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Θλίψη για την απώλεια
 του Μανώλη Ρεϊζη

Εξέχον μέλος της κοινωνίας της Αλεξανδρούπολης 
απεβίωσε σε ηλικία 83 ετών. Αρχιτέκτονας, αυτοδιοικητικός, 

με μεγάλη προσφορά στον ΜΓΣ Εθνικό 

▶ 4

Πάνω από μισό 
εκατομμύριο ευρώ 
διεκδικεί ο Δήμος 

Αλεξ/πολης 

Υποβολή προτάσεων για 
το έργο ολοκλήρωσης της 
ανάπλασης του ιστορικού 
κέντρου και αναβάθμιση 
πάρκου στη «Μάνα του 

νερού»

▶ 5

Ατυχής πρακτική 
'διάσωσης' 

ενός ζωντανού 
Ζωνοδέλφινου 

Στην περιοχή Μαϊστρου της 
Αλεξανδρούπολης

▶ 8

Αμερικανικό σχέδιο για «Σούδα του 
Βορρά» στην Αλεξανδρούπολη

Περαιτέρω αναβάθμιση του λιμανιού προκρίνουν Αθήνα, Ουάσιγκτον 
και ΝΑΤΟ, με το Ουκρανικό στο φόντο. «Εχει δώσει διαπιστευτήρια 

για τη χρησιμότητά του ως σημαντικός κόμβος προώθησης των 
νατοϊκών δυνάμεων» ▶  8

● Η ιστορία του εντυπω-
σιακού αντικειμένου που 
κοσμεί την είσοδο του 
Αρχαιολογικού Μουσεί-
ου Αλεξανδρούπολης

● Το σπάνιο φωτογρα-
φικό ντοκουμέντο από το 
Λαογραφικό & Ιστορικό 
Μουσείο Φερών 

● Οι προετοιμασίες για 
τα εγκαίνια του Αρχαιο-
λογικού Μουσείου Αλε-
ξανδρούπολης είναι στην 
τελική ευθεία.

● Εντός Απριλίου τα εκ-
παιδευτικά προγράμματα 
της Εφορείας Αρχαιοτή-
των Έβρου που θα υλο-
ποιηθούν στον αρχαιολο-
γικό χώρο Ζώνης 

Γκαρά: «Αναμονή Γκαρά: «Αναμονή 
πολλών ετών στη λίστα πολλών ετών στη λίστα 
χειρουργείων του ΠΓΝΑ» χειρουργείων του ΠΓΝΑ» 

4.987 κρούσματα Covid 4.987 κρούσματα Covid 
στον Έβρο, έναντι 7.965 στον Έβρο, έναντι 7.965 
τον Φεβρουάριο. τον Φεβρουάριο. 
Γενάρης 22 ο χειρότερος μήνας Γενάρης 22 ο χειρότερος μήνας 

▶ 77Ποινή φυλάκισης 2 
ετών με αναστολή σε 

ιερέα της Μητρόπολης 
Αλεξανδρούπολης

Ένοχος για το αδίκημα της τέλεσης «γενετήσιας 
πράξης με ανήλικο έναντι αμοιβής»

▶ 3

▶ 6 6

Μία ρωμαϊκή 
σαρκοφάγος από τα 
«σπλάχνα» των Φερών ▶ 9
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1453
Ο Μωάμεθ Β’, επικεφαλής 250.000 
ανδρών, φτάνει προ των τειχών της 
Κωνσταντινούπολης.

1925
Αποφασίζεται στην Ελλάδα η εφαρ-
μογή του οκταώρου τμηματικά, ανά-
λογα με την οικονομική κατάσταση 
των διαφόρων εταιριών.

1956
Μαθητές του Γυμνασίου και του Κο-
λεγίου Πάφου, τραγουδώντας τον 
Εθνικό Ύμνο και φωνάζοντας το 
σύνθημα «Ένωσις», έρχονται σε σύ-
γκρουση με ισχυρές αγγλικές δυνά-
μεις στο Κτήμα.

1980
Παρουσιάζεται για πρώτη φορά ο 
κύκλος τραγουδιών του Μάνου Χα-
τζιδάκι «Η Εποχή της Μελισσάνθης», 
σε συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο 
του Πειραιά.

1982
Η Αργεντινή καταλαμβάνει τις Μαλ-
βίδες Νήσους, που τις θεωρεί δικές 
της, ενώ τα ίδια νησιά με το όνομα 
Φόκλαντς ανήκουν στη Μ. Βρετανία. 
(Πόλεμος των Φόκλαντς)

1986
Βόμβα εκρήγνυνται σε αεροσκάφος 
της TWA, ενώ πετά πάνω από το Άρ-
γος, με αποτέλεσμα τέσσερις επιβά-
τες να σκοτωθούν και άλλοι πέντε να 
τραυματιστούν. Τη βόμβα τοποθέτησε 
η αραβική τρομοκρατική οργάνωση 
του Αμπού Νιντάλ.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

1927
Φέρεντς Πούσκας, ο επονομαζόμε-
νος και «καλπάζων συνταγματάρ-
χης», ούγγρος ποδοσφαιριστής και 
προπονητής, που οδήγησε τον Πα-
ναθηναϊκό στον τελικό του Κυπέλλου 
Πρωταθλητριών το 1971 στο Γουέ-
μπλεϊ. (Θαν. 17/11/2006)

1948
Δημήτρης Μητροπάνος, έλληνας 
τραγουδιστής. (Θαν. 17/4/2012)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1989
Μανώλης Αγγελόπουλος, Ο «γύ-
φτος του λαϊκού τραγουδιού», ο 
μόνος τραγουδιστής που αμφισβή-
τησε την πρωτοκαθεδρία του Στέλι-
ου Καζαντζίδη τη δεκαετία του ‘60. 
(Γεν. 8/4/1939)

2 ΑΠΟΨΕΙΣ

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

Υπεύθυνη ∆ιαφημίσεων 
και Λογιστηρίου
Χρύσα Γρηγοριάδου

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

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

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

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

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα Ο καιρός σήμερα

3

7...15

8...16

Ανατολή - 06:55
Δύση - 19:44

9...15

5...15

Εικόνες ντροπής στο πρώην στρατόπεδο 
Παρμενίωνα

Πέρασαν σχεδόν 10 χρόνια, από τη στιγμή που ο 
στρατός αποχώρησε και παρέδωσε την έκταση του 
πρώην στρατοπέδου Παρμενίωνα στην Αλεξανδρού-
πολη, όμως, ο χώρος εξακολουθεί να ρημάζε, με το 
διαχρονικό άλλοθι της μετατροπής του… κάποτε σε 
μητροπολιτικό πάρκο, στο οποίο θα φιλοξενούνται 
σχολικές μονάδες, χώροι πρασίνου και άθλησης. 

Ωστόσο, μέχρι να τελεσφορήσει αυτή η προσπά-
θεια και να ξεκινήσουν τα έργα, ο περιβάλλων χώρος, 
αλλά και τα κτίρια του πρώην στρατοπέδου βρίσκο-
νται σε κακό χάλι, με τους περιοίκους να εκφράζουν 
φόβους ακόμη και για τη δημόσια υγεία. 

Μοναδική… σοβαρή παρέμβαση που έγινε εδώ 
και τόσα χρόνια είναι η τοποθέτηση μίας παιδικής 
χαράς, την οποία καθημερινά επισκέπτονται γονείς 
με τα παιδιά τους. Η υπόλοιπη έκταση είναι αφημένη 
στην τύχη της, με σκουπίδια, άγρια βλάστηση, μπάζα, 
-από καναπέδες μέχρι τουαλέτες…-, ενώ η κατάσταση 
εντός των κτιρίων είναι απλώς αποπνικτική και ίσως 
κι επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία.

3
ΑΠΡ
2012

3
3
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`Μικρογνωμικά

Το Τριμελές Πλημμε-
λειοδικείο Αλεξανδρού-
πολης επέβαλε ποινή 
φυλάκισης δύο ετών με 
αναστολή και χρηματι-
κό πρόστιμο 15.000 ευ-
ρώ σε ιερέα της Μητρό-
πολης Αλεξανδρούπολης, 
κρίνοντας τον ένοχο για το 
αδίκημα της τέλεσης «γε-
νετήσιας πράξης με ανήλι-
κο έναντι αμοιβής». 

Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες της Γνώμης, ο ιερέας 
θα τεθεί σε αργία, όπως 
ορίζει η εκκλησιαστική νο-
μοθεσία μέχρι να τελεσι-
δικήσει η απόφαση. 

Κ.Η.

Ποινή φυλάκισης 2 ετών με αναστολή σε 
ιερέα της Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης

Μαθητές και μαθήτριες του 3ου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης ″ΔΟΜΝΑ ΒΙΣΒΙΖΗ″ επισκέφτηκαν το Πολυ-
κοινωνικό τπυ Δήμου Αλεξανδρούπολης στο πλαίσιο της δράσης ″Μάρτιος Μήνας Αγάπης″.
Ο Δ/ντης κ. Κοσμίδης Ιορδάνης και οι εκπαιδευτικοί κα Γιαννάκου Κωσταντία και κα Χαριτούδη Σταματία 
συνόδευσαν τις μαθήτριες και τους μαθητές του Γυμνασίου που συμμετείχαν με ιδιαίτερη ευαισθησία στη 
δράση και ενημερώθηκαν από τους υπεύθυνους του «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ» για τη δομή και τις υπηρεσίες 
που προσφέρουν στους αδύναμους συμπολίτες μας.
Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της δρασης “Μάρτιος Μήνας Αγάπης” και χάρη στην πολύτιμη συμβολή των 
μαθητών σχολείων του Δήμος Αλεξανδρούπολης και των οικογενειών τους, γέμισαν με τρόφιμα δεκάδες 
καλάθια με σκοπό την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Photo   Shoot
Οι προτεινόμενες ημερομη-
νίες χειρουργείων στη λίστα 
του ΠΓΝΑ, έχουν αναμονή 
ένα, δύο, ακόμη και τρία έτη 
από την ημερομηνία γνωμά-
τευσης. Τα περιστατικά μάλι-
στα, χαρακτηρίζονται με δυ-
νητικά γρήγορη εξέλιξη, που 
η οποιαδήποτε καθυστέρηση 
μπορεί να επηρεάσει το απο-
τέλεσμα..  

Ν. ΓΚΑΡΑ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΒΡΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Είπαν

Το άνοιγμα δύο νέων πτή-
σεων από Αλεξανδρούπολη 
προς Ηράκλειο και Ρόδο εί-
ναι μεν σε πολύ προχωρημέ-
νη συζήτηση, ωστόσο τίποτα 
δεν είναι 100% επίσημο μέ-
χρι στιγμής. (xronos.gr) .

Σ. ΖΑΝΤΑΝΙΔΗΣ
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Μαθητές από τη Νορμανδία φιλοξενούμενοι 
του 7ου Δημοτικού Αλεξανδρούπολης

Αγιά Σοφιά: Τελέστηκε μετά από 87 
χρόνια η πρώτη προσευχή για το

Η Αγία Σοφία, εμβληματικό μνημείο 
πολιτισμού της Κωνσταντινούπολης που 
ο Ερντογάν προτίμησε να μετατρέψει σε 
τζαμί, φιλοξένησε το βράδυ της Παρα-
σκευής την πρώτη νυχτερινή προσευχή 

για το Ραμαζάνι μετά από 87 ολόκλη-
ρα χρόνια.

 Οι πιστοί μουσουλμάνοι που έσπευ-
σαν για να προσευχηθούν ήταν χιλιάδες 
ενώ στη τελετή έδωσε το παρών ο επι-
κεφαλής της Διεύθυνσης Θρησκευτικών 
Υποθέσεων της Τουρκίας, Αλί Ερμπάς.

Ο χώρος της Αγίας Σοφίας είχε μετα-
τραπεί σε μουσείο με απόφαση του θεμε-
λιωτή της τουρκικής δημοκρατίας Κεμάλ 
Ατατούρκ το 1935. Το 2020 ο Ρετζέπ Τα-
γίπ Ερντογάν πήρε την απόφαση να προσ-
δώσει στο ιστορικό μνημείο χαρακτήρα 
αμιγώς θρησκευτικό αγνοώντας τις διε-
θνείς εκκλήσεις, ακόμα και της UNESCO. 

Τον Ιούλιο του 2020 η Αγία Σοφία άρ-
χισε να λειτουργεί και πάλι ως τζαμί, γε-
γονός που είχε προκαλέσει την αντίδρα-
ση της ελληνικής πλευράς. Το ρολόι της 

Μαθητές και μαθήτριες από σχολείο 
της Νορμανδίας έζησαν τις ημέρες αυ-
τές τη θρακιώτικη φιλοξενία, γνώρισαν 
την τοπική ιστορία, επισκέφτηκαν μνη-
μεία και μουσεία ως φιλοξενούμενοι 
του 7ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξαν-
δρούπολης που συμμετέχει στο πρό-
γραμμα Erasmus+ 2020 και αφορά 
«Συμπράξεις ανταλλαγών μεταξύ σχο-
λείων ΚΑ229», με τίτλο Ιcare 3 – Ενσω-

μάτωση, Πολιτισμός, Φιλία, Σεβασμός 
και Αριστεία στα Ευρωπαϊκά Σχολεία.

Στην τελετή αποχαιρετισμού η αυλή 
του σχολείου πλημμύρισε από χαμόγε-
λα, μουσικές και χορούς! Εκ μέρους του 
Δήμου Αλεξανδρούπολης ο αντιδήμαρ-
χος Αν. Σεραφειμίδης μοίρασε σε όλα 
τα παιδιά αναμνηστικά δώρα με εικό-
νες από τις ομορφιές του τόπου μας!

ιστορίας είχε πια γυρίσει πίσω, στα μέσα 
του 20ου αιώνα.

Οι μαθητές κερδίζουν μία έξτρα 
μέρα διακοπών για το Πάσχα 

Το Πάσχα πλησιάζει, οι μαθητές ανυ-
πομονούν για τις διακοπές και θα χα-
ρούν... λίγο περισσότερος φέτος, καθώς 
θα «κερδίσουν» μία ημέρα διακοπών λό-
γω Πρωτομαγιάς. 

Σύμφωνα με το «κανονικό» πλάνο, τα 
σχολεία θα κλείσουν την Παρασκευή, πριν 
από τη Μεγάλη Εβδομάδα και συγκεκρι-

μένα στις 15 Απριλίου, με τους μαθητές 
να έπρεπε να επιστρέψουν στις αίθουσες 
τη Δευτέρα 2 Μαΐου. 

Όμως, φέτος η Πρωτομαγιά «πέφτει» 
Κυριακή του Θωμά και αυτό απ' ότι φαί-
νεται θα αλλάξει κατά μία ημέρα τον σχε-
διασμό του Υπουργείου Παιδείας. 

Ο εορτασμός της Πρωτομαγιάς αναμέ-
νεται να μεταφερθεί την αμέσως επόμε-
νη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή τη Δευτέρα 
2 Μαΐου, ημέρα που θα άνοιγαν τα σχο-
λεία.  Ως εκ τούτου, οι μαθητές θα επι-
στρέψουν στα θρανία την Τρίτη, 3 Μαΐου



Η ΓΝΩΜΗ
4  AΠΡΙΛΙΟΥ  20224  ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ενας αγαπημένος Αλεξαν-
δρουπολίτης που άφησε το 
στίγμα του στην πόλη και την 
κοινωνία μας, ο Μανώλης Ρε-
ϊζης σε ηλικία 83 ετων ξεκί-
νησε για το μεγάλο “ταξίδι”.

Ενας υπέροχος άνθρωπος 
της προσφοράς…μια εμβλη-
ματική μορφή, ένας αρχιτέ-
κτονας μηχανικός που έγρα-
ψε ιστορία για δεκαετίες στον 

χώρο της οικοδομής στην πε-
ριοχή μας. Σπουδαία ήταν η 
προσφορά του και στον χώ-
ρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
στο πλευρό του Τάσου Σουλα-
κάκη, ενώ διετέλεσε σημαίνων 
στέλεχος του ΜΓΣ Εθνικού για 
πολλά χρόνια στο πλευρό του 
ιστορικού τμήματος βόλεϊ.

«Ένας υπέροχος άνθρωπος 
της προσφοράς...μια εμβλη-

ματική μορφή, ένας αρχιτέ-
κτονας μηχανικός που έγρα-
ψε ιστορία για δεκαετίες στον 
χώρο της οικοδομής στην πε-
ριοχή μας !!!

Δεν χρειάζεται βέβαια να 
σημειώσουμε την εμπλοκή 
του με τον αγαπημένο μας 
σύλλογο τον "ΕΘΝΙΚΟ" στον 
οποίο κατέθεσε επι δεκαετίες 
την ψυχή του προκειμένου να 
τον δει να προοδεύει σε όλα 
του τα τμήματα, ιδιαίτερα σε 
αυτό του βόλλεϋ.

Πάντα με εντυπωσίαζε με 
την διαύγεια του πνεύματος 
του αλλά και τις σκέψεις του 
για πολλά πράγματα που απα-
σχολούσαν τους συμπολίτες 
μας και άπτονταν της επιστή-
μης του και όχι μόνο, όταν συ-
ναντιόμασταν στο κουρείο» 

γράφει στο μήνυμά του ο κ. 
Γιάννης Μαλκίδης που δημο-
σιοποίησε τη θλιβερή είδηση.

Πολλοί συμπολίτες κατέ-
γραψαν σε σχόλιά τους στην 
ανάρτησή του το συλλυπητή-
ριο μήνυμά τους. 

«Καλό Παράδεισο κυριε 
Μανώλη! Τεράστια η προσφο-
ρά σου στον Εθνικό και στην 
πόλη μας!! Θα σε θυμόμαστε 
πάντα με αγάπη γιατί με αυτη 
τη μεγάλη αγάπη μας αγκάλια-
σες και μας φρόντισες τις επο-
χές που βρέθηκες κοντά μας 
στο τμήμα Βόλεϊ του Εθνικού 
που μεγαλουργούσε!!» έγρα-

ψε ο Μάκης Δημητριάδης, και 
ο Θόδωρος Ορδουμποζάνης

«Ένας ακόμη καλός φίλος 
μας αποχαιρέτησε. Λιγοστεύ-
ουμε σιγά σιγά οι παλιοί. Ο 
Μανώλης υπήρξε εξαιρετικός 
επιστήμονας, παθιασμένος φί-
λαθλος του βόλεί, αγωνιστής 
της τοπικής αυτοδιοίκησης δί-
πλα στον Τάσο Σουλακάκη, 
μα πάνω απ΄ όλα ένας πολύ 
καλός φίλος, ένας αγαπητός 
μας συμπολίτης. Στον Αλέξη 
και την Μαρία τα θερμά μου 
συλλυπητήρια».

Ο Βαγγέλης Μυτιληνός 
αναφέρει: «Ο Μανώλης ΡΕΊ-

ΖΗΣ ήταν ανεκτίμητης αξίας 
άνθρωπος και επιστήμονας 
για την Αλεξανδρούπολη .Ο 
Θεός να τον αναπαύει!

Καλό παράδεισο! Τα θερ-
μά μου συλλυπητήρια στους 
οικείους του», ενώ ο Αθηνό-
δωρος Ταρσούδης σημειώνει: 
«Ήταν υπέροχος συμπολίτης… 
Λυπάμαι όταν φεύγουν άξιοι 
άνθρωποι με παρουσία στα 
δρώμενα της πόλης μας».

  Η εξόδιος ακολουθία έγι-
νε την Κυριακή 3 Απριλίου 
από τον Ιερό Ναό της Αγίας 
Κυριακής.

Θλίψη για την απώλεια του σπουδαίου 
Αλεξανδρουπολίτη Μανώλη Ρεϊζη

ΕΞΕΧΟΝ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΜΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΕΒΙΩΣΕ ΣΤΑ 
ΗΛΙΚΙΑ 83 ΕΤΩΝ  
                               
Αρχιτέκτονας, αυτοδιοικητικός, με 
μεγάλη προσφορά στον ΜΓΣ Εθνικό 

Ο Μανώλης Ρείζης ένας συμπολίτης μας με μεγάλη 
προσφορά στην κοινωνία της Αεξανδρούπολης δεν 
βρίσκεται πια ανάμεσά μας (φωτο Γιάννης Μαλκίδης)

Στη φωτογραφία διακρίνεται άκρη δεξιά ως 
μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ΕΘΝΙΚΟΥ

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευ-
νες των αστυνομικών Αρχών για 
την ταυτοποίηση αγνώστων μέ-
χρι στιγμής δραστών, οι οποίοι 
την 31-3-2022, εξαπάτησαν ηλι-
κιωμένη στην Ορεστιάδα. Ανα-
λυτικότερα, άγνωστος δράστης 
προσποιούμενος τον ιατρό επι-
κοινώνησε τηλεφωνικά με την πα-
θούσα αναφέροντας ότι η κόρη 
της έχει τραυματισθεί σε ατύχη-
μα και ζητώντας χρήματα για την 
άμεση πραγματοποίηση χειρουργι-
κής επέμβασης. Με αυτό τον τρό-
πο ο δράστης κατάφερε να πείσει 
την ηλικιωμένη να παραδώσει το 
χρηματικό ποσό των 4.700 ευρώ 
σε άγνωστη συνεργό του, η οποία 
μετέβη στην οικίας της παθούσας, 
παρέλαβε τα χρήματα και διέφυγε 
προς άγνωστη κατεύθυνση. Την 
προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύ-
θυνση Ασφάλειας Ορεστιάδας.

Επίσης, στις 29-3-2022, άγνω-
στοι εξαπάτησαν ημεδαπή σε οι-
κισμό της Ξάνθης. Συγκεκριμένα, 

άγνωστοι δράστες προσποιούμε-
νοι τους υποψήφιους αγοραστές 
σχετικά με αγγελία πώλησης που 
είχε αναρτήσει η παθούσα, επικοι-
νώνησαν μαζί της μέσω ιστοσε-
λίδας κοινωνικής δικτύωσης και 
χρησιμοποιώντας διάφορες προ-
φάσεις κατάφεραν να αποσπά-
σουν τραπεζικούς κωδικούς της 
και να μεταφέρουν από δύο τρα-
πεζικούς της λογαριασμούς, συνο-
λικά το χρηματικό ποσό των 5.320 
ευρώ. Την προανάκριση ενεργεί 
ο Αστυνομικός Σταθμός Μύκης.

Τέλος, στις 31-3-2022, άγνω-
στοι εξαπάτησαν ημεδαπή στην 
Καβάλα. Συγκεκριμένα, οι δρά-
στες απέστειλαν μήνυμα (email) 
στην παθούσα, που εμφανιζόταν 
ως αποστολέας τράπεζα και με 
διάφορα τεχνάσματα κατάφεραν 
να αποσπάσουν τους τραπεζικούς 
της κωδικούς, με αποτέλεσμα να 
αποκτήσουν πρόσβαση στον λο-
γαριασμό της και να προβούν σε 
δύο συναλλαγές, ύψους 14.900 
ευρώ. Την προανάκριση ενεργεί το 
Τμήμα Ασφάλειας Καβάλας

Άλλες δύο απάτες τις 
τελευταίες μέρες σε 
Ξάνθη και Καβάλα

Το πόρισμα της δια-
κομματικής Επιτροπής για 
τη Θράκη, που κατέθεσε η 
Νέα Δημοκρατία έρχεται 
να συζητηθεί στην Ολο-
μέλεια της Βουλή την Τε-
τάρτη 6 Απριλίου 2022.

Το πόρισμα ψηφίστηκε 
από την αρμόδια επιτρο-
πή με πλειοψηφία, αφού 
τα υπόλοιπα κόμματα 
κατέθεσαν τα δικά τους 
πορίσματα- αναπτυξιακές 
προτάσεις

Η συνεδρίαση στην 
Ολομέλεια θα έχει ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον, αφού 
θα παρουσιαστούν οι 
προτάσεις των κομμά-
των, για θεσμικά αλλά 
και αναπτυξιακά ζητή-
ματα, ενώ ενδιαφέρον 
προκαλεί ότι στη Βουλή 
για το θέμα θα μιλήσουν 
βουλευτές που δεν ήταν 

μέλη στην διακομματική 
Επιτροπή. 

Η Διακομματική Επι-
τροπή της Θράκης συ-
στάθηκε με απόφαση 
της Βουλής των Ελ-
λήνων στις 30 Ιουλίου 
2020. Βασικός της στό-
χος ήταν να αξιολογήσει 
τις ανάγκες της ακριτικής 

περιοχής της Θράκης, με 
στόχο την τελική κατά-
θεση ενός πορίσματος 
στην Ολομέλεια της Βου-
λής των Ελλήνων που θα 
περιλαμβάνει συγκεκριμέ-
νες πολιτικές προτάσεις 
προς την πολύ-επίπεδη 
ανάπτυξη της Θράκης, 
την δημιουργία θέσεων 
εργασίας, ενός ανταγω-
νιστικού οικονομικού, πα-
ραγωγικού και κοινωνι-
κού μοντέλου, μέσω της 
αξιοποίησης της ευρωπα-
ϊκής χρηματοδότησης. 

Στη Βουλή το πόρισμα 
της Διακομματικής Επιτροπής 
για τη Θράκη
Έρχεται να συζητηθεί στην 
Ολομέλεια της Βουλής την Τετάρτη 
6 Απριλίου 2022

Εβρος: Εξαπάτησαν ηλικιωμένη με 
πρόφαση δήθεν ατύχημα της κόρης της
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Της Κικής 
Ηπειρώτου  

Πάνω από μισό εκατομμύριο ευ-
ρώ για τη χρηματοδότηση δύο έργων 
διεκδικεί ο Δήμος Αλεξανδρούπολης 
από το Πράσινο Ταμείο, στο πλαίσιο 
του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστι-
κή Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις 
Περιβαλλοντικού  Ισοζυγίου».

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου 
προγράμματος, αποφασίστηκε η υπο-
βολή της πρότασης για χρηματοδό-
τηση του έργου «Ολοκλήρωση της 
ανάπλασης ιστορικού κέντρου Αλε-
ξανδρούπολης», με προϋπολογισμό 
422 565,78 € με το ΦΠΑ, καθώς και 
του έργου «Αναβάθμιση πάρκου ανα-
ψυχής στο Ο.Τ. 452» (περιοχή γνω-
στή ως «Μάνα του νερού») με προϋ-
πολογισμό 392.930 ευρώ με το ΦΠΑ.

Να σημειωθεί πως επειδή το ανώ-
τατο ποσό χρηματοδότησης για το 
Δήμο Αλεξανδρούπολης από το πρό-
γραμμα ανέρχεται σε 564.795 ευρώ,  
η οικονομική διαφορά που θα προκύ-
ψει για τη δημοπράτηση και την εκτέ-
λεση των έργων θα καλυφθεί από 
ιδίους πόρους του Δήμου, σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις του προγράμματος.

Υπενθυμίζεται πως το θέμα των 
έργων που θα υποβάλλονταν προς 
χρηματοδότηση στο εν λόγω πρό-
γραμμα είχε απασχολήσει σε δύο συ-
νεδριάσεις το δημοτικό συμβούλιο 
Αλεξανδρούπολης. Αρχικά, το θέμα 
είχε συζητηθεί στην πρώτη συνεδρί-
αση ως εισήγηση της αντιπολίτευσης 
για υποβολή πρότασης στο εν λόγω 
χρηματοδοτικό εργαλείο, μόνο σε 
ό,τι αφορά το έργο της ολοκλήρω-
σης ανάπλασης του κέντρου, η πρώτη 
φάση του οποίου θα ξεκινήσει μέσα 
στην άνοιξη. Ωστόσο, στην πορεία 
της συζήτησης και με δεδομένο ότι η 
πρόταση της δημοτικής αρχής αφο-
ρούσε την χρηματοδότηση από το 
Πράσινο Ταμείο δυο νέων πάρκων 
σε γειτονιές της πόλης, και την χρη-
ματοδότηση του κέντρου από άλλο 
πρόγραμμα, η αντιπολίτευση πρό-
τεινε να γίνει συγκερασμός των δύο 
προτάσεων και να υποβληθούν, από 
κοινού, στο Πράσινο Ταμείο, η ανά-
πλαση και το ένα πάρκο στην δεξα-
μενή. Η συνεδρίαση διακόπηκε και το 
θέμα επανήλθε, για λήψη απόφασης, 
σε δεύτερη συνεδρίαση. Όπως είχε 
σημειώσει ο ανεξάρτητος σύμβουλος 

και ένας εκ των εισηγητών της πρό-
τασης της αντιπολίτευσης Κυριάκος 
Αραμπατζής, υπάρχει η δυνατότητα 
να κατατεθεί ως μία η πρόταση και 
για τα δύο έργα. Ο έτερος εισηγητής 
Βαγγέλης Λαμπάκης είχε αναφέρει 
πως προτεραιότητα είναι η ολοκλή-
ρωση της ανάπλασης, όμως, εάν τα 
χρήματα επαρκούν και για το πάρκο, 
δεν έχει αντίρρηση να κατατεθούν τα 
δύο έργα μαζί.

Ο Δήμαρχος   Γιάννης Ζαμπούκης, 
είχε σημειώσει πως το αυτονόητο θα 

ήταν να ληφθεί απόφαση, στην πα-
ρούσα φάση, για υποβολή της πρό-
τασης δημιουργίας των δύο πάρκων 
στο Πράσινο Ταμείο και η ανάπλαση 
να ενταχθεί σε πρόγραμμα του Τα-
μείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότη-
τας. Σημείωσε πως οι μελέτες για 
τα πάρκα είναι σχεδόν έτοιμες και 
με δεδομένο ότι σε λίγες μέρες θα 
έκλεινε το πρόγραμμα του Πράσινου 
Ταμείου, δεν θα έπρεπε να διακιν-
δυνεύσουμε την απώλεια της χρη-
ματοδότησης των πάρκων, με ποσό 

565.000 ευρώ. Υπογράμμισε πως αν 
γίνει συγκερασμός των προτάσεων, 
ανάπλαση + πάρκο δεξαμενής, τότε 
από το έργο της ανάπλασης θα χά-
σουμε το κονδύλι ύψους 65.000 ευ-
ρώ για τον αστικό εξοπλισμό, δηλαδή 
για παγκάκια, καδάκια, βρύσες, φωτι-
σμό. Τελικώς, μετά από ψηφοφορία, 
υπέρ της πρότασης για ανάπλαση + 
πάρκο δεξαμενής ψήφισαν 19, ενώ 
κατά ψήφισαν 16. Έτσι, υιοθετήθηκε 
η πρόταση της αντιπολίτευσης.

Πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ 
διεκδικεί ο Δήμος Αλεξανδρούπολης 
από το Πράσινο Ταμείο

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ 
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ «ΜΑΝΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ»    
                               
Περίπου 815.000 ευρώ ο προϋπολογισμός 
των δύο έργων 

Ενδιαφέρον από εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στις ανανεώ-
σιμες πηγές ενέργειας και ζητούν 
να νοικιάσουν αγροτικές εκτάσεις 
για την εγκατάσταση ανεμογεν-
νητριών, καταγράφεται το τελευ-
ταίο διάστημα στον βόρειο Έβρο. 
Όπως αναφέρει η ΕΡΤ Ορεστιά-
δας, στην τελευταία συνεδρίαση 
του δημοτικού συμβουλίου Ορε-
στιάδας, η δημοτική σύμβουλος 
Μαρία Μανάβη, της παράταξης 
«Δήμος Ορεστιάδας/Τόπος να 
Ζω», με επικεφαλής την Μαρία 
Γκουγκουσκίδου, μετέφερε πλη-
ροφορίες κατοίκων από την πε-
ριοχή Πενταλόφου και Πετρωτών, 
περί ενδιαφέροντος εταιρειών να 
βάλουν ανεμογεννήτριες και στον 
ορεινό δασικό όγκο του Τριγώνου. 

Η ίδια τόνισε ότι εάν προχω-
ρήσει ένας τέτοιος σχεδιασμός, 
«θα καταστραφεί όλη η προσπά-

θεια που έχει γίνει για την ανάδει-
ξη της συγκεκριμένης περιοχής». 
Απαντώντας στη δημοτική σύμ-
βουλο, ο δήμαρχος Ορεστιάδας, 
Βασίλης Μαυρίδης, ανέφερε πως 
οι ίδιες πληροφορίες έφτασαν και 
στον ίδιο, ωστόσο, όπως είπε, σε 
επικοινωνία που είχε με τη Ρυθ-
μιστική Αρχή Ενέργειας, τον δια-

βεβαίωσαν ότι δεν έχει εκδοθεί 
καμία άδεια εγκατάστασης ανεμο-
γεννητριών στον ορεινό όγκο του 
Τριγώνου. «Οι εταιρείες που έρ-
χονται ευελπιστούν ότι θα λάβουν 
άδειες, δεν γνωρίζω που βασίζουν 
την αισιοδοξία τους», σχολίασε 
συγκεκριμένα ο κ. Μαυρίδης και 
πρόσθεσε ότι το ενδιαφέρον των 
εταιρειών, στην παρούσα φάση 
αφορά περισσότερο την αναζήτη-
ση ιδιωτικών εκτάσεων, σε πεδινές 
περιοχές μεταξύ Ορεστιάδας και 
Διδυμοτείχου.

Το τελευταίο διάστημα ζητούν να νοικιάσουν 
αγροτικές εκτάσεις, ανησυχία για αιτήσεις αιολικών 
στον δασικό όγκο του Τριγώνου

Αίτημα παράτασης για 
την ολοκλήρωση του έρ-
γου του δημοτικού σφα-
γίου στις Φέρες κατέ-
θεσε ο εργολάβος. Είχε 
προηγηθεί πριν περίπου 
ένα χρόνο, έγκριση σχε-
τικού αιτήματος για πα-
ράταση 16 μηνών, με 
περαίωση των εργασι-
ών του έργου μέχρι την 
22-08-2022 και ολοκλή-
ρωση της δοκιμαστικής 
λειτουργίας της εγκα-
τάστασης επεξεργασίας 
αποβλήτων μέχρι την 22-
02-2023.

Ωστόσο, όπως ανα-
φέρονταν στο νέο αίτη-
μα, από 19-04-2021 μέ-
χρι και τις 31-01-2022 
παρατηρήθηκαν – δίχως 
υπαιτιότητα του ανα-
δόχου – καθυστερήσεις 
στην ομαλή εξέλιξη των 

εργασιών, λόγω βροχο-
πτώσεων και καθυστέρη-
ση στη σύνδεση με ρεύμα 
και νερό.

Ο εργολάβος ζήτησε 
5 μήνες παράταση, ως 
τις 22-07-2023. Το θέ-
μα εξετάστηκε από την 
Οικονομική Επιτροπή, με 
τον Αντιδήμαρχο Πρω-

τογενούς Τομέα, Αγρο-
τουρισμού και Δημοτικής 
Ενότητας Φερών Δημή-
τρη Κολγιώνη να προτεί-
νει να δοθεί παράταση 3 
μηνών για την περαίω-
ση των εργασιών και όχι 
5, με δεδομένο ότι ‘έχει 
δοθεί ήδη στον ανάδο-
χο μία παράταση αρκετά 
μεγάλη τον Απρίλιο του 
2021’. Τελικώς, εγκρίθη-
κε η παράταση για 3 μή-
νες, δηλαδή ως 22-05-
2023.

Παράταση ως το Μάιο του 
’23 για το σφαγείο Φερών 
Αίτημα παράτασης για την 
ολοκλήρωση του έργου κατέθεσε ο 
εργολάβος

Εταιρείες "ψάχνονται" για 
εγκατάσταση ανεμογεννητριών 
στον βόρειο Έβρο
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Τη μεγάλη αναμονή στη λί-
στα χειρουργείων του Πανε-
πιστημιακού Γενικού Νοσοκο-
μείου Αλεξανδρούπολης, στην 
οποία ο χρόνος αναμονής φτά-
νει σε πολλές περιπτώσεις έως 
τα τρία χρόνια, φέρνει με ερώ-
τησή της στη Βουλή η Βου-
λευτής Έβρου και Αν. Τομεάρ-
χης Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
Ενημέρωσης & Επικοινωνίας 
του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ, Νατάσα Γκα-
ρά.

Πιο συγκεκριμένα, οι προ-
τεινόμενες ημερομηνίες χει-
ρουργείων στη λίστα, έχουν 
αναμονή ένα, δύο, ακόμη και 
τρία έτη από την ημερομηνία 
γνωμάτευσης. Τα περιστατι-
κά μάλιστα, χαρακτηρίζονται 
με δυνητικά γρήγορη εξέλι-

ξη, που η οποιαδήποτε κα-
θυστέρηση μπορεί να επηρε-
άσει το αποτέλεσμα. Το ένα 
έτος ξεπερνά η αναμονή ακό-
μη και για επεμβάσεις θωρα-
κοχειρουργικές και καρδιοχει-
ρουργικές. Τίθεται επομένως 
το ερώτημα, εάν μπορεί κα-
νείς να περιμένει τόσο, όταν 
η ζωή του βρίσκεται σε κίν-
δυνο. Ως επακόλουθο αυτής 
της κατάστασης, οι ασθενείς 
που χρήζουν άμεσης επέμβα-
σης, εφόσον βέβαια υπάρχει η 
οικονομική δυνατότητα, στρέ-
φονται σε ιδιωτικές κλινικές. 
Αντιθέτως, οι ασθενείς που δεν 
έχουν την οικονομική δυνατό-
τητα να καλύψουν τα νοσήλια 
των ιδιωτικών κλινικών, έχουν 
εγκαταλειφθεί. Την ίδια ώρα, η 

κυβέρνηση νομοθετεί απογευ-
ματινά χειρουργεία επί πληρω-
μή, διαχωρίζοντας πλούσιους 
και φτωχούς ασθενείς, απο-
δεικνύοντας ότι για αυτήν η 
Υγεία είναι εμπόρευμα και όχι 
δικαίωμα.

Όπως ειδικότερα σημει-
ώνει η κα Γκαρά, οι ιδεολη-
πτικές πολιτικές της κυβέρνη-
σης της ΝΔ είναι αυτές που 
έχουν οδηγήσει στην εγκατά-
λειψη του Εθνικού Συστήμα-
τος Υγείας, χωρίς ενίσχυση σε 
προσωπικό, χωρίς βελτίωση 
των συνθηκών εργασίας των 

υγειονομικών, με μόνο σκοπό 
την ιδιωτικοποίησή του. Τονί-
ζει μάλιστα, ότι η εφαρμογή 
των καταστροφικών πολιτικών 
της κυβέρνησης, όπως η από-
φαση αναστολής λειτουργίας 
Περιφερειακών Ιατρείων και 
Κέντρων Υγείας σε μια ευαί-
σθητη και απομακρυσμένη πε-
ριοχή όπως ο Έβρος, συνέβα-
λαν στη ερήμωσή της και στην 
υγειονομική ανασφάλεια των 
κατοίκων.

Κλείνοντας υπενθυμίζει, ότι 
η απαράδεκτη, αλλά και επικίν-
δυνη κατάσταση των εκκρε-

μών χειρουργείων είναι πα-
νελλαδικό φαινόμενο, το οποίο 
έχουν επισημάνει με επανα-
λαμβανόμενες κοινοβουλευτι-
κές παρεμβάσεις οι Βουλευτές 
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, οι οποίες ωστόσο 
μένουν αναπάντητες.

Τέλος, η κα Γκαρά ρωτά τον 
αρμόδιο Υπουργό:

• – Σε ποιες άμεσες ενέρ-
γειες θα προβεί, ώστε να λυ-
θεί το πρόβλημα της τεράστιας 
αναμονής στα χειρουργεία και 
να ομαλοποιηθεί η λειτουργία 
του νοσοκομείου;

• – Προτίθεται να προχωρή-

σει σε άμεσες μόνιμες προσλή-
ψεις, ώστε να ομαλοποιηθεί η 
λειτουργία του ΠΓΝΑ;

• – Ποιές επιπλέον ενέρ-
γειες θα αναλάβει το Υπουρ-
γείο, ώστε να υποστηρίξει τις 
υγειονομικές δομές στον Νο-
μό Έβρου από περαιτέρω υπο-
βάθμιση;

«Αναμονή πολλών ετών στη λίστα 
χειρουργείων του Νοσοκομείου 
Αλεξανδρούπολης»

ΤΟ ΣΟΒΑΡΟ ΑΥΤΟ ΘΕΜΑ ΦΕΡΝΕΙ 
ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 
Η ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ 
ΑΝ. ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
& ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ 
ΝΑΤΑΣΑ ΓΚΑΡΑ     
                               
Aναμονή ένα, δύο, ακόμη και τρία έτη 
από την ημερομηνία γνωμάτευσης, με 
περιστατικά με δυνητική γρήγορη εξέλιξη 
που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή 
των ασθενών

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Υπο-
στήριξης Γυναικών-Θυμάτων Βί-
ας του Δήμου Αλεξανδρούπολης 
ενημερώνει ότι μετά την μεγάλη 
ανταπόκριση του κοινού, η έκθεση 
φωτογραφίας για τη βία κατά των 
γυναικών που πραγματοποιείται 
στο χώρο του Κρατικού Αερολι-
μένα Αλεξανδρούπολης «ΔΗΜΟ-
ΚΡΙΤΟΣ», παρατείνεται μέχρι τις 
30 Απριλίου 2022. 

Το σύνολο των φωτογραφιών 
που εκθέτονται αποτελούν έργα 
δύο εξαιρετικών φωτογράφων 
των κ.κ. Δήμου Μπαμπλή και Δη-
μήτρη Αλεξούδη και αποτυπώνουν 
με τον πιο σοκαριστικό τρόπο τα 
ορατά και «αόρατα» σημάδια της 
έμφυλης βίας. Υπενθυμίζουμε ότι η 

εν λόγω έκθεση αναπτύσσεται τόσο 
στην κεντρική αίθουσα αναμονής 
του κτιρίου του αερολιμένα όσο 
και στην Αίθουσα Αναχωρήσεων, 
και τελεί υπό την αιγίδα του Συλ-
λόγου Εργαζομένων ΥΠΑ ΚΑΑΛΔ. 

Για περισσότερες πληροφορί-
ες: Συμβουλευτικό Κέντρο Υπο-
στήριξης Γυναικών-Θυμάτων Βί-
ας του Δήμου Αλεξανδρούπολης, 
2551025629, isotita@alexpolis.gr 

Στον Κρατικό 
Αερολιμένα 
Αλεξανδρούπολης 
«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» 

Με εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιο και 
με δεσμευτικές προθεσμίες το υπουρ-
γείο Εσωτερικών 
καλεί δήμους, πε-
ριφέρειες και νομι-
κά πρόσωπα ΟΤΑ 
να καθορίσουν τις 
ανάγκες τους σε 
μόνιμο προσωπικό.

Όπως προκύ-
πτει από την εγκύ-
κλιο, ο αριθμός 
των εγκεκριμέ-
νων, για το 2022, 
μόνιμων προσλή-
ψεων ανέρχεται σε 
1.143. Ειδικότερα, 
για τους ΟΤΑ α΄ 
και β΄ βαθμού και 
τα Νομικά Πρόσω-

πα αυτών, εγκρίνονται: α) χίλιες εκατόν 
έντεκα (1.110) θέσεις μόνιμου προσω-
πικού και β) τριάντα τρεις (33) θέσεις 
δικηγόρων – νομικών συμβούλων με 
σχέση έμμισθης εντολής. Οι προσλήψεις 
αφορούν σε 312 δήμους, περιφέρειες, 
δημοτικά λιμενικά ταμεία και περιφερει-
ακές ενώσεις.

ΑΣΕΠ: Πράσινο φως για 
πάνω από 1.143 μόνιμες 
προσλήψεις σε Δήμους
Σε δήμους, περιφέρειες, 
δημοτικά λιμενικά ταμεία 
με επείγουσα εγκύκλιο

Παράταση λειτουργίας της 
έκθεσης φωτογραφίας για τη βία 
κατά των γυναικών

Η εφαρμογή των καταστροφι-
κών πολιτικών της κυβέρνησης, 
όπως η απόφαση αναστολής 
λειτουργίας Περιφερειακών Ια-
τρείων και Κέντρων Υγείας σε 
μια ευαίσθητη και περιοχή όπως 
ο Έβρος, συνέβαλαν στη ερή-
μωσή της και στην υγειονομι-
κή ανασφάλεια των κατοίκων.

ΝΑΤΑΣΑ ΓΚΑΡΑ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΒΡΟΥ ΣΥΡΙΖΑ
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Μειωμένα, σε σχέση με τον 
Φεβρουάριο, κατά 6.500 πε-
ρίπου, ήταν τα κρούσματα κο-
ρονοϊού τον μήνα Μάρτιο σε 
όλη την Ανατολική Μακεδο-
νία- Θράκη. Συνολικά εντοπί-
στηκαν 21.196 (έναντι 28.621 
τον Φεβρουάριο). 

Εξαίρεση στην βελτιωμέ-
νη εικόνα αποτελούν η Θά-
σος, η οποία έφτασε τα 904 
κρούσματα καταγράφοντας 
αρνητικό ρεκόρ στο σύνολο 
της διετίας και η Δράμα, η 
οποία αύξησε τον αριθμό των 
κρουσμάτων κατά 600. Θεα-
ματική μείωση κρουσμάτων 
παρατηρήθηκε στην Ροδόπη 
και στον Έβρο. Συνολικά από 
την αρχή της πανδημίας στην 
Περιφέρεια Ανατολικής Μα-
κεδονίας- Θράκης έχουν κα-
ταγραφεί επισήμως 148.231 
κρούσματα.   

Πιο συγκεκριμένα, σε ό,τι 

αφορά στα κρούσματα που 
καταγράφηκαν στον Έβρο, τον 
Μάρτιο είχαμε 4.987 έναντι 
7.965 τον Φεβρουάριο. To 
πρώτο 20ήμερο του Μαρτί-
ου τα κρούσματα κυμαίνονταν 
σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, 
ωστόσο στο τελευταίο δεκα-
ήμερο σχεδόν σε καθημερινή 
βάση ξεπερνούσαν κατά πολύ 
τα 200. Από την έναρξη της 
πανδημίας, ο χειρότερος μή-
νας για τον Έβρο ήταν ο Ια-
νουάριος του 2022, με 10.443 
κρούσματα. 

Σε ό,τι αφορά τα ενεργά 
κρούσματα 7ημέρου στο νο-
μό, στις 31/3, ήταν 1.393, με 
την τάση να είναι αυξητική σε 
7,15%. Ιδιαίτερα ανησυχητική 
είναι η εικόνα στις ενεργές μο-
λύνσεις των δύο τελευταίων 
εβδομάδων, που φτάνουν τις 
2.745 με την αύξηση να ξε-
περνά το 50% (50,91%).  

Αύξηση εμβολιασμένων 
στις ΜΕΘ   

Προβληματισμό προκαλούν 
τα στοιχεία του ΕΟΔΥ σχετι-
κά με τους εμβολιασμένους 
που καταλήγουν διασωλη-
νωμένοι στις ΜΕΘ. Σύμφω-
να με τον Οργανισμό μόλις 
χθες είχαμε 355 άτομα στις 
ΜΕΘ της χώρας εκ των οποί-

ων 209 (58.87%) είναι ανεμ-
βολίαστοι ή μερικώς εμβολια-
σμένοι και 146 (41.13%) είναι 
πλήρως εμβολιασμένοι. Στα 
νοσοκομεία της 4ης ΥΠΕ στα 
οποία περιλαμβάνεται και το 
νοσοκομείο Αλεξανδρούπο-
λης,  στις 1/4 είχαμε 10 ανεμ-
βολίαστους και 10 εμβολια-
σμένους στις ΜΕΘ!

Μπορεί ο αριθμός, στο σύ-

νολο των εμβολιασμένων πο-
λιτών της χώρας να είναι μι-
κρός, αλλά σίγουρα χρήζει 
προβληματισμού το γεγονός 
ότι έστω και αυτό το μικρό πο-
σοστό έχει αυξητικές τάσεις, 
ενώ θα πρέπει να γίνει γνω-
στό το ποσοστό των εμβολια-
σμένων που έχουν υποκείμενα 
νοσήματα και είναι στις ΜΕΘ, 
ώστε οι πολίτες να έχουν την 

πλήρη εικόνα στα πραγματικά 
γεγονότα.

Την ίδια στιγμή με δηλώ-
σεις της η Βάνα Παπαευαγγέ-
λου ήρθε να μας προβληματί-
σει ακόμη περισσότερο καθώς 
όπως είπε «βλέπουμε εμβολια-
σμένα άτομα μεγάλης ηλικίας 
να το περνούν εύκολα, «στο 
πόδι», την ώρα που εμβολια-
σμένοι 40ρηδες ή 50αρηδες 
υποφέρουν». Όπως μάλιστα 
συμπλήρωσε «πρέπει να γίνει 
κατανοητό ότι ακόμα και οι 
εμβολιασμένοι, με τη σημερι-
νή μεγάλη διασπορά του ιού 
στην κοινότητα, θα πρέπει να 
προσέχουν, να αποφύγουν να 
κολλήσουν γιατί κάνεις δεν εί-
ναι άτρωτος».

Παράλληλα για τους ανεμ-
βολίαστους σημείωσε ότι πρέ-
πει να προσέχουν ακόμη πε-
ρισσότερο και επανέλαβε ότι 
«σύμφωνα με τα δεδομένα 
του ΕΟΔΥ, που αναλύει στην 
Επιτροπή μας κάθε εβδομάδα 
ο Καθηγητής κύριος Τσιόδρας, 
η προστασία που προσφέρει ο 
εμβολιασμός έναντι θανάτου 
διατηρείται στο ακέραιο ακό-
μα και σήμερα, στην περίοδο 
που στη χώρα μας επικρατεί η 
παραλλαγή «Όμικρον».
K.H. 

Αν. Μακεδονία – Θράκη: Μείωση 
των κρουσμάτων covid το Μάρτιο

4.987 ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ, 
ΕΝΑΝΤΙ 7.965 ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ     
                               
Ο Ιανουάριος του 2022 ο χειρότερος 
μήνας για τον Έβρο: Πάνω από 10.000 
κρούσματα  

Αν και η κυβέρνηση έχει 
προαναγγείλει άρση των μέ-
τρων, ειδικά σε ό,τι αφορά 
στην κατάργηση των πιστο-
ποιητικών εμβολιασμού, τε-
λικά οι ειδικοί βλέποντας τα 
κρούσματα και ειδικά τους 
διασωληνωμένους στα ύψη 
αποφάσισαν να μεταθέσουν 
τις όποιες αποφάσεις για την 
άρση μέτρων για μετά το Πά-
σχα και συγκεκριμένα από 
την Πρωτομαγιά και μετά.

Τι σημαίνει αυτό; Πως Πά-
σχα θα περάσουμε φέτος με 
τα -όποια- μέτρα ακόμη εν 
ισχύ, καθώς η Κυριακή του 
Πάσχα είναι στις 24 Απριλί-
ου. Τα πιο σημαντικά εξ αυ-
τών είναι η μάσκα και το πι-
στοποιητικό εμβολιασμού, 
που όπως φαίνεται δεν θα… 
αποχωριστούμε ούτε το φε-
τινό Πάσχα κάτι που πρακτικά 
σημαίνει οτι οι ανεμβολίαστοι 
θα συνεχίζουν να έχουν πε-
ριορισμούς και συγκεκριμένα 
δεν θα μπορούν να εισέλθουν 
σε κανέναν εσωτερικό χώρο 
που συνεχίζει να παραμένει 

προνόμιο των εμβολιασμέ-
νων ενώ στους εξωτερικούς 
θα μπορούν να κάθονται με 
την επίδειξη rapid test.

Στο τραπέζι τέθηκε η πρό-
σβαση ανεμβολίαστων στην 
εστίαση, αλλά και η κατάργη-
ση της υποχρέωσης για επί-
δειξη αρνητικού rapid test 
στα εμπορικά καταστήμα-
τα. Σε ό,τι αφορά στη χρή-

ση μάσκας, σε πρώτη φάση 
αναμένεται να καταργηθεί 
στους περισσότερους εσω-
τερικούς χώρους, ωστόσο 
πιθανότατα θα διατηρηθεί 
σε κάποιους χώρους «αυξη-
μένου κινδύνου», όπως νο-
σοκομεία, ΜΜΜ και σούπερ 
μάρκετ. Σημειώνεται ότι την 
ερχόμενη εβδομάδα αναμέ-
νεται να πραγματοποιηθεί 
σύσκεψη με θέμα το χρονο-
διάγραμμα για την άρση της 
υποχρεωτικής μάσκας, καθώς 
και τη χρονική διάρκεια της 
καραντίνας για όσους νοσούν 
με κορονοϊό.

Τέλος στα σενάρια απελευθέρωσης των 
μέτρων για τους ανεμβολίαστους το Πάσχα 
έβαλε η απόφαση της Επιτροπής των 
Λοιμωξιολόγων για μη άρση μέτρων

Σε ένα self test την εβδο-
μάδα θα πρέπει στο εξής να 
υποβάλλονται οι μαθητές και 
οι εκπαιδευτικοί των σχολεί-
ων από τον Απρίλιο. Συγκε-
κριμένα, το μέτρο θα τεθεί σε 
ισχύ από την εβδομάδα που 
ξεκινά στις 4 Απριλίου.

Οι μαθητές όλων των βαθ-
μίδων, εμβολιασμένοι και μη, 
καθώς και οι εμβολιασμένοι 
εκπαιδευτικοί, θα πρέπει να 
προμηθευθούν έως και την 
Τρίτη 5 Απριλίου, τρία δω-
ρεάν αυτοδιαγνωστικά τεστ 
από τα φαρμακεία, προκειμέ-
νου να καλύψουν τις ανάγκες 
ελέγχου των ημερών από 4 
Απριλίου έως και 15 Απριλίου 
2022 και για την επιστροφή 
από τις διακοπές του Πάσχα.

Έτσι, μαθητές και εμβολι-
ασμένοι εκπαιδευτικοί θα ει-
σέρχονται τώρα στις σχολικές 
τάξεις έχοντας υποβληθεί σε 
ένα self test εβδομαδιαίως, 
ο οποίος θα πραγματοποιεί-
ται έως και 24 ώρες πριν από 
την προσέλευση στο σχολείο 
την Τρίτη.

Υπενθυμίζεται ότι:
- Ο προσυμπτωματικός δι-

αγνωστικός έλεγχος για τον 
νέο κορονοϊό μέσω αυτοδια-

γνωστικής δοκιμασίας (self 
test) είναι υποχρεωτικός για 
όλους τους μαθητές και τις 
μαθήτριες, εμβολιασμένους 
και μη, καθώς και για τους 
εμβολιασμένους εκπαιδευτι-
κούς.

- Βεβαίωση αρνητικού self 
test οφείλουν να φέρουν 
όλοι οι μαθητές από 4 έως 
18 ετών καθώς και οι εμβο-
λιασμένοι εκπαιδευτικοί.

- Οι γονείς/κηδεμόνες των 
μαθητών/τριών που φοιτούν 
σε δημόσιες σχολικές μονά-
δες και οι εμβολιασμένοι εκ-
παιδευτικοί που απασχολού-
νται σε αυτές καταχωρίζουν 

τη δήλωση και το αποτέλεσμα 
στην πλατφόρμα edupass.
gov.gr, από την οποία εκδί-
δεται και η Σχολική Κάρτα για 
COVID-19.

- Η δωρεάν διάθεση self 
test από τα φαρμακεία γίνε-
ται μόνο κατά τις εργάσιμες 
μέρες και ώρες, ώστε κατά τις 
διημερεύσεις και διανυκτε-
ρεύσεις να μπορούν να εξυ-
πηρετούν έκτακτες ανάγκες.

Οι γονείς/κηδεμόνες των 
μαθητών/τριών που φοιτούν 
σε ιδιωτικές σχολικές μονά-
δες και οι εμβολιασμένοι εκ-
παιδευτικοί που απασχολού-
νται σε αυτές εξακολουθούν 
να δηλώνουν το αποτέλεσμα 
των self test στην πλατφόρ-
μα self-testing.gov.gr και να 
εκδίδουν την Σχολική Κάρτα 
για COVID-19.

Από 1η Απριλίου  
οι αλλαγές στα self test
Αλλάζουν τα self test των μαθητών και 
μειώνονται από δύο σε ένα την εβδομάδα 
4 Απριλίου

Με πιστοποιητικό 
εμβολιασμού και μάσκα το 
σούβλισμα του αρνιού
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Του Μάνου 
Χαραλαμπάκη 

Το νατοϊκό σχέδιο περαιτέ-
ρω αναβάθμισης του λιμανιού 
της Αλεξανδρούπολης με επέ-
κταση του αγωγού καυσίμων 
των Ενόπλων Δυνάμεων από 
τη Χρυσούπολη της Καβάλας 
μέχρι το λιμάνι έρχεται ξανά 
στο προσκήνιο, την ώρα που ο 
ακριτικός νομός βρίσκεται στο 
επίκεντρο της δράσης των συμ-
μαχικών δυνάμεων.

Το λιμάνι της Αλεξανδρού-
πολης μέσα στην κρίση του πο-
λέμου στην Ουκρανία έχει δώ-
σει διαπιστευτήρια για τη 
χρησιμότητά του ως ση-
μαντικός κόμβος προώ-
θησης των νατοϊκών δυ-
νάμεων, αφού από τις 17 
έως τις 30 Μαρτίου τρία 
μεγάλα μεταγωγικά πλοία 
ξεφόρτωσαν δεκάδες τε-
θωρακισμένα οχήματα και 
άλλο αμυντικό υλικό που 
στη συνέχεια προωθήθη-
καν στην Ανατολική Ευρώπη 
(Ρουμανία, Πολωνία). 

Παράλληλα δε η ταχύτα-
τη και ανεμπόδιστη μεταφο-
ρά στρατιωτικών φορτίων στο 
πλαίσιο της διαρκούς νατοϊκής 
άσκησης «Αtlantic Resolve», 
μεσούσης της πολεμικής σύρ-
ραξης στην Ουκρανία και με 
την αποφυγή του ειδικού κα-
θεστώτος των Στενών, κατα-

δεικνύει τη στρατηγική σημα-
σία που θα παίξει το λιμάνι της 
Αλεξανδρούπολης για το ΝΑΤΟ 
στο άμεσο μέλλον, στο πλαί-
σιο της ενίσχυσης της ανατο-
λικής πτέρυγας που αποφάσισε 
η Συμμαχία.

Σε νέα φάση 
αναβάθμισης

Αλλά η «Σούδα του Βορρά», 
όπως χαρακτηρίζεται πλέον 
το λιμάνι της Αλεξανδρούπο-
λης από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, 
στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώ-
ρο, περνάει σε μια νέα φάση 

αναβάθμισης. Σύμφωνα με τις 
πληροφορίες των «ΝΕΩΝ», το 
τελευταίο διάστημα έχει επα-
νέλθει στις συζητήσεις ένα να-
τοϊκό πρότζεκτ που αφορά την 
επέκταση του αγωγού καυσί-
μων των Ενόπλων Δυνάμεων 
από τη Χρυσούπολη της Καβά-
λας μέχρι και την Αλεξανδρού-
πολη. Ο Ελληνικός Στρατός δι-
αθέτει σήμερα αγωγό καυσίμων 

για τις ανάγκες τροφοδοσίας 
του, ο οποίος ξεκινάει από την 
Ελευσίνα, είναι διασυνδεδεμέ-
νος με τα διυλιστήρια Ασπρο-
πύργου και Θεσσαλονίκης και 

καταλήγει στη Χρυσούπολη.
Σημειώνεται ότι ο αγωγός 

καυσίμων των Ενόπλων Δυ-
νάμεων εξυπηρετεί τις ανά-
γκες διακίνησης του Στρατού 
και της Αεροπορίας και είναι 
κατασκευασμένος σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές του ΝΑΤΟ. Η 
επέκτασή του μέχρι την Αλεξαν-
δρούπολη θα βοηθούσε σημα-
ντικά τον ανεφοδιασμό και την 

τροφοδοσία με καύσιμα τόσο 
τις ελληνικές δυνάμεις της πα-
ραμεθορίου – τώρα η τροφο-
δοσία γίνεται με μεταφορά βυ-
τίων σιδηροδρομικώς, πράγμα 

που είναι προβληματικό 
– όσο και τις νατοϊκές 
και αμερικανικές. Κέρ-
δη και οφέλη θα είχαν 
δηλαδή και οι ελληνι-
κές Ενοπλες Δυνάμεις 
αλλά και οι αμερικανι-
κές – νατοϊκές.

Τα κονδύλια
Υπό αυτά τα δεδο-

μένα η δαπάνη της επέκτασης 
του αγωγού θα μπορούσε να 
καλυφθεί από νατοϊκά ή από 
αμερικανικά κονδύλια. Κι αυτό 
δεν είναι κάτι που κινείται στη 
σφαίρα της φαντασίας. Η Ου-
άσιγκτον έχει αντιληφθεί τη με-
γάλη σημασία του λιμανιού της 
Αλεξανδρούπολης και γι’ αυτό 
κάλυψε με έξοδα των ΗΠΑ την 
ανέλκυση προ τριετίας της βυ-

θοκόρου «Ολγα» από τον βυθό 
του λιμανιού ώστε να μπορούν 
να δένουν μεγάλα πλοία. Γι’ αυ-
τό εξάλλου και συμφώνησε με 
την Αθήνα η Αλεξανδρούπο-
λη να είναι μία από τις ελληνι-
κές εγκαταστάσεις που για μία 
πενταετία θα χρησιμοποιούν 
οι αμερικανικές δυνάμεις στο 
πλαίσιο της Συμφωνίας Αμοι-
βαίας Αμυντικής Συνεργασίας 
Ελλάδας – ΗΠΑ (MDCA). Αλλά 
βέβαια και η Αθήνα θεωρεί ότι 
κατάφερε να αξιοποιήσει το λι-
μάνι της Αλεξανδρούπολης στο 
κατάλληλο τάιμινγκ.

Οι Αμερικανοί εδώ και πάνω 
από μία πενταετία είχαν εκδη-
λώσει την επιθυμία να χρησι-
μοποιούν ένα ελληνικό λιμάνι 
στη Βόρεια Ελλάδα ως παρακα-
μπτήρια οδό, με στόχο την τα-
χεία και ασφαλή προώθηση των 
δυνάμεών τους και των υλικών 
τους στην Ανατολική Ευρώπη. 
Ανάμεσα στις συζητήσεις που 
είχαν γίνει με έλληνες επιτελείς 

είχαν τεθεί στο τραπέζι κι άλλες 
επιλογές. Μία απ’ αυτές ήταν 
και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Πράγματι, φαινόταν να εί-
ναι μία καλή λύση διότι ήταν 
ένα πολύ μεγάλο λιμάνι που θα 
μπορούσε να εξυπηρετήσει τις 
μεγάλες ανάγκες logistics των 
ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Γρήγορα 
όμως έμπειροι ανώτατοι αξι-
ωματικοί αντιλήφθηκαν ότι το 
ξεφόρτωμα στρατιωτικού υλι-
κού σ’ ένα λιμάνι που βρίσκεται 
δίπλα σε μεγάλο αστικό ιστό, 
στη δεύτερη πόλη της Ελλά-
δας, δεν θα ήταν η ενδεδειγ-
μένη λύση. «Τι θα γινόταν αν 
είχαμε συνεχώς διαμαρτυρίες 
κατά του ΝΑΤΟ από οργανώ-
σεις;» ήταν ο προβληματισμός 
ανώτατου αξιωματικού. Κάπως 
έτσι εξετάστηκαν οι επιλογές 
των λιμανιών προς τα ανατο-
λικά, δηλαδή της Καβάλας και 
της Αλεξανδρούπολης, με την 
τελευταία να επικρατεί.

Αμερικανικό σχέδιο 
για «Σούδα του Βορρά»

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΠΡΟΚΡΙΝΟΥΝ ΑΘΗΝΑ, 
ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ ΚΑΙ ΝΑΤΟ, ΜΕ ΤΟ 
ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ ΣΤΟ ΦΟΝΤΟ    

Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης μέσα στην 
κρίση του πολέμου στην Ουκρανία «έχει δώσει 
διαπιστευτήρια για τη χρησιμότητά του ως 
σημαντικός κόμβος προώθησης των νατοϊκών 
δυνάμεων»

Το νατοϊκό σχέδιο περαιτέρω αναβάθμισης 
του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης με 
επέκταση του αγωγού καυσίμων των 

Ενόπλων Δυνάμεων από τη Χρυσούπολη της 
Καβάλας μέχρι το λιμάνι

Την Τρίτη 29/3/2022, το 
Ερευνητικό Κέντρο Διάσω-
σης και Περίθαλψης Κητω-
δών Αρίων ενημερώθηκε από 
την Κτηνίατρο του Δικτύου 
Αρίων κ. Τζούλια Γραμμενί-
δου και το λιμεναρχείο Αλε-
ξανδρούπολης για την ύπαρξη 
ενός ζωνοδέλφινου (Stenella 
coeruleoalba) στη βραχώ-
δη ακτή της περιοχής Μαϊ-
στρου. Επιτόπου έφθασε τό-
σο η Κτηνίατρος όσο και το 
λιμεναρχείο. Λόγω όμως της 
θαλασσοταραχής στη περιοχή 

και την ακατάλληλη πρόσβα-
ση του από την ακτή, δόθη-
κε εντολή από το λιμεναρχείο 
για χρήση του πλωτού σκά-
φους του το οποίο μέχρι και τα 
μεσάνυχτα περιπολούσε στην 
περιοχή μαζί με την κτηνία-
τρο, χωρίς όμως να εντοπιστεί 
αφού είχε φύγει από μόνο του. 
Το δελφίνι έδειχνε μια μη φυ-
σιολογική ισορροπία στο νερό. 

"Δυστυχώς, την επομένη 
ημέρα, διαβάσαμε στον ημε-
ρήσιο τύπο ότι στην ίδια περο-
χή ένας κυνηγός προσπάθησε 

πολλές φορές να οδηγήσει το 
δελφίνι στα ανοικτά το οποίο 
όπως βλέπουμε σε βίντεο επα-
νερχόταν κάνοντας ένα κύκλο. 
Αυτή είναι συνήθης συμπερι-
φορά ενός άρρωστου δελφι-
νιού το οποίο αναζητά ένα 
μέρος για να αναρρώσει. Το 
λιμεναρχείο δεν ενημερώθηκε, 
οπότε ούτε και η κτηνίατρος 
μας ούτε καν ο ΑΡΙΩΝ, για να 
μπορέσουμε με συντονισμό να 
οργανώσουμε τη περίθαλψη 
του. Το δελφίνι θα προσαρά-
ξει ξανά. Δεν πρέπει να οδη-
γηθεί στα βαθιά αλλά άμεσα 
να κληθεί το πλησιέστερο λι-
μεναρχείο και ο ΑΡΙΩΝ", ανα-
φέρουν οι επιστήμονες.

Ατυχής πρακτική 'διάσωσης' ενός ζωντανού Ζωνοδέλφινου 
στην περιοχή Μαϊστρου της Αλεξανδρούπολης
"Είναι άρρωστο, αν εμφανιστεί ξανά πρέπει 
να ειδοποιηθεί το λιμεναρχείο" 
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Της Κικής Ηπειρώτου 
Την είσοδο του Αρχαιολογι-

κού Μουσείου Αλεξανδρούπο-
λης κοσμεί, από τον Οκτώβριο 
του 2020, ένα ιδιαίτερο εύρημα: 
Μια μαρμάρινη ρωμαϊκή σαρ-
κοφάγος από την περιοχή του 
Αρδανίου του Δήμου Αλεξαν-
δρούπολης! 

Με μήκος 2,25 μέτρων και 
βάρος κοντά στους 5 τόνους, 
χρειάστηκε ιδιαίτερη μεταχεί-
ριση από εξειδικευμένο τεχνικό 
προσωπικό για τη συσκευασία, 
μεταφορά και τοποθέτησή του 
στον τελικό του προορισμό. Συ-
ντηρητές, αρχιτέκτονας και αρ-
χαιολόγοι επιτηρούσαν τη δια-
δικασία, που διήρκεσε συνολικά 
πάνω από 8 ώρες. Στη συνέχεια, 
οι συντηρητές της Εφορείας Αρ-
χαιοτήτων Έβρου ανέλαβαν δρά-
ση για την επί τόπου συντήρη-
σή της.

Αυτή η Ρωμαϊκή Σαρκοφάγος, 
που έχει ανάγλυφα βουκράνια, 

γιρλάντες και έρωτες στα πλευ-
ρά της,  σύμφωνα με το αρχείο 
του Λαογραφικού και Ιστορικού 
Μουσείου Φερών, ανακαλύφθη-
κε το καλοκαίρι του 1969, 3 χι-
λιόμετρα έξω από το Αρδάνιο. 
Αμέσως, για λόγους προστασί-
ας και ασφάλειας αποφασίστη-
κε η μεταφορά της στον αύλειο 
χώρο της Παναγίας Κοσμοσώ-
τειρας, όπου υπήρχε υπαίθρια 
αρχαιολογική συλλογή. Στο σπά-
νιο φωτογραφικό ντοκουμέντο, 
που τραβήχτηκε στις 14 Ιουλίου 
του 1969 οι Φεριώτες εργάτες 
που συνέδραμαν στην μεταφορά 
φωτογραφίζονται με την σαρ-
κοφάγο.  

Λίγο πριν τα εγκαίνια
Εντωμεταξύ, οι προετοιμασίες 

για τα εγκαίνια του Αρχαιολογι-
κού Μουσείου Αλεξανδρούπο-
λης είναι στην τελική ευθεία. Πριν 
λίγες ημέρες, πραγματοποιήθηκε 
η τοποθέτηση κορμού αρχαϊκού 

κούρου από την αρχαία Ζώνη 
στην εκθεσιακή του βάση. Μια 
χρονοβόρα και επίπονη διαδι-
κασία, που απαιτεί τη συνδρομή 
αρκετών ειδικοτήτων. 

Η προετοιμασία της μόνιμης 
έκθεσης του Μουσείου ξεκίνησε 
ήδη από το 2017 και περιλάμ-
βανε έναν κύκλο προετοιμασί-
ας των αρχαιοτήτων, συντήρη-
σης, τεκμηρίωσης, σχεδιασμού 
και τοποθέτησης των αρχαίων 
αντικειμένων στις ολοκαίνουριες 
προθήκες του Μουσείου.

Όπως λέει στη ΓΝΩΜΗ η 
προϊσταμένη της Εφορείας Αρ-
χαιοτήτων Έβρου Δόμνα Τερζο-
πούλου, εκτός απροόπτου, σχετι-
κού με την πορεία της πανδημίας, 
η προετοιμασία της μόνιμης έκ-
θεσης ολοκληρώνεται στα τέ-
λη Μαρτίου, κι έτσι μέσα στην 
άνοιξη, αναμένεται να γίνουν τα 
εγκαίνια του μουσείου και να ξε-
κινήσει η λειτουργία του.

Στο Μουσείο παρουσιάζονται 
12.000 εκθέματα αποκλειστικά 
από την περιοχή του Έβρου, 
εκτός της Σαμοθράκης, η οποία 
διαθέτει το δικό της μουσείο. Εί-
ναι ευρήματα που χρονολογού-
νται από την 6η χιλιετία ως τον 
4ο αιώνα μ.Χ. Προέρχονται από 
το νεολιθικό οικισμό της Μάκρης, 
ενώ ένα μεγάλο τμήμα της έκθε-
σης είναι αφιερωμένο στην Αρ-
χαία Ζώνη. Θα υπάρχουν ακόμη 
εκθέματα από διάφορες άλλες 
θέσεις, από τον ορεινό Έβρο, το 
Τρίγωνο και μία ξεχωριστή ενό-
τητα για τους πολυάριθμους τα-
φικούς τύμβους που χρονολο-
γούνται από τον 4ο αιώνα π.Χ. 
ως και τον 2ο αιώνα μ.Χ.   
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Μία ρωμαϊκή σαρκοφάγος 
από τα «σπλάχνα» των Φερών

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 
ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ 
ΚΟΣΜΕΙ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ    

Το σπάνιο φωτογραφικό ντοκουμέντο 
από το Λαογραφικό & Ιστορικό Μουσείο 
Φερών 

Η σαρκοφάγος στην είσοδο του Μουσείου και κάτω οι Φεριώτες 
εργάτες, από αριστερά: 1.Κυριακίδης Δημήτριος 2.Νικολαίδης 
Ιάκωβος 3. Καδόγλου Στέφανος 4.Τσίκος Γιάννης 5 Δεβελέκης 
Χρήστος 6.Δανιήλ Χρήστος 7. Δούλης Νεοκλής

H Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Έβρου στο πλαίσιο της πρά-
ξης «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡ-
ΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙ-
ΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ 
ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ 
- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ» ΕΣΠΑ 2014-
2020 πρόκειται να υλοποιή-
σει εκπαιδευτικά προγράμματα 
για μαθητές πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Στα προγράμματα έχουν τη 
δυνατότητα συμμετοχής μαθη-
τές και μαθήτριες της Α΄, Β΄ 
τάξης του Γυμνασίου (θα πραγ-
ματοποιηθούν τον Απρίλιο του 
2022)  

και της Α΄, Β΄ και Δ΄ τάξης 
του Δημοτικού (θα πραγματο-
ποιηθούν τον Μάιο του 2022)

Στόχος τους είναι να γνωρί-
σουν τα παιδιά την ιστορία του 
τόπου τους και να έρθουν σε 
επαφή με τις αρχαιότητες της 
περιοχής τους, να καλλιεργή-
σουν την κριτική σκέψη και την 
αισθητική τους και να ευαισθη-
τοποιηθούν στο θέμα του σεβα-
σμού προς την πολιτιστική μας 

κληρονομιά και το περιβάλλον.
Η ημερομηνία επίσκεψης κα-

θώς και οι σχετικές υποχρεώσεις 
των εκπαιδευτικών θα κοινοποι-
ηθούν αμέσως μετά την δήλωση 
ενδιαφέροντος, ώστε να υπάρ-
χει η δυνατότητα έγκαιρης προ-
ετοιμασίας.

Θα υλοποιηθούν 
στον αρχαιολογικό 
χώρο Ζώνης Δήμου 
Αλεξανδρούπολης

Ο Σύνδεσμος Φιλολό-
γων Νομού Έβρου 
με πολύ μεγάλη χα-
ρά ανακοινώνει τη 
διοργάνωση του 6ου 
Πανέβριου Διασχο-
λικού Διαγωνισμού 
Γλώσσας και Ορθο-
γραφίας!

Η διοργάνωση 
του Διαγωνισμού γί-
νεται σε συνεργασία 
με τη Συντονίστρια 
Εκπαιδευτικού έρ-
γου ΑΜΘ ΠΕ02 κ. 
Μαρία Ζωγραφάκη 
και το 5ο Γυμνάσιο 
Αλεξανδρούπολης.

Τον Διαγωνισμό 
στηρίζει επιστημο-
νικά το Εργαστήριο 

Γλωσσολογίας του Τμήμα-
τος Ελληνικής Φιλολογίας 
του ΔΠΘ +ΜόρΦωΣη διά 
του Επίκουρου Καθηγητή 
Ιστορικής Γλωσσολογίας κ. 
Ασημάκη Φλιάτουρα.

Η Α΄ Φάση θα πραγμα-
τοποιηθεί σε κάθε Γυμνά-
σιο του νομού που συμ-

μετέχει την Τετάρτη 13 
Απριλίου 2022 και η Β΄ 
Φάση την Κυριακή 8 Μαΐ-
ου 2022 στο 5ο Γυμνάσιο 
Αλεξανδρούπολης. Δηλώ-
σεις συμμετοχής: στο 5ο 
Γυμνάσιο Αλεξανδρούπο-
λης έως την Τρίτη 12 Απρι-
λίου 2022.

6ος Πανέβριος Διασχολικός 
Διαγωνισμός Γλώσσας και 
Ορθογραφίας
Από τον 
Σύνδεσμο 
Φιλολόγων 
Νομού Έβρου

Στην τελική ευθεία για τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα της 
Εφορείας Αρχαιοτήτων Έβρου
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Διακόσιοι ενενήντα εν-
νέα Ουκρανοί πρόσφυγες, εκ 
των οποίων 81 ανήλικοι, ει-
σήλθαν το τελευταίο 24ωρο 
(2/4/2022) στην Ελλάδα, 
όπως ανακοινώθηκε από το 
Υπουργείο Προστασίας του 
Πολίτη, με βάση τα στοιχεία 
του Αρχηγείου της Ελληνικής 
Αστυνομίας. 

Αναλυτικά, εισήλθαν 167 
από τον Προμαχώνα, 21 από 
Ευζώνους και 70 από τα υπό-
λοιπα χερσαία σύνορα. Στο αε-
ροδρόμιο «Ελευθέριος Βενι-
ζέλος» αφίχθηκαν 31 και στο 
αεροδρόμιο «Μακεδονία» 10. 

Συνολικά, από την έναρ-
ξη του πολέμου, στην Ελλά-
δα έχουν περάσει τα σύνορα 

16.730 Ουκρανοί υπήκοοι, από 
τους οποίους 5.117 ανήλικοι. 

Στην Οδησσό φτάνει ο Νί-
κος Δένδιας, επικεφαλής της 
ανθρωπιστικής αποστολής 

Ο υπουργός Εξωτερικών 
Νίκος Δένδιας φτάνει στην 
Οδησσό. Όπως αναφέρεται σε 
ανακοίνωση του υπουργείου 
Εξωτερικών, θα μεταφέρει αν-
θρωπιστική βοήθεια, η οποία 
θα παραδοθεί στις δημοτικές 
αρχές της πόλης. 

Σκοπός της επίσκεψης πέ-
ραν της μεταφοράς βοήθειας, 
είναι η δημιουργία διαρκούς 
μηχανισμού διανομής ανθρω-
πιστικής βοήθειας, συνάντηση 
με μέλη της ελληνικής κοινό-
τητας, η επαναλειτουργία του 

Γενικού Προξενείου στην πόλη, 
καθώς και η επίσκεψη και δια-
πίστωση της κατάστασης χώ-
ρων άρρηκτα συνδεδεμένων 
με την ελληνική ιστορία, όπως 
το Μουσείο Φιλικής Εταιρί-
ας, επισημαίνεται στην ανα-
κοίνωση. 

«Πιθανή» η συνάντηση Πού-

τιν - Ζελένσκι στην Τουρκία 
Την ώρα που ο πόλεμος 

στην Ουκρανία συνεχίζεται, ο 
επικεφαλής των Ουκρανών δι-
απραγματευτών Νταβίντ Αρα-
χάμια υποστήριξε ότι η Μόσχα 
αποδέχτηκε «προφορικά» τις 
βασικές θέσεις της Ουκρανίας 
και το Κίεβο αναμένει τώρα τη 

γραπτή επιβεβαίωση. 
Μιλώντας σε τηλεοπτική 

εκπομπή, ο Αραχάμια άφησε 
να εννοηθεί ότι οι συζητήσεις 
για την επίτευξη ειρηνευτικής 
συμφωνίας έχουν προχωρήσει 
σημαντικά. 

«Η Ρωσική Ομοσπονδία 
έδωσε επίσημη απάντηση 

σε όλες τις ουκρανικές θέ-
σεις, δηλαδή τις αποδέχτηκε, 
εκτός από αυτές που αφορούν 
το ζήτημα της Κριμαίας, την 
οποία προσάρτησε η Ρωσία 
το 2014», είπε ο διαπραγμα-
τευτής. 

«Δεν υπάρχει επίσημη γρα-
πτή επιβεβαίωση, παρά μόνο 
η προφορική αποδοχή εκ μέ-
ρους της Μόσχας», συμπλή-
ρωσε ο ίδιος. 

Σύμφωνα με τον Αραχάμια, 
εάν τελικά γίνει κάποια απευ-
θείας συνάντηση μεταξύ του 
Ουκρανού προέδρου Βολοντί-
μιρ Ζελένσκι και του Ρώσου 
Βλαντίμιρ Πούτιν, πιθανότατα 
θα φιλοξενηθεί στην Τουρκία. 

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρε-
τζέπ Ταγίπ Ερντογάν «μας 
τηλεφώνησε, όπως και στον 
Βλαντίμιρ Πούτιν» λέγοντας 
ότι θα φιλοξενούσε μια τέτοια 
συνάντηση. «Δεν γνωρίζου-
με ούτε το πότε ούτε το που, 
όμως πιστεύουμε ότι ο τόπος 
θα είναι κατά πάσα πιθανότητα 
η Άγκυρα ή η Κωνσταντινούπο-
λη». Υπενθυμίζεται ότι από την 
αρχή του πολέμου ο Ζελένσκι 
ζητά να συνομιλήσει απευθεί-
ας με τον Πούτιν. 

Αυξάνονται οι Ουκρανοί 
πρόσφυγες στην Ελλάδα 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ, 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΕΙ 
ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ 16.730 ΟΥΚΡΑΝΟΙ 
ΥΠΗΚΟΟΙ, ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ 
5.117 ΑΝΗΛΙΚΟΙ     
                               
«Πιθανή» η συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι 
στην Τουρκία

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του 
ΕΚΠΑ πραγματοποίησε μελέτη 
για την εκτίμηση της εμβολια-
στικής κάλυψης κατά του κο-
ρονοϊού των παιδιών ηλικίας 
12-17 ετών στην Ελλάδα και 
τη διερεύνηση των παραγόντων 
που επηρεάζουν την απόφαση 
των γονιών να εμβολιαστούν τα 
παιδιά τους. 

Η μελέτη δημοσιεύτηκε πρό-
σφατα στο έγκριτο επιστημο-
νικό περιοδικό Acta Medica 
Lituanica και το πλήρες κείμενο 
είναι ελεύθερα προσβάσιμο. Η 
μελέτη πραγματοποιήθηκε από 
τον Επίκουρο Καθηγητή Πέτρο 
Γαλάνη, την Καθηγήτρια Δάφνη 
Καϊτελίδου, την Επίκουρη Καθη-
γήτρια Όλγα Σίσκου, τη Διδά-
κτορα Ολυμπία Κωνσταντακο-
πούλου και την μεταπτυχιακή 

φοιτήτρια Αγλαΐα Κατσιρούμπα. 
Στην Ελλάδα, από τις 15 

Ιουλίου 2021 υπάρχει η δυνα-
τότητα δωρεάν εμβολιασμού 
όλων των παιδιών ηλικίας 15-
17 ετών και από τις 30 Ιουλί-
ου 2021 υπάρχει η δυνατότητα 
αυτή και για τα παιδιά ηλικίας 
12-14 ετών. Η συλλογή των 
δεδομένων πραγματοποιήθηκε 
τον Σεπτέμβριο του 2021 και ο 
μελετώμενος πληθυσμός περι-
λάμβανε 656 γονείς από όλη 
την Ελλάδα με παιδιά ηλικίας 
12-17 ετών. 

Το 27,1% των γονιών είχαν 
εμβολιάσει τα παιδιά τους κατά 
της COVID-19, ενώ το ποσοστό 
των γονιών που είχαν εμβολι-
αστεί ήταν πολύ μεγαλύτερο, 
φθάνοντας στο 82,9%. Σχεδόν 
όλοι οι γονείς (98,9%) είχαν εμ-
βολιάσει τα παιδιά τους σύμφω-

να με το εθνικό πρόγραμμα εμ-
βολιασμού. Επιπλέον, το 54,3% 
των γονιών είχαν εμβολιαστεί 
για την εποχική γρίπη. 

Οι σημαντικότερες αιτίες άρ-
νησης του εμβολιασμού των γο-
νιών για τα παιδιά τους ήταν οι 
αμφιβολίες για την ασφάλεια 
και την αποτελεσματικότητα των 

εμβολίων κατά της COVID-19 
(45,3%), ο φόβος για πιθανές 
παρενέργειες των εμβολίων 
(36,6%) και η αντίληψη ότι η 
COVID-19 δεν προκαλεί σοβα-
ρά προβλήματα υγείας στα παι-
διά (9,5%). 

Οι γονείς μεγαλύτερης ηλι-
κίας, οι γονείς που έχουν μεγα-

λύτερη εμπιστοσύνη στα εμβό-
λια κατά της COVID-19 και οι 
γονείς που έχουν θετική στάση 
απέναντι στον εμβολιασμό εμ-
βολίασαν σε μεγαλύτερο ποσο-
στό τα παιδιά τους. 

Η εμπιστοσύνη των γονιών 
στα εμβόλια κατά της COVID-19 
για τα παιδιά κυμαίνεται σε μέ-

τριο επίπεδο, αλλά οι περισσό-
τεροι θεωρούν ότι τα εμβόλια 
μπορούν να προάγουν τη δη-
μόσια υγεία και είναι ωφέλιμα. 

Καθώς τα κρούσματα του κο-
ρωνοϊού παραμένουν σε υψηλό 
αριθμό στη χώρα μας, προσβάλ-
λοντας μάλιστα και ένα σημα-
ντικό ποσοστό των παιδιών, ο 
εμβολιασμός και των παιδιών 
αποτελεί μια καθοριστική πα-
ράμετρο για τον περιορισμό της 
διασποράς του κορονοϊού. 

Κατανοώντας τους παράγο-
ντες που επηρεάζουν την από-
φαση των γονιών να εμβολιά-
σουν τα παιδιά τους κατά της 
COVID-19, θα είναι ευκολότερο 
να διαμορφωθούν οι κατάλλη-
λες συνθήκες για την αύξηση 
του ποσοστού των εμβολιασμέ-
νων παιδιών. 

Η σωστή και σφαιρική ενη-
μέρωση των γονιών σχετικά με 
τα εμβόλια κατά της COVID-19 
είναι μια καθοριστική παράμε-
τρος για να εδραιωθεί η εμπι-
στοσύνη των γονιών απέναντι 
στον εμβολιασμό. 

Πόσα παιδιά 12-17 ετών έχουν εμβολιαστεί 
Μελέτη  για την εκτίμηση της 
εμβολιαστικής κάλυψης κατά του 
κορονοϊού των παιδιών στη χώρα μας 

www.gnomionline.grwww.gnomionline.gr
Η ΓΝΩΜΗ στο ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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Την έντονη ανησυχία των 
επιστημόνων έχουν προκαλέσει 
οι καύσωνες που παρατηρήθη-
καν και στους δύο πόλους της 
Γη, με τους ειδικούς να κρού-
ουν τον κώδωνα του κινδύνου 
για γεγονότα που θα μπορού-
σαν να σηματοδοτήσουν τα-
χύτερη και απότομη κλιματική 
κατάρρευση.

Χαρακτηριστικές της νέας 
κατάστασης είναι οι θερμο-

κρασίες που σημειώθηκαν το 
Σαββατοκύριακο σε περιοχές 
της Ανταρκτικής με τον υδράρ-
γυρο να ανεβαίνει έως και 40 
βαθμούς Κελσίου πάνω από τις 
κανονικές τιμές. Την ίδια στιγ-
μή, όπως αναφέρει ο Guardian, 
στον Βόρειο Πόλο καταγρά-
φηκαν θερμοκρασίες έως 30 
βαθμούς Κελσίου πάνω από 
τα κανονικό.

Οι ειδικοί κάνουν λόγο για 

ένα γεγονός άνευ προηγού-
μενου, καθώς σε κανονικές 
συνθήκες αυτή την εποχή η 
Ανταρκτική θα έπρεπε να ψύ-
χεται γρήγορα μετά το καλοκαί-
ρι της και η Αρκτική να βγαίνει 
σιγά σιγά από τον χειμώνα της, 
καθώς οι μέρες μεγαλώνουν.

Όπως αναφέρεται στο δη-
μοσίευμα, η ταχεία άνοδος της 
θερμοκρασίας που παρατηρεί-
ται και στους δύο πόλους είναι 
μία προειδοποίηση για αποδι-
οργάνωση στα κλιματικά συ-
στήματα της Γης.

Σύμφωνα με τους επιστήμο-
νες, ο κίνδυνος είναι διπλός. Οι 
καύσωνες στους πόλους απο-
τελεί ένα ισχυρό μήνυμα της 
ζημιάς που προκαλεί η ανθρω-
πότητα στο κλίμα και η τήξη θα 
μπορούσε, επίσης, να οδηγή-
σει σε περαιτέρω διαδοχικές 
αλλαγές που θα επιταχύνουν 
την καταστροφή του κλίματος.

Στην Αρκτική την ώρα που 
ο πολικός πάγος λιώνει αποκα-
λύπτεται μία σκοτεινή θάλασσα 
που απορροφά περισσότερη 
θερμότητα από τον ανακλα-
στικό πάγο, με αποτέλεσμα 
την περαιτέρω θέρμανση του 

H οξυτοκίνη όχι 
τα λιοντάρια και τα 

κάνει ιδιαίτερα φιλικά 
μεταξύ 

Η οξυτοκίνη είναι μια ορμόνη 
τα επίπεδα της οποίας αυξάνονται 
κατακόρυφα κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης, του οργασμού και κα-
τά τα πρώτα στάδια μιας νέας σχέ-
σης, γι’ αυτό και αποκαλείται ορμόνη 
της αγάπης. Ερευνητές του Πανεπι-
στημίου της Μινεσότα αποφάσισαν 
να διαπιστώσουν την δράση της ορ-
μόνης της αγάπης στον βασιλιά της 
ζούγκλας, στο λιοντάρι. Οι ερευνη-
τές ψέκασαν λιοντάρια με οξυτοκί-
νη, ρίχνοντας την ορμόνη με σπρέι 
στην μύτη τους.

Τα λιοντάρια επιλέχθηκαν για το 
πείραμα επειδή περιχαρακώνουν την 

περιοχή που έχουν επιλέξει να βρί-
σκονται και την προστατεύουν με 
τις πλέον άγριες διαθέσεις. Αυτή η 
συμπεριφορά όμως αποτελεί πρό-
βλημα για τα σημεία που ζουν λιο-
ντάρια σε συνθήκες περιορισμών ή 
αιχμαλωσίας αφού οι χώροι είναι 
πολύ περιορισμένοι για να ζουν εκεί 
λιοντάρια από διαφορετικές αγέ-
λες και ελλοχεύει κίνδυνος συνε-
χώς επεισοδίων που μπορεί να λά-
βουν πολύ επικίνδυνες διαστάσεις 
σε πολλά επίπεδα.

Όπως διαπιστώθηκε η έκθεση 
στην οξυτοκίνη όχι μόνο ηρεμεί τα 
λιοντάρια αλλά τα κάνει να είναι 

ιδιαίτερα φιλικά μεταξύ ανεξάρτη-
τα αν ανήκουν στην ίδια αγέλη ή 
αν κάποιο εισερχόταν στην περιο-
χή ελέγχου ενός άλλου λιονταριού. 
Οι ερευνητές χορήγησαν οξυτοκίνη 
σε 23 λιοντάρια και όπως φάνηκε η 
ορμόνη λειτουργεί πολύ καλά στην 
αύξηση του βαθμού κοινωνικότητας 
των λιονταριών αφού τα λιοντάρια 
που έβλεπαν κάποιο από άλλη αγέ-
λη να εισέρχεται στην περιοχή που 
βρισκόταν στον έλεγχο του δεν έκα-
νε καμία επιθετική κίνηση, δεν έκα-
νε βρυχηθμούς και τελικά δεχόταν 
φιλικά την επίσκεψη.

Η ορμόνη της αγάπης κάνει «αγαπησιάρικα» 
ακόμη και τα λιοντάρια

Θα 
προσφέρει 

4.000 επεισόδια 
σειρών και 
εκπομπών 

Το YouTube ανακοίνωσε ότι οι χρήστες από τις 
Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούν να έχουν δωρεάν 
πρόσβαση σε σειρά τηλεοπτικών σειρών και εκπο-
μπών, συμπεριλαμβανομένων των Hell’s Kitchen, 
Heartland και Unsolved Mysteries.

Συνολικά, η διαδικτυακή πλατφόρμα θα προ-
σφέρει 4.000 επεισόδια σειρών και εκπομπών που 
θα προστεθούν στις υπάρχουσες 1.500 ταινίες που 
είναι διαθέσιμες για δωρεάν streaming με διαφη-
μίσεις. Πολλές από τις σειρές είναι διαθέσιμες σε 
υψηλή ανάλυση.

Με αυτόν τον τρόπο, το YouTube στοχεύει να αυ-
ξήσει τον χρόνο που αφιερώνουν οι χρήστες στην 

πλατφόρμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει ήδη 
ενισχυθεί σημαντικά από τις «έξυπνες τηλε-
οράσεις» όπου 135 εκατομμύρια άνθρωποι 
μπαίνουν στην πλατφόρμα μέσω αυτών.

Παράλληλα, με σκοπό τη βελτίωση της 
εμπειρίας προβολής, η πλατφόρμα ανέ-
φερε ότι θα υπάρξει ένα καλύτερο σύ-
στημα πλοήγησης με σκοπό να κάνει την 
εύρεση νέων εκπομπών (είτε πρόκειται για 
ενοικίαση και αγορά είτε για παρακολούθη-
ση με διαφημίσεις) μια πιο εύκολη υπόθεση. 

Στο μέλλον, η πλατφόρμα λέει ότι οι χρήστες 
θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε τουλάχιστον 

 Το YouTube θα επιτρέπει στους χρήστες 
να βλέπουν δωρεάν σειρές και εκπομπές

Η Apple θέλοντας να προσεγ-
γίσει περισσότερους πελάτες, φέ-
ρεται να αναζητά εναλλακτικές 
μεθόδους πώλησης.

Όπως μεταδίδει το 
Bloomberg, η Apple επε-
ξεργάζεται μια νέα 
ιδέα, επιθυμώ-
ντας να κάνει 
την κατοχή 
του τηλε-
φώνου σαν 
την πληρω-
μή μηναίων 
χρεώσεων 
σε εφαρμογές. 
Σύμφωνα με άτο-
μα που γνωρίζουν το 
ζήτημα, η Apple Inc. εργάζε-
ται σε μια συνδρομητική υπηρε-
σία για το iPhone και άλλα προϊ-
όντα, που θα μπορούσε να κάνει 
την κατοχή συσκευής παρόμοια 
με την πληρωμή μηνιαίου τέλους 
σε app.

Δηλαδή, θα δίνεται η δυνατό-
τητα στον καταναλωτή να πλη-
ρώνει μηνιαία ένα ποσό το οποίο 
θα διαχειρίζεται μέσω του Apple 
account του, αντί να πληρώνει 
εφάπαξ το νέο iPhone ή με δό-
σεις στην κάρτα του.

Το πρότζεκτ βρίσκεται ακόμα 
σε εξέλιξη, ανέφεραν πηγές που 
ζήτησαν να μην κατονομαστούν 
επειδή η πρωτοβουλία δεν έχει 
ανακοινωθεί.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, 
η υπηρεσία αναμένεται να ενερ-
γοποιηθεί στα τέλη του 2022 ή 

στις αρχές του 2023, αλλά ακό-
μη δεν υπάρχουν περισσότερες 
λεπτομέρειες.

Η Apple αρνήθηκε να σχολιά-
σει το δημοσίευμα.

iPhone με μηνιαία συνδρομή, αντί 
για αγορά – Οι σκέψεις της εταιρείας

«Καύσωνες στους πόλους της Γης»: 

Science

40 βαθμοί πάνω 
από τις κανονικές 

θερμοκρασίες

Η Apple 
φέρεται να αναζητά 

εναλλακτικές 
μεθόδους πώλησης

«Όταν μια παλιότερη τεχνολογία δίνει τη θέση της σε μια καινούργια, 
η παλιότερη επιστρέφει σαν τέχνη.» 

Μάρσαλ Μακ Λούαν, 1911-1980, Καναδός επικοινωνιολόγος
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία

Οριζόντια
1. Βέβαια, αναμφίβολα (ιδιωμ.) — Ιθαγενείς 
της Νέας Καληδονίας — Εκεί όπου (επίρρ.).
2. Ρώμος…: Έλληνας ποιητής.
3. Ανάκτηση πνευματικής ισορροπίας.
4. Φουσκώνει… πορτοφόλια — Λέγεται 
και γυλιός.
5. Τύπος μπέρτας — Είναι και τα σύνορα.
6. Σηκώνω (αρχ.) — Μάρκα κασμιριών — 
Υποδιαίρεση του αμερικάνικου δολάριου.
7. "… ο άνθρωπος": έργο του Νίτσε — Αγγλι-
κός τιμητικός τίτλος — Εμπορική… παρέα.
8. Σύντομη άδεια εργαζόμενου — Εδώ… κι 
αυτό (ιδιωμ.) — Αποθεματικό προϊόν.
9. Αντωνυμία της Αρχαίας — Εύθυμη… του 
Λέχαρ.
10. Ο ηγέτης της Συρίας — Αναστασία βα-
φτίστηκε.
11. Η πρωτεύουσα της Βενεζουέλας.
12. Προσμονή, προσδοκία.
13. Φίλος από το… Παρίσι — Αυλάκι για 
πότισμα — Ο πρώτος θετικός ακέραιος 
αριθμός.

 σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Σε ένα μπαρ πάει ένας στο μπάρμαν και του λέει.

-Μπάρμαν πιάσε δύο μπύρες για μένα και το 

φίλο μου.

Ο μπάρμαν έκπληκτος τον ρωτά:

-Θέλεις να σου δώσω τα ποτά τώρα ή θα περι-

μένεις και το φίλο σου;

-Ο φίλος μου εδώ είναι, και φλουπ βγάζει από 

τη τσέπη του ένα ανθρωπάκι.

Ο μπάρμαν έκπληκτος:

-Και μπορεί να πιει ολόκληρη μπύρα;

-Βέβαιος μπορεί.

Το ανθρωπάκι αρπάζει τη μπύρα και τη κατεβάζει 

με τη μια. Ο μπάρμαν τότε λέει:

-Μιλάει;

-Και βέβαια μιλάει , αλλά όχι τόσο καλά όσο πριν 

πάμε για σαφάρι στην Αφρική και να προσβάλει  

το μάγο γιατρό!

                          * * * * * * 

Ένας Λαρισαίος αποφάσισε να επισκεφτεί ένα φί-

λο του στο Παρίσι για να τον ξεναγήσει στην πόλη 

του. Πήγανε και είδανε πολλά αξιοθέατα και στο 

γυρισμό περνούσαν από τη γέφυρα που σκοτώ-

θηκε η πριγκίπισσα Νταϊάνα. Έτσι γυρνάει και λέει 

ο Γάλλος στον Λαρισαίο :

- "Εδώ Μήτσο σκοτώθηκε η Πριγκίπισσα Ντα-

ϊάνα!"

- "Σώπα ρε", του απαντάει ο Μήτσος, "και πώς 

σκοτώθηκε;"

- "Παπαράτσι", του απαντάει ο Γάλλος

Γυρνώντας στο χωριό του ο Λαρισαίος, περίεργοι 

ο συγχωριανοί του τον ρωτάνε τι είδε στην  Γαλλία.

- "Αφήστε λέει είδα πολλά ωραία πράγματα και 

πήγα και στη γέφυρα που σκοτώθηκε η Νταϊάνα!"

- "Τι λες ρε Μήτσο του λένε οι συγχωριανοί του! 

Και πως σκοτώθηκε;"

Και τότε απαντάει ο Μήτσος γεμάτος αυτοπε-

ποίθηση: 

- "Παραπάτ(η)σε!"

Συστατικά 
•  32 στήθη κοτόπουλο
• 1 κρεμμυδάκι φρέσκο
• 100γρ. μπλε τυρί
• 1 φλ. του καφέ λευκό κρασί
• 5 γεμάτες κ.σ γιαούρτι
• αλάτι
• πιπέρι
• ρίγανη
• ελαιόλαδο

Μέθοδος Εκτέλεσης 
• Μια πολύ εύκολη συνταγή για να μαγειρέψετε 

κοτόπουλο στην κατσαρόλα με ωραία σάλτσα 
από blue cheese και γιαούρτι. Το αποτέλεσμα 
είναι απολαυστικό. Δοκιμάστε τη!

• Εκτέλεση συνταγής
• Κόβουμε το κοτόπουλο σε κομμάτια και το σοτά-

ρουμε πολύ καλά σε μια κατσαρόλα με ελαιόλαδο.

• Μόλις τελειώσουμε με το σοτάρισμα ρίχνουμε το 
κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο.

• Περιμένουμε 2 λεπτά και σβήνουμε με το κρασί.
• Χαμηλώνουμε λιγάκι τη φωτιά και αφήνουμε να 

βράσει για να εξατμιστεί το αλκοόλ.
• Ρίχνουμε πιπέρι, αλάτι και μια κούπα νερό, για να 

βράσει καλά το κοτόπουλο μας.
• Μόλις βράσει καλά το κοτόπουλο και σωθεί το 

νερό, ρίχνουμε μέσα στην κατσαρόλα το μπλε 
τυρί κομμένο σε κομματάκια.

• Ανακατεύουμε για να λιώσει και προσθέτουμε 
το γιαούρτι και τη ρίγανη και αποσύρουμε απ'τη 
φωτιά.

• Καλή απόλαυση!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Κοτόπουλο με blue cheese

 ΜΕΜΕS

Κάθετα
1. Η πρόθεση της… αναδάσωσης — Μια αφρι-
κανική πρωτεύουσα — Ειδήσεις, μαντάτα.
2. Υποτίθεται ότι είναι δωρεάν.
3. Αγενής, άκομψος.
4. Ο βασιλιάς της αρχαίας Αιγύπτου — Η δεύ-
τερη σε πληθυσμό πόλη της Ιαπωνίας.
5. Η χώρα με το μεγαλύτερο πληθυσμό — Μυ-
θιστόρημα του Εμίλ Ζολά.
6. Ισπανός λογοτέχνης (1852-1901) — Προ-
στακτική… αναβολής — Το τελευταίο… τρα-
γουδήθηκε.
7. Τώρα (αρχ.) — Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 
— Τάγμα μοναχών της Ιαπωνίας.
8. Θεός των αρχαίων Ελλήνων — Κατάρα (αρχ.) 
— Αρκετές διακυμάνσεις έχει στο μπάσκετ.
9. Θήκη, δοχείο — Από τη λίμνη αυτή πηγάζει 
ο Κυανός Νείλος.
10. Το άδυτο αρχαίου ναού — Σκίσιμο (θηλ.).
11. Γιος του Αγαμέμνονα.
12. Κυρία… από την Ιταλία.
13. Τοπικό επίρρημα — Λέξη για… ηθοποιούς 
— Πόλη της Παραγουάης.
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Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

����/��-����� 

INTERCITY 05.59, 

����/��-��	/
� 

NTERCITY 05.59, 

��	/
� - ����/�� 

NTERCITY 05.50, 

����/��-���	���� 

08.40
���	����-����/�� 

12:19

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
����/�� - ��	/��
�:

08:00, 11:00 , 14.00, 
16.30, 18:45,  22:00
��	/��
� - ����/�� 

08:00, 10:30 , 13.00, 
15.30, 17:30,  23:59
����/���� - ����� - 
�����: 

08.00, 11:30 , 16.00, 
18:45, 22:00

����� - ����/���� 

02.45, 10:45 , 14:30, 19:10
����� -����/���� 

02.45, 10:45 , 15:10, 19:10
����/���� - ����	 - 	����� - 

���/�� -���	���� 

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

����/���� - 
������

07:45,  09:00, 11:15, 13:00, 
16:00, 18:30, 20:10

������ - ����/����

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 
�������������� – �����:  

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
����� - ��������������: 
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
�������������� – �����:  

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

����� - ��������������: 
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

�������������� - 	����

ΠΕΜΠΤΗ 09:10 - ΣΑΒΒΑΤΟ  09:10
	���� - ��������������

ΠΕΜΠΤΗ 15:25 - ΣΑΒΒΑΤΟ  15:25

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
���������y���� 

���	 	������
�

����� ����a���	 
���h	

Δευτέρα  09:00
Τρίτη  09:00 
Τετάρτη 15:00 
Πέμπτη 15:00 
Παρασκευή 15:00
Σάββατο  09:00 
Kυριακή  15:00

	�����a
� ���	

���������y����

����� ����a���	 
���h	

Δευτέρα 16:00
Τρίτη 16:00 
Τεταρτη  -
Πέμπτη 07:00 - 17:30 
Παρασκευή 17:30
Σάββατο  - 12:00
Kυριακή 17:30

��e���� 

���������i��

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
14:00-22:00 Μασκαλέρης Θ. Αν. Θράκης 
43 (έναντι ΙΚΑ) c2551026174
18:00-08:00 Σκανδαλίδου Νικομηδείας & 
Ε. Φιλιππίδου 22 (όπισθεν Αγίου Ελευθερίου) 
c2551023421

ΦΕΡΕΣ 
Μπουρουλίτη Δημοκρίτου 17 c2555022273

ΣΟΥΦΛΙ 
Μπαμίδου - Πιτιακούδης Βασ. Γεωργίου 
207 c2554022013

ΔIΔYMOTEIXO
Τριανταφυλλίδου Ελένη έναντι Νοσοκομεί-
ου c2554024243

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Σ.Φ. Καλλινάκη Π.-Τσαβδαρίδου Δ. Ευρι-
πίδου 17 c2552022456

Το στυλό μόλις «εξερράγη» πάνω στην αγα-
πημένη μπλούζα σας; Ψυχραιμία! Υπάρχει λύση.

Θυμάστε τις εποχές που γράφαμε σε χαρτί; 
Τι είναι το χαρτί; Εκείνο το υπέροχο υλικό που 
χρησιμοποιούσαμε για να καταγράψουμε τις 
σκέψεις, τα ραντεβού και τις ιδέες μας πριν οι 
υπολογιστές και τα smartphones μπουν κα-
τακλυσμικά στη ζωή μας. Και μαζί με το χαρτί, 
θυμάστε εκείνα τα υπέροχα εργαλεία τα οποία 
χρησιμοποιούσαμε για να γράψουμε πάνω 
σε αυτό; Σε περίπτωση που δεν τα θυμάστε, 
αναφερόμαστε φυσικά στα περίφημα στυλό.

Και μπορεί, σύμφωνα με έρευνες, το 95% 
της καθημερινότητας μας να αποτυπώνεται 
ψηφιακά, αυτό όμως δε σημαίνει ότι το χαρ-
τί και το στυλό έχουν εγκαταλείψει τελείως 

τη ζωή μας – μια στο τόσο τα χρησιμοποιού-
με ακόμα.

Αλλά τι γίνεται όταν, παρακάμπτοντας την 
τεχνολογία, το στυλό «σπάει» και αφήνει τα με-
λανά σημάδια του στα αγαπημένα σας ρούχα; 
Για να μην μετανιώσετε την ώρα και τη στιγ-
μή που αποφασίσετε να δουλέψετε offl  ine, 
σας παρουσιάζουμε τον αποτελεσματικότε-
ρο τρόπο για να εξαφανίσετε τους λεκέδες 
από μελάνι.

Για να αντιμετωπίσετε τα σημάδια στα… 
ρούχα σας, τρέξτε στην κουζίνα σας και ανα-
ζητήστε εκεί το αλάτι και ένα λεμόνι. Στη συ-
νέχεια, τοποθετήστε ένα καθαρό βαμβακερό 
πανί πάνω στο λεκέ και ρίξτε στο σημείο λίγο 
αλάτι το χυμό μισού λεμονιού. 

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 Αυτισμού
Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού 
Βιβλίου

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Αγαπητέ Κριέ, σήμερα, με την Σύνο-
δο του Ερμή με τον Ήλιο στο ζώδιο 
σου, είσαι ιδιαίτερα κοινωνικός, έχεις 
εύνοια σε κοινωνικές επαφές, λαμ-
βάνεις μηνύματα, τηλεφωνήματα! 

ΤΑΥΡΟΣ
Σήμερα αγαπητέ Ταύρε, με την Σύνο-
δο του Ερμή με τον Ήλιο στον Κριό, 
οφείλεις να ηρεμήσεις και να ψάξεις 
μέσα σου τι ακριβώς θες και χρειά-
ζεσαι από την ζωή σου! Χρησιμο-
ποίησε την διαίσθηση σου, προκει-
μένου να πετύχεις συναισθηματική 
ευσυνειδησία!

ΔΙΔΥΜΟΣ
Είσαι ιδιαίτερα τυχερός σήμερα φίλε 
Δίδυμε! Η Σύνοδος του Ερμή με τον 
Ήλιο στον Κριό, σε κάνουν κοινωνικό 
και έτοιμο για θετικές αλλαγές! Βρί-
σκεις τρόπους και εμπλουτίζεις την 
κοινωνική σου ζωή, μέσα από επα-
φές, συνομιλίες και νέες γνωριμίες!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Σήμερα οφείλεις να αναδείξεις την 
σοβαρότητα και την ωριμότητα σου 
Καρκίνε και να βγεις κερδισμένος! 
Καταφέρνεις ουσιαστικά επιτεύγμα-
τα, σε όλους τους τομείς της ζωής 
σου και σε όλες τις διαπροσωπικές 
σου συναναστροφές! 

ΛΕΩΝ
Σήμερα φίλε Λέοντα, με την Σύνο-
δο του Ερμή με τον Ήλιο στον Κριό, 
είσαι απόλυτα τυχερός! Ανανεώνε-
σαι κοινωνικά και επικοινωνιακά και 
κερδίζεις και πάλι αισιοδοξία και φυ-
σικά διάθεση για αλλαγές και καλο-
πέραση!

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αγαπητέ Παρθένε, η σημερινή ημέ-
ρα, θα επικεντρώσει το ενδιαφέρον 
σου στις ψυχολογικές σου, αλλά και 
τις συναισθηματικές σου ανάγκες και 
επιθυμίες!

ΖΥΓΟΣ
Η ημέρα χαρακτηρίζεται από αρμονία, 
γαλήνη, δικαιοσύνη και ισορροπία, 
αγαπητέ Ζυγέ! Η Σύνοδος του Ερμή 
με τον Ήλιο απέναντι σου, στο Ζώ-
διο του Κριού, ευνοεί συναναστρο-
φές, αλλά και γενικά διαπροσωπι-
κές σχέσεις, οι οποίες βελτιώνονται 
στο έπακρο!

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αγαπητέ Σκορπιέ, η ημέρα, φέρνει 
τρεξίματα για υποχρεώσεις και θέ-
ματα της καθημερινότητας , με την 
Σύνοδο του Ερμή με τον Ήλιο στον 
Κριό! Οφείλεις να αναδείξεις το σο-
βαρό και συνετό χαρακτήρα σου, να 
εκμεταλλευτείς την εύνοια της σημε-
ρινής ημέρας!

ΤΟΞΟΤΗΣ
Σήμερα αγαπητέ Τοξότη, θα νιώσεις 
πολύ αγαπητός, δημοφιλής και περι-
ζήτητος! Η κοινωνική σου ζωή αλλά 
και η φήμη σου, βελτιώνονται στο 
έπακρο με την Σύνοδο του Ερμή με 
τον Ήλιο στον Κριό!

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Αγαπητέ Αιγόκερε, με την Σύνοδο του 
Ερμή με τον Ήλιο στον Κριό, επικε-
ντρώνεσαι σε σπίτι και οικογένεια, 
την σημερινή ημέρα! Συγγενικές σχέ-
σεις εξομαλύνονται με ευκολία!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Σήμερα, μέσα από συζητήσεις, συνο-
μιλίες και συναναστροφές, θα κατα-
φέρεις να ξεπεράσεις κάθε είδους 
πρόβλημα και να βρεις σπουδαίες 
λύσεις, φίλε Υδροχόε!

ΙΧΘΥΕΣ
Σήμερα αγαπητέ Ιχθύ, η Σύνοδος του 
Ερμή με τον Ήλιο στον Κριό, θα σε 
βοηθήσει να ηρεμήσεις, να χαλαρώ-
σεις, να επικοινωνείς μόνο με άτομα 
που έχεις απόλυτη εμπιστοσύνη και 
μπορείς να στηριχτείς επάνω τους!

Επέτειοι

Ενοικιάζεται διαμέρισμα δυο δωματίων στον 
Άγιο Βασίλειο. 1 υπνοδωμάτιο, σαλόνι, μπά-
νιο, πάρκινγκ, αποθήκη, κήπος.
Τηλ. επικοινωνίας και πληροφορίες 

στο:  6943032444

Λεκέδες από μελάνι; 

Αφαιρέσε  τους   πανεύκολα 

με αυτό το κόλπο
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     ΠΕΡIΛΗΨΗ:  Έγκριση του Νέου Κανονισμού Λειτουργίας Δημο-
τικών Κοιμητηρίων Ορεστιάδας

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη 
του την εισήγηση του Αντιδημάρχου, το άρθρο 65 του Ν.3852/2010, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, την υπ’ 
αριθ. 41/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την από 17-03-2022  ει-
σήγηση  της Διεύθυνσης  Περιβάλλοντος  Καθαριότητας  &  Πρασίνου και την 
υπ’ αριθ. 13⇢2022 απόφασή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 

ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ
=============
1. Την έγκριση του νέου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων 

Ορεστιάδας , σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 13/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποι-
ότητας Ζωής. Συνεπώς, η υπ’ αριθ. 41/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου Δήμου Ορεστιάδας παύει να ισχύει.

2. Ο Κανονισμός Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών του Δήμου Ορεστιάδας απο-
τελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Αντικείμενο του κανονισμού
Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο την καθιέρωση λεπτομερών κα-

νόνων για τη διοίκηση, τη διαχείριση και τη λειτουργία των Δημοτικών Κοιμη-
τηρίων Ορεστιάδας.

Στην αρμοδιότητα των δήμων υπάγεται η διοίκηση και η διαχείριση όχι μόνο 
των κοιμητηρίων που οι ίδιοι ιδρύουν, αλλά όλων των λειτουργούντων κοιμη-
τηρίων, ανεξάρτητα από τον τρόπο ίδρυσής τους, εκτός από:

α) τα μη λειτουργούντα εκκλησιαστικά κοιμητήρια, 
β) τους χώρους ταφής σε μοναστήρια και ησυχαστήρια και 
γ) τους μεμονωμένους τάφους σε περιβόλους ενοριακών ναών και ιδρυμά-

των (Γνωμ. ΝΣΚ 316/1995).
Άρθρο 2
Νομικό Πλαίσιο
Η λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηρίων Ορεστιάδας διέπεται από:
• τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα 3463/2006 (ΦΕΚ 

114/Α/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει, όπου στην αρμοδιότητα των δήμων ανήκει, μεταξύ των άλλων, 
η δημιουργία, συντήρηση και λειτουργία κοιμητηρίων.

• το Νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδι-
οίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

• τον Α.Ν. 445/68 (ΦΕΚ 130/Α1968),  «Περί Νεκροταφείων και ενταφια-
σμού νεκρών».

• τον Α.Ν. 582/68 (ΦΕΚ 225/Α/1968) «Περί δημοτικών και κοινοτικών κοιμη-
τηρίων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπου στην παράγραφο 1 του άρθρου 
1 ορίζεται, ότι «η ίδρυσις και συντήρησις κοιμητηρίων ανήκει εις την αποκλει-
στικήν αρμοδιότητα των δήμων και κοινοτήτων», ενώ στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 2 του ιδίου νόμου ορίζεται κατηγορηματικά, ότι «πάντα τα κοιμητήρια 
ανήκουν ως προς την διοίκησιν και διαχείρισιν είς τους δήμους και τας κοινό-
τητας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

• την Α5/1210/78 (ΦΕΚ 424/Β/1978) απόφαση των Υπουργών Εσωτε-
ρικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών «Περί όρων ιδρύσεως Κοιμητηρίων», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

• Το Π.Δ. 1128/80 (ΦΕΚ 284/Α/1980)  «Περί καθορισμού αποστάσεων δια 
την ίδρυσιν κοιμητηρίων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

• το Προεδρικό Διάταγμα 210/1975 (ΦΕΚ 63/Α/1975) «Περί ταριχεύσεως, 
μεταφοράς και ταφής νεκρών και οστών ανθρώπων».

• το άρθρο 35 του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57//Α/20016)  περί αποτέφρωσης 
των νεκρών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

• το Βασιλικό Διάταγμα 24.91958-20.10.1958 (ΦΕΚ 171Α) «Περί των προ-
σόδων των Δήμων και Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

• το Βασιλικό Διάταγμα 17/5-15/6/1959 (ΦΕΚ 114 & 145/Α/1959) «Περί 
οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων».

• το Νόμο 4270/14 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

• το Βασιλικό Διάταγμα 542/61 (ΦΕΚ 136/Α/1961) «Περί των τηρητέων 
υπό των δήμων και κοινοτήτων βιβλίων και του τύπου αυτών».

• τον Αναγκαστικό Νόμο 987/1946 «Περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως 
εκκλησιαστικών τινών νόμων». Παρόμοια διάταξη περιέχεται στο άρθρο 14 παρ. 
8 του Κανονισμού 8/1979 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδας «Περί 
Ιερών Ναών και Ενοριών» (ΦΕΚ 1/Α/1980), ο οποίος εκδόθηκε κατ’ εξουσιο-
δότηση του άρθρου 36 παρ. 6 του Ν 590/77 «Περί του Καταστατικού Χάρτου 
της Εκκλησίας της Ελλάδος»  (ΦΕΚ 146/Α), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

• των άρθρων 35, 966, 970 Αστικού Κώδικα.
• τον Κανονισμό 8 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδας, 28 Σεπτ. 

1979/5 Ιαν.1980 (ΦΕΚ 1/Α/1979) :(Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ/270/Α/1980), «Πε-
ρί ιερών Ναών και Ενοριών».

• της εκάστοτε ισχύουσας περί δημοτικών κοιμητηρίων νομοθεσίας.
Άρθρο 3
Νομικός Χαρακτήρας
• Τα κοιμητήρια, οι τάφοι και τα ταφικά μνημεία χαρακτηρίζονται ως πράγ-

ματα εκτός συναλλαγής (άρθρα 3 παρ. 1 και 5 ΑΝ 582/68), κατά την έννοια 
του άρθρου 966 του Αστικού Κώδικα, και για το λόγο αυτό δεν είναι δεκτικά 
εννόμων σχέσεων, όπως η εκποίηση (ΕφΑθ 279/89 ΕλλΔνη34, σελ. 625), η μί-
σθωση (ΠρΑθ 2431/64 ΝοΒ 13, σελ. 261), η χρησικτησία (ΠρΘες 202/67 Αρ-
μεν 21, σελ. 44), η κατάσχεση και η υποθήκευση. Εκτός συναλλαγής είναι και η 
αίθουσα δεξιώσεων που βρίσκεται εντός των εδαφικών ορίων του κοιμητηρίου 
και προορίζεται για τη διοργάνωση των θρησκευτικών τελετών που λαμβάνουν 
χώρα σε αυτό (ΑΠ 100/2011 ΕλλΔνη 2012 σελ. 132).

• Η παραχώρηση ιδιαιτέρου δικαιώματος ταφής από τον Δήμο, αποτελεί 
διοικητικής φύσεως παραχώρηση αδείας χρήσεως δημοτικού πράγματος. Οι 
σχετικές πράξεις του Δήμου είναι εκτελεστές διοικητικές πράξεις.

• Ο χώρος για τον οποίο παρέχεται δικαίωμα χρήσης δεν αποτελεί περιου-
σιακό στοιχείο εκείνου προς τον οποίο έγινε η παραχώρηση και απαγορεύεται η 
μεταβίβασή του σε ειδικούς (πώληση, δωρεά, ανταλλαγή) και καθολικούς (κλη-
ρονομιά, διαθήκη) διαδόχους του (αρ. 3 παρ. 2 Α.Ν. 582/68).

• Τα θέματα που σχετίζονται με τη διοίκηση, τη διαχείριση, τα τέλη ή δικαιώ-
ματα και γενικά με τη λειτουργία του κοιμητηρίου, ρυθμίζονται με κανονισμούς 
που ψηφίζουν τα δημοτικά συμβούλια (άρθρο 4 παρ. 1 ΑΝ 582/68). 

Άρθρο 4
Ίδρυση / Επέκταση
Οι δήμοι υποχρεούνται να εξασφαλίζουν έγκαιρα τους απαιτούμενους, για την 

ίδρυση ή την επέκταση των κοιμητηρίων, χώρους (άρθρο 1 παρ. 2 ΑΝ 582/68), 
προβαίνοντας, αν χρειάζεται, σε αναγκαστική απαλλοτρίωση αστικών ή αγρο-
τικών ακινήτων (άρθρο 211 παρ. 1 εδάφιο ζ’ Ν 3463/2006).

Εάν παρουσιαστεί ανάγκη ίδρυσης ή επέκτασης των κοιμητηρίων του Δήμου, 
θα διέπεται από την ισχύουσα, κατά τη χρονική στιγμή της ίδρυσης ή επέκτασης 
και θα ισχύει ο παρών κανονισμός λειτουργίας.

Άρθρο 5
Περιγραφή Κοιμητηρίου

Ο Δήμος Ορεστιάδας είναι κύριος, διοικεί και διαχειρίζεται όλα τα υφιστά-
μενα κοιμητήρια που βρίσκονται εντός των ορίων του και όσων θα ιδρυθούν 
στο μέλλον.

ΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Άρθρο 6
Ενταφιασμός νεκρών
Ο ενταφιασμός των νεκρών ενεργείται μόνο στα κοιμητήρια, απαγορευ-

μένης απόλυτα της ταφής σε άλλους χώρους σύμφωνα με την παράγραφο 1 
του άρθρου 2 του ΑΝ 445/68 «Περί νεκροταφείων και ενταφιασμού νεκρών» 
(ΦΕΚ 130/Α).

Επίσης, η παράγραφος 3 του άρθρου 2 το υ ΑΝ 582/68, όπως συμπληρώ-
θηκε με την παρ. 3 του άρθρου 52 του Ν. 1416/84 (ΦΕΚ 18/Α), απαγορεύει 
την ταφή εκτός της περιοχής των κοιμητηρίων και σε ιδιωτικούς χώρους, εκτός 
των Μοναστηριών και Ησυχαστηρίων καθώς και των περιβόλων ιδρυμάτων, 
προκειμένου για τον ενταφιασμό προσωπικοτήτων που προσέφεραν σημαντι-
κές υπηρεσίες στο ίδρυμα.

Επομένως, ο ενταφιασμός νεκρών σε χώρο εκτός του δημοτικού κοιμητηρίου 
απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία (Γνωμ. ΝΣΚ 639/1971, 316/1995) 
και συνιστά παράνομη πράξη τιμωρούμενη από το άρθρο 426 του Ποινικού Κώ-
δικα (ΕισΑΠ 11/1962, Γνωμ. ΝΣΚ 316/95).

Στα κοιμητήρια της κάθε κοινότητας ενταφιάζονται:
 α) όλα τα θανόντα στη κοινότητα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν είναι δημότες
 β) οι μόνιμοι κάτοικοι και 
 γ) οι δημότες μη μόνιμοι κάτοικοι της κοινότητας
Η εθνικότητα ή το θρήσκευμα δεν αποτελούν κώλυμα για τον ενταφιασμό 

των νεκρών.
Κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ιεράς Μητρόπολης  Διδυμοτείχου, Ορεστι-

άδος, Σουφλίου, καθορίζεται ιδιαίτερος χώρος του Νεκροταφείου για τον εντα-
φιασμό των μη ορθοδόξων ή των αλλοθρήσκων. 

Κατόπιν αποφάσεως της οικείας Μητροπόλεως θα είναι δυνατή η ταφή ιε-
ρωμένων σε περιβάλλοντα χώρο του Κοιμητηριακού Ναού

Η χρήση φέρετρου είναι υποχρεωτική και θα φέρει απαραίτητα πλάκα/κά-
λυμμα σφραγίσεως του ανοίγματος της εισόδου .

Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση φέρετρου με κάλυμμα από γυαλί ή άλλο 
παρεμφερές ανθεκτικό υλικό. 

Ο ενταφιασμός κάθε νεκρού επιτρέπεται μόνο μετά την πάροδο τουλάχιστον 
δώδεκα (12) ωρών από τον νόμιμα βεβαιωθέντα θάνατο και σε περιπτώσεις 
νεκροτομής, αμέσως μετά από αυτήν. (αρ. 2 παρ. 2 Α .Ν. 445/68). 

Η ταφή πραγματοποιείται μετά την έκδοση της άδειας ταφής που χορηγεί-
ται από την οικεία Δημοτική αρχή και καταχωρείται στο σώμα της ληξιαρχικής 
πράξης θανάτου και στην οποία αναφέρεται ο ακριβής τόπος ενταφιασμού, 
καθώς και η ημερομηνία και η ώρα αυτού, με βάση τη δήλωση του δηλούντος 
το θάνατο (N. 4144/2013).

Μετά την έκδοση της ληξιαρχικής πράξης θανάτου από τον Δήμο οι ενδιαφε-
ρόμενοι συγγενείς των νεκρών, ή τα γραφεία τελετών, υποχρεούνται να καταβά-
λουν στο Ταμείο του Δήμου Ορεστιάδας τα ανάλογα τέλη (τέλος ενταφιασμού, 
περιποίησης-καθαριότητας και τέλος ανακομιδής – εκταφής) και δικαιώματα, 
σύμφωνα με το άρθρο  16 του παρόντος κανονισμού.

Οι εντός των Κοιμητηρίων χώροι (τάφοι) που παραχωρούνται για την ταφή 
των νεκρών καθορίζονται, από την υφιστάμενη ρυμοτομία. Η πιστή εφαρμογή 
της ρυμοτομίας στα 

Κοιμητήρια είναι υποχρεωτική και απαγορεύεται οποιαδήποτε παρέκκλιση.
Η περιορισμένη εδαφική έκταση των νεκροταφείων Ορεστιάδας και Άνω 

Σαγήνης, τα οποία είναι χωροθετημένα στον ίδιο κοιμητήριο, καθιστά απαγο-
ρευτικό παράγοντα σύστασης νέων τάφων. Για το λόγο αυτό η σύσταση νέων 
τάφων στο Δημοτικό Κοιμητήριο Ορεστιάδας και άνω Σαγήνης δεν επιτρέπε-
ται. Στο συγκεκριμένο κοιμητήριο επιτρέπεται η ταφή σε προϋπάρχον τάφο και 
δικαίωμα ενταφιασμού έχουν οι δικαιούχοι  των οικογενειακών τάφων σύμ-
φωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 3 του ΑΝ 582/68 και παρ. 9.2. 
του παρόντος κανονισμού.

Η υπηρεσία δύναται να διατηρεί δεσμευμένο χώρο προκειμένου να εξυπη-
ρετήσει ενταφιασμό θανόντος νεαρής ηλικίας.

Ο ενταφιασμός θανόντων από νοσήματα που υπάγονται στον Διεθνή Υγει-
ονομικό κανονισμό θα γίνεται σε ιδιαίτερο τμήμα εκάστοτε νεκροταφείου του 
Δήμου Ορεστιάδας, σε απομακρυσμένο και οριοθετημένο χώρο, που δεν γειτ-
νιάζει ή εφάπτεται με τους υπόλοιπους τάφους και απαγορεύεται η εκταφή πριν 
την παρέλευση της δεκαετίας. Σε περίπτωση έλλειψης κατάλληλου απομακρυ-
σμένου χώρου (όπως περιγράφεται παραπάνω) θα δίνεται η επιλογή στο δη-
λούντα το θάνατο να επιλέξει χώρο ταφής σε οποιοδήποτε άλλο νεκροταφείο 
του Δήμου Ορεστιάδας. 

Ο ενταφιασμός νεκρών μεταφερθέντων από το εξωτερικό επιτρέπεται, 
εφόσον τηρήθηκαν κατά τη μεταφορά οι διατάξεις του ΠΔ 210/1975 και του 
Ν 1315/1983 «Κύρωση της Συμβάσεως 80/26 Οκτωβρίου 1973 του Συμβου-
λίου της Ευρώπης για τη μεταφορά ανθρώπινων σορών μεταξύ των Κρατών 
Μελών του» (ΦΕΚ 3/Α).

Άρθρο 7
Δωρεάν Ενταφιασμός
Ο δωρεάν ενταφιασμός (τέλος ενταφιασμού, περιποίησης-καθαριότητας και 

τέλος ανακομιδής – εκταφής) ισχύει για τις παρακάτω περιπτώσεις:
• Άποροι δημότες ή/και κάτοικοι του Δήμου Ορεστιάδας, με απόφαση Οικο-

νομικής Επιτροπής και σχετικό έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, που πιστοποιεί την οικονομική τους κατά-
σταση και κατόπιν εισηγήσεως Κοινωνικού Λειτουργού θα ενταφιάζονται δωρεάν.

• Κάτοικοι του Δήμου Ορεστιάδας, για τους οποίους δεν προκύπτουν συγγε-
νείς κατόπιν διαπιστωμένης αστυνομικής έρευνας και εφόσον δεν παρουσιάζεται 
κανένας ως υπόχρεος, με απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

• Άστεγοι, που αποβιώνουν στα όρια του Δήμου και λόγω έλλειψης στοιχεί-
ων κατόπιν διαπιστωμένης αστυνομικής έρευνας καταλήγουν ως «αγνώστων 
στοιχείων», με απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

• των βρεφών, νηπίων και παιδιών μέχρι και δέκα (10) ετών. 
Ο χαρακτήρας των τάφων αυτών είναι κοινός  και το δικαίωμα επί αυτών 

εξαντλείται με το πέρας της πενταετίας. Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέρο-
ντος από υπόχρεο για παράταση, τότε ισχύουν τα προβλεπόμενα περί τελών και 
δικαιωμάτων κατά το άρθρο 16 του παρόντος κανονισμού. 

Άρθρο 8
Τιμητική διάθεση τάφων
Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι δυνατή η δωρεάν παραχώρη-

ση τάφων, ως εκδήλωση τιμής υπέρ προσώπων που με την κοινωνική ή πολιτική 
τους δράση προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες στο Δήμο ή στο Έθνος γενικότερα. 

Ο χαρακτήρας των τάφων αυτών είναι προσωποπαγής και αποκλείει τον 
ενταφιασμό οποιουδήποτε άλλου προσώπου και θα παραμένουν εσαεί. Οι τά-
φοι αυτοί θα παραχωρούνται αποκλειστικά και μόνον για τα τιμώμενα πρόσω-
πα χωρίς να αποκτούν δικαίωμα οι συγγενείς οποιουδήποτε βαθμού. Η χρονική 
διάρκεια της παραχώρησής τους, θα καθορίζεται για κάθε περίπτωση ξεχωριστά 
με την ανωτέρω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αξιωματικοί και  οπλίτες του στρατού, του ναυτικού, της αεροπορίας και των 
σωμάτων ασφαλείας, εφόσον αποβιώσουν σε εντεταλμένη υπηρεσία.

Οι ιερείς του Δήμου θα ενταφιάζονται σε ορισμένο χώρο πίσω από το ιε-
ρό (ανατολικά) του κοιμητηριακού ναού ή –σε περίπτωση που δεν έχει ακόμη 
ανεγερθεί κοιμητηριακός ναός– ανατολικά του χώρου, όπου προβλέπεται να 
βρίσκεται το ιερό κατά την μελλοντική ανέγερση του ναού.

Άρθρο 9
Είδη Τάφων 
Οι τάφοι διακρίνονται σε ατομικούς και οικογενειακούς. 
9.1. Κοινοί τάφοι
Οι τάφοι κατ’ αρχήν είναι προσωρινοί, πενταετούς (5) ταφής, με δικαίωμα 

παράτασης μέχρι δύο (2) έτη, εκτός των εξαιρέσεων που αναλύονται στο άρ-
θρο 10 του παρόντος κανονισμού.

Οι κοινοί τάφοι θα έχουν διαστάσεις:
Για τους ενήλικες  2,20 μ. μήκος και 1,00 μ. πλάτος 
Για τα παιδιά 1,10 μ. μήκος και 0,50 μ. πλάτος 
το δε βάθος 1,80 μ. περίπου. 
Ο πυθμένας των τάφων θα βρίσκεται τουλάχιστον 1,0 μ. χαμηλότερα από 

τη στάθμη οποιουδήποτε παρευρισκόμενου δρόμου.
Οι τάφοι θα έχουν απόσταση μεταξύ τους τουλάχιστον 0,50 μ. που θα με-

τριέται από τα όρια της εκσκαφής.
Οι τάφοι, μετά την τοποθέτηση του νεκρού θα γεμίζουν καλά με γαιώδη 

υλικά μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, και πάνω από αυτή θα σχηματίζεται 
γεώλοφος ύψους τουλάχιστον 0,25 μ. περίπου.

Οι υφιστάμενοι τάφοι διαφορετικών διαστάσεων ή αποστάσεων, κατά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος, παραμένουν ως έχουν.

9.2. Οικογενειακοί τάφοι
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 970 του Αστικού Κώδικα είναι δυ-

νατό να αποκτάται ιδιαίτερο ιδιωτικό δικαίωμα (ειδικό δικαίωμα) για ορισμένο 
χώρο ταφής (σύσταση οικογενειακού τάφου). Η παραχώρηση ιδιαιτέρου δι-
καιώματος ταφής από τον Δήμο, αποτελεί διοικητικής φύσεως παραχώρηση 
αδείας χρήσεως δημοτικού πράγματος. Οι σχετικές πράξεις του Δήμου είναι 
εκτελεστές διοικητικές πράξεις. 

Γενικά, ο χώρος για τον οποίο παρέχεται το προαναφερόμενο δικαίωμα 
χρήσης δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο εκείνου προς τον οποίο έγινε η πα-
ραχώρηση και απαγορεύεται η μεταβίβασή του σε ειδικούς (πώληση, δωρεά, 
ανταλλαγή) και καθολικούς (κληρονομιά, διαθήκη) διαδόχους του. 

Δικαίωμα απόκτησης οικογενειακού τάφου έχουν οι εγγεγραμμένοι Δημότες 
Ορεστιάδας και οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ορεστιάδας. 

Εξαιρετικά δικαίωμα απόκτησης οικογενειακού τάφου, δύναται να υπάρξει 
και σε πρόσωπα που δεν είναι Δημότες Ορεστιάδας ή μόνιμοι κάτοικοι, αλλά 
έχουν ισχυρούς ιστορικούς κοινωνικούς ή ηθικούς δεσμούς με τον Δήμο Ορε-
στιάδας, κατόπιν απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

Οι οικογενειακοί τάφοι που υπάρχουν σήμερα στο χώρο των νέων κοιμη-
τηρίων Ορεστιάδας, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Στην 
περίπτωση που υπάρχει οικογενειακός τάφος, ως αρχικός δικαιούχος για την 
προσμέτρηση του χρόνου διαρκείας του οικογενειακού τάφου, θεωρείται αυτός 
που ενταφιάσθηκε για πρώτη φορά σ' αυτόν. 

Όταν εκλείψει ο αρχικός δικαιούχος οικογενειακού τάφου καθώς επίσης και 
όλοι οι δικαιούχοι που προαναφέρθηκαν και αφού παρέλθει πενταετία από την 
τελευταία ταφή ή εφόσον παραιτηθούν του δικαιώματος της περαιτέρω χρήσεως 
αυτού, το δικαίωμα χρήσεως περιέχεται στο Δήμο ο οποίος δύναται να διαθέ-
σει αυτούς ελευθέρως σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Προκειμένου 
να διαπιστωθεί ότι έχουν εκλείψει οι δικαιούχοι που αναγνωρίζονται ευθέως 
από τον νόμο ή τον παρόντα Κανονισμό, αυτοί καλούνται με γενική πρόσκλη-
ση που δημοσιεύεται στις τοπικές εφημερίδες ή με εξώδικη πρόσκληση κατά 
τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας να προσέλθουν εντός εύλογης 
προθεσμίας και να αποδείξουν τη συγγένεια. 

Οι κληρονόμοι του τελευταίου δικαιούχου εφόσον το ζητήσουν, έχουν δι-
καίωμα προτιμήσεως, έναντι οποιουδήποτε άλλου στην εκ νέου παραχώρηση 
του χώρου. 

Η παραχώρηση του δικαιώματος διαρκούς χρήσεως οικογενειακού τάφου, 
εκ μέρους του Δήμου γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου ή του νο-
μίμου προς αυτό εξουσιοδοτούμενου προσώπου. 

Οικογενειακοί τάφοι υπάρχουν στα Νέα κοιμητήρια Ορεστιάδας.
Οι οικογενειακοί τάφοι έχουν διαστάσεις 3,00 μ. μήκος και 3,00 μ. πλάτος 

και βάθος 1,80 μ. περίπου, και είναι σε ομάδες των οχτώ (8) τάφων και ενός 
(1) παρτεριού ώστε ο συνολικός σχηματισμός είναι διαστάσεων 10 μ Χ 10 μ.

Ο πυθμένας των τάφων θα βρίσκεται τουλάχιστον 1,0 μ. χαμηλότερα από 
τη στάθμη οποιουδήποτε παρευρισκόμενου δρόμου.

Οι τάφοι θα έχουν απόσταση μεταξύ τους 0,50 μ. που θα μετριέται από τα 
όρια της εκσκαφής.

Οι τάφοι, μετά την τοποθέτηση του νεκρού θα γεμίζουν καλά με γαιώδη 
υλικά μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, και πάνω από αυτή θα σχηματίζεται 
γεώλοφος ύψους τουλάχιστον 0,50 μ. περίπου.

Για την παραχώρηση από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, οικογενειακού 
τάφου, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

 Αίτηση του ενδιαφερόμενου 
1. Καταβολή στο Ταμείο του Δήμου του ανάλογου χρηματικού ποσού, όπως 

αυτό ορίζεται με την εκάστοτε ισχύουσα απόφαση δημοτικού Συμβουλίου.
2. Σύνταξη συστατικής πράξης της παραχώρησης, που υπογράφεται από τον 

Δήμαρχο και τον δικαιούχο και στην οποία δηλώνεται ανεπιφύλακτα η αποδοχή 
των όρων του παρόντος κανονισμού. Η πράξη εκδίδεται στο όνομα του αιτού-
ντος, σε 2 αντίγραφα, το ένα παραμένει στην υπηρεσία του Δήμου, ενώ το δεύ-
τερο παραδίνεται στον δικαιούχο. Τα τέλη χαρτοσήμου βαρύνουν τον δικαιούχο. 

Ο χώρος επί του οποίου έχει παρασχεθεί ήδη δικαίωμα σύστασης οικογε-
νειακού τάφου, δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του δικαιούχου και δεν επι-
δέχεται οποιαδήποτε μεταβίβαση προς τρίτους με πράξεις εν ζωή ή αιτία θα-
νάτου (άρθρο 3 παρ. 2 ΑΝ 582/68, ΕφΑθ 279/89 ΕλλΔνη 34 σε λ. 625, Γνωμ. 
ΝΣΚ 326/1981).

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του ΑΝ 582/68, στον οικογενειακό 
τάφο έχουν αποκλειστικό δικαίωμα ενταφιασμού:

• το πρόσωπο προς το οποίο έγινε η παραχώρηση (αρχικός δικαιούχος),
• ο σύζυγος ή η σύζυγος του δικαιούχου,
• οι κατευθείαν γραμμή ανιόντες του δικαιούχου, δηλαδή η μητέρα του και 

ο πατέρας του, ο παππούς και η γιαγιά κ.λ.π.,
• οι κατ’ ευθείαν γραμμή κατιόντες του δικαιούχου, μαζί με τους (τις) συ-

ζύγους και τους κατιόντες τους, δηλαδή τα νόμιμα, θετά και αναγνωρισθέντα 
τέκνα με τους (τις) συζύγους τους και οι εγγονοί, οι δισέγγονοι, οι τρισέγγονοι 
κ.λ.π. του αρχικού δικαιούχου. (Γνωμ. ΝΥΔ 327/1983). Εάν η αρχική δικαιού-
χος του οικογενειακού τάφου είναι γυναίκα, δικαίωμα ταφής στον οικογενει-
ακό τάφο σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, έχει και το εκτός γάμου τέκνο. 
(Γνωμ. ΝΣΚ 853/78),

• ο πατέρας και η μητέρα του (ή της) συζύγου του αρχικού δικαιούχου,
• οι αδελφοί του αρχικού δικαιούχου, που δεν έχουν δική τους οικογένεια, 

εφόσον συγκατατίθεται εγγράφως με δήλωση του νόμου 1589 ο τελευταίος 
και, εάν αυτός δεν υπάρχει, ο σύζυγος ή η σύζυγος και οι κατιόντες του.

Όλοι οι δικαιούχοι έχουν ίσα δικαιώματα χρήσης του τάφου και δεν αναγνωρί-
ζονται ιδιαίτερα προνόμια χρήσης σε εκείνον που καταβάλλει τέλη και δικαιώματα.

O βαθμός συγγενείας προς τον αρχικό δικαιούχο των ενταφιασμένων απο-
δεικνύεται από έγγραφο Δημόσιας ή Δημοτικής Αρχής, (π.χ. πιστοποιητικό οικ. 
κατάστασης ή εγγυτέρων συγγενών). 

Κατ’ εξαίρεση, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να επιτραπεί 
ο ενταφιασμός σε οικογενειακό τάφο προσώπων που συνδέονται με τον αρχικό 
δικαιούχο και τον (ή την) σύζυγό του και με άλλο βαθμό συγγενείας εξ αίματος 
ή αγχιστείας, με την προϋπόθεση ότι συγκατατίθεται εγγράφως με δήλωση του 
Ν. 1599/86 ο αρχικός δικαιούχος και εάν αυτός δεν υπάρχει, ο/η σύζυγος και οι 
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κατιόντες του. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στο δήμο ιδιαίτερο δικαίωμα 
όχι μικρότερο από το μισό εκείνου που απαιτείται τια τη σύσταση οικογενειακού 
τάφου (άρθρο 3 παρ. ΑΝ 582/68).  

Επιτρέπεται η πενταετής ταφή σε οικογενειακό τάφο προσώπων που δεν 
έχουν συγγενική σχέση με τον αρχικό δικαιούχο, εφ’ όσον συγκατατίθεται εγ-
γράφως ο τελευταίος και εάν αυτός δεν υπάρχει, ο σύζυγος ή η σύζυγος και οι 
κατιόντες. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στο Δήμο το δικαίωμα ταφής.

Ο Δήμος δεν μπορεί να διευρύνει τον κύκλο των δικαιούχων και να επι-
τρέψει την ταφή στον οικογενειακό τάφο και άλλων προσώπων, πέραν αυτών 
που ορίζει το άρθρο 3 του ΑΝ 582/68, έστω και αν συγκατατίθεται ο αρχικός 
δικαιούχος ή ο/η σύζυγος και οι κατιόντες του (Γνωμ. ΝΣΚ 326/1981). Για το 
λόγο αυτό, δεν είναι νόμιμη και η παραίτηση του δικαιούχου οικογενειακού τά-
φου, με τον όρο να περιέλθει το δικαίωμα σε τρίτο πρόσωπο που υποδεικνύει 
ο ίδιος. Στην περίπτωση αυτή, η παραίτηση, έστω και αν γίνεται υπέρ ορισμένου 
προσώπου, είναι απόλυτη και ο τάφος περιέρχεται στο δήμο, που μπορεί να τον 
διαθέσει ελεύθερα (Γνωμ. ΝΣΚ 326/81).

Άρθρο 10
Ανακομιδή οστών-εκταφές
10.1. Έννοια Ανακομιδής 
Ως ανακομιδή νεκρού ορίζεται η μεταφορά γενικά από τον τάφο των οστών 

του νεκρού, ύστερα από την πλήρη αποσύνθεση του σώματος, για να φυλα-
χθούν ή να τοποθετηθούν σε άλλο μέρος (άρθρο 1 παρ. 10 ΚΥΑ Α5/1210/1978). 

Τα οστά φυλάσσονται στο οστεοφυλάκιο, στο χώρο δηλαδή του κοιμητηρί-
ου, που είναι στεγασμένος ή κλειστός και περιλαμβάνει κατάλληλες υποδοχές 
για τη φύλαξη των οστών των ανακομιζόμενων νεκρών (άρθρα 1 παρ. 11 και 
11 ΚΥΑ Α5/1210/1978). Εάν δεν πρόκειται να φυλαχθούν, τα οστά μετά την 
ανακομιδή τοποθετούνται στο χωνευτήριο. 

Ως «Χωνευτήριο» ορίζεται ο χώρος στο έδαφος του κοιμητηρίου, που χρη-
σιμοποιείται για την τοποθέτηση των οστών ανακομιζόμενων νεκρών (άρθρο 
1 παρ. 12 ΚΥΑ Α5/1210/1978).

10.2. Χρόνος Ανακομιδής - εκταφής
Ανακομιδή των οστών δεν θα γίνεται στις ταφές δικαιούχων σε οικογενει-

ακούς τάφους.
Στους κοινούς τάφους η ανακομιδή των οστών θα ενεργείται μετά την πά-

ροδο του χρόνου της υποχρεωτικής ταφής η οποία ορίζεται σε πέντε (5) έτη. 
Η ανακομιδή, στους κοινούς τάφους, θα ενεργείται μόνο στις περιπτώσεις 

που θα επέλθει κορεσμός με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα έλ-
λειψης θέσεων τάφων και εφόσον ιδρυθεί οστεοφυλάκιο στο εκάστοτε κοιμη-
τήριο που θα διενεργηθεί η ανακομιδή.

Στις περιπτώσεις ξένων, αλλοδαπών  η ανακομιδή των οστών θα ενεργείται 
μετά την παρέλευση πέντε  (5) ετών,  εάν δεν ζητηθούν από τους οικείους τους.

Εάν ο θάνατος συνέβη από νόσημα που υπάγεται στον Διεθνή Υγειονομικό 
Κανονισμό απαγορεύεται η εκταφή πριν από την παρέλευση δεκαετίας. 

Η για οποιονδήποτε λόγο εκταφή πριν από την παρέλευση του χρόνου της 
υποχρεωτικής ταφής με σκοπό μεταφορά των νεκρών γίνετε μετά από αίτηση 
των συγγενών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 210/1975, μετά από την κα-
ταβολή του δικαιώματος εκταφής. 

10.3. Παράταση Ανακομιδής 
Παράταση της ταφής είναι δυνατή (δικαίωμα) πέραν της πενταετίας και μέ-

χρι δύο έτη, κατόπιν γραπτού αιτήματος των συγγενών. 
Οι συγγενείς/υπόχρεοι των νεκρών υποχρεούνται με δική τους φροντίδα 

και ευθύνη να μεριμνήσουν σε διάστημα ενός (1) μηνός πριν από τη λήξη του 
πενταετούς ενταφιασμού να τακτοποιήσουν την παράταση της ταφής, η οποία 
αποδεικνύεται με το τέλος που έχει καταβληθεί και συντελείται μόνον με την κα-
ταβολή του αντίστοιχου τέλους. Σε διαφορετική περίπτωση η υπηρεσία ενεργεί 
αυτεπαγγέλτως την ανακομιδή και τοποθετεί τα οστά στο χωνευτήριο χωρίς να 
είναι απαραίτητη η αποστολή ειδοποιήσεως από την υπηρεσία του κοιμητηρίου. 

Παράταση πέραν της επταετίας δεν επιτρέπεται.
Κατ' εξαίρεση η υπηρεσία δύναται να δώσει, σε εξαιρετικές και επείγουσες 

περιπτώσεις κατόπιν γραπτού αιτήματος του υπόχρεου και κατάθεση των αντί-
στοιχων δικαιολογητικών παράταση του ενταφιασμού μέχρι και έξι (6) μήνες. 
Κάθε παράταση πέραν αυτού του χρονικού διαστήματος απαγορεύεται ρητώς, 
αποκλειόμενης ακόμη και της λήψης απόφασης συλλογικού οργάνου. 

Ως επείγουσες και εξαιρετικές περιπτώσεις θεωρούνται: 
1. Η έκτακτη νοσηλεία (πλην χρόνιων παθήσεων). 
2. Η έκτακτη και προσωρινή απουσία του υπόχρεου στο εξωτερικό. 
3. Η ύπαρξη ανήλικων τέκνων που η εκταφή του θανόντος γονέα είναι δυ-

νατό να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην ψυχολογία του παιδιού ιδιαιτέρως αν 
η ημερομηνία εκταφής έχει προσδιοριστεί σε χρόνο κοντινό των διενεργούμε-
νων σχολικών εξετάσεων. 

4. Η νεαρή ηλικία του θανόντος.
Σε κάθε περίπτωση η εξάμηνη παράταση πέραν του 7ου έτους, συναρτάται 

από τον αριθμό των διαθέσιμων τάφων. 
Κατ' εξαίρεση για τους ενταφιασθέντες νεαρής ηλικίας έως και σαράντα 

(40) ετών δίνεται η δυνατότητα παράτασης μέχρι και δεκαπέντε (15) έτη πέραν 
της χρονικής εκπνοής της υποχρεωτικής, τριετούς, ταφής εφόσον οι υπόχρεοι 
το επιθυμούν και καταθέτουν σχετική αίτηση προς την υπηρεσία του Δημοτικού 
Κοιμητηρίου. Η κλιμάκωση της δυνατότητας της παράτασης συναρτάται από την 
ηλικία του θανόντος και κλιμακώνεται ως εξής:

Κλιμάκωση παρατάσεων ανακομιδής - εκταφής ανάλογα με την ηλικία του 
θανόντος:

από 1-30 ετών 15 έτη
από 31-32 ετών 14 έτη
από 33-34 ετών 13 έτη
από 35-36 ετών 12 έτη
από 37-38 ετών 11 έτη
από 39-40 ετών 10 έτη
Το ύψος των τελών/δικαιωμάτων καθορίζεται από το οικονομικό έτος στο 

οποίο γεννήθηκε η οφειλή και όχι από το χρόνο καταβολής του. 
Η τυχόν παράταση ταφής ισχύει μόνον μετά την καταβολή των προβλεπό-

μενων δικαιωμάτων και σε κάθε περίπτωση πρέπει να προκαταβάλλονται κάθε 
έτος και μέχρι την ημερομηνία που συμπίπτει με την ημερομηνία λήξης της ταφής. 
Σε περίπτωση που δεν καταβληθούν τα αναλογούντα τέλη η υπηρεσία ενεργεί 
αυτεπαγγέλτως την ανακομιδή και τοποθετεί τα οστά στο χωνευτήρι χωρίς να 
είναι απαραίτητη η αποστολή ειδοποιήσεως από την υπηρεσία του κοιμητηρίου. 

Αν κατά την ανόρυξη τάφου για την ανακομιδή των οστών του νεκρού, δι-
απιστωθεί ότι η σωρός δεν έχει αποστεωθεί πλήρως ο νεκρός μπορεί να πα-
ραμείνει ατελώς για όσο χρόνο χρειαστεί με την υποχρέωση των συγγενών να 
αιτηθούν για το λόγο αυτό την παράταση. Για το χρονικό αυτό διάστημα δεν 
υπάρχει καμία οικονομική υποχρέωση (δικαίωμα παράτασης) από τον υπόχρεο. 
Διαφορετικά η σωρός μεταφέρεται στο χωνευτήριο.

Παράταση της 5ετούς ταφής δεν επιτρέπεται ακόμη και στις Κοινότητες 
όπου είθισται να μην γίνεται εκταφή, εφόσον διαπιστωθεί πρόβλημα χωρητι-
κότητας στο νεκροταφείο. 

10.4. Διαδικασία Ανακομιδής - εκταφής
Με αίτηση του συγγενή/υπόχρεου τα οστά των νεκρών  δύναται να ανα-

κομίζονται και να παραλαμβάνονται για να μεταφερθούν σε άλλο κοιμητήριο 
αφού προηγηθεί η απολύμανσή τους. 

Στην περίπτωση της υποχρεωτικής ανακομιδής λόγω πλήρωσης θέσεων σε 
κοιμητήριο ισχύουν τα παρακάτω:

• Εντός τριών (3) μηνών, μετά την λήξη της πενταετίας οι συγγενείς (ή ο 

κάθε ενδιαφερόμενος) του ενταφιασθέντος οφείλουν να φροντίσουν για την 
ανακομιδή ή την παράταση της ταφής. Για την σωστή προετοιμασία του συγ-
γενή και της υπηρεσίας κατά την διάρκεια των τριών (3) αυτών μηνών δεν ει-
σπράττονται τέλη παράτασης.

• Εάν εντός τριών (3) μηνών, μετά την λήξη της πενταετίας, οι συγγενείς (ή ο 
κάθε ενδιαφερόμενος) του ενταφιασθέντος δεν φροντίσουν για την ανακομιδή 
ή την παράταση της ταφής, η υπηρεσία του κοιμητηρίου ενεργεί αυτεπαγγέλτως 
την ανακομιδή και τοποθετεί τα οστά στο χωνευτήριο χωρίς να είναι απαραίτητη 
η αποστολή ειδοποιήσεως από την υπηρεσία του κοιμητηρίου. Για την σωστή 
προετοιμασία του συγγενή και της υπηρεσίας κατά την διάρκεια των τριών (3) 
αυτών μηνών δεν εισπράττονται τέλη παράτασης.

• Τα οστά των νεκρών ανακομίζονται και τοποθετούνται από την υπηρεσία 
του Δήμου στο οστεοφυλάκιο ή στο χωνευτήριο σύμφωνα με την επιθυμία του 
συγγενή/υπόχρεου ή παραλαμβάνονται για να μεταφερθούν σε άλλο κοιμητήριο 
κατόπιν αίτησης του συγγενή/υπόχρεου. Σε περίπτωση μεταφοράς των οστών 
θα πρέπει να προηγηθεί η απολύμανσή τους. 

• Η εκταφή γίνεται μετά από σχετική αίτηση του πλησιέστερου συγγενή. Σε 
περίπτωση που δεν υπάρχουν πλησιέστεροι συγγενείς για την εκταφή, μπορεί 
να φροντίσει οποιοσδήποτε τρίτος, αφού καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 
1599/86, ότι αναλαμβάνει την ευθύνη της εκταφής. 

• Η εκταφή γίνεται υποχρεωτικά με την παρουσία των συγγενών ή όσων φρό-
ντισαν για την σχετική διαδικασία. Όσοι δεν επιθυμούν να παρίστανται το δηλώ-
νουν εγγράφως στην Υπηρεσία και δεν απαλλάσσονται από το δικαίωμα εκταφής. 

Άρθρο 11
Κατάργηση οικογενειακών τάφων 
Οικογενειακοί τάφοι, των οποίων έχουν εκλείψει οι δικαιούχοι, περιέρχονται 

στο δήμο που μπορεί να τους διαθέσει ελεύθερα μετά την παρέλευση δεκαετίας 
από τον τελευταίο ενταφιασμό.

Προκειμένου να διαπιστωθεί η έλλειψη δικαιούχων, ο δήμος μπορεί να 
καλέσει με οποιονδήποτε τρόπο τους ενδιαφερόμενους, για να καταθέσουν 
τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη συγγένειά τους, προς τον αρχικό δικαιούχο. 

Οικογενειακοί τάφοι, των οποίων οι δικαιούχοι παραιτούνται τις περαιτέρω 
χρήσεως τους περιέρχονται στο Δήμο που τους διαθέτει ελεύθερα. 

Όταν ανακαλείται η πράξη παραχώρησης, τα οστά που υπάρχουν στον οι-
κογενειακό τάφο τοποθετούνται από την Υπηρεσία στο χωνευτήρι, χωρίς να 
λαμβάνονται τέλη ανακομιδής.

Άρθρο 12
Φύλαξη οστών
Τα οστά φυλάσσονται με φροντίδα της υπηρεσίας σε ειδικό χώρο (οστεο-

φυλάκιο) ο οποίος είναι διαμορφωμένος με θέσεις ενιαίου τύπου. 
Για την φύλαξη των οστών προκαταβάλλεται τουλάχιστον το αντίτιμο του 

Δικαιώματος Φύλαξης Οστών.
Εφόσον η υποχρέωση είναι τακτοποιημένη οικονομικά και πριν την λήξη 

του προπληρωμένου έτους, ο υπόχρεος θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δή-
λωση για τη λήξη της φύλαξης και την μεταφορά των οστών από το οστεοφυ-
λάκιο στο χωνευτήρι. 

Εάν δεν καταβληθεί το τέλος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες πριν τη λήξη του 
προπληρωμένου έτους, η υπηρεσία του κοιμητηρίου ενεργεί αυτεπαγγέλτως και 
μεταφέρει τα οστά στο χωνευτήριο αυτοδικαίως χωρίς υποχρέωση ειδοποίησης.

IΙΙ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 13
Αρμόδια όργανα 
Η διοίκηση και η διαχείριση του κοιμητηρίου ασκείται από το Δήμο, δια των 

υπηρεσιών που προβλέπει ο Οργανισμός Εσωτερικής του Υπηρεσίας. 
Υπεύθυνος για τη λειτουργία του κοιμητηρίου και την εφαρμογή των δια-

τάξεων του παρόντος κανονισμού είναι ο προϊστάμενος της πλησιέστερης ορ-
γανικής μονάδας που κατά τον ΟΕΥ της έχει ανατεθεί η διαχείριση του Δημο-
τικού Κοιμητηρίου. 

Άρθρο 14
Ώρες λειτουργίας 
Ο χώρος του κοιμητηρίου είναι προσβάσιμος για το κοινό όλες τις ημέρες 

της εβδομάδας από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου.
Σε ώρες που δεν λειτουργεί το κοιμητήριο απαγορεύεται η είσοδος σε 

οποιονδήποτε. 
Απαγορεύεται η κατασκευή ταφικών μνημείων όπως και η άσκηση οποιασ-

δήποτε άλλης 
ιδιωτικής επαγγελματικής δραστηριότητας εντός του χώρου του Δημοτικού 

Κοιμητηρίου, τις Κυριακές, τις επίσημες αργίες και τα Ψυχοσάββατα (το Σάββα-
το πριν την εορτή του Αγ.Δημητρίου, το Σάββατο πριν την Πεντηκοστή και το 
Σάββατο πριν την εορτή των Αγ. Θεοδώρων).

Άρθρο 15
Υποχρεώσεις ιδιωτών τεχνιτών 
Ο ιδιώτης μαρμαροτεχνίτης υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες 

διατάξεις του παρόντος κανονισμού, και τις υποδείξεις των αρμοδίων του Δήμου.
Απαγορεύεται αυστηρώς στον κατασκευαστή να μεταβάλει ή να διαφοροποι-

ήσει τις διαστάσεις που προβλέπονται από τον κανονισμό ως προς το μέγεθος 
του τάφου-μνημείου, όπως προβλέπεται από τον παρών κανονισμό.

Απαγορεύεται η τοποθέτηση των ταφικών μνημείων στο χώρο του Δημο-
τικού Κοιμητηρίου τις Κυριακές, τις επίσημες αργίες και τα Ψυχοσάββατα (το 
Σάββατο πριν την εορτή του Αγ.Δημητρίου, το Σάββατο πριν την Πεντηκοστή 
και το Σάββατο πριν την εορτή των Αγ. Θεοδώρων).

Οι κατασκευαστές μετά το πέρας των εργασιών τους, υποχρεούνται να απο-
μακρύνουν χωρίς καμία άλλη παρατήρηση τα υπόλοιπα υλικά που τυχόν τους 
έχουν απομείνει, αφού καθαρίσουν καλά τους χώρους που χρησιμοποίησαν, και 
χωρίς βέβαια να προκαλέσουν ζημιά στους διπλανούς τάφους.

Απαγορεύεται η επεξεργασία ακατέργαστων υλικών από τους ιδιώτες τε-
χνίτες εντός του χώρου των κοιμητηρίων. Η εργασία τους περιορίζεται στη συ-
ναρμολόγηση των κατεργασμένων υλικών.

Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο προβολή και διαφήμιση της επαγ-
γελματικής ιδιότητας των μαρμαροτεχντιτών εντός του χώρου του Δημοτικού 
Κοιμητηρίου.

Σε κάθε τεχνίτη – μαρμαροτεχνίτη που δεν συμμορφώνεται με τις διατά-
ξεις του παρόντος Κανονισμού επιβάλλεται με εισήγηση του προϊσταμένου του 
τμήματος και απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου απαγόρευση εισόδου για ένα 
μήνα και σε περίπτωση υποτροπής, ο οριστικός αποκλεισμός αυτού από την 
κατασκευή μνημείων.

IV. ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
Άρθρο 16
Τέλη 
Για τον ενταφιασμό ή την εκταφή απαιτείται ειδική άδεια, η οποία εκδίδε-

ται από το Δήμο, μετά από την καταβολή των επιβαλλομένων τελών τα οποία 
αφορούν στην αντιμετώπιση των εξόδων καθαριότητας, εξωραϊσμού κ.λ.π. των 
κοιμητηρίων και των υπηρεσιών αυτών.

Τα επιβαλλόμενα τέλη για τα κοιμητήρια του Δήμου Ορεστιάδας είναι τα 
κατωτέρω: 

• Τέλος ενταφιασμού σε κοινό τάφο
• Δικαίωμα παράτασης ταφής ανά έτος για τα επόμενα της πενταετίας δύο 

(2) έτη και για τυχόν 6μηνη παράταση της παραγράφου 10.3. 
• Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου
• Τέλος ενταφιασμού σε οικογενειακό τάφο 
• Τέλος ενταφιασμού στο παλιό κοιμητήριο Ορεστιάδας και άνω Σαγήνης 

οικογενειακό τάφο 
• Τέλος περιποίησης - καθαριότητας
• Τέλος Ανακομιδής - Εκταφής. 
• Δικαίωμα φύλαξης των οστών στο οστεοφυλάκιο. 
Τα τέλη εισπράττονται υποχρεωτικά.
Τα δικαιώματα εισπράττονται εφόσον ζητηθεί από τους συγγενείς του νε-

κρού να παράσχει ο Δήμος την αντίστοιχη υπηρεσία. 
Τα τέλη και δικαιώματα θα καταβάλλονται εφάπαξ και πριν από κάθε σχετική 

πράξη (ταφή, παράταση ταφής, ανακομιδή, οστεοφύλαξη, κ.λ.π.)
Για καθένα από τα αναφερόμενα τέλη και δικαιώματα το Δημοτικό Συμβού-

λιο δύναται να καθορίζει κατηγορίες.
Το ύψος των τελών και δικαιωμάτων προσδιορίζεται με απόφαση του Δη-

μοτικού Συμβουλίου, η οποία και θα ισχύει μέχρι την τροποποίησή της από το 
ίδιο όργανο.

Για την ταφή σε κοινό τάφο εισπράττεται το Τέλος Ταφής, Τέλος περιποίη-
σης -καθαριότητας και το Τέλος ανακομιδής. 

Το τέλος ταφής εισπράττεται άπαξ και ταυτόχρονα με το τέλος Περιποίη-
σης - Καθαριότητας. 

Μετά την λήξη της υποχρεωτικής πενταετούς ταφής εισπράττεται Δικαίω-
μα Παράτασης. 

Ειδικά για την εξάμηνη παράταση πέραν του 7ου έτους, που προβλέπεται 
στην παραγράφου 10.3. του παρόντος κανονισμού, το Δικαίωμα Παράτασης 
δεν θα ξεπερνά σε ποσό τα 6/12 του τέλους παράτασης του 7ου έτους και θα 
είναι ανάλογο των μηνών παράτασης.

Για την ταφή σε οικογενειακό τάφο προσώπων που συνδέονται με τον αρ-
χικό δικαιούχο και τον (ή την) σύζυγό του και με άλλο βαθμό συγγένειας εξ αί-
ματος ή αγχιστείας εισπράττεται τέλος ταφής οικογενειακών τάφων και τέλος 
περιποίησης - καθαριότητας. 

Άρθρο 17 
Βεβαίωση και είσπραξη εσόδων 
Η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων θα συμμορφώνεται στις 

εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 
Άρθρο 18 
Γενικές διατάξεις
Η κατασκευή των ταφικών μνημείων πραγματοποιείται από ιδιώτες μαρμα-

ροτεχνίτες, επιλογής των συγγενών του θανόντος. 
Στην υπερκείμενη του εδάφους κατασκευή απαγορεύεται η τοποθέτηση κα-

τασκευών που αλλοιώνουν τη μορφή του μνήματος. 
Τα επί των τάφων μνημεία είναι πράγματα εκτός συναλλαγής. 
Μνημείο νοείται κάθε στοιχείο διακόσμησης, κινητό ή ακίνητο, αδιάφορα 

από την ύλη της κατασκευής του ή της επεξεργασίας του, το οποίο τοποθετεί-
ται επί του τάφου. 

Η τοποθέτηση μνημείου επί του τάφου δεν είναι υποχρεωτική. 
Η επιγραφή στην πλάκα που αφορά στο ονοματεπώνυμο, έτος γέννησης 

ή ηλικία και έτος θανάτου τοποθετείται υποχρεωτικά από τους οικείους των 
ενταφιασθέντων . 

Η δαπάνη κατασκευής των μνημείων βαρύνει αποκλειστικά και μόνο το συγ-
γενή/υπόχρεο του νεκρού.

Για κάθε ζημία που τυχόν προκύψει κατά την κατασκευή των μνημείων, υπεύ-
θυνος θα είναι ο κατασκευαστής τεχνίτης.

Κάθε είδους κατασκευές και αντικείμενα που κατά την εκταφή δεν παρα-
λαμβάνονται από τους ενδιαφερόμενους συγγενείς, -εφόσον το ζητήσουν με 
αίτησή τους επτά ημέρες πριν την εκταφή- ανήκουν στην υπηρεσία του Δήμο 
και καταστρέφονται αμέσως.

Οι τάφοι ιστορικών προσώπων ως και οι τάφοι επί των οποίων υπάρχουν 
καλλιτεχνικά έργα δεν καταστρέφονται ούτε μεταβιβάζονται εκ νέου. 

Παλιοί τάφοι χωρίς ενδεικτικά στοιχεία ή τάφοι των οποίων ο τελευταίος 
δικαιούχος δεν κατέλειπε δικαιούχους, περιέρχονται επίσης στο Δήμο εφόσον 
παρέλθει πενταετία από την τελευταία ταφή και διατίθενται εκ νέου. 

Τάφοι των οποίων η απομάκρυνση κρίνεται αναγκαία για λόγους γενικότερης 
διαρρυθμίσεως του χώρου των Κοιμητηρίων μεταφέρονται μετά από απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου σε άλλη θέση με μέριμνα και δαπάνες του Δήμου. 

Επιτρέπεται σε περίπτωση που δεν υπάρχει χώρος στο νεκροταφείο της 
Κοινότητας που ανήκει ο δημότης, να ενταφιάζεται σε άλλο νεκροταφείο του 
Καλλικρατικού Δήμου.

Οι σκελετοί των στεφάνων και των σταυρών που κατατίθενται κατά την 
τελετή της κηδείας απομακρύνονται με ευθύνη των συγγενών και τοποθετού-
νται εντός των κάδων απορριμμάτων ή δίπλα σε αυτούς σε περίπτωση πλή-
ρωσης του κάδου. 

Την εποπτεία ων κοιμητηρίων και των υπαλλήλων ασκεί ο αρμόδιος Αντι-
δήμαρχος, σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, τον Οργανισμό Εσωτερικής 
Υπηρεσίας του Δήμου και τις εντολές του Δημάρχου

Το υπαλληλικό προσωπικό με οποιαδήποτε σχέση κι αν υπηρετεί στο Δή-
μο πρέπει να συμπεριφέρεται προς τους προσερχόμενους ευπροσήγορα και με 
ευπρέπεια και ανάλογα προς την περίσταση και τις συνθήκες παρουσίας των 
παρευρισκομένων και με τον απαιτούμενο επιβαλλόμενο σεβασμό και κατανό-
ηση και να μη δίνει αφορμές για παράπονα ή παρατηρήσεις

Η υπηρεσία του Δήμου υποχρεούται:
• Να μεριμνά για την καλή λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων
• Να μεριμνά για την καθαριότητα και ευπρέπεια των χώρων των κοιμητη-

ρίων καθώς και για τη συντήρηση των τεχνικών υποδομών και πρασίνου του 
κοιμητηρίου.

• Να μεριμνά για τη συντήρηση των κοιμητηρίων (συντήρηση και ελαιο-
χρωματισμό των κτηρίων, συντήρηση διαδρόμων και κράσπεδων τάφων κλπ.)

• Να μεριμνά για την περιποίηση του πρασίνου των κοινόχρηστων χώρων 
του κοιμητηρίου.  

Άρθρο 19
Απαγορεύσεις
Επιτρέπεται η φύτευση καλλωπιστικών φυτών και λουλουδιών στο εγκε-

κριμένο τμήμα του τάφου. 
Η φύτευση δένδρων απαγορεύεται. 
Απαγορεύεται η κοπή δέντρων χωρίς προηγούμενη έγκριση της αρμόδι-

ας υπηρεσίας.
Απαγορεύεται αυστηρά σε όλους η είσοδος στο κοιμητήριο πριν από την 

ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου. 
Απαγορεύεται η κατασκευή ταφικών μνημείων όπως και η άσκηση οποιασ-

δήποτε άλλης ιδιωτικής επαγγελματικής δραστηριότητας εντός του χώρου του 
Δημοτικού Κοιμητηρίου, τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες και τα Ψυχοσάββατα.

Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση φέρετρου με γυάλινο κάλυμμα η άλλης πα-
ρόμοιας ανεκτικής ύλης. 

Απαγορεύεται κάθε διαφημιστική ενέργεια και κάθε διατάραξη της ευταξίας 
και της κοσμιότητας στους χώρους των κοιμητηρίων.

Απαγορεύεται κάθε κατασκευή (βρύση, παγκάκια κ.λπ.), διαφορετικά θα απο-
μακρύνεται από το συγγενή με ευθύνη του κατασκευαστή ή από το Δήμο και το 
κόστος θα καταλογίζεται στον συγγενή του νεκρού, ο οποίος σε κάθε περίπτω-
ση υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.     

Άρθρο 20
Ισχύς του κανονισμού 
Κάθε προηγούμενος κανονισμός καταργείται. 
Για όποιο θέμα δεν υπάρχει πρόβλεψη στον κανονισμό, αποφασίζει το Δη-

μοτικό Συμβούλιο, αφού λάβει υπόψη του τις σχετικές διατάξεις του νόμου.
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Η εξερεύνηση των όμορ-
φων διαδρομών της Πατρί-
δας μας και ιδιαίτερα της 
ευρύτερης περιοχής της Θρά-
κης συνεχίζεται με την επόμε-
νη πεζοπορική μας διαδρομή 
στον Πεντάλοφο του Βόρειου 
Έβρου στις 10 Απριλίου του 
2022.

Η πεζοπορία θα γίνει στην 
περιοχή Μπάρα-Γυαλιά Δυτικά 
του χωριού του Πενταλόφου 
απόστασης 13χλμ περίπου και 
διάρκειας γύρω στις 4 ώρες 
με εκκίνηση και τερματισμό το 
Καταφύγιο του Φυσιολατρικού 
Ομίλου "Δρυμός" στην περιοχή 
Μπάρα. Η συγκεκριμένη δρά-
ση θα γίνει με την επιμέλεια 
και τις οδηγίες των μελών του 
"Δρυμού" ακολουθώντας δασι-
κούς δρόμους και μονοπάτια 
με την εναλλαγή του τοπίου 
και της φύσης να μας αφή-
νει ένα μοναδικό συναίσθημα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ

06:30 Αναχώρηση λεωφο-
ρείου από την πλατεία της Κο-
μοτηνής (ΣΠΑΘΙ).

07:15 Αναχώρηση λεωφο-
ρείου από το στάδιο Φώτης 
Κοσμάς, Αλεξ/πολη.

09:45 Άφιξη στην πλατεία 
του χωριού του Πενταλόφου 
όπου θα γίνει και η συνάντη-
ση όλων των Πεζοπόρων μας 
και από τις γύρω περιοχές για 
να απολαύσουμε το καφεδά-
κι μας στα παραδοσιακά κα-
φενεία του χωριού πριν την 
έναρξη της πεζοπορίας μας.

10:30 Αναχώρηση για το 
Καταφύγιο.

11:00 Εκκίνηση Πεζοπορίας
15:00 Ολοκλήρωση Πε-

ζοπορίας και επιστροφή στο 
Καταφύγιο όπου θα απολαύ-
σουμε το φαγητό μας το οποίο 
θα επιμεληθούν τα μέλη του 
"Δρυμού" με την καταβολή του 

ελάχιστου κόστους από εμάς 
(περίπου 5€)

17:00 Ξεκινάμε για επιστρο-
φή στην έδρα μας
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

Έναρξη από το Καταφύ-
γιο ακολουθώντας το δασικό 
δρόμο που σε μερικά σημεία 
είναι παράλληλος με τα Ελ-
ληνοβουλγαρικά σύνορα και 
αε περίπου 5 χλμ φτάνουμε 
στην περιοχή Μπάρα-Γυαλιά 
όπου και θα επισκεφθούμε την 
Ιστορική Εκκλησία του Αγίου 
Αθανασίου και το "βράχο της 
γονιμότητας" που έχει τη δική 
του ξεχωριστή ιστορία και ένα 
παλιό πολυβολείο που σώζεται 
στην περιοχή.

Αφού κάνουμε το μεγάλο 
μας διάλειμμα και ακούσου-
με από τα μέλη του "Δρυμού" 
χαρακτηριστικά στοιχεία για 
την περιοχή που βρισκόμαστε 
θα συνεχίσουμε τη διαδρομή 
μας μέσα από δασικό μονο-
πάτι ακολουθώντας κυκλική 
διαδρομή για την επιστροφή 
μας στο Καταφύγιο.

Εάν το επιτρέψει ο χρόνος 
ανάλογα πάντα και με τις καιρι-
κές συνθήκες θα επισκεφθού-
με και την περιοχή "Μαντένια" 
τα οποία είναι σκαλισμένα με-
ταλλεία που χρησιμοποιούνταν 
για την εξόρυξη ζεολίθου και 
αποτελούσαν μέχρι πριν λίγα 
χρόνια τον βασικό οικονομικό 
πνεύμονα της περιοχής.

Βαθμός δυσκολίας: Μέτριoς
Δεν υπάρχουν σημαντικές 

υψομετρικές αποκλίσεις ενώ 
η διαδρομή ακολουθεί δασικό 
δρόμο και μονοπάτι, κάνοντας 
το περπάτημα εύκολο.

Απαιτείται καλή φυσική κα-
τάσταση λόγω της μεγάλης δι-
άρκειας της πεζοπορίας.

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕ-
ΝΤΑΛΟΦΟ Β.ΕΒΡΟΥ

Το χωριό Πεντάλοφος ανή-
κει στον Δήμο Ορεστιάδας, με 

665 κατοίκους (επίσημα στοι-
χεία του 2011), και υψόμετρο 
271 μέτρα από την επιφάνεια 
της θάλασσας. Το χωριό εί-
ναι χτισμένο πάνω σε πέντε 
λόφους στους οποίους οφεί-
λει και το όνομά του. Παλαι-
ότερα ονομαζόταν Μπες Τεπέ 
(τουρκικά πέντε λόφοι). Φημο-
λογείται ότι η καταγωγή των 
κατοίκων είναι από την Κων-
σταντινούπολη. Στην περίοδο 
της οθωμανικής αυτοκρατορί-
ας (έως τη δεκαετία του 1920) 
υπήρξε έδρα δημαρχίας όπου 
υπαγόταν η Ασπάλω, η Παλαί-
στρα, το Δρέπανο, η Μπάρα 
και η Γυαλιά.

Στον Πεντάλοφο βρέθηκε 
θαμμένος κάτω από τους τύμ-
βους (τούμπες) ένας αρχαίος 
πολιτισμός, με τρεις τάφους 

της υστεροελληνικής εποχής. 
Στο εσωτερικό του ενός τά-
φου βρέθηκαν υπολείμματα 
από την καύση του νεκρού και 
ένα σπάνιο ασημένιο διώβο-
λο του Σπαραδόκου αδελφού 
του βασιλιά των Οδρυσσών 
Σιτάλκη, που χρονολογείται 
στα 445-435 π.Χ. και ακόμη 
αρκετά αντικείμενα, όπως τε-
τράδραχμα.

Τα ευρήματα αυτά έχουν τε-
ράστια σημασία και περισσό-
τερο τα νομίσματα, γιατί απο-
δεικνύουν ότι την εποχή που 
οι Αθηναίοι έχτιζαν την Ακρό-
πολη, οι Θράκες χρησιμοποι-
ούσαν το ελληνικό αλφάβητο 
και είχαν αναπτύξει οικονομι-
κές συναλλαγές με την Αθήνα.

Στον Πεντάλοφο βρίσκε-
ται το μεγαλύτερο εκτροφείο 

άγριων θηραμάτων στην Ελλά-
δα, το Ευρωθήραμα, όπου ζαρ-
κάδια, ελάφια, αγριογούρουνα, 
λαγοί, πέρδικες, και φασιανοί, 
αναπαράγονται σε μεγάλους 
αριθμούς και εμπλουτίζουν βι-
ότοπους και κυνηγετικές πε-
ριοχές.

Μπορούν να συμμετέχουν 
και παιδιά από 12 ετών, με 
αθλητικό επίπεδο και συνο-
δεία γονέα.

Η μετακίνηση θα γίνει με 
λεωφορείο ή με ΙΧ

Το κόστος συμμετοχής ορί-
ζεται :

Η συμμετοχή με το λεωφο-
ρείο ορίζεται στα 22 ευρώ το 
άτομο (40 ευρώ το ζευγάρι ή 
γονέας και παιδί)

Η συμμετοχή με ΙΧ ορίζεται 
στα 6 ευρώ το άτομο και 5 ευ-

ρώ το παιδί (10 ευρώ το ζευ-
γάρι ή γονέας και παιδί)

Δηλώσεις συμμετο-
χής γίνονται στην φόρμα: 
https://docs.google. com/.../ 
1FAIpQLSffdH4rVqA. . . /
viewform...

Τα χρήματα θα κατατίθενται 
στον λογαριασμό του ΔΡΟ-
ΜΕΑ ΘΡΑΚΗΣ, στην τράπεζα 
Πειραιώς: GR310171183000 
6183148954801.

Εάν η κατάθεση γίνει από 
άλλη τράπεζα πρέπει να κα-
ταβληθεί και το αντίστοιχο πέ-
ναλτι.

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

Αρχηγός αποστολής-
Δημήτρης Κωστόπουλος- 
τηλ.6937318054 

Την πεζοπορία υποστηρί-
ζει η Ελληνική Ομάδα Διάσω-
σης (ΕΟΔ)

θα τηρηθούν όλα τα υγειο-
νομικά πρωτόκολλα της ΓΓΑ.

Λόγω συνωστισμού, οι συμ-
μετέχοντες πρέπει να παρου-
σιάσουν στον αρχηγό αποστο-
λής, στο σημείο συνάντησης 
της πεζοπορίας, ένα από τα 
παρακάτω έγγραφα σύμφω-
να με το Υγειονομικό πρωτό-
κολλο:

Πεζοπόροι (18 ετών και 
άνω) : PCR εντός 72 ωρών 
ή rapid test εντός 48 ωρών 
(με εξαίρεση όσους προσκο-
μίζουν πιστοποιητικό εμβολι-
ασμού ή πιστοποιητικό νόση-
σης (σε ισχύ).

Πεζοπόροι έως και 17 
ετών: επίδειξη self test εντός 
24 ωρών πριν την πεζοπορία 
(συστήνεται την ημέρα της πε-
ζοπορίας).

Απαραίτητος εξοπλισμός: 
Πεζοπορικά παπούτσια, πεζο-
πορικό ζευγάρι μπαστούνια, 
ισοθερμικό t-shirt/μακρυμά-
νικο, μια στεγνή αλλαξιά ρού-
χα για την επιστροφή, fleece, 
ελαφρύ αντιανεμικό/ jacket, 
ζεστό καπέλο, γυαλιά, νερό 1,5 
λίτρο, σνακ, γάντια για όσους 
έχουν ευαισθησία, προσωπι-
κό φαρμακείο, ατομικό σακί-
διο πλάτης

…και μην ξεχάσετε την καλή 
σας διάθεση!

Επικοινωνία:
web: www.dromeasthrace.

eu
FB: Δρομέας Θράκης – 

INSTA: dromeasthrace
Τηλ.  6907605015–

6937318054

Πεζοπορική διαδρομή στον Πεντάλοφο 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Ο ΔΡΟΜΕΑΣ 
ΘΡΑΚΗΣ  ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022  

Η εξερεύνηση των όμορφων διαδρομών 
της Πατρίδας μας και ιδιαίτερα της 
ευρύτερης περιοχής της Θράκης 
συνεχίζεται με την επόμενη πεζοπορική 
μας διαδρομή στον Πεντάλοφο του 
Βόρειου Έβρου

Το πρώτο της μετάλλιο στο διεθνές 
κολυμβητικό μίτινγκ IDM Berlin που φι-
λοξενείται από την Πέμπτη στη γερμανι-
κή πρωτεύουσα, πανηγύρισε η Ελλάδα.

Ο Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης, με 
επίδοση 2:25.17, κατέκτησε το χάλκινο 
μετάλλιο στον μικτό τελικό των 200μ. 
πεταλούδα, σημειώνοντας και τη δεύ-
τερη επίδοση στην κατηγορία του (S8).

Τον Εβρίτη «χρυσό» Παραολυμπιο-
νίκη του Ρίο το 2016, στηρίζει ο Όμι-
λος ΥΓΕΙΑ.

Χάλκινο μετάλλιο για 
τον Δήμο Μιχαλεντζάκη! 
Στο διεθνές κολυμβητικό 
μίτινγκ IDM Berlin


