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SOS εκπέμπει ο Εμπορικός 
Σύλλογος Αλεξανδρούπολης 

“Σανίδα σωτηρίας” για τον δύσκολο χειμώνα αναζητούν οι έμποροι 
της πόλης. Με επιστολή τους  σε Σταϊκούρα, Γεωργιάδη και Χατζηδάκη 
ζητούν τη άμεση εφαρμογή μίας σειράς μέτρων για την ανάσχεση των 

επιπτώσεων της ενεργειακής και πληθωριστικής κρίσης 
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Παίρνουν παράταση 
οι προσλήψεις 

ΟΒΑ στις Ένοπλες 
Δυνάμεις

Ποια είναι η νέα προθεσμία υπο-
βολής αιτήσεων μόνο για το 

Στρατό Ξηράς 
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Εργαστήρια 
Φωτογραφίας από το 
Κέντρο Δημιουργικής 
Φωτογραφίας Θράκης

Το ΚΕΔΗΦΩΤ Θράκης διορ-
γανώνει εργαστήρια φωτο-
γραφίας για αρχάριους και 
προχωρημένους φωτογρά-
φους στην Αλεξανδρούπολη
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«Παίρνει μπρος» το μεγάλο 
έργο κατασκευής φράγματος 

στο Δέρειο 

Κλιμάκιο υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου υποδομών 
βρέθηκε στο Σουφλί όπου συζητήθηκαν διεξοδικά οι λεπτομέρειες 

που αφορούν την μελέτη και τις διαδικασίες που απαιτούνται
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Νέα γραμμή για την περιοχή Νέα γραμμή για την περιοχή 
της Άβαντος στη δημοτική της Άβαντος στη δημοτική 
συγκοινωνία Αλεξανδρούπολης συγκοινωνία Αλεξανδρούπολης 

Πώς βαθμολογούν οι τουρίστες 
τα ξενοδοχεία της ΑΜΘ;

«Δυνατό χαρτί» η εξυπηρέτηση, ενώ χρειάζεται 
δουλειά σε καθαριότητα και σχέση ποιότητας-
τιμής. Αυξημένη η ικανοποίηση των επισκεπτών 

σε σχέση με το 2019
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Ξάνθη: Σχολικό πείραμα της ομάδας 
TiS του 2ου Λυκείου ταξίδεψε σε 

πύραυλο πάνω από τη Γη
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Αλεξανδρούπολη: 
Μόνο σε 6 δημοτικά 
σχολεία λειτουργούν 
ολοήμερα τμήματα

● Από τα 14 που είχαν συμπεριληφθεί στη λίστα του Υπουργείου Παιδείας

● Σε κανένα νηπιαγωγείο, που ήταν στη λίστα του, δεν συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός για 
τη λειτουργία ολοήμερου 

● «Οι γονείς γύρισαν την πλάτη στην πολιτική Κεραμέως», λένε οι εκπαιδευτικοί

● Όπως είχαμε γράψει και κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, η υποδοχή του νέου μέτρου, από 
τους γονείς, ήταν «χλιαρή». Εξάλλου, και οι εκπαιδευτικοί είχαν εκφράσει την αντίδρασή τους, κάνο-
ντας λόγο για ένα αχρείαστο μέτρο, για επαρχιακές πόλεις � 4

Το λιμάνι της Το λιμάνι της 
Αλεξανδρούπολης εξελίσσεται Αλεξανδρούπολης εξελίσσεται 
σε … «military logistic hub» σε … «military logistic hub» 
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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
1791
Η όπερα του Βόλφγκανγκ Αμαντέ-
ους Μότσαρτ «Ο Μαγικός Αυλός» 
κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη.

1876
Ιδρύεται το Χρηματιστήριο Αξιών 
Αθηνών, από την κυβέρνηση του 
Αλεξάνδρου Κουμουνδούρου.

1968
34 άτομα σκοτώνονται και 125 
τραυματίζονται στη χειρότερη σι-
δηροδρομική τραγωδία στην Ελλά-
δα. Αμαξοστοιχία που κατευθύνεται 
στην Αθήνα πέφτει με ταχύτητα 80 
χιλιομέτρων σε άλλη αμαξοστοιχία 
που επίσης κατευθύνεται προς την 
Αθήνα κι έχει ακινητοποιηθεί 500 
μέτρα από το σταθμό του Δερβενίου 
Κορινθίας, όταν κάποιος από τους 
επιβάτες τράβηξε το σήμα κινδύνου. 

1983
Συναυλία στο κατάμεστο Ολυμπιακό 
Στάδιο δίνει ο Γιώργος Νταλάρας, 
σημειώνοντας ρεκόρ για έλληνα 
καλλιτέχνη, όσον αφορά την προ-
σέλευση κόσμου. «Η ελληνική μου-
σική εισέρχεται στο χώρο των στα-
δίων» γράφει το περιοδικό «Rolling 
Stone».

1987
Το «Γκάζι», το παλιό εργοστάσιο, με-
ταβάλλεται σε κέντρο καλλιτεχνικής 
δημιουργίας, με πρωτοβουλία του 
δημάρχου Μιλτιάδη Έβερτ.

1999
Το βραβείο Νομπέλ Λογοτεχνίας 
απονέμεται στο γερμανό συγγρα-
φέα Γκίντερ Γκρας, συγγραφέα, με-
ταξύ άλλων, του μυθιστορήματος «Ο 
μικρός τυμπανιστής».

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1898
Ορέστης Μακρής, έλληνας ηθοποι-
ός. (Θαν. 29/1/1975)

1924
Νίκος Ρίζος, έλληνας κωμικός ηθο-
ποιός. (Θαν. 20/4/1999)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1955
Τζέιμς Ντιν, αμερικανός ηθοποιός. 
(Γεν. 8/2/1931)

1985
Τσαρλς Ρίχτερ, αμερικανός γεωφυ-
σικός, που ανακάλυψε την ομώνυμη 
κλίμακα μέτρησης του μεγέθους των 
σεισμών. (Γεν. 26/4/1900)

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα Ο καιρός σήμερα
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Ανατολή - 07:11
Δύση - 19:00

20...28

Οι Δήμαρχοι Αλεξανδρούπολης και Λήμνου 

«σηκώνουν πανιά»

30
ΣΕΠ
2016

3-42-3

18...31

Με τον Δήμαρχο Λήμνου Δημήτρη Μαρινάκη 
και δύο δημοτικούς συμβούλους του νησιώτικου 
Δήμου, συναντήθηκε ο Δήμαρχος Αλεξανδρού-
πολης Βαγγέλης Λαμπάκης, για να συζητήσουν 
την δρομολόγηση πλοίου στη γραμμή Αλεξαν-
δρούπολη - Σαμοθράκη - Λήμνο - Μυτιλήνη. Στη 
συνάντηση ήταν παρών και ο Γιάννης Λασκαρά-
κης, ο οποίος είχε προηγουμένως επισκεφθεί τον 
κ. Λαμπάκη για να οργανώσουν την συνάντηση 
των δημάρχων Αλεξανδρούπολης και Τσανάκα-
λε, με στόχο την δρομολόγηση πλοίου Αλεξαν-
δρούπολης – Σαμοθράκης - Ίμβρου - Τσανάκαλε. 
Η δρομολόγηση έχει ήδη προταθεί στο υπουργείο 
Εμπορικής Ναυτιλίας και υπάρχει θετικό κλίμα. Ο 
κ. Λαμπάκης τόνισε τα πλεονεκτήματα και τα επι-
χειρήματα της σύνδεσης της Αλεξανδρούπολης 
και της Σαμοθράκης με την Λήμνο και την Μυτι-
λήνη στον τομέα του τουρισμού και του εμπορί-
ου με οφέλη και για του Βαλκάνιους επισκέπτες. 
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Oι νέοι και ταλαντούχοι καλλιτέχνες αφθονούν, ελάχιστοι όμως απολαύουν της αναγνώρισης ενός παιδιού 
– θαύματος με το όνομα Αντρές Βαλένθια. Τους πίνακες του μόλις 10 ετών καλλιτέχνη αγοράζουν βαθύ-
πλουτοι συλλέκτες, ενώ τον Ιούνιο έκανε την πρώτη του ατομική έκθεση στην γκαλερί σύγχρονης Τέχνης 
Chase, στο Σόχο της Νέας Υόρκης. Καθένα από τα 35 έργα πωλήθηκε μεταξύ 50.000 και 125.000 ευρώ, 
ένα δημοπρατήθηκε στο Χονγκ Κoνγκ έναντι 165.000 ευρώ, ενώ ένα άλλο έναντι 230.000 ευρώ σε φιλαν-
θρωπικό γκαλά στο Κάπρι!

Αυξάνονται οι συνεργασίες 
μας με Ενοπλες Δυνάμεις 
συμμαχικών χωρών NATO 
και καθίσταται ο λιμένας 
ένα από τα σημαντικότερα 
military logistics hubs δι-
εθνώς!. 

Κ. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΛΑ

Είπαν

Βασικό εργαλείο αλλά και 
προϋπόθεση για τη βιώσιμη 
και μελλοντική ακαδημαϊκή 
λειτουργία του Πανεπιστημί-
ου, είναι ο καθολικός ψηφια-
κός μετασχηματισμός του. Με 
τον τρόπο αυτό θα απελευθε-
ρώσουμε πόρους και θα κατα-
στήσουμε τις ερευνητικές μο-
νάδες μοχλούς προώθησης και 
υποστήριξης των στρατηγικών 
επιδιώξεων του ΔΠΘ..  

Φ. ΜΑΡΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΠΘ
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Μικρογνωμικά

Θυμάμαι κάθε μεση-
μέρι τον παππού να βάζει 
προσεκτικά τα ξύλα στη 
σόμπα του καθιστικού, 
για να φρυγανίσει πάνω 
στο μάτι της το ψωμί για 
το μεσημεριανό και τη 
γιαγιά να βάζει το ταψί 
στον προθάλαμο για να 
μείνει ζεστό το φαγητό. 
Τους θυμάμαι να σβήνουν 
τη σόμπα από νωρίς κάθε 
βράδυ και να προετοιμά-
ζονται … ψυχολογικά για 
να πάνε για ύπνο μέσα, 
στη «Σιβηρία», όπως έλε-
γαν την κρεβατοκάμαρα 
(και όλα τα δωμάτια του 
σπιτιού, πλην του «προ-
νομιούχου» καθιστικού). 
Μετά, ήρθαν καλύτερες 
μέρες και κατάφεραν να βάλουν καλορι-
φέρ. Η σόμπα πετάχτηκε στα σκουπίδια 
ή δόθηκε στον παλιατζή, η τρύπα στον 
τοίχο έκλεισε, αφού πλέον δεν υπήρχε το 
μπουρί και όλα τα δωμάτια απέκτησαν 
μία γλυκιά ζεστασιά. Πού να το φανταζό-
μαστε τότε ότι οι σόμπες – πολυεργαλεία 

θα έκαναν τόσο δυναμικό come back… 
Εμείς πιστεύαμε ότι το 2022 θα έχουμε 
ιπτάμενα αυτοκίνητα και ρομπότ που όχι 
μόνο θα κάνουν τις δουλειές του σπιτιού, 
αλλά και θα εκπέμπουν και θερμότητα… 
Κ.Η.

Πίσω… ολοταχώς 

Η αφιέρωση του ΑΚΡΙΤΑ 

Λιμάνι … Όνειρα και προσδοκίες …. 
Αλήθεια, όταν προ 20ετίας όλοι μι-

λούσαν για την σημασία του λιμανιού της 
Αλεξανδρούπολης ως εμπορικό κόμβο της 
Ανατολικής μεσογείου, όταν γινόταν λό-
γος και μεγαλεπήβολα σχέδια περί εμπο-
ρευματικού διαμετακομιστικού κέντρου, 
πώς τώρα να δεχθούμε την μετατροπή 
του και την βίαιη μετεξέλιξή του σε …. 
«military logistic hub»; Και μάλιστα χωρίς 
την παραμικρή συμμετοχή ή μπ0λοκή της 
τοπικής κοινωνίας; Πως να νιώθουν όλοι 

αυτοί που έβαζαν την πήχη ψηλά; Πως 
μπορούν να χαμογελούν και να νιώθουν 
ικανοποιημένοι παράγοντες του τόπου με 
την τωρινή εξέλιξη; Συγνώμη αλλά δεν 
μπορώ να υιοθετήσω τη χαρά και την 
ικανοποίησή τους 

Γ.Π.

Απουσίες 
Απέκλεισαν τον καθηγητή Λύτρα από 

τα στοιχεία του ΕΟΔΥ. Αφού σε πρώτη 
φάση ξεχύθηκαν να τον αμφισβητήσουν. 

«Είμαστε υπερήφανοι που η πρό-
εδρος μας κα. Λουκία Σαράντη ανα-
λαμβάνει ως νέα Πρόεδρος του ΣΒΕ 
(Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος). Ευ-
χόμαστε κάθε επιτυχία στην απαιτητική 
αυτή αποστολή», αναφέρει η σελίδα της 
βιομηχανίας ξύλου AKRITAS στη σελί-

δα της στο facebook. Για τα επόμενα 
τρία χρόνια, η κα Σαράντη, ως πρώτη 
γυναίκα στη θέση της προέδρου του 
ΣΒΕ, θα διοικήσει τον Σύνδεσμο Βι-
ομηχανιών, σε μία δύσκολη περίοδο. 
Καλή επιτυχία στα νέα της καθήκοντα! 

Κ.Η. 

Αν δεν είσαι "πες κι εσύ Σωτήρη" δεν σε 
αντέχουν οι κυβερνώντες. Αλήθεια πού 
βρίσκεται ο κ. Τσιόδρας; (Ευγ. Λουπ.)

Γ.Π.

Συνεργασία Φαρμακοποιών Εβρου 
με το ΚΕΘΕΑ Κιβωτός 

Την Τετάρτη 28/09/22, πραγματοποι-
ήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία το πρώτο βι-
ωματικό σεμινάριο μεκλων του Φαρμα-
κευτικού Συλλόγου Εβρου σε συνεργασία 
με το Πολυδύναμο Κέντρο Ανατολικής 
Μακεδονίας-Θράκης ΚΕΘΕΑ Κιβωτός. 

«Οι συνάδελφοι που συμμετείχαν, είχαν 
την ευκαιρία να προσεγγίσουν τα θέματα 
εξαρτήσεων, τα οποία μπορεί να αντιμε-
τωπίζει μία οικογένεια. Το ΚΕΘΕΑ Κιβω-
τός υποστηρίζει και καθοδηγεί τόσο τους 
ανθρώπους με θέμα εξάρτησης όσο και 
τους συγγενείς και συντρόφους αυτών. 
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους Ευριπίδη 
Χαλκιά και Αντώνη Ραφτόπουλο για την 
οργάνωση και υλοποίηση αυτού του σεμι-
ναρίου. Ελπίζουμε να συνεχιστεί η συνερ-
γασία μας και στο μέλλον» αναφέρεται.

Γ.Π.
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της Κικής Ηπειρώτου
Μόνο σε 6 δημοτικά σχο-

λεία του Δήμου Αλεξανδρού-
πολης, από τα 14 που είχαν 
συμπεριληφθεί στη λίστα του 
Υπουργείου Παιδείας, λειτουρ-
γούν ολοήμερα τμήματα, ως 
τις 5.30 το απόγευμα. Την ίδια 
στιγμή, σε κανένα νηπιαγωγείο 
της περιοχής δεν συμπληρώ-
θηκε ο απαιτούμενος αριθμός 
μαθητών, ώστε να είναι εφι-
κτή η λειτουργία ολοήμερων 
τμημάτων. 

Όπως είχαμε γράψει και κα-
τά την έναρξη της σχολικής 

χρονιάς, η υποδοχή του νέ-
ου μέτρου, από τους γονείς, 
ήταν «χλιαρή». Εξάλλου, και οι 
εκπαιδευτικοί είχαν εκφράσει 
την αντίδρασή τους, κάνοντας 
λόγο για ένα αχρείαστο μέτρο, 
ειδικά σε επαρχιακές πόλεις, 
την στιγμή μάλιστα που χρό-
νια και ουσιώδη προβλήματα 
μένουν άλυτα. 

Τελικώς, όπως αναφέρει η 
πρόεδρος του συλλόγου εκ-
παιδευτικών πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης Αλεξανδρούπο-
λης «Γεώργιος Βιζυηνός» Ζωή 
Κάλτσου, σε λιγότερα από τα 

μισά δημοτικά σχολεία λει-
τουργούν ολοήμερα τμήματα, 
ενώ δεν συμμετέχει κάποιο νη-
πιαγωγείο. Όπως υπογραμμί-
ζει, τα ολοήμερα τμήματα που 
λειτουργούν έχουν πολύ μικρό 
αριθμό μαθητών, σε σύγκριση 
με το δυναμικό του σχολείου. 

Δηλαδή, αν κατά μέσο όρο, 
μια σχολική μονάδα έχει 300 
με 350 μαθητές, στο ολοήμε-
ρο φοιτούν περίπου 15. 

Κατά την κα Κάλτσου, το 
μέτρο αυτό, όπως είχαν εκτι-
μήσει από την πρώτη στιγμή οι 
εκπαιδευτικοί, θα αποτύχει, κά-

τι που αποδεικνύεται και από 
την μέχρι στιγμής υποδοχή που 
έχει τύχει από τους γονείς. 

«Η Υπουργός Παιδείας πί-
στευε ότι με την επέκταση του 
ολοήμερου θα έλυνε το δη-
μογραφικό πρόβλημα, αν εί-
ναι δυνατόν. Αποδείχθηκε ότι 

οι γονείς γύρισαν την πλάτη 
και ακύρωσαν στην πράξη αυ-
τή την επιλογή, αφού κατάλα-
βαν ότι δεν υπάρχει κανένας 
λόγος να αφήνουν τα παιδιά 
τους στο σχολείο μέχρι εκείνη 
την ώρα». 

Αλεξανδρούπολη: Μόνο σε 6 δημοτικά 
σχολεία λειτουργούν ολοήμερα τμήματα

ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ, 
ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΕ Ο 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ    

«Οι γονείς γύρισαν την πλάτη 
στην πολιτική Κεραμέως», λένε οι 
εκπαιδευτικοί

Ο Δήμος Ορεστιάδας, το 
Υπουργείο Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων (διά της Γενικής 
Γραμματείας Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά 
Βίου Μάθησης και Νεολαίας) 
και το Ίδρυμα Νεολαίας και 
Διά Βίου Μάθησης συνεχί-
ζουν επιτυχώς τη λειτουργία 
του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ορε-
στιάδας στο οποίο θα υλοποι-
ηθούν προγράμματα Γενικής 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο 
πλαίσιο του συγχρηματοδο-
τούμενου Έργου «Κέντρα Διά 
Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα 
Φάση» (ΟΠΣ 5002212).

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου 
Ορεστιάδας  μπορούν να δη-
μιουργηθούν τμήματα, σύμφω-
να με  τα  προγράμματα, στους  
πίνακες .:

Στα παραπάνω προγράμμα-
τα  που προσφέρονται  και  εξ 
αποστάσεως θεωρείται απα-
ραίτητη προϋπόθεση συμμε-
τοχής από τους υποψηφίους 
εκπαιδευόμενους η διάθε-
ση εξοπλισμού και πρόσβα-

ση στο διαδίκτυο.(PC, tablet, 
smartphone).

Τα προσφερόμενα προγράμ-
ματα μπορούν να παρακολου-
θήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως 
χώρας καταγωγής, ηλικίας και 
μόρφωσης, καθώς και μέλη ευ-

άλωτων κοινωνικά ομάδων. Για 
την ένταξη των ενδιαφερομέ-
νων στα προγράμματα  απαι-
τείται η συμπλήρωση σχετικής 
αίτησης και ηλεκτρονικά όπως 
επίσης και η προσκόμιση  του 
δελτίου αστυνομικής ταυτότη-

τας ή του διαβατηρίου ή άλλου 
νομιμοποιητικού εγγράφου του 
ενδιαφερόμενου.

Το έργο συγχρηματοδοτεί-
ται από την Ελλάδα και την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυνα-
μικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου 
Μάθηση».

   Για πληροφορίες και δη-
λώσεις συμμετοχής απευθυν-
θείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μά-
θησης: 

Δήμος Ορεστιάδας ,Γραφείο 
Πρόνοιας, Ισόγειο.    
Τηλ. :2552350017
Ταχ. Διεύθυνση:B.Κων/νου 
9-11
Email: f.tsompanidou@
orestiada.gr, 
e.fotiadou@orestiada.gr

H σχετική αίτηση, που μπο-
ρεί κανείς να τη συμπληρώσει 

και να την υποβάλει ηλεκτρονι-
κά στο e.fotiadou@orestiada.
gr , προσκομίζοντας και το δελ-
τίο αστυνομικής ταυτότητας ή 
του διαβατηρίου ή άλλου νο-
μιμοποιητικού εγγράφου του 
ενδιαφερόμενου (ηλεκτρονι-
κά), βρίσκεται στην ιστοσελίδα 
του Δήμου Ορεστιάδας www.
orestiada.gr.

Μέγιστος αριθμός προτιμή-
σεων προγραμμάτων δύο ανά 
ενδιαφερόμενο. 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραι-
ότητας. 

Υποβολή αιτήσεων από την 
Παρασκευή  30/09/2022 έως 
την Δευτέρα 17/10/2022.

11 προγράμματα φέτος στο Κέντρο  Διά Βίου 
Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Ορεστιάδας
Πρόσκληση 
εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος 
συμμετοχής στα 
τμήματα μάθησης 

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
 ΣΕ 
ΩΡΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΤΗΛΕ-
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΔΙΑ 
ΖΩΣΗΣ

1 Δημιουργώ την δική μου επιχείρηση 25 Χ Χ

2 Σύγχρονες Τραπεζικές Συναλλαγές 25 Χ Χ

3 Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής )διατροφής 25 Χ Χ

4  Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων 25 Χ

5 Δημιουργία Ιστοσελίδας 50 Χ Χ

6 Ελληνικό Αλφαβητικό  Σύστημα 25 Χ Χ

7 Βελτιώνω την ορθογραφία μου 25 Χ Χ

8 Ρωσικά  για τον Τουρισμό (Α1-Α2) 25 Χ Χ

9 Τοπική Ιστορία 25 Χ Χ

10
Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός
Εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη ,εξαρτήσεων ,
διατροφή Κλπ.

25
Χ Χ

11 Βασικά Βουλγαρικά Α1 50 Χ
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Την άμεση εφαρμογή μίας σειράς 
μέτρων, τα οποία θα βοηθήσουν ση-
μαντικά στην ανάσχεση των επιπτώ-
σεων της ενεργειακής και πληθωρι-
στικής κρίσης στον εμπορικό κλάδο, 
ζητά από τους αρμόδιους υπουργούς 
της κυβέρνησης ο Εμπορικός Σύλλο-
γος Αλεξανδρούπολης. Με επιστολή 
προς τους κκ Σταϊκούρα, Γεωργιάδη 
και Χατζηδάκη επισημαίνεται πως εί-
ναι επιτακτική η ανάγκη μεγαλύτερης 
στήριξης του εμπορικού κόσμου, ενό-
ψει του χειμώνα.

Η επιστολή 
Προς : Υπουργείο Οικονομικών
Υπουργό κ. Χ. Σταϊκούρα
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επεν-

δύσεων
Υπουργό κ. Α. Γεωργιάδη
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνι-

κών Υποθέσεων

Υπουργό κ. Κωστή Χατζηδάκη
Κοιν. : Ελληνική Συνομοσπονδία 

Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας, 
Ομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρη-
ματικότητας Θράκης, Βουλευτές Ν. 
Έβρου

Θέμα : ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,
Ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξαν-

δρούπολης θεωρεί επιτακτική την 
ανάγκη μεγαλύτερης στήριξης του 
εμπορικού κόσμου δεδομένων των 
δύσκολων συνθηκών που επικρατούν.

Ως εκ τούτου παρουσιάζουμε τις 
θέσεις μας οι οποίες περιλαμβά-
νουν μέτρα άμεσης εφαρμογής για 
την ανάσχεση των επιπτώσεων της 
ενεργειακής και πληθωριστικής κρί-
σης στον εμπορικό κλάδο.

Ειδικότερα, για το προσεχές δύ-

σκολο χρονικό διάστημα ο Εμπορι-
κός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης εκτι-
μά ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στην 
ευόδωση των παρακάτω, βασικών 
για τον κλάδο του εμπορίου, προτε-
ραιοτήτων:
•  Πλήρης κατάργηση του τέλους επι-

τηδεύματος
•  Θεσμοθέτηση και εφαρμογή του 

Ακατάσχετου Επιχειρηματικού Λο-

γαριασμού
•  Φορολογικές ελαφρύνσεις, όπως 

η πλήρης κατάργηση της προκα-
ταβολής φόρου εισοδήματος του 
επόμενου έτους

•  Εργασιακές και ασφαλιστικές ρυθ-
μίσεις, όπως «πάγωμα» και κεφα-
λαιοποίηση των παλαιών ληξιπρό-
θεσμων οφειλών

•  Ενίσχυση της ρευστότητας των μι-

κρομεσαίων επιχειρήσεων
•  Θέσπιση ειδικού προγράμματος επι-

χορηγήσεων & χαμηλότοκων δα-
νείων

•  Παροχή κινήτρων ψηφιακού & πρά-
σινου μετασχηματισμού

Με τιμή,
Ο Πρόεδρος Κασαπίδης Βασίλειος
Ο Γενικός Γραμματέας Γιάκατης 

Θεόδωρος

“Σανίδα σωτηρίας” για τον δύσκολο χειμώνα 
αναζητούν οι έμποροι της Αλεξανδρούπολης 

SOS ΕΚΠΕΜΠΕΙ Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
– ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ, ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ 
ΚΑΙ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ              

Ζητείται η άμεση εφαρμογή μίας σειράς μέτρων, τα 
οποία θα βοηθήσουν σημαντικά στην ανάσχεση των 
επιπτώσεων της ενεργειακής και πληθωριστικής 
κρίσης στον εμπορικό κλάδο

“Σανίδα σωτηρίας” για τον δύσκολο χειμώνα αναζητούν οι 
έμποροι της Αλεξανδρούπολης ζητώντας μια σειρά μέτρων

Προ ολίγων ημερών υπε-
γράφη η σύμβαση κατασκευής 
έργου “Ανάπλαση κοινόχρη-
στων χώρων” προϋπολογισμού 
μελέτης 112.903,22 ευρώ 
(χωρίς Φ.Π.Α) και 140.000,00 
ευρώ (με Φ.Π.Α) μεταξύ του 
Δημάρχου Διδυμοτείχου κ. Ρω-
μύλος Χατζηγιάννογλου και 
του οικονομικού φορέα ‘’Μπα-

ξεβάνη Θεοδώρα’’. Με την με-
λέτη αυτή προβλέπεται η ανά-
πλαση κοινοχρήστων χώρων 
στην πόλη του Διδυμοτείχου 
και αφορά στην κατασκευή-
αποκατάσταση πεζοδρομίων 
που βρίσκονται επί της οδού 
25ης Μαΐου από το ύψος της 
εισόδου του Νοσοκομείου, έως 
την Λέσχη Αξιωματικών.

Η ανάπλαση περιλαμβάνει 
τοποθέτηση πλακών πεζοδρο-
μίου, κατασκευή κρασπέδων 
από μάρμαρο και ρείθρων κα-
θώς και κατάλληλων οδεύσε-
ων για την βελτίωση της προ-

σβασιμότητας ΑΜΕΑ.
Θα προηγηθούν εργασίες 

αποξήλωσης των υφιστάμε-
νων κρασπέδων και θα γίνουν 
εργασίες επίχωσης και υψομε-
τρικής διόρθωσης κάτω από τα 
πεζοδρόμια, δεδομένου ότι η 
κατάσταση των υφιστάμενων 
υποδομών παρουσιάζει σοβα-
ρές κατασκευαστικές ατέλειες 
και βλάβες.

Επίσης θα αποκατασταθούν 
βλάβες σε δύο τοιχία που βρί-
σκονται εντός κοινοχρήστων 
χώρων στις ΤΚ Δόξας και ΤΚ 
Μάνης.

Τι και πού 
προβλέπονται 
εργασίες

Με το παρόν δελτίο ενη-
μερώνουμε ότι βρίσκεται σε 
εξέλιξη η διαδικασία εγγρα-
φής των υπόχρεων ατομικών 
επιχειρήσεων – φυσικών προ-
σώπων στην υπηρεσία ΓΕΜΗ 
του Επιμελητηρίου Έβρου.

Από τις διατάξεις του άρ-
θρου 16 του Ν.4919/2022 
και τις διατάξεις της Υπουρ-
γικής απόφασης με αριθμό 

44070/28-04-2022 (ΦΕΚ 
Β2226/2022) του Υπουρ-
γού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, στο Παράρτημα της 
οποίας υπάρχει αναλυτικός 
πίνακας με όλους τους ΚΑΔ 
που τεκμαίρεται ότι έχουν 
εμπορική δραστηριότητα, 
καθώς και από τη με αριθμό 
52871/23.05.2022 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Ανάπτυξης με 
θέμα «Παροχή οδηγιών και 
διευκρινήσεων μετά την ψή-
φιση του Ν.4919/2022 ανα-
φορικά με 1) τους υπόχρεους 
εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ, 2) τις 

μεταβατικές διατάξεις και 3) 
τα νέα Μητρώα», προκύπτουν 
οι υπόχρεοι εγγραφής στο Γε-
νικό Εμπορικό Μητρώο.

«Παρακαλούμε όλα τα μέ-
λη μας, καθώς και όσους τυ-
χόν από την επαγγελματική 
τους δραστηριότητα ενδεχο-
μένως να έχουν υποχρέωση 
εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ, να εξε-
τάσουν σχετική υποχρέωσή 
τους, μόνο σύμφωνα με τον 
ανωτέρω νόμο, την ανωτέρω 
υπουργική απόφαση καθώς 
και την ανωτέρω εγκύκλιο» 
αναφέρει το ΕΒΕΑ.

Εγγραφή υπόχρεων 
επιχειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ 
του Επιμελητηρίου Έβρου

Τι συστήνει στα 
μέλη του

Στην ανάπλαση κοινοχρήστων 
χώρων προχωρά ο Δήμος 
Διδυμοτείχου
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Την περιοχή του Δήμου 
Σουφλίου επισκέφθηκε  ο Γε-
νικός Διευθυντής του Υπουρ-
γείου Υποδομών Κοτσώνης 
Αντώνης , συνοδευόμενος 
από την Γεωργία Καστραντά, 
Διευθύντρια Αντιπλημμυρι-
κών και Εγγειοβελτιωτικών 
Έργων, τον Γεώργιο Τσεσμελή, 
Διευθυντή ΕΥΔΕ Μακεδονί-
ας- Ηπείρου- Θράκης και τον 
Δαμβέργη Χρήστο , τεχνικό 
σύμβουλο.

Στην συνάντηση και συζή-
τηση που πραγματοποιήθη-
κε με το Δήμαρχο Σουφλίου 
Παναγιώτη Καλακίκο και την 
Τεχνική υπηρεσία του Δήμου, 
συζητήθηκε η αναγκαιότητα 
του φράγματος στην περιοχή 
του Δερείου στην ορεινή πε-
ριοχή του Δήμου Σουφλίου.

Ο Δήμαρχος Σουφλίου, τό-
νισε τη σημαντικότητα του εν 
λόγω έργου και την συμβο-
λή του στην αναβάθμιση της 

ποιότητας ζωής  της συγκε-
κριμένης περιοχής του Δήμου 
Σουφλίου, αλλά και της ευ-
ρύτερης, ενώ τόνισε τις προ-
οπτικές που δύναται να προ-
κύψουν για την περιοχή από 
την υλοποίηση του συγκεκρι-
μένου έργου.

Συζητήθηκαν διεξοδικά οι 
λεπτομέρειες που αφορούν 
την μελέτη και τις διαδικα-
σίες που απαιτούνται, ώστε 
πλέον να ξεκινήσει έμπρακτα 

η διαδικασία της κατασκευής 
του έργου.

Ο Γενικός Διευθυντής Κο-
τσώνης Αντώνης μαζί με τους 
συνεργάτες του και συνοδευ-
όμενος από τον Δήμαρχο Σου-
φλίου και Γενικό Γραμματέα 
του Δήμου, επισκέφθηκαν τη 
περιοχή του Μικρού Δερείου 
για επιτόπιο έλεγχο και μελέτη 
των δεδομένων, για να σχεδι-
αστούν και να καθοριστούν τα 
μετέπειτα στάδια.

Κλιμάκιο υπηρεσιακών παραγόντων 
στο Σουφλί για το Φράγμα του Δερείου 

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΑ 
ΟΦΕΛΗ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΤΟΝΙΖΕΙ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ     

Συζητήθηκαν διεξοδικά οι λεπτομέρειες 
που αφορούν την μελέτη και τις 
διαδικασίες που απαιτούνται, ώστε 
πλέον να ξεκινήσει έμπρακτα η 
διαδικασία της κατασκευής του έργου

Την περιοχή του Δήμου Σουφλίου επισκέφθηκε κλιμάκιο 
υπηρεσιακών παραγόντων του υπουργείου υποδομών

Το κλιμάκιο επισκέφθηκε τη περιοχή του Μικρού Δερείου 
για επιτόπιο έλεγχο και μελέτη των δεδομένων

Η ΧΙΙ Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πε-
ζικού «ΕΒΡΟΥ» ανακοινώνει ότι, από 
τη Δευτέρα 03 μέχρι και την Τετάρτη 
05 Οκτωβρίου 2022 από 08:00 έως 
15:00, την Πέμπτη 06 Οκτωβρίου 

2022 από 08:00 έως 15:00 και από 
16:00 έως 23:00 και την Παρασκευή 
07 Οκτωβρίου 2022 από 08:00 έως 
15:00, πρόκειται να πραγματοποιη-
θούν βολές πυροβολικού, στο Πεδίο

Ασκήσεων – Πεδίο Βολής «ΑΕ-
ΤΟΣ».

Επικίνδυνη περιοχή χαρακτηρίζεται 
αυτή που περικλείεται από τα σημεία :

•  Λατομεία ΜΑΚΡΗΣ
•  Ύψωμα ΚΑΖΑΝΙΑ
•  Ύψωμα ΚΟΡΑΚΑΣ

•  Ερείπια ΑΛΙΚΗΣ
• Ύψωμα ΟΥΡΑΝΟΣ
Στην παραπάνω περιοχή απαγο-

ρεύεται κάθε κίνηση, ή παραμονή 
ατόμων, οχημάτων και ζώων κατά 
την ώρα των βολών, για αποφυγή 
ατυχημάτων.

Βλήματα μη εκραγέντα, που τυχόν 
εντοπίζονται, να μη μετακινούνται 
καινα ειδοποιείται αμέσως η πλησιέ-
στερη στρατιωτική, πολιτική, ή αστυ-
νομική αρχή.

Βολές πυροβολικού στο Πεδίο 
Ασκήσεων – Πεδίο Βολής «ΑΕΤΟΣ»

Από την Δευτέρα 3 
μέχρι και την Τετάρτη 
5 Οκτωβρίου

Συζητήθηκε  η αναγκαιότητα του 
φράγματος στην περιοχή του Δερείου 
στην ορεινή περιοχή του Δήμου



Η ΓΝΩΜΗ
30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ    2022 ΡΕΠΟΡΤΑΖ  7

της Κικής Ηπειρώτου
Από την 1η Νοεμβρίου θα 

ξεκινήσουν τα δρομολόγια 
της νέας γραμμής δημοτικής 
συγκοινωνίας, που θα καλύ-
πτει την περιοχή της Άβαντος.  
Μετά από σχετικό αίτημα κι 
υπογραφές που συγκέντρω-
σαν περίπου 400 κάτοικοι της 
περιοχής Άβαντος, και μετά 
από την έγκριση του δημοτι-
κού συμβουλίου Αλεξανδρού-
πολης, η νέα γραμμή θα συ-
μπληρώσει τις 3 υφιστάμενες, 
εξυπηρετώντας και τη συγκε-
κριμένη, πυκνοκατοικημένη 
περιοχή. 

Η «Νέα Γραμμή 4 : Τέρ-
μα Άβαντος» θα εξυπηρετεί-
ται από ένα minibus, ενώ θα 
εκτελούνται δρομολόγια ανά 

40 λεπτά επί δώδεκα ώρες 
τις καθημερινές και έξι ώρες 
τα Σάββατα (18 δρομολόγια 
τις καθημερινές και 10 δρο-
μολόγια στα Σάββατα – Κυ-
ριακή και αργίες δεν θα πραγ-
ματοποιούνται δρομολόγια).

Το συνολικό κόστος λει-
τουργίας για τη γραμμή 4 από 
01/11/2022 έως 30/4/2023 
είναι 26.626€ .

Η διαδρομή
Η διαδρομή της νέας 

γραμμής είναι: 
Αφετηρία: τέρμα Άβαντος, 

αριστερά Αβαντος, δεξιά Τρα-
ϊανουπόλεως, ευθεία Ανδρο-
νίκου, αριστερά Καρτάλη, 
αριστερά Σοφοκλέους, ευ-
θεία Τραϊανουπόλεως, δεξιά 

Αβάντος, δεξιά Ε. Φιλιππιδη, 
αριστερά Νικομηδειας, δεξιά 
Λ. Δημοκρατιας, δεξιά 14ης 
Μαϊου, αριστερά Ε. Βενιζέ-
λου, αριστερά Ι. Καβύρη, αρι-

στερά Λ. Δημοκρατίας (επι-
στροφή).

Τις μέρες κατά τις οποίες 
θα λειτουργεί η Λαϊκή Αγορά 
στην οδό Παπαναστασίου ή 

ύστερα από εντολή της αρ-
μόδιας υπηρεσίας, η γραμμή 
θα ανεβαίνει την οδό 14ης 
Μαϊου έως την Πλατεία πα-
λιού Νοσοκομείου (κυκλικός 

κόμβος) ή την οδό Εθνικής 
Αντιστάσεως και μετά θα κα-
τεβαίνει την Ι. Καβύρη. Αυτή 
η επέκταση του δρομολογί-
ου, δεν θα χρεώνεται από το 
ΚΤΕΛ.

Νέα γραμμή για την περιοχή της Άβαντος στη 
δημοτική συγκοινωνία Αλεξανδρούπολης 

ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΘΑ 
ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΑΠΟ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  

Η διαδρομή που θα ακολουθείται
Η γραμμή αυτή έχει τα 
εξής χαρακτηριστικά:
- Έχει μήκος (κυκλικής 
διαδρομής με επιστρο-
φή στην αφετηρία) 7,3 
χιλιόμετρα
- Θα εξυπηρετείται από 
ένα minibus
-Η συχνότητα δρομολο-
γίων θα είναι ανά 40’
- Θα εκτελούνται δρομο-
λόγια επί δώδεκα ώρες 
τις καθημερινές και έξι 
ώρες τα Σάββατα (Κυ-
ριακές και Αργίες δεν 
εκτελούνται δρομολό-
για).

Info

Η διαδρομή της νέας γραμμής 

Συγκέντρωση διαμαρ-
τυρίας κατά της εξόρυξης 
χρυσού θα πραγματοποιηθεί 
σήμερα Παρασκευή, στις 7 
το απόγευμα, μπροστά στο 
Δημαρχείο Αλεξανδρούπο-
λης. Το κάλεσμα απευθύ-
νουν προς όλους τους ερ-
γαζόμενους της περιοχής 
τα σωματεία: Εμποροϋπαλ-
λήλων –ιδιωτικών υπαλ-
λήλων περιοχής Αλεξ/πο-
λης – Φερών – Σουφλίου 
«Η Ενότητα», Οικοδόμων 
και Συναφών Επαγγελμά-
των Αλεξανδρούπολης και 
περιφέρειας, Ιδιωτικών εκ-
παιδευτικών λειτουργιών 
Θράκης, Τουριστικών Επαγ-
γελμάτων Έβρου και Συντα-
ξιούχων ΙΚΑ Έβρου.

Με κεντρικά συνθήμα-
τα: ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΞΟΡΥΞΗ 
ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΣΕ ΠΕΡΑΜΑ 
ΚΑΙ ΣΑΠΕΣ – ΔΕΝ ΠΑΡΑΔΙ-
ΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΟΡΥΚΤΟ ΜΑΣ 
ΠΛΟΥΤΟ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΜΑΤΙΚΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ – ΔΕΝ 
ΘΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝ, ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΖΩΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΡΔΗ 
ΤΟΥΣ”, τα σωματεία καλούν 
σε εγρήγορση όλους τους 
συλλόγους και τους φορείς 
της περιοχής, τους εργαζο-
μένους, τους αγρότες και 
τους κτηνοτρόφους, τους 
αυτοαπασχολούμενους και 

τους νέους για να απαντή-
σουν αποφασιστικά στις αρ-
νητικές εξελίξεις μετά και 
την απόφαση του Συμβου-
λίου της Επικρατείας με την 
οποία ακυρώνεται απόρριψη 
της Μελέτης Περιβαλλοντι-
κών Επιπτώσεων της εξόρυ-
ξης χρυσού”.

Όπως αναφέρουν στην 
ανακοίνωσή τους, “οι χρυ-
σοθήρες επανέρχονται για-
τί τα κέρδη είναι τεράστια. 
Έχουν με το μέρος τους 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
όλες τις ελληνικές κυβερ-
νήσεις που με τους νόμους 
που θεσπίζουν ή δεν καταρ-
γούν (περιβαλλοντικός νό-
μος 4685/2020 που προ-
βλέπει fasttrack διαδικασίες 
έγκρισης των ΜΠΕ, ακό-
μα μεγαλύτερο περιορισμό 
της προστασίας περιοχών 
Natura, δυνατότητα αλλα-
γής χρήσης γης, νέος θε-
σμός «πιστοποιημένων ιδι-
ωτών αξιολογητών» για τις 
ΜΠΕ, κλιματικός νόμος του 
2021) κρατούν την υπόθε-
ση ανοιχτή.

Ευθύνες έχει και η Περι-
φέρεια που μέσω του Χωρο-
ταξικού Σχεδιασμού ευνοεί 
την ανεξέλεγκτη εγκατά-
σταση αιολικών και φωτο-
βολταϊκών πάρκων, LNG, 
λατομική δραστηριότητα. 

Θυμίζουμε ότι η εξόρυξη θα 
πλήξει τον φυσικό και τον 
αγροτικό πλούτο όλης της 
περιοχής, την κτηνοτροφία, 
την αλιεία και τον τουρισμό. 
Πρώτα θύματα θα είναι οι 
εργαζόμενοι και οι βιοπα-
λαιστές αυτών των κλάδων.

Θα δημιουργήσει άμεσα 
και μακρόχρονα προβλήμα-
τα στην υγεία των κατοίκων, 
προβλήματα στον υδροφόρο 
ορίζοντα.

Δεν μας κοροϊδεύουν 
με τα δήθεν ανταποδοτικά 
οφέλη και τις νέες θέσεις 
εργασίας. Μόλις πριν λίγες 
μέρες η εταιρεία ‘EDILMAC’ 

εργολάβος της ‘Ελληνικός 
Χρυσός Α.Ε.’ στο μεταλλείο 
Ολυμπιάδας Χαλκιδικής που 
όπως και τα ‘Χρυσορυχεία 
Θράκης ’ είναι θυγατρικές 
της EldoradoGold, ανακοί-
νωσε 92 απολύσεις. Οι ίδιοι 
οι εργαζόμενοι σε ανακοί-
νωσή τους αναφέρουν: “Τό-
σα χρόνια εργαζόμασταν σε 
πολύ δύσκολες και επικίνδυ-
νες συνθήκες εργασίας, 350 
μέτρα κάτω από την επιφά-
νεια της θάλασσας για να 
καταφέρουμε να ζήσουμε 
τις οικογένειες μας. Όμως 
τελείως ξαφνικά, μέσα σε 
10 λεπτά, βρεθήκαμε στο 

περιθώριο, αντιμέτωποι με 
την ανεργία”.

Οι εργαζόμενοι στις εξο-
ρύξεις την ώρα που παρά-
γουν αυτόν τον τεράστιο 
πλούτο βιώνουν την εργα-
σιακή ανασφάλεια, την επί-
θεση στα συνδικαλιστικά 
τους δικαιώματα. Παράλ-
ληλα δουλεύουν σε περι-
βάλλον με επιβαρυντικούς 
παράγοντες για την υγεία 
τους, χωρίς μέτρα προστα-
σίας που για τις εταιρείες 
αποτελούν κόστος!

� Είμαστε στο πλευρό των 
απολυμένων συναδέλφων 
μας.

-Να γυρίσουν όλοι στη 
δουλειά!

Την ’’ανάπτυξή’’ και τα 
’’οφέλη’’ των επενδύσεων 
την ζήσαμε καλά και μείς 
στα έργα, όπως ο αγωγός 
αερίου. Συνάδελφοι μας ερ-
γάτες με ρημαγμένα εργασι-
ακά δικαιώματα, ατέλειω-
τα ωράρια σε επικίνδυνες 
συνθήκες εργασίας στο τέ-
λος ανεργία και ενεργειακή 
φτώχεια.

Η απεργία στις 9 Νοέμ-
βρη είναι μια ευκαιρία να 
κόψουμε τα φτερά των επι-
χειρηματικών ομίλων και της 
όποιας κυβέρνησης, Περι-
φερικής ή Δημοτικής αρ-
χής προκύψει στο μέλλον 
και θελήσει να προχωρήσει 
την εξόρυξη.

Αγωνιζόμαστε:
• Ενάντια στην παράδοση 

του ορυκτού πλούτου της 
περιοχής μας σε επιχειρημα-
τικά συμφέροντα. Ο χρυσός 
είναι πλούτος του λαού μας 
και δεν τον παραδίδουμε σε 
κανέναν.

• Καμία εμπιστοσύνη σε 
όποιες διαβεβαιώσεις και 
αν δοθούν για δήθεν μέτρα 
προστασίας του περιβάλλο-
ντος από τις εταιρείες εξό-
ρυξης.

• Κατάργηση όλων των 
νόμων και διατάξεων που 
επιτρέπουν την παραχώρη-
ση στους χρυσοθήρες.

• Κατάργηση όλων των 
αντεργατικών νόμων. Δου-
λειά για όλους με δικαιώ-
ματα και αυξήσεις στους μι-
σθούς”.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά του χρυσού 
σήμερα στην Αλεξανδρούπολη
Από εργατικά σωματεία της περιοχής με 
σύνθημα: “Δεν παραδίνουμε τον ορυκτό 
μας πλούτο στους επιχειρηματικούς 
ομίλους”
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Στη δεύτερη υψηλότερη 
θέση του δείκτη ποιότητας 
για τα ξενοδοχεία της ηπει-
ρωτικής Ελλάδας βρέθηκε τον 
Ιούλιο του 2022 η Ανατολι-
κή Μακεδονία και Θράκη, με 
το ποσοστό ικανοποίησης των 
πελατών να φτάνει στο 88,3% 
και να εμφανίζεται αυξημένο, 
σε σχέση με τον Ιούλιο του 
2019, που ήταν στο 87,4%. 
Τα στοιχεία προέρχονται από 
το στατιστικό δελτίο του Ιν-
στιτούτου Τουριστικών Επι-
χειρήσεων, για τον Ιούλιο του 
2022 και αφορούν διάφορους 
δείκτες ποιότητας που σχε-
τίζονται με τις παροχές των 
ξενοδοχείων προς τους πε-
λάτες τους. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία 
για τον Ιούλιο, στην υψηλότε-
ρη θέση ικανοποίησης για την 
ηπειρωτική Ελλάδα βρίσκε-
ται η Ήπειρος (με 91,5%) και 
ακολουθούν η Αν. Μακεδονία 
και Θράκη (88,3%), η Θεσσα-
λία (88,1%), η Πελοπόννησος 
(87,9%) και η Κεντρική Μακε-
δονία (87,8%). Χαμηλότερα, 
βρίσκονται η Στερεά Ελλάδα 
(86,6%) και η Αττική (84,3%).

Την υψηλότερη θέση ικα-
νοποίησης για τη νησιωτική 
Ελλάδα κατέχουν οι Κυκλά-
δες (με GRI 90,4%) και ακο-

λουθούν το Βόρειο Αιγαίο 
(88,2%), η Κρήτη (86,5%), τα 
Δωδεκάνησα (85,7%) και τα 
Ιόνια Νησιά (83,4%).

Οι επιμέρους δείκτες 
ποιότητας 

Σε ό,τι αφορά τους επιμέ-
ρους δείκτες ποιότητας για 
τα ξενοδοχεία της ΑΜΘ, τα 
στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ αναφέ-
ρουν τα εξής ποσοστά ικανο-
ποίησης: 
• Καθαριότητα: 84,8%
• Τοποθεσία: 83,6%
• Εξυπηρέτηση: 88,6%
• Σχέση ποιότητας-τιμής: 83%
• Δωμάτιο: 84,6%

 Πανελλαδικά, στο κριτήριο 
της καθαριότητας στην πρώτη 
θέση βρίσκoνται οι Κυκλάδες 
με 96,5% και ακολουθούν η 
Θεσσαλία και το Βόρειο Αιγαίο 
με 95,7% και 95,3% αντίστοι-
χα. Την πεντάδα συμπληρώ-
νουν η Κεντρική Μακεδονία 
με 94,8% και η Στερεά Ελλά-
δα με 94,6%. Στην έκτη θέ-
ση βρίσκεται η Πελοπόννησος 
με 93,9%. Στην έβδομη θέση 
βρίσκονται τα Ιόνια Νησιά με 
92,1% και ακολουθούν η Κρή-
τη, η Αττική και τα Δωδεκάνη-
σα με 91,6%, 91,4%, 91,3% 
αντίστοιχα. Στις τελευταίες θέ-
σεις βρίσκονται η Ήπειρος με 

89,0% και η Αν. Μακεδονία 
και Θράκη με 84,8%.

Στο κριτήριο της τοποθεσί-

ας στην πρώτη θέση βρίσκεται 
η Θεσσαλία με το εντυπωσια-
κό 95,6% και ακολουθούν: οι 

Κυκλάδες με 93,9% η Ήπει-
ρος με 92,8%, η Στερεά Ελ-
λάδα με 92,0% και το Βόρειο 

Αιγαίο με 91,8%. 
Οι υπόλοιπες γεωγραφικές 

έχουν αξιολογηθεί χαμηλότε-
ρα από 90,0%. Στις τελευταί-
ες θέσεις βρίσκονται η Κρήτη 
με 86,3% και η Αν. Μακεδονία 
και Θράκη με 83,6%.

Στο κριτήριο της εξυπηρέ-
τησης στην πρώτη θέση βρί-
σκονται οι Κυκλάδες με το πο-
λύ υψηλό 94,9%, στη δεύτερη 
η Θεσσαλία με 93,2% και στην 
τρίτη θέση η Πελοπόννησος με 
92,5%. Ακολουθούν το Βόρειο 
Αιγαίο με 92,1%, η Στερεά Ελ-
λάδα με 91,7%, η Ήπειρος με 
91,2% και η Κρήτη 91,0% 
αντίστοιχα. Στην όγδοη θέση 
βρίσκεται η Κεντρική Μακεδο-
νία με 90,0% και στην ένατη 
η Αττική με 88,8%. Η δεκάδα 
συμπληρώνεται με την Αν. Μα-
κεδονία και Θράκη με 88,6% 
και τα Δωδεκάνησα με 88,3%. 
Στην τελευταία θέση βρίσκο-
νται τα Ιόνια Νησιά με 85,4%.

Στην κατηγορία σχέση ποι-
ότητας-τιμής στην πρώτη θέ-
ση βρίσκεται η Θεσσαλία με 
97,0% και ακολουθούν η οι 
Κυκλάδες με 92,1% και η Πε-
λοπόννησος με 89,6%.  

Στην κατηγορία δωματί-
ου την πρώτη θέση κατέχει η 
Θεσσαλία με 93,7%, τη δεύ-
τερη θέση οι Κυκλάδες με 
91,8% και την τρίτη θέση η 
Ήπειρος με 89,5%. Την πεντά-
δα συμπληρώνουν το Βόρειο 
Αιγαίο με 88,1% και η Στε-
ρεά Ελλάδα με 87,8%. Στην 
έκτη θέση βρίσκεται η Κεντρι-
κή Μακεδονία με 87,7% στην 
έβδομη θέση η Πελοπόννησος 
με 87,3% και στην όγδοη η 
Κρήτη με 86,1%. Η δεκάδα 
συμπληρώνεται με την Αττική 
84,7% και την Αν. Μακεδονία 
και Θράκη με 84,6%.  

Κ.Η. 

Πώς βαθμολογούν οι τουρίστες 
τα ξενοδοχεία της ΑΜΘ;

«ΔΥΝΑΤΟ ΧΑΡΤΙ» Η 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ, ΕΝΩ 
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΕ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΙΜΗΣ     

Αυξημένη η ικανοποίηση των 
επισκεπτών σε σχέση με το 2019

Στη δεύτερη υψηλότερη θέση του δείκτη ποιότητας για 
τα ξενοδοχεία της ηπειρωτικής Ελλάδας βρέθηκε τον 
Ιούλιο του 2022 η Αν. Μακεδονία και Θράκη

Ενδιαφέρουν έχουν οι επιμέρους δείκτες 
ποιότητας για τα ξενοδοχεία της ΑΜΘ

Σε …. ένα από τα σημαντικότερα 
«military logistics hubs» διεθνώς 
εξελίσσεται γοργά το λιμάνι της 
Αλεξανδρούπολης. Αυτό σημειώ-
νει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος 
του Οργανισμού Λιμένα Αλεξαν-
δρούπολης Κωνσταντίνος Χατζη-
μιχαήλ. Το πρωί υπήρξε  συνάντη-
ση γνωριμίας της διοίκησης του 
ΟΛΑ με αξιωματικούς των Ενό-
πλων Δυνάμεων της Ισπανίας και 
της Ιταλίας στον χώρο του Ορ-
γανισμού.

Όπως αναφέρει, «Αυξάνονται οι 
συνεργασίες μας με Ενοπλες Δυ-
νάμεις συμμαχικών χωρών NATO 
και καθίσταται ο λιμένας ένα 

από τα σημαντικότερα military 
logistics hubs διεθνώς!

Από το πρωί λοιπόν, πραγμα-
τοποιήσαμε -μεταξύ άλλων- συ-
νάντηση γνωριμίας με αξιωματι-
κούς των Ενόπλων Δυνάμεων του 
Βασιλείου της Ισπανίας στα πλαί-
σια διερεύνησης συνεργασίας ενώ 
ακολούθησε αμέσως μετά σύσκε-
ψη με τις ιταλικές ένοπλες δυνά-
μεις Esercito Italiano με αφορμή 
την αλλαγή του επικεφαλής των 
ιταλικών military logistics & τον 
προγραμματισμό των επόμενων 
στρατιωτικών κινήσεων δια μέσου 
του λιμένα Αλεξανδρούπολης!»

Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης εξελίσσεται 
σε … «military logistic hub»

Η διοίκηση του Ο.Λ.Α. υποδέχθηκε αξιωματικούς 
Ενόπλων Δυνάμεων της Ισπανίας και της Ιταλίας
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Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), σε 
συνεργασία με τον Σύλλογο Εθελοντών και Νεολαίας 
Δήμου Σουφλίου ΚΙΝΗΣΟΥ, παρουσιάζει το Σάββατο 
1 Οκτωβρίου και ώρα 19:00, τη θεατρική παράσταση 
«ΚΙΝΗΣΟΥ από τη θέση σου γκασπαζίν Τσέχωφ», στο 
Μουσείο Μετάξης, στο Σουφλί.

Η παράσταση παρουσιάζει τέσσερις κωμικές ιστορίες 
του Αντόν Τσέχωφ με ήρωες που εμφανίζονται άλλοτε 
αγέρωχοι, άλλοτε ανθρώπινοι, μελαγχολικοί ή φοβισμέ-
νοι. Όλοι τους όμως έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, 
βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση.

Διάρκεια: 60 λεπτά.
Πρωταγωνιστούν: Μαρία Καψογεώργη, Σούλα Ανα-

γνωστοπούλου, Σούλα Αρχοντούδη, Θανάσης Τρια-

νταφυλλούδης, Αναστασία Παϊταρίδου, Στάθης Μι-
χαηλίδης, Θοδωρής Τσιαμίτας, Ελίζα Πιστιάλκα και 
Θεοδώρα Μερζέ.

Διδασκαλία, επιμέλεια σκηνικού χώρου, σκηνοθε-
σία: Άκης Τσονίδης.

Η είσοδος είναι δωρεάν,  Μουσείο Μετάξης, Ελ. Βε-
νιζέλου 73, Σουφλί, Τηλ. 25540-23700

Το Κέντρο Δημιουργικής Φωτο-
γραφίας Θράκης συνεχίζει την δη-
μιουργική του πορεία, διοργανώ-
νοντας εργαστήρια φωτογραφίας 
για αρχάριους και προχωρημένους 
φωτογράφους. Ακολουθώντας την 
φιλοσοφία για συνεχή ανανέωση και 
εξέλιξη, το Κέντρο σχεδίασε 4 εργα-
στήρια με τις παρακάτω θεματικές:

1. Εργαστήριο Φωτογραφίας για 
Αρχάριους

2. Εργαστήριο Καλλιτεχνικής 

Φωτογραφίας
3. Αναλογική Φωτογραφία – Σκο-

τεινός Θάλαμος
4. Φωτογραφία Δρόμου (Street 

Photography)
Η Τέχνη της φωτογραφίας χα-

ρακτηρίζεται από δημιουργικότητα, 
φαντασία και τεχνική κατάρτιση, κάτι 
που γνωρίζουν πολύ καλά οι εισηγη-
τές του Κέντρου Δημιουργικής Φω-
τογραφίας Θράκης. Επαγγελματίες 
φωτογράφοι, με πολυετή εμπειρία 

προσφέρουν στους συμμετέχοντες 
των εργαστηρίων μια καινοτόμα και 
ελκυστική εμπειρία κατάρτισης.

Ο κύριος στόχος των εργαστη-
ρίων που διοργανώνει το Κέντρο 
Δημιουργικής Φωτογραφίας Θρά-
κης είναι η σωστή κατάρτιση μέσα 
από τον συνδυασμό της θεωρίας με 
την πρακτική. Μέσα από αυτήν την 
διαδικασία οι συμμετέχοντες γνω-
ρίζουν την τέχνη της φωτογραφίας 
με συνεχείς ασκήσεις – εφαρμογές.

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

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

Η παρουσίαση του προγράμματος 
θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 10 
Οκτωβρίου 2022 στις 18:30.

Για πληροφορίες επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα του Κέντρου: https://
www.kedifot.gr/

Για εγγραφές επικοινωνήστε στο: 
2551552828

Εργαστήρια Φωτογραφίας 
από το Κέντρο Δημιουργικής 
Φωτογραφίας Θράκης

Αλεξανδρούπολη: Παρουσίαση 
της συλλογής διηγημάτων της 
κ. Πωλίνας Μπανά 

Εκδήλωση από τον δικηγορικό Σύλλογο
σήμερα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη 

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Άλεξαν-
δρούπόλης προσκαλεί στην παρουσί-
αση της συλλογής διηγημάτων της δι-
κηγόρου Δράμας κ. Πωλίνας Μπανά με 
τίτλο «Μικρές Ρωγμές». 

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στην αί-
θουσα εκδηλώσεων της Δημοτικής βι-
βλιοθήκης Άλεξ/πόλης την Παρασκευή 
30 Σεπτεμβρίου ’22 στις 18:30. 

Η συγγραφέας:
Η Πωλίνα Γ. Μπανά είναι πτυχιούχος 

του Τμήματος Νομικής του Α.Π.Θ. καθώς 
και του Τμήματος Αγγλικής Φιλολογίας 
του Α.Π.Θ. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού 
Διπλώματος στην Τοπική και Περιφερει-
ακή Ανάπτυξη. Δραστηριοποιείται συστη-
ματικά, με την ιδιότητα της προέδρου 
του πολιτιστικού σωματείου «Σύλλογος 

Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών Δράμας», 
στη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσε-
ων και δράσεων. Ασχολείται συστηματικά, 
επίσης με την παρουσίαση βιβλίων λογο-
τεχνίας στο πλαίσιο αντίστοιχων εκδηλώ-
σεων. Έχει εκδώσει την ποιητική συλλογή 
“Η καταφανής εξωστρέφεια των φωνη-
έντων”. Έχει συμμετάσχει στο συλλογικό 
έργο “Τα ποιήματα του 2017”. Ποιήματά 
της έχουν δημοσιευθεί σε λογοτεχνικά 
περιοδικά και ιστολόγια. 

Θα μιλήσουν :
Η Φιλόλογος – Διδάκτορας Παιδοψυ-

χιατρικής κ. Αλεξάνδρα Γκουλιαμά
Ο Επίκουρος Καθηγητής Σημειωτικής 

και Λογοτεχνικής Ανάλυσης του Δ.Π.Θ κ. 
Θανάσης Β.Κούγκουλος

Σουφλί: Η θεατρική παράσταση «ΚΙΝΗΣΟΥ 
από τη θέση σου γκασπαζίν Τσέχ
ωφ» στο Μουσείο Μετάξης 

Η παράσταση παρουσιάζει τέσσερις 
κωμικές ιστορίες του Τσέχωφ με ήρωες 
που εμφανίζονται άλλοτε αγέρωχοι, 
άλλοτε ανθρώπινοι, μελαγχολικοί ή 
φοβισμένοι.

«Κάψε το Σενάριο» στην 
Αλεξανδρούπολη

Η αυτοσχεδιαστική κωμωδία "Κάψε το Σενάριο" την 
Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο 
Αλεξανδρουπολης.

Με πάνω από 800 παραστάσεις στο 
ενεργητικό τους, διαδικτυακά special και 
sold out περιοδείες, ο Λάμπρος Φισφής, 
ο Δημήτρης Μακαλιάς και ο Ζήσης Ρού-
μπος παρουσιάζουν ένα αυτοσχεδιαστι-
κό comedy show με καταιγιστικό ρυθμό, 
καμένο χιούμορ και ότι άλλο αποφασίσει 
το κοινό. Φέτος μάλιστα, γιορτάζουν και 
τα 10 χρόνια από την ίδρυση της ομάδας 
με μια επετειακή περιοδεία σε πολλές πό-
λεις της Ελλάδας.

Την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου το 
«Κάψε το Σενάριο» στην Αλεξανδρού-
πολη, στο Δημοτικό Θέατρο στις 21:15.

Φαντάσου μια παράσταση με σενάριο, 
ακριβά κουστούμια και ποιότητα. Τώρα 
ξέχασέ τα όλα αυτά και πάμε να μετα-
φερθούμε σε ένα comedy show που εσύ 
ο θεατής, έχεις τον έλεγχο. Εσύ μπαίνεις 
στο ρόλο του σκηνοθέτη, σεναριογρά-
φου ακόμα και ηθοποιού και ο Λάμπρος 
Φισφής, Δημήτρης Μακαλιάς και Ζή-
σης Ρούμπος υπακούν στις πιο τρελές 
σου ιδέες.

Εδώ και 10 χρόνια η ομάδα του «Κά-
ψε το Σενάριο» φτιάχνει tailor made πα-
ραστάσεις που δεν ενδιαφέρουν κανέναν. 
Σκηνές στο φεγγάρι, σαπουνόπερα στο 
Μεσαίωνα, το τέλος του κόσμου μέσα 
από τον Παπακαλιάτη, ένας Γερμανός, 

ένας Κύπριος και ένας Ρώσος σε μιού-
ζικαλ. Όλα είναι πιθανά! Αρκεί να μην 
είναι σοβαρά!

To «Κάψε το Σενάριο» είναι η μακρο-
βιότερη ομάδα αυτοσχεδιαστικής κωμω-
δίας στην Ελλάδα που ξεκίνησε το 2012 
μέσα από το ομώνυμο πρόγραμμα του 
MEGA παρουσιάζοντας ένα εναλλακτικό 
comedy show που εισήγαγε στην Ελλά-
δα μορφές κωμωδίας όπως το Stand up 
Comedy και το Improv.

Η κωμωδία του «Κάψε το Σενάριο» 
βασίζεται στην διάδραση και τον αυτο-
σχεδιασμό, δίνοντας την δύναμη στον θε-
ατή να ορίσει αυτό που θέλει να δει επι-
τρέποντάς του να φτιάξει μια παράσταση 
μοναδική και ανεπανάληπτη κάθε φορά. 
Μια παράσταση που οι κωμικοί ανεβαί-
νουν στην σκηνή και από τις εντολές του 
κοινού δημιουργούν από το μηδέν μια 
παράσταση χωρίς σενάριο, χωρίς πρό-
βες και πολλές φορές χωρίς ποιότητα.

Κάψε το Σενάριο On Tour
Ετοιμαστείτε για την πιο αποτυχημένη 

βραδιά της ζωής σας
#KapsetoSenarioOnTour #10xronia 

@lambrosfi sfi s @dimitrismakalias @
zissis_roumbos

Παίζουν: Λάμπρος Φισφής, Δημήτρης 
Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος.

ΤΟ ΚΕΔΗΦΩΤ ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ 
ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΠΟΡΕΙΑ, 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥΣ ΣΤΗΝ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ           

Μέσα από αυτήν την διαδικασία οι συμμετέχοντες 
γνωρίζουν την τέχνη της φωτογραφίας με συνεχείς 
ασκήσεις – εφαρμογές
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Αλεξανδρούπολης 
διακηρύττει ότι την 17η Οκτωβρίου  του έτους 2022 ημέρα Δευτέρα  και

ώρα   12.00μμ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Κέντρο κοινωνικής προστασίας αλληλεγγύης,
παιδείας και περιβάλλοντος Δήμου Αλεξανδρούπολης, θα διεξαχθεί ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την Προμήθεια με τίτλο: ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΕΣ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΝΠΔΔ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 (ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΤΙΘΕΜΕΝΗ ΚΑΤ΄ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 20 ΤΟΥ Ν. 4412/2016)
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. Οι 
προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ο κωδικός του έργου είναι: 173286 συντίθεται από τα ακόλουθα CPV: 85311200-4  Υπηρεσίες κοινωνικής 
πρόνοιας που παρέχονται σε άτομα με ειδικές ανάγκες

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται  στα 120.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ  (εκτιμώμενη αξία συμπερι-
λαμβανομένου ΦΠΑ: € 148.800,00) με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 24/2022 από την Οικονομική Υπη-
ρεσία του Κέντρου κοινωνικής προστασίας αλληλεγγύης, παιδείας και περιβάλλοντος Δήμου Αλεξανδρούπολης, 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. υπόδειγμα ανοικτής δια-
δικασίας για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων προμηθειών που διενεργούνται με ηλεκτρονικό τρόπο – έκ-
δοση Σεπτέμβριος 2021

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέ-
πονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συ μβάσεις (ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΤΙΘΕΜΕΝΗ ΚΑΤ΄ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 20 ΤΟΥ Ν.4412/2016)

  καθώς και ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ 
Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι (12) έξι μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από τα τακτικά έσοδα του Προϋπολογισμού του ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Προ-

στασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Αλεξανδρούπολης.
  Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική   διαδικα-

σία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:  173286  και αναρ-
τήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ , καθώς και στην  ιστοσελίδα του 
Δήμου Αλεξ/πολης www.alexpolis.gr.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο Κέντρο Κοινωνικής 
Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Αλεξανδρούπολης, αρμόδιος υπάλληλος Ελένη 
Τσιαούση και την Οικονομική Υπηρεσία του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης , Παιδείας και Περι-
βάλλοντος Δήμου Αλεξανδρούπολης (τηλ.: 2551053225), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Αλεξανδρούπολη,  29.09.2022
Ο Δικαιούχος

Κέντρο κοινωνικής προστασίας αλληλεγγύης, παιδείας και περιβάλλοντος Δήμου Αλεξανδρούπολης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΑΚΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΑΔΑ: 907ΜΩΨΟ-0ΟΨ

Αλεξανδρούπολη 28/9/2022
Αριθμ. Πρωτ: / 31998

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Περίληψη διακήρυξης

ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού

για την «Προμήθεια εξοπλισμού 

και λογισμικού πληροφορικής»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής/ομάδα , για την «Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμι-
κού πληροφορικής» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 113.379,40 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

Η προμήθεια υποδιαιρείται σε 2 ΟΜΑΔΕΣ :
1) ΟΜΑΔΑ Α. Προμήθεια και Εγκατάσταση Server & Storage, προϋπολογισμού 96.901,04€ συμπεριλαμ-

βανομένου ΦΠΑ
2) ΟΜΑΔΑ Β. Εξοπλισμός πληροφορικής προϋπολογισμού 16.478,36€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα υποβολής προσφοράς για μία ή περισσότερες ομάδες (μερική προσφορά) 

ή για το σύνολο των ομάδων (ολική προσφορά). Σε κάθε περίπτωση η υποβολή προσφοράς (μερική ή ολική) 
αφορά στο σύνολο της κάθε ομάδας.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικο-
νομικών φορέων, τα μέλη αυτών.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι Προμηθευτές απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπο-
γραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλε-
κτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφο-
ρές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
μέχρι την 18η Οκτωβρόυ 2022 και ώρα 12:00μμ σε ηλεκτρονικό φάκελο. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των 
προσφορών θα γίνει στις την 24 Οκτωβρίου την 24 Οκτωβρίου την 24 Οκτωβρίου την 24 Οκτωβρίου την 
24 Οκτωβρίου την 24 Οκτωβρίου την 24 Οκτωβρίου την 24 Οκτωβρίου την 24 Οκτωβρίου την 24 Οκτω-
βρίου την 24 Οκτωβρίου την 24 Οκτωβρίου την 24 Οκτωβρίου την 24 Οκτωβρίου την 24 Οκτωβρίου /2022 
και ώρα 09.00πμ /2022 και ώρα 09.00πμ /2022 και ώρα 09.00πμ /2022 και ώρα 09.00πμ /2022 και ώρα 
09.00πμ /2022 και ώρα 09.00πμ /2022 και ώρα 09.00πμ /2022 και ώρα 09.00πμ /2022 και ώρα 09.00πμ 
/2022 και ώρα 09.00πμ /2022 και ώρα 09.00πμ /2022 και ώρα 09.00πμ /2022 και ώρα 09.00πμ /2022 
και ώρα 09.00πμ /2022 και ώρα 09.00πμ /2022 και ώρα 09.00πμ /2022 και ώρα 09.00πμ /2022 και ώρα 
09.00πμ /2022 και ώρα 09.00πμ /2022 και ώρα 09.00πμ από τα αρμόδια πιστοποιημένα στο σύστημα όρ-
γανα της Αναθέτουσας Αρχής.

Μαζί με την προσφορά απαιτείται να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για την α) ΟΜΑΔΑ Α ποσού 
1563,00 ευρώ και για την β) ΟΜΑΔΑ Β ποσού 265,00 ευρώ

Πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αλεξανδρούπολης Αρμόδιοι Τζανάβαρλη 
Σάρα & Κόκκορη Μαργαρίτα, Διεύθυνση Λ. Δημοκρατίας 306, Τηλ. 2551064274 και 2551350231 αντίστοιχα.

Ολόκληρη η διακήρυξη και τα τεύχη της μελέτης παρέχονται με ηλεκτρονικό τρόπο, ελεύθερα και άμεσα 
από τον ιστότοπο του Δήμου (www.alexpolis.gr, πεδίο «Διακηρύξεις») καθώς και από τη δικτυακή πύλη www.
promitheus.gov.gr (Α.Α. Συστ. 173121 ).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ό
λα τα σύγχρονα Συντάγμα-
τα, όλων των δημοκρατικών 
χωρών, κατασφαλίζουν στον 
εργατοϋπαλληλικό κόσμο, το 
δικαίωμα της απεργίας, που 
είναι το έσχατο μέσο αμύνης 

εναντίον της εργοδοσίας, όταν η τελευταία 
αρνείται να ικανοποιήσει εύλογα-ή, ακόμη, και 
παράλογα-αιτήματα. Ενώ, όμως, αυτό είναι το 
γράμμα της συνταγματικής επιταγής, το πνεύ-
μα δεν λέει ότι, τις διαφορές εργοδοσίας-ερ-
γαζομένων, πρέπει να τις συμμερίζεται και να 
τις υφίσταται κάποιος τρίτος.

Επομένως, όταν ερμηνεύεται λογικά το «δι-
καίωμα της απεργίας», πρέπει να αποκλείεται 
κάθε απεργία σε οργανισμούς και επιχειρήσεις 
κοινής ωφέλειας. Αλλά επειδή αυτό θα μπο-
ρούσε να οδηγήσει στην ουσιαστική απαγόρευ-
ση κάθε απεργιακής κινητοποιήσεως, από την 
οποία θίγεται το κοινωνικό σύνολο, βρέθηκε η 
φόρμουλα της υπάρξεως προσωπικού ασφα-
λείας, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζονται 
κάπως τα έκτακτα περιστατικά και οι βασικές 
ανάγκες του λαού.

Όσο, λοιπόν, είναι ιερό το δικαίωμα της 
απεργίας, άλλο τόσο και περισσότερο ιερό 
είναι και το δικαίωμα κάθε πολίτη να μπορεί, 
έστω και με κόπους και δυσκολίες, να κάνει 
και αυτός τη δουλειά του. Όταν υποχρεώνεται 
να πληρώνει αυτός, ο αθώος τρίτος, τη νύφη 
της όποιας διαφοράς μεταξύ εργοδοσίας και 
απεργών, τότε η απεργία-είτε από νομικής 

πλευράς θεωρείται καταχρηστι-
κή, είτε όχι,- από δεοντολογι-
κής τουλάχιστον είναι σαφώς 
αντικοινωνική και, συνεπώς, 
απαράδεκτη και κατακριτέα.

Οι απεργιακές κινητο-
ποιήσεις, δίκαιες ή άδικες, 
όταν στρέφονται εις βάρος 
του κοινωνικού συνόλου, εί-
ναι ηθικά παράνομες.

Το συνδικαλιστικό κίνημα, το 
κάθε συνδικαλιστικό κίνημα, για να 
έχει τον κόσμο με το μέρος του, 
πρέπει να κινείται στα πλαίσια 
της  γενικής παραδοχής, ή, του-
λάχιστον, της γενικής ανοχής, 
να μην προκαλεί την αγανά-
κτηση και την οργή του κόσμου.

***
Όλοι λίγο-πολύ είμαστε προληπτικοί και πι-

στεύουμε σε διάφορες δεισιδαιμονίες…
Όλοι οι άνθρωποι-είτε το παραδέχονται είτε 

όχι- πιστεύουν σε κάποιες προλήψεις.
Και ποιος από εμάς δεν αλλάζει δρόμο άμα 

δει μια μαύρη γάτα να διασχίζει το δρόμο του.
Οι δεισιδαιμονίες είναι παλιές, όσο και η 

ανθρωπότητα. Αποτελούν αναπόσπαστο μέ-
ρος κάθε πολιτισμού. Υπάρχουν σε όλους τους 
λαούς και τις συναντούμε σε όλα τα κοινωνι-
κά στρώματα. Δεν αποτελούν γνώρισμα των 
υπανάπτυκτων λαών.

Πολλές είναι οι προλήψεις και που δεν εί-

ναι πάντα αστήρικτες και ούτε είναι ένδειξη 
αγραμματοσύνης.

Θα αναφέρω άλλη μία, την Τρίτη και 13 
του μηνός, που την έχουν πολύ γρουσούζικη 
μέρα και άλλοι, την 13η του μηνός, αν πέσει 
μέρα Παρασκευή, η μέρα αυτή έχει δυσοίωνο 
χαρακτήρα, ο λόγος του οποίου αναζητείται 
συχνά στη Γραφή: Παρασκευή, βεβαιώνουν, η 
Εύα έφαγε το μήλο που ξεγέλασε τον Αδάμ, 

Παρασκευή, Ο Κάϊν σκότωσε τον αδελ-
φό του Άβελ  Παρασκευή, έγινε ο 

κατακλυσμός και Παρασκευή, 
έγινε η Σταύρωση του Κυρίου.

Υπάρχουν τόσες πολλές 
προλήψεις που μου είναι 
αδύνατο να τις αναφέρω 
όλες και τόσες άλλες, που 
ασφαλώς δεν τις γνωρίζω.

Σε μένα όμως, ο αριθμός 
13, είναι γούρικος και όχι γρου-

σούζικος…
Σ’ αυτήν την ημερομηνία γεννή-

θηκα, σ’ αυτήν παντρεύτηκα 
και πολλά σημαντικά πράγμα-
τα στη ζωή μου, επιδιώκω να 
τα πραγματοποιήσω αυτήν την 
ημερομηνία…

Αλλά, μη μου πείτε πως κι’ εγώ δεν είμαι 
προληπτικός, όταν το τηλέφωνο που με «κα-
λεί», για να το σηκώσω, δεν απαντώ, αν δεν 
κτυπήσει τρεις φορές τουλάχιστον…

***
Είναι βέβαιον, ότι ο άνθρωπος θέλει να ζή-

σει πολλά χρόνια, αλλά συγχρόνως, δεν θέλει 
και να γερνά.

Όλες οι ηλικίες είναι ωραίες, φθάνει να 
υπάρχει υγεία-ψυχική και σωματική.

Κάθε ηλικία έχει τη χάρη της, αυτό όμως 
δεν το συνειδητοποιούν οι άνθρωποι. Οι νέοι 
βιάζονται να μεγαλώσουν και οι γέροι νοσταλ-
γούν τα νιάτα τους. Λίγοι είναι οι προσγειω-
μένοι, που ζουν και απολαμβάνουν το παρόν. 

Και όμως, αυτό το παρόν, δεν είναι αίθουσα 
αναμονής, αλλά αποτελεί υπέρτατο αγαθό της 
ζωής. Το «τώρα» πρέπει να χαιρόμαστε και όχι 
το «χθες» ή το «αύριο». Το χθες έφυγε και το 
αύριο είναι άγνωστο και αβέβαιο.

Το σήμερα μετράει. Δε λέω ότι δεν πρέπει 
να κάνουμε όνειρα για το μέλλον, ούτε ότι 
δεν είναι σωστό να αναπολούμε και τα παλιά. 
Μέσα στην ζωή βρίσκονται  και η προσδοκία 
και η νοσταλγία. Το χθες πέρασε και το αύριο 
δεν το ελέγχουμε.

Κάθε ηλικία έχει τις χαρές της και η κάθε 
στιγμή που ζούμε αξίζει όσο και ένας ολό-
κληρος αιώνας. Όλο το πρόβλημα βρίσκεται 
στην ψυχική διάθεση του καθενός να μπορεί 
να διώχνει τα άγχη και, ακόμη καλύτερα, να 
μην τα αφήνει να τον πλησιάσουν.

Και ο γέρος, έχει κι’ αυτός τις δικές του 
χάρες: Τα φιλιά που εισπράττει από τα εγ-
γόνια του…       

***
Τέλος οι εκπτώσεις...
Ο εμπορικός κόσμος σίγουρα και τις πε-

ρίμενε ανυπόμονα, πολύ περισσότερο από 
τους καταναλωτές για να τονωθεί η αγορα-
στική κίνηση, αφού υπάρχει μεγάλη πτώση 
στις πωλήσεις.

Σήμερα ο κόσμος αγοράζει με βάση τις 
πραγματικές του ανάγκες και όχι με το ποσο-
στό της έκπτωσης.

Πολλοί είναι αυτοί που πάνε στο δοκιμα-
στήριο των καταστημάτων, αλλά λίγοι όμως 
πάνε στο ταμείο. Ο καταναλωτής «ψάχνει» 
την αγορά με άδειες τσέπες, λες και υπάρχει 
«Σαρακοστή». Οι περισσότεροι καταναλωτές 
κάνουν «διερευνητικές» βόλτες που αρκού-
νται μόνο στο να βλέπουν τις βιτρίνες των 
καταστημάτων.

Εδώ που τα λέμε, τον «πόλεμο των εκ-
πτώσεων» τον έχουμε παρασυνηθίσει, έχουμε 
πάθει ανοσία. Εκπτώσεις στο… απόσπασμα.

ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ 
ΧΑΒΙΑΡΑ

Σχόλια και γεγονότα

Με αλάτι και πιπέρι
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Υπογράφηκε η άδεια λει-
τουργίας για το ελληνικό τμή-
μα του Διασυνδετήριου Αγω-
γού Ελλάδας-Βουλγαρίας 
(IGB), ανακοίνωσε την Πέμπτη 
29/08 η Δημόσια Επιχείρηση 
Αερίου (ΔΕΠΑ).

Πρόκειται για το τελευταίο 
διοικητικό βήμα που επιτρέ-
πει την έναρξη της εμπορικής 
λειτουργίας του αγωγού από 
αύριο Σάββατο 1η Οκτωβρίου. 
Θυμίζουμε ότι μέρος του αγω-
γού διέρχεται από τη Ροδόπη 
(περίπου 31 χιλιόμετρα εντός 
της ελληνικής επικράτειας)

Τα εκτελεστικά στελέχη της 
ICGB, Teodora Georgieva και 
George Satlas, υπογράμμισαν 
τη σημασία του αγωγού IGB 
για την Ελλάδα, τη Βουλγα-
ρία και τις άλλες γειτονικές 

χώρες. Τόνισαν ότι ο αγωγός 
φυσικού αερίου IGB αποτελεί 
μια νέα οδό για τον ασφαλή 
εφοδιασμό με φυσικό αέριο, 
η οποία θα εξασφαλίσει τη δι-
αφοροποίηση των πηγών φυ-
σικού αερίου και θα αυξήσει 
τον ανταγωνισμό στην αγορά.

«Θα θέλαμε να ευχαριστή-
σουμε όλους όσοι συνέβαλαν 
στην επιτυχή κατασκευή και 
αδειοδότηση του IGB, επιτρέ-
ποντας την εμπορική έναρξη 
λειτουργίας του αγωγού την 
1η Οκτωβρίου 2022, την επί-
σημη, δηλαδή, έναρξη της νέας 
περιόδου θέρμανσης», δήλω-
σαν οι Georgieva και Satlas.

«Ο IGB θα συμβάλλει κα-
θοριστικά στη αύξηση της 
ασφάλειας εφοδιασμού και 
στη διαφοροποίηση των πη-

γών φυσικού αερίου για τη 
Βουλγαρία και την ευρύτερη 
περιοχή της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης. Το έργο συνδέει τη 
Βουλγαρία με τον Νότιο Διά-
δρομο Φυσικού Αερίου και θα 
επιτρέψει την ασφαλή προμή-
θεια από διάφορες πηγές των 
χωρών της Νοτιοανατολικής 
και Κεντρικής Ευρώπης, συ-
μπεριλαμβανομένης της Μολ-

δαβίας και της Ουκρανίας», το-
νίζει η ΔΕΠΑ.

Ο άγωγός IGB (διασυνδε-
τήριος αγωγός φυσικού αε-
ρίου Ελλάδας-Βουλγαρίας) 
υλοποιείται από την κοινο-
πραξία ICGB AD, με μετόχους 
την BEH EAD (50%) και την 
IGI Poseidon (50%) στην οποία 
συμμετέχουν ισομερώς η ΔΕ-
ΠΑ Διεθνών Έργων και η ιτα-

λική EDISON.
Το έργο αποτελείται από 

έναν αγωγό μήκους περίπου 
182 χλμ. (εκ των οποίων περί-
που 31 χλμ. βρίσκονται εντός 
της ελληνικής επικράτειας), με 
σημείο εκκίνησης την Κομο-
τηνή και κατάληξη στη Stara 
Zagora και με δυνατότητα 
αντίστροφης ροής (reverse 
fl ow). Προβλέπεται επίσης η 

διασύνδεσή του με τον αγωγό 
TAP. Ο αγωγός IGB έχει αρχική 
δυναμικότητα 3 δισ. κυβ. μέτρα 
φυσικού αερίου (φ. α.) ετησί-
ως, με δυνατότητα αύξησής 
τους στα 5 δισ. κυβ. μέτρα φ. 
α. ετησίως με την κατασκευή 
Σταθμού Συμπίεσης.

Υπεγράφη η άδεια λειτουργίας για 
το ελληνικό τμήμα του IGB

Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΥΡΙΟ 
1Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ             

Πρόκειται για το τελευταίο διοικητικό 
βήμα που επιτρέπει την έναρξη της 
εμπορικής λειτουργίας του αγωγού από το 
Σάββατο… Μέρος του αγωγού διέρχεται 
από τη Ροδόπη

Παράταση για τους υπο-
ψήφιους Οπλίτες Βραχείας 
Ανακατάταξης (ΟΒΑ) και τις 
1223 προσλήψεις στις Ένο-
πλες Δυνάμεις ανακοίνωσε ο 
Στρατός Ξηράς.

Η νέα προθεσμία υποβο-
λής αιτήσεων μόνο για το 
Στρατό Ξηράς -μέχρι στιγ-
μής- ορίζεται η 14η Οκτω-
βρίου αντί της Παρασκευής, 
30 Σεπτεμβρίου 2022.

Η προθεσμία υποβολής 
δικαιολογητικών για τους 

ενδιαφερόμενους οπλίτες ή 
έφεδρους που πληρούν τα 
απαιτούμενα προσόντα και 
ενδιαφέρονται για ανακατά-
ταξη ή την επανακατάταξή 
τους, αναμένεται να τροπο-
ποιηθεί και τα υπόλοιπα Σώ-
ματα.

Έχουν ήδη δημοσιευθεί 
τρεις προκηρύξεις για προ-
σλήψεις σε Στρατό Ξηράς, 
Πολεμικό Ναυτικό και Πο-
λεμική Αεροπορία. Το νέο 
προσωπικό θα προσληφθεί 

για βραχεία περίοδο τριών 
(3) ετών με δυνατότητα πα-
ράτασης εφάπαξ για τρία (3) 
επιπλέον έτη.

Ειδικότερα, για ανακατά-
ταξη ή επανακατάταξη οι θέ-
σεις κατανέμονται στις Ένο-
πλες Δυνάμεις ως εξής:

755 θέσεις οπλιτών και 
εφέδρων στον Στρατό Ξη-
ράς (Όπλα – Σώματα και Ει-
δικές Δυνάμεις)

233 θέσεις οπλιτών και 
εφέδρων στο Πολεμικό Ναυ-
τικό (ΠΝ)

235 θέσεις οπλιτών και 
εφέδρων στην Πολεμική Αε-
ροπορία (ΠΝ)

Ποια είναι η νέα προθεσμία υποβολής 
αιτήσεων μόνο για το Στρατό Ξηράς 

 Στο πλαίσιο της εναρμό-
νισης του εορτασμού της 9 
ης Ημέρας Σχολικού Αθλητι-
σμού 2022 με την Ευρωπαϊκή 
Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, 
την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρί-
ου 2022, με κοινό σύνθημα 
«ΑΘΛΗΣΗ κάθε μέρα, ΥΓΕΙΑ 
μια ΖΩΗ» και στόχο την ανά-
δειξη της ωφελιμότητας της 
άθλησης στη σωματική και 
πνευματική υγεία εφ’ όρου 
ζωής, καλούνται οι σχολικές 
μονάδες της Π/θμιας και Δ/
θμιας Εκπαίδευσης της χώρας 
να οργανώσουν και να υλο-
ποιήσουν αθλητικές δραστη-
ριότητες και εκδηλώσεις καθ΄ 
όλη τη διάρκεια του σχολικού 
ωραρίου. 

Οι εκπαιδευτικοί κλάδου 
ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής σε συ-
νεργασία με τους εκπαιδευτι-
κούς όλων των ειδικοτήτων 
μπορούν να συναποφασίσουν 
τις αθλητικές δραστηριότητες, 
οι οποίες δύναται να διεξα-
χθούν εντός ή/και εκτός του 

σχολικού χώρου, προκειμέ-
νου να αναδειχθεί η θεμελι-
ώδης σημασία της σωματικής 
άσκησης και του αθλητισμού 
για την υγεία. Στόχος της 
σχολικής κοινότητας, μέσω 

των αθλητικών δράσεων και 
δραστηριοτήτων, είναι η ανα-
βάθμιση της Φυσικής Αγωγής, 
προς όφελος όλων των μαθη-
τών/μαθητριών.

Αθλητικές δραστηριότητες 
και εκδηλώσεις σήμερα 
στα σχολεία

Δεν θα γίνουν 
μαθήματα στα 
σχολεία στις 30 
Σεπτεμβρίου 

Παίρνουν παράταση οι 
προσλήψεις ΟΒΑ στις Ένοπλες 
Δυνάμεις
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία
 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Σε ένα μπαρ κάθονται δίπλα δίπλα ένας 
άντρας με μια γυναίκα κι έχουν πιάσει την 
κουβέντα. Κάποια στιγμή ρωτάει η γυναίκα 
τον άντρα: 

«Πόσων χρονών με κάνεις;» 
Και της απαντάει ο τύπος: «Χμ, από το βλέμ-

μα γύρω στα 20, από δέρμα 22 χρονών κι από 
κορμί 18!» 

«Αχ ξέρεις να ανεβάζεις μια γυναίκα, σε ευ-
χαριστώ πολύ!» του λέει εκείνη ενθουσιασμένη.

 Ωστόσο τον βλέπει που μουρμουρίζει κά-
τι μόνος του και τον ρωτάει: «Τι ακριβώς κά-
νεις τώρα;» 

«Τη σούμα!» απαντάει εκείνος.

 * * * *
Μπαίνει ένας Πόντιος στο ζαχαροπλαστείο, 

κάθεται σε ένα τραπέζι και ζητάει να του φέ-
ρουν ένα γλυκό. 

«Τι γλυκό θα θέλατε;» τον ρωτάει η σερ-
βιτόρα. 

Εκείνος δεν ήξερε τα ονόματα των γλυκών 
και δεν του ερχόταν κανένα στο μυαλό για να 
το ζητήσει. Σκεφτόταν αρκετή ώρα ώσπου του 
λέει η σερβιτόρα:

«Μα γιατί δεν παίρνετε μια απόφαση να 
τελειώνουμε;» 

Και της απαντάει ο Πόντιος: «Ναι, φέρτε μου 
μια απόφαση, αλλά να είναι φρέσκια!»

* * * *

Συζητάνε 2 φίλοι: 
«Με παράτησε η Μαρία» λέει στενοχωρη-

μένα ο ένας. 
«Καλά ρε, γιατί δεν της είπες ότι έχεις θείο 

εκατομμυριούχο; Αφού την είχα κόψει πως ήταν 
φιλάργυρη γυναίκα» του λέει ο άλλος. 

«Αυτό έκανα…» «Και τι έγινε;» «Είναι θεία 
μου τώρα…»

 ΜΕΜΕS

ΨυχαγωγίαΨυχαγωγία σταυρολεξο σταυρολεξο

Οριζόντια

1. Ανακριβές — Σκηνοθέτησε τις "Τρεις 
μέρες του κόνδορα".
2. Οδύνη — Ρούχα χωρίς μανίκια.
3. Αδελφός του Λυδού — … και Κοστέλο: 
κωμικό δίδυμο του Χόλιγουντ — Διαρ-
ρέει την Ελβετία.
4. Χόρχε…: Βραζιλιάνος μυθιστοριογρά-
φος — Από βάτραχο… ακούγεται.
5. Μεγάλο δρεπάνι — Λεγόταν αρχικά ο 
Απόστολος Παύλος — Μέχρι, έως.
6. Ομόηχα φωνήεντα — Οργανισμός Πε-
τρελαιοπαραγωγών Κρατών — Μάρκα 
αυτοκινήτων.
7. Και καλόγεροι τα φοράνε — Σκοτει-
νός σαν χρώμα.
8. … Σεφρά: πόλη της Αλγερίας — Πρέ-
πει να εκπληρώνεται — Γαλλικός οίκος 
αρωμάτων.
9. Σ' αυτήν… πέφτει ο αποκαρδιωμένος.
10. Αρχικά συγκοινωνιών — Ποδηλατι-
κός γύρος — Μικρή στην ηλικία (ιδιωμ.).
11. … οξύ: το ακουαφόρτε — Κινηματο-
γραφικό… εξπρές.
12. Ο πατέρας του Ησαύ και του Ιακώβ 
— Παλιά λεγόταν Ξηροχώρι.

-- Συστατικά -- 

• 6 κρόκοι αυγών
• 6 ασπράδια αυγών
• 160 γρ. βούτυρο
• 160 γρ. ζάχαρη άχνη
• 160 γρ. αλεύρι
• 175 γρ. σοκολάτα κουβερτούρα, λιωμένη σε μπεν-

μαρί
• 1 πρέζα αλάτι (5 γρ.)
• 250 γρ. μαρμελάδα βερίκοκο

--Για το γλάσο--
• 
• 120 γρ. σοκολάτα κουβερτούρα, λιωμένη σε μπεν-

μαρί
• 200 γρ. ζάχαρη

• 125 γρ. νερό                

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Πρώτα απ’ όλα φτιάχνουμε το κέικ.
• Χτυπάμε το βούτυρο με τη ζάχαρη μέχρι το μείγμα να 

γίνει αφράτο και προσθέτουμε σταδιακά τους κρόκους.
• Στη συνέχεια, βγάζουμε το μείγμα από το μίξερ και ρί-
χνουμε τη σοκολάτα και το αλεύρι.

• Χτυπάμε τα ασπράδια σε μαρέγκα με το αλάτι και τα 
ρίχνουμε στο μείγμα σοκολάτας.

• Ανακατεύουμε απαλά και τοποθετούμε το μείγμα σε τα-
ψί 25 εκ. (βουτυρωμένο και αλευρωμένο).

• Έπειτα, ψήνουμε στους 180°C για 1 ώρα περίπου.
• Αφήνουμε να κρυώσει, ξεφορμάρουμε και χωρίζουμε 
το κέικ οριζόντια σε δύο ίσα κομμάτια.

• Στο ένα μέρος από το κέικ απλώνουμε τη μισή μαρμε-
λάδα και σκεπάζουμε με το άλλο κομμάτι.

• Καλύπτουμε όλη την επιφάνεια και τα πλαϊνά με την 
υπόλοιπη μαρμελάδα.

• Κατόπιν, ετοιμάζουμε το γλάσο.
• Βράζουμε το νερό με τη ζάχαρη καλά για 3 λεπτά περί-
που και το ρίχνουμε στη λιωμένη σοκολάτα.

• Ανακατεύουμε και ρίχνουμε αμέσως πάνω από το κέικ.
• Τέλος, το αφήνουμε να κρυώσει καλά και το διατηρούμε 
σε κλειστό σκεύος για 15 ημέρες περίπου.

• Το κέικ μας είναι έτοιμο.
• Καλή απόλαυση!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Περίφημο κέικ σοκολάτας με μαρμελάδα 
βερίκοκο!

Κάθετα

1. Μαζί με το παντελόνι αποτελούν κοστού-
μι — Κάνει κοφτερά τα μαχαίρια.
2. Ονομασία του δέντρου φιλύρα — Ομη-
ρική ονομασία του Άδη.
3. Τέλλος…: λογοτέχνης — … ο Κύριος: με-
γάλη αναστάτωση.
4. Η αρχή του… λόγου — Ήταν το Ερέχθειο 
— Σύνδεσμος σύγκρισης.
5. Τούρκος ποιητής και μουσικός — Γαλ-
λική… λιχουδιά — Τα βλέπουμε στη… δίκη.
6. Λεγόταν ο Ισραηλινός στρατιωτικός Ντα-
γιάν — Αλέκος… ξενομανής.
7. Παλαιστινιακά αρχικά — Αλύγιστοι.
8. Όποιος κάνει… σωπαίνει — Η μαμή.
9. Το ανθρώπινο πέλμα — Διαφημιστικό 
φιλμάκι (ξ.λ.).
10. Πλάσμα, ύπαρξη — Φτηνός σ' αυτό… ο 
παράλογος — Μεσαία στα… τρία.
11. Ο Ηλίας στο… χωριό του — Κι έτσι ο 
Χελμός.
12. Αγίνωτος — Αρχαίο επιφώνημα λύ-
πης ή χαράς.
13. Σύγχρονος ζωγράφος και γλύπτης — 
Ποτάμι των Η.Π.Α.
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Στη Ελλάδα βρίσκεται αυτές 
τις μέρες ο Ματ Ντίλον, για τις 
ανάγκες της νέας ταινίας όπου 
θα πρωταγωνιστήσει.

Τα γυρίσματα ξεκίνησαν στο 
Πήλιο και συγκεκριμένα στο 
Τρίκερι και το λιμάνι της Αγίας 
Κυριακής, ενώ θα συνεχιστούν 

και στις Κόττες για τους επόμε-
νους δύο μήνες.

Πρόκειται για την ταινία με 
τίτλο «Haunted Heart», με τον 
Φερνάντο Τρουέμπα να έχει 
αναλάβει τη σκηνοθεσία, αλλά 
και το σενάριο, το οποίο έγρα-
ψε μαζί με τον Ράιλεντ Γκραντ.

Στο «Haunted Heart» μαζί 
με τον Ντίλον συμπρωταγω-
νιστούν και οι Αίντα Φολτς και 
Χουάν Πάμπλο Ουρέγκο.

Το Newspaper.gr δημοσίευ-
σε μερικές φωτογραφίες από το 
σημείο των γυρισμάτων στο λι-
μάνι της Αγίας Κυριακής.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγ-
μής στοιχεία, το «Haunted 
Heart» θα είναι ένα θρίλερ, που 
ακολουθεί την Άλεξ, η οποία 
π ι ά ν ε ι δουλειά 

σε ένα εστιατό-
ριο ως σερβιτόρα. Παρά το γε-
γονός ότι κέρδισε γρήγορα την 
καρδιά του Ενρίκο, ερωτεύε-
ται τον διευθυντή εστιατορίου 
Μαξ, αλλά ο Ενρίκο αρχίζει να 
ανακαλύπτει ανησυχητικές εν-
δείξεις για το σκοτεινό και μυ-
στηριώδες παρελθόν του Μαξ.

Τους τελευταίους μήνες, δε βλέπου-
με συχνά την Ελένη Φουρέιρα. Οι δημό-

σιες εμφανίσεις της έχουν περιοριστεί 
κατά πολύ και επαγγελματικώς 

απέχει ακόμα και από γεγο-
νότα που έχουν συνδεθεί 
με το όνομά της, όπως η 
Ημέρα Θετικής Ενέργει-
ας, στην οποία δεν έχει 
προγραμματιστεί να εμ-

φανιστεί.
Τα μόνα νέα που επί της 

ουσίας μαθαίνουμε είναι μέσα 
από τις αναρτήσεις που κάνει στον λο-
γαριασμό της στο Instagram, εξ ου και 
οι φήμες περί εγκυμοσύνης φουντώ-
νουν όσο περνάει ο καιρός.

Η εκπομπή Mega Καλημέρα, ωστό-
σο, κατάφερε να τραβήξει με την κάμε-
ρα πλάνα της 35χρονης Φουρέιρα, την 
ώρα που απολάμβανε το δείπνο της με 
φιλικά της πρόσωπα σε μαγαζί στο κέ-
ντρο της Αθήνας.

«Η κάμερά μας συνάντησε μετά από 
πολλούς μήνες την Ελένη Φουρέιρα. Η 
τραγουδίστρια βρέθηκε με πολύ καλούς 
της φίλους σε γνωστό μαγαζί του κέ-
ντρου για φαγητό. Έχουμε να τη δού-
με πολύ καιρό και μαθαίνουμε νέα της 
μόνο μέσα από τα social media. Φήμες 
στο περιοδικό You έγραφαν ότι δε βρί-
σκεται αυτήν τη στιγμή επαγγελματικά 
κάπου γιατί έχει έρθει πάρα πολύ κοντά 
με τον επί 7 χρόνια σύντροφό της, ότι 

θέλει να ξεκουραστεί», είπε δημοσιο-
γράφος της εκπομπής.

Η Φουρέιρα ήταν φανερά ενοχλημέ-
νη που οι κάμερες είχαν στρατοπεδεύσει 
έξω από το μαγαζί στο οποίο έτρωγε 
και δεν την άφηναν να απολαύσει το 
φαγητό με την ησυχία της.

Η δημοσιογράφος, τελικά, πέτυχε 
την τραγουδίστρια την ώρα που εκείνη 
πλήρωνε και η τελευταία τής εξέφρα-
σε ανοιχτά την ενόχλησή της για την 
κατάσταση.

«Είμαι ενοχλημένη αυτήν τη στιγμή. 
Γιατί να είναι απέναντι οι κάμερες και να 
κοιτάνε; Δύο τραπέζια πιο πέρα είναι ο 
Λάκης Λαζόπουλος και θέλω να πάω 
να τον χαιρετήσω», είπε η Φουρέιρα.

Φουρέιρα: Η πρώτη της βραδινή εμφάνιση
 μετά από δύο μήνες

Πρεμιέρα την 
Πέμπτη 13/10 

στο mega

Το «Maestro», τη νέα του τηλεοπτι-
κή δημιουργία που θα μεταδοθεί από 
το MEGA, παρουσίασε σε συνέντευξη 
Τύπου ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, 
μαζί με τους συνεργάτες του.

Το ραντεβού με τους δημοσιογρά-
φους δόθηκε στο Μουσείο Μπενάκη – 
Πειραιώς 138. Ο Chief Content Offi  cer 
του MEGA Κωνσταντίνος Σούσουλας 
καλωσόρισε τον Χριστόφορο Παπακα-
λιάτη και τους ηθοποιούς της σειράς, 
μίλησε για τη μεγάλη παραγωγή του 
«Maestro» και ανακοίνωσε την ημερο-
μηνία της πρεμιέρας, η οποία θα πραγ-
ματοποιηθεί την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 
στις 22:30.

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης πα-
ρουσίασε το νέο τηλεοπτικό του όρα-

μα και ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είμαι 
πολύ περήφανος για το έργο αυτό, γιατί 
θεωρώ πως καλλιτεχνικά είναι μια μο-
ναδική στιγμή, όχι μόνο για μένα, αλλά 
για όλους όσοι βρεθήκαμε μαζί.

Είμαι εξαιρετικά τυχερός, γιατί χά-
ρη στους συγκεκριμένους ηθοποιούς, η 
ιστορία του “Maestro” απέκτησε νόημα 
και ουσία. Για μένα αυτό έχει σημασία. 
Να μπορείς να πεις την ιστορία σου με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο και αυτή να 
έχει νόημα. Η φωτογραφία, η μουσική, 
το μοντάζ, οι κάμερες και όλοι οι συνερ-
γάτες, έχουν όλοι δώσει τον καλύτερο 
εαυτό τους προκειμένου να φτιάξουμε 
ένα έργο στην γλώσσα μας, αλλά που 
θα μπορεί να σταθεί και παγκόσμια… 
Για μένα το “Maestro” είναι ίσως η πιο 

δύσκολη δουλειά που έχω κάνει, αλλά 
σίγουρα και η πιο καλή». 

Οι εκπρόσωποι των media πήραν 
μία πρώτη γεύση από το πολυαναμε-
νόμενο «Maestro», παρακολουθώντας 
ένα 15λεπτο απόσπασμα. Στη συνέχεια, 
ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης και οι 
Χάρις Αλεξίου, Μαρία Καβογιάννη, 
Φάνης Μουρατίδης, Μαρίσσα Τρι-
ανταφυλλίδου, Αντίνοος Αλμπάνης, 
Στεφανία Γουλιώτη, Κλέλια Ανδρι-
ολάτου, Ορέστης Χαλκιάς, Γιώργος 
Μπένος, Δημήτρης Κίτσος δέχτηκαν 
ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους, 
μοιράστηκαν στιγμές από τη δημιουργία 
της σειράς και άκουσαν τις πρώτες εντυ-
πώσεις των παρευρισκόμενων.

Maestro: Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης 
παρουσίασε τη νέα του σειρά

Ο Tom Hanks ετοιμάζεται 
να κυκλοφορήσει το πρώτο του 
μυθιστόρημα – και το δεύτερο 
βιβλίο του- στις 9 Μαΐου 2023 
που θα είναι επηρεασμένο από 
τις εμπειρίες του ως σταρ του κι-
νηματογράφου.

Με τίτλο 'The Making of 
Another Major Motion Picture 
Masterpiece', η υπόθεση του βι-
βλίου αφορά στη δημιουρ-
γία ενός "πολλών εκατομ-
μυρίων ταινία δράσης με 
υπέρ-ήρωες και πρωτα-
γωνιστές μεγάλους σταρ 
αλλά και τα ταπεινά κό-
μικ που την ενέπνευσαν”, 
όπως αναφέρει ο εκδοτικός 
οίκος Penguin Random House.

Σύμφωνα με την ανακοίνω-
ση του εκδοτικού οίκου, το μυ-
θιστόρημα θα εστιάσει και στις 
αλλαγές που έγιναν στην Αμερι-
κή και την αμερικάνικη κουλτού-
ρα από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο 
και μετά. "Κάθε χαρακτήρας στο 
βιβλίο κάνει κάτι που έχω βιώσει 
σε κάποιον ρόλο μου σε ταινία 
καθώς και μια φιλοσοφία ή κά-
ποιο σημαντικό μάθημα”, είπε ο 
Hanks εξηγώντας πως "ακόμα 
και οι αστείες στιγμές είναι κάποιο 

stunt που έκανα ή κάποιο λάθος 
από το οποίο επιβίωσα”.

Η πλοκή του μυθιστορήματος 
διαδραματίζεται από το 1947, 
όταν ένας στρατιώτης επιστρέ-
φει από τον πόλεμο, γνωρίζει τον 
ανιψιό του και μετά εξαφανίζε-
ται για 23 χρόνια. Αφού συναντά 
ξανά τον θείο του, το 19709, ο 
ανιψιός δημιουργεί ένα κόμικ με 
ήρωα τον στρατιώτη-θείο του. 
Στη σημερινή εποχή, ένας σκη-

νοθέτης ανακαλύπτει το κόμικ 
και αποφασίζει να το κάνει ταινία.

Ο Hanks ανακοίνωσε στους 
fans τους στα social media την 
κυκλοφορία του βιβλίου, γράφο-
ντας "τα αποτελέσματα μιας γρα-
φομηχανής που βγάζει καπνούς”. 
Πρόκειται για το δεύτερο βιβλίο 
του ηθοποιού, ο οποίος το 2017 
είχε εκδώσει μια συλλογή με ιστο-
ρίες με τίτλο 'Uncommon Type' 
που έγινε bestseller.

Tom Hanks: Θα κυκλοφορήσει 
το πρώτο του μυθιστόρημαΜατ Ντίλον: Στο Πήλιο για τη νέα του ταινία

Showbiz

Με θέμα 
τις εμπειρίες 
του από το 
Hollywood

«To Blonde εν είναι μία ταινία που θα σε κάνει να νιώσεις καλά. Πολλές ταινίες για τη Μονρόε 
είναι πιο ευχάριστες και έχουν περισσότερη μουσική και τραγούδι. Αυτή η ταινία είναι πιο κοντά 

σε αυτό που πράγματι βίωσε. Οι τελευταίες ημέρες της ζωής της ήταν βάναυσες.» 
Joyce Carol Oates - Συγγραφέας

«Είμαι πολύ 
ενοχλημένη»

Γυρίσματα από 
το λιμάνι της Αγίας 

Κυριακής
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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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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
Γεωργίου Λ. Δημοκρατίας 173 c2551026442

ΦΕΡΕΣ 
Μαλάκης Ορφέως 2 c25550 24333

ΣΟΥΦΛΙ 
Μπαμίδου - Πιτιακούδης Βασ. Γεωργίου 
207 c2554022013

ΔIΔYMOTEIXO
Μαυρουδής Π. - Μαυρουδής Φ. Βενιζέλου 
85 c2553024434

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Σιανκούρη Αναστασία Κωνσταντινουπόλε-
ως 259 c2552021141

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

Στρατόνικος, Στράτος, 
Στρατής

Βραδιά του Ερευνητή
Διεθνής Ημέρα Μετάφρασης και 
Διερμηνείας
Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας

Ωροσκόπιο

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 πρόβατα που θάβονται από χιο-
νοστιβάδες, μπορούν να επιζήσουν 
μέχρι και 2 εβδομάδες.

2. Τα αντισυλληπτικά χάπια που παίρ-
νουν οι γυναίκες κάνουν και για τους 
θηλυκούς γορίλες.

3. Τα μυρμήγκια δεν κοιμούνται ποτέ.
4. Μόνο δύο θηλυκά θηλαστικά έχουν 

παρθενικό υμένα: οι άνθρωποι και 
τα άλογα.

5. Τα πάντα ζυγίσουν 1% λιγότερο στον 
ισημερινό.

6. Τα κουκούτσια του μήλου περιέχουν 
κυάνιο.

7. Μία βλεφαρίδα ζει περίπου 5 μήνες.
8. Τα ιγκουάνα μπορούν να αυτοκτο-

νήσουν. 
9. Τα σαρκοβόρα ζώα δεν τρώνε άλ-

λο ζώο το οποίο έχει χτυπηθεί από 
αστραπή.

10. Οι άντρες της φυλής Walibri στην κε-
ντρική Αυστραλία χαιρετιούνται με-
ταξύ τους πιάνοντας ο ένας το πέος 
του άλλου και όχι με την κλασσική 
χειραψία. 

11. Το πλαγκτόν αποτελεί το 85% όλων 
των ζώντων οργανισμών στη Γη. 

12. Η αρίθμηση των σπιτιών στους δρό-
μους του Λονδίνου ξεκίνησε το 1764.

13. Ο μισός πληθυσμός της Γης έχει δει 
ταινία του James Bond.

14. Τα M&Ms φτιάχτηκαν από τον 
Φράνκλιν Μαρς το 1940 για να 
μπορούν οι στρατιώτες να τρώνε 
σοκολάτα χωρίς να κολλάνε τα χέ-
ρια τους.

15. Η πεποίθηση ότι υπάρχουν κενά 
στην ατμόσφαιρα, τιμωρούνταν βά-
σει εκκλησιαστικού νόμου με θά-
νατο.

ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ...

ΚΡΙΟΣ
Φίλε Κριέ, βελτιώνεις την συμπεριφορά 
σου στην κοινωνική ζωή, προκειμένου να 
κάνεις σπουδαία βήματα ανέλιξης και να 
κερδίσεις και πάλι τον σεβασμό και τον 
θαυμασμό των γύρω σου! Αξιοποίησε τις 
άπειρες ευκαιρίες που θα σου δοθούν!

ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ Ταύρε, σήμερα πες όχι στην 
ρουτίνα και τα τετριμμένα της καθημε-
ρινότητας! Την σημερινή ημέρα, διευρύ-
νεις τους ορίζοντες σου και είσαι απο-
φασισμένος και πανέτοιμος, να κάνεις 
καινούργια και διαφορετικά πράγματα, 
προκειμένου να αλλάξεις παραστάσεις 
και να περάσεις όμορφα!

ΔΙΔΥΜΟΣ
Φίλε Δίδυμε, επιτέλους αντιμετωπίζεις 
με επιτυχία, έναν μέχρι τώρα κρυφό σου 
αντίπαλο ή ανταγωνιστή, που την σημε-
ρινή ημέρα αποκαλύπτεται! Αντιλαμβά-
νεσαι ορθά τις προθέσεις και τα κρυφά 
κίνητρα των γύρω σου, γεγονός που θα 
σε βοηθήσει να βρεις λύσεις, αφού οι 
μάσκες πέφτουν!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Σήμερα αγαπητέ Καρκίνε, βελτιώνεις δι-
απροσωπικές σχέσεις και συναναστρο-
φές! Σήμερα είναι η κατάλληλη ημέ-
ρα, να πλησιάσεις ξανά ένα πρόσωπο, 
που ενδεχομένως στο παρελθόν είχατε 
παρεξηγηθεί ή καυγαδίσει! Άρπαξε την 
σπουδαία ευκαιρία, να βελτιώσεις τις 
επαφές σου! 

ΛΕΩΝ
Φίλε Λέοντα, ήρθε η ώρα να επικεντρω-
θείς στις λεπτομέρειες και σε πρακτικά 
ζητήματα! Η σημερινή ημέρα είναι κατάλ-
ληλη, για να ξεκινήσεις σωστή διατροφή, 
να κάνεις αλλαγές στην εμφάνιση σου, 
να κάνεις ιατρικές εξετάσεις ή να ξεκι-
νήσεις να ασκείσαι! 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Σήμερα φίλε Παρθένε, προβάλλεις με 
επιτυχία τις δημιουργικές πτυχές της 
προσωπικότητας σου και τον λαμπερό 
σου εαυτό! Έχεις χαρούμενη. κεφάτη και 
παιχνιδιάρικη διάθεση, γεγονός που κα-
θιστά την σημερινή ημέρα ιδανική, για 
εξόδους!

ΖΥΓΟΣ
Φίλε Ζυγέ, την σημερινή ημέρα, θα κατα-
φέρεις να βελτιώσεις και να εξομαλύνεις 
τις συγγενικές σου σχέσεις, με καλοπρο-
αίρετη συζήτηση! Είσαι πιο διαισθητικός 
απ’ότι συνήθως και έτσι, καταλαβαίνεις 
τις προθέσεις των άλλων, από την αρχή!  

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Σήμερα αγαπητέ Σκορπιέ, πες ναι σε 
μηνύματα, αφού εκφράζεσαι σίγουρα 
καλύτερα, μέσα από τον γραπτό λόγο! 
Επιπλέον, σχέσεις με αδέρφια και μακρι-
νούς συγγενείς, βελτιώνονται και ενδυ-
ναμώνονται!

ΤΟΞΟΤΗΣ
Φίλε Τοξότη, σήμερα επικεντρώνεσαι τα 
κεκτημένα σου και κυρίως στις αξίες σου! 
Οι ευκαιρίες για να τα προστατέψεις και 
να έχεις εποικοδομητικές εξελίξεις, θα 
είναι πολλές και ίσως έρθουν μέσα από 
ορισμένες συγκυρίες και καταστάσεις,!

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Φίλε Αιγόκερε, σήμερα με την Σελήνη 
στο δικό σου ζώδιο, ανακτάς αυτοπε-
ποίθηση, δυναμικότητα και ικανότητα να 
διεκδικήσεις και να πετύχεις στόχους και 
νέα ξεκινήματα! Η αισιοδοξία σου αυξά-
νεται και η εμπιστοσύνη στον εαυτό σου 
ενδυναμώνεται!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αγαπητέ Υδροχόε, σήμερα είσαι σίγουρα 
διαισθητικός! Παραδόξως να επιλέξεις 
σήμερα την μοναξιά σου και ταυτόχρονα 
να γίνεις πιο μυστικοπαθής! Ωστόσο, αν 
παραμείνεις στο παρασκήνιο και απομο-
νωθείς, να μπορέσεις να βρεις σπουδαίες 
λύσεις για κάθε σου πρόβλημα, το οποίο 
θα αποκατασταθεί στο άμεσο μέλλον!

ΙΧΘΥΕΣ
Αγαπητέ Ιχθύ, σήμερα είναι η κατάλληλη 
ημέρα, για κοινωνικότητα και ενασχό-
ληση με τον φιλικό τομέα! Αξιολογείς 
σωστά τις φιλίες σου και οριοθετείς ορ-
θά τις κοινωνικές σου συναναστροφές 
και τις τυχόν καινούργιε γνωριμίες σου!
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Μετά από πολλές καθυ-
στερήσεις και αναβολές λόγω 
πανδημίας, γραφειοκρατικών 
και τεχνικών ζητημάτων, το 
σχολικό πείραμα της ομάδας 
TiS, των μαθητών της Ξάνθης, 
ταξίδεψε προς το διάστημα με 
επιτυχία και επέστρεψε πίσω 
στη Γη, κάνοντας έτσι πραγμα-
τικότητα τη μεγάλη πρόκληση 
που έζησαν τα παιδιά κερδί-
ζοντας τον Πανελλήνιο Μα-
θητικό Διαγωνισμό της Ένω-
σης Ελλήνων Φυσικών (ΕΕΦ). 
Να σημειωθεί πως πρόκειται 
για το πρώτο δημόσιο σχολείο 
στην Ελλάδα που στέλνει πει-
ραματική διάταξη για το δι-
άστημα.

Ο λόγος για τους μαθητές 
του 2ου λυκείου Ξάνθης που 
το Μάιο του 2020 έλαβαν το 
πρώτο βραβείο στον Πανελ-
λήνιο διαγωνισμό που είχε 
προκηρύξει η ΕΕΦ με τίτλο 
«Διαστημικές αποστολές» και 
βραβεύτηκαν στη διάρκεια του 
18ου Πανελλήνιου Συνεδρίου 
της ΕΕΦ στην Ερέτρια, το Σε-
πτέμβριο του 2020.

Οι πέντε μαθητές τότε της 
Α’ και Β’ λυκείου (Άννα Κανα-
τά, Γιώργος Κοσμίδης, Αναστά-
σης Παυλίδης, Θανάσης Πρού-
ντζος, Δημήτρης Μάνος) που 
συμμετείχαν στο διαγωνισμό 
με τη σύμπραξη δύο καθη-
γητών τους (του Θωμά Αλε-
ξόπουλου, Φυσικού και της 
Αναστασίας Πεχτελίδου, Βιο-
λόγου) και την υποστήριξη του 
διευθυντή του σχολείου (Γιώρ-
γου Αργυρόπουλου, Φυσικού), 
υλοποίησαν ένα καινοτόμο 
πείραμα που δύο χρόνια με-
τά ταξίδεψε τελικά πάνω από 
την γη, σε συνθήκες έλλειψης 
βαρύτητας, μέσα σε έναν ει-
δικά διαμορφωμένο πύραυλο 
που μετέφερε πολλές διατά-
ξεις από ολόκληρο τον κόσμο.

Το project του 
διαγωνισμού της ΕΕΦ

Σύμφωνα με το project του 
πανελλήνιου διαγωνισμού που 
είχε προκηρύξει η ΕΕΦ, με την 
υποστήριξη της πρεσβείας των 
ΗΠΑ στην Αθήνα, του Οργα-
νισμού Ανοιχτών Τεχνολογι-
ών (ΕΕΛΛΑΚ) και της ευρω-
παϊκής πρωτοβουλίας Space 
EU, μαθητές από ολόκληρη 
την Ελλάδα κλήθηκαν να υπο-
βάλλουν τις προτάσεις και τα 
σχέδιά τους για μία πειραμα-

τική διάταξη που θα ταξίδευε 
στη στρατόσφαιρα. Η διάτα-
ξη έπρεπε να έχει συγκεκρι-
μένες διαστάσεις και προδια-
γραφές, υποστηρίζοντας την 
πραγματοποίηση ενός καινο-
τόμου πειράματος σε συνθή-
κες έλλειψης βαρύτητας, που 
θα βοηθήσει την υλοποίηση 
διαστημικών ταξιδιών σε άλ-
λους πλανήτες.

Η πειραματική διάταξη του 
2ου λυκείου Ξάνθης ήταν αυ-
τή που βραβεύτηκε και επιλέ-
χθηκε να τοποθετηθεί σε ει-
δική κάψουλα, μαζί με άλλες 
διατάξεις από άλλες χώρες, 
σε πύραυλο της αμερικανικής 
διαστημικής εταιρείας BLUE 
ORIGIN. Ο πύραυλος NEW 
SHEPARD θα οδηγούσε την 
κάψουλα με τα πειράματα στη 
στρατόσφαιρα, σε συνθήκες 
έλλειψης βαρύτητας. Εκεί, θα 
έμενε για σύντομο χρονικό δι-
άστημα και στη συνέχεια θα 
επέστρεφε πίσω στη Γη. Δυ-
στυχώς, η πανδημία των δύο 
τελευταίων ετών καθυστέρησε 
κατά πολύ την εκτόξευση του 
πυραύλου.

Το τελικό στάδιο της εκτό-
ξευσης υλοποιήθηκε τελικά 
πριν από λίγες μέρες, και συ-
γκεκριμένα στις 12 Σεπτεμβρί-
ου την ημέρα του αγιασμού για 
την έναρξη της νέας σχολικής 
χρονιάς!

Τι αφορούσε το πείραμα 
των μαθητών

Μετά τη βράβευσή τους στο 
διαγωνισμό τα παιδιά και οι 
καθηγητές σύστησαν μια ομά-
δα εργασίας με την πρωτότυ-
πη ονομασία TiS (Thrace in 
Space), στην οποία συμπερι-
λήφθηκαν και οι καθηγητές 
Γιώτα Μαλέτσκα, Θανάσης 
Μπαλαφούτης, Γιώργος Τσι-
κρικώνης, Κατερίνα Μαυροδή, 
Γεωργία Τσούγα και Μιχάλης 
Πολυχρονίδης. Έτσι, ξεκίνησαν 
να δουλεύουν μεθοδικά πάνω 
στην υλοποίηση του πειράμα-
τος. Η ομάδα επιδοτήθηκε από 
την ΕΕΦ προκειμένου να αγο-
ραστούν όλα τα απαραίτητα 
υλικά, τα χημικά και ο εξοπλι-
σμός ώστε να ολοκληρωθεί 
το πείραμα.

Να σημειωθεί ότι σε όλη 
αυτή την προσπάθεια σημα-
ντική ήταν η βοήθεια του ερ-
γαστηρίου Μοριακής Γενετικής 
& Φαρμακογονιδιωματικής 

– Τοξικογονιδιωματικής του 
τμήματος Μοριακής Βιολογί-
ας & Γενετικής του ΔΠΘ και 
της ομάδας αυτοκίνησης του 
ΔΠΘ DRT (Democritus Racing 
Team).

Το πείραμα των παιδιών 
αφορούσε το ένζυμο νιτρική 
αναγωγάση (NR) και πως αυτό 
λειτουργεί σε συνθήκες μικρο-
βαρύτητας. Η νιτρική αναγω-
γάση είναι ένα ένζυμο με τε-
ράστια σημασία, τόσο για το 
περιβάλλον, όσο και για τον 
άνθρωπο, καθώς το άζωτο εί-
ναι από τα βασικά χημικά στοι-
χεία της ζωής. Αποτελεί την 
πρώτη ύλη για την παραγω-
γή πρωτεϊνών και νουκλεϊκών 
οξέων, χημικών ενώσεων πά-
νω στις οποίες στηρίζεται η 
δημιουργία και η εξέλιξη της 
ζωής.

Η πειραματική διάταξη 
(STEM project) που κατα-
σκεύασαν τα παιδιά μαζί με 
τους καθηγητές τους μπήκε 
σε ειδικά διαμορφωμένο κουτί 
κατασκευασμένο από ανθρα-
κονήματα. Το εσωτερικό του 
ήταν ειδικά σχεδιασμένο για 
να συμπεριλάβει τα αντιδρα-
στήρια, ειδικούς αισθητήρες, 
μικροεπεξεργαστές καθώς και 
κάμερα καταγραφής. Ολόκλη-
ρος ο σχεδιασμός κράτησε πά-
νω από 12 μήνες, με δουλειά 
κάτω από δύσκολες και απαι-
τητικές συνθήκες λόγω της 
πανδημίας αλλά και λόγω του 
γεγονότος πως ήταν κάτι πρω-
τοποριακό για τα σχολικά δε-
δομένα.

Μαζί με άλλες πειραματικές 
διατάξεις διαφόρων εταιρει-
ών και σχολείων εκτοξεύθηκε 
για τη στρατόσφαιρα με τον 
πύραυλο NS-23 της εταιρείας 
BLUE ORIGIN, όπου και έμεινε 
για σύντομο χρονικό διάστημα 

σε συνθήκες μικροβαρύτητας, 
για να επιστρέψει τελικά πίσω 
στην επιφάνεια της Γης.

Στόχος ήταν να μελετηθεί 
το πως θα αντιδράσει η νιτρι-
κή αναγωγάση (NR) σε αυτές 
τις πολύ ιδιαίτερες συνθήκες 
πάνω από την επιφάνεια της 
γης όπου η ατμόσφαιρα του 
πλανήτη είναι πολύ αραιότε-
ρη και ταυτόχρονα επικρατούν 
συνθήκες μικροβαρύτητας.

Όπως εξήγησε η κ. Αναστα-
σία Πεχτελίδου μιλώντας στο 
ΑΠΕ – ΜΠΕ «με την επιστροφή 
της κάψουλας στη Γη, η ομάδα 
TiS θα λάβει πίσω την πειρα-
ματική διάταξη προκειμένου 
να κάνει τις απαραίτητες με-
τρήσεις και να εξάγει τα συ-
μπεράσματα του πειράματος».

Μια πρωτόγνωρη 
εμπειρία

Σε κάθε περίπτωση παι-
διά και καθηγητές έζησαν μια 
πρωτόγνωρη εμπειρία εν μέ-
σω μάλιστα της πανδημίας του 
κορονοϊού. Ο καθηγητής Θω-
μάς Αλεξόπουλος, που σήμε-
ρα υπηρετεί σε σχολείο της 
Θεσσαλονίκης, μιλώντας τον 
Οκτώβριο του 2020 στο ΑΜΕ 
– ΜΠΕ είχε τονίσει πως όλη 
αυτή η προετοιμασία του πει-
ράματος ήταν «μια εξαιρετι-
κή προσπάθεια και μοναδική 
εμπειρία μέσα από την οποία 
μαθητές, εκπαιδευτικοί και 
ολόκληρη η σχολική μονάδα 
αποκτάμε μια πανεπιστημιακή 
τεχνογνωσία που είναι πολύτι-
μη για το μέλλον… Όλος αυτός 
ο σχεδιασμός για την παρου-
σίαση της ιδέας και τη συμμε-
τοχή στο διαγωνισμό έγινε εν 
μέσω πανδημίας. Ωστόσο, η 
εξ αποστάσεως ομαδική δου-

λειά ήταν αυτή που βοήθησε 
όλους μας σε μεγάλο βαθμό 
να προσπεράσουμε τα εμπόδια 
της επικοινωνίας τον καιρό της 
καραντίνας του COVID-2019… 
Η κινητοποίηση των παιδιών 
μας έδωσε κίνητρο να γίνουμε 
δημιουργικοί και να αντλήσου-
με δύναμη στην πρωτόγνωρη 
κατάσταση που ζήσαμε… Από 
την πλευρά μας, ως εκπαιδευ-
τικοί, θέλουμε από καρδιάς να 
ευχαριστήσουμε τους μαθητές 
μας για την ειλικρινή προσοχή, 
επιμέλεια καθώς και την αφο-
σίωση που έδειξαν καθ’ όλη 
τη διάρκεια της προετοιμασί-
ας της πρότασης, παρόλο το 
φόρτο εργασίας που υπήρξε. 
Με μεγάλη δαπάνη προσωπι-
κού χρόνου πετύχαμε όλοι μαζί 
μία μεγάλη νίκη!».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ξάνθη: Σχολικό πείραμα της ομάδας 
TiS του 2ου Λυκείου ταξίδεψε σε 
πύραυλο πάνω από τη Γη  

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ 
ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΣΤΕΛΝΕΙ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ 
ΔΙΑΣΤΗΜΑ   

Παιδιά και καθηγητές έζησαν μια 
πρωτόγνωρη εμπειρία  
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