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Ξέσπασμα της Κούλας Τοπαλούδη: 
«Δολοφόνοι…Από το Θεό να το 

βρείτε»
Για τις 10 Μαρτίου διακόπηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό για 

τον βιασμό και την άγρια δολοφονία της Ελένης

▶ 9

Στην είσοδο 
της Ορεστιάδας 
παρατάχθηκε το 
"μπλόκο" των 

αγροτών 

Ποια τα αιτήματα 
των αγροτών του 

Έβρου 

▶ 3

Αίρεται η διπλή 
χρέωση στα διόδια 

της Μουσθένης  

Απαλλάσσονται από την 
πληρωμή αντιτίμου οι 
οδηγοί σε περίπτωση 

εισόδου και εξόδου από 
τον κόμβο εντός 60 

λεπτών

▶ 6

Αλεξανδρούπολη: Η έλλειψη 
ναυαγοσωστών έφερε πρόστιμα 

520.000 ευρώ για το Δήμο 

Καταγγελία της παράταξης της μείζονος αντιπολίτευσης για τις 
«τεράστιες πολιτικές ευθύνες» της δημοτικής αρχής. Έφεση για 

απαλλαγή από το πρόστιμο κατέθεσε ο Δήμος ▶ 5,7

Σε δύο νέες διεθνείς τουριστικές Σε δύο νέες διεθνείς τουριστικές 
εκθέσεις θα συμμετέχει ο Δήμος εκθέσεις θα συμμετέχει ο Δήμος 
Αλεξανδρούπολης Αλεξανδρούπολης 

Ικανοποίηση στη Σαμοθράκη Ικανοποίηση στη Σαμοθράκη 
για πλωτό ασθενοφόρο και για πλωτό ασθενοφόρο και 
έργα στο λιμάνι   έργα στο λιμάνι   

Συλλαλητήριο - διαμαρτυρία 
κατά της επέκτασης δομών στο 

ΚΥΤ Φυλακίου
Αντιδράσεις για την απουσία των τριών βουλευτών 

της ΝΔ και του Περιφερειάρχη ΑΜΘ. 
Μηταράκης για ΚΥΤ Φυλακίου: Γίνεται μεγάλο θέμα 

για 100 επιπλέον θέσεις

▶ 4

Μέντορες διεθνούς βεληνεκούς 
αξιολογούν τις ομάδας του Light 
Hub του Επιμελητηρίου Έβρου

▶ 5

▶  8  8

▶ 6

Νέο πολεμικό φορτίο 
των ΗΠΑ φτάνει 
τον Μάρτιο στην 
Αλεξανδρούπολη

 ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ Η ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ – 
ΡΩΣΙΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΛΟΚΗ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ

● Την ίδια στιγμή, μεγαλώνει η ρωσική ενόχληση για το ρόλο του λιμανιού μας. 

● Την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου ο Νίκος Δένδιας μεταβαίνει στη Μόσχα, μετά από πρό-
σκληση του Σεργκέι Λαβρόφ και θα έχει συνομιλίες με τον Ρώσο ομόλογό του στην τρίτη 
κατά σειρά επίσκεψή του στη Ρωσία τα τελευταία δύο χρόνια

▶ 16
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1857
Λήγει η κατοχή της Αθήνας και 
του Πειραιά από τους Αγγλογάλ-
λους. Είχε επιβληθεί από τις 12 
Μαΐου του 1854, λόγω της επιμο-
νής του βασιλιά Όθωνα να ανα-
λάβει εκστρατεία για την απελευ-
θέρωση της Θεσσαλίας.

1951
Εφημερίδα “Ελευθερία” , 
16/2/1951
Ο βουλευτής του Λαϊκού Κόμμα-
τος και τέως Υπουργός Μεταφο-
ρών Πάνος Χατζηπάνος καταδι-
κάζεται από το Ειδικό Δικαστήριο 
(Υπουργοδικείο) σε 2 μήνες φυ-
λάκιση με τριετή αναστολή για 
απιστία κατά του Δημοσίου, σχε-
τικά με σκάνδαλο μεταφοράς των 
καυσίμων.

1974
Η άντληση πετρελαίου από το 
πρώτο στρώμα των κοιτασμάτων 
της Θάσου φτάνει τα 10.000 βα-
ρέλια ημερησίως.

1989
Η Σοβιετική Ένωση ανακοινώνει 
ότι και ο τελευταίος της στρα-
τιώτης έχει αποχωρήσει από το 
Αφγανιστάν.

1991
Η Τσεχοσλοβακία, η Ουγγαρία και 
η Πολωνία υπογράφουν τη Συν-
θήκη του Βίσεγκραντ για τη φιλε-
λευθεροποίηση των αγορών τους.

2005
Εγκαινιάζεται η δημοφιλής 
ιστοσελίδα ανταλλαγής βίντεο 
YouTube.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1564
Γκαλιλέο Γκαλιλέι
Γκαλιλέο Γκαλιλέι, γνωστός στην 
Ελλάδα ως Γαλιλαίος, ιταλός 
αστρονόμος και φυσικός, που 
υποστήριξε την ηλιοκεντρική θε-
ωρία, την οποία εξαναγκάστηκε 
από την Ιερά Εξέταση ν’ απαρ-
νηθεί. (Θαν. 8/1/1642)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1932
Λυσίμαχος Καυταντζόγλου, έλ-
ληνας διπλωμάτης, νομικός και 
εθνικός ευεργέτης. Με τα χρή-
ματα που άφησε στη διαθήκη του 
χτίστηκε το Καυταντζόγλειο στη 
Θεσσαλονίκη. (Γεν. 1870)

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

1-2

0...10

0...9

Ανατολή - 07:11
Δύση - 17:50

0...9

-1...11

Τραγωδία σε ναυάγιο στον Έβρο με οικογένεια που 
θέλησε να ξεφύγει από το καθεστώς Ερντογάν

Τραγικός ήταν ο επίλογος για το ναυάγιο που ση-
μειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στον ποταμό 
Έβρο. Δύο μικρά παιδιά και μία γυναίκα βρέθηκαν 
νεκροί από τους τούρκους διασώστες, ενώ τουλάχι-
στον 8 άτομα αγνοούνται ακόμη. Σοκάρουν οι εικό-
νες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την στιγμή 
που διασώστες βρίσκουν νεκρά δύο προσφυγόπου-
λα τα οποία πνίγηκαν όταν αναποδογύρισε η φου-
σκωτή τους βάρκα. 

Το ναυάγιο σημειώθηκε λίγο έξω από την Αδρια-
νούπολη. Μετά από έρευνα της αστυνομίας βρέθη-
καν νεκρή μία 37χρονη δασκάλα και τα δύο παιδιά.

Οι σοροί των παιδιών ξεβράστηκαν στις τουρκικές 
ακτές. Σύμφωνα με την Αστυνομία, το πλοιάριο είχε 
ξεκινήσει την πορεία του από την Τουρκία, με σκοπό 
να φτάσει παράνομα στην Ελλάδα. 

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, η οικογένεια ήθε-
λε να φύγει από την Τουρκία για να ξεφύγει από τις 
διώξεις του Ερντογάν

15
ΦΕΒ
2018

1-2
1-2
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Η μητέρα της Ελένης Τοπαλούδη, βυθισμένη στην αγκαλιά της μητέρας της Γαρυφαλλιάς 
και της μητέρας της Ερατούς. Όλες παρούσες στο Εφετείο, για τις κόρες τους που θα 
απουσιάζουν για πάντα.

Θα πάμε σε ένα καλοκαίρι 
πολύ κοντά στην κανονικό-
τητα μας. Ο κορονοϊός θα 
ενταχθεί στη ζωή μας, όπως 
έχει ενταχθεί και η γρίπη… Οι 
πανδημίες δεν τελειώνουν με 
τα φάρμακα, τελειώνουν με 
τα εμβόλια.

Μ. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ
ΓΓ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Είπαν

Light δολοφονία δεν υπάρχει. 
Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις 
light στον εγκέφαλο του παι-
διού μου δεν υπάρχουν… Έκα-
ναν ό,τι τους κατέβει στο μυα-
λό κατά τον βιασμό αυτά τα 
ανθρωπόμορφα τέρατα… Δεν 
θα δεχθώ μείωση της ποινής. 
Θα τα φέρω όλα τούμπα εγώ, 
η μάνα της Ελένης.  

Κ. ΤΟΠΑΛΟΥΔΗ
ΜΗΤΕΡΑ ΕΛΕΝΗΣ
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Μικρογνωμικά

Ο τέως Αντιδήμαρχος Φερών και 
δημοτικός σύμβουλος Νίκο Γκότσης 
δημοσίευσε στον προσωπικό του λογα-
ριασμό στο facebook φωτογραφίες από 
την κατάσταση στην οποία έχει περιέλ-
θει το συγκρότημα του Αργυρορρύτη, 
που είχε λειτουργήσει ως ξενοδοχείο, 
καφέ-εστιατόριο και γενικότερα ως χώ-
ρος συνάντησης, στις αρχές του 2000. 
Σήμερα, υπάρχει μόνο εγκατάλειψη. Το 
σχόλιο-προβληματισμός του κ. Γκότση, 
που σίγουρα συμ-
μερίζονται πολλοί:

«Θλίψη για την 
κατάσταση στην 
οποία έχει περι-
έλθει το συγκρό-
τημα του «Αργυ-
ρορρύτης» σε μια 
θέση με εξαιρετική 
θέα  των Φερών. 
Οι καταστροφές 
και οι κλοπές στο 
συγκρότημα καθη-
μερινές. Μετά την 
κατάσχεση της επι-
χείρησης  από τρα-
πεζικό ίδρυμα, όλα 

αφέθηκαν στην μοίρα και στην βούληση 
του καθενός. Βλέποντας αυτή την κα-
τάσταση για ένα πράγμα απορώ. Γιατί 
τα κατάσχουν αφού δεν μπορούν να τα 
προστατεύσουν. Τώρα δηλαδή η κάθε 
τράπεζα θα πάρει τα χρήματα της πί-
σω; Το εγκατέλειψαν, απαξιώθηκε και 
τα χρήματα τους δεν θα τα πάρουν 
ποτέ πίσω. Τι κατάλαβαν; Ζημιά και σε 
αυτούς και στον τόπο».

Κ.Η. 

Ερημιά και εγκατάλειψη 

Στην είσοδο της Ορεστιάδας 
παρατάχθηκε το "μπλόκο" των αγροτών 

Ξανάρχονται
Σύμφωνα με το «Ριζοσπάστη», το 

υπουργείο Αμυνας των ΗΠΑ αναζητά να 
μισθώσει σύντομα άλλο ένα γιγαντιαίο 
μεταγωγικό πλοίο για τη μεταφορά μετα-
ξύ άλλων τροχοφόρων και ερπυστριοφό-
ρων οχήματα. Λιμάνι φόρτωσης ορίζεται 
το Charleston στη Νότια Καρολίνα και 
σημείο παράδοσης η Αλεξανδρούπολη, 
με προγραμματιζόμενο διάστημα φόρ-
τωσης και εκφόρτωσης του νέου πολε-

μικού φορτίου που θέλουν να περάσουν 
προς τη συνοριογραμμή με τη Ρωσία, μέ-
σα από τον Εβρο, τον Μάρτη, όπως ανα-
φέρουν τα Νέα. 

Κ.Η. 

Θα τεθεί θέμα Αλεξανδρούπολης 
στην επίσκεψη Δένδια στη Μόσχα;

Σε ερώτηση του δημοσιογράφου Γκε-
νάντι Μέλνικ, για τις νέες αμερικανικές 
βάσεις, όπως της Αλεξανδρούπολης, απ’ 

Στον παράδρομο του ρεύματος προς 
Ορεστιάδα, λίγα μέτρα από την είσοδο 
της πόλης στο ύψος της Πυροσβεστι-
κής, παρατάχθηκαν τελικά  τα πρώ-
τα τρακτέρ των αγροτών του βορείου 
Έβρου, που ξεκίνησαν από χθες τις κι-
νητοποιήσεις τους.

Όπως σημειώνει η ΕΡΤ, η απόφαση 
για αλλαγή του σημείου όπου στήνε-
ται το “μπλόκο”, το οποίο δεν θα πε-
ριλαμβάνει κλείσιμο δρόμου, ελήφθη 
νωρίτερα, καθώς διαπιστώθηκε πως 
είναι ελλιπής ο φωτισμός στο ύψος του 
πρώην εργοστασίου ζάχαρης, και για 
λόγους ασφάλειας κρίθηκε ότι θα πρέ-
πει η συγκέντρωση των 
αγροτικών μηχανημά-
των να γίνει πιο κοντά 
στην είσοδο της πόλης.

Οι αγρότες στέλνουν 
μήνυμα απόγνωσης εν 
όψει της νέας καλλιερ-
γητικής περιόδου, κα-
θώς η εκτόξευση του 
κόστους παραγωγής 
τους φέρνει στη δυ-
σχερέστερη θέση που 
έχουν βρεθεί ποτέ.

Διεκδικούν:
Μείωση του κόστους 

παραγωγής, Αφορολόγητο πετρέλαιο, 
Μείωση της τιμής του αγροτικού ρεύ-
ματος, Κατάργηση της ρήτρας ανα-
προσαρμογής, Επιδότηση ζωοτροφών, 
Κατάργηση ΦΠΑ στα βασικά αγροτικά 
εφόδια αλλά και στα αναγκαία για τη 
λαϊκή οικογένεια είδη, Αντιπλημμυρι-
κή θωράκιση του νομού, Αλλαγή του 
κανονισμού του ΕΛΓΑ, Κατώτερες εγ-
γυημένες τιμές στα αγροτικό προϊό-
ντα, Επαναλειτουργία των αγροτικών 
ιατρείων και ενίσχυση των δύο νοσο-
κομείων του Έβρου και των Κέντρων 
Υγείας του νομού.

Χ.Σ.

όπου προωθούνται όπλα και μονάδες των 
ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ προς την Ουκρανία, ο 
Ρώσος Πρέσβης στην Αθήνα δήλωσε την 
“ανησυχία” «πρέπει να την βιώσουν ακρι-
βώς οι ίδιες οι χώρες που προσφέρουν το 
έδαφός τους για να χρησιμοποιηθεί ως 
σημείο διέλευσης για τη μεταφορά προ-
σωπικού, όπλων και τεχνικού εξοπλισμού 
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, στα σύνορα 
με τη Ρωσία. Παλαιότερα, οι χώρες της 

περιοχής αξιολογούσαν πιο υπεύθυνα 
και νηφάλια τις πιθανές συνέπειες που 
θα είχαν για τις ίδιες παρόμοια βήματα.»

Όλα δείχνουν ότι το Ρωσικό ΥΠΕΞ θα 
θέσει το θέμα στο τραπέζι των συζητήσε-
ων κατά την επίσκεψη του Νίκου Δένδια 
στη Μόσχα και θα ζητήσει εξηγήσεις. Αυτό 
τουλάχιστον βγαίνει ως συμπέρασμα απ’ 
όσα δήλωσε ο Ρώσος Πρέσβης.
Libre.gr
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Εκατοντάδες ήταν οι πολίτες 
που ανταποκρίθηκαν στο κάλε-
σμα του δημοτικού συμβουλί-
ου και των φορέων του δήμου 
Ορεστιάδας και συμμετείχαν 
μαζικά στο συλλαλητήριο που 
πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι 
της Κυριακής (13/02) στην κε-
ντρική πλατεία της πόλης, προ-
κειμένου να εκφράσουν, για μία 
ακόμα φορά, τη διαμαρτυρία 
τους για την επέκταση των δο-
μών μεταναστών/προσφύγων 
στο Φυλάκιο.

Ανάμεσα στο πλήθος, εκτός 
από τα μέλη του δημοτικού 
συμβουλίου και τον δήμαρχο 
Ορεστιάδας, ήταν οι δήμαρχοι 
Σουφλίου, Παναγιώτης Καλα-
κίκος, Αλεξανδρούπολης, Γιάν-
νης Ζαμπούκης, και Κομοτηνής, 
Γιάννης Γκαράνης, η βουλευ-
τής Έβρου του ΣΥΡΙΖΑ, Νατά-
σα Γκαρά, ο αντιπεριφερειάρ-
χης Έβρου, Δημήτρης Πέτροβιτς 
και ο περιφερειακός σύμβουλος 
Κώστας Βενετίδης, ο Μητροπο-
λίτης Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας 
και Σουφλίου, κ. Δαμασκηνός, 
εκπρόσωποι των κομματικών 
οργανώσεων του ΣΥΡΙΖΑ και 
του ΚΚΕ, αντιπροσωπεία ιερέων 
της τοπικής Μητρόπολης, αντι-
προσωπείες των εκπαιδευτικών 
του Έβρου, των επιστημονικών 
φορέων της περιοχής, αλλά και 
πλήθος άλλων φορέων και συλ-
λόγων, καθώς και των αγροτών, 
που κατέφθασαν στην πλατεία, 
συμβολικά, με αγροτικά μηχα-
νήματα.

Τον πρώτο χαιρετισμό απηύ-
θυνε ο πρόεδρος του δημοτικού 
συμβουλίου, Χρήστος Ορμαν-
λίδης, ο οποίος τόνισε ότι το 
συλλαλητήριο στέλνει ένα δυ-
νατό μήνυμα αντίδρασης της 
τοπικής κοινωνίας, που θα πρέ-

πει “επιτέλους πρέπει να φτά-
σει στα αυτά όσων, στην Κυ-
βέρνηση, παίρνουν αποφάσεις, 
από τον Πρωθυπουργό μέχρι 
τους Υπουργούς Μηταράκη και 
Θεοδωρικάκο”. Επεσήμανε την 
“απαξίωση και την αλαζονική 
συμπεριφορά” που έχουν επιδεί-
ξει οι δύο υπουργοί, υπογράμμι-
σε ότι παραμένουν αναπάντητα 
πολλά ερωτήματα σχετικά με 
τους σχεδιασμούς για τις δο-
μές του Φυλακίου και επανέ-
λαβε το ερώτημα που τίθεται 
διαρκώς από τους κατοίκους 
και τους θεσμικούς φορείς που 
αντιδρούν: “από πού προκύ-
πτει η αναγκαιότητα δημιουρ-
γίας μία πολύ μεγάλης δομής, 
όταν όλα τα στοιχεία (μειωμέ-
νες ροές, προσλήψεις συνορι-
ακών φυλάκων και επέκταση 
φράχτη) δείχνουν ότι κάτι τέ-
τοιο δεν χρειάζεται”. Καταλή-
γοντας στον χαιρετισμό του, ο 
κ. Ορμανλίδης έκανε λόγο για 
μία “πολύ απογοητευμένη και 
εκνευρισμένη τοπική κοινωνία, 
που έχει χάσει την εμπιστοσύ-
νη της στην Κυβέρνηση” και με 
νόημα έκλεισε σημειώνοντας 
πως “ο καθένας θα πρέπει να 
βγάλει τα συμπεράσματά του 
από την απουσία ορισμένων που 
ήταν προσκεκλημένοι στη συ-
γκέντρωση, αλλά δεν παρίστα-
νται…”. Η αιχμή αφορούσε τους 
τρεις κυβερνητικούς βουλευτές 
(Α. Δημοσχάκη, Χ. Δερμεντζό-
πουλο και Σ. Κελέτση) και τον 
Περιφερειάρχη ΑΜΘ, Χρήστο 
Μέτιο, που δεν παραβρέθηκαν 
στο συλλαλητήριο. Η απουσία 
τους, άλλωστε, στηλιτεύτηκε και 
από άλλους ομιλητές, ενώ και οι 
συγκεντρωμένοι αντέδρασαν με 
αποδοκιμασίες όταν ακούστη-
καν από τα ηχεία τα ονόματα 

των τριών βουλευτών και του 
Περιφερειάρχη.

“Εκφράζουμε σταθερά και 
αμετακίνητα την αντίθεσή μας 
στον σχεδιασμό της Κυβέρνησης 
για επέκταση των δομών του 
Φυλακίου, αλλά και σε οποιαδή-
ποτε άλλη περιοχή της Θράκης, 
για ευνόητους εθνικούς λόγους, 
και εφιστούμε την προσοχή των 
κρατικών φορέων στην ανάγκη 
διατήρησης του διαλόγου και 
οικοδόμησης κλίματος ομο-
φροσύνης”, ανέφερε στον χαι-
ρετισμό του ο Μητροπολίτης 
Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας και 
Σουφλίου, κ. Δαμασκηνός, με-
ταφέροντας την κοινή θέση που 
εξέφρασαν ήδη από πέρυσι και 
επικαιροποίησαν προ ημερών, 
οι τέσσερις Μητροπολίτες της 
Θράκης. Ο κ. Δαμασκηνός ανα-
φέρθηκε και στο ψήφισμα των 
100 και πλέον ιερέων της Μη-
τρόπολης Διδυμοτείχου, Ορε-
στιάδας και Σουφλίου, “οι οποί-
οι εκφράζουν τη συμπαράστασή 
τους στον αγώνα ενάντια στην 
επέκταση των δομών”.

Ακολούθησε ο χαιρετισμός 
της βουλευτή Έβρου του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, Νατάσας Γκαρά, η οποία 
έκανε λόγο για “εμπαιγμό και 
κοροϊδία από την πλευρά της 
Κυβέρνησης, που προσπαθεί με 
επικοινωνιακά τερτίπια να κά-
νει το άσπρο, μαύρο”. Τόνισε 
πως “δυστυχώς η Κυβέρνηση 
δεν έχει δώσει απαντήσεις σε 
επανειλημμένες ερωτήσεις που 
έχουν γίνει, και μέσα στις επι-
τροπές της Βουλής”, ενώ υπο-
γράμμισε ότι “η αντίδραση που 

εκφράζεται αφορά και τη συ-
νολική μεταναστευτική πολιτι-
κή της Κυβέρνησης, που ρίχνει 
όλο το βάρος στον Έβρο και τα 
νησιά”. Η κα. Γκαρά ολοκλήρω-
σε λέγοντας πως “η αύξηση της 
δυναμικότητας ή χωρητικότητας 
των δομών του Φυλακίου δεν 
συνιστούν ανάπτυξη, ούτε δη-
μιουργούν προϋποθέσεις επεν-
δυτικής ασφάλειας”, ενώ θύμι-
σε και την απόφαση του ΚΥΣΕΑ 
του 2016, την οποία, όπως ση-
μείωσε “έχει εφαρμόσει και η 
προηγούμενη κυβέρνηση (ΣΥ-
ΡΙΖΑ) αλλά και οι πιο προηγού-
μενες κυβερνήσεις, και η οποία 
δεσμεύει για καμία δημιουργία 
νέας δομής ή επέκτασης υφι-
στάμενης, στη Θράκη”.

Ως εκπρόσωπος των φορέων 
του δήμου Ορεστιάδας, χαιρετι-
σμό απηύθυνε η πρόεδρος του 
Δικηγορικού Συλλόγου Ορεστι-
άδας, Άννα Μεμετζή, η οποία 
χαρακτήρισε “απαράδεκτη από 
κάθε άποψη την απόφαση της 
Κυβέρνησης να δημιουργήσει 
μία νέα υπερδομή, σε μία περι-
οχή που αφενός είναι πάνω στα 
χερσαία σύνορα της χώρας και 
αφετέρου είναι εδώ και χρόνια 
ένας τόπος που βρίσκεται σε 
συνεχή υποβάθμιση”. “Αντί να 
σχεδιάσουν μέτρα που θα δώ-
σουν τη δυνατότητα στην περι-
οχή του βορείου Έβρου να συ-
γκριθεί με ίσους όρους με την 
υπόλοιπη χώρα, αντί να δώ-
σουν κίνητρα στον ντόπιο πλη-
θυσμό να παραμένει στον τόπο 
του και σε εκείνους που έφυ-
γαν να επιστρέψουν, εμμένουν 

σε έναν προσανατολισμό πε-
ραιτέρω υποβάθμισης, σε βαθ-
μό διάλυσης, και ώθησης των 
κατοίκων σε φυγή…”, ανέφερε, 
μεταξύ άλλων, η κα. Μεμετζή.

Από την πλευρά του, ο πρόε-
δρος της κοινότητας Φυλακίου, 
Χρήστος Τυρμπάκης, εξέφρα-
σε τη βεβαιότητα ότι “σύντομα 
το θέμα των μεταναστευτικών 
δομών δεν θα αφορά μόνο το 
Φυλάκιο, αλλά και άλλα σημεία 
του νομού, τα οποία έχουν βά-
λει στο “μάτι”. Ο ίδιος τόνισε 
ότι “οι κύριοι της Κυβέρνησης 
υποτιμούν τη νοημοσύνη των 
κατοίκων, αγνοούν την τοπική 
κοινωνία, ξεχνούν την απόφα-
ση του ΚΥΣΕΑ (του 2016) αλλά 
και τις δικές τους υποσχέσεις για 
καμία νέα δομή”. ¨Είμαι απο-
γοητευμένος, πικραμένος και 
νιώθω προδομένος”, πρόσθε-
σε, ενώ αναφερόμενος στους 
κυβερνητικούς βουλευτές και 
στον Περιφερειάρχη ΑΜΘ, τό-
νισε πως “είναι αυτοί που μπο-
ρούν να σταματήσουν τις εργα-
σίες στο Φυλάκιο, αλλά αντί να 
μας εκπροσωπούν, μάς απαξιώ-
νουν και συντάσσονται με την 
κυβερνητική πολιτική”.

Τελευταίος στο βήμα του 
συλλαλητηρίου ανέβηκε ο δή-
μαρχος Ορεστιάδας, Βασίλης 
Μαυρίδης, ο οποίος έκανε λό-
γο “για αγώνες που θα συνεχι-
στούν”, υπογραμμίζοντας πως 
“η σημερινή συγκέντρωση δεν 
είναι ούτε η αρχή ούτε το τέ-
λος της προσπάθειας, είναι στη 
μέση ενός αγώνα που θα γίνει 
εντονότερος τις επόμενες ημέ-

ρες”. Ο κ. Μαυρίδης μίλησε για 
“παντελή απώλεια της εμπιστο-
σύνης προς την Κυβέρνηση”, σε 
υψηλό τόνο, κατηγόρησε τους 
συναρμόδιους υπουργούς ότι 
“αντί να στέλνουν χαιρετίσματα 
από την Κομοτηνή, την Αθήνα ή 
από τις Επιτροπές της Βουλής, 
θα έπρεπε να ανταποκριθούν 
στις προσκλήσεις του δημοτικού 
συμβουλίου, να εμφανιστούν 
και να δώσουν εξηγήσεις και 
απαντήσεις”, ενώ κατήγγειλε και 
“τιμωρητικές”, όπως είπε, συ-
μπεριφορές που διαπιστώνονται 
από την πλευρά Υπουργείων αλ-
λά και της Περιφέρειας ΑΜΘ. 

“Έχουν αρχίσει να μας τιμω-
ρούν, κόβοντάς μας έργα ανά-
πτυξης και χρηματοδοτήσεις για 
τα δίκτυα ύδρευσης και άρδευ-
σης, νομίζοντας πως έτσι θα μας 
κάμψουν την αντίσταση. Η αντί-
στασή μας δεν κάμπτεται και 
δεν κάμφθηκε ούτε πριν από 
πέντε ημέρες, όταν μας έστει-
λαν για 3η φορά να διαπραγ-
ματευτούμε ανταποδοτικά…Δεν 
θα ξεπουληθούμε για να πά-
ρουμε κάποια ελάχιστα, όπως 
μια παιδική χαρά στο Φυλάκιο, 
που μας προτάθηκε…”, ανέφερε 
συγκεκριμένα.

Κατέληξε δε λέγοντας: “Όλοι 
έχουμε καταλάβει ότι ο σχεδι-
ασμός τους είναι διαφορετικός 
από αυτό που εμείς ονειρευό-
μαστε για τον τόπο μας. Αφή-
στε, κύριοι της Κυβέρνησης, να 
αποφασίζουμε εμείς ποιο είναι 
το καλό μας, δεν θέλουμε άλ-
λους σωτήρες”.
ΕΡΤ Ορεστιάδας

Συλλαλητήριο διαμαρτυρία κατά της 
επέκτασης δομών στο ΚΥΤ Φυλακίου

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΡΧΩΝ, ΦΟΡΕΩΝ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΑΝ 
ΣΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   
    
Αντιδράσεις για την απουσία των 
τριών βουλευτών της ΝΔ και του 
Περιφερειάρχη ΑΜΘ

Στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ μίλησε 
πριν από λίγο ο Υπουργός Μετανάστευ-
σης Νότης Μηταράκης για τη νέα συγκέ-
ντρωση που έχει προγραμματιστεί σήμερα 
στην Ορεστιάδα, ως αντίδραση στις εργα-
σίες επέκτασης του ΚΥΤ στο Φυλάκιο. Ο 

Υπουργός είπε ότι “είναι λάθος αυτό που 
λένε, το ΚΥΤ έχει 700 θέσεις, η πρότασή 
μας ήταν για 1500 και τελικά πάμε στις 
800. Πρόκειται για αναβάθμιση εγκατα-
στάσεων, με την οποία κάποιοι συμφω-
νούν. Γίνεται μεγάλο θέμα μόνο για 100 
θέσεις παραπάνω”. Ερωτηθείς γιατί πρέπει 
να γίνει η δομή αυτή στον Έβρο, ο κ. Μη-
ταράκης απάντησε πως “ο Έβρος είναι το 
πρώτο σημείο ελέγχου, δεν μπορούμε να 
τους παίρνουμε από εκεί και να τους με-
ταφέρουμε αλλού με ατομικό ΙΧ”. Επισή-
μανε ακόμη πως 10 χρόνια που λειτουργεί 

η δομή δεν έχει δημιουργήσει προβλήμα-
τα, ενώ έκανε αναφορά στην εμπειρία από 
τη μεταναστευτική κρίση του 2020 στον 
Έβρο που καθιστούν αναγκαίο το έργο 
και την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας. 
Παράλληλα, σημείωσε πως το θέμα των 
αντιδράσεων είναι “καθαρά συναισθημα-
τικό και κάπου πολιτικό… Οι βουλευτές πί-
εσαν πολύ για μία λύση κοντά στις τοπικές 
ανάγκες και η κυβέρνηση άκουσε… Είχαμε 
ακούσει πολλά fake news και για τις δομές 
σε Σάμο, Κω, Λέρο και τελικά λειτουργούν 
άριστα και είναι άδειες”.

Μηταράκης για ΚΥΤ Φυλακίου: Γίνεται 
μεγάλο θέμα για 100 επιπλέον θέσεις

Στην ΕΡΤ μίλησε ο 
Υπουργός Μετανάστευσης, 
σχολιάζοντας την νέα 
διαμαρτυρία στην Ορεστιάδα
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Στην καταγγελία ότι το Λιμε-
ναρχείο έχει επιβάλει στο Δή-
μο Αλεξανδρούπολης πρόστιμα 
συνολικού ύψους 520.000 ευ-
ρώ, καθώς το περασμένο κα-
λοκαίρι δεν κατάφερε να το-
ποθετήσει ναυαγοσώστες στις 
παραλίες του, προχώρησε η 
παράταξη «Πόλη και Πολίτες». 
Από την πλευρά της, η δημοτι-
κή αρχή απαντά πως έχει κατα-
τεθεί έφεση για απαλλαγή του 
Δήμου από τα συγκεκριμένα 
πρόστιμα, με τα οποία έχουν 
βρεθεί αντιμέτωποι και άλλοι 
Δήμοι, για το ίδιο θέμα, χωρίς 
δική τους υπαιτιότητα, όπως 
αναφέρεται.

Όπως είναι γνωστό, το πε-
ρασμένο καλοκαίρι, οι παραλίες 
στις οποίες δια νόμου προβλέ-
πεται ότι  θα πρέπει να διαθέ-
τουν ναυαγοσωστική κάλυψη, 
έμειναν ακάλυπτες, καθώς ού-
τε ο διαγωνισμός, αλλά ούτε 
και η διαδικασία της απευθεί-
ας ανάθεσης που αποφασίστη-
κε στη συνέχεια είχαν θετική 
κατάληξη. Μάλιστα, στα μέσα 

Ιουλίου του 2021, ο τότε αρ-
μόδιος Αντιδήμαρχος Γιώργος 
Κιζιρίδης, στη συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου,  κατα-
θέτοντας την προσωπική του 
αίσθηση, μίλησε για τον «συ-
ντεχνιακό τρόπο με τον οποίο 
λειτουργούν ορισμένοι επαγ-
γελματικοί κλάδοι, που ίσως 
θα ήθελαν να μας επιβάλλουν, 
αντί για 550.000 ευρώ να βά-
λουμε ένα ποσό 800, 900.000 
ευρώ, ακόμη κι ενός εκατομμυ-
ρίου, ώστε να εμφανιστεί ένας 
που θα ‘χτυπούσε’ με μηδενική 
έκπτωση για την παροχή της 
υπηρεσίας. Αυτό δεν θα ήταν 
δυνατόν να γίνει και, αν θέλε-
τε, θα ήταν και σκανδαλώδες». 
Τελικώς, ο Δήμος δεν κατάφε-
ρε να καλύψει όπως προβλέπο-
νταν από τη νομοθεσία τις πα-
ραλίες του, με αποτέλεσμα να 
επιβληθούν τα πρόστιμα που 
καταγγέλλει η αντιπολίτευση.

Πιο αναλυτικά, στην ανακοί-
νωση της παράταξης Λαμπάκη, 
αναφέρονται τα εξής:

«ΦΑΝΤΑΣΟΥ ΝΑ ΕΙΧΑΜΕ 

ΠΑΕΙ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ ΟΠΩΣ ΖΗ-
ΤΟΥΣΑΝ! ΤΙ ΑΛΛΟ ΘΑ ΕΚΑ-
ΝΑΝ; Στον Δήμο Αλεξανδρού-
πολης επιβλήθηκαν πρόστιμα 
συνολικού ποσού 520.000 ευ-
ρώ για τη μη κάλυψη των πα-
ραλιών με ναυαγοσώστες κατά 
τους θερινούς μήνες! Μάλιστα 
η άγνοιά τους είναι τόση, που 
άσκησαν προσφυγή στην Απο-
κεντρωμένη Διοίκηση χωρίς να 
έχει παρθεί η απαραίτητη από-
φαση από την Οικονομική Επι-

τροπή του Δήμου. Ενδεχομέ-
νως για να μην γίνει γνωστό 
προς τα έξω! Φυσικά η προ-
σφυγή δεν έγινε δεκτή και η 
διαδικασία πρέπει να γίνει από 
την αρχή με τη λήψη απόφασης 
στην Οικονομική Επιτροπή. Οι 
πολιτικές ευθύνες είναι τερά-
στιες! Άραγε η κ. Ιντζεπελίδου 
και ο λαλίστος κ. Δαστερίδης 
έχουν κάποια καλή δικαιολο-
γία; Μάλλον όχι. Έτσι τα ταμεία 
του Δήμου και κατ’ επέκταση 

οι δημότες θα επιβαρυνθούν 
με 520.000 ευρώ, ήτοι 7,13 
έκαστος (με την απογραφή του 
2011)! Αν είχαμε πάει σπίτι λοι-
πόν μετά τις εκλογές, όπως ζη-
τούσαν επιτακτικά, τρέμουμε 
στην ιδέα του τι άλλο θα εί-
χαν κάνει χωρίς τις δικές μας 
παρεμβάσεις και τον καθημε-
ρινό έλεγχο ασκώντας αντιπο-
λίτευση. ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ΑΝΑΡΩΤΙ-
ΟΜΑΣΤΕ !!!».

«Κύριε Λαμπάκη, γελάει κα-

λύτερα όποιος γελάει τελευ-
ταίος!»

Στην απάντησή της η δημο-
τική αρχή αναφέρει πως έχει 
ήδη κατατεθεί έφεση προκει-
μένου να υπάρξει απαλλαγή 
του Δήμου από τα πρόστιμα, 
τα οποία επιβλήθηκαν και σε 
άλλους Δήμους, χωρίς δική 
τους υπαιτιότητα. 

«Κύριε Λαμπάκη, γελάει κα-
λύτερα όποιος γελάει τελευ-
ταίος!

Και επειδή σύμφωνα με τη 
σοφή ρήση του ελληνικού λα-
ού «γελάει καλύτερα όποιος 
γελάει τελευταίος», να θυμί-
σουμε (γιατί ως μέλος της Οι-
κονομικής Επιτροπής όφειλε 
να το ξέρει) στον κ. Λαμπά-
κη και την παρέα ότι ο Δήμος 
Αλεξανδρούπολης δια της νο-
μικής του υπηρεσίας υπέβαλε 
έφεση στην Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Μακεδονίας και Θρά-
κης για την απαλλαγή του δή-
μου από το εν λόγω πρόστιμο, 
καθώς στο σύνολο της χώρας, 
δήμοι, χωρίς δική τους υπαιτιό-
τητα βρέθηκαν αντιμέτωποι με 
υπέρογκα πρόστιμα.

Εν αναμονή λοιπόν της από-
φασης Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Μακεδονίας και Θράκης, 
ο κ. Λαμπάκης και η παρέα του 
ας επιδείξουν υπομονή, ας μην 
προτρέχουν κι ας αφήσουν τα 
συναισθήματα χαιρεκακίας που 
τους διακατέχουν, στο παρελ-
θόν».

Η έλλειψη ναυαγοσωστών 
έφερε πρόστιμα 520.000 ευρώ 
για το Δήμο Αλεξανδρούπολης 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 
ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
«ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ» 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ   
    
Έφεση για απαλλαγή από το πρόστιμο 
κατέθεσε ο Δήμος

Η έλλειψη ναυαγοσωστών έφερε πρόστιμα 520.000 ευρώ 
για το Δήμο Αλεξανδρούπολης, ζήτημα που προκάλεσε νέα 
αντιπαράθεση μεταξύ των παρατάξεων  στο ΔΣ  

Σε δύο νέες τουριστικές εκθέσεις, αυ-
τή τη φορά στο εξωτερικό, θα συμμετέχει 
ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, προκειμένου 
να προβάλει την περιοχή στα Βαλκάνια 
και να προσελκύσει επισκέπτες για το 
φετινό καλοκαίρι και όχι μόνο. 

Η πρώτη έκθεση είναι η «Holiday and 
Spa 2022» που θα πραγματοποιηθεί στη 
Σόφια της Βουλγαρίας το διήμερο 24-
25 Φεβρουαρίου, ενώ η δεύτερη έκθε-
ση είναι η «Sajam Tourisma 2022» που 
θα διεξαχθεί στο Βελιγράδι, από τις 24 
ως τις 27 Μαρτίου. Αξίζει να αναφερθεί 
πως ειδικά η έκθεση στη Σερβία, αποτελεί 
το μεγαλύτερο τουριστικό γεγονός στη 
νοτιοανατολική Ευρώπη, ενώ πραγματο-
ποιείται εδώ και 3 δεκαετίες. Πέρσι, συμ-
μετείχαν περισσότεροι από 880 εκθέτες, 
ενώ οι επισκέπτες ξεπέρασαν τις 58.000. 
Φέτος αναμένεται να συμμετέχουν πάνω 
από 250 διεθνείς φορείς από 43 χώρες 

του κόσμου.
Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης θα συμμε-

τέχει στις εκθέσεις με δύο εκπροσώπους 
του, οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για τη 
λειτουργία του περιπτέρου του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης. Το κόστος συμμετο-
χής για την έκθεση στη Βουλγαρία είναι 
8.060 ευρώ και στη Σερβία 9.920 ευρώ. 

Οι προγραμματισμένες ενέργειες θα 
συμβαδίζουν με τα επιδημιολογικά δε-
δομένα και αν κριθεί απαραίτητο θα επα-
νακαθορίζονται οι στόχοι και οι σκοποί 
της δράσης για να συμβαδίζουν με τα 

πρωτόκολλα υγείας κατά της πανδημίας 
covid19, όπως αυτά θα διαμορφωθούν 
από την Κυβέρνηση της εκάστοτε χώρας.

Η συμμετοχή του Δήμου στις συγκε-
κριμένες εκθέσεις εγκρίθηκε από την Οι-
κονομική Επιτροπή του Δήμου, καθώς 
κρίθηκε ότι μπορεί να αποτελέσει μονα-
δική ευκαιρία για την πραγματοποίηση 
νέων συνεργασιών ανάπτυξης του του-
ρισμού και προβολής του τουριστικού 
προϊόντος της περιοχής μας.

Κ.Η. 

Σε Σόφια και Βελιγράδι, 
τέλη Φεβρουαρίου και 
τέλη Μαρτίου αντίστοιχα. 
Η έκθεση στη Σερβία 
προσέλκυσε πέρσι 58.000 
επισκέπτες Σύμφωνα με πληροφορίες του 

kranos.gr, την Παρασκευή 11 Φε-
βρουαρίου, 25χρονος οπλίτης που 
υπηρετεί  σε στρατόπεδο της Σα-

μοθράκης, μεταφέρθηκε στο Πα-
νεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 
Αλεξανδρούπολης μετά από κα-
τάποση χλωρίνης. 

Η διακομιδή έγινε  με το πλωτό 
ασθενοφόρο του Λιμενικού Σώμα-
τος που εγκαινιάστηκε λίγο νωρί-
τερα την ίδια ημέρα. 

Σαμοθράκη: Οπλίτης 
του Στρατού Ξηράς 
μεταφέρθηκε στο ΠΓΝΑ 
Μετά από κατάποση 
χλωρίνης  

Σε δύο νέες τουριστικές εκθέσεις θα 
συμμετέχει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης
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Κορυφαίοι επιχειρηματίες, 
ανώτερα στελέχη και ακαδημαϊ-
κοί με διεθνή δραστηριότητα θα 
βρεθούν στην Αλεξανδρούπολη 
στο τριήμερο 18-20 Φεβρουα-
ρίου και θα συμμετάσχουν στις 
εκδηλώσεις που διοργανώνει η 
Δομή Στήριξης της Επιχειρημα-
τικότητας “Light Hub” του Επι-
μελητηρίου Έβρου.

Οι ομάδες του Light Hub ολο-
κληρώνουν τον Α’ κύκλο στήρι-
ξης και οι διακεκριμένοι καλεσμέ-
νοι θα συμμετέχουν ως μέντορες 
και κριτές, σε σειρά δραστηριο-
τήτων που αφορούν την πρόοδο 
και την εξέλιξη των ομάδων. Η 
αποστολή τους είναι η αξιολό-

γηση της πορείας των ομάδων, 
με σκοπό να εκτιμηθεί ο βαθμός 
και η φύση της περαιτέρω στή-
ριξης από τη δομή.

Κατά τη διάρκεια της επίσκε-
ψής τους, οι καλεσμένοι θα συμ-
μετέχουν σε συσκέψεις με τα μέ-
λη του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Επιμελητηρίου Έβρου καθώς 
και σε συναντήσεις – επαφές με 
στελέχη της επιχειρηματικής κοι-
νότητας του Έβρου, αλλά και εκ-
προσώπους θεσμικών φορέων 
της Αλεξανδρούπολης και του 
νομού.

Το Light Hub ολοκληρώνει 
πλέον εννέα μήνες λειτουργίας 
και στους κόλπους του εκπαιδεύ-

ονται εννέα διαφορετικές ομάδες 
ωφελουμένων, με εννέα διαφο-
ρετικές επιχειρηματικές ιδέες. Η 
παρουσία των μεντόρων είναι 
μία μοναδική ευκαιρία για τους/
τις εκπαιδευόμενους/ες ώστε να 
έρθουν σε επαφή με ανθρώπους 
που διαγράφουν σημαντική πο-
ρεία στον τομέα της επιχειρημα-
τικότητας, του μάρκετινγκ, της 
επικοινωνίας και της διαχείρισης 
επιχειρηματικών ιδεών

Η λίστα με τα ονόματα 
των μεντόρων
• Κώστας Δερμούσης, Business 

Growth Interventionist, Συγ-
γραφέας

• Μαρίκα Λάμπρου, Συμβουλος 
Επιχειρήσεων Συγγραφέας

• Γιώργος Ατσαλάκης, Αναπλ. 
Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρή-
της, Εργαστήριο Ανάλυσης Δε-
δομένων και Πρόβλεψης

• Δημήτρης Σκουρογιάννης, 
Expert in Multidisciplinary 
Design Innovation/ Effective 
Learning Journeys Generator

• Θοδωρής Σπηλιώτης, Θεμελι-
ωτής Αθωνικού Management, 
Συγγραφέας

• Αναστάσιος Τζήκας, Πρόεδρος 

ΔΕΘ, Πρόεδρος ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

• Γιάννης Καλογεράκης, Εκπαι-
δευτής – Εμψυχωτής Στελε-
χών επιχειρήσεων

• Λεωνίδας Τζώνης, Αντιπρό-
εδρος ΔΣ Ελληνοαμερικανι-
κή Ένωση, Εκτελεστικός Αντι-
πρόεδρος Hellenic American 
University

• Δημήτρης Καρακούλας, Συμ-
βουλος Επιχειρήσεων, ειδικός 
Ηγεσίας & Μανατζμεντ Αλ-
λαγών

• Peter Economides, Global 
Brand Strategist, Founder 
Felix BNI

• Πέτρος Σουκουλιάς, Eιδικός 
Ψηφιακού Μετασχηματισμού 
& Τεχνολογικής Καινοτομίας, 
Μέλος ΔΣ SEEMS P.C

• Jeff French Global, Thought 
Leader on Behavioral 
Influence

• Ιωάννης Κεσσανλής, Οικονο-
μολόγος, Registered Evaluator 
of Funding Proposals

• Μάχη Συμεωνίδου, CEO 
Agroapps

• Ηλίας Κυριακάκης, Συμβουλος 
Επιχειρήσεων

• Παναγιώτης Μαδέσης, ΕΠ. 

Καθ Μοριακής Βιολογίας 
Παν. Θεσσαλίας Σχολή Γεω-
πονικών Επιστημών, Συν. Κα-
θηγητής ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ

• Φιόρη Ζαφειροπούλου, Κοι-
νωνική Επιχειρηματίας, Ακτιβί-
στρια, Ακαδημαϊκή Ερευνήτρια

• Σπύρος Ιγνατιάδης, Συμβου-
λος Στρατηγικής Αναπτυξης & 
Διεθνοποίησης (International 
& Strategic Growth expert)

• Μάκης Μοναστηρίδης, Επικε-
φαλής Μarketing & Χορηγι-
ών – Μέγαρο Μουσικής Θεσ-
σαλονίκης.

• Νίκος Παναγιώτου, Αναπλη-
ρωτής Καθηγητής, ΑΠΘ, Τμή-
μα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, 
Επικεφαλής DCN Global

• Χάρης Καλλιαράς, Ειδικός 
Στρατηγικού Σχεδιασμού

• Μαρία Μπόζογλου, Ιδρύτρια 
ITALY LINES, Ιnternational 
Transport & Logistics

• Παναγιώτης Κετικίδης, Αντι-
πρόεδρος Έρευνας & Και-
νοτομίας CITY College, Μέ-
λος ΔΣ EBAN, Co-Founder of 
the Hellenic Business Angels 
Network (HeBAN)

• Γιώργος Μανώλης, IT 
Engineer, Managing Partner 

ONELITY
• Γιώργος Κόκκας, Διευθυντής 

Κέντρου Επιχειρηματικότη-
τας – American College of 
Thessaloniki

• Γιώργος Βερούλης, Όμιλος 
ΕΛΙΝΟΙΛ Υπεύθυνος Δημοσί-
ων Σχέσεων

• Νίκος Χρηστάκης, Managing 
Director, Greece and Cyprus 
at HP

• Καλλιόπη Καβαλάρη, HR 
Training Manager

• Αθανάσιος (Tom)Κατσιού-
λας, Business & Ecosystem 
Strategist
Ανεξάρτητα από τη βαθμολο-

γία που θα συγκεντρώσει η κάθε 
ομάδα, η επαφή και μόνο με αυ-
τούς τους ανθρώπους – δεδομέ-
νης της πορείας του καθενός- εί-
ναι ένα σημαντικό εφόδιο για τη 
συνέχιση της προσπάθειας που 
επιτελείται όλο αυτό το διάστη-
μα στο πλαίσιο του Light Hub.

Η Δομής στήριξης επιχειρημα-
τικότητας εντάχθηκε στο επιχει-
ρησιακό πρόγραμμα «Ανατολική 
Μακεδονία Θράκη» και υλοποι-
είται με την συγχρηματοδότηση 
της Ελλάδας και της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης.

Μέντορες διεθνούς βεληνεκούς 
αξιολογούν τις ομάδας του Light 
Hub του Επιμελητηρίου Έβρου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 30 ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΦΗΜΗΣ ΜΕΝΤΟΡΕΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΑΠΟ 18-
20/2                      
           
Δράση στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του 1ου 
κύκλου υποστήριξης του Light Hub (www.
lighthub.gr), του ΕΒΕΑ   

Σε άρση της άδικης διπλής χρέωσης 
στα διόδια της Μουσθένης προχώρη-

σε η Εγνατία οδός ΑΕ. Θυμίζουμε ότι οι 
οδηγοί που επέλεγαν να κάνουν στάση 
στους χώρους ανάπαυσης μετά τα διόδια 
καλούνταν να πληρώσουν εκ νέου στον 
πλευρικό σταθμό διοδίων, προκειμένου 
να εισέλθουν ξανά στον αυτοκινητόδρο-
μο. Η Εγνατία Οδός ΑΕ σε σχετικό ενη-
μερωτικό φυλλάδιο αναφέρει: «Σε περί-
πτωση εξόδου στον επόμενο κόμβο (Α/Κ 
Μουσθένης) και επανεισόδου στην Εγνα-
τία Οδό από τον ίδιο κόμβο (Α/Κ Μου-

σθένης) ενός χρονικού διαστήματος 60 
λεπτών, δικαιούστε απαλλαγή ολόκληρου 
του αντίτιμου των διοδίων του πλευρικού 
σταθμού διοδίων Μουσθένης. Απαραίτη-
τη προϋπόθεση η επίδειξη στον εισπρά-
κτορα του μετωπικού σταθμού διοδίων, 
της απόδειξης του πλευρικού σταθμού 
διοδίων. Προσοχή: Η απαλλαγή μπορεί 
να εφαρμοστεί μόνο στις λωρίδες με ει-
σπράκτορα».
paratiritis-news.gr

Αίρεται η διπλή χρέωση 
στα διόδια της Μουσθένης

Απαλλάσσονται από την 
πληρωμή αντιτίμου οι 
οδηγοί σε περίπτωση 
εισόδου και εξόδου από 
τον κόμβο εντός 60 
λεπτών
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Της Κικής Ηπειρώτου 
Σε δίλημμα μπήκε το Δημοτι-

κό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης 
το απόγευμα της Παρασκευής 11 
Φεβρουαρίου, συζητώντας για τον 
τρόπο αξιοποίησης ενός κονδυλίου 
ύψους 600.000 ευρώ, από το πρό-
γραμμα του Πράσινου Ταμείου. Από 
την πλευρά μερίδας της αντιπολί-
τευσης (παρατάξεις Λαμπάκη, Μυ-
τιληνού, ανεξάρτητοι Αραμπατζής, 
Μιχαηλίδης) προτάθηκε η χρηματο-
δότηση της ολοκλήρωσης ανάπλασης 
του ιστορικού κέντρου, με 3 νέους 
πεζοδρόμους, ενώ από την πλευρά 
της δημοτικής αρχής, έχει σχεδιαστεί 
η δημιουργία δύο νέων πάρκων σε 
γειτονιές της πόλης.

Ένας εκ των εισηγητών, ο επικεφα-
λής της μείζονος αντιπολίτευσης Βαγ-
γέλης Λαμπάκης, σημείωσε πως θα 
πρέπει να ολοκληρωθεί το έργο της 
ανάπλασης του ιστορικού κέντρου, 
η πρώτη φάση του οποίου, σύμφω-
να με τον Δήμαρχο Γιάννη Ζαμπούκη 
θα ξεκινήσει αφού ολοκληρωθούν τα 
έργα φυσικού αερίου στην περιοχή,  
περίπου τον Απρίλιο. «Νομίζω πως 
είναι προς το συμφέρον όλων των 
δημοτών να προωθήσουμε δυναμικά 
το έργο αυτό και να καταθέσουμε τον 
ολοκληρωμένο φάκελο της ανάπλα-
σης στο Πράσινο Ταμείο», σημείωσε 
ο κ. Λαμπάκης.

Ο έτερος εισηγητής, ανεξάρτητος 
δημοτικός σύμβουλος Κυριάκος Αρα-
μπατζής σημείωσε πως το εν λόγω 
έργο υπάρχει ήδη στο τεχνικό πρό-
γραμμα του Δήμου και αποτελεί συ-
νέχεια της πρώτης φάσης, που εντά-
χθηκε στην πρώτη πρόσκληση του 
προγράμματος με 1,1 εκ ευρώ. «Η 
δεύτερη πρόσκληση δίνει τη δυνα-
τότητα να ολοκληρώσουμε το συ-
γκεκριμένο έργο και να αποδώσου-
με στους πολίτες ολοκληρωμένη την 
παρέμβαση, με την προσθήκη τρι-
ών νέων πεζοδρόμων που έμειναν 
εκτός στην πρώτη φάση, χωρίς να 
αφήνουμε ημιτελή έργα που κάποια 
στιγμή θα αποβούν εις βάρος μας», 
τόνισε ο κ. Αραμπατζής. Ο ανεξάρτη-
τος σύμβουλος Παύλος Μιχαηλίδης 
σημείωσε πως θα πρέπει να βρού-
με λύσεις για τις θέσεις στάθμευσης 
που θα χαθούν και να γίνουν ενέρ-
γειες αποκέντρωσης, όχι μόνο με την 
απομάκρυνση της Αστυνομίας, αλλά 
τη δρομολόγηση απομάκρυνσης και 
του Δημαρχείου και του ΚΤΕΛ από 
το κέντρο. 

Ζαμπούκης : Ναι μεν, αλλά 
Ο Δήμαρχος, από την πλευρά του, 

υπογράμμισε πως «συμφωνούμε ότι 
μπορεί να υπάρξει το συγκεκριμένο 
έργο με τον τίτλο που το φέρατε, δεν 
συμφωνούμε όμως με το χρηματοδο-

τικό εργαλείο», σημειώνοντας πως 
ο σχεδιασμός της δημοτικής αρχής 
προβλέπει την ένταξη της υπόλοιπης 
ανάπλασης, όπως και της αποθήκης 
4 στο λιμάνι, στο πρόγραμμα Βιώ-
σιμης Αστικής Κινητικότητας, για το 
οποίο υπάρχει προφορική συμφωνία 
της διαχειριστικής αρχής της Περιφέ-
ρειας. Ενδεχομένως, όπως είπε, να 
μπορεί να ενταχθεί και σε πρόγραμ-
μα του Ταμείου Ανάκαμψης. Πάντως,  
στο Πράσινο Ταμείο, επισήμανε πως 
πρέπει να ενταχθούν τα δύο νέα πάρ-
κα. Πρόκειται για τα οικοδομικά τε-
τράγωνα 452 και 683, στην πρώτη 
περίπτωση το οικόπεδο περικλείεται 
από τις οδούς Σινώπης, Διγενή, Πα-
ναγούλη, Μακρυγιάννη, ενώ το δεύ-
τερο αφορά την Δεξαμενή, στην πε-
ριοχή της Μεταμόρφωσης. Σημείωσε 
ακόμη πως καλώς έπεσαν τόσα χρή-
ματα ως τώρα στο κέντρο, θα πρέπει 
όμως πλέον να στραφούμε και στις 
γειτονιές και να προχωρήσει η υπο-
βολή της πρότασης για τα πάρκα που 
είναι ήδη έτοιμη. 

Διαφωνίες, αλλά στο βάθος 
συμφωνία (; )

Ο κ. Αραμπατζής αντέτεινε ότι τα 
νέα πάρκα που προτείνει η δημοτική 
αρχή χρειάζονται 1,2 εκ ευρώ, ενώ 
το κονδύλι από το Πράσινο Ταμείο 
είναι 600.000. «Θα πρέπει να βάλου-
με από την τσέπη μας τα υπόλοιπα, 
μια που  οι μεγάλες εκπτώσεις, λόγω 
αύξησης στις τιμές των υλικών, δεν 
υπάρχουν πια στα δημόσια έργα», 
ενώ υπενθύμισε ότι επί θητείας του 
στην Αντιδημαρχία Τεχνικών Υπηρε-
σιών εντάχθηκε το έργο των 12 εκ 
ευρώ για την ανάπλαση του βορείου 
τμήματος της πόλης, που αφορά γει-
τονιές. Πρότεινε, ακόμη, για τα πάρκα, 
να αναζητηθεί χρηματοδότηση από 
το νέο Leader. 

Ο διευθυντής της Τεχνικής Υπη-
ρεσίας Διονύσης Μαστορόπουλος 
σημείωσε πως το ποιο έργο θα υπο-
βληθεί τελικά είναι θέμα επιλογών 
και προτεραιοτήτων του δημοτικού 
συμβουλίου. 

Ο αντιδήμαρχος Πρασίνου Ηλίας 
Δαστερίδης σημείωσε πως οι πολίτες 
σε εκείνες τις περιοχές στερούνται 
χώρων πρασίνου, αν και είναι τό-
σο πυκνοκατοικημένες, και πως όλοι 
οι δημότες πληρώνουν τέλη και θα 
πρέπει να αντιμετωπίζονται με ισό-
τιμο τρόπο.

Ο επικεφαλής της μείζονος αντι-
πολίτευσης κ Λαμπάκης, κατηγόρη-
σε τον Δήμαρχο ότι από την στιγμή 
που δεν κατάφερε να περάσει το δικό 
του τεχνικό πρόγραμμα, δημιουργεί  
προσχώματα σε ό,τι πρόταση φέρνει 
η αντιπολίτευση, της οποίας το πρό-
γραμμα ψηφίστηκε και εγκρίθηκε και 

από την Αποκεντρωμένη.  Επιπλέ-
ον, αναφέρθηκε σε σειρά έργων που 
έγιναν επί θητείας του στις γειτονιές 
της πόλης, όπως το πάρκο της οδού 
Ποιμενίδη, που κατασκευάστηκε με 
χρήματα του Δήμου, τα νέα σχολεία 
στο ΚΕΓΕ, το Βιοαγρό, το πάρκο Αλ-
τιναλμάζη με τις 3 χρήσεις του κτλ. 
Όπως ανέφερε, τα νέα πάρκα απέ-
χουν ελάχιστα από το Αλτιναλμάζη 
και πως θα πρέπει να ολοκληρωθεί 
η ανάπλαση του ιστορικού κέντρου 
με τα χρήματα του Πράσινου Ταμείου, 
καθώς το έργο είναι ώριμο. 

Ο ανεξάρτητος σύμβουλος Γιάννης 
Καρυπίδης αναφέρθηκε στον ατελέ-
σφορο, εσωτερικό πόλεμο μεταξύ 
δημοτικής αρχής και αντιπολίτευσης, 
σημειώνοντας πως ο ίδιος θα ακού-
ει μόνο ό,τι έχει να πει η εκάστοτε 
υπηρεσία και θα ψηφίζει αναλόγως.  

Τέλος, ο κ. Αραμπατζής πρότεινε 
να υποβληθεί πρόταση για την ανά-
πλαση του ιστορικού κέντρου και για 
ένα από τα δύο πάρκα, ως πακέτο. Ο 
κ. Ζαμπούκης εξέφρασε τον προβλη-
ματισμό του για το αν κάτι τέτοιο θα 

ήταν εφικτό, προτάθηκε να διερευ-
νηθεί το ενδεχόμενο αυτό περαιτέρω 
κι έτσι, η συνεδρίαση διεκόπη και το 
θέμα αποφασίστηκε να συζητηθεί στη 
νέα συνεδρίαση, που είχε προγραμ-
ματιστεί για χθες, Δευτέρα.

Παρέμβαση προέδρου 
Κοινότητας

Για Το θέμα αυτό, ο πρόεδρος της 
Κοινότητας Αλεξανδρούπολης Γιάν-
νης Ναϊτίδης, έγραψε στο facebook:

«Σχετικά με θέμα προς συζήτη-
ση στο Δημοτικό Συμβούλιο Αλε-
ξανδρούπολης, το οποίο αφορά την 
απένταξη της πρότασης της Δημοτι-
κής αρχής για την κατασκευή 2 νέων 
πάρκων στην ΒΑ πλευρά της Αλεξαν-
δρούπολης με χρηματοδότηση από 
το πράσινο ταμείο και αντί αυτών, 
την ένταξη επέκτασης της ανάπλα-
σης του "ιστορικού" κέντρου Αλεξαν-
δρούπολης. 

Θα ήθελα να ενημερώσω τον Δή-
μαρχο Ioannis Zampoukis - Γιάννης 
Ζαμπούκης τους επικεφαλής των πα-
ρατάξεων και συναδέλφους δημο-

τικούς συμβούλους, ότι θέμα θέμα 
αυτό ήρθε προς συζήτηση στο Συμ-
βούλιο της Κοινότητα Αλεξανδρούπο-
λης την 15η Ιουνίου, του έτους 2020, 
με ΘΕΜΑ: «Γνωμοδότηση της μελέ-
της του έργου: «Δημιουργία Πάρκου 
Αναψυχής και Περιπάτου στο Ο.Τ. 
683 καθώς και στην ανάπλαση του 
τμήματος του Ο.Τ. 452.στην Αλεξαν-
δρούπολη» εισηγητής Ναϊτίδης Ν. Ιω-
άννης Πρόεδρος Κοινότητας Αλεξαν-
δρούπολης με ομόφωνη απόφαση.

Σας παρακαλώ να λάβετε σοβαρά 
την απόφαση γνωμοδότηση της Κοι-
νότητας Αλεξανδρούπολης, η οποία 
αγωνία και αγωνίζεται καθημερινά 
για το μέλλον και την ανάπτυξη του 
τόπου αυτού, καθώς μετά την λήψη 
της απόφαση έχει γίνει και σχετική 
ενημέρωση από συμβούλους μας σε 
συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία 
στους κατοίκους της περιοχής που 
ήθελαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρων και 
χαρά, να ενημερωθούν για το σχε-
διασμό και την μελέτη των πάρκων 
αυτών».

Σε δίλημμα το Δημοτικό Συμβούλιο: 
Δύο νέα πάρκα ή ανάπλαση του 
ιστορικού κέντρου; 

ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ 
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ «ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΤΑΜΕΙΟ» ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ, 
ΕΝΩ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΩΘΕΙ 
ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΕ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ 
                               
Νέα διακοπή της συνεδρίασης  

Τη διαμόρφωση δύο νέων χώρων πρασίνου σε οικόπεδα σχεδιάζει η 
δημοτική αρχή, αλλά η αντιπολιτευση ζητά άλλες προτεραιότητες 



Η ΓΝΩΜΗ
15  ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 20228  ΡΕΠΟΡΤΑΖ 

Παρουσία του υπουργού 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, Γιάννη Πλακιωτά-
κη, πραγματοποιήθηκε στις 
11.02.2022 στη Σαμοθράκη 
η τελετή ένταξης στο στόλο 
του Λ.Σ. ενός σύγχρονου περι-
πολικού σκάφους, κατάλληλα 
διαμορφωμένου με ειδικό θά-
λαμο και υγειονομικό εξοπλι-
σμό για τη μεταφορά ασθενών. 

Το πλωτό ασθενοφόρο 
1070 μήκους 11 και πλάτους 
3,4 μέτρων, μπορεί να δέχε-
ται τουλάχιστον 10 επιβαίνο-
ντες και να αναπτύσσει μέγιστη 
ταχύτητα άνω των 40 κόμβων, 
με την ακτίνα ενέργειάς του να 
ξεπερνά τα 300 ναυτικά μίλια. 

Το σκάφος, με χρηματοδό-
τηση ύψους 500.000€ από 

το ΕΣΠΑ της ΠΑΜΘ, που πα-
ρέλαβε το Λιμενικό Σώμα, θα 
καλύπτει πρωτίστως τις ανά-
γκες της Σαμοθράκης αλλά 
και της Θάσου, ενώ υπάρχει η 
δυνατότητα αξιοποίησής του 
οπουδήποτε παραστεί ανάγκη, 
επιλύοντας το πρόβλημα της 
έγκαιρης και ασφαλούς μετα-
φοράς ασθενών που χρήζουν 
νοσηλείας.

Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης 
κος Ν.Γαλατούμος, εξέφρασε 
τις ευχαριστίες του προς τον 
Υπουργό Ναυτιλίας κο Ι.Πλακι-
ωτάκη, για την σημαντική αυτή 
συμβολή του Υπουργείου Ναυ-
τιλίας όσον αφορά τη βελτί-
ωση της ποιότητας ζωής των 
νησιωτών, αλλά και στον Πε-
ριφερειάρχη ΑΜΘ κο Χρ. Μέ-

τιο για την χρηματοδότηση του 
σκάφους.

«Κομβικό το έργο 
αναβάθμισης των 
λιμενικών υποδομών»

Κατά τη διάρκεια της επί-
σκεψης του, ο Υπουργός ανα-
κοίνωσε επιπλέον την χρη-
ματοδότηση ύψους 8,5 εκατ. 
ευρώ από το ΕΣΠΑ 2021 – 
2027 για το λιμάνι της Κα-
μαριώτισσας. «Είναι ένα πολύ 
μεγάλο έργο υποδομής εντασ-

σόμενο σε ένα συνολικό χρη-
ματοδοτικό πρόγραμμα 200 
εκατομμυρίων ευρώ για τη συ-
νολική αξιοποίηση και αναβάθ-
μιση των λιμενικών υποδομών 
της πατρίδας μας» δήλωσε ο 
Υπουργός κατά τη διάρκεια σύ-
σκεψης που πραγματοποιήθη-
κε στο Πνευματικό Κέντρο Ν. 
Φαρδύς, παρουσία των αρχών 
της Σαμοθράκης.

Η επέκταση του λιμένα Κα-
μαριώτισσας, όπως προβλέπε-
ται από την μελέτη Πλαισίου 

Έργων Ανάπτυξης Λιμένα που 
εκτελείται από το 2018, από 
την εταιρεία ΡΟΓΚΑΝ & ΣΥ-
ΝΕΡΓΑΤΕΣ ανάδοχο της εκ-
πόνησης Master Plan του λι-
μανιού της Καμαριώτισσας, θα 
αποτελέσει την πρώτη παρέμ-
βαση στις λιμενικές και χερσαί-
ες εγκαταστάσεις του λιμένα 
που έχουν στόχο την αναβάθ-
μιση του και την ομαλή του 
σύνδεση του με την πόλη της 
Καμαριώτισσας. Ο Δήμαρχος 
Σαμοθράκης κος Ν.Γαλατού-

μος εξέφρασε την ικανοποίη-
ση του που το Υπουργείο θέτει 
σε προτεραιότητα το νησί μας 
καθώς η κατασκευή ενός τό-
σο σημαντικού έργου θα δώ-
σει μεγάλες προοπτικές ανά-
πτυξης. 

«Δεκτά σημαντικά 
αιτήματα του Δήμου»

Πλέον αυτού, ο Υπουργός 
δεσμεύτηκε να κάνει δεκτά τα 
αιτήματα του Δήμου αναφο-
ρικά με:  

• την πρόταση για την χρη-
ματοδότηση της μελέτης ανά-
πλασης όλου του παραλιακού 
μετώπου της Καμαριώτισσας, 
πρόταση για την οποία δε-
σμεύτηκε ο Περιφερειάρχης 
για τη χρηματοδότηση του έρ-
γου

• την πρόταση για χρημα-
τοδότηση νέων παρεμβάσεων 
στα δίκτυα ύδρευσης των οικι-
σμών, (αντικατάσταση αγωγών, 
περιφράξεις υδρομαστεύσεων, 
συντηρήσεις υδραγωγείων)

• την ένταξη στο μεταφορι-
κό ισοδύναμο της μεταφοράς 
ζωοτροφών, ως μέτρο στήρι-
ξης των κτηνοτρόφων

• την διερεύνηση δυνατό-
τητας νέων επιδοτούμενων 
γραμμών και 12μηνης επιδό-
τησης της γραμμής Αλεξαν-
δρούπολης- Σαμοθράκης

Ικανοποίηση στη Σαμοθράκη για πλωτό 
ασθενοφόρο και έργα στο λιμάνι

ΟΣΑ ΕΓΙΝΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ ΣΤΟ ΝΗΣΙ           

«Το Υπουργείο θέτει σε προτεραιότητα 
το νησί μας με την κατασκευή ενός τόσο 
σημαντικού έργου όπως η αναβάθμιση 
του λιμανιού της Καμαριώτισσας, δεκτά 
και 4 άλλα σημαντικά αιτήματά μας» 
δήλωσε ο Δήμαρχος κ. Γαλατούμος  

Η Σαμοθράκη διαθέτει πλέον πλωτό ασθενοφόρο, 
αίτημα που είχε κατατεθεί από φορείς το νησιού

Από τη σύσκεψη στο Πνευματικό Κέντρο της Χώρας. 
Στη φωτο οι κ.κ. Μέτιος, Πλακιωτάκης, Γαλατούμος

Θερμή ήταν η υποδοχή του 
Υπουργού κ. Πλακιωτάκη στο νησί 

Από την εργολήπτρια εταιρία 
του έργου εγκατάστασης δικτύου 
φυσικού αερίου στην Αλεξανδρού-

πολη ανακοινώνεται ότι από τις 
15/02/2022 έως τις 28/02/2022 
(πλην των ωρών κοινής ησυχίας) 
προβλέπεται να πραγματοποιηθούν 
εργασίες στις ακόλουθες οδούς: 
28ης Οκτωβρίου, Εθνικής Αντίστα-
σης, Σοφοκλέους, Κωνσταντινουπό-
λεως, Σάμου, Φυλής, 14ης Μαΐου, 
Ανατολικής Θράκης, Εργίνου, Άν-
δρου, Παπαφλέσσα, Ζυμβρακάκη, 

Υψηλάντου, Τσιμισκή, Δραγούμη, Λε-
ωφόρος Δημοκρατίας, Χίου και Λή-
μνου. Εντωμεταξύ, τις τελευταίες 
ημέρες, η εργολαβία εκτελεί εργα-
σίας στην κεντρική οδό της πόλης, 
τη Λεωφόρο Δημοκρατίας, με απο-
τέλεσμα τα παράπονα ων οδηγών να 
είναι αρκετά και η κίνηση αυξημένη, 
ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής.

Αλεξανδρούπολη: 
Σε ποιες οδούς συνεχίζονται 
τα έργα φυσικού αερίου

 Δύσκολη η κατάσταση 
με τα έργα στη 
Λεωφόρο Δημοκρατίας  
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Σε κλίμα έντασης ανακοι-
νώθηκε η διακοπή της δίκης 
για τον βιασμό και την άγρια 
δολοφονία της της φοιτήτρι-
ας Ελένης Τοπαλούδη τον 
Νοέμβριο του 2018 σε δεύ-
τερο βαθμό. Η μητέρα της 
Κούλα, στο άκουσμα της δι-
ακοπής ξέσπασε λέγοντας: 
««Αφήσαμε το 15χρονο παιδί 
μας και μας λέτε να έρθου-
με πάλι από το Διδυμότειχο, 
κτήνη! Να ψοφήσεις ρε! Καρ-
κίνε! Γουρούνια απάνθρωπα 
είστε! Από το Θεό να το βρεί-
τε. Θα σας κάψω όλους».

Η υπόθεση εκφωνήθηκε 
και το δικαστήριο προχώρησε 
στην κλήρωση των ενόρκων 
με παρόντα στο εδώλιο μόνο 
τον έναν, τον ελληνικής κα-
ταγωγής, κατηγορούμενο και 
απόντα τον συγκατηγορούμε-
νο του αλβανικής καταγωγής.

Η υπεράσπιση του κατη-
γορούμενου αλβανικής κα-
ταγωγής, ζήτησε διακοπή της 
δίκης καθώς ο ένας συνήγο-
ρος του διορίστηκε πρόσφα-
τα από τον 22χρονο και είπε 
πως θέλει χρόνο για να μελε-
τήσει την δικογραφία.

Με την αποδοχή του αιτή-
ματος από το δικαστήριο, το 
οποίο έδωσε επόμενη δικά-
σιμο στις 10 Μαρτίου, προ-
κλήθηκε μεγάλη ένταση από 
τους γονείς του θύματος που 
οργισμένοι φώναζαν πως οι 
κατηγορούμενοι τους εμπαί-
ζουν.

Νωρίτερα, το πρωί, η μη-
τέρα της Ελένης Τοπαλού-
δη δήλωσε εμφανώς ταραγ-
μένη πως “light δολοφονία 
δεν υπάρχει”. “Η ζωή του κά-
θε δολοφονημένου παιδιού, 
που υφίσταται τα πάνδεινα 
μέχρι να το αποτελειώσουν, 
να το εξουθενώσουν και να 
το πετάξουν ζωντανό από τα 
βράχια είναι δεκαέξι χρόνια 
και δεν ξέρουμε αν εκτίσουν 
αυτή την ποινή. Στις δέκα 
ημέρες μετά την πρωτόδι-
κη απόφαση οι δολοφόνοι 
μπορούν να ασκήσουν έφεση 
για να πάρουν ελαφρυντικά. 
Light δολοφονία δεν υπάρ-
χει. Light kαρδιοεγκεφαλικές 
κακώσεις στον εγκέφαλο του 
παιδιού μου δεν υπάρχουν. 
Στραγγαλισμός με μαχαί-
ρια -πήραν και άλλο μαχαίρι 
αφού στράβωσε το πρώτο- 
δεν υπάρχει, έκαναν ότι τους 
κατέβει στο μυαλό αυτά τα 

ανθρωπόμορφα τέρατα. Εί-
ναι κάτι παραπάνω”. Δεν θα 
δεχθώ μείωση της ποινής. Θα 
τα φέρω όλα τούμπα εγώ, η 
μάνα της Ελένης” είπε η κα 
Τοπαλούδη.

Γιάννης Τοπαλούδης: 
«Τα ισόβια να εκτίονται 
στο ακέραιο»

Ο πατέρας της Ελένης μι-
λώντας το πρωί στην ΕΡΤ ζή-
τησε τα ισόβια να εκτίονται 
στο ακέραιο. Οπως είπε, η οι-
κογένεια αγωνίζεται για όλες 
τις κοπέλες που έχουν χά-
σει άδικα τη ζωής τους, της 
Καρολάιν, της Γαρυφαλλιάς, 
της Δώρας. “Εύχομαι να μην 
υπάρξει κανένα άλλο κορίτσι 
που να βιασθεί και να δο-
λοφονηθεί έτσι αποτρόπαια. 
Ζητάμε να μη μειωθεί η ποι-
νή και τα ισόβια να εκτίονται 
στο ακέραιο. Όλοι αυτοί επι-
καλούνται διάφορα ψευτο-

δικαιολογητικά για να μει-
ώσουν τις ποινές τους. Να 
σταματήσει αυτό για να μη 
δικαιούνται να βγαίνουν έξω 
μετά από κάποια χρόνια και 
να κάνουν τα ίδια ενδεχο-
μένως”. Πρόσθεσε, μάλιστα, 
ότι οι υπεύθυνοι «θα πρέπει 
να αποφασίσουν, επιτέλους, 
να βάλουν τον όρο γυναι-
κοκτονία στον ποινικό μας 
κώδικα. Να μπει και ο όρος 

“οικογενειοκτονία γιατί έχουν 
δολοφονήσει την οικογένεια 
μας. Πρέπει κάποιοι να μας 
ακούσουν. Προσπαθούμε να 
κάνουμε μία ασφαλέστερη 
κοινωνία”.

Υπενθυμίζεται ότι σε πρώ-
το βαθμό οι κατηγορούμενοι 
καταδικάστηκαν  σε ποινή της 
ισόβιας και επιπλέον 15ετούς 
κάθειρξης καθώς δεν τους 

αναγνωρίστηκε κανένα ελα-
φρυντικό.

Κατηγορούμενοι για την 
άγρια κακοποίηση και εν συ-
νεχεία δολοφονία της Ελένης 
Τοπαλούδη είναι δύο νεαροί 
24 και 22 χρονών σήμερα, 
οι οποίοι ήταν μόνιμοι κάτοι-
κοι Ρόδου. Ο μεγαλύτερος, 
μέλος εύπορης οικογένειας 
του νησιού και ο νεαρότερος, 
γιος τεχνίτη από την Αλβα-

νία. Οι δύο φίλοι είχαν κοι-
νό ενδιαφέρον τις πολεμικές 
τέχνες. Ο νεαρότερος έχει 
εμπλακεί και σε άλλη υπό-
θεση βιασμού νεαρού κορι-
τσιού με ειδικές ανάγκες, που 
φέρεται να διαπράχθηκε ελά-
χιστες ημέρες μετά τη δολο-
φονία Τοπαλούδη.
ΑΠΕ ΜΠΕ
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Καθαρό περιβάλλον,
εξοικονόμηση φυσικών πόρων

Η απόρριψη* των άχρηστων υλικών 
(μπάζων), από τις κάθε είδους 
εκσκαφές και κατεδαφίσεις δεν 
είναι πλέον πρόβλημα

Τώρα μπορούν να ανακυκλωθούν Τώρα μπορούν να ανακυκλωθούν 
και να επαναχρησιμοποιηθούν, 
προς όφελος της αειφορίας και του 
περιβάλλοντος

Η ανακύκλωση πραγματοποιείται Η ανακύκλωση πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές, στον χώρο των 
«Λατομείων Μάκρης ΑΕ» 

Πού θα πετάξω τα μπάζα;

Μεγάλη ένταση στα δικαστήρια και 
ξέσπασμα της κας Κούλας Τοπαλούδη

ΓΙΑ ΤΙΣ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 
ΔΙΑΚΟΠΗΚΕ Η ΔΙΚΗ ΣΕ 
ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΑΘΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΒΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΡΙΑ 
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ  

Γιάννης Τοπαλούδης: «Τα ισόβια 
να εκτίονται στο ακέραιο». «Light 
δολοφονία δεν υπάρχει» το 
σπαρακτικό σχόλιο της συζύγου του
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Μια συνέντευξη με τον αγωγό του ελληνικού πολιτισμού,  τη Δημοκρατία  Μέρος 27ο 

«Το ριζοσπαστικό δημοκρατικό κίνημα του Εφιάλτη» 

- Στην προηγούμενη συνέντευξή είχες 
αναφερθεί στην πολιτική προσκόλλησης 
της Αθήνας με τη θάλασσα, στην οποία 
είχε εστιάσει ο Θεμιστοκλής και που βε-
βαίως οδήγησε στην μεγαλειώδη νίκη 
των Ελλήνων επί των Περσών το 480 
π.Χ. στη Σαλαμίνα. Ωστόσο, ένα χρόνο 
αργότερα άρχισε να διαμορφώνεται 
μία νέα πραγματικότητα, δίνοντας στο 
λαό ένα αίσθημα υπεροχής έναντι των 
ευγενών. Ποια είναι τα κύρια χαρακτη-
ριστικά αυτής της περιόδου; 

Η χρονική περίοδος από το 479 π.Χ. και 
εντεύθεν, όπως ανέφερες,  έδωσε στον απλό 
λαό της Αθήνας ένα αίσθημα ανωτερότητας. 
Οι ολιγαρχικοί που έβλεπαν στο σχέδιο του 
Θεμιστοκλέους τη συνέχεια και την ολοκλή-
ρωση της μεταρρυθμιστικής πολιτικής του 
Κλεισθένους, κατάφεραν και πέτυχαν, το 471 
π.Χ., να τον εξοστρακίσουν. Εντούτοις, ήδη 
ο Θεμιστοκλής με τη μεταρρυθμιστική του 
πολιτική, πέραν της αποκοπής των ευγενών 
από τα γένη τους, την οποία είχε πετύχει ο 
Κλεισθένης, έδινε τώρα προτεραιότητα στα 
κατώτερα και μεσαία κοινωνικά στρώματα 
που ζούσαν αποκλειστικά από τη θάλασσα 
και το εμπόριο και δε μπορούσαν ως πριν 
να εκφράσουν τις παραγωγικές τους δυνά-
μεις κάτω από το δουλοκτητικό καθεστώς 
των γαιοκτημόνων ευγενών.

Όπως μάλιστα σημειώνει ο Χρήστος Γ. 
Ρήγας στο έργο του «Δημοκρατία του Εφι-
άλτη», η ναυπήγηση και η επάνδρωση των 
εμπορικών και πολεμικών πλοίων έδινε δου-
λειά σε χιλιάδες χειρώνακτες Αθηναίους και 
μικρούς καλλιεργητές, που η γη τους δεν 
επαρκούσε για την κάλυψη των αναγκών 
των οικογενειών τους. Η μεγάλη σημασία 
που είχε ο στόλος για την άμυνα της χώρας 
και την κυριαρχία στη θάλασσα, αλλά και η 
μεγάλη οικονομική πρόοδος που σημειώθη-
κε χάρη σε αυτόν, έδωσαν στο ναυτικό λαό 
της Αθήνας ένα αίσθημα υπεροχής. 

Παρόλα αυτά όμως, όπως μας πληρο-
φορεί ο Αριστοτέλης στην «Αθηναίων Πολι-
τεία», μετά τα Μηδικά, για δεκαεπτά χρόνια, 
τα οποία δυστυχώς δε φωτίζονται ιδιαίτερα 
από τους ιστορικούς της εποχής, δηλαδή από 
το 479 π.Χ., έως το 462 π.Χ., το πολίτευ-
μα παρέμεινε το ίδιο, με ανώτατη διοίκηση 
τον Άρειο Πάγο, που όμως σιγά σιγά έφθι-
νε, δίνοντας της θέση του στις ανερχόμενες 
κοινωνικές δυνάμεις, οι οποίες έθεσαν υπό 
αμφισβήτηση το καθεστώς του Αρείου Πά-
γου. Καθώς, λοιπόν, ο λαός αποκτούσε όλο 
και μεγαλύτερη δύναμη, έγινε αρχηγός της 
δημοκρατικής μερίδας ο Εφιάλτης, γιος του 
Σοφωνίδη, που είχε τη φήμη τίμιου και δίκαι-
ου προς το καθεστώς και ο οποίος στράφη-
κε εναντίον της βουλής του Αρείου Πάγου. 

«Ἡ μὲν οὖν τροφὴ τῷ δήμῳ διὰ τούτων 
ἐγίγνετο. ἔτη δὲ ἑπτακαίδεκα μάλιστα μετὰ 
τὰ Μηδικὰ διέμεινεν ἡ πολιτεία προεστώτων 
τῶν Ἀρεοπαγιτῶν, καίπερ ὑποφερομένη κατὰ 
μικρόν. αὐξανομένου δὲ τοῦ πλήθους, γε-
νόμενος τοῦ δήμου προστάτης Ἐφιάλτης ὁ 
Σοφωνίδου, δοκῶν καὶ ἀδωροδόκητος εἶναι 
καὶ δίκαιος πρὸς τὴν πολιτείαν, ἐπέθετο τῇ 
βουλῇ.» (Αθηναίων Πολιτεία, 25)   

-Με ποιον τρόπο κατάφερε να 
εξουδετερώσει τις εξουσίες του 
Αρείου Πάγου;    

Ο Άρειος Πάγος έως τότε  απαρτίζονταν 
από ισόβια μέλη των δύο ανώτερων κοινω-
νικών τάξεων και κατείχε διευρυμένες εξου-
σίες. Ο Εφιάλτης που έβλεπε ότι το κύριο 
εμπόδιο διεύρυνσης της δημοκρατίας ήταν 
οι εξουσίες του Αρείου Πάγου, όταν το 462 
π.Χ. το λαϊκό κίνημα απέκτησε δύναμη, θα 
επιτύχει τη συρρίκνωση των εξουσιών του 
με το να μεταφέρει τις πολιτικές, ελεγκτικές 

και δικαστικές αρμοδιότητες, όπως μας πλη-
ροφορεί ο Αριστοτέλης, άλλες στη Βουλή 
των Πεντακοσίων, άλλες στα δικαστήρια της 
Ηλιαίας και άλλες στην Εκκλησία του Δή-
μου, διατηρώντας μόνο σε αυτόν τις αρμο-
διότητες που σχετίζονταν με την εκδίκαση 
περιπτώσεων προμελετημένης ανθρωποκτο-
νίας και την άσκηση εποπτείας σε ζητήματα 
λατρείας. Συνέπεια αυτών των μέτρων, ήταν 
η εξουσία να ασκείτε αποκλειστικά από το 
δήμο, δηλαδή από τους Αθηναίους πολίτες. 

Ο Εφιάλτης για να εξουδετερώσει την 
εξουσία των Αρεοπαγιτών χρησιμοποίησε 
τα δικαστήρια της Ηλιαίας, τα οποία είχε θε-
σπίσει ο Σόλων από 6000 κληρωμέ-
νους και ορκισμένους Αθηναίους 
άνω των 30 ετών, δικάζοντας 
όλους τους αρεοπαγίτες με 
την κατηγορία της κακοδι-
οίκησης. Η δικαστική εξου-
σία που παραχώρησε αρχι-
κώς ο Σόλων στο λαό της 
εποχής του, όπως μας πλη-
ροφορεί και πάλι ο Αριστο-
τέλης «τοῖς δὲ τὸ θητικόν τε-
λοῦσιν ἐκκλησίας καὶ δικαστηρίων 
μετέδωκε μόνον» [Αριστ. Αθην. 
Πολ. 7.3] δε θεωρήθηκε ιδιαί-
τερα σημαντική, καθώς ο θήτης 
δεν είχε απαλλαγεί ακόμη από 
την ομάδα του γένους του και 
τους αρχηγούς που τον εκπροσωπούσαν. Εκ 
των υστέρων όμως, φάνηκε ως κάτι πολύ 
σπουδαίο, καθώς άνοιξε το δρόμο της συμ-
μετοχής όλων των πολιτών στην άσκηση της 
δικαστικής εξουσίας. 

Ο Αριστοτέλης μάλιστα, όπως μας πλη-
ροφορεί ο Έλληνας διανοητής Κορνήλιος 
Καστοριάδης στο έργο του «Η αρχαία Ελλη-
νική Δημοκρατία και η σημασία της για μας 
σήμερα, σελ. 17», υπογραμμίζει ότι υπήρχε  
συγκεκριμένη αντίληψη για το ποιο είναι 
και για το ποιο πρέπει να είναι το πολιτικό 
υποκείμενο, δηλαδή ο πολίτης ως άτομο 
που οφείλει και μπορεί να μετέχει «κρίσεως 
και αρχής». Ο Αριστοτέλης, από τον οποίο 
προέρχεται και η φράση, προτάσσει τη συμ-
μετοχή στην κρίση (δηλαδή τη συμμετοχή 
στη δικαστική εξουσία), από τη συμμετοχή 
στην αρχή (δηλαδή τη συμμετοχή στην κυ-
βέρνηση), κι αυτό γιατί στην Αθήνα του 4ου 
αιώνα, η δικαστική εξουσία τείνει να γίνει η 
πρώτη εξουσία, γιατί έχει τη δυνατότητα να 
επικυρώνει ή να αναιρεί στην πράξη ακόμα 
και αποφάσεις της Εκκλησίας του Δήμου. 
Φυσικά, πρόκειται όχι για επαγγελματικά 
αλλά για λαϊκά δικαστήρια που απαρτίζο-
νταν από τους ίδιους τους πολίτες». 

«Πολίτης δ’ απλώς ουδενί των άλλων 
ορίζεται μάλλον ή τω μετέχειν κρίσεως και 
αρχής.» [Αριστ. Πολιτ. 1274b20]

Μεταφρ.: «Ο πολίτης δι’ ουδενός άλλου 
χαρακτηριστικού στοιχείου ορίζεται επί τω 
βέλτιστον, ή διά του ότι μετέχει της δικαστι-
κής κρίσεως και της αρχής.» 

Θα πρέπει, λοιπόν, να γίνει αντιληπτό 
πως ο Εφιάλτης λειτούργησε ως ηγέτης 
του λαϊκού κινήματος για την κατάλυση της 
εξουσίας των ευγενών και όχι του δημοκρα-
τικού κόμματος, όπως προσπαθούν να τον 
παρουσιάσουν, αποσκοπώντας ν’ αποκρύ-
ψουν την χειραφέτηση του λαού ώστε να 
διαχειρίζεται ο ίδιος το παρόν και το μέλλον 
του. Εξάλλου, όπως γνωρίζουμε, σε αντί-
θεση με τις θεοκρατικές κοινωνίες της αρ-
χαίας Αιγύπτου, της Περσίας και αλλού, οι 
οποίες λειτουργούσαν με νόμους θεόπνευ-
στους που δεν επιδέχονταν αμφισβήτησης, 
στον αρχαίο Ελληνικό κόσμο το δίκαιο που 
οικοδομείται, παρουσιάζεται με τη μορφή 
κοινωνικών θεσμών, ανθρώπινων συμπε-
ριφορών και σκέψεων με καθαρά πολιτικό 

χαρακτήρα, οι οποίοι αυτοκαθορίζονται στα 
πλαίσια της πόλης.

Για να ξαναεπιστρέψουμε όμως στο θέμα 
μας, στο κίνημα αυτό ο Αριστοτέλης φέρει 
αναμεμιγμένο και τον Θεμιστοκλή, ενδεχο-
μένως για να μειώσει το κύρος του Εφιάλ-
τη, παραγνωρίζοντας το γεγονός πως εκεί-
νη την περίοδο ο Θεμιστοκλής βρισκόταν 
στην εξορία, ενώ μετά την επιτυχή έκβαση 
του κινήματος ο Θεμιστοκλής δεν επέστρε-
ψε στην Αθήνα, προφανώς επειδή δεν ήταν 
υπέρ ενός τόσο ριζοσπαστικού επαναστατι-
κού δημοκρατικού κινήματος που έδινε την 
αποκλειστική εξουσία στο λαό. Αντίστοι-

χα και ο ιστορικός των Αλεξανδρινών 
χρόνων Ιδομενέας ο Λαμψακηνός 

(325 -270) αναφέρει ότι ήταν 
τόσο μεγάλη η φήμη και η δόξα 
του Εφιάλτη, ώστε προκάλε-
σε το φθόνο του Περικλή, τον 
οποίο κατηγορεί ότι ενέχεται 
στην δολοφονία του τελευταί-

ου, κάτι το οποίο απορρίπτει 
ο Πλούταρχος, θεωρώντας ότι 

αυτές οι απόψεις δεν απηχούσαν 
παρά τις διαδόσεις που κυκλοφο-

ρούσαν οι κύκλοι των δολοφό-
νων. Εντούτοις, οι ολιγαρχικοί με 
αυτές τις διαδόσεις θέλανε να 
ταυτίσουν τη δημοκρατία με το 
πρόσωπο του Περικλή, ώστε ν’ 

αλλοιωθεί η ουσία της δημοκρατίας και κατά 
προέκταση να αμαυρώσουν το κύρος του. 

Όταν, λοιπόν, ο Κίμων, αρχηγός των ολι-
γαρχικών, το 462 π.Χ., θα κληθεί να βοηθήσει 
τους σπαρτιάτες ενάντια στους είλωτες, οι 
οποίοι κατάφεραν να επαναστατήσουν (Γ΄ 
Μεσσηνιακός πόλεμος), ώστε να ξεφύγουν 
από τον ζυγό των Σπαρτιατών και να οχυ-
ρωθούν στο φρούριο της Ιθώμης, μετά από 
ένα καταστροφικό σεισμό που έγινε το 464 
π.Χ. και   έπληξε τις κατοικίες τους, ο Εφι-
άλτης εκμεταλλευόμενος την απουσία του 
Κίμωνα, που βρισκόταν για το λόγο αυτό με 
πολύ στρατό στη Μεσσηνία, ενώ αντίθετα 
ο στόλος που υποστήριζε το δημοκρατικό 
κίνημα ήταν αγκυροβολημένος στο λιμάνι 
του Πειραιά, θα καλέσει το λαό της Αθή-
νας στην Εκκλησία του Δήμου, ζητώντας με 
πρόταση που θα κάνει από κοινού μαζί με 
τον Αρχέστρατο την κατάλυση της εξουσί-
ας των ευγενών. 

- Η μόνη ελπίδα, λοιπόν, των 
ολιγαρχικών ήταν η επάνοδος του 
Κίμωνος. 

Σωστά. Στην επικράτηση όμως της αντι-
λακωνικής δημοκρατικής παράταξης βοήθη-
σε η αποτυχημένη, λόγω της Σπαρτιατικής 
καχυποψίας, εξέλιξη της Αθηναϊκής βοήθειας 
προς τη Σπάρτη. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η 
αναφορά του Θουκυδίδη για το συγκεκρι-
μένο περιστατικό, ο οποίος μεροληπτώντας 
υπέρ των ολιγαρχικών, καλύπτει στο έργο 
του το λαϊκό κίνημα του Εφιάλτη, την κα-
τάλυση της εξουσίας των ευγενών και την 
εγκαθίδρυση της δημοκρατίας,  την οποία 
αποκαλεί νεωτεροποιΐα, δηλαδή, καινούρ-
γιο θεσμό, μόνο με μία παράγραφο, χωρίς 
ν’ αναφέρει τις πολιτικές μεταβολές που 
συνέβησαν στην Αθήνα:

 «καὶ διαφορὰ ἐκ ταύτης τῆς στρατείας 
πρῶτον Λακεδαιμονίοις καὶ Ἀθηναίοις φα-
νερὰ ἐγένετο. οἱ γὰρ Λακεδαιμόνιοι, ἐπειδὴ 
τὸ χωρίον βίᾳ οὐχ ἡλίσκετο, δείσαντες τῶν 
Ἀθηναίων τὸ τολμηρὸν καὶ τὴν νεωτερο-
ποιίαν, καὶ ἀλλοφύλους ἅμα ἡγησάμενοι, 
μή τι, ἢν παραμείνωσιν, ὑπὸ τῶν ἐν Ἰθώμῃ 
πεισθέντες νεωτερίσωσι, μόνους τῶν ξυμ-
μάχων ἀπέπεμψαν, τὴν μὲν ὑποψίαν οὐ δη-
λοῦντες, εἰπόντες δὲ ὅτι οὐδὲν προσ δέο-
νται αὐτῶν ἔτι.» 

[Θουκ. 1.102.3] 
Μεταφρ.: «Στην εκστρατεία αυτή - γράφει 

ο Θουκυδίδης - δημιουργήθηκε για πρώτη 
φορά φανερή διάσταση μεταξύ Αθηναίων 
και Σπαρτιατών. Όταν φάνηκε ότι η Ιθώμη 
δεν θα έπεφτε με έφοδο, οι Σπαρτιάτες φο-
βήθηκαν μήπως, αν μείνουν εκεί πολύ και-
ρό οι Αθηναίοι, οι οποίοι ήσαν τολμηροί και 
προοδευτικοί και ανήκαν σε άλλη φυλή, πα-
ρασυρθούν από τους πολιορκημένους της 
Ιθώμης και επιχειρήσουν κανένα πραξικόπη-
μα. Γι᾽ αυτό τους απομάκρυναν, μόνους αυ-
τούς απ᾽ όλους τους συμμάχους. Δεν τους 
φανέρωσαν τις υποψίες τους, αλλά τους 
είπαν μόνο ότι δεν τους είχαν πια ανάγκη.»

       Ο Θουκυδίδης ανιχνεύοντας της βα-
σικές αιτίες του Πελοποννησιακού πολέμου 
θεωρεί πως εκτός από το δέος για την αυ-
ξανόμενη ναυτική δύναμη  της Αθήνας, η 
οποία βεβαίως αποτελούσε κίνδυνο και για 
τους συμμάχους των Λακεδαιμονίων, τους 
Κορινθίους, προσθέτει την καχυποψία που 
προκαλούσε στους συμμάχους της Σπάρτης 
η τόλμη και η  νεωτεροποιΐα της Αθήνας σε 
αντίθεση με την αδράνεια και την απραξία 
της ηγέτιδας δύναμης της πελοποννησια-
κής συμμαχίας. 

 Για να επανέλθουμε όμως στα γεγονότα 
τα οποία εξελίχθηκαν με την κατάλυση της 
εξουσίας των ευγενών και την εγκαθίδρυση 
της δημοκρατίας, ο Κίμων, στον οποίο είχαν 
εναποθέσει τις ελπίδες τους οι ολιγαρχικοί, 
επιστρέφοντας στην Αθήνα όχι μόνο δεν κα-
τόρθωσε να αλλάξει την κατάσταση, αλλά 
αντιθέτως οι αντίπαλοί του, λόγω της απο-
τυχημένης επιχείρησής του  στη Μεσσηνία, 
και της φιλολακωνικής του πολιτικής πέτυ-
χαν την εξορία του το 461 π.Χ. για τα επό-
μενα δέκα χρόνια. 

 Μάλιστα όπως μας πληροφορεί ο Πλού-
ταρχος, το 462 π.Χ., όταν ξέσπασε η επανά-
σταση που συντέλεσε στο να λάβει η δημο-
κρατία την τελειωτική της μορφή, ο Κίμων 
όταν επανήλθε θέλησε να υπερασπιστεί τις 
αρμοδιότητες του Αρείου Πάγου και να επα-
ναφέρει την αριστοκρατία στην κατάσταση 
στην οποία βρισκόταν επί εποχής Κλεισθέ-
νη, οι προσπάθειές του όμως διόγκωσαν την 
αντιπάθεια του δήμου προς τον ίδιο, κατη-
γορώντας τον για φιλολακωνισμό, καθώς 
το πολιτικό κλίμα είχε ήδη αλλάξει.  

 «διὸ καὶ τοῦ Κίμωνος, ὡς ἐπανῆλθεν, 
ἀγανακτοῦντος ἐπὶ τῷ

προπηλακίζεσθαι τὸ ἀξίωμα τοῦ συνε-
δρίου, καὶ πειρωμένου πάλιν ἄνω τὰς δί-
κας ἀνακαλεῖσθαι καὶ τὴν ἐπὶ Κλεισθένους 
ἐγείρειν ἀριστοκρατίαν, κατεβόων συνιστά-
μενοι καὶ τὸν δῆμον ἐξηρέθιζον»   [Πλουτ. 
Κίμων, 15.2.]

Με την εξορία του Κίμωνος η αριστοκρα-
τική παράταξη έχασε ξαφνικά τον αρχηγό 
της χωρίς τη δυνατότητα, όπως φαίνεται να 
τον αντικαταστήσει. Για πολλούς μελετητές 
ωστόσο, αυτή η ριζοσπαστική και θεμελιώδη 
δημοκρατική πολιτική υπήρξε τόσο ανατρε-
πτική που οδήγησε τους ολιγαρχικούς και 
αριστοκρατικούς κύκλους στο να δολοφο-
νήσουν, το 461 π.Χ., με μισθωμένο πιθανό-
τατα όργανό τους,  κατά τον Αριστοτέλη, 
όπως μας πληροφορεί ο Πλούταρχος, από 
τον Αριστόδικο τον Ταναγραίο (Πλουτ. Πε-
ρικλ. 10.8), το δημιουργός της, τον Εφιάλτη. 

Αυτή η ριζοσπαστική δημοκρατική με-
ταρρύθμιση, που άφησε πίσω της ένα λα-
μπρό πολιτισμό, διατηρήθηκε έως το 322 
π.Χ., με την παράδοση της Αθήνας στον δι-
άδοχο του Αλέξανδρου, Αντίπατρο, και την 
κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος, 
επιβάλλοντας ένα συγκεντρωτικό πολιτικό 
και διοικητικό μοντέλο σε όλες τις κατεκτη-
μένες επικράτειες.

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟY 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟY
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Τον θάνατο 78 ανθρώπων 
από επιπλοκές της Covid-19 
και άλλα 20.361 νέα κρού-
σματα ανακοίνωσε χθες ο ΕΟ-
ΔΥ, ενώ ο αριθμός των δια-
σωληνωμένων, που για πρώτη 
φορά έπειτα από καιρό έπεσε 
χθες σε κάτω από 500, ανέρ-
χεται σε 494 (62.6% άνδρες). 

Όσον αφορά στους διασω-
ληνωμένους η διάμεση ηλικία 
τους είναι 66 έτη, τo 85,6% 
έχει υποκείμενο νόσημα ή/και 
ηλικία 70 ετών και άνω. Με-
ταξύ των ασθενών που νο-
σηλεύονται διασωληνωμένοι, 
374 (75,71%) είναι ανεμβολί-
αστοι ή μερικώς εμβολιασμέ-
νοι και 120 (24,29%) είναι 
πλήρως εμβολιασμένοι.

Η κατανομή των νέων 
κρουσμάτων σήμερα του κο-
ρονοϊού στην ΑΜΘ), ανά πε-
ριφερειακή ενότητα, είναι η 
εξής:

•  Δράμα 163
•  Έβρος 329
•  Καβάλα 274
•  Ξάνθη 274
•  Ροδόπη 292
Από την αρχή της πανδημί-

ας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 
4.145 ασθενείς.

Οι εισαγωγές νέων ασθε-
νών Covid-19 στα νοσοκο-
μεία της επικράτειας είναι 352 
(ημερήσια μεταβολή -4.61%). 
Ο μέσος όρος εισαγωγών του 
επταημέρου είναι 405 ασθε-
νείς.

Η διάμεση ηλικία των 
κρουσμάτων είναι 35 έτη (εύ-

ρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η 
διάμεση ηλικία των θανόντων 
είναι 79 έτη (εύρος 0.2 έως 
106 έτη)

Το 95,2% των θανόντων 
είχε υποκείμενο νόσημα ή/και 
ηλικία 70 ετών και άνω.

Απ' τα νέα κρούσματα τα 
69 εντοπίστηκαν κατόπιν 
ελέγχων στις πύλες εισόδου 
της χώρας, ενώ με βάση τα 
επιβεβαιωμένα κρούσματα 
των τελευταίων 7 ημερών, 
408 θεωρούνται σχετιζόμε-
να με ταξίδι από το εξωτερικό 
και 2.360 είναι σχετιζόμενα με 
ήδη γνωστό κρούσμα. Από την 
έναρξη της επιδημίας έχουν 
καταγραφεί συνολικά 24.836 
θάνατοι και 2.194.453 κρού-
σματα. 

Το τελευταίο 24ωρο πραγ-
ματοποιήθηκαν 10.189 μορι-
ακά τεστ και 115.295 rapid 
test. Σε σύνολο 125.484 η 
θετικότητα υπολογίζεται σε 
16,23%.

ΑΜΘ: Στις περιοχές 
της χώρας με χαμηλή 
θνητότητα λόγω 
κορωνοϊού

Αποκλιμάκωση καταγράφε-
ται στον αριθμό των θυμά-
των της πανδημίας κατά την 
τελευταία εβδομάδα, καθώς 
ο κινούμενος εβδομαδιαίος 
μέσος όρος των νεκρών -με-
τά από περίπου 2 εβδομάδες- 
έπεσε από τους 100. Συγκε-
κριμένα πλέον καταγράφονται 
97 νεκροί, δηλαδή έξι (6) λι-

γότεροι σε σχέση με τον κι-
νούμενο μέσο όρο της προη-
γούμενης εβδομάδας. Τα καλά 
νέα μετέφερε στην τελευταία 
ενημέρωση για την πορεία της 
πανδημίας και ο επίκουρος 
καθηγητής Επιδημιολογίας 
Γκίκας Μαγιορκίνης, ο οποί-
ος τόνισε πως την τελευταία 
εβδομάδα «ο αριθμός των θα-
νάτων έδειξε μικρή βελτίω-
ση της τάξης του 8%». Ελπί-
δα όλων είναι τώρα, η πτώση 
του αριθμού των θανάτων να 
είναι μόνο η αρχή μιας μεγα-
λύτερης μείωσης που ενδέχε-
ται να ακολουθήσει τις επόμε-
νες εβδομάδες, ώστε να φανεί 
επιτέλους “φως” στην άκρη 
του τούνελ και ένα τέλος στο 
παρατεταμένο κύμα της παν-
δημίας που ξεκίνησε από τα 
τέλη του προηγούμενου χρό-
νου και δεν λέει να κοπάσει.

Ο αριθμός των θανάτων 
σε εβδομαδιαία βάση από τις 
αρχές του χρόνου, διαμορφώ-
θηκε ως εξής:

•  2/1: 481 θάνατοι
•  9/1: 484 θάνατοι

•  16/1: 590 θάνατοι
•  23/1: 651 θάνατοι
•  30/1: 737 θάνατοι
•  06/2: 722 θάνατοι
Είναι χαρακτηριστικό πως 

ενώ για όλο τον μήνα Ιανου-
άριο συνολικά 2.749 συνάν-
θρωποί μας έχασαν τη ζωή 
τους από κορονοϊό, ο αριθμός 
αυτός αυξήθηκε αρκετά για το 
διάστημα από τις 10 Ιανουα-
ρίου μέχρι και τις 10 Φεβρου-
αρίου, φτάνοντας τους 3.028 
θανάτους.
Οι περισσότεροι θάνατοι 
καταγράφονται στην 
Αττική

Οι περισσότεροι από τους 
θανάτους του τελευταίου μή-
να καταγράφηκαν στην Ατ-
τική και συγκεκριμένα έφτα-
σαν τους 1.023. Ωστόσο, αν 
στη συγκεκριμένη περιφέ-
ρεια συγκρίνουμε τον συνο-
λικό αριθμό των δηλωμένων 
κρουσμάτων με τον αριθμό 
των νεκρών, τότε το ποσο-
στό θνησιμότητας φτάνει στο 
0,53%. Το ποσοστό αυτό εί-
ναι υψηλότερο από τον μέσο 

όρο της χώρας που φτάνει το 
0,43%.

Παρ’ όλα αυτά οι θάνατοι 
ανά νομό δεν αντικατοπτρί-
ζουν την πραγματική εικόνα. 
Κι αυτό καθώς οι θάνατοι κα-
ταγράφονται στα νοσοκομεία 
των περιοχών που νοσηλεύο-
νταν οι ασθενείς και όχι στον 
τόπο καταγωγής τους. Για πα-
ράδειγμα, όταν κάποιος από 
τη Χαλκίδα διακομιστεί στην 
Αθήνα και χάσει τη ζωή του 
σε νοσοκομείο της πρωτεύου-
σας, τότε ο θάνατος αυτός θα 
δηλωθεί στην Αττική. Άρα, το 
πραγματικό ποσοστό θανάτων 
στην Αττική είναι λίγο μικρό-
τερο από αυτό που εμφανίζε-
ται, καθώς πολλοί ασθενείς 
διακομίζονται για νοσηλεία σε 
νοσοκομεία της Αθήνας από 
άλλες περιοχές της χώρας.

Θνητότητα ανά 
γεωγραφικό διαμέρισμα

Εντωμεταξύ, το γεωγρα-
φικό διαμέρισμα με την υψη-

λότερη θνησιμότητα είναι η 
Κεντρική Ελλάδα, με 158 θα-
νάτους και ποσοστό που συ-
γκρίνοντάς το με τον αριθμό 
των κρουσμάτων στην πε-
ριοχή,  διαμορφώνεται στο 
0,71%. Είναι η περιοχή που 
περιλαμβάνει την Αιτωλο-
ακαρνανία, την Ευρυτανία, 
τη Φωκίδα, τη Φθιώτιδα, τη 
Βοιωτία και την Εύβοια (όχι 
την Αττική).

Δεύτερη στον θλιβερό κα-
τάλογο των αρνητικών ρεκόρ 
των θανάτων της πανδημί-
ας έρχεται με θνησιμότητα 
0,71% η Κεντρική Μακεδο-
νία και συγκεκριμένα: Θεσ-
σαλονίκη, Σέρρες, Κιλκίς, Πι-
ερία, Χαλκιδική κ.α. Όπως και 
στην περίπτωση της Αττικής 
πάντως, έτσι και στην Κεντρι-
κή Μακεδονία, πολλά περι-
στατικά είχαν διακομιστεί για 
νοσηλεία στα νοσοκομεία της 
Θεσσαλονίκης, από άλλες πε-
ριοχές της χώρας. Στη Δυτική 
Ελλάδα, επίσης, το ποσοστό 
διαμορφώνονται στο 0,67% 
και στη Δυτική Μακεδονία στο 
0,65%. Τα χαμηλότερα ποσο-
στά καταγράφονται στο Νότιο 
Αιγαίο (0,14%), στο Βόρειο 
Αιγαίο (0,28%), στα Επτάνησα 
(0,22%), στην Κρήτη (0,28%) 
και την Αν. Μακεδονία & Θρά-
κη (0,34%).

Αναλυτικότερα:
•  Αττική: 0,53%
•  Κεντρική Μακεδονία: 0,71%
•  Κρήτη: 0,28%
•  Αν. Μακεδονία & Θράκη: 

0,34%
•  Ήπειρος: 0,42%
•  Επτάνησα: 0,22%
•  Βόρειο Αιγαίο: 0,28%
•  Πελοπόννησος: 0,57%
•  Νότιο Αιγαίο: 0,14%
•  Θεσσαλία: 0,59%
•  Δυτική Ελλάδα: 0,67%
•  Δυτική Μακεδονία: 0,65%
•  Υπό διερεύνηση: 0,2%
•  Μέσος όρος επικράτειας: 

0,43%

Ξανά πάνω από 20.000 
κρούσματα και 78 θάνατοι

ΜΕ ΥΨΗΛΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΣΤΗ ΜΑΧΗ 
ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η 
ΕΒΔΟΜΑΔΑ
                               
ΑΜΘ: Στις περιοχές της χώρας με χαμηλή 
θνητότητα λόγω κορωνοϊού. Ελαφρά 
κάμψη εμφανίζει ο αριθμός των θανάτων 
κατά την τελευταία εβδομάδα, αν και 
εξακολουθεί να παραμένει υψηλός

Εξιχνιάστηκαν ύστερα από 
τις έρευνες των αστυνομικών 
της Υποδιεύθυνσης Ασφάλει-
ας Ορεστιάδας, εννιά (9) κλο-
πές από οικίες, τετελεσμένες 
και σε απόπειρα, που διαπρά-
χθηκαν το χρονικό διάστημα 
από 28-8-2022 έως την 10-2-
2022, σε οικισμούς του Έβρου.

Για τις παραπάνω υποθέ-
σεις συνελήφθησαν δύο ημε-

δαπές, σε βάρος των οποίων 
σχηματίσθηκε σχετική δικο-
γραφία.

Αναλυτικότερα, την 10-2-
2022 το απόγευμα στην Εθνι-
κή οδό Ορμενίου – Αρδανίου 
αστυνομικοί της Υ.Α Ορεστιά-
δας με την συνδρομή αστυνο-
μικών του Τμήματος Συνορια-
κής Φύλαξης Ορεστιάδας και 
του Τμήματος Τροχαίας Ορε-

στιάδας εντόπισαν και συνέλα-
βαν τις δράστιδες, διότι όπως 
διαπιστώθηκε, επιβαίνοντας 
σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, μετέβη-
σαν το παραπάνω χρονικό διά-
στημα σε οικισμούς του Έβρου, 
όπου εισήλθαν σε πέντε ανα-
σφάλιστες οικίες καθώς επί-
σης διέρρηξαν ακόμη τρείς και 
αφαίρεσαν από το εσωτερικό 
τους χρυσαφικά και χρήμα-
τα. Επιπλέον, προέκυψε ότι σε 
μία ακόμη περίπτωση εισήλ-
θαν σε ένα ακόμη σπίτι από 
ανασφάλιστο παράθυρο, χω-
ρίς να αφαιρέσουν οτιδήποτε 
από το εσωτερικό του.

Στην κατοχή των δράστι-
δων βρέθηκε μέρος των αφαι-
ρεθέντων χρυσαφικών και 
χρημάτων, τα οποία κατασχέ-
θηκαν και αποδόθηκαν στη δι-
καιούχο τους. Κατασχέθηκαν 
επίσης, δύο κινητά τηλέφω-
να και το όχημα που χρησιμο-
ποίησαν οι δράστιδες. Οι συλ-
ληφθείσες οδηγήθηκαν στον 
κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών 
Ορεστιάδας, ενώ οι έρευνες 
για τη συμμετοχή των δρά-
στιδων και σε άλλες ομοειδείς 
περιπτώσεις συνεχίζονται από 
την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας 
Ορεστιάδας.

Έβρος: Εξιχνιάστηκαν 
9 κλοπές από οικίες
Συνελήφθησαν δύο ημεδαπές, βρέθηκαν 
στην κατοχή  τους χρυσαφικά και χρήματα 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Π  Ρ  Υ  Τ  Α  Ν  Ε  Ι  Α

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
 ΠΛΗΡΩΣΗΣ  ΘΕΣΗΣ  ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Στο αριθ.162/03.02.2022 ΦΕΚ τ.ΤΡΙΤΟ δημοσιεύθηκεη προκήρυξηγια 
την πλήρωση μίας(1) θέσης μέλους ΔΕΠ για τις ανάγκες Τμήματοςτου 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και συγκεκριμένα:

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
- Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητήμε 

γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία – Μεταβολικά Νοσήματα».
ΑΔΑ:9Ο3Φ46ΨΖΥ1-ΘΔΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛ-

ΛΑ»: ΑΡΡ 25896
ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ: Δευτέρα-

11Απριλίου2022
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιό-

τητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία 
αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα 
«ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr). Περισσότερες πληροφορίες 
παρέχονταιαπό τη Γραμματείατου Τμήματος Ιατρικής:Πανεπιστημιούπολη, 
6οχλμ Αλεξανδρούπολης – Μάκρης (Δραγάνα), T.K. 68100 Αλεξανδρού-
πολη, τηλ. 2551030928.

Κομοτηνή   11/02/2022
Ο Πρύτανης

Αλέξανδρος Χ. Πολυχρονίδης
Καθηγητής Χειρουργικής
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 SUDUKU

3 5 7 9 4

7 5 2 9 6

2 8 6 4

4 8

3 6 4 1

5 1 6 2 3

6 3 5 9 1

Puzzle 1 (Very hard, difficulty rating 0.80)
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.71)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Fri Feb 11 11:58:51 2022 GMT. Enjoy!

ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

9 5 2

5 1 9 4

6 9 8

1 9 6 8

8 7

7 9 6 2

1 3 5

3 4 5 1

4 3 6

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.67)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Mon Feb 14 11:29:34 2022 GMT. Enjoy!

1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία

Οριζόντια
1. Λόγος χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο.
2. Ανώτατα, υπέρτατα — … Καουρισμάκι: 
Φιλανδός σκηνοθέτης.
3. … Μάρσαλ: ηθοποιός — "Λουκής…": έρ-
γο του Δημήτρη Βικέλα.
4. Αγωνιστής του 1821 από την Εύβοια 
— Εργαλείο ξυλουργών.
5. Τα έχουμε στο… μάτι — Ομάδα εφή-
βων ποδοσφαιριστών — Δισκογραφική 
εταιρεία.
6. Με το "βράσε", χαλασμός — Μέρη του 
βραχίονα κιθάρας.
7. Ελαιουργική βιομηχανία — Φτασμένος 
καλλιτέχνης.
8. Όρος του πινγκ πονγκ — Επιτυχία του 
Βασίλη Τσιτσάνη — Άρθρο για πολλά.
9. Λιμάνι της Ιαπωνίας — Παράσιτο των 
δέντρων.
10. Περιοχή της ασιατικής Ρωσίας — Λα…: 
η βολιβιανή πρωτεύουσα.
11. … Λεόνι: ξένη ηθοποιός — Αδιαφο-
ρώ, παραμελώ.
12. Η κάτοικος πόλης της Μακεδονίας.

 σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ο Πάντι, ένας Ιρλανδός, πάει στην εκπομπή 
της τηλεόρασης, «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυ-
ριούχος;» Έχει φτάσει, που λέτε, στις 500.000 λί-
ρες και του μένει μια ερώτηση μόνο για να πάρει 
το εκατομμύριο.

Ο παρουσιαστής του λέει, με εκείνο το σπαστι-
κό ύφος, που, ακόμη κι αν δεν είναι κανείς νευρι-
κός, θα τον κάνει:

-Έχεις κερδίσει μέχρι στιγμής £500.000 και σου 
μένει μια ερώτηση για το εκατομμύριο. Μπορείς, 
αν δεν ξέρεις την απάντηση, να τηλεφωνήσεις σ 
ένα φίλο σου. 

Μικρή παύση. Ο Πάντι βλέπει την ερώτηση στην 
οθόνη σου και ο παρουσιαστής συνεχίζει:

-Η ερώτηση είναι: Ποιο πουλί δε φτιάχνει φω-
λιά; α) ο σπουργίτης, β) ο αετός, γ) ο κούκος και 
δ) η πάπια.

-Δεν έχω ιδέα, λέει ο Πάντι ψύχραιμος.
-Μπορείς να τηλεφωνήσεις σ ένα φίλο σου, 

επιμένει ο παρουσιαστής.
-Εν τάξει, αυτό θα κάνω, λέει ο Πάντι. Θα τη-

λεφωνήσω στο Μέρφι, τα ξέρει όλα!
Καλούν τον Μέρφι και ο Πάντι αρχίζει να λέει 

την ερώτηση στο φίλο του και τις πιθανές απα-
ντήσεις:

-Ποιο πουλί δε φτιάχνει φωλιά; α) ο σπουργί-
της, β) ο αετός, γ) ο κούκος και δ) η πάπια.

-Ο κούκος, Πάντι, ο κούκος! Ο κούκος είναι η 
σωστή απάντηση!

Ο Πάντι το λέει στον παρουσιαστή, που  ανακοι-
νώνει ότι είναι η σωστή απάντηση και ότι ο Πάντι 
έχει κερδίσει £1.000.000.

Μετά από κάνα-δυο μέρες, να σου ο Πάντι στο 
Δουβλίνο, στο συνηθισμένο μπαρ.

Βλέπει τον Μέρφι, αγκαλιές, φιλιά, ενθουσι-
ασμός κλπ.

-Καλά, ρε Πάντι, πώς ήξερες τέτοια πράμα; 
ρωτάει ο Πάντι.

-Εύκολο ήταν, ρε Πάντι, αλλά δε σκέπτεσαι πο-
τέ. Μη μου πεις ότι δεν ξέρεις ότι οι κούκοι ζούνε 
σε ... ρολόγια!

Συστατικά 
• 350 γρ κουβερτούρα, σπασμένη σε κομμάτια
• 150 γρ. ζάχαρη
• 185 γρ. βούτυρο, μαλακό
• 5 αυγά
• 45 γρ. αλεύρι, κοσκινισμένο
• 3-4 βανίλιες

Μέθοδος Εκτέλεσης 
• Πρώτα από όλα, ρίχνουμε την κουβερτούρα με τη 

ζάχαρη και το βούτυρο σε μια μικρή κατσαρόλα και 
ζεσταίνουμε σε χαμηλή φωτιά, μέχρι να διαλυθεί 
η ζάχαρη και να γίνει μια παχύρρευστη σάλτσα.

• Τη βγάζουμε από τη φωτιά και την αφήνουμε να 
κρυώσει ελαφρά.

• Στη συνέχεια και αφού κρυώσει κάπως, ρίχνουμε 
έναν-έναν τους κρόκους, χτυπώντας καλά.

• Στο τέλος προσθέτουμε το αλεύρι και τις βανίλιες.
• Φτιάχνουμε σφιχτή μαρέγκα και τη ρίχνουμε λί-

γη-λίγη στο μείγμα μας, ανακατεύοντας ελαφρά.
• Τέλος, ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου για 

45 λεπτά.

• Η σοκολατόπιτα μας είναι έτοιμη.
• Καλή σοκολατένια απόλαυση!
• 

Συμβουλές
• Μπορούμε να γαρνίρουμε τη σοκολατόπιτα, με 

φέτες μπανάνας, σιρόπι σοκολάτας ή κρέμα γά-
λακτος(ενώ είναι ακόμα ζεστή).

• Με τη συγκεκριμένη συνταγή, η "πίτα"  μας θα βγει 
πιο αφράτη και λιγότερο λιπαρή.

• Χτυπώντας τα αυγά, προσέχουμε να χτυπάμε χω-
ριστά τα ασπράδια από τους κρόκους.

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Σοκολατόπιτα 

 ΜΕΜΕS

Κάθετα

1. Το κάτω σκίτσο.
2. Κατόπιν, μετά — Λίγα… έσοδα.
3. Ηρωίδα του Ζολά — Βιολέτα βαφτί-
στηκε.
4. Υπάρχουν στο… ποτό — Παρέχει υπε-
ραστικά λεωφορεία (αρχικά) — "Βάρβα-
ρο" άθλημα.
5. Φλύαρος, ομιλητικός — Το πάνω σκί-
τσο.
6. Αιτία θανάτου ακόμα και στις μέρες μας 
— Το 1960, έγινε παγκόσμιος πρωταθλη-
τής στο σκάκι.
7. Αρχαίο… γιατί — Αρρώστια του κε-
φαλιού.
8. Ο πρώτος… αεροπόρος — Το όνομα 
του ηθοποιού Ο' Νιλ.
9. Η μοίρα, το γραφτό (αρχ.) — Σ' αυ-
τό… ίσα που προλαβαίνεις — Δύο έχει 
η… Μιμίκα.
10. Μάρκα αυτοκινήτων — Διεθνής πε-
τρελαϊκός οργανισμός (αρχικά).
11. Προσδιορίζουν τμήμα της μέρας (αρ-
χικά) — Πολύ σκληρό μέταλλο.
12. Κούνια — Ήμερα τα κατοικίδια.
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Με το τρίποντο επιστρέφει από την Έδεσ-
σα ο Εθνικός. Η ομάδα της Αλεξανδρούπολης 
επικράτησε 3-1 σετ του Ίκαρου. Οι γηπεδού-
χοι προηγήθηκαν 1-0 με 25-21, αλλά οι Εβρί-
τες γύρισαν το παιχνίδι. Αρχικά ισοφάρισαν 
σε 1-1 με 25-11, ενώ πήραν και τα επόμενα 
δύο με 25-22 και 25-14.

Εθνικός Αλεξ/πολης (Γ. Ανδραβίζος): Δημη-
τριάδης, Καβαρατζής, Σταυρόπουλος, Μπου-
φίδης, Κεσκίνης, Καραπιπέρης, λ- Κωνσταντι-
νίδης (Γκοτσίδης, Σαλαμπάσης).

Σημαντική νίκη και για Σουφλί 
Με το «δεξί» μπήκε στα play out της Α2 

κατηγορίας ο Έβρος Σουφλίου. Η ομάδα του 
Έβρου βρέθηκε πίσω σκορ με 1-0 στα σετ 
στην Λαμία από τον ΑΠΣ Φθία, αλλά γύρισε 
το παιχνίδι. Αρχικά ισοφάρισε σε 1-1 με 27-
25 και παίρνοντας τα επόμενα δύο με 25-20 
πήρε τους 3 βαθμούς. ΕΒΡΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ (Νί-
κος Μούχλιας): Τσιαμίτας, Κάλφας (λ), Κάβου-
ρας, Παπαδημητρίου, Σταθέλος, Σταυρόπου-
λος, Τάσιου, Μούχλιας, Ζιώγας.

Την ήττα με 4-0 στη Θεσσαλονίκη από 
τον Θερμαϊκό Θέρμης γνώρισε η Αλε-
ξανδρούπολη στην 15η αγωνιστι-
κή στην Γ’ Εθνική. Η συνέχεια 
του πρωταθλήματος για την 
Αλεξανδρούπολη δυσκολεύει 
ακόμη περισσότερο και πλέ-
ον στα επόμενα ματς ψάχνει 
τους βαθμούς «χρυσάφι» 
που χρειάζεται για να ξεφύ-
γει από τη ζώνη του υποβι-
βασμού.

Για τον Θερμαϊκό το σκορ άνοι-
ξε ο Μπαλουκτσής στο 30'', ενώ ο 
Πασιαρδής στο 39' έκανε το 2-0. Στο 58' ο 
Μπαλουκτσής με το δεύτερο προσωπικό του 
τέρμα ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 
και ο Θεοδωρίδης στο 69' διαμόρφωσε το 

τελικό 4-0.
Την επόμενη Κυριακή η Αλεξανδρού-

πολη θα υποδεχθεί τον Άρη Αβάτου.
Θερμαϊκός Θέρμης (Μπούρ-

κας-Δούμας): Παναγιωτίδης, 
Κυριακίδης, Στοΐνοβιτς, Μου-
τζούρης, Σιούτας, Αναστασιά-
δης, Πασιάρδης, Πουρνάρας, 
Δημητριάδης, Μπαλικτσής, 
Θεοδωρίδης

Αλεξανδρούπολη FC (Μιχά-
λης Φλώρος): Παπαδόπουλος, 

Δορουγιδένης, Τσιτσεκίδης (45’ 
Μαλτέζος), Παπαγεωργίου (72’ Λίτσι-

ος), Μπαρμπαγιάννης, Πατσιώρας Α. (72’ Σι-
δηρόπουλος), Πατσιώρας Κ., Αμπραχαμιάν (75’ 
Τσιεγγελίδης), Καρακασίδης (45’ Μαντζίρης), 
Σιώπης, Ρουμπιές

ΓΝΩΜΗ  13

Sports
«Nα δώσω συγχαρητήρια στον Αλιασίμ για τον πρώτο του τίτλο. Είναι 

ιδιαίτερος και καταλαβαίνω πως νιώθει. Εύχομαι να κερδίσεις και άλλους 
τίτλους αλλά όχι όταν είμαι εγώ στο τουρνουά» 
Στέφανος Τσιτσιπάς, κορυφαίος τενίστας

Ολοκληρώθηκε η 15η αγωνιστική 
της Γ΄Εθνικής με την Αλεξανδρούπολη 
να πέφτει για πρώτη φορά κάτω από 
τη ζώνη υποβιβασμού με την Δράμα να 
υπολείπεται τρεις βαθμούς. Πρωτοπό-
ρος με 8 βαθμούς από τον δεύτερο Αρη 
Αβάτου βρίσκεται ο Αγροτικός Αστέρας.

Αποτελέσματα
Άρης Αβατού – Δόξα Δράμας    1-1(
Θερμαϊκός– Αλεξανδρούπολη FC     4-0
Πανδραμαϊκός – Ορφέας Ξάνθης    1-2
Μ. Αλ. Ορφανίου – Νέστος 0-1
Απόλλων Παραλιμνίου – Αναγ. Πλα-

γιάς     3-0
Αγροτικός Αστέρας – Εθνικός Σοχού     
1-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Αγροτικός Αστέρας  35 (24-5)
2. Άρης Αβάτου   27 (21-12)
3. Πανδραμαϊκός    25 (24-10)
4. Απόλλων Παραλιμνίου   22 (21-14)
5. Εθνικός Σοχού   21 (13-8)
6. Θερμαϊκός 20 (18-20)
7. Δόξα Δράμας    19 (14-12)
—————————————
 Νέστος 17 (16-21)

9. Αλεξανδρούπολη  FC  16 (16-24)
10. Ορφέας Ξάνθης   15 (16-33)
11. Αναγ. Πλαγιάς   14 (10-27)
12. Μέγας Αλ. Ορφανίου   13 (8-16)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (16η, 
20/2/22)
Αναγέννηση Πλαγιάς– Εθνικός Σοχού
Ορφέας Ξ. – Αγροτικός Αστέρας
Μέγας Αλ. Ορφανίου – Θερμαϊκός 
Αλεξανδρούπολη FC – Άρης Αβάτου
Νέστος– Απόλλων Παραλιμνίου
Δόξα Δράμας – Πανδραμαϊκός

Νίκες για τους Εβρίτες της Α2 ανδρών 
στην πρεμιέρα των play out της Α2 

Εχασε 
με 4-0 

στην Θέρμη, 
δυσκολεύει η 

παραμονή

Βαριά ήττα για την Αλεξανδρούπολη

Ικανοποιητική ήταν η εμφά-
νιση της 16χρονης Νικολέτας 
Μαρίας Αντωνιάδη των Μυρμι-
δόνων Διδυμοτείχου στο Βαλ-
κανικό Πρωτάθλημα Κ20 που 
διεξήχθη το Σάββατο στο Βε-
λιγράδι. Η νεαρή αθλήτρια του 
Θανάση Τσιτσιμάκα στην μόλις 
δεύτερη συμμετοχή της στα ψη-
λά εμπόδια συναγωνίστηκε με-
γαλύτερες ακόμα και κατά τρία 
με τρεισήμισι χρόνια αθλήτριες 

και κατάφερε να πλησιάσει το 
πανελλήνιο ρεκόρ του 8.60 που 
πέτυχε (σε χαμηλότερα εμπόδια 
που χρησιμοποιούνται για την 
ηλικία της) πριν 2 εβδομάδες. 
Συγκεκριμένα, με επίδοση 8.68 
κατέκτησε την 9η θέση μεταξύ 
συνολικά 16 αθλητριών, ανάμε-
σα στις οποίες ήταν η πιο μικρή.

Άλλωστε της δόθηκε η δυ-
νατότητα να συμμετάσχει στο 
Βαλκανικό Κ20 αν και αφορά 

μεγαλύτερες ηλικίες ακριβώς 
επειδή θεωρείται μεγάλο ταλέ-
ντο και θέλησε ο ΣΕΓΑΣ να της 
δώσει την ευκαιρία να αποκτή-
σει εμπειρίες.

Σε γενικές γραμμές η Ελλάδα 
παρουσίασε μια ικανοποιητική 
εμφάνιση σε αυτό το Βαλκανικό 
Πρωτάθλημα Κ20 με πέντε χρυ-
σά, τρία ασημένια και ενα χάλ-
κινο μετάλλιο (thrakisports.gr)

Πολύτιμη η εμπειρία της 16χρονης Αντωνι-
άδη στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Κ20

Το προφίλ της 15ης αγωνιστικής της Γ’ Εθνικής 

Τα 
αποτελέσματα, 
η βαθμολογία 
και η επόμενη 

αγωνιστική

Νίκη στην 
Έδεσσα για τον 

Εθνικό

Η ΕΒρίτισσα 
εμποδίστρια ανταγωνίστηκε 

μεγαλύτερες ακόμα και κατά 3 
χρόνια αθλήτριες
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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
Αποστόλου Πατρ. Κυρίλλου 113 (γεφ. Καλλι-
θέας - Παπαν/σίου) ✆2551084110

ΦΕΡΕΣ 
Ηλιάκη Πλαστήρα 3 ✆25550 22229

ΣΟΥΦΛΙ 
Ροκκά Βασ. Γεωργίου 88 ✆25540 24303

ΔIΔYMOTEIXO
Καρακατσάνη Μ.-Bαφειάδου Κ. έναντι Νο-
σοκομείου ✆25530 25115

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Καφετζή Κλεονίκη Κωνσταντινουπόλεως 
190 ✆2552029290

Τα οφέλη από τη 
συντροφιά ενός κατοικίδιου

Τα ζώα ως μέλη οικογένειας
Τα κατοικίδια είναι στενά συνδεδεμένα με τέ-

τοιους στόχους. Έρευνα στην Αυστραλία έδειξε 
ότι ποσοστό 91% των ιδιοκτητών αναφέρει πως 
αισθάνεται πολύ κοντά στα ζώα του, σχεδόν 
όσο κοντά αισθάνεται και με την οικογένειά του.

Τα ζώα συντροφιάς μπορούν να επηρεά-
σουν θετικά την ανάπτυξη των παιδιών. Έρευνες 
έχουν δείξει βελτιωμένες κοινωνικές δεξιότητες 
και αυτοπεποίθηση σε παιδιά που έχουν ζώα. 
Τα παιδιά αυτά έχουν και περιορισμένες πιθα-
νότητες για εγκληματική συμπεριφορά, αργό-
τερα στη ζωή τους.

Τα παιδιά μπορούν να μάθουν να είναι υπεύ-
θυνα, να μεταχειρίζονται κάτι ευγενικά, τη συ-
μπεριφορά των ζώων και το θάνατο. Οι γονείς 
μπορεί να χρησιμοποιήσουν τα ζώα για να δι-
δάξουν στα παιδιά τους. Είναι καλό για τα παι-
διά να μάθουν να νοιάζονται για κάποιον άλλο 
εκτός από τον εαυτό τους.

Τα ζώα σαν βοηθοί

Έχουν αποδειχτεί πολύτιμα σε πολλούς ρό-
λους. Χρησιμεύουν ως οδηγοί τυφλών, βοηθοί 
ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα και βοηθοί 
αστυνομικών ή τελωνειακών υπαλλήλων. Σκυ-
λιά βοηθάνε τους βοσκούς, άλογα τους ανθρώ-
πους περιορισμένης κινητικότητας, ενώ οι γάτες 
βοηθούν στον έλεγχο των βλαβερών εντόμων. 
Ζώα συντροφιάς βοηθούν αρρώστους, φυλα-
κισμένους, ανθρώπους με ψυχικές διαταραχές.

Αυξημένη κοινωνική αξία των ζώων
Στο σύγχρονο τρόπο ζωής φαίνεται αυξη-

μένη η ανασφάλεια, τα αισθήματα απώλειας 
ελέγχου και αυτοπεποίθησης, ενώ παράλληλα 
αυξάνεται η μοναξιά και το στρες.

Η αντιμετώπιση του στρες έχει γίνει σημαντι-
κός στόχος στην καθημερινότητά μας. Τα ζώα 
αποτελούν μια θεραπευτική διέξοδο στη μείωση 
του στρες. Οι ιδιοκτήτες ζώων, σε γενικές γραμ-
μές, έχουν υψηλότερα επίπεδα αυτοπεποίθησης 
σε σχέση με όσους δεν έχουν κάποιο κατοικίδιο.

Τα παιδιά που έχουν μεγαλώσει σε σπίτι όπου 
υπήρχε κάποιο ζώο, εμφανίζουν καλύτερες κοι-
νωνικές δεξιότητες και αισθήματα συμπόνιας 
σε σχέση με τα παιδιά που μεγαλώνουν χωρίς 
ζώο. Τα ζώα μπορεί να προσφέρουν ασφάλεια, 
να αποτελέσουν έμπιστο σύντροφο και πολύ-
τιμη συντροφιά.

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

Ευσέβιος, Ευσεβής, Ευσεβεία, 
Σέβη, Ευσεβούλα, Σεβούλα 

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

Οροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Αγαπητέ Κριέ, μία όμορφη ημέρα, 
είναι εδώ για σένα! Σήμερα θα δια-
σκεδάσεις, θα είσαι κοινωνικά περι-
ζήτητος και δημοφιλής και δεν θα 
βαρεθείς ούτε λεπτό! Όλα τα φώτα 
και τα βλέμματα, θα είναι επικεντρω-
μένα επάνω σου

ΤΑΥΡΟΣ
Φίλε Ταύρε, σήμερα έχει μεγάλη ση-
μασία για εσένα έχει η ασφάλεια 
του σπιτιού σου και φυσικά η οικο-
γένεια σου! Μέσα από συγγενικές 
σχέσεις, θα λάβεις βαθιά και ουσια-
στική αγάπη!

ΔΙΔΥΜΟΣ
Φίλε Δίδυμε, σήμερα ο αξιοθαύ-
μαστος τρόπος που επικοινωνείς, 
εντυπωσιάζει τον κοινωνικό σου πε-
ρίγυρο! Σήμερα θα καταφέρεις να 
πετύχεις αρκετούς από τους στόχους 
και να υλοποιήσεις τα σχέδια σου!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αγαπητέ Καρκίνε, αποζητάς δικαι-
οσύνη, σταθερότητα, σιγουριά και 
συναισθηματική ικανοποίηση και οι-
κονομική πληρότητα! Στις διαπρο-
σωπικές σου συναναστροφές, είσαι 
έντιμος και ξεχωρίζεις για την υπο-
μονή σου και την αποφασιστικότη-
τα σου! 
 
ΛΕΩΝ
Αγαπητέ Λέοντα, με την Σελήνη στο 
Ζώδιο σου σήμερα, λάμπεις και είσαι 
πρωταγωνιστείς! Υλοποιείς τα σχέδια 
και τα όνειρα σου με ευκολία και πε-
τυχαίνεις πολλούς από τους στόχους 
και τους σκοπούς σου. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Φίλε Παρθένε, σήμερα θα κατα-
φέρεις να ξεπεράσεις μια και κα-
λή φοβίες, εμμονές και άγχη! Ιδα-
νική ημέρα, για να ασχοληθείς 
με κοινωνικές, καλλιτεχνικές και 
δημιουργικές δραστηριότητες!  
 
ΖΥΓΟΣ
Φίλε Ζυγέ, σήμερα θα ασχοληθείς 
κυρίως με τους φίλους σου! Απο-
φασίζεις να κοιτάξεις μπροστά και 
να ακολουθήσεις τις πολύτιμες συμ-
βουλές, ενός πολύ στενού σου φί-
λου! Επίσης, η ημέρα είναι η ιδα-
νική, για αγαθοεργίες και βοήθεια 
σε αυτούς που σε έχουν ανάγκη! 
 
ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αγαπητέ Σκορπιέ, σήμερα επικε-
ντρώνεσαι στα όνειρα, τους σκο-
πούς και τους στόχους σου, κάνεις 
τις σωστές κινήσεις και πετυχαίνεις 
ό,τι επιθυμείς! Κοινωνικά, κερδί-
ζεις με ευκολία, τον θαυμασμό, την 
εκτίμηση και των σεβασμό, αφού 
είσαι έντιμος, δυνατός και ώριμος! 
 
ΤΟΞΟΤΗΣ
Φίλε Τοξότη ξαναβρίσκει τον εαυ-
τό σου! Κερδίζεις πολλά, μέσα από 
επαφές, συναναστροφές, συνομιλίες 
και συναντήσεις! Θα καταλάβεις πως 
οι άλλη, σε θαυμάζουν για το οξυ-
δερκές μυαλό σου, το χιούμορ σου 
και τα επικοινωνιακά σου ταλέντα!  
 
ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Φίλε Αιγόκερε, σήμερα είσαι πολύ δι-
αισθητικός και διορατικός! Αποφασί-
ζεις να μην ανοιχθείς στους άλλους, 
αλλά να ακούσεις αυτοί τι έχουν να 
σου πουν! Διαβάζεις την γλώσσα του 
σώματος και μαντεύεις προθέσεις!
 
ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αγαπητέ Υδροχόε, σήμερα επικε-
ντρώνεσαι στις σημαντικές για εσένα 
διαπροσωπικές σχέσεις! Βελτιώνεις 
τα πάντα, μέσα από συναναστροφές 
και συζητήσεις ! Ωστόσο, θα είσαι λί-
γο αναποφάσιστος σήμερα, γεγονός 
που θα καθυστερήσει την υλοποίηση 
των σχεδίων σου

ΙΧΘΥΕΣ
Αγαπητέ Ιχθύ, σήμερα ασχολείσαι 
κυρίως με πρακτικά θέματα! Απο-
φασίζεις να φροντίσεις τις ουσιαστι-
κές ανάγκες σου, να διεκπεραιώσεις 
εκκρεμότητες και να τακτοποιήσεις 
υποθέσεις της καθημερινότητας!

Επέτειοι

Παγκόσμια Ημέρα κατά του 
Παιδικού Καρκίνου
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Δύο καρπούζια κάτω από την 
ίδια μασχάλη προσπαθεί να χω-
ρέσει η ελληνική κυβέρνηση στο 
ουκρανικό ζήτημα. Τυχόν πολε-
μική ανάφλεξη στην Ουκρανία 
όπως προεξοφλούν οι Δυτικοί 
ουσιαστικά θα βάλει ανάμεσα σε 
ΗΠΑ και Ρωσία την Ελλάδα και 
κατ’ ουσίαν θα διαταράξει επι-
κίνδυνα τις σχέσεις Αθήνας και 
Μόσχας. Άλλωστε η δυσκολία 
ελιγμών και κινήσεων από ελλη-
νικής πλευράς για τη σύγκρουση 
Μόσχας – Ουάσιγκτον αντανα-
κλάται στον επί της ουσίας ανύ-
παρκτο …δημόσιο διάλογο για τη 
θέση της Ελλάδας σε μια τέτοια 
σύγκρουση. 

Οι ίδιοι οι κυβερνώντες άλ-
λωστε είναι εξαιρετικά λακωνι-
κοί στις αναφορές τους για το 
ζήτημα αυτό και περιορίζονται 
σε ευχές για «αποκλιμάκωση». 
Ωστόσο έχουν διαγραφεί κάποιες 
βασικές γραμμές γύρω από το 
πώς κινείται ήδη και σκοπεύει να 
κινηθεί και στο μέλλον η κυβέρ-
νηση. Αυτά αποτυπώθηκαν στο 
περιεχόμενο της πρόσφατης τη-
λεφωνικής συνομιλίας που είχε 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον 
Όλαφ Σολτς, αλλά και στην ανα-
φορά που έκανε ο Έλληνας πρω-
θυπουργός στις κοινές του δη-
λώσεις με τον Κροάτη ομόλογό 
του στο Ζάγκρεμπ. Το τρίπτυχο 
που θέλει να υπηρετήσει η ελλη-
νική κυβέρνηση στην ουκρανική 
κρίση συνίσταται χοντρικά στο 
εξής: Ενιαία στάση και ενότητα 
ΕΕ – ΝΑΤΟ, ανοιχτοί δίαυλοι με 
τη Ρωσία, σεβασμός της εδαφι-
κής ακεραιότητας της Ουκρανί-
ας. Το τι μπορεί να σημαίνει αυτό 
στην πράξη χωράει μεγάλη συ-
ζήτηση, καθώς η πραγματικότη-
τα πολλές φορές φέρνει σε σύ-
γκρουση αυτές τις τρεις θέσεις.

«Η Ελλάδα είναι μέλος της 
ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Δεσμεύεται 
από τις αποφάσεις που λαμβά-
νονται σε αυτούς τους οργανι-
σμούς. Αλλά πάντα τονίζουμε σε 
όλους τους συνομιλητές μας ότι 
τη διατήρηση των διαύλων επι-
κοινωνίας και έναν συνεχή διά-
λογο με τη Ρωσία, τα κρίνουμε 
απαραίτητα. Θεωρούμε ότι στην 
ευρύτερη αρχιτεκτονική ασφα-
λείας της Ευρώπης η Ρωσία απο-
τελεί αναπόσπαστο κομμάτι. Και 
αυτά  θα συζητηθούνε εκτενώς 
κατά τις επαφές αυτές» τόνισε 
ο εκπρόσωπος του υπουργείου 
Εξωτερικών Αλέξανδρος Παπα-
ϊωάννου κατά την ενημέρωση 
των διπλωματικών συντακτών 
στις 9 Φεβρουαρίου.

Στη Μόσχα ο Δένδιας στις 
18 Φεβρουαρίου

Πριν από περίπου δύο εβδο-

μάδες ο Νίκος Δένδιας βρέθη-
κε σε Μαριούπολη και Σαρτανά 
όπου είχε επαφές με εκπροσώ-
πους της ελληνικής ομογένειας 
και στην τηλεφωνική επικοινωνία 
του με τον Ουκρανό ΥΠΕΞ εξέ-
φρασε τη στήριξή του στο Κί-
εβο. Επισημαίνεται ότι η ελλη-
νική κοινότητα ξεπερνάει τους 
100.000 πολίτες στην περιοχή 
και βρίσκονται ουσιαστικά στο 
κύριο σημείο της έντασης στην 
Ουκρανία. Την Παρασκευή στις 
18 Φεβρουαρίου ο Νίκος Δέν-
διας μεταβαίνει στη Μόσχα, με-
τά από πρόσκληση του Σεργκέι 
Λαβρόφ και θα έχει συνομιλίες 
με τον Ρώσο ομόλογό του στην 
τρίτη κατά σειρά επίσκεψή του 
στη Ρωσία τα τελευταία δύο χρό-
νια. Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης είχε επισκεφτεί στις 
αρχές Δεκεμβρίου τον Βλαντιμίρ 
Πούτιν στο Σότσι ενώ είχε και τη-
λεφωνική συνομιλία με τον Ρώ-
σο πρωθυπουργό Μισούστιν στα 
τέλη του 2021.

Η ρωσική ενόχληση 
για το ρόλο της 
Αλεξανδρούπολης στα 
σχέδια των ΗΠΑ

Το μήνυμα για αποκλιμάκω-
ση, λένε διπλωματικές πηγές, η 
Ελλάδα το μεταφέρει σε όλες 
τις πλευρές και όχι μόνο προς 
τη Ρωσία. Ωστόσο όταν η σύ-
γκρουση φτάνει στα άκρα είναι 
ένα ερώτημα κατά πόσο μπορεί 
η Ελλάδα από τη μια να τηρεί 
τις «δεσμεύσεις» της έναντι της 
Δύσης και από την άλλη να έχει 
ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με 
τη Ρωσία. Είναι δε χαρακτηρι-
στική της δυσκολίας που έχει η 
Ελλάδα και η απάντηση του εκ-
προσώπου του ΥΠΕΞ κ. Παπα-
ϊωάννου στο ερώτημα ποια εί-
ναι η ελληνική απάντηση στην 
επιστολή Λαβρόφ με την οποία 
ζητάει από τα κράτη του ΟΑΣΕ 
να απαντήσουν πώς θα υπηρετή-
σουν στην πράξη τη ρήτρα «κάθε 
κράτος – μέλος να μην ενισχύ-
ει τη δική του ασφάλεια εις βά-
ρος της ασφάλειας των άλλων». 
«Δεν δύναμαι να σχολιάζω την 
εσωτερική αλληλογραφία μεταξύ 
κρατών» περιορίστηκε να δηλώ-
σει ο κ. Παπαϊωάννου.

Επίμαχο ζήτημα στη συγκε-
κριμένη στιγμή είναι το γεγονός 
ότι η η Ρωσία είναι ενοχλημένη 
για τις διευκολύνσεις που δίνο-
νται τα τελευταία χρόνια στην 
απόβαση αμερικανικών και να-
τοϊκών στρατιωτικών δυνάμε-
ων στην Ανατολική Ευρώπη και 
στην Ουκρανία μέσω του λιμα-
νιού της Αλεξανδρούπολης, μέ-
σω του οποίου, όπως ο ίδιος ο 
Τζέφρι Πάιατ έχει τονίσει, έχει 

γίνει η μεγαλύτερη μεταφορά 
στρατιωτικού εξοπλισμού στα 
Βαλκάνια.

Νέα Σούδα
Για το θέμα αυτό είχε εκ-

φράσει την δυσαρέσκειά του ο 
Σεργκέι Λαβρόφ και με διπλω-
ματικά προσεγμένες εκφράσεις 
είχε θέσει πρόσφατα το ζήτη-
μα διαμηνύοντας ότι οι Αμερικα-
νοί χρησιμοποιούν το λιμάνι της 
Αλεξανδρούπολης για να απει-
λήσουν την ασφάλεια της Ρω-
σίας. «Κατανοώ ότι η Ελλάδα 
είναι μέλος του ΝΑΤΟ, της ΕΕ. 
Όμως, επίσης, βλέπουμε ότι η 
Ελλάδα δεν θέλει να ακολου-
θήσει την οδό της επιδείνωσης 
των αντιρωσικών κυρώσεων, η 
Ελλάδα καταρχήν δεν αισθάνεται 
ικανοποίηση από όσα τώρα συμ-
βαίνουν μεταξύ Δύσης και Ρωσι-
κής Ομοσπονδίας. Εμπιστευόμα-
στε τους Έλληνες φίλους μας ότι 
με τη σοφία τους θα κάνουν την 
επιλογή που ανταποκρίνεται στις 
πεποιθήσεις τους».

Μάλιστα το θέμα είχε συζη-
τηθεί σε τηλεφωνική επικοινωνία 
Δένδια – Λαβρόφ τον Ιανουάριο 
και αναφερόμενος σε αυτή τη 
συνομιλία ο Ρώσος ΥΠΕΞ τόνισε: 
«Ναι, θίξαμε το θέμα των νέων 
βημάτων που έγιναν στις ελλη-
νοαμερικανικές σχέσεις για την 
ενίσχυση του καθεστώτος του 
λιμένος της Αλεξανδρούπολης 
για τους σκοπούς του Πολεμι-
κού Ναυτικού των ΗΠΑ και ναι, 
φυσικά, διαβάσαμε σε ποιες κα-
τευθύνσεις θα χρησιμοποιήσουν 
αυτό το λιμάνι οι Αμερικανοί». 
Πάντως δεν είναι μόνο το λιμάνι 
της Αλεξανδρούπολης που ενο-
χλεί τους Ρώσους, καθώς η Αλε-
ξανδρούπολη έχει αναδειχτεί σε 
«νέα Σούδα» μετά την πενταετή 
ανανέωση της στρατιωτικής συ-
νεργασίας ΗΠΑ και Ελλάδας και 
προβλέπει κατά τις δηλώσεις του 
ίδιου του Μπλίνκεν επ’ αόριστο 
παραμονή των αμερικανικών δυ-
νάμεων στην Ελλάδα.

Καθημερινές απογειώσεις 
αμερικανικών 
κατασκοπευτικών από 
Σούδα για Μαύρη 
Θάλασσα και Κριμαία

Είναι και αυτή καθ’ αυτή η βά-
ση της Σούδας, όπου «συνεχίζο-
νται καθημερινά οι απογειώσεις 
αμερικανικών κατασκοπευτικών 
αεροσκαφών (π.χ. τύπου «RC-

135V» της USAF) από τη Σούδα 
προς τη Μαύρη Θάλασσα και την 
Κριμαία, για συλλογή στοιχείων 
σχετικά με τις κινήσεις των ρω-
σικών Ενόπλων Δυνάμεων στην 
περιοχή. Λέγεται εξάλλου ότι έχει 
αυξηθεί και η παρουσία ΝΑΤΟι-
κών πλοίων στο Αιγαίο ελέγχο-
ντας τις κινήσεις ρωσικών πολε-
μικών που μετακινούνται από την 
Ερυθρά Θάλασσα και την Ανατο-
λική Μεσόγειο, μέσα από τα Στε-
νά προς τη Μαύρη Θάλασσα».

Κόμβος επιμελητείας 
για τη νοτιοανατολική 
πτέρυγα του ΝΑΤΟ

Στο μεταξύ, σύμφωνα με 
το «Ριζοσπάστη», το υπουργείο 
Αμυνας των ΗΠΑ αναζητά να 
μισθώσει σύντομα άλλο ένα γι-
γαντιαίο μεταγωγικό πλοίο για 
τη μεταφορά μεταξύ άλλων τρο-
χοφόρων και ερπυστριοφόρων 
οχημάτων. Λιμάνι φόρτωσης ορί-
ζεται το Charleston στη Νότια 
Καρολίνα και σημείο παράδοσης 
η Αλεξανδρούπολη, με προγραμ-
ματιζόμενο διάστημα φόρτωσης 
και εκφόρτωσης του νέου πολε-
μικού φορτίου που θέλουν να 
περάσουν προς τη συνοριογραμ-
μή με τη Ρωσία, μέσα από τον 
Εβρο, τον Μάρτη. Υπενθυμίζεται 
ότι πρόσφατα ο Τζέφρυ Πάιατ εί-
χε δηλώσει πως «η Αλεξανδρού-
πολη έχει αναδειχθεί ως βασικός 
κόμβος επιμελητείας, ειδικά για 
τον στρατό στην Ευρώπη, για τη 
μετακίνηση δυνάμεων και πόρων 
προς και από τη νοτιοανατολική 
πλευρά του ΝΑΤΟ». Μάλιστα η 
αξιοποίηση της Σούδας και της 
Αλεξανδρούπολης από πλευράς 
ΗΠΑ στην αντιπαράθεσή τους με 
τη Ρωσία δεν είναι άλλωστε μυ-
στικό και οι ίδιοι οι Αμερικανοί 
δεν το κρύβουν.

Στρατηγικό πλεονέκτημα
Ο Μάικλ Κάρπεντερ, στενός 

συνεργάτης του Αμερικανού 
Προέδρου Τζο Μπάιντεν και μό-
νιμος αντιπρόσωπος των ΗΠΑ 
στον Οργανισμό για την Ασφά-
λεια και τη Συνεργασία στην 
Ευρώπη (ΟΑΣΕ) μιλώντας στην 
«Καθημερινή» και ερωτηθείς «σε 
περίπτωση εισβολής (σ.σ. της Ρω-
σίας στην Ουκρανία), τι θα μπο-
ρούσε να κληθεί η Ελλάδα να 
συμβάλει στην κοινή προσπάθεια 
(σ.σ. του ΝΑΤΟ)», ο κ. Κάρπεντερ 
απάντησε: «Θα φροντίσουμε να 
ενισχύσουμε την αποτρεπτική 

ισχύ μας μαζί με τους Ελληνες 
φίλους μας. Και, ξέρετε, ο κόλ-
πος της Σούδας δεν είναι μυστικό 
ότι αποτελεί ένα από τα βασικά 
στρατηγικά μας πλεονεκτήματα 
που μπορούμε να χρησιμοποιή-
σουμε». Δεν παρέλειψε επίσης 
να αναφερθεί και στον ρόλο της 
Αλεξανδρούπολης, τονίζοντας 
ότι η «ελληνοαμερικανική συνερ-
γασία αποσκοπεί στο να φέρει τις 
δύο χώρες πιο κοντά στην αμυ-
ντική μας συμμαχία, που είναι 
το ΝΑΤΟ» και σχολιάζοντας τις 
ενστάσεις που εγείρει η ρωσική 
πλευρά και ο Σεργκέι Λαβρόφ 
σημείωσε:

«Η Αλεξανδρούπολη είναι βα-
σικός κόμβος στο ενεργειακό δί-
κτυο στην Ανατολική και τη Νο-
τιοανατολική Ευρώπη. Δεν έχω 
να ανακοινώσω κάτι σχετικά με 
την Αλεξανδρούπολη, αλλά η 
Ελλάδα και οι ΗΠΑ είναι τόσο 
στενά συνδεδεμένοι σε τόσους 
διαφορετικούς τομείς, στην Πο-
λεμική Αεροπορία, στο Ναυτικό, 
στις χερσαίες δυνάμεις. Μιλά-
με για μια πολύ, πολύ στενή συ-
νεργασία. Αν αυτό δεν αρέσει 
στον κ. Λαβρόφ, τι να κάνουμε…». 
Σημειώνεται ότι σε συνέντευξή 
του στην εφημερίδα «Τα Νέα», 
ο ναύαρχος Ρ. Μπάουερ, πρόε-
δρος της Στρατιωτικής Επιτρο-
πής του ΝΑΤΟ, σε ερώτηση για 
τη χρήση της Αλεξανδρούπολης 
και της Σούδας σε περίπτωση 
κλιμάκωσης με τη Ρωσία, σημει-
ώνει: «Αναγνωρίζουμε πλήρως 
τα σημαντικά στρατηγικά πλε-
ονεκτήματα της Ελλάδας, αλλά 
νομίζω ότι είναι συνετό να μην 
μιλάμε δημόσια για πιθανές κινή-
σεις τακτικής». Ενώ και ο πρώην 
ανώτατος διοικητής Ευρώπης 
του ΝΑΤΟ, Τζ. Σταυρίδης, απα-
ντώντας στην ίδια ερώτηση, επί-
σης στα «Νέα», σημειώνει πως «η 
Ελλάδα είναι ζωτικής σημασίας 
μέλος της Συμμαχίας (…) Συμμε-
τείχε καθοριστικά στις επιχειρή-
σεις της (…) Είμαι σίγουρος ότι 
αυτό θα συνεχιστεί».

Ανησυχία να αισθάνονται 
οι χώρες που 
παραχωρούν έδαφός τους

Ο Ρώσος πρέσβης στην Αθή-
να Μασλόφ σε συνέντευξή του 
δήλωσε σχετικά με τις ρωσικές 
ανησυχίες για το ρόλο της Αλε-
ξανδρούπολης και την ελληνι-
κή συνδρομή προς τους Αμερι-
κανούς πως «σε ό,τι αφορά την 

“ανησυχία” για την οποία ρωτάτε, 
πρέπει να την αισθάνονται ακρι-
βώς οι ίδιες οι χώρες οι οποίες 
παραχωρούν έδαφός τους για 
χρήση του ως διαμετακομιστικό 
σταθμό, με σκοπό τη μεταφορά 
προσωπικού, εξοπλισμού και τε-
χνικών μέσων στη ΝΑ Ευρώπη, 
προς τα σύνορα με τη Ρωσία. 
Παλαιότερα οι χώρες της περι-
οχής πιο υπεύθυνα και ψύχραι-
μα αξιολογούσαν τις εν δυνάμει 
συνέπειες για τις ίδιες από πα-
ρόμοια βήματα».

Για το αν έχουν ζητηθεί πε-
ρισσότερες διευκολύνσεις από 
τους Αμερικανούς για τη χρήση 
της Σούδας και της Αλεξανδρού-
πολης για τη μεταφορά στρατι-
ωτικών δυνάμεων προς την Ου-
κρανία ρωτήθηκε την Τετάρτη 
ο εκπρόσωπος του υπουργείου 
Εξωτερικών και δήλωσε αναρ-
μοδιότητα αλλά και άγνοια τυχόν 
σχετικού αιτήματος. «Δεν είμαι 
εν γνώσει κάποιου τέτοιου σχε-
τικού αιτήματος και δεν ξέρω αν 
θα περιερχόταν στο Υπουργείο 
Εξωτερικών απαραίτητα. Γιατί να 
υπενθυμίσω ότι οι στρατιωτικές 
βάσεις είναι ελληνικές βάσεις. 
Και αρμόδιο είναι το Υπουργείο 
Εθνικής Άμυνας» είπε ο κ. Πα-
παϊωάννου ενώ στην επισήμαν-
ση ότι η Αλεξανδρούπολη είναι 
λιμάνι και όχι στρατιωτική βάση 
επανέλαβε ότι «δεν είμαι αρμόδι-
ος να μιλήσω εγώ για τα λιμάνια. 
Πάντως σας λέω και πάλι δεν εί-
μαι εν γνώσει κανενός τέτοιου 
αιτήματος».

Έτος ιστορίας Ελλάδας-
Ρωσίας…

Την ώρα πάντως που πριν 
δύο χρόνια ο υπουργός Άμυνας 
Νίκος Παναγιωτόπουλος, υπο-
δεχόμενος τον Αμερικανό αντι-
στράτηγο Κρ. Καβόλι στην σχο-
λή Ευελπίδων, δήλωνε ότι «οι 
άνδρες μας μάτωσαν δίπλα σε 
Αμερικανούς στρατιώτες στους 
πολέμους στους οποίους συμμε-
τείχαμε, και αυτό θα γίνει επίσης 
και στο μέλλον!» και σήμερα οι 
Αμερικανοί μιλούν με τα καλύτε-
ρα λόγια για το στρατιωτικό ρό-
λο της Σούδας και της Αλεξαν-
δρούπολης στην αντιπαράθεσή 
τους με τη Ρωσία, Αθήνα και Μό-
σχα έχουν ανακηρύξει το 2022 
έτος ιστορίας Ελλάδας-Ρωσίας…
Θοδωρής Λαπαναϊτης – 
tanea.gr

Νέο πολεμικό φορτίο των ΗΠΑ φτάνει 
τον Μάρτιο στην Αλεξανδρούπολη

ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΤΙΓΜΗ, ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ 
Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΝΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 
ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΜΑΣ       

Πώς μπορεί να «παρασυρθεί» η 
Ελλάδα σε πολεμική εμπλοκή στην 
Ουκρανία


