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Η Κομοτηνή προχωρά το έργο 
σύγχρονης καλαίσθητης Δημοτικής 

αγοράς

Την ίδια στιγμή, η Αλεξανδρούπολη διαθέτει τις αποθήκες της ΚΥΔΕΠ που 
μπορούν να αξιοποιηθούν προς αυτή τη κατεύθυνση
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Επίσκεψη αρχηγού 
ΓΕΕΘΑ στον Έβρο

 «Δεν θα αφήσουμε να χαθεί 
ούτε μία σπιθαμή ελληνικής 

γης» δήλωσε
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«Ανατολική 
Μακεδονία και Θράκη, 

μια αγκαλιά γεμάτη 
Ελλάδα»

 Το νέο πρόγραμμα προβολής 
του τουριστικού προϊόντος της 

περιφέρειάς μας
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«Ο ανθρώπινος πόνος μπορεί να 
μετουσιωθεί σε τέχνη»

Συνέντευξη με την Ελενη Ζαχαρά, συγγραφέα 
της συλλογής διηγημάτων «Τσιρότο»

� 8

Εντυπωσιακά ευρήματα έφερε Εντυπωσιακά ευρήματα έφερε 
στο φως ανασκαφή στους στο φως ανασκαφή στους 
Φιλίππους Φιλίππους 

Συναγερμός στη Βουλγαρία: Συναγερμός στη Βουλγαρία: 
Σε κατάσταση έκτακτης Σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης τα σύνορα ανάγκης τα σύνορα 

Νέα σχολική χρονιά με κενά, 
μαθήματα σε πυλωτές και 

υπερπλήρη τμήματα 
Τη ζοφερή πραγματικότητα που επικρατεί σε 

πολλές περιπτώσεις στην εκπαίδευση περιγράφει η 
Ομοσπονδία Γονέων Μαθητών ΑΜΘ για την έναρξη 

της νέας σχολικής χρονιάς.
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Ξεχωριστή εμπειρία το 
τριήμερο εκδηλώσεων 

«Αμπελομαγειρέματα» στο Σουφλί 
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Λιμάνι Αλεξανδρούπολης: 
Τα επόμενα βήματα που 
θα καθορίσουν το νέο 
«αφεντικό»

● Όπως αναμενόταν, προσφορές κατέθεσαν δύο όμιλοι Αμερικανικών, κυρίως,  συμφερόντων. 

● Πού οφείλεται η αποχώρηση των άλλων δύο υποψηφίων σχημάτων 

●  Χατζημιχαήλ: Ταχύτερες από εδώ και πέρα οι διαδικασίες
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
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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

ΓΕΓΟΝΟΤΑ

1815
Ιδρύεται η «Ιερά Συμμαχία» μετα-
ξύ Πρωσίας, Ρωσίας και Αυστρίας, 
που θα βάλει πολλά εμπόδια στην 
Ελληνική Επανάσταση.

1916
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος σχη-
ματίζει στη Θεσσαλονίκη με το 
στρατηγό Δαγκλή και το ναύαρχο 
Κουντουριώτη (Επαναστατική Τρι-
ανδρία) την Κυβέρνηση Εθνικής 
Αμύνης, η οποία διακηρύσσει την 
επιθυμία της για έξοδο της Ελλά-
δας στον πόλεμο στο πλευρό των 
δυνάμεων της Αντάντ.

1980
Βόμβα εκρήγνυται κατά τη διάρ-
κεια της μεγάλης γιορτής μπύρας 
«Οκτόμπερφεστ» στο Μόναχο, με 
αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή 
τους 13 άνθρωποι και να τραυμα-
τισθούν 211. Ένα από τα θύματα 
είναι και ο δράστης της επίθεσης, 
ο 21χρονος φοιτητής Γκούντολφ 
Κέλερ, γνωστός για το ακροδεξιό 
του παρελθόν.

1989
Η τρομοκρατική οργάνωση «17 
Νοέμβρη» δολοφονεί στο Κολω-
νάκι τον βουλευτή της Νέας Δη-
μοκρατίας Παύλο Μπακογιάννη.

1997
Περισσότεροι από 50.000 άν-
θρωποι από την Ελλάδα και το 
εξωτερικό παρακολουθούν τη συ-
ναυλία των U2 στη Θεσσαλονίκη, 
στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για 
την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της 
Ευρώπης.

2000
Το επιβατηγό πλοίο «Εξπρές Σα-
μίνα» βυθίζεται στ’ ανοιχτά της 
Πάρου, με συνέπεια να χάσουν 
τη ζωή τους 80 άτομα.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

1945
Μπράιαν Φέρι, άγγλος ρόκερ, 
μέλος του συγκροτήματος Roxy 
Music.

ΘΑΝΑΤΟΙ

2008
Πολ Νιούμαν, αμερικανός ηθοποι-
ός, βραβευμένος με Όσκαρ (1986) 
για την ταινία «Το χρώμα του χρή-
ματος». (Γεν. 26/1/1925)

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα

Προεκλογικά έργα, διαχρονική εγκατάλειψη 

στην Άβαντος

26
ΣΕΠ
2013

Με επιφύλαξη και ενδοιασμούς υποδέχθηκαν 
στη γειτονιά των μουσουλμάνων στην Άβαντος 
την είδηση περί δημιουργίας υποδομών στην πε-
ριοχή, 8 μήνες πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές. 
«Ο Δήμος δεν ασχολήθηκε με τη γειτονιά μας τό-
σο καιρό», λένε με παράπονο και μάς δείχνουν τα 
σκουπίδια μπροστά στην πόρτα τους, τις λάσπες, 
τις λακκούβες, την εγκατάλειψη που βιώνουν εδώ 
και χρόνια, παρά τις υποσχέσεις και τις εξαγγελίες

Αδιαμφισβήτητα, τα έργα που περιλαμβάνονται 
στον σχεδιασμό του Δήμου, είναι άκρως απαραί-
τητα και θα έπρεπε να είχαν υλοποιηθεί εδώ και 
χρόνια. Αυτό αναγνωρίζουν και οι κάτοικοι στο 
τέρμα της οδού Άβαντος. Ωστόσο, εκφράζουν τον 
προβληματισμό τους για τη χρονική συγκυρία, 
συνδέοντας τις εξαγγελίες με τις εκλογές του Μαΐ-
ου. Άλλωστε, το έχουν ξαναδεί το έργο, όπως λένε.

Ο καιρός σήμερα
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Ανατολή - 07:08
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Απομακρύνθηκαν από τις παραλίες της Αλεξανδρούπολης οι ξύλινοι διάδρομοι, τα συστήματα 
αυτόνομης πρόσβασης «Seatrak», οι διάδρομοι καθοδήγησης ατόμων με προβλήματα όρασης και 
όλος ο βοηθητικός εξοπλισμός, wc ΑΜΕΑ - κάδοι απορριμμάτων κ.α. 
Όλο το υλικό συγκεντρώθηκε, συντηρήθηκε και αποθηκεύτηκε με σκοπό να είναι έτοιμο να χρη-
σιμοποιηθεί το επόμενο καλοκαίρι, όπως ενημερώνει ο πρόεδρος της Κοινότητας Αλεξανδρούπο-
λης Γιάννης Ναϊτίδης.  

Με όλες τις αρμοδιότητες με-
ταβιβασμένες στις ελεγχόμενες 
από την διοίκηση Επιτροπές, στο 
Περιφερειακό Συμβούλιο εισέρ-
χονται όσα θέματα περισσεύουν 
ή όσα θέματα δεν πρόλαβαν ή 
δεν σκέφτηκαν να μεταβιβάσουν 
στις Επιτροπές. Η σκοπούμενη 
υποβάθμιση του ΠΣ σηματοδο-
τεί την υποβάθμιση του θεσμού 
της περιφερειακης αυτοδιοικη-
σης και της λαϊκής εντολής. 

K.  ΚΑΤΣΙΜΙΓΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΜΘ

Είπαν

Dεν κολλάμε στο θέμα της στέγασης 
του τμήματος ψυχολογίας. Υπάρχουν 
τμήματα του Πανεπιστημίου στην Κο-
μοτηνή που λειτουργούν σε προκάτ 
κατασκευές.... Όταν εμείς δίνουμε ένα 
σχολείο που καλύπτει όλες τις προϋ-
ποθέσεις και κανείς από τους εμπλε-
κόμενους δεν έφερε αντίρρηση σ’ αυ-
τό, δεν μπορούμε να λέμε ότι υπάρχει 
πρόβλημα στέγασης. (radioevros.gr)

Ρ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
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Μικρογνωμικά

Ελεύθερος με εγ-
γύηση, περιοριστικούς 
όρους και την υποχρέ-
ωση να εμφανίζεται 
στο αστυνομικό τμήμα 
της περιοχής του, αφέ-
θηκε μετά την απολο-
γία του στον ανακριτή 
Ορεστιάδας ο 48χρο-
νος που κατηγορείται 
για αποπλάνηση και 
κατάχρηση ανηλίκου, 
ασέλγεια και αιμομιξία, 
σε βάρος της 13χρο-
νης κόρης του. Η δικά-
σιμος της υπόθεσης θα 
οριστεί προσεχώς. Υπενθυμίζεται ότι ο 
48χρονος συνελήφθη σε τυχαίο έλεγχο 
στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης καθώς 
σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα βί-

αιης προσαγωγής που είχε εκδώσει ο 
ανακριτής Ορεστιάδας από τον περα-
σμένο Ιούλιο, μετά από σε βάρος του 
καταγγελίες.
ΕΡΤ Ορεστιάδας

Ελεύθερος ο 48χρονος 

Στο παρασκήνιο  

ΙΕΚ Τουρισμού Θράκης
Υπογράφηκε με πρωτοβουλία της υφυ-

πουργού Τουρισμού (αρμόδιας για Θέματα 
Τουριστικής Εκπαίδευσης και Ειδικών Μορ-
φών Τουρισμού), Σοφίας Ζαχαράκη, η κοινή 
υπουργική απόφαση για τη μετατροπή των 
Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα-
τάρτισης (ΔΙΕΚ) αρμοδιότητας υπουργείου 
Τουρισμού, σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής 
Κατάρτισης Τουρισμού του ν. 4763/2020.

Με την απόφαση αυτή, η οποία εντάσ-
σεται στο ευρύτερο πλαίσιο των πολιτικών 
που έχουν αναληφθεί όλο το προηγούμενο 
διάστημα για την ενίσχυση της τουριστική 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτι-
σης, επανιδρύονται τα δημόσια ΙΕΚ Του-
ρισμού σε περιφερειακό επίπεδο και ενι-
σχύεται ο υπερτοπικός χαρακτήρας των 

σχολών. Στα νέα δημόσια Ι.Ε.Κ Τουρισμού, 
που υπάγονται στο υπουργείο Τουρισμού 
είναι και το ΙΕΚ Τουρισμού Θράκης (με έδρα 
την Αλεξανδρούπολη), όπως μας ενημερώ-
νει η ΔΕΕΠ Έβρου της ΝΔ.

Κ.Η. 

Μία κούραση γενικώς
O εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινή-

ματος Αλλαγής, Δημήτρης Μάντζος αντέ-
κρουσε την εκτίμηση και τα ευρήματα των 
δημοσκοπήσεων σύμφωνα με τα οποία η 
υπόθεση των υποκλοπών έχει κουράσει. 
Μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα», στη τη-
λεόραση του Σκάι, ο κ. Μάντζος διερωτή-
θη «τι πρέπει να συζητήσουμε που να μην 
κουράζει το Μέγαρο Μαξίμου; Αν κουράζει 
το ΠΑΣΟΚ και η υπόθεση των υποκλοπών, 

Στην τελική ευθεία εισέρχεται πλέον 
η διαδικασία πώλησης του πλειοψηφι-
κού πακέτου του Λιμένα της Αλεξαν-
δρούπολης, καθώς δύο σχήματα κατέ-
θεσαν δεσμευτικές προσφορές στις 22 
Σεπτεμβρίου, με την οικογένεια Κοπε-
λούζου τελικά να μην περιλαμβάνεται 
σε αυτές.  Πρέπει να σημειωθεί ότι η δι-
αδικασία είχε λάβει αναβολή με άνωθεν 
παρεμβάσεις, με την 
Black Summit να 
διαμαρτύρεται. Στο 
μεταξύ μεσολάβη-
σαν διαβουλεύσεις 
και επισκέψεις κο-
ρυφαίων εγχώριων 
και διεθνών παρα-
γόντων στην Αλε-
ξανδρούπολη και 
την Αθήνα. Στο ίδιο 
πλαίσιο -των παρα-
σκηνιακών διεργα-
σιών- φαίνεται ότι 
περιλαμβάνεται και 
η διαρροή σχεδίου 
αναβάθμιση του Λι-

μένα της Αλεξανδρούπολης από διαμε-
τακομιστική βάση σε “Σούδα 2”, project 
η υλοποίηση του οποίου προϋποθέτει 
εργασίες δεκάδων εκατομμυρίων και 
υποβάθμιση του έργου χρήσης του Λι-
μανιού και ως εμπορικού και επιβατι-
κού σταθμού.
crisismonitor.gr

υποθέτω, κουράζει εξίσου και η έκθεση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαί-
ου και σας κουράζει και το Δελτίο Τύπου 
της Διεθνούς Διαφάνειας». 

Συμπλήρωσε μάλιστα αν «"κούρασε" η 
Δημοκρατία, τότε "κούρασε" να μας ακούτε 
από το Γενάρη να μιλάμε για πλαφόν στη 
λιανική τιμή στο ηλεκτρικό ρεύμα, "κούρα-
σε" να υποστηρίζουμε την εθνική πατριω-
τική γραμμή στην εξωτερική πολιτική της 
χώρας, κούρασε το ΠΑΣΟΚ». Με δηκτικό 
τρόπο αναρωτήθηκε αν πρέπει να συζητή-
σει «για το ταξί στη Νέα Υόρκη και το πόσο 
όμορφα περνάει τις διαβάσεις ο Έλληνας 
Πρωθυπουργός»…! 

Κ.Η.

Υπαναχώρηση
Φρένο στην Πανεπιστημιακή Αστυνομία. 

Μετά από σύσκεψη της ΕΛΑΣ με τις πρυτα-
νικές αρχές τεσσάρων ΑΕΙ κρίθηκε ότι δεν 
θα συνεχιστούν οι περιπολίες. Σύμφωνα 
με πληροφορίες της Voria.gr, οι περιπολί-
ες της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας εντός 
του ΑΠΘ, του ΕΚΠΑ, του ΕΜΠ και του Οι-
κονομικού Πανεπιστημίου ανεστάλησαν 
προσωρινά, καθώς ακόμη τα Πανεπιστήμια 
δεν έχουν ολοκληρώσει τα προαπαιτούμενα 
ασφαλείας. Αυτή είναι τουλάχιστον η επί-
σημη εξήγηση…

Κ.Η. 
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Για μία πολύ δύσκολη σχο-
λική χρονιά που άρχισε πριν 
λίγες ήμερες και που χαρακτη-
ρίζεται τόσο από την εκτόξευ-
ση των τιμών σε σχολικά εί-
δη και δίδακτρα, όσο και από 
τις ελλείψεις σε σχολικά κτί-
ρια και κενά εκπαιδευτικών κά-
νει λόγο σε ανακοίνωσή της η 
Ομοσπονδία Γονέων και Κηδε-
μόνων Μαθητών Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης.

«Η Ομοσπονδία Γονέων και 
Κηδεμόνων Μαθητών Ανατολι-
κής Μακεδονίας - Θράκης εύ-
χεται ολόψυχα σε όλους τους 
μαθητές και τους εκπαιδευτι-
κούς μας, σε όλους τους γονείς 
καλή και δημιουργική σχολική 
χρονιά. Ιδιαίτερα για τα παι-
διά στις πρώτες τάξεις όλων 
των βαθμίδων, ευχόμαστε να 
έχουν μια υπέροχη και ευχά-
ριστη διαδρομή.

Η πρώτη μέρα του σχολείου 
ήταν πραγματικά μέρα χαράς 
για τους μαθητές που βρέθη-
καν ξανά όλοι μαζί στις αυλές, 
για τους εκπαιδευτικούς που 
συνάντησαν ξανά τα «παιδιά» 
τους, αλλά και για εμάς τους 
γονείς που με περηφάνια αντι-
κρίζαμε τα χαμόγελα των παι-
διών μας. Γιατί η αλήθεια είναι 
ότι χάρη στις θυσίες και τους 
κόπους των γονιών, στο φι-
λότιμο των εκπαιδευτικών και 
στην τιτάνια προσπάθεια των 
μαθητών κρατιέται όρθια η εκ-
παιδευτική διαδικασία. Και αυ-
τές οι κοινές αγωνίες μάς γεμί-

ζουν με αισιοδοξία και δύναμη 
μπροστά στα σύνθετα εμπόδια 
που στέκονται κάθε φορά στον 
δρόμο μας.

Όπως το γεγονός ότι δεν 
έχει βγει ακόμα ο μήνας και 
ήδη ο μισθός έχει εξανεμιστεί 
σε εγγραφές και δίδακτρα για 
τα φροντιστήρια και μελετητή-
ρια, εγγραφές και δίδακτρα για 
το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο, το 
χορό, τις καινούργιες τσάντες 
και κασετίνες, τα αθλητικά πα-
πούτσια και τα μπουφάν. Και 
σφίξαμε τα δόντια μόλις αντι-
κρίσαμε τη “λίστα”, γιατί οι τι-
μές στα σχολικά είδη φέτος 
έχουν εκτοξευθεί.

Δίπλα στην ακρίβεια που θε-
ρίζει τις οικογένειες, διαπιστώ-
νουμε ότι τα σχολεία άνοιξαν 
για άλλη μια χρονιά με κενές 
θέσεις δασκάλων, καθηγητών, 
παράλληλης στήριξης, τμημά-
των ένταξης. Ότι πολλά σχο-
λεία έμειναν ασυντήρητα (Θά-
σος), ότι δεν δημιουργήθηκαν 
νέα σχολικά κτίρια, με αποτέλε-
σμα η ενοικίαση πυλωτών και 
καταστημάτων (Αλεξανδρού-
πολη), τα ακατάλληλα κτίρια 
(Δράμα), οι συστεγάσεις σχο-
λείων (Ξάνθη, Καβάλα) να συ-
νεχίζονται και να προστίθενται 
και οι συγχωνεύσεις τμημάτων, 
τα υπερπλήρη τμήματα (Δρά-
μα, Αλεξανδρούπολη).

Ανησυχία φέτος υπάρχει για 
τη θέρμανση στα σχολεία με 
τις απαράδεκτες οδηγίες για 
ορισμό «διοικητικού υπευθύ-

νου για εξοικονόμηση ενέρ-
γειας» σε κάθε σχολείο, που 
δείχνει πού το πάνε, τι έρχεται 
το χειμώνα. Μαζί με την κατά-
σταση με την Covid-19 (που 
επί της ουσίας τα πρωτόκολλα 
του ΥΠΑΙΘ καλούν τους μαθη-
τές να επιστρέφουν στις τάξεις 
ακόμα και με θετικό τεστ), την 
γρίπη, το άνοιξε - κλείσε των 
παραθύρων για αερισμό, την 
ενδεχόμενη ελλιπή θέρμανση, 
γεμίζουν ανησυχία γονείς και 
εκπαιδευτικούς.

Για όλα αυτά, πρέπει να συ-
νεργαστούμε μέσα από τους 
Συλλόγους Γονέων των σχο-
λείων μας και τις Ενώσεις Γο-
νέων των Δήμων μας, ώστε 
να απαιτήσουμε το αυτονό-
ητο δικαίωμα για τα παιδιά 
μας. Το δικαίωμα για σύγχρο-
νη, ολόπλευρη, ενιαία δημόσια 
και αποκλειστικά δωρεάν μόρ-
φωση σε σύγχρονα, ασφαλή 
και ευχάριστα κτίρια». 

Οι διεκδικήσεις 
«Ως Ομοσπονδία Γονέων 

Μαθητών ΑΜ-Θ προτάσσου-
με και για τη φετινή χρονιά τις 
διεκδικήσεις μας στο Υπουρ-
γείο Παιδείας, την Περιφέρεια 
ΑΜ-Θ και τους Δήμους για:

• Αύξηση στη χρηματοδό-
τηση των Σχολικών Επιτρο-
πών ώστε να αντιμετωπιστεί 
το αυξημένο κόστος λειτουρ-
γίας των σχολείων (θέρμαν-
ση, ρεύμα, ΔΕΚΟ, υλικοτεχνι-
κή υποδομή). Καμιά οικονομική 
επιβάρυνση των γονιών για τη 
λειτουργία των σχολείων.

• Κατάργηση ΦΠΑ στους 
λογαριασμούς των σχολείων 
που επιβαρύνει ακόμα περισ-
σότερο τη λειτουργία τους και 
στερεί πόρους από τις υλικο-
τεχνικές υποδομές.

• Κατάργηση του ΦΠΑ στα 
σχολικά είδη.

• Διεύρυνση του προγράμ-
ματος των σχολικών γευμάτων 
σε όλους τους Δήμους της πε-
ριοχής μας και σε όλες τις βαθ-
μίδες της εκπαίδευσης.

• Εξασφάλιση της δωρε-
άν μεταφοράς των μαθητών 
στο σχολείο με ευθύνη των 
Περιφερειών. Ειδική μέριμνα 
για τους μαθητές λυκείου της 
Ξάνθης που διανύουν 3 και 4 
χλμ καθημερινά από και προς 
τα σχολεία τους, μιας και δεν 
προβλέπεται σχολικό λεωφο-
ρείο για αποστάσεις κάτω των 
5 χλμ.

• Μαζικούς διορισμούς μό-

νιμων εκπαιδευτικών. Άμεση 
κάλυψη των κενών, για να μην 
φτάσουμε πάλι μέχρι το Δεκέμ-
βρη - Γενάρη να περιμένουν 
τα παιδιά τους εκπαιδευτικούς 
τους.

• Εξασφάλιση μόνιμου προ-
σωπικού καθαριότητας πλή-
ρους εργασίας σε κάθε σχο-
λείο. Εξασφάλιση όλου του 
απαραίτητου βοηθητικού προ-
σωπικού (φύλακες, σχολικοί 
τροχονόμοι, τραπεζοκόμοι, κ.α).

• Κανένα σχολείο χωρίς 
σχολικό ιατρό και νοσηλευτή, 
χωρίς σχολικό ψυχολόγο και 
κοινωνικό λειτουργό. Δημιουρ-
γία σχολιατρικής υπηρεσίας.

• Κανένα μαθητή χωρίς κά-
λυψη παράλληλης στήριξης.

• Πρόγραμμα ενισχυτικής δι-
δασκαλίας σε όλα τα σχολεία.

• Μόνιμο δάσκαλο σε κάθε 
ολοήμερο τμήμα για την εξα-
σφάλιση της σταθερής παιδα-
γωγικής σχέσης και μελέτης 
των μαθητών.

• Δωρεάν προγράμματα 
αθλητικής και πολιτιστικής 
δράσης στα σχολεία τις απο-
γευματινές ώρες.

• Κεντρικό πανελλαδικό σχέ-
διο για ανέγερση σύγχρονων 
νέων σχολείων. Αραίωση των 

μαθητών στα τμήματα (έως 15 
μαθητές ανά τμήμα).

• Κατάργηση της Τράπεζας 
Θεμάτων και της Ελάχιστης 
Βάσης Εισαγωγής.

• Μαζικά δωρεάν επανα-
λαμβανόμενα test για τον 
covid στη σχολική κοινότητα 
με ευθύνη του ΕΟΔΥ και του 
κράτους. Καμία επιβάρυνση 
των γονιών για την υγεία των 
παιδιών μας.

Τα αιτήματά μας αυτά είναι 
αυτονόητα το 2022! Είναι αι-
τήματα που διασφαλίζουν, ότι 
τα παιδιά μας θα περνούν τη 
μισή τους ζωή σε ένα περιβάλ-
λον αξιοπρεπές κι ευχάριστο, 
ότι τα παιδιά μας θα έχουν όλα 
ίσες ευκαιρίες στη μόρφωση.

Διεκδικούμε και αγωνιζό-
μαστε μαζί με τους εκπαιδευ-
τικούς και τους μαθητές, για 
το σχολείο των πραγματικών 
αναγκών. Μαζικοποιούμε τους 
Συλλόγους Γονέων. Ειδικά φέ-
τος που είναι χρονιά αρχαιρεσι-
ών σε όλους τους Συλλόγους 
Γονέων κάνουμε ακόμα πιο 
ισχυρή τη δύναμη που έχου-
με εμείς οι γονείς για τα όνει-
ρα και τις ανάγκες των παι-
διών μας». 

Αλεξανδρούπολη: Νέα σχολική 
χρονιά με μαθήματα σε πυλωτές 
και υπερπλήρη τμήματα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΜΘ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΧΡΟΝΙΑΣ 

 «Οι μισθοί έχουν εξανεμιστεί σε 
εγγραφές και δίδακτρα για τα 
φροντιστήρια και μελετητήρια»

Για μια δύσκολη χρονιά με κενά, προβλήματα σε υποδομές και δυσβάσταχτο για γονείς κόστος 
κάνει λόγο η Ομοσπονδία Γονέων Μαθητών ΑΜΘ για την έναρξη της σχολικής χρονιάς

Μονάδες και επιτηρητικά 
φυλάκια του Έβρου επισκέ-
φτηκε την Τετάρτη ο αρχη-
γός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κων-
σταντίνος Φλώρος. Εικότερα 
ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ επιθεώρη-
σε τα μέτρα επιτήρησης κατά 
μήκος των συνόρων στο νο-
μό Έβρου.

Συγκεκριμένα, επισκέφτη-
κε:

• Το Επιτηρητικό Φυλάκιο 
«1» στις Καστανιές

• Το Στρατόπεδο «ΘΕΟΔΩ-
ΡΑΚΗ»

• Το Στρατόπεδο «ΔΕΛΑ-
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ»

• Το Στρατόπεδο «ΚΑΝΔΗ-
ΛΑΠΤΗ»

• Το Προγεφύρωμα Πετά-
λου

Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ απευ-

θυνόμενος σε μεγάλες συ-
γκεντρώσεις προσωπικού των 
τοπικών Σχηματισμών, έδω-
σε εντολές και κατευθύνσεις 
για συνεχή επαγρύπνηση και 
προετοιμασία για την εκτέλε-
ση της Αποστολής. Όπως είπε 
«στόχος μας είναι να διαφυ-
λάξουμε όσα μας άφησαν οι 
πρόγονοί μας» και πρόσθε-
σε «κανείς δεν μπορεί να μας 
πειράξει όσο οι Ένοπλες Δυ-
νάμεις κάνουν αυτό που κά-
νουν», ενώ τόνισε ότι «δεν θα 
αφήσουμε να χαθεί ούτε μία 
σπιθαμή ελληνικής γης».

Επίσκεψη αρχηγού ΓΕΕΘΑ στον Έβρο
 «Δεν θα αφήσουμε να χαθεί ούτε μία 
σπιθαμή ελληνικής γης» δήλωσε
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της Κικής Ηπειρώτου 
Σε αμερικανική υπόθεση, 

όπως αρκετοί προεξοφλού-
σαν, εξελίχθηκε ο διαγωνισμός 
για την απόκτηση του 67% του 
μετοχικού κεφαλαίου του Ορ-
γανισμού Λιμένος Αλεξαν-
δρούπολης, καθώς στον σχε-
τικό διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ 
υποβλήθηκαν μόνο δύο προ-
σφορές, αμερικανικών συμφε-
ρόντων αμφότερες.  

Τα σχήματα που κατέθε-
σαν δεσμευτικές προσφο-
ρές είναι αφενός η Quintana 
Infrastructure & Development 
και αφετέρου η κοινοπραξία 
των Black Summit Financial, 
Euroports, EFA Group και ΓΕΚ 
ΤΕΡΝΑ.   

Εκτός παιχνιδιού ετέθησαν 
οικειοθελώς την τελευταία 
στιγμή ο Οργανισμός Λιμέ-
νος Θεσσαλονίκης στον οποίο 
το πλειοψηφικό πακέτο των 
μετοχών ανήκει ως γνωστόν 
στον όμιλο του Ιβάν Σαββίδη 
και η κοινοπραξία Cameron 
SA-Goldair Cargo και Bollore 
Africa Logistics, στην οποία 
συμμετέχει και η πλευρά Κο-
πελούζου. Όπως αναφέρει 
η «Μακεδονία», οι αμερικα-
νοί δεν έβλεπαν με καθόλου 
καλό μάτι την ανάμειξη του 
Ιβάν Σαββίδη, ενώ εξέφρα-
ζαν επιφυλάξεις και ως προς 
την κοινοπραξία στην οποία 
συμμετείχε ο Κοπελούζος. Για 

τον μεν Σαββίδη ο λόγος είναι 
η εκλεκτική σχέση του με το 
ρωσικό κατεστημένο, πράγμα 
που αυτή τη στιγμή, με τον 
πόλεμο στην Ουκρανία και τις 
γεωστρατηγικές ανακατατά-
ξεις που ενδέχεται να πυρο-
δοτήσει, καθιστούσε περίπου 
σαν casus belli για τον αμε-
ρικανικό παράγοντα την πι-
θανότητα το ακριτικό λιμάνι 
να καταλήξει στα χέρια του 
ελληνορώσου επιχειρηματία. 
Οι επιφυλάξεις, όσον αφορά 
τον Κοπελούζο αφορούσαν τις 
επιχειρηματικές συνεργασίες 
του με τον ρωσικό κολοσσό 
της Gazprom.

Στέλεχος το οποίο βρίσκε-
ται κοντά στη διαδικασία πα-
ραχώρησης του ΟΛΑ Α.Ε. εξη-
γεί ότι “η απόσυρση των δύο 
οφείλεται προφανώς στην πε-
ποίθησή τους πως μετά την 
νέα ελληνοαμερικανική αμυ-
ντική συμφωνία, δεν υπήρχε 
καμία πιθανότητα το λιμάνι να 
περιέλθει σε άλλα χέρια, πλην 
αμερικανικών”. Πέρα από τους 
γεωστρατηγικούς λόγους, για 
τους αμερικανούς ήταν και 
“θέμα τιμής” να μην χάσουν 
και αυτό το λιμάνι, μετά την 
αποτυχία τους να πάρουν το 
πλειοψηφικό πακέτο του ΟΛΘ 
Α.Ε. Η αποτυχία τους εκείνη 
είχε προκαλέσει μάλιστα τότε 
και έντονες τριβές στο εσωτε-
ρικό της αμερικανικής διπλω-

ματίας, σε στελέχη της οποί-
ας είχε καταλογιστεί μειωμένη 
ικανότητα αντίληψης σχετικά 
με τις εξελίξεις για την πα-
ραχώρηση του λιμανιού της 
Θεσσαλονίκης. 

Χατζημιχαήλ: 
«Βρισκόμαστε προς το 
τέλος»

Ο πρόεδρος του Οργανι-
σμού Λιμένα Αλεξανδρού-
πολης Κων/νος Χατζημιχα-
ήλ μιλώντας στην εκπομπή 
«Εβροσκόπιο» του Ράδιο 
Έβρος, εκτίμησε πως πλέον, η 
διαδικασία πώλησης του 67% 
του λιμενα, έχει μπει στην τε-
λική ευθεία

«Μετά από κάποιες αναβο-
λές, ολοκληρώθηκε η β’ φάση 
της διαγωνιστικής διαδικασίας. 
Βρισκόμαστε προς το τέλος… 
Είναι ένα ιδιαίτερο γεγονός 
για εμάς, καθώς αυξάνονται 

οι ανάγκες για εξυπηρέτηση 
ολοένα και μεγαλύτερων φορ-
τίων, τόσο εμπορικών όσο και 
στρατιωτικών, αντιλαμβάνεστε 
ότι ο λιμένας χρήζει ανάγκη 
βελτιώσεων, επενδύσεων και 
αγορών μηχανολογικού εξο-
πλισμού. Άρα λοιπόν, περνά-
με στην επόμενη σελίδα που 
αφορά το μέλλον του λιμένα 
και του συνόλου της περιοχής. 
Σε αυτά τα πλαίσια, προσδο-
κούμε κι εκτιμούμε ότι θα τρέ-
ξει ταχύτερα από εδώ και πέρα 
η διαδικασία», ενώ, εξηγώντας 
τα επόμενα βήματα για την 
ολοκλήρωση του διαγωνισμού 
και την ανάδειξη του νέου ιδι-
οκτήτη του λιμένα, ανέφερε: 
«Αναμένουμε τον ορισμό της 
συνεδρίασης του ΔΣ του ΤΑΙ-
ΠΕΔ, ώστε να ανοιχτούν οι 
φάκελοι με τις δεσμευτικές 
προσφορές. Αν η απόσταση 
των τιμημάτων που αναγρά-

φονται στις προσφορές είναι 
μικρότερη από 20%, τότε ο 
μέτοχος που διεξάγει το δια-
γωνισμό θα ζητήσει βελτιω-
μένες προσφορές από τις δύο 
εταιρείες. Αν η διαφορά των 
τιμημάτων είναι άνω του 20%, 
τότε θα έχουμε τον προσωρι-
νό ανάδοχο. Σε αυτή την πε-
ρίπτωση, θα τρέξει κατευθείαν 
η διαδικασία, θα περάσουμε 
στην τρίτη φάση, που αφορά 
τον έλεγχο της σύμβασης πα-
ραχώρησης από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο και αμέσως μετά, θα 
ακολουθήσει η κύρωση της 
σύμβασης παραχώρησης από 
την Ελληνική Βουλή, ώστε να 
γίνει νόμος του κράτους και να 
ξεκινήσει η διαδικασία παρα-
χώρησης των 40 ετών». 

Αναφορικά με τις εταιρεί-
ες που αποσύρθηκαν από το 
διαγωνισμό, ο κ. Χατζημιχα-
ήλ έκανε λόγο για μία συνή-

θη πρακτική σε τέτοιου είδους 
διαδικασίες. 

«Εφόσον πληρούσε τα κρι-
τήρια της α’ φάσης, κατά την 
πρόσκληση ενδιαφέροντος, η 
κάθε εταιρεία περνούσε στη 
β’ φάση. Εκεί, υπογράφο-
ντας μία ρήτρα εμπιστευτικό-
τητας, αποκτούσε πρόσβαση 
στα εμπιστευτικά στοιχεία του 
ΟΛΑ. Σε αυτό το σημείο, μία 
εταιρεία μπορεί να κρίνει ότι 
αυτό που είχε στο μυαλό της 
να υλοποιήσει ως επιχειρη-
ματικό πλάνο, δεν μπορεί να 
υλοποιηθεί, σύμφωνα με τα 
νέα δεδομένα από τα εμπι-
στευτικά στοιχεία που έλαβε 
γνώση και να μην καταθέσει 
προσφορά». 

Λιμάνι Αλεξανδρούπολης: 
Τα επόμενα βήματα που θα 
καθορίσουν το νέο «αφεντικό»

ΟΠΩΣ ΑΝΑΜΕΝΟΤΑΝ, 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΔΥΟ 
ΟΜΙΛΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ, ΚΥΡΙΩΣ, 
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ            

Χατζημιχαήλ: «Ταχύτερες, από εδώ και 
πέρα, οι διαδικασίες»

Σε αμερικανική υπόθεση, όπως αρκετοί προεξοφλούσαν, 
εξελίχθηκε ο διαγωνισμός για την απόκτηση του 67% του 
μετοχικού κεφαλαίου του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης

Είναι ένα ιδιαίτερο γεγονός 
για εμάς, καθώς αυξάνονται 
οι ανάγκες για εξυπηρέτηση 
ολοένα και μεγαλύτερων φορ-
τίων, τόσο εμπορικών όσο και 
στρατιωτικών, αντιλαμβάνεστε 
ότι ο λιμένας χρήζει ανάγκη 
βελτιώσεων, επενδύσεων και 
αγορών μηχανολογικού εξο-
πλισμού. Άρα λοιπόν, περνά-
με στην επόμενη σελίδα που 
αφορά το μέλλον του λιμένα.

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Σε κατάσταση “μερικής 
έκτακτης ανάγκης” λόγω της 
αυξημένης προσφυγικής/με-
ταναστευτικής κίνησης πίεσης 
στα σύνορα της με την Τουρκία, 
κήρυξε η Βουλγαρία, την μεθό-
ριο στην περιοχή του Χάσκοβο. 
Όπως ανακοίνωσε πριν από λί-
γο περιφερειάρχης της περιο-
χής του Χάσκοβο, η απόφαση 
ελήφθη λόγω της μεγάλης πί-

εσης που δέχεται η συνοριακή 
μεθόριος από πρόσφυγες και 
μετανάστες που κατευθύνο-
νται από την Τουρκία προς τη 
Βουλγαρία.

Η Βουλγαρία έχει ορθώσει 
αγκαθωτό φράχτη σε μήκος 
200 χιλιομέτρων στα σύνορα 
της με την Τουρκία. Ωστόσο, 
οι ροές δεν έχουν αναχαιτιστεί 
και καθώς αυξάνονται, κατα-

γράφονται έντονες διαμαρτυ-
ρίες κάτοικων της μεθορίου για 
κλοπές, επιθέσεις, εμπρησμούς 
κ.α παραπτώματα που αποδί-
δουν στους αλλοδαπούς που 
εισέρχονται παράνομα. Το θέ-
μα των μεταναστευτικών ρο-
ών από την Τουρκία προς τα 
σύνορα των δυο χωρών συζή-
τησαν την Τετάρτη στον Έβρο 
οι υπουργοί Προστασίας του 
Πολίτη κ. Τάκης Θεοδωρικά-
κος και Δημόσιας Τάξης της 
Βουλγαρίας κ. Ιβάν Δεμερτζί-
εφ, υπογραμμίζοντας την ανη-
συχία για την κατάσταση που 
διαμορφώνεται στα σύνορα.
Πηγή: ΑΜΠΕ

Συναγερμός στη Βουλγαρία: Σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης τα σύνορα

Λόγω της αυξημένης προσφυγικής/
μεταναστευτικής πίεσης στα σύνορα 
της με την Τουρκία. Τι ανακοίνωσε ο 
περιφερειάρχης της περιοχής του Χάσκοβο
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Τη σύμβαση για την υλο-
ποίηση του έργου «Συντηρή-
σεις διδακτηρίων Δήμου Αλε-
ξανδρούπολης», υπέγραψε ο 
δήμαρχος Αλεξανδρούπολης 
Γιάννης Ζαμπούκης και ο εκ-
πρόσωπος της αναδόχου εται-
ρίας.

Ο αρχικός προϋπολογι-
σμός του έργου ανέρχεται σε 
672.470€ και χρηματοδοτείται 
από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Το έργο περιλαμβάνει συ-
ντηρήσεις στα διδακτήρια των 
Δημοτικών Ενοτήτων του Δή-
μου Αλεξανδρούπολης, όλων 

των σχολικών βαθμίδων 
Α'θμιας και Β'θμιας εκπαίδευ-
σης που υπόκειται στην αρ-
μοδιότητα του Δήμου, δηλα-
δή από νηπιαγωγεία έως και 
Λύκεια.

Κυρίως, οι εργασίες που θα 
γίνουν είναι εργασίες οικοδο-
μικές αλλά και οδοποιίας και 
υδραυλικές. Ειδικότερα, οι ερ-
γασίες περιλαμβάνουν εργα-
σίες αποκατάστασης φθορών 
σκυροδεμάτων και επιχρισμά-
των, νέες τοιχοποιίες, επεν-
δύσεις και δάπεδα, αλλαγές 
εξωτερικών και εσωτερικών 
κουφωμάτων σε διάφορα σχο-
λεία, ελαιοχρωματισμοί εξωτε-
ρικών και εσωτερικών τοίχων, 
επισκευές κεραμοσκεπών και 
δωμάτων, ανακαίνισης τουα-

λετών και υδραυλικών εγκα-
ταστάσεων αλλά και εργασί-
ες σε αύλειους χώρους, όπως 
τοποθέτησης ειδικού δαπέδου 
στις αυλές νηπιαγωγείων, κα-
τασκευή ξύλινων στεγάστρων 
και καθισμάτων. Επίσης, με-
γάλο μέρος αύλειων χώρων 
σχολείων θα ασφαλτοστρωθεί 
για να δημιουργηθούν γήπεδα 
αθλοπαιδιών.

Τέλος, προβλέπονται ερ-
γασίες πλακοστρώσεων πεζο-
δρομίων στην πρόσοψη δύο 
νέων κτιριακών εγκαταστάσε-
ων στην περιοχή ΚΕΓΕ Αλε-
ξανδρούπολης (Γυμνάσιο και 
Λύκειο) και στο νέο κτίριο του 
Λυκείου Φερών.

Σύμβαση έργου «Συντηρήσεις 
διδακτηρίων Δήμου Αλεξανδρούπολης

ΥΠΕΓΡΑΨΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ ΚΑΙ Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ              

Περιλαμβάνει συντηρήσεις στα διδακτήρια 
των Δημοτικών Ενοτήτων, όλων των 
σχολικών βαθμίδων Α'θμιας και Β'θμιας 
εκπαίδευσης 

Εντατικές εργασίες συντή-
ρησης έλαβαν χώρα τις προη-
γούμενες μέρες στους Μετα-
ξάδες και συγκεκριμένα στο 

Δημοτικό Σχολείο και στον 
Παιδικό σταθμό.  Τα δυο πα-
ραπάνω σχολικά κτήρια βά-
φτηκαν εξωτερικά στα πλαί-
σια συντήρησης που υλοποιεί 
η Τεχνική υπηρεσία του Δή-
μου με τις φιλότιμες προσπά-
θειες των υπαλλήλων της. 

« Αξίζουν τα καλύτερα 
στα παιδιά μας και τα σχο-
λεία πρέπει να είναι αντά-

ξια τους, ούτως ώστε  κάθε 
μαθητής/τρία να νιώθει ότι 
ανήκει σε ένα φιλικό και πα-
ραγωγικό περιβάλλον. Είναι 
χρέος μας λοιπόν να σταθού-
με αρωγοί στην πραγματο-
ποίηση των στόχων και φι-
λοδοξιών τους» αναφέρει η 
δημοτική αρχή Διδυμοτείχου

Παρεμβάσεις στο 
Δημοτικό Σχολείο 
και στον Παιδικό 
σταθμό

Την  Παρασκευή 
23/9/2022, με επιστο-
λή του στον πρόεδρο του 
Περιφερειακού Συμβουλί-
ου ΑΜΘ, ο περιφερειακός 
σύμβουλος Χρήστος Τρέλ-
λης, εκλεγμένος με το ψη-
φοδέλτιο της “Λαϊκής Συ-
σπείρωσης” και μέλος της 
Επιτροπής Περιοχής ΑΜΘ 
του ΚΚΕ, παραιτείται από 
μέλος του Περιφερειακού 
Συμβουλίου λόγω αυξη-
μένων υποχρεώσεων που 
απορρέουν από την αλλα-
γή χρεώσεων και καταμε-
ρισμού στο πλαίσιο της ΕΠ 
ΑΜΘ του ΚΚΕ. Καθήκοντα 
περιφερειακού συμβού-
λου, ως επικεφαλής της 
παράταξης, αναλαμβάνει ο 
Σιδέρης Μιχαηλίδης, γραμ-
ματέας της ΤΕ Έβρου του 
ΚΚΕ και μέλος του Γρα-
φείου Περιοχής ΑΜΘ του 
Κόμματος.

Παραίτηση Τρέλλη από το 
Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜΘ

Οι λόγοι και ο 
αντικαταστάτης 
του 

Εργασίες συντήρησης σε σχολικές 
μονάδες των Μεταξάδων 
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 «Ανατολική Μακεδονία και 
Θράκη, μια αγκαλιά γεμάτη Ελ-
λάδα», τιτλοφορείται η νέα του-
ριστική καμπάνια της περιφέ-
ρειάς μας που παρουσιάστηκε 
στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης 
στην ΔΕΘ με καλεσμένους δη-
μοσιογράφους ταξιδιωτικού ρε-
πορτάζ και εμπλεκόμενους με 
τον τουρισμό. Πρόκειται για ένα 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα που 
περιλαμβάνει μια σειρά από εκ-
συγχρονισμένες δράσεις προβο-
λής με χρήση όλων των τεχνο-
λογικών Μέσων, όπως βίντεο, 
σποτ και παρουσιάζει το σύνολο 
τους τουριστικού προϊόντος που 

διαθέτει η περιφέρειά μας. Ενός 
προϊόντος που δεν περιορίζεται 
μόνο στον τουρισμό ήλιος – θά-
λασσα αλλά και στην ανάδειξη 
της ιστορικότητας των τόπων, 
της γαστρονομίας, του αρχιτε-
κτονικού πλούτου, του φυσικού 
τοπίου.

 «Είναι καιρός να κάνου-

με μία επανεκκίνηση στον 

τουρισμό»

Όπως εξήγησε στο «Ε» ο 
πρόεδρος του Φορέα Διαχείρι-
σης Τουριστικού Προορισμού 
Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης Μιχάλης Αμοιρίδης που 

ήταν ένας εκ των ομιλητών στην 
εκδήλωση το πρόγραμμα αυτό 
έχει τριετή διάρκεια και χρημα-
τοδοτείται από το ΕΣΠΑ με 2 εκ. 
ευρώ. Περιλαμβάνει ένα σύνολο 
δράσεων προβολής και ανάδει-
ξης όλων των μορφών τουρι-
σμού που μπορεί ο επισκέπτης 
να βρει στην περιφέρειά μας: « 
Αυτό που έχουμε ως στόχο είναι 

να ξαναθυμίσουμε τι διαθέτουμε 
ως περιφέρεια. Να αναδείξου-
με με σύγχρονα μέσα τα πλεο-
νεκτήματά μας. Ο επισκέπτης 
σε μας μπορεί να βρει και τον 
τουρισμό «Ήλιος – Θάλασσα» 
και να απολαύσει καλοκαιρινές 
διακοπές με πιο οικονομικό μπά-
τζετ. Επίσης έχουμε διατηρήσει 
σε μεγάλο βαθμό την αυθεντι-

κότητά μας και είμαστε περισ-
σότερο φιλόξενοι. 

Σε επίπεδο γαστρονομίας 
προφέρουμε μεγάλη ποικιλία 
προϊόντων και σε προσιτές τιμές. 
Δεν έχουμε τις τιμές που έχει η 
Χαλκιδική ή άλλοι προορισμοί 
κι αυτό είναι δελεαστικό για τον 
επισκέπτη.  Το νέο πρόγραμμα 
προβάλλει το τοπικό χρώμα, τις 
γιορτές όπως οι Γιορτές Παλιάς 
Ξάνθης, η Δραμοινογνωσία της 
Δράμας, το καρναβάλι και απο-
τελεί το ένα σκέλος του Σχεδί-
ου της Περιφέρειας που έχει ως 
στόχο την Κοσμόπολη στην Κα-
βάλα, η Ονειρούπολη στη Δρά-
μα και οι εκδηλώσεις στο Μέγα-
ρο, στην Κομοτηνή. 

Φυσικά τα νησιά μας, την 
Θάσο και την Σαμοθράκη το 
ελεύθερο κάμπινγκ στις βάθρες 
της Σαμοθράκης, το φαγητό στη 
Θάσο και το ra7 ing στον ποτα-
μό Νέστο. Είναι καιρός να κά-
νουμε μια επανεκκίνηση στον 

τουρισμό. Να προσελκύσουμε 
όχι μόνο εξωτερικό τουρισμό 
αλλά και εσωτερικό».

Προχωρά το σχέδιο συνερ-

γασίας της περιφέρειας με 

ιδιώτες στον τουρισμό

Να σημειώσουμε ότι οι δρά-
σεις προβολής έχουν ανατεθεί 
μέσω διαγωνισμού σε ανάδοχο 
και η συγκεκριμένη εντάσσεται 
μέσα σ’ ένα ευρύ πλαίσιο αντί-
στοιχων δράσεων. Ο κ. Αμοι-
ρίδης προΐσταται του Φορέα 
που υλοποιεί ένα μεσομακρο-
πρόθεσμο σχέδιο που βασίζεται 
στην συνεργασία της περιφέρει-
ας με ιδιώτες εμπλεκόμενους 
στον τουρισμό. Αυτή της  στιγ-
μή «χτίζεται» το υπόβαθρο της 
συνεργασίας που θα εξειδικευ-
τεί σε ατοχευμένες δράσεις και 
εκδηλώσεις προβολής.
Μαριάννα Ξανθοπούλου 
– Εμπρός Ξάνθης

«Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, μια αγκαλιά γεμάτη Ελλάδα»

Το νέο πρόγραμμα προβολής του 
τουριστικού προϊόντος της περιφέρειάς μας  
παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση στη 
ΔΕΘ. Αμοιρίδης: «Είναι καιρός να κάνουμε 
μία επανεκκίνηση στον τουρισμό»

ΡΕΠΟΡΤΑΖ  7

Ένα πολύ σημαντικό έργο 
για την Κομοτηνή εντάχθηκε 
στο επιχειρησιακό πρόγραμμα 
Υποδομές Μεταφορών, Περι-
βάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 
(ΥΜΕΠΕΡΑΑ), χάρη στην πολι-
τική στόχευση, την έγκαιρη και 
έγκυρη προετοιμασία, αλλά και 
την αποφασιστική διεκδίκηση 
της Δημοτικής Αρχής, όπως 
ισχυρίζεται ο Δήμος Κομοτη-
νής σε ανακοίνωσή του.

Η πράξη εντάχθηκε στον 
άξονα προτεραιότητας «δια-
τήρηση και προστασία του πε-
ριβάλλοντος - προαγωγή της 
αποδοτικής χρήσης των πό-
ρων». Ένα έργο, που αποτε-
λούσε στόχο της Δημοτικής 
Αρχής από την έναρξη της 
θητείας της, καθώς ο χώρος 
της Δημοτικής Αγοράς βρίσκε-
ται στον πυρήνα του ιστορικού 
κέντρου, αλλά και στην καρδιά 
της εμπορικής ζωής της πόλης.

Την ίδια στιγμή, η Αλεξαν-
δρούπολη δεν διαθέτει ακόμη 
την σκεπαστή δημοτική αγο-
ρά που της αξίζει, αφού ο χώ-
ρος των αποθηκών της ΚΥΔΕΠ, 
που θα μπορούσε να την στε-
γάσει, παραμένει αναξιοποίη-
τος. Το εγχείρημα μπορεί να 
παρουσιάζει αρκετές δυσκο-
λίες, δεν είναι όμως ανέφικτο, 
ενώ και η δημοτική αρχή είχε 
κινήσει κάποιες διαδικασίες επί 
του θέματος, αναγνωρίζοντας 
τις υπάρχουσες ανάγκες, αλλά 

και τις δυνατότητες. Εξάλλου, 
μία πόλη όπως η Αλεξανδρού-
πολη δεν μπορεί να επαφίεται 
επ’ άπειρον στη λειτουργία μό-
νο δύο λαϊκών αγορών, κάθε 
Πέμπτη και Σάββατο. Χρειά-
ζεται μία δημοτική αγορά που 
θα εξυπηρετεί οργανωμένα, 
καθημερινά και με κάθε καιρι-
κή συνθήκη τους καταναλωτές. 
Από την άλλη, θα μπορούσε 
να αποτελέσει μία συμφέ-
ρουσα επιχειρηματική επιλο-
γή για αρκετούς συμπολίτες 
μας. Δυστυχώς, μέχρι στιγμής, 
δεν φαίνεται να υπάρχει κά-
ποια χειροπιαστή εξέλιξη για 
το συγκεκριμένα θέμα.

Η «αναγέννηση» της 
δημοτικής αγοράς 
Κομοτηνής

Το έργο, όπως αναφέρει ο 
«Χρόνος», θα επιλύσει τα ση-
μαντικά  τεχνικά και λειτουρ-
γικά προβλήματα που αντιμε-
τωπίζει το κτίριο. Σε τεχνικό 
επίπεδο με τη λειτουργική 
και αισθητική αναβάθμιση και 
τον εκσυγχρονισμό των υπο-
δομών με την τοποθέτηση 
σύγχρονων υλικών, την ενερ-
γειακή θωράκιση του κτιρίου 
(θερμομόνωση, κεντρικό σύ-
στημα ψύξης θέρμανσης). Σε 
λειτουργικό επίπεδο αναδια-
μορφώνονται οι εσωτερικοί 
χώροι φιλοξενίας των κατα-
στημάτων, αναβαθμίζονται τα 

εξωτερικά μαγαζιά της νότιας 
πλευράς, ομαδοποιούνται οι 
χρήσεις, δημιουργούνται δια-
δρομές για τους επισκέπτες με 
χώρους ξεκούρασης και ανα-
μονής, αναβαθμίζονται οι εί-
σοδοι-έξοδοι της Αγοράς, αξι-
οποιούνται τα αίθρια και με τη 
δημιουργία πυρήνα εστίασης 
και τη λειτουργική ενοποίη-
σή τους με τη δημιουργία πα-
ράλληλης διαδρομής σε σχέση 
με τον κεντρικό διάδρομο της 
αγοράς. Τέλος, αξιοποιείται ο 
μεγάλος χώρος της νότιας ει-
σόδου του κτιρίου δημιουργώ-
ντας μια εσωτερική «πλατεία» 
σε επαφή με τον κεντρικό πυ-
ρήνα της εστίασης που δια-
σταυρώνεται με τον κεντρικό 
διάδρομο της Αγοράς.

Η παρέμβαση αξιοποιεί το 
κτίριο της Δημοτικής Αγοράς, 
προσαρμόζοντάς το στις σύγ-
χρονες ανάγκες και συμβάλει 
θετικά τόσο στην εμπορική ζωή 
της πόλης όσο και στην του-
ριστική της ανάδειξη και προ-
βολή. Πρέπει να τονιστεί ότι 
η αναβάθμιση της Δημοτικής 

Αγοράς αποτελούσε ένα πάγιο 
αίτημα των επαγγελματιών της 
περιοχής. 

Η παρούσα κατάσταση 
Η Δημοτική Αγορά Κομο-

τηνής στεγάζει πλήθος επιχει-
ρήσεων που συνδέονται κύρια 
με τον διατροφικό τομέα. Το 
κτίριο ανεγέρθηκε και παρα-

δόθηκε σε λειτουργία στα μέ-
σα της δεκαετίας του ’60  και 
αποτελεί χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα αρχιτεκτονικής του 
μοντέρνου κινήματος στην Ελ-
λάδα. Αναπτύσσεται κυρίως σε 
ισόγειο καταλαμβάνοντας επι-
φάνεια 3.500 τ.μ. περίπου, με 
έναν μικρό όροφο γραφείων 
200 τ.μ., και περιλαμβάνει κα-

ταστήματα σε γραμμική διάτα-
ξη κατά μήκος πέντε εσωτερι-
κών διαδρόμων που οδηγούν 
σε εννιά εισόδους. Περιλαμ-
βάνει επιπλέον τέσσερα αίθρια 
για φωτισμό και αερισμό, που 
συνορεύουν με τους διαδρό-
μους.
Κ.Η.

Η Κομοτηνή τα κατάφερε: Αποκτά μία 
σύγχρονη, καλαίσθητη δημοτική αγορά

ΕΠΕΣΑΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ, 
ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ 
ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΑ 
ΤΕΛΗ ΤΟΥ 2023 

Την ίδια στιγμή, η Αλεξανδρούπολη δεν 
διαθέτει τη σκεπαστή αγορά που της αξίζει

Εντυπωσιακές οι μακέτες της νέας δημοτικής αγοράς Κομοτηνής 
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Του Νικόλαου Χ. Πετρίδη
Την υποδέχτηκα στα γραφεία της 

εφημερίδας μας για την συνέντευξη 
και από την πρώτη στιγμή, κατάλαβα 
πως βρίσκομαι μπροστά σε μια γυναίκα 
δυναμική, χαμογελαστή, με αγάπη για 
την ζωή, γεμάτη έντονα συναισθήματα 
που αναδεικνύουν την ενδιαφέρουσα 
προσωπικότητα της. H Eλένη Ζαχαρά 
γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αλεξαν-
δρούπολη, έχει σπουδάσει στο Τμήμα 
Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνι-
κής Σχολής του ΑΠΘ και εργάζεται στην 
τεχνική υπηρεσία του Ο.Σ.Ε.

Πως αποφασίσατε να γράψετε 
το βιβλίο; Ήταν ένα όνειρο για 
εσάς;

Η συγγραφή ενός βιβλίου δεν συμπε-
ριλαμβανόταν στα σχέδια μου. Βέβαια 
από μικρή μου άρεσε να διαβάζω και να 
γράφω. Να γράφω μια μορφή προσωπι-
κού ημερολογίου, γράμματα σε φίλους 
και να καταθέτω γενικά τις σκέψεις μου 
στο χαρτί. Αργότερα σε μια κρίσιμη κα-
μπή της ζωής μου, βρήκα διέξοδο στο 
γράψιμο, οπότε άρχισα να αφιερώνω 
περισσότερο χρόνο, παρακολουθώντας 
και ορισμένα σεμινάρια γραφής. Μέσα 
από αυτήν την διαδικασία λοιπόν γεν-
νήθηκε μέσα μου η επιθυμία να γράψω 
το δικό μου βιβλίο.

Γιατί Τσιρότο;
Το τσιρότο γεννήθηκε από μόνο του. 

Ήταν κάτι που «φούσκωνε» μέσα μου κι 
έπρεπε να βγει! Μου άρεσε πολύ λόγω 
της σημασίας της λέξης. Μιλάω στην 
αρχή του βιβλίου μου για καλυμμένες 
ανοιχτές πληγές. Το τσιρότο σχετίζεται 
με το τραύμα. Το καλύπτει. Το τραύμα 
είναι κάτι διαχρονικό στις ζωές των αν-
θρώπων και σ’ εκείνη την περίοδο της 
ζωής μου, προέκυψε ως έμπνευση και 
ακολούθησαν τα διηγήματα που το υπο-
στήριξαν ως τίτλο.

Διαβάζοντας το βιβλίο σας, ο 

αναγνώστης έχει την αίσθηση 

μιας ενδιαφέρουσας και δια-

φορετικής ως προς τον τρόπο 

συγγραφής βιογραφικής προ-

σέγγισης. Ήταν επιδίωξή σας 

να εκφράσετε τις εμπειρίες και 

τις δυσκολίες της ζωής σας;

Σίγουρα υπήρξαν οδηγός μου τα βιώ-
ματα και η μνήμη, όπως γίνεται πιστεύω 
σε κάθε συγγραφέα. Η μνήμη είναι η κι-
νητήριος δύναμη και είναι ανακατασκευ-
αστική. Γυρνώντας πίσω ανακατασκευά-
ζουμε γεγονότα κι εμπειρίες μας από το 
παρελθόν στο σήμερα. Αυτή η μεταφο-
ρά μας οδηγεί στην μυθοπλασία. Στό-
χος μου δεν ήταν να περιοριστώ σε μια 
ιστορία ενός αυτάρεσκου συγγραφέα 
που θέλει να την βγάλει προς τα έξω. 
«Ο ουρανίσκος μας είναι ένα κοιμητήριο 
που σαπίζουν χιλιάδες ανείπωτα λόγια», 
όπως λέει και ο Τάσος Λειβαδίτης. Το θέ-
μα είναι ποιους αφορούν, ποιους συγκι-
νούν και ποιους αγγίζουν. Στο «Τσιρότο» 
υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό δικών μου 
βιωμάτων που ανασύρονται κι ανακατα-
σκευάζονται, αλλά το ζήτημα είναι πώς 
αυτό φθάνει στον κάθε αναγνώστη, αν 
θα του “μιλήσει το κείμενο”. Ιδανικά, ο 
αναγνώστης θα πρέπει να γίνει μέρος 
όλης αυτής την διαδικασίας ανάμεσα 
στην μυθοπλασία και το πραγματικό.

Σύμφωνα με τα γραφόμενα σας στο 
«Τσιρότο», κάποιοι αναγνώστε αντιλαμ-

βάνονται ότι από παιδί η ζωή σας ήταν 
κυματώδης.

Οι ιστορίες δεν αποτυπώνουν στο 
100% την ζωή μου. Εκτός από το βιω-
ματικό στοιχείο, υπάρχει και η μυθοπλα-
σία και ίσως ο αναγνώστης να ταυτίζει 
την Ελένη του βιβλίου μ’ εμένα, λόγω 
της πρωτοπρόσωπης αφήγησης των 
διηγημάτων. Παρ’ ολ’ αυτά θα σας πω 
ότι έζησα όμορφα παιδικά χρόνια σ’ ένα 
ιδανικό οικογενειακό περιβάλλον. Με-
γαλώνοντας όμως και γυρίζοντας πίσω 
αλλάζει πολλές φορές και η οπτική μας 
για κάποια πράγματα, που λόγω ηλικί-
ας τα βλέπουμε αλλιώς. Γεγονότα που 
πολλές φορές θα ανασύρουν και πληγές 
που δεν ξέραμε ότι υπάρχουν.

Με την ζωή της Ελένης του «Τσι-

ρότο», τις πληγές της, κάποια κοι-

νά και σοβαρά προβλήματα υγείας 

και την εξέλιξη όλων αυτών, σίγου-

ρα θα ταυτίζονται πολλοί αναγνώ-

στες. Είναι κάτι που το επιδιώκετε;

Αυτές οι 15 ιστορίες του «Τσιρότου» 
είναι ιστορίες αγάπης και απώθησης. 
Μνήμες επούλωσης και μνήμες πληγές. 
Είναι «υλικά» ανθρώπινα, τόσο κοινά και 
συγχρόνως τόσο ποικίλα. Αναφέρουν 
πληγές που απασχολούν τους περισ-
σότερους ανθρώπους διαχρονικά. Έτσι 
επιδίωξή μου, είναι να κάνω τον ανα-
γνώστη συμμέτοχο, να αυτοβιογραφεί-
ται δηλαδή κι αυτός όπως ο κάθε συγ-
γραφέας. Είναι επίσης στο χέρι του κάθε 
ανθρώπου να εκλάβει την κάθε περιπέ-
τειά του είτε ως αφορμή για μεμψιμοιρία 
και παραίτηση, είτε ως αφορμή για ένα 
νέο ξεκίνημα. Το τραύμα σε κάθε του δι-
άσταση μπορεί να μετατραπεί σε άρπα, 
ο πόνος να μετουσιωθεί σε τέχνη ή ότι 
ο καθένας επιθυμεί, και να κάνει ένα νέο 
κι ελπιδοφόρο ξεκίνημα στην ζωή του.

Η  ηρωίδα μας βλέπει τις πληγές κα-

τάματα. Μετά βάζει τσιρότα. Αργό-

τερα τις ξεχνάει. Στο τέλος ανακα-

λύπτει ότι είναι ακόμα εκεί. Τέλος 

προσπαθεί να τις αντιμετωπίσει με 

θάρρος. Πως τα καταφέρνει με τό-

σες διακυμάνσεις στην ζωή της; 

Εδώ έρχεται να παίξει τον ουσιαστι-
κό του ρόλο ο τίτλος του βιβλίου.Με τα 
τσιρότα οι πληγές είναι αθέατες και μας 
δίνουν την εντύπωση πως δεν υπάρχουν. 
Αυτό είναι μια μεγάλη παγίδα. Πρέπει 
να βγάζουμε τα τσιρότα, να βλέπουμε 
τα τραύματα μας και να τα αντιμετωπί-
ζουμε χωρίς υπεκφυγές.

Το Τσιρότο «παντρεύει» πολύ εύστο-

χα τις εμπειρίες ζωής, τις δυσκολί-

ες, έντονα συναισθήματα, θυ-

μό, γέλιο και αρκετό χιούμορ. 

Ποια ήταν η συνταγή για ένα 

τόσο ταιριαστό αποτέλεσμα;

Υπάρχει έντονα το σημείο του 
σαρκασμού και του αυτοσαρκα-
σμού στο βιβλίο. Αυτό που εγώ 
βίωσα είναι ότι έπιασα το στυλό 
και έγραψα ό,τι βγήκε από μέσα 

μου. Διάφορες εμπειρίες και βιώματα 
μου έδωσαν το έναυσμα για να τα γρά-
ψω. Η γραφή είναι σαν τυμβωρυχία, 
είναι σαν να σκάβεις μέσα σου. Πιάνει 
ο συγγραφέας τον εαυτό του επαυτο-
φώρω εκείνη την στιγμή και δεν μπορεί 
να τ’αποφύγει.

Σκέφτεστε να γράψετε κάτι 
άλλο και τι είναι αυτό;

Γράφω ήδη. Το είδος που μ’ αρέσει 
είναι το διήγημα και κάτι παρόμοιο θα 
είναι και το δεύτερο βιβλίο μου μελλο-
ντικά αν το τολμήσω. Προς το παρόν 
όμως απολαμβάνω την γοητεία και τον 
ενθουσιασμό, του να κρατάω στα χέρια 
μου το πρώτο μου βιβλίο.

Οι γονείς σας που τους αναφέρετε 

και στο βιβλίο αρκετά, τι ρόλο έπαι-

ξαν στην ζωή σας και στο συγγρα-

φικό σας  εγχείρημα ;

Καθοριστικότατο με την παρουσία 
τους, την αγάπη τους και ήταν συμπαρα-
στάτες μου σε κάθε μου βήμα από παιδί 
μέχρι και σήμερα που μιλάμε.

Το διάβασμα πόσο σημαντικό 
είναι στην ζωή σας;

Το διάβασμα ανέκαθεν έπαιζε ση-
μαντικό ρόλο. Αυτός που διάβαζε στην 
οικογένεια μας, ήταν ο πατέρας μου. Εί-
χε μια βιβλιοθήκη όχι μεγάλη. Το πρώ-
το βιβλίο που μου έδωσε να διαβάσω 
ήταν «Οι Αδερφοφάδες» του Νίκου Κα-
ζαντζάκη. Επίσης και αρκετά έργα του 
Μενέλαου Λουντέμη. Η μητέρα μου, μου 
αγόραζε βιβλία, οπότε ο καθένας με τον 
τρόπο του πυροδοτούσε το ενδιαφέρον 
μου για τα βιβλία και την λογοτεχνία.

Τι βιβλία διαβάζετε; Οι αγαπημέ-

νοι σας συγγραφείς ποιοι είναι;

Δεν ξεχωρίζω κάποιο είδος. Διαβά-
ζω και Έλληνες και ξένους συγγραφείς. 
Ανάλογα με την περίοδο της ζωής μου. 
Αγαπημένοι μου συγγραφείς ο Καζα-
ντζάκης, ο Λουντέμης, ο Μυριβήλης η 

Διδώ Σωτηρίου και από ποιο σύγχρο-
νους η Μάρω  Βαμβουνάκη, ο Νίκος 
Θέμελης και ο Γιώργος Σκαμπαρδώνης. 
Από ξένους έχω ξεχωρίσει τον Τζόναθαν 
Κόου και την Έλενα Φεράντε .

Στο βιβλίο σας χρησιμοποιείτε πολ-

λές καταστάσεις μεταφορικά, που 

περιγράφουν κυρίως τα συναισθή-

ματα της ηρωίδας. Είναι μια τεχνι-

κή όχι και πολύ συνηθισμένη ή του-

λάχιστον δεν είναι εύκολο να την 

αποδώσεις.

Δεν είναι κάτι που το κάνω επιτη-
δευμένα. Ότι αποτυπώνω στο χαρτί εί-
ναι εικόνες που έχω στο μυαλό μου. 
Βλέπω κάτι και το ντύνω με τον λόγο, 
με τις λέξεις.
Πώς είναι μια τυπική και πώς 
μια ιδανική ημέρα για την 
Ελένη;

Η τυπική ημέρα περιλαμβάνει μια 
ρουτίνα, επιθυμητή διότι αλλιώς δεν 
θα εκτιμούσαμε και τις ανάπαυλες. Μία 

ρουτίνα που περικλείει εργασία, σπίτι και 
οικογένεια. Μέσα σ’ αυτήν την ρουτίνα, 
επιδιώκω να προσθέτω πινελιές που με 
ξεκουράζουν ψυχολογικά.

Πως φαντάζεσαι την Ελένη σε 
10 χρόνια από τώρα; 

Την φαντάζομαι όπως τώρα και λί-
γο καλύτερα. Αλλά και έτσι να μείνει 
είναι ιδανικό το σενάριο. Με μία μεγα-
λύτερη ελευθερία κινήσεων, λόγω του 
ότι τα παιδιά μου θα έχουν κατακτήσει 
ένα άλλο επίπεδο ανεξαρτησίας και με 
δύο τουλάχιστον ακόμη βιβλία δικά μου 
στην βιβλιοθήκη!

 Ας παίξουμε λίγο με τις λέξεις, 

για να δούμε τι έχει να μας προ-

σθέσει άλλο η Ελένη, για τον εαυ-

τό της.

Ελπίζω….να μην  χάσω ποτέ την ελ-
πίδα μου για ένα καλύτερο μέλλον!

Φοβάμαι….πολλά που δεν θα χω-
ρέσουν εδώ να τα γράψουμε!

Δεν Θέλω….προτιμώ να μην βάζω 
το ΔΕΝ μπροστά, προτιμώ ΝΑ θέλω!

Ονειρεύομαι….γαλάζιο ουρανό με 
άσπρα μπαλόνια!

Αγαπώ….εμένα πια!
Ζω….όπως πάντα θα ήθελα!

Τι περιλαμβάνουν τα 
μελλοντικά σας σχέδια;

Μετά από μεγάλη εσωτερική και ψυ-
χική προσπάθεια, έχω καταφέρει να μην 
αναλώνομαι σε μελλοντικά σχέδια, γιατί 
πάντα έμαθα να έχω τον έλεγχο και να 
προγραμματίζω τις επόμενες κινήσεις 
μου. Δεν μπορούσα να δράσω εκτός 
αυτού του πλαισίου, το οποίο όμως εί-
ναι αγχωτικό, δεσμευτικό και σίγουρα 
οι ανατροπές επηρεάζουν. Σαφώς και 
μ’ενδιαφέρει το μέλλον αλλά προτιμώ 
να εστιάζω στο τώρα, στο σήμερα, στις 
ωραίες μου στιγμές!

Ελένη 
Ζαχαρά

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

«Ο ανθρώπινος πόνος μπορεί 
να μετουσιωθεί σε τέχνη»
Συνέντευξη με την Ελένη Ζαχαρά, συγγραφέα της συλλογής διηγημάτων «Τσιρότο»

Επιδίωξη μου είναι να κάνω 
τον αναγνώστη συμμέτοχο 

στο «Τσιρότο»
Πολεμάω τους φόβους μου, 

ακολουθώντας τα θέλω μου μ’ελπίδα!
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Ένα πλούσια διακοσμημένο 
οικοδόμημα, πιθανώς κρήνη, 
κι ένα εντυπωσιακό άγαλμα 
που εικονίζει τον Ηρακλή και 
χρονολογείται στους ρωμαϊ-
κούς χρόνους, αποκαλύφθη-
καν κατά τη φετινή ανασκα-
φική έρευνα στους Φιλίππους.

Όπως αναφέρει σχετι-
κή ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ, 
η ανασκαφική έρευνα που 
πραγματοποιεί η ομάδα του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
στους Φιλίππους, με διευθύ-
ντρια της ανασκαφής την κα-
θηγήτρια Ναταλία Πούλου και 
συνεργάτες τον επίκουρο κα-
θηγητή Αναστάσιο Τάντση και 
τον ομότιμο καθηγητή Αριστο-

τέλη Μέντζο, ολοκληρώθηκε 
την Παρασκευή 16 Σεπτεμ-

βρίου 2022. Στην ανασκαφή 
έλαβαν μέρος 24 φοιτητές 
του ΑΠΘ, ενώ η έρευνα χρη-
ματοδοτήθηκε από τον τακτι-
κό προϋπολογισμό του Πανε-
πιστημίου και την Επιτροπή 
Ερευνών ΑΠΘ.

Σύμφωνα με το ΥΠΠΟΑ, 
αυτή τη χρονιά η ανασκαφή 
συνεχίστηκε στην ανατολι-
κή πλευρά μιας από τις κυ-
ριότερες οδούς της πόλης, η 
οποία στο σημείο αυτό συ-
ναντά έναν άλλο κύριο άξο-
να που διέρχεται βορειότερα. 
Το σημείο σύγκλισης των δύο 
οδών διαμορφώνεται με δι-
εύρυνση (μία πλατεία) στην 
οποία κυριαρχεί ένα πλούσια 
διακοσμημένο οικοδόμημα, 
πιθανώς κρήνη. Το οικοδό-
μημα έφερε ιδιαίτερο αρχιτε-
κτονικό διάκοσμο, θραύσματα 

του οποίου αποκαλύφθηκαν.
Τον διάκοσμό του συμπλή-

ρωνε εντυπωσιακό άγαλμα 
των ρωμαϊκών χρόνων (2ος 
αιώνας μΧ). Το άγαλμα, του 
οποίου το μέγεθος είναι μεγα-
λύτερο του φυσικού, εικονίζει 
τον Ηρακλή αγένειο με νεα-
νικό σώμα. Το ρόπαλο, που 
έχει βρεθεί σε θραύσματα και 
η λεοντή που κρέμεται από το 
αριστερό προτεταμένο χέρι πι-
στοποιούν την ταυτότητα του 
ήρωα. Επάνω στους βοστρύ-
χους της κόμης φέρει στε-
φάνι από φύλλα αμπέλου το 
οποίο συγκρατεί στο πίσω μέ-
ρος ταινία, τα άκρα της οποί-
ας καταλήγουν στους ώμους.

Το συγκεκριμένο άγαλμα 
κοσμούσε ένα οικοδόμημα το 
οποίο, σύμφωνα με τα ανα-
σκαφικά ευρήματα, χρονο-

λογείται στον 8ο/9ο αιώνα 
μΧ. Γνωρίζουμε από τις πη-
γές αλλά και από τα αρχαι-
ολογικά δεδομένα ότι στην 
Κωνσταντινούπολη αγάλματα 
κλασικής και ρωμαϊκής περι-
όδου κοσμούσαν κτίρια και 
χώρους δημόσιας χρήσης έως 
την ύστερη βυζαντινή περίο-
δο. Το εύρημα αυτό καταδει-

κνύει τον τρόπο διακόσμησης 
των δημόσιων χώρων στις ση-
μαντικές πόλεις της Βυζαντι-
νής αυτοκρατορίας, μεταξύ 
των οποίων και οι Φίλιπποι. Η 
ανασκαφή θα συνεχιστεί και 
την επόμενη χρονιά.
Πηγή: ΥΠΠΟΑ, ΑΠΕ-
ΜΠΕ

Εντυπωσιακά ευρήματα έφερε στο 
φως ανασκαφή στους Φιλίππους 

ΕΝΑ ΠΛΟΥΣΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΜΕΝΟ 
ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑ, ΚΙ ΕΝΑ 
ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ ΑΓΑΛΜΑ ΠΟΥ 
ΕΙΚΟΝΙΖΕΙ ΤΟΝ ΗΡΑΚΛΗ, 
ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ 
ΦΕΤΙΝΗ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Το εύρημα αυτό καταδεικνύει τον 
τρόπο διακόσμησης των δημόσιων 
χώρων στις σημαντικές πόλεις της 
Βυζαντινής αυτοκρατορίας, μεταξύ των 
οποίων και οι Φίλιπποι

Τα σεμινάρια δημιουργι-
κής γραφής στόχο έχουν να 
μυήσουν τα παιδιά και τους 
εφήβους στο μαγικό κόσμο 
των Καλών Τεχνών. Με βασι-
κό ερέθισμα ένα λογοτεχνικό 
βιβλίο, οι συμμετέχοντες θα 
ξεδιπλώσουν το τα-
λέντο τους στη συγ-
γραφή, τη ζωγραφι-
κή και την ηθοποιία. 
Θα σας παρακαλού-
σαμε να ενημερώσε-
τε τους μαθητές σας 
για την δράση μας ! 
Θα χαρούμε πολύ να 
δούμε τους μαθητές 
σας να συμμετέχουν 
στην δράση μας !

Η δράση μας
Αναλυτικότερα, η 

κάθε ηλικιακή ομά-
δα συμμετεχόντων 
θα έχει να μελετή-
σει ένα βιβλίο που 
ν’ αντιστοιχεί στο 

επίπεδό της. Οι μικροί μας 
φίλοι θα διαβάζουν παραμύ-
θια και παιδική λογοτεχνία, 
ενώ οι έφηβοι εφηβική, κλα-
σική και ενήλικη λογοτεχνία. 
Μέσα από τα βιβλία αυτά θα 
κληθούν να επιτελέσουν δρα-
στηριότητες δημιουργικής 
γραφής και στο τέλος των 
σεμιναρίων οι συμμετέχοντες 
θα έχουν συγγράψει το δικό 
τους βιβλίο, θεατρικό έργο 
ή θα έχουν δημιουργήσει το 
δικό τους ζωγραφικό πίνακα.

Το αποτέλεσμα της προ-
σπάθειας τους θα παρουσι-
αστεί σε δημόσια εκδήλωση 
και φυσικά οι νικητές θα βρα-
βευτούν. Ωστόσο, όλους τους 
συμμετέχοντες θα τους περι-
μένουν δώρα και εκπλήξεις!!! 
Θα σας παρακαλούσαμε να 
προωθήσετε την δράση μας !

Περισσότερες πληροφο-
ρίες σχετικά με την δράση 
μπορείτε να βρείτε στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση: https://
vivl-orest.evr.sch.gr/events

Για παιδιά και 
εφήβους ηλικίας 
6-18 ετών

Το Κέντρο Δημιουργικής 
Φωτογραφίας Θράκης, συμ-
μετέχει για 2η συνεχή χρονιά 
στο διεθνές φωτογραφικό φε-
στιβάλ Photometria Festival, 
παρουσιάζοντας την έκθεση 
φωτογραφίας με τίτλο “Αχ... 
Θάλασσά μου”. Σ' αυτή την 
έκθεση οι φωτογράφοι, μας 
φέρνουν πιο κοντά στα συναι-
σθήματα που μας δημιουργεί 
η θάλασσα.

Στην έκθεση συμμετέχουν οι 
φωτογράφοι: Χρήστος Αλεξά-
κης, Νίκος Ανδρεαδάκης, Μα-
ρία Αργυρίου, Χριστίνα Γκού-
σιου, Γεωργία Δημητρίου, 
Δημοσθένης Καραγεωργίου, 
Γιώργος Κουβαλάκης, Νίκος 
Λάμπογλου, Χρήστος Μαλτέ-
ζος, Μιχάλης Μπολιάκης, Γιάν-
νης Μπουλταδάκης, Ανέζα Σπα-
νοπούλου.

Η έκθεση φωτογραφίας 
“Αχ... Θάλασσά μου”, παρου-
σιάζεται στην ομαδική έκθεση 

φωτογραφίας 23 φωτογραφι-
κών ομάδων από όλη την Ελ-
λάδα, του δικτύου “ΕΝΤΕΥΞΙΣ”.

Το  P h o t o m e t r i a 
International Photography 
Festival, διοργανώνεται για 
14η χρονιά στην πόλη των Ιω-
αννίνων και πρόκειται για Φε-
στιβάλ στο οποίο έχουν την δυ-
νατότητα να συμμετέχουν όσοι 
αγαπούν την τέχνη της φωτο-

γραφίας.
ινφο
Πνευματικό Κέντρο Δήμου 

Ιωαννιτών (Αγιάς Μαρίνας 55)
Ωράριο λειτουργίας: Δευ. – 

Κυρ.: 18:00 – 22:00
Διάρκεια: 24.09 – 

01.10.2022
Περισσότερες πληροφορίες: 

www.photometria.gr

Σε διεθνές φωτογραφικό 
φεστιβάλ το Κέντρο Δημιουργικής 
Φωτογραφίας Θράκης

Παρουσιάζοντας 
την έκθεση 
φωτογραφίας με 
τίτλο “Αχ... Θάλασσά 
μου”

Σεμινάρια Δημιουργικής 
Γραφής στη Δημοτική 
Βιβλιοθήκη Ορεστιάδας

Εντυπωσιακά τα αποτελέ σματα της πανεπιστημιακή ς ανασκαφή ς Φιλί ππων 2022
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Γνώμη

Μηδικά τέλος

Η Ευρώπη χρειαζόταν το Δα-
ρείο της για να αναδυθεί. 
Και δεν εννοώ το εύγλωττο 
πρότυπο της αυτοκρατορίας 
που έθεσε πρώτος ο «τελώ-

νης», το οποίο ακολούθησαν απαρέγκλι-
τα Αλέξανδρος και Ρώμη, ούτε την κατε-
ξοχήν περσική ιδέα της περιβαλλόμενης 
από απολίτιστους «νήσου πολιτισμού» 
(φαντασίωση συλλογικής ταυτότητας 
με ρίζες στην περσική ηγεμονική κοιτί-
δα τής Ansan, με την οποία «έπαιξε»  ο 
Ηρόδοτος, επιμένοντας εισαγωγικά στο 
αντιπαραθετικό σύμπλοκο «εμείς και οι 
βάρβαροι»). Στην απόδοση ταυτότητας 
μέσω της «άδικης» επίθεσης του οιημα-
τία εναντίον εκείνων που γραπώνουν την 
ευκαιρία να αναπροσδιοριστούν, 
να ενωθούν, να ωριμάσουν. 
Ελλάδες κυβερνούσε κι ο 
Αχιλλέας, Ελλάδες αγω-
νίζονταν αιώνες στην 
Ολυμπία, τους Έλλη-
νες όμως ένας Δα-
ρείος τούς γέννησε (ο 
ίδιος που γέννησε και 
τον νόστο τής Διασπο-
ράς δίνοντας ευκαιρί-
ες και στον Ισραήλ), κι ας 
ήταν ο Κύρος που δοκίμα-
σε πρώτος στην υποήπειρο 
της Ανατολίας, και βρή-
κε μπροστά του Κάρες 
και Ίωνες (και Λυδούς), 
κι ας ήταν ο Όμηρος που 
όπως κι ο Ηρόδοτος αμερόληπτος στά-
θηκε στο όραμα του πολέμου, του πολι-
τισμού, μην μπερδεύοντας ούτε γραμμή 
με την πρωταρχική σημασία της αξιακής 
ανθρωπινότητας.

Ο οιηματίας και σήμερα υπάρχει. Επί-
πεδα κατώτερος Δαρείου και Αγαμέμνο-
να ακόμα. Έστω και χωρίς Ηρόδοτο μας 
δίνει την ευκαιρία. Κι ας αφήσουμε τους 
οριενταλισμούς στην άκρη. Το θηρίο κα-
τασπαράσσει την Ουκρανία, μα έχει κηρύ-
ξει πόλεμο στην ανθρώπινη φύση (απει-
λεί και τη «φύση» μαζί με τα πυρηνικά 
του) εν συνόλω κι εμείς καμωνόμαστε 
πως «μπόρα είναι θα περάσει». Και τώρα 
πιο ξεκάθαρος από ποτέ: επιστράτευση 
του όχλου του για την κλιμάκωση της 
αδικίας. Οι Αθηναίοι κι οι Ερετριείς δεν 
άφησαν την Ιωνία μόνη. Δεν αρκούσε. 
Όμως πόνεσε.

Έτσι, και παρά την πουτινόφιλη προ-
παγάνδα οι μικροενέσεις δυτικού στρατι-
ωτικού εξοπλισμού απέδωσαν. Τροπαιο-
φόροι με τα ελάχιστα στέφονται οι ήρωες 
Ουκρανοί στην αντεπίθεσή τους. Και το 
θηρίο εξανίσταται. Ας συνεχίσουμε εντεί-
νοντας. Στη μάχη κατά της βαρβαρότη-
τας οφείλει η Ευρώπη να προσχωρήσει, 
πριν είναι αργά, πριν επανέλθει ο Τραμπ, 
πριν σε αχανές Τσερνόμπιλ μετατραπεί  
η ευρωπαϊκή ενδοχώρα.

Δίχως περιστροφές: έξυπνη και προ-
σεγμένη πολεμική εμπλοκή τής Ευρώπης 
ΤΩΡΑ! Με πρώτο και αναπόδραστο βήμα 
την κήρυξη ζώνης απαγόρευσης πτήσεων 
στις ουκρανικές πόλεις, με άμεσο εφοδι-
ασμό της ουκρανικής αεράμυνας με σύγ-
χρονα αντιαεροπορικά μέσα. Και δεύτερο 
βήμα την ανακήρυξη των κατεχομένων 
σε κοινά ευρωπαϊκά κατεχόμενα, ώστε 
οι ενέργειες του ουκρανικού στρατού να 
ταυτιστούν, στηριζόμενες έμπρακτα, ως 
δίκαια πανευρωπαϊκή άμυνα.

Μην περιμένουμε από τους Τόρις. Συ-
νυπαίτιοι του πολέμου αυτού είναι απο-
σύροντας το ΗΒ από την ΕΕ. Οι δόκιμοι 
λεονταρισμοί τους στο πρόσωπο Τζόνσον 

και Τρας δεν αναιρούν το τραύμα που 
προκάλεσαν. Κι ας φέρουν την ανάμνη-
ση του Τσώρτσιλ και της ωφέλιμης αντι-
φασιστικής του εμμονής που μας έσω-
σαν κάποτε. Για αυτό ας απαντήσουμε 
στο θηρίο πρωτίστως οργανώνοντας την 
εσωτερική ευρωπαϊκή ζωή για τα χειρό-
τερα που έρχονται. Πλατιά συνεννόηση 
κυβερνητική, ηθική και πολιτική μεταξύ 
των δημοκρατικών δυνάμεων σε όλες τις 
ευρωπαϊκές χώρες. Κυβερνητικές συμμα-
χίες που θα καθοριστούν από την ανά-
γκη υπηρέτησης του κυρίαρχου στόχου, 
της επιβίωσης του Κράτους Δικαίου στα 
αμέσως επόμενα χρόνια. Κυβερνήσεις 
που θα ετοιμαστούν για να αρθούν οι 
οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες του 
άδικου αυτού πολέμου. Κυβερνήσεις που 

θα είναι αδύνατο να ταλαντεύο-
νται από τα τερτίπια των μυστι-

κών υπηρεσιών τού θηρίου, 
που θα συσπειρώνουν το 
δημοκρατικό δυναμικό των 
ευρωπαϊκών κρατών απένα-
ντι στους πουτινοτσολιάδες 
πολιτικούς, όσοι γέμισαν τα 
ευρωπαϊκά κοινοβούλια, κυ-

βέρνησαν (Τσίπρας και ακρο-
δεξιά), κυβερνούν (Όρμπαν, Ανα-

στασιάδης, Ερντογάν) ή μοιάζει 
πως θα κυβερνήσουν (Ιταλία) 

—ή και θα κυβερνούν πλέον 
(Σουηδία). Κυβερνήσεις που 
θα επαναφέρουν την Ευρώ-
πη στο προσκήνιο του πολι-

τισμού, που δε θα αφήσουν μόνο του 
το Γέρο της δημοκρατίας Μπάιντεν να 
προσπαθεί απεγνωσμένα να μας αφυ-
πνίσει και να ενδυναμώσει τους αδύνα-
μους, όπως την Ουκρανία και την Ταϊβάν.

 Και στην Ελλάδα οι ουμανιστές ας 
πράξουμε τα ανάλογα όσο είναι καιρός! 
Ας εργαστούμε ώστε στις επόμενες εκλο-
γές να ρίξουμε την ακροδεξιά που αδια-
λείπτως κατέχει κυβερνητικούς θώκους 
στη χώρα από το 2011 και μετά, που 
αρνείται να ενισχύσει την Ουκρανία με 
τα κρίσιμα και αρκούντως μη επιτακτικά 
χρήσιμα υλικά που διαθέτει η ελληνική 
εθνική άμυνα, που προστατεύει τις εξα-
γωγές του θηρίου με την ναυτιλία της, 
που εγκλωβίζει την Κύπρο στην ηττοπα-
θή και καταστρεπτική μη λύση των δύο 
κρατών, που εγκλωβίζει την Ελλάδα στην 
αντιαναπτυξιακή μονήρεια του έθνους 
γηγενών, που μας γεμίζει με κρατικισμό 
και υποθήκες νέας χρεοκοπίας, που γε-
μίζει χαιρέκακα Αιγαίο και Έβρο με τα 
ιερά πτώματα των αθώων, των οποίων 
και την ύπαρξη αρνείται. Την ακροδεξιά 
που πολλαπλώς και πολυμερώς αρνείται 
και αντιστέκεται να εκμεταλλευτούμε τη 
συγκυρία, να μιλήσουμε τη γλώσσα της 
αλήθειας για το 22, που μας έτεκεν τό-
σες και τόσους.

Το ΚΙΝΑΛ δυστυχώς υπό την νεοπαλιά 
ηγεσία του επιλέγει να αποσυρθεί οριστι-
κά από το μεταρρυθμιστικό μέτωπο, να 
αποσείσει αφειδώλευτα τη δημοκρατική 
παράδοση της παράταξής του και να εν-
σκήψει μόνιμα στο ψεύδος αντινοημα-
τοδότησης των «δημοκρατικών δυνάμε-
ων» ως κομματικής συμπόρευσης με το 
σκότος τού Τσίπρα, των πουτινοκολλα-
μπορατέρ και θηριοαπολογητών/τριών. 

Ναι: αλλού πορτοκαλιές δεν υπάρ-
χουν. Όπως μετά τα Μηδικά ας τις εισά-
γουμε από εκεί που ευημερούν (βλ. Γερ-
μανία) κι ας καλλιεργήσουμε νέο ή καινά 
πολιτικά υποκείμενα, όσα ακόμη δεν μπο-
ρούν, αλλά φαίνεται πως θέλουν! Allons! 
Για την ηγεμονία τής ανθρωπινότητας!

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ 
ΣΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

Δημήτρης Παντερμαλής: Μέθοδος, 
γνώση και όραμα από το Δίον έως το 

Μουσείο της Ακρόπολης

Α
ρχαιολόγος πεδίου, καθηγητής 
πανεπιστημίου, αφοσιωμένος 
επιστήμονας, οραματιστής, ο 
Δημήτρης Παντερμαλής ανέ-
σκαψε τον ιερό τόπο των Μα-
κεδόνων και δημιούργησε στο 

Δίον ένα πρότυπο αρχαιολογικό πάρκο. 
Λάτρεψε τον χώρο τον οποίο υπηρέτησε 
υποδειγματικά, δίδαξε εκατοντάδες φοι-
τητές, όργωσε τον κόσμο δίνοντας δια-
λέξεις σε πανεπιστήμια και αφοσιώθηκε 
ολοκληρωτικά στο Μουσείο Ακρόπολης.

Εγινε η ψυχή του, από το 2000 ως πρόεδρος 
του Οργανισμού Ανέγερσης Νέου Μουσείου 
Ακρόπολης (ΟΑΝΜΑ) αρχικά και έως χθες ως 
πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου στα 
13 χρόνια λειτουργίας του. Αντιμετώπισε από 
την αρχή υπέρμετρες δυσκολίες, υπερασπίστηκε 
το έργο σε εκατοντάδες δίκες, εργάστηκε άοκνα 
για όλες τις διαδικασίες, διαμόρφωσε τη στρα-
τηγική εξωστρέφειας για ένα μουσείο ανοιχτό 
στο κοινό και πρώτιστα στους Ελληνες. Οραμα-
τίστηκε να γίνει το μουσείο τους. Και τα κατάφε-
ρε. Εγινε το μουσείο της διεθνούς κοινότητας με 
περισσότερους από 15.000.000 επισκέπτες και 
διακρίσεις που το κατατάσσουν ανάμεσα στα 
σημαντικότερα διεθνώς. Παράλληλα διαχειρί-
στηκε με νηφαλιότητα και σταθερές θέσεις τη 
διεκδίκηση των Γλυπτών του Παρθενώνα από 
το Βρετανικό Μουσείο.

Ο Δημήτρης Παντερμαλής πέθανε σε ηλικία 
82 ετών στο σπίτι του στο Δίον όπου είχε πε-
ράσει αυτό το δύσκολο για την υγεία του καλο-
καίρι. «Είμαι σάρκα εκ της σαρκός της αρχαιο-
λογίας» έλεγε στην «Εφ.Συν.» και εξηγούσε σε 
συνέντευξή του την πολιτική που ακολούθησε 
προκειμένου το Μουσείο Ακρόπολης να είναι 
ανοιχτό, ζωντανό, με μεγάλη επισκεψιμότητα.

«Στο Συμβούλιο πήραμε αποφάσεις που δεν 
θα έπαιρνε κανείς εύκολα, όπως το χαμηλό ει-
σιτήριο των 5 ευρώ (σ.σ. ίσχυε όλα τα χρόνια 
και άλλαξε όταν εφαρμόστηκε η νέα τιμολογι-
ακή πολιτική των εισιτηρίων). Το μουσείο στή-
θηκε, εκτός από ένα μικρό κομμάτι που χρη-
ματοδότησε η Ευρωπαϊκή Ενωση, με χρήματα 
του Ελληνα φορολογούμενου. Αν βάζαμε το 
εισιτήριο όπως έπρεπε, 10 ή 12 ευρώ, δεν θα 
ερχόταν ο Ελληνας και εμένα με ενδιέφερε οι 
πολίτες της χώρας να έρθουν ξανά και ξανά. 
Αυτό συνέβη κι έτσι έγινε οικεία η έννοια του 
μουσείου στο ευρύ κοινό. Ο στόχος μας δεν εί-
ναι εισπρακτικός. Είναι λάθος στο μουσείο να 
εφαρμόζεται αγοραία πολιτική. Δεν είμαι κατά 
της αγοράς αλλά ο πολιτισμός χρειάζεται τον δι-
κό του τρόπο διαχείρισης. Πρέπει στη χώρα μας 
οι αντιλήψεις γύρω από το θέμα να γίνουν πιο 
σύγχρονες. Να μετέχει εκείνος που θέλει στον 
πολιτισμό, χωρίς να εξουθενώνεται».

Οταν δεν βρισκόταν στο γραφείο του για 
να σχεδιάσει τις καινούργιες δράσεις και τις 
εκθέσεις με τους συνεργάτες του, τους οποί-
ους εμπιστευόταν και τιμούσε, επισκεπτόταν τις 
αίθουσες και συνομιλούσε με τους επισκέπτες. 
Χαιρόταν που ήταν γεμάτες -ενίοτε ασφυκτικά- 
και ιδιαίτερα με τις επισκέψεις των παιδιών. «Το 
αρχαίο θέλει σύγχρονο περιβάλλον, αλλιώς το 
χάνεις. Είναι επώδυνο να αρνείται κανείς την 
εποχή του. Το παρελθόν είναι εξαιρετικό, αξίζει 
τον κόπο να το βιώνει κανείς, αλλά δεν μπορεί 
να είναι η ζωή μας. Η γοητεία είναι η διαφορε-
τικότητα ανάμεσα στο σήμερα και το χθες. Κά-
ποιοι θεωρούν ότι είμαστε μόνο παράγωγο του 
χθες. Δεν είναι έτσι. Ο πολιτισμός προχωράει 

με δραματικές αλλαγές, δυσάρεστες φάσεις απ’ 
όπου όμως προκύπτουν σημαντικά, καινούργια 
πράγματα». Στα 13α γενέθλια του Μ.Α. είχε πα-
ρευρεθεί και είχε χαρακτηρίσει «μεγάλο σοκ» το 
κλείσιμο των μουσείων λόγω πανδημίας. Είχε 
παρομοιάσει μάλιστα το άδειο μουσείο με «ένα 
θησαυροφυλάκιο που δεν πλησίαζε κανένας».

Δεν υπήρχαν για τον Δημήτρη Παντερμαλή 
εύκολες και δύσκολες ερωτήσεις. Απαντούσε 
σε όλες με ευγένεια, με πραότητα, με τεκμη-
ρίωση και επιχειρήματα. Ο κύριος καθηγητής 
(όπως τον αποκαλούσαμε) με τις εκκεντρικές 
γραβάτες και τις χρωματιστές τιράντες έβρισκε 
πάντα χρόνο να συνομιλήσει με τους δημοσι-
ογράφους, ακόμα κι αν βρισκόταν στην άλλη 
πλευρά του Ατλαντικού. «Είμαι στη Νέα Υόρ-
κη, όταν επιστρέψω θα τα πούμε αναλυτικά».

Ο Δημήτρης Παντερμαλής, αρχαιολόγος με 
διεθνές εκτόπισμα, γεννήθηκε στη Θεσσαλονί-
κη (1940). Αποφοίτησε από το Β' Γυμνάσιο Αρ-
ρένων (1958) και στη συνέχεια σπούδασε στο 
Ιστορικό και Αρχαιολογικό του ΑΠΘ, με καθη-
γητές τον Γεώργιο Μπακαλάκη και τον Μανό-
λη Ανδρόνικο. Ακολούθησαν η Φιλοσοφική στο 
Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας και 
τα μεταπτυχιακά στο Πανεπιστήμιο του Φράι-
μπουργκ στη Γερμανία, του οποίου αναγορεύ-
τηκε διδάκτωρ (1968). Τον επόμενο χρόνο με 
απόφαση της Φιλοσοφικής του ΑΠΘ διορίστηκε 

επιμελητής του Μουσείου Εκμαγείων. Το 1979, 
εξελέγη καθηγητής της Κλασικής Αρχαιολογίας. 
Δίδαξε αρχαία αρχιτεκτονική, γλυπτική, ζωγρα-
φική και επιγραφική.

Παράλληλα, το 1973 ανέλαβε διευθυντής 
της πανεπιστημιακής αρχαιολογικής ανασκα-
φής στο Δίον (απ' όπου ουσιαστικά δεν έφυγε 
ποτέ) όπου πραγματοποίησε προγράμματα με-
τατροπής του χώρου των ανασκαφών σε αρχαι-
ολογικό πάρκο. Κατέβαλε προσπάθεια για την 
ουσιαστική άσκηση των φοιτητών στην αρχαι-
ολογία πεδίου. Εκτός από την παρακολούθη-
ση του ανασκαφικού έργου και τη συμμετοχή 
στην τακτοποίηση των ευρημάτων, οι φοιτητές 
μετείχαν στο ημερολόγιο όπου συζητούσαν τα 
ευρήματα της ημέρας. Διετέλεσε πρόεδρος του 
Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας και κοσμή-
τορας της Φιλοσοφικής Σχολής. Από τον Μάιο 
του 2000 ήταν πρόεδρος του Οργανισμού που 
κατασκεύασε το Νέο Μουσείο Ακρόπολης και 
από τον Μάιο του 2009 πρόεδρος του Διοικη-
τικού Συμβουλίου.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώ-
θηκαν στην αρχαία γλυπτική και αρχιτεκτονική. 
Πήρε μέρος σε επιστημονικά συνέδρια στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό, παρέδωσε ομιλίες 
και σεμινάρια σε πανεπιστήμια, ερευνητικά ιν-
στιτούτα και μουσεία της Ευρώπης, της Αμερι-
κής, της Αυστραλίας και της Αφρικής.

Στις εκλογές του 1996 εξελέγη με το ψη-
φοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ βουλευτής Επικρατείας.

THΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 
ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΥ

Αφιέρωμα
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Του Γιώργου Πανταζίδη
Στην μάχη της εξασφάλισης της  ανό-

δου στην Πρι Λιγκ του ελληνικού βόλεϊ 
προετοιμάζεται να ριχτεί ο Εθνικός από 
τις 29 Οκτωβρίου, ημέρα έναρξης του 
πρωταθλήματος της Α2 ανδρών. Ενός 
πρωταθλήματος που φέτος διεξάγεται 
με διαφορετική μορφή, με έναν ενιαίο 
όμιλο – ενοποιημένο - στον βορρά, 22 
αγωνιστικών. 

Ο ιστορικός ΜΓΣ Εθνικός Αλεξαν-
δρούπολης, του Γιώργου Ανδραβίζου 
μπαίνει στην αφετηρία με διατυπωμέ-
νο ως μοναδικό στόχο την κατάκτηση 
του πρωταθλήματος και την άνοδο σε 
μεγαλύτερη κατηγορία και για το λόγο 
αυτό έχει ξεκινήσει την προετοιμασία 
του συγκροτώντας ένα ρόστερ με δικά 
του παιδιά, με ένα κράμα έμπειρων και 
ταλαντούχων αθλητών. 

Ο Εθνικός θα έχει μαζί του στον όμι-
λο την έτερη Εβρίτικη ομάδα τον ΑΣΑ 
Εβρο Σουφλίου, την ΑΕ Κομοτηνής του 
Ανέστη Γιαννακόπουλου που υποβιβά-
σθηκε από την Pre League,  τον Ερμο-
γένη Ξάνθης και τον ΑΟ Καβάλας. Από 
εκεί και πέρα, οι 5 ομάδες της περι-
φέρειας ΑΜΘ θα βρουν αντιπάλους 4 
ομάδες της Θεσσαλονίκης, μια από την 
Λάρισα, μια από τα Γιάννενα και μια από 
τη Φλώρινα που πήρε «κάρτα ελευθέ-
ρας» (wild card).

Στην πρεμιέρα που ορίστηκε για τις 
29 Οκτωβρίου, ο Εθνικός παίζει στα 
Γιάννενα με τον Πανηπειρωτικό, το Σου-
φλί φιλοξενείται από τον Μακεδονικό, 
η Κομοτηνή υποδέχεται την Καβάλα και 
ο Ερμογένης την ΧΑΝΘ.

Το πρώτο θρακιώτικο ντέρμπι θα δι-
εξαχθεί την 2η αγωνιστική, με τον Έβρο 
Σουφλίου να υποδέχεται τον Ερμογέ-
νη Ξάνθης.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
Α2 ΑΝΔΡΩΝ - Β' ΖΩΝΗ
1η αγωνιστική (29/10/2022) - 
12η αγωνιστική (28/1/2023)
ΑΕΝ Πανοράματος-ΕΑ Λαρίσης
Μακεδονικός-ΑΣΑ Έβρος
Ερμογένης-ΧΑΝΘ
 Ήφαιστος- Ελπίς
Πανηπειρωτικός-ΜΓΣ Εθνικός
ΑΕ Κομοτηνής-ΑΟ Καβάλα

2η αγωνιστική (5/11/2022) - 
13η αγωνιστική (4/2/2023)
ΑΕ Κομοτηνής-ΑΕΝ Πανοράματος
ΕΑ Λαρίσης-Μακεδονικός
ΑΣΑ Έβρος- Ερμογένης
ΧΑΝΘ- Ήφαιστος
Ελπίς- Πανηπειρωτικός
ΑΟ Καβάλα - ΜΓΣ Εθνικός

3η αγωνιστική (12/11/2022) - 
14η αγωνιστική (11/2/2023)
Μακεδονικός- ΑΕ Κομοτηνής
Ερμογένης-ΕΑ Λαρίσης
Ήφαιστος-ΑΣΑ Έβρος
Πανηπειρωτικός-ΧΑΝΘ
ΜΓΣ Εθνικός-  Ελπίς
AΕΝ Πανοράματος-ΑΟ Καβάλα

4η αγωνιστική (19/11/2022) - 
15η αγωνιστική (18/2/2023)
ΑΕ Κομοτηνής-ΑΣ Ερμογένης
ΑΕΝ Πανοράματος- Μακεδονικός
ΕΑ Λαρίσης- Ήφαιστος
ΑΣΑ Έβρος-Πανηπειρωτικός
ΧΑΝΘ - ΜΓΣ Εθνικός
ΑΟ Καβάλα-ΑΣ Ελπίς

5η αγωνιστική (26/11/2022) - 
16η αγωνιστική (25/2/2023)
ΑΠΣ Ήφαιστος-ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής
ΑΣ Ερμογένης-ΑΕΝ Πανοράματος
ΓΣ Πανηπειρωτικός-ΕΑ Λαρίσης
ΜΓΣ Εθνικός-ΑΣΑ Έβρος
ΑΣ Ελπίς-ΧΑΝΘ
ΑΣ Μακεδονικός-ΑΟ Καβάλα

6η αγωνιστική (3/12/2022) - 
17η αγωνιστική (4/3/2023)
ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής-ΓΣ Πανηπειρωτικός
ΑΕΝ Πανοράματος-ΑΠΣ Ήφαιστος
ΑΣ Μακεδοονικός-ΑΣ Ερμογένης
ΕΑ Λαρίσης-ΜΓΣ Εθνικός
ΑΣΑ Έβρος-ΑΣ Ελπίς
ΑΟ Καβάλα-ΧΑΝΘ

7η αγωνιστική (10/12/2022) - 
18η αγωνιστική (11/3/2023)
ΜΓΣ Εθνικός-ΑΕ Κομοτηνής
Πανηπειρωτικός-ΑΕΝ Πανοράματος
ΑΠΣ Ήφαιστος-ΑΣ Μακεδονικός
ΑΣ Ελπίς-ΕΑ Λαρίσης
ΧΑΝΘ-ΑΣΑ Έβρος
 Ερμογένης-ΑΟ Καβάλα

8η αγωνιστική (17/12/2022) - 
19η αγωνιστική (25/3/2023)
ΑΕ Κομοτηνής-ΑΣ Ελπίς
ΑΕΝ Πανοράματος-ΜΓΣ Εθνικός
Μακεδονικός- Πανηπειρωτικός
Eρμογένης- Ήφαιστος
ΕΑ Λαρίσης-ΧΑΝΘ
ΑΟ Καβάλα-ΑΣΑ Έβρος

9η αγωνιστική (7/1/2023) - 
20η αγωνιστική (1/4/2023)
ΧΑΝΘ - ΑΕ Κομοτηνής
 Ελπίς-ΑΕΝ Πανοράματος
ΜΓΣ Εθνικός-Μακεδοονικός
 Πανηπειρωτικός- Ερμογένης
ΑΣΑ Έβρος-ΕΑ Λαρίσης
Ήφαιστος- Καβάλα

10η αγωνιστική (14/1/2023) - 
21η αγωνιστική (8/4/2023)
ΑΕ Κομοτηνής-ΑΣΑ Έβρος
ΑΕΝ Πανοράματος-ΧΑΝΘ
 Μακεδονικός-ΑΣ Ελπίς
Ερμογένης-ΜΓΣ Εθνικός
Ήφαιστος- Πανηπειρωτικός
ΑΟ Καβάλα-ΕΑ Λαρίσης

11η αγωνιστική (21/1/2023) - 
22η αγωνιστική (22/4/2023)
ΕΑ Λαρίσης- ΑΕ Κομοτηνής
ΑΣΑ Έβρος-ΑΕΝ Πανοράματος
ΧΑΝΘ- Μακεδοονικός
Ελπίς - Ερμογένης
ΜΓΣ Εθνικός- Ήφαιστος
Πανηπειρωτικός-ΑΟ Καβάλα

Σύστημα διεξαγωγής του 
πρωταθλήματος - Κατάταξη 
ομάδων – Άνοδος - 
Υποβιβασμός

α) Το πρωτάθλημα σε κάθε μία από 
τις δύο Ζώνες (Α και Β) θα διεξαχθεί σε 
δύο φάσεις:

Α’ Φάση: Σε κάθε Ζώνη (Α και Β) θα 
διεξαχθεί πρωτάθλημα δύο γύρων με 
βαθμολογία και σύμφωνα με το πρό-
γραμμα που θα βγει μετά από κλήρωση.

Β’ Φάση: Αγώνες Play Off  1 – 4 σε 
κάθε Ζώνη

Οι ομάδες που θα έχουν καταλάβει 
τις θέσεις 1-4 σε κάθε μία από τις δύο 
ζώνες (Α και Β) θα αγωνιστούν σε αγώ-
νες Play Off  μέχρι να συμπληρώσουν 
δύο (2) νίκες (μη συμπεριλαμβανομέ-
νων των αγώνων της Α’ Φάσης) με το 
παρακάτω σύστημα:

1η θέση Ζώνης v 4η θέση Ζώνης (1)
2η θέση Ζώνης v 3η θέση Ζώνης (2)
Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις έδρες 

των ομάδων εναλλάξ αρχής γενομένης 
από την έδρα της ομάδας με τη μεγαλύ-
τερη βαθμολογία στην Τελική Βαθμολο-
γική κατάταξη της Α’ Φάσης.

Αγώνες για τις θέσεις 1 – 2 σε κάθε 
Ζώνη: Ν(1) v Ν(2)

Σε κάθε Ζώνη (Α και Β) οι δύο νικητές 
των αγώνων των Play Off  1-4, θα αγω-
νιστούν μεταξύ τους για τις θέσεις 1-2 
μέχρι να συμπληρώσουν δύο (2) νίκες 
(μη συμπεριλαμβανομένων των αγώνων 
της Α’ Φάσης). Οι αγώνες θα διεξαχθούν 
στις έδρες των ομάδων εναλλάξ αρχής 
γενομένης από την έδρα της ομάδας με 
τη μεγαλύτερη βαθμολογία στην Τελική 
Βαθμολογική κατάταξη της Α’ Φάσης.

Αγώνες Play Off  για τις θέσεις 3-4 
κάθε Ζώνης του πρωταθλήματος δεν 
θα διεξαχθούν και οι ομάδες που ηττή-
θηκαν στους πρώτους αγώνες Play Off  
1-4 κάθε Ζώνης θα καταλάβουν την 4 
η και την 5η θέση της Τελικής Κατάτα-
ξης του πρωταθλήματος κάθε Ζώνης, 
σύμφωνα με τη σειρά που τερμάτισαν 
μεταξύ τους στην Τελική Βαθμολογική 
Κατάταξη της Α’ Φάσης της κάθε Ζώνης.

β) Άνοδος στην Pre League Ανδρών
Στην Pre League Ανδρών 2023-

2024 θα ανέλθουν οι ομάδες που θα 
καταλάβουν την 1η θέση μετά τη διε-
ξαγωγή των αγώνων Play Off , σε κάθε 
μία από τις δύο ζώνες της Α2 Εθνικής 
κατηγορίας Ανδρών 2022-2023

 Υποβιβασμός στην Β’ Εθνική/Εθνι-

κό Περιφερειακό Πρωτάθλημα Ανδρών
1) σε περίπτωση που από την Pre 

League Ανδρών υποβιβαστούν δύο 
ομάδες που ανήκουν γεωγραφικά στην 
Α’ Ζώνη (ΕΣΠΑΑΑ, ΕΣΠΕΔΑ, ΕΣΠΕ Πε-
λοποννήσου, Ζ’ Περιφέρεια) στη Β’ Εθνι-
κή/Εθνικό Περιφερειακό Πρωτάθλημα 
Ανδρών θα υποβιβαστούν:

α) από την Α’ Ζώνη οι ομάδες που θα 
καταλάβουν την 9η, την 10η, την 11η 
και την 12η θέση στην Τελική Κατάτα-
ξη της Α’ Φάσης του πρωταθλήματος

β) από την Β’ Ζώνη η ομάδα που θα 
καταλάβουν την 11η και την 12η θέση 
στην Τελική Κατάταξη της Α’ Φάσης του 
πρωταθλήματος

2) σε περίπτωση που από την Pre 
League Ανδρών υποβιβαστεί μία ομάδα 
που ανήκει  γεωγραφικά στην Α’ Ζώνη 
(ΕΣΠΑΑΑ, ΕΣΠΕΔΑ, ΕΣΠΕ Πελοποννή-
σου, Ζ’ Περιφέρεια) και μία ομάδα που 
ανήκει γεωγραφικά στην Β’ Ζώνη (ΕΠΕΣ 
Θεσσαλονίκης, ΕΣΠΕ Μακεδονίας), στη 
Β’ Εθνική/Εθνικό Περιφερειακό Πρωτά-
θλημα Ανδρών θα υποβιβαστούν:

α) από την Α’ Ζώνη οι ομάδες που θα 
καταλάβουν την 10η, την 11η και την 
12η θέση στην Τελική Κατάταξη της Α’ 
Φάσης του πρωταθλήματος

β) από την Β’ Ζώνη οι ομάδες που θα 
καταλάβουν την 10η, την 11η και την 
12η θέση στην Τελική Κατάταξη της Α’ 
Φάσης του πρωταθλήματος

3) σε περίπτωση που από την Pre 
League Ανδρών υποβιβαστούν δύο 
ομάδες που ανήκουν γεωγραφικά στην 
Β’ Ζώνη (ΕΠΕΣ Θεσσαλονίκης, ΕΣΠΕ 
Μακεδονίας), στη Β’ Εθνική/Εθνικό Πε-
ριφερειακό Πρωτάθλημα Ανδρών θα 
υποβιβαστούν:

α) από την Α’ Ζώνη η ομάδα που θα 
καταλάβουν την 11η και την 12η θέση 
στην Τελική Κατάταξη της Α’ Φάσης του 
πρωταθλήματος

β) από την Β’ Ζώνη οι ομάδες που θα 
καταλάβουν την 9η, την 10η, την 11η 
και την 12η  θέση στην Τελική Κατάτα-
ξη της Α’ Φάσης του πρωταθλήματος.

Στα 29 Οκτωβρίου ξεκινά ο Εθνικός της μάχη 
της ανόδου από την Α2 ανδρών του βόλεϊ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΣΟΥΦΛΙ, ΑΕ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΕΡΜΟΓΕΝΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 
ΚΑΙ ΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ 
ΜΕΡΟΣ ΣΤΟΝ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΤΩΝ 22 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ   

Αναλυτικά όλο το πρόγραμμα, οι ημερομηνίες 
και τοι σύστημα ανόδου - υποβιβασμού  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. – ΘΡΑΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Σαμοθράκη 22-09-22
  Αριθμ. Πρωτ.: 4438     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

   Με την υπ΄αριθμ. 117/22 (ΑΔΑ:) απόφαση του Δ.Σ. του Δ. Σαμοθράκης εκφράζεται 
ομόφωνα η σύμφωνη γνώμη, όσον αφορά στην τροποποίηση του Ρ.Σ. Χώρας στα Ο.Τ. 
Γ152 και Γ169, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών 
της Υπηρεσίας Δόμησης του Δ. Αλεξανδρούπολης.

  Η απόφαση αυτή αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δ. Σαμοθράκης, όπου 
θα παραμείνει για είκοσι (20) ημέρες.

Ο Δήμαρχος
Γαλατούμος Νικόλαος 

         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
                  -------
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αριθμ. Πρωτ.: ΔΔ 3780/19-09-2022

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 Ανακοινώνει και Προσκαλεί

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ 1649/45/15-01-2014 (ΦΕΚ 45/Β΄) τους  
πολίτες (κοινό, ενδιαφερόμενο κοινό) και φορείς εκπροσώπησής τους (οικείο Δημοτικό 
Συμβούλιο, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, Ποιότητας Ζωής, Συμβούλιο Δημοτικής ή 
Τοπικής Κοινότητας), να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις (σύμφωνα 
με το έντυπο υπό στοιχεία Δ11, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α της προαναφερό-
μενης ΚΥΑ) στα πλαίσια των γνωμοδοτήσεων και της έναρξης δημόσιας διαβούλευσης, 
επί του περιεχομένου του φακέλου της Μ.Π.Ε. για την κατασκευή και λειτουργία του 
έργου: «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 8,4MW, στη θέση 
«ΜΕΛΙΑ» και των συνοδών έργων βελτίωσης-διάνοιξης οδοποιίας πρόσβασης και ηλε-
κτρικής διασύνδεσης, Δ.Ε. Φερών, Δήμου Αλεξανδρούπολης Π.Ε. Έβρου»

      ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: BAKKEGAARDEN ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΕΛΛΑΣ) Ε.Π.Ε.
Ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας για την κατάθεση γραπτών απόψεων των πο-

λιτών και των φορέων εκπροσώπησής τους ορίζεται η 19-09-2022 και η ημερομηνία 
λήξης αυτής η 19-10-2022.

    ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

Η παρούσα Μελέτη είναι αναρτημένη στο ΗΠΜ, (https://eprm.ypen.gr) με Περιβαλ-
λοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ 2207810926).

Η υπηρεσία, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για παροχή 
πληροφοριών και στοιχείων είναι το τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Έβρου. Τηλ. 25513 – 55817.

Η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνει τον φορέα υλοποίησης.

Κομοτηνή 19-09-2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

    ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Στο δικαστήριο εκδικαζόταν μια υπόθεση κλο-

πής και ρωτάει ο εισαγγελέας τον κατηγορού-

μενο: «Για πες μας κατηγορούμενε γιατί σε έφε-

ραν εδώ;» 

«Απλά επειδή ψώνισα πολύ νωρίς τα δώρα 

του Πάσχα…» απαντάει εκείνος. 

«Μα αυτό δεν είναι παράνομο, τι εννοείτε, 

ψωνίσατε πιο νωρίς κύριε;» 

«Εννοώ λίγο πριν ανοίξει το κατάστημα κύ-

ριε εισαγγελέα!!!»

* * * * * * 

Ένας παντρεμένος αντιπαθούσε υπερβολικά τη 

γάτα της γυναίκας του και αποφάσισε μια μέρα 

να τη διώξει. Τη φόρτωσε λοιπόν στο αμάξι και 

την άφησε 2 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του. 

Όταν όμως γύρισε πίσω, η γάτα ήταν ήδη εκεί με 

τη γυναίκα του. Την επόμενη μέρα την ξαναφόρ-

τωσε και την πήγε 10 χιλιόμετρα μακριά, όταν 

όμως γύρισε εκείνος στο σπίτι η γάτα ήταν πάλι 

εκεί. Αυτό συνεχιζόταν κάθε μέρα, ενώ την πή-

γαινε όλο και πιο μακριά, αυτή επέστρεφε πάντα. 

Έτσι σκέφτηκε να την πάει ακόμα πιο μακριά σε 

άλλη πόλη. Ακολούθησε μια διαδρομή που ού-

τε ο ίδιος ήξερε. Έστριψε μετά τα πρώτα 20 χι-

λιόμετρα δεξιά, μετά από αρκετή ώρα αριστερά, 

μετά πάλι δεξιά, και μετά πάλι αριστερά. Όπου 

έβλεπε σταυροδρόμι έστριβε συνέχεια μήπως και 

μπερδέψει τη γάτα, και την ξεφορτωθεί για πά-

ντα. Μετά από πολλές στροφές, αρκετά μακριά 

πια, την άφησε και έφυγε. Μερικές ώρες αργό-

τερα πήρε τηλέφωνο στο σπίτι του και ρώτησε 

τη γυναίκα του: «Τασία, η γάτα είναι εκεί;» «Εδώ 

είναι, γιατί ρωτάς;» Και νευριασμένος απαντά 

εκείνος: «Α την άτιμη, φέρε την στο τηλέφωνο 

γιατί χάθηκα και θέλω οδηγίες!»

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια

1. Αποσύνθεση, σήψη — Προϊόν… ανά-
μειξης.
2. Μάρκα χυμών — "Πεταλούδα" επίση-
μης ενδυμασίας (ξ.λ.).
3. Φλαμανδός συνθέτης και οργανίστας 
— Ξύλο… πολυτελείας — Τετράδα ομοί-
ων τραπουλόχαρτων.
4. … Φρανς: Γάλλος λογοτέχνης — Διά-
κριση μουσικών οργάνων — Τα αρχικά 
παλιού, ελληνικού κόμματος.
5. Νότα χωρίς… τρόπους — Βασική μέ-
θοδος ύφανσης (ξ.λ.) — Διπλό… κάνει 
γρήγορα.
6. Ήταν χρήσιμη στα τσακμάκια — … Κα-
ραχισάρ: πόλη της Μ. Ασίας — Αιθιοπικός 
τιμητικός τίτλος.
7. Είναι και το μασάτι — Δεν αγοράζουμε 
γουρούνι… σ' αυτό.
8. Μονάδα φωτομετρίας — Πόλη της Ια-
πωνίας — Ύφασμα με μεταλλική λάμψη.
9. Παλιό βασίλειο του Βιετνάμ — Αφανί-
ζει… τσιγάρα — Μέσα στη… φύρα.
10. "Και" Λατίνων — Νιλ…: Βρετανός πο-
λιτικός — Παρασιτικό ζωύφιο.
11. Αφοσιωμένοι στο Θεό — Έλλειψη 
δραστηριότητας.
12. Πρέπει να είναι απαράβατοι — Ποτάμι 
της Αφρικής — Μενεξές, βιολέτα (αρχ.).
13. Καταστροφή (μτφ.) — Μια… Διαθήκη.

-- Συστατικά --

• 4 φέτες μπακαλιάρου, πάχους 2 εκ.
• Μισό φλ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις, για πα-

σπάλισμα και επιπλέον 2 κουταλιές
• 4 κ.σ. ελαιόλαδο
• 1 κ.σ. χυμό λεμονιού
• 1 μικρό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
• 4 σκ. σκόρδο, λιωμένες
• 160 γρ. ζωμό ψαριού
• 160 γρ. λευκό κρασί
• 6 κ.σ. φρέσκο μαϊντανό, ψιλοκομμένο
• 75 γρ. αρακά, κατεψυγμένο
• 16 φρέσκες αχιβάδες
• Αλάτι
• Πιπέρι, φρεσκοτριμμένο

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Για αρχή προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180 

βαθμούς Κελσίου.
• Αλατοπιπερώνουμε το ψάρι και το αλευρώνουμε.
• Στη συνέχεια ζεσταίνουμε 2 κουταλιές από το 

ελαιόλαδο σε ένα μεγάλο βαθύ τηγάνι, προσθέ-
τουμε τις φέτες ψαριού και τις τηγανίζουμε για 
ένα λεπτό από κάθε πλευρά.

• Τις μεταφέρουμε σε πυρίμαχο σκεύος και τις πε-

ριχύνουμε με το χυμό λεμονιού.
• 
• Καθαρίζουμε το τηγάνι και ζεσταίνουμε το υπό-

λοιπο ελαιόλαδο.
• Κατόπιν προσθέτουμε το κρεμμύδι και το σκόρ-

δο και σοτάρουμε.
• Ρίχνουμε 2 κουταλιές αλεύρι και μαγειρεύου-

με για 1 λεπτό.
• Έπειτα προσθέτουμε σταδιακά το ζωμό και το 

κρασί ανακατεύοντας, ώσπου το μείγμα να γί-
νει ομοιόμορφο.

• Βάζουμε 5 κουταλιές από το μαϊντανό και τον 
αρακά και αλατοπιπερώνουμε.

• Μετά περιχύνουμε με τη σάλτσα το ψάρι και το 
ψήνουμε στο φούρνο για 15 με 20 λεπτά, προ-
σθέτοντας τις αχιβάδες 3 με 4 λεπτά πριν απο-
σύρετε το φαγητό από το φούρνο.

• Τέλος, πετάμε όσα όστρακα παρέμειναν κλει-
στά, πασπαλίζουμε με τον υπόλοιπο μαϊντανό 
και σερβίρουμε.

• Καλή επιτυχία και καλή όρεξη!α!!!

--Συμβουλές--
• Για έξτρα νοστιμιά μπορούμε να πασπαλίσουμε 

τα κολοκυθάκια με λίγη κεφαλογραβιέρα.

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Πεντανόστιμος μπακαλιάρος με αρακά και αχιβάδες

Κάθετα

1. Τραγουδισμένα τα… παιδιά της — Μεγάλος 
αριθμός των μελών της συγκρότησε τμήματα 
του Ε.Λ.Α.Σ (αρχικά).
2. Βαρύ ανατολίτικο τραγούδι — Λογοτεχνι-
κό είδος.
3. Μία… ντάμα — Τζέιμς…: ηθοποιός — Μι-
κρό γλυκό.
4. Μέσα στο… σπίτι — Μόλις που… προλα-
βαίνουμε σ' αυτό — Αγώνες προς τιμή του 
Απόλλωνα.
5. Δυτικές…: νησιωτική χώρα του Ειρηνικού — 
Βαρύ μέταλλο της ομάδας του λευκόχρυσου.
6. Ανθοφυτεμένο χώρισμα αυλής — … Λάου-
ντα: παλιός ραλίστας.
7. Η πρόθεση της… αποβολής — Αυτό που 
μπορεί να γίνει — Αθλητικά αρχικά.
8. Προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης — Έλλη-
νας σκιτσογράφος.
9. … Κόσμπι: Αμερικανός ηθοποιός — Ιερά, 
σεπτά — Ιατρικό τεστ, αποκλειστικά για γυ-
ναίκες (συντομ.).
10. Υποθετικός σύνδεσμος της Αρχαίας — Από 
τη λίμνη αυτή πηγάζει ο Κυανός Νείλος — Αρ-
χαία χώρα της Μ. Ασίας.
11. "Πρίγκιπας…": έργο του Μποροντίν — Το 
σύνολο των εγκάθετων θεατών θεάτρου (θηλ.).
12. Μονοσύλλαβη πρόθεση — Έχουν και οι νο-
μοί τα δικά τους — Η τιμή κάποιου πράγματος.
13. Σιέρα…: ισπανική οροσειρά — Δέκα χι-
λιάδες.
14. Ακτοπλοϊκή εταιρεία της Κρήτης (αρχικά) 
— Τα προερχόμενα από την ξηρά.
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Επιστήμονες του βρετανι-
κού Κολλεγίου Imperial στο 
Λονδίνου, με επικεφαλής τον 
Κύπριο καθηγητή λοιμωδών 
νόσων και ανοσολογίας, 
Γιώργο Χριστοφίδη, δημι-
ούργησαν μέσω κατάλληλης 
γενετικής τροποποίησης κου-
νούπια που δεν μπορούν πλέ-
ον να μεταδώσουν την ελο-
νοσία. Τα εν λόγω κουνούπια, 
ουσιαστικά επιβραδύνουν την 

ανάπτυξη του παράσιτου της 
ελονοσίας στο έντερό τους, 
κάτι που αποτρέπει τη μετά-
δοση της νόσου στους αν-
θρώπους.

Στη μεσημβρινή εκπομπή 
του Omega «Ενημέρωση Τώ-
ρα», μίλησε ο κ. Γιώργος Χρι-
στοφίδης, ο οποίος μεταξύ 
άλλων εξήγησε πως πρόκει-
ται για κουνούπια που μετα-
δίδουν ελονοσία, κυρίως στις 

χώρες της Αφρικής.
«Το συγκεκριμένο κου-

νούπι το έχουμε κατασκευ-
άσει με τέτοιο τρόπο, που να 
μη μπορεί να μεταδώσει την 
ελονοσία, που είναι ένα πα-
ράσιτο. Αν ένα μεταλλαγμέ-
νο κουνούπι αναπαραχθεί με 
ένα κουνούπι έξω στο περι-
βάλλον, τα παιδιά των δύο θα 
είναι όλα μεταλλαγμένα. Είναι 
σαν ένας γρήγορος οδηγός», 
εξήγησε.

Διευκρινίζοντας πως στην 
πραγματικότητα ο πληθυσμός 
των μεταλλαγμένων κου-
νουπιών που σχεδιάζουν να 

απελευθερώσουν στην 
ατμόσφαιρα της 

Αφρικής, είναι λί-
γος, δηλαδή μόνο 
μερικές εκατο-
ντάδες. Ωστόσο 
αυτή τη στιγμή, 
βρίσκονται ακό-

μη σε δοκιμές.
Ενώ σε περίπτω-

ση που πετύχει, θα μπο-
ρούσε να εφαρμοστεί για δι-
άφορες ασθένειες, σύμφωνα 
με τον κ. Χριστοφίδη.

Τα τελευταία χρόνια η χρήση τεχνο-
λογιών τεχνητής νοημοσύνης έχει 

οδηγήσει στην ανάπτυξη εφαρ-
μογών για κινητά τηλέφωνα οι 

οποίες καταγράφουν ή ανα-
λύουν διαφόρων ειδών ια-
τρικά δεδομένα του κατό-
χου τους.

Η τελευταία τέτοιου εί-
δους εφαρμογή έρχεται από 

ερευνητές των πανεπιστη-
μίων της Ουάσιγκτον και της 

Καλιφόρνια Σαν Ντιέγκο στις 
ΗΠΑ. Οι ερευνητές δημιούργησαν 

ένα σύστημα που μπορεί να μετατρέ-
πει τις τηλεφωνικές μας συσκευές σε 

οξύμετρα. Παθήσεις από το άσθμα ως 
την Covid 19 απαιτούν μετρήσεις του 
κορεσμού του οξυγόνου στον ανθρώ-
πινο οργανισμό. Τα οξύμετρα μετα-
τράπηκαν μέσα στην πανδημία σε ένα 
από τα gadget καθημερινής χρήσης 
εκατ. ανθρώπων.

Η εφαρμογή λειτουργεί με τον κά-
τοχο του τηλεφώνου να πρέπει να το-
ποθετήσει το δάκτυλο του μπροστά 
από την κάμερα της συσκευής έχο-
ντας αναμμένο το φλας. Οι ερευνητές 
πραγματοποίησαν πειράματα του συ-
στήματος με εθελοντές ηλικίας 20-34 
ετών οι οποίοι εισέπνεαν ένα μείγμα 
οξυγόνου και αζώτου ώστε να αρχί-

σουν να μειώνονται τα επίπεδα του 
οξυγόνου στον οργανισμό τους. Στη 
συνέχεια φορούσαν στο ένα χέρι ένα 
οξύμετρο και με το άλλο χέρι έκαναν 
μετρήσεις με το κινητό τους τηλέφωνο 
για να γίνουν συγκρίσεις δεδομένων.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η 
εφαρμογή κατέγραφε οκτώ στις δέ-
κα φορές επιτυχώς τα επίπεδα του 
κορεσμού του οξυγόνου. Τα πειρά-
ματα αποκάλυψαν τις αδυναμίες του 
συστήματος ώστε να το βελτιώσουν 
οι ερευνητές. Διαπιστώθηκε για πα-
ράδειγμα ότι οι κάλοι σε ένα δάκτυλο 
«μπερδεύουν» το σύστημα και δεν του 
επιτρέπουν να λειτουργήσει σωστά.

Νέα εφαρμογή μετατρέπει το κινητό 
τηλέφωνο σε οξύμετρο

Tα αρχαία 
εκείνα ψάρια είχαν 

την καρδιά σχήματος 
S σχεδόν στο στόμα 

τους.

Αυστραλοί επιστήμονες ανακοί-
νωσαν ότι ανακάλυψαν στην περιοχή 
Κίμπερλι της Δυτικής Αυστραλίας το 
απολίθωμα μιας καρδιάς ηλικίας 380 
εκατομμυρίων ετών, της αρχαιότερης 
που έχει ποτέ βρεθεί στη Γη. Η καρδιά 
βρέθηκε σε ένα αρχαίο "πάνοπλο" ψά-
ρι, με την ονομασία Gogo, ρίχνοντας 
νέο φως στην εξέλιξη των σωμάτων 
των σπονδυλωτών ζώων και των ίδιων 
των ανθρώπων.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής την 
καθηγήτρια παλαιοντολογίας Κέιτ Τρι-
νάστικ της Σχολής Μοριακών και Επι-
στημών της Ζωής του Πανεπιστημίου 
Curtin και του Δυτικού Αυστραλιανού 
Μουσείου στο Περθ, οι οποίοι έκαναν 

τη σχετική δημοσίευση στην επιθέωρη-
ση «Science», βρήκαν τα απολιθωμέ-
να όργανα στο σώμα μιας κατηγορίας 
ψαριών (arthrodires) που ανήκαν στα 
πλακόδερμα, τα πρώτα ψάρια με σαγό-
νια και δόντια. Ζούσαν κατά τη Δεβόνια 
περίοδο πριν 420 έως 359 εκατομμύρια 
χρόνια και ανατομικά έμοιαζαν με τους 
σημερινούς καρχαρίες.

Η ανακάλυψη θεωρείται άκρως ασυ-
νήθιστη, επειδή ο μαλακός ιστός, όπως 
αυτός της καρδιάς, σπανιότατα διατη-
ρείται ως απολίθωμα. ή Η καρδιά του 
Gogo ήταν πιο πολύπλοκη του αναμε-
νομένου, καθώς είχε δύο θαλάμους, ένα 
μικρότερο πάνω από έναν μεγαλύτερο, 
οι οποίοι τελικά εξελίχθηκαν στην αν-

θρώπινη καρδιά. Η δομή της καρδιάς 
του Gogo του επέτρεψε να μεταμορ-
φωθεί από ένα αργά κινούμενο ψάρι 
σε ένα ταχύτατο θηρευτή.

 "Ως παλαιοντολόγος που έχω μελε-
τήσει απολιθώματα για πάνω από 20 
χρόνια, πραγματικά εξεπλάγην που 
βρήκα μια τρισδιάστατη και κα-
λοδιατηρημένη καρδιά σε έναν 
πρόγονο μας ηλικίας 380 
εκατομμυρίων ετών", δή-
λωσε η επικεφαλής ερευ-
νήτρια. Όπως είπε η Τρινά-
στικ, τα αρχαία εκείνα ψάρια 
είχαν την καρδιά σχήματος S 
σχεδόν στο στόμα τους.
Na� emporiki.gr

Βρέθηκε η αρχαιότερη καρδιά στον κόσμο, 
έχει ηλικία 380 εκατομμυρίων ετών 

Το μέτρημα των μυρμηγκιών 
στον πλανήτη μας μοιάζει με το 
μέτρημα των κόκκων της άμμου 
στις παραλίες. Παρ’ όλα αυτά 
έξι επιστήμονες «τόλμησαν» 
να το επιχειρήσουν και κατέ-
ληξαν στην πιο ολοκληρωμέ-
νη μέχρι σήμερα εκτίμηση: Στη 
Γη υπάρχουν περίπου 20 τε-
τράκις εκατομμύρια μυρμήγκια 
ή 20.000.000.000.000.000 (ο 
αριθμός 20 ακολουθούμενος 
από 15 μηδενικά).

Αυτός ο αστρονο-
μικός αριθμός αντι-
στοιχεί σε μία συ-
νολική βιομάζα 12 
μεγατόνων ή εκα-
τομμυρίων τόνων 
(βάρος άνθρακα). 
Η βιομάζα των μυρ-
μηγκιών είναι μεγαλύτε-
ρη από όλα μαζί τα πουλιά και 
τα θηλαστικά ζώα του πλανή-
τη μας, ενώ είναι περίπου το 
20% της βιομάζας της ανθρω-
πότητας.

Οι ερευνητές από τη Γερ-
μανία και το Χονγκ Κονγκ του 
γερμανικού Πανεπιστημίου Γι-
ούλιους Μαξιμίλιαν του Βίρ-
στμπουργκ, οι οποίοι έκαναν τη 
σχετική δημοσίευση στο περι-

οδικό της Εθνι-
κής Ακαδημίας 

Επιστημών των 
ΗΠΑ, ανέλυσαν δε-

δομένα από 489 έρευνες που 
είχαν μετρήσει την πυκνότητα 
των μυρμηγκιών σε διάφορα 
μέρη του κόσμου. Στη συνέ-
χεια, έκαναν υπολογισμούς σε 
παγκόσμιο επίπεδο με βάση τα 
κατά τόπους δεδομένα.

Υπάρχουν 15.700 γνωστά 
είδη και υποείδη μυρμηγκιών, 
τα οποία συχνά παίζουν ζωτικό 
ρόλο στα οικοσυστήματα, π.χ. 

για τη διασπορά των σπόρων.
Μυρμήγκια ζουν σχεδόν πα-

ντού στον κόσμο, με εξαίρεση 
τις πολικές περιοχές. Η μεγα-
λύτερη πυκνότητά τους ανά τε-
τραγωνικό μέτρο εδάφους είναι 
στις τροπικές και υποτροπικές 
περιοχές. Τα δάση και οι άνυ-
δρες περιοχές φιλοξενούν τα 
περισσότερα είδη, ενώ τα μυρ-
μήγκια είναι πολύ σπανιότερα 
σε περιοχές με έντονη ανθρώ-
πινη παρουσία.
Πηγή: in.gr

Πόσα μυρμήγκια υπάρχουν πάνω στη Γη;Κύπριος καθηγητής δημιούργησε
 μεταλλαγμένα κουνούπια

Science

O 
αριθμός 

αντιστοιχεί σε 
μία βιομάζα 12 

μεγατόνων

«Ως παλαιοντολόγος που έχω μελετήσει απολιθώματα για πάνω από 20 χρόνια, πραγματικά 
εξεπλάγην που βρήκα μια τρισδιάστατη και καλοδιατηρημένη καρδιά σε έναν πρόγονο μας 

ηλικίας 380 εκατομμυρίων ετών»
Κέιτ Τρινάστικ,  Kαθηγήτρια παλαιοντολογίας

Κατέγραψε 
οκτώ στις δέκα 
φορές επιτυχώς 
τα επίπεδα του 
κορεσμού του 

οξυγόνου

Επιβραδύνουν 
την ανάπτυξη του 

παράσιτου της 
ελονοσίας
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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

ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ Γ. - ΚΑΝΙΔΗΣ Γ. ΟΕ
Μομφεράτου 42  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551025331

ΠΑΤΣΑΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Εμμ. Ρήγα 35  •  Ορεστιάδα
Τηλέφωνο :  25520 26404

ΠΑΠΑΡΗΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε.
Μοσχονησίων 01 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551023694

ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΒΕΕ
1ο χλμ  Αλεξ/πολης - Συνόρων
Τηλέφωνο : 25510 25171

ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
Λ. Δημοκρατίας 85  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551035013

INFORMATICA A.E.
2ο χιλ Αλεξ/πολης - Χιλής
Τηλέφωνο : 25510 33733

ΓΑΒΑΝΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
Εμπόριο Μηχ. Γραφείου
Λ. Δημοκρατίας 37 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551023204

Πληροφορική
Υπολογιστές

ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ • Πολ. μηχ.
Φυλής 02 & Υψηλάντου •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551027558

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ • Πολ. μηχ.
Λ. Δημοκρατίας 197 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 6973384974

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ • Πολ. μηχ.

Λ. Δημοκρατίας 275  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551026868

ΤΟΚΑΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ • Πολ. μηχ.
Μαυρομιχάλη 29  •  Διδ/χο
Τηλέφωνο : 2553023900

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ • Τοπ. μηχ.

Χαριλάου Τρικουπη 2 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551027017

ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ • Τοπ. μηχ.

Ι. Δραγούμη 2 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551029626

Τοπογράφοι
Μηχανικοί

ΑΚΜΩΝ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε.
Εμπορίου 5Α  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551037645

Τεχνικές
Εταιρίες

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ρήγα Φεραίου 7  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551027477

ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΜΒΕ
Ρήγα Φεραίου 7 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551027477

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Σκρα 8  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551023390

ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ •  Ηλεκτρ. Μηχ.
Κομνηνών 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551020464

ΠΑΠΑΡΗΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ •  Ηλεκτρ. Μηχ.
Νικομηδείας 1  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551020412

ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ • Μηχανολ.Μηχ.
Ανθεμίου 18  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551025080

ΣΙΔΕΚΑΤ ΑΕ • Οικοδομικά Υλικά
Καραόλη Δημ. 44 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551026000

ΠΟΛΥΜΕΝΗΣ Γ. - ΠΟΛΥΜΕΝΗΣ Ι ΟΕ
Είδη Υγειηνής
Κ. Παλαιολόγου 22 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551032655

ΤΕΜΑΚ ΑΕΤΕ • Εμπ. Υδραυλικών Ειδών
ΔΑ13 ΟΤ33Β-ΤΘ1136 • Θεσ/νικη
Τηλέφωνο : 2310569800

ΜΠΑΜΠΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ • Μονώσεις
Μακάριου 7  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 6934621349

Οικοδομικά
Υλικά

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
Χωματουργικές εργασίες
Λ. Δημοκρατίας  2  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551023958

Ηλεκτρ. Μηχανολ.
Χημ. Μηχανικοί

Πολιτικοί
Μηχανικοί

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας

ΚΑΦΕ / ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΦΕΤΖΗ
Εμπορίου 41   •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  : 25510 23050

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ
Αδριανουπόλεως 4Α  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 22808

Βιβλιοπωλεία

ΙΣΤΟPIKO MOYΣEIO ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Λ. Δημοκρατίας 335  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο :  2551028926

Πολιτισμός

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ  •  Κολοκοτρώνη 22  
Διδ/χο  •  Τηλέφωνο :  2553024084

"ΜΙΜΟΖΑ"  ΜΠΑΖΑ ΜΑΡΙΝΑ
Ανθοστολισμοί Γάμων - Βάπτισης
Λ. Δημοκρατίας 408  •  Αλεξ/πολη  
Τηλέφωνο : 25510 32805

ΕπιγραφέςΑνθοπωλεία
Φυτώρια

Τυπογραφεία

ΤΑΡΤΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
Τυπογραφείο - Βιβλιοδετείο
Εμπορίου 2   •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551029520

ΡΙΖΟΣ Α. ΘΕΟΔΩΡΟΣ • Πολ. μηχ.
Ζαρίφη Γεώργιου 3 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 29380

ΤΣΟΚΑΤΑΡΙΔΟΥ ΣΜΑΡΩ & ΕΙΡΗΝΗ ΟΕ
Συστήματα Συναγερμού
Λ. Δημοκρατίας 134 •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο: 25510 34156

ΙΕΠΥΑ ΕΒΡΟΣ GUARD  
Υπηρεσίες Φύλαξης
Καραόλη Δημητρίου 40  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο: 25510 35638

Security

Ηλεκτρολογικά

ΠΑΝΕΜΠΟΡΙΚΗ
(ΑΦΟΙ Χ. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ & ΣΙΑ Ο.Ε.) 
1ο χλμ. Αλεξ/πολης Κίρκης  2 
Τηλέφωνο :  2551024796

Gym Center Καρυπίδης
Μπουμπουλίνας 24 •  Φέρες
Τηλέφωνο: 25550 24535

Γυμναστήρια
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Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα για την Ολική 
Κατάργηση των Πυρηνικών 
Όπλων
Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών
Παγκόσμια Ημέρα 
Αντισύλληψης
Παγκόσμια Ημέρα 
Περιβαλλοντικής Υγείας

Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

����/��-����� 

INTERCITY 05.59, 

����/��-��	/
� 

INTERCITY 05.59, 

��	/
� - ����/�� 

INTERCITY 05.50, 
����/��-���	���� 

04:30 , 15:10
���	����-����/�� 

07:00, 18:39

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
����/�� - ��	/��
�: 
06:30 ,08:00, 11:00 , 14.00, 
16.30, 18:45,  22:00
��	/��
� - ����/�� 

08:00, 11:00 , 13.00, 
15.30, 17:30,  19:00 , 23:59
����/���� - ����� - 
�����: 

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

����� - ����/���� 

02:15 , 10:15, 14:30 ,18:30
����� -����/���� 

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 
���	����- ���/��- 	�����

-����	- ����/���� 

05:45, 07:30, 09:00, 11:30, 
13:30 14:40, 16:30, 18:00, 
19:45
����/���� -	���	- 
������

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 
����/����-	����	

15:00 - 19:30
	����	-����/����

15:00 - 19:30

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

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ - AEGEAN 
�������������� – �����:  

ΔΕΥΤΕΡΑ: 08:20 - 21:45
ΤΡΙΤΗ: 08:20 - 21:45
ΤΕΤΑΡΤΗ: 08:20 - 21:45
ΠΕΜΠΤΗ: 08:20 - 21:45 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 09:05 - 21:45
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:20 - 21:45
ΚΥΡΙΑΚΗ: 09:05 - 21:45 
����� - ��������������: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 06:45 - 20:10
ΤΡΙΤΗ: 06:45 - 20:10 
ΤΕΤΑΡΤΗ: 06:45 - 20:10 
ΠΕΜΠΤΗ: 06:45 - 20:10
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:30 - 20:10

ΣΑΒΒΑΤΟ: 06:45 - 20:10
ΚΥΡΙΑΚΗ: 07:30 - 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 - 22:05
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:50 - 22:05
ΚΥΡΙΑΚΗ: 08:50 - 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 - 20:30
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:15 - 20:30
ΚΥΡΙΑΚΗ: 07:15 - 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��

Αλεξανδρούπολης: 
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 Αδαμίδης - Αδαμίδου Ι. Καβύ-
ρη 36 (γωνία Βιζβύζη) b2551021444
18:00-08:00 Μήτκας Ι. Καβύρη 1 & Λ. 
Δημοκρατίας 310 (παραπλεύρως ΟΤΕ) 
b2551028396

ΦΕΡΕΣ 
Μπουρουλίτη Δημοκρίτου 17 b2555022273

ΣΟΥΦΛΙ 
Μπαμίδου - Πιτιακούδης Βασ. Γεωργίου 
207 b2554022013

ΔIΔYMOTEIXO
Μαυρουδής Π. - Μαυρουδής Φ. Βενιζέλου 
85 b2553024434

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Σ.Φ. Κυρούδη - Μπιμπούδη Κων/πολεως 
222 b2552023926

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

αγγελιεσ

Η ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ 

ζητά να προσλάβει πολιτικό ή τοπογράφο μη-
χανικό με εμπειρία στα δημόσια έργα

Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr

Η ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ 

ζητά να προσλάβει εργατοτεχνίτες για να απα-
σχοληθούν στα έργα της εταιρίας

Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr

Γεδεών

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Αγαπητέ μου Κριέ, η εβδομάδα ξεκινά 
με την αντίθεση του Ανάδρομου Ερμή 
με τον Δία και να περιμένεις μία συζή-
τηση, μία πρόταση ή και μία συνάντη-
ση με άτομο του παρελθόντος θα σε 
συναρπάσει! 

ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ μου Ταύρε, η εβδομάδα ξεκινά 
με την αντίθεση του Ανάδρομου Ερμή 
με τον Δία φρόντισε να μην αναλαμ-
βάνεις περισσότερα από όσα μπορείς 
να διεκπεραιώσεις ιδιαίτερα στην ερ-
γασία σου!  

ΔΙΔΥΜΟΣ
Αγαπητέ μου Δίδυμε, η εβδομάδα ξε-
κινά με την αντίθεση του Ανάδρομου 
Ερμή με τον Δία και εσύ απολαμβάνεις 
στιγμές στα αισθηματικά σου και ανα-
ζωπυρώνεται και ένας παλιός έρωτας, 
όμως καλό είναι να μην πέφτεις με τα 
μούτρα γιατί άθελά σου μπορεί να λει-
τουργήσεις αρκετά επιπόλαια!  

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αγαπητέ μου Καρκίνε, η εβδομάδα ξε-
κινά με την αντίθεση του Ανάδρομου 
Ερμή με τον Δία και οι σκέψεις σου αυ-
τές τις μέρες περιστρέφονται στο πα-
ρελθόν και μεγαλοποιείς τα συναισθή-
ματά σου! Προσπάθησε να αποφύγεις 
τις παρορμητικές αντιδράσεις!      

ΛΕΩΝ
Αγαπητέ μου Λέοντα , η εβδομάδα ξε-
κινά με την αντίθεση του Ανάδρομου 
Ερμή με τον Δία αποφάσεις που ήθε-
λες να πάρεις εδώ και καιρό τις παίρ-
νεις τώρα, τολμάς, ρισκάρεις, τα παίζεις 
όλα για όλα!  

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αγαπητέ μου Παρθένε , η εβδομάδα 
ξεκινά με την αντίθεση του Ανάδρομου 
Ερμή με τον Δία και είναι πολύ πιθανό 
να ακούσεις μεγάλες υποσχέσεις και 
μεγάλα λόγια αναφορικά με τα οικονο-
μικά που μπορεί να σε απογοητεύσουν! 
Χρεωστικά υπόλοιπα του παρελθόντος 
σε βαραίνουν σημαντικά!

ΖΥΓΟΣ
Αγαπητέ μου Ζυγέ , η εβδομάδα ξεκινά 
με την αντίθεση του Ανάδρομου Ερμή 
με τον Δία εσύ πρόσεξε γιατί εύκο-
λα μπορεί να σου ξεφύγουν λόγια τα 
οποία θα μετανιώσεις, προσοχή λοι-
πόν στις επικοινωνιακές γκάφες. Μία 
επικοινωνία ή μία συνάντηση με άτομο 
του παρελθόντος θα σου δώσει χαρά!         

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αγαπητέ μου Σκορπιέ , η εβδομάδα ξε-
κινά με την αντίθεση του Ανάδρομου 
Ερμή με τον Δία και εσύ αγχώνεσαι 
υπερβολικά για τις υποχρεώσεις που 
έχεις, για όλα αυτά που πρέπει να γί-
νουν και το πρόγραμμά σου είναι εξαι-
ρετικά πιεσμένο!  

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αγαπητέ μου Τοξότη , η εβδομάδα ξε-
κινά με την αντίθεση του Ανάδρομου 
Ερμή με τον Δία και είναι πολύ πιθανή 
για σένα μία ερωτική αναθέρμανση με 
το παρελθόν, αφού προκύπτει είδηση, 
μήνυμα ή συνάντηση που αποτελεί την 
ευκαιρία σου!          

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Αγαπητέ μου Αιγόκερε , η εβδομάδα 
ξεκινά με την αντίθεση του Ανάδρομου 
Ερμή με τον Δία, εσύ θέλεις να πάρεις 
τα ρίσκα σου στα επαγγελματικά και να 
κάνεις μία τολμηρή αλλαγή, προσοχή 
όμως γιατί όσα έχεις συμφωνήσει, δεν 
θα είναι ακριβώς έτσι!  

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αγαπητέ μου Υδροχόε , η εβδομάδα 
ξεκινά με την αντίθεση του Ανάδρο-
μου Ερμή με τον Δία και εσύ βιώνεις 
κάποιες καθυστερήσεις σε σχέδια, συμ-
φωνίες, σπουδές ή νομικά έγγραφα σε 
κάνουν να γίνεσαι υπερβολικός ή και 
καβγατζής, συγκρατήσου!       

ΙΧΘΥΕΣ
Αγαπητέ μου Ιχθύ , η εβδομάδα ξεκι-
νά με την αντίθεση του Ανάδρομου 
Ερμή με τον Δία και οι ειδήσεις που 
λαμβάνεις για τα οικονομικά σου σε 
αγχώνουν!

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

Αυτά τα 7 σημεία στην 
κουζίνα ξεχνάτε να τα 
καθαρίσετε!

Διακόπτες

Οι διακόπτες της κουζίνας είναι από 
τα πιο βρώμικα σημεία στο σπίτι σας. 
Τους πιάνετε συνεχώς και πολλές φο-
ρές με λερωμένα και λαδωμένα χέρια 
(παραδεχτείτε ότι το κάνετε). Φροντίζε-
τε να τα καθαρίζετε συχνά με λίγο χαρτί 
κουζίνας και οινόπνευμα.

Η πόρτα

Εκτός από τους διακόπτες που πολ-
λές φορές πιάνετε με λαδωμένα χέρια, 
πιάνετε και την πόρτα της κουζίνας. Κι αν 
δεν το κάνετε εσείς το κάνουν σίγουρα 
τα παιδιά σας. Φροντίζετε να την καθα-
ρίζετε τουλάχιστον μια φορά το τρίμηνο.

Η καφετιέρα

Εξίσου σημαντικό είναι και το καθά-
ρισμα της καφετιέρας σας. Φροντίζε-
τε να το κάνετε αρκετά συχνά αν δεν 
θέλετε μαζί με τον καφέ σας να πίνετε 

και βακτήρια.
Κάτω από τις συσκευές σας

Αν δεν έχετε καθαρίσει ποτέ κάτω ή 
πίσω από το ψυγείο ή τον φούρνο ας 
τότε μάλλον ήρθε η ώρα να το κάνετε.

Το πλυντήριο πιάτων

Ένα καλό πλύσιμο του πλυντηρίου 
είναι πολύ σημαντικό να γίνεται αρκε-
τά συχνά μιας και μέσα σε αυτό πλένετε 
τα πιατικά σας.

Οι κουρτίνες

Πότε ήταν η τελευταία φορά που 
πλύνατε τις κουρτίνες της κουζίνας σας; 
Μήπως έχετε να το κάνετε από τότε που 
τις βάλατε; Καλό είναι τις καθαρίζετε 
τουλάχιστον μια φορά το χρόνο αν όχι 
και συχνότερα.

Κάδος σκουπιδιών

Μπορεί να βγάζετε τα σκουπίδια συ-
χνά έξω αλλά πόσο συχνά καθαρίζετε 
τον κάδο σας; Μην το αμελείτε. Πλένετε 
τουλάχιστον μια φορά το μήνα τον κάδο 
σας στην μπανιέρα με νερό και σαπούνι.

ΜΙΑ...ΕΞΥΠΝΗ ΓΝΩΜΗ

Ζητείται εργολάβος να αναλάβει για
αντιπαροχή 3 σπίτια καθώς και τα 2 μεγάλα
οικόπεδα στο κέντρο του Τυχερού Νομού
Έβρου. Είναι μέσα στο πάρκο του Τυχερού.
Βρίσκεται σε καλή εμπορική θέση.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6979822491

όλο το 24ωρο.
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Με μεγάλη επιτυχία ολοκλη-
ρώθηκε το τριήμερο εκδηλώ-
σεων με τίτλο «Αμπελομαγει-
ρέματα» που οργανώθηκε στο 
Σουφλί. Η μεγάλη συμμετοχή 
του κόσμου σε όλες τις εκδη-
λώσεις, οι δραστηριότητες των 
μικρών που μυήθηκαν στον κό-
σμο του αμπελιού, του τρύγου, 
της οινοποίησης αλλά και της 
μαγειρικής, η ανάδειξη του γα-
στρονομικού πλούτου με τα το-
πικά προϊόντα της περιοχής, 
η γνωριμία με αμπελουργούς 

μέσα στους αμπελώνες και η 
γευσιγνωσία είναι μερικά από 
τα αξιοσημείωτα στοιχεία των 
τριήμερων εκδηλώσεων.

Η Δημοσυνεταιριστική 
Έβρος Α.Ε. στα πλαίσια του 
Σχεδίου Διατοπικής Συνεργα-
σίας «Γεύσεις Ελλήνων Εκλε-
κτές ΙΙ- Ελληνικός Γαστρονο-
μικός Πολιτισμός» του τοπικού 
προγράμματος CLLD/LEADER 
υπομέτρο 19.3 του Μέτρου 19 
του ΠΑΑ 2014-2020, που δι-
οργάνωσε τα «Αμπελομαγει-

ρέματα», ο Δήμος Σουφλίου 
και Περιφερειακή Ένωση Δή-
μων της ΑΜΑΘ που ήταν συν-
διοργανωτές, πέτυχαν να πα-
ντρέψουν και να αναδείξουν τα 
τοπικά προϊόντα, μέσα από ιδι-
αίτερες γεύσεις που δημιούρ-
γησε η  chef Στέλλα Σπανού, 
να ψυχαγωγήσουν το κοινό σε 
χώρους με ιδιαίτερο ιστορικό, 

πολιτισμικό αλλά και παραγω-
γικό φορτίο και συμβολισμό 
αλλά  και να δημιουργήσουν 
τις βάσεις καθιέρωσης αυτών 
των εκδηλώσεων.

Την εκδήλωση τίμησαν με 
την παρουσία τους ο Βουλευ-
τής Έβρου Κελέτσης Σταύρος, 
ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ Μέτιος 
Χρήστος, ο Αντιπεριφερειάρχης 

Αγροτικής Οικονομίας και Κτη-
νιατρικής Δελησταμάτης Βα-
σίλης, ο Πρόεδρος της ΠΕΔ 
Βασίλης Μαυρίδης, ο Εντε-
ταλμένος Σύμβουλος Τουρι-
σμού της Περιφέρειας Τσώνης 
Αθανάσιος, o Πρόεδρος του 
Οργανισμού Διαχείρισης και 
Προώθησης Τουρισμού ΠΑΜΘ 
Μιχάλης Αμοιρίδης και ο Δι-

οικητής της 12ης Μεραρχίας 
Πεζικού Καβιδόπουλος Πανα-
γιώτης.

Σημαντική συμβολή στη 
διοργάνωση είχαν:

• Το σωματείο Φίλοι της 
Αμπέλου και του Οίνου – Ο 
ΣΤΑΦΥΛΟΣ, ο Αμπελουργι-
κός Συνεταιρισμός Σουφλίου, 
η Ένωση Επαγγελματιών, Βιο-
τεχνών και Εμπόρων Σουφλί-
ου, ο Σύλλογος Εθελοντών και 
Νεολαίας – ΚΙΝΗΣΟΥ, το ΚΑ-
ΠΗ Σουφλίου,  η 50η ΤΑΞΠΖ, 
η Λέσχη Μοτοσικλετιστών Σου-
φλίου, ο Πολιτιστικός Σύλλο-
γος «Ανέμη» και ο Πολιτιστικός 
Σύλλογος «Θρακική Εστία».

• Ιδιαίτερη μνεία αξίζουν οι 
πολλοί εθελοντές και οι αμπε-
λουργοί της περιοχής μας, οι 
οποίοι με μεγάλη χαρά διέθε-
σαν και άνοιξαν τους αμπελώ-
νες τους για να φιλοξενήσουν 
τους επισκέπτες.

• Καθώς επίσης, όλοι οι 
επαγγελματίες του Δήμου Σου-
φλίου οι οποίοι με τα προϊό-
ντα τους, συνέβαλαν ώστε να 
πραγματοποιηθεί με επιτυχία 
το Τριήμερο των εκδηλώσεων 
και να γευθούν οι επισκέπτες  
την τοπική μας γαστρονομία.

Ξεχωριστή εμπειρία το τριήμερο εκδηλώσεων 
«Αμπελομαγειρέματα» στο Σουφλί

ΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΠΕΤΥΧΑΝ 
ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΨΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ 
ΑΝΑΔΕΙΞΟΥΝ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ 
ΓΕΥΣΕΙΣ, ΕΝΩ ΤΟ ΚΟΙΝΟ 
ΨΥΧΑΓΩΓΗΘΗΚΕ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕ 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ    

Η μεγάλη συμμετοχή του κόσμου σε όλες 
τις εκδηλώσεις, οι δραστηριότητες των 
μικρών που μυήθηκαν στον κόσμο του 
αμπελιού, του τρύγου, της οινοποίησης 
αλλά και της μαγειρικής

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το τριήμερο 
εκδηλώσεων με τίτλο «Αμπελομαγειρέματα» στο Σουφλί. 

Οι διοργανωτές πέτυχαν να παντρέψουν και να αναδείξουν τα τοπικά προϊόντα, να ψυχαγωγήσουν 
το κοινό αλλά  και να δημιουργήσουν τις βάσεις καθιέρωσης αυτών των εκδηλώσεων.

Αξιοσημείωτη η μεγάλη συμμετοχή του κόσμου, 
μικρών και μεγάλων, σε όλες τις εκδηλώσεις
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