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Επιστολή-τελεσίγραφο της 
Ρωσίας «φωτογραφίζει» και την 

Αλεξανδρούπολη 

«Ηχηρό» μήνυμα του Ρώσου ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ, την 
στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή μας. Μια 
παραδοσιακά αρμονική σχέση της περιοχής μας,φαίνεται 

να κινδυνεύει σοβαρά να διαταραχθεί 
▶ 16

Ένταξη έργου 
ανάπλασης 
πλατείας 

Καμαριώτισσας στο 
«Πράσινο Ταμείο

Τι περιλαμβάνει

▶ 5

Συμβασιούχοι 
του ΕΣΠΑ στο 

Πολυκοινωνικό του 
Δήμου παραμένουν 

απλήρωτοι

Παρέμβαση της 
Λαϊκής Συσπείρωσης 
Αλεξανδρούπολης

Θλιβερή η κατάσταση στα 
Β΄Νεκροταφεία Αλεξανδρούπολης… 
Εικόνες που αν μη τι άλλο προβληματίζουν δημοσιοποίησε 

ο Ευάγγελος Μυτιληνός επικεφαλής της παράταξης 
«Αδέσμευτη Νέα Αυτοδιοίκηση»

▶ 7▶ 4

ΚΤΕΛ Έβρου: Πότε θα ΚΤΕΛ Έβρου: Πότε θα 
γίνει η μετεγκατάστασή του;γίνει η μετεγκατάστασή του;

Συγκλονίζει το μήνυμα Συγκλονίζει το μήνυμα 
της Κούλας Τοπαλούδη της Κούλας Τοπαλούδη 
στη μητέρα του στη μητέρα του 
δολοφονημένου Αλκη δολοφονημένου Αλκη 

Στη Βουλή ως Αναφορά από τη 
Ν. Γκαρά επιστολή του Δήμου 

Σαμοθράκης
Για το προβλήματα της Κτηματογράφησης στο νησί… Στην 
επιστολή καταγράφονται 4 συγκεκριμένα αιτήματα ώστε 
να δοθεί λύση στο ζήτημα που έχει προκύψει για τους 

ιδιοκτήτες ακινήτων  

▶ 4

Ικανοποίηση Κελέτση για 
τις τελικές αλλαγές στον 

Αναπτυξιακό Νόμο και το ειδικό 
καθεστώς για τον Έβρο

▶ 9

▶  6  6

▶ 5

Σε έκταση απέναντι 
από το νέο κλειστό το 
13ο Δημοτικό Σχολείο 
Αλεξανδρούπολης

 ● Ο Δήμος έχει ξεκινήσει την εκ-
πόνηση των μελετών, σύμφωνα 
με τον Δήμαρχο Γιάννη Ζαμπούκη

● Ωστόσο, θα πρέπει να είναι 
έτοιμες μέσα στους επόμενους 
μήνες

▶ 8

● Προβληματισμός εκπαιδευτικών για το χρονο-
διάγραμμα κατασκευής καθώς, «ανά πάσα στιγ-
μή εκκρεμεί η άρση της απόφασης ίδρυσης του 
εν λόγω σχολείου από το Υπουργείο Παιδείας».

● Τι θα γίνει με τα δέντρα που θα κοπούν 
στο Φυτώριο



ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
www.gnomionline.gr

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
EΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (ΣΗΠΕ)

Είπαν

Η ΓΝΩΜΗ
4  ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2022

ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1867
Καταστροφικός σεισμός, μεγέθους 
7,2 βαθμών της κλίμακας 
Ρίχτερ, πλήττει την Κεφαλονιά 
(23 Ιανουαρίου με το παλαιό 
ημερολόγιο), με εκατοντάδες 
νεκρούς και μεγάλες καταστροφές. 
Σκοτώνονται 224 άνθρωποι και 
καταρρέουν 2.612 σπίτια.

1924
Επεισόδιο στη Βουλή μεταξύ του 
βενιζελικού βουλευτή Θεόδωρου 
Πάγκαλου και του αντιπολιτευόμενου 
συναδέλφου του Αθανασίου Τζώνη. 
Ο Τζώνης προκληθείς ραπίζει τον 
Πάγκαλο, που τον απειλεί με το 
περίστροφό του, αλλά αφοπλίζεται 
από τον βουλευτή Άρτας.

1943
Εκτελείται από τους Γερμανούς ο 
Κώστας Περρίκος, αξιωματικός της 
πολεμικής αεροπορίας, που ανέπτυξε 
αντιστασιακή δράση στην Αθήνα, 
με αποκορύφωμα την ανατίναξη 
του κτιρίου της φιλοναζιστικής 
οργάνωσης ΕΣΠΟ.

1959
Αρχίζουν στη Ζυρίχη 
ελληνοτουρκικές συνομιλίες για 
την εξεύρεση λύσης στο Κυπριακό.

1996
Η εντολοδόχος πρωθυπουργός της 
Τουρκίας, Τανσού Τσιλέρ, απειλεί 
ότι η επέκταση των ελληνικών 
χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά 
μίλια θα αποτελέσει αιτία πολέμου, 
ενώ δηλώνει ότι θα θέσει στην 
κρίση διεθνών νομικών οργάνων το 
ζήτημα των περίπου 1.000 νησιών, 
νησίδων και βραχονησίδων που η 
Τουρκία θεωρεί ότι ανήκουν στο 
έδαφός της.

2004
Ανεβαίνει στο διαδίκτυο η 
πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης 
Facebook.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

1815
Αλέξανδρος Κουμουνδούρος, κο-
ρυφαία πολιτική προσωπικότητα 
του 19ου αιώνα, που χρημάτισε 
δέκα φορές πρωθυπουργός. (Θαν. 
26/2/1883)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1843
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ηγέτης 
της Ελληνικής Επανάστασης. (Γεν. 
3/4/1770)

2 ΑΠΟΨΕΙΣ

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

Υπεύθυνη Διαφημίσεων 
και Λογιστηρίου
Χρύσα Γρηγοριάδου

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

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

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

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

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα Ο καιρός σήμερα

2-3

0...6

-1...6

Ανατολή - 07:23
Δύση - 17:36

-2...6

-3...4

Ημέρα πένθους για τον πλημμυρισμένο Έβρο

Φονική ήταν η κακοκαιρία στον Έβρο και συγκεκριμένα 
στην Αλεξανδρούπολη, όπου ένας 46χρονος πυροσβέστης, 
πατέρας τριών παιδιών, βρήκε τραγικό θάνατο, όταν παρα-
σύρθηκε από τα νερά στον οικισμό του Απαλού και πνίγηκε. 
Η είδηση βύθισε στο πένθος την οικογένεια και τους οικεί-
ους του και σκόρπισε θλίψη στο πυροσβεστικό σώμα και 
την τοπική κοινωνία. Ο θανών ήταν ένα ιδιαίτερα αγαπη-
τό πρόσωπο, τόσο στον επαγγελματικό του χώρο, όσο και 
στον περγυρό του, με έντονη δραστηριότητα στον τοπικό 
σύλλογο τριτέκνων.

 Ο 46χρονος συμμετείχε στην επιχείρηση απεγκλωβισμού 
μαθητών από το Νηπιαγωγείο του Απαλού, όταν το πυροσβε-
στικό όχημα που οδηγούσε αντιμετώπισε πρόβλημα και στην 
προσπάθειά του να το αντιμετωπίσει, παρασύρθηκε από τα 
νερά και βρέθηκε νεκρός κοντά στο ρέμα του αεροδρομίου.

Τα φαινόμενα ήταν, δυστυχώς, μία “επανάληψη” των 
φαινομένων της 12ης Ιανουαρίου, αφού περίπου οι ίδιες 
περιοχές αντιμετώπισαν τα ίδια, και σε αρκετές περιπτώσεις, 
χειρότερα πλημμυρικά φαινόμενα….

Στο ίδιο έργο θεατές οι κάτοικοι του οικισμού του Δή-
μου Αλεξανδρούπολης. Τεράστια προβλήματα σε χωριά, 
δρόμους, ποτάμια. Βούλιαξε η περιοχή του αεροδρομίου, 
διακόπηκε για ώρες η κυκλοφορία …. Κόπηκε ξανά ο νομός, 
στο ύψος του Προβατώνα

2
ΦΕΒ
2021

1-2
2-3
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ΑΠΟΨΕΙΣ 3

`

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του «Αλεξάνδρειου» 2ου Γυμνασίου Βέροιας, έπειτα από πρόταση του 
Δεκαπενταμελούς Μαθητικού Συμβουλίου και απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων αφιέρωσαν ένα μέρος 
της 3ης διδακτικής ώρας στη μνήμη του αδικοχαμένου φιλάθλου του Άρη, Αλκιβιάδη Καμπανού. Συζήτησαν, 
προβληματίστηκαν και ζωγράφισαν στον πίνακα της τάξης τους και σε χαρτί συνθήματα και σκίτσα κατά 
της οπαδικής και κάθε άλλης μορφής βίας αφιερώνοντας ως στεφάνι στη μνήμη του Άλκη τις δημιουργίες 
τους και υποσχόμενοι να μην τον ξεχάσουν ποτέ αλλά και να αγωνίζονται ενάντια σε κάθε μορφή βίας, 
μισαλλοδοξίας και φανατισμού.  

Να μη γίνει η κτηνωδία που 
εκτυλίχθηκε στη Θεσσαλονί-
κη, και που στοίχισε τη ζωή 
ενός νέου και τον τραυμα-
τισμό άλλων δύο, ένα ακό-
μη επεισόδιο στην προϊούσα 
μετατροπή της κοινωνικής 
ζωής σε αρένα αντιπαλοτή-
των, μισαλλοδοξίας, εχθρο-
πάθειας, και, εν τέλει, φονι-
κής απανθρωπιάς.

Κ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Είπαν

(για τους 16 νεκρούς μετανά-
στες στον Έβρο) Το να βλέπεις 
12 ανθρώπους να πεθαίνουν 
από παγωνιά δεν είναι κάτι που 
μπορεί να το χωνέψεις εύκολα. 
Δεν είναι όμως η πρώτη φορά 
που βιώνουμε αυτή την εθιμι-
κή στάση… Δυστυχώς, αυτός 
είναι ο δείκτης του ελληνικού 
πολιτισμού.

Τ. ΕΡΝΤΟΓΑΝ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

Photo   Shoot

Μικρογνωμικά

Συνεχίζονται οι δράσεις του Συλλό-
γου Ελληνογαλλικής Φιλίας «Το σπίτι 
της Αντουανέτας» στην Αλεξανδρούπο-
λη. Όπως μας ενημερώνει ο Σύλλογος 
«τέλη Ιανουαρίου λοιπόν, τα δημιουργι-
κά εργαστήρια έκαναν την έναρξή τους 
για το 2022, με χειμωνιάτικη θεματολο-
γία κι ανάλογο λεξιλόγιο! Προσπαθώ-
ντας σταθερά να κρατήσουμε το κέφι 
και τη διάθεση για χαρά και δημιουργία 
στους μικρούς φίλους μας, παρά τις δυ-

σκολίες της εποχής! Μικρός ο αριθμός 
συμμετεχόντων, όπως επιβάλλεται, με 
μάσκες και τους απαραίτητους ελέγ-
χους, αλλά με κέφι και ομαδικά παι-
χνίδια! Ελπίζοντας σε ακόμη καλύτερες 
ημέρες και συνθήκες! Σχεδιασμός και 
εμψύχωση : Ειρηνη Μπρεσκα. Πλαισί-
ωση-υποστήριξη : Sofia Chkhartishvili 
- Masmanidi - Masmanidi και Hara 
Demiroglou»

Κ.Η. 

Με κέφι και ελπίδα  

Για κάθε Άλκη....

Τραγικά λάθη
Για τραγικά λάθη μίλησε ο διευθυντής 

του Ινστιτούτου θαλάσσιας προστασίας 
«Αρχιπέλαγος» Θοδωρής Τσιμπίδης ανα-
φερόμενος στην υπόθεση του θανάτου 
του «Σωτήρη», της φάλαινας που πέθανε 
στα ανατολικά της Σαλαμίνας. Μιλώντας 
στην ΕΡΤ σημείωσε πως κάθε ζώο που 
προσεγγίζει τις ακτές, το κάνει καθώς εκεί 
αισθάνεται καλύτερα όταν είναι άρρωστο 
και αδύναμο. Ο ζιφιός είναι ένα ζώο που 
δεν έχει ξανακούσει ανθρώπινη φωνή, και 
αυτούς τους ήχους που αντιμετώπιζε. «Εκεί 

ξεκίνησαν τα λάθη», όπως λέει ο ειδικός 
καθώς συγκεντρώθηκε πολύς κόσμος.

«Έπρεπε το Λιμεναρχείο να εφαρμό-
σει ένα πολύ απλό πρωτόκολλο που λέει 
τα αυτονόητα: απομακρύνεις τον κόσμο 
και για λόγους ασφαλείας και για λόγους 
όχλησης αλλά και υγιεινής. Δεύτερον δεν 
μπαίνουμε στο νερό να αντιμετωπίσουμε 
το ζώο άνθρωποι που δεν έχουν ομάδα. 
Φανταστείτε μια κοπέλα που το προσέγγι-
σε, 50 κιλά να είναι δίπλα σε ένα ζώο δύο 
τόνων που είναι άρρωστο. Δεν έχουν την 
ίδια δυναμική μέσα στο νερό».

Κ.Η. 

Με ενός λεπτού σιγή και με τις τσά-
ντες τους να σχηματίζουν στο δάπεδο 
της αυλής το μήνυμα «για κάθε Άλ-
κη» οι μαθητές και οι μαθήτριες του 
Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης έστειλαν το δικό τους 
μήνυμα.

Όπως σημειώνει ανάρτηση στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης του σχολείου:
«Και κάπως έτσι η σιωπή στέλνει το 

πιο ηχηρό μήνυμα… Ενός λεπτού σιγή 
από τους μαθητές και τις μαθήτριες του 
ΠΣΠΘ για κάθε Άλκη…».

Πειραματικό σχολείο Θεσσαλονίκης 
( Αlterthess)

Γ.Π.

Ενας μήνας μετά ….  
Χθες συμπληρώθηκε ένας μήνας από 
την δήλωση - προφητεία – εκτίμηση του 
Υπουργού Ανάπτυξης της κυβέρνησης 
Αδωνη Γεωργιάδη, ότι «σε ένα μήνα η 
πανδημία θα έχει τελειώσει». Από τότε 
μέχρι σήμερα βέβαια, έχουν μεσολαβήσει 
μερικές εκατοντάδες απώλειες 
ανθρώπινων ζωών. Οι δε δείκτες δεν 
είναι καλοί…. Λοιπόν κύριε Υπουργέ; Τι 
κάνουμε τώρα; Ξεχυνόμαστε ανέμελοι 
στα λιβάδια; Αναμένουμε οδηγίες

Γ.Π.
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Την επιστολή του Δήμου Σα-
μοθράκης για τα προβλήματα 
που έχουν προκύψει στο νησί 
της Σαμοθράκης κατά τη δια-
δικασία της Κτηματογράφησης, 
με συνέπεια να μην αναγνωρί-
ζονται τίτλοι ιδιοκτησίας πολ-
λών κατοίκων του νησιού, κα-
τέθεσε ως Αναφορά στη Βουλή 
των Ελλήνων η Βουλευτής 
Έβρου και Αν. Τομεάρχης Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης, Ενη-
μέρωσης & Επικοινωνίας του 
ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Νατάσα Γκαρά.

Η επιστολή του Δήμου Σα-
μοθράκης επιβεβαιώνει τις ανη-
συχίες της κα Γκαρά η όποια 
με Ερώτηση που κατέθεσε στη 
Βουλή στις 31.01.2022, ζητά 
από την κυβέρνηση να προχω-
ρήσει σε άμεσες ενέργειες ώστε 
να επιλυθούν τα τεράστια προ-
βλήματα που έχουν προκύψει 
με τους Δασικούς Χάρτες και 
το Κτηματολόγιο στο ακριτι-
κό νησί.

Στην επιστολή καταγράφο-
νται 4 συγκεκριμένα αιτήματα 
ώστε να δοθεί λύση στο ζήτημα 
που έχει προκύψει για τους κα-
τοίκους της Σαμοθράκης: 

α) να δοθεί σημαντική χρονι-
κή παράταση  στην προθεσμία 
υποβολής των ενστάσεων

β) να υπάρξει μέριμνα για τη 

δημιουργία μηχανισμού προ-
κειμένου να δοθούν απαντή-
σεις σε εύλογες απορίες δη-
μοτών για τις παρατηρήσεις 
που αφορούν στα απορριπτέα 
δικαιώματα και την κυριότητα 
που προβάλλει  το Ελληνικό 
Δημόσιο για όλες ανεξαιρέτως 
τις ιδιοκτησίες

γ) να υπάρξει μέριμνα για 
την έγκαιρη σύσταση Συμβου-
λίου Ιδιοκτησίας Δασών, Δα-
σικών, Χορτολιβαδικών και 
Βραχωδών Εκτάσεων που θα 
εξετάσει τα ανακύπτοντα θέ-
ματα ειδικά για την περιοχή της 
νήσου Σαμοθράκη

δ) να υπαχθεί το νησί της 
Σαμοθράκης στις εξαιρέσεις 
του β΄ εδάφιου του άρθρου 
62 του Ν. 998/1979 όπως αυ-
τό ισχύει…

Η Αναφορά κατατίθεται 
προς τους κ.κ. Υπουργούς Πε-
ριβάλλοντος & Ενέργειας και 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

: «Δυσχέρειες και ζητήματα 
που προέκυψαν κατά την δια-
δικασία κτηματογράφησης νή-
σου Σαμοθράκης» Όπως είναι 
γνωστό οι χάρτες του κτημα-
τολογίου για την περιοχή της 
Σαμοθράκης έχουν αναρτηθεί 
και το χρονικό περιθώριο για 
την υποβολή εντάσεων ολοκλη-

ρώνεται στις 9 Φεβρουαρίου 
2022. Σας γνωρίζουμε ότι από 
μεγάλη μερίδα των δημοτών 
μας έχουν διαπιστωθεί λάθη, η 
δε παρατηρήσεις που αφορούν 
τον δασικό χαρακτήρα εμφανί-
ζονται στην συντριπτική πλει-
οψηφία ιδιοκτησίων στο από-
σπασμα κτηματολογικού πίνακα 
ανάρτησης του κτηματολογίου 
για την διεκδίκηση κυριότητας 
από το Ελληνικό δημόσιο (Δ/
νση Δασών) και η δε πρόκριση 
δικαιωμάτων του δημοσίου κα-
θιστά απορριπτέα τα δικαιωμά-
τα (τίτλοι ιδιοκτησίας) των ιδιω-
τών χωρίς να παρέχεται καμία 
εξήγηση. 

Σε μια περιοχή που δεν έχει 
γίνει ποτέ αναδασμός, δεν έχει 
καταρτιστεί δασολόγιο, η ανάρ-

τηση του δασικού χάρτη περι-
λαμβάνει πάνω από το 80% 
της έκτασης του νησιού, η δε 
αποφάσεις αναγνώρισης και 
κατάταξης των δασών πραγ-
ματοποιήθηκαν με αποφάσεις 
διοικητικών δικαστηρίων την 
περιόδο 1917 -1927 ερήμην 
των κατοίκων, εύλογα έχει δη-
μιουργηθεί και όχι άδικα τερά-
στια σύγχυση και πανικός στους 
κατοίκους. Σημαντική μερίδα 
των ιδιοκτητών επίσης κατοικεί 
εκτός Σαμοθράκης και πιθανόν 
να μην πληροφορηθεί για την 
ανάρτηση και το χρονικό περι-
θώριο των ενστάσεων, ενώ σε 
μεγάλη μερίδα των ενδιαφε-
ρόμενων δεν έχουν αποστα-
λεί ενημερώσεις από το κτη-
ματολόγιο. 

Πρόσθετα οι περιορισμοί της 
πανδημίας και οι δυσμενείς και-
ρικές συνθήκες αποτελούν επί 
πλέον δυσχέρειες στην υποβο-
λή των ενστάσεων. Επειδή το 
θέμα της κτηματογράφησης 
νήσου Σαμοθράκης παρουσι-
άζει σημαντικές ιδιαιτερότητες 
και δυσχέρειες, παρακαλούμε 
θερμά: 

1ο Να δοθεί σημαντική χρο-
νική παράταση στην προθεσμία 
υποβολής των εστάσεων. 

2ο Να υπάρξει μέριμνα για 
την δημιουργία μηχανισμού 
προκειμένου να δοθούν απα-
ντήσεις σε εύλογες απορίες των 
δημοτών για τις παρατηρήσεις 
που αφορούν τα απορριοπτέα 
δικαιώματα και την κυριότη-
τα που προβάλλει το Ελληνικό 

δημόσιο για όλες ανεξαιρέτως 
της ιδιοκτησίες δασικού χαρα-
κτήρα προκειμένου οι πολίτες 
να δρομολογήσουν τις σχετικές 
ενέργειές τους.

3ο Να μεριμνήσετε για την 
έγκαιρη σύσταση Συμβουλίου 
Ιδιοκτησίας Δασών, Δασικών, 
Χορτολιβαδικών και Βραχώ-
δων Εκτάσεων που θα εξετά-
σει τα ανακύπτοντα θέματα ει-
δικά για την περιοχή της νήσου 
Σαμοθράκης τα οποία σε περί-
πτωση που δεν υπάρξει σχετική 
ρύθμιση εκτιμούμαι ότι θα είναι 
πολλά, δαπανηρά και άδικα για 
τους δημότες μας. 

Τέλος υπενθυμίζουμε το πά-
γιο αίτημά μας που υποβλήθηκε 
με το αρίθμ. πρωτ.: 1470/31-
3-2021 έγγραφό μας σχετικά 
με την υπαγωγή της νήσου Σα-
μοθράκης στις εξαιρέσεις του 
β΄εδαφίου του άρθρου 62 του 
Ν. 998/1979 όπως ισχύει και 
για το οποίο θα επανέλθου-
με με τεκμηρίωση των ιστορι-
κών γεγονότων και πραγματι-
κών δεδομένων προκειμένου η 
Ελληνική πολιτεία να ρυθμίσει 
ως οφείλει οριστικά ένα ζήτη-
μα υψίστης τοπικής και εθνι-
κής σημασίας που αφορά την 
ευαίσθητη, ακριτική και παρα-
μεθόρια περιοχή της νήσου Σα-
μοθράκης.

 Γνωρίζοντας την θετική σας 
διάθεση για την βέλτιση ρύθ-
μιση των σχετικών ζητημάτων, 
σας ευχαριστούμε εκ των προ-
τέρων και είμαστε στην διάθε-
σή σας για περαιτέρω διευκρι-
νήσεις.

 Με εκτίμηση Ο Δήμαρχος 
Σαμοθράκης Γαλατούμος Νι-
κόλαος

Στη Βουλή ως Αναφορά από τη Ν. Γκαρά 
επιστολή του Δήμου Σαμοθράκης

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΉΜΑ ΤΉΣ 
ΚΤΉΜΑΤΟΓΡΑΦΉΣΉΣ ΣΤΟ ΝΉΣΙ 
                               
Στην επιστολή καταγράφονται 4 
συγκεκριμένα αιτήματα ώστε να δοθεί 
λύση στο ζήτημα που έχει προκύψει για 
τους ιδιοκτήτες ακινήτων

Να πληρωθούν τώρα οι 
συμβασιούχοι ΕΣΠΑ των παι-
δικών σταθμών του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης και να δι-
ορθωθούν και να υπογρα-
φούν εκ νέου οι συμβάσεις 
ως 31/8/2022 για να έχουν 
τη δυνατότητα παράτασης 
της σύμβασης σε περίπτωση 
συνέχισης του προγράμμα-
τος όπως ορίζει η νομοθεσία, 
απαιτεί η Λαϊκή Συσπείρωση 
Δήμου Αλεξανδρούπολης και 
ζητά να συζητηθεί στο Δημο-
τικό Συμβούλιο το θέμα των 
συμβασιούχων ΕΣΠΑ του Πο-
λυκοινωνικού Δήμου Αλεξαν-
δρούπολης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση 
της Λαϊκής Συσπείρωσης:

Στο «Κέντρο Κοινωνικής 
Προστασίας Αλληλεγγύης, 

Παιδείας και Περιβάλλοντος 
(Πολυκοινωνικό) του Δή-
μου Αλεξανδρούπολης, στις 
1/12/2021 έγινε η πρόσληψη 
20 συμβασιούχων ορισμένου 
χρόνου για να μπορούν να λει-
τουργούν βασικές δομές. Μέ-
χρι σήμερα οι εργαζόμενοι/ες 
(βρεφοκόμοι, μαγείρισσες, κα-
θαριστές, βοηθοί) παραμένουν 
απλήρωτοι μέσα σε συνθήκες 
οικονομικής κρίσης. Και ενώ 
απαιτούν την πληρωμή τους η 
διοίκηση του Πολυκοινωνικού 
διαρκώς μεταθέτει την ημερο-
μηνία πληρωμής των 2 μηνών 
ενώ σε άλλους Δήμους οι αντί-
στοιχοι συμβασιούχοι έχουν 
πληρωθεί.

Επιπλέον κατά την υπο-
γραφή των συμβάσεών τους 
υπέγραψαν σύμβαση από 
1/12/2021 έως τις 31/7/2022 

ενώ αυτά τα προγράμματα ΕΣ-
ΠΑ προβλέπουν συμβάσεις ως 
31/8/2022 (πράγμα που τους 
δίνει το δικαίωμα ανανέωσης 
συμβάσεων όπως γίνεται με 

τους υπόλοιπους εργαζόμε-
νους των προγραμμάτων ΕΣ-
ΠΑ).

Χωρίς τους συμβασιούχους 
στους παιδικούς σταθμούς και 

στις άλλες δομές του συγκε-
κριμένου νομικού προσώπου 
δεν μπορεί να λειτουργήσει 
τίποτα. Οι ελλείψεις είναι τόσο 
μεγάλες όπως και οι ανάγκες 

του κόσμου για δουλειά. Δεν 
είναι αρκετό που κυβερνήσεις 
και δημοτικές αρχές κρατούν 
τους εργαζόμενους στην ομη-
ρία της ελαστικής εργασίας; 
Πρέπει να τους αφήνουν και 
απλήρωτους και να τους πε-
ρικόπτουν ακόμη και τα ελά-
χιστα που δικαιούνται;

Ως Λαϊκή Συσπείρωση απαι-
τούμε:

• Να πληρωθούν ΤΩΡΑ οι 
συμβασιούχοι ΕΣΠΑ των παι-
δικών σταθμών.

• Να διορθωθούν και να 
υπογραφούν εκ νέου οι συμ-
βάσεις ως 31/8/2022 για να 
έχουν τη δυνατότητα παράτα-
σης της σύμβασης σε περίπτω-
ση συνέχισης του προγράμμα-
τος όπως ορίζει η νομοθεσία.

Γι αυτό το λόγο κι επειδή 
αυτή η τακτική μπορεί να απο-
τελέσει προηγούμενο για την 
ισχύ των συμβάσεων ζητούμε 
να συζητηθεί το θέμα στο Δη-
μοτικό Συμβούλιο.

Συμβασιούχοι του ΕΣΠΑ στο Πολυκοινωνικό 
του Δήμου παραμένουν απλήρωτοι
Παρέμβαση της Λαϊκής Συσπείρωσης  
Αλεξανδρούπολης
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«Εκφράζω την απόλυ-
τη ικανοποίησή μου και ευ-
χαριστώ τον αναπληρωτή 
Υπουργό Ανάπτυξης κ. Νίκο 
Παπαθανάση που με τις νομο-
τεχνικές βελτιώσεις που κατέ-
θεσε κατά την τελευταία μέρα 
της συζήτησης του νέου Ανα-
πτυξιακού Νόμου, έκανε δε-
κτό το αίτημα μας που ήταν 
αίτημα όλων των φορέων της 
Θράκης να συμπεριλάβει ει-
δικές διατάξεις για τη Θράκη 
και ιδιαίτερα τον Έβρο. Ειδι-
κότερα σύμφωνα με την παρ. 
5 των νομοτεχνικών βελτιώ-
σεων : 

Πρώτον, στα επενδυτικά 
σχέδια που αφορούν στον 
Έβρο και στη Θράκη, οι μεσαί-
ες επιχειρήσεις (που αρχικά 
αποκλείονταν από το κίνητρο 
της επιχορήγησης) τελικώς θα 

μπορούν να επιχορηγούνται 
με 60% χρηματική επιδότη-
ση στον Έβρο και 30% στη 
Ροδόπη και στην Ξάνθη. Το 
υπόλοιπο ποσοστό (40% και 
70% αντίστοιχα) θα το λαμ-
βάνουν με τη μορφή φορολο-
γικών απαλλαγών.

Δεύτερον, κατά το στάδιο 
της αξιολόγησης τα νέα επεν-
δυτικά σχέδια, που αφορούν 
τον Έβρο θα λαμβάνουν επι-
πλέον μοριοδότηση 10 μονά-
δων, ενώ αυτά της Ροδόπης 
και της Ξάνθης 5 μονάδων.

Οι παραπάνω ρυθμίσεις σε 
συνδυασμό με την πρόβλε-
ψη ότι όλες οι επιχειρήσεις 
που βρίσκονται σε ζώνη από-
στασης 30 χλμ. από τα σύνο-
ρα θα δικαιούνται το μέγιστο 
των κινήτρων που προβλέπει 
ο νέος νόμος, δημιουργεί ένα 

ιδιαίτερα ευνοϊκό καθεστώς 
ανάπτυξης για τον Έβρο και 
τη Θράκη. Είναι σημαντικό το 
γεγονός ότι μέρος των προ-
τάσεων που έχουν συμπερι-
ληφθεί στο Πόρισμα της Δια-
κομματικής Επιτροπής για την 

Ανάπτυξη της Θράκης, υλο-
ποιείται και αποτελεί πλέον 
νόμο του Κράτους!».

Δείτε την σχετική 
απόφαση  που αφορά 

τον Έβρο: 

Ικανοποίηση Σταύρου Κελέτση για τις 
τελικές αλλαγές στον Αναπτυξιακό Νόμο 

ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΏΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΒΡΟ  
    
Τι προβλέπεται ακριβώς για τις 
επιχορηγήσεις επιχειρήσεων – Επιπλέον 
μοριοδότηση για τα νέα επενδυτικά 
σχέδια 

Με την 231/10.01.2022 
Απόφαση του Πράσινου Τα-
μείου, εντάχθηκε στο Χρη-
ματοδοτικό Πρόγραμμα του 
Πράσινου Ταμείου και στις 
‘’Δράσεις περιβαλλοντικού 
ισοζυγίου’’, το έργο με τίτ-
λο «Αστική Παρέμβαση στην 
προκυμαία Καμαριώτισσας 
του Δήμου Σαμοθράκης», με 
ποσό 162.218,40 €

Το έργο περιλαμβάνει 
ανάπλαση της προκυμαίας, 
στο βόρειο τμήμα του πα-
ραλιακού μετώπου, με δη-
μιουργία χώρου πρασίνου, 
ανάπαυσης, κατασκευή σι-
ντριβανιού και τοποθέτηση 
οργάνων γυμναστικής, παι-
χνιδιών και δημιουργίας γω-
νιάς ανακύκλωσης.

“Φιλοδοξούμε ότι το έρ-
γο θα αποτελέσει την αρχή 
μιας σειράς παρεμβάσεων 
αναβάθμισης του παραλια-
κού μετώπου και βελτίωσης 

της ποιότητας ζωής των πο-
λιτών”. Από τότε που θυμάμαι 
τον εαυτό μου, θυμάμαι και 
τα πλακάκια, έτσι ακριβώς, 
όπως είναι και σήμερα.

Η πρώτη μεγάλη παρέμβα-
ση για τον καλλωπισμό του 
χώρου, με μόνο στόχο τη βελ-
τίωση της ζωής των δημοτών. 
Προχωράμε και τα καλύτε-
ρα έρχονται…” αναφέρει σε 
μήνυμά της η Αντιδήμαρχος 
Σαμοθράκης κα Αναστασία 
Τερζή. 

Τι θα περιλαμβάνει 
Δύο τηλεφωνικές απά-

τες μέσα στο ίδιο 24ωρο 
έγιναν την 1η Φεβρουαρί-
ου στον Έβρο. Στην πρώτη 
περίπτωση, άτομο που ανα-
ζητούν οι αρχές εξαπάτησε 
έναν ημεδαπό σε περιοχή 
του Έβρου. Αναλυτικότερα, 
ο δράστης, προσποιούμε-
νος τον υπάλληλου λογι-
στικού γραφείου,  επικοι-

νώνησε τηλεφωνικά με τον 
παθόντα και με διάφορες 
προφάσεις τον έπεισε να 
μεταφέρει από τραπεζικό 
του λογαριασμό και μέσω 
τραπεζικής εφαρμογής, συ-
νολικά το χρηματικό ποσό 
των 7.215 ευρώ.

Στη δεύτερη περίπτωση, 
άγνωστος δράστης εξα-
πάτησε αλλοδαπή στην 
Αλεξανδρούπολη. Συγκε-
κριμένα, η παθούσα έλα-
βε μήνυμα (sms), που 
εμφανιζόταν ως αποστο-
λέας τράπεζα, το οποίο την 

ενημέρωνε ότι ο λογαρια-
σμός της έχει ανασταλεί 
και  εμπεριείχε σύνδεσμο 
(link), τον οποίο ακολού-
θησε, πληκτρολογώντας 
τους προσωπικούς της 
κωδικούς, με αποτέλε-
σμα οι δράστες να αφαι-
ρέσουν από τον λογαρια-
σμό της το χρηματικό ποσό 
των 1.480 ευρώ. Την προ-
ανάκριση ενεργεί και στις 
δύο περιπτώσεις η Υποδι-
εύθυνση Ασφάλειας Αλε-
ξανδρούπολης

Εβρος: Δύο απάτες σε μία μέρα!
Με “λεία” κοντά στις 
10.000 ευρώ

Ένταξη έργου ανάπλασης 
πλατείας Καμαριώτισσας 
στο «Πράσινο Ταμείο»
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Την αμέριστη συμπαρά-
στασή της εκφράζει η μητέρα 
της Ελένης Τοπαλούδη στη 
μητέρα του Άλκη που δολο-
φονήθηκε στη Θεσσαλονίκη. 
«Ναϊλί εσέν καμέντσα μάνα… 
τι θα περάσεις από τώρα και 
στο εξής» ήταν οι πρώτες λέ-
ξεις της Κούλας, μητέρας της 
Ελένης Τοπαλουδη απευθυ-
νόμενη στην ποντία Μελίνα 
Κακουλίδου μάνα του αδικο-
χαμένου Άλκη.

«Πήρα το αίτημα φιλίας 
της από νωρίς χθες το πρωί 
και έπεσα από τα σύννεφα 
θα πει στην ΕΡΤ Ορεστιάδας 
η Κούλα Αρμουτίδου -Τοπα-
λούδη συγκλονισμένη από το 
«άγρον χαπάρ» που αναστά-
τωσε την οικογένεια της στο 
άκουσμα του.

Όπως εξήγησε, η μητέρα 
του Άλκη, ζητούσε στήριξη 

από την μάνα της Ελένης και 
αισθάνθηκε την ανάγκη να 
ενώσει τον πόνο της μαζί της.

Μόνο σκοτάδι έχω από τό-
τε στο μυαλό μου

«Αμέσως σκέφτηκα το Γολ-
γοθά που την περιμένει», είπε 
η μητέρα της Ελένης «σκέφτη-
κα την τραγωδία που θα ζή-
σει .Άρχισα να την παρηγορώ 
γιατί ξέρω τι θα περάσει από 
τώρα και στο εξής.»

Η εξομολόγηση της μητέ-
ρας της Ελένης Τοπαλούδη 
ήταν συγκλονιστική, Ήρθαν 
στο μυαλό της όλες εκείνες οι 
φριχτές στιγμές, από την ώρα 
που πρωτάκουσε το μαντάτο .

«Μόνο σκοτάδι έχω από 
τότε στο μυαλό μου. Δεν 
υπάρχει ζωή, δεν υπάρχει 
καθημερινότητα, το όνειρο, 
η ελπίδα.

Μας οδήγησαν στα τάρτα-

ρα. Σ ένα βραδύ μέσα μου τα 
πήρανε όλα, αυτά τα τέρατα. 
Αν ήμουν η μάνα του Ροδί-
τη ή του Αλβανού θα ντρε-
πόμουν να αντικρίσω το φως 
του ήλιου.

Αν ήμουν η μάνα όλων αυ-
τών των ανθρωπόμορφων τε-
ράτων όπως και αυτού που 
αφαίρεσε η ζωή του Άλκη θα 
τους στραγγάλιζα με τα ίδια 
μου τα χέρια .Θα έλεγα σκο-
τώστε τα, αφανίστε τα από 
προσώπου γης

Δεν μπορεί να βαραίνουν 

αυτή την κοινωνία αυτό το 
χώμα …

Τα ισόβια τα εννοώ εγώ η 
μάνα της Ελένης και μιλώ και 
για λογαριασμό όλων των μα-
νάδων που στείλανε στον τά-
φο τα παιδιά τους μέσα από 
βασανισμούς και δολοφονίες.

Χαρακτηριστικά τα λόγια 
που έγραψε στο μήνυμα της 
προς την Μελίνα Κακουλίδου 
λέγοντας:

«Ξαφνικά σε ρίχνουν σ’ 
έναν μαύρο ωκεανό και κά-
νεις χιλιάδες προσπάθειες να 

ανέβεις αλλά συνεχώς βου-
λιάζεις, βουλιάζεις και ποτέ 
δε θα μπορείς ελεύθερα να 
κολυμπάς, να επιπλέεις – Με-
λίνα μου (τεμέτερον Σιμέλα), 
χαροκαμένη μάνα, κλάψε το 
παιδάκι σου, αγκάλιασέ το, φί-
λησέ το, νανούρισέ το, πες του 
ό,τι δεν πρόλαβες να του πεις 
κι αποχαιρέτησέ το.

Ρούφηξε τα πάντα από 
τη μορφή του αδικοχαμένου 
παιδιού σου και σφήνωσέ τα, 
αποτύπωσέ τα σε όλα τα κύτ-
ταρα του εγκεφάλου σου.

Από τώρα και στο εξής θα 
τον κουβαλάς τον Άλκη σου 
μέσα στην ψυχούλα σου και 
στην καρδούλα σου

Δολοφόνοι του Άλκη, η κα-
τάρα μας να πέσει πάνω στα 
κεφάλια σας. Ο άδικος χαμός 
αυτού του αγοριού να γίνει ο 
εφιάλτης σας. Μαυροντύσατε 
μια οικογένεια που δεν σας 
έφταιξε σε τίποτα.

Αγουρόπον μικρόν,
Καλόν Παράδεισον να έχς!
Κούλα – Γιάννης

Συγκλονίζει το μήνυμα της 
μητέρας της Ελένης Τοπαλούδη 

ΣΤΉ ΜΉΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΛΚΉ ΣΤΑ 
ΠΟΝΤΙΑΚΑ: «ΝΑΪΛΙ ΕΣΕΝ 
ΚΑΜΕΝΤΣΑ ΜΑΝΑ…»    
    
Η χαροκαμένη μάνα του 19χρoνoυ 
νέου από τη Θεσσαλονίκη αισθάνθηκε 
την ανάγκη να ενώσει τον πόνο της 
μαζί της

ΘΡΥΛΟΡΙΟ 

ειδήσειςσύντομες ΚΟΜΟΤΗΝΗΔΡΑΜΑ

Σύμφωνα με τον πρόεδρο 
του Σωματείου Βενζινοπω-
λών Καβάλας, Φώτη Πούλο η 
κατάσταση είναι  εκτός ελέγχου 
τόσο στα καύσιμα οι αυξήσεις, 
όσο και σε όλα τα ενεργειακά 
προϊόντα. «Το πετρέλαιο θέρμαν-
σης τις τελευταίες μέρες έχει ανέ-
βει πάρα πολύ. Η μέση τιμή της 
βενζίνης έχει ξεπεράσει τοπικά 
το 1,90 ευρώ»  
(ΕΡΤ Καβάλας)

Στην Κομοτηνή αναμένεται να 
βρεθεί στις 2 Μαρτίου ο Αρχιε-
πίσκοπος Αμερικής κ.Ελπιδοφό-
ρος, προσκεκλημένος του ΔΠΘ, 
με την αφορμή την υπογραφής 
του πρωτοκόλλου συνεργασίας 
μεταξύ των δύο φορέων, ενώ 
αναμένεται να αναγορευτεί και 
σε Επίτιμο Διδάκτορα.  ΞΑΝΘΗ

Την Τρίτη 8/2 και ώρα 18:00, 
μέσω τηλεδιάσκεψης, θα 
πραγματοποιηθεί η νέα συνε-
δρίαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου, στη συνέχεια της 
διακοπείσας δύο φορές ΤΑ-
ΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης (στις 
26.01.2022 και  31.1.2022) 
προκειμένου να ολοκληρωθεί 
η συζήτηση και η λήψη αποφά-
σεων των θεμάτων, με αρίθμη-
ση από 16 έως 23 

Με τρία σχήματα προχωρά ο διαγωνι-
σμός για τη νέα σιδηροδρομική γραμμή 
Θεσσαλονίκη-Καβάλα-Τοξότες Ξάνθης. 
Τα σχήματα που εκδήλωσαν ενδιαφέ-
ρον είναι: ΑΚΤΩΡ-ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ΓΕΚ 
ΤΕΡΝΑ-ΙΝΤΡΑΚΑΤ και ΑΒΑΞ-ALSTOM. 
Μετά την ολοκλήρωση εξέτασης των 
φακέλων η ΕΡΓΟΣΕ θα κάνει γνωστό 
ποιοι θα περάσουν στη Β`φαση του 
διαγωνισμού.

Υποτονικό φαίνεται να είναι το 
ενδιαφέρον των Δραμινών για 
την κατάθεση αιτήσεων στο 
πρόγραμμα «Εξοικονομώ Αυ-
τονομώ». Ο στόχος του Υπουρ-
γείου για 40.000 αιτήσεις, 
είναι αρκετά δύσκολο να επι-
τευχθεί. Αυτή την ώρα έχουν  
κατατεθεί περίπου 20.000 αι-
τήσεις σε όλη τη χώρα
 (proinos-typos.gr)

Με ένα χαλάκι κεντητό, οικογενειακό κειμή-
λιο της συζύγου του, πήγε επίσκεψη στον 
Πολιτιστικό Σύλλογο Θρυλορίου Ροδόπης 
«Η Κερασούντα και το Γαρς», ο ελληνικής 
καταγωγής Πρέσβης της Αυστραλίας στην 
Ελλάδα, Αθανάσιος Σπύρου. «Ήταν μια συ-
γκινητική στιγμή και για εκείνον και για μας. 
Μιλώντας άπταιστα ελληνικά μας είπε πως 
ήθελε αυτό το κειμήλιο να βρίσκεται στους 
χώρους του Συλλόγου μας», δήλωσε στη 
Voria.gr, η πρόεδρος του Συλλόγου, Χρύ-
σα Μαυρίδου.

ΚΑΒΑΛΑ 
AΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
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“Δεν πίστευαν στα μάτια 
τους δημοτικοί σύμβουλοι 
του Δήμου Αλεξανδρούπο-
λης, όταν επισκέφθηκαν μετά 
από δεκάδες καταγγελίες πο-
λιτών το Β’ νεκροταφείο της 
Αλεξανδρούπολης!  Αντίκρισαν 
ένα θέαμα που μόνο αισθήμα-

τα ντροπής προκαλεί…”
Σε καταγγελία για την κατά-

σταση που επικρατεί και προ-
καλεί θλίψη προχώρησε ο επι-
κεφαλής της Επικεφαλής της 
Δημοτικής Παράταξης ΑΔΕΣ-
ΜΕΥΤΗ ΝΕΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΗΣΗ 
Βαγγέλης Μυτιληνός, ο οποί-

ος και δημοσιοποίησε φωτο-
γραφίες που … μιλούν από μό-
νες τους

Η ανακοίνωση:
Η Δημοτική αρχή λόγω κα-

κού προγραμματισμού , οδηγή-
θηκε σε αδιέξοδο ως προς τον 
χώρου για τον ενταφιασμό θα-
νούντων πολιτών διαλέγοντας 
τον εύκολο δρόμο…

Οι ιθύνοντες γνωρίζουν 
καλά πως οι διάδρομοι κατα-
σκευάστηκαν για την διευκό-
λυνση και την  πρόσβαση των 
πολιτών στους τάφους που 
υπάρχουν στα οικοδομικά τε-
τράγωνα του νεκροταφείου και 
οχι να τους χρησιμοποιούμε 
για την ταφή των συνανθρώ-
πων μας…

Κάτω απο του περισσότε-
ρους διαδρόμους διέρχονται 
σε βάθος 80 εκατ κεντρικοί 
σωλήνες ύδρευσης!

Το “έγκλημα” δυστυχώς δεν 
σταματάει εδώ.

Έτσι λοιπόν ελαφρά τη καρ-
δία , αποφάσισαν και αντί ο 
ενταφιασμός να γίνεται στους 
120 πόντους όπως είθισται 
για να καλύπτει ανάγκες οι-
κογενειακών τάφων, αυτοί τον 
πραγματοποιούν στους 60 πό-
ντους

Οι πολίτες διαμαρτύρονται 
έντονα για το γεγονός αυτο 
καθώς προσβάλει τη μνήμη 
των θανόντων καθώς και επί-
σης τα ήθη και έθιμα της Ορ-
θοδόξου πιστεως μας.

Υπάρχουν όμως και άλλα 
σοβαρά πρακτικά προβλήματα 
για τα οποία δεν δίδουν καμία 
απάντηση παρά τις επανειλημ-
μένες οχλήσεις μου.

• Τι θα γίνει αν προκληθεί 
βλάβη στα δίκτυα ύδρευσης-
αποχέτευσης στα συγκεκριμέ-
να σημεία; Θα σπάσουν τα μνη-
μεία (τάφοι) και θα ξεθάψουν 
τους νεκρούς προκειμένου να 
αποκατασταθεί η βλάβη;

• Τι θα γίνει σε περίπτωση 
ισχυρής βροχόπτωσης και θε-
ομηνίας;

Για του λόγου το αληθές 
σας παραθέτω σημερνές φω-
τογραφίες με μια απλή βρο-
χή για να δείτε την κατάσταση 
που επικρατεί.

• Τι να περιμένουμε σε περί-
πτωση δυνατής βροχόπτωσης; 
Φέρετρα να κολυμπούν στους 
διαδρόμους;                                                                            

Οι φωτογραφίες μοιάζουν 
απίστευτες όμως είναι οι αδι-
άψευστοι μάρτυρες, της κατά-
στασης που επικρατεί στα Β ́ 
κοιμητήρια της Αλεξανδρού-
πολης και για την οποία όπως 
δήλωσε είναι υπερήφανος ο 
Αντιδήμαρχος κ. Δαστερίδης 
και ο Δήμαρχος κ. Ζαμπουκης»

Μυτιληνός Ευάγγελος
Επικεφαλής της Δημοτικής 

Παράταξης
ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΝΕΑ ΑΥΤΟ-

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Θλιβερή η κατάσταση στα 
Β΄Νεκροταφεία Αλεξανδρούπολης… 

“ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΑΝ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥΣ”     
    
Εικόνες που αν μη τι άλλο 
προβληματίζουν δημοσιοποίησε ο 
Ευάγγελος Μυτιληνός επικεφαλής 
της παράταξης «Αδέσμευτη Νέα 
Αυτοδιοίκηση»

Σύμφωνα με την ανα-
κοίνωση της 26ης  Ιανου-
αρίου 2022 που αφορά 
στον  Πίνακα Κατάτα-
ξης ιδρυμάτων ανώτα-
της εκπαίδευσης “Top 
Universities by Top 
Google Scholar Citations”  
(Transparent Ranking), ο 
οποίος αποτελεί ένα από 
τα κριτήρια της κατάταξης 
"Webometrics", του ισπα-
νικού κέντρου επιστημο-
νικών ερευνών CSIC, το 
Δημοκρίτειο Πανεπιστή-
μιο Θράκης κατέλαβε την 
688η θέση, μεταξύ 4800 
περίπου ιδρυμάτων ανώ-

τατης εκπαίδευσης από 
όλο τον κόσμο και στην 
8η θέση μεταξύ των ελ-
ληνικών ιδρυμάτων ανώ-
τατης εκπαίδευσης, απο-
δεικνύοντας για άλλη μια 
φορά την ευρεία απήχη-
ση του ερευνητικού έργου 
που επιτελείται σε αυτό. 

Στον εν λόγω πίνακα 
περιλαμβάνονται τα κορυ-
φαία ιδρύματα ανώτατης 
εκπαίδευσης παγκοσμίως 
με σύνολο αναφορών πά-
νω από 1000 και κατατάσ-
σονται βάσει του αριθμού 
των αναφορών στις επι-
στημονικές δημοσιεύσεις 

του διδακτικού και ερευ-
νητικού προσωπικού τους. 
Τα δεδομένα βάσει των 
οποίων καταρτίστηκε ο πί-
νακας, συλλέχθηκαν κατά 
το χρονικό διάστημα 10-
20 Ιανουαρίου 2022, από 
τη μηχανή αναζήτησης 
ακαδημαϊκής βιβλιογρα-
φίας, “Google Scholar”, 
με το σύνολο των αναφο-
ρών του ΔΠΘ να ανέρχε-
ται στις 356.842.

Σ τ η ν  Κ α τ ά τ α ξ η 
“Webometrics” η οποία 
ανακοινώθηκε τον Ιανου-
άριο 2022, το ΔΠΘ βρί-
σκεται στην 1080η θέση 
μεταξύ 31000 περίπου 
ιδρυμάτων ανώτατης εκ-
παίδευσης παγκοσμίως, 
δηλαδή στο 3% των κα-
λύτερων πανεπιστημίων 
του κόσμου.

Κατέλαβε την 688η θέση, μεταξύ 4800 
περίπου ιδρυμάτων Γθμιας εκπαίδευσης από 
όλο τον κόσμο και στην 8η θέση μεταξύ των 
ελληνικών 

Το Δ.Σ του Ιατρικού Συλλό-
γου Έβρου εκφράζει την με-
γάλη οδύνη του για την απώ-
λεια του ιατρού Καρδιολόγου 
Σταματίου Βασίλειου. Ο Στα-
ματίου Βασίλειος άφησε την 
τελευταία του πνοή σε ηλικία 
64 ετών .

 Ήταν μέλος του Ιατρικού 
Συλλόγου Έβρου, καταγόταν 
από την Δράμα και πρόσφε-
ρε τις υπηρεσίες του με σε-
βασμό και ανιδιοτέλεια προς 
τους ασθενείς του, αρχικά στο 
ΙΚΑ Δικαίων και μετέπειτα στο 
ΙΚΑ Ορεστιάδας. Συγχρόνως 
ως Ελεύθερος επαγγελματίας, 

στο ιατρείο του στην πόλη της 
Ορεστιάδας, ως την συνταξι-
οδότησή του, τον Ιανουάριο 
του 2021. 

Εκφράζουμε τα θερμά 
συλλυπητήρια στην οικογέ-
νειά του.

Ως ελάχιστο δείγμα τιμής 
για την επιστημονική και κοι-
νωνική προσφορά του, 

το Δ.Σ του Ιατρικού Συλ-
λόγου Έβρου ομόφωνα απο-
φάσισε :

• Να εκφράσει την βαθιά 
του θλίψη, τα ειλικρινή του 
συλλυπητήρια και την αμέρι-
στη αγάπη και συμπαράσταση  
στην οικογένεια  και τους οι-
κείους του.

• Να κατατεθεί στη μνήμη 
του εκλιπόντος στεφάνι.

• Το παρόν ψήφισμα να 
αναρτηθεί στο διαδίκτυο και 

να δημοσιευθεί στον τοπικό 
τύπο.

Για το Δ.Σ του Ι.Σ.Ε.
Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  
Δρ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ-

ΔΡΟΥΔΗΣ                                                        
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ

Ψήφισμα  για την θλιβερή 
αναγγελία θανάτου του ιατρού 
Σταμάτιου Βασιλείου
Από το Δ.Σ του 
Ιατρικού Συλλόγου 
Έβρου

Διάκριση ΔΠΘ σε διεθνή 
αξιολόγηση Πανεπιστημίων 
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Της Κικής 
Ηπειρώτου 

Την εκπόνηση των απα-
ραίτητων μελετών που θα 
οδηγήσουν στην ένταξη, 
χρηματοδότηση και κατα-
σκευή του 13ου Δημοτικού 
Σχολείου Αλεξανδρούπολης  
ξεκίνησαν οι αρμόδιες υπη-
ρεσίες του Δήμου, σύμφω-
να με τον Δήμαρχο Γιάννη 
Ζαμπούκη. Ωστόσο, οι με-
λέτες θα πρέπει να είναι 
έτοιμες μέσα στους επόμε-
νους μήνες, προκειμένου 
να αποφευχθεί μία ενδεχό-
μενη απόφαση κατάργησης 
της απόφασης ίδρυσης του 
σχολείου, η οποία, εξάλλου, 
έχει ληφθεί, με ΦΕΚ, από το 
2006!

Μιλώντας στο ραδιόφωνο 
Σφερικός 99,3 ο Δήμαρχος 
σημείωσε πως το συγκεκρι-
μένο σχολείο, έχει ιδρυθεί 
μόνο στα χαρτιά, παρά το γε-
γονός ότι οι ανάγκες της πό-
λης μεγαλώνουν διαρκώς και 
το πρόβλημα της  έλλειψης 

σχολικής στέγης μεγιστοποι-
είται. Είναι χαρακτηριστικό, 
ότι στην Αλεξανδρούπολη 
λειτουργούν μόνο 12 δη-
μοτικά σχολεία, την στιγμή 
που, σε όλη την περιφέρεια 
ΑΜΘ, σε πόλεις με ανάλογο 
πληθυσμό, υπάρχουν 17 και 
18 δημοτικά. Χαρακτηριστικό 
το παράδειγμα της Δράμας, 
που έχει σχεδόν τους μισούς 
κατοίκους, αλλά 16 λειτουρ-
γούντα δημοτικά σχολεία.   

Όπως σημείωσε ο Δήμαρ-
χος, το νέο σχολείο, εφόσον 
οι προσπάθειες του Δήμου 
ευοδωθούν και βρεθεί χρη-
ματοδότηση, θα κατασκευ-
αστεί απέναντι από το οι-
κόπεδο, στο οποίο σύντομα 
ξεκινά η ανέγερση του νέ-
ου κλειστού γυμναστηρίου. 
Σύμφωνα με τον κ. Ζαμπού-
κη, η συγκεκριμένη περιοχή, 
ήταν σε τέλμα τα τελευταία 
20 χρόνια, πλέον όμως, με 
τις αποφάσεις της δημοτικής 
αρχής, θα δημιουργηθούν 
σημαντικές υποδομές, ενώ 
σε συνδυασμό με τις εξελί-

ξεις για τα Μαϊστριανά, οι 
δημότες θα μπορούν να χτί-
σουν τις κατοικίες τους, πά-
ντα με τις προϋποθέσεις που 
ορίζει η πολεοδομία. Την ίδια 
στιγμή, ο Δήμος έχει υποβά-
λει προς τις αρμόδιες αρχές 
πλήρη φάκελο, ο οποίος εί-
ναι υπό αξιολόγηση, για τη 
δημιουργία Καλλιτεχνικού 
Σχολείου, 

Προβληματισμός 
εκπαιδευτικών

Μιλώντας στη «ΓΝΩΜΗ» 
η πρόεδρος του Συλλό-
γου Εκπαιδευτικών Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Αλε-

ξανδρούπολης «Γεώργιος 
Βιζυηνός» Ζωή Κάλτσου, ση-
μείωσε πως μετά από ενημέ-
ρωση που είχε ο Σύλλογος 
από τη Διεύθυνση Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Έβρο, 
όντως, προκύπτει ότι οι μη-
χανικοί του Δήμου έχουν ξε-
κινήσει τις μελέτες για το νέο 
σχολείο. Ωστόσο, όπως είπε, 
«δεν ξέρουμε κατά πόσο εί-
ναι εφικτό να προχωρήσουν 
οι διαδικασίες αυτές με τα-
χείς ρυθμούς, καθώς, ανά 
πάσα στιγμή εκκρεμεί η άρ-
ση της απόφασης ίδρυσης 
του εν λόγω σχολείου από 
το Υπουργείο Παιδείας».

Το Υπουργείο Παιδείας εί-
θισται να αποφασίζει για τις 
καταργήσεις/ιδρύσεις σχο-
λείων κάθε Σεπτέμβριο, επο-
μένως, μέχρι το τέλος του 
καλοκαιριού, οι μελέτες θα 
πρέπει να έχουν ολοκληρω-
θεί, ώστε να αποσταλούν 
εγκαίρως στο Υπουργείο και 
να μην υπάρξει κίνδυνος κα-
τάργησης του σχολείου. 

Επιπλέον, η διαδικασία 
υλοποίησης ενός τέτοιου 
έργου, μπορεί να διαρκέσει 
αρκετά χρόνια, με αποτέλε-
σμα, τα προβλήματα σχολι-
κής στέγης να διογκωθούν 
ακόμη περισσότερο. Γι’ αυ-

τό, ο Σύλλογος καταθέτει μία 
εναλλακτική πρόταση. 

«Εκφράζουμε τον προ-
βληματισμό μας για την κα-
τάσταση που επικρατεί στα 
περιφερειακά σχολεία, ιδιαί-
τερα στο 4ο, 5ο και 6ο Δη-
μοτικό,  τα οποία είναι ασφυ-
κτικά γεμάτα, με πολυάριθμα 
τμήματα. Θεωρούμε πως θα 
πρέπει να υπάρξει απόφα-
ση αποσυμφόρησής τους, με 
λειτουργία του νέου σχολεί-
ου, προσωρινά, σε κάποιο 
άλλο χώρο, μέχρι να ολο-
κληρωθεί η κατασκευή του, 
κάτι που θα πάρει αρκετά 
χρόνια». 

Για τα δέντρα στο 
Φυτώριο

Πολλές και εύλογες εί-
ναι οι διαμαρτυρίες πολι-
τών για τα δέντρα που θα 
πρέπει να κοπούν στην περι-
οχή του Φυτωρίου, όπου θα 
κατασκευαστεί το νέο κλει-
στό.  Στην περιοχή, χονδρι-
κά, υπάρχουν περίπου 500 
δέντρα και σύμφωνα με το 
σχέδιο του έργου, αναμένε-
ται να κοπούν περίπου τα μι-
σά. Σύμφωνα με τον κ. Ζα-
μπούκη, η ανάδοχος εταιρεία 
ανέλαβε την υποχρέωση να 
μεταφυτεύσει τη συντριπτι-
κή πλειοψηφία των δέντρων 
που θα κοπούν. 

Επιπλέον, αναφέρθηκε για 
το πρόγραμμα δενδροφυτεύ-
σεων που έχει ξεκινήσει να 
εφαρμόζει ο Δήμος σε διά-
φορες περιοχές, αρχής γε-
νομένης από το πάρκο Αλ-
τιναλμάζη. 

Κ.Η. 

Σε έκταση απέναντι από το νέο 
κλειστό το 13ο Δημοτικό Σχολείο 
Αλεξανδρούπολης

Ο ΔΉΜΟΣ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΉΣΕΙ 
ΤΉΝ ΕΚΠΟΝΉΣΉ 
ΤΏΝ ΜΕΛΕΤΏΝ –  
ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΓΙΑ 
ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΉΣ         

Τι θα γίνει με τα δέντρα 
που θα κοπούν στο Φυτώριο

Για τον προγραμματισμό κατασκευής νέου δημοτικού σχολείου 
μίλησε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης κ. Ζαμπούκης

Πραγματοποιήθηκε την Τε-
τάρτη 2 Φεβρουαρίου, συνά-
ντηση μέσω τηλεδιάσκεψης 
ανάμεσα στον Πρόεδρο της Ομο-
σπονδίας Εμπορίου και Επιχειρη-
ματικότητας Θράκης κ. Αντώνιο 
Φραντζή, στον Αντιπρόεδρο αυ-
τής κ. Βασίλειο Κασαπίδη, στην 
Γ. Γραμματέα αυτής κα. Κωνστα-
ντινίδου Κυριακή και στην Πρόε-
δρο της Διακομματικής Επιτρο-
πής για την Θράκη κα. Ντόρα 
Μπακογιάννη.

Αντικείμενο της συνάντησης, 
η οποία πραγματοποιήθηκε σε 

άκρως εποικοδομητικό κλίμα, 
αποτέλεσε κυρίως το πόρισμα 
«Στρατηγικός αναπτυξιακός σχε-
διασμός για την ανάπτυξη Ανα-
τολικής Μακεδονίας- Θράκης» 
επισημαίνοντας ότι είναι ένα πό-
ρισμα το οποίο περιλαμβάνει την 
ιεράρχηση στόχων σε οικονομικό 
και θεσμικό επίπεδο και το οποίο 
δεν συντάχθηκε μόνο με γνώμο-
να την οικονομική ανάπτυξη αλ-
λά συμπεριέλαβε τον πολιτισμό, 
την εκπαίδευση, τη θρησκεία, τις 
υποδομές, την πολύ -πολιτισμι-
κότητα, καθώς και την προστασία 

του περιβάλλοντος της περιοχής.
Από την πλευρά της ΟΕΕΘ 

τονίστηκε ότι το εν λόγω πόρι-
σμα είναι ένα εξαιρετικό εργα-
λείο για την περιοχή της Θρά-
κης καθώς είναι δομημένο σε 
πέντε βασικούς άξονες δράσης 
οι οποίοι είναι ρεαλιστικοί και 
συνεπώς υλοποιήσιμοι. Δόθηκε 
επίσης ιδιαίτερη έμφαση και από 
τις δύο πλευρές  στο ότι  το πόρι-
σμα πρέπει να βγει μπροστά και 
να γίνει γνωστό σε όλους τους 
Θρακιώτες. 

 Σε αυτό το πλαίσιο συζη-
τήθηκαν και οι προοπτικές συ-
νεργασίας των δύο πλευρών με 
στόχο την ευαισθητοποίηση των 
φορέων καθώς και των πολιτών 
της Θράκης για ενημέρωση και 
την διοργάνωση στοχευμένων 
δράσεων για την προώθηση του 
εν λόγω πορίσματος.

Τηλεδιάσκεψη ΟΕΕΘ με την Πρόεδρο της 
Διακομματικής Επιτροπής για την Θράκη
“Το πόρισμα για την ανάπτυξή της 
πρέπει να βγει μπροστά και να γίνει 
γνωστό σε όλους τους Θρακιώτες” 
αναφέρει η Ομοσπονδία Εμπορίου και 
Επιχειρηματικότητας Θράκης
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* Απόρριψη αποβλήτων εκσκαφών σε χώρους που δεν είναι αδειοδοτημένοι απαγορεύεται με το νόμο 4042/2012

τηλ: 25510 27404 & 25510 80173 

 email: info@latomiamakris.gr

www.latomiamakris.gr

Καθαρό περιβάλλον,
εξοικονόμηση φυσικών πόρων

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

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

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

Πού θα πετάξω τα μπάζα;

Σοβαρά προβλήματα επι-
βίωσης αντιμετωπίζουν τα 
υπεραστικά λεωφορεία ΚΤΕΛ 
Έβρου μετά την πρώτη κρίση 
της πανδημίας στη χώρα. Η 
κατάσταση που επικρατεί εί-
ναι απογοητευτική, σε μια επο-
χή που οι μέτοχοί του έχουν 
ανανεώσει κατά 90% τον στό-
λο των αυτοκινήτων τους με 
ολοκαίνουργια υπερσύγχρονα 
οχήματα, τα οποία, όπως λένε, 
πληρούν όλες τις απαραίτητες 
προδιαγραφές και σύγχρονες 
παροχές, εφάμιλλα του εξωτε-
ρικού για την καλύτερη εξυπη-
ρέτηση του επιβατικού κοινού.

Ο πρόεδρος του ΚΤΕΛ 
Έβρου, ερωτηθείς από την ΕΡΤ 
Ορεστιάδας για το θέμα της 
μετεγκατάστασής τους εκτός 
του αστικού ιστού της Αλεξαν-
δρούπολης αρκέστηκε να σχο-
λιάσει πως «όταν δεήσουν οι 
κύριοι θα μπορούμε να μιλή-
σουμε γι’ αυτήν. Εμείς κάναμε 
τις αγορές μας και πληρώνου-
με  τα δάνεια των ακινήτων 
που αγοράσαμε. Όταν απο-

φασίσουν τι θέλουν εντός ή 
εκτός της πόλης, τότε θα το 
συζητήσουμε».

Επιπλέον, ανέφερε ότι εδώ 
και δύο χρόνια όλοι όσοι βρί-
σκονται στη μεγάλη οικογένεια 
των υπεραστικών λεωφορείων 
στον νομό, υποφέρουν, επειδή 
ο κόσμος δεν ταξιδεύει λόγω 
της πανδημίας. Όπως είπε, η 
κίνηση στα οχήματά τους το 
2020 είχε πτώση 80%, ενώ το 
2021 60%. Και εδώ, ανέφερε, 
σημαντικό ρόλο παίζει επίσης 
το ζήτημα της πληρότητας των 
λεωφορείων μετά τις οδηγίες 
που εφαρμόζονται μέσω του 
υπουργείου Μεταφορών -αρ-
χικά ήταν στο 50% ενώ τώρα 
βρίσκεται στο 85% σε σχέση 
με τα αεροπλάνα όπου η πλη-
ρότητα βρίσκεται στο 100%. 

Αν και τα υγειονομικά μέ-
τρα εφαρμόζονται τόσο από 
τα εκδοτήρια όσο και από τους 
εισπράκτορες, είπε ο κ. Ντού-
μπας, αυτό που κάνει ζημιά 
στην κίνηση είναι το ποσοστό 
της πληρότητας, “που αυξάνει 

τα έξοδα αλλά όχι τα έσοδά 
μας, αφού για να καλύψου-
με τις ανάγκες των επιβατών 
ακολουθώντας τα υγειονομικά 
μέτρα, βάζουμε δύο λεωφο-
ρεία για ένα δρομολόγιο, κάτι 
που είναι ασύμφορο οικονομι-
κά και κατ’ επέκταση δυσχε-
ραίνει τους μετόχους στο να 
αποπληρώσουν τα νέα λεω-
φορεία που απέκτησαν με δά-
νεια -αυτοκίνητα των οποίων 
το κόστος αγγίζει τις 300.000 
ευρώ το καθένα”.

Ένας στόλος 104 λεωφο-

ρείων διαφορετικών θέσε-
ων και προορισμών βρίσκε-
ται καθημερινά στο εθνικό 
και επαρχιακό οδικό δίκτυο 
προσπαθώντας να εξυπηρε-
τήσει, όπως ανέφερε ο πρόε-
δρος του ΚΤΕΛ Έβρου, επιβά-
τες από χωριά και πόλεις με το 
ίδιο εισιτήριο εδώ και χρόνια, 
ενώ όσον αφορά τα παράπο-
να κατοίκων απομακρυσμένων 
χωριών ερημικών, είπε ότι δε 
μπορούν εξυπηρετηθούν με 
συχνά δρομολόγια αφού δεν 
υπάρχει επιβατικό κοινό -κατ’ 

επέκταση είναι ασύμφορο για 
την εταιρεία. 

“Αν εφαρμόζαμε τον νόμο 
των επιδοτούμενων δρομο-
λογίων που ισχύει σε άλλες 
περιοχές θα έπρεπε να είχα-
με πληρότητα 30% για κάθε 
χωριό. Υπάρχει τέτοιο χωριό 
στον Έβρο;”, αναρωτιέται ο κ. 
Ντούμπας. “Νομίζω πως κανέ-
να δεν πληροί μια τέτοια προ-
ϋπόθεση”, λέει και προσθέτει 
ότι “αν δεν είχαμε τις δικές μας 
υποδομές δε θα αντέχαμε, δι-
ότι στην εποχή μας είναι δύ-

σκολο να σου δώσει κάποιος  
με πίστωση καύσιμα για πα-
ράδειγμα ώστε να μπορείς να 
κινηθείς”.

Σύμφωνα με τον κ. Ντού-
μπα, εκεί όπου δεν υπάρχει 
ποσοστό πληρότητας είναι 
στα σχολικά λεωφορεία και 
αυτό εφαρμόζεται  ειδικά για 
τα δρομολόγια Νίψας,  Δωρι-
κού,  Άνθειας, διευκρινίζοντας 
όμως ότι παραπανίσια άτομα 
δεν υπάρχουν σε αυτά.
ΕΡΤ Ορεστιάδας

ΚΤΕΛ Έβρου: Πότε θα γίνει 
η μετεγκατάστασή του;

ΤΙ ΔΉΛΏΣΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΣΤΑΜΑΤΉΣ ΝΤΟΥΜΠΑΣ       

 Τεράστιο πρόβλημα επιβίωσης έφερε 
η πανδημία για τον κλάδο
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Ε
κπτώσεις με άδειες τσέπες…..

Ο εμπορικός κόσμος σίγουρα και τις 
περίμενε ανυπόμονα, πολύ περισσότερο 
από τους κατα-ναλωτές για να τονωθεί 
η αγοραστική κίνηση, αφού υπάρχει με-
γάλη πτώση στις πωλήσεις.

Σήμερα ο κόσμος αγοράζει με βάση τις πραγ-
ματικές ανάγκες του ανάγκες και όχι με το ποσο-
στό της έκπτωσης.

Πολλοί είναι αυτοί που πάνε στο δοκιμαστήριο 
των καταστημάτων, αλλά λίγοι όμως πάνε στο τα-
μείο. Ο καταναλωτής «ψάχνει» την αγορά με άδειες 
τσέπες, λες και υπάρχει «Σαρακοστή». Οι πε-ρισσό-
τεροι καταναλωτές κάνουν «διερευνητικές» βόλτες 
που αρκούνται μόνο στο να βλέπουν τις βι-τρίνες 
των καταστημάτων.

Εδώ που τα λέμε, τον «πόλεμο των εκπτώ-
σεων» τον έχουμε παρασυνηθίσει, έχουμε 
πάθει ανοσία. Εκπτώσεις στο … από-
σπασμα.

* * *
Καμία φοροδιαφυγή δεν έχει 

αντιμετωπιστεί.
Τα μόνα μέτρα που εφαρμό-

ζει η κυβέρνηση είναι οι δραστι-
κές οριζόντιες περικοπές μισθών 
και συντάξεων και η άγρια φο-
ρολογική των συνεπών φορολο-
γουμένων.

Δεν υπάρχει σωτηρία χωρίς ανά-
πτυξη … Αδιέξοδη η πολιτική των έκτα-
κτων εισφορών.

* * *
Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο στο-

μάχι και κορμί. Έχει ψυχή και μυαλό, 
ώστε να μην μπορεί να χάσει την ανθρωπιά του.

Ζει καθημερινά μέσα σε Συμπληγάδες, που τον 
κάνουν να νιώθει καθημερινά λιγότερο άν-θρωπος 
… Οι ανάγκες της εποχής μας, μάς κάνουν να τρέ-
χουμε με 200 χιλιόμ. την ώρα. Η παιδεία κι’ αυτή 
σιγά-σιγά γίνεται υπνο–Παιδεία;

Αλήθεια πού βαδίζουμε; Φθάσαμε να λέμε: Σή-
μερα το σχολείο σε τί μας εξυπηρετεί;

* * *
Στις συνεδριάσεις των Δημοτικών συμβουλίων 

είναι απαραίτητη η συμμετοχή των δημοτών που 
έχουν γνώση και που μπορούσαν να προσφέρουν 
πολλά για την ανάπτυξη του τόπου τους.

Οι πολίτες πρέπει να είναι ενεργοί και όχι θεα-
τές. Ενεργός Δήμος με ενεργούς πολίτες.

Το γραφείο του Δημάρχου να είναι ανοιχτό 
για όλους.

Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης -Ραδιόφωνο, 
Τηλεόραση και Τύπος- να είναι περισσότερο κο-
ντά στον ενεργό πολίτη, ώστε να είναι σωστά ενη-
μερωμένος.

Η ενημέρωση και όχι μόνο η πληροφόρηση, εί-
ναι κυριαρχικό δικαίωμα και αποτελεί υπο-χρέωση 
κάθε δημοτικής αρχής.

Η επαφή με τους πολίτες έχει άλλη διάσταση, 
γιατί έτσι ακούγονται τα προβλήματά τους.

* * *
Αλήθεια οι πολίτες θα ψηφίσουν στις Δη-

μοτικές και Περιφερειακές εκλογές με βάση 
την κομματική «καταγωγή» των υποψηφίων 
ή για τα προγράμματά τους; Θα ψηφίσουν 
πρόσωπα ή προγράμματα; Αν και ο κόσμος 
έχει κουραστεί να ακούει προγραμματικές δι-
ακηρύξεις που παρα-βιάζονται την επόμενη 
κιόλας ημέρα των εκλογών.

Οι πολίτες πρέπει να είναι ενεργοί και όχι θεατές 
…, για να πάει η χώρα μας μπροστά, να δει περισ-
σότερο φως και όχι κι’ άλλη μιζέρια.

Όταν κάνεις κάποιο λάθος, πρέπει να έχεις τη δύ-
ναμη να κάνεις αυτοκριτική για να το ανα-γνωρίσεις 
και να το διορθώσεις και όχι να επιμένεις να προ-
καλέσεις τις συνέπειες του λάθους μέχρι εσχάτων.

Εμείς οι Έλληνες απέχουμε πολύ από το πολι-
τικό επίπεδο των προηγμένων χωρών.

Στο πολιτικό επίπεδο είμαστε μία καθυστερη-
μένη επαρχία της Δύσης. Και ίσως να εξακολου-
θήσουμε να είμαστε για πολλά χρόνια ακόμη, αν 
δεν απαλλαγούμε από τη νοσηρή νοοτροπία μας, 
να θεωρούμε την τους κομματικά αντιθέτους μας 
ως προσωπικούς εχθρούς μας.

Στη χώρα μας οι νικητές των εκλογών φέρονται 
ως κατακτητές ενάντια στους ηττημένους και αισθά-
νονται οι ηττημένοι πως είναι πολίτες Β’ κατηγορίας.

Το ίδιο όμως δεν συμβαίνει στις δημοκρατι-
κές χώρες της Δύσης. Εκεί οι άνθρωποι ασχο-
λού-νται με τις εκλογές την παραμονή, ανή-
μερα και την επομένη των εκλογών. Την άλλη 
μέρα κιόλας τα πράγματα ξαναπαίρνουν τη 
φυσιολογική τους πορεία, κανονικά, και ο 
καθένας κοιτάζει την δου-λειά του.

* * *
Αν δεν υπήρχαν οι συνδικαλιστικές ηγε-

σίες των εργαζομένων, σίγουρα και 
δεν θα υπήρχαν οργανωμένες κι-

νητοποιήσεις για καλύτερες μι-
σθολογικές συνθήκες για ένα 
καλύτερο αύριο. Μόνο  που 
δεν έπρεπε ο συνδικαλισμός 
να είναι κομματικοποιημένος. 
Οι συνδικαλιστές πρέπει να 
υπερα-σπίζουν τα συμφέροντα 

αυτών που εκπροσωπούν και να 
μην γίνονται κομματικά εγκάθετοι.

* * *
Ακριβότερα ως και 50% πληρώ-

νουμε πολλά βασικά κατανα-
λωτικά αγαθά από ό,τι άλλες 
χώ-ρες της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, τη στιγμή που η χώρα μας 

περνάει μεγάλη οικονομική κρίση και οι μισθοί των 
Ελλήνων καθημερινά ψαλιδίζονται. Το καλάθι της 
νοικοκυράς έγινε καλαθάκι.

Δεν παράγουμε τίποτα και δεν εξάγουμε τίπο-
τα. Γενικά δεν έχουμε να πουλήσουμε προϊόντα, τη 
στιγμή που η χώρα μας είναι μία πλούσια χώρα με 
πλούσια γη και έχει τις δυνατότητες να παράγει πολ-
λά …, ώστε να μπορέσει να ικανοποιήσει τις ανάγκες 
μας και να περιορίσουμε τα εισαγόμενα προϊόντα.

Πώς να προτιμήσουμε και να στηρίξουμε 
τα ελληνικά προϊόντα, ώστε να αυξήσουμε 
τις θέ-σεις εργασίας και να καταπολεμήσουμε 
την ανεργία, τη στιγμή που ο Έλληνας κατα-
ναλωτής αγορά-ζει πολύ φθηνότερα τα εισα-
γόμενα προϊόντα από τα δικά μας; Σίγουρα, 
καταναλώνοντας ξένα προϊόντα, στέλνουμε 
τους Έλληνες στην ανεργία. Γι’ αυτό όμως 
ευθύνονται οι παραγωγοί και οι με-σάζοντες, 
όσο και το ελληνικό κράτος, που παρά τις επα-
ναλαμβανόμενες διακηρύξεις των αρμοδίων 
παραγόντων, στην πράξη δεν έχει γίνει τίποτε 
το σημαντικό για να μπουν κανόνες που θα 
απαλλά-ξουν τις αγορές από τα καρκινώματα 
της ασύδοτης συμπεριφοράς των μεσαζόντων 
και τις πολλές αγκυλώσεις.

Ζητούμενο είναι η στήριξη των ελληνικών 
προϊόντων από τους Έλληνες καταναλωτές, 
αλλά και φθηνότερες τιμές από παραγωγούς 
και μεσάζοντες.

Αγοράζοντας ελληνικά προϊόντα μειώνου-
με την ανεργία, δίνουμε ώθηση στην αγορά 
αυξά-νοντας τις θέσεις εργασίας. Έτσι μόνο 
θα βγάλουμε τη χώρα μας από την Οικονο-
μική δυσπραγία. Να επιμένουμε … Ελληνικά.

Επιβεβλημένη η στροφή των Ελλήνων κα-
ταναλωτών στα εγχώρια αγαθά για να απο-
φύγου-με το μαρασμό της εθνικής μας οικο-
νομίας, αλλά παραγωγοί και μεσάζοντες θα 
πρέπει κι’ αυτοί να μειώσουν τις τιμές και τα 
κέρδη τους.

Η αλλαγή της κυβερνητικής πολιτικής εί-
ναι επιβεβλημένη.

ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ 
ΧΑΒΙΑΡΑ

Σχόλια και γεγονότα

Με αλάτι και πιπέρι

Γνώμη

Ντρέπεται άραγε κανείς
 για την κατάντια αυτή;

Τ
ο αίμα του Άλκη δεν 
θα ξεπλυθεί ποτέ και 
η σπαρακτική κραυγή 
του θα αντηχεί για πά-
ντα στα αυτιά μας.

Ντρέπομαι που ζω 
σε αυτή τη χώρα. Που ασχολούμαι 
με τον αθλητισμό. Ποιος αθλητι-
σμός; Ποια αγωνιστική της Σούπερ 
Λίγκας και ποια Ευρωλίγκα; Ντρέ-
πομαι για την κατάντια της κοινω-
νίας μας, του αθλητισμού μας, του 
οπαδισμού, της δημοσιογραφίας, 
για την αδυναμία της Πολιτείας και 
της Αστυνομίας να κάνουν το πα-
ραμικρό. Ντρέπομαι και λυπάμαι γι’ 
αυτό που συνέβη στον Άλκη, 
για τους γονείς του και 
τους οικείους του.

Πώς γίνεται να 
αναπνέουμε τον 
ίδιο αέρα με αυτά 
τα κτήνη, που χτύ-
πησαν και μαχαίρω-
σαν ένα παιδί, που 
απλά έκανε τη βόλτα 
του και έτυχε να υπο-
στηρίζει μια άλλη ομάδα; 
Πώς γίνεται αυτά τα τέρατα 
να βγήκαν από κοιλιά 
μάνας; Ο Άλκης παρα-
καλούσε να μην τον 
χτυπάνε άλλο κι εκεί-
νοι συνέχιζαν. Μέχρι 
που τον σκότωσαν, με χτυπήματα 
στο κεφάλι και με δρεπάνι. Δεν το 
χωράει ο ανθρώπινος νους όλο αυ-
τό το μίσος, είναι ένας πόλεμος εν 
καιρώ ειρήνης, ένας πόλεμος ακή-
ρυχτος, που δεν σέβεται ούτε γυ-
ναίκες, ούτε παιδιά, ούτε τον άμα-
χο πληθυσμό.

Ο Άλκης, θα μπορούσε να είναι ο 
γιος μου ή ο γιος σου. Ο αδελφός 
σου ή ο κολλητός σου. Ένα παιδί, 
που απλά έκανε βόλτα με τους φί-
λους του, που έκανε όνειρα για το 
μέλλον, που συζητούσε για τα κο-
ρίτσια, για τη μπάλα, για μια εκ-
δρομή, για το πού θα πάνε το βρά-
δυ. Θα μπορούσε να είναι το παιδί 
του οποιουδήποτε που δεν πείρα-
ξε κανέναν, που δεν μπλέχτηκε σε 
φασαρίες, που δεν ψαχνόταν για 
καυγάδες, που δεν οριζόταν ή κα-
θοριζόταν η ζωή του από την αγά-
πη για την ομάδα ή το μίσος για 
τους απέναντι.

Αλλά και οι δολοφόνοι του θα 
μπορούσαν να είναι τα παιδιά μας, 
οι συγγενείς μας, οι γνωστοί μας, οι 
γείτονές μας. Τα παιδιά του απένα-
ντι ή οι συμμαθητές του γιου μας. 
Υπάρχουν σε αυτή την κοινωνία 
χρόνια, δεν φύτρωσαν προχθές. Εί-
ναι παραβατικοί, νταήδες, κυκλο-
φορούν με μαχαίρια και δρεπάνια 
καιρό, δεν ξύπνησαν ένα πρωί και 
βγήκαν παγανιά έτσι ξαφνικά. Εί-
ναι στα πέταλα των γηπέδων, στις 
καφετέριες, στο δρόμο, τραμπουκί-
ζουν κόσμο, απειλούν, δέρνουν, βρί-
ζουν μάνες, επιβάλουν την «τάξη» 
ακολουθώντας τον μόνο Νόμο που 
γνωρίζουν: αυτόν της Ζούγκλας. 
Αυτούς τους ανθρώπους τους γνω-

ρίζουμε εδώ και χρόνια – όλων των 
ομάδων. Τους ανεχόμαστε ή κά-
νουμε πως δεν τους βλέπουμε. 
Τους «κρύβουμε» ή ελπίζουμε ότι 
θα μεγαλώσουν και θα ηρεμήσουν, 
«παιδιά είναι ακόμα, βράζει το αίμα 
τους». Πιθανότατα τους φοβόμαστε 
και δεν θέλουμε πολλά – πολλά μα-
ζί τους, δεν θέλουμε να μπλέξουμε. 
Αλλά τώρα ένα παιδί 19 ετών έφυ-
γε από τη ζωή. Κι όποιος γνωρίζει 
και δεν μιλάει, όποιος συγκαλύπτει, 
όποιος σηκώνει αδιάφορος τους 
ώμους, είναι συνυπεύθυνος. Είναι 
συνένοχος.

Υπάρχουν οι φυσικοί αυτουρ-
γοί και υπάρχουν και οι 

ηθικοί αυτουργοί. Αυ-
τοί που τους ξέρουν 

και δεν μιλάνε κι 
αυτοί που «οπλί-
ζουν» τα χέρια 
τους με δρεπάνια 
και ποτίζουν την 
ψυχή τους με δη-

λητήριο. Και όλοι 
αυτοί, φυσικοί και 

ηθικοί αυτουργοί, θα 
λογοδοτήσουν. Θα εξα-

φανιστούν. Θα πο-
δοπατηθούν κάτω 
από το βάρος μιας 
κοινωνίας που δεν 
τους ανέχεται άλ-

λο. Για να μην ξαναβγούν παγανιά 
με μαχαίρια και δρεπάνια ούτε οι 
ίδιοι, ούτε οι όμοιοί τους. Για να 
μην ξεκινήσουν οπαδικές βεντέτες, 
που θα αιματοκυλήσουν ολόκληρη 
τη χώρα. Για να ξυπνήσουμε κάποια 
στιγμή από τον εφιάλτη. Για να μην 
χρειαστεί κανένας άλλος γονιός να 
θάψει το παιδί του, που έπεσε νεκρό 
από μια εν ψυχρώ δολοφονία, από 
άρρωστα μυαλά, από στυγνούς δο-
λοφόνους που προσπαθούν να κρυ-
φτούν πίσω από οπαδικά κασκόλ.

Η Πολιτεία, ξέρει τι πρέπει να κά-
νει. Η Αστυνομία επίσης. Μην τα λέ-
με, έχουν ειπωθεί και γραφτεί εδώ 
και χρόνια. Ας βάλει στην άκρη το 
«πολιτικό κόστος» και τις άναρθρες 
κραυγές για «χούντες» και «παρα-
βίαση της ελευθερίας» κι ας πράξει 
τα δέοντα. Ας πάρει τη σκούπα κι 
ας ρίξει στον κάλαθο των αχρήστων 
όλα αυτά τα σκουπίδια που βρωμί-
ζουν τον τόπο. Κάθε υγιές κομμάτι 
της κοινωνίας – όσα κομμάτια τέ-
λος πάντων έχουν παραμείνει υγιή 
σε μια κοινωνία που σαπίζει και κα-
κοφορμίζει – θα είναι δίπλα σε κά-
θε απόφαση που θα κινείται στην 
κατεύθυνση του Δικαίου. 

Όχι για να ξεπλυθεί το αίμα του 
Άλκη – αυτό δεν θα ξεπλυθεί πο-
τέ, ούτε για να ξεχάσουμε το «Σας 
παρακαλώ, μην με χτυπάτε άλλο» 
- πάντα θα έχουμε αυτή τη σπαρα-
χτική κραυγή στα αυτιά μας. Αλλά 
για να σώσουμε ανθρώπινες ζωές, 
μπας και σώσουμε κάποια στιγμή 
την ψυχή μας.
Δημοσιεύθηκε 
στο onsports.gr

ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΒΑΪΜΑΚΗ 
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             ΑΔΑ:600ΖΩΨΟ-ΙΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Αλεξανδρούπολη  3-2-2022 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                Αρ. πρωτ.: 3599
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Ταχ. Δ/νση: Λ. Δημοκρατίας 306
Ταχ. Κωδ. : 681 32 Αλεξανδρούπολη
     

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2022 
για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων  
για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Αλεξανδρούπολης που εδρεύει στο 
Δήμο Αλεξανδρούπολης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθ-
μού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσεων Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια 

σύμβασης
Αριθμός
ατόμων

101
Δήμος
 Αλεξανδρούπολης Αλεξανδρούπολη

ΥΕ Εργατών-τριών
(Συνοδών 
Απορριμματοφόρων)

8 μήνες 15

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσεων
Τίτλος σπουδών 
και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (τελευταίο εδάφιο περ. στ΄ παρ. 1 
άρθρο 40 του Ν.4765/2021).

Οι υποψήφιοι της ανωτέρω ειδικότητας πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
Σημείωση: Oι εξαιρέσεις της παρ. 2 του άρθρου 6 εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις του άρθρου 37 του ν. 

4765/2021, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 39 του ως άνω νόμου.
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Για τις θέσεις με κωδικό 101 προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων 

που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων Αλεξανδρούπολης, Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας, Σαμοθράκης 
και Σουφλίου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου [περ. στ΄  παρ. 1  αρ. 12,  ν. 4765/2021 (Α΄6), σύμφωνα με την 
υπ΄αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/ 835 /οικ.8660/17-5-2021 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών].

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ  (ΥΕ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τον παρακάτω κωδικό θέσεων της κατηγορίας υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης (ΥΕ) λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

101

Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση 
Γ ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος 
ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., στοιχείο 12. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για την ως άνω ειδικότητα περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα 
Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης «10-6-2021», (βλ. ΚΕΦΑ-
ΛΑΙΟ IΙ., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, εντυπο ασεπ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να 

την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστη-
μένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αλεξανδρούπολης, Λ. Δημο-
κρατίας 306 Τ.Κ. 681 32 Αλεξανδρούπολη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 
υπόψη κ. Ειρήνης  Παπαδοπούλου (τηλ. επικοινωνίας:2551064219,2551064161, 2551064162, 2551064163). 

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος 
μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 
γνωστό ως GDPR, που ετέθη σε εφαρμογή τον Μάιο 2018, καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστα-

σία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Για το λόγο αυτό, η συμμετοχή των υποψηφίων 
στη διαδικασία πρόσληψης με την οικειοθελή υποβολή αίτησης με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά προς 
τον Φορέα, συνεπάγεται τη συναίνεση του υποψηφίου για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσω-
πικού χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και για την ασφαλή διατήρησή τους σε αρχείο (φυσικό ή ψηφιακό) 
για συγκεκριμένο σκοπό και για όσο χρόνο απαιτείται, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι νόμιμες διαδικασίες 
πρόσληψης. Οι φορείς οφείλουν να προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων από τυχόν υποκλο-
πή προκειμένου να επιτυγχάνεται η ασφαλής επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι υποψή-
φιοι διατηρούν το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής τους ανά πάσα στιγμή και κατόπιν υποβολής σχετικής 
αίτησης προς το Φορέα.

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της είναι απο-
κλειστικά του υποψηφίου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών (υπολογιζομέ-
νων ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές 
εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα του Δήμου Αλεξανδρούπολης, καθώς και στο δικτυακό τόπο 
του Δήμου Αλεξανδρούπολης (www.alexpolis.gr) εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσί-
ευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και 
εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται 
την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) Στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύ-
θυνση ή στο δικτυακό τόπο του Δήμου  Αλεξανδρούπολης (www.alexpolis.gr), β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ 
(www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες àΈντυπα - Δια-
δικασίες à Διαγωνισμών Φορέων àΟρ. Χρόνου ΣΟΧ, γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) 
αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανε-
ξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από 
εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες àΈντυπα –Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φο-
ρέων àΟρ. Χρόνου ΣΟΧ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  Κατάταξη υποψηφίων
Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει σε πίνακες κατά κατηγο-

ρία, κλάδο ή ειδικότητα και κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, βάσει των κριτηρίων του νόμου (όπως αναλυ-
τικά αναφέρονται στο Παράρτημα της Ανακοίνωσης). Η κατάταξη των υποψηφίων βάσει της οποίας θα γίνει η 
τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βά-
ση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης (χρόνος ανεργίας, 
πολυτεκνική ιδιότητα, τριτεκνική ιδιότητα, μονογονεϊκή ιδιότητα, αριθμός ανήλικων τέκνων, εμπειρία, αναπηρία 
υποψηφίου, αναπηρία συγγενικού ατόμου). 

Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσό-
τερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που 
έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (πολύτεκνος γονέας και τέκνο πολύτεκνης οικογένειας) και 
ούτω καθεξής. Αν οι υποψήφιοι και πάλι ισοβαθμούν, προηγείται  ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημε-
ρομηνία γέννησής του, ενώ, αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με 
δημόσια κλήρωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Για τις θέσεις με κωδικό 101 προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων 

που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων Αλεξανδρούπολης, Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας, Σαμοθράκης 
και Σουφλίου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (περ. στ΄  παρ. 1  αρ. 12,  του ν. 4765/2021, σύμφωνα με την 
υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/ 835 /οικ.8660/17-5-2021 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη 
Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αμέσως 

μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγ-
γελτου ή κατ’ ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεω-
τικά από το φορέα, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. 
Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της από-
λυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή. 

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από 
τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων από το ΑΣΕΠ 
είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, 
χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Υποψήφιοι που επιλέγονται για πρόσληψη, προκειμένου να ελεγχθεί, εκ νέου, το κώλυμα της οκτάμηνης απα-
σχόλησης,  πρέπει κατά την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους να υποβάλουν στο φορέα υπεύθυνη δήλω-
ση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
συμμετοχής τους στη διαδικασία έως και την ημερομηνία πρόσληψης δεν έχουν απασχοληθεί ή έχουν απασχο-
ληθεί (δηλώνεται το χρονικό διάστημα και ο φορέας απασχόλησης) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για 
την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών σε φορέα του δημόσιου ή ευρύτερου 
δημόσιου τομέα του άρθρου 2 του Ν. 4765/2021. Σε περίπτωση μη υποβολής της ανωτέρω υπεύθυνης δήλω-
σης, η σχετική απόφαση πρόσληψης ανακαλείται. Εάν η δήλωση είναι ψευδής ή ανακριβής, η σύμβαση εργασίας 
είναι αυτοδικαίως άκυρη και η πρόσληψη ανακαλείται υποχρεωτικά. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, οι επιλεγέντες 
ή προσληφθέντες υποψήφιοι αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνα-
κα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας Ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσε-
ων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-06-2021», το οποίο περιλαμβάνει: i) Τα δικαι-
ολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής και ii) οδηγίες 
για τη συμπλήρωση της αίτησης- υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό εντυπο ασεπ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ, σε συνδυασμό με 
επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα 
με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, 
μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολου-
θείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα à Πολίτες à Έντυπα – Διαδικα-
σίες à Διαγωνισμών φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 ΙΩΑΝΝΗΣ   ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ

897 έλεγχοι για την ανίχνευση του κορω-
νοϊού έγιναν την Τετάρτη στον Έβρο από τον 
ΕΟΔΥ. Στο Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας έγιναν 
133 τεστ και βρέθηκαν 40 κρούσματα, με τη 
θετικότητα να ξεπερνά το 30%.

Αναλυτικά:
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

133 rapid test με 40 θετικά (30.08%) 
αφορούν σε 27 άνδρες και 13 γυναίκες με 
διάμεση ηλικία τα 32 έτη

ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ – 
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

23 rapid test με 3 θετικά (13.04%) αφο-
ρούν σε 0 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση 
ηλικία τα 40 έτη

ΠΑΛΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

220 rapid test με 37 θετικά (16.82%) 
αφορούν σε 20 αγόρια και 17 κορίτσια με 
διάμεση ηλικία τα 15 έτη

ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΑΣΙΟΥ, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
62 αρνητικά rapid test

ΤΥΧΕΡΟ ΕΒΡΟΥ
41 rapid test με 6 θετικά (14.63%) αφο-

ρούν σε 4 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση 
ηλικία τα 49 έτη

ΦΟΥΑΓΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

418 rapid test με 48 θετικά (11.48%) 
αφορούν σε 20 άνδρες και 28 γυναίκες με 
διάμεση ηλικία τα 33 έτη

ΚΥ Ορεστιάδας: Θετικά 3 στα 10 τεστ της Τετάρτης 
Αναλυτικά τα 
αποτελέσματα των 
τεστ του ΕΟΔΥ στον 
Έβρο 
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 SUDUKU

6 9

1 3 4

5 4 1 2 7 6

4 8

1 6 8 7

7 2

9 4 7 6 1 5

7 9 6

5 1

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.70)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu Feb  3 09:50:52 2022 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Very hard, difficulty rating 0.83)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed Feb  2 09:51:55 2022 GMT. Enjoy!

ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

3 8 9 1

8 5 7

9 7 6 2

1 6 7

3 5 7

3 9 4

2 5 6 4

7 3 2

4 3 2 1

Puzzle 1 (Easy, difficulty rating 0.41)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu Feb  3 09:50:55 2022 GMT. Enjoy!

1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία

Οριζόντια
1. Άκλειστα, ανοιχτά.

2. Κόμιστρα — Παλιά ιπτάμενα… αρχικά.

3. Κεντρικά στο… σοβά — Ξενικός χαι-

ρετισμός.

4. Κι έτσι η μητέρα — Ο πατέρας του 

Έκτορα.

5. Είμαι… αρχαίος — Είδος πλατιάς σκα-

πάνης.

6. Λουί…: Γάλλος σκηνοθέτης — Σερβίρε-

ται ως ορεκτικό — Ιταλούς… ψυχαγωγεί.

7. Φίρμα μικροϋπολογιστών — Αμάξωμα.

8. Το κάτω σκίτσο — Ποντίκια πιάνει.

9. Ο γενάρχης των Αραμαίων — Δύσκολα 

διακρίνεται ποιο είναι ποιο.

10. Αδυναμία του οι… φάρσες — Ένας 

Λουδοβίκος.

11. Αρχικά για… ταχυδρομικούς — … Λε-

όνε: χώρα της Αφρικής.

12. Μερικές φορές είναι… χρυσός — Διε-

θνής ονομασία των Τσιγγάνων.

 σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ηταν ο Θεός και καθόταν και κοιτούσε την πύ-
λη του παραδείσου η οποία ήταν σε ένα μαύρο 
χάλι. Πάει λοιπόν στον Αγιο Πέτρο και του ζητά 
να βρεί ένα καλό τεχνήτη για να αλλάξουν την 
πόρτα. Πάει στον Γερμανό ο οποίος του ζητάει 
2.000 ευρώ. Πάει στον Ιταλό ο οποίος του ζητά-
ει 3.000 ευρώ πάει και τον Έλληνα τον Μητσά-
ρα και του ζητάει 10.000 ευρώ. Ο Αγιος Πέτρος 
απόρησε και του λέει:

- Γιατί τόσα πολλά;
- Τί σε νοιάζει; Η καλή δουλειά θα γίνει. Θα εί-

ναι σκαλιστή με αγγελάκια ασημένια κλπ.
- Ναι, ξαναρωτάει ο Αγιος Πέτρος αλλά και 

πάλι πολλά είναι τα λεφτά.
- Μη σε νοιάζει.Το αφεντικό δεν πληρώνει; λέ-

ει ο Μητσάρας.
- Ναι, λέει ο Αγιος Πέτρος, αλλά θα ήθελα 

να μου εξηγήσεις γιατί ζητάς τόσα πολλά ενώ ο 
Γερμανός και ο Ιταλός μου ζήτησαν μόνο 2 και 
3.000 ευρώ;

- Να σου εξηγήσω, λέει ο Μητσάρας. 4.000 
ευρώ θα πάρω εγώ. Σωστά;

- Σωστά. Απαντάει ο Αγιος Πέτρος.
- 4.000 ευρώ θα πάρεις εσύ που έκανες τον 

μεσάζοντα. Σωστά;
- Σωστά. Απαντάει και πάλι ο Αγιος Πέτρος. 

Και τα άλλα 2.000 ;
- Ε! Να μην πάρει κάτι και ο Γερμανός που θα 

την φτιάξει;

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

Μια φορά ήταν ένας μεθυσμένος. Κατέβηκε 
από το αμάξι του και ανέβηκε στο διαμέρισμά 
του. Εκεί προσπαθεί να ανοίξει τη πόρτα του δι-
αμερίσματός του με το κλειδί του αυτοκινήτου.

Μάταια όμως. Τον βλέπει ένας κύριος από 
το δίπλα διαμέρισμα και του λέει:

- Τι κάνεις εκεί ρε φίλε; Προσπαθείς να ανοί-
ξεις την πόρτα του σπιτιού με το κλειδί του 
αυτοκινήτου;

- Χικ Χικ! ΑΜΑΝ! Πως και δεν πήρε μπροστά 
να με σκοτώσει; απαντά ο μεθυσμένος.

Αυτή εδώ είναι η παραδοσιακή συνταγή για κεφτεδάκια 
τηγανιτά.  Θεϊκός συνδυασμός με πατάτες τηγανιτές για 
τα μικρά παιδιά, αλλά και πολύ καλή σκέψη για πάρτι ή 
μικρές συνάξεις με φίλους στο σπίτι

Συστατικά 
• 1/2 κιλό κιμά μοσχαρίσιο
• 1/2 κιλό κιμά χοιρινό
• 250 γραμ. ψωμί (ψίχα)
• 2 μέτρια κρεμμύδια ψιλοκομμένα
• 2 αυγά χτυπημένα
• δυόσμος ψιλοκομμένος
• αλεύρι
• Ελαιόλαδο για τηγάνισμα
• αλάτι,  πιπέρι,  ρίγανη 

Μέθοδος Εκτέλεσης 
• Αρχικά μουσκεύετε την ψίχα του ψωμιού και τη στίβετε 

καλά. Προσοχή μη σας μείνει νερό στην ψίχα!
• Στη συνέχεια, παίρνετε ένα μεγάλο μπολ και ανακα-

τεύετε τον κιμά, την ψίχα, τα κρεμμύδια, τα αυγά, το 
δυόσμο, τη ρίγανη, το αλατοπίπερο.

• Ζυμώνετε καλά το μίγμα και το πλάθετε σε κεφτέδες. 
Το μέγεθος είναι δική σας επιλογή. Να ξέρετε όμως ότι 
όσο πιο μικρά τα κάνετε τα κεφτεδάκια, τόσο λιγότερο 
τηγάνισμα θέλουν.

• Αλευρώνετε τα κεφτεδάκια και τα τηγανίζετε σε μπό-
λικο καυτό λάδι.

• Μόλις δείτε ότι παίρνουν το χρώμα που θέλετε, τα κε-
φτεδάκια σας είναι έτοιμα. Αν θέλετε βγάζετε έναν κε-
φτέ, τον κόβετε και τον δοκιμάζετε για να είστε σίγου-
ροι για το αποτέλεσμα.η.

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Κεφτεδάκια τηγανιτά

 ΜΕΜΕS

Κάθετα
1. Υπερβάσεις των νόμων.
2. Αρχαίο κράτος της Αραβίας — Ο ένα-
τος μήνας των Περσών.
3. Αρχή… φυγής — Δυσάρεστα… σημεία 
(μτφ.).
4. Περιοχή της ασιατικής Ρωσίας — Γαμ-
ψό του γύπα.
5. Προηγείται του… Βέγκας — Λέγεται ο 
Κλίντον — Ήταν ο Βουκεφάλας.
6. Αρχαία ονομασία της Πελοποννήσου — 
Συγκροτώ, δημιουργώ.
7. Παραπέτασμα παράθυρου — Γερμανι-
κός οίκος οπτικών.
8. Ελληνικό… 301 — Λιμάνι του Κορινθι-
ακού — Φράγμα ποταμού.
9. Φουσκώνει τα πανιά πλοίου — Το πά-
νω σκίτσο.
10. Εβραία… Μαρία — Τα έχουμε στο… 
χέρι.
11. Επιφώνημα… μπουζουκόφιλων — Η 
μεγαλύτερη πόλη της Αφρικής.
12. Θήκη της κλωστής στον αργαλειό — 
Αντιστασιακή οργάνωση της Κατοχής (αρ-
χικά).
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Σημαντικά παιχνίδια δί-
νουν αυτό το Σαββατοκύρια-
κο οι δύο ομάδες της Αλεξαν-
δρούπολης στην Α2 γυναικών 
βόλεϊ τα αποτελέσματα των 
οποίων μπορεί να παίξουν 
σημαντικό ρόλο στην μάχη 
της κατάταξης για τα πλει οφ. 
Το Σάββατο στις 6μμ η Νί-
κη υποδέχεται στην Αλεξαν-
δρούπολη τον πρωτοπόρο και 
αήττητη Ελπίδα Αμπελοκή-
πων, ενώ ο Φοίνικας θα δο-

κιμαστεί στην Καβάλα κόντρα 
στην τοπική ομάδα

Το πρόγραμμα
Α2 Γυναικών - Β' Ζώνη - Α' 
Όμιλος - 12η αγωνιστική
Σάββατο 5 Φεβρουαρίου
18.00: Νίκη - ΑΣ Ελπίς, Διαι-
τητές: Πεσλής, Δήμου.
18.00: ΑΟ Καβάλας - Φοίνι-
κας, Διαιτητές: Κυριακίδης, 
Κωστόπουλος.
18.00: Ίκαρος Έδεσσας - Νέα 

Γενεά, Διαιτητές: Βένος, Δαλ-
κιράνης.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Ελπίδα Αμπελοκήπων 27 *
2. Νέα Γενεά 18 *
3. Νίκη Αλεξ/πολης 16 *
4. Φοίνικας Αλεξ/πολης 16
5. ΑΟ Καβάλα 14
6. Ίκαρος Έδεσσας 8 *
7. Γαία Δράμας 0
*Έχουν κάνει το ρεπό τους 
στον β’ γύρο.

Δύσκολη 
η έξοδος των 

Εβριτών 

Τους διαιτητές στα ματς της 14ης στροφής στον 1ο 
όμιλο της Γ’ Εθνικής έκανε γνωστό η ΚΕΔ, με τον Δρα-
μινό Βασίλη Χορόζογλου να ορίζεται στο ξανθιώτικο 
ντέρμπι του Ορφέα με τον Άρη Αβάτου, ενώ στο ματς 
της Αλεξανδρούπολης στην Δράμα με Δόξα ορίστηκε 
ο Κωνσταντίνος Τικόζογλου απο την ΕΠΣ Μακεδονίας)

Αναλυτικά:
Κυριακή 6/2, Ώρα 15:00
Γήπεδο ΑΟΞ: Ορφέας Ξάνθης – Άρης Αβάτου  
Διαιτητές: Βασίλης Χορόζογλου (Δράμας)
Βοηθοί: Ραβικάλης, Σιαμάνης(Δράμας)
Γήπεδο Δράμας: Δόξα Δράμας – Αλεξανδρούπολη
Διαιτητές: Κωνσταντίνος Τικόζογλου (Μακεδονίας)
Βοηθοί: Παπαδοπούλου, Πατσίδης (Μακεδονίας)

Γήπεδο Χρυσούπολης: Νέστος Χρυσούπολης – Θερ-
μαϊκός Θέρμης
Διαιτητές: Περικλής Παρχαρίδης (Δράμας)
Βοηθοί: Κεχαγιά(Ξάνθης), Κυριαζής(Θράκης)
Γήπεδο Κιλκίς: Αναγέννηση Πλαγιάς – Μ. Αλ. Ορφανίου
Διαιτητές: Δημήτρης Κεφαλάς (Σερρών)
Βοηθοί: Χολάνης, Παπαδόπουλος(Σερρών)
Γήπεδο Ευόσμου: Αγροτικός Αστέρας – Απόλλων Πα-
ραλιμνίου
Διαιτητές: Ιωάννης Παραδεισόπουλος (Πιερίας)
Βοηθοί: Τσικλιτάρη, Φωτιάδου(Πιερίας)
Γήπεδο Σοχού: Εθνικός Σοχού – Πανδραμαϊκός
Διαιτητές: Αναστασία Μυλοπούλου (Καβάλας)
Βοηθοί: Δεδονάκης, Γεωργαντέλλης (Καβάλας)

Στη Δράμα δοκιμάζεται η Αλεξανδρούπολη FC 

Το πρόγραμμα του 
τριημέρου για την 13η σε 
Α’ και 11η αγωνιστική σε 

Β’ Κατηγορία

Συνέχεια με την 13η αγωνιστική για την Α’ και την 11η 
για την Β’ Κατηγορία έχοντας αρκετά μεγάλα και ενδιαφέ-
ροντα παιχνίδια και στις δύο κατηγορίες της ΕΠΣ Έβρου 
το τριήμερο 5-6-7 Φεβρουαρίου.

Στην Α’ κατηγορία ξεχωρίζει το μεγάλο ντέρμπι της 
αγωνιστικής με τον Ορέστη να υποδέχεται στην Ορεστι-
άδα τον πρωτοπόρο Ιπποκράτη Αλεξανδρούπολης. Στη 
Β’ κατηγορία ξεκινάει με τον β’ γύρο και το μεγάλο παι-
χνίδι στο Νότο θα γίνει την Δευτέρα 7/2 ανάμεσα στον 
3ο Ακρίτα Δαδιάς να υποδέχεται την 2η Νίκη Απαλού.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των τριών ημερών στην ΕΠΣ 
Έβρου σε κάθε κατηγορία:
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ 13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
Σάββατο 5/2, Ώρα 15:00
Γήπεδο Άβαντα: Ατρόμητος Άβαντα – Άρδας Καστανεών
Γήπεδο Μαΐστρου: ΑΟ Μαΐστρου – Έβρος Σουφλίου
Γήπεδο Νεοχωρίου: ΑΟ Νεοχωρίου – Ποντιακός 
Κυριακή 6/2, Ώρα 15:00
Γήπεδο Ορεστιάδας: Ορέστης Ορεστιάδος – Ιπποκράτης 
Γήπεδο Σοφικού: ΑΕ Διδυμοτείχου – Εθνικός 
Γήπεδο Φερών: Θράκη Φερών – Ένωση Οινόης
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ – ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Κυριακή 6/2, Ώρα 11:00
Γήπεδο Χειμωνίου: Δόξα Ορε-
στιάδας – Ηρακλής Σαγήνης
Γήπεδο Λεπτής: Αετός Λεπτής – 
Διγενής Ακρίτας Σάκκου
Γήπεδο Ριζίων: ΠΑΕ Ριζίων – Ακρί-
τας Ορμενίου
Γήπεδο ΑΕ Νέας Βύσσας – Ατρόμητος 
Ασπρονερίου
Ρεπό: Ομόνοια Φυλακίου
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ – ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 
11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Σάββατο 5/2, Ώρα 15:00
 Γήπεδο Αγνάντιας: Φουρτούνα– Νίκη Άνθειας 1959
Γήπεδο Απαλού: ΑΕ Νέας Χηλής – ΑΟ Καππαδοκών
Γήπεδο Αρίστεινου: ΑΟ Αρίστεινου – Αθλητική Ένωση 
Κορνοφωλιάς Λυκόφης
Κυριακή 6/2, Ώρα 15:00
Γήπεδο Μ. Αετών: ΑΟ Μάκρης – ΑΟ Δορίσκου
Δευτέρα 7/2, Ώρα 15:00
 Γήπεδο Δαδιάς: Ακρίτας Δαδιάς – Νίκη Απαλού

ΕΠΣ Έβρου: Ντέρμπι τίτλου 
στην Ορεστιάδα! 

Με νίκη συνέχισαν τα κορίτσια 
της Ολυμπιάδας Αλεξανδρούπο-
λης απέναντι στην Ασπίδα Ξάν-
θης παραμένοντας στη πρώτη 
θέση του Β'ομίλου κορασίδων 
της ΕΚΑΣΑΜΑΘ.Αρκετό χρόνο 
συμμετοχής πήραν μικρές αθλή-
τριες από τις ακαδημίες του συλ-
λόγου παρά τη μεγάλη διαφορά 
ηλικίας με τις αντίπαλες τους.

ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ:

23-6,41-17,58-34,66-42
Ολυμπιάδα(Γιαβρίδης 

Μ.):Χονδρού 12,Κολέτσα,Τσελι-
πιώτη 15(1),Αγγελίδη 2,Καρά-
μπελα 10,Οζέν 13(1),Βραχιό-
λογλου 4,Καραβούζη,Χρηστίδη 
6,Πασναγίδου 4,Δέλκου

Ολυμπιάδα Αλεξανδρούπο-
λης – Ασπίδα Ξάνθης   66-42

ΓΑΣ Κομοτηνή – Εθνικός Αλε-
ξανδρούπολης  20-0α.α.

Ρεπό: Φιλία Ορεστιάδας

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Ολυμπιάδα Αλεξανδρούπο-
λης   12(6-0)
2. ΓΑΣ Κομοτηνή   9(4-1)*
3. Ασπίδα Ξάνθης    9(3-3)
——————————
 Φιλία Ορεστιάδας   6(1-4)*
5. Εθνικός Αλεξανδρούπο-
λης   -**
*Έχουν κάνει το ρεπό τους
**Έχει μηδενιστεί και αποχω-
ρίσει απο το πρωτάθλημα

Πρωταθλήτρια Θράκης οι κορασίδες 
της Αλεξανδρούπολης  

Η Νίκη φιλοξενεί την πρωτοπόρο Ελπίδα, 
στην Καβάλα ο Φοίνικας

Sports

Κρίσιμα 
παιχνίδια για 

τους Εβρίτες της 
Α2 γυναικών 

βόλεϊ

Ολυμπιάδα-Ασπίδα 
Ξάνθης 66-42

«Είμαι χαρούμενη για το πανελλήνιο ρεκόρ αν και δεν πήγε όπως 
περίμενα ο αγώνας. Αργησα να έρθω (από το Διδυμότειχο) και δεν έκανα 

καλό ζέσταμα. Θα προπονηθούμε για ακόμη καλύτερο ρεκόρ» 
Νικολέτα Αντωνιάδη, Μυρμιδόνες Διδυμότειχο, πανελληνιονίκης 
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Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση 
θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες 
σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

Δικηγόροι

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

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

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

ΑΓΓΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  •  Δικηγόρος 
Ειρήνης 39  •  Αλεξανδρούπολη 
Τηλέφωνο : 2551024142

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

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

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ •  Δικηγόρος

Κων/πόλεως  207  •  Ορεστιάδα
Τηλέφωνο : 2552023462

Λογιστές

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

ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ ΓΑΛΑΤΕΙΑ • Λογιστικό Γραφείο  

Φιλιππουπόλεως 7  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 25510-80173

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

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

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

Συμβολαιογράφοι

Ιατροί

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • Οφθαλμίατρος  
Μιαούλη  11  •  Αλεξ/πολη 

Τηλέφωνο : 25510 24689

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Δικαστικοί
Επιμελητές

Κτηνίατροι

Ασφάλειες

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

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

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

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

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

Οπτικά

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

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Ψυκτικοί

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

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

Φαρμακεία

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

ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Μαζαράκη 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551038473

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

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

ΓΟΥΤΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΔΙΚΑΙΑ
Τηλέφωνο : 2556031371

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

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

Ταξιδιωτικά
Πρακτορεία

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

Συνεταιρισμοί

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

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας
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Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 05.59, 

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
NTERCITY 05.59, 

ΘεΣ/Κη - Αλεξ/λη 
NTERCITY 05.50, 

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

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

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

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

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

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

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

Αλεξ/ΠΟλη - ΚΟμΟΤηΝη

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ  
 ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Χρηστικά

 χρησιμα τηλεφωνα

Aστυνομία  100
EKAB  166
Πυροσβεστική  199 
Βλάβες(ΔΕΔΔΗΕ): 8004004000
Βλάβες(ΔΕΥΑΑ): 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
Δημ. Αλεξ/πολης 25510 64100
Δημ.Εν.Φερων     25555-50070
Γραμμή Δημότη:     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
ΤΙΕΔΑ:                       25510-28735 
ΔΟΥ Αλεξ/πλης : 25510-89622
Δασαρ. 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
ΟΑΕΔ Αλεξ/λης 25510 25646
ΟΣΕ Αλεξ/πολης 25510 26395
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ:    25510-45198 
AEGEAN:              25510-89150  
Αεροδρόμιο:          25510-89300
ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ 25510 33500   
Ι.Κ.Α. 25510-84611
ΕΚΑΒ 25510-89370
ΔΕΗ 25510-53529
ΟΤΕ 25510-56160
ΔΕΥΑΑ 25510-24018 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Γεωργίου Λ. Δημοκρατίας 173 ✆2551026442

ΦΕΡΕΣ 
Χατζή Δήμητρα. Τραϊανουπόλεως 3 
✆2555022744

ΣΟΥΦΛΙ 
Ροκκά Βασ. Γεωργίου 88 ✆25540 24303

ΔIΔYMOTEIXO
Γιουρτσόγλου Χρήστος Βενιζέλου 9 
✆2553022922

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Χατζηγιάννη Ισιδώρα - Δήμητρα Ευριπίδου 
19  ✆2552024315

Πώς θα επαναφέρεις το 
μάλλινο πουλόβερ που έβαλες 
κατά λάθος στο πλυντήριο

Άσε το πουλόβερ να μουλιάσει μέσα σε νε-
ρό και σαπούνι

Αρχικά, θα πρέπει να μουλιάσεις το πουλό-
βερ μέσα σε ζεστό νερό και σαπούνι-ιδανικά 
με baby shampoo, που θα μαλακώσει καλύ-
τερα τις ίνες του μάλλινου. Άφησέ το τουλά-
χιστον για 30 λεπτά, σίγουρα όχι πάνω από 
δύο ώρες. Είναι πολύ σημαντικό να ελέγξεις 
ότι το σαπούνι βρίσκεται σε όλο το πουλόβερ 
για να μαλακώσει όλο το μάλλινο και θα διευ-
κολυνθεί η διαδικασία της επαναφοράς στην 
αρχική του μορφή.

Βγάζεις και στύβεις πολύ απαλά
Όταν θα βγάλεις το πουλόβερ από το νε-

ρό, θα πρέπει πολύ απαλά χωρίς δύναμη να 
ο στύψεις να φύγει η υπερβολική ποσότητα 
νερού. Πρόσεξε να μη το σφίξεις πολύ ή το 
στριφογυρίσεις.

Τύλιξε το μέσα σε μία πετσέτα
Ύστερα, πάρε μία στεγνή πετσέτα, τοπο-

θέτησε και τύλιξε το πουλόβερ μέσα σε αυτή 
ώστε να απορροφήσει όση περισσότερη υγρα-
σία έχει μείνει. Πρέπει το ρούχο να είναι νωπό 
αλλά όχι υγρό.

Τοποθέτησε το σε μία καθαρή πετσέτα 
και ξεκίνα το stretching προσεχτικά

Εφόσον έχουν προηγηθεί όλα τα προηγού-
μενα απαραίτητα βήματα, έχει προετοιμαστεί το 
πουλόβερ κατάλληλα για να μπορεί να επανέλ-
θει. Τώρα, λοιπόν, είναι ώρα να ξεκινήσεις να 
τεντώνεις το πουλόβερ για να ανοίξει και να 
μεγαλώσει. Οι κινήσεις βέβαια πρέπει να είναι 
ήρεμες και καθόλου απότομες. Θα χρειαστεί 
να επαναλάβεις αρκετές φορές.

Το αφήνεις να στεγνώσει φυσικά
Στο τέλος της διαδικασίας, θα αφήσεις το 

μάλλινο να στεγνώσει φυσικά, σε καμία περί-
πτωση σε στεγνωτήριο. Μπορείς να συνεχίσεις 
για λίγο το stretching ενώ στεγνώνει αν νο-
μίζεις ότι δεν έχει βρει την αρχική μορφή του. 
Με προσοχή πάντα να μην χάσει τη φόρμα του 
και ξεχειλώσει.

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

Ισίδωρος, Ισιδώρα.

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

Οροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Αγαπητέ Κριέ, σήμερα θα πρέπει να 
είσαι πολύ προσεκτικός στον ιδιαίτε-
ρα σπουδαίο για εσένα, φιλικό τομέα! 
Γνωρίζεις καλά, πως οι φίλοι σου, εί-
ναι ικανοί να σου προσφέρουν πολλά 
οφέλη και έμπρακτη βοήθεια, για να 
κάνεις πραγματικότητα τους υψηλούς 
στόχους σου!

ΤΑΥΡΟΣ
Φίλε Ταύρε, σήμερα λόγω της Συνό-
δου Ήλιου-Κρόνου, θα χρειαστεί να 
αντιμετωπίσεις ορισμένες δυσκολίες 
σε σπουδαίους τομείς της ζωής σου 
και σε σημαντικές διαπροσωπικές σχέ-
σεις, επαφές και συναναστροφές σου! 

ΔΙΔΥΜΟΣ
Φίλε Δίδυμε, σήμερα κάποιες συγκυρίες 
και ορισμένα γεγονότα, που θα έρθουν 
μέσα από κοινωνικές επαφές, συνομι-
λίες, συναναστροφές, συναντήσεις και 
μετακινήσεις, θα σε δυσκολέψουν πο-
λύ, λόγω της Συνόδου Ήλιου-Κρόνου!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αγαπητέ Καρκίνε, σήμερα κάποιες έμ-
μονες σκέψεις, εντείνονται και σε βασα-
νίζουν αρκετά. Δυστυχώς, την σημερι-
νή ημέρα, η διορατικότητα και η πειθώ 
σου σε διαπροσωπικές επαφές και επι-
κοινωνίες, δεν θα σε βοηθήσουν στην 
υλοποίηση των σχεδίων σου!  
 
ΛΕΩΝ
Αγαπητέ Λέοντα, σήμερα η Σύνοδος 
Ήλιου-Κρόνου, θα σε αναγκάσει να ωρι-
μάσεις άμεσα, να αλλάξεις συμπεριφο-
ρά και να γίνεις πιο σοβαρός, ταπεινός 
και ολιγαρκής στις διαπροσωπικές σου 
σχέσεις και συναναστροφές! 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αγαπητέ Παρθένε, πολλά προβλήματα 
θα έρθουν σήμερα στην καθημερινότη-
τα σου! Πρέπει να κάνεις ώριμες, με-
τρημένες και εποικοδομητικές κινήσεις 
τώρα, ώστε οι υποχρεώσεις σου και οι 
εκκρεμότητες σου να διεκπεραιωθούν!   
 
ΖΥΓΟΣ
Φίλε Ζυγέ, μπορεί η ημέρα να έχει κα-
λοπέραση και διασκεδάσεις, αλλά αυτό 
δεν σημαίνει πως μπορείς να χάσεις τον 
έλεγχο και ότι οφείλεις να παραμείνεις 
ώριμος, προσγειωμένος και σοβαρός!   
 
ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αγαπητέ Σκορπιέ, επικεντρώνεσαι σή-
μερα στις επιθυμίες σου, τις σκέψεις, τις 
ανάγκες, τους σκοπούς και τους στόχους 
σου, που έχουν να κάνουν κυρίως με 
το σπίτι και την οικογένεια! Πιθανόν, να 
κλονιστούν κάποιες οικογενειακές σχέ-
σεις, λόγω της Συνόδου Ήλιου-Κρόνου 
 
ΤΟΞΟΤΗΣ
Αγαπητέ Τοξότη, λόγω της σημερινής 
Συνόδου Ήλιου-Κρόνου, θα υπάρ-
ξουν αρκετές δυσκολίες, σε επαφές, 
επικοινωνίες, νέα ξεκινήματα, με-
τακινήσεις και σχέσεις με αδέλφια, 
συγγενείς, γνωστούς και γείτονες!  
 
ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Φίλε Αιγόκερε, σήμερα ξεχωρίζεις για 
την ενισχυμένη σου αυτοπεποίθηση και 
γοητεία! Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει 
πως σου επιτρέπεται να το παρακάνεις 
με απαιτήσεις, εγωκεντρισμό και ισχυ-
ρογνωμοσύνη!
 
ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Φίλε Υδροχόε, η σημερινή ημέρα θέλει 
προσοχή, αφού οφείλεις να προστατέ-
ψεις όλα τα καλά που σου έχουν δώσει 
οι τελευταίες ημέρες, για να μείνουν 
στην ζωή σου! Η Σύνοδος Ήλιου-Κρό-
νου, σε καθιστά ιδιαίτερα επιρρεπή σε 
επικίνδυνα λάθη που δεν διορθώνονται 
εύκολα, μετά! 

ΙΧΘΥΕΣ
Φίλε Ιχθύ, σήμερα πρέπει να επικεντρω-
θείς με ωριμότητα και λογική, στο τι 
πραγματικά θες και έχεις ανάγκη, για 
να είσαι ευτυχισμένος στην ζωή σου, 
ώστε να αισθανθείς ξανά δυνατός και 
ανανεωμένος ψυχολογικά!

Επέτειοι

Παγκόσμια Ημέρα κατά του 
Καρκίνου
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Μία επιστολή που στάλ-
θηκε σε όλα τα μέλη του ΝΑ-
ΤΟ και του ΟΑΔΕ, με αποστο-
λέα το Υπουργείο Εξωτερικών 
της Ρωσίας, προκαλεί μεγάλο 
προβληματισμό στην Ελλάδα, 
ενώ «φωτογραφίζει» την Αλε-
ξανδρούπολη και την στρα-
τιωτική παρουσία των ΗΠΑ 
στην περιοχή μας.

Το μήνυμα του Ρώσου 
ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ, πα-
ραδόθηκε την 1η Φεβρουαρί-
ου στον Ελληνα ομόλογό του, 
Νίκο Δένδια, μέσω της ρωσι-
κής πρεσβείας. Όπως αναφέ-
ρει το newsbreak.gr, μπορεί 
παρόμοια επιστολή να στάλ-
θηκε σε όλα τα μέλη του ΝΑ-
ΤΟ και του ΟΑΣΕ, αλλά έχει 
ειδική σημασία για την χώρα 
μας. Το γεγονός μάλιστα ότι 
η συγκεκριμένη επικοινωνία 
έχει την μορφή αιτήματος, της 
προσδίδει τα χαρακτηριστικά 

τελεσιγράφου.
Γιατί αφορά άμεσα την Ελ-

λάδα; Διότι τα θέματα εγγύ-
ησης ασφαλείας που θέτει, 
«φωτογραφίζουν» τόσο την 
Αλεξανδρούπολη όσο και τη 
Σούδα.

«Σήμερα, μέσω του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών, στέλνουμε 
επίσημο αίτημα στους συνα-
δέλφους μας στη Συμμαχία 
και στις χώρες του ΟΑΣΕ, κα-
λώντας τους να εξηγήσουν 
πώς σκοπεύουν να εκπληρώ-
σουν τη δέσμευσή τους να 
μην ενισχύσουν την ασφάλειά 
τους εις βάρος της ασφάλειας 
των άλλων.

Εάν δεν προτίθενται να το 
πράξουν, εξηγήστε γιατί όχι. 
Αυτό θα αποτελέσει βασικό 
ζήτημα για τον καθορισμό 
των περαιτέρω προτάσεών 
μας, τις οποίες θα αναφέ-
ρουμε στον Ρώσο Πρόεδρο 
Βλαντιμίρ Πούτιν». Έτσι περι-
έγραψε ο Σεργκέι Λαβρόφ την 

συγκεκριμένη ενέργεια, μιλώ-
ντας σε τηλεοπτικό δίκτυο.

Είχε προηγηθεί μάλιστα 
προσωπική επικοινωνία του 
Νίκου Δένδια με τον Σερ-
γκέι Λαβρόφ, κατά την οποία 
ο Ρώσος υπουργός εξωτερι-
κών εξέφρασε την ανησυχία 
του για την χρήση του λιμα-
νιού της Αλεξανδρούπολης 
ως διαμετακομιστικού κέ-
ντρου στρατιωτικού υλικού 
των ΗΠΑ με κατεύθυνση την 
Ουκρανία.

Το γεγονός αυτό, συνιστά 
απειλή για την ασφάλεια της 
Ρωσίας. Το περιεχόμενο της 
«αίτησης», όπως περιγράφε-
ται από τον Λαβρόφ, απαιτεί 
σύντομα μία απάντηση από 
την Ελληνική πλευρά για το 
τι προτίθεται να πράξει.

Με απλά λόγια, εάν η Ελ-
λάδα δεν εγγυηθεί ότι θα 
απαγορεύσει την διέλευση 

πολεμικού υλικού αλλά και 
στρατιωτικών δυνάμεων με 
τελικό προορισμό τέτοιο, που 
μπορεί να θεωρηθεί απειλή 
από την Ρωσία, τότε η Ελ-
λάδα θα αποτελεί απειλή για 
την Μόσχα.

Αιχμηρά μηνύματα 
Λαβρόφ  

Η λειτουργία της αμερικα-
νικής παρουσίας στην Αλε-
ξανδρούπολη και η ανακήρυ-
ξη αυτοκέφαλης ορθόδοξης 
εκκλησίας στην Ουκρανία από 
το Οικουμενικό Πατριαρχείο 
αποτελούν πράγματι για τη 
Μόσχα πηγές ενόχλησης πο-
λύ μεγαλύτερης από όσο εν-
δεχομένως αντιλαμβανόμα-
στε στην ελληνική δημόσια 
συζήτηση. Άλλωστε, οι ελ-
ληνορωσικές σχέσεις έχουν 
την τελευταία δεκαετία απο-
στραγγισθεί από περιεχόμενο 
υψηλής πολιτικής, με αποτέ-
λεσμα το παιχνίδι των συμ-

βολισμών να απομένει κύριο 
πεδίο επαφής.

Και ο συμβολισμός που κα-
λείται να υπηρετήσει η Ελ-
λάδα είναι αυτός μίας χώρας 
που παρά τον ευρωατλαντικό 
της προσανατολισμό παραμέ-
νει φιλική προς τη Ρωσία, λό-
γω και των ισχυρών παλαιών 
πολιτιστικών δεσμών των δύο 
πλευρών.

Όπως καταγράφει το 
capital.gr, η ρωσική διπλω-
ματία διατηρεί από την σοβιε-
τική εποχή την "στρατοπεδική” 
λογική, την οποία και σέβε-
ται. Αλλά επίσης αρέσκεται 
να επιδεικνύει προς τον εαυτό 
της και όποιον τρίτο την πα-
ρουσία στο άλλο "στρατόπε-
δο” συνομιλητών χωρίς ρω-
σοφοβικά χαρακτηριστικά. Η 

Ελλάδα ήταν πάντα ένα τέ-
τοιο παράδειγμα.

Όμως τα δύο ζητήματα στα 
οποία εκλήθη να τοποθετηθεί 
ο Σεργκέι Λαβρόφ σχεδόν δι-
αλύουν και αυτή την εικόνα.

Άλλωστε το θέμα της Αλε-
ξανδρούπολης έχει και ιδιαί-
τερες πρακτικές απολήξεις, 
σε ό,τι αφορά την μεταφο-
ρά πολεμικού υλικού του ΝΑ-
ΤΟ στην Ουκρανία. Εξ ού και 
πριν από την συνέντευξη τύ-
που του Λαβρόφ σχολιάστη-
κε από τον εκπρόσωπο του 
Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, 
αλλά και εγέρθηκε, όπως πλη-
ροφορηθήκαμε κατά τις πρό-
σφατες ελληνορωσικές επα-
φές.

Κατά τον Ρώσο υπουργό 
Εξωτερικών η μεταφορά πο-

λεμικού υλικού δεν παραβι-
άζει καθαυτή τις Συμφωνίες 
του Μινσκ, οι οποίες δεν πε-
ριλαμβάνουν σχετική πρόβλε-
ψη, όμως εμμέσως παραβιάζει 
την απαγόρευση αποστολής 
στην Ουκρανία στρατιωτικού 
προσωπικού τρίτων χωρών – 
πέραν του ότι ενθαρρύνει το 
Κίεβο να υποκύψει στον "πει-
ρασμό”, όπως είπε, μιας δυνα-
μικής επίλυσης του ζητήματος 
του Ντονμπάς.

Ενθυμούμενος τους Αμερι-
κανούς "εκπαιδευτές” οι οποί-
οι τον Αύγουστο του 2008 
εθεάθησαν να συμμετέχουν 
στην χρήση όπλων κατά σύ-
ντομο πόλεμο για την ανάκτη-
ση της Νότιας Οσσετίας από 
τη Γεωργία, ο Λαβρόφ σημεί-
ωσε με νόημα ότι η επανά-

ληψη ενός τέτοιου σεναρίου 
στην Ουκρανία θα αποτελεί 
"παραβίαση όλων των πιθα-
νών κόκκινων γραμμών”, διό-
τι, όπως είπε, θα σημάνει την 
"ευθεία σύγκρουση στρατιω-
τών του ΝΑΤΟ”, δηλ. των εκα-
τοντάδων εκπαιδευτών που 
βρίσκονται ήδη εκεί, "με τους 
ρωσικής εθνότητας πολίτες 
της Ουκρανίας”.

Και επαναφέροντας στη 
συζήτηση την χώρα μας, ο 
Ρώσος υπουργός Εξωτερικών 
είπε: "Αντιλαμβάνομαι ότι η 
Ελλάδα είναι μέλος του ΝΑ-
ΤΟ και της Ε.Ε., αλλά βλέ-
πουμε επίσης ότι δεν επιθυμεί 
να ακολουθήσει τον δρόμο 
των σκληρότερων κυρώσε-
ων κατά της Ρωσίας. Η δημο-
κρατία αυτή δεν απολαμβά-
νει πραγματικά ό,τι συμβαίνει 
τώρα μεταξύ της Δύσης και 
της Ρωσικής Ομοσπονδίας. 
Εμπιστευόμαστε τους Έλλη-
νες φίλους να ασκήσουν τη 
σοφία τους, ώστε να κάνουν 
επιλογές αντίστοιχες προς τις 
πεποιθήσεις τους”.

Το αντίθετο της "σοφίας” 
είναι βέβαια η "αφροσύνη”, 
λ.χ. της εμπλοκής σε περιπέ-
τειες που υπηρετούν αλλότρι-
ους σχεδιασμούς. Αλλά μόνο 
η περίτεχνη, σχεδόν ειρωνι-
κή γλώσσα του Λαβρόφ θα 
ενέτασσε αυτή την προειδο-
ποίηση σε μια δήλωση "κατα-
νόησης”, αλλά και προβολής 
των ρωσικών επιθυμιών στις 
"βαθύτερες διαθέσεις” της ελ-
ληνικής διπλωματίας. Σαν να 
ήταν η Αθήνα εκείνη η δύναμη 
που θα μπορούσε να φρενά-
ρει στην Ε.Ε. την υιοθέτηση 
σκληρότερων κυρώσεων κα-
τά της Ρωσίας...
Κ.Η.

Επιστολή-τελεσίγραφο 
της Ρωσίας «φωτογραφίζει» 
και την Αλεξανδρούπολη 

ΟΙ ΧΏΡΕΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ 
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΞΉΓΉΣΟΥΝ 
ΠΏΣ ΣΚΟΠΕΥΟΥΝ ΝΑ 
ΕΚΠΛΉΡΏΣΟΥΝ ΤΉ 
ΔΕΣΜΕΥΣΉ ΤΟΥΣ ΝΑ ΜΉΝ 
ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΝ ΤΉΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΤΟΥΣ, ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΉΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΏΝ ΑΛΛΏΝ         

Εμφανέστατη η ενόχληση της Μόσχας 
που θα κοπούν στο Φυτώριο

Μια παραδοσιακά αρμονική 
σχέση, αυτή της Ρωσίας με την 
Αλεξανδρούπολη, φαίνεται να 

κινδυνεύει σοβαρά να διαταραχθεί 

Αιχμηρή επιστολή που Ρώσου ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ προς 
τα μέλη του ΝΑΤΟ, προκαλεί μεγάλο προβληματισμό στην 
Ελλάδα, ενώ «φωτογραφίζει» την Αλεξανδρούπολη και την 
στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή μας


