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Φυλάκιο: Προσωρινή παύση εργασιών 
στην επέκταση του ΚΥΤ

Εξελίξεις μετά τις συνγκεντρώσεις και τα επεισόδια: 
Παραιτήθηκε ο εργολάβος, ανακλήθηκε από την υπηρεσία 
δόμησης Ορεστιάδας η άδεια εγκατάστασης εργοταξίου

▶ 4

Γ’ Εθνική: 
Ηττα για την 

Αλεξανδρούπολη 
σε εξ αναβολής 

αγώνα 

 Η βαθμολογία στο 
φινάλε του α’ γύρου

▶ 11

Ώρα για σινεμά… με 
ταινίες για όλους 

στα «Ηλύσια» 

Το πρόγραμμα προβο-
λών έως την ερχόμενη 

Τετάρτη

Πάνω από 200 Εβρίτες έφυγαν 
από κορωνοϊό από την έναρξη της 

πανδημίας 
Σε επίπεδο ΑΜΘ, τους περισσότερους θανάτους 

καταγράφει η Καβάλα με 415 απώλειες. Βαρύς ο φόρος 
απωλειών από την πανδημία…

▶ 7▶ 13

«Πρόσβαση στο ΠΓΝΑ 
μέσω Εγνατίας Οδού 
ως το καλοκαίρι»  

 ●  Την ικανοποίηση ενός πάγιου 
αιτήματος της περιοχής μας ανακοί-
νωσε από την Αλεξανδρούπολη ο 
διευθύνων σύμβουλος της Εγνατίας 
Οδού Κωνσταντίνος Κουτσούκος

●  Ως τέλος του ’23 θα ολοκληρω-
θεί η παράκαμψη Προβατώνα 

“Η Κυρά της Ρω” έρχεται “Η Κυρά της Ρω” έρχεται 
στο Δημοτικό Θέατρο στο Δημοτικό Θέατρο 
Αλεξανδρούπολης  Αλεξανδρούπολης  

Νέα παιδική χαρά για τα Νέα παιδική χαρά για τα 
παιδιά του Απαλούπαιδιά του Απαλού

Νέο χρονοδιάγραμμα για το 
διαγωνισμό για το λιμάνι 

Στον διαγωνισμό για την απόκτηση του 67% του 
λιμένα Αλεξανδρούπολης έχουν απομείνει τα εξής 4 

επενδυτικά σχήματα

▶ 6

Πολύ κρύο, αλλά μάλλον χωρίς 
χιόνια, φέρνει στον Έβρο η 

«Ελπίδα»

▶ 9

▶ 8 8

▶ 16

●  Προχωρούν οι μελέτες για νέα μεθοριακή 
γέφυρα των Κήπων στα ελληνοτουρκικά σύνο-
ρα κ.α.

●  Ικανοποίηση Πέτροβιτς για τις εξελίξεις, μετά 
τη συνάντησή τους στα γραφεία της Περιφερει-
ακής Ενότητας Έβρου 

● Αναλυτικά τα όσα δήλωσε χθες ο κ. Κουτσού-
κος ▶ 5
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1833
Ο Βασιλιάς Όθων και τα μέλη 
της Αντιβασιλείας φτάνουν στο 
Ναύπλιο με την αγγλική φρεγάτα 
«Μαδαγασκάρη». Τους συνοδεύουν 
4.000 βαυαροί στρατιώτες.

1937
Με τον Αναγκαστικό Νόμο 447 της 
δικτατορικής κυβέρνησης Μεταξά, 
επιβάλλεται ο υποχρεωτικός 
σημαιοστολισμός δημοσίων 
υπηρεσιών, καταστημάτων και 
οικιών κατά τις εθνικές εορτές.

1942
Σε ναζιστική διάσκεψη στο 
προάστιο Βάνζεε του Βερολίνου 
αποφασίζεται η λεγόμενη «τελική 
λύση», δηλαδή η εξολόθρευση 
όλων των Εβραίων της Ευρώπης.

1955
Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός 
αναμετρώνται σε φιλικό 
αγώνα, για την ενίσχυση της 
Εταιρείας Προστασίας Ζώων. Οι 
«ερυθρόλευκοι» επικρατούν με 3-0, 
έχοντας ως κορυφαίο τον Ανδρέα 
Μουράτη και σκόρερ τον Θέμη 
Μουστακλή.

2010
Αρχίζει ενώπιον του Μεικτού 
Ορκωτού Δικαστηρίου Άμφισσας 
η δίκη των ειδικών φρουρών 
Επαμεινώνδα Κορκονέα 
και Βασίλη Σαραλιώτη, που 
κατηγορούνται για τη δολοφονία 
του 15χρονου μαθητή Αλέξανδρου 
Γρηγορόπουλου, στις 6 Δεκεμβρίου 
2008, στο κέντρο της Αθήνας.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1920
Φεντερίκο Φελίνι, ιταλός 
σκηνοθέτης. («Ντόλτσε Βίτα», 
«Οκτώμισι») (Θαν. 31/10/1993)

1946
Ντέιβιντ Λιντς, αμερικανός 
σκηνοθέτης. («Malholland Drive»)

ΘΑΝΑΤΟΙ
842
Θεόφιλος, αυτοκράτορας του 
Βυζαντίου. (Γεν. 813)

2013
Παύλος Μάτεσις, έλληνας 
θεατρικός συγγραφέας και 
μυθιστοριογράφος. (Γεν. 
12/1/1933)

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

3-4

2...10

-4...7

Ανατολή - 07:36
Δύση - 17:18

-3...7

-4...9

Επίτιμος Δημότης Διδυμοτείχου ο Πρόεδρος 
Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος

Στο Διδυμότειχο ο πρόεδρος της δημοκρατίας, 
Προκόπης Παυλόπουλος ανακηρύχθηκε επίτιμος 
δημότης του 

«Η Ελλάδα διαμηνύει, αδιαλείπτως, προς την 
Τουρκία ότι η αυθαιρεσία της δεν θα περάσει και 
ότι, με συμπαραστάτες την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
την Διεθνή Κοινότητα, θα υπερασπισθούμε, στο 
ακέραιο, τα Κυριαρχικά μας Δικαιώματα ως προς 
τα Σύνορα, την Υφαλοκρηπίδα και την Αποκλειστική 
Οικονομική Ζώνη της Ελλάδας και της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης. Οι διεθνείς συμμαχίες που έχει συ-
μπήξει η Χώρα μας στην περιοχή μας, και οι οποίες 
ήδη αποδίδουν καρπούς, βεβαιώνουν του λόγου 
το ασφαλές». 

Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, από το 
ακριτικό Διδυμότειχο στην αντιφώνησή του κατά 
την ανακήρυξή του ως επίτιμου δημότη Διδυμοτεί-
χου, στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για 
τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης.

«Στο Διδυμότειχο, κάθε γωνιά του έχει να διη-
γηθεί και μια πτυχή της μακράς Ιστορίας του», ανέ-
φερε χαρακτηριστικά.

20
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Το γεγονός της καταστροφικής πυρκαγιάς στην ιστορική και μεγαλύτερη Καπναποθήκη των Βαλκα-
νίων στην Ξάνθη συνεχίζει να αποτελεί αντικείμενο εκτεταμένης συζήτησης σε όλα τα τοπικά ΜΜΕ, 
τα κοινωνικά δίκτυα αλλά και τους τοπικούς φορείς, που αντιλαμβάνονται πλέον ότι καθημερινά 
«σβήνει» κι ένα κομμάτι της καπνικής ιστορίας της πόλης, που σημάδευσε την οικονομική ανάπτυξή 
της τα τελευταία εκατό χρόνια και όχι μόνο.

Σύμφωνα με τις προβλέ-
ψεις της ΕΚΤ, μέσα στην 
διάρκεια του επόμενου 
έτους θα έχουμε πέσει σε 
επίπεδα πληθωρισμού από 
1,5% έως 2%. Αυτό σημαί-
νει ότι θα έχουμε μια ρα-
γδαία αποκλιμάκωση του 
πληθωρισμού μετά τον 
Μάρτιο, Απρίλιο.. 

Σ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΓ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Είπαν

Υπάρχει ανάγκη της αύξη-
σης του κατώτατου μισθού 
στα 800 ευρώ εδώ και τώ-
ρα. Εκπρόσωποι εμπορικών 
οργανώσεων αποδέχονται 
τη συγκεκριμένη αύξηση.

Κ. ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ
ΑΝΑΠΛ. ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΡΙΖΑ

Μικρογνωμικά

Τα νέα κρούσματα κορωνοϊού σή-
μερα Τετάρτη 19 Ιανουαρίου ανακοί-
νωσε ο ΕΟΔΥ. Σύμφωνα με την ενημέ-
ρωση, κατά το τελευταίο 24ωρο στην 
Ελλάδα καταγράφονται 88 νέοι θάνα-
τοι ενώ στις ΜΕΘ της χώρας νοσηλεύ-
ονται 683 διασωληνωμένοι ασθενείς. 
Την ίδια ώρα καταγράφονται συνολικά 
20.107 νέα κρούσματα εκ των οποίων 
353 στον Έβρο.  To Rt για την επικρά-
τεια βάσει των κρουσμάτων εκτιμάται 
σε 1.14 (95% ΔΕ: 1.04 - 1.34)

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με 
COVID-19 είναι 88, το 95.1% είχε υπο-
κείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών 
και άνω. Ο αριθμός των ασθενών που 
νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 
683 (58.6% άνδρες). Η διάμεση ηλικία 
τους είναι 65 έτη. To 80.4% έχει υπο-
κείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών 
και άνω. Μεταξύ των ασθενών που 
νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 557 
(81.55%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερι-
κώς εμβολιασμένοι και 126 (18.45%) 

είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Από την 
αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από 
τις ΜΕΘ 3.931 ασθενείς.

Η κατανομή των κρουσμάτων κορο-
νοϊού στην ΑΜΘ

• ΔΡΑΜΑΣ 180
•  ΕΒΡΟΥ 353
• ΚΑΒΑΛΑΣ 199
• ΞΑΝΘΗΣ 155
• ΡΟΔΟΠΗΣ 181

353 νέα κρούσματα στον Έβρο 

Τι ΔΕΝ καταλαβαίνουμε;

Η φιέστα   
Τα χρειαζόμαστε τα Ραφάλ, λένε 

οι ειδικοί (και κάποιοι που το παίζουν 
ειδικοί, αλαλάζοντες, ουγκ, αλλά αυ-
τούς δεν τους δίνουμε σημασία) κι ας 
πούμε ότι όντως, τα χρειαζόμαστε. Τη 
χθεσινή φιέστα, όμως, όταν έχουμε 
κάθε μέρα πάνω από 100 νεκρούς 
και την ακρίβεια στα ύψη (πιο ψηλά 
από εκεί που πέταξαν τα Ραφάλ) τι τη 
θέλατε κύριοι της κυβέρνησης; Για να 
ξεχάσουμε για λίγο τα πραγματικά μας 
προβλήματα και να χαρούμε με το παντε-
σπάνι; Είναι καιρός για σόου; Φτάνουν λί-
γα λεπτά εθνικής περηφάνειας που μπο-

ρεί να νιώσουν κάποιοι για να πληρωθεί 
το ρεύμα, να βρει ο άνεργος δουλειά, να 
πάρει κάνα ρεπό η νοσηλεύτρια; 

Κ.Η.  

Η επιδείνωση των κοινωνικών ανισοτή-
των σε ολόκληρο τον πλανήτη, σε πλούσι-
ες και φτωχές χώρες, κυριολεκτικά «βγάζει 
μάτι». Άλλωστε, την ώρα που εκατοντάδες 
εκατομμύρια άνθρωποι βρέθηκαν σε κα-
τάσταση απόλυτης φτώχειας, με βάση τα 
στοιχεία του ΟΗΕ, μια ολιγομελής ομάδα 

δισεκατομμυριούχων είχε τον πλούτο της 
να εκτινάσσεται σε ασύλληπτα επίπεδα, 
συγκρινόμενη πλέον με εκείνη ολόκληρων 
κρατών (από Οικονομικό Ταχυδρόμο)

Τι ΔΕΝ καταλαβαίνουμε;
Σωτ. Μαραγκοζάκη

Photo   Shoot

Με τι λουζόταν ο Κολοκοτρώνης;
Ακόμα, ένα ομοφοβικό παραλήρημα της 

Αφροδίτης Λατινοπούλου, αυτή την φορά με 
αφορμή την διαφήμιση της Pantene. Η αρχό-
ντισσα της κερατίνης, που φιλοδοξεί να γίνει 
Μπογδάνος στην θέση του Μπογδάνου ανα-
ρωτιέται τι θα συνέβαινε, αν υπήρχαν, πολλοί 
πολίτες σαν τους πρωταγωνιστές της διαφή-
μισης και ποιος θα πολεμούσε με τους Τούρ-
κους, αν όλοι ασχολούνταν με τη φράντζα 

τους. Ξεχνάει ότι οι περισσότεροι από αυτούς 
τους ανθρώπους, έχουν πολεμήσει και συνε-
χίζουν να πολεμάνε συμπεριφορές και προ-
καταλήψεις σαν τις δικές της, χρόνια τώρα. 
Έχουν δεχθεί bullying, σωματική και ψυχο-
λογική βία, κοινωνικό αποκλεισμό, ακόμη και 
απόρριψη από την ίδια τους την οικογένεια. 
Είναι άριστα εκπαιδευμένοι και περισσότερο 
έτοιμοι για ο,τιδήποτε από πολλούς από εμάς.

Κ.Η.  
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Σε προσωρινή αναστολή των εργασιών 
επέκτασης των δομών μεταναστών/προ-
σφύγων στο Φυλάκιο, φαίνεται ότι οδη-
γούν μία σειρά εξελίξεων που υπάρχουν 
τις τελευταίες ώρες, καθώς επιβεβαιω-
μένες πληροφορίες της ΕΡΤ Ορεστιάδας 
κάνουν λόγο για παραίτηση του υπερ-
γολάβου που είχε ξεκινήσει τις εργασίες 
από την περασμένη Πέμπτη (13/01), ενώ 
ανακλήθηκε από την υπηρεσία δόμησης 
Ορεστιάδας η άδεια εγκατάστασης εργο-
ταξίου, που είχε εγκριθεί ηλεκτρονικά στην 
κατασκευαστική εταιρεία που ανέλαβε το 
έργο, και στη συνέχεια είχε κοινοποιηθεί 
στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου. 

Επεισόδια και ένταση την Τρίτη 
Το μεσημέρι της Τρίτης, επεισόδια ση-

μειώθηκαν στο τέλος της συγκέντρωσης 
διαμαρτυρίας που πραγματοποίησαν κά-
τοικοι και φορείς, απαιτώντας να διακο-
πούν οι εργασίες επέκτασης των δομών 
μεταναστών/προσφύγων που λειτουρ-
γούν στο χωριό. Η ένταση προκλήθηκε 
όταν ορισμένα άτομα από το πλήθος πέ-
ταξαν πέτρες προς τις αστυνομικές δυνά-
μεις που βρίσκονταν στον χώρο, οι οποί-
ες «απάντησαν» με χρήση χημικών. Εν τω 
μεταξύ, σήμερα στις 7 το απόγευμα, στο 
Πολιτιστικό Πολύκεντρο Ορεστιάδας, θα 
πραγματοποιηθεί συνάντηση των 29 προ-

έδρων των ισάριθμων τοπικών κοινοτή-
των του δήμου Ορεστιάδας, με σκοπό να 
συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις και 
να κατατεθούν προτάσεις για τις επόμε-
νες ενέργειες στις οποίες από κοινού θα 
προχωρήσουν οι πρόεδροι των κοινοτή-
των. Επίσης θα οριστεί επιτροπή που θα 
αναλάβει συντονιστικό ρόλο

Ασφαλιστικά μέτρα από ∆ΕΑΥΟ 
κατά της εταιρείας

Για την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου προσ-
διορίστηκε η ημερομηνία συζήτησης των 
ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε χθες 
(19/01) η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-
Αποχέτευσης Ορεστιάδας (ΔΕΥΑΟ) κατά 
της εταιρείας που ανέλαβε το έργο ανα-
βάθμισης/επέκτασης των δομών μετανα-
στών/προσφύγων στο Φυλάκιο του δήμου 
Ορεστιάδας. Την αίτηση ασφαλιστικών 
μέτρων θα εξετάσει το Μονομελές Πρω-
τοδικείο Ορεστιάδας. Σύμφωνα με δηλώ-
σεις του δημάρχου Ορεστιάδας, Βασίλη 
Μαυρίδη, σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, 
ένας από τους ισχυρισμούς που προβάλ-
λονται στα ασφαλιστικά μέτρα είναι ότι η 
εκτέλεση των έργων στο Φυλάκιο, για τα 
οποία δεν έχει ακριβή εικόνα ο δήμος, είναι 
πιθανό να προκαλέσουν προβλήματα στα 
δίκτυα ύδρευσης της ευρύτερης περιοχής. 

ΕΡΤ Ορεστιάδας

Φυλάκιο: 
Προσωρινή παύση 
εργασιών στην 
επέκταση του ΚΥΤ

ΠΑΡΑΙΤΉΘΉΚΕ Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΑΝΑΚΛΉΘΉΚΕ 
ΑΠΟ ΤΉΝ ΥΠΉΡΕΣΙΑ ΔΟΜΉΣΉΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
Ή ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΉΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
                               
Ασφαλιστικά μέτρα από ΔΕΑΥΟ κατά της εταιρείας

Σήμερα Πέμπτη 20 - 01 – 
2022 και από ώρα 08:00 
έως 15:00 θα διακοπεί η 
υδροδότηση του οικισμού 
Αρδάνιο λόγω παρεμβά-
σεων στην δεξαμενή του 
οικισμού.

ΦΥΛΑΚΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΑΡΔΑΝΙΟ 

Με επεισόδια έληξε 
την Τρίτη, η δεύτερη 
μαζική κινητοποίηση 
στο ΚΥΤ Φυλακίου. 
Εκατοντάδες πολίτες 
από όλο τον Έβρο αλ-
λά και άλλες περιο-
χές της χώρας, συγκε-
ντρώθηκαν σήμερα το 
μεσημέρι στο Φυλά-
κιο έξω από το ΚΥΤ, 
προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τις εργασίες επέκτασης 
που έχουν ξεκινήσει εδώ και μέρες στις υφιστάμενες δομές.

Σε περισσότερες από 60 περιο-
χές της χώρας, ανάμεσά τους και 
η Αλεξανδρούπολη, θα υλοποιη-
θεί το σχέδιο υπογειοποίησης και 

αναβάθμισης τμημάτων του δι-
κτύου διανομής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας. Το έργο, με αρχικό προϋ-
πολογισμό 100 εκ. ευρώ, που θα 
προέλθουν από το Ταμείο Ανά-
καμψης, αναμένεται να ξεκινήσει 
τους επόμενους μήνες. 

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομί-
λου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) οργα-
νώνει, την Παρασκευή 21 Ια-
νουαρίου (ώρες 10:00-11:00 
και 11:30-12:30), αυτοτελή 
δημιουργικά εργαστήρια για 
μαθητές Ε΄-ΣΤ’ Δημοτικού 
και Γυμνασίου, αντίστοιχα, με 
τίτλο «Διακοσμητικές αλυσί-
δες για μάσκες προστασίας», 
στο Μουσείο Μετάξης, στο 
Σουφλί.

σύντομεςειδήσεις
στον Έβρο

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 

Όσοι γονείς επιθυμούν να εμβολιά-
σουν με το εμβόλιο της Pfizer τα παι-
δια τους (ηλικίας 5 – 11 ετών) θα επι-
κοινωνούν με το ΚΕΠ Σαμοθράκης, 
τηλ.2551089243 έτσι ώστε να γίνεται 
η εγγραφή τους στην πλατφόρμα εμβο-
λιασμού. Οι ημερομηνίες εμβολιασμού 
θα είναι Παρασκευή 28 Ιανουαρίου και 4 
Φεβρουαρίου. Καταληκτική ημερομηνία 
εγγραφής έως Κυριακή 23 Ιανουαρίου.

ΣΟΥΦΛΙ

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!
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Ρεπορτάζ : Γιώργος 
Πανταζίδης, Κική 
Ηπειρώτου

Την ικανοποίηση ενός πά-
γιου αιτήματος της τοπικής 
κοινωνίας, που αφορά στην 
άμεση πρόσβαση των ασθε-
νών στο Πανεπιστημιακό Γενι-
κό Νοσοκομείο Αλεξανδρού-
πολης από την Εγνατία Οδό, 
ανακοίνωσε από την Αλεξαν-
δρούπολη ο  διευθύνων σύμ-
βουλος της Εγνατίας Οδού 
Κωνσταντίνος Κουτσούκος. 

Πρόκειται για ένα θέμα 
που χρονίζει και που θεω-
ρείται πολύ κρίσιμη η επίλυ-
σή του, καθώς η δίοδος που 
θα ανοίξει θα επιτρέπει στα 
ασθενοφόρα να φτάνουν πιο 
γρήγορα στα επείγοντα του 
νοσοκομείου. Το εάν η διέ-
λευση θα επιτραπεί και για 
άλλα οχήματα ιδιωτών,  εί-
ναι κάτι που φαίνεται πως 
θα αποφασιστεί σε δεύτερο 
χρόνο. 

Σε δηλώσεις του χθες το 
πρωί, από τα γραφεία της 
Εταιρείας στον κόμβο της 
Κίρκης, ο κ. Κουτσούκος με-
τέφερε τα ευχάριστα νέα, μη 
παραλείποντας να ευχαριστή-
σει για τη μεγάλη συμβολή 
του στην επίλυση του θέμα-
τος τον διοικητή του ΠΓΝΑ 
Βαγγέλη Ρούφο 

«Θα ήθελα να ευχαριστή-
σω τον Αντιπεριφερειάρ-
χη Δημήτρη Πέτροβιτς, αλ-
λά κυρίως τον Διοικητή του 
ΠΓΝΑ Βαγγέλη Ρούφο, με 
τον οποίο έχουμε συνεργα-
στεί πολύ στενά για το θέμα 
αυτό. Θα λύσουμε το θέμα 
της σύνδεσης σίγουρα μέχρι 
το τέλος του καλοκαιριού 
του 2022 και θα μπορεί να 
υπάρχει πρόσβαση στο νο-
σοκομείο από την Εγνατία. 
Ξεπεράστηκε το πρόβλημα, 
συναίνεσε η άλλη πλευρά και 
όντως θα πρέπει να επισημά-
νω τον καταλυτικό ρόλο του 
κ. Ρούφου».

Τέλος του 2023 
ολοκληρώνεται ο 
κάθετος άξονας του 
Έβρου

Άλλη μία θετική εξέλιξη 
αφορά στην ολοκλήρωση του 
κάθετου άξονα Αρδανίου-Ορ-
μενίου, με την δρομολόγηση 
των διαδικασιών για το τμή-
μα του Προβατώνα.

«Έχουμε ήδη δρομολο-
γήσει την ολοκλήρωση μίας 
χρηματοδοτικής ενέργειας 

που είναι στον κάθετο άξονα 
Αρδάνιο – Ορμένιο και πλέ-
ον βρίσκεται στον αέρα, κα-
θώς δεχόμαστε προσφορές 
για το κομμάτι του Προβα-
τώνα. Είναι επίσης ένα θέμα 
που έχει ταλαιπωρήσει πολύ, 
πολλά χρόνια και θα κλείσει 
έτσι μια προσπάθεια ολοκλή-
ρωσης του κάθετου άξονα. 
Το έργο ήταν «κολλημένο» 
για 5-6 χρόνια, κι έχει χρόνο 
ολοκλήρωσης ως το τέλος 
του 2023. Αυτό είναι υποχρε-
ωτικό, καθώς υπάρχει πρό-
γραμμα χρηματοδότησης που 
πρέπει να ολοκληρωθεί στο 
συγκεκριμένο χρόνο».

Επιπλέον, ο κ. Κουτσούκος 
αναφέρθηκε και στη νέα γέ-
φυρα που θα συνδέει την Ελ-
λάδα και την Τουρκία, στους 
Κήπους, για την οποία είπε 
ότι έχει  προχωρήσει σε πολύ 
μεγάλο βαθμό το μελετητικό 
κομμάτι. «Βρισκόμαστε στην 
διαδικασία ανάδειξης οριστι-
κού μελετητή για τη νέα γέ-
φυρα στους Κήπους» . 

Βελτίωση 
οδοστρώματος

Ο κ. Κουτσούκος αναφέρ-
θηκε και στις εργασίες βελ-
τίωσης του οδοστρώματος 
στην ανατολική Εγνατία Οδό, 
καλώντας τους χρήστες να 
δουν πλέον την Εγνατία με 
άλλο μάτι.

«Σήμερα ολοκληρώσαμε 
μία προσπάθεια δύο ετών, μα-
ζί με τον Υφυπουργό κ Κα-
ραγιάννη, το ΔΣ της Εγνα-
τίας Οδού, τον πρόεδρό μας 
κ Κωνσταντόπουλο, κι είμα-
στε σε θέση να πούμε ότι ο 
ασφαλτοτάπητας, σε όλη την 
ανατολική Εγνατία βρίσκεται 
σε πολύ καλό και υψηλό επί-
πεδο… Κάναμε έργα συντή-
ρησης τα οποία δεν είχαν γί-
νει για περίπου 15 χρόνια και 
νομίζω ότι πρέπει να είμαστε 
πάρα πολύ ικανοποιημένοι και 
εμείς που τα υλοποιήσαμε αυ-
τά αλλά και ο κόσμος που θα 
τα χρησιμοποιήσει. 

Ένα χρόνο πριν,  είχαμε ξε-
κινήσει στον σταθμό Αρδανί-
ου, και με κάποιους από εσάς 
είχαμε συζητήσει ότι έμπαινε 
σε λειτουργία ένας σταθμός 
διοδίων, ενώ ο ασφαλτοτάπη-
τας δεν ήταν στο επίπεδο που 
θέλαμε. Το είχαμε παραδε-
χθεί τότε, διότι πάντα πρέπει 
να είμαστε ειλικρινείς. Σήμε-
ρα όμως έχουμε μία ποιότητα 
ασφαλτοτάπητα κι ολοκλη-

ρώσαμε αυτά που θέλαμε να 
κάνουμε».

Επιπλέον, αναφέρθηκε 
στο Egnatia Pass, το οποίο, 
όπως είπε, και στην περιοχή 
μας έχει πολύ μεγάλη επιτυ-
χία, ενώ εδώ κι ένα χρόνο, 
πανελλαδικά, έχουν εγγρα-
φεί 100.000 πολίτες ως συν-
δρομητές. 

«Αυτό είναι ένα πανευ-
ρωπαϊκό ρεκόρ, δηλαδή, πο-
λύ λίγες εταιρείες, έως κα-
μία, δεν έχει πετύχει σε τόσο 
μικρό χρονικό διάστημα να 
πουλήσει και να διοχετεύσει 
στην αγορά τόσους πολλούς 
πομποδέκτες. Για όσους εν-
διαφέρονται, μπορούν να 
βρουν δωρεάν τον πομπό 

στα σημεία εξυπηρέτησης, 
ενώ υπάρχουν και εκπτωτι-
κά πακέτα για τα διόδια». 

«Παγωμένοι» οι 
Σταθμοί Εξυπηρέτησης 
Αυτοκινητιστών

Ερωτηθείς από τη ΓΝΩΜΗ 
για το θέμα της δημιουργίας 
Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυ-

τοκινητιστών, που θα έπρεπε 
να είχαν δημιουργηθεί εδώ 
και χρόνια από την Εγνατία 
Οδό, αλλά για διάφορους λό-
γους δε δημιουργήθηκαν, ο κ 
Κουτσούκος παρέπεμψε στον 
ιδιώτη που θα αναλάβει τον 
δρόμο στο μέλλον. 

«Ο δρόμος βρίσκεται σε 
διαδικασία παραχώρησης, 
έχει ανακοινωθεί η παραχω-
ρησιούχος, η οποία έχει  την 
υποχρέωση να κατασκευάσει  
τους ΣΕΑ. Αρα, είναι δραστη-
ριότητα που η Εγνατία δεν θα 
την ολοκληρώσει ούτε θα την 
ξεκινήσει, προφανώς ο νέος 
παραχωρησιούχος  είναι αυ-
τος που θα την ξεκινήσει».

Κολλημένο το οδικό 
δίκτυο στη Σαμοθράκη

Αναφορικά με την προ-
γραμματική σύμβαση μετα-
ξύ Εγνατίας Οδού και Δήμου 
Σαμοθράκης για τη βελτίω-
ση του οδικού δικτύου του 
νησιού, από το 2020 ακόμη, 
ο διευθύνων σύμβουλος της 
Εγνατίας Οδού είπε πως έγι-
ναν προσπάθειες, πάντα στο 
πλαίσιο της νομιμότητας, να 
προχωρήσουν πιο γρήγορα 
κάποιες διαδικασίες, ωστό-
σο για γραφειοκρατικούς λό-
γους, ο τρόπος ανάθεσης των 
μελετών δεν εγκρίθηκε από 
τις αρμόδιες υπηρεσίες. Έτσι 
το θέμα προχωρά με την τυπι-
κή, αργή διαδικασία που αφο-
ρά στην εκπόνηση μελετών. 

Πρόσβαση στο ΠΓΝΑ μέσω Εγνατίας 
Οδού ως το καλοκαίρι του ’22 

ΤΉΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΉΣΉ ΕΝΟΣ ΠΑΓΙΟΥ 
ΑΙΤΉΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΑΠΟ 
ΤΉΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΉ Ο 
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΉΣ 
ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ  
                               
Ως τέλος του ’23 θα ολοκληρωθεί η 
παράκαμψη Προβατώνα 

Ο διευθύνων σύμβουλος της Εγνατίας Οδού Κωνσταντίνος Κουτσούκος 
σε δηλώσεις του από τα γραφεία της εταιρείας στην Αλεξανδρούπολη

Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο 
Αντιπεριφερειάρχης Έβρου Δημήτρι-
ος Πέτροβιτς για τη δέσμευση του Δι-
ευθύνοντος Συμβούλου της Εγνατίας 
Οδού Α.Ε. Κωσταντίνου Κουτσούκου 
αναφορικά με τη διάνοιξη σύνδεσης 
με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκο-
μείο Αλεξανδρούπολης (ΠΓΝΑ) και τη 
συνέχιση των εργασιών ολοκλήρωσης 
του κάθετου άξονα Ορμενίου – Αρδα-
νίου, σε συνάντηση που είχαν σήμερα 
στο γραφείο του.  

Ένα πάγιο αίτημα του Αντιπεριφε-
ρειάρχη Έβρου και των τοπικών φορέ-
ων, που εκφράστηκε και στη σύσκεψη 
των δύο ανδρών στις αρχές του 2020, 
προχωρά προς υλοποίηση. Ο κ. Κου-
τσούκος ενημέρωσε τον κ. Πέτροβιτς 
πως σύντομα θα ξεκινήσουν οι εργασίες 
κατασκευής εξόδου που θα διευκολύνει 
τη διακομιδή ασθενών στο ΠΓΝΑ. Επί-
σης, ανέφερε πως η δημοπράτηση για 
το έργο  ολοκλήρωσης της κατασκευής 
της οδικής παράκαμψης του οικισμού 

Προβατώνα θα πραγματοποιηθεί στις 
22 Φεβρουαρίου, στις 28 του μήνα θα 
γίνει η αποσφράγιση των προσφορών, 
ενώ η παράδοση του δρόμου σύμφω-
να με το χρονοδιάγραμμα εργασιών θα 
γίνει μέσα στο 2023. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου ευχα-
ρίστησε τον κ. Κουτσούκο για την αντα-
πόκριση και την άριστη συνεργασία στα 
έργα που είναι καθοριστικά για την ποι-
ότητα ζωής και την υγεία των πολιτών. 

Συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Πέτροβιτς
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Μια συλλογική εικαστική «ανά-
γνωση» του Ύμνου εις την Ελευθε-
ρίαν του Διονυσίου Σολωμού, στο 
Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπο-
λης.

Το Ιστορικό Μουσείο Αλεξαν-
δρούπολης και το Ίδρυμα Θρακικής 
Τέχνης και Παράδοσης στο πλαίσιο 
των εκδηλώσεων για τα 200 χρό-
νια από την έναρξη της Ελληνικής 
Επανάστασης του 1821, σας προ-
σκαλούν στην επίσημη παρουσίαση 
της συλλογικής εικαστικής έκθεσης 
«Ύμνος εις την Ελευθερίαν», την Πα-
ρασκευή 21 Ιανουαρίου στις 19:30 

στο Ιστορικό Μουσείο.
Θα ακολουθήσει ξενά-

γηση από την επιμελήτρια 
της έκθεσης Ίριδα Κρη-
τικού.

Χαιρετισμό θα απευ-
θύνουν ο Πρόεδρος του 
Ιστορικού Μουσείου Αλε-
ξανδρούπολης Νικόλαος 
Πινάτζης και ο Διευθυ-
ντής του Ιδρύματος Θρα-
κικής Τέχνης και Παράδο-
σης Ανδρέας Ματζάκος.

* Με βάση τα ισχύοντα 
μέτρα κατά της πανδημίας 
Covid-19, για την είσοδο 
στο μουσείο απαιτείται πι-
στοποιητικό εμβολιασμού 
ή νόσησης.

Αναμφίβολα το 2022 είναι η χρο-
νιά των περιφερειακών λιμένων, κα-
θώς σε αρκετά από αυτά θα ανακη-
ρυχθούν τα επενδυτικά σχήματα που 
θα αναλάβουν την εκμετάλλευσή 
τους. Σύμφωνα με νεότερες εκτιμή-
σεις, οι δεσμευτικές προσφορές για 
το λιμάνι της Καβάλας, που έχουν 
οριστεί στις 9 Φεβρουαρίου, ίσως 
λάβουν ολιγοήμερη παράταση.  Αντί-
στοιχα, οι δεσμευτικές προσφορές 

για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης 
αναμένονται τέλη Απριλίου και της 
Ηγουμενίτσας έως τα τέλη Ιουνίου.

Σημειώνεται ότι στα λιμάνια της 
Ηγουμενίτσας, της Αλεξανδρούπο-
λης και του Ηρακλείου, το Ταμείο 
εκχωρεί το 67%, ενώ στην Καβάλα 
υπο-παραχωρείται ο εμπορικός λι-
μένας «Φίλιππος Β’».

Τα επόμενα λιμάνια που οδεύουν 
προς αξιοποίηση είναι του Βόλου και 

της Κέρκυρας.
Τα σχήματα που διεκδικούν το λι-

μάνι της Αλεξανδρούπολης
Στον διαγωνισμό για την από-

κτηση του 67% του λιμένα Αλεξαν-
δρούπολης έχουν απομείνει τα εξής 
4 επενδυτικά σχήματα:

-QUINTANA INFRASTRUCTURE 
& DEVELOPMENT,

-Κοινοπραξία CAMERON S.A – 
GOLDAIR CARGO AE – BOLLORE 
AFRICA LOGISTICS,

-Κοινοπραξία INTERNATIONAL 
P O R T  I N V E S T M E N T S 
ALEXANDROUPOLIS, η οποία απαρ-
τίζεται από τις εταιρείες BLACK 
SUMMIT FINANCIAL GROUP – 
EUROPORTS – EFA GROUP και 
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ,

-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ-
ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ.
metaforespress.gr

Νέο χρονοδιάγραμμα 
για το διαγωνισμό 
για το λιμάνι 
Αλεξανδρούπολης

Θα συνεδριάσει εκ νέου 
το δημοτικό συμβούλιο 
∆ιδυμοτείχου
Την ερχόμενη Κυριακή για την εκλογή προεδρείου

 Θα συνεδριάσει εκ νέου το δημοτικό 
συμβούλιο Διδυμοτείχου την ερχόμενη 
Κυριακή (23/01) στις 11 το πρωί, για την 
εκλογή προεδρείου, μετά την απόφαση 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης να ακυ-
ρώσει την προηγούμενη διαδικασία, της 
9ης Ιανουαρίου, αποδεχόμενη την προ-
σφυγή τριών δημοτικών συμβούλων, 
που κατήγγειλαν ότι δεν τηρήθηκε η μυ-
στική ψηφοφορία, κατά τον τρόπο που 
ορίζει η σχετική εγκύκλιος. Όπως ανα-
φέρει η ΕΡΤ, στην επαναληπτική ειδική 
συνεδρίαση της ερχόμενης Κυριακής, η 
παράταξη του δημάρχου, Ρωμύλου Χα-
τζηγιάννογλου, προτίθεται να προσέλθει 
με συγκεκριμένη υποψηφιότητα μέλους 
της για τη θέση του προέδρου, παρό-
τι άφησε ανοιχτό το περιθώριο της εκ 
νέου στήριξης της υποψηφιότητας του 

ανεξάρτητου συμβούλου, Παρασκευά 
Τσολακίδη, «εφόσον ο ίδιος ξαναθέσει 
υποψηφιότητα και διαπιστωθεί εκ των 
προτέρων, σε συζητήσεις που θα γίνουν 
αυτές τις ημέρες, ότι θα υπάρξει συναί-
νεση και από τις άλλες παρατάξεις να 
τον ψηφίσουν», ανέφερε σε δηλώσεις 
του στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στην εκ-
πομπή «Άκου να δεις» ο κ. Χατζηγιάν-
νογλου. Όσον αφορά την ακυρωτική 
απόφαση της Αποκεντρωμένης, σημεί-
ωσε ότι όντως «η διαδικασία έγινε εκτός 
παραβάν, αφού οι σύμβουλοι σταύρω-
ναν τα ψηφοδέλτια έξω από αυτό, και με 
τον τρόπο αυτό δεν τηρήθηκε η μυστική 
ψηφοφορία». Παράλληλα, όπως είπε, 
δεν ήταν ορθή και η διαδικασία της κάθε 
παράταξης αναφορικά με τους υποψη-
φίους τους για το προεδρείο

Επίσημη παρουσίαση της έκθεσης 
«Ύμνος εις την Ελευθερίαν» 
Στο Ιστορικό Μουσείο 
Αλεξανδρούπολης

«θα πρέπει να σταματήσουν 
να ακούγονται φωνές που 
παραπληροφορούν»  
Τι δήλωσε ο βουλευτής Έβρου της Ν.Δ. Χρήστος  
Δερμεντζοπουλος, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στο 
Φυλάκιο

Κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ μας, 
συνιστά ο βουλευτής Έβρου της Ν.Δ., 
Χρήστος  Δερμεντζοπουλος, σχολιά-
ζοντας τις τελευταίες εξελίξεις που 
συμβαίνουν στις μεταναστευτικές δο-
μές στο Φυλάκιο.

Διευκρινίζοντας ο κ. Δερμεντζό-
πουλος,  ζητά από τους πολίτες να 
προσέχουν ποιοι τους επηρεάζουν 
και για ποιους λόγους αυτό συμβαίνει.

«Εγώ προσωπικά 
ήμουν αυτός που εί-
χα διαφωνήσει αρχι-
κά» τόνισε «και ενη-
μέρωσα τον κόσμο με 
ειλικρίνεια, όμως από 
δω και πέρα θα πρέ-
πει να σταματήσουν 
να ακούγονται φωνές 
που μιλάνε για  χιλιά-
δες μετανάστες γιατί 
παραπληροφορούν».

Ο βουλευτής 
Έβρου της ΝΔ  ξε-
καθάρισε ότι το ΚΥΤ  
θα παραμείνει με την 
ίδια δυναμικότητα, 
ενώ το ΠΡΟΚΕΚΑ θα 
είναι δυναμικότητας 
374 ατόμων κάτι που 

το δέχθηκαν όλες οι δημοτικές παρα-
τάξεις όπως ανέφερε.

Σχολιάζοντας τις συγκεντρώσεις 
των τελευταίων ημερών τόνισε, ότι 
ο καθένας έχει το δικαίωμα της δι-
αμαρτυρίας αρκεί να ξέρει το γιατί, 
στέλνοντας παράλληλα προειδοποί-
ηση σε αυτούς που ξεσηκώνουν τον 
κόσμο ότι παίζουν με την αγωνία του.

Ή ΉΜΕΡΟΜΉΝΙΑ – ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ          

Στον διαγωνισμό για την απόκτηση του 67% 
του λιμένα Αλεξανδρούπολης έχουν απομείνει 
τα εξής 4 επενδυτικά σχήματα



Η ΓΝΩΜΗ
20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2022  ΡΕΠΟΡΤΑΖ 7

Αμείωτος συνεχίζεται ο βα-
ρύς φόρος αίματος του πλη-
ρώνει η χώρα μας στην παν-
δημία του κορονοϊού, από τις 
αρχές Νοεμβρίου, οπότε ξε-
κίνησε ένα μεγάλο κύμα θα-
νατηφόρων κρουσμάτων που 
δεν λέει να κοπάσει. Σύμφω-
να με το iatropedia.gr, μόνο 
από την αρχή του χρόνου σχε-
δόν 1.500 άνθρωποι χάθηκαν 
από τις επιπλοκές της Covid σε 
όλη τη χώρα, ενώ χθες σε ένα 
24ωρο κατέληξαν στον θάνα-
το 101 άνθρωποι.

Στους 87 θανάτους βρέ-
θηκε την εβδομάδα αυτή ο 
κινούμενος μέσος όρος των 
θανάτων, αυξημένος κατά 17 
νεκρούς (22%)  σε σχέση με 
την προηγούμενη.

Μόνο τις τελευταίες 7 ημέ-
ρες, 590 ασθενείς έχασαν τη 
ζωή τους από επιπλοκές της 
Covid-19, ενώ από την αρχή 
του νέου χρόνου κατέληξαν 
1.425 συνάνθρωποί μας.

Το 81% των ασθενών που 
καταλήγουν έχουν ηλικία άνω 
των 65 ετών, ενώ το 18% ανή-
κει στην ηλικιακή ομάδα των 
40-64 ετών, σύμφωνα με τον 
ΕΟΔΥ.

Όλοι οι ασθενείς που κα-
ταλήγουν στον θάνατο έχουν 
βρεθεί σε ΜΕΘ εξαιτίας των 
επιπλοκών της παραλλαγής 
Δέλτα, που εμφανίζει βαρύ-
τερα συμπτώματα και συχνά 
θανατηφόρα, ενώ η συντριπτι-
κή πλειοψηφία των θανόντων 
ήταν ανεμβολίαστοι.

Στο ΠΓΝΑ, μέχρι σήμερα, 
από την έναρξη της πανδη-
μίας, καταγράφηκαν περίπου 
470 θάνατοι ασθενών, από την 
ευρύτερη περιοχή της ΑΜΘ. 

Τα θλιβερά «πρωτεία» 
στους θανάτους στην 
Ελλάδα ανά πόλη

Θλιβερά πρωτεία στους θα-
νάτους στην Ελλάδα κρατούν 
τα μεγάλα αστικά κέντρα της 
Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, 
αν και αναλογικά με τον πλη-
θυσμό της, η Κεντρική Μακε-
δονία έχει πολύ περισσότερους 
θανάτους από την Αττική.

Συγκεκριμένα από την αρχή 
της πανδημίας και μέχρι σήμε-
ρα 7.120 θάνατοι έχουν κατα-
γραφεί στην Κεντρική Μακε-
δονία και 6.737 στην Αττική, 
με πληθυσμό τετραπλάσιο 
από την Κεντρική Μακεδονία. 

Η Θεσσαλία έρχεται τρίτη με 
1.953 θανάτους.

Στις τελευταίες θέσεις των 
Περιφερειακών Ενοτήτων με 
κάτω από 500 νεκρούς, βρί-
σκονται η Κρήτη και η Ήπειρος 
αλλά και τα νησιά στα οποία 
καταγράφονται από την αρχή 
της πανδημίας λιγότεροι από 
200 νεκροί. 

Αναλυτικά οι θάνατοι 
ανά περιοχή 

Η Βόρεια Ελλάδα έχει τη 
μεγαλύτερη επιβάρυνση σε 
θανάτους σε όλη την πανδη-
μία και ακολουθεί η Θεσσαλία 
και η Αχαϊα.
Συγκεκριμένα, οι θάνατοι 
ανά πόλη είναι οι εξής:
Θεσσαλονίκη: 4011 θάνατοι
Λάρισα: 765
Σέρρες: 708

Πέλλα: 679
Αχαϊα: 602
Μαγνησία: 570
Πιερία: 562
Ημαθία: 530
Καβάλα:  415
Δράμα: 412
Κιλκίς: 364
Κοζάνη: 356
Καρδίτσα 331
Αιτωλοακαρνανία 330

Από 200 έως 300 θανά-
τους καταγράφουν: Κορινθία, 
Χαλκιδική, Ηράκλειο, Ξάνθη, 
Φθιώτιδα, Εύβοια, Τρίκαλα 
και Έβρος.

Από 100 έως 200 θανάτους 
σημειώνουν: Λέσβος, Δωδε-
κάνησα, Ροδόπη, Καστοριά, 
Ιωάννινα, Μεσσηνία, Κέρκυ-
ρα, Ηλεία, Αρκαδία, Αργολίδα, 
Βοιωτία και Χανά.

Από 100 θανάτους και κά-

τω: Θεσπρωτία, Κυκλάδες, 
Άγιο Όρος, Χίος, Σάμος, Γρε-
βενά, Πρέβεζα, Άρτα, Λευκάδα, 
Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Λακω-
νία, Φωκίδα, Ευρυτανία, Ρέ-
θυμνο και Λασίθι.

Υπό διερεύνηση βρίσκονται 

18.954 θάνατοι

Ελλάδα: 8η σε θανάτους 
την πρώτη εβδομάδα του 
νέου χρόνου σε ΕΕ & EEA

Σύμφωνα με στοιχεία που 
προέρχονται από το Ευρωπα-
ϊκό Κέντρο Λοιμώξεων (ECDC), 
η χώρα μας κατά την πρώτη 
εβδομάδα του νέου χρόνου 
μεταξύ 3/1/22 και 9/1/22 κα-
ταλαμβάνει την 8η θέση ανά-
μεσα στις χώρες της ΕΕ, με 44 
θανάτους την εβδομάδα ανά 
ένα εκατομμύριο πληθυσμού, 
μετά τη Βουλγαρία (πρώτη στη 
λίστα με 77 θανάτους) και άλ-
λες χώρες, όπως την Κροατία, 
Πολωνία, Ουγγαρία, Σλοβα-
κία κ.α.

Αξίζει να σημειωθεί πως 
στις τελευταίες θέσεις με τους 
λιγότερους θανάτους στην ΕΕ 
και ΕΕΑ βρίσκονται η Σουηδία 
και η Φινλανδία με 5 θανά-
τους την εβδομάδα ανά ένα 
εκατομμύριο πληθυσμού και η 
Ολλανδία με 4 θανάτους ανά 
ένα εκατομμύριο πληθυσμού.

Κ.Η.

Πάνω από 200 Εβρίτες έφυγαν από 
κορωνοϊό από την έναρξη της πανδημίας 

ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΜΘ, ΤΟΥΣ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ Ή ΚΑΒΑΛΑ ΜΕ 415 
ΑΠΩΛΕΙΕΣ  

Υπό διερεύνηση βρίσκονται 18.954 
θάνατοι  από την κυβέρνηση και καλεί σε 
έκτακτο δημοτικό συμβούλιο

Πανελλαδικά, υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές 
βρίσκονται 18.954 θάνατοι λόγω κορωνοϊού. Επιπλέον, 
στον εισαγγελέα βρίσκεται η έρευνα των υποθέσεων γύ-
ρω από τους θανάτους από επιπλοκές του κορωνοϊού, στο 
Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, μετά και τις μηνύσεις που κα-
τέθεσαν πολίτες οι οποίοι έχασαν συγγενικά τούς πρόσω-
πα. Πριν από περίπου μία εβδομάδα ο εισαγγελέας κάλεσε 
στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης τους καταγγέλ-
λοντες να καταθέσουν, ενώ αναμένεται το ίδιο να γίνει και 
για την διοίκηση του νοσοκομείου, σημειώνει το diktyo.gr.

Υπό διερεύνηση 18.964 θάνατοι 

«Ουσιαστικά προχωρά το 
σχέδιο της κυβέρνησης για 
αύξηση της χωρητικότητας. 
να ξεκαθαρίσουμε ότι του 
ΚΥΤ είναι μία δομή που ου-
σιαστικά διαχειρίζεται όλες 
τις γραφειοκρατικές διαδι-
κασίες, δεν υπάρχει μόνιμη 
διαμονή, ενώ στο προαναχω-
ρησιακό κέντρο κρατούνται 
πρόσφυγες και μετανάστες 
που δεν έχουν πάρει άσυλο 
και είναι προς απέλαση. Άρα, 
μιλάμε για μία μακρά διαμονή 
προσφύγων και μεταναστών 
στη δομή του ΠΡΟΚΕΤΑ» ση-
μείωσε χαρακτηριστικά.

«Αυτό που βλέπουμε εί-
ναι ένα σχέδιο της κυβέρνη-

σης που καθιστά την Ελλά-
δα «ασπίδα» της Ευρώπης, 
εγκλωβισμό χιλιάδων προ-

σφύγων και μεταναστών 
στον Έβρο και τα πέντε νη-
σιά του Ανατολικού Αιγαίου. 
Εξυπηρετεί την ανισοκατα-
νομή στις ευρωπαϊκές χώρες, 
αλλά και μία ανισοκατανομή 
στο εσωτερικό της χώρας» 
ανέφερε μεταξύ άλλων.

Για εμπαιγμό της τοπικής κοινωνίας έκανε 
λόγο η Αναστασία Γκαρά, βουλευτής Έβρου 
του ΣΥΡΙΖΑ

Την τελευταία εβδομάδα, 10-
16/01/22, στην Αλεξανδρούπο-
λη, το μέσο εβδομαδιαίο ιικό 
φορτίο των αστικών λυμάτων 
παρουσίασε αύξηση (+35%) σε 
σχέση με την προηγούμενη εβδο-
μάδα.

Αναλυτικά, την εβδομάδα 10 
έως 16 Ιανουαρίου 2022, παρα-
τηρήθηκαν αυξητικές τάσεις, σε 
σχέση με την εβδομάδα 3 έως 
9 Ιανουαρίου 2022, στο μέσο 
εβδομαδιαίο ιικό φορτίο του 
SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα 
των επτά από τις δώδεκα (7/12) 
περιοχές που ελέγχθηκαν από το 
Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας 
Λυμάτων (ΕΔΕΛ) του 
ΕΟΔΥ, πτωτικές τά-
σεις παρατηρήθηκαν σ ε 
μία περιοχή (1/12) του ΕΔΕΛ και 

σταθεροποιητικές τάσεις παρατη-
ρήθηκαν στις υπόλοιπες τέσσε-
ρεις (4/12) περιοχές που ελέγ-
χθηκαν από το ΕΔΕΛ.

Οι καθαρά αυξητικές τάσεις 
κυμάνθηκαν από +32% στο Βόλο 
μέχρι +281% στην Πάτρα. Το ιι-
κό φορτίο των αστικών λυμάτων 
παρέμεινε σταθερό στη Λάρισα 
(+8%), στην Ξάνθη (-10%), στα 
Ιωάννινα (-6%) και στην Περιφέ-
ρεια Αττικής (-6%). Μείωση στο 
ιικό φορτίο των αστικών λυμά-
των παρατηρήθηκε στη Θεσσα-

λονίκη (-31%).
Ξάνθη: Την τελευταία εβδο-

μάδα, 10-16/01/22, στην Ξάνθη, 
το μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο 
των αστικών λυμάτων παρέμεινε 
σταθερό (-10%) σε σχέση με την 
εβδομάδα 03-09/01/22.

Αλεξανδρούπολη:Την τελευ-
ταία εβδομάδα, 10-16/01/22, 
στην Αλεξανδρούπολη, το μέ-
σο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των 
αστικών λυμάτων παρουσίασε 
αύξηση (+35%) σε σχέση με την 
εβδομάδα 03-09/01/22.

Αυξημένο και πάλι το ιικό 
φορτίο των αστικών λυμάτων 
στην Αλεξανδρούπολη
Την τελευταία 
εβδομάδα 10-
16/01/22

«Eγκλωβισμός χιλιάδων 
προσφύγων και μεταναστών 
στον Έβρο»
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Ολοκληρώθηκαν από 
τα συνεργεία της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Αλε-
ξανδρούπολης οι εργασίες 
εγκατάστασης νέας παιδικής 
χαράς στον αύλειο χώρο του 
νηπιαγωγείου Απαλού.

Τα όργανα της παιδικής χα-
ράς είναι μια δωρεά της Ένω-
σης «Μαζί για το Παιδί», ενώ 
το δάπεδο ασφαλείας και οι 
εργασίες που έγιναν, πραγμα-
τοποιήθηκαν από την Τεχνική 
Υπηρεσία του Δήμου μας.

Το «Μαζί για το Παιδί» εί-
ναι μια Ένωση μη-κερδοσκο-
πικών σωματείων και ιδρυμά-
των, που εργάζονται, από το 
1996, για την ευημερία παι-
διών, νέων και οικογενειών 
που αντιμετωπίζουν τη φτώ-
χεια, την αναπηρία, την κακο-
ποίηση και την αρρώστια. Η 
Ένωση και τα μέλη της προ-
σφέρουν υπηρεσίες σε πε-
ρισσότερα από 30.000 παι-
διά στην Ελλάδα ετησίως. Με 
στόχο να βοηθάει παιδιά, νέ-
ους και οικογένειες άμεσα και 
αποτελεσματικά, η Ένωση έχει 

όραμα να λειτουργεί ως ένα 
πανελλαδικό δίκτυο αρμονι-
κής συνύπαρξης και συνερ-
γασίας μεταξύ των φορέων 
παιδικής προστασίας, συνερ-
γάζεται με περισσότερους από 
200 φορείς, σε όλη τη χώρα 
και κάνει πράξη τη φιλοσοφία 
της που συμπυκνώνεται στη 
ρήση «η ισχύς εν τη ενώσει». 

Συνεχίζονται 
οι εργασίες 
ανακατασκευής 79 
συνολικά παιδικών 
χαρών

Παράλληλα συνεχίζονται 
από τον Δήμο Αλεξανδρού-
πολης οι εργασίες ανακατα-
σκευής 79 συνολικά παιδικών 
χαρών στις Δημοτικές Ενότη-
τες Αλεξανδρούπολης, Φερών 
και Τραϊανούπολης.

Οι προβλεπόμενες παρεμ-
βάσεις που είναι ήδη σε εξέ-
λιξη και με την ολοκλήρωση 
των οποίων το σύνολο των 
παιδικών χαρών του Δήμου 
αποκτούν πιστοποιητικό σήμα 
καταλληλότητας, είναι οι εξής:

• Αποξήλωση των παλαιών 
οργάνων-παιχνιδιών που δεν 
πληρούν προδιαγραφές και 
αντικατάστασή τους με νέα 
πιστοποιημένα όργανα και το-
ποθέτηση οργάνων κατάλλη-
λων για ΑΜΕΑ, σε επιλεγμέ-
νες παιδικές χαρές

• Τοποθέτηση πιστοποι-
ημένων δαπέδων ασφαλεί-
ας, ή άμμου σε κάποιες πε-
ριπτώσεις

• Κατασκευή νέας περίφρα-
ξης όπου απαιτείται

• Τοποθέτηση νέου και συ-
ντήρηση υφιστάμενου αστι-
κού εξοπλισμού, όπως πα-
γκάκια και κάδοι , ενώ σε 

επιλεγμένες περιπτώσεις θα 
κατασκευαστούν κιόσκια

• Εγκατάσταση βρύσης 
όπου δεν υπάρχει

• Εγκατάσταση ιστών φω-
τισμού με αυτόνομα ηλιακά 
(φωτοβολταϊκά) φωτιστικά 
σώματα τεχνολογίας LED

• Πιστοποίηση από διαπι-
στευμένο φορέα της ορθής 
εγκατάστασης-τοποθέτησης 
των οργάνων σε συμμόρφω-
ση με τις απαιτήσεις ασφα-
λείας της σειράς πρότυπων 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 (17), ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1177 (18) και ΕΛΟΤ ΕΝ 
71-3 ή άλλων ισοδύναμων.

Νέα παιδική χαρά 
για τα παιδιά του Απαλού

ΑΠΟ ΤΉΝ ΕΝΩΣΉ «ΜΑΖΙ ΓΙΑ 
ΤΟ ΠΑΙΔΙ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΉΜΟ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΉΣ   

Συνεχίζονται οι εργασίες 
ανακατασκευής 79 συνολικά παιδικών 
χαρών σε Αλεξ/πολη, Φέρες, 
Τραϊανούπολη – Τι περιλαμβάνουν

Εντονη είναι η αντίδραση 
της παράταξης Τοψίδη μετά 
την τοποθέτηση του Παύλου 
Δαμιανίδη από τον Περιφερει-
άρχη ΑΜΘ Χρήστο Μέτιο για 
την αντικατάσταση της Εκτε-
λεστικής Γραμματέως της Πε-
ριφέρειας Ζωής Κοσμίδου, η 
οποία συνταξιοδοτείται.

Όπως αναφέρει σε σχετική 
ανακοίνωση: “Ο Χρήστος Μέ-
τιος επέλεξε έναν άνθρωπο με 
σαφείς καταβολές από το χώρο 
του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ (και μακρά 
θητεία στα κομματικά του όρ-
γανα και τις τοπικές επιτρο-
πές) και η επιλογή αυτή τον 
εκθέτει καθώς αποκαλύπτει τη 
«γύμνια» του και την απέλπιδα 
προσπάθεια του να «πιαστεί 

από όπου μπορεί».
Άλλως, για ποιο λόγο τον 

επέλεξε, αν όχι για να κάνει 
«ανοίγματα»; Άλλωστε, ο ίδιος 
ο κος Δαμιανίδης παραδέχτη-
κε ότι αποδέχτηκε τη θέση όχι 
επειδή συμφωνεί πολιτικά με 
τον κο Μέτιο, αλλά επειδή στη 
διοίκησή του συμμετέχουν άλ-
λοι δύο αντιπεριφερειάρχες 
που προέρχονται από τον χώ-
ρο του ΚΙΝΑΛ!

Την ίδια ώρα καταρρίπτεται  
και ο «μύθος» που κομίζει στα 
τοπικά ΜΜΕ ο πρόεδρος του 
Περιφερειακού Συμβουλίου και 
βασικό στέλεχος της παράτα-
ξης του κου Μέτιου, Χρήστος 
Παπαθεοδώρου λέγοντας ότι 
«στις επόμενες εκλογές ο χώ-

ρος μας θα εκπροσωπηθεί από 
την Νέα Περιφερειακή Αναγέν-
νηση».

Ποιος είναι άραγε ο «χώ-
ρος» του κου Μέτιου, που τό-
σο εύκολα, αλλά πάντα α λα 

κάρτ, χρησιμοποιεί τη σημαία 
της Νέας Δημοκρατίας;

Ας απαντήσει και σε όσους 
δεν ξέρουν γιατί για μας, τα 
πράγματα πλέον είναι απολύ-
τως ξεκάθαρα: Ο Χρήστος Μέ-

τιος δημιουργεί μία πολιτική 
«ντισκοτέκ» στην οποία «χίλιοι 
καλοί χωράνε» αρκεί να υπη-
ρετούν την δική του πολιτική 
σκοπιμότητα, δηλαδή την πα-
ραμονή στην εξουσία.

Ωστόσο, θα πρέπει να γνω-
ρίζει ότι μπορείς να εξαπατάς 
λίγους για πολύ καιρό, πολ-
λούς για λίγο καιρό, αλλά όχι 
όλους για πάντα.

Εμείς ευχόμαστε «καλή στα-
διοδρομία» στον κο Δαμιανίδη 
και όσο για τον Χρήστο Μέτιο, 
αναμένουμε την απάντηση που 
θα του δώσουν οι πολίτες της 
ΑΜΘ στις εκλογές του 2023. 
Και αυτή θα είναι ένα μεγάλο 
και ξεκάθαρο «ΟΧΙ» στην αι-
σχίστου είδους πολιτική που 
εφαρμόζει, θεωρώντας ότι 
απευθύνεται σε αφελείς.

Η Περιφερειακή Σύνθεση θα 
συνεχίσει να υπηρετεί τις αρχές 
και τις αξίες της που βασίζονται 
στην πολιτική σκέψη και όχι σε 
πολιτικάντικες κινήσεις.

Η Περιφερειακή Σύνθεση 
συνεχίζει να λειτουργεί με τον 
άνθρωπο στο επίκεντρο και 
στόχο την ανάπτυξη της Περι-
φέρειας Ανατολικής Μακεδο-
νίας Θράκης”.

 

Περιφερειακή Σύνθεση: Ο κ. Μέτιος 
χρησιμοποιεί αλά καρτ τη σημαία της Ν∆
Μία “πολιτική ντισκοτέκ” δημιουργεί ο 
Περιφερειάρχης, μετά και την τοποθέτηση 
του προερχόμενου από το ΚΙΝΑΛ Π. 
Δαμιανίδη, αναφέρει η ανακοίνωση Τοψίδη
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Ο συγκλονιστικός θεατρι-
κός μονόλογος της «Κυράς της 
Ρω» παρουσιάζεται το Σάββα-
το 22 Ιανουαρίου στο Δημοτι-
κό Θέατρο Αλεξανδρούπολης 
σε σκηνοθεσία Σταύρου Λίτινα, 
εμπμνευσμένο από το ομώνυ-
μο βιβλίο του Γιάννη Σκαραγκά 
που κυκλοφορεί από τις εκδό-
σεις Κριτική.

Η παράσταση βασίζεται 
στην ομώνυμη νουβέλα του 
βραβευμένου Γιάννη Σκαρα-
γκά, και είναι εμπνευσμένη από 
τη ζωή της Δέσποινας Αχλα-
διώτη, της ελληνίδας χήρας 
που έγινε γνωστή ως Κυρά της 

Ρω από το όνομα του μικρού 
νησιού, στο οποίο έζησε μόνη 
από τον Δεύτερο Παγκόσμιο 
Πόλεμο μέχρι τα βαθιά γερά-
ματά της. Μετά την Τουρκική 
εισβολή στην Κύπρο, η Δέσποι-
να Αχλαδιώτη έγινε μια ηρωική 
φυσιογνωμία.

Ελάτε να ζήσουμε μαζί μια 
σπάνια θεατρική εμπειρία, φω-
τίζοντας από την αρχή τη ζωή 
μιας γυναίκας που έγινε θρύ-
λος μέσα από την ελπίδα, τη 
γενναιότητα και την εξαιρε-
τική της τρυφερότητα. Η Κυ-
ρά της Ρω είναι μια αξέχαστη 
παράσταση που τιμά όλα όσα 

αντιπροσωπεύει η κοινή μας 
ανθρωπιά. Πρόκειται για μια 
διαχρονική ιστορία για γυναί-
κες που αγωνίζονται να βρουν 
τη θέση τους σε έναν κόσμο 
χωρίς μνήμη και χώρο για αυ-
τές.

Γραμμένο με ιδιαίτερη ποι-
ητικότητα, συμπόνια και χιού-
μορ, και με τον αέρα της κα-
θηλωτικής ερμηνείας της 
Φωτεινής Μπαξεβάνη, η Κυ-
ρά της Ρω είναι μια συγκλονι-
στική παράσταση που ξεκινά 
από μια εποχή και έναν τόπο 

για να περιγράψει μια παναν-
θρώπινη ιστορία.

Η Κυρά της Ρω θα κάνει 
την καρδιά σας να χτυπήσει 
δυνατά.

Το έργο παρουσιάστηκε σε 
διαφορετικές παραστάσεις και 
εκτός Ελλάδας, στην Κύπρο, 
στις ΗΠΑ και στην Αυστραλία. 
Η παράσταση παρουσιάζεται 
σε νέα σκηνοθεσία του Σταύ-
ρου Λίτινα.

Ο θεατρικός μονόλογος Η 
Κυρά της Ρω του Γιάννη Σκα-
ραγκά τελεί υπό την αιγίδα:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Το ομώνυμο βιβλίο "Η Κυρά 
της Ρω" του Γιάννη Σκαραγκά 
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 

Κριτική.
Facebook: Η Κυρά της Ρω 

- The Lady of Ro / Θεατρική 
Παράσταση

Instagram: kyratisro_
theladyofro 

“Η Κυρά της Ρω” έρχεται στο 
∆ημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης 

ΣΕ ΣΚΉΝΟΘΕΣΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥ 
ΛΙΤΙΝΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 
22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   

Ο θεατρικός μονόλογος που θα κάνει 
την καρδιά μας να χτυπήσει δυνατά… 
Στον ομώνυμο ρόλο η Φωτεινή 
Μπαξεβάνη

Η Ένωση Σεναριογράφων 
Ελλάδος υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, της Περιφέ-
ρειας Αττικής και της Unesco, 
με την υποστήριξη του θεα-
τρικού τμήματος  Τέχνης Πο-
λιτεία-Λόφος Κολωνού και τη 
συμμετοχή των Δήμων Αλε-
ξανδρούπολης, Ανατολικής 
Σάμου, Άργους, Άρτας, Βέ-
ροιας, Βόλου, Δράμας, Έδεσ-
σας, Θέρμης, Θεσσαλονίκης, 
Ιωαννίνων, Καλαμάτας, Κομο-
τηνής, Κορίνθου, Λειβαδιάς, 
Λάρισας, Μεσολογγίου, Νά-

ουσας, Πάτρας, Πύργου, Τε-
μπών, Τρικάλων, Τρίπολης, 
Φλώρινας, Χαλκίδας, Χανίων 
κ.ά. προκηρύσσει Πανελλή-
νιο Διαγωνισμό Συγγραφής 
και Ερμηνείας Πρωτότυπου 
Μονολόγου διάρκειας έως 
15 λεπτών.

Με απόφαση του Διοικη-
τικού Συμβουλίου η Ένωση 
Σεναριογράφων Ελλάδος με-
τά από 5 συναπτά έτη διορ-
γάνωσης των επιτυχημένων 
διαγωνισμών συγγραφής θε-
ατρικών έργων με την υπο-
στήριξη του ιδρύματος Μιχά-

λης Κακογιάννης αποφάσισε 
να καινοτομήσει και να συμ-
βάλει στην ενίσχυση της Ελ-

ληνικής Θεατρικής Δημι-
ουργίας προσφέροντας την 
ευκαιρία σε νέους συγγρα-

φείς και συγγραφείς/ερμη-
νευτές να παρουσιάσουν τις 
προσωπικές τους δημιουρ-
γικές ανησυχίες υπό μορφή 
θεατρικών μονολόγων στον 
υπαίθριο αρχαιολογικό χώ-
ρο της Ακαδημίας Πλάτωνος.

Από την 1η Νοεμβρίου 
2021 μέχρι την  4η Απριλί-
ου 2022, προκειμένου οι εν-
διαφερόμενοι να μετάσχουν 
στην προκριματική φάση κα-
λούνται να υποβάλλουν συμ-
μετοχή, όπου θα αναφέρουν 
και τον τόπο διαμονής τους, 
πραγματοποιώντας κατοχύ-
ρωση του μονολόγου τους 
στην ΕΣΕ (τύπος έργου: Μο-
νόλογος επί σκηνής), στη δι-
εύθυνση:

https://senariografoi.gr/

gr/screenplays/screenplays-
registration/

Για πρώτη φορά οι προ-
κριματικοί θα λάβουν χώρα 
σε πόλεις ανά της ελληνική 
επικράτεια, μεταξύ αυτών 
και στην Αλεξανδρούπολη. 
Οι διακριθέντες σε κάθε το-
πική προκριματική φάση (7-
17 Απριλίου 2022) θα προ-
κριθούν εις τον ημιτελικό που 
θα διεξαχθεί στην Αθήνα με-
τά το Πάσχα 2022.

Για περισσότερες πληρο-
φορίες ή διευκρινίσεις επι-
σκεφτείτε τον διαδικτυακό 
ιστότοπο senariografoi.gr 
ή επικοινωνήστε στο email 
info@senariografoi.gr ή στο 
τηλέφωνο 6932089819.

Πανελλήνιος διαγωνισμός συγγραφής και 
ερμηνείας πρωτότυπου μονολόγου επί σκηνής
Με τη συμμετοχή και του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης

Θα παρουσιαστεί για ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ στην 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

το ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 στις 9μ.μ. 
στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Τιμές εισιτηρίων: Προπώληση 10 € Ταμείο 13 €
Πληροφορίες – Κρατήσεις: 2311825788 - 2310842509
Προπώληση: Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης Τ. 2551 

022808
Η παράσταση πραγματοποιείται με την τήρηση όλων των 

προβλεπόμενων μέτρων που συστήνει το Υπουργείο Υγείας.
- Η είσοδος επιτρέπεται με χρήση μάσκας και για ηλι-

κίες 4 έως 17 ετών: με self test 24ώρου για άτομα άνω 
των 18 ετών: με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποι-
ητικό νόσησης

Info
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Αναλύσεις

Πόσο μακριά είναι η Ουκρανία;

Ο
ι συζητήσεις μεταξύ ΗΠΑ - Ρω-
σίας αφενός και ΝΑΤΟ - Ρωσίας 
αφετέρου επανέφεραν στο προ-
σκήνιο το ουκρανικό πρόβλημα 
σε μια κρίσιμη καμπή του για την 
ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή 

που αγγίζει και τη χώρα μας, μετά τη Συμφω-
νία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA) 
με τις ΗΠΑ και ιδιαίτερα μετά την πρόσφατη 
επέκτασή της. Όλοι στη Δύση γνωρίζουν τις αι-
τίες της ουκρανικής κρίσης, επομένως και την 
επίλυσή της, όμως όλοι επιχειρούν επικαλού-
μενοι αρχές και αξίες να αποπροσανατολίσουν 
τους λαούς από τις πραγματικές σκοπιμότητες 
που υποκινεί το ενδιαφέρον τους. Μάλιστα οι 
αιτίες δεν αφορούν μόνον την Ουκρανία αλλά 
και ολόκληρο το πεδίο των "βελούδινων επανα-
στάσεων" στις πρώην σοβιετικές Δημοκρατίες.

Οι αιτίες θα πρέπει να αναζητηθούν στη δι-
άλυση των πολυεθνικών κρατών στα όρια των 
Δημοκρατιών τους (Γιουγκοσλαβία, ΕΣΣΔ), που 
διατήρησαν άθικτο το διοικητικό μηχανισμό 
και μπόρεσαν να συνεχίσουν να λειτουργούν, 
εγκλώβισαν όμως τα σπέρματα της μελλοντικής 
τους διάλυσης με τις πολυπληθείς μειονότητες. 
Διότι άλλες ήταν οι συνθήκες και τα κριτήρια 
της οριοθέτησης των ομόσπονδων Δημοκρατι-
ών σε ένα πολυεθνικό κράτος και άλλες οι συν-
θήκες με την ανεξαρτητοποίησή τους, όταν η 
πολυεθνικότητα αναδείχθηκε σε μοχλό παρέμ-
βασης τρίτων. Αυτό π.χ. συνέβη στη Γιουγκο-
σλαβία, όπου ο Τίτο είχε χαράξει τα όρια των 
ομόσπονδων Δημοκρατιών κατά τρόπο ώστε 
να αποδυναμώσει την κυρίαρχη εθνότητα των 
Σέρβων, με αποτέλεσμα πολυάριθμοι σερβικοί 
πληθυσμοί να εγκλωβιστούν παντού. Με ανά-
λογο τρόπο χαράχτηκαν και στην ΕΣΣΔ τα σύ-
νορα των Δημοκρατιών της. 

Ο Λένιν είχε ως πρώτο μέλημα την καταπο-
λέμηση του μεγαλορωσικού σοβινισμού γιαυτό 
και σε όλες τις πρώην σοβιετικές Δημοκρατίες 
υπάρχουν πολυπληθείς ρωσικές μειονότητες, 
όπως στην Ουκρανία .Με τη διαφορά ότι μεγα-
λύτερες δυνατότητες παρέμβασης είχε η Δύση 
στη Γιουγκοσλαβία με την υποκίνηση των εθνι-
κισμών παρά στην πρώην σοβιετική επικράτεια, 
που η Μόσχα θεωρεί ως «εγγύς εξωτερικό» και 
έχει την ευθύνη της ασφάλειας των ρωσικών 
πληθυσμών. Γιαυτό η «εισβολή» της Δύσης εκεί 
γίνεται πάντα στο όνομα αρχών, τις οποίες ο 
Ούλριχ Μπεκ αποκαλούσε «γλωσσικά ερείπια»: 
«Με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, έγραφε, 
σκεπτόμαστε και δρούμε με βάση γλωσσικά 
ερείπια, στα οποία παντού εμφωλεύουν, επωά-
ζονται και εγκαθίστανται νέες πραγματικότητες, 
πίσω από τις αστραφτερές προσόψεις των λέξε-
ων». Αυτό συμβαίνει σήμερα και στην Ουκρανία! 

Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το 2014 ο 
εκλεγμένος πρόεδρος Γιαννουκόβιτς και η κυ-
βέρνησή του αποκαθηλώθηκαν βίαια από το 
ναζιστικό ένοπλο «Δεξιό Τομέα» και το εθνι-
κοσοσιαλιστικού κόμμα «Ελευθερία» που ηγού-
νταν των διαδηλωτών, με την ενθάρρυνση της 
Γερμανίας και των ΗΠΑ, με τη φυσική παρουσία 
μάλιστα στα οδοφράγματα της πλατείας Μει-
ντάν του Γερμανού ΥΠΕΞ Βεστέβερλε, ευρω-
παίων και Αμερικανών αξιωματούχων. Για ποιό 
λόγο; Ο εκλεγμένος πρόεδρος της Ουκρανίας 
αρνήθηκε τη σύνδεση της χώρας του με την 
ΕΕ, προκρίνοντας την τελωνειακή ένωση που 
προωθούσε η Ρωσία με πρώην Σοβιετικές Δη-
μοκρατίες. Γιαυτό οι αρχές που επικαλείται η 
Δύση ως μέσον διείσδυσης , προσομοιάζονται 
με "γλωσσικά ερείπια". Διότι αποκρύπτουν τις 
πραγματικές σκοπιμότητες 

Όμως την αλαζονεία της Δύσης, δείγμα της 
αποικιοκρατικής της αντίληψης, αναδεικνύει η 
μη τήρηση της συμφωνίας ανάμεσα στον πρό-
εδρο Μπους και τον τότε ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Μπέ-
ϊκερ με τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, σύμφωνα με 
την οποία το ΝΑΤΟ δεν θα επεκτείνονταν ούτε 
"εκατοστό προς τα ανατολικά", προκειμένου ο 
Γκορμπατσόφ να συναινέσει στην επανένωση 
της Γερμανίας και στην ένταξή της στο ΝΑΤΟ, η 
οποία παραβιάστηκε στις τρεις διευρύνσεις του 
ΝΑΤΟ. Συμφωνία που επιβεβαιώθηκε πλήρως 
από τα επίσημα αρχειακά έγγραφα τα οποία 
διακοίνωσαν οι ΗΠΑ στο τέλος του 2017, από 
τις επανειλημμένες αναφορές του Νόαμ Τσόμ-
σκι στο βιβλίο του "Ποιός κυβερνά τον κόσμο;" 
(Πατάκης 2017, σελ. 254, 309, 390, 407) αλ-
λά και από το πρόσφατο άρθρο του Μιχάλη 
Κωσταράκου, επίτιμου Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και τ. 
Προέδρου της Στρατιωτικής Επιτροπής της Ε.Ε, 
("Η 'ρωσική αρκούδα' και ξύπνησε και θυμάται", 
Καθημερινή, 6/1/2022), στο οποίο καταθέτει την 
προσωπική του γνώση και εμπειρία.

Όμως, γιατί ενώ χαρακτηριστικό του Ψυχρού 
πολέμου ήταν η σταθερότητα, το πέρας του ση-
ματοδότησε την αστάθεια σε ευρασιατικό επίπε-
δο; Αυτό οφείλεται στην ιστορική πρωτοτυπία 
του που καθορίζει τις εξελίξεις, χωρίς μάλι-
στα ορατό χρονικό ορίζοντα. Ενώ μέχρι τότε η 
ιστορική εμπειρία μας δίδαξε ότι η αναθεώρη-
ση των συνόρων των κρατών συντελείται στην 
διάρκεια του πολέμου και επισφραγίζεται με τις 
συνθήκες ειρήνης που ακολουθούν τη λήξη των 
εχθροπραξιών, με τον Ψυχρό Πόλεμο συνέβη 
ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, προηγήθηκε η 
«συνθηκολόγηση» της ΕΣΣΔ,  με την υπογραφή 
της διάλυσης του Συμφώνου της Βαρσοβίας κα-
τά τη σύνοδο κορυφής της ΔΑΣΕ το Νοέμβριο 
του 1990  στο Παρίσι και ακολούθησαν οι συ-
νέπειες της ψυχροπολεμικής σύγκρουσης που 
είχε λήξει, δηλαδή μετά τη συνθηκολόγηση οι 
νικητές σπεύδουν να πάρουν τα "λάφυρα" τους, 
όπως συμβαίνει στην Ουκρανία και όχι μόνον. 
Γιαυτό, ενώ οι συνθήκες ειρήνης οριοθετούν το 
μέγεθος των συνεπειών του πολέμου, οι συνέ-
πειες του Ψυχρού πολέμου είναι απροσδιόρι-
στες και ανοικτές σε μέγεθος και σε διάρκεια 
και θα καθορίζουν τις διεθνείς εξελίξεις μέχρις 
ότου αναδειχθούν δυνάμεις που θα εξισορρο-
πήσουν την αμερικανική υπεροπλία. 

Και η Ελλάδα; Είναι βέβαιο ότι με αφορμή το 
ουκρανικό ζήτημα, η Ελλάδα, με την Συμφωνία 
Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA) το 
2020  με τις ΗΠΑ και ιδιαίτερα με την πρόσφατη 
επέκτασή της, αφέθηκε εξ ολοκλήρου στις δια-
θέσεις των ΗΠΑ εναντίον της Ρωσίας, με αιχμή 
τη βάση της Αλεξανδρούπολης. Στα πλαίσια της 
επέκτασης της MDCA  προτάθηκε στην Ουάσιν-
γκτον λίστα 23 τοποθεσιών, δηλαδή ολόκλη-
ρη η χώρα, προκειμένου να επιλέξει. Ενεπλάκη 
δηλαδή η Ελλάδα στους πολεμικούς ανταγω-
νισμούς ΗΠΑ - Ρωσίας, οικειοποιήθηκε το πρό-
βλημα της Ουκρανίας, χωρίς να μπορεί η ίδια 
να επικαλεσθεί αιτιάσεις εναντίον της Μόσχας.

 Όμως χειρότερο όλων, είναι το γεγονός ότι 
η εξωτερική πολιτική της χώρας μας χειραγω-
γείται από τις ΗΠΑ (και άλλες δυνάμεις, όπως 
η Γαλλία) μέσα από την όξυνση των ελληνο-
τουρκικών σχέσεων, διαπίστωση που εύλογα 
δημιουργεί το ερώτημα αν η πορεία τους εξυ-
πηρετεί τα εθνικά συμφέροντα ή των υποβολέ-
ων μας. Διότι στις συνθήκες ρευστότητας που 
πυροδότησε στην ευρύτερη περιοχή το τέλος 
του Ψυχρού πολέμου, όπως προαναφέρθηκε, 
τα εθνικά μας συμφέροντα εξυπηρετούνται με 
την επίλυση των προβλημάτων με τη γείτονα 
και την σταθερότητα και όχι με την όξυνσή τους.

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΚΡΟΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

Επιφυλλίδες 
Μαζί σας κάθε Πέμπτη

«Το κράτος υπηρέτης… 
του πολίτη» 

Η μονιμότητα των Δημοσίων Υπαλλήλων θεσμο-
θετήθηκε και κατοχυρώθηκε το 1911 επί Ελευθερίου 
Βενιζέλου. Πιο μπροστά δεν υπήρχε το δικαίωμα της 
μονιμότητας και με κάθε αλλαγή κυβέρνησης οι δημό-
σιοι υπάλληλοι απολύονταν και οδυρόμενοι διαμαρτύ-
ρονταν που έχασαν την εργασία τους επί της Πλατείας 
Κλαυθμώνος, εξ ου και το όνομα αυτής της Πλατείας.

 Σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι μας περισσεύουν. 
Υπάρχουν υπηρεσίες χωρίς καν αντικείμενο για ορι-
σμένους υπαλλήλους.

 Οι προσλήψεις στο Δημόσιο, δεν γίνονται με αξιο-
κρατικά κριτήρια. Τα προσόντα αυτών των υπαλλήλων 
που προσλαμβάνονται σε δημόσιες θέσεις, έρχονται 
σε δεύτερη μοίρα. Οι 
προσλήψεις γίνονται 
με καθαρά κομματι-
κά κριτήρια. Τη θέση 
δεν την καταλαμβάνει 
ο ικανότερος με αξι-
οκρατική διαδικασία 
επιλογής, αλλά αυτός 
με την πολιτική από-
χρωση… Έτσι εξηγείται 
και η χαμηλή απόδοση 
των Δημοσίων Υπαλ-
λήλων και οι Δημόσιες 
Υπηρεσίες να στερού-
νται από ικανό προσω-
πικό, με αποτέλεσμα να 
μη προωθούνται οι δημόσιες λειτουργίες… 

 Το Σύνταγμα του1911, το άρθρο που προέβλεπε τη 
μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων για τον καιρό 
του, ίσως να ήταν επιτακτική ανάγκη, γιατί οι τότε με-
ρικές χιλιάδες των υπαλλήλων στο Δημόσιο υφίστατο 
έναν απίστευτο πόλεμο νεύρων και ένα συνεχή διωγ-
μό κατά τα κέφια της κάθε κυβέρνησης…

 Σήμερα αυτό το φαινόμενο κάπως έχει ξεπεραστεί, 
αλλά δεν έπαψε ο Δημόσιος τομέας να νοσεί και να 
είναι τομέας ισόβιας απασχόλησης ψηφοφόρων και 
μάλιστα, βρισκόμαστε σε μια εποχή που πασχίζει η χώ-
ρα μας να εκσυγχρονιστεί.   

 Πρέπει να βρεθεί, από κοινού όλων των κομμάτων, 
ένας αδιάβλητος και αξιοκρατικός τρόπος πρόσληψης 
υπαλλήλων και να υπάρξει άρση της μονιμότητας, του-
λάχιστον για κάποιες κατηγορίες υπαλλήλων που δεν 
είναι τελικά άξιοι γι’ αυτή τη «θέση».   

 Εγώ προτείνω, η μονιμότητα των δημοσίων υπαλ-
λήλων να σταματήσει για προσλήψεις που θα γίνονται 
από αυτό το χρονικό διάστημα και μετά. Να μην αρ-
θεί η μονιμότητα των ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων, 
αφού κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε μεγάλο κοινωνικό 
πρόβλημα. Έτσι και το Κράτος θα σεβαστεί το Νόμο 
που το ίδιο θέσπισε το 1911. 

 Η Οικονομία μας δεν αντέχει άλλο. Δεν μπορεί να 
συντηρεί τόσους πολλούς δημόσιους υπαλλήλους και 
συνταξιούχους. Γι’ αυτό θα πρέπει να βρεθούν κίνητρα 
που θα κάνουν τους δημόσιους υπαλλήλους να παρά-
γουν έργο. Αν και για μένα, οι ίδιοι οι δημόσιοι υπάλλη-
λοι φταίνε για την υπερσυσσώρευση προσωπικού στο 
Δημόσιο, γιατί δεν αποδίδουν έργο όσο θα έπρεπε…

ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ 
ΧΑΒΙΑΡΑ
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ΑΔΑ: ΨΝΨΠΟΡΥΤ-ΑΨΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 
ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016 για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «Έργα συ-

μπλήρωσης δικτύων αποχέτευσης όμβριων υδάτων στην πόλη Ορεστιάδας»  
Α.Π.:61/14-01-2022

(1) Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, προκηρύσσει βάσει της με 
αρ. 101/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), Ανοικτή Διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Έργα συμπλή-
ρωσης δικτύων αποχέτευσης όμβριων υδάτων στην πόλη Ορεστιάδας»  CPV: 45232130-2 - Κατασκευαστικές 
εργασίες για σωληνώσεις όμβριων υδάτων, με προϋπολογισμό 2.890.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. Το έργο συ-
ντίθεται από εργασίες που ανήκουν στην κατηγορία των Υδραυλικών έργων  με προϋπολογισμό 2.815.450,75 
ευρώ (χωρίς αναθεώρηση, απολογιστικές εργασίες και Φ.Π.Α.)

(2) Αναθέτων Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α. Ορεστιάδας/Διοικητικό Συμβούλιο Δ.Ε.Υ.Α.Ο.
(3) Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κυρίου του έργου και του Ταμεί-
ου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του 
Υπουργείου Εσωτερικών και από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Ο. Το έργο είναι ενταγμένο (αρ. πρωτ. 18262/30-09-
2020) στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και είναι εγγεγραμμένο στον Κ.Α. 15.92.0055 δαπάνη 2.499.500,00 
ευρώ (πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) & στον Κ.Α.15.92.0058 δαπάνη 390.500,00 ευρώ (ιδία συμμετοχή) του 
προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΟ έτους 2021.

(4) Είδος σύμβασης: Έργο
(5) Διάρκεια Σύμβασης: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από 

την ημέρα υπογραφής της σύμβασης
(6) Κριτήριο κατακύρωσης: Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οι-

κονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
(7) Σύστημα δημοπράτησης: Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβλη-

θεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ.2α του ν.4412/2016.
(8) Γλώσσα του Διαγωνισμού: Ελληνική
(9) Αντικείμενο της σύμβασης: Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης όμβριων υδά-

των στην πόλη της Ορεστιάδας με σκοπό την αναβάθμιση της αντιπλημμυρικής προστασίας. Αποτελείται από 
δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων, φρεάτια υδροσυλλογής, κεντρικά φρεάτια βρόχινων νερών και κιβωτοειδή οχετό.

(10) Τόπος εκτέλεσης του έργου: Δήμος Ορεστιάδας, Δημοτική Ενότητα Ορεστιάδας, πόλη Ορεστιάδας
(11) Δικαίωμα συμμετοχής:  
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται έργα Κα-

τηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμ-
βαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

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

Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η 
Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς 
των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσ-
σουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.

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

παρ. 1 (γ) και (ε)  του άρθρου 76 (χρήση άρθρου 305) του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προ-

σφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να 
εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

(12) Διαδικασίες προσφυγών: Αρμόδιο όργανο για την εξέταση προσφυγών είναι η Αρχή Εξέτασης Προ-
δικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).

Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Θηβών 196-198,  Άγ. Ιωάννης Ρέντης, 18233
Ηλ. Ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Δ/νση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr 
(13) Εγγυήσεις:  Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, απαιτείται εγγύηση συμμετοχής η οποία απευθύνε-

ται στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ορεστιάδας ύψους 2% επί της εκτιμώμενης αξίας του προ-
ϋπολογισμού μελέτης χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή ποσού 57.800,00 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον δεκατρείς (13) μήνες 
και τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ήτοι μέχρι τις 
17/04/2023.

(14) Διάθεση στοιχείων Διαγωνισμού: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στο δημόσιο προσβάσιμο χώρο της πύλης www.promitheus.gov.gr, κα-
θώς και στην ιστοσελίδα του αναθέτοντα φορέα www.deyao.gr 

(15) Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονι-
κών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος 
ύστερα από κανονική προθεσμία των προβλεπόμενων ημερών από την ανάρτησή του και τη δημοσίευση περί-
ληψης της διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο. 

(16) Αύξων Αριθμός Συστήματος του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: «184557»
(17) Λήξη Υποβολής Ηλεκτρονικών Προσφορών στην διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: (Παρασκευή) 

18/02/2022 και ώρα 15:00 μμ
(18) Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Προσφορών:(Παρασκευή) 25/02/2022 και ώρα 10:00 πμ
(19) Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
(20) Πληροφορίες: Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το Πρότυπο τεύχος Διακήρυξης Ανοικτής 

Διαδικασίας για τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργων κάτω του ορίου, του Ν.4412/2016, της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης και να λάβουν πληροφορίες για το 
διαγωνισμό από τα γραφεία του Αναθέτοντα φορέα και στο τηλέφωνο 2552023474 κος Μίντζιας Αναστάσιος 
και 2552081882 κα Χατζηβασιλείου Ειρήνη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

(21) Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ο.

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ 
       Δ.Ε.Υ.Α. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

            ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 Με την 10η εξ’ αναβολής αγωνι-
στική έπεσε η αυλαία του α’ γύρου 
στον 1ο όμιλο της Γ’ Εθνικής. Φυσικά 
απομένει το ματς της Δόξας Δράμας 
με τον Απόλλωνα Παραλιμνίου για να 
ολοκληρωθεί και τυπικά.

Άρης Αβάτου και Ορφέας Ξάνθης 
πανηγύρισαν σημαντικά τρίποντα, 
ενώ η Αλεξανδρούπολη με 10 παί-
κτες από το 36′, γνώρισε ήττα από 
τον Μέγα Αλέξανδρο Ορφανίου που 
μετά το Άβατο νίκησε ακόμα μία ομά-
δα της Θράκης.

Αγροτικός Αστέρας – Θερμαϊκός 
Θέρμης 3-0

Εθνικός Σοχού – Ορφέας Ξάνθης 
0-1(Παπαστεφάνου)

Πανδραμαϊκός – Αναγέννηση Πλα-
γιάς 4-1(αυτογκολ, Αχαλινόπουλος, 
Ρεβυθόπουλος, Μπερούκας – Παρ-
πούτσης)

Απόλλων Παραλιμνίου – Δόξα 
Δράμας  ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ

Άρης Αβάτου – Νέστος Χρυσού-
πολης 2-0(Κοντογιαννίδης, Γκέκας)

Μέγας Αλέξανδρος Ορφανίου – 
Αλεξανδρούπολη 2-1(Βαλαβανόπου-
λος, Σαλπιγγίδης – Δορουγιδένης)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Αγροτικός Αστέρας  25 (18-3)
2. Πανδραμαϊκός    23 (22-5)
3. Άρης Αβάτου   22 (18-9)
4. Απόλλων Παραλιμνίου   14 (15-
12)*
5. Εθνικός Σοχού   13 (8-6) *
-. Αλεξανδρούπολη  FC  13 (12-16)
-. Αναγέννηση Πλαγιάς   13 (10-
20)
—————————————
-. Θερμαϊκός Θέρμης   13 (12-17)
9. Μέγας Αλέξανδρος Ορφανί-
ου   11 (7-13)
10. Δόξα Δράμας    10 (8-8) *
11. Ορφέας Ξάνθης   9 (11-24)
12. Νέστος Χρυσούπολης   8 (8-
17)
*Έχουν ένα ματς λιγότερο, η Δό-
ξα Δράμας έχει δύο ματς λιγό-
τερα.

Εξ αναβολής αγώνες στην 
ΕΠΣ Εβρου 

Εξ αναβολής παιχνίδια πραγ-
ματοποιήθηκαν το Σαββατοκύ-
ριακο από ένα σε κάθε Κατηγο-
ρία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών 
Σωματείων Έβρου για τα πρω-
ταθλήματα και το ThrakiSportS 
κάθε πρωί Δευτέρας θα σας πα-
ρουσιάζει σε μια ανάρτηση την 
σύνοψη με όλα τα αποτελέσμα-
τα και τις βαθμολογίες στις δύο 
κατηγορίες.

Δυο εξ’ αναβολής παιχνίδια 
πραγματοποιήθηκαν το Σάββα-
το 15 Ιανουαρίου, το ένα για την 
Α’ Κατηγορία ανάμεσα στον ΑΟ 
Νεοχωρίου και τον Ορέστη Ορε-
στιάδα που βρήκε νικητές του 

φιλοξενούμενους με 4-0. Στο άλλο 
παιχνίδι του Νοτίου Ομίλου της Β’ 
Κατηγορίας είχαμε το ντέρμπι κορυ-
φής ανάμεσα στον ΑΟ Μάκρης και 
τον Ακρίτα Δαδιάς έχοντας νικητές 
με ανατροπή τους γηπεδούχους.

Επίσης το προηγούμενη Κυριακή 

9 Ιανουαρίου είχε πραγματοποιηθεί 
το παιχνίδι Ακρίτας Δαδιάς με τον 
ΑΟ Αρίστεινου όπου οι γηπεδούχοι 
νίκησαν 3-1.

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ
11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ – ΕΞ’ ΑΝΑΟΒΟΛΗΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΑΟ Νεοχωρίου – Ορέστης Ορεστι-
άδας 0-4
Η ΝΕΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΣΕ 11 
ΑΓΩΝΕΣ):
1. Ιπποκράτης Αλεξανδρούπολης 27 
(33-3)*
————————————
2. Ατρόμητος Άβαντα 27 (42-14)

3. Ορέστης Ορεστιάδας 27 (36-
9)
4. ΑΕ Διδυμοτείχου 23 (33-10)
5. Θράκη Φερών 19 (21-6)*
6. ΑΟ Νεοχωρίου 13 (13-24)
7. Άρδας Καστανεών 14 (16-17)
8. ΑΟ Μαΐστρου 11 (14-28)
9. Εθνικός Αλεξανδρούπολης 10 
(18-19)
—————————————
10. Έβρος Σουφλίου 7 (7-26)
—————————————
11. Ένωση Οινόης 6 (5-40)
12. Ποντιακός Αλεξανδρούπο-
λης 2 (8-45)

* Οι ομάδες που έχουν παι-
χνίδι λιγότερο λόγω αναβολής

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ 
– ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ – ΕΞ’ ΑΝΑ-
ΒΟΛΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Ακρίτας Δαδιάς – ΑΟ Αρίστει-
νου 3-1

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ 
– ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ – ΕΞ’ ΑΝΑ-
ΒΟΛΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΑΟ Μάκρης – Ακρίτας Δα-
διάς 2-1

Γ’ Εθνική: Νίκες για τους Ξανθιώτες, 
ήττα για την Αλεξανδρούπολη 

 Ή ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΟ ΦΙΝΑΛΕ ΤΟΥ 
Α’ ΓΥΡΟΥ  

Εξ αναβολής αγώνες 
στην ΕΠΣ Εβρου 
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4 1 6

7 6 4

5 6 4 9

8 1 7 9 3

9 3 8 7 1

7 3 4 2

3 6 8

2 7 3

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.65)
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.73)

5 2 1 6 9 8 3 7 4
9 4 3 5 1 7 6 2 8
6 7 8 3 4 2 1 5 9
8 6 4 7 5 3 9 1 2
2 9 5 8 6 1 4 3 7
1 3 7 4 2 9 5 8 6
7 8 9 1 3 6 2 4 5
4 1 2 9 8 5 7 6 3
3 5 6 2 7 4 8 9 1
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ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

1

9 7 3 5

6 5 2

8 1 7 2 3

4 3 2 8

2 1 6 5 4

5 9 6

2 9 8 1

5

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.50)
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία

Οριζόντια
1. Δηλώσεις… καινούργιας κυβέρνησης.
2. Αρχικά σταδίου μας — Ο σωστός… 
δρόμος — Ασφαλίζει εργαζόμενους (αρ-
χικά).
3. Λεπτή κι ελαστική μεμβράνη — Φραν-
σουά…: Γάλλος σκηνοθέτης.
4. Δύο από το… όλο — Σχολή μουσικής 
— Χαλαρά, άτονα.
5. Είναι τα σχέδια του υπόκοσμου — Εκεί-
νος που (αρχ.) — Δηλώνει αποδοχή.
6. Μάρκα βερνικιών για παπούτσια — 
Εμπορικός συνδυασμός επιχειρήσεων.
7. Όνομα Βρετανών — Είμαι κτήμα κά-
ποιου — Το τζάκι.
8. Φίρμα πολυτελών αυτοκινήτων — 
Κληρικοί τα φορούν.
9. Η Μερσέντες του… τραγουδιού — Μέ-
ρος του σκηνικού του Θεάτρου Σκιών — 
Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων.
10. Τα έχει η… πεθερά — Αποδημητικά τα 
χελιδόνια — Ιδιοσυγκρασία (μτφ.).
11. Ποτάμι της Ρωσίας — Διπλό… κάνει 
γρήγορα — Τα έχει ο… μπελάς.
12. Εξασφαλίζει… δανειστή — Πρωτεύ-
ουσα… με πύργο.
13. … Ντέιβις: παλιός, Αμερικανός τρα-
γουδιστής και ηθοποιός — Περιβάλλει 
την ψίχα — Μένουν τα πυρίμαχα υλικά.

 σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Μια ηλιόλουστη μέρα στο καφενεδάκι ενός μι-
κρού χωριού συζητούσε ένας χωρικός με τον παπά 
του χωριού. Έξαφνα ένα πουλί που πετούσε αυτή 
την στιγμή από πάνω τους κάνει μια κουτσουλιά 
και πέφτει πάνω στον χωριάτη. Αυτός άρχισε να 
βλαστημάει.
-- Τέκνον μου!, τοv μάλωσε ο παπάς δεν πρέπει 
να βλαστημάς. Πρέπει πάντα να υμνείς τα έργα 
του Θεού!!
-- Μα τι θέλεις τώρα, να υμνήσω το Θεό γι" αυ-
τό που έπαθα;
-- Σκέψου, απάντησε πονηρά ο παπάς, ότι ο Θεός 
δεν έδωσε φτερά στις αγελάδες...!

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Ένα βράδυ, ένα Delta αεροσκάφος με δύο 

κινητήρες, πετούσε με προορισμό το New 
Jersey. Στο αεροσκάφος υπήρχαν 5 άτομα - ο 
πιλότος, ο Michael Jordan, ο Bill Gates, ένας 
ηλικιωμένος και ένας χίππις. Ξαφνικά, μια πα-
ράνομη γεννήτρια οξυγόνου ανατινάζεται στο 
χώρο των αποσκευών και το αεροπλάνο πιά-
νει φωτιά. Η πόρτα του πιλοτήριου ανοίγει και 
εμφανίζεται ο πιλότος. 

"Κύριοι", είπε, "έχω καλά νέα και κακά νέα. 
Τα κακά νέα είναι ότι θα καρφωθούμε στο 
New Jersey. Τα καλά νέα είναι ότι έχουμε μόνο 
4 αλεξίπτωτα, και εγώ φορώ το ένα από αυ-
τά!", κι ο πιλότος πήδηξε από το αεροσκάφος. 

Ο Michael Jordan σηκώνεται αστραπιαία. 
"Κύριοι", είπε, "είμαι ένας από τους καλύτε-
ρους αθλητές σε όλο τον κόσμο. Ο κόσμος έχει 
ανάγκη τους καλούς αθλητές. Πιστεύω ότι ένα 
αλεξίπτωτο ανήκει στον καλύτερο αθλητή του 
κόσμου!" Με αυτά τα λόγια, ο Michael Jordan 
άρπαξε ένα από τα αλεξίπτωτα που είχαν μεί-
νει και πήδηξε από το αεροσκάφος.

O Bill Gates σηκώθηκε και είπε, "Κύριοι, εί-
μαι ένας από τους πιο έξυπνους ανθρώπους 
στον κόσμο. Νομίζω ότι ο κόσμος χρειάζεται 
έξυπνους ανθρώπους. Πιστεύω ότι ο πιο έξυ-
πνος άνθρωπος στον κόσμο θα πρέπει να έχει 
ένα αλεξίπτωτο." Αρπαξε ένα και πήδηξε από 
το αεροσκάφος. 

Ο ηλικιωμένος και ο χίππι κοιτούν ο ένας 
τον άλλο. Τελικά, ο ηλικιωμένος λέει: "Γιόκα 
μου, εγώ έχω φάει τα ψωμιά μου. Εσύ έχεις 
όλη τη ζωή μπροστά σου. Πάρε το τελευταίο 
αλεξίπτωτο και εγώ θα μείνω στο αεροπλάνο." 

Ο χίππις χαμογέλασε και είπε, "Χαλάρωσε 
παππού. O πιο έξυπνος άνθρωπος στον κόσμο 
πήδηξε φορώντας το σάκο μου."

Ένας υπέροχος συνδυασμός που σίγουρα αξίζει να 
δοκιμάσετε. Διαφορετικά φασόλια γιαχνί με μπέικον. 
Πρόκειται για έναν εξαιρετικό μεζέ που μπορείτε να 
απολαύσετε κάθε στιγμή!

Συστατικά 
• Αλάτι
• 1 φύλλο δάφνη
• 2-3 φέτες μπέικον, ψιλοκομμένο
• Πιπέρι
• 2 σκ. σκόρδο
• Μισό κιλό φασόλια κόκκινα
• 2 κρεμμύδια, ψιλοκομμένα
• 2 φλ. ελαιόλαδο
• 200 γρ. ντομάτα, τριμμένη  

Μέθοδος Εκτέλεσης 
• Αρχικά, βάζουμε τα φασόλια απ’ την προηγούμενη 

μέρα στο νερό να φουσκώσουν.
• Την επόμενη μέρα, τα ξεπλένουμε καλά και τα βά-

ζουμε σε κατσαρόλα με νερό.
• Τα αφήνουμε να πάρουν μια βράση.
• Έπειτα, πετάμε το νερό.
• Προσθέτουμε την τριμμένη ντομάτα, το κρεμμύδι, 

το σκόρδο, τη δάφνη, αλάτι, πιπέρι, το ελαιόλαδο, 
το μπέικον και τέλος αφήνουμε να βράσουν σιγά-
σιγά για 1 μισή ώρα περίπου.

• Τα φασόλια με γιαχνί και μπέικον είναι έτοιμα.
• Καλή όρεξη!

Συμβουλές
• Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ξερά η φρέσκα 

φασόλια στη συνταγή.

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Φασόλια γιαχνί με μπέικον

 ΜΕΜΕS

Κάθετα
1. Νεοσσός της κότας — Φαινόμενο των 
πόλων της Γης.
2. Ισπανικό αντρικό όνομα — Στοκ εμπο-
ρευμάτων.
3. Βουλευτές τα μέλη της (αρχικά) — 
Ακαμάτης — Συνθετικό ασιατικών το-
πωνυμίων.
4. Επάλειψη χάλκινων σκευών με κασσί-
τερο — Ένα λαχανικό.
5. Διαμάντι… καθαρευουσιάνικο — Αν το 
ξαναπείτε… χορεύεται.
6. Συνηθισμένο για μουσουλμάνες όνο-
μα — Τρόπος λήψης φαρμάκου — Άη-
χο… τικ.
7. Βουβή… μάσα — Την ερωτεύτηκε ο 
Ηρακλής — Ένας χαιρετισμός.
8. Μυθικός… της Αριάδνης — Μαύρο 
άλογο.
9. Σπαθί… των αρχαίων — Σωματικά εξα-
ντλημένος (μτφ.) — Επάνω για… νήπια.
10. Γερμανός αρχιτέκτονας, που έζησε 
στην Ελλάδα — Πολύ γεμάτος (επίρρ.).
11. Μικρό φτυάρι για σκουπίδια — Θαυ-
ματουργό… κεφάλι.
12. Νέα…: κωμόπολη της Αργολίδας — 
Αναστασία βαφτίστηκε — Δύο από τον… 
κρίκο.
13. Πρόθεση… εκλογής — Κάποιο πράγ-
μα — Ταινιωτό πλέγμα.
14. Ο κατασκευαστής σάκων — Αφο-
βία, θάρρος.
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Συνεχίζεται η κοινωνική ταινία, «Σμύρνη 
μου Αγαπημένη» του Γρηγόρη Καραντινάκη 
(Η Χορωδία του Χαρίτωνα) με τους Μιμή 
Ντενίση, Λεωνίδα Κακούρη, Μπουράκ Χα-
κί, Κρατερό Κατσούλη, Ταμίλλα Κουλίεβα, 
Κατερίνα Γερονικολού, Ντίνα Μιχαηλίδου, 
Αναστασία Παντούση, Οζντεμίρ Σιφτσιό-
γλου,  Νέδη Αντωνιάδη, Γιάννη Εγγλέζο, 
Έφη Γούση, Νέιθαν Τόμας, Χρήστο Στέργι-
ογλου, Θοδωρή Κατσαφάδο, Ντάνιελ Κρό-
σλεϊ, Ντάνκαν Σκίνερ,  Δάφνη Αλεξάντερ, 
Μιχάλη Μητρούση, Nαταλία Δραγούμη, 
Μανώλη Γεραπετρίτη, Ανδρέα Νάτσιο, Ίαν 
Ρόμπερσον, Ιωάννα Καλαφάτη, Γιάννη Βο-
γιατζή, Τζέιν Λαποτέρ, Σούζαν Χάμσαϊρ & 
Ρούπερτ Γκρέιβς...

Υπόθεση: H Filio Williams, μία ηλικιω-
μένη Ελληνοαμερικανίδα, σπεύδει στη Μυ-
τιλήνη με την εγγονή της Helen, για να 
συμπαρασταθεί στους Σύριους 
πρόσφυγες. Κανείς δεν ξέρει 
την καταγωγή της, κανείς 
δεν ξέρει ότι η Σμυρνιά 
γιαγιά της Φιλιώ Μπαλ-
τατζή βρέθηκε κάποτε 
στο ίδιο νησί κατατρεγ-
μένη και προσφυγοπούλα. 
Το τεφτεράκι με τις συντα-
γές της συνονόματης γιαγιάς 
ξετυλίγει την πολυτάραχη ιστο-
ρία της κοσμοπολίτικης οικογένειας 
Μπαλτατζή, όπως διαμορφώνεται από τις 
τραγικές διεθνείς εξελίξεις που καθόρισαν τη μοί-
ρα ολόκληρων λαών. Διαφορετικές γενιές γυναι-

κών της ίδιας οικογένειας ενώνονται στον χώρο 
και τον χρόνο, μέσα από τα νήματα της ιστορίας. 
Παρόν και παρελθόν γίνονται ένα.

ΓΝΩΜΗ  13

Έρχεται το Θρίλερ, «Scream» των Ματ 
Μπετινέλι-Όλπιν & Τάιλερ Ζιλέτ (Ο Ερχομός 
του Διαβόλου, Είσαι Έτοιμος;) με τους Νιβ 
Κάμπελ, Κόρτνεϊ Κοξ, Ντέιβιντ Αρκέτ, Μελί-
σα Μπαρέρα, Κάιλ Γκάλνερ, 
Μέισον Γκούντινγκ, Μάικι 
Μάντισον, Ντίλαν Μινέτ, 
Τζένα Ορτέγα, Τζακ Κουέ-
ιντ, Μάρλι Σέλ-
τον, Τζά-
σμιν 

Σ α -
β ο ΐ α ς 
Μπράουν & 
Σόνια Μπέν Αμμάρ...

Υπόθεση: 25 χρόνια 
μετά τους αλλεπάλλη-
λους βάναυσους φόνους 
που σόκαραν το φιλήσυ-
χο Γούντσμπορο, ένας και-
νούργιος δολοφόνος βάζει 
ξανά την μάσκα Ghostface 
και αρχίζει να ακολουθεί 
μία παρέα εφήβων, για να 
επαναφέρει μυστικά από 
το θανατηφόρο παρελθόν 

της πόλης.
*Μεταμεσονύχτια Προβολή με 
∆ΩΡΕΑΝ Pop-Corn για όλους!

Ενώ μαζί μας και η ταινία Κινου-
μένων Σχεδίων, «Σχέδιο Διάσωσης» 
των Ντέιβιντ Σίλβερμαν (Μπαμπού-
λας Α.Ε., The Simpsons: Η Ταινία) & 
Ρέιμοντ Σ. Πέρσι με τους Τάνια Πα-
λαιολόγου, Γιώργο Σκουφή, Φοίβο 
Ριμένα, Στέλιο Ψαρουδάκη, Βασίλη 
Μήλιο, Τζίνη Παπαδοπούλου, Σωτή-
ρη Δούβρη, Γιάννη Στεφόπουλο, Πη-
νελόπη Σκαλκώτου, Χρυσούλα Πα-
παδοπούλου & Χρήστο Θάνο 
στην μεταγλωττισμένη 
έκδοση...

Υπόθεση: Δύο 
flummels, η Οπ 
και ο Εντ, ταξι-
δεύουν μέσα στο 
χρόνο και κατα-
φθάνουν από τα 
νησιά Γκαλαπάγκος 
και το μακρινό 1835 
στη σύγχρονη Σανγκάη. 
Βρισκόμενοι μέσα στην πό-
λη και αδυνατώντας να προσαρ-
μοστούν στις τρομακτικές αλλαγές, 
ανακαλύπτουν ότι το είδος στο 
οποίο ανήκουν έχει πλέον εκλείψει.

Το έπος της Σμύρνης σε μία πανάκριβη 
παραγωγή 

Ξανά κοντά μας η βραβευμένη με 
Χρυσή Σφαίρα ταινία Κινουμένων 
Σχεδίων, «Ενκάντο: Ένας Κό-
σμος Μαγικός» των Τζάρεντ 
Μπους (Ζωούπολη), Μπάιρον 
Χάουαρντ (Μπολτ, Μαλλιά 
Κουβάρια, Ζωούπολη) & Τσα-
ρίς Κάστρο Σμιθ με τους Έλενα 
Δελακούρα, Κωνσταντίνα Κορδούλη, 
Νίνα Μαζάνη, Θάνο Λέκκα, Μαρία Κοσμά-
του, Αποστόλη Ψυχράμη, Βίνα Παπαδοπούλου, 
Ερασμία Μαρκίδη & Κωνσταντίνο Ρεπάνη στην 
μεταγλωττισμένη έκδοση...

Υπόθεση: Μια ευτυχισμένη, ασυνήθιστη οι-
κογένεια, η οικογένεια των Μάντριγκαλ ζει, 
κρυμμένη στα βουνά της Κολομβίας, σε ένα 
μαγικό σπίτι, σε μια πόλη γεμάτη ζωή, σε ένα 
φανταστικό μέρος που λέγεται Ενκάντο. Η μα-
γεία αυτή του Ενκάντο έχει ως αποτέλεσμα, όλα 
τα παιδιά στην οικογένεια να είναι ευλογημένα 
καθένα και με ένα μοναδικό μαγικό δώρο. Όλα 
εκτός από ένα, την Μίραμπελ. Μια μέρα, όμως, 
η Μίραμπελ ανακαλύπτει πως η μαγεία της οι-
κογένειάς της βρίσκεται σε κίνδυνο και αποφα-
σίζει πως εκείνη, η μόνη Μάντριγκαλ που δεν 
έχει κάποιο μαγικό χάρισμα, μπορεί να είναι η 
μοναδική ελπίδα σωτηρίας.

O μαγικός κόσμος του Ενκάντο 
ξανά μαζί μας 

Ταξίδι στο χρόνο με το 
«Σχέδιο Διάσωσης»

Cinema

Σάββατο, 
Τετάρτη: 17:00.

Παρασκευή: 18:45, 
Κυριακή: 16:30

«Γιατί να μην επιστρέψω σε κάτι που έπαιξε μεγάλο ρόλο στη ζωή μου και να ερμηνεύσω 
έναν χαρακτήρα που μου έδινε χαρά; Πρέπει να έχουν ένα αληθινό όραμα αν θέλουν να 

αναβιώσουν το franchise και να πάρουν το ρίσκο» 
Courtney Cox, ηθοποιός 

«Scream»: Η επιστροφή της 
ταινίας-φαινόμενο 

Πέμπτη, 
Κυριακή, Δευτέρα, 

Τετάρτη: 19:00, 
Παρασκευή: 21:15, 

Σάββατο, Τρίτη: 22:00

Πέμπτη, Κυριακή, Δευτέρα, 
Τετάρτη: 22:15, 

Παρασκευή: 00:30*,
 Σάββατο, Τρίτη: 19:15

Ώρα για σινεμά… με ταινίες 
για όλους στα «Ηλύσια» 
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Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση 
θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες 
σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

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
ΟΤΕ 25510-56160
∆ΕΥΑΑ 25510-24018 
Κ.Ε.Π. Aλεξ/λης 25513-50010
Κ.Ε.Π. Φερών 25553-50103

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ
Τσώνης Μαζαράκη 11 (μεταξύ Αγ. Νικολάου 
& ΤΑΞΙ) ✆2551038473
ΦΕΡΕΣ 
Χατζή ∆ήμητρα. Τραϊανουπόλεως 3 
✆2555022744

ΣΟΥΦΛΙ 
Μπαμίδου - Πιτιακούδης Βασ. Γεωργίου 207 
✆2554022013

∆I∆YMOTEIXO
Καρακατσάνη Μ.-Bαφειάδου Κ. έναντι Νο-
σοκομείου ✆25530 25115

ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α
Μπέδρελης Χριστόδουλος Αγ. Θεοδωρων 
150 ✆2552029084

Τρόποι για να εξαφανίσετε 
5 επίμονους λεκέδες

Καφές Τοποθετήστε το ύφασμα πάνω 
σε μια λεκάνη και ανοίξτε το καλά. Στη 
συνέχεια, ρίξτε ζεστό νερό στην περιοχή 
του λεκέ. Σε περίπτωση που ο καφές που 
έπεσε στο ύφασμα περιείχε γάλα, περάστε 
την περιοχή του λεκέ με ένα ειδικό διαλυ-
τικό για λιπαρούς λεκέδες. Αν πάλι περι-
είχε ζάχαρη, τότε εφαρμόστε στη λερω-
μένη περιοχή ένα προϊόν απομάκρυνσης 
λεκέδων και αφήστε το να δράσει για μισή 
ώρα προτού το πλύνετε. Αν το ύφασμα εί-
ναι χρωματιστό τότε, προτού το πλύνετε, 
αφήστε το να μουλιάσει σε κρύο νερό με 
λίγη αμμωνία. Τέλος, αν το ύφασμα είναι 
λευκό, βρέξτε τον λεκέ με λίγο οξυζενέ 
προτού το βάλετε για πλύσιμο.

Κέτσαπ Έπεσε κέτσαπ στην αγαπημέ-
νη σας μπλούζα; Κανένα πρόβλημα! Ρίξτε 
στο λεκέ λίγο απορρυπαντικό και, έπειτα, 
περάστε τον με λίγο λευκό ξίδι. Τρίψτε κα-

λά τη λερωμένη περιοχή χρησιμοποιώντας 
μία οδοντόβουρτσα και σε λίγα λεπτά θα 
δείτε τη μπλούζα καθαρή και πάλι!

Σοκολάτα Για να ξεφορτωθείτε τον 
πιο γλυκό λεκέ, πάρτε ένα μαχαίρι (ή μια 
σπάτουλα) και αφαιρέστε πιθανά υπο-
λείμματα σοκολάτας από την επιφάνεια 
του υφάσματος. Έπειτα, αναμίξτε 1 κ.σ. 
απορρυπαντικό πιάτων με ένα ποτήρι νερό 
και ψεκάστε με αυτό το διάλυμα τον λεκέ. 
Τέλος, καλύψτε το λεκέ με λίγο απορρυ-
παντικό και βάλτε στο πλυντήριο.

Μουστάρδα Απαλλαγείτε εύκολα από 
τη μουστάρδα που έπεσε πάνω στα ρούχα 
σας, μουσκεύοντας τα σε λευκό ξίδι. Τέ-
λος, για να ξεφορτωθείτε κάθε ίχνος του 
λεκέ, ψεκάστε τον με λίγο απορρυπαντικό 
πιάτων διαλυμένο σε νερό.

Κόκκινο Κρασί Αν χύθηκε κόκκινο κρα-
σί στο αγαπημένο σας φόρεμα, τρέξτε κα-
τευθείαν στην κουζίνα σας! Ρίξτε στο λεκέ 
λίγο αλάτι προτού τοποθετήσετε το ύφα-
σμα πάνω σε μια λεκάνη και το «λούσετε» 
με ζεστό νερό.

αγγελιεσ

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

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

MIA... ΕΞΥΝΠΗ ΓΝΩΜΗ

Ευθύμιος, Ευθυμία.

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

Οροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Η δημιουργική διάθεση μπο-
ρεί να βοηθήσει στα επαγγελ-
ματικά, ενώ τα οικονομικά θέ-
λουν σίγουρα πιο «ψυχρή» 
αντιμετώπιση. Για μερικούς 
η Τετάρτη μπορεί να έχει και 
αρκετό ερωτικό ενδιαφέρον. 
 
ΤΑΥΡΟΣ
Επαγγελματικά και οικογενεια-
κά μπορούν να βγάλουν περισ-
σότερη πίεση σήμερα, ενώ ίσως 
σε αγχώνει και η εξέλιξη ενός 
πρακτικού ζητήματος σχετικά με 
κάποιο ακίνητο, π.χ. μια μεταβί-
βαση, μια αγοραπωλησία κ.λπ. 
 
∆Ι∆ΥΜΟΣ
Πολλοί άνθρωποι δεν μπαίνουν 
στη διαδικασία να αλλάξουν αυ-
τά που για τους άλλους είναι 
«εξόφθαλμα φάουλ», απλά για-
τί δεν ασχολούνται καθόλου με 
την «αυτοπαρατήρηση». Κοινώς, 
αδιαφορούν για τον αντίκτυπο 
που έχει η συμπεριφορά τους. 
 
ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Τα οικονομικά θα σε απασχο-
λήσουν περισσότερο σήμε-
ρα και χρειάζεται να τα τα-
κτοποιήσεις αναζητώντας 
ίσως άλλες λύσεις από αυ-
τές που είχες αρχικά σκεφτεί. 
 
ΛΕΩΝ
Μείνε στα θετικά σήμερα, κρα-
τώντας μια επιφύλαξη για όσα 
δεν συμφωνούν απολύτως με 
την οπτική σου στη σχέση με ένα 
φίλο, σύντροφο ή συνεργάτη. 
 
ΠΑΡΘΕΝΟΣ
«Το fitness πολύ εμίσησαν, την 
καλή υγεία όμως ουδείς». Μό-
νο που για να ισχύσει το δεύ-
τερο, πρέπει να μην ξεχνάς να 
«εφαρμόζεις» το πρώτο μέ-
σα στην καθημερινότητα σου. 
 
ΖΥΓΟΣ
Ίσως πρέπει να αναρωτηθείς 
σοβαρά αν νιώθεις ασφά-
λεια μέσα σε μια «ήρεμη σχέ-
ση» ή αν αντίθετα you need 
some shit in your love life για 
να αισθάνεσαι «ζωντανός». 
 
ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Ποιός είπε ότι με την τηλεργα-
σία εξαφανίζεται τo burnout; 
Το άγχος για τη δουλειά μπο-
ρεί μια χαρά να «τρυπώσει» και 
μέσα από την «βολή» του δι-
κού σου χώρου και μάλιστα πιο 
«ύπουλα». Watch out λοιπόν.  
 
ΤΟΞΟΤΗΣ
Το να σκέφτεσαι ότι υπάρ-
χει πάντα κάτι καλύτερο από’ 
αυτό που τώρα εχεις διαλέ-
ξει είναι λίγο «παγίδα», γιατί 
μπορεί να μην καταληξεις πο-
τέ ευχαριστημένος στο παρόν. 
 
ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Ζητήματα οικονομικής και 
ερωτικής φύσεως είναι μάλ-
λον πιο ψηλά στη «λίστα» 
σου για σήμερα, αν και γενι-
κά η Τετάρτη είναι πιο «ήπια». 
 
Υ∆ΡΟΧΟΟΣ
Όταν δεν ξέρεις τι ακριβώς μπο-
ρεί να σου προσφέρει ευχαρίστη-
ση είναι πιο πιθανό να αναζητή-
σεις τους λάθος ανθρώπους στα 
προσωπικά. Αυτογνωσία first. 
 
ΙΧΘΥΕΣ
Ωραίο το να αισθάνεσαι «άνετα» 
μέσα στο σώμα σου, όμως αυ-
τό δε γίνεται δυστυχώς από μό-
νο του, αλλά είναι αποτέλεσμα 
πειθαρχίας και συνέπειας. Yap. 
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Πολύ κρύο και ενι-
σχυμένους βοριάδες θα 
φέρει στον Έβρο από το 
Σάββατο το νέο κύμα κα-
κοκαιρίας, που οι μετεω-
ρολόγοι έχουν ονομάσει 
Ελπίδα».  Ο συνδυασμός 
χαμηλών θερμοκρασιών 
και ενισχυμένων βοριά-
δων θα ρίξει την πραγμα-
τική θερμοκρασία αρκε-
τούς βαθμούς κάτω από 
το μηδέν, περίπου ως το 
τέλος του μήνα. Ωστόσο, 
ενώ οι αρχικές εκτιμήσεις 
έκαναν λόγο για σημα-
ντικές χιονοπτώσεις και 
στον Έβρο, τα τελευταία 
προγνωστικά στοιχεία 
δείχνουν ότι δεν υπάρ-
χουν πολλές πιθανότητες 
να δούμε άσπρη μέρα αυ-
τή τη φορά.

Σύμφωνα με την πρό-
γνωση του Κλέαρχου 
Μαρουσάκη, μετά την 
Παρασκευή «έρχεται πο-
λικό ψύχος με χιόνια και 
στο κέντρο της Αθήνας 
ενώ ο υδράργυρος εν-
δέχεται να "φλερτάρει" 
και με τους -15° με -18° 
στη βόρεια Ελλάδα όπου 
αναμένουμε να ξαστε-
ρώσει με αυξημένες τις 
πιθανότητες ακόμη και 
για ολικό παγετό!!! Εί-
χαμε αναφέρει αυτή την 
εξέλιξη αρκετές ημέρες 
πριν όταν μιλήσαμε για 
τον ΩΜΕΓΑ εμποδιστή 
και που θα έστελνε δι-
αδοχικά κύματα ψύχους 
προς τη χώρα μας στο 
δεύτερο μισό του μή-
να».

Σύμφωνα με τον 
ίδιο, η ραγδαία επιδεί-
νωση του καιρού θα δι-
αρκέσει, από το Σάββα-
το, 22 Ιανουαρίου, ως 
τα μέσα της επόμενης 
εβδομάδας, ενώ υπάρ-
χουν εκτιμήσεις και για 
νέο κύμα 26 με 29/1. 
Πρόκειται για μία πο-
λύ ψυχρή, πολική αέρια 
μάζα η οποία κατευθύ-
νεται νοτιότερα και, την 
Παρασκευή, θα φτάσει 
στα νότια Βαλκάνια. 
Μέχρι και τις αρχές της 
άλλης εβδομάδας, λοι-
πόν, αναμένονται χιο-
νοπτώσεις και σε πο-
λύ χαμηλά υψόμετρα. 
Περισσότερο χιόνι θα 
δουν οι περιοχές από 
τη Θεσσαλία και κάτω, 
και συγκεκριμένα Θεσ-
σαλία, Στερεά Ελλάδα, 
Εύβοια και Πελοπόννη-
σος, ενώ χιόνια προβλέ-
πεται να δούμε και στην 

Αττική. 
Στον Έβρο, το Σαβ-

βατοκύριακο αναμένεται 
να ενισχυθούν οι βόρει-
οι άνεμοι και ο υδράρ-
γυρος να πέσει αρκε-
τούς βαθμούς κάτω από 
το μηδέν. Για παράδειγ-
μα, στην Αλεξανδρούπο-
λη, οι ανώτερες θερμο-

κρασίες θα είναι το 
Σάββατο και την Κυ-
ριακή στους 2 με 3 
βαθμούς, ενώ οι χα-
μηλότερες στους -3 
με -4. Ωστόσο, λό-
γω των ανέμων και της 
αυξημένης υγρασίας, η 
πραγματική αίσθηση του 
κρύου θα είναι στους -7 

με -9! Παρ’ όλα αυτά, δεν 
προβλέπονται πουθενά 
αξιόλογες χιονοπτώσεις 
ούτε καν στον κεντρικό 

και βόρειο Έβρο, ενώ ο 
ήλιος φαίνεται πως θα 
μας συντροφεύει μαζί με 
τον παγετό, καθ’ όλη τη 

διάρκεια της «Ελπίδας»! 
Οι πολύ χαμηλές θερμο-
κρασίες θα συνεχιστούν 
περίπου ως τα μέσα της 
επόμενης εβδομάδας, με 

προοπτική να διατηρη-
θούν σε λίγο πιο φυσι-
ολογικά επίπεδα ως το 
τέλος του μήνα. 

Κ.Η.

Πολύ κρύο, αλλά μάλλον χωρίς 
χιόνια, φέρνει στον Έβρο η «Ελπίδα»

ΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΕΙΟΝ 10 ΘΑ ΦΤΑΣΕΙ Ή 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΉ ΑΙΣΘΉΣΉ ΤΟΥ ΚΡΥΟΥ, ΜΕ 
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥΣ ΒΟΡΙΑΔΕΣ, ΥΓΡΑΣΙΑ, 
ΉΛΙΟΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ  ΟΛΙΚΟ ΠΑΓΕΤΟ 
  
Οι προγνώσεις ανά περιοχή για το Σαββατοκύριακο

Αλεξανδρούπολη Σουφλί

∆ιδυμότειχο ΟρεστιάδαΣαμορθάκη


