς και ψυχοσυναισθηματι-
κούς λόγους, η λειτουργία των σχο-
λείων επιτελεί και πολύ σημαντικούς 
υγειονομικούς σκοπούς», αναφέρουν 
πηγές του υπουργείου Παιδείας. 

Άδειες τάξεις
Tα σχολεία άνοιξαν αλλά πόσοι 

πραγματικά μαθητές έδωσαν ψήφο 
εμπιστοσύνης στα μέτρα του Υπουρ-
γείου Παιδείας για τη διασπορά του 
κορονοϊού πηγαίνοντας για μάθημα; 

Κρίνοντας από τα πρώτα στοιχεία 
που συλλέγουν τόσο οι διευθύνσεις 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά την 
Ελλάδα όσο και οι ομοσπονδίες των 
εκπαιδευτικών, τα νούμερα κάθε άλ-
λο παρά ενθαρρυντικά είναι, τουλάχι-
στον σε ότι αφορά τα δημοτικά σχο-
λεία.

ADVERTISING 
Ανάλογα την περιοχή τα ποσο-

στά απουσιών κυμάνθηκαν από 30 
έως 50% πράγμα που σημαίνει ότι 
οι δάσκαλοι έκαναν μάθημα με τα 
μισά παιδιά παρόντα και τα άλλα μι-
σά στο σπίτι για διάφορους λόγους 
εκ των οποίων ο σημαντικότερος εί-
ναι ο φόβος της νόσησης και όχι η 
ίδια η νόσηση.

Περισσότερα και πιο αναλυτικά 
στοιχεία θα γίνουν γνωστά τις επό-
μενες ημέρες, ωστόσο ήδη μπορούμε 
να μιλήσουμε για το σύνδρομο της 
άδειας τάξης λόγο φόβου.

Από την πλευρά της επιδημιολο-
γικής επιτήρησης προκύπτουν ερω-
τηματικά αφού είναι πολύ πιθανόν 
οι μαθητές που έμειναν στο σπίτι να 
μην υπέβαλλαν τους εαυτούς τους 
στη διαδικασία του self test. Υπό 
αυτά τα δεδομένα ο αριθμός των 
15000 κρουσμάτων που ανακοίνω-
σε το Υπουργείο Παιδείας να μην εί-
ναι απλά μεγάλος αλλά θηριώδης.

Σε καθαρά παιδαγωγικό επίπεδο, 
το σύνδρομο της άδειας τάξης βά-
ζει τους εκπαιδευτικούς της πρωτο-
βάθμιας σε πολύ μεγάλο δίλημμα. 
Να προχωρήσουν κανονικά την ύλη 

με πολλούς μαθητές απόντες μέχρι 
νεωτέρας ή να επιβραδύνουν τους 
ρυθμούς περιμένοντας να επιστρέ-
ψουν άπαντες όταν το σφοδρό κύμα 
της πανδημίας αποτελέσει παρελθόν;

Σε κάθε περίπτωση η εκπαιδευτική 
διαδικασία συνεχίζεται με προβλήμα-
τα και αστερίσκους στα οποία καλού-
νται να βρουν επίλυση και εξήγηση οι 
εκπαιδευτικοί έχοντας όμως ελάχιστα 
μέσα στη διάθεσή τους.

Την ίδια ώρα νοσούν 6500 εκ-
παιδευτικοί και των δύο βαθμίδων 
δεδομένο που αντιστοιχεί στην κα-
ταγραφή 6500 κενών στα σχολεία 
όλης της χώρας για την περίοδο που 
διανύουμε. Με δεδομένο ότι η μεγά-
λη διασπορά θα συνεχιστεί, σύμφωνα 
με τις επιστημονικές προβλέψεις, ο 
αριθμός των κενών είναι πολύ πιθα-
νόν να μεγαλώσει στο άμεσο μέλλον.

Το Υπουργείο γνωστοποίησε ότι θα 
προχωρήσει σε 850 περίπου προσλή-
ψεις αναπληρωτών Π.Ε. & Δ.Ε. Γενι-
κής και Ειδικής Αγωγής, αριθμός που 
πάντως θεωρείται μη επαρκής σύμ-
φωνα με την κατάσταση που διαμορ-
φώνεται στα σχολεία της επικράτειας.

Τα μέτρα που ισχύουν από χθες 
στα σχολεία 

Σε περίπτωση κρούσματος στην 
τάξη όλο το τμήμα θα υποβάλλεται σε 
έλεγχο, και όχι μόνο οι μαθητές που 
κάθονταν κοντά στο κρούσμα, όπως 
ίσχυε μέχρι τώρα. Όλοι οι ανεμβο-
λίαστοι μαθητές θα κάνουν δωρεάν 
τεστ κάθε μέρα για 5 ημέρες. Συγκε-
κριμένα, θα κάνουν δύο rapid και ένα 
self test σε διάστημα πέντε ημερών, 
επιπλέον των δύο σταθερών self test 
την εβδομάδα, άρα 5 τεστ σε 5 ημέ-
ρες. Οι εμβολιασμένοι μαθητές θα 
κάνουν σύνολο 3 self test δωρεάν 
εκείνες τις ημέρες. 

Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, 
οι ανεμβολίαστοι θα κάνουν και αυ-
τοί 5 τεστ σε 5 ημέρες: δύο rapid και 
ένα self test, επιπλέον των δύο rapid 
test που ήδη κάνουν την εβδομάδα 
σε περίπτωση κρούσματος. Οι εμβο-
λιασμένοι εκπαιδευτικοί θα κάνουν 
3 self test δωρεάν την εβδομάδα. 

Υπενθυμίζεται, ότι οι ανεμβολί-
αστοι μαθητές ή εκπαιδευτικοί που 
έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου 
τριμήνου έχουν το ίδιο καθεστώς με 
τους εμβολιασμένους μαθητές ή εκ-
παιδευτικούς αντίστοιχα. 

Η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώ-
ρους, τα διαφορετικά διαλείμματα 
για ομάδες μαθητών, η αναστολή των 
εκδρομών, εξακολουθούν να ισχύουν. 

Επίσης, συνεχίζει να ισχύει το 
50%+1 για την αναστολή λειτουργίας 
τμήματος σε περίπτωση κρούσματος. 

Ανακοίνωση του Συλλόγου 
Δασκάλων Αλεξανδρούπολης 
για την επαναλειτουργία των 
σχολείων

Σε μια χρονική περίοδο όπου κα-
θημερινά καταγράφονται δεκάδες χι-

λιάδες κρούσματα και η πανδημία σα-
ρώνει, η κυβέρνηση και το Υπουργείο 
Παιδείας κλείνουν τα μάτια μπροστά 
στην ασφάλεια και την υγεία εκπαι-
δευτικών και μαθητών και ανοίγουν 
τα σχολεία με τα ίδια σχεδόν πρωτό-
κολλα  που τα έκλεισαν για τις διακο-
πές των Χριστουγέννων και είχαν σαν 
αποτέλεσμα, λίγο πριν τα Χριστούγεν-
να, το 25% περίπου των κρουσμάτων 
να  είναι παιδιά (στις ηλικίες 0-17). 

    Τα μέτρα που ανακοίνωσε το 
Υπουργείο Παιδείας για το άνοιγμα 
το σχολείων μετά τις γιορτές προκα-
λούν την οργή των γονιών, μαθητών 
και εκπαιδευτικών. Το άνοιγμα των 
σχολείων με το «μέτρο» τους ενός 
τεστ επιπλέον και μάλιστα για την 
πρώτη μόνο εβδομάδα λειτουργίας 
τους και την κατάργηση του «σταυ-
ρού» στην ιχνηλάτηση (που δεν εφαρ-
μόστηκε ποτέ), αποτελεί κοροϊδία και 
εμπαιγμό. 

   Εδώ και δυο χρόνια η κυβέρνηση 
και το Υπουργείο Παιδείας απορρίπτει 
πεισματικά τις προτάσεις των εκπαι-
δευτικών ομοσπονδιών και των οργα-
νώσεων των γονέων για την ασφαλή 
λειτουργία των σχολείων. Είχαν όλο 
τον χρόνο να τις υλοποιήσουν, δεν 
το έκαναν όμως, γιατί τις θεωρούν 
κόστος και γιατί δεν ενδιαφέρονται 
για τη μόρφωση των μαθητών μας. Η 
τοποθέτηση του γ.γ. του ΥΠΑΙΘ ότι τα 
κενά που θα προκύπτουν από τους 
εκπαιδευτικούς, που θα νοσούν, «θα 
καλύπτονται εκ των ενόντων» δείχνει 
ότι τους είναι πλήρως αδιάφορο το 
πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία. 
Προτεραιότητα της κυβέρνησης εί-
ναι η εύρυθμη λειτουργία της «οι-
κονομίας» και όχι η υγεία του λαού.  

    Οι ευθύνες τους είναι τεράστι-
ες. Οι όροι λειτουργίας των σχολεί-
ων, τα πρωτόκολλα υπερμετάδοσης 
του κορονοϊού, το απαράδεκτο 50% 
+1, για να κλείσει ένα τμήμα, το αί-
σχος της 5νθήμερης καραντίνας, που 
θα οδηγεί τους νοσούντες να προ-
σέρχονται κανονικά στην εργασία, τα 
self-test, που σε πολλές περιπτώ-
σεις δε γίνονται και δε δηλώνονται 
με τον σωστό τρόπο, θα εκτινάξουν 
τα κρούσματα. Είναι εξοργιστική η 
απουσία σχεδιασμού που οδήγησε 
στην έλλειψη των self-test και για 
άλλη μια φορά καλούνται οι ίδιοι οι 
εκπαιδευτικοί «να σώσουν την κατά-
σταση» και να τα διανέμουν από τα 
σχολεία από τις 7.00 το πρωί στις 
10/1.

 Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν 

την αναγκαιότητα να εντείνουμε τις 
προσπάθειες, για ουσιαστικά μέτρα 
προστασίας από την πανδημία και 
την ασφαλή λειτουργία των σχολεί-
ων διεκδικώντας άμεσα: 

•  Να πραγματοποιούνται μαζικά 
και επαναλαμβανόμενα τεστ με ευ-
θύνη του ΕΟΔΥ σε όλα τα σχολεία 
και να μην ταλαιπωρούνται γονείς 
και μαθητές περιμένοντας ώρες στην 
ουρά για rapid tests.  Όλα τα απα-
ραίτητα τεστ (rapid, PCR, κ.τ.λ.) να 
είναι δωρεάν για όλο τον πληθυσμό.

•  Να ληφθούν έστω και τώρα μέ-
τρα για την αραίωση των μαθητών 
στις τάξεις, να καταγραφούν και να 
αξιοποιηθούν όλες οι διαθέσιμες αί-
θουσες με ευθύνη του ΥΠΑΙΘ, των 
Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των 
Δήμων. 

•   Προσλήψεις αναπληρωτών πλή-
ρους ωραρίου στη διάθεση των διευ-
θύνσεων για γρήγορη αναπλήρωση 
εκπαιδευτικών που θα βρεθούν θε-
τικοί, για να μην σμπαραλιάζεται το 
ωρολόγιο πρόγραμμα των σχολείων. 

•  Να ενισχυθεί το προσωπικό κα-
θαριότητας των σχολείων με μόνιμες 

προσλήψεις, ώστε να τηρούνται τα 
πρωτόκολλα. 

•  Έκτακτη χρηματοδότηση των 
σχολικών επιτροπών για τα λειτουρ-
γικά έξοδα των σχολείων και την πα-
ροχή, δωρεάν, όλων των μέσων αυ-
ξημένης ατομικής προστασίας (π.χ. 
μάσκες ΚΝ95). 

•  Διεύρυνση των κατηγοριών που 
δικαιούνται άδεια ευπαθούς ομάδας. 
Άδεια ειδικού σκοπού σε όλους τους 
γονείς για όλο το χρονικό διάστημα 
που νοσούν τα παιδιά τους με πλή-
ρεις αποδοχές.

•   Κάλυψη όλων των κενών σε 
Παράλληλη Στήριξη, Τμήματα Έντα-
ξης και Ειδικά Σχολεία. Δημιουργία 
νέων τμημάτων ένταξης. 

•  Να σταματήσουν εδώ και τώρα 
όλες οι διαδικασίες προώθησης της 
αντιεκπαιδευτικής αξιολόγησης σχο-
λικών μονάδων. 

     Καλούμε το Δ.Σ. της ΔΟΕ να 
προχωρήσει σε αγωνιστικές πρωτο-
βουλίες για την υπεράσπιση της υγεί-
ας εκπαιδευτικών και μαθητών.  

Πάνω από 15.000 κρούσματα στα 
σχολεία βρέθηκαν από τα self test 

ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΡΙΝ ΤΟ 
ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ                      
           
Πολλοί ήταν μαθητές που δεν πήγαν τη Δευτέρα στο 
σχολείο παρά το γεγονός ότι δεν νοσούν από κορονοϊό. 
Ο φόβος κύρια αιτία των πολλών απουσίων. 

Τα νεότερα από το νοσοκομείο Αλε-
ξανδρούπολης, σύμφωνα με την ΕΡΤ 
Ορεστιάδας, είναι ότι νωρίς το πρωί 

βρίσκονταν 5 ασθενείς στη ΜΕΘ και 
άλλοι 15 στις απλές κλίνες covid, ανά-
μεσά τους και δύο βρέφη που νοσούν, 
και νοσηλεύονται συνοδευόμενα από 
της μητέρες τους. Εν τω μεταξύ, εχθές 
έφυγε από τη ζωή, από επιπλοκές του 
κορωνοϊού, ένας ασθενής.

ΠΓΝΑ: Νοσηλεύονται 
δύο βρέφη με κορωνοϊό
Ένας νεκρός την Κυριακή 
από επιπλοκές της νόσου



Η ΓΝΩΜΗ
11  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 20216   ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Την απόφασή του να κρα-
τήσει μακριά από τα σπίτια 
των πιστών της μητροπολι-
τικής του περιφέρειας τους 
ανεμβολίαστους ιερείς αλλά 
και τους ανεμβολίαστους ψάλ-
τες από τα αναλόγια, ως το 
τέλος του μήνα, έλαβε ο μη-
τροπολίτης Αλεξανδρουπόλε-
ως Άνθιμος.

Ο ιεράρχης, προέβη στην 
παραπάνω κίνηση, προκειμέ-
νου όπως επισημαίνει μέσω 
εσωτερικού σημειώματος που 
δημοσιεύει το orthodoxia.info, 
«να προστατευθούν οι χριστια-
νοί και το κύρος των ποιμένων, 
λόγω της ραγδαίας αύξησης 

των κρουσμάτων, που προβλέ-
πονται στην πόλη μέχρι τα τέ-
λη Ιανουαρίου».

Πιο συγκεκριμένα, ο μητρο-
πολίτης Αλεξανδρουπόλεως, 
από το Σάββατο 8/1, «απαγο-
ρεύει πλέον σε κάθε ανεμβολί-
αστο κληρικό να συμμετέχει σε 
οποιαδήποτε αγιαστική πράξη, 
εκτός του ιερού ναού του», 
διευκρινίζοντας συγχρόνως 
πως θα απαγορεύεται εξίσου 
να τελεί και κηδείες. «Σε περί-
πτωση κηδείας ο ανεμβολία-
στος κληρικός να απευθύνεται 
στον πλησιέστερο εμβολιασμέ-
νο κληρικό ή τον πρωτοσύγκε-
λο της μητρόπολης», τονίζει.

Ωστόσο, για τους ανεμβο-
λίαστους ιεροψάλτες, «δια-
κόπτεται η ιεροψαλτική τους 
διακονία στους ιερούς ναούς 
μέχρι νεωτέρας», ενώ όπως 
υπογραμμίζει δεκτοί θα γί-
νονται πλέον στα αναλόγια, 
«μόνο εμβολιασμένοι και όσοι 
έχουν νοσήσει».

Ο ιεράρχης, παράλληλα κα-
λεί τους ιερείς που στο άμεσο 
οικογενειακό τους περιβάλλον 
έχουν θετικό κρούσμα, να πε-
ριορίσουν όσο το κατά το δυ-
νατόν γίνεται τις δραστηριό-
τητές τους για ένα τριήμερο, 
προτρέποντάς τους ωστόσο 
να κάνουν rapid test και με-
τά από λίγες ημέρες, να στεί-
λουν τα αποτελέσματα στη μη-
τρόπολη.

Τέλος ο κ. Άνθιμος, ανα-
στέλλει όλες τις δράσεις από 
τα ενοριακά κέντρα μέχρι τα 
τέλη Ιανουαρίου, ενώ σε ό,τι 
αφορά τις εφημερίες των να-
ών, αυτές θα πραγματοποιού-
νται μόνο από έναν εφημέριο, 
ο οποίος θα επιφορτίζεται και 
με το έργο της τέλεσης των 
αγιαστικών πράξεων, αλλά και 
των μυστηρίων του ναού.

“Εμπάργκο” Ανθίμου σε 
ανεμβολίαστους ιερείς και ψάλτες

ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ 
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΓΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 
ΕΚΤΟΣ ΝΑΟΥ, ΛΟΓΩ ΡΑΓΔΑΙΑΣ 
ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ, ΩΣ 
ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ                        
           
Στόχος «να προστατευθούν οι χριστιανοί και το 
κύρος των ποιμένων» 

Εφυγε από τη ζωή τα ξημε-
ρώματα της Κυριακής ο αντι-
δήμαρχος Καθαριότητας του 
δήμου Δράμας Χρήστος Κυ-
ριακίδης έπειτα από τροχαίο 
δυστύχημα. Σύμφωνα με το 
ergasia-press, το δυστύχημα 
σημειώθηκε στον νότιο περι-
φερειακό της Δράμας, όταν για 
άγνωστους μέχρι στιγμής λό-
γους, το όχημα που οδηγούσε 
ο 38χρονος Χρήστος Κυριακί-
δης προσέκρουσε σε κολόνα.

Δήμαρχος Δράμας: Η ξαφ-
νική και αναπάντεχη απώλεια, 
κάνει πιο βαριά τη λύπη μου 

«Τα λόγια είναι φτωχά για 
να εκφράσω τα συναισθήματά 
μου. Με βαθιά θλίψη και οδύ-
νη πληροφορήθηκα την απώ-
λεια του φίλου μου και συνερ-

γάτη μου στον Δήμο Δράμας 
Χρήστου Κυριακίδη», τόνισε σε 
ανάρτησή του ο δήμαρχος Δρά-
μας Χριστόδουλος Μαμσάκος.

Όπως αναφέρει ο κ. Μαμ-
σάκος, «η ξαφνική και αναπά-
ντεχη απώλεια, κάνει πιο βαριά 
τη λύπη μου. Ο Χρήστος ήταν 
ένας λάτρης της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης την οποία υπηρέτησε 
με συνέπεια από τη θέση του 
Αντιδημάρχου Καθαριότητας- 
Ανακύκλωσης και Κοινοτήτων 
του Δήμου, ενώ υπήρξε πριν 
ένας άξιος Πρόεδρος και στην 
Κοινότητα Μικροχωρίου.

»Εξίσου μεγάλη ήταν και η 
προσφορά του στον Πολιτισμό, 
μέσα από τον αγαπημένο του 
Πολιτιστικό Σύλλογο Μικρο-
χωρίου.

Στάθηκε πάντα ακούραστος 
μαχητής της ζωής, άνθρωπος 
φιλότιμος, δυναμικός, με ήθος 
και δημιουργικότητα , ιδιαίτερα 
αγαπητός σε όσους συνεργά-
στηκαν μαζί του.

»Για όσους τον γνωρίσαμε 
η απώλειά του αφήνει δυσα-
ναπλήρωτο κενό.

»Ήταν πάντα δίπλα μου και 
είχα μαζί του μια ανθρώπινη 
και βαθιά σχέση. Στην οικογέ-
νειά του, στους οικείους του και 
στα αγαπημένα του πρόσωπα, 
απευθύνω τα πιο ειλικρινή συλ-
λυπητήρια».

Ένας νεκρός και στην 
Ξάνθη

Τραγικό θάνατο βρήκε τα 
ξημερώματα του Σαββάτου 
ένας ακόμη νέος άνθρωπος 
στην Ξάνθη, που ενεπλάκη σε 
σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Σύμ-
φωνα με το xanthinea.gr, το 
τροχαίο σημειώθηκε στο 2ο χλμ 
Ξάνθης – Πετεινού, με δύο άτο-
μα μάλιστα να εγκλωβίζονται 
μέσα σε ΙΧ αυτοκίνητο. Στο ση-
μείο κλήθηκε η Πυροσβεστική 
που έσπευσε με 2 οχήματα και 
5 πυροσβέστες.

Άμεσα οι Πυροσβέστες κα-
τάφεραν να απεγκλωβίσουν 
τους δύο επιβαίνοντες με τη 
χρήση διασωστικής σειράς 
ενώ παραδόθηκαν στο ΕΚΑΒ 
που τους μετέφερε στο Νοσο-
κομείο Ξάνθης ωστόσο ο ένας 
εκ των δύο, 21 ετών, έχασε τη 
ζωή του, ενώ ο άλλος νοσηλεύ-
εται σοβαρά.

Στην περίπτωση του δυστυχήματος 
στη Δράμα, νεκρός είναι ο 38χρονος 
Αντιδήμαρχος Χρ. Κυριακίδης

Mειωμένες κατά 9,72%, 
σε σχέση με το 2020, ήταν οι 
συλλήψεις “περί αλλοδαπών” 
στην Ανατολική Μακεδονία και 
Θράκη. Συνολικά, 6.267 δια-
κινητές και μετανάστες/πρό-
σφυγες, οι οποίοι, προφανώς, 
είχαν περάσει από τον Έβρο 
σε ελληνικό έδαφος, συνελή-
φθησαν από τις αστυνομικές 
αρχές της Περιφέρειας στη δι-
άρκεια του περασμένου έτους 
(2021). Το 2020, οι συλλήψεις 
για παράνομη είσοδο στη χώ-
ρα ήταν 6.942, σύμφωνα με τα 
επίσημα στοιχεία της Ελληνι-
κής Αστυνομίας.

Ο μέσος όρος συλλήψεων 
ανά μήνα το 2021 ήταν 522 
άτομα, ενώ το 2020 ο μηνιαί-
ος μέσος όρος ήταν 578 συλ-
λήψεις. Από τη σύγκριση των 
στοιχείων των δύο ετών ανά 
μήνα, προκύπτει επίσης ότι οι 
συλλήψεις διακινητών και με-
ταναστών/προσφύγων ήταν 
αυξημένες και περισσότερες, 
σε σχέση με το 2020, κατά τα 
διαστήματα Μαρτίου-Ιουλίου 
και τον Δεκέμβριο του 2021. 
Αντίθετα, στο πρώτο δίμηνο 
του 2020 και το τετράμηνο 
Αυγούστου-Νοεμβρίου του 
ίδιου έτους, οι αριθμοί συλ-

λήψεων ήταν υψηλότεροι σε 
σχέση με τα ίδια διαστήμα-
τα της περασμένης χρονιάς 
(2021).

Η παράμετρος της εξέλι-
ξης της πανδημίας και της επι-
βολής καθολικών lockdown 
σε Ελλάδα και Τουρκία, απο-
τυπώνονται ξεκάθαρα στους 
αριθμούς συλλήψεων τον 
Απρίλιο και τον Μάιο του 
2020, που οι διακινητές και 
οι διακινούμενοι ήταν 72 και 
89, αντίστοιχα, όπως και τον 
Ιανουάριο του 2021, που ο 
αριθμός των συλλήψεων “πε-
ρί αλλοδαπών” ήταν 165. Τέ-
λος, στη διάρκεια της διετίας, 
ο Οκτώβριος του 2020 ήταν ο 
μήνας με τον υψηλότερο αριθ-
μό συλλήψεων, αφού στη δι-
άρκειά του συνελήφθησαν 
1.303 μετανάστες/πρόσφυ-
γες και 73 διακινητές.

AMΘ: Κατά 9,72% μειώθηκαν οι 
συλλήψεις διακινητών, το 2021
Η επιβολή καθολικών lockdown σε Ελλάδα 
και Τουρκία αποτυπώνονται ξεκάθαρα στους 
διψήφιους αριθμούς συλλήψεων τον Απρίλιο 
και τον Μάιο του 2020

Δύο νεκροί σε τροχαία 
σε Ξάνθη και Δράμα



Η ΓΝΩΜΗ
11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2021

Κενά λόγω έλλειψης εκπαι-
δευτικών με covid, αλλά και 
γονείς χωρίς τα απαραίτητα 
self test καταγράφτηκαν την 
πρώτη ημέρα της επαναλει-
τουργίας των σχολείων στην 
αν.Μ.Θ. σύμφωνα με τον Περι-
φερειακό Διευθυντή Εκπαίδευ-
σης, τον κο Κώστα Μπαντίκο.

Όπως τόνισε, από την προ-
ηγούμενη Παρασκευή ακόμη 
υπήρξε κινητοποίηση και επι-
κοινωνία τόσο με τους διευθυ-
ντές, όσο και με τις διευθύντρι-
ες των σχολικών μονάδων σε 
όλες τις Περιφερειακές Ενό-
τητες της αν.Μ.Θ., προκειμέ-
νου να ληφθούν όλα εκείνα 
τα μέτρα που θα οδηγούσαν 
στην απρόσκοπτη λειτουργία.

Μέτρα που έχουν να κάνουν 
τόσο με την επάρκεια των δια-
θέσιμων self test, όσο και με 
την κάλυψη των κενών εκπαι-
δευτικών. «Από οκτώ μέχρι και 
τριάντα θετικοί στον κορονοϊό 
εκπαιδευτικοί – ο αριθμός δι-
αφέρει ανά Π.Ε.- απουσίασαν 
από τις αίθουσες διδασκαλίας» 
σύμφωνα με πρωινές (09:10) 
δηλώσεις του Περιφερειακού 
Διευθυντή αν.Μ.Θ., του κου Κ. 
Μπαντίκου στην ΕΡΤ Κομοτη-
νής και στην εκπομπή «Καθη-
μερινές Ιστορίες» (10-1-2022)

Έχει ήδη ενημερωθεί το 
Υπουργείο Παιδείας για τα κε-
νά που δημιουργούνται ώστε 
να υπάρξει αναπλήρωσή τους. 
Παράλληλα, όπως είπε ο κος 

Μπαντίκος υπάρχει συνεργα-
σία με τους Δήμους για «την 
καθαριότητα των σχολικών 
μονάδων και την επάρκεια μα-
σκών» και συνεχής κάλυψη της 
ζήτησης. Ωστόσο τα self test 
φτάνουν μέχρι και αύριο. «Το 
υπουργείο καταγράφει τα κε-
νά ώστε να στείλει ξανά όσα 
απαιτούνται (2000-3000 συ-
νολικά)» είπε ο κος Μπαντίκος 
προσθέτοντας πως «Είναι μια 
δυναμική κατάσταση, θα κι-
νούμαστε ανάλογα με την ενη-
μέρωση που θα έχουμε και θα 
περιορίσουμε την εξάπλωση».

Σε αυτό το σημείο ο κος 
Μπαντίκος ζήτησε από τους 
γονείς να πραγματοποιούν 
έγκαιρα τα self test και να τα 
δηλώνουν έγκαιρα και επα-
κριβώς στην πλατφόρμα, προ-
κειμένου ο ασθενής μαθητής 
να μην πάει σχολείο, ώστε να 
αποφευχθεί η διασπορά του 
κορονοϊού, καθώς όπως και ο 
ίδιος επεσήμανε, “είναι υψη-
λής μεταδοτικότητας η «Ο»”.

Aντιδρούν οι 
εκπαιδευτικοί για τα νέα 
πρωτόκολλα λειτουργίας 
των σχολείων

Αντιδράσεις στην εκπαι-
δευτική κοινότητα του Εβρου 
φέρνουν τα πρωτόκολλα λει-
τουργίας των σχολείων μετά 
τις γιορτές. Οι εκπαιδευτικοί 
διαφωνούν με την διατήρηση 
του 50% συν 1 και ζητούν να 

μειωθεί το ποσοστό. Παράλ-
ληλα ζητούν να προσληφθεί 
ψυχολόγος σε κάθε σχολείο 
καθώς όπως τονίζουν «βλέ-
πουμε αλλαγή στην συμπερι-
φορά των μαθητών μέσα στην 
τάξη.»

«Εμείς σαν εκπαιδευτι-
κοί ήμασταν πάντα υπέρ των 
ανοιχτών σχολείων έχοντας 
βέβαια εξασφαλισμένη όσο το 
δυνατόν μεγαλύτερη προφύ-
λαξη. Με αυτήν την απόφα-
ση έχουμε τις ενστάσεις μας 
γιατί είναι λίγο αλλοπρόσαλλη 
και μας βρίσκει αντίθετους σε 
κάποια σημεία. Δηλαδή πως 
θα λειτουργήσουν τα σχολεία 
όταν διατηρείται και δεν έχει 
γίνει άρση το 50% συν 1 για 
το κλείσιμο των σχολικών τμη-
μάτων σε περίπτωση θετικών 
κρουσμάτων,» ανέφερε μιλώ-

ντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας η 
πρόεδρος της Α΄θμιας Εκπαί-
δευσης Αλεξανδρούπολης Γ. 
Βιζυηνός κ. Ζωή Κάλτσου, το-
νίζοντας πως «η εκπαίδευση 
νοσεί με όλη αυτήν την κα-
τάσταση.»

Σύμφωνα με στοιχεία που 
έδωσε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας 
ο πρώην θεματικός αντιπε-
ριφερειάρχης Υγείας ΑΜΘ κ. 
Κώστας Βενετίδης, το διάστη-
μα πριν τις γιορτές νόσησαν 
περίπου 6.000 μαθητές στην 
περιοχή της Αν. Μακεδονίας-
Θράκης σε ένα σύνολο 2000 
σχολικών τμημάτων .

Με ανακοίνωση της η Ομο-
σπονδία Γονέων και Κηδεμό-
νων ΑΜΘ ,εκφράζει την αντί-
θεση της στα νέα πρωτόκολλα 
λειτουργίας των σχολείων και 
καλεί όλους τους γονείς, τους 

συλλόγους γονέων, τις Ενώ-
σεις γονέων να οργανώσουν 
πρωτοβουλίες και να προτά-
ξουν τα αιτήματα που έχει εκ-
φράσει σύσσωμη η εκπαιδευ-
τική κοινότητα εδώ και δύο 
χρόνια:

• για αραίωση των μαθη-
τών ανά τάξη, για την πρό-
σληψη εκπαιδευτικών αλλά και 
προσωπικού καθαριότητας το 
οποίο είναι πολύ λιγότερο από 
τις ανάγκες των σχολικών μο-
νάδων. Για ανάκληση των φε-
τινών συγχωνεύσεων.

• για σταθερά, επαναλαμ-
βανόμενα, δωρεάν rapid 
test. Δωρεάν μοριακά τεστ 
και μάσκες υψηλής προστα-
σίας. Κλιμάκια του ΕΟΔΥ σε 
όλα τα σχολεία για τη διενέρ-
γεια τεστ σε –εμβολιασμένους 
και ανεμβολίαστους- μαθητές 
και εκπαιδευτικούς και να μην 
επιβαρύνονται οι οικογένει-
ες, ειδικά στις περιοχές, που 
δεν υπάρχουν μόνιμα κλιμάκια 
του ΕΟΔΥ ή στις πόλεις που 
υπάρχουν ελάχιστα κλιμάκια 
και μόνο για λίγες ώρες, με 
αποτέλεσμα το φαινόμενο των 
ατελείωτων ουρών που ζήσα-
με το προηγούμενο διάστημα.

• καμπάνια εμβολιασμού 
επιστημονικά τεκμηριωμένη 
μέσα στα σχολεία.

• κατάργηση της Τράπεζας 
Θεμάτων και της Ελάχιστης 
Βάσης Εισαγωγής.

• μέτρα για τακτικά και 
ασφαλή δρομολόγια στις αστι-
κές συγκοινωνίες, προσθήκη 
επιπλέον δρομολογίων για να 
καλυφθούν οι ανάγκες στις με-
ταφορές των μαθητών.

Β΄ΕΛΜΕ Έβρου:  
Οργή για τον τρόπο 
ανοίγματος των 
σχολείων 

“Εγκληματική” χαρακτηρίζει 
η Β΄ΕΛΜΕ Έβρου την κυβερ-
νητική πολιτική στη διαχείριση 
της πανδημίας, και ζητά ουσι-
αστικά μέτρα προστασίας της 
υγείας στα σχολεία. “Τα μέ-
τρα που ανακοίνωσε το Υπουρ-
γείο Παιδείας για το άνοιγμα 
το σχολείων μετά τις γιορτές, 
προκαλούν την οργή και τον 
θυμό μαθητών, εκπαιδευτικών 
και συνολικά όλης της κοινω-
νίας”, τονίζει σε ανακοίνω-
σή του το συλλογικό όργανο 
των εκπαιδευτικών της Β'βάθ-
μιας Εκπαίδευσης στον βόρειο 
Έβρο, υπογραμμίζοντας ότι με 
τους όρους λειτουργίας που 
αποφασίστηκαν για τα σχο-
λεία, “δημιουργούνται συνθή-
κες μεγαλύτερης έκρηξης των 
κρουσμάτων”. Οι εκπαιδευτικοί 
απαιτούν, μεταξύ άλλων, από 
την αρμόδια υπουργό και την 
κυβέρνηση, να μειωθεί στους 
15 ο αριθμός των μαθητών 
ανά τμήμα, να καταργηθεί το 
“50%+1” που προβλέπεται για 
την αναστολή λειτουργίας τμή-
ματος, να γίνουν προσλήψεις 
και να ακυρωθούν οι συγχω-
νεύσεις τμημάτων, να γίνονται 
δωρεάν όλα τα διαγνωστικά 
tests σε εμβολιασμένους και 
μη, να χορηγηθούν δωρεάν 
ασφαλείς μάσκες και αντιση-
πτικά και να εξοπλιστούν τα 
σχολεία με συσκευές παρακο-
λούθησης της ποιότητας του 
αέρα. Παράλληλα, ζητούν, για 
το τρέχον σχολικό έτος, να μην 
εφαρμοστεί η Τράπεζα Θεμά-
των και η Ελάχιστη Βάση Ει-
σαγωγής (Ε.Β.Ε.), να μειωθεί 
δραστικά η ύλη των πανελλα-
δικών και να “παγώσει” κάθε 
διαδικασία αξιολόγησης των 
σχολείων. 

Να σημειωθεί ότι την έντο-
νη αντίδρασή της με το υγει-
ονομικό πλαίσιο λειτουργίας 
των σχολείων έχει εκφράσει 
στο σύνολό της, μέσω των 
συλλογικών της οργάνων, συ-
νολικά η εκπαιδευτική κοινό-
τητα αλλά και η Ομοσπονδία 
Γονέων και Κηδεμόνων Μα-
θητών της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
Με πληροφορίες
 από την ΕΡΤ 
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Μπαντίκος: Κενά εκπαιδευτικών που 
ασθενούν με κορονοϊό στην ΑΜΘ

ΠΟΙΑ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ 
ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ -  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΜΕ ΔΗΜΟΥΣ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ, 
ΜΑΣΚΕΣ    
                               
Aντιδρούν οι εκπαιδευτικοί για τα νέα 
πρωτόκολλα λειτουργίας των σχολείων

Δήλωση του Μενέλαου 
Μαλτέζου, εκπροσώπου των 
Προοδευτικών Οικονομολόγων 
Ελλάδας για το θέμα των δωρεάν 
τεστ για όλους τους πολίτες:

Την ώρα που η επιστημονική κοινότητα 
και οι πολίτες ζητούν επιτακτικά -και δικαί-
ως- τη δωρεάν συνταγογράφηση των PCR 
και των rapid test η κυβέρνηση βάζει πλα-
φόν στις τιμές τους. ΠΟΙΑ ΤΕΤΡΑΜΕΛΗΣ 
οικογένεια μπορεί να αντιμετωπίσει το κό-
στος των 188 ευρώ, για να ελεγχθεί έστω 
και μία φορά τον μήνα; Ποιος καρκινοπαθής 
μπορεί να σηκώσει τα επιπλέον 47 ευρώ την 
εβδομάδα ώστε να παρακολουθείται από το 

νοσοκομείο;
Πόσο πιο προκλητική να γίνει η «τυφλή» 

απέναντι στην #κερδοσκοπία των ιδιωτών 
κυβέρνηση, που έβαλε διατίμηση τα 47 ευ-
ρώ για το ίδιο προϊόν που στην (πιο πλού-
σια) Κύπρο κοστίζει 25 ευρώ;

Οι κυβερνώντες παίζουν ρώσικη ρουλέ-
τα με τις ζωές μας. Και δεν ορρωδούν προ 
ουδενός: ούτε απέναντι στη σύσσωμη αντί-
δραση της αντιπολίτευσης ούτε στην οργή 
των πολιτών που αναγκαστικά εκφράζεται 
σχεδόν μόνο στα κοινωνικά δίκτυα ούτε καν 
στην κριτική που δέχονται ακόμα και από φι-
λικά μέσα ενημέρωσης.

Άποψη

Μαλτέζος: Δωρεάν τεστ, είναι ζήτημα ζωής

“Οι κυβερνώντες παίζουν ρώσικη ρουλέτα με τις ζωές μας”

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ και της 
ΑΝΝΑΣ το γένος ΣΤΟΪΚΟΥ, που γεννήθηκε στο Διδυ-
μότειχο Έβρου και κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη και 
η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και 
της ΜΑΡΙΝΑΣ το γένος ΤΟΦΙΔΗ, που γεννήθηκε στην 
Αλεξανδρούπολη και κατοικεί στην Νίψα Αλεξανδρού-
πολης πρόκειται να παντρευθούν με πολιτικό γάμο στο 
Δημαρχείο Αλεξανδρούπολης

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κώστας Μπαντίκος
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Ο Γιώργος Καΐσας στην Αλε-
ξανδρούπολη, ο Χρήστος Ορ-
μανλίδης στην Ορεστιάδα, ο 
Δημήτρης Εμμανουηλίδης στο 
Διδυμότειχο, ο Μιχάλης Πιτια-
κούδης στο Σουφλί και η Σόνια 
Βασιλειάδου στη Σαμοθράκη 
είναι οι νέοι πρόεδροι των δη-
μοτικών συμβουλίων των πέντε 
δήμων του Έβρου, όπως προέ-
κυψε κατά τις διαδικασίες που 
διεξήχθησαν την Κυριακή για 
την ανάδειξη των νέων προ-
εδρείων.  

Αναλυτικά οι συνθέσεις των 
νέων προεδρείων των δημοτι-
κών συμβουλίων:

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

Πρόεδρος, με πρόταση δη-
μάρχου, ο Χρήστος Ορμανλί-
δης, μετά από τη διετή θητεία 
του Βαγγέλη Μαρασλή.

Αντιπρόεδρος o Γιώργος 
Καλφόπουλος (της παράταξης 
της Μαρίας Γκουγκουσκίδου) 

Γραμματέας ο Αναστάσιος 
Ροδινός (της παράταξης του 
Χρήστου Καζαλτζή) 

Εδώ, η τρίτη δημοτική ομά-
δα (με βάση το εκλογικό αποτέ-
λεσμα του 2019), η παράταξη 
“Είναι στο Χέρι μας”, δεν πρό-
τεινε κάποιο πρόσωπο, συνε-
πώς ακολούθησε η πρόταση 
από την τέταρτη δημοτική ομά-
δα, του κ Καζαλτζή. 

 ΔΗΜΟΣ 
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

Πρόεδρος (μετά από πρό-
ταση της δεύτερης και τρίτης 
δημοτικής ομάδας), των κυρί-
ων Τοκαμάνη και Πατσουρίδη, 
ο Δημήτρης Εμμανουηλίδης 
(πρώην αντιδήμαρχος τεχνικών 
υπηρεσιών, επί θητείας Παρα-
σκευά Πατσουρίδη). Η πρόταση 
του κ. Χατζηγιάννογλου για τον 
Παρασκευά Τσολακίδη (πρώην 
σύμβουλο της δημοτικής ομά-
δας Τοκαμάνη) είχε ένα “κενό”, 
με την έννοια ότι ο κ. Τσολακί-
δης, παρότι ανεξαρτητοποιήθη-
κε την περασμένη Παρασκευή 
(07/01), δεν εντάχθηκε στην 
παράταξη του δημάρχου, άρα 
δεν μπορούσε να είναι η επίση-
μη πρόταση του δημάρχου, και 
τελικά αυτοπροτάθηκε, όμως 
με τον τρόπο αυτό έπρεπε να 
συγκεντρώσει τα 2/3 των ψή-
φων, κάτι που δεν προέκυψε, 
με αποτέλεσμα να εκλεγεί το 
πρόσωπο της κοινής πρότασης 
Τοκαμάνη-Πατσουρίδη. 

Αντιπρόεδρος ο Νίκος Τολί-
δης (της παράταξης του Χρή-
στου Τοκαμάνη) 

Γραμματέας η Χρύσα Ζαφει-
ροπούλου (της παράταξης του 
Παρασκευά Πατσουρίδη). 

Για την Οικονομική Επιτρο-
πή ορίστηκαν οι : ως Πρόεδρος 
ο Δήμαρχος Ρωμύλος Χατζηγι-
άννογλου και οι Αντιδήμαρχοι 
κος Τσιμπανλιώτης Ευάγγελος 
και Μπιλιακάκης Παρασκευάς.

Για την Οικονομική Επιτρο-
πή εκλέχτηκαν οι :

•  Γεωργιάδης Λεωνίδας 
(αναπλ. Γιαγτζίδης  Παναγιώ-
της)

•  Σιαλάκης Αθανάσιος 
(αναπλ.Δουλάκη Χρυσωάννα)  

•  Τζιβάρας Γεώργιος(αναπλ. 
Εμμανουηλίδης Δημήτριος)  

•  Σίμογλου Αθανάσι-
ος(αναπλ. Δημητρίου Κων-
σταντίνος)

Για την Επιτροπή Ποιότητα  
Ζωής  ορίστηκαν οι : ως Πρό-
εδρος ο Δήμαρχος Ρωμύλος 
Χατζηγιάννογλου και οι Αντι-
δήμαρχοι Θεοδωσίου Στυλιανή 
και Κυπαρισσούδης Πασχάλης.

Για την Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής εκλέχτηκαν οι :

•  Παπακωνσταντίνου Δη-
μήτριος (αναπλ. Γιαγτζίδης Πα-

ναγιώτης)
•  Μανάκα Μαρία (αναπλ. 

Τσιλίκας Σίμος)
•  Ζαφειροπούλου Χρύσα 

(αναπλ. Τζιβάρας Γεώργιος)
•  Γατίδης Αθανάσιος 

(αναπλ. Δημητρίου Κωνστα-
ντίνος)

 ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
Πρόεδρος, ο Μιχάλης Πι-

τιακούδης, που επανεξελέγη. 
Αντιπρόεδρος, ο Αλί Σαλί-

ογλου (από την παράταξη του 
Βαγγέλη Πουλιλιού) 

Γραμματέας ο Απόστολος 
Αρβανίτης (από την παράτα-
ξη του Παναγιώτη Σκαρκάλα). 

 
 ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 

Πρόεδρος, η κα. Σόνια Βασι-
λειάδου (δημοτική σύμβουλος 
και πρόταση της παράταξης 
του δημάρχου, Νίκου Γαλα-
τούμου), η οποία επανεξελέγη.

Αντιπρόεδρος ο Παναγιώ-
της Παππάς (πρώην πρόεδρος 
του δημοτικού συμβουλίου επί 
δημαρχίας Θανάση Βίτσα και 
προερχόμενος από την παρά-
ταξη του κ. Βίτσα) 

Γραμματέας ο Γιάννης 
Μπαλκανίκος (από την παρά-
ταξη που δημιούργησε ο Γιώρ-
γος Χανός και σήμερα, μετά τον 
θάνατο του Γιώργου Χανού, 
συνεχίζει με επικεφαλής τον 
Γιάννη Γλήνια).

“Σε κλίμα συναίνεσης και 
συνεργασίας διεξήχθη η Ειδι-
κή Συνεδρίαση για την εκλογή 
του Προεδρείου του Δημοτικού 
Συμβουλίου και των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής.

Θέλω να συγχαρώ όλους 
τους εκλεγέντες και ιδιαίτερα 
την κ.Σόνια Βασιλειάδου για 
την ομόφωνη επανεκλογή της 
στην θέση της Προέδρου του 
Συμβουλίου.

Ευχαριστώ θερμά την Αντι-
πολίτευση και όλους τους Συμ-
βούλους για το άριστο κλίμα.
Σήμερα διδάξαμε πολιτικό πο-
λιτισμό.

Εύχομαι αυτή η συνεδρίαση 
να γίνει η απαρχή ομόνοιας, 
συνεργασίας και εποικοδομη-
τικού διαλόγου, για το καλό της 
Σαμοθράκης και των δημοτών” 
δήλωσε ο Δήμαρχος Σαμοθρά-
κης κ. Νίκος Γαλατούμος.

Νέα προεδρεία και μέλη Επιτροπών 
στους Δήμους του Έβρου

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ 
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ  

Περιπετειώδης διαδικασία στο 
Διδυμότειχο, ομαλότητα σε 
Ορεστιάδα-Σαμοθράκη 

Στην Ορεστιάδα νέος πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου εκλέχτηκε 
ομόφωνα ο Χρήστος Ορμανλίδης

Στο Σουφλί, επανεξελέγη 
Πρόεδρος ο Μιχάλης Πιτιακούδης

Ομόφωνα επανεξελέγη η Σόνια 
Βασιλειάδου στο Δ.Σ. Σαμοθράκης

Επανεξελέγη Πρόεδρος του 
Περιφερειακού Συμβουλίου 
ΑΜΘ ο Χρήστος Παπαθεοδώ-
ρου παραμένοντας στη θέση για 
άλλα δύο χρόνια. Οι εκλογές 
πραγματοποιήθηκαν το πρωί 
της Κυριακή 9 Δεκεμβρίου, δια 
ζώσης.

Ο κ. Παπαθεοδώρου στις 
δηλώσεις του ευχαρίστησε τον 
Περιφερειάρχη ΑΜΘ κ. Χρήστο 
Μέτιο για την απόφαση του να 
τον προτείνει, εκ νέου, για το 
αξίωμα του Προέδρου καθώς 
επίσης και τα μέλη της παρά-

ταξης του για την εμπιστοσύ-
νη τους.

Ο Πρόεδρος του Περιφερει-
ακού Συμβουλίου ΑΜΘ δήλωσε 
μεταξύ άλλων: Ο «Κλεισθένης» 
δημιούργησε μία πρωτόγνωρη 
πραγματικότητα, για τα μέχρι 
τώρα δεδομένα, της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, την οποία κλη-
θήκαμε να διαχειριστούμε. Τα 
δύο χρόνια που πέρασαν, ζήσαμε 
κρίσιμες στιγμές στο Περιφερει-
ακό Συμβούλιο, δυνατές αντιπα-
ραθέσεις και έντονες συζητή-
σεις. Κάποιες καταστάσεις δε θα 
έπρεπε να έχουν συμβεί, αλλά σε 
καμία περίπτωση δεν καθόρισαν 
τη λειτουργία και την αποτελε-
σματικότητα του Οργάνου. Η πιο 
σπουδαία, θεσμικά, διαπίστωση 

είναι ότι η νομιμότητα τηρήθηκε, 
κατά γράμμα, και το κύρος του 
Περιφερειακού Συμβουλίου δι-
αφυλάχθηκε, ενώ σταδιακά οι 
συνεδριάσεις εξομαλύνθηκαν.

Αυτά τα δύο χρόνια αποτέ-
λεσαν και για μένα μια χρήσι-
μη, συμπυκνωμένη εμπειρία, η 
οποία αποτελεί εφόδιο για την 
επόμενη περίοδο. Θα συνεχίσω 
να εργάζομαι για τη βελτιωτι-
κή πορεία του Περιφερειακού 
Συμβουλίου, επιδιώκοντας τη 
συνεργασία όλων των συναδέλ-
φων. Συνεχίζουμε, με την ευχή η 
επόμενη περίοδος να είναι ακό-
μη πιο ουσιαστική και παραγω-
γική, προς όφελος των πολιτών 
της Ανατολικής Μακεδονίας και 
της Θράκης.

Επανεξελέγη Πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συμβουλίου ΑΜΘ ο Χρήστος Παπαθεοδώρου
Τι δήλωσε μετά την 
διαδικασία
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Της Κικής Ηπειρώτου
Μία συνεδρίαση που θα μεί-

νει σίγουρα αξέχαστη, τόσο σε 
όσους συμμετείχαν, όσο και σε 
εκείνους που την παρακολού-
θησαν, ήταν αυτή που πραγμα-
τοποιήθηκε το πρωί της Κυρια-
κής 9 Ιανουαρίου, στην αίθουσα 
του δημοτικού θεάτρου Αλεξαν-
δρούπολης. Η συνήθως τυπι-
κή διαδικασία της ειδικής συ-
νεδρίασης για την εκλογή νέου 
προεδρείου του δημοτικού συμ-
βουλίου, επισκιάστηκε από την 
απόφαση της παράταξης του 
Δημάρχου Γιάννη Ζαμπούκη να 
διαγράψει από τις τάξεις της τον 
μέχρι πρόσφατα πρόεδρο του 
Δημοτικού Συμβουλίου Δημή-
τρη Κολιό. 

Η απόφαση, ομόφωνη, όπως 
ειπώθηκε από τον προεδρεύ-
οντα της ειδικής συνεδρίασης, 
πρώτο σε ψήφους σύμβου-
λο της παράταξης «Δήμος για 
Όλους Πρώτα Εσύ» Δημήτρη 
Κολγιώνη, και που αμφισβη-
τήθηκε στη συνέχεια από τον 
ίδιο τον κ. Κολιό, αναγνώστηκε 
στους συμμετέχοντες κατά την 
έναρξη της συνεδρίασης.

Η απόφαση της 
παράταξης Ζαμπούκη

Σύμφωνα με τα βασικά ση-
μεία της απόφασης, μία μέρα 
πριν την ψηφοφορία, το Σάββα-
το 8/1, πραγματοποιήθηκε συνε-
δρίαση της παράταξης, μετά από 
πρόσκληση του κ. Ζαμπούκη, ο 
οποίος απουσίαζε για σοβαρό 
οικογενειακό λόγο. Είχε προη-
γηθεί παρέμβαση του κ. Κολιού 
που ζήτησε να μάθει την αιτία 
για την απουσία του Δημάρχου, 
υποστηρίζοντας πως δεν υπήρ-
χε λόγος να γίνει η συνάντηση 
απουσία του Δημάρχου. 

Ωστόσο, η συνάντηση συνε-
χίστηκε με τον κ. Κολγιώνη να 
ενημερώνει τα μέλη της παρά-
ταξης ότι η πρόταση του Δη-
μάρχου για τη θέση του νέου 
Προέδρου του Δημοτικού Συμ-
βουλίου είναι ο Γιώργος Καϊσας, 
μέλος της παράταξης «Ενότητα 
για μία νέα πορεία», η οποία είχε 
προχωρήσει σε σύμπραξη με την 
παράταξη Ζαμπούκη πριν αρκε-
τό χρονικό διάστημα. 

Τότε, σύμφωνα με τον κ. Κολ-
γιώνη και την απόφαση της πα-
ράταξης που ανέγνωσε, «ο κ Κο-
λιός δεν δίστασε να αναφερθεί 
περιφρονητικά για τους δημοτι-
κούς συμβούλους που προσχώ-
ρησαν στην παράταξη, λέγοντας 

ότι δεν μπορούν να καθορίζουν 
και να αποφασίζουν όσοι ήρθαν 
εκ των υστέρων στην παράτα-
ξη, καθώς ‘εμείς οι 10 βγάλαμε 
την παράταξη’. Μετά την απα-
ξιωτική, προσβλητική, αντιδη-
μοκρατική και αντισυναδελφική 
συμπεριφορά του κ Κολιού, οι 
δημοτικοί σύμβουλοι αποχώρη-
σαν από την αίθουσα και η εξέ-
λιξη αυτή οδήγησε στη διακοπή 
της συνάντησης», σημείωσε ο κ. 
Κολγιώνης, υπενθυμίζοντας πως 
για την σύμπραξη της δημοτικής 
αρχής με ΑΝΑΣΑ και παράταξη 
Λαζόπουλου υέγραψαν όλοι οι 
σύμβουλοι, χωρίς καμία επιφύ-
λαξη, συμπεριλαμβανομένου 
του κ Κολιού. 

Τελικώς, μετά τη διακοπή της 
συνάντησης, έγινε νέο κάλεσμα, 
αργότερα το απόγευμα της ίδιας 
ημέρας, στην οποία συμμετείχε ο 
Δήμαρχος, αλλά απουσίαζαν οι 
κκ Κολιός, Κιζιρίδης, Ραπτόπου-
λος, χωρίς να αιτιολογήσουν την 
απουσία τους, όπως είπε. Εκεί, ο 
Δήμαρχος  τόνισε ότι αποτελεί 
βασική πολιτική επιλογή η σύ-
μπραξη με τις δυο παρατάξεις 
και ότι έχει μείζονα σημασία η 
αποδοχή αυτής της σύμπραξης 
από το σύνολο των δημοτικών 
συμβούλων της παράταξης για 
τη διοίκηση του Δήμου. 

Όπως αναφέρθηκε από τον κ 
Ζαμπούκη, εκβιαστικά πολιτικά 
διλήμματα και  εσωτερική αντι-
πολίτευση δεν είναι αποδεκτά, κι 
επειδή ο κ Κολιός αμφισβήτησε 
ευθέως και απόλυτα τις σχετι-
κές αποφάσεις, προτείνεται η 
διαγραφή του από την παράτα-
ξη. Μετά από τοποθετήσεις των 
συμμετεχόντων στη συνάντηση, 
υπέρ της διαγραφής ψήφισαν 
και οι 12 παρόντες σύμβουλοι, 
ήτοι: Βουρδόλης, Δαστερίδης, 
Δέλκος, Ιντζεπελίδου, Καϊσας, 
Κολγιώνης, Κυριακίδης, Λαζό-
πουλος, Μιχαηλίδης Χ., Μουλα-
τζίδου, Πασσιάς, Σεραφειμίδης.

Κλείνοντας, ο κ. Κολγιώνης 
υπογράμμισε πως «ο κ. Κολιός, 
από σήμερα, δεν είναι πλέον μέ-
λος της παράταξης, είναι στους 
ανεξάρτητους». Επισήμανε δε 
πως για τη διασφάλιση της νομι-
μότητας της διαδικασίας, υπήρ-
ξε επικοινωνία με τον αρμόδιο 
της ΚΕΔΕ για τα ζητημτα αυτά, 
κ Ζυγούρη,  ο οποίος επιβεβαίω-
σε ότι υπάρχει κάθε νομιμότητα 
στις σχετικές ενέργειες. 

Το «θολό» νομικό τοπίο 
Στη συνέχεια έγινε προσπά-

θεια από τον προεδρεύοντα να 
προχωρήσει η διαδικασία της 
εκλογής νέου προεδρείου, επι-
σημαίνοντας πως πρόκειται για 
μία ενδοπαραταξιακή διαφορά 
που δεν χρειάζεται να αναλυ-
θεί από το δημοτικό συμβούλιο, 
ωστόσο καταγράφηκαν έντονες 
αντιδράσεις από συμβούλους 
που ήθελαν να τοποθετηθούν ή 
να θέσουν κάποιο ερώτημα.  σε 
ένα κύκλο τοποθετήσεων

Ο επικεφαλής της μείζονος 
αντιπολίτευσης Βαγγέλης Λα-
μπάκης σημείωσε πως οι από-
ψεις του κ Ζυγούρη, ο οποίος 
είναι αξιοσέβαστος, δεν απο-
τελούν θέσφατο. Όπως τόνισε, 
σε ειδικές συνεδριάσεις, όπως 
αυτή, δεν προβλέπεται η ανά-
γνωση τέτοιων αποφάσεων, η 
οποία, όπως ανέφερε, «είναι σαν 
μη τη διαβάσατε καν». Επισή-
μανε πως αν δεν γίνει η ανα-
κοίνωση σε τακτική συνεδρία-
ση του δημοτικού συμβουλίου 
από τον πρόεδρο του σώματος, 
δεν μπορούν να ξεκινήσουν οι 
έννομες συνέπειες της διαγρα-
φής του εκάστοτε συμβούλου. 
«Αυτό σημαίνει, ότι αν δεν έχουν 
ξεκινήσει οι έννομες συνέπειες 
της διαγραφής, πολύ άτακτα και 
παρανόμως αλλάζετε το εκλε-
κτορικό σώμα και ως προς τους 
εκλέκτορες και ως προς αυτούς 
που θέλουν να εκλέγουν».

Από την πλευρά του,  ο Δή-
μαρχος κ. Ζαμπούκης σημείω-
σε πως η ελάχιστη προϋπόθεση 
που ορίζει ο νόμος για τη δια-
γραφή είναι αυτή να πρωτοκολ-
ληθεί στο κεντρικό πρωτόκολλο 
του Δήμου, πράγμα που έγινε. 
«είναι εσωτερικό θέμα της κάθε 
παράταξης… δεν έχει καμία συ-
νέπεια στην εξέλιξη της σημερι-
νής διαδικασίας», υπογράμμισε 
ο Δήμαρχος. 

Παίρνοντας το λόγο , ο κ Κο-
λιός σημείωσε πως αυτό που γί-
νεται είναι παράτυπο και πως ο 
ίδιος θα λάβει μέρος στην ψη-
φοφορία για εκλογή νέου προ-
έδρου, «διότι ανήκω στην παρά-

ταξη αυτή και θα αυτοπροταθώ 
ως έχω το νόμιμο δικαίωμα».

Ο Χρήστος Βασματζίδης, νο-
μικός σύμβουλος του Δήμου, 
σημείωσε πως το θέμα δεν εί-
ναι αρκετά ξεκάθαρο, καθώς δι-
ίστανται οι απόψεις. Όπως είπε, 
«από τη μία, μία ειδική συνεδρί-
αση είναι αρμόδια για τα συγκε-
κριμένα θέματα που θα συνεδρι-
άσει, πέραν τούτου δεν μπορεί 
να αποφασίσει για κάτι άλλο, 
από την άλλη όμως έχουμε μια 
απόφαση που ανακοινώνεται 
στη συνεδρίαση αυτή, αλλά εί-
ναι απόφαση που αφορά μια 
παράταξη, εδώ μιλάμε για εσω-
τερικό θέμα της παράταξης αυ-
τής… Θα μας διευκόλυνε η νο-
μοθεσία του Καλλικράτη, αν μας 
όριζε ακριβώς τη διαδικασία για 
τη διαγραφή ενός μέλους μιας 
παράταξης» 

Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος,  
μιλώντας ως νομικός, όπως είπε, 
σημείωσε πως είναι ενδοπαρα-
ταξιακό ζήτημα και πως η μόνη 
προϋπόθεση είναι απόφαση δι-

αγραφής να συγκεντρώνει τα 
2/3 της αρχικής σύνθεσης της 
παράταξης κάτι  που στη συγκε-
κριμένη περίπτωση ισχύει. Είπε 
ακόμη πως η απόφαση θα ελεγ-
χθεί αρμοδίως και πως η συνε-
δρίαση μπορεί και πρέπει να συ-
νεχιστεί. Ακόμη επισήμανε πως 
είναι δικαίωμα του καθενός να 
προσβάλει τη διαδικασία, εφό-
σον το επιθυμεί. “Δέχομαι ότι 
πολλοί αιφνιδιάστηκαν, αλλά εί-
ναι μια ομόφωνη απόφαση της 
παράταξης” σημείωσε.

Η (όχι και τόσο μεγάλη) 
έκπληξη από Κιζιρίδη

Στο σημείο εκείνο, ο κ Κολιός, 
απευθυνόμενος προς τον Δή-
μαρχο είπε πως η απόφαση δεν 
είναι ομόφωνη και λαμβάνοντας 
το λόγο είπε πως επιβεβαιώνε-
ται από τους συναδέλφους του 
ότι, στην πρώτη συνάντηση του 
Σαββάτου, δεν αποχώρησαν από 
την αίθουσα, όπως είπε στην 
έναρξη της συνεδρίασης ο προ-
εδρεύων κ Κολγιώνης, διαβάζο-

ντας την απόφαση. 
Ο επικεφαλής της παράτα-

ξης Λαϊκή Συσπείρωση Σάββας 
Δευτεραίος, σημείωσε πως εί-
ναι εσωτερικό θέμα της παρά-
ταξης και πως η διαδικασία θα 
πρέπει να συνεχιστεί. Κατά την 
άποψή του, η περίπτωση Κολιού 
είναι διαγραφή και όχι ανεξαρ-
τητοποίηση. Επιπλέον, επισήμα-
νε πως ο νόμος ευνοεί τη δη-
μοτική αρχή, ώστε ό,τι και να 
γίνει να μπορέσει να εκλέξει τον 
πρόεδρο που θέλει. Σε αυτή τη 
λογική του νόμου, με την οποία 
η παράταξη κάθετα διαφωνεί, 
εδράζεται και η απόφαση της να 
μη συμμετέχει στην ψηφοφορία 
για το προεδρείο.

Στη συνέχεια, ξεκινώντας τη 
διαδικασία, ο κ Κολγιώνης ανα-
κοίνωσε ως υποψήφιο πρόεδρο 
που προτείνει η δημοτική αρχή 
τον Γιώργο Καϊσα, ο κ Κολιός 
δήλωσε πως αυτοπροτείνεται, ο 
προεδρεύων επέμεινε πως δεν 
προβλέπεται κάτι τέτοιο και κά-
που εκεί, ο τέως Αντιδήμαρχος 
Οικονομικών και μέλος της πα-
ράταξης Ζαμπούκη Γιώργος Κι-
ζιρίδης αυτοπροτάθηκε για τη 
θέση του προέδρου, για να λά-
βει το θερμό χειροκρότημα και 
τις επιδοκιμασίες άλλων συμ-
βούλων.  

Η παράταξη Πόλη και Πολί-
τες πρότεινε για αντιπρόεδρο 
τον Γιάννη Βαταμίδη, και η πα-
ράταξη Μυτιληνού για γραμ-
ματέα τον Λάζαρο Κουρτίδη, οι 
οποίοι και εξελέγησαν. 

Για τη θέση του προέδρου ο 
κ. Καϊσας έλαβε 15 ψηφους και 
ο κ. Κιζιρίδης 20, σύμφωνα με 
τη νομοθεσία, όμως, εκλέγεται 
ο κ. Καϊσας, αφού ο κ. Κιζιρίδης, 
ως αυτοπροταθείς, θα έπρεπε 
να είχε συγκεντρώσει 27 ψή-
φους (τα 2/3). 

Παράλληλα, έγινε και η 
εκλογή μελών των Επιτρο-
πών του Δήμου. Συγκεκρι-
μένα: 

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής 
και Ποιότητας Ζωής

Γιώργος Κιζιρίδης, Ηλίας 
Δαστερίδη (Δήμος για Όλους 
- Πρώτα Εσύ)

Βαγγέλης Λαμπάκης, Κώστας 
Γκοτσίδης (Πόλη & Πολίτες)

Σάββας Δευτεραίος (Λαϊκή 
Συσπείρωση)

Κυριάκος Αραμπατζής (ανε-
ξάρτητος)

Στην επιτροπή συμμετέχουν 
αυτοδικαίως και ο Δήμαρχος και 
δύο αντιδήμαρχοι που ορίζονται 
από τον Δήμαρχο.

Στην Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής εκλέχτηκαν:

Πέτρος Κυριακίδης, Αναστά-
σιος Σεραφειμίδης (Δήμος για 
Όλους - Πρώτα Εσύ)

Στέλιος Βραχιόλογλου, Γιώρ-
γος Ουζουνίδης (Πόλη & Πο-
λίτες)

Χρήστος Βαρσαμάκης (Λαϊκή 
Συσπείρωση)

Κυριάκος Αραμπατζής (ανε-
ξάρτητος)

«Σεισμό» στο Δήμο Αλεξανδρούπολης 
έφερε η εκλογή νέου προέδρου στο 
Δημοτικό Συμβούλιο

ΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΟΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΚΑΪΣΑ 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Η ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΤΟΥ 
ΔΗΜΑΡΧΟΥ  

Επεισοδιακή συνεδρίαση με 
αντιπαραθέσεις και «αντάρτικο» 
Κιζιρίδη

Σε ανάρτησή του, ο επικεφαλής της παράταξης «Ενότητα 
για μία νέα πορεία» Δημήτρης Λαζόπουλος, έγραψε για τον 
συνάδελφό του Γιώργο Καϊσα:

Οι ευχές Λαζόπουλου 

Με έντονο τρόπο χωρισαν οι δρόμοι Κολιού – Ζαμπούκη, με τον 
δήμαρχο να αποφασίζει την διαγραφή του μέχρι πρότινος προέδρου
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                             Αλεξανδρούπολη 29-12-2021
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ      Αρ. Πρωτ.: 7044
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΧΤΟY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό κάτω των 
ορίων για την εκτέλεση του έργου: «Καθαρισμός Φρεατίων Υδροσυλλογής (Ομβρίων)», εκτιμώμενης συνολικής 
αξίας 52.000,00 € (χωρίς τον Φ.Π.Α.), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Ν.4412/2016. Το έργο ανήκει στην κατηγορία έρ-
γων ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.

1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμ-
βασης στον ειδικό, δημόσιο, προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr 
καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.deyaalex.gr).

2. Αρμόδιος για πληροφορίες, κ. Ξενουδάκης Γεώργιος, τηλ. 25510-29823, FAX επικοινωνίας 25510-
31398.

3. Κωδικός CPV: 90641000-2
4. Τόπος εκτέλεσης έργου: Το έργο θα εκτελεστεί στη Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης καθώς και σε όλους τους 

οικισμούς που περιλαμβάνονται στα Καλλικρατικά όρια του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
5. Τίτλος έργου: «Καθαρισμός Φρεατίων Υδροσυλλογής (Ομβρίων)».
Οι εργασίες κατασκευής του έργου θεωρούνται ότι αρχίζουν από την ημέρα ανάρτησης της σύμβασης στο 

διαδικτυακό τόπο του ΚΗΜΔΗΣ.
Διευκρινίζεται ότι δεν πρόκειται για ένα ενιαίο έργο, αλλά για εργασίες διάσπαρτες στους οικισμούς του 

Καλλικρατικού Δήμου Αλεξανδρούπολης, που η εντολή εκτέλεσής τους, θα δίνεται ανάλογα με τις ανάγκες της 
υπηρεσίας όπως αυτές παρουσιάζονται κάθε φορά.

6. Σύντομη Περιγραφή: Οι εργασίες που προβλέπονται είναι ο καθαρισμός των φρεατίων υδροσυλλο-
γής και των φρεατίων των κεντρικών αγωγών ομβρίων της πόλης της Αλεξανδρούπολης και των οικισμών που 
περιλαμβάνονται στα Καλλικρατικά όρια του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Ο καθαρισμός των φρεατίων περιλαμ-
βάνει την σχολαστική απομάκρυνση όλων των φερτών υλικών εντός των φρεατίων, με την χρήση των κατάλλη-
λων μέσων (φτυάρι, σκούπα, νερό, κ.α.). Επίσης περιλαμβάνονται και εργασίες επισκευής των φρεατίων, όπως 
αποξήλωση και επανεγκατάσταση κρασπέδων, ευθυγράμμιση του καλύμματος με την τελική στάθμη εδάφους, 
κλπ.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, τις οδηγίες και της εντολής της Τεχνικής 
Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Α.

7. Διάρκεια της Σύμβασης: Η συνολική Προθεσμία περάτωσης του έργου θα είναι τέσσερεις (4) μήνες, 
από την ανάρτηση της σύμβασης στον διαδικτυακό τόπο του ΚΗΜΔΗΣ.

8. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, εγ-

γεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., για 
έργα κατηγορίας Υδραυλικών ανεξάρτητα από την έδρα τους και έχουν την δυνατότητα ανάληψης έργων αντί-
στοιχου προϋπολογισμού.

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά μητρώα της Περιφερειακής Ενότη-
τας Έβρου, που καλύπτουν την κατηγορία Υδραυλικών έργων και έχουν τη δυνατότητα ανάληψης έργων αντί-
στοιχου προϋπολογισμού

και 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 παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει δι-
μερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ένωσης.  
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 254 και των 

παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 (χρήση 305) του Ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να 
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί 
ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορο-
λογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).

9. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς 
φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 302 του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, 
που ανέρχεται στο ποσό των Χιλίων Σαράντα (1040,00 €) ευρώ.

Η διάρκεια των εγγυητικών επιστολών θα είναι 330 μέρες τουλάχιστον από την καταληκτική ημερομηνία του 
διαγωνισμού, η οποία απευθύνεται στη Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύ-
ηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

10. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2α του 
Ν.4412/2016.

11. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 
της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: www.promitheus.gov.gr

Α/Α 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
Ε.Σ.ΗΔ.ΗΣ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

184741 29-12-2021
Ώρα: 14:00

29-12-2021
Ώρα: 14:00

17-01-2022
Ώρα: 13:00

21-01-2022
Ώρα: 10:00 π.μ.

12. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Α. από τους Κ.Α. 15.02.1808 του προϋπολο-
γισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Α. για το έτος 2021. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

13. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.
14. Χρόνος ισχύος προσφορών: Δέκα (10) μήνες.
15. Προσφυγές: Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 4 της Διακήρυξης.
16. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.
17. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.
Ζαμπουκης Ιωάννης

Ο
ι δημόσιες δηλώσεις για 
την οικονομία, τα χρηματο-
οικονομικά, η διπλωματία ή 
η υγεία του Προέδρου Ερ-
ντογάν έρχονται σε πλήρη 
αντίθεση με την καθημερινή 

πραγματικότητα της χώρας.
Είναι πολύ εύκολο να αποδειχθεί αυτή η 

δήλωση: Τα στατιστικά στοιχεία και εκείνα που 
παρέχονται από ανεξάρτητους εθνικούς και 
διεθνείς οργανισμούς διαφέρουν εντελώς. Οι 
επίσημες αρχές, κατακόκκινες από την ψευδή 
αισιοδοξία τους και κατακίτρινες ως προς τα 
ψέματά τους, επικαλούνται απίστευτα, εξαι-
ρετικά θετικά, στοιχεία, ενώ οι πολίτες γίνο-
νται ολοένα και φτωχότεροι καθημερινά. Τα 
επίσημα στοιχεία διαψεύδονται από τις με-
γάλες ουρές έξω από τα αρτοποιεία και από 
τους ανθρώπους που ψάχνουν μέσα στους 
κάδους απορριμμάτων, για να βρουν ένα μι-
κρό κομμάτι ψωμί. Επιπλέον, τα αφεντικά των 
ΜΜΕ, ακόμη και οι μεγαλοβιομήχανοι, έχουν 
ήδη αρχίσει να διαμαρτύρονται για την κα-
κοδιαχείριση των δημόσιων υποθέσεων και 
της οικονομίας.

Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα: Ο ετήσιος 
ρυθμός πληθωρισμού το 2021, σύμφωνα με 
την επίσημη τουρκική στατιστική υπηρεσία 
(«TUIK») είναι 36,08%. Πρώτος στην Ευρώ-
πη, όγδοος στον κόσμο! Αντίθετα, το Εξειδι-
κευμένο Τμήμα («ENAG») του Πανεπιστημί-
ου Yeditepe δημοσίευσε την έκθεσή του για 
τον πληθωρισμό, στην οποία ο ετήσιος ρυθ-
μός είναι 82, 81%. Πρόκειται για διαφορά 
46,73 μονάδων!

Οι αριθμοί εξηγούν πολλά: Ειδικότερα, τις 
κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες. Ο μη-
νιαίος κατώτατος μισθός είναι πλέον 4.253 
τουρκικές λίρες (LT), ήτοι 272 ευρώ για τους 
εργάτες, 4.115 LT (263 ευρώ) για τους δημο-

σίους υπαλλήλους και 3.166 LT 
(203 ευρώ) για τους συνταξι-
ούχους. Από την άλλη πλευ-
ρά, ο μισθός ενός βουλευτή 
είναι 28.600 LT (1.833 ευ-
ρώ). Προσοχή ο Ερντογάν, 
ως Πρόεδρος, λαμβάνει πλέ-
ον με την πρόσφατη αύξη-
ση μισθό 100.750 LT (6.458 
ευρώ). Λαμβάνει, επίσης, μισθό 
συνταξιούχου 40.300 LT (2.583 
ευρώ). Έτσι, λαμβάνει συνολικά 
9.041 ευρώ, ενώ όλα τα έξο-
δα και οι δαπάνες του χρημα-
τοδοτούνται από το Παλάτι. 
Λαμβάνει το μισθό 34 δημο-
σίων υπαλλήλων.

Ο νέος Υπουργός Οικονομίας και Οικονο-
μικών, Νουρεντίν Νεμπατί, ο οποίος δεν έχει 
καμία γνώση ή κατάρτιση στα οικονομικά, 
κάνει σουρεαλιστικές και ακατανόητες δη-
λώσεις στα ΜΜΕ. Σε ερώτηση σχετικά με τις 
προβλέψεις του για το μέλλον των συναλ-
λαγματικών ισοτιμιών είχε πει: «Κοιτάξτε με 
βαθιά στα μάτια». Πιο πρόσφατα είπε: «Στη 
διαχείριση της οικονομίας και των χρηματο-
οικονομικών αφήνουμε πλέον τις ορθόδοξες 
πολιτικές και υιοθετούμε ετερόδοξες πολιτι-
κές». Ο μέσος πολίτης σκέφτεται μόνο πώς 
θα γεμίσει το καλάθι του στο παζάρι και δεν 
καταλαβαίνει τίποτα από αυτές τις ετερόδο-
ξες πολιτικές! Δεκάδες πολίτες εκφράζουν 
τη λύπη τους για τις προηγούμενες πολιτι-
κές επιλογές τους στο πρόγραμμα «vox pop»: 
«Είχα ψηφίσει το AKP. Να μου κοπεί το χέρι. 
Δεν θα ξαναψηφίσω αυτούς τους κλέφτες!».

Μέσα σε ένα μήνα όλα έχουν ακριβύνει 
κατά τουλάχιστον 50% στην Τουρκία λόγω 
των παράξενων ελιγμών του Ερντογάν. Και 
καθημερινά η κυβέρνηση ανακοινώνει νέ-

ες αυξήσεις: Φυσικό αέριο, ηλε-
κτρικό ρεύμα, βενζίνη, ψωμί, 

καπνό, αλκοολούχα ποτά ... 
κλπ ... Οι κυβερνητικοί εκ-
πρόσωποι έχουν ουσιαστι-
κά δύο ειδών εξηγήσεις για 
να ηρεμήσουν τον λαό και 
να κρύψουν την ευθύνη και 

την αποτυχία τους:
Μας πολιορκούν σκοτεινές 

ξένες δυνάμεις που επιθυμούν 
να αποτρέψουν την ανάπτυξη της 

αγαπημένης μας πατρίδας! Τα 
λόμπι συμφερόντων και δολα-
ρίου μας επιτίθενται!

Ο Καλός Θεός δοκιμάζει την 
υπομονή και την επιμονή μας. Είναι απαραίτη-
το, λοιπόν, να περιμένουμε και να υπακούμε.

Επιπλέον, το επώνυμο του Υπουργού Οι-

κονομικών, Νεμπατί, σημαίνει στα τουρκικά 
«Φυτικός». Ο Οζγκέν Ακάρ, αρθρογράφος της 
καθημερινής εφημερίδας «Τζουμχουριέτ» (κε-
μαλικής αντιπολιτευτικής εφημερίδας, 24.000 
φύλλων) πιστεύει ότι «αυτό το όνομα του 
ταιριάζει καλά, καθώς εκφράζει την φυτική, 
κωματώδη, κατάσταση της τουρκικής οικο-
νομίας».

Τέλος, ο Πρόεδρος Ερντογάν, πρώην δια-
νομέας μιας μάρκας μπισκότων, υπερηφανεύ-
εται ότι είναι ειδικός οικονομολόγος, αυτοδί-
δακτος, καθώς οι αντίπαλοί του ισχυρίζονται 
ότι δεν έχει καν πτυχίο, και του αρκεί να μην 
λαμβάνει σοβαρά υπόψη τα στοιχεία των διε-
θνών χρηματιστηρίων, των παγκόσμιων τρα-
πεζών και των ανεξάρτητων οργανισμών. Οι 
τελευταίοι προβλέπουν στο μεσοπρόθεσμο 
μέλλον την πλήρη χρεοκοπία της τουρκικής 
οικονομίας.

Γνώμη

Ο Δρ Ερντογάν και το τουρκικό κράτος σε κώμα

ΤΟΥ ΡΑΓΚΙΠ ΝΤΟΥΡΑΝ 
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Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ για 
την επίταξη των ιδιωτών για-
τρών με έδρα τη Δυτική, Κε-
ντρική, Ανατολική Μακεδονία 
και Θράκη, η οποία ξεκινάει 
την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου  
Όπως αναφέρει πρόκειται για 
ιατρούς ειδικοτήτων Πνευμο-
νολογίας, Παθολογίας, Αναι-
σθησιολογίας και Γενικής Ια-
τρικής για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας του κορωνο-
ϊού COVID-19.

Τι αναφέρει το ΦΕΚ 
για την επίταξη των 
ιδιωτών γιατρών:

«Επιτάσσουμε από ώρα 
8:00 π.μ. της 12ης.1.2022 και 
για χρονικό διάστημα ενός 
(1) μηνός τις υπηρεσίες αφε-
νός μη επιταχθέντων έως σή-
μερα ιατρών, που διατηρούν 
ενεργείς συμβάσεις με τον 
Εθνικό Οργανισμό Παροχής 
Υπηρεσιών Υγείας και αφε-
τέρου μη συμβεβλημένων με 
τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτών ιατρών, 
ειδικοτήτων Πνευμονολογί-
ας, Παθολογίας, Αναισθησι-
ολογίας και Γενικής Ιατρικής, 
οι οποίοι έχουν την επαγγελ-
ματική τους έδρα εντός των 
Περιφερειών Δυτικής Μακε-
δονίας, Κεντρικής Μακεδο-
νίας και Ανατολικής Μακε-
δονίας και Θράκης κατά την 
ημερομηνία δημοσίευσης της 

παρούσας.
Η έκδοση των «Φύλλων 

Επίταξης» θα γίνει από τις οι-
κείες αστυνομικές αρχές και 
η επίδοση αυτών από όργανά 
τους, καθώς και από υπαλλή-
λους του Δημοσίου και των 
νομικών προσώπων δημοσί-
ου δικαίου, σύμφωνα με το 
άρθρο 1 του ν. 4325/2015 
(Α’ 47).

Οι ιατροί των ανωτέ-
ρω ειδικοτήτων επιτάσσο-
νται, όπως εμφανισθούν την 
ογδόη (8η) πρωινή της επό-
μενης ημέρας της προς αυ-
τούς επίδοσης του φύλλου 
επίταξης στον τόπο, που ορί-
ζεται εντός του φύλλου, ήτοι 
σε νοσοκομείο ή θεραπευτή-
ριο των Περιφερειών Δυτι-
κής Μακεδονίας, Κεντρικής 
Μακεδονίας και Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης προς 
άσκηση καθηκόντων βαθμί-
δας αντίστοιχης προς αυτή 
του Επιμελητή Β’.

Ο καθένας από τους ανω-
τέρω ιατρούς, εντός του χρο-
νικού διαστήματος της επί-
ταξης των υπηρεσιών τους 
σύμφωνα με την παρ. 1, θα 
απασχοληθεί στο νοσοκομείο, 
στο οποίο καλείται να εμφα-
νισθεί, δεκαπέντε (15) ημέ-
ρες, κατά τις οποίες υποχρε-
ούται να τηρεί το ωράριο, το 
καθηκοντολόγιο, καθώς και 

να συμμετέχει στο σύστημα 
εφημεριών του νοσοκομείου 
και της κλινικής στην οποία 
εντάσσεται από τον Διοικητή 
του νοσοκομείου ή τον νόμι-
μο αναπληρωτή του».

Το ΦΕΚ υπογράφουν ο 
υπουργός Υγείας Θάνος 
Πλεύρης και η αναπληρώ-
τρια υπουργός Υγείας Μίνα 
Γκάγκα.

Η νέα ΚΥΑ για τα μέτρα 
σε Δημόσιο και ΟΤΑ 
αυτή την εβδομάδα

Με Κοινή Υπουργική Από-
φαση, που δημοσιεύθηκε 

στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως το Σάββατο 8 Ιανου-
αρίου (Φ.Ε.Κ. Β’ 32/8.1.2022) 
αντικαταστάθηκε η ΚΥΑ που 
είχε εκδοθεί την 29η Δεκεμ-
βρίου 2021 και είχε ορίσει τα 
« Έκτακτα μέτρα προστασίας 
της δημόσιας υγείας από τον 
κίνδυνο περαιτέρω διασπο-
ράς του κορωνοϊού covid-19 
στο σύνολο της Επικράτει-
ας, για το διάστημα από 
την Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 
2021 και ώρα 6:00 ΕΩΣ ΚΑΙ 
τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 
2022 και ώρα 6:00 ».

Όσον αφορά ειδικά τη λει-

τουργία των Υπηρεσιών του 
Δημόσιου Τομέα, συμπερι-
λαμβανομένης της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, τα μέτρα ορί-
ζονται στην Ενότητα 1 του 
Πίνακα στο Κεφάλαιο Β’ του 
άρθρου 1 της ΚΥΑ.

Ο αριθμός των εργαζομέ-
νων με τηλεργασία καθορί-
ζεται σε ποσοστό έως 50 %, 
βάσει πλάνου εργασιών κάθε 
Υπηρεσίας, για την κατάρτιση 
του οποίου λαμβάνονται υπό-
ψη η φύση των καθηκόντων 
των εργαζομένων, οι εργαζό-
μενοι που ανήκουν στις ομά-
δες αυξημένου κινδύνου και 

οι ανάγκες κάθε Υπηρεσίας
Η προσέλευση των εργα-

ζομένων πραγματοποιείται 
σταδιακά, σύμφωνα με τις 
υπηρεσιακές ανάγκες και τις 
οδηγίες του αρμόδιου Προ-
ϊσταμένου.

Η εξυπηρέτηση του κοινού 
γίνεται κατά προτίμηση, αλ-
λά όχι αποκλειστικά, κατόπιν 
προγραμματισμένου ραντε-
βού, ενώ το κοινό εισέρχεται 
κατόπιν υποχρεωτικής επί-
δειξης κατά την είσοδο των 
οριζόμενων στην ΚΥΑ δικαι-
ολογητικών.

Ξεκινά η επίταξη ιδιωτών γιατρών 
και από τη Θράκη

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 12/1  – 
ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ                         
           
Νέα ΚΥΑ για τα μέτρα σε Δημόσιο και ΟΤΑ 
αυτή την εβδομάδα

Δημοσιεύτηκε στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως η από-
φαση για λήξη του πιστοποιη-
τικού εμβολιασμού έπειτα από 
7 μήνες.

 Στην Κοινή Υπουργική 
Απόφαση (ΚΥΑ), που παρατί-
θεται πιο κάτω, αναφέρονται 
τα εξής:

 Πλήρως εμβολιασμένοι 
θεωρούνται:

Όσοι έχουν ολοκληρώσει 
προ τουλάχιστον 14 ημερών 
τον εμβολιασμό για κορωνο-
ϊό COVID-19 και επιδεικνύουν 
πιστοποιητικό εμβολιασμού με 
ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπρο-
σωπίας του κατόχου.

Όσοι έχουν ολοκληρώσει 
προ τουλάχιστον 14 ημερών 
τον εμβολιασμό για κορωνο-
ϊό COVID-19 με μία δόση εμ-
βολίου λόγω νόσησής τους 
από κορωνοϊό COVID-19 και 
επιδεικνύουν βεβαίωση πλή-
ρους κάλυψης – ανάρρωσης 

και εμβολιασμού με ταυτό-
χρονο έλεγχο ταυτοπροσω-
πίας του κατόχου.

Ειδικώς ως προς όσους 
έχουν συμπληρώσει το 60ό 
έτος της ηλικίας τους και έχει 
παρέλθει χρονικό διάστημα 
τουλάχιστον 7 μηνών από τη 
χορήγηση της δεύτερης δό-
σης ή, στην περίπτωση μονο-
δοσικών εμβολίων, από τη χο-
ρήγηση της μοναδικής δόσης, 
πλήρως εμβολιασμένοι θεω-
ρούνται όσοι έχουν λάβει και 
την αναμνηστική δόση.

Από την 1η Φεβρουαρίου 
2022, και χωρίς τον ηλικιακό 
περιορισμό του προηγούμενου 
εδαφίου, όσοι ενήλικοι έχουν 
εμβολιαστεί και έχει παρέλθει 
χρονικό διάστημα τουλάχιστον 
7 μηνών από τη χορήγηση της 
δεύτερης δόσης ή, στην περί-
πτωση μονοδοσικών εμβολί-
ων, από τη χορήγηση της μο-
ναδικής δόσης, θεωρούνται 
πλήρως εμβολιασμένοι εφό-
σον έχουν λάβει και την ανα-
μνηστική δόση.

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά 

επιδεικνύονται είτε εκτυπωμέ-
να από την ψηφιακή πλατφόρ-
μα www.gov.gr είτε ηλεκτρονι-
κά μέσω της κινητής συσκευής 
του ατόμου είτε μέσω της ει-
δικής εφαρμογής του άρθρου 
182 του ν. 4876/2021 (Α΄ 
251), κατόπιν αποθήκευσής 

τους στην κινητή συσκευή του 
ατόμου, τα οποία ο αρμόδι-
ος υπάλληλος, ο ιδιοκτήτης ή 
νόμιμος εκπρόσωπος της εκά-
στοτε επιχείρησης, ο εργοδό-
της ή το εκάστοτε εξουσιο-
δοτημένο πρόσωπο σαρώνει 
ηλεκτρονικά μέσω της ειδι-

κής εφαρμογής του άρθρου 
33 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118) 
Covid Free GR, δια της σάρω-
σης του κωδικού QR που αυτά 
φέρουν, με ταυτόχρονο έλεγχο 
ταυτοπροσωπίας του κατόχου.

Ο έλεγχος ταυτοπροσωπί-
ας δύναται να πραγματοποιεί-

ται και με απλή επίδειξη των 
στοιχείων ταυτοποίησης που 
το άτομο έχει αποθηκεύσει 
ψηφιακά, υπό τη μορφή εγ-
γράφου, στην κινητή του συ-
σκευή μέσω της ειδικής εφαρ-
μογής του άρθρου 182 του ν. 
4876/2021.

Η επαλήθευση των ως άνω 
στοιχείων μπορεί να γίνει 
από τα πρόσωπα του τέταρ-
του εδαφίου μέσω της ειδι-
κής ηλεκτρονικής εφαρμογής 
COVID Free GR του άρθρου 
33 του ν. 4816/2021, δια της 
σάρωσης του κωδικού QR του 
εγγράφου.

Εναλλακτικά, εφόσον τα 
ανωτέρω πιστοποιητικά επι-
δεικνύονται από αλλοδαπό 
που προέρχεται από τρίτη χώ-
ρα (εκτός Ευρωπαϊκής Ένω-
σης), τα πρόσωπα του προη-
γούμενου εδαφίου ελέγχουν 
τα πιστοποιητικά αυτά σε έγ-
χαρτη μορφή με ταυτόχρονο 
έλεγχο ταυτοπροσωπίας του 
κατόχου.
iatronet.gr

Η ΚΥΑ για λήξη του πιστοποιητικού εμβολιασμού
Έπειτα από 7 μήνες
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 SUDUKU

2 1 5 6 8

2 5

9 6 1 2

2 3

8 4 7 9

3 1

9 5 7 2

3 4

5 7 9 8 1

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.66)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Mon Jan 10 10:03:24 2022 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Very hard, difficulty rating 0.75)

4 6 8 9 7 2 3 5 1
9 1 5 3 6 8 4 2 7
7 2 3 4 1 5 9 8 6
1 4 7 6 2 9 5 3 8
2 3 6 5 8 1 7 9 4
8 5 9 7 3 4 1 6 2
6 8 4 1 9 3 2 7 5
3 7 1 2 5 6 8 4 9
5 9 2 8 4 7 6 1 3

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Fri Jan  7 10:47:00 2022 GMT. Enjoy!

ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

1 8 6 4

6 9 8 7

5

2 6 9 5 8

4 9

8 2 7 9 1

5

6 4 7 2

1 2 9 3

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.52)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Mon Jan 10 10:03:26 2022 GMT. Enjoy!

1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία

Οριζόντια
1. Η γνωστότερη… Περόν — Πλήθος μι-
κρών παιδιών (μτφ.).
2. Ξένος κάτοικος ενός κράτους.
3. Απόκτησε 4.000 γιους — Μέρος του 
άνθους — Ξένη κατάφαση.
4. Χωρική… νέα — Όνομα Σπαρτιατών 
βασιλιάδων — Καύσιμη ύλη.
5. Δωμάτιο… για επισκέπτες — Ποίηση 
με… μέτρο.
6. Και ευχητήρια στέλνεται — Θεός των 
Ρωμαίων.
7. … όιλ: εταιρεία πετρελαιοειδών — Φη-
μισμένος οίκος αρωμάτων.
8. Μέρη που δεν τα "χτυπά" ο άνεμος — 
Θεότητα της ζωροαστρικής θρησκείας.
9. Λατίνων… πράγμα — Κοντά τους… 
καίγονται και τα χλωρά — Περίπατος… 
μωρού.
10. Εκφράζει αδιαφορία — Διάφραγμα 
της μύτης — Περιέχονται στον… κιμά.
11. Αγγεία που μεταφέρουν το αίμα.
12. Προσπάθησε να δηλητηριάσει το Με-
γαλέξανδρο — Ιστορική περιοχή του Ζαΐρ.

 σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ένας άγγελος εμφανίζεται μέσα στο ναό ξαφνικά 

μπροστά στο συμβούλιο των γερόντων και λέει 

στον αρχιγέροντα πως σε ανταπόδοση για την 

πίστη του και την προσφορά του προς το Θεό , ο 

Κύριος θα τον ανταμείψει με την επιλογή να μπο-

ρεί να έχει άπειρο πλούτο , άπειρη σοφία ή άπει-

ρη ομορφιά . Χωρίς να το σκεφτεί ούτε στιγμή , ο 

γέροντας λέει πως θέλει άπειρη σοφία .

"Έγινε" του λέει ο άγγελος και εξαφανίζεται μέσα 

σε ένα σύννεφο καπνού και φωτός. Αμέσως, όλα 

τα κεφάλια στρέφονται στον πάνσοφο γέροντα ο 

οποίος κάθεται στη θέση του και ένα αχνό φωτο-

στέφανο φέγγει πάνω από το κεφάλι του.

Μην αντέχοντας τη σιωπή, ένας από τους νεότε-

ρους κληρικούς λέει "Πείτε κάτι!"

Ο γέροντας αναστενάζει και λέει "Έπρεπε να πά-

ρω τα λεφτά"...

* * * * * * * * * * * * * * * *

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου ρωτάει μία μάλλον 

μεσόκοπη μάρτυρα:

- Πόσο ετών είστε;

- Είκοσι πέντε, απαντάει εκείνη αμέσως.

Ο πρόεδρος πιστεύει ότι δεν άκουσε καλά.

- Πόσο είπατε;

- Είκοσι πέντε.

- Α, λέει ο πρόεδρος. Και πόσο ετών γεννηθήκατε;

Τα μανιτάρια πλευρώτους (Pleurotus) τα αγαπά-
ει όλος ο κόσμος, μια και καλλιεργούνται παντού, 
είναι θρεπτικά και -πολλοί λένε- θεραπευτικά. Εδώ 
θα δούμε μια εύκολη και νόστιμη συνταγή για ζου-
μερά μανιτάρια πλευρώτους. Τόσο καλή συνταγή 
που θα σας ρωτάνε αν αυτό που τρώνε είναι μανι-
τάρια ή κρέας στο φούρνο!

Συστατικά 
• 500 γρ. μανιτάρια πλευρώτους
• 4 κ.σ. ελαιόλαδο
• 3 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένο
• 2 κ.σ. μουστάρδα
• 3 κ.σ. ξύδι μπαλσάμικο
• 2 κ.σ. χυμό λεμονιού
• 1 κ.σ. πάπρικα
• 2 κ.σ. φρέσκια ρίγανη (ή λιγότερη ξερή)
• 2 κ.σ. μαϊντανό ψιλοκομμένο
• Αλάτι, πιπέρι

Μέθοδος Εκτέλεσης 
• Κατ’αρχάς παίρνουμε ένα ταψάκι και στρώνουμε λαδό-

κολλα.  Παράλληλα προθερμαίνουμε το φούρνο μας. 

• Σε ένα μεγάλο μπωλ ανακατεύουμε όλα τα υλικά της 
εκτός από το μαϊντανό και τα μανιτάρια.

• Βάζουμε τα μανιτάρια πάνω στη λαδόκολλα.
• Με ένα πινέλο μαγειρικής, αλείφουμε τα μανιτάρια με 

το μείγμα που φτιάξαμε πριν. 
• Ψήνουμε τα μανιτάρια πλευρώτους στο προθερμα-

σμένο φούρνο σε γκριλ και αέρα στους 200 βαθμούς 
για 20 λεπτά περίπου.

• Αυτό ήταν! Σερβίρουμε τα μανιτάρια ζεστά και λα-
χαριστά, αφού πασπαλίσουμε μαϊντανό πάνω τους. 

• Καλή όρεξη!

Συμβουλές 
Τα ψητά μανιτάρια πλευρώτους της συνταγής εί-

ναι ό,τι πρέπει για μεζές με τσίπουρο, αλλά δένουν 
άριστα και με κρασί ή μπύρα.

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Μανιτάρια πλευρώτους 
στο φούρνο

 ΜΕΜΕS

Κάθετα
1. Σερ Άρθουρ…: Άγγλος αρχαιολόγος 
(1851-1941) — Θλίψη… που σε τρώει.
2. Εργαζόμενοι τις… περιμένουν.
3. Περιέχονται στη… ριπή — Νησάκι του 
Παγασητικού κόλπου — Αρχή… αλήθειας.
4. Δωρικό "της" — Το φιδόχορτο (καθ.) 
— Ακτογραφικός όρος.
5. Θρυλικό το γιοφύρι της — Έντονη κι-
νητοποίηση (μτφ.).
6. Η άκρη υφάσματος — Ακράτητη ορμή.
7. Κι έτσι η ομιλία — Ομάρ…: διάσημος 
Αιγύπτιος ηθοποιός.
8. Ανάρμοστη συμπεριφορά — Κατάληξη 
μανιάτικων επιθέτων.
9. Ανακάλυψε το βάκιλο της ελονοσίας 
— Διακόπτης νερού — Δες, κοίτα (αρχ.).
10. Λεπτή κλωστή (αρχ.) — Παραλιακή 
κοινότητα της Αττικής — Αριθμός Μη-
τρώου.
11. Χρώμα που ονειρεύονται όσοι κάνουν 
ηλιοθεραπεία.
12. Λεβέντης, παλικάρι — Χειρουργική 
κλωστή.
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Κανονικά θα διεξαχθεί η προ-
γραμματισμένη για την Κυρια-
κή(16/1) 11η αγωνιστική της Γ’ 
Εθνικής κατηγορίας μετά την 
αναβολή της περασμένης αγω-
νιστικής

Έτσι τα πρώτα ματς για το 
2022 που θα δώσουν οι ομά-
δες της Θράκης θα είναι εντός 
με Θερμαϊκό Θέρμης για τον Ορ-
φέα Ξάνθης, εντός με Απόλλω-

να Παραλιμνίου για την Αλεξαν-
δρούπολη και εκτός με Μέγα 
Αλέξανδρο στο Οφρύνιο ο Άρης 
Αβάτου.

Παράλληλα να σημειώσου-
με πως όπως ενημέρωσε η ΕΠΟ 
“Κατόπιν εισήγησης της Επιτρο-
πής Διοργανώσεων και ομό-
φωνης έγκρισης της Επιτροπής 
Εκτάκτων Θεμάτων, οι αγώνες 
του Πρωταθλήματος Γ’ Εθνικής 

που επρόκειτο να διεξαχθούν 
στις 9 Ιανουαρίου, ορίστηκαν 
για την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου.”

Έτσι την Τετάρτη 19 Ιανουα-
ρίου ο Άρης Αβάτου θα υποδε-
χθεί το Νέστο Χρυσούπολης, η 
Αλεξανδρούπολη θα αγωνιστεί 
στο Οφρύνιο με Μέγα Αλέξαν-
δρο και ο Ορφέας Ξάνθης θα 
ταξιδέψει στον Σοχό για να παί-
ξει με τον Εθνικό

Ηττα από τους 
Εβρίτες της 
Καλαμάτας

Την ήττα με 3-0 σετ από την 
Καλαμάτα ’80 στο κλειστό γυ-
μναστήριο Παραλίας γνώρισε ο 
Άθλος Ορεστιάδας στην πρεμιέρα 
των μπαράζ ανόδου για την Α1.

Ο Άθλος που ταξίδεψε με αε-
ροπλάνο από την Αλεξανδρού-
πολη στην Αθήνα και εν συνε-
χεία οδικώς για Καλαμάτα, δεν 
μπόρεσε να πάρε κάποιο σετ κό-
ντρα στην ομάδα της Πελοπον-
νήσου που ήταν ανώτερη σε όλο 
το ματς.

Στο 1ο σετ οι γηπεδούχοι προ-
ηγήθηκαν με 17-11 και εντέλει 
επικράτησαν 25-18. Στο 2ο σετ 

η Καλαμάτα βρέθηκε να προη-
γείται με 20-13 αλλά οι Εβρίτες 
έκαναν μία τρομερή επιστροφή 
μειώνοντας σε 23-20. Ωστόσο η 
ομάδα στην οποία αγωνίζονται 
οι Κώστας Δαλακούρας και Σω-
κράτης Χαραλαμπίδης από την 
Αλεξανδρούπολη, καθώς και οι 
πρώην του Εθνικού Παλέντζας 
& Χριστόφας (πέρασε για λίγο 
και από τον Άθλο), πήραν το σετ 
με 25-21.

Στο τελευταίο σετ η Καλαμά-
τα επικράτησε άνετα με 25-13 
και πανηγύρισε την πρώτη νίκης 
της στην διαδικασία των μπαράζ 

ανόδου.
Στην επόμενη αγωνιστική ο 

Άθλος υποδέχεται στις 15 Ιανου-
αρίου την Κέρκη Σάμου.

ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 80 (Πανα-
γιώτης Ντάκουρης): Δαλακούρας, 
Πελεκούδας, Παλέντζας, Στόγιαν, 
Χριστόφας, Δημητρούλης / Ντά-
κουρης (λ), Μπούρας (λ), Χαρα-
λαμπίδης.

ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
(Θοδωρής Χουσίδης): Φερέιρα, 
Αλεξάκης, Σκαρλατίδης, Ριζόπου-
λος, Ντα Σίλβα, Στοϊλούδης / Αρ-
χοντούδης (λ), Ράπτης.

Pre League: «Με το αριστερό» στα μπαράζ 
ανόδου ο Άθλος Ορεστιάδας

3 οι Εβρίτες διεθνείς που 
ταξιδεύουν στην Βουλγαρία για 
προκριματικά του Ευρωπαϊκού

Για την Βουλγαρία αναχώρησε το 
πρωί της Κυριακής 9 Ιανουαρίου, η 
αποστολή της Εθνικής παίδων προ-
κειμένου να λάβει μέρος στον 1ο προ-
κριματικό γύρο του Ευρωπαϊκού πρω-
ταθλήματος Κ18 (12-16/01) και να 
διεκδικήσει το εισιτήριο για τη δεύτερη 
φάση ή και την απευθείας πρόκριση 
στη τελική φάση.

Από τους 6 Εβρίτες που ήταν στην 
προετοιμασία, ταξιδεύουν στην Βουλ-
γαρία είναι οι Ανδρέας Κοντοστάθης & 
Δημήτρης Σουσουρίδης του Εθνικού 
Αλεξανδρούπολης και Άγγελος Στα-
θέλος του Έβρου Σουφλίου.

Η χώρα που θα καταλάβει την 1η 

θέση θα προκριθεί απευθείας στο Ευ-
ρωπαϊκό, ενώ οι χώρες που θα κατα-
λάβουν τις θέσεις 2 έως 5 θα προ-
κριθούν στον 2ο προκριματικό γύρο.

Πριν την έναρξη των επίσημων 
αγώνων, το αντιπροσωπευτικό μας 
συγκρότημα θα δώσει δύο φιλικούς 
αγώνες με την οικοδέσποινα του 1ου 
προκριματικού ομίλου Βουλγαρία.

Μετά τα μοριακά τεστ ανίχνευσης 
του covid-19 στη Σόφια θα ταξιδέ-
ψουν οι παρακάτω αθλητές:

Άγγελος Σταθέλος, Στέφανος Αδά-
μος, Δημήτρης Σουσουρίδης, Γιώργος 
Μπαλούκας

Αλέξανδρος Νανόπουλος, Ευάγγε-

λος Ρούσσος, Χαράλαμπος Παξιμαδά-
κης, Σπύρος Γεροδήμος, Ανδρέας Κο-
ντοστάθης, Αναστάσιος Παναγιώτου, 
Πέτρος Πηλίτσης

Αρχηγός αποστολής είναι ο τεχνι-
κός σύμβουλος Εθνικών ομάδων Τά-
κης Καβαλλιεράκης και άμεσος 
συνεργάτης του Πανα-
γιώτη Λακασά θα 
είναι ο Νικήτας 
Νικητάκης. Στα-
τιστικολόγος εί-
ναι ο Παναγιώ-
της Τσότρας και 
φυσιοθεραπεύτρια 
η Στέλλα Ζωγράφου.

Κοντοστάθης, Σουσουρίδης & Σταθέλος 
στην 11άδα της Εθνικής Παίδων Βόλεϊ 

Στην 3η θέση τερμάτισε ο Εθνι-
κός στο πρωτάθλημα της Β’ Εθνι-
κής αντρών!

Ολοκληρώθηκε το Σάββα-
το στη Θεσσαλονίκη το πολύ 
δύσκολο φετινό πρωτάθλη-
μα όπου η ομάδα της Αλεξαν-
δρούπολης με τον μικρότερο μέ-
σο όρο ηλικίας (!) καθώς βασίστηκε 
κυρίως στους ελπιδοφόρους αθλητές 

της, κατάφερε να τερματίσει στην 
3η θέση!

Στη φωτογραφία ο Μάριος 
Δελακης, ο Γιώργος Κοσμάς 
και ο Ευάγγελος Δερνεξης, 
μετά το παιχνίδι της τελευ-
ταίας αγωνιστικής.

Την ομάδα συνόδευσε η 
έφορος της ομάδας Ιφιγένεια 

Κοτζαμάνη.

Στην 3η θέση της Β’ Εθνικής τερμάτισε ο 
Εθνικός στο πινγκ πονγκ!

Επιστρέφουν στην δράση την Κυριακή 
οι ομάδες της Γ’ Εθνικής!

Sports

Στις 19 Γενάρη 
τα ματς που 

αναβλήθηκαν

Η ομάδα της Αλε-
ξανδρούπολης είχε 
τον μικρότερο μέσο 

όρο ηλικίας

«Είμαι χαρούμενος και ευγνώμων που ο δικαστής ανέτρεψε την ακύρωση της θεώρησής 
της βίζας μου. Παρά τα όσα έχουν συμβεί, θέλω να μείνω και να προσπαθήσω να αγωνιστώ. 

Παραμένω συγκεντρωμένος σε αυτό. Πέταξα εώς εδώ για να παίξω σε ένα από τα πιο 
σημαντικά τουρνουά και να βρεθώ μπροστά σε καταπληκτικούς οπαδούς».» 

Νόβακ Τζόκοβιτς,  τενίστας
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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

Δικηγόροι

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ  •  Δικηγόρος 
Ελλησπόντου 15  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551020595

ΚΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  •  Δικηγόρος 
Βενιζέλου 41  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551020539

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ  •  Δικηγόρος 
Μπότσαρη & Δικαστηρίων  •  Αλεξ/πο-
λη Τηλέφωνο : 2551081787

ΑΓΓΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  •  Δικηγόρος 
Ειρήνης 39  •  Αλεξανδρούπολη 
Τηλέφωνο : 2551024142

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ •  Δικηγόρος 
Λ. Δημοκρατίας 288  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 25510-24020

ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ  •  Δικηγόρος 
Βασ. Κων/νου 116  •  Ορεστιάδα 
Τηλέφωνο : 25520-27871

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ •  Δικηγόρος

Κων/πόλεως  207  •  Ορεστιάδα
Τηλέφωνο : 2552023462

Λογιστές

FREEZELAND •  ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ • 
Ψυκτικός •  Μαυροκορδάτου 12
Αλεξ/πολη • Τηλέφωνο : 2551025855

ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ ΓΑΛΑΤΕΙΑ • Λογιστικό Γραφείο  

Φιλιππουπόλεως 7  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 25510-80173

ΜΑΝΤΙΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Λογιστικό Γραφείο
Σωτηρίου Τσερκεζη 12  •  Ορεστιάδα
Τηλέφωνο : 2252027923

ΣΜΑΡΩ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ
Εταιρεία Συμβολαιογράφων
Βενιζέλου 20 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551024200

ΤΣΟΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ  •  Δικ. Επιμελητής
Ειρήνης 32 Α  •  Αλεξ/πολη
τηλ: 25510 34048

Συμβολαιογράφοι

Ιατροί

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • Οφθαλμίατρος  
Μιαούλη  11  •  Αλεξ/πολη 

Τηλέφωνο : 25510 24689

ΒΛΥΣΙΔΗΣ ΜΑΚΗΣ  •  Οδοντίατρος 
Βενιζέλου 46  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551032982

ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  •  Οδοντίατρος 
Βενιζέλου 44  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 25335

ΜΠΟΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Ειδικός Παθολόγος - Ομοιοπαθητικός 
Αίνου 49β   •  Αλεξανδρούπολη 
Τηλέφωνο : 2551022327

ΣΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Καρδιολόγος,  Επίκουρος Καθηγητής  
ΑΙΝΟΥ 56   •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551301713

Dr ΜΑΡΙΑ ΣΧΟΙΝΑ PhD • Παιδίατρος 
Διδάκτωρ Ιατρικής ΕΚΠ Αθηνών
Ανατ. Θράκης  23  •  Αλεξ/πολη  
Τηλέφωνο : 25510-37097

ΣΩΠΑΣΗ - ΡΩΜΑΝΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Μικροβιολόγος  
Κων.  Παλαιολόγου 30 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2552023462

ΤΑΡΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χειρούργος Ορθοπαιδικός
Ιωακ. Καβύρη 5  •  Αλεξ/πολη  
Τηλέφωνο :  25510 37654

ΤΑΤΑΡΙΔΟΥ ΕΛΒΙΡΑ • Παιδοψυχολόγος
Έλλης 1  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 6932610600

ΤΕΡΖΟΥΔΗ ΣΟΦΙΑ  •   Δερματολόγος 
14ης Μαΐου 61  •  Αλεξ/πολη  
Τηλέφωνο : 6972997487

ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ •   Ορθοπαιδικός 
Βενιζέλου 35-39  •  Αλεξ/πολη  
Τηλέφωνο :  2551036550

ΓΡΑΜΜΑΝΙΔΟΥ ΤΖΟΥΛΙΑ •   Κτηνίατρος
Εθν. Αντίστασης 12  •  Αλεξ/πολη  
τηλ: 25510 24040

Δικαστικοί
Επιμελητές

Κτηνίατροι

Ασφάλειες

ΓΙΟΦΤΣΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 
Αγροτική Ασφαλιστική
Βενιζέλου 39  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο: 25510 37837

ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Ασφαλιστικό Γραφείο
Λ. Δημοκρατίας 239  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο: 25510 80477

ΠΟΡΤΟΚΑΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
Αρκαδιουπόλεως 16  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο: 25510 37771

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Ασφαλιστικό Γραφείο
Βενιζέλου 80  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο: 25510 26738

ΓΙΑΡΙΜΑΓΑΣ ΠΑΣΧ  Ε.Ε.Ε 
Λ. Δημοκρατίας 331   •  Αλεξ/πολη  
τηλ: 25510 20586

Οπτικά

ΤΣΙΚΑΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων 
Κρήνης 8  •  Αλεξ/πολη 
Τηλ.:2551025496 Κιν. 6979007987

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Ψυκτικοί

ΑΝΤΩΝΑΡΟΥ ΖΑΦΕΙΡΩ
28ης Οκτωβρίου 16 Α  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 29082

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
Δήμητρας 52  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 29987

Φαρμακεία

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ & ΣΙΑ ΕΕ
14ης Μαϊου 53  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551026478

ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Μαζαράκη 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551038473

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Λ. Δημοκρατίας 173  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 26442

ΤΕΡΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λ. Δημοκρατίας 46  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 27127

ΓΟΥΤΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΔΙΚΑΙΑ
Τηλέφωνο : 2556031371

ΑΧΤΣΉ Α. - ΑΧΤΣΉΣ Σ
Λ. Δημοκρατίας 152  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551029523

ΛΕΩΝ  TOURS
14ης Mαϊου 51 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 27754

Ταξιδιωτικά
Πρακτορεία

ΜΑΓΔΑ ΖΑΜΠΟΥΚΗ
Συμβολαιογράφος
Λ. Δημοκρατίας 344 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 21281

Συνεταιρισμοί

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

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας
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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
Παζαρλιώτη Μαζαράκη 2 (γωνία Λ. Δημο-
κρατίας) ✆2551031295

ΦΕΡΕΣ 
Ηλιάκη Πλαστήρα 3 ✆25550 22229

ΣΟΥΦΛΙ 
Ροκκά Βασ. Γεωργίου 88 ✆25540 24303

ΔIΔYMOTEIXO
Παρασκευόπουλος Ιωάννης  Βενιζέλου 93 
✆2553023544

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Γκαϊντατζή Ελένη Βασ. Κωνσταντίνου 142 
✆2552027306

Απολύμανση στο 
σφουγγάρι πιάτων μέσα 
σε 5 λεπτά!

Αυτό το εύκολο tip θα ξεφορτωθεί τα μι-
κρόβια που παραμονεύουν στο σφουγγάρι 
της κουζίνας, θα προφυλάξει την υγεία σας 
και θα δώσει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στο 
σφουγγάρι σας.

Σύμφωνα με έρευνες, το σφουγγάρι για 
τα πιάτα, πέρα από πιστός σύμμαχος σας στο 
καθάρισμα, είναι και κρυφή πηγή μολύνσε-
ων μιας και από την επιφάνειά του περνούν 
πάνω από 10 εκατομμύρια βακτήρια! Και 
μπορεί αυτή η πληροφορία να σας φαίνεται 
απίστευτη αλλά αν αναλογιστείτε ότι χρησι-
μοποιείτε καθημερινά το ίδιο σφουγγάρι για 
να καθαρίσετε τα βρώμικα πιάτα, τους πά-
γκους της κουζίνας, τις ηλεκτρικές συσκευές 
και για να διατηρείτε λαμπερά και φρέσκα 
τα ντουλάπια της, μάλλον θα μετανοήσετε.

Για να διατηρήσετε την πίστη στο σφουγ-
γάρι σας ακλόνητη και να εξοικονομήσετε τα 
χρήματα που θα απαιτούσε η συνεχής αντικα-

τάστασή του, δεν έχετε παρά να ακολουθεί-
τε την εξής απλή διαδικασία αποστείρωσης: 
κατ’ αρχάς, ξεπλύνετε καλά το σφουγγάρι 
με κρύο νερό και απορρυπαντικό πιάτων. 
Στη συνέχεια, στραγγίξτε το καλά και βάλ-
τε το σε ένα μπολ το οποίο προηγουμένως 
έχετε γεμίσει με κρύο νερό. Τοποθετήστε το 
μπολ σε υψηλή θερμοκρασία στο φούρνο 
μικροκυμάτων και αφήστε το εκεί για 2-3 
λεπτά. Με αυτόν τον τρόπο, θα καταφέρε-
τε να εξολοθρεύσετε τα μικρόβια μιας και η 
θερμότητα αποτελεί ορκισμένο εχθρό τους. 
Τέλος, αφαιρέστε το μπολ από το φούρνο 
φορώντας ειδικά γάντια και περιμένετε μέ-
χρι το νερό να κρυώσει καλά προτού βγά-
λετε το αποστειρωμένο πλέον σφουγγάρι 
σας από το μπολ.

αγγελιεσ

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

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

MIA... ΕΞΥΝΠΗ ΓΝΩΜΗ

Θεοδόσιος, Θεοδοσία.

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

Οροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Η εσωστρέφεια είναι χαρακτηριστική σήμερα 
γι’ αυτό θα πρέπει να είσαι ιδιαίτερα προσε-
κτικός στην αντιμετώπιση καταστάσεων που 
μπορεί να προκύψουν. Φρόντισε να αφήσεις 
τον εκνευρισμό στην άκρη καθώς τα ξεσπά-
σματα θα οδηγήσουν σε συγκρούσεις που 
καλό είναι να αποφύγεις.

ΤΑΥΡΟΣ
Η καλή διάθεση είναι το χαρακτηριστικό της 
ημέρας καθώς η κοινωνικότητα είναι έντο-
νη και δεν αφήνει περιθώρια για να νιώσεις 
ανασφάλειες. Οι προσκλήσεις για εξόδους 
είναι πιθανές γι’ αυτό φρόντισε να τις εκμε-
ταλλευτείς για να περάσεις όμορφα.

ΔΙΔΥΜΟΣ
Το άγχος μπορεί να κυριαρχεί στην ημέρα 
καθώς φαίνεται να κυριαρχεί η ρουτίνα για 
να μην σου δίνεται η ευκαιρία για δημιουρ-
γικά πράγματα που θα σε βγάλουν από την 
ένταση. Φρόντισε να κυριαρχήσεις έναντι 
του εκνευρισμό σου διαφορετικά η μέρα 
θα είναι δύσκολη.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Η αισιοδοξία και η χαρά είναι αυτά που σε 
χαρακτηρίζουν σήμερα και είναι βέβαιο ότι 
θα είσαι πηγή θετικής ενέργειας για τα πρό-
σωπα του περιβάλλοντός σου. Οι προσκλή-
σεις για εξόδους θα είναι αρκετές γι’ αυτό 
μην χάσεις ευκαιρία να διασκεδάσεις.

ΛΕΩΝ
Η κυκλοθυμία και τα σκαμπανεβάσματα 
στην διάθεσή σου μπορεί να επηρεάσουν 
σημαντικά την ψυχολογία σου και την επι-
κοινωνία με τους γύρω σου. Φρόντισε να 
αφήσεις πιθανές ανασφάλειες στην άκρη 
και χειριστικές διαθέσεις που  θα προκαλέ-
σουν αντιδράσεις .

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Η ανάγκη για επικοινωνία στρέφει την προ-
σοχή σου σε κοντινά πρόσωπα και σου δίνε-
ται η ευκαιρία να εκφράσεις πιθανές απόψεις 
και να ανταλλάσσεις γνώμες και ζητήματα 
που σε απασχολούν. Προσοχή στη μεταβαλ-
λόμενη διάθεση σου που θα δημιουργήσει 
νευρικότητα στο περιβάλλον που κινείσαι.

ΖΥΓΟΣ
Πιθανές ανασφάλειες και έλλειμμα αυτο-
πεποίθησης μπορεί να σε προβληματίσουν 
σήμερα και να σε οδηγήσουν είτε σε εσω-
στρέφεια είτε στον αντιδράς απόλυτα και 
πεισματικά σε ότι σου προταθεί. Μην γίνεσαι 
αδιάλλακτος καθώς αυτό θα λειτουργήσει 
αρνητικά στις σχέσεις με τους γύρω σου.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Η αυτοπεποίθησή σου είναι στα ύψη γι’ 
αυτό παίζει καθοριστικό ρόλο στις κοι-
νωνικές επαφές. Μην επιτρέψεις στη 
νευρικότητα να σε καταβάλει καθώς θα 
χάσεις το οποίο δίκιο έχεις.

ΤΟΞΟΤΗΣ
ο έντονος συναισθηματισμός μπορεί να 
δημιουργήσει φοβίες για να σε οδηγήσει 
σε εσωστρέφεια και πιθανή μελαγχολία. 
Στη διάρκεια της ημέρας βρίσκεις ισορ-
ροπίες και την αυτοπεποίθησή σου και 
αυτό λειτουργεί ανακουφιστικά

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Η έντονη κοινωνικότητα είναι αυτή που 
σε οδηγεί το να βρεθείς με φιλικά πρό-
σωπα και να ασχοληθείς με ομαδικές 
προσπάθειες που πιθανά σε ενδιαφέ-
ρουν. Εκεί δείχνεις τον δυναμισμό και 
την αυτοπεποίθηση που σε διακατέχει 
και μπορείς να πετύχεις θαύματα.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Η ανάγκη για κοινωνική προβολή μπο-
ρεί να σε οδηγήσει στο να εκλογικεύεις 
τα πάντα κάτι που πολλές φορές μπορεί 
να σε κάνει σκληρό και αδιάλλακτο στις 
απόψεις σου. Πιθανή πίεση που μπορεί 
να νιώσεις πρέπει να αντιμετωπισθεί με 
χαλαρούς ρυθμούς για να μπορέσεις να 
την ξεπεράσεις.

ΙΧΘΥΕΣ
Η άκρως χαρούμενη και αισιόδοξη δι-
άθεση σου θα παίξει καθοριστικό ρόλο 
καθώς φαίνεται να μην υπάρχει τίποτα 
που μπορεί να μπει εμπόδιο στις επιδι-
ώξεις σου. Βλέπεις τη θετική πλευρά 
της ζωής και αυτό είναι αρκετό για να 
ξεπεράσεις πιθανές δυσκολίες χωρίς να 
σε γνωρίσουν. .



Η ΓΝΩΜΗ
11  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 202116 TΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ   Η  ΠΟΛΥΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  ΠΟΥ  ΑΞΙΖΕΙ  ΣΤΟΥΣ  ΘΡΑΚΙΩΤΕΣ

Απαλλαγή από τα τέλη κινη-
τής και καρτοκινητής τηλεφω-
νίας μπορούν να έχουν από τη 
Δευτέρα οι νέοι ηλικίας 15-29 
ετών, καθώς τα Υπουργεία Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης και Οι-
κονομικών έθεσαν σε παραγω-
γική λειτουργία το mobilefees.
gov.gr. Την πλατφόρμα υλο-
ποίησε η Γενική Γραμματεία 
Πληροφοριακών Συστημάτων 
Δημόσιας Διοίκησης με τη συν-
δρομή της Γενικής Γραμματεί-
ας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυ-
δρομείων. Μέσω αυτής, οι νέοι 
ηλικίας 15-29 ετών μπορούν 
να δηλώσουν το κινητό τους 
τηλέφωνο στο Μητρώο Δικαι-
ούχων Απαλλαγής Τελών Συν-
δρομητών Κινητής Τηλεφωνίας 
και Καρτοκινητής Τηλεφωνίας 
(Μη.Δ.Α.Τε.), ώστε να απαλ-
λάσσονται από τα τέλη κινητής 
και καρτοκινητής.

Πώς εγγράφεστε στο 
Μητρώο 

Η εγγραφή στο Μητρώο 
είναι ιδιαίτερα απλή και ολο-
κληρώνεται με τη δήλωση του 
ΑΜΚΑ (ή ΠΑΑΥΠΑ), του αριθ-
μού κινητού του δικαιούχου 
και του παρόχου στον οποίο 
λειτουργεί ο αριθμός κινητού 
τηλεφώνου προς απαλλαγή 
τελών. 

Η είσοδος στο mobilefees.
gov.gr γίνεται μέσω κωδικών 
Taxisnet:

•  είτε του δικαιούχου, αν 
αυτός είναι ενήλικας (18-29 
ετών),

•  είτε εκείνου που έχει την 
επιμέλεια του δικαιούχου, αν 
αυτός είναι ανήλικος (15-17). 
Η σχέση επιμέλειας ελέγχεται 
αυτόματα, κατόπιν διασταύρω-
σης με το Μητρώο Πολιτών ή 
εναλλακτικά με το έντυπο Ε1 
της πιο πρόσφατης δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος.

Με την ολοκλήρωση της 
υποβολής της αίτησης στο 
Μητρώο, ο πάροχος υπηρεσι-
ών κινητής τηλεφωνίας ενη-
μερώνεται αυτόματα για την 
εφαρμογή της απαλλαγής κα-
τά την έκδοση λογαριασμού ή 
την ανανέωση χρόνου ομιλίας, 
χωρίς να απαιτείται κάποια άλ-
λη ενέργεια από πλευράς του 
δικαιούχου. Σε περίπτωση με-
ταφοράς του αριθμού σε άλ-
λη εταιρεία (φορητότητα), ο 
νέος πάροχος ενημερώνεται 
αυτόματα μέσω του Μητρώου 
ότι ο συγκεκριμένος αριθμός 
δικαιούται απαλλαγής. Τέλος, 
αυτόματα θα γίνεται και η δι-
ακοπή της απαλλαγής για δι-
καιούχους που συμπληρώνουν 
το 29ο έτος. 

Σημειώνεται ότι κάθε δικαι-
ούχος μπορεί να καταχωρήσει 
έναν αριθμό κινητού τηλεφώ-
νου για να αιτηθεί απαλλαγή. 
Ανά πάσα στιγμή, ο δικαιούχος 
μπορεί να διαγράψει την αίτη-

ση απαλλαγής σε έναν αριθμό 
και να την ενεργοποιήσει σε 
άλλον που έχει στην κατοχή 
του, εφόσον το επιθυμεί. Οι πο-
λίτες μπορούν να υποβάλλουν 
περισσότερες από μία αιτήσεις 
σε περίπτωση που έχουν πε-
ρισσότερους από έναν δικαι-
ούχους υπό την επιμέλειά τους.

Η δυνατότητα εγγραφής 
στο Μητρώο θα δίνεται στα-
διακά, αρχής γενομένης από τη 
Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022, 
με βάση το καταληκτικό ψη-
φίο του ΑΦΜ του αιτούντος, 
ως εξής:

•  10 Ιανουαρίου 2022: 
ενεργοποίηση ΑΦΜ με κατα-
ληκτικό ψηφίο 0

•  11 Ιανουαρίου 2022: 
ενεργοποίηση ΑΦΜ με κατα-

ληκτικό ψηφίο 1
•  12 Ιανουαρίου 2022: 

ενεργοποίηση ΑΦΜ με κατα-
ληκτικό ψηφίο 2

•  13 Ιανουαρίου 2022: 
ενεργοποίηση ΑΦΜ με κατα-
ληκτικό ψηφίο 3

•  14 Ιανουαρίου 2022: 
ενεργοποίηση ΑΦΜ με κατα-
ληκτικό ψηφίο 4

•  15 Ιανουαρίου 2022: 
ενεργοποίηση ΑΦΜ με κατα-
ληκτικό ψηφίο 5

•  16 Ιανουαρίου 2022: 
ενεργοποίηση ΑΦΜ με κατα-
ληκτικό ψηφίο 6

•  17 Ιανουαρίου 2022: 
ενεργοποίηση ΑΦΜ με κατα-
ληκτικό ψηφίο 7

•  18 Ιανουαρίου 2022: 
ενεργοποίηση ΑΦΜ με κατα-

ληκτικό ψηφίο 8
•  19 Ιανουαρίου 2022: 

ενεργοποίηση ΑΦΜ με κατα-
ληκτικό ψηφίο 9.

Οι δικαιούχοι που δεν δια-
θέτουν κωδικούς Taxisnet ή οι 
πολίτες που υποβάλλουν αίτη-
ση για ανήλικο δικαιούχο και η 
σχέση επιμέλειας δεν μπορεί 
να επιβεβαιωθεί με ηλεκτρο-
νική διασταύρωση, μπορούν 
να απευθυνθούν στα Κέντρα 
Εξυπηρέτησης Πολιτών για να 
πραγματοποιήσουν την εγγρα-
φή τους στο Μητρώο. Η υπο-
βολή των αιτήσεων στα ΚΕΠ 
θα είναι διαθέσιμη από την 20ή 
Ιανουαρίου 2022.

 Η συγκεκριμένη πρωτοβου-
λία έρχεται να συμπληρώσει 
το νέο, ενιαίο και σταθερό τέ-

λος κινητής και καρτοκινητής 
τηλεφωνίας ύψους 10%, που 
ισχύει για όλους από την 1η 
Ιανουαρίου 2022. Υλοποιείται, 
έτσι, πλήρως η δέσμευση του 
Πρωθυπουργού Κυριάκου Μη-
τσοτάκη για μείωση της φο-
ρολογίας στις τηλεπικοινωνί-
ες, όπως την εξήγγειλε στην 
ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση 
Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριο 
του 2021. Το μέτρο συμβάλλει 
στην ελάφρυνση νοικοκυριών 
και επιχειρήσεων από τα φο-
ρολογικά βάρη, με στόχο την 
ενίσχυση του διαθέσιμου εισο-
δήματος και τη βελτίωση των 
προοπτικών όλων των πολι-
τών, και ιδίως των νέων.

Απαλλαγή από τέλη κινητής: Πώς 
γίνεται μέσω του mobilefees.gov.gr

ΠΩΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣΤΕ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ  

Η υποβολή των αιτήσεων στα ΚΕΠ θα είναι 
διαθέσιμη από την 20ή Ιανουαρίου 2022.

Την προσεχή Τετάρτη ανα-
μένεται να συνεδριάσει η Επι-
τροπή των Ειδικών προκει-
μένου να εισηγηθούν στην 
κυβέρνηση μια ενδεχόμενη 
άρση ή επέκταση των νέων 
μέτρων κατά του κορονοϊού. 
Αυτό ξεκαθάρισε ο κυβερνη-
τικός εκπρόσωπος, Γιάννης 
Οικονόμου απαντώντας σε 
σχετική ερώτηση. «Την Τε-
τάρτη υπάρχει καινούργια συ-
νεδρίαση της επιτροπής των 
ειδικών. Σταθμίζονται τα δε-
δομένα και η κυβέρνηση θα 
πάρει τις αποφάσεις για τις 
οποίες θα ενημερώσει», ση-
μείωσε χαρακτηριστικά. Υπεν-
θυμίζεται ότι τα μέτρα που 
ισχύουν λήγουν τυπικά την 
προσεχή Κυριακή, 16 Ιανου-
αρίου. Σημειώνεται ότι μέχρι 

και τη συγκεκριμένη ημερο-
μηνία ισχύουν περιορισμοί σε 
εστίαση και διασκέδαση (π.χ. 
στο ωράριο).

 Σε ότι αφορά την εξω-
τερική πολιτική ο κ. Οικονό-
μου απάντησε στις Τουρκι-
κές προκλήσεις τονίζοντας 
χαρακτηριστικά: « Η ελληνι-
κή κυβέρνηση και η ελληνική 
εξωτερική πολιτική εδράζεται 
στο διεθνές δίκαιο και όλο το 
προηγούμενο διάστημα έχου-
με καταφέρει με την πολυε-
πίπεδη εξωτερική πολιτική να 
πληροφορούμε άμεσα τον κό-
σμο για πως έχει κατάσταση 
στη γειτονιά μας με ψυχραι-
μία απέναντι σε οποιοδήποτε 
απειλές».

Έρχονται προσλήψεις 
εκπαιδευτικών

Παράλληλα, ο κ. Οικονό-
μου προανήγγειλε προσλή-
ψεις εκπαιδευτικών προκει-
μένου να καλυφθούν τα κενά 

λόγω των εκπαιδευτικών που 
νοσούν ή θα νοσήσουν. «Λό-
γω των κρουσμάτων που κρα-
τούν μακριά από τα καθήκο-
ντά τους οι εκπαιδευτικοί, 
προχωράμε σε 850 προσλή-
ψεις προκειμένου να καλυ-
φθούν τα όποια κενά έχουν 
εμφανιστεί», σημείωσε προ-
σθέτοντας αναφορικά με τα 
self test ότι υπάρχει απόθεμα, 
απλώς τα μεμονωμένα προ-
βλήματα που παρουσιάστη-
καν είχαν να κάνουν με την 
μεταφορά των test. «Παρέ-
λαβαν self test εννέα στους 
δέκα δικαιούχους. Οι υπόλοι-
ποι τα προμηθεύτηκαν από τα 
σχολεία, τα οποία έχουν πολύ 
μεγαλύτερο απόθεμα απ' όσο 
χρειάζεται», υπογράμμισε χα-
ρακτηριστικά. Τέλος, τόνισε 
ότι η κυβέρνηση αναμένεται 
αύξηση κρουσμάτων, ωστόσο 
όπως είπε «είμαστε προετοι-
μασμένοι». 

Νέα μέτρα – Οικονόμου: Την Τετάρτη 
η συνεδρίαση των ειδικών
Μετά οι αποφάσεις 
από κυβέρνηση


