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Ξεκινά το έργο ανάπλασης της 
κεντρικής πλατείας της Μάκρης

Τι παρεμβάσεις προγραμματίζονται. Προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε έξι  
μήνες. Ποιες πλατείες Κοινοτήτων παίρνουν σειρά για ανάπλαση 

� 9

Πεζοπορική διαδρομή 
στον Άβαντα για όλη 

την οικογένεια

Οργανώνεται  την Κυριακή 
02/10 από τον Δρομέα Θρά-

κης. Στην Κυριακάτικη Πεζοπο-
ρία συμμετέχει με τα μέλη του, ο 
«Σύλλογος προσωπικού και φί-
λων δημοκρίτειου πανεπιστήμι-

ου» «Γαληνός»
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Πλούσια cine 
εβδομάδα στα 

«Ηλύσια»

Το πρόγραμμα προβολών 
στον κινηματογράφο της 

Αλεξανδρούπολης
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Αλεξανδρούπολη: Ο κορωνοϊός 
επιστρέφει στα σχολεία και 

«χτυπά» κυρίως εκπαιδευτικούς

Αυξητικές τάσεις κρουσμάτων και στους μαθητές, από τους οποίους 
δεν τηρείται, πλέον, σχεδόν κανένα μέτρο προστασίας. 

Συστάσεις του ΕΟΔΥ. Σοκάρουν τα νούμερα της αποκαλυπτικής 
μελέτης Λύτρα – Τσιόδρα � 7

● Δια ζώσης ή με τηλε-
διάσκεψη; Στο στόχαστρο 
της αντιπολίτευσης και 
πάλι ο πρόεδρος Γιώρ-
γος Καϊσας 

● «Δεν θα ανεχθούμε 
άλλο την κατάσταση αυ-
τή» διαμηνύει η παράταξη 
Λαμπάκη

● Καταγγελία Μυτιλη-
νού για παρεμβάσεις της 
Gastrade στην περιοχή 
του Απαλού. Τη διερεύ-
νηση της υπόθεσης από 
την Αστυνομία ζητά η δη-
μοτική αρχή

● «Το ενδιαφέρον της 
δημοτικής αρχής για τα 
ενεργειακά είναι χαμη-
λό….» αναφέρει ο πρώην 
αντιδήμαρχος Ενέργειας 
του δήμου Αλεξανδρού-
πολης και μέλος της Επι-
τροπής Ενέργειας της 
ΚΕΔΕ 

Μαλτέζος: Θέσεις και προτάσεις Μαλτέζος: Θέσεις και προτάσεις 
για την δημογραφική κατάρρευση για την δημογραφική κατάρρευση 
του Έβρουτου Έβρου

Την Παρασκευή οι υπογραφές για το Την Παρασκευή οι υπογραφές για το 
έργο της παράκαμψης Προβατώνα  έργο της παράκαμψης Προβατώνα  

� 33Και επίσημα στο “τιμόνι” του 
Συνδέσμου Βιομηχανιών 

Ελλάδος η Λουκία Σαράντη

Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος 
του Δ.Σ. της βιομηχανίας ξύλου AKRITAS 
αναλαμβάνει τη συγκεκριμένη θέση για τα 

επόμενα 3 χρόνια 

� 6

� 10 10

Συνεχίζεται το «σήριαλ» 
με τις συνεδριάσεις του 
Δημοτικού Συμβουλίου 
Αλεξανδρούπολης � 4,5
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Ε. Λασκαράκης και ΣΙΑ Ε.Ε.
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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.
Λαμβάνει χώρα η Ναυμαχία της Σα-
λαμίνας, κατά μία εκδοχή. Ο Αθηναϊ-
κός στόλος υπό τον Θεμιστοκλή συ-
ντρίβει το Περσικό Στόλο του Ξέρξη.

1829
Ιδρύεται η Μητροπολιτική Αστυνο-
μία του Λονδίνου, γνωστή ως Σκότ-
λαντ Γιαρντ.

1941
30.000 Εβραίοι της Σοβιετικής Ένω-
σης και άλλοι ανεπιθύμητοι εκτελού-
νται στο φαράγγι Μπάμπι Γιαρ του 
Κιέβου, με διαταγή του Χίμλερ. Ο 
Ντμίτρι Σοστακόβιτς θα τους αφιε-
ρώσει το πρώτο μέρος της Συμφω-
νίας αρ. 13, γνωστής και ως Μπά-
μπι Γιαρ.

1943
Εκτελούνται ομαδικώς από Τσάμη-
δες οι 49 πρόκριτοι της Παραμυ-
θιάς, αφού προηγουμένως διατά-
χθηκαν να σκάψουν μόνοι τους τον 
τάφο τους.

1964
Κυκλοφορεί το κόμικ Μαφάλντα 
από τον αργεντίνο καρτουνίστα Κί-
νο.

1979
Οι Police ανεβαίνουν στο Νο1 
του αγγλικού πίνακα επιτυχιών με 
το τραγούδι του «Message In A 
Bottle». Είναι η πρώτη μεγάλη επι-
τυχία του συγκροτήματος.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1912
Μικελάντζελο Αντονιόνι, ιταλός 
σκηνοθέτης του κινηματογράφου. 
(«Blow-up») (Θαν. 30/7/2007)

1960
Ιεροκλής Μιχαηλίδης, έλληνας ηθο-
ποιός, ένας εκ των «Άγαμων Θυ-
τών».

ΘΑΝΑΤΟΙ
1902
Εμίλ Ζολά, ο σημαντικότερος συγ-
γραφέας της γαλλικής νατουρα-
λιστικής σχολής κι ένας από τους 
μεγαλύτερους κριτικούς τέχνης. 
Συντάκτης του «Κατηγορώ». (Γεν. 
2/4/1840)

1913
Ρούντολφ Ντίζελ, γερμανός μηχα-
νικός, εφευρέτης της μηχανής εσω-
τερικής καύσης που πήρε το όνομά 
του. (Γεν. 18/3/1858)

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα Ο καιρός σήμερα

3-4

19...25

20...27

Ανατολή - 07:10
Δύση - 19:02

19...27

Μηνύματα αλληλεγγύης και βοήθειας 

προς τη Σαμοθράκη από παντού

29
ΣΕΠ
2017

3-42-3

18...29

Στη Σαμοθράκη βρίσκεται κλιμάκιο του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης με επικεφαλής τον Δήμαρχο 
και πρόεδρο της ΠΕΔ Βαγγέλη Λαμπάκη τρεις 
μέρες μετά την πρωτόγνωρη για τη Σαμοθράκη 
θεομηνία που άφησε πίσω της σωρεία σοβαρών 
προβλημάτων σε βασικές υποδομές του νησιού 
του Έβρου. «Οι αναφορές από παντού είναι ότι το 
νησί έχει διαλυθεί εντελώς» δηλώνει, ο Θανάσης 
Βίτσας, δύο μέρες μετά την, χωρίς προηγούμενο, 
καταστροφή που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά 
φαινόμενα που έπληξαν το νησί. Ειδική μνεία κά-
νει το ΑΠΕ-ΜΠΕ στο τηλεφώνημα που δέχτηκε 
ο Δήμαρχος από τον Πρόεδρο της Δημοκρατί-
ας Προκόπη Παυλόπουλο, «για συμπαράσταση 
και βοήθεια οπουδήποτε θελήσουμε», αλλά και 
στην περιφερειάρχη Αττικής Ρένα Δούρου, που 
σε επικοινωνία της με τον υπουργό Υποδομών και 
Μεταφορών Χρήστο Σπίρτζη έθεσε στη διάθεση 
των δοκιμαζόμενων κατοίκων του νησιού και των 
προσπαθειών για την ταχύτερη αποκατάσταση
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Κάτω από το ιστορικό πείραμα της πρόσκρουσης διαστημικού σκάφους της NASA στον αστεροειδή «Δί-
μορφο» και την μοναδική επιτυχία του Πανεπιστημίου «Τζον Χόπκινς - Johns Hopkins» υπάρχει και ελληνική 
υπογραφή, αυτή του καθηγητή διαστημικής Σταμάτη Κριμιζή.
«Είναι η πρώτη φορά που η ανθρωπότητα προσπαθεί να αλλάξει την τροχιά ενός ουράνιου σώ-
ματος… Ο μικρός αστεροειδής στον οποίο έγινε η δοκιμή, δεν αποτελούσε κανέναν κίνδυνο για 
τη Γη, αλλά υπάρχουν περίπου 30.000 αστεροειδείς που έρχονται κοντά στον πλανήτη μας και 
ανά πάσα στιγμή υπάρχει η δυνατότητα κάποιος να μας χτυπήσει», υπογράμμισε ο κ. Κριμιζής, 
μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Νομίζω ότι οι Ηνωμένες 
Πολιτείες, όπως και άλλες 
χώρες, έχουν μια περίπλο-
κη σχέση με την Τουρκία 
και σε αυτή την περίπτωση 
η Αλεξανδρούπολη αίρει ένα 
στρατηγικό εμπόδιο για τα 
εθνικά μας συμφέροντα και 
εκείνα του ΝΑΤΟ. 

Τ. ΒΟΤΕΛ
Τ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΑ

Είπαν

(προς τον ΓΓ του ΝΑΤΟ) Ο 
ελληνικός λαός δεν έχει δει 
έμπρακτη αλληλεγγύη ούτε 
πρωτοβουλίες, που θα απα-
ντούσαν στην κλιμακούμενη 
τουρκική προκλητικότητα εις 
βάρος της Ελλάδας… Οι δηλώ-
σεις σας ηχούν στα αυτιά του 
ελληνικού λαού ως δηλώσεις 
Πόντιου Πιλάτου..  

N. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΣΟΚ
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Μικρογνωμικά

Την Παρασκευή 30/9 θα 
υπογραφεί η σύμβαση μετα-
ξύ Εγνατίας Οδού Α.Ε. και της 
αναδόχου εταιρείας ΑΚΤΩΡ για 
την κατασκευή του έργου “Ερ-
γασίες ολοκλήρωσης παρά-
καμψης Προβατώνα”. Η εκδή-
λωση θα πραγματοποιηθεί στις 
12 το μεσημέρι, στο ξενοδοχείο 
Alexander Beach.

Να σημειωθεί πως με το συ-
γκεκριμένο έργο, θα κλείσει και 
η τελευταία «εκκρεμότητα» στο 
μεγάλο έργο του Κάθετου Άξονα ‘80’, 
δηλαδή του Άξονα «Αρδάνιο- Ορμένιο». 
Αντικείμενο του έργου που είχε αρχικό 
προϋπολογισμό 9 εκατ. ευρώ προ ΦΠΑ, 
αποτελεί η ολοκλήρωση της κατασκευής 
της οδικής παράκαμψης του οικισμού Προ-
βατώνα, μήκους 3,93 χλμ, η κατασκευή 
του Α/Κ Προβατώνα και η ολοκλήρωση 
της κατασκευής του παράπλευρου οδι-
κού δικτύου εκατέρωθεν του άξονα και 
τις αποκαταστάσεις του δικτύου τοπικών 
οδών. Η νέα χάραξη της αρτηρίας στη θέ-
ση του οικισμού Προβατώνα αποτελεί πα-
ραλλαγή της υφιστάμενης, η οποία διέρ-

χεται μέσα από τον οικισμό. Η νέα χάραξη 
παρακάμπτει τον οικισμό από τα ανατολικά 
και η επικοινωνία μεταξύ αυτής και του οι-
κισμού γίνεται από τον αντίστοιχο Ανισό-
πεδο Κόμβο. Η κατασκευάστρια εταιρεία 
θα πρέπει να παραδώσει το έργο εντός 16 
μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Η Παράκαμψη Προβατώνα συγχρημα-
τοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων ως υποέργο στη Φάση Β’ του 
Τμήματος Αρδάνιο – Ορμένιο, ενταγμένης 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περι-
φέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θρά-
κης 2014-2020.

Την Παρασκευή οι υπογραφές για το 
έργο της παράκαμψης Προβατώνα

ΔΠΘ: Υποψήφιος πρύτανης ο 
αντιπρύτανης Φώτης Μάρης

Οξύμωρο, τουλάχιστον
Το να ζητούν κάποιοι δημοτικοί σύμ-

βουλοι στην Αλεξανδρούπολη να γίνονται 
συνεδριάσεις δια ζώσης και με τηλεδιά-
σκεψη, στο όνομα της δημοκρατίας και 
των συμφερόντων των δημοτών, και λίγο 
αργότερα να επιδιώκουν να περάσει ένα 
θέμα «ομόφωνα», δίχως καθόλου συζή-
τηση, προκειμένου να αποχωρήσουν, είναι 
το λιγότερο οξύμωρο. Μπορεί ορισμένοι 
να ακούν λέξεις όπως «LNG», «Κοπελού-

ζος» και «Gastrade» και να πετάνε τα 
μάτια τους καρδούλες, υπάρχουν όμως 
και άλλοι που προβληματίζονται, αγωνι-
ούν και έχουν ερωτήματα για τη συγκε-
κριμένη επένδυση. Αυτούς, εκείνοι που 
τα έχουν όλα λυμένα και απαντημένα, 
όφειλαν να τους σεβαστούν προχθές και 
όχι να κάνουν εξυπνακίστικες παρατηρή-
σεις, εκφράζοντας, σε κάποιες περιπτώ-
σεις ακόμη και την δυσαρέσκειά τους για 
την «καθυστέρηση». Αν δεν μπορούν να 

Επίσημα ανακοίνωσε την υποψηφι-
ότητά του για την πρυτανεία του Δη-
μοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ο 
νυν αντιπρύτανης Οικονομικών, Προ-
γραμματισμού και Ανάπτυξης Φώτης 
Μάρης. Όπως αναφέρει η εφημερίδα 
«Χρόνος», με σύνθημα «συνεχίζουμε 
όλοι μαζί, αλλάζουμε το ΔΠΘ» ο καθη-
γητής εξηγεί τους λόγους που διεκδικεί 
το ανώτατο αξίωμα του Πανεπιστημίου 
και μεταφέρει το μήνυμα πως αγωνίζε-
ται για ένα ΔΠΘ «της διαφάνειας, της 
ισότητας ευκαιρίας, της αξιοκρατίας και 
της αποτελεσματικότητας».

Υπενθυμίζουμε πως έγινε γνωστή η 
πρόθεση διεκδίκησης της πρυτανείας 
από τον καθηγητή Νομικής Άλκη Δερ-
βιτσιώτη ενώ όπως όλα δείχνουν ο νυν 
πρύτανης Αλέξανδρος Πολυχρονίδης 

δεν θα συμμετάσχει στη διαδικασία 
στηρίζοντας αθόρυβα την υποψηφι-
ότητα Μάρη.

σεβαστούν τους συναδέλφους τους, ας 
σεβαστούν τουλάχιστον τους πολίτες που 
τους επέλεξαν για να είναι σε αυτές τις 
θέσεις. Αυτή, άλλωστε, είναι η πεμπτου-
σία της δημοκρατίας… 

Κ.Η. 

Τουλάχιστον, υπάρχει πετρέλαιο…
Ενόψει του χειμώνα, στην πλειονότητα 

των σχολείων, υπάρχει σημαντικό απόθε-
μα πετρελαίου θέρμανσης, όπως μας ενη-
μέρωσε η πρόεδρος των εκπαιδευτικών 
πρωτοβάθμιας του Δήμου Αλεξανδρού-
πολης Ζωή Κάλτσου. Η πλειοψηφία των 
διευθυντών των σχολικών μονάδων, πριν 
… πεινάσουν μαγειρεύουν, κι έτσι, λίγο 
πριν το τέλος της προηγούμενης σχολικής 
χρονιάς φρόντισαν να «φουλάρουν» τις 
δεξαμενές. Τώρα, για το τι θα γίνει στην 

πορεία του χειμώνα, με όλα αυτά που 
ζούμε… Θα το δείξει ο χρόνος

Κ.Η. 
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της Κικής Ηπειρώτου
Στην καταγγελία ότι η εται-

ρεία κατασκευής του υποθα-
λάσσιου αγωγού μεταφοράς 
υγροποιημένου φυσικού αε-
ρίου έχει ήδη προβεί σε σει-
ρά παρεμβάσεων στην περιοχή 
του Απαλού, δίχως να υπάρχει 
σχετική ενημέρωση του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης, προχώρησε 
(για δεύτερη φορά) ο επικεφα-
λής της παράταξης «Αδέσμευ-
τη Νέα Αυτοδιοίκηση» Βαγγέ-
λης Μυτιληνός. 

Στο θέμα είχε αναφερθεί 
ο κ. Μυτιληνός και στις αρ-
χές Ιουνίου, κατά τη διάρκεια 
συζήτησης στο δημοτικό συμ-
βούλιο του θέματος που εί-
χε προκύψει με 47 ιδιοκτήτες 
εκτάσεων στη συγκεκριμένη 
περιοχή, οι οποίοι κατήγγειλαν, 
μέσω του δικηγόρου τους, τον 
Όμιλο Κοπελούζου για αποζη-
μιώσεις-ψίχουλα . Όπως είχε 
αναφέρει, από τότε ακόμη, είχε 
εντοπίσει συνεργεία σε εκτά-
σεις του δήμου, για ερευνητι-

κές εργασίες, διερωτώμενος 
αν η εταιρεία έχει λάβει σχετι-
κή αδειοδότηση από τον Δήμο. 

Στο θέμα επανήλθε ο κ. Μυ-
τιληνός, με αφορμή το αίτημα 
της Gastrade για παραχώρηση 
έκτασης 29 στρεμμάτων, στην 
περιοχή του Απαλού, προκει-
μένου να χρησιμοποιηθεί ως 
εργοταξιακός χώρος για την 
κατασκευή του αγωγού LNG. 
Η παραχώρηση θα γίνει ως 
31/12/2023 και τα ετήσια 
έσοδα του Δήμου από την εκ-
μίσθωση της έκτασης θα ανέρ-
χονται σε περίπου 470 ευρώ. 

Όπως σημείωσε, «δεν εί-
ναι σωστό αυτό που κάνου-
με σήμερα εδώ, αγαπητοί συ-
νάδελφοι. Η ομάδα εκεί, μια 
περιοχή που ήταν κυνηγότο-
πος, που ήταν μέσα στο πρά-
σινο, ήδη έχουν σκάψει μία 
ακτίνα σε βάθος 2 μέτρα και 
σε φάρδος τουλάχιστον 5 μέ-
τρα. Κι ενώ δουλεύουν εμείς 
καλούμαστε να δώσουμε την 
έγκριση για να δοθεί εργοτά-
ξιο. Κύριε Δήμαρχε, μας δου-
λεύετε όλοι μαζί; Οι άνθρωποι 
έχουν ήδη εγκατασταθεί, κά-
νουν δουλειές, κι εμείς τώρα 
ερχόμαστε και μας ζητάτε την 

ψήφο μας, ενώ οι άνθρωποι 
δουλεύουν; Έχει γίνει μία τε-
ράστια καταπάτηση, μπορεί να 
βγει σε καλό, αλλά δεν μπο-
ρώ να καταλάβω πώς είναι 
δυνατόν να δουλεύουν δύο 
εβδομάδες τουλάχιστον, μη-
χανήματα, τσάπες, φορτηγά, 
ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. 
Δεν έχω δει, είμαι όλη μέρα 
εκεί, ούτε ένα αυτοκίνητο του 
Δήμου, ένα μηχανικό να έρθει 
να δει τι γίνεται. Δεν πρέπει να 
γνωρίζουμε μέσα στην αυλή  
μας τι κάνει ο κάθε επενδυτής 
που έρχεται; Πόσα μέτρα θα 
σκάψει και τι θα κάνει. Μιλάει 
για εργοτάξιο, δεν μας είπατε 
ότι σκάβουν το χώμα κι έχουν 
ξηλώσει όλα τα δέντρα από 
εκεί μέσα… Προσωπικά, θα το 
καταψηφίσω γιατί δεν μ’ αρέ-
σει να με φέρνουν προ τετελε-
σμένων γεγονότων».

Απαντώντας, ο Δήμαρχος 
Γιάννης Ζαμπούκης σημείωσε 
πως όσα αναφέρθηκαν από 
τον κ. Μυτιληνό τα εκλαμβάνει 
ως καταγγελία, την οποία, το 
πρωί της επόμενης ημέρας θα 
διαβίβαζε στο αστυνομικό τμή-
μα, προκειμένου να διασταυ-
ρώσει αν όσα καταγγέλθηκαν 

είναι βάσιμα ή όχι.
«Σήμερα έχουμε τη σύμβα-

ση μίσθωσης της έκτασης. Ζή-
τησαν το συγκεκριμένο χώρο 
και τον δίνουμε με συγκεκρι-
μένο αντάλλαγμα. Όταν λήξει 
η μίσθωση, αν δεν παραταθεί, 
θα μας επιστραφεί στην κατά-
σταση που ήταν πριν… Μιλάμε 
για χώρο εργοταξίου, με περί-
φραξη, μέτρα ασφαλείας και 
ακριβά μηχανήματα της εται-
ρείας μέσα. Όλα τα υπόλοι-
πα, δεν έχουν καμία σχέση με 
τη σημερινή μας απόφαση, η 
εξουσιοδότηση προς το πρό-
σωπό μου αφορά την ευθύνη 
μου στην υπογραφή του μι-
σθωτηρίου για λογαριασμό 
του Δήμου. Αν όσα είπατε εί-
ναι προπαρασκευαστικές ενέρ-
γειες της εταιρείας, ή εργασίες 
που κάνει για να έχει ασφαλή 
συμπεράσματα για κάτι άλ-
λο, καμία σχέση δεν έχει με 
τα καταγγελλόμενα. Κανενός 
ξέφραγο αμπέλι δεν είναι κα-
μία περιοχή κι εύχομαι να μην 
επαληθευτείτε»

Ο κ. Μυτιληνός σημείωσε 
πως δεν είναι ο ίδιος αρμόδι-
ος για να ελέγξει αν η εταιρεία 
έχει άδεια για τις συγκεκριμέ-

νες εργασίες που είναι εδώ και 
20 μέρες σε εξέλιξη, όπως εί-
πε, αρμόδιος είναι ο Δήμαρχος. 

«Εσείς φέρνετε θέμα για 
εργοτάξιο κι εγώ βλέπω ότι 
εδώ και 20 μέρες έχουν σκά-
ψει τάφρο, κάθετα προς τη σι-
δηροδρομική γραμμή, με τερά-
στιο βάθος και φάρδος. Βγάζει 
μάτια, έχουν φάει όλη την πε-
ριοχή. Είναι τόσο παράλογο 
αυτό που ζητάμε, να πάει κά-
ποιος από την αρμόδια υπηρε-
σία να δει τι συμβαίνει;» 

Ο δημοτικός σύμβουλος 
Γιώργος Κουκουράβας σημεί-
ωσε πως όταν ζητάει μια εται-
ρεία εργοταξιακό χώρο, δεν 
σημαίνει ότι δεν μπορεί να αρ-
χίσει εργασίες νωρίτερα. «Ζη-
τά χώρο που θα στεγάσει τον 
εξοπλισμό της, η άδεια εργα-
σιών είναι διαφορετικό θέμα». 

Να σημειωθεί ότι ο δημο-
τικός σύμβουλος της «Λαϊκής 
Συσπείρωσης» Χρήστος Βαρ-
σαμάκης ρώτησε επανειλημμέ-
να αν η έκταση στην οποία που 
θέλει να παρέμβει η Gastrade 
περιλαμβάνεται στη συνθήκη 
Ραμσάρ ως προστατεύομενη 
περιοχή, χωρίς να λάβει απά-
ντηση. 

Καταγγελία Μυτιληνού για παρεμβάσεις 
της Gastrade στην περιοχή του Απαλού

ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΗΜΕΡΟΣ Ο ΔΗΜΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΣΕΙΡΑ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ 
ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΜΕΡΕΣ ΣΤΟ 
ΣΗΜΕΙΟ, ΔΙΕΡΩΤΗΘΗΚΕ Ο 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ 
ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ  

Τη διερεύνηση της υπόθεσης από την 
Αστυνομία ζητά η δημοτική αρχή

Σε νέα καταγγελία για παρεμβάσεις της Gastrade στην 
περιοχή του Απαλού προχώρησε ο επικεφαλής της παράταξης 
«Αδέσμευτη Νέα Αυτοδιοίκηση» Βαγγέλης Μυτιληνός. 

Ο Δήμαρχος κ. Ζαμπούκης σημείωσε πως όσα αναφέρθηκαν από τον 
κ. Μυτιληνό τα εκλαμβάνει ως καταγγελία, την οποία, το πρωί της 
επόμενης ημέρας θα διαβίβαζε στο αστυνομικό τμήμα

«Χαμηλό ενδιαφέρον για τα ενερ-
γειακά», καταλόγισε στη νυν δημο-
τική αρχή ο πρώην αντιδήμαρχος 
Ενέργειας του δήμου Αλεξανδρού-
πολης και μέλος της Επιτροπής 
Ενέργειας της ΚΕΔΕ, Γιάννης Φα-
λέκας, μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστι-
άδας. «Από πρότυπος δήμος που 
ήμασταν μέχρι το 2019, σήμερα το 
ενδιαφέρον του δήμου φαίνεται μι-
κρό στα θέματα της ενέργειας», ανέ-
φερε στις δηλώσεις του ο κ. Φαλέ-
κας, υπογραμμίζοντας ότι μεταξύ 

2013 και 2019 είχαν προγραμματι-
στεί πάνω από 40 έργα ενεργειακού 
οφέλους , εκ των οποίων ολοκλη-
ρώθηκαν τα 16, βρίσκονταν σε εξέ-
λιξη 11 και είχαν προετοιμαστεί άλ-
λα 16. «Μόνο από τα 16 έργα που 
ολοκληρώθηκαν, πετύχαμε τεράστια 
εξοικονόμηση ενέργειας, ελαφρύ-
νοντας τα ταμεία του Δήμου», υπο-
στήριξε ο ίδιος, και πρόσθεσε πως 
οι πρωτοβουλίες που είχε αναλάβει 
εκείνη την περίοδο ο δήμος ήταν 
στο πλαίσιο της προετοιμασίας του 

για το διαφαινόμενο «ενεργειακό 
τσουνάμι», όπως είπε. Στο πλαίσιο 
αυτό, ενδεικτικά ανέφερε την υλο-
ποίηση του έργου αντικατάστασης 
του δημοτικού φωτισμού, την κα-
τασκευή της νέας γεωθερμικής γε-
ώτρησης Αετοχωρίου, την εγκατά-
σταση φωτοβολταϊκών συστημάτων 
σε σχολικές μονάδες και δημοτικές 
υπηρεσίες, καθώς και την εξασφά-
λιση άδειας διανομής θερμότητας 
προς τον δήμο, από το γεωθερμικό 
πεδίο χαμηλής ενθαλπίας Άνθειας-
Αρίστηνου. «Σε αντίθεση με μας, η 
σημερινή δημοτική αρχή αδιαφορεί 
για τα ενεργειακά ζητήματα», επα-
νέλαβε καταλήγοντας ο κ. Φαλέκας. 

Φαλέκας: «Το ενδιαφέρον της δημοτικής αρχής 
για τα ενεργειακά είναι χαμηλό….»

Κριτική ασκεί ο πρώην αντιδήμαρχος Ενέργειας του 
δήμου Αλεξανδρούπολης και μέλος της Επιτροπής 
Ενέργειας της ΚΕΔΕ
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της Κικής Ηπειρώτου
Και στη συνεδρίαση της Τρίτης συ-

νεχίστηκε το «σήριαλ» με τον συν-
δυασμένο τρόπο διεξαγωγής των 
δημοτικών συμβουλίων, τον οποίο 
ζητά επίμονα η αντιπολίτευση. Το τε-
λευταίο διάστημα, μετά από κάποιες 
αποτυχημένες προσπάθειες συνεδρι-
άσεων λόγω έλλειψης απαρτίας, ο 
πρόεδρος του οργάνου Γιώργος Κα-
ϊσας συγκαλεί έκτακτα συμβούλια με 
θέματα που είναι πιεστικά λόγω χρό-
νου και παρά το αίτημα της αντιπολί-
τευσης, μόνο δια ζώσης.

Στη συνεδρίαση της Τρίτης, η πα-
ράταξη «Πόλη και Πολίτες» κατέθε-
σε έγγραφο ζητώντας για ακόμη μία 
φορά να γίνονται οι συνεδριάσεις 
και με τηλεδιάσκεψη, προειδοποι-
ώντας ότι «δεν θα ανεχθούμε άλλο 
την κατάσταση αυτή… Αποκλειστικά 
υπαίτια για όσα συμβαίνουν είναι οι 
κκ Ζαμπούκης και Καϊσας, χωρίς να 
μπορούν να δικαιολογήσουν την κα-
τάργηση της τηλεδιάσκεψης. Ζητάμε 
να  ευθυγραμμιστούν με το περί δι-
καίου αίσθημα για το καλό των δη-
μοτών, υποβάλλοντας αίτημα επανα-
φοράς του τρόπου τηλεδιάσκεψης και 
να τεθεί σε ψηφοφορία όπως ορίζει 
ο νόμος»

Σύμφωνα με τον επικεφαλής Βαγ-

γέλη Λαμπάκη, η τροποποίηση του 
άρθρου 41 του Νόμου ορίζει ότι οι 
σύμβουλοι επικεφαλής δημοτικής πα-
ράταξης έχουν το δικαίωμα 2 μέρες 
προ της δημόσιας πρόσκλησης να 
προτείνουν τη συμπλήρωση της ημε-
ρήσιας διάταξης με επείγοντα θέμα-
τα. Αν ο πρόεδρος δεν εγκρίνει την 
ένταξη των θεμάτων, τότε το δημοτι-
κό συμβούλιο, με απόφαση που λαμ-
βάνεται από την πλειοψηφία μπορεί 
να λάβει απόφαση για συζήτηση και 
λήψης απόφασης είτε να αναβάλει 
τη συζήτηση για ειδική συνεδρίαση. 

«Το έγγραφο που καταθέσαμε 
αποτελεί αιτούμενο θέμα προκειμέ-
νου, στο επόμενο ΔΣ να τεθεί και να 
αποφασίσουμε αν θα γίνονται όπως 
πριν, με μεικτό τρόπο», τόνισε ο κ. 
Λαμπάκης.

Από την πλευρά του, ο κ. Καϊσας, 
επισήμανε προς τον κ. Λαμπάκη ότι 
στην ουσία, αυτό που ζητά, είναι να 
μπουν σε ψηφοφορία οι αρμοδιό-
τητες του προέδρου του δημοτικού 
συμβουλίου, κάτι που αντέκρουσε ο 
επικεφαλής της μείζονος αντιπολί-
τευσης. «Τον τόπο, χρόνο και τρόπο 
των συνεδριάσεων τον ορίζει ο πρό-
εδρος… Δεν δικαιούται το συμβούλιο 
να αποφασίσει», επισήμανε ο κ. Καϊ-
σας, προκαλώντας αντιδράσεις. 

Η δημοτική σύμβουλος της «Λαϊ-
κής Συσπείρωσης» Νίκη Δραμανίδου, 
διαπίστωσε πως υπάρχει μεγάλο πρό-
βλημα στη λειτουργία του δημοτικού 
συμβουλίου, και πως από την πλευ-
ρά του προέδρου δεν υπάρχει καμία 
διάθεση συνεννόησης, ώστε να ομα-
λοποιηθεί η κατάσταση. «Δείξτε καλή 
διάθεση, προγραμματίστε συμβούλια 
Δευτέρα και Τετάρτη, και δώστε τη 
δυνατότητα και της τηλεδιάσκεψης. 
Βοηθήστε να λειτουργήσει το δημο-

τικό συμβούλιο».
«Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τις αρ-

μοδιότητες του προέδρου και τη δυ-
νατότητα που του δίνει ο νόμος για 
να αποφασίζει ο ίδιος», σημείωσε ο 
κ. Καϊσας, «έβαλα συμβούλια Τετάρτη 
και δεν είχαμε απαρτία… Τον προσφο-
ρότερο τρόπο για τις συνεδριάσεις 
τον αποφασίζει ο πρόεδρος».

 «Φανατικός υποστηρικτής των δια 
ζώσης συνεδριάσεων» δήλωσε ο δη-
μοτικός σύμβουλος Νίκος Γκότσης, 

προτρέποντας ωστόσο τον πρόεδρο 
να δώσει τη δυνατότητα σε συμβού-
λους που δεν μπορούν για κάποιους 
λόγους να έρθουν στο δημαρχείο να 
συμμετέχουν στις συνεδριάσεις. «Θα 
φανεί αν κάποιοι εσκεμμένα θα συμ-
μετέχουν μόνο με τηλεδιάσκεψη… Αν 
δεν μπορεί υπάλληλός μας να υπο-
στηρίξει τις τηλεδιάσκεψης, ας πλη-
ρώσουμε μία εταιρεία».

Η συζήτηση έκλεισε με την ατάκα 
«θα το δούμε» του προέδρου…

Συνεχίζεται το «σήριαλ» με τις συνεδριάσεις 
του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ Η ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ; ΣΤΟ 
ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΑΛΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΪΣΑΣ              

«Δεν θα ανεχθούμε άλλο την κατάσταση αυτή» 
διαμηνύει η παράταξη Λαμπάκη

Νέα έντονη συζήτηση για τον τρόπο συνεδρίασης των Δημοτικών Συμβουλίων. 
Στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης βρέθηκε πάλι ο πρόεδρος κ. Καίσας

Πράσινο φως για 17.942 
μόνιμες προσλήψεις στο Δη-
μόσιο, το 2023, άναψε  το 
Υπουργικό Συμβούλιο και στη 
συνέχεια ο υπουργός Εσωτε-
ρικών Μάκης Βορίδης έδω-
σε λεπτομέρειες για το θέμα. 
Συγκεκριμένα, από αυτές, οι 
15.641 προσλήψεις εμπίπτουν 
στον κανόνα 1:1 (μία πρόσλη-
ψη για κάθε μία αποχώρηση), 
εκ των οποίων οι 3.155 για 
το υπουργείο Εθνικής Άμυ-
νας (περιλαμβάνονται 1.700 
ΕΠΟΠ), 2.265 στους δήμους 
(οι 1.000 στη δημοτική αστυ-
νομία), 1.357 στο υπουργείο 
Υγείας και 1.230 στο υπουρ-
γείο Δικαιοσύνης. Για το 2022 
είχαν εγκριθεί 23.818 θέσεις, 
το 2021 12.600 και το 2020 
6.075.

Από τις θέσεις που δεν εμπί-
πτουν στον ανωτέρω κανόνα 
(συνολικά 2.301), οι 1.367 εί-
ναι για τις ανταποδοτικές υπη-
ρεσίες των ΟΤΑ.

Εγκρίθηκαν επίσης 22.344 
θέσεις ΙΔΟΧ (ιδιωτικού δικαί-
ου ορισμένου χρόνου), αριθμός 
που είναι μειωμένος κατά 12% 
σε σχέση με πέρυσι, (με βάση 
σχετική νομοθετική δέσμευ-
ση), καθώς και 2.658 θέσεις 
εποχικού προσωπικού. Από το 
προσωπικό ΙΔΟΧ η μερίδα του 
λέοντος (7.259 θέσεις) προορί-
ζονται για το υπουργείο Εσω-
τερικών για καθαρίστριες.

Να σημειωθεί ότι ο αριθ-
μός των εκκρεμών προσλήψε-
ων προηγούμενων ετών φτά-
νει τις 33.602, γεγονός που 
αποδίδεται στις χρονοβόρες 
διαδικασίες των σχετικών δι-
αδικασιών. Το φαινόμενο αυ-
τό, σύμφωνα με τον κ. Βορίδη 
θα εξαλειφθεί χάρη στον με-
γάλο γραπτό διαγωνισμό του 
ΑΣΕΠ, ο οποίος, σύμφωνα με 
τον ίδιο, θα υλοποιηθεί τελικά 
τον Μάρτιο του 2023 αντί για 
φέτος, προκειμένου σε αυτόν 
να συμπεριληφθούν όχι μόνο 

οι μη υλοποιηθείσες προσλή-
ψεις των εκπαιδευτικών κατη-
γοριών ΠΕ και ΤΕ του 2022, 
αλλά και του 2023.

Όπως εξήγησε, από τον δι-
αγωνισμό θα δημιουργηθεί 
μια «δεξαμενή» επιτυχόντων, 

από την οποία οι φορείς θα 
αντλούν το προσωπικό που 
αιτούνται αμέσως μετά την 
έγκριση της σχετικής προκή-
ρυξης, χωρίς να απαιτείται η 
σημερινή διαδικασία. Τα αποτε-
λέσματα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-

ΜΠΕ, αναμένεται να εκδοθούν 
σε ένα δίμηνο και οι επιτυχό-
ντες θα πιάσουν δουλειά περί 
τον Σεπτέμβριο με Οκτώβριο 
του ιδίου έτους. «Για πρώτη 
φορά στα χρονικά της λειτουρ-
γίας του Δημοσίου οι επιτυχό-

ντες θα βρίσκονται στις θέσεις 
τους την ίδια χρονιά που εγκρί-
θηκαν οι προσλήψεις από το 
υπουργικό συμβούλιο», τόνισε 
ο υπουργός.

Με πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ σχεδόν 
μία στις δύο θέσεις

Σχεδόν η μία στις δύο θέ-
σεις των εγκεκριμένων μόνι-
μων προσλήψεων του επόμε-
νου έτους απαιτούν πτυχίο ΑΕΙ 
ή ΤΕΙ. Ειδικότερα, οι 5.495 θέ-
σεις (31% του συνόλου) είναι 
κατηγορίας ΠΕ (πανεπιστημια-
κή εκπαίδευση), οι 2.888 (16%) 
κατηγορίας ΤΕ (τεχνολογική 
εκπαίδευση), οι 4.881 (27%) 
κατηγορίας ΔΕ (δευτεροβάθ-
μια εκπαίδευση), 735 (4%) κα-
τηγορίας ΥΕ (υποχρεωτική εκ-
παίδευση), ενώ οι υπόλοιπες 
θέσεις είναι για ειδικές κατη-
γορίες. Οι περισσότερες θέσεις 
ΔΕ προορίζονται για τις πα-
ραγωγικές σχολές (στρατιωτι-
κές, αστυνομικές, πυροσβεστι-
κής, λιμενικού), οι σπουδαστές 
των οποίων με την αποφοίτησή 
τους θα ενταχθούν στην κατη-
γορία ΠΕ.
Airetos.gr

Στις 17.942 θα φθάσουν 
οι μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο το 2023 

Μέσα στην άνοιξη θα γίνει ο μεγάλος 
γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ
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Την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου, 
πραγματοποιήθηκε η πρώτη συ-
νεδρίαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Συνδέσμου Βιομη-
χανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), μετά τις 
εκλογές της τελευταίας Γενικής 
Συνέλευσης της 23ης Σεπτεμ-
βρίου 2022 και εξέλεξε τη Δι-
οικητική Επιτροπή του ΣΒΕ για 
την επόμενη τριετία ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λουκία Σαράντη
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΕΚΤΕ-
ΛΕΣΤΙΚΟΣ : Γιάννης Σταύρου
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : 
Βασίλειος Καφάτος
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : 
Αθανάσιος Τζιρίτης
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : 
Ανδρέας Δημητρίου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΟΠΤΡΙΑ : 
Αικατερίνη Νένδου
ΕΦΟΡΟΣ : 
Κωνσταντίνος Κουκούντζος
ΜΕΛΟΣ Δ.Ε. :
 Αθανάσιος Λιάγκος
ΜΕΛΟΣ Δ.Ε. : 
Μαρία Χατζάκου

Ποια είναι η νέα 
πρόεδρος Σαράντη 
Λουκία, του Αθανασίου

Η Λουκία Σαράντη είναι Πρό-
εδρος και Διευθύνουσα Σύμ-
βουλος του Δ.Σ. της βιομηχανίας 
ξύλου AKRITAS, η οποία απα-
σχολεί 250 άτομα, με έδρα στο 
νομό Έβρου και είναι εισηγμένη 
στο Χρηματιστήριο Αθηνών από 

το 2000. Είναι Έφορος (Trustee) 
του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Κολλεγίου Ανατόλια, Εκτελεστι-
κό μέλος του Διοικητικού Συμ-

βουλίου του Συνδέσμου Βιο-
μηχανιών Ελλάδος και μέλος 
της Επιτροπής Β. Ελλάδος του 
Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδος. Πα-
ράλληλα είναι μέλος της Εκτε-
λεστικής Επιτροπής της Πολιτι-
στικής Εταιρείας Επιχειρηματιών 

Β. Ελλάδος. Είναι πτυχιούχος 
στην Διοίκηση Επιχειρήσεων και 
το Marketing.

Και επίσημα στο “τιμόνι” του Συνδέσμου 
Βιομηχανιών Ελλάδος η Λουκία Σαράντη

ΣΕ ΣΩΜΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ 
ΤΟ ΝΕΟ ΔΣ     

Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα 
Σύμβουλος του Δ.Σ. της βιομηχανίας 
ξύλου AKRITAS αναλαμβάνει τη 
συγκεκριμένη θέση για τα επόμενα 3 
χρόνια 

Η Κυβέρνηση δεν αγαπά την 
Αυτοδιοίκηση και το δείχνει με 
κάθε τρόπο. Η λογική του συ-
γκεντρωτικού κράτους αφαιρεί 
συνεχώς από την Αυτοδιοίκησ-
ση αρμοδιότητες και πόρους. 

Η κατάσταση με το προ-
σωπικό είναι τραγική και σε 
πάμπολλες περιπτώσεις δεν 
υπάρχει ούτε ένας εργαζόμενος 
σε θέση ευθύνης και ιδιαίτερης 
σημασίας (όπως κτηνίατροι, 
κοινωνικοί λειτουργοί, επό-
πτες υγείας, μηχανικοί, γεωπό-
νοι φυτοϋγεινομικοί ελεγκτές 
κλπ). Αντίθετα, με το σύστημα 
κινητικότητας που εφαρμόζε-
ται τα τελευταία χρόνια, έχει 
επέλθει η πλήρης απομύζηση 
στελεχών των Περιφερειών της 
επαρχίας προς το κέντρο (Αθή-
να, Θεσσαλονίκη ή και σε πιο 
“μαλακές” υπηρεσίες. 

Την προσεχή Δευτέρα, η Οι-
κονομική Επιτροπή της ΠΑΜΘ 
(γιατί άραγε η Οικονομική Επι-
τροπή;) καλείται να κατανεί-
μει 6 θέσεις ΙΔΟΧ έναντι 23 
που είχε ζητήσει με προηγού-
μενη απόφασή της. Επειδή έτσι 
έκρινε η κεντρική Διοίκηση, η 
οποία δεν ξέρει πως να βο-
λέψει την πληθώρα των …δι-
κών της υπαλλήλων. Ότι μόνο 

6 θέσεις επιστημονικού δυνα-
μικού είναι «απαραίτητες» για 
την ΠΑΜΘ από τις 23 που ζη-
τήθηκαν. 

Τι κι αν από το 2011 που ξε-
κίνησαν την λειτουργία τους οι 
αιρετές περιφέρειες το μόνιμο 
προσωπικό της ΠΑΜΘ έχει μει-
ωθεί κατά 45%. Αυτό δυστυ-
χώς δεν τους νοιάζει… Όλα αυ-

τά τα φαινόμενα οδηγούν στην 
απαξίωση της περιφερειακής 
αυτοδιοίκησης, της μετατρο-
πής της σε μαγαζάκι ρουσφε-
τιών και μικροεξυπηρετήσεων, 
σε αδιαφανές μοίρασμα δημο-
σίου χρήματος και γενικά στη 
δημιουργία κλίματος που απω-
θεί τους πολίτες από αυτό που 
λέγεται “Δημόσιος Βίος”. 

Από το Γραφείο Τύπου της 
“Ανεξάρτητης Ενωτικής Πρω-
τοβουλίας“

Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Ενωτικής 
Πρωτοβουλίας του κ. Κατσιμίγα

Η Olympus Bank δημιουργεί 
τη δική της ετικέτα μαζί με το οι-
νοποιείο Nico Lazaridi. Η Τρά-
πεζα είναι πάντα δίπλα στους 
ανθρώπους και τις επιχειρήσεις 
της περιοχής και η 
συνεργασία έχει στό-
χο να αναδείξει την 
Δράμα ως έναν οι-
νικό προορισμό μέσα 
από την αποτύπωση 
της αυθεντικής ελλη-
νικής αμπελουργικής 
γης σε μία φιάλη.

Στα πλαίσια της 
συνεργασίας, μετά 
την Γενική Συνέλευ-
ση της Τράπεζας που 
πραγματοποιήθηκε 
στις 9 Σεπτεμβρίου 
2022, ακολούθησε 
στο οινοποιείο Nico 
Lazaridi στην Αδριανή 
Δράμας ξενάγηση και 
γευστική δοκιμή των 
οίνων του, την οποία 
είχαν την ευκαιρία να 
απολαύσουν επίσημοι 
προσκεκλημένοι της 
Τράπεζας μαζί με τη 
διοίκηση.

Ο κ. Σκούρτης Εμ-

μανουήλ, Πρόεδρος του Δ.Σ. της 
Olympus Bank δήλωσε: Η συνερ-
γασία μας με το Château Nico 
Lazaridi εκφράζει με τον καλύ-
τερο τρόπο την στήριξή μας στη 

δυναμική των οίνων της Δράμας. 
Πρόκειται για ένα πολύ ποιοτι-
κό οινοποιείο με τη φιλοσοφία 
της συνεχούς εξέλιξης, κατέχει 
μια ισχυρή θέση στην ελληνική 
και διεθνή αγορά διατηρώντας 
παράλληλα το συγκριτικό πλεο-
νέκτημα της άρστης σχέσης ποι-
ότητας - τιμής. Εκτιμώντας την 
πολυετή εμπειρία των ανθρώπων 
του, είμαστε ενθουσιασμένοι για 
την κοινή δράση και βέβαιοι για 
το επιτυχημένο αποτέλεσμα!

Η Olympus Bank στηρίζει 
την Δραμινή οινοποιία και 
το Château Nico Lazaridi!

Η Τράπεζα είναι πάντα δίπλα στους 
ανθρώπους και τις επιχειρήσεις της περιοχής 
και η συνεργασία έχει στόχο να αναδείξει την 
Δράμα ως έναν οινικό προορισμό

«Η υποβάθμιση της περιφερειακής 
αυτοδιοίκησης από την κυβέρνηση 
είναι ένδειξη αδιαφορίας ή 
σκοπούμενη πράξη;»
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της Κικής Ηπειρώτου
Όπως ήταν αναμενόμενο, με την 

έναρξη των σχολείων, τα κρούσματα 
κορωνοϊού και στον Έβρο, παρουσία-
σαν αύξηση. Σύμφωνα με την τελευ-
ταία έκθεση του ΕΟΔΥ, την εβδομάδα 
19 με 25/9, στο νομό μας ανιχνεύθη-
καν 657 κρούσματα, όταν στην προ-
ηγούμενη καταγραφή τα κρούσματα 
ήταν 494. 

Όπως δήλωσε στη «ΓΝΩΜΗ» η 
πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτι-
κών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του 
Δήμου Αλεξανδρούπολης «Γεώργιος 
Βιζυηνός» Ζωή Κάλτσου, «τα κρού-
σματα έχουν αρχίσει να αυξάνονται, 
κι αφορούν κυρίως τους εκπαιδευτι-

κούς. Και στους μαθητές, όμως, πα-
ρατηρούμε μία αυξητική τάση».

Σε ό,τι αφορά στα μέτρα προστα-
σίας, από την στιγμή που αυτά έγι-
ναν προαιρετικά, σχεδόν έχουν πάψει 
να υφίστανται. «Σχεδόν κανένα παι-
δί δεν φοράει μάσκα, ενώ υπάρχουν 
ακόμη κάποιοι εκπαιδευτικοί που τη 
χρησιμοποιούν, προκειμένου να προ-
φυλαχθούν. Γενικώς, όμως, τα μέτρα 
έχουν ατονίσει σημαντικά» αναφέρει 
η κα Κάλτσου. 

Πανελλαδικά, από την περασμένη 
εβδομάδα, καταγράφηκε σημαντική 
αύξηση κρουσμάτων σε μαθητές, με 
αποτέλεσμα ο ΕΟΔΥ να προβεί σε 
συστάσεις: Ειδικότερα, συστήνεται 

η τήρηση των προληπτικών μέτρων 
στα παιδιά, τους εφήβους και τους 
ενήλικες όπως, η έγκαιρη απομόνω-
ση, η πραγματοποίηση διαγνωστικών 

εξετάσεων και η έγκαιρη διάγνωση, η 
αποφυγή επαφής με άτομα που ανή-
κουν σε ευπαθείς ομάδες, καθώς και 
η ισχυρή σύσταση για χρήση μάσκας 

για όσους παρουσιάζουν συμπτώμα-
τα. Γενικά, η χρήση της μάσκας ενθαρ-
ρύνεται σε κλειστούς χώρους.

Αλεξανδρούπολη: Ο κορωνοϊός επιστρέφει στα 
σχολεία και «χτυπά» κυρίως εκπαιδευτικούς

ΑΥΞΗΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ, ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ 
ΔΕΝ ΤΗΡΕΙΤΑΙ, ΠΛΕΟΝ, ΣΧΕΔΟΝ 
ΚΑΝΕΝΑ ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

Συστάσεις του ΕΟΔΥ  

Μεγάλη αύξηση παρουσιάζουν τα 
κρούσματα του κοροναϊού την τελευ-
ταία εβδομάδα, σύμφωνα με την έκ-
θεση επιδημιολογικής επιτήρησης του 
ΕΟΔΥ. Ειδικότερα, 44.775 είναι συνο-
λικά τα κρούσματα που καταγράφη-
καν από τις 19 έως τις 25 Σεπτεμβρίου 
2022, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα 
ήταν 36.146.

Την ίδια ώρα 97 άτομα έχασαν τη 
ζωή τους από τις επιπλοκές του ιού ενώ 
οι διασωληνωμένοι είναι 79. Υπενθυμί-
ζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα ο 
ΕΟΔΥ είχε ανακοινώσει 82 διασωληνω-
μένους και 111 θανάτους.

Θα συνεχίσει η αυξητική τάση 
των κρουσμάτων

Σχετικά με την πορεία της πανδημίας 
στη χώρα μας αλλά και την έναρξη των 
εμβολιασμών με τα επικαιροποιημένα 
εμβόλια της Pfi zer μίλησε ο καθηγη-
τής Πνευμονολογίας, Νίκος Τζανάκης.

Ο ίδιος συνέστησε για αρχή να φορά-
με τις μάσκες μας όπου επικρατεί συγ-
χρωτισμός και «νιώθουμε ανασφάλεια».

Αναφορικά με την αύξηση των κρου-
σμάτων, ο καθηγητής επισήμανε πως 
αυτή παρατηρείται σε ορισμένες περι-
οχές της Ελλάδας, όπως τα Χανιά, το 
Λασίθι, η Πάτρα και τα Ιωάννινα.

«Νομίζω και την άλλη βδομάδα 
θα συνεχιστεί μία σχετική αύξηση των 
κρουσμάτων. Θέλω να πιστεύω πως εί-
ναι μια οριακή διακύμανση της εποχής 
λόγω του ανοίγματος των σχολείων και 
της κοινωνία χωρίς πολλά ατομικά μέ-
σα» εξήγησε ο καθηγητής, και σημείω-
σε πως η αύξηση αφορά τις ηλικίες 10 

έως 19 ετών.
«Θέλω να ελπίζω πως δεν πρόκειται 

για την έναρξη της φθινοπωρινής έξαρ-
σης, το οποίο το αναμένουμε κανονικά 
τέλος Οκτωβρίου» συμπλήρωσε.

Μία δόση με το επικαιροποιημένο 
αρκεί για την ώρα

Σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό, ο 
καθηγητής τόνισε πως μία δόση με το 
επικαιροποιημένο αρκεί για την ώρα, 
ωστόσο δεν γνωρίζουμε ακόμη πώς 
θα εμβολιαζόμαστε τα επόμενα χρόνια.

«Περιμένουμε να εγκριθεί νέο εμβό-
λιο που θα περιέχει το παλιό στέλεχος 
και τις παραλλαγές Ο4 και Ο5. Υπο-
λογίζουμε πως θα έρθει μέσα με τέλη 
Οκτώβρη» προσέθεσε ο ίδιος.

Ποιες ηλικίες «κολλάνε» 
περισσότερο

Τεράστιο ενδιαφέρον παρουσιά-
ζουν τα αποτελέσματα από τη νέα 
ενημερωμένη μελέτη του καθηγητή 
Παθολογίας - Λοιμωξιολογίας της 
Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Σωτήρη 
Τσιόδρα και του επίκουρου καθη-
γητή Δημόσιας Υγείας στην Ιατρική 
Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστη-
μίου Κύπρου, Θεόδωρου Λύτρα, και 
παρουσιάζει το news4health.gr.

Η μελέτη σχετίζεται με τη θνη-
τότητα των διασωληνωμένων 
COVID19 ασθενών σε σχέση με το 
φόρτο του συστήματος υγείας. Η νέα 
μελέτη αφορά το διάστημα από το 
Σεπτέμβριο του 2021 ως τον Απρί-
λιο 2022.

Όπως αποδεικνύεται, η ενδονο-
σοκομειακή θνητότητα των σοβα-
ρά νοσούντων με COVID ασθενών 
επηρεάζεται αρνητικά από το υψηλό 

αριθμό ασθενών και τις περιφερει-
ακές ανισότητες.

Η μελέτη αποτελεί προδημοσίευ-
ση και δεν έχει αξιολογηθεί ακόμα 
από ομότιμους.

Στη μελέτη αναλύονται συνολικά 
τα στοιχεία από 14.011 διασωληνω-
μένους ασθενείς με Covid-19, από 
τους οποίους οι 10.466 (ποσοστό 
74,7%) απεβίωσαν.

Από τους 10.466 διασωλημέ-
νους που έχασαν τη ζωή τους από 
COVID, οι 1084 (98%) απεβίωσαν 
εκτός ΜΕΘ και οι 9.382 (73%) εντός 
ΜΕΘ. Ας σημειωθεί ότι όμως, ότι 
πολλοί από αυτούς εκτός ΜΕΘ ήταν 
μεγαλύτεροι σε ηλικία.

Από τη 1 Σεπτεμβρίου και έπειτα 
αυξήθηκε ο αριθμός των διασηλω-
μένων που έχασαν τη ζωή σε σχέση 
με τον αντίστοιχο αριθμό πριν τις 31 

Αυγούστου του 2021.

Μεγαλώνει ο κίνδυνος 
θανάτου όσο αυξάνεται η 
πίεση στο ΕΣΥ

Επίσης η νέα μελέτη Τσιόδρα - 
Λύτρα επιβεβαιώνει ότι η ενδονο-
σοκομειακή θνητότητα των σοβα-
ρά νοσούντων με COVID ασθενών 
επηρεάζεται αρνητικά από το υψηλό 
αριθμό ασθενών και τις περιφερεια-
κές ανισότητες. Ειδικόυερα, η θνη-
τότητα ήταν σημαντικά αυξημένη 
όταν υπήρχαν από 400 νοσηλευό-
μενοι ασθενείς.

Αυξάνεται ο κίνδυνος θανάτου 
για τους ασθενείς εκτός Αττική 
και Θεσσαλονίκης

Οι συγγραφείς της μελέτης επι-
σημαίνουν ότι η ενδονοσοκομειακή 
θνητότητα των σοβαρά νοσούντων 
με COVID ασθενών επιδεινώνεται 
σημαντικά μετά τη 1 Σεπτεμβρίου 
του 2021 ειδικά μακριά από την Ατ-
τική και τη Θεσσαλονίκη.

Μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2021 
παρατηρείται επιδείνωση της θνη-
τότητας κατά 21% για ορισμένο 
φορτίο ασθενών, σε σύγκριση με 
την προηγούμενη περίοδο. Μάλι-
στα αυτή είναι ακόμη μεγαλύτε-
ρη αν νοσηλεύεσαι στην επαρχία 
(+64%) συγκριτικά με τα νοσοκο-
μεία του λεκανοπεδίου της Αττι-
κής, ενώ πριν την 1η Σεπτεμβρίου 
η διαφορά ήταν 36% (όσο κ στην 
αρχική μελέτη).

«Αυτό υπογραμμίζει την ανά-
γκη για να άμεση ενδυνάμωση των 
υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, 
διασφαλίζοντας ίση και υψηλής 
ποιότητας φροντίδας για όλους» 
υπογραμμίζουν οι συγγραφείς της 
μελέτης

Σοκάρουν τα νούμερα 
της αποκαλυπτικής μελέτης 
Λύτρα – Τσιόδρα

Μόλις 2% διασωληνωμένοι ασθενείς με κορονοϊό 
εκτός ΜΕΘ επέζησαν, ενώ 1.084 (98%) απεβίωσαν

Τζανάκης: Αυτές οι 
περιοχές βρίσκονται στο 
«κόκκινο» λόγω κορονοϊού
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Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την 
Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2022 στο Δι-
δυμότειχο στο χώρο έμπροσθεν του 
Ηρώου Διδυμοτείχου η 20η Λαμπαδη-
δρομία των Εθελοντών Αιμοδοτών που 
διοργάνωσε ο ΣΕΑ Διδυμότειχου «Αγία 
Ειρήνη Χρυσοβαλάντου», σε συνεργα-
σία με την Ένωση Συλλόγων και Ομά-
δων Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Έβρου 
υπό την Αιγίδα της Πανελλήνιας Ομο-
σπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμο-
δοτών (ΠΟΣΕΑ). 

   Πλήθος κόσμου, μικροί και μεγά-
λοι συμμετείχαν με μεγάλη όρεξη και 
χαρά και αφού μοιράστηκαν μπλούζες 
και δάδες, πεζοί και μοτοσικλετιστές, 

ακολούθησαν μια διαδρομή γύρω και 
μέσα στην πολη, μεταφέροντας παντού 
το μήνυμα της αιμοδοσίας καταλήγο-
ντας  πάλι, στο χώρο του Ηρώου, όπου 
άναψε ο βωμός με την Φλόγα της Αγά-
πης των Εθελοντών Αιμοδοτών.

Στη 20η και επετειακή λαμπαδη-
δρομία επιβραβεύτηκαν για την συνε-
χή τους παρουσία οι αθλητικοί σύλ-
λογοι που δίνουν πάντα το παρών. 
Οι οποίοι είναι οι εξής: Α.Σ. ΒΟΡΕΙ-
ΟΙ ΜΑΧΗΤΕΣ, Αθλητική Ένωση Διδυ-
μοτείχου, Taekwondo ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ, 
‘’ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ’’ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 
ΤAEKWONDO, Α. Σ. «Δύναμη» Διδυμο-
τείχου και την ΛΕΣΧΗ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΙΣ-

ΤΩΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ (ΛΕΜΟΔΙ). Και 
τέλος βραβεύτηκε και η Διοικητής Α/
Α΄ Πουρναρά Αναστασία για την ουσι-
αστική της προσφορά στην αιμοδοσία. 

    Ευχαριστούμε για την παρουσία 
τους τον Πατήρ Σουργουτζίδη Κώστα, 
τον Βουλευτή Έβρου Δημοσχάκη Ανα-

στάσιο, τον Δήμαρχο Χατζηγιάννογλου 
Ρωμύλο και την Α/Α’ Πουρναρά Ανα-
στασία.

   Επίσης ευχαριστούμε από καρδίας 
την Ελληνική Αστυνομία, το ΕΚΑΒ, τον 
Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό τοπικό τμήμα 
Διδυμοτείχου, τον Δήμο Διδυμοτείχου 

και όλους τους συμμετέχοντες που συ-
νέβαλλαν στην λαμπαδηδρομία.   

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟ-
ΤΩΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
«ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΛΑΝΤΟΥ»

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ & ΟΜΑΔΩΝ 
ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ

Δυνατά ακούστηκε από το Διδυμότειχο 
το μήνυμα υπέρ της εθελοντικής 
αιμοδοσίας 

20η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΛΑΜΠΑΔΗΔΡΟΜΙΑ 
ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΑΝ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ 
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ     

Μικροί και μεγάλοι συμμετείχαν με μεγάλη όρεξη 
και χαρά και αφού μοιράστηκαν μπλούζες και 
δάδες, πεζοί και μοτοσικλετιστές, ακολούθησαν 
μια διαδρομή γύρω και μέσα στην πόλη
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Τη σύμβαση για την υλο-
ποίηση του έργου “Ανά-
πλαση κεντρικής πλατείας 
Μάκρης του Δήμου Αλεξαν-
δρούπολης», αρχικού προϋ-
πολογισμού 374.436,75 € 
με ΦΠΑ υπέγραψε χθες ο 
Δήμαρχος Αλεξανδρούπο-
λης Γιάννης Ζαμπούκης με 
τον εκπρόσωπο του ανα-
δόχου «Κ/Ξ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΣΤΑΜΑ-
ΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ», 
κ. Σταματόπουλο.

Το έργο εντάσσεται στο 
πρόγραμμα «Αλιείας και 
Θάλασσας 2014-2020» 
και χρηματοδοτείται από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θά-
λασσας (ΕΤΘΑ) και περι-
λαμβάνει εργασίες ανάπλα-
σης και αναβάθμισης του 
κοινόχρηστου χώρου που 
αποτελεί την πάνω πλατεία 
της Μάκρης.

Οι εργασίες αφορούν 
στην επίστρωση των επι-
φανειών με φυσικά υλικά, 
την δημιουργία καθιστικών 

διατάξεων, φυτεύσεις και 
βιοκλιματικά στοιχεία σχε-
διασμού πλατείας. Στόχος 
είναι η δημιουργία ενός χώ-
ρου αναψυχής ειδικά δια-
μορφωμένο στο σύνολό 
του, η χρήση του οποίου 
θα μπορεί να γίνει από όλες 
τις ηλικιακές και κοινωνικές 
ομάδες, καθώς επίσης προ-
βλέπεται και ανεμπόδιστη 
πρόσβαση από ΑμΕΑ.

Ειδικότερα προβλέπο-
νται :

- Κατασκευή νησίδας στο 
δρόμο και στάσης λεωφο-
ρείου με πέργκολα

- Ενημερωτική πινακίδα 
για την ιστορία του οικι-
σμού

- Ηλεκτροφωτισμός με 
φωτιστικά LED

- Δάπεδα από φυσικά 
υλικά (κυβόλιθους, πλάκες 
πορφυρίτη)

- Φυτεύσεις
- Κατασκευή σιντριβα-

νιού
- αστικός εξοπλισμός 

(πέτρινα καθιστικά, κάδοι, 
πινακίδες κλπ).

Το έργο προβλέπεται, 
σύμφωνα με τη σύμβαση, 
να υλοποιηθεί σε έξι (6) 
μήνες.

Υπενθυμίζεται ότι από το 
ίδιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
χρηματοδοτούνται η ανά-
πλαση της πλατείας Ανθεί-
ας και η πλατεία Λουτρού, 
η σύμβαση έργου για την 
οποία θα υπογραφεί στο 
προσεχές χρονικό διάστη-
μα.

Ξεκινά το έργο ανάπλασης της 
κεντρικής πλατείας της Μάκρης

ΤΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ  
              
Προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε έξι  
μήνες. Ποιες πλατείες Κοινοτήτων 
παίρνουν σειρά για ανάπλαση

Τη σύμβαση για την υλοποίηση του έργου “Ανάπλαση κεντρικής 
πλατείας Μάκρης του Δήμου Αλεξανδρούπολης», υπέγραψε ο Δήμαρχος 
Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης με τον εκπρόσωπο του αναδόχου
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Επιφυλλίδες 
Μαζί σας κάθε Πέμπτη

 «Ο ρόλος του 
δημοσιογράφου»

Κ
ατ’ επανάληψιν έχω γράψει γιο τους Πο-
λιτικούς και για τα Μ.Μ.Ε.  

Και σήμερα, για πολλοστή φορά επα-
νέρχομαι, εκφράζοντας την δυσαρέσκειά 
μου σ’ αυτούς που πιστεύουν πως τα 
Μ.Μ.Ε. κάνουν κατάχρηση εξουσίας κι’ ότι 

συντελούν στην υπο-
βάθμιση του επιπέδου 
του δημόσιου βίου.

Προσωπικά εγώ, 
όπου μπορώ παρεμβαί-
νω και «ξεκαθαρίζω» 
την ήρα από το σιτάρι. 

Καθήκον κάθε δη-
μοσιογράφου είναι να 
ενημερώνει το ανα-
γνωστικό του κοινό, 
ακόμη κι’ αν έρχεται σε 
αντίθεση με την εφημε-
ρίδα τού «αναγνώστη», 
γιατί ο αναγνώστης εί-
ναι αυτός που τον εν-
διαφέρει… Ο δημοσιο-
γράφος να «γιατρεύει» με την πένα του και όχι να 
«σκοτώνει»… Επώνυμα και όχι ανώνυμα, θαρραλέα 
και ευσυνείδητα να φέρνει στο φως τα προβλήματά 
του και να αγωνίζεται μαζί του για την επίλυσή τους. 

Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να αποκαλύπτουν όλη 
την αλήθεια και όχι να την συγκαλύπτουν. Μη ξεχνά-
με πως αναφαίρετο και υπέρτατο είναι το δικαίωμα 
του λαού να γνωρίζει την αλήθεια. 

Τελειώνοντας, πρέπει η δημοσιογραφία να είναι 
ακομματικοποίητη, το ίδιο όμως όσο και ο συνδικα-
λισμός…   

Με την σειρά μου κι’ εγώ, ύστερα από ένα μικρό 
χρονικό διάστημα απουσίας μου, θα σας μεταφέρω 
με την δική μου πένα και όχι με μια «νοικιασμένη πέ-
να», ελεύθερα και έντιμα αλήθειες όσο πικρές και να 
είναι, οπωσδήποτε όμως χρήσιμες. 

Το σημερινό δημοσιογραφικό επάγγελμα, που κά-
ποτε ήταν λειτούργημα, να μη γίνεται άθλιο παιχνίδι 
παραπληροφόρησης, αλλά μιας σωστής ενημέρωσης 
της κοινής γνώμης. 

Ο ρόλος του δημοσιογράφου είναι να έχει με τον 
κάθε αναγνώστη, όπου κι’ αν ανήκει Πολιτικά, καθη-
μερινή επικοινωνία και να μη μπερδεύει την ενημέ-
ρωση με την διαφήμιση. 

Αυτά φίλοι μου αναγνώστες για σήμερα. 
Ραντεβού την άλλη Πέμπτη και «μαζί σας, κάθε 

Πέμπτη», όπως είχαμε στο παρελθόν με τις «ΕΠΙ-
ΦΥΛΛΙΔΕΣ»… 

ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ 
ΧΑΒΙΑΡΑ

Αναλύσεις

Δημογραφική κατάρρευση στον Έβρο
 με βάση την Απογραφή πληθυσμού 2021

Τ
ο δημογραφικό ζήτημα 
βρίσκεται σήμερα στο 
επίκεντρο της δημόσι-
ας συ¬ζήτησης τόσο 
στην χώρα μας ειδικά 
μετά τα αποτελέσματα 

της πρόσφατης απογραφής του 
πληθυσμού του 2021 όπου ειδι-
κά για την περιοχή μας είναι απο-
γοητευτικά.

Η ίδια συζήτηση γίνεται και σε 
πανευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς η 
γηραιά ήπειρος αντιμετωπίζει τό-
σο δημογραφική συρρίκνωση όσο 
και δημογραφική γήρανση.

Για την αντιμετώπιση του φαινο-
μένου της δημογραφικής γήρανσης 
και μείωσης του πληθυσμού η βασική παραδο-
χή για την αντιμετώπιση του δημογραφικού ζη-
τήματος, είναι πως η δημογραφική πολιτική δεν 
μπορεί παρά να είναι τμήμα μιας 

ολοκληρωμένης ¬ προσέγγισης, η οποία θα 
βρίσκεται σε παράλληλο βηματισμό και σε αντι-
στοίχιση με την συνολικότερη αναπτυξιακή, οι-
κονομική και κοινωνική πολιτική. Ειδικότερα ως 
προς την κοινωνι-
κή πολιτική, η δη-
μογραφική πολι-
τική θα πρέπει να 
«συναντά» και να 
αλληλοσυμπληρώ-
νεται με τις αντί-
στοιχες πολι¬τικές 
για την απασχόλη-
ση, την οικογένεια, 
την μητρότητα/γο-
νεϊκότητα, την ισό-
τητα των φύλων, 
καθώς και τις πολιτικές για το παιδί.

Εν κατακλείδι, η στροφή εκ νέου στο θετικό 
φυσικό ισοζύγιο απαιτεί την ενεργητική κρατική 
παρέμβαση με κίνητρα ποσοτικού και ποιοτικού 
χαρακτήρα, αλλά και με ευαισθητοποίηση της ελ-
ληνικής κοινωνίας για το δη¬μογραφικό ζήτημα.

Χρειάζεται ένα βιώσιμο, παραγωγικό μοντέλο 
το οποίο θα έρθει εάν στοχεύσουμε σε παραγω-
γικές επενδύσεις μακράς πνοής. 

Χωρίς την αξιοποίηση του με-
γάλου όπλου που έχουμε σήμερα 
, που είναι οι πόροι του Ταμείου 
Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ που δυ-
στυχώς η κατά τα άλλα «ευαίσθη-
τη» κυβέρνηση για την Θράκη δεν 
έκανε κάποια εξαίρεση. 

Οι Περιφέρειες είναι αποκλει-
σμένες. Το Ταμείο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας πρέπει να ανασχε-
διαστεί σε σχέση με την ισόρροπη 
περιφερειακή ανάκαμψη, να διοχε-
τεύει πόρους στους στόχους στην 

κατεύθυνση να γίνει η Θράκη τόπος 
να ζείς και να επιχειρείς.

Στα πλαίσια των παραπάνω εί-
ναι και οι προτάσεις που εξήγγειλε 

ο Αλέξης Τσίπρας για την αντιμετώπιση του δη-
μογραφικού στην παρουσίαση του κυβερνητικού 
προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στην 86η ΔΕΘ.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕ ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣ-
ΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩ-
ΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

1. Πολιτικές Απασχόλησης
2. Υποδομές φρο-

ντίδας παιδιών
3. Επιδόματα ¬ 

Μέριμνα ¬ Στεγα-
στική πολιτική

4. Φορολογικά 
και άλλα κίνητρα

5. Εκπαιδευτική 
πολιτική και σεξου-
αλική αγωγή

6. Πολιτικές υγι-
ούς και ενεργούς γή-
ρανσης

7. Μέτρα για την κοινωνική ένταξη 
μεταναστών/μεταναστριών και θετικές δράσεις για 

την ανάσχεση της φυγής των νέων (brain drain) και 
την επιστροφή όσων έχουν μεταναστεύσει

8. Υγεία ¬ στρατηγικές για την υποβοηθούμενη 
αναπαραγωγή/ νεοπλασματικές και άλλες σοβαρές 
ασθένειες

9. Πολιτικές Οδικής Ασφάλειας
10. Πολιτικές Ενημέρωσης ¬ Ευαισθητοποίησης

ΤΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΥ 
ΜΑΛΤΕΖΟΥ

Η στροφή εκ νέου στο θετικό φυσικό 
ισοζύγιο απαιτεί την ενεργητική 
κρατική παρέμβαση με κίνητρα 

ποσοτικού και ποιοτικού χαρακτήρα, 
αλλά και με ευαισθητοποίηση 

της ελληνικής κοινωνίας για το 
δημογραφικό ζήτημα



Η ΓΝΩΜΗ
29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ    2022 ΕΙΔΗΣΕΙΣ   11

Η έξαρση βίας και παραβα-
τικότητας ανηλίκων, πλέον συ-
χνά μέσα στα σχολεία, φέρνει 
νέα, ειδική Αστυνομική Διεύθυν-
ση για τον περιορισμό της. Αυτό 
προανήγγειλε ο Υπουργός Προ-
στασίας του Πολίτη, Τάκης Θε-
οδωρικάκος.

Όπως ξεκαθάρισε, το Υπουρ-
γείο βρίσκεται σε ανοιχτή επικοι-
νωνία με τη σχολική κοινότητα σε 
μια προσπάθεια αντιμετώπισης 
του ανησυχητικού φαινομένου 
που καταγράφεται σε ολόκλη-
ρη τη χώρα. Επικίνδυνα παιχνί-
δια δύναμης και επικυριαρχίας 
ανάμεσα σε σχολεία και γειτο-
νιές, αιματηρές συμπλοκές, βίαιες 
επιδρομές. Μέσα σε ένα χρόνο 
οι «άγουροι» δράστες σωματικών 
βλαβών, μεταξύ 8 και 14 ετών, 
αυξήθηκαν κατά 52%, ενώ τα 
βίαια περιστατικά μεταξύ ανηλί-

κων κατά 16%. Πολλά από αυ-
τά μάλιστα καταγράφηκαν μέσα 
σε σχολικά συγκροτήματα, στα 
πλαίσια ενός ανησυχητικού κύ-
ματος bullying. Σύμφωνα με τα 
επίσημα στοιχεία της Ελληνικής 
Αστυνομίας, τον προηγούμενο 
χρόνο, σχεδόν ένας ανήλικος την 
ημέρα, έπεφτε θύμα ξυλοδαρμού 
στην Ελλάδα.

«Έχουμε ανοίξει διαύλους 
επικοινωνίας και ενημέρωσης 
με τη σχολική κοινότητα για την 
αντιμετώπιση του φαινομένου. 
Παράλληλα, πολύ σύντομα θα 
δημιουργήσουμε και ειδική δι-
εύθυνση για την αντιμετώπιση 
της παραβατικότητας των ανη-
λίκων», ανέφερε χαρακτηριστι-
κά ο Υπουργός Προστασίας του 
Πολίτη, προαναγγέλλοντας τη 
δημιουργία μιας εξειδικευμέ-
νης υπηρεσίας για τη διαχείριση 

των ολοένα και αυξανόμενων 
περιστατικών, όπως είπε μιλώ-
ντας στον ΑΝΤ1. Την τελευταία 
εβδομάδα, τρεις βίαιες επιθέσεις 
με ανήλικους «πρωταγωνιστές», 
καταγράφηκαν σε γειτονιές της 
Αθήνας, σε Μεταμόρφωση, Αγία 
Παρασκευή και Ηλιούπολη.

Μόνο στη μια περίπτωση, οι 
αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν 
τους «άγουρους» δράστες, που 

δε διστάζουν να κάνουν επίδειξη 
δύναμης «χτυπώντας» ακόμα και 
σε πολυσύχναστους δρόμους, τις 
ώρες αιχμής. «Κακά τα ψέματα, 
η έξαρση είναι πολύ μεγάλη και 
τα περιστατικά είναι πραγματικά 
εκατοντάδες. Προς το παρόν η 
Αστυνομία μπορεί να επεμβαίνει 
με τον αστυνομικό τρόπο, όταν 
τα γεγονότα έχουν πάρει δρα-
ματικό χαρακτήρα, αλλά το βά-

ρος πρέπει να πέσει στο σχολείο 
και στην οικογένεια. Εκεί πρέ-
πει να υπάρξει η πολύ μεγάλη 
προσπάθεια, προκειμένου να μη 
φτάνουν νέα παιδιά, έφηβοι κυ-
ρίως, σε τέτοιου είδους μορφές 
παραβατικότητας», σημείωσε ο 
Τάκης Θεοδωρικάκος.

Εκτός από τα αυξημένα περι-
στατικά παραβατικότητας ανηλί-
κων, το Υπουργείο Προστασίας 

του Πολίτη, επιχειρεί να βάλει 
«φρένο» και στην ανησυχητική 
έξαρση που παρουσιάζεται στις 
υποθέσεις ενδοοικογενειακής 
βίας. Από την πρώτη μέρα του 
έτους, τα 6 ειδικά γραφεία της 
ΕΛ.ΑΣ., έχουν διαχειριστεί 2.000 
περιστατικά. Ο συνολικός αριθ-
μός από τις καταγγελίες που 
έχουν γίνει στην Αστυνομία σε 
όλη τη χώρα αγγίζει τις 6.000. 
«Μιλάμε για μία σύγχρονη μάστι-
γα, μιλάμε για μια εξαιρετικά δύ-
σκολη κατάσταση. Πρόκειται για 
ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλη-
μα που χρειάζεται συνεργασία, 
εγρήγορση από πολλές πλευρές 
για να υπάρξουν αποτελέσμα-
τα», επισημαίνει ο Τάκης Θεο-
δωρικάκος.

Μέσα στις δύο πρώτες εβδο-
μάδες του Οκτωβρίου, 12 νέα 
Γραφεία Ενδοοικογενειακής Βί-
ας, θα λειτουργήσουν σε Καλλι-
θέα, Μενίδι, Θεσσαλονίκη, Βόλο, 
Λάρισα, Χαλκίδα, Αγρίνιο, Ιωάννι-
να, Σέρρες, Χανιά και Ηράκλειο. 
Αυτά θα στελεχωθούν από 180 
εκπαιδευμένους αστυνομικούς, 
50% εκ των οποίων θα είναι γυ-
ναίκες. Μάλιστα στα 10 από τα 
12 γραφεία επικεφαλής θα είναι 
γυναίκες, σε μια προσπάθεια να 
υπάρχει κατάλληλο περιβάλλον 
για την υποδοχή καταγγελιών
ieidiseis.gr

Σοκάρουν τα στοιχεία 
για έξαρση βίας από ανήλικους 

ΑΥΞΗΣΗ 52% ΜΕΣΑ 
ΣΕ ΕΝΑΝ ΧΡΟΝΟ            

Επικίνδυνα παιχνίδια δύναμης και 
επικυριαρχίας ανηλίκων ανάμεσα σε 
σχολεία και γειτονιές με αιματηρές 
συμπλοκές, βίαιες επιδρομές.

Ο χειμώνας πλησιάζει όλο και 
πιο πολύ και όλοι σκέφτονται πώς 
θα ζεσταθούν. Προσπαθούν να 
βρουν μια πιο οικονομική λύση, 
κάτι όμως που δεν υπάρχει, κα-
θώς με το φυσικό αέριο να είναι 
στα ύψη, με το πετρέλαιο επίσης 
ακόμα και τα καυσόξυλα έχουν 
πάρει την ανιούσα. Ποιος είναι 
όμως ο πιο οικονομικός τρόπος 
για να ζεσταθείτε.

Τα καυσόξυλα αποτελούν για 
πολλούς τη λύση στο πρόβλημα, 
όμως η αυξημένη ζήτηση και το 
κόστος μεταφοράς έχει εκτοξεύ-
σει τις τιμές στα ύψη. «Η τιμή είναι 
πάρα πολύ υψηλή αλλά δεν ξεκι-

νάει από εμάς. Ξεκινάει από τους 
εμπόρους και από όσους διαχειρί-
ζονται τα ξύλα», λένε οι έμποροι.

Κι όμως πιο φθηνή λύση το… 
πετρέλαιο

Οι τιμές της ενέργειας που θα 
διοχετευτεί στη θέρμανση των 
νοικοκυριών, ζαλίζουν. Τα καυ-
σόξυλα πωλούνται προς 120 με 
140 €/κυβικό, αυξημένα από πέρ-
σι κατά 100%. Για τα συμβόλαια 
Οκτωβρίου, το φυσικό αέριο αυ-
τήν την στιγμή διατίθεται πως 185 
ευρώ ανά μεγαβατώρα, αυξημέ-
νο κατά 140% ενώ αν ξεκινούσε 
σήμερα η διάθεση του πετρελαίου 
θέρμανσης, θα κόστιζε 1,32 ευρώ 
το λίτρο, αυξημένο κατά 10% από 
τον περασμένο Οκτώβριο.

Η πιο οικονομική λύση είναι το 
πετρέλαιο θέρμανσης, λένε παρά-
γοντες της αγοράς ενέργειας και 
προβλέπουν περαιτέρω αύξηση 
τιμών στις άλλες πηγές ενέργειας.

«Φέτος πιο φθηνό είναι το 
πετρέλαιο. Τα ξύλα έχουν πάρει 
αύξηση λόγω του μεταφορικού 
κόστους, το οποίο θα αυξηθεί πε-
ρισσότερο από την πρώτη Οκτω-
βρίου που η κυβέρνηση θα πάρει 
πίσω την επιδότηση των 15 λε-

πτών ανά λίτρο που είχε δώσει 
με τα Fuel Pass», λέει ο Γιώργος 
Ασμάτογλου, αντιπρόεδρος συν-
δέσμου πρατηριούχων και εμπό-
ρων καυσίμων. Όμως μεγάλο 
μέρος των νοικοκυριών έχει ήδη 
εγκλωβιστεί στις επιλογές των 

περασμένων ετών. «Δεν μπορείς 
να αλλάξεις καυστήρα εκτός αν 
πας σε ηλεκτρικό που δεν είναι 
πια φτηνό».

Πάντως, σύμφωνα με εταιρεί-
ες διαχείρισης, από τη μία παρα-
τηρείται μια αύξηση των μετατρο-

πών των συστημάτων θέρμανσης 
από φυσικό αέριο σε πετρέλαιο, 
ενώ από την άλλη θεωρείται δε-
δομένο ότι μια στις 3 πολυκατοι-
κίες φέτος δε θα ανάψουν τα κα-
λοριφέρ.
dikaiologitika.gr

Κι όμως… αυτή είναι η πιο οικονομική λύση 
για να ζεσταθείτε τον χειμώνα
1 στις 3 
πολυκατοικίες 
φέτος δεν θα 
ανάψει καλοριφέρ

                                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: 9186ΟΡ1Ο-Β5Ψ 

Περίληψη της με αριθμ. 31/2022  διακήρυξης ηλεκτρονικού 

δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων 

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θρά-
κης, βάσει της υπ’ αριθμ. 29059/28-6-2022 (ΑΔΑ: 6ΛΘ6ΟΡ1Ο-6ΚΚ) 

Απόφασης, 
Προκηρύσσει

Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την 
προμήθεια μηχανημάτων φυσιοθεραπείας (CPV: 33150000-6, Συσκευ-
ές ακτινοθεραπείας, μηχανοθεραπείας, ηλεκτροθεραπείας και κινησιο-
θεραπείας) για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της 4ης 
Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, προϋπολογιζόμενης 
δαπάνης 47.385,00€ με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμ-
φέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατ-
φόρμα: 27-09-2022.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα: 13-10-2022 και ώρα 18:00 μ.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: 18-10-
2022 και ώρα 14:00 π.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης: 19-10-2022 και ώρα 11:00π.μ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω 
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος ύστε-
ρα από προθεσμία τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερο-
μηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων. 

Ο συστημικός αριθμός του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της διακήρυ-
ξης είναι 167459 (Διακήρυξη με αριθμ. 31/2022 Προμήθεια μηχανημά-
των φυσιοθεραπείας. 

Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.4412/ 2016 (ΦΕΚ 
147/τ.Α./2016).

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται 
στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου.

Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν Εγ-
γύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύ-
πτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας των προσφερόμενων ειδών, εκτός ΦΠΑ.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε τριακόσιες εξήντα πέ-
ντε (365) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονί-
ας και Θράκης, Δ/νση: Ιουστινιανού 1 -Εθνικής Αντιστάσεως 11, Τ.Κ. 55 
143, αρμόδια υπάλληλος: Νούσκα Μαρία, Τηλ.2313/327821, E-mail:  
promithies@4ype.gr ). 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.4ype.gr).

Θεσσαλονίκη, 27-09-2022

Ο Διοικητής 
της 4ης Yγειονομικής Περιφέρειας

Μακεδονίας και Θράκης
ΤΣΑΛΙΚΑΚΗΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία
 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ένας κύριος με μια κυρία, περίπου 50 χρο-
νών και οι δύο, είναι σε ένα ρομαντικό εστια-
τόριο για να γιορτάσουν την επέτειο του γά-
μου τους. Την ώρα που έτρωγαν εμφανίστηκε 
ένα τζίνι και τους είπε ότι επειδή είναι πολύ 
αγαπημένο ζευγάρι, θα πραγματοποιήσει μια 
ευχή στον καθένα. 

«Α ωραία, λέει η γυναίκα. Εγώ θα ήθελα να 
περάσω μια ρομαντική βδομάδα στο Παρίσι με 
τον αντρούλη μου»

Το τζίνι εμφανίζει με τα μαγικά του δυο ει-
σιτήρια και της τα δίνει. 

Μετά έρχεται η σειρά του άντρα και λέει: 
«Ωραία όλα αυτά, αλλά μια φορά σου δίνεται 
μια τέτοια ευκαιρία. Οπότε θα ευχηθώ να απο-
κτήσω μια γυναίκα 20 χρόνια νεότερη»

Η γυναίκα του στενοχωρήθηκε, το ίδιο και 
το τζίνι, αλλά έπρεπε να πραγματοποιήσει την 
ευχή του. Οπότε με τα μαγικά του πάλι τα τζίνι 
τον έκανε 70 χρονών!

 
* * * *

Πάει ο Θανάσης σε ένα ακριβό εστιατόριο κι 
έρχεται ο σερβιτόρος να του πάρει παραγγελία. 
«Για να δούμε τι καλό έχει ετοιμάσει σήμερα 
ο σεφ» και μυρίζει το πουκάμισο του σερβιτό-
ρου. «Αααα σήμερα έχετε κοκκινιστό μοσχαρά-
κι. Βάλτε μου μια μερίδα». λέει ο Θανάσης Ο 
σερβιτόρος έπαθε πλάκα, μπράβο μύτη ο τύ-
πος σκέφτηκε! Την επόμενη μέρα ο Θανάσης 
ξαναμυρίζει το πουκάμισο του σερβιτόρου και 
καταλαβαίνει πως το πιάτο της ημέρας είναι 
μουσακάς και παραγγέλνει έναν. Μετά από δύο 
μέρες ξαναμυρίζει το πουκάμισο και παραγγέλ-
νει ντολμάδες. Αυτό γινόταν σχεδόν κάθε μέρα, 
μύριζε το πουκάμισο του σερβιτόρου και κατα-
λάβαινε τι είχαν μαγειρέψει. Ο σερβιτόρος είχε 
εκνευριστεί και διηγήθηκε μια μέρα στη γυναί-
κα του την Κική αυτό το περιστατικό. Η Κική 
έβαλε τα γέλια, πήρε το πουκάμισο του άντρα 
της και το έτριψε στο επίμαχο σημείο της, λέ-
γοντας: «Για να δούμε τώρα τι θα πει ο πελά-
της!» Το μεσημέρι λοιπόν ξαναπάει ο Θανάσης 
στο εστιατόριο και μυρίζει το πουκάμισο του 
σερβιτόρου, το ξαναμυρίζει και λέει: «Μα αν 
είναι δυνατόν, τόσο καιρό έρχομαι για φαγητό 
και δεν ήξερα ότι είσαι ο άντρας της Κικής!!!»

 ΜΕΜΕS

ΨυχαγωγίαΨυχαγωγία σταυρολεξο

Οριζόντια

1. Δεν είναι μοντέρνος.
8. Δεν πρέπει να μένει ανεκπλήρωτο.
9. Παλιός μετρ του σκακιού.
10. Άγγλων "Ρ".
11. Φιγούρα της τράπουλας.
13. Λαχείο, κλήρος.
15. Κεντρικά στην… τιμή.
16. Ηφαίστειο της Ιαπωνίας.
18. Ορεινός όγκος των ελβετικών Άλ-
πεων.
20. Ο μισθωτός βοσκός.
26. Άγιος της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
28. Ασάλευτα, ακίνητα (αρχ.).
29. Σ' αυτή… το ρίχνει ο καλοφαγάς.
30. Της Γης θεωρούνταν… οι Δελφοί.
32. Συνεχόμενα στο αλφάβητο.
33. Παλιός πρόεδρος της Αιγύπτου.
35. Υποθετικός σύνδεσμος.
36. Μεγάλος κλασικός συνθέτης.
38. Συκοφάντης τα… βάζει.
40. Η πρόθεση της… αναπαραγωγής.
41. Εισπνοή και εκπνοή αέρα.
43. Γαλλικό άρθρο.
45. Λευκό μαλακό τυρί.
47. Φίλη του Ηρακλή.
49. Με τη μύτη την αντιλαμβανόμαστε.
50. Ο άρχοντας των πονηρών πνευμάτων.

-- Συστατικά -- 
• 1 κοτόπουλο ολόκληρο κομμένο σε μερίδες
• 1 κουτάκι μπύρας
• 2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα
• 2 κουταλιές κόρν φλάουρ
• Ελαιόλαδο
• Αλάτι

• Πιπέρι

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Βάζουμε μια μεγάλη και πλατιά κατσαρόλα στο μάτι 
της κουζίνας και ρίχνουμε το ελαιόλαδο να κάψει λίγο.

• Ρίχνουμε το κοτόπουλο κομμάτι-κομμάτι στην κατσα-
ρόλα. Τσιγαρίζουμε τα κομμάτια του κοτόπουλου καλά 
από όλες τις μεριές να ροδοκοκκινίσουν. Αν θέλουμε 
τα τσιγαρίζουμε όλα μαζί, αλλά το αποτέλεσμα μπο-
ρεί να μην είναι τόσο καλό. Βγάζουμε το κοτόπουλο 
και το βάζουμε σε μία πιατέλα.

• Δεν πετάμε το ελαιόλαδο. Στην ίδια κατσαρόλα, ρί-
χνουμε το κρεμμύδι και το τσιγαρίζουμε. Προσθέτουμε 

αν χρειάζεται λίγο ακόμα λάδι.
• Έπειτα, προσθέτουμε ξανά το κοτόπουλο, αλάτι, πι-
πέρι και φυσικά την μπύρα.

• Τώρα, σκεπάζουμε την κατσαρόλα και αφήνουμε το 
φαγητό μας να βράσει σε χαμηλή φωτιά μέχρι να 
απορροφήσει όλα τα υγρά της μπύρας.

• Θα χρειαστεί περίπου 30-45 λεπτά. Για να δοκιμάσου-
με αν έγινε, το τρυπάμε με το πηρούνι.  Αν δούμε ότι 
στεγνώνει υπερβολικά, τότε χρειάζεται να προσθέ-
σουμε λίγο ζεστό νερό. Δεν βάζουμε ποτέ κρύο νερό 
στο φαγητό που βράζει!

• Όταν το κοτόπουλο μας είναι σχεδόν έτοιμο, παίρ-
νουμε 4-5 κουταλιές από την σάλτσα μπύρας, τις ρί-
χνουμε σε ένα κατσαρολάκι και διαλύουμε εκεί μέσα 
το κόρν φλάουρ.

• Τέλος, προσθέτουμε το διάλυμα κορν φλάουρ στο 
κοτόπουλο και το αφήνουμε να βράσει ακόμη λίγο 
για να «δέσει» η σάλτσα.

• Το κοτόπουλο μπύρας είναι έτοιμο. 
• Μπορούμε να το συνοδεύσουμε με ρυζάκι. Η σάλτσα 
μπύρας από το κοτόπουλο θα κάνει το ρύζι απλά τέ-
λειο. Ρίξτε μπόλικη σάλτσα και απολαύστε!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Κοτόπουλο στην κατσαρόλα με μπύρα

Κάθετα

1. Το εικονιζόμενο φυτό.
2. Κάρτες που λένε το… μέλλον.
3. Σύμφωνο του αγγλικού αλφάβητου.
4. Λεγόταν ο Λοΐζος.
5. Έργο του Χιου Λέοναρντ.
6. Ο οικονομικός διαχειριστής.
7. Αρχαία εύφορη χώρα της Ασίας.
12. Σκαπάνη χωρίς διχάλα.
14. … Μπούλμπα: ήρωας του Γκόγκολ.
17. Απέχθεια προς κάποιον.
19. Μυθική γυναικεία πολεμική φυλή.
21. Όρυγμα, χαντάκι.
22. Προκύπτουν συγκρινόμενα.
23. Ονομασία του κασσίτερου.
24. Πολύ ζεστά πουλόβερ.
25. Το όνομα του ηθοποιού και συγγρα-
φέα Γκιτρί.
27. Φημισμένος ο πίνακάς του "Ολυμπία".
29. Λεπτό στη μέση.
31. Προϊόν επεξεργασίας της ζάχαρης.
34. Τμήμα της Ινδοκίνας.
37. … Μπιτς: η αμερικάνικη Ριβιέρα.
39. Θεά της μυθολογίας μας.
42. Λοχ…: λίμνη της Σκοτίας.
44. Παλιά, σιδηροδρομικά αρχικά.
46. Ασύμφωνη… λέξη.
48. Υπέρτατο ο Θεός.
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Μαζί μας η ταινία Κινουμένων Σχεδίων, «Ο 
Ντογκτανιάν και οι Τρεις Σωματοφύλακες» 
του Τόνι Γκαρσία με τους Γιώργο Σκουφή, Στέ-
λιο Ψαρουδάκη, Βασίλη Μηλιό, Ανδρέα Ευαγ-
γελάτο, Ειρήνη Τσίγκα, Δημήτρη Παπαδάτο, 
Άννα Σταματίου, Δημήτρη Σαρλό, Κωνσταντί-
νο Κλαυδιανό, Χίλντα Ηλιοπούλου & Πέτρο 
Σπυρόπουλο στην μεταγλωττισμένη έκδοση...

Υπόθεση: Ο Ντογκτανιάν είναι ένας φι-
λόδοξος ξιφομάχος που ονειρεύεται να γίνει 
ήρωας και να γίνει μέλος των θρυλικών Σκύ-
λων Σωματοφυλάκων. Αφού αποδείξει την 
ικανότητά του και κερδίζει την εμπιστοσύνη 
τους πρέπει να προστατέψει τον βασιλιά από 
τον απειλητική πλεκτάνη του Καρδινάλιου Ρι-
σελιέ για κατάκτηση της εξουσίας. Θα κατα-
λάβει ο Καρδινάλιος τον έλεγχο ή το κακό θα 
αντιμετωπιστεί από τον Ντογκτανιάν και τους 
νέους του φίλους προτού να είναι πολύ αργά; 
Βασισμένη στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά 
που έχει προβληθεί σε 100 χώρες και 150 
δίκτυα, η ταινία πρόκειται για μια μοναδική 
περιπέτεια για όλη την οικογένεια.
Σάββατο, Τετάρτη: 17:00.

Ενώ έρχεται και η Βιο-
γραφική ταινία «Άιφελ» του 
Μαρτίν Μπουρμπουλόν (Με 
τον Μπαμπά ή τη Μαμά; 1 & 
2) με τους Ρομέν Ντουρί, Έμα 
Μάκι, Πιερ Ντελαντονσάμπ, 
Αρμάν Μπουλανζέ, Μπρουνό 
Ραφαελί & Αλεξάντρ Σταϊ-
γκέρ...

Υπόθεση: Σεπτέμβριος 
1886. Ένα χρόνο πριν, το 
Μνημείο Ουάσινγκτον ανα-
κηρύχθηκε το ψηλότερο κτί-
ριο του κόσμου και η γαλλική 
κυβέρνηση πιέζει τον διάση-
μο μηχανικό Γουστάβο Άιφελ 
να δημιουργήσει κάτι πιο θε-
αματικό για την Παγκόσμια 
Έκθεση του 1889, η οποία 
θα φιλοξενηθεί στο Παρίσι. 

Εκείνος έχει μόλις ολοκλη-
ρώσει τη συμβολή του στην 
ανέγερση του Αγάλματος της 
Ελευθερίας και προτιμά να 
ασχοληθεί με τον σχεδιασμό 
του μετρό της πόλης. Όμως, 
όλα θα αλλάξουν όταν συνα-
ντήσει και πάλι την Αντριέν, 
μια μυστηριώδη γυναίκα από 
το παρελθόν του. Το μεταξύ 
τους πάθος θα φουντώσει 
ξανά, εμπνέοντάς τον Άιφελ 
στην πραγματοποίηση ενός 
παράτολμου εγχειρήματος. 
Ένα πάθος που απειλεί να 
καταστρέψει τις ζωές και των 
δυο, καθώς και την ίδια την 
κατασκευή του Πύργου.
Κυριακή: 19:45, 
Τρίτη: 22:00.

Η ιστορία πίσω από 
τον «Άιφελ» 

Κοντά μας η ταινία Μυ-
στηρίου «Μην Ανησυχείς Αγά-
πη μου» της Ολίβια Γουάιλντ 
(Booksmart) με τους Φλό-
ρενς Πιου, Χάρι Στάιλς, Ολίβια 
Γουάιλντ, Τζέμα Τσαν, Κίκι Λέ-
ιν, Κρις Πάιν, Κέιτ Μπέρλνατ & 
Ασίφ Αλί...

Υπόθεση: Αμερική δεκαετία 
1950: Η Άλις και ο Τζακ έχουν 
την τύχη να ζουν σε μία ονειρι-
κή κλειστή κοινότητα, που φι-
λοξενεί τις οικογένειες όσων 
εργάζονται για ένα πειραματι-
κό και άκρως απόρρητο εγχεί-
ρημα. Όσο οι σύζυγοι απασχο-
λούνται με το μυστικό σχέδιο 
«ανάπτυξης προοδευτικών 
υλικών», οι γυναίκες περνάνε 
τον χρόνο τους απολαμβάνο-
ντας μία πολυτελή ζωή χωρίς 
έγνοιες. Μόνη απαίτηση είναι 
η διακριτικότητα και η αφοσί-

ωση όλων στο σχέδιο. Όταν η 
Άλις αντιλαμβάνεται τη νοσηρή 
φύση της κοινότητας, αρχίζει 
να απαιτεί εξηγήσεις. Πόσο μα-
κριά είναι διατεθειμένη να φτά-
σει για να ανακαλύψει τι συμ-
βαίνει σε αυτόν τον παράδεισο; 
Μετά το εξαιρετικό Booksmart, 
η δραστήρια Ολίβια Γουάιλντ 
σκηνοθετεί ένα τολμηρό και 
σαγηνευτικό ψυχολογικό θρί-
λερ με φόντο την ειδυλλιακή 
ατμόσφαιρα της Καλιφόρνιας 
των ‘50s, όπου τίποτα δεν είναι 
όπως φαίνεται.
Πέμπτη, Σάββατο, Κυρια-

κή, Τετάρτη: 22:15, Παρα-

σκευή: 00:00*, Δευτέρα, Τρί-

τη: 19:15.

*Μεταμεσονύχτια Προβο-
λή με ΔΩΡΕΑΝ Pop-Corn για 
όλους!

Ο Χάρι Στάιλς στο «Μην 
ανησυχείς αγάπη μου» 

Συνεχίζεται η ταινία Κινουμένων Σχεδίων, 
«Minions 2: Η Άνοδος του Γκρου» του Κάιλ Μπαλ-
ντά (Λόραξ, Minions, Εγώ, ο Απαισιότατος 3) με 
τους Γιάννη Ζουγανέλη, Ανδρέα Ευαγγελάτο, Τζίνη 
Παπαδοπούλου, Αποστόλη Ψυχράμη, Στέλιο Ψα-
ρουδάκη, Αργύρη Παυλίδη, Άγγελο Λιάγκο, Βασίλη 
Μήλιο, Μαριάνθη Σοντάκη, Βίνα Παπαδοπούλου, 
Νίκο Νίκα, Δανάη Τσούμου, Λίλα Μουτσοπούλου, 
Μυρτώ Θεοδοσίου & Πέτρο Δαμουλή στην μετα-
γλωττισμένη έκδοση...

Υπόθεση: Βρισκόμαστε στην καρδιά της δεκαε-
τίας του ’70, όπου όλοι έχουν λουλούδια στα μαλ-
λιά και χρωματιστά παντελόνια και ο μικρός Γκρου 
μεγαλώνει στα προάστεια. Ως φανατικός οπαδός 
μια ομάδας σούπερ κακών με το όνομα «Vicious 
6», ο Γκρου θέλει να γίνει αρκετά κακός ώστε μια 
μέρα να μπορέσει να γίνει μέλος της ομάδας τους. 
Ευτυχώς, στην προσπάθειά του να σπείρει το χάος, 
τον βοηθούν οι μικροί του ακόλουθοι, τα λατρεμένα 
Minions. Όλοι μαζί, ο Κέβιν, ο Στιούαρτ, ο Μπομπ και 
ο Όττο, ένα νέο minion με «σιδεράκια» στα δόντια 
και με την απεριόριστη επιθυμία να είναι αρεστός 
σε όλους, αναπτύσσουν τις ικανότητές τους καθώς 
ετοιμάζονται να πειραματιστούν με τα πρώτα τους 
όπλα και να πραγματοποιήσουν τις πρώτες τους 
μυστικές αποστολές.  
Παρασκευή: 18:30, Κυριακή: 17:30.

Τα Minions ξανά κοντά μαςΟι τρεις 
σωματοφύλακες 

Cinema
«H ταινία έχει να κάνει με τις σχέσεις, την εμπιστοσύνη, την προδοσία, τον έρωτα, 

το πάθος, το σεξ, τον ήλιο και το Παλμ Σπρινγκς. Η ιστορία του φιλμ δείχνει ότι 
κάτω από την τέλεια εικόνα ενός κόσμου βρίσκεται το απόλυτο κενό» 

Harry Styles – Τραγουδιστής & ηθοποιός 

Έρχεται σε επανέκδοση η βρα-
βευμένη με 3 Oscar & 2 Χρυσές 
Σφαίρες και πιο επιτυχημένη ταινία 
όλων των εποχών η Περιπέτεια, 
«Avatar 3D» του Τζέιμς Κάμερον 
(Ο Εξολοθρευτής, Άλιενς: Η Επι-
στροφή, Η Άβυσσος, Εξολοθρευτής 
2: Μέρα Κρίσης, Αληθινά Ψέματα, 
Τιτανικός, Φαντάσματα της Αβύσ-
σου) με τους Σαμ Γουόρθινγκτον, 
Σιγκούρνι Γουίβερ, Ζόε Σαλντάνα, 
Μισέλ Ροντρίγκεζ, Τζιοβάνι Ριμπίζι 
& Στίβεν Λανγκ...

Υπόθεση: Η επική περιπέτεια του 
2009 και η πιο επιτυχημένη ταινία 
όλων των εποχών από τον βρα-
βευμένο με Oscar James Cameron, 
επιστρέφει στους κινηματογράφους 
σε remaster έκδοση και σε 4K! Ο 
ήρωας της ταινίας είναι ο Τζέικ Σά-
λι, ένας πρώην ναυτικός, που είναι 
πλέον καθηλωμένος σε αναπηρικό 
καροτσάκι. Αν και απογοητευμένος, 

είναι ακόμη πολεμιστής κατά βά-
θος. Αυτό που ήθελε πάντα ο Τζέικ 
είναι να βρει κάτι για το οποίο να 
αξίζει να αγωνιστεί, και το βρίσκει 
σε ένα μέρος που δεν μπορούσε να 
φανταστεί: σε έναν μακρινό κόσμο. 
Ο Τζέικ έχει στρατολογηθεί για μια 
αποστολή στον πλανήτη Πανδώρα, 
ο οποίος έχει τραβήξει το ενδιαφέ-
ρον εταιρειών ανά τον κόσμο, λόγω 
της εκμετάλλευσης ενός ορυκτού, 
που αξίζει 20 εκατομμύρια δολά-
ρια το κιλό στη Γη. Το «Avatar», 
μας μεταφέρει σε έναν θεαματικό 
κόσμο πέρα από κάθε φαντασία, 
όπου ένας απρόθυμος ήρωας ξε-
κινά ένα ταξίδι λύτρωσης και εξε-
ρεύνησης, καθώς ηγείται μιας επι-
κής μάχης προκειμένου να σώσει 
έναν πολιτισμό...
Πέμπτη: 18:45, Παρασκευή: 

20:45*, Σάββατο, Τετάρτη*: 

19:00, Δευτέρα: 22:00.

Το Avatar σε επανέκδοση 

Πλούσια κινηματογραφική εβδομάδα στα «Ηλύσια» 
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Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση 

θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν
Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες 

σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

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

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

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

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 
Μαλγάρων 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551081455

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Καύσιμα

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

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

Φωτοβολταϊκά
Ενέργεια

Ακίνητα

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

Ξενοδοχεία

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

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

Καφέ
Εστίαση

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

Μηχανές
Ποδήλατα

Γερανοί

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

Εμπόριο

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

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

ΚΑΝΤΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ  •  Εμπόριο 
Δίκαια Έβρου

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

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

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

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

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

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

Tρόφημα
Ποτά

ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Επεξεργασία Ξυλείας
Φυλάκιο  •  Κυπρίνος
Τηλέφωνο : 2552095493

Ξυλεία

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

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

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

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

Φροντιστήρια

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

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

Ορθοπεδικά
Ιατρικά Είδη

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

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης
14ης Μαΐου  77 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  : 2551 081414
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Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

����/��-����� 

INTERCITY 05.59, 

����/��-��	/
� 

INTERCITY 05.59, 

��	/
� - ����/�� 

INTERCITY 05.50, 
����/��-���	���� 

04:30 , 15:10
���	����-����/�� 

07:00, 18:39

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΛΟΙΑ

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

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

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

����� - ����/���� 

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

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

���/�� -���	���� 

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

-����	- ����/���� 

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

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

������ -	���	-����/����

07:20,  09:00, 11:00, 12:30, 
14:40,  19:00, 20:10 
����/����-	����	

15:00 - 19:30
	����	-����/����

15:00 - 19:30

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

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

ΔΕΥΤΕΡΑ: 08:20 - 21:45
ΤΡΙΤΗ: 08:20 - 21:45
ΤΕΤΑΡΤΗ: 08:20 - 21:45
ΠΕΜΠΤΗ: 08:20 - 21:45 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 09:05 - 21:45
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:20 - 21:45
ΚΥΡΙΑΚΗ: 09:05 - 21:45 
����� - ��������������: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 06:45 - 20:10
ΤΡΙΤΗ: 06:45 - 20:10 
ΤΕΤΑΡΤΗ: 06:45 - 20:10  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
Σαλονικίδου Ε.&Ι Αίνου 27 (έναντι Δημ. Βι-
βλιοθήκης) c2551029022

ΦΕΡΕΣ 
Καψίδου Δημοκρίτου 28c2555024096

ΣΟΥΦΛΙ 
Αλατζιά Βασ. Γεωργίου 93 c2554023176 

ΔIΔYMOTEIXO
Πατσιουρίδης Παρασκευάς Βασ. Αλεξάν-
δρου 20 c2553022322

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Καφετζή Κλεονίκη Κωνσταντινουπόλεως 
190 c2552029290

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

Κυριάκος, Πετρωνία.

Διεθνής Ημέρα Ενημέρωσης για 
την Απώλεια και τη Σπατάλη 
Φαγητού
Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Φίλε Κριέ, την σημερινή ημέρα, κάνε 
οπωσδήποτε την ενδοσκόπηση σου, 
αρπάζοντας την ευκαιρία, να ανανεω-
θείς ψυχολογικά και συναισθηματικά! 
Κρυφοί εχθροί και αντίπαλοι, κατατρο-
πώνονται, αφού πλέον αντιλαμβάνε-
σαι τα κίνητρα των άλλων!! 

ΤΑΥΡΟΣ
Σήμερα φίλε Ταύρε, είναι η ιδανική 
ημέρα να επικεντρώσεις το ενδια-
φέρον σου στις διαπροσωπικές σου 
σχέσεις και επαφές και κυρίως όσον 
αφορά την βελτίωση και την εξομά-
λυνση τους. 

ΔΙΔΥΜΟΣ
Φίλε Δίδυμε, την σημερινή ημέρα, η 
καθημερινότητα σου θα επικεντρώσει 
το ενδιαφέρον σου και την σκέψη σου 
κι αυτό εξαιτίας των απανωτών υπο-
χρεώσεων που θα έρθουν και ζητούν 
άμεση διεκπεραίωση!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Σήμερα είναι μία υπέροχη ημέρα φί-
λε Καρκίνε! Έχεις πολλές ευκαιρίες να 
προβάλλεις την λαμπερή προσωπικό-
τητα σου, την δημιουργικότητα σου 
και τα ταλέντα σου! Αν περιορίσεις 
έπαρση και τάση για υπερβολική επί-
δειξη, η ημέρα θα είναι άψογη, αφού 
έχεις τύχη

ΛΕΩΝ
Αγαπητέ Λέοντα, ήρθε η στιγμή να 
ωριμάσεις, να συνετιστείς και να επικε-
ντρωθείς, στον τομέα του σπιτιού και 
της οικογένειας, ώστε να διορθώσεις 
παλαιά προβλήματα! Θα έχεις την ευ-
καιρία σήμερα, να βελτιώσεις και να 
εξομαλύνεις συγγενικές σχέσεις

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Σήμερα φίλε Παρθένε, είναι μία ευ-
χάριστη ημέρα, γεμάτη συναντήσεις, 
συζητήσεις και κοινωνικές επαφές! 
Επίσης την σημερινή ημέρα, θα απο-
λαύσεις πολλές χαρμόσυνες ειδήσεις 
και ψυχαγωγικές εξόδους! 

ΖΥΓΟΣ
Φίλε Ζυγέ, σήμερα προστατεύεις με 
όλες σου τις δυνάμεις, τα κεκτημέ-
να σου και τις αξίες σου. Κάποιες νέ-
ες συνθήκες και συγκυρίες, που θα 
χρειαστεί να αντιμετωπίσεις σήμερα, 
θα σου δώσουν την δυνατότητα, όλες 
οι προσπάθειες σου να πιάσουν τόπο!     

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αγαπητέ Σκορπιέ, σήμερα με την Σε-
λήνη στο δικό σου ζώδιο, θα έχεις 
σαφώς περισσότερη αυτοπεποίθηση, 
ενέργεια και χαρμόσυνη διάθεση! Κα-
τάλληλη ημέρα για να πάρεις πρωτο-
βουλίες και για να κάνεις νέα συναρ-
παστικά ξεκινήματα! 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αγαπητέ Τοξότη, σήμερα προτίμησε 
να δρας και να κινείσαι παρασκηνιακά! 
Αργά ή γρήγορα, θα διαπιστώσεις πως 
με τον τρόπο αυτό, πετυχαίνεις πιο 
εύκολα τους στόχους σου, υλοποιείς 
σχέδια και ιδέες και εκπληρώνεις πιο 
γρήγορα τα όνειρα σου! 

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Αγαπητέ Αιγόκερε, ήρθε η ώρα, να 
επικεντρωθείς στον φιλικό τομέα και 
να κάνεις τις αναγκαίες δράσεις και 
κινήσεις, ώστε να τον βελτιώσεις με 
ποικίλους τρόπους! Θα βρεις μαζί με 
τους φίλους σου λύσεις και επιπλέον, 
θα σε βοηθήσουν να πάρεις σωστές 
αποφάσεις!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Το ενδιαφέρον σου σήμερα, φίλε 
Υδροχόε, επικεντρώνεται σε ζητήμα-
τα που αφορούν την κοινωνική σου 
εικόνα, το κύρος σου και την καλή σου 
φήμη! Αξιολογείς διαφορετικά πλέον 
τις διαπροσωπικές σου σχέσεις και τις 
βλέπεις πιο σοβαρά από πριν! 

ΙΧΘΥΕΣ
Είσαι αποφασισμένος σήμερα αγαπητέ 
Ιχθύ, να κάνεις αλλαγές, να καλοπε-
ράσεις και να επιλέξεις την περιπέτεια! 
Έχεις βαθιά την ανάγκη να διευρύνεις 
τους ορίζοντες σου και να κάνεις τε-
λείως διαφορετικά πράγματα απ’ότι 
συνήθως! 

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. Το 20% των παιδιών στις ΗΠΑ είναι 
παχύσαρκα. Στην Ελλάδα αυτό το 
ποσοστό είναι 40%!

2. Το 25% των εγκλημάτων στη Γαλλία 
διαπράττονται από νέους, ηλικίας κά-
τω των 18 ετών! 

3. 4.000.000 Αμερικάνοι έχουν χάσει το 
δικαίωμα ψήφου, γιατί έχουν καταδι-
καστεί σε ποινές φυλάκισης! 

4. 3.000 περιοχές των ΗΠΑ είναι ανεπα-
νόρθωτα μολυσμένες, λόγω των πυ-
ρηνικών που παρασκευάστηκαν εκεί! 

5. 35.000.000 Αμερικάνοι πάσχουν από 
κοινωνική φοβία, δηλαδή, είναι παθο-
λογικά ντροπαλοί!

6. Οι Ιάπωνες έφηβοι εφευρίσκουν κάθε 
χρόνο 5.500 νέες λέξεις!

7. Το 2050, τα απέραντα τροπικά δά-
ση του Αμαζονίου, δεν θα υπάρχουν. 
Στην θέση τους θα υπάρχουν απέ-
ραντοι έρημοι, εξαιτίας του φαινό-
μενου του θερμοκηπίου!

8. Το 25% των 4.639 γνωστών θη-

λαστικών και το 11% των 9675 
γνωστών ειδών πουλιών, σε μερι-
κά χρόνια θα εξαφανιστούν αν δεν 
ληφθούν δραστικά μέτρα! 

9. Η παλιότερη τοιχογραφία βρέθηκε 
στην Ιταλία και είναι ηλικίας 35.000 

ετών. Αναπαριστά δύο ζώα κι έναν 
άνθρωπο που φορά μάσκα! 

10. Κάθε χρόνο, καταγράφονται 90.000 
εγκυμοσύνες από της αγγλίδες έφη-
βες. Από αυτές, οι 2.200 αφορούν 
κορίτσια κάτω των 14ων ετών!

ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ...
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Στον Άβαντα στην περιοχή 
Καταρράχτη-Αετού θα πραγμα-
τοποιηθεί η νέα πεζοπορική δια-
δρομή του Δρομέα Θράκης την 
Κυριακή 2 Οκτωβρίου.

Πεζοπορική διαδρομή στον 
Άβαντα για όλη την "οικογένεια". 
! (Καταρράχτης-Αετός) - Κυριακή 
02/10/22 (family)

Θα ξεκινήσουμε την διαδρομή 
μας ακολουθώντας το μονοπά-
τι προς το μαγευτικό καταρρά-
χτη του Άβαντα από τη θερινή 
διαδρομή και Θα καταλήξουμε 
στον Καταρράχτη μετά από 1.6 
χιλιόμετρα και γύρω στα 30-40 
λεπτά θα κάνουμε το μεγάλο μας 
διάλειμμα.! Στη συνέχεια θα ακο-
λουθήσουμε την χειμερινή δια-
δρομή μέχρι ένα σημείο όπου 
και θα συναντήσουμε τη δια-
σταύρωση με το μονοπάτι που 
οδηγεί στο Ύψωμα Αετός γύρω 
στο 1.5 χιλιόμετρο όπου και θα 
κάνουμε τη δεύτερη στάση μας 
απολαμβάνοντας τη μαγευτική 
πανοραμική θέα σε όλη τη γύρω 
περιοχή. Αφού επισκεφτούμε και 
το παλιό πολυβολείο λίγα μέτρα 
ποιο δίπλα θα πάρουμε το δρό-
μο της επιστροφής από ένα άλλο 
μονοπάτι κυκλώνοντας το ύψω-
μα Αετός και θα επιστρέψουμε 
στο σημείο εκκίνησης μετά από 
περίπου δύο χιλιόμετρα. Συνολι-

κά θα διανύσουμε γύρω στα 5 
χιλιόμετρα. Διαδρομή κατάλληλη 
για όλους μικρούς και μεγάλους 
φίλους μας... Μετά το τέλος της 
πεζοπορίας μας θα ακολουθήσει 
προαιρετικό γεύμα σε τοπική τα-
βέρνα της περιοχής.

Την Κυριακάτικη Πεζοπορία 
υποστηρίζει και συμμετέχει με τα 
μέλη του, ο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟ-
ΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΔΗΜΟ-
ΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ», 
«ΓΑΛΗΝΟΣ».

Ο "ΓΑΛΗΝΟΣ" δημιουργήθη-
κε το 2001 με εμπνευστή της 
δημιουργίας του Συλλόγου τον 
Καθηγητή Καρδιοχειρουργικής 
του Τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ 
και Διευθυντή της ομώνυμης 
Πανεπιστημιακής Κλινικής του 
Πανεπιστημιακού Γενικού Νο-
σοκομείου Αλεξανδρούπολης, 
Γεώργιο Μπουγιούκα, ο οποίος 
πλέον τυγχάνει Ομότιμος Καθη-
γητής του ανωτέρω Τμήματος 
του ΔΠΘ.

Σκοπός του Συλλόγου είναι 
η καλύτερη δυνατή λειτουργία 
της Καρδιοχειρουργικής Κλινι-
κής της Ιατρικής Σχολής του Δη-
μοκριτείου Πανεπιστημίου Θρά-
κης (ΔΠΘ), η οποία εδράζεται 
και λειτουργεί στο Πανεπιστη-
μιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλε-
ξανδρούπολης.

Σήμερα Διευθυντής της ανω-
τέρω Κλινικής είναι ο Καθηγητής 
Χειρουργικής Καρδιάς - Θώρα-

κος της Ιατρικής Σχολής ΔΠΘ, κ. 
Μικρούλης Δημήτριος, ενώ Πρό-
εδρος του Συλλόγου ΓΑΛΗΝΟΣ 

είναι η δικηγόρος Κρυσταλλία 
Αρμενάκη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πεζοπορι-

κής Διαδρομής στον Άβαντα: 
9.30 Αναχώρηση με Ι.Χ. μπρο-
στά από στάδιο Φώτης Κοσμάς 
(για όσους θέλουν μαζική με-
τακίνηση) 10:00 Συνάντηση πε-
ζοπόρων στην πλατεία Άβαντα 
Μετακίνηση στο πάρκιγκ του κα-
ταρράχτη για τη εκκίνηση της πε-
ζοπορίας 10:15 Έναρξη πεζοπο-
ρίας. Μπορούν να συμμετέχουν 
και παιδιά από 8 ετών, με αθλη-
τικό επίπεδο και συνοδεία γο-
νέα. Η μετακίνηση θα γίνει μόνο 
με ΙΧ τηρώντας το υγειονομικό 
πρωτόκολλο.

Εγγραφές στην φόρ-
μα: https://docs.google.
com/. . . /1FAIpQLSc7R.. ./
viewform...

Μπορείτε να κάνετε την εγ-
γραφή σας, δια ζώσης και στο 
γραφείο του ΔΡΟΜΕΑ, στο στά-
διο Φώτης Κοσμάς, καθημερι-
νές 5-8μμ.

Αρχηγός αποστολής-
Δημήτρης Κωστόπουλος-
τηλ.6937318054 και οδηγός ο 
Μιχάλης Ζεχερλής Την πεζοπο-
ρία υποστηρίζει η Ελληνική Ομά-
δα Διάσωσης (ΕΟΔ) Παράρτημα 
Νομού Έβρου.

θα τηρηθούν όλα τα υγειονο-
μικά πρωτόκολλα της ΓΓΑ.

Όλοι οι συμμετέχοντες υπο-
γράφουν υπεύθυνη δήλωση 
ανάληψη ευθύνης.

Απαραίτητος εξοπλισμός: Πε-
ζοπορικά παπούτσια, πεζοπορικό 
ζευγάρι μπαστούνια, ισοθερμικό 
t-shirt/μακρυμάνικο, μια στεγνή 
αλλαξιά ρούχα για την επιστρο-
φή, fl eece, ελαφρύ αντιανεμικό/ 
jacket, ζεστό καπέλο, γυαλιά, νε-
ρό 1,5 λίτρο, σνακ, γάντια για 
όσους έχουν ευαισθησία, προ-
σωπικό φαρμακείο, ατομικό σα-
κίδιο πλάτης …και μην ξεχάσετε 
την καλή σας διάθεση!

Επικοινωνία: web: www.
dromeasthrace.eu

FB: Δρομέας Θράκης Τηλ. 
6937318054 - 6907605015

Δρομέας Θράκης

Πεζοπορική διαδρομή στον Άβαντα 
για όλη την οικογένεια

ΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ  ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 
02/10 ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΡΟΜΕΑ 
ΘΡΑΚΗΣ   

Την Κυριακάτικη Πεζοπορία 
υποστηρίζει και συμμετέχει με τα μέλη 
του, ο «Σύλλογος προσωπικού και 
φίλων δημοκρίτειου πανεπιστήμιου» 
«Γαληνός»

Όμορφες και συγκινητικές στιγ-
μές ζήσαμε στο περιθώριο των 
πρόσφατων πρώτων φιλικών 
αγώνων του Άθλου Ορεστιάδας 
με την βουλγαρική Marek Union-
Ivkoni.

Η επιστροφή του αγαπημένου 
Ναϊντέν Ναϊντένοφ στην Ορεστι-
άδας ως προπονητής της Μάρεκ, 
«ξύπνησε» μνήμες του παρελθό-
ντος και η παρουσία του πρώην 
διεθνή Βούλγαρου ακραίου στο 
«Νίκος Σαμαράς», στάθηκε η κα-
λύτερη αφορμή, προκειμένου να 
συναντήσει φίλους και συμπαί-
κτες από την ομάδα του ΑΟΟ 
που έγραψε ιστορία συμμετέχο-
ντας στον τελικό του πρωταθλή-
ματος του ‘97.

Συγκεκριμένα ο πρώην άσος 
του ΑΟΟ και μέλος της περσινής 
ομάδας του Άθλου που πανηγύ-
ρισε την άνοδο στη Volleyleague, 
Γιάννης Τριανταφυλλίδης, ο Ηλίας 
Γραμματικόπουλος πρώην διαγώ-
νιος της Ορεστιάδας και νυν προ-
πονητής Ακαδημιών του Άθλου, ο 
Κώστας Μπαρμπούδης που επίσης 
τίμησε τις φανέλες των δύο ομά-
δων της πόλης μας, καθώς και ο 
παράγοντας των χρυσών εποχών 
του ορεστιαδιτικου βόλεϊ, Κώστας 
Δούλιας, υποδέχθηκαν με χαμό-
γελα τον Ναιντένοφ και είχαν την 
ευκαιρία να τα πουν και πάλι με-
τά από 25 χρόνια αναπολώντας 
όμορφες στιγμές από το ένδοξο 
παρελθόν.

Μια δυνατή παρέα που θυμή-
θηκε τα παλιά, μίλησε για το σή-
μερα και έδειξε αισιόδοξη για το 
αύριο αναφερόμενη στον Άθλο 
Ορεστιάδας και την ιστορική πα-
ρουσία του στην Volleyleague.

Πέντε «φίλοι απ’ τα παλιά» έσμιξαν ξανά στα φιλικά του Άθλου

Στην Ορεστιάδα 
«ξύπνησαν» μνήμες 
του παρελθόντος 
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