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Σημαντικές αποκλίσεις στις τιμές 
των βασικών αγαθών σε βόρειο 

και νότιο Έβρο
Σε ποιες περιοχές είναι φθηνότερο το καλάθι της 

νοικοκυράς. Φθηνότερο το κρέας στο νότιο τμήμα του 
νομού, πολύ ακριβότερα, όμως, τα ψάρια ▶ 8

Στο 50% οι 
φίλαθλοι στα 

γήπεδα, ξεκινούν 
πάλι οι σχολικές 

εκδρομές

Χαλάρωση μέτρων, 
ανακοινώνει η 

κυβέρνηση

▶ 13

Πρωταθλητής 
Εφήβων ο Εθνικός 
Αλεξανδρούπολης 

στην ΑΜΘ 
Α2 γυναικών Βόλεϊ: Νίκη 

στη Δράμα η Νίκη, τα 
φώτα πλέον στο ντέρμπι 

με Φοίνικα!

▶ 16

Ενισχύεται το αίτημα 
για περισσότερα δρομολόγια 

του ΟΣΕ στον Έβρο

Επιστολή της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού προς τον Υπουργό, 
σημειώνοντας πως υπάρχει η υλική και μηχανική δυνατότητα το 

προσωπικό για αύξηση δρομολογίων. Αναφορά Γκαρά στη Βουλή. 
Αίτημα και των Δημάρχων του Έβρου ▶ 7

ΑΣΕΠ: 28 προσλήψεις ΑΣΕΠ: 28 προσλήψεις 
στο ΚΥΤ Φυλακίουστο ΚΥΤ Φυλακίου

Νέα βιωματική δράση των Νέα βιωματική δράση των 
μαθητών του 5ου Γυμνασίου μαθητών του 5ου Γυμνασίου 
Αλεξανδρούπολης    Αλεξανδρούπολης    

2,1 εκ. από την Περιφέρειας 
στην τουριστική προβολή της 
Αν. Μακεδονίας και Θράκης
Αναλυτικά οι στόχοι και οι παρεμβάσεις που 

προβλέπονται, πού θα κατευθυνθούν οι πόροι

▶ 6

Θράκη: Βοήθεια από τον 
στρατό στους μαθητές των 

ορεινών περιοχών   

▶ 6

▶  9  9

▶ 4

Επιμελητήριο Έβρου: 
330 νέες επιχειρήσεις 
«γεννήθηκαν» το 2021 

ΟΙ ΜΙΣΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

● 83 επιχειρήσεις έβαλαν λουκέτο 

● Πλούσιος ο ετήσιος απολογισμός, παρά τις δυσκολίες, σύμφωνα με τον πρόεδρο Χριστόδουλο 
Τοψίδη

● Μέσα στο 2021 το Επιμελητήριο πραγματοποίησε πάνω από 50 επαφές με κυβερνητικά 
στελέχη, με στόχο την εξεύρεση λύσεων σε προβλήματα του επιχειρηματικού κόσμου

▶ 5
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1864
Κατά τη διάρκεια του αμερικανικού 
εμφυλίου, το υποβρύχιο των νοτίων 
«Χάνλεϊ» επιτίθεται κατά του πολε-
μικού «Χαουζοτόνικ» των βορείων. 
Και τα δύο καταλήγουν στο βυθό. 
Πρόκειται για την πρώτη ναυμαχία 
ανάμεσα σε υποβρύχιο και πλοίο επι-
φανείας.

1869
Εκτελείται το πρώτο δοκιμαστικό 
δρομολόγιο του ατμοκίνητου αστι-
κού σιδηροδρόμου Αθήνας - Πειραιά.

1914
Οι βρετανίδες σουφραζέτες επιτίθε-
νται και καταστρέφουν τα τζάμια της 
οικίας του βρετανού υπουργού Εσω-
τερικών και πυρπολούν τις εγκατα-
στάσεις ενός ομίλου αντισφαίρισης, 
διεκδικώντας δυναμικά και βίαια δι-
καίωμα ψήφου.

1914
Ο ελληνικός στρατός εγκαταλείπει τη 
Βόρεια Ήπειρο, έπειτα από απαίτηση 
των Μεγάλων Δυνάμεων. Σχηματί-
ζεται η Προσωρινή Κυβέρνηση της 
Βόρειας Ηπείρου υπό τον Γεώργιο 
Χρηστάκη-Ζωγράφο, η οποία διακη-
ρύσσει την αυτονομία της περιοχής.

1922
Σύναξη ντανταϊστών στο καφενείο 
Closerie des Lilas στο Παρίσι, με 
αντικείμενο τη διαμάχη μεταξύ του 
Αντρέ Μπρετόν και του Τρσταν Τζα-
ρά για την αρχηγία του κινήματος. 
Παρίστανται περίπου 100 θιασώτες 
του ντανταϊσμού, ανάμεσά τους οι 
Πάμπλο Πικάσο, Ανρί Ματίς, Κον-
σταντίν Μπρανκούζι και Ζαν Κοκτώ. 
Οι δύο αντίπαλοι ανταλλάσσουν επι-
χειρήματα, αλλά και ύβρεις, ώσπου 
ο επιδιατητής Ερίκ Σατί ανακηρύ-
ξει νικητή τον Τζαρά. Ο Μπρετόν θα 
αποχωρήσει και θα δημιουργήσει τον 
σουρεαλισμό.

1982
Ο πολιτικός γάμος καθιερώνεται 
στην Ελλάδα ως ισόκυρος με τον 
θρησκευτικό.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1963
Μάικλ Τζόρνταν, παλαίμαχος αμερι-
κανός καλαθοσφαιριστής του ΝΒΑ.

ΘΑΝΑΤΟΙ
1989
Γκι Λαρός, γάλλος μόδιστρος και 
ιδρυτής της ομώνυμης φίρμας εν-
δυμάτων και καλλυντικών. (Γεν. 
16/7/1921)

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

4

10...14

11...16

Ανατολή - 07:08
Δύση - 17:53

12...17

8...16

Παρέμβαση Πρωθυπουργού ζητά ο Μαυρίδης 
για τη σωτηρία της ΕΒΖ Ορεστιάδας

Την προσωπική παρέμβαση του πρωθυπουργού Αλέ-
ξη Τσίπρα για το θέμα της ΕΒΖ ζητά ο δήμαρχος Ορε-
στιάδας Βασίλης Μαυρίδης, μεταφέροντας με επιστολή 
του την αγωνία όλη της τοπικής κοινωνίας για το μέλ-
λον τόσο του εργοστασίου και της τευτλοκαλλιέργειας, 
όσο και της δοκιμαζόμενης οικονομίας της περιοχής. 

Το τελευταίο διάστημα η υπόθεση μοιάζει να οδη-
γείται σε νέο αδιέξοδο, με τη φημολογία για λουκέτο 
στο ζαχαρουργείο Ορεστιάδας να είναι ιδιαίτερα έντονη. 

Η ανησυχία των εργαζομένων της ΕΒΖ και των 
τευτλοπαραγωγών είναι έκδηλη, όπως διαπιστώνει ο 
δήμαρχος, ο οποίος ζητά την ανάληψη άμεσων πρω-
τοβουλιών από τον πρωθυπουργό, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί μια βιώσιμη λύση για το μέλλον της βι-
ομηχανίας.

“Η ασυνέπεια στην εκπλήρωση πληρωμών, η αβε-
βαιότητα για τη φετινή καλλιεργητική περίοδο και η 
μετάθεση ευθυνών -από το Δ.Σ στην τράπεζα ΠΕΙ-
ΡΑΙΩΣ και αντίστροφα- δεν βοηθούν στην εξεύρεση 
βιώσιμης λύσης”  
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Την προσωπική παρέμβαση 
του πρωθυπουργού Αλέξη 
Τσίπρα για το θέμα της ΕΒΖ 
ζητά ο δήμαρχος Ορεστιά-
δας Βασίλης Μαυρίδης, με-
ταφέροντας με επιστολή του 
την αγωνία όλη της τοπικής 
κοινωνίας για το μέλλον τό-
σο του εργοστασίου και της 
τευτλοκαλλιέργειας, όσο και 
της δοκιμαζόμενης οικονομί-
ας της περιοχής. 

Το τελευταίο διάστημα η 
υπόθεση μοιάζει να οδηγείται 
σε νέο αδιέξοδο, με τη φημο-
λογία για λουκέτο στο ζαχα-
ρουργείο Ορεστιάδας να είναι 
ιδιαίτερα έντονη. Η ανησυχία 

των εργαζομένων της ΕΒΖ και 
των τευτλοπαραγωγών είναι 
έκδηλη, όπως διαπιστώνει ο 
δήμαρχος, ο οποίος ζητά την 
ανάληψη άμεσων πρωτοβου-
λιών από τον πρωθυπουργό, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί 
μια βίωσιμη λύση για το μέλ-

λον της βιομηχανίας.

Η επιστολή 
Αξιότιμε κύριε Πρωθυ-

πουργέ, 
Γνωρίζοντας τη βούλησή 

σας για εξεύρεση βιώσιμης 
λύσης σχετικά με τη συνέχι-

ση της λειτουργίας της Ελλη-
νικής Βιομηχανίας Ζάχαρης 
(Ε.Β.Ζ), για τη διατήρηση της 
τευτλοκαλλιέργειας στη χώ-
ρα και για την απόδοση ευ-
θυνών σε όσους έφεραν την 
Ε.Β.Ζ σε αυτή την τραγική κα-
τάσταση (διαδικασία που έχει 
ξεκινήσει με ενέργειες των 
ανεξάρτητων ελληνικών δι-
καστικών αρχών), επιτρέψ-
τε μου να σας μεταφέρω την 
αγωνία των τευτλοπαραγω-
γών, των τευτλοεξαγωγέων, 
των εργαζομένων της Ε.Β.Ζ ( 
μόνιμων και εποχιακών), των 

εργαζομένων σε επαγγέλμα-
τα άμεσα εμπλεκόμενα με τη 
λειτουργία της Ε.Β.Ζ αλλά και 
όλης της τοπικής κοινωνίας 
για το «σήμερα» και το «αύ-
ριο» της Ε.Β.Ζ.

Η ασυνέπεια στην εκπλή-
ρωση πληρωμών, η αβεβαιό-
τητα για τη φετινή καλλιεργη-
τική περίοδο και η μετάθεση 
ευθυνών -από το Δ.Σ στην 
τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ και αντί-
στροφα- δεν βοηθούν στην 
εξεύρεση βιώσιμης λύσης.

Με όλο το σεβασμό, ζη-
τώ ΠΛΕΟΝ την προσωπική 

σας παρέμβαση και ανάλη-
ψη πρωτοβουλίας για την 
υλοποίηση ΌΛΩΝ των απα-
ραίτητων ενεργειών που θα 
αποτρέψουν οποιαδήποτε 
πιθανότητα κλεισίματος του 
εργοστασίου της Ε.Β.Ζ στο 
Δήμο Ορεστιάδας και θα ενι-
σχύσουν την τευτλοκαλλιέρ-
γεια στη χώρα μας.

Είμαι βέβαιος ότι θα τηρή-
σετε τη δέσμευσή σας αυτή, 
την οποία εκφράσατε και στο 
πρόσφατο αναπτυξιακό συ-
νέδριο για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΜΘ στην Κομοτηνή. 

Προσωπική παρέμβαση Τσίπρα για τη 
διάσωση της ΕΒΖ ζητά ο δήμαρχος Ορεστιάδας
ΖηΤά ΠρωΤΟ-
ΒΟυλίά ΤΟυ 
ΠρωθυΠΟυρ-
γΟυ ΠρΟκΕί-
μΕνΟυ νά 
άΠΟΤράΠΕί η 
ΟΠΟίάδηΠΟ-
ΤΕ ΠίθάνΟ-
ΤηΤά κλΕίσί-
μάΤΟσ ΤΟυ 
ΕργΟσΤάσίΟυ 

«Αγωνία όλης της 
τοπικής κοινωνίας 
για το ‘σήμερα’ και 
το ‘αύριο’ της Ε.Β.Ζ.»

Την προσωπική παρέμβαση του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα για το 
θέμα της ΕΒΖ ζητά ο δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης

νέα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου 
άλεξανδρούπολης 

Καλούνται τα μέλη του Δημο-
τικού Συμβουλίου του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης, όπως στις  
20/02/2018 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 14:00 προσέλθουν στην 
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜ-
ΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξαν-
δρούπολης σε Τακτική Συνεδρί-
αση (5η), για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων για τα παρακάτω 
θέματα:

1. Αιτήσεις-Ενημερώσειs.
2. Έγκριση της αριθ.1/2018 

Απόφασης Εκτελεστικής Επιτρο-
πής «Η Αλεξανδρούπολη στις 
επόμενες δεκαετίες» (Εισηγ. κ. 
Δήμαρχος)

3. Καθορισμός αμοιβής, διο-
ρισθέντος εξειδικευμένου Νο-
μικού Συμβούλου κατ΄ αποκο-
πή,  για την κατάθεση αίτησης 
ανάκλησης  στο VI τμήμα του 
Ελεγκτικού  κατά της υπ’ αριθ. 
33/2018 πράξης του Ελεγκτι-
κού Συνεδρίου (Εισηγ. κ. Δή-
μαρχος)

4. Ανανέωση συνδρομών 

Εφημερίδων – Περιοδικών και 
Ηλεκτρονικές Βάσεις Ενημέρω-
σης (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

5. Διαγραφή οφειλής τέλους 
0,5% επί των ακαθαρίστων εσό-
δων καταστημάτων και προστί-
μου εκπρόθεσμης δήλωσης  από 
χρηματικούς καταλόγους λόγω 
λανθασμένης εγγραφής(Εισηγ. 
κ. Παντελίδης Γ.)

6. Διαγραφή μισθώματος λό-
γω εξόφλησης(Εισηγ. κ. Παντε-
λίδης Γ.)

7. Διαγραφή οφειλών από 
παραβάσεις ΚΟΚ λόγω «εσφαλ-
μένης εγγραφής» κι επιστροφή 
ποσού πληρωμής(Εισηγ. κ. Πα-
ντελίδης Γ.)

8. Λήψη απόφασης για Τρο-
ποποίηση του καταστατικού της 
Ο.Ε. με την επωνυμία «Βρύζας-
Μισαηλίδης Ο.Ε.» και τη μείωση 
του ποσοστού αυτού  σε ποσο-
στό 1% (Εισηγ. κ. Παπατζελί-
δης Δ.)

9. Κατανομή πιστώσεων για 
λειτουργικές δαπάνες Α’ δό-
ση 2018 των σχολείων της Α/

θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης 
του Δήμου Αλεξανδρούπολης, 
Ν. Έβρου (Εισηγ. κ. Γερακόπου-
λος Χ.)

10. Αντικατάσταση μελών 
στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική 
Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης» 
(Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χ.)

11. Έγκριση Απολογισμού οικ. 
έτους 2017 Σχολικών Εφορειών 
Μειονοτικών Σχολείων Αλεξαν-
δρούπολης, Μάκρης, Αύρας, του 
Δήμου Αλεξανδρούπολης (Ει-
σηγ. κ. Γερακόπουλος Χ.)

12. Εξέταση αίτησης της 
ανώνυμης εταιρίας με την επω-
νυμία «ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΕΡΕΣ 
Α.Ε.» για λύση της σύμβασης 
μίσθωσης δημοτικής έκτασης 
στο αγρόκτημα Φερών (Εισηγ. 
κ. Γκότσης Ν.)

13. Παραχώρηση κατά χρή-
ση, χώρου στο Δασαρχείο Αλεξ/
πολης, για τη στέγαση του Δα-
σονομείου Φερών - Γραφείο 
Δημόσιου Κατήγορου (Εισηγ. κ. 
Γκότσης Ν.)

14. Έγκριση της αριθμ.2/2018 
απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. 
Κέντρου Κοινωνικής Προστασί-
ας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και 

Περιβάλλοντος του Δήμου Αλε-
ξανδρούπολης, ‘ΠΟΛΥΚΟΙΝΩ-
ΝΙΚΟ’, σχετικά με την ‘1η Ανα-
μόρφωση του Προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2018’ (Εισηγ. 
κ. Βαμβακερός Αντ.)

15. Έγκριση μετακίνησης του 
Αντιδημάρχου Αθλητισμού, Οι-

κισμών και Καθημερινότητας κ. 
Βαταμίδη Ιωάννη (Εισηγ. κ. Βα-
ταμίδης Ι.)

Την ερχόμενη Τρίτη με 15 θέματα

Η επιστολή Μαυρίδη

17
ΦΕΒ
2018

3
3
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Έφυγε από τη ζωή η Ευστρατία Μαυραπίδου, μια από τις τρεις γιαγιάδες της Συκαμνιάς Μυτιλήνης 
που απέναντι στους κατατρεγμένους πρόσφυγες άνοιξαν το σπίτι τους και κυριολεκτικά τους 
αγκάλιασαν. Η εικόνα της πριν λίγα χρόνια έκανε τον γύρο του κόσμου όταν ο φωτογραφικός φακός 
«συνέλαβε» εκείνη και δύο φίλες της να περιποιούνται στην ακτή ένα βρέφος, παιδί μίας γυναίκας 
πρόσφυγα από τη Συρία, που μόλις είχε αποβιβασθεί στην ακτή. Η δημοσιότητα που πήρε η ιστορία 
τους, μέσω της εμβληματικής, πλέον, φωτογραφίας του φωτογράφου Λευτέρη Παρτσάλη, ήταν και 
η αφορμή να προταθούν ως υποψήφιες για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.

Επικαλεστήκατε πως δεν θα 
πάμε ξανά στα ελλείμματα και 
την πολιτική διεθνούς αναξιο-
πιστίας. Και σας ακούει ο πολί-
της που δεν έχει να πληρώσει 
το ρεύμα του, με τον πληθω-
ρισμό σε υψηλό 25ετίας στο 
6,2%, την ώρα που ψηφίζετε 
7 δισ. εξοπλισμούς..

Α. ΤΣΙΠΡΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΡΙΖΑ

 

Είπαν

Τόσο το εύρος, όσο και το βά-
θος της στήριξης των ευάλω-
των πολιτών είναι κάτι που 
προφανώς θέλουμε να έχει 
αποτέλεσμα. Άρα δεν θα είναι 
κάτι το οποίο θα είναι ασήμα-
ντο, ούτε θα είναι επικοινωνι-
ακού τύπου. Σχεδιάζουμε και 
θέλουμε να κάτι που θα έχει 
ουσιαστικό αποτύπωμα.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
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Μικρογνωμικά

Διάβασα το άρθρο του Γιάννη Λα-
σκαρακη στη ΓΝΩΜΗ με τίτλο ΖΗΤΕΙ-
ΤΑΙ ΟΡΑΜΑ .Ο Γιαννης υπηρέτησε επι 
χρόνια τοπικούς θεσμούς και με την 
τεχνοκρατική του γνώση βοήθησε στην 
βελτίωση των υποδομών στην πόλη. 
Παράλληλα νουθετει τους νυν άρχο-
ντες να πορευθούν συναινετικά ωστε 
το κλίμα στο δημοτικό μας συμβούλιο 
νa αλλαξει.

Πριν ομως απο το όραμα του που 
είναι το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο 
της πόλης να καταστεί ο πυρήνας της 
μελλοντικής Αλεξανδρούπολης και ο 
συγκερασμός όλων των επιθυμιών των 
πολιτών της, πρέπει να συμβεί κατι ση-
μαντικότερο.

Θυμάμαι τα λόγια του δεσπότη μας 
που γνωρίζει την τοπική κοινωνία οσο 
κανείς άλλος στην εκδήλωση των 100 
χρόνων ύπαρξης του Συλλόγου Κυριών 
& Δεσποινίδων να λέει πως στον Σύλ-
λογο πρέπει να μπολιαστούν αρμονικά 
κι όλα τα νεα στρώματα που έρχονται 
να κατοικήσουν και να δημιουργήσουν 
στην πόλη μας. Είναι μια σοφή κου-

βέντα που πρέπει κα αφομοιωθεί απ 
ολους και κυρίως απ τους ταγούς μας

Χρειάζεται ν αγαπηθούμε σ αυτήν 
την πόλη ,να μην βλέπουμε το μετοικο 
σαν αντίπαλο, να πάψουμε να κρίνου-
με τα δημόσια πράγματα ευκαιριακά και 
χωρίς πειστήρια, να συναινέσουμε τελι-
κά για το καλό της πόλης μας. 

Ανδρέας Καφετζής

Ζητείται όραμα & κοινωνική 
συνεννόηση

 Νέα μείωση κρουσμάτων στον Έβρο 

Στο παρά πέντε 
Ο Κωσταντίνος Φίλης, Διευθυντής 

Ερευνητικών Προγραμμάτων του Ινστι-
τούτου Διεθνών Σχέσεων δήλωσε σε συ-
νέντευξή του στον Realfm 97,8 ότι “δεν 
πιστεύω ότι θα έχουμε κάποια επέμβαση 
από πλευράς Ρωσίας γιατί είναι πολλά 
που θα έπρεπε να έχουν γίνει για προε-
τοιμασία και δεν αναφέρομαι μόνο στο 
επιχειρησιακό σκέλος, αλλά και σε ότι 
έχει να κάνει με τη ρωσική κοινωνία”. 
“Έχουμε μια παύση της έντασης των τε-

λευταίων δύο μηνών. Τα εμπλεκόμενα μέ-
λη αξιολογούν την κατάσταση, τα κέρδη 
και τις ζημίες μέχρι το επόμενο βήμα. Το 
επόμενο βήμα αργά ή γρήγορα θα γίνει 
και αναφέρομαι σε βήματα διπλωματι-
κά. Η Ρωσία θεωρεί από την πλευρά της 
ότι έχει καταφέρει μέρος του σκοπού της 
που δεν ήταν άλλος από το να επιβάλλει 
μία de facto κατάσταση απομάκρυνσης 
της Ουκρανίας από το ΝΑΤΟ” πρόσθεσε.

Κ.Η. 

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας 
Υγείας ανακοίνωσε το απόγευμα της 
Τετάρτης (16/02) ότι τα εργαστηρια-
κά επιβεβαιωμένα νέα κρούσματα του 
κορωνοϊού 19.509, εκ των οποίων 255 
εντοπίστηκαν στο νομό Έβρου. Η κα-
τανομή των νέων κρουσμάτων σήμε-
ρα του κορονοϊού στην Ελλάδα (εκτός 
Αττικής), ανά περιφερειακή ενότητα, 
είναι η εξής:
• Έβρος 255 
 • Καβάλα 200
•  Ξάνθη 184  
•  Ροδόπη 253

Οι νέοι θάνατοι 
ασθενών με COVID-19 
είναι 82, ενώ από την 
έναρξη της επιδημίας 
έχουν καταγραφεί συ-
νολικά 25.001 θάνατοι. 
Το 95.0% είχε υποκεί-
μενο νόσημα ή/και ηλι-
κία 70 ετών και άνω. Ο 
αριθμός των ασθενών 
που νοσηλεύονται δι-

ασωληνωμένοι είναι 485 (62.7% άν-
δρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 66 
έτη. To 86.0% έχει υποκείμενο νόση-
μα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Με-
ταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται 
διασωληνωμένοι, 364 (75.05%) είναι 
ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμέ-
νοι και 121 (24.95%) είναι πλήρως εμ-
βολιασμένοι.

Χτύπα κι άλλο
Κι εκεί που οι λογαριασμοί του ρεύ-

ματος είναι ό,τι πιο κοντινό διαθέτουμε 
σε αρχαία τραγωδία, εκεί που το αγγού-
ρι πωλείται 1,14 ευρώ το τεμάχιο (δείτε 
σχετικό ρεπορτάζ στις επό-
μενες σελίδες) και η βενζίνη 
είναι είδος πολυτελείας, ήρθε 
και το τελειωτικό χτύπημα: Ο 
γνωστός οίκος Luis Vuitton 
προχωρά σε αύξηση των τι-
μών στα προϊόντα του, καθώς 
οι δαπάνες για την παραγωγή, 
τη μεταποίηση και τη μεταφο-
ρά ενισχύονται, όπως δήλωσε 
σχετικά στο ειδησεογραφικό 
πρακτορείο Ρόιτερς εκπρόσω-

πος του οίκου. Σαν να μην έφτανε που το 
2021 η Chanel προέβη σε αυξήσεις τρεις 
φορές για τις τσάντες της. Πόσα χτυπή-
ματα να αντέξει κανείς;

Κ.Η.
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Του Χρήστου 
Μαζανίτη

Ο Στρατός Ξηράς έχει ανα-
πτύξει εδώ και χρόνια στην 
Θράκη μία ιδιαίτερη σχέση με 
τους κατοίκους κυρίως των 
ορεινών περιοχών και δη με 
τους μικρούς μαθητές. Το Δ’ 
Σώμα Στρατού, στις περιοχές 
αυτές, λειτουργεί ως φύλα-
κας άγγελος των κατοίκων, 
αφού τον χειμώνα αναλαμ-

βάνει συνεχείς δράσεις, όπως 
διάνοιξη δρόμων που έχουν 
αποκλειστεί, ακόμη και την 
προμήθεια ξύλων σε άπορες 
οικογένειες.

Οι περιπτώσεις που έχουν 
να διηγηθούν τόσο καθηγη-
τές όσο γονείς και μαθητές 
για την βοήθεια που προσέ-
φερε ο Στρατός τα τελευταία 
χρόνια, παρακάμπτοντας τις 
γραφειοκρατικές διαδικασί-

ες της κεντρικής διοίκησης 
κι ενεργώντας με αστραπιαία 
ταχύτητα, είναι αμέτρητες. 
Πρόσφατα, υπό την αιγίδα 
του ΓΕΕΘΑ και του Υπουρ-
γείου Εθνικής Άμυνας, στο 
πλαίσιο της κοινωνικής του 
δράσης και του έμπρακτου 
ενδιαφέροντός του για την 
τοπική κοινωνία, προσέφερε 
δώρα σε Νηπιαγωγεία, Δη-
μοτικά σχολεία, Γυμνάσια και 

Λύκεια της Θράκης.
Η δράση υλοποιήθηκε σε 

συνολικά 42 σχολικές μονά-
δες, στις Περιφερειακές Ενό-
τητες Ξάνθης, Ροδόπης και 
Έβρου, στις οποίες προσφέρ-
θηκαν φορητοί Ηλεκτρονικοί 
Υπολογιστές, προβολικά μη-
χανήματα, διαδραστικοί πίνα-
κες κι εκτυπωτές.
enikos.gr

Θράκη: Βοήθεια από τον στρατό 
στους μαθητές των ορεινών περιοχών

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ ΕΙΔΑΝ 
ΓΙΑ ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΔΙΠΛΑ ΤΟΥΣ 
ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ ΝΑ ΤΟΥΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ                       
           
Η δράση υλοποιήθηκε σε συνολικά 42 
σχολικές μονάδες, στις Περιφερειακές 
Ενότητες Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου

Η όξυνση της αντιπαράθεσης 
των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ 
με τη Ρωσία στο ουκρανικό μέ-
τωπο και οι άλλες θερμές εστίες 
στην περιοχή προειδοποιούν για 
τους τεράστιους κινδύνους νέ-
ων ιμπεριαλιστικών πολέμων και 
τις επιπτώσεις τις οποίες θα έχει 
για τον λαό η εμπλοκή της χώ-
ρας μέσω των ευρωατλαντικών 
βάσεων και υποδομών.

Η τεράστια συγκέντρωση 
Νατοϊκών, Ουκρανών και Ρώ-
σων στρατιωτών στην Ανατολι-
κή Ευρώπη, το τεταμένο κλίμα 
και οι καταγγελίες για όξυνση 
της κατάστασης δεν πρέπει να 
αφήνουν ασυγκίνητο κανένα. 
Οι ιαχές του πολέμου φτάνουν 
και εδώ, τις επιπτώσεις τους τις 
ζούμε ήδη. Η καθημερινότητα 
μας έχει ήδη δυσκολέψει από 
την ακρίβεια των τιμών των καυ-
σίμων και του φυσικού αερίου, 
από τις οποίες οι ανταγωνιζόμε-
νοι ενεργειακοί γίγαντες αποκο-
μίζουν τεράστια κέρδη.

Η αστική τάξη της χώρας εί-
ναι μπλεγμένη σε αυτό το κου-
βάρι των ανταγωνισμών μέχρι 
το λαιμό, με την κυβέρνηση της 
ΝΔ να εντείνει, στο δρόμο των 
προκατόχων της, την εγκατά-

σταση ξένων βάσεων, το ράλι 
εξοπλισμών, τις στρατιωτικές 
αποστολές εκτός συνόρων.

Η περιοχή μας δυστυχώς 
παίζει κόντρα-ρόλο πρωταγω-
νιστή στις εξελίξεις. Με ευθύνη 
της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 
άνοιξε ο «ασκός του Αιόλου» και 
άρχισε η υλοποίηση των Αμερι-
κάνικων ονείρων για την εγκα-
τάσταση Βάσης στην Αλεξαν-
δρούπολη που σφραγίστηκε με 
την ψήφιση της Ελληνο-Αμερι-
κάνικης συμφωνίας το 2019. Η 
Κυβέρνηση της ΝΔ στα βήματα 
του προκατόχου της «αναβάθμι-
σε και εξέλιξε» την αρνητική για 
τον λαό κατάσταση δίνοντας «γη 
και ύδωρ», δηλαδή εκτός από το 
λιμάνι, στρατόπεδα, δρόμους, 
σιδηρόδρομο και αεροδρόμιο 
για να καλυφθούν οι Νατοϊκές 
απαιτήσεις.

Ο λαός πρέπει να καταδικά-
σει αποφασιστικά τη χρησιμο-
ποίηση της Αλεξανδρούπολης 
για τις στρατιωτικές ασκήσεις 
του ΝΑΤΟ, “πρόβες πολέμου”, 
και για τη μεταφορά βαρέως 
εξοπλισμού και στρατιωτικών 
δυνάμεων στην Ουκρανία και 
την ανατολική Ευρώπη με στό-
χο την περικύκλωση της Ρωσί-
ας. Μας βάζουν στο στόχαστρο!

Είναι χαρακτηριστικές οι δη-
λώσεις της ρωσικής ηγεσίας η 
οποία ξεκαθάρισε ότι είναι στο 
στόχαστρο αμερικανονατοϊ-
κές υποδομές και στην Ελλά-

δα σε περίπτωση που εκτιμηθεί 
ότι απειλείται η ασφάλεια της 
Ρωσίας. Μάλιστα η Ρωσία ζητά 
εχέγγυα ότι δεν θα αξιοποιηθεί 
τίποτα που θα βάλει σε κίνδυνο 
την ασφάλεια της. Αλλιώς δεν 
εγγυάται για τις συνέπειες.

Ως εδώ! Η Επιτροπή Ειρήνης 
Αλεξανδρούπολης εκφράζει την 
αλληλεγγύη της στον ουκρανικό 
λαό και στους λαούς της ευρύ-
τερης περιοχής.

Καλούμε τα σωματεία και 
φορείς, κάθε εργαζόμενο, αγρό-
τη, αυτοαπασχολούμενο, φοιτη-
τή, μαθητή, να αγωνιστεί για να 
ανατρέψει αυτές τις εξελίξεις.

• Να ακυρωθεί η Ελληνο-
αμερικανική Συμφωνία για τις 
Βάσεις.

• Να κλείσουν άμεσα οι βά-
σεις στη Σούδα, στην Αλεξαν-
δρούπολη, στο Στεφανοβίκειο 
και στη Λάρισα, να κλείσουν 
άμεσα όλες οι ευρωατλαντικές 
υποδομές, να μη χρησιμοποιηθεί 
καμιά για τις επιχειρήσεις στην 
Ουκρανία.

• Την επιστροφή όλων των 
ελληνικών ενόπλων δυνάμεων 
από αποστολές στο εξωτερικό.

• Την αποδέσμευση της χώ-
ρας μας από τις λυκοσυμμαχίες 
του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.

Ε.Ε.Δ.Υ.Ε.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

"Βάζουν την περιοχή 
μας στο στόχαστρο" 
τονίζει η ΕΕΔΥΕ

Σύμφωνα με την Ελληνική 
Στατιστική Αρχή, η συγκεκριμέ-
νη φάση της Απογραφής αφορά 
όλους όσοι δεν μπόρεσαν να 
απογραφούν μέχρι σήμερα ηλε-
κτρονικά ή από τον Απογραφέα 
της περιοχής τους. Η τρίτη φάση 
ξεκινά από τις 15 Φεβρουαρίου 
και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 
21 Φεβρουαρίου 2022. Σε αυτό 
το διάστημα οι πολίτες θα μπο-
ρούν να απογραφούν είτε ηλε-
κτρονικά είτε δια ζώσης.

Η ΕΛΣΤΑΤ τονίζει ότι η πλει-
ονότητα των πολιτών και κα-
τοίκων της Χώρας έχουν ήδη 
απογραφεί επιλέγοντας κατά 
βάση να αυτοαπογραφούν ηλε-
κτρονικά και ήδη έχει ξεκινήσει 
η διαδικασία ελέγχου και επε-
ξεργασίας των συλλεχθέντων 
στοιχείων

Απογραφή: Η διαδικασία για 
την τρίτη φάση

Οι πολίτες που θα συμμετά-
σχουν στην τρίτη φάση της Απο-
γραφής Πληθυσμού πρέπει να 
ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

Ο πολίτης εισέρχεται στην 
ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ www.
statistics.gr και καταχωρεί στην 
ειδική εφαρμογή τον ταχυδρο-
μικό κώδικα και τη διεύθυνση 
της κατοικίας του.

Στη συνέχεια είναι διαθέσι-
μες για την απογραφή του οι 
εξής επιλογές:

Ηλεκτρονική Αυτοαπογρα-
φή: Ο ενδιαφερόμενος πολί-
της λαμβάνει από την εφαρμογή 
νέο «Μοναδικό Κωδικό Απο-
γραφής» που αντιστοιχεί στην 
κατοικία του. Με τον τελευταίο 
και τον κωδικό του στο taxisnet 
μπορεί μέσω της ψηφιακής πύ-
λης του δημοσίου τομέα www.
gov.gr να απογράψει την κα-
τοικία και όλα τα μέλη του νοι-
κοκυριού του. Με την οριστική 
υποβολή του ερωτηματολογίου, 

ο πολίτης λαμβάνει Βεβαιωτικά 
Απογραφής.

Απογραφή διά ζώσης ή τη-
λεφωνικά: Ο ενδιαφερόμε-
νος πολίτης λαμβάνει από την 
εφαρμογή στην ιστοσελίδα της 
ΕΛΣΤΑΤ τα στοιχεία επικοινωνί-
ας (διεύθυνση και τηλέφωνο) με 
την αρμόδια Εποπτεία της περι-
οχής όπου βρίσκεται η κατοικία 
του.  Κατά την επικοινωνία του 
με την Εποπτεία, μπορεί είτε να 
απογραφεί τηλεφωνικά είτε να 
προσέλθει σε χώρο της περιο-
χής του και να απογραφεί μέσω 
συμπλήρωσης εντύπου ερωτη-
ματολογίου, τηρώντας τα προ-
βλεπόμενα μέτρα προστασίας 
της δημόσιας υγείας. Στο τέλος 
της συνέντευξης δίδονται στον 
ενδιαφερόμενο πολίτη και στα 
μέλη του νοικοκυριού του τα 
Βεβαιωτικά Απογραφής.

Απογραφή 2021: Τι ισχύει για 
όσους δεν έχουν απογραφεί
Ξεκινά η τρίτη και τελευταία φάση της 
Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2021 
για όσους δεν απογράφηκαν μέχρι και 
σήμερα

Ανακοίνωση της Επιτροπής Ειρήνης 
Αλεξανδρούπολης με αφορμή τις 
εξελίξεις στην Ουκρανία
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Της Κικής  Ηπειρώτου
330 νέες επιχειρήσεις δημιουρ-

γήθηκαν στον Έβρο το 2021 και 83 
έβαλαν λουκέτο, σε μία πολύ δύσκο-
λη χρονιά, αλλά, ταυτόχρονα, και μία 
χρονιά -  ορόσημο για το Επιμελητή-
ριο του νομού μας, το οποίο συμπλή-
ρωσε 100 χρόνια λειτουργίας και πα-
ρουσίας στην περιοχή. 

Στον ετήσιο απολογισμό των δρά-
σεων του Επιμελητηρίου, που παρου-
σίασε ο πρόεδρός του Χριστόδουλος 
Τοψίδης, έγινε αναφορά στην υγει-
ονομική κρίση, η οποία, «προκάλεσε 
πολλές και σημαντικές οικονομικές 
συνέπειες, που κάποιες συνεχίζονται 
ακόμη και έως σήμερα, όμως το Επι-
μελητήριο Έβρου κατάφερε για άλ-
λη μία χρονιά να σταθεί αρωγός στις 
ανάγκες της επιχειρηματικής κοινότη-
τας της περιοχής μας και να μεταφέ-
ρει τα προβλήματα στα κέντρα λήψης 
αποφάσεων επιδιώκοντας λύσεις», 
όπως υπογράμμισε ο κ. Τοψίδης. 

Για την προηγούμενη χρονιά, στο 
Επιμελητήριο Έβρου έγιναν 330 εγ-
γραφές νέων επιχειρήσεων. Οι 177 
από αυτές αφορούν τον τομέα της 
παροχής υπηρεσιών, δηλαδή πρόκει-
ται κυρίως για επιχειρήσεις εστίασης. 
Ακολουθούν οι 98 νέες επιχειρήσεις 
στον τομέα του εμπορίου, 50 επιχει-
ρήσεις στον τομέα της μεταποίησης 
και 5 στον τουριστικό κλάδο. Σε ό,τι 
αφορά τις επιχειρήσεις που έκλεισαν, 
ανά κλάδο, τα στοιχεία αναφέρουν τα 
εξής: Παροχή Υπηρεσιών – 34 επιχει-
ρήσεις, Εμπορικό τμήμα – 29 επιχει-
ρήσεις, Μεταποίησης – 19, Τουριστι-
κός τομέας – 1 επιχείρηση. 

Παρά τις αντιξόοτητες, κατά το ‘γε-
νέθλιο’ 2021, το Επιμελητήριο, προ-
έβη σε μία συμβολική, σίγουρα όμως 
ανακουφιστική κίνηση για τα μέλη 
του, που αφορούσε στην απαλλαγή 
των μελών του από την ετήσια ει-
σφορά τους. «Ήταν ο τρόπος μας να 
πούμε ένα ελάχιστο ευχαριστώ στους 
επιχειρηματίες που μας στηρίζουν όλα 
αυτά τα χρόνια», σημείωσε ο κ. Το-
ψίδης. Παράλληλα, το Επιμελητήριο 
τίμησε τους συνοριοφύλακες, τους 
αστυνομικούς και τους στρατιωτι-
κούς μας, τους εργαζόμενους και τις 
εργαζόμενες στα δύο νοσοκομεία του 
νομού μας, αλλά και σημαντικά πρό-
σωπα, όπως ο Οικουμενικός Πατρι-
άρχης Βαρθολομαίος, ο Αμερικανός 
πρέσβης στη χώρα μας, Τζέφρι Πάι-
ατ. Τον περασμένο Ιούλιο, το Επιμε-
λητήριο οργάνωσε για πρώτη φορά 
την έκθεση τοπικών προϊόντων στην 
λεγόμενη «Εβδομάδα Εξωστρέφει-
ας», ενώ ξεχωριστή αναφορά έγινε 
στη Δομή Στήριξης της Επιχειρημα-
τικότητας με τον τίτλο “Light Hub”, 
με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου 
να αναφέρεται στα πρώτα αποτελέ-
σματα αυτής της προσπάθειας. 

Μέσα στο 2021 το Επιμελητήριο 
πραγματοποίησε πάνω από 50 επα-

φές με κυβερνητικά στελέχη, με στό-
χο την εξεύρεση λύσεων σε προβλή-
ματα του επιχειρηματικού κόσμου. 
Επιπλέον, 15 υπουργοί και υφυπουρ-
γοί επισκέφθηκαν το Επιμελητήριο 
καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Όσο για τους στόχους από εδώ 
και στο εξής, ο κ. Τοψίδης σημεί-
ωσε πως «πολύ σύντομα θα διαπι-
στώσετε ότι το Επιμελητήριο μας δεν 
ευαγγελίζεται απλώς την λεγόμενη 
4η Βιομηχανική Επανάσταση, αλλά 
ενεργεί προς την κατεύθυνση που 
επιτάσσουν τα δεδομένα της εποχής.  

Στο αντίστοιχο ραντεβού που θα 
έχουμε του χρόνου θα είμαστε πλέ-
ον σε θέση να μιλούμε για την ψη-
φιοποίηση των υπηρεσιών που πα-
ρέχουμε σε μεγαλύτερο εύρος, αλλά 
και για ένα «Πράσινο» Επιμελητήριο 
εναρμονισμένο στις ανάγκες του σή-
μερα».

Ο απολογισμός του 
Επιμελητηρίου Έβρου για το 
2021 

«Αγαπητοί και αγαπητές εκπρό-
σωποι των ΜΜΕ της περιοχής μας 

Κατ’ αρχάς σας ευχαριστώ για την 
παρουσία σας σήμερα εδώ και την 
εν γένει βοήθεια σας στην προβολή 
των δράσεων του Επιμελητηρίου μας.

Το 2021 ήταν μία δύσκολη χρο-
νιά για όλους και όλες μας και φυ-
σικά εξίσου δύσκολη ήταν και για 
τον επιχειρηματικό κόσμο. Η υγειο-
νομική κρίση προκάλεσε πολλές και 
σημαντικές οικονομικές συνέπειες, 
που κάποιες συνεχίζονται ακόμη και 
έως σήμερα, όμως το Επιμελητήριο 
Έβρου κατάφερε για άλλη μία χρονιά 
να σταθεί αρωγός στις ανάγκες της 
επιχειρηματικής κοινότητας της περιο-
χής μας και να μεταφέρει τα προβλή-
ματα στα κέντρα λήψης αποφάσεων 
επιδιώκοντας λύσεις. 

Όπως όλοι και όλες ξέρετε, το έτος 
2021 ήταν μία χρονιά – ορόσημο για 
το Επιμελητήριο μας. Ήταν η χρο-
νιά κατά την οποία συμπλήρωσε 100 
χρόνια λειτουργίας και παρουσίας στα 
δρώμενα της Αλεξανδρούπολης και 
του Έβρου. Για το λόγο αυτό, προ-
σπαθήσαμε να τιμήσουμε την επέτειο 
με μία σειρά πολλών και σημαντικών 
δράσεων σε όλο τον Έβρο που είχαν 
ως στόχο να κάνουν γνωστή την ιστο-
ρική πορεία του Επιμελητηρίου μας, 
αλλά και για να δείξουμε την δυναμι-
κή συνέχεια του, έτσι όπως αυτή ορί-
ζεται μέσα από την όρεξη και την κα-
λή διάθεση, τόσο των εργαζομένων, 
όσο και των ανθρώπων που θητεύ-
ουν στο Διοικητικό του Συμβούλιο. 

Θυμίζω ότι εξ αφορμής της επε-
τείου, απαλλάξαμε τα μέλη μας από 
την εισφορά τους για έναν ολόκληρο 
χρόνο και αυτή ήταν μία συμβολική 
κίνηση μεν, αλλά και ο τρόπος μας να 
πούμε ένα ελάχιστο ευχαριστώ στους 
επιχειρηματίες που μας στηρίζουν όλα 

αυτά τα χρόνια. 
Τιμήσαμε:
Τους συνοριοφύλακες μας
Τους αστυνομικούς και τους στρα-

τιωτικούς μας (άνδρες και γυναίκες, 
φυσικά)

Τους εργαζόμενους και τις εργαζό-
μενες στα δύο νοσοκομεία του νομού 
μας, που έδωσαν και δίνουν σκληρές 
μάχες δεδομένης της επέλασης του 
κορωνοϊού. 

Τιμήσαμε πρόσωπα που η συμ-
βολή τους λογίζεται ως καθοριστική 
στην εν γένει ανάπτυξη του τόπου 
μας, αλλά και της χώρα μας. Προε-
ξάρχων αυτών ο Οικουμενικός μας 
Πατριάρχης Βαρθολομαίου, που μας 
ευλόγησε με ένα εξαιρετικό μήνυμα 
από την Κωνσταντινούπολη. 

Επίσης, ο Αμερικανός πρέσβης στη 
χώρα μας, Τζέφρι Πάιατ, που οι ενέρ-
γειες του συνέβαλαν στην ανάδειξη 
του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, 
αλλά και της πόλης γενικά, ώστε αυτή 
να προσελκύσει αμερικανικό επενδυ-
τικό ενδιαφέρον. 

Οργανώσαμε για πρώτη φορά την 
έκθεση τοπικών προϊόντων στην λε-
γόμενη «Εβδομάδα Εξωστρέφειας» 
στο τέλος του Ιουλίου για να δείξου-
με σε όλους ότι το Επιμελητήριο είναι 
μία ανοικτή αγκαλιά για κάθε άτομο 
που παράγει και επενδύει στον τόπο 
μας έστω και ένα ευρώ. 

Και φυσικά, ορμώμενοι από τις επι-
ταγές της εποχής και συντασσόμενοι 
με τις ανάγκες της καινοτομίας και 
της τεχνολογικής επανάστασης, ορ-
γανώσαμε και θέσαμε σε λειτουργία 
τη Δομή Στήριξης της Επιχειρηματι-
κότητας με τον τίτλο “Light Hub” και 
ήδη έχουμε τα πρώτα αποτελέσμα-
τα. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, οι 

εννέα ομάδες νέων επιχειρηματιών 
που δουλεύουν τις ιδέες τους στους 
κόλπους του Light Hub, περνούν από 
την πρώτη τους αξιολόγηση από μία 
ομάδα διακεκριμένων μεντόρων της 
διεθνούς σκηνής. 

Περίπου 30 άνθρωποι από το χώ-
ρο με αναγνωρισμένη καριέρα στους 
χώρους του marketing, των πωλήσε-
ων, της προώθησης προϊόντων, της 
έρευνας και της καινοτομίας έρχονται 
στην πόλη μας για να μοιραστούν με 
τους ωφελούμενους του Light Hub 
τις γνώσεις και την εμπειρία τους, και 
είμαστε πολύ υπερήφανοι γι’ αυτό. 

Φίλες και Φίλοι, 
Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανα-

κοινώσω ότι παρά τις δυσκολίες της 
χρονιάς που πέρασε, το πρόσημο στο 
Επιμελητήριο μας είναι θετικό. Το μη-
τρώο επιχειρήσεων κατέγραψε 330 
νέες εγγραφές μέσα στο 2021 έναντι 
83 διαγραφών. 

Αυτό σημαίνει ότι το επιχειρημα-
τικό πνεύμα στον Έβρο παραμένει 
ενεργό, ότι υπάρχουν άνθρωποι που 
έχουν ιδέες, που έχουν διάθεση να 
επενδύσουν, που έχουν όνειρα και 
προσπαθούν να τα πραγματοποιή-
σουν μέσα στον επιχειρηματικό στίβο. 

Σε αυτό το πλαίσιο, και μόλις η 
πανδημία το επέτρεψε, υλοποιήσαμε 
ενημερωτικά σεμινάρια για τα μέλη 
μας και όχι μόνο και έτσι έχουμε κα-
ταγεγραμμένες πάνω από 3.000 αν-
θρωπο-ώρες επιμόρφωσης μέσα στη 
χρονιά που πέρασε. 

Παράλληλα η ύπαρξη νέων εγ-
γραφών στο μητρώο μας, για εμάς 
σημαίνει ότι η ευθύνη στις πλάτες 
μας μεγαλώνει και ότι πρέπει να δου-
λέψουμε ακόμα πιο σκληρά για να 
επιτελέσουμε ουσιαστικό ρόλο συ-

μπαραστάτη όλων αυτών των 
ανθρώπων. 

Μέσα στο 2021 καταγρά-
ψαμε πάνω από 50 επαφές με 
κυβερνητικά στελέχη ακριβώς 
για να επιδιώξουμε λύσεις σε 
προβλήματα του επιχειρηματι-
κού κόσμου. Θέσαμε υπόψη των 
ασκούντων εξουσία τα ζητήμα-
τα της τοπικής μας οικονομίας 
και ζητήσαμε τη δρομολόγηση 
λύσεων. 

Δεν μπορώ να μην αναφέρω 
τη θετική πρόοδο που καταγρά-
φεται στο  λεγόμενο 12% (για το 
οποίο θα έχουμε αποτελέσματα 
τις επόμενες ημέρες) ή τις ημε-
ρίδες που κάναμε για τους νέ-
ους νόμους αναφορικά με την 
προστασία της πρώτης κατοικί-
ας, τις λεγόμενες «100 δόσεις» 
και άλλα προγράμματα στήριξης 
της επιχειρηματικότητας.

Επιπλέον, 15 υπουργοί και 
υφυπουργοί επισκέφθηκαν το 
Επιμελητήριο μας και είχαμε την 
ευκαιρία να θέσουμε διά ζώσης 
τα σημαντικά ζητήματα των επι-
χειρηματιών που εκπροσωπούμε. 

Ιδανικά, θα θέλαμε οι επιστο-
λές και οι επαφές μας να είχαν 
όλες τον λεγόμενο «εθιμοτυπι-
κό» χαρακτήρα. Όμως, νομίζω 
ότι πλέον είναι κοινός τόπος ότι 
ούτε εγώ προσωπικά, ούτε και 
οι άνθρωποι που εργάζονται και 
υπηρετούν το Επιμελητήριο μας, 
αρκούμαστε σε τυπικότητες. 

Για εμάς, είναι πάγια πεποί-
θηση ότι ο εχθρός του καλού 
είναι το καλύτερο και έτσι θα 
πορευτούμε και στη χρονιά που 

ξεκίνησε πριν από μερικές εβδομάδες. 
Άλλωστε, όπως είπα ήδη, βγήκαμε 

από μία χρονιά που το Επιμελητήριο 
μας συμπλήρωσε 100 χρόνια λειτουρ-
γίας. Την επέτειο αυτή τη «σφαγί-
σαμε» με έναν επετειακό λογότυπο, 
αλλά και με ένα γκράφιτι στην νοτι-
οανατολική πλευρά του κτιρίου μας 
στο οποίο συμπυκνώσαμε σε εικόνες 
το όραμα μας για τη μετάβαση του 
Επιμελητηρίου μας στη νέα εποχή. 

Επιπλέον στο επόμενο διάστημα, 
θα κυκλοφορήσει και το επετειακό 
λεύκωμα του Επιμελητηρίου μας, που 
θα είναι αφιερωμένο στην 100χρονη 
πορεία του. 

Πολύ σύντομα θα διαπιστώσετε ότι 
το Επιμελητήριο μας δεν ευαγγελίζε-
ται απλώς την λεγόμενη 4η Βιομηχα-
νική Επανάσταση, αλλά ενεργεί προς 
την κατεύθυνση που επιτάσσουν τα 
δεδομένα της εποχής. 

Στο αντίστοιχο ραντεβού που θα 
έχουμε του χρόνου θα είμαστε πλέον 
σε θέση να μιλούμε για την ψηφιοποί-
ηση των υπηρεσιών που παρέχουμε 
σε μεγαλύτερο εύρος, αλλά και για 
ένα «Πράσινο» Επιμελητήριο εναρ-
μονισμένο στις ανάγκες του σήμερα. 

Δεν τα λέω όλα αυτά ως ευχολό-
για, γιατί ήδη εργαζόμαστε προς αυ-
τή την κατεύθυνση, αλλά όμως χωρίς 
να παρεκκλίνουμε του βασικού και 
πρωταρχικού μας στόχου που είναι η 
στήριξη και η υποστήριξη της τοπικής 
επιχειρηματικότητας. 

Σε αυτό το πλαίσιο δηλώνω για 
άλλη μία φορά και εξ ονόματος όλων, 
«παρών» και συμπαραστάτης όλων 
των υγιών δυνάμεων που εργάζο-
νται για το καλό του Έβρου, για το 
καλό του τόπου μας και των ανθρώ-
πων του». 

Επιμελητήριο Έβρου: 330 νέες 
επιχειρήσεις «γεννήθηκαν» το 2021 

ΟΙ ΜΙΣΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 
ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΟ 
ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – 83 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΕΒΑΛΑΝ ΛΟΥΚΕΤΟ    
    
Πλούσιος ο ετήσιος απολογισμός, παρά τις 
δυσκολίες, σύμφωνα με τον πρόεδρο Χρ. 
Τοψίδη
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Υπογράφηκε από τον Περιφε-
ρειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης κ. Χρήστο Μέτιο η 
σύμβαση για ένα από τα πιο ολο-
κληρωμένα και φιλόδοξα έργα 
τουριστικής προβολής της Περι-
φέρειας ΑΜΘ.

Πρόκειται για το έργο «Ενέρ-
γειες προώθησης τουριστικού 
προϊόντος Περιφέρειας Ανατο-
λικής Μακεδονίας και Θράκης», 
προϋπολογισμού 2,1 εκ. €, το 
οποίο χρηματοδοτείται από το 
ΕΣΠΑ.

Το έργο σχεδιάστηκε στη βάση 
έξι αξόνων, έξι ειδών τουρισμού 
τα οποία η Διοίκηση της Περιφέ-
ρειας επιδιώκει να αναδείξει:

•  Ο φυσιολατρικός τουρισμός
•  Ο παραθαλάσσιος τουρισμός
•  Ο πολιτιστικός τουρισμός
•  Ο θρησκευτικός τουρισμός
•  Ο γαστρονομικός και οινικός 

τουρισμός
•  Ο τουρισμός πόλεων
Στη βάση των έξι αυτών ειδών 

τουρισμού, θα υλοποιηθούν σύγ-
χρονες δράσεις προβολής και δι-
κτύωσης, οι οποίες σχεδιάστηκαν 
μετά από διαβούλευση με τους 
εμπλεκόμενους φορείς. Αναλυ-
τικά το έργο περιλαμβάνει:

•  Την τουριστική φωτογράφηση 
του συνόλου της περιοχής

•  Την παραγωγή γενικών και θε-
ματικών video προώθησης καθώς 
και τηλεοπτικών σποτ

•  Την επιλογή και προμήθεια 
διαφημιστικών και προωθητικών 
δώρων που θα απευθύνονται σε 
επαγγελματίες του τουρισμού και 
σε επισήμους προσκεκλημένους

•  Την κατασκευή και εγκατά-
σταση προωθητικών τουριστικών 
panel σε επιλεγμένα αεροδρόμια 
της χώρας

•  Τη δημιουργία πολυτελούς 
αναμνηστικού λευκώματος

•  Τουριστικές καταχωρήσεις σε 
έντυπα ΜΜΕ (offline διαφήμιση)

•  Ηλεκτρονική καμπάνια στο 
internet, στα κυριότερα social 
media καθώς και σε εξειδικευ-
μένους τουριστικούς διαδικτυα-
κούς τόπους (online διαφήμιση)

•  Ειδικές δράσεις προβολής 
εντός και εκτός Ελλάδας

•  Το σχεδιασμό και την παραγω-
γή έντυπου πολυσέλιδου οδηγού 
ο οποίος θα απευθύνεται σε επαγ-
γελματίες του τουρισμού

•  Τη συμμετοχή σε B2B 
Workshops και σε εκδηλώσεις 
παρουσίασης προορισμού στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό

•  Την οργάνωση ταξιδιών εξοι-
κείωσης και φιλοξενίας (fam 
&amp; press trips) με αποδέκτες 
επαγγελματίες του τουρισμού και 
διαμορφωτές κοινής γνώμης

•  Την κατασκευή ψηφιακών 
εφαρμογών για διάφορες πλατ-
φόρμες (πχ internet, εφαρμο-
γές για κινητές συσκευές, virtual 
tours κλπ)

•  Την παραγωγή γενικού εντύ-

που τουριστικής προβολής μαζι-
κής διανομής

•  Τη διενέργεια ερευνών με 
στόχο την αξιοποίηση των του-
ριστικών δεδομένων της περιοχής

Οι στόχοι που έθεσε η Διοί-
κηση της Περιφέρειας στο σχε-
διασμό και στην υλοποίηση των 
συγκεκριμένων δράσεων είναι οι 
εξής:

•  Η προώθηση της Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης ως ενι-
αίου και αναγνωρίσιμου προορι-
σμού τεσσάρων εποχών

•  Η επέκταση της τουριστικής 

περιόδου
•  Η αύξηση του αριθμού και της 

ποιότητας των επισκεπτών
•  Η διείσδυση τόσο στις ώριμες 

όσο και στις νέες και ανερχόμενες 
τουριστικές αγορές

Με αφορμή την υπογραφή της 
σύμβασης του έργου, ο κ. Μέ-
τιος πραγματοποίησε σύσκεψη 
στην έδρα της Περιφέρειας με 
τον εντεταλμένο Περιφερειακό 
Σύμβουλο Τουρισμού κ. Θανάση 
Τσώνη και τον υπεύθυνο τουρι-
στικής προβολής της Περιφέρειας 
κ. Γιώργο Σγούρο.

2,1 εκ. από την ∆ιοίκηση της Περιφέρειας 
στην τουριστική προβολή της 
Αν. Μακεδονίας και Θράκης

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΡΓΟ «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ» ΠΟΥ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ   
                               
Δείτε τους στόχους, τις παρεμβάσεις 
που προβλέπονται και το πού θα 
κατευθυνθούν οι πόροι

Από την σύσκεψη στην έδρα της Περιφέρειας με τον εντεταλμένο Σύμβουλο Τουρισμού κ. 
Θανάση Τσώνη και τον υπεύθυνο τουριστικής προβολής της Περιφέρειας κ. Γιώργο Σγούρο.

Η Γενική Συνομοσπονδία Πα-
ραγωγών Επαγγελματιών Βιομη-
χανικών Ειδών Λαϊκών Αγορών 
«κρούει» τον κώδωνα του κινδύ-
νου προειδοποιώντας ακόμη και για 
«Τσουνάμι Επισιτιστικής Κρίσης από 
Μάρτιο – Απρίλιο αν δεν ληφθούν 
άμεσα Μέτρα Μείωσης του Κό-
στους Παραγωγής».

Συγκεκριμένα με επιστολή που 
απέστειλαν προς τους Πρωθυπουρ-
γό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, Υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
κ. Γιώργο Γεωργαντά, Υπουργό Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστα 
Σκρέκα, Υπουργό Οικονομικών κ. 
Χρήστο Σταϊκούρα, Υπουργό Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γε-
ωργιάδη ζητούν μεταξύ άλλων την 
«Άμεση κατάργηση της ρήτρας ανα-
προσαρμογής στο αγροτικό ρεύ-
μα που έχει γονατίσει τους αγρό-
τες και καθιστά απαγορευτική την 
παραγωγή».

Αναλυτικά η επιστολή:
«Αξιότιμοι κύριοι, οι Ομοσπον-

δίες Παραγωγών Λαϊκών Αγορών 
Αγροτικών Συλλόγων απ’ όλη τη 
Χώρα “κρούουν τον κώδωνα του 
κινδύνου” προειδοποιώντας ακόμη 

και για Τσουνάμι Επισιτιστικής Κρί-
σης από Μάρτιο – Απρίλιο αν δεν 
ληφθούν άμεσα

Μέτρα Μείωσης του Κόστους 
Παραγωγής.

Με 50% επιδότηση στη Ρήτρα 
Αναπροσαρμογής δεν θα υπάρξουν 
Νέες Φυτεύσεις (καλλιέργειες) με 
αποτέλεσμα να έχουμε:

- Επισιτιστική Κρίση
- Εισαγωγές Αγροτικών Προϊ-

όντων
Πρέπει άμεσα να προχωρήσουμε:
- Άμεση κατάργηση της ρήτρας 

αναπροσαρμογής στο αγροτικό ρεύ-
μα που έχει γονατίσει τους αγρό-

τες και καθιστά απαγορευτική την 
παραγωγή.

- Αφορολόγητο πετρέλαιο, χω-
ρίς καμία εξαίρεση για όλους τους 
αγρότες της επικρατείας.

- Πρόβλεψη ειδικής αγροτικής 
ενίσχυσης για την αγορά σπορικών, 
λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων κι εν 
γένει για όλα τα αγροεφόδια.

- Να καταργηθούν όλες οι Αντι-
αγροτικές Διατάξεις που διέπουν τη 
λειτουργία των Λαϊκών Αγορών κι 
έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τον 
σκοπό ίδρυσης τους

Για να σωθεί η Χώρα πρέπει να 
επαναλειτουργήσουν οι λιγνιτικές 
μονάδες της Δ.Ε.Η., αλλιώς χάνουμε 
την Αγροτική Παραγωγή σαν χώρα 
και μόνο με εισαγόμενα προϊόντα 
θα έχουμε αναλογικά πολύ αυξη-
μένες τιμές.»

Ζητούν με επιστολή τους αφορολόγητο 
πετρέλαιο και ειδική αγροτική ενίσχυση 

Απεστάλη στο Εθνικό Τυ-
πογραφείο για δημοσίευση 
η 2K/2022 Προκήρυξη του 
ΑΣΕΠ. Πρόκειται για 473 
προσλήψεις στο Υπουργείο 
Μετανάστευσης και Ασύλου 
και αφορούν τις εξής ειδικό-
τητες: ΠΕ Διοικητικού Οικο-
νομικού, ΠΕ Κοινωνιολόγων, 
ΠΕ Μεταφραστών – Διερμη-
νέων, ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Νο-
μικών, ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ 
Στατιστικής ΤΕ Διοικητικού 
Λογιστικού, ΤΕ Μηχανικών 

Δομικών Έργων, ΤΕ Ηλεκτρο-
λόγων Μηχανικών, ΤΕ Μηχα-
νολόγων Μηχανικών, ΤΕ Νο-
σηλευτών, ΤΕ Πληροφορικής, 
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, 
ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Προσωπι-
κού Η/Υ, ΔΕ Τεχνικών Δο-
μικών Έργων, ΔΕ Τεχνικών 
Ηλεκτρολογίας, ΔΕ Τεχνικών 
Μηχανολογίας, ΔΕ Τηλεφω-
νητών, ΥΕ Βοηθητικό Προ-
σωπικό.

Η κατανομή των θέσεων 
προβλέπει προσλήψεις και 

στο ΚΥΤ Φυλακίου Έβρου. 
Ανά ειδικότητα οι θέσεις είναι 
οι εξής: ΠΕ Διοικητικού Οικο-
νομικού 3 άτομα ΤΕ Διοικη-
τικού Λογιστικού 1 άτομο ΤΕ 
Μηχανικών (ειδικότητα μηχα-
νολόγων μηχανικών) 1 άτομο 
ΤΕ Νοσηλευτών 3 άτομα ΤΕ 
Πληροφορικής 1 άτομο ΔΕ 
Διοικητικών Γραμματέων 10 
άτομα ΔΕ Οδηγών 2 άτομα 
ΔΕ Τεχνικών διαφόρων ειδι-
κοτήτων (ειδικότητα δομικών 
έργων) 1 άτομο ΔΕ Τεχνικών 
Διαφόρων Ειδικοτήτων (ειδι-
κότητα ηλεκτρολογίας) 1 άτο-
μο ΔΕ Τεχνικών Διαφόρων 
Ειδικοτήτων (ειδικότητα μη-
χανολογίας) 1 άτομο ΥΕ Βοη-
θητικού Προσωπικού 4 άτομα

ΑΣΕΠ: 28 προσλήψεις 
στο ΚΥΤ Φυλακίου
Συνολικά, το Υπουργείο 
Μετανάστευσης προκηρύσσει 473 
θέσεις σε όλη την Ελλάδα

Παρέμβαση των παραγωγών 
των λαϊκών αγορών
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Το αίτημα για άμεση επα-
ναλειτουργία δρομολογίων 
του ΟΣΕ στον Νομό Έβρου, 
κατέθεσε με Αναφορά η Βου-
λευτής Έβρου και Αν. Τομεάρ-
χης Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
Ενημέρωσης & Επικοινωνίας 
του ΣΥΡΙΖΑ, Νατάσα Γκαρά, 
καθώς υπάρχει η υλική και 
μηχανική δυνατότητα και η 
επάρκεια προσωπικού, όπως 
αναφέρει και η επιστολή της 
Πανελλήνιας Ένωσης Προσω-
πικού Έλξης.

Δεν είναι η πρώτη φορά 
που η Βουλευτής Έβρου φέρ-
νει το θέμα του σιδηροδρομι-
κού αποκλεισμού της Θράκης 
και του Έβρου τόσο στη Βου-
λή όσο και στη δημοσιότητα. 
Έχει πολλές φορές επισημάνει 
τον πρωτοφανή σιδηροδρομι-
κό αποκλεισμό της περιοχής 
για πάνω από δύο χρόνια. Στα 
τέλη Ιουλίου 2019 η ΤΡΑΙΝΟ-
ΣΕ ανέστειλε τα δρομολόγια  
όλων των αμαξοστοιχιών από 
τη Δράμα έως και την Ορεστι-
άδα αφήνοντας ολόκληρη τη 
Θράκη και τμήμα του Νομού 
Δράμας χωρίς τρένα. Η κατά-
σταση παρέμεινε ίδια, με διά-
φορες αιτιολογίες που υιοθέ-
τησε κατά καιρούς η διοίκηση 
της ΤΡΑΙΝΟΣΕ -τα μέτρα για 
την αντιμετώπιση της πανδη-
μίας, τις πλημμύρες που έπλη-
ξαν τους νομούς, τις πτώσεις 
δέντρων λόγω καιρικών φαι-
νομένων στις γραμμές, τα μη 
συμφέροντα για αυτήν δρο-
μολόγια, την έλλειψη μηχανο-
δηγών, το μη επαρκές επιβατι-
κό κοινό- έως και τον Ιούλιο 
του 2021.  

Ειδικότερα για τον Νομό 
Έβρου, τα δρομολόγια δεν 
έχουν επανέλθει ουδέποτε μέ-
χρι σήμερα σε πρότερη κατά-
σταση και συχνότητα, παρόλο 
που από το 2015 έχει υπογρα-
φεί σύμβαση του Δημοσίου με 
την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η οποία προ-
βλέπει τρία διπλά δρομολό-
για από την Αλεξανδρούπολη 
προς την Ορεστιάδα και αντί-
στροφα, μάλιστα επιδοτούμε-
να. Ωστόσο, ακόμη και σήμε-
ρα, εκτελείται μόνο ένα διπλό 
δρομολόγιο και μόνο τις καθη-
μερινές ημέρες, ενώ υπάρχει 
τόσο η υλικοτεχνική υποδομή 
όσο και το έμψυχο δυναμικό 
για την άμεση επαναλειτουρ-
γία των δρομολογίων.

Η αναλγησία των κυβερνη-
τικών επιλογών και πολιτικών 
αφήνει τον Έβρο για ακόμη 
μια φορά εκτός «αναπτυξιακού 
κάδρου» στερώντας από τους 
πολίτες του (εργαζόμενους, 
στρατιωτικούς, εκπαιδευτι-
κούς, ασθενείς που θέλουν 
να επισκεφθούν τα νοσοκο-
μειακά ιδρύματα) μια εύρυθ-
μη, οικονομική μετακίνηση, οι 
οποίοι εδώ και 2,5 χρόνια βι-
ώνουν την στρατηγική αποψί-
λωση της περιοχής τους από 
υπηρεσίες.

Επιπλέον, η κυβέρνηση συ-
νεχίζει να υποβαθμίζει τον Νο-
μό Έβρου, ακυρώνοντας και 
αναβάλλοντας  μεγάλα ανα-
πτυξιακά project, όπως αυτό 
της Σιδηροδρομικής Εγνατίας, 
αλλά και των συνδυασμένων 
μεταφορών (λιμάνι-σιδηρό-
δρομος-Εγνατία οδός-αερο-
μεταφορές) που συνολικά θα 

αναβάθμιζαν την περιοχή, θα 
μείωναν τα κόστη μεταφοράς 
από και προς τον ακριτικό 
Έβρο, θα ενίσχυαν τις εξαγω-
γές, και θα καθιστούσαν τον 
Νομό ανταγωνιστικό στις αγο-

ρές των γείτονων χωρών.
Με την Αναφορά της η κ. 

Γκαρά ζητά από τον αρμόδιο 
Υπουργό την άμεση επανα-
λειτουργία δρομολογίων του 
ΟΣΕ στον Νομό Έβρου, αίτη-

μα που έχουν εκφράσει επίσης 
οι Δήμαρχοι της περιοχής, και 
την άρση της τροχοπέδης στις 
αναπτυξιακές προοπτικές της 
περιοχής.

Η επιστολή των 
εργαζομένων 
Προς 
Υπουργό Μεταφορών και Υπο-
δομών κ. Καραμανλή Κ.
 Δημάρχους Αλεξανδρούπολης 
κ. Γιάννη Ζαμπούκη
 Σουφλίου κ. Παναγιώτη Κα-
λακίκο
 Διδυμοτείχου κ. Ρωμύλο Χα-
τζηγιάννογλου
 Ορεστιάδας κ. Βασίλη Μαυ-
ρίδη
Κ/ση Γεν. Γραμματέα Υπουρ-
γείου Μεταφορών κ. Ξιφαρά Ι.

Κύριε Υπουργέ,
Με την παρούσα επιστο-

λή το Σωματείο μας αιτείται 
και πάλι συνάντησης για να 
σας εκθέσει αναλυτικά την 
πραγματική κατάσταση που 
επικρατεί στον Ελληνικό Σι-
δηρόδρομο, γύρω από την σι-
δηροδρομική υποδομή και επι-
δομή και την κατάσταση του 
τροχαίου υλικού, όπως την βι-
ώνουν καθημερινά οι μηχανο-
δηγοί, που αγωνίζονται για να 
μην αναστραφεί η δυναμική 
που έχει αναπτύξει το μέσο τα 
τελευταία χρόνια, με την ολο-
κλήρωση εμβληματικών έρ-
γων (Ηλεκτροκίνηση ΠΑΘΕ- 
Σήραγγες Καλίδρομου- Όθρυ, 
νέα γραμμή προς Αίγιο, νέοι 

σταθμοί σε Αθήνα κτλπ) κα-
θώς και για την εξυπηρέτηση 
του επιβατικού κοινού.

Το Σωματείο μας λειτουρ-
γώντας πάντα προσθετικά και 
προς όφελος του επιβατικού 
κοινού, έγινε αποδέκτης δη-
μοσιευμάτων που αναφέρο-
νται στο αίτημα 4 δημάρχων 
(Αλεξανδρούπολης –Σουφλί-
ου- Διδυμότειχου και Ορεστι-
άδας) για να πυκνώσουν τα 
δρομολόγια που εκτελούνται 
στην περιοχή του Έβρου.

Εξ όσων γνωρίζουμε τα 
δρομολόγια στον Νομό Έβρου 
επιδοτούνται απο τον Κρατικό 
Προϋπολογισμό με την σύμβα-
ση που έχει συνάψει η ΤΡΑΙ-
ΝΟΣΕ με το Ελληνικό Δημό-
σιο, σύμβαση που ισχύει από 
το 2015 και μέχρι σήμερα και 
προέβλεπε 3 διπλά δρομολό-
για, ενώ αυτά κυκλοφορούσαν 
μέχρι πριν περίπου 2 χρόνια σε 
καθημερινή βάση. (Ειδικότερα 
κυκλοφορούσαν καθημερινά 
και μέχρι τον Ιανουάριο του 
2020 τα δρομολόγια 1680/81, 
1682/83, 1684/85). Σήμερα 
εκτελείται μόνο το δρομολό-
γιο 1682/83 και μόνο τις κα-
θημερινές ημέρες.

Κύριε Υπουργέ, 
Κύριοι Δήμαρχοι

Γνωρίζοντας τις υφιστάμε-
νες δυνατότητες σε προσω-
πικό έλξης στο μηχανοστάσιο 
Αλεξανδρούπολης, ενημερώ-
νουμε πως κατά την άποψη 
μας και από την πλευρά της 
επάρκειας μηχανοδηγών, εί-
ναι εφικτό να επαναλειτουρ-
γήσουν ΑΜΕΣΑ περισσότερα 
δρομολόγια και σε καθημερι-
νή βάση (πλέον του μοναδικού 
που κυκλοφορεί μόνο τις κα-
θημερινές) στον Νομό Έβρου 
όπως άλλωστε προβλέπονται 
στην ισχύουσα Σύμβαση ΤΡΑΙ-
ΝΟΣΕ – Δημοσίου, για τις άγο-
νες γραμμές και για την εξυπη-
ρέτηση του επιβατικού κοινού 
σε μια περιοχή που εκτός των 
άλλων ο σιδηρόδρομος πρέπει 
να λειτουργεί καθημερινά και 
να αναπτυχθεί ΚΑΙ για Εθνι-
κούς λόγους. Το Σωματείο μας 
και οι μηχανοδηγοί άλλωστε, 
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ την 
ανάπτυξη του Ελληνικού Σιδη-
ροδρόμου. Βρισκόμαστε στην 
διάθεση σας για οποιαδήποτε 
πληροφορία.

Ενισχύεται το αίτημα για περισσότερα 
δρομολόγια του ΟΣΕ στον Έβρο

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ 
ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΞΗΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟ, 
ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΠΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ 
Η ΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ 
ΑΥΞΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ  
                               
Αναφορά στη Βουλή από τη βουλευτή 
Ν. Γκαρά - Πέντε επιδοτούμενα “διπλά” 
δρομολόγια τρένου ζητούν και οι δήμοι 
του Έβρου 

Πρόταση για πέντε επιδοτούμενα, διπλά δρομολόγια στη 
γραμμή Δίκαια-Αλεξανδρούπολη κατέθεσαν στο Υπουργείο 
Μεταφορών οι δήμαρχοι Ορεστιάδας, Διδυμοτείχου, Σου-
φλίου και Αλεξανδρούπολης.

«Η ιδιωτική διαχειρίστρια εταιρεία των σιδηροδρομικών 
δρομολογίων της χώρας πρέπει να έρθει σε συμφωνία με 
το Κράτος για τα επιδοτούμενα δρομολόγια που οφείλει 
να κάνει, και εν όψει της συζήτησης αυτής με το Υπουργείο 
Μεταφορών, οι τέσσερις δήμαρχοι του ηπειρωτικού Έβρου 
έχουμε αποστείλει το αίτημά μας», εξήγησε στην τελευταία 
συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ορεστιάδας, ο δή-
μαρχος, Βασίλης Μαυρίδης.

Η αναφορά έγινε με αφορμή το θέμα που έθεσε κατά τον 
δημοτικό έλεγχο ο επικεφαλής της παράταξης «Δυναμικά 
Μπροστά», Παναγιώτης Σιανκούρης, ο οποίος μετέφερε 
τις διαμαρτυρίες κατοίκων του δήμου Ορεστιάδας σχετικά 
με τις ώρες των δρομολογίων στη γραμμή Δίκαια-Αλεξαν-
δρούπολη, οι οποίες δεν έχουν γρήγορη ανταπόκριση με 
το δρομολόγιο Αλεξανδρούπολη-Θεσσαλονίκη, με αποτέ-
λεσμα οι επιβάτες να αναμένουν στην Αλεξανδρούπολη 5 
και 6 ώρες για να συνεχίσουν το ταξίδι τους.

«Τα παράπονα έφτασαν και σε μένα», του απάντησε 
ο κ. Μαυρίδης, προσθέτοντας πως έχει στείλει επιστολή 
στην εταιρεία, επισημαίνοντας την ανάγκη προσαρμογής 
των ωρών των δρομολογίων, ώστε να υπάρχει η ζητού-
μενη ανταπόκριση.
ΕΡΤ Ορεστιάδας

Πέντε επιδοτούμενα “διπλά” 
δρομολόγια τρένου ζητούν οι δήμοι 

του Έβρου 

Αυξητικές τάσεις στο μέσο εβδο-
μαδιαίο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 
στα αστικά λύματα σε τέσσερεις από 
τις εννέα περιοχές που ελέγχθηκαν 
από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογί-

ας Λυμάτων (ΕΔΕΛ) του ΕΟΔΥ, παρα-
τηρήθηκαν την εβδομάδα 7-13 Φε-
βρουαρίου σε σχέση με την εβδομάδα 
31/01 – 06/02/22. Πτωτικές τάσεις 
παρατηρήθηκαν σε τρεις από τις εν-
νέα περιοχές του ΕΔΕΛ και σταθερο-
ποιητικές τάσεις σε δύο από τις εννέα. 
Καθαρά αυξητικές τάσεις παρατηρή-
θηκαν στην Ξάνθη (+42%) και στην 
Κέρκυρα (+454%), ενώ οριακές ήταν 

οι αυξήσεις στην Αλεξανδρούπολη 
(+17%) και στα Ιωάννινα (+20%). 
Πτωτική ήταν η τάση του ιικού φορ-
τίου στην Αττική (-33%), ενώ ορια-
κά πτωτική ήταν στην Πάτρα (-24%). 
Το ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων 
παρέμεινε ουσιαστικά σταθερό στο 
Βόλο (-9%), στη Λάρισα (+7%) και 
στη Θεσσαλονίκη (-14%).

Αλεξανδρούπολη: Οριακή αύξηση 
του ιικού φορτίου στα λύματα

Σημαντική αύξηση 
στην Ξάνθη
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Της Κικής Ηπειρώτου
Περίπου 10 ευρώ πιο φτη-

νά θα κοστίσει το καλάθι ενός 
νοικοκυριού που θα κάνει τα 
ψώνια του μήνα από καταστή-
ματα της Ορεστιάδας και του 
Διδυμοτείχου, σε σύγκριση με 

την οικογένεια που θα αγορά-
σει τα βασικά είδη διατροφής 
από Αλεξανδρούπολη, Σουφλί 
και Σαμοθράκη. 

Με την ακρίβεια να σαρώνει 
και τον Έβρο, οι καταναλωτές 
έχουν περιορίσει τις αγορές 

τους ακόμη περισσότερο, ενώ 
η έρευνα αγοράς, με στόχο την 
εύρεση των χαμηλότερων δυ-
νατών τιμών, κρίνεται πλέον 
ως απαραίτητη, πριν από κάθε 
μικρή ή μεγάλη εξόρμηση στα 
καταστήματα τροφίμων.

Συγκρίσεις τιμών στον 
Έβρο 

Επιχειρήσαμε σήμερα μία 
σύγκριση τιμών μεταξύ των 
ίδιων αγαθών, όπως αυτές 
προκύπτουν μέσα από τα δελ-
τία μέσων τιμών πώλησης που 
δημοσιεύει στην ιστοσελίδα 
της η Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης. Για 
τον Έβρο, εκδίδονται ανά τα-
κτά χρονικά διαστήματα δύο 
ξεχωριστά δελτία, το ένα για 

τους Δήμους Αλεξανδρούπο-
λης, Σουφλίου, Σαμοθράκης 
και το άλλο για τους Δήμους 
Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας. 

Σύμφωνα λοιπόν με τις τι-
μές των κρεάτων, στο νότιο 
Έβρο, τα περισσότερα είδη εί-
ναι αρκετά φθηνότερα, σε σύ-
γκριση με το βόρειο Έβρο, κά-
τι που δεν ισχύει με τις τιμές 

των θαλασσινών, όπου στο νό-
τιο Έβρο είναι εντυπωσιακά 
φθηνότερα. Επίσης, στο βό-
ρειο Έβρο, πωλείται φθηνό-
τερα το ελαιόλαδο, ενώ στις 
τιμές φρούτων και οπωροκη-
πευτικών οι αποκλίσεις δεν εί-
ναι μεγάλες. 

Παρακάτω, σας παρουσιά-
ζουμε τη μέση τιμή 20 προϊό-

ντων, σε νότιο και βόρειο Έβρο, 
από την πρόσθεση των οποίων 
προκύπτει ότι σε Αλεξανδρού-
πολη, Σουφλί και Σαμοθράκη, 
το ενδεικτικό κόστος του καλα-
θιού ενός νοικοκυριού φτάνει 
τα 146,26 ευρώ, ενώ σε Δι-
δυμότειχο και Ορεστιάδα τα 
137,13 ευρώ.

Σημαντικές αποκλίσεις στις τιμές των 
βασικών αγαθών σε βόρειο και νότιο Έβρο

ΠΕΡΙΠΟΥ 10 ΕΥΡΩ ΦΘΗΝΟΤΕΡΟ 
ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΤΗΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΑΣ ΣΕ 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΚΑΙ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ, ΣΕ 
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, 
ΣΟΥΦΛΙ ΚΑΙ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ  
                               
Φθηνότερο το κρέας στο νότιο τμήμα του 
νομού, πολύ ακριβότερα, όμως, τα ψάρια 

Οι τιμές σε Αλεξανδρούπολη, 
Σουφλί, Σαμοθράκη 
ΚΡΕΑΤΑ
Χοιρινός κιμάς 6,17 ευρώ / το  κιλό
Χοιρινή μπριζόλα 6,34
Κατσίκι εγχώριο 9,50
Λουκάνικα χωριάτικα 6,84
Μοσχάρι κιμάς εγχώριο 9,17
Κοτόπουλο εγχώριο 3,69

ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ
Γαρίδα ιχθυοκαλλιέργειας 15,67 ευρώ το κιλό
Μελοκόπι 14,83
Σαρδέλα 6,50
Φανάρια 15,33 

ΛΑ∆Ι
Ελαιολαδο 1 λίτρου 7,29
Ελαιόλαδο εξαιρετικά παρθένο 4 λίτρων 25,51
Ηλιέλαιο 5 λίτρων   10,55

ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ-ΦΡΟΥΤΑ
Πατάτες 0,86 ευρώ το κιλό
Τομάτες 2,20
Αγγούρι/ τεμάχιο  1,14
Κρεμμύδια  0,66
Πορτοκάλια  1,14
Κουνουπίδι 1,82
Λεμόνια 1,05
Συνολικό κόστος: 146,26 ευρώ

Οι τιμές σε Ορεστιάδα-
∆ιδυμότειχο
ΚΡΕΑΤΑ
Χοιρινός κιμάς 7,43 ευρώ το κιλό
Χοιρινή μπριζόλα 6,26
Κατσίκι εγχώριο 10,21
Λουκάνικα χωριάτικα 7,72
Μοσχάρι κιμάς εγχώριο 9,65
Κοτόπουλο εγχώριο  3,54

ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ
Γαρίδα ιχθυοκαλλιέργειας 15,50 ευρώ το κιλό
Μελοκόπι 13,00
Σαρδέλα 7,00
Φανάρια 10,00

ΛΑ∆Ι
Ελαιόλαδο 1 λίτρου  4,71
Ελαιόλαδο εξαιρετικά παρθένο 4 λίτρων  23,4
Ηλιέλαιο 5 λίτρων  10,66

ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ – ΦΡΟΥΤΑ 
Πατάτες  0,82 ευρώ το κιλό
Τομάτες 1,99 
Αγγούρι/ τεμάχιο  0,91
Κρεμμύδια 0,64
Πορτοκάλια 0,88 
Κουνουπίδι 1,76 
Λεμόνια  1,05
Συνολικό κόστος: 137,13 

ΟΙ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΤΙΜΩΝ ΣΕ ΒΟΡΕΙΟ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟ ΕΒΡΟ 
Με την ακρίβεια να σαρώνει και τον Έβρο, οι καταναλωτές 
έχουν περιορίσει τις αγορές τους ακόμη περισσότερο

Το ποσοστό της αύξησης στο καλάθι της «Ν» 
κινείται σε ακολουθία με την αρχική εκτίμηση 
της Eurostat, σύμφωνα με την οποία ο εναρ-
μονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή στην 
Ελλάδα τον Ιανουάριο 2022 διαμορφώθη-
κε σε 5,5% (έναντι ετήσιας μεταβολής 4,4% 
τον Δεκέμβριο του 2021 και 4% τον Νοέμ-
βριο 2021), η οποία εκτιμάται ότι θα επιβε-
βαιωθεί αύριο με τα στοιχεία της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής. 
Η διάχυση των πληθωριστικών πιέσεων που 
δέχεται η αγορά, με αιχμή την ενέργεια και το 
κόστος μεταφοράς, στις τιμές των τροφίμων 
και λοιπών βασικών καταναλωτικών προϊό-

ντων από την αρχή του έτους είναι ξεκάθαρη. 
Με γνώμονα ότι η συγκυρία παραμένει δυ-
σμενής παράγοντας της αγοράς, εκτιμούν ότι 
είναι πιθανόν να βρισκόμαστε στη γραμμή εκ-
κίνησης μιας νέας ανατιμητικής κούρσας τον 
Μάρτιο και τον Απρίλιο.
Για την ακρίβεια στο ράφι οι καταναλωτές 
αναζητούν «αντίδοτο» μέσα από τις προσφο-
ρές και τις προωθητικές ενέργειες, που ανα-
δεικνύονται το βασικό «εργαλείο» της βιομη-
χανίας και των λιανεμπόρων προκειμένου να 
συγκρατήσουν τη μείωση στους τζίρους, που 
υποχωρούν την περίοδο Ιανουαρίου - αρχές 
Φεβρουαρίου με ρυθμό περί το 7%.

Σύμφωνα με την Eurostat

Να δώσει κοινωνικό μέρισμα 
σε ορισμένα νοικοκυριά πριν το 
Πάσχα σχεδιάζει η κυβέρνηση. 
Αν η ονομασία θα είναι κοινωνι-
κό μέρισμα ή κουπόνι 100 ευρώ 
για τρόφιμα δεν έχει ξεκαθαρί-
σει ακόμη, ωστόσο η κυβέρνηση 
προσανατολίζεται προς τη λύση 
του επιδόματος, καθώς η ακρί-
βεια σαρώνει τα νοικοκυριά και 
τις επιχειρήσεις.

Τα κριτήρια και οι δικαιού-
χοι δεν έχουν καθοριστεί ακόμη, 

ωστόσο το σενάριο ενός έκτα-
κτου επιδόματος στα ευάλωτα 
νοικοκυριά παραμένει στο τρα-
πέζι.

Το πιθανότερο σενάριο εί-
ναι για κουπόνι 100 ευρώ, ενώ 
μετριέται το κόστος με διάφορα 
εναλλακτικά σχέδια για τα ευά-
λωτα νοικοκυριά που θα ωφε-
ληθούν, τα οποία προβλέπουν 
250.000 πολίτες που παίρνουν 
το ελάχιστο εγγυημένο εισόδη-
μα, περίπου 450.000 χαμηλοσυ-

νταξιούχους, αλλά και 700.000 
που αμείβονται με τον κατώτα-
το μισθό.

Ο χρόνος εκδήλωσης του νέου 
πακέτου στήριξης απέναντι στην 
ακρίβεια εξαρτάται από πολλούς 

παράγοντες, όπως τα δημοσιο-
νομικά περιθώρια που θα δημι-
ουργήσει η ανάπτυξη του 2021, 
η πορεία εκτέλεσης του προϋ-
πολογισμού του 2022, αλλά και 
η εξέλιξη των τιμών στο μέτωπο 

της ενέργειας.
Σημειώνεται ότι το Πάσχα του 

2019 είχε επανέλθει η 13η σύ-
νταξη στους συνταξιούχους, αλ-
λά στη συνέχεια ακυρώθηκε από 
τη σημερινή κυβέρνηση. Το μο-
ντέλο εφαρμόστηκε διαφορετικό 
τα Χριστούγεννα, και προέβλεπε 
έκτακτο «Δώρο Χριστουγέννων» 
250 ευρώ σε ορισμένους χαμη-
λοσυνταξιούχους.

Ανεξέλεγκτα κινούνται οι 
τιμές

Ανεξέλεγκτα κινούνται οι τιμές 
στην εγχώρια αγορά και οι αυ-
ξήσεις σε βασικά προϊόντα, αλλά 
και στους λογαριασμούς ρεύμα-
τος και φυσικού αερίου. Κατα-

γράφεται έκρηξη του κόστους για 
φυσικό αέριο 154,8% έναντι του 
Ιανουαρίου του 2021. Το πετρέ-
λαιο θέρμανσης έχει ανατιμηθεί 
κατά 36%, καύσιμα και λιπαντικά 
κατά 21,6%.

Ο ηλεκτρισμός έχει ανατιμηθεί 
κατά 56,7%. Αυξήσεις άνω του 
15% καταγράφονται σε αρνί κα-
τσίκι (17,6%), ελαιόλαδα (15,4%), 
πατάτες 12,3%.

Αναλυτικότερα, από τη σύγκρι-
ση του Γενικού ΔΤΚ του μηνός Ια-
νουαρίου 2022 με τον αντίστοι-
χο Δείκτη του Ιανουαρίου 2021 
προέκυψε αύξηση 6,2% έναντι 
μείωσης 2% που σημειώθηκε κα-
τά την αντίστοιχη σύγκριση του 
έτους 2021 με το 2020.

Κοινωνικό μέρισμα πριν το Πάσχα σχεδιάζει 
να δώσει η κυβέρνηση σε ορισμένα νοικοκυριά
Η ακρίβεια σαρώνει το καλάθι της 
νοικοκυράς και τους λογαριασμούς 
ρεύματος και φυσικού αερίου
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Οι σχέσεις στη σχολική 
κοινότητα επηρεάζουν το 
σχολικό κλίμα και αποτελούν 
έναν καθοριστικό παράγοντα 
μάθησης. Ένα θετικό σχολικό 
κλίμα και το αίσθημα ασφά-
λειας παίζουν πρωτεύοντα 
ρόλο στην ομαλή λειτουργία 
του σχολείου και στην ποιό-
τητα και αποτελεσματικότητα 
του εκπαιδευτικού έργου. Ση-
μαντικός συντελεστής προς 
την κατεύθυνση αυτή είναι 
και οι διαπροσωπικές σχέσεις 
των εφήβων μεταξύ τους, 
καθώς επιδρούν καθοριστι-
κά στα συναισθήματα και τη 
συμπεριφορά τους. Η καλλι-
έργεια θετικών στάσεων και 
ισορροπημένων διαπροσω-
πικών σχέσεων βοηθούν συ-
νολικά, αλλά και ειδικά στην 
πρόληψη αρνητικών φαινο-
μένων, όπως είναι η βία ή ο 
σχολικός εκφοβισμός.

Στο πλαίσιο αυτό στο 5ο 
Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης 
έχουν ξεκινήσει ενημερωτι-
κές και βιωματικές δράσεις με 
στόχο οι μαθητές μας αφενός 
να ενισχυθούν σε ζητήματα 
κοινωνικών δεξιοτήτων, εν-
συναίσθησης,  αναγνώρισης,  
αποδοχής και διαχείρισης του 
συναισθήματος, του δικού 
τους και του άλλου, κι αφε-
τέρου να μάθουν να αλληλε-
πιδρούν ουσιαστικά μεταξύ 
τους και να συμβάλουν με 
τον τρόπο τους στη μείωση 
ακατάλληλων συμπεριφορών, 
που μπορεί να οδηγήσουν σε 
περιστατικά σχολικού εκφο-
βισμού.

Για το λόγο αυτό έχουν 
προσκληθεί και υλοποιούν 
βιωματικές δράσεις με ομά-
δες μαθητών στον χώρο του 
σχολείου σημαντικοί φορείς 
της τοπικής μας κοινωνίας και 
συγκεκριμένα:

● η “Εταιρία Κοινωνι-
κής Ψυχιατρικής Π. Σακελλα-
ρόπουλος», 

● το «Κέντρο Πρόλη-
ψης Των Εξαρτήσεων & Προ-
αγωγής Της Ψυχοκοινωνικής 
Υγείας Π.Ε. Έβρου», 

● το «Εθνολογικό 
Μουσείο Θράκης», 

● το «Συμβουλευτικό 
Κέντρο Στήριξης Γυναικών- 
Θυμάτων Βίας» και το 

● «Κέντρο  Διάγνωσης  
Αξιολόγησης Συμβουλευτικής 
και Υποστήριξης Π.Ε. Έβρου» 

Οι παραπάνω φορείς μέσω 
άρτια εκπαιδευμένων ειδικών 

επιστημόνων -  ψυχολόγων, 
κοινωνικών λειτουργών, μου-
σειοπαιδαγωγών, εμψυχωτών 
κ.α. -  εμπλουτίζουν με τις 
εξειδικευμένες γνώσεις και 
την εμπειρία τους το έργο 
μας, συνεργαζόμενοι άψο-
γα μαζί μας και ανταποκρι-
νόμενοι πάντα θετικά στις 
προσκλήσεις μας, κάτι για 
το οποίο τους ευχαριστού-
με θερμά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι 
κατά το διάστημα Φεβρου-
αρίου - Μαΐου, παράλληλα 
με τους φορείς, θα υλοποι-
ήσουν  δράσεις και οι υπεύ-
θυνοι εκπαιδευτικοί της δρά-
σης, που είναι οι Σύμβουλοι 
Σχολικής Ζωής Ευαγγελία 
Μπιτζιμινούδη και Αθανασία 
Παπαδοπούλου, καθώς και 
οι  Χαράλαμπος Βενετόπου-
λος,  Σαράντης Καλαϊτζής και  
Ερασμία Μιλτσακάκη.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ  9

* Απόρριψη αποβλήτων εκσκαφών σε χώρους που δεν είναι αδειοδοτημένοι απαγορεύεται με το νόμο 4042/2012

τηλ: 25510 27404 & 25510 80173 

 email: info@latomiamakris.gr

www.latomiamakris.gr

Καθαρό περιβάλλον,
εξοικονόμηση φυσικών πόρων

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

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

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

Πού θα πετάξω τα μπάζα;

Νέα βιωματική δράση των μαθητών 
του 5ου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης 

ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ 
ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ 
ΦΟΡΕΙΣ    

Στόχος η δημιουργία ενός ασφαλούς 
κλίματος που προάγει τη μάθηση και 
την κοινωνική ευθύνη
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Επιφυλλίδες 
Μαζί σας κάθε Πέμπτη

«Όλοι έχουν του 
ανθρώπου τη μορφή»

Α
ν και πέρασα πολλά βάσανα, προσπαθώ σή-
μερα να μη σκέφτομαι το παρελθόν και να 
λέω πως όλα πάνε καλά.

Πιστεύω στον εαυτό μου. Αυτό είναι το 
πιο βασικό για μένα στη ζωή. Πιστεύω στο 
«αύριο είναι πολύ αργά». Γι' αυτό ό,τι κάνω, 

το κάνω «εδώ και τώρα».
Ναι στον έρωτα, ναι στη νοικοκυρεμένη και ήσυχη ζωή.
Όχι στη μοναξιά. Η μοναξιά σκοτώνει τη ζωή μας και 

η ζωή είναι τόσο ωραία.
Όχι στη μοναξιά λοιπόν και στη μελαγχολία, που σί-

γουρα τα αποτελέσματά τους δεν είναι καλά και μπο-
ρούν να οδηγήσουν στα ναρκωτικά, στο ποτό και στο 
θάνατο ακόμη.

Ο κάθε άνθρωπος πρέ-
πει να διακρίνεται για 
την ποιότητα και ηπιό-
τητα της συμπεριφοράς 
του. Οφείλει να μην κά-
νει κακό στον διπλανό 
του και να διαθέτει ανώ-
τερο ψυχικό κόσμο.

Μια αραβική παροιμία 
λέει:

«Μια ωραία γυναίκα μπο-
ρεί να είναι καλή, αλλά μια 
καλή γυναίκα σίγουρα είναι 
ωραία». Το ίδιο και ο κάθε άνθρωπος.  Άσχετα με τη 
μόρφωσή του ή τη θέση που κατέχει στην κοινωνία, πρέ-
πει να σέβεται τον άλλον και να αναγνωρίζει τα δικαιώ-
ματα του αλλουνού...

«Όλοι έχουν του ανθρώπου τη μορφή,
Όμως άνθρωποι δεν είναι στην ψυχή...».
Άνθρωποι στο όνομα μόνο, αλλά η συμπεριφορά τους 

δεν ξεχωρίζει από ένα ζώο. Και ο Κουασιμόδος, με το 
τερατώδες πρόσωπό του, ήταν άνθρωπος στην ψυχή.

Η ανθρωπότητα δημιούργησε το σύγχρονο πολιτισμό.
Η Θεία φύση προίκισε τον άνθρωπο με το θεϊκό δώ-

ρο του μυαλού και τον έκανε κυρίαρχο στο Σύμπαν σε 
όλα τα πλάσματα της Δημιουργίας του.

Τα ζώα έχουν ανάγκη της προστασίας μας. Γι' αυτό θα 
πρέπει να αγαπάμε το ζωικό και φυτικό κόσμο. Θα πρέ-
πει εμείς οι μεγαλύτεροι, να προστατεύουμε τη Χλωρίδα 
και την Πανίδα για την επιβίωσή τους και να μαθαίνουμε 
στα παιδιά να την προστατεύουν κι' αυτά.

Ανάπτυξη Χλωρίδας και Πανίδας λοιπόν και όχι 
ξηρασία...

Εμείς ειδικά στην πόλη μας, διαθέτουμε το μεγα-
λύτερο πανεπιστήμιο Χλωρίδας και Πανίδας. Όλο 
το ∆έλτα του Έβρου βρίσκεται σε μικρογραφία σ' 
ένα μουσείο που στεγάζεται στο κτίριο της παλιάς 
δημαρχίας και που θα πρέπει όλοι να το επισκε-
φτούν        - μικροί και μεγάλοι - για να δουν το 
μεγαλοδημιούργημα της Θείας φύσης... Νοιώθεις 
πως βρίσκεσαι στο φυσικό περιβάλλον αυτού του 
υδροβιότοπου με τα σπάνια πουλιά, που ίσως δε 
θα ξαναπεράσουν από το ∆έλτα...

ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ 
ΧΑΒΙΑΡΑ

Γνώμη

Αυξημένο κατά 1 δισ ευρώ το μηνιαίο 
ενεργειακό κόστος

Από τον Ιανουάριο του 2021 ώς τον Ιανουάριο του 2022 στην Ελλάδα 
αυξήθηκε μεσοσταθμικά κατά 50% το ενεργειακό κόστος

Τ
ο ενεργειακό κόστος ξεπέρασε 
το ρεκόρ όλων των εποχών στον 
ηλεκτρισμό, στη θέρμανση και 
στις μεταφορές, συμπαρασύρο-
ντας τον πληθωρισμό σε πρωτό-
γνωρα ύψη.

Αποδεικνύεται, έτσι, με τον 
πλέον κατηγορηματικό τρόπο 
ότι για τη χώρα μας, ακόμη 
και χωρίς την κλιματική κρί-
ση, η ενεργειακή μετάβαση 
συνιστά υπαρξιακή προϋπό-
θεση εθνικής ανεξαρτησίας, 
κυρίως ως προς την οικονο-
μική επιβίωση του λαού μας.

Με λίγα λόγια: Τα γενικότε-
ρα εθνικά μας συμφέροντα ταυ-
τίζονται απόλυτα με τα συμ-
φέροντα της φύσης και του 
κλίματος, διότι η ενέργεια της 
χώρας μας, εκτός από ρυπο-
γόνα και μεγάλη απειλή για τη 
φύση και τους κατοίκους, συνιστά ταυτόχρο-
να τροχοπέδη για την εθνική μας οικονομία, 
ως εξόχως δαπανηρή, όπως -και κυρίως-, 
ως εισαγόμενη, αποτελεί πληγή συναλλαγ-
ματικής αιμορραγίας, εθνικής εξάρτησης και 
εκβιασμών.

Χαμηλή ενεργειακή αποδοτικότητα
Το πρόβλημα του ενεργειακού κόστους 

στην Ελλάδα αποκτά μεγαλύτερη σημασία 
λόγω χαμηλής ενεργειακής αποδοτικότητας 
της οικονομίας μας, αφού για να παράγουμε 
10.285 ευρώ καταναλώνουμε 1 toe** (για 
παράδειγμα, 36 % λιγότερο από τη Γερμα-
νία που παράγει 15.960 ευρώ / 1 toe), με 
συνέπεια όλα τα προϊόντα μας να αντιμετω-
πίζουν τεράστιο ανταγωνιστικό μειονέκτημα.

Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο για την 
Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ: 31.12.2019, 
διάγραμμα 36), η τρέχουσα ετήσια τελική 
κατανάλωση της χώρας ανέρχεται σε 17,5 
Μtoe (εκατ. τόνους ισοδύναμου πετρελαί-
ου) με ΑΕΠ περίπου 175 δισ. ευρώ, δηλα-
δή η ενεργειακή ένταση ανέρχεται σε 100 
τόνους (toe) / 1 εκατ. ευρώ ΑΕΠ (Γερμανία: 
63 τόνοι-toe / 1 εκατ ευρώ)

Η ενέργεια αυτή κόστιζε ώς πριν ένα χρό-
νο 1.400 ευρώ / τόνο (toe) και συνολικά στην 
εθνική οικονομία, το έτος, 24,5 δισ. ευρώ, 
δηλαδή 140.000 ευρώ / 1 εκατ. ευρώ ΑΕΠ 
ή το 14% του ΑΕΠ.

Σήμερα το μεσοσταθμικό κόστος αυξήθη-
κε κατά 50%, στα 2.100 ευρώ/ τόνο (toe), ή 
κατά 12,25 δισ. ευρώ / έτος, φτάνοντας σε 
ετήσια βάση τα 36,750 δισ. ευρώ, δηλαδή 
210.000 ευρώ /1 εκατ. ευρώ ΑΕΠ ή 21% 
του ΑΕΠ (αν παραμείνουν οι τιμές σταθερές).

Με λίγα λόγια, το ήδη υψηλότατο σχετι-
κό ενεργειακό κόστος της χώρας συγκριτικά 
με τον ευρωπαϊκό μέσο, που αυξήθηκε κατά 
12,25 δισ. ευρώ, από το 14 % στο 21% του 
ΑΕΠ, δημιουργεί πλέον συνθήκες παράλυσης 
κάθε οικονομικής δραστηριότητας, κυρίως 
στον πρωτογενή τομέα, ο οποίος ούτως ή 
άλλως και ώς τώρα αγκομαχούσε.

1.200 ευρώ πρόσθετο κόστος για κάθε 
νοικοκυριό

Τα 4 εκατ. ελληνικά νοικοκυριά καλούνται 
να πληρώσουν πρόσθετα σε ετήσια βάση τα 
4,8 από τα 12 δισ. ευρώ τον χρόνο για ηλε-

κτρισμό, θέρμανση και καύσιμα κίνησης.
Ήδη η ενεργειακή φορολογία 
(δασμοί, φόροι, τέλη, ΕΦΚ, ΦΠΑ 
κ.λπ.) ξεπερνά τα 12 δισεκατομ-
μύρια ευρώ τον χρόνο, η οποία 
ουδόλως χρησιμοποιείται για 
τη χρηματοδότηση του ενερ-
γειακού μετασχηματισμού της 
χώρας μας, καθόσον το κόστος 

χρηματοδότησής του προέρχε-
ται αποκλειστικά από την υπέρμε-

τρη φορολόγηση και πρόσθετα τέλη 
(ΕΤΜΕΑΡ,ΥΚΩ) στην κατανάλω-
ση ηλεκτρικής ενέργειας.

Αυτή η υπερβολική επιβάρυν-
ση καθιστά δυσβάστακτη τη χρή-
ση της ηλεκτρικής ενέργειας και 

κατ' επέκταση μη ανταγωνιστική σε σχέση με 
τα συμβατικά καύσιμα. Αντιθέτως, η ηλεκτρι-
κή ενέργεια όφειλε να είναι ελκυστικότερη 
σε σχέση με τις άλλες μορφές ενέργειας, 
καθώς η πράσινη ενεργειακή μετάβαση βα-
σίζεται στον περαιτέρω εξηλεκτρισμό της 
οικονομίας.

Προκύπτει, συνεπώς, αυτονόητα η ανάγκη 
για άμεση ανακούφιση της εθνικής οικονο-
μίας πριν αυτή καταρρεύσει πλήρως, μέσω 
της αναθεώρησης της υπέρμετρης και δαι-
δαλώδους ενεργειακής φορολογίας, με ορ-
θολογικότερους και ηπιότερους όρους που 
θα καθιστούν ελκυστικότερες τις ΑΠΕ έναντι 
των ορυκτών καυσίμων.

Τώρα πράσινος ενεργειακός 
μετασχηματισμός

Όλα αυτά εξυπηρετούνται καλύτερα από 
έναν ριζοσπαστικό πράσινο ενεργειακό με-
τασχηματισμό, που θα είναι αυτοχρηματο-
δοτούμενος, θα οδηγεί σε σταδιακό περι-
ορισμό των εισαγόμενων, ρυπογόνων και 
ακριβών καυσίμων και θα δημιουργεί τερά-
στια υπεραξία, μέσω της πράσινης οικονο-
μίας και των χιλιάδων καλά αμειβόμενων 
θέσεων εργασίας.

Ήδη, αν σήμερα πετυχαίναμε τον κλιμα-
τικό στόχο του 2030 (ΕΣΕΚ), θα περιορίζα-
με κατά 32% την ενεργειακή ένταση, σε 68 
τόνους (toe) /1 εκατ. ευρώ ΑΕΠ, πλησιάζο-
ντας τη Γερμανία (με 63 τόνους / 1 εκατ. 
ευρώ) και ανακουφίζοντας, αντίστοιχα, την 
εθνική οικονομία.

*Ο Βασίλης Τσολακίδης είναι βιοαρχιτέ-
κτονας, σύμβουλος Στρατηγικού Σχεδιασμού 
για το Περιβάλλον, την Ενέργεια και το Κλί-
μα, πρώην πρόεδρος του Κέντρου Ανανεώ-
σιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)

**(toe) ενέργεια σε τόνους ισοδύναμου πε-
τρελαίου

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην κυριακάτικη 
Αυγή

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗ
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Έρχεται σε Πανελλήνια 
Πρεμιέρα η Περιπέτεια Δρά-
σης, «Uncharted» του Ρούμπεν 
Φλέτσερ (Zombieland, Ληστεία 
σε ...30', Οι Διώκτες του Εγκλή-
ματος, Venom, Zombieland: Δι-
πλή Βολή) με τους Τομ Χόλαντ, 
Μαρκ Γουόλμπεργκ, Σοφία Άλι, 
Τάτι Γκαμπριέλ & Αντόνιο Μπα-
ντέρας...

Υπόθεση: Ο ερασιτέχνης 
κλέφτης Nathan Drake στρα-
τολογείται από τον έμπει-
ρο κυνηγό θησαυρών Victor 
«Sully» Sullivan για την εύ-
ρεση του χαμένου θησαυρού 
του Ferdinand Magellan πριν 

από 500 χρόνια. Αυτό που ξε-
κινά ως μια απλή ληστεία για 
το δίδυμο, γίνεται μια πολυτα-
ξιδεμένη περιπέτεια να φτά-
σουν πρώτοι πριν τον αδίστα-
κτο Moncanda ο οποίος και θεωρεί πως είναι 
ο νόμιμος κληρονόμος του. Αν ο Nate και o 
Sully καταφέρουν να απαντήσουν τους γρί-
φους και λύσουν ένα από τα παλαιότερα μυ-

στήρια στον κόσμο, μπορούν όχι μόνο να δι-
εκδικήσουν λεία αξίας 5 δις δολαρίων αλλά 
ίσως να βρουν και τον χαμένο αδερφό του 
Nate. Το μόνο που χρειάζεται είναι να αντέ-
ξουν ο ένας τον άλλο.

ΓΝΩΜΗ    11

Συνεχίζεται η Περι-
πέτεια Μυστηρίου, 
«Έγκλημα στον 
Νείλο» του Κέ-
νεθ Μπράνα 
(Ερρίκος ο 5ος, 
Νεκροί Ξανά, 
Πολύ Κακό για το 
Τίποτα, Φρανκενστάιν 
της Μαίρη Σέλλευ, Άμλετ, Ο 
Μαγικός Αυλός, Παιχνίδια Μυαλού, 
Thor, Τζακ Ράιαν: Πρώτη Αποστο-
λή, Σταχτοπούτα, Έγκλημα στο Ορι-
άν Εξπρές) με τον ίδιο & τους Γκαλ 
Γκαντό, Άρμι Χάμερ, Τομ Μπέιτμαν, 
Ανέτ Μπένινγκ, Ράσελ Μπραντ, Αλί 
Φαζάλ, Ντόουν Φρεντς, Ρόουζ Λέσλι, 
Έμα Μακέι, Σόφι Οκονέντο, Τζένιφερ 
Σάουντερς & Λετίσα Ράιτ...

Υπόθεση: Στην ταινία «Έγκλημα 
στον Νείλο», βρίσκουμε τον διάσημο 
Βέλγο ντετέκτιβ Ηρακλή Πουαρό να 
ταξιδεύει στην Αίγυπτο με ένα εντυ-
πωσιακό ατμόπλοιο. Όταν ο φαινο-
μενικά τέλειος και ειδυλλιακός μήνας 
του μέλιτος ενός ζευγαριού διακόπτε-
ται απότομα από βίαιους θανάτους, 
το ταξίδι του Πουαρό μετατρέπεται σε 
περιπέτεια, καθώς καλείται να ανακα-
λύψει για ακόμη μια φορά τον δολο-
φόνο. Πολλαπλά θύματα, πολλαπλοί 
δολοφόνοι και το ακροατήριο να προ-
σπαθεί να μαντέψει μέχρι τελευταία 
στιγμή τη συγκλονιστική αλήθεια.

Ξανά κοντά μας η υποψήφια για 3 Oscar & 
βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα ταινία Κινουμέ-
νων Σχεδίων, «Ενκάντο: Ένας Κόσμος Μαγικός» 
των Τζάρεντ Μπους (Ζωούπολη), Μπάιρον Χά-
ουαρντ (Μπολτ, Μαλλιά Κουβάρια, Ζωούπο-
λη) & Τσαρίς Κάστρο Σμιθ 
με τους Έλενα Δελακού-
ρα, Κωνσταντίνα Κορ-
δούλη, Νίνα Μαζάνη, 
Θάνο Λέκκα, Μαρία 
Κοσμάτου, Αποστόλη 
Ψυχράμη, Βίνα Πα-
παδοπούλου, Ερασμία 
Μαρκίδη & Κωνσταντί-
νο Ρεπάνη στην μεταγλωτ-
τισμένη έκδοση...

Υπόθεση: Μια ευτυχισμένη, ασυνήθιστη οικο-
γένεια, η οικογένεια των Μάντριγκαλ ζει, κρυμ-
μένη στα βουνά της Κολομβίας, σε ένα μαγικό 
σπίτι, σε μια πόλη γεμάτη ζωή, σε ένα φαντα-
στικό μέρος που λέγεται Ενκάντο. Η μαγεία αυ-
τή του Ενκάντο έχει ως αποτέλεσμα, όλα τα 
παιδιά στην οικογένεια να είναι ευλογημένα 
καθένα και με ένα μοναδικό μαγικό δώρο. Όλα 
εκτός από ένα, την Μίραμπελ. Μια μέρα, όμως, 
η Μίραμπελ ανακαλύπτει πως η μαγεία της οι-
κογένειάς της βρίσκεται σε κίνδυνο και αποφα-
σίζει πως εκείνη, η μόνη Μάντριγκαλ που δεν 
έχει κάποιο μαγικό χάρισμα, μπορεί να είναι η 
μοναδική ελπίδα σωτηρίας.

«Uncharted» σε πανελλήνια πρεμιέρα  

Ενώ συνεχίζεται και η ταινία Κινουμένων 
Σχεδίων, «Μια Χαρούμενη Οικογένεια 2» 
του Χόλγκερ Τάπε (Ζωάκια Ενωθείτε, Μια 
Χαρούμενη Οικογένεια) με τους Φοίβο Ρι-
μένα, Έλενα Δελακούρα, Στεφανία Φιλιάδη, 
Κωνσταντίνο Κακανά, Κωνσταντίνο Κων-
σταντόπουλο, Αφροδίτη Αντωνάκη, Σοφία 
Παναηλίδου, Γιάννη Υφαντή, 
Χρήστο Πλαΐνη, Χίλντα Ηλι-
οπούλου & Άγγελο Λι-
άγκο στην μεταγλωττι-
σμένη έκδοση...

Υπόθεση: Όταν η 
Μπάμπα Γιάγκα και ο 
Ρέινφιλντ γίνονται ο 
στόχος της κυνηγού τε-
ράτων Μίλα Σταρ, τα μέλη 
της οικογένειας Γουίσμπον με-
ταμορφώνονται σε τέρατα για μία ακόμα 
φορά. Έτσι, ο μπαμπάς Φρανκεστάιν, η μα-
μά Βρικόλακας, η κόρη Μούμια και ο γιος 
Λυκάνθρωπος ταξιδεύουν σε όλο τον κό-
σμο για να σώσουν τους φίλους τους, να 
κάνουν νέες «τερατώδεις» γνωριμίες και να 
συνειδητοποιήσουν ότι κανείς δεν είναι τέ-
λειος. Κι αυτό είναι εντάξει! Έρχεται το σίκουελ 
της επιτυχημένης ταινίας κινουμένων σχεδίων, 
Μία Χαρούμενη Οικογένεια 2. Η νέα διασκεδα-
στική περιπέτεια της χαοτικής και αξιαγάπητης 
οικογένειας Γουίσμπον μας ταξιδεύει σε όλο τον 

πλανήτη με μία ιστορία για τη φιλία και την ομορ-
φιά της ατέλειας. Τροπικές παραλίες, ατελείωτα 
χιονισμένα τοπία και ιστορικά αξιοθέατα σε ένα 
οικογενειακό ταξίδι γεμάτο δράση!

Μία χαρούμενη οικογένεια, μέρος 2ο Ο μαγικός κόσμος του Ενκάντο 

Cinema

Παρασκευή, 
Κυριακή: 16:45. Σάββατο, 

Τετάρτη: 16:45.

«Όταν έπαθα το έμφραγμα και συνειδητοποίησα ότι πρόκειται να πεθάνω πήρα αποφάσεις 
πως θέλω να κάνω πράγματα που μου δίνουν ευχαρίστηση. Αν πεθάνω, τι να τα κάνω τα 

χρήματα; Οι άνθρωποι ζούμε σαν να μην επρόκειτο να πεθάνουμε» 
Αντόνιο Μπαντέρας – Ηθοποιός 

Το μυστήριο στο Νείλο συνεχίζεται 

Πέμπτη, Κυριακή, 
Δευτέρα, Τετάρτη: 22:15, 

Παρασκευή, Σάββατο, Τρίτη: 19:15.

 Πέμπτη, Κυριακή, 
Δευτέρα, Τετάρτη: 19:15, 

Παρασκευή, Σάββατο, Τρίτη: 22:15.

∆ράση, περιπέτεια και ταινίες 
για παιδιά στα «Ηλύσια» 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Αλεξανδρούπολη 16 -2-2022
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                Αρ. πρωτ.: 5089  
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Λ. Δημοκρατίας 306
Ταχ. Κωδ. : 681 32 Αλεξανδρούπολη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ› αριθμ. ΣΟΧ  2/2022
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη 

 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης

 Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την 
κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Αλεξανδρούπολης,  που εδρεύει στο Δήμο 
Αλεξανδρούπολης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού 
ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικοί
θέσεων

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα
Διάρκεια 
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

201
Δήμος 
Αλεξανδρούπολης

Αλεξανδρούπολη
ΔΕ Τεχνιτών 
Οικοδόμων

8 μήνες 1

202
Δήμος 
Αλεξανδρούπολης

Αλεξανδρούπολη
ΔΕ Τεχνιτών 
Υδραυλικών

8 μήνες 1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός 
θέσης

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

201

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Κτίστη ή Τοιχοποιιών και Επιχρισμάτων 
ή Εργασιών Οπλισμένου και Αόπλου Σκυροδέματος ή Γυψαδόρος - Σοβατζής ή Κτιριακών 
Έργων ή Τεχνίτης Οικοδομικών Εργασιών (Κτίστης πλινθοδομών - γύψου - επιχρίσματος 
- μονώσεων - σκυροδέματος)  ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των 
παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ  ή  Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού 
Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού 
Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής  Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 
3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα) 
Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής 
της ημεδαπής  ή ισότιμος και αντίστοιχος  τίτλος σχολής της αλλοδαπής. 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
 (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα)
 Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνα-
σίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού 
σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 
ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και 
αντίστοιχη εμπειρία  τουλάχιστον τριών (3) ετών.  
 ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα)
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου 
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο 
δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του 
Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της 
αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
α) Ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού  τουλάχιστον Α΄ τάξης ειδικό-
τητας 1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012 όπως ισχύει* 
β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελμα-
τικού Εκπαιδευτηρίου Α› ή Β› κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού 
Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 
ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικό-
τητας.
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος 
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση  της άδειας 
υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμέ-
νου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας (*).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
 (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα) 
α) Ισχύουσα άδεια επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης ειδικότητας 1ης ή 
άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012 όπως ισχύει*, 
β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχο-
λής της ημεδαπής  ή ισότιμος και αντίστοιχος  τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης 
δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής,  υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για 
την έκδοση  της άδειας  υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε 
βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας (*).

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός 
θέσης

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

202

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
 (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα) 
α) Ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης ειδικό-
τητας 1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012 όπως ισχύει*. 
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυ-
μνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού 
σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 
ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και 
αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών,  μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας 
άσκησης επαγγέλματος (*).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα)
 α) Ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης ειδικό-
τητας 1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012 όπως ισχύει*.
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου 
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο 
δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του 
Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος 
της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της 
παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος (*).
(*) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια, την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ 112/2012, εφόσον 
στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης  αυτής, 
οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας, από την οποία να 
προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο 
της εμπειρίας.

Οι υποψήφιοι των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.        
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξης  μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Σημείωση: Oι εξαιρέσεις της παρ. 2 του άρθρου 6 εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις του άρθρου 37 του ν. 
4765/2021, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 39 του ως άνω νόμου.  

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Για τις θέσεις με κωδικό 201 και 202 προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που κατατάσσονται με τα ίδια 

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

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ (ΔΕ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση με σχέση 
εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή 
έργα συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων.

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ  ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

1.    ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 
1α.  ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 60 μονάδες ανά μήνα 
ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 18  μήνες)
μήνες            1    2    3      4        5        6        7         8       9        10       11    18 και άνω
μονάδες        0    0    0    200    260    320    380    440    500    560    620    1040

1β.  ΧΡΟΝΟΣ  ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ18 ΜΗΝΕΣ (40 μονάδες ανά μήνα 
ανεργίας , με ανώτατο όριο τους 9 μήνες)
μήνες        1       2        3       4        5        6         7        8        9 και άνω   
μονάδες    40    80    120    160    200    240    280    320        360            
 
2.   ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (300 μονάδες)
 3.   ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (200 μονάδες)
 4.   ΜΟΝΟΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (100 μονάδες )
 5.   ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝ Α ( 50 μονάδες για καθένα με ανώτατο όριο τα 6 τέκνα)
αριθμός τέκνων    1      2         3        4        5        6
μονάδες              50    100    150    200    250    300
 6.   ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ  (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά 
ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40, ενώ για ΔΕ με το 20)
κατηγορίες  ΠΕ & ΤΕ    5   …   5,5   …   6   …   6,5   …   7   …     7,5   …   8   …    8,5   …   9   …    9,5   …   10
κατηγορία ΔΕ            10   …   11   …   12   …   13   …   14   …   15   …   16   …   17   …   18   …   19   …   20
μονάδες                  200  …  220  …  240  …  260  …  280  …  300  …  320  …  340  …  360  …  380  …  400        
7.    ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (για τις κατηγορίες  ΠΕ και ΤΕ 150 μονάδες) *
8.    ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ (για τις κατηγορίες  ΠΕ και ΤΕ αυτοτελής μεταπτυχιακός τίτλος 70 μονάδες) *
9.   ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (για τις κατηγορίες  ΠΕ 
και ΤΕ integrated master 35 μονάδες) *
10.  ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ  *
     α. Δεύτερος τίτλος σπουδών (για  τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ,  της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας 30 μονά-
δες)
        β. Δεύτερος τίτλος σπουδών (για την κατηγορία ΔΕ, της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας 25 μονάδες)
11. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 84 μήνες)
μήνες εμπειρίας   11  2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13   14 …    57    58    59    84 και άνω
μονάδες              7  14   21  28  35  42  49  56   63  70    77    84    91   98…   399  406  413  588
12. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50% (200 μονάδες)
13. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ  (130 μονάδες)
*Τα κριτήρια 7, 8, 9, και 10 υπολογίζονται αθροιστικά για τους/τις κατόχους διδακτορικού και μεταπτυχι-
ακού τίτλου σπουδών και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (intergrated 
master) και δεύτερου τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός διδακτορικών 
διπλωμάτων ή/και μεταπτυχιακών τίτλων ή/και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού 
επιπέδου (integrated master), ή/και δεύτερου τίτλου σπουδών, βαθμολογείται επιπλέον ένας μόνο εξ αυ-
τών των τίτλων και εάν πρόκειται για μη ομοιόβαθμους τίτλους, βαθμολογείται ο υψηλότερος εξ αυτών, 
λαμβάνοντας σε κάθε περίπτωση το ήμισυ των μονάδων που αντιστοιχούν στον οικείο τίτλο σπουδών.
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201 
Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον 
οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής. 
 Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β ή Ειδικές 
περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων 
εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., στοιχείο 12. Πιστοποιητικά 
απόδειξης εμπειρίας.

202

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης από την παρούσα 
Ανακοίνωση άδειας άσκησης επαγγέλματος Τεχνίτη Υδραυλικού  τουλάχιστον Ά  
τάξης 1ης ειδικότητας ή άδειας Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του Π.Δ. 112/2012, όπως 
ισχύει (Για τις άδειες του Π.Δ. 112/2012), βλ. σχετική επισήμανση στα προσόντα).    
Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α (1)  ή Ειδικές 
περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων 
εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι., στοιχείο 12. Πιστοποιητικά 
απόδειξης εμπειρίας.

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για τις ανωτέρω ειδικότητες περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρ-
τημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-06-2021» (βλ. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙI., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).

Επισημαίνεται ότι η Υπεύθυνη Δήλωση για την απόδειξη της εμπειρίας, όπου απαιτείται, προσκομίζεται σε 
κάθε περίπτωση σύμφωνα με το ανωτέρω Παράρτημα, καθόσον η βεβαίωση προϋπηρεσίας του Ηλεκτρονικού 
Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) έχει καθαρά πληροφοριακό χαρακτήρα ως προς την ειδικό-
τητα, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 8657/12-1-2021 έγγραφο του Τμήματος Ασφάλισης Μισθωτών του e-ΕΦΚΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να 

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

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

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 
γνωστό ως GDPR, που ετέθη σε εφαρμογή τον Μάιο 2018, καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστα-
σία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Για το λόγο αυτό, η συμμετοχή των υποψηφίων 
στη διαδικασία πρόσληψης με την οικειοθελή υποβολή αίτησης με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά προς 
τον Φορέα, συνεπάγεται τη συναίνεση του υποψηφίου για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσω-
πικού χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και για την ασφαλή διατήρησή τους σε αρχείο (φυσικό ή ψηφιακό) 
για συγκεκριμένο σκοπό και για όσο χρόνο απαιτείται, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι νόμιμες διαδικασίες 
πρόσληψης. Οι φορείς οφείλουν να προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων από τυχόν υποκλο-
πή προκειμένου να επιτυγχάνεται η ασφαλής επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι υποψή-
φιοι διατηρούν το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής τους ανά πάσα στιγμή και κατόπιν υποβολής σχετικής 
αίτησης προς το Φορέα.

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

Κάθε υποψήφιος δύναται να δηλώσει στην αίτησή του πέραν του ενός κωδικού θέσης, εφόσον διαθέτει τα 
απαιτούμενα προσόντα.

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  Κατάταξη υποψηφίων

Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει σε πίνακες κατά κατηγο-
ρία, κλάδο ή ειδικότητα και κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, βάσει των κριτηρίων του νόμου (όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στο Παράρτημα της Ανακοίνωσης). Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική 
επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής: 

1. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της ειδικότητας και ακολου-
θούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας κ.ο.κ.). 

2.  Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά) γίνεται κατά φθί-
νουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης 
(χρόνος ανεργίας, πολυτεκνική ιδιότητα, τριτεκνική ιδιότητα, μονογονεϊκή ιδιότητα, αριθμός ανήλικων τέκνων, 
βαθμός τίτλου σπουδών, δεύτερος τίτλος σπουδών, εμπειρία, αναπηρία υποψηφίου, αναπηρία συγγενικού ατόμου). 

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

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Για τις θέσεις με κωδικό 201 και 202 προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που κατατάσσονται με τα ίδια 

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

Αλεξανδρούπολης (www.alexpolis.gr), τους οποίους πρέπει να αποστείλει άμεσα για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ 
θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 41 του Ν. 4765/2021) το 
οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. Το πρακτικό αυτό θα αποσταλεί αυθημερόν στο 
ΑΣΕΠ στο e-mail: sox@asep.gr.

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

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

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

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

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

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

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ  ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ

Την άρση σειράς περιοριστι-
κών μέτρων, όπως η αύξηση του 
αριθμού των φιλάθλων στο 50% 
της πληρότητας των γηπέδων 
αλλά και η επανεκκίνηση των 
σχολικών εκδρομών αποφάσισε 
να εισηγηθεί πριν λίγο η Επιτρο-
πή Εμπειρογνωμόνων η οποία 
συνεδριάζει από νωρίς σήμερα 
το μεσημέρι. Πολύ πιθανόν να 
εισηγηθεί και την παρουσία ορ-
θίων θαμώνων στα μπαρ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 
επιτροπή διαβλέποντας ότι παγι-
ώνεται η πτωτική τάση της παν-
δημίας στη χώρα μας, αν και ο 
αριθμός των κρουσμάτων κο-

ρονοϊού παραμένει σε σχετικά 
υψηλό επίπεδο και ότι υποχω-
ρούν σημαντικά και οι σκληροί 
δείκτες, είδε θετικά τα νέα ανοίγ-
ματα της κοινωνίας.

Τα δύο «όχι»
Χαλάρωση όμως δεν πρόκει-

ται να υπάρξει για τις Απόκριες, 
που για τρίτη συνεχόμενη χρο-
νιά δεν θα γιορταστούν όπως 
πριν το ξέσπασμα της πανδημί-
ας. Αυτό θα είναι το ένα «όχι» 
των ειδικών.

Το τελευταίο «όχι» της χαλά-
ρωσης θα είναι η μάσκα στους 
ανοιχτούς χώρους. Το συγκε-
κριμένο μέτρο μάλλον θα πα-

ραμείνει μέχρι τα τέλη του μήνα 
και αναμένεται να καταργηθεί τη 
μεθεπόμενη εβδομάδα.

Τα βασικά θέματα της σημε-

ρινής συνεδρίασης ήταν η δυ-
νατότητα αύξησης των ατόμων 
στην εστίαση και δη των όρθιων 
θαμώνων σε μπαρ και κέντρα 

διασκέδασης, η αύξηση του πο-
σοστού των φιλάθλων στα γή-
πεδα σε επίπεδο άνω του 10%, 
οι καρναβαλικές εκδηλώσεις, η 

διοργάνωση των συνεδρίων δια 
ζώσης και οι σχολικές εκδρομές.

Σύμφωνα με τους επιστήμο-
νες, και όπως αποτυπώθηκε στη 
χθεσινή συνεδρίαση της υποε-
πιτροπής των επιδημιολόγων, 
θεωρείται σχετικά αισιόδοξο το 
γεγονός ότι αριθμός των διασω-
ληνωμένων ασθενών τις τελευ-
ταίες ημέρες παρουσιάζει έναν 
ταχύτερο ρυθμό μείωσης. Χθες 
οι διασωληνωμένοι ανέρχονταν 
σε 489 ενώ διαρκώς μειούμενες 
είναι και οι νέες εισαγωγές στα 
νοσοκομεία.

Όπως σημειώνεται από τα 
στοιχεία του ΕΟΔΥ, ο μέσος όρος 
ημερήσιων νέων κρουσμάτων 
σε επίπεδο εβδομάδας φαίνεται 
να έχει παγιωθεί κάτω από τις 
18.000. Η μείωση των νέων δι-
αγνώσεων οι οποίες κατά βάση 
αφορούν τη μετάλλαξη Όμικρον, 
μειώνουν και τις νέες νοσηλείες 
οι οποίες έχει πέσει κάτω από το 
επίπεδο των 400 την ημέρα ση-
μειώνοντας μείωση 15% σε επί-
πεδο βδομάδας.

Μέτρα: Στο 50% οι φίλαθλοι στα γήπεδα, 
ξεκινούν πάλι οι σχολικές εκδρομές

ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΣΕΙΡΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ 
ΕΙΣΗΓΗΘΕΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
                               
Τα δύο «όχι» σε περαιτέρω χαλάρωση 
μέτρων
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 SUDUKU

9 1 4 7

9 2 6 4

4 8 5

3 8 7

2 5 1

9 7 5

4 3 2

5 9 1 8

8 6 1 9

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.61)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed Feb 16 10:24:21 2022 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.63)

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

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

ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

6 5 1 8 2

4 7 5

1 5

4 6 7

3 2 4 5

5 3 9

8 6

6 4 1

1 7 6 5 9

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.48)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed Feb 16 10:24:23 2022 GMT. Enjoy!

1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία

Οριζόντια
1. Δεν τις αντέχει… ο λεπτεπίλεπτος.
2. Όνειρο… προγόνων μας — Ελληνική 
πολεμική ιαχή.
3. Κρουστά μουσικά όργανα — Μαζί στη… 
σειρά.
4. Όργανο τεχνικών σχεδιάσεων — Γου-
λιέλμος…: ο ιδρυτής του αστεροσκοπείου 
Σπετσών.
5. … Λάμα: ο ανώτατος αρχηγός του θιβε-
τιανού βουδισμού.
6. Το λέμε εκφράζοντας αβεβαιότητα — 
Πρόδρομος της Ολυμπιακής (αρχικά).
7. Σημαίνει και μαζί — Λεγόταν ο Χέμιν-
γουεϊ.
8. … Καρντέν: γαλλικός οίκος μόδας — 
Πρωτεύουσα ομώνυμου νομού της Ηπεί-
ρου.
9. Με "καλώς" γίνεται… καλύτερο — Σά-
κας… περιεχόμενα.
10. Μαξιμίλιαν…: Αυστριακός ηθοποιός 
— Πανηγυρισμός σπουδαίου γεγονότος.
11. Ο προσκοπισμός των κοριτσιών

 σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Μια φορά ήταν ένας που βρισκόταν σε μια ερη-
μική περιοχή κάπου ανάμεσα σε Αθήνα και Λαμία. 
Ήταν χειμώνας, έκανε παγωνιά. Έκανε ώτο- στοπ 
για να πάει μέσα στην πόλη. Η ώρα ήταν περασμέ-
νες 2:00 τα μεσάνυχτα. Από τα λιγοστά αυτοκίνητα 
που πέρασαν κανένα δεν σταμάτησε. Τα χέρια του 
είχαν κοκαλώσει, μελάνιασε από το κρύο.

Καταλάβαινε πως αν δεν σταματήσει κάποιος 
μέσα σε λίγη ώρα θα έφτανε το τέλος του. Ελπίδες 
δεν είχε. Σκέφτηκε και είπε ε! αφού θα πεθάνω που 
θα πεθάνω ας ξαπλώσω στη μέση του δρόμου για 
να με βρουν. Εκεί που ξάπλωσε, από μακριά βλέ-
πει ένα αυτοκίνητο να έρχεται με μικρή ταχύτητα, 
σηκώνεται τρέχει, ανοίγει την πόρτα μπαίνει μέσα.

Ααχ! παράδεισος είναι εδώ. Χίλια ευχαριστώ 
που σταμα...στα.. Γυρίζει και βλέπει το κάθισμα 
του οδηγού άδειο. Το τραύλισμα άρχισε να μετα-
τρέπεται σε πανικό όταν το αυτοκίνητο συνέχιζε 
να προχωράει! Αμάν το αμάξι είναι στοιχειωμένο! 
έκανε να ανοίξει την πόρτα να κατέβει αλλά ο 
τσουχτερός αέρας του άλλαξε το μυαλό.

Μπριτς! που θα κατέβω! στοιχειωμένο, ξεστοι-
χειωμένο εγώ εδώ θα μείνω. Το αυτοκίνητο εν τω 
μεταξύ συνέχιζε την πορεία του κανονικά είχε μπει 
στην εθνική και κάπου αργότερα έστριψε σ` ένα 
βενζινάδικο πήρε βενζίνη, σε λίγο ανοίγει η πόρτα 
του οδηγού, και μπαίνει ένας μέσα.

- "Αχ! μη! μη κύριε μπαίνετε σ` αυτό το αμάξι! 
είναι στοιχειωμένο!"

- "Πιο στοιχειωμένο ρε φίλε! απ` τα διόδια το 
σπρώχνω!"

* * * * * * * *

Βράδυ , μεσάνυχτα, χιονίζει και ένας τυπάκος 
αναγκάζεται να περάσει μέσα από ένα νεκροταφείο 
για να κόβει δρόμο, αν και τρέμει από το φόβο του .

Καθώς περπατάει ακούει ένα "τικ – τακ ,τικ - τακ, 
τικ-τακ ".... πλησιάζει στο σημείο απ’ όπου προερχό-
ταν ο ήχος κατατρομαγμένος .. Βλέπει λοιπόν έναν 
τύπο να σκαλίζει κάτι πάνω σε μια ταφόπλακα ...

- Τι ...τι κάνετε εκεί ; του λέει με τρεμάμενη 
φωνή!

- Τι να σε πω ρε φιλαράκι ! Αυτοί οι βλάκες 
έγραψαν το όνομά μου λάθος!

Σήμερα μαγειρεύουμε κουνουπίδι κοκκινιστό, μια 
εύκολη συνταγή αλλά ταυτόχρονα τόσο υγιεινή 
και θρεπτική.

Συστατικά 
• 1 κιλό κουνουπίδι
• λάδι για το τηγάνισμα
• 4 κρεμμύδια ξερά τριμμένα
• 10 ντομάτες ξεφλουδισμένες και χοντροκομμένες
• 1 ποτηράκι ελαιόλαδο
• ζάχαρη -  κανέλα
• αλάτι - πιπέρι

Μέθοδος Εκτέλεσης 
• Αρχικά κόβουμε το άσπρο μέρος από το κουνου-

πίδι, το πλένουμε καλά και το αφήνουμε λίγο να 
στραγγίσει σε ένα σουρωτήρι.

• Βάζουμε στην φωτιά ένα τηγάνι με το λάδι και 
μόλις ζεσταθεί ρίχνουμε το κουνουπίδι. Το τηγα-
νίζουμε και το βάζουμε σε μια κατσαρόλα.

• Σε μια άλλη κατσαρόλα, βάζουμε το 1 ποτηράκι 

ελαιόλαδο, τα κρεμμύδια, το αλάτι, το πιπέρι, την 
κανέλα, την ζάχαρη και τις ντομάτες. Ανακατεύ-
ουμε καλά και αφήνουμε την σάλτσα να βράσει.

• Μόλις είναι σχεδόν έτοιμη, βάζουμε στην κατσα-
ρόλα το κουνουπίδι και το αφήνουμε να βράσει 
μέχρι να δέσει η σάλτσα με το κουνουπίδι.

• Αυτό ήταν, το αφήνουμε να κρυώσει και το σερ-
βίρουμε.

• Καλή μας όρεξη!

Συμβουλές
• Εάν θέλουμε μπορούμε να προσθέσουμε μέσα στην 

σάλτσα μας λίγες χοντροκομμένες πατατούλες για 
ένα ακόμα πιο χορταστικό αποτέλεσμα.

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Κουνουπίδι κοκκινιστό

 ΜΕΜΕS

Κάθετα

1. Το μεγαλύτερο από τα βιολιά.

2. Αλεξάνδρα βαφτίστηκε — Λέξη από φράση 

του Ηράκλειτου — Σπασμένη… έδρα.

3. Ο καρπός του κοκοφοίνικα — Γυναικείο όνο-

μα.

4. Παλιά βιβλιογραφική προσταγή — Πνοή 

ανέμου.

5. Αυστριακός συνθέτης και μαέστρος — Αρ-

χικά ανώτατων σχολών.

6. Μεγάλο ρήγμα της γης — Άνθρωπος εξαι-

ρετικά μικρόσωμος.

7. Γράμματα από τη… Βιέννη — … Φόντα: διά-

σημος ηθοποιός — Ελληνικό… 140.

8. Το μαλλί των προβάτων — Χημικό αλογό-

νο στοιχείο.

9. Χρήστος…: πρώην Πρόεδρος της Δημοκρα-

τίας.
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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:  09:50 - 21:05
ΤΡΙΤΗ: 11:40 - 21:15
ΤΕΤΑΡΤΗ: 09:50 - 21:10
ΠΕΜΠΤΗ: 11:40 - 21:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 12:25 - 21:15
ΣΑΒΒΑΤΟ: 11:40 - 20:15
ΚΥΡΙΑΚΗ: 12:35 - 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
Παπαδημητρίου 14 Μαΐου 8 ✆2551080077

ΦΕΡΕΣ 
Μαλάκης Ορφέως 2 ✆25550 24333

ΣΟΥΦΛΙ 
Ροκκά Βασ. Γεωργίου 88 ✆25540 24303

∆I∆YMOTEIXO
Τιάκας Κύρος 25ης Μαΐου 139 (έναντι Νο-
σοκομείου) ✆2553024010

ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α
Μαρασλής Απόστολος Κωνσταντινουπόλε-
ως 225 ✆2552029174

Έτσι θα εξαφανίσετε τη 
μούχλα από το πλυντήριο 
ρούχων!

Υπάρχει ένα αιθέριο 
έλαιο με το οποίο μπο-
ρείτε να εξαφανίσετε και 
πιο συγκεκριμένα να “σκο-
τώσετε” τη μούχλα από το 
πλυντήριο των ρούχων.

Το αιθέριο έλαιο για το 
οποίο σας μιλάμε είναι το 
αιθέριο έλαιο σκόρδου.

Πώς θα το κάνετε, σύμ-
φωνα με το spirossoulis.
com:

Ρίξτε το αιθέριο έλαιο 
απευθείας πάνω στο λά-
στιχο του πλυντηρίου που 
έχουν τη μούχλα. Αφήστε 
το να δράσει για μισή ώρα.

Αφού περάσει το μισά-
ωρο ψεκάστε με ένα μείγ-

μα από ξίδι και νερό. Αφήστε να δράσει 
για μια ώρα.

Έπειτα τρίψτε με μια καθαρή βαμβα-
κερή πετσέτα. Η μούχλα θα εξαφανιστεί.

Αν δεν έχει φύγει η μούχλα επαναλά-
βετε την ίδια διαδικασία

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

Θεόδωρος, Θοδωρής, 
Θεοδώρα, Δώρα, ,Ντόρα *
Πουλχερία, Πουλχερίνα

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

Οροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Καταφέρνεις σήμερα, αγαπητέ Κριέ, 
ακόμα και μέσα από έντονες δοκιμα-
σίες, να απολαύσεις την άνεση που 
χρειαζόσουν εδώ και καιρό, προκειμέ-
νου να διεκπεραιώσεις υποχρεώσεις, 
να τακτοποιήσεις διάφορες δουλειές 
που επείγουν

ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ Ταύρε, καταφέρνεις σήμερα 
και πετυχαίνεις μεγαλόπνοους στόχους 
και σημαντικούς σκοπούς, χωρίς καν 
να προσπαθήσεις ιδιαίτερα! Τραβάς 
εύκολα, όλα τα βλέμματα επάνω σου 
και αυτό σου δίνει επιπλέον λάμψη, 
σιγουριά για τον εαυτό σου, κέφι και 
αυτοεκτίμηση!

∆Ι∆ΥΜΟΣ
Σήμερα φίλε Δίδυμε, θα είσαι σαφώς 
πιο συναισθηματικός, ρομαντικός και 
ευαίσθητος, απ’ότι είσαι συνήθως! Θα 
καταφέρεις, να αναγνωρίσεις με συνεί-
δηση τις ψυχολογικές και συναισθη-
ματικές σου ανάγκες και να αφήσεις 
πίσω σου το τοξικό παρελθόν

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Σήμερα φίλε Καρκίνε, υποδέχεσαι μία 
ημέρα, αισιόδοξη, κεφάτη και ιδιαίτε-
ρα θετική! Είσαι κοινωνικά, περιζήτη-
τος, αγαπητός και δημοφιλής! Οι γύρω 
σου, θα είναι ζεστοί και καλοπροαίρε-
τοι μαζί σου, γεγονός που θα σε κάνει 
να ανακτήσεις αυτοπεποίθηση! 
 
ΛΕΩΝ
Φίλε Λέοντα, σήμερα θα έχεις έντο-
νη ανάγκη για σιγουριά και ασφάλεια 
στην ζωή και την καθημερινότητα σου! 
Είσαι αποδέκτης ουσιαστικού και φα-
νερού ενδιαφέροντος του περιγύρου 
σου και οι κινήσεις, όπως και οι δρά-
σεις σου, θα είναι η ανάδειξη των προ-
σόντων σου 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Σήμερα φίλε Παρθένε, με την Σελήνη 
στο δικό σου Ζώδιο και κάνεις τα πά-
ντα για να προβάλλεις τον εαυτό σου 
και την λάμψη σου! Εκμεταλλεύσου 
τον δυναμισμό και το θάρρος σου, 
σε κάθε σου δράση και κίνηση, χω-
ρίς να παρασύρεσαι σε υπερβολές 
 
ΖΥΓΟΣ
Σήμερα φίλε Ζυγέ, εντείνεται ο συναι-
σθηματισμός και η ευαισθησία σου, 
όπως και η ανάγκη σου για μόνιμη 
και ουσιαστική ηρεμία! Αναγνωρί-
ζεις τις επιθυμίες και κάνεις ωφέλι-
μα σχέδια και εποικοδομητικούς προ-
γραμματισμούς για το μέλλον σου!  
 
ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Ετοιμάσου σήμερα, φίλε Σκορπιέ, 
για κάποιες ξαφνικές, αλλά σίγου-
ρα ωφέλιμες αλλαγές στην καθημε-
ρινότητα σου! Οι κοινωνικές και οι 
φιλικές σου συναναστροφές χαρα-
κτηρίζονται από δυναμισμό, εξωστρέ-
φεια, κέφι και μπόλικο ενθουσιασμό! 
 
ΤΟΞΟΤΗΣ
Σήμερα αγαπητέ Τοξότη, καταφέρ-
νεις και πετυχαίνεις στόχου, όνειρα 
και σκοπούς, χάρη στις γρήγορες επι-
κοινωνιακές αντιδράσεις και κινήσεις 
σου! Επιπλέον, στις συνομιλίες σου, 
οι ανταποκρίσεις είναι ιδιαίτερα ώρι-
μες και αξιόλογες απαντήσεις σου!  
 
ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Σήμερα αγαπητέ Αιγόκερε, θα καταφέ-
ρεις με την ειλικρινή, έντιμη και άμε-
ση συμπεριφορά σου, να γίνεις πολύ 
περιζήτητος, αγαπητός και δημοφιλής 
στους κοινωνικούς σου κύκλους και 
στον περίγυρο σου!.
 
Υ∆ΡΟΧΟΟΣ
Θα έχεις σήμερα, αγαπητέ Υδροχόε, 
έντονα την ανάγκη για συναισθημα-
τική και ψυχολογική εκβάθυνση! Μην 
εκδηλώνεις τα συναισθήματα σου εύ-
κολα, όπως και τις επιθυμίες και τις 
ανάγκες σου! 

ΙΧΘΥΕΣ
Σήμερα, φίλε Ιχθύ, αποφασίζεις να 
αντιμετωπίσεις άτομα και καταστάσεις, 
με απόλυτη δικαιοσύνη, καθαρότητα, 
ειλικρίνεια, αλληλεγγύη και ανιδιοτέ-
λεια! Είναι η κατάλληλη ημέρα, η σημε-
ρινή, για να παραδεχθείς τα λάθη σου
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Με 3-1 σετ της Γαίας Δράμας επικρά-
τησε η Νίκη Αλεξανδρούπολης. Η ομά-
δα του Έβρου πήρε προβάδισμα με 2-0, 
αλλά οι γηπεδούχες μείωσαν στο σκορ. 
Τα κορίτσια του Σάκη Μουστακίδη δεν 
επέτρεψαν όμως να πάει το ματς σε τάι 
μπρέικ και πήραν ένα σημαντικό τρίπο-
ντο στην προσπάθεια που καταβάλουν 
να είναι στην πρώτη 3άδα που θα τους 
δώσει το εισιτήριο για την play off.
Στην τελευταία αγωνιστική θα κριθεί το 
αν η Νίκη θα είναι στα play off. Απένα-
ντι στον συμπολίτη Φοίνικα η Νίκη που 
έφτασε τους 19 βαθμούς προκρίνεται 
στα play off και με ήττα με 3-2. Ο Φοί-
νικας που έχει 16 βαθμούς θέλει νίκη με 
3-0, ενώ αν κερδίσει με 3-1 (όσο είχε 
επικρατήσει δηλαδή η Νίκη στον α’ γύρο) 
το ποιος θα βρεθεί στην τελική τριάδα 
θα κριθεί στους μεταξύ τους πόντους.
Η Νέα Γενεά που έχει 19 βαθμούς υπο-
δέχεται τον Ίκαρο Έδεσσας που σε αυ-
τή την αγωνιστική επικράτησε 3-0 άνευ 

αγώνα της Καβάλας που δεν κατέβηκε 
στο ματς λόγω κρουσμάτων κορονοϊού.

 Β’ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 13ης 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
Γαία Δράμας – ΓΣΓ Νίκη 1-3 (17-25, 
20-25, 25-23, 20-25)
Ελπίς –Νέα Γενεά 3-0 (25-11, 26-24, 
25-20)
ΑΟ Καβάλας –Ίκαρος Έδεσσας 0-3 (00-
25, 00-25, 00-25)
ΡΕΠΟ: Φοίνικας 

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΣΕ 13 
ΑΓΩΝΕΣ):
1. Ελπίς 33 (Νίκες 11-0, Σετ 33-3)
2. Νίκη 19 (Νίκες 6-5, Σετ 22-20)
3. Νέα Γενεά 19 (Νίκες 6-5, Σετ 24-17)
4. ΑΟ Καβάλας 17 (Νίκες 5-7, Σετ 22-
25)
5. Φοίνικας 16 (Νίκες 6-5, Σετ 21-20)
6. Ίκαρος Έδεσσας 13 (Νίκες 5-6, Σετ 

17-23)
7. Γαία Δράμας 0 (Νίκες 0-11, Σετ 2-33)

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
(14η, 19-20/2)
Νίκη– Φοίνικας 
Νέα Γενεά – Γαία Δράμας
Ίκαρος Έδεσσας – Ελπίς Αμπελοκήπων
ΡΕΠΟ: ΑΟ Καβάλας

Α2 Ανδρών Βόλεϊ: Τα 
αποτελέσματα της πρεμιέρας 
και η βαθμολογία στα play out

Με νίκες ξεκίνησαν τις υποχρεώσεις 
τους στα play out της Α2 ανδρών οι 
Εθνικός Αλεξανδρούπολης και Έβρος 
Σουφλίου.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Α2 Ανδρών – Β’ Ζώνη – Δ’ Όμιλος – 1η 
αγωνιστική
Πανοράματος – Ελπίς 1-3 (18 – 25, 25 
– 22, 15 – 25, 21 – 25)
Φθία Λαμίας – Έβρος Σουφλίου 1-3 (25 
– 20, 25 – 27, 20 – 25, 20 – 25)
Ίκαρος Έδεσσας – ΜΓΣ Εθνικός 1-3 (25 

– 21, 11 – 25, 22 – 25, 14 – 25)
Ρεπό: Πανηπειρωτικός

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Πανόραμα 18
2. Εθνικός Αλεξ/πολης 13
3. Πανηπειρωτικός 10
4. Ελπίδα Αμπελοκήπων 8
5. Έβρος Σουφλίου 6
6. ΑΠΣ Φθία 5
7. Ίκαρος Έδεσσας 3

Α2 γυναικών Βόλεϊ: Νίκη στη ∆ράμα η Νίκη, 
τα φώτα πλέον στο ντέρμπι με Φοίνικα!

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΤΗΣ 13ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ. ΣΤΗΝ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΘΑ ΚΡΙΘΕΙ 
ΤΟ ΑΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ PLAY OFF Η 
ΝΙΚΗ Η Ο ΣΥΜΠΟΛΙΤΗΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ   
       
Α2 Ανδρών Βόλεϊ: Τα αποτελέσματα της 
πρεμιέρας και η βαθμολογία στα play out

Το πρωτάθλημα Κ21 (Εφήβων) 
στην Ένωση Σωματείων Πετοσφαί-
ρισης Θράκης & Αν. Μακεδονίας κα-
τέκτησε και μαθηματικά ο Εθνικός.

Η ομάδα της Αλεξανδρούπολης 
που στην προηγούμενη αγωνιστική 
επικράτησε 3-0 (25-23, 25-18, 25-
16) εκτός έδρας του Άθλου, εκμε-
ταλλεύθηκε τη νίκη της ομάδας της 

Ορεστιάδας με 3-1  επί της ΑΕ Κο-
μοτηνής την Κυριακή και είναι πλέον 
και μαθηματικά πρωταθλητής ΑΜΘ.

Ο Εθνικός του Γιώργου Ανδρα-
βίζου, θα εκπροσωπήσει την Περι-
φέρεια μας στο Πανελλήνιο πρω-
τάθλημα.

Εθνικός: Κοντοστάθης, Σου-
σουρίδης, Κεσκίνης, Παπάζογλου, 
Γκοτσίδης, Μπαμπλής, Αλεξιάδης, 
Καραμανίδης, Μήλιας, Καλαϊτζής, 
Ηλιάδης, Σαλαμπάσης.

Η βαθμολογία:
1. Εθνικός Αλεξ/πολης 12
2. ΑΕ Κομοτηνής 8
3. Άθλος Ορεστιάδας 4
4. ΑΟ Ορεστιάδας 3

Τα παιδιά του Γιώργου 
Ανδραβίζου θα 
εκπροσωπήσουν την 
ΑΜΘ στο Πανελλήνιο 
πρωτάθλημα

Επεσε η αυλαία της 15ης αγω-
νιστικής στο ανδρικό πρωτάθλημα 
της ΕΚΑΣΑΜΑΘ.

Το παιχνίδι που ξεχώρισε ήταν 
αυτό ανάμεσα σε Αίαντα και Δημο-
κρίτειο στην Κομοτηνή. Το ημίχρονο 
ολοκληρώθηκε με 42-29 υπέρ του 
Αίαντα, αλλά το Δημοκρίτειο έκα-
νε την ανατροπή και πήρε τη νίκη 
με 71-64!

Η Αγία Βαρβάρα επικράτησε δύ-
σκολα στο καβαλιώτικο ντέρμπι με 
τον ΑΟΚ, ενώ η Ολυμπιάδα έφυγε 
εύκολα με τη νίκη από την έδρα της 
ΑΕ Κομοτηνής.

ΑΕ Κομοτηνής-Ολυμπιάδα 39-51
Νίκη για το αντρικό μας στη Κο-

μοτηνή απέναντι στην ΑΕΚ με 39-
51.Με συγκέντρωση στην άμυνα 
και σωστές επιλογές στην επίθε-
ση οι παίχτες του κόουτς Κανδύλη 
κατέκτησαν το ροζ φύλλο αγώνα.

ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 9-11,17-23,26-
34,39-51

ΑΕΚ(Κουκοβίνος Θ.):Κυμπάρης,Μ
πουλουγάρης,Ζαγκλής,Αγγειοπλάσ
της 3,Δαμίγος 13,Καλαμπόκας,Δα-
φτσής 8(1),Κυριακίδης,Ζαπαντιώτης 
9,Γαρυφαλλίδης,Κούγιας 6

Ο λ υ μ π ι ά δ α ( Κ α ν δ ύ λ η ς 
Γ.):Βεζυρτζής 5(1),Καζάκος,Ξαφέ-

νιας 13(3),Κελεπεκίδης 7(1),Ζιού-
της 9,Κατσίκας 11(3),Γερακόπουλος 
2,Βλουντάρτσικ 4

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
ΑΕ Κομοτηνής – Ολυμπιάδα 

Αλεξ/πολης 39-51
Αγία Βαρβάρα – ΑΟ Καβάλα 79-

75
Αίας Κομοτηνής – Δημοκρίτειο 

Κομοτηνής 64-71
Ρεπό: Εθνικός Αλεξ/πολης, Θύ-

ελλα Φερών

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Αγία Βαρβάρα  24(12-0)
2. Θύελλα Φερών   20(8-4) *
3. Δημοκρίτειο Κομοτηνής 18(7-6)
4. Αίας Κομοτηνής  17(5-7) *
5. Εθνικός Αλεξ/πολης 16(5-6)
6. ΑΟ Καβάλα   14(3-8) *
7. Ολυμπιάδα Αλεξ/πολης  13(3-8)*
8. ΑΕ Κομοτηνής  13(4-7)*
9. Ηρακλής Καβάλας  **
* Έχουν κάνει το ρεπό τους στον 
β’ γύρο
** Έχει μηδενιστεί και αποχωρήσει 
απο το πρωτάθλημα

ΑΕ Κομοτηνής, ΑΟ Καβάλα 
και ∆ημοκρίτειο ξεκίνησαν 

με -2 το πρωτάθλημα
Αυλαία α’  γύρου στην τελική φά-

ση του πρωταθλήματος Νεανίδων 
με νίκη Ολυμπιάδας

Με τους τρεις πρωτοπόρους να 
συνεχίζουν νικηφόρα διεξήχθη η 3η 
αγωνιστική της τελικής φάσης του 
πρωταθλήματος Νεανίδων, με τους 
Πάνθηρες να συνεχίζουν αήττητοι 
ενώ απο κοντά παραμένουν Ολυ-
μπιάδα και Ένωση Καβάλας.

Αναλυτικά:
Αστέρας Καβάλας – Πάνθηρες Κα-
βάλας      29-67
Πανσερραϊκός – Ολυμπιάδα Αλε-
ξανδρούπολης    35-60
Ε.Κ. Καβάλας – Ασπίδα Ξάνθης  61- 
46

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Πάνθηρες Καβάλας    14
2. Ολυμπιάδα Αλεξανδρούπολης    
12
3. ΕΚ Καβάλας    12
4. Αστέρας Καβάλας   10
5. Πανσερραϊκός       7
6. Ασπίδα Ξάνθης      6
Επόμενη αγωνιστική(19/2)
Πανσερραϊκός – Πάνθηρες Καβάλας
Ασπίδα Ξάνθης – Αστέρας Καβάλας
Ολυμπιάδα Αλεξανδρούπολης – ΕΚ 
Καβάλας

Μπάσκετ ΕΚΑΣΑΜΑΘ ανδρών: Νίκη 
της Ολυμπιάδας στην Κομοτηνή 
Αυλαία α’  γύρου στην τελική φάση του 
πρωταθλήματος Νεανίδων με νίκη Ολυμπιάδας

ΕΣΠΕΘΡ: Πρωταθλητής 
Εφήβων ο Εθνικός 
Αλεξανδρούπολης!


