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Χαλάρωση μέτρων με τριψήφιο 
αριθμό νεκρών και 20 χιλ 

κρούσματα 

Ανακοινώσεις:Επιστρέφει η μουσική, ελεύθερο το 
ωράριο σε εστίαση διασκέδαση. Αλεξανδρούπολη: 

Πτώση περίπου 80% στον κλάδο της εστίασης
▶ 3, 7

OAEΔ: Αιτήσεις 
για επιδότηση 
7.000 νέων 

θέσεων εργασίας 
ανέργων 30 ετών 

και άνω

Αφορά και την 
περιοχή της ΑΜΘ

▶ 7

Πράσινο φως του 
ΕΜΑ στο φάρμακο 

της Pfi zer (Paxlovid) 
για τον κορονοϊό

Είναι το πρώτο από 
του στόματος αντιικό 

για οικιακή χρήση

Και φέτος το καλοκαίρι σύνδεση 
Αλεξανδρούπολης-Σαμοθράκης-

Λήμνου
Την γραμμή αναλαμβάνει και πάλι η Zante Ferries με το 
«Αδαμάντιος Κοραής». Τι αναφέρεται στην απόφαση του 

Υπουργείου Ναυτιλίας
▶ 16▶ 7

Ο Μιχάλης Φλώρος Ο Μιχάλης Φλώρος 
νέος προπονητής στην νέος προπονητής στην 
Αλεξανδρούπολη FC Αλεξανδρούπολη FC 

Τοκαμάνης για τον Δήμο Τοκαμάνης για τον Δήμο 
Διδυμοτείχου: «Ας πάψουν να Διδυμοτείχου: «Ας πάψουν να 
διαστρεβλώνουν τα γεγονότα»   διαστρεβλώνουν τα γεγονότα»   

ΑΜΘ: Τριπλασιάστηκε 
το ποσοστό παραβατικότητας 

των ανηλίκων
Ο Έβρος καταλαμβάνει πάνω από το 50% 
των περιστατικών ανηλίκων παιδιών με 

παραβατικότητα

▶ 6

Περιπετειώδης και… 
άγονη η πρώτη για το 
2022 συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου 
Αλεξανδρούπολης 

 ● Για περισσότερες από 2 ώρες οι συμμετέχοντες δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν για τις 
δια ζώσης συνεδριάσεις χωρίς καν να συζητηθούν τα σοβαρά θέματα ημερήσια διάταξης

● Αποχώρηση παράταξης Λαμπάκη και διακοπή συνεδρίασης

● Πολλά τα «πυρά» που δέχθηκε ο νέος πρόεδρος Γ. Καϊσας 

● Τι δήλωσε μετά το πέρας της ο Δήμαρχος Γ. Ζαμπούκης

Ξάνθη: Προκήρυξη 
αρχιτεκτονικού διαγωνισμού 

για την ανάπλαση της δημοτικής 
αγοράς 

▶ 13

▶  5  5

▶ 11
▶ 8, 9
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1896
Η πρώτη κλήση για παραβίαση 
του ορίου ταχύτητας στη Μεγάλη 
Βρετανία. Ο Γουόλτερ Άρνολντ 
τιμωρείται με πρόστιμο ενός 
σελινίου, επειδή συνελήφθη να 
τρέχει με το αυτοκίνητό του με 
ταχύτητα 12 χλμ/ώρα κι ενώ το 
όριο ταχύτητας ήταν 3 χλμ/ώρα.

1961
Έρχεται στο φως το ανάκτορο της 
Βεργίνας από τις ανασκαφές που 
διενήργησε το Πανεπιστήμιο της 
Θεσσαλονίκης υπό τον Μανώλη 
Ανδρόνικο.

1967
Ο διεθνούς φήμης κεφαλλονίτης 
γλύπτης Γεράσιμος Σκλάβος βρίσκει 
τραγικό θάνατο στο εργαστήριό του 
στο Παρίσι, όταν τον καταπλακώνει 
ένα γλυπτό του.

1996
Κρίση των Ιμίων: Το περιπολικό του 
Πολεμικού Ναυτικού «Αντωνίου» 
κατεβάζει την τουρκική σημαία 
που ύψωσαν την προηγούμενη 
μέρα τούρκοι δημοσιογράφοι 
και υψώνει την ελληνική. Το 
βράδυ Έλληνες βατραχάνθρωποι 
αποβιβάζονται στη Μεγάλη Ίμια, 
χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από 
τα παραπλέοντα εκεί τουρκικά 
πολεμικά. Η πολιτική εντολή προς 
τους έλληνες στρατιωτικούς είναι 
να αποφευχθεί κάθε κλιμάκωση 
της έντασης.

2008
Την Αθήνα επισκέπτεται ο Μπιλ 
Γκέιτς. Ο ιδρυτής της Microsoft 
έχει συναντήσεις με τον Κώστα 
Καραμανλή και τον Γιώργο 
Παπανδρέου, εγκαινιάζει το Κέντρο 
Καινοτομίας της εταιρείας του και 
κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο 
Μέγαρο Μουσικής, προβλέπει: «Το 
πληκτρολόγιο και το ποντίκι θα 
είναι σύντομα είδη προς εξαφάνιση, 
καθώς αντικαθιστώνται από πιο 
φυσικές μορφές επικοινωνίας, 
όπως η φωνή και η αφή».

2015
Στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο 
της νέας κυβέρνησης, ο Αλέξης 
Τσίπρας δεσμεύεται ότι δεν 
θα συνεχίσει τις πολιτικές της 
λιτότητας. Σε μία συμβολική κίνηση, 
απομακρύνονται τα κάγκελα γύρω 
από τη Βουλή.

2 ΑΠΟΨΕΙΣ

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

Υπεύθυνη Διαφημίσεων 
και Λογιστηρίου
Χρύσα Γρηγοριάδου

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

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

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

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

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα Ο καιρός σήμερα

1-2

0...9

-4...8

Ανατολή - 07:30
Δύση - 17:27

-4...7

-3...9

Παιχνίδια με το μεταναστευτικό στον Έβρο

Τέλος στα σενάρια και την αναστάτωση που 
προκλήθηκε βάζει το υπουργείο προστασίας του 
Πολίτη αναφορικά με το αν θα γίνει η όχι δομή 
φιλοξενίας η κράτησης μεταναστών στον Εβρο. 

Βουλευτές Έβρου της Νέας Δημοκρατίας και 
στελέχη της αναρτούν την ανακοίνωση Υπουρ-
γού Προστασίας του Πολίτη και της ΕΛΑΣ η οποία 
έρχεται να καταλαγιάσει τις αντιδράσεις που από 
νωρίς είχαν εκδηλωθεί στην περιοχή του Διδυμο-
τείχου για το σενάριο – σκέψη για προαναχωρη-
σιακό κέντρο μεταναστών στην Καρωτή 

Τα μαζεύουν άρον άρον μετά την αναστάτω-
ση και τις αντιδράσεις. Είχε προηγηθεί κάθοδος 
στην Αθήνα του Δημάρχου Διδυμοτείχου όπου 
σύμφωνα με τον Ρ. Χατζηγιάννογλου του προτά-
θηκε η δημιουργία προαναχωρησιακού κέντρου 
μεταναστών στην Καρωτή

Η ανακοίνωση: Με εντολή του Υπουργού Προ-
στασίας του Πολίτη και του Αρχηγού της Ελλη-
νικής Αστυνομίας σας ενημερώνουμε ότι δεν 
πρόκειται να γίνει καμία δομή μεταναστευτικού 
χαρακτήρα στο νομό Έβρου

28
IAN

2020

1-2
1-2
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Σήμερα σας καλημερίζουμε με μία μοναδική εικόνα από τη λίμνη Κάρλα, στην ανα-
τολική Θεσσαλία. Εκεί, το πέρασμα της «Ελπίδας», ανέδειξε όχι προβλήματα, αλλά 
την ομορφιά του τοπίου.
(Κλικ: Λεωνίδας Τζέκας-Eurokinissi)

Oι δυτικοί μας συνάδελφοι 
βρίσκονται, χωρίς υπερβολή, 
σε ένα είδος πολεμικής μέ-
θης... Η Μόσχα είναι έτοιμη 
για κάθε εξέλιξη των γεγο-
νότων. Ποτέ δεν επιτεθήκαμε 
σε κανέναν, πάντοτε δεχό-
μασταν επίθεση και πάντο-
τε εκείνοι που το έκαναν ει-
σέπρατταν αυτό που τους 
άξιζε.

Σ. ΛΑΒΡΟΦ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΡΩΣΙΑΣ

Είπαν

Περιμένουμε αποκλιμάκωση 
των σκληρών δεικτών μετά τις 
15 Φεβρουαρίου. Οι σκληροί 
δείκτες είναι όντως σε εντυ-
πωσιακά υψηλά επίπεδα. Χθες 
στο Βέλγιο, με τον ίδιο πλη-
θυσμό, πέθαναν 28 άνθρω-
ποι. Στην Ιταλία, με εξαπλάσιο 
πληθυσμό έχει μόνο διπλάσιο 
αριθμό διασωληνωμένων.

Η . ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ

Μικρογνωμικά

Δεν ξέρω κι εγώ πόσες φορές έγιναν 
επικλήσεις στα… Θεία, κατά τη διάρκεια 
της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Αλεξανδρούπολης το απόγευ-
μα της Τετάρτης. «Για όνομα του Θεού, 
ο Χριστός και η Παναγία, Κύριε των Δυ-
νάμεων!» μερικά από όσα ακούστηκαν, 
πολλές φορές. Κι όταν συμβαίνει αυτό, 

φίλοι μου, κατά τη διάρκεια οποιασδή-
ποτε προσπάθειας συνεννόησης μεταξύ 
των ανθρώπων, κάτι δεν πάει καθόλου 
καλά. Εκτός κι αν μιλάμε για συνεδρία-
ση της Ιεράς Συνόδου. Εκεί, αλλάζουν 
τα πράγματα.  

Κ.Η.   

Ιερά Σύνοδος 

Ξεπέρασαν τους 23.000 οι θάνατοι 
από Covid-19 στην Ελλάδα

Χοντράδες
Πολλές χοντράδες ειπώθηκαν και έγι-

ναν από διάφορες πλευρές στην εν λόγω 
συνεδρίαση συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης. Για παρά-
δειγμα: Δεν γίνεται να διαβάζει ο πρόεδρος 
την απόφαση διαγραφής συμβούλου και να 
μη δίνεται στη συνέχεια ο λόγος στον δια-
γραφέντα σύμβουλο να τοποθετηθεί για το 
θέμα. Ακόμη κι αν δεν προβλέπεται από τον 
κανονισμό, αποτελεί δημοκρατικό του δικαί-
ωμα να μιλήσει, έστω για ένα λεπτό. Δεν 
μπορεί να χαρακτηρίζεται ελαφρά τη καρ-
δία ως δικτατορία μία συμπεριφορά που δεν 
μας αρέσει. Δεν μπορεί να θυμάται κανείς 

ότι ο πρόεδρος είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και 
να τον συγκρίνει με τον Τσίπρα και τη δια-
πραγμάτευσή του, που «μας φόρτωσε πόσα 
δις». Πόσο καλή πορεία μπορεί να έχει ένα 
δημοτικό συμβούλιο, όταν χάνεται η ψυχραι-
μία και λέγονται/γίνονται τέτοια πράγματα; 

Κ.Η. 

Πάνω από 150.000 τα ενεργά 
κρούσματα, απόλυτη κυριαρχία της 
Όμικρον

Ιδιαίτερα υψηλό παραμένει το επιδημιο-
λογικό φορτίο της χώρας μας, όπως είπε κα-
τά τη διάρκεια της ενημέρωσης της Πέμπτης, 
η Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας 

Άλλο ένα φράγμα έσπασε σήμερα, ο 
αριθμός των θυμάτων από την πανδη-
μία του κορονοϊού στη χώρα μας. Όπως 
ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ, από την έναρξη 
της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνο-
λικά 23.083 θάνατοι, με το 95% από 
τα θύματα να έχει υποκείμενο νόσημα 
ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Επίσης, 
σε υψηλά επίπεδα παραμένει ο αριθ-
μός των ημερήσιων θανάτων. Ο ΕΟΔΥ 
ανακοίνωσε σήμερα άλλους 112 θανά-
τους, ωστόσο συγκρίνοντας τα χθεσινά 
με τα σημερινά στοιχεία προκύπτει ότι 
κατέληξαν 113 ασθενείς.

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιω-
μένα κρούσματα της νόσου που κα-
ταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες 
είναι 19.712 (σε σύνολο 235.938 δι-
αγνωστικών ελέγχων), εκ των οποίων 
70 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις 
πύλες εισόδου της χώρας. Στο 8,12% 
το ποσοστό θετικότητας. Ο συνολικός 
αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται 
σε 1.867.935, εκ των οποίων 49,8% 
άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα 
κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 

380 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξί-
δι από το εξωτερικό και 1.113 είναι 
σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Αναλυτικά η διασπορά των νέων 
κρουσμάτων σήμερα στην ΑΜΘ

• Δράμα 110
•  Έβρος 350
•  Καβάλα 220
•  Ξάνθη 252
•  Ροδόπη 259

Ph
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o  
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και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, 
Βάνα Παπαευαγγέλου.

Παράλληλα, η ίδια τόνισε πως τα ενερ-
γά κρούσματα στην Ελλάδα είναι περίπου 
150.000.

Επιπλέον, εξήγησε πως υπάρχει μεν μεί-
ωση στις νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία, 
ωστόσο οι νοσηλείες σε όλη την Ελλάδα 
είναι περίπου 5.000.

Αναφορικά με τη μετάλλαξη Όμικρον, η 
κ. Παπαευαγγέλου επανέλαβε πως έχει πια 
κυριαρχήσει στην Ελλάδα, καθώς πάνω από 
8/10 νοσεί με την συγκεκριμένη μετάλλαξη.
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 Στο πλαίσιο του Σχεδίου Βιώσιμης 
Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης διενεργείται έρευνα 
ερωτηματολογίου με σκοπό να αποτυπω-
θεί το προφίλ των καθημερινών μετακι-
νήσεων των πολιτών, να αξιολογήσουν 
οι ίδιοι οι κάτοικοι την υφιστάμενη κατά-
σταση των συστημάτων και των υποδο-
μών μεταφορών της πόλης και να επιση-
μάνουν στην ομάδα εργασίας του ΣΒΑΚ 
τα σημαντικότερα προβλήματα της πόλης. 

Μπορείτε να συμπληρώσετε το ερω-
τηματολόγιο ηλεκτρονικά στον παρακά-
τω σύνδεσμο:

https://forms.gle/
K8EvaGN7oVA6nozN6 έως τις 15 Φε-
βρουαρίου 2022

Το ερωτηματολόγιο θα συμπληρω-

θεί ανώνυμα και θα χρησιμοποιηθεί απο-
κλειστικά για τους σκοπούς του ΣΒΑΚ σε 
πλήρη συμφωνία με τους κανόνες για τα 
προσωπικά δεδομένα (GDPR). Η συμπλή-
ρωση του ερωτηματολογίου αφορά άτομα 
ηλικίας άνω των 15 ετών. Ο χρόνος συ-
μπλήρωσής του δεν ξεπερνά τα 10 λεπτά.

Περισσότερες πληροφορίες και ενη-
μέρωση για το ΣΒΑΚ του Δήμου Αλεξαν-
δρούπολης μπορείτε να βρείτε στην σε-
λίδα www.svak-alexpolis.gr .  

«Η γνώμη σας είναι ιδιαίτερα σημα-
ντική! Απαντήστε στις ερωτήσεις και βο-
ηθήστε μας να σχεδιάσουμε καλύτερα το 
ΣΒΑΚ του Δήμου μας» αναφέρει ο Αντι-
δήμαρχος Δόμησης και Χωροταξικού Σχε-
διασμού Αλεξανδρούπολης Τάσος Σερα-
φειμίδης

Έρευνα για το 
προφίλ των 
καθημερινών 
μετακινήσεων 
των πολιτών της 
Αλεξανδρούπολης

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΌ ΤΌΝ ΔΉΜΌ 
    
Έρευνα ερωτηματολογίου στο πλαίσιο 
του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 

Την θέση του εκφράζει ο 
πρώην δήμαρχος Διδυμο-
τείχου Χρήστος Τοκαμάνης, 
σχετικά με την απουσία του 
ιδίου καθώς και ης παράτα-
ξής του “ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΙ-
ΟΥΡΓΙΑΣ” από την εκλογική 
διαδικασία για την ανάδειξη 
προέδρου δημοτικού συμ-
βουλίου. «Γίνεται ξεκάθαρο 
ότι την όλη κατάσταση και 
‘‘ταλαιπωρία’’ στο Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Διδυ-
μοτείχου την προκάλεσαν οι 
αλαζονικές και στερούμενες 
λογικής ενέργειες του κ. Χα-
τζηγιάννογλου.  Ας πάψουν 
λοιπόν να διαστρεβλώνουν 
τα γεγονότα και να ζητούν 
ευθύνες εκεί που δεν υπάρ-
χουν». 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ  

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 

Συναντήσεις και επαφές με εκπροσώπους της 
αυτοδιοίκησης στην Ορεστιάδα πραγματοποίησε 
η ”Παράταξη της Ανεξάρτητης Ενωτικής Πρωτο-
βουλίας” και ο επικεφαλής της Κώστας Κατσιμί-
γας, με αφορμή τα όσα συμβαίνουν το τελευταίο 
χρονικό διάστημα στο Φυλάκιο. «Η Παράταξή μας 
παραμένει αντίθετη στην επέκταση του ΚΥΤ και 
του ΠΡΟΚΕΚΑ Φυλακίου, όπως είχε κάνει ένα 
χρόνο πριν, με την πρωτοβουλία μας για έκτα-
κτη σύγκλιση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
της ΠΑΜΘ και την έκδοση ψηφίσματος ενάντια 
στην επέκταση» σημειώνεται

Για ακόμα ένα χειμώνα το Δέλτα του 
Έβρου μας εντυπωσιάζει με τις συγκε-
ντρώσεις υδρόβιων πουλιών που φιλοξε-
νεί. Έχουμε φέτος ένα νέο ρεκόρ Νανόκυ-
κνων με τον αριθμό τους να πλησιάζει τις 
11.000 (10.955 για την ακρίβεια). Μεγά-
λοι και αυξανόμενοι πληθυσμοί ξεχειμω-
νιάζουν στην ευρύτερη περιοχή του Δέλ-
τα και μετακινούνται ανάμεσα σε Τουρκία 
και Ελλάδα. 

Το Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2022 
πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη 
συμμετοχή αγροτών, οι εκλογές 
στον Αγροτικό Σύλλογο Ν. Βύσσας. 
Πρόεδρος επανεξελέγη ο Ιωάννης 
Μαργαριτίδης. ”Η μεγάλη συμμετο-
χή δείχνει την διάθεση των αγρο-
τών να οργανωθούν και συλλογικά 
να διεκδικήσουν λύσεις επιβίω-
σης ενάντια στην βάρβαρη πολιτι-
κή που τους οδηγεί στην φτώχεια 
και την εξαθλίωση. Είναι συνέπεια 
της αγωνιστικής στάσης και πρω-
τοπόρας δράσης του Α.Σ Ν.Βύσ-
σας” αναφέρει η ανακοίνωση του 
Συλλόγου.

σύντομεςειδήσεις
στον Έβρο

ΒΥΣΣΑ 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
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Την ξεκάθαρη θέση του εκ-
φράζει ο πρώην δήμαρχος Δι-
δυμοτείχου Χρήστος Τοκαμά-
νης, σχετικά με την απουσία 
του ιδίου καθώς και μελών 
της παραταξής του “ΔΥΝΑΜΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ” από την εκλο-
γική διαδικασία για την ανάδει-
ξη προέδρου δημοτικού συμ-
βουλίου.

Αναλυτικά η δήλωση του κ. 
Τοκαμάνη:

Επειδή το τελευταίο χρονι-
κό διάστημα γίνεται μια μαύ-
ρη προπαγάνδα από τον κύριο 
Χατζηγιάννογλου και μερικούς 
συμβούλους του εις βάρος της 
παράταξης μας, σχετικά με τις 
δημαιρεσίες στο Δήμο Διδυ-
μοτείχου, θεωρήσαμε σωστό 

να ενημερώσουμε τους πολί-
τες δίνοντας την πραγματική 
διάσταση των γεγονότων.

  Από το καλοκαίρι του 2021, 
σύμβουλος της παράταξης, μας 
ενημέρωσε   ότι δέχτηκε πρότα-
ση από τον κ. Χατζηγιάννογλου 
για  την θέση του Προέδρου 
του Δημοτικού Συμβουλίου για 
την περίοδο 2022 έως 2023. 
Εμείς σεβαστήκαμε την επιθυ-
μία του βεβαιώνοντας  ότι η 
παράταξη θα τον πρότεινε για 
υποψήφιο πρόεδρο και θα στή-
ριζε με την ψήφο της την υπο-
ψηφιότητα του , αν και αυτό 
ενείχε την πιθανότητα να συ-
ντασσόταν στις επόμενες εκλο-
γές με την παράταξη του σημε-
ρινού δημάρχου.

  Τρεις μέρες πριν τις εκλο-
γές για το προεδρείο, ο εν λόγω 
σύμβουλος μας ανακοίνωσε ότι 
ο κ. Χατζηγιάννογλου απαίτη-
σε από αυτόν να αποστατήσει 
από την παράταξη  μας, ώστε 
να στηρίξει την υποψηφιότητα 
του για την Προεδρία του ΔΣ.

  Ο συνδυασμός «Δύναμη 
Δημιουργίας»  μετά από ομό-
φωνη απόφαση των μελών του 
γνωστοποίησε στο σύμβουλο  
ότι δεν συμφωνεί με την πρό-

θεση του  να φύγει από την 
παράταξη και ότι σε περίπτωση 
που το πράξει, δεν θα έχει την 
στήριξη τους.

Παρ όλα αυτά ο συγκεκρι-
μένος σύμβουλος με γραπτή 
δήλωση του ανακοίνωσε την 
αποστασία του από τον συν-
δυασμό, θέτοντας υποψηφιό-
τητα ύστερα από  πρόταση του 
κ. Χατζηγιάννογλου.

  Στην καθόλα νόμιμη ψηφο-
φορία (υπό την επίβλεψη του 

προεδρεύοντος,  υπηρεσιακών 
παραγόντων αλλά και του κ. 
Χατζηγιάννογλου) το αποτέλε-
σμα οδήγησε στην μη εκλογή 
του με 11 ψήφους και 14 του 
αντιπάλου του. Ακολούθησε  
ένσταση από συμβούλους της 
αντιπολίτευσης  που διαγκω-
νίζονται έξω από το γραφείο 
του κ. Χατζηγιάννογλου ελπί-
ζοντας να γίνουν κοινωνοί της 
νομής της εξουσίας. Στην έν-
σταση, ‘‘αντιρρήσεις’’ υπέβαλε ο 

Δήμαρχος αντί των θιγομένων 
συμβούλων που ακυρώθηκε η 
εκλογή τους και έγινε δεκτή 
από την διευρυμένη Περιφέ-
ρεια χωρίς επαρκή αιτιολόγηση.

 Ο νόμος δίνει 30 ημέρες 
προθεσμία να προσφύγουν οι 
θιγόμενοι σύμβουλοι σε δευ-
τεροβάθμια επιτροπή της Πε-
ριφέρειας. Πράγμα το οποίο 
γίνεται. Δεν παρεστήκαμε λοι-
πόν στο δημοτικό συμβουλιο 
της 23/12/2022 συμβούλιο 
για να μην νομιμοποιήσουμε 
με την παρουσία μας νέα μέ-
λη του προεδρείου, τα οποία 
ενδεχομένως εκ των υστέρων 
θα ακυρωθούν.

Από τα παραπάνω γίνεται 
ξεκάθαρο ότι την όλη κατάστα-
ση και ‘‘ταλαιπωρία’’ στο Δη-
μοτικό Συμβούλιο του Δήμου 
Διδυμοτείχου την προκάλεσαν 
οι αλαζονικές και στερούμε-
νες λογικής ενέργειες του κ. 
Χατζηγιάννογλου. Ας πάψουν 
λοιπόν να διαστρεβλώνουν τα 
γεγονότα και να ζητούν ευθύ-
νες εκεί που δεν υπάρχουν. Η 
ανικανότητα και η αλαζονεία 
της Δημοτικής αρχής δρομολό-
γησε τις πολιτικές εξελίξεις του 
Δήμου μας. Κατόρθωσε να είναι 
ο μόνος Δήμαρχος σε ολόκλη-
ρη την Ελλάδα που δεν κατά-
φερε να εκλέξει πρόεδρο της 
επιλογής του.
Για τον συνδυασμό
Ο Αρχηγός της μείζονος Αντι-
πολίτευσης
Χρήστος Τοκαμάνης

Αντίδραση Τοκαμάνη: «Ας πάψουν 
να διαστρεβλώνουν τα γεγονότα»

ΔΙΔΥΜΌΤΕΙΧΌ: ΑΝΑΚΌΙΝΩΣΉ ΤΉΣ 
ΠΑΡΑΤΑΞΉΣ ΤΉΣ ΑΝΤΙΠΌΛΙΤΕΥΣΉΣ 
«ΔΥΝΑΜΉ ΔΉΜΙΌΥΡΓΙΑΣ» ΣΕ 
ΔΉΛΩΣΕΙΣ ΤΌΥ ΔΉΜΑΡΧΌΥ 
Ρ. ΧΑΤΖΉΓΙΑΝΝΌΓΛΌΥ     
    
«Η όλη κατάσταση και ‘‘ταλαιπωρία’’ 
στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 
την προκάλεσαν οι αλαζονικές και 
στερούμενες λογικής ενέργειες του κ. 
Χατζηγιάννογλου. Ας πάψουν λοιπόν 
να διαστρεβλώνουν τα γεγονότα και να 
ζητούν ευθύνες εκεί που δεν υπάρχουν»

Το Επιμελητήριο Έβρου 
ανακοινώνει την πρόθεση 
του να επιχορηγήσει την 
συμμετοχή των ενδιαφερο-
μένων επαγγελματιών της 
ζώνης ευθύνης του στην 
επικείμενη έκθεση τροφί-
μων και ποτών ΕΞΠΟΤΡΟΦ 
2022 (18-20/02/2022).

Η επιχορήγηση θα καλύ-
πτει στο 100 % το κόστος 
συμμετοχής στην Έκθεση, 
ωστόσο για να οργανωθεί 
αποστολή θα πρέπει υπάρ-
ξουν τουλάχιστον 3 ενδια-
φερόμενοι επιχειρηματίες. 
Σημειώνεται ότι από το Επι-
μελητήριο καλύπτονται τα 
έξοδα συμμετοχής στην Έκ-
θεση και όχι η μετάβαση και 
η διαμονή των εκθετών στην 
Αθήνα.

Δηλώσεις ενδιαφέροντος 
γίνονται δεκτές είτε τηλε-
φωνικά στο 2551035848 
(εσ. 5), είτε στο email 
epimevro@otenet.gr έως 

την Τετάρτη 02 Φεβρουα-
ρίου 2022.

Πληροφορίες για την Έκ-
θεση:

Έπειτα από 2 χρόνια ανα-
μονής  οι παραγωγοί των πιο 
premium Ελληνικών προϊό-
ντων δίνουν δυναμικά το πα-
ρών στην αγορά των Τροφί-
μων και Ποτών, στην πρώτη 
έκθεση της χρονιάς και συ-
ναντιούνται ξανά στην

Πιστή στην ανάδειξη των 
Ελληνικών προϊόντων και 
στην προβολή της εγχώρι-
ας αγοράς, η ΕΞΠΟΤΡΟΦ, 
ακολουθεί όλα τα υγειονο-
μικά πρωτοκολλά και δίνει 
τη δυνατότητα στους Έλλη-
νες παραγωγούς να προω-
θήσουν και να πουλήσουν τα 
προϊόντα τους τόσο στην εγ-
χώρια όσο και διεθνή αγορά 
τροφίμων και ποτών.

Ανανεωμένη στην πιο 
premium εκδοχή της, σε νέο 
εκθεσιακό κέντρο, στο Mec 

Παιανίας, εύκολα προσβάσι-
μο από το κέντρο της Αθή-
νας, πολύ κοντά στο αερο-
δρόμιο με δωρεάν πάρκινγκ 
για τους εκθέτες και τους 
επισκέπτες της.

Για την μέγιστη προβολή 
του Επιμελητηρίου και των 
παραγωγών, προτείνεται το 
ετοιμοπαράδοτο Premium 

περίπτερο ειδικής κατασκευ-
ής με εξοπλισμό

ΠΑΡΟΧΕΣ/ΕΚΘΕΤΗ
• 1 Infodesk
• 1 σκαμπό
• 1 βιβλιοθήκη
• Εκτύπωση με την επωνυμία 

του εκθέτη
• Εμβαδόν περιπτέρου ΕΛΑ-

ΧΙΣΤΟ 24 τ.μ.
• (περίπτερο 8 *3) – 4 εκ-

θέτες
• Τιμή περιπτέρου 2.688€ + 

ΦΠΑ
• Τιμή ανά εκθέτη 672€ + 

ΦΠΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕ-

ΡΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΙΑΙΟ ΧΩΡΙΣ 
ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ

Η συμμετοχή των 
μελών σας στην 8η  
ΕΞΠΟΤΡΟΦ σας δίνει 
τη δυνατότητα:
• Να προβάλλετε τα προϊό-

ντα σας στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό

• Να συνάψετε εμπορικές 
συμφωνίες με επίκεντρο 
την Ελληνική αγορά

• Να λάβετε παραγγελίες κα-
τά τη διάρκεια της έκθεσης 
και να πραγματοποιήσετε 
επί τόπου πωλήσεις

• Προβολή της επιχείρησής 
στα social media της ΕΞ-
ΠΟΤΡΟΦ

• Παρουσίαση των προϊό-
ντων σας μέσα από live μα-
γειρικές δημιουργίες διακε-
κριμένων Chef

Επιπρόσθετη υπηρεσία 
της φυσικής έκθεσης είναι 
η διαδικτυακή πλατφόρμα 
Τροφίμων και Ποτών www.
thedelifair.gr

Περισσότερες πληροφο-
ρίες θα βρείτε στο έντυπο 
της έκθεσης ή στο website: 
www.expotrof.gr

Επιμελητήριο Έβρου: Επιχορηγεί τη συμμετοχή 
επαγγελματιών στην ΕΞΠΟΤΡΟΦ
Η επιχορήγηση θα καλύπτει στο 100 % το 
κόστος συμμετοχής στην Έκθεση
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Τον τριπλασιασμό του ποσο-
στού της παραβατικότητας ανη-
λίκων στην περιφέρεια ΑΜΘ, 
ανακοίνωσε μιλώντας στην ΕΡΤ 
Ορεστιάδας, η γενική γραμματέας 
της Εταιρείας Προστασίας Ανήλι-
κων Εφετείου Θράκης κ. Ευαγγε-
λία Αϊβατζίδου. Με αφορμή την 
έκδοση ευχαριστηρίου στους δω-
ρητές που στηρίζουν την προσπά-
θεια τους, η κ Αϊβατζίδου παρά-
θεσε στοιχεία για την δράση της 
Εταιρείας στην περιοχή τα τελευ-
ταία τριάντα πέντε περίπου χρό-
νια, με την ίδια να αποτελεί ένα 
από τα παλαιοτέρα στελέχη της.

Η ΕΠΑΘ δημιουργήθηκε με 
σκοπό την πρόληψη και την κα-
ταστολή της εγκληματικότητας 
των ανηλίκων . Λειτουργεί υπό 
την αιγίδα του Υπουργείου Δι-

καιοσύνης υπο την προεδρεία του 
εκάστοτε Εισαγγελέα Εφετών και 
με 7μελες ΔΣ διορισμένο από το 
Υπουργείο . Στην περιοχή ευθύνης 
της ΕΠΑΘ που εκτείνεται από την 
Καβάλα μέχρι και τον Έβρο έχει 
στην επίβλεψη και την προστα-
σία της 287 εγγεγραμμένα παι-
διά που αντιμετωπίζουν πολλα-
πλά προβλήματα δεδομένου ότι 
βρίσκονται κάτω από το όριο της 
φτώχειας κάτι που οδηγεί στην 
παραβατική συμπεριφορά. 

Σύμφωνα με την ΕΡΤ Ορεστι-
άδας, παιδιά από διάφορα κοινω-
νικά στρώματα, ορφανά αλλά και 
από οικογένειες εύπορες, καθόλα 
φυσιολογικές. Παιδιά που επο-
πτεύονται από τα μέλη της εται-
ρείας, ώστε να μην υποπέσουν 
στην παραβατική συμπεριφορά 

αλλά και να επαναφέρουν κάποια 
άλλα, από μια παραβατική συ-
μπεριφορά. Παιδιά ανήλικα που 
έχουν υποπέσει σε παραπτώμα-
τα, ξεκινώντας  από μια παράβαση 
του ΚΟΚ, μια κλοπή, μέχρι και τα 
πολύ σοβαρά ποινικά αδικήματα 
και ηλικίες που ξεκινούν από τα 
7  έτη που όμως σύμφωνα με τα 
λεγόμενα της κ Αϊβατζίδου η πο-
λιτεία ασχολείται μαζί τους εξω-
δικαστικά διότι εκ του νόμου τα 
παιδιά κάτω των 12 ετών δεν δι-
κάζονται.

Είναι χαρακτηριστικό το γεγο-
νός ότι με την έναρξη της σχολι-
κής χρονιάς ο αριθμός των αιτή-
σεων αυξάνεται κατακόρυφα με 
αποτέλεσμα να μην μπορούν να 
ανταποκριθούν στις νέες απαι-
τήσεις .

«Δεν προλαβαίνουμε λόγω της 
πληθώρας των αιτήσεων να τις 
αξιολογήσουμε αλλά δεν έχουμε  
και την οικονομική δυνατότητα 
να ανταποκριθούμε» θα μας πει 
η κ Αϊβατζίδου για να προσθέσει 
ότι «η επιχορήγηση των 80.000 
ευρώ ετησίως δεν αρκεί για την 
κάλυψη των μισθών των υπαλλή-
λων αλλά και των λειτουργικών 
εξόδων για τις ανάγκες των παι-
διών» γι’ αυτό και συχνά ζητούν 
την συμπαράσταση  των πολιτών.

Από το 1988 που η ίδια παρέ-
χει τις υπηρεσίες της στην ΕΠΑΘ 

ο όγκος των  παιδιών με παρα-
βατική συμπεριφορά στο δικαστή-
ριο έχει τριπλασιασθεί. «Αν είχαμε 
100 παιδιά, τώρα είναι τριακόσια» 
θα αναφέρει για να προσθέσει 
ότι «ο Έβρος καταλαμβάνει πάνω 
από το 50% των περιστατικών 
ανηλίκων παιδιών με παραβα-
τικότητα. Ίσως αυτό να σημαίνει 
ότι είναι ένας φτωχός νομός διότι 
όπως  εξηγεί, η φτώχεια οδηγεί 
στην παραβατικότητα.»

Η πανδημία επηρέασε αρνητι-
κά, αυξάνοντας τις ανάγκες των 
παιδιών αφού οι γονείς τους δεν 

έκαναν μεροκάματο για να τα συ-
ντηρήσουν.

Έργο της εταιρείας είναι να  
απευθύνεται στα παιδιά   σε κα-
θημερινή η εβδομαδιαία βάση 
ανάλογα με την περίπτωση, τους 
παρέχει  βοήθεια σε υλικά αγαθά 
είδη διατροφής, ρουχισμό, βιβλία, 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 
πληρωμή  ενοικίων και άλλων  
λογαριασμών.

Επίσης παρακολουθούνται 
από κοινωνική λειτουργό που 
δυστυχώς είναι μια και μοναδική  
για 300 περιπτώσεις γι’ αυτό και 

τα μέλη του ΔΣ αναλαμβάνουν 
αυτό το ρόλο.

Λόγω των υγειονομικών απα-
γορεύσεων τα τελευταία δυο χρό-
νια περιορίζονται  στη διανομή 
δεμάτων με είδη πρώτης ανά-
γκης στα παιδιά και τις οικογέ-
νειες τους, τα οποία προέρχονται 
από δωρεές  πολιτών, συμπλη-
ρώνοντας πως αν υπάρχει ενδι-
αφέρον από συνανθρώπους να 
βοηθήσουν μπορούν να απευ-
θύνονται  στο τηλέφωνο 25510 
24089

ΑΜΘ: Τριπλασιάστηκε το ποσοστό 
παραβατικότητας των ανηλίκων

ΣΤΉΝ ΕΡΤ ΜΙΛΉΣΕ Ή ΓΕΝΙΚΉ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΉΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΠΡΌΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΉΛΙΚΩΝ 
ΕΦΕΤΕΙΌΥ ΘΡΑΚΉΣ Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΑΪΒΑΤΖΙΔΌΥ   
    
Ο Έβρος καταλαμβάνει πάνω από 
το 50% των περιστατικών ανηλίκων 
παιδιών με παραβατικότητα

ειδήσειςσύντομες ΚΟΜΟΤΗΝΗΔΡΑΜΑ

Την απαρέσκεια και την 
αγωνία του για την πρόθε-
ση της Eurobank να κλείσει το 
ένα από τα δύο υποκαταστήμα-
τα της που λειτουργούν στην πό-
λη της Καβάλας, εκφράζει ο Δή-
μαρχος Θόδωρος Μουριάδης. Με 
δήλωσή του καλεί τη διοίκηση 
της Τράπεζας να επανεξετάσει 
την απόφαση της. «Έχετε ανακε-
φαλαιοποιηθεί από τα χρήματα 
των Ελλήνων. Στηρίξτε τις τοπι-
κές κοινωνίες»

Αναστάτωση επικρατεί σε γειτονιά 
της Κομοτηνής πλησίον του Αστυ-
νομικού Μεγάρου, καθώς όπως κα-
ταγγέλλουν οι κάτοικοι έχει τοπο-
θετηθεί κεραία εταιρείας κινητής 
τηλεφωνίας στην ταράτσα πολυ-
κατοικίας που έχει ανεγερθεί, όμως 
δεν κατοικείται ακόμα. Κάτοικοι της 
περιοχής συμμετείχαν σε κινητο-
ποίηση εκφράζοντας την αντίθεσή 
τους «σε αυτόν τον αργό θάνατο». 
(xronos.gr)

ΞΑΝΘΗ

Αυξάνονται οι νοσηλείες 
ασθενών με κορωνοϊό στο Πα-
νεπιστημιακό Γενικό Νοσοκο-
μείο Αλεξανδρούπολης. Σύμ-
φωνα με την ΕΡΤ Ορεστιάδας, 
χθες το πρωί βρίσκονταν στη 
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 
11 ασθενείς και ακόμη 27 στις 
απλές κλίνες covid.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των 
αστυνομικών Αρχών για την ταυτοποί-
ηση άγνωστου μέχρι στιγμής δράστη, 
ο οποίος εξαπάτησε ημεδαπό. Συγκε-
κριμένα, ο δράστης επικοινώνησε τη-
λεφωνικά με τον παθόντα και με τον 
πρόσχημα της αγοράς προϊόντων από 
επιχείρηση συγγενικού του προσώπου 
αφαίρεσε από τον τραπεζικό του λο-
γαριασμό 3.000 ευρώ.  

Ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέ-
ροντος για τις προφεστιβαλι-
κές εκδηλώσεις απευθύνει το 
Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μή-
κους Δράμας σε συνεργασία 
με φορείς της πόλης. Οι εκδη-
λώσεις θα διεξαχθούν από τον 
Μάρτιο έως και το τέλος Ιου-
λίου. Οι αιτήσεις θα γίνονται 
δεκτές, από 1η Φεβρουαρίου 
έως και 8η Απριλίου 2022 στο 
info@dramafilmfestival.gr και 
modd.gr@gmail.com.

Ολοσχερώς καταστράφηκε κα-
τοικία στον Θεολόγο Θάσου, νω-
ρίς το πρωί της Πέμπτης, από 
πυρκαγιά που ξέσπασε, όπως 
όλα δείχνουν, από ξυλόσομπα. 
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία, που 
έσπευσε, απεγκλώβισε με εγκαύ-
ματα έναν 82χρονο, ο οποίος 
μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγεί-
ας Πρίνου. 

ΚΑΒΑΛΑ 

AΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΘΑΣΟΣ
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Τη χαλάρωση των μέτρων 
για τον κορωνοϊό που είχαν 
ληφθεί πριν από τις γιορτές 
των Χριστουγέννων για τους 
χώρους εστίασης και διασκέ-
δασης ανακοίνωσε ο Θάνος 
Πλεύρης το απόγευμα της Πέ-
μπτης.

Σύμφωνα με όσα ανέφε-
ρε ο υπουργός Υγείας, από 
τις 30 Ιανουαρίου, η εστίαση 
βγαίνει από το mute, αφού θα 
επιτρέπεται ξανά η μουσική. 
Παράλληλα, απελευθερώνε-
ται το ωράριο λειτουργίας των 
συγκεκριμένων μαγαζιών, τα 
οποία κλείνουν τα μεσάνυχτα 
εδώ και μερικές εβδομάδες. 

Ωστόσο η διασκέδαση παρα-
μένει μόνο για καθιστούς.

Παράλληλα, όπως είπε τα 
μέτρα για τα γήπεδα παραμέ-
νουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες 
του ieidiseis.gr υπήρξε έντο-
νη διχογνωμία κυρίως για το 
ωράριο με αρκετούς ειδικούς 
να μην συμφωνούν με την άρ-
ση του συγκεκριμένου μέτρου 
λόγω των «κόκκινων» σκλη-
ρών δεικτών, ενώ δεν επιθυ-
μούσαν ούτε την επιστροφή 
της μουσικής και ήθελαν του-
λάχιστον μια βδομάδα παρά-
ταση.

 «Παραμένουν ως έχουν 
τα μέτρα στα γήπεδα»

Ο υπουργός Υγείας, Θάνος 
Πλεύρης, πραγματοποίησε το 
απόγευμα της Πέμπτης έκτα-
κτη ενημέρωση για τα νέα μέ-
τρα για την πανδημία. Αναφο-
ρικά με τα γήπεδα ο υπουργός 

Υγείας είπε ότι τα μέτρα μέ-
νουν ως έχουν και θα γίνει 
η επανεξέταση την επόμενη 
εβδομάδα. Αυτό σημαίνει ότι 
θα παραμείνει η χωρητικότητα 
του 10%, αλλά και το πλαφόν 
των 1.000 οπαδών.

Αλεξανδρούπολη: 
Πτώση περίπου 80% 
παρατηρείται στον κλάδο 
της εστίασης

Αποκαρδιωτική είναι η ει-
κόνα στον κλάδο της εστία-
σης της Αλεξανδρούπολης από 
τις γιορτές και μετά, με τους 

επαγγελματίες να εκφράζουν 
φόβους για λουκέτα εάν η πο-
λιτεία δεν προχωρήσει άμεσα 
σε μέτρα στήριξης.

Ο πρόεδρος της εστίασης, 
Ν. Γεωργιάδης, μιλώντας στην 
ΕΡΤ Ορεστιάδας χαρακτήρισε 
πολύ άσχημη την κατάσταση, 
επισημαίνοντας πως η πτώ-
ση στον κλάδο ήταν απότομη 
από τις πρώτες ημέρες του Ια-
νουαρίου αγγίζοντας περίπου 
το 80%.

«Υπάρχει πολύ μεγάλη ανη-
συχία στον κλάδο χωρίς να 
βλέπουμε φως στο τούνελ», 
είπε ο κ. Γεωργιάδης και πρό-
σθεσε πως «υπάρχουν μαγαζιά 
που δουλεύουν μόνο την Πα-
ρασκευή και το Σάββατο επι-
λέγοντας τις υπόλοιπες ημέρες 
να παραμένουν κλειστά».

Οι επαγγελματίες του κλά-
δου της εστίασης ζητούν άμε-
ση στήριξη από την πολιτεία, 
θέτοντας υπόψη του υπουργού 
Οικονομικών δυο ζητήματα. Το 
πρώτο αφορά στην επιδότηση 
ενοικίου και το δεύτερο στο 
ενεργειακό κόστος.

Άρση μέτρων: Επιστρέφει η μουσική, 
ελεύθερο το ωράριο σε εστίαση διασκέδαση

ΤΉ ΧΑΛΑΡΩΣΉ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ 
ΤΌΝ ΚΌΡΩΝΌΪΌ ΑΝΑΚΌΙΝΩΣΕ Ό 
ΘΑΝΌΣ ΠΛΕΥΡΉΣ ΤΌ ΑΠΌΓΕΥΜΑ 
ΤΉΣ ΠΕΜΠΤΉΣ. «ΠΑΡΑΜΕΝΌΥΝ ΩΣ 
ΕΧΌΥΝ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΑ ΓΉΠΕΔΑ»   
    
Αλεξανδρούπολη: Πτώση περίπου 80% 
παρατηρείται στον κλάδο της εστίασης

Τη Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου και 
ώρα 13:00 ξεκινά η υποβολή ηλε-
κτρονικών αιτήσεων επιχειρήσεων 
για τον Γ’ κύκλο του προγράμμα-
τος δημιουργίας 7.000 νέων θέσε-
ων εργασίας για ανέργους 30 ετών 
και άνω στις Λιγότερο Ανεπτυγ-
μένες Περιφέρειες της χώρας (Αν. 
Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής 
Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και 
Κεντρικής Μακεδονίας), με έμφα-
ση σε μακροχρόνια ανέργους και 
ανέργους 50 ετών και άνω.

Όπως αναφέρει ο ΟΑΕΔ: «Το 
πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιω-
τικές επιχειρήσεις, η διάρκεια της 
επιδότησης είναι 12 μήνες και τα 
ποσά της μηνιαίας επιχορήγησης 
μισθού και ασφαλιστικών εισφο-
ρών για την πρόσληψη ανέργων σε 
νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης 
έχουν ως εξής:

• 473 € μηνιαία (5.676 € ετή-
σια) για τους ανέργους ηλικίας έως 
και 49 ετών

• 568 € μηνιαία (6.816 € ετή-
σια) για τους ανέργους ηλικίας 50 
ετών και άνω

• 615 € μηνιαία (7.380 € ετήσια) 
για τους μακροχρόνια ανέργους

• 710 € μηνιαία (8.520 € ετήσια) 
για τους μακροχρόνια ανέργους 50 
ετών και άνω

Σκοπός της δράσης είναι η προ-
ώθηση της απασχόλησης, ιδιαίτερα 
για τους μακροχρόνια ανέργους και 
τους ανέργους μεγαλύτερων ηλικι-

ών των οποίων η διαρκής ανεργία 
δυσχεραίνει την επανένταξή τους 
στην αγορά εργασίας. Ο συνολικός 
προϋπολογισμός του προγράμμα-
τος ανέρχεται στα 44.000.000 € και 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρω-
παϊκό Κοινωνικό Ταμείο, μέσω του 
Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση 2014-2020».

Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει 
δέσμευση απασχόλησης μετά το 
τέλος του προγράμματος και προ-
βλέπονται απλουστευμένες και τα-
χύτερες διαδικασίες ένταξης και 
αποπληρωμής. Στην επιχορήγηση 
του μισθολογικού και μη μισθολο-
γικού κόστους συμπεριλαμβάνονται 
και τα αντίστοιχα δώρα Χριστου-
γέννων και Πάσχα και επιδόματα 
αδείας.

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν αι-
τήσεις στο Πληροφοριακό Σύστημα 
Κρατικών Ενισχύσεων του Υπ. Ανά-
πτυξης & Επενδύσεων στην διεύ-
θυνση www.ependyseis.gr

Για  τη Δημόσια Πρόσκληση και 
αναλυτικές  πληροφορίες, επισκε-
φτείτε τη διεύθυνση: http://www.
oaed.gr/anoikta-programmata ».

Αφορά και την περιοχή της 
Αν. Μακεδονίας Θράκης Tη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας 

υπό όρους για το Paxlovid της Pfizer 
εισηγήθηκε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Φαρμάκων.

Το Paxlovid είναι το πρώτο από του 
στόματος αντιικό για οικιακή χρήση στο 
χαρτοφυλάκιο της ΕΕ και έχει τη δυ-
νατότητα να κάνει την πραγματική δι-
αφορά για τα άτομα που διατρέχουν 
υψηλό κίνδυνο εξέλιξης σε σοβαρή 
COVID. «Έχουμε επίσης δει τα πολλά 
υποσχόμενα στοιχεία σχετικά με την 
αποτελεσματικότητα του Paxlovid κα-
τά του Omicron και άλλων μεταλλάξε-
ων», δήλωσε η Επίτροπος Υγείας Στέλ-
λα Κυριακίδου.

Με την έγκριση του Paxlovid αυτή 
την εβδομάδα, 6 θεραπευτικά σκευά-
σματα COVID-19 έχουν εγκριθεί στο 
πλαίσιο της θεραπευτικής στρατηγικής 

της ΕΕ που καλύπτει διάφορα στάδια 
της νόσου, και θα ακολουθήσουν και 
άλλα τις επόμενες εβδομάδες.

«Όπως και για τα εμβόλια, έτσι και 
για τα θεραπευτικά προχωράμε με κοι-
νό προσδιορισμό των υποψηφίων, κοι-
νή διαπραγμάτευση, κοινή προμήθεια 
της ΕΕ ανοικτή σε όλα τα κράτη μέλη 
μας. Δύο κοινές προμήθειες είναι ήδη 
σε εξέλιξη αξίας σχεδόν 1 δισ. ευρώ 
και έχουν δρομολογηθεί περισσότε-

ρες, μεταξύ άλλων για τα αντιιικά από 
το στόμα, όπου οι διαπραγματεύσεις 
με τις εταιρείες βρίσκονται σε εξέλιξη. 
Αυτό προσφέρει ισότιμη και ταυτόχρο-
νη πρόσβαση όλων των κρατών μελών 
σε εμβόλια και φάρμακα και αντανα-
κλά την αλληλεγγύη που βρίσκεται στο 
επίκεντρο μιας ισχυρής Ευρωπαϊκής 
Ένωσης Υγείας», κατέληξε η αρμόδια 
Επίτροπος.
Efsyn.gr

Πράσινο φως του ΕΜΑ στο φάρμακο 
της Pfizer (Paxlovid) για τον κορονοϊό
Είναι το πρώτο από του 
στόματος αντιικό για 
οικιακή χρήση

OAEΔ: Αιτήσεις για 
επιδότηση 7.000 νέων 
θέσεων εργασίας 
ανέργων 30 ετών και άνω

Στο βαθύ κόκκινο παραμένει η Ελλάδα, όπως και σχε-
δόν ολόκληρη η Ευρώπη, σύμφωνα με τον ανανεωμένο 
χάρτη του ECDC, ο οποίος δόθηκε στη δημοσιότητα σή-

μερα Πέμπτη (27/1).
Ο συνδυαστικός χάρτης που αφορά τον δείκτη κρου-

σμάτων κορονοϊού, των διαγνωστικών τεστ και τον δείκτη 
θετικότητας, τοποθετεί την Ελλάδα στο «βαθύ κόκκινο».

Στην ίδια κατηγορία βρίσκεται η χώρα και στον χάρ-
τη που δείχνει τον αριθμό κρουσμάτων ανά 100.000 
πληθυσμό.

Αναφορικά με τον δείκτη θετικότητας, η χώρα μπήκε 
από το «πορτοκαλί» στο «κίτρινο» με ποσοστό από 1% 
έως 3,9%.

ECDC: Στο βαθύ κόκκινο 
παραμένει η Ελλάδα
Η νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού 
Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου 
Νόσων, παραμένει στο βαθύ κόκκινο η 
Ελλάδα.
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Της Κικής Ηπειρώτου 
Μία συνεδρίαση που θα 

μείνει στην ιστορία του θε-
σμού του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Αλεξανδρούπολης, 
(όχι για καλό λόγο) ήταν αυ-
τή που διεξήχθη το απόγευ-
μα της Τετάρτης 26 Ιανου-
αρίου, με τηλεδιάσκεψη. Η 
πρώτη συνεδρίαση στην οποία 
προήδρευσε ο Γιώργος Καϊ-
σας χαρακτηρίστηκε από την 
απόλυτη αδυναμία των μελών 
του να συνεννοηθούν και να 
συμφωνήσουν για ένα πολύ 
σημαντικό θέμα, τη διεξαγωγή 
των συνεδριάσεων του οργά-
νου δια ζώσης, σε έναν χώρο 
που θα είναι εφικτή η τήρηση 
των υγειονομικών πρωτοκόλ-
λων που έχουν επιβληθεί λό-
γω της πανδημίας.

Επί περίπου δύο ώρες, η 
πλευρά της αντιπολίτευσης 
ζητούσε να ληφθεί απόφαση 
για δια ζώσης συνεδριάσεις σε 
συγκεκριμένο χώρο, με τη δη-
μοτική αρχή, αρχικά να σημει-
ώνει πως αυτό δεν μπορεί να 
γίνει, καθώς το αίτημα περι-
λαμβάνονταν στα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης, ενώ ο με-
γάλος αριθμός των ημερήσι-
ων κρουσμάτων δεν επιτρέπει 
συνεδριάσεις δια ζώσης, του-
λάχιστον στην παρούσα φάση. 

Στη συνέχεια, προτάθη-
κε από τον Δήμαρχο να λη-
φθεί καταρχάς απόφαση για 
δια ζώσης συνεδρίαση, και 
τις επόμενες μέρες, να εξε-
ταστούν διάφοροι πιθανοί χώ-
ροι (ακούστηκε το ενδεχόμενο 
συνεδριάσεων σε ξενοδοχει-

ακούς χώρους, σε χώρο του 
Πανεπιστημίου, στο Δημοτικό 
Θέατρο ή το Πνευματικό Κέ-
ντρο της Μητρόπολης), κάτι 
με το οποίο σύμβουλοι της 
αντιπολίτευσης διαφώνησαν, 
τονίζοντας πως στην απόφαση 
θα πρέπει να αναφέρεται ρητά 
και ο χώρος διεξαγωγής, κά-
τι που δεν έγινε αποδεκτό, με 
αποτέλεσμα να ακολουθήσει 
η αποχώρηση της παράταξης 
Λαμπάκη. 

Κατά το τελευταίο μισάω-
ρο της συνεδρίασης, οι ενα-
πομείναντες σύμβουλοι και η 
δημοτική αρχή συμφώνησαν 
να διακοπεί η συνεδρίαση, η 
οποία θα συνεχιστεί τη Δευ-
τέρα και να ληφθεί απόφαση 
για δια ζώσης συνεδριάσεις, 
που θα περιλαμβάνει, ως υπο-
σημείωση, τους πιθανούς χώ-
ρους για τη διεξαγωγή της, οι 
οποίοι θα εξεταστούν μέχρι 
τη Δευτέρα, οπότε και θα λη-
φθούν οι τελικές αποφάσεις.

Όσα έγιναν αναλυτικά 
Το θέμα που αποτέλεσε 

το «μήλον της έριδος», ήρθε 
προς συζήτηση, στην έναρξη 
της συνεδρίασης, μετά από 
αίτημα 18 συμβούλων της 
αντιπολίτευσης (Λαμπάκης, 
Γκότσης, Γερακόπουλος, Κυ-
ριακίδης, Ζιώγας Γκοτσίδης, 
Ουζουνίδης, Κουκoυράβας, 
Βαταμίδης, Βραχιόλογλου, 
Φαλέκας, Αετόπουλος, Βαμ-
βακερός, Μυτιληνός, Δουνά-
κης, Κουρτίδης, Μιχαηλίδης, 
Αραμπατζής). Σύμφωνα με 
αυτό, οι σύμβουλοι ζητούσαν 
από το προεδρείο να ληφθεί 
απόφαση στη συγκεκριμένη 

συνεδρίαση, στην οποία θα 
ορίζονταν ότι η επόμενη συ-
νεδρίαση θα γίνει σε συγκε-
κριμένο χώρο, πχ στο δημο-
τικό θέατρο, δια ζώσης. Ο κ. 
Καϊσας επισήμανε στο σημείο 
εκείνο πως «δεν προβλέπεται 
απόφαση, αυτή την ώρα, για 
το αν θα κάνουμε Δημοτικό 
Συμβούλιο δια ζώσης ή με τη-
λεδιάσκεψη. Δεν υπάρχει τέ-
τοιο ζήτημα».  

Το λόγο πήρε ο επικεφαλής 
της μείζονος αντιπολίτευσης 
Βαγγέλης Λαμπάκης, ο οποί-
ος άφησε αιχμές κατά του κ 
Καϊσα, λέγοντας πως «εύχομαι 
τώρα να έρχεστε στις συνε-

δριάσεις, όχι όπως κάνατε τα 
προηγούμενα 2,5 χρόνια που 
λείπατε στο 70% των συνε-
δριάσεων» και συνέχισε λέ-
γοντας πως «αν δεν πάρουμε 
άμεσα απόφαση για δια ζώσης 
συνεδριάσεις, δεν θα μπορέ-
σουμε να αποκτήσουμε τη δυ-
ναμική που απαιτεί το δημοτι-
κό συμβούλιο, ως πυρήνας της 
δημοκρατίας». Ο κ. Λαμπάκης 
πρότεινε το Δημοτικό θέατρο, 
όπου, όπως είπε, έγινε η ειδι-
κή συνεδρίαση στις 9/1, με τα 
ΜΜΕ παρόντα, η παρουσία 
των οποίων είναι απαραίτητη, 
αλλά με αρκετούς πολίτες. Τέ-
λος, ζήτησε να μπει σε ψηφο-

φορία αν το σώμα θέλει τη-
λεδιάσκεψη ή δια ζώσης, είτε 
στην αίθουσα του Δημοτικού 
Συμβουλίου είτε στο Δημοτι-
κό Θέατρο.

Απαντώντας, ο κ. Καϊσας, 
αναφορικά με τις απουσίες 
του, σημείωσε ότι ήταν λί-
γες και όλες δικαιολογημέ-
νες, με τα αντίστοιχα έγγρα-
φα να έχουν αποσταλεί στην 
Αποκεντρωμένη για έλεγχο. 
Επισήμανε ακόμη πως υπάρ-
χει προβληματισμός για τις δια 
ζώσης συνεδριάσεις, καθώς 
ειδικά στο νομό μας καθημερι-
νά έχουμε εκατοντάδες κρού-
σματα. Όσο για την ειδική συ-

Περιπετειώδης και… άγονη η πρώτη για      το 2022 συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΑΠΌ 2 
ΩΡΕΣ ΌΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΌΝΤΕΣ 
ΔΕΝ ΜΠΌΡΌΥΣΑΝ ΝΑ 
ΣΥΜΦΩΝΉΣΌΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑ 
ΖΩΣΉΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ 
ΚΑΝ ΝΑ ΣΥΖΉΤΉΘΌΥΝ ΤΑ 
ΣΌΒΑΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΉΜΕΡΉΣΙΑ 
ΔΙΑΤΑΞΉΣ   

Αποχώρηση παράταξης Λαμπάκη και 
διακοπή συνεδρίασης - Πολλά τα 
«πυρά» που δέχθηκε ο νέος πρόεδρος 
Γ. Καϊσας – Τι δήλωσε μετά το πέρας 
της ο Δήμαρχος Γ. Ζαμπούκης Χώρος για τη 

διενέργεια των 
δημοτικών συμβουλίων 
δια ζώσης θα εξεταστεί 
το επόμενο διάστημα 

Θ
λίψη και απογοήτευση και 
οργή ήταν τα αισθήμα-
τα που αποτυπώθηκαν 
μετά την προσπάθεια 
που κατέβαλα να πα-
ρακολουθήσω την 

τελευταία διαδικτυακή συνεδρία-
ση του Δημοτικού μας Συμβουλίου 
με σοβαρά θέματα στην ημερήσια δι-
άταξη. Μια συνεδρίαση που κράτησε 
2,5 περίπου ώρες και τελικά διεκόπη. 

Θα αναρωτιόνταν οι συμπολίτες μας 
τί συζητήθηκε αυτό το χρονικό διά-
στημα …. ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ στην 
προσπάθεια να καταλήξουν άπαντες 
για το πώς και το πού πρέπει να γί-
νεται το Δημοτικό Συμβούλιο σε πε-
ρίοδο covid. 

Δυστυχώς σαν ενεργός πολίτης και επι σειρά 
ετών αυτοδιοικητικός αισθάνομαι την ανάγκη, με 
θλίψη να αναρωτηθώ, αν πρέπει αυτή η πόλη (και 
ο Δήμος συνολικά) να βιώνει τέτοιες καταστάσεις 
σε μια περίοδο που τα προβλήματα της κοινωνίας 
και του Δήμου μας ειδικότερα, είναι τεράστια, σε 
μια περίοδο γενικευμένης κρίσης. 

Η Αλεξανδρούπολη αξίζει καλύτερης αντιμετώ-

πισης από τη δημοτική αρχή αυτού του τόπου. 
Η προχθεσινή διαδικασία και λειτουργία 

του ανώτατου, κορυφαίου  οργάνου, 
του θεσμού του Δημοτικού Συμβουλίου 
δεν της αρμόζει. Έχει απόλυτη ανάγκη 
μια διαφορετική λειτουργία, ένα άλλο 
επίπεδο για να αντιμετωπίσει τις με-
γάλες προκλήσεις και να τεθούν επί 

τάπητος ώστε να αντιμετωπιστούν τα 
μεγάλα προβλήματα του τόπου για το 

καλό των δημοτών. 
Οι ευθύνες για την κατάσταση που αντι-

κρίσαμε είναι συγκεκριμένες και από 
συγκεκριμένους και δεν είναι δίκαιο 
να αποδοθούν σε όλους. 

Ας αναλογιστούν λοιπόν αυτοί που 
τις έχουν να τις αναλάβουν όσο γίνε-

ται γρηγορότερα για να αντιστρέψουν αυτήν την 
θλιβερή εικόνα. 

Γιατί σε πολύ λίγο θα είναι αργά για τον τόπο 
μας και μια τέτοια απαξίωση δεν το αξίζει η Αλε-
ξανδρούπολη. 

*Κώστας Πανταζίδης    
 Πρώην πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρού-
πολης επί δημαρχίας Σουλακάκη

Άποψη

Για μια άλλη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου

ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ 
ΠΑΝΤΑΖΙΔΗ*
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νεδρίαση, τόνισε πως έπρεπε 
να γίνει από κοντά λόγω της 
ψηφοφορίας, ωστόσο στο συ-
γκεκριμένο χώρο, όπως είπε, 
δεν είναι εύκολη η καταγραφή 
των πρακτικών και η τηλεο-
πτική κάλυψη. Επιπλέον, ση-
μείωσε πως πριν τη συνεδρί-
αση της 9ης Ιανουαρίου, δύο 
σύμβουλοι βρέθηκαν θετικοί 
και δεν συμμετείχαν, λέγοντας 
πως αν δεν είχαν θετικοποιη-
θεί πριν τη συνεδρίαση, και με 
δεδομένο ότι το μικρόφωνο 
γυρνούσε από στόμα σε στό-
μα, θα μπορούσαν να είχαν 
κολλήσει όλοι.

«Υπάρχουν τεχνικοί και 
υγειονομικοί λόγοι που επι-
βάλλουν να μη κάνουμε ακό-
μη συνεδριάσεις δια ζώσης. 
Είναι ευχής έργο σύντομα να 
λήξουν τα μέτρα και να μπο-
ρέσουμε να συνεδριάζουμε 
από  κοντά» υπογράμμισε ο 
κ. Καϊσας, τονίζοντας ότι σύμ-
φωνα με τον κανονισμό, το 
ΔΣ δεν μπορεί να πάρει από-
φαση για το συγκεκριμένο θέ-
μα, καθώς δεν έχει τη μορφή 
του κατεπείγοντος.

Ακολούθησαν έντονες 
αντιδράσεις από την αντιπολί-
τευση, με τον επικεφαλής της 
«Λαϊκής Συσπείρωσης Σάββα 
Δευτεραίο να λέει πως αν το 
Δημοτικό Συμβούλιο δεν μπο-
ρεί να λαμβάνει αποφάσεις ας 
λήξει η συνεδρίαση και τον κ 
Λαμπάκη να απειλεί με απο-
χώρηση. Ο ανεξάρτητος, πλέ-
ον, Δημήτρης Κολιός, σημεί-
ωσε από την πλευρά του πως 
από την στιγμή που υπάρχει 
το αίτημα των 18, θα πρέπει 
να συζητηθεί και αν κριθεί 
πως πρέπει, να τεθεί σε ψη-
φοφορία.

Απαντώντας, ο πρόεδρος 
επέμεινε πως δεν τίθεται θέμα 
για λήψη απόφασης και πως 
όποιος διαφωνεί μπορεί να 
καταθέσει προσφυγή.

Ο κ. Λαμπάκης κατηγόρησε 
τον κ Καϊσα ότι τινάζει στον 
αέρα τα θεμέλια του Δημο-
τικού Συμβουλίου, λέγοντας 
πως αν το θέμα δεν τεθεί σε 
ψηφοφορία θα αποχωρήσει 
και θα τον καταγγείλει στο 
λαό του Δήμου και όχι μόνο.

Ο δημοτικός σύμβουλος 
της μείζονος αντιπολίτευ-
σης Νίκος Γκότσης σημείω-
σε πως αν δεν θέσει το θέμα 
σε ψηφοφορία, ο κ. Καϊσας 
θα βρεθεί αντιμέτωπος με την 
κατηγορία της παράβασης κα-
θήκοντος. 

Ο κ. Καϊσας επανέλαβε πως 
το θέμα δεν θα τεθεί σε ψη-
φοφορία, καθώς δεν ήρθε με 
τη μορφή του κατεπείγοντος, 
με τον κ. Λαμπάκη να σημειώ-
νει πως εστάλη  εμπρόθεσμα, 
το πρωί της 21ης Ιανουαρίου, 
ενώ το mail με την πρόσκληση 
της συνεδρίασης ήρθε στις 4 
το απόγευμα της ίδιας ημέρας. 

Στο  σημείο εκείνο παρε-
νέβη ο Δήμαρχος Γιάννης Ζα-
μπούκης, σημείωσε πως εφό-
σον δεν μπήκε στην ημερήσια 
διάταξη το θέμα, θα συζητηθεί 
στην επόμενη συνεδρίαση. Θα 
μπορούσε να συζητηθεί στο 
συμβούλιο της Τετάρτης μόνο 
αν υπήρχε λόγος που να δι-
καιολογεί το κατεπείγον του 
θέματος. Επιπλέον, σημείω-

σε πως στο δημοτικό θέατρο 
που προτάθηκε να γίνονται οι 
δια ζώσης συνεδριάσεις, δεν 
υπάρχει εξαερισμός που προ-
βλέπει το υγειονομικό πρωτό-
κολλο, καθώς και μία σειρά 
άλλων προϋποθέσεων. Τόνισε 
πως εν μέσω πανδημίας δεν 
μπορεί να γίνει συνεδρίαση 
δια ζώσης, καθώς δεν υπάρ-
χουν οι προϋποθέσεις να συ-
ναθροιστούν τόσα άτομα, ού-
τε όμως και θα είναι εφικτή η 
τεχνική κάλυψη. 

Ο κ. Λαμπάκης επέμεινε 
πως σύμφωνα με τη νομο-
θεσία, όταν ένα θέμα κατατί-
θεται από την αντιπολίτευση, 
ως έξι μέρες πριν από τη συ-
νεδρίαση, πρέπει να συμπε-
ριλαμβάνεται στην ημερήσια 
διάταξη. Υπογράμμισε ακόμη 
πως οι σύμβουλοι ξέρουν να 
προστατεύονται από τον κο-
ρωνοϊό και πως ειδικά η αί-
θουσα του δημοτικού συμβου-
λίου έχει πολλά παράθυρα. 
Πρότεινε ακόμη να εξεταστεί 
το ενδεχόμενο να νοικιαστεί η 
αίθουσα κάποιου ξενοδοχείου 
για τις συνεδριάσεις, πρότα-
ση με την οποία διαφώνησε ο 
ανεξάρτητος σύμβουλος Γιάν-
νης Καρυπίδης, για οικονομι-
κούς λόγους. 

Ο ανεξάρτητος σύμβουλος 
Κυριάκος Αραμπατζής σημεί-
ωσε πως το δημοτικό θέατρο 
διαθέτει εξαερισμό καθώς έχει 
εξόδους κινδύνου. Σημείωσε 
πως ούτε τα αεροπλάνα και 
τα λεωφορεία πληρούν όλες 
τις προδιαγραφές που θέτουν 
τα υγειονομικά πρωτόκολλα, 
ωστόσο χρησιμοποιούνται κα-
νονικά από τους δημότες.

Ο κ. Δευτεραίος σχολίασε 
τις αναφορές του νέου πρό-
εδρου στην έναρξη της συνε-
δρίασης, για «γόνιμο και δημι-
ουργικό διάλογο», λέγοντας: 
«Αυτό εννοούσατε κύριε πρό-
εδρε; Αυτό δεν είναι γόνιμος 

διάλογος, αυτό είναι κατα-
στροφή, είναι διάλυση, είναι 
αδιανόητο». Πρότεινε να ζητη-
θεί η άποψη της υγειονομικής 
επιτροπής του ΠΓΝΑ, ή ακό-
μη και να εξεταστεί ως χώρος 
διεξαγωγής συνεδριάσεων το 
αμφιθέατρο του νοσοκομεί-
ου. Αναφορικά με την ειδική 
συνεδρίαση και τις αναφορές 
για «μικρόφωνο από στόμα σε 
στόμα» ο κ. Δευτεραίος τόνι-
σε ότι όλοι φορούσαν μάσκα.

Στο σημείο αυτό, ο Δήμαρ-
χος σημείωσε πως ο πρόεδρος 
είχε σκοπό να βρεθεί με τους 
επικεφαλής των παρατάξεων 
και να καταγράψει διάφορα 
θέματα και προτάσεις τους, 
με πρώτο  θέμα στην ατζέντα 
τις δια ζώσης συνεδριάσεις. 
Έτσι, μπορεί η συνάντηση αυ-
τή να γίνει τις επόμενες μέρες 
και στην νέα συνεδρίαση του 
σώματος να ληφθεί απόφαση 
για συγκεκριμένο χώρο, που 
θα έχει εξεταστεί και θα έχει 
βρεθεί ότι πληροί τις προδια-
γραφές του νόμου. 

Ωστόσο, ο κ. Λαμπάκης τό-
νισε ότι δεν πείθεται από τη 
δέσμευση αυτή, ζητώντας να 
τεθεί το θέμα σε ψηφοφορία 
ενώ ο κ. Δευτεραίος υπογράμ-
μισε πως αν δεν γίνει δια ζώ-
σης η επόμενη συνεδρίαση, η 
παράταξή του θα απέχει, κα-
λώντας και τους υπόλοιπους 
να κάνουν το ίδιο. 

Ο κ Καϊσας δεσμεύτηκε για 
μία ακόμη φορά ότι θα εξετα-
στούν όλοι οι πιθανοί χώροι 
και θα εξασφαλιστούν οι απα-
ραίτητες προϋποθέσεις ώστε 
η επόμενη συνεδρίαση να γί-
νει δια ζώσης. 

Ακολούθησε ένα πινγκ-
πονγκ αντιπροτάσεων και 
αντεγκλήσεων, καθώς και η 
αποχώρηση της παράταξης 
Λαμπάκη. Οι υπόλοιποι σύμ-
βουλοι, τελικώς, συμφώνησαν 
να διακόψουν τη συνεδρίαση, 

η οποία θα συνεχιστεί την ερ-
χόμενη Δευτέρα, με τηλεδιά-
σκεψη, όπου θα αποφασιστεί 
πού θα γίνονται οι επόμε-
νες δια ζώσης συνεδριάσεις, 
αφού στο διάστημα που μεσο-
λαβεί θα εξεταστούν οι εξής 
πιθανοί χώροι: δημοτικό συμ-
βούλιο και δημοτικό θέατρο 
Αλεξανδρούπολης, αμφιθέα-
τρο Φερών, ξενοδοχεία, αμφι-
θέατρο ιατρικής, πνευματικό 
κέντρο Μητρόπολης.

Ανακοίνωση του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης 

Σε ανακοίνωσή του ο Δή-
μος Αλεξανδρούπολης ανα-
φέρει τα εξής:

«Διακοπή της συνεδρίασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου 
λόγω αδυναμίας σύγκλισης 
απόψεων των παρατάξεων 
ως προς τον τρόπο διεξαγω-
γής του Δ.Σ.

Την τρίτη τακτική συνεδρί-
αση πραγματοποίησε χθες, 
Πέμπτη 27-1-2022, το Δημο-
τικό Συμβούλιο Αλεξανδρού-
πολης, μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας webex. Εντού-
τοις, διεκόπη, λόγω αδυνα-
μίας σύγκλισης απόψεων των 
παρατάξεων ως προς τον τό-
πο διεξαγωγής του Δ.Σ.

Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος 
του Δημοτικού Συμβουλίου, 
με υψηλό αίσθημα ευθύνης 
και με την αρμοδιότητα που 
του δίνει ο νομοθέτης (643 
Α.Π.:69472/24.09.2021) επέ-
λεξε τον πιο ασφαλή τρόπο 
διεξαγωγής του Δημοτικού 
Συμβουλίου μέσω της τηλεδι-
άσκεψης, λαμβάνοντας πρωτί-
στως σοβαρά υπόψη τον υψη-
λό αριθμό κρουσμάτων στον 
Νομό Έβρου (485 στις 25/1, 
398 στις 26/1), όπως επίσης 
και τις συνεχείς προειδοποιή-
σεις των ειδικών για επικίνδυ-
νη εξάπλωση των μεταλλάξε-
ων του κορωνοϊού.

Αυτό αποτέλεσε βασι-
κό σημείο διαμάχης μετα-
ξύ της δημοτικής αρχής και 
των παρατάξεων της αντιπο-
λίτευσης που επέμεναν από-
λυτα και άκαμπτα στη δια ζώ-
σης σύσκεψη του Δημοτικού 
Συμβουλίου. Αξίζει μάλιστα 
να αναφερθεί ότι ο επικεφα-
λής του συνδυασμού «Πόλη 
και Πολίτες» κατηγόρησε τον 
Δήμαρχο για «πολιτικά παι-
χνίδια» και αποχώρησε δη-
λώντας «θα καθίσουμε ή θα 
φύγουμε για να δώσουμε ένα 
χαστούκι σε αυτούς τους αν-
θρώπους που επιλέγουν την 
τηλεδιάσκεψη;»

ΔΗΛΩΣΗ ΖΑΜΠΟΥΚΗ
Με βάση τα παραπάνω, ο 

Δήμαρχος Γιάννης Ζαμπού-
κης προέβη στην ακόλουθη 
ανακοίνωση:

«Είναι υψίστης πολιτι-
κής προτεραιότητας, για την 
ασφάλεια όλων και για την 
αποτροπή της όποιας, ενδε-
χόμενης εξάπλωσης των με-
ταλλάξεων του κορωνοϊού, 
η αποφυγή των διά ζώσης 
συσκέψεων. Χρήζει ιδιαίτε-
ρης προσοχής, τη δεδομένη 
χρονική στιγμή που όλες οι 
ιώσεις βρίσκονται σε έξαρση 
λόγω χειμώνα να προσέχουμε 
τις επαφές και τις συσκέψεις 
που κάνουμε. Χρέος μου είναι 
η διασφάλισης της δημόσιας 
υγείας και η τήρηση των επι-
βεβλημένων από την Κυβέρ-
νηση περιοριστικών μέτρων. 
Δημοκρατία είναι η πολυφω-
νία και η ανταλλαγή πολιτικών 
θέσεων και απόψεων, οι οποί-
ες δεν εγκλωβίζονται μέσα σε 
«χωροταξικές» παραμέτρους 
και διαστάσεις που έθεσαν οι 
Παρατάξεις της Αντιπολίτευ-
σης, αλλά διασφαλίζονται και 
μέσω των τηλεδιασκέψεων. 
Πρότεινα, μάλιστα, στους επι-
κεφαλής των παρατάξεων να 

συμφωνήσουμε από κοινού 
και να ψάξουμε να βρούμε αί-
θουσα που θα πληροί όλες τις 
τεχνικές προδιαγραφές που 
ορίζουν τα μέτρα. 

Το Κοινοβούλιο, ο ναός της 
Δημοκρατίας, ένα κτήριο με 
υψηλές τεχνικές προδιαγρα-
φές, εάν έχετε παρακολουθή-
σει συνεδριάζει σε μία πολύ 
μεγάλης χωρητικότητας αί-
θουσα με πολύ μικρό αριθ-
μό συμμετεχόντων ανά Κοι-
νοβουλευτική ομάδα. Παντού, 
στην Ευρώπη, τηρούνται πολύ 
αυστηρά μέτρα και κανόνες. 
Δεν μπορώ να καταλάβω την 
αντίδραση της αντιπολίτευ-
σης, όταν και μέσω του διαδι-
κτύου μπορεί να διεξαχθεί τό-
σο Δημοτικό Συμβούλιο, όσο 
και κάθε μορφής οργανωμένη 
συζήτηση. Είναι λυπηρά όλα 
όσα έγιναν χθες. 

Κλείνοντας, θα ήθελα επί-
σης να επισημάνω το εξής: Σε 
ένα αρνητικό και ανεπιθύμητο 
ασφαλώς σενάριο της όποιας 
διασποράς του ιού μετά από 
σύσκεψη Δημοτικού Συμβου-
λίου, την πολιτική ευθύνη στο 
τέλος της ημέρας ποιος θα την 
έχει; Η απάντηση είναι προφα-
νώς: ή ο Πρόεδρος του Δημο-
τικού Συμβουλίου ή ο Δήμαρ-
χος που επέτρεψαν να συμβεί 
αυτό το γεγονός. Είναι, λοι-
πόν, χρέος μας να τηρήσου-
με στο ακέραιο τα αυστηρά 
υγειονομικά πρωτόκολλα που 
έχει επιβάλλει η Κυβέρνηση, 
να διαμορφώσουμε μία υψηλή 
ζώνη υγειονομικής ασφάλει-
ας για τον Δήμο μας και τους 
Δημότες μας, για να είμαστε 
κι εμείς στο μέγιστο, δυνατό 
βαθμό «αρωγοί» και «ενεργοί» 
στον περιορισμό της εξάπλω-
σης της πανδημίας. Πρόκειται 
για μία πολύ ειδική συνθήκη, 
την οποία και καλούμαστε να 
διαχειριστούμε όλοι με υψηλό 
αίσθημα ευθύνης».

ΡΕΠΟΡΤΑΖ  9
Περιπετειώδης και… άγονη η πρώτη για      το 2022 συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης 

Περιπετειώδης και άκρως επεισοδιακή ήταν η πρώτη συνεδρίαση του ΔΣ υπό τον Κ. Καίσα
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Δ
υστυχώς στην Πολιτική ζωή, 
τα λόγια είναι πολύ περισσό-
τερα από τα έργα. Αν τα έργα 
ήταν περισσότερα από τα λό-
για, σήμερα η χώρα μας θα 
ήταν πολύ καλύτερα. Δουλειά 

λοιπόν και όχι λόγια. 
Στην Πολιτική, δεν πρέπει να υπάρχουν 

οπαδοί πολιτικών προσώπων. Να σταμα-
τήσει αυτή η καπηλεία, αυτή η συμπερι-
φορά για ίδιον όφελος και μόνο.

Όχι λοιπόν συνεχιστές παλαιοκομμα-
τικών συμφερόντων που 
δεν αρμόζει σε μία χώ-
ρα που θεωρείται κοιτίδα 
της Δημοκρατίας.

* * *
Τα μέσα Μαζικής Ενη-

μέρωσης αποτελούν 
τους διαύλους επικοι-
νωνίας και οφείλουν να 
λειτουργούν με αξιοπρέ-
πεια και σοβαρότητα, με 
γνώμονα την ποιότητα 
και την εγκυρότατα ενη-
μέρωσης  και όχι με γνώ-
μονα τον εντυπωσιασμό.

Δυστυχώς καθημε-
ρινά γινόμαστε θεατές 
υποβάθμισης της ει-
δησεογραφίας στο βωμό του αντα-
γωνισμού και της τηλεθέασης, υπο-
βαθμίζοντας και υποτιμώντας την 
νοημοσύνη μας και την πολιτική μας 
συνείδηση.

* * *
Η καθημερινότητα και οι όροι διαβίω-

σης έχουν επιδεινωθεί δραματικά. Αυτή, 
είναι η σκληρή πραγματικότητα την οποία 
βιώνει σήμερα η κοινωνία.

Η οικονομία σέρνεται στην ύφεση χω-
ρίς να δημιουργούνται νέες θέσεις ερ-
γασίας.

Η ακρίβεια έχει εκτιναχθεί στα ύψη 
λόγω της υπερφορολόγησης και οι όροι 
διαβίωσης για τα νοικοκυριά έχουν δυ-
σκολέψει ακόμη περισσότερο.

Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί και σε 
άλλους βασικούς τομείς.

Λέτε αυτό το σημερινό οικονομικό χά-
ος να αποβεί τελικά δημιουργικό και να 
προκαλέσει αναγεννήσεις σε πολιτικούς 
κύκλους;

* * *
Μια ζωή μπαίνει το «μαχαίρι στο κόκ-

καλο», προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
αποτελεσματικά τα καθημερινά προβλή-
ματα του πολίτη. Η εμπειρία έχει αποδεί-
ξει ότι όσοι νόμοι κι αν ψηφιστούν κι όσες 
ρυθμίσεις και αν ληφθούν, δεν πρόκειται 
να δει ο πολίτης καμία βελτίωση.

Νόμους έχουμε να «φάνε και οι 
κότες», αλλά δυστυχώς δεν εφαρ-
μόζονται. Πρέπει να παίρνονται τα 
απαραίτητα μέτρα όσο σκληρά κι αν 
είναι αυτά, όσο πολιτικό κόστος κι αν 
έχουν. Δεν εξυγιαίνεται η «ψωροκώ-
σταινα» αν δεν παραμεριστούν τα πο-
λιτικά οφέλη. Είμαι σίγουρος πως και 
η πλειοψηφία του Ελληνικού λαού, 
θα είναι σύμφωνη με τέτοια εξέλιξη, 
όταν όλα γίνονται με αξιοκρατικούς 
όρους και με αντικειμενικά κριτή-
ρια. Οι όποιες αντιδράσεις θα προ-
έλθουν μόνο από τους βολεμένους. 
Αυτοί που τόσα χρόνια έχουν μάθει 
στο καθισιό και στις αναπαυτικές κα-
ρέκλες αδιαφορώντας για τους άλ-
λους πολίτες. «Το μαχαίρι να φτάσει 
στο κόκκαλο …» και να μην εθελοτυ-

φλούν ,αν και για να αλλάξει αυτός 
ο τόπος, χρειάζεται να αλλάξουμε 
πρώτα εμείς.

* * *
Έρχεται και η στιγμή που γινόμαστε 

και γονείς. Έτσι εκπληρώνουμε την κοι-
νωνική έκφραση της ζωής, φτιάχνουμε 
οικογένεια και παιδιά.

Οικογένεια, δεν είναι τίποτα άλλο από 
ένα περιβάλλον, μέσα στο οποίο μεγαλώ-
νουν και αναπτύσσονται τα παιδιά.

Οικογένεια, δεν είναι μόνο η γέννηση 
των παιδιών. Οι γονείς 
να τα «βρίσκουν» μεταξύ 
τους και να μην αποδυ-
ναμώνει ο ένας τον άλ-
λον. Να μην ζουν στο ίδιο 
σπίτι σαν ξένοι, άσχετα 
αν δεν υπάρχουν καβγά-
δες ανάμεσα τους. Και 
η σιωπή πολλές φορές 
είναι αφόρητη. Χρειάζε-
ται, πνεύμα συνεργασίας 
και από τους δύο, για την 
κοινή συμβίωση και προ-
σαρμογή στην καινούρ-

για τους ζωή.
Μη ξεχνάμε, πως η 

οικογένεια είναι η μι-
κρή κοινωνία του παι-

διού, που μέσα σ’ αυτήν, θα αναπτύ-
ξει τρόπους και προσωπικότητα μέχρι 
να έρθει η ενηλικίωσή του.

Οι σχέσεις γονιών και παιδιών να εί-
ναι άριστες, να τα παρέχει ηρεμία και 
σιγουριά. Ιδιαίτερα, στη μικρή ηλικία, να 
μη νιώθουν στο μυαλό τους την φυγή, 
από το σπίτι.

Η φυγή έρχεται μέσα από μία κόντρα, 
ευτυχώς όμως που το μεγαλύτερο ποσο-
στό των παιδιών ξαναγυρίζει.

Στα μεγάλα παιδιά, στα ενήλικα, η φυ-
γή είναι μία συνειδητοποιημένη απόφα-
ση. Φεύγουν συνήθως  από ρόλους που 
τους επέβαλαν οι γονείς, ενώ τα παιδιά τα 
ανήλικα, φεύγουν συνήθως από το σπίτι, 
γιατί νιώθουν καταπιεσμένα και τα παι-
διά, που ζουν σε διαλυμένες οικογένειες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του τμήματος 
αναζητήσεων της Υποδιεύθυνσης Δημό-
σιας Ασφάλειας, σε όλη τη χώρα έχου-
με χιλιάδες εξαφανίσεις ανηλίκων και 
ενηλίκων.

Περισσότερες εξαφανίσεις ανηλίκων 
έχουμε συνήθως τους καλοκαιρινούς μή-
νες, με μεγαλύτερο ποσοστό εξαφάνισης 
των κοριτσιών.

Όπως είναι γνωστό, μια εξαφάνιση 
για να δηλωθεί, πρέπει να έχουν περάσει 
τουλάχιστον εικοσιτέσσερις ώρες.

Το ερώτημά μου είναι, μήπως οι ει-
κοσιτέσσερις ώρες, για τα ανήλικα παι-
διά είναι πολλές και είναι μοιραίες για 
τη ζωή τους;

* * *
Όσο θα κουκουλώνουμε τα προβλή-

ματα και θα ενισχύουμε την ατιμωρησία, 
η χώρα μας θα δυσφημείται διεθνώς.

Δεν μπορούμε να χτίσουμε το μέλ-
λον των νέων μας πάνω στη δυστυ-
χία.

Η σύντομη ζωή δεν μπορεί να εξευ-
γενιστεί και να πλουτίσει με το μίσος και 
την εκδίκηση.

Η βία φέρνει βία και η καταπίεση την 
εκδίκηση …

Οι απολύσεις των εργαζομένων μπο-
ρούν να δώσουν λύσεις;

Μόνο που δεν φταίνε πάντα οι «γνω-
στοί άγνωστοι» …

ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ 
ΧΑΒΙΑΡΑ

Γνώμη

 «Tύμπανα πολέμου και στην μέση 
η Αλεξανδρούπολη» 

Μ
εγάλη ανησυχία επι-
κρατεί στην παγκόσμια 
κοινότητα, με τις εξελί-
ξεις στην Ουκρανία. Το 
μπράντεφερ Ν.Α.Τ.Ο. – 
Ρωσίας προκαλεί τριγ-

μούς στην Ε.Ε. κυρίως, η οποία βρίσκεται 
ανάμεσα στην διαμάχη Η.Π.Α. – Ρωσίας, 
στην ουσία για ένα κράτος που δεν είναι 
ούτε μέλος της αλλά ούτε και μέλος του 
Ν.Α.Τ.Ο. Η ενεργειακή εξάρτηση της Ευ-
ρώπης από το φυσικό αέριο της Ρωσίας, 
φέρνει τα μέλη της Ε.Ε σε δύσκολη θέση 
και με διαφορετικές προσεγγίσεις στην 
κρίση. Οι άκαρπες συζητήσεις μεταξύ 
των αντιμαχόμενων πλευρών και το τε-
λεσίγραφο του Πούτιν με τις προτάσεις 
για επιστροφή στα σύνορα του Ν.Α.Τ.Ο. 
προ 1997, όπως είχε συμφωνηθεί με 
την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και 
της μη διεύρυνσης της συμμαχίας σε 
πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες όπως 
η Ουκρανία και η Γεωργία φέρνουν τις 
όποιες περαιτέρω διαπραγματεύσεις στο 
σημείο μηδέν. 

Η σιγουριά της Δύσης για επικείμε-
νη εισβολή μετά από προβοκάτσια ή όχι 
στην Ουκρανία από τον ρωσικό στρατό 
απορρίπτεται καθημερινά από την ρωσι-
κή πλευρά. Ο ουκρανικός στρατός είναι 
σε ετοιμότητα και όλες οι γύρω χώρες 
της Βαλτικής και η Πολωνία ζητούν βο-
ήθεια και μεγαλύτερη ενίσχυση των να-
τοϊκών δυνάμεων στην ευρύτερη περιο-
χή. Ο πρόεδρος Πούτιν διαμηνύει ότι η 
ασφάλεια της χώρας του απειλείται με 
την επικείμενη εγκατάσταση πυραύλων 
στις γειτονικές χώρες και την συσσώ-
ρευση νατοϊκών στρατιωτικών δυνά-
μεων. Ρώσοι αξιωματούχοι μιλάνε για 
ενέργειες που θυμίζουν παραμονές της 
επιχείρησης «Μπαρμπαρόσα» το 1941 
από τους Ναζί.       Απεναντίας η Ευρω-
παϊκή Ένωση μιλάει για την μεγαλύτερη 
απειλή που δέχτηκε μετά τον ΄Β Παγκό-
σμιο Πόλεμο.

Πράγματι από την Βαλτική έως και 
την Αλεξανδρούπολη έχουν κινητοποι-
ηθεί δυνάμεις του Ν.Α.Τ.Ο. με συμβα-
τικά στρατιωτικά μέσα (άρματα μάχης, 
πυροβολικό, αντιαρματικά, ελικόπτερα, 
αεροσκάφη, drones κ.ά.) αλλά και μη 
συμβατικά μέσα, όπως ομάδες μισθο-
φορικού στρατού και παρατηρητές στο 
πλευρό των Ουκρανικών Δυνάμεων. Οι 
Ρώσοι από την άλλη έχουν συγκεντρώ-
σει χιλιάδες στρατιώτες και μέσα, στα 
σύνορα και εντός της επικράτειας της 
συμμάχου της Λευκορωσίας. Η διαφο-
ρές του Ουκρανικού λαού με των Ρω-
σικό είναι συνεχόμενες στην ιστορία. 
Μεγάλη πλειοψηφία των κατοίκων της 
ανατολικής Ουκρανίας (αλλά και το ¼ 
του πληθυσμού της Ουκρανίας γενικά), 
είναι ρωσόφωνοι και αντιμετωπίζουν 
τον Ουκρανικό τακτικό στρατό με όσα 
μέσα έχουν ή τους διαθέτει «κρυφά» η 
Ρωσία. Η πλειοψηφια στην «κατεχόμε-
νη» πλέον Κριμαία είναι ρωσόφωνοι. Η 
Ρωσία εμφανίζεται ως προστάτιδα τους 
όπως συνέβη στην Γεωργία και την Νό-
τια Οσετία το 2008 και στην Κριμαία το 
2014 μετά και την πτώση του ρωσόφι-
λου προέδρου Γιανουκόβιτς. Οπότε και 
αυτό είναι ένα πρόσχημα για την Ρωσία 
να συγκεντρώσει τεράστιες δυνάμεις 

στα σύνορα.
Η απειλή της Δύσης με σκληρότατα 

οικονομικά μέτρα κατά της ρωσικής οι-
κονομίας δεν πτοούν τον Πούτιν. Έχοντας 
το χαρτί της εξαρτόμενης ενεργειακά 
Ευρώπης, αυξάνοντας το ποσοστό του 
χρυσού στα συναλλαγματικά αποθέμα-
τα, το θετικό κλίμα με το άλλο «μεγά-
λο πρόβλημα» των Η.Π.Α. την Κίνα και 
η ασυνεννοησία των Δυτικ τον κάνουν 
να νιώθει σιγουριά για τις κινήσεις του. 

Μέσα σε αυτήν την γεωπολιτική σκα-
κιέρα, ήρθε ο απόλυτος αιφνιδιασμός της 
Ελλάδας και της Κύπρου από ένα απλό 
υπηρεσιακό έγγραφο του Υπουργείου 
εξωτερικών των Η.Π.Α. που ακυρώνει 
την υποστήριξη του στον πολυδιαφημι-
σμένο αγωγού ΕastMed. Το Ισραήλ φά-
νηκε να γνώριζε και έχει την εναλλακτική 
της ανάπτυξης και πώλησης ηλεκτρικής 
ενέργειας. Μήπως γνώριζαν κι εδώ τι θα 
συμβεί; Το ουκρανικό ζήτημα έχει άμεση 
σχέση με την ενέργεια αυτή και η «μαγι-
κή λέξη» είναι μία : Τουρκία. Βλέποντα ο 
πρόεδρος Μπάϊντεν την κατάσταση δεν 
μπορεί να αφήσει την Τουρκία άλλο στα 
χέρια του Πούτιν. 

Έτσι άρχισε να κάνει «δωράκια» στο 
πρόεδρο Ερντογάν, που αντιτίθεται σε 
ότι έχει να κάνει με ενέργειες οικονομι-
κές και γεωστρατηγικές στην Ανατολική 
Μεσόγειο, που δεν περιλαμβάνουν την 
Τουρκία. Οι διαφορές Ρωσίας – Τουρκί-
ας στον Καύκασο, την Συρία, την Μαύρη 
Θάλασσα και την πώληση μη επανδρω-
μένων αεροσκαφών μάχης Bayraktar 
στην Ουκρανία, βοηθούν στην εξέλιξη 
του να γυρίσει «το πρόβατο στο μαντρί».      
Είτε μας αρέσει είτε όχι η Τουρκία είναι 
μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη στην 
περιοχή, μέλος του Ν.Α.Τ.Ο., με καλές 
σχέσεις και συμπάθειες μέσα στη  Ε.Ε. 
και αυτά την καθιστούν χρήσιμη για τις 
Η.Π.Α. Η Κύπρος επίσης θα πιεστεί για 
γρήγορη λύση του Κυπριακού για να 
υπάρχει ελεύθερο πεδίο δράσης στην 
τουρκική πλευρά, στα ενεργειακά της 
Ανατολικής Μεσογείου. 

Η επερχόμενη στρατιωτική κλιμάκω-
ση ίσως φέρει την Σούδα αλλά και την 
Αλεξανδρούπολη πλέον στο προσκήνιο. 
Η ενίσχυση των δυνάμεων που ξεκίνησε 
στην Αλεξανδρούπολη, θα συνεχιστεί με 
την μεταφορά κι άλλων δυνάμεων προς 
βόρεια αν χρειαστεί. Η Σούδα θα είναι η 
αεροπορική βάση που λόγω εγγύτητας 
με την Μαύρη Θάλασσα, θα έχει επίσης 
σπουδαίο ρόλο. Αυτές οι εξελίξεις καθι-
στούν τις αμερικανικές βάσεις στην χώ-
ρα μας, στόχο ρωσικών αντιποίνων ότι 
αυτό κι αν συνεπάγεται, αν «χοντρύνει» 
το παιχνίδι. Μπροστά στην υπεράσπιση 
της ασφάλειας του ρωσικού λαού, σί-
γουρα ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών 
Λαβρόφ αλλά και ο πρόεδρος Πούτιν, 
θα λησμονήσουν τις δηλώσεις περί της 
«αιώνιας ελληνορωσικής φιλίας», και κα-
λά θα κάνει η κυβέρνηση και οι τοπικοί 
άρχοντες που διαμηνύουν «καλώς ήρθε 
το δολλάριο», να θυμηθούν τις προειδο-
ποιήσεις της Ρωσίας για τον ρόλο της 
νέας αμερικανικής βάσης στο λιμάνι της 
Αλεξανδρούπολης. 

* Οι ευρωπαϊκοί στρατοί και ο ελληνι-
κός ανάμεσα τους, είναι έτοιμοι να συν-
δράμουν στην «φίλη Ουκρανία», απένα-
ντι στην «ρωσική αρκούδα» αν χρειαστεί 
ή δεν περνάει από το μυαλό τους τέτοιο 
ενδεχόμενο; Είδομεν.

ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΤΡΙΔΗ

Σχόλια και γεγονότα

Με αλάτι και πιπέρι
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Την προκήρυξη αρχιτεκτονι-
κού διαγωνισμού για την ανά-
δειξη και ανάπλαση της δη-
μοτικής αγοράς ανακοίνωσε 
ο Δημος Ξάνθης.

Στη σχετική ανακοίνωση 
αναφέρει:

Ύστερα από οκτάμηνη προ-
ετοιμασία των αρμόδιων υπη-
ρεσιών του Δήμου, για τη συ-
νολική ανάπλαση και ανάδειξη 
της Δημοτικής Αγοράς και της 
θωράκισής της μέσα στον χρό-
νο, πραγματοποιήθηκε, χθες το 

μεσημέρι, συνάντηση εργασίας, 
με πρωτοβουλία του Δημάρ-
χου Μανώλη Τσέπελη.

Στη συνάντηση συμμετείχαν 
η Γενική Γραμματέας του Δή-
μου Σοφία Ψωμά, ο αρμόδιος 
Αντιδήμαρχος Γιάννης Ζερενί-
δης και υπηρεσιακοί παράγο-
ντες της Υπηρεσίας Νεωτέρων 
Μνημείων και Τεχνικών Έργων 
και των Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου.

Η αναπαλαίωση του ιστορι-
κού μνημείου της πόλης μας, 

που αποτελεί βασικός προ-
γραμματικός στόχος της δη-
μοτικής αρχής θα πραγματο-
ποιηθεί από την Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών και το 
Τμήμα Περιβαλλοντικού Σχε-
διασμού και Προστασίας του 
Δήμου Ξάνθης, σε συνεργα-
σία με την Υπηρεσία Νεωτέ-
ρων Μνημείων και Τεχνικών 
Έργων, καθώς, το εμβληματι-
κό κτίριο είναι χαρακτηρισμένο 
ως μνημείο.

Με βάση το νομικό πλαίσιο 
του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας (ΦΕΚ υπ. 
αριθμ. 26804/18-6-2011, 
απόφαση πρώην ΥΠΕΚΑ, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει), ο 
Δήμος Ξάνθης επέλεξε τη διε-
νέργεια Σύνθετου Αρχιτεκτονι-
κού Διαγωνισμού Προσχεδίων 
με απονομή Βραβείων.

Η σύνταξη των Τευχών Δη-
μοπράτησης βρίσκεται σε εξέ-
λιξη και αναμένεται να δημοσι-
ευθεί το προσεχές τετράμηνο.

Μετά την ολοκλήρωση του 
διαγωνισμού ο Δήμος Ξάνθης 
θα υπογράψει σύμβαση με τον 
νικητή του πρώτου βραβείου 
για την ανάθεση εκπόνησης 
της οριστικής μελέτης του έρ-
γου.

Ο Δήμαρχος Μανώλης Τσέ-
πελης εκφράζοντας την πολι-

τική βούληση της δημοτικής 
αρχής, τόνισε: «Κύριος στό-
χος μας είναι η ολοκληρωμέ-
νη αναπαλαίωση του ιστορικού 
κτιρίου της πόλης και γι’ αυτόν 
τον σκοπό εργαστήκαμε όλο το 
προηγούμενο διάστημα -και 
συνεχίζουμε- ώστε να επιτύ-
χουμε την ανάδειξη του διττού 

ρόλου της Δημοτικής Αγοράς: 
ενός οικονομικού κυττάρου της 
Ξάνθης μας που θα λειτουργεί 
εύρυθμα και θα αποτελεί, ταυ-
τόχρονα, πόλος έλξης για την 
τοπική κοινωνία και ιδιαίτερα 
για τους επισκέπτες της, στις 
δεκαετίες που έρχονται».

Xanthi2.gr

Ξάνθη:  Προκήρυξη αρχιτεκτονικού 
διαγωνισμού για την ανάπλαση της 
δημοτικής αγοράς

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΉ Ή ΠΡΩΤΌΒΌΥΛΙΑ ΤΌΥ 
ΘΡΑΚΙΩΤΙΚΌΥ ΔΉΜΌΥ ΓΙΑ ΤΉΝ 
ΑΝΑΔΕΙΞΉ ΕΝΌΣ ΔΉΜΌΤΙΚΌΥ 
ΧΩΡΌΥ   
    
Αλήθεια στην Αλεξανδρούπολη 
τι έχει γίνει με το θέμα των αποθηκών 
της ΚΥΔΕΠ;
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Το Τμήμα Γλώσσας, Φιλο-
λογίας και Πολιτισμού Παρευ-
ξείνιων Χωρών του Δημοκρι-
τείου Πανεπιστημίου Θράκης, 
το Πανεπιστήμιο Suor Orsola 
Benincasa της Νάπολης, το 
Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Με-
τάφρασης και Διερμηνείας του 
Ιονίου Πανεπιστημίου και το 
Πανεπιστήμιο του Cambridge 
πρόκειται να διοργανώσουν 
διεθνές συνέδριο με θέμα «Οι-
κουμενικότητες (και Κοσμοπο-
λιτισμός)»

 Οι τομείς του συνεδρίου 
Η διάρθρωση του Συνεδρί-

ου αναπτύσσεται στους εξής 
τομείς:  

-Ιστορία ή το παρελθόν της 
οικουμενικότητας. Η οικουμε-
νικότητα ως διαχρονικό φαι-
νόμενο. Αντιλήψεις για τον 
χώρο, τις κοινότητες, τις σχέ-
σεις.  Πολιτική, οικονομία, πο-
λιτισμός, κοινοτικές – εθνικές 
– εθνοτικές σχέσεις, συνθήκες 
παραγωγής. Η οικουμενικότη-
τα μέσα στο αποικιοκρατικό 
πλαίσιο. Ιμπεριαλισμός vs Οι-
κουμενικότητα. Οι μεγάλες αυ-
τοκρατορίες του παρελθόντος 
ως πλαίσιο δημιουργίας συν-
θηκών οικουμενικότητας (Ενε-
τική, Βρετανική, Πορτογαλική, 
Σοβιετική…). Οι ιδεολογικές 
και θρησκευτικές οικουμενι-
κότητες. Πάνελ (ή στρογγυλή 

τράπεζα): Το σύγχρονο απεί-
κασμα της οικουμενικότητας 
του παρελθόντος (λ.χ. γαλλο-
φωνία, λουζοφωνία, η αγγλι-
κή γλώσσα ως lingua mundi 
κ.λπ.).  

-Πνευματική οικουμενικό-
τητα. Ο ρόλος των γραμμά-
των στη διαμόρφωση κοινού 
«τόπου» ως γενεσιουργό αί-
τιο διευρυμένων διανοητικών 
ορίων. Λογοτεχνία και Μετα-
φράσματα. Η διάχυση του 
πνευματικού πολιτισμού μέ-
σω κοινής γλώσσας ή μέσω 
μεταφρασμάτων. Ειδική ενό-
τητα: Η διάχυση του ελληνικού 
πνευματικού πολιτισμού και 
των ελληνικών γραμμάτων – 
Έδρες νεοελληνικών σπουδών 
στο εξωτερικό, μεταφράσεις 
κλασικών και νεοτέρων έργων 
και αντίκτυπος.  

-Οικουμενικότητα και κο-
σμοπολιτισμός. Σε αντίθεση με 
την έννοια της παγκοσμιοποί-
ησης, η οικουμενικότητα παρέ-
χει το αναγκαίο γεωγραφικό, 
πολιτισμικό και δημογραφι-
κό εύρος που διευκολύνει ή 
προάγει την έκφραση (ελεύ-
θερη ή μη). Στο πλαίσιο αυτό 
εξετάζεται το φαινόμενο του 
κοσμοπολιτισμού, στις ιστορι-
κές, πολιτικές και ιδεολογικές 
διαστάσεις του.  

-Μετά τις οικουμενικότη-
τες – η ψηφιακή «οικουμενι-

κότητα». Οι σύγχρονες κοινές 
γλώσσες διεθνικής επικοινωνί-
ας, τα μέσα κοινωνικής δικτύ-
ωσης, οι ταχύτητες ανάπτυ-
ξης των κοινωνικών δικτύων, 
ο ενοποιημένος πνευματικός 
κόσμος (ψηφιακές εκδόσεις, 
ψηφιακές βιβλιοθήκες, ψηφι-
ακή εκπαίδευση). 

Υποβολή περιλήψεων 
Οι γλώσσες του Συνεδρί-

ου είναι τα Ελληνικά και τα 
Αγγλικά  Όσοι επιθυμούν να 
λάβουν μέρος στο Συνέδριο 
με προφορική ή αναρτημένη 
ανακοίνωση παρακαλούνται 
να αποστείλουν περίληψη 
(200-300 λέξεις) στο e-mail 
conference2022@bscc.duth.
gr μέχρι την Κυριακή 27 Φε-
βρουαρίου 2022. Όλες οι πε-
ριλήψεις θα αποσταλούν προς 
κρίση και οι ενδιαφερόμενοι 
θα ενημερωθούν μέχρι την Κυ-
ριακή 20 Μαρτίου 2022. 

 Το Συνέδριο θα λάβει χώ-
ρα στις εγκαταστάσεις του 
Τμήματος Γλώσσας, Φιλολο-
γίας και Πολιτισμού Παρευ-
ξείνιων Χωρών, του Δ.Π.Θ. 
στην Κομοτηνή από 27 έως 
29 Μαΐου 2022.  Η συμμετο-
χή των ενδιαφερομένων (ει-
σηγητών και ακροατών) θα 
είναι δωρεάν

 Info  Για περισσότερες 
πληροφορίες, οι ενδιαφερό-
μενοι μπορούν να παρακολου-
θούν τον ιστότοπο του Συνε-
δρίου: https://dddpms.bscc.
duth.gr/conference2022/
index.html#callforpapers 
Πηγή: paratiritis-news.gr 

Διεθνές επιστημονικό συνέδριο με θέμα 
«οικουμενικότητες (και κοσμοπολιτισμός)» 
Θα φιλοξενήσει το Τμήμα Παρευξείνιων 
του ΔΠΘ στην Κομοτηνή στα τέλη Μαΐου. 
Πρόσκληση υποβολής περιλήψεων 
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 SUDUKU

5 3 9

1 7 3 5

3 2 7

1 4 7

8 4 5 3

6 5 1

7 8 2

2 8 9 7

5 8 2

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.60)
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.65)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed Jan 26 11:04:34 2022 GMT. Enjoy!

ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

4 2 9

3 8 5 4

1 8 3

4 3 6

6 4 8 1 3

5 6 4

3 8 7

1 2 3 7

9 8 4

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.49)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu Jan 27 10:32:41 2022 GMT. Enjoy!

1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία

Οριζόντια
1. Κατασκοπεύει… κατασκόπους.
2. Διονύσιος του… Θεάτρου Σκιών — 
Γνωρίζονται μεταξύ τους τα μέλη της — 
Θεσσαλικά αθλητικά αρχικά.
3. Πανηγυρική εκδήλωση — Μάλλινο 
πανωφόρι.
4. Βελγική πόλη — Ανήκει στις Κυκλάδες 
— Άγιο… κρασί.
5. Αρχιερατικό άμφιο — Μερικοί ρίχνουν… 
μαύρη πίσω τους — Επιφώνημα λύπης.
6. Ιαπωνικό λιμάνι — … Γκαρός: διεθνές 
τουρνουά τένις.
7. Φυλή του Κογκό — Δημιουργείται και 
από τσιγάρα — Εξόγκωμα της ράχης.
8. Το κέντρο της αρχαίας Ολυμπίας — 
Γιος του Πρίαμου.
9. Αδιάλλακτος της Γαλλικής επανάστα-
σης — Σε κάποιο μέρος — Επιφώνημα 
λαϊκού ξεφαντώματος.
10. Τα έχει η… ελπίδα — Η καναδική πρω-
τεύουσα — Βασιλιάς του Μαρόκου.
11. Αρχαία χώρα της Μ. Ασίας — "Πνεύ-
μονας" πρασίνου σε πόλη — Έτσι αρχί-
ζει… η γιορτή.
12. Ήρωας των αρχαίων προγόνων μας 
— Αριθμός με… πτώσεις.
13. Κοντά (επίρρ.) — Αρχικό ποσό για 
χαρτοπαίγνιο — Των βαρών είναι άθλη-
μα.

 σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Κάποιος απ’ το χωριό πάει στη πόλη, να τον δει ο 

γιατρός, γιατί του πόναγε το μπράτσο. Τον εξέτασε 

ο γιατρός και του γράφει μια συνταγή.

- Μ αυτό θα τρίβεσαι τρεις φορές την ημέρα, 

του λέει.

Παίρνει ο χωριάτης τη συνταγή, πληρώνει και 

φεύγει.

Σε κάνα-δυο μήνες ξαναπάει στο γιατρό, βγάζει 

απ’ την τσέπη του τη συνταγή, του την πετάει στα 

μούτρα και του λέει:

- Πάρτην πίσω και δώσε μου τα λεφτά μου. Δεν 

κάνει τίποτα! Δυο μήνες τρίβομαι με δαύτο, κοντεύ-

ει να λειώσει και το μπράτσο μου ακόμη πονάει.

Τι είχε συμβεί; Μα, δεν πέρασε από το φαρμακείο, 

για τη εκτέλεση της συνταγής, αλλά τριβότανε με 

το ... χαρτί της συνταγής…! 

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

Ο πατέρας στο γιο του:

- "Σήμερα, αγόρι μου, κλείνεις τα 17. Σου 

επιτρέπω να καπνίσεις ένα τσιγάρο!"

- "Όχι,ευχαριστώ μπαμπά."

- "Μα καλά δε θες ούτε να δοκιμάσεις;"

- "Μπα,όχι! Το ̀ χω κόψει δυο χρόνια τώρα."

Συστατικά 
• 1 κιλό μοσχαράκι (ζητήστε για κατσαρόλα από τον 

κρεοπώλη σας)
• 1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι
• 1 φλ. τσαγιού ντομάτα πελτέ (κονσέρβα)
• 1 κ.γ ντοματάκι πελτέ (το συμπυκνωμένο)
• 2 γαρύφαλλα
• 2 μπαχάρια
• 1 ξυλάκι κανέλα
• 3 φλ. τσαγιού κριθαράκι
• Αλατοπίπερο, Ελαιόλαδο

Μέθοδος Εκτέλεσης 
• Ψιλοκόβω το κρεμμύδι και το μαραίνω σε μεγάλη κα-

τσαρόλα.
• Ρίχνω και το μοσχαράκι και το γυρίζω ώσπου να πά-

ρει χρώμα.
• Προσθέτω τον πελτέ, τα γαρύφαλλα, τα μπαχάρια και 

την κανέλα, αλατοπίπερο (όχι πολύ γιατί θα διορθώ-
σω προς το τέλος) και συμπληρώνω με ζεστό νερό (να 
υπερκαλύψω το κρέας).

• Αφήνω να πάρει μια γερή βράση και στη συνέχεια χα-

μηλώνω τη φω-
τιά κι αφήνω να 
σιγοβράσει.

• Όταν η 
σάλτσα πιει το μι-
σό νερό, αφαιρώ 
το ξύλο της κανέ-
λας.

• Όταν το κρέας μου 
είναι έτοιμο (κι αφού έχω προσθέσει όσο αλάτι και πι-
πέρι χρειάζεται), το αφαιρώ και προσθέτω στη σάλτσα 
λίγο νεράκι ακόμη (εκτός κι αν έχει μπόλικο από μόνο 
του) και το κριθαράκι.

• Το αφήνω στο δυνατό να πάρει βράση και να μαλακώ-
σει λίγο το κριθαράκι.

• Στη συνέχεια, απομακρύνω από τη φωτιά και βάζω κρέ-
ας και κριθαράκι μαζί με τη σάλτσα του σε ένα πυρέξ.

• Βάζω το γιουβέτσι μου σε προθερμασμένο φούρνο 
και τελειώνω εκεί, στους 160 βαθμούς (να πιει και τον 
υπόλοιπο ζωμό του).

• Προβλεπόμενος χρόνος δεν υπάρχει, καθώς εξαρτά-
ται από το πόσο ζωμό και πόσο δυνατό φούρνο έχω.

• Απλά ελέγχω συνέχεια και βγάζω το ταψί εγκαίρως 
από τον φούρνο.

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Γιουβέτσι

 ΜΕΜΕS

Κάθετα
1. Ήταν σύζυγος του Περικλή — Αλκιβιά-
δης βαφτίστηκε.
2. Να 'ταν… δύο φορές — Αλκοολούχο 
ποτό.
3. Μονάδα μέτρησης της πίεσης — Ζω-
άκι της Αυστραλίας — Περιοδικό για κο-
μπιούτερ.
4. Και Πέρσης λέγεται — Ρώσικη άμαξα.
5. Ρίχνουμε αποτσίγαρα σ' αυτό — Υπήρξε 
παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκάκι.
6. Μόνο μια φορά (αρχ.) — Είδος καπέλου 
— Περιεχόμενα… θήκης.
7. Ένα άρθρο (πληθ.) — Κάθε βδομάδα… 
μοιράζει εκατομμύρια (αρχικά) — Αρχαία 
περιοχή στην Ερυθρά θάλασσα.
8. Διαφέρει από το ζετέ — Χώρα της Κε-
ντρικής Ασίας.
9. Εφοδιάζει το στρατό μας (αρχικά) — 
Προσβολή, επίπληξη (μτφ.) — Αυτά πα-
ρέα με τα… μέα.
10. Προκαταβολή ως εγγύηση αγοράς — 
Ενδεχομένως, πιθανώς.
11. Εξετάζω κάτι προσεκτικά — Εκεί και 
η Μογγολία.
12. Με την μπάλα δίνεται — Διακριτικός 
— Αρχή… κρύου.
13. Μέσα στην… πίεση — Βάφει γυναικεία 
νύχια — Ψυχρός άνθρωπος (μτφ.).
14. Ο θεός του ισλάμ — Κατερίνα…: λαϊκή 
τραγουδίστρια
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Ο Άθλος Ορεστιάδας υποδέ-
χεται την ΑΕΚ για την 4η αγω-
νιστική της Pre League Ανδρών 
-στα πλει οφ ανόδου
Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022
ΑΟ Καλαμάτα 80 - 
ΑΣ Κέρκης Σάμου
Διαιτητές: Κουτσούλας, Χαν-
δρινός
Αριστοτέλης Σκύδρας - Πή-
γασος Πολίχνης
Διαιτητές: Παπαδογούλας, 
Μαυρίδης

«Ν. Σαμαράς» 20.00: ΑΣ 
Άθλος Ορεστιάδας - ΑΕΚ
Διαιτητές: Ιωαννίδης, Τζεπ-
κινλής

Την έντονη απογοήτευση 
τους και τον εκνευρισμό τους 
για όσα διαδραματίστηκαν το 
βράδυ του Σαββάτου για τη 3η 
αγωνιστική του πρωταθλήματος 
της Pre League εξέφρασε με κα-
ταγγελία στην ΕΟΠΕ ο Άθλος 
Ορεστιάδας.

Οι Εβρίτες, σύμφωνα με πλη-

ροφορίες του ThrakiSportS, 
έχουν προχωρήσει σε καταγγε-
λία στην Ελληνική Ομοσπονδία, 
αναφέροντας ότι η αναμέτρηση 
ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε με 
υπεράριθμους φιλάθλους, ενά-
ντια στο υγειονομικό πρωτόκολ-
λο που εφαρμόζεται σε όλα τα 
γήπεδα.

Επιπλέον, με διαρροή του ο 
Άθλος Ορεστιάδας κάνει λό-
γο για μέλος της διοίκησης, το 
οποίο ντροπιάζει την ομάδα του 
Αριστοτέλη, καθώς υβρίζει τους 
ανθρώπους του Άθλου Ορεστι-
άδας, τόσο κατά τη διάρκεια των 
αναμετρήσεων, όσο και με αναρ-
τήσεις του στα social media, με 
τον οποίον τα πράγματα έχουν 
οδηγηθεί στη δικαιοσύνη.

Τέλος, την δυσαρέσκεια τους 
και την τιμωρία των διαιτητών, 
Βασιλειάδη και Σταυριανίδη, ζή-
τησε από την ΕΟΠΕ, ο Άθλος 
Ορεστιάδας, για τη διαχείριση 
της αναμέτρησης, τόσο στο θέ-
μα των φιλάθλων όσο και κατά 
τη διάρκεια της αναμέτρησης με 
πολλά λάθος σφυρίγματα.

Με ντέρμπι στην 
Ορεστιάδα! 

Το πρόγραμμα στην 
Α’ Κατηγορία

Συνέχεια με την 12η αγω-
νιστική με αρκετά μεγάλα και 
ενδιαφέροντα παιχνίδια το δι-
ήμερο 29-30 Ιανουαρίου μό-
νο στην Α’ Κατηγορία της ΕΠΣ 
Έβρου.

Επιστροφή στο πρωτάθλη-
μα για τις ομάδες της Α’ Κα-
τηγορίας με την έναρξη του β’ 
γύρου το προσεχές Σαββατο-
κύριακου το οποίο περιλαμ-
βάνει αρκετά ενδιαφέροντα 
παιχνίδια. Ξεχωρίζει στο πρό-
γραμμα το ντέρμπι του Βόρει-
ου Έβρου του Ορέστη Ορεστι-
άδας με την ΑΕ Διδυμοτείχου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ
12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 

Σάββατο 29/1, Ώρα 15:00
 Γήπεδο Οινόης: Ένωση Οι-

νόης – Άρδας Καστανεών
Γήπεδο Φώτης Κοσμάς: 

Εθνικός Αλεξανδρούπολης – 
ΑΟ Νεοχωρίου

Γήπεδο Δημήτρης Μπακιρ-
τζής: Έβρος Σουφλίου – Θρά-
κη Φερών

Κυριακή 30/1, Ώρα 15:00
 Γήπεδο Παλαγίας: Ποντια-

κός– Ατρόμητος Άβαντα
Γήπεδο Ορεστιάδας: Ορέ-

στης Ορεστιάδας – ΑΕ Διδυ-
μοτείχου

Γήπεδο Δραγάνας: Ιπποκρά-
της– ΑΟ Μαΐστρου

Στον Ορέστη Ορεστιάδας 
από την Ένωση Αλεξανδρού-
πολης θα συνεχίζει ο Χρήστος 
Πεταλωτής αποτελώντας την 
πρώτη μεταγραφή του συλ-
λόγου στη χειμερινή περίοδο.

Επιστροφή στο τοπικό πο-
δόσφαιρο για τον 23χρονο 
αμυντικό (γεννημένος στις 
20/4/1999) Χρήστο Πεταλω-
τή μετά από δύο χρόνια όπου 
ανήκε στην Αλεξανδρούπολη 
στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνι-
κής.

ΕΠΣ Έβρου: Επιστροφή στο πρωτάθλημα 

Πρεμιέρα με 
ντέρμπι παραμονής 

κόντρα στον Ορφέα 
Ξάνθης

Η Αλεξανδρούπολη FC ανακοινώνει 
την πρόσληψη του Μιχάλη Φλώρου ως 
πρώτο προπονητή της ομάδας. 

Ο Μιχάλης έχει αγωνιστεί ως ποδο-
σφαιριστής σε Ένωση Θράκης, Καλα-
μάτα, Δόξα Δράμας, Ολυμπιακό Βόλου, 
Έβρο Σουφλίου, Εθνικό Αλεξανδρού-
πολης και Νέα Χιλή. 

Αργότερα ξεκίνησε τα προπονητικά 
του βήματα στην Άνθεια και στη συνέ-
χεια στον Εθνικό Αλεξανδρούπολης. 
Τον καλωσοριζουμε και του ευχόμαστε 
καλή επιτυχία στο έργο του.
Αναλυτικά:
Κυριακή 30/1, Ώρα 15:00
Γήπεδο “Φ. Κοσμάς”: Αλεξανδρούπολη 
FC – Ορφέας Ξάνθης

Διαιτητής: Θανάσης Λαπάτας(Θράκης)
Βοηθοί: Γκιόση, Σοφτά(Θράκης
Γήπεδο Κουτσού: Άρης Αβάτου – Εθνι-
κός Σοχού
Διαιτητής: Αναστασία Μυλοπού-
λου(Καβάλας)
Βοηθοί: Σακάλογλου, Δεδονά-
κης(Καβάλας)
Γήπεδο Χρυσούπολης: Νέστος Χρυσού-
πολης – Αναγέννηση Πλαγιάς
Διαιτητής: Δημήτρης Γκαϊτα-
τζής(Δράμας)
Βοηθοί: Κοτανίδου, Μποίτσος(Δράμας)
Γήπεδο Θέρμης: Θερμαϊκός Θέρμης – 
Δόξα Δράμας
Διαιτητής: Στέφανος Δημητριά-
δης(Χαλκιδικής)

Βοηθοί: Κού-
ρας, Χρυσαί-

δης(Χαλκιδικής)
Γήπεδο Ορφανί-
ου: Μ. Αλ. Ορφανί-
ου – Αγροτικός Αστέ-
ρας 
Διαιτητής: Κωνσταντίνος Αργυρόπου-
λος – Σαφούρης(Σερρών)
Βοηθοί: Κρυωνάς, Αναστασίου(Σερρών)
Δημοτικό Δράμας: Πανδραμαϊκός – 
Απόλλων Παραλιμνίου
Διαιτητής: Κωνσταντίνος Φουστα-
νάς(Μακεδονίας)
Βοηθοί: Αγγελόπουλος, Κωνσταντινί-
δης(Μακεδονίας)

Ο Μιχάλης φλώρος προπονητής 
στην Αλεξανδρούπολη FC

Συνεχίζεται η δράση στους δυο ομίλους του 
πρωταθλήματος Ανδρών της ΕΚΑΣΑΜΑΘ με με-
γάλα τοπικά ντέρμπι για την 13η αγωνιστική. 
Σε αυτήν ξεχωρίζει το μεγάλο ντέρμπι της Αλε-
ξανδρούπολης μεταξύ Ολυμπιάδας και Εθνικού.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα:
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ ΕΚΑΣΑΜΑΘ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ – 13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Σάββατο 29/
17:00, Κλειστό Κομοτηνής: ΑΕ Κομοτηνής 

– Δημοκρίτειο 
17:00, Κλειστό Φερών: Θύελλα Φερών – 

Αίας Κομοτηνής
20:00, Κλειστό Αλεξανδρούπολης: Εθνικός– 

Ολυμπιάδα 
Ρεπό: ΑΟ Καβάλα , Αγία Βαρβάρα
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ ΕΚΑΣΑΜΑΘ
ΔΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ – 13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Σάββατο 29/1, Ώρα 19:00, Τιτάνες Δράμας 

– ΑΟ Ηράκλειας
Κυριακή 30/1, Ώρα 17:00, Αστέρας Καβάλας 

– Μακεδόνες Κρηνίδων
Κυριακή 30/1, Ώρα 17:00, Ρούπελ Σιδηρο-

κάστρου – ΑΕ Σέρρες

Ντέρμπι Αλεξανδρούπολης στο 
πρωτάθλημα ανδρών της ΕΚΑΣΑΜΑΘ

Κρίσιμο παιχνίδι του Αθλου 
κόντρα στην ΑΕΚ

Sports

Για τα πλει οφ 
ανόδου στην Α1 βόλεϊ. 

Διαμαρτυρία για τις 
συνθήκες στην Σκύδρα

Ξεχωρίζει στο 
πρόγραμμα του 

Σαββατοκύριακου 

«Αναφορικά με τα γήπεδα τα μέτρα μένουν ως έχουν και θα γίνει η 
επανεξέταση την επόμενη εβδομάδα. Αυτό σημαίνει ότι θα παραμείνει η 

χωρητικότητα του 10%, αλλά και το πλαφόν των 1.000 οπαδών.» 
Θάνος Πλεύρης, υπουργός Υγείας
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Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & 
ΘΡΑΚΗ 2014-2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ME ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙ-
ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΤΟΥ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟ-

ΚΟΜΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ»
Αριθμός Διακήρυξης: 2/2022

1. Αναθέτουσα  Αρχή:  Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, 6ο χλμ. Αλεξανδρούπο-
λης – Κομοτηνής, Περιοχή «Δραγάνα», Τ.Κ.68100, Αλεξανδρούπολη, Τηλ: 2551353423, κωδικός NUTS: EL511, 
Φαξ: 2551353409,URL: www.pgna.gr, email: prosfores@pgna.gr  Αρμόδιος για πληροφορίες: κα Χριστοδούλου 
Δήμητρα.

2. Τρόπος  λήψης  τεχνικών  προδιαγραφών,  συμπληρωματικών  εγγράφων  και διακήρυξης: Οι ενδι-
αφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν δωρεάν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης από την δικτυακή πλατφόρμα 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. http://www.promitheus.gov.gr μέσω της οποίας θα διενεργηθεί ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός, 
από την δικτυακή πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ και από το Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Διευκρινίσεις και λοιπές πληρο-
φορίες που αφορούν στην διακήρυξη θα παρέχονται μέσω του συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

3. Τύπος Αναθέτουσας αρχής και δραστηριότητα: Νοσοκομείο που ανήκει στην 4η Υγειονομική Περιφέ-
ρεια (ΥΠΕ) Μακεδονίας –Θράκης με κύρια δραστηριότητα της την Υγεία.

4. Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: όπως παρακάτω.
5. Τόπος Εκτέλεσης/Παράδοσης: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης», NUTS EL511
6. Είδος σύμβασης: Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού.
7. Αντικείμενο Σύμβασης: Προμήθεια Χειρουργικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Κλινικών του  Πα-

νεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης
8. Φύση και ποσότητα ή αξία των ζητούμενων προϊόντων: Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των 

ειδών που αναφέρονται στη διακήρυξη και την προϋπολογιζόμενη δαπάνη τους, όπως αυτή περιγράφεται παρα-
κάτω:

Υποέργο: Προμήθεια Χειρουργικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Κλινικών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσο-
κομείου Αλεξανδρούπολης

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ CPV
ΠΟ-
ΣΟ-
ΤΗΤΑ

ΚΑΘΑΡΗ
 ΑΞΙΑ (€) ΦΠΑ (€) Π/Υ (€)  

με ΦΠΑ

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ 
ΑΥΞΟΝΤΑΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ

1. Σύστημα διασύνδεσης 
κολλαγόνου 33162000-3 1 20.161,29 4.838,71 25.000,00 154438

2.
Ψηφιακή κάμερα βυθού 
με αυτοφθορισμό και 
φλουροαγγειογραφία

33162000-3 1 23.387,10 5.612,90 29.000,00 154468

3. Σύστημα κυκλοδιοδι-
κού laser   33169100-3 1 12.096,77 2.903,23 15.000,00 154471

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

4. Σετ χειρουργικών 
άγκιστρων 33162200-5 1 21.774,19 5.225,81 27.000,00 154474

ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ)

5.

Σετ εργαλείων (σετ 
λιποαναρρόφησης 
– μεταμόσχευσης 
αυτόλογου ιστού)

33162200-5 1 5.645,16 1.354,84 7.000,00 154475

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ

6. Τροχήλατα πιεσόμετρα 
33123100-9

5 500,00 120,00 620,00 154476

7. Βιντεοτριχοειδοσκόπιο 
33168100-6

1 9.677,42 2.322,58 12.000,00 154480

ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ     

8. Τραπέζι χειρουργείου 
υδραυλικό mayo 

33162100-4
10 6.854,84 1.645,16 8.500,00 154482

9.

Τραπέζι χειρουργεί-
ου τροχήλατο από 
ανοξείδωτο ατσάλι με 2 
επίπεδες επιφάνειες 

33162100-4

10 2.419,35 580,65 3.000,00 154483

10. Θερμοντούλαπα υγρών 
(ορρών) και ιματισμού 

33162100-4
3 3.629,03 870,97 4.500,00 154484

11. Σκαμπώ τροχήλατο με 
πλάτη 

33162100-4
15 2.116,94 508,06 2.625,00 154485

12.

Σκαμπώ τροχήλατο 
χειρουργείου με με-
ταλλική βάση, ψηλό με 
αμορτισέρ 

33162100-4

6 1.741,94 418,06 2.160,00 154487

13.  Τραπεζίδιο για μπλε 
κωδικό 

33162100-4
1 366,94 88,06 455,00 154488

14.
Trolley emergency 
(επειγόντων περιστα-
τικών) 

33162100-4
2 2.000,00 480,00 2.480,00 154489

ΣΥΝΟΛΟ 58 112.370,97 26.969,03 139.340,00

  
   Προϋπολογισμός  της  προμήθειας:  Εκατόν Δώδεκα Χιλιάδες Τριακόσια Εβδομήντα Ευρώ και Ενενήντα 

Επτά Λεπτά (112.370,97€), πλέον του αναλογούντα ΦΠΑ, ήτοι Εκατόν Τριάντα Εννέα Χιλιάδες Τριακόσια Σα-
ράντα Ευρώ (139.340,00€) 

9. Εναλλακτικές προσφορές: Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
10. Συνολική διάρκεια σύμβασης – δικαιώματα παράτασης: 
Σαράντα (40) ημέρες
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατι-

κού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016
11. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τις 

προϋποθέσεις του Άρθρου 2.2 και των Ειδικών Όρων της διακήρυξης.
12. Είδος Διαδικασίας Ανάθεσης: Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός Κάτω των Ορίων.
13. Διεύθυνση αποστολής προσφορών/Τρόπος υποβολής των προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται 

από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Γίνονται δεκτές προσφορές στο σύνολο της αντίστοιχης προκηρυχθείσας ποσότητας του είδους. 

14. Κριτήρια Ανάθεσης της Σύμβασης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλει-
στικά βάσει τιμής.

15. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 25/02/2022, ώρα 15:00
16. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Η προσφορά πρέπει να ισχύει για 360 

ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
17. Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών: Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση 

των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της 
διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, 
ακολουθώντας τα εξής στάδια:

• Εξέταση της προσκόμισης της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε πε-
ρίπτωση παράλειψης προσκόμισης η επιτροπή διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρ-
ριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης και ακολούθως εκδίδεται η σχετική απόφαση από την αναθέτουσα αρχή, 
κατά της οποίας χωρεί προδικαστική προσφυγή.

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του 
(υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» την 28/02/2022 και ώρα 13:00.

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου» κατά την ημερομη-
νία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την παρά-
γραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, 
η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδε-
κτης. Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω πρα-
κτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδή-
ποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης 
και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στην παράγραφο 3.4 της διακήρυξης.

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα πρακτικά αξιολόγησης 
των προσφορών και εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέ-
σω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατά-
ταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα δικαι-
ολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της διακήρυξης, 
περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους 
προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης, κατά της οποίας χωρεί προδικαστική προσφυ-
γή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της διακήρυξης.

18. Γλώσσα που θα συνταχθούν οι προσφορές: Οι προσφορές, τα δικαιολογητικά συμμετοχής, οι τεχνι-
κές και οικονομικές προσφορές και εν γένει όλα τα υποβαλλόμενα στο διαγωνισμό  δικαιολογητικά, εκτός των 
προσπέκτους αλλοδαπών κατασκευαστικών οίκων των προσφερόμενων ειδών που αυτά και μόνο αυτά δύναται 
να είναι στην Αγγλική γλώσσα, θα είναι συνταγμένα επί ποινή αποκλεισμού στην Ελληνική Γλώσσα ή θα συνο-
δεύονται από επίσημη μετάφραση. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 2.1.4 και στους Ειδικούς 
Όρους των ειδών της διακήρυξης.

19. Τρόπος Χρηματοδότησης: Το κόστος θα καλυφθεί από συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
μέσω του ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους.

20. Φορέας  αρμόδιος  για  τις  διαδικασίες  προσφυγής:  Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, 
Αθήνα. Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 3.4 της Διακήρυξης και στο Π.Δ. 39/4-5-2017.

21. Υποβολή προσφυγών: Σύμφωνα με το Άρθρο 3.4 της Διακήρυξης.
22. Η σύμβαση εμπίπτει στη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (ΣΔΣ): Ναι.
23. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ένωσης: 

21-01-2022, με αριθ. 2022-010601 (21/01/2022)
24. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους δύο τοις εκατό (2%) επί 

της προϋπολογισθείσας αξίας του είδους για το οποίο υποβάλλεται προσφορά χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
25. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Σύμφωνα με το άρθρο 4.1 της διακήρυξης. Για την καλή εκτέλεση των 

όρων της σύμβασης, ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυ-
ητική επιστολή καλής εκτέλεσης που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της αξίας 
της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
  Ε. ΡΟΥΦΟΣ 

www.gnomionline.grwww.gnomionline.gr
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Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 05.59, 

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
NTERCITY 05.59, 

ΘεΣ/Κη - Αλεξ/λη 
NTERCITY 05.50, 

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

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

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

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

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

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

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

Αλεξ/ΠΟλη - ΚΟμΟΤηΝη

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤηλEΦωΝΑ 
λΙμεΝΑΡΧεIωΝ
Α λ ε ξ α ν δ ρ ο ύ π ο λ η ς : 
2551356200, 
Σαμοθράκης: 25510 41305 
και 41385 
Τηλ. Πρακτ.: 25510 38503, 
2551024694, 2551083911

 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ  
 ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Χρηστικά

 χρησιμα τηλεφωνα

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

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Παγιαννίδου Θ. - Κουκουβη Ι. Ηροδότου 
& Προκόπη 14 γωνία (δρόμος προς Παλαγία) 
✆2551083638
ΦΕΡΕΣ 
Μαλάκης Ορφέως 2 ✆25550 24333

ΣΟΥΦΛΙ 
Μπαμίδου - Πιτιακούδης Βασ. Γεωργίου 207 
✆2554022013

ΔIΔYMOTEIXO
Τριανταφυλλίδου Ελένη έναντι Νοσοκομεί-
ου ✆2554024243

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Γκαϊντατζή Ελένη Βασ. Κωνσταντίνου 142 
✆2552027306

Πως τα γονίδιά μας σχετίζονται 
με το πρωινό ξύπνημα

Αν το πρωινό ξύπνημα είναι συνώνυμο με βα-
σανιστήριο για ορισμένους ανθρώπους, τότε πιθα-
νότατα φταίνε τα γονίδιά τους, σύμφωνα με μια 
μελέτη που δημοσιεύεται στην επιστημονική επι-
θεώρηση Nature Communication και στην οποία 
καταγράφονται περισσότερα από 350 τα οποία 
μπορεί να επηρεάζουν το «βιολογικό ρολόι». Η 
μελέτη επιβεβαιώνει ότι το αν είναι κανείς πρω-
ινός ή βραδινός τύπος καθορίζεται, τουλάχιστον 
εν μέρει, από γενετικούς παράγοντες.

Η μελέτη αυτή δεν «απενοχοποιεί» μόνο όσους 
ξυπνούν αργά αλλά αποκαλύπτει και περισσότε-
ρες λεπτομέρειες για τους μηχανισμούς που διέ-
πουν το βιολογικό ρολόι των ανθρώπων.

Το «ρολόι» αυτό καθορίζει τις βασικές λειτουρ-
γίες του σώματος, από τον ύπνο μέχρι το ανοσο-
ποιητικό σύστημα, τη θερμοκρασία, ή το αίσθημα 
της πείνας. Και πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι 
υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ της απορρύθμισής 
του και διαφόρων ασθενειών, από τις καρδιοπά-
θειες μέχρι τον διαβήτη ή το Αλτζχάιμερ.

Για τη μελέτη αυτή ο Γουίντον και οι συνερ-

γάτες του ανέλυσαν τα δεδομένα DNA περίπου 
700.000 ανθρώπων από βάσεις δεδομένων (UK 
Biobank και 23andMe) και συνέκριναν τα γονίδια 
των ανθρώπων που δήλωναν ότι είναι «πρωινοί» 
τύποι με τα «νυχτοπούλια». Αποτέλεσμα: εντόπι-
σαν 327 νέα σημεία στα χρωμοσώματα (locus) 
που επηρεάζουν τον χρονότυπο, δηλαδή αν κά-
ποιος κοιμάται νωρίς ή αργά. Μέχρι σήμερα γνώ-
ριζαν μόνο 24 γονίδια.

Τα γονίδια αυτά επηρεάζουν την ώρα που ξυ-
πνά κανείς αλλά δεν έχουν καμία επίπτωση στην 
ποιότητα και τη διάρκεια του ύπνου. Οι ερευνητές 
είπαν επίσης ότι παρατήρησαν κάποια συσχέτιση 
μεταξύ των γονιδίων που καθορίζουν ότι κάποιος 
θα ξυπνά αργά με τον κίνδυνο εμφάνισης σχιζο-
φρένειας ή κατάθλιψης. Τόνισαν όμως ότι χρει-
άζεται να γίνουν περαιτέρω μελέτες.

Το να είναι κανείς πρωινός τύπος θα μπορού-
σε επίσης να είναι συνώνυμο της ευζωίας. Αλλά 
η μελέτη δεν λύνει το μυστήριο: αυτό συμβαίνει 
εξαιτίας γενετικών παραγόντων ή επειδή ο τρό-
πος ζωής των ανθρώπων είναι προσαρμοσμέ-
νος σε εκείνους που ξυπνούν νωρίς. Και φυσικά, 
τα γονίδια δεν είναι οι μοναδικοί «ένοχοι» για τα 
«δύσκολα» ξυπνήματα: η διατροφή, η έκθεση σε 
τεχνητό φως, η εργασία και οι διάφορες δραστη-
ριότητες παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο.

ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ...

αγγελιεσ

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

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

Εφραίμ, Εφραιμία, Χάρις

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

Οροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Αγαπητέ Κριέ, σήμερα με την Σύνοδο 
Ανάδρομου Ερμή-Πλούτωνα, συνετίζε-
σαι και διορθώνεις λάθη του παρελθό-
ντος! Καταφέρνεις ακόμα και την τελευ-
ταία στιγμή, να γλιτώσεις κακοτοπιές και 
να ξεπεράσεις δυσκολίες που υπήρχαν 
από το παρελθόν!

ΤΑΥΡΟΣ
Θα καταφέρεις σίγουρα σήμερα, αγαπη-
τέ Ταύρε, με την Σύνοδο Ανάδρομου Ερ-
μή-Πλούτωνα, να αυξήσεις τα επίπεδα 
της αισιοδοξίας σου, αλλά και της διο-
ρατικότητας σου! Δώσε την απαραίτητη 
προσοχή στην πορεία των συζητήσεων 
που θα κάνεις την σημερινή ημέρα

ΔΙΔΥΜΟΣ
Αγαπητό Δίδυμε, με την Σύνοδο Ανά-
δρομου Ερμή-Πλούτωνα, να σε κάνει 
οξυδερκή, διορατικό και αποφασισμέ-
νο να κατακτήσεις πόθους, επιθυμίες και 
σκοπούς, καταφέρνεις να είσαι αποτελε-
σματικά προσεκτικός και επιφυλακτικός 
στις εκτιμήσεις σου

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αγαπητέ Καρκίνε, η όψη Συνόδου Ανά-
δρομου Ερμή-Πλούτωνα, σε βοηθά με 
ποικίλους τρόπους, ώστε να είσαι προ-
σγειωμένος, αποφασιστικός, ώριμα δυ-
ναμικός και να ξέρεις να ακούς και να 
κατανοείς, τι έχει να πει ο συνομιλη-
τής σου! 
 
ΛΕΩΝ
Αγαπητέ Λέοντα, παίρνεις πλέον τα 
πράγματα αρκετά σοβαρά και φροντί-
ζεις επιμελώς τα αυξημένα σου καθήκο-
ντα και τις υποχρεώσεις σου! Η Σύνοδος 
Ανάδρομου Ερμή-Πλούτωνα, σου επα-
ναφέρει λύσεις και ευκαιρίες, επιστρα-
τεύοντας τις δυνάμεις σου! 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Σήμερα φίλε Παρθένε, η Σύνοδος Ανά-
δρομου Ερμή-Πλούτωνα, θα αυξήσει 
τη δημιουργικότητά σου, θα σου προ-
σφέρει καλοπέραση, θα σε βοηθήσει να 
αναδείξεις τα ταλέντα σου, την υπεροχή, 
την προσωπικότητα και την λάμψη σου!  
 
ΖΥΓΟΣ
Φίλε Ζυγέ, σήμερα με την Σύνοδο Ανά-
δρομου Ερμή-Πλούτωνα, είσαι ιδιαίτε-
ρα ικανός, όσον αφορά τις εκτιμήσεις 
σου, ιδιαίτερα στο στενό σου περι-
βάλλον! Ενδυναμώνονται οι οικογε-
νειακές σου σχέσεις και αν επιστρα-
τεύσεις την λογική σου, θα πάρεις 
σωστές και προσγειωμένες αποφάσεις!  
 
ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Φίλε Σκορπιέ, με την Σύνοδο Ανάδρο-
μου Ερμή-Πλούτωνα, θα αισθανθείς 
πιο δυνατός και αποφασισμένος από 
ποτέ, για να κάνεις τις αλλαγή που θες 
καιρό τώρα! Η όψη θα σε ωθήσει να 
σκεφτείς πολύ πριν πάρεις αποφάσεις, ! 
 
ΤΟΞΟΤΗΣ
Σήμερα, λόγω της Συνόδου Ανάδρομου 
Ερμή-Πλούτωνα, θα νιώσεις έντονα την 
ανάγκη να προστατέψεις τα κεκτημένα 
σου και να προσκολληθείς στα υλικά 
σου αγαθά, αλλά και τις αξίες σού, γεγο-
νός που θα σε βοηθήσει να πλησιάσεις 
ακόμα περισσότερο τους στόχους σου 
 
ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Αγαπητέ Αιγόκερε, σήμερα έχεις μία χα-
ρούμενη, δυναμική και αισιόδοξη διά-
θεση, σε ότι κι αν κάνεις! Η Σύνοδος 
Ανάδρομου Ερμή-Πλούτωνα, σου προ-
σφέρει ισχύ, αλλά και κέφι!
 
ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Φίλε Υδροχόε, η σημερινή Σύνοδος Ανά-
δρομου Ερμή-Πλούτωνα, θα φέρει κά-
ποιες αποκαλύψεις ή και να ανακαλύ-
ψεις, την κατάλληλη στιγμή για να σε 
ωφελήσουν, κυρίως όσον αφορά τα 
μελλοντικά σχέδια σου και τις ιδέες που 
θες να υλοποιήσεις!

ΙΧΘΥΕΣ
Με την σημερινή Σύνοδο Ανάδρομου 
Ερμή-Πλούτωνα φίλε Ιχθύ, ενισχύεις 
συναισθηματικά και δυναμικά, τις επα-
φές σου με τους φίλους σου, περνάς 
όμορφα μαζί τους, νιώθεις σιγουριά και 
ασφάλεια στο πλευρό τους, 

Επέτειοι

• Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας 
των Προσωπικών Δεδομένων
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Και φέτος το καλοκαί-
ρι θα συνδεθούν ακτοπλοϊ-
κώς η Αλεξανδρούπολη με 
τη Σαμοθράκη και τη Λήμνο, 
με το πρώτο δρομολόγιο να 
έχει προγραμματιστεί για τις 
6 Ιουνίου.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας, με 
απόφασή του, ενέκρινε την κα-
τακύρωση των αποτελεσμά-
των του ανοικτού, δημόσιου, 
διεθνούς μειοδοτικού διαγω-
νισμού για την εξυπηρέτη-
ση της δρομολογιακής γραμ-
μής με ανάθεση στην εταιρεία 
Zante Ferries.

Αναλυτικά, στην απόφαση 
αναφέρονται τα εξής: 

1.Εγκρίνουμε την κατακύ-
ρωση των αποτελεσμάτων του 
ανοικτού, δημόσιου, διεθνούς 
μειοδοτικού διαγωνισμού για 
την εξυπηρέτηση της δρομο-
λογιακής γραμμής α)ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 
και επιστροφή, και β) ΣΑΜΟ-
ΘΡΑΚΗ – ΛΗΜΝΟΣ και επι-

στροφή, ως ακολούθως:
α) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - 

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ και επιστρο-
φή με την εκτέλεση επτά (07) 
δρομολογίων την εβδομάδα 
καθ' όλη τη διάρκεια της δρο-
μολογιακής περιόδου, πλην 
της θερινής περιόδου από 
06/06/2022 έως 04/09/2022 
[σύνολο δεκατρείς (13) εβδο-
μάδες], με υποχρέωση εκτέ-
λεσης επτά (07) δρομολογίων 
την εβδομάδα, άνευ καταβο-
λής μισθώματος τη θερινή πε-
ρίοδο από 06/06/2022 έως 
04/09/2022 [σύνολο δεκα-
τρείς (13) εβδομάδες], έναντι 
μισθώματος, επτά χιλιάδων 
επτακοσίων εβδομήντα ευρώ 
(€ 7.770,00), ανά πλήρες δρο-
μολόγιο, μη συμπεριλαμβανο-
μένου του Φ.Π.Α.,

β) ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ – ΛΗ-
ΜΝΟΣ και επιστροφή σε συ-
νέχεια δρομολογίων από 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, με την 
εκτέλεση τριών (03) δρομολο-

γίων την εβδομάδα κατά τη θε-
ρινή περίοδο από 06/06/2022 
έως 04/09/2022 [σύνολο δε-
κατρείς (13) εβδομάδες], ένα-
ντι μισθώματος, δέκα τριών 
χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (€ 
13.800,00) ανά πλήρες δρο-

μολόγιο, μη συμπεριλαμβανο-
μένου του Φ.Π.Α., στη νόμιμα 
εκπροσωπούμενη εταιρεία με 
την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε.» 
(Α.Ν.Μ.Ε.Ζ. Α.Ε.), πλοιοκτή-

τρια του Ε/Γ-Ο/Γ ΑΔΑΜΑΝΤΙ-
ΟΣ ΚΟΡΑΗΣ Ν.Π.11800, για 
το χρονικό διάστημα μέχρι και 
31/10/2022.

Η συναφθείσα σύμβαση 
ισχύει για το χρονικό διάστη-
μα μέχρι και την 31/10/2022 

και δύναται να παρατείνεται 
για χρονικό διάστημα μέχρι και 
τέσσερις (04) μήνες σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παραγρά-
φου 10 του άρθρου όγδοου 
του ν.2932/2001 (Α΄145).
 Κ.Η.

Και φέτος το καλοκαίρι σύνδεση 
Αλεξανδρούπολης-Σαμοθράκης-Λήμνου

ΤΉΝ ΓΡΑΜΜΉ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ 
ΚΑΙ ΠΑΛΙ Ή ZANTE FERRIES ΜΕ 
ΤΌ «ΑΔΑΜΑΝΤΙΌΣ ΚΌΡΑΉΣ»    

Τι αναφέρεται στην απόφαση του 
Υπουργείου Ναυτιλίας

Την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022, 
υπογράφηκε από τον Δήμαρχο Ορε-
στιάδας Μαυρίδη Βασίλη και τους εκ-
προσώπους των αναδόχων εταιρειών, η 
σύμβαση για την προμήθεια ενός καλα-
θοφόρου οχήματος και δυο μηχανημά-
των έργου με παρελκόμενα για τις ανά-
γκες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου , 
συνολικού προϋπολογισμού 223.000,00 
€ με το ΦΠΑ.

Με την προσθήκη των 
τριών αυτών μηχανημά-
των εκσυγχρονίζεται ο 
στόλος της Τεχνικής 
Υπηρεσίας και διευκο-
λύνεται το έργο της σε 
όλη την έκταση του Δή-
μου Ορεστιάδας. 

Αναλυτικά ο Δήμος 
Ορεστιάδας προχωρά 
στην προμήθεια:

- Ενός  καλαθοφόρου 
οχήματος 

- Ενός  μικρού ερπυ-
στριοφόρου εκσκαφέα 

- Ενός  μικρού φορ-

τωτή πλάγιας ολίσθησης
- Μίας  υδραυλικής σφύρας
- Δύο ραμπών αλουμινίου
Η προμήθεια έχει σκοπό να καλύψει 

τις ανάγκες υλοποίησης ηλεκτρολογικών 
εργασιών του Δήμου καθώς και χωμα-
τουργικών όπου έχουν να κάνουν με την 
καθημερινότητα του πολίτη. 

Το σύνολο της προμήθειας χρηματο-
δοτείται μέσω του προγράμματος Φιλό-
δημος II και θα ενισχύσει σημαντικά τον 
στόλο των οχημάτων του Δήμου.

Προτεραιότητά μας παραμένει η συ-
νεχής και αμείωτη βελτίωση των παρε-
χόμενων με μόνο στόχο την άμεση και 
αποτελεσματική εξυπηρέτηση των συν-
δημοτών μας.

Υπογραφή Σύμβασης 
για την προμήθεια 
καλαθοφόρου οχήματος 
και μηχανημάτων  έργου 

Ο Δήμαρχος Σουφλίου Πα-
ναγιώτης Καλακίκος, απέστειλε 
επιστολή προς τον Υπουργό Πε-
ριβάλλοντος κ. Σκρέκα Κωνστα-
ντίνο και τον Υφυπουργό κ. Αμυ-
ρά Γεώργιο, ζητώντας να δοθεί 
άμεσα παράταση στη διαβούλευ-
ση σχετικά με τις Ειδικές Περι-
βαλλοντικές Μελέτες για τις προ-
στατευόμενες περιοχές “Natura 
2000”.

Αντίστοιχο έγγραφο ζητώντας 
παράταση της διαβούλευσης απέ-
στειλε και ο Πρόεδρος της ΠΕΔ 
ΑΜ-Θ και Δήμαρχος Ορεστιάδας 
Μαυρίδης Βασίλης.

Η παράταση της διαβούλευσης 
κρίνεται αναγκαία, διότι η ενη-
μέρωση  προς την τοπική κοινω-
νία και τους φορείς της περιοχής 
πραγματοποιήθηκε την τελευταία 
στιγμή, ήταν ελλιπέστατη και δε 
δύναται σε τόσο σύντομο χρονικό 
διάστημα να κατατεθούν στοιχει-
οθετημένες απόψεις των εκπρο-
σώπων της τοπικής κοινωνίας.

Όταν πρόκειται για τέτοιους 
κρίσιμους σχεδιασμούς που κα-

θορίζουν το μέλλον της περιο-
χής για δεκαετίες, επιβάλλεται να 
λαμβάνονται υπόψη οι οικονομι-
κές, κοινωνικές και πολιτιστικές 
απαιτήσεις, οι περιφερειακές και 
τοπικές ιδιομορφίες, καθώς εί-
ναι αδιανόητο μελετητικές εταιρί-
ες που εισπράττουν εκατοντάδες 
χιλιάδες ευρώ να αποφασίζουν 
για τις τοπικές κοινωνίες, χωρίς 
τη συμμετοχή της τοπικής αυτο-
διοίκησης και των φορέων της 
περιοχής.

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος 
κύριος Αμυράς Γεώργιος αντα-
ποκρίθηκε άμεσα, επικοινώνησε 
τηλεφωνικά με το Δήμαρχο Σου-
φλίου  Παναγιώτη Καλακίκο και 
δεσμεύτηκε ότι θα κάνει δεκτό το 
αίτημα της Δημοτικής Αρχής και 
θα ανακοινώσει την παράταση 
της Διαβούλευσης σχετικά με τις 
Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες 
για τις προστατευόμενες περιοχές 
“Natura 2000”, για  διάστημα δε-
καπέντε (15) εργάσιμων ημερών.

Παράταση  χρονικής διάρκειας 
της διαβούλευσης για το ζήτημα 
του δικτύου «ΝΑΤURA 2000»
Ζητά με επιστολή 
του ο Δήμαρχος 
Σουφλίου

Ορεστιάδα: Προμηθεύεται 
μηχανήματα κόστους 
223 χιλ. ευρώ     


