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Τιμητικές βραβεύσεις 
σε γυναίκες του Έβρου 

Δύο εκδηλώσεις στην Αλεξανδρούπολη από τον Δήμο και τον 
Σύλλογο Κυριών και Δεσποινίδων αλλά και από την Περιφέρεια ΑΜΘ. 

Όλα τα ονόματα των γυναικών που βραβεύτηκαν

▶ 8, 9

Ένα «βουνό» 
προβλήματα για 

τους επαγγελματίες 
της ΑΜΘ

Σημαντικές 
καθυστερήσεις στη μη 
επιστρεπτέα και στην 
επιδότηση του 12%

▶ 7

Πλούσια 
κινηματογραφική 

εβδομάδα στα 
«Ηλύσια»

Ολο το πρόγραμμα 
των προβολών

▶ 13

Έρευνα της Kapa Research για το 
πολιτικό και κοινωνικό σκηνικό 

στον Έβρο και την ΑΜΘ

Ερωτήσεις για τον Περιφερειάρχη, τον Δήμαρχο της κάθε περιοχής, 
τον πόλεμο στην Ουκρανία, τη βάση των ΗΠΑ στην Αλεξανδρούπολη, 

ακόμη και για τη… χούντα! Για ποια πολιτικά πρόσωπα ζητείται η 
γνώμη των πολιτών ▶ 5

● Σε εξέλιξη, εν μέσω πα-
ραπόνων, τα έργα φυσικού 
αερίου στην Αλεξανδρού-
πολη

● Η Τροχαία έχει ήδη επι-
βάλει πρόστιμα στην κατα-
σκευάστρια εταιρεία

● Ο Δήμος ζητά καθημερι-
νά την αποκατάσταση των 
δρόμων. Τι δήλωσε στη 
ΓΝΩΜΗ ο πρόεδρος της 
Κοινότητας Γιάννης Ναϊτί-
δης

● Οδηγοί και επαγγελματί-
ες ταλαιπωρούνται καθημε-
ρινά από τις λακκούβες και 
τη σκόνη

● Αποκαλυπτικό το φω-
τορεπορτάζ της ΓΝΩΜΗΣ

 

Έξαρση των κλοπών Έξαρση των κλοπών 
αυτοκινήτων σε Ανατολική αυτοκινήτων σε Ανατολική 
Μακεδονία και Θράκη  Μακεδονία και Θράκη  

Έντονα καιρικά φαινόμενα Έντονα καιρικά φαινόμενα 
φέρνει ο “Φίλιππος” φέρνει ο “Φίλιππος” 
και στην Θράκη και στην Θράκη 

▶ 7“Πηγαίνουν στη Βουλγαρία 
με τα αυτοκίνητα για φθηνά 

καύσιμα και είδη”

Κραυγή αγωνίας από το μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 

Βενζινοπωλών

▶ 4

▶ 6 6

▶ 16

Τα έργα συνεχίζονται, 
μαζί και η ταλαιπωρία 
οδηγών και πολιτών



ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
www.gnomionline.gr

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
EΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (ΣΗΠΕ)

Είπαν

Η ΓΝΩΜΗ
10  ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1876
Ο Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπελ πραγ-
ματοποιεί την πρώτη τηλεφωνική 
κλήση παγκοσμίως. Καλεί από το 
σπίτι του στη Βοστόνη τον βοηθό 
του Γουότσον, που βρίσκεται στο 
υπόγειο του σπιτιού.

1896
Ο Χαρίλαος Βασιλάκος κερδίζει τον 
πρώτο σύγχρονο Μαραθώνιο, με 
3 ώρες και 18 λεπτά, κατά τη δι-
άρκεια των Α’ Πανελληνίων Αγώ-
νων Στίβου.

1905
Ξεσπάει η Κρητική Επανάσταση 
στο χωριό Θέρισος, με αρχηγό τον 
Ελευθέριο Βενιζέλο. Οι κινηματίες 
με υπόμνημά τους προς τις μεγά-
λες δυνάμεις ζητούν την Ένωση της 
Κρήτης με την Ελλάδα. Ο αγγλικός 
στόλος κατευθύνεται προς το νησί.

1923
Τραγικό ναυάγιο σημειώνεται στο 
Σαρωνικό. Το επίτακτο ναυαγοσω-
στικό «Αλέξανδρος Ζ» βυθίζεται 
κοντά στην Ψυττάλεια, με αποτέ-
λεσμα να πνιγούν περισσότεροι από 
150 αξιωματικοί και ναύτες.

1925
Ιδρύεται ο Ολυμπιακός Σύνδεσμος 
Φιλάθλων Πειραιώς από μέλη του 
Πειραϊκού Ποδοσφαιρικού Ομίλου 
και του Ομίλου Φιλάθλων Πειραι-
ώς.

2015
Την ομόθυμη στήριξη της Βουλής 
των Ελλήνων συγκεντρώνει η πρό-
ταση της προέδρου του Σώματος, 
Ζωής Κωνσταντοπούλου, για την 
επανασύσταση και αναβάθμιση της 
Διακομματικής Επιτροπής για τη 
διεκδίκηση των γερμανικών απο-
ζημιώσεων, την αποπληρωμή του 
κατοχικού δανείου και την επιστρο-
φή των κλεμμένων αρχαιολογικών 
θησαυρών.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1951
Δημήτρης Πιατάς, έλληνας ηθο-
ποιός.

ΘΑΝΑΤΟΙ
1970
Βασίλης Αυλωνίτης, έλληνας δη-
μοφιλής ηθοποιός.Υπήρξε από τα 
σημαντικότερα στελέχη του λεγό-
μενου ελαφρού θεάτρου και από 
τους κορυφαίους «τυπίστες» της 
ελληνικής σκηνής. (Γεν. 1/1/1904)

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
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efimerida-gnomi@hotmail.com
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
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∆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
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«Απότομη προσγείωση» για τη Ryanair στην 
Αλεξανδρούπολη

Η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους, Ryanair, 
ακύρωσε τις πτήσεις της από Φρανκφούρτη για Αλε-
ξανδρούπολη, γεγονός που προκάλεσε «αναταράξεις» 
για τις ευθύνες μεταξύ ξενοδόχων και αυτοδιοίκησης 
για έλλειμμα στη συνδιαφήμιση. 

Η είδηση έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία, προκαλώ-
ντας μεγάλη αναστάτωση, κυρίως στους ξενοδόχους 
της περιοχής, οι οποίοι είναι αναγκασμένοι να ακυρώ-
σουν τις κρατήσεις που είχαν γίνει από επιβάτες της εν 
λόγω πτήσης το προηγούμενο διάστημα. 

Επαγγελματίες και φορείς που ήλπιζαν σε μία αύ-
ξηση της τουριστικής κίνησης κι επομένως και του τζί-
ρου τους, δηλώνουν αγανακτισμένοι για το γεγονός ότι 
χάθηκε άλλη μία αναπτυξιακή ευκαιρία για τον τόπο. 
Καταγγέλλουν ότι οι αρμόδιοι τοπικοί φορείς της αυ-
τοδιοίκησης άφησαν την εταιρεία «ξεκρέμαστη», όταν 
ο στόχος ήταν να υπάρξει μία προσπάθεια συνδιαφή-
μισης, τόσο από την εταιρεία (όπως και έγινε) όσο και 
από τον ίδιο τον προορισμό. 

10
ΜΑΡ
2012

5
4
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Το δικό τους μήνυμα για την Ημέρα της Γυναίκας έστειλαν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί 
του 1ου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης με  αυτόν τον πρωτότυπο τρόπο.

Εκτιμώ ότι η τιμή της βενζί-
νης θα φτάσει στα 2,5 ευρώ 
το λίτρο μέχρι το τέλος της 
εβδομάδας … Στην περίπτω-
ση που υπάρξει μείωση στα 
καύσιμα, θα φανεί αμέσως 
στις τιμές των πρατηρίων 
βενζίνης..

Γ. ΑΣΜΑΤΟΓΛΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 
ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ

Είπαν

Η χώρα μας έχει ανοίξει την 
αγκαλιά της στους πρόσφυ-
γες. Έχουν ετοιμαστεί τάξεις 
υποδοχής, απλοποιήθηκαν οι 
διαδικασίες εγγραφής, ενώ 
σε συνεργασία με τη UNICEF 
επιλύονται και θέματα διερ-
μηνείας.

Ν. ΚΕΡΑΜΕΩΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Photo   Shoot

Μικρογνωμικά

Κατά παντός υπευθύνου στρέφεται 
η μήνυση που κατέθεσαν, από κοινού, οι 
παρατάξεις της κας. Γκουγκουσκίδου, του 
κ. Παπανδρέου και του κ. Καζαλτζή, για 
την υπόθεση των «χαμένων» οχημάτων 
του δήμου Ορεστιάδας, αναφέρει η ΕΡΤ 
Ορεστιάδας. Για την ίδια 
υπόθεση, μήνυση έχει κα-
ταθέσει και ο δήμος, όπως 
είχε αποκαλύψει την 1η 
Φεβρουαρίου ο αρμόδι-
ος αντιδήμαρχος, Γιώργος 
Καραγιάννης, αναφέρο-
ντας σε συνεδρίαση του 
δημοτικού συμβουλίου 
ότι η μήνυση είναι «κατά 
αγνώστων, για την κλο-
πή 15 παλαιών οχημάτων 
του δήμου». Το θέμα με 
τα «χαμένα» οχήματα έχει 
τεθεί επανειλημμένα από 
συμβούλους παρατάξεων 

του δημοτικού συμβουλίου Ορεστιάδας, 
οι οποίοι ζητούν εξηγήσεις για τον χρόνο 
και τις συνθήκες υπό τις οποίες τα συγκε-
κριμένα οχήματα εξαφανίστηκαν. 

Γ.Π.

Αναταραχή με μηνύσεις 
από παρατάξεις στην Ορεστιάδα

Περασμένα μεγαλεία

Αλίμονό μας
«Πρόκειται για μια πρωτοφανή περί-

πτωση στην ιστορία της πυρηνικής ενέρ-
γειας: ένα κράτος στο οποίο λειτουργούν 
15 πυρηνικοί αντιδραστήρες να βρίσκε-
ται εν μέσω ενός κανονικού πολέμου» 
ανέφερε στην DW o Σάουν Μπέρνι, ει-
δικός σε θέματα πυρηνικής ενέργειας 
στην Greenpeace Ανατολικής Ασίας. To 
εργοστάσιο της Ζαπορίζια στη νότια Ου-
κρανία περιλαμβάνει έξι αντιδραστήρες 
και παράγει περίπου το ένα τέταρτο της 
συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώ-
ρα. Προς το παρόν σε λειτουργία βρίσκε-
ται μόνο ένας πυρηνικός αντιδραστήρας.

Μάλιστα όπως εξηγεί, ενώ πολλοί πυ-
ρηνικοί σταθμοί ενέργειας στην πρώην 
Σοβιετική Ένωση είχαν κατασκευαστεί 
υπό του εδάφους, στην Ουκρανία είναι 
όλοι υπέργειοι. 

Τα σενάρια προκαλούν τρόμο. Οι αντι-
δραστήρες που βρίσκονται σε λειτουργία 
είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι σε περίπτωση 
διακοπής του δικτύου ηλεκτρικής ενέρ-
γειας κατά τη διάρκεια ενός πολέμου. 
Εάν η τροφοδοσία ενός πυρηνικού σταθ-
μού με ρεύμα καταστεί αδύνατη λόγω 
σφοδρού βομβαρδισμού, αυτό θα μπο-
ρούσε να απενεργοποιήσει την ψύξη του 
αντιδραστήρα. Σε ένα χειρότερο σενά-

Αναπολούμε τα παλιά μεταδικτατορικά 
Δημοτικά Συμβούλια της πόλης, οι συνεδρι-
άσεις των οποίων ήταν πεδία διαλόγου για 
την εξεύρεση των βέλτιστων αποφάσεων 
για το καλό της πόλης και των Δημοτών. 
Και κυρίως υπόδειγμα Δημοκρατικής λει-
τουργίας συλλογικού οργάνου. Σήμερα το 
σημαντικό αυτό θεσμικό τοπικό συλλογικό 
όργανο, αντί να αποτελεί εκφραστής της 

τοπικής δημοκρατίας, του πλουραλισμού, 
της συνεννόησης, του διαλόγου και της 
χάραξης της πολιτικής υπέρ της τοπικής 
κοινωνίας και της μελλοντικής πορείας 
του τόπου, έχει μετατραπεί σε αρένα κα-
νιβαλισμού και χυδαιότητας, σε πεδίο αυ-
τοεξευτελισμού και ακραίας τοξικότητας.

Θοδ. Ορδουμποζάνης 

ριο θα μπορούσε να οδηγήσει σε κατάρ-
ρευση του όλου συστήματος, όπως στη 
Φουκουσίμα της Ιαπωνίας, συνοδευόμε-
νη από «μαζική έκλυση ραδιενέργειας».

Κ.Η.

Νοσταλγία
Μακρινές και αγαπημένες οι εποχές 

που δεν μπορούσαμε να μετακινηθού-
με ούτε μέχρι την Κομοτηνή λόγω του 
κορωνοϊού. Πού να φανταζόμαστε τότε 
ότι η τιμή των καυσίμων θα έφτανε στα 

επίπεδα που είναι σήμερα, για να μην 
υπολογίσουμε και τους υπέρογκους λο-
γαριασμούς ρεύματος που είναι σε εκ-
κρεμότητα για πληρωμή. Με αυτά τα 
δεδομένα, το Greek summer δεν πρό-
κειται να μας σώσει ούτε φέτος. Και οι 
ξένοι επισκέπτες θα είναι λιγότεροι, ενώ 
και οι Έλληνες θα έχουν τον… ακούνητο 
με τέτοια ακρίβεια. Εκτός, κι αν… βάλει 
ο θεός το χέρι του, όπως ελπίζουν οι 
κυβερνώντες

Κ.Η. 
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Κραυγή αγωνίας από το μέ-
λος του Διοικητικού Συμβου-
λίου της ΠΟΠΕΚ, που είναι το 
πανελλήνιο συλλογικό όργανο 
των Ελλήνων Βενζινοπωλών, 
Γιώργο Τζαμπαζλή, για μείωση 
του φόρου στα καύσιμα.

Σύμφωνα με τον κ. Τζα-
μπαζλή, που μίλησε στο περι-
φερειακό πρόγραμμα της ΕΡΤ 
ΑΜ-Θ, η βενζίνη έχει ξεπεράσει 
τα 2 ευρώ το λίτρο και μέχρι 
την Παρασκευή θα φτάσει στα 
2,50 ευρώ.

«Όλοι οι καταναλωτές φεύ-
γουν και γεμίζουν τα ρεζερ-
βουάρ των αυτοκινήτων τους 
στην Βουλγαρία, καθώς εκεί 
η τιμή της βενζίνης είναι πολύ 
πιο κάτω. Δεν κατακρίνω τους 
ανθρώπους. Το κάνουν γιατί 
προφανώς δεν βγαίνουν οι-
κονομικά. Μαζί με τα καύσιμα 

βέβαια προμηθεύονται και άλ-
λα είδη από τα εκεί σημεία πώ-
λησης, που επίσης είναι πιο χα-
μηλές οι τιμές. Ο κλάδος μας, 
των βενζινοπωλών και όχι μό-
νο, θα διαλυθεί, καθώς οι πε-
λάτες μας έχουν φύγει. Η διά-
λυση θα φτάσει και σε άλλους 
τομείς και το αποτέλεσμα θα 
είναι η κατάρρευση και η διά-
λυση της αγοράς γενικότερα.

Θα πρέπει άμεσα η κυβέρ-
νηση να μειώσει το φόρο στα 
καύσιμα, προκειμένου να μην 
πέσει άλλο η κατανάλωση. 
Αυτή τη στιγμή στην τιμή της 
βενζίνης το 1,80 είναι φόρος 
συν ΦΠΑ. Ζητάμε η τιμή να 
πάει εκεί κοντά στο 1,50, 1,60 
το λίτρο. Αν πέσει και άλλο η 
κατανάλωση, θα πάψει και η 
κυβέρνηση να εισπράττει και 
έτσι δεν θα μπορεί να υπολο-

γίζει στα έσοδα για την στήρι-
ξη των ευάλωτων κοινωνικών 
ομάδων. Θα πρέπει να σταμα-
τήσει ο κατήφορος, να βρεθεί 
μια λύση ισορροπίας, για να 
μην καταρρεύσουμε όλοι μαζί», 
τόνισε ο κ. Τζαμπαζλής.

Πρόσθεσε, πως επανειλημ-
μένως η Πανελλήνια Ομοσπον-
δία Βενζινοπωλών Ελλάδος, 
έχει μεταφέρει αυτές τις δυσοί-

ωνες προοπτικές στην κυβέρ-
νηση, αλλά δυστυχώς δεν ει-
σακούεται. Να σημειωθεί πως 
σε πολλές χώρες ο φόρος στα 
καύσιμα έχει μειωθεί, ωστό-
σο, αυτό όπως αντιτείνει η κυ-
βέρνηση, λόγω του ισχύοντος 
φορολογικού συστήματος δεν 
μπορεί να γίνει…

«Είμαστε η 4η ακριβότερη 
χώρα στα καύσιμα, με τον πιο 

χαμηλό μισθό όμως. Δεν συ-
γκρινόμαστε με την Ιταλία και 
την Γαλλία. Πόσο θα αντέξου-
με; Ειδικά εδώ η περιοχή της 
Θράκης και της Ροδόπης ακό-
μη περισσότερο, στερούνται 
υποδομών που θα μπορούσαν 
να φέρουν έσοδα από τον του-
ρισμό. Μια περιοχή στεγνή από 
το ρευστό των τουριστών, το 
κύμα φτωχοποίησης τη δέρνει 

ακόμα πιο έντονα. Ας κινητο-
ποιηθούν οι τοπικοί παράγο-
ντες της Αυτοδιοίκησης αλλά 
και οι Βουλευτές κυβερνητι-
κοί και μη, για να ακούσει την 
κραυγή αγωνίας μας η κυβέρ-
νηση η οποία μέχρι στιγμής δεν 
κάνει τίποτα», τόνισε καταλή-
γοντας ο κ. Τζαμπαζλής.
Ερτ Κομοτηνής 

“Πηγαίνουν στη Βουλγαρία με τα 
αυτοκίνητα για φθηνά καύσιμα και είδη”

ΚΡΑΥΓΉ ΑΓΩΝΊΑΣ ΑΠΌ ΤΌ 
ΜΈΛΌΣ ΤΌΥ ΔΊΌΊΚΉΤΊΚΌΥ 
ΣΥΜΒΌΥΛΊΌΥ ΤΉΣ ΠΑΝΈΛΛΉΝΊΑΣ 
ΌΜΌΣΠΌΝΔΊΑΣ ΒΈΝΖΊΝΌΠΩΛΩΝ     
                               
Ζητά μείωση του φόρου στα καύσιμα, 
πριν να είναι πολύ αργά. «Η ΠΟΠΕΚ έχει 
μεταφέρει τις δυσοίωνες προοπτικές 
στην κυβέρνηση, αλλά δυστυχώς δεν 
εισακούεται»

Να προχωρήσει άμεσα ο συμψη-
φισμός οφειλών των επιχειρήσεων 
της ΑΜΘ με τις χρηματοδοτήσεις 
του εργοδοτικού κόστους 12%

Με αφορμή επιστολή διαμαρτυ-
ρίας του Δικτύου Συνδέσμων Βιο-
τεχνιών και Βιομηχανιών Π.Α.ΜΑ.Θ. 

στην οποία γίνεται λόγος για “με-
γάλη καθυστέρηση στον συμψηφι-
σμό του 12%” και για “πολλαπλά 
προβλήματα που προκαλεί αυτή η 
καθυστέρηση στις επιχειρήσεις”, 
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. κατέ-
θεσαν στη Βουλή κοινή αναφορά 
προς τους Υπουργούς Εργασίας & 
Κοινωνικών Υποθέσεων, Οικονο-
μικών και Ανάπτυξης & Επενδύ-
σεων, ζητώντας να προχωρήσει ο 
συμψηφισμός των οφειλών με τις 
χρηματοδοτήσεις του εργοδοτικού 
κόστους 12%.

Το αίτημα των 
βιομηχάνων της ΑΜΘ 
καταθέτει στη Βουλή ο 
ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ

Η Ιερά Μητρόπολις Αλεξανδρου-
πόλεως ενημερώνει ότι για την εξυπη-
ρέτηση των πιστών και την ασφάλεια 
όλων μας, η λαοφιλής Ακολουθία των 

Χαιρετισμών στην Αλεξανδρούπολη 
θα τελείται κάθε Παρασκευή κατά τις 
κάτωθι ώρες:

1. Στην Αλεξανδρούπολη θα τε-
λούνται:

• α) Στις 5.00’ μ.μ. στους Ι.Ν. Αγί-
ου Ελευθερίου και Αγίου Νεκταρίου.

• β) Στις 6.30’ μ.μ. στους Ι.Ν. Αγίου 
Ανδρέου, Αγίας Αικατερίνης και Πα-
ναγίας Στρατήγισσας.

• γ) Στις 7.00’ μ.μ. στον Μητρο-

πολιτικό Ναό και στους Ι.Ν. Αγίου 
Ελευθερίου, Αγίας Κυριακής, Με-
ταμορφώσεως Σωτήρος, Αγίου Νε-
κταρίου, Αγίου Βασιλείου και Αγίων 
Αναργύρων.

• δ) Στις 8.30’ μ.μ. στον Ι.Ν. Μετα-
μορφώσεως Σωτήρος.

• ε) Στις 9.00’ μ.μ. στον Μητρο-
πολιτικό Ναό και στον Ι.Ν. Αγίας Κυ-
ριακής.

Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης: 
Πρόγραμμα Ακολουθίας Χαιρετισμών
Πέντε ακολουθίες σε 
διαφορετικές ώρες 
για την αποφυγή 
συνωστισμού

«Συμψηφισμός οφειλών 
των επιχειρήσεων 
με το 12% του 
εργοδοτικού κόστους»
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Της Κικής Ηπειρώτου
Μία ακόμη διαδικτυακή έρευνα, η 

οποία προωθείται κυρίως μέσα από τα 
social media, κυκλοφορεί τον τελευ-
ταίο καιρό και εμφανίζεται ως χορη-
γούμενη σε κατοίκους της Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης. Οι συμμετέ-
χοντες καλούνται να καταθέσουν τη 
γνώμη τους για τον Περιφερειάρχη 
Χρήστο Μέτιο, τον Δήμαρχο της πε-
ριοχής από την οποία προέρχονται, 
τους εν ενεργεία βουλευτές, αλλά και 
όσους προαλείφονται για τις επόμενες 
εκλογές. Επιπλέον, τίθενται ερωτήμα-
τα για τον πόλεμο στην Ουκρανία, τη 

χούντα των Συνταγματαρχών, αλλά 
και την πρόθεση ψήφου στις εθνικές 
εκλογές, όποτε κι αν αυτές γίνουν.

Αφού συμπληρωθούν κάποια βασι-
κά στοιχεία, όπως φύλο, ηλικία, νομός 
προέλευσης, οι συμμετέχοντες στην 
έρευνα καλούνται να εκφράσουν την 
άποψή τους για τον Περιφερειάρχη, 
τον Δήμαρχο, τους βουλευτές Δη-
μοσχάκη, Δερμεντζόπουλο, Κελέτση, 
Γκαρά, αλλά και τους πρώην υποψή-
φιους με τον ΣΥΡΙΖΑ Μαλτέζο, Τσο-
λακίδη, ενώ στη λίστα φιγουράρει και 
το όνομα του Παναγιώτη Ζαπάρτα, ο 
οποίος φημολογείται πως ίσως είναι 

υποψήφιος με το ΚΙΝΑΛ.
Επιπλέον, υπάρχει ερώτημα ανα-

φορικά με την πολιτική τοποθέτηση 
του κάθε συμμετέχοντα, με επιλο-
γές από άκρα δεξιά ως άκρα αρι-
στερά, ενώ ζητείται η γνώμη για 
τους πολιτικούς αρχηγούς, καθώς 
και η πρόθεση ψήφου στις επόμε-
νες εκλογές.

Αναφορικά με τον πόλεμο στην 
Ουκρανία, υπάρχει η ερώτηση: «Στο 
ζήτημα που έχει προκύψει με την 
Ουκρανία, εσείς με ποιο στρατόπε-
δο θα λέγατε πως είστε πιο κοντά;» 
με επιλογές: Με τη Ρωσία, Με τη 

Δύση (ΝΑΤΟ, ΗΠΑ, ΕΕ), Δεν έχω 
καταλήξει ακόμη. Επίσης, υπάρχουν 
ερωτήματα αναφορικά με ποια χώ-
ρα ή θεσμό αισθάνεται ο πολίτης 
πιο κοντά, μεταξύ Ρωσίας, Σερβίας, 
Γερμανίας, Γαλλίας, Στρατού, Αγίου 
Όρους, Εκκλησίας κτλ

Εντύπωση προκαλεί το ερώτημα 
«Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η χούντα 
των Συνταγματαρχών στην Ελλάδα 
από το 1967 έως και το 1974 εί-
χε και οφέλη για τη χώρα μας. Εσείς 
συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την άπο-
ψη αυτή;» 

Τέλος, ξεχωριστό τοπικό ενδιαφέ-

ρον έχει το ερώτημα, και φυσικά πε-
ρισσότερο οι απαντήσεις των πολι-
τών στο ερώτημα: «Μετά τη βάση της 
Σούδας δημιουργείται μεγάλη Αμερι-

κανική βάση στην Αλεξανδρούπολη. 
Κατά τη γνώμη σας, αυτό είναι θετικό 
ή αρνητικό για τη Θράκη;»

Αναμένουμε για να δούμε εάν τα 

αποτελέσματα της συγκεκριμένης δη-
μοσκόπησης θα δημοσιοποιηθούν ή 
αν είναι μία έρευνα ιδιωτικής φύσε-
ως… 

Έρευνα της Kapa Research για 
το πολιτικό και κοινωνικό σκηνικό 
στον Έβρο και την ΑΜΘ

ΈΡΩΤΉΣΈΊΣ ΓΊΑ ΤΌΝ ΠΈΡΊΦΈΡΈΊΑΡΧΉ, 
ΤΌΝ ΔΉΜΑΡΧΌ ΤΉΣ ΚΑΘΈ ΠΈΡΊΌΧΉΣ, 
ΤΌΝ ΠΌΛΈΜΌ ΣΤΉΝ ΌΥΚΡΑΝΊΑ, ΤΉ ΒΑΣΉ 
ΤΩΝ ΉΠΑ ΣΤΉΝ ΑΛΈΞΑΝΔΡΌΥΠΌΛΉ,  
ΑΚΌΜΉ ΚΑΊ ΓΊΑ ΤΉ… ΧΌΥΝΤΑ!   
                               
Για ποια πολιτικά πρόσωπα ζητείται 
η γνώμη των πολιτών

Την Πέμπτη 10 Μαρτίου ο Γραμμα-
τέας της Πολιτικής Επιτροπής Παύλος 
Μαρινάκης και ο Αναπ. Γραμματέας – 
Γραμματέας Οργανωτικού και Διευθυ-
ντής του Γραφείου Προέδρου Στέλιος 
Κονταδάκης μαζί με τα στελέχη της 
ΔΕΕΠ Έβρου θα επισκεφθούν σημα-
ντικά έργα που συμβολίζουν την ανά-
πτυξη και την ασφάλεια της περιοχής 
στέλνοντας το μήνυμα ότι η κυβέρνη-
ση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει προ-
τεραιότητα τον Έβρο και την Θράκη. 

Στο πλαίσιο της επίσκεψης αυτής 
καλούνται τα τοπικά Μ.Μ.Ε. σε συνέ-
ντευξη τύπου το απόγευμα της Πέ-
μπτης 10/3 και ώρα 18:00 στα γρα-
φεία της ΔΕΕΠ Έβρου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
Π.Ε. & ΑΝΑΠ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
Π.Ε.

ΠΕΜΠΤΗ 10/03/2022
11:15 Οργανισμός Λιμένος Αλε-

ξανδρούπολης
12.15 Μονάδας Επεξεργασίας 

Απορριμμάτων Αλεξανδρούπολης.
13:15 Εργοτάξιο Ανατολικού Πε-

ριφερειακού 
14.15 Επίσκεψη σε σημείο του 

αποτρεπτικού εμποδίου «Φράχτης» 
(Πόρος Φερών)

16:30 Συνάντηση με Δήμαρχο Σου-
φλίου Παναγιώτη Καλακίκο και στη 
συνέχεια με τις ΔΗΜΤΟ  Σουφλίου, 
Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας (Σου-
φλί)

18:00  Επίσκεψη στα Γραφεία της 
ΔΕΕΠ Έβρου και δηλώσεις σε Τοπικά 
ΜΜΕ (Κύπρου 5)

18:30 Επίσκεψη στον Αντιπεριφε-
ρειάρχη Έβρου κ. Δημήτρη Πέτροβιτς 
(Νομαρχείο)

19:00 Συνάντηση και συζήτηση με 
στελέχη ΔΕΕΠ & ΟΝΝΕΔ ΕΒΡΟΥ

Στον Έβρο σήμερα 
ο Γραμματέας της Ν∆ Π. Μαρινάκης

Περιοδεία σε φορείς 
και έργα

Μία ακόμη διαδικτυακή έρευνα, η οποία 
προωθείται κυρίως μέσα από τα social 

media, κυκλοφορεί τον τελευταίο καιρό 
και εμφανίζεται σε κατοίκους της Αν. 

Μακεδονίας και Θράκης
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Οι κλοπές αυτοκινήτων 
αποτελούν ένα φαινόμενο μά-
στιγα για τη χώρα μας. Καθη-
μερινά δεκάδες ιδιοκτήτες χά-
νουν τα αυτοκίνητά τους, ενώ 
παράλληλα πολλά κλεμμένα 
αυτοκίνητα επανακυκλοφο-
ρούν με παραποιημένα στοι-
χεία για να μην είναι εύκολος 
ο εντοπισμός τους. Την ίδια 
στιγμή, πολλές από τις μάντρες 
με μεταχειρισμένα ανταλλακτι-
κά, δίνουν προς πώληση εξαρ-
τήματα από αυτοκίνητα που 
έχουν κλαπεί από τους ιδιοκτή-
τες τους. Η έρευνα που πραγ-
ματοποίησε το Pricefox.gr, η 
ελληνική startup που προσφέ-
ρει online σύγκριση σε τιμές 
και καλύψεις για ασφάλεια 
αυτοκινήτου online, παρουσι-
άζει στατιστικά στοιχεία από 
την statista για τις κλοπές των 
αυτοκινήτων στη χώρα μας, 
σε συνδυασμό με την εγχώ-
ρια αναλυτική αναφορά της 
Ελληνικής Αστυνομίας για τις 
κλοπές Ι.Χ ανά Γενική Περιφε-
ρειακή Αστυνομική Διεύθυνση.

Θλιβερή διάκριση για την 
Ελλάδα στην Ευρώπη

Η Eurostat δημοσίευσε το 
2019 στοιχεία που δείχνουν 
τον αριθμό των κλοπών αυτο-
κινήτων σε ολόκληρη την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση μεταξύ 2015 
και 2017. Στο σύνολο κατα-
γράφηκαν 697.000 κλοπές 
οχημάτων ετησίως. Η Ελλάδα 
διακρίθηκε στην δεύτερη θέση 
με 269 κλοπές αυτοκινήτων 
ανά 100.000 κατοίκους.

 
Μάλιστα το 2019 δημο-

σιεύτηκε μια ακόμα στατιστι-
κή μελέτη, δείχνοντας πως η 
Ελλάδα συνέχισε να λαμβά-
νει αρνητικές διακρίσεις δια-
τηρώντας σε παγκόσμια αυτή 
την φορά κλίμακα την 5η θέση 
με 227 κλοπές ανά 100.000 
κατοίκους.

 
Τι λένε τα στατιστικά 

νούμερα της Ελλάδας για 
τα περιστατικά κλοπών

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία 
για τις κλοπές αυτοκινήτων, 
τα οποία έχουν δοθεί στην δη-
μοσιότητα είναι τα στατιστικά 
στοιχεία για την εγκληματικό-
τητα του 2019 από το Υπουρ-
γείο Προστασίας του Πολίτη. 
Σύμφωνα με το Δελτίου Τύ-
που του 2020 της Ελληνικής 
Αστυνομίας, τελέστηκαν στην 
επικράτεια το 2019 21.769 δι-
αρρήξεις αυτοκινήτων. Μάλι-
στα τα νούμερα δείχνουν ότι 
αυξήθηκαν κατά 3.262 σε σχέ-
ση με το 2018 που ήταν μόλις 
18.507. Ως προς τις κλοπές 
των αυτοκινήτων σημειώνεται 
μείωση σε σχέση με το 2018 
κατά 2.399, καθώς το 2019 
τελέστηκαν 21.570 κλοπές 
ενώ το 2018 σημειώθηκαν 
23.969.

Πιο συγκεκριμένα όπως δεί-
χνει και το παρακάτω γράφη-
μα, σε Ανατολική Μακεδονία 
και Θράκη το 2019 τελέστηκαν 
98 διαρρήξεις αυτοκινήτων και 
κλάπηκαν 230 οχήματα.

 
Πώς κλέβουν τα οχήματα

Οι κακοποιοί εκμεταλλευό-
μενοι το γεγονός ότι οι πολί-
τες μένουν αρκετές ώρες σπί-
τι λόγω κορονοϊού, κλέβουν 
οχήματα χωρίς να φοβούνται 
ότι θα γίνουν αντιληπτοί. Τα 
περιστατικά κλοπών αυτοκι-
νήτων γίνονται είτε με τον πα-
ραδοσιακό τρόπο, δηλαδή την 
τυπική παραβίαση του οχήμα-
τος με μηχανικά μέσα, είτε μέ-
σω σύγχρονης μεθοδολογίας, 
αξιοποιώντας το  γνωστό ως 
‘’κλειδί αντίγραφο’’. Αυτό επι-
τυγχάνεται εφόσον ο κακοποι-
ός αντιγράφει το πρωτότυπο 
κλειδί του ιδιοκτήτη, είτε εί-
ναι ηλεκτρονικό είτε παραδο-
σιακό και στη συνέχεια όταν ο 
οδηγός απουσιάζει παραβιάζει 
με άνεση και χωρίς ανησυχη-
τικούς θορύβους το όχημα. Ο 
πιο εξελιγμένος και σύνηθες 

τρόπος να κλαπεί ένα αμάξι 
είναι μέσα από το επονομαζό-
μενο ‘’κλώνο κλειδί’’. Αυτό το 
κλειδί εκπέμπει μια συχνότητα 
και όταν ο οδηγός πλησιάζει 
στο αυτοκίνητο, τότε το όχη-
μα ξεκλειδώνεται και εκτρέπει 
την συχνότητα αυτή! Το κλειδί 
κλώνος χρησιμοποιείται στα 
πιο νέα μοντέλα αυτοκινήτων, 
όπου οι οδηγοί πλησιάζοντας 
το όχημα το ξεκλειδώνουν, μέ-
σω των αισθητήρων που εκπέ-
μπουν τα κλειδιά τους ακόμα 
και αυτά βρίσκονται στην τσέ-
πη τους (keyless entry αυτο-
κίνητα).

Τα μοντέλα που 
προτιμούν οι κλέφτες

Σύμφωνα με πραγματογνώ-
μονες σε ειδικό ντοκιμαντέρ 
για κλοπές αυτοκινήτων που 
πρόβαλε η ΕΡΤ το 2021, στην 
Ελλάδα πρώτο σε κλοπές την 
τελευταία δεκαετία είναι το 
Toyota Yaris και ένα από τα 
μοντέλα που βρίσκονται πρώτα 
στη λίστα των κλεφτών είναι 
τα Mini cooper. Παραβιάζο-
ντας την κλειδαριά, μηδενίζουν 
τον εγκέφαλο του οχήματος 
και φεύγουν ανενόχλητοι χω-
ρίς να γίνουν αντιληπτοί. Βα-

σικό κίνητρο στην επιλογή των 
κλεφτών, είναι πόσο εύκολα 
μπορούν να το ξανά πουλή-
σουν, κάνοντας επιφανειακές 
αλλαγές πάνω του. Όσο πιο 
εμπορικό είναι ένα όχημα και 
επιθυμητό από το αγοραστι-
κό κοινό, τόσο πιο περιζήτη-
το γίνεται στα κυκλώματα των 
κλεφτών. Ένα επίσης από τα 
πιο αγαπημένα αυτοκίνητα που 
προτιμούν οι ληστές, είναι τα 
Smart που έχουν κατασκευα-
στεί πριν το 2014 καθώς τα 
εξαρτήματά τους είναι πιο συ-
νηθισμένα και εύκολα να που-
ληθούν. Μάλιστα επειδή μπο-

ρούν εύκολα να ‘’σηκωθούν’’ 
τα φορτώνουν σε άλλα οχήμα-
τα όπως φορτηγά και τα που-
λάνε ξανά με χαρτιά από τρα-
καρισμένα Smart.

Συστήματα και τρόποι 
προστασίας του 
αυτοκινήτου

Αν και στο παρελθόν ο νού-
μερο ένα τρόπος να προστατέ-
ψει κανείς το όχημα του ήταν η 
τοποθέτηση συναγερμού, πλέ-
ον είναι τόσο διαδεδομένος 
σε βαθμό που οι περισσότεροι 
άνθρωποι συνήθως αγνοούν 
τον ήχο του. Με τον συναγερ-
μό να φαίνεται ανεπαρκής για 
προστασία των οχημάτων δη-
μιουργήθηκαν πιο  σύγχρονοι 
τρόποι με άλλοτε απλές και 
άλλοτε σύνθετες τεχνολογι-
κές λύσεις. Μία από αυτές εί-
ναι και οι δορυφορικές μονά-
δες GPS, που τοποθετούνται 
σε συγκεκριμένα σημεία μέσα 
στο όχημα.

 Οι μονάδες αυτές λειτουρ-
γούν ως σύστημα εντοπισμού 
του οχήματος και ο ιδιοκτήτης 
μπορεί μέσα από το κινητό του, 
να βλέπει ανά πάσα ώρα και 
στιγμή που βρίσκεται το όχη-
μα του. Με την έξαρση των 
περιστατικών, γίνεται αντιλη-
πτό πως για να απεμπλακούν 
οι οδηγοί από την αβεβαιότη-
τα και το φόβο για ενδεχόμενη 
κλοπή του αυτοκινήτου τους, 
είναι σημαντικό να ασφαλίζουν 
το όχημα τους όχι μόνο με την 
υποχρεωτική από το νόμο βα-
σικής ασφάλιση, αλλά με ένα 
πιο ολοκληρωμένο πακέτο που 
μπορεί να προστατεύσει τους 
ιδιοκτήτες αυτοκινήτων από τα 
ανεπιθύμητα περιστατικά κλο-
πών και διαρρήξεων. 

Η βασική ασφάλεια αυτοκι-
νήτου είναι η ελάχιστη υποχρε-
ωτική από τον νόμο ασφάλεια 
αυτοκινήτου και περιλαμβάνει 
την κάλυψη Αστικής Ευθύνης 
έναντι τρίτων. Σε περίπτωση 
κλοπής ή διάρρηξης ο ασφα-
λισμένος δεν αποζημιώνεται. 
Από την άλλη πλευρά ένα πα-
κέτο πυρός/κλοπής καλύπτει 
την εμπορική αξία του οχήμα-
τος σε περίπτωση κλοπής (ολι-
κή κλοπή), την αξία των απα-
ραίτητων εξαρτημάτων που 
μπορεί να κλαπούν από διάρ-
ρηξη (μερική κλοπή) και κάθε 
ζημιά που μπορεί να προκύψει 
στο αυτοκίνητο από πυρκαγιά.

Έξαρση των κλοπών αυτοκινήτων 
σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

ΠΩΣ ΚΛΈΒΌΥΝ ΤΑ ΌΧΉΜΑΤΑ -  ΤΑ 
ΜΌΝΤΈΛΑ ΠΌΥ ΠΡΌΤΊΜΌΥΝ ΌΊ 
ΚΛΈΦΤΈΣ     
                               
Τι λένε τα στατιστικά νούμερα της 
Ελλάδας για τα περιστατικά κλοπών

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Νεφρού, η οποία γιορ-
τάζεται στις 10 Μαρτίου 2022, διοργανώνεται διαδικτυακή εκ-
δήλωση της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας με τίτλο «Συ-

μπληρώνοντας τη γνώση με στόχο την καλύτερη υγεία των 
νεφρών», ανοικτή στο κοινό.

H εκδήλωση θα μεταδοθεί την Πέμπτη 10 Μαρτίου, 17:00 - 
20:45 στην ιστοσελίδα www.worldkidneyday.gr

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης έχει αποφασισθεί από την Ελ-
ληνική Νεφρολογική Εταιρεία η φωταγώγηση του Φάρου της 
Αλεξανδρούπολης.

Για το πρόγραμμα της ημερίδας και την παρακολούθηση της 
εκδήλωσης επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: www.worldkidneyday.gr

∆ιαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση με 
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης 
θα φωταγωγηθεί ο Φάρος της 
Αλεξανδρούπολης



Η ΓΝΩΜΗ
10  ΜΑΡΤΙΟΥ  2022  ΡΕΠΟΡΤΑΖ 7

Μία σειρά από σημαντικά 
προβλήματα και καθυστερήσεις 
που θα πρέπει άμεσα να επιλυ-
θούν, όπως και ένα πακέτο προ-
τάσεων, η εφαρμογή των οποί-
ων, θα μπορούσε να συμβάλει 
καθοριστικά στην επιβίωση των 
επιχειρήσεών τους, θέτουν υπό-
ψιν του Υπουργείου Ανάπτυξης 
οι Ομοσπονδίες Επαγγελματιών 
Βιοτεχνών Εμπόρων της Περι-
φέρειας Α.Μ.Θ, συμπεριλαμβα-
νομένης της Ομοσπονδίας των 
Σερρών.

Το ψήφισμα που αποστέλλε-
ται και στο Υπουργείο Εσωτερι-
κών, τον Περιφερειάρχη ΑΜΘ, 
τη ΓΣΕΒΕΕ και τους Βουλευτές 
Έβρου, οι επαγγελματίες, προέ-
κυψε ύστερα από σύσκεψη που 
πραγματοποιήθηκε στο Σουφλί 
παρουσία του προεδρείου της 
ΓΣΕΒΕΕ, βουλευτών και εκπρο-

σώπων επαγγελματικών φορέ-
ων του Έβρου και της Περιφέ-
ρειας.

Μεταξύ των θεμάτων που 
θέτουν είναι η αντιμετώπιση 
του παραεμπορίου, η επιδότη-
ση ενεργειακού κόστους και κό-
στους μεταφοράς προϊόντων, 
η μείωση ΦΠΑ σε βασικά είδη 
τροφίμων στο 6 % για την απο-
φυγή ανατιμήσεων, αλλά και οι 
καθυστερήσεις που παρατηρού-
νται για το πρόγραμμα της μη 
επιστρεπτέας προκαταβολής, 
αλλά και στην επιδότηση του 
12%. 

Αναλυτικά, οι επιδιώξεις των 
Ομοσπονδιών ΑΜΘ & Σερρών:

«•Παραεμπόριο: ενίσχυση 
των ελέγχων στις συνοριακές 
εισόδους μέσω ευέλικτων ομά-
δων ελέγχου (με συμμετοχή του 
τμήματος εμπορίου, υγείας) με 

έδρα και την Ορεστιάδα και με 
τη συνδρομή της αστυνομίας 
και του ΣΔΟΕ στους τακτικούς 
ελέγχους.

•NATURA : αναθεώρηση 
του καθεστώτος των περιοχών 
NATURA που να μην είναι απα-
γορευτική για την ανάπτυξη αν-
θρωπογενών δραστηριοτήτων.

•Επιδότηση ενεργειακού κό-
στους: για την ηλεκτρική ενέρ-
γεια επιδότηση όχι μόνο στις κι-

λοβατώρες αλλά και στη ρήτρα 
αναπροσαρμογής.

•Επιδότηση κόστους μεταφο-
ράς προϊόντων.

•Επιδότηση στο πετρέλαιο κί-
νησης όπως γίνεται και στο φυ-
σικό αέριο.

•Μείωση ΦΠΑ σε βασικά εί-
δη τροφίμων στο 6 % για την 
αποφυγή ανατιμήσεων.

•Επιδότηση εργασίας και όχι 
ανεργίας.

•Μη επιστρεπτέα προκατα-
βολή: παρόλο που το πρόγραμ-
μα της περιφέρειας για την μη 
επιστρεπτέα προκαταβολή ήταν 
από τα καλύτερα στην Ελλάδα, 
έχει καθυστερήσει κατά πολύ η 
εκταμίευση.

•Καθυστέρηση και γραφειο-
κρατία σχετικά με την επιδότηση 
κατά 12% του κόστους εργασί-
ας των μεταποιητικών επιχειρή-
σεων των παραμεθορίων πε-

ριοχών.
•Συνέπειες πανδημίας και 

επιστρεπτέα επιδότηση: εξό-
φληση του 20 % με μεγαλύτε-
ρη παράταση.

•Καταπολέμηση μαύρης ερ-
γασίας των ελεύθερων επαγ-
γελματιών και εντατικοποίηση 
των ελέγχων.

•ΚΥΤ Φυλακίου: αποτροπή 
επέκτασης του ΚΥΤ Φυλακίου». 

Ένα «βουνό» προβλήματα 
για τους επαγγελματίες της ΑΜΘ

ΤΑ ΑΊΤΉΜΑΤΑ ΤΩΝ 
ΌΜΌΣΠΌΝΔΊΩΝ ΈΠΑΓΓΈΛΜΑΤΊΩΝ 
ΒΊΌΤΈΧΝΩΝ ΈΜΠΌΡΩΝ 
ΤΉΣ ΠΈΡΊΦΈΡΈΊΑΣ, ΌΠΩΣ 
ΚΑΤΑΤΈΘΉΚΑΝ ΥΠΌΨΊΝ ΤΌΥ 
ΥΠΌΥΡΓΈΊΌΥ ΑΝΑΠΤΥΞΉΣ                                        

Σημαντικές καθυστερήσεις στη 
μη επιστρεπτέα και στην επιδότηση 
του 12%

Σύμφωνα με το Α/Α 4/2022 
Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων 
Καιρικών Φαινομένων της 
Εθνικής Μετεωρολογικής 
Υπηρεσίας που εκδόθηκε 08-
3-2022, ψυχρές αέριες μά-
ζες από την Βόρεια Ευρώπη 
θα κινηθούν νοτιότερα και θα 
επηρεάσουν τη χώρα με κακο-
καιρία, που θα έχει το κωδικό 
όνομα “Φίλιππος” και γενικά 
χαρακτηριστικά: χιονοπτώσεις, 

πολύ χαμηλές θερμοκρασίες 
και κατά τόπους παγετό. Η 
κακοκαιρία αυτή αναμένεται 
να προκαλέσει έντονα καιρικά 
φαινόμενα που θα επηρεάσουν 
και την Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης.

Ειδικότερα στην Περιφέρεια 
Α.Μ.Θ. αναμένεται πέρα από 
τις πολύ χαμηλές θερμοκρα-
σίες και τον παγετό:

• Α) Την Τετάρτη 

09.03.2022 από το πρωί χιο-
νοπτώσεις στο ορεινά, ημιο-
ρεινά αλλά και τις πεδινές πε-
ριοχές της Περιφέρειας μας.

• Β) Την Πέμπτη 10.03.2022, 
η κακοκαιρία θα συνεχιστεί και 
αναμένουμε χιονοπτώσεις στο 
ορεινά και ημιορεινά και από 
το απόγευμα και στις πεδινές 
περιοχές μας.

• Γ) Την Παρασκευή 
11.03.2022 αλλά και κατά 
το Σαββατοκύριακο 12 και 
13.03.2022 θα συνεχιστούν 
οι χιονοπτώσεις στα ορεινά και 
ημιορεινά.

Παρακαλούνται οι πολί-
τες να λαμβάνουν μέτρα αυ-
τοπροστασίας από κινδύνους 
που προέρχονται από την εκ-
δήλωση των έντονων καιρικών 
φαινομένων.

Σε περιοχές όπου προβλέ-
πεται η εκδήλωση χιονοπτώ-
σεων και παγετού:

Αν πρόκειται να μετακινη-
θούν με το αυτοκίνητο:

- Να ενημερωθούν για τον 
καιρό και για την κατάσταση 
του οδικού δικτύου

- Να έχουν στο όχημά τους 
αντιολισθητικές αλυσίδες και 
το ρεζερβουάρ γεμάτο καύ-
σιμα

- Να ταξιδεύουν, εφόσον 
είναι αναγκαίο, κατά προτίμη-
ση στη διάρκεια της ημέρας 

προτιμώντας τους κεντρικούς 
δρόμους

- Να ενημερώνουν τους οι-
κείους τους για τη διαδρομή 
που πρόκειται να ακολουθή-
σουν

- Να μεταβάλλουν το πρό-
γραμμα των μετακινήσεών 
τους ώστε να αποφεύγουν 
την αιχμή των καιρικών φαι-
νομένων

- Να ακολουθούν πιστά τις 
οδηγίες των κατά τόπους αρ-

μοδίων φορέων, όπως Τρο-
χαία κλπ.

Αν μετακινούνται πεζή:
- Να ντύνονται με πολλά 

στρώματα από ελαφριά ρού-
χα αντί για ένα βαρύ ρούχο 
και να φορούν κατάλληλα πα-
πούτσια ώστε να αποφύγουν 
τραυματισμούς λόγω της ολι-
σθηρότητας

- Να αποφεύγουν τις άσκο-
πες μετακινήσεις κατά την δι-
άρκεια αιχμής των φαινομένων 

(έντονη χιονόπτωση,  συνθή-
κες παγετού)

Για πληροφορίες και ανα-
κοινώσεις σχετικά με την επι-
κρατούσα κατάσταση και την 
βατότητα του οδικού δικτύου 
παρακαλούνται οι πολίτες να 
επισκέπτονται την ιστοσελίδα 
της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.
gr ή να επικοινωνούν τηλε-
φωνικά μέσω του 100 με τις 
κατά τόπους Αστυνομικές Δι-
ευθύνσεις.

Έντονα καιρικά φαινόμενα φέρνει ο “Φίλιππος” στην ΑΜΘ
Έκτακτο δελτίο από την Περιφέρεια για 
χιονοπτώσεις και παγετό στην περιοχή μας 
τις επόμενες ημέρες

ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ 
ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Προσκαλούμε τα μέλη του συλλόγου μας στην Τακτική 
Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Κυριακή 20/3/2022 και 
ώρα 9.00πμ στην αίθουσα του εμπορικού επιμελητηρίου 
στον 3ο όροφο. 

Σε περίπτωση μη απαρτίας θα γίνει η Γενική Συνέλευση 
στις 11.00πμ την ίδια μέρα και στον ίδιο χώρο. 

Θέματα
1) Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής 
2) Διοικητικός απολογισμός
3) Οικονομικός απολογισμός
4) Τροποποίηση καταστατικού εναρμόνισης με αθλητι-

κό νόμο



Η ΓΝΩΜΗ
10  ΜΑΡΤΙΟΥ 20228  ΡΕΠΟΡΤΑΖ 

Του Νικόλαου 
Πετρίδη

Σε μια σεμνή και συμβολική 
επετειακή εκδήλωση, που πραγ-
ματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο 
«Grecotel Astir Egnatia» της 
Αλεξανδρούπολης, υπό την αι-
γίδα της Περιφέρειας Ανατολι-
κής Μακεδονίας Θράκης τιμή-
θηκαν γυναίκες που ξεχώρισαν 
και ξεχωρίζουν με την δρά-
ση τους, στον επαγγελματικό, 
αθλητικό, πνευματικό, καλλιτε-
χνικό και εθελοντικό τομέα η 
καθεμία. Γυναίκες ξεχωριστές 
και από τις πέντε περιφερεια-
κές ενότητες της Περιφέρειας.                                                         
Την εκδήλωση η οποία έχει γί-
νει θεσμός για την Περιφέρεια 
εδώ και μια πενταετία και πραγ-
ματοποιείται κάθε χρόνο σε δια-
φορετική πόλη της, τίμησαν με 
την παρουσία τους όλοι οι επικε-
φαλής αντιπερειφερειάρχες, με 
προεξέχοντα τον Περιφερειάρχη 
κ. Χρήστο Μέτιο. Την εκδήλωση 
συντόνιζε η Υπεύθυνη Δημοσίων 
Σχέσεων και Εκδηλώσεων της 
ΠΑΜΘ κα Κατερίνα Φωτιάδου. 

Χαιρετισμό εξ αρχής απηύ-
θυνε ο Περιφερειάρχης κος Μέ-
τιος, τονίζοντας τον ρόλο της 
γυναίκας στον κόσμο και υπεν-
θυμίζοντας ότι φέτος η Παγκό-
σμια Κοινότητα, δίνει το σύν-
θημα κατά της προκατάληψης 
εναντίων των γυναικών. Ση-
μείωσε πως η γυναίκα, βρίσκει 
πολύ περισσότερα εμπόδια για 
να καταξιωθεί και να σταθεί 
στην σημερινή κοινωνία ισάξια 
και ισότιμα με τον άντρα. Τέ-
λος ευχαρίστησε τις γυναίκες 
του τόπου μας για την προσφο-
ράς τους στο κοινωνικό σύνολο.                                                                                    
Κεντρική ομιλήτρια και μία από 
τις τιμώμενες της βραδιάς, ήταν 
η κα Μαρία Λαμπροπούλου, κα-
θηγήτρια Ιστολογίας – Εμβυο-
λογίας του τμήματος Ιατρικής 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης. Με μια πολύ ενδιαφέ-
ρουσα αναδρομή από την αρ-
χαιότητα έως και τις ημέρες μας, 
παρέλασαν από μπροστά μας 
γυναίκες όπως η φιλόσοφος 
Υπατία η Αλεξανδρινή, η Αγνο-
δίκη η Αθηναία η πρώτη γυναίκα 
γυναικολόγος, η Αγγελική Πα-
ναγιωτάτου η πρώτη ελληνίδα 
καθηγήτρια Πανεπιστημίου της 
Ιατρικής, η Μαρία Κιουρί με τις 
μελέτες για την ραδιενέργεια 
και των εφαρμογών της στην 
ιατρική, η Έμελιν Πάνκχερστ η 

σουφραζέτα που αγωνίστηκε για 
το δικαίωμα ψήφου των γυναι-
κών, η Ρόζαλιντ Φράνκλιν που 
ανακάλυψε την δομή του αν-
θρωπίνου DNA, η Μάργκαρετ 
Χάμιλτον που με το λογισμικό 
της έγιναν οι υπολογισμοί για 
να πάει ο άνθρωπος στο φεγ-
γάρι, η τεράστια ζωγράφος Φρί-
ντα Κάλο, η Αννέτ Κέλεμαν η 
κολυμβήτρια και τόσες άλλες 
που γνώρισαν τον χλευασμό 
και την απαξιώση της κοινωνί-
ας λόγω του γυναικείου φύλου 
τους. Τόνισε τον πολυδιάστατο 
και δύσκολο ρόλο των γυναι-
κών ως μητέρες, συζύγους, κό-
ρες, γιαγιάδες, νοικοκυρές που 
η συμβολή τους στην ανθρώπι-
νη διάσταση είναι ανεκτίμητη, 
αφιερώνοντας την παρουσίαση 
της στις γυναίκες που πλήρωσαν 
με την ζωή τους το γεγονός ότι 
γεννήθηκαν γυναίκες!

Σε δηλώσεις των πρωταγω-
νιστών της βραδιάς είχαμε τον 
Περιφερειάρχη κ. Χρήστο Μέτιο 
να αναφέρει «ότι σήμερα τιμάμε 
και βραβεύουμε γυναίκες που 
διακρίθηκαν στην πολιτική, τον 
πολιτισμό, τον αθλητισμό τις τέ-
χνες με τις δυσκολίες που αυτό 
συνεπάγεται σε σχέση με τους 
άνδρες». Η εκδήλωση τόνισε θε-
σμοθετείται πλέον για την πε-
ριφέρεια μας. Τέλος επισήμανε 
πως το σύνθημα μας θα πρέπει 
να είναι «Σπάστε τις προκαταλή-
ψεις εναντίον των γυναικών». Η 
καθηγήτρια Ιατρικής και κεντρι-
κή ομιλήτρια κα Λαμπροπούλου 
είπε ότι αφιερώνει την σημερινή 
βραδιά, στις γυναίκες που τον 
τελευταίο διάστημα έπεσαν άδι-
κα θύματα του εγκλήματος της 
γυναικοκτονίας. Οι σημερινές 
μητέρες πρέπει να μάθουν στα 
παιδιά τους, αγόρια και κορίτσια 
τον αλληλοσεβασμό. Το μήνυμα 
που πρέπει να στείλουμε πρέπει 
να είναι αγάπη και αλληλοσεβα-
σμός μεταξύ μας. 

Τέλος η κα Ντιντέμ Αλήτσο-
γλου, δικηγόρος και ζωγράφος 
δήλωσε ενθουσιασμένη που 
παρευρίσκεται στην εκδήλωση 
ως τιμώμενο πρόσωπο. Οι γυ-
ναίκες δεν θα πρέπει να στα-
ματήσουν να κάνουν τα όνει-
ρα τους πραγματικότητα και να 
είναι πάντα αισιόδοξες για να 
τα καταφέρουν στις δυσκολίες 
της ζωής. Πηγή έμπνευσης για 
τα έργα της αναφέρει, είναι γε-

γονότα της ζωής της αλλά και 
η φύση, την οποία μπορούμε να 
παρατηρούμε και πάντα έχει κά-
τι να μας δείξει. Συμπληρώνο-
ντας στα παραπάνω τονίζει πως 
«οι θλίψεις και οι απώλειες που 
είχα στην προσωπική μου ζωή 
μου έδωσαν περισσότερη δύνα-
μη να καταφέρω αυτά που ήθε-
λα». Σεβασμό από τους άνδρες 
ζήτησε και αλληλεγγύη μεταξύ 
των γυναικών. 

Το μήνυμα της σημερινής 
ημέρας 8 Μαρτίου, είναι ότι 
όσο αξίες όπως ο σεβασμός, η 
ισότητα, η ελευθερία επιλογών, 
τα όνειρα αλλά και η ίδια η ζωή 
των γυναικών, θα παραμένουν 
φυλακισμένες στα στεγανά των 
ανελεύθερων κοινωνιών που 
ζούμε δεν θα είναι ημέρα γιορ-
τής, αλλά ημέρα υπενθύμισης 
ενός συνεχούς αγώνα επιβίωσης 
για την κάθε γυναίκα.   

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ 
ΒΡΑΒΕΥΘΗΚΑΝ

Η βράβευση των γυναικών 
ανά περιφερειακή ενότητα
Από την περιφερειακή 
ενότητα Έβρου:
• Μαρία Λαμπροπούλου,  Καθη-

γήτρια Ιστολογίας – Εμβρυο-
λογίας του Τμήματος Ιατρικής 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστη-
μίου Θράκης                                                            

• Αριστέα Δαστερίδη , Αθλήτρια 
Στίβου Μ.Γ.Σ. Εθνικού Αλεξαν-
δρούπολης                       

• Μαρία Νικολέτα Αντωνιάδη 
Αθλήτρια Στίβου «Μυρμιδό-
νων» Διδυμοτείχου                        

 Από την περιφερειακή 
ενότητα Ροδόπης:            

Ντιντέμ Αλήτσογλου, Δι-
κηγόρος - Ζωγράφος                                                                   
Μαρία Τρυφωνίδου, τέως Νο-
μαρχιακή Σύμβουλος , νυν Δη-
μοτική Σύμβουλος Δήμου Μα-
ρωνείας - Σαπών                                                                                              

Από την περιφερειακή 
ενότητα Ξάνθης:
• Κωνσταντίνα Καλλιντζή, Αρχαι-

ολόγος, Προϊσταμένη Αρχαι-
ολογικής Υπηρεσίας Ξάνθης, 
Δντρια Μουσείου Αβδήρων                                                                                     

• Φιλανθρωπική Επιτροπή «Γυ-
ναίκες της Αγάπης», του Συλ-
λόγου Εθελοντών Αιμοδοτών 
Ν. Ξάνθης «Η ΑΓΑΠΗ» (βρα-
βεύτηκαν εννέα κυρίες του 
Συλλόγου)                                                                                                 

Από την περιφερειακή 
ενότητα Καβάλας:
• Αυγή Χρυσανθίδου, Επιχειρη-

ματίας, Πρόεδρος της Δομής 
«Μέριμνα Παιδιού Καβάλας»                           

• Γεωργία Χιόνη, Δικηγόρο, Συγ-
γραφέας – Σκηνοθέτης                                                 

• Μαρία Δαλκίτση, Οικονομο-
λόγος, Ιδιοκτήτρια λογιστικού 
γραφείου, Αντιπρόεδρος Οικο-
νομικού Επιμελητηρίου 2ου 
Τοπικού Διαμερίσματος                                                         

Από την περιφερειακή 
ενότητα ∆ράμας:                                                                     
• Μαρία Γιουλούμη, τέως Επι-

στημονικά Υπεύθυνη του Κέ-
ντρου Υγείας Προσοτσάνης                         

• Άννα Ντινάκη – Κονδυλάκη, 
Πρόεδρος του Λυκείου Ελλη-
νίδων Δράμας.

«Παγκόσμια Ημέρα για την Γυναίκα… γιατί 
η γυναίκα είναι το 8ο θαύμα του κόσμου»  

ΥΠΌ ΤΉΝ ΑΊΓΊΔΑ ΤΉΣ 
ΠΈΡΊΦΈΡΈΊΑΣ ΤΊΜΉΘΉΚΑΝ 
ΓΥΝΑΊΚΈΣ ΠΌΥ ΞΈΧΩΡΊΖΌΥΝ 
ΜΈ ΤΉΝ ΔΡΑΣΉ ΚΑΊ ΤΌ 
ΈΡΓΌ ΤΌΥΣ ΣΈ ΌΛΈΣ ΤΊΣ 
ΈΝΌΤΉΤΈΣ ΤΉΣ ΑΝΑΤΌΛΊΚΉΣ 
ΜΑΚΈΔΌΝΊΑΣ ΘΡΑΚΉΣ   

Η καθηγήτρια Ιατρικής του ΔΠΘ και κεντρική 
ομιλήτρια κα Λαμπροπούλου αφιέρωσε την  
βραδιά, στις γυναίκες που τον τελευταίο 
διάστημα έπεσαν άδικα θύματα του 
εγκλήματος της γυναικοκτονίας

Η Μαρία Λαμπροπούλου, Καθηγήτρια Ιστολογίας – Εμβρυολογίας του 
Τμήματος Ιατρικής του ∆ημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης      

Τα νεαρά αστέρια του στίβου από τον Έβρο Νικολέτα 
Αντωνιάδη και η Αριστέα ∆αστερίδη με τους προπονητές τους  

Μέλη του Φιλανθρωπικού Συλλόγου «Γυναίκες της Αγάπης»

Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας τιμήθηκαν γυναίκες που ξεχωρίζουν 
με την δράση και το έργο τους σε όλες τις ενότητες της Ανατολικής 
Μακεδονίας Θράκης
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Εκδήλωση κατά την οποία 
τιμήθηκαν γυναίκες που η 
καθεμία από το δικό της πό-
στο, βρίσκεται στην πρώ-
τη γραμμή του καθημερινού 
αγώνα για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας, διοργάνω-
σαν ο Σύλλογος Κυριών και 
Δεσποινίδων Αλεξανδρού-
πολης και ο Δήμος στο Δη-
μοτικό Θέατρο το απόγευμα 
της Τρίτης.

«Τιμήσαμε τη γυναίκα 
επιστήμονα, τη γυναίκα ια-
τρό, τη γυναίκα νοσηλεύ-
τρια. Τη γυναίκα που βρί-
σκεται στην πρώτη γραμμή 
για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας. Γυναίκες αυξη-
μένης ευθύνης στο τομέα 
της υγείας που βρέθηκαν 
στην πρώτη γραμμή των 
εξελίξεων λόγω της υγειο-
νομικής κρίσης. Στόχος μας 
να καθιερωθεί η εκδήλωση 
αυτή σε μια εκδήλωση θε-
σμό, όπου κάθε χρόνο θα τι-
μώνται γυναίκες του Δήμου 
μας που ξεχωρίζουν για ιδι-
αίτερους λόγους» σημειώνει 
ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπο-
λης κ. Ζαμπούκης

Οι γυναίκες που 
τιμήθηκαν

•  Μουλούδη Κ. Ελένη, Ια-
τρός Αναισθησιολόγος 
Εντατικολόγος Διευθύ-
ντρια ΕΣΥ – 

• Συντονίστρια Διευθύντρια 
ΜΕΘ του ΓΝΘ «Ιπποκρά-
τειο»

•  Γκιούλα Μ. Γεωργία, Ια-
τρός Μικροβιολόγος-Βιο-
παθολόγος, Επιστημονικά 
Υπεύθυνη του Ηπατολο-
γικού Εργαστηρίου, της 
Β’ Παθολογικής Κλινικής 
ΑΠΘ, ΓΝΝΘ «Ιπποκράτειο»

•  Καπετανίδου Μ. Έλλη, Νο-
σηλεύτρια - Προϊσταμένη 
της Μονάδας Ειδικών Λοι-
μώξεων του Π.Γ.Ν.Α.

•  Τάνιου Κ. Αναστασία, Νο-
σηλεύτρια- Υπεύθυνη της 
Κλινικής Covid_19 του 
Π.Γ.Ν.Α.

•  Καζακίδου Θεοδώρα, Νο-
σηλεύτρια, Κινητή Ομάδα 
Μονάδας Υγείας του ΕΟΔΥ

•  Σταυράκη Ουρανία, Νο-
σηλεύτρια, Κινητή Ομάδα 
Μονάδας Υγείας του ΕΟΔΥ

•  Παπαδάκη Παγώνα, Νο-
σηλεύτρια, Κινητή Ομάδα 
Μονάδας Υγείας του ΕΟΔΥ

•  Μεχραμπιάν Λία, Νοση-

λεύτρια, Κινητή Ομάδα 
Μονάδας Υγείας του ΕΟΔΥ

•  Τσουπρίνα Αναστασία, Νο-
σηλεύτρια, Κινητή Ομάδα 
Μονάδας Υγείας του ΕΟΔΥ

•  Παρτάλη Ελένη, Οδηγός, 
Κινητή Ομάδα Μονάδα 
Υγείας του ΕΟΔΥ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ  9

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

τηλ: 25510 27404 & 25510 80173 

 email: info@latomiamakris.gr

www.latomiamakris.gr

Καθαρό περιβάλλον,
εξοικονόμηση φυσικών πόρων

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

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

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

Πού θα πετάξω τα μπάζα;

Τιμή σε 10 γυναίκες μπροστάρισσες 
στον αγώνα κατά της πανδημίας

ΈΚΔΉΛΩΣΉ ΒΡΑΒΈΥΣΉΣ 
ΑΠΌ ΤΌΝ ΣΥΛΛΌΓΌ ΚΥΡΊΩΝ 
ΚΑΊ ΔΈΣΠΌΊΝΊΔΩΝ ΚΑΊ ΤΌΝ 
ΔΉΜΌ ΑΛΈΞΑΝΔΡΌΥΠΌΛΉΣ     

«Τιμήσαμε τη γυναίκα επιστήμονα, 
τη γυναίκα ιατρό, τη γυναίκα 
νοσηλεύτρια. Τη γυναίκα που 
βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας»

Τιμήθηκαν γυναίκες που η καθεμία από το δικό της πόστο, βρίσκεται στην 
πρώτη γραμμή του καθημερινού αγώνα για την αντιμετώπιση της πανδημίας

Ο ∆ήμος Αλεξανδρούπολης επιθυμεί να καθιερωθεί  η εκδήλωση αυτή ως 
θεσμός, όπου κάθε χρόνο θα τιμώνται γυναίκες του ∆ήμου μας που ξεχωρίζουν
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Αλεξανδρούπολη 2/3/2022
                 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ   ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ
Ν. ΕΒΡΟΥ ΄΄ ΧΡΙΣΤΟΣ  ΣΩΤΗΡ΄΄

Δ/νση : Δήμητρας  19 (παλαιό Νοσοκομείο)
             681 00 – Αλεξανδρούπολη
Τηλ.:     25510 34831  Φαξ : 25510 88285
e-mail : sylpolev@otenet.gr www.polyteknoialexandroupolis.gr
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
   Καλούνται τα μέλη του Κεντρικού Συλλόγου Πολυτέκνων Γονέων
Ν. Εβρου ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡ σε τακτική εκλογοαπολογιστική Γενική 

Συνέλευση το Σάββατο 19 Μαρτίου 2022  και ώρα 11π.μ.στα γραφεία 
του Συλλόγου, Δήμητρας19 στην Αλεξανδρούπολη, σύμφωνα με το άρ-
θρο 17 του καταστατικού του Συλλόγου έχοντας μαζί τους το βιβλιάριο 
των πολυτέκνων θεωρημένο. Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση 
θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 20 Μαρτίου 2022 την ίδια ώρα και 
στον ίδιο τόπο.

Θέματα της Γεν.Συνέλευσης.
 1.Λογοδοσία πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2021. 

Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός.  
 2.Έκριση Oικονομικού Απολογισμού έτους 2021.
 3.Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2022.
 4.Ανάγνωση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής έτους 2021.
 5.Αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου , εξελεγκτι-

κής επιτροπής και αντιπροσώπων για την  ΑΣΠΕ, σύμφωνα
με το άρθρο 6 παράγραφος 3 του καταστατικού του Συλλόγου.
Αιτήσεις για υποψηφιότητες για τα ανωτέρω αξιώματα μέχρι και 

11/3/2022. Τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με το πρω-
τόκολλο του covid 19.

Για το Δ.Σ
 Η Πρόεδρος                                     Ο Γραμματέας
 Πετροπούλου  Αγάπη                  ΤΕΛΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
               10-03-2022

Θ Ε Μ Α:  «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ».

        Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, σε 
εφαρμογή της υπ. αριθμ. Θ9/ΔΣ30/27-08-2021 απόφασης του Δ.Σ του 
Νοσοκομείου διενεργεί Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με 
αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών για την επανα-
λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων του Πανεπιστημιακού 
Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, συμπεριλαμβανομένου και της 
προμήθειας διαφόρων υλικών.

Αριθμ. Διακήρυξης: 8/22
Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη 

Προσφορά μόνο βάσει Τιμής (άθροισμα των παρεχόμενων υπηρεσιών 
και υλικών). 

 Τελική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η 28-
03-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.

 Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 29-03-
2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. 

 Χρόνος ισχύος προσφορών: Έξι (6) μήνες από την επόμενη της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

 Δικαίωμα Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία 
σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, 
σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό 

που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 
1, 2, 4,5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

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

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προ-
σωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νο-
μική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φο-
ρέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλλη-
λέγγυα και εις ολόκληρον.

         Εγγυήσεις: Α) Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύνα-
ψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
2% επί της αξίας (άνευ ΦΠΑ) των προσφερόμενων υπηρεσιών/υλικών. 
Β) Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής 
εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος 
της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός 
ΦΠΑ και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού η οποία 
μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα αντικατασταθεί με εγγυητική 
καλής λειτουργίας ποσοστού 3% επί της καθαρής αξίας της σύμβασης.  

         Πληροφορίες και διευκρινήσεις δίδονται καθημερινά από το Γρα-
φείο Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 25513-53423. Αρμό-
διος Υπάλληλος: Δ. Χριστοδούλου

                                                                        
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΟΥ Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Ε. ΡΟΥΦΟΣ

                                  
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ.: 25513 53423 FAX : 25513 53409
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Δ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Σουφλί 8 ΜΑΡΤΊΟΥ 2022
ΝΟΜΟΣ  ΕΒΡΟΥ                                      Αριθ. Πρωτ. 216
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΚΕ.ΚΟ.Π.Α.Π.)
                                   
Ταχ.Δ/νση Βασ.Γεωργίου 186     
Τ.Κ.  684 00 Σουφλί
Πληροφορίες:Σταμ. Τσολάκη
Τηλ. FAX :  2554022247
e-mail: kekopap@0890.syzefxis.gov.gr

   
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

«ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ»
 (ΚΕ.ΚΟ.Π.Α.Π.) ∆ΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

 Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις των άρθρων 37 έως 42 του Ν.4765/2021, όπως ισχύει.
2. Τον Οργανισμό (ΦΕΚ 299/τ.Β΄/13-2-2012)του φορέα.
3. Την υπ΄αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./88/13816/27-7-2021..Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 

του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α), όπως  
ισχύει. με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη ενός (1) ατόμου στο ΚΕ.ΚΟ.Π.Α.Π. Δήμου Σουφλίου Ν. ΄Εβρου με 
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρό-
σκαιρων αναγκών,  σύμφωνα με το υπ΄ αριθ. πρωτ. 57353/02-08-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 
με θέμα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Ο.Τ.Α 
με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021»,καθώς και το αριθμ. 4939/04-
3-2022 εγκριτικό έγγραφο του Α.Σ.Ε.Π. 

α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι
    Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για 

την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλ-
ληλεγγύης και Παιδείας» του Δήμου Σουφλίου του Ν. Έβρου, που εδρεύει στο Σουφλί 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)

Κωδικός
Θέσης Υπηρεσία Έδρα

 υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια 
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

           101

 «Κέντρο Κοινωνικής 
Προστασίας, Αλληλεγ-
γύης και Παιδείας» (ΚΕ.
ΚΟ.Π.Α.Π.)

    Σουφλί ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟ-
ΜΩΝ     8 μήνες     1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
 θέσης

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

          101

1. Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας και 
Συστημάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προ-
γραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  
πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της 
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοι-
χης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ 
ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) 
υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου..

Οι υποψήφιοι της ως άνω  ειδικότητας πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.        
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και να την 

υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά ταχυδρομικά με συστημέ-
νη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ « (ΚΕ.ΚΟ.Π.Α.Π.) ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ, Ταχ. Δ/νση Βασ. Γεωργίου 186, Τ.Κ. 68400 
Σουφλί, απευθύνοντάς την υπόψη κας Τσολάκη Σταματίας (τηλ. επικοινωνίας: 2554022247). εντός  προθεσμίας 
δέκα (10) ημερών), που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της ανακοί-
νωσης για την πρόσληψη του προσωπικού δηλ. από 11-03-2022 έως 21-03-2022.

Αιτήσεις, πιστοποιητικά ή δικαιολογητικά, καθώς και τα συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά αυτών που κατα-
τίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτά 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.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΑΠΑΤΣΙΛΕΚΑΣ ΘΩΜΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
---------------

Με την με αριθμό 7.148 Δ’/9-3-2022 Έκθεση Επίδοσης του Δικαστικού 
Επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Θράκης με έδρα το Πρωτοδι-
κείο Αλεξανδρούπολης Δημητρίου Κυραδενίδη του Παναγιώτη, με Α.Φ.Μ. 
035154420, επιδόθηκε στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπο-
λης, για την καθ’ής η αίτηση GHAZARYAN LUSINE του ROBEN, αγνώστων 
στοιχείων διαμονής, μητέρας του ανηλίκου τέκνου POGHOSYAN VAHAG 
του ROMEO, γεννηθέντος την 3-7-2006 στην Αλεξανδρούπολη, ηλικίας 
15 ετών, ακριβές αντίγραφο της από 16-12-2021 ΑΙΤΗΣΗΣ αφαίρεσης 
γονικής μέριμνας και επιμέλειας ανηλίκου τέκνου από τη μητέρα και ανά-
θεσης αυτής στη γιαγιά του ανηλίκου με σωρευμένο αίτημα χορήγησης 
προσωρινής διαταγής της παραπάνω αιτούσης, η οποία απευθύνεται ενώ-
πιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης και στρέφεται κα-
τά της παραπάνω καθ’ής, με αίτημα να γίνει δεκτή, μαζί με το συνημμένο 
σ’ αυτήν ακριβές αντίγραφο της με ημερομηνία 17-12-2021 και Αριθμό 
405/Α.Μ./2021 Έκθεσης Κατάθεσης Δικογράφου Αίτησης Ασφαλιστικών 
Μέτρων της κ. Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρού-
πολης, της από 17-12-2021 Πράξης Ορισμού Συζήτησης (Διαδικασία 
Ασφαλιστικών Μέτρων) της κ. Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με την οποία για τη συζήτηση του αιτήμα-
τος προσωρινής διαταγής ορίζεται ως τόπος το Κατάστημα του Πρωτοδι-
κείου Αλεξανδρούπολης - ακροατήριο Ασφαλιστικών Μέτρων και χρόνος 
η 20η Δεκεμβρίου 2021 (20-12-2021), ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, 
χωρίς κοινοποίηση της καθ’ής η αίτηση, καθόσον η τελευταία τυγχάνει 
άγνωστης διαμονής, της από 20-12-2021 Προσωρινής Διαταγής της κ. 
Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης, η οποία έχει 
έτσι: Προσωρινή Διαταγή Αριθμός: 97/405/Α.Μ./2021 (Άρθρο 691 παρ. 
2 ΚΠολΔ). Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης. Αποτελούμε-
νο από τη Δικαστή Ουρανία Παντελιάδου, Πρωτοδίκη, που ορίστηκε από 
τη Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο. Αφού έλαβε υπόψη της το περιεχόμενο 
της αίτησης και αφού άκουσε την πληρεξούσια δικηγόρο της αιτούσας, 
ερήμην της καθ’ής, αφού είδε τα προσκομισθέντα έγγραφα. Δέχεται εν 
μέρει αίτημα έκδοσης προσωρινής διαταγής. Αναθέτει προσωρινά την επι-
μέλεια του προσώπου του ανηλίκου στην αιτούσα HARUTYUNYAN Sirrush 
του Vano και της  Susanik, κάτοικο Αλεξανδρούπολης, οδός Ανατολικής 
Θράκης αριθμός 56, προκειμένου να καταθέσει αίτηση λήψης κοινωνικού 
επιδόματος ΚΕΑ για λογαριασμό του ανηλίκου ως δικαιούχου να προβεί 
στον υποχρεωτικό εμβολιασμό του και στη διεκπεραίωση των σχολικών 
του υποθέσεων, στις οποίες παρίσταται ανάγκη συναίνεσης και συμμετο-

χής του κηδεμόνα του τέκνου, υπό τον όρο της συζήτησης της αίτησης 
και μέχρι τη συζήτησή της. Στο τέλος υπάρχει η από 20-12-2021 Πράξη 
Ορισμού Συζήτησης (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) της κ. Δικαστή 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με την οποία 
για τη συζήτηση της παραπάνω αίτησης ορίζεται ως τόπος το Κατάστημα 
του Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης - ακροατήριο Ασφαλιστικών Μέ-
τρων και χρόνος η 16η Μαρτίου 2022 (16-3-2022), ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 11:00’, με τον όρο να επιδοθεί αντίγραφο της αίτησης και της πρά-
ξης αυτής στην καθ’ής η αίτηση πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση 
με επιμέλεια της αιτούσας.

Προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη ταυτοχρό-
νως να παραστεί όπου και όταν η ανωτέρω πράξη προσδιορισμού ορίζει,  
ήτοι την Τετάρτη, 16-3-2022 και ώρα 11:00’, ενώπιον του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης, Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων. 

Αλεξανδρούπολη 9-3-2022
Η πληρεξούσιος δικηγόρος
Τριανταφυλλιά Γ. Τσιουλπά

Κανάρη 6Α, Τ.Κ. 68131, Αλεξανδρούπολη 
τηλ. 2551084933
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Χρονογράφημα

Το διαμέρισμα της οδού West Street and North
Στη Δυτική πλευρά του Μανχάταν  

W
est Street and North στο 
Μανχάταν.  

Η κίνηση στη λεωφόρο 
και στους γύρω δρόμους 
όπως πάντα είναι μεγάλη. 

Τα λεωφορεία περνούν βιαστικά γεμάτα με 
κόσμο που βιάζεται να ξεχυθεί σε όλες τις 
πλευρές τις πόλης για να πάει στις δουλειές 
του. Η ώρα κοντεύει σχεδόν δέκα και ο θό-
ρυβος από το πολύβουο πλήθος είναι τόσο 
δυνατός που αγγίζει σχεδόν τα πάνω διαμε-
ρίσματα των πολυκατοικιών. Οι χειμωνιάτικες 
ακτίνες του ήλιου εισβάλουν σαν κλέφτες από 
τα παράθυρα, προσπαθώντας να ζεστάνουν 
τα μικρά δωμάτια. Όμως το κρύο έξω είναι 
πολύ τσουχτερό και το χιόνι που είχε πέσει τις 
προηγούμενες μέρες τώρα πια έχει παγώσει 
στις άκρες των δρόμων. 

Η Μαρουσώ Γιαμαλάκη κουρασμένη από 
την ένταση και τη συγκινησιακή φόρτιση των 
προηγούμενων ημερών, εξαιτίας του πολυή-
μερου ταξιδιού της και των γεγονότων που 
έζησε, δεν έχει διάθεση να σηκωθεί από το 
κρεβάτι. Κουκουλωμένη μέχρι το λαιμό με τα 
βαριά κλινοσκεπάσματα υπό το φως της ημέ-
ρας κοιτάζει και πάλι τους τείχους του δωμα-
τίου. Παντού φωτογραφίες από μία χώρα που 
είναι άγνωστη για κείνη. Τα τοπία καταπράσι-
να, με ποτάμια και κάστρα, της θυμίζουν μέρη 
που ζουν νεράιδες παρέα με ξωτικά τα οποία 
έχουν ξεπηδήσει από μεσαιωνικά παραμύθια. 
Στο μικρό τραπέζι δίπλα στο παράθυρο στέ-
κονται δυο - τρεις φωτογραφίες ανθρώπων, 
οι οποίες μοιάζουν πολύ φυσιογνωμικά με 
τον Ardal. Αυτές η Μαρουσώ δεν τις είχε 
προσέξει, μιας και το προηγούμενο βράδυ η 
κούραση και το κρύο που ένιωθε δεν της το 
επέτρεψαν. Άλλωστε, μέσα στο μισοσκότα-
δο τα μάτια όση προσπάθεια κι αν καταβά-
λουν στο τέλος ελάχιστα πράγματα θα μπο-
ρέσουν να δουν.

 Επιτέλους η νεαρή γυναίκα αποφασίζει να 
σηκωθεί από το κρεβάτι. Κοιτάζει από κοντά 
τις φωτογραφίες. Η μία έχει αποτυπωμένη 
ένα μεσήλικο ζευγάρι, που φαίνεται αρκετά 
γερασμένο και κουρασμένο σε σχέση με την 
πραγματική του ηλικία.  Από τα ρούχα που 
φοράνε φαίνεται ότι η φτώχια είναι συνοδοι-
πόρος στη ζωή τους. Όσο κι αν χαμογελούν, 
τα μάτια τους εκπέμπουν μία έντονη θλίψη. 
Η Μαρουσώ με τις άκρες των δαχτύλων της 
αγγίζει ευλαβικά τα χάρτινα πρόσωπά τους. 
Για μία ακόμη φορά φέρνει στο νου της τους 
δικούς της. Θυμάται πως πάνω στο μεγάλο 
βαρύ ξύλινο έπιπλο του σαλονιού στο πα-
τρικό της σπίτι, στην Κάλυμνο, υπάρχει μία 
αντίστοιχη φωτογραφία των δικών της γο-
νιών. Ο κύρης της ντυμένος με τα καλά του 
στέκεται περήφανος δίπλα στη γυναίκα του 
που φοράει ένα μπλε φόρεμα με μεγάλα κί-
τρινα λουλούδια. Οι δυο τους έδειχναν τόσο 
χαρούμενοι και τα μάτια τους έλαμπαν από 
ευτυχία. Η Μαρουσώ ακουμπάει με προσοχή 
την κορνίζα και πάλι πάνω στο τραπέζι, πιο 
δίπλα δύο ακόμα εικονίζουν τ’ αδέρφια του 
Ardal, που όπως και κείνος έχουν όμορφα 
κόκκινα μαλλιά, αλλά και κάποιες φακίδες 
στο πρόσωπο που δεν τις έχει αγγίξει ακόμα 
ο χρόνος και οι κακουχίες της ζωής. Καθώς 
τις κοιτάζει νιώθει έντονα συγκινημένη, θέ-
λοντας πολύ αν μπορούσε κάποια στιγμή να 
τους γνωρίσει από κοντά. Να ταξιδέψει  στην 
Ιρλανδία. Τη χώρα που θεωρεί πατρίδα του 
ονείρου και των ξωτικών,  έχοντας στο πλευ-
ρό της τον άντρα για τον οποίο διέσχισε ολό-
κληρο τον Ατλαντικό. 

Στο μικρό διαμέρισμα της οδού West 

street and North στο Μανχάταν επικρατεί 
απόλυτη ησυχία, ενώ η δυνατή μυρωδιά του 
ζεστού καφέ που αναδύεται, υποδέχεται την 
Μαρουσώ στην κουζίνα σαν άλλη οικοδέ-
σποινα. Πάνω στο τραπέζι υπάρχει ένα μικρό 
χειρόγραφο σημείωμα βιαστικά γραμμένο 
από τον αδερφό της, το Νώντα Γιαμαλάκη.  

«Καλημέρα αδερφούλα μου, ελπί-
ζω να κοιμήθηκες καλά. Εγώ με 
τον Ardal θα είμαστε στο μα-
γαζί μέχρι αργά το απόγευμα. 
Θα σε παρακαλούσα,  επει-
δή δεν γνωρίζεις την πόλη, 
να μη βγεις έξω, αλλά και 
να μην ανοίξεις σε κανέναν 
την πόρτα. Υ.Γ. Στα ντουλά-
πια υπάρχουν τρόφιμα που 
έχω αγοράσει με τα οποία θα 
μπορούσες να φτιάξεις κάτι για 
να φας. Σ’ αγαπώ πολύ! Πολλά 
φιλιά από τον Ardal». 

Η Μαρουσώ γεμίζει μία 
κούπα από το ζεστό καφέ 
που είναι πάνω στο μάτι της 
κουζίνας, θέλοντας να τον δοκιμάσει. Καθώς 
πίνει την πρώτη γουλιά νιώθει την ένταση 
της γεύσης του να την ξυπνάει για τα καλά. 
Η σκέψη της όμως και πάλι ταξιδεύει μακριά 
στο νησί της. Φέρνει στο νου της τον πατέρα 
και τη μάνα της που κάθε πρωί είχαν τη συ-
νήθεια να πίνουν μαζί τον πρώτο καφέ της 
ημέρας από το μικρό φλιτζάνι με το πιατάκι 
που το συνόδευε. Θυμάται ότι τις ελάχιστες 

φορές που δοκίμασε κρυφά από κείνον τον 
καφέ που πίναν οι γονείς της δεν της άρεσε 
καθόλου. Της φαινόταν στυφός. Ενώ η κάθε 
του γουλιά που άγγιζε τον ουρανίσκο της τής 
έφερνε μελαγχολία και το άρωμα που ανέδυε 
της θύμιζε έντονα τις χώρες της ανατολής και 
τον καταπιεστικό τρόπο ζωής των γυναικών. 
Κρατώντας την κούπα στα χέρια της κατευ-
θύνθηκε προς το κλειστό παράθυρο με τις 
τραβηγμένες κουρτίνες. Με μία απότομη κίνη-
ση τις άνοιξε διάπλατα, αφήνοντας τον παγω-
μένο αέρα να εισβάλει μέσα. Έξω στο δρόμο 
άνθρωποι κι αυτοκίνητα συνεχίζουν να τρέ-
χουν βιαστικά, θέλοντας έτσι να προλάβουν 
το χρόνο που κυλάει αδυσώπητα. Κοιτάζει 
τους ανθρώπους εκείνους που είναι ντυμένοι 
με ρούχα κομψά, σύμφωνα με τις τελευταί-
ες επιταγές της μόδας. Ανάμεσά τους όμως 
υπάρχουν και πολλοί άλλοι που είναι ντυμέ-
νοι με ρούχα που προδίδουν άθελά τους ότι 
είναι μετανάστες στη Νέα Υόρκη, που ήρθαν, 
όπως ο αδερφός της και ο Ardal, θέλοντας 
να αναζητήσουν ένα καλύτερο μέλλον, αλ-

λά προς το παρόν κυνηγούν το μεροκάματο. 
Η Μαρουσώ εκείνη τη στιγμή σκέφτηκε ότι 

πολύ θα ήθελε να γνωρίζει τα φυσιογνωμικά 
χαρακτηριστικά των ανθρώπων και τις ενδυ-
ματολογικές παραδόσεις των χωρών τους για 
να μπορεί να καταλαβαίνει από ποιο σημείο 
του ορίζοντα έχουν έρθει. Κάποιοι απ’ αυ-

τούς σέρνουν μεγάλα καρότσια που 
πάνω τους φέρουν κάθε λογής 

εμπορεύματα. Οι γυναίκες που 
περνούν από δίπλα τους στέ-
κονται για λίγο βιαστικά, ορι-
σμένες απ’ αυτές ψωνίζουν, 
ενώ άλλες αφού ρίξουν μια 
ματιά συνεχίζουν το δρόμο 
τους. Η πόλη έστω κι από το 

παράθυρο φαίνεται τόσο με-
γάλη που τα μάτια δεν μπορούν 

να φυλακίσουν ολόκληρη την ει-
κόνα της σ’ ένα βλέμμα. Η Μαρου-

σώ προσπαθεί μέσα απ’ αυτή την 
πολύβουη Βαβέλ των διαλέκτων 
που ακούγονται από το δρόμο ν’ 
αναγνωρίσει τη γλώσσα της. Κά-

τι έστω που να της θυμίζει την πατρίδα της. 
Μία πατρίδα που όσο θα περνάει ο καιρός 
νιώθει ότι θα γίνεται ολοένα και πιο μακρινή 
ανάμνηση. Τα μάτια της δεν προλαβαίνουν 
να συλλέξουν όλες αυτές τις πρωτόγνωρες 
εικόνες που εναλλάσσονται συνεχώς μπρο-
στά της. Μένει έκπληκτη, τόσο από τη ζωή 
στην πόλη όσο κι από τα μικρά αγόρια που 
κρατούν στα χέρια τους τεράστιες στοίβες 

εφημερίδων και τις πουλάνε στους περαστι-
κούς διαβάτες που θέλουν να ενημερωθούν. 

Ο κύρης της στέκεται σε μία γωνιά του 
μυαλού της, ενώ διαβάζει την εφημερίδα του 
καθισμένος σε μια καρέκλα στην κουζίνα και 
αργότερα τον θυμάται να παίρνει το δρόμο 
για τον καφενέ. Εκεί, όπου θα σχολιάσει τις 
πολιτικές εξελίξεις με τους άντρες που θα 
συναντήσει. Κουβέντες που πάντα κατέλη-
γαν σε καβγά. Όποτε όμως τύχαινε η μάνα 
της να τον ρωτήσει για ένα πολιτικό θέμα, 
εκείνος απότομα της απαντούσε ότι αυτές 
είναι αντρικές υποθέσεις και αυτή καλά θα 
κάνει να ασχολείται μόνο με το νοικοκυριό 
της. Λέξεις που πλήγωναν βαθιά τη Μαρου-
σώ όταν τις άκουγε. Γιατί συνειδητοποιούσε 
πόσο συντηρητικός ήταν ο τρόπος σκέψης 
του πατέρα της για το ρόλο της γυναίκας στην 
οικογένεια. Ευτυχώς όμως τώρα ένιωθε απε-
λευθερωμένη, μιας και κατάφερε να πετάξει 
μακριά από ένα τόσο καταπιεστικό περιβάλ-
λον. Αισθανόταν χαρούμενη που θα ζούσε 
σε μία πόλη που όπως πίστευε προσφέρει 

σχεδόν τις ίδιες ευκαιρίες και στα δύο φύλα. 
Άξαφνα, συνειδητοποιεί ότι εδώ και ώρα 

το κρύο έχει μουδιάσει ολόκληρο το κορμί 
της. Το νυχτικό της, μαζί με το σάλι που κα-
λύπτει τους ώμους της, δεν μπορούν να την 
προστατεύσουν από τον ψυχρό αέρα που έχει 
καταλάβει όλη την πόλη. Κλείνει βιαστικά το 
παράθυρο και κάθεται για λίγο και πάλι στο 
παλιό μικρό τραπέζι της κουζίνας. Για μία ακό-
μα φορά αφήνει το βλέμμα της να περιπλα-
νηθεί μέσα στον χώρο, που είναι τόσο μικρός 
και με την πρώτη ματιά φαντάζει στενάχωρος. 
Μέσα του όμως φιλοξενεί τα όνειρα των αν-
θρώπων που άφησαν πίσω τους τη γενέθλια 
γη, αναζητώντας όσα εκείνη δεν μπόρεσε να 
τους προσφέρει. Το στομάχι της αρχίζει πια να 
γουργουρίζει από την πείνα. Συνειδητοποιεί 
ότι έχει να βάλει κάτι στο στόμα της από την 
προηγούμενη μέρα που περίμενε τον αδερ-
φό της μαζί με τον Ardal για ώρες στον σι-
δηροδρομικό σταθμό, ξεγελώντας την πείνα 
της με τα λιγοστά εναπομείναντα τριμμένα 
ψίχουλα που είχαν ξεμείνει στην τσέπη της 
από το ψωμί που είχε ζυμώσει η μάνα της 
για να το πάρει μαζί της στο ταξίδι της για 
την Αμερική. Σκέφτεται να ψάξει στα ντου-
λάπια, όπως της συνέστησε ο Νώντας. Πολύ 
θα ήθελε όταν οι δύο άντρες γυρίσουν αργά 
το απόγευμα από τη δουλειά να βρούνε μα-
γειρεμένο σπιτικό φαγητό στο τραπέζι. Θέλει 
τόσο πολύ να γοητεύσει το νεαρό Ιρλανδό 
που έχει κλέψει την καρδιά της και η εικόνα 
του κάνει τα μάγουλά της να κοκκινίζουν. Αν 
και στη ζωή της δεν ονειρεύτηκε ποτέ να γίνει 
μία απλή νοικοκυρά υποταγμένη στον άντρα 
της. Πάντα ήθελε ο άνθρωπος που θα επέ-
λεγε για σύντροφο της ζωή της να είναι μαζί 
της για τις ευαισθησίες, την προσωπικότητα 
και το δυναμικό χαρακτήρα της και όχι για 
τη νοικοκυροσύνη της. Αυτή τη στιγμή όμως 
σκέφτεται πόσο καλό θα έκανε στους δύο 
άντρες ένα πιάτο σπιτικό φαγητό που τόσα 
είχαν χρόνια να φάνε. 

Ωστόσο, η προσοχή της από την προετοι-
μασία του μαγειρέματος  αποσπάται από τις 
φωνές που ακούγονται στο διπλανό διαμέ-
ρισμα. Κλάματα ανακατεμένα με λυγμούς και 
λέξεις σε μία γλώσσα που της είναι οικεία, τα 
Ιταλικά. Εξάλλου, στο νησί της, στην Κάλυμνο, 
υπήρχαν πολλοί Ιταλοί λόγω της κατοχής των 
Δωδεκανήσων από εκείνους. Με το ζόρι συ-
γκρατεί τον εαυτό της για να μην ανοίξει την 
πόρτα. Φέρνει στο μυαλό της το σημείωμα 
του Νώντα, που τη συμβούλεψε να μην ανοί-
ξει σε κανέναν. Παρόλα αυτά, όσο περνάει ο 
χρόνος οι φωνές που ακούγονται από έξω γί-
νονται όλο και πιο έντονες, ενώ τώρα πια το 
κλάμα ενός παιδιού κάνει αισθητή την παρου-
σία του. Χωρίς άλλη σκέψη ανοίγει ελάχιστα 
την πόρτα, τόσο ώστε να μη γίνει αντιληπτή 
η παρουσία της. Έξω στο διάδρομο μπρο-
στά από το απέναντι διαμέρισμα βλέπει έναν 
άντρα και μία γυναίκα να μαλώνουν έντονα. 
Εκείνη κλαίει και ουρλιάζει σαν υστερική, ενώ 
από τα φουστάνια της κρέμεται ένα μικρό φο-
βισμένο παιδί με τις μύξες να τρέχουν από τη 
μύτη του. Κοιτάζοντας έντρομο το μωρό να 
δαγκώνει το στήθος της μάνας του την ώρα 
που εκείνη μαλώνει με τον πατέρα του, που 
τα χέρια του είναι γεμάτα από αμυχές από τα 
νύχια της, η Μαρουσώ προσπαθεί να μη γί-
νει αντιληπτή από την οικογένεια. Το ζευγά-
ρι αυτό είναι η Σοφία και ο Φραντζέσκο. Οι 
Ιταλοί γείτονες του απέναντι διαμερίσματος 
της οδού West street and North στη Δυτική 
πλευρά του Μανχάταν…  

ΤΗΣ ΓΙΩΤΑΣ
 ΑΓΑΠΗΤΟΥ  
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3 9 2

7 5

2 3 4

7 8 2 3 9

2 9 5 1 3

5 9 1 8 7

8 2 3

8 5

2 6 7

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.65)
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.73)

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

9 2 4

8 4 3 1

3 6 4 5

4 3 6

6 7

4 8 2

7 9 2 5

3 8 1 6

1 3 7

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.55)
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία

Οριζόντια
1. Υπερβολική τήρηση των τύπων.
2. Είδος σπάθας — Εκκολαπτήριο… ταλα-
ντούχων ποδοσφαιριστών — Μαγειρική 
έκφραση.
3. Όνομα Αιγύπτιων φαραώ — Περιοχή 
της Αγγλίας.
4. Λίγο… ρούμι — Μικρό ιστιοφόρο — Φι-
λικά ή συγγενικά.
5. Ιπποδρομιακό κέντρο της Αγγλίας — Αυ-
τά που δε μυρίζουν — Δύο έχει το… ταμάμ.
6. Μάρκα λαμπτήρων — Μας φεύγει… από 
έκπληξη.
7. Ασφαλιστικός φορέας (αρχικά) — Με-
γάλη πόλη της Ιαπωνίας — Αραβικό σουλ-
τανάτο.
8. Καταντάει… συχνά η ζωή — Ναυτικό 
πρόσταγμα.
9. Το όνομα του σκηνοθέτη Πάρκερ — Του-
ριστική περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης — 
Διπλό… θυμίζει ζούγκλα.
10. Ο αριθμός 130 — Υπόνομος — Παντε-
λόνι… Κρητικών.
11. Κόκκινη με λευκό σταυρό η σημαία της 
— Γερμανικό λιμάνι στη Βαλτική — Ο πό-
νος το… παράγει.
12. Βλάκες, χαζοί (μτφ.) — Πόλη του νο-
μού Αττικής.
13. Εκτελώ, εφαρμόζω — Εννοείται και ο 
καλύτερος (μτφ.) — Ιερωμένος της Δυτι-
κής Εκκλησίας.

 σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Κυκλοφόρησε η φήμη στο δάσος, ότι η αρκού-
δα έχει κάνει μία λίστα με τα ζώα που επιθυμεί 
να φάει. Και φυσικά επικράτησε ένας πανικός στο 
δάσος. Στη συνέλευση που κάνανε φοβισμένα τα 
ζώα, λέει ο λύκος:

- "Αφήστε, θα πάω να της μιλήσω. Μόνο έτσι θα 
μάθουμε σίγουρα τι σκοπεύει να κάνει η αρκούδα."

Όλα τα ζώα συμφώνησαν και ο λύκος ξεκινά-
ει για το σπίτι της αρκούδας. Χτυπάει την πόρτα, 
του ανοίγει η αρκούδα.

- "Ω! Καλώς το λύκο. Τι κάνεις λύκε;"
- "Καλά είμαι, ευχαριστώ. Θα ήθελα να σου μι-

λήσω. Είναι εύκολο;"
- "Φυσικά λύκε. Πέσμου..."
- "Να, (διστακτικά), έχει βγει μια φήμη, ότι έχεις 

κάνει λίστα με τα ζώα που θα φας. Είναι αλήθεια;"
- "Ναι", λέει η αρκούδα.
- "Μήπως μπορείς να μου πεις αν είμαι μέσα;"
- "Μισό λεπτό να δω. Λάμδα, λάμδα, λυ, λυ, λύ-

κος. Ναι, είσαι μέσα."
- "Δηλαδή τώρα πρέπει να με φας;"
- "Ναι λυπάμαι", λέει η αρκούδα και τον τρώει.
Πανικός επικρατεί στο δάσος όταν γίνετε γνω-

στό ότι η αρκούδα έφαγε το λύκο.
- "Μην ανησυχείτε θα πάω εγώ. Με την πονη-

ριά μου, κάτι θα καταφέρω. Σίγουρα", λέει η αλε-
πού. Είχε όμως την ίδια κατάληξη με τον λύκο. 
Αφού λοιπόν η αρκούδα έχει φάει τα περισσότερα 
ζώα, αποφασίζει να πάει να δει την αρκούδα και 
ο λαγός. Φτάνει έξω από το σπίτι της αρκούδας, 
χτυπάει την πόρτα και του ανοίγει η αρκούδα..

-"Τι κάνεις λαγέ; Όλα καλά;", λέει η αρκούδα.
- "Καλά. Αλλά ακούγεται ότι έχεις φτιάξει μία λί-

στα με τα ζώα που θέλεις να φας. Είναι αλήθεια;"
- "Όντως", απαντάει η αρκούδα.
- "Και εγώ, είμαι μέσα;"
- "Μισό λεπτό να δω. λάμδα, λάμδα, λα, λα, λα-

γός. Ναι, είσαι μέσα."
- "Να σου ζητήσω μια χάρη βρε αρκούδα;"
- "Ότι θέλεις."
- "Μπορείς να με σβήσεις;"
-"Ασφαλώς", λέει η αρκούδα και τον σβήνει!

Μια συνταγή για τις κρύες μέρες του χειμώνα και 
όχι μόνο. Πεντανόστιμη και δυναμωτική κοτόσου-
πα. Ιδανική για κάθε περίσταση. Απολαύστε αυτή 
τη θρεπτική σούπα με κοτόπουλο και λαχανικά και 
θα μας θυμηθείτε.

Συστατικά 
• 1 κοτόπουλο
• 2 καρότα
• 1 πράσο
• 2-3 πατάτες
• 3-4 κλωναράκια σέλινο
• 2-3 κ.σ. ελαιόλαδο
• 1 φλ.κ. ρύζι μικρό, Καρολίνα
• Αλάτι
• Πιπέρι
• 1 λεμόνι

Μέθοδος Εκτέλεσης 
• Πρώτα απ’ όλα τεμαχίζουμε το κοτόπουλο, το πλέ-

νουμε καλά σε κατσαρόλα με τόσο νερό που να το 

σκεπάζει καλά.
• Το αφήνουμε να αρχίσει να βράζει.
• Στο μεταξύ κόβουμε τα λαχανικά.
• Κόβουμε σε ροδέλες τα καρότα και το πράσο, χο-

ντροκομμένες τις πατάτες και τις προσθέτουμε στο 
κοτόπουλο που έχει πάρει τη πρώτη βράση

• Έπειτα, προσθέτουμε και το ελαιόλαδο, τα κλωνα-
ράκια το σέλινο κι αλατοπιπερώνουμε.

• 10 λεπτά πριν τη σβήσουμε ,προσθέτουμε το ρύζι.
• Τέλος, προσθέτουμε μπόλικο λεμονάκι και φρεσκο-

τριμμένο πιπέρι.
• Η θρεπτική κοτοσουπίτσα μας είναι έτοιμη.
• Καλή όρεξη!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Κοτόσουπα, δυναμωτική 
και πεντανόστιμη!

 ΜΕΜΕS

Κάθετα
1. Ιστορία για… κλάματα.
2. Γίνεται στην… κοσμοπλημμύρα — Με το άρ-
πα… σημαίνει βιαστικά και τσαπατσούλικα.
3. Λέξη… πλεονέκτη — Ζώο της Αυστραλίας — 
… άουτ: όρος της πυγμαχίας.
4. Ορέστης…: ποιητής και σκηνοθέτης — Ανα-
τρέπω ισχυρισμό.
5. Ήταν και ο αρχαίος Ιπποκράτης — Έγραψε 
τους "Μπούντενμπρουκς".
6. Σκελετός που… κινείται — Πολύ λίγοι τα γνω-
ρίζουν — Έτσι τελειώνει η… ιστορία.
7. Σύμφωνα του… Τόλη — Αφόρητη ζέστη, καύ-
σωνας — Ένας Πελοποννήσιος (καθ.).
8. Ρουμανική πόλη — Ευκολία, άνεση.
9. Ανατολίτικη βαφή μαλλιών — Σκελετός πλοί-
ου — Αρχικά της Λυρικής Σκηνής.
10. Αυτά μπορούν να θεραπευτούν — Χαμηλό 
τραπέζι, σοφράς.
11. Γη, τόπος — Όρος στο σκάκι.
12. Μακρύ γυναικείο φόρεμα — Σύζυγος του 
βασιλιά του Λατίου Λατίνου — Γράμματα από 
τη… Ρεβέκκα.
13. Κεντρικά στην… πόλη — Κιβώτιο από σανί-
δες — Φαινόμενο των Αναστενάρηδων.
14. Ήταν και ο αρχαίος Θεμιστοκλής.
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Ξανά κοντά μας η υποψήφια για 3 
Oscar & βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα 
ταινία Κινουμένων Σχεδίων, «Ενκάντο: 
Ένας Κόσμος Μαγικός». 

Υπόθεση: Μια ευτυχισμένη, ασυνήθιστη 
οικογένεια, η οικογένεια των Μάντριγκαλ 
ζει, κρυμμένη στα βουνά της Κολομβίας, 
σε ένα μαγικό σπίτι, σε μια πόλη γεμάτη 
ζωή, σε ένα φανταστικό μέρος που λέγε-
ται Ενκάντο. Η μαγεία αυτή του Ενκάντο 
έχει ως αποτέλεσμα, όλα τα παιδιά στην 
οικογένεια να είναι ευλογημένα καθέ-
να και με ένα μοναδικό μαγικό 
δώρο. Όλα εκτός από ένα, 
την Μίραμπελ. Μια μέρα, 
όμως, η Μίραμπελ ανακα-
λύπτει πως η μαγεία της 
οικογένειάς της βρίσκεται 
σε κίνδυνο και αποφασίζει 
πως εκείνη, η μόνη Μάντρι-
γκαλ που δεν έχει κάποιο μαγικό 
χάρισμα, μπορεί να είναι η μοναδική ελ-
πίδα σωτηρίας.

Έρχεται η Περιπέ-
τεια Δράσης, «Ένας Ορ-
γισμένος Άνδρας Εκδι-
κείται» του Γκάι Ρίτσι 
(Δύο Καπνισμένες Κάν-
νες, Η Αρπαχτή, Η Κυρία 
και ο Ναύτης, Revolver, 
RocknRolla, Sherlock 
Holmes 1 & 2, Κωδικό 
Όνομα U.N.C.L.E., Βα-
σιλιάς Αρθούρος, Αλα-
ντίν, The Gentlemen) με 
τους Τζέισον Στέιθαμ, 
Χολτ Μακ Κάλανι, Τζέ-
φρι Ντόνοβαν, Τζος Χάρ-

τνετ, Νίαμ Άλγκαρ, Λαζ 
Αλόνσο, Σκοτ Ίστγουντ 
& Έντι Μάρσαν...

Υπόθεση: Η ιστορία 
ακολουθεί τον Η, έναν 
κρύο και μυστηριώδη χα-
ρακτήρα που εργάζεται 
σε μια εταιρεία φορτη-
γών μεταφοράς χρημά-
των και είναι υπεύθυνη 
για τη μεταφορά εκα-
τοντάδων εκατομμυρί-
ων δολαρίων στο Λος 
Άντζελες κάθε εβδομάδα.

Δράση και εκδίκηση με 
τον μυστηριώδη «Η»  

Μαζί μας η υποψήφια για 7 
Oscar & βραβευμένη με Χρυ-
σή Σφαίρα Κοινωνική ταινία, 
«Belfast» του Κένεθ Μπράνα (Ερ-
ρίκος ο 5ος, Νεκροί Ξανά, Πολύ 
Κακό για το Τίποτα, Φρανκενστάιν 
της Μαίρη Σέλλευ, Άμλετ, Ο Μα-
γικός Αυλός, Παιχνίδια Μυαλού, 
Thor, Τζακ Ράιαν: Πρώτη Αποστο-
λή, Σταχτοπούτα, Έγκλημα στο 
Οριάν Εξπρές, Έγκλημα στον 
Νείλο) με τους Κατρίνα Μπαλφ, 
Τζούντι Ντεντς, Τζέιμι Ντόρμαν, 
Κίραν Χάιντς & Τζουντ Χιλ...

Υπόθεση: Βρισκόμαστε στην 
καρδιά του καλοκαιριού του 1969 
στο νότιο Μπέλφαστ. Καθώς η 
δεκαετία του 1960 πλησιάζει 
προς το τέλος της, ακόμα και όταν 

ο άνθρωπος έχει φτάσει μέχρι το 
φεγγάρι, οι σκληρές μέρες εκείνου 
του Αυγούστου θα μετατρέψουν 
τα παιδικά όνειρα του ήρωα σε 
εφιάλτη. Η κοινότητα στην οποία 
ανήκει ο εννιάχρονος ήρωας δεί-
χνει να ζει σχεδόν αρμονικά, παρά 
τα προβλήματα της καθημερινό-
τητας. Οι κινηματογραφικές ται-
νίες από το Χόλιγουντ εξάπτουν 
τη φαντασία του μικρού, ο οποίος 
μαγεύεται από την οθόνη. Η κοι-
νωνική δυσαρέσκεια που σιγο-
βράζει ξαφνικά εκρήγνυται στη 
γειτονιά του και κλιμακώνεται 
γρήγορα. Το μικρό αγόρι ξέρει τι 
να περιμένει από τους ήρωές του 
αλλά μπορεί ο πατέρας του να εί-
ναι ο ήρωας της ζωής του;  

Ταξίδι στο χρόνο με το υπο-
ψήφιο για 7 Oscar “Belfast”

Συνεχίζεται η ταινία Κινουμένων 
Σχεδίων, «Μπάντι ο Ροκ Σταρ 2» του 
Μαρκ Μπάλντο με τους Πάνο Απο-
στολόπουλο, Γιάννη Στεφόπουλο, Ει-
ρήνη Τσίγκα, Χρήστο Θάνο, Σοφία 
Παναηλίδου, Γιάννη Υφαντή, 
Σοφία Καψαμπέλη, Βαγ-
γέλη Στρατηγάκο, Βα-
σίλη Μήλιο & Βασίλη 
Παπαστάθη στην μετα-
γλωττισμένη έκδοση...

Υπόθεση: Ο Μπά-
ντι και η μπάντα του, οι 
Τρου Μπλου, είναι πλέον 
μεγάλες διασημότητες στο χωριό 
τους! Όταν τους δίνεται η ευκαιρία να 
κάνουν περιοδεία με τη διάσημη ποπ 
σταρ Λιτλ Φόξι, ο Μπάντι και οι φί-
λοι του μαθαίνουν ότι η φήμη έχει το 
τίμημά της και ανακαλύπτουν ότι μό-
νο παραμένοντας γνήσιοι θα εξαπο-
λύσουν την πραγματική δύναμη του 
ροκ εντ ρολ!  

Οι περιπέτειες 
του Μπάντι 

Ο μαγικός κόσμος 
του Ενκάντο 

Cinema

Παρασκευή: 16:45, 
Κυριακή: 17:00.

Σάββατο, 
Τετάρτη: 16:15.

«Προφανώς, όταν ακούς ότι θα φοράς την στολη μίας γάτας, αγχώνεσαι… Έπρεπε να είμαι 
πιο δυνατή από ποτέ. Και όσο περνούσαν οι μέρες, ξεκίνησε να λειτουργεί. Ένιωθα μεγάλη 

αυτοπεποίθηση ξαφνικά, λες και θα μπορούσα να αντιμετωπίσω τα πάντα» 
 Zoe Kravitz - Ηθοποιός

Συνεχίζεται η Περιπέτεια, «The 
Batman» του Ματ Ριβς (Cloverfield, 
Άσε το Κακό να Μπει, Ο Πλανήτης 
των Πιθήκων: Η Αυγή, Ο Πλανή-
της των Πιθήκων: Η Σύγκρουση) με 
τους Ρόμπερτ Πάτινσον, Πολ Ντέι-
νο, Ζόι Κράβιτς, Κόλιν Φάρελ, Άντι 
Σέρκις, Τζέφρι Ράιτ, Τζον Τορτού-
ρο, Πίτερ Σάρσγκαρντ, Τζέιμι Λόσον, 
Μπάρι Κιόγκαν & Άμπερ Σιένα...

Υπόθεση: Πάνω από ένα χρό-
νο τώρα, ο Μπρους Γουέιν βυθί-
ζεται στο σκοτάδι της Γκόθαμ ως 
ο Μπάτμαν που σπέρνει τον φόβο 
στις καρδιές των εγκληματιών. Με 
μόνους συμμάχους τον Άλφρεντ 
και τον Τζέιμς Γκόρντον, ο μοναχι-
κός τιμωρός δίνει σάρκα και οστά 

στην εκδίκηση για χάρη των συμπο-
λιτών του. Όταν ένας κατά συρροή 
δολοφόνος στοχεύσει στην ελίτ της 
πόλης, ένα μονοπάτι από γρίφους 
οδηγεί την έρευνα του Μεγαλύτε-
ρου Ντετέκτιβ του Κόσμου στον 
υπόκοσμο, όπου θα συναντήσει 
χαρακτήρες όπως η Σελίνα Κάιλ/
Κατγούμαν, ο Όσβαλντ Κόμπλποτ/
Πιγκουίνος, ο Κάρμαϊν Φαλκόνε και 
ο Έντουαρντ Νάστον/Γρίφος. Όσο 
η κλίμακα του νοσηρού σχεδίου ξε-
διπλώνεται, ο Μπάτμαν πρέπει να 
συνάψει καινούριες συμμαχίες, να 
αποκαλύψει τον ένοχο και να απο-
δώσει δικαιοσύνη για την κατάχρη-
ση εξουσίας και τη διαφθορά που 
έχουν καταστρέψει την Γκόθαμ Σίτι.

Ο Batman συνεχίζει 
να φυλάει την πόλη 

Κυριακή, 
Δευτέρα: 19:30,

 Τρίτη: 22:15.

Πέμπτη, 
Σάββατο, Τρίτη, 
Τετάρτη: 18:30, 

Παρασκευή, Κυριακή, 
Δευτέρα: 22:00

Πλούσια κινηματογραφική εβδομάδα στα «Ηλύσια»

Πέμπτη, Σάββατο, 
Τετάρτη: 22:15, 

Παρασκευή: 19:15.
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Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση 
θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες 
σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

Δικηγόροι

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

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

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

ΑΓΓΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  •  Δικηγόρος 
Ειρήνης 39  •  Αλεξανδρούπολη 
Τηλέφωνο : 2551024142

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

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

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ •  Δικηγόρος

Κων/πόλεως  207  •  Ορεστιάδα
Τηλέφωνο : 2552023462

Λογιστές

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

ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ ΓΑΛΑΤΕΙΑ • Λογιστικό Γραφείο  

Φιλιππουπόλεως 7  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 25510-80173

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

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

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

Συμβολαιογράφοι

Ιατροί

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • Οφθαλμίατρος  
Μιαούλη  11  •  Αλεξ/πολη 

Τηλέφωνο : 25510 24689

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Δικαστικοί
Επιμελητές

Κτηνίατροι

Ασφάλειες

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

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

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

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

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

Οπτικά

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

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Ψυκτικοί

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

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

Φαρμακεία

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

ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Μαζαράκη 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551038473

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

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

ΓΟΥΤΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΔΙΚΑΙΑ
Τηλέφωνο : 2556031371

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

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

Ταξιδιωτικά
Πρακτορεία

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

Συνεταιρισμοί

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

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας
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Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 05.59, 

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
NTERCITY 05.59, 

ΘεΣ/Κη - Αλεξ/λη 
NTERCITY 05.50, 

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

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

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

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

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

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

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

Αλεξ/ΠΟλη - ΚΟμΟΤηΝη

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

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

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

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ - AEGEAN 
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη – ΑΘηΝΑ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ:  09:50 - 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
Δευτέρα  09:00
Τρίτη  09:00 
Τετάρτη 15:00 
Πέμπτη 15:00 
Παρασκευή 15:00
Σάββατο  09:00 
Kυριακή  15:00

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

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

 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ  
 ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Χρηστικά
 χρησιμα τηλεφωνα

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

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Δημητριάδης Κων. Παλαιολόγου 32 
✆2551053464

ΦΕΡΕΣ 
Μπουρουλίτη Δημοκρίτου 17 ✆2555022273

ΣΟΥΦΛΙ 
Κυριακούδη Βασ. Γεωργίου 157 
✆2554022033

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

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Χατζηγιάννη Ισιδώρα - Δήμητρα Ευριπίδου 
19  ✆2552024315

Εξαφανίστε την μούχλα 

από τις κουρτίνες του 

μπάνιου.
Πρέπει να τις καθαρίζετε τακτικά και αυ-

τό είναι αδιαμφισβήτητο. Ο λόγος είναι πως 
αν δεν το κάνετε σύντομα θα δείτε λεκέδες 
μούχλας να κάνουν την εμφάνισή τους πά-
νω τους.

Μιλάμε για τις κουρτίνες του μπάνιου που 
πέρα από το κλασικό «να τις αφήνετε μο-
νίμως κλειστές για να μην μένουν τα νερά 
πάνω τους», χρειάζονται και λίγη φροντίδα 
παραπάνω.

Αν η μούχλα έχει κάνει ήδη την εμφάνισή 
της στις κουρτίνες σας τότε δεν έχετε παρά 
να ακολουθήσετε μια από τις παρακάτω συ-
νταγές που θα τις επαναφέρουν στην αρχική 
τους κατάσταση.

Με μαγειρική σόδα και καυτό νερό η κουρ-
τίνα σας θα λάμψει.

Αν η κουρτίνα σας είναι υφασμάτινη:
Θα χρειαστείτε: 1/2 φλ. μαγειρική σόδα, 

2 φλ καυτό νερό.
Διαλύστε την σόδα μέσα στο καυτό νε-

ρό, προσθέστε το μείγμα στο πλυντήριο και 
πλύντε κανονικά την κουρτίνα σας σε αυτό.

Αν η κουρτίνα σας είναι πλαστική:
Χρησιμοποιείστε τα ίδια υλικά. Απλά πε-

ριμέντε να κρυώσει το νερό και έπειτα ρίξτε 
το μείγμα σε ένα βαποριζατέρ. Ψεκάστε την 
κουρτίνα και έπειτα τρίψτε την με μια βούρ-
τσα. Επαναλαμβάνετε την ίδια διαδικασία μια 
φορά ανά δύο εβδομάδες για να διατηρείτε 
την κουρτίνα σας πάντα καθαρή και μακριά 
από λεκέδες μούχλας.

Αφήνετε την κουρτίνα σας ανοιχτή για να 
στεγνώνει μετά από κάθε μπάνιο.

Μια άλλη συνταγή που μπορείτε να χρη-
σιμοποιήσετε περιλαμβάνει το χυμό από 5 
λεμόνια και 1 λίτρο καυτό νερό.

Ανακατέψτε τα δύο υλικά σε μια λεκάνη 
και μουλιάστε την κουρτίνα σας μέσα σε αυ-
τά. Αφήστε την για 30 λεπτά. Έπειτα πλύντε 
την με απορρυπαντικό είτε στο πλυντήριο 
είτε στο χέρι.

Η συνταγή αυτή είναι ιδανική για αφαίρε-
ση λεκέδων από λευκές κουρτίνες, έγχρωμες 
ή με σχέδιο.

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

Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού

Οροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Σήμερα φίλε Κριέ, θα αισθανθείς 
ιδιαίτερα περιζήτητος κοινωνικά 
και οι γύρω σου θα είναι πιο ομιλη-
τικοί μαζί σου και θα νιώσεις από-
λυτα αγαπητός!Οι αποφάσεις και 
οι δράσεις σου, βασίζονται κυρίως 
στην πνευματική σου περιέργεια

ΤΑΥΡΟΣ
Η έμφυτη ανάγκη σου για σιγου-
ριά, ηρεμία και ασφάλεια, φίλε 
Ταύρε, θα είναι αυτή που θα σε 
ωθήσει σε δράση, ώστε να πετύ-
χεις τους στόχους σου! 

ΔΙΔΥΜΟΣ
Σήμερα φίλε Δίδυμε, θα βρεις ξα-
νά τον ξεχωριστό εαυτό σου, με 
το Φεγγάρι στο δικό σου Ζώδιο! 
Σε χαρακτηρίζουν δυναμικότητα, 
λάμψη, ενέργεια, ενθουσιασμός 
και θάρρος, σε όλες τις σημαντι-
κές διαπροσωπικές σου επαφές 
και συναναστροφές

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Την σημερινή φίλε Καρκίνε, εντεί-
νεται η ευαισθησία σου, η διαί-
σθηση σου και ο συναισθηματι-
σμός σου! Επικεντρώνεσαι στην 
ψυχολογική και συναισθηματική 
σου ηρεμία
 
ΛΕΩΝ
Ετοιμάσου την σημερινή ημέρα φί-
λε Λέοντα, για μεγάλες και θετι-
κές αλλαγές στην καθημερινότητα 
σου! Οι κοινωνικές σου σχέσεις και 
συναναστροφές, χαρακτηρίζονται 
από χαρά, εξωστρέφεια και εν-
θουσιασμό!

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Σήμερα αγαπητέ Παρθένε, κατα-
φέρνεις και εκπληρώνεις στόχους, 
με τις γοργές επικοινωνιακές αντι-
δράσεις σου, αλλά και με τις ώρι-
μες και αξιοθαύμαστες σου απο-
κρίσεις! 
 
ΖΥΓΟΣ
Σήμερα αγαπητέ Ζυγέ, η συμπερι-
φορά σου και οι εκφράσεις σου, 
θα είναι ειλικρινείς, καθαρές και 
έντιμες, γεγονός που θα σε κάνει 
ιδιαίτερα δημοφιλή και αγαπητό 
στους κοινωνικούς σου κύκλους!
 
ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Θα έχεις σήμερα, αγαπητέ Σκορ-
πιέ, ανάγκη για συναισθηματική και 
ψυχολογική εκβάθυνση, αλλά και 
ορισμένες στιγμές, μία ήπια εσω-
τερική ένταση! Απέφυγε να εκδη-
λώνεις τα συναισθήματα σου την 
σημερινή ημέρα, αφού πριν ανοι-
χθείς στους άλλους 
 
ΤΟΞΟΤΗΣ
Σήμερα, φίλε Τοξότη, αποφασίζεις 
να αντιμετωπίσεις σχέσεις και κα-
ταστάσεις, με ηρεμία, δικαιοσύνη 
και ανιδιοτέλεια! Πρόκειται για την 
κατάλληλη ημέρα, ώστε να παρα-
δεχθείς τα λάθη σου
 
ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Καταφέρνεις σήμερα, αγαπητέ Αι-
γόκερε, μετά από ποικίλες δοκι-
μασίες, να απολαύσεις την άνεση 
και τις ευκολίες που χρειαζόσουν, 
προκειμένου να διεκπεραιώσεις 
υποχρεώσεις και εκκρεμότητες της 
καθημερινότητας σου!
 
ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αγαπητέ Υδροχόε, καταφέρνεις την 
σημερινή και πετυχαίνεις στόχους, 
χωρίς καν να κοπιάσεις για αυ-
τό! Τραβάς όλα τα βλέμματα του 
θαυμασμού επάνω σου και αυτό 
ενισχύει την αυτοπεποίθηση σου!

ΙΧΘΥΕΣ
Σήμερα φίλε Ιχθύ, καταφέρνεις και 
αναγνωρίζεις συνειδητά και από-
λυτα τις ανάγκες σου και να δια-
γράψεις κάθε αμφιβολία και κάθε 
ανασφάλεια! Ένα ισχυρό δέσιμο 
θα υπάρξει με το σπίτι!

Επέτειοι

Ενοικιάζεται διαμέρισμα δυο δωματίων στον 
Άγιο Βασίλειο. 1 υπνοδωμάτιο, σαλόνι, μπά-
νιο, πάρκινγκ, αποθήκη, κήπος.
Τηλ. επικοινωνίας και πληροφορίες 
στο:  6943032444
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Της Κικής Ηπειρώτου
Σε εξέλιξη είναι οι εργασίες 

για την κατασκευή του δικτύ-
ου φυσικού αερίου με το οποίο 
θα μπορούν να τροφοδούνται 
σπίτια και επιχειρήσεις, στην 
πόλη της Αλεξανδρούπολης, 
δίχως να λείπουν τα παράπο-
να και οι διαμαρτυρίες οδηγών 
και καταστηματαρχών, καθώς 
είναι πολλά τα σημεία που ενώ 
ολοκληρώθηκαν οι εργασίες, 
δεν έχουν στρωθεί ακόμη με 
άσφαλτο. 

Όπως ενημέρωσε πριν λίγες 
μέρες η εργολήπτρια εταιρία 
ως τις 15/03 προβλέπεται να 
πραγματοποιηθούν εργασίες 
στις ακόλουθες οδούς: Χίου, 
Λήμνου, Κωνσταντινουπόλε-
ως, Ζυμβρακάκη, Υψηλάντου, 
Εργίνου, Φυλής, 28ης Οκτω-
βρίου, Εθνικής Αντιστάσεως, 
Σοφοκλέους, 14ης Μαΐου, 
Ανατολικής Θράκης, Λεωφό-

ρος Δημοκρατίας, Σηλυβρίας, 
Ε. Φιλιππίδη, Τούντζας και Ποι-
μενίδη. Επιπλέον, όπως ανα-
φέρονταν στην ίδια ανακοί-
νωση, σε όλες τις οδούς πλην  
των Τούντζα και Ποιμενίδη, 
θα πραγματοποιηθούν εργα-
σίες αποκατάστασης (ασφαλ-
τόστρωση).

Είχαν προηγηθεί πριν κά-
ποιες εβδομάδες εργασίες σε 
πιο κεντρικές οδούς, όπως στη 
Λεωφόρο Δημοκρατίας και 
επί της 14ης Μαΐου, ωστόσο, 
όπως κατέγραψε και ο φωτο-
γραφικός φακός της ΓΝΩΜΗΣ 
στα περισσότερα σημεία που 
έχουν τοποθετηθεί οι αγωγοί, 
έχει ακολουθήσει επίστρωση 
με χώμα και χαλίκια, και όχι 
με άσφαλτο, με αποτέλεσμα 
τα οχήματα να δυσκολεύονται 
στην προσπέλασή τους, ενώ 
και τα παρακείμενα καταστή-
ματα και κατοικίες είναι διαρ-

κώς γεμάτα σκόνη. Όπως μας 
είπε επαγγελματίας, που δια-
τηρεί κατάστημα σε κεντρικό 
σημείο, χρειάζεται να καθαρί-
ζει τη βιτρίνα και τους πάγκους 
του πολλές φορές την ημέρα.  

Πρόστιμα και διαρκείς 
οχλήσεις

Η Τροχαία της Αλεξανδρού-
πολης έχει ήδη επιβάλει πρό-
στιμα στην κατασκευάστρια 

εταιρεία για την επικινδυνό-
τητα του οδοστρώματος λόγω 
των ημιτελών εργασιών, ενώ 
ο Δήμος προβαίνει καθημερι-
νά σε επιτόπιους ελέγχους και 
οχλήσεις προς την εταιρεία για 
την αποκατάσταση των δρό-
μων. Σύμφωνα με τον πρόεδρο 
της Κοινότητας Γιάννη Ναϊτί-
δη, υπάρχουν πολλά προβλή-
ματα και σε συνεργασία με 
τον Δήμαρχο και την Τροχαία, 

υπάρχουν διαρκώς συστάσεις 
προς τον υπεύθυνο του έργου 
και υποδείξεις για επείγουσες 
επεμβάσεις σε συγκεκριμένα 
σημεία, τις περισσότερες φο-
ρές, όμως, χωρίς αποτέλεσμα. 
Όπως αναφέρει στη ΓΝΩΜΗ, 
η αρχική πρόβλεψη-δέσμευ-
ση της εταιρείας ήταν ότι ανά 
600 μέτρα έργου, θα ακολου-
θούσε ασφαλτόστρωση, κάτι 
που δεν συμβαίνει, παρά μόνο 

σε κάποια από τα σημεία που 
έχουν σκαφτεί στην πόλη, με 
πιο χαρακτηριστικό παράδειγ-
μα την Λεωφόρο Δημοκρατί-
ας, η οποία, τις ώρες με αρκετή 
κίνηση, μετατρέπεται σε τοπίο 
στην… σκόνη. 

Ακόμη όμως και σε σημεία 
που έχει γίνει ασφαλτόστρωση, 
υπάρχουν παράπονα ότι έγινε 
με πρόχειρο τρόπο. 

Σε εξέλιξη, εν μέσω παραπόνων, τα έργα 
φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη 

Ή ΤΡΌΧΑΊΑ ΈΧΈΊ ΉΔΉ ΈΠΊΒΑΛΈΊ 
ΠΡΌΣΤΊΜΑ ΣΤΉΝ ΚΑΤΑΣΚΈΥΑΣΤΡΊΑ 
ΈΤΑΊΡΈΊΑ, ΈΝΩ Ό ΔΉΜΌΣ ΖΉΤΑ 
ΚΑΘΉΜΈΡΊΝΑ ΤΉΝ ΑΠΌΚΑΤΑΣΤΑΣΉ 
ΤΩΝ ΔΡΌΜΩΝ                  
           
Οδηγοί και επαγγελματίες ταλαιπωρούνται 
καθημερινά από τις λακκούβες και τη σκόνη

Η Τροχαία έχει ήδη επιβάλει πρόστιμα προς την 
κατασκευάστρια εταιρεία, για την επικινδυνότητα των δρόμων

Σκόνη και λακκούβες έχουν αφήσει πίσω τους τα έργα 
φυσικού αερίου σε πολλά σημεία της Αλεξανδρούπολης

Πολλά τα παράπονα οδηγών 
και επαγγελματιών 


