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Στο «Αντώνης Τρίτσης» ο προσεισμικός 
έλεγχος κτιρίων του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης 

Χρηματοδότηση 65.210 ευρώ για τη διενέργεια πρωτοβάθμιου 
προσεισμικού ελέγχου σε 41 υποδομές - 74 κτήρια, καθώς και 
δευτεροβάθμιο έλεγχο σε 12 υποδομές του Δήμου. Τα σχολεία 

του Δήμου θα τεθούν στο επίκεντρο  � 9

Ο Δήμος 
Ορεστιάδας 

συμμετέχει στο 
πρόγραμμα 

‘’νταντάδες της 
γειτονιάς’’

Τι πρέπει να γνωρίζουν 
οι ενδιαφερόμενοι 

� 9

 Νέο ΔΣ στον 

Οδοντιατρικό 

Σύλλογο Έβρου 

Ο Σαράντης Τσιρτσίδης στη 
θέση του προέδρου

� 4

Παράπονα για τα κλαδέματα 
δέντρων στην Αλεξανδρούπολη

Καταγγελίες πολιτών κατέθεσε υπόψιν της δημοτικής αρχής 
η Οικολογική Εταιρεία Έβρου. Ικανοποίηση Δαστερίδη για τις 

πετυχημένες μεταφυτεύσεις
� 8

● Εγκαίνια του Κέντρου 
Ημέρας για πάσχοντες 
από Άνοια στην Αλεξαν-
δρούπολη παρουσία της 
υφυπουργού Υγείας 

● Παράλληλα, συναντή-
θηκε με εκπροσώπους 
δομών υγείας της περι-
οχής

● Συρίγος: Πανεπιστημι-
ούπολη και τμήμα Ψυχο-
λογίας στο Διδυμότειχο, 
διευκρινίσεις για τη νοση-
λευτική του Διδυμοτείχου 
που προτείνεται η μετα-
φορά της στην Αλεξαν-
δρούπολη 

● «Το Νοσοκομείο Δι-
δυμοτείχου δεν καλύπτει 
όλες τις εκπαιδευτικές 
ανάγκες της Νοσηλευτι-
κής» δήλωσε ο Πρόεδρος 
του Διεθνούς Πανεπιστη-
μίου 

Στις 3 Ιουνίου ξεκινούν οι Στις 3 Ιουνίου ξεκινούν οι 
πανελλαδικές εξετάσεις, το πανελλαδικές εξετάσεις, το 
πAρόγραμμα για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ  πAρόγραμμα για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ  

Ψήφος εμπιστοσύνης Ψήφος εμπιστοσύνης 
στη Θράκη στο φόρουμστη Θράκη στο φόρουμ
 των Δελφών  των Δελφών 

� 1616Σενάριο για μετάθεση των 
αυτοδιοικητικών εκλογών τον 

Μάιο του 2024

Έντονη παραφιλολογία αναπτύσσεται το 
τελευταίο διάστημα στους κόλπους των 

δημάρχων. Διαφωνεί η ΚΕΔΕ

� 16

� 6 6

Ράπτη: Κέντρο Ημέρας και 
Οικοτροφείο για αυτιστικά 
παιδιά και εφήβους στον Έβρο

� 5,7
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1821
Οι Έλληνες σημειώνουν την πρώ-
τη ναυτική επιτυχία τους από την 
έναρξη της Επανάστασης. Σπε-
τσιώτικα πλοία αιχμαλωτίζουν 
τρία τουρκικά στη Μήλο.

1890
Το νησί Έλις, ανοιχτά του Μαν-
χάταν, γίνεται ο πρώτος σταθμός 
των ελλήνων μεταναστών προτού 
πατήσουν τη «Γη της Επαγγελίας». 
Εκεί υποβάλλονται σε ιατρικές 
εξετάσεις και εγκρίνεται ή όχι η 
είσοδός τους στις ΗΠΑ.

1941
Βυθίζεται κοντά στο ακρωτήριο 
Καφηρέας από γερμανικό βομ-
βαρδιστικό το πλωτό νοσοκομείο 
«Αττική», αν και φέρει εμφανώς 
τα διεθνή χαρακτηριστικά των 
πλωτών νοσοκομείων. Από τους 
166 επιβαίνοντες, οι 50 θα χά-
σουν την ζωή τους.

1955
Κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της 
εβδομαδιαίας αθλητικής εφημε-
ρίδας «Αθλητικό Φως», που αρ-
γότερα θα μετονομαστεί σε «Φως 
των Σπορ».

1964
Ο πρωθυπουργός Γεώργιος Πα-
πανδρέου ανακοινώνει τις απο-
φάσεις της κυβέρνησης για την 
Παιδεία. Καθιερώνονται η υπο-
χρεωτική εκπαίδευση για όλα τα 
παιδιά ηλικίας 6-15 ετών, η διδα-
σκαλία της δημοτικής σε όλες τις 
βαθμίδες της εκπαίδευσης, η δω-
ρεάν διανομή συγγραμμάτων σε 
άπορους μαθητές και η εφαρμογή 
του «Ακαδημαϊκού Απολυτηρίου».

1990
Ο Μίκης Θεοδωράκης αναλαμβά-
νει υπουργός άνευ χαρτοφυλακί-
ου στη κυβέρνηση Μητσοτάκη.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1755
Τζέιμς Πάρκινσον, άγγλος για-
τρός. Περιέγραψε την ασθένεια 
των νεύρων που έλαβε τ’ όνομά 
του. (Θαν. 21/12/1824)

ΘΑΝΑΤΟΙ
2020
Περικλής Κοροβέσης, έλληνας 
συγγραφέας («Ανθρωποφύλα-
κες»), δημοσιογράφος και πο-
λιτικός (βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, 
2007-2009). (Γεν. 20/7/1941)

2 ΑΠΟΨΕΙΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Ε. Λασκαράκης και ΣΙΑ Ε.Ε.
Εκδότης-Διευθυντής

Μάνος Λασκαράκης
Υπεύθυνος Ύλης

Γ. Πανταζίδης
Σύμβουλος Έκδοσης

Γιάννης Λασκαράκης
Υπεύθυνος Τυπογραφείου

Δ. Μπένδρελης

Υπεύθυνη Διαφημίσεων 

και Λογιστηρίου

Χρύσα Γρηγοριάδου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Πλησίον στρατοπέδου «Ιωάννου»
Τηλέφωνα

2551024222, 2551029888 
Fax

2551080606

Κωδικός 1793

email
gnomi@gnomionline.gr 
efi merida-gnomi@hotmail.com
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ετήσια ιδιωτών  €100
Δήμων-Δημοτικών διαμ/των €200
Τραπεζών-Οργανισμών  €200
Ανώνυμες Εταιρίες  €200

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

Τακτικοί συνεργάτες: 

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

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα Ο καιρός σήμερα

3-4

7...13

8...14

Ανατολή - 06:44
Δύση - 19:52

10...15

6...13

Επίτιμος δημότης Αλεξανδρούπολης 

ο διακεκριμένος φυσικός Δημήτρης Νανόπουλος

Ο διεθνούς φήμης καθηγητής φυσικής υψηλών 
ενεργειών και πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών 
Δημήτρης Νανόπουλος θα είναι από τις 16 Μαϊου 
επίτιμος δημότης Αλεξανδρούπολης σε εκδήλωση 
που θα διοργανώσει ο δήμος στο πλαίσιο του εορ-
τασμού των Ελευθερίων της πόλης. 

Το πρόγραμμα και το κόστος των φετινών εκ-
δηλώσεων εγκρίθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης 
από το δημοτικό συμβούλιο Αλεξανδρούπολης, ενώ 
αναφορικά με την εκδήλωση του κ. Νανόπουλου, 
ο δήμαρχος Βαγγέλης Λαμπάκης εξήρε την προ-
σφορά και το έργο του, τονίζοντας τη μεγάλη ση-
μασία που μπορεί να έχει για την Αλεξανδρούπολη 
η ανάπτυξη δεσμών με μία τέτοια προσωπικότητα.

Το ποσό των 9.400 ευρώ θα διαθέσει φέτος ο 
δήμος Αλεξανδρούπολης για την διοργάνωση των 
Ελευθερίων της πόλης. Μεταξύ των εκδηλώσεων 
είναι θεατρικές παραστάσεις και συναυλίες από 
συλλόγους της περιοχής…

10
AΠΡ
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`Μικρογνωμικά

Για σταθείτε γιατί  δεν κατάλαβα  τι 
έγινε την Πέμπτη  στην Ελληνική Βου-
λή, στο «ναό της δημοκρατίας». Βγήκε 
ένας μαυριδερός που δήλωσε ελληνι-
κής καταγωγής και είπε ορθά κοφτά 
ότι πολεμάει τους Ρώσους εισβολείς 
που έστειλε ο «δημοκράτης»  ο  Πού-
τιν να καταλάβουν την χώρα του. Ξε-
χάσαμε αμέσως το έγκλημα , ξεχάσα-
με τους βομβαρδισμούς νοσοκομείων, 
θεάτρων, πολυκατοικιών, σταθμών γε-
μάτους με άοπλους. Ξεχάσαμε την εν 
ψυχρώ σφαγή αμάχων που πήγαιναν 
να ψωνίσουν , που έκαναν ποδήλατο, 
που έβγαλαν βόλτα τα παιδιά τους, που 
αγκάλιαζαν τη γυναίκα τους. Ξεχάσαμε 
την φρίκη του πολέμου που εξαπέλυ-
σε  ο χριστιανός ξανθός ηγέτης που 
ήθελε να επιβάλλει με την ισχύ του 
το δικό του δίκαιο σε μια ανεξάρτη-
τη χώρα. Που θέλει να την καταστρέ-
ψει, να αποσπάσει τα εδάφη της και 
να επιβάλλει κυβέρνηση μαριονετών.  
Ξεχάσαμε την πυρηνική απειλή που 
προβάλλει χωρίς ντροπή , το τέλος του 
κόσμου που προαναγγέλλει. Και γιατί 
παρακαλώ τα ξεχάσαμε; Διότι ο Μι-
χάλης δε μοιάζει με Έλληνα. Δεν είναι 
ο Άδωνις  (ο αρχαίος ,όχι ο γνωστός). 
Είναι κακομούτσουνος   και βρώμικος. 
Δε μιλάει ελληνικά και είπε οτι πολε-
μάει τους εισβολείς με το  τάγμα των 
Αζοφ. Το οποίον τάγμα ο Πούτιν δια-
τείνεται οτι είναι , όπως και ολόκληρη 
η Ουκρανία. Ο ίδιος ο Μιχάλης όμως 
είπε ότι ο παππούς του τους πολέμη-
σε τους πραγματικούς ναζί. Όταν όμως 
πολεμάς αυτούς  που εισβάλλουν  στην 
χώρα σου όπως ακριβώς εισέβαλλαν  
οι ναζί του Χίτλερ στην Τσεχοσλοβα-
κία , στην Πολωνία κλπ, δείχνεις ποιος  

είσαι. Δε χρειάζεσαι να σου το πουν  οι 
εισβολείς. Να , όπως έγινε με το Με-
ταξά το 40. Φασίστας και δικτάτορας 
ήταν. κανείς όμως δεν το σκέφτηκε 
τότε. Κανεις δεν είπε δεν πολεμώ με 
τον δικτάτορα. Από τα ξερονήσια πή-
γαν κατευθείαν στο μέτωπο , ακόμη και 
αυτοί που καταπίναν  το ρετσινόλαδο 
σαν πορτοκαλάδα. (Θα το πω και ας 
το πιω , έλεγαν οι θεατρίνοι που τον 
σατίριζαν).

Είναι και οι Κύπριοι, τα αδέλφια μας, 
που θύμωσαν  διότι ο Ζελένσκι δεν κα-
τηγόρησε τους Τούρκους για τη εισβο-
λή του 1974. Δηλαδή απαιτούν  από 
έναν ηγέτη που πολεμάει με έναν πα-
νίσχυρο εισβολέα να διαλέξει τους φί-
λους του, σύμφωνα με τα δίκαια ενός 
άλλου φίλου. Άσχετα εάν  η Τουρκία 
του προσφέρει  όπλα  και διπλωματι-
κή υποστήριξη. Άσχετα εάν στον Εύξει-
νο  πόντο είναι γεωστρατηγικός  του 
σύμμαχος και αντίπαλος της Ρωσίας. 
Και σε  τελική  ανάλυση δεν ζητάς να 
βγάλεις οφέλη από το ζόρι του άλλου. 
Στήριξε τον πρώτα και μετά ζήτα του 
να σου ανταποδώσει το καλό που του 
έκανες. Αυτοί ήταν όμως  οι Κύπριοι 
ηγέτες. Γι αυτό και κατέστρεψαν την 
χώρα  τους χάνοντας  δεκάδες ευκαι-
ρίες με τις μαξιμαλιστικές τους απορρί-
ψεις όλων των σχεδίων επίλυσης ,πε-
ριμένοντας  τον Γκοντό, τον  ομόδοξο 
Ρώσο  να διώξει του Τούρκους. Τελικά 
τους αποζημίωσε με τα ξεπλυμένα χρή-
ματα των ολιγαρχών και με τις χρυσές 
βίζες που αγόραζαν. Άντε τώρα να υπο-
στηρίξεις τον Ζελενσκι. Ευτυχώς που 
βρήκαν ένα καλό πρόσχημα…. 

Γ.Λ.

Θα τα πω και ας το πιώ 

Ολόκληρες συστάδες από φύκια που ξέβρασε η θάλασσα και ξέρανε ο ήλιος «κοσμούν» την πα-
ραλία κάτω από την «Αργώ». Ας ελπίσουμε πως η φύση θα κάνει γρήγορα τη δουλειά της και θα 
τα «εξαφανίσει» μια και η μυρωδιά που αναδίδουν δεν είναι διόλου ευχάριστη  
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Μέσα στα επόμενα τρία χρόνια 
θα μπορούσαμε να έχουμε ένα 
εμβόλιο που θα προστατεύει 
από τον καρκίνο, χάρη στην 
τεχνολογία mRNA … Πρέπει να 
πούμε στο σώμα πως ο καρ-
κίνος είναι ένα ξένο σώμα και 
πρέπει να του επιτεθεί, όπως 
το σώμα επιτίθεται στην Covid.   

Α. ΜΠΟΥΡΛΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ PFIZER

Είπαν

Έχουμε ήδη νικήσει τον πό-
λεμο στην Ουκρανία. Έχει 
νικήσει η δημοκρατία και η 
ελευθερία και είμαστε στην 
πλευρά των νικητών.. Μια από 
τις τελικές διευθετήσεις αυτού 
του πολέμου είναι ότι η Ου-
κρανία θα αποκτήσει το κα-
θεστώς της υποψήφιας χώ-
ρας στην ΕΕ. Θα γίνει μέλος 
της ευρωπαϊκής οικογένειας. ..

Μ. ΣΧΟΙΝΑΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ 

Εργασίες αποκατάστασης στο πάρκο Ανατ. Θράκης  
Σε εργασίες αποκατάστασης των ζημιών στα όργανα της παιδικής χαράς στο Πάρ-

κο Ανατολικής Θράκης προχώρησε  το προσωπικό της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου 
Αλεξανδρούπολης. Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της Κοινότητας Αλεξανδρούπολης 
Γιάννης Ναϊτίδης, “το αμέσως επόμενο 
διάστημα, μέσα από το μεγάλο έργο 
των νέων παιδικών χαρών που υλο-
ποιείται ήδη στον Δήμο μας, θα γίνει 
ολική αντικατάσταση των οργάνων, 
του τάπητα ασφαλείας, καθώς και το-
ποθέτηση νέου αστικού εξοπλισμού, 
όπου οι μικροί μας φίλοι θα μπορούν 
να παίζουν και να χαίρονται καθώς και 
οι γονείς – συνοδοί να νιώθουν ασφα-
λείς μέσα σε ένα νέο, απόλυτα ασφα-
λές και πιστοποιημένο περιβάλλον”.

Να δούμε πόσο θα αντέξουν τα όρ-
γανα αυτά, ελπίζοντας να μην αργή-
σει η ώρα της αντικατάστασής τους.

Γ.Π¨.

Το LNG Αλεξανδρούπολης στους Δελφούς και ο ρόλος του
Οι επιπτώσεις των γεωπολιτικών εξελίξεων στην αγορά φυσικού αερίου τέθηκαν 

στο επίκεντρο του πάνελ στο 7ο Φόρουμ Δελφών που συντόνισε ο Χρήστος Κολώ-
νας, δημοσιογράφος στον ot.gr και την εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ. Στο πάνελ συμμετείχαν 
ο Διευθύνων Σύμβουλος της GASTRADE S.A, κ. Kωστής Σιφναίος, ο οποίπος εκτός 
των άλλων σημείωσε ότι η ενεργειακή ασφάλεια είναι στο επίκεντρο του ενεργεια-
κού γίγνεσθαι.

Μάλιστα τόνισε ότι η Αλεξανδρούπολη μπορεί να καλύψει όχι μόνο τις ανάγκες 
των Βαλκανικών χωρών, αλλά με την κατάλληλη διασυνδεσιμότητα (διάδρομος προς 
βορρά) μπορεί να καλύψει τις ανάγκες και χωρών όπως η Μολδαβία, ακόμη και η 
Ουκρανία. Τόνισε ότι πρέπει να γίνουν αρκετές επενδύσεις πόρων σε υποδομές φυ-
σικού αερίου, ενώ σημείωσε ότι ο τερματικός σταθμός της Αλεξανδρούπολης θα 
μπορεί να καλύψει το 10% των 50 δισεκατομμυρίων κυβικών που χρειάζεται η Ευ-
ρώπη σε φυσικό αέριο, δηλαδή μπορεί να καλύψει έως το τέλος του 2023 περίπου 
5,5 δισεκατομμύρια κυβικά φυσικού αερίου.

Γ.Π.

Ξεφύγαμε
Φωτογραφίες και πλάνα από την εκταφή της Τζωρτζίνας, γαργαλιστικές δήθεν 

μαρτυρίες για τη «μάνα» από συγγενικά πρόσωπα μέχρι τον περιπτερά, φήμες για 
εξωσυζυγικές σχέσεις, κακοποιήσεις και απόπειρες αυτοκτονίας. Τι σχέση έχουν όλα 
αυτά με την υπόθεση, επί της ουσίας; Καμία. Αλλά η τηλεθέαση, τα κλικ και οι πωλή-
σεις είναι πάνω από το ο,τιδήποτε. Κι όσο τρέχουν τα σάλια μας μπροστά στη φρίκη, 
τόσο η κατάσταση θα χειροτερεύει.

Κ.Η.
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Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικη-
τικό Συμβούλιο του Οδοντιατρικού Συλλό-
γου Έβρου, που προέκυψε από τις εκλογές 
της 3ης Απριλίου 2022.

Το νέο Δ.Σ. του Ο.Σ. Έβρου έχει ως 
εξής:
•  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τσιρτσίδης Σαράντης
•  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φουτζιτζή Χρυσούλα
•  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Βαφειάδης Σω-
τήριος
•  ΤΑΜΙΑΣ: Διακίδης Πασχάλης
•  ΜΕΛΗ: Καραγιάννη Ιωάννα, Λυμπερακί-
δης Ελευθέριος, Τσικρικώνης Χαράλαμπος.
Επίσης από την ίδια εκλογική διαδικασία, 
προέκυψαν τα νέα διοικητικά όργανα του 

Οδοντιατρικού Συλλόγου Έβρου:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ Γ.Σ. ΤΗΣ ΕΛΛΗ-

ΝΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ-

ΔΙΑΣ:

•  Βαφειάδης Σωτήριος
•  Διακίδης Πασχάλης

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
•  Παπαϊωάννου Αθανάσιος
•  Λεμονίδης Αντώνιος
•  Βλυσίδης Γεράσιμος

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
•  Τερζούζη θεοδώρα
•  Κουτσούλη Αγάθη

Νέο Δ.Σ. στον 
Οδοντιατρικό 
Σύλλογο Έβρου

ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟ 
ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ ΣΕ ΣΩΜΑ
                               
Πρόεδρος ο κ. Σαράντης Τσιρτσίδης

Ο Δήμος Διδυμοτείχου 
ανακοινώνει την πρόσλη-
ψη με σχέση έμμισθης 
εντολής , την δικηγόρο 
του Δικηγορικού Συλλό-
γου Ορεστιάδας Καπετανί-
δου Χριστίνα του Χρήστου 
(Α.Μ78) με μηνιαία αντιμι-
σθία .  Το αντικείμενο απα-
σχόλησης της θα είναι η 
κάλυψη των γενικών νομι-
κών θεμάτων των υπηρεσι-
ών του Δήμου Διδυμοτεί-
χου και η υπεράσπιση των 
συμφερόντων τους ενώ-
πιον των Δικαστηρίων ή 
άλλων Αρχών σε όλες τις 
υποθέσεις του.

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 

«“Άλλα λόγια ν' αγαπιόμαστε” από τον 
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κατά 
την επίσκεψη του στην Ορεστιάδα και 
την συνάντηση του με φορείς και αγρό-
τες της περιοχής, για τα προβλήματα 
του κλάδου μας», σχολιάζει σε ανα-
κοίνωσή της η Ομοσπονδία Αγροτι-
κών Συλλόγων Έβρου «Η Ενότητα», 
αναφερόμενη στην προ ημερών συμ-
μετοχή του κ. Γεωργαντά σε ημερίδα 
που διοργάνωσε ο Αγροτικός Συνε-
ταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας 
«Η Ένωση» (ΕΡΤ)

Τον Πρόεδρο και τα μέλη του νέ-
ου Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου 
Αλεξανδρούπολης υποδέχτηκε στο 
γραφείο του ο Δήμαρχος Γιάννης 
Ζαμπούκης με αφορμή την ανάλη-

ψη των νέων τους καθηκόντων. Ο 
δήμαρχος συνεχάρη το ΔΣ για την 
εκλογή του και συζητήθηκαν θέμα-
τα που αφορούν στην τοπική αγορά 
και επιχειρηματικότητα καθώς και ο 
προγραμματισμός για τη διοργάνωση 
εκδηλώσεων, όπως η Λευκή Νύχτα.

Η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου σε 
συνεργασία με την Κινητή Ομάδα 
Υγείας (ΚΟΜΥ)  του ΕΟΔΥ,  τον Δήμο 
Ορεστιάδας και την Τοπική Κοινότη-
τα Πτελέας, διοργανώνουν δωρεάν 
μαζικές δειγματοληψίες (rapid tests) 
για τον κορωνοϊό.
Η δράση θα πραγματοποιηθεί Την 
Δευτέρα 11 Απριλίου 2022, ώρες 
11:00 έως 13:00 στο χώρο της Κοι-
νότητας - Ιατρείο, στην Τοπική Κοινό-
τητα  Πτελέας. Οι  πολίτες θα προσέρ-
χονται στο προαναφερόμενο σημείο, 
φορώντας μάσκα, έχοντας μαζί τους 
τον προσωπικό αριθμό υγείας ΑΜ-
ΚΑ και δηλώνοντας το κινητό τους 
τηλέφωνο. 

σύντομεςειδήσεις
στον Έβρο

ΠΤΕΛΕΑ  

1

2

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Για «κωλυσιεργία» κατηγορεί την πρό-
εδρο του Πολυκοινωνικού της Αλεξαν-
δρούπολης η παράταξη της «Λαϊκής Συ-
σπείρωσης», τονίζοντας πως το θέμα 
παράτασης των συμβάσεων των 17 ερ-
γαζομένων της δομής, μέχρι τις 31 Αυ-
γούστου, ακόμη δεν έχει προχωρήσει, 
παρά την ομόφωνη απόφαση του δημο-
τικού συμβουλίου». Η παράταξη φέρνει 
το θέμα ξανά στο δημοτικό συμβούλιο

Στην υπογραφή σύμβα-
σης ύψους 546.071,75€ με 
ΦΠΑ για την εκτέλεση έρ-
γου για την Βελτίωση το-
πικού οδικού δικτύου Χώ-
ρας-Αλωνίων, υπέγραψε 
στις 5/4/2022 ο Δήμαρ-
χος Σαμοθράκης Νίκος Γα-
λατούμος με τον ανάδοχο 
του έργου ΑΚΜΩΝ ΑΤΕ. 
Το έργο χρηματοδοτείται 
από το πρόγραμμα ΑΝΤΩ-
ΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ με βάση την 
υπ. αρ. 18257/30.09.2020 
έγκριση του Υπουργού 
Εσωτερικών με το ποσό 
των 713.000,00€

Ο ανάδοχος του έργου, 
ΑΚΜΩΝ ΑΤΕ, προέκυψε 
μετά την ολοκλήρωση της 
διαγωνιστικής διαδικασί-
ας και το έργο αναμένεται 
να έχει διάρκεια 12 μήνες 
με βάση την υπογραφείσα 
σύμβαση. 

Ο Δήμαρχος Σαμοθρά-
κης εκφράζει την απόλυ-
τη ικανοποίηση του για 

την πορεία της διαδικασί-
ας συμβασιοποίησης του 
έργου και ευελπιστεί ότι 
σε σύντομο χρονικό διά-
στημα θα έχει ολοκληρω-
θεί η ασφαλτόστρωση του 
δρόμου Χώρας – Αλωνίων, 
αναβαθμίζοντας το οδικό 
δίκτυο του νησιού και βελ-
τιώνοντας την πρόσβαση 
στον οικισμό των Αλωνίων.

Υπογραφή 
συμβάσης έργου 
από τον Δήμαρχο 
Σαμοθράκης

Έργο βελτίωσης τοπικού οδικού 
δικτύου Χώρας Αλωνίων
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Τα εγκαίνια του Κέντρου 
Ημέρας για την Υποστήριξη Πα-
σχόντων από Άνοια, στην Αλε-
ξανδρούπολη, πραγματοποίη-
σε η υφυπουργός Υγείας Ζωή 
Ράπτη. Οπως επισημαίνεται σε 
σχετική ανακοίνωση, το Κέ-
ντρο Ημέρας απευθύνεται τό-
σο στους πάσχοντες από άνοια, 
όσο και σε άτομα που αντιμε-
τωπίζουν ήπιες δυσκολίες (ήπια 
γνωστική – νοητική διαταρα-
χή). Συγχρόνως, θα προσφέρει 
υπηρεσίες συμβουλευτικής και 
ενημέρωσης στους φροντιστές 
των ασθενών, σε επαγγελμα-
τίες υγείας και στην Κοινότη-
τα. Η χρηματοδότησή του θα 
στηριχθεί πρωτίστως στο ΕΣΠΑ 
2014-2020 και στη συνέχεια 
θα ενταχθεί στον προϋπολο-
γισμό του υπουργείου Υγείας. 

Το Κέντρο βρίσκεται υπό την 
επιστημονική επίβλεψη του Πα-
νεπιστημιακού Γενικού Νοσο-
κομείου Αλεξανδρούπολης 
(ΠΓΝΑ), στελεχώνεται από δι-
επιστημονική ομάδα αποτελού-
μενη από σύμβουλο νευρολόγο, 
ψυχολόγο, φυσικοθεραπευτή, 
εργοθεραπευτές, νοσηλευτές, 
διοικητικό υπάλληλο, εξειδι-
κευμένο προσωπικό του Νο-
σοκομείου και είναι σε άμεση 
διασύνδεση με το Ειδικό Εξω-

τερικό Ιατρείο Νοητικών Δια-
ταραχών και Άνοιας του Νο-
σοκομείου.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-
ΜΠΕ, με το πέρας των εγκαι-
νίων, η υφυπουργός Υγείας δή-
λωσε:

“Ένα χρόνο πριν, κατά την 
επίσκεψη στο Πανεπιστημια-
κό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξαν-
δρούπολης, θέσαμε ως στόχο 
την ενίσχυση των Μονάδων 
Ψυχικής Υγείας στην Κοινότη-
τα και την ένταξη έργων Ψυχι-
κής Υγείας στο ΕΣΠΑ και στο 
Ταμείο Ανάκαμψης. Σήμερα, 

με πίστη στον στόχο και με συ-
ντονισμένη δράση του υπουρ-
γείου Υγείας, της Περιφέρει-
ας Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης, του ΠΓΝΑ και της 
Πανεπιστημιακής Νευρολογι-
κής Κλινικής του, εγκαινιάσαμε 
Κέντρο Ημέρας για την άνοια, 
που θα αποτελέσει πρότυπο για 

την ευρύτερη περιοχή της Θρά-
κης, αλλά και όλης της Ελλά-
δας. Στο υπουργείο Υγείας, δια 
μέσω του χαρτοφυλακίου της 
Ψυχικής Υγείας εξασφαλίσαμε 
χρηματοδότηση 50 εκατομμυ-
ρίων ευρώ από το Ταμείο Ανά-
καμψης και προχωράμε άμεσα 
στη δημιουργία νέων δομών και 

προγραμμάτων ψυχικής υγείας 
σε όλη τη χώρα”.

Ειδικότερα για την περιοχή 
του Έβρου, όπως είπε η κυ-
ρία Ράπτη, σχεδιάζεται η δημι-
ουργία ενός Κέντρου Ημέρας 
για τον Αυτισμό για παιδιά και 
εφήβους και ενός Οικοτροφεί-
ου για τον Αυτισμό. «Θα συ-
νεχίσουμε να εργαζόμαστε 
αδιάκοπα για την ενίσχυση 
του αστικού ιστού με υπηρε-
σίες αφιερωμένες στην ενί-
σχυση της ψυχικής υγείας των 
ασθενών και των φροντιστών 
τους, ακόμα και στις πιο απο-
μακρυσμένες περιοχές, αλλά 
και για να ευαισθητοποιούμε 
την Κοινότητα για τα θέματα 
αυτά, καταπολεμώντας το στίγ-
μα», κατέληξε.

Νωρίτερα, η υφυπουργός 
Υγείας επισκέφθηκε το ΠΓΝΑ, 
όπου πραγματοποίησε σύσκεψη 
με τη διευθύντρια της Πανεπι-
στημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής 
και του Τομέα Ψυχικής Υγείας 
του ΠΓΝΑ Δρ. Μαρία Σαμα-
κουρή και την αναπληρώτρια 
καθηγήτρια Παιδοψυχιατρι-

κής Δ.Π.Θ. και διευθύντρια της 
Πανεπιστημιακής Παιδοψυχια-
τρικής Κλινικής του ΠΓΝΑ, Δρ. 
Ασπασία Σερντάρη, καθώς και 
με εκπροσώπους του ιατρικού 
και διοικητικού προσωπικού του 
ΠΓΝΑ και εκπροσώπους του 
σωματείου των εργαζομένων.

Στη συνέχεια, η υφυπουργός 
Υγείας επισκέφθηκε τον Σύλλο-
γο Αυτιστικών Παιδιών “Άγιος 
Βασίλειος”, όπου συναντήθηκε 
με την πρόεδρό του Ευαγγε-
λία Μαυρίδου και συζήτησαν 
τα προγράμματα για τον αυτι-
σμό που δρομολογούνται από 
το υπουργείο Υγείας, με χρημα-
τοδότηση από το Ταμείο Ανά-
καμψης. Τέλος, πραγματοποίη-
σε συνάντηση με τον πρόεδρο 
του Ιατρικού Συλλόγου Έβρου, 

Δρ. Ανδρέα Παπανδρούδη, και 
μέλη του Διοικητικού Συμβου-
λίου, όπου τους ενημέρωσε 
για τις δράσεις του χαρτοφυ-
λακίου της Ψυχικής Υγείας στη 
Θράκη και την ανάγκη ένταξης 
των ψυχοκοινωνικών υπηρεσι-
ών στην Πρωτοβάθμια Φροντί-
δα Υγείας.

Ράπτη: Κέντρο Ημέρας και 
Οικοτροφείο για αυτιστικά παιδιά 
και εφήβους στον Έβρο

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ 
ΓΙΑ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΝΟΙΑ ΣΤΗΝ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 
ΤΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ      
                               
Παράλληλα, συναντήθηκε με 
εκπροσώπους δομών υγείας της 
περιοχής

Την ίδρυση πανεπιστημι-
ούπολης και νέων τμημάτων 
Ψυχολογίας στο Διδυμότειχο 
και Εργοθεραπείας στην Κομο-
τηνή, ανακοίνωσε από το βή-
μα της Βουλής ο υφυπουργός 
Παιδείας, αρμόδιος για τα ΑΕΙ, 
Άγγελος Συρίγος, ενώ έδωσε 
διευκρινίσεις και για το τμήμα 
νοσηλευτικής που πρόκειται 
να μεταφερθεί από το Διδυμό-
τειχο στην Αλεξανδρούπολη.

Σε ότι αφορά τη νοσηλευ-
τική του Διδυμοτείχου τόνισε: 
Πότε άρχισαν τα πολύ σοβα-
ρά προβλήματα με τη Νοση-
λευτική Διδυμοτείχου; Όταν 
έγινε πανεπιστημιακό τμήμα 
το 2019. Μετά το 2019 υπο-

χρεωτικώς όλοι οι διδάσκοντες 
πρέπει να έχουν διδακτορικό 
δίπλωμα. Πού να βρεις ανθρώ-
πους με διδακτορικό δίπλωμα 
στο Διδυμότειχο που να έχουν 
εξειδικευτεί στη Νοσηλευτική 
και πόσους μπορείς να βρεις; 
Αποτέλεσμα: Πλείστα μαθήμα-
τα της Νοσηλευτικής δεν δι-
δάσκονταν στο συγκεκριμένο 
τμήμα λόγω ελλείψεως καθη-
γητών με διδακτορικό.

Ο κ. Συρίγος ανέφερε πως 
στο σχεδιασμό του υπουργείου 
είναι να δημιουργηθεί Τμήμα 
Ψυχολογίας στο Διδυμότειχο. 
Επισήμανε πως στο πλαίσιο 
της ενίσχυσης του Δημοκρί-
τειου Πανεπιστημίου Θράκης 

θα προχωρήσει και η δημι-
ουργία πανεπιστημιούπολης 
στο Διδυμότειχο. «Ήδη υπάρ-
χει στενή συνεργασία μεταξύ 
του δήμου και του Δημοκρι-
τείου Πανεπιστημίου Θράκης, 
έχει εντοπιστεί η περιοχή όπου 
θα χτιστεί η νέα Πανεπιστημι-
ούπολη Διδυμοτείχου και με 
τη βοήθεια της περιφέρειας 
εκπονούνται ήδη οι σχετικές 
μελέτες» τόνισε.

Επόμενο βήμα, όπως ανέ-
φερε, είναι να δημιουργηθεί 
–μετά δηλαδή το Τμήμα Ψυ-
χολογίας Διδυμοτείχου- και 
Τμήμα Εργοθεραπείας στην 
Κομοτηνή με απώτερο στόχο 
να αγκαλιάσει το Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης και όλη 
την Περιφέρεια.

 «Εμείς στηρίζουμε συνει-
δητά τη στρατηγική επιλογή 
της δημιουργίας του Δημοκρι-
τείου Πανεπιστημίου Θράκης. 

Θεωρούμε ότι το Δημοκρίτειο 
πέτυχε στο έργο του. Αποτελεί 
εδώ και χρόνια ατμομηχανή 
αναπτύξεως της ευρύτερης πε-
ριοχής. Η στέρεη επιστημονική 
γνώση που προσφέρει, η πα-
ρουσία ενός μεγάλου αριθμού 
νέων ανθρώπων που φοιτούν 
στα τμήματα, το ακαδημαϊκό 
προσωπικό έχουν αλλάξει την 
περιοχή. Άνθρωποι οι οποίοι 
πήγαν στην Κομοτηνή τη δε-
καετία του ’70 έχουν να λένε 

για το πώς έχει αλλάξει μέσα 
σε αυτές τις δεκαετίες πλήρως 
η εικόνα της περιοχής» είπε και 
πρόσθεσε: «Αυτή την επιλογή 
στηρίζουμε με συγκεκριμένα 
μέτρα. Αυξήσαμε τον αριθμό 
των θέσεων στο Δημοκρίτειο. 
Περιορίσαμε την ανεξέλεγκτη 
μετεγγραφή φοιτητών από 
ακριτικά πανεπιστήμια προς 
τα μεγάλα αστικά κέντρα ορί-
ζοντας συγκεκριμένα αυστηρά 
ακαδημαϊκά κριτήρια και κοι-

νωνικά δίκαια κριτήρια. Αυ-
ξήσαμε ειδικά στη Θράκη το 
στεγαστικό επίδομα για τους 
φοιτητές της περιοχής. Αυξή-
σαμε συγκριτικά με άλλα ΑΕΙ 
τον αριθμό των νέων μελών 
ΔΕΠ. Επίσης, στη Θράκη όλοι 
οι φοιτητές έχουν σίτιση».

Στα πλάνα του υπουργείου 
είναι και η δημιουργία φοιτη-
τικών εστιών και νέων υποδο-
μών για το Δημοκρίτειο Πανε-
πιστήμιο, όπως ανέφερε.

Συρίγος: Πανεπιστημιούπολη και τμήμα Ψυχολογίας στο Διδυμότειχο

Διευκρινίσεις για τη νοσηλευτική του 
Διδυμοτείχου που προτείνεται η μεταφορά της 
στην Αλεξανδρούπολη

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο Βαρσαμίδης Γεώργιος του Σωτηρίου και της Παρασκευής το γένος Αλεξανδρίδη 
που γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη και  κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη και η 
Αλαβάντα Αναστασία-Παρασκευή του Νικολάου και της Χρυσούλας το γένος Σιδη-
ροπούλου που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη και  κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη 
πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο Αλεξανδρούπολης

Η κα Ράπτη με τον Διοικητή του ΠΓΝΑ κ. Ρούφο

Από επισκέψεις και συναντήσεις της Υφπουργού Ύγείας στο 
Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και σε δομές υγείας της περιοχής
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Οι πανελλαδικές εξετάσεις φέ-
τος θα ξεκινήσουν για τους μαθη-
τές των ΓΕΛ στις 3 Ιουνίου ενώ 
για τους μαθητές των ΕΠΑΛ στις 
2 Ιουνίου. Αυτό ανακοίνωσε το 
υπουργείο Παιδείας που παράλ-
ληλα έκανε γνωστό πότε τελειώ-
νουν τα μαθήματα για όλες τις 
εκπαιδευτικές βαθμίδες.

Η ανακοίνωση του 
υπουργείου Παιδείας

Το Γραφείο Τύπου του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμά-
των ανακοινώνει πιο νωρίς φέτος, 
με στόχο το βέλτιστο προγραμμα-
τισμό της εκπαιδευτικής κοινότη-
τας, τις παρακάτω ημερομηνίες:

•  Λήξη μαθημάτων νηπιαγω-
γείων – δημοτικών σχολείων: 15 
Ιουνίου 2022

•  Λήξη μαθημάτων γυμνασί-
ων: 30 Μαΐου 2022

•  Λήξη μαθημάτων όλων 
των τάξεων των γενικών και 
των επαγγελματικών ημερήσι-
ων και εσπερινών λυκείων: 20 
Μαΐου 2022

•  Έναρξη πανελλαδικών εξε-
τάσεων ημερήσιων και εσπερινών 

γενικών λυκείων: 3 Ιουνίου 2022
•  Έναρξη πανελλαδικών εξε-

τάσεων ημερήσιων και εσπερι-
νών επαγγελματικών λυκείων: 2 
Ιουνίου 2022.

Όλες οι αλλαγές
1. Αλλαγές στα μαθήματα

Οι υποψήφιοι, ανάλογα την 
Ομάδα Προσανατολισμού στην 
οποία ανήκουν, θα εξεταστούν σε 
τέσσερα μαθήματα, με επιπλέον 
μαθήματα και πάλι τα ειδικά μα-
θήματα και τις πρακτικές δοκιμα-
σίες. Στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 
του 2022, θα αντικατασταθεί το 
μάθημα της Κοινωνιολογίας με 
εκείνο των Λατινικών, για τους 
υποψηφίους της Ομάδας Προ-
σανατολισμού Ανθρωπιστικών 
Σπουδών. Και για τους υποψή-
φιους των προηγούμενων ετών, 
το υπουργείο Παιδείας έχει απο-
φασίσει ότι θα διαγωνιστούν στα 
Λατινικά και όχι στην Κοινωνιολο-
γία, παρά τις αντιδράσεις γονέων 
και μαθητών. Για την εισαγωγή 
στο Τμήμα Συντήρησης Αρχαιο-
τήτων και Έργων Τέχνης του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Αττικής, από 

το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 
(πανελλαδικές 2022) και εφεξής, 
όσον αφορά στα ειδικά μαθήμα-
τα οι υποψήφιοι θα εξετάζονται 
μόνο στο ειδικό μάθημα «Ελεύ-
θερο Σχέδιο».

2. Συντελεστές Βαρύτητας
Στις φετινές Πανελλαδικές θα 

ισχύουν και πάλι συντελεστές βα-
ρύτητας, με τη διαφορά ότι θα 
υπάρχει δυνατότητα σε κάθε τμή-
μα να ορίζει εκείνο ποια μαθήμα-
τα θα έχουν συντελεστή, καθώς 
και τη βαρύτητά του, καθιστώντας 
την συμπλήρωση του μηχανογρα-
φικού δελτίου πιο περίπλοκη.

3. Και δεύτερο 
μηχανογραφικό για τα ΙΕΚ

Και στις Πανελλαδικές 2022 
θα υπάρχει η δυνατότητα υπο-
βολής Παράλληλου Μηχανογρα-
φικού, για εισαγωγή στα δημόσια 
ΙΕΚ, μάλιστα από φέτος δίνεται η 
δυνατότητα στους αποφοίτους 
των ΙΕΚ να φοιτήσουν σε τμήμα 
ΑΕΙ, το αντικείμενο του οποίου 
είναι συναφές με το πτυχίο τους. 
Προϋπόθεση αποτελεί η πιστοποί-
ηση του πτυχίου τους μέσω των 
εξετάσεων που πραγματοποιεί ο 
Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίη-
σης Προσόντων και Επαγγελμα-
τικού Προσανατολισμού (ΕΟΠ-
ΠΕΠ).

4. Νέα τμήματα και 4 νέα 
τμήματα Στρατιωτικών 
Σχολών

Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρι-
σης Φυσικών Πόρων του ΕΚΠΑ 
εντάσσεται και στο 2ο Επιστημο-
νικό Πεδίο « Θετικών και Τεχνο-
λογικών Επιστημών » παράλλη-
λα με το 3ο και 4ο που ήταν ήδη 
ενταγμένο.

Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής 
και Τραπεζικής Διοικητικής του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς, εντάσ-
σεται και στο 2ο Επιστημονικό 
Πεδίο, παράλληλα με το 4ο που 
ήταν ήδη ενταγμένο. Το νέο Τμή-
μα της Σχολής Ικάρων (ΣΙ) – Με-
τεωρολόγων (ΜΤ), εντάσσεται 
στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο .Το 
νέο Τμήμα της Σχολής Ικάρων (ΣΙ) 
– Έρευνας Πληροφορικής (ΕΠ), 
εντάσσεται στο 2ο Επιστημονικό 
Πεδίο « Θετικών και Τεχνολογι-
κών Επιστημών» και στο 4ο Επι-
στημονικό Πεδίο.

Τα νέα Τμήματα της Σχολής 
Ικάρων (ΣΙ) – Διοικητικών (Δ) και 
Ικάρων (ΣΙ) – Εφοδιαστών (Ε), 
εντάσσονται στο 4ο Επιστημονι-
κό Πεδίο « Επιστημών Οικονομί-
ας και Πληροφορικής». Το Τμήμα 
Μηχανικών Πληροφοριακών και 
Επικοινωνιακών Συστημάτων του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου εντάσσε-
ται και στο 4ο Επιστημονικό Πε-
δίο «Επιστημών Οικονομίας και 

Πληροφορικής », παράλληλα με 
το 2ο που ήταν ήδη ενταγμένο.

Πιο αναλυτικά τα τέσσερα νέα 
τμήματα Στρατιωτικών Σχολών 
θα περιλαμβάνει το νέο Μηχα-
νογραφικό Δελτίο, που θα συ-
μπληρώσουν οι υποψήφιοι στις 
Πανελλαδικές Εξετάσεις, του 
2022 είναι τα εξής τμήματα: Ικά-
ρων (ΣΙ) Μετεωρολόγων Ικάρων 
(ΣΙ) Ερευνας Πληροφορικής Ικά-
ρων (ΣΙ) Διοικητικών Ικάρων (ΣΙ) 
Εφοδιαστών.

5. Τροποποιήσεις στην 
Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής

Το υπουργείο Παιδείας ζήτη-
σε από όλα τα τμήματα της Τρι-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης εφόσον 
το επιθυμούν να τροποποιήσουν 
τους συντελεστές (0,80 έως 1,20) 
της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής. 
Πολλά τμήματα, βλέποντας άδεια 
αμφιθέατρα, τροποποίησαν τους 
συντελεστές δηλαδή τμήματα που 
είχαν όρισαν τον ανώτατο συντε-
λεστή 1,20 τον μείωσαν ενώ κά-
ποια τμήματα «ανέβασαν» τους 
συντελεστές τους.

6. Αλλαγές τμημάτων σε 
Επιστημονικά Πεδία

Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρι-
σης Φυσικών Πόρων του ΕΚΠΑ 
εντάσσεται και στο 2ο Επιστημο-
νικό Πεδίο «ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕ-

ΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» 
παράλληλα με το 3ο και 4ο που 
ήταν ήδη ενταγμένο.

Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής 
& Τραπεζικής Διοικητικής του Πα-
νεπιστημίου Πειραιώς, εντάσσεται 
και στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο 
«ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» παράλληλα με το 
4ο που ήταν ήδη ενταγμένο.

Το νέο Τμήμα της Σχολής Ικά-
ρων (ΣΙ) – Μετεωρολόγων (ΜΤ), 
εντάσσεται στο 2ο Επιστημονικό 
Πεδίο «ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟ-
ΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ».

Το νέο Τμήμα της Σχολής Ικά-
ρων (ΣΙ) – Έρευνας Πληροφορι-
κής (ΕΠ), εντάσσεται στο 2ο Επι-
στημονικό Πεδίο «ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» 
και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο 
«ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ».

Τα νέα Τμήματα της Σχολής 
Ικάρων (ΣΙ) – Διοικητικών (Δ) και 
Ικάρων (ΣΙ) – Εφοδιαστών (Ε), 
εντάσσονται στο 4ο Επιστημονι-
κό Πεδίο «ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ».

Το Τμήμα Μηχανικών Πληρο-
φοριακών και Επικοινωνιακών 
Συστημάτων του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου εντάσσεται και στο 4ο 
Επιστημονικό Πεδίο «ΕΠΙΣΤΗ-
ΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗ-
ΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», παράλληλα με το 
2ο που ήταν ήδη ενταγμένο.

Στις 3 Ιουνίου ξεκινούν 
οι πανελλαδικές εξετάσεις

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΓΕΛ ΚΑΙ ΕΠΑΛ    
                               
Όλες οι αλλαγές που θα ισχύσουν από φέτος
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ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο Κωνσταντίνος Ιορδανίδης του Εδουάρδου και της Γκαλίνα το γένος Ιορδάμοβα 
που γεννήθηκε Νικολάεβ-Ουκρανίας  και  κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη  και η 
Άννα Σμίρνα του Βασίλη  και της Έλενας το γένος Σμίρνα που γεννήθηκε Τσερκά-
σι-Ουκρανίας και  κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη πρόκειται να παντρευτούν στο 
Δημαρχείο Αλεξανδρούπολης

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

O Φίλιππος Τασόπουλος του Χρήστου και της Ελισσάβετ το γένος Μαλακόζη που 
γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη και κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη και η Κορα-
λία-Μάλαμα-Ηλιοστάλακτη Βόντελλα-Καραολάνη του Νικόλαου και της Μαριάν-
θης το γένος Καραολάνη που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην Αλεξανδρού-
πολη πρόκειται να παντρευτούν στο Δημαρχείο Αλεξανδρούπολης

«Καταπέλτης» υπήρξε ο 
πρόεδρος της Διοικούσας 
Επιτροπής του Διεθνούς Πα-
νεπιστημίου Ελλάδος, ο οποί-
ος εξήγησε στο Ράδιο Έβρος 
τους λόγους για τους οποίους 
εισηγήθηκε τη μεταφορά του 
τμήματος Νοσηλευτικής από 
το Διδυμότειχο στην Αλεξαν-
δρούπολη, προκαλώντας σω-
ρεία αντιδράσεων. Με δύο λό-
για, ο κ. Καϊσης σημείωσε πως 
το νοσοκομείο Διδυμότειχο δεν 
καλύπτει όλες τις εκπαιδευτικές 
ανάγκες του τμήματος και πως 
εφόσον η κυβέρνηση αποφασί-
σει να το ενισχύσει άμεσα, τότε 
το τμήμα θα παραμείνει στην 
πόλη των κάστρων.

Όπως αναφέρει το Ράδιο 
Έβρος, ο κ. Αθανάσιος Καΐσης, 
δήλωσε: «Η εκπαίδευση των 
φοιτητριών και φοιτητών Νο-
σηλευτικής απαιτεί, πέραν από 
τη  θεωρητική εκπαίδευση, και 
κλινική άσκηση σε νοσηλευτικά 

ιδρύματα, τα οποία πρέπει να 
διαθέτουν όλες τις ειδικότη-
τες που απαιτεί το πρόγραμμα 
σπουδών της Νοσηλευτικής». 

Υπογράμμισε μάλιστα πως 
εφόσον η Πολιτεία φροντίσει 
να ενισχύσει, να αναπτύξει και 
να ενδυναμώσει το Νοσοκο-
μείο Διδυμοτείχου με τις κα-
τάλληλες κλινικές που τώρα 
απουσιάζουν, δεν θα υπάρχει 
κανένας λόγος να μεταφερθεί 
το Τμήμα.  

Επιπροσθέτως, ο κ. Καΐσης 

εξήγησε το γενικότερο πλαίσιο 
δυσλειτουργίας της Νοσηλευτι-
κής Διδυμοτείχου από το 2007 
που ιδρύθηκε, καταλήγοντας 
στο αυτονόητο, ότι οι τελικές 
αποφάσεις είναι καθαρά πο-
λιτικές και ανήκουν στην κυ-
βέρνηση. 

Η επιστολή του 
Αθανάσιου Καϊση

«Αξιότιμε Κύριε Πατούνα,  
Το παράρτημα Νοσηλευ-

τικής που ιδρύθηκε το 2007 

στο ΤΕΙ Καβάλας και μετέπει-
τα ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονί-
ας και Θράκης, αντιμετώπιζε εξ 
υπαρχής ορισμένα λειτουργικά 
προβλήματα, γεγονός που δι-
ατυπώθηκε και στην έκθεση 
εξωτερικής αξιολόγησης του 
τότε Ιδρύματος.  Το  ΔιΠαΕ, 
από το 2019 που ανέλαβε το 
Παράρτημα Διδυμοτείχου, προ-
χώρησε σε μια σειρά κρισίμων 
παρεμβάσεων προκειμένου να 
λυθούν κάποια από τα προβλή-
ματα και κυρίως τα εκπαιδευ-
τικά.  Έτσι, παρά τις εύλογες 
αιτήσεις για χορήγηση νέων 
θέσεων καθηγητών εκ μέρους 
άλλων Τμημάτων του ΔιΠαΕ, 
εδόθηκαν άμεσα δυο θέσεις 
μελών ΔΕΠ στο Παράρτημα 
και προχώρησε η προκήρυξη 
αυτών στο γνωστικό αντικεί-
μενο που φάνηκε ότι υπήρχαν 
τα περισσότερα προβλήματα, 
δηλαδή τη Νοσηλευτική. 

Επιπλέον, τα τρία τελευταία 
έτη, σε κάθε ακαδημαϊκό εξά-
μηνο πραγματοποιούνταν με-
γάλος αριθμός προκηρύξεων 
έκτακτου προσωπικού (νέοι δι-
δάκτορες, ακαδημαϊκοί υπό-
τροφοι, διδάσκοντες Π.Δ. 407) 
προκειμένου να καλυφθούν 
οι εκπαιδευτικές ανάγκες των 
φοιτητριών και φοιτητών. Έγι-
ναν συνολικά 20 προκηρύξεις .  
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι φέ-
τος, πέραν της ανανέωσης των 
συμβάσεων, το ΔιΠαΕ προχώ-
ρησε σε δύο (2) προκηρύξεις 
νέων διδακτόρων  για την κά-

λυψη δεκαεπτά (17) μαθημά-
των,  μια (1) προκήρυξη μέσω 
του Π.Δ. 407 για την κάλυψη 
δυο (2) μαθημάτων  και σε πέ-
ντε (5)  προκηρύξεις ακαδη-
μαϊκών υποτρόφων για την 
κάλυψη σαράντα οκτώ (48) 
μαθημάτων.  

Η εκπαίδευση των φοιτη-
τριών και φοιτητών Νοσηλευ-
τικής απαιτεί όμως, πέραν από 
τη θεωρητική εκπαίδευση, και 
κλινική άσκηση σε νοσηλευτικά 
ιδρύματα, τα οποία πρέπει να 
διαθέτουν  όλες τις ειδικότη-
τες που απαιτεί το πρόγραμμα 
σπουδών της Νοσηλευτικής. 
Στο Νομαρχιακό Νοσοκομείο 
Διδυμοτείχου, δυστυχώς, δεν 
φαίνεται να υπάρχει αυτή η 
δυνατότητα, καθώς το Νοσο-
κομείο δεν διαθέτει Μονάδα 
Εντατικής Θεραπείας, Ψυχι-
ατρικά και νευρολογικά Τμή-
ματα, Ογκολογική Κλινική και, 
επιπροσθέτως,  η Παιδιατρική 
Κλινική δεν μπορεί να καλύψει 
τις ανάγκες των φοιτητριών και 
φοιτητών μας.  

Με γνώμονα λοιπόν την πα-
ροχή εκπαίδευσης στις φοιτή-
τριες και στους φοιτητές μας, 
εφάμιλλης των άλλων Τμη-
μάτων Νοσηλευτικής, και στο 
πλαίσιο της παροχής ίσων ευ-
καιριών σε όλες τις φοιτήτριες 
και φοιτητές μας, έγινε η εισή-
γηση αυτή. Οίκοθεν νοείται ότι 
τον τελευταίο λόγο έχει πά-
ντοτε η Βουλή των Ελλήνων». 

Κ.Η.

«Το Νοσοκομείο Διδυμοτείχου δεν 
καλύπτει όλες τις εκπαιδευτικές 
ανάγκες της Νοσηλευτικής»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΟ «ΡΑΔΙΟ 
ΕΒΡΟΣ»: «ΕΦΟΣΟΝ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ 
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΕΙ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΛΟΓΟΣ 
ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ»
                               
«Οι τελικές αποφάσεις είναι καθαρά 
πολιτικές και ανήκουν στην κυβέρνηση»

Η Ιερά Μητρόπολη Αλεξαν-
δρουπόλεως ανακοινώνει ότι 
από την Δευτέρα 11 Απριλίου 
2022 αρχίζει η καταβολή του 
Επιδόματος Τρίτου Τέκνου. 
Σύμφωνα με σχετική απόφα-
ση της αρμόδιας Επιτροπής 
Επιδόματος Τρίτου Τέκνου 
της Εκκλησίας της Ελλάδος 
ο τρόπος της καταβολής των 
χρημάτων είναι πλέον ο εξής:

α) Ο/Η δικαιούχος με την 
ταυτότητά του, υποχρεούται 
να προσέλθει στο Ανθίμειο 
Κέντρο και να υπογράψει την 
κατάσταση.

β) Θα πραγματοποιεί-
ται εντός της ημέρας μέ-
σω internet banking η κα-
τάθεση των χρημάτων στο 
λογαριασμό που έχει δη-
λώσει ο κάθε δικαιούχος 
στην Ιερά Μητρόπολη.

Για την τήρηση των προ-
βλεπόμενων υγειονομικών 
μέτρων ασφαλείας η προ-
σέλευση των δικαιούχων 
στο Ανθίμειο Εκκλησιαστι-
κό Κέντρο (Πλαταιών και 
Αμφιπόλεως, παραπλεύ-
ρως του Ι.Ναού Αγίας Κυ-
ριακής) θα πραγματοποιεί-
ται  σύμφωνα με το πρώτο 
γράμμα του επιθέτου τους 
και με συγκεκριμένο ωρά-
ριο για κάθε ημέρα, ως 
ακολούθως:

• Δευτέρα 11 Απριλίου 
2022 από Α έως και Ε το 
πρωί από 9.00’-13.00’.

• Τρίτη  12 Απριλίου 
2022 από Ζ έως και Κ το 
πρωί από 9.00’-13.00’.

• Τετάρτη 13 Απριλίου 
2022 από Λ έως και Ο το 
πρωί από 9.00’-13.00’.

• Πέμπτη 14 Απριλίου 
2022 από Π έως και Τ το 
πρωί από 9.00’-13.00’.

• Παρασκευή 15 Απριλί-
ου 2022 από Φ έως και Ω 
το πρωί από 9.00’-13.00’.

Οι δικαιούχοι που δυ-
σκολεύονται με το ανω-
τέρω πρόγραμμα, ανε-
ξαρτήτως του αρχικού 
γράμματος του επωνύμου 
τους, μπορούν να προσέρ-

χονται και:
• το απόγευμα της Πέ-

μπτης 14 Απριλίου 2022, από 
19.00’-20.30’,

• το απόγευμα της Παρα-
σκευής 15  Απριλίου 2022, 
από 19.00’-21.00’.

Παρακαλούνται οι δικαι-
ούχοι να είναι συνεπείς στις 
παραπάνω ημερομηνίες και 
ώρες, ώστε να τηρηθεί αυστη-
ρά το Πρόγραμμα και να ολο-
κληρωθεί ομαλά και εγκαίρως 
η διαδικασία. Βασικός στόχος 
είναι αποφυγή του συνωστι-
σμού στο χώρο των γραφεί-
ων της Μητροπόλεως αλλά, 
κυρίως, η καλύτερη δυνατή 
διαπεραίωση του νέου τρό-
που καταβολής των χρημάτων.

Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης: Καταβολή επιδόματος τρίτου τέκνου

Οι ημερομηνίες και 
η νέα διαδικασία
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Αρκετά είναι τα παράπο-
να που ως είθισται διατυ-
πώνονται κάθε χρόνο τέτοια 
εποχή, όταν τα κλαδέματα 
δέντρων είναι στα «φόρτε» 
τους. Οι εικόνες κάποιων 
«υπερβολικά» κλαδεμένων 
δέντρων προκαλούν αντι-
δράσεις, ενώ ήδη, η Οικο-
λογική Εταιρεία Έβρου έγινε 
αποδέκτης καταγγελιών, τις 

οποίες κατέθεσε υπόψιν της 
δημοτικής αρχής.

Σύμφωνα με δηλώσεις 
του προέδρου της Οικολογι-
κής Εταιρείας Γιώργου Δε-
μερίδη στον Maximum FM 
93,6, «υπάρχουν 4 ‘καραμπι-
νάτες’ καταγγελίες δημοτών 
«για τον τρόπο με τον οποίο 
υλοτομούν αναίτια ή κακο-
ποιούν δεντροστοιχίες μέσα 

στην Αλεξανδρούπολη, ενώ 
υπάρχει καταγγελία και για 
αναρμόδιες αποφάσεις του 
Δήμου». 

Οι καταγγελίες αυτές, 
έχουν ήδη κατατεθεί στο 
πρωτόκολλο του Δήμου. Πα-
ρέμβαση για το θέμα είχαμε 
και από την παράταξη Λα-
μπάκη, η οποία καταγγέλλει 
«πετσόκομμα δεκάδων δέ-
ντρων», κάνοντας παράλληλα 
λόγο για «δέντρα που έχουν 
τραυματιστεί ανεπανόρθωτα 
από το κόψιμο του γκαζόν».

«Οι δενδροστοιχίες 
και τα πάρκα της 
Αλεξανδρούπολης»

Σε κείμενό της που κα-
τατέθηκε προς το δημοτικό 
συμβούλιο και τις δημοτικές 
παρατάξεις σημειώνονται τα 

εξής: 
 Στο τελευταίο δίμηνο λά-

βαμε τέσσερεις διαμαρτυρίες 
πολιτών για αντιδεοντολογι-
κή –αντιεπιστημονική υλοτό-
μηση και κλάδευση δένδρων 
καθώς και για αναρμόδια 
απόφαση του Δήμου. Επί 
αυτών θεωρούμε ότι για τα 
θέματα διαχείρισης του πρά-
σινου σε κοινόχρηστους χώ-
ρους δικαίωμα λόγου δεν 
έχει μόνο ο πλησιέστερος Δη-
μότης. Δικαίωμα λόγου έχει 
ο κάθε διερχόμενος πολίτης 
γιατί  το πράσινο ικανοποιεί 
ανθρώπινες ανάγκες του κοι-
νωνικού συνόλου

Συνήθως οι διαμαρτυρίες 
πολιτών επικεντρώνονται σε

- Αναίτια υλοτόμηση δέν-
δρων μέσα στην πόλη.

-Κακοποίηση των δένδρων 

με αλόγιστη κλάδευση.
Η Δημοτική αρχή .έχει την 

ευθύνη αντιμετώπισης αυτών 
των συνήθως δίκαιων δια-
μαρτυριών και εκφράζουμε 
την βεβαιότητα ότι το επιστη-
μονικό προσωπικό της Δη-
μοτικής Υπηρεσίας πρασίνου 
είναι γνώστης  τόσο των βι-
ολογικών απαιτήσεων των 
δένδρων όσο και της αισθη-
τικής προσφοράς τους στον 
άνθρωπο καθώς και των ευ-
εργετικών  επιδράσεων στην 
κοινωνία. Συνεπώς το επιστη-
μονικό προσωπικό της Δημο-
τικής Υπηρεσίας πρασίνου εί-
ναι το κατάλληλο όργανο του 
Δήμου για να εκπονήσει τον 
κανονισμό δενδροστοιχιών 
και πάρκων της πόλης για την 
δημιουργία, προστασία δια-
χείριση αυτών. Εξυπακούεται 

ότι στον κανονισμό αυτόν θα 
προσδιορίζεται πότε και πως 
είναι απαραίτητη η κλάδευση 
όπως και πότε και πως είναι 
απαραίτητη η υλοτόμηση κά-
ποιων δένδρων.

Ικανοποίηση Δαστερίδη 
για μεταφυτεύσεις

Την ίδια στιγμή, ο Αντι-
δήμαρχος Κυκλικής Οικο-
νομίας και Περιβάλλοντος 
Ηλίας Δαστερίδης δημοσί-
ευσε στον λογαριασμό του 
στο facebook φωτογραφίες 
από δέντρα που πρόσφατα 
μεταφυτεύτηκαν, στις περισ-
σότερες περιπτώσεις από το 
άλσος του Φυτωρίου σε διά-
φορες περιοχές και τα οποία 
έχουν βγάλει τα πρώτα τους 
μπουμπούκια.

Κ.Η.

Παράπονα για τα κλαδέματα δέντρων 
στην Αλεξανδρούπολη

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΤΕΘΕΣΕ 
ΥΠΟΨΙΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Η 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΒΡΟΥ     

Ικανοποίηση Δαστερίδη για τις πετυχημένες 
μεταφυτεύσεις

Για «δέντρα που έχουν τραυματιστεί 
ανεπανόρθωτα από το κόψιμο του γκαζόν» 
κάνει λόγο η παράταξη Λαμπάκη

Οι εικόνες κάποιων «υπερβολικά» 
κλαδεμένων δέντρων προκαλούν αντιδράσεις 

Τα πρώτα τους μπουμπούκια «πέταξαν» 
δέντρα που πρόσφατα μεταφυτεύτηκαν στην 
Αλεξανδρούπολη 

Σε ημέρα δενδροφύτευσης 
για τον Δήμο Αλεξανδρούπο-
λης έχει, από ό,τι φαίνεται, εξε-
λιχθεί η Παρασκευή, καθώς ορ-
γανώθηκαν, σε συνεργασία με 
την εκπαιδευτική κοινότητα, 
δύο ακόμη δενδροφυτεύσεις. 
Στο 5ο Δημοτικό Σχολείο μα-
θητές, μαθήτριες και εκπαιδευ-
τικοί σήκωσαν μανίκια και με τη 
βοήθεια της Υπηρεσίες Πρασί-
νου φύτεψαν στην αυλή πλα-
τάνια και βελανιδιές

Ακολούθησε δεύτερη δεν-
δροφύτευση μέσα στην ημέρα, 
στον αύλειο χώρο του 2ου Γε-
νικού Λυκείου. Πλατάνια, μελί-
ες, μανόλιες, πασχαλιές και βι-
βούρνα κοσμούν ήδη την αυλή 

του σχολείου.
Τα παιδιά συμμετείχαν 

με μεγάλη χαρά στη φύ-
τευση και δεσμεύτηκαν να 
ποτίζουν και φροντίζουν 
τα νέα φυτά και δέντρα.

Παρασκευή … ημέρα δενδροφύτευσης
Οργανώθηκαν από τον Δήμο, σε 
συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα, 
δύο ακόμη δενδροφυτεύσεις
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Το πρόγραμμα αφορά στη 
φροντίδα βρεφών και νηπίων ηλι-
κίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών, 
είτε εντός της οικογενειακής εστί-
ας, είτε στο σπίτι μιας/ενός παιδα-
γωγού-φροντιστή και προβλέπει 
την οικονομική ενίσχυση των ερ-
γαζομένων γονέων, των μονογο-
νέων, των αναδόχων και ιδιαίτερα 
των μητέρων για τη χρήση πιστο-
ποιημένων υπηρεσιών φροντίδας 
των παιδιών τους. 

Τονίζεται ότι ο στόχος του 
προγράμματος είναι διττός. 
Αφενός στοχεύει, μέσω της χο-
ρήγησης «Αξίας Τοποθέτησης 
(voucher)» στην υποστήριξη και τη 
διευκόλυνση των γυναικών μητέ-
ρων και κηδεμόνων, προκειμένου 
μετά την απόκτηση ενός παιδιού 
να πετύχουν την πλήρη επανέντα-
ξή τους στην αγορά εργασίας και 
τη συνέχιση της επαγγελματικής 
τους καριέρας και αφετέρου στη 
μείωση της αδήλωτης εργασίας 
μέσω της ενθάρρυνσης άνεργων, 
κυρίως, γυναικών να εργαστούν 
ως παιδαγωγοί-φροντιστές.

Η πιλοτική εφαρμογή της δρά-
σης θα διαρκέσει έως τις 31 Δε-
κεμβρίου 2022.

Η εγγραφή των ενδιαφερομέ-
νων στο «Μητρώο Επιμελητών» 
γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρο-
νική αίτηση. 

Η πρώτη ψηφιακή υπηρεσία 
αφορά το μητρώο επιμελητριών/
επιμελητών όπου θα μπορούν να 
εγγραφούν όσοι επιθυμούν να 
εργαστούν, αναλαμβάνοντας τη 

φροντίδα των βρεφών και νηπίων 
ως επιμελητές και επιμελήτριες.

Η δεύτερη ψηφιακή υπηρεσία 
που θα είναι σύντομα διαθέσιμη 
θα αφορά τους εν δυνάμει ωφε-
λούμενους γονείς που ενδιαφέ-
ρονται να καταθέσουν αίτηση και 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά για 
το πρόγραμμα.

Οδηγίες και διευκρινίσεις σχε-
τικά με τον τρόπο υποβολής της 

ηλεκτρονικής αίτησης, τα απαι-
τούμενα δικαιολογητικά καθώς 
και κάθε πρόσθετη πληροφορία, 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
βρουν στην ιστοσελίδα του προ-
γράμματος https://ntantades.gov.
gr/ στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΟ-
ΠΙΦ https://isotita.gr/ καθώς 
και στη σχετική πρόκληση εκδή-

λωσης ενδιαφέροντος  https://
ypergasias.gov.gr/isotita-ton-
fylon/programma-ntantades-
tis-geitonias/

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση 
τους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να επικοινωνούν με  το helpdesk 
της δράσης είτε τηλεφωνικά 
στους αριθμούς 2103258080 

και 2103258090 από Δευτέρα 
έως Παρασκευή και ώρες 9 το 
πρωί με 8 το απόγευμα, είτε μέ-
σω ηλεκτρονικού ταχυδρομεί-
ου στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
ntantades@yeka.gr. 
Ο Δήμαρχος Ορεστιάδας
Μαυρίδης Βασίλειος

ΡΕΠΟΡΤΑΖ  9

Με 65.210 ευρώ θα χρη-
ματοδοτηθεί μέσα από το πρό-
γραμμα «Αντώνης Τρίτσης» το 
έργο «Προσεισμικός Έλεγχος 
Κρίσιμων Δημοτικών Υποδο-
μών Δήμου Αλεξανδρούπο-
λης» σύμφωνα με απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών. Το έργο 
προβλέπει τη διενέργεια πρωτο-
βάθμιου προσεισμικού ελέγχου 
σε 41 υποδομές - 74 κτήρια, κα-

θώς και δευτεροβάθμιο έλεγ-
χο σε 12 υποδομές του Δήμου.
Τα σχολεία στο επίκεντρο

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης 
διαθέτει 9 σχολικά κτίρια που 
έχουν κατασκευαστεί πριν το 
1955, τρία κτίρια για τα οποία 
οι οικοδομικές άδειες εκδόθη-
καν το 1963, 2 με οικοδομική 
άδεια το 1974 και το  το 1978 
αντίστοιχα και 13 σχολεία με τις 

οικοδομικές τους άδειες να εκ-
δίδονται μεταξύ 1981 και 1988. 
Είναι αυτονόητο πως παρά τις 
παρεμβάσεις που γίνονται κατά  
καιρούς, τα κτίρια είναι παλιά 
και σίγουρα χρήζουν αντισει-
σμικών ελέγχων.  

Σε αυτό το πλαίσιο, ένα πο-
λύ σημαντικό, όσο και απαραί-
τητο έργο θα έχει την ευκαιρία 
να υλοποιήσει ο Δήμος Αλεξαν-
δρούπολης, μια που η πρότασή 
του, που κατατέθηκε πριν πε-
ρίπου ένα χρόνο, έτυχε τελικά 
χρηματοδότησης, μέσα από το 
πρόγραμμα της τοπικής αυτο-
διοίκησης «Αντώνης Τρίτσης». 

Σύμφωνα με τη μελέτη του 
έργου, θα γίνει προσεισμικός 
έλεγχος δημοτικών κτιρίων και 
υποδομών που είναι κατασκευ-
ασμένα κυρίως πριν το 1985 (α’ 
βάθμιος και β’ βάθμιος προσει-
σμικός έλεγχος), με σκοπό τον 
εντοπισμό των επισφαλών κτι-
ρίων για τα οποία θα πρέπει να 
ληφθεί μελλοντική μέριμνα, κα-
θώς και δράση δημοσιότητας-

ενημέρωσης του πληθυσμού για 
θέματα αντισεισμικής προστασί-
ας. Επίσης, το έργο προβλέπει 
δράσεις ενημέρωσης – πληρο-
φόρησης και ευαισθητοποίη-
σης του γενικού πληθυσμού κα-

θώς επίσης και συγκεκριμένων 
ομάδων σε θέματα Διαχείρισης 
Σεισμικού Κινδύνου και Κατα-
στροφών και Συνοδών Γεωδυ-
ναμικών Φαινομένων.

Στη λίστα περιλαμβάνεται και 

το Δημαρχείο Αλεξανδρούπο-
λης, για την στατικότητα και την 
ασφάλεια του οποίου είχε γίνει 
πολλή κουβέντα σε πρόσφατο 
δημοτικό συμβούλιο.

Κ.Η.

Στο «Αντώνης Τρίτσης» ο προσεισμικός 
έλεγχος κτιρίων του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 65.210 
ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ 
ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ 41 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ - 74 ΚΤΗΡΙΑ, ΚΑΘΩΣ 
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΕΛΕΓΧΟ 
ΣΕ 12 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ     

Τα σχολεία του Δήμου θα τεθούν στο 
επίκεντρο  

Ο Δήμος Ορεστιάδας συμμετέχει στο πρόγραμμα ‘’νταντάδες της γειτονιάς’’

Εντάχθηκε στους 33 Δήμους της 
χώρας που θα εφαρμόσουν πιλοτικά 
το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα 
«Νταντάδες Της Γειτονιάς».
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«Ο Ακάθιστος Ύμνος»

Τ
ην πέμπτη Παρασκευή της 
Μεγάλης Τεσσαρακοστής η 
Εκκλησία μας ψάλλει τον 
Ακάθιστο Ύμνο προς το πρό-
σωπο της Υπεραγίας Θεοτό-
κου. Με αυτόν τον τρόπο οι 

χριστιανοί Την δοξάζουμε, επειδή Αυτή 
είναι η «υψηλοτέρα των Ουρανών». Την 
τιμούμε γιατί Αυτή κράτησε στην αγκαλιά 
Της Αυτόν που τα πάντα βαστάζει και συ-
γκρατεί. Την αγαπούμε διότι Αυτή είναι η 
μητέρα και προστάτις όλων των ανθρώ-
πων. Δεν υπάρχει ούτε θα υπάρξει στην 
ιστορία της ανθρωπότητος άλλο πρόσω-
πο που να υψώθηκε τόσο πολύ, όσο η 
Παναγία, η μητέρα του Χριστού. Ιδίως την 
περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής οι 
αγωνιζόμενοι χριστιανοί αισθανόμαστε 
την ανάγκη να προσεγγίσουμε ευλαβικά 
την μορφή Της και να αντλήσουμε χάρη 
από την «Κεχαριτωμένη». 

Σήμερα η μέρα είναι αφιερωμένη στον 
Ακάθιστο Ύμνο με τον οποίο οι πιστοί εκ-
δηλώνουν ευχαριστίες και εγκώμια προς 
το πρόσωπό Της. Θα προσπαθήσουμε να 
δώσουμε πληροφορίες για την ακολουθία 
του Ακαθίστου Ύμνου με το παρόν κείμε-
νο, έτσι ώστε οι αναγνώστες και με αυτόν 
τον τρόπο, το να γνωρίσουν δηλαδή την 
ιστορία της δημιουργίας του Ακαθίστου 
Ύμνου να υμνήσουν το μοναδικό πρό-
σωπο της Θεοτόκου. Ας αρχίσουμε την 
ανάλυσή μας με τους δημιουργούς του 
Ακαθίστου Ύμνου.

Ο Κανόνας είναι έργο του αγίου Ιω-
άννου του Δαμασκηνού (οι ειρμοί), π.χ. 
«Ἀνοίξω τὸ στόμα μου καὶ πληρωθήσε-
ται πνεύματος…». Ο άγιος Ιωσήφ Ξένος 
ο υμνογράφος έχει γράψει τα τροπάρια 
π.χ. «Ὁδὸν ἡ κυήσασα, ζωῆς, χαίρε Πανά-
μωμε, ἡ κατακλυσμοῦ τῆς ἁμαρτίας…». Ο 
υμνογράφος των 24 οίκων δεν έχει εξα-
κριβωθεί πλήρως από τους μελετητές, 
αλλά οι περισσότεροι συγκλίνουν στην 
άποψη του αγίου Ρωμανού του Μελω-
δού (6ος αι.). Πηγές του ύμνου είναι η 
Αγία Γραφή, οι Πατέρες της Εκκλησίας, 
η Γ’ Οικουμενική Σύνοδος. Το αδιαμφι-
σβήτητο στοιχείο που έχουμε από τους 
ιστορικούς είναι ότι ο ύμνος εψάλλει για 
πρώτη φορά στην Κωνσταντινούπολη ως 
ευχαριστήριος ωδή προς την Υπεραγία 
Θεοτόκο, υπέρμαχο στρατηγό του Βυζα-
ντινού κράτους. Ο υμνωδός στο ποίημα 
του Ακαθίστου Ύμνου βάζει να απευθύ-
νουν χαιρετισμούς προς την Παναγία τα 
εξής πρόσωπα: ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, 
ο Ιωάννης ο Πρόδρομος μέσα από την 
μήτρα της μητέρας του, οι ποιμένες, οι 
μάγοι και οι πιστοί γενικότερα.

Μπορούμε να χωρίσουμε τον Ακάθι-
στο Ύμνο σε δύο ενότητες. Η πρώτη εί-
ναι από το Α έως το Μ και αποτελεί την 
ιστορική ενότητα και η δεύτερη από το Ν 
έως το Ω και αποτελεί την δογματική και 
θεολογική ενότητα. Χωρίζονται ως εξής:

Α) Α-Μ, που αποτελεί το ιστορικό τμή-
μα:

(Α) Ο πρωτοστάτης άγγελος, ο Γαβρι-
ήλ, έρχεται και φέρνει το θεϊκό μήνυμα 
«Χαῖρε» στην Θεοτόκο.

(Β) Εκείνη απορεί για τον παράδοξο 
τρόπο της συλλήψεως του Χριστού στην 
μήτρα της.

(Γ) Ο Γαβριήλ της εξηγεί την απόρρη-
το βουλή του Θεού.

(Δ) Η δύναμις του Υψίστου επισκιάζει 
την απειρόγαμο Παρθένο και συλλαμβά-
νει τον Υιό του Θεού.

(Ε) Η Θεοτόκος επισκέπτεται την συγ-
γενή της Ελισάβετ, την εγκυμονούσα 

ήδη μητέρα του Προδρόμου, 
και ανταλλάσσουν προφη-
τικούς λόγους.

(Ζ) Ο Ιωσήφ, ο μνη-
στήρας της Παρθένου, 
ταράσσεται από την ζά-
λη των αμφιβόλων λο-
γισμών, αλλά πληροφο-
ρείται από τον άγγελο το 
μυστήριο της συλλήψεως.

(Η) Ο Χριστός γεννάται και 
οι ποιμένες προσκυνούν τον 
Αμνό του Θεού.

(Θ) Ο θεοδρόμος 
αστέρας δείχνει τον δρό-
μο στους τρεις μάγους.

(Ι)   Αυτοί τον προσκυ-
νούν.

(Κ) Οι θεοφόροι κήρυ-
κες δι’ άλλης οδού ανα-
χωρούν για την Βαβυλώνα.

(Λ) Στην Αίγυπτο ο φυγάς Κύριος συ-
ντρίβει τα είδωλα και με τον φωτισμό 
της αληθείας διώχνει το σκότος του ψεύ-
δους.

(Μ) Και ο Συμεών δέχεται στην αγκά-
λη του ως βρέφος τεσσαρακονθήμερο 
τον τέλειο Θεό και τέλειο άνθρωπο και 
λαμβάνει την ποθητή απόλυση.

Β) Ν-Ω, που αποτελεί το δογματικό-
θεολογικό τμήμα:

(Ν) Η νέα κτίσις, που δημιουργεί ο 
Λόγος του Θεού με την σάρκωσή Του, 
δοξολογεί τον Δημιουργό.

(Ξ) Ο παράξενος -«ο ξένος»- τόκος, 
προτρέπει τους ανθρώπους να ξενω-

θούν από τον κόσμο και να μεταθέσουν 
τον νου τους στον ουρανό.

(Ο) Όλος ήταν στην γη ο δοξολογού-
μενος Λόγος, αλλά και από τον ουρανό 
δεν απουσίαζε.

(Π) Οι άγγελοι θαύμασαν το έργο της 
ενανθρωπήσεως και την κοινωνία του 
Θεού και των ανθρώπων.

(Ρ) Οι σοφοί και ρήτορες του κόσμου 
έμειναν άφωνοι, μη μπορώντας να εξηγή-
σουν το μυστήριο του παρθενικού τόκου.

(Σ) Ο Θεός γίνεται άνθρωπος θέλο-
ντας να σώσει τον κόσμο.

(Τ) Η Παρθένος γίνεται φυλακτήριο 
τείχος των παρθένων και όλων των πι-
στών.

(Υ) Κανείς ύμνος δεν μπορεί να πλη-
ρώσει τον φόρο του χρέους στον Σαρ-
κωθέντα Βασιλέα.

(Φ) Η Θεοτόκος είναι η φωτοδόχος 
λαμπάδα, που μας καθοδηγεί στην γνώ-
ση του Θεού.

(Χ) Ο Χριστός ήρθε στο κόσμο για να 
του δώσει χάρη και συγχώρηση.

(Ψ) Η δοξολογία προς τον Υιό συνδέε-
ται και προς την ανύμνηση του εμψύχου 

ναού Του, της Θεοτόκου.
Ο Ύμνος κλείνει με μία θαυ-

μαστή αποστροφή προς την 
Παρθένο: «Ὦ πανύμνη-
τε μῆτερ ἡ τεκοῦσα τόν 
πάντων ἁγίων ἁγιώτατον 
Λόγον…».

Δεν είναι τυχαίο ότι η 
Εκκλησία επέλεξε ο Ακάθι-

στος Ύμνος να ψάλλετε μέσα 
στην Σαρακοστή. Οι λόγοι είναι 

δύο. Ο πρώτος λατρευτικός και 
ο δεύτερος ιστορικός. Ας δούμε, 

λοιπόν, αρχικά τον λατρευ-
τικό. Μέσα στην περίοδο 
της Σαρακοστής εμπίπτει η 
μεγάλη εορτή του Ευαγγε-
λισμού της Θεοτόκου. Θυ-
μηθείτε την παροιμία του 
λαού μας: λείπει ο Μάρτης 

από την Σαρακοστή; Ο Ευαγγελισμός 
της Θεοτόκου είναι η μόνη Θεομητορι-
κή εορτή που στερείται προεορτίων και 
μεθεορτίων. Πάντα οι Θεομητορικές εορ-
τές, όπως άλλωστε και οι Δεσποτικές, 
τιμώνται οκτώ ημέρες. Δηλαδή όλες οι 
ακολουθίες αυτές τις οκτώ ημέρες έχουν 
τροπάρια, κανόνες, απολυτίκια που είναι 
αφιερωμένα στο πρόσωπο του Χριστού 
ή της Παναγίας. Η μόνη εορτή που δεν 
εφαρμόζεται το οκταήμερο λατρευτικό 
ή τιμητικό τυπικό της Εκκλησίας είναι η 
συγκεκριμένη εορτή, λόγω του πένθιμου 
χαρακτήρα της Τεσσαρακοστής. Αυτή 
ακριβώς την έλλειψη έρχεται να καλύ-
ψει ο Ακάθιστος Ύμνος, τμηματικά κατά 

τα απόδειπνα των Παρασκευών της Με-
γάλης Τεσσαρακοστής, επειδή το βράδυ 
της Παρασκευής και το Σάββατο είναι οι 
ημέρες, που μαζί με την Κυριακή, επιτρέ-
πεται ο εορτασμός χαρμόσυνων γεγονό-
των και η τέλεση της Θείας Λειτουργίας. 
Επίσης, σε κάποια τυπικά μοναστηριακά ο 
Ακάθιστος Ύμνος ψάλλονταν πέντε ημέ-
ρες πριν τον Ευαγγελισμό ή στον όρθρο 
της 25ης Μαρτίου. Με αυτόν τον τρόπο 
η Εκκλησία δίνει την δυνατότητα στους 
πιστούς να προσευχηθούν και να τιμή-
σουν την Παναγία πέντε ημέρες επιπλέον.

Ο δεύτερος λόγος είναι ιστορικός και 
είναι ο εξής: Το έτος 626 μ.Χ. και ενώ 
ο αυτοκράτορας Ηράκλειος μαζί με τον 
στρατό είχε εκστρατεύσει κατά των Περ-
σών για να υπερασπιστεί τα σύνορα της 
αυτοκρατορίας, η Κωνσταντινούπολη πο-
λιορκήθηκε αιφνίδια από τους Αβάρους. 
Μέσα στα τείχη της Πόλεως υπήρχε ελά-
χιστος στρατός, ο οποίος προσπάθησε 
να συνθηκολογήσει με τους Αβάρους, 
οι οποίοι όμως απέρριψαν την πρόταση 
της εκεχειρίας. Στις 6 Αυγούστου κατέ-
λαβαν την Παναγία των Βλαχερνών και 

ετοιμάστηκαν για γενική επίθεση και στα 
χερσαία τείχη και στα θαλάσσια με πο-
λύ στρατό και στόλο αντίστοιχα.  Ήταν 
σίγουρο ότι η Πόλη θα κατακτηθεί. Ο 
στρατός των Αβάρων σε συνεργασία με 
τους Πέρσες ήταν τεράστιος, ενώ μέσα 
στα τείχη ήταν λίγοι στρατιώτες και γυ-
ναικόπαιδα. Τότε βλέποντας ο Πατρι-
άρχης Σέργιος τον σίγουρο θάνατο των 
κατοίκων και την κατάκτηση της Πόλεως 
παίρνει στα χέρια του την εικόνα της Πα-
ναγίας της Βλαχερνίτισσας και ευλογεί 
τον λαό και τα τείχη. Την νύχτα εκείνη, 
φοβερός ανεμοστρόβιλος, που αποδόθη-
κε σε επέμβαση της Παναγίας, καταστρέ-
φει τον εχθρικό στόλο και τον στρατό, σε 
τέτοιο βαθμό που ανάγκασε τους εναπο-
μείναντες εχθρούς να αποχωρήσουν. Στις 
8 Αυγούστου το βράδυ ο Πατριάρχης, 
ο κλήρος και ο λαός συγκεντρώθηκαν 
στον ναό της Παναγίας των Βλαχερνών 
για να πανηγυρίσουν την σωτηρία τους, 
την οποία απέδωσαν στην Θεοτόκο. Κατά 
την παράδοση το πλήθος έψαλλε όρθιο 
προς την Παναγία τον Ύμνο, γι’ αυτό και 
ονομάσθηκε Ακάθιστος. Έψαλλαν και ευ-
χαρίστησαν την υπέρμαχο στρατηγό του 
κράτους, την Παναγία, που τους λύτρωσε 
από τα δεινά και τον θάνατο.

Κατά την επικρατέστερη άποψη δεν 
ήταν δυνατό να γραφτεί ο Ύμνος μέσα 
σε μία νύχτα, απλώς εκείνο το βράδυ 
εψάλλει για πρώτη φορά το «Τη υπερμά-
χω στρατηγώ…», το οποίο αντικατέστησε 
το μέχρι τότε προοίμιο «Το προσταχθέν 
μυστικώς…». Υπήρχε δηλαδή ο Ύμνος, οι 
24 οίκοι, τον οποίο έψαλλαν στην εορτή 
της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, αλλά το 
βράδυ της 8ης Αυγούστου προσέθεσαν 
το «Τη υπερμάχω…».

Η Εκκλησία γι’ αυτούς τους δύο λό-
γους αποφάσισε ο Ύμνος να ψάλλεται την 
Σαρακοστή. Επειδή, πρώτον η Παναγία 
είναι η υπέρμαχος στρατηγός της ζωής 
μας και δεύτερον επειδή μπορεί σήμερα 
να μην κινδυνεύουμε από κατακτήσεις 
εδαφικές, όμως κινδυνεύουμε από τον 
μόνιμο κατακτητή και πορθητή της ψυ-
χής μας που είναι ο διάβολος και που οι 
πολιορκητικές του επιθέσεις την Μεγάλη 
Τεσσαρακοστή είναι συχνότερες.

Γι’ αυτό τον λόγο παρακαλούμε την 
Παναγία να τον απομακρύνει από τα τεί-
χη της ψυχής και του μυαλού μας. Έτσι 
λοιπόν, και εμείς καταλήγουμε στην αρ-
χική προσφώνηση του Γαβριήλ τιμώντας 
την Παναγία μας, «Χαίρε κεχαριτωμένη 
ο Κύριος μετά σου» και την παρακαλού-
με γονατιστοί: «Δώσε όχι μόνο να μιλά-
με για τον Χριστό και για Σένα που Τον 
γέννησες, αλλά και να εφαρμόζουμε όσα 
δίδαξε. Προετοίμασέ μας να γίνουμε και 
εμείς δούλοι Του, ώστε να αναστηθού-
με και να εισέλθουμε στην Βασιλεία των 
Ουρανών, γιατί σε Αυτόν ανήκει η Βασι-
λεία και η Δύναμη και η Δόξα και η Τιμή 
και η Προσκύνησις στους αιώνες. Αμήν».

**
Ακολουθία Ακαθίστου Ύμνου, Έκδοση 

Αποστολική Διακονία.
Ιωάννου Φουντούλη, «Λογική Λα-

τρεία», Έκδοση Αποστολική Διακονία.
Π.Β. Πάσχου, «Έρως Ορθοδοξίας», 

Έκδοση Αποστολική Διακονία.
Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, «Η Θεο-

μήτωρ», Έκδοση Αποστολικής Διακονίας.
Παναγιώτη Χρήστου, Πατρολογία 

(Αποφάσεις Γ’ Οικουμενικής Συνόδου).
Κ. Σκουτέρη, Ιστορία των Δογμάτων.

ΤΟΥ ΑΡΧΙΜ. 
ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ ΛΑΦΤΣΗ, 
ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΥ 

ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
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Στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 
(Σ.Β.Α.Α.) ο Δήμος Αλεξανδρούπολης πραγματοποιεί τη Δευτέρα 
11 Απριλίου 2022, ώρα 11:00 π.μ., στο ξενοδοχείο 31 Doors της 
Αλεξανδρούπολης, την «Ετήσια συνάντηση Εταιρικού Σχήματος 
& Ενημερωτική Ημερίδα της Αλεξανδρούπολης».

Αντικείμενο της συνάντησης εργασίας είναι η παρουσίαση και 
ενημέρωση για την εξέλιξη προόδου των δράσεων που εντάσ-
σονται στο ΣΒΑΑ Αλεξανδρούπολης και η ουσιαστική ανταλλα-
γή απόψεων, εμπειριών και τεχνογνωσίας μεταξύ των εταίρων.

Το πρόγραμμα της «Ετήσιας συνάντησης Εταιρικού 
Σχήματος & Ενημερωτική Ημερίδα της ΣΒΑΑ 
Αλεξανδρούπολης»
1_ Παρουσιάσεις Προόδου Δράσεων

Φορέας Εγκεκριμένη Πράξη

ΔΗΜΟΣ 
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

Διαμόρφωση Χώρου Παραλίας 

Ανάπλαση Δυτικής Χερσαίας Ζώνης 
Λιμένα 

Ανάδειξη -  αξιοποίηση των ιστορικών 
αποθηκών του ΟΣΕ στο λιμάνι

Επέκταση Ποδηλατόδρομου και Δια-
μόρφωση Υπαίθριου Χώρου Στάθμευ-
σης

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΑ-
ΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟ-
ΛΗΣ Α.Ε.

Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων 
και δεξιοτήτων 40 εργαζομένων του 
τουριστικού τομέα. 

Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστο-
ποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων 25 
ανέργων στον τουρισμό. 

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση 
εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για την υλοποίηση 
του υποέργου « Συμβουλευτική, κα-
τάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και 
δεξιοτήτων ανέργων στον τουρισμό.»

ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ Υπηρεσίες σχολείου εκπαίδευσης αυ-
τόνομης διαβίωσης ΑμεΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛ-
ΛΟΓΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟ-
ΛΗΣ

Κατάρτιση εργαζομένων για την ανά-
πτυξη τουριστικής συνείδησης

Αστικός Εξοπλισμός κοινόχρηστων 
χώρων εμπορικού κέντρου στο Δήμο 
Αλεξανδρούπολης (υποέργο 1)

Αστικός Εξοπλισμός κοινόχρηστων 
χώρων εμπορικού κέντρου στο Δήμο 
Αλεξανδρούπολης (υποέργο 2)

Ψηφιακός Τουριστικός Οδηγός «Ανά-
πτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής έξυ-
πνων φορητών συσκευών παροχής 
υπηρεσιών ενημέρωσης και τουριστι-
κής προβολής της πόλης της Αλεξαν-
δρούπολης»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΕ-
ΝΟΔΟΧΩΝ ΘΡΑ-
ΚΗΣ

Κατάρτιση, συμβουλευτική & πιστο-
ποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων ερ-
γαζομένων σε ξενοδοχειακές επιχειρή-
σεις του Δ. Αλεξανδρούπολης 

ΕΠΙΜΕ ΛΗΤΗΡΙΟ 
ΕΒΡΟΥ

Δομή Στήριξης Επιχειρηματικότητας

Δ Η Μ Ο Κ Ρ Ι Τ Ε Ι Ο 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΡΑΚΗΣ

Αστική & αρχιτεκτονική αποκατάσταση 
(αναβάθμιση του αστικού ιστού του Δ. 
Αλεξανδρούπολης)

2_ Προβλήματα & Προτάσεις
3. Εμπειρία από τη συμμετοχή των εταίρων στη ΣΒΑΑ
Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της μελέτης “Απο-

τίμηση χωρικών στρατηγικών στην Περιφέρεια ΑΜΘ” που υλο-
ποιείται από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων και την ΕΕΤΑΑ ΑΕ. 

Συντονιστές: Κοσμάς Σιδηρόπουλος & Βίκυ Φλέγκα, στελέ-
χη ΕΕΤΑΑ

ΣΒΑΑ Αλεξανδρούπολης: 
Ετήσια συνάντηση Εταιρικού 
Σχήματος & ενημερωτική ημερίδα

ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ   
                               
Αντικείμενο της συνάντησης εργασίας 
είναι η παρουσίαση και ενημέρωση για 
την εξέλιξη προόδου των δράσεων που 
εντάσσονται στο σχέδιο Στρατηγικής 
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ΣΒΑΑ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ 

Με την υπ’ αριθ. 3693Δ΄/08-04-2022 έκθεσή μου επίδοσης, επιδόθηκε στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών 
Αλεξ/πολης δια τον εναγόμενη ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, πρώην κάτοικο Αλεξανδρούπολης 
(οδός Βενιζέλου αριθ. 64) και νυν αγνώστου διαμονής, ως συνοφειλέτη και ως εξ αδιαθέτου κληρονόμο κατά 
το ½, ακριβές αντίγραφο της από 10-02-2022 και με αριθμό κατάθεσης 13/Τ.Μ./2022 αγωγής της ενάγουσας 
εταιρείας με την επωνυμία «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥ-
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», που εδρεύει στη Νέα Σμύρνη Αττικής 
(Λ. Συγγρού 209 – 211), με ΑΦΜ 800715056 και αρ. ΓΕΜΗ 138019601000, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, 
νομίμως αδειοδοτηθείσης από την Τράπεζα της Ελλάδος (Απόφαση υπ’ αριθ. 207/1/29.11.2016 της Επιτροπής 
Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος) ως εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από 
Δάνεια και Πιστώσεις δυνάμει των Διατάξεων του Ν. 4354/2015 και της Πράξης 118/19.5.2017 της Εκτε-
λεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθ. 153/8.1.2019 Πράξη, 
στην οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση των απαιτήσεων της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία “GALAXY 
II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY” (ΓΚΑΛΑΞΥ ΙΙ ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΣΙΓΚΝΕΗΤΕΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟ-
ΜΠΑΝΥ), με έδρα το Δουβλίνο Ιρλανδίας (1-2 VICTORIA BUINDINGS, HADDINGTON ROAD, DUBLIN 4, D04 
XN32) κατά τα οριζόμενα στο από 18.06.2021 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Διαχείρισης Απαιτήσεων και 3 σύμφωνα 
με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003, όπως ισχύει, στον οποίο Δικαιούχο της Απαίτησης, η Ανώ-
νυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο 
«ALPHA BANK», όπως εκπροσωπείται νόμιμα, έχει εκχωρήσει και μεταβιβάσει ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις της 
από δάνεια και πιστώσεις, δυνάμει της από 30.04.2020 Σύμβασης Μεταβίβασης Τιτλοποιούμενων Απαιτήσεων 
(όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως και αναγγέλθηκε στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών) και 
σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3156/2003, ως οιονεί καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εται-
ρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε», λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της 
δεύτερης από την πρώτη, δυνάμει της υπ’ αριθμ. Κ2- 4580/28.06.2013 εγκριτικής απόφασης του Υπουργού 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και των υπ’ αριθμ. Κ2-4580 (δις)/28.06.2013 και Κ2-4578/28.06.2013 
ανακοινώσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με βάση τις οποίες καταχωρίσθηκε στο 
Γενικό Εμπορικό Μητρώο, με κωδικούς αριθμούς καταχωρίσεως 70284 και 70290, η οποία (αγωγή)  απευθύ-
νεται ενώπιον του Μον.Πρωτ.Αλεξ/πολης και στρέφεται κατά του ως άνω εναγομένου ως και κατά της Αρετής 
Κυριακίδου του Γεωργίου, πρώην κατοίκου Αλεξ/πολης και νυν αγνώστου διαμονής, ως συνοφειλέτιδα και εξ 
αδιαθέτου κληρονόμο του ½, με την οποία ζητεί: Να γίνει δεκτή η αγωγή της ενάγουσας. Να υποχρεωθούν οι 
εναγόμενοι, για του λόγους που εκθέτει η ενάγουσα στο ιστορικό της αγωγής της, να καταβάλλουν, αλληλεγ-
γύως και εις ολόκληρο ο καθένας, το ποσό των 32.495,65€, νομιμοτόκως από την επομένη της επίδοσης της 
αγωγής και μέχρι πλήρους και ολοσχερούς εξόφλησης. Άλλως και επικουρικώς, να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, 
να καταβάλλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρο ο καθένας στην ενάγουσα συνολικά το ποσό των 32.495,65€ 
επειδή έγιναν πλουσιότεροι σε βάρος της περιουσίας της ενάγουσας χωρίς νόμιμη αιτία, με το νόμιμο τόκο, 
από την επομένη της επίδοσης της αγωγής και μέχρι πλήρους και ολοσχερούς εξόφλησης. Να κηρυχθεί η από-
φαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και Να καταδικασθούν οι εναγόμενοι στη δικαστική δαπάνη της 
ενάγουσας. Προς γνώση και δια τα νόμιμα.

Αλεξ/πολη, 08-04-2022
Η Δικαστική Επιμελήτρια

Τ.Σ.Υ.
ΕΛΙΣΑΒΕΤ Α. ΤΣΟΝΙΔΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ 

Με την υπ’ αριθ. 3692Δ΄/08-04-2022 έκθεσή μου επίδοσης, επιδόθηκε στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών 
Αλεξ/πολης δια την εναγόμενη ΑΡΕΤΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, πρώην κάτοικο Αλεξανδρούπολης (οδός 
Βενιζέλου αριθ. 64) και νυν αγνώστου διαμονής, ως συνοφειλέτιδα και ως εξ αδιαθέτου κληρονόμο κατά το ½, 
ακριβές αντίγραφο της από 10-02-2022 και με αριθμό κατάθεσης 13/Τ.Μ./2022 αγωγής της ενάγουσας εται-
ρείας με την επωνυμία «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», που εδρεύει στη Νέα Σμύρνη Αττικής (Λ. 
Συγγρού 209 – 211), με ΑΦΜ 800715056 και αρ. ΓΕΜΗ 138019601000, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, νο-
μίμως αδειοδοτηθείσης από την Τράπεζα της Ελλάδος (Απόφαση υπ’ αριθ. 207/1/29.11.2016 της Επιτροπής 
Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος) ως εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από 
Δάνεια και Πιστώσεις δυνάμει των Διατάξεων του Ν. 4354/2015 και της Πράξης 118/19.5.2017 της Εκτε-
λεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθ. 153/8.1.2019 Πράξη, 
στην οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση των απαιτήσεων της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία “GALAXY 
II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY” (ΓΚΑΛΑΞΥ ΙΙ ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΣΙΓΚΝΕΗΤΕΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟ-
ΜΠΑΝΥ), με έδρα το Δουβλίνο Ιρλανδίας (1-2 VICTORIA BUINDINGS, HADDINGTON ROAD, DUBLIN 4, D04 
XN32) κατά τα οριζόμενα στο από 18.06.2021 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Διαχείρισης Απαιτήσεων και 3 σύμφωνα 
με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003, όπως ισχύει, στον οποίο Δικαιούχο της Απαίτησης, η Ανώ-
νυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο 
«ALPHA BANK», όπως εκπροσωπείται νόμιμα, έχει εκχωρήσει και μεταβιβάσει ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις της 
από δάνεια και πιστώσεις, δυνάμει της από 30.04.2020 Σύμβασης Μεταβίβασης Τιτλοποιούμενων Απαιτήσεων 
(όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως και αναγγέλθηκε στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών) και 
σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3156/2003, ως οιονεί καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εται-
ρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε», λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της 
δεύτερης από την πρώτη, δυνάμει της υπ’ αριθμ. Κ2- 4580/28.06.2013 εγκριτικής απόφασης του Υπουργού 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και των υπ’ αριθμ. Κ2-4580 (δις)/28.06.2013 και Κ2-4578/28.06.2013 
ανακοινώσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με βάση τις οποίες καταχωρίσθηκε στο 
Γενικό Εμπορικό Μητρώο, με κωδικούς αριθμούς καταχωρίσεως 70284 και 70290, η οποία (αγωγή)  απευθύ-
νεται ενώπιον του Μον.Πρωτ.Αλεξ/πολης και στρέφεται κατά της ως άνω εναγομένης ως και κατά του Χριστό-
φορου Κυριακίδη του Γεωργίου, πρώην κατοίκου Αλεξ/πολης και νυν αγνώστου διαμονής, ως συνοφειλέτη 
και εξ αδιαθέτου κληρονόμο του ½, με την οποία ζητεί: Να γίνει δεκτή η αγωγή της ενάγουσας. Να υποχρε-
ωθούν οι εναγόμενοι, για του λόγους που εκθέτει η ενάγουσα στο ιστορικό της αγωγής της, να καταβάλλουν, 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρο ο καθένας, το ποσό των 32.495,65€, νομιμοτόκως από την επομένη της επί-
δοσης της αγωγής και μέχρι πλήρους και ολοσχερούς εξόφλησης. Άλλως και επικουρικώς, να υποχρεωθούν 
οι εναγόμενοι, να καταβάλλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρο ο καθένας στην ενάγουσα συνολικά το ποσό 
των 32.495,65€ επειδή έγιναν πλουσιότεροι σε βάρος της περιουσίας της ενάγουσας χωρίς νόμιμη αιτία, με 
το νόμιμο τόκο, από την επομένη της επίδοσης της αγωγής και μέχρι πλήρους και ολοσχερούς εξόφλησης. Να 
κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και Να καταδικασθούν οι εναγόμενοι στη δικαστι-
κή δαπάνη της ενάγουσας. Προς γνώση και δια τα νόμιμα.

Αλεξ/πολη, 08-04-2022
Η Δικαστική Επιμελήτρια

Τ.Σ.Υ.
ΕΛΙΣΑΒΕΤ Α. ΤΣΟΝΙΔΟΥ
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Είναι ο τυπάς και ψάχνει να παρκάρει στο Παγκράτι 

εδώ και 3 τέταρτα.

Ξενερωμένος εντελώς πια κι αφού έχει πει όσα μπι-

νελίκια ξέρει από τα νεύρα του, αρχίζει:

"Θεέ μου... σε παρακαλώ... βοήθησε με να βρω πάρ-

κινγκ. Δεν αντέχω άλλο. Κι εγώ, παρόλο που ήμουν 

τόσα χρόνια άπιστος θα κάνω τα πάντα για σένα. Θα 

αλλάξω, θα πηγαίνω κάθε μέρα στην εκκλησία. Σε 

παρακαλώ κάνε μόλις στρίψω στην γωνία να έχει μια 

θεσούλα. Σε παρακαλώ..."

Μόλις στρίβει λοιπόν στην γωνία, να σου η θεσού-

λα ελεύθερη.

Κοιτάζει ο τυπάς τον ουρανό:

"Αστο Θεέ... Βρήκα."

 * * * * * *

Πάει ο Θανάσης στο αφεντικό του και του λέει ότι η 

γυναίκα του αποφάσισε να κάνει γενική καθαριότητα 

στο σπίτι και χρειαζότανε τη βοήθειά του, για να καθα-

ρίσουν το υπόγεια, τα πατάρια, να τινάξουν τα χαλιά 

και να σουλουπώσουν τον κήπο.

– Θανάση, σε χρειάζομαι εδώ, λέει τ αφεντικό. Δεν 

μπορώ να σου δώσω άδεια για αύριο.

– Ευχαριστώ αφεντικό, λέει ο Θανάσης. Το ήξερα 

ότι μπορώ να βασίζομαι επάνω σου!

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια

1. Ανύπαρκτα, πλασματικά.
2. Επίρρημα… ανυπομονησίας.
3. Είναι τα πυρίμαχα σκεύη — Τα χωρίζει 
το… Σ — Με το… τοπ, υλικό για γλυκά.
4. Χοίρος (αρχ.) — Το γνωστότερο είδος 
του είναι ο σφιγκτήρας — "Τζέιν…": μυθι-
στόρημα της Σαρλότ Μπροντέ.
5. Άηχη… κοπή — Ένας από τους τέσσερις 
Ευαγγελιστές — Ελληνικό… 24.
6. Σωστός, όχι λαθεμένος — Βίαια, με το 
ζόρι (επίρρ.).
7. Καλλωπιστικό φυτό — Ευρωπαϊκός δι-
αστημικός φορέας.
8. Τα έχουν τα… γένια — Θηλυκωτήρι — 
Αντάμα, μαζί.
9. Λόχος Ορεινών Καταδρομών — Η μη-
τέρα του Ρωμύλου και του Ρώμου — … 
Αβίβ: πόλη του Ισραήλ.
10. Κρύβεται και σε… μανίκι χαρτοκλέ-
φτη — Φαίνονται στο… πάτωμα — Δι-
πλό… βιάζεται.
11. Φίλιππος…: ηθοποιός μας.
12. Μεταφορικά ο γραφειοκράτης.

-- Συστατικά --
• 1 μέτριο κομμάτι βοδινό, σε κύβους
• 3 καρότα, κομμένα σε λεπτές ροδέλες
• 10 μικρές πατάτες, κομμένες σε μικρά κομμάτια
• Μισό λάχανο, ψιλοκομμένο
• Ελαιόλαδο
• Αλάτι
• Πιπέρι
• Τσίλι
• 1 κουτάκι χυμό V8 (φυσικός χυμός 8 λαχανικών)

--  Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Αρχικά, παίρνουμε το κρέας και το κόβουμε σε μέ-

τριους σε μέγεθος κύβους.
• Κόβουμε επίσης και τα καρότα μας σε λεπτές ροδέλες.
• Καθαρίζουμε καλά, πλένουμε και κόβουμε σε μικρά 

κομμάτια, επιπρόσθετα, τις  πατάτες (τα κομμάτια, 
πρέπει να έχουν το μέγεθος και το σχήμα των πα-
τατών που βάζουμε σε ένα ψητό φούρνου, ή σε ένα 
μπλουμ, ή σε ένα μπριάμ).

• Στη συνέχεια, ψιλοκόβουμε το λάχανο.
• Ποτίζουμε με ελαιόλαδο τον πάτο μίας μεγάλης 

κατσαρόλας, ρίχνουμε τους κύβους κρέατος, τους 
οποίους και ψήνουμε απ’ όλες τις πλευρές, μέχρι να 

πάρουν ένα ελαφρύ καφέ χρώμα. Εννοείται βέβαια, 
ότι ανακατεύουμε συνεχώς με μία ξύλινη κουτάλα, 
ή, με μία ξύλινη σπάτουλα.

• Στη μέση ακριβώς του προηγούμενου βήματος, του 
ψησίματος του κρέατος, προσθέτουμε αλάτι, πιπέ-
ρι και τσίλι.

• Έπειτα, προσθέτουμε στην κατσαρόλα όλα τα λαχα-
νικά μαζί και περιχύνουμε τον χυμό.

• Τέλος, ρίχνουμε στην κατσαρόλα μπόλικο νερό, μέχρι 
να σκεπαστεί όλο το περιεχόμενό της και βράζουμε.

• Το φαγητό μας είναι έτοιμο, όταν τα λαχανικά είναι 
μαλακά. Αυτό το βλέπουμε, ελέγχοντάς τα με ένα 
πιρούνι, κατά τη διάρκεια του βρασμού τους και δο-
κιμάζοντάς τα.  

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Γκούλας

Κάθετα

1. Ρήμα για… χάχα.
2. Εδώδιμο ψάρι.
3. Ο μυθικός ιδρυτής του Άργους — 
Συνεχόμενα στην… οθόνη — Μεγάλο 
δρεπάνι με στειλιάρι.
4. Κοπέλα από… χωριό — Φορμάρει 
μαλλιά — Λέγεται ο ηθοποιός Πεν.
5. Αρχή… ταξιδιού — Κάτοικοι των Πυ-
ρηναίων στη Γαλλία και Ισπανία — Αθό-
ρυβο… φίδι.
6. Μάρκα ξυριστικών λεπίδων — Πέ-
φτει… στη σκηνή.
7. Κρότος οξύς και ξερός — Ανατολί-
τικο μουσικό όργανο.
8. Εισάγει και ερώτηση — Για του σελη-
νόφωτος… έγραψε ο Ρίτσος — Γράμμα 
για οδηγούς που… πρωτοκυκλοφορούν.
9. Ένα ασφαλιστικό ίδρυμα (αρχικά) 
— Με τη μάρα… συρφετός — … Ρεπό: 
κερκυραϊκό ανάκτορο.
10. Γαλλική πόλη στη Μάγχη, απένα-
ντι από το αγγλικό Ντόβερ — Δίψηφο 
φωνήεν — Έγραψε την "Ελευθερωμέ-
νη Ιερουσαλήμ".
11. Ανοιχτό μοβ χρώμα.
12. Τα στενά του Ελλησπόντου.
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Γιατί δεν ακούμε πλέον τό-
σο συχνά για την τρύπα του 
όζοντος, δεδομένου ότι κά-
ποτε θεωρείτο μια σοβαρό-
τατη απειλή για τον πλανήτη;

«Δεν αποτελεί την ίδια πη-
γή ανησυχίας όπως κάποτε», 
αναφέρει η Λόρα Ρεβέλ, ανα-

πληρώτρια καθηγήτρια πε-
ριβαλλοντικής φυσικής στο 
Πανεπιστήμιο του Canterbury 
στη Νέα Ζηλανδία. Αυτό 
οφείλεται σε μεγάλο βαθμό 
στα άνευ προηγουμένου βή-
ματα που έκαναν οι κυβερνή-
σεις προκειμένου να αντιμε-

τωπίσουν το πρόβλημα.
Υπάρχουν, μάλιστα, ενδεί-

ξεις ότι η τρύπα του όζοντος 
έχει αρχίσει να κλείνει – και 
ότι η κατάσταση έχει λίγο 
πολύ βελτιωθεί όπως ανα-
μενόταν, αναφέρει η Σούζαν 
Σόλομον, ερευνήτρια στο 
αμερικανικό Ινστιτούτο για 
τους Ωκεανούς και την Ατμό-
σφαιρα. 

Σύμφωνα με επιστημονι-
κές εκτιμήσεις, το στρώμα του 
όζοντος αναμένεται να επι-
στρέψει στα προ του 1980 
επίπεδα περίπου στα μέσα 
του αιώνα. Η επούλωση εί-
ναι αργή λόγω της μεγάλης 
διάρκειας ζωής των μορίων 
που καταστρέφουν το όζον. 
Μερικά από αυτά εξακολου-
θούν να υπάρχουν στην ατμό-
σφαιρα για 50 έως 150 χρό-
νια προτού αποσυντεθούν.

Ωστόσο, το πρόβλημα εί-
ναι ακόμη εδώ και η τρύπα 
του όζοντος εξακολουθεί να 
σχηματίζεται κάθε άνοιξη πά-
νω από την Ανταρκτική.

H Amazon είπε 
ότι σχεδιάζει 83 

εκτοξεύσεις πυραύλων 
μέσα στα επόμενα 

πέντε χρόνια

Τα επόμενα πέντε χρόνια, τρεις 
νέοι πύραυλοι βαρέoς τύπου θα θέ-
σουν χιλιάδες δορυφόρους σε χα-
μηλή γήινη τροχιά στο πλαίσιο του 
προγράμματος Kuiper της Amazon. 
Το έργο αποσκοπεί στην παροχή ευ-
ρυζωνικών συνδέσεων χρησιμοποι-
ώντας έναν αστερισμό 3.236 δο-
ρυφόρων.

Οι πύραυλοι θα κατασκευαστούν 
από την Arianespace, την Blue 
Origin – η οποία ιδρύθηκε από τον 
ιδιοκτήτη της Amazon Τζεφ Μπέζος 
και την United Launch Alliance. Η 
Amazon ανακοίνωσε ότι το Project 
Kuiper στοχεύει στην παροχή ευρυ-

ζωνικών συνδέσεων υψηλής ταχύ-
τητας σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις, 
κυβερνητικές υπηρεσίες, επιχειρήσεις 
αρωγής σε περιπτώσεις καταστρο-
φών, φορείς κινητής τηλεφωνίας και 
άλλους οργανισμούς που εργάζονται 
σε μέρη χωρίς αξιόπιστη συνδεσιμό-
τητα στο διαδίκτυο.

Όπως το Starlink του Ίλον Μασκ, 
οι χρήστες θα συνδέονται στο διαδί-
κτυο μέσω ενός τερματικού που θα 
επικοινωνεί με τους δορυφόρους.

«Το Project Kuiper θα παρέχει 
γρήγορη, προσιτή ευρυζωνικότητα 
σε δεκάδες εκατομμύρια πελάτες σε 
μη εξυπηρετούμενες και υποεξυπη-

ρετούμενες κοινότητες σε όλο τον 
κόσμο», δήλωσε ο Ντέιβ Λιμπ, ανώ-
τερος αντιπρόεδρος της Amazon 
Devices & Services.

Στην ανακοίνωσή της, η Amazon 
είπε ότι σχεδιάζει 83 εκτοξεύσεις 
πυραύλων μέσα στα επόμενα πέ-
ντε χρόνια, και το πρότζεκτ αποτελεί 
«τη μεγαλύτερη εμπορική προμήθεια 
οχημάτων εκτόξευσης στην ιστορία».

Η εταιρεία σχεδιάζει δύο πρωτό-
τυπες αποστολές αργότερα φέτος – 
χρησιμοποιώντας όμως έναν πύραυ-
λο της ABL Space Systems και όχι 
τους τρεις που θα εκτοξεύσουν τον 
κύριο όγκο των δορυφόρων.

Project Kuiper: Η Amazon φέρνει 
το δικό της δορυφορικό ίντερνετ

Το απολίθωμα 
εντοπίστηκε στη 
Βόρεια Ντακότα 

σε εξαιρετική 
κατάσταση

Οι επιστήμονες εντόπισαν ένα εκ-
πληκτικά διατηρημένο πόδι δεινοσαύ-
ρου, στο οποίο έχει διατηρηθεί ακόμη 
και το δέρμα. Το εν λόγω εύρημα εντο-
πίστηκε στην περιοχή απολιθωμάτων 
Τάνις στη Βόρεια Ντακότα των Ηνω-
μένων Πολιτειών. 

Ωστόσο, δεν είναι μόνο η εξαιρετι-
κή κατάσταση του απολιθώματος που 
προκαλεί εντύπωση, σύμφωνα με το 
BBC, αλλά και το γεγονός ότι τα ευρή-
ματα που εντοπίζονται γενικότερα στο 
Τάνις σκοτώθηκαν και ενταφιάστηκαν 
την ίδια μέρα που ένας γιγάντιος αστε-
ροειδής χτύπησε τη Γη.

Η μέρα εκείνη ήταν πριν από περί-

που 66 εκατομμύρια χρόνια και είχε 
ως αποτέλεσμα την εξαφάνιση των 
δεινοσαύρων και τη σταδιακή επικρά-
τηση των θηλαστικών στον πλανήτη. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι πολύ λίγα 
υπολείμματα δεινοσαύρων έχουν βρε-
θεί κατά τις τελευταίες χιλιάδες χρόνια 
πριν την πρόσκρουση του αστεροει-
δούς. Στο πλαίσιο αυτό, το να υπάρ-
χει ένα απολίθωμα που χρονολογεί-
ται από την εποχή που έγινε ακριβώς 
η σύγκρουση αποτελεί ένα σημαντικό 
επιστημονικό εύρημα.  

Η τοποθεσία απολιθωμάτων της Βό-
ρειας Ντακότα στο Τάνις αποτελεί ένα 
χαοτικό συνονθύλευμα. Τα υπολείμ-

ματα ζώων και φυτών 
φαίνεται να βρίσκο-
νται μαζί σε μια χω-
ματερή ιζημάτων ενώ 
οι υδρόβιοι οργανισμοί 
εντοπίζονται δίπλα-δίπλα 
με πλάσματα της ξηράς.

Ο οξύρρυγχος και το κουπιά 
(ψάρι) σε αυτό το απολιθωμένο μείγ-
μα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο. Διαθέ-
τουν μικρά σωματίδια κολλημένα στα 
βράγχια τους τα οποία προέρχονται 
από «λιωμένο βράχο» που εκτοξεύτηκε 
από την πρόσκρουση. Τα ψάρια φαίνε-
ται πως ανέπνευσαν τα σωματίδια αυτά 
και έτσι βρέθηκαν στα βράγχιά τους.

Ανακαλύφθηκε απολίθωμα δεινοσαύρου 
που συνδέεται με τον φονικό αστεροειδή

Μια μεγάλη διεθνής ομάδα 
περίπου 200 επιστημόνων -με-
ταξύ των οποίων και Έλληνες της 
διασποράς- δημιούργησε έναν 
διαχρονικό «χάρτη», τον πιο ολο-
κληρωμένο μέχρι σήμερα, που 
δείχνει τις σταδιακές αλλαγές 
που περνάει ο ανθρώπινος εγκέ-
φαλος στην πορεία της ζωής.

Ο «χάρτης», ο οποίος παρου-
σιάζει την αρχική ταχεία μεγέθυν-
ση του εγκεφάλου και μετά από 
μία ηλικία την αργή συρρίκνω-
σή του, καλύπτει όλη τη διαδρο-
μή του εγκεφάλου από την 15η 
εβδομάδα ενός εμβρύου μέσα 
στη μήτρα έως την ηλικία των 
100 ετών. Η δημιουργία του κα-
τέστη δυνατή χάρη στον συνδυα-
σμό σχεδόν 124.000 μαγνητικών 
τομογραφιών του εγκεφάλου 
από 101.457 ανθρώπους δια-
φόρων ηλικιών από έξι ηπείρους.

Αν και προς το παρόν το 
επίτευγμα με την ονομασία 
BrainChart δεν προορίζεται για 
κλινική χρήση, καθώς ο «άτλα-
ντας» χρειάζεται βελτίωση -μετα-
ξύ άλλων να γίνει «χαρτογράφη-
ση» περισσότερων εγκεφάλων 

εκτός Ευρώπης και ΗΠΑ- θεω-
ρείται ότι στην πορεία θα αποτε-
λέσει κλινικό εργαλείο ρουτίνας 
για τη διάγνωση διαφόρων πα-
θήσεων, ιδίως νευρολογικών και 
ψυχιατρικών.

Οι επιστήμονες θα έχουν πια 
στα χέρια τους μια σειρά από ση-
μεία αναφοράς ανάλογα με την 
ηλικία ενός ανθρώπου, με τον 
ίδιο τρόπο π.χ. που οι παιδίατροι 
χρησιμοποιούν την προτυποποι-
ημένη κλιμάκωση του ύψους ή 

του βάρους για να κρίνουν αν 
ένα παιδί εμφανίζει υστέρηση ή 
όχι στην ανάπτυξή του.

Μέχρι σήμερα δεν υπήρχε 
ανάλογο γράφημα που να απει-
κονίζει τις διαχρονικές αλλαγές 
στον ανθρώπινο εγκέφαλο σε 
όλη τη διάρκεια της ζωής από το 
έμβρυο έως τα βαθιά γηρατειά, 
αποτυπώνοντας πώς θα πρέπει 
να δείχνει ένας φυσιολογικός 
εγκέφαλος στα διάφορα στάδια.

Χαρτογραφήθηκε η εξέλιξη του εγκεφάλου 
στο πέρασμα του χρόνου

Τι απέγινε η «τρύπα του όζοντος»; 
Τι δείχνουν τα σημερινά στοιχεία

Science

H τρύπα του 
όζοντος εξακολουθεί 
να σχηματίζεται κάθε 
άνοιξη πάνω από την 

Ανταρκτική

«Το Project Kuiper θα παρέχει γρήγορη, προσιτή ευρυζωνικότητα 
σε δεκάδες εκατομμύρια πελάτες σε μη εξυπηρετούμενες και 

υποεξυπηρετούμενες κοινότητες σε όλο τον κόσμο.» 
Ντέιβ Λιμπ, ανώτερος αντιπρόεδρος της Amazon Devices & Services
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Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση 

θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν
Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες 

σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

ΑΣΤΗΡ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 
Λ. Δημοκρατίας 280  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 83000

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ALEXANDER
2ο χιλ. Αλεξ/πολης - Χιλής
Τηλέφωνο :  25510 89055

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΛΚΥΩΝ
Μουδανιών 1  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 23593

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΑΡΚ
Λ. Δημοκρατίας 458  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 28607

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 
Μαλγάρων 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551081455

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΩΚΕΑΝΙΣ  
Κ. Παλαιολόγου 20  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551028830

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΛΩΤΙΝΗ 
Αγ. Παρασκευής 1  •  Διχ/χο 
Τηλέφωνο :  2553023400

ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε  •  Αλευροβιομηχανία
Τ.Θ. 1104  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551026259

ΚΥΚΛΩΠΑΣ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ Α.Ε. 
11ο χλμ  Αλεξ/πολης - Μάκρης -  Τ.Θ. 
317 Τηλέφωνο : 2551071271

ΕΠΑΠ ΑΕ  •  Βιομηχανία Αναψυκτικών
Λεπτή Ορεστιάδος 
Τηλέφωνο : 25520 81180

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ
Παραγωγή Επεξεργασία Γάλακτος
Τ.Θ. 49   Διδ/χο •  Τηλέφωνο : 25530 20020

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Ε.
Εμπόριο Αεριούχων Ποτών
11ο χλμ  Αλεξ/πολης - Συνόρων
Τηλέφωνο : 2551051285

ΛΑΝΤΣΙΟΝ ΜΗΤ ΕΒΡΟΥ Α.Ε.
Βιομηχανία Αλλαντικών 
ΤΘ. 148  Β.Ι.Π.Ε. Άβαντος  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551081742-1

ΠΡΑΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Ν. Χιλή •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551039005

ΣΤΑΦΥΛΑΣ Β. & ΥΙΟΙ - ΓΩΝΙΑΔΗΣ Μ. ΟΕ
Λ. Δημοκρατίας 448  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 81230 & 61500

Καύσιμα

ΚΟΜΗΤΗΣ ΔΟΞΑΚΗΣ  
Θέρμανση - Κλιματισμός
Δ. Σολωμού 6  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551033133

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ GAS A.E.
Προμύθεια Φυσικού Αερίου
Λ. Κηφισίας  209  •  Μαρούσι
Τηλέφωνο :  2106141130

Φωτοβολταϊκά
Ενέργεια

Ακίνητα

ΧΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 
Κτηματομεσιτικό Γραφείο 
Ειρήνης 32  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  :  25510 38991

Ξενοδοχεία

ΘΡΑΚΗ ΠΑΛΛΑΣ 
4ο χιλ Αλεξ/πολης - Χιλής  •  Τ.Θ 19 
Τηλέφωνο : 25510 89100

ΚΑΦΈ ΜΠΑΡ "ΔΕΛΦΊΝΙ" 
1ο χλμ Αλεξ/πολης - Χιλής
Τηλέφωνο : 2551087200 

Καφέ
Εστίαση

ART GALLERY CAFE
Σκρα 4  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  :  2551081220

ΜΑΚΑΡΩΝΗΣ ΣΙΜΟΣ 
Λ. Δημοκρατίας 27   •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  : 2551034645

Μηχανές
Ποδήλατα

Γερανοί

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Πλ. Ελευθερίας 3  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 36645

Εμπόριο

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Α.Ε  •  Εμπόριο Εισαγωγές
6ο χλμ. Αλεξ/πολης  - Φερών
Τηλέφωνο : 25510 45250

ΑΦΟΙ ΑΥΓΙΔΗ Ο.Ε.Ε. 
Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 9  •  Διδ/χο  
Τηλέφωνο : 2553022489

ΚΑΝΤΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ  •  Εμπόριο 
Δίκαια Έβρου

ΘΥΓ. ΧΑΡ. ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εμπόριο Μεταχ. Αυτοκινήτων
3ο χλμ  Αλεξ/πολης  - Φερών
Τηλέφωνο : 2551026329

ΜΑΥΡΗΣ Α.Ε  •  Καλλυντικά - Ενδύματα
14ης ΜΑΙΟΥ 30 Β  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551023685

ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  •  Μεταξωτά
Βασ. Γεωργίου 199   •  Σουφλί  
Τηλέφωνο :  25540 22371

ΛΥΜΠΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Βιολογικά Προϊόντα
Αν. Θράκης 98  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :   25510 29716

ΑΦΟΙ ΡΙΖΟΓΛΟΥ Α.Ε  •  Σπούπερ Μάρκετ
Κων/πόλεως 173 • Ορεστιάδα
 Τηλέφωνο :   2552022993

ΣΑΛΓΚΑΜΗΣ Σ. & ΥΙΟΙ ΟΕΕ
Αρτοποιεία - Ζαχαροπλαστική  
Λ. Δημοκρατίας 49  •  Αλεξ/πλη
 Τηλέφωνο :   2551024825

Tρόφημα
Ποτά

ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Επεξεργασία Ξυλείας
Φυλάκιο  •  Κυπρίνος
Τηλέφωνο : 2552095493

Ξυλεία

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε 
Βιομηχανία Ξύλου
Σωκράτη Οικονόμου 34 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 89810

ΓΛΥΣΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών
Ανδρονίκου 66  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 84111

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης
Κωλλέτη 2    •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  : 25510 34604

''ΑΝΟΔΟΣ" ΠΡΑΣΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Φροντιστήριο  Μέσης Εκπαίδευσης
Ι. Καβύρη & Π. Φωτίου 75   •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  : 2551020660

"ΟΡΟΣΗΜΟ"  ΡΟΥΦΟΣ Ε & ΣΙΑ
Φροντιστήριο  Μέσης Εκπαίδευσης
Αν. Θράκης 52 & 14ης Μαΐου • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 23523

Φροντιστήρια

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ "ΕΞΕΛΙΞΗ"
Φροντιστήριο  Μέσης Εκπαίδευσης
Ι. Δραγούμη 32   •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  : 2551305123

ΤΣΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ 
Ι. Καβύρη 42   •  Αλεξ/πολη  
τηλ: 25510 22123

Ορθοπεδικά
Ιατρικά Είδη

POLYMEDICAL
Καραγκιοζίδης Β & Ξιωτίδης Β ΟΕ 
Λ. Δημοκρατίας 386   •  Αλεξ/πολη  
Τηλέφωνο :  25510 81914

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας
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16.30, 18:45,  22:00
��	/��
� - ����/�� 

08:00, 11:00 , 13.00, 
15.30, 17:30,  17:00 , 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: 08:15-12:15-21:45 
ΤΡΙΤΗ: 12:15 - 21:45
ΤΕΤΑΡΤΗ: 08:15 - 12:15 - 21:45
ΠΕΜΠΤΗ: 12:15 - 21:45
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 08:15 -12:55 - 21:45
ΣΑΒΒΑΤΟ: 12:15 - 21:45
ΚΥΡΙΑΚΗ: 12:55 - 21:45
����� - ��������������: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 06:35 - 10:35 - 20:10
ΤΡΙΤΗ: 10:35 -20:10
ΤΕΤΑΡΤΗ: 06:35 - 10:35 - 20:10 
ΠΕΜΠΤΗ: 10:35 - 20:10
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 06:35 -11:20 - 20:10

ΣΑΒΒΑΤΟ: 10:35 - 20:10
ΚΥΡΙΑΚΗ: 11:20 - 20:10

SKY EXPRESS
�������������� – �����:  

ΔΕΥΤΕΡΑ:  08:50 - 22:05
ΤΡΙΤΗ: 08:50 - 21:35 
ΤΕΤΑΡΤΗ:  08:50 - 22:05
ΠΕΜΠΤΗ:  08:50 - 21:35
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 08:50 -16:45 - 22:05
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:50 - 22:05
ΚΥΡΙΑΚΗ: 08:50 - 16:45 - 22:05
����� - ��������������: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 07:15 - 20:30
ΤΡΙΤΗ: 07:15 - 12:15
ΤΕΤΑΡΤΗ: 07:15 - 20:30
ΠΕΜΠΤΗ: 07:15 - 12:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:15 -15:10 - 20:30
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:15 - 20:30
ΚΥΡΙΑΚΗ: 07:15 - 15:10 - 20:30

�������������� - 	����

ΤΡΙΤΗ 13:40 - ΠΕΜΠΤΗ  13:40
	���� - ��������������

ΤΡΙΤΗ 19:30 -ΠΕΜΠΤΗ  19:30

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 Αθανασιάδου 14ης Μαΐου 53 
b2551026478
18:00-08:00 Ζηκίδου Κων. Παλαιολόγου 51 
(γωνία Κομνηνών) b2551035223
ΦΕΡΕΣ 
Ηλιάκη Βιζβύζη 7 & Μαζαράκη b2551029367

ΣΟΥΦΛΙ 
Αλατζιά Βασ. Γεωργίου 93 b2554023176 

ΔIΔYMOTEIXO
Τσεκούρα Ηρώ (πλατ. Ελευθερίας) 
b2553023466

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Αλβανούδη Νεραντζιά Κωνσταντινουπόλε-
ως 203 b2552022582

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

Αν θέλετε να μυρίζουν καθαριότητα και 
φρεσκάδα τα ρούχα σας και να μην αναδύε-
ται από την ντουλάπα σας μια μυρωδιά κλει-
σούρας τότε δεν έχετε παρά να δοκιμάσετε το 
παρακάτω κόλπο.

Το μόνο που θα χρειαστείτε σύμφωνα με 
το spirossoulis.com, είναι μερικά αρωματικά 
σαπούνια.

Κόψτε τα στη μέση και βάλτε από ένα μέσα 
σε κάθε ντουλάπα σας. Μπορείτε να κάνετε 
το ίδιο και με τα συρτάρια σας. Ιδανικά βάλτε 
το κάθε σαπούνι μέσα σε ένα κομμάτι τούλι ή 
σε ένα τούλινο σακουλάκι.

Tip: Κάτι που ίσως δεν γνωρίζετε είναι πως 
το πράσινο σαπούνι μπορεί να λειτουργήσει 
και ως τέλειο αντισκωρικό. Επομένως μια πο-

λύ ωραία ιδέα είναι να πάρετε μερικά πράσινα 
σαπούνια και στην ουσιά να κάνετε δύο δου-
λειές με ένα έξοδο.

Όταν έρθει η ώρα να μαζέψετε τα καλοκαι-
ρινά σας ρούχα βάλτε από ένα κομμάτι πράσι-
νου σαπουνιού μαζί με αυτά σε βαλίτσες ή και 
άλλους αποθηκευτικούς χώρους. Έτσι, δεν θα 
χρειαστεί να ξοδευτείτε αγοράζοντας ακριβά 
αντισκωρικά τα οποία πολλές φορές είναι και 
επιβλαβή για την υγεία.

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

Αντίπας, Αντύπας

MIA... ΕΞΥΝΠΗ ΓΝΩΜΗ

Παγκόσμια Ημέρα για την νόσο 
του Πάρκινσον

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Αγαπητέ Κριέ, σήμερα απολαμβάνεις 
το σεβασμό και τον θαυμασμό του 
κοινωνικού σου περίγυρου! Θα μπο-
ρέσεις να εκπληρώσεις φιλοδοξίες και 
επιθυμίες, βάζοντας γερές βάσεις σε 
θέματα που σε απασχολούν

ΤΑΥΡΟΣ
 Φίλε Ταύρε, σήμερα διεκδικείς να 
εκπληρώσεις επιθυμίες, στόχους και 
ανάγκες! Η συμπεριφορά σου στους 
γύρω σου, θα είναι άμεση και έντιμη, 
γεγονός που θα σε κάνει περιζήτητο 
και αγαπητό στους κοινωνικούς σου 
κύκλους! 

ΔΙΔΥΜΟΣ
Φίλε Δίδυμε, σήμερα παραδόξως, 
έχεις ανάγκη για στιγμές μοναξιάς 
και ενδοσκόπηση! Απέφυγε λοιπόν, 
έστω για σήμερα, να εκδηλώνεις τα 
συναισθήματα σου στους γύρω σου, 
όπως και τις επιθυμίες, τις ιδέες, τις 
σκέψεις και τις ανάγκες σου! 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
 Φίλε Καρκίνε, σήμερα είναι η κατάλ-
ληλη ημέρα, για να πλησιάσεις ξανά 
σημαντικά πρόσωπα για εσένα, που 
είχατε απομακρυνθεί για κάποιο λό-
γο, όπως επίσης και για να ενισχύσεις 
τον κοινωνικό σου κύκλο με νέες εν-
διαφέρουσες επαφές και γνωριμίες! 

ΛΕΩΝ
 Φίλε Λέοντα, σήμερα θα αισθανθείς 
ιδιαίτερα απαραίτητος για τους γύρω 
σου! Ο κοινωνικός σου περίγυρος, θε-
ωρεί τις συμβουλές, τις ιδέες και τις 
απόψεις σου, πολύτιμες και αποζη-
τούν την βοήθεια σου επανειλημμένα!

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Καλό Σαββατοκύριακο! Φίλε Παρθέ-
νε, η σημερινή ημέρα απαιτεί καλοπέ-
ραση και απολαύσεις! Η παθιασμένη 
σου παροντική προσωπικότητα, απο-
ζητά θάρρος και θέληση και θα δεις, 
πως θα έρθουν πολλές στιγμές δια-
σκέδασης!  

ΖΥΓΟΣ
Φίλε Ζυγέ, σήμερα θα ασχοληθείς 
πολύ με το σπίτι και την οικογένεια, 
κυρίως γιατί θα είσαι εσύ το άτομο 
που πρέπει να βρει λύσεις και να βελ-
τιώσει τις καταστάσεις! Αν δράσεις 
σωστά, θα βελτιωθούν σίγουρα οι 
συγκυρίες σε συγγενικές σχέσεις και 
σε θέματα οικιακά!

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Φίλε Σκορπιέ, σήμερα οι δράσεις σου, 
οι καταστάσεις, οι συγκυρίες και οι 
επαφές που θα ασχοληθείς, βασίζο-
νται κυρίως στην πνευματική σου πε-
ριέργεια, όπως και στις αξιοθαύμαστες 
πρωτοπόρες ιδέες σου, που επιθυμείς 
διακαώς να μοιραστείς! 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Φίλε Τοξότη, την σημερινή ημέρα 
θα πάρεις σίγουρα αυτό που αξί-
ζεις, αφού επιτέλους ανταμείβονται 
οι αγώνες και οι κόποι σου! Η ισχυ-
ρή σου ανάγκη για σιγουριά, σταθε-
ρότητα και ασφάλεια, εκπληρώνεται!

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Φίλε Αιγόκερε, με την Σελήνη σήμε-
ρα στον Καρκίνο, είναι απέναντι σου, 
γεγονός που σε κάνει πολύ ενεργό, 
στις διαπροσωπικές σου επαφές και 
συναναστροφές! Καταφέρνεις να εί-
σαι πιο αγαπητός και αποδεκτός κοι-
νωνικά από ποτέ!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αγαπητέ Υδροχόε, η ισχυρή σου διαί-
σθηση, αλλά και η αναπτυγμένη διο-
ρατικότητα σου, θα σου δώσουν πολ-
λές λύσεις που θες, σε θέματα που σε 
απασχολούν καιρό τώρα! 

ΙΧΘΥΕΣ
Φίλε Ιχθύ, οι φίλοι σου θα είναι δίπλα 
σου σήμερα και σου αποδεικνύουν με 
ποικίλους τρόπους την αγάπη και την 
αφοσίωση τους! Ετοιμάσου την σημε-
ρινή ημέρα, για κάποιες απρόσμενες, 
αλλά σίγουρα εποικοδομητικές αλλα-
γές στην καθημερινότητα σου!

Επέτειοι

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

στο:  6943032444

Ένα πανεύκολο κόλπο 
για να μυρίζει υπέροχα η 
ντουλάπα σας!

Ζητείται για συνεργασία ιδιώτης ή επιχεί-
ρηση που εκτελεί τακτικά το δρομολόγιο 
Αλεξανδρούπολη – Κομοτηνή, με σκοπό τον 
επιμερισμό εξόδων μετακίνησης.
Τηλέφωνα επικοινωνίας 6973 436062, 

25510 24222
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Η επόμενη μέρα της Θράκης και η 
ανάδειξη της περιοχής σε διεθνές εκ-
παιδευτικό κέντρο, σε ελκυστικό επεν-
δυτικό και τουριστικό προορισμό αλλά 
και σε εγγυητή ενεργειακής ασφάλει-
ας στην Ευρώπη, ήταν το βασικό θέ-
μα της συζήτησης «Thrace:Towards 
A New Investment Era», που διεξή-
χθη στο πλαίσιο του 7ου Οικονομικού 
Φόρουμ των Δελφών.

Η Elizabeth K. Lee, Γενική Πρόξε-
νος των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη επε-
σήμανε πως «είναι σημαντικό να ενι-
σχύσουμε την ανάπτυξη της Θράκης 
γιατί υπάρχει μεγάλη πολιτιστική δι-
αφορετικότητα και ποικιλομορφία. Το 
κλειδί για την αποκάλυψη του κρυμ-
μένου θησαυρού είναι η υποδομή. Θα 
πρέπει να βελτιωθούν οι μεταφορές. 
Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ου-
κρανία, εντάθηκαν οι συζητήσεις για 
τις στρατηγικές δυνατότητες του λι-
μανιού της Αλεξανδρούπολης για τη 
μεταφορά της ενέργειας. Το λιμάνι 
ως εμπορικός κόμβος μπορεί να λει-
τουργεί ως εναλλακτική δίοδος για 
το Βόσπορο».

Ο Ευριπίδης Στυλιανίδης, βουλευ-
τής νομού Ροδόπης με τη Νέα Δημο-
κρατία παρουσίασε το όραμα του για 
τη Θράκη αποκαλώντας την περιοχή 
United States of Thrace. «Στόχος 
μας είναι η μετεξέλιξη της Θράκης 
σε πρότυπο οικολογικής ανάπτυξης, 
διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο, σε εγ-
γυητή ενεργειακής ασφάλειας σε όλη 
την Ευρώπη» δήλωσε.

Ο Χριστόδουλος Τοψίδης, Πρόε-
δρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου 
Έβρου υπογράμμισε πως «υπάρχει 
μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης. Πρέπει 
να γίνει ένα μακρόπνοο σχέδιο δεκαε-
τίας. Θα πρέπει να γίνει ένα business 
plan που να έχει τους 17 στόχους της 
βιώσιμης ανάπτυξης».

Ο Γιάννης Ντάφος, νέος επιστήμο-
νας που επέστρεψε στη Θράκη αφό-
του ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο 
εξωτερικό υποστήριξε πως η Θρά-
κη θα μπορούσε να προσελκύσει νέα 
μυαλά εάν οι νέοι έπαυαν να έχουν 
τον «φόβο της αναξιοκρατίας, το φό-
βο μη ανεύρεσης καλά αμειβόμενης 
εργασίας και την υψηλή φορολογία. 

Αν όλα αυτά αλλάξουν σας διαβεβαιώ 
πως πολλοί νέοι θα είναι διατεθειμέ-
νοι να γυρίσουν. Θα ήθελα να τονί-
σω την ανάγκη να επενδύσουμε στην 
τοπική κοινωνία» κατέληξε ενώ εξέ-
φρασε την άποψη πως «η Θράκη βρί-
σκεται πλέον σε έναν αναβαθμισμένο 
ρόλο, σε πύλη εισόδου της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης χάρη στην αξιοποίηση 
του λιμένα της Αλεξανδρούπολης και 
τις μεγάλες επενδύσεις επιχειρήσεων 
στον τομέα της βιομηχανίας».

Τι λείπει από τη Θράκη για να απο-
τελέσει επενδυτικό προορισμό; Και 
γιατί η Θράκη αποτελεί ελκυστικό 

προορισμό; Ο Danilo Stojanovic, δι-
ευθυντής εργοστασίου της JTI στην 
Ξάνθη (ΣΕΚΑΠ), απάντησε αναφε-
ρόμενος στα ετικά και αρνητικά χα-
ρακτηριστικά της περιοχής «Είναι ένα 
σταυροδρόμι, μια πολλά υποσχόμενη 
περιοχή για επενδυτές. Υπάρχουν χώ-
ροι πολιτιστικής κληρονομιάς. Υπάρχει 
το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο. Υπάρχει 
το κλίμα. Τι θα μπορούσε να βελτιω-
θεί; Θα πρέπει να δοθούν περισσότε-
ρες ευκαιρίες στους νέους σπουδα-
στές για να μπορέσουν να μπουν στην 
αγορά και να έχουμε το brain gain. 
Θα πρέπει να ενισχυθούν οι υποδομές 

κυρίως στην Αλεξανδρούπολη, που 
είναι στην καρδιά της περιφέρειας. 
Δεν είναι τόσο καλό το σιδηροδρο-
μικό δίκτυο. Υπάρχουν ωστόσο δυο 
αεροδρόμια στην περιοχή».

«Είναι σημαντικό να ακουστεί η 
φωνή της Θράκης τόσο σε εθνικό, 
όσο και διεθνές ακροατήριο. Να προ-
βάλουμε τα πλεονεκτήματα και να 
αντιμετωπιστούν τα μειονεκτήματα» 
είπε ο Ιωάννης Κιρκινέζης Διευθυντής 
Ανάπτυξης της Hill International, ο 
οποίος συντόνισε τη συζήτηση.
makthes.gr

Ψήφος εμπιστοσύνης στη Θράκη 
στο φόρουμ των Δελφών

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΞΕΝΟΣ ΤΩΝ ΗΠΑ ΣΤΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ο ΚΡΥΜΜΕΝΟΣ 
ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ   

Τι είπε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Έβρου και 
ένας νέος επιστήμονας που επέστρεψε από το 
εξωτερικό

Έντονη παραφιλολογία 
αναπτύσσεται το τελευταίο δι-
άστημα στους κόλπους των 
δημάρχων όπου συζητείται το 
ενδεχόμενο χρονικής μετάθε-
σης των δημοτικών, και μαζί και 
των περιφερειακών εκλογών οι 
οποίες είναι προγραμματισμέ-
νες να γίνουν τον Οκτώβριο του 
2023. Σύμφωνα με αυτήν την 
εκδοχή η κυβέρνηση φέρεται 
να σκέφτεται να παρατείνει για 
μερικούς μήνες ακόμη τη θη-
τεία των σημερινών δημοτικών 
και περιφερειακών διοικήσεων 
ώστε οι αυτοδιοικητικές εκλογές 
να γίνουν ταυτόχρονα με τις ευ-
ρωεκλογές, τον Μάιο του 2024. 
Υπενθυμίζεται ότι κάτι τέτοιο, 
δηλαδή ταυτόχρονη διεξαγωγή 
αυτοδιοικητικών εκλογών και 
ευρωεκλογών είχε γίνει μία και 
μοναδική φορά, τον Μάιο του 
2014 όταν, με νόμο της κυβέρ-
νησης Γιώργου Παπανδρέου η 
θητεία των δημάρχων και των 
περιφερειαρχών ορίστηκε στην 
πενταετία.

Στη συνέχεια ήρθε η κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ η οποία επανέφερε 
την τετραετή θητεία και όρισε οι 

αυτοδιοικητικές εκλογές να γί-
νονται Οκτώβριο και η ανάληψη 
καθηκόντων των νέων διοική-
σεων να γίνεται την πρώτη του 
έτους. Η τελευταία νομοθετική 
παρέμβαση έγινε επί της σημερι-
νής κυβέρνησης η οποία προέβη 
σε δύο αλλαγές: επανέφερε το 
πλειοψηφικό σύστημα με εκλο-
γή δημάρχων και περιφερειαρ-
χών, ακόμη και με 43% από την 
πρώτη Κυριακή, καταργώντας 
την απλή αναλογική που είχε 
καθιερώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, επανέφε-
ρε και την πενταετή θητεία, δι-
ατηρώντας το χρόνο των εκλο-
γών τον μήνα Οκτώβριο, αλλά 
κάθε πέντε και όχι κάθε τέσσε-
ρα χρόνια.

Σύμφωνα με την έρπουσα 
παραφιλολογία η οποία κυκλο-
φόρησε για πρώτη φορά στα 
πηγαδάκια του συνεδρίου της 
Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελ-
λάδας, τον περασμένο Οκτώ-
βριο στη Θεσσαλονίκη, η κυ-
βέρνηση φέρεται να ετοιμάζει 
νομοθετική διάταξη για διεξα-
γωγή των αυτοδιοκητικών εκλο-
γών, μαζί με τις ευρωεκλογές. 
Για να συμβεί όμως αυτό, θα 
πρέπει η θητεία των σημερινών 
δημοτικών και περιφερειακών 
διοικήσεων να παραταθεί για 
οκτώ μήνες, έως και τον Αύ-

γουστο του 2024, καθώς οι νέ-
ες διοικήσεις θα εκλεγούν τέλη 
Μαΐου, αρχές Ιουνίου 2024 και 
θα αναλάβουν καθήκοντα την 
1η Σεπτεμβρίου, όπως είχε γί-
νει και με τις σημερινές.

Διαφωνεί η ΚΕΔΕ
Το ενδεχόμενο αυτό απορ-

ρίπτει κατηγορηματικά ο πρόε-
δρος της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Πα-
παστεργίου. Μιλώντας στην 
Voria.gr ο δήμαρχος Τρικκαίων 
αναφέρει ότι «πράγματι, ακούω 
κι εγώ αυτές τις φήμες, αλλά 
απορώ γιατί κυκλοφορούν. Για 
να συμβεί κάτι τέτοιο θα πρέπει 
να υπάρχει λόγος ‘ανωτέρας βί-
ας’. Κάτι τέτοιο όμως δεν υπάρ-
χει. Επίσης σε περίπτωση μετά-
θεσης των εκλογών εγείρονται 
και ζητήματα αντισυνταγματικό-
τητας». Σύμφωνα με τον κ. Πα-
παστεργίου, ούτε η κυβέρνηση, 
εξ όσων γνωρίζει, σκέφτεται κά-
τι τέτοιο «και πάντως, σίγουρα 
δεν το έχει ζητήσει η ΚΕΔΕ και 
ούτε συμφωνεί με κάτι τέτοιο».

Κατηγορηματικά αντίθετος 
δηλώνει και ο α’ αντιπρόεδρος 
της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζο-
γλου. Όπως εξήγησε ο δήμαρ-
χος Αμπελοκήπων Μενεμένης, 
«κάτι τέτοιο είναι ευθέως αντι-
συνταγματικό καθώς προϋποθέ-

τει σημαντική παράταση των ση-
μερινών διοικήσεων κατά οκτώ 
μήνες. Το 2014 είχε αλλάξει η 
θητεία των δημοτικών και πε-
ριφερειακών διοικήσεων που 
είχαν εκλεγεί το 2010, ώστε οι 
εκλογές να συμπέσουν με τις ευ-
ρωεκλογές, αλλά η θητεία τους 
είχε συρρικνωθεί κατά τέσσερις 
μήνες. Άλλο η μείωση της θη-
τείας, όπως είχε γίνει τότε και 
άλλο η αύξηση».

Ο δήμαρχος Νεάπολης Συκε-
ών Σίμος Δανιηλίδης ήταν από 
αυτούς που υποστήριζαν η θη-
τεία των δημοτικών διοικήσεων 
να είναι πενταετής καθώς επί-
σης και οι εκλογές να γίνονται 
μαζί με τις ευρωεκλογές. «Όμως 
στο θέμα της παράτασης της 
θητείας των σημερινών διοική-
σεων δεν θέλω να μιλήσω γιατί 
θα πουν κάποιοι ότι τυχόν πα-
ράταση εξυπηρετεί τους σημε-
ρινούς δημάρχους καθώς τους 
διασφαλίζει οκτώ μήνες επιπλέ-
ον θητεία. Εγώ δεν έχω ανάγκη 
από κάτι τέτοιο».

Εν αναμονή του ΣτΕ
Κύκλοι του υπουργείου Εσω-

τερικών δήλωσαν πάντως ότι 
«δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμε-
νο μετάθεσης των εκλογών. Θα 
γίνουν κανονικά τον Οκτώβριο 

του 2023 όπως είναι προγραμ-
ματισμένο». Εκείνο που απασχο-
λεί περισσότερο το υπουργείο 
είναι η πρόσφατη απόφαση του 
Γ’ Τμήματος του Συμβουλίου της 
Επικρατείας (ΣτΕ) το οποίο έκρι-
νε ότι η μεταφορά αρμοδιοτή-
των από τα δημοτικά συμβού-
λια στις Οικονομικές Επιτροπές 
και στις Επιτροπές Ποιότητας 
Ζωής και η συγκρότηση των 
επιτροπών αυτών με πλειοψη-
φίες 3/5 υπέρ των παρατάξε-
ων των δημάρχων, καθώς επί-
σης και ο τρόπος συγκρότησης 
των διοικητικών συμβουλίων 
νομικών προσώπων των δή-
μων (Δημοτικές Επιχειρήσεις 
Ύδρευσης-Άρδευσης κ.λπ.), εί-
ναι αντισυνταγματικές. Ωστόσο, 
η υπόθεση, λόγω της μείζονος 
σημασίας της, παραπέμφθηκε 
για οριστική κρίση στην Ολο-
μέλεια του ΣτΕ.

Οι υπό κρίση αλλαγές επήλ-
θαν το καλοκαίρι του 2019 με 
δύο νόμους Θεοδωρικάκου 
(4623/2019 και 4625/2019) 
οι οποίοι ψηφίστηκαν πριν από 
την ανάληψη των καθηκόντων 
από τις νέες διοικήσεις, την 1η 
Σεπτεμβρίου 2019. Σε περίπτω-
ση που η κρίση του Γ’ Τμήματος 
υιοθετηθεί και από την Ολομέ-
λεια του ΣτΕ τότε ενδέχεται να 

ανοίξει ένας τεράστιος κύκλος 
προσφυγών στη δικαιοσύνη, σε 
βάρος των αποφάσεων τις οποί-
ες έλαβαν οι Οικονομικές Επι-
τροπές και οι Επιτροπές Ποιό-
τητας Ζωής σε 231 δήμους από 
τους συνολικά 332, που εξέλε-
ξαν μειοψηφικές διοικήσεις κα-
τά τον δεύτερο γύρο των εκλο-
γών του 2019.

Πάντως, κύκλοι του υπουρ-
γείου Εσωτερικών σημειώνουν 
ότι όσες αποφάσεις έχουν λη-
φθεί διατηρούν το τεκμήριο νο-
μιμότητας. Εξηγούν ότι κατά την 
πάγια νομολογία, ο μη νόμιμος 
χαρακτήρας συγκρότησης ενός 
οργάνου, όπως εν προκειμένω 
οι επιτροπές, δεν αποτελεί κατά 
κανόνα λόγο ακυρότητας των 
πράξεών τους. Ωστόσο, ακόμη 
και εάν συμβαίνει κάτι τέτοιο, 
όσον αφορά τις ήδη ληφθείσες 
αποφάσεις, αναμένεται να προ-
κληθεί τεράστια αναστάτωση 
στη λειτουργία των δήμων, για 
το διάστημα που απομένει έως 
το τέλος της τρέχουσας δημο-
τικής περιόδου, εφόσον βεβαί-
ως η απόφαση της Ολομέλειας 
είναι παρόμοια με αυτήν του Γ’ 
Τμήματος και ληφθεί πριν από 
τη λήξη της τρέχουσας δημοτι-
κής περιόδου.
voria.gr

Σενάριο για μετάθεση των αυτοδιοικητικών 
εκλογών τον Μάιο του 2024
Αγωνία για την 
απόφαση του ΣτΕ
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