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Νανόχηνες από τον Αρκτικό Κύκλο 
ξεχειμωνιάζουν σε Κερκίνη και 

Δέλτα Έβρου

Ο «κύριος Φιν» είναι ο «πάτερ φαμίλιας» που στα 17 χρόνια ζωής του 
έχει δώσει 22 απογόνους! Τι συζήτησαν ειδικοί από διάφορες χώρες σε 

συνάντηση στον Έβρο � 9

Πρόσθετη 
χρηματοδότηση 

ύψους 1,5 εκ. ευρώ 
έλαβε το νοσοκομείο 
Αλεξανδρούπολης 

Για την κάλυψη υποχρε-
ώσεών του μέχρι το τέ-

λος του έτους

� 9

Καύσιμα: 
“Προσγείωση” των 
τιμών, αλλά και της 

κατανάλωσης

Σε ανοδική τροχιά 
η ενέργεια 

� 16

Ο σχεδιασμός για τη λειτουργία 
νέας λαϊκής αγοράς στην 

Αλεξανδρούπολη

Θετική η γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας, αναμένεται η από-
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η χωροθέτηση, οι συμμετέχοντες και η 

διαμόρφωση 
� 5

Φρ. Φραγκούλης: «Πολύ σωστά Φρ. Φραγκούλης: «Πολύ σωστά 
κλείνουν τα Κέντρα Νεοσυλλέκτων κλείνουν τα Κέντρα Νεοσυλλέκτων 
στον Έβρο, να γίνει ένα στη Θράκη»στον Έβρο, να γίνει ένα στη Θράκη»

“Ασφυκτιά” η Μονάδα 
Τεχνητού Νεφρού στο 

Διδυμότειχο
Την ανάγκη στήριξης της επισήμανε κατά την διάρκεια 

ομιλίας του στο Πανέβριο Συνέδριο Εθελοντών 
Αιμοδοτών, ο πρόεδρος των  Νεφροπαθών βορείου 

Έβρου. Κοινοβουλευτική παρέμβαση του ΚΚΕ 

� 4

Ανησυχία και στο Περιφερειακό 
Συμβούλιο ΑΜΘ για την 

απόφαση του ΣτΕ  

� 11

�  6  6
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Βαλκάνιοι τουρίστες 
δίνουν 100% πληρότητα 
στα ξενοδοχεία μας την 
Πρωτοχρονιά 

ΜΙΛΑ ΣΤΗ ΓΝΩΜΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ 
ΘΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΛΑΚΙΔΗΣ 
● Ενθαρρυντικά τα στοιχεία για την περίοδο των εορτών θετικές οι πρώτες ενδείξεις 

για την ερχόμενη θερινή περίοδο

●  Η συμπεριφορά του κόσμου στην μετα κόβιντ εποχή, το τουριστικό ρεύμα από Τουρκία 
αλλά και το αγκάθι των υποδομών στον μεθοριακό σταθμό των Κήπων

� 8

Ασταμάτητος Εθνικός Ασταμάτητος Εθνικός 
αποχαιρέτησε το 2022 με την αποχαιρέτησε το 2022 με την 
8η σερί νίκη του !   8η σερί νίκη του !   
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Τραπεζών-Οργανισμών  €200
Ανώνυμες Εταιρίες  €200

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
1. Tελικοί μειοδότες δημοπρασιών: 
€0,50/χιλιοστό
2. N.Π.∆.∆., OTA: €0,20/χιλιοστό
3. N.Π.I.∆. (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, ∆ημή-
τρης Μακροδημόπουλος, Γιώργος 
Αναγνωστόπουλος, Αγγελική, ∆ελη-
γιάννη, Λευτέρης Χαβιαράς, Ανδρέ-
ας Καφετζής, Σμαρώ Τσοκαταρίδου, 
Νικόλαος Παπανικολόπουλος, Λεω-
νίδας Σκερλετόπουλος, Γιώτα Αγαπη-
τού, Μενέλαος Μαλτέζος

ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1843
Ο άγγλος συγγραφέας Κάρο-
λος Ντίκενς εκδίδει το διήγημα 
«Χριστουγεννιάτικη Ιστορία» (A 
Christmas Carol).

1894
Αρχίζει η ∆ίκη Ντρέιφους. Ο γαλ-
λοεβραίος αξιωματικός του πυ-
ροβολικού Άλφρεντ Ντρέιφους 
κατηγορείται -αδίκως όπως θα 
αποδειχθεί- για προδοσία. Θα τον 
υπερασπιστεί με το γνωστό κείμε-
νό του υπό τον τίτλο «Κατηγορώ» 
ο Εμίλ Ζολά.

1948
Τίθεται σε εφαρμογή από τις κυ-
βερνητικές δυνάμεις το σχέδιο «Πε-
ριστερά» για την εκκαθάριση της 
Πελοποννήσου από τους αντάρ-
τες του «∆ημοκρατικού Στρατού» 
(∆ΣΕ). Στην εκστρατεία παίρνουν 
μέρος 45.000 άνδρες του στρα-
τού, υπό τον στρατηγό Θρασύβου-
λο Τσακαλώτο.

1965
Ο στρατηγός Σαρλ Ντε Γκολ επα-
νεκλέγεται στο αξίωμα του προέ-
δρου της Γαλλίας. Αντίπαλός του, 
ο μετέπειτα σοσιαλιστής πρόεδρος 
Φρανσουά Μιτεράν.

1980
Πυρπολούνται τα πολυκαταστή-
ματα Μινιόν και Κατράντζος. Το 
συμβάν αποδίδεται σε τρομοκρα-
τική ενέργεια.

1997
Κάνει πρεμιέρα στις αμερικανικές 
αίθουσες η ταινία του Τζέιμς Κάμε-
ρον «Τιτανικός», που είναι η πρώ-
τη σε εισπράξεις στην ιστορία του 
κινηματογράφου.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1911
Νικηφόρος Βρεττάκος, έλληνας 
ποιητής. (Θαν. 4/8/1991)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1848
Έμιλι Τζέιν Μπροντέ, αγγλίδα συγ-
γραφέας, μία από τις δύο αδελ-
φές που έγραψαν το μυθιστόρη-
μα «Ανεμοδαρμένα Ύψη». (Γεν. 
30/7/1818)

1996
Μαρτσέλο Μαστρογιάνι, ιταλός 
ηθοποιός. (Γεν. 28/9/1924)

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα

Πρωταγωνίστρια η Βουλγαρία στις 
χριστουγεννιάτικες αποδράσεις των Εβριτών

18
ΔΕΚ
2010

Σε απόλυτο κυρίαρχο των χριστουγεννιάτι-
κων και πρωτοχρονιάτικων αποδράσεων των 
Εβριτών έχουν εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια τα 
χιονοδρομικά κέντρα της Βουλγαρίας. Ιδιαίτερα 
φέτος, με δεδομένη την οικονομική στενότητα, 
την εγγύτητα των εν λόγω προορισμών και τις 
γενναιόδωρες μειώσεις τιμών στις οποίες έχουν 
προχωρήσει οι γείτονες, οι κάτοικοι του Έβρου, 
αποφάσισαν να φτιάξουν βαλίτσες, να αφήσουν 
πίσω προβλήματα και τρόικες και να πεταχτούν 
για λίγες μέρες ξεγνοιασιάς στο Παμπόροβο, το 
Μπάνσκο, το Μπόροβετς και τη Φιλιππούπολη. 
Η κίνηση στα τουριστικά γραφεία του νομού, 
αυτό το διάστημα, είναι σημαντική, αν και ανα-
μένεται να κορυφωθεί από τις επόμενες μέρες, 
όχι μόνο επειδή είμαστε της τελευταίας στιγμής, 
αλλά κι επειδή, οι περισσότεροι, βρίσκονται 
εν αναμονή της καταβολής του πολυπόθητου 
δώρου των Χριστουγέννων. Το μεγαλύτερο 
ενδιαφέρον συγκεντρώνουν τα χιονοδρομι-
κά της Βουλγαρίας, είτε σε τουριστικά πακέτα 
οργανωμένων εκδρομών, είτε μεμονωμένων

Ο καιρός σήμερα
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Ένα παραμυθένιο σκηνικό έχει στήσει φέτος ο Δήμος Κομοτηνής στο πάρκο της Αγίας Παρασκευής, που φαίνε-
ται πως θα κερδίσει το στοίχημα της προσέλευσης επισκεπτών, τουλάχιστον σε επίπεδο Θράκης. «Είμαστε από 
τις λίγες πόλεις ανά την Ελλάδα που έχουμε στήσει θεματικό πάρκο, είμαστε πόλος έλξης αυτή την περίοδο κι 
αυτό ήταν το ζητούμενο» δήλωσε μεταξύ άλλων στον «Χρόνο» ο δήμαρχος Γιάννης Γκαράνης.     

Υπάρχουν δύο κατηγορίες πολι-
τικών στελεχών. Αυτά τα οποία 
ζουν για το πολιτικό τους κόμμα 
και αυτά για τα οποία ζουν από 
το πολιτικό τους κόμμα. Υπάρ-
χουν δύο κατηγορίες διαγρα-
φομένων στελεχών. Αυτοί που 
διαγράφονται γιατί έχουν ψηλές 
ιδέες και μένουν πιστοί στις αρ-
χές και στις αξίες τους και αυτοί 
που διαγράφονται όταν παραβι-
άζουν με ατιμωτικό τρόπο τον 
όρκο τους.
Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑΣΟΚ

Είπαν

Η απόφαση του πρωτοβάθμιου 
δικαστηρίου που καταδίκασε 
τον δήμαρχο της Κωνσταντι-
νούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου σε 
φυλάκιση 2 ετών, 7 μηνών και 
15 ημερών αποτελεί μεγάλη 
οπισθοδρόμηση για τη δημο-
κρατία στην Τουρκία. Η Τουρκία 
πρέπει να αναστρέψει τη συνε-
χή οπισθοδρόμηση στα ανθρώ-
πινα δικαιώματα και το κράτος 
δικαίου, τώρα.
Π. ΣΤΑΝΟ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ 

P
ho

to
   S

ho
ot

Μικρογνωμικά

Ολοκληρώθηκαν την Τρίτη 13/12 οι 
περιφερειακές προβολές του Διεθνούς 
Φεστιβάλ Ταινιών Ολυμπίας για παιδιά 
και νέους που  διοργάνωσε για πρώτη 
φορά φέτος η Κινηματογραφική Λέσχη 
Αλεξανδρούπολης για όλους τους μα-
θητές και τις μαθήτριες των σχολείων 
της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαί-
δευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Το πρόγραμμα έτυχε ένθερμης απο-
δοχής από την εκπαιδευτική κοινότητα 
του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Συγκεκριμένα, 1400 συνολικά μαθη-
τές και μαθήτριες της Α/βάθμιας και Β/
βάθμιας Εκπαίδευσης από 13 σχολικές 
μονάδες παρακολούθησαν βραβευμέ-
νες και εγκεκριμένες από το ΙΕΠ του 
Υπουργείου Παιδείας ταινίες σε 9 προ-
γραμματισμένες πρωινές προβολές σε 
χρονικό διάστημα 5 ημερών στο Δημο-
τικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης.

«Η ΚΛΑ, στην προσπάθειά της να 

προωθήσει την οπτικοακουστική εκπαί-
δευση και επικοινωνία σε παιδιά και νέ-
ους, και τη νέα χρονιά θα βρίσκεται στη 
διάθεση κάθε σχολικής μονάδας του 
Δήμου Αλεξανδρούπολης για την υλο-
ποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 
δράσεων και προβολών για μαθητές, 
εκπαιδευτικούς και γονείς!» τονίζεται 
από τους ανθρώπους στην Λέσχη. Εμείς 
δεν μπορεί παρά να πούμε ένα μεγάλο 
μπράβο για την αξιέπαινη πρωτοβουλία.

Γ.Π.

1400 μαθητές/τριες της Αλεξανδρούπολης 
μυήθηκαν στην 7η τέχνη 

Πόλος έλξης η Κομοτηνή με το 
θεματικό χριστουγεννιάτικο πάρκο

Άγνοια ή άλλες σκοπιμότητες
Το να πανηγυρίζουν υπουργοί, βου-

λευτές, πολιτευτές του κυβερνώντος κόμ-
ματος το “food pass” ως κάτι το θετικό 
και πρωτοποριακό το εκλαμβάνουμε ως 
άγνοια των αναγκών του νοικοκυριού και 
του κόστους επίσκεψης σε σούπερ μάρ-
κετ. Το να προβάλλεται ,ε διθυράμβους 
από διάφορα ΜΜΕ το εκλαμβάνουμε ως 
σκοπιμότητα ή ανοησία. 

Γ.Π.

Δεν πουλούσε αρκετά
Θυμάμαι τους δικηγόρους στη δίκη 

της Χρυσής Αυγής, για μήνες, σχεδόν να 
παρακαλάνε τα ΜΜΕ να καλύπτουν πού 

και πού τη διαδικασία, να μην αφήνουν 
στο σκοτάδι τον κόσμο, να υπάρχει ενη-
μέρωση και επαγρύπνηση για την τόσο 
σοβαρή αυτή υπόθεση. Μάταια. Το ενδι-
αφέρον των ΜΜΕ (με ελάχιστες εξαιρέ-
σεις), ήταν μηδαμινό μέχρι και λίγο πριν 
την απόφαση του δικαστηρίου. Στον αντί-
ποδα, η δίκη για την πυρκαγιά στο Μάτι, 
καταλαμβάνει καθημερινά χώρο και χρό-
νο στα περισσότερα δελτία ειδήσεων. Και 
καλά κάνει, αλλά γιατί να υπάρχουν δύο 
μέτρα και δύο σταθμά; Γιατί να καθορίζο-
νται όλα με όρους της αγοράς; Ακόμη και 
ο ανθρώπινος πόνος, ακόμη και η δράση 
των νεοναζί; 

Κ.Η. 

Την πίστη του ότι η Κομοτηνή πέ-
τυχε κάτι μεγάλο αυτά τα Χριστούγεν-
να, μεταφέρει σε συνέντευξή του στον 
«Χρόνο» ο δήμαρχος Γιάννης Γκαρά-
νης. Αφορμή ήταν η πρώτη φορά που 
ο Δήμος λειτουργεί θεματικό πάρκο 
Χριστουγέννων στην Αγία Παρασκευή 
αλλά και χριστουγεννιάτικη αγορά με 
ντόπιους επαγγελματίες. Ο δήμαρχος 
υποστηρίζει πως με αυτές τις ενέργει-
ες, που δεσμεύεται ότι –εάν παραμείνει 
στη διοίκηση- θα εμπλουτίζονται κάθε 
χρόνο, η Κομοτηνή είναι «πόλος έλξης» 
για επισκέπτες και πλέον μπαίνει στο 
χάρτη ως επιλογή για χριστουγεν-
νιάτικη απόδραση.

«Είμαστε από τις λίγες πόλεις ανά 
την Ελλάδα που έχουμε στήσει θε-
ματικό πάρκο, είμαστε πόλος έλξης 
αυτή την περίοδο κι αυτό ήταν το 
ζητούμενο» δήλωσε μεταξύ άλλων

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κομοτη-
νή , σε σειρά αφιερωμάτων ενόψει 
εορτών περιλαμβάνεται μέσα στους 
5 προορισμούς ανά την Ελλάδα για 
τα θεματικά τους πάρκα. «Η Θεσσα-
λονίκη έχει Αστερόκοσμο, η Δρά-
μα Ονειρούπολη, τα Τρίκαλα Μύλο 

των Ξωτικών, η Κατερίνη Μουσείο Χρι-
στουγέννων και η Κομοτηνή παρουσιά-
ζει τις  Χριστουγεννιάτικες περιπέτειες 
του Πινόκιο.

Πρόκειται για τα θεματικά πάρκα πό-
λεων με αφορμή τον ερχομό των Χρι-
στουγέννων. Δήμοι, φορείς και ιδιώτες 
συνεργάζονται για να φτιάξουν τόπους 
ονειρικούς, γεμάτους χρώμα και φως, 
αλλά και άφθονα παιχνίδια. Και μας 
καλούν να τους δούμε από κοντά και 
να νιώσουμε κι εμείς για λίγο παιδιά!» 
αναφέρεται χαρακτηριστικά

Γ.Π.

Συγχαρητήρια κύριε Μπακογιάννη
Η Greenpeace για το χριστουγεννιά-

τικο έλατο της πλατείας Συντάγματος: 
«Αυτό το δέντρο, που στεκόταν περήφα-
να στη γη που το αγκάλιαζε όλη του τη 
ζωή, κατέληξε ένα στολισμένο αξιοθέα-
το. Για λίγες μόνο μέρες. Για τις γιορτές. 
Βρίσκεται σήμερα στη μέση μιας πλα-
τείας περιτριγυρισμένο από τσιμέντο κι 
αντί για χώμα πατά σε ξύλα και μεταλλι-
κές δοκούς. Δεν έπρεπε να είναι εκεί. Θα 

έπρεπε να είναι στο σπίτι του. Και αφού 
περάσουν οι γιορτές; Πού θα καταλήξει 
αυτό το δέντρο; Φαντάζεται κανένας το 
μετά; Η βιωσιμότητα δεν περιορίζεται στην 
ανακύκλωση και την καθαριότητα, αλλά 
και στην προστασία της βιοποικιλότητας, 
ειδικά σε περίοδο που αυτή καταρρέει». 
Συγχαρητήρια, κύριε Μπακογιάννη. Μάλ-
λον νομίζετε ότι και τα δάση ανήκουν στην 
οικογένειά σας!

Κ.Η.
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Την ανάγκη στήριξης της 
Μονάδας Τεχνητού Νεφρού 
στο Διδυμότειχο επισήμανε 
κατά την διάρκεια ομιλίας του 
στο Πανέβριο Συνέδριο Εθελο-
ντών Αιμοδοτών, ο πρόεδρος 
των  Νεφροπαθών βορείου 
Έβρου π. Χρυσόστομος Παπα-
δόπουλος. Όπως αναφέρει το 
ertnews.gr, οι αιμακαθαρόμε-
νοι νεφροπαθείς, έχουν μεγά-
λη ανάγκη από την προσφορά 
αίματος αφού ανάλογα με  τα 
αποτελέσματα του  αιματολο-
γικού ελέγχου  που κάνουν  πο-
λύ συχνά, τους παρέχονται συ-
νήθως  μονάδες αίματος μέσα 
στο Νοσοκομείο.

Ο πατέρας Χρυσόστομος μι-
λώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας 
τόνισε ότι η επάρκεια αίματος 
για όσους κάνουν αιμοκάθαρ-
ση είναι ζωή κι ότι άμεσα θα 
πρέπει η Μονάδα Τεχνητού Νε-
φρού να ενισχυθεί με ιατρικό 
και νοσηλευτικό προσωπικό δι-
ότι δυστυχώς οι ασθενείς που 
χρήζουν νοσηλείας σε αυτήν, 
καθημερινά αυξάνονται  ενώ 
ήδη αρκετοί συμπολίτες πηγαι-
νοέρχονται καθημερινά στην 
Αλεξανδρούπολη για να εξυ-
πηρετηθούν.

«Για να έρθει κάποιος στη 

Μονάδα πρέπει να υπάρχει μια 
άδεια θέση  και για τα έκτακτα 
περιστατικά, πρόσθεσε και αυ-
τό προϋποθέτει έγκαιρη προ-
ετοιμασία»

Ο κ. Φίστας Νικόλαος ια-
τρός νεφρολόγος είναι τα τε-
λευταία  2 χρόνια στο Γενικό 
Νοσοκομείο Διδυμοτείχου και 
επικουρικά υπεύθυνος της Μο-
νάδας το τελευταίο ενάμιση 
χρόνο .

Επιβεβαίωσε την ανάγκη 
«ενίσχυσης , επέκτασης και 
ενδεχομένως οριστικής μετε-
γκατάστασης της Μονάδας σε 
χώρο που να καλύπτει τις ανά-
γκες του σήμερα και του αύ-
ριο» όπως ανέφερε.

Σήμερα η Μονάδα εξυπη-
ρετεί 55 ασθενείς που κάνουν 
αιμοκάθαρση, άλλοι 10 που 
κάνουν περιτοναϊκή κάθαρση 
στο σπίτι τους και άλλοι 15  
που πηγαινοέρχονται στο Πα-
νεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλε-
ξανδρούπολης για να εξυπη-
ρετηθούν.

Η Μονάδα λειτουργεί στο 
100% της δυναμικότητας της 
όπως επισημαίνει,  μόνο με 2 
γιατρούς (που εκτελούν 15 
εφημερίες το μηνά  ο καθένας 
) ενώ θα έπρεπε να απασχο-

λούνται 4 όσο δε για  το νοση-
λευτικό προσωπικό είναι κάτω 
από το όριο,  δηλαδή εργάζο-
νται 11 άτομα ενώ θα έπρεπε 
να είναι 16.

Στο μέλλον φαίνεται πως θα 
υπάρξουν μεγαλύτερες απαιτή-
σεις γι’ αυτό υπάρχει το πάγιο  
αίτημα να γίνει η μεταφορά της 
Μονάδας από το υπόγειο   σ 
ένα χώρο που να πληροί προ-
διαγραφές ασφάλειας , ποιότη-
τάς, ξενοδοχειακής υποστήρι-
ξης , πολύ καλύτερης από την 
σημερινή. Ήδη όπως ανέφερε 
με τις φιλότιμες προσπάθει-
ες της διοίκησης αποκτήθηκαν 
καινούργιες καρέκλες ασθενών 
οπού μαζί με τα 14 μηχανήμα-
τα αιμοκάθαρσης στελεχώνεται 
άμεσα ο νέος  χώρος που θα 
φιλοξενηθούν.

Τα ωράρια εργασίας είναι 
εξαντλητικά αγγίζουν τα όρια 
του απάνθρωπου σύμφωνα 
με τον κύριο Φίστα. Το Νο-
σοκομείο ασφυκτικά και πρέ-
πει να  δοθούν άμεσες λύσεις 
ώστε να μεταφερθεί η Μονά-
δα σε έναν πιο υγιή χώρο, για 
να υπάρχουν καρέκλες άδειες 
και για τα  έκτακτα περιστατι-

κά τα οξέα περιστατικά διευ-
κολύνοντας τους πολίτες που 
διανύουν 200 και 300 χιλιόμε-
τρα για να εξυπηρετηθούν την 
Αλεξανδρούπολη.

Κοινοβουλευτική 
παρέμβαση του ΚΚΕ

Κοινοβουλευτική παρέμ-
βαση για την ανάγκη στήρι-
ξης της μονάδας πραγματο-
ποίησαν βουλευτές του ΚΚΕ. 
Σε ερώτησή τους, μεταξύ άλ-
λων σημειώνουν: Στη συζήτη-
ση που διεξήχθη πρόσφατα στο 
Πανέβριο Συνέδριο Εθελοντών 
Αιμοδοτών αναδείχθηκαν τα 
προβλήματα που αντιμετωπί-
ζει η Μονάδα Τεχνητού Νε-
φρού στο Νοσοκομείο του Δι-
δυμοτείχου.

Η Μονάδα λειτουργεί στο 
100% της δυναμικότητάς της 
μόνο με 2 γιατρούς, που εκτε-
λούν 15 εφημερίες το μήνα 
ο καθένας, ενώ θα έπρεπε να 
απασχολούνται τουλάχιστον 
4. Το νοσηλευτικό προσωπικό 
είναι 11 άτομα ενώ θα έπρεπε 
να είναι τουλάχιστον 16.

Αυτή η κατάσταση έχει οδη-
γήσει στην εργασιακή εξουθέ-

νωση του προσωπικού, που πα-
ρά τις φιλότιμες προσπάθειες 
που καταβάλλει, δεν μπορεί να 
καλύψει το σύνολο των ανα-
γκών. Τα «σπασμένα» τα πλη-
ρώνουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι 
αλλά και οι ασθενείς, ιδιαίτερα 
όσοι είναι αναγκασμένοι να με-
τακινούνται στο Πανεπιστημι-
ακό Νοσοκομείο της Αλεξαν-
δρούπολης.

Αυτά είναι τα αποτελέσματα 
της πολιτικής της υποβάθμισης 
της Δημόσιας Υγείας προς τέρ-
ψη των ιδιωτικών ομίλων, της 
εμπορευματοποίησης της Υγεί-
ας, της λειτουργίας των δη-
μόσιων δομών με τα κριτήρια 
της «αγοράς». Αιμοκαθαιρόμε-
νοι ασθενείς να ταλαιπωρού-
νται, να επιβαρύνουν την υγεία 
τους, ιατρικό και νοσηλευτικό 
προσωπικό να δουλεύει πέρα 
των ορίων του και ταυτόχρονα 
να μην υπάρχει η δυνατότητα 
για αντιμετώπιση των όποιων 
οξέων έκτακτων περιστατικών, 
αφού δεν υπάρχουν άδειες κα-
ρέκλες, όπως καταγγέλλουν οι 
ίδιοι οι εργαζόμενοι.

Παράλληλα, επειδή υπάρχει 
η πιθανότητα στο άμεσο μέλ-

λον να υπάρξουν μεγαλύτε-
ρες απαιτήσεις, όπως εκτιμά το 
επιστημονικό προσωπικό της 
Μονάδας, προβάλλει η ανά-
γκη και για άμεση μεταφορά 
της Μονάδας από το υπόγειο 
του Νοσοκομείου, σε ένα χώρο 
που να πληροί προδιαγραφές 
ασφάλειας, υγιεινής, ποιότη-
τας, πολύ καλύτερης από τη 
σημερινή.

Με βάση τα παραπάνω 
ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός τι 
προτίθεται να κάνει η κυβέρ-
νηση, ώστε:

- Να στελεχωθεί η Μονάδα 
Τεχνητού Νεφρού του Νοσο-
κομείου Διδυμοτείχου με όλο 
το απαραίτητο μόνιμο, πλή-
ρους και αποκλειστικής απα-
σχόλησης ιατρικό και νοσηλευ-
τικό προσωπικό

- Να μεταστεγαστεί η Μονά-
δα σε χώρο κατάλληλο που να 
πληροί όλες τις προδιαγραφές

- Να εξοπλιστεί με τα ανα-
γκαία μηχανήματα αιμοκάθαρ-
σης και λοιπό εξοπλισμό (κα-
ρέκλες κλπ).
Οι Βουλευτές ΚΚΕ

Δελής Γιάννης

Στολτίδης Λεωνίδας

“Ασφυκτιά” η Μονάδα Τεχνητού 
Νεφρού στο Διδυμότειχο

ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΒΡΙΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 
ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ  
ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ               

Η Μονάδα εξυπηρετεί 55 ασθενείς που 
κάνουν αιμοκάθαρση, άλλοι 10 που 
κάνουν περιτοναϊκή κάθαρση στο σπίτι 
τους και άλλοι 15  που πηγαινοέρχονται 
στο ΠΓΝΑ – Κοινοβουλευτική παρέμβαση 
του ΚΚΕ 

Από την εργολήπτρια 
εταιρία του έργου εγκατά-
στασης δικτύου φυσικού 
αερίου στην Αλεξανδρού-
πολη ανακοινώνεται ότι 
από τις 16/12/2022 έως 
τις 31/12/2022 (πλην των 
ωρών κοινής ησυχίας) προ-
βλέπεται να πραγματοποιη-
θούν εργασίες στις ακόλου-

θες οδούς:

•  Μοσχονησίων, Βουλγα-
ροκτόνου.

•  Νικηταρά, Μομφεράτου.
•  Αθηνάς, Ικονίου, Κικό-

νων, Μακρυγιάννη, Ρήσσου, 
Ανθεμίου, Ικτίνου.

•  Καρτάλη, Θουκυδίδου, 
Κονδύλη, Τενέδου, Προκόπη, 
Συλλατών, Παναγάθου.

•  Περιφερειακός, Ηφαί-
στου, Μπέτσου, Φ. Κο-
σμά,Παπαδοπούλου, Με-
σημβρίας.

•  Καππαδοκίας, Συλλα-
τών, Καρβάλης, Συνθήκη Λω-

ζάνης, Σπ. Λούη, Θράκης, 
Αυτ. Θεοδώρας, Οψικίου.

•  Αν. Θράκης, Ζυμβρα-
κάκη, Υψηλάντου, Χίου, Λή-
μνου, Κωνσταντινουπόλεως.

•  Αν. Θράκης, Δ. Σολω-
μού, Καποδιστρίου, Μαυρο-
μιχάλη.

•  Αν. Θράκης, 14ης Μαΐ-
ου, Φυλής.

•  Εθν. Αντίστασης, Άν-
δρου.

•  Ν. Φωκά, Ειρήνης, Ψα-
ρών, Β. Αλεξάνδρου, Ζαρίφη, 
Ρήγα Φεραίου.

•  Μουδανιών, Σκαμάν-
δρου, Τρωάδος.

Αλεξανδρούπολη: Προγραμματισμός εργασιών 
εγκατάστασης δικτύου φυσικού αερίου 
Τι προβλέπεται 
από 16 έως 31 
Δεκεμβρίου
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Καθορίστηκαν οι λεπτομέ-
ρειες για τη χωροθέτηση και 
λειτουργία νέας λαϊκής αγο-
ράς στην Αλεξανδρούπολη, η 
οποία θα αντικαταστήσει την 
λεγόμενη «πράσινη λαϊκή», με-
τά την αλλαγή της νομοθεσίας. 
Στη δεύτερη λαϊκή αγορά της 
Αλεξανδρούπολης, η οποία θα 
γίνεται και πάλι Σάββατο, επί 
της Εθνικής Αντίστασης, η βα-
σική διαφορά θα είναι ότι θα 
συμμετέχουν εκτός από παρα-
γωγοί και μικροπωλητές.

Το θέμα απασχόλησε το 
Συμβούλιο της Κοινότητας, 
το οποίο γνωμοδότηση κατά 
πλειοψηφία θετικά, με αρνη-
τική ψήφο από τον σύμβουλο 
Δημήτρη Μερκούρη, ο οποίος 
είπε μεταξύ άλλων: «Η όψιμη 
κινητικότητα για ίδρυση 2ης 
Λαϊκής Αγοράς δεν βασίζεται 
σε καμία μελέτη και κυρίως 
δεν συζητήθηκε με τους εν-
διαφερόμενους αλλά και τους 
θιγόμενους. Αποτελεί άλλη μια 
πολύ κακή πρακτική διοίκη-
σης της δημοτικής και είναι 
λυπηρό».

Οι τελικές αποφάσεις ανα-
μένεται να ληφθούν από το 
Δημοτικό Συμβούλιο σε επό-
μενη συνεδρίασή του, προκει-
μένου να δοθεί και το «πρά-
σινο φως» για την έναρξη 

λειτουργίας της δεύτερης, 
διευρυμένης λαϊκής. 

Ο συνολικός αριθμός των 
θέσεων που θα περιλαμβάνει 
η δεύτερη λαϊκή αγορά της 
Αλεξανδρούπολης ανέρχεται 
σε 214 θέσεις  και μοιράζεται 
ισομερώς, σύμφωνα με την 
νομοθεσία, ανάμεσα σε πα-
ραγωγούς και εμπόρους πω-
λητές.

Χωροθέτηση και 
κανόνες λειτουργίας

Ως βασικός χώρος διεξα-
γωγής της δεύτερης λαϊκής 
αγοράς ορίζεται το τμήμα της 
οδού Εθνικής Αντιστάσεως 
από την οδό 14ης Μαΐου έως 
την οδό Διονυσίου Σολωμού 
(χωρίς αυτήν) και από συμβο-
λή των οδών Πραξιτέλους και 
Εθνικής Αντίστασης έως την 
οδό 14ης Μαΐου.

Θα παραμείνουν ανοιχτά 
για τη διέλευση πολιτών όλα 
τα σημεία που θα χρωματι-
στούν με κίτρινο χρώμα για τις 
ανάγκες διέλευσης πολιτών, 
σε ράμπες ΑμεΑ και εισόδους 
κατοικιών, ώστε να μην πα-
ρεμποδίζονται οι είσοδοι κα-
τοικιών και καταστημάτων, να 
μην κωλύεται η προσέλευση 
των καταναλωτών και γενικά 
να επιτυγχάνεται η ομαλή λει-

τουργία της αγοράς.
Στον χώρο της δεύτερης 

λαϊκής αγοράς, οι θέσεις των 
πωλητών (παραγωγών και 
επαγγελματιών) θα έχουν κοι-
νές διαστάσεις και θα σημαν-
θούν από τις υπηρεσίες του 
Δήμου Αλεξανδρούπολης ως 
ακολούθως:

• Πλάτος θέσης (πρόσοψη) 
2,00 μέτρα.

• Βάθος θέσης επί του οδο-
στρώματος 3,00 μέτρα, με-
τρούμενα από το κράσπεδο 
του πεζοδρομίου έτσι ώστε 
να υφίσταται διάδρομος του-
λάχιστον 3,00 μέτρων μεταξύ 
των απέναντι πάγκων δεδομέ-
νου του πλάτους των 9,50 μέ-
τρων περίπου της οδού Εθνι-

κής Αντιστάσεως.
• Κατ’ εξαίρεση και μόνο 

εφόσον κρίνεται ως βέλτιστη 
λύση για την λειτουργικότητα 
του χώρου της λαϊκής αγοράς 
επιτρέπεται η απόκλιση από 
τις παραπάνω διαστάσεις κατά 
την διαγράμμιση περιορισμέ-
νου αριθμού θέσεων.

• Το μέγιστο επιτρεπτό μή-
κος πρόσοψης των πάγκων 
των πωλητών (παραγωγών & 
επαγγελματιών) δεν πρέπει να 
υπερβαίνει για τους Επαγγελ-
ματίες τα 6 μέτρα & για τους 
Παραγωγούς τα 4 μέτρα.

Ωράριο λειτουργίας
Η νέα λαϊκή αγορά θα δι-

εξάγεται εβδομαδιαίως, ημέ-

ρα Σάββατο, ενώ σε περίπτω-
ση επίσημης αργίας εθνικής 
ή τοπικής θα διεξάγεται την 
προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

Η κυκλοφορία και η στάθ-
μευση των οχημάτων στο τμή-
μα της οδού Εθνικής Αντιστά-
σεως από την οδό 14ης Μαΐου 
έως την οδό Διονυσίου Σο-
λωμού (χωρίς αυτήν) και από 
συμβολή των οδών Πραξιτέ-
λους και Εθνικής Αντίστασης 
έως την οδό 14ης Μαΐου θα 
παύεται από τις 05:00 πμ έως 
τις 16:30μμ της ημέρας διεξα-
γωγής της Λαϊκής Αγοράς. Θα 
τοποθετηθούν σχετικές πινα-
κίδες από τις υπηρεσίες του 
Δήμου.

Η προσέλευση των πωλη-

τών (παραγωγών και επαγγελ-
ματιών) προκειμένου να εγκα-
ταστήσουν τον εξοπλισμό τους 
και τα πωλούμενα είδη, δύνα-
ται να αρχίζει από τις 05:00 πμ 
και επιτρέπεται μέχρι τις 14:00 
της ημέρας λειτουργίας της 
Λαϊκής Αγοράς.

 Ώρα έναρξης της λειτουρ-
γίας της Λαϊκής Αγοράς ορίζε-
ται η 7η πρωινή (07:00 πμ) της 
ημέρας λειτουργίας της. Η λει-
τουργία της Λαϊκής Αγοράς και 
η αποχώρηση των πωλητών 
(παραγωγών και επαγγελμα-
τιών) θα ολοκληρώνεται στις 
14:30 της ημέρας λειτουργίας 
της Λαϊκής Αγοράς.
Κ.Η.

Ο σχεδιασμός για τη λειτουργία νέας 
λαϊκής αγοράς στην Αλεξανδρούπολη

ΘΕΤΙΚΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, 
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ     

Η χωροθέτηση, οι συμμετέχοντες 
και η διαμόρφωση 

Ο νέος κύκλος των μαθημά-
των της γραφής και ανάγνω-
σης Braille, που οργανώνει η 
Περιφερειακή Ένωση Τυφλών 

Θράκης, θα ξεκινήσει στην Αλε-
ξανδρούπολη στις 9 Ιανουαρί-
ου 2023. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 
25410-62551 και 6944818798 
στον κ. Κουδουμάκη Σταύρο, αλ-
λά και στο pst.thrakis@gmail.
com προκειμένου να δώσουν 

τα στοιχεία τους (ονοματεπώ-
νυμο και τηλέφωνο).

Οι εγγραφές ξεκίνησαν και η 
κατάθεση των δικαιολογητικών 
θα είναι μέχρι τις 30 Δεκεμβρί-
ου 2022.

Τα μαθήματα πραγματοποι-
ούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του 
χρόνου! 

Θα ξεκινήσει στις 9 
Ιανουαρίου

Συνελήφθη στην Εγνα-
τία Οδό Αλεξανδρούπολης 
– Κήπων από αστυνομι-
κούς της Ειδικής Επιχειρη-
σιακής Ομάδας Επέμβασης 
της Διεύθυνσης Αστυνομί-
ας Αλεξανδρούπολης ένας 
ημεδαπός, διότι εντοπίσθη-
κε να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκί-
νητο στερούμενος άδειας 
ικανότητας οδήγησης, για 
το οποίο όπως διαπιστώθη-
κε έχει δηλωθεί κλοπή στις 
29-11-2022 σε αστυνομική 
υπηρεσία της Θεσσαλονίκης. 
Κατασχέθηκε το παραπάνω 
όχημα, ενώ επιπλέον στην 
κατοχή του δράστη βρέθη-
καν και κατασχέθηκαν μία 

νάιλον συσκευασία με μικρο-
ποσότητα κοκαΐνης και μία 
νάιλον συσκευασία με μικρο-

ποσότητα ηρωίνης. Την προ-
ανάκριση ενεργεί το Αστυνο-
μικό Τμήμα Φερών

Έβρος: Συνελήφθη στην 
Εγνατία Οδό με κλεμμένο 
αυτοκίνητο και ναρκωτικά

Ο συλληφθείς δεν 
είχε ούτε άδεια 
οδήγησης

Νέος κύκλος μαθημάτων κώδικα 
Braille στην Αλεξανδρούπολη
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Κλείνουν με απόφαση του 
υπουργείου Εθνικής Άμυνας, 
που έφτασε στις 12 Δεκεμ-
βρίου σε όλες τις στρατιωτικές 
μονάδες του Έβρου, Κέντρα 
Κατάταξης Νεοσυλλέκτων που 
λειτουργούσαν από το 2018 
σε Αλεξανδρούπολη, Καβησ-
σό, Σουφλί και Λαγό Διδυμο-
τείχου.

Μια απόφαση που ήδη έχει 
προκαλέσει ποικίλες αντιδρά-
σεις. Μεταξύ αυτών, η αντί-
δραση των τεσσάρων Δημάρ-
χων του Έβρου, οι οποίοι σε 
κοινή τους επιστολή κάνουν 
λόγο για «μια εξαιρετικά σο-
βαρή απόφαση με δυσμενείς 
συνέπειες τόσο στην τοπική 
κοινωνία και οικονομία όσο 

και στη διατήρηση του υψη-
λού αισθήματος ασφαλείας».

Πως χαρακτηρίζεται ωστό-
σο «στρατιωτικά» μια τέτοια 
ενέργεια;

Την άποψή του επί αυτού, 
εκφράζει μιλώντας ΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στην «Θ» ο επίτι-
μος αρχηγός του Γενικού Επι-
τελείου Στρατού και πρώην 
Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. 
Φράγκος Φραγκούλης.

Αναλυτικότερα ο κ. Φρα-
γκούλης, επισήμανε στην «Θ» 
ότι «είναι πολύ σοφή και ορθή 
ενέργεια. Δεν μπορεί οι επιχει-
ρησιακές μονάδες, οι επιχει-
ρησιακές Ταξιαρχίες να ασχο-
λούνται με κατάταξη. Το να 
ζητήσετε να γίνει ένα μεγάλο 

κέντρο εκπαιδεύσεως, κάπου 
μεταξύ Κομοτηνής και Αλεξαν-
δρούπολης (π.χ. στα Αριανά) 
που να παίρνει 3000 επίστρα-
τους κάθε φορά, αυτό είναι κα-
λό και για την οικονομία του 
τόπου. Το να ταλαιπωρείται 
όλο το «σύστημα» με τις κατα-
τάξεις κλπ και να είναι εκτός 
επιχειρησιακού έργου, δεν το 
κρίνω σωστό».

«ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΕΝΑ 

ΜΕΓΑΛΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ-

ΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΚΟ-

ΜΟΤΗΝΗ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝ-

ΔΡΟΥΠΟΛΗ»

«Εγώ ήμουν αντίθετος από 
την πρώτη στιγμή που το έκα-
ναν. Αυτές οι μονάδες έχουν 
αποστολή να ασχοληθούν με 
τον πόλεμο, όχι με το πώς θα 
φορέσει ο στρατιώτης το πα-
ντελόνι, αν το άρβυλο θα εί-
ναι μικρό ή στενό κλπ. Άρα, 
είναι ορθότατη ενέργεια.Ζητή-
στε λοιπόν ένα μεγάλο κέντρο 
εκπαιδεύσεως, κάπου μεταξύ 
Κομοτηνής και Αλεξανδρουπό-
λεως για να ζήσουν και πολ-

λές οικογένειες, να έρθουν 
και πολλοί Θρακιώτες αλλά 
και πολλοί ΕΠΟΠ, να πάρουν 
σπίτια κλπ. Και επειδή γνωρί-
ζω τον κ. Φλώρο, επειδή τον 
είχα και Λοχαγό, γνωρίζω ότι 
είναι επιχειρησιακός αξιωμα-
τικός και ξέρει τι του γίνεται» 
συνέχισε ο ίδιος, σημειώνο-
ντας ότι «το να φέρουν πε-
ρισσότερους στρατιώτες, να 
αυξήσουν την θητεία στους 15 
μήνες (οι 9 για την πατρίδα 
και οι 6 με πληρωμή με τον 
κατώτατο μισθό) και να παίρ-

νουν και χρηστικά επαγγέλ-
ματα εκείνο το διάστημα και 
να «γεμίσετε» από κόσμο, ναι! 
Αυτό θα εξυπηρετούσε. Υπάρ-
χουν ανταποδοτικά οφέλη, τα 
οποία μπορούν να δοθούν με 
τα παραπάνω. Δηλαδή με ένα 
κέντρο εκπαιδεύσεως και με 
την αύξηση της θητείας όχι 
όμως εις βάρος των παιδιών 
και να μαθαίνουν και επαγγέλ-
ματα. Αυτό μετρά. Στρατιωτι-
κά πάντως είναι ορθότατο. Το 
πρόβλημά μας είναι το δημο-
γραφικό. Στην Κομοτηνή, που 
είχα κάνει μια ομιλία με θέμα 
«Δημογραφικό – Εθνική Άμυ-
να – Ασφάλεια» είχα δώσει τι 
θα αποδώσουν οι κλάσεις στα 
προσεχή χρόνια. Δηλαδή πό-
σα παιδιά θα καταταγούν. Από 
70.000 που παρουσιάζονταν, 
πέφτουμε στις 38.000 μέσα 
σε δύο δεκαετίες. Για αυτό και 
πρέπει να αυξηθεί η θητεία και 
με τέτοιο τρόπο ώστε να παίρ-
νουν bonus τα παιδιά, δηλαδή 
και μισθό για 6 μήνες για να 
βοηθηθούν οι οικογένειες με 
την ανεργία και να μάθουν και 
επαγγέλματα και αυτά να με-
τρούν ως συνταξιοδοτικά. Και 
αν θέλει κάποιος να παραμεί-
νει και για πάνω από 6 μήνες, 
να το κάνει».
thraki.com.gr

Φρ. Φραγκούλης: «Πολύ σωστά κλείνουν 
τα Κέντρα Νεοσυλλέκτων στον Έβρο»

«ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΕΝΑ 
ΜΕΓΑΛΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΚΑΙ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ»      

Δεν μπορεί οι επιχειρησιακές μονάδες, 
να ασχολούνται με κατάταξη» 
σημειώνει ο επίτιμος αρχηγός του 
Γενικού Επιτελείου Στρατού 

Επιστολή προς τον Υπουργό 
Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο και 
τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μη-
τσοτάκη απέστειλε η Ομοσπον-
δία Επαγγελματικών Βιοτεχνικών 
και Εμπορικών Σωματείων Έβρου, 
ζητώντας να μην κλείσουν τα Κέ-
ντρα Κατάταξης Νεοσυλλέκτων 
στον Έβρο.

“Η Ομοσπονδία Επαγγελματι-
κών Βιοτεχνικών και Εμπορικών 
Σωματείων Έβρου καθώς και τα 
σωματεία – μέλη της στηρίζουν την 

πρόταση της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης για ανάκληση της απόφασης 
κλεισίματος των Κέντρων Κατά-
ταξης Νεοσυλλέκτων σε Αλεξαν-
δρούπολη, Καβησσό, Σουφλί και 
Λαγό Διδυμοτείχου. Όπως αναφέ-
ρεται και στην επιστολή η απόφαση 
αυτή θα έχει αρνητικές συνέπειες 
τόσο στην τοπική οικονομία όσο 
και στο αίσθημα ασφάλειας που 
δημιουργεί η παρουσία των νέων 
στρατιωτών. Ως εκπρόσωπος του 
επιχειρηματικού κόσμου αυτής της 
ακριτικής και ευαίσθητης περιοχής 
γνωρίζουμε καλά τα προβλήματα 
και τις ιδιαιτερότητές της και ζητά-
με την άμεση ανάκληση αυτής της 
άδικης απόφασης”΄.

Επιστολή προς τον 
Υπουργό Άμυνας και τον 
Πρωθυπουργό

Σε 11,6% διαμορφώθηκε το ποσο-
στό της ανεργίας στη χώρα το γ’ τρί-
μηνο εφέτος, από 12,4% το β’ τρίμη-
νο 2022 και έναντι 13% το γ’ τρίμηνο 
του 2021. Ο αριθμός των ανέργων 
ανήλθε σε 555.567 άτομα, παρου-
σιάζοντας μείωση 6,1% σε σχέση με 
το προηγούμενο τρίμηνο και μείωση 
9,7%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρί-
μηνο του προηγούμενου έτους. Ωστό-
σο, περίπου 350.000 άτομα είναι μα-
κροχρόνια άνεργοι, ήτοι αναζητούν 
εργασία έναν και πλέον χρόνο χωρίς 
να βρίσκουν.

Σύμφωνα με την τριμηνιαία έρευ-
να εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, 
στις γυναίκες το ποσοστό ανεργίας 
ανήλθε σε 15,4% έναντι 8,7% στους 
άνδρες.

Ηλικιακά, τα υψηλότερα ποσο-
στά καταγράφονται στις ηλικίες 15- 
19 ετών (40,2%) και 20- 24 ετών 
(27,6%). Ακολουθούν οι ηλικίες 
25- 29 ετών (18,3%), 30- 44 ετών 
(11,9%), 45- 64 ετών (8,1%) και 65 
ετών και άνω (7,2%).

Σε επίπεδο περιφερειών της χώ-
ρας, στις τρεις πρώτες θέσεις βρίσκο-
νται η Δυτική Μακεδονία (19,1%), 
η Θεσσαλία (17,2%) και η Ήπειρος 
(15,2%). Ακολουθούν, η Κεντρική 
Μακεδονία (13,7%), η Στερεά Ελλά-
δα (12,9%), η Ανατολική Μακεδο-
νία- Θράκη (12,8%), η Πελοπόννησος 
(12,8%), η Δυτική Ελλάδα (12,1%), 
η Αττική (9,9%), το Βόρειο Αιγαίο 
(8,9%), η Κρήτη (8,2%), οι Ιόνιοι Νή-

σοι (7,3%) και το Νότιο Αιγαίο (5,1%).
Από τα στοιχεία της έρευνας προ-

κύπτει επίσης ότι οι βασικοί λόγοι που 
σταμάτησαν οι άνεργοι να εργάζονται 
είναι είτε διότι η εργασία τους ήταν 
περιορισμένης διάρκειας και τελεί-
ωσε (30,6%) είτε διότι απολύθηκαν 
(17,3%). Το ποσοστό των ανέργων 
που δεν έχουν εργαστεί στο παρελθόν 
(νέοι άνεργοι) είναι 25%. Η πλειονό-
τητα των ανέργων (62,9%) αναζητεί 
εργασία ένα έτος ή περισσότερο (μα-
κροχρόνια άνεργοι). Επίσης, η πλειο-
νότητα των ανέργων έχει ολοκληρώ-
σει έως δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
(58,9%). Το ποσοστό των ανέργων 
που δηλώνουν ότι δεν είναι εγγε-
γραμμένοι στη ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ) ανέρχε-
ται σε 17,8%, ενώ το ποσοστό αυτών 
που δηλώνουν ότι λαμβάνουν επίδο-
μα ή βοήθημα από τη ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ) 
ανέρχεται σε 12%.

Παράλληλα, ο αριθμός των απα-
σχολουμένων ανήλθε σε 4.216.038 
άτομα, παρουσιάζοντας αύξηση 1,2% 
σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο 
και αύξηση 2,4%, σε σχέση με το αντί-
στοιχο τρίμηνο του προηγούμενου 
έτους. Το μεγαλύτερο ποσοστό των 

απασχολουμένων εργάζονται ως μι-
σθωτοί (70,3%), ενώ σημαντικό είναι 
και το ποσοστό των αυτοαπασχολου-
μένων χωρίς προσωπικό (19,1%). Το 
ποσοστό μερικής απασχόλησης ανέρ-
χεται σε 7,2%, ενώ το ποσοστό των 
ατόμων που έχουν προσωρινή εργα-
σία σε 8,2%. Η μερική απασχόληση 
εμφανίζει μείωση 12,8% σε σχέση με 
το προηγούμενο τρίμηνο και 8,9% σε 
σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 
προηγούμενου έτους. Η προσωρινή 
απασχόληση έχει αυξηθεί τόσο σε 
σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο 
(5,3%), όσο και σε σχέση με το αντί-
στοιχο τρίμηνο του προηγούμενου 
έτους (3,9%).

Τα επαγγέλματα που συγκεντρώ-
νουν το μεγαλύτερο ποσοστό των 
απασχολουμένων είναι οι απασχολού-
μενοι στην παροχή υπηρεσιών και πω-
λητές (22,5%) και οι επαγγελματίες 
(21,4%). Σε σχέση με το προηγούμενο 
τρίμηνο, η μεγαλύτερη αύξηση παρα-
τηρείται στους ανειδίκευτους εργάτες, 
χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες 
και στους τεχνικούς και ασκούντες 
συναφή επαγγέλματα (5,8% και 3,8% 
αντίστοιχα), ενώ μείωση παρατηρεί-
ται στους επαγγελματίες (0,9%). Σε 
σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 
προηγούμενου έτους, η μεγαλύτερη 
αύξηση εμφανίζεται στους επαγγελ-
ματίες και στους ανειδίκευτους εργά-
τες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελ-
ματίες (10% και 9%, αντίστοιχα), ενώ 
παρατηρείται μείωση στους τεχνικούς 
και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 
(6,7%) και στους υπαλλήλους γρα-
φείου (2,7%).

Στο 12,8% η ανεργία στην ΑΜΘ
Πάνω από τον μέσο 
όρο της χώρας

Να παραμείνουν στον 
Έβρο τα Κέντρα Κατάταξης 
Νεοσυλλέκτων ζητά ο 
ΟΕΒΕΣΕ
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Έκδηλη ήταν η ανησυχία πολ-
λών Περιφερειακών Συμβούλων, 
όχι μόνο της αντιπολίτευσης, για 
τον τρόπο με τον οποίο θα λει-
τουργήσει η Οικονομική Επιτροπή 
της Περιφέρειας, μετά την πρό-
σφατη απόφαση του ΣτΕ για την 
αντισυνταγματικότητα των διατά-
ξεων που καθορίζουν την σύστα-
ση και τις δικαιοδοσίες της. 

Η Περιφέρεια προς το πα-
ρόν φαίνεται πως θα πορευτεί 
ως έχει, μέχρι να υπάρξει άλλη 
ενημέρωση από το υπουργείο 
Εσωτερικών, κάτι που επιβεβαί-
ωσε και ο Περιφερειάρχης κ. Χρή-
στος Μέτιος, ο οποίος σημείωσε 
πως τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου, 
στη συνάντηση που είχαν με τον 
Πρωθυπουργό και τον Υπουργό 
Εσωτερικών, ο κ. Βορίδης τους 

ενημέρωσε πως η απόφαση του 
ΣτΕ αφορά συγκεκριμένους Δή-
μους και όχι το σύνολο. Για αυτό 
και περιμένουν πρωτοβουλίες για 
το θέμα από το Υπουργείο, σημει-
ώνοντας πως «ό,τι αποφασιστεί 
θα το υλοποιήσουμε, αλλά δεν 
μπορούμε να πάρουμε κάποια 
απόφαση πριν δοθούν οδηγίες 
από το Υπουργείο».  

Το θέμα έθιξαν εντός του Πε-
ριφερειακού Συμβουλίου όλες οι 
παρατάξεις, με πρώτες την Περι-
φερειακή Σύνθεση και την Ανε-
ξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία, 
με την δεύτερη μάλιστα να υπο-
βάλλει και δήλωση, καλώντας την 
διοίκηση της Περιφέρειας, μέχρι 
να λυθεί το θέμα της νομιμότη-
τας να παραπέμπει όλα τα θέμα-
τα της Οικονομικής προς το Πε-

ριφερειακό Συμβούλιο, ώστε να 
μην κινδυνεύουν από ακυρώσεις 
αποφάσεων, που θα θίξουν τόσο 
τη λειτουργία της Περιφέρειας 
όσο και τους πολίτες.

Μέχρι τότε, σημείωσε ο επι-
κεφαλής της παράταξης κ. Κώ-
στας Κατσιμίγας, θα ζητούν να 

αναγράφεται σε κάθε απόφαση 
της Οικονομικής η έλλειψη νόμι-
μης σύνθεσής της.

Από την πλευρά του ο επικε-
φαλής της «Περιφέρεια σε Δρά-
ση» κ. Κωστής Σιμιτσής σημείω-
σε πως ενώ δεν θα υπάρξει θέμα 
νομιμότητας αποφάσεων της επι-

τροπής εκτός και αν κάποιος προ-
σφύγει δικαστικά, θα ήταν καλό, 
μέχρι να λύσει το πρόβλημα η κυ-
βέρνηση, οι αποφάσεις που αφο-
ρούν τις μεταβιβασθέντες αρμο-
διότητες να παραπέμπονται από 
την Οικονομική στο Περιφερειακό 
Συμβούλιο. Κατά την συνεδρίαση 

ο κ. Μέτιος επεσήμανε πως το θέ-
μα θα αντιμετωπιστεί όχι πολιτικά 
αλλά νομικά, και θα αναζητήσουν 
νομικές συμβουλές για το αν θα 
πρέπει θέματα να προωθούνται 
στο Περιφερειακό Συμβούλιο, και 
αν ναι, ποια.
Παρατηρητής της Θράκης

Ανησυχία και στο Περιφερειακό Συμβούλιο 
ΑΜΘ για την απόφαση του ΣτΕ

Η ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΥ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ    

Εν αναμονή οδηγιών από 
τοΥπουργείο η διοίκηση

Την πρόθεση του να είναι εκ 
νέου υποψήφιος Περιφερειάρ-
χης ΑΜΘ ανακοίνωσε σε τηλε-
οπτική του συνέντευξη στην 
κρατική τηλεόραση, ο Χρήστος 
Μέτιος. Καλεσμένος ων στην 
εκπομπή “Εν Δήμω” ο Περι-
φερειάρχης ρωτήθηκε σχετικά 
από τον δημοσιογράφο Σαρά-
ντη και απάντησε καταφατικά.

“Ναι θα είμαι υποψήφιος 
Περιφερειάρχης Ανατολικής 
Μακεδονίας Θράκης” είπε χα-
ρακτηριστικά ο Χρήστος Μέτι-
ος που στην τρέχουσα θητεία 
ηγείται της παράταξης “Νέα 
Περιφερειακή Αναγέννηση”.

Σημειώνεται, ότι η τρέχουσα 
θητεία, που ολοκληρώνεται με 
τις εκλογές της 8ης Οκτωβρί-
ου 2023, είναι η πρώτη θητεία 
κατά την οποία ο Χρήστος Μέ-
τιος ασκεί τα καθήκοντα του 
Περιφερειάρχη ΑΜΘ κατόπιν 
εκλογής του από τους πολί-
τες της Περιφέρειας καθώς 
την προηγούμενη θητεία του 
(διάρκειας περίπου δύο ετών) 
την είχε εκτελέσει ως διάδοχος 
του αείμνηστου Γιώργου Παυ-
λίδη, έχοντας εκλεγεί με ενδο-
παραταξιακή διαδικασία (και σε 
ένα όχι και τόσο ήρεμο κλίμα).

Στο σαφάρι αναζήτησης 
υποψηφίων

Με αυτή την ανακοίνωση, ο 
Χρήστος Μέτιος έρχεται δεύτε-
ρος, καθώς έχει ήδη προηγηθεί 
η ανακοίνωση του Χριστόδου-
λου Τοψίδη ότι θα διεκδική-
σει εκ νέου την διοίκηση της 
Περιφέρειας ΑΜΘ, ενώ ταυ-
τόχρονα με αυτή του την κί-
νηση (και) ο Χρήστος Μέτιος 
δηλώνει προφανώς ότι ξεκινά 
και την διαδικασία ανεύρεσης 

ατόμων που θα στελεχώσουν 
το ψηφοδέλτιο του.

Ασφαλείς πληροφορίες του 
“R” αναφέρουν ότι η υφιστάμε-
νη ομάδα δεν θα συνεχίσει με 
την ίδια σύνθεση καθώς είναι 
πολύ πιθανό ορισμένοι να μην 
ακολουθήσουν το άρμα Μέτι-
ου και είτε να αυτομολήσουν, 
είτε να αλλάξουν πολιτικό με-
τερίζι ή/και βαθμό τοπικής αυ-
τοδιοίκησης, ενώ κάποιοι λέ-
γεται ότι θα τερματίσουν τις 
πολιτικές τους καριέρες.

Επιπλέον, στους δημοσιο-
γραφικούς κύκλους λέγεται 
εντόνως ότι καρέκλες των χω-
ρικών αντιπεριφερειαρχών δεν 
θα φιλοξενούν όλες τα ίδια 
άτομα στο ψηφοδέλτιο του 
Οκτωβρίου του 2023.

Καλεσμένος στην εκπομπή “Εν Δήμω” 
ο Περιφερειάρχης ρωτήθηκε σχετικά από 
τον δημοσιογράφο Σαράντη και απάντησε 
καταφατικά

Μετά από πολύμηνες ενέρ-
γειες και χάρη στις επίμονες 
προσπάθειες του Προϊσταμέ-
νου του Τμήματος πολιτικής 
προστασίας της Π.Ε Καβάλας 
Σταύρου Κεβράκη, του επικε-

φαλής της Επιτροπής διερεύ-
νησης αεροπορικών ατυχημά-
των Χρήστου Κοτσάβδη, με 
την συνεργασία του στρατού, 
της αστυνομίας και του Δή-
μου Παγγαίου, άρχισε η απο-

μάκρυνση μεγάλων τμημάτων 
του μοιραίου αεροσκάφους 
Antonov που κατέπεσε στην 
περιοχή των Αντιφιλίππων 
τον περασμένο Ιούλιο. Έπε-
ται συνέχεια με τα υπόλοιπα 
μικρότερα τμήματα ώστε να 
αποδεσμευτεί πλήρως, η πε-
ριοχή πρόσκρουσης και κατα-
στροφής του.
makthes.gr

Καβάλα: Ξεκίνησε η 
απομάκρυνση μεγάλων 
τμημάτων του μοιραίου Antonov 

Έπεται συνέχεια με τα υπόλοιπα μικρότερα 
τμήματα ώστε να αποδεσμευτεί πλήρως, η 
περιοχή πρόσκρουσης και καταστροφής του

Μέτιος: Θα είμαι ξανά υποψήφιος 
Περιφερειάρχης ΑΜΘ
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Του Γιώργου Πανταζίδη
Μια ιδιαίτερα θετική εικόνα για 

τον ξενοδοχειακό κλάδο της περιο-

χής μας την περίοδο των εορτών και 

ιδιαίτερα της Πρωτοχρονιάς, αφού 

σημειώνονται πληρότητες, ειδικά 

στην Αλεξανδρούπολη από Βαλ-

κάνιους τουρίστες, μας μεταφέρει 

ο Απόστολος Παλακίδης, Πρόεδρος 

Ξενοδόχων Θράκης και Διευθυντής 

του Ramada Plaza Thraki.

Σε συνέντευξή του ο κ. Παλακί-

δης μας μιλά για την κίνηση την πε-

ρίοδο των εορτών, για την συμπερι-

φορά του κόσμου στην μετα κόβιντ 

εποχή, για το τουριστικό ρεύμα από 

Τουρκία αλλά και το αγκάθι των 

υποδομών στον μεθοριακό σταθμό 

των Κήπων

«Γενικά υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτη-
ση για την Πρωτοχρονιά. Πάντα ήταν 
μια περίοδος που πήγαινε καλά, αλ-
λά τώρα είναι και οι Βαλκάνιοι που 
συνηθίζουν να ταξιδεύουν. 

Φέτος ειδικά, λόγω κεκτημένης ταχύ-
τητας από τη μετα-κοβιντ εποχή υπάρχει 
η συνεχιζόμενη επιθυμία από το καλο-
καίρι και μετά, για ταξίδια και εκδρο-
μή. Υπάρχει αρχικά η περίοδος των Χρι-
στουγέννων που πάει καλά, όχι όσο της 
Πρωτοχρονιάς που μια ακόμη Αλεξαν-
δρούπολη θα μπορούσε να γεμίσει με 
μια ανάλογη διαθεσιμότητα ξενοδοχεί-
ων. Τα Χριστούγεννα υπολογίζουμε να 
πιάσουμε μεσοσταθμικά το 70-80%. 

Πλέον η Αλεξανδρούπολη ταιριάζει 
για city break πλέον ο κόσμος δεν έχει 
αποκλειστικά επιθυμία να συνδυάσει το 
ταξίδι με χιόνι – χιονοδρομικό – χωριό 
ή χειμερινό τουρισμό. Θέλει την αγορά, 
τα ωραία μαγαζιά , τα καφέ, να χαρεί το 
ρεβεγιόν, να μπορεί να πάει μια κοντινή 
εκδρομή αν το επιθυμεί….

Η Αλεξανδρούπολη, η Θράκη και κά-
ποιες άλλες περιοχές της Βόρειας Ελ-
λάδας ικανοποιούν απόλυτα αυτά τα 
χαρακτηριστικά . Έχει γίνει οργανωμέ-
νη δουλειά τα προηγούμενη χρόνια και 
αποδίδει στο χαρακτήρα του city break». 

Έχετε παρατηρήσει αλλαγές στα 

χαρακτηριστικά του κόσμου στην 

μετα κόβιντ εποχή;

Υπάρχουν αλλαγές, ιδιαίτερα στα 
αγοραστική συνήθεια. Ο κόσμος προ-
γραμματίζει λίγο πιο νωρίς και όχι της 
τελευταίας στιγμής με βάση και τον κά-
θε πελάτη. Οι Βούλγαροι, οι Βαλκάνιοι 
έχουν την τάση να προγραμματίζουν από 
νωρίς τις διακοπές τους. Εξού και τα πι-
στοποιημένα υψηλά επίπεδα πληρότη-
τας που καταγράφηκαν από τον Οκτώ-
βριο – Νοέμβριο για την πόλη, κυρίως 

από Βαλκάνιους.
Από εκεί και πέρα έχει ανάγκη από-

δρασης να ξεφύγει. Όλα αυτά βέβαια 
μέσα στο πλαίσιο της συγκυρίας όπως 
της οικονομικής – ενεργειακής κρίσης. 
Βλέπουμε παράλληλα την Ελλάδα σε 
κάποια είδη τουρισμού όπως ο επαγ-
γελματικός να κινείται σε μια δική της 
τροχιά κοιτώντας μπροστά γεγονός που 
έχει δώσει δυναμική. Τα μηνύματα είναι 
ενθαρρυντικά για το ερχόμενο καλοκαίρι 
και επειδή πάνω από όλα ο τουρισμός 
είναι ψυχολογία, υπάρχει αισιοδοξία. 

Η ροή από την Τουρκία, που τα 

προηγούμενα χρόνια είχε αλλά-

ξει τα δεδομένα την περιοχή μας, 

πόσο έχει επηρεαστεί από τα προ-

βλήματα της τελευταίας περιόδου;  

Με την Τουρκία περάσαμε χρυσές 
εποχές με συνεχή και μεγάλη ροή τα 
Σαββατοκύριακα. Πρόεκυψε ο κόβιντ, 
προέκυψε η οικονομική κρίση στην 
Τουρκία με την υποτίμηση της λίρρας, 
παρόλα αυτά εδώ και 6 μήνες παρουσι-
άζεται μια σταθερή και υπολογίσιμη ροή 
τα Σαββατοκύριακα, που στηρίζεται σε 
μια ανώτερη τάξη η οποία δεν επηρε-
άζεται τόσο πολύ από τις οικονομικές 
τους δυσκολίες. Υπάρχει η δυνατότητα 
να ταξιδέψουν. Εμείς θα έλεγα είμαστε 
από το ευνοημένους αφού λόγω της 
θέσης μας κοντά στα σύνορα, κλέβου-
με τουρισμό από άλλες πόλεις. Δηλαδή, 
αρκετοί δε θα επιλέξουν  να φτάσουν 
στη Θεσσαλονίκη αλλά να μείνουν σε 

εμάς. Σε επίπεδο Σαββατόβραδου αυτό 
οδηγεί σε μια συνεχή και σταθερή ροή. 
Αυτό είναι καλό για την πόλη αλλά δεν 
μπορούμε, βλέποντας τη μεγάλη εικόνα, 
να βασιστούμε μόνο σε αυτήν την αγο-
ρά , αφού υπόκειται σε πολλές επιρρο-
ές είτε πολιτικές, είτε , οικονομικές είτε 
γεωπολιτικές. Υπάρχει σημαντικό κέρδος 
στην αγορά από την γείτονα Τουρκία, 
την θέλουμε, είμαστε εδώ παρακολου-
θούμε τις εξελίξεις αλλά δεν πρέπει να 
θεωρούμε κάτι δεδομένο.

Πολλοί θέτουν το θέμα των προ-

βλημάτων στον μεθοριακό σταθ-

μό των Κήπων και το πρόβλημα 

των υποδομών, κτιριακού και στε-

λέχωσης του προσωπικού …  

Το μεγάλο ερώτημα όλων μας είναι 
το γιατί η Ελλάδα δεν έχει τελωνείο (εν-
νοώντας τους Κήπους). Ενώ η Τουρκία 
έχει κάνει ένα μεγάλο και ολοκληρώνει 
και το δεύτερο. Είναι απορία και προ-
βληματισμός όλων μας γιατί η χώρα 
μας που είναι η 1η πύλη από την Ανα-
τολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει 
βελτιώσει υποδομές. Γιατί δεν έχει ανα-
βαθμίσει την πύλη εισόδου της. Και εγώ 

προσωπικά και σαν Ένωση Ξενοδόχων 
το θέτουμε σε κάθε συνάντηση, σε κά-
θε παρέμβασή μας αλλά πειστική απά-
ντηση δεν παίρνουμε. Οι επαγγελματίες 
του τουρισμού δεν μπορούν να καταλά-
βουν γιατί υπάρχει αυτή η κατάσταση τη 
στιγμή κατά τα άλλα επενδύουμε πάνω 
στο κομμάτι του τουρισμού… Πάμε να 
κάνουμε τη διαπλάτυνση της γέφυρας, 
καμία αντίρρηση αλλά οι Τούρκοι δεν 
κόλλησαν στη γέφυρα. Παλεύουμε με 
τόξα και βέλη…. Να αυξήσουμε τα slots, 
να φέρουμε δεύτερες βάρδιες αστυνο-
μικών, τελωνειακών και ταλαιπωρού-
νται οι άνθρωποι χωρίς λόγο… Πρέπει 
να γίνει αντιληπτό ότι με αναβάθμιση 
των υποδομών δε θα ευνοηθεί μόνο η 
Αλεξανδρούπολη αλλά όλη η Βόρεια 
Ελλάδα. Το τουριστικό ρεύμα θα διπλα-
σιαστεί . Δεν μπορείτε να φανταστείτε 
πόσοι τουρίστες έρχονται και φεύγουν 
γιατί φοβούνται ότι θα συναντήσουν στα 
σύνορα ουρά χιλιομέτρων. 

Η περιοχή μας πέρα από τους 

Βαλκάνιους σε ποιες άλλες αγο-

ρές μπορεί να στοχεύσει; 

Θα πρέπει να αναζητήσουμε πελατεία 
από αγορές που είναι πιο εύκολα δια-
χειρίσιμες που έχουν αρκετά μεγάλο βά-
θος… υπάρχουν αγορές που ταιριάζουν 
στην περιοχή μας. Είμαστε σε διαδικασία 
με συντονισμένες επαφές με το Ισραήλ 
, με την Κύπρο αναφέρομαι σε όλη τη 
Βόρεια Ελλάδα, ενώ η Βόρεια Ιταλία εί-

ναι μια αγορά που μπορεί να ταιριάξει 
στην περιοχή μας , αναζητώντας ειδικές 
μορφές τουρισμού. Επίσης μπορούμε 
και πρέπει να στραφούμε σε Βόρεια Ευ-
ρώπη όπως Ολλανδία και Πολωνία. Το 
σημαντικότερο είναι να υπάρξει πλάνο 
δράσης από έναν επαγγελματικό φορέα 
ο οποίος θα μαζέψει όλους τους συμμε-
τέχοντες στο τουριστικό προϊόν  και θα 
καταλήξει σε σχέδιο δράσης.  

Απόστολος 
Παλακίδης 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ 

ΘΡΑΚΗΣ

«Με 100% πληρότητα τα ξενοδοχεία 
της Αλεξανδρούπολης την περίοδο 
της Πρωτοχρονιάς»
Σε συνέντευξή του ο κ. Παλακίδης μας μιλά για την κίνηση την περίοδο των εορτών, για την 
συμπεριφορά του κόσμου στην μετα κόβιντ εποχή, για το τουριστικό ρεύμα από Τουρκία αλλά και το 
αγκάθι των υποδομών στον μεθοριακό σταθμό των Κήπων

Με την Τουρκία περάσαμε χρυσές εποχές με 
συνεχή και μεγάλη ροή τα Σαββατοκύριακα. 
Πρόεκυψε ο κόβιντ, προέκυψε η οικονομική 

κρίση στην Τουρκία παρόλα αυτά εδώ και 
6 μήνες παρουσιάζεται μια σταθερή και 
υπολογίσιμη ροή τα Σαββατοκύριακα Με αναβάθμιση των υποδομών 

στους Κήπους δε θα ευνοηθεί μόνο η 
Αλεξανδρούπολη αλλά όλη η Βόρεια 
Ελλάδα. Το τουριστικό ρεύμα από την 

Τουρκία θα διπλασιαστεί
Τα μηνύματα είναι ενθαρρυντικά για το 

ερχόμενο καλοκαίρι και επειδή πάνω από 
όλα ο τουρισμός είναι ψυχολογία, υπάρχει 

αισιοδοξία.
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Eίμαστε ήδη στα μέσα Δε-
κεμβρίου και οι 54 Νανόχηνες 
από τον Αρκτικό Κύκλο συνε-
χίζουν να απολαμβάνουν τον 
ελληνικό χειμώνα στα φιλό-
ξενα υγρολίβαδα της Λίμνης 
Κερκίνης. 

Μαζί τους και 6 από τα 
Νανοχηνάκια της φετινής 
χρονιάς τα οποία οι γονείς 
τους φροντίζουν ως κόρη 
οφθαλμού και όχι άδικα, μιας 
και τα τελευταία χρόνια η 
αναπαραγωγική επιτυχία για 
τα μέλη του Φιννοσκανδικού 
πληθυσμού δεν είναι δυστυ-
χώς τόσο δεδομένη.

Στην Κερκίνη ξεχειμωνιά-
ζει, σύμφωνα με την Ελληνική 
Ορνιθολογική Εταιρεία, όπως 
κάθε χρόνο, και ο διάσημος 
Mr. Blue με την οικογένειά 
του αλλά και μια Νανόχηνα 
με πορτοκαλί χρώμα δακτυλί-

δι που είναι -κατά πάσα πιθα-
νότητα- ο κύριος... Φιν.

Αν και δεν μονοπωλεί συ-
χνά τα φώτα της δημοσιό-
τητας, ο κύριος Φιν είναι ο 
πάτερ-Φαμίλιας του πληθυ-
σμού της Νανόχηνας αφού 
σε 17 χρόνια ζωής μετρά ού-
τε έναν ούτε δύο αλλά 22 
απογόνους! Όχι και μικρό επί-
τευγμα για ένα πουλί που κά-
θε χρόνο ταξιδεύει από τη 
Φινλανδία στην Ελλάδα και 
πίσω πάλι!

Κι ενώ αυτά συμβαίνουν 
στην Κερκίνη, στον άλλο αγα-
πημένο ελληνικό προορισμό 
της Νανόχηνας, το Δέλτα 
του Έβρου, βρέθηκαν πρό-
σφατα ειδικοί στη διατήρηση 
του είδους για την 3η συνά-
ντηση Παρακολούθησης του 
Προγράμματος Life LWfG 
Climate. 

Στη συνάντηση, η οποία 
ήταν η πρώτη με φυσική πα-

ρουσία από την έναρξη του 
Προγράμματος, συμμετείχαν 

εκπρόσωποι όλων των εταί-
ρων, από τη Φιλανδία, την 
Εσθονία, τη Λιθουανία, την 
Ουγγαρία και την Ελλάδα.

Παρουσιάστηκε η πορεία 
υλοποίησης των δράσεων 
κάθε εταίρου και έγινε προ-
γραμματισμός για τα επόμενα 
στάδια, ενώ δόθηκαν οι απα-
ραίτητες κατευθύνσεις από 
τον Επικεφαλής Εταίρο.

Στο Δέλτα του Έβρου η κύ-
ρια δράση είναι η αύξηση του 
διαθέσιμου για τη Νανόχη-
να βιοτόπου με τη βελτίωση 
των λιβαδιών στο Δυτικό μέ-
ρος του υγροτόπου (περιοχή 
Δημητριάδη). Θα υλοποιηθεί 
κυρίως με την αγορά εγκα-
ταλελειμμένων  γεωργικών 
εκτάσεων και με έργα απο-
κατάστασης και διαχείρισης.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ  9
Νανόχηνες από τον Αρκτικό Κύκλο 
ξεχειμωνιάζουν σε Κερκίνη και Δέλτα Έβρου

Ο «ΚΥΡΙΟΣ ΦΙΝ» ΕΙΝΑΙ Ο 
«ΠΑΤΕΡ ΦΑΜΙΛΙΑΣ» ΠΟΥ ΣΤΑ 17 
ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΕΧΕΙ ΔΩΣΕΙ 
22 ΑΠΟΓΟΝΟΥΣ!               

Τι συζήτησαν ειδικοί από διάφορες χώρες 
σε συνάντηση στον Έβρο 

Πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 
1,5 εκ. ευρώ, για την κάλυψη υπο-
χρεώσεών του μέχρι το τέλος του 
έτους, έλαβε το νοσοκομείο Αλε-
ξανδρούπολης. «Ο προϋπολογισμός 
για το 2022, μαζί με τις μισθοδοσί-
ες, ήταν περίπου στα 55 εκ. ευρώ, 
αλλά με τις ανάγκες που δημιουρ-

γήθηκαν από τον Covid, από τον 
Ιούλιο παρουσιάστηκαν πρόσθετες 
οικονομικές απαιτήσεις και ζητήσα-
με την αναμόρφωση του προϋπολο-
γισμού», σχολίασε στην ΕΡΤ Ορε-
στιάδας το μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Σωματείου Εργα-
ζομένων του νοσοκομείου, Χριστό-
δουλος Μεντίζης, παρατηρώντας, 
πάντως, πως «οι χρηματοδοτήσεις 
έρχονται με το σταγονόμετρο για 
την κάλυψη ορισμένων αναγκών 
του νοσοκομείου». Σχολιάζοντας 
δε τις ανακοινώσεις του υπουρ-
γού Υγείας για τα οικονομικά και 

τις πολιτικές που δρομολογούνται 
στα νοσοκομεία, που μεταξύ άλλων 
αφορούν μείωση προϋπολογισμών 
και συγχωνεύσεις, ο κ .Μεντίζης 
σχολίασε ότι «το Ε.Σ.Υ., το τελευ-
ταίο διάστημα, οδηγείται σε εξου-
θένωση και μηδενισμό», παρότι το 
δημόσιο σύστημα υγείας ήταν αυ-
τό που κατά την κρίσιμη περίοδο 
πρόσφερε τις υπηρεσίες στους πο-
λίτες. «Μέτρα περικοπών στη χρη-
ματοδότηση των νοσοκομείων και 
στο προσωπικό τους έχουμε δούμε 
από το 2015», ανέφερε συγκεκρι-
μένα.   (ΕΡΤ Ορεστιάδας)

Πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 1,5 εκ. ευρώ 
έλαβε το νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Για την κάλυψη 
υποχρεώσεών του 
μέχρι το τέλος του 
έτους

Νανόχηνες από τον Αρκτικό Κύκλο ξεχειμωνιάζουν σε Κερκίνη και Δέλτα Έβρου

Στο Δέλτα του Έβρου η κύρια δράση 
είναι η αύξηση του διαθέσιμου για τη 
Νανόχηνα βιοτόπου με τη βελτίωση 
των λιβαδιών στο Δυτικό μέρος του 

υγροτόπου
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Β
ασικός μοχλός ανάπτυξης μιας 
περιοχής είναι η συνδεσιμότητα 
της με άλλες περιοχές. Όσο μια 
πόλη συνδέεται με περισσότερες 
πόλεις, και πιο συχνά, μέσω υπο-
δομών μεταφοράς τόσο μεγαλύτε-

ρη θα είναι η οικονομική της ανάπτυξη καθώς 
θα μεταφέρονται προϊόντα, άνθρωποι, ιδέες 
και κουλτούρες. Αυτό το γνωρίζουμε από τις 
εποχές που ο Ελληνισμός μεγαλούργησε όταν 
κυριαρχούσε στις θαλάσσιες μεταφορές από 
την Μινωική εποχή μέχρι πρόσφατα. Όταν μια 
πόλη συνδέεται με ακόμα περισσότερες πόλεις 
και μέσω της θάλασσας, της στεριάς (τραίνα , 
αυτοκινητόδρομοι)  και  αεροπορικώς, τότε δη-
μιουργείται πολλαπλασιαστική ανάπτυξη στις 
συνδεδεμένες  πόλεις. Σημαντικότατες είναι και 
οι συνδέσεις για μεταφορά δεδομένων (data) 
και άλλες επικοινωνιακές συνδέσεις, αλλά και 
οι συνδέσεις μεταφοράς ενέργειας κλπ.  Όταν 
οι υποδομές μεταφορών της Αλεξανδρούπο-
λης της Κρήτης και της Κύπρου συντονιστούν 
μεταξύ τους, τότε  οι παραγόμενες συνέργειες 
θα ωθήσουν την ανάπτυξη στα ύψη. Ο περεταί-
ρω συντονισμός δημιουργεί πολλαπλασιαστι-
κά οφέλη και στις τρεις περιοχές και επιπλέον 
δημιουργεί ένα σημαντικό τόξο που συμβάλει 
στον έλεγχο και στην ανάπτυξη της Ανατολι-
κής Μεσογείου.

Η ακύρωση της πώλησης του λιμένος της 
Αλεξανδρούπολης θα μπορούσε να είναι ένα 
πρώτο βήμα για τον ορθολογικό σχεδιασμό και 
συντονισμό των συνεργειών που θα μπορούν 
να παραχθούν από την  συνύπαρξη των πολ-
λαπλών μεταφορικών υποδομών της Αλεξαν-
δρούπολης. Επίσης  θα μπορεί να αξιοποιηθεί,  
το νέο ενεργειακό τοπίο και ίσως να  υπάρξουν 
περισσότερες οφέλη, όταν και εάν κατασκευα-
στεί ο αγωγός Μπουργάς Αλεξανδρούπολης. 
Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης ως λιμένας 
ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας δεν θα 
πρέπει ναι ελέγχεται ούτε από εμπορικές εται-
ρίες αλλά ούτε και από ναυτιλιακές. Μπορεί να 
παραμείνει ως υποδομή με δημόσια διοικητική 
δομή, αλλά οι υπηρεσίες του να μισθωθούν σε 
ιδιώτες για την αποτελεσματική διεκπεραίωση 
των  καθημερινών εργασιών. Με τον τρόπο αυ-
τό θα είναι πολύ ευκολότερο να συνδυαστεί με 
τις  υπόλοιπες υποδομές μεταφορών της Αλε-
ξανδρούπολης για να μπορέσουν να παράγουν 
εξαιρετικές συνέργειες προς όφελος των χρη-
στών των υποδομών μεταφορών

Η λειτουργική διασύνδεση των υποδομών 
μεταφορών της Αλεξανδρούπολης, της Εγνα-
τίας οδού, των σιδηροδρομικών γραμμών που 
φτάνουν μέχρι το λιμάνι, του αεροδρομίου και 
το λιμανιού της Αλεξανδρούπολης δημιουργεί  
ένα μεγάλο γεωστρατηγικό συγκοινωνιακό κόμ-
βο που μειώνει σημαντικά  την γεωστρατηγική 
αξία των στενών του Βοσπόρου καθώς τα πα-
ρακάμπτει.  Σε συνδυασμό, ότι ο έλεγχος των 
στενών μπορεί να ασκηθεί κατά την έξοδο από 
τα στενά των Δαρδανελίων, από την νήσο Λή-
μνο, μειώνει την δυνατότητα, τα στενά  να ερ-
γαλειοποιηθούν για να ασκηθούν γεωπολιτικοί 
και οικονομικοί εκβιασμοί. Αυτός ο συγκοινωνι-
ακός κόμβος είναι στο ανατολικότερο άκρο  της 
Ελλάδος, της Ευρώπης και ευρύτερα της Δύσης.  

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει δημιουργή-
σει νέα δεδομένα και έχει αναδείξει την σημα-
σία του λιμανιού και των λοιπών μεταφορικών 
μέσων και  κατέδειξε πόσο εύκολα μπορούν να 
παρακαμφθούν τα στενά του Βοσπόρου. Η με-
γάλη γεωστρατηγική σημασία του λιμένα Αλε-

ξανδρούπολης εν μέσω του πολέμου,  έχει αυ-
ξήσει αναλογικά και την  οικονομική του αξία 
κυρίως στη μεταφορά ενέργειας, στρατιωτικού 
υλικού, στο διαμετακομιστικό εμπόριο, και σε 
άλλα προγράμματα στην ευρύτερη περιοχή. Η 
γεωστρατηγική αξία των μεταφορών μέσω της 
Αλεξανδρούπολης αυξάνεται περαιτέρω καθώς 
εξοικονομεί κόστος μεταφοράς, μετά  την πρό-
σφατη αύξηση του τέλους διέλευσης από τον 
Βόσπορο κατά 400-500%. Οι συνδυαστικές 
υποδομές μεταφορών του λιμανιού της Αλεξαν-
δρούπολης με τις σιδηροδρομικές     γραμμές 
Αλεξανδρούπολη, Μπουργάς  - Βάρνα (Βουλ-
γαρία) – Ρούσσε (Ρουμανία) θα αναβαθμιστούν 
σημαντικά  με τον σιδηρόδρομο διπλής ταχείας 
γραμμής που τρέχει έως   160 χλμ. την ώρα, 
του σημαντικού επενδυτικού σχεδίου sea2sea.   
Σε σύγκριση με τα στενά του Βοσπόρου θα μει-
ώσουν  σημαντικά  το κόστος μεταφοράς, ενώ 
η μείωση του χρόνου μεταφοράς με εμπορικό 
πλοίο, από  2 - 3 μέρες, θα γίνεται στις 6 έως 
8 ώρες.

Ακόμα και εάν τελειώσει ο πόλεμος στην Ου-
κρανία το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης με τις 
συνδυασμένες μεταφορές του σιδηροδρόμου, 
το αναβαθμισμένο αεροδρόμιο και το εξαιρετι-
κό δίκτυο της Εγνατίας οδού  θα αποτελεί ένα 
διεθνές ευρωπαϊκό κόμβο παράκαμψης των Στε-
νών των  Δαρδανελίων και θα αποτελεί μεγάλη 
πηγή εσόδων και ανάπτυξης για την χώρα μας 
και τον νομό Έβρου.

Σήμερα τα βουλγαρικά διυλιστήρια δεν μπο-
ρούν να προμηθευτούν αργό πετρέλαιο από τα 
στενά του Βόσπορου καθόσον έχουν πενταπλα-
σιαστεί τα τέλη διέλευσης των πλοίων. Δεν εί-
ναι τυχαίο ότι ο αγωγός πετρελαίου Mπουργκάς 
Αλεξανδρούπολη επανέρχεται ως θέμα συζήτη-
σης μαζί με τη διασύνδεση Ελληνικών λιμανιών 
με τα λιμάνια της Βουλγαρίας. Ο αγωγός αυτός 
εφόσον θα κατασκευαστεί, θα μειώνει ακόμα πε-
ρισσότερο την αξία των στενών του Βοσπόρου.

Σήμερα συζητείται πανευρωπαϊκά η στρατη-
γική διασύνδεση των σημαντικών λιμανιών της 
Ευρώπης μετά τον θόρυβο που δημιουργήθηκε 
με την εξαγορά μέρος του λιμανιού του Αμβούρ-
γου από την Κίνα.

Η δημιουργία ζωνών ελευθερίου εμπορί-
ου στην Αλεξανδρούπολη στην Κρήτη και στη 
Κύπρο  κοντά σε λιμάνια, θα συμβάλουν στην 
ανάπτυξη σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων 
(logistics) και του διαμετακομιστικού εμπορίου, 
ως πύλη εισόδου των προϊόντων από τις ασιατι-
κές χώρες και από τις χώρες της Αφρικής προς 
τις χώρες της Βαλκανικής και της Ευρώπης αλ-
λά και αντίστροφα. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 
χρονική συγκυρία που καλείται να αξιοποιήσει 
τον ρόλο που η φυσική της γεωγραφία της έχει 
προσδώσει: δηλαδή να είναι η πύλης της Αφρι-
κής και της Ασίας προς την Ευρώπη, αλλά και 
η πύλη της Ευρώπης προς την Αφρική και την 
Ασία. Η λειτουργική διασύνδεση των μεταφο-
ρικών μέσων της Αλεξανδρούπολης της Κρήτης 
και της Κύπρου θα ανταποκριθεί στο έπακρο σε 
αυτό τον ρόλο. 

Ο ρόλος αυτός στα πλαίσια των αναταρα-
χών που θα φέρει ο  διαπολιτισμικός ανταγωνι-
σμός, που ξεκάθαρα πλέον αναπτύσσεται μεταξύ 
ελευθέρων δημοκρατικών χωρών και χωρών με 
αυταρχικά καθεστώτα, θα έχει εξαιρετική σημα-
σία και θα αναδείξει περαιτέρω την χώρα μας, 
η οποία γέννησε τους δημοκρατικούς θεσμούς.

*Ατσαλάκης Γιώργος,   Αναπληρωτής  Καθηγητής 
Πολυτεχνείου Κρήτης
Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης 

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΤΣΑΛΑΚΗ*

Αναλύσεις

Αλεξανδρούπολη – Κρήτη - Κύπρος, 
ενιαία στρατηγική

Σκέψεις

Ακρίβεια – Χριστούγεννα 1-0 

Τ
α καλύτερα τ’ ακούς 
πάντοτε στα καφενεία. 
Κι επειδή στην πρω-
τεύουσα καφενεία δεν 
έχει, κι άμα έχει έτσι 
και είσαι κάτω των 

εβδομήντα ετών σε κοιτάνε πε-
ρίεργα, τα καλύτερα τ’ ακούς πά-
ντοτε στα καφέ. Στα καφέ των 
Εξαρχείων, φυσικά, αλλά και στα 
καφέ του Κολωνακίου, στις δύο 
περιοχές που συχνάζει ο ρεπόρ-
τερ Ξανθάκης, αναρχία και πλού-
τος, δύο έργα δύο, σεξ και καράτε!

Είμαι, λοιπόν, αραγμένος σε κα-
φέ του Κολωνακίου χτες το πρωί, 
πίνω το εσπρεσάκι μου, διαβάζω 
τις εφημερίδες μου (ανακάλυψα 
τώρα τελευταία ότι περίπτερο της 
πλατείας διαθέτει “Metrosport” και 
την τιμώ), τσίτα το αυτί, τεντωμένο 
όπως στην ταινία. Και συλλαμβάνω 
διάλογο από στελέχη του γαλάζιου 
χώρου σε διπλανό τραπέζι. Απολαύ-
στε υπεύθυνα:

– Έχουμε πρόβλημα.
– Το ξέρω ότι έχουμε πρόβλημα, 

για καινούριο μου το λες;
– Ακούω γκρίνια από παντού, για 

τις υποκλοπές, για την υγεία, για την 
παιδεία, για την ακρίβεια.

– Να σου πω κάτι; Όλα θα τα 
ξεχάσουνε, εν ευθέτω χρόνω. Το 
μόνο που μετράει και θα μετρήσει 
και στην κάλπη είναι η τσέπη και το 
σούπερ μάρκετ. Τίποτε άλλο, μόνο 
τσέπη και σούπερ μάρκετ!

Το σκεφτόμουν το απόφθεγμα 
του γαλαζωπού στελέχους, όπως 
πήρα το δρόμο το στρατί από την 
πλατεία για να περπατήσω ως το 
“Dark side of chocolate” στη Σό-
λωνος, τα καλύτερα σοκολατάκια 
της Αθήνας, σπεύσατε παρακαλώ, 
σπεύσατε. Κι έκανα μια μεγάλη γύ-
ρα σε Σκουφά, Σόλωνος και στα πέ-
ριξ αυτών και μάρτυς ο Θεός, κά-
ποιος Θεός τέλος πάντων, αντί να 
δω λάμψη, λαμπιόνια και μεγαλεία, 
είδα μιζέρια και καντήφλα. Δυο φω-
τάκια εδώ, πέντε παραπέρα, κάτι 
άλλα μαγαζιά πουλάγανε και καλά 
μίνιμαλ από άποψη στη βιτρίνα, λες 
και είναι οι γιορτές οτιδήποτε άλλο 
εκτός από μάξιμαλ και πανηγύρι. 
Αλλά που γιορτές;

Κι αν είναι μια φορά το Κολω-
νάκι στο κέντρο της γιορτής, τι να 
πει δηλαδή και η Κηφισιά που είναι 
η πρωτεύουσά της; Χαμός Κυρίου 
γίνεται κάθε χρόνο, παρανάλωμα 
γίνεται κάθε χρόνο, η μάνα χάνει το 
παιδί κάθε χρόνο ή μάλλον όχι κά-
θε χρόνο γιατί φέτος το φιλ γκουντ 
(μιλάω Χάρβαρντ τώρα!) δεν μας 
περίσσεψε. Τα ίδια με το Κολωνά-
κι κι εδώ:

Σεμνά, ταπεινά, συμμαζεμένα, 
όταν σε άλλα έτη το φως σου έχα-
νες από τα στολίδια και τα μπιχλι-
μπίδια!

Τι διάολο συμβαίνει, αναρωτή-
θηκα. Και την απορία μου αυτή την 
εξέφρασα και σε εκείνη που κοιμά-
ται πλάι μου, την σοφοτάτη εκείνη 
που κοιμάται πλάι μου, ιδίως σε ζη-
τήματα αγοράς και σόπινγκ.

«Τι γίνεται;», τη ρώτησα. «Τρομά-
ξανε οι πλούσιοι, αποφασίσανε να 
μην ξοδέψουνε και τα μαγαζιά το 
πήραν χαμπάρι και κάνανε κράτει;»

«Μην είσαι ανόητος», μου απά-
ντησε. «Οι πλούσιοι, όπως κάθε 
χρόνο, θα τις περάσουν τις γιορ-
τές στο εξωτερικό. Η μεσαία τάξη 
είναι που στηρίζει στις γιορτές το 
Κολωνάκι και την Κηφισιά. Αλλά η 
μεσαία τάξη φέτος, έχει κλάσει όλο 
το μαλλί του κόσμου»!

Δια του λόγου το αληθές, παρα-
θέτω σχετική απορία από τις τάσεις 
της MRB για τον Δεκέμβριο. Στο 
ερώτημα «ποια από τις παρακάτω 
φράσεις περιγράφει την προσωπι-
κή σας ικανότητα ή την ικανότητα 
της οικογένειάς σας να ανταποκρι-
θεί στις οικονομικές της υποχρεώ-
σεις;», το κολοσσιαίο, για να μην πω 
τερατώδες ποσοστό 72,3 % απα-
ντάει «ανταποκρίνομαι με μεγάλη 
δυσκολία/μόλις που καταφέρνω να 
ανταποκριθώ στις βασικές προσω-
πικές και οικογενειακές οικονομικές 
υποχρεώσεις». Προσθέστε και ένα 
8,2 % που απαντάει «αδυνατώ πλή-
ρως ή σχεδόν πλήρως να ανταπο-
κριθώ στις βασικές προσωπικές και 
οικογενειακές οικονομικές υποχρε-
ώσεις» και βγαίνει ότι οκτώ στους 
δέκα και οκτώ στις δέκα τραβάνε 
κουπί πρωί βράδυ και ανησυχούν 
σφόδρα για το αύριο. Και μου λες 
ύστερα εσύ, γιατί φέτος οι γιορτές 
φέρουν την προσωπική σφραγίδα 
του Εμπενήζερ Σκρουτζ;

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΞΑΝΘΑΚΗ
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                                                                                                                             ΑΔΑ:6ΚΩ4ΩΞΒ-ΩΒΣ    
                                                                                                                          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                           Ορεστιάδα  28.11.2022                                                

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ                                                    Αριθ. Πρωτ:25310

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

 Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ.1δ  Ν.3852/2010.

Τις διατάξεις του άρθρου 48 Ν. 3584/2007.  
Τις διατάξεις του άρθρου 20  Ν. 4354/2015.  

Την με Αρ. Πρωτ: 2/314029/ΔΕΠ/6.5.2016 (ΑΔΑ:ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) εγκύκλιο ΥΠ.ΟΙΚ.
Την Αρ. Πρωτ: 58051/30.11.2011 (ΑΔΑ:456ΖΩΞΒ-ΡΣΧ) απόφαση Δημάρχου τοποθέτησης υπαλλήλων 

όπως ισχύει.
Την ύπαρξη στον προϋπολογισμό έτους 2023 πίστωσης  3.000,00 € στον ΚΑ: 30.6012 (Αρ.

Πρωτ:24943/22.11.2022 βεβαίωση).
Το γεγονός ότι το Τμήμα Συντήρησης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ορεστιάδας 

λειτουργεί σε 24ωρη βάση καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες (ΦΕΚ 1278/Β/10.4.2020). 
Το γεγονός ότι οι χειριστές των μηχανημάτων έργων (ΜΕ) του Δήμου πολλές φορές έχουν κληθεί να εκτελέ-

σουν υπηρεσιακά και υπαλληλικά καθήκοντα εκτός του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας. Οι εργασίες αυτές προ-
κύπτουν από έκτακτες και επείγουσες ανάγκες, όπως περιγράφονται παρακάτω με την Αρ.Πρωτ:24962/22.11.2022 
εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών  Υπηρεσιών, σύμφωνα με την οποία: 

       
- Εργασίες εκχιονισμού: Ο Δήμος Ορεστιάδας είναι ο βορειότερος Δήμος της χώρας και κατά τη διάρκεια 

του χειμώνα οι έντονες χιονοπτώσεις και ο ισχυρός παγετός είναι συχνό φαινόμενο. Τα προβλήματα πολλές φο-
ρές είναι έντονα και εντός πόλης αλλά και στα χωριά. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Δήμος Ορεστιάδας έχει έκτα-
ση 955.000 στρέμματα με σχεδόν 50 χωριά και η σωστή διαχείριση της κατάστασης απαιτεί πολύωρη (πολλές 
φορές και πολυήμερη) αντιμετώπιση από τους χειριστές μηχανημάτων και πέραν του ωραρίου εργασίας τους. 
Οι εργασίες που καλούνται να υλοποιήσουν είναι ο καθαρισμός των οδών από τα χιόνια και η ρίψη αλατιού για 
την αποφυγή φαινομένων παγετού.

- Αντιμετώπιση πυρκαγιών: Πολλές φορές παρατηρούνται  φαινόμενα πυρκαγιάς στην επικράτεια του Δήμου 
σε διάφορα σημεία. Στην κατάσβεση της πυρκαγίας ζητείται και η συνδρομή του Δήμου από την Πυροσβεστική 
Υπηρεσία μέσω της χρήσης των μηχανημάτων έργου. Το έργο αυτό το αναλαμβάνουν οι χειριστές των μηχανη-
μάτων ανεξαρτήτως ωραρίου και καθ΄ υπέρβαση αυτού.

- Καθαρισμός δημοτικού οδικού δικτύου: Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται έντονα φαινόμενα βροχοπτώσεων 
στην περιοχή, με αποτέλεσμα τη δημιουργία προβλημάτων στο οδικό δίκτυο από φερτά υλικά από χωράφια και 
παρακείμενες εκτάσεις. Ο καθαρισμός των δρόμων πραγματοποιείται με τα μηχανήματα έργου του Δήμου, πολλές 
φορές εκτός ωραρίου λόγω των δημιουργούμενων αναγκών, ώστε να αποφευχθούν δυσάρεστες καταστάσεις. 

- Πλημμυρικά φαινόμενα: Η περιοχή του βορείου Έβρου τα τελευταία χρόνια συχνά αντιμετωπίζει έντονα φαι-
νόμενα πλημμυρών με δυσάρεστες πολλές φορές καταστάσεις. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων, η προστασία 
των υποδομών, των οικιών, των κοινοχρήστων χώρων του ζωικού και φυτικού κεφαλαίου και των ανθρώπινων 

ζωών συντονίζεται από την Πολιτική Προστασία, στην οποία συμμετέχουν και οι χειριστές και τα μηχανήματα 
έργων του Δήμου. Η αντιμετώπιση των δημιουργούμενων προβλημάτων πραγματοποιείται με τα μηχανήματα 
έργου από τους χειριστές αυτών, σε ώρες και πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας.

Για τους παραπάνω αναφερόμενους λόγους:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Καθιερώνουμε εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου για τους χειριστές μηχανημάτων έργου 

του Τμήματος Συντήρησης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ορεστιάδας για το A΄ ΕΞΑ-
ΜΗΝΟ 2023,  ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ
  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  A’  ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023  ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗ-
ΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ 
ΗΜΕΡΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ 
ΗΜΕΡΕΣ

ΚΥΡΙΑΚΕΣ & 
ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ 
ΗΜΕΡΕΣ

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ 

(ΜΕΧΡΙ 22η ΩΡΑ)

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ 
( 2 2 η - 6 η 
ΩΡΑ)

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
( 6 η - 2 2 η 
ΩΡΑ)

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ 
( 2 2 η - 6 η 
ΩΡΑ)

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ 

( 2 2 η - 6 η 
ΩΡΑ) 

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ 
& 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ-
ΤΩΝ 
ΕΡΓΟΥ             

5 5 5 5 5 5

Τα όρια των ωρών απασχόλησης ανά υπάλληλο ορίζονται ως εξής:
Α. Υπερωριακή εργασία εργασίμων ημερών, απογευματινών ωρών, ορίζονται έως 120 ώρες/εξάμηνο.
Β. Υπερωριακή εργασία εργάσιμων ημερών, νυχτερινών ωρών και Κυριακών και εξαιρέσιμων έως 180 ώρες/

εξάμηνο.
Στον προϋπολογισμό του Δήμου Ορεστιάδας οικονομικού έτους 2023 υπάρχει σχετική πίστωση στον ΚΑ 

30.6012  3.000,00 ευρώ από την οποία μπορεί να καλυφθεί η εν λόγω δαπάνη.
Ο παραπάνω αναφερόμενος αριθμός υπαλλήλων και ωρών απασχόλησης είναι τα ανώτερα επιτρεπόμενα 

όρια και είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν μόνον εφόσον το επιβάλλουν οι ανάγκες της Υπηρεσίας και οι 
αντίστοιχες πιστώσεις του προϋπολογισμού.

Επιτρέπεται η εναλλάξ απασχόληση των υπαλλήλων, με την προϋπόθεση ότι δεν θα γίνει υπέρβαση του ανώ-
τατου αριθμού ωρών ανά υπάλληλο, καθώς και του συνολικού αριθμού ωρών που προκύπτει στην υπηρεσία.

Η απόφαση να σταλεί για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και ισχύει από την δημοσίευση της 
σύμφωνα με την παρ. Α.1 άρθρου 20 Ν.4354/15.

                                                               
Ο    ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΥΡΙΔΗΣ   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Με τον καλύτερο τρόπο 
ολοκλήρωσε τις φετινές αγω-
νιστικές του υποχρεώσεις ο 
Εθνικός, οποίος επικράτησε 
της ΑΕΝ Πανοράματος στη 
Θεσσαλονίκη 1-3 και έκανε το 
8Χ8 στο φετινό πρωτάθλημα 
της Α2 αδρών βόλεϊ. Αν και 
βρέθηκαν πίσω στο πρώτο σετ 
(το οποίο και έχασαν), στη συ-
νέχεια με καθαρό μυαλό και 
σωστή καθοδήγηση από τον 
Γιώργο Ανδραβίζο, οι παίκτες 
του Εθνικού πήραν το παιχνίδι.

Τα σετ: 1-3 (25-20, 14-25, 
14-25, 15-25).

Εθνικός Αλεξ/πολης (Αν-
δραβίζος): Δημητριάδης, 
Καψαλιάρης, Ανδρεάδης, 
Μπουφίδης, Στοιλούδης, Κα-
βαρατζής, λ- Κωνσταντινίδης 
(Κεσκίνης, Καραπιπέρης, Μπα-

τίλης, Γκοτσίδης και Κοντοστά-
θης).

Δεύτερη σερί εκτός 
επιτυχία για Σουφλί  

Μετά τη ΧΑΝΘ ο Έβρος 
Σουφλίου υπέταξε και την 
Καβάλα.  Η ομάδα του Νίκου 
Μούχλια πέρασε με σκορ 3-2 
από την έδρα του ΑΟΚ για την 
8η αγωνιστική του Βορείου 
ομίλου της Α2 Ανδρών, ολο-
κληρώνοντας έτσι με τον κα-
λύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις 
της για το 2022.

Τα σετ: 2-3 (20-25, 26-24, 
25-22, 19-25, 12-15).

Δεν τα κατάφεραν Νίκη 
και Φοίνικας

Εντός έδρας ήττα με 3-1 
από τον ΠΑΣ Γιάννενα γνώ-

ρισε ο Φοίνικας Αλεξανδρού-
πολης, στην 8η αγωνιστική της 
Α2 γυναικών.Η ομάδα του Δη-
μήτρη Τσουλκανάκη στο τε-
λευταίο της ματς για το 2022 
ήταν ανταγωνιστική σε όλα τα 
σετ αλλά δεν μπόρεσε να πάρει 
κάτι παρ’ όλο που προηγήθηκε 
στα σετ, γνωρίζοντας την τρί-
τη της διαδοχική ήττα. Τα σετ: 
25-21, 22-25, 21-25, 22-25.

Φοίνικας Αλεξ/πολης 
(Τσουλκανάκης): Molla, Ζάι-
κου, Οικονομίδου, Παπαβασι-
λείου, Μάρκουλη, Μάρτση, λ- 
Κοντογιάννογλου (Βούλγαρη, 
Διαμάντη, Μήτσικα).

Την ήττα με 3-1 σετ από τον 
Α.Σ. Γιάννενα γνώρισε η Νί-

κη Αλεξανδρούπολης στην 8η 
αγωνιστική της Α2 Γυναικών. 
Στο τελευταίο της ματς για το 
2022 η Νίκη προηγήθηκε στα 
σετ κατακτώντας το πρώτο με 
25-19, αλλά η συνέχεια ήταν 
τελείως διαφορετική με την 
ομάδα της Ηπείρου να παίρνει 
τους 3 βαθμούς. Τα σετ: 3-1 
(19-25, 25-21, 25-15, 25-17).

Γ’ Εθνική: Βουλιάζει η Αλε-

ξανδρούπολη FC  

Ολοκληρώθηκαν οι περι-
φερειακές προβολές του Διε-
θνούς Φεστιβάλ Ταινιών Ολυ-
μπίας για παιδιά και νέους που 
διοργάνωσε για πρώτη φορά 
φέτος η Κινηματογραφική 

Λέσχη Αλεξανδρούπολης για 
όλους τους μαθητές και τις μα-
θήτριες των σχολείων του Δή-
μου Αλεξανδρούπολης

Ο Πανθρακικός και ο Ορ-
φέας Ξάνθης ήταν οι νικητές 
στα θρακιώτικα ντέρμπι της 
7ης αγωνιστικής στον 1ο όμι-
λο της Γ’ Εθνικής καθώς επι-
κράτησαν 2-0 του Άρη Αβάτου 
και 2-1 της Αλεξανδρούπολης 
αντίστοιχα.

Αναλυτικά 

τα αποτελέσματα:

Ορφέας Ξάνθης – Αλεξα-
δρούπολη 2-1 (36' πεν. Τορο-
μανίδης, 61' Μαυρόπουλος – 
53' Καρακασίδης)

Μ.Α. Ορφανίου – Δόξα 
Δράμας 1-3 (47' Παπαδόπου-
λος – 2' Ιορδανίδης, 64' Πα-
παϊωάννου, 70, Φραγκούλης)

Πανδραμαϊκός – Αγροτικός 
Αστέρας 1-0 (11' πεν. Αχαλι-
νόπουλος)

Πανθρακικός – Άρης Αβά-
του 2-0 (36‘ Τανζού, 38' Βά-
σκος)

Ποσειδώνας Ν. Μηχανιώ-
νας – Καμπανιακός 0-1 (34' 
Ιγνατίδης)

ΑΟ Καβάλα – Θερμαϊκός 
Θέρμης 2-0 (77' Καζαντζίδης 
πεν., 90+3 Ρουμπιές πεν.)

Ρεπό: Νέστος Χρυσούπολης

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (7 αγωνι-

στικές)

1. Καμπανιακός 19 (13-2)
2. Πανθρακικός 15 (16-10)
3. ΑΟ Καβάλα 13 (17-4) *
4. Πανδραμαϊκός 13 (13-4) *
5. Απόλλων Παραλιμνίου 10 
(11-5) *
6. Ποσειδώνας Νέας Μηχα-
νιώνας 10 (8-6) *
7. Θερμαϊκός Θέρμης 10 (5-5)
8. Ορφέας Ξάνθης 10 (8-8)
9. Δόξα Δράμας 10 (7-7)*
10. Άρης Αβάτου 9 (8-8)*
11. Βύρων Καβάλας 8 (9-8)
12.Αγροτικός Αστέρας 7 (7-7)
13. Αλεξανδρούπολη FC 1 (3-
18)
14. Νέστος Χρυσούπολης 0 
(3-14) *
15. Μέγας Αλέξανδρος Ορφα-
νίου 0 (4-26)
*Έχουν κάνει ρεπό.

Ασταμάτητος Εθνικός αποχαιρέτησε 
το 2022 με την 8η σερί νίκη του !

Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΙ 
ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΤΗΝ Α2 ΑΝΔΡΩΝ 
ΒΟΛΕΪ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ 
ΑΝΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΙ ΛΙΓΚ  

Δεύτερη σερί εκτός επιτυχία 
για Σουφλί. Δεν τα κατάφεραν 
Νίκη και Φοίνικας. «Βουλιάζει» η 
Αλεξανδρούπολη FC  στο πρωτάθλημα 
της  Γ΄Εθνικής
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5 1 8 4

3 9 7 5

7 4

2 1 8

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.74)
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.65)

6 9 5 3 8 2 4 7 1
4 8 3 1 6 7 5 2 9
1 7 2 9 4 5 3 8 6
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2 5 8 6 3 9 1 4 7
5 3 7 2 1 8 6 9 4
8 2 4 5 9 6 7 1 3
9 1 6 4 7 3 8 5 2
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ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

8 9 3

3 9 2

5 4 1 8

7 6 4 2

2 5

6 3 2 7

7 8 6 9

9 1 7

3 9 4

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.57)
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ένας πιτσιρικάς προσευχόταν στον Θεό…
– Θεέ μου, χάρισε μου ένα αυτοκίνητο. Αμέσως 

μετά πάει στο παράθυρο, κοιτάζει κάτω αλλά τίποτα.
Γονατίζει ξανά και με παρακλητική φωνή λέει:
– Χριστέ μου, σε παρακαλώ παρά πολύ χρειά-

ζομαι ένα αυτοκίνητο.
Ξανατρέχει στο παράθυρο κοιτάζει κάτω αλλά 

δεν βλέπει πουθενά αυτοκίνητο.
Σφίγγει με πείσμα τα δόντια, κατεβαίνει τρέχο-

ντας στο δωμάτιο των γονιών του, παίρνει απότο-
μα την εικόνα της Παναγίας, ξανατρέχει πίσω στο 
δωμάτιο του.

Αφού την τύλιξε σε πολλές κόλλες χαρτί, ανοίγει 
την ντουλάπα με τα παιχνίδια του, τη βάζει μέσα και 
κλείνει την ντουλάπα κλειδώνοντας την.

Mετά γυρίζει προς τα πάνω και λέει:
– Λοιπόν φίλε, εκεί πάνω, αν θες να ξαναδείς 

τη μάνα σου πρέπει μέχρι το πρωί να έχω το αυ-
τοκίνητο!

* * * * * * 

Μια κοπέλα φέρνει σπίτι το φίλο της να τον 
γνωρίσει στους γονείς της, μια που αποφάσισαν 
να παντρευτούν .

– Ποια είναι λοιπόν τα σχέδιά σου ; ρώτησε ο 
πατέρας της κοπέλας .

– Έχω πάρει υποτροφία για το Πανεπιστήμιο , 
απάντησε ο νεαρός .

- Υποτροφία …. Χμμμμμ …. Αξιοθαύμαστο , αλλά 
πως θα μπορέσεις να παράσχεις στην κόρη μου ένα 
σπίτι για να ζήσει όπως έχει συνηθίσει ;

– Θα μελετήσω σκληρά κι έχει ο θεός .
– Και τι θα κάνεις για να προσφέρεις στην κό-

ρη μου το δαχτυλίδι αρραβώνων που της αξίζει;
– Θα αφοσιωθώ στις σπουδές μου κι έχει ο θεός .
– Και παιδιά ; Πως θα μπορέσεις να συντηρή-

σεις παιδιά ;
– Μην ανησυχείτε κύριε , έχει ο θεός .
Η όλη συζήτηση συνεχίστηκε έτσι και κάθε φο-

ρά που ο πατέρας της κοπέλας ρωτούσε κάτι , ο 
ιδεαλιστής γαμπρός επέμενε ότι έχει ο θεός . Αργό-
τερα η μητέρα της κοπέλας ρώτησε τον άντρα της:

– Πως πήγε η κουβέντα σας με τον νεαρό ;
– Δεν έχει δουλειά , δεν έχει σχέδια για το μέλλον 

και το χειρότερο πιστεύει ότι είμαι Θεός…

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια
1. Αποσύνθεση, σήψη — Προϊόν… ανά-
μειξης.
2. Μάρκα χυμών — "Πεταλούδα" επίσημης 
ενδυμασίας (ξ.λ.).
3. Φλαμανδός συνθέτης και οργανίστας 
— Ξύλο… πολυτελείας — Τετράδα ομοί-
ων τραπουλόχαρτων.
4. … Φρανς: Γάλλος λογοτέχνης — Διά-
κριση μουσικών οργάνων — Τα αρχικά 
παλιού, ελληνικού κόμματος.
5. Νότα χωρίς… τρόπους — Βασική μέθο-
δος ύφανσης (ξ.λ.) — Διπλό… κάνει γρή-
γορα.
6. Ήταν χρήσιμη στα τσακμάκια — … Κα-
ραχισάρ: πόλη της Μ. Ασίας — Αιθιοπικός 
τιμητικός τίτλος.
7. Είναι και το μασάτι — Δεν αγοράζουμε 
γουρούνι… σ' αυτό.
8. Μονάδα φωτομετρίας — Πόλη της Ια-
πωνίας — Ύφασμα με μεταλλική λάμψη.
9. Παλιό βασίλειο του Βιετνάμ — Αφανί-
ζει… τσιγάρα — Μέσα στη… φύρα.
10. "Και" Λατίνων — Νιλ…: Βρετανός πο-
λιτικός — Παρασιτικό ζωύφιο.
11. Αφοσιωμένοι στο Θεό — Έλλειψη δρα-
στηριότητας.
12. Πρέπει να είναι απαράβατοι — Ποτάμι 
της Αφρικής — Μενεξές, βιολέτα (αρχ.).
13. Καταστροφή (μτφ.) — Μια… Διαθήκη.

-- Συστατικά --
• 3 κουτιά κρέμα γάλακτος Φάγε
• 2 φλ.κ. Γκραν Μαρνιέ
• 1 μισή φλ. ζάχαρη άχνη
• 3 φύλλα παντεσπάνι βανίλια
• 1 φλ. αμύγδαλα, τριμμένα
• 250 γρ. φρούτα εποχής

--Για τη γέμιση--
• Λίγο νερό
• Ζάχαρη
• Λικέρ

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Αρχικά, φτιάχνουμε την σαντιγί μας.
• Χτυπάμε την παγωμένη κρέμα γάλακτος Φάγε στο 

μίξερ με τη ζάχαρη άχνη και το λικέρ για 5 με 6 
λεπτά.

• Φυλάμε μια ποσότητα για να γαρνίρουμε την τούρτα.
• Την υπόλοιπη, την αναμειγνύουμε με τα αμύγδαλα 

και τα κομμάτια φρούτων, ανακατεύοντας ελαφρά 
με ένα κουτάλι.

• Στην συνέχεια, βάζουμε σε ένα γυάλινο δίσκο ένα 
φύλλο παντεσπάνι και το αλείφουμε με ένα πινέλο, 
με αρκετή ποσότητα σιροπιού και από τις δυο μεριές.

• Τοποθετούμε μια στρώση σαντιγί, πάχους μισού 
δακτύλου.

• Επαναλαμβάνουμε το ίδιο και με το δεύτερο φύλ-
λο παντεσπάνι.

• Τέλος, τοποθετούμε το τελευταίο φύλλο και απλώ-
νουμε με μια σπάτουλα τη σαντιγί που έχουμε φυ-
λάξει, στα πλαϊνά της τούρτας, έτσι ώστε να την 
καλύψουμε εντελώς.

• Καλή επιτυχία και καλή απόλαυση!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Χριστουγεννιάτικη τούρτα αμυγδάλου, σκέτη 
απόλαυση!

Κάθετα
1. Τραγουδισμένα τα… παιδιά της — Με-
γάλος αριθμός των μελών της συγκρότησε 
τμήματα του Ε.Λ.Α.Σ (αρχικά).
2. Βαρύ ανατολίτικο τραγούδι — Λογοτε-
χνικό είδος.
3. Μία…ντάμα — Τζέιμς…: ηθοποιός — Μι-
κρό γλυκό.
4. Μέσα στο… σπίτι — Μόλις που… προ-
λαβαίνουμε σ' αυτό — Αγώνες προς τιμή 
του Απόλλωνα.
5. Δυτικές…: νησιωτική χώρα του Ειρηνι-
κού — Βαρύ μέταλλο της ομάδας του λευ-
κόχρυσου.
6. Ανθοφυτεμένο χώρισμα αυλής — … Λά-
ουντα: παλιός ραλίστας.
7. Η πρόθεση της… αποβολής — Αυτό που 
μπορεί να γίνει — Αθλητικά αρχικά.
8. Προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης — Έλ-
ληνας σκιτσογράφος.
9. … Κόσμπι: Αμερικανός ηθοποιός — Ιερά, 
σεπτά — Ιατρικό τεστ, αποκλειστικά για γυ-
ναίκες (συντομ.).
10. Υποθετικός σύνδεσμος της Αρχαίας — 
Από τη λίμνη αυτή πηγάζει ο Κυανός Νείλος 
— Αρχαία χώρα της Μ. Ασίας.
11. "Πρίγκιπας…": έργο του Μποροντίν — 
Το σύνολο των εγκάθετων θεατών θεά-
τρου (θηλ.).
12. Μονοσύλλαβη πρόθεση — Έχουν και 
οι νομοί τα δικά τους — Η τιμή κάποιου 
πράγματος.
13. Σιέρα…: ισπανική οροσειρά -Δέκα χιλιά-

δες.
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Η χρήση μάσκας εδώ και 
δύο χρόνια ήταν ιδιαίτερα 
ενοχλητική ειδικότερα για 
αυτούς που φορούσαν γυα-
λιά καθώς θόλωναν συνεχώς. 
Τώρα, μία νέα νανοτεχνολο-
γία υπόσχεται να κρατά καθα-
ρά τα γυαλιά σας. Ερευνητές 
του ETH Zurich χρησιμοποί-
ησαν μία επίστρωση χρυσού 
που θερμαίνει το γυαλί στους 

7.7 βαθμούς Κελσίου, απορ-
ροφώντας μεγάλα ποσά υπέ-
ρυθρης ακτινοβολίας, κρατώ-
ντας τα γυαλιά σας στεγνά 
σε πολλές συνθήκες υψηλής 
υγρασίας. Σε αντίθεση με 
τις συμβατικές μεθόδους οι 
οποίες περιέχουν υδροφιλι-
κά μόρια, η μέθοδος της επί-
στρωσης χρυσού αποτρέπει 
εξ αρχής τη συγκέντρωση 

υγρασίας.
Η επίστρωση είναι μόλις 

10nm σε πάχος και περιέχει 
ένα στρώμα χρυσού ανάμε-
σα από οξείδιο του τιτανί-
ου, προστατεύοντας έτσι το 
χρυσό από τη φθορά. Ο σχε-
διασμός αποτρέπει και την 
υπερθέρμανση σε ζεστό και-
ρό, αποτρέποντας την ακτινο-
βολία να φράσει στην άλλη 
πλευρά του γυαλιού. 

Η τεχνολογία αυτή δεν 
είναι τόσο ακριβή όσο φα-
ντάζεστε, αφού παρόλο που 
χρειάζεται χρυσό, οι ποσότη-
τες είναι πολύ μικρές, με την 
επίστρωση να είναι 12 φο-
ρές λεπτότερη από ένα τυπι-
κό φύλλο χρυσού. Ωστόσο οι 
επιστήμονες σκοπεύουν να 
δοκιμάσουν και άλλα υλικά.

Μία ακόμα χρήση της 
θα μπορούσε να είναι στα 
παρμπρίζ του αυτοκινήτου, 
στους καθρέφτες και σε διά-
φορες διάφανες επιφάνειες 
που πρέπει να παραμένουν 
θερμές.

Υπάρχουν κάποια μεταναστευ-
τικά είδη φαλαινών που πραγμα-
τοποιούν μεγάλα ταξίδια και δεν 
θα αποτελούσε είδηση ένα τέτοιο 
ταξίδι. Όμως μια μεγάπτερη φά-
λαινα πραγματοποίησε το ετήσιο 
μεταναστευτικό της ταξίδι κολυ-
μπώντας περίπου πέντε χιλιάδες 
χλμ. με… σπασμένη σπονδυλική 
στήλη σε ένα συμβάν που δεν έχει 
παρατηρηθεί ξανά μέχρι σήμε-
ρα. Η Σελήνη, όπως ονομάστηκε 
από την επιστημονική κοινότητα 
η φάλαινα, εντοπίστηκε αρχικά 
έξω από τις ακτές της Βρετανικής 
Κολομβίας στον Καναδά έχοντας 
εμφανή σημάδια τραυματισμού 

της σπονδυλικής στήλης πιθα-
νότατα από σύγκρουση της με 
κάποιο σκάφος.

Παρόλα αυτά η Σελήνη δεν 
ήθελε να παραμείνει στα κρύα 
νερά της Βόρειας Αμερικής και 
θέλησε πάει στα πιο θερμά νε-
ρά του νησιωτικού συμπλέγμα-
τος της Χαβάης. Η Σελήνη που 
παρακολουθείται από τη ΜΚΟ 
Pacifi c Whale Foundation τα τε-
λευταία δέκα χρόνια εντοπίστηκε 
στις ακτές του νησιού Μάουι με 
εμφανή σημάδια της κούρασης 
και της ταλαιπωρίας που υπέστη 
στη διάρκεια του επικού, βάση της 
κατάσταση της, ταξιδιού.

Η Σελήνη βρισκόταν στις 7 Σε-
πτεμβρίου κοντά στον ερευνητι-
κό σταθμό Fin στον Καναδά με 
τους επιστήμονες του σταθμού 
να παρατηρούν ότι κάτι δεν πή-
γαινε καλά με αυτή. Έστειλαν ένα 
drone για να την πλησιάσει και να 
καταγράψει εικόνες και διαπιστώ-
θηκε ο πολύ σοβαρός τραυματι-
σμός της. Η Σελήνη έφθασε στο 
Μάουι πολύ αδυνατισμένη και 
ταλαιπωρημένη με τους ειδικούς 
να εκτιμούν ότι οι μέρες της ζωής 
της είναι πλέον μετρημένες αλλά 
ίσως αυτό το εκπληκτικό ζώο βρει 
τρόπο να τους διαψεύσει.

Εκπληκτική φάλαινα ταξίδεψε πέντε χιλιάδες χλμ. 
με σπασμένη σπονδυλική στήλη

Το 
επίτευγμα 

δημιουργεί νέα δεδομένα 
και αισιοδοξία για τα 
υπόλοιπα ερευνητικά 

προγράμματα 

Η παραγωγή ενέργειας μέσω πυρη-
νικής σύντηξης θεωρείται το ιερό δι-
σκοπότηρο στον τομέα της παραγω-
γής ενέργειας αφού αν βρεθεί τρόπος 
να τιθασεύσουν αυτή τη διεργασία που 
συμβαίνει στον πυρήνα των άστρων δη-
μιουργώντας την ενέργεια τους αυτό 
που θα συμβεί θα είναι η εμφάνιση απε-
ριόριστης, φθηνής και φιλικής στο πε-
ριβάλλον ενέργειας φέρνοντας όπως 
είναι ευνόητο μια άνευ προηγουμένου 
επανάσταση στον ανθρώπινο πολιτισμό.

Με δήλωση του στο Na8 emporiki.gr 
ο επικεφαλής της ομάδας που διεξήγα-
γε το πείραμα Άλεξ Ζύλστρα αναφέρει: 
«Είναι η πρώτη φορά που ένα πείραμα 
παρήγαγε περισσότερη ενέργεια από 

πυρηνική σύντηξη από την εισαγόμενη 
ενέργεια (του λέιζερ). Σε όλα τα προη-
γούμενα πειράματα το τελικό αποτέλε-
σμα της σύντηξης ήταν μικρότερο από 
την ενέργεια που είχε χρησιμοποιηθεί. 
Αυτό το πείραμα είναι μια επιστημονική 
απόδειξη ότι μπορεί να επιτευχθεί με τη 
χρήση πυρηνικής σύντηξης ενέργεια για 
την κοινωνία μας»

Στο πείραμα που έγινε στις 5 Δεκεμ-
βρίου για πρώτη φορά οι ερευνητές του 
κατόρθωσαν να παραγάγουν περί τα 
2,5 mégajoules ενέργειας, δηλαδή πε-
ρί 120% των 2,1 mégajoules που χρη-
σιμοποιήθηκαν από τα λέιζερ.

Το επίτευγμα δημιουργεί νέα δεδομέ-
να και αισιοδοξία για τα υπόλοιπα ερευ-

νητικά προγράμματα πυρηνικής σύντη-
ξης που είτε βρίσκονται σε εξέλιξη είτε 
είναι σε φάση τελικού σχεδιασμού. Σε 
κάθε περίπτωση πάντως βρισκόμαστε 
ακόμη στα πρώτα αρχικά βήματα αυτής 
της προσπάθειας με τους ειδικούς να 
αναφέρουν ότι θα χρειαστούν τουλά-
χιστον 20-30 χρόνια μέχρι να φτάσου-
με σε επίπεδο βιομηχανικής κλίμακας 
και εμπορικής αξιοποίησης της πυρηνι-
κής σύντηξης. Όπως βέβαια συμβαίνει 
με όλα τα πράγματα που δημιουργούν 
επαναστατικές μεταβολές στη ζωή των 
ανθρώπων το πιο σημαντικό και δύσκο-
λο βήμα είναι το πρώτο και όπως φαί-
νεται αυτό έγινε.
Na� emporiki.gr

Επιστήμονες στις ΗΠΑ ακούμπησαν το 
άπιαστο όνειρο της άφθονης καθαρής ενέργειας

Η Υπηρεσία Τροφίμων και 
Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) 
ενέκρινε την χορήγηση του χα-
πιού Bexacat που σχεδιάστη-
κε για γάτες που το πάγκρε-
ας τους δε μπορεί να παράγει 
τις απαραίτητες ποσότητες ιν-
σουλίνης για τον έλεγχο του 
σακχάρου στο αίμα. Οι γάτες 
που έχουν διαβήτη κατά βά-
ση ακολουθούν μια δια βίου 
θεραπεία με συνδυασμό 
λήψης ινσουλίνης και 
περιορισμούς στη δι-
ατροφή τους. Το χά-
πι δίνεται στις γάτες 
μια φορά την μέ-
ρα και στις δοκιμές 
που έχουν γίνει έδει-
ξε αποτελεσματικότη-
τα σε ποσοστά άνω του 
80%. Στις ΗΠΑ περίπου 
το 60% των γατών έχουν 
διαβήτη και όπως συμβαί-
νει και στους ανθρώπους 
έτσι και στις γάτες εκείνες 
που έχουν αυξημένο βά-
ρος έχουν πολύ αυξημέ-
νες πιθανότητες εμφάνι-
σης της πάθησης.

Το χάπι βασίζεται 
στους αναστολείς του 

συμμεταφορέα γλυκόζης-να-
τρίου 2 (SGLT2) που χρησι-
μοποιούνται και στη θεραπεία 
ανθρώπων με διαβήτη τύπου 
ΙΙ. Η FDA και η εταιρεία παρα-
σκευής του χαπιού τονίζουν 
ότι πρέπει τη χορήγηση του 
να αποφασίσει ο γιατρός γιατί 
δεν είναι βέβαιο ότι κάθε γά-
τα με πρόβλημα διαβήτη πρέ-

πει να ακολουθήσει αυτή 

τη θεραπεία και σημειώνουν 
ότι το χάπι μπορεί να έχει σο-
βαρές παρενέργειες. Σε κάθε 
περίπτωση πάντως η εμφά-
νιση και έγκριση του χαπιού 
θεωρείται ιδιαίτερα σημαντι-
κή αφού για πρώτη φορά γί-
νεται κάτι τέτοιο για ζώα με 
αυτή την πάθηση.
Na� emporiki.gr

Εγκρίθηκε το πρώτο χάπι για διαβητικές γάτεςΝέα τεχνολογία βάζει τέλος στο
 θόλωμα γυαλιών και παρμπρίζ

Science

Το χάπι δίνεται 
στις γάτες μια φορά 

την μέρα 

««Είναι η πρώτη φορά που ένα πείραμα παρήγαγε περισσότερη ενέργεια από πυρηνική σύντηξη 
από την εισαγόμενη ενέργεια (του λέιζερ). Αυτό το πείραμα είναι μια επιστημονική απόδειξη ότι 

μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση πυρηνικής σύντηξης ενέργεια για την κοινωνία μας» » 
Άλεξ Ζύλστρα, Φυσικός,  Επικεφαλής της ομάδας που διεξήγαγε το πείραμα 

Πραγματοποίησε το 
ετήσιο μεταναστευτικό 

της ταξίδι παρά τον 
σοβαρό τραυματισμό 

της

 Μία 
επίστρωση χρυσού 
θερμαίνει το γυαλί 
στους 7.7 βαθμούς 

Κελσίου
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Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση 

θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν
Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες 

σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

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

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

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

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 
Μαλγάρων 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551081455

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Καύσιμα

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

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

Φωτοβολταϊκά
Ενέργεια

Ακίνητα

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

Ξενοδοχεία

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

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

Καφέ
Εστίαση

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

Μηχανές
Ποδήλατα

Γερανοί

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

Εμπόριο

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

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

ΚΑΝΤΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ  •  Εμπόριο 
Δίκαια Έβρου

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

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

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

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

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

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

Tρόφημα
Ποτά

ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Επεξεργασία Ξυλείας
Φυλάκιο  •  Κυπρίνος
Τηλέφωνο : 2552095493

Ξυλεία

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

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

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

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

Φροντιστήρια

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

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

Ορθοπεδικά
Ιατρικά Είδη

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

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης
14ης Μαΐου  77 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  : 2551 081414
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Ξέρεις που να ρίξεις 
το λάδι μετά από το 
μαγείρεμα στο σπίτι;

Ξέρεις που να ρίξεις το λάδι μετά 
από το μαγείρεμα στο σπίτι;

Ίσως ναι, αλλά πάντα είναι καλό να 
διαδίδουμε τέτοιου είδους πληροφο-
ρίες:

Ακόμη και όταν δεν τηγανίζουμε πο-
λύ, όταν το κάνουμε, ρίχνουμε συνήθως 
το χρησιμοποιημένο λάδι στο νεροχύτη 
της κουζίνας, αλήθεια; Αυτό είναι από 
τα μεγαλύτερα λάθη που μπορούμε να 
κάνουμε.

Γιατί το κάνουμε; Γιατί πολύ απλά 
δεν υπάρχει κανείς να μας πει το σω-
στό τρόπο. Γι΄ αυτό λοιπόν, το καλύτε-
ρο που μπορούμε να κάνουμε είναι να 
τοποθετούμε το λάδι σε ένα πλαστικό 
μπουκάλι (νερού, αναψυκτικού), να το 
κλείνουμε καλά και να το πετάμε στα 

κανονικά σκουπίδια.
Και αυτό, γιατί ένα λίτρο λαδιού μο-

λύνει σχεδόν ένα εκατομμύριο λίτρα νε-
ρού, ποσότητα η οποία είναι ικανή να 
καλύψει τις ανάγκες σε νερό ενός σπι-
τιού για 14 χρόνια. Αν επιλέξεις να δι-
αδόσεις αυτό το μήνυμα στους φίλους 
σου, το περιβάλλον θα σε ευγνωμονεί. 
Στο κάτω κάτω, είναι καλό για όλους…

 15

Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

����/��-����� 

INTERCITY 06:00

����/��-���/�� 

INTERCITY 06:00

���/�� - ����/�� 

INTERCITY 16:05
����/��-�!��"#�$� 

04:30 , 15:10
�!��"#�$�-����/�� 

07:00, 18:39

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΛΟΙΑ

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

08:00, 11:00 , 13.00, 
15.30, 17:30,  19:00 , 23:59
����/3��� - ����� - ��*���: 

08.00, 11:30 , 16.00, 
18:45, 22:00
��*��� - ����/3��� 

02:15 , 10:15, 14:30 ,18:30
����� -����/3��� 

02.45, 10:45 , 15:10, 19:10
����/3��� - 0�!�� - ��&0�# - 

$#$/)� -�!��"#�$� 

04:45, 06:30, 08:30, 11:15, 
12:30, 14.30, 15.30, 17:00, 
19:30, 21.30 
�!��"#�$�- $#$/)�- ��&0�#

-0�!��- ����/3��� 

05:45, 07:30, 09:00, 11:30, 
13:30 14:40, 16:30, 18:00, 
19:45
����/3��� -��3��- ��(�"���

07:45,  09:00, 11:15, 13:00, 
16:00, 18:30, 20:10
��(�"��� -��3��-����/3���

07:20,  09:00, 11:00, 12:30, 
14:40,  19:00, 20:10 
����/3���-��!!��

15:00 - 19:30
��!!��-����/3���

15:00 - 19:30

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

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ - AEGEAN 
������$!�&3��� – �����:  

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 
����� - ������$!�&3���: 
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
������$!�&3��� – �����:  

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
����� - ������$!�&3���: 
ΔΕΥΤΕΡΑ:07:05 - 13:30 - 20:05
ΤΡΙΤΗ:  07:05 - 10:30
ΤΕΤΑΡΤΗ: 07:05 - 14:30 - 20:05
ΠΕΜΠΤΗ: 07:05 - 15:00 - 20:05
ΠΑΡΑΚΕΥΗ:07:05-13:30- 20:05
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:05 - 10:30
ΚΥΡΙΑΚΗ: 07:05 - 13:30 - 20:05
������$!�&3��� - ��"�#�

ΤΡΙΤΗ 12:00- ΠΕΜΠΤΗ  18:05
��"�#� - ������$!�&3���

ΤΡΙΤΗ 12:00 -ΠΕΜΠΤΗ  18:05

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
������$!�y3��� 

3!�� ��(��!���

3��#� �$�(a�"#�� ��!�h�

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

��(��!a�� 3!��

������$!�y3��� 
3��#� �$�(a�"#�� ��!�h�

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

"��e01�� 

�#(���!)�i1�

Αλεξανδρούπολης: 
2551356200
Σαμοθράκης:25510-41305 
και 41385 
Τηλ.Πρακτ.:25510 
38503,2551024694, 
2551083911

 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ  
 ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Χρηστικά
 χρησιμα τηλεφωνα

Aστυνομία  100

EKAB  166

Πυροσβεστική  199 

Βλάβες(ΔΕΔΔΗΕ): 8004004000

Βλάβες(ΔΕΥΑΑ): 25510-26046

Βλάβες ΟΤΕ:                  13888

Κ.Ε.Π. Αλεξ/πολης: 25513-50010

Κ.Ε.Π. Φερών:     25553-50101

Αστ.Τμ. Αλεξ/λης 25510 66300

Γραφείο Ταυτοτήτων: 2551066262

Τροχ. Αλ/λης  25510 66395

Δημ. Αλεξ/πολης 25510 64100

Δημ.Εν.Φερων     25555-50070

Γραμμή Δημότη:     25510-22222

Τμήμα Καθ/τητας: 25513-50040

Τμήμα Πρασίνου: 25513-50042

Τμήμα Αποκομιδής Απορριμάτων: 

25513-50068 , 25513-50069

Περ/κή Εν/τα Έβρου 25513-50405 

ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ: 25510-26298

ΤΙΕΔΑ:                       25510-28735 

ΔΟΥ Αλεξ/πλης : 25510-89622

Δασαρ. Αλεξ/λης 25510 80643

Πυρ/κή Αλεξ/λης 25510 26222

Νοσ/μείο Αλ/λης 25513-51000

Περ. Εν. Έβρου 25510 36500  

Λιμεναρχείο 25513-56200

Ο.Λ.Αλεξ/λης 25510-26251 

Αεροδρόμιο 25510 89300 

ΕΛΤΑ Αλεξ/λης  25510-41640

ΚΤΕΛ Αλεξ/λης 25510 26479

ΑΣΤΙΚΑ 25510-28844

ΟΑΕΔ Αλεξ/λης 25510 25646

ΟΣΕ Αλεξ/πολης 25510 26395

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ:    25510-45198 

AEGEAN:              25510-89150  

Αεροδρόμιο:          25510-89300

ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ 25510 33500   

Ι.Κ.Α. 25510-84611

ΕΚΑΒ 25510-89370

ΔΕΗ 25510-53529

ΟΤΕ 25510-56160

ΔΕΥΑΑ 25510-24018 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
14:00-22:00 Καραγιαννόπουλος-Τζά-

μπερ  Μαζαράκη 2  (γωνία Λ. Δημοκρατίας)  
e2551031295
18:00-08:00 Σαλονικίδου Ε.&Ι Αίνου 27 
(έναντι Δημ. Βιβλιοθήκης) e2551029022

ΦΕΡΕΣ 
Μαλάκης Ορφέως 2 e25550 24333

ΣΟΥΦΛΙ 
Κυριακούδη Βασ. Γεωργίου 157 
e2554022033

ΔIΔYMOTEIXO
Γιουρτσόγλου Χρήστος Βενιζέλου 9 
e2553022922

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Ζαφειριάδης Χρήστος Βασ. Κωνσταντίνου 
82 e2552023803

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

Αγλαΐα, Βονιφάτιος

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Φίλε Κριέ, το Τρίγωνο που θα σχηματίσει 
ο Ερμής με τον Ουρανό σήμερα, προμη-
νύει πολύ ευχάριστα γεγονότα στη ζωή 
σου και μάλιστα απρόσμενα, χωρίς να το 
περιμένεις! Τα νέα και ειδήσεις που θα 
έχει τώρα, θα σου υπενθυμίσουν πως η 
τύχη είναι με το μέρος σου!  
      
ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ Ταύρε, το Τρίγωνο Ερμή - Ου-
ρανού που πραγματοποιείται σήμερα, 
θα σε βοηθήσει πολύ να επικεντρωθείς 
και να κατανοήσεις τις βαθιές σκέψεις 
σου, τις πραγματικές σου επιθυμίες και 
τα συναισθήματά σου!  

ΔΙΔΥΜΟΣ
Φίλε Δίδυμε, ο Ερμής σήμερα απέναντι 
σου, σχηματίζει Τρίγωνο με τον Ουρανό 
σήμερα και σαφώς είναι ένα πολύ θετικό 
στοιχείο για σένα, αφού θα σου δώσει 
την απρόσμενη ευκαιρία να έρθεις σε 
επαφή με αγαπημένα σου πρόσωπα, να 
προγραμματίσεις και να πετύχεις τους 
στόχους σου! 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Φίλε Καρκίνε, η σημερινή ημέρα υπό-
σχεται σίγουρα μια βελτιωμένη καθη-
μερινότητα! Το σημερινό Τρίγωνο Ερμή 
– Ουρανού, σου δίνει την ευκαιρία, να 
πραγματοποιήσεις πολλές από τις επι-
θυμίες σου, ιδίως σε θέματα που αφο-
ρούν υποχρεώσεις!   

ΛΕΩΝ
Αγαπητέ Λέοντα, μια εξαιρετικά θετική 
όψη για το ζώδιό σου, πραγματοποιεί-
ται σήμερα και πρόκειται για το Τρίγωνο 
Ερμή – Ουρανού! Το ενδιαφέρον σου σή-
μερα στρέφεται σε κάθε είδους γνώσεις 
και εμπειρίες!  

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Φίλε Παρθένε, ο Ερμής σήμερα, έρχεται 
σε Τρίγωνο με τον Ουρανό και εσύ θα 
καταφέρεις να τονώσεις και να βελτιώ-
σεις όλους τους σημαντικούς τομείς της 
ζωής σου και κυρίως την ψυχολογία σου!   

ΖΥΓΟΣ
Φίλε Ζυγέ, το θετικό για εσένα Τρίγωνο 
Ερμή – Ουρανού που σχηματίζεται σή-
μερα, στρέφει το ενδιαφέρον σου, στις 
διαπροσωπικές σου επαφές, μετακινήσεις 
και επικοινωνίες! Κατά την διάρκεια μίας 
μετακίνησης!

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αγαπητέ Σκορπιέ, το Τρίγωνο Ερμή-Ου-
ρανού που σχηματίζεται σήμερα, θα σου 
δώσει μία ανέλπιστη ευκαιρία να βελτιώ-
σεις τις συνθήκες που επικρατούν στην 
ζωή σου και να νιώσεις ξανά σίγουρος 
για τον εαυτό σου, γεμάτος αυτοεκτίμη-
ση και αυτοπεποίθηση!

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αγαπητέ Τοξότη, το Τρίγωνο Ερμή-Ου-
ρανού στο δικό σου Ζώδιο, που δια-
μορφώνεται σήμερα, ενεργοποιεί τους 
πιο σημαντικούς τομείς της ζωής σου! 
Κάποια ξαφνικά νέα ή κάποιες τυχαί-
ες συγκυρίες, βελτιώνουν απόλυτα, τις 
διαπροσωπικές σου σχέσεις και συνα-
ναστροφές!

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Αγαπητέ Αιγόκερως, το Τρίγωνο Ερμή-
Ουρανού που σχηματίζεται σήμερα, σε 
βοηθά να σχεδιάσεις τις επόμενες κι-
νήσεις σου και έτσι αντιλαμβάνεσαι τα 
συναισθήματα σου και πάλι! Έρχεται ένα 
ευχάριστο νέο που μαθαίνεις παρασκη-
νιακά και σε κάνει να νιώσεις και πάλι 
ευτυχισμένος!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αγαπητέ Υδροχόε, το Τρίγωνο Ερμή-Ου-
ρανού σήμερα, σου υπόσχεται να σου 
χαρίσει μια ανέλπιστα εξαιρετική και ευ-
χάριστη ημέρα! Θα λάβεις σίγουρα χα-
ρούμενα νέα και ειδήσεις από φίλους 
σου, που δεν περίμενες καν!   

ΙΧΘΥΕΣ
Αγαπητέ Ιχθύ, το Τρίγωνο Ερμή-Ουρα-
νού που διαμορφώνεται σήμερα, φέρνει 
εξαιρετικά θετικές και μάλιστα απρόσμε-
νες εξελίξεις, που θα βοηθήσουν πολύ, 
στην απόλυτη βελτίωση της κοινωνικής 
σου εικόνας και υπόστασης! Θα καταφέ-
ρεις να λύσεις πολλά από τα προβλήμα-
τα που σε ταλαιπωρούσαν μέχρι τώρα!

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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Κοντά στα 60 λεπτά ανά 
λίτρο υποχώρησε η τιμή της 
αμόλυβδης το τελευταίο εξά-
μηνο, απόρροια της μείωσης 
των διεθνών τιμών ενώ συ-
νολικά οι τιμές των καυσίμων 
– και ιδίως του πετρελαίου 
θέρμανσης – διαμορφώνο-
νται κοντά στα επίπεδα προ 
Ουκρανικής κρίσης.

Η υποχώρηση των τιμών 
όπως επισημαίνουν στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ παράγοντες της αγοράς, 
οδήγησε σε τόνωση της ζήτη-
σης για το πετρέλαιο θέρμαν-
σης όχι όμως και για τη βενζίνη 
όπου οι καταναλώσεις παρα-
μένουν μειωμένες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία 
του παρατηρητηρίου τιμών 
του υπουργείου Ανάπτυξης, η 
μέση τιμή της αμόλυβδης ήταν 
την περασμένη Πέμπτη, 15 Δε-
κεμβρίου (πανελλαδικός μέσος 
όρος), 1,837 ευρώ ανά λίτρο 
έναντι 2,425 ευρώ που ήταν 

το υψηλό στις 15 Ιουνίου. Συ-
νεπώς η τιμή μειώθηκε στο δι-
άστημα αυτό κατά 58,8 λεπτά 
ανά λίτρο, ή 24 %.

Αντίστοιχα το ντήζελ κίνη-
σης υποχώρησε κατά 27,9 λε-
πτά στο 1,785 ευρώ το λίτρο 
από 2,064 τον Ιούνιο και το 
υγραέριο κίνησης στο 0,962 
ευρώ από 1,112. Σημαντική 
είναι η αποκλιμάκωση και στην 
τιμή του πετρελαίου θέρμαν-
σης καθώς η χειμερινή περίο-
δος ξεκίνησε στο 1,412 ευρώ 
ενώ τώρα η τιμή έπεσε στο 
1,108 (-30,4 λεπτά).

Ουσιαστικά οι τιμές επέ-
στρεψαν στο επίπεδο που βρί-
σκονταν πριν την εισβολή της 
Ρωσίας στην Ουκρανία (ενδει-
κτικά στις αρχές Φεβρουαρίου 
η αμόλυβδη κόστιζε 1,861 ευ-
ρώ το λίτρο, το ντήζελ κίνησης 
1,603 και το ντήζελ θέρμαν-
σης 1,255 ευρώ). Οι μειώσεις 
αντανακλούν την υποχώρηση 

των διεθνών τιμών που με-
σολάβησε στο ίδιο διάστημα. 
Είναι ενδεικτικό ότι η διεθνής 
τιμή της αμόλυβδης ήταν 765 
δολάρια ανά τόνο στην αρχή 
του χρόνου, έφθασε στα 1470 
δολ. τον Ιούνιο και υποχώρησε 
στα 850 δολ. στις αρχές Δε-
κεμβρίου.

Υψηλόβαθμο στέλεχος με-
γάλης εταιρείας εμπορίας καυ-
σίμων ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ 
ότι παρά την υποχώρηση των 
τιμών, οι πωλήσεις στις βεν-
ζίνες παραμένουν σημαντικά 
χαμηλότερες σε σχέση τόσο με 

πέρυσι όσο και με το 2019 που 
ήταν το τελευταίο έτος «κανο-
νικότητας» πριν την πανδημία. 
«Τον Νοέμβριο η κατανάλω-
ση ήταν 12 % χαμηλότερη σε 
σχέση με το 2019 και 6 % σε 
σχέση με πέρυσι», ανέφερε. Ο 
ίδιος εκτιμά ότι η υποχώρηση 
υποδηλώνει μια μάλλον μόνι-
μη αλλαγή της καταναλωτικής 
συμπεριφοράς. «Οι Έλληνες 
οδηγοί χρησιμοποιούν λιγότε-
ρο το αυτοκίνητο, έχουν βρει 
υποκατάστατα και έχουν πλέ-
ον την τιμή ως βασικό κριτή-
ριο επιλογής πρατηρίου. Αντί-

θετα στο πετρέλαιο κίνησης 
που χρησιμοποιείται και από 
τους επαγγελματίες δεν υπάρ-
χει μείωση της ζήτησης παρά 
την λήξη της επιδότησης στην 
τιμή. Και στη θέρμανση κατα-
γράφεται σημαντική άνοδος 
των πωλήσεων».

Η τιμή του πετρελαίου θέρ-
μανσης, υπενθυμίζεται, επι-
δοτείται από τον προϋπολο-
γισμό με μείωση του Ειδικού 
Φόρου Κατανάλωσης και του 
ΦΠΑ κατά 25 λεπτά το λίτρο 
αλλά και από τα διυλιστήρια 
και τις εταιρίες εμπορίας πε-

τρελαιοειδών.
Σε διαφορετική τροχιά κι-

νούνται οι τιμές στο Χρηματι-
στήριο ηλεκτρικής ενέργειας 
καθώς μετά από περίοδο πτώ-
σης (Αύγουστος: 436,53 ευρώ 
ανά μεγαβατώρα, Σεπτέμβριος: 
416,87 ευρώ ανά μεγαβατώ-
ρα, Οκτώβριος: 232,6 ανά με-
γαβατώρα, Νοέμβριος: 227,75 
ανά μεγαβατώρα, το Δεκέμ-
βριο ακολουθούν ανοδική πο-
ρεία και διαμορφώθηκαν κατά 
το πρώτο δεκαπενθήμερο του 
Δεκεμβρίου στα 318,37 ευρώ 
ανά μεγαβατώρα. Όπως είναι 
γνωστό οι τιμές του Χρηματι-
στηρίου δεν επηρεάζουν άμε-
σα τους καταναλωτές καθώς 
με το μηχανισμό που εφαρ-
μόζεται από το καλοκαίρι, οι 
τιμές λιανικής ανακοινώνο-
νται έως τις 20 κάθε μήνα και 
ισχύουν για τον επόμενο ενώ 
οι κρατικές επιδοτήσεις που 
επίσης ανακοινώνονται μηνι-
αίως «προσγειώνουν» τις τι-
μές καταναλωτή στο επίπεδο 
των 15-17 σεντς ανά κιλοβα-
τώρα. Με τα τωρινά δεδομέ-
να, οι τιμές αναφοράς που θα 
ανακοινωθούν από τους προ-
μηθευτές στις 20 Δεκεμβρίου 
για τον Ιανουάριο θα είναι σχε-
τικά αυξημένες και αντίστοιχα 
θα διαμορφωθούν οι κρατικές 
επιδοτήσεις.
Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Καύσιμα: “Προσγείωση” των τιμών, 
αλλά και της κατανάλωσης 

ΣΕ ΑΝΟΔΙΚΗ ΤΡΟΧΙΑ 
Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ    

Σε τιμές προ-ουκρανικής κρίσης 
τα καύσιμα, σε χαμηλά επίπεδα η 
κατανάλωση της αμόλυβδης
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