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Στα χαρτιά εδώ και 22 χρόνια το 
ΦΕΚ για Λιμενική Ακαδημία στην 

Αλεξανδρούπολη

ΦΕΚ υπάρχει αλλά ουδέποτε υλοποιήθηκε... Το θέμα 
επαναφέρει ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου, Δημήτρης 

Πέτροβιτς
▶ 5

Στο «παγκόσμιο» 
Σουφλί του 
μεταξιού και 
των γεύσεων

Μεγάλο αφιέρωμα 
του travel.gr

▶ 16

ΓΕΕΘΑ: Εξαγγελία 
για προσλήψεις 
2.600 οπλιτών 

Πανελλήνιες 2022: 
Ολόκληρη η προκήρυ-
ξη για τις στρατιωτικές 

σχολές

Χωρίς Πρωτοβάθμια Υγεία 
ο Δήμος Σουφλίου 

Μόνο το Κέντρο Υγείας λειτουργεί κανονικά. Καλακίκος 
για Natura 2000: “Δεν μπορούν να αποφασίζουν για 

εμάς χωρίς εμάς”
▶ 11▶ 6, 10

ΟΡΙΣΤΙΚΟ: Η 
GASTRADE ΈΛΑΒΈ ΤΗΝ 
ΤΈΛΙΚΗ ΈΠΈΝΔΥΤΙΚΗ 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ LNG 
ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

● Την ίδια στιγμή έντονη είναι 
η ανησυχία των αλιέων μας για 
την απώλεια σημαντικών αλι-
ευτικών πεδίων

● Από έκρηξη τιμών στα ψά-
ρια και απώλειες για τις τοπι-
κές επιχειρήσεις μέχρι … με-
τανάστευση, οι συνέπειες για 
καταναλωτές και αλιείς 

● Μετά την τελική επενδυτι-
κή απόφαση και την επικείμενη 
έναρξη κατασκευής, ο κλάδος 
ζητά διάλογο    

● Ο τερματικός σταθμός ανα-
μένεται να λειτουργήσει στα 
τέλη του 2023. Τι πρέπει να 
γνωρίζουμε για το μεγάλο έρ-
γο που θα διαφοροποιήσει την 
εικόνα της περιοχής μας

Ο πανέμορφος Δίας, που Ο πανέμορφος Δίας, που 
εγκαταλείφθηκε στην εγκαταλείφθηκε στην 
Αλεξανδρούπολη, ψάχνει σπίτι Αλεξανδρούπολη, ψάχνει σπίτι 

Curriculum Vitae: Ένα πανόραμα Curriculum Vitae: Ένα πανόραμα 
της ζωής του Καθηγητή Γεώργιου της ζωής του Καθηγητή Γεώργιου 
Ι. Μηνόπουλου Ι. Μηνόπουλου ▶ 9

Όροι και περιορισμοί για την 
προστασία της περιοχής άνευ 
δρόμων του όρους Σάος στη 

Σαμοθράκη

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η απόφαση με την οποία 
θεσμοθετούνται ειδικοί όροι για την προστασία 

της περιοχής του όρους Σάος (Φεγγάρι)

▶ 11

▶ 4 4

Ο αγωγός LNG προχωρά, 
οι ψαράδες μας αγωνιούν 

▶ 7,8
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1914
Οι Μεγάλες Δυνάμεις (Γερμανία, 
Αυστρο-Ουγγαρία, Αγγλία, Γαλλία, 
Ιταλία και Ρωσία) γνωστοποιούν 
στην Ελληνική Κυβέρνηση ότι 
παραχωρούν και νομικώς στην 
Ελλάδα τα νησιά του Αιγαίου, μόνον 
εφόσον αποσύρει τις δυνάμεις της 
από τη Βόρεια Ήπειρο και τη νήσο 
Σάσωνα.

1915
Η πρώτη επίθεση με δηλητηριώδη 
αέρια εξαπολύεται από τους 
Γερμανούς εναντίον των Ρώσων 
στη Μάχη του Μπολίμοφ, κατά 
τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου 
Πολέμου. Δεν έχει τα επιθυμητά 
αποτελέσματα για τους Γερμανούς.

1949
Ο Μάνος Χατζιδάκις δίνει την 
περίφημη διάλεξή του για το 
ρεμπέτικο στο Θέατρο Τέχνης.

1985
Ολοκληρώνονται στο Ζάππειο 
οι εργασίες της Διάσκεψης για 
την Ειρήνη και τον Αφοπλισμό, 
γνωστή και ως «Πρωτοβουλία των 
6». Συμμετείχαν οι πρόεδροι της 
Αργεντινής, Ραούλ Αλφονσίν και 
της Τανζανίας, Τζούλιους Νιερέρε, οι 
πρωθυπουργοί της Σουηδίας, Ούλοφ 
Πάλμε, της Ινδίας, Ρατζίβ Γκάντι και 
της Ελλάδας, Ανδρέας Παπανδρέου, 
καθώς και άλλες προσωπικότητες.

1996
Κορυφώνεται και εκτονώνεται η 
Κρίση των Ιμίων, με αμερικανική 
παρέμβαση («No ships, no troops, 
no flags» η προσταγή Χόλμπρουκ). 
Το Πολεμικό Ναυτικό χάνει 
ένα ελικόπτερο με το τριμελές 
πλήρωμά του, που το αποτελούν 
ο Ανθυποπλοίαρχος Χριστόδουλος 
Καραθανάσης, ο Ανθυποπλοίαρχος 
Παναγιώτης Βλαχάκος και ο 
Σημαιοφόρος Έκτωρ Γιαλοψός.

1999
Ο ηγέτης του PKK, Αμπντουλάχ 
Οτσαλάν, φυγαδεύεται από την 
Αθήνα στην Κένυα.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1797
Φραντς Σούμπερτ, αυστριακός 
συνθέτης. (Θαν. 19/11/1828)

ΘΑΝΑΤΟΙ
2011
Καίτη Λαμπροπούλου, ελληνίδα 
ηθοποιός του θεάτρου και του 
κινηματογράφου. (Γεν. 26/8/1926)

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...9

Ανατολή - 07:27
Δύση - 17:31

-3...9

-3...8

 ΖΕΟΛΙΘΟΣ: Τα Πετρωτά Τριγώνου 
παίρνουν την τύχη στα χέρια του

Σε πείσμα των καιρών, σε πείσμα της συνεχιζόμενης 
οικονομικής κρίσης, σε πείσμα της αδυναμίας του Ελλη-
νικού Κράτους να αξιοποιήσει τον ορυκτό του πλούτο, οι 
απανταχού Πετρωτιώτες ενώνονται, ενώνουν τις μικρές 
οικονομικές τους δυνάμεις και αποφασίζουν να αντιδρά-
σουν, να προχωρήσουν και να αξιοποιήσουν μόνοι τους 
το ορυκτό που κρύβουν τα σπλάχνα της περιοχής τους, το 
ορυκτό με τις μαγικές ιδιότητες, το ορυκτό, Ζεόλιθος. Είναι 
το ορυκτό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, στη Γεωργία 
και Κτηνοτροφία για τη βελτίωση της ποιότητας και της 
ποσότητας της παραγωγής στη Βιομηχανία, στην Ιατρική 
[συμπληρώματα διατροφής] στην Φαρμακοβιομηχανία, 
στην προστασία του περιβάλλοντος στην απορρόφηση 
και εξουδετέρωση της ραδιενέργειας [χρησιμοποιήθηκε 
απο τους Ιάπωνες στη Φουκοσίμα]. 

Ειδικά τα κοιτάσματα Ζεολίθου Πετρωτών σύμφωνα 
με τις εξαγγελίες του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης κ. Σώκου τον Μά-
ιο του 2011 στα Δίκαια Τριγώνου και τα δημοσιεύματα 
της εποχής είναι μεγάλης καθαρότητας και παρουσιάζουν 
εξαιρετική ιδιαιτερότητα που καθιστούν το ορυκτό ασυ-
ναγώνιστο στη Διεθνή Αγορά. Οι Πετρωτιώτες όλοι μαζί 
ξεκινούν έναν μεγάλο αγώνα τον οποίο είναι αποφασι-
σμένοι να κερδίσουν… (Βασίλης Σισμανίδης)

30
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ΑΠΟΨΕΙΣ 3

`

Με τα υγειονομικά πρωτόκολλα να ορίζουν υποχρεωτικό το ανοιχτό παράθυρο καθ’ όλη τη 
διάρκεια του μαθήματος, όσο και να… «καίνε» τα καλοριφέρ, δεν επαρκούν για να ζεσταθούν 
οι μαθητές στα σχολεία ειδικά της βόρειας Ελλάδας. Όπως συμβαίνει και στον Έβρο, έτσι 
και σε Γυμνάσιο της Καβάλας, τις τελευταίες μέρες οι μαθητές φέρνουν στην τάξη από το 
σπίτι τους… κουβέρτες (!) με τις οποίες κουκουλώνονται για να μπορέσουν να «βγάλουν» 
το μάθημα. Κι ένα κονιάκ θα βοηθούσε. Κρίμα που είναι ανήλικοι!

Η σημερινή ενεργειακή κρί-
ση αναδεικνύει τη στρατηγι-
κή σημασία της επένδυσης 
για την υλοποίηση του ΑΣ-
ΦΑ Αλεξανδρούπολης, όχι 
μόνο για την Ελλάδα, αλλά 
και την Ευρώπη γενικότερα. 
Δημιουργείται μια νέα πύλη 
ενεργειακού εφοδιασμού, 
που θα αναβαθμίσει σημα-
ντικά τη θέση της χώρας μας 
στον ενεργειακό χάρτη της 
ΝΑ Ευρώπης..

Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Είπαν

Περίπου ένα εκατομμύριο νο-
σηλείες στην ΕΕ θα μπορού-
σαν να αποφευχθούν, εάν όλοι 
οι εμβολιασμένοι για τον κο-
ρωνοϊό στην Ένωση έκαναν 
ενισχυτική δόση.

Ο. ΦΟΝ ΝΤΕΡ ΛΑΪΕΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ 

Μικρογνωμικά

Νέο ρεκόρ νανόκυκνων στις Μεσο-
χειμωνιάτικες Καταμετρήσεις, με τον 
αριθμό τους να πλησιάζει τις 11.000. 
Μεγάλοι και αυξανόμενοι πληθυσμοί 
ξεχειμωνιάζουν στην ευρύτερη περιοχή 
του Δέλτα και μετακινούνται ανάμεσα 
σε Τουρκία και Ελλάδα. Την ίδια συμπε-
ριφορά με τους νανόκυκνους παρουσι-

άζουν και αρκετά άλλα είδη, με κυρι-
ότερα αυτών τα αγαπημένα σε όλους 
Φοινικόπτερα (Φλαμίνγκο) και τις Ψαλί-
δες, για τα οποία καταγράφηκαν πάνω 
από 5.000 και 3.500 άτομα αντίστοιχα.

Σημαντική και για ακόμα μια χρονιά 
η παρουσία των νανόχηνων, οι οποίες 
παρατηρούνται αποκλειστικά στα λιβά-
δια του Δυτικού Δέλτα.

Από αρπακτικά, παρατηρήθηκαν με-
ταξύ άλλων στικταετοί, τσίφτηδες, Θα-
λασσαετός, καλαμόκιρκοι, γερακίνες.

Καταμετρήθηκαν πάνω από 50.000 
πάπιες με πολυπληθέστερα είδη τις 
πρασινοκέφαλες, τα σφυριχτάρια, τα 
κιρκίρια, τις χουλιαρόπαπιες, και τις 
βαρβάρες.

Αρκετά είναι τα παρυδάτια, οι ερω-
διοί, οι κορμοράνοι, οι λαγγόνες και οι 
πελεκάνοι.

Συνολικά, σε όλο τον υγρότοπο (και 
τα δύο τμήματα) καταγράφηκαν 56 εί-
δη, με πληθυσμό πάνω από 115.000 
πουλιά, που έρχονται ακόμα μια φορά 
σε αναζήτηση ασφαλούς καταφυγίου 
και τροφής για τη διαβίωσή τους, επι-
βεβαιώνοντας τη μεγάλη αξία του για 
τη διαχείμασή τους.

Στο ελληνικό τμήμα καταγράφηκαν 
65.000 πουλιά.
Πηγή: evros-delta.gr

Δέλτα Εβρου με ρεκόρ 
σε νανόχηνες και φλαμίνγκο

Όλη η ελπίδα σε ένα κλικ 

Και στα δικά μας
Ολοκληρώθηκε την περασμένη εβδο-

μάδα η παράδοση 100 κάδων οικιακής 
κομποστοποίησης, σε δημότες Κομοτηνής, 
με σειρά προτεραιότητας. Η ανταπόκρι-
ση των πολιτών ήταν ιδιαίτερα θερμή με 
αποτέλεσμα να υπάρχει μια λίστα ενδια-
φερομένων να προμηθευτούν κάδους οικι-
ακής κομποστοποίησης. Οι κάδοι παρελή-
φθησαν μαζί με αναδευτήρες και οδηγίες 
κομποστοποίησης από τις εγκαταστάσεις 
του Τμήματος Περιβάλλοντος της Υπηρε-
σίας Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και 
Ανακύκλωσης.

Κ.Η. 

Την ώρα που η μικρή φάλαινα, η 
οποία βρέθηκε τραυματισμένη στα ρηχά 
του Αλίμου, δίνει «μάχη» για να κρατη-
θεί στη ζωή, ο μικρός Αλέξης ένιωσε 
την ανάγκη να της δώσει δύναμη. Πώς 

θα το έκανε αυτό; Σύμφωνα με το αγνό 
και αμόλυντο μυαλό του, δίνοντάς της 
ένα φιλί από την τηλεόραση… 

Κ.Η. 

Photo   Shoot

Τα ύστερα του κόσμου 
«Μία συγνώμη πέρυσι το 

καλοκαίρι, μία συγνώμη χθες, 
οι συγγνώμες τελείωσαν. Αυ-
τή ήταν η τελευταία συγγνώμη 
του Μητσοτάκη. Η συγγνώμη, 
αν επαναληφθεί, είναι μανιέρα, 
είναι κωμωδία και θα καταλήξει 
Σεφερλής», είπε στο ραδιόφωνο 
του ΣΚΑΙ ο (σοκ!!!) ΑΡΗΣ ΠΟΡ-
ΤΟΣΑΛΤΕ. Δεν ξέρω αν πρέπει 
να προσβληθεί περισσότερο Μη-
τσοτάκης ή ο Σεφερλής… 

Κ.Η. 
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Ο Δίας είναι ένα ένα πα-
νέμορφο setter, 1,5 χρόνων, 
που εγκαταλείφτηκε στην 
περιοχή της Αλεξανδρούπο-
λης, περισυλλέχθηκε τραυμα-
τισμένος από τον κτηνίατρο 
Ιωάννη Κωνσταντέλη,  που 
συνεργάζεται με τον Δήμο 
Αλεξανδρούπολης και  με-
ταφέρθηκε στο Καταφύγιο  
Αδέσποτων Ζώων του Δή-
μου, όπου και του έγιναν οι 
απαραίτητες και ανάλογες 

εξετάσεις. 
Ο Δίας τραυματίστηκε δύο 

διαδοχικές φορές σε τροχαίο 
και διαγνώστηκε με «πλήρη 
διατομή του νωτιαίου μυελού 
στην οσφυϊκή μοίρα λόγω κα-
τάγματος, ένεκα τροχαίου».  
Αυτή τη στιγμή κινείται άνε-
τα με το αναπηρικό του κα-
ροτσάκι, δωρεά του Βασιλη 
Τζιγουρα  και στηρίζεται δυ-
νατά στα μπροστινά του πό-
δια. Στη σελίδα του Καταφυ-

γίου Αδέσποτων του Δήμου 
στο facebook, μπορείτε να 
δείτε βίντεο με τον Δία να 
τρέχει με το αμαξίδιό του! 

Δεν χρειάζεται καμία βο-
ήθεια για τις φυσικές του 
ανάγκες και είναι υγιέστατος 
αιματολογικά και χωρίς μεσο-
γειακές ασθένειες. Οι εξετά-
σεις του και η ακτινογραφία 
του, είναι στην διάθεση του 
υπεύθυνου ενδιαφερόμενου 
κηδεμόνα.

Η κοινοτική σύμβουλος 
Αλεξανδρούπολης, αρμόδια 
για τα αδέσποτα, Σοφία Βα-
λαβάνη, αναφέρει: «Ψάχνου-
με υπεύθυνη οικογένεια, με 
περισσή αγάπη, για υιοθεσία/
φιλοξενία γι’ αυτό το γλυκύ-
τατο αλλά άτυχο πλάσμα, και 
που θα του χαρίσει την ζεστα-
σιά, αγάπη και φροντίδα που 
χρειάζεται για το υπόλοιπο 
της ζωής του»

Όσοι ενδιαφέρεστε, επικοι-
νωνήστε με το 6932200473 
ή με τον κτηνίατρο στο 
6934772883.

Ο πανέμορφος Δίας, που εγκαταλείφθηκε 
στην Αλεξανδρούπολη, ψάχνει σπίτι

 ΈΙΝΑΙ ΜΟΛΙΣ 1,5 ΧΡΟΝΏΝ ΚΑΙ 
ΜΈΤΑ ΑΠΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ 
ΣΈ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΈΙ ΈΙΔΙΚΟ 
ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ, ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΙΝΈΙΤΑΙ 
ΜΈ ΑΝΈΣΗ   
    
Χρειάζεται μία υπεύθυνη οικογένεια 
που θα του χαρίσει την αγάπη που του 
έλειψε

Οι «Γονείς από Σπίτι», μια ομά-
δα της Σχολής Γονέων του Κέντρου 
Πρόληψης της Περιφερειακής Ενό-
τητας Εβρου, με παιδιά ηλικίας 3-6 
ετών, ολοκλήρωσαν με ιδιαίτερη 
συγκίνηση το ταξίδι τους μέσα στην 
καινούρια χρονιά!

Πολλά συγχαρητήρια σε όλους 
τους γονείς της ομάδας για όλα αυ-
τά που κατάφεραν για τους ίδιους 
και για την οικογένειά τους, αξιο-
ποιώντας το μοίρασμα εμπειριών 

και συναισθημάτων, την ενσυναί-
σθηση που υπήρξε, τον σεβασμό, 
και την εμπιστοσύνη που καλλιερ-
γήθηκαν στην πορεία της ομάδα!

Το Κέντρο Πρόληψης εύχεται 
στους συμμετέχοντες καλή συνέχεια 
σε ό,τι και αν κάνουν! Την ομάδα 
συντόνισε η κα Καλτσερά Κρυσταλ-
λένια, Ψυχολόγος, Επιστημονικό 
Στέλεχος του Κέντρου
Κέντρο Πρόληψης Π.Ε Έβρου

Πρόκειται για ομάδα της Σχολής Γονέων του 
Κέντρου Πρόληψης της Περιφερειακής Ενότητας 
Εβρου, με παιδιά ηλικίας 3-6 ετών

Σε ακόμη ένα σχολείο δεν λειτουρ-
γούν τις τελευταίες μέρες τμήματα, 
καθώς βρέθηκε θετικό στον κορω-
νοϊό πάνω από το 51% των μαθητών.

Πρόκειται για το 7ο Δημοτικό Σχο-
λείο Αλεξανδρούπολης και τα τμήμα-
τα: Γ2 (Γ Τάξη), Γ2 ΑΓΓΛΙΚΑ (Γ Τάξη), 
Γ2 ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ (Γ Τάξη) . Οι μαθη-
τές θα επιστρέψουν στα θρανία στις 
31/1.

Υπενθυμίζεται πως ήδη δεν λει-
τουργούν και τα εξής τμήματα στα 
παρακάτω σχολεία:

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ -” ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΙ-
ΜΕΝΙΔΗΣ”  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΓΓΛΙΚΩΝ Α΄ΤΑΞΗΣ (Α Τάξη), ΓΕ-

ΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α΄ΤΑΞΗΣ (Α Τά-
ξη), Ζ0*Α1 (Α Τάξη), Ζ1*Α1 (Α Τάξη), 
ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ Α (Α Τάξη) από 25/1 
έως και 3/2

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣ-
ΤΙΑΔΑΣ

Δ1 (Δ Τάξη), ΣΤ2 (ΣΤ Τάξη) από 
24/1 έως και 31/1

Εβρος: Και σε τρίτο σχολείο 
κλείνουν τμήματα λόγω κορωνοϊού
Όλα σε Δημοτικά 
σχολεία

Ολοκλήρωσαν το 
«ταξίδι» τους οι 
«Γονείς από Σπίτι»

Συνεχίζεται η αυξητική τάση στον αριθμό 
των νοσηλευομένων με covid στο Πανεπι-
στημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρού-
πολης. Σύμφωνα με την ΕΡΤ Ορεστιάδας, 
νωρίς το πρωί βρίσκονταν 10 άτομα στη 
ΜΕΘ και άλλα 30 στις απλές κλίνες covid. 
Επιπλέον, το τελευταίο 24ωρο έφυγαν από 
τη ζωή δύο ακόμα νοσηλευόμενοι, από επι-
πλοκές του κορωνοϊού.

ΠΓΝΑ: Συνεχίζεται η αύξηση στον 
αριθμό των νοσηλευομένων
Δύο ακόμη ασθενείς 
απεβίωσαν την Παρασκευή
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Της Μαρίας Ριτζαλέου
Πριν 22 χρόνια εξαγγέλθη-

κε σε πανηγυρική ατμόσφαιρα, 
δυο χρόνια αργότερα δεσμεύ-
τηκε η έκταση και μάλιστα η 
σχετική υπουργική απόφαση 
δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, αλλά η 
Ακαδημία Λιμενικού Σώματος 
ουδέποτε ιδρύθηκε στην Αλε-
ξανδρούπολη.

Το θέμα επαναφέρει ο Αντι-
περιφερειάρχης Έβρου, Δημή-
τρης Πέτροβιτς, με επιστολή 
που έστειλε πριν λίγες μέρες 
στον υπουργό Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, Ιωάν-
νη Πλακιωτάκη.

«Δικαιούμεθα να ζητήσουμε 
και είναι ηθική υποχρέωση της 
Πολιτείας να ικανοποιήσει την 
υπόσχεση δεκαετιών να λει-
τουργήσει στην Αλεξανδρού-
πολη Παραγωγική Σχολή του 
Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής 
Ακτοφυλακής, όπως ακριβώς 
είχε αποφασιστεί», αναφέρει 
στην επιστολή του, ενώ μιλώ-

ντας στη Voria.gr εξηγεί μια 
ιστορία που την…κατάπιαν τα 
γρανάζια της γραφιεοκρατίας.

Σύμφωνα με τον κ. Πέτρο-
βιτς, το καλοκαίρι του 2000 
ο τότε υπουργός Εμπορικής 
Ναυτιλίας, Χρήστος Παπου-
τσής, σε επίσκεψή του στην 
Αλεξανδρούπολη, εξήγγειλε 
την ίδρυση «Λιμενικής Ακαδη-
μίας», ικανοποιώντας αίτημα 
των φορέων του νομού Έβρου, 
αλλά και του προσωπικού του 
Λιμενικού Σώματος.

Δύο χρόνια αργότερα, ο τό-
τε υπουργός Γεωργίας, Γιώρ-
γος Ανωμερίτης, παραχώρησε 
δωρεάν μια έκταση 148 στρεμ-
μάτων στην περιοχή Νέα Χι-
λή της Αλεξανδρούπολης για 
την ανέγερση κτηριακών εγκα-
ταστάσεων της ακαδημίας. Η 
υπ. Αρθ. 15/3-4-02 Πράξη του 
Υπουργικού Sυμβουλίου δημο-
σιεύτηκε στο ΦΕΚ 68Α/8-4-
02. Και κάπου εδώ τελείωσε 
η ιστορία…

«Από τότε ψηφίστηκαν από 
τη Βουλή νομοθετήματα για τη 
βελτίωση και την αναβάθμι-
ση του Λιμενικού Σώματος, το 
οποίο εξελίχθηκε σε Λιμενικό 
Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή. 
Θεσμοθετήθηκε νέος τρόπος 
εισαγωγής στο Σώμα, μέσω 
των πανελλαδικών εξετάσεων. 
Κι εμείς εδώ ακόμα περιμένου-
με να λειτουργήσει μια Σχολή 
του Λιμενικού Σώματος, μια 
Σχολή Λιμενοφυλάκων, όπως 
αναγγέλθηκε προ 20ετίας και 
βάλε κι όπως την απαιτούν 
όλοι οι θεσμικοί φορείς του 

Έβρου», λέει στη Voria.gr ο κ. 
Πέτροβιτς.

H σημειολογία της 
περιοχής για την ίδρυση 
της Σχολής

Ο αντιπεριφερειάρχης 
Έβρου αναλύει τη σημειολο-
γία της περιοχής για την ίδρυ-
ση της Σχολής, όπως την εξή-
γησε και στην επιστολή που 
έστειλε στον κ. Πλακιωτάκη.

«Οι λόγοι για την επιλογή 
της Αλεξανδρούπολης προ-
φανώς και δεν είναι τυχαίοι. 
Εκτιμούμε πως δεν χρήζουν 

περαιτέρω ανάλυσης, αλλά 
επιγραμματικά θα έλεγα πως 
εδώ είναι μια ευαίσθητη παρα-
μεθόριος περιοχή, με ένα λιμά-
νι διεθνούς ενδιαφέροντος με 
ιδιάζουσα γεωπολιτική και γε-
ωστρατηγική θέση και υπάρχει 
ένα ευρύ πεδίο εκπαίδευσης 
στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ 
Αλεξανδρούπολης και Σαμο-
θράκης», αναφέρει.

Η έκταση των 148 στρεμμά-
των που έχει δεσμευτεί για το 
σκοπό αυτό είναι ένα ανενερ-
γό πεδίο βολής του στρατού, 
η οποία παραμένει αναξιοποί-

ητη και παρατημένη. Βρίσκε-
ται στην περιοχή Νέα Χιλή και 
μπορεί να φιλοξενήσει τόσο τις 
εγκαταστάσεις διδασκαλίας, 
όσο και ξενώνες φιλοξενίας 
των σπουδαστών.

Σημειώνεται ότι στις αρχές 
του μήνα έγινε γνωστό πως 
η Ένωση Ελλήνων Εφοπλι-
στών συζήτησε με την ηγεσία 
του υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής για την 
ίδρυση Ακαδημίας Εμπορικού 
Ναυτικού στην Καλαμάτα.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, 
σε μια παραθαλάσσια έκταση 
50 στρ. στο δήμο Μεσσήνης, 
λίγο έξω από την Καλαμάτα, 
την οποία έχει δωρίσει η Ένω-
ση Εφοπλιστών, θα δημιουρ-
γηθεί ένα μεγάλο εκπαιδευ-
τικό campus, το οποίο μπορεί 
να φιλοξενήσει ως και 5.000 
σπουδαστές.

Το προσχέδιο που βρίσκεται 
ήδη στο γραφείο του γενικού 
γραμματέα του υπουργείου, 
Βαγγέλη Κυριαζόπουλου, προ-
βλέπει την κατασκευή κτηρια-
κών εγκαταστάσεων 12.000 
τ.μ., πισίνα, γήπεδα, parking, 
κ.ά. ενώ το εκτιμώμενο κόστος 
είναι στα 12 εκατ. ευρώ.

«Έχουμε έρθει σε επαφή 
με τον πρόεδρο της Ένωσης 
Εφοπλιστών, Θόδωρο Βενιάμη, 
στον οποίο στείλαμε επιστολή 
και του ζητάμε την αρωγή και 
τη συμπαράσταση στο αίτημά 
μας», δήλωσε ο κ. Πέτροβιτς.
Πηγή: voria.gr

Στα χαρτιά εδώ και 22 χρόνια 
το ΦΕΚ για Λιμενική Ακαδημία 
στην Αλεξανδρούπολη

ΦΈΚ ΥΠΑΡΧΈΙ ΑΛΛΑ ΟΥΔΈΠΟΤΈ 
ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΈ...     
    
Το θέμα επαναφέρει ο 
Αντιπεριφερειάρχης Έβρου, Δημήτρης 
Πέτροβιτς , με επιστολή που έστειλε πριν 
λίγες μέρες στον υπουργό Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής

Ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου Δημήτριος Πέ-
τροβιτς δέχτηκε σήμερα στο γραφείο του, τον 
Πρέσβη της Αυστραλίας στην Ελλάδα κ. Αθα-
νάσιο Σπύρου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε 

η αναπτυξιακή προοπτική του Λιμένα Αλεξαν-
δρούπολης, καθώς και η δυναμική που θα προ-
σφέρει η διασύνδεσή του με το σιδηροδρομικό 
και οδικό δίκτυο. Ο κ. Πέτροβιτς έκανε αναφο-
ρά στα μεγάλα έργα που συμπεριλαμβάνουν 
τον Έβρο, όπως ο LNG, αλλά και στην ανάγκη 
στήριξης της τοπικής οικονομίας, καλώντας τον 
κ. Σπύρου να συμβάλλει προς αυτή την κατεύ-
θυνση, με επισκέψεις Αυστραλών επενδυτών 
στην περιοχή. 

Ο κ. Πέτροβιτς κάλεσε τον κ. Σπύρου 
να συμβάλλει στην προσέλκυση 
επενδυτών στην περιοχή

Συνελήφθησαν την 27-1-
2022 το πρωί, στο Συνορια-
κό Σημείο Διέλευσης Ορμενί-
ου Έβρου από αστυνομικούς 
της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας 
Ορεστιάδας τρεις αλλοδαποί, 
κατηγορούμενοι για νομιμο-
ποίηση εσόδων από εγκλημα-
τική δραστηριότητα και απο-
δοχή και διάθεση προϊόντων 
εγκλήματος.

Ειδικότερα, την 26-1-2022 
το βράδυ οι δράστες οδηγώ-
ντας τρία Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητα 
(τράκτορες) μετέβησαν στο 
Συνοριακό Σημείο Διέλευ-
σης Ορμενίου, προκειμένου 
να πραγματοποιήσουν έξοδο 
από τη χώρα. Κατά τον ενδε-
λεχή έλεγχο που πραγματο-
ποίησαν οι αστυνομικοί προ-
έκυψε ότι τα οχήματα είναι 
καταχωρημένα από τις Αρχές 

της Γερμανίας ως κλαπέντα – 
υπεξαιρεθέντα.

Κατασχέθηκαν τα παραπά-
νω οχήματα. Οι συλληφθέντες 
θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγ-
γελέα Πρωτοδικών Ορεστι-
άδας, ενώ την προανάκρι-
ση ενεργεί η Υποδιεύθυνση 
Ασφάλειας Ορεστιάδας.

Εβρος: Τρεις συλλήψεις για 
νομιμοποίηση εσόδων από 
εγκληματική δραστηριότητα
Οι δράστες προσπάθησαν να βγουν από τη 
χώρα, οδηγώντας τρία φορτηγά που είχαν 
κλαπεί από τη Γερμανία

Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη 
Έβρου με τον Πρέσβη της 
Αυστραλίας στην Ελλάδα
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Την πρόσληψη 1.600 νέ-
ων Επαγγελματιών Οπλιτών 
(ΕΠΟΠ) και 1.000 Oπλιτών 
Bραχείας Aνακατάταξης (ΟΒΑ) 
εξήγγειλε ο αρχηγός του Γενικού 
Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕ-
ΕΘΑ) στρατηγός Κωνσταντίνος 
Φλώρος, κατά τον ετήσιο απο-
λογισμό του Επιτελείου για το 
2021 στην αίθουσα «Ιωάννης 
Καποδίστριας», που πραγματο-
ποιήθηκε χθες, παρουσία του 
υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, 
Νίκου Χαρδαλιά.

Παράλληλα, όπως προσέθε-
σε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, το 2022 
αποκαθίσταται ο αριθμός των 
εισακτέων στις παραγωγικές 
σχολές των Ενόπλων Δυνάμε-
ων στα επίπεδα του 2013 για 
τουλάχιστον πέντε έτη.

Επίσης, τόνισε το σημαντι-
κό κοινωνικό έργο που επιτέ-
λεσαν και συνεχίζουν να επιτε-

λούν οι Ένοπλες Δυνάμεις, με τη 
συνδρομή της ΜΟΜΚΑ σε έρ-
γα οδοποιίας, οδόστρωσης και 
κατασκευής γεφυρών BAILEY, 
μέσω της διάθεσης προσωπι-
κού, μέσων και υποδομών για 
την αντιμετώπιση της πανδημίας 
του κορωνοϊού και της επιμελη-
τειακής υποστήριξής της αλλά 
και με την διάθεση προσωπικού 
και μέσων για την αντιμετώπιση 
πυρκαγιών, δυσμενών καιρικών 
συνθηκών και άλλων έκτακτων 
καταστάσεων. Όπως ανέφερε, 
με τον τρόπο αυτό, αποδεικνύ-
εται έμπρακτα ότι οι Ένοπλες 
Δυνάμεις πέραν της κύριας απο-
στολής τους δύνανται όποτε και 
όπου κληθούν να υποστηρίξουν 
αποτελεσματικά και τις ανάγκες 
της κοινωνίας.

Ιδιαίτερη αναφορά πραγ-
ματοποίησε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ 
στην ίδρυση της Διοίκησης Ειδι-

κού Πολέμου με την οποία εξα-
σφαλίζεται η ενιαία διοίκηση και 
έλεγχος των Ειδικών Δυνάμεων 
- Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρή-
σεων (ΕΔ-ΔΕΕ) ενώ επισήμα-
νε και την ίδρυση της Εθνικής 
Στρατιωτικής Αρχής Αξιοπλοΐ-
ας, αποστολή της οποίας είναι 
ο έλεγχος και η πιστοποίηση της 
αξιοπλοΐας των ιπτάμενων μέ-
σων που χρησιμοποιούνται από 
τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Υπογράμμισε, δε, τη σημασία 
της αναβάθμισης των εγκατα-

στάσεων της Διοίκησης Ειδικού 
Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ με 
την κατασκευή κτιρίου που θα 
στεγαστεί το διοικητήριό της, 
όπως και στον εκσυγχρονισμό 
των υποδομών στο στρατόπε-
δο «Υποστράτηγου Ανδρέα Καλ-
λίνσκη», στο πεδίο βολής «Καν-
δηλίου» στη Νέα Πέραμο και 
στο στρατόπεδο «Υποστράτηγου 
Χριστόδουλου Τσιγάντε» στον 
Καρέα, προκειμένου να απο-
τελέσουν πόλο έλξης των δυ-
νάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων 

φίλων, εταίρων και συμμάχων 
χωρών για την από κοινού εκτέ-
λεση εκπαιδευτικών δραστηριο-
τήτων υψηλού επιπέδου.

Επιπλέον, στάθηκε στη δη-
μιουργία στο ΓΕΕΘΑ κατά το 
2021 της νέας διεύθυνσης δι-
αστήματος και της συγχώνευ-
σης των πρώην διευθύνσεων 
επικοινωνιών και πληροφορι-
κής σε μια και ενιαία διεύθυνση 
Επικοινωνιών - Πληροφορικής. 
Με τον τρόπο αυτό, όπως είπε, 
οι Ένοπλες Δυνάμεις επαυξά-

νουν τις δυνατότητες σχεδίασης 
στο σύνολο των επιχειρησιακών 
πεδίων και καθίστανται αποτε-
λεσματικότερες στην εκτέλεση 
της αποστολής τους.

Για τον τομέα της στρατιω-
τικής διπλωματίας, επεσήμανε 
ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις, συ-
ντρέχοντας ενεργά στην κατάρ-
τιση και αναθεώρηση θεσμικών 
κειμένων του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, 
αλλά και συμμετέχοντας σε κοι-
νές δράσεις και ασκήσεις για την 
επαύξηση της διαλειτουργικό-
τητας και των επιχειρησιακών 
τους δυνατοτήτων, ενισχύουν 
σημαντικά το διεθνές αποτύ-
πωμά τους και καθίστανται δι-
εθνές επίκεντρο ενδιαφέροντος 
για την ανάπτυξη συνεργασιών, 
εταιρικών σχέσεων και συμμαχι-
ών στην ευρύτερη περιοχή.

Δεν παρέλειψε να αναφερ-
θεί και στις δραστηριότητες δι-
εθνούς κύρους και εμβέλειας, 
που συνδυάστηκαν με τις επετει-
ακές εκδηλώσεις των 200 ετών 
από την Επανάσταση του 1821, 
με χαρακτηριστικότερες τη Σύ-
νοδο της Στρατιωτικής Επιτρο-
πής του NATO σε επίπεδο αρχη-
γών Γενικών Επιτελείων Εθνικής 
'Αμυνας που πραγματοποιήθηκε 
στην Αθήνα παρουσία του συ-
νόλου των αρχηγών ΓΕΕΘΑ της 
Συμμαχίας, του 46ου Συνεδρίου 
της Διεθνούς Επιτροπής Στρα-
τιωτικής Ιστορίας και του Διε-
θνούς Συμποσίου του Συμβου-
λίου Στρατιωτικού Αθλητισμού.

ΓΕΕΘΑ: Εξαγγελία για 
προσλήψεις 2.600 οπλιτών 
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Όπως πρόσθεσε, το 2022 
αποκαθίσταται ο αριθμός των 
εισακτέων στις παραγωγικές σχολές 
των Ενόπλων Δυνάμεων στα επίπεδα 
του 2013 για τουλάχιστον πέντε έτη.

Κατώτεροι των περιστάσε-
ων αποδείχτηκαν για άλλη μία 
φορά οι σύμβουλοι της Δι-
οίκησης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου ΑΜΘ, οι οποίοι 
έχουν από καιρό αποδείξει 
ότι δεν μπορούν να καταρ-
τίσουν μία ημερήσια διάταξη 
συνεδρίασης με ουσιαστικά 
θέματα.

Στη συνεδρίαση της 27ης 
Ιανουαρίου έκαναν ένα βήμα 
παραπάνω και απέδειξαν ότι 
ούτε καν απαντήσεις μπορούν 
να δώσουν! Σε εννέα επερω-
τήσεις που κατέθεσε η παρά-
ταξή μας, δεν πήραμε ούτε μία 
ουσιαστική απάντηση, παρά 
μόνο ανούσια σχόλια και είδα-
με τους περισσότερους συμ-
βούλους – με προεξάρχοντα 
τον Περιφερειάρχη ΑΜΘ- να 
επιδίδονται σε ένα παιχνίδι 
αποποίησης ευθυνών και με-
τάθεσής τους προς πάσα κα-
τεύθυνση.

Έτσι για το χάλι στο οποίο 

βρίσκεται το γραφείο της Πε-
ριφέρειας στις Βρυξέλλες 
φταίει το ότι ο προηγούμε-
νος υπάλληλος αποχώρη-
σε αποδεχόμενος καλύτερη 
επαγγελματική πρόταση, για 
τα αντιπλημμυρικά έργα που 
δεν έχουν γίνει στον Έβρο και 
την Ροδόπη (κάμπος Τυχερού, 
ποταμός Κομψάτος κ.α.) φταί-
ει η κεντρική διοίκηση που δεν 
εγκρίνει τους απαιτούμενους 
πόρους, για τις ολιγωρίες στα 
προγράμματα νέων αγροτών 
φταίει ο Υπουργός που δεν 
πήγε στο ραντεβού με τον Μέ-
τιο κ.ο.κ.

Με λίγα λόγια, η Περιφε-
ρειακή Σύνθεση έθεσε προς 
συζήτηση στο Περιφερειακό 
Συμβούλιο ΑΜΘ εννέα επε-
ρωτήσεις για ισάριθμα σοβα-
ρά θέματα που απασχολούν 
την Περιφέρεια μας. Αντί απα-
ντήσεων, οι οποίες οφείλονται 
πρωτίστως στους πολίτες, οι 
σύμβουλοι της Διοίκησης κρύ-

φτηκαν πάλι πίσω από το δά-
χτυλό τους, αλλά πλέον δεν 
«τους παίρνει».

Η ένδεια, η ανεπάρκεια, η 
ευθυνοφοβία τους είναι προ-
φανείς και τους έχουν κατα-
λάβει όλοι – ακόμη και αυ-
τοί που μπορεί να ήλπιζαν ότι 
έστω και την τελευταία στιγ-
μή θα έπαιρναν τα πράγματα 
σοβαρά.

Η Περιφερειακή Σύνθε-
ση καταδικάζει απερίφραστα 
τη στάση της Διοίκησης την 
οποία θεωρούμε απαξιωτική 
για το σύνολο των ανθρώπων 
της Περιφέρειας μας, που φυ-
σικά θα τους «πληρώσουν με 
το ίδιο νόμισμα» όταν έρθει 
η ώρα.

Σημείωση:
Η παράταξή μας έθεσε επε-

ρωτήσεις για τα εξής θέματα:
1.  Την κατάσταση και την 

αποτελεσματικότητα του γρα-
φείου της Περιφέρειας στις 
Βρυξέλλες

2.  Την πρόοδο των εργα-
σιών για τον άξονα Ε61 στην 
ΠΕ Καβάλας

3.  Τη χαοτική κατάσταση 
με τα παρανόμως λειτουρ-
γούντα μηχανουργεία στην 

ΠΕ Ροδόπης
4.  Την εξαίρεση πολλών 

αγροτών της Περιφέρειας μας 
από τον νέο αναπτυξιακό νόμο

5.  Τις καθυστερήσεις στα 
βελτιωτικά έργα των αναβαθ-
μών του ποταμού Κομψάτου 
στην ΠΕ Ροδόπης

6.  Την έλλειψη συντήρη-
σης στον ΠΕΟ Καβάλας – Χρυ-
σούπολης στην ΠΕ Καβάλας

7.  Τις αδικαιολόγητες κωλ-
λυσιεργίες στην αντιπλυμμυ-
ρική θωράκιση του Έβρου – 
ειδικά στο ύψος του Τυχερού 
του Δ. Σουφλίου

8.  Την πρόοδο των εργα-
σιών αποκατάστασης της πε-
σμένης Γέφυρας μπροστά στο 
Νοσοκομείο στην ΠΕ Καβάλας

9.  Τα αποτελέσματα της 
συνάντησης του Περιφερειάρ-
χη ΑΜΘ με τον Υπουργό Αγρο-
τικής Ανάπτυξης.

Σύνολο απαντήσεων: 0
ΥΓ: Η ανικανότητα τους εί-

ναι τόσο μεγάλη, που δεν μπό-
ρεσαν ούτε να προβλέψουν 
σωστά το χρόνο της συνεδρί-
ασης, με αποτέλεσμα να «πέ-
σει» το Zoom και να χρειαστεί 
να περιμένουμε 15’ για επα-
νασύνδεση…

Περιφερειακή Σύνθεση: Ανίκανοι να δώσουν 
απαντήσεις… πόσω μάλλον λύσεις!
“Πυρά” της παράταξης Τοψίδη προς τη 
διοίκηση της Περιφέρειας ΑΜΘ, μετά τη 
χθεσινή συνεδρίαση
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Της Κικής Ηπειρώτου
Πολύ σοβαρές αναμένεται 

να είναι οι συνέπειες στην αλι-
εία από την εγκατάσταση και 
λειτουργία του πλωτού σταθ-
μού υγροποιημένου φυσικού 
αερίου (LNG ή FSRU) στην 
Αλεξανδρούπολη, ο οποίος, 
την Παρασκευή 28 Ιανουαρί-
ου, έλαβε το τελικό «πράσινο 
φως» και πλέον η έναρξη των 
εργασιών για την υλοποίησή 
του είναι θέμα χρόνου. 

Το Θρακικό Πέλαγος απο-
τελεί το βασικότερο αλιευτικό 
πεδίο όχι μόνο για την περιο-
χή μας, αλλά για ολόκληρη τη 
χώρα, καθώς από τις θάλασσές 
του προέρχεται το μεγαλύτερο 
ποσοστό των αλιευμάτων που 
καταναλώνονται καθημερινά, 
από νοικοκυριά και καταστή-
ματα, ανά την επικράτεια. 

Όπως εξηγεί στη «ΓΝΩΜΗ» 
ο Γραμματέας του Συλλόγου 
Αλιέων Αλεξανδρούπολης Πα-
ναγιώτης Καραβέτης, το θρα-
κικό πέλαγος, αποτελεί μία μο-
ναδική περίπτωση, καθώς έχει 
ρηχά νερά, ενώ ο συνδυασμός 
των τριών μεγάλων ποταμών, 
του Έβρου, του Νέστου και 
του Στρυμώνα, με όλες τις λι-
μνοθάλασσες που βρίσκονται 
ενδιάμεσα, εμπλουτίζουν το 
θαλάσσιο περιβάλλον, με απο-
τέλεσμα να το «προτιμούν» εί-
δη όπως οι κουτσομούρες, οι 
γαρίδες, τα μπακαλιαράκια, που 
είναι ιδιαίτερα περιζήτητα. 

Όπως εκτιμά ο κ. Καραβέ-
της, από την στιγμή που το συ-
γκεκριμένο έργο υποστηρίζε-
ται από το ελληνικό κράτος, 
οι αλιείς δεν έχουν πολλά πε-
ριθώρια αντίδρασης. Ωστόσο,  

είναι ανάγκη να υπάρξει ένας 
διάλογος, έστω και τώρα, προ-
κειμένου να ελαχιστοποιηθούν 
οι απώλειες και να μην κατα-
ντήσει το ψάρι, από ένα ήδη 
ακριβό είδος, ως τελείως απλη-
σίαστο, με ό,τι επιπτώσεις θα 
έχει αυτό, τόσο για τους ίδιους 
τους ψαράδες, όσο και για τους 
καταναλωτές και τη γενικότερη 
τοπική οικονομία.

«Υπάρχει πολύ μεγάλη ανη-
συχία, ιδιαίτερα, για τις μηχα-

νότρατες. Εκτιμούμε ότι οι συ-
νέπειες θα είναι καταστροφικές 
για τα αλιευτικά σκάφη της πε-
ριοχής, αν δεν υπάρξουν κά-
ποιες διορθωτικές κινήσεις. 
Ένα μεγάλο μέρος των αλιευ-
τικών μας πεδίων, που τροφο-
δοτούν με φρέσκο ψάρι ολό-
κληρη τη χώρα, αναμένεται 
να αποκλειστεί, τόσο στο ση-
μείο, όπου θα κατασκευαστεί η 
πλατφόρμα, όσο και μέσα στη 
θάλασσα, στη διαδρομή που θα 

τοποθετηθούν οι σωλήνες για 
τη μεταφορά του αερίου, που 
καταλήγουν κοντά στον Απαλό. 
Νομίζω πως θα είναι ένα τερά-
στιο πλήγμα για τον κλάδο μας, 
που αυτή την στιγμή ίσως δεν 
μπορούμε να υπολογίσουμε σε 
όλη του την έκταση», αναφέρει, 
σημειώνοντας πως αυτή η κα-
τάσταση, σε συνδυασμό με την 
πίεση από την Τουρκία, είναι 
πολύ πιθανό να εξαναγκάσει 
πολλούς συναδέλφους του να 

μετακομίσουν σε κάποια άλλη 
περιοχή, που δεν θα έχει τόσα 
πολλά προβλήματα, ώστε να 
εξασφαλίζουν τα προς το ζην 
για τις οικογένειές τους.    

Ο κ. Καραβέτης σημειώνει 
πως είναι απαραίτητο να υπάρ-
ξει διάλογος, τόσο με την εται-
ρεία, όσο και με τοπικούς φο-
ρείς, προκειμένου να βρεθούν 
εναλλακτικές λύσεις και να με-
τριαστούν, όσο είναι δυνατόν, 
οι συνέπειες. Ήδη, πριν λίγες 
μέρες, πραγματοποιήθηκε συ-
νάντηση στο Ινστιτούτο Αλιευ-
τικής Έρευνας στην Καβάλα, 
με τη συμμετοχή του εντεταλ-
μένου περιφερειακού συμβού-
λου αλιευτικής πολιτικής ΑΜΘ 
Ανδρέα Καραγιώργη, όπου κα-
τατέθηκαν προβληματισμοί και 
προτάσεις.

«Δυστυχώς, παρά τις φωνές 
και τις υποσχέσεις - μέχρι και 
δημοτικό συμβούλιο είχε γίνει 
για το θέμα αυτό- δεν μπορού-
με να έχουμε πρόσβαση σε ένα 
επίπεδο παραπάνω. Εμείς, από 
την πλευρά  μας, προτείνουμε, 
για παράδειγμα, οι σωλήνες να 
κατασκευαστούν κάτω από τη 
θάλασσα, ενώ αναφορικά με το 
αλιευτικό πεδίο, ζητούμε για τις 
μηχανότρατες το πεδίο να ορι-
στεί στα 3 ναυτικά μίλια από τις 
ακτές. Υπάρχουν λύσεις, αρκεί 
να μας ακούσουν και να κατα-
νοήσουν το πρόβλημα και τις 
πιθανές του επιπτώσεις».  

Ανησυχία ψαράδων για την απώλεια 
σημαντικών αλιευτικών πεδίων λόγω LNG

ΑΠΟ ΈΚΡΗΞΗ ΤΙΜΏΝ ΣΤΑ 
ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΏΛΈΙΈΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΤΟΠΙΚΈΣ ΈΠΙΧΈΙΡΗΣΈΙΣ ΜΈΧΡΙ … 
ΜΈΤΑΝΑΣΤΈΥΣΗ, ΟΙ ΣΥΝΈΠΈΙΈΣ ΓΙΑ 
ΚΑΤΑΝΑΛΏΤΈΣ ΚΑΙ ΑΛΙΈΙΣ    
    
Μετά την τελική επενδυτική απόφαση 
και την επικείμενη έναρξη κατασκευής, 
ο κλάδος ζητά διάλογο    

Με αφορμή την ολοκλήρωση 
των εργασιών της Διακομματι-
κής Επιτροπής για την Ανάπτυξης 
της Θράκης και την παράδοση 
του πορίσματος στον Πρόεδρο 
της Βουλής για συζήτηση του 
στην Ολομέλεια του σώματος, ο 
Δήμαρχος Μαρωνείας - Σαπών 
απέστειλε προ ημερών επιστο-
λή στην κ. Ντόρα Μπακογάννη, 
Πρόεδρο της Επιτροπής. Μεταξύ 
άλλων ο κ. Χαριτόπουλος ανα-
φέρεται και στην ανάγκη αξιο-
ποίησης της παραλιακής ζώνης 
του Δήμου Μαρωνείας - Σαπών 
και τον μετασχηματισμός της σε 
τουριστικό, πολιτιστικό και ανα-
πτυξιακό πόλο της Περιφέρειας 
Αν. Μακεδονίας - Θράκης.

Υπενθυμίζεται πως την ίδια 
ώρα οι εργασίες για την οδική 
σύνδεση Μαρώνειας - Δικέλλων 
βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη αυ-
τόν τον καιρό, συμπληρώνοντας 
ένα χρόνο από την έναρξή τους. 
Πρόκειται για το έργο με τίτλο: 
«Βελτίωση - διαμόρφωση οδού 
Μαρώνειας - παραλίας Πετρω-
τών - ορίων Ν. Έβρου» με προ-
ϋπολογισμό περί των 14 εκατ. 
ευρώ και σύμβαση περί των 7 
εκατ. ευρώ.

Αξιοσημείωτο πως από τη 

Μαρώνεια ξεκινούν μοναδικής 
ομορφιάς διαδρομές σε άγνω-
στους αρχαιολογικούς χώρους, 
ενδιαφέροντα τοπία και λίμνες 
με ιδιαίτερη περιβαλλοντική αξία. 
Μια περιοχή τριγυρισμένη από 
μεγάλους ελαιώνες που φτάνουν 
έως τη θάλασσα, μια σπουδαία 
ιστορική κωμόπολη, χτισμένη στο 
σημείο που υπήρχε η συνώνυ-
μή της αρχαία πόλη, μια από τις 
ισχυρότερες πολιτείες του αρχαι-
οελληνικού κόσμου. Κορυφαίο 
αξιοθέατο το Αρχαίο Θέατρο 
με την εξαιρετική του ακουστι-
κή. Μάλιστα το καλοκαίρι του 
2009 ολοκληρώθηκαν τα έργα 
αποκατάστασης και δόθηκαν οι 
πρώτες παραστάσεις έπειτα από 
χιλιάδες χρόνια σιωπής! Ξακου-
στοί και οι αμπελώνες της περι-
οχής, ξεκινώντας από την εποχή 
του Ομήρου και φτάνοντας στο 
σήμερα, με τον μύθο της συνά-
ντησης του Οδυσσέα με τον Κύ-
κλωπα Πολύφημο να αποτελούν 
την πηγή έμπνευσης για το brand 
KANENAS το οποίο συγκαταλέ-
γεται ανάμεσα στα best sellers 
της ελληνικής αγοράς χάρη στην 
υψηλή του ποιότητα. Εξάλλου 
από το 1994 η οικογένεια Τσά-
νταλη έχει ξεκινήσει την ενασχό-

λησή της με τον αμπελώνα της 
Μαρώνειας, και χάριν στη συ-
στηματική της προσπάθεια το 
1997 αναγνωρίστηκε η ονομα-
σία «Προστατευόμενη Γεωγρα-
φική Ένδειξη Ίσμαρος».

Η νέα αυτή παραλιακή οδική 
σύνδεση θα γεφυρώσει σε λί-
γο καιρό μια από τις ωραιότερες 
φυσικές διαδρομές της Θράκης 
γεμάτη από σημαντικές αρχαιό-
τητες με ψηφιδωτά, πρόπυλα, 
κολόνες, βάσεις κιόνων και βυ-
ζαντινά φρούρια, όλα αυτά δί-
πλα από θεόρατους γρανιτένιους 
βράχους, λείους σαν τα βότσαλα 
που θυμίζουν σεληνιακό τοπίο. 

Μια σηματοδοτημένη παράκαμ-
ψη οδηγεί στην ακτή της Σύναξης 
όπου ανάμεσα στα αγριόχορτα 
και τους ελαιώνες, βρίσκονται 
τα μάρμαρα μιας παλαιοχριστια-
νικής βασιλικής, που αργότερα 
έγινε μοναστήρι και υπήρξε έως 
τον 13ο αιώνα. Κατηφορίζο-
ντας συναντάει κανείς τις πεδι-
νές εκτάσεις και τον επίσης σπου-
δαίο αρχαιολογικό χώρο Ζώνης 
- Μεσημβρίας και στην συνέχεια 
της παραλιακές περιοχές των Δι-
κέλλων και της Μάκρης.

Πρέπει να γίνει άμεσα αντιλη-
πτό πως μετά από αιώνες συνδέ-
εται με εύκολη πλέον πρόσβαση 

η Μαρώνεια με την Αλεξανδρού-
πολη και τον Έβρο, δημιουργώ-
ντας ένα μεγάλο παραλιακό 
μέτωπο ικανό για τον μετασχη-
ματισμό της περιοχής σε τουρι-
στικό, πολιτιστικό και αναπτυξι-
ακό πόλο για όλη την Θράκη. Οι 
«Δρόμοι του Κρασιού» και ο Οι-
νοτουρισμός, οι σπάνιες αρχαιό-
τητες, οι παραλίες, η σύνδεση με 
ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο 
και το αεροδρόμιο «Δημόκριτος», 
το «Δέλτα» του Έβρου, την Δα-
διά, τον «δρόμο του μεταξιού» 
και την Σαμοθράκη, αποτελούν 
ένα σπάνιο συνδυασμό και αυτό 
που απομένει είναι να το συνει-

δητοποιήσουν και να το αξιοποι-
ήσουν σύσσωμες οι αυτοδιοικη-
τικές δυνάμεις του τόπου.

Είναι αναγκαίο μόλις το επι-
τρέψουν οι υγειονομικές συνθή-
κες, να συνεδριάσουν άμεσα τα 
δύο Δημοτικά Συμβούλια Μα-
ρωνείας - Σαπών και Αλεξαν-
δρούπολης, με αφορμή και την 
πρωτοβουλία του κ. Χαριτόπου-
λου, με σκοπό να συναποφασί-
σουν για κοινές προγραμματικές 
δράσεις.

Τέλος θα πρέπει να αλλά-
ξει άμεσα η δυσάρεστη εικόνα 
αποσύνθεσης που παρουσιάζει 
το τελευταίο διάστημα ο Δήμος 
της Αλεξανδρούπολης με τις δι-
αγραφές και τις αντιπαραγωγι-
κές συνεδριάσεις του δημοτικού 
συμβουλίου, όπως επίσης και να 
μπει ένα φρένο σε προγραμμα-
τικές συμβάσεις με περιφέρειες 
εκτός Θράκης με την σπάταλη 
χιλιάδων ευρώ που οδηγούν σε 
προσλήψεις επιστημόνων από 
περιοχές του λεκανοπεδίου, τα-
κτική που έχει προσφάτως υιοθε-
τήσει η σημερινή δημοτική αρχή.;

Παύλος Α. Μιχαηλίδης
Δημοτικός Σύμβουλος
Επικεφαλής της δημοτικής πα-
ράταξης
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ -
 Ο ΔΗΜΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ»

“Οι Δήμοι Μαρωνείας - Σαπών και Αλεξανδρούπολης 
μπορούν πλέον να ενώσουν δυνάμεις...”
Πρόταση του ανεξάρτητου Δημοτικού 
Συμβούλου Π. Μιχαηλίδη 
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Η Gastrade Α.Ε ανακοινώ-
νει ότι ελήφθη την Παρασκευή 
η Τελική Επενδυτική Απόφαση 
(Final Investment Decision-
FID) για την κατασκευή του 
Ανεξάρτητου Συστήματος Φυ-
σικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξαν-
δρούπολης. Η λήψη του FID 
αποτελεί το τελευταίο αλλά 
πιο σημαντικό βήμα για την 
έναρξη των κατασκευαστικών 
εργασιών.

Όπως ενέκρινε ομόφωνα 
η Γενική Συνέλευση των Με-
τόχων της εταιρείας, όλες οι 
απαραίτητες προϋποθέσεις 
για την υλοποίηση του έργου 
έχουν εξασφαλισθεί και το έρ-
γο προχωρά σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα.

Η κατασκευή και λειτουρ-
γία του Τερματικού Σταθμού 
Υγροποιημένου Φυσικού Αε-
ρίου (LNG) Αλεξανδρούπο-
λης θα συμβάλει στην ενερ-
γειακή ασφάλεια, ρευστότητα 
και ενεργειακό πλουραλισμό 
της χώρας αλλά και ολόκλη-
ρης της Ν.Α Ευρώπης, ενισχύ-
οντας τον στρατηγικό ρόλο της 
Ελλάδας και προσφέροντας 
εναλλακτικές πηγές και οδούς 
προμήθειας φυσικού αερίου 
στην περιοχή.

Η Πλωτή Μονάδα Απο-
θήκευσης και Αεριοποίη-
σης (FSRU), χωρητικότητας 
153.500 κ.μ. LNG, θα συνδε-
θεί με το Εθνικό Σύστημα Με-
ταφοράς Φυσικού Αερίου της 
Ελλάδας με αγωγό μήκους 28 
χλμ., μέσω του οποίου το αερι-
οποιημένο LNG θα προωθείται 
στις αγορές της Ελλάδας, της 
Βουλγαρίας αλλά και της ευ-
ρύτερης περιφέρειας, από τη 
Ρουμανία, τη Σερβία και τη Β. 
Μακεδονία, μέχρι τη Μολδα-
βία και την Ουκρανία.

Ο  τερματικός σταθμός ανα-
μένεται να λειτουργήσει στα 
τέλη του 2023, με τη συμβο-

λαιοποιημένη δυναμικότητα 
αεριοποίησης να φθάνει ήδη 
μέχρι και το 50% της τεχνικής 
δυναμικότητάς των 5,5 δισ. κ.μ. 
ανά έτος. Σημειώνεται πως το 
ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης έχει 
ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί 
από το Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα του ΕΣΠΑ «Ανταγω-
νιστικότητα, Επιχειρηματικότη-
τα και Καινοτομία 2014-2020» 
(ΕΠΑνΕΚ) με το ποσό της δη-
μόσιας δαπάνης να ανέρχεται 
στα 166,7 εκατ. ευρώ.

Η ιδρύτρια Μέτοχος και 
Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Gastrade, κα. 
Ελμίνα Κοπελούζου, σημειώ-
νει πως «Η Τελική Επενδυτική 
Απόφαση ανοίγει ένα νέο, ση-
μαντικό κεφάλαιο στην ενερ-
γειακή ασφάλεια της χώρας 
και της Νοτιοανατολικής Ευ-
ρώπης. Είμαστε ιδιαίτερα χα-

ρούμενοι που η Gastrade έχει 
αναλάβει ένα κρίσιμο έργο που 
αποτελεί προτεραιότητα για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ΑΣ-
ΦΑ Αλεξανδρούπολης έρχεται 
για να ενισχύσει την ασφάλεια 
του ενεργειακού εφοδιασμού, 
διαφοροποιώντας τις ενεργει-
ακές οδούς και συμβάλλοντας 
στην ανάπτυξη του ανταγωνι-
σμού προς όφελος των τελι-
κών καταναλωτών». Ενώ και 
ο κ. Κωνσταντίνος Σιφναίος, 
Αντιπρόεδρος και Διευθύνων 
Σύμβουλος της Gastrade, τό-
νισε πως « Ένα στρατηγικό για 
την περιοχή έργο φθάνει πλέ-
ον στο στάδιο της υλοποίησής 

του. Είμαστε πραγματικά περή-
φανοι για αυτό το επίτευγμα 
και σίγουροι πως το ανθρώ-
πινο δυναμικό της Gastrade 
με την τεχνογνωσία και την 
υποστήριξη των μετόχων της, 
θα κάνουν πραγματικότητα το 
όραμα για μια νέα, πρωτοπορι-
ακή ενεργειακή πύλη στη χώ-
ρα μας».

Από την πλευρά του ο 
εκπρόσωπος της Gaslog 
Cyprus Investments Ltd, κ. 
Paolo Enoizi, δήλωσε πως «Η 
GasLog επένδυσε και στάθηκε 
στο πλευρό του έργου από τα 
πρώτα του βήματα και είμαστε 
ιδιαίτερα χαρούμενοι που φτά-
σαμε στην σημερινή ημέρα. Αυ-
τό το έργο έχει ιδιαίτερη σημα-
σία για εμάς καθώς η GasLog 
όχι μόνο μετέχει στην μετοχική 
σύνθεση της Gastrade αλλά 
επίσης, μετά την επιτυχή ολο-
κλήρωση της σχετικής διαγω-
νιστικής διαδικασίας, η GasLog 
θα αναλάβει και την μετατροπή 
ενός εκ των πλοίων του στό-

λου μας σε FSRU το οποίο στη 
συνέχεια θα μεταβιβαστεί στην 
Gastrade στο τέλος του 2023. 
Επιπλέον, η GasLog θα αναλά-
βει τη λειτουργία και συντήρη-
ση του FSRU, εξασφαλίζοντας 
μέσω της τεχνογνωσίας της 
την παροχή υψηλού επιπέδου 
υπηρεσιών στους χρήστες του 
Σταθμού. Αυτός ο πολυσχιδής 
ρόλος της εταιρείας μας σε 
αυτό το έργο, μας δίνει ιδι-
αίτερο κίνητρο για την επιτυ-
χία του και ανυπομονούμε να 
εξασφαλίσουμε μια νέα, σύγ-
χρονη και άρτια λειτουργού-
σα πύλη εισόδου LNG για την 
Ελλάδα και την .ΝΑ Ευρώπη»

Ο Πρόεδρος της ΔΕΠΑ 
Εμπορίας, κ. Ιωάννης Παπα-

δόπουλος, και ο Διευθύνων 
Σύμβουλος, κ. Κωνσταντίνος 
Ξιφαράς, δήλωσαν από κοι-
νού ότι «Η σημερινή ενεργεια-
κή κρίση αναδεικνύει τη στρα-
τηγική σημασία της επένδυσης 
για την υλοποίηση του ΑΣΦΑ 
Αλεξανδρούπολης, όχι μόνο 
για την Ελλάδα, αλλά και την 
Ευρώπη γενικότερα. Δημιουρ-
γείται μια νέα πύλη ενεργεια-
κού εφοδιασμού, που θα ανα-
βαθμίσει σημαντικά τη θέση 
της χώρας μας στον ενεργει-
ακό χάρτη της ΝΑ Ευρώπης».

Στην σπουδαιότητα της 
απόφασης αναφέρθηκε και 
ο Εκτελεστικός Διευθυντής 

της Bulgartransgaz EAD, κ. 
Vladimir Malinov, σημειώνο-
ντας πως «Η ομόφωνη λήψη 
Τελικής Επενδυτικής Απόφα-
σης από όλους τους μετόχους 
είναι μια βασική στιγμή για την 
υλοποίηση της πραγματικής 
κατασκευής του Τερματικού 
Σταθμού Υγροποιημένου Φυσι-
κού Αερίου στην Αλεξανδρού-
πολη της Ελλάδας. Η συμμε-
τοχή του βουλγαρικού κράτους 
μέσω της Bulgartransgaz EAD, 
ως μετόχου στο έργο, θα συμ-
βάλει στην ενίσχυση της αγο-
ράς φυσικού αερίου στην πε-
ριοχή της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης. Πρόσβαση σε εναλ-
λακτικές προμήθειες φυσικού 
αερίου, επίσης από τις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες, την Αίγυπτο, το 
Κατάρ και άλλες πηγές, προς 
τη Βουλγαρία και τις γειτονικές 
χώρες, θα εξασφαλίσουν αντα-
γωνιστικές τιμές στην αγορά 
φυσικού αερίου. Η αυξανόμενη 
ρευστότητα μέσω της πρόσβα-
σης σε υγροποιημένο φυσικό 
αέριο θα επιταχύνει τη διαδι-
κασία απανθρακοποίησης στη 
Βουλγαρία», πρόσθεσε.

Η CEO του ΔΕΣΦΑ A.E., 
κα. Maria Rita Galli, ανέφερε 
στους μετόχους πως «Η σημε-
ρινή Τελική Επενδυτική Από-
φαση για το FSRU της Αλεξαν-
δρούπολης σηματοδοτεί την 
έναρξη ενός εμβληματικού έρ-

γου που θα διαδραματίσει κα-
θοριστικό ρόλο στην ενίσχυ-
ση της ενεργειακής ασφάλειας 
της Ελλάδας και θα καθιερώ-
σει περαιτέρω την πρωταγω-
νιστική θέση της χώρας στις 
περιφερειακές ενεργειακές 
εξελίξεις. Με την υλοποίηση 
αυτού του στρατηγικά σημα-
ντικού έργου και τη διασύν-
δεσή του μέσω του ΕΣΜΦΑ, 
που διαχειρίζεται ο ΔΕΣΦΑ, 
με τις υπάρχουσες και νέες 
εξαγωγικές διαδρομές προς 
τη Βουλγαρία και τη Βόρεια 
Μακεδονία, η Ελλάδα θα ανα-
δειχθεί περαιτέρω ως ενεργει-
ακός κόμβος για την περιοχή, 
ενισχύοντας τις εξαγωγές φυ-
σικού αερίου στις αγορές της 
Νοτιοανατολικής και Κεντρικής 
Ευρώπης, αυξάνοντας τη δια-
φοροποίηση των πηγών εφο-
διασμού και, συμβάλλοντας 
ουσιαστικά στην ενεργειακή 
μετάβαση της Ελλάδας και της 
ευρύτερης περιοχής. Με υψη-
λή δέσμευση στην ανάπτυξη 
μιας κρίσιμης ενεργειακής υπο-
δομής, ο ΔΕΣΦΑ θα συμβάλλει 
με την κορυφαία τεχνογνωσία 
και τη μακρά εμπειρία που έχει 
αποκτήσει από τη λειτουργία 
του τερματικού σταθμού LNG 
της Ρεβυθούσας στον βέλτι-
στο σχεδιασμό και την άριστη 
υλοποίηση του FSRU Αλεξαν-
δρούπολης»

Οριστικό: Η Gastrade έλαβε 
την Τελική Επενδυτική Απόφαση 
για το LNG Αλεξανδρούπολης

Ο ΤΈΡΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΑΝΑΜΈΝΈΤΑΙ ΝΑ 
ΛΈΙΤΟΥΡΓΗΣΈΙ ΣΤΑ ΤΈΛΗ ΤΟΥ 
2023   

Τι πρέπει να γνωρίζουμε για το μεγάλο 
έργο που θα διαφοροποιήσει την 
εικόνα της περιοχής μας

Όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις 
για την υλοποίηση του έργου έχουν 
εξασφαλισθεί και το έργο προχωρά 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα

www.gnomionline.grwww.gnomionline.gr
Η ΓΝΩΜΗ στο ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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* Απόρριψη αποβλήτων εκσκαφών σε χώρους που δεν είναι αδειοδοτημένοι απαγορεύεται με το νόμο 4042/2012

τηλ: 25510 27404 & 25510 80173 

 email: info@latomiamakris.gr

www.latomiamakris.gr

Καθαρό περιβάλλον,
εξοικονόμηση φυσικών πόρων

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

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

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

Πού θα πετάξω τα μπάζα;

Ένα αφήγημα – λεύκωμα, 
με την υπογραφή του Γεώργι-
ου Ι. Μηνόπουλου, στο οποίο 
παρουσιάζονται μικρά και με-
γάλα γεγονότα της ζωής του, 
αποτελεί το πόνημά του με 
τίτλο «Curriculum Vitae». Σε 
αυτό, ο συγγραφέας αναφέ-
ρεται τόσο στην επαγγελμα-
τική του σταδιοδρομία, ως 
στρατιωτικός ιατρός και κα-
θηγητής ιατρικής, όσο και 
στην ενασχόλησή του με την 
τοπική αυτοδιοίκηση και τον 
πολιτισμό. Σε πιο προσωπικό 
τόνο, το λεύκωμα περιλαμ-
βάνει πληροφορίες για τους 
γονείς και την οικογένειά του, 
τους συνεργάτες και φίλους 
του, για την περιπέτεια της 
υγείας του, αλλά και σκέψεις 
για το χθες και το σήμερα.  

Στον πρόλογο του βιβλί-
ου, αναφέρει μεταξύ άλλων: 
«Προβληματίστηκα πολύ εάν 
έπρεπε να προβώ στην κατα-
γραφή του αφηγήματός μου 

γιατί σε αυτό υποχρεωτικά θα είναι 
έντονο το προσωπικό στοιχείο. Ένα 
εγωκεντρικό κείμενο δεν έχει ενδια-
φέρον για τους άλλους και προσωπι-
κά δεν θα το αποτολμούσα. Ξεπέρασα 
τον ενδοιασμό αυτό με το παρακάτω 
σκεπτικό: Διαβιώνω το 80ο έτος της 
ηλικίας μου. Στα αρκετά, ας μην πω 
ακόμη πολλά, χρόνια της ζωής μου, 
αξιώθηκα να ολοκληρώσω 3 επαγ-
γελματικές σταδιοδρομίες το  μεγα-
λύτερο μέρος των οποίων διαδραμα-
τίστηκε στον γενέθλιο τόπο μου, την 

Αλεξανδρούπολη. 
Του Στρατιωτικού Ιατρού, 

κυρίως στο Στρατιωτικό Νοσο-
κομείο Αλεξανδρούπολης (216 
ΚΙΧΝΕ), του Ακαδημαϊκού Κα-
θηγητή στην Ιατρική Σχολή του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης και του Δημο-
κριτείου Πανεπιστημίου Θρά-
κης και τέλος, μετά τη συντα-
ξιοδότησή μου, να υπηρετήσω 
την τοπική Αυτοδιοίκηση ως 
Υπερνομάρχης των Νομών Ρο-
δόπης-Έβρου. 

Φυσικά δεν πρέπει να παρα-
λείψω και την πολύχρονη ενα-
σχόληση μου με τα κοινά μέσα 
από Πολιτιστικούς Συλλόγους 
η οποία με έφερε σε στενή επα-
φή με τους συμπολίτες μου. Οι 
όποιες δράσεις και δραστηρι-
ότητες  μου έλαβαν χώρα σε 
στενή συνάρτηση με την τοπική 
αλλά και μερικές φορές και την 
ευρύτερη κοινωνία επομένως 
τα γεγονότα αγγίζουν τους συ-
μπολίτες μου αλλά και άλλους 

πολυάριθμους συνεργάτες, μαθητές, 
συγγενείς και φίλους στη μακρόχρο-
νη αυτή πορεία μου». 

Ο κ. Μηνόπουλος αφιερώνει το 

βιβλίο της ζωής του στη σύζυγό του 
Αναστασία, στο γιό τους Αλέξανδρο 
και στον εγγονό τους Γεώργιο. 
Κ.Η.

Curriculum Vitae: Ένα πανόραμα της ζωής 
του Καθηγητή Γεώργιου Ι. Μηνόπουλου

ΑΦΗΓΗΣΈΙΣ ΚΑΙ ΦΏΤΟΓΡΑΦΙΈΣ ΑΠΟ 
ΜΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΠΟΡΈΙΑ, ΑΡΡΗΚΤΑ 
ΣΥΝΔΈΔΈΜΈΝΗ ΜΈ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΏΝΙΑΣ   
    
«Οι παλαιότεροι, θα αναπολήσουν τις 
παλαιότερες μέρες, οι νεότεροι θα συγκρίνουν 
το σήμερα με το χθες»
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Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η 
προκήρυξη του διαγωνισμού 
για την εισαγωγή και κατά-
ταξη σπουδαστών και σπου-
δαστριών στις ανώτατες και 
ανώτερες στρατιωτικές σχο-
λές για το επόμενο ακαδη-
μαϊκό έτος 2022-2023, μέ-
σα και από τις Πανελλήνιες 
του 2022.

Συγκεκριμένα, η προκή-
ρυξη που αφορά την εισα-
γωγή και κατάταξη σπουδα-
στών και σπουδαστριών στα 
Ανώτατα Στρατιωτικά Εκ-
παιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ- 
ΣΣΕ,ΣΝΔ,ΣΙ,ΣΣΑΣ και ΣΑΝ-) 
και στις Ανώτερες Στρατιω-
τικές Σχολές Υπαξιωματικών 
(ΑΣΣΥ- ΣΜΥ,ΣΜΥΝ και 
ΣΜΥΑ-), αναρτήθηκε λίγο με-
τά τις δύο το μεσημέρι (σ.σ.: 
14:15:22 μ.μ.) .

Ο αριθμός των υποψήφιων 
που θα εισαχθούν στις στρα-
τιωτικές σχόλες των Ενόπλων 

Δυνάμεων, θα ανακοινωθεί με 
συμπληρωματική προκήρυξη, 
μετά την υπογραφή και δη-
μοσίευση της Κοινής Απόφα-
σης των υπουργείων Εθνικής 
Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), Παιδείας και 
Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) και 
Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ).

Στα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ, βάσει του 
άρθρου 11 του Ν. 3648/2008 
(ΦΕΚ Α'38), όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει, είναι δυνατή 
η εισαγωγή υποψηφίων ως 
επιλαχόντες για πλήρωση τυ-
χόν κενών θέσεων, οι οποίες 
δημιουργούνται λόγω μη πα-
ρουσίασης, παραίτησης, απο-
μάκρυνσης ή αποχώρησης των 
υποψηφίων που έχουν κρι-
θεί εισακτέοι στις σχολές αυ-
τές, βάσει των αποτελεσμά-
των που κυρώθηκαν από το 
υπουργείο Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων (ΥΠΑΙΘ).

Τι ισχύει σε περίπτωση 

μη επαρκους αριθμού 
υποψηφίων

Σε περίπτωση που ο αριθ-
μός των υποψηφίων σε κά-
θε μία των ειδικών κατηγο-
ριών (περιπτώσεις παρ. 1α, 
1β και 1γ του άρθρου 11 Ν. 
3648/08- ΦΕΚ Α' 38) δεν 
επαρκεί για την κάλυψη των 
προβλεπόμενων θέσεων, τότε 
οι κενές θέσεις συμπληρώνο-
νται από υποψηφίους της Γε-
νικής Σειράς.

Εφόσον δεν συμπληρω-
θεί ο καθορισμένος αριθμός 

των θέσεων της κατηγορί-
ας «Μόνιμοι Υπξ/κοί του ΣΞ» 
του Ν. 1294/82, για την ΣΣΕ 
Όπλα-Σώματα, τότε οι υπο-
λειπόμενες θέσεις κατανέμο-
νται στους υποψηφίους της 
γενικής σειράς και των ειδι-
κών κατηγοριών της σχολής, 
με συμπληρωματική εγκύκλιο 
εισαγωγής, η οποία εκδίδεται 
μετά το πέρας των εξετάσεων 
της εν λόγω κατηγορίας. 

H υποβολή της αίτησης-
υπεύθυνης δήλωσης του 
υποψηφίου, καθώς και των 

απαιτούμενων δικαιολογη-
τικών γίνεται ηλεκτρονικά, 
μέσω σχετικής εφαρμογής 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
https://www.asei-assy.mil.gr. 
Ο/Η υποψήφιος/α εγγράφεται 
στην υπόψη εφαρμογή χρησι-
μοποιώντας τη διεύθυνση του 
ηλεκτρονικού του ταχυδρομεί-
ου (e-mail) και διαχειρίζεται 
προσωπικά την αίτησή του/της 
(επεξεργασία, προσωρινή απο-
θήκευση, οριστικοποίηση, με-
ταφόρτωση εγγράφων, απο-
στολή) πλήρως ηλεκτρονικά.

Πώς γίνεται η υποβολή 
των αιτήσεων

Οι υποψήφιοι-ες θα πρέ-
πει να υποβάλλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση και τα δικαι-
ολογητικά από την Τρίτη 1 
Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 
08:00 έως την Παρασκευή 18 
Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 
24:00 ενώ για τους Έλληνες 
εξωτερικού από την Τετάρτη 
06 Ιουλίου και ώρα 00:00 έως 
την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022 
και ώρα 24:00.

Όλοι οι υποψήφιοι/ες για 
τα ΑΣΕΙ- ΑΣΣΥ, που μετέχουν 
στις εξετάσεις του ΥΠΑΙΘ για 
πρόσβαση στην τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση, πρέπει επιπλέ-
ον να έχουν κριθεί ΚΑΤΑΛΛΗ-
ΛΟΙ σε ιδιαίτερες εξετάσεις 
[«Προκαταρκτικές Εξετάσεις 
(ΠΚΕ)» (ψυχομετρικές δο-
κιμασίες, υγειονομικές εξε-
τάσεις, αθλητικές δοκιμασί-
ες)] του υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), βάσει του 
Ν. 2225/1994 (ΦΕΚ Α'121).

Η τελική κατάσταση δε-
κτών υποψηφίων για συμ-
μετοχή στις προκαταρκτικές 
εξετάσεις (ΠΚΕ) καθώς και το 
πρόγραμμα διεξαγωγής των 
ΠΚΕ (τόπος-χρόνος): θα εκ-
δοθεί την Παρασκευή 4 Μαρ-
τίου 2022 και την Τετάρτη 03 
Αυγούστου 2022 αντίστοιχα.

Πανελλήνιες 2022: Ολόκληρη η 
προκήρυξη για τις στρατιωτικές σχολές

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΘΈΣΜΙΈΣ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΈΙΣ     
    
Ο αριθμός των υποψήφιων που θα 
εισαχθούν στις στρατιωτικές σχόλες των 
Ενόπλων Δυνάμεων, θα ανακοινωθεί με 
συμπληρωματική προκήρυξη 

Προσλήψεις μονίμων σε 
υπουργεία και ΕΛΣΤΑΤ περιλαμβά-
νουν οι προκηρύξεις που πρόκειται 
να εκδοθούν από το ΑΣΕΠ στις αρ-
χές του νέου έτους. Πιο αναλυτι-
κά οι προκηρύξεις που βρίσκονται 
υπό επεξεργασία και αναμένεται 
να βγουν το επόμενο διάστημα: 

Προκήρυξη 4Κ/2022
 122 θέσεις ΠΕ και ΤΕ κατηγο-

ρίας στο Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού

 Προκήρυξη 1Ε/2022 
Επεξεργασία προκήρυξης της 

Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαί-
δευσης για την πλήρωση 9 θέ-
σεων ΕΕΠ της Αρχής Προστα-
σίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα για την πλήρωση 2 
ΕΕΠ, του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων για την πλή-
ρωση 2 θέσεων Ελεγκτή Ιατρού, 
του ΔΟΑΤΑΠ για την πλήρωση 
2 θέσεων ΕΕΠ, του Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής για 
την πλήρωση 1 θέσεως Ελεγκτή 
Ιατρού, του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας για την 
πλήρωση 1 θέσης ΕΕΠ και του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου για την πλή-
ρωση 1 θέσης Ελεγκτή Ιατρού.
(1Ε/2022) 

Προκήρυξη 3Κ/2022
 115 θέσεις ΠΕ, ΤΕ κατηγο-

ρίας στην ΕΛΣΤΑΤ. Θα προσλη-
φθούν υπάλληλοι πληροφορικής 
και υπάλληλοι στατιστικής.

 Προκήρυξη 2Κ/2022 
280 θέσεις σε φορείς του 

Υπουργείου Παιδείας: Επεξεργα-
σία προκήρυξης του Υπουργείου 
Παιδείας για την πλήρωση 185 
θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατη-
γορίας, της Εθνικής Αρχής Ανώτα-
της Εκπαίδευσης για την πλήρω-
ση 5 θέσεων ΠΕ, ΤΕ κατηγορίας, 
του Πανεπιστημίου Κρήτης για την 
πλήρωση 5 θέσεων ΠΕ, ΔΕ κατη-
γορίας, του ΑΠΘ για την πλήρωση 
12 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ κατηγορί-
ας, των ΠΔΕ Α/θμιας και Β/θμιας 
εκπαίδευσης για την πλήρωση 19 
θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, της 
ΑΣΚΤ για την πλήρωση 2 θέσεων 
ΠΕ κατηγορίας, του Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλίας για την πλήρωση 
5 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ κατηγορίας, 
των Γενικών Αρχείων του Κράτους 
για την πλήρωση 14 θέσεων ΠΕ 
και ΤΕ κατηγορίας, του Πολυτε-
χνείου Κρήτης για την πλήρωση 
2 θέσεων ΠΕ, ΥΕ κατηγορίας, του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για 
την πλήρωση 5 θέσεων ΠΕ, ΤΕ 
κατηγορίας, του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας για την πλήρωση 3 
θέσεων ΠΕ, ΔΕ κατηγορίας, του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου για την 
πλήρωση 7 θέσεων ΠΕ,ΔΕ κατη-
γορίας, του ΕΜΠ για την πλήρω-

ση 5 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ κατηγο-
ρίας, του Χαροκόπειου Παν/μίου 
για την πλήρωση 2 θέσεων ΠΕ και 
ΤΕ κατηγορίας, του ΔΠΘ για την 
πλήρωση 5 θέσεων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ 
κατηγορίας και της Ιεράς Μητρό-
πολης Σάμου, Ικαρίας και Κορσέ-
ων για την πλήρωση 1 θέσεως ΔΕ 
κατηγορίας και του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων για την πλήρωση 3 θέ-
σεων ΤΕ κατηγορίας. 

Προκήρυξη 1Κ/2022 
470 θέσεις στο Υπουργείου 

Μετανάστευσης και Ασύλου για 
την πλήρωση ειδικοτητων ΠΕ, 
ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας. Διοι-
κητικό προσωπικό ζητά να καλύ-
ψει το Υπουργείο Μετανάστευσης 
και Ασύλου. Οι ειδικότητες που θα 
ζητηθούν είναι: ΔΕ Διοικητικών 
Γραμματέων, ΤΕ Διοικητικού Λο-
γιστικού, ΤΕ Νοσηλευτών και ΥΕ 
Βοηθητικού Προσωπικού. 

Γραπτός διαγωνισμός 
1Γ/2022 

822 θέσεις ΠΕ ,ΤΕ, ΔΕ κατηγο-
ρίας στην ΑΑΔΕ. Οι αιτήσεις ανα-
μένεται να ξεκινήσουν το τελευ-
ταίο δεκαήμερο του Ιανουαρίου ή 
το αργότερο την πρώτη εβδομάδα 
του Φεβρουαρίου του 2022. Υπεν-
θυμίζεται ότι η νέα προκήρυξη για 
την ενισχύσει την Ανεξάρτητη Αρ-
χή Δημοσίων Εσόδων με μόνιμο 
προσωπικό, αφορά τις ειδικότητες: 
ΠΕ/ΤΕ Πληροφορικής, ΠΕ Εφορι-
ακών, ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Τελωνιακών και 
ΠΕ Δημοσιονομικών.

ΑΣΕΠ: εξι προκηρύξεις υπο επεξεργασία στις αρχές του έτους
Αφορούν 1.828 μόνιμες προσλήψεις 
σε υπουργεία και ΕΛΣΤΑΤ      

Πάτρα    24  /   1   / 2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Προκηρυσσει

την πλήρωση κενών θέσεων καθηγητών των Τμη-
μάτων: 1) Μαθηματικών, 2) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 
3) Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργα-
σίας και 4) Μουσειολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Τομέας Στατιστικής – Θεωρίας Πιθανοτήτων και 

Επιχειρησιακής Έρευνας
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επί-

κουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο 
«Μαθηματική Στατιστική».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 25/19-1-2022 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 19-1-2022)
ΑΔΑ: 65ΑΚ469Β7Θ-ΕΡ5   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 25654
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επί-

κουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμε-
νο «Ιστορία, Θεωρία και Κριτική της Αρχιτεκτονικής».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 3295/31-12-2021 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 18-1-2022)
ΑΔΑ: ΨΡ3Ι469Β7Θ-Β6Φ   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 25658
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣ-

ΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙ-

ΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τομέας Παιδαγωγικής
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επί-

κουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο 
«Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 25/19-1-2022 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 19-1-2022)
ΑΔΑ: Ψ4ΛΤ469Β7Θ-ΟΟΑ   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 25655
ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ

Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επί-
κουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο 
«Μουσειολογία Τέχνης και Διεθνείς Εκθέσεις».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 25/19-1-2022 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 19-1-2022)
ΑΔΑ: ΨΕΘ8469Β7Θ-5ΓΠ   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 25656
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επί-

κουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο 
«Νεότερη Ελληνική Ιστορία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 25/19-1-2022 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 19-1-2022)
ΑΔΑ: ΩΣΩ5469Β7Θ-Ν9Κ   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 25657
Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις 

ανωτέρω θέσεις είναι στις     25   /   3  / 2022
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα ανα-

γκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρο-
νται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά 
στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.
minedu.gov.gr. 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες 
μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες των Τμημά-
των και  να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mail 
που αναγράφονται:

Μαθηματικών:    
e-mail: secr-math@math.upatras.gr

Ιστότοπος:  www.math.upatras.gr
τηλ.: 2610- 996735
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών: e-mail: archisec@

upatras.gr
Ιστότοπος:  www.arch.upatras.gr
τηλ.: 2610- 969354
Ε.Ε.&Κ.Ε.:    

e-mail: secptde@upatras.gr
Ιστότοπος:  www.edu-sw.upatras.gr
τηλ.: 2610- 969704
Μουσειολογίας:   e-mail: museolsecr@upatras.gr
                          

Ιστότοπος:  www.museology.upatras.gr
τηλ.: 2610- 962886                         

Ο Πρύτανης 
           ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ 
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Για μείζονα ζητήματα της 
περιοχής του Σουφλίου, όπως 
τη διεκδίκηση πλήρους λει-
τουργίας του Ιατρείου στο 
Τυχερό, την διαβούλευση για 
την Natura 2000 και τις ζώ-
νες χρήσης στην περιοχή του 
Σουφλίου αλλά και για τα ση-
μαντικά έργα που αλλάζουν 
την περιοχή μίλησε στο ΡΑ-
ΔΙΟ ΕΒΡΟΣ και στην εκπομπή 
“Eντός τόπου και χρόνου” ο 
δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώ-
της Καλακίκος.

Ο Δήμαρχος Σουφλίου μί-
λησε για την διεκδίκηση των 
κατοίκων στο Τυχερό για την 
λειτουργία του Ιατρείου ανα-
φέροντας αρχικά ότι σε ολό-
κληρο τον Δήμο Σουφλίου 
έχει εξαλειφθεί η Πρωτοβάθ-
μια Υγεία, με μόνο το Κέντρο 
Υγείας στην έδρα του Δήμου 
να λειτουργεί έχει οι κάτοικοι 
είναι αγανακτισμένοι δικαιολο-
γημένα, νιώθουν ανασφαλείς 
και κυρίως στερούνται το ανα-
φαίρετο δικαίωμα στην φρο-
ντίδα υγείας παρά το γεγονός 
πως ο Διοικητής της 4ης ΥΠΕ 
είχε υποσχεθεί να επανέλθει η 
λειτουργία των ιατρείων από 
τις αρχές Γενάρη.

Σχετικά με την διαμαρτυ-
ρία στο Τυχερό ο κ. Καλακί-

κος συνεχάρη την επιτροπή του 
αγώνα, στάθηκε στο γεγονός 
ότι στην χθεσινή συγκέντρω-
ση συμμετείχαν νεαρά άτομα 
και μάλιστα σε δύσκολες και-
ρικές συνθήκες, κάτι που χα-
ρακτήρισε “ελπιδοφόρο” ενώ 
απαντώντας σε πληροφορίες 
που κάνουν λόγω για αύξηση 
παρουσίας γιατρού στο Ιατρείο 
Τυχερού από τρεις σε τέσσε-
ρις φορές το μήνα τόνισε πως 
παραμένει το αίτημα της κοι-
νωνίας για τα αυτονόητα, την 
καθημερινή λειτουργία του ια-
τρείου, λέγοντας πως όλα τα 
υπόλοιπα είναι “ημίμετρα ή κο-
ροϊδία“. Ο περιφερειακός για-
τρός παρέχει πολλές υπηρεσίες 
και είναι κοντά στους ανθρώ-
πους, κυρίως υπερήλικες, στις 
απομακρυσμένες περιοχές, κά-
τι που κρίνεται απαραίτητο κα-
θώς άλλωστε το Σουφλί και η 
περιοχή δεν έχει ιδιώτες για-
τρούς ή πολλές ειδικότητες, 
ανέφερε ο Δήμαρχος Σουφλί-
ου τονίζοντας πως η έλλειψη 
των περιφερειακών γιατρών 
στην περιοχή επιφέρει πολλά 
προβλήματα και κοινωνικά και 
ανθρώπινα, εξηγώντας παράλ-
ληλα πως το κόστος δεν είναι 
μεγάλο.

Τεράστια προβλήματα για 
την περιοχή η ένταξη στο 
Natura 2000

Εξελίξεις υπάρχουν και σε 
ένα μεγάλο ζήτημα που απα-
σχολεί εδώ και δεκαετίες το 
Σουφλί και αφορά την διαβού-
λευση για το σχέδιο Natura 
2000, καθώς επαγγελματίες 
κυρίως μαζί με τον Δήμο ζη-
τούν τον αποχαρακτηρισμό πε-
ριοχών. Όπως αρχικά εξήγη-
σε ο κ. Καλακίκος, “δεν μιλάμε 
για αποχαρακτηρισμό αλλά για 
χρήση ζωνών καθώς θα καθο-
ρίζονται αυτές από το προε-
δρικό διάταγμα που θα εκδο-
θεί μετά την περιβαλλοντική 
μελέτη” εξήγησε αρχικά. “Το 
λυπηρό είναι πως μια εταιρία 
έχει πάρει μια περιβαλλοντο-
λογική μελέτη να καταρτίσει, 
αυτή την στιγμή δεν έχει έρθει 
σε επικοινωνία με την τοπική 
αυτοδιοίκηση, δεν έχει έρθει 
σε επικοινωνία με τους κατοί-
κους. Εμάς ας μας αγνοήσει, 

την τοπική αυτοδιοίκηση, ας 
πάει με τους επαγγελματίες, αν 
οι επαγγελματίες ή οι κάτοικοι 
είναι ευχαριστημένοι εμείς δεν 
έχουμε κανένα λόγο. Ήρθαν να 
προγραμματίσουν, να συμπε-
ράνουν, να εισηγηθούνε, για 
την τοπική κοινωνία ερήμην 
των κατοίκων” κατήγγειλε ο 
κ. Καλακίκος για το συγκεκρι-
μένο ζήτημα., δηλώνοντας ότι 
δεν λήφθηκαν υπόψιν σπίτια, 
δημοτικές επιχειρήσεις, κτήρια 
καθώς δεν φαίνονται στις κα-
ταστάσεις.

“Θα πρέπει να αφήσουν 
να αναπτυχθεί η περιοχή. Ο 
επαγγελματίας, ο επιχειρημα-
τίας που θα έρθει στην περιο-
χή, θέλει να έχει ξεκάθαρους 
κανόνες, όχι οριζόντιες απα-
γορεύσεις” εξήγησε λέγοντας 
παράλληλα πως στην διαβού-
λευση έγινε μια μόνη ενημέ-
ρωση 35 λεπτών χωρίς καμία 
εξειδίκευση “κάνουμε αυτήν τη 
διαβούλευση και παντού έχουν 

δημιουργήσει προβλήματα“.
Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι 

για την Natura υπάρχει οδη-
γία, θα πρέπει να λάβουν υπό-
ψη τις υφιστάμενες επιχειρή-
σεις “σε αυτό ούτε βήμα πίσω 
εμείς σαν τοπική κοινωνία. Ήδη 
εγώ δέχομαι τα κλειδιά που 
μου φέρνουν οι κάτοικοι, ήδη 
μου έχουν φέρει αρκετοί, θα 
τα παραδώσω σε αυτούς οι 
οποίοι θα πάρουν τέτοια από-
φαση” τόνισε εξηγώντας ότι 
δεν θα δεχτούν αποφάσεις για 
τον τόπο ερήμην και χωρίς την 
γνώμη της τοπικής κοινωνίας.

Παράλληλα εξήγησε πόσο 
αρνητικά επηρεάζεται η επαγ-
γελματική δραστηριότητα στην 
περιοχή, πόσο εντείνονται ήδη 
υπάρχοντα προβλήματα με κίν-
δυνο περαιτέρω ερήμωσης της 
περιοχής δυσχεραίνοντας την 
ήδη δύσκολη οικονομική δρα-
στηριότητα και πόσο δεσμεύ-
ει. Παράλληλα μίλησε για την 
επιστολή που απέστειλε προς 

τον Υπουργό Περιβάλλοντος 
κ. Σκρέκα και τον Υφυπουργό 
κ. Αμυρά ζητώντας να δοθεί 
άμεσα παράταση στη διαβού-
λευση σχετικά με τις Ειδικές 
Περιβαλλοντικές Μελέτες ενώ 
αντίστοιχο έγγραφο ζητώντας 
παράταση της διαβούλευσης 
απέστειλε και ο Πρόεδρος της 
ΠΕΔ ΑΜ-Θ και Δήμαρχος Ορε-
στιάδας Μαυρίδης Βασίλης.

Ο Υφυπουργός Περιβάλλο-
ντος κ. Αμυράς ανταποκρίθηκε 
θετικά ήδη και σε τηλεφωνική 
του επικοινωνία με τον Δήμαρ-
χο Σουφλίου και δεσμεύτηκε 
ότι θα κάνει δεκτό το αίτημα 
της Δημοτικής Αρχής και θα 
ανακοινώσει την παράταση της 
Διαβούλευσης σχετικά με τις 
Ειδικές Περιβαλλοντικές Με-
λέτες για τις προστατευόμενες 
περιοχές “Natura 2000” για 
διάστημα δεκαπέντε ημερών. 
Παράλληλα οι τρεις βουλευτές 
Έβρου της Νέας Δημοκρατίας 
επικοινώνησαν με τον Δήμαρ-
χο και είπαν πως θα επικοινω-
νήσουν το θέμα στα αρμόδια 
υπουργεία.

Ο κ. Καλακίκος είπε πως οι 
δεκαπέντε αυτές ημέρες εί-
ναι καθοριστικές και ζήτησε 
από τους αρμοδίους να υπάρ-
ξουν οι επαφές με τους πο-
λίτες, τους επαγγελματίες, με 
την αυτοδιοίκηση, τους βου-
λευτές του νομού τονίζοντας 
πόσο σημαντικό είναι να γίνει 
γνωστό το δίκαιο αίτημα της 
των επιχειρηματιών και της το-
πικής κοινωνίας: “δεν μπορούν 
Αθηναίοι ή γραφεία άλλα να 
αποφασίζουν για εμάς χωρίς 
εμάς. Τελεία και παύλα“.

Χωρίς Πρωτοβάθμια Υγεία ο Δήμος Σουφλίου 
ΜΟΝΟ ΤΟ ΚΈΝΤΡΟ ΥΓΈΙΑΣ 
ΛΈΙΤΟΥΡΓΈΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ  
    
Καλακίκος για Natura 2000: “Δεν 
μπορούν να αποφασίζουν για εμάς 
χωρίς εμάς”

ΡΕΠΟΡΤΑΖ  11

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η 
απόφαση του υφυπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, Γ. Αμυρά, με την οποία θε-
σμοθετούνται ειδικοί όροι και 
περιορισμοί για την προστα-
σία της περιοχής άνευ δρό-
μων του όρους Σάος (Φεγ-
γάρι) στην νήσο Σαμοθράκη.

Σκοπός της υπουργικής 
απόφασης είναι η αποτελε-
σματική προστασία των τύπων 
οικοτόπων και ειδών χλωρί-
δας, άγριας πανίδας και ορ-
νιθοπανίδας και των ενδιαι-
τημάτων τους της περιοχής 
άνευ δρόμων του όρους Σά-
ος (Φεγγάρι) στην νήσο Σα-
μοθράκη. Ειδικότερα, επιδι-
ώκεται:

1. η ανάσχεση της αλλαγής 
χρήσης γης, η οποία αποτελεί 
την κυριότερη αιτία απώλεια 
της βιοποικιλότητας σε παγκό-
σμιο και Ευρωπαϊκό επίπεδο,

2. η αναχαίτιση της αύξη-
σης των τεχνητών επιφανειών 
και του κατακερματισμού των 

φυσικών οικοσυστημάτων από 
τους δρόμους και τις τεχνητές 
επιφάνειες, και των συναφών 
αρνητικών επιπτώσεων αυτών 
στη βιοποικιλότητα,

3. η διατήρηση των τύ-
πων οικοτόπων και των ει-
δών χλωρίδας, άγριας πανί-
δας και ορνιθοπανίδας που 
απαντώνται στη συγκεκριμέ-
νη περιοχή,

4. η διαφύλαξη των φυσι-
κών, πολιτιστικών, ιστορικών, 
αισθητικών και λοιπών αξιών 
του τοπίου, όπως ορίζονται 
στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για 
το τοπίο,

5. η διατήρηση των ήπιων 
παραδοσιακών ανθρωπογε-
νών δραστηριοτήτων που δεν 
διαταράσσουν τα φυσικά οι-
κοσυστήματα και τη φυσική 
εξέλιξή τους,

6. η ανάπτυξη του φυσιο-
λατρικού, περιπατητικού, ορει-
βατικού και οικολογικού του-
ρισμού σε περιοχές υψηλής 
φυσικής και αισθητικής αξίας 

συμβατού με τους ως άνω επί 
μέρους στόχους και

7. η θεσμοθέτηση όρων και 
περιορισμών για την εξασφά-
λιση της αρμονικής συνύπαρ-
ξης ανθρώπου και φύσης στο 
πλαίσιο της ήπιας και βιώσι-
μης ανάπτυξης

Περιοχή εφαρμογής
Η περιοχή εφαρμογής ορί-

ζεται στον χάρτη άνευ κλίμα-
κας με κόκκινη συνεχή γραμμή 
και τα όρια της καθορίζονται 
από τις ακριβείς συντεταγμέ-
νες του παραρτήματος της 
απόφασης.

 
Η έκταση της περιοχής είναι 

97,30 τετραγωνικά χιλιόμετρα 

και εκτείνεται σε ένα υψομε-
τρικό εύρος 1.611 μέτρων (0 
– 1.611 μέτρα). Εμπίπτει στο 
σύνολο της εντός δύο προ-
στατευόμενων περιοχών του 
δικτύου Natura 2000 με κωδι-
κή ονομασία GR1110012 «Σα-
μοθράκη: Όρος Φεγγάρι και 
παράκτια ζώνη» η οποία έχει 
χαρακτηριστεί ως Ζώνη Ειδι-
κής Προστασίας (ΖΕΠ) για την 
ορνιθοπανίδα και GR1110004 
«Φεγγάρι Σαμοθράκης, ανα-
τολικές ακτές, βραχονησίδα 
Ζούφαρα και θαλάσσια ζώνη» 
η οποία έχει χαρακτηριστεί ως 
Ειδική Ζώνη Διατήρησης.

Βασικό χαρακτηριστικό της 
περιοχής είναι το αδιατάρακτο 
φυσικό περιβάλλον, στο οποίο 

δεν υφίστανται δρόμοι για την 
κίνηση μηχανοκίνητων οχημά-
των και δεν έχουν κατασκευ-
αστεί άλλου είδους τεχνητές 
επιφάνειες.

Όροι και περιορισμοί
Στο σύνολο της περιοχής:
1. Απαγορεύεται η διάνοιξη 

δρόμων κίνησης μηχανοκίνη-
των οχημάτων, ανεξαρτήτως 
κατηγορίας και κάθε είδους 
τεχνική επέμβαση, μεταβολή 
ή αλλοίωση του φυσικού πε-
ριβάλλοντος.

2. Από την απόφαση δεν 
θίγονται νομίμως υφιστάμενα 
έργα και η συντήρησή τους.

3. Ειδικότερα επιτρέπεται η 
σήμανση, επισκευή, συντήρη-
ση και βελτίωση υφιστάμενων 
ορειβατικών και πεζοπορικών 
μονοπατιών, χωρίς τη χρήση 
μηχανοκίνητων μέσων πρό-
σβασης και με την προϋπόθε-
ση ότι οι επεμβάσεις θα υλο-
ποιούνται με φυσικά υλικά.

4. Εξαιρούνται από τους 
όρους και τους περιορισμούς 
έργα για σκοπούς Εθνικής 
Άμυνας.

5. Εξαιρούνται των ανωτέ-
ρω απαγορεύσεων:

(α) έργα και επεμβάσεις 
που υλοποιούνται λόγω εκτά-

κτου ανάγκης (σεισμών, πλημ-
μυρών, θεομηνιών, πυρκαγιάς 
κ.λπ.), εφόσον μετά λαμβά-
νεται μέριμνα για την αποκα-
τάσταση του περιβάλλοντος.

(β) έργα και επεμβάσεις 
που κρίνονται απαραίτητες 
για λόγους προστασίας ή/και 
αποκατάστασης του φυσικού 
και δασικού περιβάλλοντος.

Έλεγχος – Κυρώσεις
Ο έλεγχος τήρησης των δι-

ατάξεων της υ.α. και η βεβαί-
ωση τυχόν παραβάσεων για 
την επιβολή κυρώσεων, γίνο-
νται από τις αρμόδιες αρχές 
βάσει της εκάστοτε κείμενης 
νομοθεσίας. Η φύλαξη και 
επόπτευση της περιοχής γί-
νεται από τα αρμόδια όργανα.

Η ισχύς της απόφασης αρ-
χίζει από τη δημοσίευσή της 
και διαρκεί δύο (2) έτη.

Σχετικό αρχείο:
Υ.Α. ΥΠΕΝ/

ΔΔΦΠΒ/118988/ 
3589/13.12.2021 (Δ΄ 1008) 
Όροι και περιορισμοί για 
την προστασία της περιοχής 
άνευ δρόμων του όρους Σά-
ος (Φεγγάρι) στην νήσο Σα-
μοθράκη.

Όροι και περιορισμοί για την προστασία της περιοχής 
άνευ δρόμων του όρους Σάος στη Σαμοθράκη
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η απόφαση με την 
οποία θεσμοθετούνται ειδικοί όροι για την 
προστασία της περιοχής του όρους Σάος 
(Φεγγάρι)
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.65)
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ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

6 5

1 5 8 9

2 5 8 6

5 1 3

2 3 9 1

1 7 4

9 3 4 5

5 3 4 8

1 9

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.55)
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία

Οριζόντια
1. Πτήσεις για… αεροπλάνα.
2. Μία πρόθεση — Προκαλείται και από 
άγχος (ξ.λ.) — Χαίρε… Λατίνων.
3. Ρούχα για… μοδίστρα — Κάθε άλλο 
παρά κουραστικά.
4. Κομμένο… τέλι — Κομμάτι ξύλου για 
αντιστήριξη — Αυτονομιστές αντάρτες 
της Ν. Καληδονίας.
5. Κερδοφόρο του ΛΟΤΤΟ — Χαϊδευτικό 
του Γεράσιμου — Λίγο… λίγο.
6. Λίμα για επεξεργασία μαλακών υλικών 
— Τα χωρίς πυθμένα.
7. Πάντα (αρχ.) — Με τις άρες… ασυναρ-
τησίες — Θρυλική της Ρω.
8. Μοντέλο της Φολκσβάγκεν — Αντικεί-
μενο άκριτης λατρείας (μτφ.).
9. Τρόπος μαγειρέματος (ξ.λ.) — Είναι και 
η "Νόρμα" του Μπελίνι — Φίρμα απορ-
ρυπαντικού.
10. Τα έχει ο… κορμός — Προστάτης των 
βουνών και των δασών — Η γύρη των 
λουλουδιών.
11. "Λουκής…": έργο του Βικέλα — Προ-
καλείται… και σε σχέσεις — Βρίσκονται 
στη… Σύμη.
12. Απαλλαγή από την καταβολή δασμών 
— Είδος παγωτού.
13. Εκεί ο Ιησούς έκανε το νερό κρασί 
— Αγία κι αυτή — Όνομα Σπαρτιατών 
βασιλιάδων.

 σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Πάει η νεαρή κοπέλα να εξομολογηθεί και λέει 
στον παπά:
- Συγχώρεσέ με, πάτερ. Έχω αμαρτήσει!
- Ποιο είναι το αμάρτημά σου, τέκνον μου; ρω-
τάει ο παπάς.
- Η ματαιοδοξία! Κοιτάζω στον καθρέφτη δυο 
φορές την ημέρα και σκέφτομαι πόσο όμορφη
είμαι!
Ο παπάς την εξετάζει προσεκτικά και λέει:
- Έχω καλά νέα για σένα, τέκνον μου: Δεν πρόκει-
ται περί αμαρτήματος, αλλά περί
λάθους!

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

Μια γυναίκα πεθαίνει και πηγαίνει στον πα-
ράδεισο. Εκεί την υποδέχεται ο Αγιος Πέτρος 
και την ξεναγεί.

- Εδώ λοιπόν, τέκνον μου, βλέπεις το δω-
μάτιο των ρολογιών. Εδώ μέσα υπάρχουν εκα-
τομμύρια ρολόγια τοίχου για τους ζωντανούς 
που λένε ψέματα. Κάθε φορά που κάποιος λέει 
ψέματα, ο λεπτοδείκτης του ρολογιού του με-
τακινείται μια φορά και αλλάζει λεπτό.

Έτσι μετριούνται τα ψέματα που λέει ο κάθε 
άνθρωπος στη ζωή του.

- Πωπώ! Εντυπωσιακό. Αγιε Πέτρο μου, μπο-
ρώ να σου ζητήσω μια χάρη;

- Πες μου, τέκνον μου.
- Θέλω, αν γίνεται, να μου δείξεις το ρολόι 

του άντρα μου.
- Χμμ...αυτό που μου ζητάς είναι λιγάκι δύ-

σκολο...Τέλος πάντων, έλα μαζί μου.
- Μα... Αγιέ μου, πού πάμε; Δε βρίσκεται 

κάπου εδώ μέσα;
- Όχι. Το έχει πάρει για ανεμιστήρα ο Θεός.

• Τα παιδιά τρελαίνονται για μπισκότα! Ειδικά όταν μας 
βοηθούν να τα φτιάξουμε. Δείτε πως φτιάχνω εγώ τα 
μπισκότα λεμονιού με αυτή τη συνταγή.

Συστατικά 
• 1 ποτήρι νερού καλαμποκέλαιο
• 1 ποτήρι νερού ζάχαρη
• 1 κουταλάκι του γλυκού σόδα μαγειρική
• ½ κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ
• 4 κουταλιές της σούπας χυμό λεμονιού
• 1 κουταλιά της σούπας ξύσμα λεμονιού
• 4 φλιτζάνια του τσαγιού αλεύρι
• 1 ξυλάκι κανέλλας

Μέθοδος Εκτέλεσης 
• Βράζουμε σε 6 κουταλιές νερό την κανέλλα και τα γα-

ρύφαλλα. Κατεβάζουμε από τη φωτιά και το αφήνου-
με να κρυώσει.

• Σε ένα ποτήρι διαλύουμε τη σόδα στον χυμό του λε-
μονιού.

• Χτυπάμε στο μίξερ το καλαμποκέλαιο με τη ζάχαρη μέ-
χρι να ενοποιηθούν. Προσθέτουμε το νερό στο οποίο  
βράσαμε νωρίτερα τον χυμό λεμονιού και συνεχίζουμε 
με  το ξύσμα του λεμονιού, το μπέικιν πάουντερ και  το 
αλεύρι αφού πρώτα τα κοσκινίσουμε.

• Συνεχίζουμε το χτύπημα μέχρι να δημιουργηθεί μία 
μαλακιά ζύμη.

• Ανοίγουμε με τον πλάστη τη ζύμη και κόβουμε με κουπ 
πατ ότι σχήμα μας αρέσει.

• Τοποθετούμε τα μπισκότα σε καλά βουτυρωμένο ταψί 
και ψήνουμε για 15 λεπτά μέχρι να αρχίσουν να ρο-
δίζουν στους 180 βαθμούς. Προσέχουμε να μη ροδί-
σουν πολύ!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Μπισκότα λεμονιού

 ΜΕΜΕS

Κάθετα
1. Η εξουσία ανώτατου Ρωμαίου άρχο-
ντα — Ο σκηνοθέτης της ταινίας "Τούτσι".
2. Εκτός από — Καταραμένα, αναθεμα-
τισμένα.
3. Η γη… των αρχαίων — Ευρωπαϊκός δια-
στημικός φορέας — Η βασίλισσα στο σκάκι.
4. Η μοδίστρα — Μέρη λουλουδιών.
5. Δωροδοκία (μτφ.) — Προστακτική… ανα-
βολής.
6. Μόλις που… προλαβαίνουμε σ' αυτό — 
Σπουδαίος Αμερικάνος στρατηγός — Παν-
σές, μενεξές.
7. Τα έχει η… κάλτσα — … Σαρίφ: παλιός, Αι-
γύπτιος ηθοποιός — Η περιουσία (συνεκδ.).
8. Διαφέρει από το ζετέ — Νομικός όρος.
9. Παράκτιο ποτάμι της Βρετανίας — Ειδι-
κευμένος αισθητικός — Φωνή… γαϊδάρου.
10. Γενική ιατρική εξέταση — Στρατιωτική 
μονάδα πεζικού.
11. Χρήσιμο σε καπνιστές — Αρχικά συ-
γκοινωνιών.
12. Τζέιμς…: έπαιξε και στην ταινία "Ο νο-
νός" — Σε περίπτωση που — Συνεχόμενα 
στον… πάγο.
13. Υπάρχουν στις… φλέβες — Αιγύπτια 
δούλα της Σάρρας — Ορνέλα…: παλιά, 
Ιταλίδα ηθοποιός.
14. Μάρκα ρολογιών — Ανάρμοστη η συ-
μπεριφορά του.
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Οι ερευνητές του Τμήματος 
Μηχανολόγων Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς 
της Βαλτιμόρης, οι οποίοι έκα-
ναν τη σχετική δημοσίευση στο 
περιοδικό Ρομποτικής «Science 
Robotics», χρησιμοποίησαν το 
νέο ρομποτικό σύστημα Smart 
Tissue Autonomous Robot 
(STAR).

«Τα ευρήματά μας δείχνουν 
ότι μπορούμε να αυτοματοποι-

ήσουμε μία από τις πιο ευαίσθη-
τες και λεπτές εργασίες στη χει-
ρουργική: Την επανασύνδεση 
των δύο άκρων ενός εντέρου. 
Το STAR εκτέλεσε τη διαδικα-
σία σε τέσσερα ζώα και παρή-
γαγε σημαντικά καλύτερα απο-
τελέσματα από τους ανθρώπους 
που κάνουν την ίδια διαδικασία», 
δήλωσε ο Κρίγκερ.

Το ρομπότ πραγματοποίη-
σε εξαιρετικά την αναστόμω-

ση του εντέρου, μία διαδικα-
σία που απαιτεί υψηλό επίπεδο 
ακρίβειας επαναλαμβανόμενων 
κινήσεων. Η σύνδεση των δύο 
άκρων ενός εντέρου θεωρεί-
ται ένα από τα δυσκολότερα 
βήματα στη γαστρεντερική χει-
ρουργική.

Η χειρουργική σε μαλακό 
ιστό είναι άκρως δύσκολη για τα 
ρομπότ λόγω της απρόβλεπτης 
φύσης της, κάτι που απαιτεί από 
αυτό να είναι ικανό να αναπρο-
σαρμόζει γρήγορα τις κινήσεις 
του ανάλογα με τα απρόσμενα 
εμπόδια που συναντά. Το STAR 
διαθέτει αυξημένη δυνατότη-
τα αυτονομίας και βελτιωμένη 
χειρουργική ακρίβεια, χάρη σε 
ένα νέο σύστημα ελέγχου που 
αναπροσαρμόζει τις ρομποτικές 
κινήσεις σε πραγματικό χρόνο, 
όπως θα έκανε ένας άνθρωπος 
χειρουργός.

Ένα νέο τρισδιάστατο ενδο-
σκόπιο με βελτιωμένη μηχανική 
όραση και ένας αλγόριθμος τε-
χνητής νοημοσύνης, που σχεδι-
άστηκαν από τους Αμερικανούς 
ερευνητές, καθοδηγεί το STAR.

Το διαστημικό 
τηλεσκόπιο θα κάνει 

ένα μεγάλο βήμα 
στην εξερεύνηση 

εξωπλανητών

Ένα μήνα μετά την εκτόξευ-
σή του, το διαστημικό τηλεσκόπιο 
James Webb έφτασε στο σημείο 
που θα εγκατασταθεί, 1,5 εκατομ-
μύριο χλμ από τη Γη, από όπου θα 
μπορεί να παρατηρήσει τους πρώ-
τους γαλαξίες στο Σύμπαν.

 «Έχουμε φτάσει ένα βήμα πιο 
κοντά στο ξεκλείδωμα των μυστη-
ρίων του σύμπαντος. Και ανυπομο-
νώ να δω τις πρώτες νέες εικόνες 
του σύμπαντος από το  τηλεσκόπιο 
Webb αυτό το καλοκαίρι!», είπε ο 
επικεφαλής της αμερικανικής δια-
στημικής υπηρεσίας, Μπιλ Νέλσον

Σε αυτήν την προσεκτικά επιλεγ-

μένη τροχιά, η Γη, ο Ήλιος και η Σε-
λήνη θα βρίσκονται όλοι στην άλλη 
πλευρά του αλεξήλιου του, κάτι που 
θα εξασφαλίσει ότι θα λειτουργεί 
στο σκοτάδι και στο πολύ μεγάλο 
κρύο που είναι απαραίτητο για τη 
μελέτη μέσω των  αισθητήρων του.

Η διάρκεια της αποστολής θα 
μπορούσε να είναι 20 χρόνια. Μια 
πιθανότητα, η οποία δεν εξετάζε-
ται επί του παρόντος, θα ήταν μια 
μελλοντική αποστολή να πάει στο 
διάστημα για να τροφοδοτήσει το 
τηλεσκόπιο με καύσιμα.

Η NASA είχε καταφέρει στις αρ-
χές Ιανουαρίου να τον τεράστιο κα-

θρέφτη του τηλεσκοπίου που θα 
του επιτρέψει να δέχεται ακτινο-
βολία που εκπέμπεται από τα πρώ-
τα αστέρια και τους γαλαξίες, που 
σχηματίστηκε πριν από περισσότε-
ρα από 13,4 δισεκατομμύρια χρό-
νια, λιγότερο από 400 εκατομμύ-
ρια χρόνια μετά το Μεγάλη έκρηξη.

Το διαστημικό τηλεσκόπιο θα 
πρέπει επίσης να κάνει ένα μεγάλο 
βήμα στην εξερεύνηση εξωπλανη-
τών, που βρίσκονται σε τροχιά γύρω 
από αστέρια εκτός από τον Ήλιο. Θα 
εξετάσει την ατμόσφαιρά τους, ανα-
ζητώντας συνθήκες που να ευνοούν 
την εμφάνιση της ζωής.

To διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb 
έφθασε στο «σπίτι» του

Αποκόμισαν κέρδη 
της τάξης των 770 
εκατ. δολαρίων στις 

ΗΠΑ

Ο τεράστιος και συνεχώς αυξανόμε-
νος αριθμός όσων χρησιμοποιούν τις 
πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δεν 
θα μπορούσε να αφήσει φυσικά ασυγκί-
νητους τους κάθε είδους κακόβουλους 
που δρουν στον κυβερνοχώρο και είναι 
πάρα πολλοί. Τα τελευταία χρόνια όσοι 
δρουν παράνομα στον ηλεκτρονικό κό-
σμο χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους 
για να αποκομίσουν οικονομικά οφέλη 
στα social media. Οι διαφόρων ειδών 
απάτες που σκαρφίζονται για να ξεγε-
λάσουν τους χρήστες των κοινωνικών 
δικτύων και φυσικά οι εκβιασμοί φέρ-
νουν στις τσέπες των απατεώνων τε-
ράστια ποσά.

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματο-

ποίησε η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπο-
ρίου των ΗΠΑ το 2021 οι απατεώνες των 
social media αποκόμισαν κέρδη της τά-
ξης των 770 εκατ. δολαρίων. Όπως ση-
μειώνει η επιτροπή το ποσό αυτό αφορά 
95 χιλιάδες περιπτώσεις που εξετάστη-
καν στις ΗΠΑ και θεωρεί βέβαιο ότι είναι 
ο αριθμός των θυμάτων στη χώρα είναι 
πολύ μεγαλύτερος όπως και το ποσό των 
κερδών για τους απατεώνες. Όπως είναι 
ευνόητο ο αριθμός των θυμάτων και το 
ύψος του ποσού των  κερδών για τους 
ψηφιακούς απατεώνες σε παγκόσμιο επί-
πεδο είναι ανυπολόγιστο.

Σύμφωνα με το πόρισμα της επιτρο-
πής τα social media είναι πλέον το πιο 
εύκολης πρόσβασης και παράλληλα γό-

νιμο έδαφος για 
τους κακόβου-
λους του ηλε-
κτρονικού κό-
σμου για αυτό και 
στρέφουν μαζικά τη 
δράση τους εκεί. H ηλι-
κιακή ομάδα που σύμφωνα 
με τα στοιχεία αποτέλεσε βασικό στό-
χο των απατεώνων το 2021 στα social 
media ήταν αυτή των 18-39 ετών. Όπως 
αναφέρουν τα θύματα όλα ξεκινούν με 
μια ανάρτηση ή ένα μήνυμα που δέχονται 
από κάποιο απατεώνα ενώ σε πολλές 
περιπτώσεις οι χρήστες πέφτουν θύματα 
παραπλανητικών διαφημίσεων.
naftemporiki.gr

Κέρδη ρεκόρ για τους απατεώνες 
των social media

«Η Meta έχει αναπτύξει αυ-
τό που πιστεύουμε ότι είναι ο 
ταχύτερος υπερυπολογιστής 
τεχνητής νοημοσύνης στον 
κόσμο», δήλωσε ο διευθύνων 
σύμβουλος της Meta, Μαρκ 
Ζούκερμπεργκ. «Τον ονομά-
ζουμε RSC for AI Research 
Super Cluster και θα ολοκλη-
ρωθεί αργότερα φέτος».

Η εν λόγω εξέλιξη καταδει-
κνύει τον κεντρικό ρόλο που 
έχει η έρευνα στην τεχνη-
τή νοημοσύνη για εταιρεί-
ες όπως η Meta. Ανταγωνι-
στές, όπως η Microsoft και η 
Nvidia, έχουν ήδη ανακοινώ-
σει τους δικούς τους «υπερυ-
πολογιστές AI».

Το RSC θα χρησιμοποιηθεί 
για την εκπαίδευση μιας σει-
ράς συστημάτων σε όλες τις 
επιχειρήσεις της Meta: από 
αλγόριθμους εποπτείας πε-
ριεχομένου που χρησιμοποι-
ούνται για τον εντοπισμό ρη-
τορικής μίσους στο Facebook 
και το Instagram έως τις λει-
τουργίες επαυξημένης πραγ-
ματικότητας (Metaverse) που 

τα επόμενα χρόνια θα λανσά-
ρει μαζικά η εταιρεία.  

«Το RSC θα βοηθήσει τους 
ερευνητές τεχνητής νοημοσύ-
νης της Meta να δημιουργή-
σουν νέα και καλύτερα μοντέ-
λα τεχνητής νοημοσύνης που 
μπορούν να μάθουν από τρι-
σεκατομμύρια παραδείγματα», 
γράφουν μηχανικοί της Meta. 
«Ελπίζουμε ότι το RSC θα μας 
βοηθήσει να δημιουργήσουμε 

εντελώς νέα συστήματα τεχνη-
τής νοημοσύνης που μπορούν, 
για παράδειγμα, να τροφοδο-
τήσουν φωνητικές μεταφρά-
σεις σε πραγματικό χρόνο σε 
μεγάλες ομάδες ανθρώπων, 
που ο καθένας μιλάει διαφορε-
τική γλώσσα, ώστε να μπορούν 
να συνεργάζονται απρόσκοπτα 
σε ένα ερευνητικό έργο ή να 
παίζουν μαζί παιχνίδια».
lifo.gr

H Meta κατασκευάζει υπερυπολογιστή 
τεχνητής νοημοσύνης

Ρομπότ χειρούργησε για πρώτη φορά 
χωρίς ανθρώπινη βοήθεια

Science
«Έχουμε φτάσει ένα βήμα πιο κοντά στο ξεκλείδωμα των μυστηρίων του 

σύμπαντος. Και ανυπομονώ να δω τις πρώτες νέες εικόνες του σύμπαντος 
από το  τηλεσκόπιο Webb αυτό το καλοκαίρι!»,

Μπιλ Νέλσον,  επικεφαλής της NASA
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Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση 
θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες 
σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

Δικηγόροι

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

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

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

ΑΓΓΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  •  Δικηγόρος 
Ειρήνης 39  •  Αλεξανδρούπολη 
Τηλέφωνο : 2551024142

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

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

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ •  Δικηγόρος

Κων/πόλεως  207  •  Ορεστιάδα
Τηλέφωνο : 2552023462

Λογιστές

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

ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ ΓΑΛΑΤΕΙΑ • Λογιστικό Γραφείο  

Φιλιππουπόλεως 7  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 25510-80173

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

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

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

Συμβολαιογράφοι

Ιατροί

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • Οφθαλμίατρος  
Μιαούλη  11  •  Αλεξ/πολη 

Τηλέφωνο : 25510 24689

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Δικαστικοί
Επιμελητές

Κτηνίατροι

Ασφάλειες

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

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

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

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

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

Οπτικά

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

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Ψυκτικοί

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

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

Φαρμακεία

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

ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Μαζαράκη 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551038473

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

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

ΓΟΥΤΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΔΙΚΑΙΑ
Τηλέφωνο : 2556031371

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

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

Ταξιδιωτικά
Πρακτορεία

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

Συνεταιρισμοί

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

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας
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Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 05.59, 

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
NTERCITY 05.59, 

ΘεΣ/Κη - Αλεξ/λη 
NTERCITY 05.50, 

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

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

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

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

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

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

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

Αλεξ/ΠΟλη - ΚΟμΟΤηΝη

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ  
 ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Χρηστικά

 χρησιμα τηλεφωνα

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

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
14:00-22:00 Αδαμίδης - Αδαμίδου Ι. Καβύ-
ρη 36 (γωνία Βιζβύζη) ✆2551021444
18:00-08:00 Παπαδημητρίου 14 Μαΐου 8 
✆2551080077
ΦΕΡΕΣ 
Ηλιάκη Πλαστήρα 3 ✆25550 22229

ΣΟΥΦΛΙ 
Αλατζιά Βασ. Γεωργίου 93 ✆2554023176 

ΔIΔYMOTEIXO
Μαυρουδής Π. - Μαυρουδής Φ. Βενιζέλου 
85 ✆2553024434

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Γκαϊδατζής Απόστολος Βασ. Κωνσταντίνου 
44 ✆2552022610

Το λάθος που κάνετε και δεν 
εξαφανίζονται τα μικρόβια από 
την μπανιέρα σας!

Κι όμως, μπορεί να μην το γνωρίζετε αλλά εί-
ναι πολύ πιθανό να κάνετε αυτό το λάθος όταν 
καθαρίζετε την μπανιέρα σας και δεν απολυμαί-
νεται όπως θα έπρεπε.

Όταν χρησιμοποιείτε απολυ-
μαντικά σπρέι κάθε φορά που 
καθαρίζετε το μπάνιο σας αυτό 
δεν απολυμαίνεται με τον σω-
στό τρόπο γιατί τις περισσό-
τερες φορές βιάζεστε και δεν 
αφήνετε να περάσει ο απαιτού-
μενος χρόνος. Εκεί βρίσκεται και 
το λάθος.

Τα μικρόβια και τα βακτή-
ρια εξακολουθούν να ζουν στην 
μπανιέρα σας παρόλο που οπτι-
κά φαίνεται καθαρή.

Ένα απολυμαντικό χρειάζε-
ται τουλάχιστον 10 λεπτά για να 
σκοτώσει τα βακτήρια.

Αυτός είναι, λοιπόν, ο σωστός τρόπος για να 
καθαρίσετε την μπανιέρα σας.

• Απλώστε στην επιφάνεια της μπανιέρας σας 
καθαριστικό γενικής χρήσης.

• Τρίψτε με ένα σφουγγάρι.
• Ψεκάστε με ένα απολυμαντικό σπρέι.
• Αφήστε το να δράσει για 10 λεπτά.
• Τρίψτε με μια βούρτσα.
• Ξεπλύντε με άφθονο νερό.
• Απολαύστε μια πεντακάθαρη και χωρίς μι-

κρόβια μπανιέρα.

αγγελιεσ

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

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

MIA... ΕΞΥΝΠΗ ΓΝΩΜΗ

Ευδόξιος, Ευδοξία, Θεοδότη, 
Θεόδοτος, Θεόκτιστος, 
Θεοκτίστη, Κύρος.

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

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Λέ-
πρας
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 ΤΟy ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
ΣΑΒΒΙΔΗ   
H αλήθεια είναι πως στο νου 
μας είχαμε συνυφασμένο το 
Σουφλί, όπως οι περισσότεροι, 
με το μετάξι, τη στρατιωτική 
θητεία στον Έβρο και την 
παλαιότερη «απειλή» στο 
δημόσιο τομέα: «θα σε στείλω 
στο Σουφλί».

Ωστόσο η πρόσφατη ανακή-
ρυξη του δήμου Σουφλίου ως 
«Best Tourism Village» από τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρι-
σμού, μας κίνησε το ενδιαφέρον 
να ταξιδέψουμε 856 χλμ. (8 ω 
52 λεπτ. οδικός από Αθήνα) για 
να βρεθούμε στην όμορφη πόλη, 
που τα πρώτα της σπίτια απέ-
χουν μόλις 500 μ. από τον πο-
ταμό Έβρο και τα ελληνοτουρ-
κικά σύνορα.

Δεν χρειάστηκε πολύ για να 
καταλάβουμε τους λόγους που 
η περιοχή διακρίθηκε ανάμε-
σα σε 170 συμμετοχές -από 75 
χώρες- ως ένα από τα καλύτε-
ρα «τουριστικά χωριά» του κό-
σμου (πραγματικά η δημοτική Αρ-
χή Σουφλίου έκανε εκπληκτική 
δουλειά κάνοντας τους ξένους 
να ψάχνουν την πόλη στον χάρ-
τη). Από τη μία το Σουφλί που 
έχει ταυτιστεί απόλυτα με το με-
τάξι, από την εκτροφή μεταξο-
σκώληκα, την επεξεργασία και 
την προώθηση των περίφημων 
σουφλιώτικων μεταξωτών, και 
από την άλλη η μοναδική σπάνια 
φύση της περιοχής με το προ-
στατευόμενο Εθνικό Πάρκο Δα-
διάς-Λευκίμμης-Σουφλίου και 
τον ορεινό όγκο Β.Δ. στα σύνο-
ρα με την Βουλγαρία, με τα γρα-
φικά Πομακοχώρια του Έβρου. 
Αν σε αυτά προστεθεί και η ζε-
στή φιλοξενία των ντόπιων, τό-
τε σκεφτείτε σοβαρά να βρεθεί-
τε σύντομα στον Έβρο και στο 
όμορφο Σουφλί, για αυθεντικές 
εμπειρίες δίπλα στο σύνορο, σε 
μια Ελλάδα που επιμένει και εκ-
πλήσσει ευχάριστα.

Η ιστορία του Σουφλίου χά-
νεται στα βάθη των αιώνων. Το 
1667 ο Τούρκος περιηγητής 
Εβλιγιά Τσελεμπή, το αναφέρει 
ως Σοφουλού (Sofulu) και ως 
κεφαλοχώρι που δεν κατέβαλ-
λε φόρους στην Υψηλή Πύλη. 
Η ραγδαία ανάπτυξη της πόλης, 
στα τέλη του 19ου αιώνα, ξεκί-
νησε με την ανάπτυξη του σιδη-
ροδρόμου και την σηροτροφία 
που γρήγορα έφερε και τη λει-
τουργία μεγάλων εργοστασίων 
επεξεργασίας μεταξιού.

Ωστόσο μια σειρά από παρά-
γοντες, με κυριότερη την ανακά-
λυψη της τεχνητής μεταξωτής 
ίνας, είχε ως αποτέλεσμα την δι-

ακοπή της ανοδικής πορεία της 
σηροτροφίας και της εμπορίας 
μεταξιού. Σήμερα στην πόλη, που 
αριθμεί 3.800 κατ., δραστηριο-
ποιούνται αρκετοί σηροτρόφοι, 
μικρές οικοτεχνίες και δύο μο-
νάδες που συνεχίζουν την πα-
ράδοση, σε πείσμα των καιρών, 
καθώς και καταστήματα που πω-
λούν μεταξωτά είδη.

Πόλη από μετάξι
Το Σουφλί ξεχωρίζει για τον 

αρχιτεκτονικό του πλούτο που 
συνδέεται απόλυτα με το μετάξι. 
Τα δεκάδες Μπιζεκλίκια, γνωστά 
και ως «κουκουλόσπιτα» μέσα 
στα οποία γινόταν όλη η διαδι-
κασία της σηροτροφίας, και τα 
πλούσια αρχοντικά, απόρροια 
του πλούτου και της ευημερίας 
των καλών εποχών, εντυπωσιά-
ζουν διάσπαρτα στα λιθόστρωτα 
στενά που έχουν επιβιώσει στο 
διάβα των χρόνων. Το μοναδικό 
χρώμα της πόλης συμπληρώνουν 
τα πολλά μουσεία -αφιερωμένα 
κυρίως στο μετάξι- τα μικρά τσι-
πουράδικα, πραγματικά πολλά 
για το μέγεθος της πόλης, και οι 
γραφικές ταβέρνες που εξυμνούν 
την ντόπια γαστρονομία.

Στην πόλη του μεταξιού -ση-
μείο αναφοράς, κομμάτι της 
ιστορίας του τόπου και βασική 
ασχολία των κατοίκων του για 
δεκαετίες ολόκληρες- είναι λο-
γικό να αφιερώσουμε όσο χρό-
νο απαιτείται για να γνωρίσου-
με περισσότερα για τον όμορφο 
και μαγικό κόσμο της σηροτρο-
φίας. Όπως και να το δούμε είναι 
εντυπωσιακό πως από ένα μικρό 
αυγό, όσο η κεφαλή μιας καρφί-
τσας, βγαίνει μια μικρούλα κάμπια 
που στη συνέχεια καταναλώνει 
500 κιλά φύλλα μουριάς, αυξάνει 
το βάρος του 10.000 φορές και 
πλέκει στο τέλος ένα κουκούλι 
μεταξιού μήκους 2.500 μ.

Πόλη των μουσείων
Τα οργανωμένα μουσεία και 

οι συλλογές που λειτουργούν 
στην πόλη, δίνουν τη δυνατό-
τητα στον επισκέπτη να γνωρί-
σει εύκολα και κατανοητά την 
εντυπωσιακή διαδικασία παρα-
γωγής του μεταξιού, αλλά και της 
επεξεργασίας που ακολουθεί. Να 
θυμάστε πως το μετάξι παράγε-
ται από το έκκριμα των αδένων 
του μεταξοσκώληκα, αφού προ-
ηγουμένως έχει καταναλώσει χι-
λιάδες μουρόφυλλα, όταν αυτός 
βρίσκεται στη διαδικασία πλέξης 
του κουκουλιού, από το οποίο 
θα προκύψει στη συνέχεια η ίνα. 
Όλη αυτή η διαδικασία πραγμα-
τοποιείται μέσα στα λεγόμενα 
«κουκουλόσπιτα», θα δείτε πολ-

λά μέσα στο Σουφλί, και διαρκεί 
40 μέρες. Κάθε χρόνο Μάιο με 
Ιούνιο που οι μουριές στην πε-
ριοχή είναι καταπράσινες

Ξεκινήσαμε τη γνωριμία μας 
με το μετάξι και τον κόσμο του, 
από το Μουσείο Τέχνης Μετα-
ξιού, που στεγάζεται σε ένα ανα-
καινισμένο νεοκλασικό οίκημα 
στην κεντρική οδό Βασιλέως Γε-
ωργίου, που διασχίζει την πόλη 
από άκρη σε άκρη. Στους χώ-
ρους του είχαμε την ευκαιρία 
μιας εντυπωσιακής βιωματικής 
ξενάγησης, στα στάδια παρα-
γωγής του μεταξιού, μέσα από 
τα μηχανήματα -εκθέματα, από 
την αναπήνιση, την επεξεργασία 
του νήματος μέχρι και την ύφαν-
ση. Στον όροφο ξεχωρίζουν δη-
μιουργίες από μετάξι, γνωστών 
Ελλήνων σχεδιαστών. Το μουσείο 
είναι αποτέλεσμα της αγάπης και 
του πάθους του κ.Γιώργου Τσι-
ακίρη, ιδιοκτήτη του γνωστού 
ομώνυμου Οίκου μεταξιού, που 
λειτουργεί εδώ και 60 χρόνια. 
(Τηλ.: 2554022371 / www.
silkmuseum.gr)

Λίγο παρακάτω, στην αρχή 
της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου, 
λειτουργεί το «Λαογραφικό Μου-
σείου Σουφλίου – Τα Γνάφαλα» 
της οικογένειας Μπουρουλίτη. 
«Γνάφαλα» είναι τα πρώτα νή-
ματα που απλώνει ο μεταξοσκώ-
ληκας για να πλέξει το κουκούλι. 
Το μουσείο στεγάζεται στο πατά-
ρι της Οικοτεχνίας Μπουρουλί-
τη, όπου εκτός από τα εκθέμα-
τα είδαμε επί τόπου τον τρόπο 
παραγωγής χειροποίητων υφα-
ντών και κεντημάτων από με-
τάξι κ.α. Εκτός από την πλούσια 
λαογραφική συλλογή, που αντι-
κατοπτρίζει την κοινωνική, πο-
λιτιστική και οικονομική εξέλιξη 
της πόλης, το μουσείο προβάλλει 
και την ιστορία του μεταξιού με 
ζωντανή εκτροφή μεταξοσκώ-
ληκα τους μήνες Μάιο – Ιού-
λιο. (Τηλ. : 2554024168/ www.

bourouliti.gr)
Aνηφορίζοντας την οδό Ελευ-

θερίου Βενιζέλου, με τα πολλά 
«κουκουλόσπιτα» και τα παλιά 
αρχοντικά στις δύο πλευρές του 
δρόμου, φτάσαμε στο Μουσείο 
Μετάξης του δικτύου του Πολι-
τιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πει-
ραιώς (ΠΙΟΠ). Το μουσείο στεγά-
ζεται στο εντυπωσιακό Αρχοντικό 
Κουρτίδη, χρονολογείται από το 
1883, και παρουσιάζει όλες τις 
φάσεις και τα στάδια της προβι-
ομηχανικής σηροτροφίας και της 
μεταξουργίας. Στον όροφο, που 
δεσπόζει η «κρεβάτα» της ση-
ροτροφίας, ενημερωθήκαμε για 
τον παραδοσιακό τρόπο ανάπτυ-
ξης του μεταξοσκώληκά και πως 
από τον μεταξόσπορο και την κά-
μπια, φτάνουμε στο κουκούλι και 
στο μετάξι. (Τηλ: 25540 23700 / 
www.piop.gr)

Συνεχίζοντας ανατολικά ο 
δρόμος μας έβγαλε στο επιβλη-
τικό τριώροφο Αρχοντικό Μπρί-
κα, σημείο αναφοράς στην αρ-
χιτεκτονική ιστορία της πόλης. 
Κατασκευάστηκε το 1890 για να 
στεγάσει την εύπορη οικογένεια 
αλλά και τους μεταξοσκώληκες 
ενώ διέθετε και χώρους για την 
αποθήκευση των κουκουλιών. Το 
1991 το οίκημα δωρήθηκε στον 
δήμο Σουφλίου, που τα τελευ-
ταία χρόνια στεγάζει σε αυτό, το 
Δημοτικό Λαογραφικό Μουσείο, 
την Δημοτική Πινακοθήκη και την 
συλλογή αντικειμένων και εργα-
λείων του Συλλόγου Φίλων της 
Μετάξης «Η Χρυσαλίδα», που 
έχουν σχέση με τη σηροτροφεία 
και το μετάξι.

Λίγο παραπάνω, ακολουθώ-
ντας την οδό «Αγίου Αθανασί-
ου», φτάσαμε στην «Καρκατσι-
λιά», πάνω συνοικία δηλαδή, με 
τον ομώνυμη εκκλησία που κτί-
στηκε το 1848. Από τα μικρά πα-
ράθυρα του ναού εισέρχεται στο 
εσωτερικό λιγοστό φως, δημι-
ουργώντας κατανυκτική ατμό-

σφαιρα, ενώ εντυπωσιακό είναι 
το ξύλινο τέμπλο του. Έξω από 
την εκκλησία, σε ένα παραδοσια-
κό οίκημα με ξύλινο εξώστη, λει-
τουργούσε επι τουρκοκρατίας το 
Γαλλικό Προξενείο.

Συνεχίζουμε την περιήγησή 
μας στους στενούς λιθόστρω-
τους δρόμους με τα πανέμορ-
φα «κουκουλόσπιτα», πολλά 
δυστυχώς εγκαταλελειμμένα, 
τα όμορφα αρχοντικά και τα δη-
μόσια κτίρια, όπως το πάλαι πο-
τέ «Παρθεναγωγείο» (1882) που 
σήμερα στεγάζει τον Πολιτιστι-
κό Σύλλογο «Ανέμη». Λίγο παρα-
πάνω, βρίσκεται η εκκλησία του 
Αγίου Γεωργίου, πολιούχου της 
πόλης, με το εξαιρετικής αισθη-
τικής και ανυπολόγιστης αξίας 
ξύλινο τέμπλο του, που χρονο-
λογείται το 1861. Αρχιτεκτονικό 
ενδιαφέρον παρουσιάζει και το 
Παλιό Γυμνάσιο του Σουφλίου. 
Ένα νεοκλασικό κτήριο χτισμένο 
το 1870-1880, που αρχικά στέ-
γαζε το Γαλλικό Τελωνείο, στη 
συνέχεια το Γυμνάσιο της πόλης 
και σήμερα την Δημοτική Βιβλι-
οθήκη.

Ολοκληρώσαμε την γνωριμία 
μας με το Σουφλί και το μετάξι, 
με επίσκεψή μας στο επιβλητικό 
συγκρότημα του μεταξουργείου 
Τζιβρέ, στην είσοδο της πόλης. 
Κτίστηκε το 1910 από τον Ιταλό 
αρχιτέκτονα Ceriano και αποτε-
λούσε το βασικότερο βιομηχα-
νικό συγκρότημα της περιοχής 
για δεκαετίες ολόκληρες. Απο-
τελείται από 13 κτίσματα, από 
τα οποία εντυπωσιάζουν η τριώ-
ροφη αποθήκη κουκουλιών -με 
ξύλινα κρεβάτια σ’ όλο το ύψος 
της- αναπηνιστήριο, ξηραντήριο, 
υφαντήριο κ.α. Ο δήμος Σουφλί-
ου φιλοδοξεί να το λειτουργήσει 
ως Τεχνολογικό Μουσείο και Πο-
λύκεντρο.

Στο κέντρο της πόλης βρή-
καμε -και εννοείται πως αγορά-
σαμε- καταστήματα με προϊόντα 

από μετάξι (κεντήματα, υφαντά, 
ρούχα, αξεσουρά κ.α.). Πραγμα-
τικά οι Σουφλιώτες δημιουργούν 
έργα τέχνης από μετάξι.

Παραδοσιακά προϊόντα 
που ξεχωρίζουν

Η πόλη φημίζεται επίσης για 
το κρασί της, το τσίπουρο και τα 
παραδοσιακά αλλαντικά της, κυ-
ρίως λουκάνικα, καβουρμά και 
μπάμπω που θεωρείται το κο-
ρυφαίο θρακιώτικο παραδοσι-
ακό έδεσμα. Βρήκαμε επίσης 
ντόπια μελισσοκομικά και γα-
λακτοκομικά προϊόντα, καθώς 
και ξηρούς καρπούς που ξεχω-
ρίζουν. Στην οργανωμένη ιστοσε-
λίδα της Ένωσης Επαγγελματιών 
Σουφλίου (www.visitsoufli.com) 
θα βρείτε πληροφορίες για όλα 
τα τοπικά προϊόντα της που συ-
μπληρώνουν το κορυφαίο brand 
της περιοχής.

Παγκόσμιος προορισμός
«Το Σουφλί δεν είναι η «πινέ-

ζα» του ελληνικού χαρτί, κάτι που 
λέγονταν μέχρι πρότινος αποδί-
δοντας την αρνητική χροιά της 
απομόνωσης. Η περιοχή μας πλέ-
ον τοποθετείται στον παγκόσμιο 
χάρτη του τουριστικού ενδιαφέ-
ροντος με τη σημαντική διάκρι-
ση που απέσπασε στον διαγωνι-
σμό του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Τουρισμού (ΠΟΤ) «Βest Tourism 
Villages». Αυτό το κατάφερε εξαι-
τίας ακριβώς της μοναδικότητάς 
του τόπου μας. Ο συνδυασμός 
της γενναιόδωρης φύσης, το δά-
σος της Δαδιάς με τα αρπακτικά 
πουλιά, το μετάξι και η ιδιαίτερη 
αρχιτεκτονική της πόλης που το 
συνοδεύει, τα θρησκευτικά μνη-
μεία, μουσουλμανικά και χριστια-
νικά, οι γεύσεις και η ζεστασιά 
των ανθρώπων» λέει ο δήμαρ-
χος Σουφλίου κ. Παναγιώτης Κα-
λακίκος.
Δημοσιεύθηκε 
στο travel.gr

Στο «παγκόσμιο» Σουφλί 
του μεταξιού και των γεύσεων 

ΑΦΙΈΡΏΜΑ: ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ 
ΤΑΞΙΔΙΏΤΙΚΗ ΈΜΠΈΙΡΙΑ    

Το Σουφλί είναι η πρώτη ελληνική 
πόλη που ανακηρύχθηκε «Best 
Tourism Village» από τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Τουρισμού


