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Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός 
στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας 

Νεογνών
Παραλήφθηκε και ενισχύει τις υπηρεσίες του 

Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης 

▶ 8

Απογραφή 
πληθυσμού 

στο δημαρχείο 
Ορεστιάδας

Παρουσία 
υπαλλήλου από 

σήμερα έως και την 
ερχομένη Δευτέρα 

▶ 4

 Μεγάλος νικητής ο 
Ορέστης μέσα στο 

Σουφλί

Όλα τα αποτελέσματα 
στην A και B΄κατηγορία 
των πρωταθλημάτων 

ποδοσφαίρου του Έβρου  

▶ 16

Το «φάντασμα» των χρυσωρυχείων 
«ξύπνησε» πάλι στο Περιφερειακό 

Συμβούλιο ΑΜΘ

Με αφορμή την σύσταση νέας Επιτροπής με αρμοδιότητα να 
αποφασίζει επί μεταλλευτικών θεμάτων. Ο Περιφερειάρχης 
αναγκάστηκε να εξαιρέσει τη συγκεκριμένη αρμοδιότητα 

▶ 7

Οι Αμαζόνες Αλεξανδρούπολης Οι Αμαζόνες Αλεξανδρούπολης 
πρωταθλήτριες Κ20 (Νεανίδων) πρωταθλήτριες Κ20 (Νεανίδων) 
στην ΑΜΘ 16στην ΑΜΘ 16

Δήμος Αλεξανδρούπολης: Δήμος Αλεξανδρούπολης: 
Εγκρίθηκαν 31 προσλήψεις Εγκρίθηκαν 31 προσλήψεις 
συμβασιούχων 8μηνης διάρκειας συμβασιούχων 8μηνης διάρκειας 

Ρεκόρ 26ετίας για τον 
πληθωρισμό με εκρηκτική άνοδο 

τον Ιανουάριο
Δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την 

πορεία των τιμών στη χώρα μας

▶ 11

Δράση δωρεάν εξέτασης 
παιδιών στη Σαμοθράκη από 

ορθοδοντικό ιατρό

▶ 16

▶  8  8

▶ 8

Ολοκλήρωση 
ανάπλασης ιστορικού 
κέντρου και νέο πάρκο 
στη «Μάνα του νερού»

● Η πρόταση συμβούλων της αντιπολίτευσης για υποβολή διπλής πρότασης για χρηματοδότηση 
από το Πράσινο Ταμείο, ήταν αυτή που τελικά εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρού-
πολης το απόγευμα της Παρασκευής.

●  Πρόκειται για το έργο ολοκλήρωσης της ανάπλασης του ιστορικού κέντρου, με τη δημιουργία 
νέων πεζοδρόμων και για τη δημιουργία νέου πάρκου στην περιοχή της δεξαμενής, ή αλλιώς της 
«μάνας του νερού».

● Δεν «πέρασε» για 3 ψήφους η αντιπρόταση της δημοτικής αρχής για δύο νέα πάρκα ▶ 5
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1821
Αποφασίζεται στο Κισνόβιο της 
Βεσσαραβίας (σημερινό Κισινάου 
της Μολδαβίας) η κήρυξη της Ελ-
ληνικής Επανάστασης από τον Αλέ-
ξανδρο Υψηλάντη.

1943
Οι ιταλικές κατοχικές δυνάμεις 
εκτελούν 150 κατοίκους του χω-
ριού Δομένικο Λάρισας, σε αντί-
ποινα για τον θάνατο εννέα ιτα-
λών στρατιωτών από δυνάμεις του 
ΕΛΑΣ.

1964
Ο Γεώργιος Παπανδρέου και η 
Ένωση Κέντρου κερδίζουν τις εκλο-
γές με ποσοστό 52,8% (171 έδρες). 
Η ΕΡΕ λαμβάνει 35,2% (107 έδρες) 
και η ΕΔΑ 11,8% (22 έδρες).

2005
Τίθεται σε ισχύ το Πρωτόκολλο του 
Κιότο για τη μείωση των εκπομπών 
ρύπων που συμβάλλουν στο φαι-
νόμενο του θερμοκηπίου.

2016
To ΚΕΕΛΠΝΟ ανακοινώνει ότι οι οι 
νεκροί από τη γρίπη στην Ελλάδα 
ανήλθαν στους 100.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1852
Θεόδωρος Ράλλης, έλληνας ζω-
γράφος, από τους κυριότερους 
εκπροσώπους του οριενταλισμού. 
(Θαν. 2/10/1909)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1886
Ιωάννης Παπάφης, εθνικός ευερ-
γέτης εκ Θεσσαλονίκης. (Γεν. 1792)

1912
Αλέξιος Στριφτόμπολας, έλληνας 
πολιτικός από την Πάτρα. Αποτέ-
λεσε γραφική φιγούρα του ελλη-
νικού κοινοβουλίου, αφού ήταν ο 
μόνος βουλευτής που φορούσε 
φουστανέλα σ’ όλη του τη ζωή, 
αρνούμενος πεισματικά να ντυθεί 
«φράγκικα» (πουκάμισο, παντελό-
νι). (Γεν. 1834)

2 ΑΠΟΨΕΙΣ

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

Υπεύθυνη ∆ιαφημίσεων 
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
∆ήμων-∆ημοτικών 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

4...12

3...12

Ανατολή - 07:09
Δύση - 17:51

1...11

0...12

Στη Βουλή το θέμα του ζεόλιθου στα Πετρωτά 
Έβρου: «Αξιοποίηση εδώ και τώρα»

Να μπει ένα τέλος στις καθυστερήσεις, τα εμπόδια και τα 
ύποπτα πισωγυρίσματα της πολιτείας, προκειμένου να προχω-
ρήσει επιτέλους η εκμετάλλευση του ζεόλιθου στο βόρειο Έβρο, 
ζητούν ολοένα και πιο συντεταγμένα οι φορείς της περιοχής. 

Το θέμα, που ταλανίζει την περιοχή εδώ και περίπου 9 χρό-
νια, συζητήθηκε την Πέμπτη στη Βουλή, με αφορμή επίκαιρη 
ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Έβρου του ΠΑΣΟΚ Γιώρ-
γος Ντόλιος προς τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Κλιμα-
τικής Αλλαγής Ασημάκη Παπαγεωργίου. 

Απαντώντας στην ερώτηση του κ. Ντόλιου, ο κ. Παπαγε-
ωργίου επανέλαβε πως η εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου 
της χώρας αποτελεί προτεραιότητα για την ελληνική κυβέρνη-
ση, σημειώνοντας ωστόσο ότι η αρμοδιότητα ανήκει αποκλει-
στικά και μόνο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας –
Θράκης και τον γραμματέα της, προκειμένου να προχωρήσει 
ο διαγωνισμός. 

Μιλώντας στην ΕΡΑ Ορεστιάδας και στον Βασίλη Πρεμίδη, 
ο γεωλόγος και μέλος της Οικολογικής Εταιρείας Έβρου Χρή-
στος Λαζόπουλος, σημείωσε πως η αξιοποίηση του ζεόλιθου 
θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα, καθώς συμβαδίζει με το ανα-
πτυξιακό μοντέλο της περιοχής, δεν έχει μη αναστρέψιμες επι-
πτώσεις στο περιβάλλον και μπορεί να κάνει τη διαφορά στον 
«ταλαιπωρημένο» πρωτογενή τομέα του Έβρου

16
ΦΕΒ
2013

1-2
1-2
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Άδειο μπακλαβά πουλάνε ζαχαροπλαστεία στην Τουρκία λόγω της ακρίβειας! Όπως γράφουν τα 
τουρκικά ΜΜΕ, για πρώτη φορά ο μπακλαβάς κυκλοφορεί στα ζαχαροπλαστεία χωρίς στρώσεις 
γεμάτες με φιστίκι, καρύδι ή κρέμα. Ο οικονομολόγος Özgür Demirtaş έγραψε στο Twitter πως μια 
πιθανή εξήγηση για τον άδειο μπακλαβά και για το γεγονός ότι ο κόσμος τον αγοράζει, είναι πως 
μάλλον αρκετοί πολίτες επιλέγουν να φτιάξουν τη γέμιση στο σπίτι, μιας και ίσως τους έρχεται πιο 
φθηνά. Ο άδειος μπακλαβάς πωλείται για περίπου 20 τουρκικές λίρες (λιγότερο από 1,5 δολάριο 
ΗΠΑ) το κιλό, ενώ ο μπακλαβάς με γέμιση φιστικιού και βούτυρο πωλείται αυτή τη στιγμή προς 
200 τουρκικές λίρες, δηλαδή δέκα φορές πάνω. 

Η ρωσική ηγεσία έχει επανει-
λημμένα δηλώσει ότι η χώρα 
μας δεν έχει σχέδια επίθεσης 
κατά της Ουκρανίας. Και όμως, 
στη Δύση ορισμένοι πολιτικοί 
και ΜΜΕ συνεχίζουν την προ-
παγάνδα τους για μια δήθεν 
«επικείμενη ρωσική εισβολή» 
– σαν να ζούσαν σε μια εικο-
νική πραγματικότητα.

Α. ΜΑΣΛΟΦ
ΠΡΕΣΒΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
 

Είπαν

Ήδη αποδεικνύεται ότι η απει-
λή του πολέμου σε ό,τι αφορά 
τις συνέπειες για τρίτα κράτη 
είναι σημαντική... Είμαστε υπο-
χρεωμένοι να εργαζόμαστε για 
όλα τα σενάρια. 

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
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Μικρογνωμικά

Μετά την ανάδειξή του μεταξύ των 
best toyrism villages από τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Τουρισμού (ΠΟΤ) το Σουφλί 
κέρδισε την θέση του μεταξύ των κα-
λύτερων προορισμών παγκοσμίως, κάτι 
που αναδεικνύει και ο ΠΟΤ με το πρώτο 
του βίντεο με το οποίο παρουσιάζει τις 
ομορφιές της περιοχής! Το 
βίντεο αναρτήθηκε από τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Του-
ρισμού στο επίσημο κανάλι 
του στο youtube και μέσα 
σε 2 λεπτά και 17 δευτε-
ρόλεπτα παρουσιάζονται 
κάποια από τα μοναδικά 
στοιχεία που έχει η περιο-
χή και μπορεί να βρει ο επι-
σκέπτης. Στην περιγραφή 
γίνεται λόγος φυσικά για 
την παραγωγή του μεταξιού 
που χαρακτηρίζει το Σουφλί 
και γράφονται (στα αγγλι-
κά) τα εξής: Το Σουφλί είναι 
ο μοναδικός οικισμός στην 
Ευρώπη που διατηρεί και 
υποστηρίζει δραστηριότη-

τες, οι οποίες συνδέονται με την οικο-
νομία του μεταξιού. Το Σουφλί, εξάλλου, 
δημιούργησε μια μοναδική «αρχιτεκτονική 
του μεταξιού».

h t tps : / /www.you tube . com/
watch?v=L4w1boUk1_o

radioevros.gr

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού 
παρουσιάζει το Σουφλί!

Ένας ήρωας next door 

Στις προβλέψεις πέφτουν μέσα  
Την ακριβέστερη παγκοσμίως μέθοδο 

πρόγνωσης της τραπεζικής χρεωκοπίας, 
με ακρίβεια πρόγνωσης 99.22%, έχουν 
δημιουργήσει και δημοσιεύσει δύο κα-
θηγητές του Τμήματος Οικονομικών Επι-
στημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης, Περικλής Γκόγκας και Θεόφιλος 
Παπαδημητρίου. Πρόκειται για μια από 
τις καινοτόμες μεθόδους με διεθνή ανα-
γνώριση που έχουν δημιουργήσει με την 

ερευνητική τους ομάδα. «Ως επιστήμονες 
και ερευνητές πάντα μας εξιτάρει το και-
νούριο και το διαφορετικό», δήλωσε ο κ. 
Γκόγκας και γυρίζοντας το χρόνο πίσω μί-
λησε για το ξεκίνημα του Τμήματος, ακρι-
βώς πριν 15 χρόνια. «Ήταν το κοινό μας 
ενδιαφέρον που υπήρχε ιδιαίτερα για το 
χώρο των οικονομικών που έκανε πραγ-
ματικότητα τη συνεργασία με τον κ. Πα-
παδημητρίου», είπε στην ΕΡΤ Κομοτηνής. 

 Συνολικά 30 εκατομμύρια δέντρα 
φύτεψε στην Τουρκία ο Χικμέτ Κάγια, 
ο οποίος αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή 
του στη φύση. Εργάστηκε συνολικά 25 
χρόνια ως διοικητής της Διαχείρισης 
Δασών στη γειτονική χώρα και κα-
τάφερε σε αυτή του την πορεία να 
μετατρέψει μεγάλες ερημικές εκτά-
σεις και άγονες περιοχές σε κατα-
πράσινα δάση. 

Μιλώντας στο τουρκικό πρακτο-
ρείο Anadolu, ο Κάγια σημειώνει ότι 
αισθάνεται πανευτυχής που, με τη 
βοήθεια των κατά τόπους πληθυ-
σμών κατάφερε να μεταμορφώσει 
αυτές τις άδειες περιοχές σε κατά-
φυτα τοπία. «Ο μετασχηματισμός αυ-
τών των εκτάσεων σε δάση ήταν η 
μεγαλύτερη πηγή της περηφάνιας 
μου», δήλωσε στο χαρακτηρίζοντας 
παράλληλα τα δάση ως «το μέλλον 
της χώρας».

Την ίδια στιγμή, στην Ελλάδα, και 
συγκεκριμένα στην Αλεξανδρούπολη, 
βλέπω στα social media, αιτήματα 

δημοτών στο στυλ «πού να απευθυνθώ 
για να κόψουν τα δέντρα που είναι πά-
νω στα πεζοδρόμια, δεν μπορώ να πε-
ράσω με το καρότσι μου». Καμία ελπίδα

Κ.Η. 

Όταν σταμάτησε ο χρόνος
Ο 42χρονος κτηνοτρόφος, Χαράλαμπος 

Κουτίδης αντιστεκόταν στον εμβολιασμό 
από πείσμα, αντίδραση και εγωισμό, όπως 
λέει. Μέχρι που ο κορωνοϊός μπήκε απρό-
σκλητος και στο δικό του σπίτι, σε ένα χωριό 
έξω από τα Γρεβενά, και του έδειξε κατάμα-
τα το πρόσωπο του θανάτου. Επί 1,5 μήνα 
έδωσε μια σκληρή μάχη με τον ιό που τον 
έστειλε στην εντατική του Πανεπιστημιακού 
Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Όταν βγήκε νικη-
τής κι επέστρεψε "αναστημένος" στη σύζυγο 
και στα τρία του παιδιά, του τηλεφώνησε 
ο μητροπολίτης Γρεβενών κ. Δαβίδ, για να 
του πει πως από εκείνη τη μέρα δεν θα λέ-
γεται Χαράλαμπος, αλλά Λάζαρος. Ο ίδιος 
δέχτηκε την πρόταση του δεσπότη και από 

αρνητής του εμβολίου αναλαμβάνει στο 
εξής ρόλο για τη διάδοσή του. Είναι συ-
γκλονιστικά όσα διηγείται μιλώντας στο 
iatronet.gr για όσα βίωσε στη ΜΕΘ και για 
τους γιατρούς που του έδωσαν μια δεύτερη 
ευκαιρία στη ζωή. 

«Για παραπάνω από ένα μήνα, ήμουν εκεί 
σε καταστολή. Θυμάμαι διάφορα πράγματα, 
από τα οποία πολλά ήταν όνειρα και παραι-
σθήσεις. Σε έναν χώρο υπόγειο, χωρίς εξω-
τερικό φωτισμό, βλέπαμε την ώρα και δεν 
ξέραμε αν είναι πρωί ή βράδυ. Άλλωστε, ο 
χρόνος εκεί δεν έχει σημασία", θυμάται και 
προσθέτει πως αντιλήφθηκε να φεύγουν 
από τη ζωή δίπλα του άνθρωποι ακόμα και 
με τα μισά χρόνια από εκείνον. 

Κ.Η.
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Δύο Αποφάσεις του Υπουργού Εσωτε-
ρικών για την έγκριση προσλήψεων συμ-
βασιούχων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, δη-
μοσιεύθηκαν την 14η Φεβρουαρίου. 

Με την αριθμ. 8874/2022 Απόφαση 
του Μάκη Βορίδη, εγκρίθηκε η πρόσληψη 
110 ατόμων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρ-
κειας έως 8 μήνες, σε υπηρεσίες ανταπο-
δοτικού χαρακτήρα στους Δήμους Κο-
ρυδαλλού, Ύδρας, Αλεξανδρούπολης και 
Κορδελιού-Ευόσμου. Για τον Δήμο Αλε-
ξανδρούπολης εγκρίθηκαν 31 θέσεις.

Η αριθμ. 8886/2022 Υπουργική Από-
φαση αφορά την πρόσληψη 7 ατόμων με 
σχέση εργασίας ΙΔΟΧ,  για χρονικό διά-
στημα έως 8 ή έως 9 μήνες, στους Δή-
μους Ηγουμενίτσας και Χαλκηδόνος, για 
τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν 
έργο έναντι αντιτίμου. 

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού 
θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 38 έως και 42 του ν.4765/2021, 
καθώς και αυτές του π.δ. 524/1980 κα-
τά περίπτωση.

31 θέσεις 
εγκρίθηκαν 
στον δήμο 
Αλεξανδρούπολης

ΠΡΆΣΙΝΟ ΦΩΣ ΓΙΆ ΠΡΟΣΛΉΨΕΙΣ 
ΣΥΜΒΆΣΙΟΥΧΩΝ 8ΜΉΝΉΣ ΔΙΆΡΚΕΙΆΣ 
                               
Θα απασχοληθούν σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα 

Στο τριήμερο εκδηλώσε-
ων που θα πραγματοποι-
ηθούν από τις 18 μέχρι 
τις 20 Φεβρουαρίου από 
τη Δομή Στήριξης της Επι-
χειρηματικότητας “Light 
Hub” του Επιμελητηρίου 
Έβρου, θα συμμετάσχουν 
αναγνωρισμένοι επιχειρη-
ματίες, ανώτερα στελέχη 
και ακαδημαϊκοί με διεθνή 
δραστηριότητα.

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΑΝΘΕΙΑ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Εξιχνιάστηκαν ύστερα από 
τις έρευνες των αστυνομικών 
της Υποδιεύθυνσης Ασφάλει-
ας Ορεστιάδας, εννιά κλοπές 
από οικίες, τετελεσμένες και σε 
απόπειρα, που διαπράχθηκαν 
το χρονικό διάστημα από 28-
8-2021 έως την 10-2-2022, 
σε οικισμούς του Έβρου.
Για τις παραπάνω υποθέσεις 
συνελήφθησαν δύο ημεδαπές, 
σε βάρος των οποίων σχηματί-
σθηκε σχετική δικογραφία

Μετά από αίτημα της Διεύθυνσης του 
Γυμνασίου Άνθειας, πραγματοποιή-
θηκε από τα στελέχη του Κέντρου 
Πρόληψης Π.Ε. Έβρου, δίωρη βιω-
ματική παρέμβαση στο πλαίσιο των 

εργαστηρίων δεξιοτήτων, στους μα-
θητές του τμήματος Β2. Η συζήτηση 
επικεντρώθηκε στις αλλαγές και τα 
συναισθήματα που βιώνουν οι μαθη-
τές στην εφηβική ηλικία. Τη παρέμβα-
ση συντόνισε η κα Τσελίδου Θεανώ, 
Κοινωνική Λειτουργός, Επιστημονικό 
Στέλεχος του Κέντρου.

Θανάσιμος ήταν ο τραυματι-
σμός 74χρονου ημεδαπού, ο 
οποίος στην είσοδο του οικι-
σμού Μικρής Δοξιπάρας, το 
αυτοκίνητο που οδηγούσε 
εξετράπη της πορείας του και 
προσέκρουσε σε ξύλινο στύ-
λο και δέντρο. Προανάκριση 
για τα αίτια και τις συνθήκες 
του ατυχήματος διενεργεί το 
Τμήμα Τροχαίας Ορεστιάδας

σύντομεςειδήσεις
στον Έβρο

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 1

2

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 

Στα πρώτα εικοσιτετράωρα παρουσίας του 
στο νησί, το σκάφος – πλωτό ασθενοφόρο 
του Λιμενικού  χρησιμοποιήθηκε σε τουλάχι-
στον δύο επείγοντα περιστατικά, για τη με-
ταφορά στο Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης 
του εφημέριου της Καμαριώτισσας ο οποίος 
έσπασε τα πλευρά του πέφτοντας από δέντρο 
ελιάς και ενός στρατιώτη του νησιού ο οποί-
ος φέρεται να κατάπιε χλωρίνη.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η Απογρα-
φή Πληθυσμού-Κατοικιών 2021, υπάλλη-
λος της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας 
σε συνεργασία με τον Δήμο Ορεστιάδας, 
θα βρίσκεται στο ισόγειο 
του Δημαρχείου Ορε-
στιάδας (γραφείο πρώ-
ην ΟΓΑ) από την Τρίτη 
15/2/2022 έως και την 
Δευτέρα 21/2/2022 κατά 
τις ώρες 9:00 έως 14:30 
και 17:00 έως 19:30, 
προκειμένου να απογρά-
ψει τους πολίτες που δεν 
έχουν απογραφεί. 
Το γραφείο θα λειτουρ-
γήσει και το Σαββατοκύ-
ριακο 19 και 20 Φεβρου-
αρίου. 
Παρακαλούνται οι πολί-
τες κατά την προσέλευσή 
τους να γνωρίζουν ΑΦΜ 

και ΑΜΚΑ. 
Πολίτες οι οποίοι δεν έχουν απογραφεί και 
δεν μπορούν να προσέλθουν για απογραφή, 
παρακαλούνται να επικοινωνούν με το Δήμο 
Ορεστιάδας στα τηλέφωνα 2552350317, 
2552350300 και 2552350305, προκειμέ-
νου να αφήνουν το τηλέφωνό τους για να 
επικοινωνήσουν μαζί τους οι απογραφείς.

Απογραφή πληθυσμού 
στο δημαρχείο Ορεστιάδας
Από σήμερα Τρίτη έως και 
την ερχόμενη Δευτέρα
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Της Κικής Ηπειρώτου 
Η πρόταση συμβούλων της 

αντιπολίτευσης για υποβολή 
διπλής πρότασης για χρημα-
τοδότηση από το Πράσινο 
Ταμείο, ήταν αυτή που τελι-
κά εγκρίθηκε από το Δημοτικό 
Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης 
το απόγευμα της Παρασκευ-
ής. Πρόκειται για το έργο ολο-
κλήρωσης της ανάπλασης του 
ιστορικού κέντρου, με τη δημι-
ουργία νέων πεζοδρόμων και 
για τη δημιουργία νέου πάρκου 
στην περιοχή της δεξαμενής, ή 
αλλιώς της «μάνας του νερού».

Σημειώνεται πως το θέμα 
είχε συζητηθεί στην προηγού-
μενη συνεδρίαση, όπου ήρθε, 
αρχικά, ως πρόταση της αντι-
πολίτευσης για υποβολή πρό-
τασης στο εν λόγω χρηματο-
δοτικό εργαλείο, μόνο σε ό,τι 
αφορά το έργο της ολοκλήρω-
σης ανάπλασης του κέντρου, 
η πρώτη φάση του οποίου θα 
ξεκινήσει μέσα στην άνοιξη. 
Ωστόσο, στην πορεία της συ-

ζήτησης και με δεδομένο ότι 
η πρόταση της δημοτικής αρ-
χής αφορούσε την χρηματοδό-
τηση από το Πράσινο Ταμείο 
δυο νέων πάρκων σε γειτονιές 
της πόλης, και την χρηματοδό-
τηση του κέντρου από άλλο 
πρόγραμμα, η αντιπολίτευση 
πρότεινε να γίνει συγκερα-
σμός των δύο προτάσεων και 
να υποβληθούν, από κοινού, 
στο Πράσινο Ταμείο, η ανά-
πλαση και το ένα πάρκο στην 
δεξαμενή. Η συνεδρίαση δια-
κόπηκε και το θέμα επανήλθε, 
για λήψη απόφασης, το από-
γευμα της Δευτέρας.

Όπως σημείωσε ο ανεξάρ-
τητος σύμβουλος και ένας εκ 
των εισηγητών της πρότασης 
της αντιπολίτευσης Κυριάκος 
Αραμπατζής, υπάρχει η δυνα-
τότητα να κατατεθεί ως μία η 
πρόταση και για τα δύο έργα. 
Ο έτερος εισηγητής Βαγγέλης 
Λαμπάκης σημείωσε πως προ-
τεραιότητα είναι η ολοκλήρω-
ση της ανάπλασης, όμως, εάν 

τα χρήματα επαρκούν και για 
το πάρκο, δεν έχει αντίρρη-
ση να κατατεθούν τα δύο έρ-
γα μαζί.

Παίρνοντας το λόγο, ο Δή-
μαρχος Γιάννης Ζαμπούκης, 
σημείωσε πως το αυτονόητο 
θα ήταν να ληφθεί απόφαση, 
στην παρούσα φάση, για υπο-
βολή της πρότασης δημιουργί-
ας των δύο πάρκων στο Πρά-
σινο Ταμείο και η ανάπλαση 
να ενταχθεί σε πρόγραμμα του 
Ταμείου Ανάκαμψης και Αν-
θεκτικότητας. Σημείωσε πως 
οι μελέτες για τα πάρκα είναι 
σχεδόν έτοιμες και με δεδο-
μένο ότι σε 40 μέρες κλείνει 
το πρόγραμμα του Πράσινου 
Ταμείου, δεν θα πρέπει να δι-

ακινδυνεύσουμε την απώλεια 
της χρηματοδότησης των πάρ-
κων, με ποσό 565.000 ευρώ. 
Υπογράμμισε πως αν γίνει συ-
γκερασμός των προτάσεων, 
ανάπλαση + πάρκο δεξαμε-
νής, τότε από το έργο της ανά-
πλασης θα χάσουμε το κον-
δύλι ύψους 65.000 ευρώ για 
τον αστικό εξοπλισμό, δηλαδή 
για παγκάκια, καδάκια, βρύσες, 
φωτισμό. «Η πρότασή σας συ-
μπεριλαμβάνεται ήδη στο πρό-
γραμμα του Ταμείου Ανάκαμ-
ψης και Ανθεκτικότητας. Ήδη 
έχει γίνει προεργασία για το 
έργο δικτύωσης των παραλι-
ακών υποδομών, εκεί προβλέ-
πονται και τα πεζοδρόμια. Επί-
σης, είμαστε σε διαβούλευση 

και με την περιφέρεια για πι-
θανή ένταξη στο ΣΒΑΚ… Εδώ 
είναι θέμα κοινής λογικής και 
καλής διάθεσης, όχι εγωισμού 
για το ποιανού πρόταση θα πε-
ράσει ή ποιανού πρόταση είναι 
η καλύτερη».

Ο διευθυντής της Τεχνικής 
Υπηρεσίας Διονύσης Μαστο-
ρόπουλος, μεταξύ άλλων, επι-
βεβαίωσε ότι υπάρχει μία δυ-
σκολία με τον εξοπλισμό της 
ανάπλασης, σημειώνοντας πως 
σύμφωνα με τη διαβεβαίωση 
που έχει λάβει από τον Δ/ντή 
του Πράσινου Ταμείου, δεν θα 
υπήρχε αντίστοιχο πρόβλημα 
στην πρόταση για τα δύο πάρ-
κα. 

Ο κ. Αραμπατζής σημείω-

σε πως η μελέτη για την ανά-
πλαση είναι πανέτοιμη από το 
2020, οπότε ο Δήμος προλα-
βαίνει άνετα την προθεσμία 
των 40 ημερών.

Τελικώς το θέμα τέθηκε σε 
ψηφοφορία και υπέρ της πρό-
τασης για ανάπλαση + πάρκο 
δεξαμενής ψήφισαν 19, ενώ 
κατά ψήφισαν 16. Έτσι, υιοθε-
τείται η πρόταση της αντιπολί-
τευσης και ο Δήμος θα πρέπει 
να υποβάλει για χρηματοδό-
τηση από το Πράσινο Ταμείο 
το έργο της δημιουργίας του 
πάρκου της δεξαμενής και της 
ολοκλήρωσης της ανάπλασης 
του ιστορικού κέντρου.  

Ολοκλήρωση ανάπλασης ιστορικού 
κέντρου και δημιουργία πάρκου 
στη «Μάνα του νερού»

ΥΠΕΡΨΉΦΙΣΤΉΚΕ Ή ΠΡΟΤΆΣΉ 
ΠΟΥ ΚΆΤΕΘΕΣΆΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΉΣ 
ΆΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΉΣ ΓΙΆ ΣΥΝΔΥΆΣΜΟ 
ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΡΓΩΝ   
    
Δεν «πέρασε» για 3 ψήφους η 
αντιπρόταση της δημοτικής αρχής για 
δύο νέα πάρκα

Επιπλέον 10 ολοκαίνουριες και κα-
τακόκκινες καρδιές τοποθετηθηκαν χθες 
από την Τεχνική μας Υπηρεσία σε σημεία 
των τριών Ενοτήτων Αλεξανδρούπολης, 
Φερών και Τραιανούπολης!

Συγκεντρώνουμε τα καπάκια και γε-
μίζουμε τις καρδιές με το δικό μας από-
θεμα αγάπης! 

Ήδη 84 σάκοι με καπάκια που συλλέ-
χτηκαν στις καρδιές που βρίσκονται ήδη 
στον Δήμος Αλεξανδρούπολης έχουν 
αποσταλεί στην Κοινωνική Συνεταιριστι-
κή Επιχείρηση Ενα Παιδί Μετράει τ Άστρα 
– Κοιν.σ.επ για να μετατραπούν σε ανα-
πηρικά αμαξίδια για τους συνανθρώπους 
μας που τα χρειάζονται 

Επιπλέον 10 ολοκαίνουριες 
και κατακόκκινες καρδιές 
σε Αλεξανδρούπολη , 
Φέρες και Τραϊανούπολη.  

Στην τελευταία του κατοικία 
συνόδευσαν συγγενείς και φίλοι 
τον ιδιαίτερα αγαπητό Αλεξαν-
δρουπολίτη Θόδωρο Μινάρδο το 
μεσημέρι της Δευτέ-
ρας 14 Φεβρουαρί-
ου 2022. 

Ο χαμός του  γνω-
στού επιχειρημα-
τία, που σημάδεψε 
μια ολόκληρη γενιά 
στην τοπική κοινωνία 
και  αποτελούσε μια 
από τις πλέον σοβα-
ρές παρουσίες στον 
χώρο όπου δραστη-
ριοποιούνταν, σκόρ-
πισε την θλίψη πρω-
τίστως στα μέλη της 
οικογένειάς του αλ-
λά και σε φίλους και 
γνωστούς στην Αλε-

ξανδρούπολη.
 Ήταν ένας άνθρωπος ιδιαίτερα 

αγαπητός, με χιούμορ, με σχεδόν 
καθημερινή παρουσία στις παρέ-
ες και τα στέκια της πόλης, κο-
ρυφαίος στον επαγγελματικό του 
χώρο. Συλλυπητήρια στη σύζυγό 
του Ρένα και τα παιδιά του, αλλά 
σε όλους εκείνους στους οποίους 
θα λείψει… 
(evrosonline.gr)

Απεβίωσε ο Θόδωρος 
Μινάρδος
Θλίψη σκόρπισε η 
απώλεια του γνωστού 
και αγαπητού 
επιχειρηματία

Εκφράζουμε την αγάπη μας 
με τον πιο όμορφο τρόπο! 
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ειδήσειςσύντομες ΚΟΜΟΤΗΝΗΔΡΑΜΑ

Σε 34 νέες απολύσεις προ-
χώρησε η Energean μετά τη 
λήξη της προθεσμίας στους 
εργαζόμενους που είναι σε 
επίσχεση να επιστρέψουν στα 
καθήκοντά τους. Οι 34 νέες 
απολύσεις έρχονται να προ-
στεθούν στις 24 υπάρχουσες, 
ενώ πιθανόν να υπάρξουν κι 
άλλες. Συνολικά, σε επίσχε-
ση είναι 158 εργαζομενοι 
(kavalanews.gr) 

Ο Δήμος Κομοτηνής σε συνερ-
γασία με την Ελληνική Στατιστική 
Αρχή καλεί τους δημότες που δεν 
έχουν απογραφεί να απογραφούν 
με φυσική παρουσία μέχρι και τη 
Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου στο ΚΕΠ 
του Δήμου, στην πλατεία Ειρήνης. 
Μέχρι και την Παρασκευή, τις ώρες 
09:00 – 19:30. Το Σάββατο και την 
Κυριακή, τις ώρες 09:00 – 13:30. Τη 
Δευτέρα, τις ώρες 09:00 – 19:30.

ΞΑΝΘΗ

818 rapid test διενήργησαν 
τη Δευτέρα τα συνεργεία του 
ΕΟΔΥ σε Αλεξανδρούπολη, 
Σαμοθράκη και Ορεστιάδα. 
Εντοπίστηκαν 107 κρούσμα-
τα.  Στην Ορεστιάδα συγκεκρι-
μένα έγιναν 178 rapid test και 
βρέθηκαν 43 θετικά, τα οποία 
αφορούν σε 20 άνδρες και 23 
γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 
26 έτη. 

Ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθ-
μιση του λιμανιού του Πόρτο Λάγος με 
την δρομολόγηση έργων με στόχο την 
ανάδειξή του σ’ ένα αναπτυξιακό μο-
χλό για όλη την περιφερειακή ενότητα 
της Ξάνθης και οικονομικό πυλώνα με 
άξονες την  εμπορική, τουριστική και 
αλιευτική του χρήση, πραγματοποιή-
θηκε με την ολοκλήρωση του master 
plan, που παρουσιάστηκε πριν λίγες 
μέρες (empros.gr) 

Άνοιξε και θα λειτουργεί 
κάθε Τετάρτη στην Δράμα ια-
τρείο  Post Covid στο  Κέντρο 
Υγείας (πρώην ΙΚΑ). Στο εν λό-
γω ιατρείο, διερευνώνται τα 
συμπτώματα που αναπτύσσο-
νται σε άτομα με ιστορικό πι-
θανής ή επιβεβαιωμένης λοί-
μωξης SARS-CoV-2, συνήθως 
3 μήνες από την έναρξη της 
νόσου COVID-19 με συμπτώ-
ματα που διαρκούν τουλάχι-
στον 2 μήνες  

Στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Βουκου-
ρεστίου θα συμμετάσχει η Ένωση Ξενο-
δόχων Θάσου στις 24/2. Ο πρόεδρος των 
Ξενοδόχων, Πάρης Παρασχούδης σημεί-
ωσε ότι η ρουμανική αγορά ήταν από τις 
βασικές αλλά λόγω της πανδημίας και του 
ότι ο οδικός τουρισμός πήγε καλύτερα σε 
σχέση με τον τουρισμό με το αεροπλάνο, 
αναδείχθηκε ακόμη περισσότερο αυτή η 
αγορά. (ΕΡΤ Καβάλας)

ΚΑΒΑΛΑ 

Την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 
2022 συνεχίζουν διαδικτυακά οι δια-
λέξεις στις δύο θεματικές ενότητες του 
7ου κύκλου της Ακαδημίας – Δομής 
Διά Βίου Μάθησης της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

Συγκεκριμένα:
- Στη θεματική ενότητα «Δια Βίου 

Μάθηση, Εκπαίδευση & Απασχόληση» 
θα πραγματοποιηθεί η διάλεξη με θέ-
μα «Είναι ορατός ο κίνδυνος για κρίση 
τροφίμων ως το 2050; Ο ρόλος της 
γενετικής βελτίωσης φυτών» από τον 
Τοκατλίδη Ιωάννη, Καθηγητή Τμήμα-
τος Μοριακής Βιολογίας και Γενετι-
κής του ΔΠΘ.

- Στη θεματική ενότητα «Κοινω-
νία και Ευ ζην εν μέσω πανδημίας» 
θα πραγματοποιηθεί η διάλεξη με θέ-
μα «Πανδημία και σχέση: ο αντίκτυ-

πος του βιώματος σε ατομικό, οικο-
γενειακό και συλλογικό επίπεδο» από 
τον Ευθύμιο Λαμπρίδη, Αναπληρωτή 
Καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας & 
Εθνολογίας ΔΠΘ.

Η «Ακαδημία» αποτελεί μια καινο-
τόμο και πρωτοποριακή δράση, κατά 
την οποία καθηγητές του Δημοκρίτει-
ου Πανεπιστημίου Θράκης και του Διε-
θνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδoς πα-
ραδίδουν εθελοντικά, με τρόπο απλό 
και κατανοητό, διαλέξεις για όλους 
τους πολίτες σε επιμέρους γνωστι-
κά αντικείμενα και θεματικά πεδία. Η 
πρωτοβουλία, που ξεκίνησε το 2015 
στον Έβρο και από το 2016 υλοποι-
είται, αδιαλείπτως, ταυτόχρονα σε έξι 
πόλεις σε όλη την Περιφέρεια (Ορε-
στιάδα, Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, 
Ξάνθη, Καβάλα και Δράμα) έχει στό-
χο τη διά βίου μάθηση και εκπαίδευση 

των πολιτών, καθώς και τη διασύνδε-
ση της πανεπιστημιακής κοινότητας με 
την τοπική κοινωνία. Για δεύτερη χρο-
νιά, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακε-
δονίας και Θράκης, στο πλαίσιο που 
διαμορφώθηκε από την πανδημία 
Covid-19, θα διεξάγει το πρόγραμμα 
διαλέξεων της Ακαδημίας διαδικτυακά, 
μέσω της πλατφόρμας CiscoWebex.

Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει από 
τις 20 Ιανουαρίου 2022. Δικαίωμα 

συμμετοχής έχουν όλοι οι πολίτες άνω 
των 18 ετών, κάτοικοι της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 
με μόνο κριτήριο επιλογής τη σειρά 
προτεραιότητας εγγραφής, καθώς ο 
αριθμός των συμμετεχόντων είναι πε-
ριορισμένος. Οι ενδιαφερόμενοι πο-
λίτες μπορούν να συμμετέχουν στην 
ΑΚΑΔΗΜΙΑ εντελώς δωρεάν, αφού 
πραγματοποιήσουν ηλεκτρονική εγ-
γραφή. Όσοι εκ των συμμετεχόντων 

παρακολουθήσουν το 60% των δι-
αλέξεων, θα λάβουν βεβαίωση πα-
ρακολούθησης στο τέλος του προ-
γράμματος.

Η εγγραφή, το αναλυτικό πρόγραμ-
μα των διαλέξεων, οι ομιλητές, καθώς 
και όλες οι πληροφορίες που αφορούν 
στη δράση της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ έχουν 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΚΑ-
ΔΗΜΙΑΣ: www.acadimia.eu.

Νέες διαλέξεις για την Ακαδημία – ∆ομής 
∆ιά Βίου Μάθησης της Περιφέρειας ΑΜΘ

ΔΙΕΞΆΓΟΝΤΆΙ ΚΆΙ ΣΉΜΕΡΆ ΔΙΆΔΙΚΤΥΆΚΆ 
ΜΕ ΤΉ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΝΆ ΕΙΝΆΙ ΔΩΡΕΆΝ  
                               
Η «Ακαδημία» αποτελεί μια καινοτόμο και 
πρωτοποριακή δράση, κατά την οποία καθηγητές 
του ΔΠΘ και του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδoς παραδίδουν εθελοντικά, διαλέξεις 
για όλους τους πολίτες σε επιμέρους γνωστικά 
αντικείμενα και θεματικά πεδία

ΘΑΣΟΣ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ



Η ΓΝΩΜΗ
16  ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ  2022  ΡΕΠΟΡΤΑΖ 7

Της Κικής Ηπειρώτου 
Το θέμα των χρυσωρυχείων συ-
νεχίζει να απασχολεί και να προ-
καλεί ανησυχία και εγρήγορση 
στους φορείς της Θράκης, παρά 
το γεγονός ότι τους τελευταίους 
μήνες δεν φαίνεται να υπάρχει 
κάποιου είδους κινητικότητα, σε 
επίπεδο διαβουλεύσεων (επίση-
μων, τουλάχιστον) της εταιρείας 
με την κυβέρνηση.  Τα αντανα-
κλαστικά όσων αντιτίθενται στην 
πιθανότητα μιας τέτοια επένδυ-
σης παραμένουν ενεργά, όπως 
αποδείχθηκε στην πρόσφατη 
συνεδρίαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ανατολικής Μακε-
δονίας και Θράκης.

Αφορμή ήταν η συζήτηση του 
θέματος σύστασης Επιτροπής 
Αγροτικής Οικονομίας και Περι-
βάλλοντος, με 13 μέλη, η οποία 
έχει αποφασιστικό χαρακτήρα επί 
θεμάτων της Περιφέρειας.

 Η συγκεκριμένη Επιτροπή 
κρίθηκε σκόπιμο να συσταθεί, 
προκειμένου να «αποσυμφορή-
σει» το Περιφερειακό Συμβούλιο 
από θέματα, στα οποία δεν χρει-
άζεται να απασχολείται το σώμα. 
Μεταξύ των αρμοδιοτήτων της 
Επιτροπής, ήταν και η «έγκριση 
για την εκμετάλλευση διαπιστω-
θέντων μεταλλευμάτων κατά τη 
διάρκεια ισχύος της άδειας με-

ταλλευτικών ερευνών», κάτι που 
προκάλεσε την αντίδραση μερί-
δας της αντιπολίτευσης, καθώς 
έγινε, αναπόφευκτα, η σύνδεση 
με το θέμα των χρυσωρυχείων.

Όπως σημείωσε ο Περιφερει-
άρχης Χρήστος Μέτιος, η συγκε-
κριμένη Επιτροπή, που λειτουρ-
γούσε και στο παρελθόν, δεν θα 
αποφασίζει ερήμην τόσο του ιδί-
ου, όσο και του Περιφερειακού 
Συμβουλίου για σοβαρά θέματα. 

Ο περιφερειακός σύμβου-
λος της «Ανεξάρτητης Ενωτικής 
Πρωτοβουλίας» Χρήστος Χατζη-
πέμου έκανε λόγο για μία εισή-
γηση – προχειράντζα, επισημαί-
νοντας πως ορισμένα θέματα θα 
πρέπει να συζητούνται μόνο σε 
επίπεδο Περιφερειακού Συμβου-
λίου. Ο επικεφαλής της μείζο-
νος αντιπολίτευσης Χριστόδου-
λος Τοψίδης υπογράμμισε πως 
το θέμα των χρυσωρυχείων είναι 
πολιτικό και δεν θα πρέπει επου-
δενί να συζητηθεί σε μία τέτοια 
Επιτροπή, ενώ ζήτησε από τον 
Περιφερειάρχη να αφαιρέσει την 
αρμοδιότητα περί μεταλλευτικών 
ζητημάτων. 

Απαντώντας, ο κ. Μέτιος ση-
μείωσε πως δεν υπάρχει περί-
πτωση να εγκρίνει η Επιτροπή  
ένα τέτοιο θέμα,  με τον κ. Τοψί-
δη να επισημαίνει πως από την 

στιγμή που η  νομοθεσία δίνει 
αυτό το δικαίωμα στην Επιτρο-
πή, ο ίδιος δεν μπορεί να βασι-
στεί στο λόγο του Περιφερειάρ-
χη, επιμένοντας στο αίτημά του. 
Ο Περιφερειάρχης σημείωσε πως 
«αν θέλαμε να κρύψουμε κάτι 
δεν θα προτείναμε μία Επιτροπή 
στην οποία συμμετέχουν τόσα 
μέλη από την αντιπολίτευση» και 
δεσμεύτηκε ότι δεν θα υπάρξει 
κανένας αιφνιδιασμός. «Για μεί-
ζονος σημασίας θέματα θα ζη-
τήσω από τον πρόεδρο και τον 
αντιπρόεδρο να τα παραπέμπει 
στο Περιφερειακό Συμβούλιο», 
είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο επικεφαλής 
της παράταξης «Ανεξάρτητη 
Ενωτική Πρωτοβουλία» Κώστας 
Κατσιμίγας, στηλίτευσε, μεταξύ 
άλλων, το νόμο Θεοδωρικάκου 
για την κυβερνησιμότητα των 
ΟΤΑ, με ανεξάρτητους συμβού-

λους και παρατάξεις που δήθεν 
είναι στην αντιπολίτευση, όμως 
συμπλέουν με τη διοίκηση, κά-
νοντας λόγο για «καραγκιοζιλί-
κια» που ξεφτιλίζουν τη λαϊκή 
βούληση. Όπως είπε, η παράταξή 
του θα καταψηφίσει τη σύσταση 
της Επιτροπής, ωστόσο θα συμ-
μετέχει σε αυτή, προκειμένου να 
ελέγχει τις αποφάσεις της. 

Από την πλευρά του,  ο Αντι-
περιφερειάρχης Ανάπτυξης Κω-
στής Σιμιτσής υπογράμμισε πως, 
αναφορικά με το  θέμα των χρυ-
σωρυχείων, «κανένας δεν θα τολ-
μήσει να περάσει εν κρυπτώ από 
την Επιτροπή ένα θέμα που θε-
ωρείται ότι βλάπτει την τοπική 
κοινωνία».

 Ο επικεφαλής της παράταξης 
«ΑΝΤΑΡΣΥΑ στην ΑΜΘ» Θοδω-
ρής Περεντίδης κατήγγειλε την 
μη συμμετοχή της παράταξής του 
στην Επιτροπή, καθώς η σύστα-

σή της προκύπτει αναλογικά, από 
τη δύναμη της κάθε παράταξης, 
σημειώνοντας πως «θα αποκλει-
στούμε από δεκάδες θέματα και 
δεν θα μπορούμε να εκφράσουμε 
τις θέσεις μας».

Αναφορικά με τα σχόλια συμ-
βούλων για το νόμο περί κυβερ-
νησιμότητας, ο Περιφερειάρχης 
σημείωσε πως αν δεν είχε ψη-
φιστεί, τότε θα επικρατούσε ένα 
τεράστιο μπάχαλο σε Δήμους 
και Περιφέρειες, επισημαίνο-
ντας πως το κρίσιμο ζήτημα δεν 
είναι η δημοκρατία, αφού αυτή 
εξασφαλίζεται, αλλά η αποτελε-
σματικότητα των διοικήσεων. Για 
το θέμα του χρυσού, επισήμανε 
πως «δεν έχουμε να κρύψουμε 
τίποτα, έχω δεσμευτεί. Προφα-
νώς δεν θα συζητηθεί το θέμα 
σε καμία Επιτροπή, αν χρειαστεί, 
θα συζητηθεί στο Περιφερειακό 
Συμβούλιο. Ωστόσο, δέχομαι να 

εξαιρεθεί αυτή η αρμοδιότητα 
από την Επιτροπή».

Τελικώς,  η σύσταση της Επι-
τροπής ψηφίστηκε με 37 ψήφους 
υπέρ και 10 κατά.

Σχόλιο Περιφερειακής 
Σύνθεσης

«… Ο Περιφερειάρχης – υπό 
την πίεση επιχειρημάτων από 
όλες τις παρατάξεις - υιοθέτη-
σε τελικά την πρότασή μας και 
αφαίρεσε από την συσταθείσα 
«Επιτροπή Αγροτικής Οικονομί-
ας και Περιβάλλοντος» την αρ-
μοδιότητα να αποφασίζει επί με-
ταλλευτικών θεμάτων (αντί του 
Περιφερειακού Συμβουλίου). Ο 
επικεφαλής της παράταξής μας 
Χριστόδουλος Τοψίδης επεσήμα-
νε την ανάγκη εξαίρεσης της συ-
γκεκριμένης αρμοδιότητας από 
την Επιτροπή, επειδή άπτεται εν-
δεχόμενης γνωμοδότησης επί της 
επένδυσης χρυσού η οποία πρέ-
πει να εξετασθεί (αν τεθεί ζήτημα) 
από ολόκληρο το Περιφερειακό 
Συμβούλιο και όχι από μία Επι-
τροπή. Για την ιστορία, να αναφέ-
ρουμε ότι ο Περιφερειάρχης επι-
χείρησε να αντιμετωπίσει το θέμα 
με προφορικές διατυπώσεις ότι 
«το θέμα του χρυσού δεν θα συ-
ζητηθεί στην Επιτροπή», ωστόσο 
η διαδρομή του έχει αποδείξει το 
επισφαλές των λόγων του και γι’ 
αυτό επιμείναμε στην τροποποί-
ηση, η οποία τελικά έγινε δεκτή.

Στην νεοσυσταθείσα Επιτρο-
πή Αγροτικής Οικονομίας και Πε-
ριβάλλοντος την παράταξή μας 
θα εκπροσωπούν οι Σύμβουλοι 
Σταύρος Βαβίας (ΠΕ Έβρου) και 
Αργύρης Πατακάκης (ΠΕ Δρά-
μας) ως τακτικά μέλη και οι Σύμ-
βουλοι Θεόδωρος Μαρκόπου-
λος (ΠΕ Καβάλας) και Οδυσσέας 
Βουρβουκέλης (ΠΕ Ξάνθης) ως 
αναπληρωματικοί».

Το «φάντασμα» των χρυσωρυχείων 
«ξύπνησε» πάλι στο Περιφερειακό 
Συμβούλιο ΑΜΘ

ΜΕ ΆΦΟΡΜΉ ΤΉΝ 
ΣΥΣΤΆΣΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ 
ΆΓΡΟΤΙΚΉΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΆΣ 
ΚΆΙ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ 
ΆΡΜΟΔΙΟΤΉΤΆ ΝΆ ΆΠΟΦΆΣΙΖΕΙ 
ΕΠΙ ΜΕΤΆΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΆΤΩΝ  
                               
Ο Περιφερειάρχης αναγκάστηκε να 
εξαιρέσει τη συγκεκριμένη αρμοδιότητα 

Στην πρόσφατη απόφαση της Συ-
γκλήτου του Δημοκριτείου Πανεπι-
στημίου Θράκης αναφέρθηκε ο Αντι-
πρύτανης κ. Φώτης Μάρης σχετικά 
με τα υπό ίδρυση νέα τμήματα του 
ιδρύματος.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνω-
ση, που εξέδωσε το πανεπιστήμιο, 
εγκρίθηκε το κτιριολογικό πρόγραμ-
μα για τις μόνιμες εγκαταστάσεις εκ-
παίδευσης του ΔΠΘ στο Διδυμότειχο, 
ενώ αναμένεται και η έγκριση από το 
Υπουργείο Παιδείας, ώστε να ανοίξει 
ο δρόμος της χρηματοδότησης για την 
εκπόνηση των οριστικών μελετών.

Το κτιριολογικό πρόγραμμα του 
Τμήματος Ψυχολογίας, που θα λει-
τουργήσει στη Σχολή Επιστημών Υγεί-

ας σε έκταση 18.000 τ.μ. περιλαμβάνει:
Κεντρικό Κτιριακό Συγκρότημα εμ-

βαδού 5.935 τ.μ. που θα στεγαστούν 
χώροι διδασκαλίας (3.080 τ.μ., με δυο 
αμφιθέατρα 600 και 250 ατόμων), χώ-
ροι διοίκησης (635 τ.μ., με γραμματεία, 
γραφεία διδακτικού και διοικητικού 
προσωπικού), βιβλιοθήκη (1.195 τ.μ.), 
χώροι ψυχαγωγίας (90 τ.μ.), βοηθητι-
κοί χώροι (155 τ.μ.), κα.

Φοιτητικό Εστιατόριο δυναμικότη-
τας 800 ατόμων, συνολικού εμβαδού 
1.572 τ.μ. που θα περιλαμβάνει εστι-
ατόριο, κουζίνα, βοηθητικούς και απο-
θηκευτικούς χώρους.

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώ-
ρου 950 τ.μ. για πεζοδρομήσεις, υπαί-
θριους χώρους αναψυχής, δρόμους, 
και χώρους στάθμευσης.

Φοιτητική Εστία δυναμικότητας 

165 ατόμων (161 μονόκλινα δωμά-
τια και 4 επιπλέον κλίνες με δυνατό-
τητα χρήσης ατόμων ΑΜΕΑ), συνολι-
κού εμβαδού 6.170 τ.μ.

«Ο σχεδιασμός αυτός, όπως δήλω-
σε  ο κ. Μάρης στην ΕΡΤ Ορεστιάδας 
δείχνει τη σοβαρότητα, με την οποία 
αντιμετωπίζουμε το θέμα, αφού γί-
νεται με προοπτική λειτουργίας δυο 
πανεπιστημιακών τμημάτων, ώστε να 
μπορούμε να φθάσουμε στην ολοκλή-
ρωση στην πόλη του Διδυμοτείχου μ’ 
ένα δεύτερο πανεπιστημιακό τμήμα 
του ΔΠΘ, που να δημιουργήσει και 
την ελάχιστη ακαδημαϊκή μονάδα, την 
οποία θεωρεί και ο νόμος πάρα πολύ 
καλή στο να εμπεδωθεί ένα κλίμα και 
να έχει τύχη η προσπάθεια μας».

Σύμφωνα με τον ίδιο αν και θα 
χρειασθούν 6 με 7 χρόνια για την δημι-

ουργία μόνιμων εγκαταστάσεων παρό-
λα αυτά αναζητούνται όλες οι πιθανές 
λύσεις στα χρηματοδοτικά εργαλεία, 
ώστε ο στόχος να επιτευχθεί στο λι-
γότερο δυνατό διάστημα.

«Μπορώ να πω ότι μέχρι τις αρχές 
του 2024 θα μπορέσουμε να έχου-
με μια μελετητική ωρίμανση 100% 
εάν βέβαια υπάρξει  χρηματοδότηση 
μετά την ίδρυση του τμήματος», τό-
νισε χαρακτηριστικά «δίνοντας μας 
την δυνατότητα να συμπτύξουμε τους 
χρόνους».

Σε σχόλιό του σχετικά με την προ-
σωρινή εγκατάσταση και λειτουργία 
της σχολής ανέφερε, ότι ο Δήμος και η 
κοινωνία του Διδυμοτείχου θα πρέπει 
να συγκλίνουν και να καταλήξουν το 
συντομότερο δυνατό σε μια οποιαδή-
ποτε λύση. Υπάρχει μια θετική γνωμο-

δότηση του ΔΣ την οποία έχουμε στη 
διάθεση μας τόνισε, όμως θα πρέπει η 
λύση αυτή να οριστικοποιηθεί ώστε να 
μπορέσει η σχολή να ενταχθεί στο νέο 
Μηχανογραφικό Δελτίο. Όλα εξαρτώ-
νται από το πότε το Υπουργείο Παι-
δείας, θα κλείσει το Μηχανογραφικό. 
Αν κλείσει τον Απρίλιο τότε μέχρι το 
Πάσχα όλα θα πρέπει να έχουν λήξει. 
Αν πάλι δεν βρεθεί λύση τότε υπάρχει 
μεγάλος κίνδυνος να μην λειτουργήσει 
το Τμήμα τον Σεπτέμβριο».

Ο Αντιπρύτανης του ΔΠΘ κ. Φώτης 
Μάρης επανέλαβε για άλλη μια φορά 
πως «η προσπάθεια  του ΔΠΘ να ιδρύ-
σει και να λειτουργήσει άμεσα τμήμα 
Ψυχολογίας στην πόλη, θα πρέπει να 
συγκλίνει τα πράγματα, να δημιουργή-
σει συνθήκες καλής συνεργασίας και 
όχι διχασμούς».

“Μέχρι το Πάσχα να έχει βρεθεί λύση στην 
προσωρινή στέγαση του τμήματος Ψυχολογίας”

Όπως δήλωσε  ο 
Αντιπρύτανης ΔΠΘ 
κ. Μάρης στην ΕΡΤ 
Ορεστιάδας
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Ο Διοικητής και Πρόεδρος 
του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Πανεπιστημιακού Γενικού Νο-
σοκομείου Αλεξανδρούπολης, 
Ευάγγελος Ρούφος, ευχαριστεί 
θερμά την αστική μη κερδοσκο-
πική Εταιρεία Κοινωνικής Προ-
σφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού 
¨ΣΥΝ –ΕΝΩΣΙΣ¨ καθώς και το 
Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση για 
την ολοκλήρωση της δωρεάς 
αξίας περίπου 100.000€ στην 
Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας 
Νεογνών (ΜΕΝΝ), στα πλαίσια 

του προγράμματος «ΣΥΜΠΡΑ-
ΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΥΗΝ ΥΓΕΙΑ».

 Συγκεκριμένα η δωρεά πε-
ριελάμβανε: μία (1) σύγχρονη 
θερμοκοιτίδα ανοικτού/κλειστού 
τύπου για την νοσηλεία πολύ 
πρόωρων νεογνών Draeger 
Babyleo TN500, έναν (1) τελευ-
ταίας τεχνολογίας αναπνευστή-
ρα Babylog VN600, ένα (1) σύ-
στημα χορήγησης μονοξειδίου 
του αζώτου (ΝΟ) για την αντιμε-
τώπιση πολύ σοβαρών, απειλητι-
κών για την ζωή αναπνευστικών 

προβλημάτων των νεογνών και 
ένα (1) monitor Unique CFM για 
την καταγραφή και παρακολού-
θηση της Ισχαιμικής Εγκεφαλο-
πάθειας στα νεογνά. 

Ο Ιατροτεχνολογικός αυτός 
εξοπλισμός αποτελεί μια ση-

μαντική συνεισφορά στο έργο 
που συντελείται στην ΜΕΝΝ 
του Π.Γ.Ν.Α. βελτιώνοντας έτσι 
την ποιότητα των παρεχομένων 
υπηρεσιών προς τους μικρούς 
ασθενείς της περιφέρειας της 
Ανατολικής Μακεδονίας & Θρά-

κης και συμβάλλοντας αποτελε-
σματικά στη μείωση της Νεογνι-
κής Θνησιμότητας. 

Το Νεογνολογικό Τμήμα & η 
ΜΕΝΝ του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρού-
πολης ιδρύθηκε το 1982 από 
τον κ. Ιωάννη Σιγάλα, Διευθυ-

ντή Νεογνολογικού τμήματος 
ΕΣΥ και σήμερα τελεί υπό την 
Διεύθυνση της κας Μαριάννας 
Σκορδαλά – Ρίτη, Διευθύντρι-
ας Παιδιατρικής κλάδου Ιατρών 
ΕΣΥ & Επιστημονικά Υπεύθυνης 
του Νεογνολογικού τμήματος 
ΕΣΥ - ΜΕΝΝ του Π.Γ.Ν.Α, απο-
τελώντας το μοναδικό τριτοβάθ-
μιο κέντρο αναφοράς στην περι-
οχή της Ανατολικής Μακεδονίας 
& Θράκης. 

Σήμερα νοσηλεύει περίπου 
400- 450 πρόωρα και τελειό-
μηνα νεογνά κατ’ έτος που χρή-
ζουν εντατικής ή αυξημένης 
φροντίδας και η δυναμικότητά 
του τμήματος είναι 28 κλίνες, εκ 
των οποίων οι 8 κλίνες (θερμο-
κοιτίδες) εντατικής νοσηλείας 
επιπέδου ΙΙΙ, που πολλές φορές 
υπερκαλύπτονται (μέχρι 150%), 
12 κλίνες (θερμοκοιτίδες) αυξη-
μένης φροντίδας εντατική νοση-
λεία επιπέδου ΙΙ, για νεογνά τε-
λειόμηνα ή πρόωρα με ηπιότερα 
προβλήματα ή νεογνά που μετα-
φέρονται από την εντατική μετά 
την πάροδο των οξέων προβλη-
μάτων τους και 8 κλίνες απλής 
νοσηλείας επίπεδου Ι.

Παραλαβή ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού στη Μονάδα Εντατικής 
Νοσηλείας Νεογνών

ΕΝΙΣΧΥΣΉ ΤΟΥ 
ΠΆΝΕΠΙΣΤΉΜΙΆΚΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΆΛΕΞΆΝΔΡΟΥΠΟΛΉΣ 
                               
“Ο Ιατροτεχνολογικός αυτός εξοπλισμός 
αποτελεί μια σημαντική συνεισφορά στο 
έργο που συντελείται στην ΜΕΝΝ του 
Π.Γ.Ν.Α. βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα 
των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους 
μικρούς ασθενείς” 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Δράση 
του Ορθοδοντικού που εξέτασε εθελο-
ντικά τα παιδάκια στο νησί μας!

Ο Δήμος Σαμοθράκης και το Κέντρο 
Κοινότητας στα πλαίσια των Ιατρικών 
Δράσεων του Κοινωνικού Ιατρείου του 
Δήμου με τους Εθελοντές Ιατρούς του 
Κοινωνικού Ιατρείου Σαμοθράκης και μέ-
λη του Ιατρικού Συλλόγου Νομού Έβρου, 
οργάνωσε Δωρεάν Ιατρικές Εξετάσεις 
για τα παιδιά του νησιού, από Ορθοδο-
ντικό Ιατρό.

Η δράση πραγματοποιήθηκε την Πα-
ρασκευή 11 - Σάββατο 12 Φεβρουαρίου 
2022, στο Πνευματικό Κέντρο «Νικόλαος 
Φαρδύς» στη Χώρα, τηρώντας όλα τα 
απαραίτητα μέτρα προστασίας για τον 
COVID – 19 και διενεργήθηκε Προλη-
πτικός Ορθοδοντικός Έλεγχος στα παι-
διά του νησιού.

Ο Δήμος θα ήθελε να συγχαρεί τον 
Ιδιώτη Ορθοδοντικό κο Μπουρουλίτη 
Γεώργιο, για την εθελοντική προσφορά 
και την αμέριστη συμπαράστασή του 
στο νησί.

Η Υπεύθυνη Κοινωνικού Ιατρείου  Δη-
μοτική Σύμβουλος  Βασιλειάδου Σόνια 

Από ορθοδοντικό ιατρό

Σε τροποποιήσεις όσον αφορά 
στις συστάσεις για το χρόνο που μπο-
ρούν να προχωρήσουν στον εμβολι-
ασμό τους με τρίτη δόση, όσα άτομα 
έχουν στο ενδιάμεσο νοσήσει από 
κορονοϊό, προχώρησε η Εθνική Επι-
τροπή Εμβολιασμών. Έτσι ακόμη και 
ένα μήνα μετά τη νόσηση μπορούν να 
εμβολιαστούν και να λάβουν άμεσα 
πιστοποιητικό.

Σε απάντησή προς το news247.
gr σε σχετικό ερώτημα, η Πρόεδρος 
της Εθνικής Επιτροπής Εμβολια-
σμών Μαρία Θεοδωρίδου σημείω-
σε ότι "υπάρχουν και χώρες οι οποίες 
δεν λαμβάνουν υπόψη τη νόσηση και 
συστήνουν τον εμβολιασμό αμέσως 
μετά από τη νόσηση. Να σας θυμίσω 
ότι η πρώτη-πρώτη σύσταση της Επι-
τροπής ήταν στην αρχή της επιδημίας, 
και ιδιαίτερα για τους υγειονομικούς, 
να εμβολιάζονται από ένα μήνα μέχρι 
τρεις μήνες μετά τη νόσηση, δεδομέ-
νου ότι ήταν και σε αυξημένο κίνδυ-
νο, σε υψηλό ιικό φορτίο εντός των 
νοσηλευτικών ιδρυμάτων".

Την ίδια στιγμή ο Γενικός Γραμ-
ματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους επε-
σήμανε "ότι τις επόμενες ημέρες, είτε 
αύριο είτε μεθαύριο, θα βγει η συνο-

λική ανακοίνωση για το συγκεκριμέ-
νο θέμα. Για εμβολιασμό και νόσηση 
υπάρχουν αυτή τη στιγμή ξεκάθαρες 
οδηγίες στο emvolio.gov.gr και για 
τις δυο κατηγορίες και για ανήλικους 
και ενήλικες. Επίσης για το θέμα της 
επανανόσησης θα εξεταστεί αύριο 
και θα υπάρξουν ανακοινώσεις τις 
επόμενες μέρες".

Να επισημάνουμε ότι στην εν λό-
γω ιστοσελίδα άλλαξε και το διάστη-
μα για τη χορήγηση αναμνηστικής 
δόσης στα άτομα που εμβολιάστηκαν 
με το μονοδοσικό εμβόλιο Johnson & 
Johnson. Ειδικότερα τα άτομα αυτά 
θα πρέπει να εμβολιαστούν στους δύο 
μήνες με μία δόση Pfizer ή Johnson 
&Johnson η με μισή δόση Moderna, 
από 3 μήνες που ήταν μέχρι πρό-
σφατα.

Πιστοποιητικό για όσους 
νοσούν δεύτερη φορά

Η Επιτροπή Εμβολιασμών αναμέ-
νεται να συζητήσει σήμερα το θέμα 
της έκδοσης πιστοποιητικού νόσησης 
για άτομα που νόσησαν για δεύτερη 
φορά. Μέχρι σήμερα άτομα που νο-
σούσαν για δεύτερη φορά δεν μπο-
ρούσαν να εκδώσουν νέο πιστοποι-
ητικό νόσησης.

Εδώ να αναφέρουμε ότι υπάρχει 
το ζήτημα της επαναλοίμωξης. Όπως 
τόνισε χθες η κα Θεοδωρίδου: "Ως 
επαναλοίμωξη ορίζεται η λοίμωξη 
η οποία επιβεβαιώνεται με εργαστη-
ριακή μέθοδο, με PCR και συμβαίνει 
τουλάχιστον 3 μήνες μετά την πρώτη 
λοίμωξη. Αυτό για διαχωρισμό από 
την χρονίζουσα λοίμωξη ή την υπο-
τροπή λοίμωξης από Covid".

Γίνεται ξεκάθαρο λοιπόν ότι αν κά-
ποιος βρεθεί ξανά θετικός με κορονο-
ϊό 2 μήνες μετά την πρώτη νόσοση, 
δεν θεωρείται εκ νέου "νέο κρούσμα". 
Άρα δεν θα είχε και νέο πιστοποιητικό.

Επίσης στους 3 μήνες το αργότερο 
από το πρώτο θετικό τεστ θα πρέπει 
να έχει προχωρήσει στον εμβολιασμό 
του και 3 μήνες μετά θα πρέπει να 
κάνει και αναμνηστική δόση, αλλιώς 
δεν θα διαθέτει κανένα πιστοποιητι-
κό και θα θεωρείται ανεμβολίαστος.

Περαιτέρω συγκεκριμένες συστά-
σεις θα δοθούν σήμερα η αύριο από 
την Επιτροπή Εμβολιασμών.

Το σίγουρο είναι πως για να απο-
λαμβάνει τις ελευθερίες ενός εμβολι-
ασμένου πολίτη, αν νοσήσει και είναι 
ανεμβολίαστος θα πρέπει να κάνει 
μετά δύο δόσεις με απόσταση 3 μη-
νών η τελευταία από την πρώτη. Αν 
εμβολιάστηκε και νόσησε θα πρέπει 
να έχει ολοκληρώσει σχήμα τριών 
δόσεων προκειμένου να λάβει πιστο-
ποιητικό εμβολιασμού

Έρχονται αλλαγές 
στα πιστοποιητικά εμβολιασμού 
για νοσήσαντες
Ακόμη και ένα μήνα μετά τη νόσηση μπορούν 
να εμβολιαστούν και να λάβουν άμεσα 
πιστοποιητικό.

Ολοκληρώθηκε η δράση 
δωρεάν εξέτασης παιδιών 
στη Σαμοθράκη 
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Τα νέα κρούσματα κορονοϊ-
ού την Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 
ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ. Σύμφωνα 
με την ενημέρωση, κατά το τε-
λευταίο 24ωρο στην Ελλάδα  
καταγράφονται 77 νέοι θάνα-
τοι ενώ στις ΜΕΘ της χώρας 
νοσηλεύονται 489 διασωλη-
νωμένοι ασθενείς.  Σύμφω-
να με την ανακοίνωση, από τα 
21.412 κρούσματα, 319 εντο-
πίστηκαν στο νομό Έβρου. 

Η κατανομή των νέων 
κρουσμάτων σήμερα του κο-
ρονοϊού στην ΑΜΘ ανά περι-
φερειακή ενότητα, είναι η εξής:

• Έβρος 319
• Καβάλα 269
• Ξάνθη 217
• Ροδόπη 244
• Δράμα 148
Οι νέοι θάνατοι ασθενών 

με COVID-19 είναι 77, ενώ 
από την έναρξη της επιδημί-
ας έχουν καταγραφεί συνολι-
κά 24.917 θάνατοι. Το 95.0% 
είχε υποκείμενο νόσημα ή/και 
ηλικία 70 ετών και άνω.

Ο αριθμός των ασθενών 
που νοσηλεύονται διασωλη-
νωμένοι είναι 489 (62.0% άν-

δρες). Η διάμεση ηλικία τους 
είναι 66 έτη. To 85.7% έχει 
υποκείμενο νόσημα ή/και ηλι-
κία 70 ετών και άνω. Μεταξύ 
των ασθενών που νοσηλεύ-
ονται διασωληνωμένοι, 369 
(75.46%) είναι ανεμβολίαστοι 
ή μερικώς εμβολιασμένοι και 
120 (24.54%) είναι πλήρως 
εμβολιασμένοι. Από την αρχή 
της πανδημίας έχουν εξέλθει 
από τις ΜΕΘ 4.155 ασθενείς.

Οι εισαγωγές νέων ασθε-
νών Covid-19 στα νοσοκο-
μεία της επικράτειας είναι 343 
(ημερήσια μεταβολή -2.56%). 
Ο μέσος όρος εισαγωγών του 
επταημέρου είναι 393 ασθε-
νείς.

Το τελευταίο 24ωρο πραγ-
ματοποιήθηκαν 36.623 μορι-
ακά τεστ και 479.910 rapid 
test. Σε σύνολο 516.533 η 
θετικότητα υπολογίζεται σε 
4,14%.

Χαλάρωση μέτρων σε δια-
σκέδαση, γήπεδα και σχο-
λικές εκδρομές εισηγείται 
η κυβέρνηση 

Η (σταδιακή) επιστροφή 

στην κανονικότητα διαφαίνε-
ται στην άκρη του τούνελ κα-
θώς αύριο η επιτροπή εμπειρο-
γνωμόνων θα εξετάσει μέτρα 
για νέα χαλάρωση των περι-
οριστικών μέτρων για τον κο-
ρονοϊό.

Σύμφωνα με πληροφορί-
ες, νέα στοχευμένα μέτρα, με 
απώτερο στόχο τη σταδιακή 
και ομαλή επιστροφή στην 
κανονικότητα, είναι έτοιμη να 
προτείνει η κυβέρνηση στην 
επιτροπή των ειδικών.

Στην αυριανή συνεδρία-
ση της επιτροπής, θα τεθούν 
επί τάπητος τα επιδημιολο-
γικά στοιχεία της τελευταίας 
εβδομάδας, όπου καταγράφε-
ται μια σταδιακή αποκλιμάκω-
ση της πανδημίας και της πί-
εσης που δέχεται το Εθνικό 
Σύστημα Υγείας.

Η υποχώρηση, έστω και με 
αργό ρυθμό, των «σκληρών» 
δεικτών (θάνατοι, διασωλη-
νωμένοι) του κορονοϊού φαί-
νεται πως επιτρέπει στην επι-
τροπή να προχωρήσει σε νέες 
κινήσεις χαλάρωσης των πε-
ριορισμών για τους εμβολια-
σμένους και για τους μαθητές.

Ήδη, από προχθές, οι νε-
κροί της πανδημίας έπεσαν για 
πρώτη φορά  μετά από πολύ 
καιρό κάτω από 500 και αυτό 
είναι αν μη τι άλλο ένα ενθαρ-
ρυντικό σημάδι για την εξέλιξη 
της πανδημίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 
στο τραπέζι είναι η επαναφο-
ρά των σχολικών εκδρομών, η 
πληρότητα στα γήπεδα αλλά 

και οι όρθιοι στα κέντρα δια-
σκέδασης. Μέτρα που φέρεται 
να έχουν συζητηθεί στα ανώ-
τερα κυβερνητικά κλιμάκια με 
βάση και τις αποφάσεις που 
λαμβάνονται σε αρκετές ευρω-
παϊκές χώρες σχετικά με την 
πορεία της πανδημίας. 

Συγκεκριμένα, αναμένεται 
να αρθεί ο περιορισμός του 
10% (ή 1.000 θεατές το ανώ-
τερο όριο κατά περίπτωση) στη 
χωρητικότητα των γηπέδων, 
να επανέλθουν οι όρθιοι σε 
εστίαση και διασκέδαση (αντί 
των μόνο καθήμενων που 
ισχύει μέχρι σήμερα) και να 
επιστρέψουν οι σχολικές εκ-
δρομές.

Γκάγκα: «Πάμε αργά 
προς χαλάρωση των 
μέτρων»

Τη νέα χαλάρωση των πε-
ριορισμών προανήγγειλε ου-
σιαστικά η αναπληρώτρια 
υπουργός Υγείας, Μίνα Γκά-
γκα. «Πάμε αργά προς χαλά-
ρωση των μέτρων, δεν θα γί-
νει απότομα. Δεν θα βγάλουμε 
τις μάσκες, δεν θα είμαστε χα-
λαροί. Θα πάμε προσεκτικά», 
τόνισε , μιλώντας σήμερα στο 
Πρώτο Πρόγραμμα.

«Ούτως ή άλλως του ειδι-
κούς ακούμε και παίρνουμε 
αποφάσεις. Πάμε με σύμπνοια 
και έτσι λαμβάνονται τα μέτρα. 
Νομίζω και οι ειδικοί – εγώ μι-
λάω με πάρα πολλούς και εί-
ναι φίλοι μέσα στην επιτροπή 
– θεωρούν ότι από εδώ και 
πέρα αρχίζει μια χαλάρωση. 
Ήπια, δεν πάμε απότομα, δεν 
απελευθερώνουμε τα πάντα», 
υπογράμμισε.  Η κ. Γκάγκα ανέ-

φερε ότι και στην Ευρώπη πά-
νε γενικά προς χαλάρωση των 
μέτρων, με το ρυθμό που ται-
ριάζει σε κάθε χώρα.

Η αναπληρώτρια υπουργός 
Υγείας εκτίμησε ότι υπάρχουν 
δύο πολύ θετικά στοιχεία στη 
μάχη κατά της πανδημίας. Το 
πρώτο είναι η βελτίωση του 
καιρού και το δεύτερο το με-
γάλο ποσοστό του πληθυσμού 
που έχει εμβολιαστεί, σε συν-
δυασμό με τον αριθμό ανθρώ-
πων που έχουν περάσει κορο-
νοϊό και έχουν ανοσοποιηθεί 
με φυσικό τρόπο. Ακόμη, ζήτη-
σε να συνεχίσουμε να προσέ-
χουμε, να τηρούμε αποστάσεις 
και να φοράμε μάσκες, διαμη-
νύοντας ότι «δεν συζητάει κα-
νείς για την αφαίρεση μάσκας 
σε χώρους όπου υπάρχει συγ-
χρωτισμός».

ΡΕΠΟΡΤΑΖ  9

Κορονοϊός: 21.412 νέα κρούσματα 
την ∆ευτέρα με 77 νεκρούς και 489 
διασωληνωμένοι

ΠΆΝΩ ΆΠΟ ΤΆ 300 
ΚΡΟΥΣΜΆΤΆ Ο ΕΒΡΟΣ   

Χαλάρωση μέτρων σε διασκέδαση, 
γήπεδα και σχολικές εκδρομές 
εισηγείται η κυβέρνηση 

Το αίτημα παράτασης περιόδου 
διόρθωσης κτηματολογικών στοιχεί-
ων, κατέθεσε με Αναφορά η Βουλευ-
τής Έβρου και Αν. Τομεάρχης Ψηφι-
ακής Διακυβέρνησης, Ενημέρωσης 
& Επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ, Νατά-
σα Γκαρά, καθώς δημιουργούνται 
προβλήματα από το στενό χρονικό 
πλαίσιο το οποίο προβλέπεται, όπως 
περιγράφεται και στην επιστολή του 
Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανι-
κών Ορεστιάδας.

Στην Αναφορά προς το Υπουρ-
γείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ανα-
φέρονται οι λόγοι που καθιστούν 
αναγκαία την παράταση στην προ-
θεσμία υποβολής των ενστάσεων 
πέραν της 21ης Φεβρουαρίου 2022, 

όπως το γεγονός ότι πολλοί πολίτες 
δεν έχουν παραλάβει ακόμη φακέ-
λους, γεγονός που οφείλεται στην 
ελλιπή ενημέρωση των πολιτών ανα-
φορικά με τις διαδικασίες που προ-
βλέπονται.

Επιπλέον, πολλοί από τους πο-
λίτες της περιοχής είναι κάτοι-
κοι εξωτερικού και αδυνατούν να 
ενεργήσουν καταλλήλως μέσα στο 
ασφυκτικό χρονικά πλαίσιο.  Ταυ-
τόχρονα, η πανδημία δυσκολεύει 
τις μετακινήσεις, τόσο των κατοί-
κων του εξωτερικού όσο και αυτών 
του εσωτερικού, ενώ παράλληλα οι 
εμπλεκόμενες υπηρεσίες λειτουρ-
γούν τηρώντας τα μέτρα προστα-
σίας κατά του κορονοϊού και ως εκ 

τούτου η εξυπηρέτηση διεξάγεται με 
μειωμένη ροή. 

Επίσης, η διαδικασία όσο και ο 
χρόνος που επέλεξε η Κυβέρνηση να 

γίνει η ανάρτηση του κτηματολογί-
ου που συνέπεσε με την ανάρτηση 
των δασικών χαρτών, δημιούργησε 
προβλήματα και εκκρεμότητες για 

τους πολίτες, εξαιτίας των πολλών 
λαθών που εντοπίζονται.

Οι μηχανικοί από την πλευρά τους 
αδυνατούν στο στενό χρονικό πλαί-
σιο που προβλέπεται να ελέγξουν 
τα χιλιάδες αιτήματα, όταν επιπλέ-
ον πολλές φορές οι καιρικές συνθή-
κες δεν επιτρέπουν τον έλεγχο στο 
πεδίο. Επίσης, η διάθεση μεγαλύ-
τερου χρονικού διαστήματος ελέγ-
χου, όπως αναφέρεται στην επιστολή 
τους, θα δώσει τη δυνατότητα ανα-
λογικού επιμερισμού του κόστους 
στο χρόνο προς όφελος των εξυπη-
ρετούμενων πολιτών.

Τέλος, η κ. Γκαρά, σύμφωνα με 
τους λόγους που αναφέρονται, αι-
τείται από το αρμόδιο Υπουργείο την 
παράταση προθεσμίας, η οποία θα 
πρέπει να περιλαμβάνει τους καλο-
καιρινούς μήνες έως και τον Οκτώ-
βριο, ώστε να υπάρχει επαρκής χρό-
νος για κάθε πολίτη να ολοκληρώσει 
τις διαδικασίες που τον αφορούν στη 
διόρθωση των κτηματολογικών του 
στοιχείων.

Αίτημα παράτασης για το κτηματολόγιο 
στον Έβρο κατέθεσε στη Βουλή η Ν. Γκαρά
«Δημιουργούνται προβλήματα από το στενό χρονικό 
πλαίσιο το οποίο προβλέπεται, όπως περιγράφεται 
και στην επιστολή του Συλλόγου Διπλωματούχων 
Μηχανικών Ορεστιάδας»
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Χρονογράφημα

Χάρισέ μου ένα τριαντάφυλλο
Μέρος δέκατο τρίτο 

Ο 
Ιάσονας με τον Φίλιππο ικα-
νοποιημένοι και οι δύο που 
τώρα πια ολοκληρώθηκε η 
συμφωνία που είχαν κάνει 
πριν από καιρό στο εξοχι-
κό του Φιλίππου, φεύγοντας 

από το συμβολαιογραφικό γραφείο κατευ-
θύνθηκαν προς το ανθοπωλείο.

-  Τώρα πια είναι δικό σου και επισήμως. 
Να το προσέχεις. Αυτό το μαγαζί το αγαπώ 
σαν παιδί μου. Μέσα στα λίγα αυτά τετρα-
γωνικά μέτρα ένιωθα αφάνταστα ευτυχι-
σμένος κι ελεύθερος. Εδώ γνώρισα τις πιο 
σημαντικές γυναίκες της ζωής μου που με 
σημάδεψαν η κάθε μία με τον τρόπο της. Τη 
Soledad που δεν είχα το θάρρος να την πα-
ντρευτώ και να κάνω ένα νέο ξεκίνημα μαζί 
της, αλλά και τη μικρή Γιασμίν, ένα ορφανό 
του πολέμου που η μοίρα το έφερε να γίνει 
το δικό μου παιδί. Εδώ είναι χαραγμένη όλη 
μου η ύπαρξη. Εύχομαι σ’ αυτό το μαγαζί 
να κάνεις κι εσύ μία νέα αρχή στη ζωή σου, 
που να είναι τόσο σημαντική ώστε να σε 
οδηγήσει σε άλλους καλύτερους δρόμους.  

-  Μην ανησυχείς, σου υπόσχομαι πως θα 
το προσέχω. Θέλω όμως και γω να βάλω 
τη δική μου μικρή σφραγίδα, χωρίς όμως ν’ 
αλλάξω κάτι. Εξάλλου νιώθω έντονα την 
ανάγκη ν’ αρχίσω να πατάω στα δικά μου 
πόδια. Γι’ αυτό το λόγο και αποφάσισα αντί 
να ζητήσω χρήματα από τη Λίζα να πάρω 
δάνειο από την τράπεζα. Δε θέλω για κάτι 
τόσο σπουδαίο και σημαντικό να της είμαι 
υποχρεωμένος. Άλλωστε, εδώ και καιρό 
σκέφτομαι ότι είναι η ώρα αυτή η σχέση να 
οδεύσει προς το τέλος της.  

Ο Ιάσονας ακούγοντας το φίλο του ένιω-
σε περήφανος για κείνον και τον χτύπησε 
φιλικά στην πλάτη. Μετά απ’ αυτές τις κου-
βέντες καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής 
παρέμειναν σιωπηλοί, απορροφημένοι και 
οι δύο στις σκέψεις τους. Η κίνηση στους 
δρόμους υποτονική, αφού το καλοκαίρι σιγά 
σιγά η Αθήνα αρχίζει ν’ αδειάζει. Φτάνοντας 
στο ανθοπωλείο τον Φίλιππο τον περίμενε 
μία ευχάριστη έκπληξη. Εκεί θα συναντού-
σε τη μικρή προσφυγοπούλα που τόσα είχε 
ακούσει γι’ αυτήν, την Γιασμίν, αλλά και τον 
Φαίδωνα. Δύο ανθρώπους που μέσα από τις 
περιγραφές του Ιάσονα τούς ένιωθε πια σαν 
δικούς του. Λίγο πριν μπουν στο μαγαζί οι 
δύο άντρες κοντοστάθηκαν στην εξώπορτα. 

-  Θέλω να σου γνωρίσω τον άνθρωπο 
που μου έδωσε και πάλι ζωή. Το μικρό κορί-
τσι που για μένα τώρα πια είναι η κόρη μου.

Ο Φίλιππος κούνησε το κεφάλι καταφατι-
κά. Οι συστάσεις που έγιναν ήταν εγκάρδιες. 
Οι τέσσερις αυτοί άνθρωποι, αφού γιόρτα-
σαν με γλυκά κι ευχές για τα νέα βήματα που 
αποφάσισαν να κάνουν στις ζωές τους, άρ-
χισαν να κουβεντιάζουν σαν να είναι παλιοί 
φίλοι. Η Γιασμίν σαν μικρή νεράιδα βγαλμέ-
νη από παραμύθι στροβιλιζόταν γύρω από 
τις γλάστρες και τα βάζα με τα λουλούδια. 
Ενώ η Ηλιαχτίδα, το μικρό αδέσποτο σκυ-
λάκι της, έτρεχε από πίσω της ευτυχισμένο 
θυμίζοντας ξωτικό.   

Οι επόμενες εβδομάδες κύλησαν σχεδόν 
γρήγορα. Ο Ιάσονας αφοσιωμένος πλήρως 
στην ολοκλήρωση του σχεδίου του θα έλει-
πε για κάποιες μέρες από την Ελλάδα, χωρίς 
όμως να ενημερώσει την Γιασμίν για το που 
θα πήγαινε. Άλλωστε εκείνη του είχε ζητήσει 
μέχρι να φύγουν να συνεχίσει να μένει στο 
διαμέρισμά της στα Προσφυγικά. Στενοχω-
ριόταν που θ’ άφηνε μόνο του τον Φαίδωνα. 
Πολλές φορές του είχε ζητήσει να πάει και 

κείνος μαζί τους. Αυτός όμως το αρνιόταν 
συνεχώς. Ήταν απόλυτος. Τώρα πια δε θ’ 
άλλαζε τη ζωή του για κανέναν. Ένιωθε πολύ 
γέρος και αφάνταστα κουρασμένος για να 
κάνει μία νέα αρχή και μάλιστα μακριά από 
την Αθήνα. Εξάλλου, εδώ ήταν το σπίτι του 
και όλες οι στιγμές που έζησε, οι οποίες με-
τουσιώθηκαν σε αναμνήσεις που τον 
συντρόφευαν. Σκεφτόταν πως 
αν είχε ανάγκη ν’ ανταλλάξει 
δύο ανθρώπινες κουβέντες 
είχε τον Φίλιππο και αυτό 
θα έκανε τη μοναξιά του 
να φαντάζει λιγότερο δυ-
σβάστακτη.

Η Ανδαλουσία βρίσκεται 
στο Νότιο τμήμα της Ισπανί-
ας. «Χώρα του Ήλιου», έτσι την 
αποκαλούσαν οι Άραβες που την 
είχαν λατρέψει. Σεβίλλη, πρω-
τεύουσα της Ανδαλουσί-
ας. Εκεί όπου γεννήθηκε το 
φλαμένκο, αυτός ο τόσο πα-
θιασμένος κι εκστατικός χο-
ρός. Μία περιοχή τόσο έντονη και δυναμική 
που μπόρεσε να εμπνεύσει μεγάλους καλλι-
τέχνες. Τον Πικάσο, τον Λόρκα, τον Χέμιν-
γουεϊ. Σε λίγες εβδομάδες στο κέντρο αυτής 
της πόλης έχει τα εγκαίνιά του ένα νέο αν-
θοπωλείο, το «LA FLOR DEL SOL», που ση-
μαίνει «Το λουλούδι του ήλιου». Ένα μαγαζί 
που θα έχει τα πιο όμορφα άνθη και φυτά 

απ’ όλο τον κόσμο. Ο Ιάσονας με τη βοή-
θεια του καλού του συνεργάτη Estouardo 
Eufemio, που χρόνια τον προμήθευε φυτά 
από την Ιβηρική Χερσόνησο, αποφάσισε να 
κάνει ένα νέο επαγγελματικό ξεκίνημα. Πα-
ράλληλα όμως βρήκε ένα όμορφο σπίτι με 
αυλή για να μπορεί να παίζει η μικρή Γιασμίν 

με την Ηλιαχτίδα ήρεμη, έχοντας μόνο τις 
έννοιες της ηλικίας της. Το σπίτι αυτό βρί-
σκεται στα προάστια της πόλης. Πρώτιστη 
ανάγκη του πια είναι να βρίσκεται δίπλα της 
και να τη στηρίζει στα όνειρα και τις επιλο-
γές της. Γι’ αυτό και η κάθε κίνησή του είναι 
προσεκτικά μελετημένη. 

Σε λίγες μέρες ένα ακόμα καλο-
καίρι θα μπει στο χρονοντούλαπο 

της ιστορίας. Ένα καλοκαίρι, 
που όπως και το προηγούμε-
νο που πέρασε,  επιφύλαξε 
στη Γιασμίν μεγάλες εκπλή-
ξεις, οι οποίες όμως αυτή 
τη φορά ήταν ευχάριστες. 
Το μικρό κορίτσι όλο αυτό 

το διάστημα μάζευε σιγά σι-
γά τα λιγοστά πράγματά του, 

ανάμεσά τους και το κρυστάλλι-
νο βάζο με το σπασμένο χείλος που 

της είχε κάνει δώρο ο Φαίδω-
νας. Δίπλα της πάντα η Ηλιαχτί-
δα, πιστός σύντροφος και προ-
στάτης της. Οι δυο τους έζησαν 

στην Αθήνα και στο μικρό αυτό διαμέρισμα, 
που πριν απ’ αυτή ζούσαν άλλοι πρόσφυ-
γες, στιγμές που θα τις θυμάται για πάντα. 
Η συγκίνησή της αυτές τις τελευταίες μέρες 
πριν φύγουν είναι μεγάλη. Το μικρό σκυλάκι 
φαίνεται και κείνο να νιώθει ότι κάτι σπου-
δαίο πρόκειται να συμβεί που θ’ αλλάξει τη 
ζωή τους για πάντα.  

Τριανταμία Αυγούστου, νωρίς το πρωί 
ο Ιάσονας, έχοντας φτάσει μ’ ένα ταξί, έχει 
έρθει να πάρει τη Γιασμίν με την Ηλιαχτί-
δα. Το βράδυ που πέρασε ο Φαίδωνας δεν 
μπόρεσε να κοιμηθεί. Στεναχωριόταν που 
θα έχανε τη μικρή του φίλη. Καθώς πάει 
να την αποχαιρετήσει, βλέποντας για τελευ-

ταία φορά το άδειο πια διαμέρισμα και μια 
βαλίτσα γεμάτη με στοιβαγμένα πράγματα 
προσπαθεί να μην κλάψει. 

-   Καλημέρα Γιασμίν. Κάτω μας περιμένει 
ένα ταξί. Είναι η ώρα να  φύγουμε.

  Ο Φαίδωνας ακούγοντας αυτές τις λέ-
ξεις σφίγγει όσο μπορεί την καρδιά του.   

-  Να μου την προσέχεις. Μην ξεχνάς ότι 
τώρα πια είναι κι επισήμως κόρη σου, αλλά 
για μένα δε θα πάψει ποτέ να είναι το παιδί 
της καρδιάς μου και η πόρτα μου θα είναι 
πάντα ανοιχτή για κείνη. 

Ο Ιάσονας ακούγοντάς τον, νιώθει έντο-
να τα αισθήματά του χωρίς να μιλάει. Ο 
Φαίδωνας παίρνει μία σφιχτή αγκαλιά την 
Γιασμίν και της δίνει ένα τρυφερό φιλί στο 
μέτωπο σαν ευχή. Τώρα πια δεν μπορεί άλ-
λο να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Το μικρό 
αυτό προσφυγόπουλο, που πριν από ένα 
χρόνο μπήκε σαν κλέφτης στη ζωή του και 
τον συντρόφευε κάθε μέρα,  φεύγει ίσως 
για πάντα. 

-  Καλή τύχη μικρή μου Γιασμίν, να προσέ-
χεις και να είσαι πάντα ευτυχισμένη. Θα μου 
λείψεις πολύ. Για μένα θα είσαι μία μικρή 
ηλιαχτίδα φωτός στην τόσο σκοτεινή ζωή 
μου. Θέλω να σ’ ευχαριστήσω γιατί μου θύ-
μισες κάτι που είχα ξεχάσει εδώ και χρόνια. 
Το πώς είναι να νοιάζεσαι και ν’ αγαπάς έναν 
άνθρωπο. Θα περιμένω να μου στέλνεις τα 
νέα σου μέσα από τα γράμματα που θα μου 
γράφεις. Ιάσονα θέλω να σ’ ευχαριστήσω 
και σένα για μία ακόμα φορά μέσα από την 
καρδιά μου για το καλό που κάνεις. Καλή 
τύχη στο νέο σας ξεκίνημα. 

Οι δύο άντρες έδωσαν σφιχτά τα χέρια 
και αγκαλιάστηκαν. Καθώς έμπαιναν στο τα-
ξί, ο Φαίδωνας που στεκόταν στην είσοδο 
της πολυκατοικίας   κουνούσε το χέρι και 
τους ευχόταν καλό ταξίδι, ενώ τα μάγουλά 
του είχαν μουσκέψει από τα δάκρια. Στη δι-
αδρομή μέχρι το αεροδρόμιο η Γιασμίν είχε 
το πρόσωπό της κολλημένο συνέχεια στο 
παράθυρο, αποχαιρετώντας την πόλη που 
την αγκάλιασε με αγάπη και σημάδεψε τη 
ζωή της. Μετά από αρκετή ώρα φτάσανε 
επιτέλους στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος. 
Ο Ιάσονας κρατώντας από το ένα χέρι τις 
βαλίτσες και από το άλλο τη Γιασμίν, η οποία  
κουβαλούσε προσεκτικά το κλουβάκι με την 
Ηλιαχτίδα, προχώρησαν χαρούμενοι μέσα 
στο κεντρικό κτίριο του αερολιμένα. Το μικρό 
κορίτσι γεμάτο περιέργεια και ανυπομονησία 
προσπαθούσε να καταλάβει πού θα πάνε.    

-  Θα μου πεις επιτέλους για πού θα τα-
ξιδέψουμε;

-  Κοίτα μόνη σου μικρή μου. 
Η Γιασμίν τότε σήκωσε το κεφάλι της κι 

έστρεψε το βλέμμα της στον πίνακα ανα-
κοινώσεων. Με φωτεινά γράμματα αναβό-
σβηνε: «Πτήση εννέα εξήντα δύο με προο-
ρισμό τη Σεβίλλη, ώρα αναχώρησης έντεκα 
και τριάντα π.μ.». Η καρδιά της φτερούγησε 
από χαρά. Κοίταξε τον Ιάσονα που στεκόταν 
δίπλα της περήφανος. 

-  Σε λίγη ώρα οι δυο μας πετάμε για την 
πρωτεύουσα της Ανδαλουσίας. Εκεί όπου θα 
προσπαθήσουμε να κάνουμε επιτέλους τα 
όνειρά σου πραγματικότητα. Μπορείς όμως 
αν το θέλεις να εκπληρώσεις την υπόσχεση 
που είχες δώσει κάποτε στη γιαγιά σου. Να 
σπουδάσεις και αργότερα να γίνεις μία με-
γάλη και σπουδαία χορεύτρια του φλαμέν-
κο, που μέσα από τις κινήσεις σου θα μπο-
ρείς να διηγείσαι την ιστορία των προγόνων 
σου, αλλά και τη δική σου. Την ιστορία ενός 
παιδιού που έζησε τη φρίκη του πολέμου.  

ΤΗΣ ΓΙΩΤΑΣ
 ΑΓΑΠΗΤΟΥ  
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«Εκτόξευση των τιμών» 
στη βενζίνη προβλέπει ο 
αντιπρόεδρος του Συνδέ-
σμου Πρατηριούχων και 
Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργος 
Ασμάτογλου, σε περίπτωση 
που υπάρχει σύρραξη στην 
Ουκρανία.

«Κοντεύουμε να αγγίξου-
με τα 2 ευρώ και ενώ λέγα-
με ότι θα φτάσουμε αυτή την 
τιμή προς τον Ιούνιο, βλέπω 
ότι ίσως το αγγίξουμε σε πο-
λύ κοντινό χρονικό διάστημα. 
Η μέση τιμή της βενζίνης 95 
οκτανίων θα είναι στο 1,92 
ίσως αύριο πανελλαδικά, στα 
νησιά είναι πολύ υψηλότε-
ρα. Αν θα έχουμε και την 
σύρραξη στα εδάφη μεταξύ 

Ρωσίας και Ουκρανίας, εκεί 
πιστεύω θα εκτοξευθούν οι 
τιμές» ανέφερε ο αντιπρόε-
δρος του Συνδέσμου Πρατη-
ριούχων και Εμπόρων Καυ-
σίμων μιλώντας στο Πρώτο 
Πρόγραμμα.

«Ίσως θα υπάρξει κάποιο 
εμπάργκο που δεν θα επι-
τρέψει να περάσει αργό πε-
τρέλαιο προς την κεντρική 
Ευρώπη. Όσο αφορά στην 
επάρκεια αποθεμάτων και 
ανεφοδιασμού και από άλλα 
σημεία και όχι μόνο από την 
Ρωσία αλλά και από τον Κόλ-
πο, η Ελλάδα δεν έχει πρό-
βλημα. Η χώρα μας έχει προ-
μηθευτές και από τον Κόλπο 
και την Λιβύη και την Ρωσία, 

άρα ό,τι και να συμβεί από 
εκεί, θα έχουμε καύσιμα στον 
ελλαδικό χώρο, αλλά σε αυ-
τή την υψηλή τιμή είναι πάρα 
πολύ δύσκολη η κατάσταση» 
επεσήμανε ο κ. Ασμάτογλου. 
«Το ζήτημα δεν είναι μόνο 
αν θα έχουμε καύσιμα αλλά 
και πόσο υψηλή θα είναι η 

τιμή για να υπάρξει κύκλος 
εργασιών».

«Την ύφεση αρχίζουμε και 
την βλέπουμε, αρχίζουμε και 
καταγράφουμε μειώσεις στον 
κύκλο εργασιών μας περίπου 
κατά 10%-15%. Ο κόσμος 
έχει μαζευτεί, είναι ακριβό 
το προϊόν, χρησιμοποιεί το 

αυτοκίνητο για να πάει στην 
δουλειά του και κινείται ορι-
ακά, θα βάλει έως 25€ για 
να πάει στην δουλειά του. 

Τις Κυριακές έχουν μειωθεί 
οι κινήσεις απ’ ό,τι βλέπω 
στην Αθήνα» τόνισε ο Γιώρ-
γος Ασμάτογλου.
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Ένταση της πληθωριστικής 
καταιγίδας που χτυπά νοικοκυ-
ριά και επιχειρήσεις δείχνουν τα 
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την πο-
ρεία των τιμών στη χώρα μας.

Ο εθνικός δείκτης τιμών κα-
ταναλωτή έκανε νέο μεγάλο άλ-
μα φτάνοντας στην περιοχή του 
6,2% από το 5,1% που ήταν τον 
Δεκέμβριο, καταγράφοντας ρε-
κόρ 26 ετών.

Το διογκούμενο κύμα ανατι-
μήσεων με πυρήνα την ενέργεια 
που εξαπλώνεται και σε βασι-
κά είδη διατροφής πλήττει τα 
εισοδήματα των νοικοκυριών 
προκαλώντας αλυσιδωτές πα-
ρενέργειες σε όλο το φάσμα 
της οικονομίας καθώς φρενά-
ρει την κατανάλωση, επιβαρύ-
νει το κόστος των επιχειρήσε-
ων και ασκεί πιέσεις στο κόστος 

χρήματος.
Έκρηξη κόστους παρατηρεί-

ται στο φυσικό αέριο με άνο-
δο 154,8% έναντι του Ιανου-
αρίου του 2021. Το πετρέλαιο 
θέρμανσης έχει ανατιμηθεί κα-
τά 36%, καύσιμα και λιπαντικά 
κατά 21,6%. Ο ηλεκτρισμός έχει 
ανατιμηθεί κατά 56,7%. 

Η εξέλιξη των τιμών τον Γε-
νάρη του 2022 έναντι του Γε-
νάρη του 2021 προήλθε κυρίως 
από τις μεταβολές στις ακόλου-
θες ομάδες αγαθών και υπη-
ρεσιών:

•  5,2% στην ομάδα Διατρο-
φή και μη αλκοολούχα ποτά, 
λόγω αύξησης κυρίως των τι-
μών σε: αλεύρι και άλλα δημη-
τριακά, ψωμί, άλλα προϊόντα 
αρτοποιίας και ζαχαροπλαστι-
κής, ζυμαρικά, μοσχάρι, αρνί 

και κατσίκι, πουλερικά, παρα-
σκευάσματα με βάση το κρέ-
ας, νωπά ψάρια, γιαούρτι, τυ-
ριά, ελαιόλαδο, άλλα βρώσιμα 
έλαια, νωπά φρούτα, νωπά λα-
χανικά, λαχανικά διατηρημένα 
ή επεξεργασμένα, πατάτες, σο-
κολάτες-προϊόντα σοκολάτας, 
λοιπά τρόφιμα, καφέ, χυμούς 
φρούτων. Μέρος της αύξησης 

αυτής αντισταθμίστηκε από τη 
μείωση κυρίως των τιμών σε: 
χοιρινό, αλλαντικά.

•  7% στην ομάδα Ένδυση και 
υπόδηση, λόγω αύξησης των τι-
μών στα είδη ένδυσης και υπό-
δησης.

•  22,6% στην ομάδα Στέ-
γαση, λόγω αύξησης κυρίως 
των τιμών σε: ενοίκια κατοικι-

ών, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, 
πετρέλαιο θέρμανσης.

•  3% στην ομάδα Διαρκή 
αγαθά-Είδη νοικοκυριού και 
υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρί-
ως των τιμών σε: έπιπλα και δι-
ακοσμητικά είδη, υφαντουργικά 
προϊόντα οικιακής χρήσης, υαλι-
κά-επιτραπέζια σκεύη και σκεύη 
οικιακής χρήσης, είδη άμεσης 

κατανάλωσης νοικοκυριού, οι-
κιακές υπηρεσίες.

•  11,1% στην ομάδα Μετα-
φορές, λόγω αύξησης κυρίως 
των τιμών σε: καινούργια αυ-
τοκίνητα, μεταχειρισμένα αυ-
τοκίνητα, καύσιμα και λιπαντικά, 
εισιτήρια μεταφοράς επιβατών 
με αεροπλάνο.

•  0,9% στην ομάδα Εκπαί-
δευση, λόγω αύξησης κυρίως 
των τιμών στα δίδακτρα δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης.

•  1,6% στην ομάδα Ξενο-
δοχεία-Καφέ-Εστιατόρια, λόγω 
αύξησης κυρίως των τιμών σε: 
εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-κα-
φενεία, ξενοδοχεία-μοτέλ-παν-
δοχεία.

•  0,4% στην ομάδα Άλλα 
αγαθά και υπηρεσίες, λόγω αύ-
ξησης κυρίως των τιμών στα 
άλλα είδη ατομικής φροντίδας. 
Μέρος της αύξησης αυτής αντι-
σταθμίστηκε από τη μείωση κυ-
ρίως των τιμών στα ασφάλιστρα 
οχημάτων.

Σήμα κινδύνου για κορύφω-
ση του πληθωρισμού μέχρι το 
φθινόπωρο έχει εκπέμψει η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή με τις ανα-
θεωρημένες επί τα χείρω προ-
βλέψεις της.  

Ρεκόρ 26ετίας για τον πληθωρισμό 
με εκρηκτική άνοδο τον Ιανουάριο

ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΆ ΣΤΟΙΧΕΙΆ ΤΉΣ 
ΕΛΣΤΆΤ ΓΙΆ ΤΉΝ ΠΟΡΕΙΆ ΤΩΝ 
ΤΙΜΩΝ ΣΤΉ ΧΩΡΆ ΜΆΣ
                               
Από ποιες μεταβολές ομάδων αγαθών 
και υπηρεσιών προήλθε αυτή η εξέλιξη

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΑΔΑ: Ψ1ΞΦ469ΗΞΤ-ΕΜ2

Αλεξανδρούπολη, 15 - 02 - 2022
Αρ. Πρωτ.: 169 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 01/2022

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  ∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑ-
ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΕ-

ΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗ-
ΤΑΣ Ο.Λ.Α. Α.Ε.»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 100.000 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ
CPV: 79710000-4 (Υπηρεσίες Ασφάλειας)

Ο Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης  Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη σύμβαση «Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας/
φύλαξης της λιμενικής εγκατάστασης Αλεξανδρούπολης, αρμοδιότητας 
Ο.Λ.Α. Α.Ε.», με συνολικό προϋπολογισμό 100.000€, μη συμπεριλαμβανο-
μένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθ. 01/2022 διακήρυξης.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 03-03-2022, ημέ-
ρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ.

Πλήρης διακήρυξη έχει αναρτηθεί την 15-02-2022 στη Διαδικτυακή 
Πύλη  του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) με Συστημικό Αύξο-
ντα Αριθμό:  155213, στον δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην ιστοσελίδα του 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. (www.ola-sa.gr)

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Ο.Λ.Α. Α.Ε.

Κωνσταντίνος Χατζηκωνσταντίνου

      
Πάτρα    11    /  2   / 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση θέσης Καθηγητή του Τμήματος Φαρμακευτικής του 
Πανεπιστημίου Πατρών.  

 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, 

με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακολογία – Τοξοκολογία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 148/3.2.2022 τ.Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας: 3.2.2022)
ΑΔΑ: Ψ418469Β7Θ-Ω7Π                        
   ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 25941
Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις 

είναι στις    12   /   4   /   2022
   Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρί-

ση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλ-
λονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://
apella.minedu.gov.gr. 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επι-
σκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος και  να επικοινωνούν στα τη-
λέφωνα και e-mail που αναγράφονται:

  Φαρμακευτικής                
e-mail: pharminf@upatras.gr
 Ιστότοπος: www.pharmacy.upatras.gr
τηλ.: 2610 962300

          Ο Πρύτανης 
ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ 
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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Ο.Λ.Α. Α.Ε.» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 100.000 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 
CPV: 79710000-4 (Υπηρεσίες Ασφάλειας) 

 
Ο Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης  Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για 
τη σύμβαση «Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας/φύλαξης της λιμενικής εγκατάστασης 
Αλεξανδρούπολης, αρμοδιότητας Ο.Λ.Α. Α.Ε.», με συνολικό προϋπολογισμό 100.000€, μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθ. 01/2022 διακήρυξης. 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 03-03-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. 
Πλήρης διακήρυξη έχει αναρτηθεί την 15-02-2022 στη Διαδικτυακή Πύλη  του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 
(www.promitheus.gov.gr) με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:  155213, στον δικτυακό τόπο του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην ιστοσελίδα του 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. (www.ola-sa.gr) 

 

 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

Ο.Λ.Α. Α.Ε. 
 
 

Κωνσταντίνος Χατζηκωνσταντίνου 
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ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο Δημοσθένης Καραγεωργίου του Ιωάννη και της 
Αναστασίας το γένος Στεφανίδη που γεννήθηκε Θεσ-
σαλονίκη και κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη και η 
Νεραντζιά Τσιρίδου του Νικολάου και της Ευδοξίας 
το γένος Ισιδωρίδη που γεννήθηκε Αλεξανδρούπολη 
και κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη πρόκειται να πα-
ντρευτούν με Θρησκευτικό Γάμο στον Ιερό Μητροπο-
λιτικό Ναό Αγίου Νικολάου, Αλεξανδρουπόλεως στις 
14 Μαΐου 2022

Θα ξεφύγουν οι τιμές των καυσίμων 
αν υπάρξει σύρραξη στην Ουκρανία
Η τιμή της αμόλυβδης κοντεύει τα 2 ευρώ



Η ΓΝΩΜΗ
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 SUDUKU

6 2 8 5 4

4 7

3 2

4 7 1 3 5 9

9 6 7 8 4 1

2 8

9 6

5 6 7 2 3

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.63)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Feb 15 09:57:04 2022 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Very hard, difficulty rating 0.80)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Mon Feb 14 11:29:30 2022 GMT. Enjoy!

ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

9 4 7

8 7 9 3

8 4 5

1 5 2

2 4 5 1

8 3 4

1 6 9

9 5 4 1

7 6 3

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.56)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Feb 15 09:57:06 2022 GMT. Enjoy!

1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία

Οριζόντια
1. Μικρόσωμο τρωκτικό.
2. Όνομα σκύλων — Ραμίζ…: παλιός, Αλ-
βανός ηγέτης.
3. Πρώτα στα… έργα — Εξτρεμιστική… 
δεξιά.
4. Στερεοελλαδίτικη πρωτεύουσα — … 
Κάρσον: ήρωας του Φαρ Ουέστ.
5. Φωτομετρική μονάδα — Τζόαν…: Αμε-
ρικανίδα τραγουδίστρια.
6. "Νόστιμον" του… Οδυσσέα — Παρα-
λίγο… νέα.
7. Διαφορά ηλεκτρικού δυναμικού στη 
φυσική — Ο τελευταίος πασάς των Ιω-
αννίνων.
8. Μεσαία στο… μίνι — Η πρωτεύουσα 
του Θιβέτ.
9. Ιστορικό νησί των Δωδεκανήσων — 
Κοκαλώνει… χτένισμα.
10. Λεγόταν παλιά η Στρατονομία (αρχι-
κά) — Ζούληγμα.
11. Χλευασμός, ειρωνεία.

 σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Μια βραδιά ο πατέρας του Τοτού είχε καλε-

σμένους στο σπίτι και τον έστειλε να πάρει κόκα 

κόλα. Πάει λοιπόν ο Τοτός και κατά λάθος, μπαί-

νει στο χασάπικο.

Αφηρημένος όπως ήταν ζητάει του χασάπη 

μια κόκα κόλα. Ο χασάπης του λέει ότι δεν έχει 

και αυτός φεύγει. Πάει στο σπίτι και το λέει του 

πατέρα του ότι δεν είχε το μαγαζί. Αυτός του εί-

πε να ξαναπάει.

Ξαναπάει λοιπόν στο χασάπικο και ξαναλέει 

του χασάπη να του δώσει κόκα κόλα. Ο χασάπης 

του λέει ότι δεν έχει και ότι αν του το ξαναπεί, θα 

τον κρεμάσει ανάποδα.

Ο Τοτός ξαναζητάει λοιπόν και τον πιάνει ο 

χασάπης και τον κρεμάει ανάποδα.

Έτσι όμως που τον κρέμασε, βλέπει ο Τοτός 

ένα αρνί κρεμασμένο και το ρωτάει:

- "Και εσύ για κόκα κόλα ήρθες;"

* * * * * * * *

Ένας χαζομπαμπάς πάει έξαλλος στο σχολείο να 

παραπονεθεί γιατί ο γιος του έμεινε στην ίδια τάξη.

- Κοιτάξτε κύριε, του λέει ο διευθυντής. Κά-

ναμε στα παιδιά ένα τεστ ευφυΐας και ο γιος σας 

πήρε 19 στα 100.

- Ε, και ;Καλός βαθμός ακούγεται! επιμένει ο 

πατέρας.

- Όπως νομίζετε κύριε. Επιτρέψτε μου όμως να 

σας ενημερώσω ότι στο ίδιο τεστ οι χιμπατζήδες 

στο ζωολογικό κήπο πήραν 24!

Ψάχνετε μια συνταγή για ένα γλυκάκι που θα σας 
«δροσίσει»; Δοκιμάστε αυτό εδώ το τσιζκέικ με 
cottage cheese. Νόστιμο, απλό, με μοναδική υφή 
και αξεπέραστη γεύση. Θα με θυμηθείτε!

Συστατικά 
• 250 γρ. μπισκότα ολική άλεσης, αλεσμένα
• 120 γρ κρέμα γάλακτος, χτυπημένη σε παχύρευ-

στη μορφή 
• 4 φύλλα ζελατίνα
• 2 κ.σ. άχνη
• 1 φλ.τσ. μαρμελάδα φράουλά
• Dirollo cottage  
• Λίγες φράουλες, φρέσκιες

Μέθοδος Εκτέλεσης 
• Αρχικά, ενώνουμε τα τριμμένα μπισκότα με το βού-

τυρο και τα στρώνουμε σε φόρμα 22 εκατοστά.
• Παγώνουμε την βάση.
• Στην συνέχεια, χτυπάμε σε παχύρευστη μορφή την 

κρέμα γάλακτος, προσθέτουμε την ζάχαρη και το 
Dirollo cottage και ανακατεύουμε.

• Λιώνουμε (μουλιασμένες στο νερό) ζελατίνες και 
το προσθέτουμε.

• Έπειτα, αδειάζουμε πάνω από το μπισκότο.
• Παγώνουμε 2 με 3 ώρες, να σφίξει η κρέμα.
• Τέλος, γαρνίρουμε την επιφάνεια με μαρμελάδα 

και φρέσκιες φράουλες.
• Καλή επιτυχία και καλή απόλαυση!

Συμβουλές
• Εννοείται πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 

οποιαδήποτε μαρμελάδα της αρεσκείας μας (βύσ-
σινο, βερίκοκο κλπ.).

• Επίσης, μπορούμε να αντικαταστήσουμε την μαρ-
μελάδα, με γλυκό του κουταλιού.

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Tσιζκέικ με cottage cheese

 ΜΕΜΕS

Κάθετα
1. Κατηγορία δαπανών.

2. Απομίμηση πολύτιμης πέτρας — Η αναπνοή.

3. Μισή… πίτα — Αρχίζει με… απεργία — Ρε-

νέ…: Γάλλος αντιστασιακός ποιητής.

4. Φίρμα στερεοφωνικών — Πέφτει κάτω από 

τη… μηλιά.

5. Μαχαίρι με δίκοπη λεπίδα — Γυναικείο χαϊ-

δευτικό.

6. Ο μεγαλύτερος ποταμός της Ελβετίας — … 

ρουμ: αίθουσα για συνεντεύξεις — Δίπλα δί-

πλα στην… πισίνα.

7. Σύνολο… κλακαδόρων — Η πρωτεύουσα 

της πολιτείας Όρεγκον των Η.Π.Α.

8. Αρχή… αίτησης — Εκεί ο Ναπολέοντας συ-

νέτριψε τους Πρώσους — Αρχικά για… σταφι-

δοπαραγωγούς.

9. Χρήστος…: πρώην Πρόεδρος της Δημοκρα-

τίας.
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Μέχρι στιγμής, οι αντιδράσεις εμφα-
νίζονταν ως απάντηση στα προσωπικά 
τους μηνύματα. Μέσω των Private Story 
Likes, οι χρήστες θα τους δείχνουν μεν 
την αντίδραση, η οποία δεν θα εμφανί-
ζονται στα DM.

Ο επικεφαλής του Instagram, Άνταμ 
Μοσέρι, ανέφερε ότι «πλέον, περνώντας 
από τα stories, θα υπάρχει ένα εικονίδιο 
καρδιάς μεταξύ του σημείου που γρά-
φουμε τα μηνύματα και του εικονιδί-
ου των reactions. Αν το πατήσουμε, θα 
στείλει την αντίδραση στον δημιουργό 
του story. Η αντίδραση θα εμφανίζεται 

στη λίστα προβολής κι όχι στα DM».
Στόχος είναι ότι θα υπάρξει μεν έκ-

φραση στήριξης, χωρίς επιβάρυνση ων 
DM.

Τα τελευταία τουλάχιστον δύο χρό-
νια το Instagram, το οποίο ανήκει πλέον 
στη Meta, κάνει δοκιμές. Μία από αυτές 
είχε να κάνει και με την απόκρυψη των 
likes στη ροή όμως, εντέλει, η επιλογή 
παρέμεινε ανοιχτή για τον κάθε χρήστη, 
που μπορεί να αποφασίζει αν θα επιτρέ-
πεται η απόκρυψή τους. Το περασμένο 
φθινόπωρη, η εταιρεία επέτρεψε τη δια-
γραφή εικόνων και βίντεο από καρουζέλ.

Η Ένωση Επαγγελματιών Εμπόρων και Βιοτέ-
χνων Σουφλίου και Περιφέρειας διοργανώνει μία 
δράση σε συνδιοργάνωση με το Λαογραφικό Μου-
σείο Σουφλίου “Τα Γνάφαλα”, το Λύκειο Σουφλίου 
και το Δήμο Σουφλίου με τίτλο “Γνωρίζω τον τόπο 
μου”, δηλαδή γνωρίζουμε καλύτερα το Σουφλί!

Σκοπός είναι η δημιουργία ενός αρχείου – τεκ-
μηρίων τα οποία θα επιλεχθούν και θα τοποθετη-
θούν στο χάρτη του Σουφλίου και με τα οποία θα 
δημιουργηθούν μονοπάτια ενδιαφέροντος που 
θα μπορεί ο επισκέπτης να χρησιμοποιήσει  και 
κινούμενος στο μονοπάτι να μπορεί να μάθει για 
τα δρομάκια, τα κτήρια, την ιστορία και τα ήθη και 
έθιμα του τόπου.

Ρωτήστε τους δικούς σας, τον παππού και τη 
γιαγιά και κλέψτε τους μια ιστορία. Ακολουθώ-
ντας σαν ιδέα τα θέματα που μας ενδιαφέρουν 

στη δράση αυτή και θέλουμε να συγκεντρώσουμε. 
Χρειαζόμαστε ένα τεκμήριο, ένα αντικείμενο, ένα 
κτήριο, μια φωτογραφία, και ύστερα μια ιστορία, 
γράψτε μια με δύο παραγράφους για το αντικεί-
μενο που επιλέξατε ή ηχογραφήστε , βιντεοσκο-
πήστε με το κινητό σας τον δικό σας άνθρωπο να 
σας λέει αυτή την ιστορία.

Τα ντοκουμέντα που θα συγκεντρωθούν και θα 
εκτιμηθούν ώστε να δούμε αν μπορούν να μπουν 
στο χάρτη που θα φτιαχτεί, όσα τεκμήρια δεν χρη-
σιμοποιηθούν στα μονοπάτια θα συγκεντρωθούν 
και θα εκτεθούν σαν συνολική έκθεση παράλληλα 
με το άνοιγμα των μονοπατιών στο Λαογραφικό 
Μουσείο Σουφλίου «Τα γνάφαλα».

Υπεύθυνη Δράσης, Επιμελήτρια του Λαογραφι-
κού Μουσείου Σουφλίου, Εικαστικός: Μπουρουλί-
τη Δήμητρα, dbourouliti@gmail.com”.
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Life
«Έχουμε έτοιμη πρόταση για την υλοποίηση προγράμματος αγροτουρισμού μέσα στα 

κτήματα λεβάντας το καλοκαίρι κατά την ανθοφορία που περιλαμβάνει βραδιές με 
ζωντανή μουσική και πικ νικ με τοπικά προϊόντα από επιχειρήσεις της περιοχής» 

Χρήστος Μουταφίδης, γεωπόνος, στέλεχος της εταιρείας «Άρωμα Έβρου»

Η ρύπανση που προέρχεται από κρά-
τη και επιχειρήσεις προκαλεί παγκοσμί-
ως περισσότερους θανάτους σε σχέση 
με τον κορονοϊό, σύμφωνα με περιβαλ-
λοντική έκθεση των Ηνωμένων Εθνών 
που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα 
και κάνει έκκληση για "άμεση και φιλό-
δοξη δράση" προκειμένου να απαγορευ-
τούν ορισμένα τοξικά χημικά.

Η έκθεση διαπιστώνει ότι η μόλυν-
ση από τα φυτοφάρμακα, τα πλαστικά 
και τα ηλεκτρονικά απόβλητα προκαλεί 
εκτεταμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων καθώς και τουλάχιστον 
εννέα εκατομμύρια θανάτους ετησίως 

και ότι το ζήτημα σε μεγάλο βαθμό πα-
ραβλέπεται.

Η πανδημία του κορονοϊού έχει προ-
καλέσει σχεδόν 5,9 εκατομμύρια θανά-
τους, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων 
Worldometer. "Οι παρούσες προσεγ-
γίσεις για τη διαχείριση των κινδύνων 
που συνιστούν η ρύπανση και οι τοξι-
κές ουσίες προφανώς αποτυγχάνουν με 
αποτέλεσμα τις ευρείες παραβιάσεις του 
δικαιώματος σε ένα καθαρό, υγιεινό και 
βιώσιμο περιβάλλον", καταλήγει ο συγ-
γραφέας της έκθεσης, Ειδικός Εισηγητής 
των Ηνωμένων Εθνών Ντέιβιντ Μπόιντ.

Η έκθεση, η οποία πρόκειται να πα-

ρουσιαστεί τον ερχόμενο μήνα ενώπιον 
του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνω-
μένων Εθνών, το οποίο έχει ανακηρύ-
ξει σε ανθρώπινο δικαίωμα το καθαρό 
περιβάλλον, αναρτήθηκε σήμερα στην 
ιστοσελίδα του Συμβουλίου.

Κάνει έκκληση για την απαγόρευ-
ση των υπερφθοριωμένων και πολυ-
φθοριωμένων αλκυλιωμένων ουσιών 
(PFAS) -- που χρησιμοποιούνται σε οι-
κιακά προϊόντα, όπως τα αντικολλητικά 
σκεύη, οι οποίες έχουν συνδεθεί με την 
εμφάνιση καρκίνου και έχουν χαρακτη-
ριστεί "ισόβια χημικά" επειδή δεν διαλύ-
ονται εύκολα.

Τι αλλάζει στα Instagram stories

Πάρε και 
εσύ μέρος στην 
ανακάλυψη της 

ιστορίας του

Δράση “Γνωρίζω τον τόπο μου” στο Σουφλί 

Οι κωμικές ηθοποιοί Έιμι Σούμερ, 
Ρετζίνα Χολ και Γουάντα Σάικς θα 
παρουσιάσουν τα Όσκαρ φέτος τον 
Μάρτιο, στην πρώτη διά ζώσης τελετή 
στο Dolby Theatre στο Χόλιγουντ από 
την έναρξη της πανδημίας. 

Η τελετή απονομής θα προβληθεί 
στο ABC στις 27 Μαρτίου.

«Δεν είμαι βέβαιη ποιος σκέφτη-
κε ότι αυτό θα ήταν καλή ιδέα, όμως 
θα παρουσιάσω τα Όσκαρ μαζί με 
την καλή φίλη μου Γουάντα Σάικς και 
τη Ρετζίνα Χολ», δήλωσε η Έιμι Σού-
μερ στην εκπομπή «Good Morning 
America».

«Καλύτερα να πάω να δω καμία 
ταινία».

Τα βραβεία Όσκαρ απονέμονται 
από την αμερικανική Ακαδημία Κινη-
ματογραφικών Τεχνών και Επιστημών. 
Συνήθως τα απένεμαν διάσημες προ-
σωπικότητες, όμως δεν είχαν καν πα-
ρουσιαστή το 2019, 2020 και 2021. 
«Θέλουμε ο κόσμος να προετοιμαστεί 
για να περάσει καλά. Έχει περάσει κά-
ποιος καιρός», είπαν οι Χολ, Σούμερ 
και Σάικς στην κοινή ανακοίνωσή τους.

Η τελευταία χρονιά που η τελετή 
είχε τρεις παρουσιαστές ήταν το 1987, 
με τους Τσέβι Τσέις, Γκόλντι Χόουν και 

Πολ Χόγκαν.
Τα ποσοστά τηλεθέασης της απο-

νομής μειώθηκαν τα τελευταία χρόνια, 
πέφτοντας σε ένα χαμηλό 10,4 εκα-
τομμυρίων ανθρώπων στις ΗΠΑ το 
2021. Άλλωστε, η τελετή των Όσκαρ 
του 2021 περιορίστηκε λόγω της παν-
δημίας Covid-19, με τα βραβεία να 
απονέμονται σε έναν ιστορικό σιδη-
ροδρομικό σταθμό στο κέντρο του 
Λος Άντζελες, ενώπιον ενός μικρού 
κοινού υποψηφίων και καλεσμένων. 
Φέτος, οι διοργανωτές έχουν πει ότι 
το σόου θα επιστρέψει στο «σπίτι» 
του: το Dolby Theatre στο Χόλιγουντ.

Αλλαγές στον τρόπο παρουσίασης των Οσκαρ 

Η μόλυνση του περιβάλλοντος προκαλεί 
περισσότερους θανάτους από τον κορονοϊό

Προειδοποίηση 
ΟΗΕ για τη 
ρύπανση που 

προέρχεται από κράτη 
και επιχειρήσεις

Μια νέα 
δυνατότητα 

λανσάρει η δημοφιλής 
εφαρμογή στους 

χρήστες Τρεις γυναίκες 
κωμικοί θα 

παρουσιάσουν φέτος 
την τελετή
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Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση 
θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες 
σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

Δικηγόροι

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

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

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

ΑΓΓΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  •  Δικηγόρος 
Ειρήνης 39  •  Αλεξανδρούπολη 
Τηλέφωνο : 2551024142

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

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

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ •  Δικηγόρος

Κων/πόλεως  207  •  Ορεστιάδα
Τηλέφωνο : 2552023462

Λογιστές

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

ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ ΓΑΛΑΤΕΙΑ • Λογιστικό Γραφείο  

Φιλιππουπόλεως 7  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 25510-80173

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

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

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

Συμβολαιογράφοι

Ιατροί

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • Οφθαλμίατρος  
Μιαούλη  11  •  Αλεξ/πολη 

Τηλέφωνο : 25510 24689

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Δικαστικοί
Επιμελητές

Κτηνίατροι

Ασφάλειες

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

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

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

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

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

Οπτικά

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

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Ψυκτικοί

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

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

Φαρμακεία

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

ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Μαζαράκη 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551038473

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

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

ΓΟΥΤΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΔΙΚΑΙΑ
Τηλέφωνο : 2556031371

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

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

Ταξιδιωτικά
Πρακτορεία

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

Συνεταιρισμοί

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

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας
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Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 05.59, 

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
NTERCITY 05.59, 

ΘεΣ/Κη - Αλεξ/λη 
NTERCITY 05.50, 

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

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

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

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

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

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

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

Αλεξ/ΠΟλη - ΚΟμΟΤηΝη

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ  
 ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Χρηστικά
 χρησιμα τηλεφωνα

Aστυνομία  100
EKAB  166
Πυροσβεστική  199 
Βλάβες(∆Ε∆∆ΗΕ): 8004004000
Βλάβες(∆ΕΥΑΑ): 25510-26046
Βλάβες ΟΤΕ:                  13888
Κ.Ε.Π. Αλεξ/πολης: 25513-50010
Κ.Ε.Π. Φερών:     25553-50101
Αστ.Τμ. Αλεξ/λης 25510 66300
Γραφείο Ταυτοτήτων: 2551066262
Τροχ. Αλ/λης  25510 66395
∆ημ. Αλεξ/πολης 25510 64100
∆ημ.Εν.Φερων     25555-50070
Γραμμή ∆ημότη:     25510-22222
Τμήμα Καθ/τητας: 25513-50040
Τμήμα Πρασίνου: 25513-50042
Τμήμα Αποκομιδής Απορριμάτων: 
25513-50068 , 25513-50069
Περ/κή Εν/τα Έβρου 25513-50405 
ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ: 25510-26298
ΤΙΕ∆Α:                       25510-28735 
∆ΟΥ Αλεξ/πλης : 25510-89622
∆ασαρ. Αλεξ/λης 25510 80643
Πυρ/κή Αλεξ/λης 25510 26222
Νοσ/μείο Αλ/λης 25513-51000
Περ. Εν. Έβρου 25510 36500  
Λιμεναρχείο 25513-56200
Ο.Λ.Αλεξ/λης 25510-26251 
Αεροδρόμιο 25510 89300 
ΕΛΤΑ Αλεξ/λης  25510-41640
ΚΤΕΛ Αλεξ/λης 25510 26479
ΑΣΤΙΚΑ 25510-28844
ΟΑΕ∆ Αλεξ/λης 25510 25646
ΟΣΕ Αλεξ/πολης 25510 26395
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ:    25510-45198 
AEGEAN:              25510-89150  
Αεροδρόμιο:          25510-89300
ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ 25510 33500   
Ι.Κ.Α. 25510-84611
ΕΚΑΒ 25510-89370
∆ΕΗ 25510-53529
ΟΤΕ 25510-56160
∆ΕΥΑΑ 25510-24018 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ
∆ημητριάδης Κων. Παλαιολόγου 32 
✆2551053464
Χριστοδούλου Δήμητρας 54 (έναντι Παλ. 
Νοσοκομείου) ✆25510 29987
ΦΕΡΕΣ 
Καψίδου Δημοκρίτου 28✆2555024096

ΣΟΥΦΛΙ 
Μπαμίδου - Πιτιακούδης Βασ. Γεωργίου 207 
✆2554022013
∆I∆YMOTEIXO
Καρακατσάνη Μ.-Bαφειάδου Κ. έναντι Νο-
σοκομείου ✆25530 25115
ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α
Σ.Φ. Καλλινάκη Π.-Τσαβδαρίδου ∆. Ευρι-
πίδου 17 ✆2552022456

Κόλπα για το πλύσιμο 
των πιάτων που πρέπει να 
δοκιμάσετε

Πλένετε πιάτα καθώς μαγειρεύετε
 Πλένετε τα πιάτα καθώς μαγειρεύετε ή αμέ-

σως μετά το μαγείρεμα. Μην τα αφήνετε ποτέ 
για αργότερα. Θα εκπλαγείτε από το πόσο γρή-
γορα θα το κάνετε αν θέλετε να απολαύσετε 
το φαγητό σας ζεστό. Το μόνο που θα σας έχει 
μείνει να πλύνετε μετά είναι τα πιάτα που φά-
γατε και το σκεύος που μαγειρέψατε.

Μην έχετε πολλά πιάτα στα ντουλά-
πια σας .

Αν έχετε μόνο 4 πιάτα δεν θα μπαίνετε στον 
πειρασμό να αφήνετε πολλά άπλυτα γνωρίζο-
ντας ότι έχετε κι άλλα για να βγάλετε σε περί-
πτωση που τα τέσσερα είναι για πλύσιμο. Έχετε 
μόνο 4 πιάτα, 4 μπολ, 4 ποτήρια και 4 μαχαι-
ροπήρουνα.

Κάντε το πλύσιμο πιο διασκεδαστικό 

Βάλτε το tablet ή το laptop κοντά σας την 
ώρα που πλένετε έτσι ώστε να βλέπετε κάτι που 
σας αρέσει κατά τη διάρκεια του πλυσίματος. 
Έτσι θα τελειώσετε πριν καν το καταλάβετε.

Μαγειρεύετε φαγητά που μπορούν 
να είναι έτοιμα με τη χρήση ενός μό-
νο σκεύους 

Έτσι δεν θα λερώνετε πολλά σκεύη και πιά-
τα κατά την προετοιμασία του φαγητού σας.

Αφήνετε τα πάντα να μουλιάζουν σε 
ζεστό σαπουνόνερο 

Ξεπλένετε όλα τα πιάτα με το που τα χρησι-
μοποιείτε έτσι ώστε να μην κολλάνε φαγητά πά-
νω τους και βάζετέ τα στον νεροχύτη τον οποίο 
έχετε γεμίσει με ζεστό νερό και υγρο πιάτων. 
Μέχρι να φάτε θα έχουν μουλιάσει τόσο που 
το πλύσιμό τους θα σας φαίνεται παιχνιδάκι.

Μην αφήνετε τον νεροχύτη γεμάτο 
όλη νύχτα 

Υποσχεθείτε στον εαυτό σας πως όσο κι 
αν βαριέστε δεν θα αφήνετε άπλυτα πιά-
τα στον νεροχύτη σας πριν πάτε για ύπνο.

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

Πάμφιλος, Παμφίλη, Παμφύλη
Σέλευκος, Σελεύκα, Σελεύκη, 
Σελεύκεια

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

Οροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Κριέ, ο συναισθηματισμός είναι έντο-
νος και μπορεί να σε βάλει σε διαδι-
κασία να σκεφτείς λάθος πράγματα 
για πρόσωπα του κοντινού σου περι-
γύρου. Οι παρεξηγήσεις είναι πιθανές 
γι’ αυτό πρόσεξε καθώς η ανάγκη 
για αυταπάτες μπορεί να οδηγήσει 
σε σκέψεις που δεν είναι ρεαλιστικές.

ΤΑΥΡΟΣ
Ταύρε, οι υλικές και συναισθηματικές 
σου ανάγκες έρχονται στο προσκήνιο 
και ιδιαίτερα τις απογευματινές ώρες 
μπορεί να νιώσεις τις ανασφάλειες να 
σε κατακλύζουν. Το έλλειμμα αντικει-
μενικότητας δεν σου επιτρέπει να δεις 
ξεκάθαρα πως να χειριστείς την κα-
τάσταση με τους γύρω σου

∆Ι∆ΥΜΟΣ
Δίδυμε, η μέρα δεν αφήνει περιθώ-
ριο για ξεκάθαρη σκέψη και δεν απο-
κλείεται να αντιδράσεις σπασμωδικά 
και πρόσωπα του περιβάλλοντός σου. 
Μην βιαστείς να βγάλεις συμπερά-
σματα γιατί το πιθανότερο είναι να 
είναι εσφαλμένα.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Καρκίνε, η εσωστρέφεια είναι έντονη 
και η ενασχόληση με ζητήματα του 
παρελθόντος μπορεί να σε οδηγήσει 
στο να απομονωθείς και να κλειστείς 
στον εαυτό σου. Ο έντονος συναι-
σθηματισμός το απόγευμα πιθανά να 
οδηγήσει σε ξεσπάσματα που
 
ΛΕΩΝ
Λέοντα, το να επικοινωνήσεις με πρό-
σωπα από το φιλικό περίγυρο είναι 
κάτι που σε ευχαριστεί ιδιαίτερα. Πρό-
σεξε όμως γιατί δεν αποκλείεται να 
μην είναι ειλικρινείς μαζί σου και αυτό 
αργά ή γρήγορα να το ανακαλύψεις. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Παρθένε, η ανάγκη να προβλη-
θείς στον κοινωνικό σου περίγυ-
ρο είναι έντονη και μπορεί να κυ-
ριαρχήσει. Είναι σημαντικό βέβαια 
να μπορείς να δεις αντικειμενι-
κά πως πρέπει να κινηθείς καθώς 
δεν αποκλείεται να κάνεις λάθη 
 
ΖΥΓΟΣ
Ζυγέ, η καλή ψυχολογία σου μπο-
ρεί να επηρεαστεί από τον έντο-
νο συναισθηματισμό και τους φό-
βους που σε διακατέχουν και να 
δημιουργήσει προβλήματα με πρό-
σωπα του ευρύτερου συγγενικού 
και φιλικού του περιβάλλοντος. 
 
ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Σκορπιέ, η ένταση εξακολουθεί να 
υπάρχει καθώς φαίνεται να έρχε-
σαι σε επαφή με βαθύτερες σκέ-
ψεις και φοβίες. Προσοχή στον 
έντονο συναισθηματισμό γιατί θα 
χάσεις το μέτρο και θα οδηγηθείς 
σε ξεσπάσματα και συγκρούσεις  
 
ΤΟΞΟΤΗΣ
Τοξότη, είμαι σημαντικό να μπο-
ρέσεις να διαχειριστείς την ανα-
σφάλεια που νιώθεις καθώς αυ-
τή σε οδηγεί σε νευρικότητα που 
θα εκτονώσεις στους γύρω σου. 
Η ρεαλιστική σκέψη και δράση θα 
σε βοηθήσουν να ισορροπήσεις. 
 
ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Αιγόκερε, φρόντισε να ασχοληθείς με 
ζητήματα ρουτίνας που μπορεί να εκ-
κρεμούν και θέλεις να τακτοποιήσεις. 
Είναι αυτά που σου δημιουργούν άγ-
χος και μπορεί να σε οδηγήσουν να 
ξεφύγεις και να ξεσπάσεις στο περι-
βάλλον σου.
 
Υ∆ΡΟΧΟΟΣ
Υδροχόε, σήμερα βγαίνεις με δυναμι-
σμό στο προσκήνιο και διεκδικείς αυ-
τό που θεωρείς ότι σου αξίζει. Προ-
σοχή γιατί μπορεί να γίνεις ιδιαίτερα 
επιθετικός και εριστικός με τους γύ-
ρω σου

ΙΧΘΥΕΣ
Ιχθύες, οι αναμνήσεις του παρελθό-
ντος ξεπροβάλλουν στη μνήμη και 
μπορεί να δημιουργούν έντονη κυ-
κλοθυμία και σκαμπανεβάσματα. Κα-
λά θα κάνεις να μην εκτονώσεις την 
κακή σου διάθεση σε οικεία πρόσωπα
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Με νίκες των φαβορί ολοκληρώθηκε 
η 14η αγωνιστική στην Α’ ΕΠΣ Έβρου. 
Εξαίρεση αποτελεί η ήττα του Ατρόμη-
του Αβαντα μέσα στο Νεοχώρι. Ο Ορέ-
στης ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι 
με το Σουφλί, η ΑΕΔ επικράτησε του Πο-
ντιακού στην Αγνάντια βάζοντας 7 γκολ 
και η Οινόη πήρε σημαντική νίκη απένα-
ντι στην Μαΐστρο, στην προσπάθεια που 
κάνει να παραμείνει στην κατηγορία. Ο 
πρωτοπόρος Ιπποκράτης συνέχισε με 
νίκη αυτή η φορά επί του Εθνικού, με 
τους νεαρούς των γηπεδούχων να αγω-
νίζονται από νωρίς με παίκτη λιγότερο.  

Α’ ΕΠΣ Έβρου – 14η αγωνιστική
Σάββατο 12/2, 15:00

Νεοχώρι – Ατρόμητος Άβαντα 1-0 
(60' Κυλιτζίδης)

Άρδας Καστανεών – Θρακή Φερών 
1-0 (7' Κουτέρης Γ.)

Εθνικός– Ιπποκράτης 0-4 (28' Καλ-
τσάς, 55' Τζελέπης, 73' Γκουντενού-
δης, 80' Σιμιτσάκης) Κόκκινη κάρτα: 25' 
(Εθνικός)

Κυριακή 13/2
Ποντιακός – ΑΕ Διδυμοτείχου 3-7 

(70' Αντωνακούδης, 73' Δουβάρας, 75' 
πεν. Αμπράσης – 17', 18', 56' Γιαννόπου-
λος, 28' Παπούδης, 36' Μυσιούδης, 61' 
Τσιπλάκης, 90+4 Αρίδας)

Έβρος Σουφλίου – Ορέστης Ορεστι-
άδας 2-3 (1' Παρασχίδης, 38' Ασπιώτης 
– 6' Λιάνας, 23' Πετρόπουλος, 73' Στα-

ματόπουλος)
Ένωση Οινόης – Μαΐστρος 2-0 (37' 

Δήμου, 52' Ουζουνάκης)
Κόκκινη κάρτα: Ένωση Οινόης

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Ιπποκράτης 39 (39-4)
2. Ατρόμητος Άβαντα 31 (46-18)
3. Ορέστης Ορεστιάδας 30 (41-13) *
4. ΑΕ Διδυμοτείχου 26 (40-13) **
5. Θράκη Φερών 22 (23-16)
6. ΑΟ Νεοχωρίου 22 (17-25)
7. Άρδας Καστανεών 21 (19-16)
8. Έβρος Σουφλίου 13 (14-31)
9. ΑΟ Μαΐστρου 11 (15-36)
10. Εθνικός Αλεξ/πολης 10 (20-28) *
11. Ένωση Οινόης 9 (7-43)
12. Ποντιακός 2 (13-57)
*Έχουν ένα ματς λιγότερο.
**Έχουν δύο ματς λιγότερα.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (15η, 
19,20-21/2)
ΑΟ Μαΐστρου – Άρδας Καστανέων
Εθνικός Αλεξανδρούπολης – Έβρος 
Σουφλίου
Ιπποκράτης– Ποντιακός 
Ατρόμητος Άβαντα – Θράκη Φερών
ΑΕ Διδυμοτείχου – ΑΟ Νεοχωρίου
Ορέστης Ορεστιάδας – Ένωση Οινόης

Τα αποτελέσματα και 
βαθμολογίες της 12ης 
αγωνιστικής στην Β’ κατηγορία
Νότιος Όμιλος

Δορίσκος – Καππαδοκία 0-5
Νίκη Απαλού – ΑΕ Ν. Χηλής 4-2
Νίκη Άνθειας – Ακρίτας Δαδιάς 2-2
Αρίστεινο – Φουρτούνα 2-1
Ένωση Λυκόφης/Κορνοφωλιάς – Μά-
κρη 1-3 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (12 αγωνιστικές)
1. Μάκρη 29 (31-10)
2. Νίκη Απαλού 24 (37-17)
3. Ακρίτας Δαδιάς 23 (32-19)
4. Αρίστεινο 22 (25-17)
5. Καππαδοκία 18 (21-14)
6. Ένωση Λυκόφης/Κορνοφωλιάς 15 
(21-26)
7. ΑΕ Ν. Χηλής 14 (22-22)
8. Νίκη Άνθειας 12 (17-33)
9. Φουρτούνα 8 (12-22)
10. Δορίσκος 4 (13-45)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (13η, 
19-20/2)
ΑΟ Καππαδοκών – Αθλητική Ένωση 
Κορνοφωλιάς Λυκόφης
Δορίσκος – Νίκη Απαλού

ΑΕΝ Χηλής – Νίκη Άνθειας 1959
 Μάκρη – ΑΟ Αρίστεινου
Φουρτούνα – Ακρίτας Δαδιάς

Βόρειος Όμιλος
Σάκκος – Ρίζια 0-1 
Ακρίτας Ορμενίου – Ακρίτας Ν. Βύσ-
σας 0-0
Ένωση Φυλακίου/Κυπρίνου – Ατρόμη-
τος Ασπρονερίου 1-5
Δόξα Ορεστιάδας – Αετός Λεπτής 1-1 
Ηρακλής Σαγήνης – Ασπίδα Θουρίου 
3-0 α.α.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (12 αγωνιστικές)
1. Ακρίτας Ν. Βύσσας 34 (34-1)
2. Ρίζια 29 (34-6)
3. Ακρίτας Ορμενίου 24 (27-9)
4. Ηρακλής Σαγήνης 19 (17-10)
5. ΑΟ Σάκκου 17 (24-20)
6. Αετός Λεπτής 16 (17-20)
7. Ατρόμητος Ασπρονερίου 13 (20-27)
8. Ένωση Φυλακίου/Κυπρίνου 9 (22-42)
9. Δόξα Ορεστιάδας 7 (14-43)
10. Ασπίδα Θουρίου (ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (13η, 
19,20-21/2)
Αετός Λεπτής – ΠΑΕ Ριζίων
Ακρίτας Νέας Βύσσας – Διγενής Ακρί-
τας Σάκκου
Ατρόμητος Ασπρονερίου – Ηρακλής Σα-
γήνης
Ομόνοια Φυλακίου – Ακρίτας Ορμενίου
Ρεπό: Δόξα Ορεστιάδας

Τα ζευγάρια στα ημιτελικά του Κυ-
πέλλου
Φτάνει προς το τέλος του το Κύπελ-
λο της ΕΠΣ Έβρου. Τα ζευγάρια των 
ημιτελικών που προέκυψαν έπειτα από 
τα αποτελέσματα της Γ’ φάσης είναι 
τα εξής:
Νότιος Όμιλος
Ιπποκράτης – Ατρόμητος Άβαντα
Πρόκριση άνευ αγώνα: Αλεξανδρού-
πολη FC
Βόρειος Όμιλος
Ορέστης Ορεστιάδας – Ρίζια

Α’ ΕΠΣ Έβρου:  Μεγάλος νικητής 
ο Ορέστης μέσα στο Σουφλί

ΣΥΝΕΧΙΣΆΝ ΜΕ ΝΙΚΕΣ ΙΠΠΟΚΡΆΤΉΣ 
ΚΆΙ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ, ΉΤΤΆ ΤΟΥ 
ΆΒΆΝΤΆ ΣΤΟ ΝΕΟΧΩΡΙ       

Όλα τα αποτελέσματα στην α και β΄κατηγορία 
των πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου του Έβρου 

Οι ΑΜΑΖΟΝΕΣ Μαΐστρου Αλεξαν-
δρούπολης είναι οι πρωταθλήτριες 
Κ20 (Νεανίδων) 2021-2022 της Ένω-
σης Πετοσφαιρικών Σωματείων Ανα-
τολικής Μακεδονίας Θράκης, αφού 

στον Τελικό του F-4 που έγινε στην 
Καβάλα, επικράτησαν στον τελικό με 
3-0 σετ του μέχρι τότε αήττητου Γ.Σ. 
ΔΡΑΜΑΣ, σε ένα πολύ όμορφο παι-
χνίδι.

Για μια ακόμη χρονιά αποδεικνύε-
ται ότι η δουλειά που γίνεται στα κο-
ρίτσια των Αμαζόνων είναι εξαιρετική 
από τον προπονητή Μάκη Δημητριάδη 
και τους συνεργάτες του, συνεχίζοντας 
τις επιτυχίες. «Οι κόποι και οι θυσίες 
των αθλητριών μας ανταμείβονται! Η 
συνέχεια στο Πανελλήνιο Πρωτάθλη-
μα Νεανίδων! Μπράβο Αμαζόνες!» δη-
λώνει ο κ. Δημητριάδης.

Αμαζόνες Μαΐστρου (Μάκης Δημη-
τριάδης): Σαχμπαζιδη Ναταλία, Μπαρή 
Αμαλία, Κολοκοτρώνη Άννα, Μαρτση 
Βαρβάρα, Τοκαμάνη Χριστίνα, Μό-
καλη Δήμητρα, Ουρειλιδου Χριστίνα, 
Μόκαλη Γεωργία, Νάκου Παναγιώτα, 
Νούσια Αναστασία, Τενεδιου Αθανα-
σία, Στουγιούδη Ελένη, Τσακαλίδου 

Μαρία, Τσινταρακη Άννα.
Την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα 

Κ20 (Νεανίδων) 2021-2022 της Ένω-
σης, κατέκτησε ο Γ.Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ-
ΠΟΛΗΣ, αφού στον μικρό τελικό του 
F-4 που έγινε σήμερα στην Καβάλα, 
επικράτησε με 3-2 σετ του Α.Ο. ΑΜΥ-
ΓΔΑΛΕΩΝΑ. 

Οι Αμαζόνες Αλεξανδρούπολης πρωταθλήτριες 
Κ20 (Νεανίδων) στην ΑΜΘ
Επικράτησε της Δράμας στον τελικό, συνεχίζει για 
διάκριση στο πανελλήνιο πρωτάθλημα

Από τη νίκη του Ορέστη στο Σουφλί


