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Νεότερα δεδομένα στην 
αρθροπλαστική του γόνατος

Μιλά στη ΓΝΩΜΗ ο Παναγιώτης Τουζόπουλος, Χειρουργός 
Ορθοπαιδικός, Διδάκτωρ Ιατρικής ΔΠΘ, Εξειδικευμένος Χειρουργός στην 

Ρομποτική Αρθροπλαστική
� 8,9

Πέμπτη ήττα σε έξι 
παιχνίδια για την 

Αλεξανδρούπολη FC

Έχασε και στην Καβάλα 
από τον Βύρωνα με 3-0

� 13

Ελένη Τοπαλούδη: 
Μετ' εμποδίων η 

σημερινή δίκη στον 
Άρειο Πάγο 

Γιατί δήλωσε αποχή η Αντει-
σαγγελέας ΑΠ  Βιργινία Σα-
κελλαροπούλου σχετικά με 

την υπόθεση

� 6

Το ενεργειακό ζήτημα και ο ρόλος 
του λιμένα στο επίκεντρο εκδήλωσης 

του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ Έβρου 

Καλεσμένος ομιλητής ο πρώην υπουργός Ενέργειας 
και κλιματικής αλλαγής Γιάννης Μανιάτης � 5

Σωτήρια παρέμβαση σκάφους Σωτήρια παρέμβαση σκάφους 
του Λιμενικού για ασθενή 55 του Λιμενικού για ασθενή 55 
ετών από Σαμοθράκη ετών από Σαμοθράκη 

Ερώτηση της Λαϊκής Συσπείρωσης 
για την ασφάλεια των σχολείων στο 

Δήμο Αλεξανδρούπολης

Μεγαλώνει η ανησυχία μετά το τραγικό γεγονός 
με το θάνατο του 11χρονου μαθητή στις Σέρρες. 

Ζητά να γίνουν(ή να ολοκληρωθούν αν έχουν 
ξεκινήσει) όλοι οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι στα 

σχολικά κτίρια

� 7

Στην Glafka τα δάνεια των καζίνο 
Κέρκυρας, Ρίου, Αλεξανδρούπολης  

� 16

�  6  6

� 7

«Εκρηκτικό» μείγμα 
εποχικών ιώσεων, 
γρίπης, γαστρεντερίτιδας 
και covid στον Έβρο

● Σημαντική αύξηση των ιώσεων κυρίως στα παιδιά

● «Στο κόκκινο» οι ελλείψεις αντιπυρετικών και αντιβιώσεων, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Φαρμα-
κευτικού Συλλόγου Αθάνασιο Μαλάκη

● Η έξαρση της γρίπης Α στα παιδιά , και η ευρεία διασπορά της, αδειάζει τις σχολικές τάξεις και οι 
γονείς κρατούν τα παιδιά στο σπίτι, αφού η μια ίωση διαδέχεται την άλλη 

● Τα δύο χρόνια πανδημίας και η χρήση μάσκας ατόνησαν το ανοσοποιητικό μας 
� 9

Εβρίτες έγραψαν ιστορία! Εβρίτες έγραψαν ιστορία! 
Αφιερωμένη στον Σαμαρά η 1η Αφιερωμένη στον Σαμαρά η 1η 
νίκη του Άθλου στην Ορεστιάδα   νίκη του Άθλου στην Ορεστιάδα   
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ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Ε. Λασκαράκης και ΣΙΑ Ε.Ε.
Εκδότης-Διευθυντής

Μάνος Λασκαράκης
Υπεύθυνος Ύλης

Γ. Πανταζίδης
Σύμβουλος Έκδοσης

Γιάννης Λασκαράκης
Υπεύθυνος Τυπογραφείου

Δ. Μπένδρελης

Υπεύθυνη Διαφημίσεων 

και Λογιστηρίου

Χρύσα Γρηγοριάδου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Πλησίον στρατοπέδου «Ιωάννου»
Τηλέφωνα

2551024222, 2551029888 
Fax

2551080606

Κωδικός 1793

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

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

Τακτικοί συνεργάτες: 

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

ΓΕΓΟΝΟΤΑ

1803
Το ολοκαύτωμα στο Κούγκι. Ο ιε-
ρομόναχος Σαμουήλ με πέντε Σου-
λιώτες, μπροστά στον κίνδυνο να 
συλληφθούν από τους Tούρκους, 
βάζει φωτιά στο βαρέλι με την πυ-
ρίτιδα και ανατινάσσονται.

1943
Οι Ναζί κατακτητές καταστρέφουν 
τα Καλάβρυτα κι εκτελούν και τους 
1.101 άνδρες κατοίκους.

1967
Μετά την αποτυχία του βασιλικού 
κινήματος για την ανατροπή του 
δικτατορικού καθεστώτος, ο βασι-
λιάς Κωνσταντίνος διαφεύγει με την 
οικογένειά του στη Ρώμη, όπου θα 
ζητήσει πολιτικό άσυλο.

1990
Ψηφίζεται από την κυβέρνηση Μη-
τσοτάκη ο λεγόμενος «τρομονό-
μος», που απαγορεύει τη δημοσί-
ευση προκηρύξεων τρομοκρατικών 
οργανώσεων.

2007
Σε φυλάκιση 14 μηνών με αναστο-
λή καταδικάζεται ο δικηγόρος Κώ-
στα Πλεύρης, για παράβαση του 
νόμου περί φυλετικών διακρίσε-
ων, που αφορά βιβλίο του με τίτ-
λο «Εβραίοι, όλη η αλήθεια». Δύο 
χρόνια αργότερα θα αθωωθεί από 
το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών.

2015
Ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιο-
σύνης, Δημήτρης Παπαγγελόπου-
λος, δηλώνει: «Καλώς ή κακώς, 
τρεις είναι οι Εθνάρχες στην Ελλά-
δα: Του κέντρου είναι ο Ελευθέριος 
Βενιζέλος, της Δεξιάς ο Κωνστα-
ντίνος Καραμανλής και τώρα ήρθε 
η ώρα της Αριστεράς να αποκτή-
σει τον Εθνάρχη της -εάν δεν τον 
απέκτησε ήδη- τον Αλέξη Τσίπρα. 
Το πόσο μεγάλος είναι το απέδειξε 
το τελευταίο διάστημα, κόντρα σε 
όλο το σύστημα».

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

1902
Παναγιώτης Κανελλόπουλος, έλλη-
νας πολιτικός, φιλόσοφος και ιστο-
ρικός. (Θαν. 11/9/1986)

ΘΑΝΑΤΟΙ

1932
Γεώργιος Ιακωβίδης, έλληνας ζω-
γράφος, από τους πιο χαρακτηρι-
στικούς εκπροσώπους της «Σχολής 
του Μονάχου». (Γεν. 11/1/1853)

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα

Δραματικές ώρες στο Ορμένιο 
από τον κίνδυνο πλημμυρών 

13
ΔΕΚ
2014

Δραματικές ώρες έζησε ο οικισμός του 
Ορμενίου, στο βορειότερο άκρο του Έβρου, 
αφού η ρήξη του αναχώματος κινητοποίησε 
όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφερει-
ακής ενότητας Έβρου και του δήμου Ορεστι-
άδας, ενώ έγινε και προληπτική εκκένωση 
των σπιτιών που βρίσκονται κοντά στο πο-
τάμι. Υπάλληλοι της πολιτικής προστασίας 
και της τεχνικής υπηρεσίας της περιφερει-
ακής ενότητας Έβρου διαμοιράστηκαν σε 
διάφορες περιοχές που παρουσιάστηκαν 
προβλήματα, με τη βαρύτητα να πέφτει στο 
Ορμένιο. Με τη συνδρομή μηχανημάτων και 
του δήμου Ορεστιάδας, έγινε πολύωρη προ-
σπάθεια για την ενίσχυση των αναχωμάτων, 
τόσο στο σημείο που έγινε η ρήξη, όσο και 
κοντά στον οικισμό, προκειμένου να απο-
φευχθούν τα χειρότερα. Ωστόσο, από νωρίς 
εκδόθηκε απόφαση του δημάρχου Ορεστι-
άδας Βασίλη Μαυρίδη για την εκκένωση 
σπιτιών. Στα Λάβαρα και πάλι δόθηκε μάχη 
για να κρατηθούν τα νερά έξω από τα σπίτια

Ο καιρός σήμερα

4
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Ανατολή - 07:31
Δύση - 16:48
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Πολλές εκπαιδευτικές δράσεις σε σχολεία του Έβρου πραγματοποίησε το προηγούμενο διά-
στημα το περιφερειακό τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Αλεξανδρούπολης. Η φω-
τογραφία από το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών στους μαθητές της Ε’ & ΣΤ’ 
τάξεως του 1ου Δημοτικού Σχολείου Φερών.

(Για το Κατάρ-gate) Δεν είμαι 
δικαστής. Είναι σε εξέλιξη μία 
διαδικασία. Βεβαίως τα νέα είναι 
πολύ ανησυχητικά. Βρισκόμαστε 
αντιμέτωποι με κάποια γεγονό-
τα, τα οποία με ανησυχούν ως 
πρώην πρόεδρο του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου.

Τ. ΜΠΟΡΕΛ
ΥΠΑΤΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΕ 

Είπαν

Μέσα στο τελευταίο δίμηνο πε-
ρισσότερα από 50 αρτοποιεία 
κατέβασαν ρολά, αυξάνοντας 
τον αριθμό των «λουκέτων» 
στα 260 εντός του 2022. Ο 
βασικός λόγος και για τις νέες 
αναστολές λειτουργίας των αρ-
τοποιείων είναι το λειτουργικό 
κόστος που έχει διπλασιαστεί, 
με βασικότερο συντελεστή το 
κόστος ενέργειας..

Μ. ΜΟΥΣΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 
ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
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Μικρογνωμικά

Όπως μας ενημερώνει 
ο Σύλλογος Γονέων & Φί-
λων Αυτιστικών Ατόμων 
Νομού Έβρου «Ο Άγιος 
Βασίλειος»  έχει τεθεί 
σε λειτουργία ο 5ψήφι-
ος τηλεφωνικός αριθμός 
19802, για τη δημιουργία 
του Σπιτιού του Αυτισμού 
στον οικισμό του Άβαντα. 

Με μια κλήση  στο 
19802 βάζετε το λιθαρά-
κι σας για έναν πολύ κα-
λό σκοπό. Η χρέωση είναι 
2,73 ανά κλήση, με ΦΠΑ.

Σημειώνεται πως και 
πάλι με τη βοήθεια του κόσμου, ο Σύλ-
λογος κατάφερε το 2012 να ιδρύσει το 
Κέντρο Ημέρας για ενήλικες  με διατα-
ραχές αυτιστικού τύπου "Ο Άγιος Βα-
σίλειος".  Το Κέντρο λειτούργησε έως 
τον Μάρτιο  του 2022 σε ιδιόκτητες 

εγκαταστάσεις στο Δωρικό  και πλέον 
λειτουργεί σε σύγχρονες εγκαταστάσεις 
στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης, στην 
οδό Ρήγα Φεραίου 3. 

Κ.Η.

Σε λειτουργία το 19802

Ανησυχία για σχέδια εταιρειών στον 
ορεινό όγκο Πετρωτών-Πενταλόφου 

Άνθρωπος, το πιο επικίνδυνο είδος
Εισαγγελική έρευνα διενεργούν οι αρ-

χές στον Βόλο μετά από καταγγελία που 
κατέθεσε φιλοζωική οργάνωση από την 
Αθήνα σχετικά με τα ζώα (δύο πόνυ και 
τρία κατσικάκια) που έχουν τοποθετηθεί 
από το Δήμο στη χριστουγεννιάτικη φάτ-
νη στον Άγιο Νικόλαο, εν είδη εορταστι-
κής διακόσμησης! Η καταγγελία εμπίπτει 
στο πλαίσιο νέας νομοθεσίας του 2021, 
σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η 
έκθεση ζώων σε θεάματα, καθώς και η 
παραμονή τους εκτός του χώρου στον 
οποίο εκτρέφονται και είναι σχεδιασμένος 
κατάλληλα. Άνθρωποι, τι άλλο θα σκε-
φτείτε για να βασανίζετε αθώα πλάσματα; 

Κ.Η.  

Aίτημα παράτασης επιδότησης 
πετρελαίου θέρμανσης,  πτώση 
τιμών στην αντλία

Αίτημα παράτασης της κρατικής επι-
δότησης του πετρελαίου θέρμανσης στην 
αντλία, ύψους 0,20 € προ ΦΠΑ ανά λίτρο 
έως και την 30η Απριλίου 2023, ζητάει 
με επιστολή της η Πανελλήνια Ομοσπον-
δία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων 
(ΠΟΠΕΚ) από τον Υπουργό Οικονομικών 
κ. Χρήστο Σταϊκούρα, τον Αναπληρω-
τή Υπουργό Οικονομικών κ. Θεόδωρο 
Σκυλακάκη, τον Υπουργό Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη και τον 
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. 
Κωνσταντίνο Σκρέκα.

Στο μεταξύ ακόμη και τιμές στα 0,979 
ευρώ/λίτρο καταγράφονται ήδη λόγω της 

Ανηχυχία προκαλούν στους κατοί-
κους του ορεινού όγκου Πετρωτών-
Πενταλόφου του δήμου Ορεστιάδας οι 
δύο “χάρτες” σχεδιασμών εγκατάστασης 
ανεμογεννητριών στην περιοχή τους, εκ 
των οποίων, μάλιστα, ο ένας “ανέβηκε” 
πριν από λίγες ημέρες σε δημόσια δια-
βούλευση. “Έχουμε ενημερωθεί για τα 
σχέδια αυτά και ανησυχούμε, διότι μία 
τέτοια εξέλιξη θα άλλαζε όλο το το-
πίο και το οικοσύστημα της περιοχής”, 
σχολίασε ο πρόεδρος 
του Περιπατητικού 
Συλλόγου Πενταλό-
φου “Δρυμός”, Δια-
μαντής Διαμαντόπου-
λος, απαντώντας σε 
σχετική ερώτηση της 
ΕΡΤ Ορεστιάδας, στο 
πλαίσιο της σημερινής 
(12/12) συνέντευξης 
τύπου για τα αποτελέ-
σματα του ευρωπαϊ-
κού έργου SYNERGIA. 
Στο θέμα παρενέβη και 
ο δήμαρχος Ορεστιά-

δας, Βασίλης Μαυρίδης, ο οποίος επιβε-
βαίωσε ότι πριν από λίγες ημέρες βγήκε 
σε διαβούλευση ο σχεδιασμός εταιρεί-
ας να εγκαταστήσει ανεμογεννήτριες 
στην περιοχή του ορεινού όγκου του 
δήμου Ορεστιάδας, σημειώνοντας ότι η 
συγκεκριμένη μελέτη δεν σχετίζεται με 
τις προηγούμενες (σ.σ. του περασμένου 
Αυγούστου), που αφορούσαν πεδινές 
εκτάσεις του δήμου. (ΕΡΤ Ορ.)

Γ.Π.

πτώσης των διεθνών τιμών αλλά και των 
αντίστοιχων των διυλιστηρίων. Ήδη, επω-
φελούμενοι πολλοί της συγκυρίας αλλά 
και του ότι οι πρώτες δόσεις πληρωμών 
για το επίδομα είναι για τις 21/12 έσπευ-
σαν σε αγορές ώστε να καταθέσουν και 
τα παραστατικά τους έως τις 9/12, για να 
πληρωθούν έγκαιρα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι πωλήσεις 
τον Νοέμβριο έκλεισαν κατά 60% υψη-
λότερα, σε σχέση με τον ίδιο περσινό μή-
να ενώ το δεύτερο δεκαπενθήμερο του 
Οκτωβρίου κατέγραψαν αύξηση 40%.

SANTA RUN 
Στα πλαίσια των κοινωνικών δράσε-

ων του Συλλόγου διοργανώνεται ο 2ος 
αγώνας πόλης SANTA RUN  φιλανθρω-
πικού χαρακτήρα, σε συνεργασία με το 
Δήμο Αλεξ/πολης,  στις 17/12/2022 και 
ώρα 18.30μ.μ.Προκειμένου να βοηθή-
σουμε τα Παιδικά Χωριά SOS καλούμε 
όλους και όλες που ενδιαφέρονται να 
συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια να 
συμμετέχουν.Απαραίτητη προϋπόθεση ο 
κάθε συμμετέχων να προσφέρει ένα από 
τα παρακάτω αγαθά που χρειάζονται  τα 
παιδικά χωριά SOS
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Συνεδριάζει σήμερα Τρίτη 13 Δεκεμβρίου, 
και ώρα 8 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβού-
λιο Ορεστιάδας Η συνεδρίαση θα πραγματο-
ποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβου-
λίου Ορεστιάδας ενώ στην ημερήσια διάταξη 
περιλαμβάνονται 8 θέματα για συζήτηση και 
λήψη απόφασης. Αναλυτικά τα θέματα ημε-
ρήσιας διάταξης  

1 Διατύπωση γνώμης για τις τιμές ζώνης, 
για κατοικίες, καταστήματα και οικόπεδα του 
Δήμου Ορεστιάδας Εισηγητής: ο Δήμαρχος  
Ορεστιάδας Βασίλειος Μαυρίδης  

2 Αποδοχή χρηματοδότησης και έγκριση 
9ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονο-
μικού έτους 2022 Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος 
Οικονομικών Υπηρεσιών Δημήτριος Πάλλας. 

 3 Έγκριση μεταφοράς ποσού από Θεομη-
νίες (ΣΑΝΑ 255) στο λογαριασμό Ταμειακής 
Διαχείρισης του Δήμου Ορεστιάδας Εισηγη-
τής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών 
Δημήτριος Πάλλας. 

 4 Κατανομή πιστώσεων για κάλυψη λει-
τουργικών δαπανών σχολείων Α/βάθμιας και 
Β/βάθμιας Εκπαίδευσης (Δ΄ δόση  2022) Ει-
σηγητής: Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτρο-
πής Παιδείας Χρήστος Ορμανλίδης.

 5  Λήψη απόφασης για απομάκρυνση 
κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στην 
Κοινότητα Κυπρίνου-Δήμου Ορεστιάδας Ει-
σηγητής: ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.  Δημήτρι-
ος Πάλλας. 

 6 Έγκριση για την επιβολή και τον καθορι-
σμό αντιτίμων εισόδου στον εκθεσιακό χώρο 
του πρώην Δημοτικού Σχολείου Καστανεών 
του Δήμου Ορεστιάδας με εκθέματα δωρε-
άς του Ιδρύματος Ευγενίδου Εισηγητής: ο 
Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλειος Μαυρίδης  

7 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 105/2021 
απόφασης Δ.Σ. που αφορά στον ορισμό 
εκπροσώπων του Δήμου στα πλαίσια της 
«Αναμόρφωσης του Θεσμού του Σχολικού 
Συμβουλίου» για τα Σχολικά Συμβούλια της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εισηγητής: Ο 
Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 
Ορεστιάδας Χρήστος Ορμανλίδης  

8 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 103/2022 

απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
που αφορά το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Δ.Ε.Υ.Α.Ο., λόγω παραίτησης Εισηγητής: ο 
Δήμαρχος  Ορεστιάδας Βασίλειος Μαυρίδης

Η συνεδρίαση του ΔΣ Διδυμοτείχου
Την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 

19:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου 
θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του 
Δήμου Διδυμοτείχου, για συζήτηση και λήψη 
απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
Ανακοινώσεις - προτάσεις - ερωτήσεις από 

τους Δημοτικούς Συμβούλους.
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. 8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δή-

μου Διδυμοτείχου οικ. έτους 2022.
Εισηγητής: κ. Τσιμπανλιώτης
2. Αποδοχή και κατανομή Δ' τακτικής δό-

σης από τους ΚΑΠ έτους 2022 για την κά-
λυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μο-
νάδων.

Εισηγητής: κ. Γατίδης
3. Επί αιτήσεως του πολιτιστικού συλλό-

γου Ρηγίου “Μέγα Ζαλούφι” για τη δωρεάν 
παραχώρηση μίας αίθουσας του πρώην Δη-
μοτικού Σχολείου Ρηγίου για τη στέγασή του 
και τη διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων 
και δράσεων.

Εισηγητής: κ. Γατίδης
4. Επί αιτήσεως της Τ.Ρ. για χορήγηση οι-

κονομικής ενίσχυσης.
Εισηγητής: κ. Τσιμπανλιώτης
5. Επί αιτήσεως της Τ.Μ. για χορήγηση οι-

κονομικής ενίσχυσης.
Εισηγητής: κ. Τσιμπανλιώτης
6. Επί αιτήσεως της Τ.Β. για χορήγηση οι-

κονομικής ενίσχυσης.
Εισηγητής: κ. Τσιμπανλιώτης
7. Επί αιτήσεως της Α.Δ. για χορήγηση οι-

κονομικής ενίσχυσης.
Εισηγητής: κ. Τσιμπανλιώτης
8. Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης Οικι-

σμού Διδυμοτείχου.
Εισηγήτρια: κ. Δοβρίδου

Συνεδριάζουν 
σήμερα τα Δημοτικά 
Συμβούλια 
Ορεστιάδας, 
Διδυμοτείχου 

Παρεμβάσεις αισθητικής ανα-
βάθμισης θα γίνουν στον χώρο 
πρασίνου του Ηρώου Μάκρης, 
στο πλαίσιο της σύμβασης που 
υπογράφηκε από τον δήμαρχο 
Αλεξανδρούπολης και τον ανά-
δοχο του έργου ανάπλασης, 
προϋπολογισμού 15.000 ευρώ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Συνεδριάζουν αύριο και τα δημο-
τικά συμβούλια Ορεστιάδας και 
Διδυμοτείχου, με οκτώ θέματα 
το καθένα. Στη συνεδρίαση του 
δημοτικού συμβουλίου Ορεστιά-
δας, που είναι προγραμματισμένη 
στις 8 το βράδυ, θα συζητηθούν, 
μεταξύ άλλων, οι τιμές ζώνης για 
κατοικίες, καταστήματα και οικό-
πεδα και ο καθορισμός αντίτιμου 
εισόδου στον εκθεσιακό χώρο 
που έχει δημιουργηθεί στο δημο-
τικό σχολείο Καστανεών,

Ξεκίνησαν οι φωταγωγήσεις 
χριστουγεννιάτικου δέντρου 
των τοπικών κοινοτήτων του 
Δήμου Διδυμοτείχου σε χω-
ριά του Δήμου και θα διαρκέ-
σουν εώς και το Σάββατο 17 
Δεκεμβρίου. Η φωταγώγηση 
του χριστουγεννιάτικου δέ-
ντρου στην πόλη του Διδυ-
μοτείχου θα πραγματοποιηθεί 
την Παρασκευή 16 Δεκεμβρί-
ου και ώρα 17:00 στον αύ-
λειο χώρο του Δημαρχιακού 
Μεγάρου ενώ την ίδια μέρα 
ανοίγει τις πύλες της η “Αυλή 
του Άη Βασίλη”.     

σύντομεςειδήσεις
στον Έβρο

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 

1

2

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποι-
ήθηκε η ενημερωτική ημερίδα που 
διοργάνωσε το Κέντρο Κοινότητας 
του Δήμου Σαμοθράκης στα Δημο-
τικά Σχολείο Καμαριώτισσας και Λα-
κώμματος στις 23,24 Νοεμβρίου και 
1 Δεκεμβρίου αντίστοιχα.Το θέμα 
την δράσης ήταν η «Κακοποίηση παι-
διών». Ομιλητές της ημερίδας ήταν τα 
Στελέχη του Κέντρου Κοινότητας και 
η ημερίδα απευθυνόταν στους μαθη-
τές και τους εκπαιδευτικούς.

ΜΕ 8 ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΑΣΤΟΣ 
ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ            

Δείτε τι θα απασχολήσει τα μέλη τους 

Μετά από δυο χρόνια αποχής λόγω 
της πανδημίας του κορωνοϊού η Ιε-
ρά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως 
θα διενεργήσει και πάλι τον Έρανο 
της Αγάπης από 13 έως 20 Δεκεμ-
βρίου 2022 προκειμένου να συνε-
χίσει να ανταποκρίνεται σε ανάγκες 
συμπολιτών μας οι οποίες κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας και της κρί-
σης πλήθυναν σε μεγάλο βαθμό. Η 
Ιερά Μητρόπολη απευθύνεται σε 
Εταιρείες, σε Εμπόρους, σε Συλλό-
γους, σε Σωματεία, σε όλους ανε-
ξαιρέτως τους συνανθρώπους μας 
που εμπιστεύονται την τοπική μας 
Εκκλησία, ώστε να βοηθήσουν στον 
Έρανο της Αγάπης. 
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Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα 
συζήτηση πραγματοποιήθηκε πριν 
μερικές μέρες στην πόλη της Αλε-
ξανδρούπολης με καλεσμένο ομι-
λητή της Νομαρχιακής Επιτροπής 
ΠΑΣΟΚ-Κίνημα αλλαγής Έβρου 
τον πρώην υπουργό Ενέργειας 
και κλιματικής αλλαγής Γιάννη 
Μανιάτη. Θέμα που απασχόλησε 
την εκδήλωση το ενεργειακό ζή-
τημα αλλά και το πώς μπορεί να 
διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο 

το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης 
σε αυτή την πολυεπίπεδη κρίση 
που βιώνουμε.

Ο κ.Μανιάτης ανέλυσε μια 
σειρά πραγμάτων που είχαν γί-
νει επι κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και 
αφορούσαν τον λιμάνι της Αλε-

ξανδρούπολης, πως μπορεί να 
μετατραπεί σε έναν σύγχρονο 
ενεργειακό κόμβο αλλά και πως 
αυτά θα έχουν ανταποδοτικά 
οφέλη για το σύνολο του νομού. 
Ξεκινώντας, μίλησε για το αυξα-
νόμενο κόστος ενέργειας στην 
Ευρώπη συγκριτικά με ΗΠΑ και 
Ασία. Τόνισε το τεράστιο λάθος 
της Ευρώπης για μείωση εξωτι-
κής εγχώριας παραγωγής φυσι-
κού αερίου το οποίο είχε ως απο-

τέλεσμα της εξάρτηση της από 
εξωτερικούς παράγοντες και την 
εκτόξευση του κόστους παραγω-
γής σε σημερινές συνθήκες. Ακό-
μη, παρουσίασε τους αγωγούς 
που διέρχονται από την Ελλάδα 
με κατεύθυνση προς την Ευρώπη. 

Ένας εξ αυτών, ο ΤΑΡ, που διέρχε-
ται από την περιοχή μας και είναι 
πολύ σημαντικός και αναβαθμίζει 
την περιοχή μας.

 Επιπλέον, οι προβλήτες για το 
LNG θα έχουν θετικό πρόστιμο 
μόνο αν υπάρξουν ανταποδοτι-
κά οφέλη, αλλιώς οι θάλασσες 
μας απλά μετατρέπονται ως ένα 
σταθμό μεταφόρτωσης. Υποστή-
ριξε επίσης ότι είναι πολύ θετικό 
γεγονός, η επανέναρξη των συζη-
τήσεων για τον Μπουργκάζ-Αλε-
ξανδρούπολη και θα είναι προς 
όφελος όλων των ευρωπαίων 
πολιτών. Ανέδειξε την ανάγκη για 
μείωση τους κόστους ενέργειες 
με συγκεκριμένες προτάσεις. Την 
περίοδο 2010-2014 η χώρα μας 
είχε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό 
από ότι ο γενικός ρεθυμνο σε πα-
γκόσμιο επίπεδο ηλεκτρικής πα-
ραγωγής από φωτοβολταϊκά. 

Ενώ στην αρχή του έργου αυ-
τού, η Ελλάδα έδινε άδειες σε μι-
κροεπενδυτές τα τελευταία χρό-
νια έχει μετατραπεί σε χώρο που 
αισχροκερδούν και μονοπωλούν 
μόνο μεγαλοεπενδυτές και οι πά-
ροχοι χωρίς αυτό να έχει αποτέλε-
σμα στην μικρομεσαία οικονομία. 
Στη συνέχεια, έδειξε με συγκεκρι-
μένους χάρτες με ποια σημεία της 
χώρας έχει αποδειχθεί ότι υπάρ-
χουν υδρογονάνθρακες και τις 
δυνατότητες τους. 

Τέλος, αναφέρθηκε στο πρό-
γραμμα «Εξοικονομώ» και ότι η 
κατεύθυνση που δίνει η κυβέρνη-
ση είναι λάθος. Επιδοτούν ψυγεία 
που η κατανάλωση τους είναι μι-
κρότερη από ότι ο θερμοσίφωνας 
αντί να επιδοτούν ηλιακούς που 
είναι και ελληνικής παραγωγής. 
Κλείνοντας ο κ.Μανιάτης έδωσε 
τον λόγο στον κόσμο και απά-
ντησε σε ερωτήσεις του κοινού.

Μεταξύ άλλων, την ανάγκη για 
την σύνταξη ενός σχεδίου  για 
την ολιστική αξιοποίηση  γεω-
στρατηγικής σημασίας της Αλε-
ξανδρούπολης και του λιμανιού 
της, επισήμανε ο Γιάννης Μανιά-
της, συμφωνώντας με την πα-
ρέμβαση του Γιάννη Λασκαράκη 
ο οποίος αναφέρθηκε στις μεγά-
λες προοπτικές που ανοίγονται 
για την Αλεξανδρούπολη και στη 
συμμετοχή του οργανωμένου ΠΑ-
ΣΟΚ  στη διαμόρφωση των προ-
τάσεων για το Γενικό Πολεοδομι-
κό Σχέδιο της πόλης.

Το ενεργειακό ζήτημα και ο ρόλος 
του λιμένα στο επίκεντρο εκδήλωσης 
του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ Έβρου 

ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ 
Ο ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΜΑΝΙΑΤΗΣ   

«Θετικό γεγονός, η επανέναρξη των 
συζητήσεων για τον Μπουργκάζ-
Αλεξανδρούπολη, οι προβλήτες για το LNG 
θα έχουν θετικό πρόστιμο μόνο αν υπάρξουν 
ανταποδοτικά οφέλη, αλλιώς οι θάλασσες 
μας απλά μετατρέπονται ως ένα σταθμό 
μεταφόρτωσης» σημείωσε μεταξύ άλλων

Ο κ. Μανιάτης ανάμεσα στους κ. Μπακαλάκη και Αρχοντάκη 

Ο πρώην υπουργός Ενέργειας και 
κλιματικής αλλαγής Γιάννης Μανιάτης

Ο κόσμος παρακολούθησε με ενδιαφέρον τη συζήτηση

Μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής Εβρου και της οργάνωσης 
Αλεξανδρούπολης του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ με τον κ. Μανιάτη

Το 6ο Πειραματικό Γυμνάσιο 
Αλεξανδρούπολης σε συνεργα-

σία με το ΕΠ.Ε.Σ., το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 
(Α.Μ.Θ.), την Ελληνική Μαθη-

ματική Εταιρεία (παράρτημα ν. 
Έβρου ) και τον Σύνδεσμο Φιλο-
λόγων ν. Έβρου διοργανώνει επι-
μορφωτική συνάντηση με θέμα :

«Η διδασκαλία των Μαθημα-
τικών, της Νεοελληνικής Γλώσ-
σας και Γραμματείας στο Γυμνά-
σιο : στοχεύσεις, προκλήσεις, 
προβληματισμοί, με αφετηρία 

τα Νέα Προγράμματα Σπουδών»
Η συνάντηση θα πραγματο-

ποιηθεί την Τρίτη 13 Δεκεμβρί-
ου, ώρες 17:30 – 19:00, στην 
Αίθουσα Εκδηλώσεων του 6ου 
Πειραματικού Γυμνασίου.

Σκοπός της συνάντησης είναι 
η ενημέρωση των εκπαιδευτικών 
για θέματα που αφορούν σύγ-

χρονους προσανατολισμούς στη 
μάθηση και τη διδασκαλία των 
Μαθηματικών και της Γλώσσας 
στο Γυμνάσιο, με αφορμή τα νέα 
Προγράμματα Σπουδών που θα 
εφαρμοστούν   το επόμενο σχο-
λικό έτος, 2023-24.

Ομιλητές – Εισηγητές της επι-
μορφωτικής συνάντησης:

1.      Ζωγραφάκη Μαρία, Συ-
ντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 
(ΠΕ02)

2.      Ανταμπούφης Νικόλα-
ος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού 
Έργου (ΠΕ03)

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρα-
κολούθησης.

Αλεξανδρούπολη: Επιμορφωτική συνάντηση 
εκπαιδευτικών Γυμνασίου

Ενημέρωση για θέματα που αφορούν 
σύγχρονους προσανατολισμούς στη μάθηση 
και τη διδασκαλία των Μαθηματικών και της 
Γλώσσας στο Γυμνάσιο
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Μετ΄εμποδίων η δίκη στον 
Αρειο Πάγο για τη δολοφο-
νία και τον βιασμό της Ελένη 
Τοπαλούδη. Αποχή δήλωσε η 
Αντεισαγγελέας ΑΠ Βιργινία 
Σακελλαροπούλου, η οποία 
είχε οριστεί εισαγγελέας στο 
ΣΤ Ποινικό Τμήμα του Αρεί-
ου Πάγου, όπου πρόκειται να 
συζητηθούν οι αναιρέσεις, που 
έχουν ασκήσει ο 26χρονος Ρο-
δίτης και ο 24χρονος συγκα-
τηγορούμενος του αλβανικής 
καταγωγής, οι οποίοι καταδι-
κάστηκαν τελεσίδικα σε ισόβια 
και 15 έτη κάθειρξη ο καθένας 
από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο 
Αθηνών για τη δολοφονία και 
τον βιασμό της 21χρονης φοι-
τήτριας στη Ρόδο.

Σύμφωνα με αποκλειστικές 
πληροφορίες, η Αντεισαγγελέ-
ας ΑΠ κ. Σακελλαροπούλου, 
επικαλείται λόγους αμερολη-
ψίας, επειδή την περίοδο, που 
διερευνάτο από τη Δικαιοσύ-
νη η υπόθεση της δολοφονί-
ας της Ελένης Τοπαλούδη, η 
ίδια επόπτευε ως Εισαγγελέας 
Εφετών τη Δίωξη Ηλεκτρονι-
κού Εγκλήματος.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, 
να αναπτύξει κοινωνικές σχέ-
σεις με τους γονείς της Ελένης 

Τοπαλούδη, Γιάννη και Κούλα, 
που την επισκέπτονταν συχνά 
στο γραφείο της.

Το αρμόδιο συμβούλιο του 
Αρείου Πάγο έκανε δεκτή την 
αίτηση αποχής της κ. Σακελ-
λαροπούλου, η οποία δεν θα 
ανέβει στην έδρα στη συγκε-
κριμένη υπόθεση, αλλά θα 
αντικατασταθεί από άλλον 
ανώτατο εισαγγελικό λει-
τουργό.

Υπενθυμίζεται ότι, στους 
δύο κατηγορούμενους δεν έχει 
αναγνωριστεί κανένα ελαφρυ-
ντικό από το Μικτό Ορκωτό 
Εφετείο, που έκρινε ενόχους, 
για τα κακουργήματα της αν-
θρωποκτονίας από πρόθεση 
και του ομαδικού βιασμού σε 
βάρος της φοιτήτριας.

Τι ισχυρίζεται ο 26χρονος 
Ροδίτης

Μάλιστα ο 26χρονος Ρο-
δίτης έχει αιτηθεί στον Άρειο 
Πάγο να του επιτραπεί η αυ-
τοπρόσωπη παρουσία στη δι-
αδικασία.

Στην αίτηση αναιρέσεως, 
που άσκησε ο Ροδίτης αρνείται 
την τέλεση των αδικημάτων 
για τα οποία έχει κριθεί ένο-
χος και διατείνεται, πέραν των 

νομικών λόγων, που προβάλλει 
και επί της ουσίας, πως είναι 
ένας αριστερόχειρας, που του 
επιβλήθηκε η ποινή των ισοβί-
ων για μία ανθρωποκτονία που 
έγινε από δεξιόχειρα, επιπλέ-
ον του επιβλήθηκε η ανώτατη 
ποινή των 15 ετών για ένα βι-
ασμό ενώ δεν είχε στύση!

Ισχυρίζεται επιπλέον ότι ο 
συγκατηγορούμενός του με-
τέφερε μόνος την κοπέλα, 
πράγμα που όπως διατείνε-
ται εξέθεσε τόσο στο πρωτό-
δικο δικαστήριο όσο και στο 
εφετείο.

Περιορίζει την συμμετοχή 
του στο έγκλημα, υποστηρί-
ζοντας ότι κατάφερε στο θύ-
μα ένα «δυνατό κροσέ» ενώ 

διατείνεται ότι το χτύπημα με 
το σίδερο έγινε από δεξιόχει-
ρα ομοίως και τα τραύματα με 
το μαχαίρι.

Υποστηρίζει ακόμη ότι μόνο 
στα παπούτσια του συγκατηγο-
ρούμενου του βρέθηκαν με αί-
ματα πεταμένα στα βράχια και 
ισχυρίζεται ότι αυτό μαρτυρά 
ότι μόνον εκείνος μετέφερε το 
άψυχο σώμα της.

Επιπλέον, αναφέρθηκε σε 
προκαταρκτική εξέταση που 
παραγγέλθηκε από έδρας στο 
πρωτόδικο δικαστήριο ισχυρι-
ζόμενος ότι εσφαλμένα είχε 
κινηθεί διαδικασία εις βάρος 
ιατρού και του πατρός του για 
συνταγογραφήσεις ψυχοφαρ-
μάκων που ελάμβανε οι οποίες 

ήταν προγενέστερες και ηλε-
κτρονικές και πως η δικογρα-
φία αυτή έχει αρχειοθετηθεί.

Υποστηρίζει ακόμη ότι από 
τα 4 κινητά του τηλέφωνα και 
τους δύο του υπολογιστές δεν 
υφίσταται κανένα εύρημα, ενώ 
διατείνεται ότι από τον φόβο 
του νόμιζε ότι ήταν το επόμε-
νο θύμα…

Σε ό,τι αφορά στους νομι-
κούς λόγους που προβάλλει 
στην 52σέλιδη αίτηση αναιρέ-
σεως, που άσκησε δια του συ-
νηγόρου του κ. Χάρη Αμπράζη, 
διατείνεται ότι υπήρξε κακή 
σύνθεση του δικαστηρίου, ότι 
υπήρξε παράβαση του άρθρου 
396 ΚΠΔ διότι δεν του ζητή-
θηκε εάν ήθελε να ασκήσει το 

δικαίωμα να εξαιρέσει ενόρ-
κους, ότι υπήρξε παραβίαση 
του δικαιώματος απολογί-
ας, έλλειψη ακρόασης και ότι 
υπήρξε παραβίαση της δημο-
σιότητας, έλλειψη ακρόασης, 
υπεράσπισης κατηγορουμέ-
νου. Επιπλέον διατείνεται ότι 
υφίσταται έλλειψη ειδικής και 
εμπεριστατωμένης αιτιολογίας 
στην απόφαση.

Προσβάλλει την καταδικα-
στική απόφαση και για απόλυ-
τη ακυρότητα της διαδικασίας 
για παραβίαση της αρχής της 
δίκαιης δίκης που επέρχεται 
λόγω της προσβολής του τεκ-
μηρίου αθωότητας του κατη-
γορουμένου σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1 και 2 του άρ-
θρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α.

Αυτό όπως ισχυρίζεται 
επήλθε διότι το δευτεροβάθμιο 
δικαστήριο δέχθηκε να ανα-
γνωσθούν μεταξύ των άλλων 
εγγράφων και δημοσιεύματα 
που αφορούν στους κατηγο-
ρουμένους και υποστηρίζει ότι 
κατατέθηκαν τα δημοσιεύμα-
τα με αποτέλεσμα να επηρε-
άσουν την κοινή γνώμη, τους 
δικαστές και τους ενόρκους 
που δίκαζαν!

Επιπλέον ισχυρίζεται ότι κα-
κώς δεν του αναγνωρίστηκαν 
ελαφρυντικά και προβάλλει 
τους λόγους που επικαλείται 
προς τούτο, ενώ ισχυρίζεται 
ότι δεν έχει διαχωριστεί στην 
απόφαση ο ρόλος του καθενός 
εκ των κατηγορουμένων στην 
διάπραξη του εγκλήματος και 
δεν περιγράφεται σχετικώς.
Μ. Μπενέα – ieidiseis.gr

Ελένη Τοπαλούδη: Μετ' εμποδίων 
η σημερινή δίκη στον Άρειο Πάγο 

ΓΙΑΤΙ ΔΗΛΩΣΕ ΑΠΟΧΗ Η 
ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ    

Τι ισχυρίζεται ο 26χρονος Ροδίτης

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
                  -------
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΔ5210/12-12-2022

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ανακοινώνει και Προσκαλεί

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ 1649/45/15-01-2014 (ΦΕΚ 
45/Β΄) τους  πολίτες (κοινό, ενδιαφερόμενο κοινό) και φορείς εκπρο-
σώπησής τους (οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, Δημοτική Επιτροπή Διαβού-
λευσης, Ποιότητας Ζωής, Συμβούλιο Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας), 
να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις (σύμφωνα με 
το έντυπο υπό στοιχεία Δ11, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α 
της προαναφερόμενης ΚΥΑ) στα πλαίσια των γνωμοδοτήσεων και της 
έναρξης δημόσιας διαβούλευσης, επί του περιεχομένου της Μ.Π.Ε. για 
την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία της υφιστάμενης 
μονάδας παραγωγής ασφαλτομίγματος στο Δωρικό Αλεξανδρούπολης.

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΚΜΩΝ Α.Τ.Ε.
Ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας για την κατάθεση γραπτών 

απόψεων των πολιτών και των φορέων εκπροσώπησής τους ορίζεται η 
12-12-2022 και η ημερομηνία λήξης αυτής η 12-01-2023.

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΙ-
ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟ-
ΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Η παρούσα Μελέτη είναι αναρτημένη στο ΗΠΜ, (https://eprm.ypen.
gr) με Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ 2108596921).

Η υπηρεσία, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
για παροχή πληροφοριών και στοιχείων είναι το τμήμα Περιβάλλοντος & 
Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου. Τηλ. 25513 - 55817.

Η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνει τον φορέα υλοποίησης. 

Κομοτηνή 12-12-2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Την αυταπάρνηση των στε-
λεχών του Λιμενικού Σώματος 
εξήρε με ανάρτησή του στο 
Facebook, ο δήμαρχος Σαμο-

θράκης Νίκος Γαλατούμος. Ο 
κος Γαλατούμος συνεχάρη το 
προσωπικό του Λιμενικού Σώ-
ματος, για τη μεταφορά ασθε-

νούς από το νησί στην Αλεξαν-
δρούπολη εν μέσω κακοκαιρίας.

Όπως αναφέρει το reportal.
gr, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν 
τις τελευταίες ημέρες κάνουν τη 
μετάβαση από και προς το νη-
σί ιδιαίτερα δύσκολη, παρ’ όλα 
αυτά τα στελέχη του Λιμενικού 
ανέλαβαν το ρίσκο και μετέφε-
ραν στην Αλεξανδρούπολη έναν 
55χρονο άνδρα από τη Σαμο-
θράκη, που έχρηζε ιατρικής πε-

ρίθαλψης.

Ο κος Γαλατούμος 
έγραψε συγκεκριμένα:

“Με απόλυτη επιτυχία πραγ-
ματοποιήθηκε πριν λίγο (εν. το 
αργά το βράδι της Κυριακής) από 
το ΠΛΣ 1070 σκάφος του Λι-
μενικού Σαμοθράκης μεταφορά 
ασθενή ηλικίας (55 ετών), με σο-
βαρό θέμα υγείας από το λιμάνι 
της Καμαριωτισας στην Αλεξαν-
δρούπολη ! Οφείλω να ευχαρι-
στήσω το ΚΥ Σαμοθράκης τον 
διευθυντή και το προσωπικό για 
την αντιμετώπιση του σοβαρού 
περιστατικού!!

Τα συγχαρητήρια ομως ανή-
κουν κυρίως στον καπετάνιο και 
στο πλήρωμα του σκάφους που 
κάτω από αυτές τις αντίξοες συν-
θήκες ,πηραν την απόφαση και 
πραγματοποίησαν την πολύ δύ-
σκολη διακομιδή βάζοντας πάνω 
απ’ολα το καθήκον ,με κίνδυνο 
τη ζωή τους! Πολλά μπράβο και 
τους ευχαριστώ προσωπικά ,είναι 
οι φυλακες άγγελοι μας να τους 
δίνει θεος υγεία και κουράγιο να 
μας προστατεύουν!!“

Σωτήρια παρέμβαση σκάφους του Λιμενικού 
για ασθενή 55 ετών από Σαμοθράκη

Ο Δήμαρχος κ. Γαλατούμος συνεχάρη το 
προσωπικό του Λιμενικού Σώματος, για τη 
μεταφορά ασθενούς από το νησί εν μέσω 
κακοκαιρίας και κακών καιρικών συνθηκών
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Μεγαλώνει η ανησυχία με-
τά το τραγικό γεγονός με το 
θάνατο του 11χρονου μαθη-
τή στις Σέρρες. Η Λαϊκή Συ-
σπείρωση Δήμου Αλεξανδρού-
πολης, με αφορμή το τραγικό 
περιστατικό του θανάτου του 
11χρονου μαθητή στις Σέρρες 
αναδεικνύονται οι τεράστιες 
ευθύνες των κυβερνήσεων και 
της Τοπικής Διοίκησης για την 
πολιτική υποχρηματοδότησης 
και την απουσία κανόνων προ-
στασίας και ασφάλειας για τη 
λειτουργία των σχολείων. Όσο 
κι αν προσπαθούν κυβέρνη-
ση και τοπικές αρχές να απο-
ποιηθούν αυτών των ευθυνών 
τους, ο λαός δεν πρόκειται να 

ξεγελαστεί. 
Αυτή η πολιτική έχει οδηγή-

σει τα σχολικά κτίρια να καταρ-
ρέουν λόγω της ανύπαρκτης 
συντήρησης, με διευρυμένα 
προβλήματα σε σχολικές αί-
θουσες, υπόγεια που πλημμυ-
ρίζουν, αυλές ακατάλληλες, 
απαρχαιωμένο διδακτικό εξο-
πλισμό, προβληματικά συστή-
ματα θέρμανσης.

Συγκεκριμένα στο Δήμο 
υπάρχουν σχολικά κτίρια, όπως 
το 1ο ΕΠΑΛ, που είναι πολύ 
παλιά και με συχνά προβλήμα-
τα, όπως και τα νέα κτίρια των 
οποίων δεν έχει ολοκληρωθεί 
η παράδοσή τους και υπάρχουν 
παράπονα για κακοτεχνίες.

Με βάση τα παραπάνω 
ερωτάται ο κύριος Δήμαρχος 
τι προτίθεται να κάνει για:

– Να γίνουν(ή να ολοκλη-
ρωθούν αν έχουν ξεκινήσει) 
όλοι οι απαραίτητοι τεχνικοί 
έλεγχοι στα σχολικά κτίρια 
(στατικότητα, αντισεισμική θω-
ράκιση, ηλεκτρολογικές εγκα-

ταστάσεις, συστήματα θέρμαν-
σης, κλπ);

– Να διεκδικήσει από την 
κυβέρνηση όλους τους απαραί-
τητους πόρους από τον κρα-
τικό προϋπολογισμό για τη 
χρηματοδότηση των άμεσων 
αναγκαίων παρεμβάσεων σε 
όλα τα σχολικά κτίρια;

– Να διεκδικήσει προσλή-
ψεις μόνιμου εργατικού και 
επιστημονικού προσωπικού 
που θα στελεχώσει την Τεχνι-
κή Υπηρεσία του Δήμου για τον 
περιοδικό και τακτικό έλεγχο 
των σχολικών κτιρίων;

– Να προχωρήσει στο χώρο 
του πρώην στρατοπέδου ΠΑΡ-

ΜΕΝΙΩΝ η ανέγερση όλων 
των αναγκαίων νέων σχολι-
κών κτιρίων;

Αλεξανδρούπολη 11/12/22
Για τη Λαϊκή Συσπείρωση
Δευτεραίος Σάββας
Δραμανίδου Νίκη
Βλισίδης Γεράσιμος
Βαρσαμάκης Χρήστος

Ερώτηση της Λαϊκής Συσπείρωσης 
για την ασφάλεια των σχολείων 
στο Δήμο Αλεξανδρούπολης

ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ Η ΑΝΗΣΥΧΙΑ 
ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΡΑΓΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ 
ΜΕ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ 
11ΧΡΟΝΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΙΣ 
ΣΕΡΡΕΣ  

Ζητά να γίνουν(ή να ολοκληρωθούν αν 
έχουν ξεκινήσει) όλοι οι απαραίτητοι 
τεχνικοί έλεγχοι στα σχολικά κτίρια

Το πρώτο καίριο βήμα προς 
την ένταξη σε διαδικασία εξυ-
γίανσης, του άρθρου 106 του 
πτωχευτικού κώδικα, των καζί-
νο Κέρκυρας, Ρίου και Αλεξαν-
δρούπολης ολοκληρώθηκε. Το 
ελληνικών συμφερόντων βρετα-
νικό επενδυτικό κεφάλαιο Glafka 
Capital συμφώνησε με την εται-
ρεία διαχείρισης κόκκινων δανεί-
ων Intrum Hellas να εξαγορά-
σει, με σημαντικό discount, τα 
τραπεζικά δάνεια των εταιρει-
ών διαχείρισής τους. Πρόκειται 
για εταιρείες συμφερόντων του 
ομίλου Πηλαδάκη, οι τραπεζικές 
υποχρεώσεις των οποίων είναι 
ονομαστικής αξίας της τάξης των 
130 εκατ. ευρώ.

Πληροφορίες της αγοράς θέ-
λουν το τίμημα να κινείται σε 
οριακά διψήφια ποσοστά της 
ονομαστικής αξίας. Από τα τρία 
καζίνο, αυτό του Ρίου είναι κλει-
στό περισσότερo από έξι μήνες 
και οι περίπου 240 εργαζόμενοί 
του παραμένουν απλήρωτοι. Πα-
ράλληλα, τα τρία καζίνο φέρο-
νται να έχουν πρόσθετες οφειλές 

ύψους 40 εκατομμυρίων προς 
τα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ η 
οικονομική τους κατάσταση έχει 
εγείρει και θέμα ανάκλησης των 
αδειών λειτουργίας τους από 
την Επιτροπή Ελέγχου και Επο-
πτείας Παιγνίων. Επιπλέον, 20 
εκατομμύρια απαιτήσεις έχουν 
προμηθευτές, άλλοι πιστωτές και 
εργαζόμενοι. Οι οφειλές προς 
τα ασφαλιστικά ταμεία και το 
Δημόσιο αναφέρεται και ως ο 
λόγος που προηγούμενες προ-
σπάθειες ένταξής τους σε καθε-
στώς εξυγίανσης του πτωχευτι-
κού πλαισίου απορρίφθηκαν από 
τα αρμόδια δικαστήρια κατόπιν 
παρεμβάσεων των ασφαλιστι-
κών οργανισμών και Δημοσί-
ου. Το ελληνικών συμφερόντων 
fund αγόρασε τα δάνειά τους 
από την Intrum και δρομολο-
γεί συμφωνία αναδιάρθρωσης. 
Ωστόσο, στην παρούσα φάση η 
Glafka Capital φαίνεται να έχει 
έρθει σε επαφή τόσο με την Επι-
τροπή Παιγνίων όσο και με τις 
αρμόδιες υπηρεσίες του υπουρ-
γείου Εργασίας και των Ταμεί-

ων, προκειμένου να διασφαλίσει 
αφενός τη διατήρηση εν ενερ-
γεία των αδειών και αφετέρου 
να παράσχει διαβεβαιώσεις εξό-
φλησης, του μεγαλύτερου του-
λάχιστον μέρους, των οφειλών 
προς το Δημόσιο στο πλαίσιο 
μακροπρόθεσμης ρύθμισης. Το 
αποτέλεσμα των σχετικών δια-
βουλεύσεων δεν μπορεί σε κα-
μία περίπτωση να προδικαστεί, 
ωστόσο κύκλοι των επενδυτών 
διατυπώνουν συγκρατημένη αι-
σιοδοξία πως το σχέδιο αναδιάρ-
θρωσης μπορεί να «περπατήσει».

Στο επίκεντρο του επιχειρη-
ματικού σχεδίου της Glafka εί-
ναι η λειτουργία του καζίνο της 
Κέρκυρας, το οποίο βρίσκεται 
σε προορισμό υψηλής επισκε-
ψιμότητας ξένων ταξιδιωτών. 
Αντίστοιχα, το καζίνο του Ρίου, 
πέραν των υποδομών φιλοξε-
νίας που μπορεί να αναπτύξει, 
εκτιμάται ότι μπορεί να έχει ση-
μαντικό αποτύπωμα στην αγορά 
της νότιας και νοτιοδυτικής Ελ-
λάδας. Οσον αφορά το καζίνο 
της Αλεξανδρούπολης εκτιμάται 
πως αυτό μπορεί να απευθυνθεί 

στην ευρύτερη βαλκανική αγορά, 
αλλά και να επωφεληθεί από τη 
ραγδαία ανάπτυξη των διαμε-
τακομιστικών δραστηριοτήτων 
που λαμβάνουν χώρα αυτή την 
περίοδο γύρω από το λιμάνι και 
την υπό δημοπράτηση σύγχρο-
νη σιδηροδρομική απευθείας δι-
ασύνδεση με το σιδηροδρομι-
κό δίκτυο της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης.

Η Glafka Capital είναι μια 
επενδυτική εταιρεία που ιδρύ-
θηκε το 2018 με έδρα το Ηνω-
μένο Βασίλειο και δίκτυο γρα-

φείων σε όλη την Ευρώπη, η 
οποία παρέχει ένα ευρύ φάσμα 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών 
και στρατηγικών συμβουλών σε 
ένα εστιασμένο χαρτοφυλάκιο 
εγχώριων και πολυεθνικών πε-
λατών του ιδιωτικού αλλά και 
του δημόσιου τομέα. Επικεφα-
λής της ομάδας management 
της Glafka είναι οι Πέτρος Μυ-
λωνάς, Χριστόφορος Παπανι-
κολάου, Αγγελος Κοταρίδης και 
Πέτρος Αναστασάκης.
kathimerini.gr

Στην Glafka τα δάνεια των καζίνο Κέρκυρας, 
Ρίου, Αλεξανδρούπολης
Το πρώτο καίριο βήμα προς την ένταξη σε 
διαδικασία εξυγίανσης, του άρθρου 106 
του πτωχευτικού κώδικα 
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Της Κικής Ηπειρώτου
Η οστεοαρθρίτιδα του γόνατος είναι μια εκ-

φυλιστική ασθένεια των αρθρώσεων από την 
οποία υποφέρουν εκατομμύρια άνθρωποι πα-
γκοσμίως και βρίσκεται μεταξύ των πιο συχνών 
χρόνιων νόσων. 

Η ρομποτική αρθροπλαστική αποτελεί μια νέα 
τεχνική που χρησιμοποιεί την σύγχρονη ρομποτική 
τεχνολογία αιχμής, για να εκτελεστεί με μέγιστη 
ακρίβεια, αξιοπιστία και ασφάλεια η επέμβαση. 

Ο Παναγιώτης Τουζόπουλος, Χειρουργός Ορ-
θοπαιδικός, Διδάκτωρ Ιατρικής ΔΠΘ και Εξειδικευ-
μένος Χειρουργός στην Ρομποτική Αρθροπλαστική 
μιλά σήμερα στη ΓΝΩΜΗ για τις νέα δεδομένα 
γύρω από την αρθροπλαστική γόνατος, καθώς 
και για τα οφέλη της ρομποτικής χειρουργικής 
για τον ασθενή.

 
Κύριε Τουζόπουλε, πώς βλέπετε το 
μέλλον της χειρουργικής ορθοπαιδικής; 

Η ιατρική όπως και οι υπόλοιπες επιστήμες 
εξελίσσονται με τρομακτική ταχύτητα, ενώ ο ίδιος 
ο ρυθμός εξέλιξης αυξάνεται συνεχώς. Η τεχνο-
λογία πλέον είναι άμεσα συνυφασμένη με την 
χειρουργική και αυτό προκαλεί μεγάλη ανάγκη 
στους γιατρούς και λοιπούς επιστήμονες να εξοι-
κειωθούν με νέες τεχνολογίες που ήταν άγνωστες 
στο παρελθόν. Έννοιες όπως robotics, τεχνητή 
νοημοσύνη, ελάχιστη επεμβατικότητα, fast track 
δηλαδή γρήγορη ανάρρωση έχουν εδραιωθεί στη 
μοντέρνα χειρουργική και η εξέλιξη αυτών των 
τεχνικών θα είναι το μέλλον, ενώ οι αρχές που εκ-
παιδευτήκαμε όλοι οι χειρουργοί από τον καιρό 
της ειδικότητάς μας αποτελούν αφενός την τέλεια 
βάση για εξειδίκευση, δεν επαρκούν όμως στην 
σημερινή απαιτητική χειρουργική πρακτι-
κή, ούτε και στις αυξημένες απαιτήσεις 
των ίδιων των ασθενών. Συγκεκριμένα 
στην χειρουργική ορθοπαιδική η πλέον 
πρόσφατη καινοτομία είναι η ρομποτικά 
υποβοηθούμενη αρθροπλαστική, στην 
οποία είχα την τιμή και ευκαιρία να εκ-
παιδευτώ και να εξειδικευτώ.

Τι ακριβώς είναι η ρομποτικά 
υποβοηθούμενη αρθροπλαστική;

Καταρχήν θα πρέπει να εξηγήσουμε τι 
είναι οστεοαρθρίτιδα του γόνατος, ποιες 
θεραπείες μπορούμε να εφαρμόσουμε, τι είναι η 
αρθροπλαστική του γόνατος, τι είναι η ρομποτικά 
υποβοηθούμενη αρθροπλαστική και ποια τα πλε-
ονεκτήματά της σχετικά με την κλασική μέθοδο.

Οστεοαρθίτιδα του γόνατος είναι μια σχετικά 
συχνή πάθηση που ταλαιπωρεί κυρίως ασθενείς 
άνω των 50 ετών, κατά την οποία φθείρεται και 
χαλάει ο αρθρικός χόνδρος του γόνατος, προκα-
λώντας καθημερινό πόνο και δυσκολία στη βάδιση. 

Η αντιμετώπιση της αρθρίτιδας στα αρχικά στά-
δια είναι φαρμακευτική (αναλγητικά, τροποποιητι-
κά του χόνδρου, υαλουρονικό οξύ), θεραπεία με 
εγχύσεις κορτικοειδών, αυτόλογων παραγόντων 
από το αίμα του ασθενή, βλαστοκυττάρων, φυσι-
κοθεραπείας και απώλειας βάρους, όμως σε περι-
πτώσεις μεγάλης καταστροφής της άρθρωσης η 
θεραπεία είναι η χειρουργική αντικατάστασή της, 
δηλαδή η αρθροπλαστική.

Κατά την αρθροπλαστική του γόνατος, αφαι-
ρείται όλη η περιοχή του φθαρμένου χόνδρου και 
αντικαθίσταται με τεχνητή πρόθεση. Η συνήθης 
τεχνική απαιτούσε την αποκατάσταση του μηχα-
νικού άξονα του ποδιού (να ευθυγραμμιστεί το 
σκέλος δηλαδή) αφού συνήθως λόγω της φθο-
ράς αυτό είχε παρεκκλίνει. Επιπλέον μεγάλη προ-
σοχή έπρεπε να δοθεί ώστε να εξισορροπηθούν 
όλα τα μαλακά μόρια γύρω από την άρθρωση 
του γόνατος και αυτό φαίνεται ότι ήταν και το 
δυσκολότερο σημείο της επέμβασης. Οι τεχνη-
τές αυτές προθέσεις πρέπει να τοποθετηθούν με 
ακρίβεια ώστε από τη μία να λειτουργεί σωστά 
η καινούρια άρθρωση και από την άλλη να επι-

βιώσει η αρθροπλαστική αυτή για πολλά χρόνια 
(σημερινά δεδομένα για >20 έτη).

Η ρομποτική αρθροπλαστική αποτελεί μια νέα 
τεχνική που χρησιμοποιεί την σύγχρονη ρομποτική 
τεχνολογία αιχμής, για να εκτελεστεί με μέγιστη 
ακρίβεια, αξιοπιστία και ασφάλεια η επέμβαση. Ο 
συνδυασμός των ωφελειών της ρομποτικής χει-
ρουργικής, με τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας, 
δηλαδή μικρότερου χειρουργικού τραύματος και 
πρωτόκολλα ταχείας αποκατάστασης, δηλαδή να 
αναρρώσει ο ασθενής ταχύτερα και συνεπώς να 
λάβει εξιτήριο νωρίτερα είναι το σήμερα αλλά και 
το άμεσο μέλλον της χειρουργικής ορθοπαιδικής.  

Τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής αρθροπλα-
στικής είναι 

• Η εξαιρετική ακρίβεια της τοποθέτησης των 
προθέσεων σε σχέση με την φυσιολογική ανατο-
μία του κάθε ασθενή.

• Η μέγιστη ασφάλεια κατά τη διάρκεια του 
χειρουργείου

• Η απόλυτη εξατομίκευση της επέμβασης στα 
δεδομένα της ανατομίας του κάθε ασθενή χωριστά

• Η μη απαίτηση μετάγγισης αίματος
• Η ελάττωση του ΜΤΧ πόνου
• Η ταχύτερη ανάρρωση του ασθενή
• Η συντομότερη νοσηλεία
• Η αύξηση του βαθμού ικανοποίησης του 

ασθενή

Δηλαδή, πλέον, την επέμβαση την κάνει 
το robot;

Όχι και αυτό ίσως είναι μια παρερμηνεία που 
θα πρέπει να διευκρινιστεί. Άλλωστε ο σωστός 
όρος είναι «Ρομποτικά Υποβοηθούμενη Αρθρο-
πλαστική». Το ρομπότ αποτελείται από ένα βραχί-

ονα και ένα εγκέφαλο και συμμετέχει στην ακριβή 
διεξαγωγή της επέμβασης υπό τις σαφείς οδηγίες 
του χειρουργού, λαμβάνοντας συνεχώς δεδομένα 
κατά της διάρκεια του χειρουργείου και λέγοντας 
τη γνώμη του. Επαναλαμβάνω τη γνώμη του, η 
οποία φιλτράρεται από τον ίδιο τον χειρουργό και 
επιστρέφει στο ρομπότ για να γίνει με τεράστια 
ακρίβεια αυτό πράξη. Με απλά λόγια, ο ρομπο-
τικός βραχίονας είναι ένα τεχνητό χέρι, το 
οποίο αποτελεί προέκταση του χεριού του 
χειρουργού και ταυτόχρονα ο ρομποτικός 
εγκέφαλος είναι μια συσκευή παρακολού-
θησης ακριβείας που λαμβάνει συνεχή δε-
δομένα κατά τη διάρκεια του χειρουργεί-
ου σε πάνω από 10.000 παραμέτρους, τα 
αναλύει και τα παρουσιάζει στον χειρουρ-
γό. Ο χειρουργός είναι αυτός που θα χρη-
σιμοποιήσει αυτά τα δεδομένα, ώστε να 
ολοκληρωθεί η επέμβαση και έχει καθ’ όλη 
τη διάρκεια του χειρουργείου τον απόλυτο 
έλεγχο. Δηλαδή, το ρομπότ είναι ένα εξαιρετικό 
εργαλείο τεχνολογίας αιχμής στα χέρια, όμως, 
ενός έμπειρου και εξειδικευμένου χειρουργού. 
Γι’ αυτό το λόγο, τέτοιου είδους τεχνολογικές 
συσκευές είναι προσβάσιμες μόνο μετά από συ-
γκεκριμένη εκπαίδευση και πιστοποίηση με εξει-
δικευμένα κέντρα εκπαίδευσης.

Αναφέρατε ότι πλεονέκτημα είναι η ακρίβεια 

τοποθέτησης των προθέσεων. Για ποιο λόγο 

είναι τόσο σημαντικό; 

Ακριβώς. Η ακρίβεια τοποθέτησης είναι το ση-

μαντικότερο μέρος της επέμβασης της ολικής αρ-
θροπλαστικής του γόνατος για δυο κυρίως λόγους. 
Ο πρώτος λόγος έχει να κάνει με την ικανοποί-
ηση του ασθενή. Όσο πιο σωστά τοποθετηθούν 
τα εμφυτεύματα, τόσο λιγότερος θα είναι ο με-

τεγχειρητικός πόνος, τόσο λειτουργικότερη 
θα είναι η άρθρωση και τόσο φυσικότερο θα 
είναι το αποτέλεσμα στον ασθενή. Εδώ είναι 
και η κύρια διαφορά της ρομποτικής υποβο-
ήθησης. Το ρομπότ μας δίνει την δυνατότητα 
να τοποθετήσουμε τις προθέσεις με ακρίβεια 
>98% με βάση την εξατομικευμένη ανατομία 
του ασθενή, ποσοστό που δεν ξεπερνούσε 
το 80% σε έμπειρα χειρουργικά χέρια με την 
συμβατική μέθοδο, αφού με την χρήση αυτής 
της τεχνολογίας αποκαθιστούσε ταυτόχρονα 
τον μηχανικό άξονα του σκέλους, αλλά και 
της φυσιολογικής κινηματικής της άρθρωσης. 

Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με την μακροβι-
ότητα της αρθροπλαστικής. Μην ξεχνάμε ότι τα 
υλικά είναι ένα ξένο σώμα για τον οργανισμό. Η 
σωστή και ακριβής τοποθέτησή τους εξασφαλίζει 
την ομαλή φόρτισή τους στην πάροδο του χρόνου 
με αποτέλεσμα να επιμηκύνει το καλό αποτέλεσμα 
που προσφέρουν σε >25 με 30 έτη.

Ώς ένα από τα πλεονεκτήματα αναφέρθηκε 

η μέγιστη ασφάλεια. Μπορείτε να μας πείτε 

δυο λόγια γι’ αυτό;

Αυτό ίσως είναι και το σημαντικότερο πλεονέ-
κτημα της μεθόδου για τον ίδιο τον ασθενή. Το 
λογισμικό του ρομποτικού μηχανήματος αναλύει 
και παρουσιάζει συνεχώς δεδομένα κατά τη δι-
άρκεια της επέμβασης σε χιλιάδες παραμέτρους, 
γεγονός που ο ανθρώπινος νους δεν μπορεί να 
αναλύσει. Έτσι, εκμηδενίζει την πιθανότητα λά-
θους, πότε όμως; Όταν αυτά τα δεδομένα φιλ-
τραριστούν σωστά από εξειδικευμένο χειρουρ-

γό. Επίσης, μια δυνατότητα που δίνει το ρομπότ 
είναι η εκπληκτική προβλεψιμότητα που διαθέτει 
σε κάθε κίνηση ή αλλαγή που θα πραγματοποι-
ηθεί στο χειρουργείο. Η προβλεψιμότητα αυτή 
αναφέρεται βιβλιογραφικά μεταξύ 98%-100%, 
ενώ με την συμβατική μέθοδο είναι μόλις 50%-
70% ανάλογα με την εμπειρία του χειρουργού.

Τι γίνεται με την ανώδυνη και γρήγορη κι-

νητοποίηση που αναφέρατε; Η ρομποτική 

χειρουργική είναι αναίμακτη, όπως λένε; Ο 

ασθενής πονάει μετά το χειρουργείο;

Και εδώ υπάρχει μια τεράστια παρερμηνεία που 
θα πρέπει να αναλυθεί. Η ολική αρθροπλα-
στική είναι μια μεγάλη και βαριά επέμβαση 
και δεν θα πρέπει επουδενί να χαρακτηρι-
στεί ως κάτι απλό, γρήγορο και αναίμακτο. 
Ο συνδυασμός των εξελίξεων στον τομέα 
των υλικών, των χειρουργικών τεχνικών, 
των αναισθησιολογικών τεχνικών, αλλά 
και της περιεγχειρητικής υποστήριξης του 
ασθενή από νοσηλευτικό προσωπικό και 
φυσικοθεραπευτές, είναι ο λόγος που οι 
ασθενείς μας πλέον πονάνε λιγότερο μετά 
το χειρουργείο, σηκώνονται στα πόδια τους 

την ίδια μέρα του χειρουργείου και εξέρχονται με 
ασφάλεια από το νοσοκομείο νωρίτερα από ό,τι 
στο παρελθόν. Μην ξεχνάμε επίσης ότι ο πόνος 
είναι κάτι το υποκειμενικό και φυσικά προσωπικό 
συναίσθημα του καθενός. Πάντως, με βεβαιότητα 
μπορούμε να πούμε ότι η σωστότερη τοποθέτηση 
των υλικών συμβάλει στην ελάττωση του μετεγχει-
ρητικού πόνου. Όσο αφορά την απώλεια αίματος, 
η ολική αρθροπλαστική είναι μια αιματηρή επέμ-
βαση, αφού μόνο από τις οστεοτομίες, αλλά και 
από τις αποκολλήσεις των μαλακών μορίων μπο-
ρεί να χαθεί σημαντική ποσότητα αίματος κατά τη 

Παναγιώτης 
Τουζόπουλος

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

Διδάκτωρ Ιατρικής 
ΔΠΘ

«Νεότερα δεδομένα στην 
αρθροπλαστική του γόνατος»
Μιλά στη ΓΝΩΜΗ ο Παναγιώτης Τουζόπουλος, Χειρουργός Ορθοπαιδικός, Διδάκτωρ Ιατρικής ΔΠΘ, 
Εξειδικευμένος Χειρουργός στην Ρομποτική Αρθροπλαστική

Το ρομπότ μας δίνει την δυνατότητα 
να τοποθετήσουμε τις προθέσεις 
με ακρίβεια >98% με βάση την 

εξατομικευμένη ανατομία του ασθενή, 
ποσοστό που δεν ξεπερνούσε το 80% 
σε έμπειρα χειρουργικά χέρια με την 

συμβατική μέθοδο

Το ποσοστό ικανοποίησης του ασθενή 
μετά από ολική αρθροπλαστική 
του γόνατος δεν ήταν πάνω από 

80%... Πλέον όμως, με τη χρήση της 
ρομποτικής επιστήμης, το ποσοστό 

ικανοποίησης αναφέρεται >90% 
βιβλιογραφικά

Ο Παναγιώτης Τουζόπουλος είναι χειρουργός Ορθοπαιδικός 
και εξειδικευμένος Χειρουργός Ρομποτικής Αρθοπλαστικής 
με το πλέον σύγχρονο ρομποτικό σύστημα ROSA

Ο Παναγιώτης Τουζόπουλος είναι χειρουρ-
γός Ορθοπαιδικός και εξειδικευμένος Χει-
ρουργός Ρομποτικής Αρθοπλαστικής με 
το πλέον σύγχρονο ρομποτικό σύστημα 
ROSA. Είναι διδάκτορας της Ιατρικής Σχο-
λής του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θρά-
κης και επιστημονικός συνεργάτης της Κλι-
νικής «Άγιος Λουκάς» στη Θεσσαλονίκη. 

Info
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της Κικής Ηπειρώτου 
Ένα «εκρηκτικό» κύμα εποχι-

κών ιώσεων, γρίπης, γαστρεντε-
ρίτιδας και, φυσικά, κορωνοϊού 
επελαύνει και στον Έβρο, τις 
τελευταίες εβδομάδες, ταλαι-
πωρώντας αρχικά τα παιδιά και 
στη συνέχεια, και τα υπόλοιπα 
μέλη της οικογένειας. Η κατά-
σταση αυτή, όπως ήταν αναμε-
νόμενο, έχει ως αποτέλεσμα να 
προστεθούν κι άλλα φάρμακα 
στην ήδη μακρά λίστα των δυ-
σεύρετων σκευασμάτων στα 
φαρμακεία του νομού.

Τα δύο χρόνια πανδημίας, 
η συστηματική (και εν πολλοίς 
υποχρεωτική) χρήση μάσκας και 
η αποφυγή κοινωνικών συνα-

ναστροφών, είχε ως αποτέλε-
σμα τη μείωση των ιώσεων και 
την παράλληλη «χαλάρωση» 
του ανοσοποιητικού μας συστή-
ματος. Όπως είχαν προβλέψει 
οι ειδικοί, η μείωση κρουσμά-
των κορωνοϊού και η απουσία 
μέτρων προστασίας θα είχε ως 
αποτέλεσμα την έξαρση άλλων 
ιώσεων, το φετινό χειμώνα. Γι’ 
αυτό και όπως λέει στη ΓΝΩ-
ΜΗ ο πρόεδρος του Φαρμα-
κευτικού Συλλόγου Έβρου 
Αθανάσιος Μαλάκης, αυτό το 

κύμα ιώσεων, που είναι ιδιαίτε-
ρα έντονο και στον Έβρο, ήταν 
αναμενόμενο.  

«Υπάρχει μία αύξηση σε 
σχέση με άλλες χρονιές, εί-
χαμε ενημερωθεί από τις επι-
στημονικές μελέτες που έγιναν 
το προηγούμενο διάστημα και 
το περιμέναμε. Τα δύο χρόνια 
πανδημίας και καραντίνας είχαν 

ως αποτέλεσμα να ατονήσει το 
ανοσοποιητικό μας σύστημα και 
να ‘κολλάμε’ πιο εύκολα οι πιο 
πολλοί από εμάς. Τα παιδιά εί-
θισται να φέρνουν τις ιώσεις 
από το σχολείο, κι αν δεν κολ-
λήσει όλη η οικογένεια, τότε 
θα κολλήσουν οι περισσότεροι» 
σημειώνει ο κ. Μαλάκης, επιση-

μαίνοντας ότι ο κόσμος, αυτό 
το διάστημα, ταλαιπωρείται όχι 
μόνο από γρίπη, αλλά και από 
άλλες εποχικές ιώσεις, από γα-
στρεντερίτιδες, αλλά φυσικά 
και από τον covid.

«Στο κόκκινο» οι ελλείψεις 
φαρμάκων

Σοβαρό είναι το πρόβλημα 
με τις ελλείψεις φαρμάκων που 

χρειάζονται οι ασθενείς για να 
αντιμετωπίσουν αυτού του εί-
δους τα προβλήματα υγείας. 
Όπως λέει ο πρόεδρος των 
Φαρμακοποιών, «οι ελλείψεις 
και στο νομό μας έχουν χτυ-
πήσει κόκκινο, με αποτέλεσμα 
να δυσκολευόμαστε και εμείς, 
αλλά φυσικά και οι ασθενείς, 

που πρέπει να ξεκινήσουν τη 
θεραπεία τους. 

Υπάρχουν ελλείψεις σε αντι-
πυρετικά, αντιβιώσεις, σταγό-
νες κορτιζονούχες και άλλα. Σε 
αρκετά σκευάσματα κάνουμε 
αντικαταστάσεις, σε κάποια άλ-
λα, όμως, δεν υπάρχει αυτή η 
δυνατότητα, με αποτέλεσμα ο 

κόσμος να βρίσκεται σε διαρ-
κή αναζήτηση κι εμείς να περι-
μένουμε πότε θα μπορέσουν 
οι εταιρείες να μας προμηθεύ-
σουν ξανά. Δυστυχώς, παρά τις 
προσπάθειές μας, το πρόβλημα 
με τις ελλείψεις αρκετών φαρ-
μάκων έχει παγιωθεί και στην 
περιοχή μας». 

«Εκρηκτικό» μείγμα εποχικών 
ιώσεων, γρίπης, γαστρεντερίτιδας 
και covid στον Έβρο

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ 
ΤΩΝ ΙΩΣΕΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ - «ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ» ΟΙ 
ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΩΣΕΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΜΑΛΑΚΗ            

Τα δύο χρόνια πανδημίας και η χρήση 
μάσκας ατόνησαν το ανοσοποιητικό μας 

Όπως λένε οι φαρμακοποιοί φέτος 
οι ελλείψεις είναι μεγαλύτερες από 
κάθε άλλη χρονιά, αίτια η αυξημένη 
ζήτηση και οι παράλληλες εξαγωγές 

φαρμάκων
Η ανησυχία για νέο με-
γάλο κύμα ιώσεων εί-
ναι έκδηλη και εκτιμά-
ται πως θα κορυφωθεί 
κατά τη διάρκεια των 
εορτών, όταν κανονικά 
η αύξηση των λοιμώ-
ξεων σε παιδιών κατα-
γράφονταν κυρίως τους 
μήνες Ιανουάριο και Φε-
βρουάριο.

Info

Ένα «εκρηκτικό» κύμα εποχικών ιώσεων, γρίπης, 
γαστρεντερίτιδας και, φυσικά, κορωνοϊού επελαύνει και στον 
Έβρο, τις τελευταίες εβδομάδες, ταλαιπωρώντας αρχικά τα παιδιά

Αυτό το κύμα ιώσεων, που εί-
ναι ιδιαίτερα έντονο και στον 
Έβρο, ήταν αναμενόμενο.  Τα 
δύο χρόνια πανδημίας και καρα-
ντίνας είχαν ως αποτέλεσμα να 
ατονήσει το ανοσοποιητικό μας 
σύστημα και να ‘κολλάμε’ πιο 
εύκολα οι πιο πολλοί από εμάς.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΛΑΚΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΒΡΟΥ 

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας λοιμώξεις από ιούς του κοινού κρυολογήματος ήταν 
σπάνιες, το ίδιο και λοιμώξεις εξαιτίας του συγκιτιακού ιού. Άλλωστε την περίοδο εκείνη 
οι περισσότεροι τηρούσαν ευλαβικά τα μέτρα προστασίας και πρόσεχαν ιδιαίτερα τους 
κανόνες υγιεινής: Τακτικό πλύσιμο χεριών, μάσκες, αποστάσεις… Κατά συνέπεια, δεν 
ήταν εύκολη η εξάπλωση ούτε του κορωνοϊού, αλλά ούτε και όλων των υπόλοιπων ιών.

Πολλά από τα μωρά και τα μικρά παιδιά δεν είχαν καμία απολύτως λοίμωξη την τε-
λευταία διετία και αρρωσταίνουν για πρώτη φορά φέτος το χειμώνα. Όλα αυτά τα παιδιά 
δεν κατάφεραν να αποκτήσουν αντισώματα κατά του RSV και πολλών ακόμη ιών που 
προκαλούν κρυολόγημα. Τώρα, με τα μέτρα προστασίας να αίρονται σταδιακά, οι λοιμώ-
ξεις επιστρέφουν – συχνά με μεγαλύτερη ένταση.

Σύμφωνα με το ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ δεν έχουμε ξεμπερδέψει ακόμη με τις λοιμώ-
ξεις, ενώ στο άμεσο μέλλον ενδέχεται οι ασθενείς να αυξηθούν ακόμη περισσότερο παγκο-
σμίως – κάτι που φυσικά δεν θα επηρεάσει μόνο τη Γερμανία. Η Γαλλία, για παράδειγμα, 
προετοίμασε ήδη ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την επιδημία βρογχιολίτιδας στις αρχές 
Νοεμβρίου. Και ίσως θα έπρεπε και άλλες χώρες να ακολουθήσουν το παράδειγμά της.

Η πανδημία έχει αφήσει τα σημάδια της

διάρκεια, αλλά και μετά το χειρουργείο. 
Με τη χρήση του ρομπότ οι οστεοτομίες 
γίνονται ακριβέστατες, οι αποκολλήσεις 
των μαλακών μορίων ελάχιστες και σε 
συνδυασμό με περιεγχειρητικές τεχνι-
κές από εμάς τους χειρουργούς, αλλά 
και από την αναισθησιολογική ομάδα, 
η απώλεια αίματος περιορίζεται ση-
μαντικά με αποτέλεσμα την εξαιρετι-
κά σπάνια ανάγκη μετάγγισης αίματος 
στον ασθενή. Αυτό έχει σημαντικότατο 
αντίκτυπο στην γρηγορότερη κινητοποί-
ηση του ασθενή και φυσικά στην ταχύ-
τερη επιστροφή στην καθημερινότητα.

Άρα, γι’ αυτό οι ασθενείς είναι 
περισσότερο ικανοποιημένοι;

Αναμφίβολα! Ξέρετε, πλέον έχουμε 
επικεντρωθεί στην ποιότητα ζωής του 
κάθε ασθενή και όχι στην εφαρμογή 
των αυστηρών ιατρικών πρωτοκόλλων 
που έχουν να κάνουν με κλινικά κριτή-
ρια. Η ικανοποίηση του ασθενή παίζει 
πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της 

κάθε τεχνικής. Άλλωστε, υπάρχει πρό-
οδος, όταν υπάρχει ανάγκη να υπάρ-
ξει. Αν δεν υπήρχε ανάγκη να εξελιχθεί 
η ολική αρθροπλαστική του γόνατος 
και όλα ήταν λυμένα στο παρελθόν, 
δε θα ήμασταν τώρα μάρτυρες αυτής 
της τεχνολογικής εξέλιξης. Οφείλω να 
πω πως το ποσοστό ικανοποίησης του 
ασθενή μετά από ολική αρθροπλαστική 
του γόνατος δεν ήταν πάνω από 80%, 
δηλαδή ένας στους πέντε ασθενείς δε 
θα ήταν και πλήρως ευτυχισμένος με 
την αρθροπλαστική του, ποσοστό που 
μόνο μικρό δεν μπορείς να το χαρα-
κτηρίσεις. Πλέον όμως, με τη χρήση 
της ρομποτικής επιστήμης, το ποσο-
στό ικανοποίησης αναφέρεται >90% 
βιβλιογραφικά. Σε αυτό έχει συμβάλει 
κυρίως η εξατομίκευση του χειρουρ-
γείου στον κάθε ασθενή και η αποκα-
τάσταση της φυσικότητας της άρθρω-
σής του μετά την επέμβαση, να νοιώθει 
δηλαδή ο ασθενής το γόνατό του όσο 
πιο φυσικό γίνεται.

Το λογισμικό του ρομποτικού μηχανήματος αναλύει και παρουσιάζει συνεχώς
 δεδομένα κατά τη διάρκεια της επέμβασης, σε χιλιάδες παραμέτρους 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2014-2020»

ΑΔΑ: 6ΞΞΔΟΡΥΤ-ΔΒΚ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 

ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016 για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «Αντικατά-

σταση εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Eλαίας, Δήμου Ορεστιάδας»  

Α.Π.:8005/09-12-2022

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, προκηρύσσει βάσει της με αρ. 105/2022 
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), Ανοικτή Διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού 
και εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Eλαίας, Δήμου Ορεστιάδας»  CPV: 45240000–1 Κατασκευαστικές εργα-
σίες για υδραυλικά έργα, με προϋπολογισμό 947.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. Το έργο συντίθεται από εργασίες 
που ανήκουν στην κατηγορία των Υδραυλικών έργων ή Η/Μ με προϋπολογισμό 864.734,90 ευρώ (χωρίς ανα-
θεώρηση, απολογιστικές εργασίες και Φ.Π.Α.)

Αναθέτων Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α. Ορεστιάδας/Διοικητικό Συμβούλιο Δ.Ε.Υ.Α.Ο.
Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 2014-

2020 με συγχρηματοδότηση από ΕΤΠΑ ( 870.000,00 € χωρίς ΦΠΑ - ΣΑ 2021ΕΠ03110048) και από ιδίους πό-
ρους της ΔΕΥΑΟ κατά το ποσό των 77.000,00 € χωρίς ΦΠΑ με κωδικό ΟΠΣ 5056565. Το έργο είναι ενταγμένο 
(με αρ. πρωτ. 4443/01-08- 2022 1η τροποποίηση) στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση της ελκυστικότητας 
της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων» του Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία Θράκη» και 
είναι εγγεγραμμένο στον Κ.Α. 15-91-0072 δαπάνη 870.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (Ε.Π. Ανατολική Μακεδονία Θράκη 
2014-2020) & στον Κ.Α 15-91-0073 δαπάνη 77.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (ιδία συμμετοχή) της Δ.Ε.Υ.Α.Ο. έτους 2022.

Είδος σύμβασης: Έργο
Διάρκεια Σύμβασης: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την 

ημέρα υπογραφής της σύμβασης
Κριτήριο κατακύρωσης: Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
Σύστημα δημοπράτησης: Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμ-

φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ.2α του ν.4412/2016.
Γλώσσα του Διαγωνισμού: Ελληνική
Αντικείμενο της σύμβασης: Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή νέας δεξαμενής εξισορρόπησης δικτύου 

όγκου 100,0 μ3 (πλησίον της υφιστάμενης γεώτρησης) με booster (προωθητής ύδατος) σε αντικατάσταση του 
υφιστάμενου υδατόπυργου, την κατασκευή νέου εξωτερικού υδραγωγείου τροφοδοσίας της νέας δεξαμενής 
από την θέση της υφιστάμενης γεώτρησης μήκους 20,00μ με αγωγό HDPE 3ης γενιάς Φ160 PN 10atm, και 
την αντικατάσταση του υφιστάμενου εσωτερικού δικτύου συνολικού μήκους 10.320,00 μ του οικισμού Ελαίας 
του Δήμου Ορεστιάδας.

Τόπος εκτέλεσης του έργου: Τ.Κ. Ελαία, Δημοτική Ενότητα Τριγώνου, Δήμος Ορεστιάδας
Δικαίωμα συμμετοχής:  
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα 

Κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή Η/Μ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμ-

βαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει δι-
μερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η 
Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς 
των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσ-
σουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 254 και των 

παρ. 1 (γ) και (ε)  του άρθρου 76 (χρήση άρθρου 305) του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προ-

σφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξα-
σφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Διαδικασίες προσφυγών: Αρμόδιο όργανο για την εξέταση προσφυγών είναι η Αρχή Εξέτασης Προδικαστι-
κών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).

Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Θηβών 196-198,  Άγ. Ιωάννης Ρέντης, 18233
Ηλ. Ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Δ/νση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr
Εγγυήσεις:  Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, απαιτείται εγγύηση συμμετοχής η οποία απευθύνεται στη 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ορεστιάδας ύψους 2% επί της εκτιμώμενης αξίας του προϋπολο-
γισμού μελέτης χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή ποσού 18.940,00 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον δέκα (10) μήνες και τριάντα 
(30) ημέρες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ήτοι μέχρι τις 13/12/2023.

Διάθεση στοιχείων Διαγωνισμού: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 
στα έγγραφα της σύμβασης στο δημόσιο προσβάσιμο χώρο της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην 
ιστοσελίδα του αναθέτοντα φορέα www.deyao.gr

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δη-
μοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος ύστερα 
από κανονική προθεσμία των προβλεπόμενων ημερών από την ανάρτησή του και τη δημοσίευση περίληψης της 
διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο. 

Αύξων Αριθμός Συστήματος του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: «193120»
Λήξη Υποβολής Ηλεκτρονικών Προσφορών στην διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: (Παρασκευή) 13/01/2023 

και ώρα 15:00 μμ
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Προσφορών: (Παρασκευή) 20/01/2023 και ώρα 10:00 πμ
Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
Πληροφορίες: Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το Πρότυπο τεύχος Διακήρυξης Ανοικτής Δια-

δικασίας για τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργων κάτω του ορίου, του Ν.4412/2016, της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης και να λάβουν πληροφορίες για το 
διαγωνισμό από τα γραφεία του Αναθέτοντα φορέα και στο τηλέφωνο 2552023474 κος Μίντζιας Αναστάσιος 
και 2552081882 κα Χατζηβασιλείου Ειρήνη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ο.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ 

Δ.Ε.Υ.Α. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΘΡΑΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ
ΤΚ 691 00  ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Δ/νση Οικονομικής
Διαχείρισης
Τμήμα Προμηθειών

HELLENIC REPUBLIC
DEMOCRITUS UNIVERSITY OF 

THRACE
UNIVERSITY CAMPUS
GR-691 00 KOMOTINI
TEL. +3025310 39001

                                                                                            ΑΔΑ: ΨΖΒΚ46ΨΖΥ1-ΦΕ1
                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ’ αριθ. 716/2022

Του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για τον καθαρισμό όλων των κτιριακών εγκαταστά-
σεων του Δ.Π.Θ., στις πόλεις Κομοτηνή, Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα.

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ – Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρι-
σης – Τμήμα Προμηθειών, Κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής Τ.Κ. 69100, Κομοτηνή, 
ιστοσελίδα: http://supplies.duth.gr    

1. Αριθμός Διακήρυξης: 716/2022 
2. Συστημικός Αριθμός: 171126
3. Είδος Σύμβασης: Δημόσια σύμβαση προμήθειας
4.Είδος διαδικασίας: ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέ-

ον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
5. CPV:  Η παρεχόμενη υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμ-

βάσεων (CPV): 90910000-9 «Υπηρεσίες καθαρισμού ».
6. Διάρκεια ισχύος σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δύο (2) έτη ημερομηνία έναρξής της και 

με δικαίωμα προαίρεσης με μονομερή  παράταση εκ μέρους του Πανεπιστημίου για ένα (1) επιπλέον έτος από τη 
λήξη της αρχικής, ύστερα από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής..

7. Τρόπος - τόπος αναζήτησης της διακήρυξης: Το τεύχος της διακήρυξης είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο και 
στις ιστοσελίδες με χαρακτηριστικά: http://supplies.duth.gr και www.promitheus.gov.gr .

8. Συνολικός προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση:
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου, πεντακοσίων είκοσι οκτώ χι-

λιάδων, εκατόν πενήντα οκτώ ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (1.528.158,63€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
24% [1.232.386,00 + ΦΠΑ (24%) 295.772,63 = 1.528.158,63 €], για δύο (2) έτη από την ημερομηνία έναρ-
ξης της σύμβασης και με δικαίωμα προαίρεσης ποσού επτακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων, εβδομήντα εννέα 
ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (764.079,32) ευρώ με Φ.Π.Α. [Αναλυτικά: 616.193,00+ ΦΠΑ (24%) 147.886,32 
= 764.079,32 €], με μονομερή παράταση εκ μέρους του Πανεπιστημίου για ένα (1) επιπλέον έτος από τη λήξη 
της αρχικής σύμβασης.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:
TMHMA 1: Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δ.Π.Θ. στην πόλη της 

Ξάνθης, εκτιμώμενης αξίας τετρακοσίων μία χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα δύο ευρώ με Φ.Π.Α. (αναλυτικά: 
324.098,39 + 77.783,61 ΦΠΑ 24% = 401.882,00€).

TMHMA 2: Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δ.Π.Θ. στην πόλη της  
Κομοτηνής, εκτιμώμενης αξίας επτακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα ενός ευρώ και σαράντα 
ενός λεπτών  με Φ.Π.Α. (αναλυτικά: 610.307,59+ 146.473,82 ΦΠΑ 24% = 756.781,41€).

ΤΜΗΜΑ 3: Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δ.Π.Θ. στην πόλη  της 

Αλεξανδρούπολης και της Ορεστιάδας, εκτιμώμενης αξίας τριακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα 
πέντε ευρώ και είκοσι τριών λεπτών με Φ.Π.Α. (αναλυτικά:  297.980,02+ 71.515,21 ΦΠΑ 24% = 369.495,23€).

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Τακτικός Προϋπολογισμός του Δ.Π.Θ. Η δαπάνη 
για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον ακόλουθο Κ.Α.Εξ., ως εξής:

Οικονομικό 
έτος 2023 Οικονομικό έτος 2024 Οικονομικό

 έτος 2025
Οικονομικό
 έτος 2026

Κ.Α.Εξ. 0845 0845 0845 0845

Α.Α.Υ. 14 9 2 1

Ποσό €: 277.286,84 764.079,32 764.079,32 486.792,48

9. Ημερομηνία υποβολής προσφορών:  
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: 12.01.2023, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 

15:00 μ.μ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δη-
μόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα 
από κανονική προθεσμία τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ημερών από την ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία 
Εκδόσεων της Ένωσης της προκήρυξης σύμβασης. 

10. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών: 16.01.2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 
π.μ., μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, από την αρμόδια Επιτροπή. 

11. Ύψος εγγύησης συμμετοχής στο διαγωνισμό: το ποσό των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής/γραμμα-
τίου καθορίζεται στα ακόλουθα:

-Στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων σαράντα επτά ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών  
(24.647,72€), σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας συμμετέχει για το σύνολο των τμημάτων.

-Στο ποσό των έξι χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ενός ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (6.481,97€), σε πε-
ρίπτωση που ο οικονομικός φορέας συμμετέχει για το Τμήμα 1 (Ξάνθη).

-Στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων διακοσίων έξι ευρώ και δεκαπέντε λεπτών (12.206,15€), σε περίπτωση που 
ο οικονομικός φορέας συμμετέχει για το Τμήμα 2 (Κομοτηνή).

-Στο ποσό των πέντε χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα εννιά ευρώ και εξήντα λεπτών (5.959,60€), σε περίπτω-
ση που οικονομικός φορέας συμμετέχει για το Τμήμα 3 (Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα).

Σε περίπτωση προσφοράς για περισσότερες από μία πόλεις (τμήματα του διαγωνισμού), το ποσό των εγγυ-
ητικών επιστολών που αντιστοιχούν σε αυτές, μπορεί να καλύπτεται είτε με μία συνολική, είτε με άθροισμα πε-
ρισσότερων εγγυητικών επιστολών του υποψήφιου προμηθευτή.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύ-
ηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

12. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 8 μηνών 
από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, καθώς και για το χρόνο που οι συμμε-
τέχοντες αποδέχονται να παρατείνουν την προσφορά τους.

13. Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ της Απόφασης Πρυτανικού Συμβουλίου - Έγκριση δαπάνης: 
6.12.2022

14. Ημερομηνία δημοσίευσης στην Ε.Ε.: 12.12.2022
15. Πληροφορίες: Βασιλεία Παγώνα Αγγελίνα, Δέσποινα Κυριακαρέλη, τηλέφωνα επικοινωνίας: 2531039003-

6, e-mail: vangelin@admin.duth.gr, dkyriaka@affi  l.duth.gr. 

Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών,
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Καθηγητής Φώτιος Μάρης
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Γνώμη

Ένα κοριτσάκι 6 ετών 
παντρεμένο!

Ο Τιμούρ Σοϊκάν, ερευνητής δημοσιογράφος της καθημερινής 
Birgun (Μια μέρα, αριστερά) το αποκάλυψε μέσω της μελέτης 
ενός δικαστικού φακέλου.

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Hiranur, κ. Γιουσουφ Ζιγια Γκου-
μουσελ αποδέχτηκε τον γάμο της κόρης του H.K.G. με έναν 
29χρονο, μέλος της αίρεσης, όταν το κορίτσι ήταν 6 ετών. Αυ-
τό το Ίδρυμα είναι κοντά στην αίρεση Ισμαήλ Αγά, μια από τις 
μεγαλύτερες στη χώρα, γνωστή για τις πολύ αυστηρές ισλαμι-
κές πρακτικές της. Ο ιδρυτής αυτής της αίρεσης, ο ιμάμης Μαχ-
μούτ Ουσταοσμάνογλου, ο οποίος είχε «δεχτεί» πολλές φορές 
τον Πρόεδρο Ερντογάν, είχε ζητήσει λίγο πριν πεθάνει «να μην 
παρευρεθούν γυναίκες στην κηδεία του».

Δραστηριοποιούμενη από το 1980, αυτή η αίρεση διευθύνει 
σχολεία Κορανίου και οργανώνει δραστηριότητες αλληλοβοήθει-
ας μεταξύ των μελών της. «Έχουμε εκπαιδεύσει περισσότερους 
από 100.000 μαθητές μέχρι στιγμής» (Ταλιμπάν) ισχυρίζεται η 
αίρεση στην ιστοσελίδα της. Ωστόσο υπάρ- χ ο υ ν 
δύο δολοφονίες στα τζαμιά της αίρεσης, 
οι οποίες ακόμη δεν έχουν ερευνη-
θεί λεπτομερώς από τα δικαστήρια.

Η H.K.G υπέβαλε μήνυση στην 
Εισαγγελία της Κωνσταντινού-
πολης πριν από δύο χρόνια. Εξή-
γησε αναλυτικά τις ατυχίες της 
στην κατάθεσή της. Θρησκευτι-
κός γάμος στα 6, πολιτικός γά-
μος 12 ετών, συνεχής σεξουαλι-
κή παρενόχληση… Αρχικά νόμιζε ότι 
ήταν παιχνίδι.

Ο εισαγγελέας έγραψε το κατηγορη-
τήριο που απαιτούσε 27 χρόνια φυ-
λάκιση για τους δύο γονείς και τον 
σύζυγο. Ο αδερφός και οι αδερφές 
της H.K.G αρνούνται τα γεγονότα 
και κατηγορούν τον δημοσιογράφο Σοϊκάν που είναι ήδη στό-
χος επιθέσεων ισλαμιστικών κύκλων. Η H.K.G είναι 24 σήμερα, 
έχει δύο παιδιά και κατάφερε να χωρίσει.

Το σκάνδαλο καταδικάστηκε από όλη την κοινή γνώμη στην 
Τουρκία, με εξαίρεση τον Πρόεδρο Ερντογάν, ο οποίος ωστόσο 
εκφράζει άποψη για όλα και για οτιδήποτε.

Κάποιες προσωπικότητες του ισλαμικού κόσμου προσπα-
θούν να δικαιολογήσουν αυτό το φρικτό περιστατικό: «Υπάρχει 
η συμφωνία της οικογένειας και του μικρού κοριτσιού», «Παιδί; 
Παιδί σε σχέση με τι;», λένε. Υπάρχει μάλιστα ένας που θυμά-
ται ότι «ο Προφήτης Μαχομέτ πήρε την Αΐσα για γυναίκα του 
όταν ήταν 8 ετών»!

Ο Ατατούρκ είχε απαγορεύσει νομικά το 1925 τις θρησκευτι-
κές αιρέσεις. Η Διεύθυνση Θρησκευτικών Υποθέσεων (Diyanet) 
ιδρύθηκε το 1924 για να αντικαταστήσει το Οθωμανικό Υπουρ-
γείο Ιδρυμάτων.

 Η Diyanet έχει σήμερα περισσότερα από 130 χιλιάδες στε-
λέχη (ιμάμηδες, μουεζίνους, δασκάλους Κορανίου και δημόσιους 
υπαλλήλους) και προϋπολογισμό 13 δισεκατομμυρίων τουρκι-
κών λιρών (περίπου 650 χιλιάδες ευρώ) πολύ περισσότερα από 
πολλά άλλα υπουργεία. Θέλουμε να σας υπενθυμίσουμε ότι 
στην Τουρκία υπάρχουν μόνο 107.000 ενεργοί γιατροί. Η θέ-
ση του Προέδρου της Diyanet έχει πρόσφατα εκτοξευθεί στην 
ιεραρχία πρωτοκόλλου του Κράτους.

Η Diyanet δημιουργήθηκε από τον Ατατούρκ, κυρίως για να 
προωθήσει την ανεξιθρησκεία και επίσης για να μειώσει την 
πολιτική επιρροή των ισλαμιστών στη νέα Δημοκρατία. Αλλά η 
συντηρητική δεξιά της Τουρκίας πάντα ήθελε να χρησιμοποι-
ήσει τη θρησκεία για τους πολιτικούς της στόχους. Η Diyanet 
φροντίζει για τα 90 χιλιάδες τζαμιά της χώρας, τη διδασκαλία 
του Κορανίου, την οργάνωση του προσκυνήματος.

Υπάρχουν περίπου 30 θρησκευτικές αιρέσεις με 400 πα-
ραρτήματα οργανωμένα σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με έκθεση 
της Diyanet.

Όλες αυτές οι αιρέσεις έχουν υποστηρίξει δεξιά κόμματα 
από την ίδρυση της Δημοκρατίας το 1923, κοσμικά σύμφωνα 
με το Σύνταγμα.

Αυτές οι σέκτες έχουν τώρα την επιθυμία να αντικαταστή-
σουν τα στελέχη της Κοινότητας Γκιουλέν, του πρώην συμμά-
χου του νέου Νο. 1 δημόσιου εχθρού του Ερντογάν, που έχουν 
εκδιωχθεί από την εξουσία μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα 
της 15ης Ιουλίου 2016.

Οι αρχές παραμένουν σιωπηλές για αυτό το σκάνδαλο και 
ο αρμόδιος για την υπόθεση δικαστής έχει ορίσει την πρώτη 
ακροαματική διαδικασία για τον Μάιο του 2023! 

ΤΟΥ ΡΑΓΚΙΠ 
ΝΤΟΥΡΑΝ

Μία συνέντευξη με τον αγωγό του ελληνικού 
πολιτισμού, τη Δημοκρατία - Μέρος 43ο 

«Η ελευθερία ως προϋπόθεση της δημοκρατίας 
& το εννοιολογικό της περιεχόμενο κατά την 

αρχαϊκή και κλασική περίοδο»

- Για να συνεχίσουμε από εκεί ακριβώς που είχαμε 

μείνει, θα ήθελα να εξετάσουμε την έννοια της λέξης 

ελευθερία στην εξέλιξη της, τόσο  στην αρχαϊκή, όσο 

και στην κλασική περίοδο.  

Η έννοια της ελευθερίας στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, κυ-
ρίως στην κλασική περίοδο, έχει σαφέστατα πολιτική χροιά 
και αντιπαραβάλλεται συνήθως προς τον όρο δουλεία, όπως 
ήδη είδαμε κατά την ομηρική περίοδο. Ο δε λυρικός ποιητής 
Πίνδαρος (522 - 443 π.Χ.) μας γνωστοποιεί πως κατά 
την ύστερη αρχαϊκή περίοδο η ιερότητα της ελευ-
θερίας αποτελούσε θεμέλιο λίθο κάθε πόλης. 
Μας λέει, λοιπόν, πως και οι πόλεις θα πρέπει 
να κτίζονται με τη θεοστήρικτη ελευθερία 
«θεοδμάτω συν ελευθερία» (ΠΙΝΔΑΡΟΥ, 
Πυθικοί 1,61 - 1,95). Καθώς αυτή υπήρξε 
ζητούμενο για την λειτουργία των πόλε-
ων-κρατών, λόγω της περσικής απειλής. 

Ο δε Ηράκλειτος (530 - 490/80 π.Χ.), 
σύγχρονος του Πινδάρου, θα μεταβιβάσει την 
αξία της ελευθερίας όχι μόνο στο πλαίσιο της 
νίκης ή της ήττας του ενός στρατού από τον άλλο, 
υπό το βάρος της μοίρας και του μεταφυσι-
κού μύθου, όπως βλέπουμε να συμβαίνει στην 
ομηρική εποχή, αλλά για τον σπουδαίο προσω-
κρατικό «σκοτεινό» φιλόσοφο οι λέξεις ελευ-
θερία και δουλεία διέπονται από αιτιοκρατού-
μενες κοινωνικές σχέσεις και αποτελούν πέρα από κάθε ηθικό 
προσδιορισμό μέρος του γενικότερου νόμου των αντιθέτων.  

«πόλεμος πάντων μὲν πατήρ ἐστι, πάντων δὲ βασιλεύς, καὶ 
τοὺς μὲν θεοὺς ἔδειξε τοὺς δὲ ἀνθρώπους, τοὺς μὲν δούλους 
ἐποίησε τοὺς δὲ ἐλευθέρους.»

Μετάφρ.: «Ο πόλεμος είναι ο πατέρας των πάντων και ο 
βασιλιάς των πάντων, και μερικούς τους έκανε θεούς - δηλα-
δή ως νεκροί ήρωες απολαμβάνουν θεϊκές τιμές - άλλους αν-
θρώπους· μερικούς τους έκανε δούλους, άλλους ελεύθερους.»

Επίσης, σε άλλο απόσπασμα του που μας έχει διασωθεί, 
προκειμένου να εκφράσει την άποψή του για τη σύνθεση των 
αντιθέτων, η οποία οδηγεί στην αρμονία και τάξη του κόσμου, 
φέρνει το παράδειγμα του τόξου και της λύρας,  λέγοντας:

«οὐ ξυνιᾶσιν ὅκως διαφερόμενον ἑωυτῷ ξυμφέρεται· παλί-
ντονος ἁρμονίη ὅκωσπερ τόξου καὶ λύρης.»

Μετάφρ.: «Δεν καταλαβαίνουν πώς είναι δυνατό, ενώ βρί-
σκεται σε αντίθεση, να συμφωνεί με τον εαυτό του: υπάρχει 
ένας παλίντονος δεσμός, όπως στο τόξο και τη λύρα.»

Έτσι, θα λέγαμε πως ο Ηράκλειτος εισάγει την έννοια της 
ηθικής και της ελευθερίας στον άνθρωπο με τη διατήρηση 
του μέτρου που διέπει όλα τα πράγματα. Ανάλογο είναι και 
το απόσπασμα ότι ο ήλιος δε θα ξεπεράσει τα καθοριζόμενα 
μέτρα. Ειδεμή θα τον βρουν οι Ερινύες, οι βοηθοί της Δίκης 
(και θα τον επαναφέρουν στην τάξη). 

«Ἥλιος οὐχ ὑπερβήσεται μέτρα· εἰ δὲ μή, Ἐρινύες μιν Δίκης 
ἐπίκουροι ἐξευρήσουσιν.» 

Εδώ ο Ήλιος αποτελεί την προσωποποίηση ενός φυσικού 
φαινομένου, όπου τα όρια της ελευθερίας του είναι προσδιο-
ρισμένα από την Ανάγκη, την ανώτατη θηλυκή, ενδεχομένως 
λόγω γυναικοκρατίας κατά την προγενέστερη  κρητομινωική 
περίοδο, Θεά των πάντων. Το γνωστό απόφθεγμα «ανάγκα και 
θεοί πείθονται» είναι ενδεικτικό και κατατοπιστικό της ισχύ-
ος της. Ενώ η Δίκη αποτελεί την προσωποποίηση της δικαι-
οσύνης. Έτσι, στο απόσπασμα 119, το εσωτερικό ήθος στον 
άνθρωπο, προσαρμοζόμενο στους κοσμικούς νόμους, γίνε-
ται οδηγός και προστάτης του ή ακόμα και με μία ευρύτερη 
έννοια με όρους θεολογικούς η θρησκεία του.

«ἦθος ἀνθρώπῳ δαίμων.» 

- Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Ωστόσο, θα ήθελα να 

ρωτήσω  πότε ακριβώς αρχίζει η κλασική περίοδος και 

κατά πόσο αυτή σχετίζεται με τη δημοκρατία;

  Ο θάνατος του σπουδαίου αυτού φιλοσόφου συμπίπτει με 
το τέλος της αρχαϊκής περιόδου. Η κλασική περίοδος, μιας και 
αναφέρθηκες σε αυτήν, δεν ήταν μία τυχαία εποχή άνθισης του 
πολιτισμού, αλλά το αποτέλεσμα της ελεύθερης δημιουργικής 
έκφρασης σε όλους τους τομείς της τέχνης και της ζωής, όπου 
κύρια  αιτία  γέννησής της υπήρξε η εδραίωση της αθηναϊκής 

δημοκρατίας. Η περίοδος αυτή θα αρχίσει περίπου το 480 π.Χ., 
δηλαδή μετά την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων του Κλει-
σθένη, τη σταθεροποίηση του δημοκρατικού πολιτεύματος, 
αλλά και σχεδόν μαζί με το τέλος των Περσικών Πολέμων 
το 479 π.Χ., και την ίδρυση της Συμμαχίας της Δήλου το 478 
π.Χ., η οποία θα δώσει αρχικά την ευκαιρία στους Αθηναίους 
να σταθεροποιήσουν την ηγεμονίας τους στον ελληνικό κό-
σμο και θα τελειώσει το 323 π.Χ., με το θάνατο του Μεγάλου 

Αλεξάνδρου στη Βαβυλώνα, οριοθετώντας έτσι το ξεκί-
νημα  της ελληνιστικής περιόδου. Οι ιστορικοί θα 

ονομάσουν την περίοδο αυτή Κλασική, καθώς, 
τόσο η ανθρωποκεντρική διαχρονικότητα και 

η αρμονική σύνδεση του ατόμου με το σύ-
νολο, όσο και η φυσική αναπαράσταση της 
μορφής, θα επηρεάσουν όλο το μετέπειτα, 
έως και σήμερα, σύγχρονο δυτικό κόσμο. 

- Για να γίνει περισσότερο κατανοητή η 

έννοιά της λέξης ελευθερία,   θα ήθελα 

να αναφερθείς λίγο στους ορισμούς τους 

οποίους μας έχουν δώσει οι αρχαίοι φιλόσο-

φοι ή ιστορικοί γύρω από τη λέξη αυτή. 

Πριν αναφερθώ επιγραμματικά σε κάποιους 
από τους ορισμούς που μας έχουν διασωθεί, 
θα ήθελα να τονίσω πως η κατάσταση τόσο 
της δουλείας όσο και της ελευθερίας στην κλα-

σική Αθήνα ήταν μία πολιτική πραγματικότητα. Κάτι το οποίο 
έχουμε ήδη αναλύσει σε παλαιότερες συζητήσεις μας γύρω 
από το θέμα της δουλείας. Εντούτοις, θα πρέπει να κατανο-
ήσουμε ότι στόχος του δημοκρατικού πολιτεύματος είναι να 
παιδαγωγεί ελεύθερους ανθρώπους. Ο Αριστοτέλης μας λέει 
πως δύο είναι οι βασικές αρχές της ελευθερίας, το «ἐν μέρει 
ἄρχεσθαι καί ἄρχειν» και το «ζῆν ὡς βούλεται τις». 

Στο σύγγραμμα του συγγραφέα και ερευνητή Γιώργου 
Λαθύρη με τίτλο «Οι όροι του Σπεύσιππου» από τις εκδόσεις 
Ηλιοδρόμιο, αναφέρονται τέσσερις  σύντομοι, αλλά περιεκτι-
κοί ορισμοί τούς οποίους μας διασώζει ο μαθητής, ανιψιός 
και διάδοχος του Πλάτωνος για τη λέξη ελευθερία. Ο Σπεύ-
σιππος (408 – 338 π.Χ.), ο οποίος έζησε περίπου στα μέσα 
της κλασικής περιόδου, δηλαδή λίγα χρόνια πριν το θάνατο 
του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Βαβυλώνα, αρχικά θα μας πει 
πως η ελευθερία είναι η ηγεμονία, η υπεροχή του βίου, ενώ σ’ 
ένα δεύτερο ορισμό του μας λέει ότι ελευθερία εστί αυτοκρά-
τεια ή αλλιώς αυτεξουσιότητα επί παντί. Με λίγα λόγια εννο-
εί πως η ικανότητα το να γνωρίζει κανείς τον εαυτό του και 
να τον ελέγχει ταυτίζεται με την ελευθερία. Δυστυχώς όμως 
σήμερα φτάσαμε να εκχωρούμε την αυτεξουσιότητα μας σε 
κάποιους αντιπροσώπους να μας κυβερνούν, χωρίς ωστόσο 
να τους ελέγχουμε ώστε να λειτουργούν απλός και μόνο ως 
εντολοδόχοι μας. Ο τρίτος ορισμός του Σπεσίππου μας λέει 
πως «Ελευθερία εστί εξουσία του καθ’ εαυτόν εν βίω», δη-
λαδή η εξουσία της αυτοδιαθέσεως κατά την διάρκεια του 
βίου μας. Εντούτοις, ο τέταρτος και τελευταίος φιλοσοφικός 
ορισμός από το συγγραφικό έργο του Πλάτωνος που μας 
διασώζει ο Σπέυσιππος, μάς λέει «Ελευθερία εστί αφειδία εν 
χρήσει και εν κτήσει ουσίας» που σημαίνει την  έλλειψη φει-
δούς στη χρήση και την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων. 
Εδώ διαφαίνεται καθαρά ο χωρίς περιορισμούς αντιδημοκρα-
τικός τρόπος αντίληψης γύρω από τη συσσώρευση πλούτου 
και περιουσιακών στοιχείων  την οποία υιοθετούσε η Πλατω-
νική Ακαδημία, μιας και εξ όσων  γνωρίζουμε ο Περικλής είχε 
επιβάλλει τις λεγόμενες υποχρεωτικές χορηγίες.  

Κλείνοντας θα ήθελα να τονίσω ότι ο Ισοκράτης στον Αε-
ροπαγίτικο (ΙΣΟΚΡ. 7.20), θέλοντας να επαινέσει παλαιότερα 
πολιτεύματα, κατά τα οποία διοικούσαν ο Σόλων ή ο Κλει-
σθένης, μάς λέει ότι εκπαίδευαν τους πολίτες έτσι ώστε να 
μη θεωρούν την ακολασία δημοκρατία, την παρανομία ελευ-
θερία, αλλά και την αυθάδεια ισονομία, καθώς αυτό έκανε 
τους πολίτες καλύτερους και σωφρονέστερους, μιας και οι 
ίδιοι καλούνταν να συμμετάσχουν στην άσκηση της εξουσί-
ας. Δυστυχώς σήμερα η αντιστροφή της λέξης ελευθερία από 
τους επιτήδειους χρήστες της έχει αλυσοδέσει τις κοινωνίες 
σε μία ολιγαρχική λογική, θέτοντάς τες έξω από κάθε πολι-
τικό θεσμικό πλαίσιο.  

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟY 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟY
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ο Δημήτρης τηλεφωνεί τον φίλο του τον Στέλιο 
στην Θεσσαλονίκη και του λέει:

Φίλε μου Στέλιο έρχομαι εκτάκτως στην Θεσ-
σαλονίκη για δουλειά, θα φτάσω αργά το βράδυ, 
μπορείς να με φιλοξενήσεις για μία βραδιά;

Στέλιος: Και βέβαια Δημήτρη μου, εξάλλου αν 
πήγαινες αλλού θα θύμωνα…

Με το καλό λοιπόν φτάνει ο Δημήτρης  σπίτι 
του Στέλιου…

Του λέει ο Στέλιος:
-Φίλε μου Δημήτρη θες να κοιμηθείς με το μω-

ρό στο δωμάτιο ή μόνος στο σαλόνι;
Απαντάει ο Δημήτρης:
Άσε μην ενοχλήσω το μωρό και δεν κοιμηθεί 

καλά, θα κοιμηθώ στο σαλόνι μόνος μου.
Το πρωί ο Δημήτρης σηκώθηκε πιο νωρίς από 

τους άλλους και πήγε στην κουζίνα να φτιάξει ένα 
καφέ και ξαφνικά βλέπει μια ψηλή πανέμορφη ξαν-
θιά …Τα χάνει για λίγο και ρωτάει γεμάτος απορία:

– Συγγνώμη εσύ ποια είσαι;
Ξανθιά : Εγώ είμαι το μωρό, εσύ ποιος είσαι;
Δημήτρης : Εγώ είμαι ο βλάκας που ήρθε χθες…

* * * * * * 

Ένας ταχυδακτυλουργός εργαζόταν σε ένα κρου-
αζιερόπλοιο στον Ινδικό Ωκεανό.

Το κοινό δεν ήταν ίδιο κάθε μέρα, κι έτσι ο τα-
χυδακτυλουργός πάντα επαναλάμβανε τα ίδια τρικ. 
Υπήρχε όμως ένα πρόβλημα. Ο παπαγάλος του κα-
πετάνιου έβλεπε όλες τις παραστάσεις και τελικά 
κατάλαβε πώς δούλευε το κάθε τρικ. Κι έτσι άρχι-
σε να φωνάζει κατά την διάρκεια της παράστασης:

– Κοιτάξτε, δεν είναι η ίδια τράπουλα.
– Να, κρύβει τα μαντήλια κάτω από το τραπέζι.
– Γιατί έχει το ένα ποτήρι μέσα στο άλλο;
Ο ταχυδακτυλουργός τα είχε πάρει στο κρανίο 

μα και τι να κάνει, ο παπαγάλος ανήκε στον καπε-
τάνιο του πλοίου.

Μια μέρα το καράβι χτύπησε σε ύφαλο και βού-
λιαξε. Ο ταχυδακτυλουργός βρήκε ευτυχώς μια σα-
νίδα που επέπλεε στη μέση του ωκεανού, με τον 
παπαγάλο πάνω της, φυσικά.

Αντάλλαξαν πολλά βλέμματα γεμάτα μίσος, μα 
ούτε μια κουβέντα. Έτσι πέρασαν αρκετές μέρες.

Μετά από μια βδομάδα ο παπαγάλος είπε:
– Εντάξει συγνώμη, τα παρατάω. Πες τώρα που 

είναι το καράβι;

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια

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

-- Συστατικά --

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

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

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

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

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

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

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

τεύουμε μέχρι να κρυώσει.
•  Κατόπιν, προσθέτουμε το τζίντζερ και τη σα-

ντιγί.
• Ανακατεύουμε και πάλι και βάζουμε το μείγμα 

μας στο ψυγείο να κρυώσει καλά.
• Τέλος, το περιχύνουμε πάνω από τις φράου-

λές μας, τις οποίες έχουμε τοποθετήσει σε ένα 
μεγάλο ποτήρι του λικέρ (εκείνο με το μεγάλο 
θόλο και τον κοντό λαιμό).

• Το γλυκό μας είναι έτοιμο.
• Καλή απόλαυση!!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Ζαμπαλιόνε με φράουλες, το υπέροχο Ιταλικό γλυκό!

Κάθετα

1. Χώρος αυτοκινήτου για αποσκευές.
2. Γαλακτώδης χυμός φυτικού ιστού.
3. Αρωματικό φυτό.
4. Παλιά λεγόταν Κ.Υ.Π. (αρχικά).
5. Ασύνταχτο πλήθος ανθρώπων.
6. Έγραψε "Το κάρο με τα μήλα".
7. Λεγόταν ο συγγραφέας Τρουαγιά.
8. Αρχικά για… ταχυδρομικούς υπαλλή-
λους.
9. Υπήρξε σύζυγος του βασιλιά Φαρούκ.
10. Το νησί της Κίρκης.
13. Χαϊδευτικό της Ουρανίας.
16. Ποτάμι των Βαλκανίων.
18. Ευλογημένα, καλότυχα.
21. Μάρκα κρασιού.
24. … Γκέι: το αεροπλάνο που έριξε την 
πρώτη ατομική βόμβα.
26. Αυτός αρέσει.
28. Ακολουθεί… το γυμνάσιο.
30. Βρικόλακας (ξ.λ.).
33. Βουνό της Κ. Μακεδονίας.
35. Παλιός, Έλληνας κομπέρ.
37. Τελειοποίησε και το πιάνο.
39. Ο μεγαλύτερος ποταμός της Ελβετίας.
41. … βουαγιάζ: ταξιδιώτες το χρησιμο-
ποιούν.
43. Αμερικάνικη μυστική υπηρεσία.
46. Προτρεπτικό μόριο.
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Η Ολυμπιάδα επικράτησε 
του Εθνικού και στις γυναί-
κες γΙα το πρωτάθλημα Της 
ΕΚΑΣΑΜΑΘ μέσα στο Σαβ-
βατοκύριακο. Συγκεκριμένα 
επικράτησε 77-39 φτάνοντας 
τις 3 νίκες στο φετινό πρω-
τάθλημα. Η Ολυμπιάδα ξεκί-
νησε μουδιασμένα στο πρώτο 
δεκάλεπτο χάνοντας αρκετά 
εύκολα καλάθια στην επίθε-
ση. Στη συνέχεια οι παίκτριες 
της ανέβασαν κατακόρυφα 

την απόδοση τους σε άμυνα 
και επίθεση και έφτασαν δί-
καια στη νίκη.

Δεκάλεπτα: 13-7, 37-15, 
56-23, 77-39

Ολυμπιάδα (Γιαβρίδης Μ.): 
Χονδρού Ε. 8(1),Χονδρού Δ. 
7(1),Σικαλίδου 9(1),Χονδρού 
Α. 15(3),Καράμπελα 2,Ντρι-
στέλλα 17(1),Πατσάλη 2,Χρη-
στίδη 4,Φιλιππάκη 13(2)

Εθνικός (Καρατζά Ε.): Βα-
δικόλια 6, Γεωργίτσου 7, 

Κυριακίδου 2, Κατσιούλη 3, 
Ντέγκα 5 (1), Αντωνιάδου 3, 
Λιάμου 12, Αστεριάδου 1

Η Βαθμολογία μετά από 
αυτό το ματς της 3ης αγω-
νιστικής διαμορφώνεται ως 
εξής:
1. Ολυμπιάδα Αλεξ/πολης 6
2. Εθνικός Αλεξ/πολης 2
3. ΓΑΣ Κομοτηνής 1

Ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο οι 
αναμετρήσεις της 6ης αγωνιστικής 
στον 1ο όμιλο της Γ’ Εθνικής. Με-
γάλος νικητής ο Πανθρακικός στο 
ντέρμπι με τον ΑΟ Καβάλας, άνετη 
επικράτηση και για τον Άρη Αβάτου 
επί του Μέγα Αλέξανδρου Ορφανίου. 
Την 5η ήττα της σε 6 ματς γνώρισε 
στην Καβάλα από τον Βύρωνα η Αλε-
ξανδρούπολη. Ισόπαλος αναδείχθηκε 
τέλος ο Ορφέας Ξάνθης με τον Αγρο-
τικό Αστέρα σε ένα ματς με 4 κόκ-
κινες κάρτες, 2 για την κάθε ομάδα.

Tα αποτελέσματα:
Βύρων Καβ. – Αλεξανδρούπολη 

FC 3-0 (6' Πτηνόπουλος, 90' πεν. 

Γκατζολάρι, 92 Δερμιτζάκης)
Νέστος– Δόξα Δράμας 1-2 (59' 

Γιάνκοβιτς – 31' Κόντος πεν., 72' Ιορ-
δανίδης)

Ορφέας Ξάνθης – Αγροτικός 1-1 
(87' Τορομανίδης – 90+14' Νίκο πεν.)

Μ.Α. Ορφανίου – Άρης Αβάτου 
0-4 (7' Γκαρνέτας, 19' Ψεμματάς, 57' 
Κοντογιαννίδης, 65' Παναγιωτίδης)

Πανδραμαϊκός – Καμπανιακός 0-2 
(59' Καθάριος, 84' Ιγνατίδης)

Πανθρακικός – ΑΟ Καβάλα 3-2 
(43' Αντωνιάδης, 54' & 84' Βάσκος 
– 7' & 87' Σαλπιγγίδης)

Μηχανιώνα – Θερμαϊκός 1-1 (60' 
Λαγόντζος – 6' Αθανασιάδης)

Ρεπό: Απόλλων Παραλιμνίου

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (6 αγωνιστικές)
1. Καμπανιακός 16 (12-2)
2. Πανθρακικός 12 (14-10)
3. Πανδραμαϊκός 10 (12-4) *
4. ΑΟ Καβάλα 10 (15-4) *
5. Παραλιμνiο 10 (11-5) *
6.  Μηχανιώνα 10 (8-5) *
7. Θερμαϊκός Θέρμης 10 (5-3)
8. Άρης Αβάτου 9 (8-6)*
9. Βύρων Καβάλας 8 (9-8)
10. Αγροτικός Ας. 7 (7-6)
11. Ορφέας Ξ, 7 (6-7)
12. Δόξα Δράμας 7 (4-6)*
13. Αλεξανδρούπολη FC 1 (2-16)
14. Νέστος  0 (3-14)
15. Ορφάνι 0 (3-23)
*Έχουν κάνει ρεπό.

Μεγάλη η νίκη του Πανθρακικού επί της Καβάλας 

Έχασε και 
στην Καβάλα 

από τον Βύρωνα 
με 3-0 

Την πέμπτη της ήττα σε έξι 
παιχνίδια γνώρισε η Αλεξαν-
δρούπολη FC στην Καβάλα 
από τον Βύρωνα. Στο Βερού-
λειο ο Βύρωνας επικράτη-
σε 3-0, με τον Πτηνόπουλο 
να ανοίγει το σκορ μόλις στο 
6ο λεπτό. Με τον Γκατζολάρι 
να βρίσκει δίχτυα με πέναλτι 
στο 90� (φάση στην οποία 
οι Θρακιώτες έμειναν με 10 
παίκτες) και τον Δερμιτζάκη 
να «χτυπάει» στο δεύτερο λε-
πτό των καθυστερήσεων του 
ματς, διαμορφώθηκε το τελι-
κό σκορ.

Η Αλεξανδρούπολη προ-

χώρησε σε δύο αναγκαστικές 
αλλαγές στο πρώτο ημίχρονο 
καθώς τραυματίστηκαν στην 
ίδια φάση χτυπώντας κεφά-
λι με κεφάλι οι Άγγελος Πα-
τσιώρας και Λευτέρης Τσι-
εγγελίδης.

Στην επόμενη αγωνιστική 
η Αλεξανδρούπολη φιλοξε-
νείται στην Ξάνθη από τον 
«πληγωμένο» λόγω των δύο 
σημαντικών απουσιών που 
θα έχει (Κατρανίτσα και Γε-
ωργούση) Ορφέα.

Διαιτητής: Σιουμπάρας – 
Βοηθοί: Σιαμάνης, Μπόιτσι-
ος (Δράμας)

Συνθέσεις:
Βύρων Καβάλας (Χαρά-

λαμπος Καζεπίδης): Αθα-
νασίου, Τσερπές, Ιβανίδης, 
Ναουμίδης, Τουμανίδης, 
Παπαδόπουλος, Γκατσολά-
ρι, Παντελίδης, Πτηνόπου-
λος, Σιδηρόπουλος, Χατζό-
πουλος.

Αλεξανδρούπολη FC (Τό-
λης Μπίτσιος): Μπόγλου, 
Αμπραχαμιάν, Παπάζογλου, 
Παπαγεωργίου, Πουλου-
κτσής, Τσιεγγελίδης, Τσι-
τσεκίδης, Πατσιώρας Α., 
Γκαϊδατζής, Πατσιώρας Κ., 
Καρακασίδης.

Πέμπτη ήττα σε έξι παιχνίδια για την 
Αλεξανδρούπολη FC

Με τις καλύτερες εντυπώσεις 
έγινε το 3ο Πανελλήνιο Αναπτυ-
ξιακό Τουρνουά στην πόλη της 
Αλεξανδρούπολης. Υπήρξε μεγά-
λη συμμετοχή αθλητών και αθλη-
τριών από σωματεία από όλη την Ελ-
λάδα. Δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν 
και οι δικοί μας αθλητές και αθλήτριες. Η ομά-
δα του ΜΓΣ Εθνικού  είχε τη μεγαλύτερη απο-
στολή αθλητών αφού συμμετείχαμε σε όλες 
τις αγωνιστικές κατηγορίες με 40 αθλητές και 
αθλήτριες πολλοί δε απ'αυτούς είχαν και την 
πρώτη τους αγωνιστική εμπειρία και χαρά της 
συμμετοχής σε ένα τέτοιο τουρνουά πανελλα-

δικής εμβέλειας.
Από αθλητές που ξεχώρισαν 

είχαμε την Άννα Μήτκα που πήρε 
το ασημένιο μετάλλιο στην κατη-

γορία των κορασίδων όντας παγκο-
ρασίδα ηλικιακά!!!

Πολύ καλές εμφανίσεις και πλασαρίσματα 
είχαμε και από τον παμπαίδα Ραφαήλ Νουλα, 
τους παίδες μας Φάνη Μήτκα, Χρήστο Αϊβάζη 
αλλά και από τους εφήβους Βαγγέλη Δερνεξη 
και Γιώργο Κάλλια!

Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλους και 
όλες!

Η δουλειά συνεχίζεται... 

Με 40 συμμετοχές ο Εθνικός στο 3ο 
Πανελλήνιο Αναπτυξιακό Τουρνουά πινγκ πονγκ

ΕΚΑΣΑΜΑΘ: Νικήτρια στο ντέρμπι 
με Εθνικό η Ολυμπιάδα 

Sports

Στους 
αγώνες της 

Αλεξανδρούπολης 
κέρδισαν νίκες και 

εμπειρίες

«Σκέφτηκα πόσες φορές άφησα τον καφέ μου παρατημένο στα αποδυτήρια, πόσες φορές πέταξα 
την πετσέτα, μπήκα με βρώμικα παπούτσια. Είναι ένα ευχαριστώ και ένα συγγνώμη σε αυτές τις 

γυναίκες, για τα χρόνια που τις αγνοούσα»» 
Νίκος Παππάς, Μπασκετμπολίστας ΠΑΟ

Ξεχώρισε 
στην 6η 

αγωνιστική του 
1ου ομίλου της 

Γ΄Εθνικής

Η βαθμολογία 
στο γυναικείο της 
ΕΚΑΣΑΜΑΘ
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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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Πώς θα ξεκινήσεις να 
προπονείσαι στον δρόμο

Η αλήθεια ότι για να ακολουθήσεις μια 
τυπική σειρά καλλισθενικών ασκήσεων 
πρέπει το σώμα σου να έχει μια σχετική 
μυϊκή εμπειρία και μέτρια έως καλά επί-
πεδα αντοχής. Ο στόχος αυτού του προ-
γράμματος προπόνησης στο δρόμο είναι 
να ενισχύσει περαιτέρω την αύξηση του 
μυϊκού όγκου και να τελειοποιήσει την 
ευλυγισία, την ισορροπία και την ανθε-
κτικότητα των αρθρώσεών σου.

Εκτελώντας τις παρακάτω ασκήσεις 
μέρα παρά μέρα θα μπορείς σε ένα δι-
άστημα 6 εβδομάδων να προχωρήσεις 
σε πιο προχωρημένες ασκήσεις street 
workout.

Ζέσταμα
– 40 δευτερόλεπτα jumping jacks
– 15 burpees
Κυρίως πρόγραμμα
– 60 δευτερόλεπτα σανίδα
– 30 προβολές ποδιών

– 20 κατακλινείς κάμψεις (επί 3)
– 20 άλματα σε κουτί ή ψηλό σκαλί
– 60 δευτερόλεπτα πλάγιες σανίδες 

(30 για κάθε πλευρά)
– 15 βυθίσεις σε δίζυγο (επί 3)
– 30 ημικαθίσματα (επί 3)
– 10 pull ups (επί 2)
-10 άρσεις ποδιών (L-sit) κρεμασμέ-

νος από το μονόζυγο (επί 3).
Σημειώσεις:
– Από την εβδομάδα 1 έως και την 5 

αύξανε σταδιακά την ένταση, λαμβάνο-
ντας λιγότερη ανάπαυση ανάμεσα σε κά-
θε σετ άσκησης -οι ειδικοί λένε ότι ένα 
λεπτό ξεκούρασης είναι το μέγιστο για 
την μεγαλύτερη ανάπτυξη των μυών σου.

– Την 6η βδομάδα προσπάθησε να 
πραγματοποιήσεις δυο γύρους του συ-
νόλου του προγράμματος.

Μια ακόμη συμβουλή:
Οι καλλισθενικές ασκήσεις που οι πε-

ρισσότεροι αθλητές street workout εκτε-
λούν, ενέχουν πολλούς κινδύνους για 
τραυματισμούς . Aκου προσεκτικά το σώ-
μα σου και όχι τις παροτρύνσεις των γύ-
ρω σου.
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Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
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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 
������#��%2��� – �����:  

ΔΕΥΤΕΡΑ: 08:05 - 11:30 - 20:50
ΤΡΙΤΗ: 08:05 - 11:30 - 20:50 
ΤΕΤΑΡΤΗ:  11:30 - 20:50
ΠΕΜΠΤΗ:  08:50 - 21:35
ΠΑΡΑΚΕΥΗ: 11:30 - 20:50
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:05 -11:30 - 20:50
ΚΥΡΙΑΚΗ: 11:30 - 20:50 
����� - ������#��%2���: 
ΔΕΥΤΕΡΑ:06:15-09:50- 19:15
ΤΡΙΤΗ:  06:15 - 09:50 - 19:15
ΤΕΤΑΡΤΗ: 09:50 - 19:15
ΠΕΜΠΤΗ: 06:15 - 09:50 - 19:15
ΠΑΡΑΚΕΥΗ: 09:50 - 19:15

ΣΑΒΒΑΤΟ: 06:15 -09:50 - 19:15
ΚΥΡΙΑΚΗ: 09:50 - 19:15

SKY EXPRESS
������#��%2��� – �����:  

ΔΕΥΤΕΡΑ: 08:45 - 15:05 - 21:40
ΤΡΙΤΗ: 08:45 - 20:15 
ΤΕΤΑΡΤΗ: 08:45 - 16:05 - 21:40
ΠΕΜΠΤΗ: 08:45 - 16:35 - 21:40
ΠΑΡΑΚΕΥΗ:08:45-15:05- 21:40
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:45 - 20:15
ΚΥΡΙΑΚΗ: 08:45 - 15:05 - 21:40
����� - ������#��%2���: 
ΔΕΥΤΕΡΑ:07:05 - 13:30 - 20:05
ΤΡΙΤΗ:  07:05 - 10:30
ΤΕΤΑΡΤΗ: 07:05 - 14:30 - 20:05
ΠΕΜΠΤΗ: 07:05 - 15:00 - 20:05
ΠΑΡΑΚΕΥΗ:07:05-13:30- 20:05
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:05 - 10:30
ΚΥΡΙΑΚΗ: 07:05 - 13:30 - 20:05
������#��%2��� - ��!�"�

ΤΡΙΤΗ 12:00- ΠΕΜΠΤΗ  18:05
��!�"� - ������#��%2���

ΤΡΙΤΗ 12:00 -ΠΕΜΠΤΗ  18:05

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
������#��y2��� 

2��� ��'������

2��"� �#�'a�!"�� ����h�

Δευτέρα  09:00
Τρίτη  09:00
Τετάρτη 15:00 
Πέμπτη 15:00
Παρασκευή 15:00
Σάββατο 09:00
Kυριακή  15:00

��'���a�� 2���

������#��y2��� 
2��"� �#�'a�!"�� ����h�

Δευτέρα 16:00
Τρίτη 16:00
Τεταρτη  -
Πέμπτη 07:00 - 17:30 
Παρασκευή 17:30
Σάββατο  12:00
Kυριακή 17:30

!��e+0�� 

�"'����(�i0�

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
Δημητριάδης Κων. Παλαιολόγου 32 
b2551053464

ΦΕΡΕΣ 
Καψίδου Δημοκρίτου 28b2555024096

ΣΟΥΦΛΙ 
Κυριακούδη Βασ. Γεωργίου 157 
b2554022033

ΔIΔYMOTEIXO
Μαχμουρίδου Αγάπη Λεωνιδίου 61 (έναντι 
ΙΚΑ) b2553024676

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Σιανκούρη Αναστασία Κωνσταντινουπόλε-
ως 259 b2552021141

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

Αυξέντιος, Αυξεντία, Ευγένιος, 
Ευστράτιος, Ευστρατία, 
Λουκία, Μαρδάριος, 
Μαρδαρία, Ορέστης, Ορεστιάς

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Σήμερα φίλε Κριέ, η ημέρα θα είναι σί-
γουρα θετική και πολύ κεφάτη! Αποφασί-
ζεις να βάλεις σε προτεραιότητα την κοι-
νωνική σου ζωή και την διασκέδαση σου, 
προβάλλεις τον καλύτερο εαυτό σου και 
προσφέρεις γενναιόδωρα τα συναισθή-
ματα σου στους γύρω σου 
      
ΤΑΥΡΟΣ
Σήμερα φίλε Ταύρε, είσαι ιδιαίτερα γλυ-
κός, ζεστός, συναισθηματικός και τρυφε-
ρός με τους άλλους! Επιπλέον σήμερα, 
θα ασχοληθείς κυρίως με την διαχείριση 
ζητημάτων, αλλά και προβλημάτων, που 
έχουν προκύψει σε σπίτι και οικογένεια! 

ΔΙΔΥΜΟΣ
Σήμερα φίλε Δίδυμε, είσαι ιδιαίτερα 
δημοφιλής και αγαπητός, στους κοινω-
νικούς σου κύκλους, γεγονός που σε 
ευχαριστεί ιδιαίτερα! Μέσα από συνανα-
στροφές και συζητήσεις, άτομα θα σου 
εκφράσουν τα συναισθήματα τους και τις 
σκέψεις τους και μάλιστα, θα κρέμονται 
από τα χείλη σου!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Φίλε Καρκίνε, σήμερα θα καταφέρεις επι-
τέλους, να νιώσεις και πάλι ήρεμος! Θα 
αισθανθείς ξανά, σίγουρος και ασφαλής 
με τα κεκτημένα σου και με την καθημε-
ρινότητα σου! Ωστόσο, ίσως ορισμένες 
στιγμές, να γίνεσαι κάπως πεισματάρης, 
ισχυρογνώμων και δεσποτικός με τους 
γύρω σου     

ΛΕΩΝ
Σήμερα αγαπητέ Λέοντα, με την Σελήνη 
στο δικό σου Ζώδιο, είσαι ο λαμπερός 
πρωταγωνιστής! Έχεις μία αδιαμφησβή-
τητη ικανότητα, να τραβάς όλα τα βλέμ-
ματα του θαυμασμού και να νιώθεις συ-
νεχώς το επίκεντρο! Περιόρισε μόνο, την 
τάση σου για εγωκεντρισμό

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Σήμερα φίλε Παρθένε, ψυχολογικά, θα 
είσαι κάπως ευάλωτος και ασταθής! Κά-
ποιες φορές μάλιστα, θα προτιμήσεις την 
μοναξιά σου, προκειμένου να αφιερώ-
σεις χρόνο σε προσωπική ενδοσκόπηση, 
πριν προχωρήσεις σε δράση και υλοποί-
ηση σχεδίων.    

ΖΥΓΟΣ
Αγαπητέ Ζυγέ, σήμερα τα γεγονότα, θα 
σε αναγκάσουν να στρέψεις το ενδιαφέ-
ρον σου στις φιλίες σου, όπως και στις 
κοινωνικές ομάδες που ανήκεις! Την ση-
μερινή ημέρα, καταφέρνεις και εξομαλύ-
νεις φιλικές σχέσεις και επαφές και αι-
σθάνεσαι και πάλι ήρεμος!

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Σήμερα φίλε Σκορπιέ, αποφασίζεις να 
γίνεις πιο πολύ απόμακρος και σκληρός, 
απέναντι στις κοινωνικές σου συνανα-
στροφές! Ωστόσο, αυτή σου η στάση, 
δεν θα χαλάσει την καλή κοινωνική σου 
εικόνα και υπόσταση! 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Φίλε Τοξότη, σήμερα οφείλεις να πε-
ράσεις όσο πιο καλά μπορείς και να εκ-
μεταλλευτείς στο έπακρο την τύχη που 
έχεις! Ετοιμάσου για περιπέτεια, αισιοδο-
ξία, συναρπαστικές εμπειρίες, κοινωνικό-
τητα, διασκέδαση και πολλές ωφέλιμες 
επαφές και συζητήσεις!

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Φίλε Αιγόκερε, οι σημερινές συγκυρίες, 
τα πρόσωπα τα οποία συναναστρέφεσαι 
και κάποια γεγονότα σήμερα, θα ξυπνή-
σουν την καχυποψία σου και την επιφυ-
λακτικότητα σου! Θες οπωσδήποτε, να 
έχεις το πάνω χέρι σε κάθε διαπροσω-
πική σου σχέση

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Φίλε Υδροχόε, σήμερα καταφέρνεις να 
δείξεις τον καλύτερο σου εαυτό και να 
απολαύσεις την αποδοχή των άλλων! 
Βέβαια, καλό θα είναι να μην επιμένεις 
να βλέπεις μόνο την επιφάνεια, αλλά 
και την ουσία!

ΙΧΘΥΕΣ
Σήμερα αποφασίζεις να ασχοληθείς κυ-
ρίως με πρακτικά θέματα, φίλε Ιχθύ! Δεν 
ασχολείσαι επιφανειακά με την συμπε-
ριφορά των άλλων, με τους οποίους θα 
συναναστραφείς την σημερινή ημέρα, 
αλλά με την ουσία και το βάθος των δι-
απροσωπικών σου σχέσεων!

ΠΩΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Χρυσή ευκαιρία!!

Πωλείται Μονοκατοικία (Ισόγειο και 1ος όρο-
φος)στην χώρα Σαμοθράκης με υπέροχη θέα 
το θρακικό πέλαγος 100 μέτρα από την κε-
ντρική πλατεία. Έχει ανακαινιστεί το 2010 , κα-
τάλληλη για παραθεριστική κατοικία ή και για 
εκμετάλλευση. Αποτελείται από δύο υπνο-
δωμάτια , σαλόνι, κουζίνα και 2 μπάνια. Το 
συνολικό του εμβαδόν είναι 74 τ.μ.
Πλήρως τακτοποιημένο και με ταυτότητα 
κτιρίου.
Για περισσότερες πληροφορίες: Τηλέ-

φωνα 6978021200  & 6909172502

Τιμή πώλησης  57.000€

ΜΙΑ...ΕΞΥΠΝΗ ΓΝΩΜΗ
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Μία πολύ σπουδαία νίκη, 
την πρώτη στη Volleyleague 
μέσα στην Ορεστιάδα και 
δεύτερη συνεχόμενη στο 
πρωτάθλημα, την οποία ο τε-
χνικός Ηλίας Κρεούζης αφι-
έρωσε στη μνήμη του Νίκου 
Σαμαρά, πανηγύρισε ο Άθλος 
μας επικρατώντας με 3-1 3-1 
(25-18, 25-17, 26-28, 25-
17) σετ του ΟΦΗ στο κομ-
βικό ματς του νέου κλειστού 
«Ν. Σαμαράς», που έριξε την 
αυλαία της 7ης αγωνιστικής. 
Με την ιστορική επιτυχία η 
ομάδα μας ανέβηκε στην 7η 
θέση της βαθμολογίας με 8 
βαθμούς προσπερνώντας τον 
Πήγασο Πολίχνης, 3 πόντους 
μακριά από την 6άδα και το 
Φοίνικα Σύρου ΟΝΕΧ (11β).

Το παιχνίδι ξεκίνησε αμ-
φίρροπα 6-6, ΟΦΗ με δύο 
συνεχόμενα μπλοκ πέρα-
σε μπροστά για πρώτη φο-
ρά στο σετ 6-8. Οι Κρητικοί 
είχαν προβάδισμα μέχρι και 
το 10-12, αλλά κάπου εκεί ο 
Άθλος ανέβασε ταχύτητα και 
πιέζοντας την υποδοχή του 
ΟΦΗ βρήκε τις λύσεις για να 
ξεφύγει με 17-14. Εντυπωσι-
ακό μπλοκ και άσος του Ντε 
Πρα έκαναν το 21-16 για να 
φτάσει ο Άθλος στην κατά-
κτηση του σετ με 25-17, από 
άουτ σέρβις του Τζάρβις. 

Στο β’ σετ η ομάδα της 
Κρήτης αντέδρασε, προηγή-
θηκε με 1-5 από μπλοκ άουτ 
του Τζάρβις, αλλά η ομάδα 
μας με πρωταγωνιστή τον 
Βραζιλιάνο Ντε Πρα ισοφά-
ρισε σε 8-8. Οι δυο ομάδες 
πήγαιναν πόντο - πόντο μέχρι 
το 12-12, ώσπου το εντυπω-
σιακό στοπ του Γκένοφ και 
τα πολλυ καλά σερβίς έδω-
σαν εύκολα το σετ με 25-17 
στους Εβρίτες. Ο ΟΦΗ αν και 
βρέθηκε από νωρίς να κυνη-
γά στο σκορ αντέδρασε μεί-
ωσε με 28-26 μετά από δρα-
ματική εξέλιξη. Στο 4ο σετ 
ο Άθλος ξέφυγε από νωρίς 
8-4, αλλά οι Κρητικοί εκμε-
ταλλευόμενοι την αναποτε-
λεσματικότητα στην επίθε-
ση της ομάδας μας, μείωσαν 
σε 8-7 και 11-10. Με καλό 
σέρβις Κασαμπαλή και μπλοκ 
του Αλγκουλ στον Χήρα, ο 
Άθλος πήρε «αέρα» 4 πόντων 
14-10 κι από εκεί και πέρα 
η ομάδα μας με άσους των 
Ριόπουλου(17-11), Ντε Πρα 
(20-13) και Γκένοφ (22-18) 
χωρίς να «κοιτάξει ποτέ ξα-
νά πίσω της» έφτασε με 25-

17 από εκτέλεση του Λίβυου 
μπλοκέρ, με ρίζες από την 
Κρήτη, Αλγκούλ στην ιστο-
ρικής και βαθμολογικής ση-
μασίας πρώτη νίκη της μέσα 
στο κλειστό «Ν.Σαμαράς», το 
οποίο «σηκώθηκε στο πόδι» 
από τα θερμά χειροκροτή-
ματα και την αποθέωση της 
κερκιδας στους αθλητές του 
Κρεούζη, οι οποίοι ανταπέ-
δωσαν με το δικό τους χει-
ροκρότημα την αγάπη και τη 
στήριξη του κόσμου της Ορε-
στιάδας! 

Βραβεύσεις 
Πριν την έναρξη του αγώ-

να η διοίκηση του ΤΑΑ Άθλος 
Ορεστιάδας, μέσα σε γιορτι-
νή για άλλη μια φορά ατμό-
σφαιρα» τίμησε για την προ-
σφορά τους στο άθλημα και 
στην πόλη μας, δυο Ορεστι-
αδίτες ανθρώπους του βόλεϊ, 
τον παλαίμαχο διεθνή Γιώρ-
γο Παπάζογλου και τον Νίκο 
Αντωνιάδη, νυν βοηθό προ-
πονητή του ΟΦΗ.

Παράλληλα βράβευσε τον 
κ. Κώστα Σινανή, πρόεδρο 
της γυναικείας ομάδας του 
Αετού Λήμνου, που τις τε-
λευταίες μέρες φιλοξενείται 
στην έδρα που μεγαλούργησε 
ο ιδρυτής και εμπνευστής του 
συλλόγου «αετός του βόλεϊ», 
Νίκος Σαμαράς.

Τα σετ: 3-1 (25-18, 25-17, 
26-28, 25-17) σε 106'

ΑΘΛΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
(Ηλίας Κρεούζης): Γκλάντστο-
ουν 12 (7/11 επ., 3 άσσοι, 2 
μπλοκ), Κάιο 12 (8/26 επ., 3 
άσσοι, 1 μπλοκ), Κασαμπα-
λής 4 (4/5 επ.), Αλγκούλ 16 
(11/15 επ., 5 μπλοκ), Ριζό-
πουλος 10 (7/16 επ., 3 άσ-
σοι, 80% υπ. - 20% άριστες), 
Γκένοφ 24 (21/30 επ., 1 άσ-
σος, 2 μπλοκ, 59% υπ. - 22% 
άριστες) / Βελούδης (λ, 70% 
υπ. - 15% άριστες), Τσολακί-
δης, Μποζίδης.

Ο.Φ.Η. (Κώστας Δεληκώ-
στας): Τζάρβις 12 (6/17 επ., 
1 άσσος, 5 μπλοκ, 50% υπ. - 
25% άριστες), Χήρας 4 (2/7 
επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Σικού-
κου 12 (9/20 επ., 2 άσσοι, 1 
μπλοκ), Αντάμι 1 (1/2 επ.), 
Βαϊόπουλος 8 (4/11 επ., 4 
μπλοκ), Αμπράο 7 (5/22 επ., 
1 άσσος, 1 μπλοκ, 45% υπ. 
- 36% άριστες) / Τσαδήμας 
(λ, 50% υπ. - 27% άριστες), 
Καφαντάρης, Μπαρντακτζιάν, 
Αραμπόπουλος, Τσαλικιάν.

Δηλώσεις 
O προπονητής του Άθλου 

Ορεστιάδας Ηλίας Κρεούζης 
δήλωσε: «Θέλω να αφιερώ-
σω τη σημερινή νίκη στο Νί-
κο Σαμαρά και ξέρω από δι-
κούς τους ανθρώπους, ότι το 
όνειρό του ήταν να δει ξανά 
ψηλά την Ορεστιάδα και να 
μπορέσουμε να την κρατή-
σουμε στην κατηγορία! Ήταν 
κομβικό το παιχνίδι, καταφέ-
ραμε να διατηρήσουμε την 
τακτική και την έδρα μας, αυ-
τό που είχα πει να είμαστε 
ανταγωνιστικοί και όποιος 
έρχεται εδώ μέσα να… περ-
νάει δύσκολα και να παίρνου-
με βαθμούς. Το καταφέραμε 
και με τον ΟΦΗ, μία πάρα 
πολύ οργανωμένη ομάδα, η 
οποία όμως δεν κατάφερε να 
σκοράρει καθόλου, σταματή-
σαμε τελείως τον σκόρερ της 
και καταφέραμε επίσης να εί-
μαστε συνεχώς μπροστά στο 

σκορ. Ο ΟΦΗ σήμερα δεν εί-
χε ποτέ εύκολο side out, πι-
έσαμε σωστά, όπως έπρεπε 
και τους χαλάσαμε το σκορ 
τους. Ούτως η άλλως είναι 
μία ομάδα που δεν σκοράρει 
πάρα πολύ, γιατί έχει κάποια 
προβληματάκια, αλλά κι εμείς 
καταφέραμε το μειονέκτημά 
τους να το κρατήσουμε σε 
χαμηλά νούμερα και να εί-
μαστε ανταγωνιστικοί.»

 Ο λίμπερο του Άθλου 
Ορεστιάδας Σπύρος Βελού-
δης δήλωσε: «Πραγματικά 
μία μεγάλη νίκη για μας, τη 
θέλαμε πάρα πολύ και ευχα-
ριστούμε τον κόσμο για την 
υποστήριξή του, ήταν πραγ-
ματικά ένας έξτρα παίχτης 
για εμάς! Αυτή τη νίκη τη 
θέλαμε πάρα πολύ, τη σκε-
φτόμασταν μέρες και είμα-
στε πάρα πολύ χαρούμενοι 
που ήρθε! Τώρα τα κεφάλια 
μέσα για τη συνέχεια…». 

Ο προπονητής του Ο.Φ.Η. 
Κώστας Δεληκώστας δή-
λωσε: «Στα δυο πρώτα σετ 
ήμασταν τραγικοί.Οχι μονο 
στις επιδόσεις μας, αλλά και 
στην απόδοση.Στο τρίτο σετ, 
μαζεύτηκαν τα πράγματα.Το 
κερδίσαμε στη λεπτομέρεια 
και περιμέναμε πολύ καλύ-
τερηαντίδραση στο τέταρ-
το σετ.Στο τέταρτο σετ, τα 
σερβις του Αθλου μας δυ-
σκόλεψαν αλλάκαι απο δικά 
μας λάθη σε ευκολες συν-
θήκες, που ήταν πολύ εύκο-
λα.Συγχαρητηρια στην ομάδα 
του Αθλου, ήταν πολύ κα-
λύτερος αποεμάς.Εμείς στα-
θήκαμε μόνο σε ένα σετ.Σί-
γουρα είμαστε σε δύσκολη 
θέση, αλλα εδώ είμαστε για 
να τοπροσπαθήσουμε.Πρέπει 
να γίνουμε καλύτερη ομάδα, 
είτε με ενίσχυση, είτε ναγί-
νουμε καλύτεροι εμείς.Δεν 
ήμασταν πνευματικά έτοιμοι 

για αυτό το παιχνίδι.Εν υπάρ-
χουν δικαιολογίες.Κάναμε σε 
πολύ μικρό ποσοστό, αυτά 
που προετοιμάσαμε».

Αποτελέσματα
Ολυμπιακός - Κηφισιά 3-0
Μίλων - Αριστοτέλης Σκύ-

δρας 3-1
Α.Ο.Φοίνικας - ΠΑΟΚ 0-3
Πήγασος Πολίχνης - Πα-

ναθηναϊκός 3-2
Κυριακή 11/12
Άθλος Ορεστιάδας – ΟΦΗ 

3-1

 βαθμολογία:
1. Ολυμπιακός 18
2. ΠΑΟΚ 18
3. Μίλων 13
4. Παναθηναϊκός 13
5. Κηφισιά 11
6. Φοίνικας Σύρου 11
7. Άθλος Ορεστιάδας 8
8. Πήγασος Πολίχνης 7
9. ΟΦΗ 3
10. Αριστοτέλης Σκύδρας 3

16 TΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ   Η  ΠΟΛΥΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  ΠΟΥ  ΑΞΙΖΕΙ  ΣΤΟΥΣ  ΘΡΑΚΙΩΤΕΣ

Αφιερωμένη στον Σαμαρά η πρώτη 
νίκη του Άθλου στην Ορεστιάδα!

ΟΙ ΕΒΡΙΤΕΣ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΑΝ 
ΤΟΥ ΟΦΗ ΣΕ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΕΠΙΤΥΧΙΑ   

Ο Αθλος ανέβηκε στην 7η θέση 
της βαθμολογίας με 8 βαθμούς 
προσπερνώντας τον Πήγασο Πολίχνης, 
3 πόντους μακριά από την 6άδα


	01 gn
	02 gn
	03 gn
	04 gn
	05 gn
	06 gn
	07 gn
	08 gn
	09 gn
	10 gn
	11 gn
	12 gn
	13 gn
	14 ΟΔΗΓΟΣ - 2
	15 gn
	16 gn

