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Βόρεια Ελλάδα: Μείωση οδικών 
αφίξεων, με μοναδική εξαίρεση το 

τελωνείο Ορμενίου!

Κοντά στο 80% η μείωση των αφίξεων στο τελωνείο των Καστανεών και 
στο 42% στο τελωνείο Κήπων, σε σχέση με το 2019. Πόσοι Βαλκάνιοι 

ήρθαν στο σύνολο του έτους και πόσοι το καλοκαίρι  � 8

 Απαξιωμένο και 
χωρίς επαρκές 

προσωπικό το Κέντρο 
Υγείας Σαμοθράκης

Κοινοβουλευτική παρέμβαση 
του ΚΚΕ με επίκαιρη ερώτηση 
για την άμεση πρόσληψη μόνι-
μου προσωπικού όλων των ει-

δικοτήτων

� 5

Συνελήφθησαν τρεις 
ημεδαποί για απάτη 

σε βάρος ηλικιωμένης 
στην Αλεξανδρούπολη

Ο ένας δράστης, προσποιούμενος 
τον υπάλληλο ΔΕΗ και χρησιμο-
ποιώντας διάφορες προφάσεις, 
κατάφερε να αποσπάσει από την 
ηλικιωμένη χρυσαφικά – τιμαλφή

� 4

Δεν υπάρχουν διαθέσιμοι γιατροί 
για να καλύψουν τις ανάγκες του 

πληθυσμού στον Έβρο

Μόλις 11 είναι οι γιατροί που εγγράφηκαν στην εφαρμογή του 
«προσωπικού γιατρού» στην Αλεξανδρούπολη και 3 στο Διδυ-
μότειχο, αναφέρει η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ν. Γκαρά που κατέθεσε 

ερώτηση στη Βουλή � 5

1500 δρομείς, ρεκόρ, 1500 δρομείς, ρεκόρ, 
Ολυμπιονίκες…Τα είχε όλα το 8ο Ολυμπιονίκες…Τα είχε όλα το 8ο 
Run Greece Αλεξανδρούπολης! Run Greece Αλεξανδρούπολης! 

«Έφυγε» από τη ζωή ο “Φωτο-«Έφυγε» από τη ζωή ο “Φωτο-
Τόλης” Σιάτρας, ένας από τους Τόλης” Σιάτρας, ένας από τους 
πιο σημαντικούς φωτογράφους πιο σημαντικούς φωτογράφους 
της Αλεξανδρούποληςτης Αλεξανδρούπολης

Διόδια παντού 
στην Εγνατία Οδό… 

Το μεταφορικό κόστος για τους Θρακιώτες έχει 
εκτοξευτεί για ένα ταξίδι από τον Έβρο προς 

Θεσσαλονίκη, ενώ δεν υπάρχει ακόμη κανένας 
Σταθμός Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών 

� 6

Νέο σύστημα θέρμανσης/ψύξης 
στο κλειστό προθερμαντήριο του 

σταδίου «Φώτης Κοσμάς»  

� 16

�  9  9

� 4

Εξασφαλίστηκε γενναία 
αύξηση πιστώσεων για 
επενδύσεις στον Έβρο  

● Μετά από προσπάθειες της Διοίκησης της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε ο στόχος επε-
τεύχθη με την διάθεση επιπλέον κονδυλίων που έφτασαν το ποσοστό του 893% σε σχέση 
με τον αρχικό προϋπολογισμό του προγράμματος «LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020»

● Το μεγαλύτερο ποσοστό των επενδύσεων υποβλήθηκαν στο νησί της Σαμοθράκης από 
νέους ανθρώπους- επιχειρηματίες 

●  Η Λουκία Σαράντη από τον Έβρο και την «Ακρίτας» στην προεδρεία του Συνδέσμου Βι-
ομηχανιών Ελλάδος. Τα τρία κρίσιμα θέματα που καλείται να αντιμετωπίσει � 7
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Ετήσια ιδιωτών  €100
Δήμων-Δημοτικών διαμ/των €200
Τραπεζών-Οργανισμών  €200
Ανώνυμες Εταιρίες  €200

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

Τακτικοί συνεργάτες: 

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

ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1669
Οι Οθωμανοί καταλαμβάνουν τον 
Χάνδακα (Ηράκλειο), έπειτα από πο-
λιορκία 21ος ετών και ολοκληρώ-
νουν την κατάληψη της Κρήτης.

1822
Ο γάλλος αιγυπτιολόγος Ζαν Φραν-
σουά Σαμπολιόν ανακαλύπτει το 
«κλειδί» των ιερογλυφικών, αποκω-
δικοποιώντας τη Στήλη της Ροζέττης.

1905
Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν διατυπώνει, σε 
ηλικία 26 ετών, την ειδική θεωρία 
της σχετικότητας και την περίφημη 
εξίσωσή του Ε=mc2, σε άρθρο του 
στο γερμανικό περιοδικό «Χρονικά 
της Φυσικής».

1941Ιδρύεται στην Αθήνα το Εθνι-
κό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ), 
έπειτα από συμφωνία των αντιπρο-
σώπων του ΚΚΕ (Λευτέρης Αποστό-
λου), του Σοσιαλιστικού Κόμματος 
Ελλάδος (Χρήστος Χωμενίδης), της 
Ένωσης Λαϊκής Δημοκρατίας (Ηλί-
ας Τσιριμώκος) και του Αγροτικού 
Κόμματος Ελλάδας (Απόστολος Βο-
γιατζής).

1989
Η Βουλή αποφασίζει υπέρ της παρα-
πομπής στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστή-
ριο για την υπόθεση Κοσκωτά τους: 
Ανδρέα Παπανδρέου (166 υπέρ, 121 
κατά, 7 λευκά), Αγαμέμνονα Κουτσό-
γιωργα (238 υπέρ, 36 κατά), Πανα-
γιώτη Ρουμελιώτη (170 υπέρ, 118 
κατά), Γιώργο Πέτσο (219 υπέρ, 45 
κατά) και Δημήτρη Τσοβόλα (168 
υπέρ, 121 κατά).

2008
Η Μαντόνα δίνει συναυλία στο ΟΑ-
ΚΑ, παρουσία 75.637 θεατών.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1844
Νικόλαος Ζορμπάς, έλληνας στρα-
τιωτικός, επικεφαλής του κινή-
ματος στου Γουδή το 1909. (Θαν. 
12/6/1920)

1946
Νίκος Αναστασιάδης, κύπριος πολι-
τικός, πρόεδρος της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας από το 2013.

ΘΑΝΑΤΟΙ
1831
Ιωάννης Καποδίστριας, πρώτος 
κυβερνήτης της Ελλάδας. (Γεν. 
11/2/1776)

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα Ο καιρός σήμερα
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80 ακίνητα της Αλεξανδρούπολης στη λίστα 

του Υπερταμείου Αποκρατικοποιήσεων

27
ΣΕΠ
2018

3-43-4

20...26

Περίπου 80 ακίνητα της Αλεξανδρούπο-
λης, κάποιοι από τα οποία χρησιμοποιούνται 
από διάφορους φορείς της περιοχής, συμπε-
ριλαμβανομένου του Δήμου της πρωτεύου-
σας του Έβρου, φιγουράρουν στη λίστα του 
Υπερταμείου Αποκρατικοποιήσεων. Το θέμα 
έχει προκαλέσει αντιδράσεις σε πανελλαδι-
κό επίπεδο, αφού μέχρι πρόσφατα, στην επί-
μαχη λίστα είχαν… παρεισφρήσει μέχρι και 
αρχαιολογικοί χώροι! Μετά τις αντιδράσεις, 
το υπουργείο Οικονομικών αναγκάστηκε να 
προχωρήσει σε διευκρινίσεις, σημειώνοντας 
πως η υπουργική απόφαση για την μεταφο-
ρά των ακινήτων ήταν ένα από τα 88 προ-
απαιτούμενα της τέταρτης αξιολόγησης. Το 
θέμα συζητήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο 
μετά από αίτημα της παράταξης «ΑΝΑΣΑ»
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«Γεννήθηκα την εποχή του Μουσολίνι, δεν θα ήθελα να πεθάνω κάτω από τη Μελόνι. Ο Θεός να 
μας βοηθήσει!». Η φωτογραφία που κάνει το γύρο του κόσμου, με την έκκληση του ηλικιωμένου 
Ιταλού ψηφοφόρου που τελικώς δεν εισακούστηκε…

Το οξύτατο κύμα θα προ-
κύψει τον χειμώνα από τον 
συνδυασμό της γρίπης και 
του . Βέβαια, ο κορονοϊ-
ός θα είναι εξασθενημένος 
και θα δεν θα επηρεάσει τις 
ΜΕΘ… H ‘Όμικρον’ δεν χτυ-
πά το κατώτερο αναπνευστι-
κό σύστημα.. 

Ν. ΚΑΠΡΑΒΕΛΟΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΜΕΘ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Είπαν

Μετά από 12 χρόνια ξεπαγώ-
νουν οι συντάξεις και τουλά-
χιστον το 87% των συνταξιού-
χων θα δει κατευθείαν αύξηση 
στη σύνταξη, πολλοί από τους 
οποίους, μάλιστα, θα δουν δι-
πλή και τριπλή αύξηση.

K. XATZHΔΑΚΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Μικρογνωμικά

Σε επιφυλακή για μετανα-
στευτικές ροές στα σύνορά 
μας είναι οι Αρχές. Όπως εί-
πε στην εκπομπή «Συνδέσεις» 
της ΕΡΤ, ο Aντιπεριφερειάρχης 
Έβρου Δημήτρης Πέτροβιτς «ο 
Έβρος είναι μία περιοχή που 
ζει το μεταναστευτικό από το 
1990 δηλαδή 32 χρόνια. Κα-
θημερινά έχουμε εκατοντάδες 
παράτυπους μετανάστες που 
επιχειρούν να περάσουν κυρί-
ως από τον κεντρικό Έβρο και 
πλέον έχουν αποθρασυνθεί και 
οι διακινητές». Ακόμα τόνισε ότι γίνεται 
και μία προσπάθεια διάχυσης fake news 
από την Τουρκία. «Η νησίδα με τους 
38 ήταν ένα fake news». Στη συνέχεια 
είπε ότι «διαρκώς οι συνοριοφύλακες 
που βρίσκονται στην ελληνική όχθη του 
ποταμού Έβρου έχουν απέναντί τους 

ομάδες μεταναστών. Μέσα στον Σε-
πτέμβριο και τον Οκτώβριο γίνονται οι 
τελευταίες προσπάθειες, από τον Νοέμ-
βριο και μετά αυξάνεται η στάθμη του 
ποταμού Έβρου και είναι πιο επικίνδυ-
νος ο ποταμός».

Κ.Η.

32 χρόνια «ένσημα»

Διεργασίες στο φουλ

Όχι άλλη αιματοχυσία!   
Όχι άλλες νεκρές γυναίκες! Η Χαντίς 

Νατζάφι ήθελε τα στοιχειώδη. ΕΛΕΥΘΕ-
ΡΙΑ για όλες τις γυναίκες στο Ιράν. Ήθε-
λε να μην φοβάται να κυκλοφορήσει έξω 

χωρίς χιτζάμπ. Ήθελε να μην έχει το δι-
καίωμα ο κάθε άγνωστος να την χτυπάει 
επειδή «παραβίαζε τους νόμους».

Ο θάνατος της Μαχσά Αμινί είχε ρα-
γίσει την καρδιά της. Είχε πει πως δεν 
θα σιωπήσει.

Η Χαντίς ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ από αστυνο-
μικές δυνάμεις επειδή ήταν μια γυναίκα 
που δεν ήθελε να υπομείνει άλλα.

Η Χαντίς ήταν μόλις 20 ετών.
Gazzetta plus

Εγκαίνια και μια ξεχωριστή ομιλία
Τα εγκαίνια και ο Αγιασμός του νεοδη-

μιουργηθέντος γραφείου του Παραρτήμα-
τος ΑΜΕΑ Διδυμοτείχου που στεγάζεται 
εντός του Δημαρχείου θα πραγματοποι-
ηθούν την 1η Οκτώβριου 2022, Σάββατο 

Ως υποψήφιο Δήμαρχο Αλεξαν-
δρούπολης παρουσιάζει τον Δημήτρη 
Καραβασίλη γνωστό site, αναφέροντας 
μάλιστα πως η υποψηφιότητα αυτή θα 
τύχει στήριξης από στρατιωτικούς:

«Θέρος, τρύγος, πόλεμος λέγανε οι 
παλιοί, η σωστή ερμηνεία της οποίας 
σημαίνει ότι, οι τρεις λέξεις που εμπε-
ριέχονται στο ρητό, απαιτούν ισάξια 
τη μέγιστη κινητοποίηση της κοινότη-
τας για να μπορέσει να ανταποκριθεί 
στις προκλήσεις που αντιπρο-
σωπεύουν.

Στην περίπτωση του υποψή-
φιου Δημάρχου Αλεξανδρού-
πολης, Δημήτρη Καραβασίλη, 
στο ρητό προστίθενται και οι 
αυτοδιοικητικές εκλογές, όπου 
η συνδρομή της τοπικής κοινω-
νίας της Αλεξανδρούπολης, στο 
πλευρό του Δημήτρη Καραβασί-
λη, εκτιμούμε με όσα εισπράτ-
τουμε από πολίτες ότι, θα είναι 
μεγάλη, όπως μεγάλη θα είναι 
και η ”χακί” στήριξη.

Αυτή την ώρα λοιπόν στην 

Ιτέα Έβρου και συγκεκριμένα στο πα-
τρικό του υποψήφιου Δημάρχου Αλε-
ξανδρούπολης, Δημήτρη Καραβασίλη, 
όπου διεξάγεται ο ετήσιος τρύγος και 
η παραδοσιακή διαδικασία παρασκευ-
ής τσίπουρου και κρασιού, η συνδρο-
μή κατοίκων – ανάμεσα σε αυτούς εν 
ενεργεία και εν αποστρατεία στρατιω-
τικοί – είναι σημαντική». 
kranos.gr

και ώρα 18:30. Στην συνέχεια θα πραγμα-
τοποιηθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού 
Ελευθερώτριας η ομιλία του Παγκόσμιου 
Πρωταθλητή ΑΜΕΑ Μόμτσου Ανδρέα με 
τίτλο «Η Αναπηρία τρόπος ζωής και όχι 
ντροπής».  

Γ.Π.

Η «επένδυση» της Ιατρικής Σχολής
Στην ανάπτυξη της έρευνας και της 

καινοτομίας «επενδύει» το Τμήμα Ιατρικής 
Αλεξανδρούπολης, με τα προγράμματα 
που υλοποιεί, τα οποία συνδυάζονται και 
με την προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού. 
Σε συνεργασία με το Τμήμα Μοριακής Βι-
ολογίας, η Ιατρική της Αλεξανδρούπολης 

συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα 
υψηλών προδιαγραφών και κόστους, που 
ξεπερνά τα 10 εκ ευρώ, με σκοπό την προ-
σέλκυση ερευνητών από όλη την Ελλάδα, 
που θα χρησιμοποιήσουν τον προηγμένο 
εξοπλισμό για την παραγωγή της έρευνάς 
τους. Μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, ο 
πρόεδρος νεοεκλεγείς πρόεδρος του Τμή-
ματος Ιατρικής Σχολής, καθηγητής της 
Νευρολογικής Κλινικής του ΔΠΘ, Κων-
σταντίνος Βαδικόλιας, αναφέρθηκε εν-
δεικτικά σε ένα από τα προγράμματα που 
υλοποιούνται, το οποίο αφορά το πεδίο 
των νευροεπιστημών, και το οποίο είναι 
συνολικού προϋπολογισμού 3 εκ. ευρώ. 
(ΕΡΤ Ορεστ.)



Η ΓΝΩΜΗ
27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  20224 ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ολοκληρώθηκαν, στο κλει-
στό προθερμαντήριο του δη-
μοτικού σταδίου «Φώτης Κο-
σμάς», οι εργασίες τοποθέτησης 
τοπικών εσωτερικών μονάδων 
θέρμανσης – ψύξης (FCU), που 
θα τροφοδοτούνται με νερό, 
θερμό ή ψυχρό αντίστοιχα, από 
την πρόσφατη εγκατεστημένη 
γεωθερμική αντλία θερμότητας 
με θαλασσινό νερό, εξασφαλί-
ζοντας θέρμανση/ψύξη με χα-
μηλό κόστος και με σεβασμό 
προς το περιβάλλον

Οι γεωθερμικές αντλίες θερ-
μότητας χρησιμοποιούν τη δω-
ρεάν ενέργεια από το υπέδα-
φος ή τα υπόγεια ύδατα και 
εξασφαλίζουν θέρμανση, ψύ-
ξη και ζεστό νερό χρήσης με 
τρόπο φιλικό προς το περιβάλ-
λον. Συγκαταλέγονται στις τε-
χνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας (ΑΠΕ) και η χρήση 
τους συνοδεύεται από μεγάλο 

δυναμικό εξοικονόμησης ενέρ-
γειας (μέχρι και 70%) και μείω-
σης των εκπομπών των αερίων 
του θερμοκηπίου.

Η τεχνολογία εκμετάλλευ-
σης της θερμότητας του θα-
λασσινού νερού μέσω των γεω-
θερμικών αντλιών θερμότητας 
αποτελεί μία από τις καινοτό-
μες και πολλά υποσχόμενες 
τεχνολογίες που μπορούν να 
συνεισφέρουν στην εξοικονό-
μηση ενέργειας στους τομείς 
της θέρμανσης και του κλιματι-
σμού, βοηθώντας στην επίτευξη 
των στόχων της Πράσινης Συμ-
φωνίας (Green Deal) για μία 
δίκαιη και ευημερούσα κοινω-
νία, βασισμένη σε μία σύγχρονη, 
αποδοτική αλλά και ανταγωνι-
στική οικονομία, η οποία έχει ως 
βασικό στόχο την ανάδειξη της 
Ευρώπης στην πρώτη κλιματικά 
ουδέτερη ήπειρο

Tο συγκεκριμένο έργο υλο-

ποιείται από το Εθνικό Κέ-
ντρο Έρευνας και Τεχνολογι-
κής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) με την 
υποστήριξη του Δήμου Αλεξαν-
δρούπολης, στο πλαίσιο του Ευ-
ρωπαϊκού Έργου «SEADRION – 
Fostering diff usion of Heating 
& Cooling technologies using 
the sea water pump in the 
Adriatic–Ionian Region», το 
οποίο συγχρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Πε-
ριφερειακής Ανάπτυξης και 
από εθνικούς πόρους, μέσω 
του Προγράμματος Συνεργα-
σίας Interreg V-B «Αδριατική 
–Ιόνιο 2014-2020».

Νέο σύστημα θέρμανσης ψύξης 
στο κλειστό προθερμαντήριο του 
σταδίου «Φώτης Κοσμάς»

ΘΑ ΖΕΣΤΑΙΝΕΤΑΙ ΜΕ 
ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΝΕΡΟ ΑΠΟ 
ΤΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ 
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Εξασφαλίζει θέρμανση/ψύξη με 
χαμηλό κόστος και με σεβασμό προς 
το περιβάλλον

Ολοκληρώθηκαν, στο κλειστό προθερμαντήριο του δημοτικού 
σταδίου «Φώτης Κοσμάς», οι εργασίες τοποθέτησης τοπικών 
εσωτερικών μονάδων θέρμανσης – ψύξης

Καλύτερες πλέον θα είναι οι συνθήκες προπόνησης των αθλητών στίβου

Συνελήφθησαν στην Αλεξαν-
δρούπολη, από αστυνομικούς της 
Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αλε-
ξανδρούπολης, τρεις (3) ημεδα-
ποί σε βάρος των οποίων σχη-
ματίσθηκε δικογραφία για κλοπή 
και απάτη. Ειδικότερα, οι δράστες 
μετέβησαν στην οικία της ηλικι-
ωμένης, όπου ο ένας δράστης, 
προσποιούμενος υπάλληλο της 
ΔΕΗ, εισήλθε στο σπίτι της και με 
το πρόσχημα να ενεργήσει έλεγ-
χο στον πίνακα ρεύματος της, την 
έπεισε να συγκεντρώσει χρυσαφι-
κά – τιμαλφή και να τα αποκρύ-
ψει σε άλλο μέρος της οικίας της. 
Στη συνέχεια και χωρίς να γίνει 
αντιληπτός αφαίρεσε τα χρυσα-
φικά – τιμαλφή, και τράπηκε σε 
φυγή μαζί με τους άλλους δύο 
συνεργούς του που τον ανέμεναν 
έξω από την οικία. Στη κατοχή του 

ενός δράστη βρέθηκαν τα αφαι-
ρεθέντα χρυσαφικά – τιμαλφή 
τα οποία κατασχέθηκαν και απο-
δόθηκαν στην παθούσα. Οι συλ-
ληφθέντες θα οδηγηθούν στον 
κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών 
Αλεξανδρούπολης, ενώ την προ-
ανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυν-
ση Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης.

Με αφορμή το παραπάνω πε-
ριστατικό, η Γενική Περιφερεια-
κή Αστυνομική Διεύθυνση Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θράκης 
υπενθυμίζει τις παρακάτω συμ-
βουλές:

-  Να μην πείθεστε εύκολα από 
άτομα, τα οποία σας “πλησιάζουν” 
ως γνωστοί συγγενικών – φιλι-
κών προσώπων.

-  Μην ανοίγετε την πόρτα σας 
σε άγνωστα άτομα.

-  Να είστε ιδιαίτερα επιφυ-

λακτικοί σε άγνωστα άτομα που 
επιχειρούν με διάφορα προσχή-
ματα και τεχνάσματα να εισέλ-
θουν στην οικία σας.

-  Εφόσον άγνωστο άτομο ει-
σέλθει στην οικία σας με οποια-
δήποτε πρόφαση (π.χ. διεξαγωγή 
έρευνας, πώληση κάποιου προϊ-
όντος, ανάγκη να πραγματοποιή-
σουν μια κλήση κ.λπ.), να μην επι-
τρέπετε να μεταβαίνει σε άλλους 
χώρους του σπιτιού σας, πέραν 
αυτών που χρειάζεται και ποτέ 
να μην χάνετε την οπτική επαφή 
μαζί του.

-  Στην περίπτωση αυτή, να 
προσέχετε τα προσωπικά σας 
αντικείμενα, προκειμένου να απο-
φευχθεί το ενδεχόμενο αφαίρε-
σής τους με τη μέθοδο της απα-
σχόλησης.

-  Να είστε ιδιαίτερα επιφυλα-
κτικοί όταν άγνωστοι προσπαθή-
σουν να σας πείσουν για την κα-
ταβολή χρηματικού ποσού, με το 
πρόσχημα επείγουσας ανάγκης 
συγγενικού – φιλικού προσώπου 
(π.χ. νοσηλεία σε νοσοκομείο) ή με 
το πρόσχημα πρόκλησης ατυχή-
ματος από συγγενικό σας πρόσω-
πο, το οποίο είχε ως συνέπεια το 

θανάσιμο ή βαρύτατο τραυματι-
σμό ανήλικου συνήθως παιδιού. 
Το ίδιο μπορεί να προσπαθήσουν 
και τηλεφωνικά.

-  Για τους ίδιους λόγους να 
μην ενδίδετε σε προτροπές για 
συνάντηση (ραντεβού κ.λπ.).

-  Σε περιπτώσεις που άγνω-
στοι επικαλούνται έκτακτη ανά-
γκη γνωστού -συγγενικού σας 
προσώπου, να επιδιώκετε πάντα 
οι ίδιοι να επικοινωνείτε τηλεφω-
νικά με το γνωστό-συγγενικό σας 
πρόσωπο, προς επιβεβαίωση των 
όσων επικαλούνται.

-  Εάν οι δράστες έλθουν σε 
τηλεφωνική επικοινωνία μαζί 
σας, επιδιώξτε εάν είναι δυνα-
τόν την επικοινωνία με το οικείο 
σας πρόσωπο με άλλη τηλεφω-
νική συσκευή για να αποφευχθεί 
το ενδεχόμενο η «γραμμή» να εί-
ναι ακόμη ανοιχτή από τους δρά-
στες, οι οποίοι δεν τερμάτισαν την 
προηγούμενη κλήση.

-  Η επικοινωνία να γίνεται 
άμεσα, με δικό σας τηλέφωνο και 
κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας 
και να μην δέχεστε να μιλάτε με 
άτομο, το οποίο κάλεσαν οι άγνω-
στοι ή σας έδωσαν οι δράστες να 

μιλήσετε.
-  Σε κάθε περίπτωση, να δη-

λώνετε ότι δεν πρόκειται να πα-
ραδώσετε χρήματα, εάν δεν εμ-
φανιστούν οι γνωστοί-συγγενείς 
σας.

-  Να μην δέχεστε σε καμία πε-
ρίπτωση άγνωστα άτομα να σας 
οδηγήσουν σε Πιστωτικό Κατά-
στημα ή ΑΤΜ για ανάληψη χρη-
ματικού ποσού.

-  Να μην πείθεσθε εύκολα 
σε ευκαιριακές αγορές προϊό-
ντων που σας προτείνουν άγνω-
στα άτομα, ιδιαίτερα δε δίχως να 
δείτε πρώτα τα προϊόντα αυτά.

-  Να μην πείθεστε από άγνω-
στους, οι οποίοι εμφανίζονται ως 
υπάλληλοι Δημόσιας Υπηρεσίας 
ή άλλου φορέα για την επιδιόρ-
θωση κάποιου τεχνικού προβλή-
ματος, εάν δεν τους έχετε εσείς 
προηγουμένως καλέσει.

-  Να μην πείθεστε όταν άγνω-
στοι σας ζητούν να καταβάλλετε 
χρήματα για οφειλές γνωστών ή 
συγγενικών προσώπων σε δη-
μόσιες υπηρεσίες ή σε καταστή-
ματα-εταιρείες για αγορά αγα-
θών-προσφορά υπηρεσιών ή για 
επιστροφή φόρου από ασφαλι-

στικά ταμεία ή για να αποφευ-
χθεί η φυλάκιση οικείου σας προ-
σώπου, λόγω εμπλοκής του σε 
θανατηφόρο ή σοβαρό τροχαίο 
ατύχημα.

-  Επισημαίνεται ότι από νοσο-
κομεία ή από δημόσιες υπηρεσίες 
δεν χρησιμοποιείται η πρακτική 
υπάλληλοί τους να μεταβαίνουν 
σε οικίες ή σε δημόσιους χώρους 
και να ζητούν από πολίτες την κα-
ταβολή χρημάτων για υπηρεσίες 
που παρέχουν.

-  Επισημαίνεται επίσης ότι 
στα τροχαία ατυχήματα ακολου-
θούνται πάντα από τις αστυνο-
μικές Αρχές οι νόμιμες και προ-
βλεπόμενες ενέργειες, υπό την 
καθοδήγηση των κατά τόπους 
Εισαγγελικών Αρχών και σε καμία 
περίπτωση δεν υφίστανται παρέκ-
κλιση από αυτές, με την καταβολή 
χρηματικών ποσών.

-  Εφόσον είναι επιθυμητό, να 
αιτηθείτε από την εταιρεία της τη-
λεφωνικής σας σύνδεσης να ρυθ-
μίσει τον αριθμό τηλεφώνου σας 
(σταθερό και κινητό) ως απόρρη-
το, ώστε να μην είναι διαθέσιμος 
σε τηλεφωνικούς καταλόγους.

Συνελήφθησαν τρεις ημεδαποί για απάτη 
σε βάρος ηλικιωμένης στην Αλεξανδρούπολη
Ο ένας δράστης, προσποιούμενος τον 
υπάλληλο ΔΕΗ και χρησιμοποιώντας 
διάφορες προφάσεις, κατάφερε να 
αποσπάσει από την ηλικιωμένη χρυσαφικά 
– τιμαλφή



Η ΓΝΩΜΗ
27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ    2022 ΡΕΠΟΡΤΑΖ 5

Τη σωρεία προβλημάτων 
στη λειτουργία του θεσμού του 
προσωπικού γιατρού φέρνει με 
Ερώτησή της στη Βουλή των 
Ελλήνων η Βουλευτής Έβρου 
και Αν. Τομεάρχη Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης Ενημέρωσης 
και Επικοινωνίας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 
Νατάσα Γκαρά.

Οι δηλώσεις του αρμόδιου 
Υπουργού, που ματαίως προ-
σπαθεί να προβάλει ως και-
νοτόμο και επιτυχημένο τον 
νέο θεσμό του προσωπικού 
γιατρού, καταρρίπτονται από 
την πραγματικότητα, καθώς οι 
πολίτες αντιμετωπίζουν μόνο 
ταλαιπωρία και προβλήματα 
από τη λειτουργία του θεσμού. 

Η κα Γκαρά σημειώνει ότι 
μέγιστο πρόβλημα αποτελεί ο 
μικρός αριθμός γιατρών που 

είναι εγγεγραμμένοι στο σύ-
στημα, καθώς δεν επαρκεί για 
να καλύψει τις ανάγκες των 
πολιτών, οι οποίοι μάλιστα μέ-
χρι πρότινος ήταν υποχρεωμέ-
νοι να πραγματοποιήσουν την 
εγγραφή τους στον προσωπι-
κό γιατρό υπό την πρόβλεψη 
αντικινήτρων όπως αυξημένη 
συμμετοχή 10% σε φάρμακα, 
διαγνωστικές εξετάσεις και νο-
σηλείες στον ιδιωτικό τομέα.

Ειδικότερα για τον νομό 
Έβρου, αναφέρει η Βουλευ-
τής, ότι στην Αλεξανδρούπο-
λη υπάρχουν μόλις 11 εγγε-
γραμμένοι ιατροί που μπορούν 
να εξυπηρετήσουν το μέγιστο 
22.000 άτομα, οπότε 49.601 
πολίτες μένουν αναγκαστικά 
χωρίς προσωπικό ιατρό. Πα-
ρόμοια η κατάσταση και στο 

Δήμο Διδυμοτείχου, όπου για 
πληθυσμό 16.161 υπάρχουν 
μόλις 3 γιατροί δηλωμένοι στο 
σύστημα. Επομένως, πάνω από 
10.000 άτομα μένουν χωρίς 
προσωπικό γιατρό.

Προβλήματα επίσης διαπι-
στώνονται από το γεγονός ότι 
πολλοί πολίτες προχώρησαν 
στην εγγραφή τους σε προσω-
πικό γιατρό, υπό τον φόβο τον 
ποινών που ίσχυαν ή επειδή 
δεν υπήρχαν διαθέσιμοι για-
τροί, πολλά χιλιόμετρα μακριά 
από τον τόπο κατοικίας τους. 

Επίσης, σημειώνονται πολλά 
περιστατικά όπου στο σύστη-
μα υπάρχουν λανθασμένες κα-
ταχωρήσεις στοιχείων, για τις 
οποίες το αρμόδιο Υπουργείο 
δεν έχει εκδώσει καμία οδη-
γία για τον τρόπο διόρθωσής 
τους, ταλαιπωρώντας τους πο-
λίτες, οι οποίοι δε γνωρίζουν 
σε ποια υπηρεσία θα πρέπει 
να απευθυνθούν. Έντονος εί-
ναι επιπλέον ο προβληματι-
σμός για όσους έχουν επιλέξει 
προσωπικό γιατρό σε Κέντρο 
Υγείας, ΤΟΜΥ ή Πολυϊατρείο, 

αφού οι προσωπικοί γιατροί 
του δημοσίου εξυπηρετούν 
στο ωράριο εργασίας τους 
επείγοντα περιστατικά, προ-
γραμματισμένα ραντεβού, πε-
ριστατικά covid, εμβολιασμούς 
και άλλα περιστατικά. Εντός 
του ίδιου ωραρίου καλούνται 
τώρα να εξυπηρετήσουν και 
τους πολίτες που τους έχουν 
επιλέξει ως προσωπικό για-
τρό, γεγονός που είναι μάλ-
λον αδύνατο.

Κλείνοντας η κα Γκαρά το-
νίζει ότι η κυβέρνηση με νομο-

θετικά πυροτεχνήματα, όπως 
αυτό του προσωπικού γιατρού, 
το μόνο που καταφέρνει είναι 
να αφήνει ανοιχτές τις πληγές 
των δημόσιων δομών Πρω-
τοβάθμιας Φροντίδας Υγεί-
ας, αντί να διασφαλίζει την 
επιβίωση και ανασυγκρότηση 
τους με μόνιμες προσλήψεις 
υγειονομικών, ένταξη όλου 
του υγειονομικού προσωπι-
κού στα βαρέα και ανθυγιεινά, 
αναμόρφωση του μισθολογίου 
και αναλογικές αυξήσεις των 
μισθών του ιατρικού προσωπι-
κού, αύξηση του αριθμού των 
Τοπικών Μονάδων, εδραίωση 
του θεσμού του οικογενειακού 
γιατρού.

Τέλος, ρωτά τον αρμό-
διο Υπουργό εάν προτίθεται 
να επανεξετάσει το πλαίσιο 
λειτουργίας του θεσμού του 
προσωπικού γιατρού, ωσότου 
υπάρξουν αρκετοί εγγεγραμ-
μένοι γιατροί, γίνει η κατα-
γραφή των προβλημάτων που 
εμφανίζει η λειτουργία του θε-
σμού και η διόρθωσή τους,  για 
να μην ταλαιπωρούνται οι πο-
λίτες και εάν είναι στις άμε-
σες προθέσεις του η στήριξη 
με νέες προσλήψεις ιατρικού 
και νοσηλευτικού προσωπικού 
των δημόσιων δομών υγείας 
(Κέντρα Υγείας, Τοπικές Ομά-
δες Υγείας, κλπ) οι οποίες θα 
μπορούσαν να στηρίξουν την 
πρωτοβάθμια φροντίδα και 
τον θεσμό του προσωπικού 
γιατρού.

Δεν υπάρχουν διαθέσιμοι γιατροί 
για να καλύψουν τις ανάγκες 
του πληθυσμού στον Έβρο

«ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΓΙΑΤΡΟΥ» ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Ν. ΓΚΑΡΑ ΠΟΥ 
ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ            

Μόλις 11 είναι οι γιατροί που εγγράφηκαν 
στην εφαρμογή του «προσωπικού 
γιατρού» στην Αλεξανδρούπολη και 3 στο 
Διδυμότειχο

Κοινοβουλευτική παρέμβα-
ση του ΚΚΕ με επίκαιρη ερώ-
τηση για την άμεση πρόσληψη 
μόνιμου προσωπικού όλων των 
ειδικοτήτων στο Κέντρο Υγείας 
Σαμοθράκης, ώστε να ικανοποι-
ούνται οι αυξανόμενες ανάγκες
Η ερώτηση του ΚΚΕ: 

Για την άμεση πρόσληψη μό-
νιμου προσωπικού όλων των 
ειδικοτήτων στο Κέντρο Υγείας 
Σαμοθράκης, ώστε να ικανοποι-
ούνται οι αυξανόμενες ανάγκες

Εδώ και αρκετά χρόνια το Κέ-
ντρο Υγείας Σαμοθράκης οδηγεί-
ται σε απαξίωση, αποδυναμω-
μένο από προσωπικό, εξαιτίας 
της ακολουθούμενης πολιτικής 
υποχρηματοδότησης της Υγείας, 
που εφαρμόστηκε από όλες τις 
προηγούμενες κυβερνήσεις και 
συνεχίζεται και από τη σημερινή 
κυβέρνηση.

Τα αποτελέσματα αυτής της 
απαξίωσης τα βιώνουν οι ίδιοι 
οι εργαζόμενοι στο Κ.Υ. οι οποίοι 
αναγκάζονται να ξεπερνούν τις 
δυνάμεις τους ώστε να μπορεί 
να λειτουργεί το Κ.Υ., αλλά και οι 
κάτοικοι, καθώς και οι επισκέπτες 
του νησιού, των οποίων οι ανά-
γκες αντικειμενικά δεν μπορούν 
να εξυπηρετηθούν. 

Το ΚΚΕ από το 2020 και με 
ερωτήσεις έχει επισημάνει την 
έλλειψη Παιδιάτρου στο νησί, 
όπως και από το 2014 το γε-
γονός ότι αρκετές φορές το Κ.Υ. 
έχει μείνει με έναν μοναδικό για-
τρό.

Το Κ.Υ. Σαμοθράκης καλεί-
ται να εξυπηρετεί τους περίπου 
3.000 κατοίκους του νησιού, ενώ 
κατά την θερινή περίοδο, ο πλη-
θυσμός του νησιού πολλαπλα-
σιάζεται λόγω των επισκεπτών. 

Παρά τις αυξανόμενες ανάγκες 
σε πρωτοβάθμια φροντίδα υγεί-
ας, σήμερα το Κ.Υ. αντιμετωπίζει 
τα εξής προβλήματα: 

Σύμφωνα με τον ήδη ελλι-
πή οργανισμό του Κ.Υ., προβλέ-
πονται έξι θέσεις ειδικευμένου 
ιατρικού προσωπικού. Αυτή η 
στιγμή πληρούνται οι τρεις και 
παραμένουν ακάλυπτες οι θέσεις 

Γενικού Ιατρού ή Παθολόγου, 
Χειρούργου και Οδοντιάτρου. 
Επιπλέον προκύπτει, η ανάγκη 
να τροποποιηθεί ο Οργανισμός 
του ΚΥΣ ώστε να συμπεριλάβει 
και έναν Καρδιολόγο οπωσδήπο-
τε (σύμφωνα με τον οργανισμό 
του Κ.Υ. Σαμοθράκης, υπ' αριθμ. 
815/21.05.1999, δεν προβλέπε-
ται θέση Καρδιολόγου). Συνέπεια 

αυτών των ελλείψεων σε ιατρικό 
προσωπικό, οι τρεις γιατροί ειδι-
κότητας Γενικής Ιατρικής καλού-
νται να εκτελούν δέκα εφημερίες 
το μήνα, την ώρα που το πλαφόν 
των εφημεριών είναι έξι, με απο-
τέλεσμα να υπάρχει ο κίνδυνος 
κόπωσης και εξάντλησης τους. Η 
«επίλυση» του προβλήματος των 
ελλείψεων δεν μπορεί να γίνει 

με μετακινήσεις γιατρών, καθώς 
ούτε καν προσωρινή λύση δεν 
μπορεί να θεωρηθεί, αφού δεν 
απαντάει στο μόνιμο και χρόνιο 
πρόβλημα που ταλανίζει το Κ.Υ. 
και τους κατοίκους του νησιού. 

Επιπλέον, έλλειψη προσωπι-
κού εντοπίζεται και στο πλήρωμα 
ασθενοφόρου του. Έχουν απο-
μείνει μόλις τρεις εργαζόμενοι, 
που καλούνται να καλύπτουν 
τις τρεις οκτάωρες βάρδιες, ενώ 
από τον Σεπτέμβριο η νυχτερι-
νή βάρδια παραμένει ακάλυπτη. 

Να σημειωθεί πώς, επει-
δή στο νησί δεν υπάρχει βάση 
ΕΚΑΒ, το Κέντρο Υγείας καλύ-
πτει επίσης όλα τα επείγοντα πε-
ριστατικά.

 ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός, 
ποια άμεσα μέτρα θα λάβει η 
κυβέρνηση για να γίνουν όλες 
οι απαραίτητες προσλήψεις μό-
νιμου προσωπικού όλων των 
ειδικοτήτων στο Κέντρο Υγείας 
Σαμοθράκης, ώστε να ικανοποι-
ούνται οι αυξανόμενες ανάγκες 
των κατοίκων και των επισκε-
πτών του νησιού σε παροχή 
υγείας.

«Απαξιωμένο και χωρίς επαρκές προσωπικό 
το Κέντρο Υγείας Σαμοθράκης»
Κοινοβουλευτική παρέμβαση του ΚΚΕ 
με επίκαιρη ερώτηση για την άμεση 
πρόσληψη μόνιμου προσωπικού όλων των 
ειδικοτήτων
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Συνεχίζουν να πληθαίνουν 
οι μετωπικοί ή πλευρικοί σταθ-
μοί διοδίων στην Εγνατία Οδό, 
την ίδια ώρα που η εταιρία δεν 
έχει εκπληρώσει τη συμβατική 
υποχρέωσή της να κατασκευ-
άσει Σταθμούς Εξυπηρέτησης 
Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) κατά μή-
κος του αυτοκινητόδρομου.

Διόδια ναι, ΣΕΑ όχι
Σύμφωνα με τον προγραμ-

ματισμό της «Εγνατία Οδός 
Α.Ε.» προβλεπόταν η κατα-
σκευή και λειτουργία έξι ΣΕΑ 
από και προς Αλεξανδρούπο-
λη-Θεσσαλονίκη, μεταξύ άλ-
λων σημείων και στο ύψος του 
Σώστη Ροδόπης. Η κατασκευή 
δεν έγινε ποτέ, με τις αναδό-
χους εταιρίες να προβάλλουν 
οικονομικά προβλήματα και 
λοιπές δυσκολίες. Η υπόθεση 
έφτασε μέχρι τα δικαστήρια, 

όπου το 2020 έγινε αποδεκτό 
το αίτημα των αναδόχων για 
υποκατάστασή τους και εκκρε-
μεί η υπογραφή νέων συμβά-
σεων μετά από προσφυγές στο 
Συμβούλιο της Επικρατείας.

Κι ενώ ένα τόσο σημαντι-
κό έργο για την ασφάλεια του 
αυτοκινητόδρομου έχει κυριο-
λεκτικά «βαλτώσει» επί δεκα-
ετία και πλέον, χωρίς κανένας 
να ασχολείται σοβαρά με αυτό, 
ένα άλλο έργο… υποδομής όχι 
απλώς ξεκίνησε τα τελευταία 
χρόνια αλλά γιγαντώθηκε. Ο 
λόγος για τους Σταθμούς Διο-
δίων που μετωπικά αυξήθηκαν 
σε όλη την Εγνατία και εμφα-
νίστηκαν τα τελευταία χρόνια 
και πλευρικά. Χαρακτηριστι-
κό είναι πλέον ότι για να κά-
νει ένας οδηγός συμβατικού ΙΧ 
τη διαδρομή Αλεξανδρούπολη 

– Θεσσαλονίκη από και προς 
θα δαπανήσει 18,4€ σε διόδια 
(9,2€ πήγαινε, 9,2€ έλα) ενώ 
για την πιο βαριά κατηγορία 
οχημάτων (κατηγορία 4) η τι-
μή διαμορφώνεται στα 61,2€ 
(30,6€ πήγαινε, 30,6€ έλα). 
Σε συνδυασμό με την εκτίνα-
ξη των τιμών στα καύσιμα το 
τελευταίο διάστημα, τόσο τα 
ταξίδια αναψυχής όσο οι δια-
δρομές για μεταφορά προϊό-
ντων, επιβατών ή υπηρεσιών 
έχουν ακριβύνει κατακόρυφα.

Να σημειωθεί πως από Τε-
τάρτη 21/09 οι διερχόμενοι 
οδηγοί θα πληρώνουν πλευ-

ρικά διόδια στον Άγιο Αν-
δρέα Καβάλας και από Τετάρ-
τη 28/09 στα Άσπρα Χώματα 
Καβάλας. Στα θετικά, η Εγνα-
τία έχει θέσει σε λειτουργία το 
Egnatia Pass, που προσφέρει 
απρόσκοπτο πέρασμα από τα 
διόδια με τον ειδικό πομπό κα-
θώς επίσης εκπτωτικά πακέτα 
για τους χρήστες του.

Μακραίνει η λίστα
Επί της Εγνατίας Οδού λει-

τουργούν ήδη 13 μετωπικοί 
σταθμοί διοδίων, 4 μετωπικοί 
σταθμοί επί των καθέτων αξό-
νων, 1 εκτός άξονα του αυτοκι-

νητοδρόμου και 13 πλευρικοί 
σταθμοί διοδίων. Συγκεκριμέ-
να:

Μετωπικοί αυτοκινητοδρό-
μου: Τύριας (Νομός Ιωαννί-
νων), Παμβώτιδας (Νομός Ιω-
αννίνων), Μαλακασίου (Νομός 
Τρικάλλων), Σιάτιστα (Νομός 
Γρεβενών), Πολυμύλου (Νο-
μός Κοζάνης), Μαλγάρων (Νο-
μός Θεσσαλονίκης), Θεσσαλο-
νίκης (Νομός Θεσσαλονίκης), 
Ανάληψης (Νομός Θεσσαλο-
νίκης), Ασπροβάλτας (Νομός 
Θεσσαλονίκης), Μουσθένης 
(Νομός Καβάλας), Ιάσμου (Νο-
μός Ροδόπης), Μέστης (Νο-

μός Έβρου), Αρδάνιου (Νομός 
Έβρου).

Μετωπικοί καθέτων αξό-
νων: Ιεροπηγής κάθετος άξο-
νας Σιάτιστα - Κρυσταλλοπη-
γή, Ευζώνων κάθετος άξονας 
Χαλάστρα - Εύζωνοι, Στρυ-
μονικού κάθετος άξονας Α/Κ 
Λαγκαδά - Α/Κ Στρυμονικού, 
Προμαχώνα κάθετος άξονας 
Α/Κ Στρυμονικού - Συνοριακός 
σταθμός Προμαχώνα.
Διονύσης Βοργιάς
Εφημερίδα Χρόνος

Διόδια παντού στην Εγνατία Οδό…  
ΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΟΞΕΥΤΕΙ, ΟΙ ΘΡΑΚΙΩΤΕΣ  
ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ              

Στα 18€ τα διόδια για διαδρομή 
συμβατικού ΙΧ από και προς 
Αλεξανδρούπολη-Θεσσαλονίκη, 
χωρίς κανένα Σταθμό Εξυπηρέτησης 
Αυτοκινητιστών

ειδήσειςσύντομες ΚΟΜΟΤΗΝΗΔΡΑΜΑ

Σήμερα το πρωί θα απολογηθεί 
στον ανακριτή Καβάλας ο 25χρο-
νος που συνελήφθη για τη δολο-
φονία του 52χρονου στη Χρυσού-
πολη. Αντιμετωπίζει τις κατηγορίες 
της ανθρωποκτονίας από πρόθεση 
σε ήρεμη ψυχική διάθεση και της 
παράνομης οπλοχρησίας και οπλο-
φορίας. Σύμφωνα με τον δικηγό-
ρο του είναι συντετριμμένος και 
έχει μετανιώσει για την πράξη του.  

Μια περίοδος με πολλούς νέους 
φίλους ήταν για τη δημοτική βιβλι-
οθήκη Κομοτηνής το καλοκαίρι που 
πέρασε. “Οι αναγνώστες επέλεξαν 
να διαβάσουν κυρίως αστυνομι-
κά και λογοτεχνικά βιβλία”, δήλω-
σε η υπεύθυνη της Δημοτικής Βι-
βλιοθήκης, Αθανασία Καρανίκα και 
σημείωσε μιλώντας στο ertnews.
gr ότι συνολικά περισσότερα από 
400 παιδιά παρακολούθησαν τις 
δράσεις – γνωριμίας με το βιβλίο.

ΞΑΝΘΗ

 Δικογραφία για κλοπή και 
απάτη σχηματίστηκε σε βά-
ρος τριών Ελλήνων, οι οποίοι 
συνελήφθησαν, μετά από κα-
ταγγελία εξαπάτησης ηλικιω-
μένης. Ένας εκ των δραστών, 
προσποιούμενος τον υπάλλη-
λο της ΔΕΗ, και με διάφορες 
δικαιολογίες την έπεισε να συ-
γκεντρώσει όλα τα χρυσαφικά 
της και να τα κρύψει σε άλ-
λο μέρος του σπιτιού, από το 
οποίο ο δράστης τα έκλεψε. 

Σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρε-
σίες και με τη χρηματοδότηση από την 
εταιρεία SUNLIGHTGROUP, η δημοτική 
αρχή κατάφερε τη δημιουργία αντιπυ-
ρικών ζωνών στην Παλιά Πόλη και την 
περιοχή του Σαμακώβ.  Το πολύ σημα-
ντικό έργο αφορά, συνολικά, σε 2.500 
κατοικίες, αλλά επί της ουσίας θωρα-
κίζει ολόκληρο τον Δήμο από μια πι-
θανή εξάπλωση πυρκαγιάς.

H Ονειρούπολη επιστρέ-
φει! Σύμφωνα με ανακοίνωση 
της δημοτικής αρχής, η «Ονει-
ρούπολη» ουσιαστικά άλλα-
ξε τον τρόπο εορτασμού των 
Χριστουγέννων ! Σύλλογοι και 
φορείς που επιθυμούν να εντα-
χθούν στο πρόγραμμα των φε-
τινών εκδηλώσεων, μπορούν 
να στείλουν τις προτάσεις τους 
ως 13 Οκτωβρίου 2022 στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση info@
dimosdramas.gr ή και στην 
stheo@dimosdramas.gr 

Τη στιγμή που τα νοικοκυριά της χώρας ανη-
συχούν για το πώς θα ανταπεξέλθουν στο 
αυξημένο κόστος της θέρμανσης ενόψει του 
χειμώνα, οι κάτοικοι του Κάτω Νευροκοπίου 
έχουν ήδη κάψει τα πρώτα καυσόξυλα με τις 
θερμοκρασίες να είναι κάτω από το μηδέν. 
Οι ίδιοι αγωνιούν για το πώς θα επιβιώσουν 
καθώς η ποσότητα των ξύλων από το Δα-
σαρχείο δεν καλύπτει τις ανάγκες όλων των 
κατοίκων. (thess-today.gr)

ΚΑΒΑΛΑ 

AΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

NEYΡΟΚΟΠΙ 
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Στα πλαίσια της 1ης Πρό-
σκλησης ιδιωτικών έργων 
CLLD/LEADER ΕΠΑλΘ του Το-
πικού Προγράμματος Κεντρι-
κού και Νοτίου Έβρου CLLD 
/ LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-
2020 της Δημοσυνεταιριστι-
κής Έβρος Α.Ε.-Ανώνυμης Ανα-
πτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ, που 
εντάσσεται στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Αλιεία & Θάλασ-
σα 2014 -2020» και της πρω-
τοφανούς ενεργοποίησης του 
τοπικού πληθυσμού σε σχέση 
με την υποβολή προτάσεων, 
λόγω της υπερβολικής ζήτησης 
που παρουσιάσθηκε, δημιουρ-
γήθηκε η ανάγκη για επιπλέον 
διάθεση πόρων με την μορφή 
υπερδέσμευσης. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό 

των επενδύσεων υποβλήθηκαν 
στο νησί της Σαμοθράκης από 
νέους ανθρώπους- επιχειρη-
ματίες οι οποίοι δημιουργούν 
νέα ή εκσυγχρονίζουν την ήδη 
υφιστάμενη επιχείρηση τους 
συμβάλλοντας ουσιαστικά στη 
συγκράτηση του τοπικού πλη-
θυσμού στο ακριτικό νησί μας 
και γενικότερα στην παραμε-
θόριο.

Μετά από αλλεπάλληλες 
συναντήσεις και τηλεφωνι-
κές επικοινωνίες της Διοίκη-
σης της Δημοσυνεταιριστικής 
Έβρος Α.Ε με το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων -Υφυπουργό, Γενικούς 
Γραμματείς- ο στόχος επετεύ-
χθη με την διάθεση επιπλέον 
πιστώσεων που έφτασαν το 

ποσοστό του 893% σε σχέση 
με τον αρχικό προϋπολογισμό 
που προκηρύχθηκε καλύπτο-
ντας σε ένα πολύ μεγάλο βαθ-
μό την ζήτηση. 

«Κατόπιν τούτου θα θέλαμε 
να ευχαριστήσουμε τον Υφυ-
πουργό Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων κ. Κεδίκογλου 
Σίμο, τον Γενικό Γραμματέα 

Ενωσιακών Πόρων και Υποδο-
μών κ. Παπαγιαννίδη Δημήτριο 
καθώς και την Γενική Γραμ-
ματέα Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων κα. Καλογήρου 

Χριστιάνα για την δυνατότη-
τα που δόθηκε για αξιοποίη-
ση επιπλέον πόρων στο Τοπικό 
μας Πρόγραμμα» αναφέρει η 
«Δημοσυνεταιριστική»

Δημοσυνεταιριστική: Εξασφαλίστηκε γενναία 
αύξηση πιστώσεων για επενδύσεις στον Έβρο  
Το μεγαλύτερο ποσοστό των επενδύσεων 
υποβλήθηκαν στο νησί της Σαμοθράκης 
από νέους ανθρώπους- επιχειρηματίες 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ  7

Σήμερα Τρίτη το απόγευμα 
θα συνεδριάσει το Διοικητι-
κό Συμβούλιο του Συνδέσμου 
Βιομηχανιών Ελλάδος, που 
προέκυψε από τις εκλογές 
της περασμένης Παρασκευ-
ής, για να εκλέξει στη θέση 
του προέδρου την κ. Λουκία 
Σαράντη, της βιομηχανίας ξύ-
λου «Ακρίτας», που εδρεύει 
στον Έβρο (για την εξέλιξη 
σας είχε ενημερώσει πρώτη 
η Voria.gr από τις 8 Ιουνίου).

Η αλλαγή φρουράς μετά 
από δέκα χρόνια -τόσο κρά-
τησε η προεδρία Σαββάκη- 
είναι από μόνη της κάτι ση-
μαντικό, με την έννοια ότι η 
δεκαετία είναι αντικειμενικά 
ένα μεγάλο χρονικό διάστη-
μα, ιδιαίτερα όταν πρόκειται 
για τους ταραγμένους και-
ρούς που ζει η Ελλάδα. Οι 
εξελίξει στον ΣΒΕ ενδιαφέ-
ρουν επειδή πρόκειται για τον 
μεγαλύτερο ιδιωτικό φορέα 
επιχειρηματικής συλλογικό-
τητας στη Β. Ελλάδα, που υπό 
προϋποθέσεις μπορεί να ανα-
δείξει πέρα από τα γενικότε-
ρα ζητήματα της μεταποίησης 
της χώρας και τις ιδιαιτερό-
τητες της περιοχής, αφού η 
επιχειρηματικότητα στη χώ-
ρα μας έχει και γεωγραφικό 

πρόσημο.

«Καθαρόαιμη» 
βιομήχανος

Όπως επισημαίνει το ρε-
πορτάζ του voria.gr, το γε-
γονός ότι η κ. Σαράντη είναι 
αυτό που θα λέγαμε «καθα-
ρόαιμη» βιομήχανος έπαιξε 
σημαντικό ρόλο στην επιλογή 
της από το «συμβούλιο των 
παλαιών προέδρων», που πα-
ραδοσιακά αναλαμβάνει να 
διεκπεραιώσει την αποστο-
λή της υπόδειξης διαδόχου. 
Πληροφορίες από τα… ενδό-
τερα του ΣΒΕ επισημαίνουν 
ότι η πρόταση για την κ. Σα-
ράντη έγινε από τον Γιώρ-
γο Μυλωνά, ο οποίος πα-
ρουσίασε στους υπόλοιπους 
πρώην προέδρους την υπο-
ψηφιότητα με τρία επιχειρή-
ματα: Πρώτον, ότι πρόκειται 
για ικανή επιχειρηματία, κά-
τι που δείχνουν οι επιδόσεις 
της Ακρίτας. Δεύτερον, ότι 
είναι «καθαρή βιομήχανος», 
κάτι που θα βοηθήσει να πε-
ράσουν ξεκάθαρα και χωρίς 
αστερίσκους τα μηνύματα του 
ΣΒΕ, σε μια περίοδο κατά την 
οποία ο Σύνδεσμος αγωνί-
ζεται ακόμη να καθιερώσει 
τον πανελλαδικό του χαρα-

κτήρα. Τρίτον, ότι είναι γυ-
ναίκα, σε μια συγκυρία που 
το «άρωμα γυναίκας» φοριέ-
ται πολύ στις θέσεις ευθύ-
νης. Ιδιαίτερες επιφυλάξεις 
δεν υπήρξαν αφού η επιρ-
ροή Μυλωνά, του τελευταί-
ου εμβληματικού προέδρου 
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βο-
ρείου Ελλάδος, όπως λεγό-
ταν τότε ο σημερινός ΣΒΕ, 
στους συναδέλφους του εί-
ναι δεδομένη. Εξάλλου ο Γ. 
Μυλωνάς εκτιμά ιδιαιτέρως 
και εμπράκτως τις ικανότητες 
της κ. Σαράντη, η οποία είναι 
μέλος του ΔΣ της ΑΛΟΥΜΥΛ 
– ΜΥΛΩΝΑΣ, όπως άλλωστε 
και ο Θ. Σαββάκης.

Τρία κρίσιμα θέματα
Σύμφωνα με το voria.gr, η 

κ. Λουκία Σαράντη αναλαμ-
βάνει την προεδρία του ΣΒΕ 
σε μια κρίσιμη φάση. Διότι 
μπορεί, όπως τόνισαν στις 
ομιλίες τους στη συνέλευση 
της περασμένης Παρασκευ-
ής ο απερχόμενος πρόεδρος 
Θ. Σαββάκης και ο υπουργός 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
Άδωνις Γεωργιάδης, η χώ-
ρα να έχει από τον περασμέ-
νο Ιούλιο «Εθνική Στρατηγι-
κή για τη Βιομηχανία», αλλά 
η επιχειρηματικότητα γενι-
κά -και η μεταποίηση ειδι-
κότερα- βρίσκεται μπροστά 
σε σημαντικές και επείγου-
σες προκλήσεις. Η περίοδος 
που διανύουμε έχει ιδιαιτε-
ρότητες, ικανές να κρίνουν 
το μέλλον και την επιβίωση 
πολλών παραγωγικών μονά-
δων της χώρας. Τα ζητήμα-
τα είναι πολλά, ανάμεσα στα 
οποία περιλαμβάνονται τα 

ακόλουθα:
Πρώτον, ο πληθωρισμός, 

η ακρίβεια και κυρίως το 
ενεργειακό πρόβλημα, που 
απασχολούν το σύνολο της 
οικονομίας, αλλά επιβαρύ-
νουν υπέρμετρα την παραγω-
γική διαδικασία. Οι τιμές των 
καυσίμων και της ενέργειας 
έχουν ξεφύγει τόσο πολύ, 
που απειλούν να εκτροχιά-
σουν την ανταγωνιστικότητα 
της ελληνικής βιομηχανίας. 
Πέραν αυτού υπάρχει πάντα η 
πιθανότητα -μικρή αλλά πά-
ντως υπαρκτή- να μην έχουμε 
απόλυτη ενεργειακή επάρκεια 
και να χρειαστούν διακοπές 
στην τροφοδοσία των επι-
χειρήσεων, κάτι που σε ορι-
σμένες περιπτώσεις μπορεί 
να είναι καταστροφικό. Όπως 

φαίνεται -και όπως διαβεβαι-
ώνουν οι αρμόδιοι- το συγκε-
κριμένο πρόβλημα θα ξεπε-
ραστεί χωρίς απώλειες τον 
φετινό χειμώνα, αλλά το πι-
θανότερο σενάριο είναι να 
συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια 
και μάλιστα με δυσμενέστε-
ρους όρους.

Δεύτερον, η αύξηση του 
κόστους των πρώτων υλών 
που χρησιμοποιεί η ελληνι-
κή βιομηχανία. Σχεδόν στο 
σύνολό τους είναι εισαγό-
μενες και οι τιμές τους δι-
αμορφώνονται με χρηματι-
στηριακούς όρους, κάτι που 
σημαίνει ότι το παιχνίδι της 
ανταγωνιστικότητας «παίζε-
ται» στην παραγωγικότητα, 
στην οποία οφείλουν να εστι-
άσουν οι ελληνικές βιομηχα-

νίες. Με δεδομένο ότι υπάρ-
χουν κομβικοί τομείς στους 
οποίους πολλές ελληνικές 
μεταποιητικές μονάδες δεν 
είναι απολύτως εξελιγμένες 
-όπως για παράδειγμα η ψη-
φιακότητα- απαιτούνται ση-
μαντικές επενδύσεις σε δύ-
σκολο περιβάλλον. Διότι για 
να αξιοποιήσει μια επιχείρηση 
τις δυνατότητες του Ταμεί-
ου Ανάκαμψης και του ΕΣ-
ΠΑ, ακόμη και του Αναπτυξι-
ακού Νόμου, αφενός πρέπει 
να βρίσκεται σε καλά επίπεδα 
ρευστότητας, χρηματοοικο-
νομικής και πιστωτικής ικα-
νότητας, κάτι που αποκλείει 
αρκετούς από τους Έλληνες 
μεταποιητές, και αφετέρου 
χρειάζεται χρόνος, που ίσως 
σε αρκετές περιπτώσεις και 
να μην υπάρχει.

Τρίτον, η εξεύρεση στελε-
χών που θα υλοποιήσουν την 
επιχειρηματικότητα της νέας 
εποχής για λογαριασμό των 
ελληνικών βιομηχανιών είναι 
ένα ακόμη πρόβλημα. Ήδη τα 
τελευταία χρόνια οι ελληνικές 
βιομηχανίες δυσκολεύονται 
πολύ να βρουν εργαζομένους 
και στελέχη σε συγκεκριμένες 
ειδικότητες, όπως για παρά-
δειγμα εξειδικευμένους εργα-
τοτεχνίτες, αλλά και ανθρώ-
πους να «τρέξουν» πωλήσεις 
και εξαγωγές με σύγχρονους 
όρους διεθνούς ανταγωνι-
σμού. Σε πολλές περιπτώσεις, 
μάλιστα, αυτή τη δουλειά των 
εξαγωγών υποχρεούνται να 
την κάνουν οι ίδιοι οι ιδιοκτή-
τες των επιχειρήσεων, επειδή 
ακριβώς δεν βρίσκουν τους 
κατάλληλους ανθρώπους.

Η Λουκία Σαράντη του Ακρίτα στο “τιμόνι” 
του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΒΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ 
«ΑΚΡΙΤΑΣ» ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΕΙΑ 
ΤΟΥ ΣΒΕ 

Τα τρία κρίσιμα θέματα που καλείται 
να αντιμετωπίσει

Η κα Καλογήρου, ο κ.Κεδίκογλου, ο κ. Καλακίκος και ο κ. Δερμεντζόπουλος
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Μπορεί οι Βαλκάνιοι να 
αποτελούν την κύρια δεξαμε-
νή τουριστών για τους δημο-
φιλείς θερινούς προορισμούς 
της Βόρειας Ελλάδας, ωστόσο 
τη φετινή χρόνια μέχρι και τον 
Ιούλιο φαίνεται πως λοξοδρό-
μησαν για άλλες περιοχές όπως 
προκύπτει από τα καταγεγραμ-
μένα στοιχεία των μεθοριακών 
σταθμών.

Εκείνοι που… απέφυγαν κα-
τά κύριο λόγο το διάστημα Ια-
νουαρίου - Ιουλίου τη Βόρεια 
Ελλάδα ήταν οι Τούρκοι και οι 
Βούλγαροι καθώς το ποσοστό 
μείωσης έναντι του αντίστοι-
χου διαστήματος του 2019 και 
στις δυο περιπτώσεις άγγιξε το 
50,3%. Σημαντικά μειωμένο 
ήταν το ποσοστό των αφίξε-
ων και τον Ιούλιο που αποτε-
λεί μήνα αιχμής για τους Βαλ-
κάνιους καθώς οι ελεύσεις για 
τους Βούλγαρους ήταν μειω-
μένες έναντι του αντίστοιχου 

μήνα του 2019 κατά 42,6% 
(615.090 πέρασαν τους ελ-
ληνικούς μεθοριακούς σταθ-
μούς). Αντίστοιχα οι Τούρκοι 

που επέλεξαν τον Ιούλιο τη 
Βόρεια Ελλάδα άγγιξαν τους 
88.465 έναντι 114.667 τον 
Ιούλιο του 2019. Η μείωση 
έφτασε το 22,9%.

Από τη Βόρεια Μακεδονία 
οι οδικές αφίξεις στους μεθο-
ριακούς σταθμούς άγγιξαν το 
διάστημα Ιανουαρίου - Ιουλί-
ου το 1,5 εκατ. καταγράφοντας 
μείωση κατά 19,5% ενώ από 
την Αλβανία οι αφίξεις ήταν 
746.594 σημειώνοντας πτώση 
έναντι του αντίστοιχου εξετα-
ζόμενου διαστήματος του 2019 
κατά 24,4%.

Πώς κινήθηκαν οι οδικές 
αφίξεις κάθε μήνα

Τον Ιανουάριο καταγράφη-
καν 170 χιλ. αφίξεις παρουσι-
άζοντας μείωση κατά -63,2%/-
292 χιλ., τον Φεβρουάριο 175 
χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας 
μείωση κατά -61,2%/-276 χιλ. 
και τον Μάρτιο 238 χιλ. πα-
ρουσιάζοντας μείωση κατά 
-47,7%/-217 χιλ. αφίξεις. Τον 
Απρίλιο καταγράφηκαν 320 χιλ. 
αφίξεις παρουσιάζοντας μεί-
ωση κατά -51,8%/-343 χιλ., 
τον Μάιο 569 χιλ. παρουσιά-
ζοντας μείωση κατά -16,3%/-
111 χιλ. και τον Ιούνιο 905 χι-
λιάδες παρουσιάζοντας μείωση 
-32,2%/-429 χιλ. οδικές αφί-
ξεις. Τον Ιούλιο οι οδικές αφί-
ξεις ξεπέρασαν το 1 εκατ. για 

πρώτη φορά το 2022 και δια-
μορφώθηκαν σε 1,5 εκατ. με 
αποτέλεσμα τη βελτίωση του 
ρυθμού ανάκαμψης καθώς η 
μείωση ανήλθε σε -585 χιλ. 
/-27,8%.

Την περίοδο Ιανουαρίου-
Ιουλίου 2022, μόνο ο μεθο-
ριακός σταθμός του Ορμένι-
ου σημείωσε αύξηση κατά +51 
χιλ./+31,3% με 213 χιλ. οδικές 
αφίξεις με τις οδικές αφίξεις 
να ανέρχονται σε 213 χιλιάδες.

Αντίθετα, η μεγαλύτερη 
μείωση σε απόλυτες διαφορές 
καταγράφεται στο σταθμό της 
Νυμφαίας όπου η μείωση ανέρ-
χεται σε -71,4%/-684 χιλ. ενώ 
οι οδικές αφίξεις διαμορφώθη-

καν σε 274 χιλιάδες. Η μεγα-
λύτερη μείωση σε ποσοστιαί-
ες διαφορές καταγράφεται στο 
σταθμό των Καστανιών όπου η 
μείωση ανέρχεται σε -76,9%/-
86 χιλ. ενώ σημειώθηκαν μόλις 
26 χιλ. αφίξεις.

Αξιοσημείωτος είναι ο αριθ-
μός των οδικών αφίξεων στο 
σταθμό του Προμαχώνα όπου 
την αναφερόμενη περίοδο δια-
μορφώνονται σε 725 χιλ. κατα-
γράφοντας μείωση -715 χιλ./-
49,7%. Τέλος, οι οδικές αφίξεις 
στο μεθοριακό σταθμό των Ευ-
ζώνων διαμορφώθηκαν σε 1,2 
εκατ. ενώ καταγράφεται μείωση 
κατά -210 χιλ./-14,7%.
voria.gr

Βόρεια Ελλάδα: Μείωση οδικών 
αφίξεων, με μοναδική εξαίρεση
το τελωνείο Ορμενίου!

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ 80% Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ 
ΑΦΙΞΕΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΤΩΝ 
ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ 42% ΣΤΟ 
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΗΠΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ 
ΜΕ ΤΟ 2019            

Πόσοι Βαλκάνιοι ήρθαν στο σύνολο του 
έτους και πόσοι το καλοκαίρι  

Μοναδική εξαίρεση στη μείωση των οδικών 
αφίξεων αποτέλεσε το τελωνείο Ορμενίου!

Κοντά στο 80% η μείωση των αφίξεων στο τελωνείο των 
Καστανεών και στο 42% στο τελωνείο Κήπων, σε σχέση με το 2019
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Έφυγε από τη ζωή ο Τόλης 
Σιάτρας, ο γνωστός φωτογρά-
φος της Αλεξανδρούπολης, ιδι-
αίτερα δραστήριος και αγαπη-
τός στην τοπική κοινωνία ως 
επί χρόνια ιδιοκτήτης του φω-
τογραφείου ” Φώτο Τόλης”. Η 
κηδεία του έγινε την Κυριακή 

στις 12.30 στην Αγία Κυριακή.
Η ομάδα “Οι Γειτονιές και 

Αναμνήσεις της Αλεξανδρού-
πολης (που αλλάζει..)” στο fb 
δημοσίευσε φωτογραφίες και 
το παρακάτω σχόλιο:

“Έφυγε σήμερα μία εμβλη-
ματική προσωπικότητα της 

Αλεξανδρούπολης.. Ο Τόλης 
Σιάτρας.. Ο “Φώτο-Τόλης” τα-
ξίδεψε για τους αγγέλους σε 
ηλικία 83 ετών. Οι Γειτονιές και 
Αναμνήσεις της Αλεξανδρούπο-
λης (που αλλάζει..) τον αποχαι-
ρετούμε με ένα αφιέρωμα μέσα 
απο ντοκουμέντα φωτογραφι-
κά της ζωής του και εκφραζου-
με τα ειλικρινή συλλυπητήρια 
μας στην οικογένεια του..”. 

Ο κ. Γιάννης Μαλκίδης γρά-
φει: «Ο ΤΟΛΗΣ ΣΙΑΤΡΑΣ "μας 
την έκανε", και οι παλιοί κάτοι-
κοι της ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
"έχασαν" έναν υπέροχο φίλο 
τους και ένα μέρος - το καλύτε-
ρο -από τη ζωή τους ! Ο αεικί-
νητος και αειθαλής  φωτογρά-
φος δεν βρίσκεται πια ανάμεσα 

τους...
Ένας σπουδαίος άνθρωπος 

και καλός επαγγελματίας που 
σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή 
της Αλεξανδρούπολης και  αγα-
πήθηκε από όλους ιδιαίτερα. 

Από μικρό παιδί είχε μεράκι 
και αγάπη στην τέχνη της φω-
τογραφίας, που έγινε πάθος. 
Ασχολήθηκε με τη φωτογρα-
φία επαγγελματικά, και διέπρε-
ψε. Πιστεύω ότι ήταν ο μόνος 
άνθρωπος στην πόλη που μας 
γνώριζε απο την ημέρα που 
γεννηθήκαμε, και σίγουρα ενα 
"ζωντανό" κομμάτι της τοπικής 
ιστορίας μέχρι πριν από λίγες 
ώρες, αλλά και το πιο χαμογε-
λαστό. Σε όλα τα μέλη της οικο-
γένειας του η τοπική κοινωνία 

εκφράζει τα ειλικρινή και θερμά 
της, συλλυπητήρια.

Επίσης,  ο Constantine 
Papaconstantinou είχε γρά-
ψει για τον Τόλη Σιάτρα στην 
ίδια ομάδα:

“Ξεκινώντας το 1956 τα 
πρώτα επαγγελματικά του βή-
ματα στο φωτογραφείο «Πα-
ράσχος» και στη συνέχεια στο 
φωτογραφείο «Παναγιώτου» 
μαθήτευσε δίπλα σε ανθρώ-
πους όπου έμαθε την τέχνη και 
την τεχνική της φωτογραφίας 
και μπολιάστηκε με το μερά-
κι για αυτήν. Το 1972 άνοιξε 
το δικό του φωτογραφείο στη 
στοά του Εμπορικού Επιμελη-
τηρίου, που έπειτα μετακινήθη-
κε στην οδό 14η Μαΐου και από 

το 1988 μέχρι σήμερα συνεχί-
ζει να γράφει την ιστορία του 
στην οδό Ι. Καβύρη. Μια ιστο-
ρία στο χρόνο που συμπορεύ-
εται με την ιστορία της πόλης 
και των ανθρώπων της. Πρω-
τοπόρος στην έγχρωμη φωτο-
γραφία και στη γρήγορη εκτύ-
πωσή της, και συνοδοιπόρος 
των εξελίξεων στην επεξεργα-
σία φωτογραφίας, παρέδωσε 
τη σκυτάλη στον υιό του Χρό-
νη Σιάτρα, που συνεχίζει την 
εφαρμογή καινοτόμων τεχνι-
κών στην ψηφιακή πια φωτο-
γραφία, και επίσης συνεχίζει 
την ιστορία του φωτογραφείου 
αποτυπώνοντας την ιστορία της 
πόλης και τις σημαντικές στιγ-
μές των ανθρώπων της”.

«Έφυγε» από τη ζωή ο “Φωτο-Τόλης” Σιάτρας

ΗΤΑΝ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΟ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥΣ 
ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Δραστήριος, αεικίνητος, αγαπητός 
επαγγελματίας 

Έφυγε από τη ζωή ο Τόλης Σιάτρας, ο γνωστός φωτογράφος της 
Αλεξανδρούπολης, ιδιαίτερα δραστήριος και αγαπητός στην τοπική κοινωνία



Η ΓΝΩΜΗ
27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  202210   ΑΠΟΨΕΙΣ 

Ποίηση

Για τους καντηλανάφτες 
του συστήματος 

Κάποια μέρα θα σου πάρουν τα μέτρα 
Θα σε ξυρίσουν 
και θα τσιμπήσουν το κιτρινισμένο σου μάγουλο 
Ίσως έτσι καταφέρουν για λίγο να ξεγελάσουν το εκρού 
του νεκρού 
και την ακαμψία της σάρκας 
Τότε οι κενές σελίδες της ζωής σου θα έχουν ήδη γραφτεί
πάνω σε μία λαμπερή μαρμάρινη πλάκα
για να μην πεθαίνουν λησμονημένες   
Κάποια μέρα θα σε στολίσουν με ροδοπέταλα αποτοξίνωσης  
Θα σου πλύνουν τα μαλλιά 
και θα σου κόψουν τα νύχια με 
περισσή φροντίδα
για να μην πονέσουν οι αλή-
θειες των αποκαλύψεων 
Πόνος κι αλήθεια πανάρχαια 
ιστορία 
όσο και αυτή η μικρή τελετή 
των αλληλεπιδράσεων 
που ξεβρακώνει τον κάθε καντη-
λανάφτη του συστήματος
Κάποια μέρα πίσω από το 
φτιαχτό σκηνικό των γραβα-
τοφορεμένων μηδενικών   
και  τα πληκτικά σχόλια των 
επώνυμων αρλεκίνων 
θα  σου εκφωνήσουν σπουδαίο επικήδειο λόγο
για να μη βαλσαμώσουν οι αθέμιτες πράξεις του παρελ-
θόντος   
Μα κάτω από τη λαίμαργη αφαίρεση της ζωής 
και την αδιαφορία των ανώνυμων περαστικών     
την πόρτα της μνήμης θα σου κλείσει χωρίς αιδώ ο χαμο-
γελαστός  νεκροθάφτης

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟY 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟY

Αναλύσεις

Τί συνέβη στην Ιταλία;

Η 
εκφοβιστική εκστρατεία που δρομολο-
γήθηκε προεκλογικά στην Ιταλία, στην 
περίπτωση δηλαδή εκλογικής επικράτη-
σης του κόμματος "Αδέλφια της Ιταλίας" 
και ανάδειξης της Τζόρτζια Μελόνι σε 
πρωθυπουργό της χώρας, μας θύμισε 

αναλογικά την υποψηφιότητα της Μαρί Λεπέν στις 
προεδρικές εκλογές της Γαλλίας στις οποίες δύο φο-
ρές προεκλογικά (2017, 2022) προτάχθηκε ο φόβος 
στην περίπτωση εκλογής της. Είναι ολοφάνερο ότι και 
στις δύο περιπτώσεις αξιοποιήθηκε η υποψηφιότητα 
των δύο ηγέτιδων μεταφασιστικών  κομμάτων, για να 
εξωραϊστεί στις δύο χώρες ο νεοφιλελευθερισμός και 
τα δεινά που επισύρει ως το μη χείρον και να νομιμο-
ποιηθεί στη συνείδηση των πολιτών ως η μοναδική 
επιλογή στις υφιστάμενες συνθήκες.

 Από πού όμως απορρέει ο φόβος; Προέκυψε κάτι 
ξαφνικά στην πολιτική ζωή της Ιταλίας; Διότι ο δεξιός 
συνασπισμός, πέρα από τα Αδέλφια της Ιταλίας της 
Τζόρτζια Μελόνι συγκροτείται από τη Φόρτσα Ιτά-
λια του Σίλβιο Μπερλουσκόνι, που χρημάτισε τρεις 
φορές πρωθυπουργός στο πολιτικό σκηνικό που δι-
αμορφώθηκε μετά την αποδόμηση του παλιού πολι-
τικού συστήματος αλλά και την ακροδεξιά Λέγκα του 
Βορρά που στις ευρωεκλογές τον Μάιο του 2019 
ήλθε πρώτο κόμμα με το 34,3% των ψήφων και με-
τά τις εκλογές του 2018 συγκυβέρνησε την Ιταλία 
με το Κόμμα των Πέντε Αστέρων με πρωθυπουργό 
τον Τζουζέπε Κόντε. Ο αντίπαλος συνασπισμός που 
προβάλλεται ως εγκυρότερος έναντι του ακροδεξιού 
έχει ως σημαντικότατη συνιστώσα το λαϊκίστικο Κόμ-

μα των Πέντε Αστέρων του κωμικού Μπέπε Γκρίλο, το 
οποίο στις εκλογές του 2018 ήρθε πρώτο κόμμα με 
31% και συγκυβέρνησε μαζί με τη Λέγκα του Βορρά 
με πρωθυπουργό δικής του επιλογής. Με άλλα λόγια, 
η Ιταλία κινείται στις παρυφές του λαϊκισμού και της 
ακροδεξιάς εδώ και χρόνια, ώστε να μην προκαλεί 
έκπληξη η ενδυνάμωση του κόμματος της Μελόνι και 
η ανάδειξή της ως πρωθυπουργού.

 Πώς ευνοήθηκε η ανάπτυξη των μεταφασιστικών 
κομμάτων, τα οποία επιχειρούν να αλλάξουν το σύ-
στημα από τα μέσα παίζοντας το χαρτί της θεσμικής 
κανονικότητας; Ένας από τους κυριότερους παράγο-
ντες είναι η εκλογική κατάρρευση του Κομμουνιστι-
κού Κόμματος. Ιστορικά ο φασισμός έβρισκε τον λόγο 
ύπαρξής του στον αντικομμουνισμό, κάτι που περιό-
ριζε την εμβέλεια του κοινωνικού του λόγου. Σήμερα 
η ακροδεξιά μπορεί να ξετυλίγει την κριτική της προς 
τη νεοφιλελεύθερη Ευρώπη προβάλλοντας κοινωνι-
κό πρόσωπο χωρίς να απαρνείται τον ρατσισμό.. Αν 
τα "Αδέλφια της Ιταλίας" απευθύνονται στην εργατι-
κή τάξη με διαφορετικό τρόπο απ' ότι στο παρελθόν, 
είναι επειδή οι δομικές διαιρέσεις του 20ου αιώνα 

που έφερναν αντιμέτωπους φασισμό και κομμουνισμό 
έχουν καταργηθεί. Το τέλος του κομμουνισμού έσπασε 
ένα ταμπού και σήμερα πια μεταφασιστικά κόμματα 
διεκδικούν τη θέση του υπερασπιστή των συμφερό-
ντων των λαϊκών τάξεων συμπεριλαμβανομένης της 
εργατικής τάξης. Γνωρίζουν να συνδυάζουν έναν λό-
γο κατά της λιτότητας και του νεοφιλελευθερισμού 
με τον εθνοκεντρισμό και τη ξενοφοβία. Γνωρίζουν 
ότι εντός των λαϊκών τάξεων υπάρχουν διαιρέσεις, 
ότι οι ίδιες οι τάξεις είναι πεδία εσωτερικής πάλης και 
εκμεταλλεύονται αυτές τις διαιρέσεις προς όφελός 
τους κατά τον χειρότερο τρόπο για την κοινωνία, σε 
αντίθεση με την Αριστερά που προέκρινε την ενότη-
τα της εργατικής τάξης: Οι μαύροι, οι μετανάστες και 
οι πρόσφυγες, παίρνουν τη δουλειά των λευκών, οι 
ομοφυλόφιλοι θέλουν να επιβάλλουν τον τρόπο ζωής 
τους στις οικογένειες μας, κλπ. Όμως σε αντίθεση με 
τις κομμουνιστικές επαναστάσεις που τροποποίησαν 
τις μορφές ιδιοκτησίας και τις παραγωγικές σχέσεις, 
οι φασισμοί ανέκαθεν ενσωμάτωναν στο σύστημα 
εξουσίας τους τις παλιές διοικητικές, οικονομικές και 
στρατιωτικές ελίτ ώστε ο φιλεργατικός λόγος τους 
να αποδεικνύεται ψευδεπίγραφος. Η ιστορική διαπί-
στωση  ότι οι φασισμοί είχαν γεννηθεί από την κα-
τάρρευση της παλιάς φιλελεύθερης τάξης πραγμάτων, 
μας λέει ότι δεν θα μπορούσαν να αντιμετωπισθούν 
με τον φιλελευθερισμό. Συμπορεύονται όμως με τον 
νεοφιλελευθερισμό λόγω του αντικοινωνικού του χα-
ρακτήρα. Ο νεοφιλελευθερισμός, ως αντικοινωνικός 
δεν μπορεί να εφαρμοσθεί σε δημοκρατίες εμπλουτι-
σμένες με αρχές και σεβασμό στις ανθρώπινες αξίες. 
Χρειάζεται ως στήριγμα φασιστικά καθεστώτα για να 
επιβληθεί όπως παλαιότερα π.χ, στη Λατινική Αμερική, 
ή την απειλή επικράτησης νεοφασιστικών καθεστώτων 

στις σημερινές συνθήκες, ώστε να γίνει αποδεκτός ως 
το μη χείρον. Ας μη ξεχνάμε ότι η πρόβα τζενεράλε 
επιβολής του νεοφιλελευθερισμού το 1973 στη Χι-
λή, με υποβολέα τα "Παιδιά του Σικάγο" του Μίλτον 
Φρίντμαν συνοδεύτηκε από την εγκαθίδρυση στυγνής 
δικτατορίας επί χρόνια με χιλιάδες θύματα. Στην Ευ-
ρώπη ακολουθεί τον δρόμο της Μεταδημοκρατίας, 
όπως γράφει ο Κόλιν Κράουτς, μετά το Μάασρτιχτ, 
όπου επιβιώνουν σχεδόν όλα τα τυπικά χαρακτηριστι-
κά της δημοκρατίας αλλά χάνεται το περιεχόμενο των 
δημοκρατικών αξιών για να επιβληθεί ο αυταρχισμός 
των αγορών. Αυτό συμβαίνει στην Ιταλία. Αν μάλιστα 
στην πορεία επικράτησης των αγορών υπάρξουν δυ-
σκολίες σε μια χώρα, τότε οι Βρυξέλλες εγκαθιστούν 
κυβερνήσεις τεχνοκρατών με επικεφαλής τραπεζίτες, 
όπως συνέβη δύο φορές στην Ιταλία με τον Μάριο 
Μόντι το 2011 και με τον "σούπερ Μάριο", τον Μάριο 
Ντράγκι, το 2021, αλλά και στην Ελλάδα το 2011, 
καίτοι στις εκλογές του 2009 που προηγήθηκαν, το 
ΠΑΣΟΚ με ποσοστό 44% είχε εξασφαλίσει την από-
λυτη πλειοψηφία στη Βουλή.

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ  ΜΑΚΡΟΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
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Η θωράκιση του Έβρου με κα-
θαρά μηνύματα προς την Τουρκία, 
η μεγάλη έξαρση που παρουσιάζει 
το φαινόμενο της παραβατικότητας 
ανηλίκων και οι ενέργειες της αστυ-
νομίας για την αντιμετώπισή του, 
καθώς και τα νέα γραφεία ενδο-
οικογενειακής βίας, που θα στελε-
χωθούν κυρίως από γυναίκες, ήταν 
τα τρία βασικά θέματα στα οποία 
εστίασε ο υπουργός Προστασίας 
του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, 
μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό 
«ΑΝΤ1» δίνοντας ταυτόχρονα συ-
γκεκριμένα στοιχεία για όλα αυτά 
και κάνοντας εξαγγελίες για τις νέ-
ες δράσεις της ΕΛΑΣ.

Ο υπουργός ανέφερε ότι σύντο-
μα θα ανακοινωθούν λεπτομέρειες 
για το χρονοδιάγραμμα κατασκευής 
του νέου φράχτη 140 χιλιομέτρων 
στον Έβρο, σημειώνοντας ότι πρώ-
τη προτεραιότητα είναι η ασφάλεια 

των συνόρωνΌπως είπε, διεθνο-
ποιείται το θέμα με συνεχή ενη-
μέρωση των εταίρων μας και την 
ενεργή συμμετοχή του FRONTEX 
στις επιχειρήσεις για την αποτροπή 
των παράτυπων μεταναστών και της 
εφαρμογή του Σχεδίου «Ακρίτας», 
που εφαρμόζεται από την Ελληνι-
κή Αστυνομία και τον στρατό, ενώ ο 
ίδιος επισκέπτεται συχνά την περι-
οχή για να εμψυχώνει τις δυνάμεις 
και τους κατοίκους.

Όπως τόνισε ο κ. Θεοδωρικά-
κος, ο καθημερινός αριθμός των 
παράτυπων μεταναστών που επιχει-
ρούν να περάσουν τα σύνορα είναι 
στα 1.500 άτομα και από την αρχή 
του χρόνου έχουν ξεπεράσει τους 
160.000 ανθρώπους. «Όσο κι αν οι 
Τούρκοι μηχανεύονται μεθόδους και 
πράγματα, δεν πρόκειται να πετύ-
χουν τίποτα. Εφαρμόζουμε το Διε-
θνές Δίκαιο, φυλάμε τα σύνορα της 

Ευρώπης, ας το σεβαστούν επιτέ-
λους οι γείτονες μας», πρόσθεσε.

Όσον αφορά στα υπόλοιπα θέ-
ματα, ο υπουργός ανακοίνωσε ότι 
ιδρύεται στην ΕΛΑΣ ειδική διεύ-

θυνση για την παραβατικότητα 
των νέων, με αφορμή τα απανωτά 
κρούσματα της δράσης συμμορι-
ών ανηλίκων που παρατηρούνται 
τον τελευταίο καιρό, ενώ μέσα στον 

Οκτώβριο θα λειτουργήσουν τα 12 
νέα γραφεία ενδοοικογενειακής βί-
ας, από τα οποία στα 10 θα είναι 
επικεφαλής γυναίκες.

Θεοδωρικάκος: “Υψωνουμε φράχτη ασφαλείας 
στον Έβρο, διεθνοποιούμε το πρόβλημα”

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΕΦΕΡΕ ΟΤΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΟΥΝ 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΡΑΧΤΗ 140 
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ   

Όπως είπε, ο καθημερινός αριθμός των 
παράτυπων μεταναστών που επιχειρούν να 
περάσουν τα σύνορα είναι στα 1.500 άτομα και 
από την αρχή του χρόνου έχουν ξεπεράσει τους 
160.000 ανθρώπους

Τυχερός μέσα στην ατυχία 
του ήταν ο ιδιοκτήτης ενός 
αγροτικού οχήματος στην 
Ξάνθη, ο οποίος έπεσε θύμα 
κλοπής το βράδυ της Παρα-
σκευής (23/09). Το αγροτικό 
όχημα έκλεψαν άγνωστοι μέ-
χρι στιγμής δράστες από την 

περιοχή του Π. Κατράμιου και 
τράπηκαν σε φυγή. Ο ιδιοκτή-
της αμέσως μόλις αντιλήφθη-
κε την κλοπή ειδοποίησε την 
Αστυνομία, η οποία ξεκίνησε 
έρευνες για τον εντοπισμό 
του οχήματος.

Λίγες ώρες μετά το όχη-
μα εντοπίστηκε παρατημένο 
στην περιοχή του Ζυγού, κα-
θώς είχε τελειώσει η βενζίνη 
του και έτσι οι δράστες το 
εγκατέλειψαν. Το τελευταίο 
διάστημα οι κλοπές αυτοκι-
νήτων βρίσκονται σε έξαρ-

ση στην περιοχή, καθώς απο-
τελούν σχεδόν καθημερινή 
ρουτίνα, με τους δράστες να 
χρησιμοποιούν τα οχήματα 
είτε για κλοπές, είτε και για 
διακίνηση παράνομων μετα-
ναστών.

Μάλιστα στις περισσό-
τερες των περιπτώσεων τα 
οχήματα καταλήγουν καμέ-
να και κατεστραμμένα ολο-
σχερώς, με τους δράστες να 
επιχειρούν έτσι να κρύψουν 
τα ίχνη τους.
xanthinea.gr

Τυχερός μέσα 
στην ατυχία του 
ο ιδιοκτήτης του 
οχήματος

Ο Δήμος Σαμοθράκης στα 
πλαίσια της Κοινωνικής του Πο-
λιτικής θα λειτουργήσει Κοινω-
νικό Φροντιστήριο μέσω τηλεκ-
παίδευσης. Σκοπός του είναι η 
δημιουργία και παροχή ίσων 
ευκαιριών σε μαθητές Α’ Βάθ-
μιας και Β’ Βάθμιας Εκπαίδευ-
σης, οι οικογένειες των οποίων 
αδυνατούν να ανταποκριθούν 
στις οικονομικές απαιτήσεις της 
πρόσθετης διδακτικής στήριξης.

Στα πλαίσια του Διαδικτυα-
κού Κοινωνικού Φροντιστηρί-
ου, θα λειτουργήσουν αρχικά 
τα κάτωθι τμήματα:

1. Τμήμα για φιλολογικά μα-
θήματα ( Αρχαία Ελληνικά) για 
Β Γυμνασίου.

2. Τμήμα Χημείας για Β Λυ-
κείου.

3. Τμήμα Εκμάθησης Υπο-
λογιστών .

4. Τμήμα Αγγλικών για 
Senior A.

Για τη συμμετοχή των μαθη-
τών στα παραπάνω τμήματα, οι 
γονείς θα πρέπει να προσκομί-
σουν τα ακόλουθα δικαιολο-
γητικά:

- Αίτηση (συμπληρώνεται 
στην υπηρεσία)

- Πιστοποιητικό Οικογενει-
ακής Κατάστασης

- Εκκαθαριστικό Φορολογι-
κής Δήλωσης 2020

- Βεβαίωση Συλλόγου Πο-
λυτέκνων (εφόσον υπάρχει)

- Πιστοποιητικό Αναπηρίας 
(εφόσον υπάρχει)

Να σημειωθεί ότι η επιλογή 

των συμμετεχόντων θα πραγ-
ματοποιηθεί από τριμελή επι-
τροπή του Δήμου Σαμοθράκης, 
έπειτα από διεκπεραίωση των 
δικαιολογητικών.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλο-
νται στο Κέντρο Κοινότητας 
του Δήμου στο Πνευματικό Κέ-
ντρο, από Δευτέρα 26 Σεπτεμ-
βρίου 2022 μέχρι Παρασκευή 
7 Οκτωβρίου 2022.

Για οποιαδήποτε πληροφο-
ρία μπορείτε να επικοινωνή-
σετε στο τηλέφωνο του Κέ-
ντρου Κοινότητας Σαμοθράκης: 
2551098097

Κοινωνικό Φροντιστήριο θα 
λειτουργήσει ο Δήμος Σαμοθράκης

Τα τμήματα που 
θα λειτουργήσουν 
και τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά

Ξάνθη: Έκλεψαν αυτοκίνητο 
αλλά… ξέμειναν από βενζίνη!
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ένας άντρας είχε πρόβλημα με την καρδιά 

του και τις τελευταίες μέρες είχε κάποιες ενο-

χλήσεις και πονούσε. Η γυναίκα του ανησύχησε 

και τον έπεισε να πάνε στον γιατρό να κάνει 

εξετάσεις. Μετά την εξέταση, φωνάζει ο για-

τρός τη γυναίκα μέσα στο ιατρείο του και της 

λέει, χωρίς να ακούει ο σύζυγος: 

«Λυπάμαι πολύ κυρία μου αλλά ο άντρας σας 

έχει σοβαρό πρόβλημα με την καρδιά και μπορεί 

να πεθάνει από ανακοπή αν δεν τον φροντίζετε. 

«Έτσι, σας προτείνω από εδώ και πέρα να τον 

έχετε σαν πασά. Να μην τον αφήνετε καθόλου 

μόνο, να φροντίσετε να μην κουράζεται και να 

του δίνετε ό,τι σας ζητάει.» 

Φεύγουν από το ιατρείο και ρωτάει ο σύ-

ζυγος: 

«Τι σου είπε ο γιατρός αγάπη μου;» 

Και του απαντάει εκείνη: «Λυπάμαι πολύ 

αγαπούλα μου, αλλά δε θα ζήσεις για πολύ 

ακόμα!»

* * * *

Ο Γρηγόρης παίρνει την απόφαση να ζητήσει 

αύξηση από το αφεντικό του. Μπαίνει λοιπόν 

στο γραφείο του και του λέει: 

«Καλημέρα σας, πήρα το θάρρος να σας μι-

λήσω, γιατί είμαι 15 χρόνια στη δουλειά και 

δεν έχω ζητήσει ακόμα αύξηση.» 

Και του απαντάει το αφεντικό του: 

«Μα δεν κατάλαβες καλά, γι’ αυτό είσαι 15 

χρόνια στη δουλειά, γιατί ποτέ δε μου ζήτη-

σες αύξηση!»

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια

1. Ανεπίσημος ο ακήρυκτος.
7. Χέρσα… χωράφια.
11. Στον τόπο που (επίρρ.).
12. Δημήτρης…: περίφημος ηθοποιός μας.
14. Ομάδα εθνών της ΝΑ. Ασίας.
15. Οχυρή στενωπός της Αν. Μακεδονίας.
17. Δαπανηρά (μτφ.).
19. Νησιώτες το προφέρουν.
20. Πάει με την… Ερζεγοβίνη.
22. Όμοια… τηλεγραφόξυλα.
23. Είδος πλεχτού μεταξωτού υφάσματος.
25. Δύο οι κόψεις της.
27. Κι αυτό… καταστρώνεται.
29. Ιερές… σημαίες.
31. Πάλι (αρχ.).
32. Συνδικαλιστικά αρχικά για… ιπτάμενους.
34. Στην Ισπανία πολλές, εδώ μία.
36. Αναπήδηση μπάλας.
38. Σωματοφύλακας… του Δουμά.
40. Κόκκινο φρούτο.
42. Φυλή ερυθροδέρμων.
44. Αρχαία πόλη της Κολχίδας.
45. Παρασιτεί στις νύμφες των εντόμων.
47. Θηλυκό αναφορικής αντωνυμίας της 
Αρχαίας.
48. Δεν το βάζει… εύκολα κάτω.
49. Αργεντινός στρατιωτικός και πολιτικός 
(1793-1877).

-- Συστατικά --
• 6 κρόκοι αυγών
• 150 γρ. ζάχαρη
• 180 γρ. γλυκό κρασί (τύπου Σαμιώτικου ή Κυπρια-

κής κουμανταρίας)
• 1 μικρή πρέζα κανέλας
• Ξύσμα από μισό λεμόνι
• Εκχύλισμα βανίλιας (1/4 κ.τσ)
• 5 κ.τσ. τζίντζερ κονσέρβας, ψιλοκομμένο
• 90 γρ. κρέμα σαντιγί

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Αρχικά, χτυπάμε τους κρόκους των αυγών, μαζί 

με τη ζάχαρη μέσα σε ένα μεταλλικό μπολ, μέ-
χρι να πάρουν ανοιχτό χρώμα και να αφρίσουν.

• Συμπληρώνουμε με το κρασί και την κανέλα, 
το ξύσμα λεμονιού και το εκχύλισμα βανίλιας.

• Χτυπάμε καλά το νέο μείγμα μας κρατώντας το 
μπολ που το περιέχει πάνω ακριβώς από μία κα-
τσαρόλα με ζεστό (προσοχή, όχι βραστό) νερό.

• Όταν δούμε ότι το μείγμα μας παίρνει όγκο, 
ανοιχτό χρώμα και μία παχύρρευστη μορφή, 
το τραβούμε από τη θερμότητα και το ανακα-
τεύουμε μέχρι να κρυώσει.

•  Κατόπιν, προσθέτουμε το τζίντζερ και τη σα-
ντιγί.

• Ανακατεύουμε και πάλι και βάζουμε το μείγμα 
μας στο ψυγείο να κρυώσει καλά.

• Τέλος, το περιχύνουμε πάνω από τις φράου-
λές μας, τις οποίες έχουμε τοποθετήσει σε ένα 
μεγάλο ποτήρι του λικέρ (εκείνο με το μεγάλο 
θόλο και τον κοντό λαιμό).

• Το γλυκό μας είναι έτοιμο.
Καλή απόλαυση!!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Ζαμπαλιόνε με φράουλες, το υπέροχο Ιταλικό γλυκό!

Κάθετα

1. Χώρος αυτοκινήτου για αποσκευές.
2. Γαλακτώδης χυμός φυτικού ιστού.
3. Αρωματικό φυτό.
4. Παλιά λεγόταν Κ.Υ.Π. (αρχικά).
5. Ασύνταχτο πλήθος ανθρώπων.
6. Έγραψε "Το κάρο με τα μήλα".
7. Λεγόταν ο συγγραφέας Τρουαγιά.
8. Αρχικά για… ταχυδρομικούς υπαλλή-
λους.
9. Υπήρξε σύζυγος του βασιλιά Φαρούκ.
10. Το νησί της Κίρκης.
13. Χαϊδευτικό της Ουρανίας.
16. Ποτάμι των Βαλκανίων.
18. Ευλογημένα, καλότυχα.
21. Μάρκα κρασιού.
24. … Γκέι: το αεροπλάνο που έριξε την 
πρώτη ατομική βόμβα.
26. Αυτός αρέσει.
28. Ακολουθεί… το γυμνάσιο.
30. Βρικόλακας (ξ.λ.).
33. Βουνό της Κ. Μακεδονίας.
35. Παλιός, Έλληνας κομπέρ.
37. Τελειοποίησε και το πιάνο.
39. Ο μεγαλύτερος ποταμός της Ελβετίας.
41. … βουαγιάζ: ταξιδιώτες το χρησιμο-
ποιούν.
43. Αμερικάνικη μυστική υπηρεσία.
46. Προτρεπτικό μόριο.
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Μία ισοπαλία και μία ήττα 
ήταν ο συνολικός απολογισμός 
των δύο πρώτων φετινών φιλι-
κών προετοιμασίας του Άθλου 
Ορεστιάδας με την βουλγαρική 
Marek Union-Ivkoni στο κλει-
στό γυμναστήριο «Ν. Σαμα-
ράς». Μετά το πρώτο ισόπαλο 
(2-2) παιχνίδι, ο Άθλος γνώρισε 
την ήττα με 1-3 (25-16, 22-25, 
19-25, 12-25) από την ομάδα 
της Ντούπνιτσα. Και σε αυτό 
το ματς, ο τεχνικός Ατανάς Πε-
τρόφ κράτησε στον πάγκο τον 

Αλγκούλ, ενώ δοκίμασε και πάλι 
πρόσωπα και σχήματα από τα 
οποία έβγαλε πολύτιμα συμπε-
ράσματα για τη συνέχεια.

Η εβρίτικη ομάδα μπήκε με 
πολύ ενθουσιασμό στο ματς, 
με συγκέντρωση και αποφεύ-
γοντας τα πολλά λάθη πήρε 
από νωρίς σημαντικό προβά-
δισμα στο σκορ, το οποίο κρά-
τησε μέχρι το τέλος, 1-0 σετ. Η 
συνέχεια όμως, όπως φαίνεται 
και από τους πόντους των χα-
μένων σετ, δεν ήταν ανάλογη, 

καθώς, οι Βούλγαροι εμφανώς 
πιο έτοιμοι και δουλεμένοι, εκ-
μεταλλευόμενοι τα λάθη του 
Άθλου, αλλά και την έλλειψη 
αγωνιστικού μας ρυθμού, με 
αντεπίθεση διαρκείας έφτα-
σαν στην ολική ανατροπή και 
τη νίκη.

Οι αθλητές του κ. Πετρόφ, 
που σταδιακά προσπαθούν 
να βρουν τα «πατήματά» τους 
στο γήπεδο και να «δέσουν» 
ως σύνολο, δεν είχαν διάρ-
κεια στην απόδοσή τους, κάτι 
που όπως δήλωσε και ο αρχη-
γός της ομάδας, Δημήτρης Ρι-
ζόπουλος είναι φυσιολογικό. 

Την επόμενη εβδομάδα 
ο Άθλος προγραμ-

ματίζει να μεταβεί 
στη Βουλγαρία, 
προκειμένου 
να δώσει δύο 
ακόμη δυνατά 
φιλικά με την 

VK Beroe Stara 
Zagora και την 

πανίσχυρη φιναλίστ 
πρωταθλήματος, Κυπέλλου 
και Σούπερ Καπ Βουλγαρίας, 
Ne: ochimik Burgas.

Ο Πανθρακικός είναι τελικά η ομά-
δα που θα συνεχίσει στην Γ’ φάση 

του Κυπέλλου Ελλάδος όπου και 
θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ 

Κρηστώνης. Αυτό γιατί η 
έφεση που κατέθεσε η 
Αλεξανδρούπολη FC 
μετά την απόρριψη 
της ένστασης της για 
την αντικανονική συμ-

μετοχή του Βάσκου στον 
αγώνα με την ομάδα της 

Κομοτηνής, απορρίφθηκε 
και αυτή.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει η 

Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ που εξέ-
τασε την υπόθεση, στο έγγραφο που 
απέστειλε στην ομάδα του Έβρου, η 
έφεση της Αλεξανδρούπολης απορ-
ρίπτεται καθώς είναι σαφής η δια-
τύπωση στον ΚΑΠ του άρθρου που 
αναφέρει ότι οι ενστάσεις που απο-
στέλλονται ταχυδρομικώς, απαιτείται 
να αποστέλλονται παράλληλα και με 
συστημένη αποστολή ή με αποδεικτι-
κό επιδόσεως. Πράγμα που στην πε-
ρίπτωση αυτή δεν έγινε από πλευράς 
του δικηγόρου της ομάδας.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ για το θέ-
μα:

Η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ 
έλαβε κατά την τελευταία της συνε-
δρίαση την ακόλουθη απόφαση. Δέχε-
ται τυπικώς και απορρίπτει κατ’ ουσίαν 
την έφεση του αθλητικού σωματείου 
«Π.Ο. Αλεξανδρούπολης», κατά 1) της 
υπ’ αριθμ. 353/15.9.2022 αποφάσε-
ως της Πειθαρχικής Επιτροπής της 
ΕΠΟ και, 2) του αθλητικού σωματεί-
ου «Α.Π.Σ. Πανθρακικός» (ένσταση για 
αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαι-
ριστή στον αγώνα της 31.8.2022 για 
την α’ φάση του Κυπέλλου Ελλάδος 
μεταξύ των δύο σωματείων).

Απορρίφθηκε η έφεση της Αλεξανδρούπολης

Όλα θα κριθούν 
στη ΓΣ της ΕΠΟ 
για την τύχη του 
πρωταθλήματος

Η Γ’ Εθνική είναι κι αυτή εγκλω-
βισμένη με το Μητρώο και η σεζόν 
θα κριθεί στη ΓΣ της ΕΠΟ.

Εμπόδια για την έναρξη της Γ’ 
Εθνικής παρουσιάζονται τη φετινή 
σεζόν. Το Μητρώο έχει μπλοκάρει 
τις διαδικασίες και όλα θα ξεκαθα-
ρίσουν στη ΓΣ της ΕΠΟ στις 30 Σε-
πτεμβρίου.

Το πρωτάθλημα αν και είχε ορι-
στεί για τις 2/10. Κάτι τέτοιο δύσκο-
λα θα συμβεί δίχως να έχει προηγη-
θεί ο καταρτισμός των ομίλων, ενώ 
δεν έχει οριστεί και η κλήρωση. Η 
ΓΣ θα κρίνει τα πάντα καθώς εκεί θα 
παρθούν αποφάσεις για το «αγκάθι» 
με το Μητρώο.

Εφόσον δεν κάνει πίσω ο Λευ-
τέρης Αυγενάκης, η ΓΣ της ΕΠΟ θα 
κληθεί να αποφασίσει για το ενδε-

χόμενο αναστολής των ερασιτεχνι-
κών πρωταθλήματων.

Η ΓΣ θα αποφασίσει αν θα ανα-
σταλούν όλες οι διοργανώσεις των 
ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων. Αν 
τελικά αποφασιστεί αυτό (που εί-
ναι και το πιθανότερο αν μέχρι τό-
τε δεν κάνει πίσω ο Αυγενάκης), η 
αναστολή θα ισχύσει και για την Γ 
Εθνική κατηγορία, καθώς και αυτή 
είναι ερασιτεχνική κατηγορία. Μά-
λιστα, για το θέμα μίλησε ο πρόε-
δρος της Επιτροπής Διοργανώσεων 
της ΕΠΟ Άγγελος Δανιήλ, ο οποίος 
είπε στο ilia.news:

«Και η Γ΄ Εθνική, είναι ερασιτε-
χνική κατηγορία. Το Μητρώο, δεν 
είναι κάτι το οποίο αφορά μόνο τα 
τοπικά πρωταθλήματα. Αφορά και τη 
Γ΄ Εθνική. Εάν φτάσαμε ως εδώ που 

φτάσαμε και ακόμα υπάρχει ανοιχτή 
η υπόθεση Αγροτικού Αστέρα-Παν-
δραμαϊκού, είναι επειδή ο Αγροτικός 
Αστέρας δεν είχε εγγραφεί στο Μη-
τρώο. Πώς θα ξεκινήσουμε το Πρω-
τάθλημα της Γ΄ Εθνικής, αν δεν ξε-
καθαριστούν τα πράγματα;

Με ποιο σκεπτικό θα απο-
βάλλουμε ομάδες; Με ποιον 
Κανονισμό; Και πώς θα πο-
ρευτούμε; Προσωπικά δεν 
θα μπω σε αυτή τη διαδι-
κασία, όπως και η ΕΠΟ. 
Προτιμώ να κηρυχθώ έκ-
πτωτος, παρά να θέσω σε 
κίνδυνο τη συμμετοχή του 
ελληνικού ποδοσφαίρου στις 
διεθνείς διοργανώσεις. Πρέπει να 
αντιληφθούμε όλοι, ότι η FIFA δεν 
παίζει».

Γ’ Εθνική: Δεδομένη η νέα αναβολή στην κατάρτιση 
των ομίλων και στην έναρξη

Ολοκληρώθηκε η Β’ φάση 
του Κυπέλλου της ΕΚΑ-
ΣΑΜΑΘ. Στον επό-
μενο γύρο δεν θα 
υπάρχει εκπρο-
σώπηση από τον 
Έβρο καθώς απο-
κλείστηκε ο Εθνι-
κός χάνοντάς από 
τους νέους του Λεύ-
κιππου, η Θύελλα Φερών 
από τον ΓΑΣ Κομοτηνής και η 
Ολυμπιάδα ηττήθηκε από τον 
Αστέρα ΚαΒάλας. 

Σ'ένα παιχνίδι που ήταν ντέρ-
μπι σε όλη τη διάρκεια του η ομάδα της Ολυ-
μπιάδας γνώρισε την ήττα στις λεπτομέρειες 
από τον Αστέρα Καβάλας με 62-67.Το παιχνίδι 
ήταν αμφίρροπο με τους φιλοξενούμενους να 
έχουν ένα ισχνό προβάδισμα με το τέλος του 
πρώτου ημιχρόνου(28-33).Με την έναρξη του 
δευτέρου ημιχρόνου οι παίχτες του Αστέρα 
μπήκαν καλύτερα και δημιούργησαν μια δια-
φορά 9 πόντων.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο οι παίχτες μας με 
μεγάλα σουτ από την περιφέρεια κατάφεραν να 
περάσουν με 1 πόντο μπροστά αλλά και πάλι 
οι φιλοξενούμενοι εκμεταλλεύτηκαν την κυρι-
αρχία τους στα ρημπάουντ και πήραν τη νίκη.

Δεκάλεπτα: 20-18,28-33,44-48,62-67
Ολυμπιάδα (Κανδύλης Γ.): Γιαννούλης, Δρού-

μπαλης, Δαβουδάνης 15(3), Ξαφένιας 13(3), 
Κελεπεκίδης, Μακρίδης, Ζιούτης 6, Τσιάμης 
11(2),Κατσίκας 3(1), Δελιακίδης, Βλουντάρ-
τσικ 14(3)

Αναλυτικά τα αποτελέσματα (με σκούρο χρώ-
μα οι ομάδες που προκρίνονται στην Γ’ φάση):
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Εθνικός Αλεξανδρούπολης – Λεύκιππος Ξάν-
θης Νέοι    50-65
Ολυμπιάδα Αλεξανδρούπολης – Αστέρας Κα-
βάλας 62-67
ΓΑΣ Κομοτηνή – Θύελλα Φερών 82-50
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Αγία Βαρβάρα – ΑΟ Καβάλα      73 – 64
Προσοτσάνη – “Ίκαροι” Σέρρες 2017     62-70
Ηράκλεια – ΑΕ Σερρών  56-62

ΕΚΑΣΑΜΑΘ: Τα αποτελέσματα 
της Β’ φάσης του Κυπέλλου

Ήττα για τον Άθλο στο δεύτερο φιλικό του 
με την Marek Union-Ivkoni

Sports

Αποκλείστηκαn 
και οι 3 ομάδες του 

Έβρου 

«Φυσικά ήταν εκπληκτική εμπειρία να εκπροσωπώ την χώρα μου την Ελλάδα στο 
Ευρωμπάσκετ. Το διασκέδασα. Ο κόσμος είχε ελπίδα. Το μπάσκετ επέστρεψε στην Ελλάδα»

Γιάννης Αντετοκούμπο, κορυφαίος παίκτης μπάσκετ 

Ο Πανθρακικός 
συνεχίζει στο 

Κύπελλο Ελλάδας!

Συνεχίζεται 
δυναμικά η 

προετοιμασία 
της ομάδας της 

Ορεστιάδας
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Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση 

θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν
Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες 

σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

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

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

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

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 
Μαλγάρων 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551081455

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

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

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

GREEN COLA  •  Βιομηχανία Αναψυκτι-
κών - Λεπτή Ορεστιάδος 
Τηλέφωνο : 25520 81180

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

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

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

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

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

Καύσιμα

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

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

Φωτοβολταϊκά
Ενέργεια

Ακίνητα

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

Ξενοδοχεία

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

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

Καφέ
Εστίαση

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

Μηχανές
Ποδήλατα

Γερανοί

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

Εμπόριο

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

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

ΚΑΝΤΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ  •  Εμπόριο 
Δίκαια Έβρου

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

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

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

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

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

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

Tρόφημα
Ποτά

ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Επεξεργασία Ξυλείας
Φυλάκιο  •  Κυπρίνος
Τηλέφωνο : 2552095493

Ξυλεία

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

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

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

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

Φροντιστήρια

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

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

Ορθοπεδικά
Ιατρικά Είδη

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

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης
14ης Μαΐου  77 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  : 2551 081414
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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  ΠΕ-
ΜΠΤΗ: 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
Χατζηκυριακου Εθνικής Αντίστασης 49 
d2551031479

ΦΕΡΕΣ 
Χατζή Δήμητρα. Τραϊανουπόλεως 3 
d2555022744

ΣΟΥΦΛΙ 
Αλατζιά Βασ. Γεωργίου 93 d2554023176 

ΔIΔYMOTEIXO
Μαχμουρίδου Αγάπη Λεωνιδίου 61 (έναντι 
ΙΚΑ) d2553024676

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Χατζηγιάννη Ισιδώρα - Δήμητρα Ευριπίδου 
19  @2552024315

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

Αρίσταρχος, Ζήνων, 
Καλλίστρατος, Καλλιστράτη

Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Αγαπητέ Κριέ, σήμερα με την βοήθεια 
του Τριγώνου Ανάδρομου Ερμή-Πλού-
τωνα, θα καταφέρεις να τακτοποιήσεις 
και την παραμικρή λεπτομέρεια! Βρί-
σκεις λύσεις και κλείνεις προβληματι-
κούς κύκλους, εκπληρώνοντας βαθιές 
επιθυμίες, με αρκετή άνεση!!  

ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ Ταύρε, ώρα να απολαύσεις 
την ζωή με κάθε τρόπο, όπως και τον 
θαυμασμό των γύρων σου! Τύχη θα 
έχεις, σε διαπροσωπικές και κοινωνικές 
συναναστροφές, θέματα παιδιών, δημι-
ουργικότητας και διασκέδασης! Με το 
Τρίγωνο Ανάδρομου Ερμή-Πλούτωνα, 
εκφράζεις τον βελτιωμένο εαυτό σου 
και βρίσκεις λύσεις!

ΔΙΔΥΜΟΣ
Αγαπητέ Δίδυμε, το σημερινό Τρίγωνο 
Ανάδρομου Ερμή-Πλούτωνα, είναι αρ-
κετά ωφέλιμο για εσένα, ιδίως γιατί θα 
καταφέρεις να απολαύσεις ευτυχισμέ-
νες στιγμές στην οικογένεια στο σπίτι 
σας! Επιπλέον, έχεις εύνοια, ώστε να 
λύσεις με επιτυχία ένα παρελθοντικό 
θέμα που ακόμα σε απασχολεί!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Φίλε Καρκίνε, τύχη θα έχεις σήμερα σε 
κοινωνικές δραστηριότητες και επα-
φές, με το Τρίγωνο Ανάδρομου Ερμή-
Πλούτωνα! Θα μπορέσεις να εκπληρώ-
σεις στόχους και σκοπούς, να περάσεις 
όμορφα και να επικοινωνήσεις ακριβώς 
με τον τρόπο που θες!    

ΛΕΩΝ
Φίλε Λέοντα, σήμερα ανακτάς αυτο-
πεποίθηση και αυτοεκτίμηση! Με την 
βοήθεια του Τριγώνου Ανάδρομου Ερ-
μή-Πλούτωνα, αποδεικνύεις την πραγ-
ματική σου αξία σου και κερδίζεις με 
ευκολία αυτό που θες! Βελτιώνεις και 
εξομαλύνεις οικογενειακές σχέσεις  

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Φίλε Παρθένε, με το Τρίγωνο Ανάδρο-
μου Ερμή-Πλούτωνα, θα καταφέρεις να 
εκπληρώσεις βαθιές επιθυμίες, χωρίς 
όμως υπερβολικές απαιτήσεις! Ευκαι-
ρίες θα έρθουν, σε όλους τους σημαντι-
κούς τομείς της ζωής, για να αλλάξεις 
ριζικά κάθε τι που σε ενοχλεί

ΖΥΓΟΣ
Φίλε Ζυγέ, σήμερα θα φτιάξεις σίγου-
ρα την διάθεση σου, αποκαθιστώντας 
την ψυχική ηρεμία και την σιγουριά σου 
με τον πιο όμορφο τρόπο! Το Τρίγωνο 
Ανάδρομου Ερμή-Πλούτωνα, σε απαλ-
λάσσει, από δύσκολες καταστάσεις!     

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Φίλε Σκορπιέ, σήμερα όλα βελτιώ-
νονται και έρχονται πολλές επιτυχίες, 
αφού η ημέρα θα φέρει θετικές αλ-
λαγές, με το Τρίγωνο Ανάδρομου Ερ-
μή-Πλούτωνα! Θα έχεις σίγουρα χαρά 
και καλοπέραση στους φιλικούς σου 
κύκλους και επιπλέον, κάνεις θετικές 
αλλαγές στην ζωή 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αγαπητέ Τοξότη, σήμερα πρέπει να 
δράσεις παρασκηνιακά με το Τρίγωνο 
Ανάδρομου Ερμή-Πλούτωνα, για να 
κερδίσεις αυτά που επιθυμείς, μέσα 
από το περιβάλλον σου!

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Φίλε Αιγόκερε, με το Τρίγωνο Ανά-
δρομου Ερμή-Πλούτωνα σήμερα, μπο-
ρείς να αναμένεις άπειρες ευκαιρίες, 
οι οποίες θα σε βοηθήσουν να κατα-
κτήσεις υψηλούς στόχους, με ευκολία! 
Θέματα σπουδών και εκπαίδευσης ευ-
νοούνται πολύ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Φίλε Υδροχόε, με την βοήθεια του Τρι-
γώνου Ανάδρομου Ερμή-Πλούτωνα, 
βρίσκεις λύσεις σε αρκετά από τα θέ-
ματα που σε απασχολούν και βελτιώ-
νεις την κοινωνική σου εικόνα και την 
φήμη σου!

ΙΧΘΥΕΣ
Φίλε Ιχθύ, το θετικό για εσένα Τρίγωνο 
Ανάδρομου Ερμή-Πλούτωνα, ενισχύει 
σημαντικά τον τομέα των διαπροσω-
πικών σου σχέσεων και συναναστρο-
φών! Θα πάρεις χαρά από συζητήσεις, 
μετακινήσεις, συναντήσεις, νέα και ει-
δήσεις την σημερινή ημέρα

Επέτειοι

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ λόγω ύγειας, ΕΠΙΚΕΡΔΗΣ επι-
χείρηση ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙ-
ΟΥ σε λειτουργία. Πλήρως εξοπλισμένη και 
λειτουργική, 10ετούς συνεχούς λειτουργίας, 
με σταθερή πελατεία, κοντά στη Λεωφόρο 
Δημοκρατίας και παραδίπλα στο σούπερ 
μάρκετ ΜΑΣΟΥΤΗΣ. 
Μόνο σοβαρές προτάσεις . 
Τηλ 6983520687 και ώρες 08:00 -14:00

1. Ο Έρικ Κλάπτον και ο Τζακ Νίκολ-
σον μεγάλωσαν με την εντύπωση 
ότι η μητέρα τους ήταν η αδερφή 
τους.

2. Ο Τζον Γουέιν κέρδισε κάποτε από 
τον ιδιοκτήτη του το κόλεϊ, που εν-
σάρκωσε τη θρυλική τηλεοπτική 
Lassie, σε μία παρτίδα πόκερ.

3. Ο σερ Τζ. Μ. Μπάρι, ο σερ Ισα-
άκ Νεύτωνας και ο Χανς Κρίστιαν 
Άντερσεν πέθαναν και οι τρεις παρ-
θένοι.

4. Οι άνθρωποι και τα δελφίνια είναι 
τα μόνα είδη που κάνουν σεξ για 
ευχαρίστηση.

5. Η πρώτη νησίδα ασφαλείας σε 
δρόμο κατασκευάστηκε με δικά 
του έξοδα από τον Συνταγματάρχη 
Pierrepoint, έξω από τη λέσχη του 
στο Λονδίνο. Σκοτώθηκε, στην προ-
σπάθειά του να περάσει τη νησίδα.

6. Ο Χάρι Χουντίνι ήταν ο πρώτος 
άντρας που πέταξε με αεροπλάνο 
στην Αυστραλία το 1910.

7. Μία αστραπή χτυπάει με τέτοια τα-

χύτητα που θα μπορούσε να κάνει 
την περιφορά της Γης 8 φορές σε 
1 δευτερόλεπτο.

8. Οι άνθρωποι ευθύνονται για τον 
θάνατο περίπου 70 εκατομμυρίων 
καρχαριών το χρόνο.

9. Κατά μέσο όρο, κάθε χρόνο σκοτώ-

νονται 10 άνθρωποι από τις αυτό-
ματες μηχανές πωλήσεων.

10. Κανένα σημείο της Ιαπωνίας δεν 
απέχει περισσότερο από 100 μίλια 
από τη θάλασσα.

ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ...
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Η διοργάνωση που έχει γί-
νει θεσμός πανελλαδικά, διε-
ξήχθη για 8η φορά στην πρω-
τεύουσα του Έβρου από τον 
ΣΕΓΑΣ, σε συνεργασία με την 
Π.Ε. Έβρου και τον Δήμο Αλε-
ξανδρούπολης.

1.500 δρομείς κάθε ηλικίας 
έτρεξαν στην παραλιακή και 
στο κέντρο της πόλης, σε μία 
ηλιόλουστη μέρα. Μετά από 
μία χρονιά απουσίας λόγω του 
κορονοϊού, φέτος εκτός από τα 
10 και τα 5χλμ., επέστρεψαν 

και οι αγώνες των παιδιών και 
των ΑμεΑ.

Ιδιαίτερη «λάμψη» στο φε-
τινό Run Greece έδωσαν οι 
Ολυμπιονίκες Βούλα Πατου-
λίδου, Τασούλα Κελεσίδου & 
o Εβρίτης Κώστας Γκατσιού-

δης, καθώς και ο πιο γρήγορος 
Έλληνας αθλητής ο Άγγελος 
Παυλακάκης (μισός Ξανθιώ-
της – μισός Εβρίτης) που έδω-
σαν το «παρών» μετά από πρό-
σκληση του Δήμου.

Στον αγώνα των 5χλμ. και 

στους άνδρες είχαμε και ρεκόρ 
αγώνα, με τον Γιώργο Ματζα-
ρίδη που ανήκει στον Πολυνί-
κη Ορεστιάδας αλλά έτρεξε με 
την δρομική ομάδα του Δημο-
κριτείου Πανεπιστημίου Θρά-
κης, να καταρρίπτει το δικό του 

περσινό ρεκόρ, αφού μετά το 
16:05 πέρυσι, φέτος τερμάτισε 
πάλι πρώτος με 15:57.
Κείμενο: sportsaddict.gr 
(Κοσμάς Πανταζής)

1500 δρομείς, ρεκόρ, Ολυμπιονίκες…Τα είχε 
όλα το 8ο Run Greece Αλεξανδρούπολης!

ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Ο ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ 
ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ- ΘΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΒΡΟ.  ΦΕΤΟΣ 
ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ 10 ΚΑΙ ΤΑ 5 ΧΛΜ., ΕΠΕΣΤΡΕΨΑΝ ΚΑΙ ΟΙ 
ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΑ.

Ιδιαίτερη «λάμψη» έδωσαν οι Ολυμπιονίκες Βούλα Πατουλίδου, 
Τασούλα Κελεσίδου o Εβρίτης Κώστας Γκατσιούδης, καθώς και ο 
Θρακιώτης κορυφαίους σπρίντερ Άγγελος Παυλακάκης
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