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Ο Δήμαρχος Τοπείρου παρουσιάζει 
τη νέα Δομή Στήριξης Κοινωνικής 
Επιχειρηματικότητας
Με συνέντευξη Τύπου την Κυριακή στους Τοξότες
 
Ο Δήμαρχος Τοπείρου κ. Θωμάς Μίχογλου, θα παραχω-
ρήσει ανοιχτή συνέντευξη τύπου την Κυριακή 23 Φεβρου-
αρίου 2020 και ώρα 11 π.μ. στο ξενοδοχείο FILOXENIA 
(Τοξότες Ξάνθης), στο πλαίσιο της παρουσίασης της Δο-
μής Στήριξης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.
Η οργάνωση και λειτουργία της Δομής συγχρηματοδοτεί-
ται από το Πρόγραμμα INTERREG Ελλάδα – Βουλγαρία, 
στο πλαίσιο του έργου ACCESS FOR ALL: “Integrated 
approach for social inclusion in BG – GR region by 
supporting employability and by developing social 
entrepreneurship”.
Η Δομή αλλά και το έργο συνολικά εστιάζουν στην 
ενημέρωση και την ενθάρρυνση δημοτών για την 
δραστηριοποίηση τους στον τομέα της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας, μέσα από την ανάδειξη των 
αναγκών της τοπικής κοινωνίας και της αξιοποί-
ησης των πλεονεκτημάτων και της φυσιογνωμίας 
του τόπου.

Ο νέος Περιφερειακός Διοικητής 
Πυροσβεστικής Κ. Δαδούδης, 
επισκέφθηκε τον Μητροπολίτη 
Κομοτηνής κ. Παντελεήμονα

Την Πέμπτη 20 
Φεβρουαρίου 
2020, πραγμα-
τοποιήθηκε από 
τον Διοικητή της 
Περιφερειακής 
Πυροσβεστικής 
Διοίκησης Πυρο-
σβεστικών Υπη-
ρεσιών Ανατολι-
κής Μακεδονίας 
& Θράκης, Αρχι-
πύραρχο Κων/νο 
Δαδούδη , εθιμο-

τυπική επίσκεψη στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μα-
ρωνείας και Κομοτηνής κ.κ. Παντελεήμων.
Στο πλαίσιο της συναντήσεως ο Σεβασμιότατος εξήρε το 
σημαντικότατο έργο των Πυροσβεστών και του Πυροσβε-
στικού Σώματος στην  κοινωνία της Περιφέρειας Ανατολι-
κής Μακεδονίας & Θράκης. Επίσης, ευχήθηκε καλή συνέ-
χεια στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνει ο νέος Διοικητής 
της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Πυροσβε-
στικών Υπηρεσιών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.
Από την πλευρά του ο Διοικητής της ΠΕ.ΠΥ.Δ.Α.Μ.Θ. υπο-
γράμμισε το σπουδαίο κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο 
που επιτελείται από την Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας και 
Κομοτηνής, τονίζοντας ότι οι πυροσβέστες θα είναι κοντά 
στην τοπική μας Εκκλησία, βοηθώντας όπως μπορούν σε 
αυτό το ευλογημένο έργο.

Εσπερινός στον Ιερό Ναό του Αγίου 
Πολυκάρπου το Σάββατο

Το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου και ώρα 17:30, παραμονή 
της εορτής του Αγίου Πολυκάρπου Επισκόπου Σμύρνης, 
θα τελεσθεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός στον Ιερό 
Ναό του Αγίου Πολυκάρπου, που βρίσκεται στον χώρο 
της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων Μ.Φ.Η. «Ο Άγιος 
Παντελεήμων» (στροφή προς Σιρόκο Ξάνθης). 
Την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου ε.ε. και ώρα 07:00 
έως 10:30 θα τελεσθεί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία 
ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ξάνθης 
και Περιθεωρίου κ. Παντελεήμονος.  

ΣΥΝΟΛΙΚΆ 30 ΠΆΝΕΠΙΣΤΗΜΙΆ ΤΩΝ ΗΠΆ 
ΘΆ έλθουν στην Ελλάδα στα τέλη Μαρτίου 
για να διερευνήσουν πιθανές συνεργασίες με 
ελληνικά ΑΕΙ. Η τελική λίστα των ιδρυμάτων 
που θα έλθουν ολοκληρώνεται αυτές τις ημέρες, 

καθώς η άτυπη προθεσμία δήλωσης συμμετοχής που είχε 
τεθεί, ολοκληρώνεται σήμερα.  Mεταξύ των ΑΕΙ που έχουν 
εκδηλώσει ενδιαφέρον είναι και μέλη της περίφημης Ivy 
League, την οποία αποτελούν το πανεπιστήμια Κολούμπια, 
Μπράουν, Χάρβαρντ, Πρίνστον, Γέιλ, Κόρνελ, το Κολέγιο 
Ντάρτμουθ, και το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνιας. Έως 
τώρα έχουν δηλώσει συμμετοχή έξι πανεπιστήμια που 

περιλαμβάνονται στην περίφημη λίγκα και συνολικά 27 
πανεπιστήμια των ΗΠΑ. 

Ο κατάλογος αναμένεται να ολοκληρωθεί περί το 
τέλος της εβδομάδας. Η επίσκεψη των εκπροσώπων των 
αμερικανικών ΑΕΙ θα οργανωθεί από τις 29 Μαρτίου 
έως και τις 4 Απριλίου. Οι Αμερικανοί θα έχουν μία 
προπαρασκευαστική συνάντηση με την Σύνοδο των 
Πρυτάνεων των ελληνικών ΑΕΙ, και εν συνεχεία με επί 
μέρους ενδιαφερόμενα ελληνικά πανεπιστήμια ώστε να 
προχωρήσουν επιμέρους συνεργασίες. Για την επίσκεψη 
συμμετοχή έχουν δηλώσει όλα τα ελληνικά ΑΕΙ.

Ενδιαφέρον 30 κορυφαίων 
πανεπιστημίων των ΗΠΑ για 
συνεργασία με ελληνικά ΑΕΙ
Τέλη Μαρτίου θα  συναντηθούν με τους Πρυτάνεις

ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΗ ΆΠΟ ΤΗΝ ΆΡΧΆΙΆ ΆΓΟΡΆ ΤΗΣ 
Ελλάδας είναι η 10η  νέα έκδοση του περιοδικού του 
New Europe του ετήσιου περιοδικού που εκδίδεται 

από την εφημερίδα New York Times στην οποία ο Έλληνας 
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είναι το τιμώμενο 
πρόσωπο της φετινής, 10ης έκδοσης με τίτλο Our World. 

Στην έκδοση μιλούν πάνω από 50 ηγετικά πρόσωπα 
της διεθνούς πολιτικής σκηνής και φέτος εστιάζει, όπως 
φαίνεται και στο εξώφυλλο, στη συμβολή της Ελλάδας στη 
γέννηση της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας δημοκρατίας ενώ 
φιλοξενεί άρθρο του Έλληνα πρωθυπουργού.

Το εντυπωσιακό εξώφυλλο δείχνει τον κόσμο να 
στηρίζεται στις Καρυάτιδες. Μόνο που λείπει, ακόμα η 
μια: είναι αυτή που λίγο πιο κάτω, τυλιγμένη σε μια σημαία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης την… τραβά ο πρωθυπουργός 
της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον. Ο οποίος φεύγει μεν από 
την Ε.Ε., αλλά θέλει να κρατήσει στο Λονδίνο τα Γλυπτά 
του Παρθενώνα. Στο κέντρο του εντυπωσιακού σκίτσου, 
ο Κυριάκος Μητσοτάκη μιλά με την πρόεδρο της Κομισιόν 
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και πίσω τους «καταγράφεται» 
πως οι φωτιές στην Αυστραλία δεν απειλούν μόνο τα κοάλα 
αλλά ολόκληρο το οικοσύστημα.

Λίγο πιο πέρα από τον Μπόρις Τζόνσον, ο Ντόναλντ 
Τραμπ και ο Βλαντιμίτ Πούτιν παίζουν… «Ναυμαχία», ο 
Εμανουέλ Μακρόν προσπαθεί να σκαρφαλώσει στην 
κορυφή, η οποία όμως είναι κατειλημμένη και στην απέναντι 
κορυφή βρίσκεται ήδη η Άνγκελα Μέρκελ, ενώ ο Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν είναι… περιφραγμένος, κοντά στην έξοδο 
αλλά μιλά ακόμη με τους Ευρωπαίους.

Στην αρχαία ελληνική αγορά 
του New Europe ο Μητσοτάκης


