
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

www.gnomionline.gr 
Τρίτη 3 Ιανουαρίου  2023

αρ. φύλλου 9466
€0.60H ΓΝΩΜΗ

Μέσα Γενάρη η τελετή έναρξης 
υλοποίησης της «Μονάδας 

Ηλεκτροπαραγωγής Αλεξανδρούπολης»

Τα οφέλη από την κατασκευή της νέας Μονάδας 
Ηλεκτροπαραγωγής
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Απογραφή ’21: Αυτοί είμαστε... 
σε Έβρο και ΑΜΘ

Αναλυτικά ο πληθυσμός ανά Δήμο και Δημοτική Ενότητα του Έβρου. 
Μειωμένος κατά 12.550 ο πληθυσμός του νομού μας, κατά 38 χι-

λιάδες της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης . Δείτε τα αποτελέσματα 
της απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ στους νομούς της ΠΑΜΘ
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Αντίο (;) 2022…. Μια 
γρήγορη ματιά στην 
ταραχώδη χρονιά

Γεγονότα, μικρά και μεγάλα 
που σημάδεψαν την χώρα 

και τον κόσμο τη χρονιά που 
έφυγε - Αρνητικά ρεκόρ που 

καταρρίφθηκαν τo 2022
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Ξανά στις θέσεις τους 
οι ανεμβολίαστοι 

υγειονομικοί

Μετά από 16 μήνες σε ανα-
στολή εργασίας και τη σχετική 
απόφαση που έλαβε το ΣτΕ
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● Την ένταξη του έργου 
αποκατάστασης του Τε-
μένους Βαγιαζήτ στο Δι-
δυμότειχο, στο Ταμείο 
Ανάκαμψης και Ανθε-
κτικότητας, με προϋπο-
λογισμό 10, 5 εκ. ευρώ, 
ανακοίνωσε επίσημα το 
Υπουργείο Πολιτισμού.

● Το έργο έχει ορίζοντα 
ολοκλήρωσης το 2025

● Τι  περιλαμβάνει το σύ-
νολο των παρεμβάσεων 
που δρομολογούνται 

Προχωρά άμεσα η νέα επέκταση Προχωρά άμεσα η νέα επέκταση 
του φράχτη στον κεντρικό Έβρο   του φράχτη στον κεντρικό Έβρο   

Οι κορυφαίες 22+1 στιγμές στον Οι κορυφαίες 22+1 στιγμές στον 
αθλητισμό του Έβρου για το 2022   αθλητισμό του Έβρου για το 2022   
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Οι νέοι Αντιπεριφερειάρχες και 
Εντεταλμένοι Σύμβουλοι της Περιφέρειας 

Αν. Μακεδονίας - Θράκης

Ανακοινώσεις από τον Περιφερειάρχη ΑΜΘ Χρήστο 
Μέτιο.  Οι Εβρίτες παραμένουν στις θέσεις που 
κατείχαν. Σχόλιο της παράταξης "Περιφερειακή 
Σύνθεση" του Χριστόδουλου Τοψίδη για τον 

"ανασχηματισμό"
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Αποκαθίσταται το Τέμενος 
Βαγιαζήτ στο Διδυμότειχο � 9



ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
www.gnomionline.gr

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
EΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (ΣΗΠΕ)

Είπαν

Η ΓΝΩΜΗ
3   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  20222 ΑΠΟΨΕΙΣ

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

1924
Ο αρχηγός της Επανάστασης του 
1922, Νικόλαος Πλαστήρας, πα-
ραδίδει την εξουσία στους πολι-
τικούς, θεωρώντας ότι οι στόχοι 
της «Επαναστατικής Επιτροπής» 
έχουν εκπληρωθεί.

1959
Η Σοβιετική Ένωση εκτοξεύει το 
πρώτο διαστημόπλοιο με κατεύ-
θυνση τη Σελήνη. Πρόκειται για 
το μη επανδρωμένο «Λούνα 1», 
το οποίο θα περάσει 4.600 μίλια 
μακριά από τη δορυφόρο της Γης 
και θα χαθεί στο διάστημα.

1969
Ο 30χρονος Κρητικός λατόμος 
Γεώργιος Φλαμουρίδης ή Παρα-
βολιδάκης. υποχρεώνει την εσω-
τερική πτήση της «Ολυμπιακής» 
Ηράκλειο - Αθήνα να κατευθυν-
θεί προς το Κάιρο. Το αεροσκά-
φος, ένα Ντάγκλας DC-6Β με 97 
επιβάτες και 5μελές πλήρωμα, 
προσγειώνεται στο Κάιρο, όπου 
οι αρχές συλλαμβάνουν τον αε-
ροπειρατή και φροντίζουν για την 
επιστροφή των επιβατών και του 
πληρώματος.

1971
Ομάδα ισραηλινών αρχαιολόγων 
ανακαλύπτει στην Ιερουσαλήμ 
ένα σκελετό σταυρωμένου άν-
δρα, ηλικίας 2.000 ετών. Είναι 
το πρώτο εύρημα που αποδεικνύ-
ει ότι το σταύρωμα αποτελούσε 
τον βασικό τρόπο εκτέλεσης των 
Ρωμαίων.

2000
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης
Εγκαινιάζεται το Μέγαρο Μου-
σικής Θεσσαλονίκης.

2008
Η τιμή του πετρελαίου σκαρφα-
λώνει για πρώτη φορά στα 100 
δολάρια το βαρέλι.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

1897
Χριστόφορος Θεοφίλου, γνω-
στός ως Τζιμ Λόντος, παγκόσμιος 
πρωταθλητής στην πάλη (κατς) 
από το 1930 έως το 1946. (Θαν. 
19/8/1975)

ΘΑΝΑΤΟΙ

17
Οβίδιος, ρωμαίος ποιητής. (Γεν. 
20/3/43 π.Χ.)

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα

Τονωτική ανάσα… made in Turkey  
3

IAN
2023

Γεμάτα από Τούρκους επισκέπτες ήταν τα 
ξενοδοχεία και οι δρόμοι της Αλεξανδρού-
πολης τις τελευταίες ημέρες του 2012. Τα 
ξενοδοχεία της περιοχής παρουσίασαν ση-
μαντική αύξηση στην πληρότητά τους, ενώ 
με θετικό πρόσημο έκλεισε η χρονιά για 
εμπορικά καταστήματα, αλλά κυρίως για 
χώρους εστίασης, καφέ και εστιατόρια. Η 
παρουσία των γειτόνων, ιδιαίτερα τις δύο 
τελευταίες ημέρες του χρόνου ήταν έντο-
νη. Με τα αυτοκίνητα –συνήθως- μεγάλου 
κυβισμού ή τα πόδια κινούνταν στους δρό-
μους της πόλης, στα ξενοδοχεία, τα καφέ 
και τα εστιατόρια. Ιδιαίτερα την παραμονή 
της Πρωτοχρονιάς, πολλοί ήταν οι Τούρκοι 
που έκαναν τις βόλτες τους στην αγορά, 
απολαμβάνοντας το έθιμο των μαγκαλιών. 
Οι προσπάθειες των προηγούμενων ετών, 
κυρίως από τους ίδιους τους ξενοδόχους, 
τους επαγγελματίες, αλλά και τους εμπλε-
κόμενους με τον τουρισμό φορείς, φαί-
νεται πως σιγά-σιγά, αποδίδουν καρπούς

Ο καιρός σήμερα

2
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Τηρώντας την παράδοση των τελευταίων 50 χρόνων η Διοίκηση του Εθνικού υποδέχθηκε στα γραφεία του 
Εθνικού τις αρχές της Αλεξανδρούπολης για να τιμήσει το έθιμο της κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας, 
το πρωί της πρώτης μέρας του χρόνου. 
Η Διοίκηση του Εθνικού δέχθηκε εκ μέρους του κόσμου του συλλόγου τις ευχές για τη νέα χρονιά από τον 
Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κ.κ. Άνθιμο, τον Αντιπεριφερειάρχη Έβρου κ. Πέτροβιτς, τον Δήμαρχο Αλεξ/πολης 
κ. Ζαμπούκης και εκπροσώπους βουλευτών και άλλων φορέων.  Το φλουρί  της Βασιλόπιτας "έπεσε" στον 
Εθνικό! Ο πρόεδρος και το ΔΣ του Εθνικού εύχονται στους αθλητές, τους προπονητές, τα στελέχη, τους γονεις 
των αθλητών μας και φυσικά σε όλο τον κόσμο που στηρίζει τον Εθνικό Καλή και Δημιουργική Χρονιά με Υγεία, 
Αγάπη, Άμιλλα  και πολλές Αγωνιστικές Επιτυχίες !!

Η αύξηση του κατώτατου μι-
σθού δεν έχει σχέση με τις 
εκλογές, θέλω να το αποσα-
φηνίσω. Η επιλογή να έρθει 
έναν μήνα νωρίτερα ενέχει 
το στοιχείο ότι τελειώνει το 
πρώτο τρίμηνο, τον Απρίλιο 
αρχίζει η τουριστική περίο-
δος και υπάρχει αρκετός κό-
σμος στον τουριστικό κλάδο»

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
 

Είπαν

Η Ελλάδα ότι είναι αυτή 
που προσπαθεί να απο-
τρέψει και να σαμποτάρει 
τις διαβουλεύσεις και τα 
μέτρα οικοδόμησης εμπι-
στοσύνης με την Άγκυρα. 
Η Ελλάδα  «πνίγεται» στα 
σκάνδαλα και για να τα 
καλύψει, τα βάζει με την 
Τουρκία.

ΧΟΥΛΟΥΣΙ ΑΚΑΡ
ΤΟΥΡΚΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΜΥΝΑ
 

Photo  Shoot

Μικρογνωμικά

Με ιδιαίτερη φροντίδα και χαρά ο 
Άγιος Βασίλης άκουσε τις καρδιές των 
φιλοξενούμενων παιδιών που φιλοξε-
νούνται στη Δομή “ΑΡΣΙΣ” της Αλεξαν-
δρούπολης και έγραψε από ένα γράμ-
μα αγάπης και εμψύχωσης για το κάθε 
παιδί.

Ανήμερα την Πρωτοχρονιά επισκέ-
φτηκε τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευ-
των παιδιών και μοίρασε τα γράμματα 
μαζί με σοκολάτες, ζαχαρωτά, μπαλόνια 
και παιχνίδια για όλα τα παιδιά!

Γ.Π. 

Αργίες 2023: Όλα τα τριήμερα 
της νέας χρονιάς 

Κοριτσάκι 
Κοριτσάκι είναι το πρώτο παιδί του 

2023 που γεννήθηκε στην ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-
ΠΟΛΗ ανήμερα της πρώτης μέρας του νέ-
ου έτους. Η μικρή ήρθε πρόωρα στη ζωή 
(με καισαρική τομή) το πρωί της Δευτέρας 
2 Ιανουαρίου στο Πανεπιστημιακό Γενικό 
Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.

“Έτος Επετειακό” το 2023 για την 

Ορεστιάδα και από την τοπική εκ-

κλησία

Στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων Ορε-
στιάδας ιερούργησε το πρωί της Πρωτο-
χρονιάς ο Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, 
Ορεστιάδας και Σουφλίου κ. Δαμασκη-

νός, τόσο για τη γιορτή της Περιτομής 
του Κυρίου και τη μνήμη του Μεγάλου 
Βασιλείου, όσο και για τη Δοξολογία “επί 
τη Πρώτη του Νέου Έτους”. Παράλληλα, 
ο κ. Δαμασκηνός ευλόγησε τη βασιλόπι-
τα, η οποία τιμητικά φέτος απεικόνιζε το 
λογότυπο της επετείου για τα 100 χρόνια 
από την ίδρυση της Ορεστιάδας (ή “Νέας 
Ορεστιάδας”, ευκαιρία φέτος επ’ αφορμή 
της επετείου να αποσαφηνιστεί οριστικά 
η ονομασία της πόλης). Παρουσία δε των 
τοπικών αρχών κήρυξε και ο ίδιος, από 
θρησκευτικής πλευράς, το έτος 2023 ως 
Έτος Επετειακό, σε συνέχεια της απόφα-
σης του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστι-
άδας. (radioevros.gr)

Στα 248,24 ευρώ ανά μεγαβατώρα 
έχει εκτοξευτεί στην Ελλάδα σήμερα η 
τιμή χονδρικής του ρεύματος, σύμφω-
να με τον πίνακα της Ρυθμιστικής Αρχής 
Ενέργειας. Για ένατη ημέρα η Ελλάδα 
είναι πρωταθλήτρια ακρίβειας στο ρεύ-
μα στην Ευρώπη, την ώρα μάλιστα που 
οι θερμοκρασίες στην Ελλάδα παραμέ-
νουν υψηλές για την εποχή, γεγονός 
που οδηγεί σε μειωμένη κατανάλωση.

Η σύγκριση με τις υπόλοιπες ευρ 
Έχουμε υποδεχθεί ήδη με αισιοδοξία 
το 2023 και πολλοί είναι ήδη εκείνοι που 
ανοίγουν το ημερολόγιο ψάχνοντας να 
βρουν τις αργίες για τη χρονιά που θα 
δώσουν την ευκαιρία για ξεκούραση αλ-
λά και για την οργάνωση μιας εκδρομής.

Πρώτο τριήμερο αυτό των Θεοφα-
νίων, καθώς η 6η Ιανουαρίου του 2023 
είναι Παρασκευή. Ακολουθεί το τριήμε-
ρο της Καθαράς Δευτέρας στις 25 έως 
27 Φεβρουαρίου.

Δείτε αναλυτικά τις αργίες του 
νέου έτους:
Πρωτοχρονιά: Κυριακή 1 Ιανουαρίου
Θεοφάνια: Παρασκευή 6 Ιανουαρίου
Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 27 Φεβρου-
αρίου
Ευαγγελισμός της Θεοτόκου: Σάββατο 
25 Μαρτίου
Μεγάλη Παρασκευή: 14 Απριλίου
Μεγάλο Σάββατο: 15 Απριλίου
Κυριακή του Πάσχα: 16 Απριλίου
Δευτέρα του Πάσχα: 17 Απριλίου
Εργατική Πρωτομαγιά: Δευτέρα 1 Μα-
ΐου
Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 5 Ιουνίου
Δεκαπενταύγουστος: Τρίτη 15 Αυγού-
στου
28η Οκτωβρίου: Σάββατο 28 Οκτωβρίου
Χριστούγεννα: Δευτέρα 25 Δεκεμβρίου
Σύναξη της Θεοτόκου: Τρίτη 26 Δε-
κεμβρίου

Ευρώπη: Η πιο θερμή Πρωτοχρονιά 
στα χρονικά

 Η πρώτη μέρα του νέου έτους του 2023, 
χαρακτηρίστηκε από πολύ υψηλές για την 
εποχή θερμοκρασίες, σημειώνοντας αποκλί-
σεις εώς και 18-20°C πάνω από τα κανονικά 
για την εποχή επίπεδα. Καταγράφοντας έτσι 
την πιο θερμή Πρωτοχρονιά στα χρονικά σε 
αρκετές περιοχές της Δυτικής και Κεντρικής 
Ευρώπης.

 Εκατοντάδες μηνιαία και εθνικά ρεκόρ 
θερμοκρασίας καταρρίφθηκαν για το μήνα 
Ιανουάριο στις 1 Ιανουαρίου 2023 στην Ευ-
ρώπη. Στη Γαλλία σημειώθηκαν περισσότε-
ρα από 113 ρεκόρ θερμοκρασίας, σε μετε-
ωρολογικούς σταθμούς οι οποίοι διαθέτουν 
ιστορικά δεδομένα ακόμη και από το 1880! 

Σε αρκετές χώρες της Δυτικής και Κεντρικής 
Ευρώπης καταγράφηκε η πιο ζέστη ημέρα Ια-
νουαρίου. Μερικές από αυτές (μέχρι στιγμής):

• Πολωνία
• Δανία
• Λευκορωσία
• Λετονία
• Λιθουανία
• Ολλανδία
Το πρωτοφανές αυτό γεγονός, αποτελεί 

ένα από τα πιο ακραία περιστατικά αποκλί-
σεων θερμοκρασίας για την Ευρώπη τα τε-
λευταία χρόνια.

Άρθρο: https://climatebook.
gr/2023/01/02/ευρώπη-η-πιο-θερμή-πρω-
τοχρονιά-στα-χρο/
Fb Σάκης Αρναούτογλου

Ο Άγιος Βασίλης επισκέφθηκε τα παιδιά 
της “ΑΡΣΙΣ” Αλεξανδρούπολης
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Ο κεντρικός Εβρος επιχει-
ρείται να “σφραγιστεί” και μά-
λιστα ταχέως, με fast track 
επιλογή αναδόχου για την κα-
τασκευή της νέας επέκτασης 
του φράχτη μήκους 35 χιλιο-
μέτρων από την Κορνοφωλιά 
Σουφλίου μέχρι τους Ψαθάδες 
Διδυμοτείχου. Στη σχετική σύ-

σκεψη που πραγματοποιήθη-
κε την Πέμπτη στο υπουργείο 
Προστασίας του Πολίτη, υπό 
τον υπουργό, Τάκη Θεοδωρι-
κάκο, υπογραμμίστηκε η ανά-
γκη τήρησης των ασφυκτικών 
χρονοδιαγραμμάτων για την 
κατασκευή της επέκτασης και 
την παράδοση του νέου φρά-

κτη έως τις αρχές της άνοιξης.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ 

της Μίνας Καραμήτρου για 
τον τηλεοπτικό σταθμό Open, 
το συγκεκριμένο σημείο στον 
κεντρικό Εβρο επελέγη διότι 
όπως έχουν παρατηρήσει και οι 
συνοριοφύλακες, δέχεται πολύ 
μεγάλη μεταναστευτική πίεση 
το τελευταίο διάστημα και στην 
εν λόγω περιοχή των ελλη-
νοτουρκικών συνόρων υπάρ-
χουν πολλά μεταναστευτικά 
μονοπάτια.

Σύμφωνα πάντα με το ρε-
πορτάζ, στις αρχές της επόμε-
νης εβδομάδας θα ξεκινήσει ο 
διαγωνισμός και αυτό που θέ-
λουν στο υπουργείο Προστασί-
ας του Πολίτη είναι ο φράχτης 
να σηκωθεί όσο το δυνατόν 
γρηγορότερα. Για τον λόγο 

αυτό, στη συμφωνία με τον 
ανάδοχο που θα επιλεγεί, θα 
προβλέπεται οι εργασίες κατα-
σκευής να ξεκινήσουν άμεσα, 
μέσα στον χειμώνα, ακόμα και 
σε άσχημες καιρικές συνθήκες.

Στο Εβρο βρέθηκε 
ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ 
στρατηγός Κωνσταντίνος 
Φλώρος

Συνοδευόμενος από τον δι-
οικητή της 1ης Στρατιάς, αντι-
στράτηγο Αγγελο Χουδελούδη 
και τον διοικητή του Δ’ Σώ-
ματος Στρατού, αντιστράτη-
γο Ιωάννη Τσιόπλο, αντάλλαξε 
ευχές στη Γέφυρα Κήπων του 
Εβρου με το προσωπικό του 
επιτηρητικού φυλακίου του κα-
θώς και μέσω τηλεδιάσκεψης 
με το προσωπικό που εκτελού-

σε περιπολία στο Προγεφύρω-
μα Πετάλου, στις Πλαγιές με 
το προσωπικό του επιτηρητι-
κού φυλακίου «Στρατιώτη Κο-
ντσαλάκη Γ.», καθώς και μέσω 
τηλεδιάσκεψης με το προσω-
πικό που εκτελούσε περιπο-
λία στο «Τόξο Λαγυνών», στο 
Μαύρο Όγκο με το προσωπι-
κό του επιτηρητικού φυλακίου 
του, καθώς και μέσω τηλεδιά-
σκεψης με το προσωπικό που 
εκτελούσε περιπολία στην πε-
ριοχή του Αμορίου.

 Στο Διδυμότειχο αντάλλα-
ξε ευχές με τον διοικητή και το 
προσωπικό της XVI Mηχανο-
κίνητης Μεραρχίας Πεζικού, 
στις Καστανιές με το προσω-
πικό του επιτηρητικού φυλακί-
ου 1 της FRONTEX, της Συνο-
ριοφυλακής, καθώς και μέσω 

τηλεδιάσκεψης με το προσω-
πικό που εκτελούσε περιπο-
λία στην «Πράσινη Πόρτα», στη 
Νέα Σάντα Ροδόπης με τον δι-
οικητή και το προσωπικό του 
1ου Λόχου Βάσεως Εκπαιδεύ-
σεως Επιχειρήσεων Ειδικών 
Δυνάμεων. 

Αναφερόμενος στις προκλή-
σεις και τις απειλές που αντιμε-
τώπισαν οι Ενοπλες Δυνάμεις 
κατά τα προηγούμενα χρόνια, 
ειδικά τον Μάρτιο του 2020 
στον Έβρο, επεσήμανε ότι 
απαιτείται ακόμα μεγαλύτερη 
εγρήγορση και διαρκής επα-
γρύπνηση, εκφράζοντας την 
απόλυτη εμπιστοσύνη του στη 
μαχητική και αποτρεπτική ικα-
νότητα του προσωπικού και 
των μέσων των Ενόπλων Δυ-
νάμεων.

Προχωρά άμεσα η νέα επέκταση 
του φράχτη στον κεντρικό Εβρο

AΠΟ ΚΟΡΝΟΦΩΛΙΑ ΕΩΣ 
ΨΑΘΑΔΕΣ ΜΗΚΟΥΣ 35 ΧΛΜ            

Προϋπόθεση και απαίτηση του υπουργείου 
από τον ανάδοχο να ξεκινήσει τις εργασίες 
ανέγερσης μέσα στον χειμώνα, με 
ορίζοντα παράδοσης την άνοιξη 

Ο σχεδιασμός για νέο φράχτη στον κεντρικό Έβρο 

Από την επίσκεψη του αρχηγού ΓΕΕΘΑ στη γέφυρα 
των Κήπων στην ελληνοτουρκική μεθόριο

Ένας πρόσφυγας έχα-
σε τη ζωή του και άλλοι 
τρεις τραυματίστηκαν σε 
νέο τροχαίο με πρόσφυ-
γες στην Εγνατία Οδό, 
στην Αλεξανδρούπολης- 

Κομοτηνής.
Αστυνομικοί εντόπι-

σαν χθες τον νεκρό εντός 
ενός Ι.Χ.Φ. αυτοκινήτου 
και έξω απ’ αυτό άλλους 
δεκαπέντε ανθρώπους, εκ 

των οποίων οι τρεις ήταν 
τραυματίες και μεταφέρ-
θηκαν στο νοσοκομείο 
Αλεξανδρούπολης.

Ο οδηγός του οχήμα-
τος, που ανετράπη υπό 
άγνωστες μέχρι στιγμής 
συνθήκες, αναζητείται. 
Την προανάκριση διενερ-
γεί το Τμήμα Συνοριακής 
Φύλαξης Τυχερού Αλε-
ξανδρούπολης.

Σε τροχαίο ανατράπηκε όχημα 
που τους μετέφερε στο τμήμα 
Αλεξανδρούπολης- Κομοτηνής

Το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Συνδικαλιστικής Ένωσης Αστυ-
νομικών Υπαλλήλων Αλεξαν-
δρούπολης, εκφράζει δημόσια 
τα συγχαρητήρια του προς τους 
συναδέλφους  ΓΚΟΓΚΙΝΟΥΔΗ 
Ευάγγελο, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ Ιω-
άννη και ΚΟΛΥΜΠΟ Θεόδωρο 
που υπηρετούν στο Τμήμα Δια-
βατηριακού Ελέγχου Κήπων, κα-
θώς την πρωινές ώρες της 30-
12-22 ευρισκόμενοι σε υπηρεσία 
εντόπισαν γυναίκα, η οποία επρό-
κειτο να ταξιδέψει, πεσμένη στο 
έδαφος χωρίς τις αισθήσεις της. 
Άμεσα έτρεξαν να την βοηθήσουν 
και προέβησαν σε παροχή Πρώ-
των Βοηθειών (ΚΑΡΠΑ) με απο-
τέλεσμα η γυναίκα να ανακτήσει 
τις αισθήσεις της. Στη συνέχεια 
η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νο-
σοκομείο και πλέον είναι καλά 
στην υγεία της. Ακόμα μια φορά 
οι συνάδελφοι μας ενεργώντας 

με επαγγελματισμό, αποφασιστι-
κότητα, ψυχραιμία και ανθρωπιά 
δείχνουν άμεσα αντανακλαστικά 
και σώζουν μια ανθρώπινη ζωή.

Οι Συνάδελφοι μας, παρά την 
υποστελέχωση της εν λόγω Υπη-
ρεσίας με ένα πεπαλαιωμένο ορ-

γανόγραμμα, εργάζονται καθημε-
ρινά προσφέροντας τα μέγιστα 
στην εξυπηρέτηση των ταξιδιω-
τών που διέρχονται από το συνο-
ριακό σημείο διέλευσης των Κή-
πων και παράλληλα πετυχαίνουν 
καίρια χτυπήματα στην πάταξη 
του διασυνοριακού εγκλήματος. 

Εμείς ως Συνδικαλιστική Ένω-
ση Αστυνομικών Αλεξανδρούπο-
λης θα επιβραβεύουμε τέτοιες 
πράξεις και θα στεκόμαστε αρω-
γοί σε κάθε τους πρόβλημα

Αστυνομικοί έσωσαν γυναίκα 
με ΚΑΡΠΑ στο τελωνείο Κήπων 

Συγχαρητήρια ανακοίνωση της  Συνδικαλιστικής 
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Αλεξανδρούπολης

Νέο δυστύχημα με θύματα 
πρόσφυγες στην Εγνατία Οδό
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Επιμέλεια: Γιώργος Πανταζίδης
Σε 9.716.889 άτομα ανέρχεται ο νόμιμος 

πληθυσμός της χώρας, σύμφωνα με τα ορι-
στικά αποτελέσματα που προέκυψαν από την 
απογραφή πληθυσμού – κατοικιών 2021, που 
διενήργησε η ΕΛΣΤΑΤ.

Συγκριτικά με την απογραφή του 2011 ο 
νόμιμος πληθυσμός μειώθηκε στην δεκαετία 
που διήλθε κατά 187.397 πολίτες. Συνολικά 
έχουν απογραφεί 9.716.889 το 2021, ενώ το 
2011 είχαν απογραφεί 9.904.286.

Ο πληθυσμός της Ανατολικής Μακεδονί-
ας Θράκης συνολικά ανέρχεται σε  569.664 
αντί των 608.182 του 2011, μειωμένος κα-
τά 38.518 !

Για το νομό Έβρου ανακοινώθηκε ο μόνιμος 
πληθυσμός στα 134.776 αριθμός μειωμένος 
από τους 147.326 της απογραφής του 2011, 
ήτοι μειωμένος κατά 12,550. Αύξηση του μό-
νιμου πληθυσμού τους παρουσιάζουν οι Δήμοι 
Αλεξανδρούπολης, Διδυμοτείχου, Σουφλίου 
και Σαμοθράκης, όχι όμως και της Ορεστιά-
δας, ενώ παρατηρούμε μετακίνηση πληθυσμού 
στα μεγάλα κέντρα – πόλεις.    

Πιο αναλυτικά, τα συγκριτικά στοιχεία με-
ταξύ των δύο απογραφών (2011 & 2021) δι-
αμορφώνονται ως εξής:

Απογραφή 2011:
•  Μόνιμος Πληθυσμός 10.816.286
•  Νόμιμος Πληθυσμός 9.904.286
Απογραφή 2021:
•  Μόνιμος Πληθυσμός 10.432.481
•  Νόμιμος Πληθυσμός 9.716.889

Ο πληθυσμός ανά Δήμο του Έβρου
Σύμφωνα με την Απογραφή 2021, ο πληθυ-

σμός στους Δήμους του Έβρου και ανά δημο-
τική ενότητα διαμορφώνεται ως εξής:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ 134.776   
(147.326 το 2011)
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 64.109  

(61.688)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
53.690 (58.138)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ 
2.939  (2.718) 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΡΩΝ 7.480  (8.499)
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 19.782  (19.370)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 
16.019 (15.944)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ 3.763  
(3.426)
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 32.540   (37.380)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ 20.236  
(23.286)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΥΣΣΑΣ 5.353   (6.495)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΠΡΙΝΟΥ 2.020  
(2.212)
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΟΥ 4.931   
(5.387)
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 3.040  (2.773)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 3.040
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 15.305  (14.898)

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 6.902  
(6.122)
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΦΕΑ 5.093  (4.677)
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΧΕΡΟΥ 3.310   
(4.099)
(σε παρένθεση ο αντίστοιχος αριθμός της απο-
γραφής του 2011) 

Περιφερειακές Ενότητες ΑΜΘ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ 134.776  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ 
101.767 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ 107.548    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 117.057
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ 95.701  

Αναλυτικά ανά Περιφερειακή Ενότητα 
στην Ανατ. Μακεδονία Θράκη
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ 
101.767
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 54.833
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 48.971
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΕΙΡΟΥ 3.258
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ 
2.604
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 16.868
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΛΥΡΑΣ 7.421
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 5.511
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΧΡΟΥ 1.473
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΗΣ 2.463
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ 14.000
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΑΣΜΟΥ 6.730
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΑΞΑΔΩΝ 1.732
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΩΣΤΟΥ 5.538
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ 16.066
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΠΩΝ 9.057
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ 7.009

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ 
95.701
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 50.815
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ 50.252
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ 563
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 15.411
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ 5.781
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΟΞΑΤΟΥ 9.630
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 8.466
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ-
ΟΥ 8.466
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 5.308
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 1.965
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ 3.343
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 15.701

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 
11.148
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ 4.553

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΑΣΟΥ 
12.815
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ 12.815
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΑΣΟΥ 12.815

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 
117.057

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 63.053
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 52.368
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΠΠΩΝ 10.685
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ 22.124
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 15.518
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ 4.811
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΕΙΝΟΥ 1.795
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 31.880
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 
9.739
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 7.454
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΦΑΝΟΥ 4.931

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 5.309
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΕΩΝ 4.447

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ 
107.548
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 55.031
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ 52.278
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 2.753
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ 21.411
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΣΤΩΝΙΔΟΣ 10.862
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΒΔΗΡΩΝ 5.306
ΔΗΜΟΤΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΕΡΟΥ 5.243
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ 18.313
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΗΣ 13.666
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΩΝ 1.326
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΤΥΛΗΣ 2.734
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΤΡΩΝ 587
 ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 12.793
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 12.793

Στις 19 Ιουλίου 2022 ανακοινώθηκαν τα 
προσωρινά αποτελέσματα των απογραφών 
(σύνολο μόνιμου πληθυσμού: 10.432.481). 
Το 99,4% του μόνιμου πληθυσμού της επι-
κρατείας έχει απογραφεί είτε ηλεκτρονικά είτε 
με τον συμβατικό τρόπο. Το ποσοστό που δεν 
απεγράφη με κανέναν από τους δύο τρόπους 
εκλήθη από τις δημοτικές αρχές να παραστεί 
στο Δημαρχείο να συμπληρώσει το δελτίο της 
απογραφής. Απεγράφησαν 5.075.249 άρρενες 
(ήτοι το 48,6% του συνολικού πληθυσμού) και 
5.357.232 θήλεις (51,4%).

Απογραφή ’21: Αυτοί είμαστε... 
σε Έβρο και ΑΜΘ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Ο 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΝΑ 
ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΔΗΜ. 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ    

Μειωμένος κατά 12.550 
ο πληθυσμός του νομού 
μας, κατά 38 χιλιάδες της 
Ανατολικής Μακεδονίας 
Θράκης . Δείτε τα 
αποτελέσματα της απογραφής 
της ΕΛΣΤΑΤ στους νομούς της 
ΠΑΜΘ

Σε 9.716.889 άτομα ανέρχεται ο νόμιμος πληθυσμός της χώρας μας

Σημειώνεται ότι η 
απογραφή του 2021 ήταν 

και η πρώτη ψηφιακή 
που πραγματοποιήθηκε

Αλλαγές στην κατανομή των βουλευτικών 
εδρών φέρνουν τα αποτελέσματα της απο-
γραφής του 2021 στις εκλογικές περιφέρειες.

Υπενθυμίζεται ότι οι εκλογές του 2023 
θα γίνουν με βάση τα αποτελέσματα της τε-
λευταίας απογραφής(2021), τα οποία δημο-
σίευσε σήμερα, Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου, 
η ΕΛΣΤΑΤ.

Όπως όλα δείχνουν, 16 είναι οι έδρες που 
αλλάζουν περιφέρεια. Με βάση τα νέα ορι-
στικά αποτελέσματα, δύο έδρες προστίθενται 

στον Νότιο Τομέα της Β’ Αθηνών και στην 
περιφέρεια της Ανατολικής Αττικής, ενώ από 
μία επιπλέον έδρα θα έχουν ο Βόρειος Το-
μέας της Β’ Αθηνών, ο Δυτικός Τομέας της 
Β΄ Αθηνών, η Α΄ Θεσσαλονίκης και η Αχαΐα.

Στις “χαμένες” περιφέρειες, σε εκείνες δη-
λαδή από τις οποίες “φεύγουν” οι έδρες, κα-
τατάσσονται η Α΄Πειραιά, οι Σέρρες, η Φθι-
ώτιδα, η Μαγνησία, η Κοζάνη, η Άρτα, αλλά 
και η Καστοριά και η Θεσπρωτία που πλέον 
καθίστανται μονοεδρικές.

Εκλογές 2023: Ποιες περιφέρειες
 κερδίζουν έδρες και ποιες χάνουν



Η ΓΝΩΜΗ
3   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  20226   ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ο Περιφερειάρχης Ανατο-
λικής Μακεδονίας - Θράκης 
Χρήστος Μέτιος ανακοίνωσε 
τους νέους Αντιπεριφερειάρχες 
και Εντεταλμένους Συμβού-
λους της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, 
που θα έχουν θητεία για ένα 
χρόνο και συγκεκριμένα από 
την 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 2023, τελευταία 
θητεία για την περιφερειακή 
αρχή Μέτιου καθώς το φθινό-
πωρο του 2023 διεξάγονται οι 
αυτοδιοικητικές εκλογές.

Όσον αφορά την Περιφε-
ρειακή Ενότητα Έβρου, ο Δη-
μήτρης Πέτροβιτς παραμένει 
χωρικός Αντιπεριφερειάρχης 
Έβρου, όπως και ο περιφερει-
ακός σύμβουλος Έβρου Βασί-
λης Δελησταμάτης παραμένει 
θεματικός Αντιπεριφερειάρ-
χης Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής. Ο κ. Δεληστα-
μάτης είναι ο μοναδικός πε-
ριφερειακός σύμβουλος του 
νομού που συμμετέχει στην 
ομάδα των θεματικών αντι-
περιφερειαρχών, τη νέα σύν-
θεση της οποίας ανακοίνωσε 
ο Περιφερειάρχης. Εντεταλ-
μένος περιφερειακός σύμβου-
λος Τουρισμού παραμένει και 
ο Αθανάσιος Τσώνης, που επί-
σης προέρχεται από τον Έβρο. 

Στη θέση του παραμένει και 
ο περιφερειακός σύμβουλος 
Έβρου Βασίλης Γαλάνης, ως 
Πρόεδρος του Αναπτυξιακού 
Οργανισμού ΑΜ-Θ.

Με απόφαση του Περιφε-
ρειάρχη Ανατολικής Μακεδο-
νίας - Θράκης κ. Χρήστου Μέ-
τιου, τα μέλη της Διοίκησης της 
Περιφέρειας ΑΜ-Θ ορίζονται 
ως εξής:

Α. Χωρικοί 

Αντιπεριφερειάρχες
•  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. 

Δράμας: Γρηγόριος Παπαεμ-
μανουήλ

•  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. 
Έβρου: Δημήτριος Πέτροβιτς

•  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. 
Καβάλας: Αλέξιος Πολίτης

•  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. 
Ξάνθης: Κωνσταντίνος Κουρ-
τίδης

•  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. 
Ροδόπης: Νικόλαος Τσαλικίδης

Β. Θεματικοί 
Αντιπεριφερειάρχες

•  Αντιπεριφερειάρχης Επι-
χειρηματικότητας, Έρευνας 
και Καινοτομίας: Κωνσταντί-
νος Αντωνιάδης, Περιφερεια-
κός Σύμβουλος Π.Ε. Καβάλας.

•  Αντιπεριφερειάρχης Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Κτηνια-
τρικής: Βασίλειος Δελησταμά-
της, Περιφερειακός Σύμβουλος 
Π.Ε. Έβρου.

•  Αντιπεριφερειάρχης Διοί-
κησης, Οικονομικών και Αθλη-
τισμού: Αχμέτ Ιμπράμ, Περι-
φερειακός Σύμβουλος Π.Ε. 
Ροδόπης.

•  Αντιπεριφερειάρχης Υπο-
δομών: Μιχαήλ Αμοιρίδης, Πε-
ριφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. 
Ξάνθης.

•  Αντιπεριφερειάρχης Ανά-
πτυξης και Διεθνών Σχέσεων: 
Αρχέλαος Γρανάς, Περιφερει-
ακός Σύμβουλος Π.Ε. Καβάλας.

•  Αντιπεριφερειάρχης Κοι-
νωνικών Πολιτικών και Πολιτι-
σμού: Αριστείδης Μωυσιάδης, 
Περιφερειακός Σύμβουλος 
Π.Ε. Δράμας

•  Αντιπεριφερειάρχης Περι-
βάλλοντος, Ενέργειας και Με-
ταφορών: Χρήστος Γάκης, Πε-
ριφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. 

Καβάλας.
•  Αντιπεριφερειάρχης Υγεί-

ας: Βασίλειος Λούρμπας, Πε-
ριφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. 
Ροδόπης.

Γ. Εντεταλμένοι 
Περιφερειακοί 
Σύμβουλοι

•  Εντεταλμένος Περιφερει-
ακός Σύμβουλος Τουρισμού: 
Αθανάσιος Τσώνης, Περιφερει-
ακός Σύμβουλος Π.Ε. Έβρου.

•  Εντεταλμένος Περιφερει-
ακός Σύμβουλος Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων και Δράσεων 
Ανάπτυξης Ορεινών Περιοχών: 
Τζιχάν Ιμάμογλου, Περιφερεια-
κός Σύμβουλος Π.Ε. Ροδόπης.

•  Εντεταλμένος Περιφερει-
ακός Σύμβουλος Αλιευτικής 
Πολιτικής: Ανδρέας Καραγι-
ώργης, Περιφερειακός Σύμ-
βουλος Π.Ε. Καβάλας.

Η θητεία των νέων Αντιπε-
ριφερειαρχών και Εντεταλμέ-
νων Περιφερειακών Συμβού-
λων ορίζεται από 1-1-2023 
μέχρι 31-12-2023.

Ως Αναπληρωτής του Πε-
ριφερειάρχη ΑΜ-Θ ορίζεται 
ο Κωνσταντίνος Αντωνιάδης, 
Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης 
Επιχειρηματικότητας, Έρευνας 
και Καινοτομίας.

Πρόεδρος του Περιφερεια-
κού Συμβουλίου ΑΜ-Θ είναι ο 
Χρήστος Παπαθεοδώρου, Πε-
ριφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. 
Δράμας.

Πρόεδρος του Αναπτυξια-
κού Οργανισμού ΑΜ-Θ είναι ο 
Βασίλειος Γαλάνης, Περιφερει-
ακός Σύμβουλος Π.Ε. Έβρου.

Η Περιφερειακή Σύνθεση 

για τον «ανασχηματισμό» 

στην Περιφέρεια Αν. Μα-

κεδονίας - Θράκης

Σχόλιο της παράταξης "Πε-
ριφερειακή Σύνθεση" του Χρι-
στόδουλου Τοψίδη για τον 
"ανασχηματισμό" της Διοίκη-
σης της Περιφέρειας Αν. Μα-
κεδονίας – Θράκης. 

Αναλυτικά: «Ο ορισμός της 
παράνοιας είναι να κάνεις το 
ίδιο πράγμα ξανά και ξανά πε-
ριμένοντας διαφορετικά απο-
τελέσματα».

Η παραπάνω φράση περι-
γράφει εύστοχα τον «ανασχη-
ματισμό» της διοίκησης τον 
οποίο ανακοίνωσε ο Περιφε-

ρειάρχης Ανατολικής Μακεδο-
νίας - Θράκης.

Έτσι είναι βέβαιο ότι η διοί-
κηση του Περιφερειάρχη Χρή-
στου Μέτιου, η οποία έφερε 
και κρατάει την Ανατολική Μα-
κεδονία - Θράκη στις τελευ-
ταίες θέσεις όλων των περι-
φερειών της Ευρώπης, δεν 
πρόκειται να πετύχει κάτι δι-
αφορετικό κατά τους τελευ-
ταίους μήνες της θητείας της. 
Προφανώς διότι αυτοί οι ίδιοι 
ευθύνονται για την κατάστα-
ση της περιφέρειάς μας, της 
οποίας οι μόνες επιδόσεις είναι 
(δυστυχώς) το μηδενικό έργο 
και η χείριστη επίδοση. Για τον 
ίδιο λόγο και στην προηγού-
μενη δημοσκόπηση για τις 13 
περιφέρειες της χώρας κατα-
τάσσουν την διοίκηση του Χρ. 
Μέτιου στις χειρότερες θέσεις 
με τους πολίτες να δηλώνουν 
πως δεν πρόκειται να του εμπι-
στευτούν την ψήφο τους.

Ενώ σε όλο τον κόσμο 
όσοι ασκούν διοίκηση και επι-
χειρούν αλλαγές αποσκοπούν 
στην παραγωγή έργου προς 
όφελος της περιοχής, εδώ οι 
αλλαγές αποσκοπούν στην 
μοιρασιά μισθών και οφίκι-
ων και όχι στην ανάπτυξη 
της περιοχής μας. Αυτό είναι 
μία εντελώς δυσάρεστη αλ-
λά ταυτόχρονα και εντελώς 
πραγματική διαπίστωση απέ-
ναντι κυρίως στους άνεργους 
νέους, οι οποίοι παρακολου-
θούν ένα «πάρτι» αργομισθίας 
με ανθρώπους που ονομάζο-
νται Αντιπεριφερειάρχες αλλά 
η κύρια προτεραιότητα είναι η 

προσωπική τους δουλειά και οι 
εισπράξεις τους…

Καθετί ηθικό και πολιτικά 
υγιές έχει απομακρυνθεί από 
αυτό το σχήμα!

Σημειώστε ενδεικτικά:

Τη θέση του θεματικού αντι-
περιφερειάρχη Υποδομών κα-
ταλαμβάνει χωρίς ντροπή, ο 
άνθρωπος που φιλοδοξούσε 
να γίνει βουλευτής Ξάνθης και 
δήλωνε εμφατικά πως δεν επι-
θυμούσε θέσεις και μισθούς 
(Οκτώβριος 2021)!

Ο άνθρωπος που κατηγο-
ρούσε τον Περιφερειάρχη πως 
έχει φοβικό πρόβλημα, πως εί-
ναι υβριστής και δεν μπορεί να 
συνεργαστεί, τώρα του δίνει 
γη και ύδωρ, στην απέλπιδα 
προσπάθεια του να γαντζωθεί 
στην εξουσία.

Ο πρώην αντιπεριφερειάρ-
χης Καβάλας (ο οποίος διορ-
γανώνει ημερίδες με ομιλητή 
τον γιο του) επανέρχεται από 
τον Χρ. Μέτιο, ως αντιπεριφε-
ρειάρχης.

Αυτός που αποκαλούσε τον 
Χρήστο Μέτιο «βενζινά» και 
του κουνούσε πενηντάευρα 
θα επιλύσει… τα ενεργειακά 
θέματα.

Όπως και το εξαπτέρυγο 
των ΑΝΕΛ και του Π. Καμμέ-
νου θα εξακολουθήσει να μι-
σθοδοτείται!

Όπως και αυτός που μέσα 
στο καλοκαίρι μετέβαινε στο 
beach bar “Πεπόνι” με το υπη-
ρεσιακό αυτοκίνητο που πλη-
ρώνει η Περιφέρεια. Το ίδιο 
αυτοκίνητο που χρησιμοποι-

ούσε προκειμένου να πηγαίνει 
να ψέλνει (επ΄ αμοιβή) στην Ν. 
Καρβάλη!

Θα μπορούσαμε να κατα-
γράψουμε πολλά περισσότερα 
παραδείγματα! Η ουσία, όμως, 
είναι η φράση την οποία ση-
μειώσαμε στην αρχή του ΔΤ, 
η οποία αποδίδεται στον σο-
φότερο επιστήμονα του προη-
γούμενου αιώνα και απηχεί την 
πλήρη αλήθεια. «Ο ορισμός της 
παράνοιας είναι να κάνεις το 
ίδιο πράγμα ξανά και ξανά πε-
ριμένοντας διαφορετικά απο-
τελέσματα». Οι ίδιοι άνθρωποι 
που ευθύνονται για την κατά-
σταση στην οποία έχει βρεθεί η 
Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 
δεν έχουν καμία δυνατότητα 
να πετύχουν ούτε το παραμι-
κρό για την περιοχή μας και 
τους ανθρώπους της. Το μό-
νο που επιτελούν με επιτυχία 
είναι η είσπραξη των μισθών 
τους όπως και πολλοί ακόμη 
«σύμβουλοι» στους οποίους 
θα αναφερθούμε διεξοδικά σε 
άλλο ΔΤ.

Εμείς θα είμαστε εδώ ώστε 
με την ψήφο των πολιτών να 
αλλάξουμε την κατεύθυνση 
της Περιφέρειάς μας. Ανα-
στρέφοντας την σημερινή κα-
τάσταση, επιτυγχάνοντας στην 
συνεργασία με τους Δήμους 
του πρώτου βαθμού αυτοδιοί-
κησης, ξεπερνώντας την ατυχή 
εποχή του Χρ. Μέτιου και των 
μισθοφόρων του και κοιτώ-
ντας αφενός τους πολίτες στα 
μάτια και αφετέρου το μέλλον 
και την προοπτική την δική μας 
και των πιδιών μας

Οι νέοι Αντιπεριφερειάρχες και Εντεταλμένοι 
Σύμβουλοι της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας - 
Θράκης
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΜΘ 
ΧΡΗΣΤΟ ΜΕΤΙΟ.  ΟΙ ΕΒΡΙΤΕΣ 
ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΚΑΤΕΙΧΑΝ       

Σχόλιο της παράταξης "Περιφερειακή 
Σύνθεση" του Χριστόδουλου Τοψίδη 
για τον "ανασχηματισμό"

Παρατείνονται μέχρι τις 28 Φεβρουαρί-
ου 2023 οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που 
ισχύουν σε τμήμα της Εγνατίας Οδού, για 
την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής 

εξόδου προς το νοσοκομείο Αλεξανδρού-
πολης. Στο σημείο υπάρχει σήμανση για 
τους οδηγούς.Την καθιερωμένη ετήσια 
τελετή βράβευσης των παιδιών που αρί-
στευσαν στην Α’ ή Β’ Λυκείου και εκείνων 
που πέτυχαν την εισαγωγή τους στην Τρι-
τοβάθμια Εκπαίδευση πραγματοποίησε ο 
Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αλεξαν-
δρούπολης.Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπο-

λης Γιάννης Ζαμπούκης στον χαιρετισμό 
του συνεχάρη τις επιτυχούσες και τους 
επιτυχόντες για την διάκρισή τους, συ-
νομιλώντας με την καθεμία και τον κα-
θένα ξεχωριστά για τους στόχους και τα 
όνειρά τους, δηλώνοντας: «Είστε η νέα 
γενιά της Αλεξανδρούπολης και είμαστε 
υπερήφανοι για όλους εσάς.”

Παράταση στις ρυθμίσεις για κατασκευή εξόδου 
προς το Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Μέχρι 28 
Φεβρουαρίου 
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 Επίσημα ανακοινώθηκε η 
14η Ιανουαρίου ως ημερο-
μηνία της τελετής έναρξης 
υλοποίησης της «Μονάδας 
Ηλεκτροπαραγωγής Αλε-
ξανδρούπολης». Η επένδυ-
ση, ύψους 350-400 εκ. ευ-
ρώ, προχωρά με τη σύμπραξη 
της ΔΕΗ, που θα συμμετέχει 
με ποσοστό 51%, της ΔΕΠΑ, 
που θα συμμετέχει με 29% και 
του Ομίλου Κοπελούζου, που 
συμμετέχει στο σχήμα με 20%.

Η νέα μονάδα ηλεκτρο-
παραγωγής με φυσικό αέριο 
θα κατασκευαστεί κοντά στην 
πλωτή μονάδα παραλαβής, 
αποθήκευσης και αεριοποίη-
σης Υγροποιημένου Φυσικού 
Αερίου Αλεξανδρούπολης, 
που έχει σχεδιάσει η Gastrade, 
αναφλερει η ΕΡΤ Ορεστιάδας.

Η άδεια για την κατασκευή 
της νέας μονάδας ηλεκτροπα-
ραγωγής στην Αλεξανδρού-
πολη είχε χορηγηθεί από τη 
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 
(ΡΑΕ) την άνοιξη του 2019. 
Η κατασκευή της θα ξεκινήσει 
στις αρχές του νέου έτους και 
υπολογίζεται ότι θα είναι έτοι-
μη στα τέλη του 2025.

Τα οφέλη από την 
κατασκευή της 
νέας Μονάδας 
Ηλεκτροπαραγωγής.

Η ΔΕΗ Α.Ε, η ΔΕΠΑ Εμπο-
ρίας και η Damco Energy του 
Ομίλου Κοπελούζου υπέγρα-
ψαν συμφωνία για την εξαγο-
ρά από τη ΔΕΗ του 51% των 
μετοχών της εταιρείας με την 
επωνυμία «Ηλεκτροπαραγω-
γή Αλεξανδρούπολης Μονο-
πρόσωπη Α.Ε.» και την εξα-
γορά από τη ΔΕΠΑ Εμπορίας 
του 29% της ίδιας εταιρείας. Η 
Damco Energy του Ομίλου Κο-
πελούζου διατηρεί το 20% και 
θα συμμετέχει στο νέο σχήμα.

Όπως αναφέρεται σε ανα-
κοίνωση της ΔΕΗ, "η υπόψη 
εταιρεία σχεδιάζει την κατα-
σκευή και εκμετάλλευση νέ-
ας μονάδας παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας με καύσιμο 
φυσικό αέριο, στην Αλεξαν-
δρούπολη. Η κατασκευή της 
νέας μονάδας θα ξεκινήσει το 
πρώτο τρίμηνο του 2023 και 
αναμένεται να είναι έτοιμη στο 
τέλος του 2025."

Τα οφέλη από την κατα-
σκευή της νέας Μονάδας Ηλε-
κτροπαραγωγής:

•Η μονάδα θα είναι ονο-
μαστικής ισχύος 840MW και 
αναμένεται να είναι η πιο απο-
δοτική μονάδα της χώρας, με 
συντελεστή απόδοσης 63%. 
Αναμένεται να έχει το χαμη-
λότερο μεταβλητό κόστος ανά-
μεσα στις θερμικές μονάδες, 
γεγονός που θα της δίνει τη 
δυνατότητα να μπαίνει πρώ-
τη στη χονδρεμπορική αγορά 
με υψηλό συντελεστή χρησι-
μοποίησης,

•Η Μονάδα Ηλεκτροπαρα-
γωγής και ο Υποσταθμός 400 
kV αναπτύσσονται σε έκταση 
συνολικής επιφάνειας 181.181 
m2, στην Βιομηχανική Περιοχή 
Αλεξανδρούπολης, στον κόμ-
βο των πηγών και διαδρομών 
φυσικού αερίου. Η μονάδα θα 
μπορεί να προμηθεύεται φυ-
σικό αέριο απευθείας από το 
FSRU Αλεξανδρούπολης της 
GasTrade, επιτυγχάνοντας με-
γάλες εξοικονομήσεις, χωρίς 
ρίσκο εφοδιασμού,

• Η μονάδα θα είναι 
συνδεδεμένη στον υποσταθμό 
Υψηλής Τάσης Νέα Σάντα, ιδα-
νικά τοποθετημένη για εξαγω-
γές ηλεκτρικής ενέργειας στις 
γειτονικές χώρες, στις οποίες 
δεν προβλέπεται λειτουργία 
νέων μονάδων φυσικού αερί-
ου που να καλύπτουν τις ανά-

γκες τους στα προσεχή έτη.
Τη συμφωνία υπέγραψαν ο 

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμ-
βουλος της ΔΕΗ, κ. Γεώργιος 
Στάσσης, ο Πρόεδρος και ο Δι-
ευθύνων Σύμβουλος της ΔΕ-
ΠΑ κ.κ. Ιωάννης Παπαδόπου-
λος και Κωνσταντίνος Ξιφαράς 
και ο Διευθύνων Σύμβουλος 
του Ομίλου Κοπελούζου, κ. 
Χρήστος Κοπελούζος.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας κ. Κώστας Σκρέ-
κας δήλωσε μετά την υπογρα-
φή της συμφωνίας: «Η συμφω-
νία που υπεγράφη μεταξύ της 
ΔΕΗ, της ΔΕΠΑ και της Damco 
Energy για την κατασκευή μιας 
μεγάλης μονάδας ηλεκτροπα-
ραγωγής στη χώρα μας, απο-
τελεί έναν ακόμα ισχυρό κρίκο 
στην αλυσίδα των προσπαθει-
ών που κάνουμε για να θω-
ρακίσουμε την ενεργειακή 
επάρκεια της χώρας μας. Η 
νέα μονάδα ηλεκτροπαρα-
γωγής στην Αλεξανδρούπολη 
βρίσκεται σε ένα κομβικό ση-
μείο για την ασφάλεια τρο-
φοδοσίας της Ελλάδας αλλά 
και της ευρύτερης περιοχής. 
Πρόκειται για μια μονάδα που 
θα συνδέεται απευθείας με το 
FSRU της Αλεξανδρούπολης, 
βρίσκεται μια αναπνοή από τον 
ελληνοβουλγαρικό αγωγό IGB 
ενώ παράλληλα θα μπορεί να 
εξάγει ηλεκτρική ενέργεια σε 
όλες τις γειτονικές χώρες. Με 
γρήγορα αλλά σταθερά βήμα-
τα, μετατρέπουμε την Ελλάδα 
σε βασικό πυλώνα ενεργεια-
κής ασφάλειας για ολόκληρη 
τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. 
Συγχαίρω όλους όσοι συνετέ-

λεσαν στο να ευοδωθεί αυτή 
η συνεργασία».

Αναφερόμενος στη σημασία 
της συμφωνίας, ο Πρόεδρος 
και Διευθύνων Σύμβουλος της 
ΔΕΗ κ. Γεώργιος Στάσσης δή-
λωσε:

«Όπως είναι γνωστό, η κα-
θαρή ενέργεια βρίσκεται στο 
επίκεντρο του στρατηγικού 
μας σχεδιασμού. Αυτός πε-
ριλαμβάνει τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, τις μεθό-
δους αποθήκευσης αλλά και 
το «πράσινο» υδρογόνο. Πι-
στεύουμε ότι οι ΑΠΕ και η απο-
θήκευση θα αποτελέσουν τη 
ραχοκοκαλιά του συστήματος 
Ηλεκτρισμού τα επόμενα χρό-
νια. Ωστόσο με δεδομένο ότι οι 
σημερινές τεχνολογίες μακρο-
χρόνιας αποθήκευσης ενέρ-
γειας είναι είτε πολύ ακριβές 
είτε βρίσκονται σε ερευνητικό 
στάδιο, το φυσικό αέριο έχει 
έναν καίριο ρόλο να παίξει. Οι 
νέες μονάδες φυσικού αερίου 
οφείλουν να είναι ευέλικτες 
και όσο το δυνατόν πιο απο-
τελεσματικές και εν τέλει να 
έχουν τη δυνατότητα να απο-
τελέσουν μέρος ενός συστήμα-
τος μηδενικών ρύπων. Ταυτό-
χρονα πρέπει να είναι σε θέση 
να χρησιμοποιήσουν και άλλα 
καύσιμα, όπως για παράδειγ-
μα το υδρογόνο. Οποιαδήποτε 
επένδυση σε αεριοστρόβιλους 
συνδυασμένου κύκλου, τους 
λεγόμενους CCGT, όχι μόνο 
δεν θα παρεκκλίνει από τους 
στρατηγικούς στόχους της ευ-
ρωπαϊκής Πράσινης Συμφω-
νίας αλλά αντίθετα θα εξυπη-
ρετήσει μια ακόμη πιο ομαλή 

μετάβαση σε αυτή.
Σε αυτή την κατά κοινή 

ομολογία μεταβατική περίο-
δο για το ενεργειακό σύστημα, 
στην οποία το φυσικό αέριο 
έχει νευραλγικό ρόλο, η μο-
νάδα ηλεκτροπαραγωγής της 
Αλεξανδρούπολης εντάσσε-
ται απόλυτα στη στρατηγική 
μας συμβάλλοντας παράλληλα 
στην ενεργειακή ασφάλεια της 
χώρας, αλλά και την περαιτέ-
ρω εδραίωση της θέσης της 
ως καθοριστικού ενεργειακού 
εταίρου στην ευρύτερη περιο-
χή των δυτικών Βαλκανίων».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
της ΔΕΠΑ Εμπορίας Κωνστα-
ντίνος Ξιφαράς δήλωσε: «Η 
συμφωνία αυτή ανοίγει ένα 
νέο κεφάλαιο για τη ΔΕΠΑ 
Εμπορίας, και εντάσσεται στη 
γενικότερη στρατηγική της 
Εταιρείας που έχει ως στό-
χο να ενισχύει την ενεργεια-
κή ασφάλεια της χώρας μας 
και τον ρόλο που διαδραμα-
τίζει στο ενεργειακό τοπίο της 
ΝΑ Ευρώπης. Με τη σημερινή 
συμφωνία η ΔΕΠΑ εισέρχε-
ται σε μια νέα αγορά και κάνει 
ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα 
για τη μετατροπή της σε μια 
σύγχρονη και ολοκληρωμένη 
ενεργειακή επιχείρηση με υψη-
λή καθετοποίηση. Παράλλη-
λα, εξασφαλίζει οικονομική και 
περιβαλλοντικά φιλική ενέρ-
γεια για τους πελάτες της θυ-
γατρικής της – Φυσικό Αέριο, 
εδραιώνοντας περαιτέρω και 
τη θέση της στη λιανική αγο-
ρά ενέργειας της χώρας μας. 
Η νέα Μονάδα Συνδυασμένου 
Κύκλου στην Αλεξανδρούπολη, 

θα είναι τελευταίας τεχνολο-
γίας και υψηλής απόδοσης, η 
οποία εν μέρει θα τροφοδο-
τείται με φυσικό αέριο από τη 
ΔΕΠΑ Εμπορίας, γεγονός που 
την καθιστά ακόμα πιο αντα-
γωνιστική».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
του Ομίλου Κοπελούζου Χρή-
στος Κοπελούζος δήλωσε: «Η 
Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής 
Αλεξανδρούπολης, θα απο-
τελέσει ένα νέο πυλώνα για 
την ενεργειακή επάρκεια στην 
Ν.Α. Ευρώπη. Μια νέα γέφυρα 
για τη μετάβαση στην πράσινη 
ενέργεια. Η Αλεξανδρούπολη 
και η ευρύτερη περιοχή της 
καθίσταται πλέον ένας ενερ-
γειακός κόμβος για το φυσικό 
αέριο και την ηλεκτρική ενέρ-
γεια, με απτά οφέλη για το πε-
ριβάλλον - καθώς θα βοηθή-
σει στην περαιτέρω διείσδυση 
των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισο-
ζύγιο-, τις τοπικές κοινωνίες 
αλλά και τον Έλληνα κατανα-
λωτή. Ταυτόχρονα, η Ελλάδα 
αποκτά έναν αναβαθμισμένο 
ενεργειακό ρόλο καθώς θα 
μπορεί να εξάγει ηλεκτρική 
ενέργεια προς τα γειτονικά 
βαλκανικά κράτη, συγκεκρι-
μένα προς Βουλγαρία και Βό-
ρεια Μακεδονία και, κατ’ επέ-
κταση, Σερβία. Για τον Όμιλο 
Κοπελούζου, η Μονάδα είναι 
μια απτή απόδειξη της δέσμευ-
σής μας στον σχεδιασμό και 
την υλοποίηση εμβληματικών 
έργων που αλλάζουν και ανα-
βαθμίζουν τις δυνατότητες της 
χώρας. Και είμαστε ευτυχείς 
γι’ αυτό».

Μέσα Γενάρη η τελετή έναρξης υλοποίησης 
της «Μονάδας Ηλεκτροπαραγωγής 
Αλεξανδρούπολης»

ΔΕΗ: ΜΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΚΟ 
ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ 
ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ    

Στην εξαγορά πλειοψηφικού 
ποσοστού στην «Ηλεκτροπαραγωγή 
Αλεξανδρούπολης Μονοπρόσωπη 
Α.Ε.». προχώρησε η ΔΕΗ. Τα οφέλη 
από την κατασκευή της νέας Μονάδας 
Ηλεκτροπαραγωγής 

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ
Ο Μακρής Αντώνιος του Χρήστου και της Κωνσταντινιάς το γένος Μωραΐτη που 
γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη και κατοικεί στις Φέρες Αλεξανδρούπολης και η 
Οτεμπερη Μαρία του Διαμαντή και της Αργυρούλας το γένος Μπίκου που γεννήθη-
κε στην Αλεξανδρούπολη και κατοικεί Αλεξανδρούπολη πρόκειται να παντρευτούν 
με πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο Φερών.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ
Ο Μιχαήλ Τέγος του Νικολάου και της Αικατερίνης το γένος Παπαμιχαλάκη που γεννή-
θηκε στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στις Βρυξέλλες Βελγίου και η Σεβαστή Σκεύα του 
Βασιλείου και της Ελισάβετ το γένος Τσονίδου που γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη 
και κατοικεί στις Βρυξέλλες Βελγίου πρόκειται να παντρευτούν στο Δημοτικό Κατάστη-
μα Ελληνικού Προξενικού Γραφείου Βρυξελλών Βελγίου.
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Την καθιερωμένη ετήσια 
τελετή βράβευσης των μαθη-
τών που αρίστευσαν στην Α' 
ή Β' Λυκείου και εκείνων που 
πέτυχαν την εισαγωγή τους 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 
πραγματοποίησε ο Σύλλογος 
Εργαζομένων Δήμου Αλεξαν-
δρούπολης.

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρού-
πολης Γιάννης Ζαμπούκης 
στον χαιρετισμό του συνεχά-
ρη τις επιτυχούσες και τους 
επιτυχόντες για την διάκρι-
σή τους, συνομιλώντας με 
την καθεμία και τον καθένα 
ξεχωριστά για τους στόχους 
και τα όνειρά τους, δηλώνο-
ντας: «Είστε η νέα γενιά της 
Αλεξανδρούπολης και είμαστε 
υπερήφανοι για όλους εσάς».

Βράβευση επιτυχόντων 
στα ΑΕΙ από τον 
Σύλλογο Άνθειας - 
Αρίστηνου "Σπάρτακος"

Μια μεγάλη στιγμή για την 
αναγνώριση της προσπάθει-
ας και των κόπων των μα-
θητών που αρίστευσαν κατά 
την εκπαιδευτική τους χρονιά 

στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 
και πέτυχαν την είσοδο τους 
σε ΑΕΙ της χώρας, αποτέλε-
σε η βράβευση σε τελετή που 
πραγματοποιήθηκε στο Πνευ-
ματικό Κέντρο του Πολιτιστι-
κού και Επιμορφωτικού Συλ-
λόγου Άνθειας - Αρίστηνου 
"Σπάρτακος" παρουσία του 
Δημάρχου Αλεξανδρούπο-
λης Γιάννη Ζαμπούκη και της 

Αντιδημάρχου Τραϊανούπολης 
Ελένης Ιντζεπελίδου.

Δήμος Αλεξανδρούπολης: Βραβεύσεις 
αριστούχων μαθητών και επιτυχόντων στα ΑΕΙ

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ 
ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΝΘΕΙΑΣ - ΑΡΙΣΤΗΝΟΥ 
"ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ"             

Το μήνυμα του Δημάρχου κ. Ζαμπούκη
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Του Γιώργου Πανταζίδη 
Ένα από τα πλέον σημαντικά μνη-

μεία της Oθωμανοκρατίας, το Τέμε-
νος Βαγιαζήτ στο Διδυμότειχο έχει 
μπει σε τροχιά αποκατάστασης, μετά 
την καταστροφική φωτιά του 2017, 
που κατέστρεψε το μεγαλύτερο μέ-
ρος του. Το έργο εντάχθηκε στο Τα-
μείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
με προϋπολογισμό 10.531.772 ευρώ 
και ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2025.

Το έργο της αποκατάστασης του 
Τεμένους Βαγιαζήτ στο Διδυμότει-
χο εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας με προϋπολογι-
σμό 10.531.772 ευρώ και ορίζοντα 
ολοκλήρωσης το 2025.

Τον Ιούνιο 2022, το Κεντρικό Αρ-
χαιολογικό Συμβούλιο γνωμοδότησε 
ομόφωνα θετικά για τις προτεινόμε-
νες, λύσεις έπειτα από διερεύνηση 
της αρχιτεκτονικής, στατικής, σεισμι-
κής συμπεριφοράς και επάρκειας του 
μνημείου, ακολουθώντας την τεκμη-
ρίωση και ανάλυση του μνημείου στο 
πλαίσιο του ερευνητικού προγράμ-
ματος του ΕΜΠ, προϋπολογισμού 
250.000 ευρώ, το οποίο χρηματο-
δοτήθηκε από το ΥΠΠΟΑ.

Το κόστος και οι εργασίες απο-

κατάστασης

Το Τέμενος πρόκειται να αποκα-
τασταθεί στα πρότυπα της τελευταί-
ας φάσης του, των αρχών του 20ου 
αιώνα, με παράλληλη ανάδειξη στοι-
χείων προηγούμενων φάσεων, ώστε 
να είναι αναγνώσιμη η δομική ιστο-
ρία του μνημείου, όπως και οι επεμ-
βάσεις που έγιναν σε διάφορες χρο-
νικές περιόδους.

Επιπλέον, με χρηματοδότηση από 
το ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-
Θράκης- ΕΣΠΑ 2014-2020, ύψους 
3.428.876 ευρώ, συνεχίζονται τα 
συνοδά έργα και η διαμόρφωση του 
περιβάλλοντος χώρου του μνημείου.

Το Τέ μενος Βαγιαζή τ εγκαινι-
ά στηκε, σύ μφωνα με την επιγρα-
φή  της εισό δου του, το Μά ρτιο του 
1420. Καλύ πτει έ κταση σχεδό ν ενό ς 
στρέ μματος και αποτελεί ται από  μια 
τετραγωνική ς κά τοψης αί θουσα προ-
σευχή ς και έ ναν μιναρέ  στη δυτική  
γωνί α.

Η καταστροφική πυρκαγιά 
του 2017

Κατά  την πυρκαγιά  που εκδη-
λώ θηκε στις 22 Μαρτί ου 2017 κα-
ταστρά φηκε η στέ γη του Τεμέ νους 
καθιστώντας επιτακτική  τη πλήρη 
αποκατά στασή του και κυρί ως την 
ανακατασκευή  του συνό λου της 
στέ γης του. Η επιστέ γαση της δρύι-
νης στέ γης με φύ λλα μολύ βδου συ-
νέ τεινε στην εξαιρετική  μνημειακό τη-
τά  του, ενώ  η περί πλοκη διά ρθρωση 
του σκελετού  της την καθιστά , επι-
πλέ ον, ως ί δια κατασκευή , έ να εκ των 
σημαντικό τερων ιστορικώ ν ξύ λινων 
μνημεί ων επί  ευρωπαϊ κού  εδά φους.

Σειρά  διαβρωτικώ ν φαινομέ νων, 
άστοχες παλαιό τερες επεμβά σεις κυ-
ρί ως στον περιβά λλοντα χώ ρο, αλ-
λά  και η αποσύ νθεση και πτώ ση στο 
εσωτερικό  της στέ γης της μονωτική ς 
πηλοκονί ας, που κά λυπτε τις επιτε-
γί δες, κατέ στησαν αναγκαί α σειρά  
προκαταρκτικώ ν επεμβά σεων.

Για την υλοποί ηση των πολ-
λαπλώ ν και σύ νθετων επεμβά σε-
ων αποκατά στασης του μνημεί ου 
απαιτή θηκαν πρό δρομες εργασίες 
στο εσωτερικό  και στο περίβλημα 
του μνημεί ου, καθώς και η κατα-
σκευή  προσωρινού  στεγά στρου προ-
στασί ας, αλλά  και η πλή ρης κά λυ-
ψη του εσωτερικού  εμβαδού  του 
με ικριώ ματα υποστύ λωσης βαρέ ος 
τύ που. 

Τι δήλωσε η Υπουργός 
Πολιτισμού και Αθλητισμού 
Λίνα Μενδώνη

«Το Τέμενος Βαγιαζήτ, εμβλημα-
τικό μνημείο του Διδυμοτείχου και 
ένα από τα πλέον σημαντικά μνη-
μεία της Oθωμανοκρατίας, έχει μπει 
σε τροχιά αποκατάστασης, με εξα-
σφαλισμένο προϋπολογισμό και συ-
γκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Από 
το 2017, όταν η φωτιά κατέστρεψε 
το μεγαλύτερο μέρος του μνημείου, 
χρειάστηκε να περάσουν τρία χρό-
νια, μέχρι το 2020, ώστε να ανατε-
θεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού στο Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο ερευνητικό πρόγραμμα, 
προκειμένου να προταθούν οι βέλ-
τιστες λύσεις για την αποκατάστα-
ση του ιδιαίτερα σημαντικού και με 
πολυπλοκότητα στην κατασκευή του.

Η αποκατάσταση του Τεμένους 

είναι ένα σύνθετο έργο με μεγάλες 
τεχνικές δυσκολίες ως προς τις πα-
ρεμβάσεις στο λιθόκτιστο κέλυφος, 
οι οποίες εντάθηκαν μετά τη φωτιά, 
όσο και ως προς την ανακατασκευή 

της ξύλινης στέγης του.
Χάρη στην συνεργασία των αρ-

μοδίων υπηρεσιών του Υπουργεί-
ου Πολιτισμού και Αθλητισμού με 
την επιστημονική ομάδα του Εθνικού 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου εκπονήθη-
κε η σωστή αναστηλωτική πρόταση, 
ώστε το μνημείο να αποκατασταθεί 
σύμφωνα με τις αρχές της επιστήμης 
και της δεοντολογίας».

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  9
Υπ. Πολιτισμού: Αποκαθίσταται το 
Τέμενος Βαγιαζήτ στο Διδυμότειχο

ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΧΕΙ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ 2025 - 
ΤΙ  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ 
             
Την ένταξη του έργου αποκατάστασης του 
Τεμένους Βαγιαζήτ στο Διδυμότειχο, στο Ταμείο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με προϋπολογισμό 
10, 5 εκ. ευρώ, ανακοίνωσε επίσημα πρόσφατα το 
Υπουργείο Πολιτισμού.

Αεροφωτογράφηση του Τεμένους από ανθρώπους του Υπ. Πολιτισμού το 2021 

Φωτορεαλιστική απεικόνιση της αποκατάστασης του Τεμένους Βαγιαζήτ

Το Τέμενος Βαγιαζήτ το 1974

Τον Ιούνιο 2022, το Κεντρικό 
Αρχαιολογικό Συμβούλιο γνω-
μοδότησε ομόφωνα θετικά για 
τις προτεινόμενες, λύσεις έπει-
τα από διερεύνηση της αρχιτε-
κτονικής, στατικής, σεισμικής 
συμπεριφοράς και επάρκειας 
του μνημείου, ακολουθώντας 
την τεκμηρίωση και ανάλυση 
του μνημείου στο πλαίσιο του 
ερευνητικού προγράμματος 
του ΕΜΠ, προϋπολογισμού 
250.000 ευρώ, το οποίο χρη-
ματοδοτήθηκε από το ΥΠΠΟΑ.

Info
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Από τις εξαιρετικά υψηλές 
θερμοκρασίες, που καταγράφη-
καν σε πολλά σημεία του πλανή-
τη, μέχρι τις τιμές της ενέργειας 
που έφτασαν στα ύψη και τα εκα-
τομμύρια προσφύγων που εγκα-
τέλειψαν την Ουκρανία για να 
γλιτώσουν από τον πόλεμο, το 
2022 ήταν γεμάτα αρνητικά ρε-
κόρ, όπως επισημαίνει το γαλλικό 
πρακτορείο ειδήσεων. Ακολου-
θούν ορισμένα από αυτά.

Οκτώ δισ. ο πληθυσμός
Τον Νοέμβριο, ο παγκόσμιος 

πληθυσμός -που αριθμούσε 2,5 
δισεκατομμύρια ανθρώπους το 
1950- ξεπέρασε τα οκτώ δισεκα-
τομμύρια, σύμφωνα με τα Ηνω-
μένα Έθνη.

Πρόσφυγες
Ο πόλεμος στην Ουκρανία 

προκάλεσε το μεγαλύτερο κύμα 
προσφύγων στην Ευρώπη από το 
τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου 
Πολέμου. Περισσότεροι από επτά 
εκατομμύρια Ουκρανοί εγκατέ-
λειψαν τη χώρα και κατέφυγαν 
σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και 
άλλοι 6,9 εκατομμύρια εκτοπίστη-
καν στο εσωτερικό της, σύμφω-
να με την Ύπατη Αρμοστεία των 
Ηνωμένων Εθνών για τους Πρό-

σφυγες. Παγκοσμίως, ο αριθμός 
των εκτοπισμένων ανθρώπων ξε-
πέρασε για πρώτη φορά τα 100 
εκατομμύρια.

Τιμές τροφίμων και 
ενέργειας

Άλμα στο κόστος της ενέρ-
γειας και των τροφίμων, με τον 
δείκτη τιμών τροφίμων του Ορ-
γανισμού Τροφίμων και Γεωργί-
ας (FAO) του ΟΗΕ να σημειώνει 
ιστορική κορύφωση τον Μάρτιο 
και το κόστος του φυσικού αε-
ρίου στην Ευρώπη να φτάνει σε 
υψηλά ρεκόρ. Ο ετήσιος πληθω-
ρισμός της ευρωζώνης ανέβηκε 
σταθερά στο 10,6% τον Οκτώ-
βριο, η μεγαλύτερη αύξηση από 
τη θέσπιση του δείκτη το 1997.

Αφόρητη ζέστη
Η Ευρώπη πέρασε το πιο ζε-

στό καλοκαίρι που έχει καταγρα-
φεί με το θερμόμετρο να χτυπάει 
κόκκινο σε πολλές χώρες, περι-
λαμβανομένης της Αγγλίας όπου 
ο υδράργυρος έφθασε για πρώτη 
φορά τους 40 βαθμούς Κελσίου. 
Οι δασικές πυρκαγιές που σχετί-
ζονται με την υψηλή θερμοκρα-
σία και την υγρασία επίσης κα-
τέκαψαν μεγαλύτερες εκτάσεις 
γης—πάνω από 6 εκατομμύρια 

στρέμματα– από ό,τι είχε συμβεί 
μέχρι σήμερα στην Ευρώπη.

Ρεκόρ εκτοξεύσεων 
πυραύλων

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε 
αριθμό ρεκόρ πυραύλων στη Θά-
λασσα της Ιαπωνίας ως απάντη-
ση στις μεγάλης κλίμακας κοινές 
στρατιωτικές ασκήσεις που πραγ-
ματοποίησαν η Νότια Κορέα και 
οι ΗΠΑ. Στο αποκορύφωμα, στις 
2 Νοεμβρίου, 23 πύραυλοι εκτο-
ξεύτηκαν μέσα σε ένα 24ωρο.

«Αντίο» Βασίλισσα
Έπειτα από 70 χρόνια στον 

θρόνο, η μονάρχης με την με-
γαλύτερη θητεία στη Βρετανία, 
η βασίλισσα Ελισάβετ ΙΙ, πέθανε 
στις 8 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 96 
ετών. Εκτιμάται ότι, πριν από την 
τελετή της κηδείας της, περίπου 
250.000 πολίτες προσκύνησαν 
το φέρετρό της.

Πανδαιμόνιο με τον Μασκ
Ήταν μια γεμάτη χρονιά για 

τον Ίλον Μασκ, τον πλουσιότε-
ρο άνθρωπο του κόσμου η πε-
ριουσία του οποίου εκτιμάται ότι 
φτάνει σχεδόν 200 δισεκατομ-
μύρια δολάρια, σύμφωνα με το 
Forbes. Ο διευθύνων σύμβουλος 
της Tesla και της SpaceX πρό-
σθεσε στο χαρτοφυλάκιό του το 
Twitter έναντι 44 δισεκατομμυρί-
ων δολαρίων και σύντομα προκά-
λεσε αντιπαράθεση απολύοντας 
το μισό προσωπικό και επαναφέ-
ροντας σε λειτουργία τους λο-
γαριασμούς προσώπων, όπως ο 
Ντόναλντ Τραμπ, που είχαν απο-
κλειστεί από την πλατφόρμα.

Ποσό – μαμούθ για 
ζωγραφική συλλογή 

Η καλλιτεχνική συλλογή του 
συνιδρυτή της MicrosoI  Πολ 
Άλεν, που περιλαμβάνει έρ-
γα του Σεζάν, του Κλιμτ και του 
Βαν Γκογκ, πουλήθηκε από τους 
Christie’s έναντι 1,62 δισεκατομ-
μυρίου δολαρίων, το μεγαλύτερο 
ποσό που έχει ποτέ καταβληθεί σε 

δημοπρασία έργων τέχνης. Πα-
ράλληλα, το περίφημο πορτρέ-
το της Μέριλιν Μονρόε, που φι-
λοτέχνησε ο Άντι Γουόρχολ το 
1964 σε μεταξοτυπία, έγινε το 
πιο ακριβό έργο τέχνης του 20ου 
αιώνα αφού πωλήθηκε από τον 
οίκο Christie’s στην τιμή ρεκόρ 
των 195 εκατομμυρίων δολαρί-
ων μέσα σε τέσσερα λεπτά.

Μεγάλοι αποχαιρετισμοί στο 
τένις

Όταν ο Ραφαέλ Ναδάλ κέρ-
δισε το Ρολάν Γκαρός για 14η 
φορά, ο ισπανός άσος αύξησε το 
προσωπικό του ρεκόρ των Grand 
Slam σε 22 μπροστά από τους 
Νόβακ Τζόκοβιτς (21) και Ρότζερ 
Φέντερερ (20). Αυτή ήταν επί-
σης μια χρονιά αποχαιρετισμών 
με δύο από τους μεγαλύτερους 
αθλητές παγκοσμίως να κλείνουν 
την καριέρα τους: τον Φέντερερ 
και την Σερένα Γουίλιαμς, η οποία 
έχει κατακτήσει 23 Grand Slam

.
Και μια αρνητική πρωτιά 

για την Σουΐφτ 
Το 10ο άλμπουμ της αμερι-

κανίδας τραγουδίστριας Τέιλορ 
Σουΐφτ με τίτλο “Midnights” προ-
κάλεσε τέτοια φρενίτιδα ώστε να 
καταρρεύσει το Spotify καθώς οι 
θαυμαστές της που επιχείρησαν 
να το ακούσουν μέσα σε μια μό-
νο ημέρα ήταν οι περισσότεροι 
σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο 
άλμπουμ. Δέκα από τα κομμάτια 
του μπήκαν στην πρώτη δεκάδα 
του Billboard Hot 100 -μια ακό-
μη πρωτιά.

Ωστόσο, η τραγουδίστρια ση-
μείωσε και μια αρνητική πρωτιά, 
καθώς βρέθηκε στην πρώτη θέ-
ση του καταλόγου των «μεγα-
λύτερων ρυπαντών με ιδιωτικό 
τζετ» μεταξύ των διασημοτήτων 
επειδή επιλέγει πολύ συχνά το 
μέσο αυτό για τις μετακινήσεις 
της. Τον Αύγουστο, που ανακοι-
νώθηκε αυτή η αρνητική πρωτιά, 
μετρούσε ήδη 170 πτήσεις με το 
ιδιωτικό της τζετ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αρνητικά ρεκόρ που καταρρίφθηκαν τo 2022

Η ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ 
ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΗΣΕ ΗΤΑΝ ΓΕΜΑΤΗ 
ΤΕΤΟΙΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ            

Από τον πόλεμο της Ουκρανίας, 
την ενεργειακή κρίση έως και τις 
εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, που 
καταγράφηκαν σε πολλά σημεία του 
πλανήτη…

Το 2022 κλείνει με πολλές και 
σημαντικές εξελίξεις στο χώρο της 
τεχνολογίας, αλλά και πάρα πολ-
λά νέα προϊόντα σε διαφορετικές 
κατηγορίες. Μαζί του όμως φεύ-
γουν και διάφορα προϊόντα και 
υπηρεσίες που δεν θα ξαναδούμε 
να μας απασχολούν. Μερικά από 
αυτά, δε, έχουν διαδραματίσει πο-
λύ σημαντικό ρόλο τα τελευταία 
χρόνια. Ας τα δούμε αναλυτικά.
BlackBerry

Τα BlackBerry ήταν μία κα-
τηγορία συσκευών που απευθυ-
νόταν κυρίως σε επαγγελματίες, 
αλλά λειτουργούσε ως status 
symbol. Όσοι είχαν στην κατοχή 
τους ένα BlackBerry θεωρούνταν 

σημαντικοί και πετυχημένοι, τη 
στιγμή που οι «έξυπνες» συσκευ-
ές ήταν ακόμη στα χαρτιά. Όσο, 
δε, εμπλούτιζαν τις λειτουργίες 
διαχείρισης ηλεκτρονικής αλληλο-
γραφίας, χρησιμοποιούνταν ολο-
ένα και περισσότερους επαγγελ-
ματίες. H κυκλοφορία του iPhone 
και των υπόλοιπων smart devices 
έβαλαν φρένο στην πορεία των 
BlackBerry, μέχρι που το 2022 
ανακοινώθηκε το τέλος ανάπτυ-
ξής τους.
Google Stadia

Η Google επένδυσε αρκετά 
στο χώρο του gaming και από 
το 2019 επιχείρησε να μπει με 
τη δική της πρόταση, με τη λογι-

κή του cloud computing. Με την 
υπηρεσία Google Stadia, οι συν-
δρομητές μπορούσαν να απολαύ-
σουν σύγχρονους τίτλους σε PC, 
ακόμη και αν ο υπολογιστής τους 
δεν πληρούσε τις σχετικές προδι-
αγραφές. Αυτό επιτυγχάνεται μέ-
σα από επικοινωνία με απομακρυ-
σμένους servers, στους οποίους 
«τρέχει» το παιχνίδι και στη συ-
νέχεια η δράση μεταφέρεται μέ-

σω streaming. Μέσα στο 2022, η 
Google ανακοίνωσε πως σταμα-
τάει την επένδυση στο συγκεκρι-
μένο project και πως αποζημιώνει 
όσους είχαν αγοράσει τον σχετικό 
συμβατό εξοπλισμό.

Internet Explorer
Ο πρώτος… δημοφιλής 

internet browser ήρθε από τη 
MicrosoI  στα 90s και ήταν το βα-

σικό εργαλείο για την πλοήγηση 
στο Διαδίκτυο. Αν και το internet 
ήταν στην αρχική του μορφή, η εν-
σωμάτωση του Internet Explorer 
στα Windows ήταν το κλειδί της 
επιτυχίας και στην πάροδο των 
ετών, το πρόγραμμα ενημερω-
νόταν συνέχεια. Ωστόσο, με την 
κυκλοφορία των Firefox και 
Chrome, τα ποσοστά του μειώ-
θηκαν δραματικά και η MicrosoI  
αποφάσισε να τον εγκαταλείψει 
για να δουλέψει σε κάτι εντελώς 
νέο, τον MicrosoI  Edge. Έτσι, μέ-
σα στο 2022, η αμερικανική εται-
ρεία ανακοίνωσε και το τέλος επο-
χής του Internet Explorer.
iPod

Η Apple βρήκε την ευκαιρία 
να μπει στην αγορά της μουσικής 
με το απόλυτο φορητό μουσικό 
player, το iPod. Η συσκευή κυ-
κλοφόρησε το 2001, όταν και η 
Apple βρισκόταν υπό τις οδηγίες 
του Steve Jobs. Σχεδιασμένο από 
τον Jon Rubenstein, το iPod λει-
τουργούσε ως φορητή συσκευή 
αναπαραγωγής μουσικών αρχεί-
ων που μπορούσε να αγοράσει 

κανείς από το ηλεκτρονικό κατά-
στημα της αμερικανικής εταιρεί-
ας. Ουσιαστικά, η εμπορική του 
επιτυχία σήμανε και το θάνατο 
των μουσικών CDs. Από το 2007, 
άρχισε η πτώση του και τον Μά-
ιο του 2022 η Apple ανακοίνωσε 
πως σταματάει την κατηγορία, με 
το iPod touch να είναι και το τε-
λευταίο μοντέλο που βγήκε προς 
πώληση.
Meta Portal

Το Meta Portal ήταν άλλο ένα 
project της Meta που δεν πέτυ-
χε. Πρόκειται για μια συσκευή για 
video-κλήσεις που ολοκληρώνο-
νταν μεταξύ χρηστών με λογαρια-
σμούς στις υπηρεσίες της Meta 
και αποτελούσε μέρος του ορά-
ματος του Μαρκ Ζούκερμπεργκ 
για το Metaverse. Ωστόσο, έχο-
ντας δαπανήσει πάνω από 230 
δισεκατομμύρια στους εικονικούς 
κόσμους, η Meta αποφάσισε να 
μειώσει το ρίσκο και προχώρησε 
σε μαζικές απολύσεις προσωπικού 
στον τομέα του VR, που σήμα-
νε και το τέλος εποχής του Meta 
Portal. 

Σημαντικά προϊόντα και τεχνολογίες 
που μας άφησαν το 2022
Τι ξεχνάμε πλέον στην αγορά της 
τεχνολογίας: Πάει ο παλιός ο χρόνος 
και μαζί του πάνε και διάφορα προϊόντα 
και υπηρεσίες που το κάθε ένα με τον 
τρόπο του έχει σημαδέψει τον κόσμο της 
τεχνολογίας
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Για πολλούς η Πρωτοχρονιά 
ήταν μια ευκαιρία να διώξουν 
τις αναμνήσεις της covid, καθώς 
φέτος, για πρώτη φορά εδώ και 
δύο χρόνια, ο κόσμος μπόρεσε να 
παρεβρεθεί μαζικά σε εορταστι-
κές εκδηλώσεις λόγω της άρσης 
των υγειονομικών περιορισμών.

Στην Αυστραλία, το Σίδνεϊ 
ήταν μία από τις πρώτες μεγά-
λες πόλεις παγκοσμίως που υπο-
δέχθηκε το νέο έτος χωρίς περι-
ορισμούς έπειτα από δύο χρόνια.
Έτσι περισσότερο από ένα εκα-
τομμύριο άνθρωποι συνέρρευ-
σαν στο λιμάνι του Σίδνεϊ για να 
παρακολουθήσουν ένα σόου με 
δεκάδες χιλιάδες πυροτεχνήματα. 

Πιο ανατολικά, στην Κίνα, η 
επιδημία covid παρουσιάζει έξαρ-
ση μετά την άρση των πολύ αυ-
στηρών περιοριστικών μέτρων. 
Τα νοσοκομεία όπως και τα απο-
τεφρωτήρια είναι στα όριά τους, 
ωστόσο σε όλη τη χώρα είναι 
προγραμματισμένες εκδηλώσεις 
με την ευκαιρία της Πρωτοχρο-
νιάς. Μετά την άρση των υγει-
ονομικών περιορισμών από το 
Πεκίνο, χώρες επιβάλλουν μέτρα 
ελέγχου στους ταξιδιώτες από 
την Κίνα.

«Έναν ειρηνικό 
ουρανό» για τη Μόσχα 
– Πρωτοχρονιά στο 
σκοτάδι για πολλούς 
Ουκρανούς

Σε περισσότερες από 300 ημέ-
ρες πολέμου σχεδόν 7.000 άμα-
χοι έχουν σκοτωθεί και 10.000 
τραυματιστεί, σύμφωνα με την 
Ύπατη Αρμοστεία Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Δεκαέ-
ξι εκατομμύρια Ουκρανοί έχουν 
αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις 
εστίες τους. Όσοι μένουν στη χώ-
ρα είναι αντιμέτωποι καθημερινά 
με διακοπές ρεύματος, νερού και 
θέρμανσης, όπως και με τους ρω-
σικούς βομβαρδισμούς.

Στην πρωτεύουσα της Ρω-
σίας, τη Μόσχα, ακυρώθηκε το 
παραδοσιακό σόου με πυροτε-
χνήματα, αφού ο δήμαρχος της 
πόλης Σεργκέι Σομπιάνιν ρώτησε 
τους κατοίκους πώς θα ήθελαν 
να γιορτάσουν την έλευση του 
νέου έτους. «Με έναν ειρηνικό 
ουρανό πάνω από τα κεφάλια 
μας», αυτή ήταν η μόνη ευχή των 
Μοσχοβιτών.

Η κρατική ραδιοτηλεόρα-
ση VGTRK έχει υποσχεθεί «μια 
ατμόσφαιρα ρεβεγιόν, παρά τις 
αλλαγές στη χώρα και τον κό-
σμο». Όμως φέτος η εορταστική 
εκπομπή του τηλεοπτικού δικτύ-
ου θα γίνει χωρίς τον παρουσια-

στή- σταρ Μαξίμ Γκαλκίν, ο οποίος 
αυτοεξορίστηκε από τη Ρωσία για 
να καταγγείλει τον πόλεμο στην 
Ουκρανία.

Στιγμιότυπα που κρατάμε 
(θέλοντας και μη) από το 
2022

Το 2022 χαρακτηρίστηκε από 
τις μαζικές παραιτήσεις εργαζομέ-
νων μετά την πανδημία, την πα-
γκόσμια ύφεση και την άνοδο του 
πληθωρισμού, αλλά και ένα χα-
στούκι στην τελετή απονομής των 
βραβείων Όσκαρ, την κατάρρευ-
ση της πλατφόρμας κρυπτονομι-
σμάτων FTX και τη σύλληψη του 
ιδρυτή της Σαμ Μπάνκμαν- Φριντ, 
αλλά και την εξαγορά του Twitter 
από τον Ίλον Μάσκ.

Τη φετινή χρονιά έφυγαν από 
τη ζωή, μεταξύ άλλων, η βασίλισ-
σα Ελισάβετ, ο Πελέ, ο Μιχαήλ 
Γκορμπατσόφ και ο Σίνζο Άμπε.

Αλλά περισσότερο από οτιδή-
ποτε άλλο, το 2022 θα συνδέεται 
με την επιστροφή του πολέμου 
στην Ευρώπη, μετά την εισβο-
λή της Ρωσίας στην Ουκρανία. 
Με τον πόλεμο στην Ουκρανία 
και τις περισσότερο ή λιγότερο 
σαφείς απειλές του Ρώσου προ-
έδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, η πιθα-
νότητα ενός πυρηνικού πολέμου 
ή τουλάχιστον ενός τακτικού πυ-
ρηνικού πλήγματος επανέρχεται 
στη δημόσια συζήτηση, όπως πο-
τέ άλλοτε εδώ και δεκαετίες (πε-
ρισσότερα παρακάτω).

Χρονιά οπλικών δοκιμών το 
2022, ο αριθμός των οποίων 
έσπασε ρεκόρ. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα η Βόρεια Κορέα, η 
οποία, χωρίς να λογαριάζονται 
οι σημερινές εκτοξεύσεις, προχώ-
ρησει σε περίπου 70 εκτοξεύσεις 
όπλων σε 38 δοκιμές το 2022, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών 
τουλάχιστον οκτώ διηπειρωτικών 
βαλλιστικών πυραύλων (ICBMs).

Οι αντικυβερνητικές διαδη-
λώσεις υπήρξαν εκτεταμμένο 
φαίνομενο και το 2022, με αυ-
τές του Ιράν να ξεχωρίζουν. «Γυ-
ναίκα, ζωή, ελευθερία», το σύν-
θημα των διαδηλωτών εκεί, το 
οποίο γίνεται ένα από τα σύμβο-
λα του κινήματος διαμαρτυρίας 
που ξέσπασε μετά τον θάνατο 
της 22χρονης Ιρανής κουρδικής 
καταγωγής Μαχσά Αμινί στις 16 
Σεπτεμβρίου, τρεις ημέρες μετά 
την σύλληψή της στην Τεχεράνη 
από την αστυνομία ηθών, επειδή 
δεν φορούσε σωστά την μαντίλα 
της. Μηνύματα υποστήριξης στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο 
Ιράν αλλά και στο εξωτερικό, με 
το πανό στο στάδιο στον πρώτο 

ποδοσφαιρικό αγώνα των Ιρα-
νών στο Μουντιάλ, να ξεχωρίζει. 
Στο Ιράν επίσης συνελήφθη η Τα-
ρανέ Αλιντουστί, διάσημη Ιρανή 
ηθοποιός, ένα από τα τελευταία 
θύματα του «σίριαλ» συλλήψεων 
ακτιβιστών στη χώρα.

Έναν αιώνα μετά την άνοδο 
στην εξουσία του Μπενίτο Μου-
σολίνι, η νίκη του ακροδεξιού 
κόμματος “Αδέλφια της Ιταλίας” 
στις βουλευτικές εκλογές της Ιτα-
λίας στα τέλη του Σεπτεμβρίου 
επέτρεψε στην ηγέτιδά του, την 
Τζόρτζια Μελόνι, να γίνει η πρώ-
τη γυναίκα πρωθυπουργός της 
Ιταλίας. Η ηγέτις του χαρακτη-
ριζόμενου ως “μεταφασιστικού” 
κόμματος δεν έχει πάψει από την 
εκλογή της να προσπαθεί να κα-
θησυχάσει τον κόσμο.

To 2022 έδειξε με θλιβερό 
τρόπο την επιτάχυνση των κα-
ταστροφικών επιπτώσεων της 
υπερθέρμανσης του πλανήτη. 
Στις 20 Νοεμβρίου η διάσκεψη 
του ΟΗΕ για το κλίμα COP27 κα-
ταλήγει τελικά σε συμφωνία, που 
χαρακτηρίζεται “ιστορική”, για την 
δημιουργία ταμείου που έχει σκο-
πό να αποζημιώνει τις κλιματικές 
“απώλειες και ζημιές”, τις οποί-
ες υφίστανται ήδη οι πιο φτωχές 
χώρες. Το μέτρο αυτό, το οποίο 
υιοθετείται σχεδόν στο πόδι μέ-
σα στη νύχτα, ενώ δεν βρίσκεται 
καν στην ημερήσια διάταξη της 
COP27 –μιας διάσκεψης με έναν 
κατά τα άλλα μάλλον αντιφατικό 
απολογισμό– αποτελεί αίτημα για 
καιρό των πιο φτωχών χωρών

Η Ευρώπη πέρασε το πιο ζε-
στό καλοκαίρι που έχει καταγρα-
φεί με το θερμόμετρο να χτυπάει 
κόκκινο σε πολλές χώρες, περι-
λαμβανομένης της Αγγλίας όπου 
ο υδράργυρος έφθασε για πρώτη 
φορά τους 40 βαθμούς Κελσίου. 
Οι δασικές πυρκαγιές που σχετί-
ζονται με την υψηλή θερμοκρα-
σία και την υγρασία επίσης κα-
τέκαψαν μεγαλύτερες εκτάσεις 
γης—πάνω από 6 εκατομμύρια 
στρέμματα– από ό,τι είχε συμβεί 
μέχρι σήμερα στην Ευρώπη.

Σε μια ιστορική ανατροπή, το 
πολύ συντηρητικό Ανώτατο Δικα-
στήριο των ΗΠΑ θάβει τον Ιούνιο 
την εμβληματική απόφαση “Roe 
v. Wade” του 1973, η οποία δι-
ασφάλιζε το δικαίωμα των Αμε-
ρικανίδων στην άμβλωση, αλλά 
δεν είχε γίνει ποτέ αποδεκτή από 
την θρησκευτική δεξιά. Η απόφα-

σή του οδηγεί τις ΗΠΑ σε έναν 
μετά την “Roe v. Wade” κόσμο, 
όπου κάθε πολιτεία είναι ελεύθε-
ρη να εγκρίνει ή όχι τις εκούσιες 
διακοπές της εγκυμοσύνης στο 
έδαφός της. Καμιά δεκαπενταριά 
τις έχουν απαγορεύσει, ενώ επι-
κές πολιτικές και δικαστικές μάχες 
βρίσκονται σε εξέλιξη αλλού, γε-
γονός που μαρτυρά τα πάθη που 
εξακολουθεί να προκαλεί το θέμα 
της άμβλωσης στη χώρα. Τα απο-
τελέσματα των πρόσφατων ενδι-
άμεσων εκλογών στις ΗΠΑ για το 
Κογκρέσο δίδουν ωστόσο την ευ-
καιρία σε πολλούς υποστηρικτές 
του δικαιώματος στην άμβλω-
ση να χαρούν για πολλές νίκες, 
όπως για παράδειγμα για αυτήν 
στην πολύ συντηρητική πολιτεία 
του Κεντάκι, όπου οι ψηφοφό-
ροι απέρριψαν σε δημοψήφισμα 
πρόταση κατά του δικαιώματος 
στην άμβλωση.

Στο «μέτωπο» της Τέχνης, 
τοματόσουπα εκτοξεύεται στα 
“Ηλιοτρόπια” του Βίνσεντ Βαν 
Γκογκ στο Λονδίνο, πουρές στις 
“Θημωνιές” του Κλοντ Μονέ κο-
ντά στο Βερολίνο, αλεύρι σε μια 
BMW, έργο του Άντι Γουόρχολ, 
στο Μιλάνο. Τα έργα τέχνης, που 
καλύπτονται από προστατευτι-
κό τζάμι –πάνω στο οποίο άλλοι 
ακτιβιστές κολλούν τα χέρια τους, 
όπως συνέβη με τον διάσημο πί-
νακα το “Κορίτσι με το Μαργαρι-
ταρένιο Σκουλαρίκι” του Γιοχάνες 
Βερμέερ–, δεν υφίστανται ζημιές. 
Οι δράσεις αυτές και άλλες των 
ακτιβιστών αυτών, όπως η διακο-
πή αθλητικών αγώνων ή ο απο-
κλεισμός δρόμων, έχουν στόχο 
την αναθέρμανση της συζήτησης 
γύρω από το κλίμα, ακόμη και 
με τον κίνδυνο να προκαλέσουν 
αντιδράσεις από μέρος της κοι-
νής γνώμης.

Ρεκόρ και αποχαιρετισμοί και 
για τους τιτάνες του Τένις. Όταν 
ο Ραφαέλ Ναδάλ κέρδισε το Ρο-
λάν Γκαρός για 14η φορά, ο ισπα-
νός άσος αύξησε το προσωπικό 
του ρεκόρ των Grand Slam σε 22 
μπροστά από τους Νόβακ Τζό-
κοβιτς (21) και Ρότζερ Φέντερερ 
(20). Αυτή ήταν επίσης μια χρονιά 
αποχαιρετισμών με δύο από τους 
μεγαλύτερους αθλητές παγκοσμί-
ως να κλείνουν την καριέρα τους: 
τον Φέντερερ και την Σερένα Γου-
ίλιαμς, η οποία έχει κατακτήσει 23 
Grand Slam.

Το 10ο άλμπουμ της αμερι-

κανίδας τραγουδίστριας Τέιλορ 
Σουΐφτ με τίτλο “Midnights” προ-
κάλεσε τέτοια φρενίτιδα ώστε να 
καταρρεύσει το Spotify καθώς οι 
θαυμαστές της που επιχείρησαν 
να το ακούσουν μέσα σε μια μό-
νο ημέρα ήταν οι περισσότεροι 
σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο 
άλμπουμ. Δέκα από τα κομμάτια 
του μπήκαν στην πρώτη δεκάδα 
του Billboard Hot 100—μια ακό-
μη πρωτιά.

Τον Νοέμβριο, ο παγκόσμιος 
πληθυσμός ξεπέρασε τα οκτώ 
δισεκατομμύρια (αριθμούσε 2,5 
δισεκατομμύρια ανθρώπους το 
1950), σύμφωνα με τα Ηνωμέ-
να Έθνη.
Le� .gr

Αντίο (;) 2022…. Μια γρήγορη 
ματιά στην ταραχώδη χρονιά

ΓΕΓΟΝΟΤΑ, ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ 
ΜΕΓΑΛΑ ΠΟΥ ΣΗΜΑΔΕΨΑΝ 
ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΚΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗ 
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΕΦΥΓΕ   

Δίχως άλλο το 2022 θα συνδέεται 
με την επιστροφή του πολέμου στην 
Ευρώπη, μετά την εισβολή της Ρωσίας 
στην Ουκρανία
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ                                                                          
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ    
ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ         
ΤΜΗΜΑ:       ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.  95/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕ-

ΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και 
Θράκης, βάσει της με αριθμό πρωτ.  57080/14-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΥ-

Κ8ΟΡ1Ο-ΦΗ8) Απόφασης, 
Προκηρύσσει

Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με αντικείμενο 
τις ετήσιες υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας (CPV: 
71317210-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υγείας και 
ασφάλειας) για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας της 
4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης και των Κέντρων 
Υγείας (Κ.Υ. & ΤΟΜΥ) αρμοδιότητας της, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα έξι ευρώ (74.686,00€) 
χωρίς Φ.Π.Α., πλέον Φ.Π.Α. (24%) αξίας δεκαεπτά χιλιάδων εννιακοσίων 
είκοσι τεσσάρων ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (17.924,64€), ήτοι 
ενενήντα δύο χιλιάδων εξακοσίων δέκα ευρώ και εξήντα τεσσάρων λε-
πτών (92.610,64€) με Φ.Π.Α. με δικαίωμα προαίρεσης μονομερούς πα-
ράτασης τριών (3) μηνών μέχρι του ποσού των 23.152,66€ με Φ.Π.Α. 
και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατ-
φόρμα: Τετάρτη, 28-12-2022 και ώρα 18:00 μ.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα: Δευτέρα, 16-01-2023 και ώρα 18:00 μ.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: Πέμπτη, 
19-01-2023 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης: Τρίτη, 24-01-2023 και ώρα 11:00 π.μ. 
στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
147/τ.Α./2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και θα πραγματοποιη-
θεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr του συστήματος ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον 
δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυ-
ξης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων. 

Ο συστημικός αριθμός του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της διακήρυ-
ξης είναι 180019 (Διακήρυξη με αριθμ. 95/2022 Ετήσιες Υπηρεσίες Ια-
τρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας.) 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρό-
σωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριο-
ποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου.

Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν 
Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει 
να καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α..

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε τριακόσιες εξήντα 
πέντε (365) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της λήξης 
της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας 
και Θράκης, Ιουστινιανού 1, Καλαμαριά, Τ.Κ. 551 34, αρμόδιος υπάλ-
ληλος: Συμεωνίδης Νίκος, Τηλ.2313/327864. 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.4ype.gr).

Καλαμαριά, 28-12-2022 
Ο Διοικητής 

της 4ης Yγειονομικής Περιφέρειας
Μακεδονίας και Θράκης                        

                             ΤΣΑΛΙΚΑΚΗΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Δύο λεωφορεία ξεκίνησαν για μια εκδρομή. Το 

ένα είχε νύφες και το άλλο πεθερές.

Ξαφνικά το λεωφορείο με τις πεθερές πέφτει 

στον γκρεμό. Οι νύφες το στήσανε στο χορό, γλε-

ντούσανε, χορεύανε, όλες μέσα στην καλή χαρά 

για το ευτυχισμένο συμβάν. Σε μια γωνιά ώμος μια 

νύφη έκλαιγε.

-Γιατί κλαις; τη ρωτάει μια άλλη νύφη. Τόσο πο-

λύ την αγαπούσες την πεθερά σου;

-Όχι! της λέει αυτή. Κλαίω γιατί η δικιά μου δεν 

ήταν μέσα!…

* * * * * * 

O Μανώλης, από ένα χωριό του Λασιθίου της 

Κρήτης, κάθεται κάτω από τον ίσκιο της μηλιάς και 

ενώ έχει πάει μεσημέρι δε λέει να σηκωθεί και να 

δουλέψει. Βλέποντας αυτό η γυναίκα του σε κά-

ποια στιγμή του λέει νευριασμένα:

-Σήκω επιτέλους, ρε Μανώλη, να σκαλίσουμε τις 

πατάτες. Μα στο Θεό σου, αν δει κάποιος ότι εγώ 

δουλεύω και συ κάθεσαι, τι θα πει;

Και κείνος της απαντά νευριασμένα και με ύφος 

καπετανίστικο:

-Ε, θα πει: «Να επιτέλους κι ένας άντρας που 

κάνει κουμάντο τη γυναίκα του!…»

* * * * * * 

Μια γυναίκα πήγε στον καινούργιο της για-

τρό για τσεκάπ. Τελικά αποδείχτηκε ότι ήταν 

πανέμορφος! Της είπε ότι θα βάλει το χέρι 

του στην πλάτη της και ότι θέλει να πει «Τρι-

αντατρία».

«Τριαντατρία», είπε ναζιάρικα.

«Ωραία. Τώρα θα βάλω το χέρι μου στο λαι-

μό σου και θέλω να πεις ξανά «Τριαντατρία».

«Τριαντατρρρρρία».

«Ωραία, Τώρα θα βάλω το χέρι μου στο 

στήθος σου και θέλω να πεις «τριαντατρία» 

ακόμα μια φορά.

«Ένα, δυο, τρία, τέσσερα, πέντε…..»

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια

1. Επιφώνημα για… μοιρολόγια.

3. Τα ΟΥΦΟ… ελληνικά (αρχικά).

6. Αρχικά παλιών ταγμάτων εθνοφυλακής.

7. Η αρχή των φυσικών αριθμών.

8. Βυζαντινή νότα.

10. Αρχή… επέλασης.

11. Κραυγή… κόρακα.

12. Προηγείται… υπόθεσης.

13. Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων.

14. Δίψηφο φωνήεν.

16. … Ματίς: Γάλλος ζωγράφος.

18. Η τσιμπίδα της φωτιάς.

20. Δείχνει… με αγένεια.

22. Γίνεται και επί κοντώ.

23. Χρονικός ή υποθετικός σύνδεσμος.

24. Η νέα… του χωριού.

25. Κοινωφελής ο ρόλος του (αρχικά).

26. Συνεχόμενα στον… πάγο.

27. Αρχή… άδειας.

28. Είδος φόρου (αρχικά).

29. Αυτονομιστική οργάνωση Βάσκων.

30. Κυνήγι, θήρα.

31. Δεν υπάρχει άλλη.

-- Συστατικά --

• 1 πακέτο φύλλο κρούστας
• 3 φλιτζάνια ζάχαρη
• 4 αυγά
• 1 κεσεδάκι γιαούρτι
• 1 ξυλάκι κανέλας
• 1/2 ποτήρι ελαιόλαδο
• 2 βανίλιες
• 1 φακελάκι μπέικιν πάουντερ
• ξύσμα από ένα πορτοκάλι
• την φλούδα απο ένα πορτοκάλι
• 1 1/2 ποτήρι χυμό πορτοκαλιού

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Σε ένα μεγάλο μπολ χτυπάμε τα αυγά ελαφρά και 

ανακατεύουμε χρησιμοποιώντας το σύρμα με το 
ένα φλιτζάνι ζάχαρη, το γιαούρτι, το ελαιόλαδο, 
τις βανίλιες, το μπέικιν πάουντερ και το ξύσμα του 
πορτοκαλιού.

• Όταν ομογενοποιηθούν τα υλικά μας (δε θέλει και 
πολύ κόπο)προσθέτουμε σιγά σιγά τα φύλλα κρού-
στας.

• Εδώ θέλω τη φαντασία σας... Μπορείτε να τα κόψετε 
σε κομματάκια, να τα τσαλακώσετε ή να τα απλώ-
σετε σε στρώσεις βάζοντας μία στρώση φύλλο, λίγη 

από τη γέμιση, ξανά φύλλο κ.ο.κ. Μια εξίσου καλή 
ιδέα είναι τα πιάσετε σαν βεντάλια (δηλαδή να τα 
σουρώσετε) ένα ένα και να τα τοποθετήσετε στο τα-
ψί. Εγώ προσωπικά προτιμάω να τα κόβω σε μικρά 
κομμάτια,να τα βουτάω τσαλακωμένα στη γέμιση 
και στη συνέχεια να τα αραδιάζω στο ταψί. Όποιον 
τρόπο και αν ακολουθήσετε θα γίνει εξίσου όμορ-
φη η πορτοκαλόπιτά σας.

• Ψήνουμε την πορτοκαλόπιτα στους 175 βαθμούς 
για 30 λεπτά.

• Τα αφήνουμε να βράσουν για 5 λεπτά και εν συνε-
χεία τα κατεβάζουμε απο την φωτιά.

• Αφαιρούμε τη φλούδα του πορτοκαλιού για να μην 
πικρίσει το σιρόπι. Το αφήνουμε να κρυώσει ελαφρά.

• Βγάζουμε την ψημένη πορτοκαλόπιτα από τον 
φούρνο και την αφήνουμε για λίγο να κρυώσει 
(περίπου 10 λεπτά).

• Μόλις το σιρόπι μας κρυώσει λίγο, περιχύνουμε την 
πορτοκαλόπιτα. Μη νομίσετε ότι το σιρόπι είναι πολύ. 
Το πολύ σε 2 ωρίτσες θα το έχει απορροφήσει όλο.

• Αφού η πορτοκαλόπιτα "πιεί" όλο της το σι-
ρόπι είναι έτοιμη για σερβίρισμα. 

• Καλή απόλαυση!!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Πορτοκαλόπιτα, γλυκιά και κλασσική!

Κάθετα

1. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν.

2. Παράγεται από το διαπασών.

3. Πρόθεση… αναδοχής.

4. Άρθρο για πολλά.

5. Επάνω για… νήπια.

6. Αρχικά επιμελητηρίου μας.

7. Ραδιοφωνικά αρχικά.

9. Αν τυχόν (ιδιωμ.).

11. Η κατατομή.

12. "Τζέιν…": μυθιστόρημα της Σαρλότ Μπρο-

ντέ.

14. Ανακριτής του Χριστού.

15. Δερματόπτερο έντομο.

17. Τα έχει η… Κίνα.

18. Είναι βουνό… και σκεπάζει το παιδί της.

19. Αεροπορική σχολή (αρχικά).

21. Είναι πλούσια σε λεύκωμα.

23. Δικά σου… μάγκικα.

25. Εδώ… κι αυτό (ιδιωμ.).

26. Τηλεοπτικό μας στούντιο.

28. Βρίσκονται στον… αφρό.

29. Αρχαίων υποθετικό.
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Sports«Υπάρχει ο άνθρωπος Πελέ και ο ποδοσφαιριστής Πελέ. Όταν παίζει ο 
Πελέ είναι σα να παίζει ο Θεός» 

Εουσέμπιο (Πορτογαλία)

Το 2022  είναι παρελθόν. 
Το 2023 ευχή όλων ανθρώ-
πων του αθλητισμού είναι η 
χρονιά αυτή να είναι ακόμα 
καλύτερη από την προηγού-
μενη, στην οποία επέστρεψε 
η κανονικότητα μετά από μία 
δύσκολη περίοδο λόγω του 
κορονοϊού. 

Με το 2022 λοιπόν να μας 
αφήνει, το SportsAddict.gr, 
προσπάθησε να συγκεντρώ-
σει και να σας παρουσιάσει, 
τις 22+1 σημαντικότερες 
στιγμές της χρονιάς αυ-
τής από τον αθλητισμό του 
Έβρου, έτσι όπως τις κατέ-
γραψε η συντακτική του ομά-
δα.

Ευχάριστες, δυσάρεστες, 
πανηγυρικές, απογοητευ-
τικές, ατομικές ή ομαδικές, 
στιγμές που ξεχώρισαν για 
διαφορετικούς λόγους. Σας 
τις παρουσιάζουμε λοιπόν 
παρακάτω, με χρονολογική 
σειρά που συνέβησαν μέσα 
στην χρονιά που έφυγε και 
όχι με σειρά σημαντικότητας.

Ξεκινάμε!
1. Στις 5 Ιανουαρίου 2022, 

η Νικολέτα Αντωνιάδη από 
το Διδυμότειχο αναδεικνύ-
εται 3η στην Ελλάδα για το 
2021 στις γυναίκες Κ18, με-
τά από σχετική ψηφοφορία 
του ΣΕΓΑΣ.

2. Τον ίδιο μήνα και συ-
γκεκριμένα στις 29 Ιανουαρί-
ου, η Αντωνιάδη καταρρίπτει 
σπουδαίο πανελλήνιο ρεκόρ!

3. Στις 20 Φεβρουαρίου 
ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης 

γράφει ιστορία αφού η γυ-
ναικεία του ομάδα στην επι-
τραπέζια αντισφαίριση, ανε-
βαίνει για πρώτη φορά στην 
ιστορία της, στην Α1 Εθνική 
Κατηγορία!

4. Στις 14 Απριλίου η 
Αντωνιάδη κατακτάει το χρυ-
σό μετάλλιο στο Πανελλήνιο 
πρωτάθλημα!

5. Στις 30 Απριλίου και 
1 Μαΐου, Φιλία Ορεστιάδας 
και Εθνικός Αλεξανδρούπο-
λης ανεβαίνουν στο βάθρο 
των νικητών στο Πανελλήνιο 
πρωτάθλημα Παίδων – Κορα-
σίδων της επιτραπέζιας αντι-
σφαίρισης!

6. Η 4η Μαΐου του 2022 
θα μείνει στην ιστορία για τον 
Άθλο Ορεστιάδας καθώς τότε 
πανηγύρισε την άνοδο στην 
Volley League για πρώτη φο-
ρά στην ιστορία του.

7. Στις 14 Μαΐου η ομάδα 
μπάσκετ Κορασίδων της Ολυ-
μπιάδας Αλεξανδρούπολης, 
προκρίνεται στις 8 καλύτερες 
ομάδες της Ελλάδας!

8. Στις 17 Μαΐου το Δι-
δυμότειχο πανηγυρίζει γιατί 
η Νικολέτα Αντωνιάδη κατέ-
κτησε την 3η θέση στην Πα-
γκόσμια Γυμνασιάδα!

9. Στις 19 Μαΐου η πόλη 
των κάστρων πανηγυρίζει ξα-
νά γιατί η Νικολέτα Αντωνιά-
δη κατακτά την 2η θέση στον 
κόσμο, με το ασημένιο μετάλ-
λιο που πήρε στην Παγκόσμια 
Γυμνασιάδα Στίβου! 

10. Στις 18 Μαΐου η Όλγα 
Στούρα του ΟΦΘΑ, κατέκτη-
σε την 2η θέση στον κόσμο 

στην 19η Παγκόσμια Μαθητι-
κή Γυμνασιάδα Κολύμβησης!

11. Στις 20 Μαΐου η ομάδα 
βόλεϊ αγοριών του 3ου ΓΕΛ 
Αλεξανδρούπολης, αναδει-
κνύεται πρωταθλήτρια Ελ-
λάδας & Κύπρου στο σχολικό 
πρωτάθλημα.

12. Στις 21 Μαΐου η Όλγα 
Στούρα στην ίδια διοργάνω-
ση θα ανέβει ξανά στο δεύ-
τερο σκαλί του βάθρου!

13. Στις 13 Ιουνίου του 
2022, τα παιδιά του Εθνικού 
Αλεξανδρούπολης και συγκε-
κριμένα η ομάδα βόλεϊ Παί-
δων αναδείχθηκε δευτερα-
θλήτρια Ελλάδας.

14. Δύο ημέρες μετά, στις 
15 Ιουνίου, ο Δημοσθένης 
Μιχαλεντζάκης θα μας έκανε 
ακόμη μία φορά περήφανους, 
κατακτώντας την κορυφή του 

κόσμου, με το χρυσό μετάλ-
λιο στο Παγκόσμιο Κολύμβη-
σης ΑμεΑ της Πορτογαλίας!

15. Την ίδια μέρα, ακόμη 
ένα εβρίτικο μετάλλιο έρχε-
ται από την ίδια διοργάνω-
ση στην Πορτογαλία. Αυτή τη 
φορά ο Δημήτρης Καρυπίδης 
κατακτά το ασημένιο!

Δύο ημέρες μετά, στις 17 
Ιουνίου, ο Καρυπίδης είναι 
ξανά στο βάθρο των νικη-
τών αυτή τη φορά με χάλκι-
νο μετάλλιο!

16. Στις 26 Ιουνίου το 3ο 
ΓΕΛ Αλεξανδρούπολης κα-
τακτά την 6η θέση στον κό-
σμο στο σχολικό πρωτάθλημα 
στην Βραζιλία!

17. Στις 27 Ιουνίου η Ορε-
στιάδα πανηγυρίζει για τις 
διακρίσεις και το ρεκόρ του 
Γιώργου Ματζαρίδη στο Πα-

νελλήνιο πρωτάθλημα!
18. Στις 9 Ιουλίου ο Τάσος 

Κούγκουλος του ΝΟ Αλεξαν-
δρούπολης, κατακτά την 3η 
θέση στην Ευρώπη στην κο-
λύμβηση!

19. Στις 10 Ιουλίου νέα 
επιτυχία για την Αλεξανδρού-
πολη, αυτή τη φορά στον στί-
βο, με την Ιωάννα Αραμπα-
τζή του Εθνικού να κατακτά 
την 3η θέση στην Ελλάδα 
στο Πανελλήνιο Κ20 των 
Σερρών!

20. Την 1η Αυγούστου η 
Αλεξανδρούπολη πανηγυρί-
ζει ξανά αφού οι Κυριάκος 
Κεσκίνης και Ανδρέας Κοντο-
στάθης αναδείχθηκαν πρω-
ταθλητές Ελλάδας Κ17 στο 
beach volley!

21. Στις 14 Νοεμβρίου ο 
ερασιτέχνης δρομέας Μπά-

μπης Βούλκος από το Σουφλί, 
κατακτά την 11η θέση στον 
Αυθεντικό Μαραθώνιο της 
Αθήνας, την καλύτερη θέση 
από οποιονδήποτε άλλον που 
έλαβε μέρος από την Θράκη 
στην διοργάνωση!

22. Στις 27 Νοεμβρίου 
ο Φώτης Δόμπας από την 
Ορεστιάδα, αναδεικνύεται 
3ος στην Ευρώπη στο τάε 
κβο ντο!

23. Η χρονιά κλείνει με 
τον καλύτερο τρόπο για τον 
αθλητισμό του Έβρου, καθώς 
ο Δημοσθένης Μιχαλεντζά-
κης αναδείχθηκε στα βραβεία 
του ΠΣΑΤ, κορυφαίος αθλη-
τής με αναπηρία στην Ελλά-
δα για το 2022!

Κοσμάς Πανταζής – 

sportsaddict.gr

Οι κορυφαίες 22+1 στιγμές στον 
αθλητισμό του Έβρου για το 2022!

ΑΦΙΕΡΩΜΑ SPORTSADDICT.GR     

Τα σημαντικά γεγονότα που θα 
θυμόμαστε τη χρονιά που φεύγει

Την 6η θέση στο Παγκόσμιο σχολικό βόλεϊ 
κατέκτησε το 3ο ΓΕΛ Αλεξανδρούπολης

Η Ιωάννα Αραμπατζή με τον προπονητή της 
Δημήτρη Τσακυρούδη 
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Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση 

θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν
Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες 

σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

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

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

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

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 
Μαλγάρων 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551081455

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Καύσιμα

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

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

Φωτοβολταϊκά
Ενέργεια

Ακίνητα

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

Ξενοδοχεία

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

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

Καφέ
Εστίαση

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

Μηχανές
Ποδήλατα

Γερανοί

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

Εμπόριο

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

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

ΚΑΝΤΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ  •  Εμπόριο 
Δίκαια Έβρου

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

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

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

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

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

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

Tρόφημα
Ποτά

ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Επεξεργασία Ξυλείας
Φυλάκιο  •  Κυπρίνος
Τηλέφωνο : 2552095493

Ξυλεία

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

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

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

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

Φροντιστήρια

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

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

Ορθοπεδικά
Ιατρικά Είδη

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

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης
14ης Μαΐου  77 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  : 2551 081414
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Ξεβούλωμα της 
τουαλέτας σε 1 λεπτό με 
αυτό το κόλπο!

Δεν χρειάζεται να το παραδεχτείτε 
αλλά σίγουρα σας έχει συμβεί έστω 
και μια φορά στη ζωή σας. Την επό-
μενη φορά, λοιπόν, που θα βουλώσει 
η τουαλέτα σας εμείς είμαστε εδώ 
για να σας δώσουμε τη λύση των 
ειδικών. Άλλωστε δεν υπάρχει πιο 
ειδικός να σας πει πώς να ξεβου-
λώσετε την τουαλέτα σας από ένα 
υδραυλικό.

Πρώτο Βήμα
Αν η τουαλέτα σας δεν έχει βου-

λώσει μόνο και έχει αρχίσει να αυ-
ξάνεται και η στάθμη του νερού τό-
τε το πρώτο πράγμα που πρέπει να 
κάνετε είναι να κλείσετε την παροχή 
του νερού έτσι ώστε να σταματήσει 
πριν φτάσει στο σημείο να ξεχειλίσει.

Δεύτερο Βήμα
Αφού σιγουρευτήκατε πώς δεν θα 

ξεχειλίσει η τουαλέτα σας, προχω-
ρήστε στο επόμενο βήμα. Ζεστάνετε 
σε ένα μικρό κατσαρολάκι νερό και 
αφού ζεσταθεί καλά, ρίξτε το μέσα 
στην τουαλέτα. Αυτό είναι το μεγά-
λο μυστικό των υδραυλικών. Κάνο-
ντάς το αυτό μπορεί να μην χρειαστεί 
καν να χρησιμοποιήσετε τουμποφλό. 
Αφήστε το ζεστό νερό να κάνει τη 
δουλειά του για μερικά λεπτά και η 
τουαλέτα σας θα είναι έτοιμη για 
χρήση και πάλι.
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Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
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INTERCITY 06:00

����/��-��"/#� 

INTERCITY 06:00

��"/#� - ����/�� 

INTERCITY 16:05
����/��-$%�"&'�(� 

04:30 , 15:10
$%�"&'�(�-����/�� 

07:00, 18:39

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΛΟΙΑ

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

08:00, 11:00 , 13.00, 
15.30, 17:30,  19:00 , 23:59
����/8$�� - ����� - #�3���: 

08.00, 11:30 , 16.00, 
18:45, 22:00
#�3��� - ����/8$�� 

02:15 , 10:15, 14:30 ,18:30
����� -����/8$�� 

02.45, 10:45 , 15:10, 19:10
����/8$�� - 5�%�" - "$*5�' - 

('(/2$ -$%�"&'�(� 

04:45, 06:30, 08:30, 11:15, 
12:30, 14.30, 15.30, 17:00, 
19:30, 21.30 
$%�"&'�(�- ('(/2$- "$*5�'

-5�%�"- ����/8$�� 

05:45, 07:30, 09:00, 11:30, 
13:30 14:40, 16:30, 18:00, 
19:45
����/8$�� -"�8�"- #$,$&���

07:45,  09:00, 11:15, 13:00, 
16:00, 18:30, 20:10
#$,$&��� -"�8�"-����/8$��

07:20,  09:00, 11:00, 12:30, 
14:40,  19:00, 20:10 
����/8$��-"�%%�"

15:00 - 19:30
"�%%�"-����/8$��

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 
������(%$*8$�� – �����:  

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 
����� - ������(%$*8$��: 
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
������(%$*8$�� – �����:  

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
����� - ������(%$*8$��: 
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
������(%$*8$�� - "�&�'�

ΤΡΙΤΗ 12:00- ΠΕΜΠΤΗ  18:05
"�&�'� - ������(%$*8$��

ΤΡΙΤΗ 12:00 -ΠΕΜΠΤΗ  18:05

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
������(%$y8$�� 

8%$" "�,$�%�#�

8�$'$ �(�,a�&'$" #$%�h"

Δευτέρα  09:00
Τρίτη  09:00
Τετάρτη 09:00 - 15:00
Πέμπτη 15:00
Παρασκευή 15:00
Σάββατο 09:00
Kυριακή  -
"�,$�%a#� 8%$"

������(%$y8$�� 
8�$'$ �(�,a�&'$" #$%�h"

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

&��e56�� 

�',���%2�i6�

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
Τρέμμας Θράκης 10 (κόμβος παλαιού νοσο-
κομείου προς Εγνατία) d2551031988

ΦΕΡΕΣ 
Μαλάκης Ορφέως 2 d25550 24333

ΣΟΥΦΛΙ 
Μπαμίδου - Πιτιακούδης Βασ. Γεωργίου 
207 d2554022013

ΔIΔYMOTEIXO
Τιάκας Κύρος 25ης Μαΐου 139 (έναντι Νο-
σοκομείου) d2553024010

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Τσιάτσιου - Γκεντσίδη Δήμητρα Αδριανου-
πόλεως 152 d2552025800

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

Γενεβιέβη, Γενοβέφα

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Η σημερινή ημέρα φίλε Κριέ, είναι ιδα-
νική για να ανοιχθείς, να μιλήσεις και να 
πεις όλα αυτά που μέχρι τώρα κρατούσες 
μέσα σου! Ανοίγεις το μυαλό σου, είσαι 
οξυδερκής και ιδιαίτερα επικοινωνιακός 
και καταφέρνεις μέσα από επαφές, συ-
ζητήσεις και συναντήσεις, να πετύχεις 
σημαντικούς στόχους για εσένα!
      
ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ Ταύρε, η ημέρα σήμερα φέρ-
νει άνεση, σιγουριά, ηρεμία και μπόλικες 
απολαύσεις! Ασχολήσου με τον εαυτό 
σου και με τα πράγματα που σου αρέ-
σουν να κάνεις και σε ευχαριστούν! Συ-
γκυρίες και γεγονότα, θα σε κάνουν να 
νιώσεις ξανά, βεβαιότητα και ασφάλεια, 
όσον αφορά τα κεκτημένα σου, την ζωή 
σου και τις αξίες σου!      

ΔΙΔΥΜΟΣ
Αγαπητέ Δίδυμε, σήμερα θα ενδιαφερ-
θείς για βαθύτερη και πιο ουσιαστική 
επικοινωνία με τον περίγυρο σου! Ξέρεις 
πώς να εκφράσεις αυτό που σκέφτεσαι 
και θες! Οποιαδήποτε συζήτηση γίνει 
τώρα, θα έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα 
και θα σε ικανοποιήσει συναισθηματικά, 
αλλά και ψυχικά! 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αγαπητέ Καρκίνε, η σημερινή ημέρα, θέ-
λει από σένα, καλοσύνη, συμπόνια, αλλη-
λεγγύη αλλά και ψυχική ενδοσκόπηση! 
Προσπάθησε να αφιερώσεις χρόνο στον 
εαυτό σου, στις βαθιές επιθυμίες σου και 
στις πραγματικές ανάγκες σου!  

ΛΕΩΝ
Σήμερα αγαπητέ Λέοντα, θα έχεις έντο-
να μία διάθεση βελτίωσης και αλλαγής 
της ζωής σου, αλλά και ανατροπής των 
δεδομένων σου! Δημιούργησε τώρα ένα 
νέο όραμα, υλοποίησε τις ιδέες σου και 
εκπλήρωσε επιτυχώς τους στόχους σου!    

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αγαπητέ Παρθένε προσοχή χρειάζεται η 
σημερινή ημέρα και οπωσδήποτε σοβα-
ρότητα! Οι συγκυρίες, οι καταστάσεις και 
τα γεγονότα του παρόντος, θα σε ανα-
γκάσουν να περιορίσεις ψυχαγωγικές και 
ανέμελες δραστηριότητες και να πάρεις 
σημαντικές αποφάσεις!

ΖΥΓΟΣ
Η σημερινή ημέρα υπόσχεται, κέφι, ανε-
μελιά και αισιοδοξία, φίλε Ζυγέ! Απολαμ-
βάνεις εξόδους, συναντήσεις, συνανα-
στροφές και επαφές, αφού οι προτάσεις 
και οι κοινωνικές προσεγγίσεις, θα είναι 
πολλές τώρα!    

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Ακόμα κι αν δεν είναι άμεσα αντιληπτό, 
η σημερινή ημέρα θα είναι άκρως σημα-
ντική για σένα, αγαπητέ Σκορπιέ! Δεν θα 
ήταν κακό να μειώσεις λίγο τους ρυθ-
μούς σου και τις κοινωνικές σου δρα-
στηριότητες, ώστε να ασχοληθείς με τις 
ψυχικές σου ανάγκες και τις συναισθη-
ματικές σου επιθυμίες! 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αγαπητέ Τοξότη, ετοιμάσου για μία ημέ-
ρα γεμάτη αρμονία, ηρεμία, τακτοποι-
ημένες διαπροσωπικές σχέσεις, κοι-
νωνικοποίηση που σε ευχαριστεί και 
δραστηριότητες που έχουν να κάνουν 
με ομορφιά, τέχνες και ψυχαγωγία!    

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Φίλε Αιγόκερε, η σημερινή μέρα, είναι 
ιδανική για ενασχόληση και βελτίωση της 
ρουτίνας της καθημερινότητας σου! Είναι 
η κατάλληλη στιγμή, να ασχοληθείς με 
την καλή κατάσταση του σώματος σου 
και της ψυχικής σου ευεξίας!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Η σημερινή ημέρα, αγαπητέ Υδροχόε, 
απαιτεί από σένα ενέργεια, θάρρος και 
γενναιότητα! Η τύχη σήμερα είναι από-
λυτα με το μέρος σου και εσύ οφείλεις 
να την εκμεταλλευτείς! Καταφέρνεις να 
κατακτήσεις στόχους και φιλοδοξίες και 
απολαμβάνεις την διεκδίκηση τους!  

ΙΧΘΥΕΣ
Αγαπητέ Ιχθύ, βάζεις σε δεύτερη μοίρα 
σήμερα, φίλους, έντονη κοινωνική ζωή 
και χόμπι και βάζεις προτεραιότητα το 
σπίτι και την οικογένεια! Θα περάσεις 
αρκετό ποιοτικό και ευχάριστο χρόνο με 
τα άτομα της οικογένειας σου!

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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Ξανά στις θέσεις τους οι 
ανεμβολίαστοι υγειονομικοί 
μετά από 16 μήνες σε ανα-
στολή εργασίας και τη σχετική 
απόφαση που έλαβε το ΣτΕ. 
Στο θέμα της επιστροφής των 
ανεμβολίαστων υγειονομικών 
στα καθήκοντά τους, μετά και 
από σχετική απόφαση του ΣτΕ, 
αναφέρεται η ΠΟΕΔΗΝ. 

Συγκεκριμένα η ομοσπονδία 
των υγειονομικών αναφέρει: 
«Σήμερα επέστρεψαν στην ερ-
γασία οι ανεμβολίαστοι συνά-
δελφοι μετά από 16 μήνες σε 
Αναστολή εργασίας κατ’ εφαρ-
μογή της Απόφασης του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας στο 
οποίο προσέφυγε η ΠΟΕΔΗΝ 
και δικαιώθηκε.

Εάν δεν υπήρχαν οι δύο 
Αποφάσεις του Συμβουλίου 
της Επικρατείας σήμερα θα μι-
λάγαμε για τις απολύσεις των 
Ανεμβολίαστων όπως κατ’ επα-

νάληψη έχει δηλώσει ο Υπουρ-
γός Υγείας και όχι για την επι-
στροφή τους.

Με την μετριοπαθή στά-
ση και την επιχειρηματολογία 
μας διευκολύναμε την λήψη 
της απόφασης επιστροφής καθ’ 
ότι δεν αναπτύξαμε αρνητικά 
αντανακλαστικά για τον εμβο-

λιασμό που εν πολλοίς οφείλε-
ται η σημερινή επιδημιολογική 
κατάσταση με τον κορονοϊό σε 
όλο τον κόσμο».

Ακολούθως η ΠΟΕΔΗΝ επι-
σημαίνει πως: «Η επιστροφή 
περί των 2000 συναδέλφων 
στο ΕΣΥ, το ΕΚΑΒ (οι υπόλοιποι 
5000 δουλεύουν με πιστοποι-
ητικό νόσησης) είναι μία βαθιά 
ανάσα για το σύστημα, όμως το 
πρόβλημα της υποστελέχωσης 
παραμένει και λύνεται μόνο με 
την μονιμοποίηση όλων των 

συμβασιούχων και προσλήψεις 
μόνιμου προσωπικού.

Η απόφαση επιστροφής των 
Ανεμβολίαστων συναδέλφων 
δεν εμπεριέχει υγειονομικό ρί-
σκο καθ’ ότι δεν ισχύουν περι-
οριστικά μέτρα στην κοινωνία, 
χαλάρωσαν τα πρωτόκολλα 
στα Νοσοκομεία και ταυτόχρο-
να εμείς οι Υγειονομικοί εφαρ-
μόζουμε αυστηρά τα ΜΕΤΡΑ 
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ προ-
στατεύοντας τους ασθενείς και 
τους εαυτούς μας.

Απομένει η ρύθμιση της 
καταβολής των μισθών από 
14/4/2022 έως 31/12/2022 
όπως ορίζει η απόφαση του 
Συμβουλίου της Επικρατεί-
ας. Επίσης άδικο είναι από 
1/9/2021 έως 13/4/2022 να 
μην καταβληθεί το 50% του 
μισθού για όσο διάστημα ήταν 
οι συνάδελφοι σε Αναστολή 
Εργασίας.

Με μετριοπάθεια και επιχει-
ρήματα δικαιωθήκαμε. Σήμερα 
οι Ανεμβολίαστοι συνάδελφοι 
είναι μαζί μας στις θέσεις ερ-
γασίας».

Ποδαρικό με νέες ανατι-
μήσεις στα ράφια του σού-
περ μάρκετ θα κάνει το 2023, 
με αυξήσεις έως και άνω των 
10% σε βασικούς κωδικούς 
προϊόντων. Market pass και 
καλάθι του νοικοκυριού φιλο-
δοξούν να βάλουν φρένο στο 
ράλι των ανατιμήσεων, κάτι 
που φαίνεται δύσκολο να επι-
τευχθεί, μιας και οι προβλέ-
ψεις για το νέο έτος κάνουν 
λόγο για αυξήσεις των τιμών 
σε τουλάχιστον 500 προϊόντα.

Οι τελευταίοι τιμοκατάλογοι 
που έφθασαν από τους προμη-
θευτές στις αλυσίδες των σού-
περ μάρκετ, μαρτυρούν ότι το 
2023 οι καταναλωτές θα συ-
νεχίσουν να παλεύουν με το 
τέρας της ακρίβειας. Ανατιμή-
σεις που θα φτάσουν ακόμα 
και διψήφιο ποσοστό αναμέ-
νεται να υπάρξουν στα παρα-
κάτω προϊόντα:

• Ελαιόλαδο
•  Τυροκομικά
•  Ζυμαρικά
•  Απορρυπαντικά
•  Βρεφικές πάνες
•  Αναψυκτικά
•  Φρυγανιές
•  Μπισκότα

Market Pass: Εντός 
Φεβρουαρίου οι πρώτες 
πληρωμές

Εντός Φεβρουαρίου ανα-
μένεται να ανοίξει η ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα για την υπο-
βολή αιτήσεων για το market 
pass, τη χορήγηση της κάρτας 
αγορών, ενώ από το τέλος του 
ίδιου μήνα εκτιμάται ότι θα γί-
νουν οι πρώτες πληρωμές οι 
οποίες και θα ολοκληρωθούν 
έξι μήνες μετά, δηλαδή τον 
Ιούλιο του 2023.

Να σημειωθεί ότι οι κατα-
βολές θα γίνονται την πρώτη 
εβδομάδα κάθε μήνα.

Οπως ανακοινώθηκε και 
ψηφίστηκε με σχετική τροπο-
λογία, δίνεται ενίσχυση ύψους 
10% επί των αγορών νοικοκυ-
ριών που πληρούν τα κριτήρια 
ένταξης, σε σουπερμάρκετ και 
άλλες επιχειρήσεις που δρα-
στηριοποιούνται στο λιανικό 
εμπόριο τροφίμων (φούρνους, 
μίνι-μάρκετ, οπωροπωλεία, 
κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, γα-
λακτοπωλεία κτλ.).

Ας δούμε τις βασικές πα-
ραμέτρους της παρέμβασης, 
η οποία αφορά περίπου 8,5 

εκατ. πολίτες.
Η ενίσχυση δίνεται σε επί-

πεδο νοικοκυριού. Ως μέλη του 
νοικοκυριού λαμβάνονται οι 
σύζυγοι ή μέλη με σύμφωνο 
συμβίωσης, τα εξαρτώμενα τέ-
κνα αυτών, τα λοιπά εξαρτώ-
μενα μέλη και τα φιλοξενού-
μενα μέλη.

Το μηνιαίο όριο αγορών 
ανά νοικοκυριό επί του οποί-
ου λαμβάνει την ενίσχυση 10% 
ανέρχεται σε 220 ευρώ για το 
μονομελές νοικοκυριό, αυξα-
νόμενο κατά 100 ευρώ για κά-
θε επιπλέον μέλος του νοικο-
κυριού και έως 1.000 ευρώ 

αγορές.

Μηνιαίο όριο αγορών 
και ύψος ενίσχυσης, 
παραδείγματα:

•  Μονομελές νοικοκυριό: 
220 ευρώ μηνιαίες αγορές, 22 
ευρώ μηνιαία ενίσχυση

•  Ζευγάρι χωρίς τέκνα: 320 
ευρώ μηνιαίες αγορές, 32 ευ-
ρώ μηνιαία ενίσχυση

•  Μονογονεϊκή οικογένεια 
με ένα εξαρτώμενο τέκνο: 320 
ευρώ μηνιαίες αγορές, 32 ευ-
ρώ μηναία ενίσχυση

•  Μονογονεϊκή οικογένεια 
με δύο εξαρτώμενα τέκνα: 420 

ευρώ μηνιαίες αγορές, 42 ευ-
ρώ μηναία ενίσχυση

•  Ζευγάρι με ένα εξαρτώ-
μενο τέκνο: 420 ευρώ μηνι-
αίες αγορές, 42 ευρώ μηναία 
ενίσχυση

•  Ζευγάρι με δύο εξαρτώ-
μενα τέκνα: 520 ευρώ μηνι-
αίες αγορές, 52 ευρώ μηναία 
ενίσχυση

•  Ζευγάρι με τρία εξαρτώ-
μενα τέκνα: 620 ευρώ μηνι-
αίες αγορές, 62 ευρώ μηναία 
ενίσχυση

•  Ζευγάρι με τέσσερα εξαρ-
τώμενα τέκνα: 720 ευρώ μηνι-
αίες αγορές, 72 ευρώ μηναία 

ενίσχυση
Τα ανωτέρα ποσά θα πι-

στώνονται μηνιαίως σε ψη-
φιακή χρεωστική κάρτα που 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί απο-
κλειστικά σε καταστήματα λια-
νικού εμπορίου τροφίμων.

Σε περίπτωση που ο δικαι-
ούχος επιλέξει κατάθεση σε 
τραπεζικό λογαριασμό τα πο-
σά καταβάλλονται ανά τρίμη-
νο και το ύψος της ενίσχυσης 
ανέρχεται στο 80% των ανω-
τέρω ποσών.
imerisia.gr
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Ποδαρικό στο 2023 με ανατιμήσεις 
«φωτιά» στα σούπερ μάρκετ

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 10%

Market pass και καλάθι του 
νοικοκυριού φιλοδοξούν να βάλουν 
φρένο στο ράλι των ανατιμήσεων, κάτι 
που φαίνεται δύσκολο να επιτευχθεί

Ξανά στις θέσεις τους οι ανεμβολίαστοι 
υγειονομικοί 
Μετά από 16 μήνες σε αναστολή εργασίας 
και τη σχετική απόφαση που έλαβε το ΣτΕ
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