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της Ροδόπης

ΒΔΟΜΑΔΙΑΤΙΚΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Στο Λιμάνι του Αγίου
Χαραλάμπους στη Μαρώνεια, ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών φιλοξένησε
τους συνέδρους του 30ου
Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΤΕΦΑΑ του
ΔΠΘ, το βράδυ του Σαββάτου 21 Μαΐου 2022.
Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών, το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού
και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης
επιδιώκοντας
την ενίσχυση της σχέσης
της τοπικής κοινωνίας με
το Πανεπιστήμιο.
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιελάμβανε
παραδοσιακό γλέντι για
την υποδοχή συνέδρων

που κατέφθασαν από
διάφορες χώρες του κόσμου προκειμένου να
λάβουν μέρος στις εργασίες του 30ου Διεθνούς
Συνεδρίου.
Τιμώμενο
πρόσωπο
της βραδιάς ήταν ο κ. Ότο
Ρεχάγκελ, ο διακεκριμένος προπονητής που
οδήγησε την ελληνική

Ομιλία βουλευτή Ροδόπης
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Δημήτρη Χαρίτου στη Βουλή για τον
κλιματικό νόμο
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ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΜΟΛΛΑΣ

«Βρισκόμαστε μπροστά σε
μία παγκόσμια ανοιχτή πρόκληση της κλιματικής κρίσης
που είναι ένα νέο πεδίο αναμέ-
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ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ

Υψηλάντου 32, Κοµοτηνή
Τ. 2531109817 - 6977978739

εθνική ομάδα ποδοσφαίρου στην κατάκτηση της
1ης θέσης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 2004,
στον οποίο ο Δήμαρχος Μαρωνείας-Σαπών
κ.Ντίνος Χαριτόπουλος
προσέφερε συμβολικά
δώρα καθώς και καλάθι
με τοπικά προϊόντα.
Στον χαιρετισμό του

ο Δήμαρχος Μαρωνείας-Σαπών κ. Ντίνος Χαριτόπουλος
σημείωσε
μεταξύ άλλων ότι “βασικός στόχος μας μέσω τέτοιων δράσεων αποτελεί
και η ανάδειξη της Μαρώνειας, της παραλιακής
ζώνης και ευρύτερα όλου
του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών, αυτού του μοναδικού και ευλογημένου
τόπου. Στη συγκεκριμένη
προσπάθεια είμαστε σίγουροι ότι θα είναι αρωγοί, συμπαραστάτες καθώς και πρεσβευτές της
περιοχής μας σε όλον
τον κόσμο οι σημερινοί
μας φιλοξενούμενοι”.
O κ. Ότο Ρεχάγκελ
υπέγραψε και στον «Κύκλο Φίλων του Αρχαίου
Θεάτρου Μαρώνειας»,
στηρίζοντας την προσπάθεια του
Συνέχεια στην 4η σελίδα

Συνέχεια στην 3η σελίδα

κλιματικό νόμο ανέφερε:

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ
Α.Παπανδρέου 19, Σάπες
Τ. 2532110063
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αξιοποιούν ως ευκαιρία για να

του στην ομιλία του για τον

επωφεληθούν εις βάρος του
μέλλοντος του πλανήτη, εις
βάρος των φυσικών πόρων
Απευθυνόμενος προς την

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
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του διεθνούς κεφαλαίου, την

Ο βουλευτής Ροδόπης ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Δημήτρης Χαρί-

και των κοινωνικών αναγκών».

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΠΕΜΠΤΗ

Συναντήσεις
εργασίας του Δημάρχου ΜαρωνείαςΣαπών με υπηρεσιακούς και επιστημονικούς φορείς στη
Θεσσαλονίκη

τρησης όπου οι ισχυροί, τμήμα

ΦΥ Τ

ΧΡΟΝΟΣ 36ος
Αριθμός φύλλου 1536

Ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών υποδέχθηκε
τον Ότο Ρεχάγκελ και τους συνέδρους
του 30ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού

Καθαρισμός του άλσους και του τουριστικού περιπτέρου Ιμέρου

Ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών σε συνεργασία με
τον σύλλογο Μοτοσυκλετιστών “Μακεδονία” καθώς και με άλλους συλλόγους μοτοσυκλετιστών
της περιοχής προβαίνει σε καθαρισμό του άλσους
και του τουριστικού περιπτέρου Ιμέρου, ενόψει
της θερινής περιόδου.
Σκοπός αφενός είναι η ανάδειξη του συγκεκριμένου χώρου και αφετέρου η πραγματοποίηση
της ετήσιας συνάντησης από τον σύλλογο Μοτοσυκλετιστών στις αρχές Αυγούστου 2022 στην
περιοχή Ιμέρου.
Στο πλαίσιο περαιτέρω αξιοποίησης της συγκεκριμένης περιοχής, ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών
αυτό το διάστημα θα προβεί στη δημοπράτηση εκ
νέου του τουριστικού περιπτέρου Ιμέρου καθώς
και στη διαμόρφωση της παραλίας μπροστά από
το περίπτερο.
Τέλος, ύστερα από αίτημα του Δήμου, η Διεύθυνση Δασών Ροδόπης το επόμενο διάστημα θα
προχωρήσει στον καθαρισμό όλων των αλσυλίων
της παραλιακής ζώνης του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών, ξεκινώντας από το άλσος του Ιμέρου και συνεχίζοντας ανατολικότερα.
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κυβέρνηση τόνισε
«Το σχέδιο που συζητούμε δεν
καλύπτει τις απαιτήσεις ενός
κλιματικού νόμου, όπως συζητείται στην Ευρώπη. Ο οδικός
χάρτης που παρουσιάζετε χωρίς
δεσμευτικές δημόσιες πολιτικές,
χωρίς χρονικά όρια, δεν οδηγεί
την χώρα στην κλιματική ουδετεΣυνέχεια στην 6η σελίδα

Ξεκίνησαν
οι εγγραφές στο
Σχολείο Δεύτερης
Ευκαρίας Σαπών
Συνέχεια στην 3η σελίδα
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Ματιές στο παρελθόν
Πριν 20 χρόνια…

Πρόσωπα και γεγονότα όπως έχουν καταγραφεί
μέσα στις σελίδες της «Ελεύθερης Άποψης»
Η στήλη αυτή επιχειρεί να θυμίσει στους μεγαλύτερους και να γνωρίσει στους μικρότερους ένα μέρος
απ’ όσα συνέβησαν πριν 20 χρόνια στην περιοχή
μας και τα οποία είχαν καταγραφεί στις στήλες της
«Ελεύθερης Άποψης».

Χρόνος 16ος
Αρ. φύλλου 629
Τετάρτη 29 Μαΐου 2002
Σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Ομόφωνη έγκριση των ισολογισμών των Δημοτικών
Επιχειρήσεων των Σαπών
ΧΧΧ
Πραγματοποιήθηκε ημερίδα για το Χρυσό
Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος εναντίον της εξόρυξης στις Σάπες και τα Πετρωτά
ΧΧΧ
Από τον Υπουργό Μακεδονίας-Θράκης
Γ.Πασχαλίδη
Εγκαινιάζεται το δημοτικό ξενοδοχείο «Δενδράκι»
ΧΧΧ
Ξεκινά η ασφαλτόστρωση του δρόμου
Χαμηλού- Συκορράχης
ΧΧΧ
Από το Δήμο Σαπών
Νέο αρδευτικό έργο στο Πρωτάτο

Χρόνος 16ος
Αρ. φύλλου 630
Τετάρτη 5 Ιουνίου 2002
Από τον Υπουργό Μακεδονίας- Θράκης
κ. Γιώργο Πασχαλίδη
Εγκαινιάστηκε το δημοτικό ξενοδοχείο «Δενδράκι»
ΧΧΧ
Διήμερο δωρεάν ιατρικής φροντίδας
για τους κατοίκους
Στις Σάπες οι «Γιατροί εντός Συνόρων»
ΧΧΧ
Η Αγάπη Βαρδινογιάννη στις Σάπες
ΧΧΧ
Εκδήλωση για την ανάπτυξη και τις προοπτικές
του Δήμου Σαπών
Κεντρικός ομιλητής ο Γενικός Γραμματέας
της ΠΑΜΘ κ. Άρης Παπαδόπουλος

“ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟΨΗ” της Ροδόπης
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

από τη Θράκη και όχι μόνο…

«Ανοικτό πάρκο» προσβάσιμο σε όλους τους πολίτες
δημιουργείται στην Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής
Αρχίζουν οι εργασίες στην Πανεπιστημιούπολη
στην Κομοτηνή που αφορούν στην υλοποίηση
του έργου με τίτλο «Δίκτυο μονοπατιών-πεζοπορικών διαδρομών και θέσεων υπαίθριας αναψυχής στην Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής».
Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ακολουθώντας διαγωνιστική διαδικασία, προχώρησε στην
υπογραφή της Σύμβασης με την Ανάδοχη Εταιρεία
και δόθηκε το πράσινο φως για την έναρξη των
εργασιών, συνολικού ύψους 312.909,47 ευρώ.
Πρόκειται για τη δημιουργία ενός «ανοικτού
πάρκου» που περιλαμβάνει μονοπάτια 3,5
χιλιομέτρων που θα καλύπτονται από πεύκα, πλατύφυλλα δένδρα και θάμνους και θα
συνδέουν τις κτηριακές εγκαταστάσεις των
Τμημάτων και της Διοίκησης μετους χώρους
υπαίθριας αναψυχής και το θερινό σινεμά-αναψυκτήριο το οποίο περιλαμβάνεται στο έργο.
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό έργο το οποίο
θα μπορούν να χρησιμοποιούν και να απολαμβάνουν εκτός από τους φοιτητές και το
προσωπικό,όλοι οι πολίτες της ευρύτερης
περιοχής, ανεξαρτήτως ηλικίας και φυσικής
κατάστασης, για πεζοπορία και ποδηλασίαενώ
θα πληροί τις προδιαγραφές χρήσης από ΑμεΑ.
Σε έξι μήνες, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα
της σύμβασης, θα προσφέρονται ευχάριστες διαδρομές με άνετη περιήγηση στο φυσικό περιβάλλον της Πανεπιστημιούπολης, ενώ παράλληλα θα
διευρυνθούν οι επιλογές των ατόμων που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο χώρο.Θα έχουν
τη δυνατότητα να ενημερώνονται, μέσω πληροφορικών πινακίδων, για την πλούσια βιοποικιλότητα ειδών άγριας χλωρίδας και πανίδας που
διαβιούν στη περιοχή και θα έχουν την ευκαιρία
να τα παρατηρήσουν και να τα φωτογραφίσουν.
Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο

Αναλαμβάνουμε στολισμούς
Εκκλησιών: Γάμων - Βαπτίσεων - Πανηγυριών
και κάθε είδους εκδήλωσης

Στείλτε τις ευχές σας
σε γιορτές, γενέθλια, αρραβώνες

ΠΙΤΑΚΟΥΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) / Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.
Η Διοίκηση του Δ.Π.Θ. εκφράζει θερμές ευχαριστίες τόσο στην Αναπτυξιακή Ροδόπης όσο και στην
Διοίκηση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας
Θράκης καθώς η συνδρομή τους ήταν καθοριστική
για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου.

«Έφυγε» από τη ζωή
ο εκδότης Ταμέρ Ρετζέπογλου (Ψήφισμα της Ε.Ι.Ε.Τ.)
Έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 22 Μαΐου ο ιδιοκτήτης και εκδότης της εφημερίδας «Περισκόπιο»,
ΤαμέρΡετζέπογλου, μέλος της Ένωσης Ιδιοκτητών
Επαρχιακού Τύπου και γιος του γνωστού αθλητικογράφου και ιδρυτή της εφημερίδας Χασάν Χουσεΐν.
Το Δ.Σ. της Ένωσης Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου συνήλθε έκτακτα, μετά την ανακοίνωση του
θανάτου του ΤΑΜΕΡ ΡΕΤΖΕΠΟΓΛΟΥ, ιδιοκτήτη εκδότη της εφημερίδας «ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ» (με έδρα
την Κομοτηνή), και μέλους της Ένωσης Ιδιοκτητών
Επαρχιακού Τύπου, και αποφάσισε ομόφωνα τα
εξής:
1.Να υποβάλλει τα θερμά του συλλυπητήρια στην
οικογένεια του εκλιπόντος.
2. Να δημοσιευτεί το παρόν ψήφισμα αδαπάνως
στις εφημερίδες των μελών της ΕΙΕΤ σε όλη την
επικράτεια.

Για το Δ.Σ. της Ε.Ι.Ε.Τ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΝΙΚΟΣ
ΣΟΥΡΛΟΠΟΥΛΟΣ
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Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν
οι εκδηλώσεις λήξης του έργου
eTOURIST που πραγματοποιηθηκαν
από τις 25 έως τις 27 Μαΐου 2022
στην Αλεξανδρούπολη.

Οι εκδηλώσεις διοργανώθηκαν στο πλαίσιο
του έργου: «Προώθηση
και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής
κληρονομιάς της διασυνοριακής περιοχής Βουλγαρίας - Ελλάδας μέσω
έξυπνων και ψηφιακών
εργαλείων» (eTOURIST),
το οποίο χρηματοδοτείται
από το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG
V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020», Σύμβαση επιχορήγησης αριθ.
Β2.6с.07/09.10.2017.
Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν 80 εκπρόσωποι
και ενδιαφερόμενοι στον
τομέα της πολιτιστικής
και φυσικής κληρονομιάς,
της κουζίνας και του τουρισμού από την περιοχή του Χάσκοβο και του
Έβρου - τοπικοί παρα-

γωγοί, κοινοτικά κέντρα,
δήμοι, μουσεία, ξενοδόχοι,
ΜΚΟ και άλλες εταιρείες
και οργανισμοί από τη
διασυνοριακή περιοχή.
Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων παρουσιάστηκαν :
Τα α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α
που επιτεύχθηκαν από
τ ο έ ρ γ ο e T O U R I S T,
Οι ευκαιρίες για την
ανάπτυξη των διασυνοριακών περιοχών στον
τομέα του τουρισμού,
Η διατήρηση της πολιτιστικής και φυσικής
κληρονομιάς και τα καινοτόμα εργαλεία ΤΠΕ
για την ψηφιοποίηση και
παρουσίαση της κληρονομιάς των περιοχών
Χάσκοβο και Έβρου,
Παραδοσιακή κουζίνα
και κρασιά των περιοχών Χάσκοβο, Βουλγα-

ρία και Έβρου Ελλάδα,
Νέες λύσεις στην προώ θ η σ η τ η ς το υ ρ ι σ τ ι κής περιοχής / προορισμών και αξιοθέατων.
Οι εκδηλώσεις αποτέλεσαν μια ευκαιρία για
τους συμμετέχοντες να
διαδώσουν καλές πρακτικές και να ανταλλάξουν
καινοτόμες προσεγγίσεις
που σχετίζονται με την
καθημερινή τους εργασία.
Ως αποτέλεσμα, ελπίζουμε να βρεθούν νέες
ευκαιρίες συνεργασίας
μεταξύ των δύο περιφερειών για την από κοινού
προώθηση κοινών προϊόντων και υπηρεσιών στη
διασυνοριακή περιοχή,
για τη δημιουργία ενός
κοινού τουριστικού προϊόντος, το οποίο θα αυξήσει
την τουριστική ικανότητα.

Ξεκίνησαν οι εγγραφές
στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαρίας
Σαπών

Η Διεύθυνση του ΣΔΕ
Σαπών ενημερώνει
τους συμπολίτες μας
ότι έχουν ήδη ξεκινήσει οι εγγραφές στο
Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Σαπών για το
σχολικό έτος 2022-23.
Οι εγγραφές γίνονται
από τις 5 έως και 8 μ.μ.
στις εγκαταστάσεις του
σχολείου στο χώρο του
Διαπολιτισμικού Γυμνασίου Σαπών.

Τα Σχολεία Δεύτερης
Ευκαιρίας είναι δημόσια
σχολεία και απευθύνονται σε ενήλικες, που
δεν έχουν ολοκληρώσει
την υποχρεωτική εκπαίδευση, δίνοντάς τους τη
δυνατότητα να αποκτήσουν τίτλο σπουδών
ισότιμο του Γυμνασίου.
Η φοίτηση στο σχολείο
διαρκεί δύο έτη και το
πρόγραμμα σπουδών
διαμορφώνεται σύμφωνα με τις ανάγκες των
εκπαιδευομένων και
τις αρχές εκπαίδευσης
ενηλίκων.
Τα μαθήματα γίνονται
τις απογευματινές ώρες
(από τις 5 έως τις 8:30)
και υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης μαθη-

τικής ταυτότητας στους
εκπαιδευόμενους που
μετακινούνται με το
ΚΤΕΛ.
Στο Σχολείο Δεύτερης
Ευκαιρίας μπορούν να
εγγραφούν όσοι έχουν
συμπληρώσει το 18ο
έτος της ηλικίας τους.
Απαραίτητα δικαιολογητικά: απολυτήριο
Δημοτικού ή βεβαίωση
φοίτησης σε τάξη του
Γυμνασίου, αστυνομικό δελτίο ταυτότητας,
ΑΜΚΑ, ΑΦΜ.
Πληροφορίες: Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Σαπών, Γ. Κουτουμάνη 1, Σάπες
Τηλ. 2532021110,
Email: mail@sdesapon.rod.sch.gr
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Συναντήσεις εργασίας του Δημάρχου
Μαρωνείας-Σαπών με υπηρεσιακούς
και επιστημονικούς φορείς
στη Θεσσαλονίκη
Συναντήσεις με υπηρεσιακούς και επιστημονικούς φορείς είχε
αυτές τις μέρες στην
Θεσσαλονίκη ο Δήμαρχος Μαρωνείας-Σαπών

ρούν τις ανασκαφικές
έρευνες και τη μελέτη
ανάδειξης, προστασίας
και βιώσιμης ανάπτυξης
του σπηλαίου «Πολύφημος» της Μαρώνειας.

φορέας εποπτείας και διαχείρισης του αντικειμένου τους είναι η Εφορεία.
Στη συνάντηση, ανάμεσα στα άλλα, συζητήθηκε το θέμα των παρα-

κ. Ντίνος Χαριτόπουλος.
Μεταξύ αυτών είναι η
συνάντηση του με τον
προϊστάμενο του Γραφείου Βορείου Ελλάδος της
Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας κ. Φώτη Γεωργιάδη,
με τον οποίον συζητήθηκαν θέματα που αφο-

Όπως είναι γνωστό
για το συγκεκριμένο
θέμα έχουν υπογραφεί
προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της
Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας - Θράκης
και του Δήμου Μαρωνείας- Σαπών, των οποίων

τάσεων που πρέπει να
δοθούν στις προγραμματικές συμβάσεις που
υπάρχουν καθώς επίσης
και το ενδεχόμενο συνεργασίας με το Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο
Θράκης
και ιδιαίτερα το Τμήμα
Ιστορίας και Εθνολογίας.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΣΑΠΩΝ
«ΤΑ ΚΑΣΣΙΤΕΡΑ»

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
O Σύλλογος Ποντίων Σαπών «ΤΑ ΚΑΣΣΙΤΕΡΑ» καθώς και τα Ποντιακά Σωματεία Ν. Ροδόπης ,εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες στο
ανθοπωλείο Ανεμώνη στις Σάπες και προσωπικά στον κ. Χαράλαμπο
Πιτακούδη που για ακόμη μια χρονιά προσέφερε το στεφάνι που κατατέθηκε στις 22/5/22 στην πόλη της Κομοτηνής από τα Ποντιακά Σωματεία
Ν. Ροδόπης στην εκδήλωση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης για την μνήμη της Γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού.
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Ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών υποδέχθηκε
τον Ότο Ρεχάγκελ και τους συνέδρους του
30ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής
και Αθλητισμού
Συνέχεια από 1η σελίδα

Στο Λιμάνι του Αγίου Χαραλάμπους στη Μαρώνεια,
ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών φιλοξένησε τους συνέδρους του 30ου Διεθνούς
Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής
και Αθλητισμού του ΤΕΦΑΑ
του ΔΠΘ, το βράδυ του
Σαββάτου 21 Μαΐου 2022.
Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών, το Τμήμα
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και η

βραδιάς ήταν ο κ. Ότο Ρεχάγκελ, ο διακεκριμένος
προπονητής που οδήγησε
την ελληνική εθνική ομάδα
ποδοσφαίρου στην κατάκτηση της 1ης θέσης στο
Ευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα το 2004, στον οποίο ο
Δήμαρχος Μαρωνείας-Σαπών κ.Ντίνος Χαριτόπουλος προσέφερε συμβολικά
δώρα καθώς και καλάθι με
τοπικά προϊόντα.

συμπαραστάτες καθώς και
πρεσβευτές της περιοχής
μας σε όλον τον κόσμο οι
σημερινοί μας φιλοξενούμενοι”.
O κ.Ότο Ρεχάγκελ υπέγραψε και στον «Κύκλο Φίλων του Αρχαίου Θεάτρου
Μαρώνειας», στηρίζοντας
την προσπάθεια του Δήμου
Μαρωνείας-Σαπών
για την ένταξη του στα
Μνημεία Παγκόσμιας Πο-

τον χαιρετισμό του Δημάρχου κ. Ντίνου Χαριτόπουλου
Σεβασμιώτατε,
Κύριε Γενικέ Γραμματέα
Αθλητισμού

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης επιδιώκοντας την ενίσχυση της
σχέσης της τοπικής κοινωνίας με το Πανεπιστήμιο.
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιελάμβανε παραδοσιακό γλέντι για την
υποδοχή συνέδρων που
κατέφθασαν από διάφορες
χώρες του κόσμου προκειμένου να λάβουν μέρος στις
εργασίες του 30ου Διεθνούς
Συνεδρίου.
Τιμώμενο πρόσωπο της

Στον χαιρετισμό του ο
Δήμαρχος Μαρωνείας-Σαπών κ. Ντίνος Χαριτόπουλος σημείωσε μεταξύ άλλων ότι “βασικός στόχος
μας μέσω τέτοιων δράσεων αποτελεί και η ανάδειξη
της Μαρώνειας, της παραλιακής ζώνης και ευρύτερα
όλου του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών, αυτού του μοναδικού και ευλογημένου
τόπου. Στη συγκεκριμένη
προσπάθεια είμαστε σίγουροι ότι θα είναι αρωγοί,

λιτιστικής Κληρονομιάς της
Unesco.
Την εκδήλωση τίμησαν
επίσης με την παρουσία
τους ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας και
Κομοτηνής Παντελεήμων, ο
Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού κ. Γεώργιος Μαυρωτάς, ο Περιφερειάρχης
ΑΜΘ κ. Μέτιος, ο Πρύτανης
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου και βουλευτές του
Νομού.
Παραθέτουμε αναλυτικά

Κύριοι Βουλευτές
Κύριε Περιφερειάρχη,
Κύριε Πρύτανη,
Κύριε Ρεχάγκελ
Κυρίες και κύριοι σύνεδροι
Αγαπητές φίλες και φίλοι,
Το Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού συμπληρώνει φέτος
30 χρόνια παρουσίας και
αποτελεί την κορυφαία
ετήσια επιστημονική εκδήλωση, που διοργανώνει
ανελλιπώς από το 1993 το
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Κομμάτι της ιστορίας αυτού του συνεδρίου αποτελεί
και η αποψινή βραδιά.
Μία γιορτή υποδοχής και
φιλοξενίας των εκατοντάδων συνέδρων του, που
αναβιώνει μετά από πολλά
χρόνια, εδώ στο Λιμάνι του
Αγίου Χαραλάμπους. Γιατί
σταθερή μας επιδίωξη παραμένει η επιπλέον ενίσχυση της σχέσης της τοπικής
κοινωνίας με το Πανεπιστήμιο.
Βασικός στόχος μας αποτελεί και η ανάδειξη της Μαρώνειας, της παραλιακής
ζώνης και ευρύτερα όλου
του Δήμου Μαρωνείας-Σα-

πών, αυτού του μοναδικού
και ευλογημένου τόπου.
Στη συγκεκριμένη προσπάθεια είμαστε σίγουροι
ότι θα έχουμε αρωγούς και
συμπαραστάτες καθώς και
πρεσβευτές, τους σημερινούς μας φιλοξενούμενους.
Γνωρίζουμε ότι προς την
κατεύθυνση αυτή θα έχουμε επίσης στο πλευρό μας
και το Πανεπιστήμιο της
Θράκης και ιδιαίτερα τους
συντελεστές του συνεδρίου.
Άλλωστε ήταν εκείνοι οι
οποίοι ξεκίνησαν την εκδήλωση που αναβιώνουμε
και σήμερα.
Μεταξύ αυτών οι ομότιμοι καθηγητές Ευθύμης
Κιουμουρτζόγλου, Κυριάκος Ταξιλδάρης και Σάββας Τοκμακίδης και φυσικά
η ψυχή του συνεδρίου και
Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής ο ομότιμος
καθηγητής Γεώργιος Γκοδόλιας τους οποίους και
ευχαριστούμε θερμά.
Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και όσους προσέφεραν στη φετινή διοργάνωση και ιδιαίτερατην
Κοσμήτορα της Σχολής
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Καθηγήτρια Ελένη Δούδα και
τον Πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής του Συνεδρίου Καθηγητή Αντώνη
Καμπά. Το μεγάλο γεγονός
ωστόσο του συνεδρίου και
της συνάθροισής μας είναι

η παρουσία του κ. Ότο Ρεχάγκελ, του διακεκριμένου
προπονητή που οδήγησε
την Ελληνική Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου στην κατάκτηση της 1ης θέσης στο
Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 2004.
Ο αγαπημένος όλων των
Ελλήνων φιλάθλων,
ο μαέστρος του ελληνικού
θαύματος στα ευρωπαϊκά
γήπεδα αναγορεύτηκε επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού και
είναι το τιμώμενο πρόσωπο
της αποψινής μας βραδιάς.
Με την ευχή να υπάρξουν
και άλλα τέτοια θαύματα για
τον ελληνικό αθλητισμό, ελπίζω το Τμήμα Επιστήμης
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού να συνεχίσει να
επιτελεί το κορυφαίο ακαδημαϊκό και επιστημονικό
του έργο για πολλές ακόμα
δεκαετίες, γιατί μπορεί να
εκπαιδεύσει και να δημιουργήσει τον επόμενο Ότο
Ρεχάγκελ.
Σε ανάμνηση της σημερινής εκδήλωσης καλώ στο
βήμα τον Δρ. Οτο Ρεχάγκελ
για να τον τιμήσουμε για
την προσφορά του στον
αθλητισμό.
Σας παρακαλώ (δρ. Ρεχάγκελ) με την υπογραφή
σας στον «Κύκλο Φίλων
του Αρχαίου Θεάτρου Μαρώνειας», να στηρίξετε την
προσπάθειά μας για την
ένταξή του στα Μνημεία
Παγκόσμιας Πολιτιστικής
Κληρονομιάς της Unesco.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟΨΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΘΑΝΑΤΟΙ
- Απεβίωσε η Κουκουβέτση Γιαννούλα, ετών 90,
από την Διώνη
- Απεβίωσε η Αυγερίδου Κωνσταντινιά, ετών 83,
από το Αρσάκειο
- Απεβίωσε ο Ζαϊφίδης Ελευθέριος, ετών 87, από
τον Αετόλοφο
-Απεβίωσε ο Χαφούζ Μεμέτ Ριντβάν, ετών 57, από
τον Έβρενο
- Απεβίωσε ο Παπαθεοδωσίου Παύλος, ετών 87,
από τις Σάπες
- Απεβίωσε η Τσακιράκη Φωτούλα, ετών 91, από
την Διώνη
- Απεβίωσε ο Γκόγκος Θωμάς, ετών 85, από τη
Ν. Σάντα
- Απεβίωσε η Χασάν Ογλού Λουτφιέ, ετών 83, από
τις Σάπες
- Απεβίωσε η Θωϊδου Ευφρανθία, ετών 84, από
τις Σάπες
- Απεβίωσε ο Χατήπ Αμέτ Ισμαήλ, ετών 82, από
τα Αμάραντα
- Απεβίωσε η Κοτζαμάνη Σοφία, ετών 88, από τους
Προσκυνητές
- Απεβίωσε ο Χατζή Μολλά Αμέτ, ετών 89, από
τα Μίρανα
- Απεβίωσε η Βαβαλιαγκάκη Γιαννίνα, ετών 70,
απο τους Προσκυνητές.
- Απεβίωσε ο Τερζίδης Αθανάσιος, ετών 91, από
τον Ίμερο
- Απεβίωσε η Κωστοπούλου Σουλτανίτσα, ετών
63, από την Ξυλαγανή

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ
στο παρεκκλήσιο της
Ζωοδόχου Πηγής Μέστης
Ενημερώνουμε του πιστούς ότι την
η
3 Ιουνίου και ώρα 7 το απόγευμα
θα τελεστεί παράκληση υπό του Ιερέως Αρχοντή Μυλωνά στο παρεκκλήσιο της Ζωοδόχου Πηγής Μέστης

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
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Δημοσιεύστε
τις μικρές σας αγγελίες
στην “Ελεύθερη Άποψη”

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ-ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Ενοικιάζεται ή πωλείται διαμέρισμα 1ου
ορόφου, 95τμ, τεσσάρι, με αυτόνομη θέρμανση και κλιματισμό, αυλή και αποθήκη, δίπλα
στον παλιό ΟΤΕ.
Πληροφορίες: κ.Φραγκάκη Ζήση
6987359132 και κ. Φραγκάκη Νικόλαο
6982972876
-Ενοικιάζεται ή πωλείται μαγαζί στην οδό
Μπακάλμπαση 3 (απέναντι από την πιάτσα
των ταξί στις Σάπες), 76 τ.μ. και πωλείται οικία
στον επάνω όροφο 150τμ., 3 δωμ., σαλόνι
και 2 wc.
Πληροφορίες στην κ. Κοτσώνη 6944312856
και κ. Μαλλίδου 25320 22021

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
- Πωλούνται ελαιώνας 2 στρεμμάτων με αποθήκη
και 2 οικόπεδα στα Κασσιτερά Σαπών. Τηλ. Επικοινωνίας 6938343946 κα Κυριακή.
- Πωλείται αγρός 7,365 στρεμμάτων στην περιοχή
Λυκείου Σαπών κοντά σε οδικό δίκτυο και εύκολη
πρόσβαση. Τηλ επικοινωνίας 6938309781
- Πωλείται οικία στις Σάπες, 65 τ.μ, επιπλωμένα,
στην οδό Καραμανλή 3 (πίσω από την Αγία Μαρίνα).
Τηλ 6992289155
-Πωλούνται 100 πρόβατα (70 γεννημένα), από
τα οποία τα 10 είναι γίδια στο χωριό Νικηταί.
Τηλ. 6996254643
-Πωλείται οικία, σε πολύ καλή κατάσταση, με ισόγειο
160 τ.μ (2 καταστήματα) και οροφοδιαμέρισμα 180
τ.μ, και μεγάλο κήπο, στην οδό Μαλγάρων πίσω
από το Δημαρχείο. Τα διαμερίσματα μπορούν
να πωληθούν και ξεχωριστά . Τιμή κατόπιν
συνεννόησης.
Πληροφορίες στο τηλ 6949246484.

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ-ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
των Σαπών
Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022:
Λουκία Κυρατζόγλου, Παπαστεργίου 1, τηλ. 25320 22353

-Πωλείται χωράφι 10 στρεμμάτων δίπλα από τον
οικισμό Δειλινά δήμου Φιλύρας.
Πληροφορίες: 6974383142

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

- Τρακτέρ EBRO-470 MOTOR –IBERICA SA (κατασκευαστής), 72,25 ίππων, 4.384 ώρες λειτουργίας

Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022:
Αριστ. Δαμιανίδης, Παπαδήμα 27, τηλ. 25320 22333
Σάββατο 4 Ιουνίου 2022:
Ισμαήλ Σαρη Σακάλ, Ξενοφώντος 20, τηλ. 25320 22950
Κυριακή 5 Ιουνίου 2022:
Ερτζάν Χ. Αλή, Παπαστεργίου 7, τηλ.25320 22124
Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022:
Λουκία Κυρατζόγλου, Παπαστεργίου 1, τηλ. 25320 22353
Τρίτη 7 Ιουνίου 2022:
Αριστ. Δαμιανίδης, Παπαδήμα 27, τηλ. 25320 22333
Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022:
Ισμαήλ Σαρη Σακάλ, Ξενοφώντος 20, τηλ. 25320 22950

- Άροτρο
- Λιπασματοδιανομέας
- Καλλιεργητής
- Σβάρνα
- Ραντιστικό
Πληροφορίες: 25330 31424 (Διώνη), 6936009099
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ΤΟ ΓΕ.Λ.Δ.Ε. ΣΑΠΩΝ ΣΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ
Το δ ε ύ τ ε ρ ο τ α ξ ί δι του ΓΕΛΔΕ Σαπών
στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+
KA2 με τίτλο «Climate
change in the digital
e r a » ολο κ λ η ρ ώ θ η κ ε .
Πρόκειται για ένα πρό-

ϊόν θα είναι διαθέσιμο
τόσο στην ιστοσελίδα του
σχολείου μας όσο και σε
τοπικούς φορείς όπου
θα το παραδώσουμε.
Οι μαθητές όλοι μαζί
δουλεύουν πάνω στο εξής
project: 1. η κλιματική αλ-

στο Stord της Νορβηγίας,
όπου συναντήθηκαν με
τους υπόλοιπους εταίρους
από τη Γαλλία, τη Φινλανδία και τη Νορβηγία.
Η εβδομάδα ξεκίνησε με
την εκπόνηση ομαδικών
εργασιών από τους μα-

γραμμα όπου αυτή την
φορά το σχολείο μας είναι
ο συντονιστής-οργανωτής
της δράσης αυτής. Το
project αυτό θα μπορεί
να βοηθήσει τις τοπικές
κοινωνίες τόσο σε επίπεδο
ενημέρωσης στοιχείων
που αφορούν κλιματικά-μετεωρολογικά δεδομένα βοηθώντας τουρίστες, αγρότες, τους κατοίκους της περιοχής, κτλπ.
Το παραγόμενο προ-

λαγή στις περιοχές που
βρίσκονται τα τέσσερα
σχολεία, 2.δημιουργία
εφαρμογής app για κινητά, που θα ενημερώνει για το κλίμα και τις
καιρικές συνθήκες των
περιοχών αυτών και 3.
εγκατάσταση Μετεωρολογικού-Κλιματικού σταθμού
στο σχολείο των Σαπών.
Από τις 2 έως τις 6 Μαϊου 2022 οκτώ μαθητές και
τρεις καθηγητές ταξίδεψαν

θητές όλων των χωρών,
οι οποίες είχαν ως θέμα
τα φαινόμενα που επιβεβαιώνουν την κλιματική
αλλαγή, καθώς και τις
αιτίες της. Στη συνέχεια οι
μαθητές και οι εκπαιδευτικοί που τους συνόδευαν
είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν ένα άλλο νησί
μέσα στα φιόρδ και τον
παγετώνα Folgefonna,
όπου μπόρεσαν να διαπιστώσουν από κοντά

πόσο εμφανή είναι πλέον τα αποτελέσματα της
κλιματικής αλλαγής στο
περιβάλλον της περιοχής.

Ήταν μια μοναδική
εμπειρία για όλους τους
συμμετέχοντες, οι οποίοι
έδωσαν ραντεβού για

τον Οκτώβριο στη Γαλλία, όπου θα πραγματοποιηθεί η τρίτη συνάντηση του προγράμματος.

Ομιλία βουλευτή Ροδόπης ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Δημήτρη Χαρίτου
στη Βουλή για τον κλιματικό νόμο
Συνέχεια από 1η σελίδα

Θράκη μετασχηματίζεται σε

δόπης με fast track διαδικασίες

πρόκειται για δραστηριότητα

ενεργειακό κόμβο. Σε μία στενή

έχουν εγκριθεί από τη ΡΑΕ

που εξαντλεί τους φυσικούς

λωρίδα γης από την οροσειρά

100 άδειες αιολικών πάρκων

πόρους, εκπέμπει στην ατμό-

Ο βουλευτής κατέληξε λέγο-

της Ροδόπης έως το Θρακικό

με συνολικό αριθμό 598 ανε-

σφαιρα βαρέα τοξικά μέταλ-

ντας ότι «η χώρα μας σήμερα

πέλαγος, διέρχονται ήδη δύο

μογεννητριών. Σε περιοχές

λα, ενώ αποθηκεύονται στο

έχει ανάγκη από ένα άλλο πα-

μεγάλοι αγωγοί, με τελευταίο

υψηλού φυσικού κάλλους, με

φυσικό περιβάλλον επικίν-

ραγωγικό μοντέλο ανάπτυξης

τον TAP, ένας υπό κατασκευή

ιστορικότητα και αρχαιολογικό

δυνες ενώσεις του κυανίου.

και διαφορετικά καταναλωτικά

διασυνδετήριος αγωγός με την

ενδιαφέρον. Με αυτόν τον τρό-

Βουλγαρία γνωστός ως IGB και

πο υπονομεύεται στις τοπικές

Για τα σχέδια προσαρμογής

πολιτικές απεξάρτησης από

βέβαια ετοιμάζεται ο πλωτός

κοινωνίες η αναγκαιότητα των

των περιφερειών, που όμως

όλα τα ορυκτά καύσιμα. Από

ραίτητων έργων υποδομής».

πρότυπα. Από στοχευμένες

τερματικός σταθμός υγροποιη-

ΑΠΕ. Ασφαλώς και η αντικατά-

καθυστερούν αδικαιολόγητα

πολιτικές που θα μειώνουν

ρότητα, όπως ισχυρίζεστε. Αντί

κότητα στον αγροκτηνοτροφι-

μένου φυσικού αερίου ανοιχτά

σταση όλων των ορυκτών καυ-

μολονότι θεσμοθετήθηκαν και

τις κοινωνικές ανισότητες, τη

να αντιμετωπίζει, τροφοδοτεί την

κό τομέα. Τι εναλλακτική λύση

της Αλεξανδρούπολης. Μία

σίμων από τις ΑΠΕ πρέπει να

χρηματοδοτήθηκαν από το

φτωχοποίηση και τον κοινωνι-

ενεργειακή ανασφάλεια. Ενώ

υπάρχει στα ποιμνιοστάσια ή

περιοχή που ενώ επιβαρύνεται

αποτελεί προτεραιότητα. Όμως

2016. Είναι σχέδια που συνδέο-

κό αποκλεισμό. Πολιτικές που

είναι έξω από το οπτικό σας

στις αγροτικές εγκαταστάσεις

έντονα περιβαλλοντικά, ενώ

αυτό δε μπορεί να γίνεται σε

νται άμεσα με την περιφερειακή

θα εξασφαλίζουν πρόσβαση

πεδίο οι παραγωγικές ανάγκες

στον ορεινό όγκο για να αντι-

πιέζονται όλες οι υποδομές

βάρος άλλων περιβαλλοντικών

ανάπτυξη και την κοινωνική

όλων στα δημόσια αγαθά της

και οι κοινωνικές ανισότητες.

κατασταθεί η ενέργεια που πα-

της, εντούτοις βρίσκεται σε

στόχων, όπως της προστασίας

συνοχή. Είναι αδιανόητο να

ενέργειας και του νερού και

Ευθυγραμμίζεται με τα οικο-

ράγεται από τις γεννήτριες με

μεγάλη ενεργειακή φτώχεια και

της βιοποικιλότητας. Επείγει

μην προωθούνται τα σχέδια

το δικαίωμα να ζουν σε ένα

νομικά συμφέροντα που συν-

ορυκτά καύσιμα, όπως προ-

σε αδυναμία πρόσβασης των

η ύπαρξη διαχειριστικών σχε-

διαχείρισης των λεκανών απορ-

υγιές και ασφαλές περιβάλλον.

δέονται με την εισαγόμενη πρά-

βλέπεται από το 2028;

νοικοκυριών και της επιχειρη-

δίων στις περιοχές Νatura.

ροής των ποταμών, αλλά και τα

Το σχέδιο νόμου, κύριοι της

σινη τεχνολογία των βόρειων

Ενώ η απαγόρευση από

ματικότητας σε φθηνή ενέργεια.

Στον οδικό χάρτη για τη μετά-

σχέδια διαχείρισης κινδύνων

κυβέρνησης, είναι μακριά

χωρών της Ευρώπης, αντί να

1 /1 του 2025 της εγκατάστα-

Ο αρμόδιος υφυπουργός δε-

βαση της χώρας στην κλιματική

πλημμύρας, που απειλούν κάθε

από αυτές τις ανάγκες. Μία

ενθαρρύνει την ενίσχυση της

σης νέων καυστήρων από

σμεύτηκε στην επιτροπή ότι

ουδετερότητα η προστασία

χρόνο ανθρώπινες ζωές και πε-

νέα προοδευτική κυβέρνηση

εγχώριας παραγωγικής βάσης

ορυκτά καύσιμα ενέχει τον κίν-

η οροσειρά της Ροδόπης θα

του φυσικού περιβάλλοντος,

ριουσίες και στη Ροδόπη. Όταν

της χώρας θα τον αντικατα-

για την παραγωγή, προϊόντων

δυνο να οδηγήσει στην ερη-

ενταχθεί στα έξι απάτητα, όπως

προϋποθέτει να αποκλειστούν

την ίδια στιγμή αφήνετε την

στήσει με έναν πραγματικό

υψηλής προστιθέμενης αξίας.

μ οπο ί η σ η τ η ς υ πα ί θ ρ ο υ . »

ειπώθηκε, βουνά. Ελπίζω να

πολιτικές που

θεωρούν ως

περιφέρεια χωρίς στελέχη στη

κλιματικό νόμο που θα απα-

Ο κλιματικός νόμος δε λαμ-

Αναφερόμενος σε θέματα της

αποτελεί μία μη ανελαστική

επένδυση την εξορυκτική δρα-

διοίκηση και χωρίς χρηματοδό-

ντά στις μεγάλες προκλήσεις

βάνει υπόψη την πραγματι-

Θράκης επισήμανε πως «η

δέσμευση, γιατί στην ΠΕ Ρο-

στηριότητα του χρυσού. Γιατί

τηση για την υλοποίηση απα-

της κλιματικής αλλαγής».
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Αθλητικές Ειδήσεις

Τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και η επόμενη αγωνιστική
των μπαράζ ανόδου
Συνέχεια με την 6η αγωνιστική στα μπαράζ ανόδου στην Γ’ Εθνική στην οποία δεν
ξεκαθάρισαν ακόμα οι δυο ομάδες που θα ακολουθήσουν τον Βύρωνα στην Γ’ Εθνική
Ισόπαλο εληξε το ντερμπι στην Προσοτσάνη γεγονός που
μπέρδεψε την κατάσταση παρά την νίκη του Πανθρακικού
στον Πετεινό επί του πολύ καλού Άρη.
Πλέον για να ανέβει ο Πανθρακικός θέλει τουλάχιστον μια
ισοπαλία με την Προσοτσάνη που θαα ταξιδέψει μόνο για
το τρίποντο στην Κομοτηνή, όπως θα ανέβει και ο νικητής
του αγώνα Καμπανιακού- Ιπποκράτη με τους Εβριτες να
παίζουν μόνο για ένα αποτέλεσμα.
Τέλος ο Βύρωνας πέρασε άνετα και από τις Σερρες και
κατέκτησε την πρώτη θέση και φυσικά την άνοδο στο μινι
αυτό πρωτάθλημα.

ΜΠΑΡΑΖ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΕΠΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΣΤΗΝ Γ’ ΕΘΝΙΚΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 6ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
Προσοτσάνη – Καμπανιακός 0-0
Ηρακλής Αμμουδιάς – Βύρωνας Καβάλας 0-4 (55′ Ηλιάδης,
58′ Αθανασάκης, 66′, 87′ Δουμανης)
Άρης Πετεινού – Πανθρακικός 1-3 (50′ πεν. Χριστοφορίδης
– 27′, 44′ Φουρλατάρας, 93′ Βασκος)
Ρεπό: Ιπποκράτης Αλεξανδρούπολης
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΜΕΤΑ ΑΠΟ 6 ΑΓΩΝΕΣ)
1. Βύρων Καβάλας 14 (11-2)
2. Πανθρακικός 10 (8-6)*
3. Προσοτσάνη 8 (8-3)*
4. Καμπανιακός 8 (7-4)*
5. Ιπποκράτης Αλεξανδρούπολης 7 (9-6)*
6. Ηρακλής Αμμουδιάς 2 (1-7)*
7. Άρης Πετεινού 0 (2-18)*
* Οι ομάδες που έχουν κάνει το ρεπό τους
Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (7η, 5/5)
Πανθρακικός – Προσοτσάνη
Καμπανιακός – Ιπποκράτης
Άρης Πετεινού – Ηρακλής Αμμουδιάς
Ρεπό: Βύρωνας Καβάλας

Γ’ Εθνική: Ανέβηκε δεύτερος
ο Βάσκος, πάει για το…
«καρέ» ο Δουμάνης!
Ο πίνακας των σκόρερς στα μπαράζ
ανόδου
Πολύ κοντά να κατακτησει την πρώτη θέση στους σκόρερς μετά το τέλος της 6ης αγωνιστικής στους αγώνες των
μπαράζ ανόδου βρίσκεται ο Φώτης Δουμάνης του Βύρωνα
που πέτυχε 2 στην Αμμουδιά και έφτασε τα πέντε.
Στα 3 γκολ 2 πίσω από τον πρωην επιθετικό της Ξάνθης
ανέβηκε ο Χρήστος Βάσκος που σκοραρε με τον Πετεινό,
ενώ μαζί του ανέβηκε και ο Βασίλης Αθανασακης του Βύρωνα που σκόραρε στην Αμμουδιά, ο νεαρός επιθετικός του Ιπποκράτη Στέφανος Βαρσαμίδης που δεν αγωνίστηκε καθώς
η ομάδα του είχε ρεπό και ο Μάριο Τόπι της Προσοτσάνης.
Ο μοναδικός που σκόραρε και μάλιστα δις στον Πετεινό
και εφτασε τα δυο τερματα ήταν ο Δημητρης Φουρλατάρας

του Πανθρακικού, όσα έχουν ο συμπαίκτης Αμετ Ερκάν, οι
Δήμος Τζελέπης και Δημήτρης Γιαννόπουλος του Ιπποκράτη Αλεξανδρούπολης, οι Δημητρης Καλαϊτζής και Σάββας
Ευκαρπίδης της Προσοτσάνης και οι Μιχάλης Ξανθόπουλος
και Θωμάς Τσίτας του Καμπανιακού.
Αναλυτικά ο πίνακας των σκόρερς έχει ως εξής:

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΣΚΟΡΕΡΣ (ΜΕΤΑ

ΑΠΟ 6 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ)

5 ΓΚΟΛ: Δουμάνης (Βύρων Καβάλας)
3 ΓΚΟΛ: Βάσκος (Πανθρακικός), Βαρσαμίδης (Ιπποκράτης Αλεξανδρούπολης), Αθανασάκης (Βύρων Καβάλας),
Τόπι (Προσοτσάνη)
2 ΓΚΟΛ: Φουρλατάρας, Ερκάν (Πανθρακικός)
Τζελέπης, Γιαννόπουλος (Ιπποκράτης Αλεξ/πολης)
Καλαϊτζής, Ευκαρπίδης (Προσοτσάνη)
Ξανθόπουλος, Τσίτας (Καμπανιακός)

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1930
ΕΔΡΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τ.Κ. 69100
Παπαφλέσσα 8 Fax 2531022058 (2531033755)

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022, στην αίθουσα «Γ. Παυλίδης» της Π.Ε. Ροδόπης, επιμορφωτικό
σεμινάριο με θέμα : «Οργάνωση Ακαδημίας : Από τα οφέλη στην αυτοχρηματοδότηση», με εισηγητή τον αναπληρωτή
καθηγητή στη ΣΕΦΑΑ – ΔΠΘ και συνεργάτη της ΕΠΟ, κ. Δημήτριο Γαργαλιάνο.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν 29 ενδιαφερόμενοι, μεταξύ των οποίων προπονητές, ποδοσφαιριστές, διαιτητές,
φοιτητές της ΣΕΦΑΑ- ΔΠΘ, μέλη ΔΣ των αθλητικών σωματείων και της ΕΠΣ Θράκης.
Η εκδήλωση αποτελεί την αφετηρία ενός διαρκούς κύκλου εκπαίδευσης που στόχο έχουν τη δημιουργία νέων ακαδημιών και τη βελτίωση των υπαρχουσών, την επιμόρφωση των διοικητικών στελεχών των ομάδων, την προσέλκυση
περισσότερου κόσμου (αθλητές, παράγοντες, γονείς, χορηγούς) στο ποδόσφαιρό και την παροχή των απαραίτητων
εφοδίων και εργαλείων στους παράγοντες των σωματείων ή σε νέους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν με το
ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.
Ευχαριστούμε θερμά τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Τσαλικίδη Νικόλαο, για την παραχώρηση της αίθουσας, το χορηγό
μας Σοκολάτα Cafe και φυσικά τον εισηγητή μας κ. Γαργαλιάνο Δημήτριο για τις πολύτιμες γνώσεις και πληροφορίες
που μοιράστηκε μαζί μας. Ευχαριστούμε θερμά όλες και όλους όσους παρευρέθηκαν στην εκδήλωση και μας τίμησαν
με την παρουσία τους.
Ο Προέδρος της ΕΠΣ Θράκης
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης ΕΠΣ Θράκης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΠΡΑΚΤΣΗΣ
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Συνάντηση Δημάρχου Μαρωνείας-Σαπών με τον Αντιπρόεδρο
της ΑΣΠΑΙΤΕ

Με τον Αντιπρόεδρο
της Ανώτατης Σχολής
Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης
(ΑΣΠΑΙΤΕ) κ. Σπύρο
Πανέτσο
συναντήθηκε
σήμερα Πέμπτη 26 Μαΐου 2022 στο γραφείο του
στις Σάπες ο Δήμαρχος
Μαρωνείας-Σαπών
κ.
Ντίνος
Χαριτόπουλος.
Στη συνάντηση παρών
ήταν επίσης ο δημοτι-

κός σύμβουλος Δήμου
Μαρωνείας-Σαπών και
πρόεδρος της ΕΛΜΕ
Ροδόπης
κ. Μιχάλης
Βασιλειάδης.
Στη
συνάντηση
η
οποία πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα φιλικό και
εποικοδομητικό κλίμα,
συζητήθηκαν
μεταξύ
άλλων θέματα όπως η
επανέναρξη της δια ζώσης εκπαιδευτικής λει-

τουργίας της ΑΣΠΑΙΤΕ
Σαπών, η συνεργασία
για την ενίσχυση και στήριξη από την Σχολή των
δομών του Δήμου, η περαιτέρω αξιοποίηση των
κτιριακών
υποδομών
της Σχολής και η παροχή κινήτρων για την όσο
το δυνατόν μεγαλύτερη
ποσοστιαία διαμονή των
σπουδαστών της στις
Σάπες.
Οι δύο πλευρές συμφώνησαν πως η λειτουργία της Σχολής είναι η ιδιαίτερα σημαντική για την
πόλη των Σαπών και του
Δήμου Μαρωνείας-Σαπών και τόνισαν την
ανάγκη για τη διεύρυνση
της συνεργασίας τους
προς όφελος της τοπικής κοινωνίας αλλά και
των σπουδαστών της.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟΨΗ

Υπό την αιγίδα του δήμου
Μαρωνείας-Σαπών το 1ο Φεστιβάλ Παιδικού Βιβλίου στη
βιβλιοθήκη Ξυλαγανής
Υπό την αιγίδα του
Δήμου Μαρωνείας-Σαπών πραγματοποιείται
το 1ο Φεστιβάλ Παιδικού Βιβλίου, 1-4 Ιουνίου 2022 στην Παιδική
και Εφηβική Βιβλιοθήκη Ξυλαγανής.
Το
Φεστιβάλ
το
οποίο συνδιοργανώνουν η Παιδική και
Εφηβική Βιβλιοθήκη
Ξυλαγανής, ο Σύλλογος Γυναικών Ξυλαγανής και η ΚΕΜΑΣ με
την στήριξη του Δήμου
Μαρωνείας- Σαπών,

περιλαμβάνει
ένα
πλούσιο τετραήμερο
εκδηλώσεων με αφηγήσεις,
εργαστήρια,
μουσική και αφιερώσεις για τα παιδιά.
Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ μαθητές των
σχολείων του Δήμου
Μαρωνείας-Σαπών
θα συμμετέχουν σε
συναντήσεις με τους
συγγραφείς Δημήτρη
Μπασλάμ, Εύη Γεροκώστα, Αργυρώ Πιπίνη και Ίριδα Σαμαρτζή,
ενώ το Σάββατο, 4 Ιου-

νίου, θα ακολουθήσει
εκδήλωση ανοικτή για
το κοινό στους χώρους της βιβλιοθήκης
με τον συγγραφέα
Αντώνη Παπαθεοδούλου.
Οι εκδηλώσεις θα
πραγματοποιηθούν
στους χώρους της
Παιδικής και Εφηβικής
Βιβλιοθήκης
Ξυλαγανής.
Δηλώσεις συμμετοχής στο
email: xylibrarykids@
gmail.com.

Δράσεις αναλαμβάνει η Αντιπεριφέρεια για την προστασία της ακτογραμμής της Περιφερειακής Ενότητας
Ροδόπης από το φαινόμενο
της διάβρωσης
΄Αμμεση προτεραιότητα ο παραλιακός οικισμός

του Πλατανίτη

Δράσεις για την προστασία και αντιμετώπιση του φαινομένου της
διάβρωσης στην ακτογραμμή της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης,
εγκαινιάζει σχετική μελέτη
για τον παραλιακό οικισμό Πλατανίτη, που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο
εκδήλωσης- διαβούλευσης με τη συμμετοχή του
αντιπεριφερειάρχη Νίκου
Τσαλικίδη, κατοίκων της
συγκεκριμένης περιοχής
και στελεχών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
στην αίθουσα «Γ. Παυλίδης» στο Διοικητήριο,
έδρα της ΠΕ Ροδόπης.
Η Ακτομηχανική Μελέτη, η οποία βρίσκεται σε
τελικό στάδιο εκπόνησης,
αποτυπώνει την έκταση
της παράκτιας διάβρωσης
στον παραλιακό οικισμό

καθώς και αναγκαίες τεχνικές παρεμβάσεις για
την αντιμετώπισής της.
Στόχος της μελέτης είναι
η προστασία των φυσικών
πρανών που υπόκεινται
στις δυνάμεις της διάβρωσης, των απολήξεων των
αγροτικών δρόμων στην
ακτή και η δημιουργία δύο
μικρών παραλιών για την
εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επισκεπτών.
«Επιδιώκουμε λύσεις
για την προστασία των
ακτών της Ροδόπης από
τη διάβρωση και την μελλοντική ανάδειξή τους.
Είναι σαφές ότι, η παράκτια ζώνη χρειάζεται ένα
ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης, το οποίο
θα συμπεριλαμβάνει
όλους τους φορείς και θα
αφορά όλες τις διαστάσεις του προβλήματος.

Κι αυτό διότι πρόκειται για ένα ζήτημα με
πολλαπλές οικονομικές,
κοινωνικές, περιβαλλοντικές προεκτάσεις.
Η μελέτη του φαινομένου στον Πλατανίτη
αποτελεί ένα βήμα για το
σχεδιασμό απαραίτητων
παρεμβάσεων που θα
επιλύουν χρόνια προβλήματα, που προκαλεί
η εντεινόμενη διάβρωση στην ακτογραμμή.
Ένα σημαντικό εργαλείο για την προστασία
των περιουσίων των κατοίκων, την ασφαλή πρόσβαση στην ακτή τόσο
των μόνιμων κατοίκων
όσο και των τουριστών»,
δήλωσε με αφορμή την
παρουσίαση της μελέτης
ο αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης Νίκος Τσαλικίδης.

Δώσε Αίμα ... Χάρισε Ζωή
Γίνε και συ Εθελοντής
Αιμοδότης

