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Θεοδωρικάκος: Τα σύνορα μας 
είναι απροσπέλαστα, κανείς δεν 

μπορεί να περάσει

«Οταν το δοκίμασαν τον Μάρτιο του 2020 «έσπασαν τα μούτρα τους» είπε 
ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη»… Πτυχία σε 248 νέους Αστυφύλακες 

στο Διδυμότειχο
� 11

Τιμήθηκε στην 
γενέτειρά του, το 
Διδυμότειχο, ο 

ηθοποιός Χρήστος 
Στέργιογλου

Στο πλαίσιο του 13ου Φεστιβάλ 
Πολιτισμού «ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΣ 

– REDRIVER»
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Αντιμέτωπος με 
αυτοδίκαιη αργία 

δήμαρχος της ΑΜΘ

Του επιβλήθηκε ο περιορι-
στικός όρος της απαγό-
ρευσης εξόδου από την 
χώρα από τον Ανακριτή 
Πρωτοδικών Καβάλας
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Μητσοτάκης: Ο IGB θα αλλάξει σημαντικά 

την παροχή και την ασφάλεια της 

ενέργειας σε όλη την Ευρώπη

Συνεχίζεται η συνεργασία μεταξύ των κυβερνήσεων Ελλάδας και Βουλ-
γαρίας . Ο ρόλος της Αλεξανδρούπολης. FSRU Αλεξανδρούπολης: Λύση 

bypass για να μπορεί να δίνει αέριο για εξαγωγές μέσω του IGB 
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Μηταράκης: Εντός του έτους Μηταράκης: Εντός του έτους 
θα λειτουργήσει η επέκταση του θα λειτουργήσει η επέκταση του 
ΚΥΤ στο Φυλάκιο Έβρου ΚΥΤ στο Φυλάκιο Έβρου 

Ορεστιάδα: 103 κοτσίδες Ορεστιάδα: 103 κοτσίδες 
για τα παιδιά με καρκίνογια τα παιδιά με καρκίνο

� 55Από τη Δευτέρα 
3 Οκτωβρίου η «Διεθνής 
Εβδομάδα» του Δ.Π.Θ.

Θα υλοποιηθεί με δράσεις στις 3 πρωτεύουσες της 
Θράκης και πρόκειται να συμμετάσχουν περίπου 40 μέλη 

προσωπικού από 19 Πανεπιστήμια 13 χωρών. Τελετή 
υποδοχής πρωτοετών του Τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ
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Σε 16 μήνες έτοιμο το έργο της 
παράκαμψης του Προβατώνα 

● Υπεγράφη η σύμβαση μεταξύ Εγνατίας Οδού και αναδόχου εταιρείας 

● «Επιλύεται ένα πρόβλημα που εκκρεμούσε για μία δεκαετία», τόνισε ο δ/νων σύμβουλος της Εγνατίας Οδού

● Με την ολοκλήρωσή του, οι οδηγοί θα κερδίσουν σε χρόνο και ασφάλεια 

● Διαβάστε αναλυτικά τι προβλέπει η εργολαβία � 8
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Χρύσα Γρηγοριάδου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Πλησίον στρατοπέδου «Ιωάννου»
Τηλέφωνα

2551024222, 2551029888 
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gnomi@gnomionline.gr 
efi merida-gnomi@hotmail.com
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ετήσια ιδιωτών  €100
Δήμων-Δημοτικών διαμ/των €200
Τραπεζών-Οργανισμών  €200
Ανώνυμες Εταιρίες  €200

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

Τακτικοί συνεργάτες: 

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

ΓΕΓΟΝΟΤΑ
42 π.Χ.
Η πρώτη Μάχη των Φιλίππων. Ο 
Μάρκος Αντώνιος και ο Οκταβια-
νός επικρατούν των δολοφόνων 
του Καίσαρα, Βρούτου και Κάσσιου. 
Ο Κάσσιος αυτοκτονεί.

1866
Θεμελιώνεται το Αρχαιολογικό 
Μουσείο Αθηνών.

1878
Υπογράφεται η Συνθήκη της Χαλέ-
πας μεταξύ Κρητών επαναστατών 
και Τούρκων, με την οποία οι Κρήτες 
αποκτούν τα πρώτα επίσημα προνό-
μια αυτοδιοικήσεως.

1926
Ανοίγει τις πύλες της η πρώ-
τη Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονί-
κης. Το 1977 θα μετονομαστεί σε 
HELLEXPO.

1954
Κυκλοφορεί το πρώτο τεύχος του 
περιοδικού κόμικς «Μπλεκ», δημι-
ουργία των ιταλών Τζον Σινκέτο, 
Ντάριο Γκουτσόν και Πίτερ Σαρτό-
ρι. Ο Μπλεκ είναι ένας «ξανθός γί-
γαντας», κυνηγός στο επάγγελμα, 
που μάχεται τους βρετανούς αποι-
κιοκράτες στον πόλεμο της Αμερι-
κάνικης Ανεξαρτησίας στα τέλη του 
18ου αιώνα.

1988
Η Διεθνής Αμνηστία διοργανώνει 
συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο 
της Αθήνας, με τη συμμετοχή των 
Μπρους Σπρίνγκστιν, Στινγκ, Τρέι-
σι Τσάπμαν, Γιουσού Ν’ Ντουρ και 
Γιώργου Νταλάρα.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1954
Στίβι Ρέι Βον, αμερικανός κιθαρί-
στας του μπλουζ. (Θαν. 27/8/1990)

1962
Τόμι Λι, ελληνοαμερικανός μουσι-
κός, πρώην ντράμερ του συγκρο-
τήματος «Motley Crue», γνωστός 
από τη θυελλώδη σχέση του με τη 
χυμώδη Πάμελα Άντερσον.

ΘΑΝΑΤΟΙ
1979
Νίκος Πουλαντζάς, έλληνας μαρξι-
στής διανοούμενος. (Γεν. 21/9/1936)

1993
Κατερίνα Γώγου, ελληνίδα ποιήτρια 
και ηθοποιός. (Γεν. 1/6/1940)

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα Ο καιρός σήμερα

3-4

13...25

16...26

Ανατολή - 07:12
Δύση - 18:59

16...26

Το «έγκλημα» στο παλιό νοσοκομείο 
συνεχίζεται…

3
ΟΤΚ
2013

3-42-3

14...25

Δεν έχει τέλος η εγκατάλειψη στο κτίριο του 
παλιού νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης επί της 
οδού Δήμητρας που εδώ και 11 (!) χρόνια ρημάζει 
αναξιοποίητο, κατά το μεγαλύτερο μέρος του. Όσο 
περνούν τα χρόνια, τόσο μεγιστοποιούνται οι φθο-
ρές και απομακρύνεται η περίπτωση αξιοποίησης 
των χώρων του, χωρίς να χρειαστεί ολική ανακαίνι-
ση, κι επομένως, υπέρογκα –και απαγορευτικά στις 
μέρες μας- κονδύλια. Πέρα από ορισμένα γραφεία 
σε διάσπαρτα σημεία που αξιοποιούνται από δη-
μόσιες υπηρεσίες και συλλόγους, ο μεγαλύτερος 
όγκος του κτιριακού συγκροτήματος ρημάζει εδώ 
και χρόνια. Το κράτος συνεχίζει να ξοδεύει υπέρο-
γκα ποσά για ενοίκια σε δημόσιες υπηρεσίες, ενώ το 
χώρο διεκδικούν Η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, η 
Αστυνομική Διεύθυνση κλπ. Ενα τεράστιο κτιριακό 
συγκρότημα μένει και θα μένει για πολύ καιρό ακό-
μη αναξιοποίητο, κατά το μεγαλύτερο μέρος του. 



Η ΓΝΩΜΗ
3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ    2022

ΑΠΟΨΕΙΣ 3

O Σεπτέμβριος είναι μήνας ευαισθητοποίησης για τον παιδικό καρκίνο. Καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα, παι-
διά της Εθελοντικής Ομάδας Ορεστιάδας «ΔΡΩ», δώρισαν 103 κοτσίδες, πράξη αγάπης και αλληλεγγύης 
προς τους συνομηλίκους τους! Η Ειρήνη με την μαμά της Χριστίνα και τα χρυσαφένια της μαλλιά  έκλεισαν 
τον κύκλο αυτό, σφραγίζοντας την κούτα που θα ταξιδέψει στον προορισμό της Donate hair Donate love 
Ελλάδος.

Βάζω πολύ καλό βαθμό 
στον Κυριάκο Μητσοτάκη. 
Πιστεύω ότι αυτές οι απα-
νωτές κρίσεις, ωρίμασαν τον 
Μητσοτάκη πάρα πολύ και 
πολύ γρήγορα. Έδειξε ηγε-
τικές ικανότητες τις οποίες 
κανένας δεν ήξερε πως εί-
χε. Είναι πολύ καλύτερος απ’ 
ό,τι περίμενα. Ειλικρινά! 

Ν. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΝΔ

Είπαν

Εκθετη στην υπόθεση της ΔΕΗ 
είναι η Νέα Δημοκρατία, δι-
ότι ενώ εμείς κρατήσαμε με 
τα δόντια το 17% που ήθελε 
η τρόικα να δώσουμε στους 
ιδιώτες αυτοί μόλις έγιναν κυ-
βέρνηση του πούλησαν κατευ-
θείαν και μάλιστα με επαχθείς 
όρους όπως η βίαιη απολιγνι-
τοποίηση.  

Γ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ

P
ho

to
   S

ho
ot

Μικρογνωμικά

Η νέα παράταση στην επέ-
κταση των τραπεζοκαθισμάτων 
στο διπλάσιο του αδειοδοτημέ-
νου χώρου ως τον Ιανουάριο 
του 2023 μοιάζει προσχηματική 
και αδικαιολόγητη. Δικαιολογί-
ες του τύπου μπορεί να φου-
ντώσει ξανά η πανδημία καθώς 
κρυώνει ο καιρός, ακόμη έχου-
με καλό καιρό και... πουλάμε 
στους τουρίστες και άλλα τέ-
τοια θεωρώ ότι δεν τις ακούει 
ο κόσμος. Όπως δύσκολα στέ-
κει η δικαιολογία ότι « εστίαση 
δεν έχει συνέλθει από τις αρνη-
τικές συνέπειες της πανδημίας». 
Πολλοί κλάδοι δεν έχουν συνέλθει από 
τις επιπτώσεις της πανδημίας. Ούτε οι 
πολίτες έχουν συνέλθει... Εκείνος που 
φαίνεται ότι δεν θα συνέλθει ποτέ εί-
ναι ο κοινόχρηστος χώρος ανεξαρτή-
τως πανδημίας.

Εκείνο που κάνει η συγκεκριμένη 
τροπολογία είναι να ενισχύει την κα-
χυποψία των πολιτών και το αίσθημα 
ότι νομοθετούνται μέτρα που έρχονται 
για να μείνουν, με την εκμετάλλευση 
μιας προσωρινής κατάστασης. Έστω κι 

αν αυτή η κατάσταση κράτησε ήδη δυ-
όμιση χρόνια. Προφανώς και η κυβέρ-
νηση βγάζει επίσης από μια εξαιρετικά 
δύσκολη θέση τις δημοτικές διοικήσεις. 
Τις απαλλάσσει από τη σύγκρουση με 
τους επιχειρηματίες εν όψει μάλιστα 
εκλογών. Και εθνικών και αυτοδιοικη-
τικών. Όμως στο βωμό του πολιτικού 
οφέλους δεν μπορεί να θυσιάζεται ο 
δημόσιος χώρος και η ελευθερία του. 
voria.gr

Θυσία ο δημόσιος χώρος 

ΑΕΚ: Αποθέωση για Ντέμη 

Έξτρα χρηματοδότηση
Η επιδότηση των Δήμων με επιπλέον 

14 εκατ. ευρώ εξασφαλίζει τη θέρμανση 
στις σχολικές αίθουσες για τον χειμώνα. 
Συγκεκριμένα, με την καταβολή 50 + 14 
εκ. ευρώ άμεσα κι άλλων 50 εκ. ως το 
τέλος του χρόνου, επιβεβαιώνεται η δέ-
σμευση προς την ΚΕΔΕ για επιπλέον χρη-
ματοδότηση προς τους Δήμους, ώστε να 
καλυφθεί το επιπλέον ενεργειακό κόστος 
για Δήμους και σχολεία.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ επισήμανε πως 

παρά το γεγονός ότι μέχρι σήμερα έχουν 
δοθεί 14 εκ. για την κάλυψη του επιπλέ-
ον ενεργειακού κόστους για Δήμους και 
σχολεία συν 14 εκ. τις επόμενες ημέρες, 
τα χρήματα αυτά δεν επαρκούν.

Ο Αν. Υπουργός Οικονομικών Θ. Σκυ-
λακάκης συμφώνησε πως είναι εύλογο να 
καλυφθεί στο σύνολό του το ενεργειακό 
κόστος των σχολείων. Στο πλαίσιο αυτό 
υπήρξε δέσμευση να καταγράψουν οι 
Δήμοι τις δαπάνες τους σε ηλεκτρονική 
πλατφόρμα προσθέτοντας όλους τους λο-

Το… έλα να δεις έγινε στην «Αγια-
Σοφιά OPAP Arena» κατά την είσοδο 
των θρυλικών παλαίμαχων της ΑΕΚ 
στον αγωνιστικό χώρο, στην φαντα-
σμαγορική τελετή για τα εγκαίνια του 
νέου γηπέδου της ομάδας!

Την μεγαλύτερη αποθέωση χωρίς 
αμφιβολία, γνώρισε κατά το άκουσμα 
του ονόματος του ο Αλεξανδρουπο-
λίτης Ντέμης Νικολαΐδης.

Οι σπουδαίες δόξες της 
Ένωσης που μπήκαν στον 
αγωνιστικό χώρο και απο-
θεώθηκαν ήταν οι:

Αντώνης Παραγιός, Αν-
δρέας Σταματιάδης, Κώ-
στας Νεστορίδης, Γιώρ-
γος Κεφαλίδης, Γιώργος 
Καραφέσκος, Νίκος Στα-
θόπουλος, Παντελής (Λά-
κης) Νικολάου, Χρήστος 
Αρδίζογλου, Θωμάς Μαύ-
ρος, Ντούσαν Μπάγεβιτς, 
Λύσανδρος Γεωργαμλής, 
Τάκης Καραγκιοζόπου-
λος, Χρήστος Βασιλόπου-

λος, Γιώργος Σαββίδης, Γιώργος Κού-
τουλας, Ντανιέλ Μπατίστα, Βασίλης 
Δημητριάδης, Ρέφικ Σαμπανάτζοβιτς, 
Ηλίας Ατματσίδης, Μιχάλης Κασάπης, 
Χρήστος Κωστής, Ντέμης Νικολαΐδης 
καταχειροκροτήθηκαν και άκουσαν τα 
«όλε» από την κερκίδα.
Sportsaddict.gr

γαριασμούς ενέργειας και καυσίμων που 
αφορούν το συγκεκριμένο τομέα, ώστε να 
υπάρξει μία δίκαιη και ακριβής κατανομή».

Κ.Η.

Δωρεά στο Γυμνάσιο Τυχερού 
Την Παρασκευή το μεσημέρι βρέθηκε 

στο Τυχερό η εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ-ΠΙΤΤΑΣ 
, η οποία είναι μια από τις 40 ελληνικές 
επιχειρήσεις που αποτελούν την πρωτο-
βουλία “ΤΑ ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ”. Σκοπός της 
επίσκεψης ήταν η παράδοση εξοπλισμού 
στο Γυμνάσιο Τυχερού και συγκεκριμένα , 
ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, ενός προ-
τζέκτορα και ενός διαδραστικού πίνακα. 
Η δωρεά αυτή είναι πολύ σημαντική για 

τη σχολική μονάδα.
Στην εκδήλωση που έγινε στο Πολύ-

κεντρο Τυχερού για την παρουσίαση της 
δωρεάς από τον πρόεδρο της εταιρείας 
ΑΤΤΙΚΗ- ΠΙΤΤΑΣ παραβρέθηκαν ο Αντι-
περιφερειαρχης Βασίλης Δελησταμάτης, 
ο Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλα-
κικος, ο Αντιδήμαρχος Τυχερου Δημήτρης 
Δαρούσης, ο πρόεδρος Τυχερου Άγγελος 
Ζαπάρτας , ο προεδρος του Συνεταιρισμού 
Μελισσοκομων Θάσου κύριος Παναγιω-
τόπουλος και μελισσοκόμοι του Έβρου οι 
οποίοι για πολλά χρόνια παραδίδουν, το 
μέλι που παράγουν, στην εταιρία Πίττας 
( Μέλι Αττική ).
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Τον Φεβρουάριο του 2023 θα εγκαι-
νιαστεί η νέα κλειστή ελεγχόμενη δομή 
στη Λέσβο, εκτίμησε ο υπουργός Μετα-
νάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταρά-
κης, σε συνέντευξη Τύπου, ενώ εντός του 
2022 θα ολοκληρωθεί και θα λειτουρ-
γήσει η επέκταση του κέντρου υποδοχής 
και ταυτοποίησης του Έβρου. 

Ο κ. Μηταράκης ανέφερε ότι «πολύ 
σύντομα» θα κλείσει οριστικά η δομή του 
Ελαιώνα, καθώς «ο ιδιοκτήτης της έκτα-
σης, ο δήμος Αθηναίων, έχει ζητήσει να 
του επιστραφεί εντός του 2022». Αυτή 
τη στιγμή βρίσκονται μέσα στον Ελαιώνα 
περίπου 500 άτομα και «έχουμε επαρκέ-
στατο χώρο φιλοξενίας γι’ αυτούς που 
δικαιούνται φιλοξενία».

Στο τέλος του 2022 θα ολοκληρωθεί 
το πρόγραμμα φιλοξενίας αιτούντων 
άσυλο σε διαμερίσματα ESTIA, καθώς, 
όπως είπε ο υπουργός Μετανάστευσης, 
υπάρχει επαρκής χώρος στις υφιστά-
μενες δομές για να μεταφερθούν όσοι 
στο τέλος του χρόνου παραμένουν στα 
διαμερίσματα.

Σχετικά με καθυστερήσεις στις πλη-
ρωμές στα προγράμματα ESTIA και φι-
λοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, ο κ. 
Μηταράκης ζήτησε «συγνώμη» επιση-
μαίνοντας ότι «θα αντιμετωπιστούν μέσα 
στις επόμενες λίγες εβδομάδες». Συγκε-
κριμένα, ανέφερε ότι έχουν καταβληθεί 
κανονικά οι πληρωμές των ιδιοκτητών 
διαμερισμάτων του προγράμματος ESTIA 
ως τον Απρίλιο του 2022, ενώ για το 
υπόλοιπο χρονικό διάστημα ως το τέλος 
του χρόνου θα δοθεί «εντός των επόμε-

νων λίγων ημερών» προκαταβολή 80% 
του ποσού και θα γίνει εκκαθάριση των 
υπόλοιπων ποσών στο τέλος του χρόνου.

Για τις δομές ασυνόδευτων παιδιών 
εξήγησε ότι έχει γίνει «πλήρης εξόφλη-
ση» του προηγούμενου προγράμματος 
που έληγε στις αρχές του 2022 και εκ-
κρεμούν οι πληρωμές για το υπόλοιπο 
του 2022. Πρόσθεσε ότι έχουν εκταμι-
ευθεί επτάμισι εκατομμύρια ευρώ από 
το υπουργείο Ανάπτυξης και έχουν γί-
νει οι σχετικές πληρωμές, ενώ εγκρίθη-
κε επιπλέον χρηματοδότηση ύψους δέ-
κα εκατομμυρίων ευρώ «και θα γίνουν 
άμεσα πληρωμές».

Ο κ. Μηταράκης παρουσίασε 14 ση-
μεία πολιτικής, βάσει των οποίων έχει 
συντελεστεί πρόοδος στη διαχείριση του 
προσφυγικού-μεταναστευτικού. Μεταξύ 
άλλων αναφέρθηκε στον περιορισμό 
του αριθμού των αφίξεων, με το 2021 
να έχει σημειωθεί ο χαμηλότερος αριθ-
μός αφίξεων της δεκαετίας και το 2022 
να εκτιμάται ότι θα υπάρξει ο δεύτερος 
χαμηλότερος αριθμός ροών. Επίσης, στη 
μείωση των διαμενόντων στις δομές φι-
λοξενίας όλης της χώρας και τη μείωση 
των εκκρεμών αιτήσεων ασύλου με στό-
χο στο τέλος του 2022 οι εκκρεμότητες 
να αφορούν μόνο στις τρέχουσες υπο-
θέσεις, στην προστασία των ασυνόδευ-
των ανηλίκων, την ένταξη των αναγνω-
ρισμένων προσφύγων και τη διαχείριση 
των συνόρων με επέκταση του φράχτη 
του Έβρου και επέκταση του εξοπλισμού 
ηλεκτρονικής επιτήρησης.

Εντός του έτους 
θα λειτουργήσει η 
επέκταση του ΚΥΤ 
στο Φυλάκιο Έβρου

Στα πλαίσια αντιμε-
τώπισης της πανδημίας 
Covid-19, θα πραγματο-
ποιηθούν από Κλιμάκιο του 
ΕΟΔΥ οι παρακάτω δωρε-
άν δειγματοληψίες (rapid 
test) ανίχνευσης του ιού 
covid-19
Δευτέρα 3/10/2022, 9:30-
12:00 στη Δαδιά, στην κοι-
νότητα και 12:30-14:00 
στην κοινότητα της Λυ-
κόφης
Τρίτη 04/10/2022, 9:30-
13:30 στα Λάβαρα, στην 
αίθουσα πίσω από το Κοι-
νοτικό Κατάστημα
Τετάρτη 05/10/2022, 
9:30-14:30 στο Ιατρείο 
Τυχερού

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΣΟΥΦΛΙ

O Δήμος Ορεστιάδας θα υλοποιήσει 
προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης στο 
πλαίσιο του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης. 
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετο-
χής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου 
Μάθησης: Δήμος Ορεστιάδας, Γραφείο 
Πρόνοιας, Ισόγειο. Τηλ. :2552350017 
Ταχ. Διεύθυνση:B.Κων/νου 9-11 Email: 
f.tsompanidou@orestiada.gr Email: 
e.fotiadou@orestiada.gr Υποβολή αιτή-
σεων από την Παρασκευή 30/09/2022 
έως την Δευτέρα 17/10/2022.

Από την Τρίτη 4 Οκτωβρίου έως 
και την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 
θα γίνει διανομή ειδών του προ-
γράμματος ΤΕΒΑ σε δικαιούχους 
παιδιά ωφελουμένων. Θα διανε-
μηθούν από ένα ζευγάρι αθλη-
τικές φόρμες και ένα ζευγάρι 
αθλητικά παπούτσια στα παιδιά 

ωφελουμένων του ΤΕΒΑ ηλικί-
ας 4 έως 12 ετών. Οι δικαιούχοι 
όλων των εταίρων (Δήμων Αλε-
ξανδρούπολης, Σαμοθράκης και 
Σουφλίου) θα ειδοποιηθούν τη-
λεφωνικά από τους υπεύθυνους 
του προγράμματος.

Υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής έργου ‘’Ανά-
πλαση κοινόχρηστων 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. Ρ. Χατζηγιάννογλου 
και του οικονομικού φορέα ‘’Μπαξεβάνη Θε-
οδώρα’’. Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η 
ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στην πόλη του 
Διδυμοτείχου

σύντομεςειδήσεις
στον Έβρο

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 

1

2

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Συνελήφθη την 29-9-2022 το μεσημέ-
ρι, στην Αλεξανδρούπολη, από αστυνο-
μικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας 
Αλεξανδρούπολης, ένας αλλοδαπός, 
διότι κατελήφθη να ασκεί στάσιμο υπαί-
θριο εμπόριο, διαθέτοντας προς πώλη-
ση 18 είδη παρεμπορίου (είδη οικιακή 
χρήσης), στερούμενος της απαιτούμε-
νης άδειας. Κατασχέθηκαν τα παραπά-
νω είδη παρεμπορίου, ενώ επιβλήθηκε 
στον δράστη το προβλεπόμενο διοικη-
τικό πρόστιμο

ΔΙΕΜΗΝΥΣΕ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ, ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ           

Παρουσίασε 14 σημεία πολιτικής, βάσει των οποίων έχει 
συντελεστεί πρόοδος στη διαχείριση του προσφυγικού-
μεταναστευτικού
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Έφυγε το βράδυ της Πέ-
μπτης από τη ζωή ο πατέ-
ρας του Δημάρχου Αλεξαν-
δρούπολης Κωνσταντίνος 
Ζαμπούκης, σε ηλικία 87 
ετών. Όπως αναφέρει σε 
σχετική ανάρτηση ο συμπο-
λίτης μας Γιάννης Μαλκίδης, 
«ο εκλιπών ήταν συνταξιού-
χος εκπαιδευτικός στη πρω-
τοβάθμια εκπαίδευση κατά 
την διάρκεια της επαγγελ-
ματικής του σταδιοδρομίας, 
εκτιμήθηκε και αγαπήθηκε 
από όσους τον γνώρισαν την 
περίοδο της ενεργούς υπη-
ρεσίας του σε δημοτικά σχο-
λεία της περιοχής.

Με την ευγενική του συ-

μπεριφορά, τους προσωπι-
κούς του αγώνες ιδιαίτερα 
μέσα από το κίνημα της “Χρι-
στιανικής Δημοκρατίας”, τις 
αγωνίες και την δραστηριό-
τητά του, ο αείμνηστος ήταν 
ένα αφυπνισμένο μυαλό, με 
εγκάρσιο προσανατολισμό, 
που δημιουργούσε μια κοι-
νωνική χημεία προσδοκίας 
του καλύτερου.

Μεταβαίνει σήμερον «ἐκ 
του θανάτου εις την ζωήν» 
ένας δίκαιος άνθρωπος, ένας 
ενάρετος χριστιανός, ένας 
άνθρωπος του Θεού, που αν 
θέλει κανείς να περιγράψει 
την προσωπικότητά του, δεν 
έχει παρά να θυμηθεί τον λό-

γο του Κυρίου μας, «Μάθετε 
ἀπ᾽ ἐμοῦ, ὅτι πράος ειμί και 
ταπεινός τῇ καρδίᾳ».

Δυστυχώς ο κύκλος των 
παλιών υπέροχων δασκά-
λων “υπευθύνων” για την 
εξαιρετική μόρφωση χιλιά-
δων Ελλήνων υπό δύσκολες 
συνθήκες, μέρα με τη μέρα 
κλείνει…»

Το συγκινητικό 
μήνυμα του Δημάρχου 
Αλεξανδρούπολης
"...Δεν ξέρω ποιος είσαι 
αλλά νιώθω πως μ' αγαπάς...!"
μου είπε σε ένα κενό μνήμης…
Έφυγε εχθές, 
πλήρης ,
μέσα σε απεριόριστη αγάπη 
και φροντίδα από την σύζυγό 
του Χριστίνα, 
γεμάτος και ευτυχής!

Η κηδεία του έγινε στον 
Άγιο Νικόλαο, το πρωί του 
Σάββατο 

Θερμά συλλυπητήρια 
στην οικογένεια και τους οι-
κείους του.

Απεβίωσε ο Κωνσταντίνος Ζαμπούκης
ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ Ο 
ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ               

Το συγκινητικό μήνυμα
 του γιου του Γιάννη 

Έφυγε το βράδυ της Πέμπτης από τη ζωή ο πατέρας του 
Δημάρχου Αλεξανδρούπολης Κωνσταντίνος Ζαμπούκης

O Σεπτέμβριος είναι μήνας ευαι-
σθητοποίησης για τον παιδικό καρ-
κίνο. Καθ’ όλη τη διάρκεια του μή-
να, παιδιά της Εθελοντικής Ομάδας 
Ορεστιάδας «ΔΡΩ», δώρισαν 103 
κοτσίδες, πράξη αγάπης και αλλη-
λεγγύης προς τους συνομηλίκους 
τους! Η Ειρήνη με την μαμά της Χρι-

στίνα και τα χρυσαφένια της μαλλιά 
κλείνει τον κύκλο αυτό, σφραγίζο-
ντας την κούτα που θα ταξιδέψει 
στον προορισμό της Donate hair 
Donate love Ελλάδος.

“Σας ευχαριστούμε πολύ όλους 
από καρδιάς, όλα τα παιδακια, τους 
γονείς τους που βάζουν γερές βά-
σεις κ παραδείγματα στα παιδιά 
τους, τα κομμωτήρια της Ορεστιά-
δας κ του Διδυμοτειχου που κου-
ρευαν ΔΩΡΑΝ και την Γενική Ταχυ-
δρομική που πανελλαδικά στέλνει 
ΔΩΡΕΑΝ τα μαλλιά στον προορι-
σμό τους” αναφέρει η ομάδα ΔΡΩ.

Μία συγκινητική 
πρωτοβουλία της 
Εθελοντικής Ομάδας 
ΔΡΩ

Ξεκινά και πάλι τη λειτουργία του 
το ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης με όλες 
τις δομές και τις δράσεις του, δίνο-
ντας την ευκαιρία στους συνανθρώ-
πους μας να παραμείνουν ενεργοί και 
δραστήριοι. Σε σχετική ανακοίνωση, ο 
πρόεδρος του Πολυκοινωνικού Χρή-
στος Γκουγκουλάκης αναφέρει:

“Αγαπητά μας μέλη, φίλες και φί-
λοι,

ο Δήμαρχος, ο Πρόεδρος, η Δι-
οίκηση του Πολυκοινωνικού και το 
προσωπικό σας καλωσορίζουμε πρω-
τίστως και ευχόμαστε σιγά-σιγά να 
συνεχίσουμε από εκεί που σταμα-
τήσαμε, εξαιτίας της πανδημίας του 
covid-19 και των περιορισμών, τις 
όμορφες στιγμές της καθημερινότη-
τάς μας πάντα με ασφάλεια και τη-
ρώντας τα υγειονομικά μέτρα.

Για όλους εμάς οι ευπαθείς ομά-
δες ΑμεΑ, Άνθρωποι της Τρίτης Ηλι-
κίας, ομάδες γυναικών δημιουργικής 
απασχόλησης και εθελοντισμού, απο-
τελούν προτεραιότητά μας με σκοπό 
να γίνει και πάλι δημιουργική και δυ-
ναμική η ζωή αυτών των ανθρώπων.

Οι ιατροφαρμακευτικές και υγειο-
νομικές υπηρεσίες (Φυσικοθεραπευ-
τήριο-Ιατρείο) λειτουργούσαν και λει-
τουργούν αδιάκοπα ακόμη και μέσα 
στη κορύφωση της πανδημίας, σύμ-
φωνα πάντοτε με την τήρηση των 
υγειονομικών πρωτοκόλλων στις δο-
μές των ΚΑΠΗ.

Με την επαναλειτουργία των δο-
μών δίνουμε την ευκαιρία στους αν-
θρώπους αυτούς να παραμείνουν 
ενεργοί και δραστήριοι. Με αυτό το 
πνεύμα ο δήμος μας, το Πολυκοινω-

νικό στοχεύει στην υλοποίηση δρά-
σεων υποστήριξης, φροντίδας, ενδυ-
νάμωσης, τόνωσης, αυτοπεποίθησης 
καθώς και ενίσχυση του αισθήματος 
ανεξαρτησίας, αυτάρκειας, προσφο-
ράς και κοινωνικής συμμετοχής. Μαζί 
θα τα καταφέρουμε να επιστρέψου-
με στην κανονικότητα αυτή που στε-
ρηθήκαμε τα τελευταία δύο χρόνια 
εξαιτίας της πανδημίας του covid-19”.

Η έναρξη των προγραμμάτων 
Στις 4-10-2022 και ώρα 10.00 π.μ. 

θα γίνει η έναρξη – 1η συνάντηση 
της ομάδας γυναικών δημιουργικής 
απασχόλησης και εθελοντισμού, όπου 

θα γίνεται κάθε Τρίτη ώρα 10.00 π.μ. 
στο χώρο του Β΄ΚΑΠΗ Γ. Καρτάλη 
2 στο ισόγειο στην αίθουσα πολλα-
πλών χρήσεων.

Θα γίνουν οι αντίστοιχες συνα-
ντήσεις–ενημερώσεις και στα δημο-
τικά διαμερίσματα Λουτρού-Άνθει-
ας- Αρίστεινου.

Επιπροσθέτως σας ενημερώνου-
με ότι:

Το Ιατρείο λειτουργεί:
Στο χώρο του Πολυκοινωνικού 

Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 13:00-15:00 
μ.μ.

Στο ΚΑΠΗ Φερών Δευτέρα-Παρα-
σκευή 13:00-15:00 μ.μ.

Το Φυσικοθεραπευτήριο λειτουρ-
γεί καθημερινά.

Για τις παραπάνω υπηρεσίες απαι-
τείται προγραμματισμός ραντεβού και 
μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέ-
φωνο 2551022111. Οι ανανεώσεις 
και οι εγγραφές νέων μελών συνεχί-
ζονται στο γραφείο του ΚΑΠΗ ώρες 

8:00-13:00μ.μ.. Συμμετοχή 5€/μέλος.
Τέλος σας ενημερώνουμε πως σύ-

ντομα θα ξεκινήσουν ομάδες γυμνα-
στικής και χορού. Οι συμμετέχοντες 
θα πρέπει να είναι πλήρως εμβολια-
σμένοι ή να έχουν νοσήσει πρόσφα-
τα. Τα πιστοποιητικά θα ελέγχονται 
βάσει του νόμου ΦΕΚ Β΄ 4756/22

Ανοίγει και πάλι τις πόρτες του 
το ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης
Με όλες τις δομές και τις 
δράσεις του. Τι αναφέρει 
η ανακοίνωση του κου 
Γκουγκουλάκη

Ορεστιάδα: 103 
κοτσίδες για τα παιδιά 
με καρκίνο
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Σε τεχνική λύση ώστε από 
την έναρξη λειτουργίας του 
FSRU Αλεξανδρούπολης να 
μπορούν να πραγματοποιη-
θούν εξαγωγές αερίου μέσω 
του αγωγού IGB, ακόμη και 
πριν ολοκληρωθεί ο συμπιε-
στής στην Κομοτηνή, κατέλη-
ξαν σύμφωνα με πληροφορίες 
η Gastrade και ο ΔΕΣΦΑ με τη 
διαμεσολάβηση της Ρυθμιστι-
κής Αρχής Ενέργειας, σε συνά-
ντηση που πραγματοποιήθηκε 
την Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου, με 
πρωτοβουλία της ΡΑΕ. 

Η προφορική συμφωνία 
που προέκυψε ανάμεσα στα 
εμπλεκόμενα μέρη (και στην 
οποία υπήρξε και τεχνική συν-
δρομή της Αρχής) αναμένεται 
να αποτυπωθεί σε κείμενο το 
αμέσως επόμενο διάστημα, 
ώστε να επισημοποιηθεί. Με-
ταξύ άλλων, στο κείμενο θα 
αναφέρονται και τα χρονοδι-
αγράμματα εντός των οποί-
ων θα πραγματοποιηθούν τα 
απαραίτητα συνοδά έργα στο 
ΕΣΜΦΑ από τον ΔΕΣΦΑ, χω-
ρίς τα οποία δεν μπορεί να 
υλοποιηθεί η λύση που προ-
κρίθηκε. 

Η τεχνική φόρμουλα θα 
επιτρέψει να παρακαμφθεί 
το γεγονός ότι το FSRU Αλε-
ξανδρούπολης θα ολοκληρω-
θεί τον Δεκέμβριο του 2023, 
πριν κατασκευασθεί και τεθεί 
σε λειτουργία από τον ΔΕΣ-
ΦΑ ο σταθμός συμπίεσης στην 
Κομοτηνή – με το χρονοδι-
άγραμμα του Διαχειριστή να 
προβλέπει την εκκίνηση του 
συμπιεστή τον Οκτώβριο του 
2024. Κανονικά, το έργο είναι 
απαραίτητο ώστε φυσικό αέ-
ριο από τον πλωτό σταθμό να 
εξαχθεί προς τα βόρεια μέσω 
του IGB, η εμπορική λειτουρ-
γία του οποίου ξεκινά το Σάβ-
βατο, 1 Οκτωβρίου. 

Σημείο τριβής ΔΕΣΦΑ - 
Gastrade

Ο λόγος που είναι απαραί-
τητος ο συμπιεστής είναι πως 
ο IGB θα λειτουργεί με υψη-
λότερη πίεση εισόδου (60 και 
στη συνέχεια 70 barg) από 
το ελληνικό σύστημα μετα-
φοράς (50 barg). Επομένως, 
στο πρώτο 10μηνο του 2024, 
κανονικά ο διασυνδετήριος 
αγωγός δεν θα μπορούσε να 

αξιοποιηθεί από χρήστες του 
FSRU, αλλά μόνο από εισαγω-
γείς LNG που θέλουν να διο-
χετεύσουν αέριο στο ελληνικό 
σύστημα ή να εξαγάγουν προς 
βόρεια αποκλειστικά μέσω της 
«πύλης» στο Σιδηρόκαστρο.  

Σε αδρές γραμμές, το σχέ-
διο το οποίο προέκυψε την 
Τρίτη προβλέπει ότι από το 
FSRU και μέχρι το σημείο σύν-
δεσης με τον IGB, το αέριο θα 
διακινείται στην υψηλότερη 
πίεση που είναι «συμβατή» με 
τον νέο διασυνδετήριο αγωγό. 
Στην έξοδο του IGB, θα εγκα-
τασταθεί ένας μειωτής πίεσης, 
ο οποίος θα αποκαθιστά την 
πίεση στα επίπεδα λειτουργίας 
του ΕΣΦΑ. Όπως είναι φυσικό, 
το σχέδιο αυτό αποτελεί μετα-
βατική λύση, για το διάστημα 

μέχρι να τεθεί σε λειτουργία 
ο συμπιεστής στην Κομοτηνή. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η 
υλοποίηση του συμπιεστή με-
τά την κατασκευή του FSRU 
είχε εξελιχθεί σε σημείο τριβής 
ανάμεσα στον ΔΕΣΦΑ και την 
Gastrade. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, υπήρχαν και κυβερ-
νητικές πιέσεις για την όσο το 
δυνατόν μεγαλύτερη επίσπευ-
ση του έργου από τον ΔΕΣΦΑ, 
ώστε ο πλωτός σταθμός να 
ενισχύσει άμεσα τις προοπτι-
κές εξέλιξης της Ελλάδας σε 
κόμβο διαμετακόμισης αερίου 
στην ευρύτερη περιοχή. 

Αλλαγή στη λειτουργία 
του IGB τον Φεβρουάριο 

Την ίδια στιγμή, κατά την 
έγκριση του Προγράμματος 

Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ 2022-
2031, η ΡΑΕ είχε θέσει ως 
προϋπόθεση η προμήθεια και 
η τοποθέτηση του βασικού μη-
χανολογικού εξοπλισμού του 
συμπιεστή να γίνει έως τον 
Αύγουστο του 2023, ώστε το 
έργο να τεθεί σε λειτουργία 
τον Ιανουάριο του 2024, σε 
συγχρονισμό με την «πρεμιέ-
ρα» του FSRU. 

Η θέση του ΔΕΣΦΑ είναι 
πως το όλο πρόβλημα ξεκι-
νά από το γεγονός ότι μόλις 
τον Φεβρουάριο του 2022 
η εταιρεία Διαχείρισης του 
IGB αποφάσισε να αλλάξει 
τις προβλεπόμενους παραμέ-
τρους λειτουργίας του αγω-
γού – και πιο συγκεκριμένα 
την πίεση εισόδου. Αυτό σή-
μαινε πως έπρεπε στη συνέ-

χεια να αλλάξουν κατάλληλα 
οι προδιαγραφές του συμπι-
εστή στην Κομοτηνή και το 
έργο να εγκριθεί στη νέα εκ-
δοχή του από τη ΡΑΕ μέσω 
του 10ετούς Προγράμματος 
Ανάπτυξης, για να δρομολο-
γηθεί η κατασκευή του. Κάτι 
που έγινε τον προηγούμενο 
Αύγουστο. 

Σύμφωνα με τον Διαχει-
ριστή, με βάση τα παραπά-
νω δεδομένα, ήταν πρακτι-
κώς αδύνατο ο εξοπλισμός 
να έχει αγοραστεί και εγκα-
τασταθεί στην Κομοτηνή μέ-
χρι τον Αύγουστο του 2023. 
Επομένως, δεν θα μπορούσε 
να είναι έτοιμο να λειτουργεί 
στην «πρεμιέρα» του FSRU.
energypress.gr

FSRU Αλεξανδρούπολης: Λύση 
bypass για να μπορεί να δίνει αέριο 
για εξαγωγές μέσω του IGB 

ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΠΡΙΝ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Ο 
ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΣΤΗΝ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ     

Προϋπόθεση τα συνοδά έργα 
του ΔΕΣΦΑ

Κοινοβουλευτική Αναφο-
ρά κατέθεσε ο Βουλευτής 
Έβρου κι Επίτιμος Αρχηγός 
της Αστυνομίας, Αν.Δημο-
σχάκης προς το Υπουργείο 
Εσωτερικών διαβιβάζοντας 
την επιστολή της Ομοσπον-
δίας Πολυμελών οικογενει-
ών με τρία τέκνα Ελλάδος 
(Ο.Π.Ο.Τ.Ε.).

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι 
τρίτεκνοι τόσο με την επιστο-
λή όσο & με προσωπικές, τη-
λεφωνικές & ηλεκτρονικές 
παρεμβάσεις προβάλλουν 
το αίτημα της Ομοσπονδί-
ας για  τροποποίηση του άρ-
θρου 52 παρ 2, του Νόμου 
4954/2022 ώστε να συμπε-

ριληφθούν στο ευεργέτημα 
της απόσπασης υπαλλήλου 
για μία επιπλέον διετία, όπως 
προβλέπεται ήδη για τις πο-
λύτεκνες οικογένειες. 

Ο Βουλευτής Έβρου διαβίβασε την επιστολή 
της Ομοσπονδίας Πολυμελών οικογενειών 
με τρία τέκνα

Σε ανακοίνωσή της η Ιε-
ρά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης 
αναφέρει ότι η εισαγωγή στο 
νοσοκομείο έγινε καθαρά για 
προληπτικούς λόγους.

Στο 424 Γενικό Στρατιωτικό 
Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως νο-
σηλεύεται ο μητροπολίτης Θεσ-
σαλονίκης Άνθιμος, ο οποίος, 
στα πλαίσια τακτικού προλη-
πτικού ελέγχου υποβλήθηκε σε 
rapid test και βρέθηκε θετικός 
στον κοροναϊό.

Ανακοίνωση από την Μη-
τρόπολη:

Σε ανακοίνωσή της η Ιε-
ρά Μητρόπολη Θεσσαλονί-
κης αναφέρει ότι η εισαγωγή 

στο νοσοκομείο έγινε καθαρά 
για προληπτικούς λόγους και 
προκειμένου να υποβληθεί στις 
απαραίτητες εξετάσεις. «Σύμ-
φωνα με τους θεράποντες ια-
τρούς η κατάσταση της υγεί-
ας του είναι εξαιρετική και δεν 

εμπνέει καμία ανησυχία. Κρίνε-
ται όμως σκόπιμη η παραμο-
νή του στο Νοσοκομείο προς 
το παρόν, προκειμένου να έχει 
την καλύτερη ιατρική παρακο-
λούθηση», επισημαίνεται στην 
ανακοίνωση.

Στο νοσοκομείο με κορονοϊό 
ο Μητροπολίτης 
Θεσσαλονίκης Άνθιμος

Τι αναφέρει η 
σχετική ανακοίνωση  

Δημοσχάκης: Κατάθεση αναφοράς 

για τις τρίτεκνες οικογένειες
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Tο Γραφείο Erasmus+ του Τμήμα-
τος Διεθνών Σχέσεων του Δημοκρι-
τείου Πανεπιστημίου Θράκης, με την 
υποστήριξη του Σημείου Επικοινω-
νίας Europe Direct Ανατολικής Μα-
κεδονίας - Θράκης, διοργανώνει το 
χρονικό διάστημα 3-7 Οκτωβρίου 
2022, Διεθνή Εβδομάδα Επιμόρφω-
σης (2nd DUTH International Week). 
Πρόκειται για ένα εβδομαδιαίο σε-
μινάριο που πραγματοποιείται για 
δεύτερη συνεχή χρονιά και αποσκο-
πεί στην επιμόρφωση διοικητικού και 
ακαδημαϊκού προσωπικού από Πα-

νεπιστήμια του εξωτερικού.
Στην Διεθνή Εβδομάδα Επιμόρ-

φωσης που θα πραγματοποιηθεί με 
φυσική παρουσία πρόκειται να συμ-
μετάσχουν περίπου 40 μέλη προ-
σωπικού από 19 Πανεπιστήμια 13 
χωρών, (Αίγυπτο, Αλβανία, Αρμενία, 
Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία, Γαλ-
λία, Εσθονία, Ιταλία, Ρουμανία, Σερ-
βία, Τουρκία, Καμερούν, Ουζμπεκι-
στάν). 

Η διαμονή των συμμετεχόντων 
θα γίνει στην Αλεξανδρούπολη και 
οι συνεδρίες στις Πανεπιστημιουπό-

λεις του ΔΠΘ στις πόλεις της Αλε-
ξανδρούπολης, της Κομοτηνής και 
της Ξάνθης ώστε οι συμμετέχοντες 
να αποκτήσουν μια σφαιρική εικόνα 
τόσο του Ιδρύματος και των δραστη-
ριοτήτων του αλλά και της Θράκης. 

Το πρόγραμμα της Διεθνούς 
Εβδομάδας περιλαμβάνει δραστη-
ριότητες επιμόρφωσης, διδασκαλί-
ας και δικτύωσης ενώ για το ακα-
δημαϊκό διδακτικό προσωπικό θα 
δοθεί έμφαση στον άξονα που αφο-
ρά στην ανάπτυξη νέων παιδαγωγι-
κών δεξιοτήτων.

Η Διεθνής Εβδομάδα του ΔΠΘ 
δεν φιλοδοξεί μόνο να συνεισφέρει 
στην ανάπτυξη των γνώσεων και των 
δεξιοτήτων των συμμετεχόντων. Φι-
λοδοξεί επίσης να προβάλλει το Δη-
μοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης σε 
διεθνές επίπεδο και να αυξήσει την 
αναγνωρισιμότητά του.

 Παράλληλα θα αποτελέσει μια 
εξαιρετική ευκαιρία να οικοδομηθεί 
εμπιστοσύνη και κατανόηση με τους 
εταίρους του, να ενισχυθούν οι υφι-
στάμενες συνεργασίες του αλλά και 
να αναπτυχθούν νέες. 

Περισσότερες πληροφορίες και 
το πρόγραμμα της ημερίδας μπο-
ρείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της 
διοργάνωσης https://duthstaff week.
enaevents.gr

Τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου η έναρξη 
της Διεθνούς Εβδομάδας του Δ.Π.Θ.

ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 
3 ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ 
ΠΕΡΙΠΟΥ 40 ΜΕΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ 19 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 13 ΧΩΡΩΝ  

Πρόκειται για ένα εβδομαδιαίο σεμινάριο που 
πραγματοποιείται για δεύτερη συνεχή χρονιά 
και αποσκοπεί στην επιμόρφωση διοικητικού και 
ακαδημαϊκού προσωπικού από Πανεπιστήμια του 
εξωτερικού

Τη Δευτέρα 03-10-2022 και ώρα 11.30 
π.μ. θα πραγματοποιηθεί υποδοχή – καλω-
σόρισμα των πρωτοετών φοιτητών του Τμή-
ματος Ιατρικής στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του 
Τμήματος  (Αμφιθέατρο Δραγάνας)

Μέρος Α
Καλώς ορίσατε – “welcome” video
Χαιρετισμοί
Σύντομες τοποθετήσεις:
• Αλέξανδρος Πολυχρονίδης, Καθηγητής 

Χειρουργικής
Πρύτανης Δ.Π.Θ. ,
• Αλεξάνδρα Γιατρομανωλάκη, Καθηγήτρια 

Παθολογικής Ανατομικής
Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας

• Κωνσταντίνος Βαδικόλιας, Καθηγητής 
Νευρολογίας

Πρόεδρος Τμήματος Ιατρικής
Ορισμός Ακαδημαϊκών Συμβούλων για 

τους πρωτοετείς φοιτητές–
Ηλεκτρονική αντιστοίχιση
Καλωσόρισμα εκ μέρους των φοιτητών 

του Τμήματος
Μέρος Β

• Συνοπτική Παρουσίαση του Τμήματος & 
του Προγράμματος Σπουδών

• Τα Εργαλεία & Πρακτικά θέματα
Παρουσίαση: Γραφείο Εκπαίδευσης
Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής
• Δομή Συμβουλευτικής και Προσβασιμό-

τητας Φοιτητών ΔΠΘ (ΔοΣυΠ)
• Φοιτητικές ομάδες και σύλλογοι, φοιτη-

τικές δραστηριότητες - επικοινωνία
13.30 -14.30
Επίσκεψη σε χώρους του Τμήματος

Την Δευτέρα  στο Κεντρικό 
Αμφιθέατρο στο ΠΓΝΑ

Εφτακόσιες κλίνες στην Κομο-
τηνή και πεντακόσιες στην Ξάνθη, 
καλύπτουν προς το παρόν την 
ανάγκη στέγασης των φοιτητών 
που προέρχονται από οικογένειες 
με χαμηλά οικονομικά εισοδήμα-
τα. Οι υπόλοιποι είναι αναγκασμέ-
νοι να νοικιάζουν διαμερίσματα 
στην πόλη καταβάλλοντας ενοί-
κιο από 250 έως 350 ευρώ.

Με ολοένα και μεγαλύτερο 
αριθμό φοιτητών και φοιτητρι-
ών να παραμένει στον τόπο κα-
τοικίας του και να έρχεται μόνο 
για τις υποχρεώσεις της εξεταστι-
κής του, όπως διαβεβαιώνουν οι 

ίδιοι οι υπεύθυνοι των Τμημάτων 
του ΔΠΘ.  «Λόγω οικονομικής 
δυστοκίας», όπως λένε, «σ’ ένα 
αμφιθέατρο 350 ατόμων οι κα-
τειλημμένες θέσεις είναι οι εκα-
τό, οι υπόλοιποι έρχονται μόνο 
για την εξεταστική». Ήδη κατο-
χυρώνεται διαγωνισμός για την 
αναβάθμιση των υφιστάμενων 
550 κλινών στην Ξάνθη αυτή την 
εβδομάδα, ένα έργο που θα στοι-
χίσει 8.600.000 ευρώ. Με τον 
ανάδοχο να αναλαμβάνει το έρ-
γο σύντομα μαζί και την υποχρέ-
ωση ολοκλήρωσής του σε τρία 
χρόνια. Όπου δεν πραγματοποι-

ούνται εργασίες, οι φοιτητές θα 
παραμένουν κανονικά.

Σύμφωνα με τον αντιπρύτανη 
Οικονομικών, Προγραμματισμού 
και Ανάπτυξης, Φώτη Μάρη, στην 
Κομοτηνή, αναμένεται στις αρ-
χές του ’23 να μπει προσωρινός 
ανάδοχος, με τη διαδικασία ΣΔΙΤ, 
για την κατασκευή νέων φοιτητι-
κών εστιών δυναμικότητας 350 
κλινών.

Όσον αφορά στο λίφτινγκ και 
τον εξωραϊσμό των υφιστάμενων, 
ο Αντιπρύτανης δήλωσε πως «γί-
νονται μικροδιορθώσεις παντού» 
και σημείωσε: «Ολοκληρώσαμε 
δίκτυα παροχής internet σε συ-
νεργασία με την τεχνική υπηρε-
σία του ΔΠΘ και οι παρεμβάσεις, 
όπου θα κριθεί σκόπιμο, θα συ-
νεχιστούν».
ΕΡΤ Κομοτηνής

Η «σπαζοκεφαλιά» των 
φοιτητικών εστιών σε 
Κομοτηνή και Ξάνθη

700 κλίνες στις φοιτητικές εστίες σε 
λειτουργία και άλλες 350 σε τρία χρόνια 
στη Ροδόπη, 500΄λειτουγούν στην Ξάνθη

Τελετή υποδοχής πρωτοετών 
του Τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ
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Σε 16 μήνες θα έχει ολο-
κληρωθεί το έργο παράκαμψης 
της Προβατώνα, ολοκληρώ-
νοντας έτσι τον κάθετο άξο-
να Αρδανίου – Ορμενίου. Η 
ανάδοχος εταιρεία ΑΚΤΩΡ θα 
εγκατασταθεί άμεσα στην πε-
ριοχή για να ξεκινήσει τις ερ-
γασίες. Με την παράδοση του 
έργου οι διερχόμενοι από την 
περιοχή, θα κερδίσουν σε χρό-
νο και ασφάλεια.

Το μεσημέρι της Παρασκευ-
ής 30/9, σε γνωστό ξενοδοχείο 
της Αλεξανδρούπολης έπεσαν 
και επίσημα οι υπογραφές στη 
σύμβαση μεταξύ Εγνατίας 
Οδού Α.Ε. και της αναδόχου 
εταιρείας ΑΚΤΩΡ για την κατα-
σκευή του έργου, αρχικού προ-
ϋπολογισμού 9 εκ ευρώ. Η νέα 
χάραξη της αρτηρίας στη θέση 
του οικισμού Προβατώνα απο-
τελεί παραλλαγή της υφιστά-
μενης, η οποία διέρχεται μέσα 
από τον οικισμό. Η νέα χάραξη 
παρακάμπτει τον οικισμό από 
τα ανατολικά και η επικοινωνία 
μεταξύ αυτής και του οικισμού 
γίνεται από τον αντίστοιχο Ανι-
σόπεδο Κόμβο. Η  

Όπως δήλωσε ο Διευθύνων 

Σύμβουλος της Εγνατίας Οδού 
Κωνσταντίνος Κουτσούκος, ξε-
μπλοκάρει μετά από μια δεκα-
ετία ένα σημαντικό έργο που 
θα καταστήσει τις μετακινήσεις 
ασφαλέστερες και ταχύτερες. 

«Το έργο είναι η παράκαμψη 
του Προβατώνα, που δεν είχε 
ολοκληρωθεί εδώ και 10 χρό-
νια. Έχει μήκος περίπου 4 χι-
λιόμετρα και θα δημιουργηθεί 
ένας ανισόπεδος κόμβος εκτός 
οικισμού, ενώ σήμερα η κυκλο-
φορία γίνεται με ισόπεδο κόμ-
βο, μέσα από τον οικισμό και με 
φανάρι. Μπορούν οι περισσό-
τεροι να αντιληφθούν τις βελ-
τιώσεις της οδικής ασφάλειας 
που αυτό παρέχει και να αντι-
ληφθούν επίσης και τον ανα-
πτυξιακό, ας τον πούμε, χαρα-
κτήρα του έργου, διότι, πλέον, 
παρακάμπτεται ένας οικισμός 
και θα μπορούν οι μεταφορές 
να γίνονται με συνεχή ροή. Επί-
σης, θα υπάρξει και κατασκευή 
παράπλευρου δικτύου, παράλ-
ληλα με το έργο», επισήμανε ο 
κ. Κουτσούκος, εκφράζοντας 
παράλληλα τις ευχαριστίες του 
προς όσους βοήθησαν στο να 
επιλυθεί ένα θέμα που εκκρε-

μούσε για χρόνια.
«Πρέπει, όταν φτάνει κά-

ποιος στην επίλυση ενός θέ-
ματος, να γίνεται ξεκάθαρη 
αναφορά στους συντελεστές 
για την επίλυση του θέματος 
αυτού. Αρχικά, θα αναφερθώ 
στον Υπουργό Υποδομών και 
Μεταφορών Κώστα Καραμαν-
λή, με τον οποίο έχουμε εδώ 
και 3 χρόνια ως Εγνατία Οδός 
μια πάρα πολύ καλή συνεργα-
σία. Αυτό το πρόβλημα ήταν 
ένα θέμα που απασχολούσε 
πάρα πολύ το υπουργείο και 
με τις κατευθύνσεις που πή-
ραμε, με τη συνεργασία στα 
δύσκολα θέματα, στις χρημα-
τοδοτήσεις, με τον υφυπουργό 
κ. Καραγιάννη, καταφέραμε να 
ολοκληρώσουμε το  «προβλη-
ματικό» κομμάτι, ώστε να ολο-
κληρωθεί ο άξονας της παρά-
καμψης. 

Επιπλέον των θεμάτων του 
υπουργείου, θα ήθελα, ειλικρι-
νά, να αναφέρω τη συνεισφο-
ρά του Περιφερειάρχη στα θέ-
ματα της χρηματοδότησης. Να 
πω γενικά ότι όλοι αυτοί οι πα-
ράγοντες με την Εγνατία ως 
εκτελεστικό όργανο, συντέλε-
σαν στο να λυθούν τα προβλή-
ματα. Είναι σωστό να αναφέ-
ρουμε ότι το ΔΣ της Εγνατίας 
Οδού, από τις πρώτες μέρες 
που ανέλαβε, ήταν πάρα πολύ 
υποστηρικτικό σε όλα τα θέμα-
τα που εκκρεμούσαν από χρό-
νια. Τόσο ο πρόεδρος του ΔΣ κ. 
Κωνσταντόπουλος, όσο και τα 
υπόλοιπα μέλη, υποστήριξαν 
τις ενέργειές μας. Θα πρέπει 
ακόμη να ευχαριστήσω το προ-
σωπικό της Εγνατίας Οδού, κα-
θώς χωρίς τη συνεισφορά τους 
δεν μπορεί να γίνει τίποτα».

Από την πλευρά του, ο Αντι-

περιφερειάρχης Έβρου Δη-
μήτρης Πέτροβιτς, εξήρε τη 
συνεισφορά του υπουργού 
Υποδομών, καθώς και των κκ 
Κωνσταντόπουλου και Κου-
τσούκου, οι οποίοι, όπως είπε, 
δημιούργησαν ένα πλέγμα θε-
τικών ενεργειών, που έφεραν 
συγκεκριμένα αποτελέσματα.

«Για τον Περιφερειάρχη κ. 
Μέτιο και για μας ήταν ένα 
στοίχημα η ολοκλήρωση του 
κάθετου άξονα που καρκινο-
βατούσε για 10 χρόνια, στην 
περιοχή του Προβατώνα, με 
τις απαλλοτριώσεις. Όλα ξε-
περάστηκαν στην πορεία. Στό-
χος μας είναι σε 16 μήνες να 
έχουμε το έργο και με αυτή τη 
λύση, όπως τόνισε και ο κ. Κου-
τσούκος, εκτός από την οδική 
ασφάλεια που θα βελτιωθεί, να 
έχουμε και μεγαλύτερη ταχύτη-
τα διέλευσης. Είναι σημαντικό 
που ολοκληρώνουμε μετά από 
πάρα πολλά χρόνια τον κάθετο 
άξονα. Ένα έργο που ολοκλη-
ρώνεται με τη συμμετοχή του 
ΕΣΠΑ της Περιφέρειας. Ήταν 
δέσμευση του Περιφερειάρ-
χη και εμού προσωπικά ώστε 
ο νομός να αποτελεί σε αυτό 
τον τομέα πρότυπο στον τομέα 
της ταχύτητας. Ο άξονας χρη-
σιμοποιείται και για εμπορικούς 
σκοπούς, η διαδρομή Ορμέ-
νιο-Αρδάνιο και η σύνδεση από 
εκεί με την Εγνατία θα διευκο-
λύνει κατά πολύ τις εμπορικές 
μεταφορές και την κίνηση των 
κατοίκων. Επί της ουσίας, είναι 
ένα βήμα μπροστά».

Στοιχεία του έργου
Το αντικείμενο της εργολα-

βίας περιλαμβάνει: 1. Την ολο-
κλήρωση της κατασκευής της 
οδικής παράκαμψης του οικι-
σμού Προβατώνα, μήκους 3,93 
χλμ, στην οποία έχουν εκτελε-
στεί από προηγούμενη εργο-
λαβία: α) χωματουργικές ερ-
γασίες (από Χ.Θ. 10+700 έως 
13+900), β) εργασίες απο-
χέτευσης – αποστράγγισης, 
ήτοι τα μικρά τεχνικά των κι-
βωτοειδών και σωληνωτών 
οχετών, καθώς και τα μεγά-

λα τεχνικά της Κ/Δ Προβατώ-
να (Χ.Θ. 10+980) και της Άνω 
Διάβαση Κ4 Προβατώνα (Χ.Θ. 
12+205,27). 2. Την κατασκευή 
ενός (1) Ανισόπεδου Κόμβου 
με κατάργηση του υφιστάμε-
νου ισόπεδου κόμβου: · Α/Κ 
Προβατώνα (Χ.Θ. 12+205) 3. 
Την ολοκλήρωση της κατα-
σκευής του παράπλευρου οδι-
κού δικτύου εκατέρωθεν του 
άξονα και τις αποκαταστάσεις 
του δικτύου τοπικών οδών (κά-
θετες οδοί). Στις εργασίες κα-
τασκευής του έργου εκτός από 
τις εργασίες οδοποιίας περι-
λαμβάνονται: 

Τεχνικά έργα μεγάλα (1 άνω 
διάβαση)

 Εργασίες αποχέτευσης ομ-
βρίων και αποστράγγισης 

Εργασίες σήμανσης- ασφά-
λειας. 

Εργασίες ηλεκτροφωτισμού 
των ανισόπεδων κόμβων 

Εργασίες εγκατάστασης 
φυτών και επένδυσης πρα-
νών με φυτική γη και υδρο-
σποράς τους. 

Εργασίες Ο.Κ.Ω. 
Με τη συγκεκριμένη εργο-

λαβία ολοκληρώνονται τα έρ-
γα στον οδικό άξονα Αρδάνιο-
Ορμένιο συνολικού μήκους 
124χλμ. Ο κάθετος άξονας 
αποτελεί τμήμα του Πανευρω-
παϊκού Άξονα ΙΧ, έχει μήκος 
124χλμ. περίπου και προβλέ-
πεται να συνδέει την Εγνατία 
οδό από τη θέση του Α/Κ Αρ-
δανίου (35 χλμ. ανατολικά της 
Αλεξανδρούπολης), με τα Ελ-
ληνοβουλγαρικά σύνορα στη 
θέση του μεθοριακού σταθμού 
του Ορμενίου. Η νέα χάραξη 
της αρτηρίας στη θέση του οι-
κισμού Προβατώνα αποτελεί 
παραλλαγή της υφιστάμενης, η 
οποία διέρχεται μέσα από τον 
οικισμό. Η νέα χάραξη παρακά-
μπτει τον οικισμό από τα ανα-
τολικά και η επικοινωνία με-
ταξύ αυτής και του οικισμού 
γίνεται από τον αντίστοιχο Ανι-
σόπεδο Κόμβο.

Γιώργος Πανταζίδης 
Κική Ηπειρώτου 

Σε 16 μήνες έτοιμο το έργο της 
παράκαμψης του Προβατώνα 

ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΜΕΤΑΞΥ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ 
ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – 
«ΕΠΙΛΥΕΤΑΙ ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕ ΓΙΑ ΜΙΑ 
ΔΕΚΑΕΤΙΑ», ΤΟΝΙΣΕ Ο Δ/ΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 
ΟΔΟΥ     

Με την ολοκλήρωσή του, οι οδηγοί θα 
κερδίσουν σε χρόνο και ασφάλεια 

Ο κ. Πέτροβιτς, ο δ/νων σύμβουλος της Εγνατίας Οδού 
κ. Κιουτσούκης και ο εκπρόσωπος της εταιρείας ΑΚΤΩΡ

Το έργο της παράκαμψης του Προβατώνα θα υλοποιηθεί εντός 16 μηνών
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Με μεγάλη επιτυχία πραγ-
ματοποιήθηκε η πρώτη εκδή-
λωση του 13ου Φεστιβάλ Πο-
λιτισμού ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΣ 
- REDRIVER στο Διδυμότειχο 
το περασμένο Σάββατο . Πλή-
θος κόσμου παρευρέθηκε στο 
Δημοτικό Κινηματογράφο της 
πόλης, με σκοπό να παρακο-
λουθήσει την τιμητική εκδή-
λωση προς τιμήν του ηθοποι-
ού και συντοπίτη κ. Χρήστου 
Στέργιογλου.

Παρών στην εκδήλωση 
ήταν ο Δήμαρχος Διδυμο-
τείχου κ. Ρωμύλος Χατζηγι-
άννογλου, ο Πρόεδρος του 
Κ.Π.Α.Π.Ν.Π. ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ Δι-
δυμοτείχου κ. Λεωνίδας Γε-
ωργιάδης, εκπρόσωποι των 
Βουλευτών της ΝΔ κ. Αναστά-
σιου Δημοσχάκη και του ΣΥ-
ΡΙΖΑ κας Αναστασίας Γκαρά, 
εκπρόσωποι συλλόγων, όπου 
κατά την διάρκεια της τιμητι-

κής εκδήλωσης παρακολού-
θησαν μαζί με το κοινό την 
προβολή των δύο ταινιών του 
ηθοποιού που έχουν διακριθεί 
σε διεθνή φεστιβάλ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η 
διοργάνωση του φεστιβάλ 
στηρίχτηκε οικονομικά από 
τους επαγγελματίες του Δι-
δυμοτείχου και οι διοργανω-
τές εκφράζουν τις ευχαριστί-
ες τους στους χορηγούς της 
πρώτης δράσης του φεστιβάλ 
για το 2022. Πολύ σημαντι-
κή ήταν επίσης η ανταπόκριση 
των ΜΜΕ της Θράκης με τις 
θετικές αναφορές τους στην 
εκδήλωση.

Την έναρξη της βραδιάς 
έκανε ο κ. Χρήστος Γκρέμος 
με μουσική και τραγούδια του 
Μάνου Χατζηδάκι. Η παρουσί-
αση της πορείας του ηθοποιού 
έγινε από την κα Ζωή Πασχα-
λίδου, ως συμμαθήτριας του 

ηθοποιού, η οποία ήταν η ιδι-
οκτήτρια κινηματογράφου για 
πολλά χρόνια στο Διδυμότει-
χο. Έγιναν αναφορές σε σημα-
ντικές διακρίσεις του ηθοποι-
ού, στις συμμετοχές του στο 
θέατρο και ιδιαίτερα στο αρ-
χαίο θέατρο, την παρουσία του 
σε ταινίες μικρού και μεγά-
λου μήκους στην τηλεόραση, 
στην εκπαίδευση σε σχολές, 
στη συμμετοχή του σε διεθνείς 
επιτροπές κινηματογράφου 
κ.α., καθώς και σε γεγονότα 
της ζωής του στο Διδυμότει-
χο. Προβλήθηκαν εικόνες από 
φωτογραφικό αρχείο και ήταν 

ιδιαίτερα έντονη η χαρά και η 
συγκίνηση των παρευρισκο-
μένων. Στην εκδήλωση συμ-
μετείχε κι ένας από τους δυο 
σκηνοθέτες της ταινίας “A La 
Carte” ο κ. Ταξιάρχης Δελη-
γιάννης, διακεκριμένος συνερ-
γάτης του ηθοποιού.

Την απονομή της τιμητι-
κής πλακέτας στον κ. Χρήστο 
Στέργιογλου έκανε ο Δήμαρ-
χος Διδυμοτείχου, κ. Ρωμύ-
λος Χατζηγιάννογλου, ως μια 
ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης 
της πολύχρονης προσφοράς 
του στις τέχνες και το θέατρο. 
Τα αναμνηστικά αναγνώρισης 

απένειμε ο εκπρόσωπος του 
φεστιβάλ κ. Σωτήρης Μάρκου 
στον σκηνοθέτη κ. Ταξιάρχη 
Δεληγιάννη, για την προβολή 
της ταινίας και στον κ. Χρήστο 
Γκρέμο για την μουσική επιμέ-
λεια αλλά και την συμμετοχή 
του στο φεστιβάλ. Τέλος, ο 
Πρόεδρος Κ.Π.Α.Π.Ν.Π. ΕΥΓΕ-
ΝΙΔΕΙΟ κ. Λεωνίδας Γεωργιά-
δης στην κα Ζωή Πασχαλίδου 
για την παρουσίαση της εκδή-
λωσης καθώς και την διαρκή 
προσφορά της στον πολιτισμό 
του τόπου.

Ο κ. Στέργιογλου μίλησε 
για την παιδική του ηλικία στο 

Διδυμότειχο, τους γονείς του, 
το σχολείο, την γειτονιά του, 
τους φίλους του καθώς και 
για την ζωή του μέχρι σήμε-
ρα. Το χειροκρότημα του κοι-
νού ήταν έντονο κάθε στιγμή 
και αναφερόμενος με χιούμορ 
στις αναμνήσεις του, προσέ-
φερε το γέλιο και την αγάπη 
του στους παρευρισκόμενους. 
Μια ιδιαίτερη και συγκινητική 
στιγμή ήταν όταν ο ηθοποιός 
έδωσε αυθόρμητα την ανθο-
δέσμη της απονομής του, στον 
πατέρα της αδικοχαμένης Ελέ-
νης Τοπαλούδη, τον κ. Ιωάν-
νη Τοπαλούδη, ως ένα μικρό 
δείγμα εκτίμησης και συμπα-
ράστασης προς την οικογέ-
νεια του.

Μετά το πέρας της εκδή-
λωσης αρκετοί συγγενείς, φί-
λοι, συμμαθητές και πολίτες 
θέλησαν να τον συγχαρούν 
από κοντά, εκφράζοντας τη 
συγκίνηση και την αγάπη τους. 
Ο ηθοποιός κατά την σύντο-
μη διαμονή του στην γενέτει-
ρά του, το Διδυμότειχο, βρή-
κε χρόνο να επισκεφτεί και να 
φωτογραφηθεί σε μνημεία, 
τουριστικά σημεία της πόλης 
καθώς και σε κτίρια με ανα-
μνήσεις. Η τιμητική εκδήλωση 
με την παρουσία του ηθοποιού 
Χρήστου Στέργιογλου, άφησε 
τις καλύτερες εντυπώσεις για 
την έναρξη του 13ου Φεστι-
βάλ Πολιτισμού ΕΡΥΘΡΟΠΟ-
ΤΑΜΟΣ - REDRIVER, μετά από 
απουσία σχεδόν τριών χρόνων
Πηγή: Alexandroupoli 
Online

Τιμήθηκε στην γενέτειρά του, το Διδυμότειχο, 
ο ηθοποιός Χρήστος Στέργιογλου

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 13ΟΥ 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
«ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΣ – 
REDRIVER»  

Την απονομή της τιμητικής πλακέτας 
έκανε ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου 
Ρωμύλος Χατζηγιάννογλου, ως μια 
ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης της 
πολύχρονης προσφοράς του στις 
τέχνες και το θέατρο

Η συνεργασία μεταξύ των 
κυβερνήσεων Ελλάδας και 
Βουλγαρίας τα τελευταία χρό-
νια βρίσκεται στον πυρήνα της 
επιτυχίας του διασυνδετήριου 
αγωγού φυσικού αερίου IGB, 
τόνισε ο πρωθυπουργός Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης στο χαι-
ρετισμό που απηύθυνε στην 
τελετή έναρξης εμπορικής λει-
τουργίας του αγωγού.

"Πριν από περίπου δύο 
μήνες, στην Κομοτηνή, από 
κοινού με τον τότε Πρωθυ-
πουργό της Βουλγαρίας Kiril 
Petkov, γιορτάσαμε την ολο-
κλήρωση της κατασκευής αυ-
τής της ενεργειακής γέφυ-
ρας, που φέρνει την Ελλάδα 
και την Βουλγαρία ακόμα πιο 
κοντά, αλλάζοντας παράλλη-
λα εκ βάθρων -όπως έχει ήδη 
επισημανθεί- τον ενεργειακό 
χάρτη της περιοχής μας", είπε 
ο πρωθυπουργός και συνέχι-

σε: "Η έναρξη της εμπορικής 
λειτουργίας του αγωγού IGB 
αποτελεί μία εξαιρετική στιγ-
μή, όχι μόνο για τη Νοτιοανα-
τολική Ευρώπη, αλλά για την 
Ευρώπη ευρύτερα, καθώς αυ-
τός ο αγωγός ενισχύει σημα-
ντικά την ενεργειακή και εφο-
διαστική ασφάλεια για όλες τις 
διασυνδεδεμένες χώρες στα 
Βαλκάνια, αλλά και στην ευρω-
παϊκή ήπειρο συνολικά.

Ο αγωγός αυτός αποτελεί 
το επιστέγασμα της συνεργα-
σίας και των συντονισμένων 
προσπαθειών των δύο κυβερ-
νήσεων μας τα τελευταία χρό-
νια. Συνεργάστηκα γι' αυτό το 
έργο πολύ στενά κι εντατικά 
με τους ομολόγους μου, τον 
Πρωθυπουργό Borissov, τον 
Πρωθυπουργό Petkov, τις υπη-
ρεσιακές κυβερνήσεις. Πιστεύω 
ότι η ευρύτερη γεωπολιτική ση-
μασία του αγωγού αναγνωρίζε-

ται και υπογραμμίζεται από την 
παρουσία, σήμερα, των αρχη-
γών κρατών και κυβερνήσεων 
του Αζερμπαϊτζάν, της Σερβίας, 
της Βόρειας Μακεδονίας και 
της Ρουμανίας".

Για τον διασυνδετήριο αγω-
γό φυσικού αερίου IGB είπε ότι 
"ο αγωγός αυτός θα μεταφέρει 

φυσικό αέριο από το Αζερμπα-
ϊτζάν στη Βουλγαρία, θέτοντας 
τέλος στην κυρίαρχη θέση του 
ρωσικού αερίου στη Βουλγα-
ρία" και πρόσθεσε:"Ασφαλώς, 
σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα 
έργα ενεργειακών υποδομών 
που είναι σε εξέλιξη στην πε-
ριοχή, θα συμβάλει στην ανά-

πτυξη ενός αξιόπιστου δικτύου 
φυσικού αερίου.

Όπως σημείωσαν πολλοί 
προλαλήσαντες, όταν σχεδιά-
στηκαν αυτά τα έργα, πριν από 
αρκετά χρόνια, πολλοί πίστευ-
αν ότι δεν επρόκειτο να υλο-
ποιηθούν. Αλλά σήμερα εγκαι-
νιάζουμε με χαρά αυτόν τον 
αγωγό και με χαροποιεί ιδιαί-
τερα ότι η χώρα μου, η Ελλάδα, 
διαδραματίζει έναν όλο και πιο 
ενεργό ρόλο, μετατρεπόμενη 
σε έναν περιφερειακό ενεργει-
ακό κόμβο που θα εξυπηρετεί 
όχι μόνο τις δικές της ανάγκες, 
αλλά τις ανάγκες όλων των 
χωρών της περιοχής".

Ο ρόλος της 
Αλεξανδρούπολης

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρ-
θηκε στο ιδιαίτερα σημαντικό 
έργο, όπως είπε, που υλοποι-
είται στην Αλεξανδρούπολη, 
την κατασκευή πλωτής μονά-
δας αποθήκευσης και επαναε-
ριοποίησης που θα είναι έτοι-
μη έως το τέλος του 2023 και 
σημείωσε: "Το έργο θα μας επι-
τρέψει να εισάγουμε πολύ αυ-

ξημένες ποσότητες υγροποι-
ημένου φυσικού αερίου, όχι 
μόνο για την Ελλάδα αλλά και 
προς εξυπηρέτηση των ανα-
γκών των γειτονικών χωρών 
της νοτιοανατολικής Ευρώπης, 
γιατί όχι και της κεντρικής Ευ-
ρώπης. Ενδεχομένως ακόμα 
και χώρες όπως η Ουκρανία 
θα μπορούν να εξυπηρετηθούν 
από αυτή την υποδομή. Επο-
μένως, αυτό το έργο δεν είναι 
μόνο ένας αγωγός ενέργειας. 
Είναι ένα έργο που διαφορο-
ποιεί πηγές και οδεύσεις. Είναι 
επίσης ένας αγωγός που συν-
δέει ευρωπαϊκά κράτη τα οποία 
μοιράζονται τις ίδιες ευρωπαϊ-
κές αξίες της αλληλεγγύης και 
της περιφερειακής συνεργα-
σίας. Πιστεύω πως πρόκειται 
για μια χειροπιαστή έκφραση 
της αποφασιστικότητάς μας 
να αντιδράσουμε από κοινού 
στις υφιστάμενες και τις μελλο-
ντικές προκλήσεις -και όντως 
είναι εξαιρετικά σημαντικές. 
Ταυτόχρονα, εκφράζουμε την 
αποφασιστικότητά μας να προ-
ωθήσουμε από κοινού την ευ-
ημερία των λαών μας".

Μητσοτάκης: Ο IGB θα αλλάξει σημαντικά την παροχή 
και την ασφάλεια της ενέργειας σε όλη την Ευρώπη
Συνεχίζεται η συνεργασία μεταξύ των 
κυβερνήσεων Ελλάδας και Βουλγαρίας . 
Ο ρόλος της Αλεξανδρούπολης 
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Περίληψη Διακήρυξης ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού 06/2022 ΔΙΠΑΕ

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, άνω των 
ορίων με αρ. διακ. 06/2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011336234)«Προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνη-
σης για τις ανάγκες Σχολών και Τμημάτων του ΔΙΠΑΕ» σε Θεσσαλονίκη (Σίνδο), Καβάλα, Δράμα, Διδυμότειχο, 
Σέρρες, Κιλκίς και Κατερίνη συνολικής εκτιμώμενης αξίας 2.064.516,13€ πλέον ΦΠΑ 24%.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δη-
μοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr . Θα διεξαχθεί με την ανοικτή 
διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16

Οι  προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr έως 02/11/2022  και 
ώρα 13.30

Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται (επιπλέον) ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση του ΔΙΠΑΕ  (https://www.ihu.gr/calls-for-supplies/) από την ημερομηνία της ανάρτησης 
της διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ  (URL:  https://www.ihu.edu.gr/)

Πληροφορίες: Γεωργιάδου Β., Παπάντσιου Όλ. τηλ.: +302510462291, 138  e-mail: prom@emt.ihu.gr
Κωδικοί ΝUTS: EL522, EL515, EL514, EL511, EL526, EL523, EL525, CPV: 09135100-5, 09134200-9, 

09132100-4
Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής 

και ειδικότερα βάσει του μεγαλύτερου προσφερθέντος ποσοστού έκπτωσης επί της εκάστοτε διαμορφούμε-
νης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης λίτρου υγρού καυσίμου του Παρατ. Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπ.  Ανά-
πτυξης, ως την παρ. 1.3. 

Η προμήθεια υποδιαιρείται σε δεκατρία τμήματα, όπως αναφέρονται στην παρ. 1.3 της διακήρυξης, τα οποία 
λαμβάνουν διαφορετικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ (παρ. 1.6 διακ). Δικαίωμα συμμετοχής: Παρ. 2.2 της διακ

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών:  8/11/2022,  ώρα 11:00π.μ.
Η εγγυητική  συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας χωρίς Φ.Π.Α, του Τμή-

μα-τος-των για τα οποία υποβάλλεται η προσφορά και εγγ. καλής εκτέλεσης της σύμβασης σε 4% επί της εκτι-
μώμενης αξίας του Τμήμα-τος-των χωρίς Φ.Π.Α (παρ. 2.2.2, 4.1).

Οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για οκτώ (8) μήνες (παρ.  2.4.5 διακ.)
Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι το ΔΙΠΑΕ. Η δαπάνη βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του 

ΔΙΠΑΕ (Κ.Α.Ε.: 1611)
Η παράδοση των υγρών καυσίμων θα γίνεται τμηματικά κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 6 της Διακήρυξης
Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Ε.Ε.: 26/09/2022. Aρ. Προκήρυξης στην ΕΕ S: 2022/S 189-

532087
Ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

Διοικούσας Επιτροπής ΔΙΠΑΕ
Καθηγητής Δημήτριος Μπαντέκας 

Γνώμη

Ο Πρόεδρος 
και ο «δημοσιογράφος»

-Κύριε Πρόεδρε, η αντιπολίτευση 
σταμάτησε να διαμαρτύρεται για τα νο-
σοκομεία της πόλης. Πώς σας φαίνεται;

- Λοιπόν, κύριε Αμπντουλκαντίρ, θα 
κάνεις ό,τι είναι απαραίτητο στα άρθρα 
σου. Βλέπεις τον κ. Αχμέτ, αυτός, το κάνει!

Για αυτόν το διάλογο, που μεταδόθη-
κε ζωντανά σε πολλούς ελεγχό-
μενους από την κυβέρνηση 
τηλεοπτικούς σταθμούς, χύ-
θηκε πολύ μελάνι αυτήν 
την εβδομάδα. Ο Πρόε-
δρος δέχτηκε στο παλάτι 
του, τέσσερις «δημοσιο-
γράφους», όλοι τους φι-
λο-Ερντογανικοί, για να 
απαντήσει στις ήδη έτοιμες 
ερωτήσεις τους. Έτοιμες ήταν 
και οι απαντήσεις σε μία κρυμ-
μένη οθόνη μπροστά από τον 
Πρόεδρο. Η συντονίστρια 
και οι τέσσερις «επισκέ-
πτες» κάθισαν τουλάχι-
στον πέντε μέτρα μακριά 
από τον Πρόεδρο σε μία μεγάλη αίθου-
σα του Παλατιού των 1001 δωματίων!

Ο Αχμέτ, του οποίου το εγκώμιο έπλεκε 
ο Πρόεδρος, είναι ο Αχμέτ Χακάν, Διευ-
θυντής Εκδόσεων και αρθρογράφος της 
εφημερίδας «Χουριέτ», μιας πρώην μεγά-
λης δημοφιλούς εφημερίδας που κυκλο-
φορούσε σε έως και 600 χιλιάδες αντί-
τυπα, πριν πωληθεί σε έναν προσκείμενο 
στον Ερντογάν επιχειρηματία. Η πραγ-
ματική κυκλοφορία της Χουριέτ σήμερα 
δεν υπερβαίνει τις 20 χιλιάδες αντίτυπα.

Ο Αχμέτ Χακάν, για τον οποίο ο Πρό-
εδρος εξέφρασε δημόσια την εκτίμησή 
του, που είχε σιωπήσει κατά τη διάρκεια 
της εκπομπής,έπρεπε να εξηγηθεί την επό-
μενη μέρα στη στήλητου: «Ναι, έκανα 
πάντα ό,τι χρειάζεται και θα το ξα-
νακάνω. Πάντα έγραφα κατά τη συ-
νείδησή μου». Μη πειστική ομολογία 
για τους περισσότερους αναγνώστες, 
καθώς ο Αχμέτ Χακάν ήταν ένα είδος 
εκπροσώπου Τύπου του Ερντογάν 
τουλάχιστον από το 2002. Μια συ-
νείδηση πολύ Ερντογανική!

Επιπλέον, ο Ισμαήλ Κουτσούκα-
για, σταρ δημοσιογράφος της πρω-
ινής εκπομπής του αντιπολιτευόμε-
νου «Halk TV» δεν μάσησε τα λόγια 
του, όταν επέκρινε τον Ερντογάν. Ο 
τελευταίος είχε δηλώσει ότι το -κε-
μαλικό, εθνικιστικό και κρατικιστι-
κό- κόμμα της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης, «CHP», «είχε γίνει πρόβλημα 
εθνικής ασφάλειας» μετά την επί-
θεση στο Αστυνομικό Μέγαρο στη 
Μερσίνα (Μεσόγειος) στις 26 Σε-
πτεμβρίου. Ο Ερντογάν είχε κατηγορήσει 
ευθέως το CHP και το κουρδικο-αριστερό 
κόμμα «HDP» ότι ήταν ο ενορχηστρωτής 
της επίθεσης. Δύο δράστες είχαν σκοτώ-
σει έναν αστυνομικό και τραυματίσει έναν 
άλλο πριν πυροδοτήσουν τις βόμβες που 
μετέφεραν. Το ΡΚΚ ανέλαβε την ευθύνη 
για την επίθεση την Πέμπτη.

«Φαίνεται ότι ο Πρόεδρος του ΑΚΡ, ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Ερντογάν, 
επιθυμεί έναν ροδόκηπο χωρίς αγκάθια. 
Λοιπόν, μπορώ να διοικήσω μία τέτοια χώ-
ρα μόνος μου. Δεν θέλει την αντιπολίτευ-
ση, δεν θέλει τα ΜΜΕ και όλος ο κόσμος 
κάνει ό,τι χρειάζεται. Όχι, δεν γίνεται... Αυ-
τό που ο Πρόεδρος αποκαλεί "Πρόβλημα 
εθνικής ασφάλειας" είναι ενας συνταγμα-

τικός θεσμός της χώρας, είναι το κόμμα 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης ... Ενώ η 
αντιπολίτευση απαγορεύεται, ενώ κλείνει 
οτηλεοπτικός σταθμός Halk TV, κανείς δεν 
μιλά! Και λοιπόν; Είμαστε στο Σουλτανάτο 
του Ουμάν; Όχι! Αυτή είναι η Δημοκρατία 
της Τουρκίας!».

Το Προεδρικό Μέγαρο με τη 
βοήθεια της Προεδρίας Επι-

κοινωνίας, επίσημου ορ-
γάνου του κράτους, που 
όμως λειτουργεί ως δι-
αφημιστικό γραφείο και 
Δημόσιες Σχέσεις του 
Ερντογάν, ελέγχει 90% 

περίπου του μιντιακού 
τοπίου της χώρας. Το γρα-

φείο, σε συνεχή επαφή με τις 
διοικήσεις των κυβερνητικών 
ΜΜΕ, υπαγορεύει λέξη προς 

λέξη την ατζέντα, ακόμη 
και τα πρωτοσέλιδα των 
ημερήσιων εφημερίδων. 
Ο οργανισμός αποφασίζει, 

επίσης, ποιοι θα προσκληθούν από τους 
σταθμούς για τα πολιτικά «talk show» 
που μεταδίδονται ζωντανά. Αυτός ο ορ-
γανισμός είναι νομικά υπεύθυνος για την 
έκδοση ή την ακύρωση των δελτίων Τύ-
που για τους επαγγελματίες των μέσων 
ενημέρωσης.

Η τραγωδία της εξουσίας είναι η ανα-
ποτελεσματικότητα αυτής της τεράστι-
ας προπαγανδιστικής μηχανής. Παρά τις 
επενδύσεις δισεκατομμυρίων τουρκικών 
λιρών, παρά τις μεγάλες προπαγανδιστι-
κές εκστρατείες και τις επιχειρήσεις ανα-
ταραχών με το πρόσχημα της ενημέρωσης 
και του άρθρου, ο Πρόεδρος Ερντογάν 
δεν καταφέρνει να ξεπεράσει το 30% 

στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Νικητής 
τουλάχιστον 10 εκλογών από το 2002, ο 
Ερντογάν και το κόμμα του συγκέντρω-
ναν τουλάχιστον 55% των ψήφων στις 
γενικές ή τοπικές εκλογές.

Ο έλεγχος των ΜΜΕ δεν είναι πλέον 
αρκετός για το Μονάρχη. Χρειάζεται πε-
ριεχόμενο που πρέπει να επηρεάζει τους 
πολίτες. Αλλά ο Ερντογάν δεν έχει άλλη 
ιστορία να πουλήσει. Αυτός είναι ο λόγος, 
για τον οποίο δεν σταματά να επιτίθεται 
στην αντιπολίτευση.

*Ο Τούρκος δημοσιογράφος Ραγκίπ 
Ντουράν, με ρεπορτάζ και αναλύσεις, κα-
ταγράφει τις εξελίξεις στην Τουρκία

ΤΟΥ ΡΑΓΚΙΠ ΝΤΟΥΡΑΝ *

«Υποχωρεί» ως 
είσοδος τουριστών 
η Νυμφαία

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΜΕΙΩΣΗ 
ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ   
        
Παρόλο που η κίνηση αυξήθηκε σε σχέση με το 2021, παραμένει 
ακόμα πολύ μικρότερη από την προ κορωνοϊού εποχή 

Κατά τη διάρκεια του Αυ-
γούστου, αρκετές φορές είδα-
με μεγάλες ουρές στην συνορι-
ακή δίοδο της Νυμφαίας, που 
έδειχναν ότι ο κάθετος άξονας 
επιστρέφει σιγά σιγά στην κα-
νονικότητα, αν και φυσικά όχι 
στους αριθμούς που βλέπαμε 
προ κορωνοϊού.

Και η απόσταση από αυτούς 
τους αριθμούς είναι ακόμα με-
γάλη, όπως φαίνεται και από το 
στατιστικό δελτίο Σεπτεμβρίου 
του ΙΝΣΕΤΕ, ενώ μάλιστα τον 
Αύγουστο ανασχέθηκε η αυξη-
τική πορεία που είχε παρατηρη-
θεί τους προηγούμενους μήνες 
του χρόνου. Εν μέρει ο περιορι-
σμός μπορεί να αποδοθεί στις 
επιπτώσεις της πανδημίας αλ-
λά και της ενεργειακής κρίσης, 
παρόλα αυτά η σημαντικά με-
γαλύτερη μείωση στη Νυμφαία 
από το μέσο όρο των συνορια-
κών διαβάσεων, όταν μάλιστα 
έχει πολλές φορές τονιστεί η 
ανάγκη για επιπλέον υποδομές, 
χρήζει βαθύτερης διερεύνησης. 
Στο 70% η μείωση των εισόδων 
σε σχέση με το 2019

Σύμφωνα με το Δελτίο, η αύ-
ξηση φέτος σε σχέση με την πε-
ρυσινή χρονιά, είναι σημαντι-
κή, φτάνοντας το 157,3% τους 
πρώτους οκτώ μήνες του 2022 
με 394.963 εισόδους, σε σχέση 
με την αντίστοιχη περίοδο του 
2021, όταν είχαν καταγραφεί 
μόλις 153.486 είσοδοι. Χαρα-
κτηριστικό του πόσο λίγες ήταν 
οι είσοδοι το 2021, είναι ότι στο 
σύνολο της χρονιάς καταγρά-
φηκαν μόλις 197.937. Όμως 
παρόλο που η άνοδος είναι ση-
μαντική σε σχέση με την προη-
γούμενη χρονιά, απέχει ακόμα 
σημαντικά από τους αριθμούς 
που είχαν καταγραφεί το 2019, 
τελευταία χρονιά πριν από την 
πανδημία. Το 2019, τους πρώ-
τους 8 μήνες του χρόνου, εί-
χαν καταγραφεί  στη χώρα μας 
1.279.946 είσοδοι μέσω της δι-
όδου της Νυμφαίας, 900.000 
περισσότερες από το 2022, μια 
μείωση που πλησιάζει το 70%.

Εν μέρει η διαφορά αυτή 
μπορεί να αποδοθεί στα αποτε-
λέσματα της πανδημίας, που εί-
ναι ακόμα εδώ, καθώς και στην 

αύξηση στο κόστος των καυσί-
μων και των ειδών, που από τη 
φύση της περιορίζει τις μετα-
κινήσεις, όμως η μείωση στην 
Νυμφαία είναι πολύ μεγαλύτε-
ρη του μέσου όρου από τις συ-
νοριακές εισόδους της χώρας, 
που ανέρχεται στο 34,3%. Με-
γάλη η υστέρηση σε σχέση με 
άλλες χρονιές

Εντύπωση μάλιστα δημιουρ-
γεί το γεγονός ότι ενώ ο Αύ-
γουστος παραδοσιακά ήταν ο 
μήνας με τις περισσότερες εισό-
δους στη Νυμφαία, φτάνοντας 
τις 321.813 το 2019, φέτος οι 
είσοδοι ήταν 120.479, κατά 30 
χιλιάδες λιγότερες από ότι τον 
Ιούλιο του 2022, όταν και κατα-
γράφηκαν 150.844 είσοδοι. Με 
δεδομένο ότι από το Σεπτέμβριο 
και μετά η κίνηση στον οδικό 
άξονα φθίνει, η εκτίμηση είναι 
πως οι είσοδοι δύσκολα θα ξε-
περάσουν τις 500-600.000, που 
σημαίνει πως το 2022, την πρώ-
τη χρονιά της «κανονικότητας» 
θα δούμε και πάλι 1 εκ. εισό-
δους λιγότερες.
Πηγή:paratiritis-news.gr
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Τελετές ονομασίας και απο-
νομής πτυχίων πραγματοποιή-
θηκαν το Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 
2022, σε 705 νέους Αστυφύλα-
κες της 24ης εκπαιδευτικής σει-
ράς 2020-2022, στις έδρες των 
Τμημάτων Δοκίμων Αστυφυλά-
κων Κομοτηνής, Διδυμοτείχου 
και Ρεθύμνου.

Στους νεοεξερχόμενους 
Αστυφύλακες αναγνώστηκε το 
μήνυμα του κ. Υπουργού Προ-
στασίας του Πολίτη κ. Παναγιώτη 
Θεοδωρικάκου.

Στην τελετή που πραγματο-
ποιήθηκε στο Τμήμα Δοκίμων 
Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου, κα-
τά την οποία ονομάστηκαν 248 
νέοι Αστυφύλακες, χοροστάτησε 
ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης 
της Ιεράς Μητροπόλεως Διδυμο-
τείχου, Ορεστιάδας και Σουφλίου 
κ.κ. Δαμασκηνός.

Τα πτυχία επέδωσε στους 
νέους Αστυφύλακες ο Γενικός 
Γραμματέας Δημόσιας Τάξης και 
επίτιμος Αρχηγός του σώματος 
της Ελληνικής Αστυνομίας, Μιχα-
ήλ Καραμαλάκης ο οποίος απεύ-
θυνε χαιρετισμό. 

Στην τελετή παραβρέθηκαν 
ο βουλευτής Ν. Έβρου Χρήστος 
Δερμεντζόπουλος,  εκπρόσωποι 
του Βουλευτή Ν. Έβρου και επίτι-

μου Αρχηγού Ελληνικής Αστυνο-
μίας Αναστάσιου Δημοσχάκη και 
του βουλευτή Ν. Έβρου Σταύρου 
Κελέτση, ο Δήμαρχος Διδυμοτεί-
χου Ρωμύλος Χατζηγιάννογλου, 
ο Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώ-
της Καλακίκος, ο Αντιπεριφερει-
άρχης αγροτικής οικονομίας και 
κτηνιατρικής Βασίλειος Δεληστα-
μάτης, ο πρόεδρος Συνδέσμου 
Βιοτεχνών και Βιομηχάνων Βο-
ρείου Έβρου Βλάσης Πεντιδης, 
ο Σοφολογιότατος Μουφτής 
Διδυμοτείχου Οσμαν Χαμζαμ, ο 
Διοικητής της 16ης Μηχανοκί-
νητης Μεραρχίας Πεζικού Υπο-
στράτηγος  Θεόδωρος Χατζηγε-
ωργίου  και ο Υποδιοικητής του 
ιδίου σχηματισμού Ταξίαρχος Νι-
κόλαος Γιοβανούδης, εκπρόσω-
ποι συνδικαλιστικών ενώσεων 
προσωπικού  Ελληνικής Αστυ-
νομίας, Αξ/κοί Στρατού, Αερο-
πορίας, Ελληνικής Αστυνομίας, 
Πυροσβεστικής.

Από πλευράς Ελληνικής Αστυ-
νομίας παρέστησαν Γενικός Επι-
θεωρητής Αστυνομίας Βορείου 
Ελλάδος Αντιστράτηγος Γεώργι-
ος Δούβαλης, ο Γενικός Περιφε-
ρειακός Διευθυντής Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης Υπο-
στράτηγος Πασχάλης Συριτού-
δης και ο Διευθυντής της Διεύ-

θυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας 
Αστυνομικός Διευθυντής Χαρά-
λαμπος Ελευθεριάδης.

Από τους Διοικητές των Τμη-
μάτων αναγνώσθηκαν οι Ημε-
ρήσιες Διαταγές , με τις οποίες 
δόθηκαν συμβουλές και παραινέ-
σεις προς τους νέους Αστυφύλα-
κες τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι 
η ένταξή τους στις μάχιμες Υπη-
ρεσίες του Σώματος γίνεται σε 
μία περίοδο που οι απαιτήσεις και 
οι προσδοκίες των πολιτών από 
την Αστυνομία συνεχώς αυξάνο-
νται και την υποχρέωσή τους να 
διατηρήσουν το ήθος, την απο-
φασιστικότητα, το θάρρος και 
την εντιμότητά τους.

Στις τελετές επίσης παρέστη-
σαν εκπρόσωποι, τοπικών, πολι-
τικών, δικαστικών και στρατιωτι-
κών Αρχών, των τοπικών Μ.Μ.Ε., 
διδακτικό και εκπαιδευτικό προ-
σωπικό των Τμημάτων Δοκίμων 
Αστυφυλάκων και οικείοι των 
νέων Αστυφυλάκων.

Επισημαίνεται ότι η εισαγω-

γή των σπουδαστών στη Σχολή 
Αστυφυλάκων, πραγματοποιεί-
ται με το Σύστημα των Γενικών 
Εξετάσεων πρόσβασης στην Τρι-
τοβάθμια Εκπαίδευση και η Σχο-
λή  ανήκει στην ανώτερη βαθμί-
δα  αυτής. 

Αποστολή της Σχολής είναι 
η σύγχρονη, επιστημονική, θε-
ωρητική και πρακτική εκπαίδευ-
ση των Δοκίμων Αστυφυλάκων, 
η οποία αποβλέπει στην άρτια 
επαγγελματική κατάρτιση και την 
κατάλληλη σωματική και ψυχική 
προετοιμασία των εκπαιδευομέ-
νων, με στόχο να καταστούν ικα-
νοί αστυνομικοί και να προσφέ-
ρουν τα μέγιστα στην Πολιτεία 
και στο κοινωνικό σύνολο.

Θεοδωρικάκος: Τα σύνορα 
μας είναι απροσπέλαστα, 
κανείς δεν μπορεί να 
περάσει

 «Ούτε που θα δοκιμάζει κά-
ποιος να πλησιάσει στον Έβρο, 
είναι απροσπέλαστος» τόνισε 

και πρόσθεσε πως όταν το δο-
κίμασαν τον Μάρτιο του 2020 
«έσπασαν τα μούτρα τους» εί-
πε ο υπουργός Προστασίας του 
Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Το βλέπω κάθε φορά που 
πάω στον Έβρο, εκεί βλέπω τους 
ακρίτες μας απολύτως ενωμέ-
νους και αποφασισμένους, δή-
λωσε ο υπουργός Προστασίας 
του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικά-
κος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Πρόσθεσε πως δεν θα πετύ-
χει τίποτα όποιος προσπαθήσει 
να αμφισβητήσει την εθνική κυ-
ριαρχία, τα σύνορα είναι απρο-
σπέλαστα. Για τον φράχτη στον 
Έβρο τόνισε ότι θα φτιαχτούν 
άλλα 140 χλμ και όταν το έργο 
ολοκληρωθεί κανείς δεν θα μπο-
ρεί να περάσει παρανόμως. «Ού-
τε που θα δοκιμάζει κάποιος να 
πλησιάσει, είναι απροσπέλαστος» 
τόνισε και πρόσθεσε πως όταν το 
δοκίμασαν τον Μάρτιο του 2020 
«έσπασαν τα μούτρα τους».

Αναφερόμενος στην Ευρώπη 

είπε ότι οφείλει να στηρίζει την 
πατρίδα μας στην προσπάθεια 
που κάνει για την φύλαξη των 
συνόρων που είναι και ευρωπα-
ϊκά. Μιλώντας για την ετοιμότη-
τα της χώρας είπε ότι «είμαστε 
έτοιμοι για τα πάντα. Δεν μπορεί 
να μας αιφνιδιάσει ο Ερντογάν, 
ό,τι κι αν συμβεί μπορούμε να το 
αντιμετωπίσουμε, ο ‘Ελληνας δεν 
πρέπει να φοβάται».

Συμπλήρωσε πως ο Ερντο-
γάν έχει τρομοκρατηθεί από την 
αναβάθμιση της Ελλάδας. «Με 
ετοιμότητα και αποφασιστικό-
τητα αντιμετωπίζουμε κάθε απει-
λή» σημείωσε και συμπλήρωσε 
«είμαστε έτοιμοι να υπερασπι-
στούμε τα κυριαρχικά μας δικαι-
ώματα», ενώ τόνισε ότι ο πρω-
θυπουργός έχει θεσει το σύνολο 
των δυνάμεων της χώρας σε επι-
φυλακή. Ερωτηθείς εάν φοβάται 
κάποια προβοκάτσια απάντησε: 
«είμαστε έτοιμοι για τα πάντα, 
δεν χρειάζεται να πούμε κάτι πα-
ραπάνω».

Πτυχία σε 248 νέους Αστυφύλακες  
στο Διδυμότειχο

ΤΕΛΕΤΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΩΝ 
ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 
ΣΤΙΣ ΕΔΡΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ              

Θεοδωρικάκος: Τα σύνορα μας είναι 
απροσπέλαστα, κανείς δεν μπορεί να 
περάσει

 Ο περιοριστικός όρος της 
απαγόρευσης εξόδου από την 
χώρα επιβλήθηκε σε δήμαρ-
χο της ΑΜΘ και συγγενικό του 
πρόσωπο από τον Ανακριτή 
Πρωτοδικών Καβάλας κατά 
την απολογία τους ως κατηγο-
ρούμενους για το αδίκημα της 
“απάτης από κοινού και κατ’ 
εξακολούθηση για ποσό που 
υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ”. 
Να σημειώσουμε για το ίδιο 
αδίκημα απολογήθηκαν συνο-
λικά 11 κατηγορούμενοι ενώ-
πιον του Ανακριτού αλλά μόνο 
στους δύο επιβλήθηκε αυτός ο 
περιοριστικός όρος.

Η ανακριτική διαδικασία 
ολοκληρώθηκε την Πέμπτη. 
Ακολουθεί η απόφαση για πα-

ραπομπή ή όχι σε δίκη από το 
Συμβούλιο Πλημμελειοδικών 
για κακουργηματική πράξη. 
Πρόκειται για το ποινικό μέ-
ρος της υπόθεσης που εκκι-
νήθηκε με μήνυση ένα χρόνο 
πριν. Για την ίδια υπόθεση που 
έχει κριθεί στα αστικά δικαστή-
ρια με την διαταγή επιστρο-
φής στους αντιδίκους το ποσό 
του 1.117.000 ευρώ. Ασκήθη-
κε Έφεση η οποία και εκδικά-
στηκε αλλά δεν έχει εκδοθεί 
απόφαση.

 Σε αυτοδίκαιη αργία εφό-
σον του έχουν επιβληθεί πε-
ριοριστικοί όροι ή προσωρινή 
κράτηση

Σύμφωνα με τον Άρθρο 
236α N. 3852/2010 που 

αναφέρεται  σε Διοικητικά μέ-
τρα αιρετών όπως τροποποι-
ήθηκε με το Άρθρο 63 ΝΟ-
ΜΟΣ 4795/2021 με ισχύ την 
17/4/2021 προβλέπεται:

1. Εάν εκδοθεί τελεσί-

δικη καταδικαστική απόφαση 
ποινικού δικαστηρίου, για τα 
πλημμελήματα της περ. γ’ της 
παρ. 1 του άρθρου 236 ή κα-
ταδικαστική απόφαση σε πρώ-
το βαθμό για κακουργήματα, 

ο Επόπτης Ο.Τ.Α. οφείλει να 
θέσει τον καταδικασθέντα σε 
κατάσταση αργίας. Η αυτοδί-
καιη θέση σε αργία επιβάλλε-
ται με την ίδια διαδικασία και 
σε περίπτωση αμετάκλητης 

παραπομπής για κακούργημα, 
εφόσον έχουν επιβληθεί πε-
ριοριστικοί όροι ή προσωρινή 
κράτηση. Μεταγενέστερη άρση 
των περιοριστικών όρων ή της 
προσωρινής κράτησης, κατά τη 
διάρκεια της εκκρεμοδικίας, αί-
ρει αυτοδικαίως την αργία του 
αιρετού που παραπέμφθηκε για 
κακούργημα. Εάν εκδοθεί τελε-
σίδικη αθωωτική απόφαση, αί-
ρεται αυτοδικαίως η αργία και 
το διοικητικό μέτρο θεωρείται 
ως ουδέποτε επιβληθέν. Στην 
περίπτωση αυτήν καταβάλλε-
ται αναδρομικά η αντιμισθία 
του αποκατασταθέντος από 
τον χρόνο έκδοσης της διαπι-
στωτικής σε βάρος του πράξης.

Κατά συνέπεια ο εν λόγω 
αυτοδιοικητικός είναι ένα βήμα 
κοντά στην αυτοδίκαιη αργία 
εφόσον του έχουν επιβληθεί 
περιοριστικοί όροι.
Μαριάννα Ξανθοπούλου

Αντιμέτωπος με αυτοδίκαιη αργία δήμαρχος της ΑΜΘ

Του επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της 
απαγόρευσης εξόδου από την χώρα από 
τον Ανακριτή Πρωτοδικών Καβάλας
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Τρεις φίλοι, ένας δικαστής, ένας παπάς κι 
ένας εφοριακός συζητούν για τα επαγγέλμα-
τά τους. Κάποια στιγμή αρχίζουν να τα συγκρί-
νουν κι ο καθένας υποστηρίζει ότι το δικό του 
επάγγελμα είναι το πιο σημαντικό. 

Αρχικά λέει ο δικαστής: «Όταν μπαίνω στο 
δικαστήριο, σηκώνονται όλοι όρθιοι από σε-
βασμό.» 

Στη συνέχεια λέει ο παπάς: «Σιγά το πράγ-
μα! Όταν δουν εμένα γονατίζουν όλοι και μου 
φιλούν το χέρι.» 

Κι ο εφοριακός λέει: «Αυτά δεν είναι τίποτα! 
Εγώ όπου και να πάω, όλοι σκύβουν το κεφάλι 
και λένε: Ω Θεέ μου!»

 * * * *
Έχει ξυπνήσει η γυναίκα και ετοιμάζει τηγα-

νίτες και καφέ για πρωινό. Ο άνδρας της πάει 
και μπαστακώνεται από πάνω της και την πα-
ρατηρεί με αγωνία: 

«ΠΡΟΣΕΧΕ… ΠΡΟΣΕΧΕ! Θα κάψει το λάδι!» 
της φωνάζει πανικόβλητος. 

Και συνεχίζει: «ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΟΥ! Έχεις βάλει 
πολλές τηγανίτες στο τηγάνι, δε θα ψηθούν 
σωστά!» «Ανακάτεψε τον καφέ, θα σου σβο-
λιάσει. ΘΕΕ ΜΟΥ!!!» «Γύρνα τώρα τις τηγανί-
τες! Χρειάζονται κι άλλο λάδι θα σου ΚΟΛΛΗ-
ΣΟΥΝ». «Ο καφές θα φουσκώσει ΠΡΟΣΕΧΕ.. 
ΠΡΟΣΕΧΕ!!!» «ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ! Γιατί δε μ’ ακούς 
ποτέ!» «ΜΗ ξεχάσεις το μέλι στις τηγανίτες! 
ΠΡΟΣΕΧΕ… ΠΡΟΣΕΧΕ μη βάλεις πολύ!» «Το 
καϊμάκι θα χύσεις ΠΡΟΣΕΧΕ!! Μα πας με τα 
καλά σου χριστιανή μου;» 

Η γυναίκα έμεινε να τον κοιτάει άναυδη 
με γουρλωμένα μάτια. Μετά το πρώτο σοκ 
του λέει: 

«Τι έπαθες πρωί-πρωί παιδάκι μου; Τι φωνά-
ζεις στα αφτιά μου την ώρα που μαγειρεύω;» 

Και της απαντάει ο άντρας της με ηρεμία: 
«Ήθελα μονάχα να δεις πως είναι να σ’ έχω 
συνοδηγό στο αυτοκίνητο!»

 ΜΕΜΕS

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

Οριζόντια

1. Κάθε όρος μιας μαθηματικής πράξης.
10. Την προκαλεί μεροληπτικό φέρσιμο.
11. Όταν, σαν.
12. Διπλό… βιάζεται.
13. Ο κατασκευαστής σάκων.
15. Ένα… αρχαίο.
16. Απότομη χρηματιστηριακή πτώση.
18. Βουβό… κύμα.
19. Και η μονοτονία την προκαλεί.
21. Δεν μπορούν να καούν αυτά.
23. Φλύαρος, ομιλητικός.
28. Δραματική μπορεί να είναι.
30. Άθιχτα, ανέγγιχτα.
32. Μάρκα κομπιούτερ.
34. Αγγλικό σύμφωνο.
35. Το όνομα της ηθοποιού Σκιαφίνο.
37. Κάτω από.
39. Ο συγγραφέας του "Ερωτόκριτου".
41. Ουδέτερο αόριστης αντωνυμίας 
(αρχ.).
43. Μια συγγενής.
44. Προκαλεί ψυχικό πόνο (ουδ.).

-- Συστατικά --

• 3-4 κολοκυθάκια, μικρά
• 2 φλ. αλεύρι
• 1 κ.γλ. Μπέικιν πάουντερ
• 1 κ.γλ. ρίγανη
• Αλάτι
• Πιπέρι, φρεσκοτριμμένο
• 1-2 κ.σ. ξύδι
• Σπορέλαιο, για το τηγάνισμα

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Αρχικά πλένουμε και κόβουμε τα κολοκυθάκια κα-

τά μήκος σε τρεις φέτες και μετά την κάθε φέτα 
σε λεπτά μπαστουνάκια (σαν πατάτες τηγανητές).

• Σ' ένα μεγάλο μπολ, ανακατεύουμε το αλεύρι, το 
μπέικιν, τη ρίγανη, το αλάτι και το πιπέρι.

• Σ' ένα άλλο μπολ, βάζουμε νερό και το ξύδι.
• Ρίχνουμε μια δόση κολοκυθάκια στο αλεύρι (υπο-

λογίζοντας πόσα περίπου χωράνε στο τηγάνι) και 
ανακατεύουμε να παναριστούν καλά.

• Στην συνέχεια, τα τινάζουμε για να φύγει το πολύ 
αλεύρι και τα ρίχνουμε στο μπολ με το νερό. (αυτή 
η διαδικασία και ειδικά το ξύδι, βοηθάει να γίνουν 

τραγανά κατά το τηγάνισμα).
• Στο μεταξύ, ζεσταίνουμε καλά το ελαιόλαδο σε 

αντικολλητικό τηγάνι.
• Βγάζουμε τα κολοκυθάκια με μια τρυπητή κουτά-

λα και τα ξαναρίχνουμε στο αλεύρι, ανακατεύοντας 
καλά να κολλήσουν αλεύρι.

• Τα ρίχνουμε στο τηγάνι και τα τηγανίζουμε μέχρι 
να ροδίσουν.

• Έπειτα τα βγάζουμε σε μια πιατέλα που έχουμε 
στρώσει απορροφητικό χαρτί (κουζίνας) για να 
στραγγίξουν.

• Τόσο απλά τα τραγανά στικς είναι έτοιμα!
• Καλή απόλαυση!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Τραγανά στικς κολοκυθιού

Κάθετα

1. Γαλλική… λιχουδιά.
2. Πόλη της νότιας Τουρκίας.
3. Κυπριακά ραδιοτηλεοπτικά αρχικά.
4. Ανθοφόρο διακοσμητικό δέντρο.
5. Πρώτα στις… γιορτές.
6. Συγκοινωνιακά αρχικά της Αθήνας.
7. Καλόγερος, φίλος του Ρομπέν των Δα-
σών.
8. Αδυναμία… σελέμη.
9. Το κιβώτιο ταχυτήτων του αυτοκινήτου 
(ξ.λ.).
14. Σ' αυτήν και η Πάτρα.
17. … Ο' Νιλ: ηθοποιός.
20. Γαλλική αεροπορική βιομηχανία.
22. Σμαράγδα…: η εικονιζόμενη.
23. Σρι…: η Κεϋλάνη.
24. Λεγόταν ο συγγραφέας Τσέχοφ.
25. Στολίζει κεφάλι πετεινού.
26. Συνεχόμενα στο αλφάβητο.
27. Παλάτι (ξ.λ.).
29. Μονή της Πεντέλης.
31. Κατεύθυνση κινούμενων πραγμάτων.
33. Ιζαμπέλ…: Γαλλίδα ηθοποιός.
36. Αυτόνομος Σταφιδικός Οργανισμός.
38. Γιόκο…: Γιαπωνέζα καλλιτέχνης.
40. Αμίλητη… ανιψιά.
42. 450… ελληνικό.
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Δισεκατομμύρια ζευγάρια 
παπούτσια καταλήγουν στα 
σκουπίδια. Μόνο στη Βρετα-
νία υπολογίζεται ότι στα σκου-
πίδια καταλήγουν περί τα 
600 εκατ. παπού-
τσια ετησίως. 
Όμως το δέρ-
μα από το 
οποίο απο-
τελούνται 
χρειάζεται 
40 χρόνια 
για να δια-
σπαστεί στο 
περιβάλλον 

και οι λαστιχένιες σόλες πε-
ρίπου 80 χρόνια. Τα πλαστικά 
υλικά από τα οποία αποτελού-
νται διάφορα είδη παπουτσιών 

όταν κάποτε διασπώνται 
αφήνουν πίσω τους 

αμέτρητα μικρο-
πλαστικά σω-
ματίδια που 
μολύνουν 
περαιτέρω 
κυρίως τις 
θάλασσες.

Επιστή-
μονες του 

Πανεπιστημί-

ου της Καλιφόρνια Σαν Ντιέ-
γκο ανέπτυξαν ένα υλικό με το 
οποίο μπορούν να δημιουρ-
γούνται παπούτσια φιλικά στο 
περιβάλλον. Με το υλικό αυτό 
δημιουργούνται παπούτσια πα-
ρόμοια με αυτά που κατασκευά-
ζονται από πλαστικό ή/και πανί 
και σύμφωνα με τους δημιουρ-
γούς του όταν κάποιος δεν θέ-
λει να τα φοράει άλλο αντί για 
τα σκουπίδια θα πρέπει να τα 
πετάει στη θάλασσα.

Η ερευνητική ομάδα υπο-
στηρίζει ότι τα παπούτσια θα δι-
ασπαστούν σε χρονικό διάστη-

μα τεσσάρων εβδομάδων 
μέσα στο νερό και μάλι-
στα η διάσπαση αυτή θα 
απελευθερώσει τις χημι-
κές ουσίες από τις οποίες 
αποτελούνται τα παπού-
τσια οι οποίες αποτελούν 
θρεπτικά συστατικά για 
διαφόρους θαλάσσιους 
οργανισμούς οι οποίοι 
μπορούν να εκμεταλλευ-
τούν προς όφελος τους 
τη διαδικασία διάσπασης 
των παπουτσιών.

Πραγματοποίησε 
την πρώτη του 
επίσημη  πτήση 

πετώντας σε ύψος 
ενός χλμ. 

Τα τελευταία χρόνια πολλές 
εταιρείες έχουν κατασκευάσει αε-
ροσκάφη που κινούνται με ηλεκτρι-
κή ενέργεια ή υβριδικά σκάφη που 
χρησιμοποιούν εν μέρει ηλεκτρι-
κή ενέργεια. Η Ισραηλινή εταιρεία 
Eviation κατασκεύασε ένα 100% 
ηλεκτροκίνητο επιβατηγό αερο-
σκάφος το οποίο αφού πέρασε με 
επιτυχία όλες τις τεχνικές δοκιμές 
ξεκίνησε τα δρομολόγια του. Το 
Alice όπως είναι το όνομα του αε-
ροσκάφους απογειώθηκε την Τρίτη 
27 Σεπτεμβρίου από το Διεθνές Αε-
ροδρόμιο Grant County στην Ουά-
σινγκτον και πραγματοποίησε την 
πρώτη του επίσημη (ολιγόλεπτη) 
πτήση πετώντας σε ύψος περίπου 

ενός χλμ. «Είναι μια ιστορική στιγ-
μή» δήλωσε ο Γκρέγκορι Ντέιβις, 
πρόεδρος και διευθύνων σύμβου-
λος της Eviation.

To Alice παίρνει ενέργεια από 
μια μπαταρία που λειτουργεί με τε-
χνολογία παρόμοια με αυτές των 
ηλεκτρικών αυτοκινήτων και των 
κινητών τηλεφώνων. Μπορεί να 
κινείται με ταχύτητα περίπου 450 
χλμ./ώρα και η μπαταρία του προ-
σφέρει αυτονομία περίπου μιας 
ώρας στην οποία μπορεί να κάνει 
δρομολόγια σε αποστάσεις περίπου 
800 χλμ. Το Alice μπορεί να μετα-
φέρει εννέα επιβάτες με τα στε-
λέχη της Eviation να εκτιμούν ότι 
σε επτά με δέκα χρόνια θα πετούν 

ηλεκτρικό αεροσκάφη με χωρητι-
κότητα 20-40 επιβατών.

Η εταιρεία έχει δημιουργήσει 
τρία μοντέλα του αεροσκάφους. 
Ένα για κανονικά εμπορικά δρομο-
λόγια με όλους τους επιβάτες και 
δυνατότητα μεταφοράς περίπου 
800 κιλών φορτίου, ένα μοντέλο 
για ιδιωτικές πτήσεις για μάξιμουμ 
έξι επιβάτες και μικρότερη δυνατό-
τητα μεταφοράς φορτίων και ένα 
μοντέλο μόνο για μεταφορά φορ-
τίων. Σύμφωνα με την εταιρεία το 
κόστος για μια πτήση με το Alice 
θα είναι 70% μικρότερο από αυ-
τό για μια πτήση με ένα συμβατικό 
αεροσκάφος.
Na� emporiki.gr

Ξεκίνησε τα δρομολόγια του το πρώτο 
100% ηλεκτρικό επιβατηγό αεροσκάφος 

Οι περιβαλλοντικοί παράγο-
ντες ευθύνονται για το 12-18% 
του συνολικού αριθμού των θα-
νάτων στις 53 χώρες της ευρω-
παϊκής περιφέρειας του 
ΠΟΥ.

Μη μεταδοτικά 
νοσήματα, όπως 
η ισχαιμική καρ-
διοπάθεια, τα 
χρόνια ανα-
πνευστικά νο-
σήματα και οι 
νεοπλασίες συ-
νιστούν τα κυρι-
ότερα νοσήμα-
τα που σχετίζονται 
με έκθεση σε ανθυγιει-
νές περιβαλλοντικές συνθήκες, 
όπως αναφέρει ενώ ακολουθούν 
οι τραυματισμοί, οι αναπνευστι-
κές λοιμώξεις και τα εγκεφαλικά 
επεισόδια.

Στην Ευρώπη, σύμφωνα με 
έκθεση του ΠΟΥ, που παραθέ-
τει ο ΕΟΔΥ, με αφορμή την Πα-
γκόσμια Ημέρα Περιβαλλοντικής 
Υγείας, που γιορτάζεται σήμερα, 
οι περιβαλλοντικοί παράγοντες 
ευθύνονται για το 12-18% του 
συνολικού αριθμού των θανάτων 

στις 53 χώρες της ευρωπαϊκής 
περιφέρειας του ΠΟΥ.

Η βελτίωση της ποιότητας του 
περιβάλλοντος σε βασικούς το-
μείς, όπως ο αέρας, τα ύδατα και 
ο θόρυβος, μπορεί να λειτουργή-
σει προληπτικά έναντι των νοση-
μάτων και να ενισχύσει την αν-
θρώπινη υγεία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θε-
σπίσει ευρύ φάσμα πολιτικών για 

την αντιμετώπιση των επιπτώ-
σεων του περιβάλλοντος στην 
υγεία, όπως η δέσμη μέτρων πο-
λιτικής «Καθαρός αέρας» για την 
Ευρώπη, ο κανονισμός για την 
καταχώριση, την αξιολόγηση, την 
αδειοδότηση και τους περιορι-
σμούς των χημικών προϊόντων 
(REACH), η στρατηγική για την 
προσαρμογή στην κλιματική αλ-
λαγή κ.λπ.

ΠΟΥ: Το περιβάλλον ευθύνεται 
για το 25% των θανάτων παγκοσμίως

Οικολογικά παπούτσια που θα τα πετάμε 
στη θάλασσα και θα… ταΐζουν τα ψάρια

Science

Η βελτίωση 
της ποιότητας 

του περιβάλλοντος 
μπορεί να λειτουργήσει 

προληπτικά έναντι 
των νοσημάτων 

«Το Cassie είναι το πρώτο ρομπότ που έμαθε να τρέχει γρήγορα 
αλλά δεν θα είναι το τελευταίο.» 

Τζόναθαν Χαρτ, καθηγητής ρομποτικής στο Πανεπιστήμιο του Όρεγκον

Ένα δίποδο ρομπότ που ονομάζε-
ται Cassie μπήκε στον στίβο του στα-
δίου που υπάρχει στο Πολειτειακό Πα-

νεπιστήμιο του Όρεγκον και όταν 
έλαβε το απαραίτητο για την 

περίσταση σήμα ξεκίνησε 
να τρέχει σε μια… κούρσα 
χρονομέτρησης 100 μέ-
τρων. Το ρομπότ κάλυψε 
την απόσταση σε 24,73 
δευτερόλεπτα χρόνος 

που μπορεί να υπολείπε-
ται αρκετά από τα 9,58 δευ-

τερόλεπτα που είναι το παγκό-
σμιο ρεκόρ στα 100 μέτρα στίβου 

που έχει κάνει ο Γιουσέιν Μπολτ αλλά 
αποτελεί το νέο ρεκόρ ταχύτητας για τον 

κόσμο των ρομπότ και το επίτευγμα του 
Cassie θα βρει μια θέση στον κατάλογο 
των ρεκόρ Γκίνες.

Η επιστημονική κοινότητα χαιρέτησε 
την επίδοση του Cassie αφού μπορεί 
προς το παρόν τα ρομπότ να κινούνται 
πιο αργά από τον άνθρωπο αλλά θα 
πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι με 
τον ρυθμό εξέλιξης της ρομποτικής τε-
χνολογίας είναι απλά θέμα λίγου χρόνου 
να εμφανιστούν ρομπότ που θα τρέχουν 
το ίδιο γρήγορα ή και πιο γρήγορα από 
εμάς. «Το Cassie είναι το πρώτο ρομπότ 
που έμαθε να τρέχει γρήγορα αλλά δεν 
θα είναι το τελευταίο» δήλωσε ο Τζόνα-
θαν Χαρτ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο 
του Όρεγκον και επικεφαλής της ερευ-

νητικής ομάδας που κατασκεύασε το 
ρομπότ-σπρίντερ.

Το Cassie δεν χρησιμοποιεί κάμε-
ρες ή κάποιους αισθητήρες για έχει ει-
κόνα και αίσθηση του περιβάλλοντος 
στο οποίο βρίσκεται και κινείται αλλά 
χρησιμοποιεί τεχνολογία τεχνητής νοη-
μοσύνης για να ελέγχει τις κινήσεις του 
ώστε να μπορεί να τρέχει χωρίς χάνει 
τον βηματισμό ή την ισορροπία του. Για 
τη δημιουργία του ρομπότ η ερευνητι-
κή ομάδα έλαβε χρηματοδότηση ύψους 
ενός εκατ. δολαρίων από τον αμερικα-
νικό στρατό αλλά και το Εθνικό Ίδρυμα 
Ερευνών των ΗΠΑ και χρειάστηκε πε-
ρίπου 16 μήνες για την κατασκευή του.

Εσπασε τα κοντέρ ο Γιουσέιν Μπόλτ των ρομπότ 

Το επίτευγμα 
του Cassie θα 

βρει μια θέση στον 
κατάλογο των ρεκόρ 

Γκίνες

Αριστερά 
στην εικόνα είναι τα 

παπούτσια αποτελούμενα 
από το νέο υλικό βυθισμένα 

στο νερό και δεξιά τα 
παπούτσια λίγες μέρες 

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

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

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

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

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

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

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

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

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

Πληροφορική
Υπολογιστές

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

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

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ • Πολ. μηχ.

Λ. Δημοκρατίας 275  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551026868

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

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ • Τοπ. μηχ.

Χαριλάου Τρικουπη 2 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551027017

ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ • Τοπ. μηχ.

Ι. Δραγούμη 2 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551029626

Τοπογράφοι
Μηχανικοί

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

Τεχνικές
Εταιρίες

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

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

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Σκρα 8  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551023390

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

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

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

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

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

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

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

Οικοδομικά
Υλικά

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

Ηλεκτρ. Μηχανολ.
Χημ. Μηχανικοί

Πολιτικοί
Μηχανικοί

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας

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

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

Βιβλιοπωλεία

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

Πολιτισμός

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

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

ΕπιγραφέςΑνθοπωλεία
Φυτώρια

Τυπογραφεία

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

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

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

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

Security

Ηλεκτρολογικά

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

Gym Center Καρυπίδης
Μπουμπουλίνας 24 •  Φέρες
Τηλέφωνο: 25550 24535

Γυμναστήρια
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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
14:00-22:00 Καζάκου Λ. Δημοκρατίας 355 
(παραπλεύρως Παιδ. Σταθ.) c2551023378
18:00-08:00 Γούση Μ.Ε. - Γρηγορίου Σ. 

Εθν. Αντιστάσεως 146 (πλησίον S/M Mασού-
τη & ΑΒ) c2551400229
ΦΕΡΕΣ 
Ηλιάκη Πλαστήρα 3 c25550 22229

ΣΟΥΦΛΙ 
Αλατζιά Βασ. Γεωργίου 93 c2554023176 
ΔIΔYMOTEIXO
Τσεκούρα Ηρώ (πλατ. Ελευθερίας) 
c2553023466
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Καφετζή Φωτεινή Αθ. Πανταζίδου 83 
c2552023733

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

Δάμαρις, Διονύσιος, 
Διονυσία.

Διεθνής Ημέρα Δράσης της ΠΣΟ
Ευρωπαϊκή Ημέρα για την 
Κατάθλιψη
Παγκόσμια Ημέρα Αρχιτεκτονικής

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

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, 
ώστε να αναδείξεις καλή κοινωνική εικόνα!

ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ Ταύρε, σήμερα πες όχι στην ρου-
τίνα και τα τετριμμένα της καθημερινότη-
τας! Την σημερινή ημέρα, διευρύνεις τους 
ορίζοντες σου και είσαι αποφασισμένος 
και πανέτοιμος, να κάνεις καινούργια και 
διαφορετικά πράγματα, προκειμένου να 
αλλάξεις παραστάσεις 

ΔΙΔΥΜΟΣ
Φίλε Δίδυμε, επιτέλους αντιμετωπίζεις 
με επιτυχία, έναν μέχρι τώρα κρυφό σου 
αντίπαλο ή ανταγωνιστή, που την σημερι-
νή ημέρα αποκαλύπτεται! Αντιλαμβάνεσαι 
ορθά τις προθέσεις και τα κρυφά κίνητρα 
των γύρω σου, γεγονός που θα σε βοη-
θήσει να βρεις λύσεις,

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Σήμερα αγαπητέ Καρκίνε, βελτιώνεις δια-
προσωπικές σχέσεις και συναναστροφές! 
Σήμερα είναι η κατάλληλη ημέρα, να πλη-
σιάσεις ξανά ένα πρόσωπο, που ενδεχομέ-
νως στο παρελθόν είχατε παρεξηγηθεί ή 
καυγαδίσει! Άρπαξε την σπουδαία ευκαι-
ρία, 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 ξεκινήσεις 
να ασκείσαι! 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Σήμερα φίλε Παρθένε, προβάλλεις με επι-
τυχία τις δημιουργικές πτυχές της προσω-
πικότητας σου και τον λαμπερό σου εαυτό! 
Έχεις χαρούμενη. κεφάτη και παιχνιδιάρικη 
διάθεση, γεγονός που καθιστά την σημε-
ρινή ημέρα ιδανική, για εξόδους, διασκέ-
δαση, κοινωνικότητα,

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 μηνύ-
ματα, αφού εκφράζεσαι σίγουρα καλύτε-
ρα, μέσα από τον γραπτό λόγο! Επιπλέον, 
σχέσεις με αδέρφια και μακρινούς συγγε-
νείς, βελτιώνονται και ενδυναμώνονται! !

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 ορισμέ-
νες συγκυρίες και καταστάσεις, που θα σου 
προσφέρουν και πάλι την αυτοεκτίμηση,!

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Φίλε Αιγόκερε, σήμερα με την Σελήνη στο 
δικό σου ζώδιο, ανακτάς αυτοπεποίθηση, 
δυναμικότητα και ικανότητα να διεκδι-
κήσεις και να πετύχεις στόχους και νέα 
ξεκινήματα! Η αισιοδοξία σου αυξάνεται 
και η εμπιστοσύνη στον εαυτό σου ενδυ-
ναμώνεται! 

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

ΙΧΘΥΕΣ
Αγαπητέ Ιχθύ, σήμερα είναι η κατάλληλη 
ημέρα, για κοινωνικότητα και ενασχόλη-
ση με τον φιλικό τομέα! Αξιολογείς σωστά 
τις φιλίες σου και οριοθετείς ορθά τις κοι-
νωνικές σου συναναστροφές και τις τυχόν 
καινούργιε γνωριμίες σου! 

3 τρόποι για να καθαρίσετε 
τον χώρο σας σε λιγότερο από 
15 λεπτά

Κι όμως, μπορείτε να καθαρίσετε τον χώ-
ρο σας σε λιγότερο από 15 λεπτά. Δεν μπο-
ρείτε, φυσικά, να κάνετε τα πάντα, αλλά θα 
σας δείξουμε έναν τρόπο που αν τον εφαρ-
μόζετε καθημερινά θα καταφέρετε να διατη-
ρείτε τον χώρο σας μόνιμα καθαρό.

Τα δωμάτια που είναι πιο συχνά ακατά-
στατα είναι το μπάνιο, η κουζίνα και το καθι-
στικό. Αφιερώνοντας 5 λεπτά στο κάθε ένα 
από αυτά, καθημερινά, θα μπορέσετε να δι-
ατηρήσετε το σπίτι καθαρό για μεγάλο χρο-
νικό διάστημα. Δεν χρειάζεται ασφαλώς να 
είναι τέλεια, αρκεί να είναι «αρκετά καθαρά».

Τα καθιστικά είναι εύκολα. Συνήθως δεν 
είναι βρώμικα, αλλά ακατάστατα. Ξεκινήστε 
καθαρίζοντας τις επιφάνειες, όπως πχ τη 
βάση της τηλεόρασης ή το coff ee table, με 
ένα πανάκι για να απομακρύνετε τη σκόνη. 
Αν χρησιμοποιήσατε κάποια κουβέρτα το 
προηγούμενο βράδυ, διπλώστε την και βά-
λε τη στη θέση της. Τακτοποιήστε τα μαξι-

λάρια του καναπέ. Σκουπίστε το πάτωμα με 
την ηλεκτρική σκούπα και βάλτε πράγματα 
όπως βιβλία, παπούτσια κλπ στη θέση τους.

Η κουζίνα είναι ο χώρος που τρώτε, οργα-
νώνετε τους λογαριασμούς σας κλπ. Υπάρ-
χουν δύο κόλπα για να καταφέρετε να την 
διατηρήσετε καθαρή: ο άδειος νεροχύτης και 
οι καθαροί πάγκοι. Βάλτε τα βρώμικα πιάτα 
στο πλυντήριο (αν δεν έχετε πλυντήριο θα 
πρέπει να πλύνετε στο χέρι) και αδειάστε τους 
πάγκους από περιττά αντικείμενα που δεν 
ανήκουν στην κουζίνα. Έπειτα χρησιμοποιή-
στε υγρά μαντηλάκια ή κάποιο καθαριστικό 
για να περάσετε τους πάγκους.

Τα μπάνια είναι από τα δωμάτια του σπι-
τιού που λερώνονται αρκετά: λεκέδες από 
νερά, μούχλα στους αρμούς, τρίχες στο πά-
τωμα κ.α. Για να κάνετε ένα γρήγορο καθά-
ρισμα που θα διατηρεί το μπάνιο σας σχετι-
κά καθαρό χρειάζεται να αφιερώσετε μόνο 
5 λεπτά: ρίξτε καθαριστικό τουαλέτας στη 
λεκάνη σας και αφήστε το να μείνει.
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Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΟΠΕ 
η κλήρωση του πρωταθλήματος της Α2 γυναι-
κών στο οποίο από την Θράκη συμμετέχουν οι 
Νίκη και Φοίνικας Αλεξανδρούπολης.

Στην 1η αγωνιστική που ορίστηκε για τις 29 
Οκτωβρίου, η Νίκη θα ταξιδέψει στην Πρέβε-
ζα, ενώ ο Φοίνικας θα φιλοξενήσει τον Ίκαρο 
Έδεσσας.

Το τοπικό ντέρμπι μεταξύ Νίκης και Φοίνικα 
για τον α’ γύρο, θα διεξαχθεί στις 3 Δεκεμβρί-
ου για την 7η αγωνιστική.

Το αναλυτικό πρόγραμμα:
Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ – Β’ ΖΩΝΗ
1η αγωνιστική (29/10/2022) – 12η αγω-

νιστική (28/1/2023)
ΑΣ Γιάννενα – ΕΑ Λαρίσης
Αργώ Βόλου –Νέα Γενεά
ΕΟ Σταυρούπολης    – ΟΠΑΘ Περσέας
Φιλαθλητικός Λαρισαϊκός. – ΠΑΣ Γιάννινα
Πρέβεζα – ΓΣΓ Νίκη
Φοίνικας Αλεξ/πολης –Ίκαρος Έδεσσας
2η αγωνιστική (5/11/2022) – 13η αγωνι-

στική (4/2/2023)
Φοίνικας Αλεξ/πολης- ΑΣ Γιάννενα
ΕΑ Λαρίσης –Αργώ Βόλου
Νέα Γενεά – ΕΟ Σταυρούπολης
Περσέας – Φιλαθλητικός Λαρισαϊκός 
ΠΑΣ Γιάννινα –Πρέβεζα
Ίκαρος Έδεσσας – ΓΣΓ Νίκη
3η αγωνιστική (12/11/2022) – 14η αγω-

νιστική (11/2/2023)
Αργώ Βόλου – Φοίνικας Αλεξ/πολης
ΕΟ Σταυρούπολης – ΕΑ Λαρίσης
Φιλαθλητικός Λαρισαϊκός – Νέα Γενεά
Πρέβεζα –Περσέας
ΓΣΓ Νίκη – ΠΑΣ Γιάννινα
ΑΣ Γιάννενα –Ίκαρος Έδεσσας
4η αγωνιστική (19/11/2022) – 15η αγω-

νιστική (18/2/2023)
Φοίνικας Αλεξ/πολης – ΕΟ Σταυρούπολης
ΑΣ Γιάννενα – ΑΣ Αργώ Βόλου
ΕΑ Λαρίσης – Φιλαθλητικός Λαρισαϊκός
Νέα Γενεά –Πρέβεζα
ΟΠΑΘ Περσέας – ΓΣΓ Νίκη
Ίκαρος Έδεσσας – ΠΑΣ Γιάννινα
5η αγωνιστική (26/11/2022) – 16η αγω-

νιστική (25/2/2023)
Φιλαθλητικός Λαρισαϊκός Συλ. – Φοίνικας 
ΕΟ Σταυρούπολης – ΑΣ Γιάννενα
ΦΓΣ Πρέβεζας – ΕΑ Λαρίσης
ΓΣΓ Νίκη – ΜΑΣ Νέα Γενεά
ΠΑΣ Γιάννινα – ΟΠΑΘ Περσέας
ΑΣ Αργώ Βόλου –Ίκαρος Έδεσσας
6η αγωνιστική (10/12/2022) – 17η αγω-

νιστική (4/3/2023)

Φοίνικας Αλεξ/πολης – ΦΓΣ Πρέβεζας
ΑΣ Γιάννενα – Φιλαθλητικός Λαρισαϊκός Συλ.
Αργώ Βόλου – ΕΟ Σταυρούπολης
ΕΑ Λαρίσης – ΓΣΓ Νίκη
Νέα Γενεά – ΠΑΣ Γιάννινα
Ίκαρος Έδεσσας – ΟΠΑΘ Περσέας
7η αγωνιστική (03/12/2022) – 18η αγω-

νιστική (11/3/2023)

ΓΣΓ Νίκη – Φοίνικας Αλεξ/πολης
ΦΓΣ Πρέβεζας – ΑΣ Γιάννενα
Φιλαθλητικός Λαρισαϊκός –Αργώ Βόλου
ΠΑΣ Γιάννινα – ΕΑ Λαρίσης
ΟΠΑΘ Περσέας –Νέα Γενεά
ΕΟ Σταυρούπολης –Ίκαρος Έδεσσας
8η αγωνιστική (17/12/2022) – 19η αγω-

νιστική (25/3/2023)

Φοίνικας Αλεξ/πολης – ΠΑΣ Γιάννινα
ΑΣ Γιάννενα – ΓΣΓ Νίκη

ΑΣ Αργώ Βόλου – ΦΓΣ Πρέβεζας
ΕΟ Σταυρούπολης – Φιλαθλητικός Λαρισαϊκός 
ΕΑ Λαρίσης –Περσέας
Ίκαρος Έδεσσας –Νέα Γενεά
9η αγωνιστική (7/1/2023) – 20η αγωνι-

στική (1/4/2023)

Περσέας – Φοίνικας Αλεξ/πολης
ΠΑΣ Γιάννινα –Γιάννενα
ΓΣΓ Νίκη – ΑΣ Αργώ Βόλου
Πρέβεζα – ΕΟ Σταυρούπολης
Νέα Γενεά – ΕΑ Λαρίσης
Φιλαθλητικός Λαρισαϊκός –Ίκαρος Έδεσσας
10η αγωνιστική (14/1/2023) – 21η αγω-

νιστική (8/4/2023)

Φοίνικας Αλεξ/πολης –Νέα Γενεά
ΑΣ Γιάννενα – ΟΠΑΘ Περσέας
Αργώ Βόλου – ΠΑΣ Γιάννινα
ΕΟ Σταυρούπολης – ΓΣΓ Νίκη
Φιλαθλητικός Λαρισαϊκός. –Πρέβεζα
Ίκαρος Έδεσσας – ΕΑ Λαρίσης
11η αγωνιστική (21/1/2023) – 22η αγω-

νιστική (22/4/2023)

ΕΑ Λαρίσης – Φοίνικας Αλεξ/πολης
Νέα Γενεά – ΑΣ Γιάννενα
Περσέας –Αργώ Βόλου
ΠΑΣ Γιάννινα – ΕΟ Σταυρούπολης
ΓΣΓ Νίκη – Φιλαθλητικός Λαρισαϊκός.
Πρέβεζα –Ίκαρος Έδεσσας
 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ 
ΟΜΑΔΩΝ –ΑΝΟΔΟΣ – ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ

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

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

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

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

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

ομάδων εναλλάξ αρχής γενομένης από την 
έδρα της ομάδας με τη μεγαλύτερη βαθμο-
λογία στην Τελική Βαθμολογική κατάταξη της 
Α’ Φάσης.

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

Σε κάθε Ζώνη (Α και Β) οι δύο νικητές των 
αγώνων των Play Off  1-4, θα αγωνιστούν με-
ταξύ τους για τις θέσεις 1-2 μέχρι να συμπλη-
ρώσουν δύο (2) νίκες (μη συμπεριλαμβανομέ-
νων των αγώνων της Α’ Φάσης). Οι αγώνες θα 
διεξαχθούν στις έδρες των ομάδων εναλλάξ 
αρχής γενομένης από την έδρα της ομάδας με 
τη μεγαλύτερη βαθμολογία στην Τελική Βαθ-
μολογική κατάταξη της Α’ Φάσης.

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

β) Άνοδος στην Pre League Γυναικών
Στην Pre League Γυναικών θα ανέλθουν οι 

ομάδες που θα καταλάβουν την 1η θέση μετά 
τη διεξαγωγή των αγώνων Play Off , σε κάθε 
μία από τις δύο ζώνες της Α2 Εθνικής κατηγο-
ρίας Γυναικών 2022-2023.

γ) Υποβιβασμός από την Pre League 
Γυναικών 2022-2023

Από την Pre League Γυναικών θα υποβι-
βαστούν:

• Η ομάδα που θα καταλάβει την 13η θέ-
ση στην Τελική Βαθμολογική κατάταξη του Δ’ 
Ομίλου

• Οι ομάδες που θα καταλάβουν την 11η και 
την 12η θέση στην Τελική κατάταξη πρωταθλή-
ματος μετά τη διεξαγωγή των αγώνων Play Out 
στη Β’ Φάση του πρωταθλήματος

• Στην Α2 Εθνική κατηγορία Γυναικών οι 
ομάδες αυτές θα τοποθετηθούν στην Ζώνη (Α ή

Β) που γεωγραφικά ανήκουν.
δ) Υποβιβασμός στην Β’ Εθνική/Εθνικό Πε-

ριφερειακό Πρωτάθλημα Γυναικών
1) σε περίπτωση που από την Pre League 

Γυναικών υποβιβαστούν τρεις ομάδες που ανή-
κουν γεωγραφικά στην Α’ Ζώνη (ΕΣΠΑΑΑ, ΕΣ-
ΠΕΔΑ, ΕΣΠΕ Πελοποννήσου) στη Β’ Εθνική/
Εθνικό Περιφερειακό Πρωτάθλημα Γυναικών 
θα υποβιβαστούν:

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

β) από την Β’ Ζώνη οι ομάδες που θα κατα-
λάβουν την 12η και την 13η θέση στην Τελική 
Κατάταξη της Α’ Φάσης του πρωταθλήματος

ε) Άνοδος από την Β’ Εθνική/Εθνικό 
Περιφερειακό Πρωτάθλημα Γυναικών

Στην Α2 Εθνική Κατηγορία Γυναικών 2023-
2024 θα ανέλθουν:

1) οι ομάδες που θα καταλάβουν την 1η 
και την 2η θέση στο Ειδικό Τουρνουά Ανό-
δου Νότου που θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή 
των ομάδων που θα καταλάβουν την 1η θέση 
στους ομίλους Α’, Β’, Η’, Θ’ και Ι’ της Β’ Εθνι-
κής/Εθνικό Περιφερειακό Πρωτάθλημα Γυναι-
κών 2022-2023.

2) οι ομάδες που θα καταλάβουν την 1η 
και την 2η θέση στο Ειδικό Τουρνουά Ανό-
δου Βορρά που θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή 
των ομάδων που θα καταλάβουν την 1η θέση 
στους ομίλους Γ’, Δ’, Ε’, ΣΤ’ και Ζ’ της Β’ Εθνι-
κής/Εθνικό Περιφερειακό Πρωτάθλημα Γυναι-
κών 2022-2023.

Στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Κατηγο-
ρίας Γυναικών 2023-2024 θα έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής έως είκοσι τέσσερις (24) ομάδες. 

Όλες οι μάχες Νίκης και Φοίνικα 
Αλεξανδρούπολης στο πρωτάθλημα Βόλεϊ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ  ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΤΗΣ Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Στην 1η αγωνιστική που ορίστηκε για τις 29 Οκτωβρίου, 
η Νίκη θα ταξιδέψει στην Πρέβεζα, ενώ ο Φοίνικας θα 
φιλοξενήσει τον Ίκαρο Έδεσσας
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