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Βενζίνη: Πάνω από τα 2 ευρώ η 
αμόλυβδη στα μεγάλα αστικά κέντρα

«Στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ υψηλοί οι φόροι 
κατανάλωσης, έχουμε την τρίτη ακριβότερη βενζίνης 

την Ευρώπη» δήλωσε ο πρόεδρος Ομοσπονδίας 
Βενζινοπωλών ▶ 6

Προσποιήθηκε 
υπάλληλο 
της Λέσχης 

Αξιωματικών και 
εξαπάτησε πολίτη

Αλεξανδρούπολη: 
Δεν έχουν τέλος οι 

τηλεφωνικές απάτες

▶ 7

Νέες, συναρπαστικές 
προβολές στον 
Κινηματογράφο 

«Ηλύσια» 

Το πρόγραμμα 
προβολών έως και την 

ερχόμενη Τετάρτη

Μεγάλη δωρεά Ιδρύματος Λάτση και 
Ένωσης Εφοπλιστών για το ΠΓΝΑ

Εξασφάλισαν εξοπλισμό αξίας 90.000 ευρώ για το τμήμα 
Νεογνών. Σημαντική προσφορά και από τον Σύλλογο 

Ορεστιαδιτών «Ορέστης» για την κάλυψη αναγκών και την 
βελτίωση υποδομών του ▶ 5▶ 13

● Αύξηση των καταθέσεων 
τα τελευταία δύο χρόνια στο 
νομό μας, σύμφωνα με τα 
στοιχεία της Τράπεζας της 
Ελλάδος

● Εν μέσω πανδημίας, όχι 
μόνο δεν εμφανίζουν απώ-
λειες στις καταθέσεις τους, 
αλλά, αντιθέτως, από τον 
Δεκέμβριο του 2019, μέχρι 
τον Ιούνιο του 2021, παρα-
τηρείται μία μικρή, αλλά δι-
αρκής αύξηση. 

● Την ίδια στιγμή, παραμέ-
νει η φτωχότερη Περιφέ-
ρεια η Ανατολική Μακεδο-
νία και Θράκη, σύμφωνα με 
τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για 
το 2019

● Δημόσιοι υπάλληλοι, 
εμπόριο και εστίαση συμβά-
λουν περισσότερο στο κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ των κατοίκων, 
ενώ ο αγροτικός τομέας εί-
ναι ουραγός 

Αιτήσεις για επιχορήγηση Αιτήσεις για επιχορήγηση 
αθλητικών συλλόγων στο αθλητικών συλλόγων στο 
Δήμο ΟρεστιάδαςΔήμο Ορεστιάδας

Και πάλι … 500 τα ημερήσια Και πάλι … 500 τα ημερήσια 
κρούσματα στον Έβρο  κρούσματα στον Έβρο  ▶ 3

Νοσηλευτική Σχολή 
Διδυμοτείχου: Ομαλοποιήθηκε 

η λειτουργία της 

Μαθήματα δια ζώσης & επιστροφή των φοιτητών, 
καλύφθηκαν τα μαθήματα όλων των εξαμήνων, ενώ 

η εξεταστική περίοδος διεξάγεται κανονικά.

▶ 4

▶ 7 7

Πάνω από 1,5 δισ. ευρώ 
έχουν στις τράπεζες 
οι Εβρίτες ▶ 8, 9
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1830
Υπογράφονται τα Πρωτόκολλα του 
Λονδίνου από τις τρεις Μεγάλες 
Δυνάμεις (Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία), με 
τα οποία προβλέπεται η δημιουργία 
ανεξάρτητου Ελληνικού Κράτους με 
οροθετική γραμμή προς Δυσμάς τον 
Αχελώο ποταμό και προς Βορράν 
το όρος Οίτη. Ορίζεται επίσης ότι 
καθεστώς τού νέου κράτους θα 
είναι η κληρονομική μοναρχία, ενώ 
το Στέμμα τού κράτους προσφέρθηκε 
στον πρίγκιπα Λεοπόλδο τού 
γερμανικού κρατιδίου τού Σαξ-
Κόμπουργκ, ο οποίος, ωστόσο, 
αρνήθηκε να ανέλθει στον ελληνικό 
θρόνο. 

1908
Ο Γιώργος Καλαφάτης ιδρύει τον 
Ποδοσφαιρικό Όμιλο Αθηνών (ΠΟΑ), 
μετέπειτα Παναθηναϊκό.

1959
Τρεις από τους πρωτοπόρους του 
ροκ εν ρολ, ο Μπάντι Χόλι, ο Ρίτσι 
Βάλενς και ο Τζάιλς «Μπιγκ Μπόπερ» 
Ρίτσαρντσον, σκοτώνονται σε 
αεροπορικό δυστύχημα, στην Αϊόβα 
των ΗΠΑ. Το συμβάν θα μείνει στην 
ιστορία ως «Η μέρα που πέθανε η 
μουσική».

1966
Προσεληνώνεται το μη επανδρωμένο 
σοβιετικό διαστημόπλοιο «Λούνα 9». 
Είναι η πρώτη ομαλή προσεδάφιση 
στη Σελήνη, που άνοιξε τον δρόμο 
για τις επανδρωμένες πτήσεις των 
Αμερικανών.

1991
Το ιστορικό και επιδραστικό 
Κομμουνιστικό Κόμμα της Ιταλίας 
(PCI), που ιδρύθηκε το 1921 από 
τον Αντόνιο Γκράμσι, διασπάται σε 
Δημοκρατικό Κόμμα της Αριστεράς 
και Κόμμα της Κομμουνιστικής 
Επανίδρυσης.

2006
Αποκαλύπτεται ο μυστηριώδης 
θάνατος ενός στελέχους της 
Vodafone και δίνει διαστάσεις 
θρίλερ στην πολύκροτη υπόθεση 
των τηλεφωνικών υποκλοπών. 
Πρόκειται για την αυτοκτονία, 
σύμφωνα με τις αρχές, του Κώστα 
Τσαλικίδη, στελέχους στην ασφάλεια 
του λογισμικού της εταιρείας, η 
οποία διαπράχθηκε δύο ημέρες 
μετά την εσωτερική ανακάλυψη 
της υποκλοπής και την περίεργη 
διαγραφή του λογισμικού με εντολή 
του διευθύνοντα συμβούλου της 
εταιρίας, Γιώργου Κορωνιά.

2 ΑΠΟΨΕΙΣ
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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
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Εβρίτης επιστήμονας ταυτοποίησε νέο μηχανισμό-
κλειδί για τη θεραπεία του Πάρκινσον

Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του 
Μπέργκεν στη Νορβηγία, με επικεφαλής τον 
Εβρίτη Χαράλαμπο Τζούλη, προτείνουν έναν 
διαφορετικό δρόμο για την αντιμετώπιση του 
Πάρκινσον, πιστεύοντας ότι το μυστικό για τη 
νόσο βρίσκεται στα μιτοχόνδρια. Τα ευρήμα-
τα μπορεί να οδηγήσουν σε μια μελλοντική 
θεραπεία για την νόσο που επηρεάζει παγκο-
σμίως περισσότερους από 10 εκατομμύρια 
ανθρώπους. 

Η σχετική δημοσίευση της μελέτης έγινε 
στο περιοδικό Nature Communications. Επι-
κεφαλής της έρευνας είναι ο Αλεξανδρουπο-
λίτης νευρολόγος Χαράλαμπος Τζούλης, γιος 
του αείμνηστου καθηγητή Θανάση Τζούλη.

Είναι επίσης επικεφαλής της ερευνητικής 
ομάδας «Μεταγραφική Επιστήμη στο νευ-
ρο εκφυλισμό και τη γήρανση» με βασική 
στόχευση τη διευκρίνιση της αιτιολογίας της 
νόσου του Πάρκινσον και την ανάπτυξη νέ-
ων θεραπειών.

3
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«Δε γυρνάς πίσω. Δεν ξαναπατάω γήπεδο. Τους σιχάθηκα. Σιχαθείτε τους και αγαπήστε τις ιδέες 
σας όχι τα γούστα τους». Με αυτά τα λόγια γραμμένα σε ένα χαρτί πλάι σε ένα κασκόλ του ΠΑΟΚ, 
φίλαθλος των ασπρόμαυρων απέτισε τον δικό του φόρο τιμής στο σημείο που δολοφονήθηκε ο 
19χρονος Άλκης από δολοφονική επίθεση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Eurostat, η ανεργία έπεσε 
από το 17,3%, που ήταν το 
καλοκαίρι του 2019, στο 
12,7% τον περασμένο Δε-
κέμβριο, συνεχίζοντας την 
πτωτική πορεία όλων των 
τελευταίων μηνών..

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Είπαν

Η Ελλάδα παραμένει στην 
πρώτη θέση στην ανεργία των 
νέων στις ηλικίες 17-24, οι μι-
σθοί στη χώρα μας είναι από 
τους χαμηλότερους στην ΕΕ, 
και οι τιμές των ενοικίων πα-
ραμένουν απλησίαστες για τα 
νέα ζευγάρια.

Α. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Ν. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ

Photo   Shoot

Μικρογνωμικά

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας 
Υγείας ανακοίνωσε το απόγευμα της 
Τετάρτης (02/02) ότι τα εργαστηρια-
κά επιβεβαιωμένα νέα κρούσματα του 
κορωνοϊού είναι 18.825, εκ των οποί-
ων 496 εντοπίστηκαν στον Έβρο. Το Rt 
για την επικράτεια βάσει των κρουσμά-
των εκτιμάται σε 1.01 (95% ΔΕ: 0.91 – 
1.10). Η κατανομή των νέων κρουσμά-
των σήμερα του κορονοϊού στην ΑΜΘ, 
ανά περιφερειακή ενότητα, είναι η εξής:

• Δράμα 150
• Έβρος 496
• Καβάλα 219
• Ξάνθη 221
• Ροδόπη 345
 Οι νέοι θάνατοι ασθενών με 

COVID-19 είναι 106, ενώ από την έναρ-
ξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συ-
νολικά 23.721 θάνατοι. Το 95.1% εί-
χε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 
ετών και άνω. Ο αριθμός των ασθε-
νών που νοσηλεύονται διασωληνωμέ-
νοι είναι 561 (62.4% άνδρες). Η διάμε-
ση ηλικία τους είναι 66 έτη. To 84.0% 
έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 

ετών και άνω. Μεταξύ των ασθενών 
που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 
440 (78.43%) είναι ανεμβολίαστοι ή με-
ρικώς εμβολιασμένοι και 121 (21.57%) 
είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Από την 
αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από 
τις ΜΕΘ 4.060 ασθενείς.

Οι εισαγωγές νέων ασθενών 
Covid-19 στα νοσοκομεία της επικρά-
τειας είναι 521 (ημερήσια μεταβολή 
+14.76%). Ο μέσος όρος εισαγωγών 
του επταημέρου είναι 454 ασθενείς.

Γ.Π.

Και πάλι … 500 τα ημερήσια 
κρούσματα στον Έβρο

Το στεφάνι της οικογένειας της Ελένης

Κινητοποιήσεις στην Ορεστιάδα
Περιθώριο αναμονής μέχρι σήμερα, 

το αργότερο, έδωσε το δημοτικό συμ-
βούλιο Ορεστιάδας, που περιμένει απά-
ντηση στη νέα πρόσκληση που απηύ-
θυνε την περασμένη Παρασκευή στον 
υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Τάκη 
Θοεδωρικάκο, να ορίσει εάν και πότε θα 
συμμετάσχει σε συνεδρίαση του δημο-
τικού συμβουλίου, προκειμένου να ενη-
μερώσει για τα σχέδια επέκτασης του 

ΠΡΟΚΕΚΑ στο Φυλάκιο. Εάν η πρόσκλη-
ση αγνοηθεί, όπως επισημάνθηκε κατά 
τη χθεσινή συνεδρίαση, θα ακολουθή-
σει επίσκεψη επιτροπής στην Αθήνα, με 
σκοπό να γίνει εκεί η συνάντηση με τον 
αρμόδιο υπουργό. Παράλληλα, ξεκινά 
και η προετοιμασία συλλαλητηρίου δι-
αμαρτυρίας, την οργάνωση της οποίας 
θα αναλάβουν οι πρόεδροι των κοινο-
τήτων του δήμου Ορεστιάδας. 

ΕΡΤ Ορεστιάδας

Τα φασιστοειδή ξερνάνε πάλι των 
εμετό τους στα social επειδή ο 23χρο-
νος σεσημασμένος χούλιγκαν που σκό-
τωσε τον Άλκη μαζί με την ανεγκέφαλη 
παρέα οργανωμένων δολοφόνων, είναι 
αλβανικής καταγωγής. 

Τα ίδια φασιστοειδή που σηκώνουν 
το λάβαρο του δήθεν πατριωτισμού σε 
κάθε ευκαιρία, που αυτοπροσδιορίζο-
νται ως Μακεδονομάχοι και υπερέλλη-
νες ανώτερης υφής, είναι οι ίδιοι που 
καταδίκασαν ως βίζιτα τη Γεωργία από 
τη πρώτη στιγμή, και αναρωτιούνταν 
για το τι φορούσε η Τοπαλούδη και η 

κάθε Τοπαλούδη και τι γύρευε στο σπίτι 
των φονιάδων της. 

Έτσι έκαναν πάντα και έτσι θα συ-
νεχίσουν να κάνουν, πολύ απλά γιατί 
αισθάνονται πιο κοντά στον θύτη, πα-
ρά στο θύμα.

Το στεφάνι της οικογένειας της Ελέ-
νης, στη κηδεία του Άλκη, απάντηση σε 
όσους βλέπουν έθνη, χρώματα και φυ-
λές πίσω από το μίσος. 

Βουλώστε τις φωνές τους με αλ-
ληλεγγύη. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
Χρήστος ∆εμέτης

Κάποτε θα γελούσαμε
Το Ράδιο Θεσσαλονίκη βρέθηκε στο 

σημείο που έλαβε χώρα η δολοφονία 
του 19χρονου Άλκη, με τις μαρτυρίες 
κατοίκων της περιοχής να συγκλονίζουν. 
«Μένω σε πολυκατοικία στην οδό Πλα-
στήρα. Λίγο μετά τις 00:40 ακούω θορύ-
βους και βγαίνω στο μπαλκόνι. Φοβήθη-
κα, γιατί είχα το μηχανάκι μου από κάτω. 
Βλέπω να βγαίνουν άτομα από μαγαζί 
εστίασης, να παίρνουν ένα σκαμπό και 
να χτυπάνε ένα λευκό αυτοκίνητο. Έχω 

την αίσθηση ότι ήταν CITROEN C3. Είδα 
τρία άτομα να φεύγουνε για να ξεφύ-
γουν από κάτι», σημειώνει χαρακτηρι-
στικά μάρτυρας. Και προσθέτει: «Συμ-
βαίνουν πολύ συχνά τέτοια επεισόδια. 
Έχω ασπρόμαυρο σκύλο και… φοβάμαι 
να βγω έξω, για να μη μου επιτεθούν». 
Κάποτε, με αυτό το τελευταίο, για τον 
ασπρόμαυρο σκύλο, μπορεί και να γε-
λούσαμε και να το χαρακτηρίζαμε ως 
υπερβολή. Σήμερα; Γελάει  κανείς;
Κ.Η. 
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Ομαλοποιήθηκε η λειτουργία της Νοση-
λευτικής σχολής Διδυμοτείχου παράρτημα 
ΔΙΠΑΕ μετα τις τελευταίες επισημάνσεις 
περί απουσίας καθηγητών για την διενέρ-
γεια των μαθημάτων αλλά και των εξε-
τάσεων σύμφωνα με νεότερες δηλώσεις 
που έκανε ο καθηγητής της σχολής Κώ-
στας Βαφειάδης στην ΕΡΤ Ορεστιάδας.

Σύμφωνα με τον ίδιο για πρώτη φορά 
καλύφθηκαν τα μαθήματα όλων των εξα-
μήνων , ενώ η εξεταστική περίοδος διε-
ξάγεται κανονικά.

Διευκρίνισε δε ότι θα υπάρξει παράτα-
ση αυτής, κατά δυο εβδομάδες, εξαιτίας 
της καθυστέρησης διορισμού ορισμένων 
καθηγητών στη σχολή.

«Είναι απορίας άξιο τόνισε με έμφαση 
«πως όταν πηγαίνουν όλα καλά κανείς δεν 
ενδιαφέρεται να τα προβάλλει».

Τα περισσότερα μαθήματα στη σχολή 
πραγματοποιούνται δια ζώσης εκτός ορι-
σμένων θεωρητικών, ενώ στα μαθήματα 
ένταξης στην ΠΕ κατηγορία των πτυχιού-
χων ΤΕ, διδάσκονται τα 7 από τα 9 μαθή-

ματα, ενώ έχουν προκηρυχθεί μέσω ΕΣΠΑ  
οι θέσεις για τα υπόλοιπα 2.

«Δεν υπάρχει δικαιολογία για κανέναν 
φοιτητή, τόνισε ο κ. Βαφειάδης, διαβεβαι-
ώνοντας πως και τα μαθήματα του εαρινού 
εξαμήνου θα πραγματοποιηθούν κανονικά. 
Άλλωστε πολλοί φοιτητές επιστρέφουν 
επειδή κάποιοι καθηγητές επιμένουμε στη 
δια ζώσης διδασκαλία.

Στο σημείο αυτό αναφέρθηκε στους 
φοιτητές που έχουν φύγει από την περι-
οχή προς το εξωτερικό κυρίως, εξαιτίας 
των εξ αποστάσεως μαθημάτων λόγω 
της πανδημίας, στέλνοντας τους το μήνυ-
μα ότι δεν μπορεί αυτό να συνεχισθεί. «Η 
λογική αυτή πρέπει να σταματήσει τόνισε 
δεν γίνεται να πάρεις πτυχίο χωρίς φυσι-
κή παρουσία. Πέραν των 2-3 απουσιών 
στα 13 μαθήματα θεωρείται ότι δεν τα 
παρακολουθούν και κατά συνέπεια δεν 
μπορούν να τα δώσουν. Όσοι μας ακούν 
να ετοιμάζονται για το εαρινό εξάμηνο να 
επιστρέψουν” κατέληξε χαρακτηριστικά.
EΡΤ Ορεστιάδας

Νοσηλευτική 
Σχολή 
∆ιδυμοτείχου: 
Ομαλοποιήθηκε 
η λειτουργία της 

ΜΑΘΉΜΑΤΑ ΔΙΑ ΖΏΣΉΣ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ 
ΤΏΝ ΦΟΙΤΉΤΏΝ
                               
Σύμφωνα με τον καθηγητή της σχολής Κώστα Βαφειάδη για 
πρώτη φορά καλύφθηκαν τα μαθήματα όλων των εξαμήνων, 
ενώ η εξεταστική περίοδος διεξάγεται κανονικά.

Την τελευταία εβδομάδα, 
24-30/01/22, στην Αλε-
ξανδρούπολη, το μέσο 
εβδομαδιαίο ιικό φορτίο 
των αστικών λυμάτων πα-
ρέμεινε σταθερό (-8%) σε 
σχέση με την προηγούμενη 
εβδομάδα.

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Αναβλήθηκε η προ-
γραμματισμένη 
γενική συνέλευ-
ση του Συλλόγου 
Μουσικών Ορεστι-
άδας, λόγω χαμη-
λής προσέλευσης. 
Ο Σύλλογος Μου-
σικών και Φίλων 
Μουσικής Νέας Ορεστιάδας ‘‘Δημητρός Αραμπατζής’’ προσκαλεί τα 
μέλη και τους φίλους του σε Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση 
την Κυριακή 06 Φεβρουαρίου στις 12:00 το πρωί στα παλιά δικαστή-
ρια Νέας Ορεστιάδας. (ακροατήριο) στη διεύθυνση: Εθνομαρτύρων και 
Μεγάλου Αλεξάνδρου γωνία.

Οι μαθητές του 5ου Γυμνασίου Αλεξαν-
δρούπολης, ανταποκρινόμενοι με χαρά 
στο κάλεσμα των καθηγητών τους για 
συγκέντρωση υλικού (βιβλίων, σχολι-

κών βοηθημάτων, επιτραπέζιων παι-
χνιδιών, υλικών ζωγραφικής και άλ-
λων αναλώσιμων) που θα καλύψουν 
ανάγκες σε Νηπιαγωγεία και Δημοτι-
κά των πυρόπληκτων περιοχών της Β. 
Εύβοιας, συγκεντρώνουν εδώ και λίγο 
καιρό τα ανάλογα είδη. Τα πρώτα δύο 
δέματα έχουν αποσταλεί ήδη σε αντί-
στοιχα Νηπιαγωγεία

Χιονοπτώσεις, κυρίως 
στις πιο ορεινές περι-
οχές του βορείου και 
κεντρικού Έβρου ση-
μειώθηκαν εχθές, χω-
ρίς, ωστόσο, να προ-
καλούνται σοβαρά 
προβλήματα ή απο-
κλεισμοί οικισμών. 
Κλειστά έμειναν σή-
μερα τα σχολεία στο 
Μεγάλο Δέρειο, τη 
Σιδηρώ, τη Ρούσσα 
και το Σιδηροχώρι 
του δήμου Σουφλί-
ου. (ΕΡΤ)

σύντομεςειδήσεις
στον Έβρο

ΣΟΥΦΛΙ

1

2

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 

Ο Δήμος Σαμοθράκης και το Κέντρο Κοινότητας στα 
πλαίσια των Ιατρικών δράσεων του Κοινωνικού Ια-
τρείου του Δήμου, οργανώνει δωρεάν ιατρικές εξε-
τάσεις για τα παιδιά του νησιού, από Ορθοδοντι-
κό Ιατρό. Παρακαλούνται οι γονείς που θέλουν να 
εξεταστούν τα τέκνα τους, να δηλώσουν εγγραφή 
στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου. Οι γονείς που 
έχουν εκδηλώσει ήδη ενδιαφέρον θα ειδοποιηθούν 
τηλεφωνικά για το ραντεβού τους. Οι εξετάσεις θα 
πραγματοποιηθούν το Σάββατο 12 Φεβρουαρίου στο 
Πνευματικό Κέντρο της Χώρας. Για ραντεβού καλεί-
τε στο Κέντρο Κοινότητας, στο 25510 98097,έως 
και Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου από τις 09:00 π.μ. 
έως τις 14:00 μ.μ.

www.gnomionline.grwww.gnomionline.gr

Η ΓΝΩΜΗ στο ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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Τις τελευταίες εξελίξεις μετά την 
απόφαση του Λιμεναρχείου και μετά 
από σχετικό αίτημα του ΟΛΑ,  να απα-
γορευτεί κάθε είδους αλιεία σε όλους 
τους χώρους του λιμανιού, σχολιάζει 
η παράταξη της Λαϊκής Συσπείρωσης 
του Δήμου Αλεξανδρούπολης.  

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνω-
ση, οι ισχυρισμοί του ΟΛΑ είναι αστεί-
οι, επισημαίνοντας πως, πλέον, στο 
λιμάνι, “επιχειρηματίες, διακινητές, 
νατοϊκοί δολοφόνοι είναι ευπρόσδε-
κτοι” ενώ “πολίτες, ψαράδες, αθλού-
μενοι είναι ανεπιθύμητοι!”

Αναλυτικότερα:
“Τη «σκηνοθετική» σκυτάλη δίνει η 

μία κυβέρνηση στην άλλη χωρίς κα-
μία εξαίρεση, και οι δημοτικές αρχές 
«σφάζονται» για το ποια θα ικανο-
ποιήσει περισσότερο τον παραγω-
γό της και θα διεκδικήσει το χρυσό 
αγαλματίδιο…

Η πρόσφατη απαγόρευση της αλι-
είας στους χώρους του λιμανιού προ-
σθέτει ένα ακόμα επεισόδιο στο σί-
ριαλ της ιδιωτικοποίησης και δείχνει 
ακόμα πιο φανερά τι λιμάνι ονειρεύ-
ονται και για ποιον.

Από την ιδιωτικοποίηση του χώ-

ρου στάθμευσης και τη μετακίνηση 
της λαϊκής αγοράς, την υποβάθμιση 
και την ανεργία των εργαζόμενων 
φορτοεκφορτωτών, την απαγόρευ-
ση των παράκτιων ψαράδων και των 
δραστηριοτήτων τους τώρα τους πει-
ράζει και το ψάρεμα στο λιμάνι. Αυτό 
που μένει είναι η ολική απαγόρευση 
αύριο μεθαύριο της εισόδου στο λι-
μάνι να ξεμπερδεύουν…

Οι ισχυρισμοί του ΟΛΑ είναι αν μη 
τι άλλο αστείοι:

-όταν αναφέρονται στην ασφάλεια 
των πολιτών ας αναλογιστούν τις τε-
ράστιες ευθύνες που έχουν αναλάβει 
από περιβαντολογικής πλευράς και 
το τι θα σημαίνει για τις θάλασσες 
της περιοχής από τη μια ο πλωτός 
σταθμός ανεφοδιασμού υγροποιη-
μένου αερίου , από την άλλη τα δε-
κάδες πλοία που θα εξυπηρετούνται 
και παράλληλα η στρατιωτικοποίηση 
του λιμανιού. Αν από αυτό το σκηνικό 
ο ΟΛΑ βλέπει τον κίνδυνο στα αγκί-
στρια, τα δολώματα και τις πετονιές 
που καταλήγουν στον πυθμένα ση-
κώνουμε τα χέρια ψηλά.

-όταν αναφέρονται στα ατυχήμα-
τα ας αναλογιστούν τι συμβαίνει στα 

υπόλοιπα λιμάνια της χώρας και με 
το πρόσφατο θανατηφόρο ατύχημα 
στην COSCO στο λιμάνι του Πειραιά. 
Τα ατυχήματα δεν προκαλούνται από 
τις πετονιές των ψαράδων αλλά από 
την υπερεκμετάλλευση των εργαζο-
μένων, από τα τσακισμένα εργασιακά 
δικαιώματα και τους όρους δουλειάς 
που στρώνουν για να καρποφορήσει 
η «ανάπτυξη».

…«ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας 
του λιμένα»…Έχουν καθαρό ποιους 
θέλουν και ποιους δεν θέλουν στο 
λιμάνι. – Επιχειρηματίες, διακινητές, 
νατοϊκοί δολοφόνοι… ευπρόσδεκτοι!

– Πολίτες, ψαράδες, αθλούμενοι… 
ανεπιθύμητοι!

Επίσης είναι τουλάχιστον αφελής 
η ανάγνωση πως αυτές οι αποφά-
σεις είναι άσχετες με την παρουσία 
των αμερικανικών στρατευμάτων στο 
λιμάνι. Προφανώς και η εμβάθυνση 
των σχέσεων θα αλλάξει εντελώς την 
εικόνα του λιμανιού, βλ. Σούδα και 
ακόμα χειρότερα καθώς είναι γνω-
στό πως οι Αμερικάνοι σχεδιάζουν να 
μεταφέρουν όγκο δραστηριοτήτων 
από τη βάση τους στο Ιντζιρλίκ όπου 
έχουν «φιλοξενηθεί» και πυρηνικά.

Όποιος έχει επισκεφτεί λιμάνι ανά-
λογων εμπορικών και στρατιωτικών 
προδιαγραφών αυτό που θα θυμάται 
θα είναι τα κάγκελα και το απροσπέ-
λαστο. Η διαφορά όμως, μία ουσια-

στική διαφορά, είναι πως εδώ μιλάμε 
για το κέντρο της πόλης και για μια 
περιοχή ουσιαστική για την καθημε-
ρινότητα των πολιτών. Για ένα λιμά-
νι λίγα μέτρα από χώρους άθλησης, 
χώρους ψυχαγωγίας μικρών παιδιών 
και από πλήθος καταστημάτων εστί-
ασης και όχι μόνο. Πως θα συνδυά-
σουν όλα αυτά μαζί με ελικόπτερα, 
τάνκερ, βόμβες, φράχτες κ.α. μόνο 
αυτοί γνωρίζουν.

Από τις βεβαιώσεις των προηγού-
μενων χρόνων πως καμιά βάση δεν 
σχεδιάζεται στο λιμάνι της Αλεξαν-
δρούπολης και πως αυτά είναι σενά-
ρια, έχουμε φτάσει στα πανηγύρια για 
τη μετατροπή της πόλης σε νατοϊκό 
στρατηγείο και από τις δηλώσεις πως 
θα είναι απλώς μια συμμαχική συ-
νεργασία φτάνουμε στις προχθεσινές 
δηλώσεις του στενού συνεργάτη του 
Μπάιντεν, Μάικλ Κάρπεντερ, για το 
ρόλο που θέλουν να παίξει το λιμάνι 
της Αλεξανδρούπολης στην ένταση 
που υπάρχει στην ανατολική Ευρώπη.

Καλούμε κάθε δημότη να πάρει 
θέση ενάντια στην πλήρη παράδο-
ση του λιμανιού σε επιχειρηματίες 
και νατοϊκούς. Είναι ώρα ο λαός να 
πάρει την υπόθεση στα χέρια του, να 
μην παραμένει θεατής στο ξεπούλη-
μα του μόχθου του, της περιουσίας 
του, της ζωής του.

ΛΙΜΑΝΙΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟ-
ΡΕΣ ΛΑΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ”
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Της Κικής Ηπειρώτου
Σε μία μεγάλη δωρεά προς 

το Πανεπιστημιακό Γενικό Νο-
σοκομείο Αλεξανδρούπολης 
προχωρούν από κοινού το Κοι-
νωφελές Ίδρυμα Λάτση και η 
Εταιρεία Κοινωνικής Προσφο-
ράς Ελληνικού Εφοπλισμού 
ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ. Θα προσφέρουν 
εξοπλισμό για τις ανάγκες του 
Νεογνολογικού Τμήματος και 
της Μονάδας Εντατικής Νοση-
λείας Νεογνών του νοσοκομεί-
ου, με κόστος που αγγίζει τις 
90.000 ευρώ.

Η σύμβαση για τη δωρεά, 
μεταξύ των δωρεοδόχων και 
του Νοσοκομείου, υπεγρά-
φη τον περασμένο Ιούλιο και 
έλαβε τελική έγκριση στις 
31/1/2022 από τους Υπουρ-
γούς Οικονομικών Χρήστο 
Σταϊκούρα, τον Υφυπουργό 
Οικονομικών Απόστολο Βε-
συρόπουλο και την αναπλη-
ρώτρια Υπουργό Υγείας Αση-
μίνα Γκάγκα.

Πέρα από τους δύο προα-

ναφερθέντες φορείς, τη δωρεά 
υπογράφουν και οι εταιρείες 
DRAEGER HELLAS και Βιο-
προμηθευτική.  

Ο εξοπλισμός με τον οποίο 
θα ενισχυθεί το Νεογνολογικό 
Τμήμα και η Μονάδα Εντατικής 
Νοσηλείας Νεογνών του νο-
σοκομείου μας περιλαμβάνει:

προμηθευτών, με αντικείμε-
νο την δωρεά:

- ένα Νεογνικό Αναπνευ-
στήρα Babylog VN600,

- μία Θερμοκοιτίδα υβριδι-
κού τύπου συμπεριλαμβανο-
μένου στατώ ορού και λογι-
σμικού Davelopmental Care 
Babyleo TN500

- ένα μηχάνημα χορήγησης 
NO EKU NO-A με αισθητήρια 
ροής και

- ένα μηχάνημα ηλεκτροε-
γκεφαλογραφήματος (a-EEG) 
Unique - CFM

Σημαντική δωρεά του 
Συλλόγου Ορεστιαδιτών 
«Ορέστης» 

Σύλλογοι, φορείς, εταιρεί-
ες, μεμονωμένοι ιδιώτες, κατά 
καιρούς, ενισχύουν με τις μι-
κρές ή μεγάλες δωρεές τους τη 
λειτουργία του Πανεπιστημια-
κού Γενιού Νοσοκομείου Αλε-
ξανδρούπολης, καλύπτοντας 
αρκετές από τις πολλές ανά-
γκες του, είτε σε υλικοτεχνικό 
εξοπλισμό είτε συμβάλλοντας 
στη βελτίωση των υποδομών.  

Εξάλλου, στο τερατώδες 
κτιριακό συγκρότημα της Δρα-
γάνας, που λειτουργεί από το 
2003, υπάρχουν πολλές κα-
κοτεχνίες, ενώ δεν έχει γίνει 

ποτέ μία ολοκληρωμένη πα-
ρέμβαση συντήρησής του, πέ-
ρα από κάποιες μεμονωμένες 
ενέργειες που δεν λύνουν σε 
βάθος χρόνου τα προβλήματα. 
Πρόσφατα, σε δηλώσεις του 
στο zougla.gr, μετά από καταγ-
γελία πολίτη, ο Διοικητής του 
ΠΓΝΑ Βαγγέλης Ρούφος είχε 
αναφερθεί στις προσπάθειες 
της διοίκησης -η οποία ανέ-
λαβε πριν δύο χρόνια- να ερ-
γαστεί ως προς την βελτίωση 
των «ταλαιπωρημένων» εγκα-
ταστάσεων του νοσοκομείου. 
«Προφανώς και συνεχίζουν να 

υπάρχουν προβλήματα γιατί η 
κακοτεχνίες και η μη συντή-
ρηση τόσων χρόνων φέρνει 
πολλά προβλήματα στην επι-
φάνεια. Η σημερινή διοίκηση 
από την αρχή είδε την σοβαρό-
τητα των κτηριακών προβλη-
μάτων και την αναγκαιότητα 
των όποιων οικονομικών πα-
ρεμβάσεων. Προσπαθούμε να 
ανακαινίσουμε όσο το δυνα-
τόν περισσότερες κλινικές, να 
στεγανοποιήσουμε το κτήριο, 
αλλά είναι κάτι που δεν μπορεί 
να τελειώσει σε 1-2 χρόνια».

Αναγνωρίζοντας τα προ-

βλήματα του Νοσοκομείου και 
την αδυναμία του κράτους να 
το ενισχύσει ουσιαστικά, είναι 
πολλοί οι φορείς και οι πολί-
τες που το στήριξαν και το στη-
ρίζουν, διαχρονικά, μέσα από 
δωρεές τους. Από προμήθεια 
μηχανημάτων, επίπλων και λοι-
πού εξοπλισμού, μέχρι ανακαί-
νιση διάφορων χώρων, οι προ-
σφορές είναι διαρκείς.

Μία από αυτές, εγκρίθηκε 
πριν λίγες ημέρες από το Δι-
οικητικό Συμβούλιο του Νο-
σοκομείου. Ο λόγος για τον 
Σύλλογο Ορεστιαδιτών Αλε-
ξανδρούπολης & Περιφέρει-
ας «Ο ΟΡΕΣΤΗΣ» , που εξέ-
φρασε την επιθυμία του να 
προβεί στη δωρεά αντικατά-
στασης δαπέδων σε τρία δω-
μάτια της Μονάδας Ειδικών 
Λοιμώξεων (Μ.Ε.Λ) του Νο-
σοκομείου. Πρόκειται για μία 
πολύ σημαντική δωρεά, αφού, 
όπως είναι γνωστό, υπάρχουν 
σοβαρά προβλήματα στα δά-
πεδα σε πολλούς χώρους του 
νοσηλευτικού ιδρύματος, ενώ 
σε κάποια τμήματα έχει γίνει 
η αντικατάστασή τους. Η αντι-
κατάσταση των δαπέδων της 
ΜΕΛ θα ξεκινήσει άμεσα.

Επιπλέον, ο Νομαρχιακός 
Σύλλογος Ατόμων με Αναπη-
ρία Έβρου προχώρησε στην 
προσφορά υγειονομικού υλι-
κού για τις ανάγκες του Νο-
σοκομείου.

Μεγάλη δωρεά Ιδρύματος Λάτση και 
Ένωσης Εφοπλιστών για το ΠΓΝΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΑΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΑΞΙΑΣ 
90.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 
ΝΕΟΓΝΩΝ      
    
Σημαντική προσφορά και από τον 
Σύλλογο Ορεστιαδιτών «Ορέστης»

“Το σίριαλ «ανάπτυξης» του λιμανιού συνεχίζεται…
με απαγόρευση ψαρέματος”
Τις τελευταίες εξελίξεις σχολιάζει σε παρέμβασή 
της η παράταξη της Λαϊκής Συσπείρωσης 
Αλεξανδρούπολης
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Ανεβαίνουν συνέχεια οι τι-
μές στα καύσιμα, με την αμόλυ-
βδη να έχει περάσει τα 2 ευρώ 
στα μεγάλα αστικά κέντρα και 
τα 2,20 ευρώ στα νησιά. Αντί-
στοιχα πάνω από το 1,5 ευρώ 
ανά λίτρο κυμαίνεται το πετρέ-
λαιο κίνησης.

Τον τελευταίο χρόνο βιώ-
νουμε συνεχείς καθημερινές 
αυξήσεις από τα διυλιστήρια, 
είπε το πρωί μιλώντας στην 
ΕΡΤ ο πρόεδρος Ομοσπονδίας 

Βενζινοπωλών Ελλάδος Μι-
χάλης Κιούσης. Η βενζίνη έχει 
ακριβύνει 40 λεπτά το λίτρο 
από τον περασμένο Φεβρου-
άριο, τόνισε.

Στην Ελλάδα είναι πάρα πο-
λύ υψηλοί οι φόροι κατανά-
λωσης. Από το 2011 έχουμε 
τους υψηλότερους Ειδικούς 
Φόρους Κατανάλωσης στην 
Ευρώπη τόνισε ο κ. Κιούσης.

Προτείνουμε όταν αυξά-
νουν πολύ οι τιμές διεθνώς, 

να υπάρχει ένας μηχανισμός 
μείωσης του Ειδικού Φόρου 
Κατανάλωσης, ώστε να γίνεται 
η τιμή του καύσιμου προσιτή 
στον μέσο καταναλωτή.

Αν δεν υπήρχε ο φόβος του 
covid, αν δεν φοβόνταν ο κό-
σμος να χρησιμοποιήσει για τις 
μετακινήσεις του τα Μέσα Μα-
ζικής Μεταφοράς η κατανάλω-
ση καυσίμων από τα πρατήρια 
θα είχε πέσει κάτω από το μη-
δέν υποστήριξε.

Έχουμε την τρίτη ακριβότε-
ρη βενζίνης την Ευρώπη, είπε 
ο κ. Κιούσης Πιο ακριβή στην 
Ελλάδα η βενζίνη κι από την 
Γερμανία!

Η λύση του προβλήματος, 
κατά τον κ. Κιούση, είναι ότι 
πρέπει το καύσιμο να είναι προ-
σιτό στον μέσο Έλληνα κατανα-
λωτή, κι αυτό σήμερα θα επι-
τευχθεί μόνο με την μείωση του 
Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.
ertnews.gr

Βενζίνη: Πάνω από τα 2 ευρώ η 
αμόλυβδη στα μεγάλα αστικά κέντρα

ΑΝΕΒΑΙΝΟΥΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΟΙ ΤΙΜΕΣ 
ΣΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ    
    
«Στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ υψηλοί 
οι φόροι κατανάλωσης, έχουμε την 
τρίτη ακριβότερη βενζίνης την Ευρώπη» 
δήλωσε ο πρόεδρος Ομοσπονδίας 
Βενζινοπωλών

Ο Δήμος Σουφλίου ενημε-
ρώνει τους κατοίκους ότι επε-
κτείνεται η ρύθμιση για την 
επανασύνδεση του ηλεκτρικού 
ρεύματος για ευάλωτα νοικο-
κυριά, τα οποία έχουν αποσυν-
δεθεί από το δίκτυο παροχής 
ηλεκτρικής ενέργειας.

Συγκεκριμένα, στο πλαί-
σιο στήριξης των αδύνα-
μων νοικοκυριών και λαμβά-
νοντας υπόψη τις δυσμενείς 
επιπτώσεις από την πανδη-
μία Covid-19, η νέα Κοινή 
Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/
ΔΗΕ/53061/728/31.5.2021 
αφορά στην παροχή εφάπαξ 
ειδικού βοηθήματος για τη στή-
ριξη καταναλωτών με χαμηλά 

εισοδήματα, οι οποίοι έχουν 
αποσυνδεθεί από το δίκτυο πα-
ροχής ηλεκτρικής ενέργειας λό-
γω ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Απαραίτητες προϋποθέσεις:
-Οι αιτούντες να έχουν λη-

ξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι και 
τις 31/12/2021 και να έχουν 
αποσυνδεθεί από το δίκτυο 
παροχής ηλεκτρικής ενέργει-
ας λόγω ληξιπρόθεσμων οφει-
λών μέχρι τις 15/02/2022 και 
να παραμένουν αποσυνδεδε-
μένοι μέχρι την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας εξέτασης του 
αιτήματος.

-Η αποσύνδεση να έχει γίνει 
στην παροχή ρεύματος της κύ-
ριας κατοικίας -Ισχύουν οικονο-
μικά και περιουσιακά κριτήρια 
Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

1.Αίτηση η οποία επέχει θέ-
ση υπεύθυνης δήλωσης του νό-
μου 1599/1986 ως προς τα 
δηλωθέντα στοιχεία (διατίθεται 

από την υπηρεσία)
2.Αντίγραφο δήλωσης εισο-

δήματος φυσικών προσώπων 
(Ε1) του τελευταίου φορολο-
γικού έτους όλων των μελών 
του νοικοκυριού

3.Αντίγραφο δήλωσης στοι-
χείων ακινήτων (Ε9) όλων των 
μελών του νοικοκυριού, εφό-
σον προβλέπεται η υποχρέωση 
υποβολής της

4.Αντίγραφο πράξης διοι-
κητικού προσδιορισμού του 
φόρου εισοδήματος (εκκαθα-
ριστικό) του τελευταίου φορο-
λογικού έτους όλων των μελών 
του νοικοκυριού

5.Αντίγραφο πράξης διοικη-
τικού προσδιορισμού του Ενι-
αίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινή-
των (ΕΝ.Φ.Ι.Α) του τελευταίου 
φορολογικού έτους όλων των 
μελών του νοικοκυριού

6.Πιστοποιητικό οικογενεια-
κής κατάστασης, που εκδόθηκε 

το τελευταίο τρίμηνο
7.Αντίγραφο γνωμάτευσης 

πιστοποίησης αναπηρίας από 
ΚΕ.Π.Α για νοικοκυριό που στη 
σύνθεση του περιλαμβάνει και 
άτομο ή άτομα με αναπηρία 
εξήντα επτά τοις εκατό (67%) 
και άνω

8.Αντίγραφο βεβαίωσης του 
ασφαλιστικού φορέα ή Κρατι-
κού Νοσοκομείου, με την οποία 

πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οί-
κον χρήσης συσκευής μηχανι-
κής υποστήριξης απαραίτητης 
για τη ζωή ατόμου ή ατόμων 
που περιλαμβάνονται στην σύν-
θεση του νοικοκυριού Αποδει-
κτικά μονογονεϊκότητας

9.1. Διαζευγμένοι: Αντίγρα-
φο διαζευκτηρίου και δικαστι-
κής απόφασης επιμέλειας

9.2. Σε διάσταση: Αντίγρα-

φα αποδεικτικών διάστασης και 
δικαστικής απόφασης ή συμ-
βολαιογραφικής πράξης επι-
μέλειας παιδιών 9.3. Άγαμοι: 
Πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης

10. Αντίγραφο πρόσφατου 
λογαριασμού παροχής ηλεκτρι-
κού ρεύματος

11. Αντίγραφο αστυνομικής 
ταυτότητας ή διαβατηρίου Οι 
αιτήσεις θα γίνονται αποκλει-
στικά με ραντεβού στο Κέντρο 
Κοινότητας Δήμου Σουφλίου.

Τηλέφωνα επικοινωνίας 
για ραντεβού και δικαιολο-
γητικά: 2554024172, e-mail: 
kkdsouflioy@gmail.com Σας 
ενημερώνουμε επίσης για το 
νέο 5ψήφιο τηλεφωνικό νού-
μερο 15902 στο Υπουργείο 
Ενέργειας και Περιβάλλοντος 
για πληροφορίες σχετικά με 
θέματα παροχών ηλεκτρικού 
ρεύματος.

Χορήγηση βοηθήματος σε κατοίκους του ∆ήμου 
Σουφλίου για επανασύνδεση ρεύματος
Τι πρέπει να 
γνωρίζουν οι 
ενδιαφερόμενοι 

«Η χρηματική πριμοδότηση 
των ενεργειακών κοινοτήτων, 
θα δώσει ισχυρή αναπτυξια-
κή ώθηση στον πρωτογενή 
τομέα του Έβρου» ανέφερε 
ο κ. Δημοσάκης. Στην ομι-
λία του (1/2) επί του Ν/Σ του 

Υπ. Ανάπτυξης-Επενδύσεων, 
ο Βουλευτής Έβρου, Αν.Δημο-
σχάκης, καταδίκασε τόσο τη 
διάπραξη έκνομων ενεργειών 
στην Αττική, όσο & τα θλιβε-
ρά γεγονότα που συνέβησαν 
στην Βουλή καλώντας όλα τα 

Κόμματα της Αντιπολίτευσης 
να τα καταδικάσουν προκει-
μένου να αποτραπεί μελλο-
ντική εκτροπή που θα βλάψει 
την κοινωνία!!

Επί του Ν/Σ επεσήμανε τα 
ακόλουθα : 

• Ο αναπτυξιακός νόμος, 
υλοποιεί τον φιλόδοξο στρα-
τηγικό σχεδιασμό της σημερι-
νής κυβέρνησης της οικονο-
μικής ανάπτυξης & ανάτασης 
της Χώρας!

• Πρότεινε να δοθούν κίνη-
τρα σε υψηλόβαθμα στελέχη  
προκειμένου να στελεχώσουν 
επιχειρήσεις των παραμεθό-
ριων περιοχών, όπως ο Έβρος 
& η Θράκη, καθώς λόγω της 
έλλειψης εξειδικευμένου 
προσωπικού χάνουν ισχυρό 
πλεονέκτημα!

• Κατέθεσε την εμπεριστα-
τωμένη επιστολή του Δικτύου 
Συνδέσμου Βιοτεχνιών & Βι-
ομηχανιών της ΠΑΜ-Θ, περι-
λαμβάνοντας τεκμηριωμένες 

προτάσεις για την ανάπτυξη 
της επιχειρηματικότητας στην 
περιοχή!

• Παράλληλα, τόνισε ότι 
θα ήταν χρήσιμο να εξετα-
στεί η αύξηση  του προβλεπό-
μενου ποσοστού επιδότησης 
κατά 10% σε συγκεκριμένες 
περιοχές που παρουσιάζουν 
πληθυσμιακή συρρίκνωση, 
όπως είναι τα χωριά και οι 
οικισμοί του Κεντρικού και 
Βορείου Έβρου, όπως προ-
τείνει του Οικονομικό Επιμε-

λητήριο Ελλάδος.
• Αναφέρθηκε και στην 

αναγκαιότητα οικονομικής 
χρηματοδότησης -στήριξης 
των ενεργειακών κοινοτήτων 
που συστήνονται ή έχουν συ-
σταθεί από τους ΤΟΕΒ & ΓΟ-
ΕΒ στον Έβρο.

• Kαθώς αποτελούν χρή-
σιμο εργαλείο για όλο τον 
αγροτικό κόσμο του Νομού 
ανεξαρτήτως μεγέθους και 
παραγωγής!!

∆ημοσχάκης: «Στήριξη και πριμοδότηση 
στις ενεργειακές κοινότητες»

Ομιλία του βουλευτή Έβρου στο 
επί του Ν/Σ του Υπ. Ανάπτυξης-
Επενδύσεων ο Βουλευτής Έβρου
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Ο Δήμος Ορεστιάδας καλεί 
τους Αθλητικούς Συλλόγους, 
που βρίσκονται και δραστη-
ριοποιούνται εντός των ορί-
ων του, να καταθέσουν αίτηση 
με συνημμένο το σχέδιο δρά-
σης, προκειμένου το Δημοτικό 
Συμβούλιο να λάβει σχετική 
απόφαση για την επιχορήγηση 
τους για το έτος 2022.

Στη σχετική αίτηση θα πρέ-
πει υποχρεωτικά να προσδι-
ορίζονται οι συγκεκριμένες 
δράσεις (σχέδιο δράσης), σύμ-
φωνα με τους σκοπούς αυτού 
(καθαρά αθλητικού σκοπού) με 
σχετική αιτιολογία και αναλυτι-
κό προϋπολογισμό- κοστολό-
γηση των εξόδων τους και να 
επισυνάπτεται:

1) το καταστατικό του Συλ-
λόγου, 

2) τον οικονομικό απολογι-
σμό έτους 2021, 

   3) τον οικονομικό απολο-
γισμό της επιχορήγησης έτους 

2021 (εφόσον    έχουν λάβει), 
4) τον προϋπολογισμό 

έτους 2022, 
5) το πρακτικό αρχαιρεσιών,  
6) το αντίγραφο ανάρτησης 

των δαπανών επιχορήγησης 
έτους 2021 στη διαύγεια (εφό-
σον η επιχορήγηση που έλαβαν 
ήταν άνω των 3.000 €).

Επισημαίνεται ότι:
• δεν είναι δυνατή η επιχο-

ρήγηση από το Δήμο για την 
κάλυψη λειτουργικών ανα-
γκών.

• Οι Σύλλογοι επιβάλλεται 
πρωτίστως να έχουν προβεί 
σε όλα όσα ορίζονται ρητά στο 
άρθρο 41 του Ν.4129/2013, 
δηλαδή να έχουν υποβάλει στο 
Ελεγκτικό Συνέδριο Ν. Έβρου 
και στην Περιφέρεια Ανατολι-
κής Μακεδονίας και Θράκης τα 
δικαιολογητικά που απαιτού-
νται από το νόμο έως 28-2-
2022 (απολογισμό συνολικής 
οικονομικής δραστηριότητας 

και ξεχωριστό απολογισμό της 
επιχορήγησης έτους 2021 που 
έλαβαν και είναι μικρότερη του 
100% των συνολικών χρηματι-
κών ποσών που διαχειρίστηκαν 
καθώς και τον προϋπολογισμό 
τους για το επόμενο έτος) και 
να έχουν λάβει αριθμό πρωτο-
κόλλου. Σε περίπτωση που δεν 
χρηματοδοτήθηκαν το προη-

γούμενο έτος υποβάλλουν σε 
αυτούς μόνο τον απολογισμό 
και τον προϋπολογισμό του 
επόμενου έτους.

• Οι Σύλλογοι που έχουν 
λάβει επιχορήγηση πάνω από 
3.000,00 € κατά το προηγού-
μενο έτος (2021) θα πρέπει να 
έχουν αναρτήσει τα στοιχεία 
των δαπανών της επιχορήγη-

σης στην Διαύγεια στο Μη-
τρώο Επιχορηγούμενων Φο-
ρέων, σύμφωνα με το άρθρο 
10Β του Ν. 3861/2010, όπως 
προστέθηκε με το άρθρο 16 
του Ν. 4305/2014.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται 
έως και 21/3/2022 στο Δήμο 
Ορεστιάδας και θα έχουν συ-
νημμένα τα παραπάνω σχετι-

κά αποδεικτικά έγγραφα, όπως 
επίσης και τις αναλυτικές δα-
πάνες με τα παραστατικά που 
αφορούν στην επιχορήγηση 
του προηγούμενους έτους. 

Παρακαλούμε να αναφέρο-
νται απαραίτητα το όνομα του 
Προέδρου και τα στοιχεία επι-
κοινωνίας του Συλλόγου.

Αιτήσεις για επιχορήγηση αθλητικών 
συλλόγων στο ∆ήμο Ορεστιάδας

ΤΟΥΣ ΚΑΛΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΤΟ 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΉΣ ΓΙΑ ΤΟ 2022     
    
 Όλα τα δικαιολογητικά που πρέπει να 
προσκομίσουν έως και 21/3

Από αστυνομικούς της Υπο-
διεύθυνσης Ασφάλειας Αλεξαν-
δρούπολης σχηματίσθηκε δικο-
γραφία σε βάρος ημεδαπού για 
υπόθεση απάτης σε βάρος ημε-
δαπής στην Αλεξανδρούπολη. 
Συγκεκριμένα την 29-1-2022 το 
μεσημέρι, άγνωστος δράστης επι-
κοινώνησε τηλεφωνικά με την ιδι-
οκτήτρια  καταστήματος προφα-

σιζόμενος υπάλληλο της Λέσχης 
Αξιωματικών Αλεξανδρούπολης 
και με το πρόσχημα καταβολής 
χρημάτων για αγορά προϊόντων, 
κατάφερε κατά τη διάρκεια της 
συνδιαλλαγής και αποστέλλοντας 
παράλληλα μήνυμα στο κινητό 
της τηλέφωνο, που περιείχε σύν-
δεσμο (link), να αποκτήσει πρό-
σβαση στον λογαριασμό της, με-
ταφέροντας  το χρηματικό ποσό  
των 2.200 ευρώ σε λογαριασμό 
του ημεδαπού δράστη. Την προ-
ανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυν-
ση Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης

Δεν έχουν τέλος οι 
τηλεφωνικές απάτες

Μεγάλο ζήτημα τις τελευταίες ημέ-
ρες έχει αναδειχθεί το θέμα των μέ-
τρων που λαμβάνονται στα σχολεία 
για την αντιμετωπιση της διασποράς 
του κορονοϊού, με πρώτιστο το μέτρο 
για ανοιχτά παράθυρα, την στιγμή που 
επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες. 
Επιπρόσθετα ο κανονισμός που ορί-
ζει το κλείσιμο τμημάτων και άλλα 
ζητήματα αναφορικά με την πανδη-
μία που αντιμετωπίζει η εκπαιδευτι-
κή κοινότητα της ευρύτερης περιοχής 
της Ορεστιάδας βρέθηκαν στο επίκε-
ντρο της συζήτησης με τον Πρόεδρο 
του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης Ορεστιάδας 
Νίκο Νικολαΐδη στην εκπομπή “Εντός 
τόπου και χρόνου”. 

Μεγάλη είναι η διασπορά στα σχο-
λεία μετά την επιστροφή των μαθητών 
από τις διακοπές των εορτών, όπως 
και ανέμεναν, τα τμήματα εξακολου-
θούν να είναι πολυάριθμα και οι και-
ρικές συνθήκες υποχρεώνουν μαθη-
τές και καθηγητές να μένουν εντός 
των σχολικών κτηρίων και κατά τα 
διαλείμματα, κάτι που επιβαρύνει πά-
ρα πολύ την κατάσταση εξήγησε ο κ. 
Νικολαΐδης ενώ με την ιδιότητα του 
προέδρου του συλλόγου που χειρίζε-
ται τα self test προσέθεσε πως “το 

τελευταίο διάστημα έχουμε μεγάλες 
ανάγκες σε self test, που σημαίνει 
μεγάλη διασπορά μέσα στην μαθητι-
κή κοινότητα“. 

Ο κ. Νικολαΐδης ξεκαθάρισε ότι το 
ισχύον πρωτόκολλο για την αποφυγή 
της διασποράς τηρείται από εκπαιδευ-
τικούς και διευθυντές απαρέγκλιτα 
ενώ επεξήγησε την διαδικασία που 
ακολουθείται καθημερινά από την δι-
εύθυνση των σχολείων και πως όταν 
εμφανιστεί κρούσμα αναφέρεται στην 
σχετική φόρμα ιχνηλάτησης και απο-
στέλλεται στην διεύθυνση υγείας της 
εκάστοτε περιφερειακής ενότητας, και 
από εκεί παίρνουν τα σχολεία οδηγίες 
με το τι πρέπει να γίνει ακριβώς και 
αν πρέπει να τεθεί κάποιο τμήμα σε 
αναστολή ή αν πρέπει να ληφθούν 
άλλα μέτρα. 

Σχετικά με την οδηγία που έχει προ-
καλέσει αντιδράσεις κυρίως από γο-
νείς καθώς επιτάσσει ανοιχτά παρά-
θυρα ανά τακτά χρονικά διαστήματα 
στα σχολεία, εν μέσω χαμηλών θερμο-
κρασιών, ο κ. Νικολαΐδης 
ανέφερε ότι ακούγονται 
και κάποιες υπερβολές. 
Εκτός από τα διαλείμμα-
τα που ανοίγουν τα πα-
ράθυρα και μπαίνουν οι 
καθαρίστριες στις τάξεις 
(όπου υπάρχουν καθαρί-
στριες), σε άσχημες και-
ρικές συνθήκες τα παρά-
θυρα πρέπει να ανοίγουν 
ανά 20λεπτο για 5 λεπτά 
για να ανανεώνεται ο αέ-
ρας και έπειτα ξανακλεί-
νουν για να αποφεύγεται 
η διασπορά ασθενειών – 

αυτή είναι η οδηγία και είναι αναγκαίο 
μέτρο εξήγησε ο κ. Νικολαΐδης. 

Αναφορικά με όσους εκφράζουν 
εύλογες ανησυχίες για την θέρμανση 
των σχολικών κτηρίων και τις χαμηλές 
θερμοκρασίες στις τάξεις ο κ. Νικολαΐ-
δης τους κάλεσε να συνταχθούν με το 
αίτημά τους για αύξηση της επιχορή-
γησης της πολιτείας στα σχολεία για 
τις λειτουργικές τους ανάγκες καθώς η 
θέρμανση στοιχίζει 30% περισσότερο 
φέτος και η επιχορήγηση είναι στα ίδια 
επίπεδα, αύξηση την οποία χρόνια ζη-
τούν οι εκπαιδευτικοί, οι ομοσπονδίες 
και οι σύλλογοί τους: “Δεν μπορούμε 
να αποφύγουμε το ανοιχτό ή το μι-
σάνοιχτο παράθυρο ανά 20λεπτο για 
να καθαρίζει ο αέρας μπορούμε όμως 
να αυξήσουμε την θέρμανση και για 
να γίνει αυτό θα πρέπει να αυξηθεί η 
επιχορήγηση“. Προβλήματα εντοπίζο-
νται και με τα κενά εκπαιδευτικών που 
νοσούν ή απέχουν λόγω καραντίνας. 
radioevros.gr

Νικολαΐδης: Μεγάλη η διασπορά 
στα σχολεία
Τι δήλωσε ο Πρόεδρος 
του Συλλόγου 
Εκπαιδευτικών 
Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ορεστιάδας 
Νίκος Νικολαΐδης

Αλεξανδρούπολη: 
Προσποιήθηκε υπάλληλο 
της Λέσχης Αξιωματικών 
και εξαπάτησε πολίτη!
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Της Κικής Ηπειρώτου 
Η φτωχότερη Περιφέρεια 

της ηπειρωτικής Ελλάδας εί-
ναι η Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, αφού 
το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο 
Εγχώριο Προϊόν, σύμφωνα με 
τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 
2019, ήταν σημαντικά χαμηλό-
τερο, σε σύγκριση με τις υπό-
λοιπες περιφέρειες της χώρας. 
Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία 
επιβεβαιώνουν την αίσθηση 
ότι οι περισσότερες περιφέρει-
ες, με την ΑΜΘ να μην αποτε-
λεί εξαίρεση, «τροφοδούνται» 
οικονομικά από τους δημοσί-
ους υπαλλήλους, το εμπόριο 
και την εστίαση και πολύ λι-
γότερο από τον αγροτικό το-
μέα, που, πλέον, έχει σχεδόν 
εγκαταλειφθεί. 

Σε πανελλαδικό επίπε-
δο, σύμφωνα με τα πρόσφα-
τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για 
το 2019, το τελευταίο έτος 
πριν τη δοκιμασία της πανδη-
μίας, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
της χώρας διαμορφώθηκε στα 

17.092 ευρώ, αυξημένο κατά 
2,2% σε σύγκριση με τον προ-
ηγούμενο χρόνο. 

Ωστόσο, το μέγεθος υπο-
κρύπτει σημαντικές διαφορές 
και ανισότητες μεταξύ των πε-
ριφερειών. Έτσι, η Αττική είναι 
με διαφορά η πρώτη περιφέ-
ρεια, με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
να διαμορφώνεται στις 22.854 
ευρώ, ενώ ουραγοί είναι το 
Βόρειο Αιγαίο με 11.271 ευ-
ρώ και η Ανατολική Μακεδονία 
– Θράκη με 11.639 ευρώ. Το 
2018, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
στην ΑΜΘ διαμορφώνονταν 
στα 11.472 ευρώ.

Αναφορικά με τους κλά-
δους από τους οποίους προέρ-
χονται τα περισσότερα έσοδα 
για τους κατοίκους της ΑΜΘ, 
επιβεβαιώνεται ότι πρόκειται 
για μία περιφέρεια της χώρας, 
στην οποία κυριαρχούν οι δη-
μόσιοι υπάλληλοι και οι στρα-
τιωτικοί. 

Η Δημόσια Διοίκηση και 
Άμυνα, η Εκπαίδευση και οι 
Δραστηριότητες σχετικές με 

την Ανθρώπινη Υγεία και την 
Κοινωνική Μέριμνα συμβάλ-
λουν με 1,69 δισ. ευρώ, ακο-
λουθούν οι κλάδοι Χονδρικό 
και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή 
Μηχανοκίνητων Οχημάτων και 
Μοτοσυκλετών, Μεταφορά και 
Αποθήκευση, Δραστηριότητες 
Υπηρεσιών Παροχής Καταλύ-
ματος και Υπηρεσιών Εστία-
σης με 1,39 δισ ευρώ. Ο κλά-
δος της Γεωργίας, Δασοκομίας 
και Αλιείας συμβάλει μόλις με 
526 εκ ευρώ. 

Στοιχεία ανά Περιφέρεια 
Σύμφωνα με την Καθημερι-

νή, ψηλά στην κατάταξη βρί-
σκονται τα νησιά Αιγαίου και 
Ιονίου, όπου ο τουρισμός συ-
νεισφέρει σημαντικά. Έτσι, με-

τά την Αττική, το δεύτερο υψη-
λότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ έχει 
το Νότιο Αιγαίο με 18.655 ευ-
ρώ και το τρίτο υψηλότερο τα 
Ιόνια Νησιά με 16.147 ευρώ. 
Μάλιστα, στις περιοχές αυτές 
σημειώνονται και οι μεγαλύ-
τερες αυξήσεις σε σύγκριση 
με το προηγούμενο έτος, επο-
μένως οι ανισότητες διευρύν-
θηκαν. Έτσι, το κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ αυξήθηκε το 2019 στο 
Νότιο Αιγαίο κατά 4,2% και 
στα Ιόνια Νησιά κατά 4,5%. 
Σημαντική αύξηση, 3,7%, είχε 
και η Θεσσαλία, όπου το κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ διαμορφώθηκε 
στις 13.071 ευρώ. Στην Αττική 
η αύξηση ήταν περίπου στον 
μέσο όρο της χώρας, 2,1%. 
Αντίθετα, στο Βόρειο Αιγαίο 

το ήδη χαμηλό κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ μειώθηκε περαιτέρω κα-
τά 1,3%, ενώ στην Ανατολική 
Μακεδονία – Θράκη η αύξηση 
ήταν κάτω από τον μέσο όρο, 
1,5%. Σημαντική μείωση κατά 
7,9% σημείωσε και η περιφέ-
ρεια της Δυτικής Μακεδονίας, 
από 15.513 ευρώ το 2018 σε 
14.285 ευρώ το 2019.

Στο σύνολο της χώρας, η 
Ακαθάριστη Προστιθέμενη 
Αξία (ΑΠΑ) διαμορφώθηκε 
στα 158,762 δισ. ευρώ, ση-
μειώνοντας αύξηση 2% σε σύ-
γκριση με το 2018 και πλησι-
άζοντας τα επίπεδα του 2013 
όταν ήταν 159,467 δισ. ευ-
ρώ (αλλά σαφώς χαμηλότερη 
από τα 166,151 δισ. ευρώ του 
2012). Σχεδόν το ήμισυ της 

ΑΠΑ, 47,7%, δημιουργήθηκε 
στην Αττική. Ακολουθούν η Κε-
ντρική Μακεδονία με 13,7%, η 
Θεσσαλία με 5,1%, η Κρήτη με 
5%, η Στερεά Ελλάδα με 4,7%, 
η Πελοπόννησος με 4,5%, η 
Δυτική Ελλάδα με 4,4%, η 
Ανατολική Μακεδονία – Θρά-
κη με 3,8%, το Νότιο Αιγαίο 
με 3,5%, η Ηπειρος με 2,2%, 
η Δυτική Μακεδονία με 2,1%, 
τα Ιόνια Νησιά με 1,8% και το 
Βόρειο Αιγαίο με 1,4%.

Ανά κλάδο
Όσον αφορά τους κλάδους 

που συνεισέφεραν στην ΑΠΑ, 
τη μεγαλύτερη συμμετοχή, 
43,219 δισ. ευρώ (στο σύνο-
λο των 158,762 δισ. ευρώ), 
είχε ο τομέας υπηρεσίες-εμπό-
ριο, μεταφορές και τουρισμός, 
καταλύματα και εστίαση. Ακο-
λουθεί με 31,683 δισ. η δη-
μόσια διοίκηση και άμυνα, η 
εκπαίδευση και ο τομέας της 
υγείας και μέριμνας. Έπεται η 
διαχείριση ακίνητης περιου-
σίας με συνεισφορά 25,804 
δισ., και στην τέταρτη θέση με 
21,845 δισ. ευρώ βρίσκεται η 
μεταποίηση, ορυχεία και λατο-
μεία, παροχή ηλεκτρικού ρεύ-
ματος και νερού, διαχείριση 
αποβλήτων.  Ακολουθούν οι 
επαγγελματικές, επιστημονι-
κές, τεχνικές και διοικητικές 
δραστηριότητες με 8,334 δισ. 
ευρώ, οι χρηματοπιστωτικές 
και ασφαλιστικές δραστηριό-
τητες με 7,673 δισ., η γεωρ-
γία και αλιεία με 6,926 δισ., οι 
τέχνες, η διασκέδαση και άλ-
λες υπηρεσίες με 5,623 δισ., η 
ενημέρωση και επικοινωνία με 
5,077 δισ. και οι κατασκευές 
με 2,579 δισ. ευρώ.

Παραμένει η φτωχότερη Περιφέρεια 
η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

ΔΉΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΉΛΟΙ, 
ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΉ 
ΣΥΜΒΑΛΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 
ΣΤΟ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΉΝ ΑΕΠ 
ΤΏΝ ΚΑΤΟΙΚΏΝ, ΕΝΏ Ο 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΝΑΙ 
ΟΥΡΑΓΟΣ         

Μεγάλες ανισότητες μεταξύ των 
περιφερειών της χώρας

- Η Νέα Δημοκρατία φέρνει έναν 
«Νέο Αναπτυξιακό» που μας επιστρέ-
φει στις αποτυχημένες πολιτικές του 
παρελθόντος, που χρεοκόπησαν τη 
χώρα και άφησαν πίσω τους κουφά-
ρια. Ένα νομοσχέδιο με φωτογραφι-
κές διατάξεις, εξυπηρετήσεις ημετέ-
ρων, «αθηνοκεντρικό», που εντείνει τις 
περιφερειακές ανισότητες, με μεγάλο 
χαμένο την Περιφέρεια.

- Αφαιρείτε αρμοδιότητες από τις 
Περιφέρειες, συγκεντρώνετε υπερε-
ξουσίες στον Υπουργό, θεσπίζετε επι-
πλέον «κόφτες» και βάζετε «πλαφόν» 
ακόμη και στα επενδυτικά σχέδια που 
υλοποιούνται στο Υπουργείο Μακεδο-
νίας – Θράκης. Θέτετε εμπόδια στην 
αποκέντρωση και την περιφερειακή 
ανάπτυξη, τη στιγμή που η ακρίβεια 
απειλεί τις επιχειρήσεις με λουκέτα.

- Έχετε ακυρώσει όλα τα σημαντικά 
έργα υποδομής στον Έβρο: αρδευτικά, 
αντιπλημμυρικά, ενεργειακές κοινότη-

τες, έργα οδοποιίας, αποκατάσταση 
μεταλλείων Κίρκης, Σιδηροδρομική 
Εγνατία, Sea2Sea Project, κατάργη-
ση Φορέων Διαχείρισης Δέλτα & Δα-
διάς, ανάδειξη της Θράκης σε 
ισχυρό ενεργειακό, διαμετακο-
μιστικό κόμβο, αναβάθμιση και 
ανάδειξη του λιμανιού Αλεξαν-
δρούπολης και πολλά ακόμη. 

- Το μόνο που προχωράτε, 
και μάλιστα ταχύτατα είναι η 
επέκταση και αύξηση της χω-
ρητικότητας  του ΠΡΟΚΕΚΑ 
στο Φυλάκιο. Στον βωμό μιας 
πολιτικής που φορτώνει όλο 
το βάρος του μεταναστευτι-
κού στον Έβρο και τα νησιά. 
Έτσι δημιουργείτε περιβάλ-
λον ασφάλειας και ανάπτυ-
ξης για την ακριτική περιοχή 
του Έβρου; Έτσι θα στηρίξετε 
τα σύνορα και θα προσελκύ-
σετε επενδύσεις; Έτσι δημιουργείτε 
πεδίο επενδυτικής ασφάλειας;

- Αποκλείετε τις υφιστάμενες, τις 
μικρές και τις ατομικές επιχειρήσεις 

από τη χρηματοδότηση στον Αναπτυ-
ξιακό. Αυξάνετε τα κόστη επένδυσης, 
δεν προβλέπετε τίποτα για την ενί-
σχυση της μεταποίησης, του αγροτι-

κού εισοδήματος, του πρωτογενή το-
μέα. Πριμοδοτείτε ισχυρούς ομίλους 
έναντι των μικρομεσαίων που αποτε-
λούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής 

οικονομίας.
- Αρνείστε να εφαρμόσετε ακόμη 

και τη ψηφισμένη από το 2019 δι-
άταξη της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ 

που προέβλεπε την ενίσχυση 
υφιστάμενων επιχειρήσεων σε 
παραμεθόριες περιοχές όπως 
ο Έβρος, με την επιδότηση του 
λειτουργικού, ενεργειακού,  
μεταφορικού, εργασιακού κό-
στους.

- Ο ΣΥΡΙΖΑ με τον  Αναπτυ-
ξιακό Νόμο του 2016 δημιούρ-
γησε ένα νέο, βιώσιμο, συμπε-
ριληπτικό και κοινωνικά δίκαιο 
αναπτυξιακό πλαίσιο, με έμφα-
ση στις εξωστρεφείς, καινοτό-
μες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 
έντασης γνώσης και υψηλής 
προστιθέμενης  αξίας, φορο-
απαλλαγές, μείωση κόστους, 
ψηφιοποίηση και στήριξη στις 

παραμεθόριες περιοχές.
- Δεν συμπεριλάβατε καμία από τις 

προτάσεις του Πορίσματος της Δια-
κομματικής για την Ανάπτυξη της Θρά-

κης και των φορέων στον Αναπτυξια-
κό, αποδεικνύοντας την υποκρισία σας  
για τη σύσταση και λειτουργία αυτής 
της Επιτροπής.

- Εντάξατε στον Αναπτυξιακό ακό-
μη και τις εξορύξεις χρυσού, καθώς το 
μόνο που σας ενδιαφέρει είναι η εξυ-
πηρέτηση συγκεκριμένων συμφερό-
ντων. Αυτό είναι το μέλλον και η ανά-
πτυξη που σχεδιάζετε για τη Θράκη;

- Μειώνετε πόρους, στραγγαλίζετε 
κάθε προοπτική ανάπτυξης τη Περιφέ-
ρειας, αυξάνετε την  ανασφάλεια και 
την ανεργία, γιγαντώνετε την ακρίβεια 
και τη φτώχεια, συρρικνώνετε δημό-
σιες υπηρεσίες και υποδομές, οδηγεί-
τε στην ερημοποίηση της υπαίθρου.

- Δεν μπορεί να υπάρξει Ανάπτυ-
ξη, που θα αφορά όλους τους πολίτες, 
όταν περιορίζετε το κράτος δικαίου, 
περιορίζονται ελευθερίες, όταν ξε-
πουλιέται η δημόσια περιουσία. Εμείς 
ψηφίζαμε νόμους για την ενίσχυση της 
περιφερειακής κοινωνικής συνοχής, 
τη στήριξη της βιομηχανίας και των 
επιχειρήσεων στην ακριτική Ελλάδα: 
των μικρομεσαίων, της καινοτομίας, 
της μεταποίησης.

- Ο λαός σύντομα θα σας στείλει 
στο χρονοντούλαπο της ιστορίας ως 
την πιο ανάλγητη, επικίνδυνη κα ανί-
κανη δεξιά παρένθεση που πέρασε 
από τη χώρα.

Γκαρά: «Όταν στη Ν∆ μιλούν για 
Ανάπτυξη, οι Εβρίτες βλέπουν νέα 
κουφάρια, ανεργία, λουκέτα, φτώχεια»

Σημεία από την ομιλία 
της Βουλευτή Έβρου και 
Αν. Τομεάρχη Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, Ενημέ-
ρωσης & Επικοινωνίας 
του ΣΥΡΙΖΑ για το Νέο 
Αναπτυξιακό Νόμο
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Της Κικής Ηπειρώτου
Πάνω από 1,5 δισ. ευρώ 

έχουν στις τράπεζες οι κάτοι-
κοι του Έβρου, που εν μέσω 
πανδημίας, όχι μόνο δεν εμ-
φανίζουν απώλειες στις κα-
ταθέσεις τους, αλλά, αντιθέ-
τως, από τον Δεκέμβριο του 
2019, μέχρι τον Ιούνιο του 
2021, παρατηρείται μία μι-
κρή, αλλά διαρκής αύξηση. 

Η Τράπεζα της Ελλάδος, 
πριν λίγες μέρες, ανακοίνω-
σε τα στοιχεία για τις τρα-
πεζικές καταθέσεις ανά την 
επικράτεια, όπως είχαν δια-
μορφωθεί ως τον Ιούνιο του 
2021 (η σχετική απογραφή 
πραγματοποιείται σε εξαμη-
νιαία βάση). Όπως προέκυ-
ψε, οι Έλληνες εμφανίζονται 
να έχουν καταθέσεις, ύψους 
άνω των 4.700 ευρώ κατά 
μέσο όρο, με τους κατοίκους 

του νομού Αττικής, αλλά και 
των Κυκλάδων, να κρατούν 
τα… σκήπτρα με τα μεγαλύ-
τερα υπόλοιπα στους λογα-
ριασμούς τους. Ειδικότερα, 
οι καταθέσεις επιχειρήσεων 
και νοικοκυριών τον περα-
σμένο Ιούνιο «άγγιζαν» τα 
170 δισ. ευρώ.

Πιο αναλυτικά, «πρω-
ταθλητές» στην αποταμί-
ευση, όπως αναφέρει το 
newmoney.gr αναδεικνύο-
νται οι κάτοικοι της Αθήνας, 
με λογαριασμούς γύρω στα 
11 εκατομμύρια, υπόλοιπα 
74,8 δισ. ευρώ και μέση κα-
τάθεση 6.680 ευρώ, ενώ 
ακολουθούν όσοι κατοικούν 
ή εργάζονται στην Ανατολι-
κή Αττική, με ποσά ανά λο-
γαριασμό πέριξ των 5.302 
ευρώ (1.272.419 εν ενεργεία 
λογαριασμούς, με συνολικές 

καταθέσεις 6,7 δισ. ευρώ). 
Την πεντάδα συμπληρώ-
νουν οι διαμένοντες σε Κυ-
κλάδες, Αρκαδία και Χίο, με 
μέσο όρο καταθέσεων 5.201 
ευρώ, 4.870 ευρώ και 4.840 
ευρώ αντίστοιχα.

Οι καταθέσεις στον 
Έβρο 

Στον Έβρο, η εικόνα των 
καταθέσεων, ανά εξάμηνο, 
έχει ως εξής:

Δεκέμβριος 2019 – 1,41 
δισ.

Ιούνιος 2020 – 1,44 δισ.
Δεκέμβριος 2021 – 1,53 

δισ.
Ιούνιος 2021 – 1,552 δισ.
Επιπλέον, σύμφωνα με την 

ίδια πηγή,  στις τράπεζες του 
Έβρου, είναι ενεργοί 406.861 
λογαριασμοί, ενώ ο μέσος 
όρος των τραπεζικών κατα-
θέσεων, ανά λογαριασμό, εί-
ναι 3.814 ευρώ. 

Την ίδια στιγμή, στη Ρο-
δόπη, οι καταθέσεις δεν ξε-
περνούν τα 841 εκατομμύρια 
ευρώ, με μέσο όρο καταθέ-
σεων τις 3.164 ευρώ. Στην 
Ξάνθη, οι καταθέσεις φτά-
νουν τα 901 εκατομμύρια ευ-
ρώ, με μέσο όρο καταθέσεων 
τις 3.145 ευρώ. Σε επίπεδο 
Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, οι νομοί Έβρου και 
Καβάλας είναι εξαιρετικά κο-
ντά αναφορικά με το συνο-

λικό ποσό των τραπεζικών 
καταθέσεων των κατοίκων 
τους. Η Καβάλα είναι λίγο πιο 
μπροστά στο σύνολο των κα-
ταθέσεων, με 1,558 δισ ευ-
ρώ και μέσο όρο καταθέσεων 
λίγο πιο πίσω από τον Έβρο, 
στις 3.582 ευρώ. Στο νομό 
Δράμας, τέλος, οι καταθέσεις 
αγγίζουν το 1,1 δισ ευρώ και 
ο μέσος όρος καταθέσεων εί-
ναι στις 3.837 ευρώ.

Πάνω από 1,5 δισ. ευρώ έχουν 
στις τράπεζες οι Εβρίτες

ΑΥΞΉΣΉ ΤΏΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΏΝ 
ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ 
ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΣ, ΣΥΜΦΏΝΑ 
ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΉΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΉΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, 
ΠΑΡΑ ΤΉΝ ΠΑΝΔΉΜΙΑ      

Στα 3.814 ευρώ ο μέσος όρος των 
τραπεζικών καταθέσεων  

Sτο 7% διαμορφώθηκε  
τον Δεκέμβριο του 2021, το 
εποχικά προσαρμοσμένο πο-
σοστό ανεργίας στη ζώνη του 
ευρώ, από 7,1% τον Νοέμ-
βριο του 2021 και από 8,2% 
τον Δεκέμβριο του 2020.

Σύμφωνα με τα στοιχεία 
που έδωσε στη δημοσιότη-
τα η Eurostat, το ποσοστό 
ανεργίας στην ΕΕ ήταν 6,4% 
τον Δεκέμβριο του 2021, από 
6,5% τον Νοέμβριο του 2021 
και από 7,5% τον Δεκέμβριο 
του 2020.

Στην Ελλάδα το ποσοστό 
της ανεργίας παραμένει αρ-
κετά υψηλότερα από τον μέ-
σο ευρωπαϊκό όρο, και δια-
μορφώνεται στο 12,7% από 
13,3% που ήταν τον Νοέμ-
βριο. Πρόκειται για το δεύ-
τερο μεγαλύτερο ποσοστό 
ανεργίας μετά από αυτό της 
Ισπανίας που είναι στο 13%.

Η Eurostat εκτιμά ότι 
13,612 εκατομμύρια άν-
δρες και γυναίκες στην ΕΕ, 
εκ των οποίων 11,481 εκα-
τομμύρια στη ζώνη του ευρώ, 
ήταν άνεργοι τον Δεκέμβριο 
του 2021.

Σε σύγκριση με τον Νο-
έμβριο του 2021, ο αριθμός 
των ανέργων μειώθηκε κατά 
210 000 στην ΕΕ και κατά 
185 000 στην ζώνη του ευ-
ρώ. Σε σύγκριση με τον Δε-
κέμβριο του 2020, η ανεργία 
μειώθηκε κατά 2,196 εκα-
τομμύρια στην ΕΕ και κατά 
1,828 εκατομμύρια στη ζώνη 
του ευρώ.

Ανεργία των νέων
Τον Δεκέμβριο του 2021, 

2,748 εκατομμύρια νέοι (κά-
τω των 25 ετών) ήταν άνερ-
γοι στην ΕΕ, εκ των οποίων 
τα 2,222 εκατομμύρια ήταν 
στη ζώνη του ευρώ. Τον Δε-
κέμβριο του 2021, το πο-
σοστό ανεργίας των νέων 
ήταν 14,9% τόσο στην ΕΕ 
όσο και στη ζώνη του ευρώ 
, από 15,3% στην ΕΕ και από 

15,4% στη ζώνη του ευρώ 
τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον Νοέμ-
βριο του 2021, η ανεργία των 
νέων μειώθηκε κατά 81.000 

στην ΕΕ και κατά 78.000 στη 
ζώνη του ευρώ. Σε σύγκριση 
με τον Δεκέμβριο του 2020, 
η ανεργία των νέων μειώ-
θηκε κατά 385.000 στην ΕΕ 

και κατά 323.000 στη ζώνη 
του ευρώ.

Στη Ελλάδα, αν και το 
ποσοστό των ανέργων κάτω 
των 25 ετών κατέγραψε ση-

μαντική πτώση 6,5 ποσοστι-
αίων μονάδων είναι διπλάσιο 
του ευρωπαϊκού μέσου όρου. 
Το εν λόγω ποσοστό διαμορ-
φώνεται στο 30,5%, από 
37% τον Νοέμβριο. Η χώρα 
μας έχει οριακά το δεύτερο 
χειρότερο ποσοστό σε αυτή 
την κατηγορία των ανέργων, 
μετά την Ισπανία που κατα-
γράφει ποσοστό 30,6%.

Ανεργία ανά φύλο
Τον Δεκέμβριο του 2021, 

το ποσοστό ανεργίας για τις 
γυναίκες ήταν 6,6% στην ΕΕ, 
από 6,8% τον Νοέμβριο του 
2021. Το ποσοστό ανεργίας 
για τους άνδρες ήταν 6,1% 
τον Δεκέμβριο του 2021, 
από 6,2% τον Νοέμβριο του 
2021. Στη ζώνη του ευρώ 
, to ποσοστό ανεργίας για 
τις γυναίκες μειώθηκε από 
7,5% τον Νοέμβριο του 2021 
σε 7,3% τον Δεκέμβριο του 
2021, ενώ το ποσοστό ανερ-
γίας για τους άνδρες μειώθη-
κε από 6,8% σε 6,7%.
tovima.gr

Νέοι κάτω των 25 ετών: Άνεργος 1 στους 3 στην Ελλάδα
Διπλάσιο ποσοστό 
από την ΕΕ
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Ξάνθη                21/01/2022

Α.Π.                        3565
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Δ.Π. Θράκης, ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει 
τη διενέργεια δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού με τα κάτωθι στοιχεία:  

Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.): ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛKE ΔΠΘ)

Είδος/Τύπος Αναθέτουσας Αναθέτουσας Αρχής: Ν.Π.Δ.Δ.   ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Κύρια Δραστηριότητα Α.Α.: Υπηρεσίες Τριτοβάθμιες Εκπαίδευσης (ΚΑΔ 85421000) 

Στοιχεία Α.Α.: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΠΘ
Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 67132   
ΞΑΝΘΗ 
τηλ.: 25410-79440 - Φαξ.: 25410-79454
email: rc@duth.gr, web site: http://rescom.duth.gr

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης1 (ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ 01/10)

Κωδικός ΝUTS2 EL512 (Νομός: Ξάνθης)

Είδος Διαγωνιστικής Διαδικασίας: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Δημόσιος Διεθνής Διαγωνισμός 
Προμήθειας ειδών, άνω των ορίων
(διενεργούμενη διαδικασία βάσει του άρθρου 27 του 
Ν.4412/2016)

Τύπος Προμήθειας: Προμήθεια αγαθών-υλικών

Τίτλος Διαγωνισμού: Προμήθεια Επιστημονικού Εξοπλισμού

Κωδικοί του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων CPV (Common Procurement 
Vocabulary) και συμπληρωματικού CPV των 
προς προμήθεια ειδών:

38432200-4 Χρωματογράφοι
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και 
ακριβείας (εκτός από γυαλιά)
38434510-4 Κυτταρόμετρα

Συνολική εκτιμώμενη αξία (=προϋπολογιζόμενη 
δαπάνη) σε ευρώ (€), ήτοι καθαρή αξία χωρίς 
ΦΠΑ:

951.612,90 €

Φ.Π.Α. Πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. (ποσό: 228.387,10 € ) 

Τίτλος Έργου στο οποίο εντάσσεται ο Δημόσιος 
Διαγωνισμός:

Ερευνητική υποδομή BioActiveScreen στη Βόρεια Ελλά-
δα: Ταυτοποίηση βιοενεργών φυτοχημικών ουσιών υψη-
λής προστιθέμενης αξίας από ενδημικά αρωματικά φυτά. 
Ακρώνυμο: BioActiveScreen

Πρόγραμμα στο οποίο εντάσσεται το Έργο: ΕΛΙΔΕΚ:   1η προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για 
την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και ερευνητών/τριών και την 
προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας.

Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης: ΕΛΙΔΕΚ

Κωδικός έργου ΕΛΚΕ ΔΠΘ: ΚΕ-82733

Επιστημονικά Υπεύθυνος (Ε.Υ.): κα Αικατερίνη Χλίχλια, Καθηγήτρια Τμήματος Μοριακής 
Βιολογίας & Γενετικής, Δ.Π.Θ., τηλ. επικοινωνίας: 25510 
30630, κιν. 6978599891, email: achlichl@mbg.duth.gr 

Αρ. Πρωτοκ. του αιτήματος του Ε.Υ. για έγκριση  
της διενέργειας & προκήρυξης του παρόντος 
δημόσιου διαγωνισμού  

27383/09-07.-2021 

ΑΔΑ απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του 
οικονομικού έτους

9Η0Ζ46ΨΖΥ1-8ΑΓ

Απόφαση έγκρισης  της διενέργειας & διακήρυξης 
του παρόντος δημόσιου διαγωνισμού  

Εγκρίθηκε στη Συνεδρίαση 100/25-08-2021 του Ειδικού 
Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και 
Διαχείρισης Δ.Π.Θ.

Κριτήριο ανάθεσης (ή κατακύρωσης): Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά 
βάσει τιμής ανά τμήμα ειδών

Ημερομηνία Διενέργειας Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού (αποσφράγισης ηλεκτρονικών 
προσφορών): 
(από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας 
Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών/
Ε.Δ.Δ.Α.Π.) 

01/03/2022, ημέρα: Τρίτη, ώρα:10:00 π.μ.

Τόπος Διενέργειας του διαγωνισμού: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΠΘ
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασιλ. Σοφίας 12, 
67132,  ΞΑΝΘΗ
τηλ.: 25410-79440, 79410
Κωδικοί NUTS (Nomenclature of Territorial Units for 
Statistics)
NUTS 1: EL5   (Γεωγραφική Ομάδα: Βόρεια Ελλάδα)
NUTS 2: EL51 (Περιφέρεια: Ανατολική Μακεδονία, Θράκη)
NUTS 3: EL512 (Νομός: Ξάνθης)

Ημερομηνία έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών 
προσφορών

02/02/2022, ημέρα: Τετάρτη, ώρα: 10:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής 
ηλεκτρονικών προσφορών:

28/02/2022, ημέρα: Δευτέρα ώρα: 14:00 μ.μ

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης 
έντυπων προσφορών
Οι έγγραφες προσφορές θα πρέπει να 
κατατίθενται, κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, με οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί να 
περιέλθουν στην Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο 
μέχρι:

01/03/2022, ημέρα: Τρίτη, ώρα:10:00 π.μ

Τόπος Κατάθεσης εγγράφων (εντύπων) 
προσφορών:  

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΠΘ
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασιλ. Σοφίας 12, 
67132,  ΞΑΝΘΗ
τηλ.: 25410-79440, 79410

Τόπος Παράδοσης των προς προμήθεια ειδών:  Διεύθυνση: Δραγάνα, Αλεξ/πολη, Τμήμα Μοριακής 
Βιολογίας & Γενετικής, Δ.Π.Θ., τηλ. επικοινωνίας: 25510 
30630, 6978599891

Παροχή Ειδικών πληροφοριών/διευκρινίσεων, 
καθώς και Τεχνικής Φύσεως, σχετικά με το 
αντικείμενο του διαγωνισμού: 

κα Αικατερίνη Χλίχλια, Καθηγήτρια Τμήματος Μοριακής 
Βιολογίας & Γενετικής, Δ.Π.Θ., τηλ. επικοινωνίας: 25510 
30630, κιν. 6978599891, email: achlichl@mbg.duth.gr

Παροχή Γενικών πληροφοριών και διευκρινίσεων 
σχετικά με την διαδικασία διενέργειας του 
διαγωνισμού, τους όρους της διακήρυξης και τις 
διαδικασίες προσφυγής: 

κα. Χρυσή Αδαμίδου, Αναπλ.  Προϊσταμένη Τμ. Προμηθειών 
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας ΔΠΘ, Βασ. 
Σοφίας 12, 67132 Ξάνθη, τηλ. 2541079452
email: supplies@rescom.duth.gr 

Δωρεάν Διάθεση της αναλυτικής διακήρυξης 
του διαγωνισμού, και των συμπληρωματικών 
εγγράφων της σύμβασης : 

• Τμήμα Προμηθειών Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 
Έρευνας ΔΠΘ, Βασ. Σοφίας 12, 67132 Ξάνθη, τηλ. 
2541079452
• Από την ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού 
Κονδυλίων Έρευνας ΔΠΘ στο δικτυακό τόπο http://www.
rescom.duth.gr
• Από τη Διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) www.
eprocurement.gov.gr

Αρ. Πρωτοκ. της  Διακήρυξης του παρόντος 
δημόσιου διαγωνισμού : 

3565/21-01-2022

Γλώσσα υποβολής προσφορών και επικοινωνίας: Ελληνική

Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία: •	 Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί 
στην Ελληνική γλώσσα
•	 Να δεσμεύουν τους προμηθευτές για 365 
ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής προσφορών.

Αρ. Πρωτ. της απόφασης συγκρότησης  των 
Επιτροπών (i) Διενέργειας Διαγωνισμού & 
Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΔΑΠ), και (ii) 
Παρακολούθησης & Παραλαβής της προμήθειας 
ειδών στο πλαίσιο του ως άνω αναφερόμενου 
έργου

29441/21-07-2021 (ΑΔΑ: ΩΣ5946ΨΖΥ1)

Απαιτούμενες εγγυήσεις: - Εγγύηση Συμμετοχής: 2% της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης, μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων 
προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης, με 
στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
 (υποχρεωτική)

- Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης: 4% επί της εκτιμώμενης 
αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς 
να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης. 
(υποχρεωτική για την περίπτωση που η αξία της σύμβασης 
είναι άνω των 30.000,00 ευρώ, χωρίς το ΦΠΑ, και ο 
χρόνος ισχύος της να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα 
από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης)

- Εγγύηση Καλής Λειτουργίας: 5% της εκτιμώμενης 
αξίας του κάθε τμήματος ειδών.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δη-
μοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr του συστήματος, στην 
οποία οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
 και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΔΠΘ

Καθηγήτρια Μαρία ΜΙχαλοπούλου
Αντιπρύτανης  Δ.Π.Θ.
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Επιφυλλίδες 
Μαζί σας κάθε Πέμπτη

Εκπρόσωπος Τύπου

Η 
πληροφόρηση και η ενημέρωση του 
πολίτη είναι κυριαρχικό δικαίωμα. Έχει 
υποχρέωση η Κυβέρνηση, σε μια δη-
μοκρατική χώρα, σαν τη δική μας, να 
ενημερώνει τον πολίτη.

Εκτός από την ενημέρωση η Κυ-
βέρνηση έχει υποχρέωση να προβάλει και το Κυ-
βερνητικό της έργο, για να γνωρίζει ο πολίτης 
τι του προσφέρει η Πολιτεία...

Γύρω από την Κυβερνητική δραστηριότητα 
ο «εκπρόσωπος Τύπου της Κυβέρνησης» είναι 
αυτός που «αποκαλύπτει» το Κυβερνητικό έργο, 
καθώς και τα πρόσωπα που το επιτελούν. Με 
λίγα λόγια ο «εκπρόσωπος Τύπου» αποτελεί το 
σύνδεσμο και το «μεσολαβητή» μεταξύ Τύπου 
και Κυβέρνησης. Γιατί μη ξεχνάμε πως η απο-
στολή τού «εκπροσώπου» είναι διπλή: Να ενη-
μερώνει τους πολίτες και τον Τύπο γύρω από 
την κυβερνητική δρα-
στηριότητα. Μετά τον 
Πρωθυπουργό, είναι 
ο μόνος που παίρνει 
μέρος σε όλες σχεδόν 
τις συνεδριάσεις του 
υπουργικού συμβου-
λίου. Είναι πάντα ενη-
μερωμένος, ώστε να 
είναι σε θέση να δίνει 
απαντήσεις σε οποιο-
δήποτε ερώτημα του 
τεθεί.

Κατά κανόνα ο 
«εκπρόσωπος Τύπου» 
είναι δημοσιογράφος 
ή διπλωμάτης, που έχει τα απαιτούμενα προσό-
ντα για τη δουλειά αυτή. Σε καμία περίπτωση 
δεν πρέπει να είναι βουλευτής.

Σίγουρα η θέση τού «εκπροσώπου» είναι δύ-
σκολη. Πρέπει να έχει την ικανότητα να αντιλαμ-
βάνεται κάθε στιγμή τις αντιδράσεις του κοινού 
και να είναι με τους συνομιλητές του «ελκυστι-
κός», ώστε να εμπνέει εμπιστοσύνη. Ακόμη θα 
πρέπει να έχει καλές σχέσεις με τους πρώην 
«συναδέλφους του» δημοσιογράφους. Αυτό θα 
το επιτύχει μόνο, όταν δεν τους παραπλανήσει 
και να απαντά όπως θα απαντούσε ο Πρωθυ-
πουργός. Το σκεπτικό του Πρωθυπουργού να 
είναι και δικό του...

Ο «εκπρόσωπος της Κυβέρνησης» πρέπει να 
τα έχει καλά με όλους, για να μπορέσει η Κυ-
βέρνηση να προωθήσει την Κυβερνητική της 
προπαγάνδα. Με λίγα λόγια περνά ο ίδιος πρώ-
τα την Κυβερνητική προπαγάνδα και ύστερα το 
«αφεντικό του»... Οι δημόσιες σχέσεις είναι απα-
ραίτητες, όπως και σε μία ιδιωτική επιχείρηση. 
Έτσι και μία Κυβέρνηση χρειάζεται τις δημόσι-
ες σχέσεις της.

Ο «εκπρόσωπος - μεσολαβητής μεταξύ Τύπου 
και Κυβέρνησης» κάνει το σύνδεσμο, γι' αυτό θα 
πρέπει να γνωρίζει την τέχνη του καλά, να μη 
λέει ή να μην αποσιωπά καμία λέξη τυχαία και 
να αποκτά επαφή με τον συνομιλητή του, εμπνέ-
οντάς τον εμπιστοσύνη και όχι να βγαίνει στην 
τηλεόραση και ψυχρά να λέει στους τηλεθεατές 
που τον βλέπουν και τον ακούνε «ουδέν σχόλι-
ον»... επί του συγκεκριμένου θέματος. Η ενημέ-
ρωση είναι υποχρέωση της κάθε Κυβέρνησης. Η 
Τηλεόραση, το Ραδιόφωνο και ο Τύπος έχουν 
άλλες αρμοδιότητες, να ξεσκεπάζουν ότι σκε-
πάζει η Κυβέρνηση δια του εκπροσώπου της...

ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ 
ΧΑΒΙΑΡΑ

Όχι μόνο το υπουργείο Παιδείας, αλ-
λά ολόκληρη η κυβέρνηση έχει συντο-
νιστεί φέτος στο στόχο να εκδοθούν 
νωρίτερα τα αποτελέσματα των Πα-
νελλήνιων Εξετάσεων, ίσως μάλιστα 
και στα τέλη Ιουλίου (ή τις αρχές Αυ-
γούστου).

Κλειδί στην πραγματοποίηση του συ-
γκεκριμένου πλάνου, σύμφωνα με «ΤΑ 
ΝΕΑ», είναι η ημερομηνία διεξαγωγής 
των προκαταρκτικών εξετάσεων αλλά 
και των αγωνισμάτων των υποψηφίων 
για τις σχολές ενστόλων, οι οποίες είναι 
εκείνες που καθυστερούν κάθε χρόνο 
τις σχετικές διαδικασίες.

Ειδικότερα, σε σχετικό ερώτημα της 
εφημερίδας προς τις υπηρεσίες των συ-
ναρμόδιων υπουργείων, η απάντηση 
ήταν ότι η πρόθεση είναι όλα τα αθλή-
ματα και δοκιμασίες να διεξαχθούν γρη-
γορότερα. Μάλιστα, σύμφωνα με πηγές 
της ΕΛΑΣ, οι εμπλεκόμενοι φορείς βρί-
σκονται εν αναμονή της Κοινής Υπουρ-
γικής Απόφασης, που θα υπογραφεί 

το αργότερο μέχρι τις αρχές Μαρτίου, 
όπου θα καθορίζονται όλα τα χρονο-
διαγράμματα αλλά και οι ημερομηνί-
ες διεξαγωγής των σωματομετρικών 
εξετάσεων.

Μέχρι πέρσι, οι δοκιμασίες των υπο-

ψηφίων για τις σχολές ενστόλων γίνο-
νταν μέσα στο καλοκαίρι. Ωστόσο, φέ-
τος, αυτό αναμένεται να αλλάξει και 
όλα δείχνουν ότι οι προκαταρκτικές 
εξετάσεις που αφορούν αγωνίσματα 
και πρακτικές δοκιμασίες (για στρατι-
ωτικές, αστυνομικές σχολές) θα διεξα-
χθούν την άνοιξη.

Ανώτατα στελέχη του υπουργείου 
Παιδείας που μίλησαν στα «ΝΕΑ» επι-
σημαίνουν ότι «πρόθεση είναι πράγματι 
φέτος να συντομευθούν οι διαδικασίες 
και να έχουμε αποτελέσματα γρηγορό-
τερα». Ωστόσο, υπογραμμίζουν ότι για 
την ώρα τίποτα δεν μπορεί να ειπωθεί 
με βεβαιότητα.

Πανελλήνιες 2022: 
Νωρίτερα η ανακοίνωση 
των βάσεων

 «KΛΕΙΔΙ» ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΣΧΟΛΕΣ ΕΝΣΤΟΛΏΝ
                               
Πολύ νωρίτερα σε σχέση με πέρσι στοχεύει το υπουργείο 
Παιδείας να ανακοινώσει τα αποτελέσματα στις 
Πανελλήνιες 2022 και τις βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ.

Μνημόνιο Συνεργασίας για την Ευρω-
παϊκή Αποστολή «100 Κλιματικά Ουδέτε-
ρες Πόλεις μέχρι το 2030» υπέγραψαν 21 
ελληνικοί Δήμοι με το Υπουργείο Περι-
βάλλοντος & Ενέργειας, παρουσία του Γε-
νικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού & 
Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιου Μπα-
κογιάννη, και του Αναπληρωτή Γεν. Δ/ντή 
της Γεν. Δ/νσης Κινητικότητας & Μετα-
φορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG 
Move) και Δ/ντή της Ευρωπαϊκής Αποστο-
λής «Mission Board 100 Climate Neutral 
Cities by 2030», Matthew Baldwin,  με-
λών της Αποστολής της ΕΕ, του ΥΠΕΝ 
όπως και εκπροσώπων της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης.

Σκοπός του Μνημονίου Συνεργασίας 
είναι η επιτάχυνση της μετάβασης των 
πόλεων στην κλιματική ουδετερότητα και 
στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους, ανα-
κάμπτοντας ταυτόχρονα από την πανδη-
μία του κορωνοϊού.

Στο Μνημόνιο Συνεργασίας συμμετέ-
χουν οι εξής 21 Δήμοι:

« Αγρινίου, Αλεξανδρούπολης, Ηρα-
κλείου, Θεσσαλονίκης, Ιωαννιτών, Καλα-
μαριάς, Καλαμάτας, Καρδίτσας, Κεντρι-
κής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, 
Κοζάνης, Μυτιλήνης, Τρικκαίων, καθώς 
και ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής 
Αθήνας, με τους  Δήμους – μέλη: Αγία 

Βαρβάρα, Άγιοι Ανάργυροι – Καματερό, 
Αιγάλεω, Ίλιον, Κορυδαλλός, Περιστέρι, 
Πετρούπολη, Φυλή, Χαϊδάρι. » 

Στην εκδήλωση ανακοίνωσης του 
Μνημονίου Συνεργασίας,που πραγμα-
τοποιήθηκε διαδικτυακά στις 27 Ιανου-
αρίου 2022, τονίστηκε ότι οι συμμετέχο-
ντες Δήμοι, σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ 
δεσμεύονται:

- να  εφαρμόσουν περιβαλλοντικές και 
βιώσιμες πολιτικές στο πλαίσιο της Ευρω-
παϊκής Πράσινης Συμφωνίας,

- να ενσωματώσουν τοπικές πολιτικές 
των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG’s) 
με σκοπό να γίνουν οι πόλεις πιο ανθρώ-
πινες, χωρίς αποκλεισμούς, ασφαλείς, αν-
θεκτικές και βιώσιμες,

- να προστατεύσουν τη βιοποικιλότητα,
- να προωθήσουν τις δημόσιες βιώσι-

μες συμβάσεις και την Κυκλική Οικονομία,
- να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν 

στην πράξη τη Βιώσιμη Αστική Κινητικό-
τητα όπως και τη Βιώσιμη Διατροφή και 
ταυτόχρονα

- να επενδύσουν και να χρηματοδοτή-
σουν βιώσιμες επενδύσεις.

 ΕΕ: Το ελληνικό Μνημόνιο 
Συνεργασίας «οδηγός» για τα 
υπόλοιπα κράτη – μέλη

Κατά τη σύναψη του Μνημονίου Συ-
νεργασίας, ο Γ.Γ. Χωρικού Σχεδιασμού & 
Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπα-
κογιάννης, επισήμανε ότι «οι ελληνικές 
πόλεις διαθέτουν εκείνα τα ιδιαίτερα χα-

ρακτηριστικά που τις καθιστούν πολύ ση-
μαντικές για τη συλλογή δεδομένων από 
την νοτιοανατολική Μεσόγειο τα οποία 
εν τέλει θα συνεισφέρουν στον στόχο 
της κλιματικής ουδετερότητας όλης της 
Ευρώπης μέχρι το 2050 μέσω της Πρά-
σινης Συμφωνίας» και υπογράμμισε ότι 
«το ΥΠΕΝ αντιλαμβανόμενο την ευθύνη 
προς τις μελλοντικές γενιές, ενθαρρύνει 
εδώ και δύο χρόνια τη συμμετοχή πολλών 
ελληνικών πόλεων και με αυτό το Μνη-
μόνιο Συνεργασίας επιβεβαιώνει τη δέ-
σμευσή του για τη συνεχή υποστήριξη των 
ελληνικών Δήμων στο δύσκολο ταξίδι 
τους προς την κλιματική ουδετερότητα».

Τόνισε επίσης ότι «λόγω της κλιματικής 
αλλαγής και των επιπτώσεων που αντι-
μετωπίζουμε τον τελευταίο χρόνο στην 
Ελλάδα, οι Δήμοι βρίσκονται σε κομβική 
θέση να υιοθετήσουν άμεσες πολιτικές για 
την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας 
και να προσφέρουν πολλαπλά οφέλη στις 
κοινότητές τους όσον αφορά στη μείωση 
της ρύπανσης, της κυκλοφοριακής συμ-
φόρησης και του ενεργειακού κόστους, 
αλλά και συνολικά να υιοθετήσουν έναν 
πιο υγιεινό τρόπο ζωής για τους κατοί-
κους τους».

Αντίστοιχα, ο Matthew Baldwin χαιρέ-
τισε την πρωτοβουλία των 21 ελληνικών 
Δήμων να συμμετέχουν στη διαδικασία 
τονίζοντας ότι «το εν λόγω Μνημόνιο 
Συνεργασίας αποτελεί παράδειγμα για τα 
υπόλοιπα κράτη μέλη της Ε.Ε.».

Μνημόνιο ΥΠΕΝ με 21 ∆ήμους για 
«100 Κλιματικά Ουδέτερες Πόλεις 
μέχρι το 2030»
Συμμετέχει και ο Δήμος 
Αλεξανδρούπολης
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Puzzle 1 (Very hard, difficulty rating 0.83)
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7 6 2 3 4 9 1 5 8
4 9 5 8 1 2 3 6 7
1 8 3 7 5 6 9 2 4
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8 5 7 2 9 1 6 4 3
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3 2 4 6 7 5 8 1 9
5 7 9 1 2 8 4 3 6
6 1 8 9 3 4 2 7 5
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ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

5 8
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4 9 1

4 7 8 1

9 3 7 1 4 5

8 2 6 3

1 9 4

3 5 1

6 7

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.51)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed Feb  2 09:51:58 2022 GMT. Enjoy!

1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία

Οριζόντια
1. Τραγούδι της Ανατολής — Ξενόφερ-
τη… επιταγή.
2. Και ειδική… στη φυσική — Ο έσχατος 
βαθμός.
3. Τα έχει ο… σεβάσμιος — Το όνομα του 
παλιού, Τούρκου στρατιωτικού και πολιτι-
κού Ινονού — Γάλλος… άντρας.
4. Λεπτά, αδύνατα — Το κάτω σκίτσο.
5. Υποθετικό — Μέριλ…: διάσημη ηθοποι-
ός — Βιβλική πόλη.
6. Πρόσφατο, κατά μια έννοια — Ξενό-
φερτη… δοκιμασία.
7. Συγκοινωνιακά αρχικά της Αθήνας — 
Τα αιθέρια χρησιμοποιούνται και στη φαρ-
μακευτική — Το όνομα του σκηνοθέτη 
Πέκινπα.
8. Παύλος…: Έλληνας σκηνοθέτης — Το 
πάνω σκίτσο.
9. Γράμματα από τη… Σκοτία — Μάλωμα 
(μτφ.) — Περίφημο το μουσείο της με τα 
κέρινα ομοιώματα.
10. Πολυμαθείς — … Κίντμαν: ηθοποιός 
— Βουβό… σόλο.
11. Σε χαρτοπαίγνια δηλώνει υποχώρηση 
— Μία από τις μορφές της είναι η "βου-
λευτική".
12. Μυθικός… αεροπόρος — Παιχνίδι της 
τράπουλας.
13. Ο παράδεισος των αρχαίων Αιγυπτί-
ων — Η πρωτεύουσα της Βενεζουέλας.

 σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Μια μέρα ένα κουνελάκι που το έλεγαν Ρίκο, 
πήγε σε ένα μαγαζί και ρώτησε:

- "Καροτάκια έχετε;"
- "Έχουμε Καροτάκια!" απάντησε ο καταστη-

ματάρχης.
Την άλλη μέρα ο Ρίκος ξαναπήγε στο ίδιο μα-

γαζί και ρώτησε:
- "Καροτάκια έχετε;"
- "Ναι, έχουμε!"
Αυτό συνεχιζόταν για μια βδομάδα ώσπου τε-

λικά ο καταστηματάρχης δεν άντεξε άλλο και 
του είπε:

- "Ναι, Καροτάκια έχουμε, αλλά αν ξανάρθεις 
και με ρωτήσεις αν έχουμε Καροτάκια θα σου κό-
ψω τα πόδια με ένα μαχαίρι!"

Έτσι, την άλλη μέρα ξαναπάει στο μαγαζί και 
ρωτάει:

- "Μαχαιράκια έχετε;"
- "Όχι, δεν έχουμε!"
- "Καροτάκια έχετε;"

* * * * * * * * * * * * * * * *
Μια μέρα, οι αστερίσκοι (*) αποφάσισαν να 

κάνουν πριβέ πάρτι. Βγάζουν λοιπόν αφίσες 
που γράφουν:

Σάββατο βράδυ* πριβέ πάρτι* μόνο για αστε-
ρίσκους!* Απαγορεύονται αυστηρώς: τελείες(.), 
οξείες('), κόμματα(,), περισπωμένες(-) κτλ.

Το Σάββατο το βραδύ κατά τις δυο και, ενώ 
γινόταν χαμός στο πάρτι, χτυπάει το κουδούνι. 
Ένας αστερίσκος πηγαίνει στην πόρτα, κοιτάει 
από το στρογγυλό τζαμάκι και βλέπει μια τελεία.

-Τι κάνεις εδώ ρε; Αφού είπαμε ότι το πάρτι 
είναι μόνο για αστερίσκους!

-Άνοιξε ρε βλήμα! Αστερίσκος είμαι, έχω 
βάλει ζελέ...

Η συνταγή για ένα απολαυστικό επιδόρπιο που έρχεται 
από τη Γαλλία. Η περίφημη Creme Brulee έχει απαλή υφή, 
καραμελωμένη κρούστα και γεύση, απλά μοναδική! Ένα 
ελαφρύ γλυκό, ιδανικό για κάθε περίσταση.

Συστατικά 
• 5 κρόκοι αυγών
• 260 γρ. ζάχαρη κοινή
• 50 γρ. κακάο, κοσκινισμένο
• 125 γρ. γάλα
• 375 γρ. κρέμα γάλακτος
• 50 γρ. περίπου ζάχαρη, για το κάψιμο

Μέθοδος Εκτέλεσης 
• Αρχικά ζεσταίνουμε το γάλα, την κρέμα γάλακτος και 

το κακάο.
• Χτυπάμε τους κρόκους με τη ζάχαρη μέχρι να ασπρί-

σουν και το ρίχνουμε στο μείγμα με το γάλα.
• Στη συνέχεια, ανακατεύουμε καλά και φιλτράρουμε.
• Γεμίζουμε ατομικά πυρίμαχα μπολάκια, τα βάζουμε σε 

ένα ταψί με νερό που να φτάνει στα 3/4 του ύψους 
των μπολ (μπεν-μαρί) και κατόπιν τα ψήνουμε σε προ-

θερμασμένο φούρνο στους 160 Βαθμούς Κελσίου για 
30 με 40 λεπτά περίπου.

• Μετά τα βγάζουμε από το ταψί με το νερό και τα αφή-
νουμε να κρυώσουν πολύ καλά.

• Λίγο πριν τα σερβίρουμε, τα πασπαλίζουμε με ζάχαρη 
και τέλος τα καίμε στο γκριλ για περίπου 1 με 2 λεπτά, 
έως ότου η ζάχαρη γίνει καραμέλα.

• Η υπέροχη Creme Brulee είναι έτοιμη.

Συμβουλές
• Αν θέλουμε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καστανή 

ζάχαρη η οποία καραμελώνει πιο εύκολα

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Creme Brulee

 ΜΕΜΕS

Κάθετα
1. Αδιάβαστος… μαθητής.
2. Μενεξεδιά — Διατέλεσε πρωθυπου-
γός της Ιαπωνίας την περίοδο 19641972.
3. Βρίσκονται στο… καζάνι — Ιουδαίος 
αρχιερέας.
4. Γερμανική άρνηση — Γίνεται και τέ-
τοια… έρευνα.
5. Το όνομα του Ντιστέλ — Συνοριακά.
6. Αρχικά σώματος του στρατού — Δι-
ακοσμητική ταινία — Έγραψε το "Σφυρί 
χωρίς αφέντη".
7. Γκριζοπράσινη απόχρωση — Μάρκα 
κύβων μαγειρικής.
8. Κι έτσι η Δεκέλεια — Μια ασιατική πρω-
τεύουσα — Συντομογραφία του οκέι.
9. Αρχή… σκοπιμότητας — Στυλ κολύμ-
βησης — Προκαθορίζεται στην πρέφα.
10. Λεγόταν ο ηθοποιός Φλιν — Εγώ ο 
ίδιος, το άτομό μου.
11. Διαβάζονται μανιωδώς από πιτσιρί-
κια — Άλλη ονομασία του φυτού τίλιο το 
πλατύφυλλο.
12. Φαγητό από στομάχι και πόδια σφαγ-
μένων ζώων — Συγκρατεί… χτένισμα.
13. Από ένα… δύο — Είναι τα γόνιμα χω-
ράφια.
14. Είδος σέλας — Την ερωτεύτηκε ο 
Διογένης.
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Συνεχίζεται η Κοινωνική ταινία, 
«Σμύρνη μου Αγαπημένη» του Γρηγόρη 
Καραντινάκη (Η Χορωδία του Χαρίτω-
να) με τους Μιμή Ντενίση, Λεωνίδα 
Κακούρη, Μπουράκ Χακί, Κρατερό Κα-
τσούλη, Ταμίλλα Κουλίεβα, Κατερίνα 
Γερονικολού, κ.ά. 

Υπόθεση: H Filio Williams, μία 
ηλικιωμένη Ελληνοαμερικανί-
δα, σπεύδει στη Μυτιλήνη 
με την εγγονή της Helen, 
για να συμπαρασταθεί 
στους Σύριους πρόσφυ-
γες. Κανείς δεν ξέρει την 
καταγωγή της, κανείς δεν 
ξέρει ότι η Σμυρνιά γιαγιά 
της Φιλιώ Μπαλτατζή βρέθηκε 
κάποτε στο ίδιο νησί κατατρεγμένη 
και προσφυγοπούλα.  

Ξανά κοντά μας το Θρί-
λερ, «Scream» των Ματ 
Μπετινέλι-Όλπιν & Τάιλερ 
Ζιλέτ (Ο Ερχομός του Δια-
βόλου, Είσαι Έτοιμος;) με 
τους Νιβ Κάμπελ, Κόρτνεϊ 
Κοξ, Ντέιβιντ Αρκέτ, Μελί-
σα Μπαρέρα, Κάιλ Γκάλνερ, 
Μέισον Γκούντινγκ, Μάικι 
Μάντισον, Ντίλαν Μινέτ, 
Τζένα Ορτέγα, Τζακ Κουέ-
ιντ, Μάρλι Σέλτον, Τζάσμιν 
Σαβοΐας Μπράουν & Σόνια 
Μπέν Αμμάρ...

Υπόθεση: 25 χρόνια 

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

*Μεταμεσονύχτια Προ-
βολή με ΔΩΡΕΑΝ Pop-
Corn για όλους!

Η επιστροφή του 
θρυλικού Scream 

Μαζί μας η υποψήφια για 
4 Χρυσές Σφαίρες Κομεντί, 
«Πίτσα Γλυκόριζα» του Πολ 
Τόμας Άντερσον (Ξέφρενες 
Νύχτες, Μανόλια, Χτυπημέ-
νος από Έρωτα, Θα Χυθεί 
Αίμα, The Master, Έμφυτο 
Ελάττωμα, Αόρατη Κλωστή) 
με τους Αλάνα Χάιμ, Κούπερ 
Χόφμαν, Σον Πεν, Τομ Γου-
έιτς, Μπράντλεϊ Κούπερ & 
Μπένι Σαφντί...

Υπόθεση: Η ταινία Πίτσα 
Γλυκόριζα μας παρουσιάζει 
μια ευαίσθητη και βραδυφλε-

γή ιστορία νεανικού έρωτα 
που περνάει από πολλά κύ-
ματα μέχρι να πάρει σχήμα 
και να ανθίσει. Ήρωές της εί-
ναι η Αλάνα και ο Γκάρι, δυο 
παιδιά που μεγαλώνουν στην 
κοιλάδα του Σαν Φερνάντο 
της Καλιφόρνια, το 1973. Ο 
Πολ Τόμας Άντερσον από τη 
θέση του σκηνοθέτη πλοη-
γεί αυτό το ανορθόδοξο δέ-
σιμο δυο ανήσυχων εφήβων 
με ετερόκλητα ενδιαφέροντα 
και διαφορετικό ψυχισμό.  

«Πίτσα Γλυκόριζα», 
με «συνταγή» Πολ Τόμας 

Άντερσον 

Ενώ ξανά μαζί μας και η ταινία 
Κινουμένων Σχεδίων, «Αρχηγός Από 
Κούνια 2: Οικογενειακή Υπόθεση» του 
Τομ Μακ Γκραθ.

Υπόθεση: Στο σίκουελ της επιτυ-
χημένης πρώτης ταινίας, τα αδέρ-
φια Τέμπλετον έχουν ενηλικιωθεί και 
δυστυχώς απομακρυνθεί ο ένας από 
τον άλλον. Όμως ένας νέος αρχηγός 
από κούνια, με δυναμική προσέγ-
γιση και αποφασιστι-
κό ύφος θα τους 
ενώσει ξανά 
και θα φέρει 
έμπνευση 
για μια νέα… 
οικογενει-
ακή υπόθε-
ση που δεν θα 
έχει προηγούμενο.  

Ο «Αρχηγός από 
κούνια» σε νέες 

περιπέτειες 

Νέες προβολές 
για το «Σμύρνη 
μου αγαπημένη» 

Cinema

Πέμπτη, Κυριακή: 19:00, 
Τρίτη: 22:00 Σάββατο: 17:00, 

Κυριακή: 16:30, 
Τετάρτη: 16:45.

«Μια ταινία θα πρέπει κατά προτίμηση να είναι δύο ώρες. Τότε είναι πολύ καλή. Έχω χάσει 
αυτό το όριο πολλές φορές, αλλά αυτός είναι πραγματικά ο στόχος » 

Πολ Τόμας Άντερσον , σκηνοθέτης

Έρχεται σε Παγκόσμια Πρε-
μιέρα η Περιπέτεια, «Moonfall: Η 
Σκοτεινή Πλευρά του Φεγγαριού» 
του Ρόλαντ Έμεριχ (Stargate, Μέ-
ρα Ανεξαρτησίας 1 & 2, Γκοτζίλα, 
Ο Πατριώτης, Μετά την Επόμενη 
Μέρα, 10.000 π.Χ., 2012, Ανώνυ-
μος, Λευκός Οίκος: Η Πτώση, Η 
Ναυμαχία του Μίντγουεϊ) με τους 
Χάλι Μπέρι, Πάτρικ Γουίλσον, Τζον 
Μπράντλεϊ, Μάικλ Πένα, Τσάρλι 
Πλάμερ, Κέλλυ Γιού, Έμε Εκουά-
κορ, Καρολίνα Μπάρτσακ & Ντό-
ναλντ Σάδερλαντ...

Υπόθεση: Μία μυστηριώδης δύ-
ναμη βγάζει τη Σελήνη από την 
τροχιά της γύρω από τη Γη και την 

ωθεί σε μια σειρά από συγκρού-
σεις. Με λίγες μόνο εβδομάδες να 
απομένουν έως ότου οι συνέπειες 
να είναι καταστροφικές για όλο 
τον στον κόσμο, η πρώην αστρο-
ναύτης της NASA, Jo Fowler είναι 
πεπεισμένη ότι έχει την λύση που 
θα μας σώσει όλους, όμως μόνο 
ο παλιός συνάδελφός της αστρο-
ναύτης Brian Harper και ο K.C. 
Houseman ένας συνωμοσιολόγoς, 
την πιστεύουν. Αυτοί οι τρεις ήρω-
ες θα ξεκινήσουν ένα απίστευτο 
ταξίδι στο διάστημα για να δια-
πιστώσουν τελικά ότι η Σελήνη 
δεν είναι όπως νομίζουμε ότι είναι.

Η ταινία Moonfall σε 
παγκόσμια πρεμιέρα 

 Παρασκευή: 21:30, 
Δευτέρα, Τετάρτη: 19:15.

Πέμπτη, 
Κυριακή, Δευτέρα, 

Τετάρτη: 22:15, 
Παρασκευή: 18:45, Σάββατο: 

19:30, Τρίτη: 19:15.

Νέες, συναρπαστικές προβολές στον Κινηματογράφο «Ηλύσια» 

 Παρασκευή: 00:30*, 
Σάββατο: 22:15.
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Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση 
θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες 
σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

Δικηγόροι

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

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

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

ΑΓΓΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  •  Δικηγόρος 
Ειρήνης 39  •  Αλεξανδρούπολη 
Τηλέφωνο : 2551024142

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

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

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ •  Δικηγόρος

Κων/πόλεως  207  •  Ορεστιάδα
Τηλέφωνο : 2552023462

Λογιστές

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

ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ ΓΑΛΑΤΕΙΑ • Λογιστικό Γραφείο  

Φιλιππουπόλεως 7  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 25510-80173

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

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

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

Συμβολαιογράφοι

Ιατροί

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • Οφθαλμίατρος  
Μιαούλη  11  •  Αλεξ/πολη 

Τηλέφωνο : 25510 24689

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Δικαστικοί
Επιμελητές

Κτηνίατροι

Ασφάλειες

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

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

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

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

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

Οπτικά

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

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Ψυκτικοί

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

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

Φαρμακεία

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

ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Μαζαράκη 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551038473

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

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

ΓΟΥΤΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΔΙΚΑΙΑ
Τηλέφωνο : 2556031371

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

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

Ταξιδιωτικά
Πρακτορεία

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

Συνεταιρισμοί

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

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας
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Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 05.59, 

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
NTERCITY 05.59, 

ΘεΣ/Κη - Αλεξ/λη 
NTERCITY 05.50, 

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

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

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

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

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

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

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

Αλεξ/ΠΟλη - ΚΟμΟΤηΝη

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ  
 ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Χρηστικά
 χρησιμα τηλεφωνα

Aστυνομία  100
EKAB  166
Πυροσβεστική  199 
Βλάβες(∆Ε∆∆ΗΕ): 8004004000
Βλάβες(∆ΕΥΑΑ): 25510-26046
Βλάβες ΟΤΕ:                  13888
Κ.Ε.Π. Αλεξ/πολης: 25513-50010
Κ.Ε.Π. Φερών:     25553-50101
Αστ.Τμ. Αλεξ/λης 25510 66300
Γραφείο Ταυτοτήτων: 2551066262
Τροχ. Αλ/λης  25510 66395
∆ημ. Αλεξ/πολης 25510 64100
∆ημ.Εν.Φερων     25555-50070
Γραμμή ∆ημότη:     25510-22222
Τμήμα Καθ/τητας: 25513-50040
Τμήμα Πρασίνου: 25513-50042
Τμήμα Αποκομιδής Απορριμάτων: 
25513-50068 , 25513-50069
Περ/κή Εν/τα Έβρου 25513-50405 
ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ: 25510-26298
ΤΙΕ∆Α:                       25510-28735 
∆ΟΥ Αλεξ/πλης : 25510-89622
∆ασαρ. Αλεξ/λης 25510 80643
Πυρ/κή Αλεξ/λης 25510 26222
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  25510-41640
ΚΤΕΛ Αλεξ/λης 25510 26479
ΑΣΤΙΚΑ 25510-28844
ΟΑΕ∆ Αλεξ/λης 25510 25646
ΟΣΕ Αλεξ/πολης 25510 26395
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ:    25510-45198 
AEGEAN:              25510-89150  
Αεροδρόμιο:          25510-89300
ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ 25510 33500   
Ι.Κ.Α. 25510-84611
ΕΚΑΒ 25510-89370
∆ΕΗ 25510-53529
ΟΤΕ 25510-56160
∆ΕΥΑΑ 25510-24018 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ
Πάρη Ποιμενίδη / Κ.Παλαμά 8 (έναντι 11ου 
δημοτικού) ✆25510 83833

ΦΕΡΕΣ 
Μπουρουλίτη Δημοκρίτου 17 ✆2555022273

ΣΟΥΦΛΙ 
Κυριακούδη Βασ. Γεωργίου 157 ✆2554022033

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

ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α
Καφετζή Κλεονίκη Κωνσταντινουπόλεως 
190 ✆2552029290

Γλουτένη: Τι είναι και 
ισχύει ότι παχαίνει;

Πολλοί αποφεύγουμε τη γλουτένη ή προτι-
μάμε τα gluten free προϊόντα χωρίς να γνωρί-
ζουμε ακριβώς τι είναι και αν όντως μας παχαί-
νει.Ισχύει τελικά ότι μια διατροφή που αποκλείει 
τα τρόφιμα που περιέχουν γλουτένη μπορεί να 
μας βοηθήσει να χάσουμε κιλά.
Τι είναι;

Η γλουτένη είναι μια πρωτεΐνη που βρί-
σκεται στα δημητριακά – και κυρίως στο σι-
τάρι- που κάνει τη ζύμη να σκληραίνει όταν 
παρασκευάζουμε ψωμί. Είναι μια πρωτεΐνη 
όπως όλες οι άλλες, όμως ενώ οι περισσότεροι 
την αφομοιώνουμε εύκολα, υπάρχουν και κά-
ποιοι άνθρωποι που έχουν δυσανεξία σε αυτή 
κι εμφανίζουν κοιλιοκάκη, με αποτέλεσμα να 
παρουσιάζουν συμπτώματα αδιαθεσίας, κού-
ρασης, αλλά και γαστρεντερικών ενοχλήσεων.
Η γλουτένη αδυνατίζει;

Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι η γλουτένη δεν 
παχαίνει, όμως μια διατροφή που βασίζεται κυ-

ρίως σε μεγάλες ποσότητες υδατανθράκων, 
δηλαδή σε αρτοπαρασκευάσματα, ζυμαρικά, 
κλπ., μπορεί να προσθέσει κιλά. Αρκεί, λοιπόν, 
να μειώσετε τους υδατάνθρακες και όχι να 
τους αντικαταστήσετε με gluten free προϊόντα.
Τι να τρώτε αν έχετε δυσανεξία στη 
γλουτένη;

Καλό είναι να αποφεύγετε: σκληρό αλεύ-
ρι, σιτάρι, σιμιγδάλι, κριθάρι, συσκευασμένα 
δημητριακά

Να προτιμάτε: τα όσπρια που δεν έχει υπο-
στεί επεξεργασία, αυγά, γάλα και τυριά, καλα-
μποκάλευρο, ρυζάλευρο, αλεύρι σόγιας, κρέας, 
ψάρι, κοτόπουλο, λαχανικά και φρούτα, πατά-
τες, καλαμπόκι, ρύζι

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

Σταμάτης, Σταμάτιος
Συμεών, Συμεώνης

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

Οροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Αγαπητέ Κριέ, σήμερα καλύτερα να κι-
νηθείς με παρασκηνιακό τρόπο και σί-
γουρα θα βγεις κερδισμένος! Είσαι ιδι-
αίτερα διαισθητικός και δοτικός και ίσως 
έρθουν στιγμές και καταστάσεις, που θα 
προτιμήσεις την μοναξιά την σημερινή!

ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ Ταύρε, σήμερα επιθυμείς να 
βρεθείς μαζί με άλλα άτομα και κυρίως 
μαζί με τους στενούς σου φίλους και να 
περάσετε όμορφα! Πετυχαίνετε κοινούς 
στόχους και όνειρα και εσύ δημιουργείς 
εποικοδομητικές συμμαχίες μαζί τους!

∆Ι∆ΥΜΟΣ
Αγαπητέ Δίδυμε, η προσοχή και το εν-
διαφέρον σου, θα στραφεί σήμερα σε 
θέματα που αφορούν την φήμη σου και 
την κοινωνική σου θέση και υπόσταση! 
Ίσως τώρα, χρειαστεί να επαναξιολογή-
σεις την στάση σου στις κοινωνικές σου 
συναναστροφές

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αγαπητέ Καρκίνε, την σημερινή ημέρα, 
θα μπορέσεις να εκπληρώσεις αρκετές 
από τις επιθυμίες σου! Με βοηθό την λο-
γική, την ωριμότητα και την σύνεση σου, 
υλοποιείς τα σχέδια σου, πιο εύκολα πια! 
 
ΛΕΩΝ
Φίλε Λέοντα, σήμερα θα μπορέσεις να 
αντιμετωπίσεις με ευκολία, έναν κρυφό 
σου αντίπαλο ή εχθρό, που τώρα αποκα-
λύπτεται! Έχεις την σημερινή ημέρα, την 
αξιοζήλευτη ικανότητα της διορατικότη-
τας, να αντιλαμβάνεσαι τις προθέσεις 
και τα κρυφά κίνητρα των γύρων σου!

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Σήμερα φίλε Παρθένε, θα βελτιώσεις 
και θα ισορροπήσεις τις διαπροσω-
πικές σου σχέσεις και συναναστρο-
φές! Επίσης, την σημερινή ημέρα, θα 
καταφέρεις να πλησιάσεις και πά-
λι, ένα άτομο που στο παρελθόν εί-
χατε καυγαδίσει και απομακρυνθεί!  
 
ΖΥΓΟΣ
Φίλε Ζυγέ, την σημερινή ημέρα, μέ-
σα από ορισμένες καταστάσεις και 
συγκυρίες, θα αναγκαστείς να σοβα-
ρευτείς και να επικεντρώσεις το εν-
διαφέρον σου και σε πρακτικά θέ-
ματα της καθημερινότητας σου!  
 
ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αγαπητέ Σκορπιέ, σήμερα θα νιώσεις ο 
πρωταγωνιστής της ημέρας! Θα μπο-
ρέσεις με ευκολία, την σημερινή ημέρα, 
να τραβήξεις τον θαυμασμό των άλλων 
επάνω σου, όσον αφορά την κοινω-
νική ζωή και τις συναναστροφές σου!  
 
ΤΟΞΟΤΗΣ
Αγαπητέ Τοξότη, σήμερα είσαι απόλυτα 
διαισθητικός και κυρίως διορατικός! Θα 
καταφέρεις να προβλέψεις τις προθέσεις 
των άλλων και έτσι, να γνωρίζεις από 
πριν το τι κρύβει ο καθένας μέσα από 
τα λόγια του και την συμπεριφορά του!  
 
ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Αγαπητέ Αιγόκερε, σήμερα θα χορτά-
σεις κοινωνικές επαφές και συζητήσεις, 
όπως και αρκετές χαρμόσυνες συνα-
ντήσεις και εξόδους ψυχαγωγίας! Θα 
νιώσεις ιδιαίτερα αγαπητός και περιζή-
τητος στις κοινωνικές σου επαφές και 
συναναστροφές!
 
Υ∆ΡΟΧΟΟΣ
Φίλε Υδροχόε, σήμερα είσαι πιο πρακτι-
κός, λογικός και προσγειωμένος, σε κά-
θε σου δράση! Με αυτή σου την αντιμε-
τώπιση, θα μπορέσεις να λύσεις πολλά 
από τα προβλήματα σου, αλλά και τα 
προβλήματα των δικών σου ανθρώπων! 

ΙΧΘΥΕΣ
Φίλε Ιχθύ, όλα θα κυλήσουν όπως επι-
θυμείς την σημερινή ημέρα, για τους 
στόχους, τα όνειρα και τους σκοπούς 
σου! Η εκπλήρωση τους λοιπόν, θα 
επαναφέρει την δύναμη και το θάρρος 
σου! Η Σελήνη στο δικό σου ζώδιο, θα 
σου προσφέρει σίγουρα αυτοπεποίθη-
ση, τύχη, όπως και διάθεση για νέα ξε-
κινήματα!
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Ο Εθνικός ήταν ο μεγάλος νικητής 
στο ντέρμπι της Αλεξανδρούπολης με 
την Ολυμπιάδα στο πρωτάθλημα αν-
δρών της ΕΚΑΣΑΜΑΘ, επικρατώντας 
58-47. Οι παίκτες της Ολυμπιάδας 
μπήκαν δυνατά στο ματς και βρέθη-
καν να προηγούνται στο πρώτο δεκά-

λεπτο (13-6). Στο δεύτερο δεκάλεπτο 
οι τυπικά γηπεδούχοι με σουτ από την 
περιφέρεια μείωσαν τη διαφορά και 
οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτή-
ρια με την Ολυμπιάδα να προηγείται 
2 πόντους (25-23).

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Εθνικός 

μπήκε καλύτερα και έχτισε μια δια-
φορά 9 πόντων γέρνοντας τη πλά-
στιγγα του παιχνιδιού υπέρ του. Με 
την έναρξη του τελευταίου δεκαλέ-
πτου οι παίκτες του Γιώργου Κανδύ-
λη με τεράστια ψυχικά αποθέματα 
κατάφεραν με τρίποντο να προηγη-
θούν με 47-46.

Στο τελευταίο πεντάλεπτο η πίεση 
σε όλο το γήπεδο από τον Εθνικό του 
Στέλιου Τελούδη σε συνδυασμό με 
την κόπωση των παικτών της Ολυ-
μπιάδας, οι γηπεδούχοι έτρεξαν ένα 
σερί και έφτασαν στη νίκη.

Τα 10λεπτα: 6-13, 17-12, 18-7, 
17-15

Εθνικός (Σ. Τελούδης): Μίχος 
17(1), Τσολακίδης 3(1), Αγγελίδης 

12(4), Παπαδούδης 4, Τσάγιας 9(1), 
Ιωαννίδης 3, Πασσιάς 4, Κανάκης 6, 
Κουλούκης

Ολυμπιάδα (Γ. Κανδύλης): Καζά-
κος, Δρούμπαλης 19(3), Ξαφένιας 
10(2), Κελεπεκίδης 4,Ζιούτης ,Γαλα-
χουσίδης, Κατσίκας 5(1), Γερακόπου-
λος, Βλουντάρτσικ 9

Αναλυτικά:
ΑΕ Κομοτηνής – Δημοκρίτειο Κο-

μοτηνής 85-51
Θύελλα Φερών – Αίας Κομοτηνής  

(ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ ΛΟΓΩ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ 
ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ ΣΤΗΝ ΘΥΕΛΛΑ)

Εθνικός Αλεξανδρούπολης – Ολυ-
μπιάδα Αλεξανδρούπολης 58-47

Αγία Βαρβάρα – Ηρακλής Καβά-

λας  20-0α.α.
Ρεπό: ΑΟ Καβάλα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Αγία Βαρβάρα  24(12-0)
2. Εθνικός Αλεξ/πολης 19(7-5)
3. Δημοκρίτειο Κομοτηνής 18(6-6)
4. Θύελλα Φερών   17(7-3) *
5. Αίας Κομοτηνής  17(6-5)
6. ΑΕ Κομοτηνής  16(5-6)*
7. ΑΟ Καβάλα   15(4-7) *
8. Ολυμπιάδα Αλεξ/πολης  15(4-7)*
9. Ηρακλής Καβάλας  **
* Έχουν κάνει το ρεπό τους στον β’ 
γύρο
** Έχει μηδενιστεί και αποχωρήσει 
απο το πρωτάθλημα

Νικητής στο ντέρμπι της Αλεξανδρούπολης 
με Ολυμπιάδα ο Εθνικός

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΏΤΑΘΛΉΜΑ ΑΝΔΡΏΝ 
ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΉΣ ΕΚΑΣΑΜΑΘ    

Ισορροπημένο το πρώτο μέρος, ξεχώρισαν οι 
νικητές στην επανάληψη

Παρελθόν από την Αλεξανδρούπολη FC μετά τον 
πατέρα τους και προπονητή τους Ζόραν, αποτελούν 
και οι Θανάσης & Χρήστος Στοΐνοβιτς.
Ο Θανάσης συνεχίζει στη Νίκη Βόλου που συμμε-
τέχει στον όμιλο της Ξάνθης στην Super League 2.
O Χρήστος παραμένει Γ’ Εθνική αλλά θα φοράει 
πλέον την φανέλα του Θερμαϊκού Θέρμης, ομάδα 
που είναι στον ίδιο όμιλο με την Αλεξανδρούπολη.

Μετά τον Ζόραν, αποχώρησαν 
και οι γιοι του Θανάσης & 
Χρήστος 

Ένα πολύ ξεχωριστό πρωτάθλημα Β’ Εθνι-
κής έφτασε στο τέλος του με τον ΕΘνικό να 
επικρατεί σχετικά εύκολα στα play off ση-
μειώνοντας 2 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια 
και κερδίζοντας επάξια την παραμονή της 
στην κατηγορία.
Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν από τα 
δυσκολότερα πρωταθλήματα καθώς συμμε-
τείχαν ομάδες που στο δυναμικό τους είχαν 

αθλητές επιπέδου με μεταγραφές Ελλήνων 
και ξένων παικτών.
Πάρα τις αντικειμενικές δυσκολίες, τα πολ-
λά χιλιόμετρα αυθημερόν και την επιπλέον 
κούραση, η ομάδα της Αλεξανδρούπολης, 
με τον χαμηλότερο Μ.Ο. ηλικίας έπεσε στα 
βαθιά και έδειξε ότι ξέρει κολύμπι, αντικα-
τοπτρίζοντας τη σκληρή δουλειά που γίνε-
ται καθημερινά στο φυτώριο της ομάδας.
Συγχαρητήρια στους Γιώργο Κάλλια, Βαγ-
γέλη Δερνεξή, Μάριο Δελάκη, Φάνη Μήτ-
κα & Γιώργο Κοσμά για την συνολική τους 
απόδοση σε όλο το πρωτάθλημα.
Την αποστολή στα play off συνόδεψε ο προ-
πονητής Ανδρέας Νικολακάκης.

Έπεσε η αυλαία στην 
Β’ Εθνική με άνετη 
παραμονή για Εθνικό
Η ομάδα της 
Αλεξανδρούπολης είχε τον 
μικρότερο μέσο όρο ηλικίας 

Εκτός η οικογένεια Στοΐνοβιτς 
από την Αλεξανδρούπολη

Τη σύνθεση των εννέα (9) 
Περιφερειακών Επιτροπών 
της Ομοσπονδίας, ενέκρινε 
το Δ.Σ της ΚΟΕ, στη συνε-
δρίαση της 31ης Ιανουαρί-
ου 2022.

Αναλυτικά τη Π.Ε. της 
Ανατολικής Μακεδονίας & 
Θράκης με έδρα την Καβάλα:

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος 

Χατζηκωνσταντίνου
Αντιπρόεδρος: Γιώργος 

Μαρέτης
Γενικός Γραμματέας: Χρή-

στος Μπανιώτης
Ταμίας: Μιχάλης Κού-

γκουλος
Γενικός Συντονιστής 

Αγωνιστικού Προγράμματος: 
Ζαφείρης Μπαξεβανίδης

Μέλη: Φωτεινή Κούρτη, 
Αυγερινός Μεσινέζης, Μα-
ρία Ροδοπούλου, Χριστίνα 
Ρουσίδου

Δείτε ποιοι αποτελούν 
αυτήν της ΑΜΘ 

Συγκροτήθηκαν οι νέες 
Περιφερειακές Επιτροπές της ΚΟΕ 


