
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

www.gnomionline.gr 
Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2022

αρ. φύλλου 9255
€0.60H ΓΝΩΜΗ

Από τη Σιγκαπούρη στην 
Αλεξανδρούπολη ο πλωτός σταθμός 

αερίου “Orfeas”
Το μετασκευασμένο πλοίο, το φθινόπωρο του 2023, θα 

ταξιδέψει αυτοπροωθούμενο από τον Ινδικό Ωκεανό προς 
το λιμάνι του Έβρου για να αγκυροβολήσει μόνιμα 17,6 χλμ 

νοτιοδυτικά του ▶ 8

ΠΓΝΑ: Πρωτοπόρα επέμβαση 
από την Πανεπιστημιακή 

Αγγειοχειρουργική κλινική 

Με επιτυχία η πρώτη ενδαγγειακή αποκατάσταση πολύπλοκου 
θωρακο-κοιλιακού ανευρύσματος στην ευρύτερη περιοχή της 

ΑΜΘ υπό την διεύθυνση του Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής ΔΠΘ 
Γεωργιάδη Σ. Γεώργιου ▶ 4

«Φωτιά» σε 
βασικά προϊόντα 

Πόσο έχουν αυξηθεί 
και ποια η θέση 

της Ελλάδας όσον 
αφορά στις τιμές των 

προϊόντων

▶ 6

Οι νέες 
προβολές στον 
κινηματογράφο 

Ηλύσια

Αναλυτικά οι ταινίες 
και το πρόγραμμα

▶ 13

Παράταση στα μέτρα, Παράταση στα μέτρα, 
“τέλος” το καρναβάλι, “τέλος” το καρναβάλι, 
αλλαγή μόνο στην εστίαση  αλλαγή μόνο στην εστίαση  

Ο ΔΡΟΜΕΑΣ Ο ΔΡΟΜΕΑΣ 
ΘΡΑΚΗΣ εξορμά στην ΘΡΑΚΗΣ εξορμά στην 
μαγευτικό ποταμό Νέστο ! μαγευτικό ποταμό Νέστο ! 

▶ 16Σε σκληρή δοκιμασία τα 
νοσοκομεία της βόρειας 

Ελλάδας

Τι δείχνουν τα στοιχεία της 4ης ΥΠΕ για το 
2021 και για το Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

▶ 9

▶ 6 6

▶ 3

ΆΝΆΨΆΝ ΤΆ ΆΊΜΆΤΆ 
ΓΊΆ ΆΛΛΗ ΜΊΆ ΦΟΡΆ 
ΣΤΗ ΔΊΆΔΊΚΤΥΆΚΗ 
ΣΥΝΕΔΡΊΆΣΗ, ΠΟΥ ΚΆΊ 
ΠΆΛΊ ΔΕΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕ 
ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ 
ΘΕΜΆΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΊΆΣ 
ΔΊΆΤΆΞΗΣ… 

● Το γεγονός έφερε γκρίνιες για 
τους χειρισμούς του Προέδρου 

● Οι δύο προτάσεις που κα-
τατέθηκαν προκάλεσαν ένταση 
στην συζήτηση για εκπόνηση 
οικονομοτεχνικής μελέτης σκο-
πιμότητας – βιωσιμότητας για 
την κατασκευή υπόγειου χώρου 
στάθμευσης στο παλιό Κολυμ-
βητήριο

● Δύσκολος «γρίφος» ο παρα-
λιακός δρόμος Δικέλλων – Με-
σημβρίας

● Ο δρόμος – φάντασμα, δεν 
έχει ακόμη νομιμοποιηθεί, αφού 
οι διαδικασίες είναι ιδιαίτερα πε-
ρίπλοκες… Τι αποφασίστηκε 

Δημοτικό Συμβούλιο 
Αλεξανδρούπολης: 
Το υπόγειο πάρκινγκ 
έφερε χάος 

▶ 5, 7
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1355
Ανήμερα της εορτής της Αγίας 
Σχολαστικής ξεσπούν επεισόδια 
στην Οξφόρδη μεταξύ φοιτητών 
και ντόπιων. Αιτία, η ποιότητα της 
μπύρας σε μία παμπ και τα προ-
σβλητικά σχόλια κάποιων φοιτη-
τών για τους ντόπιους. Οι ταρα-
χές θα λήξουν την επόμενη μέρα, 
με 63 νεκρούς φοιτητές και 30 
πολίτες.

1904
Ξεσπά ο ρωσοϊαπωνικός πόλεμος 
για τις διαφιλονικούμενες περιοχές 
της Κορέας και της Μαντζουρίας.

1942
Απονέμεται ο πρώτος χρυσός δί-
σκος στην ιστορία της μουσικής, 
στον Γκλεν Μίλερ για την επιτυχία 
του «Chattanooga Choo Choo».

1947
Τα Δωδεκάνησα περιέρχονται στην 
Ελλάδα με τη Συνθήκη των Πα-
ρισίων.

1956
Συνιστάται με νόμο το Ίδρυμα Ευ-
γενίδου, με κεφάλαια της διαθήκης 
του εφοπλιστή Ευγένιου Ευγενίδη 
και σκοπό «να συμβάλλει εις την 
εκπαίδευσιν νέων Ελληνικής Ιθα-
γενείας εν τω επιστημονικώ και 
τεχνικώ πεδίω».

2008
Ο Αλέξης Τσίπρας εκλέγεται νέος 
Πρόεδρος του Συνασπισμού με το 
70% των ψήφων του 5ου Συνε-
δρίου του κόμματος.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1910
Σοφία Βέμπο, ελληνίδα τρα-
γουδίστρια και ηθοποιός. (Θαν. 
11/3/1978)

1935
Παύλος Μπακογιάννης, έλληνας 
δημοσιογράφος και πολιτικός. 
(Θαν. 26/9/1989)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1913
Κώστας Τσικλητήρας, έλληνας 
αθλητής του στίβου, τέσσερις φο-
ρές Ολυμπιονίκης στα αγωνίσματα 
άνευ φοράς. (Γεν. 30/10/1888)

1975
Νίκος Καββαδίας, έλληνας ναυ-
τικός και λογοτέχνης. (Γεν. 
11/1/1910)

2 ΑΠΟΨΕΙΣ

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

Υπεύθυνη Διαφημίσεων 
και Λογιστηρίου
Χρύσα Γρηγοριάδου

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

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

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

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

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα Ο καιρός σήμερα

1-2

2...11

0...11

Ανατολή - 07:17
Δύση - 17:44

0...11

1...9

Τέλος στο δωρεάν παρκινγκ στο χώρο 
κάτω από τον φάρο βάζει ο ΟΛΑ

Δωρεάν στάθμευση… τέλος για τους Αλεξανδρουπολίτες 
και λίαν συντόμως. Όπως και η προηγούμενη διοίκηση του 
«Οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης Α.Ε» έτσι και η σημε-
ρινή, προχωρά στην προκήρυξη παραχώρησης του χώρου κά-
τω από το Φάρο σε ιδιώτη, προκειμένου να εισπράξει έσοδα 
για να… κινηθεί. Και εάν η περασμένη προσπάθεια έμεινε στο 
κενό , μετά τις συσσωρευμένες αντιδράσεις, τώρα η παρούσα 
διοίκηση είναι αποφασισμένη να το προχωρήσει. 

«Εμείς θα προχωρήσουμε ό,τι και να γίνει. Δεν μπορεί να 
γίνει διαφορετικά. Πρέπει να βρούμε έσοδα για να φτιάξουμε 
λιμάνι και να φέρνουμε χρήματα σε αυτήν την πόλη. Είναι μο-
νόδρομος εάν θέλουμε να αναπτύξουμε το υπόλοιπο λιμάνι» 
μας είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΑ Χρήστος Σκεύας. 

«Με τα προσδοκώμενα έσοδα μπορούμε να προχωρήσουμε 
εμείς σαν ΟΛΑ σε όλες τις μελέτες που χρειάζονται για το εμπο-
ρικό λιμάνι» σημειώνει. Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται 
σε έξι έτη. Ο Σταθμός (parking) θα λειτουργεί κάθε ημέρα, επί 
εικοσιτετραώρου βάσεως, πλην της ημέρας διεξαγωγής Λαϊ-
κής Αγοράς. Στην προκήρυξη αναφέρεται ότι για στάθμευση 
προβλέπεται το μάξιμουμ ένα ευρώ την ώρα.

10
ΦΕΒ
2011

1-2
1-2
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ΑΠΟΨΕΙΣ 3

`

Την υψηλή αποτελεσματικότητα της μάσκας αποστείρωσης εισπνεόμενου και εκπνεόμενου αέρα, που 
δημιουργήθηκε στα εργαστήρια του ΑΠΘ για την προστασία του υγειονομικού προσωπικού από την έκθεση 
στον κορωνοϊό, επιβεβαίωσαν η πιστοποίηση που έλαβε η συσκευή. Ο έλεγχος μικροβιακού φορτίου ελέγχου 
απέδειξε τη μείωση του μικροβιακού φορτίου και κατ' επέκταση του ιικού φορτίου σε ποσοστό 99,25% κατά 
μέσο όρο, στη μέγιστη ένταση λειτουργίας της συσκευής (FAN 3 - με μάσκα). Κατά τη διαδικασία ποιοτικού 
ελέγχου το ολικό μικροβιακό φορτίο εξουδετερώθηκε έως και 100%! 

Nα μη συγκρίνουμε τα δεδομένα 
της Ελλάδας με αυτά της Αγγλί-
ας. Εμείς διασωληνώνουμε αν-
θρώπους που είναι μεγάλοι, η 
Αγγλία όχι. Είναι ρατσιστικό και 
λυπάμαι. Η διασωλήνωση γίνεται 
σε ανθρώπους που υπάρχει πι-
θανότητα να βγουν και να έχουν 
καλή ποιότητα ζωής.. 

Μ. ΓΚΑΓΚΑ
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Είπαν

 (Για την εικόνα που έδειξε 
στους δημοσιογράφους με τον 
Γιώργο Σαββίδη και το μαχαίρι) 
Αυτή την εικόνα, εκείνος που 
μου την έστειλε μού είπε ότι 
ανέβηκε μετά την διακοπή του 
αγώνα ΠΑΟΚ- Άρης… Δέχο-
μαι απειλές μετά τη δημοσί-
ευση αυτής της φωτογραφίας, 
ωστόσο δεν με αγγίζει αυτό.  

Α. ΚΟΥΓΙΑΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΛΚΗ
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Μικρογνωμικά

Τα νέα κρούσματα Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ. Σύμφωνα με την 
ενημέρωση, κατά το τελευταίο 24ωρο στην Ελλάδα καταγράφονται 87 νέοι θάνατοι 
ενώ στις ΜΕΘ της χώρας νοσηλεύονται 515 διασωληνωμένοι ασθενείς ενώ κατα-
γράφονται συνολικά 19.618 νέα κρούσματα κορονοϊού, εκ των οποίων 411 εντοπί-
στηκαν στον Έβρο.

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 87, ενώ από την έναρξη της επιδημίας 
έχουν καταγραφεί συνολικά 24.410 θάνατοι. Το 95.1% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και 
ηλικία 70 ετών και άνω. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι 
είναι 515 (61.7% άνδρες). 
Η διάμεση ηλικία τους είναι 
66 έτη. To 84.9% έχει υπο-
κείμενο νόσημα ή/και ηλικία 
70 ετών και άνω. Οι εισαγω-
γές νέων ασθενών Covid-19 
στα νοσοκομεία της επικρά-
τειας είναι 441 (ημερήσια 
μεταβολή +4.01%). Ο μέσος 
όρος εισαγωγών του επταη-
μέρου είναι 451 ασθενείς.Η 
διάμεση ηλικία των κρου-
σμάτων είναι 35 έτη (εύρος 
0.2 έως 106 έτη), ενώ η δι-
άμεση ηλικία των θανόντων 
είναι 79 έτη (εύρος 0.2 έως 
106 έτη).

Σταθερά πάνω 
από 400 κρούσματα ο Έβρος 

Η εξήγηση για το περίεργο 
θέαμα στο λιμάνι μας

Καθάρισε
Καταπέλτης η 30χρονη στη δίκη για 

τον Στάθη Παναγιωτόπουλο. «Εκμεταλ-
λευόταν τα συναισθήματά μου γι’ αυτόν 
και την εμπιστοσύνη που του είχα», κατέ-
θεσε, μεταξύ άλλων, η 30χρονη, η πρώτη 
που κατήγγειλε τον γνωστό πρώην πα-
ρουσιαστή.

«Είχε σκοπό να με βλάψει και να με 
διασύρει. Ποτέ δεν προσπάθησε να επα-
νορθώσει έμπρακτα με κανέναν τρόπο», 
συμπλήρωσε η 30χρονη στη δίκη του 
Στάθη Παναγιωτόπουλου.

Υπενθυμίζεται ότι η ετυμηγορία του 
Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσα-
λονίκης για το πρώην μέλος του «Ράδιο 
Αρβύλα», ήταν η καταδίκη του σε πέντε 
χρόνια φυλάκισης, αλλά, με τριετή ανα-
στολή. Επίσης, θα πρέπει να πληρώσει και 
πρόστιμο 10.000 ευρώ. Τόσο κοστολογεί-
ται ο διασυρμός ενός ανθρώπου. Πάντως, 
Η δικηγόρος της 30χρονης εξέφρασε την 
ικανοποίηση της πελάτισσάς της από την 
ποινή, καθώς είναι η ανώτατη που θα μπο-
ρούσε να δοθεί. (Ήμαρτον...)

Κ.Η.

Χιλιάδες ψάρια, κέφαλοι στη συντρι-
πτική πλειοψηφία, βγήκαν στην επιφά-
νεια και δίπλα στα σκάφη και τι βάρκες 
στο λιμανάκι της Αλεξανδρούπολης. Το 
θέαμα ήταν εντυπωσιακό ενώ προκά-
λεσε και απορίες. Ωστόσο, «οι κέφα-
λοι συνηθίζουν να συγκεντρώνονται 
σε μεγάλα κοπάδια, δεν πρόκειται δη-
λαδή για ένα ανησυχητικό φαινόμε-
νο και σημαντικό ρόλο σ’ αυτό παίζει 
και ο καιρός. Τώρα, γιατί υπάρχει τό-
σο μεγάλος πληθυσμός, αν οφείλεται 
δηλαδή στην περίοδο αναπαραγωγής 

δεν το γνωρίζω. Παρατηρείται ωστό-
σο συχνά ανάλογο φαινόμενο, καθώς 
το εν λόγω είδος ψαριού το κάνει αυ-
τό. Η πιθανότερη εξήγηση είναι πως 
προτιμούν την επιφάνεια γιατί οξυγό-
νωση που υπάρχει είναι μεγαλύτερη» 
αναφέρει στο GRTimes ο επίκουρος 
καθηγητής του τμήματος Ωκεανογρα-
φίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου και ιχυθολόγος, 
Γιάννης Μπατζάκας.

Γ.Π.

Καρναβάλι Ξάνθης
Οι συναυλίες που έχουν οριστικοποι-

ηθεί σύμφωνα με το xanthinea.gr είναι 
αυτοί των αδελφών Τσαχουρίδη, στις 24 
Φεβρουαρίου αλλά και των Onirama – 
Goin’ Through στις 4 Μαρτίου ενώ μία 
ημέρα μετά, στις 05/03, θα εμφανιστεί ο 
Γιάννης Πλούταρχος. 

Στο πλαίσιο των μέτρων για την αντι-
μετώπιση της πανδημίας θα υπάρχει ένα 
«τυπικό» εισιτήριο – σύμφωνα με τις έως 

τώρα πληροφορίες – αντίστοιχο με αυτό 
που εφαρμόστηκε και το καλοκαίρι στις 
συναυλίες στο γήπεδο του ΑΟΞ, ώστε να 
γίνονται έλεγχοι κατά την προσέλευση 
του κόσμου. 

Όσο αναφορά τις υπόλοιπες δράσεις 
για το Καρναβάλι της Ξάνθης, φαίνεται 
πως θα πραγματοποιηθεί μόνο το κάψιμο 
του Τζάρου και πως θα υπάρξει και ένας 
τυπικός στολισμός της πόλης. 

Κ.Η.
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Την Τρίτη στις 08/02/2022 
η Πανεπιστημιακή Αγγειοχει-
ρουργική κλινική του Πανεπι-
στημιακού Γενικού Νοσοκομεί-
ου Αλεξανδρούπολης υπό την 

διεύθυνση του Καθηγητή Αγγει-
οχειρουργικής ΔΠΘ Γεωργιάδη 
Σ. Γεώργιου, πραγματοποίησε 
επιτυχώς την πρώτη ενδαγγει-
ακή αποκατάσταση πολύπλοκου 

θωρακο-κοιλιακού ανευρύσμα-
τος στην ευρύτερη περιοχή της 
Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης. 

«Η επέμβαση αυτή με την 
βοήθεια του ιατρικού και νο-
σηλευτικού προσωπικού καθι-
στά πρότυπο την Πανεπιστημι-
ακή Αγγειοχειρουργική κλινική 
του Π.Γ.Ν. Α. για το υψηλό της 
ερευνητικό, εκπαιδευτικό και 
χειρουργικό επίπεδο διεθνώς 
και αποτελεί ορόσημο για τους 
ασθενείς και κατοίκους της Βο-
ρείου Ελλάδος, οι οποίοι παρα-
δοσιακά έχουν σημείο αναφοράς 
το Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης για 
την αντιμετώπιση δύσκολων και 
σύνθετων αγγειακών παθήσε-
ων» σημειώνει ο Διοικητής και 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Πανεπιστημιακού 
Γενικού Νοσοκομείου Αλεξαν-
δρούπολης, Ευάγγελος Ρούφος. 

Πρωτοπόρα επέμβαση στο Π.Γ.Ν.Α. 
ΆΠΟ ΤΗΝ ΠΆΝΕΠΊΣΤΗΜΊΆΚΗ 
ΆΓΓΕΊΟΧΕΊΡΟΥΡΓΊΚΗ 
ΚΛΊΝΊΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟΥ 
ΆΛΕΞΆΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ 
ΔΊΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΆΘΗΓΗΤΗ 
ΆΓΓΕΊΟΧΕΊΡΟΥΡΓΊΚΗΣ ΔΠΘ 
ΓΕΩΡΓΊΆΔΗ Σ. ΓΕΩΡΓΊΟΥ 
                               
Με επιτυχία η πρώτη ενδαγγειακή 
αποκατάσταση πολύπλοκου θωρακο-
κοιλιακού ανευρύσματος στην ευρύτερη 
περιοχή της Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Διπλή συνεδρίαση, την Πα-
ρασκευή το απόγευμα, με τηλε-
διάσκεψη, για το δημοτικό συμ-
βούλιο Αλεξανδρούπολης. Στις 
έξι είναι προγραμματισμένη η 
ειδική συνεδρίαση, με μοναδικό 
θέμα την έκθεση πεπραγμένων 
της Οικονομικής Επιτροπής του 
Β’ εξαμήνου του 2021, και στις 
6:30 η τακτική, με 13 θέματα. 
Πρώτο στην ημερήσια διάτα-
ξη είναι αυτό της αποδοχής της 
παραίτησης του Προέδρου της 
ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης και ο 
ορισμός νέου.

Τα θέματα 
1. Αιτήσεις-Ενημερώσεις
2. Αποδοχή παραίτησης του 

Προέδρου της Δημοτικής Επι-
χείρησης Ύδρευσης και Αποχέ-
τευσης Δήμου Αλεξανδρούπο-
λης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.), ορισμός νέου 
και αντικατάσταση μελών του 
Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α (Εισηγ. κ. Δή-
μαρχος)

3. Έγκριση κανονισμού προ-
βολής ιδεών & υπαίθριας δια-
φήμισης (Εισηγ. κ. Ψαλτοπού-
λου Ελ.)

4. Τροποποίηση του Ρυμοτο-
μικού Σχεδίου Αλεξανδρούπο-
λης στο ΟΤ 571, σύμφωνα με 
την Εγκύκλιο 6/2006 του ΥΠΕ-
ΧΩΔΕ και την παρ.1 του άρθρου 
31 του ν. 4067/2012 (Εισηγ. κ. 
Πορτοκαλίδης Κ.)

5. Έγκριση μελέτης κυκλοφο-
ριακών ρυθμίσεων του έργου 
"Αποκαταστάσεις Τομών Οδο-
στρωμάτων Ύδρευσης- Αποχέ-
τευσης 2021" (Εισηγ. κ. Ταντα-
λάκης Θ.)

6. Έγκριση μελέτης εργο-
ταξιακής σήμανσης του έργου 
"Προμήθεια και εγκατάσταση 
ολοκληρωμένου συστήματος 
τηλε-ελέγχου- τηλεχειρισμού 
για τη βελτιστοποίηση της λει-
τουργίας των δικτύων ύδρευ-
σης, για τη μείωση του ατιμολό-
γητου νερού και την ενεργειακή 
αναβάθμιση των Η/Μ εγκατα-
στάσεων -Φάση Α"» (Εισηγ. κ. 
Τανταλάκης Θ.)

7. Έγκριση μελέτης κυκλοφο-
ριακών ρυθμίσεων του έργου 
"Συμπλήρωση δικτύων αποχέ-
τευσης ομβρίων υδάτων πόλης 
Αλεξανδρούπολης" (Εισηγ. κ. Τα-
νταλάκης Θ.)

8. Έγκριση 1ης τροποποίησης 
Τεχνικού Προγράμματος έτους 
2022 (Εισηγ. κ. Μαστορόπου-
λος Δ.)

9. Κατανομή πιστώσεων για 
λειτουργικές δαπάνες Α' δόση 
2022 (Α' Χ.Ε. 2022) των σχο-
λείων της Α/θμιας και Β/θμιας 
Εκπαίδευσης του Δήμου Αλε-
ξανδρούπολης, Ν. Έβρου (Εισηγ. 
κ. Λαζόπουλος Δ.)

10. Παραχώρηση χώρων 
των σχολικών μονάδων της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
σε συλλόγους και φορείς για 
το σχολικό έτος 2022-2023 (Ει-
σηγ. κ. Λαζόπουλος Δ.)

11. Παραχώρηση χώρων 
των σχολικών μονάδων της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
σε συλλόγους και φορείς για το 
σχολικό έτος 2022-2023 (Εισηγ. 
κ. Λαζόπουλος Δ.)

12. Γνωμοδότηση για τις με-
ταβολές σχολικών μονάδων της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
του Δήμου για το σχολικό έτος 
2022-2023 (Εισηγ. κ. Λαζόπου-
λος Δ.)

13. Έγκριση Πίνακα Οφειλών 
οικ. έτους 2021 του Δήμου Αλε-
ξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Ιντζεπε-
λίδου-Συτμαλίδου Ελ.)

14. Έγκριση 1ης Αναμόρφω-
σης Προϋπολογισμού οικ. έτους 
2022 του Δήμου Αλεξανδρού-
πολης (Εισηγ. κ. Ιντζεπελίδου-
Συτμαλίδου Ελ.

Σήμερα το 
απόγευμα με 
τηλεδιάσκεψη 

Στις 6 το απόγευμα του 
Σαββάτου (12/02), στη διάρ-
κεια σύσκεψης που θα πραγμα-
τοποιηθεί στο Εργατικό Κέντρο 
Ορεστιάδας, θα αποφασιστεί 
η μορφή των αγροτικών κινη-
τοποιήσεων στον Έβρο, όπως 
ανακοινώθηκε σήμερα, στη δι-
άρκεια συνέντευξης τύπου που 
παραχώρησαν οι εκπρόσωποι 
των αγροτικών συλλόγων Τρι-
γώνου, Βύσσας και Ορεστιά-
δας, μαζί με τον πρόεδρο της 
Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλ-
λόγων Έβρου «Η Ενότητα». 
«Οι αγώνες ήδη ξεκίνησαν με 
τα τρακτέρ να βγαίνουν στους 
δρόμους, τα μέτρα που εξήγ-
γειλε η κυβέρνηση είναι ψίχου-
λα και κοροϊδία», σχολίασε, με-
ταξύ άλλων, ο πρόεδρος της 
Ομοσπονδίας, Γιάννης Μαργα-
ριτίδης, ενώ, όπως ο ίδιος εί-
πε, η πρόταση που θα καταθέ-
σουν το Σάββατο οι αγροτικοί 
σύλλογοι του βορείου Έβρου, 

θα είναι να οργανωθούν κινη-
τοποιήσεις, και στον νομό, με 
αγροτικά μηχανήματα. «Οι τε-
λικές αποφάσεις θα ληφθούν 
στη σύσκεψη που θα κάνουμε, 
η κατάσταση όμως έφτασε στο 
απροχώρητο, πολλοί από μας 
δεν θα μπορέσουμε να ξεκι-
νήσουμε τη νέα καλλιεργητική 
περίοδο, λόγω του τεράστιου 
κόστους παραγωγής», εξήγησε 
ο κ. Μαργαριτίδης. Η Ομοσπον-
δία βρίσκεται σε επαφή και με 
τους αγροτικούς συλλόγους 
Σουφλίου και Αλεξανδρούπο-
λης, εκπρόσωποι των οποίων 
αναμένονται στη συνάντηση 
του Σαββάτου, «προκειμένου 
συντονισμένα να οργανωθούν 
οι μορφές αγώνα που θα απο-
φασιστούν». Από την πλευρά 
του, ο πρόεδρος του Αγροτικού 
Συλλόγου Ορεστιάδας, Ηλίας 
Αγγελακούδης, αναφέρθηκε 
με συγκεκριμένα παραδείγ-
ματα στις τεράστιες αυξήσεις 

των τιμών σε όλα τα εφόδια 
και στην ενέργεια, υπογραμμί-
ζοντας ότι το πρώτο σοκ που 
παθαίνουν οι αγρότες, θα πε-
ράσει σε 2-3 μήνες στους κατα-
ναλωτές. «Αυτός είναι ο λόγος 
που τους θέλουμε όλους μαζί 
μας, γιατί το θέμα δεν αφορά 
μόνον εμάς, αλλά θα αγγίξει 
όλους τους πολίτες και όλα τα 
νοικοκυριά», ανέφερε συγκε-
κριμένα. Το διεκδικητικό πλαί-
σιο που προβάλλουν οι αγρό-
τες του Έβρου περιλαμβάνει 
τα αιτήματα της μείωσης του 
κόστους παραγωγής, αφορο-
λόγητο πετρέλαιο, μείωση της 
τιμής του αγροτικού ρεύματος, 
κατάργηση της ρήτρας αναπρο-
σαρμογής, επιδότηση ζωοτρο-
φών, κατάργηση ΦΠΑ στα βα-
σικά αγροτικά εφόδια αλλά και 
στα αναγκαία για τη λαϊκή οι-
κογένεια είδη, αντιπλημμυρική 
θωράκιση του νομού, αλλαγή 
του κανονισμού του ΕΛΓΑ, κα-
τώτερες εγγυημένες τιμές στα 
αγροτικό προϊόντα, επαναλει-
τουργία των αγροτικών ιατρεί-
ων και ενίσχυση των δύο νο-
σοκομείων του Έβρου και των 
Κέντρων Υγείας του νομού. 
ΕΡΤ Ορεστιάδας

Το Σάββατο οι αποφάσεις 
για αγροτικές κινητοποιήσεις 
στον Έβρο
Τι δήλωσαν οι εκπρόσωποι των αγροτικών 
συλλόγων Τριγώνου, Βύσσας και 
Ορεστιάδας, μαζί με τον πρόεδρο της 
Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Έβρου

Διπλή συνεδρίαση για 
το δημοτικό συμβούλιο 
Αλεξανδρούπολης 
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Της Κικής Ηπειρώτου 
Το θέμα της εκπόνησης οι-

κονομοτεχνικής μελέτης σκοπι-
μότητας – βιωσιμότητας για την 
κατασκευή υπόγειου χώρου στάθ-
μευσης στο παλιό Κολυμβητήριο, 
που έφερε προς συζήτηση και ψή-
φιση ο Βαγγέλης Λαμπάκης και 
ο Παύλος Μιχαηλίδης, ήταν η 
αφορμή για να υπάρξουν και πάλι 
στιγμές μεγάλης έντασης στη συ-
νεδρίαση του δημοτικού συμβου-
λίου Αλεξανδρούπολης, η οποία 
ξεκίνησε στις 6 το απόγευμα της 
Τρίτης και ολοκληρώθηκε στις 11, 
δίχως, για ακόμη μία φορά, να 
έχουν συζητηθεί όλα τα θέματα 
της ημερήσιας διάταξης.

Στην πορεία της συζήτησης 
του θέματος, προέκυψε μία δεύ-
τερη πρόταση, από τον επικεφα-
λής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» 
Σάββα Δευτεραίο, σύμφωνα με 
την οποία, πέρα από τη μελέτη 
για το πάρκινγκ στο κολυμβη-
τήριο, προτείνονταν να γίνει πα-
ράλληλα διερεύνηση για χώρους 
στους οποίους θα μπορούσαν να 
δημιουργηθούν χώροι στάθμευ-
σης, όχι τόσο κοντά στο κέντρο, 
αλλά περιφερειακά της Αλεξαν-
δρούπολης. Αυτό προκάλεσε την 
έντονη αντίδραση ενός μεγάλου 
μέρους της αντιπολίτευσης και κυ-
ρίως των εισηγητών του θέματος, 
που υποστήριξαν πως πρόκειται 
για εντελώς διαφορετικό ζήτημα, 
που δεν θα πρέπει, στην παρού-
σα φάση, να μπλέξει με το υπό-
γειο παρκινγκ του κολυμβητηρίου.

Αρχικά, ο κ. Μιχαηλίδης ση-
μείωσε πως η Αλεξανδρούπολη, 
αδιαμφισβήτητα, χρειάζεται έναν 
στεγασμένο υπόγειο χώρο στάθ-
μευσης. Ο Δήμος, όπως είπε, θα 
πρέπει να παρέμβει, είτε ο ίδιος, 
είτε μέσω ΣΔΙΤ, είτε με άλλο τρό-
πο, ώστε να γίνει το συγκεκριμένο 
έργο, το οποίο, εξάλλου, περιλαμ-
βάνεται στο τεχνικό πρόγραμμα. 
Αναφέρθηκε ακόμη σε πληροφο-
ρίες αναφορικά με πρόθεση της 
Μητρόπολης να ανοίξει ξανά το 

θέμα του υπόγειου πάρκινγκ στην 
πλατεία της Μητρόπολης και ζή-
τησε να υπάρξει ενημέρωση. 

Πάνω σε αυτό, ο κ. Λαμπάκης 
σημείωσε πως ο Δήμος είναι συ-
νιδιοκτήτης του χώρου, επομένως, 
για οποιαδήποτε εξέλιξη θέλει να 
προωθήσει η Μητρόπολη, θα πρέ-
πει πρώτα να υπογράψει το Δημο-
τικό Συμβούλιο. Επισήμανε ακόμη 
πως με δεδομένο ότι είναι δύσκο-
λη η δημιουργία πάρκινγκ κάτω 
από το Φάρο, μιας και υπάρχει το 
ΤΑΙΠΕΔ στη μέση, και επειδή δεν 
υπάρχει άλλος χώρος 5,5 λεπτά 
με τα πόδια από το Δημαρχείο, 
είναι άκρως απαραίτητο να γίνει 
άμεσα η συγκεκριμένη μελέτη. 

Ο Δήμαρχος Γιάννης Ζαμπού-

κης, από την πλευρά του, διερω-
τήθηκε πώς θα αξιοποιηθεί ο χώ-
ρος πάνω από υπόγειο πάρκινγκ, 
εφόσον αυτό προχωρήσει, καθώς 
στο τεχνικό πρόγραμμα προβλέ-
πεται να γίνει βοτανικός κήπος. 
«Φάσκετε και αντιφάσκετε», ση-
μείωσε χαρακτηριστικά, προκα-
λώντας αντιδράσεις σε μερίδα της 
αντιπολίτευσης. 

 Ο κ. Δευτεραίος σημείωσε 
πως η παράταξή του δεν επιθυ-
μεί την δημιουργία υπόγειου πάρ-
κινγκ, προωθώντας την πρόταση 
για πάρκινγκ περιφερειακά της 

πόλης και σύνδεσή τους με την 
αστική συγκοινωνία. Γι’ αυτό πρό-
τεινε στη συγκεκριμένη μελέτη να 
περιλαμβάνεται και η διερεύνηση 
χώρων περιφερειακά, ώστε να 
μην χρειάζεται καθόλου να προ-
σεγγίζει ο πολίτης το κέντρο με 
το αυτοκίνητό του. Τόνισε ακόμη 
πως διαφωνεί με το  υπόγειο πάρ-
κινγκ στην πλατεία Μητρόπολης 
και πως θα πρέπει ίσως να εξε-
ταστεί και η περίπτωση πάρκινγκ 
στις αυλές των εκκλησιών. 

Στο σημείο εκείνο, ο Δήμαρ-
χος αντιπρότεινε τη δημιουργία  
υπόγειου πάρκινγκ στο οικόπεδο 

δίπλα από το Αρχαιολογικό Μου-
σείο, στο οποίο, υπεργείως, σχε-
διάζεται από τη δημοτική αρχή η 
δημιουργία γηπέδων τένις. 

Ο κ. Μιχαηλίδης, αντιδρώντας 
είπε ότι ο Δήμαρχος είναι εκτός 
θέματος, ενώ ο κ. Λαμπάκης ότι 
δεν έχει διαβάσει καν το τεχνικό 
πρόγραμμα. 

Οι Αντιδήμαρχοι Δαστερίδης- 
Βουρδόλης συμφώνησαν για το 
θέμα εξέτασης περιφερειακών 
εκτάσεων. Ο ανεξάρτητος σύμ-
βουλος Γιώργος Κιζιρίδης σημεί-
ωσε πως κατά την εκτίμησή του, 

ως κάτοικος της περιοχής, το πα-
λιό κολυμβητήριο έχει θέματα με 
τον υδροφόρο ορίζοντα και δεν 
θα είναι εφικτή η δημιουργία υπό-
γειου πάρκινγκ, γι’ αυτό θα πρέ-
πει να αναζητηθούν περιφερεια-
κοί χώροι. 

Ο κ. Λαμπάκης ζήτησε να δια-
κοπεί η συνεδρίαση, που είχε ξε-
περάσει σε διάρκεια, εκείνη την 
στιγμή, τις 4 ώρες. 

Ο Δήμαρχος σημείωσε πως 
υπάρχει κόσμος που εργάζεται για 
τις μεταδόσεις και η συνεδρίαση 
όντως έχει τραβήξει πολύ, θα πρέ-
πει το θέμα να συνεχιστεί στη συ-

νεδρίαση της Παρασκευής και να 
αποσυρθούν τα υπόλοιπα θέματα. 

Το λόγο πήρε ο διευθυντής 
της Τεχνικής Υπηρεσίας Διονύ-
σης Μαστορόπουλος, σημείωσε 
πως το θέμα είναι ευρύτερο, κα-
θώς έχουμε σε εξέλιξη το Γενικό 
Πολεοδομικό Σχέδιο, αλλά και την 
κυκλοφοριακή μελέτη που περι-
λαμβάνει συγκεκριμένες προτά-
σεις. Σημείωσε πως για το πα-
λιό κολυμβητήριο δεν αρκεί μόνο 
η  μελέτη που ζητούν οι εισηγη-
τές, αλλά χρειάζονται και άλλες, 
όπως εδαφοτεχνική, αρχιτεκτο-

νική προμελέτη κτλ. Διερωτήθη-
κε ακόμη αν έχουν εξαντληθεί οι 
περιπτώσεις για υπέργεια πάρ-
κινγκ, προτού περάσουμε στο θέ-
μα των υπογείων. Σημείωσε πως 
για υπόγειο πάρκινγκ χρειάζεται 
Προεδρικό Διάταγμα, για το οποίο 
επίσης χρειάζεται μελέτη υποστή-
ριξης. Ακόμη, ανέφερε πως ο δή-
μος οφείλει να επικαιροποιήσει το 
ζήτημα της ελεγχόμενης στάθ-
μευσης, που προβλέπει πως με 
τη διαχείριση ελεύθερων χώρων 
στάθμευσης, ο Δήμος μπορεί να 
αποταμιεύσει ως και 3 εκ ευρώ, 
τα οποία μπορούν να χρησιμοποι-

ηθούν για το υπόγειο πάρκινγκ, 
εφόσον αυτό κριθεί υλοποιήσιμο 
και βιώσιμο. 

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος 
Γιώργος Καϊσας, ανακοίνωσε στο 
σώμα πως καλείται να ψηφίσει 
επί της πρότασης των εισηγητών, 
μόνο δηλαδή για μελέτη υπόγει-
ου πάρκινγκ, αλλά και της άλλης 
πρότασης, που πέρα από το υπό-
γειο πάρκινγκ, θέτει το θέμα της 
διερεύνησης χώρων περιφερεια-
κά της πόλης. Η αντίδραση ήταν 
πολύ έντονη από την παράταξη 
Λαμπάκη και Μυτιληνού και τον 

κ. Μιχαηλίδη, με την αιτιολογία ότι 
δεν μπορεί να μπει το ένα θέμα 
μαζί με το άλλο, με αποτέλεσμα 
να ακολουθήσουν αποχωρήσεις.  

Τελικώς, η  πρόταση Δευτεραί-
ου συγκέντρωσε 19 ψήφους. Ο κ. 
Κιζιρίδης ψήφισε αρνητικά για το 
θέμα του υπόγειου πάρκινγκ και 
θετικά για τους χώρους περιφε-
ρειακά, ενώ ο κ. Καρυπίδης ψή-
φισε την πρόταση των εισηγητών 
για το υπόγειο πάρκινγκ, αφού 
η υποσημείωση για διερεύνηση 
περιφερειακών χώρων σε δεύ-
τερο χρόνο δεν έγινε δεκτή από 
το προεδρείο.

Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης: 
Το υπόγειο πάρκινγκ έφερε χάος 

ΆΝΆΨΆΝ ΤΆ ΆΊΜΆΤΆ ΓΊΆ ΆΛΛΗ 
ΜΊΆ ΦΟΡΆ ΣΤΗ ΔΊΆΔΊΚΤΥΆΚΗ 
ΣΥΝΕΔΡΊΆΣΗ ΜΕ ΔΊΆΜΆΡΤΥΡΊΕΣ ΓΊΆ 
ΤΟΥΣ ΧΕΊΡΊΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ    
    
Οι δύο προτάσεις που κατατέθηκαν και 
προκάλεσαν ένταση

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλεξανδρούπολης 
θέλοντας να παρέχει στήριξη σε ομάδες τρίτης ηλι-
κίας, απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής στη δράση 
ενημέρωσης και εξοικείωσης με τη τεχνολογία και 
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Είναι γεγονός ότι μεγαλώνοντας οι άνθρωποι 
τείνουν να συμμετέχουν όλο και λιγότερο σε κοι-
νωνικές δραστηριότητες, οδηγώντας αναπόφευκτα 
σε κοινωνική απομόνωση, με την υγειονομική κρίση 
των τελευταίων 2 ετών να έχει εντείνει κι άλλο αυ-
τή τη κατάσταση. Οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης 
αποτελούν πλέον ένα εργαλείο επικοινωνίας και 
για τους ηλικιωμένους. Ωστόσο, εξακολουθούν να 
υπάρχουν διάφορα εμπόδια που δυσχεραίνουν τη 
παλαιότερη γενιά στη χρήση των κοινωνικών μέσων, 
όπως οι τεχνικές δυσκολίες και η γενικότερη έλλει-

ψη δεξιοτήτων. Η εξοικείωση των ατόμων τρίτης 
ηλικίας με την τεχνολογία, δε συμβάλλει μόνο στη 
ψυχοσωματική τους υγεία και αποτελεί ταυτόχρονα, 
αναφαίρετο δικαίωμα πρόσβασης στη γνώση, στην 
ελευθερία επιλογής των πηγών πληροφόρησης και 
στη συμμετοχή στα κοινωνικά δρώμενα.

Τη Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου και ώρα 16:00 - 
18:00, ξεκινούν οι ομάδες δράσης (8 ατόμων) στο 
χώρο του Πολυκοινωνικού. Ο συντονισμός της 
δράσης πραγματοποιείται από τη κοινωνιολόγο 
του Κέντρου Κοινότητας Τζιαμπάζη Θεοδώρα και 

τον επαγγελματικό σύμβουλο Μυρτσίδη Διαμαντή.
Οι ημέρες που θα πραγματοποιηθούν οι συγκε-

κριμένες ομάδες είναι:
• Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2022
• Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2022
• Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2022
Για τη συμμετοχή στη συγκεκριμένη δράση απαι-

τείται δήλωση συμμετοχής για κράτηση θέσης στο 
τηλέφωνο 25510-53043 καθώς και πιστοποιητικό 
εμβολιασμού ή νόσησης για Covid-19.

Αλεξανδρούπολη: Δράση εξοικείωσης με την τεχνολογία 
και τα social media για τα άτομα τρίτης ηλικίας

Από σήμερα ξεκινά η 
δράση με πρωτοβουλία του 
Κέντρου Κοινότητας του 
Δήμου
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Διστακτικοί εμφανίζονται οι ειδι-
κοί επιστήμονες σε ότι αφορά στα μέ-
τρα για την πιθανότητα άρσης τους. 
Σύμφωνα με πληροφορίες οι ειδι-
κοί επιστήμονες της επιτροπής του 
υπουργείου Υγείας μετά από πολύω-
ρη συνεδρίαση, αποφάσισαν να ειση-
γηθούν να μην αρθούν τα μέτρα ούτε 
για τα γήπεδα, αλλά ούτε και για τα 
καρναβάλια. Συγκεκριμένα, σύμφωνα 
με πληροφορίες οι ειδικοί εισηγούνται 
να μην εορταστεί το καρναβάλι και 
να μην υπάρχουν όρθιοι στα μπαρ.

Αναλυτικά εισηγούνται:
• όχι σε καρναβάλια τις Απόκριες
• όχι όρθιοι στην εστίαση
• όχι αλλαγές σε όσα ισχύουν στα 

γήπεδα
• Από την άλλη, περιορίζονται σε 

αύξηση των καθήμενων στα τραπέζια 

από τα 6 στα 8 άτομα στην εστίαση.

Αυξάνονται σε 8 τα άτομα στα 
τραπέζια της εστίασης – Καμιά 
απόφαση για καρναβάλια και γή-
πεδα

Αίρεται ο περιορισμός των 6 ατό-
μων ανά τραπέζι στα καταστήματα 
εστίασης όμως δεν αλλάζει τίποτα 
ακόμη όσον αφορά στις απαγορεύ-
σεις για την παρουσία όρθιων θαμώ-
νων. Σύμφωνα με πληροφορίες μόνο 
το εν λόγω θέμα θα περιλαμβάνει η 
εισήγηση της Επιτροπής Εμπειρογνω-
μόνων προς την κυβέρνηση η οποία 
συνεδριάζει ακόμη.

Αντίθετα δεν υπάρχει ακόμη εισή-
γηση για τις εκδηλώσεις ενόψει του 
Καρναβαλιού αλλά και την αύξηση 
της πληρότητας των γηπέδων.

Να θυμίσουμε ότι πριν 2 εβδο-
μάδες, τα μέλη της επιτροπής εμπει-
ρογνωμόνων αποφάσισαν να ει-
σηγηθούν στην κυβέρνηση μερική 
χαλάρωση των μέτρων, όμως αυτό 
γίνεται σταδιακά

Παρά την αποκλιμάκωση της πο-
ρείας της επιδημίας, η Επιτροπή θεω-
ρεί ότι δεν έχει παγιωθεί η αποδρομή 

της επιδημίας και παρά την μείωση 
των κρουσμάτων κορονοϊού διατηρεί 
επιφυλακτική στάση. Ας μην ξεχνάμε 
ότι κατά μέσο όρο μετράμε καθημε-
ρινά περίπου 100 θανάτους.

Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες 
πρόκειται να διατηρηθούν οι λοιποί 
περιορισμοί στην εστίαση αλλά και 
στις αθλητικές διοργανώσεις. Για 

τουλάχιστον μία εβδομάδα ακόμη 
θα υπάρχει ο περιορισμός των 1000 
ατόμων στα γήπεδα

Τα μέτρα θα επαναξιολογηθούν 
σε μία εβδομάδα, όταν θα έχουν εξε-
ταστεί και τα στοιχεία από την επί-
πτωση του ανοίγματος των μουσι-
κών κέντρων.

Παράταση στα μέτρα, 
“τέλος” το καρναβάλι

«ΟΧΊ» ΣΤΗΝ ΆΡΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΊΠΆΝ ΟΊ 
ΕΠΊΣΤΗΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΠΊΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΊΟΥ ΥΓΕΊΆΣ       
    
Αυξάνονται σε 8 τα άτομα στα τραπέζια της 
εστίασης – Καμιά απόφαση για καρναβάλια και 
γήπεδα

Ολοένα και περισσότερο αυ-
ξάνεται το κόστος διαβίωσης 
λόγω της ακρίβειας και των αυ-
ξητικών πιέσεων στις διεθνείς τι-
μές των πρώτων υλών, οι οποίες 
συνεχίζοντας και το 2022. Αυτό 
τουλάχιστον αποτυπώνεται από 
τη νέα μελέτη του ΙΕΛΚΑ (Ινστι-
τούτο Έρευνας Λιανεμπορίου 
Καταναλωτικών Αγαθών), στην 
οποία καταγράφονται οι αυξή-
σεις στις τιμές σε κρέας, γαλα-
κτοκομικά, δημητριακά κ.ά.

Συγκεκριμένα, σε σχέση με τις 
διεθνείς τιμές πρώτων υλών, εξα-
κολουθούν να καταγράφονται 
αρνητικές εξελίξεις από τον Πα-
γκόσμιο Οργανισμό Τροφίμων 
και Γεωργίας των Ηνωμένων 
Εθνών (FAO). Ο δείκτης έφτα-
σε τον Ιανουάριο του 2022 στις 
135,7 μονάδες, κατά 32% μο-
νάδες αυξημένος σε σχέση με 
τον Ιανουάριο του 2020 και κα-
τά 19% σε σχέση με τον Ιανου-
άριο 2021. Όλοι οι επιμέρους 
δείκτες παρουσιάζουν αυξήσεις 
(δημητριακά, έλαια, κρέας, γαλα-
κτοκομικά, ζάχαρη).

 
Πόσο αυξήθηκαν μέσα 
σε έναν χρόνο οι τιμές σε 
κρέας, γαλακτοκομικά, 
δημητριακά

Σε σχέση με την προηγούμενη 
χρονιά, τον Ιανουάριο 2021 οι τι-

μές του κρέατος είναι αυξημένες 
κατά 17%, των γαλακτοκομικών 
κατά 19%, των δημητριακών κα-
τά 12%, των ελαίων κατά 34% 
και της ζάχαρης κατά 20%. Οι 
αυξήσεις οφείλονται κυρίως στην 
αποδοτικότητα της παραγωγής 
στις μεγάλες παραγωγούς χώρες 
και στην αύξηση της ζήτησης από 
τις χώρες της Ασίας. Αρκετές από 
αυτές τις μεταβολές επηρεάζουν 
την παραγωγή τροφίμων στην 
Ελλάδα λόγω των εισαγόμενων 
πρώτων υλών, αλλά και τις ει-
σαγωγές τελικών τροφίμων και 
ποτών από τις διεθνείς αγορές.

Γιατί αυξάνονται οι 
τιμές; Τι πιστεύουν οι 
καταναλωτές

Όπως αποτυπώνεται στην 
έρευνα καταναλωτών του ΙΕΛ-
ΚΑ που πραγματοποιήθηκε τον 
Δεκέμβριο 2021, η πλειοψηφία 
των καταναλωτών σε ποσοστό 
53% αποδίδει τις ανατιμήσεις 
στις διεθνείς τιμές των πρώ-
των υλών, ακολουθεί η πανδη-
μία COVID-19 με ποσοστό 32%, 
το κόστος της βιομηχανικής πα-
ραγωγής με 28%, η φορολογία 
ΦΠΑ με 27% και το κόστος λια-
νικής διάθεσης με 22%. Ιδιαίτε-
ρα έντονη είναι η μετακίνηση της 
γνώμης του κοινού από τον Ιού-
λιο του 2021 ως τον Δεκέμβριο 

του 2022 για την 
απόδοση των ανα-
τιμήσεων από την 
πανδημία, στις διε-
θνείς εξελίξεις. Τον 
Ιούλιο του 2021, 
όταν και οι ανατι-
μήσεις έκαναν την 
εμφάνισή τους, 
οι καταναλωτές 
τις απέδιδαν στην 
πανδημία σε πο-
σοστό 49%, ποσο-
στό που έπεσε στο 
32%, ενώ αντίθε-
τα το 36% απέδιδε 
τις ανατιμήσεις στις 
διεθνείς τιμές των 
πρώτων υλών, πο-
σοστό που αυξήθηκε στο 53%.

 
Ποιες είναι οι ακριβότερες 
χώρες και ποια η θέση της 
Ελλάδας

Όπως καταγράφεται στον δεί-
κτη τιμών λιανεμπορίου τροφί-
μων (grocery price index) στη 
βάση δεδομένων του numbeo 
(το numbeo είναι crowd-sourced 

global database για τιμές κατα-
ναλωτή παγκοσμίως, με στοιχεία 
από το 2009), ο οποίος πρακτι-
κά αποτελεί ένδειξη σε σχέση με 
το επίπεδο τιμών τροφίμων και 

ειδών παντοπωλείου ανά χώρα 
συνολικά σε όλους τους τύπους 
σημείων πώλησης ανεξαρτήτως 
μεγέθους, με βάση στοιχεία των 
τελευταίων 12 μηνών, από τις 
175 πόλεις που καταγράφονται 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι 5 ελ-
ληνικές βρίσκονται στην 107η 
θέση (Αθήνα), 120η (Θεσσαλο-
νίκη), 109η (Ηράκλειο) και 129η 
(Πάτρα) και 132η (Λάρισα) έχο-
ντας χαμηλότερη τιμή από τον 
Ευρωπαϊκό Μέσο Όρο κατά -9%, 
-16%, -11%, -19% και -21% 
αντίστοιχα.

 Παράλληλα, συνολικά η Ελ-
λάδα στον συγκεκριμένο δείκτη 

βρίσκεται στην 15η θέση 
ανάμεσα στις 26 χώρες, 
χαμηλότερα από τον μέ-
σο όρο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Οι τρεις ακρι-
βότερες χώρες είναι το 
Λουξεμβούργο, η Γαλ-
λία και η Δανία. Οι τρεις 
φθηνότερες χώρες είναι 
η Ρουμανία, η Πολωνία 
και η Βουλγαρία.

Σε σχέση με τα πε-
ρισσότερα είδη που κα-
ταγράφονται για τον 
προσδιορισμό του συ-
γκεκριμένου δείκτη, οι 
ελληνικές πόλεις διατη-
ρούν ανταγωνιστική θέ-
ση, κυρίως στα οπωρο-
κηπευτικά, το ψωμί και 

το κρέας. Συγκριτικά υψηλές 
θέσεις καταγράφονται κυρίως 
στα γαλακτοκομικά, στο εμφι-
αλωμένο νερό και στα αλκοο-
λούχα ποτά.

«Φωτιά» σε βασικά προϊόντα: 
Οι αυξήσεις σε γαλακτοκομικά, δημητριακά 
Πόσο έχουν αυξηθεί και ποια η θέση της 
Ελλάδας όσον αφορά στις τιμές των 
προϊόντων
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Συνάντηση με την Πρόξε-
νο της Γαλλίας στην Ελλάδα 
κα Σαντρίν Μουσέ είχε ο πρόε-

δρος του Επιμελητηρίου Έβρου 
κ. Χριστόδουλος Τοψίδης. Η κα 
Μουσέ στο πλαίσιο της περι-
οδείας και των επαφών που 
πραγματοποιεί στον Έβρο, αι-
τήθηκε της συνάντησης προ-

κειμένου να ενημερωθεί για το 
επιχειρηματικό προφίλ του Νο-
μού και τις εν γένει προοπτικές 
του στον κλάδο του επιχειρείν 
και των επενδύσεων.

Η Γαλλίδα διπλωμάτης επέ-

δειξε μεγάλο ενδιαφέρον για 
την ενίσχυση του Οικοτουρι-
σμού – για τον οποίο ο Έβρος 
διαθέτει ιδανικά σημεία-, τις 
καλλιέργειες αρωματικών φυ-
τών που εσχάτως αναπτύσσουν 
μεγάλη δυναμική στην περιοχή 
μας καθώς και τις εξαγωγές 
της Ελλάδας προς τη Γαλλία, με 
προοπτική την ενίσχυσή τους.

Πιο συγκεκριμένα, ανάμε-
σα στα εξαγώγιμα προϊόντα 

που κατέγραψαν αυξητική τά-
ση μέσα στο 2021 ήταν τα τυ-
ριά, τα διατηρημένα λαχανικά, 
τα γιαούρτια και το ελαιόλαδο. 
Όπως επισημάνθηκε, ο Έβρος 
παράγει αντίστοιχα προϊόντα, 
τα οποία δυνητικά μπορούν να 
ενταχθούν στο δίκτυο εξαγω-
γών από την χώρα μας προς 
τη Γαλλία και κρίθηκε σκόπιμο 
να ενταθεί η προσπάθεια προς 
αυτή την κατεύθυνση.

Η συνάντηση ολοκληρώθη-
κε με ανταλλαγή συμβολικών 
δώρων μεταξύ της Προξένου 
και του Προέδρου, ενώ τη συ-
ζήτηση εξυπηρέτησε μεταφρα-
στικά, αλλά και ουσιαστικά η κα 
Μαρίνα Δουλάμη που είναι επί-
τιμη πρόξενος της Γαλλίας στην 
περιοχή μας, αλλά και μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Επιμελητηρίου μας.

 ΡΕΠΟΡΤΑΖ 7

Της Κικής Ηπειρώτου
Ένα θέμα σοβαρό και άλυ-

το εδώ και χρόνια απασχόλη-
σε τη συνεδρίαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου το απόγευμα 
της Τρίτης 8 Φεβρουαρίου. Ο 
λόγος για τον παραλιακό δρό-
μο Δικέλλων – Μεσημβρίας, ο 
οποίος ως… αυθαίρετος κιν-
δυνεύει με κατεδάφιση, εφό-
σον δεν γίνουν όλα όσα πρέ-
πει για την τακτοποίηση και 
νομιμοποίησή του.

Το θέμα ξεκίνησε το 2018, 
μετά από έγγραφο της Κτημα-
τικής Υπηρεσίας του Δημοσί-
ου, η οποία καλούσε το Δήμο 
ή την Περιφέρεια να αναλά-
βουν πρωτοβουλία, ώστε να 
μη χρειαστεί να προχωρήσει 
στην κατάργηση της οδού. 
Πριν 2 χρόνια, είχε συζητηθεί 
και πάλι στο δημοτικό συμ-
βούλιο, το οποίο είχε απο-
φασίσει τελικώς να αναλάβει 
τη διαδικασία νομιμοποίησής 
του, εφόσον η Περιφέρεια 
έκρινε πως δεν ανήκει στην 
αρμοδιότητά της. Μάλιστα, 
όπως είχε δηλώσει ο Αντιπε-
ριφερειάρχης Έβρου Δημή-
τρης Πέτροβιτς  μπορεί ο δρό-
μος να κατασκευάστηκε επί 

Νομαρχίας Ντόλιου, ωστόσο 
«στα αρχεία της τεχνικής υπη-
ρεσίας, αλλά και της τοπο-
γραφικής της ΠΕ Έβρου, δεν 
υπάρχουν στοιχεία για αυτό 
τον δρόμο. Είναι σαν να μην 
υπάρχει».

Το θέμα έφεραν αυτή τη 
φορά στο δημοτικό συμβούλιο 
οι κκ Λαμπάκης και Μιχαηλί-
δης, ως αίτημα για συζήτηση, 
με τις υπογραφές 18 συμβού-
λων της αντιπολίτευσης. 

Όπως δήλωσε ο ανεξάρ-
τητος δημοτικός σύμβουλος 
Παύλος Μιχαηλίδης, παρά 
το γεγονός ότι έχουν περά-
σει δύο χρόνια από την τελευ-
ταία συζήτηση του θέματος, 
η δημοτική αρχή δεν παρεί-
χε καμία ενημέρωση προς το 
σώμα για την εξέλιξή του. Ση-
μείωσε πως είναι πολύ σημα-
ντικό, και για τον τουρισμό, 
αλλά και την πυρασφάλεια 
της περιοχής, να ξεκαθαρί-
σει το τοπίο και να ληφθούν 
πρωτοβουλίες για την επίλυ-
ση των προβλημάτων.

Ο επικεφαλής της μείζονος 
αντιπολίτευσης Βαγγέλης Λα-
μπάκης εκτίμησε πως το θέμα 
έχει χαθεί από τα χέρια του 

Δήμου και πως δεν έχει γίνει 
τίποτα για ένα τόσο σημαντικό 
οδικό δίκτυο, από το μοναστή-
ρι ως το λιμανάκι του Ζούρου, 
ζητώντας από την Κτηματική 
να δοθεί  ο δρόμος στο Δή-
μο ώστε να γίνουν οι μελέτες 
που πρέπει και να δημιουργη-
θεί ένας δρόμος που σήμερα 
είναι στα χαρτιά ανύπαρκτος.

Ο επικεφαλής της παρά-
ταξης «Αδέσμευτη Νέα Αυτο-
διοίκηση» Βαγγέλης Μυτιλη-
νός σημείωσε πως θα πρέπει 
ο Δήμος να αναλάβει τον συ-
γκεκριμένο δρόμο και να κάνει 
όσα προβλέπονται, ώστε να 
διατηρηθεί και να είναι ακό-
μη πιο ασφαλής. 

Ο επικεφαλής της «Λαϊκής 

Συσπείρωσης» Σάββας Δευτε-
ραίος τόνισε πως «όλοι συμ-
φωνούμε πως θέλουμε τον 
δρόμο, καθώς τον χρειαζόμα-
στε για πολλούς λόγους και 
θέλουμε να τον νομιμοποι-
ήσουμε». 

Ο Δήμαρχος Γιάννης Ζα-
μπούκης αναφέρθηκε στις 
ενέργειες που έχουν γίνει 
από τη δημοτική αρχή και 
στην αλληλογραφία που έχει 
αναπτυχθεί για το ζήτημα με 
την Κτηματική Υπηρεσία. Υπο-
γράμμισε πως είναι μία υπόθε-
ση με μεγάλο βαθμό δυσκολί-
ας, καθώς αυτά τα 4,5 χλμ δεν 
συνιστούν καν δρόμο. Όπως 
είπε, από αυτή την έκταση, το 
1,5 χλμ  είναι οριοθετημένο 

εντός ζώνης αιγιαλού χωρίς 
να αποτελούν συνέχεια μετα-
ξύ τους, αλλά είναι τμήματα, 
ενώ τα υπόλοιπα 3 χλμ είναι 
εντός ζώνης παραλίας. Για να 
προχωρήσει το θέμα θα πρέ-
πει να γίνουν αρκετές μελέ-
τες και κάποια βήματα, όπως 
απαλλοτριώσεις εκτάσεων, με 
αφαίρεση τμημάτων γης από 
παράκτιους ιδιοκτήτες, ώστε 
αυτές να αποδοθούν στο κρά-
τος και στη συνέχεια στο Δή-
μο. «Όλοι το θέλουμε και μπο-
ρούμε σήμερα να δώσουμε 
εντολή στην τεχνική υπηρε-
σία να υπολογίσει το κόστος 
των μελετών, ώστε να δούμε 
ότι μπορεί ο Δήμος να πά-
ρει υπό την εποπτεία του τον 

δρόμο αυτό».
Ο διευθυντής της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Διονύ-
σης Μαστορόπουλος επισή-
μανε από την πλευρά του, ότι 
για να λυθεί οριστικά το πρό-
βλημα και ο δρόμος αυτός να 
γίνει ένας κανονικός δρόμος, 
θα πρέπει ο Δήμος να μπει στη 
λογική της ζώνης αιγιαλού και 
παραλίας, για ένα δρόμο που 
θα χαραχτεί ανάμεσά τους, 
για τον οποίο πρέπει να γί-
νουν πράξεις αναλογισμού, 
απαλλοτριώσεις, τοπογραφή-
σεις κτλ, με μία ξεχωριστή δι-
αδικασία, όμως, από αυτή που 
προτείνει η Κτηματική Υπη-
ρεσία.

Δύσκολος «γρίφος» ο παραλιακός 
δρόμος Δικέλλων – Μεσημβρίας

Ο ΔΡΟΜΟΣ – ΦΆΝΤΆΣΜΆ, ΔΕΝ ΕΧΕΊ 
ΆΚΟΜΗ ΝΟΜΊΜΟΠΟΊΗΘΕΊ, ΆΦΟΥ 
ΟΊ ΔΊΆΔΊΚΆΣΊΕΣ ΕΊΝΆΊ ΊΔΊΆΊΤΕΡΆ 
ΠΕΡΊΠΛΟΚΕΣ
                               
Τι αποφασίστηκε στο Δημοτικό 
Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης 

                                    
                               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ο Φορέας  «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:
Με την υπ αριθμ. 171/5/03.02.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ.  «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗ-

ΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» παρατείνεται έως την 11η Απριλίου 2022 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων διόρθωσης κατά 
των προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων της Ανάρτησης, για τους κατοίκους εσωτερι-
κού, στους Καλλικρατικούς Δήμους Αλεξανδρούπολης, Σαμοθράκης και Σουφλίου της Περιφερειακής Ενότη-
τας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

Επίσκεψη της Γαλλίδας Προξένου κας Σαντρίν 
Μουσέ στο Επιμελητήριο Έβρου
Τι συζητήθηκε
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Στο ναυπηγείο Keppel στη 
Σιγκαπούρη, ανάμεσα σε δύο 
ωκεανούς, οι εργασίες για τη 
μεταμόρφωση του πλοίου με 
τελικό προορισμό την Ελλά-
δα, μήκους περίπου 300 μέ-
τρων, θα ξεκινήσουν αμέσως 
μόλις ολοκληρωθεί ο τεχνικός 
σχεδιασμός του έργου -μέχρι 
την τελευταία λεπτομέρεια. Το 
καράβι θα «δέσει» στα εξειδι-
κευμένα σιγκαπουριανά ναυ-
πηγεία ως πλοίο μεταφοράς 
υγροποιημένου φυσικού αε-
ρίου (LNG). Όταν, όμως, το 
φθινόπωρο του 2023 θα τα-
ξιδέψει αυτοπροωθούμενο 
από τον Ινδικό Ωκεανό προς 
τη Μεσόγειο, με πιθανότερο 
όνομα στην κόκκινη πλώρη του 
το συνδεδεμένο με τη Θρά-
κη «Orfeas», θα είναι πλέον 
κάτι πολύ διαφορετικό: ένας 
πλωτός σταθμός αποθήκευσης 
και επαναεριοποίησης αερίου 
(FSRU), που θα αγκυροβολή-
σει μόνιμα στη βόρεια Ελλάδα, 
σε απόσταση 17,6 χιλιομέτρων 
νοτιοδυτικά του λιμανιού της 
Αλεξανδρούπολης, εκεί όπου 
η θάλασσα έχει βάθος 40 μέ-
τρων, συνδεόμενος με την ακτή 
με έναν αγωγό μήκους 28 χι-
λιομέτρων.

«Το FSRU θα προσεγγί-
σει τη θέση πρόσδεσης στον 
θαλάσσιο χώρο της Αλεξαν-
δρούπολης τον Νοέμβριο του 
2023», εξηγεί, μιλώντας στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο αντιπρόεδρος 
και διευθύνων σύμβουλος 
της Gastrade AE Κωνσταντί-
νος Σιφναίος, διευκρινίζοντας 
ότι το πλοίο, που θα έχει με-
τασκευαστεί σε FSRU με την 
προσθήκη των αεριοποιητών 
LNG και όλων των απαραίτη-
των συστημάτων για την απο-
δοτική και ασφαλή λειτουργία 
του, θα καταφθάσει στην Ελ-
λάδα έτοιμο και πλήρως λει-
τουργικό -αφού όλες οι ερ-
γασίες μετασκευής θα έχουν 
πραγματοποιηθεί στο ναυπη-
γείο της Σιγκαπούρης (σ.σ. το 
ναυπηγείο Keppel θεωρείται 
ως το πλέον εξειδικευμένο 
παγκοσμίως για τέτοιες μετα-
τροπές).

 Στη θέση πρόσδεσής του, 
προσθέτει, θα γίνουν μόνο οι 
απαραίτητες εργασίες σύνδε-

σης με το υπόλοιπο σύστημα 
του ΑΣΦΑ (Ανεξάρτητο Σύ-
στημα Φυσικού Αερίου), δη-
λαδή με το αγκυροβόλιο και με 
τον υποθαλάσσιο αγωγό μέσω 
της PLEM (πολλαπλή εξαγω-
γή τέρματος αγωγού). Για το 
σύνολο των κατασκευαστικών 
εργασιών για το ΑΣΦΑ Αλε-
ξανδρούπολης, συμπληρώνει, 
αναμένεται να απασχοληθεί 
στα εργοτάξια της Ελλάδας 
μεγάλος αριθμός εργαζομέ-
νων.

Το ταξίδι από τη 
Σιγκαπούρη στην 
Αλεξανδρούπολη και τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά 
του πρώτου FSRU στην 
Ελλάδα

Για το δε ταξίδι χιλιάδων 
ναυτικών μιλίων του FSRU 
από τη Σιγκαπούρη στην Αλε-
ξανδρούπολη, μέσω της Ερυ-
θράς Θάλασσας και της Δι-
ώρυγας του Σουέζ, δεν θα 
χρειαστεί ειδική συνοδεία, ού-
τε πρόσθετα μέτρα, αφού το 
πλοίο θα κινείται με δικά του 
μέσα, όπως όταν λειτουργούσε 
ως LNG carrier. Φυσικά, πριν 
από τον απόπλου του από τη 
Σιγκαπούρη, θα έχει λάβει όλα 
τα απαραίτητα πιστοποιητικά, 
που προβλέπονται από τον νη-
ογνώμονα και τις διεθνείς συν-
θήκες για την ασφάλεια στη 
θάλασσα.

Ως προς το ποια θα είναι τα 
ακριβή τεχνικά χαρακτηριστικά 
του μετασκευασμένου πλοίου, 
ο κ. Σιφναίος ξεκαθαρίζει ότι 
περισσότερες πληροφορίες θα 
ανακοινωθούν στο μέλλον από 
την Gastrade. Σε κάθε περί-
πτωση, πρόκειται για μια πλω-
τή μονάδα αποθήκευσης και 
αεριοποίησης Υγροποιημένου 
Φυσικού Αερίου (LNG FSRU) 
και έναν υποθαλάσσιο αγω-
γό μεταφοράς του καυσίμου, 
συνολικού μήκους 28 χιλιο-
μέτρων (24 χλμ υποθαλάσσιος 
και τέσσερα χερσαίος). Όπως 
έχει ήδη ανακοινωθεί, η απο-
θηκευτική ικανότητα LNG της 
μονάδας θα είναι 153.500 κυ-
βικά μέτρα.

«Πρόκειται για το πρώτο 
FSRU που θα λειτουργήσει 
στον ελληνικό χώρο. Μέχρι 

τώρα, στην Ελλάδα γίνεται αε-
ριοποίηση του LNG μόνο στον 
τερματικό σταθμό LNG της Ρε-
βυθούσας, από τον ΔΕΣΦΑ, 
που είναι ένας από τους πέντε 
μετόχους της Gastrade. Η με-
ταφορά φορτίων LNG θα ξεκι-
νήσει μόλις το FSRU συνδεθεί 
μέσω του αγωγού του στο σύ-
στημα του ΕΣΦΑ (Εθνικό Σύ-
στημα Μεταφοράς Φυσικού 
Αερίου) και τεθεί σε λειτουργία 
στα τέλη του 2023», υπενθυ-
μίζει ο κ. Σιφναίος.

Με ρυμουλκά θα 
προσεγγίζουν το FSRU τα 
πλοία μεταφοράς LNG, 
ένα ανά δύο εβδομάδες

Πόσα LNG carriers (πλοία 
μεταφοράς υγροποιημένου 
φυσικού αερίου) θα προσεγ-
γίζουν κάθε χρόνο το FSRU 
και πώς θα γίνεται η προσέγ-
γισή τους; Σύμφωνα με τα έως 
τώρα δεδομένα, επισημαίνει 
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπρόεδρος 
και διευθύνων σύμβουλος της 
Gastrade AE, το FSRU θα δέ-
χεται ένα πλοίο μεταφοράς 
LNG ανά δύο εβδομάδες. Η 
χωρητικότητα αυτών των πλοί-
ων θα είναι 145.000-180.000 
κυβικών LNG (σ.σ. το φυσικό 
αέριο διατηρείται σε υγρή μορ-
φή στους μείον 160 βαθμούς 
Κελσίου) και παρόμοιων δια-
στάσεων με το FSRU. Τα πλοία 
αυτά θα προσεγγίζουν side-
to-side (πλευρά με πλευρά) το 
FSRU με τη βοήθεια ρυμουλ-
κών. Στη συνέχεια, το LNG θα 
μεταγγίζεται από τις δεξαμενές 
του πλοίου μεταφοράς μέσω 
εύκαμπτων σωλήνων (hoses) 
στις δεξαμενές του FSRU. Η 
όλη διαδικασία, διαβεβαιώνει ο 
κ. Σιφναίος, «θα είναι απόλυτα 
φιλική προς το περιβάλλον και 
το οικοσύστημα της περιοχής».

Δυνατότητα 
μεταφόρτωσης σε 
φορτηγίδες και 
μεταφοράς με φορτηγά 
σε πελάτες εκτός δικτύου

Προβλέπεται η δυνατότητα 
μεταφόρτωσης του καυσίμου 
από τις υποδομές της ακτής σε 
τρένα και φορτηγά, για τροφο-
δοσία πιο τοπικού χαρακτήρα; 
«Το FSRU θα μπορεί να μετα-

φορτώσει LNG σε μικρότερα 
πλοιάρια (barges) αποθηκευτι-
κής ικανότητας 3000 – 20.000 
κυβικών μέτρων. Αυτά, με τη 
σειρά τους, θα προσεγγίζουν 
το λιμάνι της Αλεξανδρούπο-
λης και από εκεί θα προμηθεύ-
ουν LNG σε φορτηγά (truck 
loading) για τη μεταφορά του 
LNG σε πελάτες εκτός δικτύ-
ου (οι οποίοι θα διαθέτουν τις 
απαραίτητες υποδομές απο-
θήκευσης και αεριοποίησης). 
Η μεταφορά LNG μέσω τρέ-
νου, επειδή ο σιδηρόδρομος 
φθάνει μέχρι και το λιμάνι της 
Αλεξανδρούπολης, είναι κάτι 
που θα μπορούσε να γίνει με 
παρόμοιο τρόπο», διευκρινίζει 
ο κ. Σιφναίος.

Ποια εξοικονόμηση κόστους 
εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί με 
τη λειτουργία του FSRU, σε 
σχέση με την «παραδοσιακή» 
μεταφορά του αερίου σήμε-
ρα; Η σύγκριση αγωγών και 
τερματικών σταθμών LNG, ση-
μειώνει ο αντιπρόεδρος της 
Gastrade, αφορά κυρίως στην 
ευελιξία που προσφέρουν τα 
τερματικά LNG, με τη δυνατό-
τητα υποδοχής και αποθήκευ-
σης φορτίων από πολλαπλές 
πηγές αερίου και όχι από μόνο 
μία πηγή, σε αντίθεση με τους 
«σταθερούς» αγωγούς μετα-
φοράς φυσικού αερίου. «Αυτή 
η δυνατότητα, εκ των πραγ-
μάτων ενισχύει τον ενεργεια-
κό ανταγωνισμό προς όφελος 
του τελικού καταναλωτή και 
ενισχύει τον ρόλο της Ελλά-
δας ως ενεργειακού hub σε 
ολόκληρη την Νοτιοανατολι-
κή Ευρώπη», λέει.

Από πού θα προέρχεται 
στο αέριο που φτάνει στο 
FSRU;

Από πού θα προέρχεται το 
αέριο που θα καταλήγει στο 
FSRU και πώς μπορεί να «δέ-
σει» η λειτουργία του με την 
Υπόγεια Αποθήκη Φυσικού 
Αερίου (ΥΑΦΑ) στη Νότια Κα-
βάλα, όταν αυτή δημιουργη-
θεί; «Το αέριο που θα μετα-
φέρεται στο FSRU μπορεί να 
προέρχεται από οποιαδήποτε 
χώρα παραγωγής LNG, όπως 
για παράδειγμα οι ΗΠΑ, η Αί-
γυπτος, το Κατάρ, η Αλγερία 

κ.α. Είναι αυτή η διάσταση του 
έργου που ενισχύει την ασφά-
λεια του ενεργειακού εφοδια-
σμού, αφού διαφοροποιεί τις 
ενεργειακές οδούς», εξηγεί ο κ. 
Σιφναίος και προσθέτει: «Είμα-
στε πραγματικά περήφανοι για 
αυτό το επίτευγμα και σίγουροι 
πως το ανθρώπινο δυναμικό 
της Gastrade με την τεχνογνω-
σία και την υποστήριξη των με-
τόχων της, θα κάνουν πραγμα-
τικότητα το όραμα για μια νέα, 
πρωτοποριακή ενεργειακή πύ-
λη στη χώρα μας». Η δε ΥΑΦΑ 
μπορεί κατά τη λειτουργία της 
να αποθηκεύσει φυσικό αέριο, 
που θα έχει φτάσει από κάποια 
πηγή στο FSRU και θα έχει με-
ταφερθεί ως την Καβάλα μέσω 
του υφιστάμενου δικτύου του 
Εθνικού Συστήματος Μεταφο-
ράς Φυσικού Αερίου.

Τα επόμενα στάδια στο 
πρότζεκτ μετά την Τελική 
Επενδυτική Απόφαση

Η Τελική Επενδυτική Από-
φαση (FID) για το FSRU ελή-
φθη στις 28 Ιανουαρίου, ανοί-
γοντας τον δρόμο για την 
έναρξη των κατασκευαστι-
κών εργασιών. Ποια είναι τα 
επόμενα στάδια στο πρότζεκτ, 
μετά την FID και ποιο το προ-
βλεπόμενο χρονοδιάγραμμά 
τους; «Τα επόμενα στάδια για 
το ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης 
αφορούν κυρίως στον σχεδι-
ασμό και τις κατασκευαστικές 
εργασίες, με τις συμβάσεις για 
την κατασκευή του έργου με 
τους αναδόχους που έχουν 
ήδη υπογραφεί. Ταυτόχρονα, η 
Gastrade δέχεται νέα αιτήματα 
ενδιαφερόμενων χρηστών για 
απόκτηση δυναμικότητας αερι-
οποίησης στο τερματικό, σύμ-
φωνα με τα προβλεπόμενα στο 
ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργί-
ας του σταθμού. Το ΑΣΦΑ ανα-
μένεται να τεθεί σε λειτουργία 
στα τέλη του 2023», καταλήγει 
ο κ. Σιφναίος.

Το FSRU της 
Αλεξανδρούπολης με μια 
ματιά

• *Το FSRU, το πρώτο στην 
Ελλάδα, αναμένεται να προ-
σεγγίσει τη θέση πρόσδεσης 
στην Αλεξανδρούπολη τον Νο-

έμβριο του 2023, αφού με-
τασκευαστεί σε εξειδικευμένο 
ναυπηγείο της Σιγκαπούρης.

• *Ο συνολικός προϋπολο-
γισμός του έργου ανέρχεται 
σε περίπου 400 εκατ. ευρώ, 
με τη στήριξη της Ε.Ε. Το έργο 
είχε συμπεριληφθεί σε όλες τις 
λίστες PCI (έργα κοινού ενδι-
αφέροντος) από το 2013 ως 
το 2021.

• *Η μέγιστη ετήσια τεχνι-
κή δυναμικότητα αεριοποίη-
σης του FSRU ανέρχεται σε 
5,5 δισεκατομμύρια κυβικά 
μέτρα ετησίως (bcm/έτος) και 
η χωρητικότητα αποθήκευσης 
υγροποιημένου φυσικού αερί-
ου φτάνει στα 153.500 κυβικά.

• *Η σύνδεση του FSRU με 
το Εθνικό Σύστημα Φυσικού 
Αερίου θα γίνεται μέσω αγω-
γού μήκους 28 χιλιομέτρων 
(24 χιλιόμετρα υποθαλάσσι-
ος αγωγός και 4 χιλιόμετρα 
χερσαίος)

• *Με βάση τα σημερινά δε-
δομένα, το FSRU θα δέχεται 
ένα πλοίο μεταφοράς LNG ανά 
δύο εβδομάδες. Η χωρητικότη-
τα αυτών των πλοίων θα εί-
ναι 145.000-180.000 κυβικών 
LNG. Το αέριο που θα μετα-
φέρεται στο FSRU μπορεί να 
προέρχεται από οποιαδήποτε 
χώρα παραγωγής LNG, εξα-
σφαλίζοντας διαφοροποίηση 
ενεργειακού εφοδιασμού.

• *Το FSRU θα μπορεί να 
μεταφορτώσει LNG σε μικρό-
τερα πλοιάρια (barges) απο-
θηκευτικής ικανότητας 3.000 
– 20.000 κυβικών μέτρων. Αυ-
τά, με τη σειρά τους, θα προ-
σεγγίζουν το λιμάνι της Αλε-
ξανδρούπολης και από εκεί θα 
προμηθεύουν LNG σε φορτηγά 
(truck loading) για τη μεταφο-
ρά του LNG σε πελάτες εκτός 
δικτύου. Αντίστοιχα μπορεί να 
λειτουργήσει η μεταφόρτωση 
σε τρένα.

• *Ο τερματικός σταθμός 
αναμένεται να λειτουργήσει 
στα τέλη του 2023, με τη συμ-
βολαιοποιημένη δυναμικότητα 
αεριοποίησης να φθάνει ήδη 
μέχρι και το 50% της τεχνικής 
δυναμικότητας των 5,5 δισ. κυ-
βικών ετησίως.
ΑΠΕ -ΜΠΕ

Από τη Σιγκαπούρη στην Αλεξανδρούπολη 
ο πλωτός σταθμός αερίου “Orfeas”

ΤΟ ΜΕΤΆΣΚΕΥΆΣΜΕΝΟ 
ΠΛΟΊΟ, ΤΟ ΦΘΊΝΟΠΩΡΟ 
ΤΟΥ 2023, ΘΆ ΤΆΞΊΔΕΨΕΊ 
ΆΥΤΟΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΟ ΆΠΟ 
ΤΟΝ ΊΝΔΊΚΟ ΩΚΕΆΝΟ ΠΡΟΣ 
ΤΗΝ ΆΛΕΞΆΝΔΡΟΥΠΟΛΗ         

Προορίζεται να αποτελεσει έναν 
πλωτό σταθμό αποθήκευσης και 
επαναεριοποίησης αερίου (FSRU), 
που θα αγκυροβολήσει μόνιμα στη 
βόρεια Ελλάδα, σε απόσταση 17,6 
χλμ νοτιοδυτικά του λιμανιού της 
Αλεξανδρούπολης
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Έτος σκληρής δοκιμασί-
ας ήταν και το 2021 για τα 
νοσοκομεία της Μακεδονίας 
και της Θράκης που υπάγο-
νται στην αρμοδιότητα της 
4ης Υγειονομικής Περιφέρει-
ας. Όπως δείχνουν τα απο-
λογιστικά στοιχεία που συ-
γκέντρωσε και παρουσίασε 
η διοίκηση της 4ης ΥΠΕ για 
τις νοσηλείες και τις ιατρι-
κές πράξεις, μπορεί ο αριθμός 
των νοσηλευόμενων ασθε-
νών covid να μην έφτασε 
τους τετραψήφιους αριθμούς 
που κατέγραψε τον μαύρο 
Νοέμβριο του 2020, ωστό-
σο η πίεση ήταν πολύ έντο-
νη, ιδιαίτερα στις μονάδες 
εντατικής θεραπείας, καθώς 
τα νοσοκομεία κλήθηκαν να 
αντιμετωπίσουν και την κοινή 
νοσηλεία, κάτι που δεν συνέ-
βη τον πρώτο χρόνο της παν-
δημίας, όταν τα νοσηλευτικά 
ιδρύματα της Θεσσαλονίκης 
αλλά και της περιφέρειας εί-
χαν γίνει σχεδόν αποκλειστι-
κά μίας νόσου.

«Το 2021 κάναμε πολλά 
περισσότερα για τα non-covid 
περιστατικά και ανταπεξήλ-
θαμε. Στο σύνολο της υγει-
ονομικής περιφέρειας στις 
25 Νοεμβρίου 2020 είχαμε 
1.350 ασθενείς σε ταυτόχρο-
νη νοσηλεία. Αυτό το νούμερο 
δεν το φτάσαμε ποτέ. Είχα-
με μέχρι 780-800. Δεχτήκα-
με όμως μεγάλη πίεση στις 
ΜΕΘ γιατί νοσηλεύσαμε και 
καθαρά περιστατικά, ενώ το 
2020 είχαμε διαθέσει ελά-
χιστες κλίνες», ανέφερε στη 
Voria.gr ο διοικητής της 4ης 
ΥΠΕ, Δημήτρης Τσαλικάκης.

Τα πρωτεία στις νοσηλείες 
ασθενών covid είχε το Ιππο-
κράτειο με 3.256, ενώ ακο-
λούθησε το ΑΧΕΠΑ με 2.692. 
Από τα νοσηλευτικά ιδρύμα-
τα της περιφέρειας τον με-
γαλύτερο φόρτο δέχτηκαν 
τα νοσοκομεία των Σερρών 
(1.299), της Καβάλας (1.242) 
και το Πανεπιστημιακό της 
Αλεξανδρούπολης (1.154). 

Την πίεση και την προ-
σπάθεια που κατέβαλλαν τα 
νοσοκομεία να εξυπηρετή-
σουν όλους τους ασθενείς 
δείχνουν και οι πολύ υψη-
λοί αριθμοί στις προσελεύσεις 
στα Τμήματα Επειγόντων Πε-

ριστατικών, αλλά και στα τα-
κτικά εξωτερικά ιατρεία και 
τα απογευματινά ιατρεία, τα 
οποία ήταν κλειστά για με-
γάλο χρονικό διάστημα μέ-
σα στο 2020. Αναλυτικά τα 
στοιχεία για νοσηλείες, επεμ-
βάσεις και ιατρικές πράξεις:

• 219.162 νοσηλείες μο-
ναδικών ασθενών

• 30.347 τακτικές χειρουρ-
γικές επεμβάσεις

• 17.711 έκτακτες χειρουρ-
γικές επεμβάσεις

• 18.271.841 βιοπαθολο-
γικές εξετάσεις

• 747.833 ακτινογραφίες
• 2.460 νοσηλείες νεογνών 

στις Νεογνολογικές κλινικές 
και στις Μονάδες Νεογνών

• 11.541 νοσηλείες παι-
διών στις Παιδιατρικές κλι-
νικές

• 145.399 αξονικές τομο-

γραφίες
• 723.318 επισκέψεις στα 

τακτικά εξωτερικά ιατρεία 
(ΤΕΙ)

• 471.179 επισκέψεις στα 
τμήματα επειγόντων περιστα-
τικών (ΤΕΠ)

• 31.737 αριθμός εξε-
τασθέντων στην ολοήμερη 
(πρώην απογευματινά ια-
τρεία)

• 429.858 rapid test διε-
νεργήθηκαν σε όλα τα κέντρα 
υγείας και στα νοσοκομεία

• 614.766 δειγματοληψί-
ες για pcr διενεργήθηκαν σε 
όλα τα κέντρα υγείας και στα 

νοσοκομεία
• 127 τοκετοί εγκύων θε-

τικών covid-19
• 128.983 συνεδρίες νε-

φροπαθών ασθενών στις μο-
νάδες τεχνητού νεφρού

• 5.360 τοκετοί
• 48.904 χημειοθεραπείες
• 46.545 ακτινοθεραπείες
Σε όλες αυτές τις λειτουρ-

γίες το 2021 προστέθηκαν 
και οι εμβολιασμοί, τους οποί-
ους ανέλαβε το ίδιο το προ-
σωπικό των νοσοκομείων και 
των κέντρων υγείας. Συνολι-
κά διενεργήθηκαν 1.407.166 
στις 259 εμβολιαστικές γραμ-

μές ενηλίκων και παιδιών και 
άλλοι 10.800 στις 85 εξορ-
μήσεις των κινητών μονάδων. 
Παράλληλα, η 4η ΥΠΕ ανα-
δείχτηκε πρώτη σε όλη την 
Ελλάδα σε κατ’ οίκον εμβο-
λιασμούς, διενεργώντας συ-
νολικά 1.660, περισσότερους 
ακόμα και από την Αθήνα, 
όπου στη διαδικασία συνέ-
δραμαν και πολλοί ιδιώτες 
γιατροί.

Όπως ανέφερε ο κ. Τσα-
λικάκης, παράλληλα έγινε 
πολύ σημαντική δουλειά και 
από όλες τις υπηρεσίες της 
ΥΠΕ, για τη διενέργεια των 

διαγωνισμών για προμήθειες 
και προσλήψεις, διαδικασίες 
που είναι επίπονες και χρο-
νοβόρες. Στα αξιοσημείωτα 
της χρονιάς είναι η προκήρυ-
ξη 192 θέσεων μόνιμων για-
τρών, εκ των οποίων όμως οι 
61 κατέληξαν άγονες. Ο διοι-
κητής της 4ης ΥΠΕ επισήμανε 
ότι οι περισσότερες άγονες 
ήταν θέσεις που προκηρύχθη-
καν στην περιφέρεια, αλλά 
και θέσεις αναισθησιολόγων, 
της ειδικότητας που παρουσι-
άζει τη μεγαλύτερη έλλειψη.
voria.gr

ΡΕΠΟΡΤΑΖ  9

* 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;

Σε σκληρή δοκιμασία τα νοσοκομεία 
της βόρειας Ελλάδας

ΤΊ ΔΕΊΧΝΟΥΝ ΤΆ ΣΤΟΊΧΕΊΆ 
ΤΗΣ 4ΗΣ ΥΠΕ ΓΊΆ ΤΟ 2021 
ΚΆΊ ΓΊΆ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟ 
ΆΛΕΞΆΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ        

Την πίεση και την προσπάθεια που 
κατέβαλλαν τα νοσοκομεία να 
εξυπηρετήσουν όλους τους ασθενείς 
δείχνουν και οι πολύ υψηλοί αριθμοί 
στις προσελεύσεις στα Τμήματα 
Επειγόντων Περιστατικών, αλλά και 
στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥΑΔΑ: 6ΛΕ4Ω1Λ-ΒΧ6
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Σαμοθράκη - τ.κ. 68002                    
Τηλ.: 2551350820
Fax 2551041204     Σαμοθράκη 9/2/2022
                  Αρίθμ. Πρωτ.: 473
      

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2022
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ανακοινώνουμε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμουγια την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου 
Σαμοθράκης», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ –
ΘΡΑΚΗ 2014 – 2020» - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ - ΕΚΤ» στο Δήμο Σαμοθράκης, που εδρεύει στη Χώρα Σαμοθράκης 
Ν.Έβρου, και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης,
αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα)
προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός
ατόμων

Χώρα 
Σαμοθράκης

ΠΕ Ειδικού 
Παιδαγωγού

Ένα (1) έτος από την υπογραφή 
της σύμβασης με δυνατότητα 
ανανέωσης ή παράτασης έως τη 
λήξη του Προγράμματος

1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός 
θέσης

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

101

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής με κατεύθυν-
ση  Δασκάλου ή Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση 
Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπο-
λογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

Οι υποψήφιοι των ανωτέρω  ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών
Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (100 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 25 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 

μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)
   2. ΑΝΗΛΙΚΑ ή ΕΝΗΛΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΕΚΝΑ (20 
μονάδες για κάθε τέκνο)
   3.  ΑΓΑΜΟΣ, ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ η ΕΝ ΧΗΡΕΙΑ ΓΟΝΕΑΣ (25 μονάδες)
 4. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΠΟ 50% ΚΑΙ ΑΝΩ (80 μονάδες)
   5. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (15 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 40 μήνες)
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Για την  θέση με κωδικό 101προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που κατατάσσονται με τα ίδια προσόντα 

πρόσληψης, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοιτου Δήμου Σα-
μοθράκης 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].

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμέ-
νου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις “Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, 
Δομές Αστέγων”» με σήμανση έκδοσης «4-8-2021»,καθώς και τα Ειδικό Παράρτημα: Α(1) Απόδειξης Χειρισμού 
Η/Υ με σήμανση έκδοσης 09-12-2021»] και την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, να αναρτηθούν στο διαδι-
κτυακό τόπο του Δήμου Σαμοθράκης (www.samothraki.gr), στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού κατα-
στήματος του Δήμου Σαμοθράκης. Επιπλέον, να αναρτηθεί και στο πρόγραμμα «Διαύγεια». 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.12 και να την υπο-
βάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά,  ταχυδρομικάμε συστημένη επι-
στολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σαμοθράκης,Χώρα Σαμοθράκης Τ.Κ. 
68002 απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, υπόψη κ. 
Αποστολούδια Πέτρου (τηλ. επικοινωνίας: 2551350820).

        
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Γαλατούμος Νικόλαος

Αναλύσεις

Δεν είναι μόνον η Μαριούπολη

Έ
γραφε ο Παναγιώτης 
Κονδύλης στη “Θεω-
ρία του Πολέμου” για 
το "γεωπολιτικό ισο-
δύναμο" της χώρας 
μας, δηλαδή την γεω-

γραφική εξάπλωση του ελληνικού 
έθνους: «Το γεωπολιτικό δυναμι-
κό  της Ελλάδας, αποτυπωνόταν 
κατά τον 19ο αιώνα και ίσαμε το 
σημαδιακό 1922 πολύ περισσότε-
ρο στο έθνος παρά στο κράτος… 
Έκτοτε αρχίζει η αντίστροφη μέ-
τρηση που διαρκεί μέχρι σήμε-
ρα. Το έθνος συνέπεσε εν τέλει 
με το κράτος όχι γιατί το κράτος 
διευρύνθηκε αλλά διότι το έθνος 
ακρωτηριάστηκε και συρρικνώθη-
κε γιατί αφανίστηκε ή εκτοπίστη-
κε ο ελληνισμός της Ρωσίας (μετά 
το 1919), της Μ. Ασίας (μετά το 
1922), των Βαλκανίων και της Μ. 
Ανατολής (ιδίως μετά το 1945). 
Ακολούθησε η εκδίωξη του ελλη-
νισμού από την Κων/πολη (1955) 
και τη βόρεια Κύπρο (1974) ενώ 
σήμερα παρευρισκόμαστε μάρ-
τυρες της αποσύνθεσης και της 
μαζικής φυγής του ελληνισμού 
της Βορείου Ηπείρου. Πρόκειται 
για μια εξαιρετικά πυκνή αλυσίδα 
εθνικών καταστροφών σε διάστη-
μα ελάχιστο από ιστορική άποψη 
– εβδομήντα μόλις χρόνια». Και 
κατέληγε: «Το ελληνικό κράτος 

δεν στάθηκε σε καμιά φάση ικανό 
να προστατεύσει αποτελεσματικά 
τον ευρύτερο ελληνισμό και να 
αναστείλει τη συρρίκνωσή του ή 
τον αφανισμό του». Μπορεί σή-
μερα να προστατεύσει τις ομογέ-
νειες όπου απέμειναν; 

Ο υπουργός Εξωτερικών κ. 
Δένδιας επισκέφθηκε για δεύτε-
ρη φορά την Ουκρανία μέσα σε 
ένα εξάμηνο, με επίκεντρο αυτή 
τη φορά την περιοχή της Μα-
ριούπολης, όπου διαβιεί πολυ-
πληθής κοινότητα ομογενών. Μέ-
νει να φανεί αν το κίνητρο των 
επισκέψεων ήταν αποκλειστικά 
η ασφάλεια της ομογένειας, ή 
η αξιοποίησή της ως εφαλτήριο 
παρέμβασης στο ουκρανικό πρό-
βλημα με στόχο την ανάσχεση της 
τουρκικής επιρροής εκεί, η οποία 
συνεχώς ενισχύεται με επιχείρη-
μα την προστασία των τουρκό-
φωνων Τατάρων της Κριμαίας 
και όχημα τη διπλωματία των μη 
επανδρωμένων drones, τα λεγό-
μενα "Μπαιρακτάρ", με τα οποία 
ενισχύει το Κίεβο εναντίον των 
ρωσόφωνων της ανατολικής Ου-
κρανίας

Από πού εγείρονται οι επιφυ-
λάξεις για τις προθέσεις και τις 
δυνατότητες της Αθήνας; Είναι 
χαρακτηριστική η περίπτωση της 
εγκατάλειψης της ομογένειας μας 

στην Βόρεια Ήπειρο, παρόλο που 
υφίσταται άμεση γειτνίαση με τη 
χώρα μας. Μάλιστα από το 1992 
η ελληνική κυβέρνηση με αφορ-
μή τις εξελίξεις στη Γιουγκοσλα-
βία και το μελλοντικό καθεστώς 
του Κοσσόβου, είχε αξιώσει «να 
υπάρξουν ενιαίες αρχές για την 
αντιμετώπιση ομοειδών περιπτώ-
σεων που αναδεικνύονται από 
την γιουγκοσλαβική κρίση» και 
συγκεκριμένα ζήτησε οποιοδή-
ποτε καθεστώς προβλεφθεί για 
το Κόσσοβο, δηλαδή αυτονομία, 
ανεξαρτησία ή προσάρτηση στην 
Αλβανία, να ισχύσει και για τους 
Έλληνες της Β. Ηπείρου, χαρα-
κτηρίζοντας τις δύο περιπτώσεις 
ως «ομοειδείς». 

Από τον Φεβρουάριο του 2008 
το Κόσσοβο έχει διακηρύξει την 
ανεξαρτησία του ενώ η ομογένειά 
μας της Β. Ηπείρου φυλλοροεί σε 
σημείο πλήρους εγκατάλειψης 
των πατρογονικών εστιών της. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ στις 
πρώτες εκλογές στην Αλβανία με-
τά την κατάρρευση του Αλία το 
1991, η ομογένεια έστειλε στην 
αλβανική βουλή πέντε βουλευτές 
με τους μειονοτικούς συνδυα-

σμούς και άλλους δέκα τρεις με 
τα άλλα κόμματα, δηλαδή συνο-
λικά δέκα οκτώ, στις πρόσφατες 
εκλογές εκλέχθηκαν μόνον δύο 
βουλευτές, ενδεικτικό του μεγέ-
θους της συρρίκνωσής της. Ποιές  
«ομοειδείς περιπτώσεις» λοιπόν; 
Αποτελεί μάλιστα ακραία αντίφα-
ση η σημερινή πολιτική της Αθή-
νας έναντι του Κοσσόβου. 

Την ώρα δηλαδή που η ομο-
γένεια της Β. Ηπείρου αφανίζε-
ται, η Αθήνα, κατά την επίσκεψη 
του κ. Δένδια στην Πρίστινα τον 
περασμένο Ιούνιο, αναβάθμισε 
την αντιπροσώπευση του Κοσ-
σόβου στη χώρα μας, "κατόπιν 
πιέσεων" όπως αναγράφηκε στον 
Τύπο. Μάλιστα, τον περασμένο 
μήνα ο κ. Δένδιας υποδέχθηκε 
στη Αθήνα την κοσσοβάρα ομό-
λογό του και διακήρυξε για άλλη 
μια φορά τη βούληση της Αθή-
νας στην ενσωμάτωση των Δυτι-
κών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, δηλαδή την ένταξη και 
του Κοσσόβου στην ΕΕ. Σε τέτοιο 
σημείο λοιπόν οι "πιέσεις" υπαγο-
ρεύουν την εξωτερική μας πολιτι-
κή, ακόμη και ενάντια στα εθνικά 
μας συμφέροντα; Διότι σήμερα, 
ενώ οι ομοεθνείς μας στην Αλβα-
νία τελούν υπό συνεχή διωγμό, η 
Αθήνα τάσσεται αναφανδόν υπέρ 
της ένταξης της Αλβανίας στην 

ΕΕ, μάλιστα είναι χαρακτηριστικό 
ότι η καταπιεστική πολιτική των 
Τιράνων σε βάρος της ομογένει-
ας άρχισε να γίνεται εντονότερη 
μετά τη χορήγηση του καθεστώ-
τος της υποψήφιας προς ένταξη 
χώρας στην Ε.Ε. με την ελληνική 
συναίνεση. Και σαν να μην έφτα-
νε αυτό, στα πλαίσια του ΝΑΤΟ 
η ελληνική πολεμική αεροπορία 
διασφαλίζει τον εναέριο χώρο 
της Αλβανίας.

 Όμως όπως έγραφε πάλι ο 
Κονδύλης "ο μελλοντικός εκ Βορ-
ρά  κίνδυνος για την Ελλάδα δεν 
θα προέλθει από τους Σλαβομα-
κεδόνες, όπως πιστεύουν Έλλη-
νες εθνικιστές αγκυλωμένοι σε 
εμφυλιοπολεμικές μνήμες, αλ-
λά πιθανότατα από μια Μείζονα 
Αλβανία". Ενώ ο πρωθυπουργός 
της Αλβανίας Έντι Ράμα, δεν δί-
στασε να δηλώσει παλαιότερα ότι 
«η ενοποίηση των Αλβανών της 
Αλβανίας και του Κοσσόβου είναι 
αναπόφευκτη και δεν υφίσταται 
αμφισβήτηση». Διερωτήθηκε μό-
νον πώς θα συμβεί: «Θα συμβεί 
στο πλαίσιο της Ε.Ε., ως φυσική 
συνέπεια που όλοι κατανοούν ή 
θα γίνει ως αντίδραση στην τύ-
φλωση ή οκνηρία της Ε.Ε.;». Τί 
μπορεί να προσφέρει λοιπόν η 
Αθήνα στη μακρινή Μαριούπολη;;

ΤΟΥΔΗΜΗΤΡΗ 
ΜΑΚΡΟΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΜΗΜΑ I:ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1)ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση: 6ο χλμΘεσσαλονίκης – Θέρμης,Τ.Θ. 60030, Τ.Κ. 57001, Πόλη:Θέρμη, 

Θεσσαλονίκη, Χώρα: Ελλάδα, Αρμόδιος για πληροφορίες:Διεύθυνση Συμβάσεων κ. Μεντίζη, Τηλέφωνα: 2310-
470448, 2310-470200 Φαξ: 2310-475936, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eoae@egnatia.gr, contracts@egnatia.
grURL:http://www.egnatia.eu

I.3) Επικοινωνία: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρό-
σβαση στη διεύθυνση: Στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.
promitheus.gov.gr, και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσα αρχής : www.egnatia.eu.Περαιτέρω πληροφορίες είναι 
διαθέσιμες από: την προαναφερθείσα διεύθυνση. 

Οι Προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται:στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής:Οργανισμός δημοσίου δικαίου.
I.5)Κύρια δραστηριότητα:Στέγαση και υποδομές κοινής ωφελείας
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
II.1.1), ΙΙ.2.1)Τίτλος:«Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο – Ορμένιο : Εργασίες ολοκλήρωσης παράκαμ-

ψης Προβατώνα»
ΙΙ.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 45233110-3
Αριθμός αναφοράς (που χρησιμοποιεί για το φάκελο η Αναθέτουσα Αρχή):5994
II.1.4), ΙΙ.2.4) Σύντομη περιγραφή: Αντικείμενο του υπόψη έργου αποτελεί η ολοκλήρωση της κατασκευής της 

οδικής παράκαμψης του οικισμού Προβατώνα, μήκους 3,93 χλμ, η κατασκευή του Α/Κ Προβατώνα  και η ολο-
κλήρωση της κατασκευής του παράπλευρου οδικού δικτύου εκατέρωθεν του άξονα και τις αποκαταστάσεις του 
δικτύου τοπικών οδών (κάθετες οδοί).

II.1.5),ΙΙ.2.6) Εκτιμώμενη συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ: 9.000.000,00 Ευρώ
ΙΙ.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα:Όχι
II.2.3) Τόπος εκτέλεσης: EL511– Περιφερειακή Ενότητα Έβρου
IΙ.2.5) Κριτήρια ανάθεσης:Τιμή Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χα-

μηλότερη τιμή)
ΙΙ.2.7)Διάρκεια της σύμβασης: 16 μήνες 
II.2.10) Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: Όχι
II.2.11) Δικαιώματα προαίρεσης: Όχι
II.2.13) Η σύμβαση σχετίζεται με έργο /πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης: ΝΑΙ
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – συγχρηματοδοτούμενο σκέλος – μέ-

σω του ενάριθμου 2016ΕΠ03110057  της ΣΑΕΠ0311, καθώς συμπεριλαμβάνεται ως υποέργο στη συνολική 
πράξη «Κάθετος Άξονας 80 Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορμένιο : Τμήμα Αρδάνιο - Μάνδρα (Κωδ. 80.1.2) - Φά-
ση Β΄» με κωδικό ΟΠΣ 5002753, η οποία είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδο-
νία Θράκη 2014-2020»

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες: Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση.
ΤΜΗΜΑ IΙI: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΙΙΙ.1.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής: Yπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 21 της Διακήρυξης, στο διαγωνισμό δι-

καιούνται να συμμετάσχουν: 
A. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
Α1. Δικαίωμα συμμετοχής, έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε 

έργα κατηγορίας Οδοποιίας και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (ΣΔΣ) του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από 
τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της 
ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

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

Α2.Κάθε οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 
 Α3.Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 

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

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

Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονο-

μικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής 
τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μη-
τρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβα-
τικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 ή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημόσιων Έργων 
(ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), από την έναρξη ισχύος του τελευταίου στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της διακήρυξης.

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγ-
γεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση που ο Προσφέρων είναι Ένωση οικονομιών φορέων τα μέλη αυτής μπορεί να είναι σε οποιον-

δήποτε συνδυασμό μεταξύ των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 
21 της παρούσας.

Σε κάθε άλλη περίπτωση οικονομικοί φορείς, που αποδεικνύουν ότι καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής μπορούν 
να συμμετέχουν, σύμφωνα με το άρθρο 76, παρ. 3 του Ν.4412/2016.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την υποβολή της προσφοράς, αναφέρονται αναλυτικά στο τεύ-
χος «Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας» που διατίθεται από την Αναθέτουσα Αρχή.

ΙΙΙ.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια: Απαιτείται ελάχιστη οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια σύμφωνα με την παραγρ. 22.Γ του άρθρου 22 της Διακήρυξης. 

Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  αναφέρονται στην παράγραφο 23.5 της Διακήρυξης.  
ΙΙΙ.1.3) Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα: Απαιτείται ελάχιστη τεχνική ικανότητα σύμφωνα με την παραγρ. 

22.Δ του άρθρου 22 της Διακήρυξης.
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  αναφέρονται στην παράγραφο 23.6 της Διακήρυξης.  
ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1.1) Είδος διαδικασίας:Ανοικτή διαδικασία
IV.1.8) Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περίΔημοσίωνΠρομηθειών:Ναι
IV.2) Διοικητικές Πληροφορίες
IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:22/02/2022, Τοπική ώρα 16:00.
IV.2.4) Γλώσσα (-ες) στις οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής: 

Ελληνική
IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς:13μήνες (από την αναφερόμενη προ-

θεσμία παραλαβής των προσφορών).
IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών: 28/02/2022, Τοπική ώρα 11:00, Τόπος: Διεύθυνση όπως 

στο Ι.1, Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών: Η διαδικα-
σία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλε-
κτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως 
άνω συστήματος.

ΤΜΗΜΑ VΙ: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.1) Πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δημόσια σύμβαση: Όχι 
VI.3) Συμπληρωματικές Πληροφορίες: Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία ύψους 

180.000,00 € και ισχύος τουλάχιστον 13 μηνών και 30 ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης.
Για την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της εκτιμώ-

μενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. και Ασφάλιση του έργου «κατά παντός κινδύνου», σύμφωνα με τα ανα-
φερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης.

Πέραν των άλλων, ισχύουν και οι διατάξεις περί ελέγχου, συνεπειών και κυρώσεων των ασυμβίβαστων ιδιο-
τήτων καθώς και ονομαστικοποίησης των μετοχών του Ν.3310/05 ως ισχύει.

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο Α-8 της Ε.Σ.Υ.
Προθεσμία για την πρόσβαση σε έγγραφα ή λήψη συμπληρωματικών εγγράφων: 14.02.2022, Τοπική Ώρα: 

16:00,Τόπος: Διεύθυνση και άλλα στοιχεία όπως στο Ι.1, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος «Διακήρυξη 
Ανοικτής Διαδικασίας».

Επισημαίνεται η δυνατότητα χρήσης «επί έλασσον δαπανών» των επιμέρους συμβατικών κονδυλίων του προ-
ϋπολογισμού δημοπράτησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016. 

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν το περιεχόμενο των τευχών δημοπράτησης στον ειδι-
κό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην 
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.egnatia.eu (στην περιοχή Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί) 

VΙ.4) Διαδικασίες προσφυγής: 
VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), 

Ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Πόλη: Αθήνα, Ταχ. κωδικός: 18233, 
Χώρα: Ελλάδα, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: proedros@aepp-procurement.gr, Διεύθυνση διαδικτύου (URL): http://
www.aepp-procurement.gr, Τηλ.: +30 213 214 12 16, +30 213 214 12 27, Φαξ: 30 213 214 12 29.

VΙ.4.3) Υποβολή προσφυγών. Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία ( τις προθεσμίες) για την υπο-
βολή προσφυγών: Κατά τα οριζόμενα στο τεύχος «Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας», σε περίπτωση προσφυγής 
κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιή-
θηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως 

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμ-
φέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) 
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών. Όπως στο VI.4.1.
VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης στην Ευρωπαϊκή Εφημερίδα: : 05.01.2022

Για την Εγνατία Οδός Α.Ε.
Κωνσταντίνος Κουτσούκος 

Διευθύνων Σύμβουλος
της «Εγνατία Οδός Α.Ε.»

Τ
η Δευτέρα που μας έρχεται 
14 Φεβρουαρίου, είναι 
μια επετειακή γιορτή

αφ ι ερωμένη 
στους ερωτευμέ-

νους. Είναι η γιορτή του 
«Αγίου Βαλεντίνου», ενός 
αγίου τής Καθολικής Εκκλη-
σίας, που γιορτάζεται αυτή 
τη μέρα ως Ημέρα των Ερω-
τευμένων.

Δεν μπορούσα να μη γράψω 
κι' αυτή τη χρονιά γι' αυτήν την ξε-
νόφερτη γιορτή, που έχει μετε-
ξελιχτεί σε Παγκόσμια γιορτή 
και που δεν έχει κανένα στοι-
χείο της Ορθόδοξης διδασκα-

λίας.
Αυτή η δήθεν γιορτή του Έρω-
τα, που στις 14 Φεβρουαρίου 

έχει την τιμητική του ο «Άγιος 
Βαλεντίνος» και που θεωρεί-
ται ο προστάτης των ερω-
τευμένων, δεν αποτελεί τί-
ποτα παραπάνω από μια 
εμπορική πράξη, την πώλη-

ση λουλουδιών και δώρων.
Η θρησκευτική σημασία αυ-

τής της μέρας έχει υποβαθμιστεί, 
αφού υπερισχύει η ψυχαγωγική εορ-

ταστική διάθεση των ερωτευ-
μένων.

Ο Βαλεντίνος ήταν ένας 
Ρωμαίος κληρικός που έζησε 

τον 3ο αιώνα μ.Χ. και παρά τη δίωξή του 
από τον αυτοκράτορα Κλαύδιο Β' για τη 
δράση του και παρά τη ρητή απαγόρευση 
να μη νυμφεύει νεαρά ζευγάρια, αυτός συ-
νέχιζε να νυμφεύει, όπου και καταδικάστη-
κε σε αποκεφαλισμό στις 14 Φεβρουαρίου 
του 270 μ.Χ.

Η 14η Φεβρουαρίου ορίστηκε επίσημα 
ως ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου το 496 μ.Χ. 
από τον Πάπα Γελάσιο Α'.

Αντί του ξενόφερτου «Αγίου Βαλεντίνου», 
που αυτή η μέρα έχει πάρει εμπορικό χαρα-
κτήρα, έχει καταντήσει κερδοσκοπική, «που-
λάει» η αγάπη και που καμία σχέση αυτός ο 
«Άγιος» έχει με εμάς, να προβάλλουμε αντί 
αυτής της ημέρας του «Αγίου Βαλεντίνου», 
τους Αγίους «Ακύλα και Πρίσκιλλα» που ήταν 
ένα ζευγάρι ενάρετων συζύγων, προστάτες 
των οικογενειών.

Ανάλογη γιορτή μπορεί να προβληθεί και 
του Αγίου Υάκινθου, που σε ηλικία 20 χρό-
νων μαρτύρησε για την πίστη του και θεωρεί-
ται από την Εκκλησία μας πρότυπο για τους 
νέους και παράδειγμα προς μίμηση, αφού 
αντιπροσωπεύει τρόπον τινά τη νεολαία μας 
που ξέρει να μένει πιστή και να μάχεται για 
τα ιδανικά της.

Ο έρωτας δεν είναι αμαρτία. Ανάλογα πως 
βλέπουμε τον έρωτα.

Ο Έρωτας τιμήθηκε και υμνήθηκε κατά τη 
μυθολογία στο πρόσωπο του θεού «Έρως», 
ο γνωστός σε όλους φτερωτός θεός, που δεν 
ήταν τίποτα άλλο από τον καρπό της θεάς 
της ομορφιάς της Αφροδίτης και του θεού 
του πολέμου Άρη.

Ποιός ξεχνά το: «Έρωτα ανίκητε στη μά-
χη...» του Σοφοκλή;

Ο Έρωτας είναι αμαρτία γλυκιά και παίζει 
καταλυτικό ρόλο στη ζωή μας και πιστεύω πως 
ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς έρωτα.

Ο Έρωτας ισορροπεί τις συναισθηματικές 
και βιολογικές μας δυνάμεις.

ΟΈρωτας είναι θαυμάσιος και όποιος δεν 
υπακούει στη... μόδα που έχει γίνει «καθε-
στώς», κινδυνεύει σοβαρά να παρεξηγηθεί, 
αφού, όπως είπα και παραπάνω, ο έρωτας 
παίζει καταλυτικό ρόλο στη ζωή μας.

Αν τώρα ρωτήσετε και μένα κατά πόσο εί-
μαι ερωτευμένος με τη γυναίκα μου, θα σας 
πω πως είμαι μόνιμα ερωτευμένος μαζί της 
και πως αν δεν ήμουνα ερωτευμένος, δεν θα 
μπορούσα να ήμουνα τόσο ευτυχισμένος όσο 
είμαι σήμερα.

Χρόνια Πολλά...

ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ 
ΧΑΒΙΑΡΑ

Επιφυλλίδες 
Μαζί σας κάθε Πέμπτη

«14 Φεβρουαρίου, γιορτή των ερωτευμένων»
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 SUDUKU

5 7 8 4 9

7 1 3 8

2 6

1 2 3

7 1

6 1 8

8 2

8 3 4 7

7 4 2 5 6

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.60)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed Feb  9 14:38:12 2022 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Very hard, difficulty rating 0.86)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Feb  8 14:49:37 2022 GMT. Enjoy!

ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

5 7 3 6

9

1 7 3 6

5 2 4

3 7 4 6 8 5 9

6 7 3

8 5 4 2

1

5 7 9 8

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.49)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed Feb  9 14:38:16 2022 GMT. Enjoy!

1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία

Οριζόντια
1. Πόλη και λιμάνι της Ιορδανίας — Κα-
ταδίωξη και σύλληψη ζώων.
2. Με το… βρέχει εκδηλώνει αδιαφορία — 
Μέρος σταδίου κατάλληλο για αγώνες.
3. Εξωγήινο δεν είδαμε ακόμη — Ήρωας 
παιδικών ανεκδότων — Μέσα στο… κουκί.
4. Οπωροφόρο δέντρο — Τρόπος από-
κτησης παιδιού.
5. Σύστημα έγχρωμης τηλεοπτικής μετά-
δοσης — Ανατολίτικο… ανάκτορο — Παι-
χνίδι της τράπουλας.
6. Σύντροφος του Κοστέλο — Μάρκα σα-
μπάνιας.
7. Ξένο αντρικό χαϊδευτικό — Βαρύτιμο 
εκκλησιαστικό άμφιο — Αρχικά κίνησης 
ειρήνης.
8. Εμπρηστική βόμβα — Οχυρωμένο… 
θαλασσινό.
9. Οκέι… συντομότερα — Κέρματα, ψιλά 
— Λέγεται ο σκηνοθέτης Κουστουρίτσα.
10. Αριέλ…: Ισραηλινός πολιτικός — Πάθη-
ση… ραμολιμέντου — Δύο από τα… ίδια.
11. Βρέφη… κοιμίζει — Η ομάδα του θρυ-
λικού Πελέ.
12. Κάτοικος χώρας της Μ. Ανατολής — 
Ανήκει στα τεθωρακισμένα.
13. Ομηρική ονομασία του Άδη — Κυνήγι 
άγριων ζώων.

 σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ο φλεγματικός Αγγλος λόρδος, καλεί τον μπάτ-

λερ του και του μιλάει με ύφος αυστηρό.

-Τζέιμς, έμαθα ότι εχθές αργά το απόγευμα, 

εθεάθης τύφλα στο μεθύσι, να κατρακυλάς ένα 

βαρέλι στη μέση του δρόμου και να τραγουδάς 

απαίσια. Αληθεύει αυτό, Τζέιμς;

-Μάλιστα, κύριε.

-Και ΕΓΩ Τζέιμς, που βρισκόμουν ΕΓΩ εκεί-

νη την ώρα;

-Βρισκόσασταν μέσα στο βαρέλι, κύριε...

 * * * * * * *

Πάει ένας Κύπριος σε ένα φαρμακείο στον 

Πειραιά.

- "Καλημέραν σας."

- "Μέρααα", του απαντάει ο φαρμακοποιός.

- "Θα ήθελα ένα μπουκαλάκιν οινόπνευμαν."

Ο φαρμακοποιός δεν είχε μπουκαλάκι και 

του πάει ένα δεκάκιλο τενεκέ οινόπνευμα.

- "Μα τι είναι αυτό, εμείς στην Κύπρον έχο-

μεν μικρά μπουκαλάκιαν."

- "Εδώ τέτοια είναι άμα θέλεις πάρε."

- "Τί να κάνομεν; Ανάγκην έχομεν θα το 

πάρουμε."

- "Τίποτα άλλο θες;"

- "θέλω και ένα σακουλάκι βαμβάκι."

Πάει ο φαρμακοποιός και του φέρνει ένα 

τσουβάλι βαμβάκι.

- "Μα τι είναι αυτό; Εμείς στην Κύπρον έχο-

μεν μικρά σαλουλάκια με βαμβάκιν."

- "Εδώ τέτοια έχουμε άμα θες."

- "Ανάγκην έχομεν θα το πάρομεν."

- "Αλλο τίποτα θες;", του λέει ο φαρμακο-

ποιός.

- "Θα ήθελα και ένα κουτίν υπόθετα αλλά 

αφήστε θα τα πάρω απο την Τσύπρον."

Συστατικά 
• 1 κουτί φύλλο
• 4 1/2 φλιτζάνια γάλα
• 1 1/4 φλιτζάνια ζάχαρη
• 4 αυγά
• 3/4 φλιτζάνι σιμιγδάλι
• ξύσμα λεμονιού
• 1/2 φλιτζάνι βούτυρο
• 2 1/2 φλιτζάνια ζάχαρη
• 2 1/2 φλιτζάνια νερό
• 1 κουταλιά χυμό λεμονιού

Μέθοδος Εκτέλεσης 
• Αρχικά βάζουμε το γάλα να βράσει σε μια μεσαία 

κατσαρόλα.
• Έπειτα σε ένα μπωλ βάζουμε το σιμιγδάλι, τη ζά-

χαρη τα αυγά και ανακατεύουμε μέχρι να πήξει 
το μείγμα μας.

• Ρίχνουμε το μείγμα αυτό στο καυτό γάλα και το 
αφήνουμε να σιγοβράσει, όχι να καεί!

• Ανακατεύουμε το μείγμα της γέμισης μέχρι να πή-
ξει και προσθέτουμε το ξύσμα λεμονιού.

• Λιώνουμε το βούτυρο σε ένα άλλο κατσαρολάκι 
και στρώνουμε σε ένα ταψί τα μισά φύλλα, ραντί-
ζοντας τα ένα-ένα με το λιωμένο βούτυρο.

• Απλώνουμε σιγά σιγά την γέμιση μας για να πάει 
σε όλο το ταψί. Καλό είναι με ένα μαχαίρι ή μια 
σπάτουλα να κάνουμε την επιφάνεια της γέμισης 
όσο πιο επίπεδη μπορούμε.

• Στρώνουμε τα άλλα μισά φύλλα, ραντίζοντας τα 
και αυτά ένα-ένα με το λιωμένο βούτυρο.

• Διπλώνουμε τα φύλλα που μας περίσσεψαν μέ-
σα στο ταψί και χαράζουμε το γαλακτομπούρεκό 
μας με ένα μαχαιράκι, στα κομμάτια που θέλουμε.

• Μετά ραντίζουμε πάλι με βούτυρο και το ψήνου-
με σε μέτριο φούρνο για 30 λεπτά περίπου, ή μέ-
χρι να δούμε το φύλλο μας να αποκτά αυτό το 
ξανθό χρώμα.

• Παράλληλα, εμείς θα φτιάξουμε το σιρόπι. Βά-
ζουμε τη ζάχαρη, το λεμόνι και το νερό να βρά-
σει. Μόλις γίνει κάπως παχύρευστο, το αφήνουμε 
λίγο να κρυώσει.

• Όταν είναι όλα έτοιμα, βγάζουμε το ταψί από το 
φούρνο και ρίχνουμε το σιρόπι στο γαλακτομπού-
ρεκο.

• Και τέλος! Το γαλακτομπούρεκο μας είναι έτοιμο.

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Γαλακτομπούρεκο

 ΜΕΜΕS

Κάθετα
1. Βραδινός.
2. Έχει πρωτεύουσα το Ναϊρόμπι — Αθλη-
τικό μας κέντρο (αρχικά).
3. Δύο έχει το… Αραράτ — Νυχτερινό χο-
ρευτικό κέντρο.
4. Στου κυκλώνα… βρισκόμαστε και άθελά 
μας — Το πάνω σκίτσο.
5. Αρχικά αντισεισμικού οργανισμού — 
Φυτό χρήσιμο για τις ίνες και τους σπό-
ρους του.
6. Γερμανός φιλόλογος — Είναι… τα πλα-
στικά λουλούδια — Βρετανός ζωγράφος 
και χαράκτης.
7. Το κάτω σκίτσο — Βιβλικό χωριό, στο 
οποίο ο Χριστός ανάστησε το γιο της χήρας.
8. Ελπιδοφόρα, ευοίωνα — Τζέιμς…: έπαι-
ξε και στην ταινία "Ο νονός" — Κεντρικά 
στο… τόπι.
9. Γειτονικά στο αλφάβητο — Αναφέρεται 
και ο εκδοτικός — Βουνό της Θεσσαλίας.
10. Βιβλικό πρόσωπο — Τα λέμε για να… 
γελάσουμε.
11. Άτακτος στρατός — … Λιρ: παλιά, ξένη 
τραγουδίστρια.
12. Θλίψη (μτφ.) — Λέξη από σπαρτιατι-
κή φράση.
13. Υπάρχουν στη… λίμα — Με το σχοινί… 
επαναλαμβάνεται.
14. Μπουένος…: η πρωτεύουσα της Αργε-
ντινής — Σπογγώδης ύλη που χρησιμοποι-
είται ως προσάναμμα.
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Cinema
«Προσπαθώ σε όλες τις ταινίες μου να αφήνω το προσωπικό μου αποτύπωμα. Είναι 

εξαιρετικές ευκαιρίες και πληρώνεσαι αδρά. Προκαλούν όμως και πολύ στρες, οπότε 
προτιμώ να κάνω ταινίες που πιστεύω ότι θα με ανταμείψουν με χρυσό άλλου τύπου. » 

Kenneth Branagh – Σκηνοθέτης, ηθοποιός 

Οι νέες προβολές στον κινηματογράφο Ηλύσια 

Μαζί μας η ταινία Κινου-
μένων Σχεδίων, «Μια Χα-
ρούμενη Οικογένεια 2» του 
Χόλγκερ Τάπε (Ζωάκια Ενω-
θείτε, Μια Χαρούμενη Οικο-
γένεια) με τους Φοίβο Ριμένα, 
Έλενα Δελακούρα, Στεφανία 
Φιλιάδη, Κωνσταντίνο Κακα-
νά, Κωνσταντίνο Κωνσταντό-
πουλο, Αφροδίτη Αντωνάκη, 
Σοφία Παναηλίδου, Γιάννη 
Υφαντή, Χρήστο Πλαΐνη, Χίλ-
ντα Ηλιοπούλου & Άγγελο 
Λιάγκο στην μεταγλωττισμέ-
νη έκδοση...

Υπόθεση: Όταν η Μπάμπα 
Γιάγκα και ο Ρέινφιλντ γίνο-
νται ο στόχος της κυνηγού 
τεράτων Μίλα Σταρ, τα μέ-
λη της οικογένειας Γουίσμπον 
μεταμορφώνονται σε τέρατα 
για μία ακόμα φορά. Έτσι, ο 
μπαμπάς Φρανκεστάιν, η μα-

μά Βρικόλακας, η κόρη Μού-
μια και ο γιος Λυκάνθρωπος 
ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο 
για να σώσουν τους φίλους 
τους, να κάνουν νέες «τερα-
τώδεις» γνωριμίες και να συ-
νειδητοποιήσουν ότι κανείς 
δεν είναι τέλειος. Κι αυτό είναι 
εντάξει! Έρχεται το σίκουελ 
της επιτυχημένης ταινίας κι-
νουμένων σχεδίων, Μία Χα-
ρούμενη Οικογένεια 2. Η νέα 
διασκεδαστική περιπέτεια της 
χαοτικής και αξιαγάπητης οι-
κογένειας Γουίσμπον μας τα-
ξιδεύει σε όλο τον πλανήτη 
με μία ιστορία για τη φιλία 
και την ομορφιά της ατέλειας. 
Τροπικές παραλίες, ατελείωτα 
χιονισμένα τοπία και ιστορικά 
αξιοθέατα σε ένα οικογενεια-
κό ταξίδι γεμάτο δράση!

Μια χαρούμενη 
οικογένεια… τεράτων 

Έρχεται σε Παγκόσμια 
Πρεμιέρα η πολυαναμενό-
μενη Περιπέτεια Μυστηρίου, 
«Έγκλημα στον Νείλο» του 
Κένεθ Μπράνα (Ερρίκος ο 
5ος, Νεκροί Ξανά, Πολύ Κακό 
για το Τίποτα, Φρανκενστά-
ιν της Μαίρη Σέλλευ, Άμλετ, 
Ο Μαγικός Αυλός, Παιχνίδια 
Μυαλού, Thor, Τζακ Ράιαν: 
Πρώτη Αποστολή, Σταχτο-
πούτα, Έγκλημα στο Οριάν 
Εξπρές) με τον ίδιο & τους 
Γκαλ Γκαντό, Άρμι Χάμερ, Τομ 
Μπέιτμαν, Ανέτ Μπένινγκ, 
Ράσελ Μπραντ, Αλί Φαζάλ, 
Ντόουν Φρεντς, Ρόουζ Λέ-
σλι, Έμα Μακέι, Σόφι Οκο-
νέντο, Τζένιφερ Σάουντερς 
& Λετίσα Ράιτ...

Υπόθεση: Στην ταινία 
«Έγκλημα στον Νείλο», βρί-
σκουμε τον διάσημο Βέλγο 
ντετέκτιβ Ηρακλή Πουαρό 
να ταξιδεύει στην Αίγυπτο με 
ένα εντυπωσιακό ατμόπλοιο. 
Όταν ο φαινομενικά τέλειος 
και ειδυλλιακός μήνας του 
μέλιτος ενός ζευγαριού δια-
κόπτεται απότομα από βίαι-
ους θανάτους, το ταξίδι του 
Πουαρό μετατρέπεται σε πε-
ριπέτεια, καθώς καλείται να 
ανακαλύψει για ακόμη μια 
φορά τον δολοφόνο. Πολλα-
πλά θύματα, πολλαπλοί δο-
λοφόνοι και το ακροατήριο 
να προσπαθεί να μαντέψει 
μέχρι τελευταία στιγμή τη συ-
γκλονιστική αλήθεια.

Το πολυαναμενόμενο 
«Έγκλημα στο Νείλο»

Ενώ ξανά κοντά μας η Οικογε-
νειακή Περιπέτεια, «Κλίφορντ: Ο 
Κόκκινος Σκύλος» του Γουόλτ Μπέ-
κερ (Βαν Γουάιλντερ: Η Ψυχή του 
Πάρτι, Οι Χαρλεάδες, Γερόλυκοι, 
Ο Άλβιν και η Παρέα του: Σκίου-
ροι στον Δρόμο) με τους Ντάρμπυ 
Καμπ, Τζακ Γουάιτολ, Ιζαάκ Ουάνγκ, 
Τζον Κλιζ & τους Ζωή Πετράκη, Αλ-
μπέρτο Εσκενάζη, Κώστα Αποστο-
λίδη, Άρη Αβραμέα, Βαγγέλη Χαλ-
κιαδάκη, Άρτεμι Ματαφιά, Μυρτώ 
Ναούμ, Διαμαντή Παρτσαλάκη, 
Γιώργο Μπασιάκο, Κώστα Τερζά-
κη, Σολ Σαλτιέλ & Ραφαέλα Λιαπά-
κη στην μεταγλωττισμένη έκδοση...

Υπόθεση: Μια μικρή μαθήτρια, η 
Έμιλυ, έχει ήδη αρκετά προβλήμα-
τα στη ζωή της, ως το νέο κορίτσι 
στο ακριβό ιδιωτικό σχολείο όπου 
πηγαίνει. Όταν η μαμά της αναγκά-
ζεται να αφήσει το σπίτι τους στο 
Σικάγο για επαγγελματικούς λό-
γους, η Έμιλυ μένει στη φροντίδα 

του καλοπροαίρετου αλλά απελπι-
στικά ανεύθυνου θείου της, ο οποί-
ος είναι ένας άνεργος γραφίστας 
που πάντα καταφέρνει να μπλέξει 
σε απίθανους μπελάδες. Η Έμιλυ 
και ο θείος της λοιπόν, θα συναντή-
σουν έναν μαγικό διασώστη απρο-
στάτευτων ζώων. Ο απελπισμένος 
θείος προκειμένου να μη τα ακού-
σει από την αδερφή του, προσπαθεί 
να φανεί υπεύθυνος και προειδο-
ποιεί την ανιψιά του ότι δεν μπο-
ρούν, σε καμία περίπτωση, να φέ-
ρουν στο σπίτι ένα κατοικίδιο ζώο. 
Όμως ο ιδιόμορφος αλλά τρομερά 
ευγενικός άνθρωπος, φαίνεται να 
έχει κάθε ζωάκι που η μικρή μπορεί 
να φανταστεί. Τελικά ο μυστηριώ-
δης φιλόζωος θα δώσει ένα μικρό 
κουτάβι στην Έμιλυ για να το αγα-
πήσει και να το μεγαλώσει. Η μό-
νη ιδιομορφία του αξιολάτρευτου 
κουταβιού είναι πως έχει… κόκκι-
νο τρίχωμα.

Ο  κόκκινος σκύλος 
Κλίφορντ επιστρέφει 

Πέμπτη έως 
Τετάρτη: 

19:15 & 22:15

Σάββατο, 
Τετάρτη: 17:00

Παρασκευή, 
Κυριακή: 16:45

Οι υποψηφιότητες για τα Όσκαρ 2022 
ανακοινώθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης, 8 
Φεβρουαρίου, και είδαμε αρκετές εκπλή-
ξεις, πολλές παραλείψεις, αλλά και μερικά 
σημαντικά ρεκόρ. Μάλιστα, η Jane Campion 
έγραψε ιστορία στα φετινά βραβεία, καθώς 
έγινε η πρώτη γυναίκα που έχει προταθεί 
για Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας περισ-
σότερες από μία φορές.

Η σκηνοθέτις από τη Νέα Ζηλανδία κέρ-
δισε μία ακόμη υποψηφιότητα στα Όσκαρ 
για το διαφορετικό γουέστερν του Netflix, 
«Η Εξουσία του Σκύλου» με πρωταγωνιστές 
τους Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, 
Jesse Plemons, και Kodi Smit-McPhee. Και 
οι τέσσερις βρέθηκαν υποψήφιοι στις κατη-
γορίες ερμηνείας στα φετινά βραβεία της 
Αμερικάνικης Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Η Jane Campion ήταν πρώτη φορά υπο-
ψήφια στην κατηγορία της Σκηνοθεσίας το 
1993 με τα βραβευμένα με 3 Όσκαρ, «Μα-

θήματα Πιάνου». Η ταινία της χάρισε 
το Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου και 
τον Χρυσό Φοίνικα εκείνη τη χρονιά.

Φέτος, θα βρεθεί ξανά αντιμέτω-
πη με τον Steven Spielberg, που της 
είχε κλέψει το βραβείο για το «Σώζο-
ντας τον Στρατιώτη Ράιαν», αλλά και 
με τους Kenneth Branagh, Ριγιου-
σούκε Χαμαγκούτσι και Paul Thomas 
Anderson.

Από όταν ξεκίνησε ο θεσμός των 
Όσκαρ, μόλις επτά γυναίκες έχουν 
προταθεί συνολικά για το βραβείο 
στην κατηγορία της Καλύτερης Σκη-
νοθεσίας. Αυτές είναι οι η Λίνα Βερ-
τμίλερ, Sofia Coppola, Κάθριν Μπίγκε-
λοου, Γκρέτα Γκέργουιγκ, Chloe Zhao, 
Έμεραλντ Φένελ και η Jane Campion. 
Η Μπίγκελοου ήταν η πρώτη γυναί-
κα που κέρδισε το Όσκαρ Σκηνοθεσί-
ας για το «The Hurt Locker», ενώ, η 

Zhao έγινε η δεύτερη γυναίκα που τιμήθηκε 
με αυτό το βραβείο στην περσινή τελετή για 
την ταινία «Nomadland».

Άλλο ένα fun facts, για τις υποψηφιότη-
τες των Όσκαρ 2022, είναι ότι φέτος, είναι η 
πρώτη φορά που η Ακαδημία έχει για δεύτε-
ρη συνεχόμενη φορά μεταξύ των υποψηφίων 
για Καλύτερη Σκηνοθεσία, γυναίκα δημιουργό. 
Πέρσι ήταν υποψήφιες, οι Έμεραλντ Φένελ και 
Chloe Zhao. Ελπίζουμε να δούμε να συνεχίζε-
ται αυτό το σερί!

Η ταινία της Campion αποτελεί μία κινη-
ματογραφική μεταφορά του ομώνυμου μυ-
θιστορήματος του Τόμας Σάβατζ και ηγείται 
των υποψηφιοτήτων με 12 συνολικά. Μάλι-
στα, θεωρείται ως ένα από τα μεγάλα φαβορί 
για το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, ενώ, η Jane 
Campion είναι φαβορί για τη Σκηνοθεσία κά-
νοντας την, έτσι, την τρίτη γυναίκα που θα τι-
μηθεί με το βραβείο αυτό.

Fun facts για τα φετινά βραβεία Όσκαρ
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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
Μαχαιρίδης Δήμητρας 46 (έναντι παλαιού 
νοσοκομείου) ✆2551027917

ΦΕΡΕΣ 
Ηλιάκη Πλαστήρα 3 ✆25550 22229

ΣΟΥΦΛΙ 
Μπαμίδου - Πιτιακούδης Βασ. Γεωργίου 207 
✆2554022013

ΔIΔYMOTEIXO
Πατσιουρίδης Παρασκευάς Βασ. Αλεξάν-
δρου 20 ✆2553022322

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Τσιάτσιου - Γκεντσίδη Δήμητρα Αδριανου-
πόλεως 152 ✆2552025800

Πόσα κιλά να αφαιρείτε όταν 
ανεβαίνετε στην ζυγαριά με 
τα ρούχα

Οι περισσότεροι το κάνουμε για να ξε-
γελάσουμε… τον εαυτό μας: ανεβαίνουμε 
στην ζυγαριά με τα ρούχα και μετά αφαι-
ρούμε… όσο μας βολεύει με την “δικαιολο-
γία” ότι τα ρούχα ζυγίζουν τόσο ακριβώς!

Ας είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας, 
όπως είναι και η ζυγαριά. Σαφώς και πρέ-
πει να αφαιρούμε κάτι από την ένδειξη της 
ζυγαριάς, όταν έχουμε ανέβει σε αυτήν με 
ρούχα και παπούτσια, αλλά μην το παρα-
κάνουμε κιόλας.

Χάρη σε μια μελέτη του Κέντρου Ερευ-
νών Ανθρώπινης Διατροφής στο Grand 
Forks των ΗΠΑ,η οποία δημοσιεύθηκε 
στο επιστημονικό περιοδικό International 
Journal of Obesity, γνωρίζουμε ακριβώς 
πόσο μπορούμε να αφαιρέσουμε για να 
υπολογίσουμε το βάρος των ρούχων που 
φοράμε.

Οι ερευνητές μελέτησαν 50 ενήλικες 
για ένα χρόνο, ζυγίζοντας τους με ή χω-
ρίς ρουχισμό κατά τη διάρκεια κάθε μιας 
από τις τέσσερις εποχές του χρόνου, για 
να υπολογιστούν σωστά τα διάφορα εί-
δη ρούχων που φοράμε ανάλογα με τον 
καιρό.

Το συμπέρασμα ήταν ότι:
οι γυναίκες μπορούν να αφαιρούν 800 

γραμμάρια
οι άνδρες μπορούν να αφαιρούν 1,1 

κιλά
για τα ρούχα που φοράνε (χωρίς τα πα-

πούτσια). Τα παπούτσια, κανονικά, πρέπει 
να τα ζυγίζετε ξεχωριστά.

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

Χαραλάμπης, Χαραλαμπία, 
Χαρίλαος.

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

Οροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Σήμερα φίλε Κριέ, είναι η κατάλληλη 
ημέρα για να ανοιχθείς στον κοινωνι-
κό σου κύκλο, να μιλήσεις και να πεις 
όλα αυτά που μέχρι τώρα κρατού-
σες μέσα σου! Το μυαλό σου τρέχει 
και καταφέρνεις να πετύχεις σημα-
ντικούς σκοπούς για την ζωή σου!

ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ Ταύρε, σήμερα θα έχεις 
αυτοπεποίθηση, ηρεμία, άνεση και 
όμορφες, γαλήνιες και αρμονικές 
στιγμές! Κατάλληλη ημέρα, να ασχο-
ληθείς με τον εαυτό σου και με τα 
πράγματα που σου αρέσει να κατα-
πιάνεσαι!

ΔΙΔΥΜΟΣ
Αγαπητέ Δίδυμε, σήμερα θες να πε-
τύχεις ουσιαστική και εποικοδομητι-
κή επικοινωνία με τους κοινωνικούς 
σου κύκλους! Γνωρίζεις τον τρόπο 
πλέον, πως να εκφράσεις αυτό που 
πραγματικά έχεις στο νου σου! 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αγαπητέ Καρκίνε, σήμερα προσπάθη-
σε να αφιερώσεις αρκετό χρόνο στον 
εαυτό σου, στις βαθιές επιθυμίες σου 
και στις πραγματικές ανάγκες σου! Η 
σημερινή ημέρα, είναι σίγουρα θετι-
κή, όσον αφορά ώριμες αποφάσεις 
και συναισθηματική ανασυγκρότηση! 
 
ΛΕΩΝ
Σήμερα αγαπητέ Λέοντα, οφείλεις να 
αποκτήσεις ένα νέο δυνατό όραμα, 
να υλοποιήσεις τις ιδέες σου και να 
εκπληρώσεις στόχους και σκοπούς! 
Η τύχη είναι σίγουρα με το μέρος 
σου, όπως και οι φίλοι σου, που σε 
βοηθούν με συμβουλές και πράξεις! 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αγαπητέ Παρθένε σήμερα οφείλεις 
να διατηρήσεις την ωριμότητα και την 
σοβαρότητα σου! Οι συγκυρίες και οι 
καταστάσεις, θα σε αναγκάσουν να 
βάλεις σε δεύτερη μοίρα, ψυχαγωγι-
κές και κοινωνικές δραστηριότητες! 
 
ΖΥΓΟΣ
Φίλε Ζυγέ, χορταίνεις ψυχαγωγι-
κές εξόδους, κοινωνική ζωή, συ-
ναντήσεις, συναναστροφές, έχεις 
κέφι, ανεμελιά και αισιοδοξία! Οι 
προτάσεις για διασκέδαση, θα εί-
ναι πολλές και καλό θα ήταν την 
σημερινή ημέρα, να πεις ναι και 
σε μία πρόταση για ένα ταξίδι 
 
ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αγαπητέ Σκορπιέ, καλό θα ήταν, την 
σημερινή ημέρα να μειώσεις λίγο 
τους ρυθμούς σου! Ασχολήσου με 
τις συναισθηματικές σου ανάγκες και 
τις βαθιές επιθυμίες σου! Θα καταφέ-
ρεις να απαλλαχτείς από τοξικές σχέ-
σεις, κρυφούς εχθρούς και πρόσωπα 
 
ΤΟΞΟΤΗΣ
Αγαπητέ Τοξότη, σήμερα απολαμ-
βάνεις μία ημέρα γεμάτη ηρεμία, 
αρμονικές διαπροσωπικές σχέσεις, 
κοινωνικότητα και δραστηριότη-
τες που έχουν να κάνουν με καλ-
λιτεχνικά, ομορφιά και ψυχαγωγία! 
 
ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Φίλε Αιγόκερε, η σημερινή μέρα, εί-
ναι ιδανική, για να ασχοληθείς με 
την κατάσταση του σώματος σου, 
της ευεξίας σου, να βελτιώσεις την 
καθημερινότητα σου και να αρπάξεις 
ευκαιρίες, ώστε να ξεκουραστείς, να 
ξεκινήσεις διατροφή ή γυμναστική 
 
ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Φίλε Αιγόκερε, η σημερινή μέρα, εί-
ναι ιδανική, για να ασχοληθείς με 
την κατάσταση του σώματος σου, 
της ευεξίας σου, να βελτιώσεις την 
καθημερινότητα σου και να αρπάξεις 
ευκαιρίες, ώστε να ξεκουραστείς, να 
προγραμματίσεις το πρόγραμμα σου, 
να ξεκινήσεις διατροφή ή γυμναστική

ΙΧΘΥΕΣ
Αγαπητέ Ιχθύ, βάζεις προτεραιότητα 
το σπίτι και την οικογένεια σου! Θα 
περάσεις αρκετό χρόνο με τα άτο-
μα της οικογένειας σου, που τώρα 
σε χρειάζονται και μάλιστα θα περά-
σετε όμορφα μαζί.

Επέτειοι

Παγκόσμια Ημέρα Οσπρίων
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Ο ΔΡΟΜΕΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, συνεχίζει 
τις δράσεις για όλους , με στόχο μια 
καλύτερη σωματική και ψυχική υγεία, 
δίνοντας την ευκαιρία για ακόμη μια 
φορά να βρεθούμε κοντά στην φύση .

Αυτή την φορά πεζοπορώντας στα 
στενά του Νέστου, η διάσχιση των 
οποίων είναι μια από τις ωραιότερες 
πεζοπορικές διαδρομές που μπορεί κα-
νείς να πραγματοποιήσει στην Ελλάδα. 
Η διαδρομή είναι εύκολη και κατάλ-
ληλη για αρχάριους αλλά και παιδιά 
άνω των 12 ετών (με συνοδεία γονέα).

Το σημείο εκκίνησης του μονοπα-
τιού βρίσκεται έξω από το χωρίο Γα-
λάνη. Το μονοπάτι ακολουθεί τον πο-
ταμό Νέστο άλλοτε σχεδόν δίπλα στην 
όχθη του και άλλοτε από ψηλά δίνο-
ντας στον επισκέπτη την ευκαιρία να 
θαυμάσει από απόσταση τους μαιάν-
δρους που σχηματίζονται.

Θα φτάσουμε μέχρι το σταθμό τρέ-
νου του Κρωμνικού και επιστροφή από 
το ίδιο μονοπάτι.

Μετά το πέρας της πεζοπορίας και 
αφού τα μέλη της ομάδας θα έχουν 
«χορτάσει» από τις ομορφιές της φύ-
σης, οι νοστιμιές παραδοσιακής ταβέρ-
νας της περιοχής θα χορτάσει και την 
πείνα τους! Εκεί τα μέλη της ομάδας 

θα έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν 
καλύτερα και να ανταλλάξουν εμπει-
ρίες, καθώς εξίσου σημαντικό με την 
πεζοπορία είναι η ουσιαστική επικοι-
νωνία και το μοίρασμα των εμπειριών.

Η ταβέρνα είναι προαιρετική.
Θυμίζουμε ότι την ίδια διαδρομή 

πραγματοποιήσαμε τον Δεκέμβριο 
του 2019.

H διαδρομή είναι ιδανική και για 
αρχάριους, μιας και είναι μέσης δυσκο-
λίας, 10χλμ περίπου και χωρίς μεγάλες 
υψομετρικές διαφορές.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πεζοπορικής 
Διαδρομής στο Νέστο:

8:30 Αναχώρηση από στάδιο Φώ-
της Κοσμάς (με λεωφορείο ή ΙΧ),

10:00 Άφιξη στο χώρο στάθμευ-
σης έξω από χωριό Γαλάνη-Ραντε-
βού με όλους τους πεζοπόρους της 
αποστολής.

10:15 Εκκίνηση πεζοπορίας.
14:00 Επιστροφή στο σημείο εκκί-

νησης. Ελεύθερος χρόνος δίπλα στο 
ποτάμι

14:30 Ώρα φαγητού σε παραδοσι-
ακή ταβέρνα

Αναχώρηση για την Αλεξανδρού-
πολη

Μπορούν να συμμετέχουν και παι-
διά από 12 ετών, με αθλητικό επίπεδο 
και συνοδεία γονέα.

Η μετακίνηση θα γίνει με ναυλω-
μένο λεωφορείο ή με ΙΧ τηρώντας το 
υγειονομικό πρωτόκολλο

Το κόστος συμμετοχής ορίζεται :
Με λεωφορείο 20€ για ενήλικες 

και 15€ για παιδιά άνω των 12 ετών 
(με συνοδεία γονέα)

Ζευγάρι /γονέας&παιδί 35€ - Ζευ-
γάρι&παιδί 50€

(δεν περιλαμβάνεται το φαγητό).
Με ΙΧ η συμμετοχή είναι 6 ευρώ το 

άτομο και 5 ευρώ το παιδί (10 ευρώ 
το ζευγάρι ή γονέας και παιδί)

Δηλώσεις συμμετοχής γίνο-
νται στην φόρμα: https://docs.
google.com/.../1FAIpQLSdGzV6W.../
viewform...

Τα χρήματα θα κατατίθενται 
στον λογαριασμό του ΔΡΟΜΕΑ 
ΘΡΑΚΗΣ, στην τράπεζα Πειραώς: 

GR3101711830006183148954801. 
Εάν η κατάθεση γίνει από άλλη τράπε-
ζα πρέπει να καταβληθεί και το αντί-
στοιχο πέναλτι.

Μπορείτε να κάνετε την εγγραφή 
σας, δια ζώσης και στο γραφείο του 
ΔΡΟΜΕΑ, στο στάδιο Φώτης Κοσμάς, 
καθημερινές 5-8μμ.

Αρχηγός αποστολής-Δημήτρης Κω-
στόπουλος-τηλ.6937318054

Την πεζοπορία υποστηρίζει η Ελλη-
νική Ομάδα Διάσωσης (ΕΟΔ)

Θα τηρηθούν όλα τα υγειονομικά 
πρωτόκολλα της ΓΓΑ.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να παρου-
σιάσουν στον αρχηγό αποστολής, στο 
σημείο συνάντησης της πεζοπορίας, 
ένα από τα παρακάτω έγγραφα σύμ-
φωνα με το Υγειονομικό πρωτόκολλο:

Πεζοπόροι (18 ετών και άνω) : PCR 
εντός 72 ωρών ή rapid test εντός 48 
ωρών (με εξαίρεση όσους προσκομί-
ζουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πι-

στοποιητικό νόσησης (σε ισχύ).
Πεζοπόροι έως και 17 ετών: επίδει-

ξη self test εντός 24 ωρών πριν την 
πεζοπορία (συστήνεται την ημέρα της 
πεζοπορίας).

Χρήση μάσκας μέχρι την εκκίνηση 
και ξανά μετά τον τερματισμό.

Απαραίτητος εξοπλισμός: Πεζοπο-
ρικά παπούτσια, πεζοπορικό ζευγάρι 
μπαστούνια, ισοθερμικό t-shirt/μακρυ-
μάνικο, μια στεγνή αλλαξιά ρούχα για 
την επιστροφή, fleece, ελαφρύ αντια-
νεμικό/ jacket, ζεστό καπέλο, γυαλιά, 
νερό 1,5 λίτρο, σνακ, γάντια για όσους 
έχουν ευαισθησία, προσωπικό φαρμα-
κείο, ατομικό σακίδιο πλάτης

…και μην ξεχάσετε την καλή σας 
διάθεση!

Επικοινωνία:
web: www.dromeasthrace.eu
FB: Δρομέας Θράκης - INSTA: 

dromeasthrace
Τηλ. 6907605015-6937318054

Ο ΔΡΟΜΕΑΣ ΘΡΑΚΗΣ εξορμά 
στην μαγευτικό ποταμό Νέστο ! 

ΤΗΝ ΚΥΡΊΆΚΗ 13/2/2022 ΣΕ ΜΊΆ 
ΔΊΆΔΡΟΜΗ ΊΔΆΝΊΚΗ ΚΆΊ ΓΊΆ 
ΆΡΧΆΡΊΟΥΣ, ΜΊΆΣ ΚΆΊ ΕΊΝΆΊ ΜΕΣΗΣ 
ΔΥΣΚΟΛΊΆΣ 10χλμ        

Συνεχίζονται οι δράσεις με στόχο μια καλύτερη 
σωματική και ψυχική υγεία, δίνοντας την 
ευκαιρία για ακόμη μια φορά να βρεθούμε 
κοντά στην φύση

Με την Ξάνθη να επικρατεί εντυ-
πωσιακά με 4-1 της ΕΠΣ Σερρών 
πιάνοντας εξαιρετική απόδοση και 
να μένει μόνη πρώτη διεξήχθη η 2η 
στροφή του πρωταθλήματος Κ15 
Προεπιλογής Εθνικών ομάδων.
Στο άλλο ματς του ομίλου ο Έβρος 

αν και προηγήθηκε ηττήθηκε με το 
νικητήριο γκολ μάλιστα για την Κα-
βάλα να σημειώνεται στο φινάλε 
του ματς
Αναλυτικά:
ΕΠΣ Έβρου – ΕΠΣ Καβάλας   
1-2(Ραμαδάνογλου – Λάντσε)
ΕΠΣ Ξάνθης – ΕΠΣ Σερρών   
4-1(Μουχτάρης, Κιοσέ Μ.(2), Ντέ-
μπροβα –  αυτογκόλ)
ΕΠΣ Χαλκιδικής – ΕΠΣ Θράκης    
Αναβλήθηκε
ΕΠΣ Μακεδονίας – ΕΠΣ Δράμας     

Από την Καβάλα στο 
πρωτάθλημα Κ15 
Προεπιλογής Εθνικών 
ομάδων Σε έναν αγώνα που ήταν ντέρμπι μέχρι τα τελευταία 

λεπτά, η ομάδα μας παρά τις ελλείψεις έχασε από τον 
πρωτοπόρο του ομίλου στις λεπτομέρειες.

Ολυμπιάδα (Κανδύλης): Βεζάς, Καζάκος, Ξαφένιας 15 
(3), Κελεπεκίδης 5 (1), Ζιούτης 2, Κατσίκας 21 
(3), Γερακόπουλος 2, Βλουντάρτσικ 9 (2)

Αγία Βαρβάρα (Μητικόπουλος): Μπαλαμπου-
γιούκης Δ. 14 (3), Κάντζαλης, Κούρκουλας, Γιου-
ρούκης, Ζωτίδης 5 (1), Μπαλαμπουγιούκης Π. 
6 (2), Σουλίδης, Βασιλόπουλος 12 (2), Θανάση, 
Παπαδόπουλος, Λαζαρίδης 22 (3), Φιλινκαρίδης 

Δεκάλεπτα: 17-14, 29-31, 39-45, 54-59

Τα αποτελέσματα:
ΑΟ Καβάλα – Εθνικός Αλεξ/πολης 73-45
Δημοκρίτειο – Θύελλα Φερών 58-57
Ολυμπιάδας Αλεξ/πολης – Αγία Βαρβάρα 54-59
Ηρακλής Καβάλας – ΑΕ Κομοτηνής 0-20 α.α.
Ρεπό: Αίας Κομοτηνής

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Αγία Βαρβάρα  26(13-0)
2. Εθνικός Αλεξ/πολης 20(7-6)
3. Δημοκρίτειο Κομοτηνής 20(7-6)

4. Θύελλα Φερών   18(7-4) *
5. ΑΕ Κομοτηνής  18(6-6)*
6. Αίας Κομοτηνής  17(6-5) *
7. ΑΟ Καβάλα   17(5-7) *
8. Ολυμπιάδα Αλεξ/πολης  16(4-8)*
9. Ηρακλής Καβάλας  **
* Έχουν κάνει το ρεπό τους στον β’ γύρο
** Έχει μηδενιστεί και αποχωρήσει απο το πρωτάθλημα

ΕΚΑΣΑΜΑΘ ανδρών: Τα αποτελέσματα 
και βαθμολογία της 14ης αγωνιστικής
Ολυμπιάδα Αλεξανδρούπολης – Αγία 
Βάρβαρα Καβάλας 54-59

Μεικτές Κ15: Ήττα στο 
φινάλε για Έβρο!


