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Σημαντική διάκριση – πιστοποίηση 
για Στεφανιαία Μονάδα και 

Αιμοδυναμικό Εργαστήριο του ΠΓΝΑ

Η Παν/κή Καρδιολογική Κλινική διαθέτει τις πλέον σύγχρονες υποδομές, 
ενώ στο Εργαστήριο Βασικής Έρευνας εκπονούνται διεθνούς απήχησης 

εργασίες και δημοσιεύσεις. Για μία « εντατική προσπάθεια 16 μηνών» κάνει 
λόγο ο Β. Ρούφος � 5

"Μπαλάκι" οι 
ευθύνες για τις 
αποκαταστάσεις 

ζημιών στα Λουτρά 
Αλεξανδρούπολης 

Από τις πλημμύρες του '21… Το 
ζήτημα έφερε στο Περιφερεια-
κό Συμβούλιο η «Περιφερεια-
κή Σύνθεση», με τον σύμβουλό 
της Κ. Εξακουστό, να καταλογί-
ζει σοβαρές ευθύνες στην Περι-

φέρεια
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20 τμήματα 
προγραμματίζονται 
για το Κέντρο Δια 

βίου Μάθησης Δήμου 
Αλεξανδρούπολης 

Τι πρέπει να γνωρίζουν 
οι ενδιαφερόμενοι  
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Η δομή «Light Hub» 
του Επιμελητηρίου Έβρου 

έχει το δικό της χώρο

Υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Light Hub και του 
Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
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Δράση ζωής του Συλλόγου Δράση ζωής του Συλλόγου 
ΣυνεχίΖΩ στον Άβαντα ΣυνεχίΖΩ στον Άβαντα 

Τσίγγλα Διδυμοτείχου: Πρόσφυγες/Τσίγγλα Διδυμοτείχου: Πρόσφυγες/
μετανάστες κοιμούνται μέσα σε μετανάστες κοιμούνται μέσα σε 
σακούλες σκουπιδιών σακούλες σκουπιδιών 

Χωρίς ζήτηση επτά στα δέκα 
ολοήμερα σχολεία 

Απροθυμία γονέων για το διευρυμένο πρόγραμμα 
νηπιαγωγείων και δημοτικών. Ποια η κατάσταση 

στον Έβρο
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Σημαντική αύξηση κρουσμάτων, 
καλύτερη η εικόνα για θανάτους και 

διασωληνώσεις 
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5 μήνες μετά,
η οικογένεια του 
Δημήτρη ζητά δικαιοσύνη

● Τους υπεύθυνους για τον θάνατο του Δημήτρη στον ρομποτικό κάδο αναζητά η οικο-
γένειά του

● Κατατέθηκε μήνυση προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες για το περιστατικό που είχε 
συγκλονίσει τον Έβρο, αλλά και ολόκληρη τη χώρα

● «Θα μπορούσε στη θέση του Δημήτρη να είναι ένα παιδάκι» λέει ο πατέρας του 35χρονου
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ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Ε. Λασκαράκης και ΣΙΑ Ε.Ε.
Εκδότης-Διευθυντής

Μάνος Λασκαράκης
Υπεύθυνος Ύλης

Γ. Πανταζίδης
Σύμβουλος Έκδοσης

Γιάννης Λασκαράκης
Υπεύθυνος Τυπογραφείου

Δ. Μπένδρελης

Υπεύθυνη Διαφημίσεων 

και Λογιστηρίου

Χρύσα Γρηγοριάδου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Πλησίον στρατοπέδου «Ιωάννου»
Τηλέφωνα

2551024222, 2551029888 
Fax

2551080606

Κωδικός 1793

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

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

Τακτικοί συνεργάτες: 

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

ΓΕΓΟΝΟΤΑ
480 π.Χ.
Ο ελληνικός στόλος υπό τον Θεμι-
στοκλή καταναυμαχεί τον περσικό 
στόλο στα στενά της Σαλαμίνας. 
Ο αρχηγός των Περσών, Ξέρξης, 
παρακολούθησε την τραγωδία του 
ναυτικού του από το όρος Αιγάλεω.

1538
Λαμβάνει χώρα η Ναυμαχία της 
Πρέβεζας. Ο τουρκικός στόλος υπό 
τον Χαϊρεντίν Πασά, γνωστότερο 
ως Μπαρμπαρόσα, καταναυμαχεί 
το συμμαχικό στόλο με επικεφα-
λής τον γενοβέζο ναύαρχο Αντρέα 
Ντόρια.

1864
Ιδρύεται στο Λονδίνο η Διεθνής 
Ένωση Εργατών, που αποτέλεσε 
την Πρώτη Διεθνή.

1964
Η πρώτη απόπειρα εορτασμού της 
επετείου της ίδρυσης του ΕΑΜ σε 
ανοικτό χώρο μετά το 1949 παρε-
μποδίζεται από τον πρωθυπουργό 
Γεώργιο Παπανδρέου, ο οποίος τη 
χαρακτηρίζει «πρόκληση προς το 
έθνος».

2000
Ο Κώστας Κεντέρης γράφει ιστο-
ρία, καθώς κερδίζει το χρυσό με-
τάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 
Σίδνεϊ, με χρόνο 20.09. Η Ελλάδα 
είχε να κερδίζει χρυσό μετάλλιο σε 
ανδρικό αγώνισμα στο στίβο από 
το 1912, όταν ο Κωστής Τσικλη-
τήρας είχε πρωτεύσει στο μήκος 
άνευ φοράς.

2013
Συλλαμβάνονται τα ηγετικά στε-
λέχη της «Χρυσής Αυγής» (Μιχα-
λολιάκος, Κασιδιάρης, Λαγός κ.ά.). 
Κατηγορούνται για σύσταση εγκλη-
ματικής οργάνωσης και οπλοκα-
τοχή.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1924
Μαρτσέλο Μαστρογιάνι, ιταλός 
ηθοποιός. (Θαν. 19/12/1996)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1991
Μάιλς Ντέιβις, αμερικανός συνθέ-
της και τρομπετίστας της τζαζ. (Γεν. 
26/5/1926)

2016
Σιμόν Πέρες, διακεκριμένος ισρα-
ηλινός πολιτικός. (Γεν. 2/8/1923)

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα Ο καιρός σήμερα

3-4

19...26

20...27

Ανατολή - 07:09
Δύση - 19:04

19...27

Δρομολογείται η σύνδεση περιφερειακού - 

Λεωφόρου Μάκρης

28
ΣΕΠ
2016

3-42-3

18...31

Στην έγκριση της εφαρμογής όλων των 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που κρίνονται 
απαραίτητες για την πραγματική ολοκλή-
ρωση του περιφερειακού δρόμου της Αλε-
ξανδρούπολης, με τη σύνδεση του τμήματος 
που ήδη έχει δοθεί στην κυκλοφορία με τη 
Λεωφόρο Μάκρης, προχώρησε το περιφε-
ρειακό συμβούλιο ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης σε πρόσφατη συνεδρίασή του. 
Το σημείο που ενώνονται οι δύο οδοί, χαρα-
κτηρίστηκε πρόσφατα από τον δήμαρχο Αλε-
ξανδρούπολης Βαγγέλη Λαμπάκη, κατά την 
παράδοση ακόμη ενός τμήματος του περιφε-
ρειακού, ως «σημείο μηδέν». Όπως επισημαί-
νεται στην απόφαση του περιφερειακού συμ-
βουλίου, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την 
εκτέλεση των εργασιών θα έχουν ισχύ έως 
και 3 μήνες, με τη δυνατότητα παράτασης
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Nτυμένος «Θρακιώτης» θα είναι για λίγο, ο Μικρός που Κατουράει (Manneken-Pis), δηλδή το δι-
άσημο άγαλμα των Βρυξελλών που είναι και το σύμβολο της πρωτεύουσας του Βελγίου. Ο λόγος 
για αυτή την ένδυση του αγάλματος, σύμφωνα με το reportal.gr, είναι η συμπλήρωση 42 ετών 
λειτουργίας του Θρακιώτικου Συλλόγου Βρυξελλών που τιμήθηκε με μια σειρά εκδηλώσεων. Φυ-
σικά, η ένδυση του αγάλματος συνοδεύτηκε και από θρακιώτικο γλέντι!

Αναμένουμε ότι θα αυξή-
σουμε περαιτέρω τα επιτό-
κια στις επόμενες αρκετές 
συνεδριάσεις για να περι-
ορίσουμε τη ζήτηση και να 
θωρακιστούμε απέναντι στον 
κίνδυνο μιας επίμονης ανοδι-
κής μετατόπισης των προσ-
δοκιών για τον πληθωρισμό 

Κ. ΛΑΓΚΑΡΝΤ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Είπαν

Για το 2023 ο συνδυασμός της 
αύξησης των επιτοκίων, των 
πολύ υψηλών τιμών φυσικού 
αερίου και της σταδιακής, πε-
ραιτέρω απόσυρσης της κρα-
τικής βοήθειας για λόγους δη-
μοσιονομικούς, ενδεχομένως 
να οδηγήσει τις οικονομικές 
εξελίξεις στην ζώνη του ευρώ 
πιο κοντά στο χειρότερο σενά-
ριο παρά στο σενάριο βάσης. 
Δηλαδή στην ύφεση.  
Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
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Μικρογνωμικά

Ο Οκτώβρης ήρθε νωρίς για φέτος 
στο Σύλλογο ΣυνεχίΖΩ! Την Κυριακή 
25/9/22,το όμορφο χωριό 'Αβαντας 
προστέθηκε στις δράσεις της κινητής 
μονάδας του Συλλόγου καρκινοπαθών 
και φίλων Ν.Εβρου, καθώς πραγματο-
ποιήθηκε πλήρης γυναικολογικός έλεγ-
χος, με την επιστημονική εγκυρότητα 
της Καθηγ. Μαιευτικης-Γυναικολογίας 
κ. Νικολέτας Κουτλάκη. «Ευχαριστούμε 

για την πρόσκληση και τη συνεργασία 
με τον Πρόεδρο Γεώργιος Χατζηγεωρ-
γίου αλλά και την υπέροχη (και πεντα-
νόστιμη!!!!) φιλοξενία του συλλόγου γυ-
ναικών του χωριού! Υποσχόμαστε πως 
θα ξανάρθουμε, γιατί το ενδιαφέρον 
ήταν πολύ μεγάλο!» ήταν το μήνυμα 
της προέδρου του Συλλόγου κας Τα-
σούλας Σπυρίδου 

Γ.Π

Δράση ζωής του Συλλόγου 
ΣυνεχίΖΩ στον Άβαντα

Και λίγη τοπική ιστορία 

27 τόνους ζωοτροφής   
Στα πλαίσια του προγράμματος Διαχεί-

ρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς, Ο 
Δήμος Αλεξανδρούπολης μετά απο υπο-
βολή προσφοράς στις 23.8.2922, για την 
"Προμήθεια Ζωωοτροφών 2022", προμη-
θεύτηκε συνολικά 27 τόνους τροφής για 
ενήλικους σκύλους, κουτάβια και γάτες 
απο την επιχείρηση " Γεωργικά Εφόδια 
Ποντικης Σ Ιωαννης ". Οι τροφές εκτός 
απο τον εφοδιασμό του κατσφυγίου, Κα-

ταφύγιο Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς 
Δήμου Αλεξανδρούπολης, θα διατεθούν 
και σε όσους είναι δηλωμένοι στην πλατ-
φόρμα ώς εθελοντές στον Δήμο Αλεξαν-
δρούπολης, για την σίτιση αδέσποτων 
και τον εφοδιασμό των ταίστρων στην 
πόλη και τους οικισμούς. Όσοι θα χρει-
αστούν τροφή για γάτες, θα πρέπει επί-
σης να δηλωθούν στην πλατφόρμα ώς 
εθελοντές και μετά να ρθούν σε επαφή 
μαζί μου inbox.

Τοπική, με την ευρεία έννοια, άλλω-
στε και η Δράμα είναι «γειτονιά» μας. 
Γνωρίζετε την Αρετή Βογιατζή – Με-
λαδίνη; Υπηρέτησε ως νηπιαγωγός από 
το 1930 έως το 1965 στην Προσοτσά-
νη, όταν ήταν μόλις 15 ετών . Μόλις 
στο 2ο έτος της στη δουλειά και πριν 
καλά καλά ενηλικιωθεί, εκδηλώθηκε 
πυρκαγιά στον κάτω όροφο του νη-
πιαγωγείου, όπου στεγαζόταν 
ένα ξυλουργείο. Κατάφερε μό-
νη της να σώσει 40 νήπια από 
την φωτιά! Τα κατέβαζε ένα-ένα 
από τα παράθυρα. Τελευταία 
από όλους, πήδηξε η ίδια από 
το παράθυρο, την στιγμή που 
το φλεγόμενο πάτωμα κατέρρε 
κάτω από τα πόδια της.

Η μικρή ηρωίδα τιμήθηκε 
από τις τότε αρχές όμως ακό-
μη και οι τελευταίοι της μαθη-
τές διανύουν σήμερα την τρίτη 
ηλικία. Για να μην ξεχαστεί ποτέ 
η πράξη της, για να μείνει στο 

διηνεκές ως δίδαγμα, ο τοπικός σύλλο-
γος του χωριού εξασφάλισε ένα ΦΕΚ 
για να την τιμήσει. 91 χρόνια μετά την 
πυρκαγιά το όνομα της ηρωίδας δόθηκε 
στο 1ο νηπιαγωγείο Προσοτσάνης σε 
μία τελετή γεμάτη συγκίνηση και μο-
ναδικές θύμησες... (πληροφορίες από 
την  εφημερίδα Μακεδονία)

Κ.Η.

Αύξηση κατά 300% στις 
καταγγελίες για τον κλάδο της 
ενέργειας

Στον πρόεδρο της Βουλής των Ελλή-
νων Κωνσταντίνο Τασούλα παρέδωσε 
την ετήσια Έκθεση της Ανεξάρτητης Αρ-
χής «Συνήγορος του Καταναλωτή», για 
τα πεπραγμένα του 2021, ο πρόεδρός 
της Λευτέρης Ζαγορίτης. Ο κ. Ζαγορίτης 
τόνισε ότι το 2021 χαρακτηρίστηκε από 
την μεγάλη αύξηση, κατά 77%, στις χρε-
ώσεις από τους παρόχους ενέργειας. Τα 
πιο πολλά ζητήματα αφορούσαν σε θέ-
ματα πλημμελούς προσυμβατικής ενημέ-
ρωσης και αδιαφάνειας χρεώσεων, εξαι-
τίας, όπως ανέφερε, του ανεξέλεγκτου 
και αυθαίρετου τρόπου ενεργοποίησης 
της λεγόμενης ρήτρας αναπροσαρμογής 

από αρκετούς προμηθευτές ενέργειας 
στις συνδέσεις κυμαινόμενου τιμολογίου. 

Στρατιωτικό  ιατρικό κλιμάκιο σε 
Ρούσσα, Γονικό 

Στο πλαίσιο του προγράμματος κοι-
νωνικής προσφοράς των ΕΔ, στρατιω-
τικό ιατρικό κλιμάκιο του 50 ΤΥΠ/ΛΥΓ 
θα μεταβεί στα χ. ΡΟΥΣΣΑ και ΓΟΝΙΚΟ 
του Δήμου ΣΟΥΦΛΙΟΥ την Τετάρτη 28 
Σεπτεμβρίου 2022 στις 10:00 και 11:30 
π.μ αντίστοιχα, για παροχή δωρεάν υγει-
ονομικής εξέτασης στους κατοίκους, χω-
ρίς τη δυνατότητα συνταγογράφησης. Η 
εξέταση θα πραγματοποιηθεί τηρώντας 
τα ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας κατά 
της μετάδοσης COVID - 19.

Γ.Π.



Η ΓΝΩΜΗ
28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  20224 ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, το Υπουρ-
γείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της 
Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκ-
παίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης 
και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και 
Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη 
λειτουργία του Κέντρου Δια βίου Μάθησης 
του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο οποίο 
θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές 
δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αλεξανδρού-
πολης μπορούν να δημιουργηθούν τμή-
ματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακο-
λουθεί.

Σε περιπτώσεις αναστολής της δια ζώ-
σης εκπαίδευσης λόγω περιοριστικών μέ-
τρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας 
covid-19, τα τμήματα μάθησης θα υλοποι-
ούνται μόνο μέσω τηλε-εκπαίδευσης (εξ 
αποστάσεως παρακολούθηση).

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπο-
ρούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανε-
ξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και 
μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων 

κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των 
ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται 
η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επί-
δειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότη-
τας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την 
Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρω-
παϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχει-
ρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Αν-
θρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά 
Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμε-
τοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου 
Μάθησης:

Τηλ. :2551037630
Ταχ. Διεύθυνση: Αίνου 46
Email: diaviou@alexpolis.gr                              
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται 

καθημερινά  στο γραφείο  του Κέντρου δια 
βίου μάθησης, στη Δημοτική βιβλιοθήκη, 
από τις 9.00 έως τις 14.00, αλλά και ηλε-
κτρονικά στο παραπάνω email.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

20 τμήματα 
προγραμματίζονται 
για το Κέντρο Δια 
βίου Μάθησης Δήμου 
Αλεξανδρούπολης

Η Praktiker Hellas, με 
υψηλό αίσθημα ευθύνης, 
και σε συνέχεια των αι-
μοδοσιών που οργανώ-
νει στην πόλη αλλά και 
σε άλλες περιοχές της Ελ-
λάδας, συνεργάζεται με 
το Τμήμα Αιμοδοσίας του 
Γ.Π.Ν. Αλεξανδρούπολης 
και διοργανώνει Εθελοντι-
κή Αιμοδοσία στο τοπικό 
κατάστημα Praktiker Αλε-
ξανδρούπολης την Τετάρτη  
28/09/2022 από τις 15:00 
έως τις 20:00. Η πρόσκλη-
ση για αυτήν την κίνηση 
αγάπης προς τους συναν-
θρώπους μας, είναι ανοι-
χτή προς όλους 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

Η επετειακή, συλλεκτική έκδοση 
με τίτλο «Μικράς Ασίας 22, 1922-
2022, 100 χρόνια μνήμης από τη 
Μικρασιατική Εκστρατεία», του 
συγγραφέα Δημοσθένη Δόγκα, 
θα παρουσιαστεί την Κυριακή 2 
Οκτωβρίου, στις 6 το απόγευμα 
στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο Ορε-
στιάδας. Η έκδοση τελεί υπό την 
αιγίδα του Πολεμικού Μουσείου 
και η παρουσίασή της θα πραγμα-
τοποιηθεί στο πλαίσιο των εκδη-
λώσεων για τα 100 χρόνια από τη 
Μικρασιατική Καταστροφή

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Άλεξ/
πόλης σας προσκαλεί στην πα-
ρουσίαση της συλλογής διηγη-
μάτων της δικηγόρου Δράμας κ. 
Πωλίνας Μπανά με τίτλο «Μικρές 
Ρωγμές». 
Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στην 
αίθουσα εκδηλώσεων της Δημο-
τικής βιβλιοθήκης Άλεξ/πόλης την 
Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου στις 
18:30. 
Θα μιλήσουν :
Η Φιλόλογος – Διδάκτορας Παι-
δοψυχιατρικής κ. Αλεξάνδρα 
Γκουλιαμά και ο Επίκουρος Κα-
θηγητής Σημειωτικής και Λογο-
τεχνικής Ανάλυσης του Δ.Π.Θ κ. 
Θανάσης Β.Κούγκουλος

Συνελήφθη στο Διδυ-
μότειχο, από αστυνο-
μικούς του Τμήματος 
Ασφάλειας Διδυ-
μοτείχου της Διεύ-
θυνσης Αστυνομίας 
Ορεστιάδας, ένας 
αλλοδαπός διότι δι-
ώκεται με Ευρωπα-
ϊκό Ένταλμα Σύλλη-
ψης από τις Αρχές της 
Γερμανίας, για παρά-
βαση του νόμου περί 
ναρκωτικών. Ο συλ-
ληφθείς θα οδηγηθεί 
αρμοδίως. 

σύντομεςειδήσεις
στον Έβρο

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 

1

2

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Ο Δήμος Σαμοθράκης στα πλαίσια της 
Κοινωνικής του Πολιτικής θα λειτουρ-
γήσει Κοινωνικό Φροντιστήριο μέσω τη-
λεκπαίδευσης. Οι αιτήσεις θα υποβάλλο-
νται στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου 
στο Πνευματικό Κέντρο, από Δευτέρα 
26 Σεπτεμβρίου 2022 μέχρι Παρασκευή 
7 Οκτωβρίου 2022.
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί-
τε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 
του Κέντρου Κοινότητας Σαμοθράκης: 
2551098097

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ            

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να 
παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας 
καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη 
ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.



Η ΓΝΩΜΗ
28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ    2022 ΡΕΠΟΡΤΑΖ 5

Την πρώτη πιστοποίηση σε 
δημόσια δομή υγείας στην Ελ-
λάδα με ISO ΕΝ 15224:2016 
που αποδόθηκε στη Στεφανιαία 
Μονάδα (Μονάδα εμφραγμά-
των) και στο Aιμοδυναμικό Ερ-
γαστήριο της Πανεπιστημιακής 
Καρδιολογικής Κλινικής του Π. 
Γ. Ν. Αλεξανδρούπολης για την 
παροχή Υπηρεσιών Υγείας που 
προσφέρει (Δ/ντης Καθηγητής 
Καρδιολογίας, Δημήτριος Ν. Τζι-
ακάς) ανακοίνωσε ο διοικητής 
Βαγγέλης Ρούφος.

Επίσης πιστοποιήθηκε με ISO 
900:2015 η συμμετοχή της Πα-
νεπιστημιακής Καρδιολογικής 
Κλινικής σε παγκόσμιες πολυ-
κεντρικές κλινικές μελέτες (η μο-
ναδική πιστοποίηση στην  Ελλά-

δα σε αυτό τον τομέα).
Μεταξύ άλλων, στην έκθεση 

αξιολόγησης που έλαβε χώρα 
στις 31/8/2022, επισημαίνεται 
ότι η Πανεπιστημιακή Καρδιο-
λογική Κλινική διαθέτει τις πλέ-
ον σύγχρονες υποδομές με δύο 
πρόσφατα, πλήρως ανακαινισμέ-
να Αιμοδυναμικά Εργαστήρια, 
Στεφανιαία Μονάδα, Ηλεκτρο-
φυσιολογικό και Υπερηχοκαρδι-
ογραφικό Εργαστήριο (2D,3D) 
καθώς και αυτόνομο Εργαστή-
ριο Βασικής Έρευνας.

Στο Εργαστήριο Βασικής 
Έρευνας αναπτύσσεται έντονη 
ερευνητική δραστηριότητα με δι-
εθνούς απήχησης ερευνητικές 
εργασίες και δημοσιεύσεις στην 
Αθηροσκλήρωση και Στεφανιαία 

Νόσο, την Καρδιακή Ανεπάρκεια, 
τις Βαλβιδικές παθήσεις και τη  
θρόμβωση-αντιθρομβωτική θε-
ραπεία.

Στο διδακτικό της έργο που 
αφορά προ-πτυχιακούς και με-
τα-πτυχιακούς φοιτητές, υποψή-
φιους διδάκτορες και ειδικευ-
όμενους Καρδιολόγους δίνεται 
έμφαση σε πρωτοπόρες μεθό-
δους διαδραστικής διδασκαλίας 
και στην προώθηση της σταδιο-
δρομίας των νέων ιατρών, τόσο 

στο προπτυχιακό όσο και στο με-
ταπτυχιακό επίπεδο.

Η επίτευξη της ποιότητας 
των θεραπευτικών υπηρεσιών, 
μέσα στο καθημερινό περιβάλ-
λον μιας «ενεργούς και μαχόμε-
νης» Κλινικής αν και δυσχερής, 
οφείλει να είναι πολύ καλά τεκ-
μηριωμένη και επίσης πρέπει να 
αποδεικνύεται κατ’ αρχήν με την 
πιστοποίηση της από συγκεκρι-
μένες διαδικασίες και ελέγχους 
από θεσμοθετημένα Όργανα της 

πολιτείας.
Παράλληλα, η αξιολόγη-

ση της ποιότητας στην παροχή 
Υπηρεσιών Υγείας, αποτελεί θέμα 
ζωτικής σημασίας τόσο για τους 
εργαζόμενους Ιατρούς και Νοση-
λευτές, όσο και για το ευρύτερο 
κοινωνικό σύνολο.

Η διοίκηση της Μονάδας προ-
χώρησε στο σχεδιασμό του Συ-
στήματος Ποιότητας σύμφωνα 
με τα Πρότυπα ΕΝ 15224 : 2016 
/ ISO9001:2015, αντιλαμβανό-

μενη ότι το προσωπικό είναι ευ-
αισθητοποιημένο και διαθέσιμο 
να χρησιμοποιήσει συστηματικές 
προσπάθειες για την καλύτερη 
και αποδοτικότερη χρησιμοποίη-
ση των διαθέσιμων ανθρωπίνων 
και υλικών  πόρων ενώ παράλ-
ληλα έπρεπε να τεκμηριωθεί η 
άριστη και υψηλών προδιαγρα-
φών  λειτουργία της.

Τέλος, κρίθηκε ως αναγκαία 
μία βελτιωμένη οργάνωση των 
διαδικασιών και επικοινωνιών 
της με όλα τα εμπλεκόμενα στη 
λειτουργία της μέρη.

«Ολοκληρώνοντας μία εντα-
τική προσπάθεια 16 μηνών υπό 
την καθοδήγηση του Καθηγητή 
Δημητρίου Ν. Τζιακά και την εν-
θουσιώδη και άοκνη προσπάθεια 
όλου του προσωπικού, είμαστε 
στην ευχάριστη θέση να ενημε-
ρώσουμε ότι η Στεφανιαία Μο-
νάδα (Μονάδα Εμφραγμάτων) 
και το Aιμοδυναμικό Εργαστή-
ριο της Πανεπιστημιακής Καρ-
διολογικής Κλινικής του Π. Γ. Ν. 
Αλεξανδρούπολης, πλέον είναι 
πιστοποιημένα από το Φορέα 
Πιστοποίησης TUV NORD (TUV 
HELLAS), ως η πρώτη Στεφα-
νιαία Μονάδα & Αιμοδυναμικό 
Εργαστήριο σε Δημόσιο Νοσο-
κομείο, σύμφωνα με το πρότυ-
πο ΕΝ 15224 : 2016» τονίζει ο 
διοικητής του ΠΓΝΑ Βαγγέλης 
Ρούφος. 

Σημαντική διάκριση – πιστοποίηση 
για τη Στεφανιαία Μονάδα και το 
Αιμοδυναμικό Εργαστήριο του ΠΓΝΑ

Η ΠΑΝ/ΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΙΣ ΠΛΕΟΝ 
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΕΝΩ ΣΤΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΕΚΠΟΝΟΥΝΤΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΑΠΗΧΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ             

Για μία « εντατική προσπάθεια 16 μηνών» 
κάνει λόγο ο Β. Ρούφος

Από χρηματοδότηση ύψους 
2,8 εκ. ευρώ, που σύμφωνα με 
την περιφερειακή διοίκηση είναι 
με βεβαιότητα εξασφαλίσιμη, θα 
αποκατασταθεί η κατεστραμμέ-
νη γέφυρα που κατέρρευσε στις 
πλημμύρες του Ιανουαρίου-Φε-
βρουαρίου του 2021, έξω από 
τον οικισμό Λουτρών του δήμου 
Αλεξανδρούπολης. Τις αποκατα-
στάσεις των μεγάλων ζημιών που 
προκάλεσαν στα Λουτρά οι τότε 
πλημμύρες, έφερε στην προχθε-
σινή συνεδρίαση του περιφερεια-
κού συμβουλίου η «Περιφερειακή 
Σύνθεση», με τον περιφερειακό 
σύμβουλο της παράταξης, Κων-
σταντίνο Εξακουστό, να καταλο-
γίζει σοβαρές ευθύνες στην Πε-
ριφέρεια για τις καθυστερήσεις 
που παρατηρούνται. 

Την αγωνία των κατοίκων των 
Λουτρών μετέφερε και ο πρό-
εδρος της κοινότητας, Χρήστος 
Μιχαηλίδης, που παραβρέθηκε 
στη συνεδρίαση και τοποθετήθη-
κε κατά στη συζήτηση του θέμα-
τος. Απαντώντας στην ερώτηση, 

ο περιφερειάρχης, Χρήστος Μέ-
τιος, υποστήριξε ότι το μόνο έρ-
γο αποκατάστασης για το οποίο 
αρμόδια είναι η Περιφέρεια είναι 
αυτό της συγκεκριμένης γέφυρας 
εκτός του οικισμού. Σε ό,τι αφορά 
τη μεταλλική γέφυρα που βρίσκε-
ται μέσα στον οικισμό, το φράγ-
μα ύδρευσης του Διπόταμου και 
τον αναβαθμό αποτροπής εισρο-
ής θαλασσινού νερού στα ρέμα-
τα, που υπέστησαν ζημιές, ευθύνη 
έχει ο δήμος Αλεξανδρούπολης, 
ανέφερε ο κ. Μέτιος. Για «φθηνές 
δικαιολογίες, δύο σχεδόν χρό-
νια μετά τις καταστροφές», έκα-
νε λόγο ο κ. Εξακουστός, υπο-
γραμμίζοντας πως «μπαίνει ξανά 
χειμώνας και τα Λουτρά μένουν 
αθωράκιστα». 

«Εξακουστός: «Με παρέμ-

βαση της Περιφερειακής 

Σύνθεσης δρομολογούνται 

λύσεις στα Λουτρά του Δ. 

Αλεξανδρούπολης» 

Σε ανακοίνωσή του ο Κων-
σταντίνος Εξακουστός, Περιφε-

ρειακός Σύμβουλος ΠΕ Έβρου 
της «Περιφερειακής Σύνθεσης» 
ανέφερε τα εξής: «Σχεδόν δύο 
χρόνια έχουν παρέλθει από τις 
καταστροφικές πλημμύρες στον 
οικισμό των Λουτρών του Δή-
μου Αλεξανδρούπολης εξαιτίας 
των οποίων είχαν πλημμυρίσει 
έντεκα κατοικίες, είχαν κινδυνεύ-
σει επιχειρήσεις, είχαν καταστρα-
φεί αυτοκίνητα και φυσικά είχαν 
προκληθεί σοβαρότατες φθορές 
στις αντιπλημμυρικές υποδομές 
του οικισμού. 

Από τον Ιανουάριο του 2021 
μέχρι και σήμερα, η Διοίκηση της 
Περιφέρειας ΑΜΘ δεν έκανε 

απολύτως τίποτα για την απο-
κατάσταση των ζημιών και τη 
θωράκιση του οικισμού ενόψει 
ενδεχόμενων νέων πλημμυρικών 
φαινομένων. 

Οι κάτοικοι του οικισμού βρί-
σκονται πλέον σε απόγνωση και 
μετά από μία επίσκεψή μας στα 
Λουτρά διαπιστώσαμε την εύλο-
γη ανησυχία τους καθώς όλες οι 
πληγές της καταστροφής παραμέ-
νουν ακόμη και σήμερα ανοιχτές.

Η Περιφερειακή Σύνθεση, με 
επερώτηση του Συμβούλου Κων-
σταντίνου Εξακουστού έθεσε το 
θέμα στο Περιφερειακό Συμβού-
λιο και αποκάλυψε την αδιαφο-

ρία του Περιφερειάρχη και των 
διοικούντων για τον οικισμό των 
Λουτρών, αφού ο Χρήστος Μέ-
τιος παραδέχτηκε ότι δεν έχει γί-
νει κανένα έργο αποκατάστασης 
στον οικισμό εδώ και δύο χρόνια! 

Όσο για τη δικαιολογία που 
προέταξε, αυτή είναι ότι δεν του 
έδωσε λεφτά η κυβέρνηση! Εί-
πε χαρακτηριστικά: «Λοιπόν τα 
ζητήσαμε όλα τα χρήματα, αλλά 
δεν υπήρχαν να μας τα δώσουν». 

Κατόπιν αυτής της παραδο-
χής, είναι προφανές ότι ο Χρή-
στος Μέτιος για άλλη μία φορά 
επιχειρεί να μεταθέσει τις ευθύ-
νες του αλλού και συγκεκριμένα 

στην κεντρική διοίκηση, ωστόσο 
όλοι καταλαβαίνουμε τι ακριβώς 
έχει συμβεί: Αδιαφόρησε. 

Παρά ταύτα και μετά από τις 
έντονες πιέσεις της παράταξής 
μας, ο Περιφερειάρχης παραδέ-
χτηκε ότι προσεχώς θα εγκριθεί 
ένα κονδύλι 2.800.000 ευρώ ει-
δικά για τον οικισμό των Λου-
τρών, ενώ δεσμεύτηκε ενώπιον 
του Σώματος ότι θα γίνουν και 
άμεσες παρεμβάσεις αντιπλημ-
μυρικής θωράκισης ενόψει του 
επερχόμενου χειμώνα. 

Η Περιφερειακή Σύνθεση προ-
φανώς θα παρακολουθεί το θέμα 
στενά. Δεν κρύβουμε ότι αντιμε-
τωπίζουμε τα λόγια του Χρήστου 
Μέτιου με μεγάλη επιφύλαξη κα-
θώς η πορεία του έχει αποδείξει 
ότι είναι αναξιόπιστος και φυσι-
κά θα επανέλθουμε όσες φορές 
χρειαστεί. 

Ο στόχος της Περιφερειακής 
Σύνθεσης ήταν και παραμένει η 
προάσπιση των συμφερόντων και 
της ασφάλειας των κατοίκων της 
Περιφέρειας μας και των περιου-
σιών τους. 

Ο στόχος του Χρήστου Μέτιου 
ήταν και παραμένει η παραμονή 
του στην καρέκλα, αλλά αυτό δεν 
θα του περάσει!» 

"Μπαλάκι" οι ευθύνες για τις αποκαταστάσεις ζημιών 
στα Λουτρά Αλεξανδρούπολης από τις πλημμύρες του '21
Το ζήτημα έφερε στο Περιφερειακό Συμβούλιο 
η «Περιφερειακή Σύνθεση», με τον σύμβουλό 
της Κ. Εξακουστό, να καταλογίζει σοβαρές 
ευθύνες στην Περιφέρεια

Σημαντική διάκριση – πιστοποίηση έλαβε η Στεφανιαία 
Μονάδα και το Αιμοδυναμικό Εργαστήριο του ΠΓΝΑ
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Το Επιμελητήριο Έβρου συμ-
μετείχε στην φετινή διοργά-
νωση της Εμπορικής Έκθεσης 
SEREXPO που συνδιοργανώ-
θηκε από το Επιμελητήριο, την 
Αντιπεριφέρεια και τον Δήμο 
Σερρών στο διάστημα 21-25 
Σεπτεμβρίου 2022. 

Η Έκθεση φιλοξενήθηκε στο 

εκθεσιακό κέντρο «Χρήστος 
Μέγκλας» και προσέλκυσε το 
ενδιαφέρον πολλών εκθετών 
και επισκεπτών από τις Σέρρες 
και τις γύρω περιοχές, ενώ φέ-
τος για πρώτη φορά τιμώμενη 
Περιφέρεια ήταν η Περιφέρεια 
Βορείου Αιγαίου. 

Την Κυριακή 25 Σεπτεμβρί-

ου διοργανώθηκε η εκδήλωση 
του Επιμελητηρίου Έβρου που 
είχε γαστρονομικό χαρακτήρα 
και τίτλο «Ο Έβρος μαγειρεύει 
παραδοσιακά» και έκλεψε τις 
εντυπώσεις με την σεφ Ευτυχία 
Χαρμανίδου να μαγειρεύει θρα-
κιώτικο καβουρμά με τραχανά 
και φέτα, ελαιόλαδο Μάκρης 
και αρωματικά βότανα από τη 
Νίψα. 

Στο event ήταν παρών και 
ο executive chef Απόστολος 
Αλτάνης ο οποίος δοκίμασε 
και αξιολόγησε θετικά τις δη-
μιουργίες της σεφ.  Παράλλη-
λα οι γευστικές δοκιμές τόσο 
του καβουρμά Τιάκα, όσο και 
του λουκουμιού Φερών Γιαν-
νακίδη, όπως και τα αρώματα 
από τα βότανα της Νίψας κέρ-
δισαν πολύ θετικά σχόλια από 
τους επισκέπτες της έκθεσης. 

Το Επιμελητήριο Έβρου εκ-
προσώπησε στην SEREXPO ο 
πρόεδρος του τμήματος Μετα-
ποίησης του Διοικητικού Συμ-

βουλίου Έβρου Κυριάκος Αετό-
πουλος, ο οποίος μετέφερε στη 
διοργάνωση τα συγχαρητήρια 

και τις θερμές ευχές του Προέ-
δρου του Επιμελητηρίου Έβρου 
και όλων των μελών του Διοι-

κητικού Συμβουλίου και συντό-
νισε την προβολή των τοπικών 
μας προϊόντων. 

Το Επιμελητήριο Έβρου στην 
Εμπορική Έκθεση SEREXPO 2022

Η ΕΚΘΕΣΗ ΦΙΛΟΞΕΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ 
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΜΕΓΚΛΑΣ» ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΕ ΤΟ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΠΟΛΛΩΝ ΕΚΘΕΤΩΝ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ 
ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ              

Το ΕΒΕΑ διοργανωσε εκδήλωση του 
Επιμελητηρίου Έβρου που είχε γαστρονομικό 
χαρακτήρα και τίτλο «Ο Έβρος μαγειρεύει 
παραδοσιακά» και έκλεψε τις εντυπώσεις με 
την σεφ Ευτυχία Χαρμανίδου    

Το Επιμελητήριο Έβρου συμμετείχε στην φετινή 
διοργάνωση της Εμπορικής Έκθεσης SEREXPO

Το Επιμελητήριο Έβρου εκπροσώπησε στην SEREXPO ο πρόεδρος 
του τμήματος Μεταποίησης του Διοικητικού Συμβουλίου Έβρου 
Κυριάκος Αετόπουλος

Η εκδήλωση του Επιμελητηρίου Έβρου που 
είχε γαστρονομικό χαρακτήρα και τίτλο «Ο 
Έβρος μαγειρεύει παραδοσιακά» έκλεψε τις 
εντυπώσεις με την σεφ Ευτυχία Χαρμανίδου

Συνελήφθησαν το πρωί της Κυρια-
κής στην Εγνατία Οδό Αλεξανδρούπο-
λης – Κομοτηνής, στο πλαίσιο ειδικών 
δράσεων για την καταπολέμηση της 
διάδοσης των ναρκωτικών, από αστυ-
νομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρ-
κωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλει-
ας Ορεστιάδας δύο ημεδαποί – μέλη 
συμμορίας, που διακινούσαν ναρκω-
τικές ουσίες σε περιοχές του Βόρειου 
Έβρου, ενώ σε βάρος τους σχηματί-

σθηκε σχετική δικογραφία.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο οργανωμέ-

νης επιχείρησης, οι αστυνομικοί εντό-
πισαν τους δράστες να κινούνται με 
Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στην Εγνατία Οδό 
και σε σήμα στάσης που πραγματο-
ποίησαν, αυτοί δεν συμμορφώθηκαν 
και ανέπτυξαν ταχύτητα, ενώ παράλ-
ληλα αντιλαμβανόμενοι τον επικείμε-
νο έλεγχο και τη σύλληψη, απέρριψαν 
από το όχημα μία νάιλον συσκευασία 
με ναρκωτικά.

Μετά την ακινητοποίηση του οχή-
ματος οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους 
δύο ημεδαπούς και με τη συνδρομή 
του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης 
ναρκωτικών «NORMAN» εντόπισαν 
τη συσκευασία που απέρριψαν οι δρά-
στες σε παρακείμενη θαμνώδη περιοχή, 

πλησίον του οδοστρώματος, η οποία 
περιείχε ποσότητα ακατέργαστης κάν-
ναβης, βάρους ενός κιλού και πέντε 
γραμμαρίων.

Σε έρευνες που ακολούθησαν στις 
οικίες των δραστών βρέθηκαν μικρο-
ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης και 
ένα χρησιμοποιημένο τσιγάρο κάννα-
βης αναμεμειγμένης με καπνό.

Κατασχέθηκαν οι παραπάνω ποσό-
τητες κάνναβης, το όχημα που χρησιμο-
ποίησαν οι δράστες, το χρηματικό ποσό 
των 390 ευρώ, 1 χρησιμοποιημένο τσι-
γάρο κάνναβης και κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγούν  στον 
κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ορε-
στιάδας, ενώ την προανάκριση ενερ-
γεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ορε-
στιάδας.

Συνελήφθησαν μέλη συμμορίας 
που διακινούσαν ναρκωτικά σε 
περιοχές του Βορείου Έβρου
Κατασχέθηκαν, μεταξύ 
άλλων, πάνω από 1 κιλό 
ακατέργαστης κάνναβης, 
χρήματα και ένα όχημα 
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Για πρώτη φορά φέτος όλοι 
οι μαθητές των νηπιαγωγείων 
και των δημοτικών σχολείων 
μπορούν να αποχωρούν στις 
5.30 το απόγευμα αντί στις 4 
μ.μ. Ωστόσο, σύμφωνα με τα 
στοιχεία μόνο στο ένα στα τρία 
σχολεία, πανελλαδικά, παρου-
σιάστηκε ο απαραίτητος αριθ-
μός γονέων που ήθελαν το παι-
δί τους να μένει έως τις 5.30 
το απόγευμα.  Η ίδια εικόνα και 
τοπικά, όπου ελάχιστα νηπιαγω-
γεία και δημοτικά λειτουργούν 
στη βάση του ολοήμερου. 

Οι γονείς δυσπιστούν για 
την ποιότητα του προγράμμα-
τος, την ίδια στιγμή που πολλά 
παιδιά θέλουν να φύγουν από 
το σχολείο για να ξεκουραστούν 
λίγο και κατόπιν είτε να παρακο-
λουθήσουν φροντιστήρια ξένων 
γλωσσών είτε να κάνουν καλλι-
τεχνικές και αθλητικές δραστη-
ριότητες.

Στη μαζική απροθυμία φαί-
νεται, σύμφωνα με εκτιμήσεις 
στελεχών του Ινστιτούτου Εκ-
παιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) που 
μίλησαν στην «Καθημερινή», ότι 
έπαιξε ρόλο και η απόφαση του 
υπουργείου Παιδείας να απο-
δεχθεί το αίτημα των συνδικα-
λιστών και να στελεχώσει τα 
επιπλέον προγράμματα με δά-
σκαλους και νηπιαγωγούς και 
όχι εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων. 
Ως παράγοντας της περιορισμέ-
νης απήχησης του ολοήμερου 
αναφέρεται, επίσης, «η κουλτού-
ρα της ελληνικής οικογένειας», 
που προτιμάει να εμπιστεύεται 
τα παιδιά σε παππούδες και για-
γιάδες, ώστε αυτά να επιστρέ-
φουν νωρίτερα από το σχολείο.

Ειδικότερα, το νέο πρόγραμ-
μα ολοήμερου δημοτικού σχο-
λείου θα αναπτύσσεται σε τρεις 
ζώνες, μετά τη 1.15 το μεσημέρι 
που ολοκληρώνεται το υποχρε-
ωτικό πρόγραμμα. Στην πρώτη 
(από 1.20 μ.μ. έως 2 μ.μ.) οι μα-
θητές θα γευματίζουν. Στη δεύ-
τερη (2.10 μ.μ. έως 3.50 μ.μ. με 
δεκάλεπτο διάλειμμα) θα μελε-
τούν και θα προετοιμάζονται για 
την επόμενη ημέρα. Η τρίτη ζώ-
νη –3.55 μ.μ. έως 5.30 μ.μ.– τιτ-
λοφορείται «σχολικοί μαθητικοί 
όμιλοι» και στην ενότητα αυτή 
περιλαμβάνεται πληθώρα αντι-
κειμένων.

Το ολοήμερο πρόγραμμα στα 
νηπιαγωγεία θα ξεκινάει στη 1 
μ.μ. και θα περιλαμβάνει το γεύ-
μα, μία ώρα για ξεκούραση των 
παιδιών, ενασχόληση με δρα-
στηριότητες και παιχνίδι. Οι γο-
νείς μπορούν να πάρουν το παι-
δί αντί για τις 5.30 μ.μ. στις 4 
μ.μ., ενώ επιτρέπεται τα παιδιά 
να αποχωρήσουν και στις 2.55 
μ.μ. Η πρόσβαση όλων των μα-
θητών στο διευρυμένο ολοή-
μερο είναι ελεύθερη, χωρίς κα-
νέναν περιορισμό συμμετοχής.

Δίνεται η δυνατότητα οι μα-
θητές να αποχωρούν στις 5.30 

το απόγευμα αντί στις 4 μ.μ., 
αλλά πολλοί φοβούνται πως το 
σχολείο θα καταλήξει «πάρκινγκ 
παιδιών».

Η εικόνα στον Έβρο
Μιλώντας στη «ΓΝΩΜΗ» η 

Πρόεδρος του Συλλόγου Εκ-
παιδευτικών Πρωτοβάθμιας 
Αλεξανδρούπολης «Γεώργιος 
Βιζυηνός» Ζωή Κάλτσου, στην 
έναρξη της σχολικής χρονιάς, εί-
χε τονίσει: «Δεν βλέπουμε αντα-
πόκριση από τους γονείς για να 
συμμετέχουν τα παιδιά τους στα 
διευρυμένα ολοήμερα τμήματα. 
Είναι πολύ φυσιολογικό και το 
περιμέναμε, αφού στην επαρχία 
δεν είναι ίδιες οι συνθήκες ερ-
γασίας και οι χρόνοι μετακινή-
σεων, όπως στις μεγάλες πόλεις. 
Για παράδειγμα, υπάρχει νηπια-
γωγείο που έχει μόνο μία αίτηση 
αυτή την στιγμή, και σε αρκε-
τά δημοτικά σχολεία, ο αριθμός 
των αιτήσεων είναι κάτω από το 
όριο που έχει οριστεί για να λει-
τουργήσει το νέο ολοήμερο. Θα 
δούμε σε αυτές τις περιπτώσεις 
τι διευκρινίσεις πρέπει να μας 
δώσει το Υπουργείο, γιατί για 
τη λειτουργία των ολοήμερων 
έχουν τοποθετηθεί επιπλέον συ-
νάδελφοι στα σχολεία, θα πρέ-
πει να δούμε πώς θα αξιοποιη-
θούν. Εξάλλου, υπάρχουν κενά 
και ανάγκες, που μπορούν να 
καλύψουν. Θεωρούμε πως σε 
κάποια σχολεία θα λειτουργή-
σουν σίγουρα τα ολοήμερα τμή-
ματα κι εκεί θα πρέπει να δούμε 
πώς θα καλυφθεί το έξτρα κό-
στος για τη θέρμανση, όπως και 
οι επιπλέον χώροι που χρειάζο-
νται για δραστηριότητες, τραπε-
ζαρία, χώρος ξεκούρασης κλπ».

Στο ίδιο μήκος κύματος όσα 
είχε πει στο ράδιο Έβρος ο Νί-
κος Νικολαΐδης, Πρόεδρος των 
Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ορεστιάδας και 
Διευθυντής του 4ου Δημοτι-
κού Σχολείου :  «Φαίνεται πως 
δεν υπάρχει αναγκαιότητα στην 
περιοχής μας. Δεν ξέρω κανέ-
να σχολείο να μπορέσει να συ-
μπληρώσει τον ελάχιστο αριθμό 
των 10 μαθητών για να λειτουρ-
γήσει“, είπε. Πάντως επισήμανε 
πως “η Πολιτεία δεν μπορεί να 
στηρίξει καλά καλά τα αντικεί-
μενα που έχει στο πρωινό ωρά-
ριο εργασίας. Βλέπουμε κενά 
στην Πληροφορική, στα Εικα-
στικά στο πρωινό υποχρεωτι-
κό ωράριο, φανταστείτε τώρα 
να αυξήσουμε απότομα και τις 
ανάγκες για το απόγευμα“. Πα-
ρότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον 
από οικογένειες να εντάξουν τα 
παιδιά τους σε Ολοήμερο Σχο-
λείο και φαίνεται πως σε κανέ-
να σχολείο της περιοχής δεν θα 
εφαρμοστεί αυτό.

 
 Τα κριτήρια

Με βάση την υπουργική από-
φαση, η επιπλέον ώρα είχε προ-

βλεφθεί να υλοποιηθεί σε σχε-
δόν 5.000 τμήματα σε Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη και περιφέρεια. Ως 
προς την επιλογή των σχολι-
κών μονάδων ελήφθησαν υπό-
ψη κριτήρια όπως το μαθητικό 
δυναμικό του σχολείου, ο αριθ-
μός των μαθητών που φοιτούν 
ήδη σε ολοήμερο και ο αριθ-
μός των λειτουργούντων ολο-
ήμερων τμημάτων. Ουσιαστικά 
το πρόγραμμα απευθύνεται στα 
σχολεία των μεγάλων αστικών 
κέντρων. Για να δημιουργηθεί 
ένα τμήμα διευρυμένου ωρα-
ρίου, προϋπόθεση είναι να δη-
λώσουν συμμετοχή τουλάχιστον 
δέκα μαθητές. Ωστόσο, σύμφω-
να με τα στοιχεία της «Κ», υπο-
λογίζεται ότι μόνο σε περίπου 
1.500 σχολεία συγκεντρώθηκε 
ο απαραίτητος αριθμός μαθη-
τών για να οργανωθεί η επι-
πλέον ώρα. Θα γίνει προσπά-
θεια εκεί που υπάρχουν οκτώ ή 
εννέα παιδιά να προστεθεί άλ-
λο ένα ώστε να γίνει δεκάδα. 
Στον αντίποδα δεν αποκλείεται 
να διαλυθούν τμήματα εάν, μετά 
το πρώτο διάστημα, διακόψουν 
μαθητές. Μάλιστα, στελέχη του 
υπουργείου Παιδείας θεωρούν 
ότι αναμενόμενη αύξηση του 
κόστους ενέργειας και η ανάγκη 
οικονομίας θα επηρεάσουν τη 
λειτουργία των σχολείων. Αυτό 
θα οδηγήσει πολλά παιδιά να 
διακόψουν από το ολοήμερο 
πρόγραμμα.

Ηδη, οι αριθμοί κινούνται χα-
μηλά. Χαρακτηριστικά, στη Δι-
εύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης Ανατολικής Αττικής –η 
μεγαλύτερη στην Αττική καθώς 
περιλαμβάνει Λαύριο, Ωρωπό, 
Μενίδι κ.λπ.– από τα 200 δημο-
τικά μόλις σε 38 θα οργανωθεί 
τμήμα έως τις 5.30 το απόγευ-
μα. Στα νηπιαγωγεία της Ανατο-
λικής Αττικής το ενδιαφέρον εί-
ναι ακόμη μικρότερο. Στον Νότιο 
Τομέα της Αττικής (από Γλυφά-
δα έως Καλλιθέα και Μοσχάτο 
– Ταύρο) από τα 112 σχολεία 
θα οργανωθούν τμήματα σε 40. 
Αντίστοιχη εικόνα υπάρχει για το 
κέντρο της Αθήνας και τα δυτικά 
προάστια, ενώ ακόμη χαμηλότε-
ρο αποδείχθηκε το ενδιαφέρον 
των γονέων στα βόρεια προά-
στια καθώς και στα υπόλοιπα 
μεγάλα αστικά κέντρα.

«Ο σχεδιασμός του υπουρ-
γείου Παιδείας έμεινε σε επί-
πεδο προθέσεων. Στόχος ήταν 
να κάνουν οι μαθητές διάφο-

ρες δραστηριότητες μετά τις 4 
μ.μ., ωστόσο το δημόσιο σχο-
λείο φαίνεται να μην πείθει ότι 
μπορεί. Δεν υπάρχουν οι υποδο-
μές για να φιλοξενηθούν τόσες 
ώρες στο σχολείο παιδιά μικρής 
ηλικίας, ενώ και το παιδαγωγικό 
κομμάτι πάσχει», παρατηρεί μι-
λώντας στην «Κ» ο Γιάννης Κου-
μέντος, διευθυντής πρωτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης των σχολείων 
του Νοτίου Τομέα της Αττικής.

Χαρακτηριστικά, η επιπλέ-
ον ώρα (από τις 4 μ.μ. έως τις 
5.30 μ.μ.) τιτλοφορείται «σχολι-
κοί μαθητικοί όμιλοι» και στην 
ενότητα αυτή περιλαμβάνεται 
πληθώρα αντικειμένων, όπως 
εκπαιδευτική ρομποτική, πειρά-
ματα, ρητορική τέχνη, ασφαλής 
και δημιουργική πλοήγηση στο 
Διαδίκτυο, αθλητισμός, παρα-
δοσιακοί ή μοντέρνοι χοροί, ει-
καστικές τέχνες, χειροτεχνίες και 
κατασκευές, εκμάθηση μουσι-
κών οργάνων. Ποιος θα τα διδά-
ξει στους μαθητές; Δάσκαλοι και 
όχι εκπαιδευτικοί των σχετικών 
ειδικοτήτων. Υψηλόβαθμο στέ-
λεχος του Ινστιτούτου Εκπαι-
δευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) ανέφε-
ρε στην «Κ» ότι υπήρξε γκρίνια 
συνδικαλιστών προς την ηγεσία 
του υπουργείου να μην προσλη-
φθούν, ως αναπληρωτές, εκπαι-
δευτικοί ειδικοτήτων για να κα-
λύψουν την επιπλέον διδακτική 
ώρα, αλλά νηπιαγωγοί και δά-
σκαλοι. Τελικά προσελήφθησαν, 
σύμφωνα με το υπουργείο Παι-
δείας, 3.000, στην πλειονότητά 
τους δάσκαλοι.

Αυτό δικαιολογείται από το 
υπουργείο Παιδείας με το επι-
χείρημα ότι ο επιπλέον δάσκα-
λος θα μπορεί να καλύψει και τις 
ανάγκες των δύο πρώτων ζω-
νών του ολοήμερου προγράμ-
ματος, στις οποίες οι μαθητές 
θα γευματίζουν, θα μελετούν και 
θα προετοιμάζονται για την επό-
μενη ημέρα. Αλλά ο δάσκαλος 
δεν μπορεί να καλύψει όλα τα 
διδακτικά αντικείμενα των ομί-
λων. «Προ έτους, όταν ο γιος 
μου πήγαινε στο δημοτικό σχο-
λείο είχαμε ζητήσει να κάνει θέ-
ατρο και ξένη γλώσσα, τη διδα-
κτική ώρα από τις 3 έως τις 4 
το απόγευμα. Ομως το σχολείο 
δεν στελεχώθηκε με εκπαιδευ-
τικούς ειδικοτήτων και έτσι σε 
όλες τις ώρες γινόταν μελέτη 
για την επόμενη ημέρα. Νομίζω 
ότι το ίδιο θα γίνεται και φέτος», 
παρατηρεί στην «Κ» η Θεοδώ-

ρα Π., που επίσης δεν επέλεξε 
φέτος το διευρυμένο ολοήμερο 
πρόγραμμα για τον μικρότερο 
γιο της. Οπως τόνισε στην «Κ» 
στέλεχος του ΙΕΠ, «καθώς δεν 
προσελήφθησαν εκπαιδευτικοί 
ειδικοτήτων, δεν υπηρετείται ο 
παιδαγωγικός στόχος και επί της 
ουσίας το ολοήμερο σχολείο θα 
καταλήξει να είναι για φύλαξη 
των παιδιών».

Το πρόβλημα των 
υποδομών και η συνήθεια 
των φροντιστηρίων

«Το μοντέλο που ακολουθεί-
ται διεθνώς είναι τα σχολεία να 
παραμένουν ανοιχτά έως αργά 
το απόγευμα και να οργανώ-
νουν διάφορες δραστηριότητες 
για τους μαθητές. Ωστόσο, αυτό 
απαιτεί επιπλέον εξειδικευμένο 
προσωπικό και καλό προγραμ-
ματισμό», παρατηρεί στην «Κ» η 
Ελένη Μπούντα, εκπαιδευτικός 
και πρώην σχολικός σύμβου-
λος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
«Στη χώρα μας πρέπει το δημό-
σιο σχολείο να καλύπτει τη ζή-
τηση των παιδιών για εκμάθηση 
ξένων γλωσσών και για αθλητι-
σμό. Αλλωστε, όλοι γνωρίζουμε 
ότι πολλά παιδιά πηγαίνουν σε 
κέντρα μελέτης, δημοτικά ή ιδι-
ωτικά», προσθέτει η ίδια, λέγο-
ντας ότι μπορούσε να ενισχυθεί 
και το υποχρεωτικό πρόγραμμα. 
Ενα τέτοιο μοντέλο λειτούργη-
σε από το 2010, επί υπουργίας 
Αννας Διαμαντοπούλου, όταν εί-
χαν θεσμοθετηθεί τα ολοήμερα 
δημοτικά με Ενιαίο Αναμορφω-
μένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
(ΕΑΕΠ), το υποχρεωτικό πρό-
γραμμα των οποίων ξεκινούσε 
στις 8 π.μ. και τελείωνε στις 2 
μ.μ. (με αγγλικά, πληροφορική, 
φιλαναγνωσία, αισθητική αγω-
γή) και το προαιρετικό ολοήμε-
ρο πρόγραμμα στις 4.15 μ.μ. (με 
φαγητό και κατόπιν δύο διδακτι-
κές ώρες καθημερινά).

Βέβαια, ένα τέτοιο μοντέλο 
λειτουργίας του σχολείου απαι-
τεί και συγκεκριμένες υποδομές. 
«Σήμερα ο πρωινός υποχρεωτι-
κός κύκλος ολοκληρώνεται στη 
1.30 το μεσημέρι και έως τις 
5.30 το απόγευμα είναι πέντε 
διδακτικές ώρες. Μιλάμε για ένα 
δεύτερο, “μικρό” σχολείο», πα-
ρατηρεί, μιλώντας για το θέμα 
στην «Κ», ο Αριστείδης Αυξονί-
δης, διευθυντής στο 24ο Δη-
μοτικό Σχολείο Χαλκίδας. Στο 
σχολείο του οι περισσότεροι μα-

θητές που παρακολουθούν το 
ολοήμερο πρόγραμμα (δηλαδή 
οι 75 από τους 90) έχουν δη-
λώσει ότι θα αποχωρούν έως 
τις 3.50 μ.μ. 

«Εάν ένας μαθητής επιλέξει 
να φύγει στις 4 το απόγευμα θα 
μένει καθημερινά περίπου οκτώ 
ώρες στο σχολείο. Εάν προτι-
μήσει το ολοήμερο πρόγραμμα 
έως τις 5.30 μ.μ., τότε φθάνου-
με στις περίπου δέκα ώρες πα-
ραμονής στο σχολείο. Αφενός η 
απουσία από την οικογενειακή 
εστία θα είναι πολύωρη, αφετέ-
ρου οι υποδομές υποστήριξης 
για σίτιση και ξεκούραση δεν εί-
ναι επαρκείς σε πολλές σχολικές 
μονάδες», παρατηρεί στην «Κ» 
ο Γεώργιος Ζέλιος, διευθυντής 
του 4ου Δημοτικού Σχολείου 
Ελληνικού. Επισημαίνει, δε, ότι 
πολλοί μαθητές το απόγευμα 
παρακολουθούν ξένες γλώσ-
σες (Αγγλικά) και δραστηριότη-
τες, όπως μπαλέτο, κολυμβητή-
ριο, ωδείο κ.λπ., που αποτελούν 
γονεϊκή επιλογή, ενώ στο διευ-
ρυμένο πρόγραμμα (5.30 μ.μ.) 
οι δραστηριότητες αναπτύσσο-
νται με βάση τη διαθεσιμότητα 
του προσωπικού του σχολείου. 
Βέβαια, η πλειονότητα των μα-
θητών ξεκινάει Αγγλικά στη Γ΄ 
Δημοτικού, αλλά υπάρχουν και 
κάποιοι που τα αρχίζουν από 
την Α΄ Δημοτικού. Επίσης, οι 
περισσότεροι κάποιες ημέρες 
κάνουν και αθλητισμό. Γονείς 
που δήλωσαν επιφυλακτικοί με 
το ολοήμερο πρόγραμμα εστί-
ασαν στα ποιοτικά μειονεκτή-
ματά του. Ενδεικτικά, όταν το 
τμήμα είναι πολυπληθές η βο-
ήθεια των δασκάλων σε κάθε 
παιδί ξεχωριστά για να μελετή-
σει και να προετοιμαστεί για την 
επόμενη ημέρα είναι ανεπαρ-
κής, ακόμη κι αν ο δάσκαλος 
είναι εργατικός και φιλότιμος», 
όπως παρατήρησε στην «Κ» η 
35χρονη Ειρήνη, μητέρα ενός 
8χρονου μαθητή στο Παγκράτι. 
Ετσι, τα τελευταία χρόνια έχουν 
αυξηθεί τα ιδιωτικά κέντρα με-
λέτης, που αναλαμβάνουν την 
προετοιμασία των μικρών παι-
διών στα μαθήματα της επόμε-
νης ημέρας. Επίσης, σύμφωνα 
με τον κ. Κουμέντο, διευθυντή 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του 
Νοτίου Τομέα της Αττικής, πολ-
λά παιδιά παρακολουθούν τα 
δημοτικά κέντρα δημιουργικής 
απασχόλησης παιδιών. Είναι παι-
δαγωγικοί χώροι δημιουργικής 
απασχόλησης, απασχολούν τα 
παιδιά με δραστηριότητες και 
βοηθούν συγχρόνως και τους 
γονείς που εργάζονται.

Η υπερφόρτωση
«Τα παιδιά είναι από τους πιο 

σκληρά εργαζομένους», ανέφε-
ρε στην «Κ» η Εύη Τσιρογιαν-
νίδου, ψυχολόγος εφήβων, και 
εστιάζοντας στο θέμα της υπερ-
φόρτωσης των παιδιών τόνισε: 
«Μόνο στην Ελλάδα συμβαίνει 
αυτό. Οι γονείς φυσικά έχουν 
τη διάθεση να προσφέρουν 
στα παιδιά, αλλά τελικά μπορεί 
η υπερφόρτωση με δραστηριό-
τητες από πολύ μικρή ηλικία να 
φέρει το αντίθετο αποτέλεσμα. 
Το παιδί πρέπει να έχει χρόνο 
αδρανή για να κατασταλάξει τι 
θέλει. Και αυτός ο χρόνος δεν 
υπάρχει για τα σημερινά παιδιά».

Χωρίς ζήτηση επτά στα δέκα ολοήμερα σχολεία 

ΑΠΡΟΘΥΜΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 
ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

Ποια η κατάσταση στον Έβρο
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Ο σοκαριστικός θάνατος 
του 35χρονου Δημήτρη, σε 
ώρα αιχμής, στο κέντρο της 
Αλεξανδρούπολης, τον περα-
σμένο Μάιο, είχε παγώσει την 
τοπική κοινωνία, αλλά και ολό-
κληρη τη χώρα. Η προσπάθεια 
του άνδρα να βρει κάτι που εί-
χε ρίξει κατά λάθος μέσα στον 
ρομποτικό κάδο, είχε ως απο-
τέλεσμα τον εγκλωβισμό του 
και εν συνεχεία την πολτοποί-
ησή του. 

Οι σκηνές που ακολούθου-
σαν ήταν πρωτοφανείς για τα 
δεδομένα της Αλεξανδρού-
πολης. Αυτόπτες μάρτυρες σε 
απόλυτο σοκ, δεν μπορούσαν 
να πιστέψουν αυτό που είχε 
συμβεί, περαστικοί μουδιασμέ-
νοι και συγκλονισμένοι από το 
φριχτό ατύχημα και μία μεγά-

λη επιχείρηση από αστυνομία, 
ΕΚΑΒ και πυροσβεστική, προ-
κειμένου να απομακρυνθούν 
τα μέλη του 35χρονου από τον 
κάδο, με τη μεγαλύτερη δυνα-
τή διακριτικότητα. 

Σήμερα, περίπου 5 μήνες 
μετά, η οικογένεια του Δημή-
τρη ζητά δικαιοσύνη και ανα-
ζητά τους υπεύθυνους για το 
θάνατο του παιδιού της, κα-
ταθέτοντας μήνυση, υποστη-
ρίζοντας μεταξύ άλλων πως 
δεν υπήρχε κουμπί έκτακτης 
ανάγκης και πως στη θέση του 
θα μπορούσε να ήταν ένα παι-
δί που είχε ρίξει μέσα την μπά-
λα του.

«Κανείς μας δεν πίστευε ότι 
θα τον χάσουμε με αυτό τον 
τρόπο. Πέταξε το χαρτί από την 
τυρόπιτα που έτρωγε και ξαφ-

νικά αντιλήφθηκε ότι πέταξε 
και τα φάρμακά του. Εσκυψε 
μέσα με το μισό του σώμα και 
εκείνη τη στιγμή ο κάδος τον 
εγκλώβισε. Αρχισε να δουλεύει 
το έμβολο με αποτέλεσμα να 
τον διαμελίσει, να τον πολτο-

ποιήσει. Δεν υπήρχε ένα κου-
μπί κινδύνου να σταματήσει με 
αποτέλεσμα να το δουν περα-
στικοί αλλά κανείς δεν μπο-
ρούσε να κάνει κάτι. Θέλουμε 
να δικαιωθεί ο γιος μου. Δεν 
θα το αφήσω έτσι. Πολλοί τον 

θεώρησαν άστεγο, ρακοσυλ-
λέκτη, ναρκομανή. Στην οικο-
γένεια έχουμε τον μικρό μας 
γιο, τον Αλέξανδρο που είναι 
ΑμεΑ και ήταν δεμένος με τον 
Δημήτρη» είπε ο πατέρας του 
35χρονου στο STAR.

Από την πλευρά του ο ξά-
δερφος του 35χρονου είπε 
πως η οικογένεια έχει κατα-
θέσει μήνυση για να διαπι-
στωθεί τι ακριβώς συνέβη τη 
μοιραία ημέρα: «είχαμε μάθει 
μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα 
το πρωί πως είχε γίνει το ατύ-
χημα. Σαν οικογένεια ειδοποι-
ηθήκαμε μετά τις 4 το μεσημέ-
ρι. Η αναγνώριση έγινε από το 
τατουάζ και από τις συνταγές 
που είχε πάρει από το φαρμα-
κείο που βρέθηκαν μέσα. Στην 
αρχή επιχείρησαν να μας πεί-
σουν πως ο Δημήτρης είχε μπει 
όλος μέσα στον κάδο και ότι ο 
θάνατός του ήταν λάθος δικό 
του. Σύμφωνα με τους αυτό-
πτες μάρτυρες ο Δημήτρης εί-
χε μπει μισός και η πόρτα τον 
κράτησε μέχρι να τον σκοτώσει 
το μηχάνημα. Η οικογένεια έχει 
καταθέσει μήνυση ψάχνοντας 
να βρουν τους υπεύθυνους για 
το ποιος έχει την ευθύνη για 
τον κάδο, για το αν έχει γίνει 
συντήρηση, για το αν λειτουρ-
γούν σωστά τα λογισμικά για-
τί ο κάδος έχει λογισμικό. Ψά-
χνουμε να βρούμε τις ευθύνες 
για όποιον την έχει, που έχει 
έναν κάδο σε κεντρικό σημείο 
της πόλης και ήταν επικίνδυ-
νος. Θα μπορούσε στη θέση 
του Δημήτρη να είναι ένα παι-
δάκι που είχε πετάξει την μπά-
λα μέσα στον κάδο».

Τους υπεύθυνους για τον θάνατο 
του Δημήτρη στον ρομποτικό κάδο 
αναζητά η οικογένειά του

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΗΝΥΣΗ 
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ 
ΑΠΟΔΟΘΟΥΝ ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ 
ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΥ ΕΙΧΕ 
ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΕΙ ΤΟΝ ΕΒΡΟ, ΑΛΛΑ 
ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΧΩΡΑ           

«Θα μπορούσε στη θέση του Δημήτρη 
να είναι ένα παιδάκι» λέει ο πατέρας του 
35χρονου

Στις αρχές Οκτωβρίου ανα-
μένεται το υπουργείο Εσωτερι-
κών να καταθέσει για διαβού-
λευση το νομοσχέδιο για τη 
Δημοτική Αστυνομία, το οποίο 
θα καθορίζει τις νέες αρμοδιό-
τητες και το ρόλο της.

Στη συνέχεια θα γίνουν πα-
ρατηρήσεις επί του συγκεκρι-
μένου νομοσχεδίου από τους 
αρμόδιους φορείς. Θα ακολου-
θήσει η τελική σύνταξη του νο-
μοσχέδιου και στη συνέχεια η 
κατάθεση του στη Βουλή. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες, η κα-
τάθεση του νομοσχεδίου στη 
Βουλή αναμένεται να γίνει στα 
τέλη Οκτωβρίου.

Ανάμεσα σε αυτό το διάστη-
μα θα εκδοθεί από το υπουρ-
γείο Εσωτερικών εγκύκλιος, η 
οποία θα ενημερώνει του δή-
μους για τη Δημοτική Αστυνο-
μία, ενώ παράλληλα θα καλεί 
τις δημοτικές αρχές να προ-

χωρήσουν σε αιτήματα για την 
πρόσληψη προσωπικού. Ηδη 
ορισμένοι δήμοι της χώρας 
έχουν καταθέσει αιτήματα για 
την πρόσληψη προσωπικού για 
την στελέχωση της δημοτικής 
Αστυνομίας και αφορούν τις 
προσλήψεις του 2023. Σύμ-
φωνα με έγκυρες πηγές τα αι-
τήματα αφορούν λίγο περισ-
σότερες από 200 προσλήψεις. 
Οι συγκεκριμένες θέσεις ανα-
μένεται να εγκριθούν από το 
Υπουργικό Συμβούλιο στη συ-
νεδρίαση που θα πραγματο-
ποιηθεί στις 27 Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο οι δήμοι σε όλο 
αυτό το διάστημα θα έχουν 
το δικαίωμα να κάνουν νέες 
αιτήσεις για την πρόσληψη 
προσωπικού για τη δημοτική 
αστυνομία.

Σε ότι αφορά τις αλλαγές 
που θα γίνουν στη δημοτι-
κή αστυνομία, σύμφωνα με 
παλιότερη ενημέρωση που 
έχει γίνει από την ηγεσία του 
υπουργείου Εσωτερικών, οι δι-
ατάξεις του νομοσχεδίου θα 
επιδιώξουν:

α) Την αποτελεσματικότε-
ρη λειτουργία της Δημοτικής 

Αστυνομίας μέσα από μια σει-
ρά παρεμβάσεων:

— Ομαδοποίηση αρμοδι-
οτήτων σε τρεις κατηγορίες, 
με γνώμονα τις καθημερινές 
ανάγκες των πολιτών και τη 
συχνότητα άσκησής τους.

— Κατάργηση αρμοδιοτή-

των που δεν συνάδουν με τον 
ρόλο της (π.χ. θεώρηση τιμο-
καταλόγων των δωματίων των 
ξενοδοχειακών μονάδων), ή 
είναι αδύνατον να ασκηθούν 
από τα στελέχη της (π.χ. τήρη-
ση διατάξεων που αφορούν σε 
χώρους προσωρινής εγκατά-

στασης μετακινούμενων πλη-
θυσμιακών ομάδων).

— Αναδιατύπωση των αρ-
μοδιοτήτων, προκειμένου να 
είναι σαφές το πεδίο άσκησής 
τους (π.χ. Κ.Ο.Κ.)

— Κατηγοριοποίηση Δήμων 
με βάση αντικειμενικά κριτή-

ρια (έκταση και πληθυσμό) και 
ανάθεση άσκησης κατηγοριών 
αρμοδιοτήτων ανά κατηγορία 
Δήμων.

— Δυνατότητα επιλογής 
άσκησης αρμοδιοτήτων για τις 
δύο πρώτες κατηγορίες Δήμων 
(έως 3.500 μόνιμους κατοί-
κους και από 3.501 έως 6.000 
μόνιμους κατοίκους) και δυνα-
τότητα επιλογής, επιπλέον των 
υποχρεωτικών, αρμοδιοτήτων 
για δύο επόμενες κατηγορίες 
Δήμων (6.001 έως 50.000 μό-
νιμους κατοίκους και 50.001 
έως 100.000 κατοίκους).

— Άσκηση αρμοδιοτήτων 
κατόπιν στελέχωσης της Δη-
μοτικής Αστυνομίας με το ελά-
χιστα προβλεπόμενο προσωπι-
κό (με πρόβλεψη μεταβατικής 
διάταξης για τις υφιστάμενες 
Δημοτικές Αστυνομίες).

— Συσχέτιση ωραρίου Δη-
μοτικής Αστυνομίας με την 
άσκηση κατηγοριών αρμοδι-
οτήτων.

— Ρύθμιση όλων των εκ-
κρεμών θεμάτων υπηρεσια-
κής κατάστασης των δημοτι-
κών αστυνομικών.

ΥΠΕΣ: Τι θα προβλέπει νέο νομοσχέδιο 
για την Δημοτική Αστυνομία
Θα καθορίζει τις 
νέες αρμοδιότητες 
και το ρόλο της
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Σε μία σεμνή τελετή που 
έλαβε χώρα το απόγευμα της 
Δευτέρας 26/09 στις εγκατα-
στάσεις της Δομής Στήριξης 
της Επιχειρηματικότητας Light 
Hub του Επιμελητηρίου Έβρου, 
εγκαινιάστηκε ο νέος Συνερ-
γατικός Χώρος (Co – Working 
Space) της Δομής. 

Ο Συνεργατικός Χώρος έγι-
νε με χρηματοδότηση από ίδια 
κεφάλαια και από το πρόγραμ-
μα INTERREG και έρχεται ως 
επιστέγασμα να υποστηρίξει 
την ανάπτυξη και την ωρίμαν-
ση της κοινότητας προς τη δη-
μιουργία νέων και νεοφυών 
επιχειρήσεων μεταφοράς γνώ-
σης και διασύνδεσης, ενισχύ-
οντας τη δράση της Δομής 
Light Hub, που κατ’ επέκτα-
ση τη δράση του Επιμελητη-
ρίου Έβρου. 

Σημειώνεται ότι ήδη στο 

Light Hub «τρέχει» η δεύτε-
ρη φάση της εκπαίδευσης των 
πρώτων ωφελουμένων ενώ 
μέχρι το τέλος του Σεπτεμ-
βρίου γίνονται δεκτές αιτή-
σεις προς αξιολόγηση για τον 
δεύτερο κύκλο ωφελουμένων. 

Παράλληλα μέχρι τις 28 
Σεπτεμβρίου θα παραμείνουν 
ανοιχτές οι αιτήσεις για συμ-
μετοχή στον Διασυνοριακό επι-
ταχυντή SEA. 

Χαιρετίζοντας την εκδήλω-
ση, ο Πρόεδρος του Επιμελη-
τηρίου Έβρου Χριστόδουλος 
Τοψίδης σημείωσε μεταξύ άλ-
λων: «Πιστεύω ότι όλα αυτά 
τα χρόνια, το Επιμελητήριο 

Έβρου έχει δείξει και αποδεί-
ξει τη στήριξή του στην τοπική 
επιχειρηματική κοινότητα, διεκ-
δικώντας και στηρίζοντας τα 
αιτήματα των επιχειρηματιών 
για καλύτερες συνθήκες. Αυτό 
είναι κάτι που θα συνεχίσουμε 
να κάνουμε, όμως παράλληλα 
οφείλουμε να ενσωματώσουμε 
στην πολιτική μας και τα νέα 
δεδομένα που επιτάσσει η πα-
γκόσμια αγορά. 

Για να μπορέσουμε να το 
κάνουμε αυτό, χρειαζόμαστε 
δομές όπως το Light Hub, που 
με την κατάλληλη υποστήριξη 
αναπτύσσονται δυναμικά και 
φέρνουν την τοπική επιχειρη-
ματικότητα σε αμεσότερη επα-
φή με τη γνώση και την καινο-
τομία. Ήδη μέσα σε ένα χρόνο, 
η Δομή μας έχει κάνει σημα-
ντικά βήματα και πιστεύω ότι 
στο άμεσο μέλλον θα έχουμε 

να σας παρουσιάσουμε ακόμη 
πιο εντυπωσιακά αποτελέσμα-
τα και κυρίως θα είμαστε στη 
θέση να μοιραστούμε με την 
τοπική επιχειρηματική κοινό-
τητα περισσότερη γνώση και 
πληροφορία, που θα λειτουρ-
γήσουν ενισχυτικά στην ανά-
πτυξη του επιχειρείν». 

Κατά τη διάρκεια της εκ-
δήλωσης οι συμμετέχοντες 
είχαν την ευκαιρία να ενημε-
ρωθούν για νέα εργαστήρια 
του Light Hub (Design Lab 
και Neuromarketing Lab) αλ-
λά και να ακούσουν σύντομες 
τοποθετήσεις από ορισμένους 
από τους μέντορες που πλαι-

σιώνουν τους ωφελούμενους 
της Δομής. 

Από το βήμα της εκδήλωσης 
χαιρετισμούς απηύθυναν: η 
βουλευτής Έβρου του ΣΥΡΙΖΑ 
Νατάσα Γκαρά, ο Γενικός Γραμ-
ματέας και εκπρόσωπος του 
Δήμου Αλεξανδρούπολης Γιάν-
νης Μπόγδης, ο πρόεδρος του 
Τμήματος Οικονομικών Σπου-
δών του ΔΠΘ Δρ Δημήτρης 
Δημητρίου, η Πρόεδρος του 
Δικηγορικού Συλλόγου Αλε-

ξανδρούπολης Ρούλα Τσιρτσί-
δου, ο Πρόεδρος του Συνδέ-
σμου Βιοτεχνών Βιομηχανιών 
Έβρου Χρήστος Γιορδαμλής, 
ο Πρόεδρος της Επιστημονι-
κής Επιτροπής του Light Hub 
Πέτρος Σουκουλιάς και ο Δια-
χειριστής του Light Hub Λεω-
νίδας Σκερλετόπουλος. 

Υπογραφή Μνημονίου 
Συνεργασίας με το ΕΚΕΤΑ 

Από τις σημαντικότερες 

στιγμές της εκδήλωσης ήταν 
εκείνη της υπογραφής Μνημο-
νίου Συνεργασίας μεταξύ του 
Light Hub και του Εθνικού Κέ-
ντρου Έρευνας και Τεχνολογι-
κής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). 

Το ΕΚΕΤΑ είναι το μεγαλύ-
τερο ερευνητικό κέντρο της 
Ελλάδας και αποτελεί τιμή για 
το Επιμελητήριο Έβρου και το 
Light Hub η ενδυνάμωση της 
συνεργασίας μέσω του συνα-
φθέντος Μνημονίου. 

Η υπογραφή των εγγράφων 
έγινε από τον Διευθυντή του 
ΕΚΕΤΑ Δρ Ευαγγελο Μπεκιάρη 
και τον Πρόεδρο του Επιμελη-
τηρίου Έβρου, κο Χριστόδου-
λο Τοψίδη. 

Την συνολική εκδήλωση πα-
ρακολούθησαν και δημοσιο-
γράφοι από βαλκανικές χώρες 
και άλλες περιοχές της Ελλά-
δας που παρακολουθούν το 
εκπαιδευτικό σεμινάριο Cross 
– border Journalism. 

Η δομή «Light Hub» του Επιμελητηρίου 
Έβρου έχει το δικό της χώρο

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ 
ΧΩΡΟΥ LIGHT HUB ΜΕ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΝΤΟΡΕΣ 
ΠΟΥ ΠΛΑΙΣΙΩΝΟΥΝ ΤΟΥΣ 
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ.      
        
Υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ 
του Light Hub και του Εθνικού Κέντρου 
Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης 
(ΕΚΕΤΑ). 

Από τα εγκαίνια της εγκατάστασης της Δομής Στήριξης της 
Επιχειρηματικότητας Light Hub του Επιμελητηρίου Έβρου

Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων υπήρξαν σύντομες τοποθετήσεις από 
τους μέντορες που πλαισιώνουν τους ωφελούμενους της Δομής.

Χρειαζόμαστε δομές όπως το Light Hub, 
επεσήμανε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Έβρου Χριστόδουλος Τοψίδης 

Ο Διαχειριστής του Light Hub 
Λεωνίδας Σκερλετόπουλος

Από τις σημαντικότερες στιγμές ήταν εκείνη της υπογρα-
φής Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Light Hub και του 
Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
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Γνώμη

Τουρκική Λίρα και Αστυνομική Βία

Σ
χεδόν όλοι οι οικονο-
μολόγοι εξακολουθούν 
να μην κατανοούν τη 
νομισματική πολιτική 
της τουρκικής Κεντρι-
κής Τράπεζας. Η τε-

λευταία, με εντολή του Προέδρου 
Ερντογάν, μείωσε τα επιτόκια την 
Πέμπτη, την επομένη της αύξησης 
των επιτοκίων από την Ομοσπον-
διακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Θεωρητικά Ισλαμιστής, ο 
Ρ.Τ. Ερντογάν είναι κα-
ταρχήν αντίθετος στο 
επιτόκιο για θρη-
σκευτικούς λόγους 
και πιστεύει ότι η 
αύξηση των επιτο-
κίων προκαλεί αυ-
τόματα την αύξηση 
του ρυθμού πληθω-
ρισμού.

Αλλά αυτή η θεωρία 
διαψεύδεται στην πρά-
ξη εδώ και δύο και 
πλέον χρόνια: Ενώ 
η Κεντρική Τράπε-
ζα δεν έχει αυξήσει 
καθόλου τα επιτό-
κια, ο πληθωρισμός σπάει ρεκόρ: 
Ο ετήσιος πληθωρισμός που υπο-
λογίστηκε τον Ιούνιο είναι 78,62% 
σύμφωνα με την Επίσημη Στατι-
στική Υπηρεσία (TUIK), αλλά είναι 
173,55% σύμφωνα με την Ομά-
δα Οικονομικών Ερευνών - Με-
λέτης του Πληθωρισμού (ENAG), 
μία ομάδα πολιτών που αποτελεί-
ται από ακαδημαϊκούς και οικονο-
μικούς αναλυτές.

Ο μέσος άνθρωπος, ειδικά στην 
εκπομπή «Pop Vox»που μεταδόθη-
κε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
μεταφράζει αυτά τα νούμερα με 
έναν πολύ απλό τρόπο: «Εγώ, κάθε 
Τρίτη πηγαίνω στη λαϊκή. Υπολόγι-
σα και είδα ότι σε μία εβδομάδα με 
200 τουρκικές λίρες μπορούσα να 
αγοράσω μόλις το μισό από αυτό 
που είχα αγοράσει την προηγού-
μενη εβδομάδα».

Το συνεχώς αυξανόμενο κόστος 
ζωής παραμένει το κύριο πρόβλη-
μα για την πλειονότητα του πλη-
θυσμού.

Οι διαδηλωτές στη Ρωσία κατά 
του Πούτιν και του πολέμου και οι 
γυναίκες στο Ιράν κατά της δικτα-
τορίας της Τεχεράνης απουσιάζουν 
από τα κυβερνητικά ΜΜΕ. Αλλά οι 
Τούρκοι πολίτες ταυτίζονται εύκο-
λα με αυτούς τους διαδηλωτές και 
μάλιστα τα μεταφράζουν στην το-
πική κοινωνία και το κράτος τους. 
Διότι, «Η Ουκρανία του Πούτιν εί-
ναι το Κουρδιστάν του Ερντογάν» 
και «οι γυναίκες του Ιράν που καίνε 
τα τουρμπάνια τους είναι οι γυναί-
κες της Τουρκίας που υποφέρουν 
από τη θρησκευτική καταστολή της 
εξουσίας».

Ακόμη και η Άγκυρα χρειάστηκε 
να διαμαρτυρηθεί για το λεγόμενο 
δημοψήφισμα του Πούτιν και δύο 
τουρκικές τράπεζες τερμάτισαν τις 
συναλλαγές και τις κινήσεις που 
πραγματοποιούνταν σύμφωνα με 
το ρωσικό σύστημα MIR.

Αλλά ο Ερντογάν εξακολουθεί 
να πιστεύει ότι μπορεί να συνεχίζει 

τις καλες σχέσεις ταυτόχρονα, και 
με τη Μόσχα, και με το Κίεβο. Αυ-
τές οι δύο πρωτεύουσες, ωστόσο, 
δεν είναι ικανοποιημένες από τις 
πολιτικές της Άγκυρας.

Η αστυνομία ήταν και πάλι πο-
λύ δραστήρια αυτήν την εβδομά-
δα στην Κωνσταντινούπολη και την 
Άγκυρα.

 Κατά τη διάρκεια της δίκης του 
σημερινού Δημάρχου της Κωνστα-

ντινούπολης και των Μη-
τέρων του Σαββάτου 

(Γονέων των αγνο-
ουμένων) η αστυ-
νομία, για να συλ-
λάβει αρκετές 
δεκάδες διαδηλω-
τές, που πήγαν, για 
να υποστηρίξουν 

τον Δήμαρχο και τις 
Μητέρες του Σαββά-

του, ενήργησε πολύ βίαια 
εναντίον των εκπροσώ-

πων των κομμάτων 
της Αριστεράς, των 
δικηγόρων και των 
δημοσιογράφων.

Το ίδιο συνέβη και 
στην Άγκυρα κατά τη δίκη των δο-
λοφόνων του Μούσα Άντερ,δημο-
σιογράφου, δημοφιλούς Κούρδου 
φιλόσοφου, που σκοτώθηκε στις 
20 Σεπτεμβρίου 1992 στο Ντιγιαρ-
μπακίρ. Η τουρκική αστυνομία και η 
δικαιοσύνη επί 30 χρόνια δεν μπό-
ρεσαν να βρουν τους υπεύθυνους 
για αυτή τη δολοφονία και το δικα-
στήριο έκλεισε την υπόθεση λόγω 
παραγραφής. «Σκότωσαν τον πα-
τέρα μου για δεύτερη φορά», είπε 
ο γιος του, Ντικλ Άντερ.

Εννέα μήνες πριν από τις προε-
δρικές και γενικές εκλογές, ο Πρόε-
δρος Ερντογάν συγκεντρώνει μόλις 
το 30% των προθέσεων ψήφου, 
ενώ απαιτείται τουλάχιστον 51%, 
για να εκλεγεί στον πρώτο γύρο.

Η αντιπολίτευση δεν έχει δη-
λώσει ακόμη τον υποψήφιό της, 
αλλά ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, 
πρόεδρος κεμαλικο-εθνικιστικού 
και κρατικιστικού-με 134 έδρες 
επί των 600- κόμματος της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης (CHP) πι-
θανότατα θα είναι ο υποψήφιος 
του αντιπολιτευτικού Μετώπου, 
το οποίο συνεχίζει το έργο του με 
το όνομα «Ο Πίνακας των 6», με 
τους αρχηγούς των έξι εκπροσω-
πούμενων στη Βουλή.

Ο Ερντογάν θέλει και μπορεί να 
κάνει τα πάντα, για να ξανακερδί-
σει τις εκλογές, αλλά οι συνθήκες 
εντός και εκτός της χώρας δεν εί-
ναι καθόλου ευνοϊκές για τον ηγέ-
τη που βρίσκεται στην εξουσία εδώ 
και 20 χρόνια.

Μένει να γνωρίζουμε την απά-
ντηση σε δύο ερωτήματα:

- Θα κάνει τις εκλογές;
- Εάν ναι, θα διεξαχθούν αυτές 

οι εκλογές σύμφωνα με τους νό-
μους και τους κανόνες, ήτοι με δί-
καιο και ισότιμο τρόπο;

 * Ο Τούρκος δημοσιογράφος 
Ραγκίπ Ντουράν, με ρεπορτάζ και 
αναλύσεις, καταγράφει  τις εξελί-
ξεις στην Τουρκία.

ΤΟΥ ΡΑΓΚΙΠ ΝΤΟΥΡΑΝ *

Χρονογράφημα

Η ιστορία μιας ανήλικης πόρνης 

Μέρος 5ο 

Τ
ρεις φορές χτύπησε με δύναμη κι απο-
φασιστικότητα το ρόπτρο της πόρτας η 
Χαρίκλεια. Δίπλα της η Γεωργία στεκό-
ταν αμίλητη. Τα δευτερόλεπτα που κύ-
λισαν μέχρι ν’ ανοίξει η πόρτα τους φά-
νηκαν αιώνες. Το βάρος της αναμονής 

έκανε τις δύο γυναίκες ν’ αρχίσουν να παρατηρούν 
γοητευμένες από την ομορφιά και την καλαισθησία 
του τον προαύλιο χώρο του σπιτιού. Ωστό-
σο, μαγεμένες από το τοπίο, δεν αντι-
λήφθηκαν τα βήματα πίσω από την 
πόρτα. Ξαφνιάστηκαν όταν την είδαν 
ν’ ανοίγει και μπροστά τους να εμ-
φανίζεται μια ψηλή ξερακιανή γυ-
ναίκα που κόντευε τα πενήντα. Τα 
μαλλιά της ήταν φτιαγμένα σε πλε-
ξούδες, στεφανώνοντας περίτεχνα 
το κεφάλι, ενώ ακόμα δεν είχαν αρ-
χίσει να γκριζάρουν, κάνοντας το μαύρο 
χρώμα να τονίζει τη λευκή επιδερμίδα και 
τα μεγάλα μπλε μάτια της. Τα καλοραμμέ-
να ρούχα που φορούσε δήλωναν την 
αρχοντική καταγωγή της. Όμως παρά 
το πέρασμα των χρόνων το βλέμμα της 
δεν είχε αλλάξει. Σπινθηροβόλο, λαμπε-
ρό, γεμάτο δυναμισμό και εκκεντρικότη-
τα, εξέπεμπε όλα όσα σχεδόν ήταν αυτή η γυναίκα. 
Η Χαρίκλεια αντικρίζοντας την μελαγχόλησε. Απέ-
ναντί της στεκόταν το κορίτσι που συντρόφευσε τα 
παιδικά της χρόνια. Ο χρόνος δεν της είχε φερθεί 
σκληρά. Το πρόσωπό της, όπως και το σώμα της,  
δεν είχαν χάσει τη σφριγηλότατα τους, ενώ ήταν εμ-
φανές ότι δεν είχε ταλαιπωρηθεί από εγκυμοσύνες. 
Αν και υποσυνείδητα ήθελε να συγκρίνει την εικόνα 
της με κείνη της ξαδέρφης της, τελικά δεν το έκα-
νε από σεβασμό στο κοινό παρελθόν τους. Όμως 
και η Ευθαλία κοιτάζοντάς την ένιωσε να διακατέ-
χεται από έντονα συναισθήματα, αλλά για άλλους 
λόγους. Η Χαρίκλεια στα δικά της μάτια φαινόταν 
μία γυναίκα όπου η ζωή, η δωροδότρα, της χάρισε 
όσα σε κείνη είχε στερήσει. Ένα σύντροφο 
και τη χαρά της μητρότητας. Θαύμασε το 
κορμί της που οι εγκυμοσύνες είχαν αφή-
σει διακριτικά το αποτύπωμα τους επάνω 
του. Το πρόσωπό της ήταν χαραγμένο από 
στιγμές χαράς και λύπης. Το βλέμμα της 
όμως σταμάτησε και πάνω στη Γεωργία, 
που της θύμιζε πολύ την Βασιλεία, σύμφω-
να με τις περιγραφές που είχε ακούσει από 
τους συγγενείς της.    

Αφού πέρασαν τα πρώτα λεπτά αμηχανί-
ας, οι τρεις γυναίκες χαιρετήθηκαν εγκάρδια 
και μπήκαν στο σπίτι. Η Χαρίκλεια σταμάτη-
σε στη μέση της σάλας και γεμάτη συγκί-
νηση άρχισε να κοιτάζει γύρω της. Στο νου 
της ήρθαν εικόνες από τη ζωή της εκεί. Είδε 
τον εαυτό της παιδί να τρέχει ανέμελα, παί-
ζοντας με την Ευθαλία. Θυμήθηκε τον επι-
στάτη του αρχοντικού,  τον Κλέωνα. Ήταν 
αυτός που τις ανέβασε κρυφά για πρώτη 
φορά σε άλογο και τις έμαθε να χειρίζονται 
άψογα το σπαθί και το πιστόλι, ξορκίζοντάς 
τες να μην το πουν στην Μυρσίνη. Έφερε 
το νου της την επίσημη εκείνη μέρα που ο 
Ηλίας ήρθε να τη ζητήσει σε γάμο. Στη μνήμη της 
έχει αποτυπωθεί το άγχος που είχε όταν ετοιμαζό-
ταν να πάει νύφη στην εκκλησία. Μέσα σ’ αυτό το 
σπίτι η Χαρίκλεια είχε βιώσει τα σημαντικότερα γε-
γονότα των πρώτων χρόνων της ζωής της. 

Καθώς την κατέκλυζαν εικόνες και μνήμες του 
παρελθόντος, το φθινοπωρινό φεγγάρι που έμπαι-
νε μέσα από τα μεγάλα παράθυρα φώτιζε διακριτι-
κά μια γυναικεία φιγούρα που κατέβαινε αργά την 
ξύλινη σκάλα. Μια μορφή αέναη, σαν να μην είχε 
ηλικία, ένα αερικό βγαλμένο από πανάρχαια και 
μυστικιστικά παραμύθια. Η Χαρίκλεια καθώς την 
κοίταζε λαχταρούσε να την αγκαλιάσει. Αυτή τη 
γυναικεία σιλουέτα, όσο κι αν το ημίφως δεν άφη-
νε καθαρά να διακρίνονται τα χαρακτηριστικά του 

προσώπου της, την αναγνώρισε αμέσως. Άλλωστε 
πώς θα μπορούσε να μην αναγνωρίσει, όσα χρόνια 
κι είχαν περάσει, τον άνθρωπο που για κείνη ήταν 
σαν δεύτερη μάνα της κι ας μην την είχε γεννήσει. 
Η ψυχή της ήθελε να τρέξει γρήγορα δίπλα της. Το 
σώμα της όμως το ένιωθε καρφωμένο στη γη. Η 
Μυρσίνη ήταν μία γυναίκα που τη ζωή της δεν τη 
σημάδεψαν έντονα και δραματικά γεγονότα πέρα 

από κείνη τη μέρα στη σπηλιά όπου αντί-
κρισε την Βασιλεία νεκρή, μ’ ένα μωρό 

κρεμασμένο επάνω στο στήθος της. 
Από τότε η μοίρα, λες και δεν ήθελε 
να τη φορτώσει με άλλα προβλή-
ματα, της φέρθηκε ευγενικά. Ίσως 
γιατί έπρεπε να βοηθήσει ένα δύ-
στυχο πλάσμα που η επιβίωσή του 
εξαρτιόταν πια απ’ αυτήν. 

Η Μυρσίνη από τη μέρα που της 
ανακοίνωσε η Ευθαλία την επίσκεψη 

των δύο γυναικών έπαψε να ενδιαφέρεται 
για οτιδήποτε άλλο. Όμως όσο κι αν πίεσε να 

μάθει το λόγο του ερχομού τους μετά από 
χρόνια στο σπιτικό της δεν τα κατάφερε. 
Άλλωστε η Χαρίκλεια είχε ξορκίσει την ξα-
δέρφη της να μην πει τίποτα στην μάνα της 
για να μην τη στενοχωρήσει. Θλίβονταν 

και μόνο στη σκέψη που η Μυρσίνη θ’ αναγκαζόταν 
για δεύτερη φορά να βιώσει τη δραματική εγκυμο-
σύνη μίας ακόμη γυναίκας από την οικογένεια της. 
Έτρεμε στην ιδέα ότι λόγω της ηλικίας της ίσως να 
μην άντεχε ένα τέτοιο γεγονός. Καθώς η Χαρίκλεια 
έκανε αυτές τις σκέψεις, το βλέμμα της ηλικιωμένης 
γυναίκας στάθηκε στο νεαρό κορίτσι που της θύμισε 
τη Βασιλεία. Ταράχτηκε! Ανοιγόκλεισε τα μάτια της, 
πιστεύοντας ότι βλέπει κάποιο απόκοσμο ον του πα-
ρελθόντος. Όμως η γυναικεία φιγούρα που στιγμά-
τισε τη ζωή της ήταν ακόμη εκεί, παρατηρώντας την 
με σεβασμό και απορία. Η Γεωργία δε σταμάτησε 
να την κοιτάει καθώς είχε ακούσει τόσα πολλά για 
κείνη κι ένιωθε απέραντη ευγνωμοσύνη.    

Διηγώντας τα όλα αυτά νιώθω ρίγη συγκίνησης 
να διαπερνάνε το κορμί μου. Φαντάζομαι τη μεγά-
λη σάλα του αρχοντικού έτσι όπως φωτίζεται από 
το ημίφως των κεριών και το χλωμό φως του φεγ-
γαριού τις τρεις γυναίκες να στέκονται αμήχανες, 
κοιτώντας με σεβασμό την Μυρσίνη που κατέβαινε 
με προσοχή τη φαρδιά σκάλα, κρατώντας την κου-
παστή,  μιας και το κορμί της είχε χάσει την ενέρ-
γεια και τη ζωντάνια που είχε κάποτε. Τις θαυμάζω 
απεριόριστα αυτές τις γυναίκες και τις συμπονώ για 
όσα πέρασαν. Εξάλλου, πάντα τις συμπονούσα. Σιγά 
σιγά όμως με τα χρόνια άρχισα και να τις κατανοώ, 
όταν πια είχα ενηλικιωθεί και συνειδητά έκανα τις 
δικές μου επιλογές ζωής, πληρώνοντας ακριβά το 
τίμημά τους…  

ΤΗΣ ΓΙΩΤΑΣ
 ΑΓΑΠΗΤΟΥ  
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Mε μια εικόνα – γροθιά στο 
στομάχι, η αντιδήμαρχος Διδυμο-
τείχου Στέλλα Θεοδοσίου-Ζυγο-
γιάννη παρουσιάζει τη δραματική 
κατάσταση που επικρατεί στον 
Έβρο, από τους δεκάδες ή και 
εκατοντάδες πρόσφυγες ή/και 
μετανάστες που περνούν καθη-
μερινά τα… “απροσπέλαστα” – 
σύμφωνα με την επικοινωνιακή 
τακτική της κυβέρνησης – σύ-
νορα, όπως παρατηρεί το Ρά-
διο Έβρος.

Η κ. Θεοδοσίου-Ζυγογιάννη, 
δημοσιεύοντας προχθεσινή φω-
τογραφία από την Τσίγγλα Διδυ-
μοτείχου, εφιστά την προσοχή 
των κατοίκων που κινούνται στη 
συγκεκριμένη περιοχή, αλλά και 
στις όχθες του Ερυθροποτάμου, 
ειδικά τις νύχτες. 

«Σημειωτέον ότι, κοιτώντας 
κανείς καλύτερα και εστιάζοντας 
λίγο πέρα από το προφανές της 
εικόνας, μπορεί να διακρίνει την 
αγωνία και το φόβο αυτών των 
ανθρώπων, παιδιά, γυναίκες, άν-
δρες κάθε ηλικίας, που αναγκά-
ζονται να κοιμούνται τα βράδια 
σε σακούλες σκουπιδιών για να 
προστατευτούν απ΄το κρύο, ενώ 
πετούν τα βρεγμένα και βρώμι-
κα ρούχα τους με την ελπίδα να 
προχωρήσουν καθαρότεροι στη 
νέα ζωή τους» αναφέρει το δη-
μοσίευμα. 

Γράφει χαρακτηριστικά στον 
προσωπικό της λογαριασμό στο 
Facebook η αντιδήμαρχος Δι-
δυμοτείχου: Αυτή η κατάσταση 
επικρατεί στην Τσιγγλα όπως και 
στις όχθες του Ερυθροπόταμου. 

Επισκέπτες στον χώρο απαθανά-
τισαν αυτήν την εικόνα… Ο Δή-
μος θα επέμβει άμεσα στον ση-
μείο αλλά οι δημότες πρέπει να 
είναι προσεκτικοί ειδικά τις νυ-
χτερινές ώρες Μακάρι ποτέ και 
πουθενά κανένας άνθρωπος να 

μην αναγκάζεται να κοιμάται σε 
σακούλες σκουπιδιών χιλιόμε-
τρα μακριά απ΄την πατρίδα του. 
Ενδεχομένως, μάλιστα, ανάμεσα 
στις ομάδες αυτών των δυστυχι-
σμένων και κατατρεγμένων τους 
οποίους εκμεταλλεύονται διά-

φορα κυκλώματα για ανεκτίμη-
της αξίας οικονομικά και πολιτι-
κά οφέλη… ίσως λοιπόν να είναι 

ανάμεσά τους και Ιρανές με τις 
οικογένειές τους, που φεύγουν 
να βρουν την ελευθερία τους…

Τσίγγλα Διδυμοτείχου: Πρόσφυγες 
και μετανάστες κοιμούνται 
μέσα σε σακούλες σκουπιδιών

«ΜΑΚΑΡΙ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ 
ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΝΑ ΜΗΝ 
ΑΝΑΓΚΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΚΟΙΜΑΤΑΙ 
ΣΕ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ 
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠ’ ΤΗΝ 
ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥ» ΑΝΑΦΕΡΕΙ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ 
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ             

Δραματική η κατάσταση στον 
«απροσπέλαστο» Έβρο

Τη Δευτέρα 26 Σεπτέμβριου 
πραγματοποιήθηκε στην Αλεξαν-
δρούπολη σύσκεψη εργατικών 
σωματείων, συλλόγων, συνδικα-
λιστών, εργαζομένων από τον 
ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα 
με σκοπό την ανάληψη πρωτο-
βουλιών για τα προβλήματα που 
βασανίζουν τις λαϊκές οικογένει-
ες της περιοχής καθώς και την 
προετοιμασία της απεργίας στις 
9 Νοέμβρη.

Μέσα από πλούσια συζήτηση, 
εκτός των άλλων, αναδείχτηκαν 
προβλήματα και ανάγκες και με 
βάση αυτά διαμορφωθήκαν αι-
τήματα και διεκδικήσεις που θα 
αναδειχθούν με μια σειρά δράσε-
ων το επόμενο διάστημα.

Απασχόλησε πως το κάθε σω-
ματείο θα οργανώσει την δράση 
του και θα βοηθήσει τους εργα-
ζόμενους να βγάλουν συμπερά-

σματα για τις πραγματικές αιτίες 
των προβλημάτων που βιώνουν, 
για να γίνει ο αγώνας  υπόθεση 
όλων και περισσότερων εργα-
ζομένων.

Η προσπάθεια για να συντο-
νιστούν περισσότερα σωματεία, 
σύλλογοι αυτοαπασχολουμένων 
και άλλων μαζικών φορέων θα 
συνεχιστεί το επόμενο διάστημα 
από τους συμμετέχοντες.

Αποφασίστηκαν 
1.Κοινό κάλεσμα για την απερ-

γία στις 9 Νοέμβρη και διοργά-
νωση απεργιακής συγκέντρωσης.

2.Δράση με αφορμή τις εξε-
λίξεις στο θέμα της εξόρυξης 
χρυσού στη περιοχή του Έβρου-
Ροδόπης. <<Η ’’ανάπτυξη’’ τους 
σημαίνει  ληστεία του ορυκτού 
πλούτου, κίνδυνοι για την υγεία 
και το περιβάλλον, ανεργία>>. Αλ-
ληλεγγύης στους απολυμένους 
εργάτες της εταιρείας ‘EDILMAC’ 
(εργολάβος της ‘Ελληνικός Χρυ-
σός Α.Ε.’ στο μεταλλείο Ολυμπι-
άδας Χαλκιδικής).

3.Δράση κατά της ακρίβειας. 
<< Όλοι στον αγώνα, ρεύμα 
και βασικά αγαθά φθηνά για το 

λαό.>> Μπροστά σε σούπερ μάρ-
κετ και παρόχους ηλεκτρικού ρεύ-
ματος.

4.Δράση ενάντια στο τεράστιο 
κόστος για στέγαση που αντιμε-
τωπίζουν τα νέα ζευγάρια, οι ερ-
γαζομένους, οι φοιτητές. Ενάντια 
στους πλειστηριασμούς λαϊκής 
κατοικίας. 

5.Δράση κατά της ιδιωτικο-
ποίησης του λιμανιού της Αλε-
ξανδρούπολης. <<Αγώνας ενά-
ντια στην ιδιωτικοποίηση και στην 
παράδοση του λιμανιού στους 
επιχειρηματικούς ομίλους-Λιμά-
νι των λαών και όχι ορμητήριο 
του ΝΑΤΟ>> 

6.Το τελευταίο διάστημα πυ-
κνώνουν οι προσπάθειες ποι-
νικοποίησης των αγώνων των 
εργαζομένων και της νεολαίας. 
Έκδοση ψηφίσματος καταδίκης 
της δίωξης της Αφροδίτης Ρέτζι-
ου, προέδρου της ΟΕΝΓΕ.

Ψήφισμα καταδίκης της δίω-
ξης της Αφροδίτης Ρέτζιου, προ-
έδρου της ΟΕΝΓΕ.

Εκφράζουμε την αλληλεγγύη 
και στήριξή μας στην συνάδελφο 

Αφροδίτη Ρέτζιου, πρόεδρο την 
ΟΕΝΓΕ (Ομοσπονδία Ενώσεων 
Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλά-
δος) που διώκεται με το «αδίκη-
μα» της διαδήλωσης και τον νόμο 
περί περιορισμού των διαδηλώ-
σεων αλλά και γιατί δεν «συμ-
μορφώθηκε στις υποδείξεις» της 
αστυνομίας.

Σκοπός της δίωξης είναι να 
βάλουν εμπόδια στην οργανω-
μένη δράση και διεκδίκηση για 
ουσιαστικά μέτρα ανακούφισης 
των εργαζομένων.

Όσο κι αν προσπαθούν κυβερ-
νήσεις και εργοδοσία, οι εργα-
ζόμενοι με τα σωματεία μας, με 
αλληλεγγύη και σκληρούς αγώ-
νες δεν πρόκειται να κάνουμε βή-
μα πίσω.

Καταδικάζουμε τη δίωξη της 
προέδρου της ΟΕΝΓΕ.

Εργατικά σωματεία, εκλεγμέ-
νοι συνδικαλιστές, εργαζόμενοι 
του ιδιωτικού και του δημόσιου 
τομέα, εκπρόσωποι συλλόγων 
και φορέων που συμμετείχαμε 
στη σύσκεψη.

Αλεξανδρούπολη 26/9/2022

Αλεξανδρούπολη: Δράσεις 
αποφάσισαν εκπρόσωποι εργατικών 
σωματείων συλλόγων και εργαζόμενοι
Το αποτέλεσμα 
σύσκεψης στην 
Αλεξανδρούπολη

4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
6ο ΧΛΜ Αλεξ/πόλης-Κομοτηνής ΔΡΑΓΑΝΑ, ΤΚ 68100
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

         ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
               28-09-2022

Θ Ε Μ Α:  «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ»

        Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, σε 
εφαρμογή της υπ. αριθμ. Θ41/ΔΣ9/16-03-2022 (ΑΔΑ:6ΩΝΘ4690Ω3-
0Ρ2) απόφασης του Δ.Σ του Νοσοκομείου διενεργεί Δημόσιο Ανοικτό 
Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια α) αισθητή-
ρων μέτρησης βάθους αναισθησίας ενηλίκων  και β) παίδων και 
γ) χρωματικών δεικτών διοξειδίου ενηλίκων, για την κάλυψη αναγκών 
του Αναισθησιολογικού Τμήματος του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης (CPV: 
34913000-0 «Διάφορα ανταλλακτικά»), έναντι προϋπολογισθείσας 
δαπάνης 48.387,10€ πλέον ΦΠΑ 24%.

Αριθμ. Διακήρυξης: 20/22
Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη 

Προσφορά μόνο βάσει Τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
Τελική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η 14-10-

2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 17-10-2022, 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. 
Διάρκεια σύμβασης: Έξι (6) μήνες ή χρονική παράταση αυτής, με μο-

νομερή απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου, μέχρι την εξάντληση των 
προβλεπόμενων ποσοτήτων.

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

Δικαίωμα Συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλο-
δαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Εγγυήσεις: Α) Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2% επί 
της αξίας (άνευ ΦΠΑ) των προσφερόμενων υλικών. Β) Για την υπογραφή 
της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται 
σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται 
μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.  

         Πληροφορίες και διευκρινήσεις δίδονται καθημερινά από το 
Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 25513-53423. 
Αρμόδιος Υπάλληλος: Δ. Χριστοδούλου

                                                                        
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΟΥ Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Ε. ΡΟΥΦΟΣ
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία
 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ήταν ένας τεμπέλης νέος που ψάρευε όλη 
μέρα από τα βραχάκια. Πουλούσε τα ψάρια 
που του περίσσευαν και έβγαζε λίγα χρήματα 
για να ζει. Ένας συχωριανός του ψαράς που 
περνούσε με τη βάρκα και τον έβλεπε, σταμα-
τά μια μέρα και τον ρωτά:

«Γιατί κάθεσαι εδώ και ψαρεύεις και δεν 
παίρνεις την βάρκα του πατέρα σου να ανοι-
χτείς λίγο;» «Και τι θα κερδίσω με αυτό;» 

«Με τη βάρκα θα πιάσεις ακόμη περισσότερα 
ψάρια και θα βγάζεις περισσότερα χρήματα…» 

«Και τι θα κερδίσω με αυτό;» 
«Μετά θα μπορέσεις να πάρεις και βοηθό 

και θα βγάζεις ακόμα περισσότερα χρήματα!» 
«Και τι θα κερδίσω με αυτό;» 

«Μετά θα μπορέσεις να πάρεις μεγάλο κα-
ΐκι και 2 βοηθούς και θα βγάζεις ακόμα περισ-
σότερα χρήματα και θα δουλεύεις λιγότερο!» 

Και τι θα κερδίσω με αυτό;» «Μετά θα πά-
ρεις και άλλο καΐκι και θα μπορέσεις σιγά σιγά 
να κάνεις ολόκληρο στόλο!» «Και τι θα κερδί-
σω με αυτό;» 

«Έ! άμα τα καταφέρεις όλα αυτά, θα μπο-
ρείς πια να κάθεσαι και να μην κάνεις τίποτα.» 
«Γιατί τώρα τι κάνω;»

* * * *
 Δυο κρητικοί πηγαίνουν σ’ ένα ξενοδοχείο 

στην Αγγλία και μέσα στην ντουλάπα βρίσκουν 
ένα ποντίκι να τρώει τα σεντόνια. 

«Κατέχεις πως λένε τον ποντικό στα Εγγλέ-
ζικα;» λέει ο ένας 

«Όϊ, δε κατέχω» λέει ο άλλος. 
«Και πως θα τους πούμε ήντα συμβαίνει;» 
«Άσε θα πάρω εγώ να εξηγηθώ» λέει ο άλ-

λος και σηκώνει το τηλέφωνο. 
«Yes, Reception?» 
«Yes» 
«Do you know Tom and Jerry?» 
«Yes, of course» «Jerry is here!!!»

 ΜΕΜΕS

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

Οριζόντια
1. Αδυναμία του… η διασκέδαση.
2. Είδος μουσικής — Και ως ταψί χρη-
σιμεύει.
3. Ηφαίστειο της Ιταλίας — Γράμματα από 
τη… Σόνια.
4. Το μικρό δάκτυλο του χεριού.
5. Με τη σάρα… συρφετός — Δισκογρα-
φική εταιρεία.
6. Ορεινός όγκος της Ευρώπης — … Μπα-
τόρ: η πρωτεύουσα της Μογγολίας.
7. Κοπέλα από… χωριό — Σμαράγδα…: η 
εικονιζόμενη.
8. Σιέρα…: αφρικανική χώρα — Γαλλική 
εκδοτική εταιρεία.
9. Επιφώνημα Ανατολίτη — Το διαθέτουν… 
οι διακριτικοί — Μισή… πίτα.
10. Ιδρυτής βουλγαρικής δυναστείας — 
Λέγεται η δημοσιογράφος Κανέλλη.
11. Πρώτα στην… κίνηση — Βιβλίο της 
Παλαιάς Διαθήκης — Μάρκα κρασιών.
12. Η πρωτεύουσα της Ερυθραίας — Κι-
νηματογραφικός όρος.
13. Παλιά θεατρική επιτυχία του Μ. Κα-
τράκη — Θέατρο νίκης του Μεγάλου Αλε-
ξάνδρου — Τα αρχικά μεγάλου δήμου 
της Αττικής.
14. Λήθη, λησμονιά — Ανίερη πράξη (αρχ.).
15. Ο φονιάς του Άβελ — Προσβολή της 
υπόληψης.

-- Συστατικά --

• 180 γρ. μπισκότα digestive, θρυμματισμένα στο 
μπλέντερ

• Λίγο τζίντζερ, σε σκόνη (¼ κ.γλ)
• 90 γρ. βούτυρο μαλακό, σε θερμοκρασία δωματίου 

και λίγο επιπλέον για το άλειμμα
• 1 κ.σ. ζελατίνη σε σκόνη, διαλυμένη σε λίγο χλια-

ρό νερό
• 400 γρ. τυρί κρέμα
• 6 κ.σ. κρέμα γάλακτος
• 150 γρ. σοκολάτα κουβερτούρα, σπασμένη σε μι-

κρά κομματάκια

• 4 κ.σ. έτοιμο σιρόπι (golden syrup)                     

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Αρχικά, αλείφουμε με λίγο βούτυρο μια φόρμα με κινητά 
τοιχώματα και τη στρώνουμε με αντικολλητικό χαρτί, το 
οποίο επίσης βουτυρώνουμε ελαφρά.

• Αναμειγνύουμε τα μπισκότα με το τζίντζερ και κατόπιν 
με το βούτυρο.

• Δουλεύουμε το μείγμα με τα χέρια μας μέχρι να ομο-
γενοποιηθεί και το απλώνουμε μέσα στη φόρμα, ισιώ-

νοντας την επιφάνεια του.
• Αφήνουμε τη φόρμα στο ψυγείο 15 λεπτά.
• Στο μεταξύ, χτυπάμε το τυρί κρέμα με το μίξερ μέχρι να 
αφρατέψει και το μοιράζουμε σε δύο μπολ έτσι ώστε 
το περιεχόμενο του ενός μπολ να είναι διπλάσιο από 
του άλλου.

• Στη μεγάλη ποσότητα του τυριού προσθέτουμε 3 κου-
ταλιές της σούπας κρέμα γάλακτος, 2 κουταλιές της 
σούπας σιρόπι και τη διαλυμένη ζελατίνη (αφού τη ζε-
στάνουμε ελαφρά).

• Χτυπάμε μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά.
• Στη συνέχεια, λιώνουμε την κουβερτούρα σε μπεν μαρί 
και τη ρίχνουμε στη μικρή ποσότητα του τυριού μαζί με 
την υπόλοιπη κρέμα γάλακτος.

• Ανακατεύουμε καλά.
• Έπειτα, βγάζουμε τη φόρμα από το ψυγείο και απλώ-
νουμε πάνω στα μπισκότα πρώτα τη λευκή κρέμα και 
κατόπιν την σοκολατένια.

• Αφήνουμε το cheesecake στο ψυγείο μέχρι να σφί-
ξει καλά.

• Τέλος, ξεφορμάρουμε και περιχύνουμε με το υπόλοι-
πο σιρόπι.

• Το cheesecake με τζίντζερ και σοκολάτα είναι έτοιμο.
• Καλή απόλαυση!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Το πιο τέλειο cheesecake με τζίντζερ και 
σοκολάτα

Κάθετα

1. Επακόλουθο… ρουτίνας — Ιθαγενείς της 
Ν. Καληδονίας.
2. Βίβιαν…: παλιά σταρ του Χόλιγουντ — Πα-
νί ιστιοφόρου.
3. Κρίσταλ…: αγγλική ποδοσφαιρική ομάδα 
— Διπλό… δείχνει βιασύνη.
4. Στα δέκα πρώτα αυτά — Γράμματα από 
την… Αθήνα.
5. Σχέδιο που γίνεται με χάρακα και διαβήτη 
— Χρονικό επίρρημα.
6. Μίρνα…: παλιά ηθοποιός — Ασιάτης ηγέ-
της — … Παναγοπούλου: ηθοποιός.
7. Ο σύζυγος της Ανδρομάχης — Παλιό, 
ισπανικό νόμισμα — … αλ Αράμπ: ποτάμι 
του Ιράκ.
8. Μονή της Πεντέλης — Καρπός από τα 
εσπεριδοειδή.
9. Τονωτικό ρόφημα — Αγιάζονται τα Θεο-
φάνια — Πολιτεία της Ινδίας.
10. Γράμματα από την… Τζια — Αριστοτέλης 
βαφτίστηκε — … Νόλτε: Αμερικανός ηθοποι-
ός — Σπασμένη… γωνία.
11. Τα "κολλάνε" σε εργαζόμενους — Σχήμα 
λόγου στη ρητορική.
12. Πόλη των Η.Π.Α. στο Οχάιο — Αίσθηση 
που στερήθηκε ο Όμηρος.
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Το Κέντρο Δημιουργικής 
Φωτογραφίας Θράκης συνεχί-
ζει την δημιουργική του πορεία, 
διοργανώνοντας εργαστήρια 
φωτογραφίας για αρχάριους 
και προχωρημένους φωτογρά-
φους. Ακολουθώντας την φι-
λοσοφία για συνεχή ανανέωση 
και εξέλιξη, το Κέντρο σχεδίασε 
4 εργαστήρια με τις παρακάτω 
θεματικές:

1. Εργαστήριο Φωτογραφίας 
για Αρχάριους

2. Εργαστήριο Καλλιτεχνικής 

Φωτογραφίας
3. Αναλογική Φωτογραφία – 

Σκοτεινός Θάλαμος
4. Φωτογραφία Δρόμου 

(Street Photography)
Η Τέχνη της φωτογραφίας 

χαρακτηρίζεται από δημιουρ-
γικότητα, φαντασία και τεχνι-
κή κατάρτιση, κάτι που γνωρί-
ζουν πολύ καλά οι εισηγητές του 
Κέντρου Δημιουργικής Φωτο-
γραφίας Θράκης. Επαγγελματίες 
φωτογράφοι, με πολυετή εμπει-
ρία προσφέρουν στους συμμε-

τέχοντες των εργαστηρίων μια 
καινοτόμα και ελκυστική εμπει-
ρία κατάρτισης.

Ο κύριος στόχος των εργα-
στηρίων που διοργανώνει το 
Κέντρο Δημιουργικής Φωτο-
γραφίας Θράκης είναι η σωστή 
κατάρτιση μέσα από τον συν-
δυασμό της θεωρίας με την 
πρακτική. Μέσα από αυτήν την 
διαδικασία οι συμμετέχοντες 
γνωρίζουν την τέχνη της φω-
τογραφίας με συνεχείς ασκήσεις 
– εφαρμογές.

Τα εργαστήρια φωτογραφίας 
θα διεξαχθούν στο Κέντρο Δημι-
ουργικής Φωτογραφίας Θράκης 
(Μιαούλη 9, Αλεξανδρούπολη).

Για δηλώσεις συμμετοχής, 
κάθε Σάββατο 11:00 με 13:00 
από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 
10 Oκτωβρίου 2022.

Η παρουσίαση του προγράμ-
ματος θα πραγματοποιηθεί τη 
Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022 
στις 18:30.

Για πληροφορίες επισκεφθεί-
τε την ιστοσελίδα του Κέντρου: 
https://www.kedifot.gr/

Για εγγραφές επικοινωνήστε 
στο: 2551552828

Το 7ο Φεστιβάλ VIA EGNATIA διοργα-
νώνει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης -Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, 
στις 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου 2022. 
Σκοπός της θεσμοθετημένης διοργάνωσης 
είναι η συμβολή στη σηματοδότηση και δι-
ασύνδεση του αρχαιολογικού πλούτου της 
περιοχής με την αρχαία Εγνατία και τη σημε-
ρινή πολιτιστική – τουριστική δραστηριότητα. 
Ο θεματικός άξονας των φετινών δράσεων 
αναφέρεται στο Παπίκιο Όρος της Ροδόπης, 
ένα από τα κύρια κέντρα βυζαντινού μοναχι-
σμού των Βαλκανίων.

Η εναρκτήρια τελετή του VIA EGNATIA 
στην ΠΕ Ροδόπης περιλαμβάνει ομιλία- πα-
ρουσίαση με θέμα «Το μοναστηριακό κέντρο 

του Παπικίου όρους ως ανθρωπογενές και 
φυσικό περιβάλλον» από την Δρ. Νάγια Δα-
λακούρα, αρχαιολόγο και θα πραγματοποιηθεί 
την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου κι ώρα 19:00 
στο Βυζαντινό Κάστρο Κομοτηνής.

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, η Σαβίνα Γιαν-
νάτου κι ο σολίστ κλασσικής κιθάρας Κώστας 
Γρηγορέας σε μια μοναδική μουσική συνά-
ντηση θα παρουσιάσουν ένα συναρπαστικό 
μουσικό ταξίδι σε διαφορετικές χώρες και 
εποχές. Η μουσική και τα τραγούδια των πο-
λιτισμών της Μεσογείου, ερμηνευμένα στις 
γλώσσες των κατοίκων κάθε περιοχής, κα-
θώς και τα ισπανόφωνα σεφαραδίτικα τρα-
γούδια που έφεραν μαζί τους οι Εβραίοι της 
διασποράς, συνυπάρχουν με τραγούδια του 

Μάνου Χατζιδάκι, της Λένας Πλάτωνος και 
άλλων κορυφαίων δημιουργών, σε μία σπά-
νια και ξεχωριστή συναυλία, την Παρασκευή 
30 Σεπτεμβρίου, στις 20:30 στο χώρο του 
Βυζαντινού Κάστρου Κομοτηνής.   

Στις δράσεις του φετινού προγράμματος 
περιλαμβάνεται επίσκεψη και ξενάγηση στο 
μοναστηριακό συγκρότημα του Ληνού από τη 
Δρ.Ν. Δαλακούρα, αρχαιολόγο, το Σάββατο 1 
Οκτωβρίου, με ώρα αναχώρησης στις 10:00 
το πρωί, μπροστά από το κτίριο της ΠΕ Ροδό-
πης. Η  μετακίνηση με λεωφορείο για όσους 
επιθυμούν να συμμετέχουν στην επίσκεψη-ξε-
νάγηση είναι δωρεάν. Δηλώσεις συμμετοχής 
στο τηλ. 2531350130.

Οι εκδηλώσεις του 7ου Φεστιβάλ VIA EGNATIA στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης

Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα 

Τοπικής Ιστορίας – 
Φωτογραφίας

Η Art Traces ΑΜΚΕ σε συνεργασία 
με το Λαογραφικό Μουσείο Σουφλίου 
«Τα Γνάφαλα» παρουσιάζει ένα κύκλο 
εργαστηρίων για εφήβους και ενήλικες 
με θέμα «Οι εικόνες αφηγούνται ιστορί-
ες». Το νέο αυτό βιωματικό εργαστήριο 
θα γίνει σε τέσσερις δίωρες συναντήσεις 
και επιθυμεί να εμπλέξει τους συμμετέ-
χοντες τόσο με την τέχνη της φωτογρα-
φίας και του βίντεο όσο και με την ιστο-
ρική έρευνα, τη τοπική και οικογενειακή 
τους ιστορία. 

Με εργαλείο την φωτογραφική τέχνη, 
το βίντεο, τη συγγραφή και βιωματικές εκ-
παιδευτικές πρακτικές οι συμμετέχοντες 
θα μάθουν πως μπορούν να ξεκινήσουν 
μια ιστορική έρευνα και να τη μετατρέ-
ψουν σε ένα καλλιτεχνικό έργο εμπνεό-
μενοι από την δική τους προσωπική και 
οικογενειακή ιστορία. 

Θα εξοικειωθούν με την φωτογραφική 
μηχανή και θα εξασκηθούν στην φωτο-
γράφιση και βιντεογράφηση των οικείων 
τους, του σπιτιού τους και της γειτονιάς 
τους. Επίσης θα μάθουν πως μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν τις παλιές αναμνη-
στικές οικογενειακές φωτογραφίες τους, 
ως εικαστικά αντικείμενα και ως αρχεία 
που διηγούνται ιστορίες. 

Αριθμός συναντήσεων: 4 
Διάρκεια συναντήσεων: 2 – 2,30 ώρες 

την κάθε συνάντηση
Κόστος συμμετοχής: 40€ χωρίς Φ.Π.Α 
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 10 
άτομα 
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Σάββατο 08/10 ώρα 17:30 - 20:00 
Κυριακή 09/10 ώρα 10:30 - 13:00 
Σάββατο 15/10 ώρα 17:30 - 20:00 
Κυριακή 16/10 ώρα 10:30 - 13:00  

Τόπος διεξαγω-
γής: Κουκουλόσπιτο 
Λαογραφικού Μουσεί-
ου Σουφλίου «Τα Γνά-
φαλα» 

Για το εργαστήριο οι συμ-
μετέχοντες θα χρειαστούν μια 
φωτογραφική μηχανή ή ένα κινητό τη-
λέφωνο το οποίο έχει τη δυνατότητα να 
βγάζει φωτογραφίες. 
Για δηλώσεις συμμετοχής: 
+30 6976767318 Δήμητρα Μπουρουλίτη
 +30 6934482149 Συμεών Χατζηλίδης 

H Art Traces ΑΜΚΕ εστιάζει σε δρά-
σεις στον τομέα της τέχνης, του πολιτι-
σμού, της εκπαίδευσης και της περιβα-
ντολλογικής ευαισθητοποίησης. Η ομάδα 
της αποτελείται από καλλιτέχνες, ακαδη-
μαϊκούς, ερευνητές, καθώς και συνεργά-
τες και εθελοντές διάφορων ιδιοτήτων. 

ART TRΑCES: 
«Οι Εικόνες Αφηγούνται Ιστορίες» στο Σουφλί

 Στη μνήμη των Θρακιωτών που 
αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τους 
τόπους τους, και όχι μόνο, θα είναι 
αφιερωμένη η δράση που θα πραγμα-
τοποιήσει στο Διδυμότειχο το Εθνολο-
γικό Μουσείο Θράκης, το οποίο γιορ-
τάζει, παράλληλα, και τα 20 χρόνια 
λειτουργίας του. Στις 5 Οκτωβρίου, θα 
παρουσιαστούν 11 γυναικεία υφαντά 
πουκάμισα του 1920-1925, με κεντη-
μένα τα 732 τοπωνύμια της ανατολι-
κής Θράκης και 11 ρούχα προσφύγων-
μεταναστών που βρέθηκαν 
εγκαταλελειμμένα στις 
όχθες του Ερυθροπότα-
μου. «1922-2022, τα 
ρούχα μου και τα κα-
λά όποιος τα βρει ας 
τα πάρει, μα της καρ-
διάς μου τον καημό κα-
νένας να πάρει», είναι ο 
τίτλος της δράσης, μέσα από 
την οποία «θα επικοινωνήσουν το πα-
ρελθόν και το παρόν, σε έναν τόπο 
όπου καταγράφηκαν τραγικές εμπει-
ρίες από τις βιαιότητες και τους ξε-
ριζωμούς», αναφέρει το Εθνολογικό 
Μουσείο Θράκης. 

Οι Συντελεστές Αγγελική Γιαννακί-
δου, Φιλοποίμην Ανδρεάδης, Γιάννης 
Σαρσάκος

Δράση του Εθνολογικού 
Μουσείου Θράκης στο Διδυμότειχο 

Εργαστήρια Φωτογραφίας από το Κέντρο 
Δημιουργικής Φωτογραφίας Θράκης

Πολιτισμός

Στις 
όχθες του 

Ερυθροπόταμου 
την Τετάρτη 5 

Οκτωβρίου

«Ένα όνειρο αληθινό ήταν η εκδήλωση της Παρασκευής που διοργάνωσε η Ένωση Πολιτιστικών Φορέων 
Έβρου. Η Βραδιά Τάνγκο αγκαλιάστηκε από πλήθος κόσμου, που τον καθένα ξεχωριστά ευχαριστούμε καθώς 

όλοι μαζί δώσαμε “πνοή” και μετατράπηκε μία νύχτα, σε μία βραδιά υψηλής αισθητικής!»
Φένια Δούκογκλου, Γενική Γραμματέας ΕΠΟΦΕ

Μαθαίνοντας 
το μαγικό κόσμο 

του φωτογραφικού 
φακού από τους 

ειδικούς
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Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση 
θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

Δικηγόροι

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

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ  •  Δικηγόρος 
Μπότσαρη & Δικαστηρίων • Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551081787

ΑΓΓΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  •  Δικηγόρος 
Ειρήνης 39  •  Αλεξανδρούπολη 
Τηλέφωνο : 2551024142

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

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

Λογιστές

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

ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ ΓΑΛΑΤΕΙΑ • Λογιστικό Γραφείο  

Φιλιππουπόλεως 7  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 25510-80173

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

Ιατροί

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • Οφθαλμίατρος  
Μιαούλη  11  •  Αλεξ/πολη 

Τηλέφωνο : 25510 24689

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Δικαστικοί
Επιμελητές

Ασφάλειες

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

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

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

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

Οπτικά

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

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Ψυκτικοί

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

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

Φαρμακεία

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

ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Μαζαράκη 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551038473

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

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

ΓΟΥΤΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΔΙΚΑΙΑ
Τηλέφωνο : 2556031371

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

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

Συμβολαιογράφοι

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

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

Κτηνίατροι

Συνεταιρισμοί

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

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας

ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ • Λογιστικό Γραφείο

Ηροδότου 104   •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 25510-31505
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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
14:00-22:00 Πάρη Ποιμενίδη / Κ.Παλαμά 8 
(έναντι 11ου δημοτικού) >25510 83833
18:00-08:00 Καΐσας 14ης Μαΐου 88 (έναντι 
ΚΑΠΗ) d2551020667
ΦΕΡΕΣ 
Ηλιάκη Πλαστήρα 3 d25550 22229

ΣΟΥΦΛΙ 
Κυριακούδη Βασ. Γεωργίου 157 
d2554022033

ΔIΔYMOTEIXO
Καρακατσάνη Μ.-Bαφειάδου Κ. έναντι Νο-
σοκομείου d25530 25115

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Σ.Φ. Καλλινάκη Π.-Τσαβδαρίδου Δ. Ευρι-
πίδου 17 d2552022456

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

Βαρούχ, Νεόφυτος, 
Χαρίτων, Χαριτώ

Διεθνής Ημέρα για την Καθολική 
Πρόσβαση στην Πληροφόρηση
Παγκόσμια Ημέρα κατά της 
Λύσσας

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Αγαπητέ Κριέ, το Τρίγωνο Άρη-Κρόνου, 
θα σε ωθήσει την σημερινή ημέρα, να πε-
τύχεις σκοπούς και στόχους κάθε είδους! 
Επιπλέον, θα μπορέσεις να εξομαλύνεις 
διαπροσωπικές σχέσεις και συναναστρο-
φές, μέσα από συζητήσεις και συνομιλίες! 

ΤΑΥΡΟΣ
Το Τρίγωνο Άρη-Κρόνου σου προσφέρει 
φίλε Ταύρε, άπειρες λύσεις και εύνοια, 
όσον αφορά τα κεκτημένα και τα υλικά 
σου αγαθά! Θα επικεντρώσει την σκέψη 
σου σε ό,τι έχεις κατακτήσει μέχρι τώρα, 
ιδίως σε θέματα που αφορούν τις προ-
σωπικές σου αξίες.

ΔΙΔΥΜΟΣ
Φίλε Δίδυμε, το σημερινό Τρίγωνο Άρη-
Κρόνου, σε ευνοεί πάρα πολύ, σε κάθε 
σημαντικό τομέα της ζωής σου και σε 
όλες τις ουσιαστικές διαπροσωπικές σου 
συναναστροφές! Η ιδανική ημέρα για 
να εκπληρώσεις στόχους και σκοπούς 
κάθε είδους

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Σήμερα, φίλε Καρκίνε, καταφέρνεις με 
το Τρίγωνο Άρη-Κρόνου, να ανακαλύ-
ψεις παρασκηνιακές δράσεις και κατα-
στάσεις, όπως και ωφέλιμα μυστικά που 
σε αφορούν, κυρίως λόγω της βοήθειας 
που θα έχεις από το ένστικτο και την δι-
αίσθηση σου!  

ΛΕΩΝ
Αγαπητέ Λέοντα, ετοιμάσου την σημερινή 
ημέρα, να εκπληρώσεις τις ελπίδες σου, 
τους στόχους σου και κυρίως να ανα-
ζωπυρώσεις και να ενδυναμώσεις τις 
φιλίες σου, με το Τρίγωνο Άρη-Κρόνου! 
Πετυχαίνεις σήμερα, να έχεις πολλούς 
ανθρώπους δίπλα σου  

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Σήμερα, φίλε Παρθένε, το Τρίγωνο Άρη-
Κρόνου, εκπληρώνει τις φιλοδοξίες σου 
και βελτιώνει την κοινωνική σου εικόνα, 
μέσω τις επικοινωνιακής οδού! Οι αξιο-
θαύμαστες διανοητικές και επικοινωνια-
κές σου ικανότητες, σε καθιστούν ικανό 
να πετύχεις ακόμα και τους πιο μεγάλους 
σου στόχους

ΖΥΓΟΣ
Φίλε Ζυγέ, με το Τρίγωνο Άρη-Κρόνου, 
θέλεις να διευρύνεις τους πνευματικούς 
σου ορίζοντες, να αποκτήσεις γνώσεις 
και νέες διαφορετικές εμπειρίες! Το μυα-
λό σου δεν σταματά να δουλεύει και σί-
γουρα σήμερα πετυχαίνεις πολλούς από 
τους στόχους σου!      

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αγαπητέ Σκορπιέ, με το Τρίγωνο Άρη-
Κρόνου, ετοιμάσου σήμερα να στραφείς 
προς τον στον εσωτερικό σου εαυτό και 
να αναζητήσεις αλήθειες για σένα, αλλά 
και για τις διαπροσωπικές σου σχέσεις. 
Πιθανόν, η σημερινή ημέρα να σε οδη-
γήσει σε αθώα κουτσομπολιά, 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Σήμερα, φίλε Τοξότη, θα καταφέρεις με 
το Τρίγωνο Άρη-Κρόνου, να ηρεμήσεις 
αλλά και να διατηρήσεις τις κατάλληλες 
ισορροπίες, στις διαπροσωπικές σου σχέ-
σεις! Όσον αφορά, προβληματικές σχέ-
σεις έχεις την ευκαιρία να εξομαλύνεις 
καταστάσεις!

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Αγαπητό Αιγόκερε, σήμερα, το Τρίγωνο 
Άρη-Κρόνου, ομορφαίνεις και παίρνεις 
αποφάσεις που έχουν να κάνουν με αλ-
λαγή εμφάνισης, διακοπή κακής συνή-
θειας, βελτίωση φυσικής κατάστασης αλ-
λά και ηρεμία ψυχολογικής κατάστασης!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Φίλε Υδροχόε, με το σημερινό Τρίγωνο 
Άρη-Κρόνου, απολαμβάνεις αισιοδοξία 
και χαρά, σε κάθε σου δραστηριότητα! 
Εκφράζεις με άνεση τις ιδέες σου και 
τις σκέψεις σου και όλοι σε θαυμάζουν, 
γεγονός που είναι και ένας από τους ση-
μερινούς σου στόχους! 

ΙΧΘΥΕΣ
Αγαπητέ Ιχθύ, με το Τρίγωνο Άρη-Κρό-
νου σήμερα, γίνεσαι ιδιαίτερα γλυκός, 
καλοπροαίρετος αλλά και με συναισθη-
ματική αυτοπεποίθηση! Εκμεταλλεύεσαι 
τις εμπειρίες που είχες μέχρι τώρα και 
βρίσκεις λύσεις και ευκολίες σε ότι σε 
απασχολούσε

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. Τα παναμέζικα καπέλα προέρχονται 
από τον Ισημερινό.

2.  Τζορτζ Ουάσινγκτον
3. Τα δόντια του Τζορτζ Ουάσινγκτον 

ανήκαν πριν σε έναν ιπποπόταμο.
4. Το μεγαλύτερο πράγμα που μπορεί 

να καταπιεί μία γαλάζια φάλαινα 
είναι το γκρέιπφρουτ.

5. Πάνω από 1 δισεκατομμύρια άν-
θρωποι σκοτώθηκαν από μαρμότες

6.  Ένα είδος ατμομηχανής εφευρέ-
θηκε στην αρχαία Ελλάδα από τον 
Ήρωνα.

7. 2.036 πυρηνικές εκρήξεις είχαν γί-
νει γνωστές μέχρι τον Β' Παγκό-
σμιο Πόλεμο. 

8. Οι μέλισσες μπορούν να μυρίσουν 
με τα γόνατά τους.

9. Οι χελώνες μπορούν να αναπνεύ-
σουν από τον πρωκτό τους.

10. Οι σκαντζόχοιροι επιπλέουν στο 
νερό.

11. Το γάλα της γαϊδάρας είναι σχεδόν 
ίδιο με το ανθρώπινο μητρικό γάλα.

12. Στη Δανία, τα γουρούνια είναι πε-

ρισσότερα από τους ανθρώπους.
13. Το χτύπημα μίας ενήλικης καμηλο-

πάρδαλης είναι τόσο δυνατό που 
μπορεί να αποκεφαλίσει ένα λιο-
ντάρι.

14. Η μονομαχία στην Παραγουάη είναι 
νόμιμη, αρκεί και τα δύο μέρη να εί-

ναι δωρητές αίματος.
15. Στην αρχαία Ρώμη, όταν ένας άν-

δρας κατέθετε στο δικαστήριο, έπρε-
πε να ορκιστεί στους όρχεις του.

ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ...
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Την εβδομάδα 19 έως 25 
Σεπτεμβρίου καταγράφηκαν 
44.775 κρούσματα, αριθμός 
σημαντικά αυξημένος από την 
προηγούμενη εβδομάδα ανα-
φοράς (36.146). Σύμφωνα με 
την ανακοίνωση του ΕΟΔΥ, 
79 ασθενείς με Covid-19 νο-
σηλεύονται διασωληνωμένοι, 
ενώ έχασαν τη ζωή τους 101 
συμπολίτες μας.

Συνολικά 44.775 κρούσμα-
τα κορονοϊού σε μία εβδομάδα 
κατέγραψε ο ΕΟΔΥ στην έκθε-
σή του, εκ των οποίων τα 657 
στον Έβρο νούμερο αυξανόμε-
νο σε σχέση με τις καταγρα-
φές της προηγούμενης εβδο-
μάδας (494). Καταγράφηκαν 
επίσης 79 διασωληνωμένοι 
και 97 θάνατοι. Σημειώνεται 
πως για την εβδομάδα από 12 
έως 18 Σεπτεμβρίου είχαν κα-
ταγραφεί 36.146 κρούσματα, 
82 διασωληνωμένοι και 111 
θάνατοι.

Αναλυτικά η έκθεση του 
ΕΟΔΥ 

Την εβδομάδα αναφοράς 
καταγράφηκαν 44.775 κρού-
σματα COVID-19 (4.292 ανά 
εκατoμμύριο πληθυσμού: 
24% εβδομαδιαία μεταβολή) 
εκ των οποίων οι επαναλοι-
μώξεις αφορούν το 26% των 
λοιμώξεων. Ο συνολικός αριθ-
μός των λοιμώξεων από την 
έναρξη της πανδημίας ανέρ-
χεται σε 4.920.192 εκ των 
οποίων 52.0% γυναίκες. To 
Rt για την επικράτεια βάσει 
των κρουσμάτων εκτιμάται σε 
0.98 (95% ΔΕ: 0.79 - 1.07).

Το σύνολο των εισαγωγών, 
στα νοσοκομεία της επικράτει-
ας, την εβδομάδα αναφοράς 
ήταν 819 ασθενείς (7μερος 
μ.ό.: 117, 0% εβδομαδιαία με-
ταβολή), ενώ το σύνολο των 
εξιτηρίων ανέρχεται σε 715 
ασθενείς (7μερος μ.ο.: 102, 
-5% εβδομαδιαία μεταβολή).Ο 
αριθμός των ασθενών που νο-
σηλεύονται διασωληνωμένοι 
μέχρι τέλος της εβδομάδας 
αναφοράς είναι 79 (63.3% 
άνδρες) με διάμεση ηλικία 70 

έτη και το 96.2% να έχει υπο-
κείμενο νόσημα ή/και ηλικία 
70 ετών και άνω.

Την εβδομάδα αναφο-
ράς καταγράφηκαν 97 θά-
νατοι ασθενών COVID-19 (9 
ανά εκατομμύριο πληθυσμού: 
-16% εβδομαδιαία μεταβολή) 
εκ των οποίων οι 27 (28%) 
απεβίωσαν μετά την παρέλευ-
ση τουλάχιστον 29 ημερών 
από την ημερομηνία εργαστη-
ριακής επιβεβαίωσης της λοί-
μωξης COVID-19, ενώ από την 
έναρξη της επιδημίας έχουν 
καταγραφεί συνολικά 33.111 
θάνατοι, με το 96.0% είχε υπο-
κείμενο νόσημα ή/και ηλικία 
70 ετών και άνω. Η διάμεση 

ηλικία των κρουσμάτων είναι 
38 έτη, ενώ η διάμεση ηλικία 
των θανόντων είναι 80 έτη.

Δείγματα που έχουν 
ελεγχθεί

Την εβδομάδα αναφοράς, 
το ποσοστό θετικότητας ήταν 
6,77% σε σύνολο 661.468 
εργαστηριακών ελέγχων (RT-
PCR/Rapid-Ag) με το μέσο όρο 
επταημέρου να είναι 94.495 
δείγματα (7% εβδομαδιαία με-
ταβολή). Από την 1η Ιανουα-
ρίου 2020 μέχρι 25 Σεπτεμ-
βρίου 2022 , στα εργαστήρια 
που διενεργούν ελέγχους για 
τον SARS-CoV-2 και που δη-
λώνουν συστηματικά το σύνο-

λο των δειγμάτων που ελέγ-
χουν, έχουν συνολικά ελεγχθεί 
12.585.378 (7μερος μ.ό.: 
9.576, 3% εβδομαδιαία με-
ταβολή) κλινικά δείγματα ενώ 
από Μονάδες Υγείας και Κλι-
μάκια του ΕΟΔΥ που διενερ-
γούν ελέγχους Rapid Ag έχουν 
ελεγχθεί 81.554.588 δείγμα-
τα (7μερος μ.ό.: 84.920, 8% 
εβδομαδιαία μεταβολή).

Mαζικές Δειγματοληψίες 
ΕΟΔΥ

 Tην εβδομάδα αναφοράς, 
πραγματοποιήθηκαν 983 δρά-
σεις δειγματοληπτικών ελέγ-
χων από τις Κινητές Ομάδες 
Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, στις 

οποίες διενεργήθηκαν 62.089 
έλεγχοι Rapid Ag και ανευ-
ρέθηκαν 7.603 θετικά (12%).

Μείωση στο ιικό φορτίο 
στην Αλεξανδρούπολη

Στο μεταξύ, αυξητικές τά-
σεις στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό 
φορτίο του SARS-CoV-2 στα 
αστικά λύματα σε επτά από τις 
δώδεκα περιοχές που ελέγχθη-
καν από το Εθνικό Δίκτυο Επι-
δημιολογίας Λυμάτων (ΕΔΕΛ) 
του ΕΟΔΥ, παρατηρήθηκαν την 
εβδομάδα 19-25 Σεπτεμβρίου, 
σε σχέση με την εβδομάδα 12-
18 Σεπτεμβρίου. 

Πτωτικές τάσεις παρατηρή-
θηκαν σε τρείς από τις δώδεκα 
περιοχές και σταθεροποίηση 
σε δύο από τις δώδεκα περι-
οχές του ΕΔΕΛ.

Αυξητικές τάσεις στο μέ-
σο εβδομαδιαίο φορτίο των 
αστικών λυμάτων παρατηρή-
θηκαν στην Πάτρα (+398%), 
στον 'Αγιο Νικόλαο (+184%), 
στη Λάρισα (+49%), στο Βό-
λο (+46%) και στη Θεσσαλο-
νίκη(+34%), ενώ οριακή ήταν 
η αύξηση που παρατηρήθη-
κε στα Χανιά (+23%) και στα 
Ιωάννινα (+27%). Πτωτικές 
τάσεις, οι οποίες όμως ήταν 
οριακές, παρατηρήθηκαν στην 
Κέρκυρα (-26%), στην Αλε-
ξανδρούπολη (-22%) και στο 
Ηράκλειο (-11%). Σταθεροποι-
ητικές τάσεις στο μέσο εβδο-
μαδιαίο φορτίο των αστικών 
λυμάτων παρατηρήθηκαν στην 
Ξάνθη (-9%) και στην Αττική 
(-6%).

Κορονοϊός: 44.775 κρούσματα σε μία 
εβδομάδα, 79 διασωληνωμένοι και 97 θάνατοι

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ 
ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ, ΚΑΛΥΤΕΡΗ Η 
ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ   

Μείωση στο ιικό φορτίο στην 
Αλεξανδρούπολη, ωστόσο τα 
κρούσματα ήταν αυξανόμενα

Συνολικά 254 εγχώρια 
κρούσματα λοίμωξης από τον 
ιό του Δυτικού Νείλου έχουν 
διαγνωστεί στην Ελλάδα, εκ 
των οποίων τα 166 παρουσί-
ασαν εκδηλώσεις από το Κε-
ντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, 
εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα 
ή/και οξεία χαλαρή παράλυ-
ση) και 88 είχαν ήπιες εκδηλώ-
σεις (π.χ. εμπύρετο νόσημα)/
δεν είχε εκδηλώσεις από το 
ΚΝΣ, σύμφωνα με την εβδο-
μαδιαία επιδημιολογική έκθε-
ση του ΕΟΔΥ.

Κατά τη διάρκεια της τε-
λευταίας εβδομάδας, από την 
προηγούμενη εβδομαδιαία έκ-
θεση έως σήμερα διαγνώσθη-
καν/ δηλώθηκαν 19 νέα κρού-
σματα.

Έχουν καταγραφεί 22 θά-
νατοι σε ασθενείς με λοίμωξη 
από τον ιό και με εκδηλώσεις 
από το ΚΝΣ, ηλικίας άνω των 
61 ετών. Δύο επιπλέον θάνα-

τοι ασθενών με διαγνωσμένη 
λοίμωξη από τον ιό του Δυ-
τικού Νείλου αποδόθηκαν σε 
άλλα σοβαρά συνυπάρχοντα 
προβλήματα υγείας (δεν συ-
μπεριλαμβάνονται στον συνο-
λικό αριθμό θανόντων).

Τι πρέπει να γνωρίζουμε 
για τα συμπτώματα

Η λοίμωξη από τον ιό του 
Δυτικού Νείλου (West Nile 
virus, WNV) είναι νόσημα που 
μεταδίδεται κυρίως από τσί-
μπημα κουνουπιού και προ-
σβάλλει ζώα (άγρια πτηνά, 
άλογα) και τον άνθρωπο.

Ο κύριος τρόπος μετάδο-
σης είναι μέσω τσιμπήματος 
μολυσμένου κουνουπιού (συ-
νήθως το κοινό κουνούπι). Τα 
κουνούπια μολύνονται από άρ-
ρωστα πτηνά.

Σε πολύ μικρό αριθμό πε-
ριπτώσεων έχει αναφερθεί 
μετάδοση του ιού από μετα-

μόσχευση οργάνου, μετάγγι-
ση αίματος και σπάνια από τη 
μητέρα στο έμβρυο (συγγενής 
λοίμωξη).

Ο ιός δεν μεταδίδεται από 
άτομο σε άτομο. Δεν μεταδί-
δεται μέσω της συνήθους κοι-
νωνικής (π.χ. άγγιγμα, φιλί), 
σεξουαλικής ή άλλης επαφής.

Ποια είναι τα 
συμπτώματα της 
λοίμωξης

Το 80% των ατόμων που 
μολύνονται παραμένουν ασυ-
μπτωματικοί, το 20% εμφανί-
ζουν ήπια νόσο, ενώ λιγότεροι 
από 1 στα 100 ασθενείς (1%) 
εμφανίζουν σοβαρή κλινική 
νόσο που προσβάλλει το κε-
ντρικό νευρικό σύστημα.

Ασυμπτωματική λοίμωξη: 
Το 80% (4 στα 5) των ατό-
μων που μολύνονται δεν εκ-
δηλώνουν κανένα σύμπτωμα.

Ήπια νόσος

Υπολογίζεται ότι περίπου 
20% αυτών που μολύνονται 
με τον ιό αναπτύσσουν ήπια 
συμπτωματολογία, όπως:
•  πυρετό
•  πονοκέφαλο
•  αδυναμία
•  πόνους στους μυς και τις 

αρθρώσεις
•  εμέτους και μερικές φορές
•  δερματικά εξανθήματα 

(στον κορμό) και διόγκωση 
των λεμφαδένων

Τα συμπτώματα φεύγουν σε 
4-7 ημέρες χωρίς να αφήσουν 
κατάλοιπα.

Σοβαρή μορφή νόσου
Λιγότερα από 1 στα 100 

άτομα (κυρίως άτομα μεγα-
λύτερης ηλικίας) αναπτύσσουν 
τη σοβαρή μορφή της νόσου 
(εγκεφαλίτιδα/μηνιγγίτιδα). Τα 
συμπτώματα της σοβαρής νό-
σου περιλαμβάνουν:
•  πονοκέφαλο
•  υψηλό πυρετό
•  δυσκαμψία αυχένα
•  απάθεια
•  αποπροσανατολισμό
•  κώμα
•  τρόμο
•  σπασμούς
•  μυϊκή αδυναμία και παρά-

λυση.
Μετά το τσίμπημα του κου-

νουπιού μεσολαβούν συνήθως 
2-14 ημέρες (χρόνος επώα-
σης) μέχρι την εμφάνιση των 
συμπτωμάτων. Συνήθως διαρ-
κούν μερικές μέρες, αν και με-
ρικές φορές η διάρκεια είναι 
μεγαλύτερη. Τα συμπτώματα 
της σοβαρής μορφής της νό-
σου (εγκεφαλίτιδα/μηνιγγίτι-
δα) μπορεί να διαρκέσουν με-
ρικές εβδομάδες.
News247.gr

Ιός Δυτικού Νείλου: Στα 254 τα κρούσματα λοίμωξης στην Ελλάδα

Επιπλέον 19 νέα περιστατικά λοίμωξης 
από τον ιό Δυτικού Νείλου ανακοίνωσε ο 
ΕΟΔΥ, τα οποία καταγράφηκαν μέσα σε μία 
εβδομάδα.
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