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350 εκ ευρώ και 3 εκατομμύρια  
επισκέπτες έχασε ο τουρισμός της 

ΑΜΘ το 2020 
Ο κορωνοϊός ρήμαξε αφίξεις και εισπράξεις : Μείωση 84% στις 
επισκέψεις και 79% στα έσοδα. Παρ’ όλα αυτά, η μεγαλύτερη 

αγορά για την ΑΜΘ παραμένει η τουρκική  
▶ 8, 9

Στην Αλεξανδρούπολη βρέθηκε 
η Γενική Πρόξενος της Γαλλίας 

στη Θεσσαλονίκη

Επισκέφθηκε τον Δήμαρχο και τον Αντιπεριφερειάρχη 
Έβρου. Ως Διευθύντρια του Γαλλικού Ινστιτούτου 
Θεσσαλονίκης συζητήθηκαν συνεργασίες για τη 

διοργάνωση πολιτιστικών δράσεων ▶ 9

«Εστία»: Ρωσικά 
αντίποινα για την 
Αλεξανδρούπολη 

Οι επιπτώσεις της κρίσεως 
στα σύνορα Ρωσίας – 
Ουκρανίας φτάνουν 
μέχρι την Ελλάδα, 

αναφέρει δημοσίευμα της 
εφημερίδας

▶ 5

«Διπλό» τίτλου για 
τον Ιπποκράτη στην 

Ορεστιάδα

Επεισόδια στην Δαδιά. 
Όλα τα αποτελέσματα 
σε Α’ και Β΄ κατηγορία

▶ 16

ΑΜΘ: Τέσσερις νεκροί στην ΑΜΘ: Τέσσερις νεκροί στην 
άσφαλτο τον Ιανουάριο του 2022άσφαλτο τον Ιανουάριο του 2022

Κορονοϊός: Σταθερά Κορονοϊός: Σταθερά 
κοντά στα 500 κρούσματα κοντά στα 500 κρούσματα 
καθημερινά ο Έβροςκαθημερινά ο Έβρος

Τοψίδης για την διοίκηση της 
ΑΜΘ: «Η Περιφέρειά μας 
δικαιούται μία διαφορετική 

πορεία»
Συνέντευξη τύπου εφ’ όλης της ύλης από τον 
επικεφαλής της περιφερειακής  παράταξης

▶ 7

Μηχανήματα καθαρισμού 
αέρα θα τοποθετήσει σε όλες 

τις αίθουσες το ΔΠΘ 

▶ 1111

▶  11  11

▶ 6

Δεν έχουν τέλος οι 
βανδαλισμοί στα πάρκα 
της Αλεξανδρούπολης 

 ● Νέες καταστροφές καταγράφονται σχε-
δόν σε καθημερινή βάση σε δημόσιους 
χώρους της πόλης

● Στο στόχαστρο αυτή τη φορά το οικο-
πάρκο Αλτιναλμάζη ▶ 5

● Φθορές μέχρι και στο θέατρό του 

● Τι δήλωσε στη «Γ»,  απογοητευμένος από 
το φαινόμενο, ο πρόεδρος της Κοινότητας 
Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ναϊτίδης 
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1824
Υπογράφεται στο Λονδίνο 
συμφωνητικό ανάμεσα σε 
άγγλους κεφαλαιούχους και τους 
εκπροσώπους της ελληνικής 
κυβέρνησης Ιωάννη Ορλάνδο και 
Ανδρέα Λουριώτη για τη σύναψη 
δανείου ύψους 800.000 λιρών.

1828
Ο Ιμπραήμ Πασάς φθάνει στην 
Τρίπολη επικεφαλής δύναμης 12.000 
ανδρών, από τους οποίους οι 3.000 
ιππείς, και διατάσσει την κατεδάφιση 
των τειχών και την ολοκληρωτική 
καταστροφή της πόλης.

1895
Ο αμερικανός γυμναστής Ουίλιαμ 
Μόργκαν παρουσιάζει ένα νέο 
παιγνίδι, το βόλεϊμπολ.

1909
Κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο 
της εβδομαδιαίας εφημερίδας 
«Ριζοσπάστης», με διευθυντή τον 
Γεώργιο Φιλάρετο. Η νέα εφημερίδα, 
που είναι όργανο του Ριζοσπαστικού 
Συνδέσμου, προπαγανδίζει την 
ανάγκη για σοβαρή λαϊκή δράση κατά 
της μοναρχίας και την εξυγίανση του 
δημόσιου βίου της χώρας.

1948
Ο κανονιοβολισμός της 
Θεσσαλονίκης
Κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου 
Πολέμου, ανταρτική δύναμη υπό 
τον Νίκο Τριανταφύλλου φτάνει 
κρυφά έξω από τη Θεσσαλονίκη και 
ρίχνει στην πόλη δεκάδες βλήματα 
πυροβολικού, προκαλώντας πανικό 
και σύγχυση σε αρχές και κατοίκους.

2004
Αρχίζει στο Τριμελές Εφετείο 
Κακουργημάτων η δίκη των πέντε 
κατηγορουμένων για συμμετοχή 
στην τρομοκρατική οργάνωση 
Επαναστατικός Λαϊκός Αγώνας (ΕΛΑ). 
Στο εδώλιο κάθονται οι Αγγελέτος 
Κανάς, Κώστας Αγαπίου, Ειρήνη 
Αθανασάκη, Χρήστος Τσιγαρίδας και 
Μιχάλης Κασσίμης. Πρόεδρος του 
δικαστηρίου, η Ελισάβετ Μουγάκου 
- Μπρίλλη.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1943
Τζόζεφ Στίγκλιτζ, αμερικανός οικο-
νομολόγος, βραβευμένος με Νόμπελ.

ΘΑΝΑΤΟΙ
1857
Διονύσιος Σολωμός, ο εθνικός 
ποιητής της χώρας μας. (Γεν. 
8/4/1798)

2 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 
efimerida-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

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα Ο καιρός σήμερα

2-4

2...10

-1...10

Ανατολή - 07:18
Δύση - 17:43

-1..9

0...8

Ξεκίνησε η λειτουργία 
του νέου σταθμού διοδίων στο Αρδάνιο

Άλλος ένας σταθμός διοδίων ξεκίνησε τη λειτουργία του 
την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου στον Έβρο. Ο λόγος για 
τον σταθμό του Αρδανίου, ο οποίος είναι ο 4ος μετωπικός 
σταθμός διοδίων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδο-
νίας και Θράκης, στην οποία υπάρχουν και δύο πλευρικοί 
σταθμοί, στη Μέστη Ροδόπης και το Γαληψό Καβάλας. Συ-
νολικά, η Περιφέρεια ΑΜΘ έχει 6 σταθμούς διοδίων, παρά 
το γεγονός ότι πριν κάποια χρόνια απαίτηση φορέων και 
κατοίκων ήταν να λειτουργήσει μόνος 1 σταθμός, σε όλη 
την έκτασή της.

Το αίτημα αυτό, πλέον, φαντάζει σχεδόν αστείο, με δε-
δομένη και την απόφαση για πώληση της Εγνατίας Οδού 
σε ιδιώτη, ένα εγχείρημα που κρίθηκε ότι για να έχει ελπί-
δες επιτυχίας, θα πρέπει να εφαρμοστεί το σχέδιο «κάθε 
λίγα χιλιόμετρα και διόδια». Επιπλέον, τη λειτουργία τους 
ξεκίνησαν τρεις πλευρικοί σταθμοί, στη Σιάτιστα, στο Πο-
λύκαστρο και στην Ασπροβάλτα. Ο σχεδιασμός της Εγνα-
τίας περιλαμβάνει ακόμα δύο μετωπικούς σταθμούς διοδί-
ων, στην Καβάλα και στο Πλάτανο Ημαθίας και περί τους 
δέκα πλευρικούς

8
ΦΕΒ
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ΑΠΟΨΕΙΣ 3

`

Οι μάσκες δεν θα είναι πλέον υποχρεωτικές σε εξωτερικούς χώρους στην Ισπανία και την Ιταλία, επιβεβαίωσαν 
οι δυο κυβερνήσεις μπαίνοντας στη λίστα των χωρών που αποφασίζουν τη σταδιακή χαλάρωση των μέτρων. 
Μετά τη Νορβηγία, τη Σουηδία και τη Δανία, τώρα και οι μεσογειακές χώρες αρχίζουν να χαλαρώνουν τα 
περιοριστικά μέτρα. Στην Ιταλία, το μέτρο θα ισχύει από τις 11 Φεβρουαρίου, δήλωσε τη Δευτέρα ο υπουργός 
Υγείας Αντρέα Κόστα, προσθέτοντας ότι είναι πιθανό να μην αναβληθεί ξανά η κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 
Στην Ισπανία, το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ από την Πέμπτη, με την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται οι αποστάσεις 
ασφαλείας. Άντε και στα δικά μας, σύντομα! 

(για τη μείωση του Ειδικού Φό-
ρου Κατανάλωσης στα καύσι-
μα) Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να 
υπάρξει εστίαση στους πιο ευά-
λωτους, θα πρέπει οπωσδήπο-
τε να αφορά συγκεκριμένη χρο-
νική περίοδο κατά τη διάρκεια 
της οποίας πραγματικά το υψη-
λό ενεργειακό κόστος δημιουρ-
γεί μεγάλο πρόβλημα σε συγκε-
κριμένους πολίτες. 

Κ. ΛΑΓΚΑΡΝΤ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

Είπαν

Ένα καθ’ υπερβολή και ατυχές 
σχήμα λόγου, πήρε απρόσμενη 
διάσταση… Όλα  τα χρήματα 
στους πυρόπληκτους δόθηκαν 
με πιστοποιητικά και με αυτο-
ψίες που διενήργησαν ειδικά 
κλιμάκια και οι ίδιοι οι δήμοι. 
Τα χρήματα διανεμήθηκαν από 
τα πιστωτικά ιδρύματα με πλή-
ρη διαφάνεια.

Π. ΔΟΥΚΑΣ
ΠΡΏΗΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ-
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 

Photo   Shoot

Μικρογνωμικά

Στο πλαίσιο του Σχεδίου Βιώσιμης 
Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Αλε-
ξανδρούπολης διενεργείται έρευνα ερω-
τηματολογίου με σκοπό να αποτυπωθεί το 
προφίλ των καθημερινών μετακινήσεων 
των πολιτών, να αξιολογήσουν οι ίδιοι οι 
κάτοικοι την υφιστάμενη κατάσταση των 
συστημάτων και των υποδομών μεταφο-
ρών της πόλης και να επισημάνουν στην 
ομάδα εργασίας του ΣΒΑΚ τα σημαντικό-
τερα προβλήματα της πόλης. 

Μπορείτε να συμπληρώσετε το ερω-
τηματολόγιο ηλεκτρονικά στον παρακά-
τω σύνδεσμο 

h t t p s : / / f o r m s . g l e /
K8EvaGN7oVA6nozN6

έως τις 15 Φεβρουαρίου 2022. 
Το ερωτηματολόγιο θα συμπληρωθεί 

ανώνυμα και θα χρησιμοποιηθεί αποκλει-
στικά για τους σκοπούς του ΣΒΑΚ σε πλή-
ρη συμφωνία με τους κανόνες για τα προ-
σωπικά δεδομένα (GDPR). 

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου 

αφορά άτομα ηλικίας άνω των 15 ετών. 
Ο χρόνος συμπλήρωσής του δεν ξεπερνά 
τα 10 λεπτά. Περισσότερες πληροφορίες 
και ενημέρωση για το ΣΒΑΚ του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης μπορείτε να βρείτε στην 
σελίδα www.svak-alexpolis.gr 

«Η γνώμη σας είναι ιδιαίτερα σημα-
ντική! Απαντήστε στις ερωτήσεις και βο-
ηθήστε μας να σχεδιάσουμε καλύτερα το 
ΣΒΑΚ του Δήμου μας!» σημειώνει ο Δήμος

Ερωτηματολόγιο Δήμου Αλεξ/πολης 
για το προφίλ των καθημερινών 

μετακινήσεων

Το ΡΑΔΙΟ ΕΛΠΙΔΑ 96,1 στην 
4η πανελληνίως θέση στους 
εκκλησιαστικούς σταθμούς

Γεμάτοι αγάπη  
Τα κλισέ περί «μεγαλείου ψυχής» και 

«ηρωικής στάσης», που ακούμε και χρη-
σιμοποιούμε συχνά, δεν είναι καθόλου 
κλισέ, όταν πρόκειται για τους γονείς του 
Άλκη Καμπανού. Είναι η απόλυτη, ξεκά-
θαρη αλήθεια. Ο βαθύς πόνος αυτών των 
ανθρώπων, που έχασαν το παιδί τους με 
τόσο βίαιο και άδικο τρόπο, διαπερνά τις 
οθόνες και την συλλογική μας αναισθη-
σία και μας κλονίζει. Τα λόγια τους, το 
βλέμμα τους, η όψη τους είναι γεμάτα 
από αγάπη, γενναιοδωρία, αλλά και από 

τόση αγωνία για να μην ξαναζήσει ποτέ 
κανείς αυτό που ζουν, που μας κάνουν 
να νιώθουμε όχι απλά λίγοι, ελάχιστοι, 
αλλά σχεδόν συνένοχοι. Εξάλλου, αυτό 
μας αξίζει. 

Κ.Η. 

Υπάρχουν και χειρότερα
Υψηλόβαθμος κυβερνητικός εμπειρο-

γνώμονας προέβλεψε ότι το πιστοποιη-
τικό εμβολιασμού ή νόσησης στη Βουλ-
γαρία θα καταργηθεί μέχρι τον Μάρτιο, 
καθώς το πολιτικό κόστος του αρχίζει 

Ο Ραδιοφωνικός Σταθμός της Ιε-
ράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλε-
ως «ΡΑΔΙΟ ΕΛΠΙΔΑ 96,1» με χαρά σας 
ενημερώνει ότι σύμφωνα με τις τελευ-
ταίες μετρήσεις του μηνός Ιανουαρίου 
ο Ραδιοφωνικός Σταθμός 
ΡΑΔΙΟ ΕΛΠΙΔΑ 96,1  κα-
τατάχθηκε 4ος πανελλη-
νίως σε ακροαματικότητα 
ανάμεσα στους 36 εκκλη-
σιαστικούς ραδιοφωνικούς 
σταθμούς. Η ραδιοφωνική 
ομάδα του «ΡΑΔΙΟ ΕΛΠΙ-
ΔΑ 96,1» ευχαριστεί τους 
ακροατές του Σταθμού μας 
που με την προτίμησή τους 
τον ανέδειξαν σε έναν από 
τους κορυφαίους εκκλη-
σιαστικούς σταθμούς της 
Πατρίδος μας και ευχόμα-
στε με τη βοήθεια και τη 

Χάρη του Θεού να καταφέρνουμε να 
μεταδίδουμε το Λόγο Του και το Ευαγ-
γέλιό Του σε κάθε γωνιά της γης, όπου 
υπάρχουν χριστιανοί.

να γίνεται πολύ υψηλό για τη νέα κυ-
βέρνηση!!! 

Η σύμβουλος του πρωθυπουργού για 
την πανδημία, καθηγήτρια Radka Argirova, 
προβλέπει ότι η κορύφωση της Όμικρον 
στη χώρα θα επιτευχθεί στις 8-10 Φε-
βρουαρίου, μετά την οποία το πιστοποιη-
τικό μπορεί να καταργηθεί.

Σύμφωνα με την ίδια, το πιστοποιητι-
κό εμβολιασμού ή νόσησης θα ανακληθεί 
όταν ο αριθμός των ΜΕΘ πέσει κάτω από 
το 5% και προβλέπει ότι αυτό μπορεί να 
συμβεί σε ενάμιση μήνα.

Τα στοιχεία της περασμένης εβδομάδας 
δείχνουν μείωση των νέων μολύνσεων 
σε σχεδόν 8.000 την ημέρα. Ωστόσο, ο 
πραγματικός τους αριθμός είναι τουλάχι-

στον τρεις φορές υψηλότερος, επειδή οι 
περισσότεροι από τους μολυσμένους δεν 
υποβάλλονται σε τεστ. Η Βουλγαρία έχει 
το χαμηλότερο ποσοστό εμβολιασμένων 
κατά του COVID-19 στην ΕΕ (30%) και 
βρίσκεται στη δεύτερη θέση παγκοσμίως 
όσον αφορά στους κατά κεφαλήν θανά-
τους από τον ιό Covid μετά το Περού. Οι 
λόγοι για αυτή τη θλιβερή κατάσταση είναι 
σοβαρά πολιτικά λάθη, ευρεία δυσπιστία 
προς τους θεσμούς, ψευδείς ειδήσεις στα 
κοινωνικά δίκτυα και πάρα πολλοί γιατροί 
που αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό τα εμ-
βόλια. Είδατε που υπάρχουν και χειρότε-
ρα; Τα καλύτερα δεν μας συμφέρει να τα 
αναλύσουμε.

Κ.Η. 
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Ως εκπαιδευτές θα συμμε-
τάσχουν τα στελέχη της εται-
ρείας «Άρωμα Έβρου», που 
εδρεύει στη Νέα Ορεστιά-
δα, στο διακρατικό πρόγραμ-

μα Integrural- Erasmus+, το 
οποίο αναπτύσσει δράσεις και 
παρουσιάσεις για την ενίσχυ-
ση της επιχειρηματικότητας 
των νέων σε τοπικές κοι-

νότητες της Ευρώπης. Στην 
εταιρεία, που δημιουργήθηκε 
το 2020 με τον χαρακτήρα 
Κοινωνικής Συνεταιριστικής 
Επιχείρησης και Οικοτεχνίας, 
συμμετέχουν και τελειόφοι-
τοι του τμήματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης Ορεστιάδας του 
Δ. Π. Θ. 

Μιλώντας στην ΕΡΤ Ορε-
στιάδας και στην εκπομπή 
"Άκου να δεις", ένας εξ αυ-
τών, ο Χρήστος Μουταφίδης, 
εξήγησε πως πέρα από την 
εξέλιξη του βασικού αντικει-
μένου της εταιρείας, που είναι 
η δημιουργία προϊόντων από 
την καλλιέργεια λεβάντας, το 
«Άρωμα Έβρου» επιδιώκει να 
δώσει και άλλη διάσταση στην 
παρουσία και δραστηριότητά 
του, υλοποιώντας ή συμμετέ-
χοντας σε εκπαιδευτικά προ-
γράμματα σε σχολεία, φέρνο-
ντας πιο κοντά τον πρωτογενή 
τομέα στις μαθητικές κοινότη-
τες και στοχεύοντας να ανα-
δείξει ένα brand name στον 

αγροτικό τομέα του βορείου 
Έβρου, αλλά και να ανοίξει 
δρόμους επιχειρηματικότητας 
για νέους ανθρώπους της πε-
ριοχής. 

«Δυστυχώς, οι συνθήκες 
για το “Επιχειρείν” στον τό-
πο μας, δεν ευνοούν, παρό-
τι, όπως εμείς πιστεύουμε, ο 
πρωτογενής τομέας είναι το 
μεγάλο πλεονέκτημά του», 
σχολίασε στις δηλώσεις του 
ο κ. Μουταφίδης, χαρακτη-
ρίζοντας ιδιαίτερα σημαντική 
αναγνώριση την επιλογή της 
εταιρείας και των στελεχών 

της, στο συγκεκριμένο πρό-
γραμμα του Erasmus. 

«Το πρόγραμμα στο οποίο 
θα συμμετάσχουμε ως εκπαι-
δευτές, απευθύνεται σε νέ-
ους ή εν δυνάμει νέους επι-
χειρηματίες από την Ιταλία, 
την Πορτογαλία, τη Γαλλία και 
την Ελλάδα, που θέλουν να 
λάβουν τεχνογνωσία και να 
δραστηριοποιηθούν σε τοπι-
κές κοινότητες των χωρών 
τους», εξήγησε ο ίδιος. Κα-
ταλήγοντας, έστειλε και ένα 
μήνυμα προς τους θεσμικούς 
παράγοντες της περιοχής του 

βορείου Έβρου να ακούσουν 
τις προτάσεις που έχει το δυ-
ναμικό της εταιρείας “Άρω-
μα Έβρου” και να υποστηρί-
ξουν τις πρωτοβουλίες της. 
«Πριν φτάσουν να μας ζητούν 
φορείς και εταιρείες από την 
Αθήνα ή άλλες περιοχές, θα 
θέλαμε η παρουσία και η δρα-
στηριότητά μας να αξιοποιη-
θεί πρώτα προς όφελος της 
δικής μας περιοχής…», ανέ-
φερε συγκεκριμένα ο κ. Μου-
ταφίδης.
 ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΑΜΟΥΡΙΔΟΥ 
– ΕΡΤ Ορ.

"Άρωμα Έβρου" από τη Νέα 
Ορεστιάδα σε διακρατικό πρόγραμμα

ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΑ 
ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ 
ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 
ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΗΣ                      
           
«Πέρα από την εξέλιξη του βασικού 
αντικειμένου της εταιρείας, που είναι η 
δημιουργία προϊόντων από την καλλιέργεια 
λεβάντας, το «Άρωμα Έβρου» επιδιώκει να 
δώσει και άλλη διάσταση στην δραστηριότητά 
του» δηλώνει ο κ. Μουταφίδης

Τέσσερα στελέχη της εταιρείας θα δώσουν το παρόν με ομιλίες και 
παρουσιάσεις σε χώρες που συμμετέχουν στο διακρατικό πρόγραμμα

Ως εκπαιδευτές θα συμμετάσχουν τα στελέχη της εταιρείας «Άρωμα Έβρου», που 
εδρεύει στη Νέα Ορεστιάδα, στο διακρατικό πρόγραμμα Integrural- Erasmus+

Ανοιχτό σε συζήτηση για τρο-
ποποίηση της αρχικής του απόφα-
σης σχετικά με τον χώρο ταφής των 
αποθανόντων από covid στον δήμο 
Ορεστιάδας, εμφανίστηκε στην τε-
λευταία συνεδρίασή του το δημο-
τικό συμβούλιο. 

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το θέμα 
ανέδειξαν οι παρατάξεις της κας. 
Γκουγκουσκίδου και του κ. Καζαλ-
τζή, επικαλούμενες το αίτημα του 
τοπικού συμβουλίου Θουρίου, να 
τροποποιηθεί η απόφαση που προ-
βλέπει ως μοναδικό χώρο ταφής 
εκείνων που έφυγαν από τη ζωή 
από κορωνοϊό, την οριοθετημένη 
έκταση στα νέα νεκροταφεία της 
Νέας Ορεστιάδας, και να επιτρα-

πεί ο ενταφιασμός τους και στα 
κοιμητήρια των χωριών, εφόσον 
υπάρχει χώρος στην προβλεπό-
μενη απόσταση από τους άλλους 
τάφους.

 «Είναι άδικο, λόγω αποστά-
σεων, να μην μπορούν να επι-
σκέπτονται τους τάφους των δι-
κών τους ανθρώπων οι κάτοικοι 
των χωριών», τονίστηκε στη συ-
νεδρίαση, στην οποία δηλώθηκε 
επίσης ότι θα εξεταστούν όσα 
αιτήματα τοπικών συμβουλίων 
υποβληθούν προς το δημοτικό 
συμβούλιο, και εφόσον πληρού-
νται οι προϋποθέσεις, μπορεί να 
προχωρήσει η τροποποίηση της 
αρχικής απόφασης. 

Ο κ. Καζαλτζής, επικεφαλής της 
«Δημοτικής Επαναφοράς», επεσή-
μανε επίσης την «άναρχη κατάστα-
ση» που παρατηρείται στον χώρο 
ταφής covid, όπως είπε, τονίζοντας 
πως θα πρέπει να τηρούνται όσα 
προβλέπονται για τους διαδρόμους, 
τις αποστάσεις μεταξύ των τάφων 
και γενικότερα την οριοθέτηση του 
συγκεκριμένου χώρου, «όσο είναι 
νωρίς και πριν η εικόνα θυμίζει τα 
παλαιά νεκροταφεία της πόλης», 
ανέφερε συγκεκριμένα. Να σημει-
ωθεί ότι στα νέα νεκροταφεία της 
Νέας Ορεστιάδας, στον ειδικό χώρο 
που έχει οριστεί για αποθανόντες 
από κορωνοϊό, υπάρχουν περίπου 
50 τάφοι.

Τροποποίηση της απόφασης για τον χώρο 
ταφής αποθανόντων από covid 

Ζητούν κάτοικοι 
των χωριών της 
Ορεστιάδας



Η ΓΝΩΜΗ
9  ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ  2022 ΡΕΠΟΡΤΑΖ 5

Νέες καταστροφές καταγρά-
φονται σχεδόν σε καθημερινή 
βάση σε διάφορα πάρκα και δη-
μόσιους χώρους της Αλεξαν-
δρούπολης. Άγνωστοι συνεχί-
ζουν να προκαλούν ζημιές και 
να βγάζουν το μένος τους πάνω 
στην περιουσία των δημοτών.

Αυτή τη φορά, στο στόχα-

στρο βρέθηκε το πάρκο Αλ-
τιναλμάζη, όπου οι δράστες 
έσπασαν τα τζάμια στα κιό-
σκια, ενώ ξήλωσαν τις σχάρες 
και κάποια καθίσματα από το 
θέατρο. Στο παρελθόν, σοβα-
ρές ζημιές είχαν παρατηρηθεί 
και στο «θέατρο νερού», όπου 
είχαν σπάσει τις σανίδες του 

δαπέδου, ενώ είχαν  ξηλώσει 
ακόμη και τους κυβόλιθους από 
τα δρομάκια του πάρκου. 

Επιπλέον, πριν λίγες μέρες, 
καταστράφηκε ολοσχερώς και 
η μεταλλική καρδιά, στην οποία 
ο Δήμος μαζεύει καπάκια για 
ανακύκλωση, αφού άγνωστοι 
την έσπασαν και μάλιστα με ιδι-
αίτερη μανία…

Όπως λέει στη ΓΝΩΜΗ ο 
πρόεδρος της Κοινότητας Αλε-
ξανδρούπολης Γιάννη Ναϊτίδης, 
το φαινόμενο είναι θλιβερό και 
σχεδόν καθημερινό. 

«Δυστυχώς, τελευταία, 
άγνωστοι προκαλούν διαρκώς 
φθορές και βανδαλίζουν πάρκα, 
πλατείες και κοινόχρηστους χώ-
ρους  σε βάρος της δημοτικής 

περιουσίας και συνακόλουθα 
σε βάρος της περιουσίας των 
δημοτών. Ο σεβασμός της δη-
μόσιας περιουσίας την οποία 
έχουν πληρώσει όλοι οι δημό-
τες είναι το μεγάλο ζητούμενο 
και όταν αυτό το στοιχείο δεν 
υπάρχει, συνεχώς όλοι οι δημό-
τες θα πληρώνουν και θα ξανα-
πληρώνουν κάτι που ήδη έχουν, 
αντί για να αποκτήσουν κάτι 
καινούργιο που θα αναβαθμίζει 
ακόμα περισσότερο την εικόνα 
της γειτονιάς και κατ’ επέκτα-
ση της πόλης μας», σημείωσε 
ο κ. Ναϊτίδης, επισημαίνοντας 
πως τα συνεργεία του Δήμου 
τρέχουν διαρκώς για να απο-
καθιστούν τις ζημιές σε πάρκα, 
παιδικές χαρές και άλλα σημεία, 
ωστόσο, λίγες μέρες μετά η κα-
τάσταση είναι ξανά η ίδια. 

Οι πολίτες, σε αρκετές πε-
ριπτώσεις, θεωρούν πως μόνο 
η τοποθέτηση καμερών σε τέ-
τοιους χώρους θα μπορούσε να 
αποτρέψει τους ανεγκέφαλους.

Κ.Η.

Νέες καταστροφές σε πάρκα 
της Αλεξανδρούπολης

ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ 
ΒΓΑΖΟΥΝ ΤΟ ΜΕΝΟΣ ΤΟΥΣ ΠΑΝΩ 
ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ   
    
Φθορές μέχρι και στο θέατρο του 
πάρκου Αλτιναλμάζη 

Νέες καταστροφές 
καταγράφονται στο 
πάρκο Αλτιναλμάζη

Οι δράστες έσπασαν τα τζάμια στα κιόσκια, ενώ ξήλωσαν τις σχάρες και κάποια καθίσματα από το θέατρο

Χθες Τρίτη 08/02/2022 λόγω των δυσμενών 
καιρικών συνθηκών που επικρατούν (δυσμενέστε-
ρων του δελτίου της Ε.Μ.Υ.), το πλοίο της εταιρείας 
μας Ε/Γ – Ο/Γ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ δεν εκτέλε-
σε τα προγραμματισμένα του δρομολόγια από τον 
λιμένα της Αλεξανδρούπολης στις 09.00 και από 
το λιμάνι της Σαμοθράκης στις 16.00.

Τα μη εκτελεσθέντα σημερινά (08/02/2022) 
δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν εφόσον το 

επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες την Τετάρτη 
09/02/2022 με αναχώρηση από τον λιμένα της 
Αλεξανδρούπολης στις 08.00 και από τη Σαμο-
θράκη στις 11.00 και στη συνέχεια το πλοίο θα 
εκτελέσει τα εγκεκριμένα του δρομολόγια σύμ-
φωνα με τον κάτωθι πίνακα:

Όσοι επιβάτες έχουν εκδώσει εισιτήρια θα ενη-
μερωθούν με μέριμνα της εταιρείας.

Το πλοίο δεν ταξίδεψε χθες στη 
Σαμοθράκη

Τα «ρωσικά αντίποινα για την Αλε-
ξανδρούπολη» είναι το βασικό θέμα που 
ανέδειξε τη Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου στο 
πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Εστία. 
Όπως αναφέρεται, «τα τύμπανα πολέ-
μου δεν ηχούν μόνο στα σύνορα Ρωσίας 
– Ουκρανίας. Οι επιπτώσεις της κρίσε-
ως φτάνουν μέχρι την Ελλάδα, με κινή-
σεις της Μόσχας, οι οποίες καταφανώς 
συνιστούν αντίποινα στη σύσφιγξη της 
ελληνο-αμερικανικής στρατιωτικής συ-
νεργασίας και στη συνεχή αναβάθμιση 
της παρουσίας των ΗΠΑ.

Όπως σημειώνει το evrosonline, πρό-
κειται για διείσδυση στη Βόρειο Ελλάδα 
με μοχλό τους παλαιοημερολογίτες ρωσ-
σόφωνους που είναι εκεί εγκατεστημέ-
νοι. Ήδη ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ 
Ιλαρίων, υπεύθυνος εξωτερικών σχέσεων 
του Πατριαρχείου Μόσχας, ήταν ξεκάθα-

ρος: Μετά την ίδρυση Εξαρχίας στο Πα-
τριαρχείο Αλεξανδρείας, το Πατριαρχείο 
Μόσχας σκοπεύει να προβεί σε ανάλογη 
κίνηση και στην Κωνσταντινούπολη, για 
να καλύψει τις ανάγκες των ρωσσόφω-
νων πιστών στην Τουρκία. 

Τις προθέσεις τους επιβεβαιώνουν και 
παράγοντες της Ελληνορθοδόξου Εκκλη-
σίας: «Οι Ρώσσοι δεν θα σταματήσουν 
στην Κωνσταντινούπολη», επισημαίνουν 
Έλληνες Μητροπολίτες που έχουν μελε-
τήσει εις βάθος τις κινήσεις της Ρωσσικής 
Εκκλησίας… Η συνέχεια του ρωσσικού 
σχεδίου προβλέπει την ίδρυση εξαρχίας 
του Πατριαρχείου Μόσχας και στην Ελ-
λάδα. Αυτή η εξαρχία, μπορεί να αριθμεί, 
σύμφωνα με πρόχειρους υπολογισμούς, 
ακόμη και 400.000 πιστούς!» αναφέρει 
το δημοσίευμα.

Εστία: Ρωσικά αντίποινα 
για την Αλεξανδρούπολη 
Οι επιπτώσεις της κρίσεως στα σύνορα Ρωσίας – 
Ουκρανίας φτάνουν μέχρι την Ελλάδα, αναφέρει 
δημοσίευμα της εφημερίδας

Αλλαγές δρομολογίων για το “Αδ. 
Κοραής” λόγω καιρικών συνθηκών

ΤΕΤΑΡΤΗ 09/02/2022

ΛΙΜΑΝΙ

ΩΡΑ

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  08:00

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 09:50 11:00

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 12:50 15:00

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 16:50  
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Συνολικά 283 συσκευές καθα-
ρισμού αέρα θα εγκαταστήσει το 
επόμενο διάστημα το ΔΠΘ σε αί-
θουσες διδασκαλίας και στις τέσ-
σερις έδρες του Πανεπιστημίου, με 
στόχο την προστασία φοιτητών και 
διδασκόντων τόσο από τον κορω-
νοϊό, όσο και από άλλους ιούς και 
μικρόβια. Το Πανεπιστήμιο έχει προ-
χωρήσει στο διαγωνισμό για την 
προμήθεια δύο τύπων συσκευών 
καθαρισμού αέρα με ενσωματω-
μένα φίλτρα ενεργού άνθρακα και 
true HEPA, με εξουδετέρωση ιών 
και μικροβίων από το περιβάλλον 
λειτουργίας του χωρίς να απελευ-
θερώνεται ΟΖΟΝ. 

Από τις 283 συσκευές, οι 141 εί-
ναι ελάχιστης παροχής 450 κυβικών 
μέτρων ανά ώρα, ενώ οι υπόλοιπες 
είναι 700 κυβικών μέτρων ανά ώρα, 
και θα τοποθετηθούν σε αίθουσες 

διδασκαλίας και αμφιθέατρα ανάλο-
γα με τις ανάγκες του χώρου. Ήδη 
έχει υπάρξει μειοδότης, σημείωσε 
ο Αντιπρύτανης κ. Φώτης Μάρης, 
και ανάλογα με το χώρο θα τοπο-
θετούνται τα μικρά ή τα πιο μεγάλα, 
ενώ αν υπάρξει ανάγκη μπορεί να 
τοποθετηθούν και δύο μηχανήματα 
για τους μεγαλύτερους χώρους. Αυ-
τά θα είναι μόνιμα τοποθετημένα, 
και θα συνεχίσουν να λειτουργούν 
ανεξάρτητα του κορωνοϊού. 

Για την προμήθεια των μηχανη-
μάτων αυτών συζήτησαν με τους 
ειδικούς και την τεχνική υπηρεσία, 
και θα καλύψουν το σύνολο των 
αμφιθεάτρων και των αιθουσών δι-
δασκαλίας, ενώ θα τοποθετηθούν 
τόσο στις αίθουσες συνεδριάσεων, 
όσο και όπου έχει συνωστισμό. Αξί-
ζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με 
τον κ. Μάρη από εδώ και πέρα το 

πανεπιστήμιο, σε κάθε νέα του κτι-
ριακή εγκατάσταση, θα προβλέπει 
την τοποθέτηση των συγκεκριμέ-

νων συσκευών ως προαπαιτούμε-
νο, ώστε να εξασφαλίσει την υγεία 
των φοιτητών του.

 Το θετικό είναι πως οι συσκευές 
με τα συγκεκριμένα φίλτρα, έχουν 
πολύ χαμηλό κόστος λειτουργίας, 
πέρα φυσικά από την επιπλέον κα-
τανάλωση ρεύματος, η οποία είναι 
αναπόφευκτη. Ο κ. Μάρης επισή-
μανε δε πως αποτελεί και μια κα-
λή πρόταση για τους μαθησιακούς 
χώρους και στις άλλες βαθμίδες 
εκπαίδευσης.
Πηγή : paratiritis-news.gr 

Μηχανήματα καθαρισμού αέρα θα 
τοποθετήσει σε όλες τις αίθουσες το ΔΠΘ 

ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΡΕΣ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ 
ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 283 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ       
    
Θα καλύψουν το σύνολο των αμφιθεάτρων 
και των αιθουσών διδασκαλίας, ενώ θα 
τοποθετηθούν τόσο στις αίθουσες συνεδριάσεων, 
όσο και όπου έχει συνωστισμό

ΡΟΔΟΠΗ

ειδήσειςσύντομες ΚΟΜΟΤΗΝΗΔΡΑΜΑ

Mια φωτογραφία του 
Θέμη Νέζα στη σελίδα στο 
Facebook ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ δεί-
χνει ένα ίχνος από πατημασιά 
ζώου το οποίο δεν αποκλείε-
ται να ανήκει σε λύκο. Τα ίχνη 
εντοπίστηκαν στη χερσόνησο του 
Βρασίδα στη Νέα Πέραμo. H πα-
ρουσία λύκου, στην ευρύτερη πε-
ριοχή του Παγγαίου δεν αποτελεί 
έκπληξη, παρά μόνον το γεγονός 
ότι τα ίχνη του εντοπίστηκαν κο-
ντά στη θάλασσα. (kavalapost.gr)

Ταΐστρες για πουλιά καμωμένες 
με απλά υλικά και πολύ μερά-
κι και αγάπη έφτιαξαν οι μικροί 
μαθητές του Ειδικού Δημοτικού 
Σχολείου Κομοτηνής. Μάλιστα οι 
μαθητές δεν έμειναν μόνο στην 
κατασκευή αλλά φρόντισαν να τις 
τοποθετήσουν και σε δέντρα που 
βρίσκονται στην αυλή του σχο-
λείου τους. (paratiritis-news.gr)

ΞΑΝΘΗ

Δια ζώσης για την πλειοψη-
φία των δημοτικών συμβού-
λων και με τηλεδιάσκεψη για 
ένα ποσοστό αυτών, θα πραγ-
ματοποιηθεί την Παρασκευή 
η διπλή συνεδρίαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Αλεξαν-
δρούπολης. Στις 6 θα γίνει η 
ειδική συνεδρίαση, με μοναδι-
κό θέμα την έκθεση πεπραγ-
μένων της Οικονομικής Επι-
τροπής του Β’ εξαμήνου του 
2021, και στις 6:30 η τακτική. 
Μεταξύ των θεμάτων, η αντι-
κατάσταση του ροέδρου της 
ΔΕΥΑΑ, θέση που κατέχει ως 
σήμερα ο Δήμαρχος.

Για άλλη μια χρονιά το Καρναβάλι της 
Ξάνθης πέφτει θύμα της εξάπλωσης 
της πανδημίας στη χώρα. Θα διορ-
γανωθούν τρεις μεγάλες συναυλίες 
στο Αμοιρίδειο, όπου μπορεί να επι-
τευχθεί η αναγκαία αποστασιοποί-
ηση. Σύμφωνα με πληροφορίες οι 
συναυλίες θα γίνουν στις 24/2 (Τσι-
κνοπέμπτη) και στις 3 και 4 Μαρ-
τίου  (xanthi2.gr)

Δεκάδες φίλοι του χιονιού 
και ακτιβιστές θα βρεθούν 
στο Φαλακρό στο πλαίσιο της 
Διεθνούς ημέρας του Πάν-
θηρα του Χιονιού. Η δράση 
International Snow Leopard 
Day προγραμματίζεται για τις 
19 -20 Φεβρουαρίου και σκο-
πός της είναι να δείξει τη ση-
μασία της διατήρησης της λε-
οπάρδαλης του χιονιού και να 
ευαισθητοποιήσει τους πολίτες 
σχετικά με αυτό το απίστευ-
το ζώο.  

Καμπανάκι κινδύνου χτύπησε μέσα από 
το ράδιο Χρόνος 87.5fm ο πρόεδρος 
του Ιατρικού Συλλόγου Ροδόπης Κων-
σταντίνος Χαριτόπουλος για τα πολ-
λά κρούσματα στο Νομό τις τελευταί-
ες ημέρες: «Στο νομό Ροδόπης έχουμε 
πάρα πολύ υψηλό ιικό φορτίο, σε μια 
εβδομάδα έχουμε πάνω από 2000 κρού-
σματα κι αυτά είναι τα εγγεγραμμένα, 
ενώ υπάρχουν πολλοί που βγαίνουν θε-
τικοί με self test και δεν το δηλώνουν». 

ΚΑΒΑΛΑ 
AΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Ο Αντιπρύτανης κ. Μάρης επισήμανε 
πως αποτελεί και μια καλή πρόταση για 

τους μαθησιακούς χώρους και στις άλλες 
βαθμίδες εκπαίδευσης
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Την πρόθεση της «Περιφε-
ρειακής Σύνθεσης» να συνε-
χίσει το παραγωγικό της έργο 
“έως ότου αναλάβει τα ηνία 
της διοίκησης της Περιφέρει-
ας Ανατολικής Μακεδονίας – 
Θράκης” ανακοίνωσε από την 
Καβάλα ο επικεφαλής της πα-
ράταξης, Χριστόδουλος Τοψί-
δης.

Ο κος Τοψίδης, ευρισκόμε-
νος στην Καβάλα, παραχώρησε 
συνέντευξη τύπου που μεταδό-
θηκε διαδικτυακά σε όλη την 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακε-
δονίας – Θράκης και από αυτό 
το βήμα αναφέρθηκε εκτενώς 
στο έως τώρα έργο της παρά-
ταξης, την οποία τίμησαν με 
την ψήφο τους οι μισοί πολί-
τες της ΑΜΘ το 2019.

«Ο Περιφερειάρχης είτε 
προσπαθεί να κρυφτεί πίσω 
από έργο που δεν είναι δικό 

του αλλά κυβερνητικό, είτε 
όπου έχει πραγματική εμπλο-
κή έχει ξεπεράσει κάθε όριο 
ολιγωρίας, παραλείψεων και 
καθυστερήσεων», σημείωσε ο 
κος Τοψίδης ασκώντας κριτική 
στη διοίκηση της Περιφέρειας 
ΑΜΘ, τα στελέχη της οποίας 
έχουν πλέον αποδείξει την ανι-
κανότητα τους να διοικήσουν 
και να σταθούν στο ύψος των 
περιστάσεων.

Ο κος Τοψίδης άσκησε συ-
γκεκριμένη κριτική στα «έργα 
και τις ημέρες» της διοίκησης 
της Περιφέρειας με εμπεριστα-
τωμένες αναφορές ενώ περιέ-
γραψε και “την θετική πρόταση 
της Περιφερειακής Σύνθεσης 
για τον τρόπο λειτουργίας μί-
ας ευρωπαϊκής, σύγχρονης και 
αποδοτικής Περιφέρειας”. «Η 
ΑΜΘ, η Περιφέρειά μας δικαι-
ούται μία διαφορετική πορεία», 

τόνισε με έμφαση.
«Πιστεύουμε στο τρίπτυχο 

«Συνέπεια», «Όραμα», «Δου-
λειά» ! και δεν κάνουμε «Αγ-
γαρεία»! Πιστεύουμε ότι η 
πολιτική έχει ήθος και ηθική!» 
υπογράμμισε σε άλλη απο-
στροφή του λόγου του ο κος 
Τοψίδης, αναφέροντας «κά-
ποιοι μπήκαν στον πειρασμό 
του μισθού. Ας απολογηθούν 

στους πολίτες …Ας απολογη-
θούν στους ανέργους…. Η κοι-
νωνία τους αποδοκιμάζει ήδη 
και αυτό θα το βιώσουν στον 
κατάλληλο χρόνο» ενώ κατέ-
ληξε δεσμευόμενος ότι η Πε-
ριφερειακή Σύνθεση θα συνε-
χίσει τη δυναμική πορεία της, 
έως το νικηφόρο αποτέλεσμα 
των επερχόμενων εκλογών 
«επειδή κίνητρο  μας είναι η 

προσφορά στη κοινωνία, πυ-
ξίδα μας είναι μια περιφέρεια 
δίπλα στον πολίτη,  γιατί ο ρε-
βανσισμός δεν έχει θέση στην 
πολιτική μας, οι δολοπλοκί-
ες δεν μας αφορούν, οι από-
ψεις όλων είναι σεβαστές και 
συντελούν στην σύνθεση και 
τη συνεργασία και οι πολίτες 
αντιλαμβάνονται την παρου-
σία μας στην καθημερινότητα 

τους,  ο συνδυασμός μας πα-
ραμένει δυνατός, όσο συνεχί-
ζει να τιμά της αξίες του και 
όχι τα πρόσωπα», όπως είπε 
χαρακτηριστικά.

Τον κο Τοψίδη πλαισίωσαν 
οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι 
της παράταξης στην ΠΕ Καβά-
λας Θ. Μαρκόπουλος και Αλ. 
Ιωσηφίδης.

Τοψίδης για την διοίκηση της ΑΜΘ: 
«Η Περιφέρειά μας δικαιούται μία 
διαφορετική πορεία»

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΕΦ’ ΟΛΗΣ 
ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ
                               
Εξέφρασε την πρόθεση της 
«Περιφερειακής Σύνθεσης» να συνεχίσει 
το παραγωγικό της έργο «έως ότου 
αναλάβει τα ηνία της διοίκησης της 
ΠΑΜΘ»

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Η  Ντουγρούτ – Αμέτ  Εμπρού  του Μουσταφά Ντουγρούτ - Αμέτ 
και  της Σεβδά Γιοσούφ -Ογλού    το γένος Γιουσούφ- Ογλού   που 
γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη και κατοικεί στο Αμβούργο Γερ-
μανίας και  ο Salimi Nasrat   του Mohamed   και της Tahera  το 
γένος Wahezzadah που γεννήθηκε στο Αφγανιστάν και  κατοικεί 
στο Αμβούργο Γερμανίας πρόκειται να παντρευθούν με πολιτικό 
γάμο στο Δημαρχείο του Αμβούργου.

Ο κ. Τοψίδης επικεφαλής της παράταξης «Περιφερειακή Σύνθεση» 
ανάμεσα στους συνεργάτες του στην Καβάλα κ.κ. Ιωσηφίδη, Μαρκόπουλο

Σύμφωνα με την ΕΡΤ Ορεστιά-
δας, σήμερα νωρίς το πρωί, η εικό-
να από το νοσοκομείο Αλεξανδρού-

πολης ήταν: 6 ασθενείς στη ΜΕΘ 
και 58 στις απλές κλίνες covid. Το 
τελευταίο 24ωρο έφυγαν από τη 
ζωή, από επιπλοκές του κορωνο-
ϊού, 2 ακόμα νοσηλευόμενοι, ενώ 
έγιναν 16 νέες εισαγωγές ασθε-
νών με covid.

Και 16 εισαγωγές 
σε ένα 24ωρο

Με αφορμή το πρόσφατο αστυ-
νομικό δελτίο που αναφέρει την εξα-
πάτηση επιχείρησης από φερόμενο 
υπάλληλο λογιστικού γραφείου, κα-
θώς και το αυξανόμενο φαινόμενο 
των ηλεκτρονικών επιθέσεων για την 
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφορι-
ών (phishing), ο Σύλλογος Οικονομο-
λόγων Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. 
Έβρου, συστήνει στην επιχειρηματική 
κοινότητα επαυξημένη προσοχή.

Ειδικότερα προτείνεται :
• Να επιλέγεται ο ενδεδειγμένος 

τρόπος πληρωμής των φορολογικών 
και ασφαλιστικών υποχρεώσεων με 
την χρήση των εξατομικευμένων ταυ-
τοτήτων πληρωμής για κάθε οφειλή, 
από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, και όχι 
από κάθε άλλο τρίτο μέρος, συνερ-
γάτη, συμπεριλαμβανομένου και του 
λογιστή.

• Να χρησιμοποιούνται με από-
λυτη εχεμύθεια οι κωδικοί πρόσβα-
σης στην ηλεκτρονική τραπεζική (web 

banking), χωρίς να κοινοποιούνται 
προς οποιονδήποτε τρίτο μέρος.

• Να προηγείται η επιβεβαίωση 
των στοιχείων του δικαιούχου κάθε 
τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ), πριν 
από την ολοκλήρωση κάθε τραπεζι-
κού εμβάσματος ή πληρωμής.

• Να πραγματοποιείται η ταυτο-
ποίηση της γνησιότητας του αποστο-
λέα κάθε ηλεκτρονικού μηνύματος 
(e-mail) και ιδιαίτερα αυτών με πε-
ριεχόμενο οικονομικών συναλλαγών.

• Να διατηρούνται με ασφάλεια, 

και σε κάθε περίπτωση, να μην γνω-
στοποιούνται προς οποιονδήποτε τρί-
το, οι πληροφορίες εμπιστευτικού χα-
ρακτήρα, όπως κωδικοί πρόσβασης 
λογαριασμών, πιστωτικών καρτών κ.α.

Οι ενέργειες αυτές αποτελούν 
έναν απλό και συνάμα σημαντικό 
οδηγό, για την αποφυγή της ηλεκτρο-
νικής εξαπάτησης, για την διαφύλαξη 
της ασφάλειας των συναλλαγών και 
την προστασία της οικονομικής υγεί-
ας των επιχειρήσεων.

Ανακοίνωση του Συλλόγου 
Οικονομολόγων Ελεύθερων 
Επαγγελματιών Έβρου
Σχετικά με τις 
ηλεκτρονικές επιθέσεις 
στον Έβρο

ΠΓΝΑ : Δύο νέοι θάνατοι
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Της Κικής Ηπειρώτου 
Ως η χειρότερη χρονιά από 

την ανάπτυξη του ελληνι-
κού τουρισμού, αλλά και πα-
γκοσμίως, καταγράφεται το 
2020, αφού σημειώθηκε κα-
τακόρυφη πτώση σε επισκέ-
ψεις ξένων τουριστών αλλά 
και εσόδων που ξεπέρασαν το 
75%. Στην Περιφέρεια Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θρά-
κης, η πρώτη χρονιά και ειδι-
κότερα το πρώτο καλοκαίρι 
υπό τη «Δαμόκλειο σπάθη» 
του κορωνοϊού, οι επιπτώ-
σεις ήταν δραματικές, με τη 
μείωση των τουριστικών ει-
σπράξεων να αγγίζει το 79%, 
σε σύγκριση με το … ανέμε-
λο 2019.

Σύμφωνα με τα στοιχεία 
των εκθέσεων του Ινστιτού-
του του Συνδέσμου Ελληνι-
κών Τουριστικών Επιχειρή-
σεων (ΙΝΣΕΤΕ), οι επισκέψεις 
στις 13 Περιφέρειες της χώ-
ρας την περίοδο 2019-2020 
μειώθηκαν κατά 77% (από 
36,6 εκατ. το 2019 σε 8,3 
εκατ. το 2020). Αντίστοιχα, οι 
τουριστικές εισπράξεις στην 
Ελλάδα την ίδια περίοδο μει-
ώθηκαν κατά 76% (από 17,7 
δισ. ευρώ το 2019 σε 4,3 δισ. 

ευρώ το 2020).
Η Περιφέρεια Αν. Μακεδο-

νίας - Θράκης υποδέχθηκε το 
7% των επισκέψεων που κα-
ταγράφηκαν στις Περιφέρειες 
της Ελλάδας το 2020, και ση-
μείωσε μείωση κατά 84% σε 
σύγκριση με το 2019 (από 3,8 
εκατ. σε 602 χιλ.). Αυτή είναι 
η δεύτερη χειρότερη επίδοση, 
μεταξύ των 13 περιφερειών, 
με την Περιφέρεια Βορείου 
Αιγαίου να καταγράφει απώ-
λεια της τάξης του 88%. 

Η Περιφέρειά μας κατέ-
χει μερίδιο 2% στο σύνολο 
των τουριστικών εισπράξε-
ων που καταγράφηκαν στην 
Ελλάδα το 2020, παρουσιά-
ζοντας μείωση κατά 79% σε 
σύγκριση με το 2019 (από 
440 εκατ. ευρώ σε 91 εκατ. 
ευρώ). Η Μέση Δαπάνη αυ-
ξήθηκε κατά 32% από 115 
ευρώ σε 152 ευρώ. 

Πληθυσμός  
Καταρχάς, ο πληθυσμός 

της Περιφέρεια ΑΜΘ, μετα-
ξύ του 2015 και του 2020, 
μειώθηκε κατά 7.877 άτομα. 
Πληθυσμός 
2015 - 606.490 
2020 - 598.613 
Μείωση : -1%

Κατά 824 άτομα μειώθηκε ο 
πληθυσμός του νομού Έβρου, 
την ίδια περίοδο. 
2015 - 147.915 
2020 - 147.091 
Μείωση 1%

Αεροπορικές αφίξεις
Την περίοδο 2019-2020, 

οι διεθνείς αεροπορικές αφί-
ξεις στα αεροδρόμια της Πε-
ριφέρειας σημείωσαν πτώση 
κατά -82% (από 123 χιλ. το 
2019 σε 22 χιλ. το 2020). 
Επιμέρους, το αεροδρό-

μιο της Καβάλας κατέγραψε 
μείωση των διεθνών αφίξε-
ων κατά -82% (από 123 χιλ. 
το 2019 σε 22 χιλ. το 2020) 
ενώ το αεροδρόμιο της Αλε-
ξανδρούπολης αύξηση κα-
τά +17% (από 41 αφίξεις το 
2019 σε 48 αφίξεις το 2020). 

Σε ό,τι αφορά τις αφίξεις 
εσωτερικού, την περίοδο 
2015-2019, τα αεροδρόμια 
της Περιφέρειας σημείωσαν 
αύξηση αφίξεων κατά +27% 
(από 119 χιλ. το 2015 σε 151 
χιλ. το 2019). Επιμέρους, το 
αεροδρόμιο της Αλεξανδρού-
πολης εξυπηρετεί την πλειο-
ψηφία των αφίξεων της Πε-
ριφέρειας, σημειώνοντας την 
περίοδο 2015-2019 αύξηση 
κατά +45% (από 81 χιλ. το 
2015 σε 117 χιλ. το 2019) 
ενώ αντίθετα στο αεροδρό-
μιο της Καβάλας καταγράφε-
ται μείωση κατά -12% (από 
38 χιλ. το 2015 σε 34 χιλ. το 
2019) Αναφορικά με την πο-
σοστιαία κατανομή των αφί-
ξεων εσωτερικού στην Πε-
ριφέρεια Αν. Μακεδονίας & 
Θράκης για το 2020, παρατη-
ρούμε ότι η πλειοψηφία των 

αφίξεων εντοπίζεται στο αε-
ροδρόμιο της Αλεξανδρού-
πολης (83%) ενώ το υπόλοι-
πο 17% στο αεροδρόμιο της 
Καβάλας.

Οδικές αφίξεις 
Tην περίοδο 2019-2020 η 

Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας 
& Θράκης κατέγραψε μείω-
ση στον αριθμό των αφίξεων 
της κατά -82% (από 3,4 εκατ. 
το 2019 σε 608 χιλ. το 2020). 
Επιμέρους, όλοι οι μεθορια-
κοί σταθμοί σημείωσαν πτώ-
ση: Κήποι (-75%, από 830 χιλ. 
το 2019 σε 207 χιλ. το 2020), 
Νυμφαία (-88%, από 1,6 
εκατ. το 2019 σε 204 χιλ. το 
2020), Ορμένιος (-67%, από 
273 χιλ. το 2019 σε 90 χιλ. 
το 2020), Εξοχή (-77%, από 
232 χιλ. το 2019 σε 53 χιλ. το 
2020), Καστανιές (-88%, από 
257 χιλ. το 2019 σε 31 χιλ. το 
2020), Κυπρίνος (-82%, από 
82 χιλ. το 2019 σε 15 χιλ. το 
2020) και Αγ. Κωνσταντίνος 
(-90%, από 87 χιλ. το 2019 
σε 9 χιλ. το 2020). Αξιοση-
μείωτο είναι ότι η υψηλότερη 
μείωση αφίξεων σημειώθηκε 

στον μεθοριακό σταθμό Αγ. 
Κωνσταντίνου ενώ η χαμη-
λότερη στον Ορμένιο.

Την περίοδο 2019-2020, 
οι επισκέψεις στην Περιφέ-
ρεια Αν. Μακεδονίας & Θρά-
κης σημείωσαν πτώση κατά 
-84% (από 3,8 εκατ. το 2019 
σε 602 χιλ. το 2020). Επιμέ-
ρους, όλες οι αγορές κατέ-
γραψαν αρνητικό πρόσημο: 
Βουλγαρία (-86%, από 2,2 
εκατ. το 2019 σε 316 χιλ. το 
2020), Τουρκία (-76%, από 
523 χιλ. το 2019 σε 123 χιλ. 
το 2020), Ρουμανία (-81%, 
από 310 χιλ. το 2019 σε 
58 χιλ. το 2020), Γερμανία 
(-72%, από 119 χιλ. το 2019 
σε 33 χιλ. το 2020) και Λοι-
πές (-90%, από 684 χιλ. το 
2019 σε 71 χιλ. το 2020).

Έσοδα 
Την περίοδο 2019-2020, 

οι εισπράξεις στην Περιφέ-
ρεια Αν. Μακεδονίας & Θρά-
κης σημείωσαν πτώση κατά 
-79% (από € 440 εκατ. το 
2019 σε € 91 εκατ. το 2020). 

Επιμέρους, όλες οι αγορές 
κατέγραψαν αρνητικό πρόση-

350 εκ ευρώ και 3 εκατομμύρια  
επισκέπτες έχασε ο τουρισμός 
της ΑΜΘ το 2020 

Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ ΡΗΜΑΞΕ 
ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ : 
ΜΕΙΩΣΗ 84% ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 
ΚΑΙ 79% ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ          

Παρ’ όλα αυτά, η μεγαλύτερη αγορά 
για την ΑΜΘ παραμένει η τουρκική  

Ο μεθοριακός σταθμός των Κήπων στα ελληνοτουρκικά σύνορα σημείωσε μείωση 
κατά -75% σε εισόδους. Από 830 χιλ. επισκέπτες το 2019 σε 207 χιλ. το 2020

Το ξενοδοχειακό δυναμικό ανά περιφερειακή ενότητα

Οι αφίξεις στους μεθοριακούς σταθμούς της ΑΜΘ
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μο: Τουρκία (-76%, από € 90 
εκατ. το 2019 σε € 22 εκατ. 
το 2020), Γερμανία (-45%, 
από € 37 εκατ. το 2019 σε € 

20 εκατ. το 2020), Βουλγαρία 
(-82%, από € 100 εκατ. το 
2019 σε € 18 εκατ. το 2020), 
Ρουμανία (-77%, από € 50 

εκατ. το 2019 σε € 11 εκατ. 
το 2020) και Λοιπές (-88%, 
από € 163 εκατ. το 2019 σε 
€ 20 εκατ. το 2020).

Αναφορικά με την ποσο-
στιαία κατανομή για το 2020, 
η μεγαλύτερη αγορά για την 
Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας 
& Θράκης είναι η τουρκική 
αντιπροσωπεύοντας το 24% 
των εισπράξεων της Περιφέ-
ρειας (28% το 2016) και ακο-
λουθούν η γερμανική με 22% 
(17% το 2016), η βουλγάρικη 
με 19% (ίδιο με το 2016), η 
ρουμάνικη με 12% (ίδιο με το 
2016) και οι Λοιπές με 22% 
(24% το 2016)

Η Μέση Δαπάνη ανά Επί-
σκεψη στην Περιφέρεια Αν. 
Μακεδονίας & Θράκης κατέ-
γραψε μείωση την περίοδο 
2016-2019 κατά -46% (από 

€ 212 το 2016 σε € 115 το 
2019). Η μείωση αυτή οφεί-
λεται στην μείωση που κατα-
γράφηκε στην Μέση Δαπά-
νη ανά Επίσκεψη σε όλες τις 
αγορές της Περιφέρειας. Εν-
δεικτικά: Γερμανία (-27%, από 
€ 424 το 2016 σε € 308 το 
2019), Ρουμανία (-57%, από 
€ 368 το 2016 σε € 160 το 
2019), Τουρκία (-23%, από 
€ 224 το 2016 σε € 172 το 
2019), Βουλγαρία (-55%, από 
€ 101 το 2016 σε € 46 το 
2019) και Λοιπές (-13%, από 
€ 272 το 2016 σε € 238 το 
2019).

Αντίθετα την περίοδο 
2019-2020, η Μέση Δαπάνη 

ανά Επίσκεψη της Περιφέρει-
ας Αν. Μακεδονίας & Θράκης 
σημείωσε αύξηση κατά +32% 
(από € 115 το 2019 σε € 152 
το 2020). Η αύξηση αυτή εί-
ναι απόρροια της αύξηση της 
Μέσης Δαπάνης ανά Επίσκε-
ψης που σημείωσαν όλες οι 
επιμέρους αγορές.  Επίσης, 
θα πρέπει να σημειώσουμε 
ότι η Μέση Δαπάνη ανά Επί-
σκεψη της Περιφέρειας Αν. 
Μακεδονίας & Θράκης υπο-
λείπεται κατά -53%, -76% και 
-71% της συνολικής Μέσης 
Δαπάνης ανά Επίσκεψης που 
καταγράφηκε στην Ελλάδα 
τα έτη 2016, 2019 και 2020 
αντίστοιχα.
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Τη Γενική Πρόξενο της Γαλ-
λίας και Διευθύντρια του Γαλ-
λικού Ινστιτούτου Θεσσαλο-
νίκης κα Sandrine Mouchet, 
υποδέχτηκε χθες στο γραφείο 
του ο Δήμαρχος Αλεξανδρού-
πολης Γιάννης Ζαμπούκης.

Ο δήμαρχος ενημέρωσε 
την κα Πρόξενο για τα μεγά-
λα projects που είναι σε εξέ-
λιξη στην περιοχή μας, όπως 
η Ανατολική Περιφερειακή 
Οδός, η αναβάθμιση της σι-
δηροδρομικής γραμμής με την 
ηλεκτροκίνηση και η ιδιωτικο-
ποίηση του λιμένα, επισημαί-
νοντας ότι αυτή βελτίωση των 
υποδομών στις μετακινήσεις 
συμβάλλει στην προσέλκυση 
επενδυτικών σχημάτων, κα-
θώς και για όλες τις ενέργειες 
που γίνονται ώστε η Αλεξαν-
δρούπολη να διατηρήσει τον 
χαρακτήρα της ως τουριστικός 
προορισμός. Μάλιστα, η κα 
Πρόξενος επέδειξε ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για την παρουσία 
των Γαλλοεβραίων που επιλέ-
γουν την Αλεξανδρούπολη ως 
τόπο διαμονής για τις καλο-
καιρινές τους διακοπές.

Επίσης, συζητήθηκε η δυ-
νατότητα συνεργασίας με το 
Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλο-
νίκης για τη διοργάνωση πο-
λιτιστικών δράσεων, όπως το 
Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινη-
ματογράφου καθώς και το εν-
δεχόμενο συνεργασίας για την 
ανάληψη δράσεων με σκοπό 
την ανάδειξη και διαφύλαξη 
της ταυτότητας των κτιρίων 
του Γαλλικού Σταθμού Αλε-
ξανδρούπολης.

Στη συνάντηση συμμετείχε 

ο Γενικός Γραμματέας του Δή-
μου, Ιωάννης Μπόγδης, ενώ 
τη Γενική Πρόξενο συνόδευε 
η επίτιμη Πρόξενος της Γαλλί-
ας στην Περιφέρεια Αν. Μακε-
δονίας και Θράκης κα Μαρίνα 
Δουλάμη.

Συνάντηση του 
Αντιπεριφερειάρχη 
Έβρου 

Με τη σειορά του και ο 
Αντιπεριφερειάρχης Έβρου 
Δημήτριος Πέτροβιτς δέ-
χτηκε χτες στο Νομαρ-
χείο, τη Γενική πρόξενο 
της Γαλλίας στη Θεσσα-
λονίκη Σαντρίν Μουσέ 
(Sandrine Mouchet) . Ο 
κ. Πέτροβιτς ενημέρω-
σε τη Γαλλίδα πρόξενο 
για τα συγκριτικά πλε-
ονεκτήματα του Έβρου 
με άξονα τη γεωπολιτική 
του θέση, τα δίκτυα φυ-
σικού αερίου, την ανα-
βάθμιση των υποδομών 
όπως η επικείμενη ηλε-
κτροκίνηση της σιδηρο-
δρομικής γραμμής, τη 
βελτίωση των οδικών 
αξόνων και σαφώς την 
αξιοποίηση του Λιμένα 
Αλεξανδρούπολης, έρ-
γα που στηρίζει η Περι-
φέρεια Ανατολικής Μα-
κεδονίας και Θράκης με 
στόχο την ανάπτυξη της 
περιοχής.

Συγχρόνως τονίζο-
ντας τις δυνατότητες του 
πρωτογενούς τομέα, του 
τουρισμού και της επιχει-
ρηματικότητας, κάλεσε 
την κα Μουσέ να συν-

δράμει στην προσέλκυ-
ση Γαλλικών επενδύσε-
ων στον ακριτικό Νομό. 
Επίσης, ο Αντιπεριφε-
ρειάρχης έκανε ιδιαίτε-
ρη αναφορά στην προ 
διετίας  κρίση στα ελλη-
νοτουρκικά σύνορα του 
Έβρου υπογραμμίζοντας 
ότι με άμεση παρέμβα-
ση της κυβέρνησης ελή-
φθησαν επιπλέον μέτρα 
αρτιότερης περιφρούρη-
σης των συνόρων που 
αποτελούν και σύνορα 
της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. 

Η κα Μουσέ που 
συνοδευόταν από την 
επίτιμη πρόξενο της 
Γαλλίας στην Αλεξαν-
δρούπολη κα Μαρίνα 
Δουλάμη, ευχαρίστησε 
τον κ. Πέτροβιτς για τη 
συνάντηση, σημειώνο-
ντας πως θα ακολου-
θήσει και επίσκεψη του 
Γάλλου Πρέσβη στην πε-
ριοχή.  

Στην Αλεξανδρούπολη βρέθηκε η Γενική 
Πρόξενος της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη

ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ ΤΟΝ 
ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΕΒΡΟΥ        

Ως Διευθύντρια του Γαλλικού 
Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης 
συζητήθηκαν με τον κ. Ζαμπούκη 
συνεργασίες για τη διοργάνωση 
πολιτιστικών δράσεων

Επισκέπτες ανά εθνικότητα 

Η Γενική Πρόξενος της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη με τον Δήμαρχο 
Αλεξ/πολης και τον Αντιπεριφερειάρχη Έβρου. Παρούσα η κα Δουλάμη
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Χρονογράφημα

Χάρισέ μου ένα τριαντάφυλλο
Μέρος δωδέκατο 

Ο 
Ιάσονας τώρα πια επιτέ-
λους βρισκόταν έξω από 
το διαμέρισμα της Γιασμίν. 
Χτύπησε αποφασιστικά την 
πόρτα. 

Σιωπή! 
Αποφάσισε να ξαναχτυπήσει, δεν εί-

χε σκοπό να τα παρατήσει τόσο εύκολα.
Και πάλι όμως σιωπή! 
Για λίγο απογοητεύτηκε. Σκέφτηκε ότι 

ίσως θα ήταν καλύτερα να φύγει. Καθώς 
όμως έκανε ένα βήμα πίσω, άκουσε μετά 
από πολύ καιρό εκείνη τη γνώριμη παι-
δική φωνή που μιλούσε σπαστά ελληνι-
κά να φωνάζει.    

-  Σου είπα Φαίδωνα δεν έχω καμία δι-
άθεση να σου μιλήσω σήμερα. Δε νιώθω 
καλά. Πονάει η ψυχή μου. Θέλω αυτή τη 
μέρα να μείνω μόνη μου.

-  Γιασμιν άνοιξέ μου την πόρτα σε πα-
ρακαλώ. Δεν είμαι ο Φαίδωνας, ο Ιάσο-
νας είμαι. Θέλω να σου μιλήσω για κάτι 
πολύ σημαντικό. 

Εκείνη καθισμένη στο κρεβάτι της, 
αγκαλιά με τις φωτογραφίες των δικών 
της και τα μάτια πλημμυρισμένα από δά-
κρυα, όταν άκουσε τη φωνή του Ιάσονα 
σάστισε. Ήταν κάτι που δεν το περίμενε. 
Χωρίς να πει λέξη κατευθύνθηκε προς 
την πόρτα και την ξεκλείδωσε. Μπροστά 
της αντίκρισε εκείνο το οικείο αντρικό 
πρόσωπο που το ένιωθε σαν αγαπημέ-
νο συγγενή της. Τον είδε να κρατάει ένα 
μεγάλο μπουκέτο με τα πιο όμορφα τρι-
αντάφυλλα. Ο Ιάσονας σοβαρός και όλο 
αυτοπεποίθηση, με μία φωνή γεμάτη κα-
λοσύνη και αγάπη της είπε.

-  Αυτά είναι για σένα μικρό μου παιδί. 
Το καθένα συμβολίζει το μήνα της απου-
σίας σου από το ανθοπωλείο. 

Η μικρή προσφυγοπούλα κοίταξε με 
λαχτάρα τα λουλούδια κι ένιωσε  πόσο 
πολύ της είχαν λείψει, ενώ το σώμα της 
είχε παγώσει από την απρόσμενη αυτή επί-
σκεψη και δεν μπορούσε να βγάλει λέξη. 

-  Δε θα μου πεις να περάσω; Αυτά που 
έχω να σου πω δε λέγονται βιαστικά έξω 
από μια πόρτα.   

-  Συγνώμη για την αγένειά μου. Πέ-
ρασε μέσα. 

Η Γιασμίν οδήγησε τον Ιάσονα στο μι-
κρό καθιστικό του σπιτιού. Στο χώρο κυρι-
αρχούσε ένας παλιός βελούδινος καναπές 
φθαρμένος από το χρόνο και τις καταστά-
σεις. Δίπλα του στέκονταν μία μικρή ξύ-
λινη και ψάθινη καρέκλα, ενώ στο κέντρο 
του δωματίου υπήρχε ένα μικρό τραπεζάκι 
του καφέ μ’ ένα άδειο κρυστάλλινο βά-
ζο. Αντικείμενα που τα είχε περιμαζέψει 
από τα σκουπίδια και με πολύ φροντίδα 
τα είχε μετατρέψει σε όμορφα χρηστικά 
έπιπλα, δίνοντάς τους μία δεύτερη ευ-
καιρία για ζωή,  με τη βοήθεια πάντα του 
Φαίδωνα. Βλέποντας το χώρο αυτό ο Ιά-
σονας της είπε. 

-  Πολύ όμορφο είναι το σπίτι σου. Μό-
νη σου το έφτιαξες;

-  Σ’ ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. 
Το σπίτι αυτό με βοήθησε να το φτιάξω ο 
Φαίδωνας, με τον οποίο σ’ άκουσα που 
μιλούσες πριν από λίγο. Τελικά η διαίσθη-
σή μου δεν έπεσε έξω. Εσένα είχε έρθει 
τελικά να συναντήσει εκείνο το απόγευμα 
που είχε φύγει χωρίς να μου πει που πάει. 
Κάτι που δεν το έχει κάνει ποτέ του, γιατί 
ξέρει ότι μπορεί να τον χρειαστώ. 

-  Ο Φαίδωνας, πρέπει πρώτα απ’ όλα 

να ξέρεις, αν δεν το έχεις καταλάβει ήδη, 
ότι σ’ αγαπάει και σε νοιάζεται σαν να εί-
σαι σχεδόν δικό του παιδί. Τώρα πια είναι 
ανώφελο να μη μάθεις για τη συνάντη-
σή μας εκείνο το απόγευμα στο ανθοπω-
λείο μου. Είχε περάσει γιατί ήθελε να μι-
λήσουμε για σένα. Μου είπε πόσο πολύ 
τον στεναχωρεί να σε βλέπει να 
ψάχνεις μαζί του στα σκουπί-
δια για να μπορέσεις να βγά-
λεις μερικά χρήματα. Τον 
πληγώνει  που δεν έχει τη 
δυνατότητα να σε βοηθή-
σει να πας στο σχολείο. 
Εξάλλου πιστεύουμε και 
οι δύο ότι σου αξίζει και 
πρέπει να έχεις μία καλύτε-
ρη ζωή. Άλλωστε, όλος αυτός 
ο δύσκολος δρόμος που έχεις 
διανύσει έως τώρα θα πρέπει 
κάποια στιγμή να έχει αί-
σιο τέλος, σαν εκείνο που 
άκουγες στα παραμύθια 
που σου διηγούνταν κά-
ποτε η γιαγιά σου. 

Σιωπή. 
Η Γιασμίν τον άκουγε με προσήλωση, 

ενώ το σώμα της συνέχισε να είναι πα-
γωμένο και άκαμπτο. Ήταν μελαγχολική. 
Ο πόνος είχε κυριεύσει την ψυχή της. Στη 
μνήμη της είχαν συσσωρευτεί όλες εκείνες 
οι άσχημες αναμνήσεις του παρελθόντος. 
Ο Ιάσονας την κοίταζε σοκαρισμένος. Η 
εικόνα της για λίγο τον τρόμαξε. Φαινόταν 
χλομή, σχεδόν έτοιμη να σωριαστεί κάτω. 

-  Τι έχεις Γιασμίν; Γιατί δε μιλάς; Ο 
Φαίδωνας πριν από λίγο μου είπε ότι 

σήμερα όλη την ημέρα ήσουν κλεισμένη 
στο διαμέρισμά σου και δεν ήσουν καλά. 
Άνοιξέ μου την καρδιά σου και πες μου 
σε παρακαλώ τι συμβαίνει. 

Εκείνη με σκυμμένο το κεφάλι σκούπισε 
τα μάτια της και χάιδεψε τα τριαντάφυλ-
λα που τα είχε τοποθετήσει πριν από λί-
γο στο κρυστάλλινο βάζο με το σπασμένο 

χείλος. Παίρνοντας μία βαθιά ανάσα για 
να μην κλάψει του  είπε.

-  Ξέρεις τι μέρα είναι σήμερα Ιάσονα; 
           Χωρίς να περιμένει απάντηση 

συνέχισε.
-  Σήμερα κλείνει ακριβώς ένας ολό-

κληρος χρόνος από εκείνη την ημέρα που 
άλλαξε η ζωή μου για πάντα. Είναι 

η μέρα που έχασα την οικογέ-
νεια, τους φίλους και συμ-

μαθητές μου, την ίδια την 
πατρίδα μου κι έγινα ένα 
ακόμα προσφυγόπουλο. 
Οι ισχυροί του κόσμου 
που αγαπούν τους πολέ-

μους και βγάζουν χρήμα-
τα πουλώντας κάθε είδους 

όπλα αποφάσισαν για τη δική 
μου ζωή, αδιαφορώντας για τον 

πόνο που μου προκάλεσαν.  Αυτοί 
δε νοιάζονται πόσοι άνθρωποι 
πεθαίνουν και πόσοι καταδικά-
ζονται σε πείνα εξαιτίας των 
ανήθικων αποφάσεών τους. 

Το μικρό παιδί δεν άντεξε άλλο να συ-
γκρατεί τα δάκρυά του και ξέσπασε σε 
λυγμούς. Ο Ιάσονας λύγισε. Έβλεπε μπρο-
στά του ένα δυστυχισμένο πλάσμα που η 
ψυχή και η καρδιά του είχαν ραγίσει σαν 
το κρυστάλλινο βάζο πάνω στο τραπεζάκι 
του καφέ. Πριν πει οτιδήποτε, ευχήθηκε τα 
λόγια του να μπορέσουν να γιατρέψουν 
έστω και για λίγο αυτό το δυστυχισμένο 
κορίτσι. Ένιωσε τη φωνή του να σπάει. 
Ανασκουμπώθηκε. 

-  Ίσως σήμερα μικρή μου Γιασμίν, χω-
ρίς να θέλω να δείξω καμία ασέβεια προς 

τους νεκρούς σου… Ίσως σήμερα…ίσως 
αυτή τη στιγμή να ξεκινάει κάτι νέο κι 
όμορφο στη ζωή σου. Εσύ όμως θα πρέ-
πει ν’ αποφασίσεις γι’ αυτό. Μέσα στο 
τσαντάκι μου έχω τα επίσημα έγγραφά 
σου. Τα χαρτιά αυτά  σου επιτρέπουν να 
μην θεωρείσαι πλέον παράνομη σ’ αυτή 
τη χώρα.     

Ο Ιάσονας της εξήγησε με λεπτομέρει-
ες όλα όσα είχε σχεδιάσει για εκείνη. Στο 
χέρι της όμως ήταν τώρα πια αν όλα αυτά 
θα γινόταν τελικά πραγματικότητα. Η Για-
σμίν καθισμένη σε μια γωνιά του καναπέ, 
δεν τον διέκοπτε καθόλου όση ώρα της 
μιλούσε. Προσπαθούσε να συνειδητοποι-
ήσει τι της είχε προτείνει. 

-  Σοβαρά κύριε Ιάσονα; Θέλεις πραγ-
ματικά να κάνεις για μένα κάτι τόσο ση-
μαντικό και σπουδαίο;

-  Ναι μικρό μου παιδί. Όλα όσα σου 
είπα είναι αλήθεια και θέλω να τα κάνω 
όχι μόνο για σένα, αλλά και για τους δυο 
μας. Πιστεύω ότι μας αξίζει μία δεύτερη 
ευκαιρία στη ζωή. Νιώθω ότι η οικογένειά 
σου που μας βλέπει από κει πάνω αυτή 
τη στιγμή, θα αισθανθεί χαρούμενη και 
ήρεμη αν δεχτείς την πρότασή μου. Αυ-
τά είναι τα χαρτιά σου. Πάρτα. Τώρα θα 
μπορείς να κυκλοφορείς ελεύθερη χωρίς 
να κρύβεσαι. 

-  Και θέλεις πραγματικά κύριε Ιάσονα 
να με υιοθετήσεις; Να γίνουμε  εσύ και 
γω οικογένεια; 

-  Ναι Γιασμίν. Γιατί για μένα είσαι το 
παιδί που δεν είχα την ψυχική δύναμη ν’ 
αποκτήσω κάποτε. Η αγαπημένη κόρη που 
θα στέκομαι δίπλα της σε ό,τι χρειαστεί. 
Από δω και πέρα θα φροντίσω τα όνειρά 
σου να γίνουν πραγματικότητα. Θα φρο-
ντίσω όμως και να μη σβήσει ποτέ από 
τη μνήμη σου η οικογένειά σου. Θα κάνω 
ό,τι μπορώ για να κερδίσεις και πάλι την 
πίστη σου στη ζωή. 

Η Γιασμίν ακούγοντας αυτά τα λόγια 
έτρεξε πάνω του και τον αγκάλιασε τρυ-
φερά με όλη τη δύναμη της ψυχής της. Για 
πρώτη φορά αυτοί οι δύο τόσο μόνοι άν-
θρωποι ένιωσαν μετά από καιρό πραγμα-
τικά ευτυχισμένοι. Αφού έμειναν για λίγο 
έτσι, εκείνη με την παιδιάστικη αθωότητα 
της τον τράβηξε από το χέρι. 

-  Πάμε σε παρακαλώ να πούμε τα ευ-
χάριστα νέα στο Φαίδωνα. Είμαι σίγουρη 
ότι θα χαρεί πολύ για μένα, όμως θα λυ-
πηθεί που θα μείνει και πάλι μόνος.  

Όταν άνοιξαν την πόρτα είδαν τον Φαί-
δωνα να έχει στήσει αυτί πίσω από τη μι-
σάνοιχτη πόρτα του διαμερίσματός του, 
ενώ το πρόσωπό του έλαμπε από χαρά 
και ικανοποίηση. Πριν προλάβουν να του 
πουν τα νέα εκείνος τους είπε.  

-  Επιτρέψτε μου να σας συγχαρώ, με 
κάνατε απόψε πολύ χαρούμενο. Όση ώρα 
μιλούσατε ήμουν έξω από το διαμέρισμά 
σου και άκουσα όλα αυτά που είπατε. 
Δεν άντεχα να περιμένω. Σήμερα Ιάσονα 
πραγματικά μου απέδειξες ότι η Γιασμίν 
μπορεί να στηρίζεται σε σένα και αν η 
ίδια μου το επιτρέπει θέλω να της πω ότι 
απόψε η ζωή της έστειλε έναν άνθρωπο 
που μπορεί να τον θεωρεί πια σαν δεύ-
τερο πατέρα της.  

Όλο το βράδυ οι τρεις αυτοί άνθρωποι, 
που η μοίρα τους ένωσε με τον πιο περί-
εργο τρόπο, κουβεντιάζοντας για το μέλ-
λον, ένιωθαν μετά από πολύ καιρό βαθιά 
ικανοποίηση και γαλήνη. Όταν ο Ιάσονας 
αποφάσισε να φύγει από τα Προσφυγικά 
κόντευε σχεδόν να ξημερώσει. 

Τις επόμενες μέρες ασχολήθηκε με τα 
διαδικαστικά της υιοθεσίας. Πάντα με τη 
βοήθεια της Λίζας, της ερωμένης του Φι-
λίππου. Κόντευε όμως η ώρα να κλείσει 
μία ακόμα σημαντική για κείνον εκκρε-
μότητα… 

ΤΗΣ ΓΙΩΤΑΣ
 ΑΓΑΠΗΤΟΥ  
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Ο Εθνικός Οργανισμός Δημό-
σιας Υγείας (ΕΟΔΥ) ανακοίνωσε 
το απόγευμα της Τρίτης (08/02) 
ότι τα εργαστηριακά επιβεβαιω-
μένα νέα κρούσματα του κορο-
νοϊού είναι 22.889, εκ των οποί-
ων 485 εντοπίστηκαν στον Έβρο. 

Ο συνολικός αριθμός των 
κρουσμάτων ανέρχεται σε 
2.090.383 (ημερήσια μεταβολή 
+1.1%), εκ των οποίων 49.8% 
άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιω-
μένα κρούσματα των τελευταίων 
7 ημερών, 399 θεωρούνται σχε-
τιζόμενα με ταξίδι από το εξωτε-
ρικό και 2.392 είναι σχετιζόμενα 

με ήδη γνωστό κρούσμα. Οι νέοι 
θάνατοι ασθενών με COVID-19 
είναι 108, ενώ από την έναρξη 
της επιδημίας έχουν καταγραφεί 
συνολικά 24.322 θάνατοι.3Το 
95.1% είχε υποκείμενο νόσημα 
ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Ο αριθμός των ασθενών που 
νοσηλεύονται διασωληνωμένοι 
είναι 524 (61.1% άνδρες). Η δι-
άμεση ηλικία τους είναι 66 έτη. 
To 84.7% έχει υποκείμενο νό-
σημα ή/και ηλικία 70 ετών και 
άνω. Μεταξύ των ασθενών που 
νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 
407 (77.67%) είναι ανεμβολία-

στοι ή μερικώς εμβολιασμένοι 
και 117 (22.33%) είναι πλήρως 
εμβολιασμένοι. Από την αρχή της 
πανδημίας έχουν εξέλθει από τις 
ΜΕΘ 4.106 ασθενείς.

Οι εισαγωγές νέων ασθενών 

Covid-19 στα νοσοκομεία της 
επικράτειας είναι 424 (ημερήσια 
μεταβολή +16.48%). Ο μέσος 
όρος εισαγωγών του επταημέ-
ρου είναι 462 ασθενείς. Το τε-
λευταίο 24ωρο πραγματοποιή-

θηκαν 33.610 μοριακά τεστ και 
477.852 rapid test. Σε σύνολο 
511.462 η θετικότητα υπολογί-
ζεται σε 4,48%.

Η κατανομή των νέων κρου-
σμάτων σήμερα του κορονοϊού 

στην ΑΜΘ, ανά περιφερειακή 
ενότητα, είναι η εξής:
• Δράμα 171  •  Έβρος 485
• Καβάλα 293  • Ξάνθη 304
• Ροδόπη 359
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

    

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ     
Αλεξανδρούπολη 04-02-2022

Αριθ. Πρωτ.: 1225

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ανακοινώνουμε ότι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων – Τελωνείο 
Αλεξανδρούπολης διενεργεί Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των 
ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό διακήρυξης 1224/2022, για την προ-
μήθεια πετρελαίου κίνησης, θέρμανσης και αμόλυβδης βενζίνης, για τις 
ανάγκες των Τελωνείων Ν. Έβρου (Αλεξανδρούπολης , Κήπων, Ορεστιά-
δας και Καστανεών) [CPV: 09135100-5 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ], [CPV: 
09132100-4 ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ] και [CPV: 09134200-9 ΚΑΥΣΙΜΟ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΝΤΙΖΕΛ]» για το 2022, με κριτήριο κατακύρω-
σης τη χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη 
μέση τιμή λιανικής πώλησης όπως προκύπτει από το Παρατηρητήριο Τιμών 
Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του είδους 
καυσίμου την ημέρα της παράδοσής του στο Ν. Έβρου) συνολικής προϋπο-

λογισθείσας δαπάνης 57.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Ο διαγωνισμός συμπεριλαμβάνει  δύο (2) Τμήματα, για κάθε ένα από 

τα οποία μπορεί να υποβληθεί ξεχωριστή προσφορά. Κάθε οικονομικός 
φορέας μπορεί να υποβάλει προσφορά για ένα ή και για όλα τα Τμήματα.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί  με χρή-
ση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών  
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικα-
σία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Νομαρχιακού Προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Ειδικός Φορέας 
1023-801-0431400, από τους ΑΛΕ 2410302001 «Προμήθεια καυσί-
μων θέρμανσης» και ΑΛΕ 2410301001 «Προμήθεια καυσίμων κίνησης».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 25/02/2022  
ημέρα  Παρασκευή και ώρα 15.00 μ.μ.

Απαιτούμενες εγγυήσεις : Η εγγυητική συμμετοχής στο διαγωνισμό ορί-
ζεται σε ποσοστό 1% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α, του Τμήματος ή 
των Τμημάτων για τα οποία υποβάλλεται η προσφορά και εγγυητική καλής 
εκτέλεσης της σύμβασης σε 4% του ύψους της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η αποσφράγιση των προσφορών 
θα γίνει την 28/02/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., μέσω του 
Συστήματος, από την αρμόδια επιτροπή. 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλε-
κτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στη Διαδικτυακή 
Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αύξοντα 
αριθμό 144207 και στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. (www.aade.gr). 

Πληροφορίες δίνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 
2551085010 και στο e-mail: tel.alexandroupolis@aade.gr.

   
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 ΜΠΕΝΑΖΗ ΧΡΥΣΗ ΠΕ/Α΄

Η Γενική Περιφερειακή Αστυ-
νομική Διεύθυνση Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης δημοσι-
εύει συνολικά στοιχεία που αφο-
ρούν θέματα οδικής ασφάλειας 
και τροχονομικής αστυνόμευσης 
που συνέβησαν, κατά τη διάρ-
κεια του μηνός Ιανουαρίου του 
2022, στην εδαφική αρμοδιότη-
τα των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβά-
λας και Δράμας. Η δημοσίευση 
των μηνιαίων στοιχείων συνο-
δεύεται με στατιστικά - αριθμητι-
κά στοιχεία του αντίστοιχου περ-
σινού μήνα.  

Στην εδαφική αρμοδιότητα 
της Γενικής Περιφερειακής Αστυ-
νομικής Διεύθυνσης Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, σημει-
ώθηκαν26 τροχαία δυστυχήματα 
(έναντι 11 το 2021). Ειδικότερα 
σημειώθηκαν:
•  4 θανατηφόρα τροχαία ατυχή-
ματα (έναντι 1 το 2021)
•  6 σοβαρά τροχαία ατυχήματα 

(έναντι 2 το 2021)
•  16 ελαφριά τροχαία ατυχήμα-
τα (έναντι 8 το 2021)

Από τα τροχαία δυστυχή-
ματα που συνέβησαν σε αστι-
κές και αγροτικές περιοχές των 
ανωτέρω περιφερειακών ενοτή-
των καταγράφηκαν συνολικά 36 
παθόντες (έναντι 13 το 2021). 
Ειδικότερα καταγράφηκαν:
•  -4 νεκροί (έναντι 1 το 2021)
•  -9 βαριά τραυματίες (έναντι 

2 το 2021)
•  -23 ελαφρά τραυματίες (ένα-

ντι 10 το 2021)
Τα κυριότερα αίτια των τρο-

χαίων ατυχημάτων-δυστυχημά-
των, όπως προέκυψε από την 
αστυνομική τροχονομική έρευ-
να, ήταν:
•  Η παραβίαση προτεραιότητας 
•  Η παραβίαση σημάνσεων
•  Η απόσπαση προσοχής οδηγού
•  Η κίνηση στο αντίθετο ρεύμα
•  Αντικανονικό προσπέρασμα

Δράσεις Τροχονομικής 
αστυνόμευσης 

Οι Υπηρεσίες Τροχαίας της Γε-
νικής Περιφερειακής Αστυνομι-
κής Διεύθυνσης Ανατολικής Μα-
κεδονίας και Θράκης βρίσκονται 
σε διαρκή ετοιμότητα, εφαρμό-
ζοντας συγκεκριμένο σχεδια-
σμό, που προβλέπει μέτρα οδι-
κής ασφάλειας και τροχονομικής 
αστυνόμευσης για την ασφαλή 

κυκλοφορία των οχημάτων και 
των πολιτών, καθώς και για την 
πρόληψη και αποτροπή ατυχημά-
των και δυστυχημάτων σε όλο το 
οδικό δίκτυο.    

Στο πλαίσιο των τροχονομι-
κών δράσεων, τον μήνα Ιανου-
άριο του 2022, βεβαιώθηκαν συ-
νολικά 5.930παραβάσεις, από τις 
οποίες οι 1.731ήταν επικίνδυνες 
παραβάσεις, ως ακολούθως: 

•  1.123 για υπερβολική ταχύ-
τητα
•  50 για οδήγηση υπό την επή-

ρεια οινοπνεύματος (μέθη)
•  136 για κίνηση στο αντίθε-

το ρεύμα 
•  39 για παραβίαση ερυθρού 

σηματοδότη 
•  67 για μη χρήση κράνους κα-

τά την οδήγηση
•  88 για μη χρήση της ζώνης 

ασφαλείας κατά την οδήγηση 
•  77 για χρήση κινητού τηλεφώ-

νου κατά την οδήγηση 
•  18 για αντικανονικό προσπέ-

ρασμα
•  24 για φθαρμένα ελαστικά 
•  8 για αντικανονικούς ελιγμούς  
•  1 για παραβίαση προτεραι-

ότητας. 

ΑΜΘ: Τέσσερις νεκροί στην άσφαλτο 
τον Ιανουάριο του 2022

ΒΕΒΑΙΩΘΗΚΑΝ 50 ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΟΔΗΓΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΘΗΣ  
                               
Τι δείχνουν τα στοιχεία της Γενικής 
Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Κορονοϊός: Σταθερά κοντά 
στα 500 κρούσματα καθημερινά ο Έβρος
22.889 νέα κρούσματα σήμερα 
στην Ελλάδα – 108 νεκροί και 524 
διασωληνωμένοι
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 SUDUKU

5 7 9

8 7 2 1

2 9

1 8 6 2

7 2 6 4

4 2 7 8

6 3

4 6 7 9

7 3 8

Puzzle 1 (Very hard, difficulty rating 0.86)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Feb  8 14:49:37 2022 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.63)

8 2 7 6 4 5 1 9 3
9 1 6 7 3 2 4 5 8
3 4 5 9 1 8 2 7 6
1 8 3 5 2 4 7 6 9
2 5 9 1 7 6 8 3 4
7 6 4 3 8 9 5 2 1
4 3 8 2 6 7 9 1 5
6 9 2 8 5 1 3 4 7
5 7 1 4 9 3 6 8 2

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Mon Feb  7 10:04:01 2022 GMT. Enjoy!

ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

3 9 7 4

7 1

9 4 7 2

9 5 8 6

7 3 1

5 2 7 3

6 4 2 8

9 5

9 7 3 1

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.48)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Feb  8 14:49:40 2022 GMT. Enjoy!

1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία

Οριζόντια
1. Το κάτω σκίτσο.
2. Μηνύω κάποιον — … Άρμστρονγκ: ο 
πρώτος άνθρωπος που πάτησε τη Σελήνη.
3. Τα έχει ο… άντρας — "Άξιον…": έργο του 
Οδυσσέα Ελύτη.
4. Οι ντραμίστες το λένε και πιάτο — Αντί-
θετα.
5. Πρωταγωνίστησε στο "Ρόλερμπολ" — 
Ντάιαν…: Αμερικανίδα ηθοποιός.
6. Ουμπέρτο…: έργο του και το "Όνομα του 
Ρόδου" — Στρώμα από βρομιά — Ασφά-
λιζε τυπογράφους (αρχικά).
7. Ελληνίδα λογοτέχνιδα — Γυναικείο χαϊ-
δευτικό.
8. Των θαλασσών γίνεται και από λύμα-
τα — Αφρικανικό λιμάνι της Μεσογείου.
9. Το όνειρο του… Αχιλλέα — Άραβας 
στρατηγός κατά το Μεσαίωνα.
10. Γενάρχης των Εβραίων — Αρχικά 
που… σβήνουν φωτιές.
11. Άγριο… Ουέστ — Μελανά.
12. Το κρασί της Θείας Ευχαριστίας — 
Παλιά, αθηναϊκά συγκοινωνιακά αρχικά.

 σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Κάποτε ο Διάβολος προκάλεσε το Χριστό σε ένα 
διαγωνισμό προγραμματισμού με το Θεό διαιτητή. 
Το θέμα ήτανε ποιος θα κατάφερνε να γράψει το 
πιο εντυπωσιακό και χωρίς λάθη πρόγραμμα μέ-
σα σε μια μόνον ώρα. Ο Χριστός δέχτηκε και έτσι 
οι δύο αντίπαλοι κάθισαν μπροστά στα Computer 
τους, τα άναψαν και με το σύνθημα του διαιτητή 
άρχισαν να γράφουν.

Για τα επόμενα 59 λεπτά γράφανε και οι δύο με 
απίστευτη ταχύτητα και οι γραμμές τρέχανε πάνω 
στις οθόνες με ρυθμό που δεν έπιανε το ανθρώ-
πινο μάτι. Λίγο πριν τελειώσει όμως ο χρόνος πέ-
φτει ένας κεραυνός και κόβεται το ρεύμα. Τα δύο 
Computer σβήσανε και μπροστά στους αντιπάλους 
έμεινε μόνο μια μαύρη κενή απογοητευτική οθόνη.

Αμέσως φυσικά με ένα κτύπημα των δακτύλων 
του Θεού ξαναήλθε το ρεύμα. Τα computer ξα-
νάνοιξαν και μόλις ίσα ίσα πρόλαβαν να κάνουν 
reboot, λέει ο Θεός:

- Ο χρόνος έληξε, ας δούμε τι έχει κάνει ο κα-
θένας σας.

Στο computer του Διάβολου υπήρχε μόνο μια 
γραμμή που έλεγε "Bad command or file name"

- Αι στον εαυτό μου! έβρισε ο Διάβολος, με το 
κεραυνό έχασα όλα όσα είχα κάνει. Ζητώ να ξα-
ναγίνει ο διαγωνισμός.

Αλλά ο Χριστός χαμογέλασε όπως στην οθόνη 
του εμφανίστηκε μια λαμπερή καταπληκτική εικό-
να του PhotoShop με 256 εκατομμύρια χρώματα, 
που έδειχνε ένα ασημένιο σύννεφο και γύρω γύ-
ρω δεκάδες αγγέλους να χορεύουν, ενώ από τα 
μεγάφωνα ακούγονταν ένα WAV αρχείο με εκα-
τοντάδες άρπες σε απόλυτη αρμονία.

- Μα πως γίνεται με τον ίδιο κεραυνό το δικό 
μου το πρόγραμμα να χάθηκε τελείως και το δικό 
του να μην έπαθε τίποτα; ρώτησε έξω φρενών ο 
Σατανάς τον Θεό.

Και ο Θεός με ένα γαλήνιο χαμόγελο γύρισε 
και του είπε:

- Μα διάολε δεν το ξέρεις; Ο Χριστός σώζει!

Συστατικά 
• 500 γρ. φάβα
• 4 κουταλιές ελαιόλαδο
• Αλάτι
• 2 κρεμμύδια

Υλικά για γαρνίρισμα
• λίγο λάδι
• Χυμό λεμονιού
• 1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο

Μέθοδος Εκτέλεσης 
• Αρχικά ξεπλένουμε καλά τη φάβα. Τουλάχιστον 2-3 

φορές.
• Βάζουμε τη φάβα σε μια κατσαρόλα με μπόλικο νερό 

να βράσει σε δυνατή φωτιά. Προσοχή: το νερό πρέπει 
να καλύψει όλη τη φάβα 2 φορές. Εναλλακτικά υπο-
λογίστε 5 κούπες νερό.

• Κατά τη διάρκεια του βρασμού της φάβας, ανακατεύου-
με τακτικά και την παρακολουθούμε γιατί η φάβα έχει 
τη συνήθεια να αφρίζει και φουσκώνει. Αν δεν προσέ-
ξουμε πολύ εύκολα θα κάνουμε την κουζίνα μας χάλια!

• Μόλις πάρει βράση, περίπου στα 20-30 λεπτά δηλαδή, 

με ένα τρυπητό την ξαφρίζουμε και προσθέτουμε το 
ελαιόλαδο, το αλάτι και τα κρεμμύδια.

• Χαμηλώνουμε τη φωτιά και αφήνουμε τη φά-
βα να βράσει εκεί για μία με μιάμιση ώρα, μέχρι μα-

λακώσει καλά και το μείγμα να χυλώσει και να πήξει.
• Τέλος, όπως είναι η φάβα μες στην κατσαρόλα μαζί με 

τα κρυμμύδια, χρησιμοποιούμε το μούλτι για να κάνου-
με την φάβα μας να είναι ο γνωστός κίτρινος και λείος 
πουρές που όλοι λατρεύουμε.

• Σερβίρουμε τη φάβα μας με ελαιόλαδο, λεμόνι και ψι-
λοκομμένο κρεμμύδι. Αν θέλουμε προσθέτουμε λίγο 
μαϊντανό ή λίγη ρίγανη ή θυμάρι.

• 

Τα μυστικά της φάβας
• Για να μην φουσκώνει πολύ η φάβα όταν βράζει, 

προσθέτουμε λάδι την ώρα που φουσκώνει η φά-
βα. Το λάδι καταστέλλει (για λίγο) το φούσκωμα.

• Η διαφορά της δικής μας κίτρινης φάβας από την 
φάβα που φτιάχνουν σε άλλες χώρες είναι ότι στο 
εξωτερικό η φάβα είναι συνήθως μια σούπα που 
φτιάχνεται από πολτοποιημένα και αποφλοιωμέ-
να μπιζέλια αρακά. Στην χώρα μας την τρώμε συ-
νήθως ως ορεκτικό.

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Φάβα Σαντορίνης

 ΜΕΜΕS

Κάθετα
1. Πέντε οι έδρες του (ουδ.).
2. Πλάσματα του θεού — Παλιός δάσκα-
λος του θεάτρου μας.
3. Κεντρικά στην… πλαζ — Το πάνω σκίτσο.
4. Όλοι την… ευχόμαστε — Επιτραπέζιο 
δοχείο υγρών.
5. Το τσακάλι (αρχ.) — Επαναλαμβάνεται 
στους… αμανέδες — Λίμνη της Τουρκίας.
6. Ποτάμι της Ανατολικής Αφρικής — Η 
μητέρα του Ισαάκ.
7. Αμερικανός θεατρικός συγγραφέ-
ας (1888-1953) — Ιδιόκτητη αγροτική 
έκταση.
8. Σύμβολο… νέων οδηγών — Μάρκα ια-
πωνικών ραδιοενισχυτών — Θεραπευτι-
κό μέσο (αρχ.).
9. … Κατσέλη: Ελληνίδα τραγωδός — Όπε-
ρα του Μπελίνι.
10. Πυκνή ομίχλη με συννεφιά — Ασύμ-
φωνες… ύλες.
11. Ο κορμός της δεν είναι ξυλώδης — 
Σπίτια… της Βοιωτίας.
12. Παλιό, βρετανικό προτεκτοράτο — 
Θυμίζει… Ζεράρ ντε Βιλιέ.
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Το Σάββατο 5 Φεβρουαρίου 2022 συγκροτήθηκε 
σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του 
Κέντρου Δημιουργικής Φωτογραφίας 
Θράκης, το οποίο αναδείχθηκε από 
τις εκλογές της 30ης Ιανουαρί-
ου 2022.

Η σύνθεση του νέου Διοικη-
τικού Συμβουλίου, το οποίο έχει 
διετή θητεία, έχει ως εξής:
Δημοσθένης 
Καραγεωργίου: Πρόεδρος
Αθανάσιος Μανούσης: 
Αντιπρόεδρος
Ανέζα Σπανοπούλου: Γραμματέας
Μιχαήλ Μπολιάκης: Ταμίας
Νικόλαος Ανδρεαδάκης: Μέλος

Ιωάννης Μπουλταδάκης: Μέλος
Ηλίας Παπαδάκης: Μέλος

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα συνε-
χίσει να υπερασπίζεται τον σκοπό του 

Κέντρου ο οποίος είναι η προβολή, η 
καλλιέργεια και η ανάπτυξη της τέ-
χνης και ειδικότερα της τέχνης της 
φωτογραφίας.

Η κοινή επιθυμία του νέου Δι-
οικητικό Συμβουλίου είναι να προ-
σφέρει στα Μέλη και στους φίλους 

του Κέντρου.
Με πολλαπλές λοιπόν δράσεις και 

εκδηλώσεις, θα συνεχίσει το έργο του Κέ-
ντρου Δημιουργικής Φωτογραφίας Θράκης που 

μετρά 15 χρόνια λειτουργίας.

ΓΝΩΜΗ  13

Η Κομοτηνή με απόλυτη 
επιτυχία φιλοξένησε μικρές 
και μικρούς αναρριχητές από 
όλη σχεδόν της Βόρεια Ελλά-
δα την Κυριακή 06/02 σε αγώ-
νες γνωριμίας που διοργάνω-
σε. Οι αγώνες έλαβαν χώρα 
στο κλειστό γυμναστήριο του 
1ου ΓΕΛ Κομοτηνής-2ου ΕΠΑΛ 
Κομοτηνής και πραγματικά η 

ανταπόκριση ήταν παραπάνω 
από θερμή, καθώς περίπου 80 
αθλητές έλαβαν μέρος στους 
συγκεκριμένους αγώνες. 

Οι αγώνες ήταν γνωριμίας 
με το άθλημα της αναρρίχη-
σης που πλέον είναι Ολυμπι-
ακό άθλημα και αποτελούσε 
μια πετυχημένη προσπάθεια του 
Ελληνικού Ορειβατικού Συλ-

λόγου Κομοτηνής να φέρει σε 
επαφή την τοπική κοινωνία με 
την αναρρίχηση. Από την Κατε-
ρίνη μέχρι και τον Έβρο μικροί 
και μεγάλοι αναρριχητές έλα-
βαν μέρος. 

 Ο υπεύθυνος του τμήματος 
αναρρίχησης του ΕΟΣ Κομοτη-
νής Αρχοντής Εξακοϊδης ερω-
τηθείς για το εάν υπάρχει εν-
διαφέρον για την αναρρίχηση 
στην Κομοτηνή απάντησε θε-
τικά ενημερώνοντας πως «τα 
αγωνιστικά παιδικά τμήματα 
έχουν 40 αθλητές». 

Αναφερόμενος στην ίδρυση 
πίστας αγωνιστικής αναρρίχη-
σης στο Πανθρακικό Στάδιο της 
Κομοτηνής αρχικά ευχαρίστησε 
τον περιφερειάρχη ΑΜΘ Χρή-
στο Μέτιο για την συμβολή του 
και τόνισε πως πρόκειται για μια 
πίστα διεθνών προδιαγραφών. 
«Πιστεύουμε ότι θα μοναδική 
για όλη την Περιφέρεια Ανατο-
λικής Μακεδονίας και Θράκης 
και θα προσφέρει μεγάλη ανά-
πτυξη στον αθλητικό τουρισμό 
και γενικότερα στην περιοχή».

Τρεις 
Συναυλίες 

οργανώνει ο 
Δήμος Ξάνθης

Για άλλη μια χρονιά το Καρναβάλι της 
Ξάνθης πέφτει θύμα της εξάπλωσης της 
πανδημίας στη χώρα. Με βάση τα ισχύ-
οντα αλλά και με δεδομένο ότι ο προ-
γραμματισμός πρέπει να ολοκληρωθεί 
έγκαιρα, είναι δεδομένο ότι δεν υπάρ-
ξουν παρελάσεις και άλλες εκδηλώσεις 
της συνηθισμένης καρναβαλικής δραστη-
ριότητας της πόλης.

Η διοργάνωση θα είναι και πάλι εναλ-
λακτική και θα διοργανωθούν τρεις με-
γάλες συναυλίες στο Αμοιρίδειο, όπου 
μπορεί να επιτευχθεί η αναγκαία απο-
στασιοποίηση. Σύμφωνα με πληροφο-

ρίες οι συναυλίες θα γίνουν στις 24/2 
(Τσικνοπέμπτη) και στις 3 και 4 Μαρτίου 
ενώ από μέρα σε μέρα θα οριστικοποι-
ηθούν τα καλλιτεχνικά σχήματα, ένα εκ 
τω οποίων θα είναι οι αφοι Τσαχουρίδη.

Παράλληλα, οι στολισμοί στην πόλη 
θα γίνουν κανονικά όπως και το κάψιμο 
του Τζάρου κατά το περυσινό πρότυπο. 
Περισσότερα θα γίνουν γνωστά όταν η 
πολιτεία θα εκτιμήσει την κατάσταση και 
θα οριστικοποιήσει τα μέτρα της ενόψει 
της Αποκριάς. 
(Xanthi2.gr)

Θράκη: Η “Όμικρον” 
φρενάρει το Καρναβάλι 2022

Στόχος του 
η συνέχιση της 

δημιουργικής δράσης 
του μέσα από ποικίλες 

εκδηλώσεις 

Nέο Διοικητικό Συμβούλιο στο Κέντρο 
Δημιουργικής Φωτογραφίας Θράκης

Το Διαπολιτισμικό Δημοτικό 
Σχολείο Σαπών κέρδισε το Α’ 
βραβείο (με ισοβαθμία) στον 
Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνι-
σμό για την Ημέρα Ασφαλούς 
Διαδικτύου 2022. Υπεύθυνη 
εκπαιδευτικός στο σχολείου 
για το συγκεκριμένο εγχεί-
ρημα ήταν  η μουσι-
κός Ανέζα Σπανο-
πούλου.

Φ ο ρ έ -
ας διοργά-
νωσης του 
δ ι α γ ω ν ι -
σμού είναι 
το Ελληνι-
κό Κέντρο 
Ασφαλούς Δι-
αδικτύου του 
ΙΤΕ (Ίδρυμα Τεχνο-
λογίας και Ερευνών). Η δρά-
ση βρίσκεται υπό την αιγίδα 
του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων. Στόχος είναι η 
προώθηση της ασφαλέστερης 
και πιο υπεύθυνης χρήσης των 
online τεχνολογιών και των κι-
νητών τηλεφώνων, ιδίως μετα-
ξύ των παιδιών και των νέων 
σε όλο τον κόσμο. Η Ημέρα 

Α σ φ α -
λούς Δι-
αδικτύου 

δ ι ο ρ γ α -
νώνεται κά-

θε χρόνο από 
το Πανευρωπαϊκό 

Δίκτυο Εθνικών Κέντρων 
Ενημέρωσης και Επαγρύπνη-
σης INSAFE και φέτος θα 
εορταστεί στις 8 Φεβρουαρί-
ου 2022 σε περισσότερες από 
180 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Το θέμα του Πανελλήνιου 
Μαθητικού Διαγωνισμού για 
το σχολικό έτος 2021-2022 εί-
ναι: «To report και το block στο 

διαδίκτυο είναι θάρρος. Ημέρα 
ασφαλούς Διαδικτύου 2022».

Ομάδα μαθητών της ΣΤ’ τά-
ξης του Διπαολιτισμικού Σχο-
λείου Σαπών τραγούδησε σε 
ρυθμό ραπ τις σκέψεις και τις 
ανησυχίες τους για τους τρό-
πους αντιμετώπισης κάποιου 
δύσκολου περιστατικού στο δι-
αδίκτυο. Οι μαθητές κατάλα-
βαν ότι υπάρχουν τρόποι ώστε 
να είναι ασφαλείς μέσα στον 
τεράστιο και απρόσωπο χώρο 
του internet χρησιμοποιώντας 
όλες τις δυνατότητες και τα ερ-
γαλεία που αυτός προσφέρει.

Πανελλήνια διάκριση 
για το Διαπολιτισμικό Σχολείο Σαπών

Η Κομοτηνή μάζεψε μικρούς αναρριχητές 
από όλη την Βορ. Ελλάδα

Sports

Ειδική 
πίστα θα 

δημιουργηθεί  στο 
Πανθρακικό 
Στάδιο  

Βράβευση σε 
διαγωνισμό για την 
Ημέρα Ασφαλούς 
Διαδικτύου 2022

«Πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε όλοι πως κανένα χρώμα, καμία ομάδα, 
καμία φανέλα δεν είναι ανώτερα από την αξία της ανθρώπινης ζωής» 

Γιώργος Μπαντής, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών 
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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

Δικηγόροι

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ  •  Δικηγόρος 
Ελλησπόντου 15  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551020595

ΚΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  •  Δικηγόρος 
Βενιζέλου 41  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551020539

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ  •  Δικηγόρος 
Μπότσαρη & Δικαστηρίων  •  Αλεξ/πο-
λη Τηλέφωνο : 2551081787

ΑΓΓΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  •  Δικηγόρος 
Ειρήνης 39  •  Αλεξανδρούπολη 
Τηλέφωνο : 2551024142

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ •  Δικηγόρος 
Λ. Δημοκρατίας 288  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 25510-24020

ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ  •  Δικηγόρος 
Βασ. Κων/νου 116  •  Ορεστιάδα 
Τηλέφωνο : 25520-27871

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ •  Δικηγόρος

Κων/πόλεως  207  •  Ορεστιάδα
Τηλέφωνο : 2552023462

Λογιστές

FREEZELAND •  ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ • 
Ψυκτικός •  Μαυροκορδάτου 12
Αλεξ/πολη • Τηλέφωνο : 2551025855

ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ ΓΑΛΑΤΕΙΑ • Λογιστικό Γραφείο  

Φιλιππουπόλεως 7  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 25510-80173

ΜΑΝΤΙΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Λογιστικό Γραφείο
Σωτηρίου Τσερκεζη 12  •  Ορεστιάδα
Τηλέφωνο : 2252027923

ΣΜΑΡΩ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ
Εταιρεία Συμβολαιογράφων
Βενιζέλου 20 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551024200

ΤΣΟΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ  •  Δικ. Επιμελητής
Ειρήνης 32 Α  •  Αλεξ/πολη
τηλ: 25510 34048

Συμβολαιογράφοι

Ιατροί

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • Οφθαλμίατρος  
Μιαούλη  11  •  Αλεξ/πολη 

Τηλέφωνο : 25510 24689

ΒΛΥΣΙΔΗΣ ΜΑΚΗΣ  •  Οδοντίατρος 
Βενιζέλου 46  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551032982

ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  •  Οδοντίατρος 
Βενιζέλου 44  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 25335

ΜΠΟΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Ειδικός Παθολόγος - Ομοιοπαθητικός 
Αίνου 49β   •  Αλεξανδρούπολη 
Τηλέφωνο : 2551022327

ΣΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Καρδιολόγος,  Επίκουρος Καθηγητής  
ΑΙΝΟΥ 56   •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551301713

Dr ΜΑΡΙΑ ΣΧΟΙΝΑ PhD • Παιδίατρος 
Διδάκτωρ Ιατρικής ΕΚΠ Αθηνών
Ανατ. Θράκης  23  •  Αλεξ/πολη  
Τηλέφωνο : 25510-37097

ΣΩΠΑΣΗ - ΡΩΜΑΝΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Μικροβιολόγος  
Κων.  Παλαιολόγου 30 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2552023462

ΤΑΡΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χειρούργος Ορθοπαιδικός
Ιωακ. Καβύρη 5  •  Αλεξ/πολη  
Τηλέφωνο :  25510 37654

ΤΑΤΑΡΙΔΟΥ ΕΛΒΙΡΑ • Παιδοψυχολόγος
Έλλης 1  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 6932610600

ΤΕΡΖΟΥΔΗ ΣΟΦΙΑ  •   Δερματολόγος 
14ης Μαΐου 61  •  Αλεξ/πολη  
Τηλέφωνο : 6972997487

ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ •   Ορθοπαιδικός 
Βενιζέλου 35-39  •  Αλεξ/πολη  
Τηλέφωνο :  2551036550

ΓΡΑΜΜΑΝΙΔΟΥ ΤΖΟΥΛΙΑ •   Κτηνίατρος
Εθν. Αντίστασης 12  •  Αλεξ/πολη  
τηλ: 25510 24040

Δικαστικοί
Επιμελητές

Κτηνίατροι

Ασφάλειες

ΓΙΟΦΤΣΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 
Αγροτική Ασφαλιστική
Βενιζέλου 39  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο: 25510 37837

ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Ασφαλιστικό Γραφείο
Λ. Δημοκρατίας 239  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο: 25510 80477

ΠΟΡΤΟΚΑΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
Αρκαδιουπόλεως 16  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο: 25510 37771

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Ασφαλιστικό Γραφείο
Βενιζέλου 80  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο: 25510 26738

ΓΙΑΡΙΜΑΓΑΣ ΠΑΣΧ  Ε.Ε.Ε 
Λ. Δημοκρατίας 331   •  Αλεξ/πολη  
τηλ: 25510 20586

Οπτικά

ΤΣΙΚΑΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων 
Κρήνης 8  •  Αλεξ/πολη 
Τηλ.:2551025496 Κιν. 6979007987

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Ψυκτικοί

ΑΝΤΩΝΑΡΟΥ ΖΑΦΕΙΡΩ
28ης Οκτωβρίου 16 Α  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 29082

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
Δήμητρας 52  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 29987

Φαρμακεία

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ & ΣΙΑ ΕΕ
14ης Μαϊου 53  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551026478

ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Μαζαράκη 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551038473

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Λ. Δημοκρατίας 173  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 26442

ΤΕΡΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λ. Δημοκρατίας 46  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 27127

ΓΟΥΤΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΔΙΚΑΙΑ
Τηλέφωνο : 2556031371

ΑΧΤΣΉ Α. - ΑΧΤΣΉΣ Σ
Λ. Δημοκρατίας 152  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551029523

ΛΕΩΝ  TOURS
14ης Mαϊου 51 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 27754

Ταξιδιωτικά
Πρακτορεία

ΜΑΓΔΑ ΖΑΜΠΟΥΚΗ
Συμβολαιογράφος
Λ. Δημοκρατίας 344 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 21281

Συνεταιρισμοί

ΤΟΕΒ ΦΕΡΩΝ - ΠΕΠΛΟΥ 
Αγροτικός Συνεταιρισμός
Αγ. Παρασκευής 2 •   ΦΕΡΕΣ 
Τηλέφωνο  :  2555022170

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας
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Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 05.59, 

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
NTERCITY 05.59, 

ΘεΣ/Κη - Αλεξ/λη 
NTERCITY 05.50, 

Αλεξ/λη-ΟΡεΣΤΙΑΔΑ 
08.40
ΟΡεΣΤΙΑΔΑ-Αλεξ/λη 
12:19

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Αλεξ/λη - ΘεΣ/ΝΙΚη: 
08:00, 11:00 , 14.00, 
16.30, 18:45,  22:00
ΘεΣ/ΝΙΚη - Αλεξ/λη 

08:00, 10:30 , 13.00, 
15.30, 17:30,  23:59
Αλεξ/ΠΟλη - ξΑΝΘη - ΚΑΒΑλΑ: 

08.00, 11:30 , 16.00, 
18:45, 22:00
ΚΑΒΑλΑ - Αλεξ/ΠΟλη 

02.45, 10:45 , 14:30, 19:10
ξΑΝΘη -Αλεξ/ΠΟλη 

02.45, 10:45 , 15:10, 19:10
Αλεξ/ΠΟλη - ΦεΡεΣ - ΣΟΥΦλΙ - 
ΔΙΔ/ΧΟ -ΟΡεΣΤΙΑΔΑ 

04:45, 06:30, 08:30, 11:15, 12:30, 
14.30, 15.30, 17:00, 19:30, 21.30 

Αλεξ/ΠΟλη - ΚΟμΟΤηΝη

07:45,  09:00, 11:15, 13:00, 
16:00, 18:30, 20:10
ΚΟμΟΤηΝη - Αλεξ/ΠΟλη

07:20,  09:00, 11:00, 12:30, 
14:40,  19:00, 20:10

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
Σε ό,τι αφορά τις πτήσεις από 
το αεροδρόμιο της Αλεξαν-
δρούπολης, μπορείτε να καλεί-
τε στα τηλέφωνα: Αεροδρόμιο: 
25510 89300, 25510 89305, 
AEGEAN: 25510 89150, 
ΟΛΥΜΠΙΑΚH: 25510 45198, 
SKY EXPRESS: 801-11-
28288, 2810-223800

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ - AEGEAN 
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη – ΑΘηΝΑ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ:  09:45 - 21:15
ΤΡΙΤΗ: 11:40 - 21:15
ΤΕΤΑΡΤΗ: 09:45 - 21:15
ΠΕΜΠΤΗ: 11:40 - 21:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 11:40 - 21:15
ΣΑΒΒΑΤΟ: 11:40 - 20:15
ΚΥΡΙΑΚΗ: 11:40 - 21:15
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 08:10 - 19:30
ΤΡΙΤΗ: 10:00 - 19:30
ΤΕΤΑΡΤΗ: 08:10 - 19:30
ΠΕΜΠΤΗ: 10:00 - 19:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 10:00 - 19:30

ΣΑΒΒΑΤΟ: 10:00 - 18:30
ΚΥΡΙΑΚΗ: 10:00 - 19:30

SKY EXPRESS
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη – ΑΘηΝΑ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ:  08:40 - 15:35 - 21:55
ΤΡΙΤΗ: 08:40 - 15:35 - 21:55
ΤΕΤΑΡΤΗ:  08:40 - 15:35 - 21:55
ΠΕΜΠΤΗ:  15:35 - 17:40 - 21:55
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:08:40 - 15:35 - 21:55
ΣΑΒΒΑΤΟ: 15:35 - 17:40 - 21:55
ΚΥΡΙΑΚΗ: 08:40 - 15:35 - 21:55

ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 07:00 - 14:00 - 20:15
ΤΡΙΤΗ: 07:00 - 14:00 - 20:15
ΤΕΤΑΡΤΗ: 07:00 - 14:00 - 20:15
ΠΕΜΠΤΗ: 07:30 - 14:00 - 20:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:07:00 - 14:00 - 20:15
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:30 - 14:00 - 20:15
ΚΥΡΙΑΚΗ: 07:30 - 14:00 - 20:15

ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη - ΣηΤεΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 09:10 - ΣΑΒΒΑΤΟ  09:10
ΣηΤεΙΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη
ΠΕΜΠΤΗ 15:25 - ΣΑΒΒΑΤΟ  15:25

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑλεξΑΝΔΡΟyΠΟλη 
ΠΡΟΣ ΣΑμΟΘΡΑΚη
ΠλΟΙΟ ΑΔΑμaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
Δευτέρα  09:00
Τρίτη  09:00 
Τετάρτη 15:00 
Πέμπτη 15:00 
Παρασκευή 15:00
Σάββατο  09:00 
Kυριακή  15:00

ΣΑμΟΘΡaΚη ΠΡΟΣ
ΑλεξΑΝΔΡΟyΠΟλη 
ΠλΟΙΟ ΑΔΑμaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
Δευτέρα 16:00
Τρίτη 16:00 
Τεταρτη  -
Πέμπτη 07:00 - 17:30 
Παρασκευή 17:30
Σάββατο  - 12:00
Kυριακή  17:30

ΤηλEΦωΝΑ 
λΙμεΝΑΡΧεIωΝ
Α λ ε ξ α ν δ ρ ο ύ π ο λ η ς : 
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 25510-53529
ΟΤΕ 25510-56160
ΔΕΥΑΑ 25510-24018 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
14:00-22:00 Μήτκας Ι. Καβύρη 1 & Λ. 
Δημοκρατίας 310 (παραπλεύρως ΟΤΕ) 
✆2551028396
18:00-08:00 Κελεμίδου Σ. - Παπάζογλου 
Χ. Κύπρου 20 (πλατεία παλιάς Δημαρχίας) 
✆2551082280
ΦΕΡΕΣ 
Χατζή Δήμητρα. Τραϊανουπόλεως 3 
✆2555022744
ΣΟΥΦΛΙ 
Ροκκά Βασ. Γεωργίου 88 ✆25540 24303
ΔIΔYMOTEIXO
Τιάκας Κύρος 25ης Μαΐου 139 (έναντι Νο-
σοκομείου) ✆2553024010
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Αλγιαννάκης Σάββας Ευριπίδου 96 
✆2552028477

Πως τα γονίδιά μας σχετίζονται 
με το πρωινό ξύπνημα

Αν το πρωινό ξύπνημα είναι συνώνυμο με βα-
σανιστήριο για ορισμένους ανθρώπους, τότε πιθα-
νότατα φταίνε τα γονίδιά τους, σύμφωνα με μια 
μελέτη που δημοσιεύεται στην επιστημονική επι-
θεώρηση Nature Communication και στην οποία 
καταγράφονται περισσότερα από 350 τα οποία 
μπορεί να επηρεάζουν το «βιολογικό ρολόι». Η 
μελέτη επιβεβαιώνει ότι το αν είναι κανείς πρω-
ινός ή βραδινός τύπος καθορίζεται, τουλάχιστον 
εν μέρει, από γενετικούς παράγοντες.

Η μελέτη αυτή δεν «απενοχοποιεί» μόνο όσους 
ξυπνούν αργά αλλά αποκαλύπτει και περισσότε-
ρες λεπτομέρειες για τους μηχανισμούς που διέ-
πουν το βιολογικό ρολόι των ανθρώπων.

Το «ρολόι» αυτό καθορίζει τις βασικές λειτουρ-
γίες του σώματος, από τον ύπνο μέχρι το ανοσο-
ποιητικό σύστημα, τη θερμοκρασία, ή το αίσθημα 
της πείνας. Και πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι 
υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ της απορρύθμισής 
του και διαφόρων ασθενειών, από τις καρδιοπά-
θειες μέχρι τον διαβήτη ή το Αλτζχάιμερ. Για τη 
μελέτη αυτή ο Γουίντον και οι συνεργάτες του 

ανέλυσαν τα δεδομένα DNA περίπου 700.000 
ανθρώπων από βάσεις δεδομένων (UK Biobank 
και 23andMe) και συνέκριναν τα γονίδια των αν-
θρώπων που δήλωναν ότι είναι «πρωινοί» τύποι 
με τα «νυχτοπούλια». Αποτέλεσμα: εντόπισαν 
327 νέα σημεία στα χρωμοσώματα (locus) που 
επηρεάζουν τον χρονότυπο, δηλαδή αν κάποιος 
κοιμάται νωρίς ή αργά. Μέχρι σήμερα γνώριζαν 
μόνο 24 γονίδια.

Τα γονίδια αυτά επηρεάζουν την ώρα που ξυ-
πνά κανείς αλλά δεν έχουν καμία επίπτωση στην 
ποιότητα και τη διάρκεια του ύπνου. Οι ερευνητές 
είπαν επίσης ότι παρατήρησαν κάποια συσχέτιση 
μεταξύ των γονιδίων που καθορίζουν ότι κάποιος 
θα ξυπνά αργά με τον κίνδυνο εμφάνισης σχιζο-
φρένειας ή κατάθλιψης. Τόνισαν όμως ότι χρει-
άζεται να γίνουν περαιτέρω μελέτες.

Το να είναι κανείς πρωινός τύπος θα μπορού-
σε επίσης να είναι συνώνυμο της ευζωίας. Αλλά 
η μελέτη δεν λύνει το μυστήριο: αυτό συμβαίνει 
εξαιτίας γενετικών παραγόντων ή επειδή ο τρό-
πος ζωής των ανθρώπων είναι προσαρμοσμέ-
νος σε εκείνους που ξυπνούν νωρίς. Και φυσικά, 
τα γονίδια δεν είναι οι μοναδικοί «ένοχοι» για τα 
«δύσκολα» ξυπνήματα: η διατροφή, η έκθεση σε 
τεχνητό φως, η εργασία και οι διάφορες δραστη-
ριότητες παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο.

αγγελιεσ

Η ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ 
ζητά να προσλάβει πολιτικό ή τοπογράφο 
μηχανικό με εμπειρία στα δημόσια έργα
Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr

Η ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ 
ζητά να προσλάβει εργατοτεχνίτες για να 
απασχοληθούν στα έργα της εταιρίας
Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr

MIA... ΕΞΥΝΠΗ ΓΝΩΜΗ

Νικηφόρος, Νικηφόρα, 
Παγκράτιος, Παγκρατία.

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

Οροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Αγαπητέ Κριέ, την σημερινή ημέρα, μέσα 
από διάφορες καταστάσεις, γεγονότα 
και εξελίξεις, θα αισθανθείς σιγουριά 
και ασφάλεια! Θα καταφέρεις μέσα από 
διαπροσωπικές επαφές, να πείσεις τους 
γύρω σου, ώστε να προσαρμοστούν με 
ευκολία στις δικές σου απόψεις

ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ Ταύρε, ετοιμάσου να νιώσεις 
ο πρωταγωνιστής της ημέρας, με την 
Σελήνη στο ζώδιο σου σήμερα! Μία 
ημέρα, γεμάτη ορμή, ενθουσιασμό, πά-
θος, δράση και νέα ξεκινήματα, είναι 
εδώ για εσένα και εσύ οφείλεις να την 
εκμεταλλευτείς

ΔΙΔΥΜΟΣ
Αγαπητέ Δίδυμε, σήμερα οφείλεις να 
είσαι κάπως πιο προσεκτικός, αφού πα-
ρασύρεσαι από υψηλές προσδοκίες, 
απατηλές ελπίδες, εξιδανικεύσεις, ου-
τοπίες και ψευδαισθήσεις σε διαπρο-
σωπικές σχέσεις και επαφές!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Σήμερα αγαπητέ Καρκίνε, είσαι στα κα-
λύτερα σου και σίγουρα θα απολαύσεις 
την σημερινή ημέρα! Κοινωνικοποιεί-
σαι, κάνεις αλλαγές και χορταίνεις ευ-
χάριστες στιγμές και θετικές εξελίξεις, 
σε όλους τους φιλικούς σου κύκλους! 
 
ΛΕΩΝ
Αγαπητέ Λέοντα, σήμερα ενδεχομένως 
να αντιμετωπίσεις μία κουραστική ημέ-
ρα, γεμάτη ευθύνες, δουλειές και πρα-
κτικά ζητήματα! Ωστόσο, μπορείς να 
αναμένεις ευκαιρίες, που θα σου δώ-
σουν την δυνατότητα να διορθώσεις 
την κοινωνική σου εικόνα !

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Σήμερα αγαπητέ Παρθένε, σήμερα η 
διάθεση σου θα είναι στα καλύτερα 
της, λόγω θετικών γεγονότων και συ-
γκυριών! Έρχονται ευχάριστες ειδήσεις 
και μηνύματα, που θα σου δώσουν 
κέφι, αισιοδοξία και πολλές ευκαι-
ρίες να πετύχεις υψηλούς στόχους!  
 
ΖΥΓΟΣ
Αγαπητέ Ζυγέ, η σημερινή ημέρα, 
θα σου δείξει με ποικίλους τρόπους, 
ποιοι πραγματικά αξίζουν να είσαι 
στην ζωή σου! Μερικές διαπροσωπι-
κές σου συναναστροφές και επαφές, 
θα είναι αινιγματικές, γεγονός που 
θα σου κινήσει κινεί το ενδιαφέρον! 
 
ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Σήμερα φίλε Σκορπιέ, καταφέρνεις και 
βελτιώνεις διαπροσωπικές σου σχέ-
σεις, συναναστροφές και επαφές! Θα 
έχεις την ευκαιρία να κάνεις τα ξεκα-
θαρίσματα σου και να επιλέξεις, ποιοι 
θα έχουν προτεραιότητα στην ζωή 
σου και ποιοι αξίζουν την αγάπη σου! 
 
ΤΟΞΟΤΗΣ
Αγαπητέ Τοξότη, σήμερα θα ασχο-
ληθείς κυρίως με την καθημερινό-
τητα σου. Οι πρακτικές υποχρεώσεις 
και εκκρεμότητες αυξάνονται συνε-
χώς, αλλά δεν υπάρχει λόγος να αγ-
χώνεσαι Η σημερινή ημέρα, είναι σα-
φώς μία εποικοδομητική ευκαιρία, 
να τακτοποιήσεις τις δουλειές σουι 
 
ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Σήμερα φίλε Αιγόκερε, η καλοπέραση 
είναι σίγουρη υπόθεση! Περνάς όμορ-
φες στιγμές με καλή παρέα, απολαμ-
βάνεις γέλιο, χαρά και ψυχαγωγία! Θα 
πάρεις σίγουρα επιβεβαίωση από τους 
γύρω σου, κυρίως λόγω της εντυπωσι-
ακής σου προσωπικότητας και λάμψης! 
 
ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Φίλε Υδροχόε, σήμερα παραδόξως, γί-
νεσαι πιο ευαίσθητος, πιο τρυφερός και 
πιο δοτικός συναισθηματικά! Όσον αφο-
ρά τις διαπροσωπικές σου σχέσεις και 
συναναστροφές, είσαι πολύ πιο ανοι-
χτός σε κάθε είδους προσέγγιση!ι ικα-
νός να το πετύχεις επιτέλους! 

ΙΧΘΥΕΣ
Αγαπητέ Ιχθύ, σήμερα γίνεσαι σαφώς 
πιο κοινωνικός, δημοφιλής και ασχο-
λείσαι με διαπροσωπικές επαφές! Σί-
γουρα θα νιώσεις την κοινωνική σου 
ζωή, να ανανεώνεται, όμως αυτό δεν 
πρέπει να σου «δώσει θάρρος» και να 
ξεφύγεις από τα όρια!

Επέτειοι

Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής 
Γλώσσας
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Ο Ιπποκράτης ήταν ο μεγάλος νι-
κητής στο ντέρμπι της 13ης αγωνι-
στικής στο πρωτάθλημα της Α ΕΠΣ 
Εβρου με τον Ορέστη στην Ορεστιάδα 
και πήρε σοβαρό προβάδισμα τίτλου. 

Οι «γιατροί» της Αλεξανδρούπολης 
πήραν από νωρίς προβάδισμα στο 
σκορ με τους Κιριζάκη και Τσελέπη 
ενώ μείωσε ο Θέμελης.  Δύο κόκκινες 
κάρτες για τον Ιπποκράτη και μία για 
τον Ορέστη, σε ένα ματς που είχαμε 
και επίθεση φιλάθλου των γηπεδού-
χων σε παίκτη του Ιπποκράτη.

Σπουδαία νίκη στη Μαΐστρο πήρε 
το Σουφλί, με ένα φοβερό τέρμα του 
Κουρούδη με σουτ έξω από την πε-
ριοχή να ανοίγει τον χορό των γκολ. 
Ο Ραδιόγλου στο ντεμπούτο του με 
τις Καστανιές σκόραρε στο τελευταίο 
δεκάλεπτο στον Άβαντα και έδωσε 
τον βαθμό της ισοπαλίας στον Άρδα. 
Σημαντικό τρίποντο απέναντι στον 
Ποντιακό πήρε το Νεοχώρι.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Α’ ΕΠΣ Έβρου – 13η αγωνιστική

Ατρόμητος Άβαντα – Άρδας Κα-
στανεών 1-1 (46' Μωραΐτης – 81' 
Ραδιόγλου)

Μαΐστρος – Έβρος Σουφλίου 2-3 
(35' & 45+1 Μπάμπιτς – 26' Κουρού-
δης 28' Λίγας, 45' Λαζίδης)

Νεοχώρι – Ποντιακός 2-1 (12' 
Ρουσσίδης, 40' Μπαλλάκης – Καλα-
ϊτζίδης)

Κόκκινη κάρτα για Ποντιακό στο 
90+4

Ορέστης Ορεστιάδας – Ιπποκράτης 
1-2 (45+3 Θέμελης – 12' Κυριζάκης, 
13' Τζελέπης)

Κόκκινη κάρτα: 45' Βαγγέλοβ – 45' 
Καρασερίδης, 49' Κυριζάκης

ΑΕ Διδυμοτείχου – Εθνικός Αλεξ/
πολης (ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ ΛΟΓΩ ΚΡΟΥΣ-
ΜΑΤΩΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ)

Θράκη Φερών – Ένωση Οινόης 
2-0 (Γκάκιος, Ντόλας)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Ιπποκράτης 36 (35-4)
2. Ατρόμητος Άβαντα 31 (46-17)
3. Ορέστης Ορεστιάδας 27 (38-11) *
4. ΑΕ Διδυμοτείχου 23 (33-10) **
5. Θράκη Φερών 22 (23-15)
6. ΑΟ Νεοχωρίου 19 (16-25)
7. Άρδας Καστανεών 18 (18-16)

8. Έβρος Σουφλίου 13 (12-28)
9. ΑΟ Μαΐστρου 11 (15-34)
10. Εθνικός Αλεξ/πολης 10 (20-24) *
11. Ένωση Οινόης 6 (5-43)
12. Ποντιακός 2 (10-50)
*Έχουν ένα ματς λιγότερο.
**Έχουν δύο ματς λιγότερα.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (14η, 

12-13/2)
ΑΟ Νεοχωρίου – Ατρόμητος Άβαντα
Άρδας Καστανέων – Θράκη Φερών
Εθνικός– Ιπποκράτης 
Ποντιακός– ΑΕ Διδυμοτείχου
Έβρος Σουφλίου – Ορέστης Ορεστι-
άδας
Ένωση Οινόης – ΑΟ Μαΐστρου

Α’ ΕΠΣ Έβρου: Ξέφυγε ο Ιπποκράτης 
με διπλό στην Ορεστιάδα 

ΝΙΚΗ ΤΙΤΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ        

Αποτελέσματα & βαθμολογία 
13ης αγωνιστικής

Ολοκληρώθηκε η Ά Φάση του 
πρωταθλήματος της Α2 Ανδρών 
για τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης 
και τον Έβρο Σουφλίου. Ο Έβρος 
ηττήθηκε από την Ελπίδα Αμπελο-
κήπων στην τελευταία αγωνιστική 
της Α’ Φάσης, με τον Εθνικό Αλε-
ξανδρούπολης να κάνει το ρεπό του 
και πλέον οι δύο ομάδες στρ΄3φο-
μνται στο ξεχωριστό πρωτάθλημα 
των πλέι άουτ.
Α2 ΑΝΔΡΩΝ – Β’ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 10ης ΑΓΩΝΙΣ-
ΤΙΚΗΣ

ΑΣ Ελπίς – ΑΣΑ Έβρος Σουφλίου 
3-1 (25-23, 14-25, 25-23, 25-17)
Περσέας – Ένωση Τούμπας 3-2 (20-
25, 27-29, 25-17, 25-19, 15-11)
ΡΕΠΟ: Εθνικός 
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΣΕ 10 
ΑΓΩΝΕΣ):
1. Περσέας 22 (Νίκες 8-0, Σετ 24-8)
2. Ένωση Τούμπας 10 (Νίκες 4-4, 
Σετ 17-16)
3. Εθνικός 9 (Νίκες 3-5, Σετ 17-16)*
4. Έβρος Σουφλίου 6 (Νίκες 2-6, 
Σετ 7-19)
5. Ελπίδα Αμπελοκήπων 4 (Νίκες 
3-5, Σετ 12-20) *
* Οι ομάδες με αστερίσκο έχουν τι-
μωρηθεί με αφαίρεση 3 βαθμών με 
απόφαση αθλητικού δικαστή

Τα αποτελέσματα και η 
τελική βαθμολογία 

Απίστευτα σκηνικά διαδραματίστη-
καν στην Δαδιά και στο ντέρμπι μεταξύ 
του Ακρίτα και της Νίκης Απαλού για 
την 11η αγωνιστική στο Νότιο όμιλο 
της Β’ ΕΠΣ Έβρου.

Το παιχνίδι τελείωσε με 6 συνολι-
κά κόκκινες κάρτες και με έναν παί-
κτη του Απαλού στο Κέντρο Υγείας 
Σουφλίου για να του προσφερθούν 
οι πρώτες βοήθειες!

Πιο συγκεκριμένα στο 90', ο Χατζό-
πουλος του Απαλού που είχε αποβλη-
θεί από το 64' με απευθείας κόκκινη 
κάρτα, εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο 
και χτύπησε αντίπαλο παίκτη. Στην συ-
νέχεια ο Παντελίδης της Δαδιάς χτύ-
πησε με την σειρά του πάνω από μία 
φορά τον Χατζόπουλο με μπουνιά και 
κλωτσιά, με αποτέλεσμα ο δεύτερος 
να οδηγηθεί στην συνέχεια στο Κέντρο 
Υγείας Σουφλίου για να του προσφερ-
θούν οι πρώτες βοήθειες.

Το παιχνίδι είχε «αγριέψει» από νω-
ρίς. Στο 44' αποβλήθηκε ο Ρουστέμης 
του Απαλού με δεύτερη κίτρινη κάρτα. 
Στο 64' ο Χατζόπουλος με απευθεί-
ας κόκκινη για επικίνδυνο παίξιμο και 
στο 74' ο Χάμος του Απαλού για εξύ-
βριση αντιπάλου. Στο 89' ο διαιτητής 
της αναμέτρησης Θεόδωρος Σκίνδρης 
απέβαλε και τον προπονητή της Νίκης 
Νίκο Τσορμπατζίδη επειδή φέρεται να 

τον εξύβρισε. Στο 90' αποβλήθηκε και 
ο Καλόγερος του Ακρίτα με δεύτερη 
κίτρινη κάρτα και τέλος στο ίδιο λεπτό 
ο Παντελίδης, λόγω του συμβάντος 
που περιγράψαμε παραπάνω.

Όσον αφορά το αποτέλεσμα που 
μικρή σημασία έχει μετά τα όσα δι-
αδραματίστηκαν, ο Ακρίτας επικρά-
τησε 3-1.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα 
στον όμιλο:
Β’ ΕΠΣ Έβρου – 11η αγωνιστική
Νότιος Όμιλος
Φουρτούνα – Νίκη Άνθειας 1-4
ΑΕ Ν. Χηλής – Καππαδοκία 1-0
Αρίστεινο – Ένωση Λυκόφης/Κορνο-
φωλιάς 2-1
Μάκρη – Δορίσκος 4-1
Ακρίτας Δαδιάς – Νίκη Απαλού 3-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (11 αγωνιστικές)
1. Μάκρη 26 (28-9)
2. Ακρίτας Δαδιάς 22 (30-14)
3. Νίκη Απαλού 21 (33-15)
4. Αρίστεινο 19 (23-16)
5. Ένωση Λυκόφης/Κορνοφωλιάς 15 
(20-23)
6. ΑΕ Ν. Χηλής 14 (20-18)
7. Καππαδοκία 12 (13-14)
8. Νίκη Άνθειας 11 (15-31)
9. Φουρτούνα 8 (11-20)
10. Δορίσκος 4 (13-40)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (12η, 
12-13/2)
ΑΟ Δορίσκου – ΑΟ Καππαδοκών
Νίκη Απαλού – ΑΕ Νέας Χηλής

Νίκη Άνθειας 1959 – Ακρίτας Δαδιάς
ΑΟ Αρίστεινου – Φουρτούνα 
Ένωση Κορνοφωλιάς Λυκόφης – ΑΟ 
Μάκρης

Βόρειος Όμιλος
Αετός Λεπτής – Σάκκος 1-1
Δόξα Ορεστιάδας – Ηρακλής Σαγήνης 
0-2
Ρίζια – Ακρίτας Ορμενίου 2-1
Ακρίτας Νέας Βύσσας – Ατρόμητος 
Ασπρονερίου 5-0
Ασπίδα Θουρίου – Ένωση Φυλακίου/
Κυπρίνου 0-3 α.α.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (11 αγωνιστικές)
1. Ακρίτας Ν. Βύσσας 33 (34-1)
2. Ρίζια 26 (33-6)
3. Ακρίτας Ορμενίου 23 (27-9)
4. Ηρακλής Σαγήνης 19 (17-10)
5. ΑΟ Σάκκου 17 (24-19)
6. Αετός Λεπτής 15 (16-19)
7. Ατρόμητος Ασπρονερίου 10 (15-26)
8. Ένωση Φυλακίου/Κυπρίνου 9 (21-37)
9. Δόξα Ορεστιάδας 6 (13-42)
10. Ασπίδα Θουρίου (ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (12η, 
12-13/2)
Διγενής Ακρίτας Σάκκου – ΠΑΕ Ριζίων
Ακρίτας Ορμενίου – Ακρίτας Νέας Βύσ-
σας
Ομόνοια Φυλακίου – Ατρόμητος Ασπρο-
νερίου
Δόξα Ορεστιάδας – Αετός Λεπτής
Ρεπό: Ηρακλής Σαγήνης

Sportsaddict.gr

Β’ ΕΠΣ Έβρου: Νίκη της Δαδιάς 
κόντρα στον Απαλό, με 6 κόκκινες 
κάρτες και… ξύλο!
Απίστευτα σκηνικά 
διαδραματίστηκαν στην 
Δαδιά

A2 Ανδρών: Τέλος της α’ 
φάσης και… πλέι άουτ για 
τις Εβρίτικες ομάδες! 


