
Σύντομα οι απαντήσεις 
για την πυρκαγιά 
στο πάρκινγκ του 
αεροδρομίου  

● Στη διάθεση των αρμόδιων αρχών υλικό από κάμερες που αναμένεται να δώσει απαντήσεις 
για τα αίτια του σοκαριστικού περιστατικού που είχε ως αποτέλεσμα την ολοσχερή καταστρο-
φή 8 οχημάτων 

● Τη βεβαιότητά του για άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης, εκφράζει στη ΓΝΩΜΗ ο αερολι-
μενάρχης του αεροδρομίου Αλεξανδρούπολης Στέλιος Ζαντανίδης
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αρ. φύλλου 9463
€0.60H ΓΝΩΜΗ

Sea2Sea: Το mega project που 
παρακάμπτει τον Βόσπορο

Tα γεωπολιτικά οφέλη από το ελληνοβουλγαρικό έργο και ο ρόλος 
του λιμένα Αλεξανδρούπολης
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Παρέμβαση Εισαγγελέα για να 
σωθεί ένας πλάτανος ζητά η 
Οικολογική Εταιρεία Έβρου

Επιτροπή του Δήμου Αλεξανδρούπολης αποφάσισε να κόψει έναν υγιέστα-
το πλάτανο – «θαύμα της φύσης» επί της οδού Ελένης Φιλιππίδη

Ζωή Δαλακλίδου: 10 χρόνια 
από τη δολοφονία που 

συγκλόνισε το πανελλήνιο
Τα αδέρφια της, μέσα από τα social media, στέλνουν το 

δικό τους μήνυμα για τις δολοφονίες γυναικών
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Παναγιωτόπουλος: Ανοιχτή 
η συζήτηση για τα Κέντρα 

Νεοσυλλέκτων Έβρου

Στρατηγική επένδυση της Sunlight στην Στρατηγική επένδυση της Sunlight στην 
Ξάνθη με 220 νέες θέσεις εργασίαςΞάνθη με 220 νέες θέσεις εργασίας
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3η βράβευση της ταινίας του 4ου 3η βράβευση της ταινίας του 4ου 
Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης 
«Θεόδωρος Κάστανος»«Θεόδωρος Κάστανος»
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Πόροι 300 εκατ. ευρώ 
για τη σιδηροδρομική 

αναγέννηση της 
Βόρειας Ελλάδας 

Το νέο σχέδιο του ΟΣΕ - 
Πότε θα δουν οι πολίτες 

αισθητές βελτιώσεις

� 8

Έλληνας Ομότιμος 
Καθηγητής του ΔΠΘ 

σε έρευνα για την 
ΝΑΣΑ

Με βραβείο της Ακαδημίας 
Αθηνών τιμήθηκε ο Ομότιμος 
Καθηγητής Φυσικής Ανθρω-
πολογίας & Παλαιοανθρωπο-

λογίας Α. Μπαρτσιώκας 
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ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
EΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (ΣΗΠΕ)
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ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Ε. Λασκαράκης και ΣΙΑ Ε.Ε.
Εκδότης-Διευθυντής

Μάνος Λασκαράκης
Υπεύθυνος Ύλης

Γ. Πανταζίδης
Σύμβουλος Έκδοσης

Γιάννης Λασκαράκης
Υπεύθυνος Τυπογραφείου

Δ. Μπένδρελης

Υπεύθυνη Διαφημίσεων 

και Λογιστηρίου

Χρύσα Γρηγοριάδου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Πλησίον στρατοπέδου «Ιωάννου»
Τηλέφωνα

2551024222, 2551029888 
Fax

2551080606

Κωδικός 1793

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

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

Τακτικοί συνεργάτες: 

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

ΓΕΓΟΝΟΤΑ

1895
Οι αδελφοί Λιμιέρ ανοίγουν το πρώ-
το σινεμά στο Παρίσι και προβάλουν 
την πρώτη κινηματογραφική ταινία, η 
οποία διαρκεί ένα λεπτό.O ζωγράφος 
Ανρί Μπρισπό παρουσιάζει την πρώ-
τη κινηματογραφική αφίσα.

1909
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος φτάνει από 
την Κρήτη στην Αθήνα, έπειτα από 
πρόσκληση του Στρατιωτικού Συν-
δέσμου.

1919
Ο όμιλος των Ελληνίδων Σοσιαλι-
στριών καλεί τις γυναίκες της Αθή-
νας και του Πειραιά σε σύσκεψη για 
να συζητηθεί το θέμα της παροχής 
ψήφου στις γυναίκες.

1935
Η «Πράβδα» δημοσιεύει γράμμα του 
ανώτατου κομματικού στελέχους Πά-
βελ Ποστισόφ, που ζητά την επανα-
φορά των Χριστουγεννιάτικων εθί-
μων στη Σοβιετική Ένωση.

1955
Προβάλλεται στους κινηματογρά-
φους η ταινία του Γιώργου Τζαβέλ-
λα «Κάλπικη Λίρα», από τις κορυφαί-
ες του ελληνικού κινηματογράφου.

1973
Ο Αλεξάντρ Σολζενίτσιν σε Γκουλάγκ
Ο ρώσος συγγραφέας Αλεξάντρ 
Σολζενίτσιν κυκλοφορεί το αριστούρ-
γημά του «Αρχιπέλαγος Γκουλάγκ».

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

1775
Ζαν Γκαμπριέλ Εϊνάρ, γνωστότερος 
ως Ιωάννης Γαβριήλ Εϋνάρδος, ελ-
βετός φιλέλληνας. Πρόσφερε χρήμα-
τα για τον αγώνα των Ελλήνων και 
υποστήριζε την ιδέα για την ίδρυση 
της Εθνικής Τράπεζας, της οποίας 
ονομάστηκε επίτιμος διοικητής. (Θαν. 
5/2/1863)

ΘΑΝΑΤΟΙ

1734
Ρομπ Ρόι, σκώτος παράνομος, ο απο-
κληθείς «Ρομπέν των Δασών» της 
Σκωτίας. (Γεν. 7/3/1671)

2015
Λέμι, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο 
του Ίαν Κιλμίνστερ, βρετανός ρό-
κερ, μέλος των συγκροτημάτων 
«Hawkwind» και «Motorhead». (Γεν. 
24/12/1945)

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα

Μεγάλη η δυναμική του αθλητικού τουρισμού
29

ΔΕΚ
2017

Είναι εντυπωσιακός ο αριθμός φιλοξενού-
μενων αθλητών και συνοδών που αγγίζει τους 
9.400, χωρίς να υπολογίζονται επίσημοι αγώ-
νες που διοργανώνουν τοπικές επιτροπές αθλημά-
των και ομοσπονδίες, που καταγράφηκε στην πε-
ριοχή της Αλεξανδρούπολη σε ένα μόλις χρόνο ….

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθη-
καν ο συνολικός αριθμός των αθλητικών ομά-
δων (εκτός Αλεξανδρούπολης) που συμμετεί-
χαν στις αθλητικές διοργανώσεις ήταν 240.

Ο συνολικός αριθμός των αθλητών και συνοδών 
που επισκέφτηκαν την Αλεξανδρούπολη με αφορ-
μή την συμμετοχή τους στις συγκεκριμένες αθλητι-
κές διοργανώσεις την αθλητική περίοδο Σεπτέμβρι-
ος 2016 – Αύγουστος 2017 ανέρχεται στους 8.400.

Αν ληφθεί υπόψη και ο αριθμός (που κατα-
γράφηκε) των αθλητών και συνοδών από αθλη-
τικές διοργανώσεις που διεξήχθησαν την συ-
γκεκριμένη αθλητική περίοδο και αφορούσαν 
μη ολυμπιακά αθλήματα (καταγράφηκαν επί-
σης), ο συνολικός αριθμός ανέρχεται στους 9.400

Ο καιρός σήμερα

3
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8...15

Ανατολή - 07:39
Δύση - 16:55

10...15
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Κι ενώ εμείς κάνουμε γιορτές με τα κοντομάνικα,  στις ΗΠΑ και τον Καναδά μετράνε νεκρούς και 
ρεκόρ χαμηλών θερμοκρασιών. Χαρακτηριστικότατη η φωτογραφία με το πριν και το μετά από την 
επέλαση του ψύχους στο Port Dover του Οντάριο του Καναδά! 

Χρειάζεται και η αντίδραση 
όλων μας. Δεν είναι γραφι-
κό να ζητάμε από τη διοίκηση 
του μαγαζιού την εφαρμογή 
του νόμου και σίγουρα δεν 
αποτελεί ντροπή να απαιτού-
με όποιος θέλει να καπνίσει 
να βγει έξω.

Θ. ΠΛΕΥΡΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Είπαν

Αυτή τη στιγμή έχουμε 
25.000 με 30.000 νέα 
κρούσματα γρίπης καθη-
μερινά στον ελληνικό πλη-
θυσμό, πιθανότατα μέσα 
στο Γενάρη να φτάσου-
με τα 80, 90 και 100.000 
κρούσματα..

Ν. ΤΖΑΝΑΚΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ

P
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to
   S
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ot

Μικρογνωμικά

Οργίασαν χθες οι 
επιτήδειοι με τις τηλε-
φωνικές απάτες που 
προσπάθησαν να εξα-
πατήσουν επιχειρήσεις 
του Έβρου. Σε κάποιες 
περιπτώσεις, οι απατε-
ώνες έλεγαν πως τη-
λεφωνούν από τις οι-
κονομικές υπηρεσίες 
Δήμων της περιοχής, 
για τακτοποίηση δή-
θεν πληρωμών ζητώ-
ντας τα στοιχεία τρα-
πεζικών λογαριασμών 
των επιχειρήσεων, με 
σκοπό να αποσπάσουν 
χρηματικά ποσά. Κινη-
τοποιήθηκαν μέχρι και οι Δήμαρχοι 
Ορεστιάδας και Σουφλίου με ανακοι-
νώσεις στα social media, προκειμένου 
να ενημερωθούν οι πολίτες. Στις περισ-
σότερες περιπτώσεις, οι προσπάθειες 
των επιτήδειων έπεσαν στο κενό, ενώ 
ποιο λέτε να ήταν  το «κερασάκι στην 

τούρτα»; Όσους δεν κατάφερναν να 
εξαπατήσουν, προτού τους κλείσουν 
το τηλέφωνο, φρόντιζαν να τους «ευ-
χηθούν» να ψοφήσουν ή να βγάλουν 
καρκίνο… Μιλάμε για παράνοια! Πρέπει 
όλοι να έχουμε το νου μας…

Κ.Η. 

To  μήνυμα του Σεβαστού 

Σοβαρές καταγγελίες
Σε δύο σοβαρές καταγγελίες προχώ-

ρησε το μέλος του διοικητικού συμβου-
λίου του Εργατικού Κέντρου Ορεστιάδας, 
εκλεγμένος με το «Αγωνιστικό Μέτωπο» 
Ιδιωτικών Υπαλλήλων της περιοχής, Κώ-
στας Καλκανίδης, με αφορμή δύο αποφά-
σεις του Δ. Σ. στη συνεδρίαση της 21ης 
Δεκεμβρίου. Όπως αναφέρει σε επίσημη 
δήλωσή του, στη συγκεκριμένη συνεδρί-
αση αποφασίστηκε η πρόσληψη συγγενή 
πρώτου βαθμού του προέδρου του Εργα-
τικού Κέντρου για τη θέση της γραμματει-
ακής υποστήριξης με σύμβαση αορίστου 
χρόνου, χωρίς προηγούμενη προκήρυξη 
για την κάλυψη της θέσης. «Όλα έγιναν 

εν κρυπτώ χωρίς να γίνει καμία ανακοί-
νωση, ώστε να λάβουν γνώση και άλλοι 
άνεργοι – άνεργες…», καταγγέλλει συγκε-
κριμένα ο κ. Καλκανίδης. Ο ίδιος καταγ-
γέλλει επίσης την απόφαση του διοικητι-
κού συμβουλίου να εγγράψει στη δύναμή 
του ένα νέο «σωματείο φάντασμα», από 
τον κλάδο των ιδιωτικών υπαλλήλων, το 
οποίο, σύμφωνα με την καταγγελία, «δη-
μιουργήθηκε με την καθοδήγηση γνω-
στών παραγόντων της ΓΣΕΕ, με σκοπό να 
επηρεάσει τους συσχετισμούς στο συνδι-
καλιστικό κίνημα». Ο κ. Καλκανίδης σχο-
λιάζει, τέλος, στην καταγγελία του ότι οι 
αποφάσεις αυτές ελήφθησαν «εσπευσμέ-
να» στη συνεδρίαση του διοικητικού συμ-

Ο Σεβαστός Κουμτζής έγινε ο πρώ-
τος τυφλός φοιτητής στην Ελλάδα 
που αποφοίτησε από τη Σχολή Μη-
χανολόγων και Μηχανικών του ΑΠΘ. 
Remaining Time-0:00 Fullscreen Mute 
Μιλώντας στην ΕΡΤ, αναφέρθηκε στις 
δυσκολίες που υπερνίκησε αλλά και 
τι σημαίνει για τον ίδιο η πρωτιά που 
ανοίγει και σε άλλους ανθρώ-
πους με προβλήματα όρασης 
τον δρόμο να διεκδικήσουν την 
εισαγωγή τους σε μία πανεπι-
στημιακή σχολή και να κατα-
φέρουν να διακριθούν. Όπως 
εξηγεί, δεν ήταν η πρωτιά ο 
στόχος του αλλά να μάθει 
όσο το δυνατόν περισσότερα 
από τη Σχολή και πιστεύει ότι 
τα κατάφερε. Στην ερώτηση 
πώς κατόρθωσε να αριστεύσει 
σε μία απαιτητική σχολή ένας 
φοιτητής με απώλεια όρασης, 
απαντά: «Πολλές φορές οι δυ-
σκολίες υπάρχουν στο μυαλό 
μας και μπορούμε να τις αντι-
μετωπίσουμε αλλάζοντας τον 
τρόπο σκέψης». Αλλά δίνει και 

τη δική του αλήθεια, σε εκείνους που 
θέλουν να ακολουθήσουν τον δρόμο 
του: «Αν κάποιος σκοπεύει να ακολου-
θήσει κάτι τέτοιο είναι δύσκολο και θέ-
λει προσοχή είναι μεγάλο και δύσκολο 
το ταξίδι αλλά γίνεται με την κατάλλη-
λη υπομονή και προσόντα»...

K.H.

βουλίου του Εργατικού Κέντρου στις 21 
Δεκεμβρίου, μετά από ένα διάστημα 6,5 
μηνών που το Δ. Σ. δεν είχε συνεδριάσει 
καθόλου, παρότι «οι εργαζόμενοι αντι-
μετωπίζουν τεράστια προβλήματα στους 
χώρους εργασίας, δέχονται επίθεση από 
κυβέρνηση και εργοδοσία στο εισόδημα 
και στα δικαιώματά τους».  

ΕΡΤ

Ανατιμήσεις σε 500 προϊόντα  
 Καλάθι του νοικοκυριού και Market 

Pass φιλοδοξούν να βάλουν «φρένο» 
στο ράλι των ανατιμήσεων προϊόντων σε 

σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, κρεοπωλεία 
και φούρνους. Παράγοντες τις αγοράς 
εκτιμούν πως πρόκειται για μία δύσκολη 
εξίσωση αφού η ακρίβεια θα συνεχιστεί 
και με την «αυγή» του 2023 θα έρθουν 
ανατιμήσεις σε 500 προϊόντα. 

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, ανατιμήσεις που 
θα φτάσουν ακόμα και διψήφιο ποσοστό 
αναμένεται να υπάρξουν στα παρακάτω 
προϊόντα: Τυροκομικά, Ελαιόλαδο, Ανα-
ψυκτικά, Ζυμαρικά, Απορρυπαντικά, Βρε-
φικές πάνες, Φρυγανιές, Μπισκότα.

K.H.

Οργιάζουν οι επιτήδειοι
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Τρίτη βράβευση για τη σχο-
λική ταινία «Μπορείς κι εσύ» 
που δημιούργησαν οι μαθητές 
της περσινής Γ΄ τάξης του 4ου 
Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης 
«Θεόδωρος Κάστανος» υπό 
την καθοδήγηση της υπεύθυ-
νης για την ταινία εκπαιδευτι-
κού Ιωαννίδου Αιμιλίας. Αυτήν 
τη φορά κατέλαβε την πρώτη 
θέση στην κατηγορία Camera 
Zizanio 2022, Ελληνικό τμή-
μα, 13-16 ετών, στο Διεθνές 
Φεστιβάλ Ολυμπίας, στο οποίο 
παρουσιάστηκαν συνολικά 216 
νεανικές οπτικοακουστικές δη-
μιουργίες από 53 χώρες. Η ται-
νία πήρε το πρώτο βραβείο 
ανάμεσα σε 54 ταινίες στην 
κατηγορία.

Στο πλαίσιο του Διεθνούς 
Φεστιβάλ Ολυμπίας έγινε προ-
βολή της ταινίας και στη συ-
νέχεια επιλέχθηκε από κριτική 
επιτροπή για να πάρει το πρώτο 
βραβείο στην  τελετή λήξης το 
Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2022. 

Η ταινία “Μπορείς κι εσύ” 
κατέλαβε σε ένα έτος τρία βρα-
βεία, προβάλλοντας τόσο τα 
κοινωνικά ζητήματα της έμφυ-
λης βίας, της κακοποίησης, των 
γυναικοκτονιών όσο και τη σχο-
λική μονάδα του 4ου Γυμνασί-
ου «Θεόδωρος Κάστανος» και 
την Αλεξανδρούπολη σε όλη 
τη χώρα και όχι μόνο, καθώς 
προβλήθηκε σε διεθνές δια-
γωνισμό.

Η ταινία κατέλαβε τα εξής 

βραβεία:
• 1ο Βραβείο στην κατη-

γορία Ελληνικό τμήμα 13-16, 
Camera Zizanio, Διεθνές Φε-

στιβάλ Ολυμπίας
• 1ο Βραβείο στην κατηγο-

ρία Γυμνάσια στον διαγωνισμό 
“Το φύλο σε πρώτο πλάνο ” στο 

πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ 
Ολυμπίας

• 3ο Βραβείο στην κατηγορία 
Μυθοπλασία, Γυμνάσια, στον 

διαγωνισμό “CinemaΔιάβασες” 
του 12ου Μαθητικού Διαγωνι-
σμού ταινιών μικρού μήκους.

3η βράβευση της ταινίας του 4ου Γυμνασίου 
Αλεξανδρούπολης «Θεόδωρος Κάστανος»

 ΠΗΡΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ 
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ 54 ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΗΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ CAMERA ZIZANIO!      

Η ταινία “Μπορείς κι εσύ” κατέλαβε σε 
ένα έτος τρία βραβεία

Με βραβείο της Ακαδημίας, από 
την Τάξη Θετικών Επιστημών της 
Ακαδημίας Αθηνών, τιμήθηκε ο 
Ομότιμος Καθηγητής Φυσικής Αν-
θρωπολογίας & Παλαιοανθρωπο-
λογίας του Τμήματος Ιστορίας και 
Εθνολογίας του ΔΠΘ, Αντώνιος 
Μπαρτσιώκας.

Το βραβείο του απονεμήθηκε για 
τις ανακαλύψεις του στον τομέα 

της Παλαιοανθρωπολογίας και ει-
δικότερα για την από κοινού ανα-
κάλυψη με τον Ισπανό Kαθηγητή 
κ. Juan Luis Arsuaga πως οι προϊ-
στορικοί άνθρωποι έπεφταν σε χει-
μερία νάρκη.

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο κ. Μπαρ-
τσιώκας, ανέφερε πως συμμετέχει 
κατόπιν καλέσματος της ΝΑΣΑ, σε 
μεγάλη έρευνα, κατά την οποία θα 
εξετασθεί το ενδεχόμενο της εφαρ-
μογής του να υποβάλλονται σε χει-
μερία νάρκη -κατάσταση υπομετα-
βολισμού- οι Αστροναύτες, καθώς 
με αυτόν τον τρόπο θα προστατεύ-
ονται από την κοσμική ακτινοβολία, 

η οποία επιφέρει καρκινογενέσεις 
και λευχαιμία στους οργανισμούς 
των Αστροναυτών. Πέρα από την 
εφαρμογή στους Αστροναύτες, ο 
κ. Μπαρτσιώκας ανέφερε, πως η 
συγκεκριμένη εφαρμογή του υπο-
μεταβολισμού, θα μπορούσε να λύ-
σει πολλά προβλήματα της σύγχρο-
νης Ιατρικής, όπως σε χειρουργικές 
επεμβάσεις, στην οστεοπόρωση, 
στους παχύσαρκους κ.α., ανοίγο-
ντας νέους ορίζοντες θεραπείας. 
Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε 
δύο χρόνια.

ΕΡΤ

Με βραβείο της Ακαδημίας 
Αθηνών τιμήθηκε ο Α. 
Μπαρτσιώκας

Ξεκινούν οι επετειακές εκδηλώ-
σεις για τα 100 χρόνια της πόλης της 
Ορεστιάδας με την υποδοχή του νέου 
έτους στην Κεντρική Πλατεία της Νέ-
ας Ορεστιάδας, όπως ανακοίνωσε η 
αρμόδια Επιτροπή «1923-2023: 100 
χρόνια Νέα Ορεστιάδα»: Η Επιτροπή 
«1923-2023: 100 χρόνια Νέα Ορε-
στιάδα» σε συνεργασία με τη ΔΗ-
ΚΕΠΑΟ με την ευκαιρία της εισόδου 
στη νέα χρονιά και τη συμπλήρωση 
100 χρόνων από τη δημιουργία της 
Ν. Ορεστιάδας, διοργανώνει εκδή-
λωση στην κεντρική πλατεία στις 31 
Δεκεμβρίου. Την εκδήλωση θα πλαι-
σιώσουν μουσικά DJ με χριστουγεν-
νιάτικες μουσικές και η Φιλαρμονική 

του Δήμου Ορεστιάδας, η οποία θα 
αποδώσει τα πρωτοχρονιάτικα κάλα-
ντα και επίκαιρες μουσικές συνθέσεις. 
Η έναρξη θα γίνει στις 23:00. 

Την Κυριακή 1 Ιανουαρίου 2023 
και ώρα 10:00 το πρωί στον Ιερό 
Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Θεοδώ-
ρων θα ψαλλεί επίσημη Δοξολογία, 
παρουσία του Σεβ. Ποιμενάρχη μας 
κ. Δαμασκηνού και των Αρχών της 
πόλης.  Παράλληλα την ημέρα αυ-
τή ξεκινάνε επίσημα και οι επετεια-
κές εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 
εκατονταετίας από την ίδρυση της Ν. 
Ορεστιάδας. 

«Καλούμε όλους τους Συλλόγους 
της πόλης να συμμετέχουν στην εκ-
δήλωση παρουσία αντιπροσωπείας 
τους και λαβάρου. Μετά το τέλος της 
Δοξολογίας ο Σεβασμιώτατος θα ευ-
λογήσει τη βασιλόπιτα» αναφέρουν 
οι διοργανωτές. 
radioevros.gr

Ορεστιάδα: Ξεκινούν 
οι εκδηλώσεις για τα 
100 χρόνια 
Με υποδοχή του νέου 
έτους στην Κεντρική 
Πλατεία

Έλληνας Ομότιμος Καθηγητής 
του ΔΠΘ σε έρευνα για την ΝΑΣΑ
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Υλικό από κάμερες που 
είναι τοποθετημένες στο 
πάρκινγκ του αεροδρομίου 
Αλεξανδρούπολης, όπου λί-
γο μετά τα μεσάνυχτα της 
24ης προς 25ης Δεκεμβρίου 
ξέσπασε πυρκαγιά, η οποία 
κατέστρεψε ολοσχερώς 8 
αυτοκίνητα ταξιδιωτών και 
προκάλεσε ζημιές σε άλλα 
4, διερευνούν οι αρμόδιες 
αρχές. 

Το συγκεκριμένο υλικό 
αναμένεται να δώσει απα-
ντήσεις τόσο για τα αίτια 
της πυρκαγιάς, όσο και για 
τους πιθανούς υπαίτιους πί-
σω από το σοκαριστικό και 
πρωτόγνωρο για τα τοπικά 

δεδομένα περιστατικό, αφού 
δεν έχει αποκλειστεί η περί-
πτωση του εμπρησμού από 
πρόθεση. 

Όλα έγιναν μέσα σε λίγα 
λεπτά, λίγο μετά τα μεσάνυ-
χτα, κι ενώ ξημέρωναν Χρι-
στούγεννα. Η φωτιά ξέσπα-
σε στο χώρο του πάρκινγκ, 
που χρησιμοποιούν κυρίως 
όσοι ταξιδεύουν. Το συγκε-
κριμένο χώρο εκμεταλλεύε-
ται ιδιωτική εταιρεία, η οποία 
δεν φέρει καμία ευθύνη για 
οποιαδήποτε ζημιά. 

Η επέμβαση της Πυρο-
σβεστικής Υπηρεσίας Αλε-
ξανδρούπολης, με 4 οχή-
ματα και 9 άνδρες,  ήταν 

άμεση, ωστόσο, οι πρώ-
τες εκτιμήσεις κάνουν λόγο 
για ολοσχερή καταστροφή 
8 οχημάτων και πρόκληση 
ζημιών σε ακόμη 4. Ωστόσο, 
την πλήρη και ακριβή εικόνα 
για τις ζημιές θα δώσουν οι 
αρμόδιοι μετά την ολοκλή-
ρωση των ερευνών. 

Όπως είπε μιλώντας στη 
ΓΝΩΜΗ ο αερολιμενάρχης 
Αλεξανδρούπολης Στέλιος 
Ζαντανίδης, υπάρχει βεβαιό-
τητα ότι σύντομα θα δοθούν 
απαντήσεις, τόσο για τα αί-
τια, όσο και για πιθανούς 
υπαίτιους αυτού του πο-
λύ δυσάρεστου γεγονότος, 
που τόσο λόγω της έκτασης 

που έλαβε, όσο και λόγω της 
ημέρας κατά την οποία συ-
νέβη, έχει προκαλέσει σοκ 
στην τοπική κοινωνία. Σύμ-
φωνα με τον κ. Ζαντανίδη, 
έχει συγκεντρωθεί το απα-
ραίτητο υλικό, τόσο από την 
επιτόπια έρευνα των αρχών, 
όσο και από τις κάμερες και 
σε συνδυασμό με την επι-
σταμένη έρευνα Αστυνομίας 
και Πυροσβεστικής, είναι βέ-
βαιο ότι θα δοθούν σύντομα 
όλες οι απαντήσεις, ώστε να 
αποδοθούν ευθύνες, εφόσον 
προκύψει κάτι τέτοιο, αλλά 
και να μπορέσουν οι κάτο-
χοι των οχημάτων να απο-
ζημιωθούν. 

Σύντομα οι απαντήσεις για την πυρκαγιά στο 
πάρκινγκ του αεροδρομίου Αλεξανδρούπολης

ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ 
ΑΡΧΩΝ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΚΑΜΕΡΕΣ ΠΟΥ 
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΩΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΟΛΟΣΧΕΡΗ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 8 ΟΧΗΜΑΤΩΝ     

Τη βεβαιότητά του για άμεση διαλεύκανση 
της υπόθεσης, εκφράζει ο αερολιμενάρχης 
Στέλιος Ζαντανίδης

Συνελήφθησαν στις 25 και 
26-12-2022, σε περιοχές του 
Έβρου, από αστυνομικούς 
των Διευθύνσεων Αστυνο-
μίας Αλεξανδρούπολης, τρεις 
διακινητές, δύο αλλοδαποί 
και ένας ημεδαπός, οι οποίοι 
προωθούσαν στο εσωτερικό 
της χώρας, σε τρεις διαφο-
ρετικές περιπτώσεις, μη νό-
μιμους μετανάστες. 

Αναλυτικότερα, στην πρώ-
τη περίπτωση, το μεσημέρι 
των Χριστουγέννων, στην 
Εθνική Οδό Αλεξανδρούπο-
λης – Συνόρων (ύψος οικι-
σμού Αρδανίου), αστυνομι-
κοί του Τμήματος Συνοριακής 
Φύλαξης Φερών, συνέλαβαν 
έναν ημεδαπό, διότι τον εντό-
πισαν να οδηγεί Ι.Χ.Φ. αυτο-
κίνητο και να μεταφέρει πα-
ράνομα στην ενδοχώρα πέντε 
μη νόμιμους μετανάστες.  

Σημειώνεται ότι ο οδηγός 

– διακινητής αντιλαμβανόμε-
νος την επικείμενη σύλληψη 
ακινητοποίησε το όχημα και 
τράπηκε πεζός σε φυγή, πλην 
όμως οι αστυνομικοί κατάφε-
ραν να τον εντοπίσουν και να 
τον συλλάβουν. 

Στη δεύτερη περίπτωση, 

το απόγευμα της 26ης Δε-
κεμβρίου, σε επαρχιακή οδό, 
αστυνομικοί του Τμήματος 
Συνοριακής Φύλαξης Τυχε-
ρού συνέλαβαν έναν αλλο-
δαπό, διότι τον εντόπισαν να 
οδηγεί Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο και 
να μεταφέρει παράνομα στην 

ενδοχώρα πέντε μη νόμιμους 
μετανάστες. 

Στην τρίτη περίπτωση, το 
ίδιο βράδυ, στην Εγνατία Οδό 
Κήπων – Αλεξανδρούπολης, 
αστυνομικοί της Ειδικής Επι-
χειρησιακής Ομάδας Επέμβα-
σης συνέλαβαν τον δεύτερο 

αλλοδαπό, διότι οδηγώντας 
Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μετέφερε 
παράνομα στην ενδοχώρα 
τέσσερις μη νόμιμους μετα-
νάστες. Κατασχέθηκαν τρία 
οχήματα. 

Οι συλληφθέντες οδηγή-
θηκαν στον κ. Εισαγγελέα 

Πρωτοδικών Αλεξανδρούπο-
λης,  Εισαγγελείς, ενώ την 
προανάκριση για τις τρεις 
υποθέσεις ενήργησαν τα Τμή-
ματα Συνοριακής Φύλαξης  
Φερών και Τυχερού Αλεξαν-
δρούπολης.

Απτόητοι οι διακινητές και τα Χριστούγεννα
3 συλλήψεις με 14 
συνολικά άτομα 
στον Έβρο

Η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αλεξανδρούπολης, με 4 οχήματα και 9 άνδρες,  ήταν άμεση, ωστόσο, οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν 
λόγο για ολοσχερή καταστροφή 8 οχημάτων και πρόκληση ζημιών σε ακόμη 4  (φωτογραφίες από τους Φίλους Πυροσβεστικής Έβρου)
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Απαντήσεις για το μέλλον των 
Κέντρων Νεοσυλλέκτων στον 
Έβρο έδωσε ο Υπουργός Εθνι-
κής Άμυνας Νίκος Παναγιω-
τόπουλος στην πρόσφατη επί-
σκεψή του στην περιοχή. Όπως 
εξήγησε ο κ. Παναγιωτόπουλος 
ζήτησε ο ίδιος μέσω των τριών 
βουλευτών Έβρου της Νέας Δη-
μοκρατίας να συναντηθεί με τους 
Δημάρχους του Νομού για το 
ζήτημα. 

Υπενθυμίζεται πως προηγή-
θηκε η επιστολή των τεσσάρων 
Δημάρχων (Αλεξανδρούπολης, 
Σουφλίου, Διδυμοτείχου, Ορε-
στιάδας) για το επικείμενο κλείσι-
μο των Κέντρων Νεοσυλλέκτων.

“Σε επίπεδο σχεδιασμού και 

μάλιστα σε επίπεδο σχεδιασμού 
επιτελείων, συζητάμε για κάποια 
αλλαγή του συστήματος με τα 
ΣΥΠΟ. Δεν είμαστε έτοιμοι να 
πάρουμε βιαστικές αποφάσεις, 
ασφαλώς δεν είμαστε έτοιμοι να 
πάρουμε αποφάσεις πριν ακού-
σουμε και τους προβληματισμούς 
της τοπικής κοινωνίας“, δήλωσε 
ο Υπουργός μετά την συνάντηση. 

Επιπρόσθετα ο κ. Παναγιωτό-
πουλος ανέφερε πως η συζήτηση 
θα συνεχιστεί: “Δεν θέλουμε να 
πάρουμε καμία απόφαση που να 
δημιουργεί την παραμικρή εντύ-
πωση ότι αποδυναμώνεται στρα-
τιωτικά ο Έβρος. Γιατί, κάθε άλλο, 
παρά αποδυναμώνεται στρατιω-
τικά ο Έβρος. Ο Έβρος ενισχύε-

ται, ενισχύεται σταδιακά, ενισχύ-
εται με επαγγελματίες οπλίτες, 
ενισχύεται με ΟΒΑ – εξ αρχής 
αυτό ήταν το πλάνο γιατί αυτό 
επιτάσσουν οι καιροί“. 

Υπενθυμίζεται ότι η συνά-
ντηση Παναγιωτόπουλου για 
το σχέδιο εξορθολογισμού των 
Σημείων Υποδοχής Οπλιτών με 
τους βουλευτές Έβρου Αναστά-
σιο Δημοσχάκη, Σταύρο Κελέτση 

και Χρήστο Δερμετζόπουλο, κα-
θώς και τους δημάρχους Αλεξαν-
δρούπολης Ιωάννη Ζαμπούκη, 
Ορεστιάδας Βασίλειο Μαυρίδης, 
Σουφλίου Παναγιώτης Καλακί-
κος, Διδυμοτείχου Ρωμύλος Χα-
τζηγιάννογλου πραγματοποιήθη-
κε στα πλαίσια της επίσκεψής του 
την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 
2022. Ο Υπουργός επισκέφθηκε 
το Ε.Π.126 στο Σουφλί, το Ε.Φ. 

Κήπων Έβρου και την έδρα της 
ΧΙΙ Μηχανοκίνητης Μεραρχίας 
Πεζικού «ΕΒΡΟΣ» στην Αλεξαν-
δρούπολη. Ο κ. Παναγιωτόπου-
λος ενημερώθηκε για επιχειρη-
σιακά ζητήματα και αντήλλαξε 
ευχές με τα στελέχη των Ενό-
πλων Δυνάμεων και τους στρα-
τεύσιμους, ενόψει των εορτών 
των Χριστουγέννων. Τον Υπουρ-
γό Εθνικής Αμύνης συνόδευσαν 

ο Διοικητής του Δ’ Σώματος 
Στρατού Αντιστράτηγος Ιωάν-
νης Τσιόπλος και ο Διοικητής της 
ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ Υποστράτηγος Πα-
ναγιώτης Καβιδόπουλος. Στο τέ-
λος επισκέψεώς του στον Έβρο, 
ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης είχε 
συνάντηση με τον Σεβασμιότατο 
Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλε-
ως Άνθιμο Β’.
(radioevros.gr)

Παναγιωτόπουλος: Ανοιχτή η συζήτηση, 
χωρίς βιαστικές αποφάσεις για τα 
Κέντρα Νεοσυλλέκτων 

ΤΙ ΕΙΠΕ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΜΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΠΟΥ 
ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ 
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ      

Συνάντηση με Δημάρχους 
και βουλευτές 

Από τη συνάντηση των Δημάρχων και βουλευτών με τον ΥΠΕΘΑ 

Το Associated Press αναφέ-
ρεται στον Έβρο σε εκτεταμένο 
ρεπορτάζ του για την κατάστα-
ση στα ελληνοτουρκικά σύνορα. 
Σύμφωνα με το AP ο αστυνό-
μος Κωνσταντίνος Τσολακίδης 
και άλλοι τρεις συνοριοφύλακες 
ξεκίνησαν περιπολία με βάρκα 
κατά μήκος του ποταμού Έβρου 
που αποτελεί φυσικό σύνορο 
μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

To δημοσίευμα περιγράφει 
την διαδρομή και τις φυσικές 
δυσκολίες ενώ γίνεται επίσης 
αναφορά πως πρόκειται για ένα 
από τα πιο στρατιωτικοποιημένα 
σημεία, καθώς η Ελλάδα και η 
ευρύτερη Ευρωπαϊκή Ένωση ερ-
γάζονται για να βρουν τρόπους 
να εμποδίσουν τους μετανάστες 
να εισέλθουν στη χώρα από την 
Τουρκία.

Το δημοσίευμα αναφέρει 
ακόμη πως το 2023, η Ελλάδα 
σχεδιάζει να τριπλασιάσει το μή-
κος ενός χαλύβδινου συνορια-
κού τείχους. 

Προστίθεται ότι σε περιοχές 
που ελέγχονται από τον στρα-
τό στην ελληνική πλευρά των 
συνόρων, η ΕΕ χρηματοδοτεί 
και δοκιμάζει ένα προηγμένο 
δίκτυο επιτήρησης που χρησι-
μοποιεί λογισμικό μηχανικής 
επιτήρησης και μια σειρά από 
σταθερές και κινητές κάμερες 
και αισθητήρες για τον εντοπι-

σμό μεταναστών που προσπα-
θούν να διασχίσουν τα σύνορα.

«Το 2023, η Ελλάδα σχεδι-
άζει να τριπλασιάσει το μήκος 
ενός χαλύβδινου τείχους στα 
σύνορα. Η κατασκευή ύψους 
πέντε μέτρων, που αποτελείται 
από στιβαρές χαλύβδινες κολώ-
νες, έχει στηρίγματα θεμελίωσης 
με βάθος έως και 10 μέτρων και 
καλύπτεται με συρματόπλεγμα. 
Σε περιοχές που ελέγχονται από 
τον στρατό στην ελληνική πλευ-
ρά των συνόρων, η ΕΕ χρημα-
τοδοτεί και δοκιμάζει ένα προ-
ηγμένο δίκτυο επιτήρησης που 
χρησιμοποιεί λογισμικό μηχα-
νικής εκμάθησης και μια σειρά 
σταθερών και κινητών καμερών 
και αισθητήρων για τον εντοπι-
σμό των μεταναστών που προ-
σπαθούν να περάσουν τα σύνο-
ρα», αναφέρεται. 

«Οι επικριτές των μέτρων 
υποστηρίζουν ότι η Ελλάδα 
σκληραίνει τις αυταρχικές πο-
λιτικές της κατά των μετανα-
στών και των αιτούντων άσυλο, 
που κινούνται στις σκιές των πα-
ραμεθόριων περιοχών οι οποί-
ες βρίσκονται υπό στρατιωτικό 
έλεγχο», λέει ακόμη το AP. 

Η επίσκεψη δημοσιογράφων 
του Associated Press στην ελ-
ληνοτουρκική συνοριακή πε-
ριοχή πραγματοποιήθηκε υπό 
στρατιωτική και αστυνομική επί-
βλεψη. Η αστυνομία και οι κά-
τοικοι της περιοχής είπαν στο ΑP 
ότι είναι χαρούμενοι που ο τοί-
χος λειτουργεί και φέρνει απο-
τελέσματα.

«Είναι αδύνατο να διεισδύσει 
κάποιος», λέει ο κ.Τσολακίδης, 
ο οποίος επιβλέπει τις περιπολί-
ες κατά μήκος ενός νότιου τμή-
ματος των συνόρων. «Έχει κα-
τασκευαστεί σε περιοχές κατά 
μήκος του Έβρου όπου οι διε-
λεύσεις ήταν πιο συχνές. Και η 
αποτρεπτική ικανότητά του εί-
ναι 100%».

«Μετά την πανδημία, περισ-
σότερες από 250.000 διελεύ-
σεις μεταναστών έχουν αποτρα-
πεί φέτος στα χερσαία σύνορα 
μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας 
έως τα τέλη Νοεμβρίου, σύμφω-
να με τις ελληνικές αρχές. Την 
ίδια περίοδο, περισσότεροι από 
5.000 άνθρωποι συνελήφθη-
σαν αφού διέσχισαν τον ποταμό. 
Οι συνοριοφύλακες, που χρησι-
μοποιούν εκπαιδευμένα σκυλιά, 
μεγάφωνα και ισχυρούς προβο-
λείς στις περιπολίες, λένε ότι 
περιστατικά με έως και 1.000 
μετανάστες, δεν είναι ασυνήθι-
στα να λάβουν χώρα μέσα σε 

μια μέρα κατά τη διάρκεια του 
καλοκαιριού και στις αρχές του 
φθινοπώρου, όταν η στάθμη του 
νερού κατά μήκος του Έβρου 
φτάνει σε ετήσιο χαμηλό», προ-
στίθεται στο ρεπορτάζ. 

Κατόπιν γίνεται μια σύντομη 
αναδρομή στις αποφάσεις για το 
τείχος. Εκατοντάδες μέτρα δυ-
τικά ενός νεόκτιστο τμήμα του 
τείχους, ένας 41χρονος εργάτης 
σε αγρόκτημα, ο Σταύρος Λαζα-
ρίδης δηλώνει ότι δεν μπορεί να 
περιμένει την επέκταση. «Πριν 
ανέβει ο τοίχος, είχαμε πολλά 
προβλήματα. Περισσότεροι από 
200 ή 300 (μετανάστες) μπο-
ρούσαν να διασχίσουν το χωριό 
σε μια μόνο μέρα. Η κατάσταση 
ήταν εκτός ελέγχου». Οι κάτοι-
κοι των παραμεθόριων χωριών, 
προσθέτει ο Λαζαρίδης, έβλεπαν 
με συμπάθεια τους μετανάστες, 
πολλοί από τους οποίους τρέ-
πονται σε φυγή από τους πο-
λέμους στη Μέση Ανατολή για 
να ζητήσουν άσυλο στην Ευ-

ρώπη, αλλά πλέον έχουν κου-
ραστεί από τις νυχτερινές ανα-
ταραχές. «Υπάρχουν ηλικιωμένοι 
που ζουν σε αυτά τα χωριά, πολ-
λοί ζουν μόνοι τους και φοβού-
νται να εγκαταλείψουν τα σπίτια 
τους», είπε. «Είναι ήσυχα εδώ 
τώρα, αλλά πιο μακριά όπου δεν 
υπάρχει τοίχος τα πράγματα εί-
ναι ανεξέλεγκτα».

Ολοκληρώνοντας το AP, 
συνδέει τις πρόσφατες εντά-
σεις μεταξύ της χώρας μας και 
της Τουρκίας για την ΑΟΖ και 
τις γεωτρήσεις στο Αιγαίο, με 
το ζήτημα της μετανάστευσης.

«Η Ελλάδα έχει υποβάλει 
μια σειρά διεθνών καταγγελι-
ών αφού η συνοριακή αστυνο-
μία τον Οκτώβριο εντόπισε 92 
γυμνούς μετανάστες και κατη-
γόρησε τις τουρκικές αρχές ότι 
τους έσπρωξαν σκόπιμα πέρα 
από τα σύνορα. Η Τουρκία έχει 
επανειλημμένα κατηγορήσει την 
Ελλάδα ότι διενεργεί μυστικές 
απελάσεις, γνωστές ως επανα-
προωθήσεις, αιτούντων άσυλο 
και ότι θέτει σε κίνδυνο τη ζωή 
τους. Η Αθήνα δέχεται επίσης 
πυρά από μεγάλες ομάδες αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων, υπη-
ρεσίες των Ηνωμένων Εθνών 
και των υπηρεσιών της ΕΕ για 
τους πρόσφυγες, ακόμη και μια 
κυβερνητική συμβουλευτική επι-
τροπή που αναφέρει ότι έχουν 
συγκεντρωθεί εκατοντάδες αξι-
όπιστες μαρτυρίες που υποδη-
λώνουν ότι έχουν λάβει χώρα 
συχνά βίαιες επαναπροωθήσεις 
στα ελληνοτουρκικά σύνορα 

εδώ και 20 χρόνια Ο ΟΗΕ και 
οι υπηρεσίες της ΕΕ απαιτούν τη 
δημιουργία ανεξάρτητου φορέα 
παρακολούθησης των συνόρων, 
αίτημα στο οποίο η Αθήνα μέχρι 
στιγμής δεν έχει ανταποκριθεί.

Στρατικοποίηση της μετα-

νάστευσης 

Οι διαφωνίες με χώρες που 
συνορεύουν με την ΕΕ, και οι 
συχνά εύλογες ανησυχίες για 
την ασφάλεια, έχουν μειώσει 
την προσοχή στους μετανάστες 
που χρειάζονται διεθνή προστα-
σία και δελεάζουν τις ευρωπα-
ϊκές κυβερνήσεις να υιοθετή-
σουν σκληρότερες πολιτικές, 
υποστηρίζει ο Μπέγκουμ Μπά-
σντας από το Κέντρο Θεμελιω-
δών Δικαιωμάτων της Σχολής 
Χέρτι στο Βερολίνο.

«Η στρατιωτικοποίηση της 
μετανάστευσης μας αποτρέπει 
από το να δούμε το ζήτημα ως 
μια πηγή ανησυχίας για τα αν-
θρώπινα δικαιώματα… και αυ-
τό που πραγματικά με ανησυχεί 
είναι η υφέρπουσα απολυταρ-
χία μέσω της διαχείρισης της 
μετανάστευσης στην Ευρωπα-
ϊκή Ένωση. Ο κόσμος δεν επι-
κρίνει την οικοδόμηση τειχών 
στα σύνορα, επειδή δεν βλέπει 
την πραγματική σύνδεση μετα-
ξύ της μετανάστευσης και της 
παρακμής των δημοκρατικών 
αξιών στο δικό τους περιβάλ-
λον, στα δικά τους δικαιώμα-
τα», είπε. «Αλλά, ξέρετε, αυτοί 
οι τοίχοι κυριολεκτικά χτίζονται 
γύρω μας».

Associated Press για Έβρο: Σκληραίνουν τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ

Σκληραίνουν και οι 
συμπεριφορές
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Την έντονη αντίδραση της Οικολογι-
κής Εταιρείας Έβρου προκάλεσε η από-
φαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
του Δήμου Αλεξανδρούπολης να κό-
ψει ένα από τα παλαιότερα πλατάνια 
της πόλης. Ο λόγος για το δέντρο που 
βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ελέ-
νης Φιλιππίδη και Διονυσίου Σολωμού. 

Σύμφωνα με την απόφαση, είχε προ-
ηγηθεί αίτηση ενδιαφερομένων προς 
τον Δήμο, με την οποία ζητήθηκε η 
κοπή ή κλάδεμα του δένδρου λόγω 
προβλημάτων που δημιουργεί στο πε-
ζοδρόμιο. 

Από αυτοψία που έγινε από υπάλ-
ληλος του τμήματος πρασίνου, διαπι-
στώθηκαν τα εξής:

«Στο σημείο φύονται ένα δένδρο 
(Πλάτανος), το οποίο είναι μεγάλου 
ύψους χονδρό κορμό με μεγάλα απλω-
μένα κλαδιά μόνο από την πλευρά του 
δρόμου, τα κλαδιά του είναι κλαδε-
μένα από την πλευρά του πεζοδρομί-
ου, δεν υπάρχει ξήρανση του φυλλώ-
ματος τους και των κλαδιών. Οι ρίζες 
του έχουν κοπεί πολλές φορές από την 
πλευρά του πεζοδρομίου λόγω εργα-
σιών διαφόρων  οργανισμών (ΔΕΗ, 
ΔΕΥΑΑ κλπ.) Οι επιφανειακές του ρίζες 
έχουν σηκώσει τις πλάκες πεζοδρομίου 
και των φρεατίων, έτσι είναι δύσκολη η 
διέλευση των πεζών από τα σημείο. Το 
δένδρο είναι παράπλευρα στο κτήριο, 
με στενό πεζοδρόμιο και έτσι δεν υπάρ-
χει επαρκής χώρος για να αναπτυχθεί. 
Λόγω του επαναλαμβανόμενου αυστη-
ρού κλαδέματος που γίνεται ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα, υπάρχει πρόβλημα 
σήψης στη ένωση που διακλαδίζονται 
τα κλαδιά του στα τρία μέτρα ύψος 
από το έδαφος». 

Το τμήμα πρασίνου εισηγήθηκε την 
κοπή του δέντρου και  τα μέλη της Επι-
τροπής συμφώνησαν ομόφωνα να κο-
πεί και να αντικατασταθεί από άλλα 
δέντρα. 

Η παρέμβαση της Οικολογικής 
Εταιρείας Έβρου

Για περιβαλλοντικό έγκλημα κάνει 
λόγο σε ανακοίνωση – παρέμβασή της 
η Οικολογική Εταιρεία Έβρου, ζητώντας 
παρέμβαση εισαγγελέα.

«Το άρθρο θα μπορούσε να αναλύει 
το πως ένα υγιέστατος πλάτανος του 
οποίου τις ρίζες έχουν “μπαζώσει” κατ΄ 
επανάληψη και σε βαθμό ασφυκτικό, 
καταφέρνει πάραυτα να επιβιώνει σε 
πείσμα όλων όσων αγνοούν τη χρησι-
μότητα ενός δέντρου στον αστικό ιστό 
για την ποιότητα της ζωής μας!

Πάραυτα, έρχεται να ενημερώσει 
τους αγαπητούς μας αναγνώστες, ότι 
η “επιτροπή ποιότητας” του Δήμου της 
πόλης μας, στη σύνθεση της οποίας δεν 
περιλαμβάνονται άνθρωποι με γνώσεις 
δενδροκομίας, αστικού πρασίνου, και 
περιβαλλοντικής πολιτικής, αποφάσι-
σαν να κόψουν ένα υγιέστατο και περή-
φανο πλάτανο, αγνοώντας ότι αποτελεί 
περιβαλλοντικό έγκλημα, δεδομένου 
ότι ο πλάτανος αυτός αποτελεί προ-
στατευόμενο είδος και θα έπρεπε να 
φροντίσουν απλά να αφαιρέσουν τις 
πλάκες περιμετρικά του δέντρου, δί-
νοντας χώρο στο δέντρο να συνεχίσει 
να προσφέρει το οξυγόνο, τη δροσιά 
του, τη φιλοξενία του σε πουλιά που 
μας προσφέρουν την πολυτέλεια να 
ξυπνούμε από το κελάηδημά τους αντί 
από το θόρυβο των εξατμίσεων των 
αυτοκινήτων!

Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε δικαί-
ωμα να μένουμε απλοί θεατές. Τουλά-
χιστον ας συμμετέχουμε στις συλλο-
γικές αποφάσεις, διότι αφορά τη ζωή 
μας, το οξυγόνο που αναπνέουμε, την 
αισθητική μας και την υποχρέωσή μας 
να προστατεύουμε τη φύση της οποί-
ας αποτελούμε αναπόσπαστο μέρος!

Αυτός ο πλάτανος για να καταφέρει 
να επιβιώσει τόσα χρόνια, έχει απλώ-

σει τόσο βαθιά τις ρίζες του για να βρει 
νερό! Αποτελεί ένα θαύμα της φύσης 
μέσα στο τσιμέντο της πόλης μας! Θα 
έπρεπε να απολαμβάνει τη φροντίδα, 
το σεβασμό και το θαυμασμό της γει-
τονιάς! Τι πήγε τόσο στραβά με την 
εξέλιξή μας ως είδος σε αυτή την πόλη;

Ζητούμε την παρέμβαση του εισαγ-
γελέα διότι στο συγκεκριμένο δρόμο, 
φαίνεται ότι οι κάτοικοί του έχουν πά-
ρει το νόμο στα χέρια τους και έχουν 
αφαιρέσει κατά μήκος όλα τα δέντρα. 
Σε επί τόπου έρευνα θα διαπιστώσετε 
ότι έχουν προβεί μέχρι σε τσιμεντάρι-
σμα κορμού για να εξασφαλίσουν ότι 
δεν πρόκειται να ξαναφυτρώσει ούτε 
κλαδάκι.

Με την 194/2022 απόφαση της αρ-
μόδιας δημοτικής αρχής επικροτήθηκε 
εισήγηση για την υλοτομία του πλα-
τάνου στην παραπάνω διασταύρωση. 
Επειδή πολλοί δημότες εκφράζουν τις 
αντιρρήσεις τους για αυτήν την πράξη 
επισημαίνουμε τα εξής:

– Το συγκεκριμένο δέντρο έχει στη-
θαία διάμετρο μικρότερη του ενός μέ-
τρου συνεπώς δεν πρόκειται για άτο-
μο μεγάλης ηλικίας. Σημειωτέο ότι ο 
πλάτανος είναι μακρόβιο είδος που ζει 

εκατοντάδες χρόνια.
– Το πλατάνι αυτό εμφανίζει φύλλα, 

κλαδιά, και κορμό υγιή και προφανώς 
δεν βρίσκεται στην ηλικία της φυσικής 
ωριμότητας.

– Από την φύση του αυτό το δασι-
κό είδος έχει βαθύ και ευρύ ριζικό σύ-
στημα και ως εκ τούτου δεν κινδυνεύει 
για να καταρρεύσει από ισχυρό άνεμο.

– Στο δένδρο αυτό δεν εμφανίζεται 
στον κορμό εσωτερική σήψη.

– Βρίσκεται σε πεζοδρόμιο και δεν 
εμποδίζει την κυκλοφορία οχημάτων 
και των πεζών.

– Μια ιδιαιτερότητα του είναι ότι 
πρόκειται για τον μοναδικό μάλλον αυ-
τοφυή πλάτανο στην πόλη της Αλεξαν-
δρούπολης. Παρόλα αυτά η Δημοτική 
αρχή αποφάσισε να τον καρατομήσει.

– Στις περιοχές της Μαγνησίας, της 
Χαλκιδικής, της Δράμας και της Ρο-
δόπης, στις οποίες οι δημοτικές αρχές 
έμπρακτα διέπονται από ευαισθησία 
για το αστικό πράσινο, διατηρούνται 
σε αστικούς χώρους άτομα πλατάνου 
με στηθαία διάμετρο δύο και τριών μέ-
τρων και τα θεωρούν δικαίως φυσικά 
ως κοσμήματα της πόλης. Ιδιαίτερα 
στην γειτονική Κομοτηνή όταν ο Δήμος 

αποφάσισε την υλοτομία ενός μεγάλου 
πλατάνου οι ευαίσθητοι για το πράσινο 
πολίτες αντέδρασαν και ακυρώθηκε η 
απόφαση του Δήμου.

-Αν ισχύει ο ισχυρισμός ότι η παρου-
σία του πλατάνου ενοχλεί το συγκεκρι-
μένο πεζοδρόμιο, τότε ο Δήμος θα πρέ-
πει να εξηγήσει γιατί δεν ισχύει το ίδιο 
και με τις δυο κολώνες της ΔΕΗ που 
βρίσκονται ακριβώς δίπλα στο δέντρο.

– Οι πλάκες του πεζοδρομίου είναι 
στη θέση τους και δεν έχουν ανυψωθεί 
από τις επιφανειακές ρίζες, συνεπώς 
δεν δυσκολεύεται σε καμία περίπτω-
ση η διέλευση των πεζών.

– Η μόνη και απαραίτητα χρήσιμη 
ενέργεια που οφείλει ο Δήμος να κά-
νει, είναι η απομάκρυνση των τσιμέντων 
μαζί με τις πλάκες που ασφυκτικά ζώ-
νουν το δέντρο στη βάση του, και στη 
συνέχεια να τοποθετήσει κυκλική- ακτι-
νωτή σιδερένια σχάρα, όπως μπορείτε 
να δείτε στην τελευταία φωτογραφία, 
έτσι όπως πράττουν εδώ και πολλά 
χρόνια οι δήμοι που ενδιαφέρονται για 
το αστικό πράσινο και σέβονται τα δέ-
ντρα τους». 

Παρέμβαση Εισαγγελέα για να σωθεί 
ένας πλάτανος ζητά η Οικολογική 
Εταιρεία Έβρου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 
ΝΑ ΚΟΨΕΙ ΕΝΑΝ ΥΓΙΕΣΤΑΤΟ 
ΠΛΑΤΑΝΟ – «ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ» ΕΠΙ 
ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ     

«Περιβαλλοντικό έγκλημα, ο πλάτανος αυτός 
αποτελεί προστατευόμενο είδος»

«Οι πλάκες του πεζοδρομίου είναι στη θέση τους και δεν έχουν ανυψωθεί από τις 
επιφανειακές ρίζες, συνεπώς δεν δυσκολεύεται σε καμία περίπτωση η διέλευση των 
πεζών» αναφέρει η Οικολογική Εταιρεία για τον πλάτανο στην οδό Φιλιππίδη 

Παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους ο Κώ-
στας Ναλμπάντης από αντιπεριφερειάρχης Διοί-
κησης, Οικονομικών και Διαφάνειας ΑΜΘ και από 
Περιφερειακός Σύμβουλος Ροδόπης.

Στο μήνυμά του ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ Χρή-
στος Μέτιος αναφέρει:

«Με συγκίνηση δέχτηκα στο γραφείο μου τον 

κ. Κώστα Ναλμπάντη με αφορμή την παραίτησή 
του, για προσωπικούς λόγους, από τις θέσεις του 
Αντιπεριφερειάρχη Διοίκησης, Οικονομικών και 
Διαφάνειας ΑΜΘ και του Περιφερειακού Συμ-
βούλου Ροδόπης.

Με τον Κώστα Ναλμπάντη μας συνδέει μακρά 
φιλία βασισμένη σε αισθήματα αλληλοεκτίμησης 
και σεβασμού.

Στα πλαίσια της κοινής μας θητείας, τόσο στον 
πρώτο βαθμό της τοπικής Αυτοδιοίκησης στο 
Δήμο Κομοτηνής, όσο και στο δεύτερο βαθμό 
στην Περιφέρεια ΑΜΘ, είχαμε πάντα πολύ καλή 

συνεργασία στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση 
έργων και δράσεων.  Ταυτόχρονα είχα την ευκαι-
ρία να τον γνωρίσω καλύτερα και να εκτιμήσω 
την εμπειρία, τις γνώσεις και το ήθος του, ενώ 
σε δύσκολες στιγμές της αυτοδιοικητικής μου 
πορείας, ήταν πάντοτε Παρών.

Τον ευχαριστώ από καρδιάς για την προσφο-
ρά του στη Διοίκηση της Περιφέρειας Ανατολι-
κής Μακεδονίας και Θράκης και του εύχομαι ό,τι 
καλύτερο σε προσωπικό επίπεδο».

Παραίτηση του Κώστα Ναλμπάντη από Αντιπεριφερειάρχης 
ΑΜΘ και από περιφερειακός σύμβουλος Ροδόπης

Το μήνυμα του 
Περιφερειάρχη 



Η ΓΝΩΜΗ
28   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  20228 ΡΕΠΟΡΤΑΖ

www.gnomionline.grwww.gnomionline.gr
Η ΓΝΩΜΗ στο ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μία νέα στρατηγική επένδυ-
ση συνολικού προϋπολογισμού 
102,5 εκ. ευρώ εγκρίθηκε πριν 
λίγες ημέρες, από τη Διυπουρ-
γική Επιτροπή Στρατηγικών 
Επενδύσεων. Πρόκειται για την 
επένδυση «Αύξηση της παραγω-
γικής δυναμικότητας της εταιρεί-
ας Sunlight Group- Συστήματα 
αποθήκευσης ενέργειας βιομη-
χανική και εμπορική μονοπρόσω-
πη ανώνυμη εταιρεία – σε ιδιό-
κτητο οικόπεδο στο Νέο Όλβιο 
Ξάνθης» της εταιρείας Sunlight 
Group.

Σύμφωνα με ανακοίνωση 
του υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, η νέα στρατηγική 
επένδυση αναμένεται να δημι-
ουργήσει 220 νέες θέσεις ερ-
γασίας κατά τη λειτουργία της. 
Η επένδυση αφορά στον εκ-
συγχρονισμό και την βελτίωση 
υφιστάμενης εγκατάστασης για 
την αύξηση της συνολικής πα-
ραγωγικής δυναμικότητας της 
εταιρείας.

Συγκεκριμένα, η παραγωγι-
κή δυναμικότητα των στοιχείων 
συσσώρευσης ενέργειας 
βιομηχανικού τύπου στοι-
χείων μολύβδου – οξέος 
προβλέπεται να αυξηθεί 
από 3.600.000 ετησίως 
σε 6.300.000 στοιχεία, 
η οποία αντιστοιχεί σε 
7,5GWhr ενέργειας/έτος, 
ενώ παράλληλα θα αυτο-
ματοποιηθούν οι γραμ-
μές συναρμολόγησης 
μπαταριών τεχνολογίας 
λιθίου και θα αυξηθεί η 
παραγωγική δυναμικότητα σε 
270.000 συστοιχιών modules/
έτος, η οποία αντιστοιχεί συνο-
λικά σε 1,7GWh ενέργειας. Επι-
πλέον, προβλέπεται η δημιουργία 
νέου κέντρου Logistics 17.000 
τ.μ. που θα ικανοποιεί τις πρό-
σθετες ανάγκες σε αποθήκευση, 
και η ενσωμάτωση ψηφιακών 
εφαρμογών Industry 4.0.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργι-
άδης, δήλωσε: «Η νέα επένδυ-
ση της SUNLIGHT στην περιοχή 
της Ξάνθης, την οποία εγκρίναμε 
στη συνεδρίαση της Διϋπουρ-
γικής Επιτροπής Στρατηγικών 
Επενδύσεων (ΔΕΣΕ), είναι μια 
επένδυση υψηλής προστιθέμε-
νης αξίας τόσο για την Ελλά-
δα όσο και γενικότερα για την 
Ευρώπη. Είναι σημαντική όσον 
αφορά και στο ύψος του προϋ-
πολογισμού της, 102 εκατ. ευρώ, 
και στο κοινωνικό της αποτύπω-
μα με 220 νέες θέσεις εργασίας, 
πολλές εκ των οποίων για επι-
στήμονες υψηλών προσόντων, 
στην περιοχή της Θράκης. Εί-
ναι, όμως, ταυτόχρονα σημαντι-
κή αφ’ ενός για την ενεργειακή 
μετάβαση της Ελλάδας και της 
Ευρώπης καθώς η αποθήκευση 
ενέργειας αποτελεί σήμερα μία 
από τις μεγαλύτερες προκλή-
σεις προς αυτήν την κατεύθυν-
ση, όσο και τη στρατηγική αυτο-
νομία τους. Πρόκειται, συνεπώς, 
για επένδυση – game changer, 

το καλύτερο επιστέγασμα για την 
Διϋπουργική Επιτροπή Στρατη-
γικών Επενδύσεων σε μια χρο-
νιά κατά την οποία η Ελλάδα 
επιτυγχάνει ιστορικό ρεκόρ στις 
επενδύσεις».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. 
Νίκος Παπαθανάσης, δήλωσε: 
«Στην τρέχουσα συγκυρία της 

ενεργειακής κρίσης, η απεξάρτη-
ση από συμβατικές μορφές ενέρ-
γειας κρίνεται πιο αναγκαία από 
ποτέ. Η νέα στρατηγική επένδυ-
ση που εγκρίναμε, αναμένεται 
να συμβάλλει στη διασφάλιση 
του ενεργειακού εφοδιασμού και 
της ενεργειακής αυτονομίας της 
χώρας. Η Ελλάδα έχει ισχυρο-
ποιήσει την θέση της στο πεδίο 
των Σημαντικών Έργων Κοινού 
Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος 
(IPCEIs), με τα οποία ενισχύεται 
η συνεργασία και η δικτύωση 
πολλών ευρωπαϊκών επιχειρή-
σεων για την υλοποίηση έργων 
με έντονο αναπτυξιακό, ψηφιακό 
και περιβαλλοντικό αποτύπωμα. 
Με σκληρή διαπραγμάτευση κα-
ταφέραμε η Ελλάδα, εκτός από 

το project στο πεδίο των μπατα-
ριών (EUBATIN) στο οποίο συμ-
μετέχει ως άμεσο μέλος με την 
εταιρεία Sunlight, να διευρύνει 
τη συνεργασία της στους πολύ 
σημαντικούς τομείς της μικρο-
ηλεκτρονικής και του υδρογό-
νου. Η νέα αυτή επένδυση θα 
τονώσει την απασχόληση με τη 
δημιουργία 220 νέων μόνιμων 

θέσεων εργασίας (Ε.Μ.Ε.) στην 
περιοχή της Ξάνθης. Οι στρατη-
γικές επενδύσεις αυξάνονται και 
αυτό είναι το πιο απτό αποτέλε-
σμα του μεταρρυθμιστικού έρ-
γου και της αποφασιστικότητας 
της Κυβέρνησης. Το φιλοεπεν-
δυτικό περιβάλλον που έχουμε 
οικοδομήσει αλλάζει τη διεθνή 
εικόνα της χώρας στην κατεύ-
θυνση ενός νέου παραγωγικού 
μοντέλου, ισχυρού και βιώσιμου 
στα πρότυπα της πράσινης οι-
κονομίας».

12 μήνες έμμισθης 
εκπαίδευσης  

H Sunlight Group ξεκινάει 
τον 2ο κύκλο του προγράμματος 
Rise to the Challenge, αναζητώ-

ντας νέους και νέες μηχανι-
κούς όλων των ειδικοτήτων 
(Χημικούς, Ηλεκτρολόγους, 
Μηχανολόγους, Μηχανι-
κούς Αυτοματισμού), που 
θέλουν να εργαστούν στη 
μοναδική –εν Ελλάδι- εται-
ρεία που δραστηριοποιείται 
στην τεχνολογία λιθίου για 
μπαταρίες και εφαρμογές 
για αποθήκευση ενέργει-
ας. Έναν κλάδο, ο οποίος 
αναπτύσσεται ραγδαία και 

αποτελεί το μέλλον της ενέργει-
ας παγκοσμίως.Όσ

ον αφορά το ποια είναι η 
Sunlight Group, η 30ετής ιστορία 
της μιλάει από μόνη της. Πρό-
κειται για μια πολυεθνική εται-
ρεία τεχνολογίας με έδρα την 
Ελλάδα, η οποία ειδικεύεται σε 
καινοτόμες λύσεις βιομηχανικής 
ηλεκτροκίνησης για τον κλάδο 

της ενδοεφοδιαστικής αλυσίδας 
(intralogistics) και τα συστήμα-
τα αποθήκευσης ενέργειας, με 
ηγετική θέση παγκοσμίως στον 
τομέα των ηλεκτρικών περονο-
φόρων.

Διαθέτει περισσότερες από 
35 εγκαταστάσεις σε 12 δια-
φορετικές χώρες σε Ευρώπη, 
Βόρεια Αμερική και Αυστραλία, 
ενώ επενδύει εκατοντάδες εκα-
τομμύρια ευρώ στην Έρευνα & 
Ανάπτυξη. Απασχολεί δε, περισ-
σότερους από 200 επιστήμονες 
στα ερευνητικά της κέντρα, αλ-
λά και σε εκείνα των θυγατρικών 
της εταιρειών.

Πρόκειται για μηχανικούς κι 
άλλους ειδικούς, οι οποίοι ερ-
γάζονται στην ανάπτυξη βιώσι-
μων και ολοκληρωμένων λύσε-
ων αποθήκευσης ενέργειας.

Οι πρώτοι που θα 
εργαστούν στα στοιχεία 
λιθίου

Στον 2ο κύκλο του προγράμ-
ματος Rise to the Challenge, η 
Sunlight Group θα προσφέρει 
12 μήνες έμμισθης εκπαίδευσης 
στις υπερσύγχρονες εγκαταστά-
σεις της εταιρείας στην Ξάνθη. 
Kαι συγκεκριμένα στην πιλοτική 
γραμμή παραγωγής πρωτότυ-
πων στοιχείων λιθίου – την πρώ-
τη του είδους της στην νοτιοα-
νατολική Ευρώπη και μία από τις 
ελάχιστες σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Είκοσι νέοι και νέες θα βι-
ώσουν μια μοναδική εμπειρία, 
καταφέρνοντας να εισέλθουν 
στον ανερχόμενο κλάδο των 
μπαταριών, καθώς και να εξα-

σφαλίσουν εξαιρετικές προοπτι-
κές σταδιοδρομίας. Παράλληλα, 
θα έχουν ένα ελκυστικό πακέτο 
αποδοχών, ενώ όσοι χρειαστεί να 
μετεγκατασταθούν για να συμ-
μετάσχουν στο πρόγραμμα, θα 
λάβουν επιπλέον υποστήριξη 
από τη Sunlight Group.

Οι εγγραφές για τον 2ο κύ-
κλο του Rise to the Challenge 
ξεκίνησαν την 1η Δεκεμβρίου και 
θα είναι ανοιχτές έως και τις 15 
Ιανουαρίου. Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να επισκεφθούν την 
επίσημη ιστοσελίδα της εταιρεί-
ας και να δηλώσουν συμμετο-
χή, συμπληρώνοντας τη φόρμα 
αίτησης.

Ας σημειωθεί ότι στον πρώτο 
κύκλο του προγράμματος, περισ-
σότεροι από 50 πτυχιούχοι και 
μεταπτυχιακοί μηχανικοί όλων 
των ειδικοτήτων –Χημικοί, Ηλε-
κτρολόγοι, Μηχανολόγοι, Μη-
χανικοί Παραγωγής, κοκ- είχαν 
δηλώσει συμμετοχή. Έπειτα από 
τη διαδικασία της αξιολόγησης 
και των συνεντεύξεων, επιλέχθη-
καν 10 άτομα και ξεκίνησαν επι-
σήμως το επαγγελματικό τους 
ταξίδι τον Νοέμβριο του 2021.

Οι συμμετέχοντες στον 2ο κύ-
κλο του Rise to the Challenge 
θα έχουν επίσης την ευκαιρία 
να αξιοποιήσουν στην πράξη τις 
τεχνικές και δημιουργικές τους 
δεξιότητες, συμβάλλοντας σε 
απαιτητικά έργα, αλλά και να 
συνεργαστούν με κορυφαίους 
επιστήμονες απ’ όλο τον κόσμο. 
Δηλαδή όσες και όσους απαρτί-
ζουν την ερευνητική ομάδα της 
Sunlight Group.

Στρατηγική επένδυση ύψους 102,5 εκατ. ευρώ 
στην Ξάνθη με 220 νέες θέσεις εργασίας

Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ             

Επίσης, η Sunlight Group αναζητάει 
20 νέους/νέες για 12μηνη έμμισθη 
εκπαίδευση

Οι εγγραφές για τον 2ο κύκλο του Rise to the 
Challenge ξεκίνησαν την 1η Δεκεμβρίου και 
θα είναι ανοιχτές έως και τις 15 Ιανουαρίου. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν 
την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας και να 
δηλώσουν συμμετοχή, συμπληρώνοντας τη 

φόρμα αίτησης
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Ένα στρατηγικής σημασίας 
έργο, που ενέχει τη δυναμική να 
καταστήσει την Ελλάδα βασικό 
εμπορευματικό και μεταφορικό 
hub στη Νοτιοανατολική Ευρώ-
πη, είναι το ελληνοβουλγαρικό 
mega project Sea2Sea.

Το διασυνοριακό έργο Ελ-
λάδας-Βουλγαρίας «Sea2Sea» 
προβλέπει ουσιαστικά την ανά-
πτυξη ενός ευρωπαϊκού σιδη-
ροδρομικού διαδρόμου που θα 
συνδέει τα λιμάνια της Θεσσα-
λονίκης, της Καβάλας και της 
Αλεξανδρούπολης, με τα αντί-
στοιχα της Μαύρης Θάλασσας 
(Μπουργκάς και Βάρνα) και του 
Δούναβη (Ρούσε).

Η δημιουργία της σιδηρο-
δρομικής παράκαμψης του Βο-
σπόρου, θα αναβαθμίσει σημα-
ντικά τον αναπτυξιακό ρόλο της 
Βόρειας Ελλάδας δημιουργώ-
ντας έναν νέο σημαντικό εμπο-
ρευματικό διάδρομο στην Ευ-
ρώπη.

Στο διακρατικό αυτό project, 
εντάσσονται επί ελληνικού εδά-
φους δύο από τα πλέον κομβικά 

έργα του Ανταγωνιστικού Δια-
λόγου που προωθεί η ΕΡΓΟΣΕ, 
υπό τη διοίκηση Χρήστου Βίνη.

Πρόκειται για την κατασκευή 
της νέας σιδηροδρομικής γραμ-
μής Θεσσαλονίκη – Τοξότες και 
την αναβάθμιση της γραμμής 
Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο, έρ-
γα που αποτελούν τον κορμό 
της Ανατολικής Σιδηροδρομικής 
Εγνατίας, και τα οποία έχουν 
ήδη εισέλθει στη β΄ φάση της 
διαγωνιστικής διαδικασίας με 
τη μέθοδο του Ανταγωνιστικού 
Διαλόγου.

Θεσσαλονίκη – Τοξότες
Η κατασκευή της νέας Σιδη-

ροδρομικής Γραμμής Θεσσα-
λονίκη – Τοξότες, προϋπολογι-
σμού 1,68 δισ. Euro, αποτελεί 
το μεγάλο τμήμα της Ανατολι-
κής Σιδηροδρομικής Εγνατίας, 
που θα συμβάλλει καθοριστικά 
στην ανάδειξη της χώρας μας 
σε διαμετακομιστικό κόμβο της 
Νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Με το εν λόγω έργο παραδί-
δονται σε λειτουργία 206 χλμ. 

νέας σιδηροδρομικής γραμμής 
με σηματοδότηση και ηλεκτροκί-
νηση, με τα οποία επιτυγχάνεται 
η ολοκλήρωση του σιδηροδρο-
μικού διαδρόμου που συνδέει τη 
Θεσσαλονίκη με την Καβάλα.

Ταυτόχρονα, θα συνδέει το 
υπό ανάπτυξη λιμάνι της Νέας 
Καρβάλης διασχίζοντας το ανα-
τολικό τμήμα του Νομού Καβά-
λας και θα καταλήγει στην ευρύ-
τερη περιοχή Τοξοτών Ξάνθης, 
όπου θα συνδέεται με το υπό-
λοιπο δίκτυο του Ο.Σ.Ε. Μάλι-
στα, η νέα γραμμή υπολογίζεται 
ότι θα μειώσει κατά 3 τουλάχι-
στον ώρες την διαδρομή Θεσ-
σαλονίκη-Αλεξανδρούπολη.

Αλεξανδρούπολη – 
Ορμένιο

Το έργο αναβάθμισης της 
υπάρχουσας διασυνοριακής 
γραμμής στο τμήμα από την Αλε-
ξανδρούπολη μέχρι το Ορμένιο, 
προϋπολογισμού 1,08 δις Euro, 
αποτελεί ένα στρατηγικής ση-
μασίας έργο, που βελτιώνει τις 
διασυνοριακές συνδέσεις με τη 
Βουλγαρία στο Ορμένιο και με 
την Τουρκία στο Πύθιο.

Ενισχύει τόσο την εμπορευ-
ματική όσο και την επιβατική κί-
νηση, καθώς η γραμμή θα λει-
τουργεί και για την προαστιακή 
εξυπηρέτηση των περιοχών κατά 
μήκος του ποταμού Έβρου.

Ο ανάδοχος που θα επιλε-

γεί, θα αναλάβει τη μελέτη και 
την κατασκευή του έργου ανα-
βάθμισης της υφιστάμενης μονής 
σιδηροδρομικής γραμμής Αλε-
ξανδρούπολης – Ορμένιου – Ελ-
ληνοβουλγαρικά σύνορα μήκους 
176 χιλιομέτρων σε διπλή, με 
εγκατάσταση συστημάτων σημα-
τοδότησης και ηλεκτροκίνησης.

Γεωπολιτικά οφέλη του 

Project Sea2Sea

Ελλάδα και Βουλγαρία συ-
νεργάζονται στενά για την υλο-
ποίηση αυτού του σημαντικού 
έργου. Επί του παρόντος, το 
project Sea2Sea βρίσκεται στη 
φάση της προετοιμασίας για την 
ίδρυση κοινής εταιρείας μεταξύ 

Ελλάδας και Βουλγαρίας που θα 
αναλάβει τη διαχείρισή του, ενώ 
έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες 
ένταξης του στο χρηματοδοτικό 
πρόγραμμα Connecting Europe 
Facility(CEF II) και σε άλλα χρη-
ματοδοτικά εργαλεία.

Πρόκειται, άλλωστε, για ένα 
έργο που συνάδει με τις τρέχου-
σες κυρίαρχες πρωτοβουλίες και 
προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για τις συνδυασμένες 
«πράσινες» μεταφορές.

Ο σιδηροδρομικός αυτός δι-
άδρομος προσφέρει μια εναλ-
λακτική χερσαία γέφυρα στην 
ενδοχώρα των λιμανιών της 
Μαύρης Θάλασσας, αποτελώ-
ντας μια πιο βιώσιμη λύση με 
λιγότερους κινδύνους στη διαχεί-
ριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. 
Με την παράκαμψη των Στενών 
του Βοσπόρου θα επιτυγχάνεται 
σημαντική εξοικονόμηση χρόνου 
για φορτία και επιβάτες.

Σύμφωνα μάλιστα με μελέτες, 
υπολογίζεται ότι με τη λειτουργία 
του το project θα αντλήσει πο-
σοστό των εμπορευματοκιβωτί-
ων του Βοσπόρου, που συνολικά 
ανέρχονται σε 650 εκατ. / έτος.

Τα οφέλη δε από την αναβάθ-
μιση του σιδηροδρομικού άξονα 
Θεσσαλονίκη – Αλεξανδρούπολη 
– Ορμένιο θα είναι πολλαπλασια-
στικά και έχουν να κάνουν με την 
οικονομική ανάπτυξη της περιο-
χής και τη δημιουργία νέων θέ-
σεων εργασίας, τόσο κατά την 
κατασκευή όσο και μακροπρόθε-
σμα στη λειτουργία της γραμμής 
και σε συναφείς δραστηριότητες.

Sea2Sea: Το mega project 
που παρακάμπτει τον Βόσπορο

TΑ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ 
ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΕΡΓΟ 
ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ             

Δημιουργία ενός νέου, σημαντικού 
εμπορευματικού διαδρόμου στην Ευρώπη

Στις ράγες του εκσυγχρονι-
σμού και της ψηφιοποίησης μετά 
από χρόνια οικονομικής καχεξίας 
που τον άφησαν πίσω, βαδίζει με 
σταθερά βήματα ο ΟΣΕ φιλοδο-
ξώντας παράλληλα να ξαναβά-
λει το τραίνο στις… καρδιές των 
Ελλήνων.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων 
Σύμβουλος του Οργανισμού, Σπυ-
ρίδων Πατέρας ανοίγει τα χαρτιά 
του στη «ΜτΚ» ενώ πατώντας πά-
νω στις… ράγες του ρεαλισμού 
συνιστά υπομονή, δεσμευόμενος 
όμως πως οι πολίτες βήμα – βήμα, 
«δε γίνονται όλα μαζί», θα δουν 
αισθητές βελτιώσεις στο σιδηρο-
δρομικό δίκτυο.

«Oι κυριότερες προκλήσεις για 
τον ΟΣΕ αυτή τη στιγμή έχουν να 
κάνουν με τη στελέχωση (πρσλή-
ψεις), τις υποδομές (συντήρηση 
του δικτύου) και τη χρηματοδό-
τηση. Η συντήρηση και η ανα-
βάθμιση του υπάρχοντος δικτύ-
ου (τηλεδιοίκηση, σηματοδότηση) 
επιτυχγάνονται σε μεγάλο βαθμό 
από εργολαβίες με εξειδικευμέ-

νες εταιρείες. Προς την κατεύθυν-
ση αυτή διασφαλίστηκαν από το 
υπουργείο Υποδομών, μέσω του 
νέου ΠΔΕ, την άνοιξη 20 εκατ. ευ-
ρώ ενώ ευελπιστούμε και σε νέ-
ους πόρους το 2023. Ο ΟΣΕ για 
επαρκή συντήρηση του δικτύου 
χρειάζεται περίπου 50 εκατ. ευ-
ρώ ετησίως», αναφέρει.

Ο κ. Πατέρας προαναγγέ-
λει εξελίξεις ακόμα κι εντός του 
έτους για τον διαγωνισμό που 
αφορά τη συντήρηση του ορι-
ζόντιου άξονα της Βόρειας Ελ-
λάδας, δηλαδή των γραμμών 
Φλώρινα - Πλατύ και Στρυμό-
νας – Αλεξανδρούπολη. Ο αρχι-
κός προϋπολογισμού αγγίζει τα 
300 εκατ. ευρώ με τη χρηματο-
δότηση να καλύπτεται με ΣΔΙΤ 
(πόροι από Ταμείο Ανάκαμψης 
και ιδιώτες).

Το 50% αφορά παρεμβάσεις 
ανάταξης και το 50% συντήρηση 
του δικτύου, με στόχο την συμβα-
σιοποίησή του έως τα τέλη του 
2023. Η σύμβαση θα «τρέξει» από 
το 2024 και θα είναι 20ετούς δι-
άρκειας. «Το επιβατικό κοινό θα 
αρχίσει να βλέπει απτά αποτελέ-
σματα βελτίωσης του δικτύου και 
μειωμένους χρόνους ταξιδιών με-
τά το 2027», τονίζει.

Μένοντας στις υποδομές, ο κ. 

Πατέρας στέκεται στη σύνδεση 
λιμανιών, αεροδρομίων και Βιο-
μηχανικών Περιοχών με το σιδη-
ροδρομικό δίκτυο.

«Στο εμπορευματικό κομμάτι, 
η ανάταξη της γραμμής Στρυμόνα 
– Προμαχώνα που ήταν σε κακή 
κατάσταση είναι κρίσιμο ζήτημα 
καθώς θα αυξήσει την χωρητικό-
τητα του δικτύου γεγονός που θα 
επιτρέψει τη διακίνηση περισσότε-
ρων φορτίων προς Μεσόγειο και 
Αφρική. Προς την κατεύθυνση αυ-
τή πιέζει και η Κομισιόν. Λόγω της 
κατάστασης στην Ουκρανία είναι 

αναγκαία η ανάπτυξη διαδρόμων 
αλληλεγγύης για μεταφορά φορ-
τίων, μέχρι την άνοιξη του 2023 
θα έχουμε απτά αποτελέσματα».

Εστιάζοντας στο μείζον ζήτη-
μα του ανθρώπινου δυναμικού, 
ο πρόεδρος του ΟΣΕ υποστηρί-
ζει «πως μετά από πολλά χρόνια 
θα προσληφθούν στον Οργανι-
σμό 217 άτομα (σταθμάρχες, τε-
χνίτες γραμμής, ηλεκτρολόγους, 
κλειδούχοι, διοικητικοί), ο διαγω-
νισμός για τα 90 από αυτά ήδη 
τρέχει. Για τους 90 εκτιμώ πως 
μέσα στο 2023 θα έχουν τοπο-

θετηθεί στις θέσεις τους, για τους 
υπόλοιπους ο στόχος είναι όσο 
το δυνατόν πιο σύντομα να πιά-
σουν δουλειά, η διαδικασία πά-
ντως θα ολοκληρωθεί μέσα στο 
επόμενο έτος».

«Σιδηροδρομικός κόμβος η 

Βόρεια Ελλάδα»

Για τις σιδηροδρομικές προ-
οπτικές της Θεσσαλονίκης και 
ευρύτερα της Βόρειας Ελλάδας, 
εμφανίζεται ιδιαίτερα αισιόδο-
ξος καθώς «όλη η σιδηροδρομι-
κή κυκλοφορία διέρχεται από τη 
Βόρεια Ελλάδα. Τα λιμάνια Θεσ-
σαλονίκης και Αλεξανδρούπολης 
είναι κομβικά και έχουν τεράστια 
δυναμική. Ο ρόλος της περιοχής 
είναι καίριος για τις επιβατικές και 
εμπορευματικές μεταφορές, οι 
συνδέσεις της χώρας μας με την 
Ευρώπη περνάνε από τη Βόρεια 
Ελλάδα. Υπάρχουν δύο συνδέσεις 
με τη Βουλγαρία, μία με τη Βόρεια 
Μακεδονία μέσω της Ειδομένης 
αλλά και μία εν δυνάμει σύνδεση 
της Φλώρινας με τη Βόρεια Μα-
κεδονία. Υπάρχει στα σκαριά και 
μία σύνδεση με την Αλβανία αλλά 
πρέπει πρώτα να γίνουν μελέτες 
για να προχωρήσει».

Αναφερόμενος στο ακανθώ-
δες θέμα των τελών χρήσης του 

δικτύου και τις διαπραγματεύσεις 
με την Hellenic Train, επισημαίνει 
πως «λύση ακόμα δεν έχει βρεθεί 
αλλά υπάρχει ένας σαφώς προσ-
διορισμένος οδικός χάρτης επίλυ-
σης του θέματος ο οποίος είναι 
δύσκολος», αφήνοντας ανοιχτό 
παράθυρο για το περίγραμμα μί-
ας λύσης πριν το καλοκαίρι του 
2023. «Ψάχνουμε τη χρυσή το-
μή», επισημαίνει χαρακτηριστικά.

Για τις καθυστερήσεις που πα-
ρατηρούνται συχνά – πυκνά στα 
δρομολόγια των τραίνων, υπο-
στηρίζει πως «τα προβλήματα 
στον σιδηρόδρομο οφείλονται 
είτε στους συρμούς είτε στην 
υποδομή, η κάθε καθυστέρηση 
μπορεί να οφείλεται σε διαφορε-
τικό λόγο, δε γίνεται ένα δίκτυο 
2.500 χιλιομέτρων να μην έχει 
προβλήματα. Το θέμα είναι πό-
σο γρήγορα αντιμετωπίζονται, ο 
ΟΣΕ κάνει ό,τι μπορεί με το προ-
σωπικό και τις εργολαβίες που δι-
αθέτουμε, διαχειριζόμαστε αυτά 
που προκύπτουν με τον βέλτιστο 
τρόπο, δε δουλεύουν όλα ρολόι. 
Η Hellenic Train σε όποιον κι αν 
οφείλονται τα προβλήματα πρέ-
πει να διαχειρίζεται με τον καλύ-
τερο δυνατό τρόπο το επιβατικό 
κοινό το οποίο μπορεί να υποστεί 
καθυστερήσεις».

Πόροι 300 εκατ. ευρώ για τη σιδηροδρομική 
αναγέννηση της Βόρειας Ελλάδας 
Πότε θα δουν οι 
πολίτες αισθητές 
βελτιώσεις

 Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 
του ΟΣΕ Σπυρίδων Πατέρας
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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ                              Διδυμότειχο  20 -12 -2022
       ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ                                  Αριθ. Πρωτ.:  8830 
              ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
       ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ     
         

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ› αριθμ. ΣΟΧ  2/2022

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
3. Τις αριθ. 112/23.3.2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Διδυμοτείχου, περί Προγραμματισμού 

Προσλήψεων έκτακτου προσωπικού του Δήμου Διδυμοτείχου έτους 2021.
4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 2318/τ.Β΄/17-10-2011) όπως ισχύει σήμερα.
5. Την αριθ. 7460/3.11.2022 βεβαίωση της Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Διδυμοτείχου, για την ύπαρξη σχετικών πιστώσεων.
Ανακοινώνει

     Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων  για 
την κάλυψη εποχικών ή περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Διδυμοτείχου, που εδρεύει στο Διδυμό-
τειχο και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα 
αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα :

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια 

σύμβασης
Αριθμός
ατόμων

100 Δήμος 
Διδυμοτείχου

Διδυμότειχο
Ν. Έβρου

ΔΕ Τεχνικών Ειδικοτήτων 
(Συντηρητών Κτιρίων) 8 μήνες 1

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια 

σύμβασης
Αριθμός
ατόμων

101 Δήμος Διδυμοτεί-
χου

Διδυμότειχο
Ν. Έβρου ΥΕ Εργατών Πρασίνου 8 μήνες 1

Οι υποψήφιοι  όλων των ειδικοτήτων  πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ΄εξαίρεση , έως 70 
ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από 
το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα..        

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: όπως αυτά αναγράφονται στην αναλυτική ανακοίνωσή μας, την οποία μπορείτε να την 
βρείτε στην ιστοσελίδα του Δήμου μας ( www.didymoteicho.gr)

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
 Για τις  θέσεις με κωδικό 100 & 101, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που κατατάσσονται με τα ίδια 

προσόντα πρόσληψης, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν , οι μόνιμοι κάτοικοι όλων 
των Δήμων του Νομού Έβρου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
      Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να 

την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιο-
δότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή , στα 
γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση :Βας. Γεωργίου & Ορφέως 1, 68300 Διδυμότειχο, υπό-
ψη κ. Σαραντάκη Σταυρούλας (τηλ. Επικοινωνίας :2553350617). Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βά-
ση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής , ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην 
αίτηση των υποψηφίων.

      Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει 
από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησης της 
στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού  καταστήματος, εφόσον η ανάρ-
τηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευ-
ση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι , κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), 
τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΡΩΜΥΛΟΣ

Αναλύσεις

Γιατί επισκέφτηκε ο κύριος Μητσοτάκης τους ομογενείς μας στη Βόρεια Ήπειρο;

Γ
ια ποιό λόγο επισκέφθηκε ο 
κύριος Μητσοτάκης τους ομο-
γενείς μας στην Αλβανία, στη 
Βόρεια Ήπειρο; Μήπως για να 
τους μετρήσει, να δει πόσοι 
απέμειναν; Για να καταλάβει 

πώς ενώ στις πρώτες εκλογές στην Αλ-
βανία μετά την κατάρρευση του Αλία 
το 1991, η ομογένεια έστειλε στην αλ-
βανική βουλή πέντε βουλευτές με τους 
μειονοτικούς συνδυασμούς και άλλους 
δέκα τρεις με τα άλλα κόμματα, δηλα-
δή συνολικά δέκα οκτώ, στις τελευταί-
ες εκλογές εκλέχθηκαν συνολικά μόνον 
δύο βουλευτές, ενδεικτικό του μεγέθους 
της συρρίκνωσής της; Ή μήπως πήγε να 
μαζέψει τα συντρίμμια της πολιτικής του 
πατρός του αλλά και της Ν.Δ. για τους 
ομογενείς στη Βόρεια Ήπειρο;

Ήταν πάλι Χριστούγεννα του 1989 όταν 
ο κύριος Σαμαράς ως ΥΠΕΞ της οικουμε-
νικής κυβέρνησης Ζολώτα, χρησιμοποίη-
σε τη θρησκεία ως πολιτικό μέσον για να 
ενεργοποιήσει την «ελληνική χριστιανική 
μειονότητα» της Αλβανίας, προκειμένου 
να  αποσταθεροποιηθεί το καθεστώς Αλία 
το οποίο ήδη κατέρρεε, ώστε να φανεί 
αρεστός στις ΗΠΑ. Ακολούθησαν για τον 
ίδιο σκοπό, επισκέψεις του Κωνσταντίνου 
Μητσοτάκη και του Αντώνη Σαμαρά  με 
εθνικούς χορούς και τραγούδια προκα-
λώντας τεράστιο κύμα φυγής ομογενών 
στη χώρα μας. Με αποτέλεσμα να απομει-
ωθεί πληθυσμιακά η ελληνική μειονότητα 
της Β. Ηπείρου και να αποδυναμωθούν 
τα εθνικά μας ερείσματα εκεί. Το 1992 
η ελληνική κυβέρνηση, με πρωθυπουρ-
γό πάλι τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και 
ΥΠΕΞ τον Αντώνη Σαμαρά, είχε αξιώσει, 
με αφορμή τις εξελίξεις στη Γιουγκοσλα-
βία και το μελλοντικό καθεστώς του Κοσ-

σόβου, «να υπάρξουν ενιαίες αρχές για 
την αντιμετώπιση ομοειδών περιπτώσε-
ων που αναδεικνύονται από την γιουγκο-
σλαβική κρίση» και συγκεκριμένα ζήτησε 
οποιοδήποτε καθεστώς προβλεφθεί για το 
Κόσσοβο, δηλαδή αυτονομία, ανεξαρτη-
σία ή προσάρτηση στην Αλβανία, να ισχύ-
σει και για τους Έλληνες της Β. Ηπείρου, 
χαρακτηρίζοντας τις δύο περιπτώσεις ως 
«ομοειδείς». Η εξέλιξη; Το Κόσσοβο απο-
σπάστηκε από τη Σερβία με τη συνδρομή 
των Νατοϊκών δυνάμεων, έχει ανακηρύξει 
την ανεξαρτησία του ως “Δημοκρατία του 
Κοσσόβου” το 2008, προστατεύεται μά-
λιστα από μια νατοϊκή δύναμη την KFOR 
και προαλείφεται να ενταχθεί στην Ε.Ε. με 
τη συναίνεση μάλιστα και της Αθήνας στα 
πλαίσια της ένταξης των Δυτικών Βαλκα-
νίων ενώ αντίθετα οι Έλληνες της Β. Ηπεί-
ρου συνεχίζουν να τελούν υπό διωγμό και 
πληθυσμιακά έχουν συρρικνωθεί σε μέγι-

στο βαθμό. Να μη ξεχνάμε ότι ο Αντώνης 
Σαμαράς, έγινε πρωθυπουργός της χώρας 
το 2012 και ουδέποτε έθεσε ξανά το θέμα 
των «ομοειδών περιπτώσεων». 

Σήμερα, ενώ οι ομοεθνείς μας τελούν 
υπό συνεχή διωγμό, η Αθήνα τάσσεται 
αναφανδόν υπέρ της ένταξης της Αλβανί-
ας στην ΕΕ, μάλιστα είναι χαρακτηριστικό 
ότι η καταπιεστική πολιτική των Τιράνων 
άρχισε να γίνεται εντονότερη μετά τη χορή-
γηση του καθεστώτος της υποψήφιας προς 
ένταξη χώρας στην Ε.Ε. με την ελληνική 
συναίνεση. Και σαν να μην έφτανε αυτό, 
στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, η ελληνική πολε-
μική αεροπορία διασφαλίζει τον εναέριο 
χώρο της Αλβανίας ενώ πρόσφατα η χώρα 
μας αναβάθμισε τις διπλωματικές σχέσεις 
της με το Κόσσοβο και εξετάζει την ανα-
γνώρισή του, πολιτική που αντιφάσκει με 
τον παράνομο χαρακτήρα της "Τουρκικής 
Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου". 

Δαπανήθηκε ένα τεράστιο διπλωματικό 
κεφάλαιο για την ονοματοθεσία της ΠΓΔΜ, 
επιδείχθηκε τεράστια ευαισθησία και αγνο-
ήθηκε, ίσως γιαυτό,  η εθνική καταστρο-
φή που συντελείται τα τριάντα τελευταία 
χρόνια με την εγκατάλειψη των πατρογο-
νικών εστιών στη Β. Ήπειρο. Εστιάζονται 
οι εθνική κίνδυνοι μόνον προς ανατολάς 
για δυνητικές εθνικές απώλειες όταν αυτό 
συντελείται ήδη προ πολλού στην Αλβανία 
ακριβώς δίπλα στα σύνορά μας. Μια χώρα 
ανύπαρκτη στρατιωτικά που το μέλλον της 
εξαρτάται από την Αθήνα, μας αντιμετω-
πίζει με περισσό θράσος, ούτε καν το συ-
νυποσχετικό για την οριοθέτηση της ΑΟΖ 
κατορθώσαμε να υπογράψουμε. Γιατί όλα 
αυτά; Διότι αυτά προτάσσουν οι υποβολείς 
της εξωτερικής μας πολιτικής. Προστατεύ-
ουν την Αλβανία, όπως και το Κόσσοβο, το 
τελευταίο μάλιστα και με έμπρακτα μέσα 
ενώ προωθούν την ένταση στην Ανατολική 
Μεσόγειο και στο Αιγαίο για να μπορούν να 
διεισδύουν στην ευρύτερη περιοχή, όπως 
και συμβαίνει.

Με ποιό τρόπο υποδέχτηκε η πολιτική 
ηγεσία της Αλβανίας τον πρωθυπουργό 
της χώρας μας; Ο Έντι Ράμα, παριστάμε-
νος στην υπογραφή της σύμβασης για την 
προμήθεια από την Τουρκία τριών UAV 
τύπου Bayraktar, την προηγουμένη μόλις 
της αφίξεως του κυρίου Μητσοτάκη στην 
Αλβανία,  είπε, μεταξύ άλλων, ότι «το ευ-
χαριστώ δεν είναι αρκετό για τον φίλο μου 
Ερντογάν» και πρόσθεσε πως «είμαστε 
υπερήφανοι που είμαστε στην ίδια πλευρά 
και στρατηγικοί εταίροι με την Τουρκία». 
Πώς αντέδρασε την επομένη ο κύριος Μη-
τσοτάκης; Απευθυνόμενος στους ομογενείς 
μας στη Χειμάρρα, τους αποκάλεσε "γέφυ-
ρα φιλίας μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας", 
αντί ως αιτία ρήξης λόγω της εθνοκτονίας 
που συντελείται με ποικίλους τρόπους εκεί 
σε βάρος των ομογενών μας.

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ 
ΜΑΚΡΟΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
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Όσα χρόνια και αν περά-
σουν η απώλεια της αγαπη-
μένης τους αδερφής Ζωής 
Δαλακλίδου θα τους ακολου-
θεί. Ειδικά σήμερα, που πριν 
από δέκα χρόνια την έχασαν 
όταν βιάστηκε, δολοφονήθη-
κε και κάηκε από τον Χρήστο 
Παπάζογλου. Όπως αναφέρει 
το xanthinea.gr, τα αδέρφια 
της Ζωής μέσα από τα social 
media στέλνουν το δικό 
τους μήνυμα για τις δο-
λοφονίες γυναικών και 
παράλληλα συγκινούν 
με τα όσα γράφουν για 
την αδικοχαμένη αδερ-
φή τους.

«Να τραγουδάτε αλ-
λά και να ΜΙΛΑΤΕ ΔΙ-
ΧΩΣ ΦΟΒΟ. 10 Χρόνια 
τίποτα λιγότερο, τίποτα 
περισσότερο. (27-12-
2012. 27-12-2022). 
Πέρασαν τόσο γρήγο-
ρα που ήταν σαν να έγι-
νε χθες, σήμερα, αύριο. 
Άλλαξαν πολλά, έχεις παρέα 
τη μαμά και είσαι ξανά στην 
αγκαλιά της και ξανά στην 
αγκαλιά σου. Το μόνο που δεν 
άλλαξε είναι το χαμόγελό σου 
και η αίσθηση ότι σε έχω δίπλα 
μου, πάντα . Είσαι ο Άγγελός 
μας» γράφει στην ανάρτησή 
του ο ένας από τους δύο αδερ-
φούς της Ζωής.

Συγκλονιστική είναι και 
η ανάρτηση της Ελένης 
Δαλακλίδου για την 
αγαπημένη της αδερφή, 
τη Ζωή.

«10 χρόνια πριν…Ακριβώς 
τέτοια ώρα ήμασταν έξω και 
διασκέδαζε η κάθε μία με την 
παρέα της…Που να φαντα-
στούμε λίγες ώρες αργότερα 
τι θα ξημέρωνε…Το τελευταίο 
μήνυμα σου: είμαι στο τάδε 
μαγαζί άμα θέλεις έλα. Και δεν 
πήγα, γύρισα σπίτι…και ξαφνι-
κά, σαν ψέμα, ξεκίνησε ο δικός 
μας εφιάλτης, με το δικό σου 

μαρτύριο. Δεν γίνεται να το 
ξεχάσεις, δεν γίνεται να μην 
θυμάσαι τι πέρασες. Εικόνες 
και στιγμές που δεν φεύγουν 
από το μυαλό σου. Όσα χρό-
νια και αν περάσουν, όσες χα-
ρές και αν είχαμε στη ζωή μας. 
Και το παράπονο μας είναι ότι 
ένα κομμάτι μας λείπει. Μόνο 
μέσα από τα όνειρα μας μπο-
ρούσαμε να επικοινωνήσουμε 
μαζί σου. Μόνο από εκεί σου 
λέγαμε τα νέα μας. Και τα κομ-
μάτια γίνανε δύο. Και ο πόνος 
μεγάλωσε, με την μόνη παρη-
γοριά ότι δεν είσαι μόνη εκεί. 

10 χρόνια και είναι σαν ψέμα. 
Να ‘σαι καλά ψυχή μου εκεί 
πάνω. Μας λείπεις, μας λείπε-
τε. Πάντα» γράφει η αδερφή 
της στο Facebook.

Το έγκλημα που 
είχε συγκλονίσει το 
πανελλήνιο

Ήταν λίγο μετά τα Χριστού-
γεννα του 2012, όταν η Ελ-
λάδα συγκλονίστηκε από ένα 
φρικιαστικό έγκλημα πρωτο-
φανούς αγριότητας για τα δε-
δομένα όχι μόνο της Ξάνθης 
αλλά και ολόκληρης της χώ-
ρας. Το πτώμα της 34χρονης 
Ζωής Δαλακλίδου είχε βρεθεί 
κάτω από το μπαλκόνι του πα-
τρικού της στην Ξάνθη, όπου 
είχε έρθει από τη Θεσσαλονίκη 
όπου ζούσε για να περάσει τις 
γιορτές με την οικογένειά της.

Ο 27χρονος τότε Χρήστος 
Παπάζογλου βίασε, κακοποίη-

σε βάναυσα, χτύπησε αλύπητα 
και στη συνέχεια έκαψε ζωντα-
νή την κοπέλα, που ήταν κό-
ρη γνωστού επιχειρηματία της 
Ξάνθης. Η φωτιά που έβαλε 
στο κορμί της επεκτάθηκε σε 
δύο δίκυκλα και -κατά τραγι-
κή σύμπτωση- προσπάθησαν 
να τη σβήσουν ο πατέρας και 
ο αδελφός της, χωρίς να αντι-
ληφθούν ότι καιγόταν και η 
34χρονη!

Η άτυχη κοπέλα επέστρεφε 

από διασκέδαση στο σπίτι 
της όταν της επιτέθηκε στην 
εξώπορτα ο δράστης! Σύμ-
φωνα με τον ιατροδικαστή, 
η 34χρονη βιάστηκε κατά 
φύση και παρά φύση, ενώ 
στη συνέχεια κακοποιήθη-
κε με αιχμηρό αντικείμενο.

Προηγουμένως, ο δρά-
στης την ακινητοποίησε 
χτυπώντας το κεφάλι της 
στο δάπεδο. Στη συνέχεια, 
για να της κλείσει μια και 
καλή το στόμα, πήρε βενζί-

νη από τα μηχανάκια που ήταν 
σταθμευμένα στην πιλοτή, την 
περιέλουσε και της έβαλε φω-
τιά ενώ ακόμη είχε τις αισθή-
σεις της! Η άτυχη Ζωή άρχισε 
να ουρλιάζει από τους φρι-
κτούς πόνους και λίγο μετά 
άφησε την τελευταία της πνοή.

Για την Αστυνομία ήταν ζή-
τημα τιμής να εντοπίσει τον 
δολοφόνο. Ύστερα από έρευ-
νες οι αστυνομικοί κατάφεραν 
να εντοπίσουν τον 27χρονο 

που, αν και αρχικά αρνήθη-
κε την αποτρόπαιη πράξη του, 
στη συνέχεια αναγκάστηκε να 
ομολογήσει. Εξάλλου, τα στοι-
χεία σε βάρος του ήταν συ-
ντριπτικά.

Το κινητό της 34χρονης 
βρέθηκε στο σπίτι του, ενώ 
αποτύπωμά του εντοπίστηκε 
σε ένα αυτοκίνητο στην πιλο-
τή όπου διέπραξε το στυγερό 
έγκλημα. Ακόμη μεγαλύτερο 

σοκ είχε προκαλέσει τότε η κυ-
νική ομολογία του ότι έβαλε 
φωτιά στην 34χρονη γιατί φο-
βόταν ότι θα τον αναγνώριζε. 
«Έτσι μου ήρθε και το έκανα. 
Την ήξερα και μου άρεσε. Την 
είδα τυχαία μπροστά μου και 
την ακολούθησα. Της επιτέθη-
κα όταν έβαζε τα κλειδιά στην 
πόρτα. Θα με αναγνώριζε και 
γι’ αυτό την έκαψα» είπε ψυ-
χρά στην απολογία του.

Ζωή Δαλακλίδου: 10 χρόνια από 
τη δολοφονία στην Ξάνθη που 
συγκλόνισε το πανελλήνιο

ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ SOCIAL 
MEDIA ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΟ 
ΤΟΥΣ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΔΟΛΟΦΟΝΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ     

«Να μιλάτε δίχως φόβο»

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
                  -------
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αριθμ. Πρωτ.: ΔΔ5355/19-12-2022

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ανακοινώνει και Προσκαλεί

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ 1649/45/15-01-2014 (ΦΕΚ 
45/Β΄) τους  πολίτες (κοινό, ενδιαφερόμενο κοινό) και φορείς εκπρο-
σώπησής τους (οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, Δημοτική Επιτροπή Διαβού-
λευσης, Ποιότητας Ζωής, Συμβούλιο Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας), 
να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις (σύμφωνα με 
το έντυπο υπό στοιχεία Δ11, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α της 
προαναφερόμενης ΚΥΑ) στα πλαίσια των γνωμοδοτήσεων και της έναρ-
ξης δημόσιας διαβούλευσης, επί του περιεχομένου της Μ.Π.Ε. αναφορι-
κά με την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση λατο-
μείου σχιστολίθων εκτάσεως 95.703,11τμ (Φ 153) που βρίσκεται στη 
θέση «ΡΑΧΟΥΛΑ» της Τ. Κ. Συκορράχης του Δήμου Αλεξανδρούπολης 
της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΟΡΟΣ Ε.Ε.
Ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας για την κατάθεση γραπτών 

απόψεων των πολιτών και των φορέων εκπροσώπησής τους ορίζεται 
η 19-12-2022 και η ημερομηνία λήξης αυτής η 19-01-2023.

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

Η παρούσα Μελέτη είναι αναρτημένη στο ΗΠΜ, (https://eprm.ypen.
gr) με Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ 2112692724).

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

Η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνει τον φορέα υλοποίησης. 

Κομοτηνή 19-12-2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                           
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                                                                           
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Λ. Δημοκρατίας 306                                     
Πληρ.:Ραφαηλίδου Μαρία   
Τηλ. 25510-64127                                                      

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της 229/2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. 

Θέμα: «Καθορισμός και επικαιροποίηση Τιμών Τελών Δικαι-

ωμάτων και Διδάκτρων Δήμου Αλεξανδρούπολης».

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, με την 
229/2022 απόφαση του (ΑΔΑ:ΨΥΩΨΩΨΟ-ΠΩΑ), ενέκρινε «Ομόφω-
να» τον καθορισμό και την επικαιροποίηση  τιμών τελών δικαιωμάτων 
και διδάκτρων Δήμου Αλεξανδρούπολης (κοινόχρηστοι χώροι, διαφήμι-
ση, λαϊκή αγορά,  εκμίσθωση αιγιαλού και παραλίας, αθλητικές εγκατα-
στάσεις, πολιτικοί γάμοι, ελεγχόμενη στάθμευση, δίδακτρα Ωδείου κ.α.).

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης
Ζαμπούκης Ιωάννης

Για την Αστυνομία ήταν ζήτημα τιμής 
να εντοπίσει τον δολοφόνο. Ύστερα 

από έρευνες οι αστυνομικοί κατάφεραν 
να εντοπίσουν τον 27χρονο που, αν 

και αρχικά αρνήθηκε την αποτρόπαιη 
πράξη του, στη συνέχεια αναγκάστηκε 
να ομολογήσει. Εξάλλου, τα στοιχεία σε 

βάρος του ήταν συντριπτικά
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία
 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ένας μοναχικός τύπος θέλοντας να γιορτάσει τα 
γενέθλιά του, αποφασίζει να πάει να φάει σε ένα 
πολύ καλό εστιατόριο. Μετά από ένα γερό γεύμα με 
πολύ κρασί τον παίρνει ο ύπνος πάνω στο τραπέζι.

 -Πες του να φύγει, λέει ο ιδιοκτήτης στο γκαρ-
σόνι, είναι η τρίτη  φορά που αποκοιμιέται…

 -Ναι, λέει το γκαρσόνι, αλλά κάθε φορά που 
ξυπνάει ζητάει το λογαριασμό και τον πληρώνει...

* * * * * * 

Μόλις έχουν φέρει στο θάλαμο τον ασθενή από 
το χειρουργείο και στο προσκεφάλι του κάθεται η 
γυναίκα του. Σε κάποια στιγμή, εκείνος ανοίγει τα 
μάτια του και μουρμουρίζει :

– Είσαι πανέμορφη θεά …
Η γυναίκα, κολακευμένη, συνεχίζει να κάθεται 

δίπλα του. Μετά από κανένα μισάωρο, ο ασθενής 
ξανανοίγει τα μάτια του και λέει :

– Συμπαθητική είσαι …
– Συμπαθητική; Πριν από λίγο μου έλεγες ότι 

είμαι πανέμορφη θεά!
– Ε, τι θες βρε γυναίκα ; Σιγά σιγά περνάει η επή-

ρεια της νάρκωσης …

* * * * * * 
Ο βασικός ομιλητής σ ένα συνέδριο έχει αργήσει. 

Τρέχει σαν παλαβός να   προλάβει να φτάσει στην 
ώρα του, τα καταφέρνει να φτάσει λίγο πριν   έρθει 
η ώρα του να μιλήσει, αλλά μόλις κάθεται κάτω, δι-
απιστώνει ότι   έχει ξεχάσει τη μασέλα του, πράγμα 
που εξομολογήθηκε στο διπλανό του.

– Ξέχασα τη μασέλα μου!
– Μην ανησυχείς, λέει αυτός. Ανοίγει την τσάντα 

του και του δίνει μια μασέλα:
-Δοκίμασε αυτή.
Ο ομιλητής τη δοκιμάζει και λέει:
– Πολύ σφιχτή.
– Καλά, δοκίμασε αυτή, του λέει ο άλλος.
Τη δοκιμάζει και αποφαίνεται:
– Πολύ χαλαρή.
– Καλά, δοκίμασε αυτή, του λέει ο άλλος.
Τη δοκιμάζει και…
- Τέλεια! Εφαρμόζει περίφημα! λέει ο ομιλητής.
Φάγανε, έβγαλε το λόγο του και μετά γυρνάει 

στο διπλανό του και λέει:
– Σας ευχαριστώ για τη βοήθειά σας! Που είναι 

το ιατρείο σας. Έψαχνα   για έναν καλό οδοντίατρο.
– Ποιος είπε ότι είμαι οδοντίατρος. Εργολάβος 

κηδειών είμαι…

 ΜΕΜΕS

-- Συστατικά --

• 4 μεγάλες πατάτες
• 180 γρ. κονσέρβα τόνο, σε ελαιόλαδο
• 4 φιλετάκια αντσούγιας
• Μισό φλ.τσ. καλαμπόκι (κατεψυγμένο)
• Μισό φλ.τσ. αρακά (κατεψυγμένο)
• Μισό φλ.τσ. καρότο (κατεψυγμένο)
• Μισό φλ.τσ. μαϊντανό, ψιλοκομμένο
• 1 μεγάλο κρεμμύδι
• 2 κ.γλ. κάπαρη
• Αλάτι
• Πιπέρι 

--Για τη σάλτσα--
• 1 φλ.τσ. μαγιονέζα
• 1 φλ.τσ. στραγγιστό γιαούρτι
• 4 κ.σ. ελαιόλαδο
• Χυμό ενός λεμονιού
• Μισό κ.γλ. πάπρικα σκόνη (προαιρετικά)
• Αλάτι
• Πιπέρι

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Αρχικά, πλένουμε τις πατάτες πολύ καλά και τις 

βράζουμε με τις φλούδες τους, μέχρι να μαλα-

κώσουν (όχι να λιώσουν).
• Τις στραγγίζουμε και αφού κρυώσουν τις ξε-

φλουδίζουμε και τις κόβουμε σε κύβους.
• Στη συνέχεια, βράζουμε τα κατεψυγμένα λα-

χανικά σε αλατισμένο νερό για 6 με 7 λεπτά.
• Τα στραγγίζουμε και τα αφήνουμε να κρυώσουν.
• Έπειτα, τρίβουμε το κρεμμύδι στον τρίφτη και 

ψιλοκόβουμε τις αντσούγιες.
• Κομματιάζουμε τον τόνο με το πιρούνι.
• Σε ένα βαθύ σκεύος ανακατεύουμε τις πατά-

τες, τα λαχανικά, το μαϊντανό, τον τόνο, τις 
αντσούγιες, το κρεμμύδι, την κάπαρη και αλα-
τοπιπερώνουμε.

• Μετά χτυπάμε το γιαούρτι με τη μαγιονέζα, την 
πάπρικα, το ελαιόλαδο, το χυμό λεμονιού και 
το αλατοπίπερο.

• Τέλος, περιχύνουμε τη σαλάτα και ανακατεύ-
ουμε.

• Τη σερβίρουμε παγωμένη.

--Συμβουλές--
• Αν θέλουμε, μπορούμε να προσθέσουμε και λί-

γη μουστάρδα στην πατατοσαλάτα.

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Μοναδική πατατοσαλάτα με τόνο

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

Οριζόντια
1. Στην πρέφα σημαίνει το αντίτιμο για 
κάθε πόντο.
6. Αφανή, άγνωστα.
10. Δέντρα την απαρτίζουν.
11. Γαλλικές οι… εκδόσεις του.
13. Αριθμός Μητρώου.
14. Έτσι αρχίζει η… κίνηση.
15. Γερμανός φιλόσοφος.
17. Αντισεισμικά… αρχικά.
19. Μυθικός χάλκινος γίγαντας.
21. Ζημιά πλοίου που βρίσκεται εν πλω.
23. Παλιά μαθητική πλάκα γραψίματος.
25. Εκβάλλει στο Ρήνο.
26. Οι σκανδιναβικές αερογραμμές.
28. Ελέγχουν την ταχύτητα και σ' εθνι-
κές οδούς.
30. Πειρατής που έδρασε στην Αμερική.
32. Κατηγορία ενώσεων στη χημεία.
34. Θεά της ινδικής μυθολογίας.
35. Οθόνη (ξ.λ.).
37. Αρχή πολλών αλφαβήτων.
38. Πολύτιμος λίθος (καθ.).
40. Άκλιτη ερωτηματική αντωνυμία.
41. Κάρλος…: διάσημος μουσικός.
43. Αμερικανός ζωγράφος.
45. Αρχή αρίθμησης.
46. Με κουτσά… σημαίνει όπως όπως.
48. Επίδειξη τιθάσευσης αλόγων (ξ.λ.).
50. Από εκεί ξεκίνησε η Επανάσταση 
του 1821.
52. Θεά των αρχαίων Αιγυπτίων.
53. Αρχικά αεροπορικής υπηρεσίας.
54. Ατμοηλεκτρικός σταθμός (συντομ.).

Κάθετα

1. Φυτό με αγκάθια.
2. Μυθική θεότητα των Ροδίων.
3. Κομμένο… πέτο.
4. Γιος του Ισαάκ.
5. … Όγκιλβι: Βρετανός ηθοποιός.
6. Νομική μορφή εταιρειών (αρχικά).
7. Δίοδος ανάμεσα σε κτιριακό συγκρότημα.
8. Λαβίδα για τα κάρβουνα.
9. Ναυτικός που δεν έπιασε δουλειά σε πλοίο.
12. Γερμανίδα λογοτέχνιδα.
16. Σχολαστικός μουσουλμάνος φιλόσοφος.
18. Βιβλικό βουνό.
20. Ρενέ ντε…: Γάλλος εξερευνητής.
22. Φυτά με φαρμακευτικές ιδιότητες.
24. Η πρωτεύουσα του Νεπάλ.
27. Έλληνας αρχηγός κόμματος.
29. Γίνεται με στάχτη και νερό.
31. Ιταλική αυτοκινητοβιομηχανία.
33. Εκείνη τη στιγμή (επίρρ.).
34. Κίτρινο τυρί.
36. Το όνομα του ηθοποιού Σαρίφ.
39. Διάσκεψη για την Ασφάλεια και τη Συ-
νεργασία στην Ευρώπη.
42. Διπλό… κοιμίζει μωρά.
44. Εξερευνά το Διάστημα.
47. Ταυτίστηκε με την Κολχίδα.
49. Πρώτα στις… τσίλιες.
51. Ασύμφωνη… δίνη.
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Στην εποχή που ζούμε, κό-
ντρα στην ακρίβεια που μαστίζει 
τα ελληνικά νοικοκυριά πρωτο-
βουλία σαν και αυτή της σχολι-
κής κοινότητας του 1ου Εσπερι-
νού Επαγγελματικού Σχολείου 
Κομοτηνής «φωτίζει» κάθε «σκο-
τάδι».

Ευαισθητοποιημένοι από τις 
άγιες ημέρες που έρχονται, μα-
θητές και καθηγητές του 1ου 
Εσπερινού ΕΠΑΛ Κομοτηνής μά-
ζεψαν χρήματα για τις άπορες 
οικογένειες της περιοχής. «Οι 

μαθητές του Εσπερινού ΕΠΑΛ 
Κομοτηνής μαζί με τις καλύτε-
ρες ευχές για καλά Χριστούγεν-
να και ένα δημιουργικό με υγεία 
2023, έχοντας υπόψη πάντα 
τους συνανθρώπους μας που 
έχουν ανάγκη, συγκεντρώσαμε 
κάποια τρόφιμα για τις άπορες 
οικογένειες της ενορίας Θρυ-
λορίου» αναφέρουν σε ενημέ-
ρωσή τους.

Με τα χρήματα που συγκε-
ντρώθηκαν, οι μαθητές του 
σχολείου αγόρασαν τρόφιμα 

πρώτης ανάγκης, γάλα, αλεύρι, 
μακαρόνια, λάδι καθώς και χρι-
στουγεννιάτικες σοκολάτες για 
τα μικρά παιδιά, με σκοπό να 
συνδράμουν στην χαρά οικο-
γενειών που δεν έχουν την δυ-
νατότητα να περάσουν τα Χρι-
στούγεννα.

Αρωγός της προσπάθει-
ας στάθηκε και ο μαθητής του 
σχολείου, πατέρας Νεκτάριος, 
ο οποίος είναι ιερέας στην ενο-
ρία του Θρυλορίου. Η διανομή 
των τροφίμων πραγματοποιή-
θηκε σήμερα από την ενορία της 
εκκλησίας προς τις οικογένειες 
του Θρυλορίου που το έχουν 
ανάγκη. Τα τρόφιμα που θα πε-
ρισσέψουν θα διανεμηθούν την 
ερχόμενη εβδομάδα σε άπορες 
οικογένειες της ευρύτερης πε-
ριοχής.

«Ευχαριστούμε από καρδιάς 
όλους τους μαθητές και τους 
καθηγητές που συνέδραμαν για 
να επιτευχθεί ο στόχος μας. Ευ-
χόμαστε σε όλους από καρδιάς 
καλές γιορτές με υγεία και να 
μην ξεχνάμε να στηρίζουμε ο 
ένας τον άλλον», ήταν το μήνυ-
μα του δεκαπενταμελούς.
xronos.gr

Ένα όμορφο αφιέρωμα της κρα-
τικής τηλεόρασης στις Φέρες, εί-
χαν την ευκαιρία να απολαύσουν οι 
τηλεθεατές ανήμερα των Χριστου-
γέννων. Τα γυρίσματα που ολο-
κληρώθηκαν πριν λίγες εβδομάδες 
οδήγησαν στη δημιουργία ενός εορ-
ταστικού επεισοδίου της γνωστής 
εκπομπής “Κυριακή στο Χωριό Ξα-
νά”. Μέσα από τις εικόνες, τα χρώ-
ματα και την παρουσίαση οι τηλε-
θεατές ξεναγήθηκαν στην πόλη των 
Φερών και γνώρισαν τις ομορφιές, 
τα ήθη, τα έθιμα και τους ανθρώ-
πους της .

Πρωταγωνιστής παρέμεινε το 
«χωριό», οι άνθρωποι που το κα-
τοικούν, οι ζωές τους, ο τρόπος που 

αναπαράγουν στην καθημερινότητα 
τους, τις συνήθειες και τις παραδό-
σεις τους, όλα όσα έχουν πετύχει 
μέσα στο χρόνο κι όλα όσα ονειρεύ-
ονται. Φυσικά δεν θα μπορούσε να 
λείπει το θρησκευτικό σύμβολο της 
περιοχής η Παναγία Κοσμοσώτειρα 
καθώς και το φυσικό σύμβολο των 
Φερών, το Δέλτα του Έβρου, ένας 
βιότοπος με παγκόσμια ακτινοβολία.

Στο μεγάλο τραπέζι της γιορτής, 
οι γυναίκες και οι άνδρες του τόπου 
μας, παρουσίασαν γεύσεις και ιστο-
ρίες, γλυκές και αλμυρές, όπως τις 
μαγειρεύουν αιώνες τώρα οι Εβρί-
τες, στη διάρκεια του Δωδεκαημέ-
ρου. Κυριακή στο χωριό ξανά, στις 
Φέρες. Με κάλαντα, τραγούδια και 

χορούς. Μια εκπομπή, σαν ευχή για 
τον καινούριο χρόνο.

“Συνεχίζουμε την τουριστική 
προβολή του τόπου μας, του δή-
μου μας, έχοντας στο πλευρό μας 
επαγγελματίες, πολιτιστικούς συλλό-
γους, κοινωνικούς φορείς. Έχοντας 
στο πλευρό μας όλους εσάς! Ένα 
μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους 
συμμετέχοντες και ιδιαίτερα στον 
καινούριο φίλο Κωστή Ζαφειράκη”, 
δήλωσε σχετικά ο Αντιδήμαρχος Φε-
ρών, Αγροτουρισμού και Πρωτογε-
νούς Τομέα κ. Δημήτρης Κολγιώνης.

Δείτε την εκπομπή εδώ: https://
www.ertfl ix.gr/vod/vod.232743-
kuriake-sto-khorio-xana-32

H εκπομπή «Κυριακή στο Χωριό Ξανά» στις Φέρες

Δωρεά φορητού 
καρδιογράφου, 

υγειονομικού υλικού και 
παιχνιδιών

Η αποστολή της κοινωνικής πρωτο-
βουλίας «προΣfΕΕρουμε» επέστρεψε στην 
Αλεξανδρούπολη, ανταποκρινόμενη σε αί-
τημα του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελ-
ματικής Εκπαίδευσης, που φιλοξενεί περί-
που εξήντα παιδιά με ειδικές δεξιότητες. 

Το «προΣfΕΕρουμε» χάρισε για ακόμα 
μία φορά την ελπίδα μέσα από τη δωρεά 
φορητού καρδιογράφου, Rapid Tests ανί-
χνευσης κορωνοϊού και γρίπης, καθώς και 
παιχνίδια για όλα τα παιδιά της Δομής Εκ-
παίδευσης και Κοινωνικής Πρόνοιας στην 
Αλεξανδρούπολη. Το ταξίδι του «προΣfΕ-
Ερουμε», που αποτελεί κοινό όραμα του 
Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 
Ελλάδος (ΣΦΕΕ) και του Ελληνικού Ερυ-
θρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ.), ξεκίνησε στα τέλη 
του 2016 και στοχεύει να υποστηρίξει ευά-
λωτες πληθυσμιακές ομάδες, και ιδιαίτερα 

παιδιά, που διαμένουν σε απομακρυσμένες 
περιοχές της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης οι Πρό-
εδροι του Ε.Ε.Σ. και του ΣΦΕΕ, Δρ. Αντώνι-
ος Αυγερινός και κ. Ολύμπιος Παπαδημη-
τρίου είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν 
με εκπροσώπους των Τοπικών Αρχών και 
της Περιφέρειας, στις οποίες συζητήθηκε 
η προοπτική μελλοντικής συνεργασίας σε 
πεδία κοινού ενδιαφέροντος.

Ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ, κ. Ολύμπιος 
Παπαδημητρίου, αισιόδοξος από την απρό-
σκοπτη συνέχεια του ταξιδιού, δήλωσε: «Σε 
μια δύσκολη εποχή η κοινωνική πρωτοβου-
λία του «προΣfΕΕρουμε» έχει καταφέρει 
να ενώσει την πατρίδα μας μέσα σε μία 
αγκαλιά αλληλεγγύης. Αρκεί το χαμόγελο 
που ζωγραφίστηκε σήμερα στα πρόσωπα 
των παιδιών της Δομής Εκπαίδευσης και 

Κοινωνικής Πρόνοιας στην Αλεξανδρού-
πολη για να υπερνικήσουμε κάθε πιθανό 
εμπόδιο και να συνεχίσουμε απρόσκοπτα 
το έργο μας».

Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ., Dr. Αντώνι-
ος Αυγερινός ανέφερε σχετικά: «Το ταξίδι 
του «προΣfΕΕρουμε» στην ακριτική πόλη 
της Αλεξανδρούπολης μας γέμισε με χα-
ρά και αισιοδοξία. Η μεγάλη αγκαλιά και 
η αγάπη με την οποία μας υποδέχθηκαν οι 
μικροί φίλοι μας αποτελεί τη μεγαλύτερη 
ικανοποίηση για εμάς και ταυτόχρονα το 
έναυσμα να εντείνουμε και να επεκτείνουμε 
το ανθρωπιστικό μας έργο, ιδιαίτερα στις 
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όλων ανε-
ξαρτήτως των ηλικιών. Αυτό άλλωστε είναι 
το σύγχρονο, αλληλέγγυο, κοινωνικό και 
καινοτόμο προφίλ του σημερινού αναγεν-
νημένου Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού».

Το «προΣfEEρουμε» ξανά στην Αλεξανδρούπολη

Ένα ιδιαίτερο μυστήριο είχαν 
τη χαρά να παρακολουθήσουν 
πιστοί της Ενορίας του Παληού 
Καβάλας το πρωί της δεύτερης 
μέρας των Χριστουγέννων, 26 
Δεκεμβρίου 2022.

Ένας Ινδός υπήκοος, ο οποί-
ος όμως το τελευταίο διάστημα 
ζει στην Καβάλα, αποφάσισε να 
ασπαστεί τον Χριστιανισμό, ενό-

ψει του γάμου του με μία συμπο-
λίτισσά μας. Η βάπτισή του έγινε 
στην εκκλησία του Παληού, πα-
ρουσία φίλων του ζευγαριού, αλ-
λά και ενοριτών οι οποίοι έμειναν 
μετά τη θεία λειτουργία για να 
παρακολουθήσουν το μυστήριο.

Ο νεοφώτιστος πήρε το όνομα 
«Στέφανος» και, ιδιαίτερα χαρού-
μενος, αναμένει να ενωθεί με τα 

δεσμά του γάμου με την αγαπη-
μένη του, σε ένα μυστήριο που 
αναμένεται να τελεστεί στην ίδια 
εκκλησία το επόμενο διάστημα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο 
ιερείς διάβασαν πολλά αποσπά-
σματα του μυστηρίου στα αγγλι-
κά, έτσι ώστε να είναι κατανοητά 
από τον βαπτισθέντα.
kavalapost.gr

Καβάλα: Ένας Ινδός ασπάστηκε 
τον Χριστιανισμό  

Το 1ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Κομοτηνής έδωσε 
χαρά σε άπορες οικογένειες

Life

Και 
το όνομα 
αυτού... 

Στέφανος! 

«Το ταξίδι του "προΣfΕΕρουμε" στην ακριτική πόλη της Αλεξανδρούπολης μας 
γέμισε με χαρά και αισιοδοξία. Η μεγάλη αγκαλιά και η αγάπη με την οποία μας 

υποδέχθηκαν οι μικροί φίλοι μας αποτελεί τη μεγαλύτερη ικανοποίηση για εμάς.» 
Α.Αυγερινός – Πρόεδρος ΕΕΣ

Οι 
τηλεθεατές 
γνώρισαν τις 

ομορφιές, τα ήθη 
και τα έθιμα 

Οι μαθητές 
αγόρασαν και 

παρέδωσαν τρόφιμα 
πρώτης ανάγκης 
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Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση 
θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

Δικηγόροι

ΚΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  •  Δικηγόρος 
Βενιζέλου 41  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551020539

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ  •  Δικηγόρος 
Μπότσαρη & Δικαστηρίων • Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551081787

ΑΓΓΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  •  Δικηγόρος 
Ειρήνης 39  •  Αλεξανδρούπολη 
Τηλέφωνο : 2551024142

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ •  Δικηγόρος 
Λ. Δημοκρατίας 288  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 25510-24020

ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ  •  Δικηγόρος 
Βασ. Κων/νου 116  •  Ορεστιάδα 
Τηλέφωνο : 25520-27871

Λογιστές

FREEZELAND •  ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ • 
Ψυκτικός •  Μαυροκορδάτου 12
Αλεξ/πολη • Τηλέφωνο : 2551025855

ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ ΓΑΛΑΤΕΙΑ • Λογιστικό Γραφείο  

Φιλιππουπόλεως 7  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 25510-80173

ΜΑΝΤΙΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Λογιστικό Γραφείο
Σωτηρίου Τσερκεζη 12  •  Ορεστιάδα
Τηλέφωνο : 2252027923

Ιατροί

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • Οφθαλμίατρος  
Μιαούλη  11  •  Αλεξ/πολη 

Τηλέφωνο : 25510 24689

ΒΛΥΣΙΔΗΣ ΜΑΚΗΣ  •  Οδοντίατρος 
Βενιζέλου 46  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551032982

ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  •  Οδοντίατρος 
Βενιζέλου 44  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 25335

ΜΠΟΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Ειδικός Παθολόγος - Ομοιοπαθητικός 
Αίνου 49β   •  Αλεξανδρούπολη 
Τηλέφωνο : 2551022327

ΣΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Καρδιολόγος,  Επίκουρος Καθηγητής  
ΑΙΝΟΥ 56   •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551301713

Dr ΜΑΡΙΑ ΣΧΟΙΝΑ PhD • Παιδίατρος 
Διδάκτωρ Ιατρικής ΕΚΠ Αθηνών
Ανατ. Θράκης  23  •  Αλεξ/πολη  
Τηλέφωνο : 25510-37097

ΣΩΠΑΣΗ - ΡΩΜΑΝΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Μικροβιολόγος  
Κων.  Παλαιολόγου 30 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2552023462

ΤΑΡΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χειρούργος Ορθοπαιδικός
Ιωακ. Καβύρη 5  •  Αλεξ/πολη  
Τηλέφωνο :  25510 37654

ΤΑΤΑΡΙΔΟΥ ΕΛΒΙΡΑ • Παιδοψυχολόγος
Έλλης 1  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 6932610600

ΤΕΡΖΟΥΔΗ ΣΟΦΙΑ  •   Δερματολόγος 
14ης Μαΐου 61  •  Αλεξ/πολη  
Τηλέφωνο : 6972997487

ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ •  Ορθοπαιδικός 
Βενιζέλου 35-39  •  Αλεξ/πολη  
Τηλέφωνο :  2551036550

ΤΣΟΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ  •  Δικ. Επιμελητής
Ειρήνης 32 Α  •  Αλεξ/πολη
τηλ: 25510 34048

Δικαστικοί
Επιμελητές

Ασφάλειες

ΓΙΟΦΤΣΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 
Αγροτική Ασφαλιστική
Βενιζέλου 39  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο: 25510 37837

ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Ασφαλιστικό Γραφείο
Λ. Δημοκρατίας 239  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο: 25510 80477

ΠΟΡΤΟΚΑΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
Αρκαδιουπόλεως 16  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο: 25510 37771

ΓΙΑΡΙΜΑΓΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ  
Λ. Δημοκρατίας 331   •  Αλεξ/πολη  
τηλ: 25510 20586

Οπτικά

ΤΣΙΚΑΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων 
Κρήνης 8  •  Αλεξ/πολη 
Τηλ.:2551025496 Κιν. 6979007987

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Ψυκτικοί

ΑΝΤΩΝΑΡΟΥ ΖΑΦΕΙΡΩ
28ης Οκτωβρίου 16 Α  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 29082

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
Δήμητρας 52  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 29987

Φαρμακεία

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ & ΣΙΑ ΕΕ
14ης Μαϊου 53  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551026478

ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Μαζαράκη 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551038473

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Λ. Δημοκρατίας 173  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 26442

ΤΕΡΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λ. Δημοκρατίας 46  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 27127

ΓΟΥΤΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΔΙΚΑΙΑ
Τηλέφωνο : 2556031371

ΑΧΤΣΉ Α. - ΑΧΤΣΉΣ Σ
Λ. Δημοκρατίας 152  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551029523

ΣΜΑΡΩ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ
Εταιρεία Συμβολαιογράφων
Βενιζέλου 20 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551024200

Συμβολαιογράφοι

ΜΑΓΔΑ ΖΑΜΠΟΥΚΗ
Συμβολαιογράφος
Λ. Δημοκρατίας 344 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 21281

ΓΡΑΜΜΑΝΙΔΟΥ ΤΖΟΥΛΙΑ •   Κτηνίατρος
Εθν. Αντίστασης 12  •  Αλεξ/πολη  
τηλ: 25510 24040

Κτηνίατροι

Συνεταιρισμοί

ΤΟΕΒ ΦΕΡΩΝ - ΠΕΠΛΟΥ 
Αγροτικός Συνεταιρισμός
Αγ. Παρασκευής 2 •   ΦΕΡΕΣ 
Τηλέφωνο  :  2555022170

Δες εδώ την
επιχείρησή σου
Τηλεφώνησε στο 25510 

24222 και  γίνε συνδρομητής 
της ΓΝΩΜΗΣ

ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ • Λογιστικό Γραφείο

Ηροδότου 104   •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 25510-31505

ΜΑΛΑΚΟΖΗΣ ΜΠΑΛΑΣΗΣ • Οδοντίατρος  
Λ.Δημοκρατίας 282 • Αλεξ/πολη
τηλ 25510 26871
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Ένας ακόμα λόγος για 
να αποφεύγουμε το 
fast food

Η επικεφαλής της έρευνας Λορέλ Σχάι-
ντερ πάντως ξεκαθαρίζει για τα αποτε-
λέσματα της έρευνας: «Είναι δύσκολο να 
καθορίσουμε με σιγουριά την πραγματική 
επίδραση του χαρτιού πάνω στην τροφή 
καθώς εξαρτάται από διάφορες παραμέ-
τρους όπως η θερμοκρασία, το είδος των 
τροφίμων καθώς και το χρονικό διάστη-
μα στο οποίο μια τροφή είναι σε επαφή 
με το χαρτί».

Η συγκεκριμένη εξήγηση από την μεριά 
της Σχάιντερ πάντως δεν γίνεται για να κα-
θησυχάσει τους καταναλωτές αλλά για το 
ακριβώς αντίθετο. Για την ακρίβεια, ακρι-
βώς επειδή δεν μπορούμε να καθορίσου-
με αναλυτικά τους κινδύνους, ο καλύτερος 
τρόπος είναι απλά να αποφεύγουμε τα fast 
food. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για 
τα παιδιά που είναι ακόμα περισσότερο ευ-

αίσθητα σε τέτοιου τύπου χημικές ουσίες.
Αν πάντως σας μοιάζει δύσκολο να κό-

ψετε εντελώς τα fast food, τότε μια συνε-
τή μέθοδος πρόληψης είναι να τα βγάζετε 
από τις συσκευασίες όσο πιο γρήγορα γίνε-
ται. «Μπορούμε να εκτεθούμε στις επικίν-
δυνες χημικές ουσίες με πολλούς τρόπους 
αλλά το να αποφεύγουμε την επαφή των 
τροφών μας με τις πιθανές εστίες τέτοιων 
ουσιών ίσως είναι η πιο άμεση», λέει η Λό-
ρα Σχάιντερ.

Επιχειρήματα αναφορικά με τους λόγους 
που πρέπει να αποφεύγουμε να τρώμε fast 
food υπάρχουν άπειρα και έχουν εκφραστεί 
πάρα πολλές φορές. Τα περισσότερα από 
αυτά έχουν να κάνουν με την ποιότητα των 
συγκεκριμένων τροφών και το πόσο παχαί-
νουν. Υπάρχουν, ωστόσο, και άλλοι λόγοι.

Ένα πολύ σημαντικό επιχείρημα ωστόσο 
κατά των fast food δεν έχει να κάνει με το 
ίδιο το φαγητό. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με 
μια νέα μελέτη το υλικό με το οποίο συσκευ-
άζονται οι εν λόγω τροφές ενδέχεται να 
περιέχει χημικές ουσίες που συνδέονται 
με σοβαρά προβλήματα υγείας.
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Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
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INTERCITY 06:00
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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
����/+��� - ����� - ��&���: 

08.00, 11:30 , 16.00, 
18:45, 22:00
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02:15 , 10:15, 14:30 ,18:30
����� -����/+��� 

02.45, 10:45 , 15:10, 19:10
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04:45, 06:30, 08:30, 11:15, 
12:30, 14.30, 15.30, 17:00, 
19:30, 21.30 
���������- ���/%�- ��"(��

-(����- ����/+��� 

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

07:45,  09:00, 11:15, 13:00, 
16:00, 18:30, 20:10
��$����� -��+��-����/+���

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

15:00 - 19:30
������-����/+���

15:00 - 19:30

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

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ - AEGEAN 
���������"+��� – �����:  

ΔΕΥΤΕΡΑ: 08:05 - 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 
����� - ���������"+���: 
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
���������"+��� – �����:  

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
����� - ���������"+���: 
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
���������"+��� - ������

ΤΡΙΤΗ 12:00- ΠΕΜΠΤΗ  18:05
������ - ���������"+���

ΤΡΙΤΗ 12:00 -ΠΕΜΠΤΗ  18:05

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
���������y+��� 

+��� ��$������

+���� ���$a����� ����h�

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

��$���a�� +���

���������y+��� 
+���� ���$a����� ����h�

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

���e()�� 

��$����%�i)�

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

 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ  
 ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Χρηστικά
 χρησιμα τηλεφωνα

Aστυνομία  100
EKAB  166
Πυροσβεστική  199 
Βλάβες(ΔΕΔΔΗΕ): 8004004000
Βλάβες(ΔΕΥΑΑ): 25510-26046
Βλάβες ΟΤΕ:                  13888
Κ.Ε.Π. Αλεξ/πολης: 25513-50010
Κ.Ε.Π. Φερών:     25553-50101
Αστ.Τμ. Αλεξ/λης 25510 66300
Γραφείο Ταυτοτήτων: 2551066262
Τροχ. Αλ/λης  25510 66395
Δημ. Αλεξ/πολης 25510 64100
Δημ.Εν.Φερων     25555-50070
Γραμμή Δημότη:     25510-22222
Τμήμα Καθ/τητας: 25513-50040
Τμήμα Πρασίνου: 25513-50042
Τμήμα Αποκομιδής Απορριμάτων: 

25513-50068 , 25513-50069
Περ/κή Εν/τα Έβρου 25513-50405 

ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ: 25510-26298
ΤΙΕΔΑ:                       25510-28735 
ΔΟΥ Αλεξ/πλης : 25510-89622
Δασαρ. Αλεξ/λης 25510 80643
Πυρ/κή Αλεξ/λης 25510 26222
Νοσ/μείο Αλ/λης 25513-51000
Περ. Εν. Έβρου 25510 36500  
Λιμεναρχείο 25513-56200
Ο.Λ.Αλεξ/λης 25510-26251 
Αεροδρόμιο 25510 89300 
ΕΛΤΑ Αλεξ/λης  25510-41640
ΚΤΕΛ Αλεξ/λης 25510 26479
ΑΣΤΙΚΑ 25510-28844
ΟΑΕΔ Αλεξ/λης 25510 25646
ΟΣΕ Αλεξ/πολης 25510 26395
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ:    25510-45198 

AEGEAN:              25510-89150  
Αεροδρόμιο:          25510-89300
ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ 25510 33500   
Ι.Κ.Α. 25510-84611
ΕΚΑΒ 25510-89370
ΔΕΗ 800-900-1000
ΟΤΕ 25510-56160
ΔΕΥΑΑ 25510-24018 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
14:00-22:00 Αντώναρου Z. - Ζωη Α. 

28ης Οκτωβρίου 16α (έναντι 1ου Δημοτικού) 
i2551029082
18:00-08:00 Ιωαννίδου - Αλατζιά Λ. Δη-
μοκρατίας 190 L 2551035897
ΦΕΡΕΣ 
Καψίδου Δημοκρίτου 28i2555024096

ΣΟΥΦΛΙ 
Μπαμίδου - Πιτιακούδης Βασ. Γεωργίου 
207 i2554022013
ΔIΔYMOTEIXO
Μαυρουδής Π. - Μαυρουδής Φ. Βενιζέλου 
85 i2553024434
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Ζουπίδου Αναστασία Κωνσταντινουπόλεως 
211  i 2552029302 

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

Δόμνα, Θεόφιλος, Θεοφίλη, 
θεοφιλία, Φιλιώ, Μυγδόνιος, 
Μυγδονία, 

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Κριέ, σου δίνεται η ευκαιρία να ασχοληθείς 
με καθημερινά ζητήματα που μπορεί να σε 
απασχολούν έντονα. Το απόγευμα χαρίζει 
νέες ιδέες που ανατρέπουν την ρουτίνα 
βοηθούν να πάρεις ανάσες φρεσκάδας 
που θα σε ανανεώσουν.
    
ΤΑΥΡΟΣ
Ταύρε, θέλεις να απολαύσεις όσο περισ-
σότερο γίνεται την διασκέδαση καθώς ο 
δυναμισμός και το κέφι κυριαρχούν. Αργά 
το απόγευμα μπορεί να λειτουργήσει μο-
ναδικά για την προσωπική σου ζωή καθώς 
νέες γνωριμίες έρχονται ξαφνικά για να αλ-
λάξουν τα δεδομένα στα αισθηματικά σου.

ΔΙΔΥΜΟΣ
Δίδυμε, έχεις την ευκαιρία να έρθει πιο κο-
ντά με πρόσωπα από το οικογενειακό πε-
ριβάλλον κάτι που το έχεις ιδιαίτερη ανά-
γκη. Το μεσημέρι μπορεί να απογειώσει την 
συναισθηματική φόρτιση και να οδηγήσει 
σε ξεσπάσματα επηρεάζοντας τις οικογε-
νειακές σχέσεις.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Καρκίνε, είναι σημαντικό για εσένα να έρ-
θεις πιο κοντά από ποτέ με πρόσωπα του 
κοντινού του περιβάλλοντος καθώς απο-
λαμβάνεις την επικοινωνία μαζί τους. Το 
μεσημέρι δεν αποκλείεται να σου δώσει 
λάθος μηνύματα και συζητήσεις που συμ-
μετέχεις και να πάρεις λανθασμένες απο-
φάσεις σε σχέση με κοντινούς ανθρώπους.

ΛΕΩΝ
Λέοντα, επικεντρώνεις την προσοχή σου 
κυρίως σε ότι αφορά τις υλικές και συναι-
σθηματικές σου ανάγκες. Το απόγευμα δεν 
αποκλείεται να φέρει στο προσκήνιο ση-
μαντικές συζητήσεις με πρόσωπα από τον 
επαγγελματικό χώρο που θα λειτουργή-
σουν ευνοϊκά στα οικονομικά σου.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Παρθένε, το επόμενο χρονικό διάστημα 
θα μπει σε μία διαδικασία απολογιστικού 
χαρακτήρα που θα σε οδηγήσει την εσω-
στρέφεια. Έχεις τη δυνατότητα να κλείσεις 
υποθέσεις που σε απασχολούν από το πα-
ρελθόν και μπορεί να λειτουργούν δυσά-
ρεστα στην ψυχολογία σου.

ΖΥΓΟΣ
Ζυγέ, η μέρα μπορεί να προκαλέσει σημα-
ντικές εντάσεις σε προσωπικό και επαγγελ-
ματικό επίπεδο. Το απόγευμα σε βοηθά να 
ξεφύγεις από τις εντάσεις με πρόσωπα από 
το ευρύτερο περιβάλλον που φροντίζουν 
να διασκεδάσεις.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Σκορπιέ, η μέρα δημιουργεί τις προϋποθέ-
σεις για να ανοίξεις ένα νέο κεφάλαιο σε 
ότι αφορά τις πνευματικές αναζητήσεις και 
την εκπαίδευση. Πρόσωπα από το κοντινό 
σου περιβάλλον μπορεί να μπουν εμπόδιο 
στις επιδιώξεις σου, κάτι που θα σε απογο-
ητεύσει και θα σε στεναχωρήσει.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Τοξότη, η μέρα ενισχύει τις ανασφάλειες 
και τους φόβους δημιουργώντας προβλή-
ματα στην προσωπική σου ζωή. Το από-
γευμα, επιδιώκεις να κοινωνικοποιηθείς 
για να ξεφύγεις από τις δυσκολίες που 
μπορεί να υπάρχουν.

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Αιγόκερε, η μέρα δημιουργεί τις προϋποθέ-
σεις για αιφνιδιαστικές νέες γνωριμίες και 
ξαφνικές προσκλήσεις που θα απογειώ-
σουν την κοινωνικότητα και την εξωστρέ-
φεια. Αξιοποίησε νέα πρόσωπα που θέλουν 
να εισβάλουν στη ζωή σου καθώς μπορεί 
να πρωταγωνιστήσουν σε προσωπικό και 
επαγγελματικό επίπεδο.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Υδροχόε, ήρθε η στιγμή να ασχοληθείς με 
οικονομικά ζητήματα που μπορεί να εκκρε-
μούν. Αργά το απόγευμα δεν αποκλείεται 
να φέρει λύσεις μέσα από το οικογενεια-
κό περιβάλλον που θα σε βοηθήσουν να 
πάρεις ανάσα. 

ΙΧΘΥΕΣ
Ιχθύ, η σημερινή μέρα ενισχύει την χαρά, 
την παιδικότητα και το κέφι και είναι πιθανό 
να έρθουν στο προσκήνιο αιφνιδιαστικές 
προσκλήσεις όπου η διασκέδαση θα πρω-
ταγωνιστήσει. Μην χάσεις πιθανές ευκαιρί-
ες που μπορείς να απολαύσεις την παρέα 
και το ξεφάντωμα.

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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Μπορεί για ένα τυπικό, μέσο 
καλάθι του σούπερ μάρκετ, ο 
Έλληνας καταναλωτής να ξο-
δεύει σχεδόν όσα ένας Ισπα-
νός ή Πορτογάλος και λιγότερα 
από έναν Ιταλό ή Γάλλο (σύμ-
φωνα με έκθεση του ΙΕΛΚΑ), 
ωστόσο η μεγάλη εικόνα δια-
φοροποιείται αν ληφθεί υπόψη 
το ύψος του μέσου μισθού στη 
χώρα μας, σε σύγκριση με των 
άλλων ευρωπαϊκών κρατών. 
Μάλιστα, οι Ελληνες κατανα-
λωτές έχουν την προτελευταία 
θέση στην Ευρωπαϊκή Ενωση, 
την τελευταία στην ευρωζώνη 
και την 31η μεταξύ 40 χωρών 
όσον αφορά την αγοραστική 
τους δύναμη, με βάση τους πί-
νακες της Εurostat, που με-
τράνε τα επίπεδα της κατά κε-
φαλήν πραγματικής ατομικής 
κατανάλωσης (ΠΑΚ).

Μισθοί
Αναφορικά με τους μισθούς, 

σύμφωνα με τα στοιχεία που 
ανακοίνωσε η Eurostat και 
αφορούν το έτος 2021, η  Ελ-
λάδα καταγράφει κακές επι-
δόσεις στις αποδοχές των 
εργαζομένων πλήρους απα-
σχόλησης στην ΕΕ. Συγκεκρι-
μένα, 21 χώρες της ΕΕ είχαν 
υψηλότερο μισθό πλήρους 
απασχόλησης από την Ελλά-
δα το έτος 2021. Ενα έτος που 
έκλεισε με πληθωρισμό 5,1% 
(Δεκέμβριος 2021).

Οπως προκύπτει, δηλαδή, 

μπορεί ο Ελληνας να ξοδεύ-
ει περίπου όσα ένας Ισπανός 
στο σούπερ μάρκετ, ωστόσο οι 
δυο τους δεν κρατούν… το ίδιο 
πορτοφόλι. Συγκεκριμένα, όταν 
κατά μέσο όρο εργαζόμενος 
πλήρους απασχόλησης στην 
Ελλάδα εισπράττει 15.800 ευ-
ρώ τον χρόνο, το αντίστοιχο ει-
σόδημα φθάνει για τον Ισπανό 
τα 33.500 ευρώ και τα 19.300 
ευρώ για τον Πορτογάλο. Μά-
λιστα, ο μέσος ετήσιος μισθός 
στο σύνολο της ΕΕ φθάνει τα 
33.500 ευρώ.

Οπως φαίνεται και στον 
σχετικό πίνακα, κάτω από την 
Ελλάδα είναι μόλις τέσσερις 
χώρες: Πολωνία (14.430 ευ-
ρώ), Ρουμανία (13.000 ευ-
ρώ), Ουγγαρία (12.620 ευρώ), 
Βουλγαρία (12.600 ευρώ).

Υψηλότεροι και 
χαμηλότεροι μισθοί

Μεταξύ των κρατών μελών 
της ΕΕ, ο υψηλότερος μέσος 
ετήσιος μισθός πλήρους απα-
σχόλησης το 2021 καταγράφη-
κε στο Λουξεμβούργο (72.200 
ευρώ), ακολουθούμενο από τη 
Δανία (63.300 ευρώ) και την 
Ιρλανδία (50.300 ευρώ). Oι 
χαμηλότερες τιμές του δείκτη 
καταγράφηκαν στη Βουλγα-
ρία (10.300€), στην Ουγγαρία 
(12.600€) και στη Ρουμανία 
(13.000€).

Οι χώρες με μέσο ετήσιο μι-
σθό μεταξύ 20.000 και 30.000 

ευρώ είναι οι εξής:
Εσθονία (21.480 €)
Λιθουανία (21.740 €)
Κύπρος (22.730 €)
Μάλτα (27.330 €)
Ισπανία (28.180 €)
Σλοβενία (28.760 €)
Ιταλία (29.950 €)
Εκτός από το Λουξεμβούρ-

γο, που έχει τον υψηλότερο 
μέσο ετήσιο μισθό, η Δανία και 
η Ιρλανδία έχουν τα υψηλότε-
ρα ποσοστά ετήσιων αποδο-
χών στην Ευρώπη, συνολικά 
63.260 ευρώ και 50.350 ευ-
ρώ, αντίστοιχα.

Το Βέλγιο, η Αυστρία και 
η Σουηδία έχουν μέσο ετή-
σιο μισθό μεταξύ 48.720 και 
46.930 ευρώ, ενώ η Γερμα-
νία, η Φινλανδία και η Γαλλία 
έχουν μισθούς 44.440, 43.190 
και 40.130 ευρώ, αντίστοιχα.

Αγοραστική δύναμη
Oι Ελληνες καταναλωτές 

έχουν την προτελευταία θέση 
στην Ευρωπαϊκή Ενωση, την 
τελευταία στην ευρωζώνη και 

την 31η μεταξύ 40 χωρών 
όσον αφορά την αγοραστική 
τους δύναμη, με βάση τους 
πίνακες της Εurostat.  δεί-
κτης, που εκφράζεται με ισο-
τιμίες αγοραστικής δύναμης 
(Puchasing Power Standards), 
συναρτάται από το κατά κεφα-
λήν ΑΕΠ και τα επίπεδα δείκτη 
τιμών κάθε χώρας και χρησι-
μοποιείται για τη μέτρηση της 
υλικής ευημερίας των νοικο-
κυριών.

Η ισοτιμία αγοραστικής 
δύναμης (ΙΑΔ – purchasing 
power parity, PPP) είναι μια 
οικονομική θεωρία και μια τε-
χνική που χρησιμοποιείται για 
να καθορίσει τη σχετική αξία 
των νομισμάτων, τον υπολο-
γισμό του ποσού της προσαρ-
μογής που απαιτείται για την 
ισοτιμία μεταξύ των χωρών, 
προκειμένου η ανταλλαγή να 
είναι ισοδύναμη με (ή στο ίδιο 
επίπεδο με) κάθε νόμισμα.

Με δείκτη 64 PPPs η Ελλά-
δα βρίσκεται μόλις μια μονάδα 
μπροστά από την Τουρκία, που 

βιώνει μία από τις χειρότερες 
κρίσεις κόστους ζωής.

Η σύγκριση στα σούπερ 
μάρκετ

Σύμφωνα με την έκθεση του 
ΙΕΛΚΑ, συγκρίθηκαν οι τιμές σε 
συνολικά 41 κατηγορίες προ-
ϊόντων:

20 υποκατηγορίες προϊό-
ντων που συνθέτουν ένα τυπι-
κό καλάθι αγορών, όπως αυτό 
έχει διαμορφωθεί στη συγκε-
κριμένη επαναλαμβανόμενη 
έρευνα από το 2012 έως σή-
μερα.

21 επιπλέον υποκατηγορί-
ες προϊόντων που εντάσσονται 
στο καλάθι του νοικοκυριού 
από τον Νοέμβριο 2022

Αυτές οι υποκατηγορίες 
προϊόντων εξετάζονται από 
ένα σημαντικό δείγμα πάνω 
από 5.000 τιμών προϊόντων 
και 30 διαφορετικές αλυσίδες 
σουπερμάρκετ στις έξι χώρες 
συνολικά για να υπολογισθούν 
οι μέσες τιμές, με δειγματολη-
ψίες από έγκυρα site σύγκρι-

σης τιμών σε Ελλάδα και εξω-
τερικό, αλλά και από αλυσίδες 
σουπερμάρκετ. Τα στοιχεία πε-
ριλαμβάνουν τόσο τιμές προ-
ϊόντων σε προσφορά, όσο και 
προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας σε 
κάθε χώρα.

Σημειώνεται η σύγκριση τι-
μών γίνεται με και χωρίς την 
αξία του ΦΠΑ, ο οποίος δια-
φέρει σε κάθε χώρα.

Η σύγκριση των μέσων τι-
μών των καλαθιών δείχνει ότι 
τρεις χώρες έχουν σημαντικά 
ακριβότερο μέσο καλάθι από 
την Ελλάδα, 15% η Γαλλία, 8% 
το Ηνωμένο Βασίλειο, 5% η 
Ιταλία, Οι άλλες δύο χώρες 
έχουν περίπου ίσο καλάθι με 
την Ελλάδα, 1% ακριβότερο 
η Πορτογαλία και 1% φθηνό-
τερο η Ισπανία. Η εικόνα των 
αποτελεσμάτων αλλάζει σημα-
ντικά όταν αφαιρέσουμε τον 
αναλογούντα ΦΠΑ ανά χώ-
ρα, για να γίνουν αντιληπτές 
οι πραγματικές τιμές των προ-
ϊόντων σουπερμάρκετ. Η σύ-
γκριση των καλαθιών σε αυτή 
την περίπτωση δείχνει ότι και 
οι έξι χώρες έχουν πιο ακριβό 
μέσο καλάθι από την Ελλάδα, 
η Γαλλία κατά 23%, το Ηνωμέ-
νο Βασίλειο κατά 17%, η Ιτα-
λία κατά 13%, η Ισπανία κα-
τά 6% και η Πορτογαλία κατά 
4% Αυτό είναι αποτέλεσμα της 
διαφοράς που έχει ο χαμηλός 
ΦΠΑ ανά χώρα (πρόκειται για 
τον ΦΠΑ που αναφέρεται σε 
τρόφιμα και ποτά).

Στην Ελλάδα αυτός ο ΦΠΑ 
είναι 13%. Ο ΦΠΑ είναι ση-
μαντικά υψηλότερος από το 
Ηνωμένο Βασίλειο (0% ή 5%) 
και τη Γαλλία (10% και 5,5%), 
την Ισπανία (10% και 4%), την 
Πορτογαλία (13% και 6%), την 

Ιταλία (5% και 4%), αλλά και 
τις περισσότερες χώρες της ΕΕ.

Η βασική διαφορά είναι 
ότι τρόφιμα που στην Ελλάδα 
υπάγονται στον υψηλό συντε-
λεστή ΦΠΑ με 24% στις υπό-
λοιπες χώρες υπάγονται στον 
χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ, ο 
οποίος είναι και χαμηλότερος 
του ελληνικού με 6%, 5,5%, 
4% ή ακόμα και 0%.  
imerisia.gr
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Σούπερ μάρκετ: Ο Έλληνας πληρώνει όσα 
ο Ισπανός αλλά ο μισθός του είναι o μισός

 ΟΤΑΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ 
ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ 
15.800 ΕΥΡΩ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ, 
Ο ΙΣΠΑΝΟΣ ΠΑΙΡΝΕΙ 33.500 
ΕΥΡΩ ΚΑΙ Ο ΠΟΡΤΟΓΑΛΟΣ 
19.300 ΕΥΡΩ   

Αγοραστική δύναμη: Oι Έλληνες έχουν 
την προτελευταία θέση στην ΕΕ
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