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Μεγάλη ένταση στο Φυλάκιο 
Ορεστιάδας για τα έργα στη δομή ΚΥΤ 

Ασφαλιστικά μέτρα από το Δήμο Ορεστιάδας για την 
παύση εργασιών επέκτασης των εγκαταστάσεων.  Για τις 18 
Φεβρουαρίου 2022 ορίστηκε η δικάσιμος του προέδρου της 

κοινότητας Φυλακίου, Χρήστου Τυρμπάκη. ▶ 7

«Ελλιπής 
στελέχωση ιατρού 
καρδιολόγου στον 

βόρειο Έβρο»

Παρέμβαση βουλευτών 
του ΚΙΝΑΛ

▶ 4

Οριστικά στα 
μπαράζ ανόδου για 
την Α1 Γυναικών 

Εθνικός!

Σημαντική διάκριση για το 
τμήμα του πινγκ πονγκ

Οι Εβρίτες αδυνατούν 
να τα βγάλουν πέρα... 

Μεγάλη η δυσκολία να ανταποκριθούν στις αδιανόητες αυξήσεις 
σε ενέργεια και τρόφιμα, ενώ ακρίβεια – οδοστρωτήρας ρημάζει 
τα εισοδήματα. Ασπιώτης: «Η δεύτερη αύξηση στον κατώτατο 

μισθό, όσο μεγάλη κι αν είναι, θα εξανεμιστεί» 
▶ 8 ▶ 16

● Στο ταμείο ανεργίας εντάσ-
σονται πλέον οι 50 εργαζόμενοι 
της πρώην αλλαντοβιομηχανίας 
Θράκη

● Από το 2009 μέσω ειδικού 
προγράμματος, εργάζονται σε 
φορείς του δημοσίου, όπως ο 
Δήμος και περιφέρεια, καλύπτο-
ντας πάγιες κι διαρκείς ανάγκες. 
Αυτή τη φορά έληξε 31/12 χω-
ρίς να λάβει παράταση

● Σε ομηρία οι εργαζόμενοι, 
ενώ τα μέλη της Αναπτυξιακής, 
που διαχειρίζεται το πρόγραμ-
μα, απειλούνται με κατασχέσεις 
περιουσιακών τους στοιχείων! 

● Ασπιώτης πρόεδρος Εργα-
τικού Κέντρου Έβρου για υπο-
σχέσεις Χατζηδάκη ότι δρομο-
λογείται λύση: «Το ακούμε από 
τον Σεπτέμβριο αυτό, φοβάμαι 
ότι θα τους εντάξει σε πρόγραμ-
μα του ΟΑΕΔ,  που θα είναι ό,τι 
χειρότερο» 

● Παρέμβαση για το θέμα είχε 
ο βουλευτής Στ. Κελέτσης με τον 
αρμόδιο Υπουργό

Δαδιά: Αύξηση των επι-Δαδιά: Αύξηση των επι-
θέσεων λύκων σε σκύλους θέσεων λύκων σε σκύλους 
καταγράφει μελέτηκαταγράφει μελέτη

Επενδύσεις από Ελληνες Επενδύσεις από Ελληνες 
Ομογενείς στον Έβρο Ομογενείς στον Έβρο 
ζητά ο Δ. Πέτροβιτς ζητά ο Δ. Πέτροβιτς 

Με φόβο λόγω covid 
επέστρεψε στην δια ζώσης 

λειτουργία το ΔΠΘ 

Υπέρ της εξ αποστάσεως εξεταστικής η 
αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Ζωή 
Γαβριηλίδου.  Τι προβλέπει η εγκύκλιος του 

Υπουργείου Παιδείας 
▶ 6

▶ 9 9

Μεγαλώνει η ανησυχία για 
τους 50 εργαζόμενους της 
πρώην «Θράκης» ▶ 5

▶ 4 4
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1817
Ο Ιωάννης Καποδίστριας γίνεται 
ελβετός πολίτης, σε αναγνώριση 
της συμβολής του στη δημιουργία 
του ομοσπονδιακού συστήματος της 
Ελβετίας.

1824
Οι πολιτικές αντιθέσεις μεταξύ 
των επαναστατημένων Ελλήνων 
εκφράζονται με την παρουσία δύο 
κυβερνήσεων: Η μία έχει την έδρα 
της στην Τρίπολη υπό τον Πετρόμπεη 
Μαυρομιχάλη και η άλλη στο Κρανίδι 
υπό τον Γεώργιο Κουντουριώτη.

1893
Οι αμερικανοί καλλιεργητές ζάχαρης 
καταλύουν τη μοναρχία στη Χαβάη, 
όταν εξαναγκάζουν σε παραίτηση τη 
βασίλισσα Λιλιουοαλάνι.

1929
Ο Ποπάι κάνει το ντεμπούτο του σε 
δεύτερο ρόλο, σε μία σειρά κόμικς 
που δημοσιεύει η εφημερίδα της 
Νέας Υόρκης «Evening Journal».

1970
Οι Doors δίνουν σειρά συναυλιών 
στη Νέα Υόρκη. Το υλικό θα 
χρησιμοποιηθεί για το άλμπουμ τους 
«Absolutely Live».

1991
Αρχίζει η επιχείρηση «Καταιγίδα 
της Ερήμου», κατά την οποία οι 
Αμερικανοί και οι σύμμαχοί τους 
επιτίθενται εναντίον του Ιράκ, που 
έχει καταλάβει και προσαρτήσει 
το Κουβέιτ. Το ίδιο βράδυ, το Ιράκ 
εκτοξεύει οκτώ πυραύλους Σκουντ 
εναντίον του Ισραήλ.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1860
Άντον Τσέχοφ, ρώσος θεατρικός 
συγγραφέας. («Ο Βυσσινόκηπος», 
«Θείος Βάνιας», «Τρεις Αδελφές») 
(Θαν. 2/7/1904)

1962
Τζιμ Κάρεϊ, καναδός ηθοποιός, με 
σπουδαία καριέρα στο Χόλιγουντ.

ΘΑΝΑΤΟΙ
395
Θεοδόσιος ο Μέγας, ο τελευταίος 
αυτοκράτορας της ενιαίας Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας. (Γεν. 11/1/347)

Πέτρος Μαυρομιχάλης, γνωστός 
και ως Πετρόμπεης, ηγετική μορφή 
της Ελληνικής Επανάστασης. (Γεν. 
6/8/1765)

2 ΑΠΟΨΕΙΣ

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

Υπεύθυνη ∆ιαφημίσεων 
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
∆ήμων-∆ημοτικών 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

2-3

0...9

-3...9

Ανατολή - 07:37
Δύση - 17:14

-3...8

-3... 10

Σπουδαία εξέλιξη για  το νοσοκομείο μας

Κατάλληλο για τη διενέργεια εμβολισμών για την 
αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων του κεντρι-
κού νευρικού συστήματος είναι πλέον το Πανεπιστημι-
ακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, μετά από 
τη σχετική αδειοδότηση που – επιτέλους – αποφάσισε 
το υπουργείο Υγείας. Έτσι, το ΠΓΝΑ γίνεται το τέταρτο 
δημόσιο νοσοκομείο πανελλαδικά και το πρώτο στη 
βόρεια Ελλάδα που θα μπορεί να εξυπηρετεί σχετικά 
περιστατικά, σε τακτική βάση, πέρα από τα επείγοντα 
περιστατικά που μέχρι σήμερα εξυπηρετούσε, όποτε 
αυτό  κρινόταν αναγκαίο. 

Οι εμβολισμοί αποτελούν σύγχρονες, ελάχιστα επεμ-
βατικές τεχνικές της επεμβατικής νευροακτινολογίας, 
με τις οποίες αντιμετωπίζεται πλέον σημαντικός αριθ-
μός αγγειακών παθήσεων του εγκεφάλου και του νω-
τιαίου μυελού.

«Περίπου 1.200 ασθενείς εξυπηρετούνται σε ετήσια 
βάση από τα τρία δημόσια και τα ιδιωτικά νοσοκομεία 
που μέχρι πρότινος ήταν τα μόνα που διενεργούσαν εμ-
βολισμούς», ανέφερε ο διοικητής του ΠΓΝΑ Δημήτρης 
Λαζόπουλος, κάνοντας λόγο για μία ξεχωριστή ημέρα 
για το νοσοκομείο, που, όπως επισήμανε, «μπορεί να 
βάζει στόχους και να τους πετυχαίνει»

15
IAN
2015

1-2
1-2
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ΑΠΟΨΕΙΣ 3

`

Ένα νέο πρότζεκτ έχει ξεκινήσει ο Ερντογάν, μήπως και καταφέρει να ρίξει τα φώτα της δημοσιότητας 
κάπου πέρα από την οικονομική κρίση που μαστίζει τους πολίτες. 
Ως γνωστόν, στα αγγλικά, η Τουρκία αναφέρεται ως Turkey. Οσοι όμως έχετε ταξιδέψει στη χώρα ή έχε-
τε την οποιαδήποτε επαφή μαζί της, ξέρετε ότι στην τουρκική γλώσσα η χώρα αναφέρεται ως Türkiye 
(ακούγεται αυτό το χαρακτηριστικό ε στο τέλος). 
Αυτήν την εκδοχή λοιπόν θέλει να καθιερώσει διεθνώς ο Ερντογάν, επί της ευκαιρίας της συμπλήρωσης 
των 100 χρόνων από την ίδρυση της τουρκικής δημοκρατίας το 2023.  Εξάλλου, στα αγγλικά η λέξη 
turkey σημαίνει γαλοπούλ, κι αυτό, κατά το κυβερνητικό δόγμα, πρέπει να αλλάξει.

7 στα 10 νοικοκυριά κα-
ταναλώνουν έως 300 κι-
λοβατώρες τον μήνα και 
εκεί στηρίζουμε με 42 ευ-
ρώ τον μήνα. Θα είχε μια 
αύξηση της τάξης των 60-
65 ευρώ τον μήνα, αφαι-
ρούμε εμείς τα 42 και έτσι 
έχει μια αύξηση 15 ευρώ 
τον μήνα. . 

Κ. ΣΚΡΕΚΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Είπαν

Δεχόμαστε πολύ μεγάλη πί-
εση από τη Δέλτα κυρίως. 
Δεν έχουμε δει το 50% - 
50% (σ.σ σε Δέλτα και Όμι-
κρον), ένα 10% είναι ένα 
Όμικρον. Μάς κάνει εντύ-
πωση ότι επιμένει η Δέλ-
τα, έχουμε νέες μολύνσεις. 
Η Όμικρον δεν εκτοπίζει τη 
Δέλτα, κι είναι ανησυχητι-
κό αυτό.  

Ν. ΚΑΠΡΑΒΕΛΟΣ
Δ/ΝΤΗΣ Β’ ΜΕΘ 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Μικρογνωμικά

Την περασμένη Δευτέρα ξεκίνησε 
στο Star ο 6ος κύκλος του δημοφιλούς 
διαγωνισμού μαγειρικής Master Chef, 
με την προβολή των πρώτων οντισιόν 
των παικτών, που διεκδικούν μία θέση 
στο σπίτι και στο παιχνίδι. 

Ένας παίκτης που εντυπωσίασε τους 
κριτές, στο επεισόδιο της Τρίτης, ήταν 
ο 43χρονος Jonathan, από τον Κανα-
δά, πατέρας δύο παιδιών, ο οποίος τα 
τελευταία χρόνια ζει στην Ελλάδα και 
αγαπά πολύ τη μαγειρική. Μιλώντας 
για τη ζωή του, ο Jonathan, δεν παρέ-
λειψε να αναφερθεί στην πρώτη φορά 
που ήρθε στην Ελλάδα και στην πρώτη 
ελληνική λέξη που έμαθε: «Την πρώτη ή 
δεύτερη μέρα που ήμουν στην Ελλάδα, 
ένας φίλος με πήρε από το λιμάνι στη 
Σαμοθράκη, και μου είπε ότι θα μου κά-
νει το τραπέζι. Πήγαμε, παίρνει το ψωμί 
και μου λέει ‘Jonathan, έχεις έρθει στην 
Ελλάδα, μάθε ελληνικά: παπάρα’, και 
το βουτάει στο ελαιόλαδο, στη σαλά-
τα. Και το δοκίμασα και τέτοια διακρι-
τική οξύτητα δεν είχα ζήσει ποτέ. Εμείς 
δεν τρώμε το ελαιόλαδο όπως εδώ!». 

Για την ιστορία, ο Jonathan, που, 
όπως είπε, «νιώθει πολύ Έλληνας» μετά 
από τόσα χρόνια στη χώρα μας, έλα-
βε 3 «ναι» από τους κριτές και πέρασε 
στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, 
εξασφαλίζοντας, πέρα από την ποδιά, 
ένα σημαντικό, αλλά ακόμη άγνωστο, 
πλεονέκτημα.  

Κ.Η.

Master Chef: Ο Jonathan και η Σαμοθράκη 

Δυνατός σεισμός στη Χαλκιδική, έγινε 
αισθητός έως και την περιοχή μας

Παραιτήσεις για την υγεία
Παραιτήθηκαν 13 από τα 17 μέλη του 

Ιατρικού Συμβουλίου που συμβουλεύει 
τον πρωθυπουργό για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας καθώς δεν λαμβάνονται 
υπ΄όψιν, οι εισηγήσεις τους για τα μέτρα 
που πρέπει να ληφθούν

Όχι εδώ στην Πολωνία...
Γ.Π.

Νέα παράταση
Παράταση για μία ακόμα εβδομάδα 

έλαβε η προθεσμία υποβολής εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για τους έξι ανοικτούς 

Μεγάλος σει-
σμός 5,5 Ρίχτερ ση-
μειώθηκε 21 χιλιό-
μετρα σε θαλάσσια 
περιοχή 21 χιλιό-
μετρα Νότια-Νοτι-
οδυτικά του Άθου 
στη Χαλκιδική, σε 
θαλάσσια περιοχή 
στο Αιγαίο. Σύμφω-
να με τις πληροφο-
ρίες αναγνωστών 
μας, ο σεισμός έγινε 
ιδιαίτερα αισθητός 
στην Αλεξανδρού-
πολη αλλά και σε 
πολλές άλλες πε-
ριοχές της χώρας.

Σύμφωνα με το 
Ευρωμεσογειακό 
Ινστιτούτο, το εστι-
ακό βάθος εντοπί-
ζεται στα 2 χιλιόμε-
τρα. Ακολούθησαν 
μέσα στα επόμενα 
15 λεπτά, μικρότε-
ρες δονήσεις 2,8 
Ρίχτερ (στα 20 χλμ 
ΝΝΔ του Άθου με εστιακό βάθος στα 10 χλμ) και 2,6 Ρίχτερ (στα 33 χλμ ΒΑ του 
Παλιουρίου Κασσάνδρας με εστιακό βάθος 10 χλμ).

διεθνείς διαγωνισμούς που προκήρυξε 
η ΕΡΓΟΣΕ.

Η παράταση και για τους έξι διαγωνι-
σμούς δόθηκε μέχρι την Παρασκευή 21 
Ιανουαρίου και ώρα 10.00 π.μ. έπειτα από 
τη γνωστοποίηση της σχετικής Απόφασης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης.

Μεταξύ των έργων είναι και αυτό 
της «αναβάθμισης υφιστάμενης με δι-
πλασιασμό και εγκατάσταση σηματο-
δότησης- ETCS και ηλεκτροκίνησης της 
σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Αλε-
ξανδρούπολη – Ορμένιο με προϋπολογι-
σμό 1,07 δισ. ευρώ» 

voria.gr 

Photo   Shoot
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Στην ακύρωση της από-
φασης εκλογής νέου προε-
δρείου στο Δημοτικό Συμβού-
λιο Ορεστιάδας προχώρησε 
η Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Μακεδονίας – Θράκης, κα-
θώς δεν διεξήχθη, όπως προ-
βλέπεται, μυστική ψηφοφορία 
στην περίπτωση του Δήμου 
Ορεστιάδας.

Να σημειωθεί πως κατά τη 
διαδικασία της εκλογής προ-
εδρείου στο Δήμο Ορεστιά-
δας,  όλοι οι σύμβουλοι είχαν 
συμφωνήσει στην ομόφωνη 
εκλογή Ορμανλίδη, ενώ δεν 
υπήρχε δεύτερη υποψηφιό-
τητα. Η εκλογή του δεν έγι-
νε μέσα από μυστική ψηφο-
φορία, αλλά δια ανατάσεως 

της χειρός, κάτι που μάλλον 
οφείλονταν σε κάποια λάθος 
ερμηνεία της εγκυκλίου. Έτσι, 
ο Δήμαρχος, το μεσημέρι της 
Παρασκευής προχώρησε σε 
νέα πρόσκληση προς τους 
συμβούλους, για χθες, 16/1, 
προκειμένου να γίνει η δια-
δικασία όπως ορίζει ο νόμος.

Στην απόφαση της Απο-
κεντρωμένης, μεταξύ άλ-
λων, αναφέρεται: “... Επειδή, 
στην αριθμ. 933/29.12.2021 
Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. με θέ-
μα «Εκλογή μελών προεδρεί-
ου δημοτικού συμβουλίου» 
στην παρ. 5.3 αναφέρεται ότι 
«Β΄φάση: εκλογή προέδρου, 
αντιπροέδρου και γραμματέα 
από το σύνολο του δημοτι-

κού συμβουλίου «… το σύνο-
λο των δημοτικών συμβού-
λων καλείται να επικυρώσει 

την εκλογή των υποψηφίων 
για κάθε αξίωμα που έχουν 
προκύψει από την πρώτη φά-

ση. … Αν δεν υποβληθεί υπο-
ψηφιότητα διαφορετική από 
αυτή που έχει προκύψει από 

την πρώτη φάση της διαδι-
κασίας για την πλήρωση της 
θέσης του προέδρου, αντι-
προέδρου και γραμματέα, το 
δημοτικό συμβούλιο επικυ-
ρώνει με μυστική ψηφοφορία 
την εκλογή των υποψηφίων 
που αναδείχτηκαν από την 
πρώτη φάση…

 Επειδή από το Πρακτικό 
της Ειδικής Συνεδρίασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου Ορε-
στιάδας της 9ης Ιανουαρίου 
2022 για την εκλογή μελών 
προεδρείου δημοτικού συμ-
βουλίου,  προκύπτει ότι δεν 
πραγματοποιήθηκε μυστική 
ψηφοφορία, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 64 παρ. 
3 περ. δ του ν.3852/2010, 
υπέρ των προτεινόμενων 
υποψηφίων για καθένα από 
τα αξιώματα του προεδρεί-
ου του δημοτικού συμβου-
λίου, που αναδείχθηκαν από 
την πρώτη φάση, προκειμέ-
νου να εκλεγούν για το κάθε 
αξίωμα”.

Αποκεντρωμένη: Άκυρη η εκλογή 
προεδρείου στο ∆ήμο Ορεστιάδας

ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΑΝΑΦΈΡΟΝΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 
                               
Επανάληψη της διαδικασίας 

Την αρωγή της Παγκόσμιας Δι-
ακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελλη-
νισμού (ΠΑΔΕΕ) για την προσέλ-
κυση ομογενειακών, και όχι μόνο, 
επενδύσεων στον ακριτικό νο-
μό, ζήτησε ο Αντιπεριφερειάρχης 
Έβρου Δημήτριος Πέτροβιτς, κα-
τά τη συνάντηση με το κλιμάκιο 
της ΠΑΔΕΕ, που με επικεφαλής 
τον Γερουσιαστή των Η.Π.Α. Λε-
ωνίδα Ραπτάκη, τον επισκέφτηκε 
στο ΝΟΜΑΡΧΕΙΟ.

Στο κλιμάκιο συμμετείχαν οι 
Stephan Pappas, Maria Collett, 
Audeh Quawas και Vasiliki 
Tsouplaki, Γερουσιαστές και βου-
λευτές σε νομοθετικά σώματα στις 
ΗΠΑ, την Σουηδία και την Ιορδανία.

Κατά τη συνάντηση ο Αντι-

περιφερειάρχης Έβρου ανέπτυ-
ξε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα 
του ακριτικού νομού και ζήτησε τη 
συνδρομή και αρωγή της ΠΑΔΕΕ 
για την έλευση επενδύσεων στην 
περιοχή, οι οποίες θα ενισχύσουν 
τον αναπτυξιακό σχεδιασμό κυβέρ-
νησης και Περιφέρειας, συμβάλλο-
ντας παράλληλα στη συγκράτηση 
των νέων στην ύπαιθρο και δη στα 
σύνορα.

Ο κ. Πέτροβιτς υπογράμμισε 
πως «τα τελευταία χρόνια η ιστο-
ρία και η γεωγραφία ανταμείβουν 
τον Έβρο, που σήμερα με τους 
αγωγούς φυσικού αερίου και τα 
έργα στους τομείς της ενέργειας, 
την ενίσχυση των συγκοινωνιακών 
υποδομών και το επενδυτικό ενδι-

αφέρον αξιοποίησης του λιμανιού 
της Αλεξανδρούπολης, οι συνθή-
κες αλλάζουν και η περιοχή απο-
κτά προστιθέμενη αξία. Με ισχυρό 
πρωτογενή τομέα και σημαντικά 
σημεία τουριστικού και πολιτιστι-
κού ενδιαφέροντος, επιχειρείται 
να οικοδομηθούν οι όροι μιας δυ-
ναμικής, διατηρήσιμης και ταυτό-
χρονα ισόρροπης ανάπτυξης με 
πρωταγωνιστές την ιδιωτική πρω-
τοβουλία». Τόνισε μάλιστα πως «η 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονί-
ας - Θράκης με τον περιφερειάρχη 
Χρήστο Μέτιο, σταθερά καταβάλ-
λει κάθε υποστηρικτική προσπά-
θεια για την προώθηση και υλο-
ποίησή επενδύσεων στην περιοχή».

Ο Γερουσιαστής κ. Ραπτάκης και 
τα μέλη του κλιμακίου της ΠΑΔΕΕ, 
που πραγματοποίησαν διήμερη επί-
σκεψη στον Έβρο, άκουσαν με εν-
διαφέρον τις προτάσεις, υποσχόμε-
νοι να συνδράμουν ποικιλοτρόπως 
από τη θεσμική τους θέση

Πρότεινε την αρωγή της Παγκόσμιας 
Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού για 
την προσέλκυση ομογενειακών, και όχι μόνο, 
επενδύσεων στο νομό

Κατατέθηκε αναφορά στη Βουλή από 
τους βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής, 
κ. Χρήστο Γκόκα, κ. Βασίλη Κεγκέρογλου 
και κ. Ανδρέα Πουλά, κατόπιν πρότα-
σης του Τομέα Άμυνας, η επιστολή της 
Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής 
Ενότητας Έβρου (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ε.) μέσω της 
Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Ενώσεων 
Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ) με θέμα “Ελλιπής 
Επάνδρωση Ιατρού Ειδικότητας Καρδι-
ολόγου στον Β. Έβρο” και συγκεκριμένα 
στο 219 Κινητό Χειρουργικό Νοσοκομείο 
Εκστρατείας (ΚΙΧΝΕ), προς τους Υπουρ-
γούς Εθνικής Εθνικής Άμυνας, κ. Ν. Πα-
ναγιωτόπουλο και Υγείας, κ. Αθ. Πλεύρη

Οι βουλευτές του ΚΙΝΑΛ αναδεικνύ-
ουν το συγκεκριμένο σοβαρό πρόβλημα 
και την ανάγκη άμεσης επίλυσής του, 
ώστε να μην υπάρχουν κίνδυνοι για τους 
στρατιωτικούς που υπηρετούν σε αυτή 
την περιοχή, εξαιτίας της έλλειψης Ια-
τρού Καρδιολόγου στο υπόψη Νοσο-
κομείο, ενώ παράλληλα ζητούν σχετική 
ενημέρωση επί των αποφάσεων και των 
ενεργειών τους.

Συγκεκριμένα, στις υπόψη επιστολές 
τονίζεται το σοβαρό πρόβλημα που αντι-
μετωπίζουν στο 219ΚΙΧΝΕ, καθώς μόνο 
μία μέρα της εβδομάδας υπάρχει Ιατρός 
Καρδιολόγος στο συγκεκριμένο Νοσοκο-
μείο, ενώ τις υπόλοιπες μέρες εξυπηρε-
τούνται από τα Νοσοκομεία της Αλεξαν-
δρούπολης και του Διδυμοτείχου. Επίσης, 
εκφράζουν τη βαθιά τους αγωνία στην 
περίπτωση που θα συμβεί κάποιο έκτα-
κτο περιστατικό, το οποίο θα χρήζει άμε-
σης διάγνωσης από Καρδιολόγο, όπως 
έχει συμβεί και στο παρελθόν με τραγικά 
αποτελέσματα.

ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ: «Ελλιπής 
στελέχωση ιατρού καρδιολόγου 
στον βόρειο Έβρο»
Οι βουλευτές του 
ΚΙΝΑΛ αναδεικνύουν το 
συγκεκριμένο σοβαρό 
πρόβλημα και την ανάγκη 
άμεσης επίλυσής του 

Επενδύσεις από Ελληνες Ομογενείς 
στον Έβρο ζητά ο ∆. Πέτροβιτς
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Της Κικής Ηπειρώτου 
Στο ταμείο ανεργίας εντάσ-

σονται πλέον οι 50 εργαζόμε-
νοι της πρώην αλλαντοβιο-
μηχανίας Θράκη, που από το 
2009 μέσω ειδικού προγράμ-
ματος, εργάζονται σε φορείς 
του δημοσίου, όπως ο Δήμος 
και περιφέρεια, καλύπτοντας 
πάγιες κι διαρκείς ανάγκες. 

Το συγκεκριμένο πρόγραμ-
μα, που όλα αυτά τα χρόνια, με 
αρκετά προβλήματα, λάμβα-
νε διαρκείς παρατάσεις, έλη-
ξε στις 31/12/2021, δίχως να 
λάβει παράταση αυτή τη φορά, 
παρά τις επιστολές και τις συ-
ναντήσεις των τοπικών φορέ-
ων με το αρμόδιο Υπουργείο 
Εργασίας. Μάλιστα, την Πέμπτη 
13/1, ο βουλευτής Έβρου της 
ΝΔ Σταύρος Κελέτσης συνα-
ντήθηκε με τον Υπουργό Κω-
στή Χατζηδάκη. Ο βουλευτής 
τόνισε για μια ακόμη φορά την 
αναγκαιότητα παράτασης του 
προγράμματος δεδομένου ότι 
αφορά σε πρώην εργαζομέ-
νους σε μια ευαίσθητη περι-
οχή, οι περισσότεροι μεγάλης 
εργασιακά ηλικίας. Σύμφωνα 
με τον Υπουργό στις αμέσως 
προσεχείς ημέρες αναμένεται 
από το Υπουργείο η απόφαση 
επίλυσης του θέματος.

Ο Στάθης Ασπιώτης, πρόε-
δρος του Εργατοϋπαλληλικού 
Κέντρου και αντιπρόεδρος της 
Αναπτυξιακής Εταιρείας Έβρου, 
που είναι ο φορέας υλοποίησης 
του συγκεκριμένου προγράμ-
ματος, αποτελώντας τον συν-
δετικό κρίκο μεταξύ Υπουργεί-
ου και εργαζομένων, δήλωσε 

στη ΓΝΩΜΗ πως ο κ. Χατζη-
δάκης, σε συνάντηση που είχε 
στην Αθήνα με το ΔΣ της Ανα-
πτυξιακής, είχε επισημάνει και 
τότε πως θα προχωρούσε στην 
επίλυση του θέματος. 

«Μάλιστα, συγκεκριμένα 
είχε αναφέρει πως ψάχνει να 
βρει κάτι καλύτερο για τους 
εργαζόμενους, δίχως να μας 
πει ακριβώς περί τίνος πρόκει-
ται. Για τους ανθρώπους όμως 
αυτούς, δεν υπάρχει κάτι άλλο 
καλύτερο, το καλύτερο θα ήταν 
η μονιμοποίησή τους μετά από 
τόσα χρόνια ομηρίας. Ο κ. Χα-
τζηδάκης μας είπε πως ενδια-
φέρεται για το θέμα, αλλά αυτό 
δεν το είδαμε ακόμη. Από τον 
Σεπτέμβριο που έγινε η κου-
βέντα, φτάσαμε Ιανουάριο, με 
τους εργαζόμενους, τελικά, να 
μπαίνουν  στο ταμείο ανεργίας, 
αφού έμειναν χωρίς δουλειά».

Από καθυστερήσεις 
δεδουλευμένων μέχρι 
κατασχέσεις! 

Ένα μόνιμο πρόβλημα, από 
την έναρξη του προγράμμα-
τος μέχρι τώρα, είναι οι μεγά-
λες καθυστερήσεις στην κα-
ταβολή της χρηματοδότησής 
του. Έτσι, οι εργαζόμενοι, 118 
όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα 
το 2009 και 50 σήμερα, δεν 
πληρώνονται κάθε μήνα, αλ-
λά σχεδόν ανά τρίμηνο. Επι-
πλέον, λόγω της καθυστέρησης 
στην καταβολή των δόσεων 
του προγράμματος, δεν υπάρ-
χει η δυνατότητα έγκαιρης κα-
ταβολής των ασφαλιστικών ει-
σφορών στον ΕΦΚΑ, από την 

Αναπτυξιακή, με αποτέλεσμα, 
το Διοικητικό της Συμβούλιο, 
και ο πρόεδρος συγκεκριμένα, 
να κινδυνεύει κάθε φορά με 
κατάσχεση των προσωπικών 
περιουσιακών του στοιχείων!

«Ο προηγούμενος πρόε-
δρος είχε μία τέτοια δυσάρεστη 

εμπειρία, όταν έγινε κατάσχεση 
των καταθέσεων από τον τρα-
πεζικό του λογαριασμό, επειδή 
δεν είχε πληρώσει η Αναπτυ-
ξιακή τις ασφαλιστικές εισφο-
ρές των εργαζομένων . Φυσικά, 
αυτό δεν είχε γίνει, επειδή δεν 
είχε υπάρξει εγκαίρως η χρη-
ματοδότηση για το πρόγραμμα. 
Στο τέλος, φυσικά, τα περιου-
σιακά στοιχεία που κατασχέ-
θηκαν επιστρέφονται, αλλά η 
ταλαιπωρία είναι μεγάλη», ανα-
φέρει ο κ. Ασπιώτης. 

«Πολύ φοβάμαι ότι ο κ.  Χα-
τζηδάκης προσπαθεί να εντάξει 
αυτούς τους εργαζόμενους σε 

κάποιο πρόγραμμα τύπου κοι-
νωφελούς εργασίας ου ΟΑΕΔ. 
Ελπίζω να μην βγω αληθινός, 
γιατί αυτό θα είναι ό,τι χειρό-
τερο για αυτούς τους ανθρώ-
πους. μιλάμε για θέσεις εργα-
σίας με περιορισμένη διάρκεια 
και πολύ λιγότερα χρήματα. 

Αυτό θα είναι μία πραγματι-
κή ομηρία». 

Ανακοίνωση του 
Εργατικού Κέντρου 
Έβρου

«Με  την από 18-08-2009 
προγραμματική σύμβαση και 
την από 07-06-2019 τροπο-
ποιημένη προγραμματική σύμ-
βαση αυτής, οι συμβαλλόμενοι 
αφενός το  Ελληνικό Δημόσιο-
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και αφετέρου ο 
Δήμος Αλεξανδρούπολης (φο-
ρέας υποδοχής) και η Ανα-

πτυξιακή Εταιρία Έβρου Α.Ε. 
(φορέας υλοποίησης) συνερ-
γάζονται ώστε, με την παροχή 
των υπηρεσιών και εκτέλεση 
των ενεργειών του καθενός 
στο πλαίσιο των νόμιμων σκο-
πών ή αρμοδιοτήτων του, να 
πραγματοποιούν το πρόγραμμα 
« επανειδίκευσης, κατάρτισης 
και απόκτησης επαγγελματι-
κής εμπειρίας, για τους πρώ-
ην εργαζόμενους της εταιρίας 
ΘΡΑΚΗ Α.Ε.». 

Ο αριθμός των δικαιούχων 
στο εν λόγω πρόγραμμα, σήμε-
ρα φτάνει τους πενήντα (50). 
Το πρόγραμμα σύμφωνα με την 
από 07-06-2019 τροποποιη-
μένη προγραμματική σύμβαση 
λήγει την 31/12/2021. 

Οι δικαιούχοι του προγράμ-
ματος στο σύνολό τους εργά-
ζονται για όλο το διάστημα της 
συμμετοχής τους στο πρόγραμ-
μα , σε τέσσερις φορείς υπο-
δοχής. Στον φορέα υποδοχής 
Περιφέρεια Ανατολικής Μα-
κεδονίας & Θράκης-Περιφε-
ρειακή Ενότητα ¨Εβρου , στον 
φορέα υποδοχής Δήμος Αλε-
ξανδρούπολης, στο Επιμελητή-
ριο Έβρου και στη Δημοσυνε-
ταιριστική Έβρος Α.Ε. 

Στους φορείς υποδοχής αυ-
τούς εργάζονται  στις υπηρεσί-
ες της Περιφερειακής Ενότητας 
Έβρου, του Δήμου Αλεξαν-
δρούπολης του Επιμελητηρί-

ου Έβρου  και της Δημοσυνε-
ταιριστικής Έβρος Α.Ε., όπου 
επανδρώνουν σημαντικές θέ-
σεις καλύπτοντας  πάγιες και 
διαρκείς ανάγκες ανά διεύθυν-
ση, προσφέροντας πολύτιμες 
υπηρεσίες και η απουσία τους 
μετά την 31/12/2021 θα δημι-
ουργήσει δυσχέρειες στην εύ-
ρυθμη λειτουργία των φορέ-
ων αυτών. 

Οι πενήντα  (50) δικαιούχοι  
των οποίων η σύμβαση με το 
τρέχων πρόγραμμα λήγει στις 
31/12/2021, δεν καλύπτουν 
τις ισχύουσες προϋποθέσεις 
για λήψη πλήρους συντάξεως 
γήρατος, ενώ οι προϋποθέσεις 
για ανεύρεση εργασίας στην 
περιοχή είναι απειροελάχιστες 
(η πλειοψηφία αυτών είναι πά-
νω από 50 ετών) και υπάρχει 
δυσκολία στην ανεύρεση νέ-
ων θέσεων εργασίας λόγω της  
υφιστάμενης ανεργίας και της 
δύσκολης οικονομικής κατά-
στασης στην ακριτική αυτή πε-
ριοχή, που υπάρχει γενικότερα.

Ο κύριος του έργου (Υπουρ-
γείο Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων ) με το υπ΄α-
ριθμ΄1665/27-10-2021 
έγγραφό του  και με θέμα: 
ένταξη 12 συνεχιζόμενων έρ-
γων εθνικού σκέλους του ΠΔΕ 
2021 στο Τομεακό Πρόγραμ-
μα Ανάπτυξης 2021-2025 του 
Υπουργείου Εργασίας & Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, σύμφω-
να με την αριθμ. 64957/2021 
(ΦΕΚ 2548/Β ́/16.06.2021) 
Υ.Α «Μεταφορά συνεχιζόμενων 
έργων εθνικού σκέλους ΠΔΕ 
2021 στα Προγράμματα Ανά-
πτυξης του ΕΠΑ 2021-2025 
και ρυθμίσεις χρονοδιαγράμ-
ματος έγκρισης των Προγραμ-
μάτων»}, προχώρησε στη μετα-
φορά του εν λόγω έργου από 
το ΠΔΕ 2021 στα Προγράμμα-
τα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-
2025.

Κατόπιν των ανωτέρω και 
λαμβάνοντας υπόψη  την από  
07/06/2021 τροποποιημέ-
νη προγραμματική σύμβαση η 
οποία λήγει στις 31/12/2021, 
αναμένονται οι  απαιτούμε-
νες ενέργειες από τον κύριο 
του έργου  -δηλαδή το Υπουρ-
γείο Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων -συνέχισης 
του προγράμματος πέραν της 
31/12/2021».

Μεγαλώνει η ανησυχία για τους 50 
εργαζόμενους της πρώην «Θράκης» 

ΑΣΠΙΏΤΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΧΈΣΈΙΣ 
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΟΤΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΈΙΤΑΙ 
ΛΥΣΗ: «ΤΟ ΑΚΟΥΜΈ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΣΈΠΤΈΜΒΡΙΟ ΑΥΤΟ, ΦΟΒΑΜΑΙ 
ΟΤΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΈΝΤΑΞΈΙ ΣΈ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΑΈΔ,  ΠΟΥ ΘΑ 
ΈΙΝΑΙ Ο,ΤΙ ΧΈΙΡΟΤΈΡΟ»  
                               
Σε ομηρία οι εργαζόμενοι, ενώ τα μέλη 
της Αναπτυξιακής, που διαχειρίζεται το 
πρόγραμμα, απειλούνται με κατασχέσεις 
περιουσιακών τους στοιχείων! 

Σε διάφορες υπηρεσίες του 
Δήμου Αλεξανδρούπολης 

εργάζονται 46 άτομα, 2 
στην Περιφέρεια, 1 στη 

Δημοσυνεταιριστική και 1 στο 
Επιμελητήριο

Ο Δήμος Διδυμοτείχου σε ανακοίνω-
σή του αναφέρει ότι λόγω της έκτακτης 
συμμετοχής της Υφυπουργού Κας Σοφίας 
Ζαχαράκη στην Διαρκή επιτροπή Παραγω-

γής και Εμπορίου, την Τρίτη 18 Ιανουαρίου 
2021, στην Βουλή των Ελλήνων, αναβάλ-
λεται η προγραμματισμένη επίσκεψη της 
στο Διδυμότειχο στο πλαίσιο του Εορτα-
σμού του Πολιούχου Διδυμοτείχου, Αγί-
ου Αθανασίου.

Σε επικοινωνία που είχε η Υφυπουργός 
με τον Δήμαρχο Διδυμοτείχου, εκφράστη-
κε η κοινή επιθυμία για την διενέργεια 
της εν λόγω επίσκεψης στο εγγύς μέλλον

Αναβάλλεται η επίσκεψη 
Ζαχαράκη στο ∆ιδυμότειχο

Ήταν 
προγραμματισμένη η 
έλευσή της την Τρίτη
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Με φυσική παρουσία θα πραγ-
ματοποιηθεί η εξεταστική περίο-
δος του χειμερινού εξαμήνου του 
ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 
που ξεκινά την επόμενη εβδομά-
δα για το σύνολο των ελληνικών 
πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, με 
την δυνατότητα ωστόσο της εξέ-
τασης σε άλλη ημερομηνία, μετά 
το τέλος της εξεταστικής περιό-
δου, για όσους φοιτητές νοσούν 
ή νοσήσουν από τον κορωνοϊό.

 Σύμφωνα με την εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας που εστάλη 
στα ΑΕΙ οι φοιτητές που νοσούν 
με λοίμωξη, δεν θα συμμετάσχουν 
στις εξετάσεις για όσο χρονικό 
διάστημα βρίσκονται σε απομό-

νωση σύμφωνα με το εκάστοτε 
ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο 
απομόνωσης. 

Η απουσία τους λόγω νόση-
σης θα προκύπτει μέσω της κα-
ταγραφής τους στην πλατφόρμα 
edupass, ενώ όλοι οι φοιτητές 
που προσέρχονται στο Α.Ε.Ι./
Α.Ε.Α. για τη συμμετοχή τους σε 
γραπτές ή προφορικές εξετάσεις 
υποχρεούνται να υποβάλλουν δή-
λωση στην πλατφόρμα edupass 
(https://edupass.gov.gr), εάν δεν 
έχουν ήδη υποβάλει σχετική δή-
λωση κατά τη διάρκεια του χειμε-
ρινού εξαμήνου. 

Όπως εξήγησε η Αντιπρύτα-
νης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του 

ΔΠΘ κ. Ζωή Γαβριηλίδου οι συ-
γκεκριμένοι φοιτητές θα εξετα-
στούν στα μαθήματα στα οποία 
υποχρεωτικώς απουσίαζαν, σε άλ-
λη ημερομηνία που θα οριστεί με 
επιμέλεια του διδάσκοντος, ενώ 
για όλους τους υπολοίπους η εξε-
ταστική θα πραγματοποιηθεί κα-
νονικά με την τήρηση όσων ορίζει 
το ισχύον υγειονομικό πρωτόκολ-
λο ήτοι την υποχρεωτική επίδει-

ξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή 
πιστοποιητικού νόσησης, ή βεβαί-
ωσης αρνητικού εργαστηριακού 
διαγνωστικού ελέγχου, εξέτασης 
PCR έως εβδομήντα δύο ωρών ή 
εξέτασης rapid test έως σαράντα 
οχτώ ώρες πριν την προβλεπόμε-
νη ώρα έναρξης της εξέτασης του 
μαθήματος, χρήση προστατευτι-
κής μάσκας καθ’ όλη τη διάρκεια 
της εξέτασης – με ισχυρή σύστα-

ση χρήσης μάσκας υψηλής ανα-
πνευστικής προστασίας (FFP2 ή 
ΚN95) ή εναλλακτικά διπλής μά-
σκας – ανοιχτά παράθυρα για τον 
αερισμό του χώρου κ.ο.κ.

 «Θα ένοιωθα καλύτερα 
αν η πολιτεία προνοούσε 
για την εξ αποστάσεως 
εξεταστική» 

Η κ. Γαβριηλίδου υπογράμμι-

σε ότι η επιστροφή στη δια ζώσης 
λειτουργία των Πανεπιστημίων 
μετά τις εορτές των Χριστουγέν-
νων έγινε με μεγάλο φόβο, δε-
δομένου ότι σύμφωνα με τα επί-
σημα στοιχεία υπάρχουν πολλά 
κρούσματα κορωνοϊού και στην 
φοιτητική κοινότητα. Ερωτηθεί-
σα σε σχέση με τη διεξαγωγή της 
εξεταστικής με δια ζώσης παρου-
σία η ίδια εξέφρασε την ανησυχία 
του συνόλου της ακαδημαϊκής 
και φοιτητικής κοινότητας υπο-
γραμμίζοντας πως «ως Αντιπρύ-
τανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων 
θα ένιωθα καλύτερα αν η πολι-
τεία προνοούσε και περνούσαμε 
στην εξ αποστάσεως εξεταστική». 

Η ίδια αναφέρθηκε αναλυτικά 
στα όσα προβλέπει η εγκύκλιος 
για την διεξαγωγή της εξεταστι-
κής δια ζώσης για να επισημάνει 
πως κάθε φοιτητής ή φοιτήτρια 
που νοσεί θα πρέπει να το δηλώ-
σει απαραιτήτως στην πλατφόρμα 
edupass ώστε να έχει το δικαίω-
μα συμμετοχής στη νέα ημερομη-
νία εξέτασης που θα αποφασιστεί 
από κάθε τμήμα.
Πηγή : paratiritis-news.gr 

Με φόβο λόγω covid επέστρεψε 
στην δια ζώσης λειτουργία το ∆ΠΘ 

ΥΠΈΡ ΤΗΣ ΈΞ ΑΠΟΣΤΑΣΈΏΣ 
ΈΞΈΤΑΣΤΙΚΗΣ Η ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΏΝ ΥΠΟΘΈΣΈΏΝ 
ΖΏΗ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ    

Τι προβλέπει η εγκύκλιος του 
Υπουργείου Παιδείας 

Ε
πειδή το τελευταίο χρονικό διά-
στημα ακούγονται και γράφονται 
πολλές ανακρίβειες για τον Ανα-
πτυξιακό Οργανισμό Αλεξανδρού-
πολης, Σουφλίου και Σαμοθράκης 

που διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα, 
παραθέτουμε τα αληθινά γεγονότα:

Στην ανακοίνωση τόσο της αντιπολίτευσης όσο 
και σε δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντα-
κτών, γίνεται λόγος για απευθείας ανάθεση. Αυτό 
είναι ψευδές. Οι Προγραμματικές Συμβάσεις – με 
απλά λόγια συμφωνίες συνεργασίας- ανάμεσα 
σε φορείς του δημοσίου ή του ευρύτερου δημό-
σιου τομέα προβλέπονται ρητά ως δυνατότητα 
τόσο στο ελληνικό όσο και στο ενωσιακό δίκαιο. 
Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης, όπως και ο Αναπτυξιακός Οργανισμός 
«Νέα Μητροπολιτική Αττική» είναι εκ του νόμου 
αναθέτουσα αρχή και μπορεί να συμβάλλεται με 
άλλες αναθέτουσες αρχές, όπως και ο Δήμος 
Αλεξανδρούπολης, στο πλαίσιο Προγραμματικών 
Συμβάσεων. Συνεπώς, η ανάθεση αφορά ιδιώτες 
και όχι Αναπτυξιακούς Οργανισμούς, οι οποίοι δι-
έπονται από το καθεστώς του δημοσίου, δηλαδή 
ακολουθούν τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσε-
ων, τη δημοσιότητα και τη διαφάνεια στην οποία 
υποχρεώνεται ένας Δήμος ή μια Περιφέρεια. 

Γιατί επιλέχθηκε για αυτό η 
Μητροπολιτική Αττική;

Πρόκειται για έναν σύγχρονο Αναπτυξιακό 
Οργανισμό, με μετόχους ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ φορείς 
του Δημοσίου και συγκεκριμένα την Περιφέρεια 
Αττικής, με εκπρόσωπο τον περιφερειάρχη Ατ-
τικής κ. Γιώργο Πατούλη και τον Δήμο Αθηναί-
ων με εκπρόσωπο τον Δήμαρχο Αθήνας, Κώστα 
Μπακογιάννη. Ο Οργανισμός έχει διαχειριστική 
επάρκεια και τεχνική επάρκεια, με διευθυντή της 
τεχνικής της υπηρεσίας στέλεχος σε διευθυντικές 
θέσεις της Περιφέρειας Αττικής για πάνω από τρι-
άντα χρόνια, με τεράστια εμπειρία σε σημαντικά 

και τεράστια έργα και μελέτες. Η αντιπολίτευση 
λοιπόν και πάλι ψεύδεται, διότι η νομική κατάρ-
τιση του επικεφαλής της, επιτρέπει να αναζητή-
σει τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων, όπου 
εκεί θα είχε ενημερωθεί σωστά και για τους με-
τόχους και για την στελέχωση του Οργανισμού. 
Μια απλά αναζήτηση στο Διαύγεια θα ήταν αρ-
κετή για να αντιληφθεί κάποιος ότι ένας νέος 
φορέας, όπως ο συγκεκριμένος Αναπτυξιακός 
Οργανισμός που μετρά λίγους μήνες ζωής δεν 
έχει κάνει λίγα για αυτό το μικρό διάστημα. Ήδη, 
με προγραμματική σύμβαση με την Διαχειριστική 
Αρχή Αττικής ωριμάζει μια Ολοκληρωμένη Χωρι-
κή Επένδυση, προϋπολογισμού άνω των 70 εκατ. 
ευρώ, σχετική με το Αδριάνειο Υδραγωγείο, ενώ 
πρόσφατα του ανατέθηκε η υλοποίηση μελέτης 
Δημιουργίας Κόμβων στον οδικό άξονα Βάρκιζα 
– Σούνιο ύψους 2 εκατ. ευρώ.   Όλα αυτά λοιπόν 
είναι γνωστά, απλά, η αντιπολίτευση, όπως πάντα 
θυσιάζει την αλήθεια  στο βωμό της παραπληρο-
φόρησης και της κατασυκοφάντησης. 

Γιατί επιλέχθηκε η Μητροπολιτική Αττική;
Μα, το μεγαλύτερο βάρος της «ευθύνης» το 

φέρει η αντιπολίτευση, η οποία έβαλε μύρια εμπό-
δια στην σύσταση του δικού μας Αναπτυξιακού 
Οργανισμού, ο οποίος αν ήταν έτοιμος, θα μπο-
ρούσε να είχε ασφαλώς αναλάβει ο ίδιος την 
υλοποίηση της προκείμενης μελέτης. Θεωρεί ο 
κ. Λαμπάκης εξυπνότερο ή ικανότερο τον εαυτό 
του από τον κ. Πατούλη, τον κ. Μπακογιάννη και 
δεκάδες άλλους δημάρχους και περιφερειάρχες 
που έσπευσαν να αξιοποιήσουν αυτό το ανα-
πτυξιακό εργαλείο και σύστησαν αναπτυξιακούς 
οργανισμούς; Προφανώς και όχι, απλά ο πρώην 
δήμαρχος δεν θέλει να γίνει τίποτα στην πόλη 
μας και την περιοχή μας.

Γιατί δεν ανατέθηκε η περιβόητη μελέτη 
στην Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήμου Αλεξαν-
δρούπολης;

Γιατί η ίδια η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αλεξανδρούπο-
λης με το υπ’αριθμ. Πρωτ. 41158/28-12-2021 
έγγραφό της βεβαίωσε την αδυναμία εκπόνησης 
των απαιτούμενων μελετών τεχνικής υποστήριξης 
– ωρίμανσης, λόγω του μεγέθους, των πιθανών 
απαιτήσεων χρηματοδότησης, του αντικειμένου, 
καθώς και του φόρτου εργασίας.

Πώς δικαιολογείται το ποσό των 200.000€ 
για την εκπόνηση των μελετών;

Η σύμβαση αφορά στην τεχνική υποστήριξη 
για την ωρίμανση του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ 
ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΥΠΟΛΗΣ». Το έργο αφορά μια εμβληματική, 
ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη διαμόρφωση 
χώρων θεάτρου/μουσικής σκηνής στο παραλιακό 
μέτωπο με τη σύνδεση αυτών με δρόμους ήπι-
ας κυκλοφορίας, περιβαλλοντικά και αισθητικά 
αναβαθμισμένους. Ειδικότερα περιλαμβάνει την 
Αποθήκη Νο 5, την ανάπλαση του παραλιακού 
μετώπου της πόλης αλλά και της ευρύτερης πε-
ριοχής γύρω από τη Ζαρίφειο Ακαδημία (συγκε-
κριμένα τις οδούς Ρήγα Φεραίου, Κωλλέτη, Σωκ. 
Οικονόμου, συμπεριλαμβανομένου και τμήματος 
της Λεωφόρου Δημοκρατίας), τη διαμόρφωση 
του νέου υπαίθριου θεάτρου στο Πάρκο Προ-
σκόπων, την αναβάθμιση του Δημοτικού Θεά-
τρου του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Υπό τις ισχύ-
ουσες συνθήκες η εκπόνηση των απαιτούμενων 
μελετών αντιστοιχεί στο ποσό του 1.200.000€ 
(πλέον ΦΠΑ). Η προγραμματική σύμβαση με τη 
Μητροπολιτική Αττική  προβλέπει το ποσό των 
200.000€ (πλέον ΦΠΑ) εξοικονομώντας στα τα-
μεία του δήμου 1.000.000€.

Γιατί ο δήμαρχος επέλεξε αυτήν την εκπρο-
σώπηση στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Ανα-
πτυξιακού Οργανισμού Αλεξανδρούπολης;

Το παραπάνω ερώτημα έχει ξεκάθαρη απά-
ντηση. Οι επιλογές δεν ήταν πολιτικές επιλογές. 
Πολιτικές επιλογές, συναλλαγές και νταραβέρια 

για έμμισθες θέσεις και νομή εξουσίας δεν χα-
ρακτηρίζουν αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο 
Δήμαρχος κράτησε τη θέση του προέδρου για 
το κύρος του θεσμού, όπως έπραξαν και οι δή-
μαρχοι Σουφλίου και Σαμοθράκης τις θέσεις των 
Αντιπροέδρων, προφανώς αμισθί, σε αντίθεση με 
κάποιο στέλεχος, το οποίο θα απαιτούσε αμοιβή. 
Επελέγησαν δύο μηχανικοί, ένας νομικός, ο πρόε-
δρος της πόλης μας και τέλος σε ρόλο τεχνοκρα-
τικό, ένα στέλεχος που συνέδραμε μέχρι σήμερα 
τον Δήμο μας σε όλην αυτήν την διαδικασία και 
έχει εμπειρία από τουλάχιστον ακόμη πέντε αντί-
στοιχους οργανισμούς σαν τον δικό μας για λο-
γαριασμό δεκαπέντε δήμων σε όλην την Ελλάδα.  
Να σημειωθεί δε, ότι με αλλεπάλληλες επιστολές 
του ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, στις παρα-
τάξεις της αντιπολίτευσης, ζήτησε να τοποθετή-
σουν κι εκείνοι μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο. 
Η απάντηση είναι πάντα μια διαχρονική άρνηση. 
Και ίσως σε αυτό το σημείο να μην ψεύδεται ο κ. 
Λαμπάκης και οι νέοι του συνεργάτες. Γιατί προ-
φανώς δεν κατανοούν – γιατί μια ζωή κινήθηκαν 
αντίστροφα- την πίστη του δημάρχου στην τεχνο-
κρατική αντίληψη, την αποτελεσματικότητα και 
την διαφάνεια σε αντίθεση με τον δικό τους πα-
λαιοκομματισμό, τη συναλλαγή και το νταραβέρι. 

Τέλος, στη συνωμοσία και τις εμμονές, που 
προσπαθούν να δημιουργήσουν κλίμα, η απάντη-
ση είναι ξεκάθαρη. Είμαστε στην εποχή του «ΔΙ-
ΑΥΓΕΙΑ». Ας αναζητήσει ο πρώην δήμαρχος και οι 
νέοι τους συνεργάτες αν υπάρχουν σχέσεις ανά-
μεσα στην Μητροπολιτική Αττική και άλλα φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα, όπως δήθεν υπαινίσσονται. 
Όλες οι συμβάσεις που έχει συνάψει ο συγκεκρι-
μένος Αναπτυξιακός Οργανισμός, όπως και όλοι 
οι τέτοιου είδους Οργανισμοί, είναι αναρτημένες 
σε δημόσια θέα.  Δεν γνωρίζει ο κ. Λαμπάκης ότι 
και αυτές του οι αναφορές είναι παντελώς ψευ-
δείς; Ασφαλώς και το γνωρίζει, απλά κινείται με 
τη συνήθεια της σουπιάς. Έρποντας, αφήνοντας 
πίσω του μελάνι.

Ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις

Δήμος Αλεξανδρούπολης: Περί Αναπτυξιακού Οργανισμού ο λόγος…
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Σε αναβρασμό είναι η κοινω-
νία της περιοχής του Φυλακίου 
του δήμου Ορεστιάδας με κατοί-
κους από την ευρύτερη περιοχή 
να αντιτίθενται στις εργασίες επέ-
κτασης των εγκαταστάσεων της 
δομής μεταναστών. Την Κυριακή 
νωρίς το μεσημέρι συγκεντρω-
μένοι με ελληνικές σημαίες ανά 
χείρας πραγματοποίησαν πορεία 
από το χωριό φτάνοντας έως την 
περίφραξη των εγκαταστάσεων 
ζητώντας την ματαίωση των κυ-
βερνητικών σχεδίων. 

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ 
της ΕΡΤ Ορεστιάδας, για τις 18 
Φεβρουαρίου 2022 ορίστηκε 
η δικάσιμος του προέδρου της 
κοινότητας Φυλακίου, Χρήστου 
Τυρμπάκη, ο οποίος συνελήφθη 
για “παράνομη βία” και “απεί-
θεια”, στη διάρκεια ειρηνικής δι-
αμαρτυρίας που έκανε μπροστά 
σε εκσκαφέα της εταιρείας που 
έχει αναλάβει τις εργασίες επέ-
κτασης των δομών μεταναστών, 
με σκοπό να εμποδίσει τη συνέ-
χισή τους. 

Συνελήφθη ο πρόεδρος 
της κοινότητας Φυλακίου

Πριν οδηγηθεί στην Αστυνομι-
κή Διεύθυνση, οι αστυνομικοί τον 
συνόδευσαν στο Κέντρο Υγείας 
Ορεστιάδας, όπου, προληπτικά, 

υποβλήθηκε σε εξετάσεις, καθώς 
παρουσίασε επεισόδιο υπέρτα-
σης την ώρα που αστυνομικοί 
επιχείρησαν να τον απομακρύ-
νουν από το οδόστρωμα, όπου 
έκανε καθιστική διαμαρτυρία. 
“Σαν εκπρόσωπος της τοπικής 
κοινωνίας, πήγα για να εκφράσω 
τη διαμαρτυρία όλων των κατοί-
κων, οι οποίοι αντιτίθενται στην 
επέκταση της δομής”, δήλωσε ο 
κ. Τυρμπάκης όταν βγήκε από το 
γραφείο του Εισαγγελέα Πρωτο-
δικών Ορεστιάδας. 

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι “δεν 
γνωρίζει γιατί συνελήφθη”, άλ-
λωστε, όπως είπε, όταν του 
ζητήθηκε, παραδόθηκε στους 
αστυνομικούς. “Ίσως να τους 
ενόχλησε που πήρα κάποια πλά-
να, και η διαμαρτυρία μου”, ανέ-
φερε συγκεκριμένα. Όσον αφορά 
το ενδεχόμενο νέων κινητοποιή-
σεων και αντιδράσεων από την 
πλευρά των κατοίκων του Φυλα-
κίου, ο κ. Τυρμπάκης δήλωσε ότι 
“δεν γνωρίζει τι θα ακολουθήσει, 
καθώς θα πρέπει πρώτα να μα-
ζευτούν οι κάτοικοι και να απο-
φασίσουν μαζί για τη συνέχεια...” 

Τον κ. Τυρμπάκη συνόδευαν 
ως συνήγοροι υπεράσπισής του, 
οι νομικοί σύμβουλοι του δήμου 
Ορεστιάδας, Βασίλης Παραπαγ-
γίδης και Αμαλία Σούλη.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Παρα-
παγγίδης εξήγησε ότι ασκήθηκε 
ποινική δίωξη για τις πράξεις της 
“παράνομης βίας” και της “απεί-
θειας”, και μετά την εμφάνιση 
του κατηγορούμενου στον Ει-
σαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος. 
“Αρνούμαστε κάθε κατηγρία, στις 
18 Φεβρουαρίου, που ορίστη-
κε η δικάσιμος, θα παρουσιά-
σουμε όλα μας τα επιχειρήματα, 
έχοντας, φυσικά, απόλυτη εμπι-
στοσύνη στην ελληνική δικαιο-
σύνη...”, πρόσθεσε ο κ. Παραπαγ-

γίδης, υπογραμμίζοντας ότι “ο κ. 
Τυρμπάκης είναι γνωστός και για 
τον πράο χαρακτήρα του και για 
τη συμπεριφορά του όλα αυτά 
τα χρόνια”. 

Παρόντες έξω από το δικα-
στικό μέγαρο Ορεστιάδας ήταν 
ο δήμαρχος Ορεστιάδας, Βασί-
λης Μαυρίδης, ο επικεφαλής της 
“Δημοτικής Επαναφοράς”, Χρή-
στος Καζαλτζής και άλλοι δη-
μοτικοί σύμβουλοι, σε ένδειξη 
συμπαράστασης στον πρόεδρο 
του Φυλακίου. 

“Το θετικό είναι ότι ο κ. Τυρ-
μπάκης αφέθηκε ελεύθερος, 
θεωρούμε ότι δεν έπραξε καμία 
από τις κατηγορίες, και αυτό θα 
αποδειχθεί και στη δικάσιμο της 
18ης Φεβρουαρίου”, σχολίασε 
ο κ. Μαυρίδης. Επανέλαβε ότι 
“υπάρχουν καθαρές διαφωνίες 
στον τρόπο με τον οποίο προ-
σπαθεί η κυβέρνηση-μέσω της 
εργολαβίας-να χειριστεί αυτό το 
θέμα”, και συμπλήρωσε πως το 
δημοτικό συμβούλιο έχει εκφρά-
σει ξεκάθαρα τις θέσεις του και 
δεν δέχεται καμία παρέκκλιση 
από εκείνα για τα οποία έχουν 
υπάρξει δεσμεύσεις. Προανήγ-
γειλε, μάλιστα, συνεδρίαση του 
δημοτικού συμβουλίου “πολύ 
σύντομα, για να αξιολογήσουμε 
τα νέα δεδομένα και να αποφα-
σίσουμε επί αυτών”, όπως είπε. 
Καταλήγοντας υπογράμμισε ότι 
ο δήμος έχει ξεκινήσει τη διαδι-

κασία των ασφαλιστικών μέτρων, 
που θα κατατεθούν τη Δευτέρα 
(17/01). “Ήδη προετοιμάζονται 
γι' αυτό οι νομικοί μας σύμβου-
λοι, ώστε να είναι εμπεριστατω-
μένη η κατάθεση των ασφαλι-
στικών μέτρων, ώστε να έχουμε 
πιθανότητες δικαίωσης”, κατέλη-
ξε στις δηλώσεις του.

Πως ξεκίνησαν όλα…
Υπενθυμίζεται ότι το κλίμα 

έντασης, όπως και περιορισμένα 
επεισόδια, ξεκίνησαν όταν έκα-
νε την εμφάνισή του το πρώτο 
μηχάνημα για την έναρξη των 
εργασιών επέκτασης των εγκα-
ταστάσεων. Ο πρόεδρος του χω-
ριού, Χρήστος Τυρμπάκης, μαζί 
με κατοίκους της περιοχής, βρέ-
θηκαν στην είσοδο των δομών 
και επιχείρησαν να εμποδίσουν 
την προσέγγιση στον χώρο, όπου 
βρίσκονταν και αστυνομικές δυ-
νάμεις της Διεύθυνσης Ορεστι-
άδας. Οι αστυνομικοί προσπάθη-
σαν να πείσουν τους κατοίκους 
να απομακρυνθούν, ωστόσο ο 
πρόεδρος του Φυλακίου αρνού-
νταν να φύγει από το οδόστρω-
μα, όπου είχε καθίσει, με αποτέ-
λεσμα να δημιουργηθεί ένταση 
όταν οι άνδρες της Αστυνομίας 
επιχείρησαν να τον σηκώσουν 
από το σημείο. Την ώρα του επει-
σοδίου ο κ. Τυρμπάκης ένιωσε 
έντονη αδιαθεσία και κλήθηκε 
ασθενοφόρο που τον μετέφερε 
στο Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας, 
όπου διαπιστώθηκε ότι παρου-
σίασε υπέρταση. Στον τόπο των 
επεισοδίων εμφανίστηκε λίγη 
ώρα αργότερα και ο δήμαρχος 
Ορεστιάδας, Βασίλης Μαυρίδης, 
ο οποίος ζήτησε να ανασταλεί 
κάθε εργασία, έως ότου ολοκλη-
ρωθούν οι επίσημες ενημερώσεις 
των συναρμόδιων υπουργών στο 
δημοτικό συμβούλιο. Το αίτημα 
μεταφέρθηκε στην εταιρεία που 
ανέλαβε το έργο και τηρήθηκε, 
ωστόσο το πρωί της Παρασκευ-
ής οι εργασίες ξεκίνησαν και πά-
λι, προκαλώντας νέες εντάσεις. 
 ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΑΜΟΥΡΙ∆ΟΥ

Σημειωνεται ότι τη νομική οδό 
επέλεξε η δημοτική αρχή προ-
κειμένου να παύσουν οι εργασίες 
επέκτασης των δομών στο Φυ-
λάκιο Ορεστιάδας, όπως ανέφε-
ρε στο Ράδιο Έβρος ο δήμαρχος 
Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης.

Μεγάλη ένταση στο Φυλάκιο 
Ορεστιάδας για τα έργα στη δομή ΚΥΤ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΈΤΡΑ ΑΠΟ ΤΟ 
ΔΗΜΟ ΟΡΈΣΤΙΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΥΣΗ ΈΡΓΑΣΙΏΝ ΈΠΈΚΤΑΣΗΣ 
ΤΏΝ ΈΓΚΑΤΑΣΤΑΣΈΏΝ 

Για τις 18 Φεβρουαρίου 2022 ορίστηκε η 
δικάσιμος του προέδρου της κοινότητας 
Φυλακίου, Χρήστου Τυρμπάκη, ο 
οποίος συνελήφθη για “παράνομη βία” 
και “απείθεια”, στη διάρκεια ειρηνικής 
διαμαρτυρίας που έκανε μπροστά σε 
εκσκαφέα της εταιρείας

Οι αντιδράσεις θεσμικών, φορέων, και τοπικής κοινω-
νίας εκφράζονται πλέον περισσότερο από ένα χρόνο, από 
τις 29 Δεκεμβρίου 2020 που πρωτοαναρτήθηκε στο “Δι-
αύγεια” η Πρόσκληση του Υπουργείου Μετανάστευσης 
και Ασύλου για την επέκταση αρχικά του ΚΥΤ Φυλακίου. 
Έκτοτε οι εξελίξεις ανέτρεψαν πολλές φορές τους κυβερ-
νητικούς σχεδιασμούς, έως την τελική απόφαση να επε-
κταθεί κτιριακά και πληθυσμιακά μόνον το ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α., 
ενώ στο Κ.Υ.Τ. να προχωρήσουν εργασίες αναβάθμισης 
υποδομών χωρίς πληθυσμιακή αύξηση. Καθώς εκκρεμεί 
δέσμευση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Τάκη 
Θεοδωρικακου για ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας μέ-
σω του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, η δημοτική 
αρχή επέλεξε τη νομική οδό με κατάθεση ασφαλιστικών 
μέτρων προκειμένου να μην προχωρήσουν οι εργασίες 
πριν την πραγματοποίηση αυτής της ενημέρωσης

Info

Εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν το πρωί της 
Κυριακής 16/1 στην πλατεία του Φυλακίου, έπειτα από 
κάλεσμα που διακινήθηκε μέσω των social media, με 
σκοπό να διαμαρτυρηθούν και να αντιδράσουν στα έρ-
γα επέκτασης του ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. και αναβάθμισης υποδο-
μών του Κ.Υ.Τ. Από την Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2022 που 
ξεκίνησαν οι πρώτες χωματουργικές εργασίες επικρατεί 
αναστάτωση στην τοπική κοινωνία καθώς κατά καιρούς 
έχουν διατυπωθεί αντιφατικές δηλώσεις και αποφάσεις 
σχετικά με την πληθυσμιακή αύξηση στις δομές, που δη-
μιούργησαν σύγχυση, αμφισβήτηση και δυσπιστία για τον 
τελικό σχεδιασμό. 

Οι πολίτες συγκεντρώθηκαν αρχικά στην πλατεία του 
χωριού Φυλάκιο του Δήμου Ορεστιάδας όπου απευθύν-
θηκαν χαιρετισμοί από παρευρισκόμενους και η συγκέ-
ντρωση έληξε με τον εθνικό ύμνο, για να ακολουθήσει 
πορεία έως τις δομές ΚΥΤ και ΠΡΟΚΕΚΑ. Εκεί οι συγκε-
ντρωμένοι κατάφεραν και πέρασαν το μπλόκο των αστυ-
νομικών δυνάμεων φτάνοντας μέχρι την κεντρική πύλη 
των δομών. Ακούστηκαν συνθήματα, εκφράστηκαν από 
μεγαφώνου διάφορες απόψεις, επικράτησε ένταση και 
παλμός χωρίς να σημειωθεί κανένα επεισόδιο, και λίγο 
μετά τις 12 το μεσημέρι η κινητοποίηση έληξε ειρηνικά.

Radioevros.gr

Κυριακάτικη συγκέντρωση 
στο Φυλάκιο

Η βουλευτής Έβρου του ΣΥΡΙΖΑ Νατάσα Γκαρά προ-
χώρησε σε σχολιασμό των νέων εξελίξεων των τελευ-
ταίων ημερών στο ΚΥΤ – ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Ο εμπαιγμός των Εβριτών από τη ΝΔ συνεχίζεται. Με 

βία, αυταρχισμό, ψέματα και χωρίς καμία διαβούλευση, 
η κυβέρνηση προχωρά στην αύξηση της χωρητικότητας 
και την επέκταση των εγκαταστάσεων στο ΚΥΤ – ΠΡΟ.
ΚΕ.ΚΑ. Φυλακίου.

Επιλέγουν να τσαλαπατήσουν την εκπεφρασμένη αντί-
θεση σύσσωμης της τοπικής κοινωνίας για αυτές τις εξε-
λίξεις.

Όλο το προηγούμενο διάστημα προχώρησα σε συγκε-
κριμένες παρεμβάσεις στη Βουλή, επιχειρώντας να απο-
τρέψω όσα συμβαίνουν αυτές τις μέρες, επισημαίνοντας 
την υποκρισία της κυβέρνησης.

Αλήθεια, ποιά είναι η θέση των βουλευτών της ΝΔ; 
Επιλέγουν για μία ακόμη φορά να κρυφτούν πίσω από 
μια ένοχη σιωπή.

Εκφράζουμε την πλήρη αντίθεση μας στο σχέδιο της 
κυβέρνησης μετατροπής τους Έβρου σε φυλακή και απο-
θήκη ψυχών!

Γκαρά για αύξηση χωρητικότητας 
και επέκταση εγκαταστάσεων σε 
ΚΥΤ-ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ Φυλακίου

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Φυλακίου έξω από τα δικαστήρια Ορεστιάδας 

Αντιδράσεις έχουν προκαλέσει εργασίες στις εγκαταστάσεις του ΚΥΤ Φυλακίου
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Της Κικής Ηπειρώτου
Η προδιαγεγραμμένη εκτό-

ξευση του πληθωρισμού στο 
5,1 % τον Δεκέμβριο, επιστε-
γάζει το κύμα ακρίβειας που 
σαρώνει τον τελευταίο καιρό 
όλα τα εισοδήματα και εξανε-
μίζει την αγοραστική δύναμη 
εκατομμυρίων χαμηλόμισθων 
και χαμηλοσυνταξιούχων. Οι 
αυξήσεις στο ρεύμα, στα καύ-
σιμα, αλλά και στα είδη πρώ-
της ανάγκης είναι διαρκείς και 
παρά τις διαβεβαιώσεις κά-
ποιων υπουργών ότι θα κρα-
τούσαν μέχρι τα Χριστούγεν-
να, τελικώς, συνεχίζουν την 
ξέφρενη πορεία τους, βαθαί-
νοντας την οικονομική κρίση, 
η οποία εκφράζονται φόβοι 
πως, πλέον, παίρνει διαστάσεις 
ανθρωπιστικής κρίσης. 

Εν τω μεταξύ, νέες αυξή-
σεις από 5% έως ακόμη και 
20% αναμένει η αγορά σε μια 
σειρά βασικών προϊόντων, οι 
οποίες θα πλήξουν τις τσέ-
πες χιλιάδων νοικοκυριών σε 
όλη την Ελλάδα. Ως φαίνε-
ται, οι πληθωριστικές πιέσεις 
θα διαρκέσουν αρκετά ακόμη, 
προκαλώντας μεγάλα προβλή-
ματα σε νοικοκυριά και επιχει-
ρήσεις, την ώρα που οι τιμές 
στην ενέργεια κάνουν ξανά 
«ράλι». Μάλιστα, πηγές της 
αγοράς αναφέρουν ότι ο πλη-
θωρισμός τον Ιανουάριο θα 
υπερβεί το 6%!

Την ίδια ώρα η ΤτΕ κρού-
ει «καμπανάκι» κινδύνου για 
την πορεία του πληθωρισμού 
προβλέποντας οι τιμές κατα-
ναλωτή να αυξάνονται πάνω 
από τρεις φορές συγκριτικά 
με τις προβλέψεις της κυβέρ-
νησης οι οποίες εμπεριέχονται 
στον προϋπολογισμό, σύμφω-
να με την ενδιάμεση έκθεσή 
της, η οποία δόθηκε στη δη-
μοσιότητα στις 22 Δεκεμβρίου 

του 2021. Μάλιστα κάνει λόγο 
για εκτίναξη του δείκτη τιμών 
καταναλωτή στο 3% το 2022, 
όταν η κυβέρνηση προβλέπει 
μόλις 0,8% εντός του κειμένου 
του προϋπολογισμού.

«Οι όποιες αυξήσεις θα 
εξανεμιστούν»

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο 
πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-
τσοτάκης ανακοίνωσε σε τη-
λεοπτική του συνέντευξη ότι 
τον Μάιο έρχεται δεύτερη αύ-
ξηση στον κατώτατο μισθό, 
η οποία θα είναι μεγαλύτε-
ρη από εκείνη που είχε αρχικά 
ανακοινωθεί.

Σχολιάζοντας αυτή την εξέ-
λιξη, ο πρόεδρος του Εργατο-
ϋπαλληλικού Κέντρου Έβρου 
Στάθης Ασπιώτης, επισημαίνει:

«Δεν υπάρχουν λόγια για 
να περιγράψει κανείς αυτό 
που ζούμε με την ακρίβεια.  
Είναι η χειρότερη εξέλιξη για 
μία οικονομία και μία κοινω-
νία που έχει τόσο ταλαιπω-
ρηθεί τα τελευταία 2 χρόνια 
με την πανδημία. Ο πρωθυ-
πουργός ανακοίνωσε μεγαλύ-
τερη αύξηση στον κατώτατο 
μισθό, όμως, σε αυτό το πλαί-
σιο, ό,τι αύξηση κι αν προκύ-
ψει, θα εξανεμιστεί αμέσως. 
Δηλαδή, μία αύξηση στα 700 
ευρώ, που σημαίνει λιγότερο 
από 600 ευρώ καθαρά, δεν 
μπορεί να αντιμετωπίσει αυ-
τό το κύμα ακρίβειας, θα εί-
ναι μία μηδαμινή αύξηση για 
τους εργαζόμενους. Πρέπει να 
ληφθούν μέτρα ώστε να ανα-
χαιτιστεί αυτή η κατάσταση, ο 
μισθός να ανέβει στα επίπεδα 
πριν το 2009 και να προστα-
τευτούν οι εργαζόμενοι ουσι-
αστικά. Δυστυχώς, όμως, δεν 
βλέπω την κοινωνία να αντι-
δρά και να διεκδικεί, ακόμη και 
τώρα που η κατάσταση έχει 

φτάσει σε αυτό το σημείο»

 Τα χειρότερα  έρχονται 
Η βιομηχανία η οποία προ-

μηθεύει με προϊόντα τα ράφια 
των σουπερμάρκετ έχει ξεκι-
νήσει ήδη να στέλνει νέους τι-
μοκαταλόγους στο λιανεμπό-
ριο με τις αυξημένες τιμές. 
Στην πρώτη επαφή υπουρ-
γείου και σουπερμάρκετ, οι 
εκπρόσωποι αλυσίδων περι-
έγραψαν με μελανά γράμματα 
την κατάσταση που επικρατεί 
στην αγορά, κάνοντας ανα-
φορά στο υψηλό λειτουργι-
κό κόστος που έχουν εξαιτίας 
των αυξήσεων στην ενέργεια, 
το οποίο έχει τριπλασιαστεί 
(η ενέργεια καταλαμβάνει το 
20% του λειτουργικού τους 
κόστους των λιανεμπορικών 
επιχειρήσεων τροφίμων), αλ-
λά και των αυξήσεων των με-
ταφορικών, των υλικών συ-
σκευασίας.  

Ράλι τιμών
Η νέα αύξηση του πληθω-

ρισμού που κατέγραψε η ΕΛ-
ΣΤΑΤ, έφτασε το 5,1% έναντι 
της μείωσης 2,3% που σημει-
ώθηκε κατά την αντίστοιχη σύ-
γκριση του έτους 2020 με το 
2019. Ο Γενικός ΔΤΚ κατά τον 
μήνα Δεκέμβριο 2021, σε σύ-
γκριση με τον Νοέμβριο 2021, 
παρουσίασε αύξηση 0,7% ένα-
ντι αύξησης 0,4% που σημει-
ώθηκε κατά την αντίστοιχη 
σύγκριση του προηγούμενου 

έτους. 
Το ράλι των τιμών, ειδι-

κά στον χώρο της ενέργειας, 
συνεχίζεται πλήττοντας τα 
νοικοκυριά. Στα στοιχεία της 
ΕΛΣΤΑΤ καταγράφεται σε ένα 
χρόνο αύξηση 135% στο φυ-
σικό αέριο και 34% στο πετρέ-
λαιο θέρμανσης, ενώ ο ηλε-
κτρισμός έχει ανατιμηθεί κατά 
45%. Στα τρόφιμα αρνί-κατσί-
κι αυξήθηκε κατά 19,7%, το 
ελαιόλαδο κατά 17%, οι πα-
τάτες κατά 14% και τα ζυμα-
ρικά κατά 7,6%.

Οι αυξήσεις ανά κλάδο 
Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ 

κατά 5,1% τον μήνα Δεκέμ-
βριο 2021, σε σύγκριση με τον 
αντίστοιχο Δείκτη του Δεκεμ-
βρίου 2020, προήλθε κυρίως 
από τις μεταβολές στις ακό-
λουθες ομάδες αγαθών και 
υπηρεσιών:

1. Από τις αυξήσεις των 
δεικτών κατά:

4,3% στην ομάδα Διατρο-
φή και μη αλκοολούχα ποτά, 
λόγω αύξησης κυρίως των τι-
μών σε: ψωμί, άλλα προϊόντα 
αρτοποιίας και ζαχαροπλαστι-
κής, ζυμαρικά, μοσχάρι, αρνί 
και κατσίκι, πουλερικά, παρα-
σκευάσματα με βάση το κρέ-
ας, νωπά ψάρια, τυριά, ελαι-
όλαδο, άλλα βρώσιμα έλαια, 
νωπά φρούτα, νωπά λαχανι-
κά, λαχανικά διατηρημένα ή 
επεξεργασμένα, πατάτες, σο-
κολάτες-προϊόντα σοκολάτας, 

λοιπά τρόφιμα, καφέ. Μέρος 
της αύξησης αυτής αντισταθ-
μίστηκε από τη μείωση κυρί-
ως των τιμών σε: χοιρινό, αλ-
λαντικά, γάλα νωπό πλήρες, 
γλυκά κουταλιού-μαρμελά-
δες-μέλι. 

3% στην ομάδα Ένδυση και 
υπόδηση, λόγω αύξησης των 
τιμών στα είδη ένδυσης και 
υπόδησης.

18% στην ομάδα Στέγαση, 
λόγω αύξησης κυρίως των 
τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, 
ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πε-
τρέλαιο θέρμανσης.

2,3% στην ομάδα Διαρ-
κή αγαθά-Είδη νοικοκυριού 
και υπηρεσίες, λόγω αύξησης 
κυρίως των τιμών σε: έπιπλα 
και διακοσμητικά είδη, υαλικά-
επιτραπέζια σκεύη και σκεύη 
οικιακής χρήσης, είδη άμεσης 
κατανάλωσης νοικοκυριού, οι-
κιακές υπηρεσίες.

10,9% στην ομάδα Μετα-
φορές, λόγω αύξησης κυρί-
ως των τιμών σε: καινούργια 
αυτοκίνητα, μεταχειρισμένα 
αυτοκίνητα, καύσιμα και λι-
παντικά, εισιτήρια μεταφοράς 
επιβατών με αεροπλάνο. 

0,9% στην ομάδα Εκπαί-
δευση, λόγω αύξησης κυρί-
ως των τιμών στα δίδακτρα 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

1,2% στην ομάδα Ξενοδο-
χεία-Καφέ-Εστιατόρια, λόγω 
αύξησης κυρίως των τιμών σε: 
εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-
καφενεία, ξενοδοχεία-μοτέλ-

πανδοχεία.
2. Από τις μειώσεις των δει-

κτών κατά:
0,1% στην ομάδα Υγεία, 

λόγω μείωσης κυρίως των τι-
μών στα φαρμακευτικά προϊ-
όντα. Μέρος της μείωσης αυ-
τής αντισταθμίστηκε από την 
αύξηση κυρίως των τιμών στις 
οδοντιατρικές υπηρεσίες.

2,5% στην ομάδα Επικοι-
νωνίες, λόγω μείωσης κυρίως 
των τιμών στις τηλεφωνικές 
υπηρεσίες.

0,6% στην ομάδα Αναψυ-
χή-Πολιτιστικές δραστηριότη-
τες, λόγω μείωσης κυρίως των 
τιμών σε: οπτικοακουστικό 
εξοπλισμό-υπολογιστές-επι-
σκευές, διαρκή αγαθά αναψυ-
χής. Μέρος της μείωσης αυτής 
αντισταθμίστηκε από την αύ-
ξηση κυρίως των τιμών στα 
μικρά είδη αναψυχής-άνθη-
κατοικίδια ζώα.

0,6% στην ομάδα Άλλα 
αγαθά και υπηρεσίες, λόγω 
μείωσης κυρίως των τιμών σε: 
άλλα είδη ατομικής φροντί-
δας, ασφάλιστρα οχημάτων.

Ακρίβεια – οδοστρωτήρας ρημάζει 
τα εισοδήματα: Τελειώνουν 
οι αντοχές των Εβριτών 

ΑΔΥΝΑΤΟΥΝ ΝΑ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΟΥΝ ΣΤΙΣ 
ΑΔΙΑΝΟΗΤΈΣ ΑΥΞΗΣΈΙΣ ΣΈ 
ΈΝΈΡΓΈΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ 

Ασπιώτης: «Η δεύτερη αύξηση στον 
κατώτατο μισθό, όσο μεγάλη κι αν 
είναι, θα εξανεμιστεί» 

www.gnomionline.grwww.gnomionline.gr
Η ΓΝΩΜΗ στο ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Δεν υπάρχουν λόγια για να πε-
ριγράψει κανείς αυτό που ζούμε 
με την ακρίβεια.  Ο πρωθυπουρ-
γός ανακοίνωσε μεγαλύτερη 
αύξηση στον κατώτατο μισθό, 
όμως, σε αυτό το πλαίσιο, ό,τι 
αύξηση κι αν προκύψει, θα εξα-
νεμιστεί αμέσως.

ΣΤΑΘΗΣ ΑΣΠΙΏΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΒΡΟΥ 
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* Απόρριψη αποβλήτων εκσκαφών σε χώρους που δεν είναι αδειοδοτημένοι απαγορεύεται με το νόμο 4042/2012

τηλ: 25510 27404 & 25510 80173 

 email: info@latomiamakris.gr

www.latomiamakris.gr

Καθαρό περιβάλλον,
εξοικονόμηση φυσικών πόρων

Η απόρριψη* των άχρηστων υλικών 
(μπάζων), από τις κάθε είδους 
εκσκαφές και κατεδαφίσεις δεν 
είναι πλέον πρόβλημα

Τώρα μπορούν να ανακυκλωθούν Τώρα μπορούν να ανακυκλωθούν 
και να επαναχρησιμοποιηθούν, 
προς όφελος της αειφορίας και του 
περιβάλλοντος

Η ανακύκλωση πραγματοποιείται Η ανακύκλωση πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές, στον χώρο των 
«Λατομείων Μάκρης ΑΕ» 

Πού θα πετάξω τα μπάζα;

Αύξηση των επιθέσεων λύ-
κων σε σκύλους που κυνηγούν 
το ίδιο θήραμα -αγριογούρου-
νο ή ζαρκάδι- με τους σκύλους 
να μην έχουν σχεδόν καμία ελ-
πίδα επιβίωσης σ' αυτή την πά-
λη, καταγράφεται σε επιστημο-
νική έρευνα που υλοποιήθηκε 
στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δα-
διάς- Λευκίμμης- Σουφλίου και 
την ευρύτερη περιοχή, κατά 
την περίοδο 2019-2020.

Η συγκεκριμένη αύξηση συ-
νοδεύεται από μείωση των επι-
θέσεων σε κτηνοτροφικά ζώα, 
λόγω και της φθίνουσας πο-
ρείας της παραδοσιακής κτη-
νοτροφίας στην περιοχή τα τε-
λευταία 15 χρόνια, που έχει ως 
αποτέλεσμα την αύξηση των 
δασωμένων περιοχών και τη 
μεταστροφή των λύκων στα 
άγρια οπληφόρα.

«Η τεράστια μείωση της 
κτηνοτροφίας έστρεψε τους 
λύκους στα φυσικά τους θη-
ράματα ενώ η αυξημένη χρή-
ση των κυνηγετικών σκύλων 
ανά κυνηγό, σε σχέση με τα 
παλαιότερα χρόνια, συνετέλε-
σε στο να συμπίπτουν τα ζώα 
στο κυνήγι. Κυνηγούν δηλα-
δή το ίδιο πράγμα, αλλά όταν 
ο σκύλος βρεθεί μπροστά σε 
λύκο ή σε αγέλη λύκων, κα-
τά 80% είναι χαμένος», εξηγεί 
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Δρ. Βιολογί-
ας, συνεργάτης της περιβαλ-
λοντικής οργάνωσης «Καλλι-
στώ» Γιώργος Ηλιόπουλος, ο 
οποίος συμμετείχε στην έρευ-
να, που υλοποιήθηκε σε συ-
νολική έκταση 2000 τετραγω-
νικών χιλιομέτρων και για τη 
διενέργειά της συνεργάστη-
καν το WWF Ελλάς, ο Φορέ-
ας Διαχείρισης του Εθνικού 
Πάρκου Δαδιάς- Λευκίμμης- 
Σουφλίου και η «Καλλιστώ», 
με την αρωγή των κυνηγετι-
κών συλλόγων Διδυμοτείχου, 
Σουφλίου, Αλεξανδρούπολης, 
Μεταξάδων και κυνηγών της 
περιοχής του Έβρου.

Λύκοι σκοτώνουν και 
τρώνε τα σκυλιά

Όπως προέκυψε από την 
έρευνα, σε ποσοστό 79,8%, οι 
αλληλεπιδράσεις λύκων- κυ-
νηγετικών σκύλων ήταν θα-
νατηφόρες, εκ των οποίων το 
42% αφορά σε ολική κατα-
νάλωση των σκύλων και το 
50% σε μερική. Η μέση ετή-

σια απώλεια σκύλων ανά επη-
ρεαζόμενο κυνηγό ανέρχεται 
περίπου στον ένα σκύλο ανά 
δεκαετία για την περίοδο ανα-
φοράς (2005-2020). Το 78% 
των περιστατικών συνέβησαν 
κατά τη διάρκεια του κυνηγιού 
και το 22% κατά την εκγύμνα-
ση των σκύλων. Η πλειονότητα 
των περιστατικών συνδέεται 
με το κυνήγι του λαγού (68%) 
και σε μικρότερο βαθμό με το 
κυνήγι του αγριόχοιρου (28%). 
Τα αποτελέσματα της έρευνας 
έδειξαν επίσης ότι οι απώλειες 
ανά κυνηγό μειώνονται κατά 
10% με κάθε δεκαετία εμπει-
ρίας του κυνηγού, κατά 10% 
με την αύξηση των ημερών εκ-
παίδευσης των σκύλων κατά 2 
εβδομάδες και κατά 15,8% με 
την άσκηση της θήρας μαζί με 
άλλους κυνηγούς.

Σύμφωνα με τα αποτελέ-
σματα της τροφικής ανάλυ-
σης των περιττωμάτων λύκου 
που αναλύθηκαν, οι λύκοι στην 
περιοχή μελέτης τρέφονται σε 

ετήσια βάση κυρίως από ζαρ-
κάδι (47,6%) και αγριόχοιρο 
(25,2%), και σε μικρότερο πο-
σοστό, από κτηνοτροφικά ζώα 
(22,3%) και σκύλους (1,9%). 
Εποχιακά, στη δίαιτα των λύ-
κων, το ποσοστό σκύλων αυ-
ξάνεται ως το 5,1% κατά τη 
διάρκεια του χειμώνα.

«Το πόσο θα φάνε οι λύκοι 
τους σκύλους εξαρτάται από 
το κατά πόσο θα προλάβουν 
οι κυνηγοί να τους εντοπίσουν 
και σ' αυτό βοηθάει η χρήση 
GPS κολάρων», ξεκαθάρισε 
ο κ. Ηλιόπουλος, προσθέτο-
ντας ότι εκτός από τους λύ-
κους, απώλειες σε κυνηγετικά 
σκυλιά προκαλούν και οι αγρι-
όχοιροι που εντούτοις, οι επι-
θέσεις τους, τις περισσότερες 
φορές, δεν είναι θανατηφόρες 
σε αντίθεση με τους λύκους.

Gps και ειδικά γιλέκα στα 
σκυλιά

Οι μελετητές προτείνουν 
όλες οι περιπτώσεις θανάτω-
σης σκύλου να εξετάζονται 

στο πεδίο από εξειδικευμέ-
νους κτηνιάτρους στο πλαί-
σιο λειτουργίας συστημάτων 
ασφάλισης και αποζημίωσης, 
την εντατικοποίηση του ελέγ-
χου των κινήσεων των σκύλων 
με τη χρήση GPS κολάρων, τη 
χρήση χαρτών επικινδυνότη-
τας για προειδοποίηση των 
κυνηγών και την εκτεταμένη 
χρήση ειδικών προστατευτι-

κών γιλέκων που μπορούν να 
μειώσουν τους τραυματισμούς 
και τη θνησιμότητα των κυνη-
γετικών σκύλων τόσο από λύ-
κους όσο και από αγριογού-
ρουνα.

Η μελέτη για την αλληλε-
πίδραση λύκων με κυνηγε-
τικούς σκύλους στο Εθνικό 
πάρκο Δάσους Δαδιάς-Λευ-
κίμης-Σουφλίου και την ευρύ-

τερη περιοχή πραγματοποιή-
θηκε την περίοδο 2019-2020, 
συμμετείχαν 56 κυνηγοί και 
καταγράφηκαν συνολικά 110 
περιστατικά αλληλεπίδρασης 
λύκων- κυνηγετικών σκύλων 
που σύμφωνα με τους κυνη-
γούς, έγιναν κατά την περίοδο 
2005-2020.

Η έρευνα πεδίου περιλάμ-
βανε -μεταξύ άλλων- τη συλ-
λογή περιττωμάτων λύκου, 
στατιστικά μοντέλα εκτίμη-
σης του αριθμού των αγελών 
λύκου στην περιοχή έρευνας, 
τροφική ανάλυση περιττω-
μάτων για εκτίμηση της συ-
χνότητας κατανάλωσης κτη-
νοτροφικών ζώων, άγριων 
οπληφόρων και σκύλων από 
λύκους. Επίσης, χωροχρονική 
διερεύνηση των επιθέσεων σε 
κτηνοτροφικά ζώα (δεδομένα 
ΕΛΓΑ) και κυνηγετικά σκυλιά 
την τελευταία δεκαετία, δημι-
ουργία στατιστικών μοντέλων 
για τη διερεύνηση του αριθμού 
των περιστατικών ανά κυνηγό, 
ανά αγέλη και ανά δημοτικό 
διαμέρισμα, καθώς και για τη 
σοβαρότητα και την έκβαση 
μιας επίθεσης, σύγκριση των 
απωλειών κυνηγετικών σκύ-
λων από επιθέσεις αγριόχοι-
ρων με τις απώλειες από επι-
θέσεις λύκων.

Τα αποτελέσματα της 
έρευνας δημοσιεύτηκαν πρό-
σφατα σε επιστημονικό άρ-
θρο με τίτλο «Wolf-Hunting 
Dog Interactions in a 
Biodiversity Hot Spot Area in 
Northern Greece: Preliminary 
Assessment and Implications 
for Conservation in the Dadia-
LefkimiSoufli Forest National 
Park and Adjacent Areas».
Νατάσα Καραθάνου
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αύξηση των επιθέσεων λύκων 
σε σκύλους καταγράφει μελέτη

ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΈ ΣΤΟ ΈΘΝΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ- 
ΛΈΥΚΙΜΜΗΣ- ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΈΥΡΥΤΈΡΗ ΠΈΡΙΟΧΗ, 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΈΡΙΟΔΟ 2019-2020    

Η συγκεκριμένη αύξηση συνοδεύεται 
από μείωση των επιθέσεων σε 
κτηνοτροφικά ζώα, λόγω και της 
φθίνουσας πορείας της παραδοσιακής 
κτηνοτροφίας στην περιοχή τα 
τελευταία 15 χρόνια
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ΓΙΝΕ ΕΘΕΛOΝΤΗΣ ΑΙΜOΔOΤΗΣ! ΧΑΡΙΣΕ ΤΗ ΧΑΡΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ!
ΜΗ ΔΙΣΤΑΖΕΙΣ ΝΑ ΠΡOΣΦΕΡΕΙΣ ΛΙΓO ΑΠO ΤO ΑΙΜΑ ΣOΥ!
ΕΘΕΛOΝΤΗΣ ΑΙΜOΔOΤΗΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΥΓΕΙΑ - ΠOΛΙΤΙΣΜOΣ!

ΚΑΝΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚO ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤO ΑΙΜΑ!

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΚΟΓΡΑΦΟΥ 

Με την υπ’ αριθ. 3360Δ΄/14-01-2022 έκθεσή μου επίδοσης, επιδό-
θηκεστην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξ/πολης δια την εναγόμενη ΒΙΟ-
ΛΕΤΑ ΖΑΦΕΙΡΙΔΟΥ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, πρώην κάτοικο Αλεξανδρούπο-
λης (οδός Σκρα αρ. 04, Τ.Κ. 68100) και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβές 
αντίγραφο της από 11-11-2021και με αριθμό κατάθεσης 87/Τ.Μ./2021 
αγωγής της ενάγουσας Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυ-
μία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα 
(οδός Αιόλου αριθ. 86) και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 094014201 
Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, και στρέφεται κατά της ως άνω εναγομένης, με την 
οποία ζητεί:Να γίνει δεκτή η αγωγή της ενάγουσας. Να υποχρεωθεί η 
εναγόμενη, για του λόγους που εκθέτει η ενάγουσα στο ιστορικό της 
αγωγής, να καταβάλλει το ποσό των 21.902,92€ νομιμοτόκως από την 
επίδοση της αγωγής και μέχρις εξοφλήσεως. Άλλως, και επικουρικά, να 
υποχρεωθεί η εναγόμενη, να καταβάλλει στην ενάγουσα συνολικά το πο-
σό των 21.902,92€ επειδή έγινε πλουσιότερη σε βάρος της περιουσίας 
της ενάγουσας χωρίς νόμιμη αιτία, με το νόμιμο τόκο, όπως αναλυτικά 
περιγράφεται, άλλως από της επιδόσεως της αγωγής και μέχρι πλήρους 
και ολοσχερούς εξοφλήσεως. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί 
προσωρινά εκτελεστή και Να καταδικασθεί η εναγόμενη στη δικαστική 
δαπάνη της ενάγουσας. Προς γνώση και δια τα νόμιμα.

Αλεξ/πολη,14-01-2022
Η Δικαστική Επιμελήτρια

Τ.Σ.Υ.
ΕΛΙΣΑΒΕΤ Α. ΤΣΟΝΙΔΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΚΟΓΡΑΦΟΥ 

Με την υπ’ αριθ. 3356Δ΄/14-01-2022 έκθεσή μου επίδοσης, επι-
δόθηκεστην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξ/πολης δια την εναγόμενη 
ΜΑΡΙΝΑ ΑΦΡΙΚΙΑΝ του ΕΝΤΙΚ, πρώην κάτοικο Αλεξανδρούπολης (οδός 
1ο χλμ. Αλεξ/πολης – Φερών, Τ.Κ. 68100) και νυν αγνώστου διαμο-
νής, ακριβές αντίγραφο της από 11-11-2021και με αριθμό κατάθεσης 
83/Τ.Μ./2021 αγωγής της ενάγουσας Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας 
με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει 
στην Αθήνα (οδός Αιόλου αριθ. 86) και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 
094014201 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, και στρέφεται κατά της ως άνω ενα-
γομένης, με την οποία ζητεί:Να γίνει δεκτή η αγωγή της ενάγουσας. Να 
υποχρεωθεί η εναγόμενη, για του λόγους που εκθέτει η ενάγουσα στο 
ιστορικό της αγωγής, να καταβάλλει το ποσό των 27.870,85€ νομιμο-
τόκως από την επίδοση της αγωγής και μέχρις εξοφλήσεως. Άλλως, και 
επικουρικά, να υποχρεωθεί η εναγόμενη, να καταβάλλει στην ενάγουσα 
συνολικά το ποσό των 27.870,85€ επειδή έγινε πλουσιότερη σε βάρος 
της περιουσίας της ενάγουσας χωρίς νόμιμη αιτία, με το νόμιμο τόκο, 
όπως αναλυτικά περιγράφεται, άλλως από της επιδόσεως της αγωγής 
και μέχρι πλήρους και ολοσχερούς εξοφλήσεως. Να κηρυχθεί η απόφαση 
που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και Να καταδικασθεί η εναγόμενη 
στη δικαστική δαπάνη της ενάγουσας. Προς γνώση και δια τα νόμιμα.

Αλεξ/πολη,14-01-2022
Η Δικαστική Επιμελήτρια

Τ.Σ.Υ.
ΕΛΙΣΑΒΕΤ Α. ΤΣΟΝΙΔΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΚΟΓΡΑΦΟΥ 

Με την υπ’ αριθ. 3361Δ΄/14-01-2022 έκθεσή μου επίδοσης, επι-
δόθηκεστην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξ/πολης δια τον εναγόμενο 
ΠΑΠΑΚ ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ του ΝΟΡΑΕΛ, πρώην κάτοικο Αλεξανδρούπολης 
(οδός Εμπορίου αρ. 5, Τ.Κ. 68100) και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβές 
αντίγραφο της από 11-11-2021και με αριθμό κατάθεσης 88/Τ.Μ./2021 
αγωγής της ενάγουσας Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυ-
μία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα 
(οδός Αιόλου αριθ. 86) και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 094014201 
Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, και στρέφεται κατά του ως άνω εναγομένου, με 
την οποία ζητεί:Να γίνει δεκτή η αγωγή της ενάγουσας. Να υποχρεω-
θεί ο εναγόμενος, για του λόγους που εκθέτει η ενάγουσα στο ιστορικό 
της αγωγής, να καταβάλλει το ποσό των 23.119,03€ με το νόμιμο τόκο 
υπερημερίας από την επομένη της επίδοσης της αγωγής και μέχρι πλή-
ρους εξοφλήσεως. Άλλως, και επικουρικά, να υποχρεωθεί ο εναγόμενος 
να καταβάλλει στην ενάγουσα συνολικά το ποσό των 23.119,03€ επει-
δή έγινε πλουσιότερος σε βάρος της περιουσίας της ενάγουσας χωρίς 
νόμιμη αιτία, με το νόμιμο τόκο, όπως αναλυτικά περιγράφεται, άλλως 
από της επίδοσης της αγωγής και μέχρι πλήρη και ολοσχερή εξόφληση. 
Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και Να 
καταδικασθεί ο εναγόμενος στη δικαστική δαπάνη της ενάγουσας. Προς 
γνώση και δια τα νόμιμα.

Αλεξ/πολη,14-01-2022
Η Δικαστική Επιμελήτρια

Τ.Σ.Υ.
ΕΛΙΣΑΒΕΤ Α. ΤΣΟΝΙΔΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΚΟΓΡΑΦΟΥ 

Με την υπ’ αριθ. 3362Δ΄/14-01-2022 έκθεσή μου επίδοσης, επιδό-
θηκεστην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξ/ποληςδια την εναγόμενη ΖΩΗ 
ΚΕΡΧΑΝΑΤΖΙΔΟΥ του ΑΚΙΜ, πρώην κάτοικο Αλεξανδρούπολης (οδός 
Ανδριανουπόλεως αρ. 11 - 13, Τ.Κ. 68100) και νυν αγνώστου διαμο-
νής, ακριβές αντίγραφο της από 11-11-2021και με αριθμό κατάθεσης 
89/Τ.Μ./2021αγωγής της ενάγουσας Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας 
με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει 
στην Αθήνα (οδός Αιόλου αριθ. 86) και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 
094014201 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, και στρέφεται κατά τηςως άνω ενα-
γομένης, με την οποία ζητεί:Να γίνει δεκτή η αγωγή της ενάγουσας. Να 
υποχρεωθεί η εναγόμενη, για του λόγους που εκθέτει η ενάγουσα στο 
ιστορικό της αγωγής, να καταβάλλει το ποσό των 20.355,90€ με το νόμιμο 
τόκο υπερημερίας από την επομένη της επίδοσης της αγωγής και μέχρι 
πλήρους εξοφλήσεως. Άλλως, και επικουρικά, να υποχρεωθεί η εναγό-
μενη, να καταβάλλει στην ενάγουσα συνολικά το ποσό των 20.355,90€ 
επειδή έγινε πλουσιότερη σε βάρος της περιουσίας της ενάγουσας χωρίς 
νόμιμη αιτία, με το νόμιμο τόκο, όπως αναλυτικά περιγράφεται, άλλως 
από της επίδοσης της αγωγής και μέχρι πλήρη και ολοσχερή εξόφληση. 
Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και Να 
καταδικασθεί η εναγόμενη στη δικαστική δαπάνη της ενάγουσας. Προς 
γνώση και δια τα νόμιμα.

Αλεξ/πολη,14-01-2022
Η Δικαστική Επιμελήτρια

Τ.Σ.Υ.
ΕΛΙΣΑΒΕΤ Α. ΤΣΟΝΙΔΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΚΟΓΡΑΦΟΥ 

Με την υπ’ αριθ. 3357Δ΄/14-01-2022 έκθεσή μου επίδοσης, επιδό-
θηκε στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξ/πολης δια την εναγόμενη 
ΑΝΤΖΕΛΑ ΚΑΛΙΑΝΙΔΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, πρώην κάτοικο Αλεξανδρού-
πολης (οδός 40 Εκκλησιών αρ. 13, Τ.Κ. 68100) και νυν αγνώστου διαμο-
νής, ακριβές αντίγραφο της από 11-11-2021 και με αριθμό κατάθεσης 
84/Τ.Μ./2021 αγωγής της ενάγουσας Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας 
με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει 
στην Αθήνα (οδός Αιόλου αριθ. 86) και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 
094014201 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, και στρέφεται κατά της ως άνω ενα-
γομένης, με την οποία ζητεί:Να γίνει δεκτή η αγωγή της ενάγουσας. Να 
υποχρεωθεί η εναγόμενη, για του λόγους που εκθέτει η ενάγουσα στο 
ιστορικό της αγωγής, να καταβάλλει το ποσό των 22.817,52€ με το νόμιμο 
τόκο υπερημερίας από την επομένη της επίδοσης της αγωγής και μέχρι 
πλήρους εξοφλήσεως. Άλλως, και επικουρικά, να υποχρεωθεί η εναγό-
μενη, να καταβάλλει στην ενάγουσα συνολικά το ποσό των 22.817,52€ 
επειδή έγινε πλουσιότερη σε βάρος της περιουσίας της ενάγουσας χωρίς 
νόμιμη αιτία, με το νόμιμο τόκο, όπως αναλυτικά περιγράφεται, άλλως 
από της επίδοσης της αγωγής και μέχρι πλήρη και ολοσχερή εξόφληση. 
Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και Να 
καταδικασθεί η εναγόμενη στη δικαστική δαπάνη της ενάγουσας. Προς 
γνώση και δια τα νόμιμα.

Αλεξ/πολη,14-01-2022
Η Δικαστική Επιμελήτρια

Τ.Σ.Υ.
ΕΛΙΣΑΒΕΤ Α. ΤΣΟΝΙΔΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΚΟΓΡΑΦΟΥ 

Με την υπ’ αριθ. 3354Δ΄/14-01-2022 έκθεσή μου επίδοσης, επιδό-
θηκε στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξ/πολης δια τον εναγόμενο ΓΕ-
ΩΡΓΙΟ ΙΩΣΗΦΙΔΗ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, πρώην κάτοικο Αλεξανδρούπολης 
(οδός Και Κασσάνδρας, Τ.Κ. 68100) και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβές 
αντίγραφο της από 11-11-2021και με αριθμό κατάθεσης 81/Τ.Μ./2021 
αγωγής της ενάγουσας Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυ-
μία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα 
(οδός Αιόλου αριθ. 86) και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 094014201 
Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, και στρέφεται κατά του ως άνω εναγομένου, με 
την οποία ζητεί:Να γίνει δεκτή η αγωγή της ενάγουσας. Να υποχρεω-
θεί ο εναγόμενος, για του λόγους που εκθέτει η ενάγουσα στο ιστορικό 
της αγωγής, να καταβάλλει το ποσό των 28.863,35€ με το νόμιμο τόκο 
υπερημερίας από την επομένη της επίδοσης της αγωγής και μέχρι πλή-
ρους εξοφλήσεως. Άλλως, και επικουρικά, να υποχρεωθεί ο εναγόμενος 
να καταβάλλει στην ενάγουσα συνολικά το ποσό των 28.863,35€ επει-
δή έγινε πλουσιότερος σε βάρος της περιουσίας της ενάγουσας χωρίς 
νόμιμη αιτία, με το νόμιμο τόκο, όπως αναλυτικά περιγράφεται, άλλως 
από της επίδοσης της αγωγής και μέχρι πλήρη και ολοσχερή εξόφληση. 
Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και Να 
καταδικασθεί ο εναγόμενος στη δικαστική δαπάνη της ενάγουσας. Προς 
γνώση και δια τα νόμιμα.

Αλεξ/πολη,14-01-2022
Η Δικαστική Επιμελήτρια

Τ.Σ.Υ.
ΕΛΙΣΑΒΕΤ Α. ΤΣΟΝΙΔΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΚΟΓΡΑΦΟΥ 

Με την υπ’ αριθ. 3359Δ΄/14-01-2022 έκθεσή μου επίδοσης, επιδό-
θηκεστην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξ/ποληςδια την εναγόμενηΑΝΝΑ 
ΤΣΑΧΙΡΙΔΟΥ του ΦΑΝΤΑΝΕΛΗ, πρώην κάτοικο Αλεξανδρούπολης (οδός 
Θερμοπυλώναρ. 16, Τ.Κ. 68132) και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβές 
αντίγραφο της από 11-11-2021και με αριθμό κατάθεσης 86/Τ.Μ./2021α-
γωγής της ενάγουσας Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυ-
μία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα 
(οδός Αιόλου αριθ. 86) και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 094014201 
Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, και στρέφεται κατά τηςως άνω εναγομένης, με την 
οποία ζητεί:Να γίνει δεκτή η αγωγή της ενάγουσας. Να υποχρεωθεί η 
εναγόμενη, για του λόγους που εκθέτει η ενάγουσα στο ιστορικό της 
αγωγής, να καταβάλλει το ποσό των 25.680,97€ με το νόμιμο τόκο υπε-
ρημερίας από την επομένη της επίδοσης της αγωγής και μέχρι πλήρους 
εξοφλήσεως. Άλλως, και επικουρικά, να υποχρεωθεί η εναγόμενη, να 
καταβάλλει στην ενάγουσα συνολικά το ποσό των 25.680,97€ επειδή 
έγινε πλουσιότερη σε βάρος της περιουσίας της ενάγουσας χωρίς νόμι-
μη αιτία, με το νόμιμο τόκο, όπως αναλυτικά περιγράφεται, άλλως από 
της επίδοσης της αγωγής και μέχρι πλήρη και ολοσχερή εξόφληση. Να 
κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και Να κα-
ταδικασθεί η εναγόμενη στη δικαστική δαπάνη της ενάγουσας. Προς 
γνώση και δια τα νόμιμα.

Αλεξ/πολη,14-01-2022
Η Δικαστική Επιμελήτρια

Τ.Σ.Υ.
ΕΛΙΣΑΒΕΤ Α. ΤΣΟΝΙΔΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΚΟΓΡΑΦΟΥ 

Με την υπ’ αριθ. 3355Δ΄/14-01-2022 έκθεσή μου επίδοσης, επι-
δόθηκεστην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξ/ποληςδια τον εναγόμενο 
ΣΤΑΥΡΟ ΣΑΜΑΡΤΣΙΔΗ του ΣΑΒΒΕΛΙΟΥ, πρώην κάτοικο Αλεξανδρού-
πολης (οδός Αμφιτρήτη Τρικούπη αρ. 2, Τ.Κ. 68100) και νυν αγνώστου 
διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 11-11-2021 και με αριθμό κατά-
θεσης 82/Τ.Μ./2021 αγωγής της ενάγουσας Ανώνυμης Τραπεζικής Εται-
ρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που 
εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αιόλου αριθ. 86) και εκπροσωπείται νόμιμα, με 
ΑΦΜ 094014201 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, και στρέφεται κατά του ως άνω 
εναγομένου, με την οποία ζητεί:Να γίνει δεκτή η αγωγή της ενάγουσας. 
Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος, για του λόγους που εκθέτει η ενάγουσα 
στο ιστορικό της αγωγής, να καταβάλλει το ποσό των 20.905,09€ με 
το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επομένη της επίδοσης της αγωγής 
και μέχρι πλήρους εξοφλήσεως. Άλλως, και επικουρικά, να υποχρεω-
θεί ο εναγόμενος να καταβάλλει στην ενάγουσα συνολικά το ποσό των 
20.905,09€ επειδή έγινε πλουσιότερος σε βάρος της περιουσίας της 
ενάγουσας χωρίς νόμιμη αιτία, με το νόμιμο τόκο, όπως αναλυτικά πε-
ριγράφεται, άλλως από της επίδοσης της αγωγής και μέχρι πλήρη και 
ολοσχερή εξόφληση. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρι-
νά εκτελεστή και Να καταδικασθεί ο εναγόμενος στη δικαστική δαπάνη 
της ενάγουσας. Προς γνώση και δια τα νόμιμα.

Αλεξ/πολη,14-01-2022
Η Δικαστική Επιμελήτρια

Τ.Σ.Υ.
ΕΛΙΣΑΒΕΤ Α. ΤΣΟΝΙΔΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΚΟΓΡΑΦΟΥ 

Με την υπ’ αριθ. 3358Δ΄/14-01-2022 έκθεσή μου επίδοσης, επι-
δόθηκεστην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξ/ποληςδια τον εναγόμενο 
ΠΕΤΡΟ ΜΠΟΖΙΔΗ του ΠΑΥΛΟΥ, πρώην κάτοικο Αλεξανδρούπολης (οδός 
Καραολή και Δημητρίου αρ. 44, Τ.Κ. 68100) και νυν αγνώστου διαμο-
νής, ακριβές αντίγραφο της από 11-11-2021και με αριθμό κατάθεσης 
85/Τ.Μ./2021αγωγής της ενάγουσας Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας 
με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύ-
ει στην Αθήνα (οδός Αιόλου αριθ. 86) και εκπροσωπείται νόμιμα, με 
ΑΦΜ 094014201 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, και στρέφεται κατά του ως άνω 
εναγομένου, με την οποία ζητεί:Να γίνει δεκτή η αγωγή της ενάγουσας. 
Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος, για του λόγους που εκθέτει η ενάγουσα 
στο ιστορικό της αγωγής, να καταβάλλει το ποσό των 26.874,48€ με 
το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επομένη της επίδοσης της αγωγής 
και μέχρι πλήρους εξοφλήσεως. Άλλως, και επικουρικά, να υποχρεω-
θεί ο εναγόμενος να καταβάλλει στην ενάγουσα συνολικά το ποσό των 
26.874,48€ επειδή έγινε πλουσιότερος σε βάρος της περιουσίας της 
ενάγουσας χωρίς νόμιμη αιτία, με το νόμιμο τόκο, όπως αναλυτικά πε-
ριγράφεται, άλλως από της επίδοσης της αγωγής και μέχρι πλήρη και 
ολοσχερή εξόφληση. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρι-
νά εκτελεστή και Να καταδικασθεί ο εναγόμενος στη δικαστική δαπάνη 
της ενάγουσας. Προς γνώση και δια τα νόμιμα.

Αλεξ/πολη,14-01-2022
Η Δικαστική Επιμελήτρια

Τ.Σ.Υ.
ΕΛΙΣΑΒΕΤ Α. ΤΣΟΝΙΔΟΥ
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ΑΝΑΚΟΙΝΏΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

   Με την με αριθμό 524/29-10-2021 αίτησή του στο Ει-
ρηνοδικείο Αλεξανδρούπολης για έκδοση κληρονομητηρίου, 
ο Σιδερίδης Αθανάσιος του Γεωργίου και της Βασιλικής, ισχυ-
ρίσθηκε ότι η Ηλιοπούλου Χρυσή του Θρασύβουλου και της 
Μαρίας που γεννήθηκε το έτος 1936 στην Αλεξανδρούπολη 
και απεβίωσε την 01/09/2021 στην Αλεξανδρούπολη, δεν 
είχε κατά το χρόνο θανάτου της συγγενείς από την πατρική 
της γραμμή. Ειδικότερα  δεν είχε συγγενείς από τον πατέρα 
της Ηλιόπουλο Θρασύβουλο του Αθανασίου και της Σουλ-
τάνας, που γεννήθηκε το έτος 1899 στην  Ανατολική Θράκη 
και απεβίωσε στις 28/03/1979.

Η παρούσα  πρόσκληση γίνεται στο πλαίσιο του άρθρου  
1959 ΑΚ προς εξακρίβωση του άνω ισχυρισμού του αιτούντα 
στην αίτηση περί έκδοσης κληρονομητηρίου. Καλούνται  δε, 
όσοι γνωρίζουν οτιδήποτε  σχετικό  με την ύπαρξη συγγενών 
της Ηλιοπούλου Χρυσής του Θρασύβουλου και της Μαρίας 
να προσέλθουν στο Ειρηνοδικείο Αλεξανδρούπολης και να το 
δηλώσουν εντός 10 εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση 
της παρούσας ανακοίνωσης-πρόσκλησης στην εφημερίδα. 

 
Αλεξανδρούπολη, 14/01/2022  

Η πληρεξούσια δικηγόρος
Δέσποινα Α. Ζαπάρτα 

(ΑΜ 194 Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης)

Κ. Ρομπέσκου «Θανάσιμο Παιχνίδι» τιτ-
λοφορείται το δεύτερο σας βιβλίο το 
οποίο είναι εντελώς διαφορετικό από το 
πρώτο σου. Πες μου λίγα λόγια γι’ αυτό;

Απ: Τα παραμύθια ήρθαν νωρίς στην σκέ-
ψη μου. Κάθε τόσο σκαρφιζόμουν και από 
ένα για τα μικρά μου. Άλλα χάθηκαν στον 
χρόνο και άλλα παρέμειναν μετά από συνε-
χείς επαναλήψεις. Όλα σε προφορικό λόγο. 
Ο τρόμος, όμως, ήταν η δική μου αγάπη. Το 
Θανάσιμο παιχνίδι ήταν εκείνο που μου κέ-
ντρισε την επιθυμία να καταγράφω τις σκέ-
ψεις μου  Ήταν δύο εικόνες που ήρθαν στην 
ευαίσθητη στιγμή μεταξύ ύπνου και ξύπνιου, 
κάτι σαν τρέιλερ ταινίας, τελείως ασύνδετες 
μεταξύ τους. Μου δημιούργησαν τέτοια αί-
σθηση που ένιωθα ασίγαστη την ανάγκη να 
προσπαθήσω να τις συνδέσω και να υφάνω 
μια ιστορία γύρω από αυτές. Λες και η ίδια 
η ιστορία απαιτούσε να ειπωθεί.

Παρουσιάστε μας το κεντρικό θέμα που 
πραγματεύεται;

Το κεντρικό θέμα πραγματεύεται την αιώνια 
μάχη μεταξύ καλού και κακού. Θεού και Διαβό-
λου. To μήνυμα πως οι επιλογές μας μπορεί να 
έχουν αντίκτυπο όχι μόνο στην δική μας ζωή, 
αλλά και στον απογόνων μας.

Το βιβλίο σας παίρνει αφορμή από τους 
Μάγιας και την περίφημη προφητεία τους 
για το τέλος του κόσμου! Ήταν η προφη-
τεία τους που σε βοήθησε να φανταστείς 
την ιστορία αυτή; Αν ναι, πώς; Αν όχι, ποια 
ήταν η αιτία;

Η ιδέα για να γραφτεί αυτό το βιβλίο ξεκίνη-
σε μια μέρα του Φεβρουαρίου του 2012. Ήδη 
είχαν αρχίσει να ακούγονται οι θεωρίες για κα-
ταστροφή του κόσμου που είχαν σαν βάση το 
ημερολόγιο των Μάγιας. Οπότε ναι, θα μπορού-
σες να πεις πως η αφορμή μου δόθηκε από αυ-
τές τις θεωρίες. Δεν διαδραματίζουν όμως κα-
νέναν κύριο λόγο σε όλο το βιβλίο, παρά μόνο 
σαν αναφορά στην αρχή και στο τέλος του. Εδώ 
θα ήθελα να τονίσω πως ουδέποτε πίστεψα αυ-
τές τα θεωρίες. Έχω περάσει από το millennium, 
όπου κάθε λίγα χρόνια υπήρχε κάποια θεωρία 
για την καταστροφή του κόσμου. 

Η παρουσία του διαβόλου, του αιώνιου 
κακού, γεμίζει το βιβλίο σας από την αρχή 
μέχρι το τέλος όπου νικιέται από το Θεό! 
Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της δομής, 
συμβαίνουν διάφορα εγκλήματα, θα λέγα-

με θρησκευτικού χαρακτήρα. Πώς οδηγη-
θήκατε σε αυτά; ∆εν φοβηθήκατε ενδεχό-
μενες αντιδράσεις; 

Όπως είπα αυτό το βιβλίο, όπως και κάθε 
άλλο βέβαια, γράφεται με έναν 
ιδιαίτερο τρόπο. Είναι λες και η 
ιστορία μου ξεδιπλώνεται σιγά 
σιγά, κινηματογραφικά. Η συμ-
μετοχή μου είναι στον τρόπο που 
θα την εκφράσω. Μέσα από τα 
μαθήματα δημιουργικής γραφής, 
πολλές φορές προσπάθησα να 
κάνω ένα σχεδιάγραμμα, αλλά 
δεν λειτούργησε σε εμένα. Πολ-
λές φορές αισθάνομαι πως ανε-
βαίνω πάνω σε μία σχεδία και 
το κύμα με πηγαίνει όπου θέλει 
εκείνο. Ανακαλύπτω, την ιστο-
ρία σχεδόν ταυτόχρονα όπως την 
γράφω.

Όσο για τις αντιδράσεις, η 
αλήθεια είναι πως δεν τις σκέ-
φτηκα καθόλου. Είμαι βαθιά θρη-
σκευόμενο άτομο και πραγματεύ-
ομαι, όπως σου είπα την ‘αιώνια 
μάχη’. Δεν την  εφηύρα εγώ. Έχω 
μεγαλώσει με αυτήν.  

Ποιο είναι το τελικό μήνυμα 
που επιθυμείτε να περάσετε;

Μου φαίνεται πως είναι ξεκά-
θαρο. Η νίκη του καλού. Η κυρι-

αρχία του Θεού, επάνω στον Διάβολο. 
Η αγάπη Του προς τον άνθρωπο, ώστε 
να στείλει κάποιον εκλεκτό ώστε να σώ-
σει όσους θέλουν να σωθούν καθώς 
και το μήνυμα της αγάπης, της πίστης, 
των βαθύτερων δεσμών ανάμεσα στην 
οικογένεια που τελικά αυτοί οι δεσμοί  
νικάνε και το κακό

 
Ποιοι είναι οι συντελεστές του βι-
βλίου και πού μπορούμε να το βρού-
με;

Το βιβλίο φέρει την υπογραφή του 
Writer’s Agency Bookguru.gr. Την έκ-
δοση του βιβλίου και την επιμέλεια του 
περιεχομένου έκανε η υπεύθυνη του 
Agency Ευαγγελία Τζιάκα. Την φιλολο-
γική επιμέλεια ανέλαβε η Ηλιάνα Τρια-
νταφυλλίδου ενώ τη σύνθεση του εξω-
φύλλου καθώς και την δημιουργία  του 
trailer ο Λάζαρος Γκέτσιος. Το βιβλίο 
μπορείτε να το βρείτε σε epub μορφή 

αλλά και έντυπη μέσα από το site της Bookguru.
gr www.bookguru.gr. Επίσης υπάρχει στον Ιανό, 
στην Πρωτοπορία και σε όλα τα μικρά βιβλιοπω-
λεία κατόπιν παραγγελίας. Σύντομα θα εκδοθεί 

και μια νέα συλλογή διηγημάτων τρόμου πάλι 
από την Bookguru.gr

Σας ευχαριστώ θερμά για την φιλοξενία.

Μάουρα 
Ρομπέσκου

 
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

«Ανακαλύπτω, την ιστορία σχεδόν 
ταυτόχρονα όπως την γράφω»
Συνένυευξη με την Μάουρα Ρομπέσκου, συγγραφέα του βιβλίου «Θανάσιμο Παιχνίδι»

Η Μάουρα Ρομπέσκου γεννήθηκε και 
μεγάλωσε στην Αθήνα. Σε μικρή ηλικία 
απέκτησε τέσσερα παιδιά. Τελείωσε το 
Οικονομικό Λύκειο. 

Η πρώτη της εκδοτική προσπάθεια 
ήταν το παραμύθι ‘Ο Παλιός Χαρταετός’ 
από τις εκδόσεις Ηλιαχτίδα, το οποίο 
κυκλοφορεί στα Αγγλικά μέσω Amazon 
και σε έντυπη μορφή με την ονομασία 
«Τhe Old Kite» που κυκλοφορεί από την 
Bookguru.gr. Δεν αρκέστηκε όμως στις 
ιστορίες για παιδιά. Το πρώτο της βιβλίο 
για μεγάλους ήταν το ‘Θανάσιμο Παιχνί-
δι’. Παρέμεινε για οκτώ χρόνια και αρκε-
τά μαθήματα δημιουργικής γραφής, στο 
συρτάρι μέχρι να εκδοθεί. 

Κείμενά της όπως, ‘Το σημάδι’, ‘Έτος 
2037’, ‘Οι γειτόνισσες’ και ‘Πόσο Κοστί-
ζουν τα Λάθη’, έχουν δημοσιευτεί από το 
διαδικτυακό περιοδικό staxtes.

Διήγηματά  της υπάρχουν σε συλ-
λογικά e-books των Tales of the Mind 
Projects ‘Create your Universe’ με τίτλο 
‘Η Επίκληση’ και ‘Σκότος ανά τους Αιώ-
νες’ με τίτλο ‘Η εκδίκηση’ όπως επίσης 
και στο συλλογικό της ΛΕ.ΦΑ.ΛΟ.Κ  με 
τίτλο ‘13’ Συλλογή διηγημάτων Τρόμου 
και Σκοτεινής Φαντασίας’ με τίτλο ‘Ζω-
ώδη Ένστικτα’.

Βιογραφικό

 Στο Υπουργείο Εργασίας συναντήθηκαν 
χθες το απόγευμα ο βουλευτής Έβρου της 
ΝΔ κ. Σταύρος Κελέτσης και ο Υπουργός 
Εργασίας κ. Κωστής Χατζηδάκης. Η συνά-
ντηση έγινε με πρωτοβουλία του Βουλευτή 
Έβρου, προκειμένου να θέσει στον Υπουργό 
τα δύο μεγάλα ζητήματα που εκκρεμούν και 
απασχολούν την περιοχή και αφορούν το 
Υπουργείο του.

Το πρώτο είναι τα διαδικαστικά προβλήμα-
τα και οι καθυστερήσεις που έχουν ανακύψει 
με την καταβολή στις δικαιούχους επιχειρή-
σεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης της επιδότησης του εργασιακού 
κόστους 12%, μετά τη νομοθετική επίλυση 
του θέματος. Στη συζήτηση στην οποία πα-
ρέστησαν και υπηρεσιακοί παράγοντες του 
Υπουργείου προτάθηκαν και αναζητήθηκαν 
λύσεις, ακόμη και νομοθετικές προκειμένου 
να ξεπεραστούν οι δυσκολίες που στην πρά-
ξη έχουν παρουσιαστεί.

Το δεύτερο αφορά στην εκκρεμότητα της 
παράτασης του προγράμματος εργασίας των 

πρώην εργαζομένων στην αλλαντοβιομηχανία 
«Θράκη», που ήδη έχει λήξει. Ο βουλευτής 
τόνισε για μια ακόμη φορά την αναγκαιότητα 
παράτασης του προγράμματος δεδομένου ότι 
αφορά σε πρώην εργαζομένους σε μια ευ-
αίσθητη περιοχή, οι περισσότεροι μεγάλης 
εργασιακά ηλικίας και οι οποίοι καλύπτουν 
καίριες ανάγκες κυρίως στο Δήμου Αλεξαν-
δρούπολης και την Περιφέρεια Αν. Μακεδονί-
ας – Θράκης. Σύμφωνα με τον Υπουργό στις 
αμέσως προσεχείς ημέρες αναμένεται από το 
Υπουργείο η απόφαση επίλυσης του θέματος.

Συνάντηση Κελέτση – Χατζηδάκη,  
για καταβολή 12% και πρώην 
εργαζομένους στη «Θράκη» 
Οι νεότερες εξελίξεις για 
δύο σημαντικά θέματα



Η ΓΝΩΜΗ
17  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 202212    

 SUDUKU

1 7 2

3 1 7 9

2 7 6 8

8 6

7 6 5 9

1 5

2 1 3 4

4 3 5 7

4 9 5

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.71)
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.61)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu Jan 13 10:34:45 2022 GMT. Enjoy!

ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

4 1 8

1 2 5 3 7

9 2 3

4 8 9 7

9 4 1 5

3 4 6

7 3 6 5 4

8 1 9

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.47)
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία

Οριζόντια
1. Σκεπάζω κάτι με βάρη — Κι έτσι η 
αψίδα.
2. Πολεμική ιαχή του '40 — Αντίθετο 
του… προφίλ — Είναι και χρονικός σύν-
δεσμος.
3. Νησί των Κυκλάδων — Πάσα για σκο-
ράρισμα στο μπάσκετ.
4. Συνεχόμενα στον… πάγο — Υποδιαίρε-
ση της οκάς — Ύφασμα για μπομπονιέρες.
5. Λέγεται η Δανδουλάκη — Νηκτικό πτη-
νό — Όμορφα λουλουδάκια.
6. Καλή… οι εξάρες — Αδελφός και συ-
νεργάτης του Μωυσή.
7. Αγαπώ σαν… Λατίνος — … Ινονού: πα-
λιός, Τούρκος πολιτικός και στρατιωτικός 
— Συνήθεια, έξη (αρχ.).
8. Θέση καλαθοσφαιριστή (ξ.λ.) — Γραμ-
ματικό φαινόμενο.
9. Το όνομα του Ντιστέλ — Κοπανιστός… 
οι αερολογίες — Ο σύνδεσμος των βιο-
μηχάνων (αρχικά).
10. Ατέλειωτη… ώρα — Πνευστό μου-
σικό όργανο — Κοινά λέγεται κατακάθι.
11. Στέλεχος σιταριού — Κι απ' αυτή… 
κουτουλάμε — Τα έχει η… φίλη.
12. Μεγάλη πόλη του Καναδά — Μικρό 
λιμάνι για θαλαμηγούς.
13. Αιχμηρή ίνα ξύλου (αρχ.) — Το κύριο 
μέρος ενός όλου — Πάνε με τις… μάρες...

 σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Περπατούσε μια μέρα ο Πάπας της Ρώμης, που 
κατόρθωσε να ξεφύγει για λίγο από τα καθήκο-
ντά του, στο δρόμο, μέχρι που περνάει έξω από 
μια αντιπροσωπία με λιμουζίνες και σκέφτεται να 
μπει μέσα.
Καθώς κοίταζε δεξιά και αριστερά, έρχεται ένας 
πωλητής και το ρωτά:
- "Μπορώ να σας εξυπηρετήσω;"
- "Μια ζωή είμαι στο πίσω κάθισμα και μέχρι σή-
μερα αναρωτιέμαι πως είναι να οδηγεί κανείς μια 
λιμουζίνα. θα μπορούσα μήπως να το πάρω για 
μια βόλτα;", του απαντάει ο Πάπας.
- "Φυσικά", του απαντάει ο πωλητής, οπότε ο Πά-
πας μπαίνει μέσα, βάζει μπροστά και φεύγει.
Στο δρόμο όμως έτρεχε και τον σταματά ένας τρο-
χονόμος. Κατεβάζει το παράθυρο ο πάπας και του 
λέει: "δεν γίνεται παιδί μου να κάνουμε τίποτα για 
να μην δημιουργηθεί καμιά ιστορία;"
- "Θα δω τι μπορώ να κάνω", του απαντά ο τροχο-
νόμος και πάει πίσω στο αυτοκίνητό του.
Παίρνει πίσω στο κέντρο και μιλα στον ιδιο τον 
αρχηγο της τροχαίας.
- "Αρχηγε ", του λέει "έχω κάποιον μεγάλο εδώ, 
μπορούμε να κάνουμε τιποτα;"
- "Ποιος είναι;", τον ρωτά ο αρχηγός, "ο δήμαρχος;"
- "Μπα... πιο μεγάλος είναι σίγουρα", του απα-
ντάει αυτός.
- "Ποιος είναι", τον ρωτά ξανά, "κανένας υπουργός;"
- "Μπα... πιο μεγάλος είναι" του απαντά ξανά ο 
τροχονόμος.
- "Μα ποιος είναι επιτέλους;", τον ρωτά ξανά ο 
αρχηγός.
- "Δεν ξέρω ποιος είναι", του λέει ο τροχονόμος, 
"αλλά έχει τον Πάπα για σοφέρ!!!"

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

Είναι οικονόμος ο άντρας σου;... ρωτά κάποια κυ-
ρία τη φίλη της.
Τρομερά, απαντά η άλλη. Σκέψου ότι ανέβαλε 
ως τώρα δυο φορές ν αγοράσει παγκόσμιο χάρ-
τη, γιατί περιμένει να τακτοποιηθούν όλα τα διε-
θνή ζητήματα, για να μην αγοράσει και δεύτερο....

Συστατικά 
• 1 ποτήρι ελαιόλαδο
• 2 κρεμμύδια
• 1 κιλό μπάμιες
• 4-5 μεγάλες ντομάτες
• 3-4 σκελίδες σκόρδο
• 1/2 ματσάκι μαϊντανός

Μέθοδος Εκτέλεσης 
• Μια απλή και καλή συνταγή για μπάμιες στο φούρ-

νο. Απλό και υγιεινό φαγητό.
• Πλένουμε και καθαρίζουμε τις μπάμιες από τα κο-

τσάνια τους. Τις βάζουμε σε ένα ταψί.
• Κόβουμε τα κρεμμύδια σε φέτες, όπως επίσης και 

το σκόρδο.
• Πλένουμε και ψιλοκόβουμε το μαϊντανό, και τον 

βάζουμε μαζί με το σκόρδο και το κρεμμύδι μέ-
σα στο ταψί.

• Αλατοπιπερώνουμε όσο θέλουμε και ανακατεύ-
ουμε όλα μαζί.

• Ρίχνουμε ένα ποτήρι λάδι.
• Βάζουμε τις ντομάτες στο μίξερ, και έπειτα τις ρί-

χνουμε κι αυτές στο ταψί.
• Τέλος, καθαρίζουμε και κόβουμε τις πατάτες κυδω-

νάτες και τις ρίχνουμε και αυτές στο ταψί.
• Ψήνουμε στο φούρνο για περίπου 1 ώρα στους 

180 βαθμούς.
• Οι μπάμιες μας είναι έτοιμες. Τις συνοδεύουμε με 

ωραία φέτα και καλή μας όρεξη!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Μπάμιες στο φούρνο

 ΜΕΜΕS

Κάθετα
1. Δροσίζουν… ποτό — Επίρρημα… ορ-
θότητας.
2. Μία μονάδα μήκους — Μπέλα…: Ούγ-
γρος μουσουργός.
3. Λοιπόν, επομένως — Έργο του και "Οι 
Δουβλινέζοι" — Επιτατικό πρόθημα (αρχ.).
4. Δεν έχει… ο άσπλαχνος — Ο θεός Δι-
όνυσος.
5. Άμφιο για διάκους — Συμπερασματι-
κός σύνδεσμος (αρχ.).
6. Εξερευνά το Διάστημα — Η Αφροδίτη 
των Βαβυλωνίων — Γράμματα που δεί-
χνουν τη θέση σφραγίδας.
7. Μέσα στο… χωνί — Ήχος όπλου — 
Εμβαθύνω σε κάτι.
8. Ουσία που περιβάλλει τον εγκέφαλο 
— Απόχρωση του καφέ.
9. Διαρρέει το Αρκάνσας των Η.Π.Α. — 
Μεγάλη πόλη της Πελοποννήσου — Σχο-
λή της αεροπορίας (αρχικά).
10. Μαστίζει πολλές αφρικανικές χώρες 
— Ατάιστα, νηστικά.
11. Μάριο…: Πορτογάλος πολιτικός — 
Πτυχή σε ύφασμα.
12. Η κυρίως πόλη (αρχ.) — Παρόρμη-
ση, παρότρυνση — Λίρα χωρίς… άκρες.
13. Η σπουδαιότερη θεότητα των αρ-
χαίων Αιγυπτίων — … Βεντούρα: παλιός 
ηθοποιός — Ακρωτήρι στον Εύξεινο Πό-
ντο.
14. Γεροντική πάθηση — Τέλι…: παλιός, 
Ελληνοαμερικάνος ηθοποιός.
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Ένας μεγάλων διαστάσεων 
αστεροειδής, διαμέτρου περί-
που ενός χιλιομέτρου, πλησι-
άζει τη Γη, όμως αντίθετα με 
την ταινία «Μην κοιτάτε ψηλά» 
(Don't Look Up) του Netflix, 
δεν θα πέσει στον πλανήτη μας, 
αλλά θα περάσει στις 18 Ια-
νουαρίου σε απόσταση ασφα-
λείας σχεδόν δύο εκατομμυ-
ρίων χιλιομέτρων, περίπου 
πενταπλάσια από την απόστα-

ση Γης-Σελήνης - όχι πάντως 
και τόσο μεγάλη για έναν αστε-
ροειδή αυτού του μεγέθους.

Ο μεγάλος διαστημι-
κός βράχος με την ονομασία 
"7482 (1994 PC1)" κινείται 
με ταχύτητα 70.415 χιλιομέ-
τρων την ώρα και δεν θα ξα-
ναπλησιάσει τόσο τη Γη στον 
αιώνα αυτό, σύμφωνα με 
τους υπολογισμούς που έκα-
ναν οι αστρονόμοι της Αμερι-

κανικής Διαστημικής Υπηρεσί-
ας (NASA).

Είχε ανακαλυφθεί το 1994 
και διαπιστώθηκε ότι συμπλη-
ρώνει μια περιφορά γύρω 
από τον Ήλιο κάθε 572 μέ-
ρες. Το 1933 είχε πλησιάσει 
περισσότερο τη Γη, σε από-
σταση 1,1 εκατ. χλμ., ενώ δεν 
θα ξαναβρεθεί τόσο κοντά 
έως το 2105, σύμφωνα με τις 
εκτιμήσεις της NASA και του 
Caltcech.

Ο αστεροειδής ταξινομείται 
από τη NASA ως δυνητικά επι-
κίνδυνος, χαρακτηρισμός που 
δίνεται σε κάθε αστεροειδή δι-
αμέτρου άνω των 140 μέτρων, 
ο οποίος πλησιάζει σε απόστα-
ση μικρότερη των 7,5 εκατομ-
μυρίων χιλιομέτρων από την 
τροχιά της Γης γύρω από τον 
Ήλιο.

Μια μεγαλύτερη κατηγορία 
είναι τα Κοντινά στη Γη Αντι-
κείμενα (Near-Earth Objects-
NEO), τα οποία πλησιάζουν 
σε απόσταση μικρότερη των 
50 εκατομμυρίων χιλιομέτρων 
από την τροχιά της Γης.

«Μπολοκάρει», 
κατά το δυνατόν, τις 
ζημίες σε κτίρια ή σε 
κρίσιμες υποδομές Ένα πρωτοποριακό σύστημα που 

μπορεί να προειδοποιεί για το μέγε-
θος ενός σεισμού και να «μπολοκά-
ρει», κατά το δυνατόν, τις αναμενό-
μενες ζημίες σε κτίρια ή σε κρίσιμες 
υποδομές, έχουν δημιουργήσει επι-
στήμονες από το Αριστοτέλειο Πανε-
πιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπως αποκά-
λυψε ο Κυριαζής Πιτιλάκης, Ομότιμος 
Καθηγητής Τεχνικής Σεισμολογίας και 
Σεισμικής Μηχανικής στο ΑΠΘ και 
πρόεδρος της European Association 
of Earthquake Engineering

Το ερευνητικό πρόγραμμα βρίσκε-
ται σε πιλοτικό στάδιο σε τρία σχο-

λεία της Θεσσαλονίκης, όπως είπε 
ο κ. Πιτιλάκης, μιλώντας μιλώντας 
στο Πρώτο Πρόγραμμα και χρηματο-
δοτείται από την Γενική Γραμματεία 
Έρευνας και Τεχνολογίας.

Με την τοποθέτηση  ειδικών ορ-
γάνων σε καίρια σημεία κτιρίων και 
υποδομών, σε περίπτωση που χτυπή-
σει ο συναγερμός θα μπορεί αυτο-
μάτως να διακοπεί η παροχή αερίου 
στο δίκτυο, να σταματήσουν οι συρ-
μοί του μετρό, οι μηχανές στη βαριά 
βιομηχανία ή μια λεπτή χειρουργική 
επέμβαση σε ένα νοσοκομείο!

Υπολογίζεται ότι το σύστημα θα 

μπορεί να προειδοποιήσει για έναν 
επερχόμενο σεισμό περίπου 10 δευ-
τερόλεπτα νωρίτερα και η λειτουργία 
του στηρίζεται στα κύματα που μετα-
δίδονται από κάθε σεισμό.

Οι επιστήμονες εγκατέστησαν ει-
δικά όργανα σε κτίρια τα οποία μπο-
ρούν διαβάζοντας αυτά τα κύματα να 
εκτιμήσουν το μέγεθος, την απόσταση 
και τον χρόνο άφιξης μιας δόνησης.

Το σύστημα είναι φτιαγμένο ώστε 
να μπορεί να προειδοποιεί μόνο για 
σεισμούς που υπολογίζει ότι θα προ-
καλέσουν ζημιές, στο συγκεκριμέ-
νο κτίριο

Πρωτοποριακό σύστημα του ΑΠΘ 
προειδοποιεί για μέγεθος σεισμών 

Το Volar 
eVTOL υπόσχεται 
μοναδική εμπειρία 
μετακίνησης στις 

πόλεις

Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζο-
νται συνεχώς διαφόρων ειδών ιπτά-
μενα οχήματα που δημιουργήθηκαν 
ως εναέριες εκδοχές των αυτοκινήτων. 
Η τελευταία και σίγουρα πιο εντυπω-
σιακή όσον αφορά τον σχεδιασμό και 
τις δυνατότητες που οι κατασκευα-
στές υποστηρίζουν ότι διαθέτει είναι 
το Volar eVTOL. Με φουτουριστικό 
και αεροδυναμικό σχεδιασμό το όχημα 
αυτό εμφανίζεται ως ένα σπορ μοντέ-
λο ιπτάμενου αυτοκινήτου.

Το όχημα αυτό φέρνει την υπογρα-
φή της νεοφυούς εταιρείας Bellwether 
Industries που εδρεύει στο Λονδίνο. 
Η εταιρεία αποφάσισε να πραγματο-
ποιήσει μια δοκιμή του οχήματος της. 

Η δοκιμή έγινε στο Ντουμπάι και το 
Volar eVTOL πέταξε χωρίς προβλή-
ματα σε ύψος τεσσάρων μέτρων με 
ταχύτητες που δεν ξεπέρασαν τα 40 
χλμ./ώρα. Όπως λένε τα στελέχη της 
εταιρείας αυτή η πρώτη δοκιμή έγινε 
για να ελεγχθούν η σταθερότητα του 
οχήματος στον αέρα και τα συστήμα-
τα πλοήγησης.

Οι δυνατότητες του θα δοκιμαστούν 
σε επόμενες δοκιμές. Σύμφωνα με τους 
δημιουργούς του το Volar eVTOL μπο-
ρεί να πετά σε ύψος χιλίων μέτρων 
με ταχύτητες που θα αγγίζουν τα 220 
χλμ./ώρα και θα είναι ιδανικό για γρή-
γορες μετακινήσεις εντός των αστικών 
περιοχών. Το ηλεκτροκίνητο όχημα θα 

μπορεί να φορτί-
ζεται με τον ίδιο 
τρόπο και στα ίδια 
σημεία φόρτισης με 
τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. 
Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε με 
ένα πρωτότυπο μικρότερο σε μέγε-
θος από αυτό που θα έχει το όχημα.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της 
εταιρείας το 2023 θα ξεκινήσουν οι 
δοκιμές του κανονικού μεγέθους οχή-
ματος και αν όλα πάνε καλά το 2028 
το Volar eVTOL θα δοθεί για χρήση 
ως ταξί και δύο χρόνια μετά θα αρ-
χίσει να πωλείται. Η τιμή του δεν έχει 
γίνει ακόμη γνωστή.
naftemporiki.gr

Πέταξε το πρώτο 
σπορ ιπτάμενο αυτοκίνητο

Οι επιστήμονες και οι παλαιο-
ντολόγοι στη Βρετανία ανακάλυ-
ψαν το μεγαλύτερο και πιο πλή-
ρες απολίθωμα ιχθυόσαυρου που 
έχει βρεθεί ποτέ. Με μια γρήγο-
ρη μέτρηση ο ιχθυόσαυρος που 
ανακάλυψαν έχει μήκος 10 μέτρα 
ενώ το κρανίο του ζυγίζει τουλά-
χιστον έναν τόνο.

Όλα ξεκίνησαν όταν συνερ-
γεία πριν από έναν χρόνο και συ-
γκεκριμένα τον Φεβρουάριο του 
2021 όταν ειδικά συνεργεία είχαν 
πάει να κάνουν αποστράγγιση σε 
νησάκι μέσα στη λιμνοθάλασσα 
του Ράτλαν.

Όταν τραβήχτηκαν τα νερά και 
οι λάσπες αυτό που είδαν τους 
άφησε με το στόμα ανοιχτό. Ένα 
πλήρως διατηρημένο απολίθωμα 
ενός ιχθυόσαυρού ή «θαλάσσιου 
δράκου» όπως τα λένε χαϊδευτι-
κά εξαιτίας των μεγάλων δοντιών 
τους, είχε κάνει την εμφάνιση του.

Αμέσως ειδοποιήθηκαν ειδικοί 
επιστήμονες οι οποίοι πιστοποίη-
σαν πως πρόκειται για ιχθυόσαυ-
ρο και μάλιστα μεγάλο. Ο συντη-
ρητής παλαιοντολόγος Νάιτζελ 
Λάρκιν είπε σχετικά: ««Διενερ-
γήσαμε μια πολύ περίπλοκη επι-

χείρηση 
για την 
αποκά-
λυψη, την 
καταγραφή 
και τη συλ-
λογή αυτού του 
σημαντικού δείγματος με 
ασφάλεια».

Ενώ ο Μαρκ Έβανς επιστήμο-
νας με ειδίκευση στα απολιθώμα-
τα συμπλήρωσε: «Είναι μια πολύ 
σημαντική ανακάλυψη τόσο σε 
εθνικό όσο και σε διεθνές επίπε-
δο, αλλά και τεράστιας σημασίας 
για τους κατοίκους του Ράτλαντ 
και της ευρύτερης περιοχής»

Μάλιστα 
ο «Guardian» 
αναφέρει ότι 

σύμφωνα με 
τους πρώτους 

υπολογισμούς το 
απολίθωμα που βρέθη-

κε είναι ηλικίας 180 εκατομμυρί-
ων ετών. Οι πρώτοι ιχθυόσαυροι 
ανακαλύφθηκαν από την Παλαιο-
ντολόγο Μαίρι Έϊνινγκ στις αρχές 
του 19ου αιώνα.

Οι Ιχθυόσαυροι ήταν μεγάλα 
πελαγίσια ερπετά της δευτερο-
γενούς εποχής που έμοιαζαν με 
τον δελφίνι με μορφή ψαριού και 
ουρά.

Επιστήμονες στη Βρετανία ανακάλυψαν τον 
μεγαλύτερο θαλάσσιο προϊστορικό δεινόσαυρο

Μεγάλος αστεροειδής θα περάσει κοντά από 
τη Γη - Καμία σχέση με το Don't Look up

Science

Δεν θα 
δημιουργήσει 

κανένα πρόβλημα 
στη Γη

Έχει μήκος 10 
μέτρα ενώ το κρανίο 

του ζυγίζει τουλάχιστον 
έναν τόνο

«Η επιστήμη μπορεί να περιγραφεί σαν η τέχνη 
της συστηματικής υπεραπλούστευσης.» 

Karl Popper, 1902-1994, Αγγλοαυστριακός φιλόσοφος
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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
∆ευτέρα  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
∆ευτέρα 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 ∆ιδ/χου 25530 22103
Α/Τ Ορεστιάδας 25520 81808
∆. Αλεξ/πολης 25510 64100
∆K Τραϊαν/λης 25513 50900
∆K Φερών 25553 50073
∆. Σουφλίου 25543 50100
∆. ∆ιδυμοτείχου 25530 26000
∆. Ορεστιάδας 25520 22219
∆. Σαμοθράκης 25510 41218
∆. Κομοτηνής 25310 24444
∆ασαρ. Αλεξ/λης 25510 80643
∆ασαρ.Σουφλίου 25540 22221
∆ασαρ. ∆ιδ/χου 25530 22204
∆ασαρ. 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 ∆ιδ/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
ΟΑΕ∆ Αλεξ/λης 25510 25646
ΟΣΕ Αλεξ/πολης 25510 26395
ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ 25510 33500   
Ι.Κ.Α. 25510-84611
ΕΚΑΒ 25510-89370
∆ΕΗ 25510-53529

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ
14:00-22:00 Απότα Βενιζέλου 47 (έναντι 
ΚΤΕΛ) ✆2551025013
18:00-08:00 Τσολάκη Διονυσίου Σολωμού 
15 (δρόμος ΔΕΥΑΑ) ✆2551 036511
ΦΕΡΕΣ 
Καψίδου Δημοκρίτου 28✆2555024096

ΣΟΥΦΛΙ 
Ροκκά Βασ. Γεωργίου 88 ✆25540 24303

∆I∆YMOTEIXO
Τσεκούρα Ηρώ (πλατ. Ελευθερίας) 
✆2553023466

ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α
Ζουπίδου Αναστασία Κωνσταντινουπόλεως 
211  ✆ 2552029302 

Το τρικ για να καλυφθεί 
μια δυσάρεστη μυρωδιά 
στο αεροπλάνο 

Ξεκινάς με τις καλύτερες προϋποθέσεις το 
ταξίδι σου, αλλά σύντομα ανακαλύπτεις μια 
δυσάρεστη μυρωδιά στο αεροπλάνο (ή στο 
τρένο ή στο πλοίο)…

Δυστυχώς, όλοι κάποιοι στιγμή έχουμε 
αντιμετωπίσει μία ξαφνικής προέλευσης οσμή, 
είτε σε κάποια εξάωρη πτήση είτε από κάποιο 
γεμάτο κάδο σκουπιδιών δίπλα στη θέση σου. 
Εκείνη τη στιγμή που νιώθεις ότι δεν μπορείς 
να πάρεις άλλη ανάσα, σου προσφέρουμε ένα 
σούπερ απλό κόλπο.

Σε 1': Κάλυψε τη δυσάρεστη 
μυρωδιά

Άνοιξε την τσάντα σου και πιάσε ένα ενυ-
δατικό προϊόν για τα χείλια, ιδανικά ένα με 
μυρωδιά μέντας. Τώρα, βάλε λίγο μεταξύ 
του άνω χείλους και των ρουθουνιών σου. 
Εισέπνευσε, εξέπνευσε και είδες διαφορά 

στη μυρωδιά, έτσι; Για την ακρίβεια, το μόνο 
που μπορείς να μυρίσεις είναι η μέντα ή το 
βατόμουρο. Τέλεια!

Πώς λειτουργεί
Όταν το ενυδατικό χειλών βρίσκεται ακρι-

βώς κάτω από τη μύτη σου, υπερκαλύπτει 
οποιαδήποτε άλλη μυρωδιά που μπορεί να 
υπάρχει στον αέρα. Και το τρικ λειτουργεί 
και με κάτι πιο απλό σαν την κλασική κρέμα 
για εντριβή από το κρυολόγημα που μπορεί 
εύκολα να κάνει τη δουλειά.

Έτσι μπορείς να κοιμηθείς και να φας τα σνακ 
σου!

αγγελιεσ

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

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

MIA... ΕΞΥΝΠΗ ΓΝΩΜΗ

Αντώνιος, Αντωνία, 
Θεοδόσιος, Θεοδοσία.

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

Οροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Μάλλον είναι κάπως δύσκολο να 
καλμάρεις σε συναισθηματικό επίπε-
δο, νιώθοντας ήδη την «επιρροή» της 
επερχόμενης Πανσέληνου στον Καρ-
κίνο, ενώ και οι επαγγελματικές σχέ-
σεις βγάζουν ίσως τάσεις «χειρισμού» 
(ιδιαίτερα για το 3ο δεκαήμερο). 
 
ΤΑΥΡΟΣ
Μη χαλάς την Κυριακή σου με «προ-
καταβολικές αγωνίες» για την πο-
ρεία των σχεδίων σου και πες όχι σε 
βεβιασμένα συμπεράσματα (3ο δε-
καεήμερο κυρίως). Ένας περίπα-
τος στη φύση μπορεί να βοηθήσει. 
 
∆Ι∆ΥΜΟΣ
Λίγο πιο «βαριά» από ψυχολογικής 
απόψεως η Κυριακή, ειδικά για το 3ο 
δεκαήμερο, δεν βοηθά βέβαια το να 
φέρνεις κι εσύ συνεχώς στο κεφά-
λι σου όλα όσα σε «βασανίζουν» στα 
ερωτικά, στα οικονομικά, you name 
it basically, πιέζοντας σε παραπάνω. 
 
ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Η επερχόμενη Πανσέληνος της Τρίτης 
στο ζώδιό σου αρχίζει να σε «πιάνει» 
για τα καλά, οπότε η «συμβουλή επι-
βίωσης» είναι να συγκεντρωθείς στις 
ανάγκες σου, αφήνοντας απ’ έξω χειρι-
στικά παιχνίδια και «κολλήματα» άλλων. 
 
ΛΕΏΝ
Δώσε λίγη παραπάνω φροντίδα σε 
σένα και το σώμα σου σήμερα, βγαί-
νοντας να περπατήσεις για καμιά 
ωρίτσα, μαγειρεύοντας ένα υγιει-
νό φαγάκι, κάνοντας ένα χαλαρω-
τικό μπάνιο με αιθέρια έλαια. Αααχ. 
 
ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αν θέλεις να περάσεις την Κυριακή 
σου αγωνιώντας για τα ερωτικά σου, 
ειδικά εσύ του 3ου δεκαημέρου, «πρή-
ζοντας» και όλους τους υπόλοιπους, 
ok το ακούω, απλά να σε ενημερώ-
σω ότι υπάρχουν κι άλλες επιλογές. 
 
ΖΥΓΟΣ
Η ένταση της επερχόμενης Πανσέλη-
νου στον Καρκίνο ξημερώματα Τρίτης 
γίνεται πλέον αισθητή, ιδιαίτερα για 
το 3ο δεκαήμερο, επομένως θα χρει-
αστεί συνειδητή προσπάθεια για «συ-
ναισθηματική ομοιόσταση», αποφεύ-
γοντας αρχικά γνωστές «ρουφήχτρες» 
ενέργειας, στην οικογένεια και άλλου. 
 
ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Γιατί να «κάψεις» την Κυριακή σου από το 
άγχος για την working week; Στην τελική 
κάνε λίγη προετοιμασία, αλλά και λίγο δι-
αλογισμό για να «στρώσεις» ενεργειακά.  
 
ΤΟΞΟΤΗΣ
Δεν είναι πολύ έξυπνο να ασχολη-
θείς με όλα τα οικονομικά ή ερω-
τικά σου άγχη today, αφού η Κυρια-
κή την έχει την κούραση της και την 
πιο «ψυχολογικομπερδευτική» της 
τάση, ειδικά για το 3ο δεκαήμερο. 
 
ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Όλες οι μέρες δεν είναι ίδιες και μπο-
ρεί από σήμερα να αισθάνεσαι την πί-
εση που «χτίζει» μέσα σου η δύσκολη 
Πανσέληνος της Τρίτης στον άξονα 
σου, ιδιαίτερα αν ανήκεις στο 3ο δεκε-
ημερο. Η τάση για χειριστικά παιχνίδια 
και ταλαιπωρία σε μια σχέση, προσω-
πική ή επαγγελματική, είναι παρούσα, 
καλύτερα όμως να μην ανακατευτείς. 
 
Υ∆ΡΟΧΟΟΣ
«Ήρεμα» λίγο με το άγχος για τη δου-
λειά και όλα τα χαζά της καθημερι-
νότητας, «μαζεύοντας» γκρίνια και 
brutalite, ακούγοντας κάνα ψυχοεκ-
παιδευτικό podcast για να χαλαρώ-
σεις, ειδικά εσύ του 3ου δεκαημέρου. 
 
ΙΧΘΥΕΣ
Όχι ότι είσαι ευέξαπτος, απλά απο σήμε-
ρα και για το επόμενο διήμερο, απόφυγε 
να δώσεις βάση στο κάθε τι «κουλό» η 
ενοχλητικό που ακούς από φίλους, συ-
νεργάτες ή σύντροφο, ειδικά αν ανήκεις 
στο 3ο δεκεημερο, κρατώντας ίσως προ-
ληπτικά και αποστάσεις.

Επέτειοι

• Διεθνής Ημέρα Ιταλικής 
Κουζίνας

• Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων 
της Εγκληματικής Δράσης της 
Τρομοκρατίας στην Ελλάδα

• Παγκόσμια Ημέρα Χιονιού
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Με το... αριστερό ξεκίνησε το 2022 
για την Αλεξανδρούπολη FC καθώς 
ήρθε ισόπαλη στο Φώτης Κοσμάς με 
τον Απόλλων Παραλιμνίου 1-1. Οι 
φιλοξενούμενοι ήταν καλύτεροι αλλά 
έπεφταν είτε πάνω στα δοκάρια είτε 
στον Μπινόπουλο. 

Στο πρώτο μισάωρο του αγώνα ο 
Απόλλων ήταν αρκετά απειλητικός 
με τους επιθετικούς του να φεύγουν 
αρκετές φορές στη πλάτη της άμυ-
νας των γηπεδούχων. Στο 26ο λεπτό 
ο Καρυοφύλλης σημάδεψε για πρώτη 
φορά το δοκάρι με αριστερό σουτ που 
επιχείρησε από τα δεξιά. Η δεύτερη 
μεγάλη ευκαιρία για τον Απόλλων ήρ-
θε στο 44ο λεπτό με τον Μπινόπουλο 
να αποκρούει την απευθείας εκτέλε-
ση φάουλ του Γεωργιάδη. Η μοναδική 
τελική για την Αλεξανδρούπολη ήταν 
ένα σουτ του Σιώπη στο 30ο λεπτό 
που μπλόκαρε ο Σαββίδης.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι δύο ομά-
δες παρουσίασαν κάπως πιο βελτι-
ωμένο θέαμα με το πρώτο γκολ της 
αναμέτρησης να έρχεται στο 60ο λε-
πτό από τους φιλοξενούμενους, όταν 
ο Καρυοφύλλης με κοντινό πλασέ νί-
κησε τον Μπινόπουλο. Το γκολ αυτό 
ξύπνησε την Αλεξανδρούπολη που 
από εκείνο το σημείο ανέβασε ρυθμό. 
Μία ακόμη καλή φάση για τον Απόλ-
λων και πάλι με τον Καρυοφύλλη να 
σουτάρει αλλά τον Μπινόπουλος να 
σώζει την εστία του στο 69ο λεπτό. 
Τρία λεπτά αργότερα ο Καρακασίδης 
θα εκτελέσει κόρνερ από τα δεξιά με 
τον Τσιεγγελίδη να πιάνει τη κεφα-
λιά και να ισοφαρίζει. Στα τελευταία 
λεπτά τα νεύρα κυριάρχησαν και σε 
μία αντεπίθεση οι φιλοξενούμενοι θα 
σημαδέψουν για δεύτερη φορά το 
δοκάρι. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ FC (Ζόραν 
Στοΐνοβιτς): Μπινόπουλος, Σιώπης, 
Στοΐνοβιτς Χρ., Παπαγεωργίου, Γκαϊ-
δατζής, Αμπραχαμιάν, Πατσιώρας Αγγ. 
(63’ Σιδηρόπουλος), Πατσιώρας Κων., 

Μαλτέζος (63’ Τσιεγγελίδης), Καρα-
κασίδης (80’ Γκαβανόζης), Ρουμπιές 
(89’ Παγωνίδης)

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ (Νίκος 
Καραμπετάκης): Σαββίδης, Τσομαχα-
σβίλι, Κουτζαβασίλης, Πιτσόλης, Γκού-
μας, Γεωργιάδης, Καρυοφύλλης, Θε-
οδωρίδης, Ελέζι, Λιάρας, Τζαπέγια

Το προφίλ της αγωνιστικής
Σε δράση επέστρεψαν οι ομάδες 

της Γ’ Εθνικής μετά την αναβολή των 
αναμετρήσεων του προηγούμενου 
Σαββατοκύριακου.

Έτσι στον 1ο όμιλο διεξήχθη η 11η 
αγωνιστική, με τις ομάδες της Θρά-
κης να μην μπορούν να φτάσουν σε 
επιτυχίες. Συγκεκριμένα ο Ορφέας 
Ξάνθης ηττήθηκε στην έδρα του από 
τον Θερμαϊκό Θέρμης, ο Άρης Αβά-
του γνώρισε την ήττα εκτός έδρας 
από τον Μέγα Αλέξανδρο Ορφανίου 
και η Αλεξανδρούπολη αναδείχθηκε 
ισόπαλη στην έδρα της με τον Απόλ-
λωνα Παραλιμνίου.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Ορφέας Ξάνθης – Θερμαϊκός Θέρ-

μης 1-2 (54' Γκασιμπαγιασίδης – 64' 
Αλεπούδης, 79 Σωτίρης)

Αναγέννηση Πλαγιάς – Αγροτι-
κός Αστέρας 0-4 (31' Κατσιάκης, 33' 
Αβραμίδης, 39', 43' )

Νέστος Χρυσούπολης – Πανδρα-
μαϊκός 1-1 (32' Παπαδόπουλος πεν. 
– 82' Μπερούκας)

Αλεξανδρούπολη – Απόλλων Πα-
ραλιμνίου 1-1 (72' Τσιεγγελίδης – 59' 
Καρυοφύλλης)

Μέγας Αλέξανδρος Ορφανίου – 
Άρης Αβάτου 2-1 (52' Σαλπιγγίδης, 
89' Βαλαβανόπουλος – 56' Ονεκού-
ρου αυτ.)

Δόξα Δράμας – Εθνικός Σοχού 
ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Αγροτικός Αστέρας  22 (15-3)
2. Πανδραμαϊκός    20 (18-4)
3. Άρης Αβάτου   19 (16-9)

4. Απόλλων Παραλιμνίου   14 (15-12)
5. Εθνικός Σοχού   13 (8-5) *
-. Αλεξανδρούπολη  FC  13 (11-14)
-. Αναγέννηση Πλαγιάς   13 (9-16)

-. Θερμαϊκός Θέρμης   13 (12-14)
9. Δόξα Δράμας    10 (8-8) *
10. Νέστος Χρυσούπολης   8 (8-15)
-. Μέγας Αλέξανδρος Ορφανίου   8 

(5-12)
12. Ορφέας Ξάνθης   6 (10-24)
*Έχουν ένα ματς λιγότερο

Έμεινε στο "χ" η Αλεξανδρούπολη 
ΜΈ ΤΟ... ΑΡΙΣΤΈΡΟ ΞΈΚΙΝΗΣΈ ΤΟ 2022 ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ FC 
  
Ήρθε ισόπαλη στο Φώτης Κοσμάς με τον Απόλλων 
Παραλιμνίου 1-1, έχοντας σύμμαχο και τα δοκάρια

Στα μπαράζ ανόδου για 
την Α1 γυναικών είναι και με 
την… βούλα ο Εθνικός Αλε-
ξανδρούπολης, μετά το φι-
νάλε της Α2.

Η ομάδα του Έβρου απο-
τελούμενη από τις Παναγιώ-
τα Μούρου (παίκτρια-προπο-
νήτρια), Κατερίνα Αλεξούδη 
και Φωτεινή Τράκα (απουσί-
αζε η Ελισάβετ Χατζηκύρκα) 
τερμάτισε στην 3η θέση της 
Α2 κατηγορίας και θα βρεθεί 
στα μπαράζ.

Εκεί σε έναν όμιλο 4 ομά-
δων, θα αντιμετωπίσει την 
Αθηνά Μαγκουφάνας που 
αναδείχθηκε 2η, αλλά και δύο 

ομάδες από την Α1. Συγκεκρι-
μένα εκείνες που θα τερματί-
σουν στην 5η και 6η θέση της 
κατηγορίας.

Θυμίζουμε ότι ο Εθνικός 
είχε εξασφαλίζει την θέση του 
στα μπαράζ ανόδου από τις 
αρχές Δεκεμβρίου και τους 
αγώνες στην Αλεξανδρού-
πολη.

Πρωταθλητής στην Α2 
αναδείχθηκε ο Άρης Βούλας 
πανηγυρίζοντας απευθείας 
άνοδο.

Τα αποτελέσματα των δύο 
τελευταίων αγωνιστικών στην 
Α2 γυναικών:

ΑΟ Άρης 2006-ΠΑΛ Φοί-

νικες Πάτρας 3-0
ΓΑΟ Πειραιά-Αθηνά Μα-

γκουφάνας 1-3
Αθηνά Μαγκουφάνας-

Άρης 2006 3-2
ΠΑΛ Φοίνικες-Εθνικός 

Αλεξανδρούπολης 0-3
Ρεπό έκαναν ο ΓΑΟ Πει-

ραιά και ο Εθνικός Αλεξαν-
δρούπολης

Η ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΗΝ Α2 ΓΥΝΑΙΚΏΝ
ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟI
1. Άρης 2006 15
——————————
2. Αθηνά Μαγκουφάνας 14
3. Εθνικός Αλεξανδρούπο-
λης 13
———————
4. ΓΑΟ Πειραιά 10
5. Φοίνικες Πάτρας 8

Οριστικά στα μπαράζ ανόδου για την Α1 Γυναικών ο Εθνικός!
Διάκριση για το τμήμα πινγκπονγκ της 
Αλεξανδρούπολης


