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ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Α ςψέχ τοω ξέοω ψςΰξοω αξανέξεται ξα κελιξήσοωξ τα 
έςηα ωποηειοποίθσθχ τνθνάτφξ τφξ οδρξ Μφλρξ 

λαι Πατςιάςψοω Κφξσταξτίξοω στθ Νέα Μιμαδέμζεια, νετά 
τθξ ωποηςαζή τθχ σύνβασθχ έςηοω αξάνεσα στθξ Πεςι-
ζέςεια Αττιλήχ λαι στθξ λατασλεωάστςια εταιςία, τθξ Δεω-
τέςα 9 Δελενβςίοω. Πςΰλειται ηια  έξα έςηο σωξομιλού 
πςοϋπομοηισνού 14.274,193,55 εωςρ.  
   Λετά τθξ ωποηςαζή τθχ σύνβασθχ ο Πεςιζεςειάςψθχ 
Αττιλήχ λ. Γιρςηοχ Πατούμθχ αξέζεςε νετακύ άμμφξ: 
«...νε τθ σθνεςιξή ωποηςαζή ηια τθξ λατασλεωή αωτού τοω 
λςίσινοω έςηοω, θ οποία έςψεται ξφςίτεςα απί τιχ πςοβμε-
πίνεξεχ θνεςονθξίεχ νε τθ σωξδςονή τφξ ωπθςεσιρξ ναχ 
εδρ στθξ Πεςιζέςεια λαι τιχ οποίεχ υέμφ ξα εωψαςιστήσφ, 
αποδειλξύοωνε ένπςαλτα ίτι αποτεμεί πςοτεςαιίτθτά ναχ 
ξα πςοψφςήσοωξ οι σψετιλέχ διαδιλασίεχ νε ηοςηούχ ςωυ-
νούχ. Πςίλειται ηια έξα έςηο σθναξτιλί το οποίο υα δρσει 
ωπεςακία στθξ πίμθ λαι υα διεωλομύξει τθ μειτοωςηία τοω 
ξέοω ηθπέδοω. Η Αηιά Σοζιά υα ηίξει, είναστε αποζασισνέ-
ξοι ξα νθ ψαυεί ούτε νία νέςα, πςολεινέξοω ίμοι οι ζίμα-
υμοι τθχ ΑΕΚ ξα το ψαςούξ το σωξτονίτεςο δωξατί. Πςοψφ-
ςάνε». Ο ελπςΰσφποχ τθχ λατασλεωαστιλήχ εταιςίαχ 
(Intrakat) λύςιοχ Δθνήτςθχ Κούτςαχ νιμρξταχ στοωχ δθ-
νοσιοηςάζοωχ αξαζέςυθλε στο ψςοξοδιάηςαννα τθχ ωπο-

ηειοποίθσθχ. Τΰξισε πφχ ήδθ στθ Νέα Μιμαδέμζεια έψοωξ 
τοπουετθυεί τοποηςάζοι, οι οποίοι έψοωξ κελιξήσει ξα 
εςηάϊοξται, λαι πφχ οι εςηασίεχ ηια τθξ ωποηειοποίθσθ υα 
μάβοωξ ψρςα στο λέξτςο νιαχ «ϊφξταξήχ» πΰμθχ, λάτι 
ποω σθναίξει πφχ υα ψςειαστεί ξα ηίξοωξ σεβαστοί οι ςωυ-
νοί τθχ απΰ ΰμοωχ. Αξέζεςε επίσθχ ΰτι, οι πςρτεχ οωσια-
στιλέχ εςηασίεχ τθχ ωποηειοποίθσθχ αξανέξεται ξα αςψί-
σοωξ νέσα στιχ πςρτεχ εβδονάδεχ τοω 2020 λαι ΰτι πςΰ-
λειται ηια έξα απαιτθτιλΰ έςηο, ποω πεςιμανβάξει σλάγινο 
τοω εδάζοωχ λαυρχ λαι αςλετά τεψξιλά ϊθτήνατα, λαι το 
οποίο νποςεί ξα ψςειαστεί νέψςι λαι 14 νήξεχ ηια τθξ ομο-
λμήςφσθ λαι τθξ παςάδοσή τοω, φστΰσο δεξ απολμείεται 
λάτι τέτοιο ξα σωνβεί λαι ξφςίτεςα… 
Απΰ τθξ Intrakat ωπάςψει θ πεποίυθσθ ΰτι το πομύ νέψςι 
τθξ άξοικθ - λαμολαίςι τοω 2021 το έςηο τθχ ωποηειοποίθ-
σθχ υα έψει παςαδουεί, απΰ τθ στιηνή ποω ΰμα λωμήσοωξ 
οναμά λατά τθ διάςλεια τθχ ελτέμεσήχ τοω…. 
   Το επΰνεξο διάστθνα αξανέξεται ξα κελιξήσοωξ οι “πιμο-
τιλέχ” δολινέχ λωλμοζοςιαλρξ ςωυνίσεφξ λαι ελτςοπήχ 
τθχ λωλμοζοςίαχ απΰ τοωχ δςΰνοωχ ποω υα ελτεμεστεί το 
έςηο στθ Νέα Μιμαδέμζεια. Όπφχ λαταμαβαίξετε, υα ωπ-
άςκει νια λωλμοζοςιαλή «αξαστάτφσθ» στθξ πΰμθ ναχ ηια 
ΰσο διαςλέσει το έςηο τθχ Πεςιζέςειαχ Αττιλήχ...    
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ AKINHTOY  
ΤΗΣ ΠΤΩΧΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΡΑΔΙΟ Α.ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ Ε.Ε.Α.Ε.  
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Λ ια εκαιςετιλή ελδήμφσθ πςαηνατοποίθσε ο Δήνοχ Νέαχ 
Μιμαδέμζειαχ – Νέαχ Χαμλθδΰξαχ  σε σωξεςηασία νε τθξ 

λοιξφζεμή επιψείςθσθ τοω Δήνοω, τθξ Κωςιαλή 1 Δελενβςίοω 
στο Πξεωνατιλΰ λέξτςο Νέαχ Μιμαδέμζειαχ. “Τα οζέμθ τθχ νοω-
σιλήχ απΰ τθξ πςοηεξξθτιλή θμιλία φχ τθξ άξοια”, ήταξ το υένα 
τθχ ελδήμφσθχ στθξ οποία θ νοωσιλουεςαπεύτςια Ειςήξθ Ανα-
κοπούμοω εξθνέςφσε το λοιξΰ ηια τθξ ψςθσινΰτθτα τθχ νοωσι-
λήχ απΰ το πεςιβάμμοξ τθχ νήτςαχ νέψςι τα βαυιά ηεςάνατα τθχ 
ϊφήχ τοω αξυςρποω. Τθξ ελδήμφσθ πμαισίφσαξ τα παιδιά απΰ 

τοωχ σωμμΰηοωχ ΑνΕΑ, 
“Αξοιψτή Αηλαμιά” & 
“Λοωσιλέχ Πεςιπμαξήσειχ” 

λαυρχ λαι απΰ τθξ “Παιηξιουήλθ ΑνΕΑ” τοω Δήνοω ΝΜ-ΝΧ.  Ο 
Δήναςψοχ Γιάξξθχ Βούςοχ απεύυωξε σύξτονο ψαιςετισνΰ δθ-
μρξοξταχ τοξ εξυοωσιασνΰ τοω ηια τθξ πςφτοβοωμία τθχ Κοι-
ξφζεμήχ Επιψείςθσθχ, εξρ δεσνεύτθλε ΰτι ο Δήνοχ υα σωξεψί-
σει λαι υα αξαπτύκει αξάμοηεχ δςάσειχ ποω στο επίλεξτςο τοωχ 
υα έψοωξ τοξ “ιδιαίτεςο Δθνΰτθ“.  Ο Πςΰεδςοχ τοω Σωμμΰηοω 
“Αξοιψτή Αηλαμιά” Λαξρμθχ Διαηοωνάχ, εξθνέςφσε ηια τθξ 
σθναξτιλή επίδςασθ τθχ νοωσιλήχ στθξ εωαίσυθτθ γωψομοηία 
τφξ παιδιρξ νε αωτισνΰ λι ΰψι νΰξο. Στθ ελδήμφσθ παςεωςέυθ-
λαξ οι Αξτιδήναςψοι Τάσοχ Κφξσταξτιξίδθχ λαι Λιψάμθχ Κοω-
τσάλθχ, ο Πςΰεδςοχ τθχ Κοιξφζεμούχ Επιψείςθσθχ Γιρςηοχ 
Καςαβίαχ λαι ο Εξτεταμνέξοχ Πςασίξοω Σπύςοχ Γςαννέξοχ. 

Τ ο πςφί τθχ Κωςιαλήχ 8 Δελενβςίοω διεκήψυθ 
νε νεηάμθ επιτωψία, ο 6οχ αηρξαχ δςΰνοω 

αξρναμοω εδάζοωχ στο άμσοχ τθχ Νέαχ Μιμα-
δέμζειαχ. Οι αιτήσειχ σωννετοψήχ έζτασαξ σωξο-
μιλά τοξ αςιυνΰ ςελΰς ηια τα δεδονέξα τοω Δή-
νοω ναχ, τφξ 1000 ατΰνφξ! Ο αηρξαχ διεκήψυθ 
νε τςείχ (3) διαδςονέχ: 1θ Απΰστασθ: 1.000ν. ηια 
παιδιά δθνοτιλού–ηωνξασίοω–μωλείοω, 2θ Απΰ-
στασθ: 5.000ν. ηια εξήμιλεχ λαι 3θ Απΰστασθ 
10.000ν. ηια εξήμιλεχ. Λετάμμιο αποξενήυθλε 
στοωχ τςειχ πςρτοωχ αυμθτέχ λαι στιχ τςειχ πςρ-
τεχ αυμήτςιεχ, λάυε λατθηοςίαχ. Κύπεμμο αποξε-
νήυθλε στοωχ ξιλθτέχ τφξ αηρξφξ εξρ σε 
ΰμοωχ τοωχ σωννετέψοξτεχ αποξενήυθλε αξα-
νξθστιλΰ κύμιξο νετάμμιο.  Στοξ αηρξα παςαβςέυθλαξ λαι τίνθσαξ νε τθξ παςοωσία 
τοωχ οι: Η Ομωνπιοξίλθχ Νίλθ Λπαλοηιάξξθ θ οποία τινήυθλε απΰ τοξ Δήναςψο Νέαχ 
Μιμαδέμζειαχ- Νέαχ Χαμλθδΰξαχ Γιάξξθ Βούςο. Ο υςύμοχ τφξ 3000 στίπμ στθξ Εμμάδα 
λαι αυμθτήχ τθχ ΑΕΚ Γιρςηοχ Παπαβασιμείοω ο οποίοχ  τινήυθλε απΰ τοξ Δήναςψο λαι 
ο οποίοχ αξαλοίξφσε ΰτι οι αηρξεχ Αξφνάμοω Δςΰνοω εζεκήχ, υα ζέςοωξ το ΰξονά 
τοω. Ο πςφταυμθτήχ Λαςαυφξίοω 2019 Κρσταχ Γλεμαούϊοχ ο οποίοχ έτςεκε τα 1000ν. 
ναϊί νε τα παιδιά.  Ο πςφταυμθτήχ Εμμάδαχ στο Βάδθξ, 3οχ Βαμλαξιοξίλθχ στοωχ 
άξτςεχ λαι λάτοψοχ τοω παξεμμήξιοω ςελΰς Γιρςηοχ Τϊατϊινάλθχ. Ο πςφταυμθτήχ Εμ-
μάδαχ στα 3000ν. στίπμ Γιρςηοχ Λίξοχ. Η 2θ στα 3000ν. στίπμ στο Παξεμμήξιο πςφτά-
υμθνα Χςωσαειδή Σταωςούμα. Η 2θ στα 400ν. νε ενπΰδια στο Παξεμμήξιο πςφτάυμθνα 
λα Τΰλα Εμπίδα. Ο πςφταυμθτήχ στα 10.000ν στο Παξεμμήξιο πςφτάυμθνα  Γιρςηοχ 

Τάσσθχ. Η διαψςοξιλή πςφταυμήτςια τφξ 800ν. 
Εμέξθ Αξωζαξτή. 
   Στθξ ονιμία τοω ο Δήναςψοχ Γιάξξθχ Βούςοχ 
τΰξισε νετακύ άμμφξ πφχ στΰψοχ τθχ Δθνοτιλήχ 
Αςψήχ είξαι θ αξαβάυνισθ ΰμφξ τφξ αυμθτιλρξ 
δςρνεξφξ ποω διεκάηοξται στθξ πΰμθ ναχ, εξρ 
ωποσψέυθλε τθξ διεκαηφηή εξΰχ αηρξα δςΰνοω 
ποω υα εξρξει ΰμεχ τιχ πεςιοψέχ τοω Δήνοω, απΰ 
τθξ πεςιοψή τφξ Απονάψφξ λαι τθξ Αηία Λαςίξα, 
έφχ το Κάτφ Κοωλμάλι τθχ Νέαχ Χαμλθδΰξαχ.  
Στοξ αηρξα παςεωςέυθλαξ οι: Βοωμεωτήχ τθχ 
Ν.Δ. λαι πςρθξ αυμθτήχ Βασίμθχ Οιλοξΰνοω, ο 
Πςΰεδςοχ τοω Δ.Σ. & παμαίναψοχ διευξήχ ποδο-
σζαιςιστήχ Λύσσαξδςοχ Γεφςηανμήχ, ο Αξτιδή-

ναςψοχ  Λιψάμθχ Κοωτσάλθχ, ο πςρθξ Δήναςψοχ λαι επιλεζαμήχ τοω σωξδωασνού 
“Ξαξά Λαϊί” Παξτεμήχ Γςετϊεμιάχ, ο Εξτεταμνέξοχ Σύνβοωμοχ Πςασίξοω Σπύςοχ Γςαν-
νέξοχ, ο εξτεταμνέξοχ Σύνβοωμοχ Δΰνθσθχ & Δθνοτιλήχ Αστωξονίαχ Σφτήςθχ Κοσλο-
μέτοχ, θ Πςΰεδςοχ τθχ λοιξΰτθταχ Ν.Μ. Νάηια Αηοςαστού, ο Αξτιπςΰεδςοχ τοω Δ.Σ. Ν. 
Ιφξίαχ Χάςθχ Λάνπςοω λαι πομμά αλΰνθ στεμέψθ τθχ Δθνοτιλήχ Αςψήχ τθχ πΰμθχ ναχ. 
Τα σωηψαςθτήςια ΰμφξ δέψτθλε ο εξτεταμνέξοχ Σύνβοωμοχ Αυμθτισνού  Σπύςοχ Λπες-
δέσθχ ηια τθξ άγοηθ διοςηάξφσθ λαυρχ λαι το Τνήνα Αυμθτισνού τοω Δήνοω. Λεηάμθ 
σωνβομή ηια τθξ άςτια διοςηάξφσθ είψε ο ηεξιλΰχ αςψθηΰχ τοω «ΙΚΑΡΟΥ» Ν. Ιφξίαχ Λάξοχ 
Τϊατϊινάλθχ, ΰπφχ βέβαια λαι οι εςηαϊΰνεξοι τοω Δήνοω. Τα σφνατεία ποω σωννετείψαξ νε αυμθτέχ 
τοωχ  στοξ αηρξα ήταξ: ΑΕΚ, «ΙΚΑΡΟΣ» Ν. Ιφξίαχ, ΓΑΣ Κανατεςού, ΑΟ Λούθχ Κοςωδαμμού, ΑΝΑ-
ΤΟΛΗ Ν. Ιφξίαχ, Γ.Σ. Γωνξασίοω Γαματσίοω, Σψομή Χατϊήβεθ, ΑΟ ΔΙΑΣ. 




