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Περιφέρεια
Η χ ώ 
της Θράκης

Νέστος | Γεγονός η κατασκευή του Ανοιχτού 
Κολυμβητηρίου στην Χρυσούπολη με την 
χρήση γεωθερμίας

Όπως ανήρτησε ο 
Δήμαρχος Νέστου 
στα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης 

Με απόφαση του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Εσωτερικών 
Στέλιου Πέτσα την Τρίτη 11 

Ιανουαρίου, υπεγράφη η 
ένταξη και χρηματοδότη-
ση του ανοικτού κολυμ-
βητηρίου Χρυσούπολης 
στο πρόγραμμα «Αντώνης 
Τρίτσης» του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών, προϋπο-
λογισμού 6.842.221,75 
ευρώ. Η κατασκευή του 
θα γίνει σε χώρο 6.448,81 

m² έναντι του Δημοτικού Γη-
πέδου και θα περιλαμβάνει:

• Ανοικτό κολυμβητήριο που απαρ-
τίζεται από δύο πισίνες εκ των 
οποίων μία αγωνιστική και μία εκ-
μάθησης και χρήσης από ΑΜΕΑ.

• Ο υπαίθριος χώρος του κολυμβη-
τήριο θα διαμορφωθεί ως πάρκο ανα-
ψυχής με χώρους πρασίνου, πλα-
κόστρωτους διαδρόμους, καθιστικά 
παγκάκια και άλλο αστικό εξοπλι-
σμό, όπως και θέσεις στάθμευσης.

Ο σκοπός του έργου είναι η κάλυ-
ψη των αναγκών του Δήμου που 
αφορούν στην εκγύμναση και ανα-
ψυχή των δημοτών, στα προγράμ-
ματα άθλησης, στις προπονήσεις 
και στη διεξαγωγή αγώνων αθλητι-
κών συλλόγων, στην εκμάθηση κο-
λύμβησης για μικρά παιδιά καθώς 
και στην αποκατάσταση μέσω κινη-
σιοθεραπείας στο νερό για ΑΜΕΑ.

Οφείλω να ευχαριστήσω τον Περι-
φερειάρχη κ. Χρήστο Μέτιο για την 
συνεργασία μας και την συμμετο-
χή του στην υποβολή της πρότασης 
χρηματοδότησης για το μεγάλο αυτό 
έργο, η οποία έγινε από μέρους της 
Περιφέρειας. Επίσης για την βο-
ήθεια τους, τον Υπουργό Εθνικής 
Άμυνας κ. Νίκο Παναγιωτόπουλο 
και τους Βουλευτές κ. Γιάννη Πα-
σχαλίδη και Μακάριο Λαζαρίδη.

Τέλος, καθοριστική ήταν η απόφα-
ση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσω-
τερικών κ. Στέλιου Πέτσα να εγκρί-
νει ένα εμβληματικό και καινοτόμο 
έργο, που αποτελεί και το πρώτο βι-
οκλιματικό κτιριακό αθλητικό έργο 
στην Ελλάδα με μηδενικούς ρύπους 
λόγο Γεωθερμίας και χρήσης ανα-
νεώσιμων πηγών ενέργειας, που δι-
ασφαλίζουν την συνεχή λειτουργία 
του με μηδενικό λειτουργικό κόστος.

Δεν τιμά την αστυνομία αυτή η εικόνα και ειδικότερα την 
Αστυνομία του Έβρου που αντιμετωπίζουν τον  ίδιο εχθρό

Ειλικρινά δεν γνωρίζουμε πώς θα αισθαν-
θούν οι αστυνομικοί που συμπεριφέρθη-
καν με αυτόν τον βίαιο τρόπο στον πρόεδρο 
του Φυλακίου ο οποίος πήγε να διαμαρ-
τυρηθεί για την κατάληψη του Έβρου 
από τους λαθρομετανάστες με τις ευλο-
γίες της Αθήνας, όταν θα βρεθούν πρό-
σωπο με πρόσωπο μαζί με τους Εβρίτες 
πίσω από τον φράχτη των συνόρων στην 
προσπάθεια να αποτρέψουν την επίθεση 
από τους υποκινούμενους λαθρομετανά-

στες από το καθεστώς του Ερντογάν.
Άραγε πώς θα αισθανθούν αυτοί οι 
αστυνομικοί που θα είναι αντιμέ-
τωποι με τους εχθρούς της πατρί-
δας μας όταν στα σύνορα θα πρέ-
πει να βασιστούν σε αυτούς που 
τώρα συμπεριφέρονται με βία;
Σαν μέσον ενημέρωσης πολλές φορές 
σταθήκαμε στο πλευρό των αστυνομι-
κών που αγόγγυστα, κακοπληρωμένα 

και με παραπανήσιο φιλότιμο προσπα-
θούν να σώσουν ζωές, να σώσουν τις 
περιουσίες των πολιτών που κινδυνεύ-
ουν από κλέφτες, ληστές κακοποιούς, 
όμως αυτη η εικόνα του συμπολεμιστή 
τους στην προάσπιση της ακεραιότη-
τας της πατρίδας μας από την εέλαση 
των ανθελλήνων της Αθήνας, ξεπερνά-
ει κάθε όριο και είναι ντροπή για τους 
Αστυνομικούς και ιδιαίτερα του Έβρου.


