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Μεγάλη Δωρεά του Ιδρύματος 
Ευγενίδου στο Δήμο Ορεστιάδας
57 εκθέματα που αφορούν την επιστήμη και την τεχνολογία θα 
τοποθετηθούν στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Καστανεών

▶ 5

Υπουργούς στην Αθήνα συνάντησε 
ο κ. Ζαμπούκης

Είδε Χαρδαλιά και Χατζηδάκη για πάρκο Αλτιναλμάζη και για 
το πρόγραμμα της «Θράκη». Ποιο το μήνυμα του Δημάρχου 

Αλεξανδρούπολης

▶ 6

Συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας 

για τις 
δομές στο Φυλάκιο 

Την Κυριακή στην 
κεντρική πλατεία 

Ορεστιάδας

▶ 5

Πρόταση για 5 
επιδοτούμενα, 

διπλά δρομολόγια 
στη γραμμή Δίκαια-
Αλεξανδρούπολη

Κατέθεσαν στο Υπουργείο 
Μεταφορών οι δήμαρχοι 

του νομού

▶ 6

Στο Βαλκανικό στίβου η Στο Βαλκανικό στίβου η 
Νικολέτα Αντωνιάδη από το Νικολέτα Αντωνιάδη από το 
Διδυμότειχο Διδυμότειχο 

Έβρος: Μέσα σε 7 ημέρες, οι Έβρος: Μέσα σε 7 ημέρες, οι 
τιμές εκτοξεύτηκαν τόσο στη τιμές εκτοξεύτηκαν τόσο στη 
βενζίνη και το πετρέλαιο βενζίνη και το πετρέλαιο 

Euractiv: Θλιβερή πρωτιά για 
Ελλάδα και Βουλγαρία στους 

θανάτους από COVID
Παρά το υψηλό ποσοστό εμβολιασμού η Ελλάδα 

πληρώνει βαρύ τίμημα σε νεκρούς λόγω του 
αποδυναμωμένου συστήματος υγείας, αναφέρεται 

στο δημοσίευμα. Πώς απαντά η κυβέρνηση

▶ 8

Η Γαλλική εκπαίδευση και 
κουλτούρα πρωταγωνιστούν 
στην Αλεξανδρούπολη

 ● Εντυπωσιασμένη από όσα άκουσε από τα μέλη του Συλλόγου Ελληνογαλλικής Φιλίας “
     το Σπίτι της Αντουανέττας” η Γενική Πρόξενος και διευθύντρια του Γαλλικού ινστιτούτου 
     Θεσσαλονίκης υποσχέθηκε υποσχέθηκε κάθε δυνατή υποστήριξη

● Η κ.Mouchet είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί εκτενώς για την, εδώ και χρόνια, 
    πλούσια πολιτιστική και εκπαιδευτική δράση του Συλλόγου

●  Εκπαιδευτικά προγράμματα,  δημιουργικά εργαστήρια για μικρά παιδιά κάθε Σάββατο, 
     παρουσιάσεις βιβλίων, γαλλόφωνη δανειστική βιβλιοθήκη αποτελούν πόλο έλξης 

Γ. Λασκαράκης: Ζητείται όραμα… 
Μια πρόταση προς το δημοτικό 
συμβούλιο Αλεξανδρούπολης    

▶ 16
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1825
Ο Ιμπραήμ, επικεφαλής 4.000 πε-
ζών και 4.000 ιππέων, αποβιβάζεται 
στη Μεθώνη και την επομένη κινεί-
ται προς την Πύλο. Μεγάλος κίνδυ-
νος για την Ελληνική Επανάσταση.

1934
Σε κλίμα πολιτικής οξύτητας διεξά-
γονται οι δημοτικές εκλογές στην 
Ελλάδα, με έντονη αντιπαράθεση 
των υποψηφίων της κυβερνητικής 
παράταξης και της αντιπολίτευσης. 
Νικητής αναδεικνύεται ο κυβερνη-
τικός και αντιβενιζελικός υποψήφι-
ος, Κωνσταντίνος Κοτζιάς. Δήμαρ-
χος Πειραιά εκλέγεται ο Σωτήριος 
Στρατήγης. Στην Καβάλα εκλέγεται 
ο πρώτος κομμουνιστής δήμαρχος, ο 
29χρονος Δημήτριος Παρτσαλίδης. 
Αυτές είναι και οι πρώτες εκλογές 
στην Ελλάδα στις οποίες λαμβάνουν 
μέρος γυναίκες.

1945
Ο αμερικανός πρόεδρος Φράνκλιν 
Ρούσβελτ, ο άγγλος πρωθυπουργός 
Γουίνστον Τσόρτσιλ και ο σοβιετικός 
κομουνιστής ηγέτης Ιωσήφ Στάλιν, 
μοιράζουν τον κόσμο σε σφαίρες 
επιρροής, υπογράφοντας τη Συνθή-
κη της Γιάλτας.

1959
Μονογράφεται στη Ζυρίχη από τον 
πρωθυπουργό της Ελλάδας Κων-
σταντίνο Καραμανλή και τον τούρ-
κο ομόλογό του Αντνάν Μεντερές 
η συμφωνία για την Κύπρο. Στις 19 
Φεβρουαρίου 1959 η συμφωνία θα 
υπογραφεί από όλα τα ενδιαφερό-
μενα μέρη στο Λονδίνο (Βρετανία, 
Ελλάδα, Τουρκία και οι δύο κοινό-
τητες της Κύπρου).

1959
Αρχίζει στην Αθήνα η δίκη του γερμα-
νού εγκληματία πολέμου Μαξ Μέρ-
τεν. (Υπόθεση Μέρτεν)

1978
Η κυβέρνηση της Κίνας αίρει την απα-
γόρευση των βιβλίων του Αριστο-
τέλη, του Γουίλιαμ Σέξπιρ και του 
Ντίκενς.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1776
Ιωάννης Καποδίστριας, πρώτος 
κυβερνήτης της Ελλάδας. (Θαν. 
27/9/1831)

ΘΑΝΑΤΟΙ
641
Ηράκλειος, αυτοκράτορας του Βυ-
ζαντίου. (Γεν. 575)

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

1...12

0...12

Ανατολή - 07:16
Δύση - 17:45

0...11

0...12

Ανακοινώθηκαν οι υποψήφιοι Αντιπεριφερειάρχες 
Γιαννακίδη, ο Καβαρατζής στον Έβρο 

Στην επίσημη ανακοίνωση των υποψήφιων Αντιπεριφερει-
αρχών για τις επικείμενες περιφερειακές εκλογές προχώρησε 
ο Περιφερειάρχης Αν. Μακεδονίας - Θράκης και επικεφαλής 
της παράταξης «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ», Άρης Γιαννακίδης. 

Αξίζει να σημειωθεί πως οι μοναδικές αλλαγές, σε σχέση 
με τις υποψηφιότητες των προηγούμενων εκλογών, αφορούν 
στις θέσεις των υποψήφιων αντιπεριφερειαρχών Έβρου και 
Δράμας, καθώς ο κ. Γιαννακίδης επέλεξε τα ίδια πρόσωπα για 
Ροδόπη, Ξάνθη και Καβάλα. Σημειώνεται πως τελικά, στην 
περιφερειακή ενότητα Έβρου, όπως έκρινε ο περιφερειάρχης, 
έκλεισε ο κύκλος της Γεωργίας Νικολάου, αφού στη θέση της 
κατεβαίνει υποψήφιος ο Σταύρος Καβαρατζής, ο οποίος στις 
εκλογές του 2010 είχε εκλεγεί με τον Γιώργο Παυλίδη. 

Οι πρώτες αντιδράσεις για αυτή την υποψηφιότητα έχουν 
ήδη αρχίσει να καταγράφονται, τόσο από στελέχη του ΠΑ-
ΣΟΚ, όσο και από τη Νέα Δημοκρατία, στις τάξεις της οποίας 
ανήκει ο εν λόγω υποψήφιος. Με αυτή ακριβώς τη στόχευση, 
δηλαδή των «γαλάζιων» ψηφοφόρων, οι οποίοι, παραδοσια-
κά, είναι περισσότεροι στον Έβρο, επιλέχθηκε ο κ. Καβαρατζής, 
ενώ ο κ. Γιαννακίδης, στο μήνυμά του, κάνει ειδική αναφορά 
στην κα Νικολάου, εκφράζοντας τη μεγάλη ευγνωμοσύνη του.

11
ΦΕΒ
2014

1-2
1-2
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ΑΠΟΨΕΙΣ 3

`

Αυτήν την φορά μια από τις θέσεις που προορίζεται για στάθμευση των ΑμεΑ στην Κομοτηνή δεν ήταν 
κατειλημμένη από κάποιον ασυνείδητο, αλλά από ένα…άλογο. Σύμφωνα με το xronos.gr, ο ιδιοκτήτης του 
ζώου το είχε δέσει σε στύλο που ενημερώνει για την θέση παρκινγκ των ΑμεΑ ακριβώς έξω από το κτίριο 
του Σωματεία ΑμεΑ ΠΕ Ροδόπης στο κέντρο και μάλιστα το ζώο είχε γεμίσει με ακαθαρσίες την θέση του 
πάρκινγκ… Τι φταίει το δόλιο, όταν ο ιδιοκτήτης, το δήθεν ον με λογική, κάνει τέτοιες ανοησίες

Είχαμε γύρω στους 40 θανάτους 
παραπάνω ανά 100.000, σε σχέ-
ση με την Πορτογαλία. Αυτές οι 
διαφορές πρέπει να αποδοθούν 
στο μικρό ποσοστό εμβολιαστι-
κής κάλυψης στους άνω των 60 
ετών. Είναι 300.000 αμετανόη-
τοι, οι οποίοι τροφοδοτούν αυ-
τούς τους αριθμούς σε ένα πο-
σοστό 70%. 

Ν. ΤΖΑΝΑΚΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ

Είπαν

Αυτό το κύμα που έχουμε τώ-
ρα στην Ελλάδα έχει  υψηλό 
αριθμό κρουσμάτων και κυρί-
ως θανάτων. Όταν κοπάσει κι 
οι θάνατοι γίνουν μονοψήφιοι, 
τότε νομίζω θα είμαστε σε ένα 
καλό σημείο με την πανδημία. 
Ακόμη όμως με τόσους θανά-
τους δεν μπορούμε να χαλα-
ρώσουμε και πολύ..  

Β. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΊΑΣ ΔΠΘ
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Η 
πρόταση για υπόγειο πάρκινγκ 
στο χώρο  του παλιού κολυμ-
βητηρίου με βρίσκει απόλυτα 
σύμφωνο. Είναι εξαιρετική επι-
λογή διότι βρίσκεται εγγύς του 

κέντρου και θα προσελκύει τα αυτοκίνητα 
που θα προέρχονται από το δυτικό και βορει-
οδυτικό  τομέα της πόλης, αλλά και από τη 
δυτική είσοδο , χωρίς αυτά να αναγκάζονται 
να διέρχονται από το κέντρο. Η βιωσιμότητά 
του είναι διασφαλισμένη, ιδιαίτερα τους κα-
λοκαιρινούς μήνες κατά τους οποίους στην 
ζήτηση χώρου στάθμευσης λόγω της προ-
σέγγισης της  αγοράς και των υπηρεσιών, 
προστίθεται και η ζήτηση λόγω μετάβασης  
στην παραλιακή ζώνη ψυχαγωγίας. 

Για να ολοκληρωθεί όμως η αντιμετώ-
πιση της μεγάλης έλλειψης χώρων στάθ-
μευσης στην Αλεξανδρούπολη, δεν αρκεί 
αυτή η λύση. Ένα ακόμη υπόγειο πάρκιγκ 
θα μπορούσε να προβλεφθεί και στον χώρο 
των αποθηκών της ΚΥΔΕΠ,   για την εξυπη-
ρέτηση των αυτοκινήτων που προέρχονται 
από τον ανατολικό και τον βορειοανατολι-
κό τομέα της πόλης. Η προτεινόμενη μάλι-
στα μετατροπή των αποθηκών της ΚΥΔΕΠ 
σε δημοτική αγορά, σε συνδυασμό με το 
συγκοινωνιακό κέντρο που αναπτύσσεται 
(ΚΤΕΛ, ΟΣΕ, Αστικά, λιμάνι),  ενισχύει την 
βιωσιμότητα και αυτής της επιλογής. 

Με την ευκαιρία θα ήθελα να κάνω 
και μερικές άλλες σκέψεις. 

Με προβληματίζει η κατάσταση στο δη-
μοτικό συμβούλιο. Δημοτικοί σύμβουλοι που 
έχουν εκλεγεί με μία παράταξη στο πλαί-
σιο της οποίας τους ψήφισαν οι δημότες, 
ανεξαρτοποιούνται ή πλαισιώνουν άλλες. 
Κάτι τέτοιο ήταν αδιανόητο σε άλλες απο-

χές και όταν συνέβαινε αποτελούσε εξαί-
ρεση. Το ερώτημα είναι γιατί συμβαίνουν 
αυτά. Κατά τη γνώμη μου η απλή αναλογι-
κή  συνέβαλε στη διαμόρφωση της 
απαράδεκτης κατάστασης που 
επικρατεί σε πολλούς δή-
μους.    Η απλή αναλογική 
καθιερώθηκε στους Δή-
μους από την κυβέρνη-
ση του ΣΥΡΙΖΑ με σκοπό 
να μετριάσει την αυτο-
δυναμία  της πλειοψη-
φίας  για να  συμβάλλει 
έτσι στη συνεργασία των 
παρατάξεων με σκοπό τον 
εμπλουτισμό των αποφάσεων 
του δημοτικού συμβουλί-
ου και με τις προτάσεις της 
αντιπολίτευσης. Αυτό όμως 
προϋποθέτει σοβαρότητα 
και αυξημένη ευθύνη απέ-
ναντι στο συμφέρον της πόλης. Όταν τα μι-
κροπολιτικά παιχνίδια φθάνουν στο ακραίο 
σημείο να υπερψηφίζεται η πρόταση της 
ενωμένης αντιπολίτευσης για το τεχνικό 
πρόγραμμα του Δήμου κάτι δεν πάει καλά. 
Διότι οι  απαιτούμενες τεκμηριωμένες ειση-
γήσεις της οικονομικής και τεχνικής υπηρε-
σίας δεν  είναι δυνατόν να υποκατασταθούν  
από έναν κατάλογο έργων, όσο και αν τα 
έργα αυτά είναι απαραίτητα. Πιστεύω βέβαια 
ότι τη συναίνεση στις σοβαρές αποφάσεις 
δεν την επιβάλλει ο εκλογικός νόμος. Τις 
επιβάλλει η ευθύνη όλων απέναντι στο μέλ-
λον της πόλης. Στο παρελθόν και ιδιαίτερα 
στη δημιουργική δωδεκαετία Σουλακάκη, 
η συντριπτική πλειοψηφία των αποφάσε-
ων του δημοτικού συμβουλίου λαμβάνο-
νταν με ομοφωνία. Και ο λόγος είναι πολύ 

απλός. Προϋπήρχε το όραμα, το σχέδιο, η 
επιστημονική τεκμηρίωση. Ήταν το λεγόμε-
νο Γενικό Πολεοδομικό σχέδιο (ΓΠΣ) που 

καθόριζε τις ανάγκες, τις προτεραι-
ότητες, τις λύσεις. Το ΓΠΣ έβα-

ζε σε τάξη όλο το Δήμο, με 
την πολεοδομική και χωρο-
ταξική μελέτη την οποία 
συνέτασσαν οι αρμόδιοι 
επιστήμονες πολλών ει-
δικοτήτων (πολεοδόμοι, 
συγκοινωνιολόγοι,  γεω-

λόγοι, οικονομολόγοι, το-
πογράφοι κλπ). Το κάθε τι 

μπαίνει στη θέση του, όποτε 
και να υλοποιηθεί. Όπως σε ένα 

τεράστιο πάζλ, με βάση το 
σχέδιο, τη μεγάλη εικόνα. Σε 
κανέναν δεν επιτρέπεται να 
αυθαιρετεί και να αυτοσχε-
διάζει. Φυσικά κατά τη διάρ-

κεια της σύνταξής του, ανά πάσα στιγμή το 
δημοτικό συμβούλιο, αλλά και οι κοινωνι-
κές ομάδες ελάμβαναν γνώση  των προτά-
σεων, πρότειναν τις δικές τους και τον τελι-
κό λόγο είχε το δημοτικό συμβούλιο, αλλά 
και οι αρμόδιες υπηρεσίας της Περιφέρειας 
και του υπουργείου. Τελικά το ΓΠΣ γινόταν  
νόμος του κράτους και όλες οι αποφάσεις 
του δημοτικού συμβουλίου , αλλά και των 
υπόλοιπων φορέων της πόλης (π.χ. Οργανι-
σμός Λιμένος κλπ) έπρεπε να το λαμβάνουν 
υπόψη τους. Στην ουσία δηλαδή το ΓΠΣ εί-
ναι το όραμα της πόλης για το μέλλον, είναι 
το Σύνταγμά της θα έλεγα και κανείς δεν 
μπορεί να σταθεί πάνω από αυτό, χωρίς να 
τροποποιηθεί  νόμιμα. 

Θεωρώ λοιπόν ότι εάν υπήρχε αυτό το 
όραμα θα ήταν δύσκολο σε κάθε παράταξη 

ή σε κάθε μεμονωμένο  δημοτικό σύμβουλο 
να λειτουργεί με κριτήρια που αντιστρατεύ-
ονται τον δημοκρατικά εκπονημένο σχεδι-
ασμό ή αφορούν προσωπικές φιλοδοξίες.  
Θα αναλάμβανε τεράστιο προσωπικό και 
πολιτικό κόστος. 

Από την άλλη ο Δήμαρχος θα είχε ένα 
ισχυρό εργαλείο για να εμπνεύσει το δημο-
τικό συμβούλιο με μια φυγή προς τα εμπρός, 
προς το μέλλον. Θα ήταν πολύ δύσκολο 
να μην τον ακολουθήσουν με  καταθέσεις 
υπεύθυνων προτάσεων και σύγκλιση στην 
ψήφιση των αποφάσεων.  

Το 2012, στην τελευταία μου θητεία στο 
δημοτικό συμβούλιο,  με μεγάλη επιμονή πέ-
τυχα να προκηρυχθεί και να ανατεθεί η  με-
λέτη του νέου ΓΠΣ,  διότι η Αλεξανδρούπολη 
λειτουργεί ακόμη με το ΓΠΣ του μακρινού 
1985, με μια τοπική αναθεώρηση του 1999. 
Έκτοτε ο Δήμος έφθασε μέχρι τον Πέπλο, 
ο πληθυσμός του διπλασιάστηκε, το λιμάνι 
ιδιωτικοποιήθηκε και έγινε βάση των ΗΠΑ, η 
μονάδα LNG υλοποιείται, νέοι οδικοί άξονες 
κατασκευάστηκαν (Εγνατία, περιφερειακός), 
νέες γεωπολιτικές συνθήκες δημιουργήθη-
καν. Τίποτε δεν είναι πια το ίδιο. Παρ΄ όλα 
αυτά  κανείς δεν μιλάει για το νέο ΓΠΣ. Ούτε 
γνωρίζει που βρίσκεται. Συντάσσεται μακριά 
από τη δημοσιότητα και τη συμμετοχή που 
επιβάλλει ο νόμος.

Να λοιπόν ένα όραμα για να συσπειρώσει 
όλες τις παρατάξεις και να προσφέρει πεδί-
ον δόξης λαμπρόν σε όσους μας διαβεβαιώ-
νουν  ότι οι κινήσεις τους αποσκοπούν στο 
ευοίωνο μέλλον της πόλης και πιστεύουν ότι 
το χρέος  των υπεύθυνων αυτοδιοικητικών 
είναι να οραματίζονται  και να σχεδιάζουν.  
Ας το αποδείξουν. 

Μια πρόταση προς το δημοτικό συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

 Ζητείται όραμα

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ
ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ
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Αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας 
Ορεστιάδας πραγματοποιούν συστημα-
τικούς και στοχευμένους τροχονομικούς 
ελέγχους σε οχήματα σχετικά με την τή-
ρηση των διατάξεων για τους ταχογρά-
φους από τους οδηγούς. Στο πλαίσιο 
αυτό, 77 φορτηγά αυτοκίνητα εντοπί-
σθηκαν μηχανισμοί επέμβασης στην ορθή 
καταγραφή των στοιχείων του ταχογρά-
φου. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια των 
εμπεριστατωμένων ελέγχων διαπιστώ-
θηκε ότι τα παραπάνω φορτηγά διέθεταν 
μηχανισμούς επέμβασης στην ορθή κατα-
γραφή των δεδομένων του ταχογράφου 
αναφορικά με την δραστηριότητά του, 
ενώ κατόπιν επιστάμενης μελέτης των 
φύλλων καταγραφής του ταχογράφου 
διαπιστώθηκε η μη αποτύπωση σε αυ-
τά των πραγματικών ωρών εργασίας και 
ανάπαυσης του οδηγού, της ταχύτητας 
του οχήματος και 
των διανυθέντων 
χιλιομέτρων.

Κατά συνέπεια, 
με τις εν λόγω πα-
ρεμβάσεις επηρε-
αζόταν αρνητικά 
όχι μόνο η ασφα-
λής οδήγηση των 
παραπάνω φορ-
τηγών, αλλά και η 
κυκλοφορία των 
λοιπών οχημάτων 
στο οδικό δίκτυο. 
Στους οδηγούς 
και ιδιοκτήτες των 
ανωτέρω οχημά-
των επιβλήθηκαν 
οι προβλεπόμενες 
διοικητικές κυρώ-
σεις, τα οχήματα 

ακινητοποιήθηκαν μέχρι την αποκατά-
σταση της ορθής λειτουργίας του τα-
χογράφου από εξουσιοδοτημένο συ-
νεργείο, ενώ οι μηχανισμοί επέμβασης 
και παραποίησης των δεδομένων του 
ταχογράφου αφαιρέθηκαν. Στο πλαίσιο 
των στοχευμένων ελέγχων βεβαιώθηκαν 
επίσης 2.864 παραβάσεις σχετικά με τη 
μη τήρηση των διατάξεων για τις οδι-
κές μεταφορές και τους ταχογράφους.

Ενδεικτικά, από τις παραπάνω παρα-
βάσεις, 78 αφορούσαν τη χρήση ψηφι-
ακής κάρτας ταχογράφου άλλου ατό-
μου, 41 τη μη χρήση ψηφιακής κάρτας 
ταχογράφου, 31 επέμβαση στο φύλλο 
καταγραφής ή στη συσκευή και 6)έφε-
ραν συσκευή μη εγκεκριμένου τύπου. Οι 
στοχευμένοι έλεγχοι στα φορτηγά θα 
συνεχιστούν με σκοπό τη διασφάλιση 
συνθηκών ασφαλούς οδήγησης.

Ορεστιάδα: 
Δεκάδες 
“πειραγμένους” 
ταχογράφους 
σε φορτηγά

ΕΝΤΌΠΙΣΕ Η ΤΡΌΧΑΙΑ ΤΌ 2021
                               
Επιπλέον σε 78 περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι οι οδηγοί 
έκαναν χρήση ψηφιακής κάρτας άλλου ατόμου

Σήμερα Παρασκευή 11 
Φεβρουαρίου 2022 και 
ώρα 18:00 θα πραγμα-
τοποιηθεί, μέσω τηλεδιά-
σκεψης, ειδική συνεδρίαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Αλεξανδρού-
πολης με μοναδικό θέμα: 
Έκθεση πεπραγμένων Οι-
κονομικής Επιτροπής Β΄ 
Εξαμήνου έτους 2021. Θα 
ακολουθήσει στις 18:30, 
η 5η τακτική συνεδρίαση 
του Δημοτικού Συμβουλί-
ου Αλεξανδρούπολης, μέ-
σω τηλεδιάσκεψης. 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Ανοιχτό σε συζήτηση για τροπο-
ποίηση της αρχικής του απόφα-
σης σχετικά με τον χώρο ταφής 
των αποθανόντων από covid 
στον δήμο Ορεστιάδας, εμφανί-
στηκε στην τελευταία συνεδρία-
σή του το δημοτικό συμβούλιο.
Το θέμα ανέδειξαν οι παρατάξεις 
της Μαρίας Γκουγκουσκίδου και 
του Χρήστου Καζαλτζή, επικα-
λούμενες το αίτημα του τοπικού 
συμβουλίου Θουρίου,

Οι Τομεακές Οργανώσεις Έβρου του 
ΚΚΕ και της ΚΝΕ σας προσκαλούν σε 
έκθεση αφιερωμένη στα 100 χρόνια 
από την 1η έκδοση της Κομμουνιστι-
κής Επιθεώρησης (ΚΟΜΕΠ). Η έκθε-

ση θα διεξαχθεί στην Αλεξανδρού-
πολη, το Σάββατο 12 Φεβρουαρίου 
2022 από τις 10:00 έως τις 14:00, 
στο Επιμελητήριο Έβρου (Λ. Δημο-
κρατίας 307, 3ος όροφος - είσοδος 
στη στοά). Στο χώρο θα γίνονται ορ-
γανωμένες ξεναγήσεις - συζητήσεις 
ανά μισή ώρα.

Στο βόρειο και κεντρικό τμήμα του Έβρου θα γίνει ο 
νέος φράχτης του Έβρου, ο οποίος σύμφωνα με τους 
σχεδιασμούς θα έχει μήκος 35 χιλιόμετρα. Η νέα χάρα-
ξη θα γίνει από το Διδυμότειχο και συγκεκριμένα από 
τους Ψαθάδες μέχρι και το Σουφλί. Στον Έβρο φράχτες 
υπάρχουν στην περιοχή Βύσσας – Καστανεών μήκους 

12 + 1 χιλιομέτρου (το 
ένα χιλιόμετρο αφορά 
στην περιοχή του δά-
σους Καστανεών) κα-
θώς και 27 χιλιομέ-
τρων από το Πέταλο 
μέχρι και το φυλάκιο 
Εγνατία στην περιοχή 
των Φερών.
Thrakinea.gr

σύντομεςειδήσεις
στον Έβρο

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 

1

2

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Την Σαμοθράκη θα επισκεφθεί σήμερα ο υπουργός 
Ναυτιλίας, Γιάννης Πλακιωτάκης. Στη 1 το μεσημέ-
ρι είναι προγραμματισμένη η τελετή εγκαινίων του 
νέου υπερσύγχρονου 
πλωτού ασθενοφόρου 
του Λιμενικού, και θα 
ακολουθήσει σύσκεψη 
στο Πνευματικό Κέ-
ντρο της Χώρας, όπου 
ο κ. Πλακιωτάκης θα 
συζητήσει τα θέματα 
που θα θέσουν οι το-
πικοί φορείς.

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
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Στις 08/02/2022, η Οικο-
νομική Επιτροπή του Δήμου 
Ορεστιάδας, αποφάσισε ομό-
φωνα την αποδοχή δωρεάς 
57 εκθεμάτων που αφορούν 
την επιστήμη και την τεχνο-
λογία, αρχικής αξίας κτήσης 
4.000.000 € περίπου, από το 
Ίδρυμα Ευγενίδου.

Η μεγάλη αυτή δωρεά, πε-
ριλαμβάνει 57 εκθέματα, τα 
οποία θα τοποθετηθούν στο 
χώρο του Δημοτικού Σχο-
λείου Καστανεών για εκπαι-
δευτικούς σκοπούς, με ευθύ-
νη λειτουργίας από το Δήμο 
Ορεστιάδας για τουλάχιστον 
10 έτη. Ο χώρος πλέον θα 
φέρει το όνομα του Ευγένιου 
Ευγενίδη, αυτού του μεγάλου 
οραματιστή και ευεργέτη.  

      Την ίδια μέρα, είχα-
με την τιμή της συμμετοχής 
του Προέδρου της Διοικού-
σας Επιτροπής του Ιδρύμα-
τος Ευγενίδου, κυρίου Λεω-
νίδα Δημητριάδη- Ευγενίδη 
και των συνεργατών του, σε 
τακτική συνεδρίαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου του Δή-
μου Ορεστιάδας.

      Ο Δήμαρχος Ορεστιά-
δας, το Δημοτικό Συμβούλιο 
και ο Πρόεδρος της Κοινότη-
τας Καστανεών, εξέφρασαν 
τις θερμές ευχαριστίες τους 
για την τεράστια αυτή δω-
ρεά, προς το Ίδρυμα Ευγενί-
δου και τη βεβαιότητα τους 
ότι θα φανούν αντάξιοι της 
εμπιστοσύνης του Ιδρύματος 
προς το Δήμο Ορεστιάδας.

       Ο κύριος Δημητριά-
δης- Ευγενίδης ανέλυσε τους 
λόγους επιλογής του χώρου, 
στον οποίο θα γίνει η έκθε-
ση τεχνολογίας και επιστή-
μης και ευχαρίστησε το Δήμο 
Ορεστιάδας για τη συνεργα-

σία.
        Στη συνεδρίαση συμ-

μετείχε ο Διευθυντής του 6ου 
Δημοτικού Σχολείου «Ευγε-
νίδειο», ο οποίος ευχαρίστη-
σε το Ίδρυμα Ευγενίδου για 
την πολυετή και ποικιλότρο-

πη προσφορά του στον τό-
πο μας.

        Ευελπιστούμε ότι ο 
χώρος του Δημοτικού Σχο-
λείου Καστανεών που θα 
μετονομαστεί σε «Κέντρο 
Τεχνολογίας και Επιστήμης- 

Ευγένιος Ευγενίδης», θα απο-
τελέσει πόλο έλξης, κυρίως 
για μαθητές απ’ όλα τα σχο-
λεία της χώρας και των γει-
τονικών χωρών, αλλά και για 
ενήλικες.  

Μεγάλη Δωρεά του Ιδρύματος 
Ευγενίδου στο Δήμο Ορεστιάδας

57 ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΠΌΥ ΑΦΌΡΌΥΝ ΤΗΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΌΛΌΓΙΑ   
    
Θα τοποθετηθούν στο χώρο του 
Δημοτικού Σχολείου Καστανεών για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς, με ευθύνη 
λειτουργίας από το Δήμο Ορεστιάδας 
για τουλάχιστον 10 έτη.

Σύμφωνα με την από-
φαση 25/2022 του Δη-
μοτικού Συμβουλίου, ο 
Δήμος Ορεστιάδας απευ-
θύνει κάλεσμα προς όλους 
τους πολίτες να συμμετά-

σχουν στην συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας την Κυριακή 
13 Φεβρουαρίου 2022 και 
ώρα 12.00 μ.μ στην Κε-
ντρική Πλατεία Ορεστιά-
δας. 

«Σε συνεργασία με τους 
τοπικούς φορείς, ώστε να 
εκφράσουμε την αντίθε-
σή μας:

• Στο σχεδιασμό της Κυ-
βέρνησης για την επέκτα-

ση των δομών στο Φυλά-
κιο Έβρου.

• Στη μη ανταπόκριση 
διαλόγου και απαξίωσης 
της τοπικής κοινωνίας από 
την Κυβέρνηση.

• Στη λογική ότι οι δο-
μές είναι το μέλλον της 
περιοχής» αναφέρει ο 
Πρόεδρος Δημοτικού Συμ-
βουλίου Χρήστος Ορμαν-
λίδης 

Την Κυριακή στην 
πλατεία, κάλεσμα 
απευθύνει ο Δήμος

Τον Πρόεδρο της Βουλής 
Κωνσταντίνο Τασούλα συνάντη-
σε ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου 
Δημήτριος Πέτροβιτς στην Αθή-
να. Ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου 
επισκέφτηκε τον Πρόεδρο στη 
Βουλή και του επέδωσε το βι-

βλίο «Θράκη – 100 χρόνια από 
την ενσωμάτωση». 

Το βιβλίο εκδόθηκε από την 
Περιφερειακή Ενότητα Έβρου στο 
πλαίσιο των εορτασμών των 100 
χρόνων από την ένταξη της Θρά-
κης στον κορμό του ελληνικού 
κράτους, μετά από σχετική έγκρι-
ση του Προέδρου.

Ο κ. Πέτροβιτς ευχαρίστησε 
θερμά τον κ. Τασούλα για τη χο-
ρήγηση της δυνατότητας χρήσης 
αρχειακού υλικού της Βουλής, γε-
γονός που επέτρεψε την επανέκ-
δοση του πολύ σημαντικού αυτού 

χρονολογίου, που περιλαμβάνει 
συνοπτικά την ιστορία της Θρά-
κης, από την παλαιολιθική εποχή 
μέχρι  τους νεότερους χρόνους. 

Το βιβλίο «Θράκη – 100 χρό-
νια από την ενσωμάτωση» κοσμεί 
ήδη τις βιβλιοθήκες των σχολείων 
όλων των βαθμίδων του Έβρου 
και έχει διανεμηθεί ατομικά στους 
13.000 μαθητές Δημοτικών, Γυ-
μνασίων και Λυκείων του νομού, 
με τη συμβολή της Διεύθυνσης 
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας της ΠΕ Έβρου.

Συνάντηση του 
Αντιπεριφερειάρχη Έβρου 
με τον Πρόεδρο της Βουλής
Επέδωσε το βιβλίο 
«Θράκη – 100 
χρόνια από την 
ενσωμάτωση»

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας 
Ορεστιάδας για τις δομές 
στο Φυλάκιο
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Επαφές με Υπουργούς 
στην Αθήνα για δύο σημα-
ντικά προβλήματα της περιο-
χής, είχε ο Δήμαρχος Αλεξαν-
δρούπολης. Ο κ. Ζαμπούκης 
συναντήθηκε με τον Υφυ-
πουργό Εθνικής Άμυνας Νί-
κο Χαρδαλιά για το πάρκο 
Αλτιναλμάζη, καθώς και με 
τον Υπουργό Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων Κω-
στή Χατζηδάκη για την εκκρε-
μότητα της παράτασης του 
προγράμματος εργασίας των 
πρώην εργαζομένων στην αλ-
λαντοβιομηχανία «ΘΡΑΚΗ». 

«Μετέφερα την αγωνία 

των ίδιων των συνδημοτών 
μας αλλά και της δημοτικής 
αρχής, επισημαίνοντας την 
ανάγκη παράτασης του προ-
γράμματος καθώς οι εργα-
ζόμενοι καλύπτουν καίριες 
ανάγκες με την απασχόλησή 
τους στις υπηρεσίες του Δή-
μου Αλεξανδρούπολης.

Είμαστε σε διαρκή επι-
κοινωνία με τους αρμόδιους 
Υπουργούς και τους συνεργά-
τες τους αποσκοπώντας στην 
επίλυση των θεμάτων αυτών» 
σημειώνει ο Δήμαρχος κ. Ζα-
μπούκης . 

Υπουργούς στην Αθήνα 
συνάντησε ο κ. Ζαμπούκης

ΕΙΔΕ ΧΑΡΔΑΛΙΑ ΚΑΙ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΓΙΑ 
ΠΑΡΚΌ ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΌ 
ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ «ΘΡΑΚΗ»                      
           
Ποιο το μήνυμα του Δημάρχου 
Αλεξανδρούπολης

Πρόταση για πέντε επιδοτούμε-
να, διπλά δρομολόγια στη γραμμή 
Δίκαια-Αλεξανδρούπολη κατέθεσαν 
στο Υπουργείο Μεταφορών οι δή-
μαρχοι Ορεστιάδας, Διδυμοτείχου, 
Σουφλίου και Αλεξανδρούπολης. 
«Η ιδιωτική διαχειρίστρια εταιρεία 
των σιδηροδρομικών δρομολογίων 
της χώρας πρέπει να έρθει σε συμ-
φωνία με το Κράτος για τα επιδο-
τούμενα δρομολόγια που οφείλει 
να κάνει, και εν όψει της συζήτησης 
αυτής με το Υπουργείο Μεταφορών, 
οι τέσσερις δήμαρχοι του ηπειρωτι-
κού Έβρου έχουμε αποστείλει το αί-
τημά μας», εξήγησε στην τελευταία 
συνεδρίαση του δημοτικού συμβου-
λίου Ορεστιάδας, ο δήμαρχος, Βα-

σίλης Μαυρίδης. 
Η αναφορά έγινε με αφορμή το 

θέμα που έθεσε κατά τον δημοτικό 
έλεγχο ο επικεφαλής της παράτα-
ξης «Δυναμικά Μπροστά», Πανα-
γιώτης Σιανκούρης, ο οποίος μετέ-
φερε τις διαμαρτυρίες κατοίκων του 
δήμου Ορεστιάδας σχετικά με τις 
ώρες των δρομολογίων στη γραμμή 
Δίκαια-Αλεξανδρούπολη, οι οποίες 
δεν έχουν γρήγορη ανταπόκριση 
με το δρομολόγιο Αλεξανδρούπο-
λη-Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα οι 
επιβάτες να αναμένουν στην Αλε-
ξανδρούπολη 5 και 6 ώρες για να 
συνεχίσουν το ταξίδι τους. 

«Τα παράπονα έφτασαν και σε 
μένα», του απάντησε ο κ. Μαυρί-
δης, προσθέτοντας πως έχει στείλει 
επιστολή στην εταιρεία, επισημαίνο-
ντας την ανάγκη προσαρμογής των 
ωρών των δρομολογίων, ώστε να 
υπάρχει η ζητούμενη ανταπόκριση. 
ΕΡΤ Ορεστ.

Κατέθεσαν στο Υπουργείο 
Μεταφορών οι δήμαρχοι 
του νομού 

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες 
των αστυνομικών Αρχών για την ταυ-
τοποίηση αγνώστων μέχρι στιγμής 
δραστών, οι οποίοι στις 8 Φεβρουα-
ρίου, εξαπάτησαν ημεδαπή στην Αλε-
ξανδρούπολη.

 Συγκεκριμένα, άγνωστος δράστης 
επικοινώνησε τηλεφωνικά με την πα-
θούσα με το πρόσχημα υποτιθέμενης 
αγοράς προϊόντος που είχε αναρτήσει 
η τελευταία σε ιστοσελίδα κοινωνικής 
δικτύωσης και αποστέλλοντας μήνυ-
μα, που εμφανιζόταν ως αποστολέας 
τράπεζα, το οποίο εμπεριείχε σύνδε-
σμο (link), τον οποίο η παθούσα ακο-
λούθησε καταχωρώντας τους προσω-
πικούς της κωδικούς, με αποτέλεσμα 

οι δράστες να αποκτήσουν πρόσβαση 
στον τραπεζικό της λογαριασμό και 
να προβούν σε μεταφορά χρημάτων, 
ύψους 19.000 ευρώ.

Την προανάκριση ενεργεί η Υπο-
διεύθυνση Ασφάλειας Αλεξανδρού-
πολης.

Νέα εξαπάτηση στην Αλεξανδρούπολη 
μέσω ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης 
Με λεία 19.000 ευρώ

Πρόταση για 5 
επιδοτούμενα, διπλά 
δρομολόγια στη γραμμή 
Δίκαια-Αλεξανδρούπολη

Στον Έβρο θα βρίσκεται σήμερα 
ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιω-
τάκης. Στις 10 το πρωί στην Αλε-
ξανδρούπολη ο κ. Πλακιωτάκης θα 
προεδρεύσει σε σύσκεψη με την Δι-
οίκηση του ΟΛΑ, τον αντιπεριφερει-
άρχη Εβρου Δημ. Πέτροβιτς και το 
δήμαρχο Γ. Ζαμπούκη, όπου θα εξε-
τασθούν όλα τα θέματα που αφο-
ρούν το λιμάνι.

Στη συνέχεια θα 
μεταβεί στη Σαμο-
θράκη, όπου στη 
μια το μεσημέρι θα 
εγκαινιάσει το νέο 
υπερσύχρονο πλω-
τό ασθενοφόρο του 
Λιμενικού το οποίο 
αποκτήθηκε το 2021, 
ενώ λίγη ώρα αργό-
τερα θα προεδρεύ-
σει σε σύσκεψη που 
θα γίνει στο Πνευμα-
τικό Κέντρο του νη-
σιού με όλους τους 
τοπικούς φορείς.

Επίσκεψη του υπουργού Ναυτιλίας 
κου Πλακιωτάκη στον Έβρο
Σύσκεψη ΟΛΑ, μετάβαση 
στη Σαμοθράκη 
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Της Κικής Ηπειρώτου 
Νέες, σημαντικές αυξήσεις 

στη μέση τιμή πώλησης της βεν-
ζίνης, του πετρελαίου κίνησης 
και του πετρελαίου θέρμανσης 
καταγράφηκαν την τελευταία 
εβδομάδα στον Έβρο. Την ώρα 
που ο πληθωρισμός έχει εκτο-
ξευθεί στα ύψη με τις τιμές βα-
σικών προϊόντων να κινούνται 
σε υψηλά επίπεδα, η διαρκής 
αύξηση των τιμών στα καύσι-
μα δίνει τη χαριστική βολή στα 
νοικοκυριά.  

Στο μεταξύ παρά την πρωτο-
φανή κρίση στην ενέργεια η κυ-
βέρνηση Μητσοτάκη, απέρριψε 
ξανά την τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ, 
οπότε ο τομεάρχης Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ - 
ΠΣ καταθέτει ερώτηση με θέ-
μα: «Σε ιστορικό υψηλό η τιμή 
της βενζίνης στη χώρα – Να 
ληφθούν άμεσα μέτρα για την 
αντιμετώπιση του φαινομένου 
με μείωση του ειδικού φόρου 
κατανάλωσης».

Πριν από μία εβδομάδα, πα-
ρουσιάσαμε τις τιμές πώλησης 
των καυσίμων στον Έβρο, με την 
πρόεδρο των βενζινοπωλών στο 
βόρειο τμήμα του νομού Βάσω 
Καλαϊτζή, να αναφέρει πως η 
κατανάλωση είναι ελάχιστη, οι 
αγορές επί πιστώσει πολλές, ενώ 
κανείς δεν μπορεί να προβλέψει 
πού μπορεί να φτάσουν οι τιμές 
και για πόσο καιρό ακόμη θα συ-
νεχιστεί αυτή η ξέφρενη πορεία. 

Μία εβδομάδα αργότερα, οι 
τιμές όχι απλά δεν έχουν σταθε-
ροποιηθεί, αλλά έχουν αυξηθεί 
ακόμη περισσότερο.

Οι διαφορές μέσα σε μία 
εβδομάδα 

Η μέση τιμή πώλησης στον 
Έβρο, πριν μία εβδομάδα και 
χθες:
3/2/2022
Αμόλυβδη 95 οκτ. 1,85
Αμόλυβδη 100 οκτ. 1,99
Πετρέλαιο κίνησης 1,586
Πετρέλαιο θέρμανσης 1,25
10/2/2022
Αμόλυβδη 95 οκτ. 1,86
Αμόλυβδη 100 οκτ. 2,01
Πετρέλαιο κίνησης 1,60
Πετρέλαιο θέρμανσης 1,27

Κυβερνητικό «όχι» στη 
μείωση του ΕΦΚ στα 
καύσιμα

Διά στόματος κυβέρνησης 
μια μείωση των ειδικών φό-
ρων ειδικά στα καύσιμα, δεν εί-
ναι στα σχέδια αφού όπως εί-
πε χαρακτηριστικά ο υπουργός 

Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης 
κάτι τέτοιο «θα έστελνε τη χώρα 
στα βράχια».

«Δυνατότητα για να μειώνου-
με όλα τα έσοδα του κράτους 
δεν έχουμε. Δεν θα στείλουμε 
την οικονομία στα βράχια», ανέ-
φερε ο υπουργός και σημείωσε 
πως όταν μία κυβέρνηση παίζει 
με την οικονομία, ο λαός το πλη-
ρώνει ακριβά.

ΠΟΠΕΚ: Επιτακτική 
ανάγκη η μείωση

Στον αντίποδα οι πρα-
τηριούχοι κάνουν λόγο για 
επιτακτική πλέον ανάγκη να 
μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κα-
τανάλωσης (ΕΦΚ) στα υγρά 
καύσιμα.

Σε επιστολή της προς 
τον υπουργό Οικονομικών 
Χρ. Σταϊκούρα η Πανελλή-
νια Ομοσπονδία Πρατηριού-
χων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟ-
ΠΕΚ) ζητάει μείωση του ΕΦΚ 
στα καύσιμα, επισημαίνοντας 
ότι, όπως έχει καταγραφεί, τα 
δημόσια έσοδα από τον ΦΠΑ 
είναι σημαντικά αυξημένα εξαι-
τίας της εξαιρετικά υψηλής τιμής 
των καυσίμων, με αποτέλεσμα 
σε σύγκριση με πέρυσι η αύξηση 
των κρατικών εσόδων να αγγίζει 
τα 10 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο.

Τι θα κέρδιζαν οι πολίτες 
με την τροπολογία του 
ΣΥΡΙΖΑ 

Σε ανακοίνωσή της, η Βου-
λευτής Έβρου και Αν. Τομεάρχης 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ενη-
μέρωσης & Επικοινωνίας του 
ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Νατάσα Γκαρά, με 
αφορμή  την Τροπολογία που 
κατέθεσε το κόμμα της Αξιω-
ματικής Αντιπολίτευσης για τη 
μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα, 
αναφέρει:

«Η χώρα αυτή τη στιγμή πλη-
ρώνει την ακριβότερη Μεγαβα-
τώρα στην Ευρώπη και από τις 
ακριβότερες τιμές βενζίνης στον 
κόσμο. Αυτές οι «πρωτιές» φέ-
ρουν φαρδιά-πλατιά την υπο-
γραφή του κ. Μητσοτάκη και της 
επικίνδυνης κυβέρνησής του. Η 
κυβέρνηση μέχρι στιγμής ανα-
λώνεται σε καθυστερημένες και 
υποκριτικές τροπολογίες και μέ-
τρα «ασπιρίνες» που φυσικά δεν 
ανταποκρίνονται στις τεράστιες 
αυξήσεις των τιμών στην ηλε-
κτρική ενέργεια. Αυξήσεις που 
για τους αγρότες αγγίζουν ακό-
μη και τα 2.000 ευρώ το μήνα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει καταθέ-
σει μια σειρά από στοχευμένες 

προτάσεις ώστε να αναχαιτιστεί 
η ακρίβεια, να ενισχυθεί το ει-
σόδημα των νοικοκυριών, και 
να στηριχθεί η πραγματική οι-
κονομία. Μερικές από αυτές εί-
ναι η μείωση του Ειδικού Φό-

ρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα 
καύσιμα, η μείωση του ΦΠΑ σε 
βασικά τρόφιμα, και η άμεση αύ-
ξηση του κατώτατου μισθού στα 
800 ευρώ.

Την ώρα που η κυβέρνηση 
Μητσοτάκη προκλητικά μας 
λέει ότι δεν χρειάζεται μείωση 
του ΕΦΚ,  επειδή οι φτωχοί δεν 
έχουν αυτοκίνητα, η Κοινοβου-
λευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ 
καταθέτουμε ξανά τροπολογία 

για μείωση του ΕΦΚ στα καύ-
σιμα, στα κατώτατα όρια των 
συντελεστών που ορίζει η Ε.Ε. 
Η μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα 
θα μειώσει σημαντικά την τιμή 
της βενζίνης, του πετρελαίου κί-

νησης, του αγροτικού πετρελαί-
ου και τους λογαριασμούς φυσι-
κού αερίου, καθώς και το κόστος 
παραγωγής και των μεταφορών 
για τις επιχειρήσεις.

Η υπερψήφιση της τροπο-
λογίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ από την 
κυβέρνηση αποτελεί μονόδρο-
μο. Ο κ. Μητσοτάκης ο οποίος 
έταξε στους πάντες τα πάντα 
προεκλογικά, δεν μπορεί πλέον 
να κρύβεται, ούτε να εμπαίζει 

την κοινωνία με επικοινωνιακά 
τερτίπια.

Τι κερδίζουν οι πολίτες με τη 
συγκριμένη τροπολογία: 

Πετρέλαιο Θέρμανσης

Με την τροπολογία του ΣΥ-
ΡΙΖΑ- ΠΣ το κάθε νοικοκυριό 
θα πλήρωνε τουλάχιστον 300€ 
λιγότερα ανά χίλια λίτρα πε-
τρελαίου θέρμανσης, ανάλογα 
και με τη διαμορφούμενη τιμή 
σε κάθε περιοχή.

ΙΧ Βενζίνη
Με την τροπολογία του ΣΥ-

ΡΙΖΑ- ΠΣ στην αμόλυβδη 95 ο 
κάθε πολίτης, για το ΙΧ αυτο-
κίνητό του, θα πλήρωνε λιγό-

τερο τουλάχιστον 25 ευρώ ανά 
γέμισμα, ουσιαστικά δηλαδή κα-
τά μέσο όρο τουλάχιστον 100€ 
λιγότερα μηνιαία για όσους με-
τακινούνται καθημερινά για την 
εργασία τους με το ΙΧ.

ΙΧ Πετρέλαιο
Με την τροπολογία του ΣΥΡΙ-

ΖΑ- ΠΣ στο πετρέλαιο κίνησης ο 
κάθε πολίτης θα πλήρωνε του-
λάχιστον 6€ λιγότερα για κάθε 

γέμισμα που θα έκανε στο ρε-
ζερβουάρ του.

Φορτηγό από Κ. Ελλάδα 
προς Αθήνα

Ένα φορτηγό που εκτελεί με-
ταφορές από την Κεντρική Ελ-
λάδα προς την Αθήνα και πίσω, 
χρειάζεται γύρω στα 300 λίτρα 
πετρελαίου για το κάθε δρομο-
λόγιο. Στα 15 δρομολόγια που 
εκτελεί μηνιαία από και προς την 
Αθήνα, με την τροπολογία του 
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, θα ξόδευε περίπου 
450 ευρώ λιγότερα χρήματα μη-
νιαίως.

Αγροτικό πετρέλαιο
Μία μεσαία αροτριαία καλλι-

έργεια για όλο τον χρόνο χρειά-
ζεται περίπου 20.000 λίτρα πε-
τρελαίου. Με την τροπολογία 
του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα πλήρωναν 
λιγότερα 2.000€.

Βαμβακοσυλλεκτική 
μηχανή

Μία βαμβακοσυλλεκτική μη-
χανή με την τροπολογία του ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΠΣ θα εξοικονομούσε σε 
κάθε γέμισμα 40€.

Έβρος: Νέα εβδομάδα, νέες 
αυξήσεις στις τιμές των καύσιμων   

ΜΕΣΑ ΣΕ 7 ΗΜΕΡΕΣ, ΌΙ ΤΙΜΕΣ 
ΕΚΤΌΞΕΥΤΗΚΑΝ ΤΌΣΌ ΣΤΗ 
ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΑΙ ΤΌ ΠΕΤΡΕΛΑΙΌ 
ΚΙΝΗΣΗΣ, ΌΣΌ ΚΑΙ ΣΤΌ ΠΕΤΡΕΛΑΙΌ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
                               
Πόσα θα κερδίσουν οι πολίτες αν 
ψηφιζόταν η τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ 
για την μείωση του Ειδικού Φόρου 
Κατανάλωσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, την Τετάρτη 

9 Φεβρουαρίου 2022 η μέση τιμή 
πανελλαδικά για ένα λίτρο αμόλυβδης 
(95 οκτ.) έφτασε τα 1,857 ευρώ, όταν 
ακριβώς ένα χρόνο πριν κόστιζε 1,505 

ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για αύξηση 23,4%!

Παρά την πρωτοφανή 
κρίση στην ενέργεια η 
κυβέρνηση Μητσοτάκη, 
απέρριψε ξανά την τρο-
πολογία ΣΥΡΙΖΑ, οπότε 
ο τομεάρχης Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων του 
ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ καταθέτει 
ερώτηση με θέμα: «Σε 
ιστορικό υψηλό η τιμή 
της βενζίνης στη χώρα – 
Να ληφθούν άμεσα μέ-
τρα για την αντιμετώπιση 
του φαινομένου με μεί-
ωση του ειδικού φόρου 
κατανάλωσης».

Info

Επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης κατέθεσε ο 
Τομεάρχης Ανάπτυξης της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμ-
μαχία Αλέξης Χαρίτσης επαναφέροντας το ζήτημα του ράλι που 
κάνει η τιμή της βενζίνης ταλανίζοντας εκατομμύρια πολίτες.

Ο βουλευτής της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης επισημαίνει:
•  Σε ιστορικό υψηλό φαίνεται να σταθεροποιείται η τιμή των 

υγρών καυσίμων τις τελευταίες ημέρες στη χώρα. Σύμφωνα με 
το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανά-
πτυξης & Επενδύσεων η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης (95 
οκτ.) άγγιξε τα 1,846€/l στις 6/2/2022, ξεπερνώντας το ιστορι-
κό ρεκόρ που είχε σημειωθεί στη χώρα μας τον Αύγουστο του 
2012 (1,838€/l).

•  Επιπλέον σε αρκετές περιοχές της χώρας η τιμή της βενζίνης 
ξεπερνάει τα 2€/l, ενώ αντίστοιχα σε εξαιρετικό υψηλό επίπεδο 
διαμορφώνονται το πετρέλαιο κίνησης, η αμόλυβδη βενζίνη (100 
οκτ.), το υγραέριο και το πετρέλαιο θέρμανσης.

•  Η αύξηση των τιμών των υγρών καυσίμων συμπαρασύρει 
σε αυξήσεις το σύνολο των μεταφορών και κατ’ επέκταση τη 
συντριπτική πλειονότητα προϊόντων και ειδών πρώτης ανάγκης.

•  Παράλληλα, μειώνει την ανταγωνιστικότητα των ελληνι-
κών επιχειρήσεων συγκριτικά με τις γειτονικές χώρες, όπου οι 
τιμές είναι σε χαμηλότερα επίπεδα, ενώ πλήττει και τον τουρισμό.

•  Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 17η θέση στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση στην τιμή της αμόλυβδης βενζίνης προ φόρων. Μετά την 

επιβολή των φόρων όμως ανεβαίνει στην 5η θέση.
•  Παρά το γεγονός αυτό, η Κυβέρνηση καταψήφισε τροπο-

λογία που κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 
για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ενεργειακών 
προϊόντων. Συγκεκριμένα με την τροπολογία  ζητούσαμε τη μεί-
ωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο φυσικό αέριο, 
την βενζίνη, στο πετρέλαιο κίνησης & θέρμανσης αλλά και στο 
φωτιστικό πετρέλαιο, στα κατώτατα όρια των συντελεστών του 
ΕΦΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

•  Η τροπολογία επανακατατέθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αυτές 
τις μέρες και καταψηφίστηκε εκ νέου από τη ΝΔ.

•  Την ίδια στιγμή στη χώρα σημειώνεται ιστορικό ρεκόρ 10ετί-
ας στον πληθωρισμό. Με τα προκαταρκτικά στοιχεία που ανα-
κοίνωσε η Eurostat, ο πληθωρισμός στη χώρα μας εκτινάσσε-
ται στο 5,5% για τον Ιανουάριο 2022, ξεπερνώντας πλέον τον 
ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
1.  Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί η Κυβέρνηση προ-

κειμένου να υπάρξει η αναγκαία ελάφρυνση των καταναλωτών, 
νοικοκυριών και επιχειρήσεων, από τις αυξήσεις στα υγρά καύ-
σιμα ώστε να διασφαλιστεί η κοινωνική συνοχή;

2.  Θα προχωρήσει άμεσα στη μείωση του ειδικού φόρου κα-
τανάλωσης για το φυσικό αέριο, την βενζίνη, το πετρέλαιο κίνη-
σης & θέρμανσης αλλά και το φωτιστικό πετρέλαιο;

Επιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ για το ράλι στην τιμή της βενζίνης - 
Ερώτηση Χαρίτση σε Γεωργιάδη
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Με μελανά γράμματα απο-
τυπώνεται η διαχείριση της 
πανδημίας του κορωνοϊού στη 
χώρα μας, αφού η Ελλάδα μα-
ζί με τη Βουλγαρία έχουν τον 
υψηλότερο αριθμό  θανάτων, 
με τα δεδομένα να καταγρά-
φουν βαρύ τίμημα σε ανθρώ-
πινες ζωές.

Η Ελλάδα από την αρχή της 
πανδημίας έχει φτάσει τους 
24.410 νεκρούς ενώ στους 
θανάτους ανά εκατομμύριο 
κατοίκους έχει 2360 νεκρούς, 
ξεπερνώντας ακόμα και την 
Βρετανία.

Σύμφωνα με το euroactiv 
στους παράγοντες πίσω από 
τον τραγικό απολογισμό των 
λόγω COVID θανάτων στη χώ-
ρα μας βρίσκεται το αποδεκα-
τισμένο σύστημα υγείας και 
η πολυετής οικονομική κρίση.

Το δημοσίευμα σημειώ-
νει ότι η κυβέρνηση στέκεται 
στο αφήγημα του γερασμέ-
νου πληθυσμού για να δικαι-
ολογήσει την τραγική πρωτιά. 
Παράλληλα όμως αναφέρε-
ται και στην έλλειψη προ-νο-
σοκομειακής φροντίδας αλλά 

και στην μη ισότιμη συμμετοχή 
του ιδιωτικού τομέα, τα οποία 
καταγγέλλει η αντιπολίτευση.

Το Euractiv σε σχετικό δη-
μοσίευμα  αναφέρεται πως 
ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη 
σημειώθηκε σημαντική μείω-
ση στα ποσοστά θνητότητας, 
Ελλάδα και Βουλγαρία κατέ-
γραψαν περισσότερους από 
2.300 θανάτους.

Με βάση τα στοιχεία που 
συνέλλεξαν ανταποκριτές του 
Euroactiv σε όλη την Ευρώ-
πη υποδηλώνουν ότι το ταχέ-
ως εγκεκριμένο εμβόλιο για 
τον COVID δεν συνιστά πανά-
κεια και είναι μεγάλος ο κίν-
δυνος να επισκιάσει τη συζή-
τηση μετά την πανδημία για 
την κατάσταση των συστημά-
των υγείας.

Η περίπτωση Ελλάδας, 
Βουλγαρίας

Σύμφωνα πάντα με το 
euroactiv στη βουλγαρική πε-
ρίπτωση, πηγές της ΕΕ απέδω-
σαν το υψηλό ποσοστό θνησι-
μότητας στα χαμηλά ποσοστά 
εμβολιασμού και στο κακό σύ-

στημα υγείας.
Σύμφωνα με επίσημα στοι-

χεία του ECDC, η Βουλγαρία 
έχει τη χειρότερη επίδοση στα 
ποσοστά εμβολιασμού με μό-
λις το 29,3% των ατόμων να 
έχουν εμβολιαστεί πλήρως και 
μόνο το 9,1% να έχει λάβει 
τρίτη δόση. Η Σόφια έχει μέγι-
στη χωρητικότητα 1.200 ΜΕΘ.

Αντίθετα, η γειτονική Ρου-
μανία κατέγραψε 1.273 θα-
νάτους τον Ιανουάριο και τα 
ποσοστά εμβολιασμού δεν εί-
ναι καλύτερα: Μόλις το 42% 
του πληθυσμού έχει εμβολια-
στεί ενώ το 8,2% έχει λάβει 
τρίτη δόση.

Στην περίπτωση της Ελλά-
δας, όμως, που ήταν μεταξύ 
των πρώτων χωρών που επέ-
βαλε lockdown, η Κομισιόν εί-
ναι προβληματισμένη, καθώς 
το 68,9% του συνολικού πλη-
θυσμού είναι πλήρως εμβο-

λιασμένο, ενώ το 45,4% των 
πολιτών έχει επίσης λάβει ανα-
μνηστική δόση.

Τι λέει η κυβέρνηση
Σύμφωνα με την κυβέρνη-

ση, ο υψηλός αριθμός θανά-
των αποδίδεται στη γήρανση 
του πληθυσμού. «Το 89% των 
θανάτων είναι ηλικίας άνω 
των 60 ετών και αφορούν 
άτομα με συννοσηρότητες», 
δήλωσε πρόσφατα η αναπλη-
ρώτρια υπουργός Υγείας Μί-
να Γκάγκα.

Τόνισε επίσης τον τρόπο 
με τον οποίο υπολογίζονται 
οι θάνατοι από τον COVID σε 
σύγκριση με την υπόλοιπη Ευ-
ρώπη.

«Για όποιον λόγο και να έρ-
θει ένας άνθρωπος στο νο-
σοκομείο, ακόμη και τροχαίο, 
για οποιονδήποτε λόγο, ένα 
έμφραγμα, εάν μετρηθεί στο 

νοσοκομείο που γίνονται rapid 
test για όλους και μπει στο νο-
σοκομείο και πάλι το μετρά-
με ως covid. Η αιτία εισόδου 
μπορεί να είναι διαφορετική 
αλλά μπαίνει σε θαλάμους 
covid και καταγράφεται ως 
covid, που πολύ πιθανό είναι 
κάποιο άλλο. Έχουμε, δηλαδή, 
ανθρώπους με καρκίνο τελι-
κού σταδίου, με αιματολογικά 
νοσήματα, είναι ο τρόπος που 
μετράμε λίγο διαφορετικός. 
Θεωρούμε ότι αυτός είναι ο 
σωστός τρόπος».

Κυβερνητική πηγή είπε στο 
EURACTIV ότι η παραλλαγή 
Δέλτα – η οποία είναι πιο θα-
νατηφόρα – δημιουργεί ακό-
μη πολύ σοβαρά προβλήματα 
και έχει προκαλέσει σοβαρό 
πλήγμα στο σύστημα υγείας.

«Η παραλλαγή Δέλτα επι-
μένει […] και αυτό δημιουρ-
γεί πολλά προβλήματα», είπε 

κυβερνητική πηγή, προσθέτο-
ντας ότι τα άτομα που έχουν 
μολυνθεί από την Δέλτα μπο-
ρεί να παραμείνουν για μήνες 
σε ΜΕΘ ενώ οι εισαγωγές με 
Όμικρον είναι λίγες.

Η ίδια πηγή είπε ότι προς 
τα τέλη Φεβρουαρίου το δη-
μόσιο σύστημα υγείας ανα-
μένεται να «πάρει μια ανάσα» 
καθώς αναμένουμε μικρότερο 
αριθμό θανάτων.

Πηγές στις Βρυξέλλες ανέ-
φεραν στο EURACTIV ότι η 
κακή κατάσταση του συστή-
ματος υγείας στην Ελλάδα δεν 
είναι κάτι καινούριο και συνι-
στά αποτέλεσμα πολλών ετών 
λιτότητας και σφικτής δημοσι-
ονομικής πολιτικής.

Οι Έλληνες οδηγήθηκαν σε 
κακές διατροφικές συνήθειες 
έως και σε ελλιπή πρόσβαση 
σε κακές υποδομές υγείας.

Επίσης, οι ίδιες πηγές ανέ-
φεραν ότι προγράμματα προ-
συμπτωματικού ελέγχου που 
εφαρμόζονται σε άλλες ευρω-
παϊκές χώρες, στη χώρα μας, 
ενώ έχουν νομοθετηθεί (πρό-
γραμμα Απόστολος Δοξιάδης), 
δεν εφαρμόζονται.

Ωστόσο, ανεπιβεβαίωτες 
πληροφορίες της EURACTIV 
αναφέρουν ότι η ηγεσία του 
υπουργείου υγείας αναμέ-
νεται να καταθέσει σύντομα 
νομοσχέδιο για την ενίσχυση 
της πρωτοβάθμιας φροντίδας 
υγείας.

Παράλληλα, η πρωτοβου-
λία Πλεύρη-Πιερρακάκη για τη 
δημιουργία ηλεκτρονικού φα-
κέλου ασθενή θεωρείται κίνη-
ση προς τη σωστή κατεύθυν-
ση εφόσον υλοποιηθεί στην 
πράξη.

Euractiv: Θλιβερή πρωτιά για Ελλάδα και 
Βουλγαρία στους θανάτους από COVID

ΠΑΡΑ ΤΌ ΥΨΗΛΌ ΠΌΣΌΣΤΌ 
ΕΜΒΌΛΙΑΣΜΌΥ Η ΕΛΛΑΔΑ 
ΠΛΗΡΏΝΕΙ ΒΑΡΥ ΤΙΜΗΜΑ 
ΣΕ ΝΕΚΡΌΥΣ ΛΌΓΏ ΤΌΥ 
ΑΠΌΔΥΝΑΜΏΜΕΝΌΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΌΣ ΥΓΕΙΑΣ, 
ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΌ ΔΗΜΌΣΙΕΥΜΑ         

Πώς απαντά η κυβέρνηση, πώς εξηγει 
τον μεγάλο αριθμό θανάτων

Υπάρχουν επαναμολύνσεις 
της Όμικρον και σε σχέση με 
προηγούμενα στελέχη είναι 
πολύ πιο συχνό αυτό το φαι-
νόμενο ακόμη και μετά την 
τρίτη δόση του εμβολίου, 
σύμφωνα με όσα αναφέρει 
το news4health.gr.

Είναι περίπου 5 φορές πιο 
συχνή η επαναμόλυνση με την 
Όμικρον από ότι ήταν με τη 
Δέλτα, σημείωσε ο κ. Γώγος. 
«Ο εμβολιασμός με τρίτη δό-
ση προστατεύει σε ένα βαθ-
μό αλλά όχι στο ποσοστό που 
προστάτευε παλιότερα. Ο ιός 
αυτός έχει δυστυχώς μία ανο-
σιακή διαφυγή» σχολίασε χα-

ρακτηριστικά σήμερα στο ρα-
διόφωνο του ΣΚΑΙ.

Προς Μάρτιο η άρση 
μέτρων 

Ο κ. Γώγος πρόσθεσε, πά-
ντως, ότι η τρίτη δόση κρα-
τάει την προστασία έναντι 
της σοβαρής νόσου σε ποσο-
στά πολύ υψηλά – από 88% 
έως 95%. Για μία στρατηγι-
κή άρσης των μέτρων προς 
τον Μάρτιο αν όλα πάνε κα-
λά, έκανε λόγο ο καθηγητής 
παθολογίας και λοιμωξιολο-
γίας. Παράλληλα, εξέφρασε 
την απαισιοδοξία του για την 
πραγματοποίηση αποκριάτι-

κων εκδηλώσεων με μεγάλη 
κοσμοσυρροή.

Πρόσθεσε, πάντως, ότι έγι-
νε μία συζήτηση στην Επιτρο-
πή για τη διεξαγωγή κάποιων 
δρώμενων χαμηλού κινδύνου 

με κατάλληλη επιτήρηση. «Ελ-
πίζω κάποιες δραστηριότητες 
κυρίως πολιτιστικού ενδιαφέ-
ροντος να μπορέσουν να γί-
νουν» σχολίασε.

O κ. Γώγος τόνισε ότι σι-

γά σιγά θα γίνει συζήτηση και 
για την αύξηση της χωρητικό-
τητας στα γήπεδα. «Πιστεύω 
ότι και εκεί θα μπορέσουμε να 
δώσουμε ένα πράσινο φως 
για μεγαλύτερο αριθμό φι-

λάθλων στα γήπεδα. Θα το 
δούμε σε μία πιο κατάλληλη 
ευκαιρία».

«Αν δεν είχαμε την 
Όμικρον, θα ήμασταν 
πολύ καλύτερα»

Σχετικά με την κατάσταση 
στο ΕΣΥ, ο κ. Γώγος υποστή-
ριξε ότι αυτή τη στιγμή πιέ-
ζονται ακόμη τα νοσοκομεία. 
Πρόσθεσε ότι έχουμε βελτίω-
ση αλλά δεν είμαστε στο ση-
μείο που θα μπορέσουμε να 
επιστρέψουμε στην κανονικό-
τητα. Το Rt αρχίζει και κατε-
βαίνει λίγο κάτω από το 1 και 
παρατηρείται μία μικρή ύφεση.

«Αν δεν είχαμε την Όμι-
κρον θα ήμασταν πολύ καλύ-
τερα. Η Όμικρον πολλαπλασί-
ασε τα κρούσματα αλλά έφερε 
ένα πιο ήσυχο στέλεχος. Αυτό 
έφερε μεγάλη διασπορά αλλά 
δεν οδήγησε σε πολλούς θα-
νάτους και βαριές νοσηλείες» 
κατέληξε ο καθηγητής.

Μετάλλαξη Όμικρον: Πολύ πιο συχνές 
οι επαναμολύνσεις ακόμα και με 3η δόση
«Οι επαναμολύνσεις με Όμικρον 
είναι πολύ περισσότερες σε σχέση με 
παλιότερα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο 
καθηγητής παθολογίας και λοιμωξιολογίας 
Χαράλαμπος Γώγος.
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Τη Γενική πρόξενο και 
διευθύντρια του Γαλλι-
κού ινστιτούτου Θεσ-
σαλονίκης, κ.Sandrine 
Mouchet, υποδέχτηκε 
το Δ.Σ. του Συλλόγου 
Ελληνογαλλικής Φιλί-
ας “το Σπίτι της Αντου-
ανέττας” την Τρίτη 8 
Φεβρουαρίου. Στη συ-
νάντηση παραβρέθηκαν 
η επίτιμη πρόξενος Γαλ-
λίας για την Αν. Μακε-
δονία κ Θράκη, κ.Δου-
λάμη Μ. καθώς και η 
καθηγήτρια γαλλικών 
στο Δ.Π.Θ. κ. Τ. Μαυ-

ρομαρά.
Η κ.Mouchet είχε την ευ-

καιρία να ενημερωθεί εκτενώς 
για την πλούσια πολιτιστική και 
εκπαιδευτική δράση του Συλ-
λόγου, εδώ και χρόνια, στην 
πόλη της Αλεξανδρούπολης. 
Τρία πρωινά εκπαιδευτικά προ-
γράμματα,τα οποία αποτελούν 
πόλο έλξης για μαθητές δημο-
τικού, δημιουργικά εργαστήρια 
για μικρά παιδιά κάθε Σάββα-
το, παρουσιάσεις βιβλίων, γαλ-
λόφωνη δανειστική βιβλιοθήκη 
είναι λίγες μόνο από τις δρά-
σεις του Συλλόγου.

Να μην παραλειφθεί η ανα-

φορά στη συνδιοργάνωση με 
την Κ.Λ.Α. του φεστιβάλ γαλ-
λικών ταινιών για σειρά ετών. 
Επιπλέον, σημαντική δράση 
αποτελεί η υποδοχή Γαλλίδας 
μεταπτυχιακής φοιτήτριας κά-
θε χρόνο, σε συνεργασία με 
τη Συντονίστρια Εκπαιδευτι-
κού Έργου Γαλλικής Γλώσσας 
ΑΜΘ κ.Ευφημία Μαυρομμάτη 
και υπό την επιστημονική της 
καθοδήγηση. Η Γαλλίδα φοιτή-
τρια παρεμβαίνει στα προγράμ-
ματα του Συλλόγου,καθώς κ 
στις γαλλόφωνες τάξεις των 
σχολείων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

με ειδική άδεια από το Υπουρ-
γείο Παιδείας.

 Σαφώς, κάποια από τα προ-
γράμματα, έχουν ανασταλεί 
λόγω πρωτοκόλλου covid,αλ-
λά μόλις επιτραπεί θα επανα-
κάμψουν.

Η πρόξενος άκουσε με εν-
θουσιασμό κάθε λεπτομέρεια 
για τη δράση του Συλλόγου και 
υποσχέθηκε κάθε δυνατή υπο-
στήριξη. Η αγάπη για τη γαλ-
λική γλώσσα κ τον πολιτισμό 
και ο εθελοντισμός των μελών 
του Συλλόγου, κρατούν ενεργό 
κ γεμάτο ζωή κ παιδικές φω-
νές το Σπίτι της Αντουανέττας!

ΡΕΠΟΡΤΑΖ  9

Η Γαλλική εκπαίδευση και κουλτούρα 
πρωταγωνιστούν στην Αλεξανδρούπολη

ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΌΞΕΝΌ ΚΑΙ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΌΥ ΓΑΛΛΙΚΌΥ 
ΙΝΣΤΙΤΌΥΤΌΥ ΘΕΣΣΑΛΌΝΙΚΗΣ, 
ΥΠΌΔΕΧΤΗΚΕ ΤΌ Δ.Σ. ΤΌΥ ΣΥΛΛΌΓΌΥ 
ΕΛΛΗΝΌΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ “ΤΌ ΣΠΙΤΙ 
ΤΗΣ ΑΝΤΌΥΑΝΕΤΤΑΣ”        

Η κ.Mouchet είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί 
εκτενώς για την πλούσια πολιτιστική και 
εκπαιδευτική δράση του Συλλόγου, εδώ και χρόνια, 
στην πόλη  

Διαδικτυακή επίσκεψη στην 
Αλεξανδρούπολη πραγματο-
ποίησαν το χρονικό διάστημα 
24-27 Ιανουαρίου 2022 εκπαι-
δευτικοί και μαθητές από Ιτα-
λία, Ισπανία, Ρουμανία, Τουρ-
κία και Πορτογαλία 
στο πλαίσιο του προ-
γράμματος Erasmus+ 
( 2 0 1 9 - 1 - I T 0 2 -
KA229-062133_1) 
με τίτλο “CIAK! 
(Cinema, animazioni 
internazionali  e 
bambini!)”.

Η παιδαγωγική ομά-
δα εκπαιδευτικών του 
σχολείου, αποτελού-
μενη από τις Καρα-
γιάννη Μαρία, Κου-
γιουρούκη Αγγελική, 
Καπόγλου Βαλεντίνα, 
Καραβοκύρη Βιργινία, 
Καφετζή Άθη, Παπαδά-

κη Χρήστο και τη διευθύντρια 
του Σχολείου κυρία Αντιόπη 
Ελένη Τεμπρίδου παρουσίασαν 
στους συνεργάτες εκπαιδευ-
τικούς και τους μαθητές τους 
μία πληθώρα εργαστηρίων επι-

κεντρωμένων στη δημιουργία 
spot για τον κινηματογράφο. 
Συγκεκριμένα:

Κατά τη διάρκεια της διαδι-
κτυακής επίσκεψης  οι εταίροι 
είχαν την ευκαιρία:

• να ενημερωθούν για το 
εκπαιδευτικό σύστημα της Ελ-
λάδας και να γίνουν κοινω-
νοί της λειτουργίας του 1ου 
Πειραματικού Δημοτικού σχο-
λείου Αλεξανδρούπολης από 
την εκπαιδευτικό Καραβοκύ-
ρη Βιργινία,

• να επιμορφωθούν μέσα 

από διαδραστικά εργαστήρια 
στη χρήση της μουσικής στον 
κινηματογράφο από την εκ-
παιδευτικό Καραγιάννη Μαρία, 
στη συγγραφή storyboard για 
τη δημιουργία των spot από 
την εκπαιδευτικό Κουγιουρού-
κη Αγγελική, στη δημιουργία 
καναλιού στο YouTube από την 
εκπαιδευτικό Καπόγλου Βαλε-
ντίνα, στον τρόπο λειτουργίας 
ομίλου θεάτρου που εμπλέκει 
τον κινηματογράφο από την 
εκπαιδευτικό Καφετζή Άθη,

• να παρακολουθήσουν 

εξωτερικούς συνεργάτες σε 
επιμορφωτικά εργαστήρια για 
τη δημιουργία spot από τον κ. 
Καραφυλλίδη Βασίλη και την 
ψηφιακή ασφάλεια από τον κ. 
Καλτσίδη Χρήστο,

• να περιηγηθούν διαδικτυ-
ακά στο Εθνολογικό Μουσείο 
Θράκης προκειμένου να δουν 
το δικό του παράδειγμα στην 
προβολή του μουσείου μέσω 
spot,

• να περιηγηθούν διαδι-
κτυακά στο Ιστορικό Μουσείο 
Αλεξανδρούπολης και να μά-

θουν την ιστορία της πόλης, 
την οποία δεν μπόρεσαν να 
επισκεφθούν δια ζώσης.

Ήταν μια αξέχαστη εμπειρία, 
γιατί πέρα από την ανταλλα-
γή γνώσεων και εμπειριών, η 
διαδικτυακή αυτή συνάντηση 
έδωσε την ευκαιρία σε εκπαι-
δευτικούς και μαθητές να προ-
βάλλουν σημαντικά στοιχεία 
του φετινού ετήσιου θέματος 
του eTwinning, όπως η συμπε-
ριληπτική εκπαίδευση, ο ψηφι-
ακός μετασχηματισμός, η καλ-
λιέργεια των δεξιοτήτων των 

μαθητών, ώστε να γίνουν 
κριτικά σκεπτόμενοι αυ-
ριανοί πολίτες.

Οι εργασίες της συ-
νάντησης ολοκληρώθη-
καν με συζήτηση των 
συμμετεχόντων στο έρ-
γο εκπαιδευτικών  πάνω 
σε θέματα που αφορούν 
την 7η τέχνη και τη λή-
ψη κοινών αποφάσεων 
για τα επόμενα βήματα 
του έργου που εμπλέκει 
μαθητές και εκπαιδευτι-
κούς σε δραστηριότητες 
οι οποίες καλύπτουν ένα 
ευρύ φάσμα της κινημα-
τογραφικής τέχνης.

Το 1ο Πειραματικό Αλεξανδρούπολης φιλοξενεί 
διαδικτυακά το πρόγραμμα “Erasmus CIAK” 
Εκπαιδευτικοί και μαθητές από Ιταλία, 
Ισπανία, Ρουμανία, Τουρκία και Πορτογαλία 
φιλοξενήθηκαν διαδικτυακά στο σχολείο  
σε πρόγραμμα για δημιουργία σποτ για τον 
κινηματογράφο
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Η 
Τρίτη ηλικία, είναι η αρχή μιας και-
νούργιας περιόδου ζωής του αν-
θρώπου.

Στη χώρα μας τα πράγματα είναι 
κάπως διαφορετικά. Εμείς οι Έλλη-
νες βιώνουμε ακόμη την Τρίτη ηλι-

κία στη … σωστή της διάσταση …, τα γεράματα, 
βρίσκοντας τα … ΚΑΠΗ δυστυχώς να είναι η πιο 
ιδανική λύση, αν και θα μπορούσαν να λειτουργή-
σουν καλύτερα αν λάμβαναν μέρος σ’ αυτά και οι 
νέοι, ώστε να μη … γκετοποιούνται.

Η ζωή δεν τελειώνει στη σύνταξη, ούτε και πως 
αρχίζει στα … εξήντα πέντε.

Η στιγμή της σύνταξης σημαίνει πως αρχίζει 
μία άλλη περίοδος ζωής, σημαίνει την έναρξη της 
περιόδου της Τρίτης ηλικίας και όχι πως η ζωή τε-
λειώνει με τη σύνταξη.

Δεν είναι κανείς στο «περιθώριο». 
Μπορεί και προσφέρει πολλά ο 
άνθρωπος της Τρίτης ηλικίας 
με εθελοντική εργασία. Όλοι 
αυτοί οι άνθρωποι είναι «Τα-
μεία γνώσεων».

Καμία μοντέρνα μηχανή 
δεν μπορεί να υποκαταστή-
σει τον πατροπαράδοτο ρόλο 
του παπ-πού και της γιαγιάς.

* * *
Χωρίς σωστή αντιπολίτευση, δεν 

υπάρχει και σωστή κυβέρνηση.
Ένας δρομέας όταν τρέχει μό-

νος του στο γήπεδο, σίγουρα και 
δεν μπορεί να κάνει ρεκόρ … Δεν 
υπάρχει δράση αν δεν υπάρχει 
αντίδραση.

Πρέπει, από πλευράς ουσίας, να υπάρχει κριτι-
κή και έλεγχος, ώστε η πολιτική ζωή να μην υ-πο-
στεί τις συνέπειες των αλυσιδωτών σκανδάλων!

* * *
Οι Έλληνες σίγουρα και πληρώνουν φόρους, 

απλώς δεν πληρώνουν όλοι. Φοροδιαφεύγουν 
… οι έχοντες!Φόρους πληρώνουν οι συντα-
ξιούχοι, οι μισθωτοί και οι άνεργοι!

Φοροφυγάδες είναι όλοι αυτοί που φο-
ροδιαφεύγουν ή φοροφυγάς είναι ο νόμος 
που δεν τους συλλαμβάνει και τους κάνει 
παράνομους;

Φορολογική δικαιοσύνη δεν υπάρχει.Τη 
νύφη την πληρώνουν τα κορόιδα, που είναι 
οι πραγματικοί στυλοβάτες της οικονομίας 
και οι αιμοδότες του φορολογικού μας συ-
στήματος.

Στα λόγια είμαστε αριστεροί και στην πρά-
ξη δεξιοί! Ψηφίζουμε δεξιά και απεργούμε 
αρι-στερά.

* * *
Όταν δεν έχεις μυαλό, έχεις «ποδάρια», το ίδιο 

και στην πολιτική … Όταν δεν προχωράς σε διαρ-
θρωτικές αλλαγές,τα χαράτσια θα πηγαινοέρχονται! 

Η φορολογία και στην κατοχή των ακινήτων, που 
πρέπει να περιορισθεί δραστικά, ώστε και οι ιδιο-
κτήτες να αναπνεύσουν, αλλά και να ζωντανέψει 
η κτηματαγορά που έχει ήδη παραλύσει.

Περισσότερες μεταρρυθμίσεις με λιγότερα χα-
ράτσια… Δεν ζούμε σε κενό αέρος …

* * *
Οι βουλευτές στο σύνολό τους σχεδόν αντί να 

ψηφίζουν στη Βουλή των Ελλήνων κατά συνεί-
δηση, που συνείδηση σημαίνει Δημοκρατία, ψη-
φίζουν κατ’ εντολή και κατά διαταγή για χάρη του 
κομματικού συμφέροντος: Ναι σε όλα !!!

Τώρα θα μου πείτε: Τί προσφέρουν οι βουλευ-
τές στη Βουλή όταν η Βουλή των Ελλήνων είναι 
άδεια τις περισσότερες φορές; Η παρουσία τους 
είναι περιττή, μιας και οι βουλευτές έχουν αποδε-
χθεί το ρόλο του αρνιού και θεωρούν το κόμμα 
τους μαντρί, που έξω από αυτό το τρώει ο λύκος 
κατά τον αείμνηστο Αβέρωφ.

* * *

Για την οικονομική κρίση στη χώρα μας, η δια-
φθοράέχει παίξει σημαντικό και καθοριστικό ρόλο.

Η διαφθορά αφορά όλα τα στελέχη των 
κομμάτων. Να αντιμετωπίζονται τα φαινόμε-
να διαφθοράς ανεξαρτήτως θέσης και κομμα-
τικής προέλευσης του εμπλεκομένου.

Όχι στον στρουθοκαμηλισμό του πολιτι-
κού συστήματος σε οποιαδήποτε μορφή δι-
ασποράς.

* * *
Η αύξηση των φορολογικών βαρών και των 

ασφαλιστικών εισφορών αποσυντονίζει την πα-
ραγωγική προσπάθεια και λειτουργεί σαν οικονο-
μικό αντίμετρο.

Πολλές επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας πη-
γαίνουν στη Βουλγαρία για να επιβιώσουν και να 
γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Πολλοί επιτυχημένοι 

επαγγελματίες δεν ενδιαφέρονται να αυ-
ξήσουν το εισόδημά τους, γνωρίζοντας 

ότι το μεγαλύτερο μέρος από αυτό θα 
καταλήξει στο Δημόσιο και τα πα-
ρακλάδια του.

Η φορομπηχτική στρέφεται 
ακόμη και κατά της εστίασης και 
του τουρισμού, που τα τελευταία 
χρόνια προσφέρουν πολύτιμες 

«ανάσες» στην ελληνική οικονο-
μία και την κοινωνία. Η αύξηση των 

καταναλωτικών φόρων έχει αυξήσει 
την ακρίβεια σε περίοδο μεγάλης μείω-

σης του διαθέσιμου εισο-δήματος 
και στα νοικοκυριά. Αποτέλεσμα, οι 
τιμές των τροφίμων στη χώρα μας 
να είναι αρκετά πάνω από τον Ευ-
ρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ το κατά κε-

φαλήν ΑΕΠ στη χώρα μας έχει πέσει κάτω από το 
70% του Ευρωπαϊκού μέσου όρου.

* * *
Το αυτοκίνητο σήμερα έχει γίνει απαραίτητο 

συμπλήρωμα στη ζωή μας. Τα αυτοκίνητα αυξά-
νονται, τα πάρκινγκ μειώνονται…

Το κυκλοφοριακό χάος δεν λύνεται με 
αστυνομικά μέτρα και με προτάσεις ανθρώ-
πων που ο δήμος κατά καιρούς έχει εκπονή-
σει μελέτες για συγκεκριμένες περιοχές, που 
καμία δεν υιοθετή-θηκε ώστε να λυθεί απο-
τελεσματικά το πρόβλημα στάθμευσης και να 
απαλύνει το κυκλοφοριακό …

* * *
Η παιδεραστία είναι ένα τεράστιο παγκόσμιο 

θέμα το οποίο συγκλονίζει και τη χώρα μας, αν και 
δεν είναι η πρώτη φορά που βιώνουμε μέσα από τα 
τηλεοπτικά κανάλια και τα δημοσιεύματα του Τύπου 
περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Συνήθως τα «θύματα» που πέφτουν στα «δί-
χτυα» των παιδεραστών τις περισσότερες φορές 
προέρχονται από το οικογενειακό ή φιλικό περι-
βάλλον.

Δυστυχώς στη χώρα μας ο βιασμός ανηλίκων 
είναι αθέατος, γιατί τα «θύματα» δεν έχουν το 
κουράγιο να αποκαλύψουν το «έγκλημα της παι-
δεραστίας» στο οικογενειακό τους περιβάλλον, με 
αποτέλεσμα οι δράστες σ’ αυτές τις περιπτώσεις 
να παραμένουν ατιμώρητοι με την ένοχη σιωπή 
και ψυχική συνδρομή εκείνων που επέλεξαν να 
μην τους καταγγείλουν στις δικαστικές αρχές και 
στη Δι-καιοσύνη.

Από τις υποθέσεις βιασμών ανηλίκων,που βρή-
καν το κουράγιο να αποκαλύψουν την αλήθεια και 
που αναφέρθηκαν στα αστυνομικά τμήματα ολό-
κληρης της χώρας, προκύπτει ότι:Ο μεγαλύτερος 
αριθμός θυμάτων, είναι κορίτσια και φθάνει το 
87% και τα αγόρια το 12,7%.

Όσο για τους δράστες το 36% προέρχεται από 
το συγγενικό ή φιλικό περιβάλλον.

Πρέπει να … συνειδητοποιήσουμε πως δεν 
υπάρχει ούτε πρόκειται ποτέ να υπάρξει περι-βάλ-
λον χωρίς κινδύνους.

ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ 
ΧΑΒΙΑΡΑ

Σχόλια και γεγονότα

Με αλάτι και πιπέρι

Γνώμη

Η επιτυχημένη παρέμβαση της 
επιστήμης στην πανδημία

Π
ολλά είναι τα δι-
λήμματα, ηθικά 
και άλλα, που γέν-
νησε ο κορωνοϊ-
ός και η πανδημία 
της COVID-19 στην 

κοινωνία. Είναι αξιοσημείωτο 
όμως ότι στο θέμα του κορωνο-
ϊού και της πανδημίας δεν υπάρ-
χουν και δεν υπήρξαν ουσιαστικά 
διλλήματα και διχογνωμίες μετα-
ξύ των επιστημόνων. Οι επιστή-
μονες είχαν και έχουν εντυπω-
σιακή επιτυχία έχοντας επιδείξει 
ασυνήθιστη ομοψυχία. Κινήθηκαν 
γρήγορα για να αποκαλύψουν τη 
δομή και της ιδιότητες του ιού, 
ανακάλυψαν, ανέπτυ-
ξαν και έθεσαν γρή-
γορα στην υπηρε-
σία της κοινωνίας 
αποτελεσματικά 
και ασφαλή εμ-
βόλια, βρήκαν 
τρόπους να τα 
παράγουν σε 
τεράστιες πο-
σότητες και να 
τα διακινήσουν σε 
όλο τον κόσμο. 

Διαφορετικές 
και ανταγωνί-
στριες εταιρείες 
συνεργάστηκαν 
άψογα για τον 
κοινό σκοπό. Όταν 
η Merck σταμάτησε την ανάπτυξη 
του δικού της πειραματικού εμβο-
λίου καθώς τα αρχικά αποτελέσμα-
τα των κλινικών μελετών δεν ήταν 
ενθαρρυντικά, παραχώρησε κάποια 
από τα δικά της εργοστάσια παρα-
γωγής εμβολίων στην Pfizer για να 
παράγει μεγαλύτερες ποσότητες 
από το δικό της, πολύ πετυχημέ-
νο εμβόλιο. Πολλές φαρμακευτι-
κές εταιρείες έχουν παραχωρήσει 
τα εργοστάσιά τους παραγωγής 
εμβολίων για την παραγωγή ων 
εμβολίων που κυκλοφορούν από 
άλλες εταιρείες. 

Πέρα από τα εμβόλια, οι επιστή-
μονες ανακάλυψαν φάρμακα που 
βοηθάνε τόσο τους ασθενείς με 
προχωρημένη COVID 19 να απο-
φύγουν το θάνατο αλλά και άλλα 
που όταν χορηγηθούν νωρίς παρε-
μποδίζουν την επιδείνωση της νό-
σου. Ένα από αυτά, το πολυαναμε-
νόμενο και στην Ελλάδα paxlovid 
της Pfizer, αποτελεί συνδυασμό 
μιας νέας αντιιϊκης ουσίας (νιρμα-
τρελβίρη) με μια παλαιότερη (ριτο-
ναβίρη), άλλης εταιρείας. Άλλο ένα 
λαμπρό παράδειγμα συνεργασίας 
των επιστημόνων.

Αλλά και στον τομέα τη επικοι-
νωνίας η επιστήμη έχει δώσει ξε-
κάθαρες, σαφείς απαντήσεις με 
πειστικό τρόπο. Οι επιστήμονες τα 
έχουν πάει πολύ καλά. Ποτέ άλλο-
τε τόσοι πολλοί επιστήμονες πα-
γκοσμίως (αλλά και στην Ελλάδα 
ιδιαίτερα) δεν έκαναν τόσο μεγά-
λη προσπάθεια να ενημερώσουν 
τον κόσμο για τον κορωνοϊό, την 

πανδημία, τα μέτρα προστασίας, 
την COVID-19, τα εμβόλια, τα μο-
νοκλωνικά αντισώματα και τώρα 
και τα από του στόματος αντιιϊ-
κα φάρμακα. Οι επιστήμονες για 
πρώτη φορά τόσο μαζικά βγήκαν 
από το καβούκι τους και ανοίχτη-
καν με ειλικρίνεια προς της κοι-
νωνία και νομίζω ότι σε μεγάλο 
βαθμό κέρδισαν το στοίχημα και 
τη μάχη της υπεύθυνης ενημέρω-
σης και περιθωριοποίησαν τους 
αντιεμβολιαστές και άλλους ψευ-
δοεπιστήμονες. 

Όμως η μετάδοση του μηνύμα-
τος έμεινε ημιτελής. Οι ελάχιστες 
και ευτελείς σε ουσία και κύρος 

παραφωνίες από «επιστήμο-
νες» δεν επαρκούν για 

να εξηγήσουν την μι-
κρή αλλά καθοριστι-
κή (και ενίοτε θανα-
τηφόρα) επίδραση 
των αντιεπιστημο-
νικών θεωριών που 
έχουν ως μοναδικό 

στόχο να ξυπνήσουν 
το φόβο και την αμ-

φιβολία μέσα στο μέσο 
άνθρωπο και να σιγάσουν 

τη λογική και την ευ-
θυκρισία του. Η με-
τάδοση του αξιόπι-
στου επιστημονικού 
μηνύματος αραιώνει 
και συχνά πνίγεται 

μέσα στον κυκεώνα της ενημέρω-
σης που μας πλημυρίζει. Οι πομποί 
μετάδοσης είναι άπειροι και ο μέ-
σος άνθρωπος καταλήγει να ενη-
μερώνεται τυχαία. Ο έλεγχος της 
αξιοπιστίας των ειδήσεων και των 
μέσων που τις μεταφέρουν είναι 
πλέον σχεδόν αδύνατος. Τα διάφο-
ρα fake news, οι διάφορες αστείες 
(αν δεν είχαν τραγικά αποτελέσμα-
τα) ψευδοεπιστημονικοφανείς θε-
ωρίες αποκτούν στα ανεκπαίδευτα 
μάτια κάποιων μεγαλύτερη βαρύ-
τητα από την κανονική επιστήμη. 
Το ενδιάμεσο φίλτρο του ενημερω-
μένου, υπεύθυνου και σοβαρού δη-
μοσιογράφου που προστάτευε τον 
κόσμο από τον οχετό των άχρη-
στων και τοξικών θεωριών και των 
επινοημένων δεδομένων έχει γίνει 
είδος πολυτελείας και έχει περιο-
ριστεί σε λίγα μόνο ΜΜΕ. 

Η επιστήμη λοιπόν τα έχει πά-
ει πολύ καλά. Όμως η κοινωνία 
έχει σε κάποιο βαθμό αποτύχει μέ-
χρι τώρα να μετουσιώσει τις επι-
τυχίες και την υπεύθυνη στάση 
των επιστημόνων σε μια συνεκτι-
κή προσέγγιση της πανδημίας και 
των μέσων που έχουμε για να την 
αντιμετωπίσουμε. Μια τέτοια προ-
σέγγιση, που θα μας βγάλει από 
τον δύσβατο δρόμο όπου έχουμε 
βρεθεί εδώ και σχεδόν δυο χρό-
νια, παραμένει τώρα απαραίτητη 
όσο ποτέ. Πρέπει όλοι μας να προ-
σπαθήσουμε λίγο ακόμα, λίγο πε-
ρισσότερο.
Δημοσιεύτηκε στα ΝΕΑ

TOY ΒΑΓΓΕΛΗ 
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΔΠΘ
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Την απογοήτευσή της εξέ-
φρασε η Γενική Συνομοσπον-
δία Επαγγελματιών Βιοτεχνών 
και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕ-
ΒΕΕ) μετά τα μέτρα στήριξης 
που ανακοίνωσε η κυβέρνηση 
Μητσοτάκη για παροχή επιδο-
τήσεων σε ρεύμα και φυσικό 
αέριο. Όπως τονίζει η ΓΣΕΒΕΕ, 
τα μέτρα υπολείπονται σημα-
ντικά σε σχέση με τις ανάγκες 
επιχειρήσεων και νοικοκυριών.

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρ-
νηση ανακοίνωσε επιδότηση 
ύψους 65 ευρώ ανά μεγαβα-
τώρα για επαγγελματικά, βιο-
μηχανικά, κ.α. τιμολόγια, ενώ 
για την οικιακή χρήση, η επι-
δότηση είναι μειωμένη σε σχέ-
ση με τον Δεκέμβριο η μείωση 
στην επιδότηση είναι 10,5 ευ-
ρώ καθώς είχε προσδιοριστεί 
στα 49,5 ευρώ για ένα μέσο 
νοικοκυριό. Όσον αφορά τη  
χρήση φυσικού αερίου επιδο-
τείται με 20 ευρώ ανά θερμική 
μεγαβατώρα για τους επαγ-
γελματίες καταναλωτές και τα 

νοικοκυριά.
Η ΓΣΕΒΕΕ υπογραμμίζει 

«η επιδότηση δεν προστατεύ-
ει πλήρως τους επαγγελματίες 
που καλούνται να μετακυλή-
σουν τις αυξήσεις στους κατα-
ναλωτές ή να περιορίσουν έτι 
περαιτέρω το εισόδημά τους, 
απορροφώντας οι ίδιοι τα νέα 
κόστη. Έτσι όμως οδηγούνται 
στη φτωχοποίηση!».

Η ΓΣΕΒΕΕ καλεί παράλληλα 
την κυβέρνηση να μειώσει την 
έμμεση και άμεση φορολογία 
που βαραίνει τα καύσιμα. «Η 
διαμόρφωσή τους ως ποσο-
στό επί της τιμής επιτρέπει την 
μείωση των φόρων ως ποσο-
στό χωρίς να θιγούν τα δημό-
σια έσοδα».

Αναλυτικά η ανακοίνωση 
της ΓΣΕΒΕΕ:

Με αφορμή τις σημερινές 
εξαγγελίες της κυβέρνησης, 
για παροχή επιδοτήσεων σε 
ρεύμα και φυσικό αέριο, η Γενι-
κή Συνομοσπονδία Επαγγελμα-

τιών Βιοτεχνών και Εμπόρων 
Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) επισημαί-
νει ότι τα μέτρα  στήριξης που 
ανακοίνωσε ο υπουργός Ενέρ-
γειας και Περιβάλλοντος κ. Κ 
Σκρέκας υπολείπονται σημα-
ντικά, του αυξημένου ενεργει-
ακού κόστους που καλούνται 
να πληρώσουν επιχειρήσεις και 
νοικοκυριά.

Τα μέτρα της κυβέρνησης 
για τον μήνα Φεβρουάριο εί-
ναι μειωμένα όσον αφορά τις 
επιδοτήσεις του Ιανουαρίου κι 
ακόμη περισσότερο μειωμένα 
σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 
2021, παρότι από μήνα σε μή-
να οι λογαριασμοί  συνεχώς 
αυξάνονται.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε 
επιδότηση ύψους 65 ευρώ ανά 
μεγαβατώρα για επαγγελματι-
κά, βιομηχανικά, κ.α. τιμολόγια, 
ενώ για τα οικιακά επιδότηση 
150 ευρώ ανά μεγαβατώρα 
για τις πρώτες 150 κιλοβατώ-
ρες και 110 ευρώ για τις επό-
μενες 150 κιλοβατώρες κατα-
νάλωσης.  

Η χρήση φυσικού αερίου 
επιδοτείται με 20 ευρώ ανά 
θερμική μεγαβατώρα για τους 
επαγγελματίες καταναλωτές 
και τα νοικοκυριά. Η επιδότη-
ση αφορά μόνον ένα μέρος της 
μηνιαίας κατανάλωσης.

Ως συνέπεια ακόμη κι αυτή 
η επιδότηση δεν προστατεύει 

πλήρως τους επαγγελματίες 
που καλούνται να μετακυλή-
σουν τις αυξήσεις στους κατα-
ναλωτές ή να περιορίσουν έτι 
περαιτέρω το εισόδημά τους, 
απορροφώντας οι ίδιοι τα νέα 
κόστη.

Έτσι όμως οδηγούνται στη 
φτωχοποίηση!

Παράλληλα, η αύξηση της 
τιμής της βενζίνης πιέζει πολ-
λαπλώς επαγγελματίες και 
νοικοκυριά, διαμορφώνοντας 
ένα περιβάλλον αυξημένου 
κόστους.

 Καλούμε την κυβέρνηση:
• Να μειώσει την έμμεση και 

άμεση φορολογία που βαραί-

νει τα καύσιμα. Η διαμόρφωσή 
τους ως ποσοστό επί της τιμής 
επιτρέπει την μείωση των φό-
ρων ως ποσοστό χωρίς να θι-
γούν τα δημόσια έσοδα.

• Διεκδικούμε να τεθεί ορο-
φή, αντί του όρου που ανα-
φέρει η ανακοίνωση "ανεξαρ-
τήτως μεγέθους, τζίρου και 
αριθμού εργαζομένων", ώστε 
να αξιοποιηθούν περισσότεροι 
πόροι στους πιο ευάλωτους 
επαγγελματίες και τις μικρές 
επιχειρήσεις.

Απογοητευμένη η ΓΣΕΒΕΕ από τα 
μέτρα στήριξης της κυβέρνησης 

ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΥΠΌΛΕΙΠΌΝΤΑΙ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΏΝ ΚΑΙ 
ΝΌΙΚΌΚΥΡΙΏΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΚΑΙ 
ΚΑΝΕΙ ΛΌΓΌ ΓΙΑ ΦΤΏΧΌΠΌΙΗΣΗ 
ΤΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΏΝ
                               
Καλεί παράλληλα την κυβέρνηση να 
μειώσει την έμμεση και άμεση φορολογία 
που βαραίνει τα καύσιμα 

Για δεύτερο συνεχόμενο 
μήνα η κυβέρνηση Μητσοτάκη 
μειώνει την επιδότηση στους 
λογαριασμούς  ρεύματος των 
νοικοκυριών. Έτσι για τον Φε-
βρουάριο η επιδότηση σε ένα 
μέσο νοικοκυριό ανακοινώθη-
κε στα 39 ευρώ από 42 ευρώ 
που ήταν τον Ιανουάριο.

Όσον αφορά στο φυσικό 
αέριο, η επιδότηση παραμένει 
στα 20 ευρώ με την εκτίμηση 
ότι επιπλέον 20 ευρώ θα πα-
ράσχει και η ΔΕΠΑ στους πε-
λάτες της ενώ άγνωστο είναι 
εάν την έκπτωση θα υιοθετή-
σουν και οι ιδιωτικοί πάροχοι.

Να σημειωθεί ότι σε σχέ-
ση με τον Δεκέμβριο η μείω-
ση στην επιδότηση είναι 10,5 
ευρώ καθώς τότε είχε προσ-
διοριστεί στα 49,5 ευρώ για 

ένα μέσο νοικοκυριό.
Ο υπουργός ΠΕΝ, αφού 

αποθέωσε τον Κυριάκο Μη-

τσοτάκη που στηρίζει τα νοικο-
κυριά, παραδέχθηκε ότι η τιμή 
του ηλεκτρικού ρεύματος είναι 
4 φορές υψηλότερη σε σχέση 
με το 2021, του φυσικού αερί-
ου κατά 5 φορές υψηλότερη 
ενώ εξαιρετικά υψηλές είναι οι 
τιμές και στο πετρέλαιο.

Λογαριασμοί ρεύματος: Μείωση 
της επιδότησης κατά 10,5 ευρώ 
σε σχέση με τον Δεκέμβριο
Mε 39 ευρώ ανά νοικοκυριό από 42 ευρώ 
τον προηγούμενο μήνα θα επιδοτηθούν τα 
οικιακά τιμολόγια για τον Φεβρουάριο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας Συν. Π.Ε. ανακοινώνει την αλλαγή της επωνυμί-
ας της σε Συνεταιριστική Τράπεζα Όλυμπος Συν. Π.Ε. με διακριτικό τίτλο Olympus Bank.

Η αλλαγή της επωνυμίας σηματοδοτεί μία νέα σελίδα στην πορεία της Τράπεζας, η 
οποία στο πλαίσιο αναβάθμισης της εταιρικής της ταυτότητας προχώρησε στον ανασχεδι-
ασμό της εικόνας της με σκοπό να επανατοποθετηθεί δυναμικά στον τραπεζικό κλάδο. Η 
Olympus Bank δημιουργήθηκε στη βάση τραπεζών που δραστηριοποιούνται στην Ανατο-
λική Μακεδονία και Θράκη για πάνω από 20 χρόνια, της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δρά-
μας και της Συνεταιριστικής Τράπεζας Έβρου.

Ο ανασχεδιασμός της εταιρικής ταυτότητας και της εικόνας της Τράπεζας, εντάσσεται 
στο ευρύτερο στρατηγικό πλάνο της, βασικοί άξονες του οποίου είναι η εφαρμογή νέων 
τεχνολογιών, η εισαγωγή πρωτοποριακών προϊόντων και η δημιουργία σύγχρονων τραπε-
ζικών υπηρεσιών με προστιθέμενη αξία, εξασφαλίζοντας μία εξαιρετική ψηφιακή εμπειρία 
για τον πελάτη. Στόχος της Τράπεζας είναι να εδραιώσει την παρουσία της στην περιοχή 
δραστηριοποίησής της, εστιάζοντας ταυτόχρονα στην δημιουργία ενός χρηματοοικονομικά 
σταθερού Οργανισμού, μιας ανεξάρτητης Τράπεζας με δέσμευση στη βελτίωση της ποιό-
τητας ζωής των κοινοτήτων που υπηρετεί, μιας σύγχρονης Tράπεζας που δίνει προτεραι-
ότητα στην ευελιξία και την ασφάλεια των πελατών της.

H Τράπεζα διοικείται από νέο Διοικητικό Συμβούλιο τα μέλη του οποίου έχουν ξεχωρί-
σει για την επιστημονική τους κατάρτιση και την επαγγελματική τους εμπειρία με διεθνή 
πορεία στον χρηματοοικονομικό και τραπεζικό τομέα.

Όλες αυτές οι εξελίξεις συγκροτούν μια νέα Τράπεζα με έναν σύγχρονο τρόπο λειτουρ-
γίας και μια νέα πραγματικότητα, η οποία αποτυπώνεται εικαστικά στο νέο λογότυπο. Το 
λογότυπο της Olympus Bank αντλεί την έμπνευσή του από τον Όλυμπο, το υψηλότερο 
βουνό της Ελλάδας και ο σχεδιασμός του δίνει την κατεύθυνση προς την κορυφή μέσω 
διαφορετικών διαδρομών, δημιουργεί προοπτική και αντιπροσωπεύει τους υψηλούς στό-
χους της Τράπεζας.
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7 8 6 3

4 9 8

1 4 8

3 6 4 5

4 8

5 1 4 6

7 4 8

8 2 1

2 6 9 7

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

5 6 3 7 8 4 2 9 1
7 9 1 3 5 2 6 4 8
4 2 8 1 9 6 5 7 3
9 1 5 2 7 8 3 6 4
3 8 7 6 4 9 1 5 2
2 4 6 5 3 1 7 8 9
6 3 4 8 1 7 9 2 5
8 5 2 9 6 3 4 1 7
1 7 9 4 2 5 8 3 6
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ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

5 6 3 1 4

6 1 9

9 8 3

1 8 2

4 7 3

3 9 6

7 2 5

1 4 5

3 1 6 7 4

Puzzle 1 (Easy, difficulty rating 0.42)
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία

Οριζόντια
1. Ποινή που επιβάλλεται σε κληρικό — 
Αυτά θέλουν να φάνε.
2. Δεν υπάρχει δεύτερο — Όποιος το… "ρί-
χνει", ψηλώνει — Ανώτατα ιερατικά αρχικά.
3. Ξεγεννάει επίτοκες — Ύψωμα του Κιλκίς 
γνωστό από την ομώνυμη μάχη του 1918.
4. Ολόκληρο (αρχ.) — Μέρος προφυλαγ-
μένο από τη θερμότητα του ήλιου — Νο-
μισματική μονάδα της Δημοκρατίας της 
Νότιας Αφρικής.
5. Λίγο… σανό — Λέγεται ο ηθοποιός Σα-
ρίφ — Ίντι… Αμίν: πρώην δικτάτορας της 
Ουγκάντας.
6. Βρίσκεται στην "τρίτη ηλικία" — Αθάνατο 
και η "Οδύσσεια" — Ομηρική… σύζυγος.
7. Πυγμαίοι των περιοχών του Κογκό — 
Έγραψε το μυθιστόρημα "Ο Ξένος" — Και 
διαφημιστική μπορεί να είναι.
8. Τοξωτή αψίδα — Ολλανδική ποδο-
σφαιρική ομάδα.
9. Ατέλειωτη… άκρη — Μια πολεμική τέχνη 
— Με τη… Μαδιάμ, καταστροφή.
10. Κατσίκα — Δοξαστικό επιφώνημα — 
Ένα άρθρο.
11. Τραγική υπήρξε η… Μήδεια — Διαρ-
ρέει και τη Μακεδονία.
12. Αθόρυβη… πόκα — Θυμίζουν… ζώνη 
καράτε — Το όνομα του ραλίστα Βατάνεν.
13. Αρτηρία του σώματος — Τα ρίχνουν 
μερικοί… για να πιάσουν γεμάτα.

 σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ένας Σκωτσέζος βρίσκεται σε ένα πλοίο . Ξαφ-

νικά ακούγεται η σειρήνα και μια φωνή από τα με-

γάφωνα που λέει ότι το πλοίο βουλιάζει . ΄Όλοι 

οι επιβάτες τρέχουν προς τις βάρκες , ενώ ο Σκω-

τσέζος χαρούμενος στρέφει το βλέμμα του στον 

ουρανό και λέει :

- Σε ευχαριστώ Θεέ μου ! ΄Ενας ναύτης που 

τον βλέπει του λέει :

- Καλά, ρε φίλε, τρελός είσαι ; Εδώ βουλιάζου-

με κι εσύ ευχαριστείς το Θεό για αυτό ;

- Μάλιστα κύριέ μου. Δοξάζω το Θεό που με 

έκανε να μη βγάλω εισιτήριο με επιστροφή !

 * * * * * * *

Στο τρελοκομείο μπαίνει κάποτε ένας, επει-

δή ισχυριζόταν ότι ήταν ο Μέγας Ναπολέον. Το 

ρωτάει λοιπόν ένας τρελός τρόφιμος:

- "Ποιος είσαι εσύ;"

- "Ο Μέγας Ναπολέον."

- "Και ποιος σου το είπε αυτό;"

- "Ο Θεός."

Και ακούγεται μια φωνή από το βάθος του 

διαδρόμου:

- "Ψέματα! Εγώ δε του είπα τίποτα!"

Συστατικά 
• 1 φλ. τσαγιού τριμμένη παρμεζάνα (ή για πιο οι-

κονομικά γκράνα παντάνο)
• 1 φλ. τσαγιού τριμμένο Έμμενταλ
• 1 φλ. τσαγιού τριμμένη μοτσαρέλα (ή κάποια ελ-

ληνική ήπια σε γεύση γραβιέρα)
• 3/4 φλ. τσαγιού «σπασμένο» blue cheese
• 1 κ.γ σκόρδο σε σκόνη
• 1 φλ. τσαγιού φρέσκο γάλα
• 2 φλ. τσαγιού κρέμα γάλακτος
• 1 κ.γ βούτυρο
• Φρέσκο πιπέρι
• 1 κ.γ ψιλοκομμένος μαϊντανός (προαιρετικά)

Μέθοδος Εκτέλεσης 
• Πρώτα-πρώτα, επιλέγουμε το ζυμαρικό της αρε-

σκείας μας και το βράζουμε σύμφωνα με τις οδη-
γίες. Για παράδειγμα, η σάλτσα αυτή ταιριάζει πολύ 
με πένες και ριγκατόνι καθώς ρέει κι «ανάμεσα» 
στο ζυμαρικό.

• Σε ένα βαθύ αντικολλητικό τηγάνι (ή γουόκ) ρί-
χνουμε το γάλα, την κρέμα γάλακτος, το σκόρδο 
και το βούτυρο και τα αφήνουμε να ζεσταθούν σε 
μέτρια φωτιά.

• Πριν φουσκώσει το μίγμα προσθέτουμε τα τυριά 
και ανακατεύουμε καλά μέχρι να λιώσουν.

• Απομακρύνουμε από τη φωτιά και ρίχνουμε και 
λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι και ψιλοκομμένο μα-
ϊντανό (προαιρετικά, για το χρώμα και το άρωμα).

• Ιδανικό θα είναι να έχουμε έτοιμα τα μακαρόνια 
μας, ώστε να μην κρυώσει και στερεοποιηθεί η 
σάλτσα.

• Αν όχι, διατηρούμε τη σάλτσα σε πολλή χαμηλή 
φωτιά μέχρι να είμαστε έτοιμοι να σερβίρουμε.

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Μακαρονάδα 
με σάλτσα 4 τυριά

 ΜΕΜΕS

Κάθετα

1. Ανακουφίζει ο δροσερός το καλοκαίρι 
— Άφλεκτα κι έτσι.
2. Ο αριθμός 150 με γράμματα — Το κά-
τω σκίτσο.
3. Λαρυγγικό σύμφωνο — Όρος της πλη-
ροφορικής.
4. Μια ασιατική πρωτεύουσα — Πόλη και 
λιμάνι της Ιορδανίας.
5. Φίλος από τη… Γαλλία — Περίφημα 
αρχαία τείχη — Αρχαία πόλη του Ισραήλ.
6. Μοίρασμα της μπάλας — Αδερφός του 
Μωυσή.
7. Αρχικά αθλητικών ομίλων — Απόχρω-
ση του καφέ — Ασιάτης ηγέτης.
8. Λέγεται η ηθοποιός Σπέισεκ — Σκεύη 
φαγητού — Κομμάτια… ποτηριού.
9. Στενόμακρο σκάφος — Τοκετός.
10. Ερημική πεδιάδα της Ασίας — Πίνε-
ται και με λεμόνι — … Βενετσάνου: τρα-
γουδίστρια.
11. Αυλάκι για την άρδευση κήπων — Λαί-
μαργος, αχόρταγος.
12. Το πάνω σκίτσο — Πρόδρομος της 
Ολυμπιακής (αρχικά).
13. Γερμανικό άρθρο — Η κουρτίνα.
14. Γερμανός μαιτρ του σκακιού — Αφιε-
ρωμένη στο Θεό.
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Πριν από περίπου έναν χρόνο η 
Μαρία Ηλιάκη είχε ανακοινώσει μέσα 
από τον προσωπικό της λογαριασμό 
στο Instagram ότι περιμέ-
νει το πρώτο της παιδί. 
Η Μαρία Ηλιάκη άφη-
σε τον χρόνο να πε-
ράσει και επανήλ-
θε σε εκείνη την 
εποχή με μία νέα 
ανάρτηση, στην 
οποία αναφέρ-
θηκε σε όλα τα 
αδιάκριτα, άκομ-
ψα και χωρίς ενσυ-
ναίσθηση σχόλια που 
άκουσε στην πρώτη της 
εγκυμοσύνη.

«Από την ημέρα που μαθεύτηκε 
πως είμαι έγκυος άκουσα πολλά “χα-
ριτωμένα”», ανέφερε αρχικά η Μαρία 
Ηλιάκη και στη συνέχεια παρέθεσε 
κάποια από αυτά τα διόλου χαριτω-
μένα στην πραγματικότητά σχόλια. 
«”Μπράβο ρε που τα κατάφερες είναι 
δύσκολο μετά τα 40″, “Είναι μικρό-
τερος ο άντρας σου παίζει κι αυτό 
ένα ρόλο”, “Μπράβο αλλά να ξέρεις 
πως όσο μεγαλύτερη τόσο λιγότερες οι αντο-
χές”, “Να κάνετε γρήγορα και ένα δεύτερο 
τώρα που ακόμα μπορείς“, κι αλλά τέτοια 
“γλυκά” σχόλια από ενδιαφέρον πάντα #not 
και με την πρόφαση του “εγώ για καλό το 
λέω”», ανέφερε η παρουσιάστρια του Mega. 

«Στην αρχή στεναχωριόμουν», παραδέχτηκε 
η Μαρία Ηλιάκη. Τώρα τα συναισθήματά της 
έχουν αλλάξει. Απέκτησε την κόρη της, ζει 
την εμπειρία της μητρότητας και αντιμετω-
πίζει αυτά τα σχόλια, αποστομωτικά, απλά 
χαμογελώντας.

Το Λιμάνι, η Άνω Πόλη, το Καπάνι, η Αριστοτέλους 
και αλλά εμβληματικά σημεία της Θεσσαλονίκης θα 
«πρωταγωνιστήσουν» σε νέα χολιγουντιανή 
ταινία, τα γυρίσματα της οποίας ξεκινούν 
τον επόμενο μήνα.

Η Millennium Media, σε συ-
νεργασία με τα Nu Boyana Film 
Studios Hellenic, μετά τις ταινίες 
«The Enforcer» («Barracuda») και 
«The Expendables 4», φέρνουν στη 
Θεσσαλονίκη το «The Bricklayer», 
σε σκηνοθεσία Renny Harlin, με τον 
Aaron Eckhart και τη Nina Dobrev 
στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν στη 
Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής 
Μακεδονίας, όπως τη Χαλκιδική, από τις 15 Μαρτίου 

μέχρι τις 15 Μαΐου 2022 και γι’ αυτό το διάστημα, 
ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστο-

λος Τζιτζικώστας απευθύνει έκκληση στους 
πολίτες να είναι υπομονετικοί «για ένα 

καλό αποτέλεσμα, συλλογικό», όπως 
τόνισε, καθώς θα χρειαστεί να κλεί-
νουν δρόμοι και πλατείες.

Σημαντικό το οικονομικό όφε-
λος που θα έχει η ευρύτερη περι-
οχή από την παραγωγή, καθώς σ’ 
αυτήν θα απασχοληθούν περίπου 

3.000 βοηθητικοί ηθοποιοί. Επιπλέ-
ον, πολλές θα είναι και οι επιχειρήσεις 

που θα συνεργαστούν για τις ανάγκες 
της ταινίας, που έχει προϋπολογισμό 21 

εκατομμύρια ευρώ.
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ShowBiz
«Έμαθα να μην έχω καμία απολύτως προσδοκία από κανέναν. Αυτό το έμαθα μέσω του 
πατέρα μου. Αυτός ήταν ο λόγος που δεν έχω πλήρη πρόσβαση στο τι σημαίνει να είσαι 

σε μια στοργική σχέση με κάποιον» 
Adele, τραγουδίστρια 

Σαν το μεγαλύτερο «όνο-
μα», σε παγκόσμιο επίπεδο, 
που παρευρέθηκε στα Brit 
Awards 2022, η Adele, κέρδι-
σε 12 ολόκληρα βραβεία για 
το νέο της άλμπουμ, αλλά η 
13η νίκη της ήταν η dreamy 
εμφάνισή της στο χαλί. Η πα-
νέμορφη καλλιτέχνιδα «κέρ-
δισε» το φετινό κόκκινο χαλί 
με την Old Hollywood glam 

εμφάνισή της και την custom 
δημιουργία που φόρεσε. 

Φέρνοντας «πίσω» σε 
αγγλικά εδάφη το απόλυτο 
Old Hollywood glam look, 
η Adele έδειχνε άνετη και 
πραγματικά εντυπωσιακή στο 
μαύρο custom made Armani 
Prive φόρεμά της. Η άψογη 
εφαρμογή του φορέματος και 
το μοναδικό αυτό neckline, 

ήταν που μάς «κέρδισαν».
Τη super glam εμφάνι-

σή της ολοκλήρωσαν ένα 
ζευγάρι λαμπερά διαμαντέ-
νια σκουλαρίκια Lorraine 
Schwartz και ένα τεράστιο 
μονόπετρο, το οποίο φορού-
σε στο αριστερό της χέρι - 
κάτι που μάλλον υποδεικνύ-
ει ότι πρόκειται για δαχτυλίδι 
αρραβώνων!

Μία ιστορία 
γνώριμη σε πολλές 

γυναίκες μοιράστηκε 
η παρουσιάστρια

Μαρία Ηλιάκη: Η αποστομωτική απάντηση 
στα σχόλια για την εγκυμοσύνη της

Εικόνες από τη 
Θεσσαλονίκη σε 

όλο τον κόσμο

Θεσσαλονίκη: Μετατρέπεται ξανά 
σε κινηματογραφικό στούντιο 

Δικηγόρος με ειδίκευση 
στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η 
Sharon Brenner είναι γέννημα 
θρέμμα του Σαν Φρανσίσκο και 
εδρεύει στο Λος Άντζελες. Έχει 
ζήσει στη Νέα Υόρκη, το Παρίσι, 
την Κωνσταντινούπολη, το Κέιπ 
Τάουν και την Αθήνα. Η τελευ-
ταία μάλιστα πόλη, την έκανε να 
αγαπήσει τόσο πολύ το ελληνικό 
φαγητό, που έγραψε ένα μίνι 
βιβλίο μαγειρικής και 
τώρα μαθαίνει τη 
δυτική ακτή των 
ΗΠΑ να τρώει 
σπανακόπιτα. 

Ως full 
time δικη-
γόρος, η 
Sharon απέ-
κτησε τον 
πολυπόθητο 
χρόνο για ενδο-
σκόπηση όταν βρέ-
θηκε στην Αθήνα και συ-
γκεκριμένα έναν Αύγουστο, όπου 
παραδόθηκε στην καλοκαιρινή 
ελληνική ραστώνη. Έτσι, άρχισε 
να καταγράφει και να φωτογρα-
φίζει τις συνταγές της, μέχρι που 
παρέδωσε το πρώτο της κομμάτι 
σε ένα indie περιοδικό φαγητού. 
Και τα υπόλοιπα ακολούθησαν. 
Η Sharon δεν δυσκολεύεται να 

μαγειρέψει το αγαπημένο της ελ-
ληνικό φαγητό, πίσω στη βάση 
της και το καλιφορνέζικο κλίμα 
βοηθάει αρκετά στο να βρει προ-
ϊόντα για να κάνει τη δουλειά 
της. Σίγουρα όμως, όπως λέει 
η ίδια, δεν είναι το ίδιο. «Υπάρ-

χουν πολλά υλικά που μου λεί-
πουν από την Ελλάδα, που πραγ-
ματικά μόνο εκεί μπορείς να τα 
βρεις, όπως για παράδειγμα τα 
παξιμάδια (μου λείπουν τόσο πο-
λύ), γαλακτοκομικά προϊόντα και 
ορισμένα εποχικά».

Η Αμερικανίδα που μαθαίνει το Λος 
Άντζελες να τρώει σπανακόπιτα

Brit Awards 2022: Η Adele «κέρδισε» 
το φετινό κόκκινο χαλί

Μία 
εντυπωσιακή 
custom made 

Armani τουαλέτα 

Οι διακοπές 
στην Ελλάδα 

άλλαξαν πολλά για τη 
δικηγόρο 
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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
Μουρούκης Ι. Καβύρη 60 (γωνία Πατρ. Κυ-
ρίλλου) ✆2551029355

ΦΕΡΕΣ 
Καψίδου Δημοκρίτου 28✆2555024096

ΣΟΥΦΛΙ 
Μπαμίδου - Πιτιακούδης Βασ. Γεωργίου 207 
✆2554022013

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

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Σιανκούρη Αναστασία Κωνσταντινουπόλεως 
259 ✆2552021141

Ποια στιγμή της ημέρας είναι 
καλύτερο να κάνεις ντους;

Πρωί ή βράδυ; Εσύ πότε προτιμάς να κά-
νεις μπάνιο και πώς σε επηρεάζει;

Εσύ ποιο προτιμάς; Το πρωινό ή το βρα-
δινό ντους; Σε όποια ομάδα κι αν ανήκεις, 
υπάρχουν οφέλη και στις δύο επιλογές.

Πρωινό ντους
Οι πρωινοί τύποι υποστηρίζουν πως το 

πρωινό ντους είναι ο πιο αποτελεσματικός 
τρόπος για να ξυπνήσουν και να ενεργο-
ποιηθούν.

Η ψυχολόγος και ειδική σε θέματα ύπνου 
Dr Jannet Kennedy αναφέρει πως “Ένα ελα-
φρώς δροσερό, όχι κρύο ντους, ενισχύει την 
εγρήγορση και τονώνει την ψυχολογία μας”. 
Ο Yen Reis, ιδρυτής της εταιρίας Skin Laundry 
υποστηρίζει πως “Το δέρμα μας δείχνει πιο 
υγιές όταν το πρώτο πράμα που κάνουμε το 
πρωί είναι να το καθαρίζουμε. Είναι σημα-
ντικό αυτό να γίνεται πριν βγούμε στον ήλιο, 
στη βρομιά και στο καυσαέριο της πόλης”.

Νυχτερινό ντους
Από την άλλη, υπάρχουν εκείνοι που πι-

στεύουν πως το βραδινό ντους είναι ο πιο 
καλός και αποτελεσματικός τρόπος για να 
χαλαρώσεις πριν κοιμηθείς. Πολλές έρευνες 
έχουν αποδείξει ότι μειώνει τα επίπεδα του 
άγχους και απελευθερώνει την ένταση από 
το σώμα και τους μυς. Οι ειδικοί επισημαί-
νουν ότι δεν πρέπει να κάνουμε μπάνιο αμέ-
σως πριν τον ύπνο, γιατί η θερμοκρασία μας 
είναι ακόμα υψηλή και δεν μας βοηθάει να 
αποκοιμηθούμε.

Η Dr Kennedy λέει πως “Καλό είναι να 
κάνουμε ντους 90 λεπτά τουλάχιστον πριν 
πέσουμε στο κρεβάτι, το ντους αυξάνει τε-
χνητά τη θερμοκρασία σώματος και επιτρέπει 
την ταχύτερη ψύξη κάτι που επιταχύνει τον 
ύπνο”. Η παραμονή μας όμως στο μπάνιο δεν 
θα πρέπει να διαρκεί πολύ, γιατί υπάρχει εν-
δεχόμενο λόγω των ατμών και της υψηλής 
θερμοκρασίας να καταστραφεί η επιδερμίδα 
μας. Ο δερματολόγος Dr Gary Goldenberg 
από τη Νέα Υόρκη συνιστά μέγιστο όριο 5 εώς 
10 λεπτά. “Το πολύ καυτό νερό ερεθίζει το 
δέρμα και αφαιρεί την λιπαρότητα κάνοντας 
το ξηρό και θαμπό”, εξηγεί ο Goldenberg.

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

Βλάσιος, Βλασία.

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

Οροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Αγαπητέ Κριέ, σήμερα με την Σύνο-
δο Ερμή-Πλούτωνα, θα έχεις την 
ευκαιρία, να διορθώσεις λάθη από 
το παρελθόν! Καταφέρνεις ακριβώς 
την ώρα που πρέπει, να γλιτώσεις 
κακοτοπιές και να ξεπεράσεις τα κα-
κώς κείμενα και τις δυσκολίες που 
προϋπήρχαν!

ΤΑΥΡΟΣ
Θα καταφέρεις σήμερα, αγαπητέ 
Ταύρε, με την Σύνοδο Ερμή-Πλού-
τωνα, να ενισχύσεις την αισιοδοξία 
σου και τα επικοινωνιακά σου ταλέ-
ντα! Φρόντισε να δώσεις την απα-
ραίτητη προσοχή στην πορεία των 
συνομιλιών που θα κάνεις την ση-
μερινή ημέρα

ΔΙΔΥΜΟΣ
Αγαπητό Δίδυμε, με την Σύνοδο Ερ-
μή-Πλούτωνα, είσαι έξυπνος, διορα-
τικός και αποφασιστικός! Κατακτάς 
και εκπληρώνεις πόθους, επιθυμίες 
και στόχους! Είσαι πλέον, ιδιαίτερα 
προσεκτικός και επιφυλακτικός στις 
εκτιμήσεις σου 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αγαπητέ Καρκίνε, η όψη Συνόδου 
Ερμή-Πλούτωνα, σε βοηθά αρκετά, 
ώστε να γίνεις ξανά προσγειωμένος, 
αποφασιστικός, ώριμος και δυναμι-
κός, κυρίως στις διαπροσωπικές σου 
σχέσεις και συναναστροφές! ! 
 
ΛΕΩΝ
Φίλε Ζυγέ, σήμερα με την Σύνοδο 
Ερμή-Πλούτωνα, αν φερθείς έξυ-
πνα και προσγειωμένα, θα ενδυνα-
μώσεις οικογενειακές σχέσεις και αν 
επιστρατεύσεις την λογική σου, θα 
πάρεις σωστές και ωφέλιμες αποφά-
σεις, όσον αφορά το σπίτι.! 

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, σήμερα με την Σύνοδο 
Ερμή-Πλούτωνα, αν φερθείς έξυ-
πνα και προσγειωμένα, θα ενδυνα-
μώσεις οικογενειακές σχέσεις και 
αν επιστρατεύσεις την λογική σου, 
θα πάρεις σωστές και ωφέλιμες 
αποφάσεις, όσον αφορά το σπίτι. 
 
ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Φίλε Σκορπιέ, με την Σύνοδο Ερμή-
Πλούτωνα, θα αισθανθείς πιο δυ-
νατός και αποφασισμένος από πο-
τέ, για να κάνεις τις αλλαγή που θες 
καιρό τώρα! Η όψη θα σε ωθήσει να 
σκεφτείς πολύ πριν πάρεις αποφά-
σεις, εκμεταλλευόμενος την αυξη-
μένη σου έμπνευση και οξυδέρκεια!  
 
ΤΟΞΟΤΗΣ
Σήμερα, λόγω της Συνόδου Ερμή-
Πλούτωνα, θα αισθανθείς πολύ έντο-
να την ανάγκη να προστατέψεις τα 
κεκτημένα σου και τα υλικά σου αγα-
θά, όπως και τις αξίες σού, πράγμα 
που θα σε βοηθήσει να πλησιάσεις 
ακόμα πιο πολύ τους σκοπούς σου,! 
 
ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Αγαπητέ Αιγόκερε, σήμερα απολαμ-
βάνεις κεφάτη, χαρούμενη, δυναμική 
και αισιόδοξη διάθεση! Η Σύνοδος 
Ερμή-Πλούτωνα, σου προσφέρει δύ-
ναμη και τύχη, αρκεί να επιστρατεύ-
σεις λογική και ψυχραιμία! 
 
ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Φίλε Υδροχόε, η σημερινή Σύνοδος 
Ερμή-Πλούτωνα, θα φέρει μεγάλες 
αποκαλύψεις, την κατάλληλη στιγ-
μή, ώστε να σε ωφελήσουν, κυρίως 
όσον αφορά τα μελλοντικά σχέδια 
σου που έχεις σκοπό να υλοποιήσεις!

ΙΧΘΥΕΣ
Με την σημερινή Σύνοδο Ερμή-
Πλούτωνα, ενισχύεις συναισθημα-
τικά, τις φιλικές σου επαφές και σχέ-
σεις! Περνάς όμορφα μαζί με τους 
φίλους σου, αφού με την βοήθεια 
τους εκπληρώνεις σπουδαίες επι-
θυμίες! 

Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα Γυναικών και 
Κοριτσιών στην Επιστήμη
Παγκόσμια Ημέρα των 
Ασθενών
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Η Νικολέτα Αντωνιάδη τα κατάφερε! 
Η 16χρονη αθλήτρια των Μυρμιδόνων 
Διδυμοτείχου επιλέχθηκε και θα ταξι-
δέψει με την Εθνική Νεανίδων στο Βε-
λιγράδι για το Βαλκανικό πρωτάθλημα 
που θα διεξαχθεί στις 12 Φεβρουαρίου.

Ακόμη μία επιτυχία για τη νεαρή 
πρωταθλήτρια που θα αγωνιστεί στα 
60μ. με εμπόδια που έχει πανελλήνιο 
ρεκόρ Κ18.

Όπως αναφέρει ο ΣΕΓΑΣ, με 26 
αθλητές και αθλήτριες θα εκπροσω-
πηθεί η χώρα μας στο Βαλκανικό Πρω-
τάθλημα Κ20, που θα γίνει το Σάββατο 
(12/2) στο Βελιγράδι.

Η ομόφωνη πρόταση της Επιτροπής 
Υψηλού Αθλητισμού ήταν να συγκρο-
τηθεί ομάδα με συμμετοχή σε όλα τα 
αγωνίσματα, προκειμένου οι πρωταγω-
νιστές της επόμενης γενιάς του ελλη-
νικού στίβου να αποκτήσουν τις απα-
ραίτητες εμπειρίες από διοργανώσεις 
αυτού του επιπέδου. Η επιλογή των 
αθλητών και αθλητριών έγινε από τη 

συμμετοχή τους στις διοργανώσεις που 
προηγήθηκαν στη σεζόν.

Η ομάδα θα αναχωρήσει για το Βε-
λιγράδι την Παρασκευή 11 του μηνός 
και θα επιστρέψει τη Δευτέρα 14 Φε-
βρουαρίου.

Το διοικητικό συμβούλιο επικύρωσε 
όμοφωνα την πρόταση της Επιτροπής 
Υψηλού Αθλητισμού, στη διάρκεια της 
σημερινής του συνεδρίασης. Παρόντα 
ήταν όλα τα μέλη του διοικητικού συμ-
βουλίου.

Αναλυτικά η ομάδα
Άνδρες Κ20
60 μ.: Γεράσιμος Καμπίτσης (ΣΑΚΑ)
400 μ.: Ιωσήφ Ορφανόπουλος (ΑΕ 

Ολυμπίας Πατρών)
800 μ.: Ηλίας Αργύρης (ΑΕ Ολυμπί-

ας Πατρών)
1.500 μ.:Πέτρος Παπαϊωάννου 

(ΠΓΣ)
3.000 μ.Θανάσης – Μάριος Ζυγού-

ρης (ΣΑΚΑ)

60 μ. εμπ.: Χρήστος Ρούμτσιος (ΟΦ-
ΚΑ Σέρρες)

Υψος:Γρηγόρης Χάσσος (ΓΕ Φλώ-
ρινας)

Επί κοντώ: Γιώργος Παπαναστασίου 
(ΑΣ Ολυμπιακή Δομή), Γιώργος Χριστό-
πουλος (ΠΓΣ)

Μήκος: Νίκος Σταματονικολός (ΓΣ 
Ηλιούπολης)

Τριπλούν: Σωτήρης Λεοντίδης (Ωρί-
ων Καρδίτσας), Γιώργος Γρέψιος (ΓΣ 
Σέρρες 93)

Σφαιροβολία: Θεοφάνης Μαυροδό-

ντης (ΓΑΣ Χολαργού)
Γυναίκες Κ20
60 μ.: Πολυνίκη Εμμανουηλίδου 

(ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας)
400 μ.: Αναστασία Καρελά (ΑΕ Ολυ-

μπίας Πατρών)
800 μ.: Κατερίνα Παπαχελά (ΑΣ Σχο-

λή Μωραϊτη)
1.500 μ.: Βασιλική Καλλιμογιάννη 

(ΝΓΣ Ηρακλής)
3.000 μ.: Μαρία Κάσσου (Παναξι-

ακός ΑΟ)
60 μ. εμπ.: Χαβά Ντελίου (ΟΦΚΑ 

Ροδιονίκες), Νικολέτα Αντωνιάδη (ΑΣΦ 
Μυρμυδόνες)

Ύψος: Βιργινία Κουλουμέντα (ΑΟ 
Φιλοθέης), Καλλιόπη Παπανδρέου (ΑΟ 
Κούρος Πατρών)

Επί κοντώ: Ηρώ Βραδή (ΓΣ Κερ-
κυραϊκός)

Μήκος: Νικολία Ποϊραζίδη (ΓΣ Απόλ-
λων Πύργου), Σωτηρία Ράπτη (ΑΓΣΙ)

Τριπλούν: Σωτηρία Ράπτη (ΑΓΣΙ)
Σφαιροβολία: Μαρία Ανδρεάδη (ΓΣ 

Κερατσινίου)

Στο Βαλκανικό στίβου 
η Νικολέτα Αντωνιάδη!

ΣΤΗΝ ΑΠΌΣΤΌΛΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΌΜΑΔΑΣ ΝΕΑΝΙΔΏΝ Η 16ΧΡΌΝΗ 
ΑΘΛΗΤΡΙΑ ΤΏΝ ΜΥΡΜΙΔΌΝΏΝ 
ΔΙΔΥΜΌΤΕΙΧΌΥ       

Ακόμη μία επιτυχία για τη νεαρή πρωταθλήτρια 
που θα αγωνιστεί στα 60μ. με εμπόδια που έχει 
πανελλήνιο ρεκόρ Κ18 

Συνέχεια με την 14η αγωνιστική 
στην Α’ και την 12η στην Β’ Κατηγο-
ρία το Σαββατοκύριακο 12-13 Φε-
βρουαρίου στην ΕΠΣ Έβρου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα σε κά-
θε κατηγορία:

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ
14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 

Σάββατο 12/2, Ώρα 15:00, Γή-
πεδο Νεοχωρίου: ΑΟ Νεοχωρίου 
– Ατρόμητος Άβαντα

Σάββατο 12/2, Ώρα 15:00, Γήπε-
δο Καστανεών: Άρδας Καστανέων 
– Θράκη Φερών

Σάββατο 12/2, Ώρα 15:00, Γή-
πεδο Φώτης Κοσμάς: Εθνικός Αλε-
ξανδρούπολης – Ιπποκράτης Αλε-
ξανδρούπολης

Κυριακή 13/2, Ώρα 15:00, Γήπε-
δο Παλαγίας: Ποντιακός Αλεξαν-
δρούπολης – ΑΕ Διδυμοτείχου

Κυριακή 13/2, Ώρα 15:00, Γήπε-
δο Δημήτρης Μπακιρτζής: Έβρος 
Σουφλίου – Ορέστης Ορεστιάδας

Κυριακή 13/2, Ώρα 15:00, Γή-
πεδο Οινόης: Ένωση Οινόης – ΑΟ 
Μαΐστρου

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ – 
ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Κυριακή 13/2, Ώρα 11:00, Γήπε-

δο Σάκκου: Διγενής Ακρίτας Σάκ-
κου – ΠΑΕ Ριζίων

Κυριακή 13/2, Ώρα 15:00, Γή-
πεδο Ακρίτας Ορμενίου – Ακρίτας 
Νέας Βύσσας

Κυριακή 13/2, Ώρα 15:00, Γήπε-
δο Ομόνοια Φυλακίου – Ατρόμητος 
Ασπρονερίου

Κυριακή 13/2, Ώρα 15:00, Γή-
πεδο Δόξα Ορεστιάδας – Αετός 
Λεπτής

Ρεπό: Ηρακλής Σαγήνης

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ – 
ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο 12/2, Ώρα 15:00, Γή-
πεδο Δορίσκου: ΑΟ Δορίσκου – ΑΟ 
Καππαδοκών

Σάββατο 12/2, Ώρα 15:00, Γή-
πεδο Απαλού: Νίκη Απαλού – ΑΕ 
Νέας Χηλής

Σάββατο 12/2, Ώρα 15:00, Γή-
πεδο Άνθειας: Νίκη Άνθειας 1959 
– Ακρίτας Δαδιάς

Κυριακή 13/2, Ώρα 11:00, Γή-
πεδο ΑΟ Αρίστεινου – Φουρτούνα 
Αλεξανδρούπολης

Κυριακή 13/2, Ώρα 15:00, Γήπε-

δο Αθλητική Ένωση Κορνοφωλιάς 
Λυκόφης – ΑΟ Μάκρης

Γ΄Εθνική: Οι διαιτητές 
στα παιχνίδια της 15ης 
στροφής σε Θερμαϊκό η 
Αλεξανδρούπολη 

Γνωστοί έγιναν απο την ΚΕΔ οι 
διαιτητές της 15ης αγωνιστικής 
στον 1ο όμιλο της Γ’ Εθνικής, που 
περιλαμβάνει πολύ σημαντικά παι-
χνίδια στην μάχη της παραμονής.

Ο Άρης Αβάτου που θέλει επι-
στροφή στις νίκες υποδέχεται την 
Δόξα Δράμας που θέλει βαθμούς 
για να κάνει ένα ακόμα σημαντικό 
βήμα για την παραμονή, ο Ορφέ-
ας δίνει ακόμα μια δύσκολη μάχη 
στην Δράμα με Πανδραμαϊκό ενώ η 
Αλεξανδρούπολη έχει μπροστά της 
ακόμα έναν “τελικό” στην Θέρμη.

Απο εκεί και πέρα να σημειώ-
σουμε πως Θρακιώτικο ορισμό θα 
έχουμε στο Καβαλιώτικο ντέρμπι 
παραμονής στο Οφρύνιο που θα 
διευθύνει ο Παναγιώτης Σταφυ-
λάς(φωτο) με βοηθούς τους Νού-
σια και Κυριαζή. Πολύ σημαντικό 
ματς στην μάχη της παραμονής θα 
έχουμε στο Παραλίμνιο Σερρών 
ενώ στον Εύοσμο ο πρωτοπόρος 
Αγροτικός υποδέχεται τον Εθνικό 
Σοχού

Αναλυτικά:
Κυριακή 13/2, Ώρα 15:00(LIVE 

SA)

Γήπεδο Κουτσού: Άρης Αβατού 
– Δόξα Δράμας

Διαιτητής: Αριστείδης Κωστού-
λας(Άρτας)

Βοηθοί: Σακάλογλου, Δεδονά-
κης(Καβάλας)

Δημοτικό Θέρμης: Θερμαϊκός 
Θερμής – Αλεξανδρούπολη FC

Διαιτητής: Γιώργος Ασλανί-
δης(Πιερίας)

Βοηθοί: Μαυρογιώργης, Κουτσι-
κανίδης(Πιερίας)

Δημοτικό Δράμας: Πανδραμαϊ-
κός – Ορφέας Ξάνθης

Διαιτητής: Ανάργυρος Κατσί-
νης(Καβάλας)

Βοηθοί: Ζαχαριάς, Καρασσαβαί-
δης(Καβάλας)

Γήπεδο Οφρυνίου: Μ. Αλ. Ορφα-
νίου – Νέστος Χρυσούπολης

Διαιτητής: Σταφυλάς(Έβρου)
Βοηθοί: Νούσιας, Κυρια-

ζής(Έβρου)
Γήπεδο Παραλιμνίου: Απόλλων 

Παραλιμνίου – Αναγέννηση Πλα-
γιάς

Διαιτητής: Φώτης Τζί-
κας(Μακεδονίας)

Βοηθοί: Τσεχελίδης, Αλμπά-
ντης(Μακεδονίας)

Γήπεδο Ευόσμου: Αγροτικός 
Αστέρας – Εθνικός Σοχού

Διαιτητής: Αναστάσιος Ασβεστό-
πουλος(Κιλκίς)

Βοηθοί: Ζιγκερίδης, Μαυρί-
δης(Κιλκίς)

ΕΠΣ Έβρου: Το πρόγραμμα για την 14η 
σε Α’ και 12η αγωνιστική σε Β’ Κατηγορία
Γ΄Εθνική: Οι διαιτητές στα παιχνίδια της 15ης 
στροφής σε Θερμαϊκό η Αλεξανδρούπολη 

Τη νίκη με 1-0 απέναντι στη Τζένοα 
χάρισε στη Ρόμα με γκολ που πέτυχε ο 
Δημήτρης Κεραμίτσης! Ο εβρίτικης κατα-
γωγής αμυντικός, σημείωσε ένα όμορφο 
τέρμα στο 52' της αναμέτρησης για την 
14η αγωνιστική του πρωταθλήματος Κ19.

Στις εξέδρες ήταν και ο προπονητής της 
ανδρικής ομάδας της Ρόμα Ζοζέ Μουρίνιο 
που τον Ιανουαρίο είχε πάρει τον Κεραμί-
τση στην αποστολή και είχε κάνει και το 
ντεμπούτο του.
Sportsaddict.gr

Σκόραρε ο εβρίτικης 
καταγωγής αμυντικός

Πρώτο γκολ με 
την Ρόμα για 
τον Δημήτρη 
Κεραμίτση! 


