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Έγινε «καινούριο» το σχολείο στις 
Καστανιές για το Κέντρο Τεχνολογίας 

& Επιστημών
Έτοιμο να υποδεχθεί την τεράστια δωρεά του Ιδρύματος 

Ευγενίδου. Τα επόμενα βήματα για την οργάνωση του χώρου 
μετά τις παρεμβάσεις συνεργείων του Δήμου Ορεστιάδας ▶ 8

«Τελικός» για 
το γυναικείο 

βόλεϊ της 
Αλεξανδρούπολης 

Νίκη και Φοίνικας 
για μια θέση στα 
πλει οφ ανόδου

▶ 16

Γ΄Εθνική: Μόνο 
νίκη θέλει η 

Αλεξανδρούπολη

Υποδέχεται την Κυριακή  
για την 16η αγωνιστική 

τον Αρη Αβάτου 

▶ 16

Αγανάκτηση λόγω μετακίνησης 
κλινικών και αναστολής 
χειρουργείων στο ΠΓΝΑ

Επιστολή προς τη Διοίκηση απέστειλε ο Πρόεδρος της Ιατρικής 
του ΔΠΘ και Διευθυντής της Β΄ Πανεπιστημιακής Χειρουργικής 

Κλινικής κ. Πιτιακούδης. ▶ 7

Δημιουργία διασυνοριακού Δημιουργία διασυνοριακού 
επιχειρηματικού επιταχυντή από επιχειρηματικού επιταχυντή από 
το Επιμελητήριο Έβρου το Επιμελητήριο Έβρου 

Νέες παρεμβάσεις στον Νέες παρεμβάσεις στον 
Αρχαιολογικό χώρο της Αρχαιολογικό χώρο της 
ΠλωτινόποληςΠλωτινόπολης

Πώς θα πραγματοποιούνται 
οι σχολικές εκδρομές

Δυνατή είναι και πάλι η διεξαγωγή σχολικών 
εκδρομών, ημερήσιων μετά την έκδοση της 

αντίστοιχης ΚΥΑ ή πολυήμερων από την 1η Μαρτίου

▶ 6

Stop σε 67 κιλά κάνναβης 
στους Ψαθάδες , πρoσπάθησαν 
να τα περάσουν με βάρκα από 

Τουρκία  

▶ 9

▶  4  4

▶ 6

«Αναστενάζει» η αγορά της 
Αλεξανδρούπολης από τις 
αυξήσεις στο ρεύμα

● Δραματική η κατάσταση στην πρωτεύουσα του Έβρου

● Πέρα από τους υπέρογκους λογαριασμούς, οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν μείωση τζίρου 
ως και 50% 

● Κινητοποιήσεις ετοιμάζει ο Εμπορικός Σύλλογος, πρωτοβουλία Επιμελητηρίου Έβρου για 
επιδότηση 75% του κόστους από το κράτος 

● Τι δήλωσε στη ΓΝΩΜΗ  ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης Βασίλης 
Κασαπίδης, τι προανήγγειλε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Τοψίδης

▶ 5
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1828
Ο Ανδρέας Μιαούλης, κατ’ εντο-
λή του Ιωάννη Καποδίστρια, εκ-
καθαρίζει τις Σποράδες νήσους 
απ’ τους πειρατές.

1929
Ανακοινώνεται στο Χόλιγουντ η 
θέσπιση των κινηματογραφικών 
βραβείων Όσκαρ, που θα απονε-
μηθούν στις 16 Μαΐου.

1952
Η Ελληνική Βουλή επικυρώνει τη 
συμφωνία ένταξης της χώρας μας 
στο ΝΑΤΟ, με μόνες αρνητικές 
ψήφους τις οκτώ της ΕΔΑ και τη 
μία του Μιχάλη Κύρκου.

1957
Συνέρχεται στη Ρουμανία η 7η 
Πλατιά Ολομέλεια της ΚΕ και της 
ΚΕΕ του ΚΚΕ (18 - 24 Φεβρου-
αρίου 1957), κατά την οποία κα-
θαιρείται ο Νίκος Ζαχαριάδης από 
μέλος της ΚΕ, ενώ διαγράφεται 
και από μέλος του ΚΚΕ. Από τη 
διαδικασία βγαίνει ενισχυμένος 
ο Κώστας Κολιγιάννης.

2015
Ο Προκόπης Παυλόπουλος εκλέ-
γεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας, 
με 233 ψήφους, έναντι 30 του 
συνταγματολόγου Νίκου Αλιβιζά-
του. 32 βουλευτές ψήφισαν «πα-
ρών» και 5 απουσίαζαν.

2016
Ο δημοφιλής τραγουδοποιός Πα-
ντελής Παντελίδης χάνει τη ζωή 
του σε τροχαίο δυστύχημα στη 
λεωφόρο Βουλιαγμένης στην 
Αθήνα.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1883
Νίκος Καζαντζάκης, έλληνας 
συγγραφέας. («Ζορμπάς») (Θαν. 
26/10/1957)

1896
Δημήτρης Μητρόπουλος, έλληνας 
αρχιμουσικός και συνθέτης. (Θαν. 
2/11/1960)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1564
Μιχαήλ Άγγελος, ιταλός ζωγρά-
φος. (Γεν. 6/3/1475)

2004
Δέσπω Διαμαντίδου, ελληνίδα 
ηθοποιός. (Γεν. 13/7/1916)

2 ΑΠΟΨΕΙΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Ε. Λασκαράκης και ΣΙΑ Ε.Ε.
Εκδότης-∆ιευθυντής
Μάνος Λασκαράκης
Υπεύθυνος Ύλης
Γ. Πανταζίδης
Σύμβουλος Έκδοσης
Γιάννης Λασκαράκης
Υπεύθυνος Τυπογραφείου
Δ. Μπένδρελης

Υπεύθυνη ∆ιαφημίσεων 
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
∆ήμων-∆ημοτικών 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

3

8...16

10...16

Ανατολή - 07:07
Δύση - 17:55

11...17

6...15

Βουλιάζουν τον Έβρο οι πλημμύρες, 200 χιλιάδες 
στρέμματα στο νερό, εκκενώνονται χωριά

Άλλη μία μέρα που αρχές και κάτοικοι στον Έβρο λόγω 
των καταστροφικών πλημμυρών, βρίσκονται σε απόγνωση 
και απόλυτη επιφυλακή. 

Η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη και πάλι για τον Πό-
ρο Φερών, όπου ο εφιάλτης της πλημμύρας του χωριού επα-
νήλθε, ενώ οι εκκενώσεις σπιτιών σε οικισμούς συνεχίζονται, 
με τελευταίο τη Μάνδρα Διδυμοτείχου, όπου σχεδόν από τους 
μισούς κατοίκους του χωριού, ζητήθηκε να εγκαταλείψουν τα 
σπίτια τους. Εξίσου απελπιστική είναι η κατάσταση στα Λάβαρα

Οι αρχές εξακολουθούν να βρίσκονται σε απόλυτη επιφυ-
λακή, ενώ οι εκτάσεις που έχουν πλημμυρίσει ξεπερνούν τις 
200.000 στρέμματα με μεγάλες ζημιές και καταστροφές σε 
υποδομές και περιουσίες

 Από την Πέμπτη και μέχρι το τέλος της εβδομάδος ανα-
μένεται η κατάσταση να χειροτερέψει καθώς από τη γειτονική 
Βουλγαρία περιμένουμε μεγάλες ποσότητες νερών. 

Όλα δείχνουν πως η καλοκαιρία θα συνεχιστεί, τα χιόνια θα 
λιώσουν και το σκηνικό θα συμπληρώνουν οι αρκετές βροχές. 
Το σενάριο αυτό είναι το χειρότερο δυνατό» τονίζει ο κ. Ζα-
μπουνίδης, καθώς οι συνέπειες για το νομό θα είναι εφιαλτικές.

BI.ME.KAT. A.E.
E. KAΛENTEPIΔHΣ

EPΓOΣTAΣIO METAΛΛIKΩN KATAΣKEYΩN

ΒΙ.ΜΕ.ΚΑΤ. Α.Ε. Εργοστάσιο ΒΙ.ΠΕ. 
Κομοτηνής • Τηλ. 25310/98142

• κιν. 6944.68.41.26 • FAX: 25310/98382

ANAΛAMBANOYME THN KATAΣKEYH
• METAΛΛIKΩN KATAΣKEYΩN
• BIOTEXNIKΩN KTIPIΩN
• AΠOΘHKEYTIKΩN XΩPΩN
• MHXANOΛOΓIKΩN EΓKATAΣTAΣEΩN
• OIKONOMOTEXNIKΩN MEΛETΩN
• OIKOΔOMIKΩN AΔEIΩN

Συντάσσονται και εκδίδονται 
οι απαιτούμενες οικοδομικές άδειες, 

κατασκευάζεται το βιομηχανικό κτίριο 
και παραδίδεται ολοκληρωμένο 

«με το κλειδί στο χέρι»

Aπό το 1989 σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 2.300 m2 στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής

καθημερινη  
εφημεριδα της θρακης
www.gnomi-evros.gr 
Πέμπτη 18 φεβρουαρίου 2010
αρ. φύλλου 6408
€0.70

Άλλη μία μέρα που αρχές και κάτοικοι 
βρίσκονται σε απόλυτη επιφυλακή. 
Χθες το απόγευμα η κατάσταση ήταν 
ιδιαίτερα δύσκολη και πάλι για τον 
Πόρο, όπου ο εφιάλτης της πλημ-
μύρας του χωριού επανήλθε, ενώ 
οι εκκενώσεις σπιτιών σε οικισμούς 
συνεχίζονται, με τελευταίο τη Μάν-
δρα, όπου σχεδόν από τους μισούς 
κατοίκους του χωριού, ζητήθηκε να 
εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.
Οι εκτάσεις που έχουν πλημμυρίσει 
ξεπερνούν τις 200.000 στρέμματα 
με μεγάλες ζημιές και καταστροφές 
σε υποδομές και περιούσιες.
Μέσα σ’ αυτό το κλίμα, το νομό 
επισκέφθηκε και κλιμάκιο της Νέας 
Δημοκρατίας με επικεφαλής τον τομε-
άρχη Εξωτερικών, βουλευτή Α  ́Αθή-
νας, κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο. «Από 
την Πέμπτη και μέχρι το τέλος της 
εβδομάδος αναμένεται η κατάσταση 
να χειροτερέψει καθώς από τη γειτο-
νική Βουλγαρία περιμένουμε μεγάλες 
ποσότητες νερών. Όλα δείχνουν πως 
η καλοκαιρία θα συνεχιστεί, τα χιό-
νια θα λιώσουν και το σκηνικό θα 
συμπληρώνουν οι αρκετές βροχές. 
Το σενάριο αυτό είναι το χειρότερο 
δυνατό» τονίζει ο κ. Ζαμπουνίδης, 
καθώς οι συνέπειες για το νομό θα 
είναι εφιαλτικές. 

Τα χειρότερα 
έρχονται…

ΘΡΙΛΕΡ ΓΙΑ ΓΕΡΑ ΝΕΥΡΑ ΟΙ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ, ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ 
ΩΡΕΣ ΝΑ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΟΙ ΠΛΕΟΝ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ 

ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Εκκενώθηκε και ο οικισμός της Μάνδρας - Απελπιστική η κατάσταση 
στα Λάβαρα, νέος κίνδυνος και για τον Πόρο▶6

Αυτή είναι ψαραγορά!

Τα γυαλιά μας βάζουν οι Τούρκοι με την σύγχρονη 
ιχθυαγορά που κατασκεύασαν στην καρδιά της 
Κωνσταντινούπολης – Την ίδια στιγμή, ο χώρος που 
φιλοξενούσε τα ψαράδικα της Αλεξανδρούπολης 
χρησιμοποιείται για πάρκινγκ… ▶28

Μικρός… 
πανικός για 
τα καύσιμα

Ο Έβρος στο 
ευρωκοινοβούλιο

▶14

Βροχερό, αλλά 
ξέφρενο 

καρναβάλι▶5 ▶23

Έρευνα για 
τον χρυσό
Από την Κομισιόν 
για πιθανή ρύπανση 
Έβρου και Άρδα από 
βουλγαρική μονάδα 
εξόρυξης χρυσού ▶23

Κίνηση διαμαρτυρίας από τα ΚΤΕΛ 
για την άρνηση του υπουργείου να 
πληρώσει το απαιτούμενο ποσό για 
την μετακίνηση των μαθητών

Διαμαρτυρία μετά… 
λεωφορείων

▶24
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ΑΠΟΨΕΙΣ 3

`

Μια φώκια έκανε την εμφάνισή της στην περιοχή Παχύ Θάσου, προσελκύοντας το ενδιαφέρον 
των περαστικών. Η φώκια παρέμεινε για λίγη ώρα στην αμμουδιά και ήταν αρκετά… παιχνιδιάρα, 
προτού επιστρέψει στη θάλασσα. Είναι πιθανό να έχει κάνει φωλιά στην περιοχή, κι είναι σίγουρο 
ότι το υπέροχο αυτό πλάσμα πρέπει να προστατευθεί και να μην πλησιάζεται για κανένα λόγο από 
τους ανθρώπους (kavalanews.gr) 

Στο Συμβούλιο των υπουργών 
Υγείας της Ευρώπης, όλες οι 
χώρες πιστεύουν πως οι περι-
ορισμοί θα πρέπει να αρθούν 
έως τα μέσα με τέλη Μαρτί-
ου ανάλογα με την πίεση στα 
συστήματα υγείας των χωρών 
αλλά όλοι είναι προετοιμασμέ-
νοι για τυχόν αναζωπύρωση 
της πανδημίας το φθινόπωρο...

Θ. ΠΛΕΥΡΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Είπαν

Μέχρι το τέλος Μαρτίου, ο μέ-
σος όρος θανάτων από 80 που 
είναι σήμερα, θα πέσει στους 
70. Το θέμα είναι αν είμαστε 
εντάξει να έχουμε 70 νεκρούς 
την ημέρα για ακόμη ενάμιση 
μήνα! Αν είμαστε εντάξει με 
αυτό… οκ! .

Δ. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΘ
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Μικρογνωμικά

Ένα μίνι βαν γεμάτο με 
τα πεντανόστιμα προϊό-
ντα του έστειλε η τοπική 
επιχείρηση Σαλγκάμης στο 
δημοσιογράφο Μανώλη 
Κωστίδη, που τις προη-
γούμενες μέρες βρέθηκε 
με συνεργείο του ΣΚΑΪ 
στην Αλεξανδρούπολη, 
από την οποία, όπως εί-
πε, μιλώντας στην πρωι-
νή εκπομπή του σταθμού, 
δεν ήθελε να φύγει, αφού 
πέρασε υπέροχα. Δεν πα-
ρέλειψε να αναφερθεί και 
στο δώρο του τοπικού αρ-
τοποιείου – ζαχαροπλα-
στείου: «Ήρθε κόσμος να 
μας χαιρετήσει, ήρθε κι 
ένα μίνι βαν, από το αρ-
τοποιείο – ζαχαροπλαστείο Σαλγκάμης κι άρχισαν να φορτώνουν στο αυτοκίνη-
τό μας ψωμιά, γλυκά … Ευχαριστώ πάρα πολύ την οικογένεια Σαλγκάμη, νιώ-
σαμε σαν στο σπίτι μας» 

Κ.Η.

Εβρίτικη φιλοξενία

 Κούρδος δημοσιογράφος 
κρατείται στο Φυλάκιο 

Τιμή στη μνήμη του Θανάση 
Μπέλλα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομο-
σπονδίας Eπαγγελματικών Bιοτεχνικών & 
Εμπορικών Σωματείων Έβρου σε συνερ-
γασία με το Επιμελητήριο Έβρου επιθυμώ-
ντας να τιμήσουν τη μνήμη του εκλιπόντα 
προέδρου κ. Μπέλλα Αθανασίου αποφά-
σισαν την ονοματοδοσία της αίθουσας 
εκδηλώσεων στα γραφεία της Ένωσης 
ως αίθουσα «Αθανάσιος Μπέλλας». Η 
ονοματοδοσία της αίθουσας θα γίνει την 
Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 
10:30. Θα προηγηθεί τρισάγιο στον Ιερό 
Ναό Αγίου Αθανασίου στο Σουφλί.

Μετά την τελετή θα ακολουθήσει σύ-
σκεψη με τον πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. κ. 
Καββαθά Γεώργιο στην αίθουσα του Δη-
μοτικού Θεάτρου στο Σουφλί όπου θα συ-
ζητηθούν θέματα που απασχολούν τους 
επαγγελματίες του Έβρου και γενικότερα 
της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Γ.Π.

Μας ξέχασε  
Τα μέσα Φεβρουαρίου είναι η περίο-

δος που, υπό κανονικές συνθήκες, παρα-
τηρείται έξαρση της γρίπης στην Ελλάδα 
καθώς και στην υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά 
και στο βόρειο ημισφαίριο εν γένει. Ωστό-

Στο Προαναχωρητικό Κέντρο Κράτη-
σης Αλλοδαπών της περιοχής Φυλακί-
ου Έβρου, κρατείται από την Κυριακή ο 
δημοσιογράφος Idris Sayilgan ο οποίος 
συνελήφθη το πρωί της 13ης Φεβρου-
αρίου στην παρέβρια περιοχή Ισσακίου 
Διδυμοτείχου από άνδρες του Τμήματος 
συνοριακής Φύλαξης για παράνομη είσο-
δο στην Ελλάδα.

Ο εν λόγω δημοσιογράφος, κουρδικής 
καταγωγής, είναι γνωστός στην γείτονα 
χώρα καθώς είχε αφεθεί ελεύθερος στις 
27 Νοεμβρίου 2019, αφού κρατήθηκε 
στη φυλακή για 1.137 ημέρες και είχε κα-
ταδικαστεί εκ νέου σε επιπλέον 4 χρόνια 
φυλάκιση το 2020 στην πόλη Mus, για 
«υπόθεση προπαγάνδας και τρομοκρατι-
κής οργάνωσης» που ασκήθηκε εναντίον 
του ενώ βρισκόταν στη φυλακή.

Το Ευρωπαϊκό δικαστήριο ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων είχε ασχοληθεί με την 
περίπτωση του καθώς ο πρώην δημοσιο-
γράφος του πρακτορείου Dicle είχε συλ-
ληφθεί τον Οκτώβριο του 2016 με την 
κατηγορία της «προπαγάνδας για τρομο-
κρατική οργάνωση» και «μέλος σε τρομο-
κρατική οργάνωση» όπου είχε οδηγηθεί 
στις φυλακές Τραπεζούντας

Ως δημοσιογράφος του πρακτορείου 
Mezopotamya ο Idris Sayilgan τον Μάρ-

τιο του 2020 κρατήθηκε στην Αδριανού-
πολη όπου πήγε να ακολουθήσει τους 
πρόσφυγες που κατευθύνονταν προς τα 
ελληνικά σύνορα. Ο Sayilgan είχε συλλη-
φθεί μαζί με τον δημοσιογράφο Νaci Kaya 
με την αιτιολογία ότι «μπήκαν σε απαγο-
ρευμένη περιοχή» το Σάββατο 29 Φε-
βρουαρίου 2020 και αφού είχαν ασκήσει 
έφεση αφέθηκαν ελεύθεροι. Τελικά στις 
14 Απριλίου 2021 είχαν αθωωθεί λόγω 
έλλειψης επαρκών στοιχείων. Ο δημοσι-
ογράφος κρατείται διοικητικά ενώ ήδη 
δικηγόρος της περιοχής ανέλαβε να τον 
εκπροσωπήσει σε όλες τις προβλεπόμε-
νες διαδικασίες.

Ertnews.gr

σο, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, εν 
μέσω πανδημίας, φαίνεται πως η γρίπη 
μάς λησμόνησε. Αυτό προκύπτει από τα 
στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Αναφοράς 
Γρίπης (ΕΚΑΓ) στη Βόρεια Ελλάδα. Ειδι-
κότερα, σύμφωνα με τη Μαρία Εξηντά-
ρη, αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιατρικής 
ΑΠΘ στο Β' Εργαστήριο Μικροβιολογί-
ας και μέλος του ΕΚΑΓ στη Β. Ελλάδα, 
έως τώρα έχουν διερευνηθεί μόλις τρία 

κρούσματα σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα τα 
οποία ανήκουν στον υποτύπο ΑΗ3. Πα-
ρόμοια είναι πάνω κάτω η κατάσταση και 
στη Νότια Ελλάδα. Τα μέτρα προστασίας 
κατά του κορωνοϊού, το εμβόλιο κατά της 
γρίπης και η πιθανή υποκαταγραφή των 
κρουσμάτων γρίπης, είναι οι 3 λόγοι που 
ο συγκεκριμένος ιός μοιάζει να μας ξέ-
χασε και φέτος. 

Κ.Η.
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Στην ανασκαφική έρευνα 
που εκπονείται τα τελευταία 
χρόνια της πανδημίας στην 
Πλωτινόπολη Διδυμοτείχου, 
αναφέρθηκε μιλώντας στην 
ΕΡΤ Ορεστιάδας η Αρχαιολό-
γος, προϊσταμένη του τμήμα-
τος Προϊστορικών -Κλασσικών 
Αρχαιοτήτων και Μουσείων 
της Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Έβρου κ. Φένια Παρδαλίδου. 
Ως γνωστόν οι εργασίες μέ-
χρι το 2014 εκπονούνταν υπό 
την επίβλεψη του κ. Ματθαίου 
Κουτσουμανή (Αρχαιολόγου 
της Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Ροδόπης) και όσο υπήρχε η 
χρηματοδότηση από τον Δήμο 
Διδυμοτείχου, συνεπικουρού-
μενη χρηματοδότησης από το 

Υπουργείο Μακεδονίας- Θρά-
κης.

Στο διάστημα της απραξίας 
μέχρι το 2019, συγχωνεύθη-
καν οι Εφορίες Προϊστορικών 
και Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 
και με την αλλαγή του Οργα-
νογράμματος του ΥΠ.ΠΟ, κά-
θε περιφερειακή ενότητα από-
κτησε την δική της Εφορεία. 
Έτσι, από το 2018 και αφού η 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου 
επανδρώθηκε ικανοποιητι-
κά, η Πλωτινόπολη ήταν στις 
άμεσες προτεραιότητες της, με 
αποτέλεσμα να ενταχθεί στο 
πρόγραμμα του ΕΣΠΑ ΑΜ-Θ 
2014-2020 όπου μέσα σε αυ-
τό εντάχθηκε και εκπονείται η 
κατασκευή ενός μόνιμου στε-

γάστρου που θα προστατεύει 
όλο τον Αρχαιολογικό χώρο 
της περιοχής , ώστε αυτός να 
καταστεί επισκέψιμος.

«Πρόκειται για ένα Υποέρ-
γο που ουσιαστικά λειτουργεί 
προπαρασκευαστικά και συ-
μπληρωματικά σε μελλοντικές 
εργασίες κατασκευής υπό την 
Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρ-
χαίων Μνημείων του ΥΠ.ΠΟ» 
τονίζει η κ. Παρδαλίδου και 
συμπληρώνει ότι, «Η ανασκα-
φική έρευνα στο χρονικό αυ-
τό διάστημα βοήθησε  στο 
να έρθει στο φως η συνέχεια 
του εντυπωσιακού δείγματος 
υδραυλικής αρχιτεκτονικής , η 
συνέχεια των τοίχων, των αγω-
γών,  καθώς και αρκετών κινη-
τών ευρημάτων”. Χρειάζεται 
υπομονή μέχρι την κατασκευή 
του μόνιμου στεγάστρου στον 
χώρο τονίζει η κ Παρδαλιδου 
ώστε να καταστεί ο χώρος μό-
νιμα επισκέψιμος, μάλιστα στα 
σχέδια της υπηρεσίας είναι να 
προταθεί ένας Αρχαιολογικός 
περίπατος μεταξύ της Πλω-
τινούπολης και του Βυζαντι-
νού Μουσείου όπου εκτίθεται  

(προς το παρόν)  μέρος των 
ευρημάτων της ανασκαφής. 
Στο σημείο αυτό διευκρίνισε 
ότι η πλειονότητα των ευρη-
μάτων θα μεταφερθεί στην 
έκθεση του Αρχαιολογικού 
Μουσείου Αλεξανδρούπολης 

που βρίσκεται ήδη στη φάση 
της ολοκλήρωσης. Την Άνοι-
ξη αναμένεται να ξεκινήσει 
η συντήρηση των μοναδικών 
ψηφιδωτών που έχουν ανα-
καλυφθεί τα οποία θα εντα-
χθούν ως φωτογραφικό υλικό 

στην έκδοση ενός ενημερωτι-
κού εντύπου στην Ελληνική και 
την Αγγλική γλώσσα καθώς και 
ενός εντύπου για όσους έχουν 
προβλήματα όρασης.
ΕΡΤ Ορεστιάδας

Νέες παρεμβάσεις στον Αρχαιολογικό 
χώρο της Πλωτινόπολης

ΠΡΟΒΛΈΠΈΤΑΙ Η ΚΑΤΑΣΚΈΥΗ 
ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΈΓΑΣΤΡΟΥ, ΏΣΤΈ ΝΑ 
ΚΑΤΑΣΤΈΙ Ο ΧΏΡΟΣ ΈΠΙΣΚΈΨΙΜΟΣ                        
           
H πλειονότητα των ευρημάτων θα εκτίθεται 
στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης 
    

Με το ποσό των 2.000 ευρώ θα ενι-
σχύσει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης πυρό-
πληκτο πολίτη, μετά από σχετική απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής. Πιο συγκε-
κριμένα, πρόκειται για έναν χήρο, 
κάτοικο Άνθειας, ο οποίος είναι 
συνταξιούχος με εισοδήματα πε-
ρίπου 8.500€ το χρόνο. Η πρώτη 
κατοικία του, όπως προκύπτει από 
βεβαίωση της πυροσβεστικής, κα-
ταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς 
με αποτέλεσμα να μην είναι πλέον 
κατοικήσιμη. Επιπλέον, καταστρά-
φηκε η οικοσκευή και γενικά ό,τι 
περιείχε το σπίτι. 

Ο συνάνθρωπός μας φιλοξενεί-
ται επί του παρόντος από τον γιο 
του, που μένει σε ένα μικρό σπίτι. 

Ο δημότης έκανε έκκληση στην Οικονο-
μική Επιτροπή για έγκριση οικονομικής 
ενίσχυσης της τάξης των 2.000€ προκει-
μένου αρχικά να ξανά κατασκευάσει τη 
σκεπή του, να επισκευάσει το σπίτι για 
να είναι κατοικήσιμο και να αγοράσει τις 
απαραίτητες οικοσκευές.
Evrosonline.gr

Τον ενισχύει ο Δήμος 
Αλεξανδρούπολης 

Την 16η Φεβρουαρίου δη-
μοσιεύθηκε στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Β’ 
674/«15.2.2022») Απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερι-
κών για τον καθορισμό του 
τρόπου κατανομής και χρή-
σης των χώρων που παραχω-
ρούνται από τα Δημοτικά Συμ-
βούλια στα πολιτικά κόμματα, 
τους συνασπισμούς πολιτικών 
κομμάτων, τους συνδυασμούς 
υποψηφίων και τις Επιτροπές 
Υποστήριξης του αρ.10 του 

ν.4023/2011, για την προβο-
λή τους κατά την προεκλογι-
κή περίοδο των βουλευτικών 
εκλογών, των αυτοδιοικητι-
κών εκλογών και των εκλο-
γών για την ανάδειξη των 
μελών του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου. 

Ειδικότερα, η Απόφαση Βο-
ρίδη περιλαμβάνει τις εξής 
Ενότητες:

Α] «Διάθεση χώρων προ-
εκλογικής προβολής από τα 
Δημοτικά Συμβούλια ενόψει 
βουλευτικών εκλογών»

Β] «Διάθεση χώρων προ-
εκλογικής προβολής από τα 
Δημοτικά Συμβούλια ενόψει 
εκλογών Α’ και Β’ βαθμού Το-
πικής Αυτοδιοίκησης»

Γ] «Διάθεση χώρων προ-
εκλογικής προβολής από τα 
Δημοτικά Συμβούλια ενόψει 
εκλογών για την ανάδειξη των 
μελών του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου»

Δ] «Διάθεση χώρων προ-
εκλογικής προβολής από τα 
Δημοτικά Συμβούλια ενόψει 
διεξαγωγής δημοψηφίσμα-
τος»

Ε] «Τρόπος χρήσης των χώ-
ρων προεκλογικής προβολής»

ΣΤ] «Αποκατάσταση των 
χώρων προεκλογικής προβο-
λής στην πρότερη κατάσταση» 

Η ισχύς της Υπουργικής 
Απόφασης ορίζεται σε δύο 
έτη.

Εκλογική Απόφαση Βορίδη για 
την κατανομή χώρων κατά την 
προεκλογική περίοδο
Δημοσιεύθηκε ΦΕΚ 
στις 16 Φεβρουαρίου

Με 2.000 ευρώ σε 
πυρόπληκτο πολίτη 
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Της Κικής Ηπειρώτου
Δραματική είναι η κατάσταση 

που επικρατεί στις επιχειρήσεις του 
Έβρου, λόγω των υπέρογκων αυξή-
σεων στους λογαριασμούς του ρεύ-
ματος και της ταυτόχρονης μείωσης 
του τζίρου τους, που σε πολλές περι-
πτώσεις φτάνει από το 40 ως και το 
50%. Τα μέτρα που έχει εξαγγείλει η 
κυβέρνηση χαρακτηρίζονται ως απο-
λύτως ανεπαρκή, αφού, όπως λένε οι 
επαγγελματίες, όταν ο λογαριασμός 
είναι διπλάσιος ή ακόμη και τριπλάσι-
ος σε σχέση με πέρσι, η ενίσχυση των 
38 ευρώ, είναι τουλάχιστον αστεία.

«Η κατάσταση δεν μπορεί να μείνει 
έτσι, θα προχωρήσουμε σε κινητοποι-
ήσεις», λέει στη «ΓΝΩΜΗ» ο αντιπρό-
εδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αλε-
ξανδρούπολης Βασίλης Κασαπίδης, 
σημειώνοντας πως η οργάνωση μίας 
τέτοιας πρωτοβουλίας είναι σε εξέλι-
ξη, τόσο σε πανελλαδικό, όσο και σε 
τοπικό επίπεδο. Περιγράφοντας την 
κατάσταση που επικρατεί τελευταία 
στην αγορά, ο κ. Κασαπίδης σημει-
ώνει πως οι αυξήσεις στο ρεύμα εί-
ναι εξωφρενικές, καθώς, σε αρκετές 

περιπτώσεις φτάνουν ακόμη και στο 
ύψος των ενοικίων που πρέπει να κα-
ταβάλλουν οι επιχειρήσεις κάθε μήνα, 
τα οποία, ως γνωστόν, στην πόλη μας, 
είναι ιδιαιτέρως «τσουχτερά». «Εμείς 
οι επαγγελματίες βαλλόμεθα από δύο 
πλευρές: από τη μία, έχουμε να πλη-
ρώσουμε στα καταστήματά μας ρεύμα 
που έχει αυξηθεί κατά 100%, κι από 
την άλλη, παρόμοια κατάσταση έχου-
με να αντιμετωπίσουμε και στα σπίτια 
μας». Επιπλέον, όπως επισημαίνει, η 
κατάσταση αυτή σαφώς έχει επηρε-
άσει και τους καταναλωτές που εδώ 
και αρκετό διάστημα είτε δεν έχουν 
χρήματα για αγορές, είτε διστάζουν 
να ξοδέψουν. «Οι λογαριασμοί αυ-
τοί έχουν καταστήσει μη βιώσιμες 
τις περισσότερες μικρές επιχειρήσεις, 
και μάλιστα, αν αυτό αθροιστεί με το 
γεγονός ότι τελευταία έχουμε μείωση 
του τζίρου κατά 40-50%, αντιλαμβά-
νεστε τις τεράστιες δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουμε».

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο 
του Εμπορικού Συλλόγου, είναι ανα-
γκαίο να υπάρξει στήριξη από την 
κυβέρνηση, για τις μικρές επιχειρή-

σεις, του εμπορίου, του λιανεμπορίου 
που πραγματικά δεν έχουν δυνατότη-
τα να ανταποκριθούν σε τέτοια κόστη.  

Αίτημα για πρόγραμμα 
επιδότησης του κόστους για 
όλες τις επιχειρήσεις

Στο  θέμα αναφέρθηκε ο πρόε-
δρος του Επιμελητηρίου Έβρου Χρι-
στόδουλος Τοψίδης, κατά τη διάρκεια 
του απολογισμού του φορέα για το 
2021, μετά από ερώτηση της ΓΝΩ-
ΜΗΣ. Όπως σημείωσε, «όλα τα επί-
καιρα θέματα, το Επιμελητήριο Έβρου 

τα προσεγγίζει με τις προτάσεις και 
τις θέσεις του. Το θέμα αυτό, το έχου-
με θέσει πολλά Επιμελητήρια, βάζο-
ντας μπροστά το πανελλαδικό όργανό 
μας, την Κεντρική Ένωση Επιμελητη-
ρίων Ελλάδας. Διεκδικούμε από το 
Υπουργείο Ενέργειας να αναλάβει 
το κράτος το 75% της αύξησης της 
τιμής του ρεύματος, σε κάθε επιχεί-
ρηση, και για όσο χρονικό διάστημα 
ισχύει αυτή η αύξηση. Πρώτον, αυ-
τό θα βοηθήσει στη διατήρηση των 
υφιστάμενων επιχειρήσεων και κατά 
συνέπεια, των θέσεων εργασίας και 

δεύτερον, όπως ξέρετε, όταν ανεβαί-
νει το κόστος στη λειτουργία των επι-
χειρήσεων, αυτό περνά και στο τελικό 
προϊόν, με αποτέλεσμα να μειώνεται 
η κατανάλωση… Ζητούμε από την 
κυβέρνηση ένα πρόγραμμα επιδότη-
σης του κόστους του ρεύματος, κα-
τά 75%, όχι μόνο για τη μεταποίηση, 
αλλά και για το εμπόριο και για τις 
υπηρεσίες. Αυτή είναι η πάγια θέση 
μας και σε αυτή την κατεύθυνση δου-
λεύουμε, με πρωτεργάτη το κεντρι-
κό  μας όργανο, την Κεντρική Ένωση 
Επιμελητηρίων». 

«Αναστενάζει» η αγορά 
από τις αυξήσεις στο ρεύμα

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ 
ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΟΠΟΥ, ΠΈΡΑ ΑΠΟ 
ΤΟΥΣ ΥΠΈΡΟΓΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ, ΟΙ 
ΈΠΙΧΈΙΡΗΣΈΙΣ ΑΝΤΙΜΈΤΏΠΙΖΟΥΝ ΜΈΙΏΣΗ 
ΤΖΙΡΟΥ ΏΣ ΚΑΙ 50%     
    
Κινητοποιήσεις ετοιμάζει ο Εμπορικός 
Σύλλογος, πρωτοβουλία Επιμελητηρίου Έβρου 
για επιδότηση 75% του κόστους από το κράτος 

O Δήμος Ορεστιάδας ευ-
χαριστεί θερμά την εταιρεία 
ΕΛΑΪΣ UNΙLEVER HELLAS 
για την ένταξη όλων των νη-
πιαγωγείων και δημοτικών 
σχολείων του Δήμου στο 
πρόγραμμα της KLINEX «Κα-
θαροί Ζούμε στο Σχολείο», με 
στόχο να καλυφθούν οι αυ-

ξημένες ανάγκες απολυμαντι-
κών. Η δράση αυτή εκφράζει 
την κοινωνική αποστολή της 
KLIΝΕΧ σε μία ευρύτερη εκ-
στρατεία δωρεάν διάθεσης 
προϊόντων, με στόχο τα καθα-
ρά σχολεία και την προστασία 
του γενικότερου πληθυσμού.

Όπως δήλωσε ο Δήμαρ-

χος Ορεστιάδας κ. Βασίλει-
ος Μαυρίδης «Είναι στόχος 
όλων μας τα παιδιά μας να 
ζουν και να αναπτύσσονται 
σε ένα καθαρό και ασφαλές 
περιβάλλον. Ένα μεγάλο ευ-
χαριστώ στην εταιρεία  ΕΛΑ-
ΪΣ UNΙLEVER HELLAS, που 
στηρίζει έμπρακτα και τα 30  
σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαί-
δευσης του Δήμου μας (17 
νηπιαγωγεία και 13 δημοτι-
κά), διαθέτοντας δωρεάν με-
γάλη ποσότητα απολυμαντι-
κών προϊόντων KLINEX». 

Προσφορά στο Δήμο Ορεστιάδας για 
να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες 
απολυμαντικών

Από τον ΕΛ.Γ.Α. ανακοινώθηκαν πίνακες με 
τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών  ΦΥΤΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:

1. Στις καλλιέργειες παραγωγών ΑΒΑΝΤΟΣ:
- ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 21.5.2021.
- ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 26.6.2021
2. Στις καλλιέργειες παραγωγών  ΑΙ-

ΣΥΜΗΣ:
- ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 27.5.2021. 
3. Στις καλλιέργειες παραγωγών ΑΝ-

ΘΕΙΑΣ:
- ΠΛΗΜΜΥΡΑ της 13.1.2021.
- ΠΛΗΜΜΥΡΑ της 8.2.2021.
- ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 26.6.2021.
4. Στις καλλιέργειες παραγωγών ΔΩ-

ΡΙΚΟΥ:
- ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 21.5.2021.
5. Στις καλλιέργειες παραγωγών ΛΟΥ-

ΤΡΟΥ:
- ΠΛΗΜΜΥΡΑ της 13.1.2021.
- ΠΛΗΜΜΥΡΑ της 8.2.2021.
6. Στις καλλιέργειες παραγωγών ΣΥ-

ΚΟΡΡΑΧΗΣ:
- ΠΑΓΕΤΟΣ της 12.4.2021.

Κάθε ενδιαφερόμενος  παραγωγός μπορεί να 
πληροφορηθεί τα πορίσματα των εκτιμήσεων και 
όποιος διαφωνεί με αυτά, μπορεί να υποβάλει 
αίτηση επανεκτίμησης με μέσα στην παρακάτω 
προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών στην 

Ανταποκρίτρια ΕΛ.Γ.Α.:
Θεοδωρίδου Μαρίνα, Ισόγειο παλιάς δη-

μαρχίας – Γραμματεία Καθαριότητας, τηλ.: 
2551350083.

Χρονικό διάστημα υποβολής ενστάσεων από: 
15.2.2022 έως  25.2.2022

Ανακοινώθηκαν πορίσματα 
εκτίμησης των ζημιών φυτικής 
παραγωγής
Από τον ΕΛΓΑ σε περιοχές στο 
Δήμο Αλεξανδρούπολης

«Καθαροί Ζούμε στο Σχολείο»
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Δυνατή είναι και πάλι η δι-
εξαγωγή σχολικών εκδρομών, 
ημερήσιων μετά την έκδοση 
της αντίστοιχης ΚΥΑ ή πολυ-
ήμερων από την 1η Μαρτίου, 
μετά τη συνεδρίαση που είχε 
την Τετάρτη η επιτροπή των ει-
δικών για την εξέλιξη της παν-
δημίας στη χώρα μας.

Συγκεκριμένα, επιτρέπεται 
και πάλι η διεξαγωγή ημερή-
σιων εκπαιδευτικών εκδρομών, 
διδακτικών και εκπαιδευτικών 
επισκέψεων, σχολικών περι-
πάτων, μόλις εκδοθεί η αντί-
στοιχη ΚΥΑ, εφόσον ολοκλη-
ρώνονται εντός μιας ημέρας, 
σύμφωνα με ανακοίνωση του 
υπουργείου Παιδείας μετά τη 
σύσκεψη της υπουργού, Νί-
κης Κεραμέως, με την Επιτρο-
πή των Ειδικών.

Από την 1η Μαρτίου επι-

τρέπεται οποιαδήποτε σχολική 
εκδρομή ή επίσκεψη περιλαμ-
βάνει και διανυκτέρευση. Τα 
άτομα, που θα συμμετέχουν 
στις πολυήμερες εκδρομές, συ-
νοδοί εκπαιδευτικοί και μαθη-
τές, εμβολιασμένοι ή μη, θα 
πραγματοποιούν ράπιντ τεστ 
48 ώρες πριν την αναχώρηση, 
ενώ κατά τη διάρκεια της εκ-
δρομής θα πρέπει να διενερ-
γούν τα τακτικά τεστ της εβδο-
μάδας όλοι οι μαθητές και οι 
εκπαιδευτικοί.

Η ανακοίνωση του 
Υπουργείου Παιδείας

«Το Γραφείο Τύπου του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, σε συνέχεια σύ-
σκεψης της υπουργού Νίκης 
Κεραμέως με την Επιτροπή 
των Ειδικών με θέμα τις σχο-

λικές εκδρομές, ανακοινώνει:
• Επιτρέπεται εκ νέου, από 

την ημερομηνία έκδοσης της 
οικείας Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης, η διεξαγωγή ημε-
ρήσιων εκπαιδευτικών εκδρο-
μών, διδακτικών και εκπαιδευ-
τικών επισκέψεων, σχολικών 
περιπάτων που ολοκληρώνο-

νται εντός μιας ημέρας.
• Από την 1η Μαρτίου θα 

δύναται να λάβει χώρα οποια-
δήποτε σχολική εκδρομή ή επί-
σκεψη περιλαμβάνει και διανυ-
κτέρευση.

• Οι εκδρομείς που θα συμ-
μετέχουν στις πολυήμερες εκ-
δρομές, συνοδοί εκπαιδευτικοί 

και μαθητές, εμβολιασμένοι ή 
μη, θα πραγματοποιούν ράπιντ 
τεστ 48 ώρες προ της αναχώ-
ρησης, ενώ κατά τη διάρκεια 
της εκδρομής θα πρέπει να δι-
ενεργούν τα τακτικά τεστ της 
εβδομάδας (self / rapid ανα-
λόγως την περίπτωση), όλοι οι 
μαθητές και οι εκπαιδευτικοί.

• Κατά τις εκδρομές/επισκέ-
ψεις θα πρέπει να τηρούνται τα 
ειδικότερα υγειονομικά πρωτό-
κολλα που ισχύουν στην εκά-
στοτε περίπτωση, π.χ. προϋ-
ποθέσεις μεταφορικού μέσου, 
εισόδου σε μουσεία κτλ».

Πώς θα πραγματοποιούνται 
οι σχολικές εκδρομές

ΔΥΝΑΤΗ ΈΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ 
Η ΔΙΈΞΑΓΏΓΗ ΣΧΟΛΙΚΏΝ 
ΈΚΔΡΟΜΏΝ, ΗΜΈΡΗΣΙΏΝ ΜΈΤΑ 
ΤΗΝ ΈΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ 
ΚΥΑ Η ΠΟΛΥΗΜΈΡΏΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 1Η 
ΜΑΡΤΙΟΥ   
                               
Τι ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας

Περισσότερα από 67 κιλά 
ακατέργαστης κάνναβης κα-
τασχέθηκαν από αστυνομικούς 
της Διεύθυνσης Αστυνομίας 
Ορεστιάδας χθες το πρωί, στην 
παρέβρια περιοχή των Ψαθά-
δων Έβρου. Για τη συγκεκρι-
μένη υπόθεση συνελήφθησαν 
τέσσερις αλλοδαποί σε βάρος 
των οποίων σχηματίσθηκε δι-
κογραφία για διακίνηση, μετα-
φορά και κατοχή ναρκωτικών, 
καθώς επίσης για παράνομη 
είσοδο στη χώρα και βία κα-
τά υπαλλήλων και δικαστικών 
προσώπων. Ειδικότερα, αστυ-
νομικοί της Ειδικής Επιχειρη-
σιακής Ομάδας Επέμβασης της 
Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορε-
στιάδας εντόπισαν τους δρά-
στες να κατέχουν έξι σάκους 
με πενήντα έξι συσκευασίες 
ακατέργαστης κάνναβης, συ-
νολικού βάρους 67 κιλών και 
620 γραμμαρίων με σκοπό 
την εξαγωγή τους στην Τουρ-
κία μέσω του ποταμού Έβρου. 
Σημειώνεται ότι οι δράστες οι 
οποίοι προηγουμένως είχαν 
εισέλθει παράνομα στη Χώρα 
μας από την Τουρκία μέσω του 
ποταμού Έβρου, αντιστάθηκαν 

κατά τη σύλληψή τους. Κατα-
σχέθηκαν η παραπάνω ποσό-
τητα ναρκωτικών και μία πλα-
στική βάρκα. Οι συλληφθέντες 
οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγε-

λέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας, 
ενώ την προανάκριση ενήργη-
σε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτι-
κών της Υποδιεύθυνσης Ασφά-
λειας Ορεστιάδας.

Προσπάθησαν να 
περάσουν με βάρκα 
στην Τουρκία

Την ακριβέστερη παγκοσμίως 
μέθοδο πρόγνωσης της τραπε-
ζικής χρεωκοπίας, με ακρίβεια 
πρόγνωσης 99.22%, έχουν δη-
μιουργήσει και δημοσιεύσει δύο 
καθηγητές του Τμήματος Οικο-
νομικών Επιστημών του Δημο-
κρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, 
Περικλής Γκόγκας και Θεόφι-
λος Παπαδημητρίου. Πρόκειται 
για μια από τις καινοτόμες με-
θόδους με διεθνή αναγνώριση 
που έχουν δημιουργήσει με την 
ερευνητική τους ομάδα. «Ως επι-
στήμονες και ερευνητές πάντα 
μας εξιτάρει το καινούριο και 
το διαφορετικό», δήλωσε ο κ. 
Γκόγκας και γυρίζοντας το χρό-
νο πίσω μίλησε για το ξεκίνημα 
του Τμήματος, ακριβώς πριν 15 
χρόνια. «Ήταν το κοινό μας εν-
διαφέρον που υπήρχε ιδιαίτερα 
για το χώρο των οικονομικών 
που έκανε πραγματικότητα τη 
συνεργασία με τον κ. Παπαδη-
μητρίου», είπε. 

Μιλώντας ιδιαίτερα για τη 
μέθοδό τους σημείωσε πως, 
“στο χώρο της μακροοικονομίας, 
έχουν τη δική τους αξία η πρό-

βλεψη, οι συνθέσεις κ.τ.λ. Ήμα-
σταν από τους λίγους παγκόσμια 
που ξεκινήσαμε και εφαρμόσαμε 
αυτές τις μεθόδους στο χώρο 
αυτόν όχι μόνο στην Ελλάδα, 
αλλά σε όλο τον κόσμο». Πα-
ράλληλα πρόσθεσε: «Η δουλειά 
μας έχει να κάνει με την πρόβλε-
ψη της χρεοκοπίας τραπεζών και 
αποτελεί ακόμη την καλύτερη 
μέθοδο πρόβλεψης χρεοκοπίας 
που υπάρχει παγκόσμια, με ένα 
ποσοστό επιτυχίας 99, 22% και 
βασίζεται ακριβώς σε αυτές τις 
μεθόδους».

Αυτό το πολύ μεγάλο πο-
σοστό επιτυχίας δεν πέρασε 

απαρατήρητο, ίσα – ίσα, όπως 
ανέφερε, «μας πρόσεξαν από 
την Κομοτηνή και μας κάλεσαν 
στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά-
πεζα για να παρουσιάσουμε τις 
μεθόδους μας αυτές, αλλά και 
σε Πανεπιστήμια του εξωτερι-
κού, όπως του Μίσιγκαν κ.α.». 
Όπως σημειώνεται σε ανακοί-
νωση του ΔΠΘ έχουν προσκλη-
θεί για να παρουσιάσουν τη σχε-
τική έρευνά τους σε: Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα, University of 
Michigan, Temple University, 
Rennes, Schoolof Business, 
University of Strasbourg, κλπ.
ΕΡΤ Κομοτηνής

∆ύο καθηγητές του ∆ΠΘ 
μπορούν και προβλέπουν την 
τραπεζική χρεωκοπία
Με ακρίβεια 
πρόγνωσης 
99,22% !

Εβρος: Stop σε 67 κιλά 
κάνναβης στους Ψαθάδες
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Εκρηκτική είναι η κατάστα-
ση που επικρατεί στο Νοσοκο-
μείο Αλεξανδρούπολης, μετά 
τις αποφάσεις της Διοίκησης 
για νέα μετακίνηση Χειρουρ-
γικών Κλινικών και για εκ νέ-
ου αναστολή χειρουργείων. Σε 
νέα επιστολή του προς τη Διοί-
κηση του ΠΓΝΑ (είχε προηγη-
θεί αντίστοιχη τον περασμένο 
Σεπτέμβριο), ο Πρόεδρος της 
Ιατρικής Σχολής του Δημοκρι-
τείου Πανεπιστημίου Θράκης 
και Διευθυντής της Β΄ Πανε-
πιστημιακής Χειρουργικής Κλι-
νικής του Νοσοκομείου, Καθη-
γητής Χειρουργικής Μιχάλης 
Πιτιακούδης, εκφράζει, υπό τη 
μορφή ερωτημάτων, την αγα-
νάκτησή του για τις αποφάσεις 
αυτές, οι οποίες, από τη μία, 
επιμηκύνουν επ’ αόριστον την 
ταλαιπωρία των χειρουργικών 
ασθενών, από τους οποίους, 
όπως αναφέρει, οφείλει κα-
νείς να ζητήσει συγνώμη, κι 
από την άλλη, θέτουν σε κίν-
δυνο την εκπαίδευση και την 
περάτωση των σπουδών των 
φοιτητών. 

Η επιστολή Πιτιακούδη 
Αναλυτικά, η επιστολή 

του Καθηγητή Χειρουργι-
κής, όπως δημοσιεύτηκε στο 
alexpolisonline.com:

«ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣ-
ΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Α.

-  ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ ΦΟΡΑ ΜΕΤΑ-
ΚΙΝΗΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΛΙ-
ΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

-  ΝΕΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΧΕΙ-
ΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

-  Η ΕΝΤΟΝΗ ΑΝΗΣΥΧΙΑ 
ΕΓΙΝΕ ΠΛΕΟΝ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

-  ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ Η ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΠΕΡΑΤΩΣΗ 
ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Με αφορμή τη γνω-
στοποίηση του υπ. αριθμ. 
5119/04.02.2022 εγγράφου 
σας σχετικά με την ΑΜΕΣΗ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ της Β΄ Πα-
νεπιστημιακής Χειρουργικής 
Κλινικής (Β΄ Π.Χ.Κ.) στη νο-
σηλευτική πτέρυγα του 1ου 

ορόφου και την ΑΝΑΣΤΟΛΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙ-
ΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ, 
εκφράζοντας και την αγωνία 
του ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
και του Δ.Σ. της Ιατρικής Σχο-
λής του Δ.Π.Θ., ΕΡΩΤΑΤΑΙ η 
Διοίκηση του Πανεπιστημιακού 
Γενικού Νοσοκομείου Αλεξαν-
δρούπολης:

➢ Εάν με την ΝΕΑ απόφα-
ση ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙ-
ΩΝ, μετά από τον πολύμηνο 
περιορισμό των χειρουργικών 
αιθουσών και την πολύμηνη 
ταλαιπωρία των χειρουργι-
κών και παιδοχειρουργικών 
ασθενών, αισθάνεται κανείς 
την ΗΘΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ απέ-
ναντί τους να απευθύνει μία 
ΣΥΓΓΝΩΜΗ, καθώς έχει πλέ-
ον αποδειχθεί στην πράξη ότι 
οι χειρουργικοί ασθενείς ΔΕΝ 
ΕΧΟΥΝ ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕ-

ΡΙΘΑΛΨΗΣ με τους υπόλοι-
πους ασθενείς, με αποτέλεσμα 
πολλές φορές να αντιμετωπί-
ζονται ως επείγουσες παραμε-
λημένες καταστάσεις.

➢ Ποια είναι αλήθεια η σκο-
πιμότητα της ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ για 3η φορά 
μάλιστα της Β΄ Π.Χ.Κ. και άλ-
λων τμημάτων τη στιγμή που 
θα μπορούσαν να φιλοξενη-
θούν όπως συνηθίζεται παθο-
λογικοί NON COVID ασθενείς 
στο χώρο της, συνεχίζοντας τη 
λειτουργία της, τη στιγμή μά-
λιστα που υπήρχε διαθεσιμό-
τητα ελεύθερων κλινών στον 
Παθολογικό Τομέα, σύμφωνα 
με έγγραφο της Στατιστικής 
Υπηρεσίας περί διαθεσιμότητας 
κλινών. Δεν αντιλαμβάνεστε 
τον ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗ-
ΛΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ NON COVID 
που δημιουργείται με αυτές τις 

αποφάσεις;
➢ Δεν αντιλαμβάνεστε ΟΥ-

ΤΕ το ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ρόλο και 
την ΠΡΟΣΦΟΡΑ της ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗΣ για την ακριτική πε-
ριοχή μας, ΟΥΤΕ και ότι χωρίς 
τη συμμετοχή της σε τέτοιες 
αποφάσεις, χωρίς ένα συγκε-
κριμένο επιχειρησιακό σχεδι-
ασμό που να λαμβάνει υπόψη 
τις ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ της ΥΠΟ-
ΧΡΕΩΣΕΙΣ απέναντι σε ΦΟΙ-
ΤΗΤΕΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ και 
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥΣ, ότι το τε-
λικό αποτέλεσμα θα είναι:

η ΑΔΥΝΑΜΙΑ της ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΣΗΣ και της ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ 
των ΣΠΟΥΔΩΝ των ΦΟΙΤΗ-
ΤΩΝ μας,

η ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥ-
ΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ,

η ΗΔΗ ΑΙΣΘΗΤΗ ΚΑΤΑΡΕΥ-
ΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟ-

ΝΤΙΔΑΣ για τους ΑΣΘΕΝΕΙΣ 
ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ.

➢ Είναι προφανές ότι ΔΕΝ 
ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΤΙΛΗΠΤΗ η κατά-
σταση και οι ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ που 
προκύπτουν με την ΑΠΟΦΑΣΗ 
σας, τόσο για την ΑΝΑΣΤΟ-
ΛΗ των ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, όσο 
και για τη ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ των 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ και 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ σε ένα ενιαίο και 
ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ 
ΧΩΡΟ, δημιουργώντας ΤΕΡΑΣ-
ΤΙΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 
ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ μέ-
σα στον οποίο καλούμαστε να 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΟΥΜΕ 160 περί-
που φοιτητές με ΕΛΑΧΙΣΤΟΥΣ 
πλέον χειρουργικούς ασθενείς 
ώστε δικαίως τίθεται το ερώ-
τημα ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥ-
ΟΝΤΑΙ.

➢ ΠΟΣΟ ΑΠΕΧΕΙ ΑΡΑΓΕ αυ-
τό που βιώνουμε σήμερα στο 
Π.Γ.Ν.Α. από το ΟΡΑΜΑ ενός 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟ-
ΚΟΜΕΙΟΥ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ το οποίο να 
ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΤΑΙ ΟΛΗ η κοινω-
νία της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ-
ΔΟΝΙΑΣ και ΘΡΑΚΗΣ και ποιο 
άραγε είναι το ΗΘΙΚΟ ΧΡΕΟΣ 
του καθενός μας απέναντι σε 
αυτή την κατάσταση; ΕΛΠΙ-
ΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΑΥΤΑ ΜΠΟΡΟΥΝ 
ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΝΟΗΤΑ ΩΣ-
ΤΕ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΘΕΙ Η ΚΑΤΑΣ-
ΤΑΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΜΕ ΤΙΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΑΣ.

Για το Χειρουργικό Τομέα 
και το ΔΣ της Ιατρικής Σχολής

Με εκτίμηση
Μιχαήλ Σ. Πιτιακούδης
Καθηγητής Χειρουργικής
Διευθυντής Β΄ Π.Χ.Κ.
Πρόεδρος Ιατρικής Δ.Π.Θ.»

Κ.Η.

Αγανάκτηση Πιτιακούδη λόγω 
μετακίνησης κλινικών και αναστολής 
χειρουργείων στο ΠΓΝΑ

ΈΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΠΈΣΤΈΙΛΈ Ο 
ΠΡΟΈΔΡΟΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΤΟΥ ΔΠΘ ΚΑΙ ΔΙΈΥΘΥΝΤΗΣ 
ΤΗΣ Β  ́ΠΑΝΈΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ 
ΧΈΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 
                               
«Οφείλει κανείς μία συγνώμη στους 
χειρουργικούς ασθενείς – Σε κίνδυνο η 
εκπαίδευση και η περάτωση σπουδών 
των φοιτητών»  

Ο κ. Δημοσχάκης όπως και 
οι άλλοι δύο κυβερνητικοί βου-
λευτές στον Έβρο, συνεχίζουν να 
θεωρούν τους πολίτες που τους 
έστειλαν στη βουλή ανόητους .

Νομίζουν ότι με επικοινωνι-
ακά τερτίπια, με διαστροφή της 
πραγματικότητας, θα ξεγελά-
σουν τους πολίτες του νομού 
και δεν θα τους καταλογίσουν 
τις ευθύνες που έχουν για την 
κατάσταση που έχει διαμορφω-
θεί στον τόπο μας

Ο κ Δημοσχάκης  σε συνέ-
ντευξη του σε τοπικό ραδιόφω-

νο είπε ότι δεν υπάρχει κανένα 
θέμα για την επέκταση στο ΚΥΤ 
Φυλακίου και κατηγόρησε τους 

πολίτες που διαμαρτύρονται  ότι 
κακώς το κάνουν,  αφου το θέμα 
είναι λελυμένο !!! 

Είπε κι άλλα ωραία πράγμα-
τα που δεν έχουν καμία σχέση με 
την πραγματικότητα, δεν δίστασε 
ακόμη να φτάσει στο σημείο να 
πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ετοίμαζε  ένα 
ολόκληρο οικισμό στο Φυλάκιο, 
αλλα ήρθαν οι “άριστοι” του Μη-
τσοτάκη και το απέτρεψαν.

Εμείς θα συνεχίζουμε να θυ-
μίζουμε την απόφαση του ΚΥ-
ΣΕΑ το 2016 με πρωθυπουρ-
γό τον Αλέξη Τσίπρα, η οποία 
απέκλειε  επέκταση ή νέες δομές 
φιλοξενίας ανατολικά του Νέ-
στου. Η θέση μας είναι ξεκάθα-
ρη, θα την επαναλαμβάνουμε πά-
ντα μέχρι να γίνει κατανοητή σε 
όλους, γιατί έχουμε μια απόφαση 
που  έγινε πράξη από την δική 

μας κυβέρνηση. Ο κ. Δημοσχά-
κης  θα πρέπει να τεκμηριώσει 
με έγγραφα  αυτά που λέει για 
δήθεν σχεδιασμό οικισμού από 
την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή 
δεν θα τα βρει για να αποδείξει  
τους ισχυρισμούς του,έχει μόνο 
μια επιλογή, να ζητήσει συγνώμη. 

Οι πολίτες γνωρίζουν πολύ 
καλά τι ετοιμάζουν στο Φυλά-
κιο Ορεστιάδας και για αυτό δεν 

τους εμπιστεύονται. Όσα κολπά-
κια κι αν κάνουν δεν μπορούν να 
εκτελέσουν την αλήθεια, αυτή 
πάντα παραμένει ζωντανή και 
βγαίνει στην επιφάνεια.

Το μόνο λελυμένο είναι το 
“χειρόφρενο” του ψεύδους του 
κ. Δημοσχάκη που τον οδηγεί σε 
μεγάλο κατήφορο.
Ν.Ε ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Έβρου 

ΣΥΡΙΖΑ Έβρου κατά ∆ημοσχάκης 
για δηλώσεις του στο μεταναστευτικό 
«Λελυμένο είναι μόνο το “χειρόφρενο”  
ψεύδους του κ. Δημοσχάκη. Καθημερινά 
δείχνουν την απέχθεια που έχουν προς την 
αλήθεια την οποία πυροβολούν συνεχώς»  

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο Παπαγρηγορίου Παναγιώτης του  Γεωργίου και της Χριστίνας το γένος Γιαντά 
που γεννήθηκε Πανόραμα Θεσσαλονίκης και κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη και 
η Τσολάκη Μιχαέλα του Ανδρέα και της Ελένης το γένος Στογίδου που γεννήθηκε 
Γιαννιτσά και κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη πρόκειται να παντρευτούν με Θρη-
σκευτικό Γάμο στο Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ελαιώνα Μάκρης Αλεξανδρούπολης 
στις 30/04/2022
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Τα συνεργεία της Τεχνι-
κής Υπηρεσίας του Δήμου 
Ορεστιάδας προχώρησαν 
στη πλήρη ανακαίνιση του 
σχολικού συγκροτήματος 
Καστανεών, το οποίο είναι 
έτοιμο να υποδεχθεί την τε-
ράστια δωρεά των 57 εκ-
θεμάτων του Ιδρύματος 

Ευγενίδου προς τον Δήμο 
Ορεστιάδας (αρχικής αξίας 
κτήσης 4.000.000€), ώστε 
να ξανανοίξει τις πόρτες του 
ως : "Πρότυπο Κέντρο Τε-
χνολογίας & Επιστημών του 
Δήμου Ορεστιάδας".

Πριν λίγες μέρες, ο Πρό-
εδρος της Διοικούσας Επι-
τροπής του Ιδρύματος 
Ευγενίδου, κ. Λεωνίδας Δη-
μητριάδης - Ευγενίδης και οι 
συνεργάτες του, συμμετεί-
χαν σε τακτική συνεδρίαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Ορεστιάδας. 

Ο Δήμαρχος Ορεστιά-
δας κ. Βασίλης Μαυρίδης, 
το Δημοτικό Συμβούλιο και 
ο Πρόεδρος της Κοινότη-
τας Καστανεών, εξέφρα-
σαν τις θερμές ευχαριστίες 
τους για την τεράστια αυτή 
δωρεά, προς το Ίδρυμα Ευ-
γενίδου και τη βεβαιότητα 
τους ότι θα φανούν αντά-
ξιοι της εμπιστοσύνης του 
Ιδρύματος προς το Δήμο 
Ορεστιάδας. Ο κ. Δημητρι-
άδης - Ευγενίδης ανέλυσε 
τους λόγους επιλογής του 
χώρου, στον οποίο θα γίνει 
η έκθεση τεχνολογίας και 

επιστήμης και ευχαρίστησε 
το Δήμο Ορεστιάδας για τη 
συνεργασία.

 
Σύμφωνα με τον Αντι-

δήμαρχο Τεχνικών Υπηρε-
σιών Αρχοντή Αρχοντίδη, τα 
επόμενα βήματα για τη λει-
τουργία του Κέντρου είναι 
τα εξής:

-η υποδοχή και τοποθέ-
τηση των 57 εκθεμάτων σε 
απόλυτη συνεργασία με το 
Ευγενίδειο Ίδρυμα

- η δημοπράτηση του 
έργου για την Ενεργειακή 
Αναβάθμιση των κτιρίων 
προϋπολογισμού 660.000 
€ με χρηματοδότηση από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
"GR - Energy 2014- 2021" 
του ΕΟΧ Κ.Α.Π.Ε.  για την 
εξοικονόμηση ενέργειας 

- η διαμόρφωση και ανά-
πλαση του προαύλιου χώ-
ρου

- η εξωτερική διαμόρφω-
ση των κτιρίων 

8  ΡΕΠΟΡΤΑΖ 

Έγινε «καινούριο» το σχολείο στις 
Καστανιές, για τη λειτουργία Κέντρου 
Τεχνολογίας & Επιστημών  

ΈΤΟΙΜΟ ΝΑ ΥΠΟΔΈΧΘΈΙ ΤΗΝ 
ΤΈΡΑΣΤΙΑ ΔΏΡΈΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
ΈΥΓΈΝΙΔΟΥ  
                               
Τα επόμενα βήματα για την οργάνωση 
του χώρου 

Τα συνεργεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήμου Ορεστιάδας προχώρησαν 
στη πλήρη ανακαίνιση του σχολικού συγκροτήματος Καστανεών

Το σχολείο είναι έτοιμο να υποδεχθεί την τεράστια δωρεά των 57 εκθεμάτων του Ιδρύματος Ευγενίδου προς τον ∆ήμο Ορεστιάδας 
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Το Επιμελητήριο Έβρου και 
το Αμερικάνικο Πανεπιστή-
μιο της Βουλγαρίας ενώνουν 
τις δυνάμεις και συνεργάζο-
νται με σκοπό τη δημιουργία 
ενός ενιαίου ολοκληρωμέ-
νου επιχειρηματικού επιταχυ-
ντή (SEA) που θα εξυπηρετεί 
ολόκληρη τη διασυνοριακή 
περιοχή της Ελλάδας και της 

Βουλγαρίας. Το Σάββατο 19 
Φεβρουαρίου, στις 17:00 στο 
ξενοδοχείο Ramada Plaza 
Thraki, θα πραγματοποιηθεί 
εκδήλωση ενημέρωσης (info-
day), όπου θα παρουσιαστεί 
το έργο και οι στόχοι του. 

Στο πλαίσιο του έργου 
θα δημιουργηθούν σύγχρο-
νες υποδομές και εργαλεία. 

Ένας νέος συνεργατικός χώ-
ρος στην Αλεξανδρούπολη, 
θα λειτουργεί ως κέντρο για 
την ανάπτυξη επιχειρημα-
τικών πρωτοβουλιών, ενώ 
ένα εξοπλισμένο εργαστήριο 
Νευρομάρκετινγκ θα επιτρέ-
ψει την επιστημονική προ-
σέγγιση στην ανάπτυξη νέων 
προϊόντων και υπηρεσιών για 
τους ωφελούμενους του προ-
γράμματος. 

Η ιδέα και το σκεπτικό αυ-
τού του έργου προέκυψαν σε 
διάφορες φάσεις. Η βασική 
ιδέα αναπτύχθηκε από τον 
κύριο δικαιούχο –Επιμελητή-
ριο Έβρου – και το Αμερικανι-
κό Πανεπιστήμιο στη Βουλγα-
ρία (American University in 
Bulgaria-AUBG), με σκοπό 
να αξιοποιήσουν τις υφιστά-
μενες δομές επιχειρηματικής 
υποστήριξης και τις υφιστά-
μενες υπηρεσίες τους. 

Με τη βοήθεια μιας ομά-
δας επαγγελματιών στον 
τομέα της επιχειρηματικής 
καθοδήγησης και συμβου-
λευτικής από τη Βουλγα-

ρία και την Ελλάδα (προ-
ερχόμενοι από το Business 
Information and Consulting 
Center (BICC), το Ινστιτού-
το Ανάπτυξης Τεχνολογί-
ας και Ανθρώπινων Πόρων 

(ΙΑΤΑΠ) και το YET (Youth | 
Entrepreneurship | Education 
| Technology) ανέπτυξαν 
την ιδέα για τη δημιουργία 
ενός ενιαίου ολοκληρωμέ-
νου επιχειρηματικού επιταχυ-
ντή (SEA) που θα εξυπηρετεί 
ολόκληρη τη διασυνοριακή 
περιοχή της Ελλάδας και της 
Βουλγαρίας.

Το έργο SEA συγχρηματο-
δοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανά-

πτυξης και από εθνικούς πό-
ρους των χωρών που συμ-
μετέχουν στο Πρόγραμμα 
Συνεργασίας Interreg V-A 
«Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-
2020».

Ο Πρόεδρος του Επιμελη-
τηρίου Έβρου δήλωσε:

«Το Επιμελητήριο Έβρου 
έχει αποκτήσει σημαντική 
εμπειρία στην υποστήριξη 
επιχειρηματικών πρωτοβου-
λιών και έχει ήδη δημιουρ-
γήσει το Light Hub, το οποίο 
προσφέρει ένα πολύ δομημέ-
νο και αποτελεσματικό πρό-
γραμμα στήριξης νεοφυών 
επιχειρήσεων. Αυτό που πα-
ρατηρήσαμε, είναι ότι υπάρχει 
ένας σχετικά μεγάλος αριθ-
μός ανθρώπων με επιχειρη-

ματικό δυναμικό που χρειάζε-
ται διαφορετική προσέγγιση. 
Το SEA προσφέρει ακριβώς 
αυτό. Είναι ένας προθάλαμος 
ο οποίος δίνει τα πολύ βασικά 
εφόδια για την ανάπτυξη μιας 
βιώσιμης επιχείρησης. Οι άν-
θρωποι που προσπαθούν να 
επιχειρήσουν, ιδιαίτερα στα 
πρώτα τους βήματα «κολυ-
μπούν αντίθετα στο ρεύμα» 
και πρέπει ως Επιμελητήρια 
να βρισκόμαστε δίπλα με εξα-
τομικευμένα εργαλεία και κα-
θοδήγηση.» 

Η εκδήλωση θα πραγμα-
τοποιηθεί δια ζώσης στην αί-
θουσα Ορφέας του ξενοδο-
χείου Ramada Plaza Thraki, 
ενώ θα υπάρχει και ή δυνατό-
τητα συμμετοχής ηλεκτρονι-
κά στον παρακάτω σύνδεσμο: 
https://bit.ly/SEA-Infoday  

*Η συμμετοχή είναι ελεύ-
θερη και δωρεάν και μπορεί-
τε να συμμετέχετε δια ζώσης 
ενώ θα υπάρχει και ή δυνα-
τότητα να συμμετέχετε ηλε-
κτρονικά στον παρακάτω 
σύνδεσμο: https://bit.ly/SEA-
Infoday   

ΡΕΠΟΡΤΑΖ  9

Το Επιμελητηρίου Έβρου ηγείται της 
δημιουργίας διασυνοριακού επιταχυντή

ΈΝΏΝΈΙ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΈΙΣ 
ΤΟΥ ΜΈ ΤΟ ΑΜΈΡΙΚΑΝΙΚΟ 
ΠΑΝΈΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ    

Συνεργάζονται με σκοπό τη δημιουργία 
ενός ενιαίου ολοκληρωμένου 
επιχειρηματικού επιταχυντή (SEA) 
που θα εξυπηρετεί ολόκληρη τη 
διασυνοριακή περιοχή της Ελλάδας και 
της Βουλγαρίας

17:00 Καλωσόρισμα - Εισαγωγικός χαιρετισμός 
Εκπρόσωπος  Επιμελητηρίου Έβρου 

17:05 The SEA project and the perspective for 
cross border collaboration for creation of 
start-ups 
Δημήτριος Μηλώσης, Project Manager  

17:15 Η Γεωπολιτική δυναμική  του Έβρου 
Πέτρος Σουκουλιάς, Ειδικός Ψηφιακού με-
τασχηματισμού & τεχνολογικής καινοτομίας, 
Μέντορας στην SEEMS P.C.  

17:30

17:45

17:55

18:05

SEA Start-up Hub and Co-working space 
Λεωνίδας Σκερλετόπουλος, Διαχειριστής Light 
Hub 

Neuro-Lab – Παρουσίαση Εργαστηρίου 
Νευρομάρκετινγκ  
Ελίνα Κετικίδη, Συντονίστρια εργαστηρίου 

Co working spaces στην Ελλάδα και 
Επιχειρηματικότητα  
Δημήτριος Γιαννακούδης, Συντονιστής Xanthi 
Tech Lab 

Λήξη προγράμματος  

 Ένας νέος συνεργατικός χώρος 
στην Αλεξανδρούπολη, θα 

λειτουργεί ως κέντρο για την 
ανάπτυξη επιχειρηματικών 

πρωτοβουλιών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  -  Σάββατο 19 Φεβρουαρίου                  
Ώρα : 17:00μμ  -  Τόπος: Ramada Plaza Thraki

Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός 
«ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Αθηνών και η Τράπεζα Eurobank, στο 
πλαίσιο του κοινωνικού έργου που επι-
τελούν, σε συνεργασία με την Ιερά Μη-
τρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, υλοποιούν 

το πρόγραμμα «Αντιμετωπίζοντας την 
υπογεννητικότητα» που περιλαμβάνει 
υλική υποστήριξη των νεογέννητων και 
των οικογενειών τους με βρεφικά είδη.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται MONO σε 
εγκυμονούσες γυναίκες, που κατοικούν 
στις ενορίες της Μητροπόλεώς μας. Οι 
ενδιαφερόμενες που επιθυμούν να συμ-
μετέχουν στο πρόγραμμα και πληρούν τα 

κριτήρια που έχουν τεθεί, μπορούν να 
υποβάλουν αίτηση στην Ενορία τους, το 
αργότερο έως την 14η Μαρτίου 2022.

Περισσότερες πληροφορίες και δι-
καιολογητικά μπορείτε να βρείτε στην 
ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως 
www.imalex.gr ή στους ιερείς των ενο-
ριών σας.
Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

Μητρόπολη Αλεξ/πολης: Πρόγραμμα 
«ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» και EUROBANK 
για την υπογεννητικότητα

Σε ποιους απευθύνεται 
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Γνώμη

Υπερσυγκέντρωση 
και μονοχρωμία του 

γαλάζιου 

Α
ύγουστος 2018, ο τότε τομεάρχης Εσω-
τερικών της Νέας Δημοκρατίας και ΝΥΝ 
υπουργός εσωτερικών της κυβέρνησης 
της ΝΔ Μάκης Βορίδης και εκλεκτός του 
Γ. Παπαδοπούλου μιλώντας στο Ραδιό-
φωνο 24/7 δήλωσε:

Πρέπει να υπάρξει στρατηγική ήττα των ιδεών της 

Αριστεράς για να μην ξαναβρεθεί στην εξουσία με 

οποιαδήποτε μορφή της. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης 

πρέπει να κάνει παρεμβάσεις στο κράτος και στους 

θεσμούς για να μην ξαναέρθει η Αριστερά στην εξου-

σία, γιατί οι ιδέες της είναι ελαττωματικές.

Μόλις ανέλαβαν την διακυβέρνηση της χώρας, 

εφάρμοσαν τα πα-

ραπάνω αμέσως κα-

τά γράμμα.. 

Κατέλαβαν το 

κράτος και θεσμούς, 

σφραγίζοντας τους 

αρμούς του, κατέ-

πνιξαν κάθε διαφο-

ρετική άποψη και 

φωνή.

Με τον Πρώτο νό-

μο που ψήφισαν θέ-

σπισαν το επιτελικό 

κράτος και συγκέντρωσαν όλες τις αρμοδιότητες στο 

Μαξίμου ΑΕ , ξήλωσαν την επιτροπή ανταγωνισμού, 

εξαγόρασαν τα ΜΜΕ, διπλασιασμός μετακλητών υπαλ-

λήλων με παχυλούς μισθούς, απαξιώνουν το ΕΣΥ σε 

μία διαρκή Βάση, προσλήψεις ΚΑΤ εξαίρεση πχ ειδικών 

φρουρίων, ιδιωτικοποίηση της επικουρικής κοινωνικής 

ασφάλισης, ψήφισαν τον πτωχευτικό νόμο πτωχεύο-

ντας και τα νοικοκυριά, ελαστικοποιούν τις εργασια-

κές σχέσεις περιόρισαν συνδικαλιστικά δικαιώματα, 

παρεμβάσεις στην ΕΥΠ μιας που υπάγεται απευθείας 

στο Πρωθυπουργό, διορίζουν χωρίς ΑΣΕΠ, έφτασαν 

στο σημείο να παρακολουθούν πολίτες θυμίζοντας 

μας τα καμώματα του πατέρα του με Μαυρίκη , τώρα 

εκχωρούν βασικές λειτουργίες του ΕΦΚΑ στους ιδι-

ώτες με νόμο που ψηφίζουν (προμήθειες ΚΑΤ εξαίρε-

ση, διορισμοί golden boys χωρίς ΑΣΕΠ με παχυλούς 

μισθούς και με ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας 

του, ιδιωτικοποίησαν την ΔΕΗ σε μία νύχτα μέσα στην 

ενεργειακή κρίση και η απαρίθμηση πολιτικών της δε-

ξιάς δεν έχει τέλος. 

Φυσικά τώρα (τώρα που καταρρέουν) καταδιώκουν 

πολιτικούς αντιπάλους, δικαστικούς, δημοσιογράφους, 

προέδρους επιμελητηρίων, συνδικαλιστές! Στήνουν το 

καθεστώς, αλλά θα πέσουν και θα πέσουν με κρότο…

ΤΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΥ 
ΜΑΛΤΕΖΟΥ

Τ
ο σκάνδαλο φαρμάκων της εταιρείας 
Novartis και πάλι στην επικαιρότητα. 
Σκάνδαλα, μίζες και το κακό συναπά-
ντημα …

Εντυπωσιάζουν τα ονόματα που 
εμπλέκονται στην υπόθεση, καθώς και 

τα χρηματικά ποσά, κάνοντας το θέμα «Novartis» 
να μοιάζει από τη μία μεριά,ως με το μεγαλύτερο 
σκάνδαλο από συστά-σεως του κράτους … όπως το 
χαρακτήρισε ο τέως αναπληρωτής υπουργός Δικαι-
οσύνης Δημ. Παπαγγε-λόπουλος και από την άλλη 
πάλι, ως μία τραβηγμένη από τα μαλλιά παράστα-
ση …, όταν εκκρεμούν καταθέσεις και αποδείξεις.

Έχουμε ζήσει πολλά σκάνδαλα κατά το παρελ-
θόν. Σίγουρα και η χώρα μας δεν είναι η χώρα της 
επαγγελίας …

Έχουμε κουραστεί κάθε λίγο και λιγάκι, με δε-
κάδες μικρές, μεγαλύτερες και τεράστιες υπο-
θέ-σεις, με μίζες, δωροδοκίες, διορισμούς, 
αναθέσεις έργων, προμήθειες κ.λ.π. που 
διάνθιζαν την επικαι-ρότητα των τελευ-
ταίων δεκαετιών. Κάποιες από αυτές 
θάφτηκαν στα συρτάρια, κάποιες άλ-
λες δεν μπόρεσαν να προχωρήσουν 
γιατί τα αδικήματα παραγράφηκαν ή 
γιατί άλλες δεν βρέθηκαν οι απαραί-τη-
τες αποδείξεις. Σε άλλες πάλι «βρέθηκε 
ένα εξιλαστήριο θύμα για να πληρώσει 
τη νύφη» που λένε και το θέμα να κλείσει…

Θέλουμε έργα με ουσία. Να εξετάζε-
ται διακριτικά και διεξοδικά κάθε 
ύποπτη υπόθεση και να καταδικάζο-
νται οι ένοχοι. Κι’ όταν γίνει αυτό, η 
όποια κυβέρνηση το πετύχει, να βγει 
τότε με τιμή και καμάρι και να πει ότι «εμείς 
πετύχαμε αυτό σήμερα και είμαστε περήφα-
νοι». Τότε και ο Ελληνι-κός λαός θα είναι σί-
γουρα περήφανος πως όλα αυτά έγιναν για το 
κοινό καλό, «για την Ελλάδα βρέ γαμώτο» …

Ένα είναι σίγουρο. Οι πολίτες βιώνουν τη σκλη-
ρή καθημερινότητα από τους φόρους και τις αλ-
λεπάλληλες μειώσεις που υφίστανται στην τσέ-
πη τους.

Το σκάνδαλο Novartis είναι διεθνές. Να δια-
λευκανθεί απολύτως ό,τι αφορά και τη χώρα μας. 
Οι μεθοδεύσεις των φαρμακευτικών εταιρειών εί-
ναι γνωστές.

* * *
Σε τιμή … σαμπάνιας το πετρέλαιο …για εκα-

τομμύρια νοικοκυριά.
Οι μύθοι και η ιστορία της χώρας μας είναι στε-

νά δεμέναμε το Αιγαίο Πέλαγος. Επί τριάντα αιώ-
νες και πλέον η θάλασσα αυτή, ο πνεύμονας και 
η αρτηρία ζωής του Έθνους μας, είναι Ελληνική.

Γιατί διεκδικούν οι Τούρκοι με τόσο πάθος το 
Αιγαίο;

Η απάντηση είναι εύκολη. Τους τραβάει η οσμή 
του πετρελαίου, νομίζουν πως στην υφαλο-κρηπίδα 
βρίσκεται θαμμένο το μαγικό λυχνάρι του Αλαντίν.

* * *
Πολιτική χωρίς επικοινωνία δεν γίνεται 

…
Δυστυχώς σχεδόν σε όλα τα κόμματα, υπάρ-

χει αδυναμία των επικοινωνιακών εργαλείων, με 
αποτέλεσμα κάθε τόσο να πέφτουν και σε κάποια 
γκάφα. Υπάρχει έλλειψη επικοινωνιακής τακτικής, 
μην πω πως υπάρχει ακόμη και έλλειψη παραγω-
γής πολιτικής …

Τα προβλήματά μας περισέψανε. Τίποτα δεν 
λύνεται σ’ αυτόν τον τόπο. Μια ζωή υπάρχουν 
«μαύρες τρύπες» και που καμία ποτέ δεν κλείνει. 
Αντίθετα, «οι μαύρες τρύπες» περισσεύουν και οι 
μικρομεσαίοι έχουν κουραστεί να ανοίγουν κάθε 
λίγο και λιγάκι τρύπες στο ζωνάρι τους προς τα 
μέσα για να μην … τους πέσει το παντελόνι και τους 
φανεί το σώβρακο, που και αυτό δεν υπάρχει…

Μην το ξεχνάμε, πως κάθε κυβέρνηση έχει 
και κάποια «ημερομηνία λήξης».

* * *
Στην πολιτική εξουσία, ήρωας είναι εκείνος που 

κρατεί το λόγο του, χωρίς να δώσει όρκο για να 
πείσει τους άλλους ότι είναι συνεπής, φαίνεται 
από τα έργα του.

Ο Ισοκράτης πολλές φορές αναφέρθηκε στην 
εξουσία, πως: «Ο πιο κακός άρχοντας είναι ε-κεί-
νος που δεν μπορεί να κυβερνήσει τον εαυτό του», 
και «οι χειρότεροι να εξουσιάζουν και να κυ-βερ-
νάνε τους καλύτερους». Μα λέει ακόμη: «Από την 
εξουσία να φεύγει κάποιος όχι πιο πλούσιος, αλ-
λά πιο δοξασμένος, γιατί ο έπαινος του λαού είναι 
καλύτερος από τα χρήματα …»

* * *
Οι δημοσκοπήσεις είναι ένα εργαλείο αποτύπω-

σης των τάσεων και ανίχνευσης των αντιλή-ψεων 
και των απόψεων της κοινής γνώμης, όταν 

αυτές γίνονται, κάτω από κατάλληλες 
προϋποθέσεις και από ειδικούς.

Οι δημοσκοπήσεις μπορούν να 
επηρεάσουν τον κόσμο;

«Βαδίζουμε» σε μία «δημο-
σκοπική δημοκρατία»; Αμφι-
βάλλω …,αφού τα κόμματα και 
τα μέσα πληρώνουν υπέρογκα 
πόσα σε τακτική βάση για να 

παραγγέλνουν δημοσκοπήσεις.
Κατά τη δική μου γνώμη «οι 

δημοσκοπήσεις» δεν έχουν καμία 
προβλεπτική ικανότητα. Τις ερωτή-

σεις τις κατασκευάζουν οι δημο-
σκόποι. Πρόκειται για ερωτήσεις 
που μπορεί να μην είναι ορθές 
και αυτοί που απαντούν να μην 

έχουν προδιαμορφωμένη άποψη για το θέμα. Σ’ 
αυτήν την περίπτωση έχουμε «δημοσκόπηση» στα 
μέτρα των δημοσκόπων…

* * *
Η ακρίβεια και οι ανατιμήσεις στην αγορά έχουν 

ξεπεράσει κάθε όριο και έχουν γίνει σίριαλ σε ημε-
ρήσια διάταξη στα δελτία ειδήσεων.

Το κόστος ζωής στη χώρα μας το τελευταίο και-
ρό έχει εκτιναχθεί στα ύψη. Η εικόνα της αγο-ράς 
είναι ισχυρότερη από αυτή της πραγματικότητας.

Μια εικόνα όσες χίλιες λέξεις …
Το «2022» θα είναι μία δύσκολη χρονιά, τόσο 

στον τομέα της Οικονομίας, άλλο τόσο και στα 
κοινωνικά προβλήματα που σίγουρα δεν λύνονται 
από μία στιγμή στην άλλη. Το «2022»θεωρείται ως 
χρόνια επιβίωσης και ο μόνος που δεν ευθύνεται 
για τη σημερινή του κατάντια είναι ο Ελληνικός 
λαός, αν κι’ αυτός έχει τη μερίδα της ευθύνης του 
στα προβλήματα της καθημερινότητας.

* * *
Πάνω από μισό αιώνα ζωής κλείνει ο Οργανι-

σμός Ηνωμένων Εθνών και τα ερωτήματα για το 
κατά πόσο είναι σε θέση να επιτελέσει ουσιαστικό 
και δημιουργικό έργο εντείνονται σε πολλά κράτη 
του κόσμου, ιδιαίτερα στην Κύπρο.

Ο ΟΗΕ όταν θέλει, μπορεί … Είναι σε θέ-
ση να επιβάλει αποφάσεις και όχι απλώς να 
επιτη-ρεί …

* * *
Καημός είναι να σταματήσει ο αθέμιτος αντα-

γωνισμός στα είδη διατροφής και όχι μόνο στα 
οπωροκηπευτικά. Να επανεξεταστεί το ποσοστό 
κέρδους από τον παραγωγό μέχρι τον καταναλω-
τή και όπου αλλού υπάρχει αισχροκέρδεια. Είναι 
αδικαιολόγητες οι υψηλές τιμές των προϊόντων 
σε σύ-γκριση και με τους μισθούς μας.

* * *
Τα αυτοκίνητα ύστερα από ένα χρονικό διάστη-

μα περνάνε από ΚΤΕΟ. Μήπως όμως πρέπει να 
περνάνε ΚΤΕΟ και οι πολιτικοί μας; Εγώ θα έλε-
γα «απόσυρση»… Μη ξεχνάμε πως «η ηθική είναι 
η αρχή της πολιτικής» …

ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ 
ΧΑΒΙΑΡΑ

Σχόλια και γεγονότα

Με αλάτι και πιπέρι
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Αναλύσεις

Η σημασία της αμερικανικής βάσης στην Αλεξανδρούπολη: Προστασία ή απειλή;

Η 
ουκρανική κρίση ανέδειξε την 
πραγματική σημασία της αμερι-
κανικής βάσης στην Αλεξανδρού-
πολη για τους σχεδιασμούς των 
ΗΠΑ. Μετέβαλε την Αλεξανδρού-
πολη σε πυρηνικό στόχο στον 

ανταγωνισμό ΗΠΑ - Ρωσίας και τη χώρα μας 
σε εφαλτήριο εναντίον φιλικών λαών με τους 
οποίους μας συνδέει μακραίωνη φιλία. Πρόσθε-
τα, απέδειξε πως όσοι υποστηρίζουν ότι η ύπαρ-
ξη αμερικανικής βάσης προστατεύει την περιο-
χή της Θράκης από την τουρκική επιθετικότητα 
είτε το λένε για να εξωραΐσουν την παρουσία 
στρατιωτικής βάσης στη πόλη αξιοποιώντας 
στις συνθήκες όξυνσης των ελληνοτουρκικών 
σχέσεων είτε δεν αντιλαμβάνονται τί σημαίνει 
για την ασφάλεια μιας χώρας η ύπαρξη ξένης 
δύναμης σε μια τόσο ευαίσθητη περιοχή. 

Κατ' αρχήν ο Παναγιώτης Κονδύλης στο βι-
βλίο "Θεωρία του Πολέμου" και συγκεκριμένα 
στο Επίμετρο με θέμα: "Γεωπολιτικές και Στρα-
τηγικές Παράμετροι ενός Ελληνοτουρκικού Πο-
λέμου", που διδάσκονταν και στη Σχολή Εθνικής 
Άμυνας, επισημαίνει την υπεροχή της χώρας μας 
έναντι της Τουρκίας στο Έβρο, λόγω της ορεινής 
μορφολογίας του εδάφους στο νομό σε αντί-
θεση με το πεδινό του εδάφους στην Ανατολι-
κή Θράκη. Μάλιστα αναφέρει ότι: "Μια γρήγο-
ρη προέλαση τεθωρακισμένων μονάδων στην 
Ανατολική Θράκη, την οποία ευνοεί το πεδινό 
έδαφος και οι περιορισμένες αποστάσεις, θα 
μπορούσε να αποφέρει στην Ελλάδα το σημα-
ντικότερο πιθανό αντίβαρο απέναντι σε οποιεσ-
δήποτε εδαφικές απώλειες σε άλλες περιοχές" 
(νησιά, Κύπρος).

 Αλλά και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, στις 
11 Δεκεμβρίου 1984 (Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας τότε) σε κατ’ ιδίαν συνομιλία εντόπιζε 
τους φόβους του στην περίπτωση μιας ελλη-
νοτουρκικής σύγκρουσης στα νησιά (Χρήστος 
Πασαλάρης: “Οι Βαρώνοι των Media”, Εκδοτι-
κός Οίκος Α.Α. Λιβάνη, Αθήνα 2008, σελ. 304 
και 310). Επομένως ποτέ δεν υφίστατο στη 
Θράκη η απειλή με την οποία προσπαθούν να 
νομιμοποιήσουν στις αντιλήψεις μας την ανα-
γκαιότητα της βάσης. Όμως, ποιο ρόλο μπορεί 
να διαδραματίσει η εγκατάσταση μιας ξένης 
δύναμης στην περιοχή της Θράκης;

Ήδη από τον Σεπτέμβρη του 1995, ο τότε 

υφυπουργός Άμυνας Νίκος Κουρής, με αφορμή 
τους Νατοϊκούς βομβαρδισμούς εναντίον των 
Σέρβων που διαμόρφωσαν τους επιδιωκόμε-
νους από τη Δύση συσχετισμούς στη Βοσνία, 
προέτρεπε τους μαθητές της Σχολής Εθνικής 
Άμυνας να εξετάσουν «το νέο ρόλο του ΝΑΤΟ 
σε επιχειρήσεις επιβολής ή διατήρησης της ει-
ρήνης και τις τυχόν συνέπειες που θα έχει αυτή 
η μετεξέλιξή του σε ενδεχόμενη κρίση στο Αι-
γαίο ή άλλες περιοχές του εθνικού μας χώρου»  
Ακριβώς περί αυτού πρόκειται σήμερα: Δηλαδή, 
ποιος θα είναι ο ρόλος της αμερικανικής βάσης 
που θα εδρεύει στην Αλεξ/πολη στο ενδεχόμενο 
μιας ελληνοτουρκικής κρίσης που θα αγγίξει και 
τη Θράκη; Σε αυτή την περίπτωση θα ταυτίζο-
νται τα ελληνικά με τα αμερικανικά συμφέρο-
ντα; Διότι η Τουρκία υπερέχει γεωπολιτικά ση-
μαντικά της χώρας μας, είναι το εφαλτήριο προς 
την Εγγύς και τη Μέση Ανατολή, στον Καύκασο 
αλλά και στην Κεντρική Ασία  λόγω της κοινής 
καταγωγής με τους λαούς της, γιαυτό η Ουά-
σινγκτον αγωνιά να προσεταιριστεί εκ νέου την 
Άγκυρα με κάθε τρόπο. 

Κυρίως, όμως, στην περίπτωση υποκινού-
μενης όξυνσης στη Δυτική Θράκη, μπορεί κα-
νείς να προεξοφλήσει την αντίδραση της αμε-
ρικανικής δύναμης που θα εγκατασταθεί στην 
Αλεξανδρούπολη; Είναι εντελώς λανθασμένη η 
άποψη που ισχυρίζεται ότι η δύναμη θα υπερα-
σπιστεί την εδαφική ακεραιότητα της περιοχής, 
όπου εδρεύει, εναντίον άλλης νατοϊκής δύναμης. 
Αντίθετα, μπορεί σε περίοδο ελληνοτουρκικής 
κρίσης να αξιοποιηθεί από την Ουάσινγκτον ως 
μέσον επιβολής των επιθυμητών της συσχετι-
σμών ανάμεσα στις δύο χώρες. 

Ποιος μπορεί να αποκλείσει σε αυτή την πε-
ρίπτωση την επαναχάραξη των συνόρων στη 
Θράκη με τις μετακινήσεις πληθυσμών ώστε να 
δημιουργηθούν ομοιογενείς εθνικά πληθυσμοί; 
Δεν πρόκειται για σενάριο φαντασίας: Την 15η 
Οκτωβρίου 1995 η εφημερίδα «Βήμα» αποκά-
λυψε ότι υπήρξε «σχέδιο του ΝΑΤΟ για αυτονό-
μηση της Θράκης», δηλ. αξιωματικοί του ΝΑΤΟ, 
χωρίς την συμμετοχή Ελλήνων αξιωματικών, 
για να παραμείνει μυστική η πρόθεση τους, σε 
«επιτελική άσκηση επί χάρτου» τον Ιούλιο του 
1995 εξέτασαν την «μερική αυτονόμηση της 
Δυτική Θράκης». 

Σχεδίαζαν «σενάριο σύρραξης» που θα μετεί-
χε ο συμμαχικός παράγοντας για την «διευθέτη-
ση της κρίσης» που θα έχει ξεσπάσει στην Νότιο 
Βαλκανική, ώστε να μετακινηθούν πληθυσμοί 

για να δημιουργηθούν ομοιογενείς φυλετικά 
ζώνες και για να προταθεί ειρήνη στην οποία 
θα περιλαμβάνεται η «μερική αυτονόμηση» της 
Θράκης. Την προηγουμένη του δημοσιεύματος, 
κατά το βραδινό δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτι-
κού σταθμού Αντέννα, ο Ελληνοαμερικανός κα-
θηγητής του πανεπιστημίου Χάουαρντ Σ. Σταύ-
ρου άφησε άναυδους τους Έλληνες τηλεθεατές 
όταν ανακοίνωνε ότι στην Αμερική από μακρού 
χρόνου, επιστήμονες, πολιτικοί και στρατιωτικοί 
που ανήκαν σε διάφορους πολιτικο-πολεμικο-
οικονομικούς και επιστημονικούς ομίλους, συ-
σκέπτονται, μελετούν και αποφασίζουν αποστα-
θεροποιητικά σενάρια για την Ελλάδα. 

Τα σενάρια αυτά ήταν η αντίδραση της Ου-

άσινγκτον στα σχέδια για τον αγωγό Μπουρ-
γκάς – Αλεξ/πολης που θα μετέφερε ρωσικό 
αέριο στο λιμάνι της Αλεξ/πολης και εκείθεν στις 
αγορές της Δύσης. Γιαυτό και ο πρώην ΥΠΕΞ 
των ΗΠΑ Τζέημς Μπέηκερ σε άρθρο του στην 
εφημερίδα «Los Angeles Times» είχε υποστη-
ρίξει τότε πως «η Ελλάδα πρέπει να τιμωρηθεί 
εφόσον θα παρεκτραπεί». Βέβαια θα πρέπει να 
διδασκόμαστε και από τη  Συνθήκη των Μου-
δανιών. Ενώ με τη Συνθήκη των Σεβρών οι Με-
γάλες Δυνάμεις της Αντάντ παραχώρησαν την 
Ανατολική Θράκη στην Ελλάδα και ελληνικές 
δυνάμεις κατείχαν την περιοχή, δύο χρόνια μετά 
οι ίδιες Δυνάμεις την παραχώρησαν στην Τουρ-
κία στα πλαίσια διευθέτησης της μικρασιατικής 

σύγκρουσης χωρίς ποτέ να ηττηθούμε. 
Υπάρχουν όμως και σοβαρές οικονομικές επι-

πτώσεις: Στη συμφωνία αμυντικής συνεργασίας 
με τις ΗΠΑ (MDCA) στο Ν. 4660/2020 (ΦΕΚ 
23 Α)  αναγράφεται ότι "...χορηγείται στην κυ-
βέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών καθεστώς 
προτεραιότητας (ανεμπόδιστη πρόσβαση και 
χρήση) του λιμένα Αλεξανδρούπολης..." (Καθη-
μερινή 16/2/2020) Πώς θα προγραμματίζεται η 
εκμετάλλευση του λιμένα όταν αυτή θα εξαρ-
τάται από τις στρατιωτικές ανάγκες των ΗΠΑ 
στην ευρύτερη περιοχή; Και σε τυχόν περίοδο 
κρίσης θα σταματά η εμπορευματική λειτουργία 
του λιμένα ή θα συρρικνώνεται στο ελάχιστο; 

Θα μπορούν, τότε, πλοία “κακόβουλων” κρα-

τών (Ρωσίας, Κίνας), σύμφωνα με τον χαρακτη-
ρισμό των κυρίων Πομπέο και Πάιατ, να ελλι-
μενιστούν, ή η Αλεξ/πολη θα εξαιρεθεί από τον 
σχεδιασμό τους; Το βέβαιο είναι ότι με την ιδιω-
τικοποίηση του λιμένα το πλειοψηφικό πακέτο 
των μετοχών θα δοθεί σε εταιρεία αμερικανικών 
συμφερόντων, όπως επανειλημμένα άφησε να 
εννοηθεί ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στη χώρα μας 
με την επιδοκιμασία της τοπικής αυτοδιοίκησης, 
ώστε στρατιωτικά και οικονομικά αμερικανικά 
συμφέροντα να δρουν συμπληρωματικά για να 
μπορεί να λειτουργεί απρόσκοπτα η στρατιω-
τική βάση ανταποκρινόμενη στις στρατηγικές 
ανάγκες της Ουάσινγκτον. Ο λιμένας γεωγρα-
φικά μόνον θα ανήκει στην ελληνική επικράτεια.

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ 
ΜΑΚΡΟΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

                         
                                          

 

              

ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

     1. α. Η Σχολή Αστυφυλάκων ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όπως αυτή ορί-
ζεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, εδρεύει στην Κομοτηνή του Νομού Ροδόπης, λειτουργεί σε επίπε-
δο Διεύθυνσης Αστυνομίας και υπάγεται στην Αστυνομική Ακαδημία.

       Στo Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου  θα λειτουργήσει Κέντρο Εκπαίδευσης Συνοριακών 
Φυλάκων (Κ.Ε.Σ.Φ.), όπου θα εκπαιδευτούν δύο (2)Συνοριακοί Φύλακες διαγωνισμού 2020 για την Περιφερει-
ακή Ενότητα Έβρου..

        β. Το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διυμοτειχου(Κέντρο Εκπαίδευσης Συνοριακών Φυλάκων Διδυμο-
τειχου) επαναπροκηρύσσει την πρόσληψη με επιλογή, διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση για κά-
λυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του, (θεωρητική εκπαίδευση δύο (2) Συνοριακών Φυλάκων για την Περιφε-
ρειακή Ενότητα Έβρου), με διάρκεια θεωρητικής εκπαίδευσης έως τρεις (3) μήνες, με δυνατότητα παράτασης. 

2. Οι προς κάλυψη θέσεις για τα αντίστοιχα μαθήματα είναι οι κάτωθι:    

Μαθήματα με βαθμό

Τακτικοί Αναπληρωματικοί Βοηθοί

1.Στοιχεία Ποινικού Δικαίου

α. Ποινικός Κώδικας - 2 -

β. Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - 2 -

2. Στοιχεία Συνταγματικού Δικαίου –Ανθρώπινα 
Δικαιώματα - 2 -

3.  α. Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, ως και τα απαιτούμενα σχετικά υπηρεσιακά έντυπα για την υποβο-
λή της υποψηφιότητας (αίτηση, κ.λ.π.), παρέχονται από την Υπηρεσία μας στη διεύθυνση  1Ο χιλ.   επαρχ. οδού 
Διδ/χου-  Μεταξάδων, αλλά και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με Α.Δ.Α 6ΓΖ046ΜΤΛΒ-Π35

β. Για λοιπές λεπτομέρειες και  πληροφορίες, παρακαλούνται οι υποψήφιοι/-ες να απευθύνονται στο Γρα-
φείο Σπουδών και Δημοσίων Σχέσεων της Υπηρεσίας μας, στα τηλέφωνα 2553026681/82/83/84 και από ώρες 
08:00’ μέχρι 14:30’.

γ. Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη με επιλογή των υποψηφί-
ων θα γίνεται μέχρι την 14:00’ ώρα της 28ης Φεβρουαρίου 2022 , προσωπικά από τους υποψήφιους/-ες ή από 
τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους στο Κέντρο Εκπαίδευσης Συνοριακών Φυλάκων Διδυμοτείχου.

δ. Δυνατή η υποβολή των αιτήσεων ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς των ΕΛΤΑ ή Courier στην έδρα της 
Υπηρεσίας μας, υπό την προϋπόθεση εφαρμογής των αναφερομένων στη σχετική προκήρυξη. 

Διδυμότειχο 17 Φεβρουαρίου 2022
-Η- Διοικητής

Αναστασία ΠΟΥΡΝΑΡΑ
Αστυνόμος Α’            

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙ-
ΩΣΗ 

ΑΔΑ 6ΓΖ046ΜΤΛΒ-Π35

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ  ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ 

ΦΥΛΑΚΩΝ  
∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  &  ΔΗΜ.ΣΧΕΣΕΩΝ
Ταχ. Δνση. 1Ο χιλ.   επαρχ. οδού Διδ/χου-  Μεταξάδων

➢ ΟΤΕ : 2553026681 έως  26686 εσωτ. 9460
POLICE ON LINE  5247400 έως  5247460

Αρμόδιος : Υπαστυνόμος Α’ ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ Σαβ. Μιχαήλ.
Αριθμ. Πρωτ.:6999/4/1ρκη’.
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 SUDUKU

1 4 7

7 2 1 3

6 3 1 4

1 9

7 6 5 1 8

9 6

2 8 6 9

5 6 7 3

8 9 7

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.64)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu Feb 17 08:56:21 2022 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.61)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed Feb 16 10:24:21 2022 GMT. Enjoy!

ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

4 8 3 9

4 8

9 1 2

1 9 7 4

2 5 1 7

3 1 8 9

6 4 3

9 5

2 3 7 4

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.48)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu Feb 17 08:56:30 2022 GMT. Enjoy!

1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία

Οριζόντια
1. Αναδεξιμιός.
2. Με βουαγιάζ… ταξιδεύει — Πουλί που 
μιμείται την ανθρώπινη ομιλία.
3. Μεγάλο… κέφι — Ελληνικό… 330.
4. Δε βγάζει… ομοίου του μάτι.
5. Πρωτεύουσά του η Μασκάτ — Κεφαλή 
αγίου λειψάνου.
6. Κατεύθυνση ανέμου (συντομ.) — Ο σύ-
ντροφος (συνεκδ.).
7. Λεγόταν ο συγγραφέας Ουάιλντ — Βρε-
τανός φιλόσοφος (1877-1971).
8. Ηλιόλουστη μέρα.
9. Όνομα Βρετανών — Το κατακάθι του 
κρασιού.
10. Ο πιο γνωστός… Βρυώνης — Δηλώ-
νει προτροπή.
11. Δεν έχουν πολλοί σήμερα τέτοια… αι-
σθήματα — Τα αρχικά διεθνούς οικονο-
μικού οργανισμού.

 σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Πάνε στον βασιλιά Σολομώντα, τον ονομαστό έως 
τις μέρες μας για την σοφή

κρίση του στις δύσκολες περιστάσεις, δύο υποψή-
φιες πεθερές

με ένα παλικάρι και τσακώνονται:
Σολομών: Τι τρέχει;
Γυναίκα Α : Ω Μεγάλε Βασιλεύ, ο γαμπρός αυτός εί-

ναι δικός μου, την κόρη μου
θα παντρευτεί.
Γυναίκα Β: Όχι Μεγαλειότατε, την δική μου κόρη 

θα πάρει.
Γυναίκα Α: Τη δική μου αγαπάει εδώ και χρόνια.
Γυναίκα Β: Ψεύτρα. Τη δική μου αγαπάει. Ασε που η 

δική μου τον αγαπάει πιο
πολύ κι από τη ζωή της. Τον φροντίζει, του έχει συ-

μπαρασταθεί στις πιο
δύσκολες στιγμές.
Γυναίκα Α: Ποιες δύσκολες στιγμές και κουραφέξα-

λα που αν δεν ήταν η δική
μου...
Σολομών: Ησυχία!!!!! Κατάλαβα περί τίνος πρόκειται. 

Στρατιώτη, φέρε μου το
σπαθί μου. Πρέπει να βρούμε μια δίκαιη και ισότιμη 

λύση. Να τι θα κάνουμε:
θα κόψουμε το παλικάρι στην μέση
και θα πάρει η κάθε μία σας από ένα μισό.
Γυναίκα Α: Ω σοφέ Βασιλιά. Ποιος θα περίμενε μια 

τόσο σοφή λύση. Ναι, η
γνώμη σας είναι διαταγή για μένα.
Γυναίκα Β: Όχι Βασιλιά μου, για όνομα του Θεού, μην 

το κόψεις το παλικάρι.
Δεν πειράζει, δωσ το στην κόρη της άλλης.
Και ο πάνσοφος Βασιλιάς απαντάει:
Η πρώτη κυρία είναι η πραγματική πεθερά.

 * * *  * * *
Ήταν ένας κυνηγός και ένας ψαράς και μιλούσαν. 

Σε μια στιγμή
ο ψαράς λέει:
- "Εγώ έπιασα μια σαρδέλα 20 μέτρα, τι δεν με πι-

στεύεις;" τότε ο κυνηγός απαντάει:
- "Εντάξει!! και εγώ είχα και μια περιπέτεια μια μέρα 

πήγα για κυνήγι στο δάσος. Βλέπω ξαφνικά τον θά-
μνο να κουνιέται, τον χτυπάω και ήταν πίσω απο τον 
θάμνο ήταν ένας άλλος κυνηγός και τον σκότωσα. 
Κοιτάζω πάνω μου και βλέπω τρεις δασοφύλακες να 
με παρακολουθούν, γυρίζω με το αυτόματο και τους 
σκότωσα όλους. Τους κουβαλάω για να τους κρύψω. 
Ξαφνικά βλέπω ένα πούλμαν με παιδιά. Αφωνος ο 
ψαράς ρωτάει:

- "Μην μου πεις ότι τα σκότωσες και αυτά βρε αθε-
όφοβε;"

- "Αμα δεν κόψεις και εσύ 19 μέτρα από την σαρδέ-
λα σου, όλους θα τους σκοτώσω!!"

Μπανανοτηγανίτες που φτιάχνονται πανεύκολα και 
αρέσουν πολύ στα παιδιά. Με μια πρόχειρη έρευνα 
που έκανα , διάβασα οτι πολλά παιδάκια που δεν 
τρώνε το αυγό τις λατρεύουν! Δοκιμάστε τις και θα 
με θυμηθείτε.

Συστατικά 
• 2 αυγά
• 1 μπανάνα
• Λίγο μέλι
• Λίγη κανέλλα

Μέθοδος Εκτέλεσης 
• Λιώνουμε πολύ καλά την μπανάνα είτε με το πη-

ρούνι ή τις αλέθουμε στο μούλτι για πιο λείο μείγ-
μα. Ανακατεύουμε με το αυγό.

• Σε ένα αντικολλητικό τηγάνι ρίχνουμε μία κουτα-
λιά απο το μίγμα.

• Μόλις ψηθεί απο την μία μεριά γυρίζουμε την μπα-
νανοτηγανίτα και μόλις είναι έτοιμο το βγάζουμε. 
Συνεχίζουμε με το υπόλοιπο μείγμα.

• 
• Σερβίρουμε πασπαλίζοντας με λιιιιιίγη κανέλα (στα 

παιδάκια συνήθως δεν αρέσουν οι έντονες γεύ-
σεις) και περιχύνοντας λίγο μέλι!

• Οι πανεύκολες μπανανοτηγανίτες είναι έτοιμες!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Μπανανοτηγανίτες
τις λατρεύουν τα παιδιά!

 ΜΕΜΕS

Κάθετα

1. Ο διάττοντας αστέρας.

2. Έγραψε το "Βροχοποιό" — Λαβίδα για το 

τζάκι.

3. Απλοϊκά, κατά μία έννοια — Ντάιαν…: Αμε-

ρικανίδα ηθοποιός.

4. Φίρμα φωτογραφικών μηχανών — Αρχή 

όρκων.

5. Λέγεται ο σκηνοθέτης Κουστουρίτσα — Δι-

αφέρει από το ζετέ.

6. Εντομή στο φλοιό φυτού — Χάρισμα, ρεγάλο.

7. Δηλώνει περιέργεια — Βασίλης…: λαϊκός 

τραγουδιστής.

8. Λίμνη του Καναδά — Αντιπολεμική ταινία 

του Ρόμπερτ Άλτμαν.

9. Μουσική με γρήγορη ρυθμική αγωγή — Χαϊ-

δεμένη… Αναστασία.
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Τιτανικός… Μια ταινία του 
1997 που συζητιέται μέχρι 
και σήμερα. Ο Leonardo Di 
Caprio και η Kate Winslet- οι 
πρωταγωνιστές της ταινίας- 
έχουν μείνει χαραγμένοι στη 
μνήμη μας 25 χρόνια μετά, με 
τη σκηνή που οι δυο τους εί-
ναι αγκαλιασμένοι στην πλώ-
ρη του Τιτανικού να είναι η 
πιο χαρακτηριστική όλων.

Με αφορμή την ημέρα 
του Αγίου Βαλεντίνου, η γά-

τα OwlKitty πρωταγωνίστη-
σε στην ταινία «Τιτανικός» 
στο πλευρό του Leonardo 
Di Caprio, παίρνοντας… τη 
θέση της Kate Winslet.  

Η Lizzy -όπως είναι το 
πραγματικό όνομα της γά-
τας- έχει πρωταγωνιστήσει 
αρκετές φορές σε παρωδί-
ες-τρέιλερ και έχει βρεθεί στο 
πλευρό των πιο διάσημων αν-
θρώπων του Hollywood. Συ-
γκεκριμένα, η γατούλα έχει 

κάνει παρωδία-trailer για 
τις ταινίες The Avengers, 
Jurassic Park και Pulp Fiction. 

Όπως δήλωσαν οι ιδιοκτή-
τες της, η Lizzy ή OwlKitty 
(όπως είναι το καλλιτεχνικό 
της όνομα) τρελαίνεται από 
χαρά κάθε φορά που έχει να 
κάνει γύρισμα για μια τέτοιου 
είδους παρωδία. Αναζητήστε 
το στο youtube με τον τίτλο 
‘Titanic with a cat’! 

Ξέσπασε 
ο ηθοποιός 

Φώτης 
Σπύρος

Στην κάμερα της εκπο-
μπής Super Κατερίνα μί-
λησε ο Φώτης Σπύρος το 
πρωί της Πέμπτης 17/2. Ο 
γνωστός ηθοποιός ανα-
φέρθηκε μεταξύ άλλων 
στις υποθέσεις του Δημή-
τρη Λιγνάδη και του Πέτρου 
Φιλιππίδη, ενώ σχολίασε τις 
δηλώσεις του Σάκη Ρου-
βά υπέρ του πρώτου, που 
έχουν προκαλέσει θύελλα 
αντιδράσεων. 

Για τον Δημήτρη Λιγνά-
δη: «Τον γνώριζα τον Δημή-
τρη Λιγνάδη, δεν τα περίμε-
να όλα αυτά. Δεν τα ήξερε 
κανείς αυτά, αν έχουν γί-
νει».  Για τις δηλώσεις Ρου-
βά: «Όταν λέγονται κάποια 
πράγματα στον αέρα, δεν 
με νοιάζει μόνο τι λέγε-
ται αλλά το πότε λέγεται. 
Ο χρόνος της δήλωσης εί-
ναι ύποπτος». Για τον Πέτρο 
Φιλιππίδη: «Υπήρχαν χαρα-

κτηριστικά που τον έκαναν 
δυσάρεστο. Η αλαζονεία 
του είναι γνωστή. Πέρνα-
γαν όλοι άσχημα δίπλα του. 
Πολύ χαίρονται που τιμω-
ρείται. Πέταγε τασάκια, φε-
ρόταν άσχημα. Έχει κάνει 
φρικτά πράγματα, που δεν 
λέγονται. Έχουν γίνει κα-
ταγγελίες στο ΣΕΗ πολύ 
σοβαρές και δεν έχουν βγει 
στο φως της δημοσιότητα» 

«Ο Φιλιππίδης πέταγε τασάκια, 
φερόταν άσχημα...» 

Για την… άγρια 
νιότη του μίλησε ο 
Εβρίτης ηθοποιός

Στον καναπέ της εκπομπής 
"Στούντιο 4" κάθισε πριν λίγες 
μέρες ο Γιάννης Στάνκογλου και 
ένα από τα θέματα που μονοπώ-
λησαν τη συζήτηση με το παρου-
σιαστικό δίδυμο Ζαμπέτογλου 
- Αναγνωστόπουλου ήταν και η 
έντονη εφηβεία που πέρασε αλ-
λά και τα άγρια περιστατικά βίας 
με τα οποία ήρθε αντιμέτωπος, 
περιγράφοντας μάλιστα στην 
κάμερα της εκπομπής και ένα 
απίστευτο περιστατικό όπου κά-
ποιος σε ένα μπάρ τού είχε βγά-

λει πιστόλι. "Είδα άγρια πράγ-
ματα στην εποχή μου. Και όπλο 
μου έχουν βγάλει σε μπαρ νύχτα, 
επειδή τσακωθήκαμε. Βγαίναμε 
πχ τότε και κάποιος πείραξε την 
κοπέλα ενός φίλου μου και πήγε 
να γίνει φασαρία μέσα στο μα-
γαζί και όπως πάω να σπρώξω 
έναν από την άλλη παρεά για 
να κάνει πίσω, πιάνω όπλο. Και 
μου λέει πάρε την παρέα σου 
και φύγετε…  Κάθε μέρα λέω 
ότι ευτυχώς που ξεπέρασα την 
εφηβική μου ηλικία και είμαι ζω-

ντανός. Δηλα-
δή, να και τώ-
ρα ο Νάτσης 
το παιδί, μη-
χανή, 31 ετών.. 
Θέλω να πω ότι 
έχω κάνει στην ηλι-
κία αυτή 25-30, 30-35, 
μέχρι και τα παιδιά μου δη-
λαδή, να πάρω τη μηχανή μου 
έχοντας πιει 3-4 ποτήρια. Δεν 
έχεις τα ίδια αντανακλαστικά. 
Κάθε μέρα λέω 'έχω γλιτώσει'. 
Το ότι ζω είναι θαύμα’’.

Στάνκογλου: "Κάθε μέρα λέω ότι γλίτωσα, 
το ότι ζω είναι θαύμα"

Το διάσημο μοντέλο Linda 
Evangelista,  έζησε έναν πραγ-
ματικό γολγοθά και είναι η πρώτη 
φορά που αποφάσισε να μιλήσει 
δημόσια και αναλυτικά στο περι-
οδικό People για όσα έζησε, μετά 
από μία αισθητική επέμβαση για 
αφαίρεση λίπους. Aυτό που αρ-
χικά θεωρούσε ότι θα ήταν μία 
πολύ συνηθισμένη και απλή δια-
δικασία, αποδείχθηκε μία άκρως 
επώδυνη ταλαιπωρία για το αλ-
λοτινό καλλίγραμμο σώμα της, 
για την υγεία της, αλλά και την 
ψυχολογική της κατάσταση. Και 
είναι η πρώτη φορά που τολμά 
να φωτογραφηθεί μετά από 
πέντε χρόνια, καθώς έχει εν 
μέρει, διορθώσει τα αισθητι-
κά σημάδια στο πρόσωπό της. 

Όπως λέει στη συνέντευξη 
της στο περιοδικό People, την 
οποία όπως γράφει ο δημοσι-
ογράφος διέκοψε πολλές φο-
ρές με κλάματα, το 56χρονο σή-
μερα μοντέλο που έλαμψε εδώ 
και τρείς και πλέον δεκαετίες στο 
modeling, είχε αποφασίσει να 
κάνει μία συνηθισμένη επέμβαση 
σε αρκετές γυναίκες, για αφαίρε-
ση λίπους από ορισμένα σημεία 
στο σώμα της. Έμοιαζε ασφαλής 

και αποτελε- σματι-
κή όπως αρχικά δήλωσε. Το απο-
τέλεσμα ήταν όμως ακριβώς το 
αντίθετο και οδήγησε στην παρα-
μόρφωσή της, όχι μόνο στο σώ-
μα, αλλά και στο πρόσωπό της. 
Τα λιποκύτταρα όχι μόνο δεν μει-
ώθηκαν, αλλά πολλαπλασιάστη-
καν και αναγκάστηκε να υποβλη-

θεί σε δύο ακόμη επεμβάσεις και 
μάλιστα αρκετά επώδυνες. Στην 
μήνυση που έκανε στην κλινική 
αλλά και στους γιατρούς της ζη-
τά το ποσό των 50 εκατομμυρί-
ων δολαρίων για την αποκατά-
σταση της σωματικής και ηθικής 
βλάβης που υπέστη.

Linda Evangelista: «Δεν μπορώ να ζω πια 
έτσι, να ντρέπομαι και να κρύβομαι»

Μια γάτα δίπλα στον Leonardo Di Caprio 

ShowBiz

Η παρωδία του 
«Τιτανικού» που 

έγινε viral

Πληρώνει 
ακριβά τις πλαστικές 

επεμβάσεις

«Mου έχει συμβεί ένα γεγονός μέσα στη δουλειά, πολύ σοβαρό. 
Δεν σκέφτηκα να το καταγγείλω. Δεν ήταν σεξουαλική κακοποίηση, 

ήταν σωματική κακοποίηση… Ήταν επίθεση.  » 
Νατάσα Μποφίλιου  - Τραγουδίστρια
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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:  09:50 - 21:05
ΤΡΙΤΗ: 11:40 - 21:15
ΤΕΤΑΡΤΗ: 09:50 - 21:10
ΠΕΜΠΤΗ: 11:40 - 21:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 12:25 - 21:15
ΣΑΒΒΑΤΟ: 11:40 - 20:15
ΚΥΡΙΑΚΗ: 12:35 - 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
∆ευτέρα  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
∆ευτέρα 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(∆Ε∆∆ΗΕ): 8004004000
Βλάβες(∆ΕΥΑΑ): 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
∆ημ. Αλεξ/πολης 25510 64100
∆ημ.Εν.Φερων     25555-50070
Γραμμή ∆ημότη:     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
ΤΙΕ∆Α:                       25510-28735 
∆ΟΥ Αλεξ/πλης : 25510-89622
∆ασαρ. 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
ΟΑΕ∆ Αλεξ/λης 25510 25646
ΟΣΕ Αλεξ/πολης 25510 26395
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ:    25510-45198 
AEGEAN:              25510-89150  
Αεροδρόμιο:          25510-89300
ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ 25510 33500   
Ι.Κ.Α. 25510-84611
ΕΚΑΒ 25510-89370
∆ΕΗ 25510-53529
ΟΤΕ 25510-56160
∆ΕΥΑΑ 25510-24018 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ
Γούση Μ.Ε. - Γρηγορίου Σ. Εθν. Αντιστά-
σεως 146 (πλησίον S/M Mασούτη & ΑΒ) 
✆2551400229

ΦΕΡΕΣ 
Μπουρουλίτη Δημοκρίτου 17 ✆2555022273

ΣΟΥΦΛΙ 
Αλατζιά Βασ. Γεωργίου 93 ✆2554023176 

∆I∆YMOTEIXO
Μαχμουρίδου Αγάπη Λεωνιδίου 61 (έναντι 
ΙΚΑ) ✆2553024676

ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α
Ζουπίδου Αναστασία Κωνσταντινουπόλεως 
211  ✆ 2552029302 

Τι ώρα πρέπει 
να πίνουμε καφέ;

Οι περισσότεροι πίνουν τον καφέ τους το 
πρωί αμέσως μόλις ξυπνήσουν, όμως σύμ-
φωνα με τους ειδικούς αυτή ίσως να μην εί-
ναι η ιδανική ώρα της μέρας. Όπως προτεί-
νει ο Steven Miller, νευροεπιστήμονας στο 
Uniformed Services University of the Health 
Sciences στο Maryland, καφές είναι περισ-
σότερο αποτελεσματικός αν καταναλωθεί 
μεταξύ 9.30 και 11.30 το πρωί.

Γιατί; Σύμφωνα με τον επιστήμονα είναι κα-
λύτερο να πίνουμε καφέ όταν τα επίπεδα της 
κορτιζόλης στο σώμα είναι χαμηλά, επειδή η 
καφεΐνη αλληλεπιδρά με την ορμόνη. Όπως 
εξήγησε, οι άνθρωποι που πίνουν καφέ όταν 
ξυπνούν και τα επίπεδα της κορτιζόλης τους 
είναι υψηλά – περίπου 8.00 με 9.00 το πρωί- 
αναπτύσσουν ανοχή στην καφεΐνη με απο-
τέλεσμα να είναι λιγότερο αποτελεσματική.

Τα επίπεδα της κορτιζόλης στο σώμα εί-
ναι συνήθως υψηλά μόλις ξυπνάμε κι αρχί-

ζουν να πέφτουν περίπου μία ώρα αργότερα. 
Όταν τα επίπεδα αρχίσουν να πέφτουν είναι 
η καλύτερη στιγμή για να καταναλώσουμε 
καφεΐνη και να εκμεταλλευτούμε τις ιδιότη-
τές της, δίνοντας μια ώθηση στην παραγωγή 
της κορτιζόλης.

Διαφορετικά, αν συνεχίσουμε να πίνουμε 
καφέ αμέσως μόλις ξυπνήσουμε, τότε σταδια-
κά θα αρχίσουμε να αναζητάμε πιο “δυνατούς” 
καφέδες για να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. 
Φυσικά, ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικά 
επίπεδα κορτιζόλης σε διαφορετικές ώρες 
της ημέρας κι έτσι η ώρα μπορεί να διαφέρει 
ανάλογα με την ώρα που ξυπνάμε κάθε πρωί.

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

Αγαπητός
Λέων, Λέοντας, Λεοντάριος, 
Λεοντάρης, Λεοντόκαρδος

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

Οροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Σήμερα φίλε Κριέ, με το Εξάγωνο Δία-
Ουρανού, κάνε μια ωφέλιμη και εποι-
κοδομητική ενδοσκόπηση και αναλο-
γίσου τι όντως έχεις ανάγκη και θες, 
για να είσαι ικανοποιημένος και θα 
αισθανθείς δυνατός, ανανεωμένος 
ψυχολογικά και ικανός να πετύχεις 
ό,τι επιθυμείς!

ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ Ταύρε, σήμερα μπορείς να 
αναμένεις πολλά θετικά γεγονότα και 
ανανεωτικές καταστάσεις στο φιλι-
κό σου κύκλο, αλλά και ευκαιρίες να 
πετύχεις υψηλούς στόχους και μεγά-
λα όνειρα. 

∆Ι∆ΥΜΟΣ
Φίλε Δίδυμε, ευχάριστες και ουσιαστι-
κές εξελίξεις θα υπάρξουν σε όλους 
τους σημαντικούς τομείς της ζωής 
σου με το Εξάγωνο Δία-Ουρανού! Η 
κοινωνική σου εικόνα βελτιώνεται με 
ευκολία

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αγαπητέ Καρκίνε, το Εξάγωνο Δία-Ου-
ρανού, σου προσφέρει εύνοια και τύχη, 
σε ό,τι κι αν κάνεις σήμερα! Οι συγκυ-
ρίες μέσα από κοινωνικές συνανα-
στροφές και επαφές, θα σου δώσουν 
άπειρες ευκαιρίες να πετύχεις υψη-
λούς και σπουδαίους στόχους
 
ΛΕΩΝ
Φίλε Λέοντα θα έχεις σίγουρα σήμερα 
εύνοια, όσον αφορά βαθιές επιθυμίες 
και σχέδια που έχεις σκοπό εδώ και 
τώρα να υλοποιήσεις και να εκπλη-
ρώσεις! Το Εξάγωνο Δία-Ουρανού, 
θα σου δώσουν εσωτερική δύναμη 
και διορατικότητα

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αγαπητέ Παρθένε, το Εξάγωνο Δία-
Ουρανού, σε βοηθά να πάρεις σήμε-
ρα, σοβαρές, ουσιαστικές και ωφέλι-
μες αποφάσεις στις διαπροσωπικές 
σχέσεις και συναναστροφές σου, που 
θα βελτιώσουν σίγουρα την ζωή σου! 
 
ΖΥΓΟΣ
Αγαπητέ Ζυγέ, το Εξάγωνο Δία-Ουρα-
νού, θα ομορφύνει, θα βελτιώσει και 
θα γλυκάνει με διάφορους τρόπους 
την καθημερινότητα σου! Θα καταφέ-
ρεις να κάνεις εποικοδομητικές κινή-
σεις σήμερα και όλες οι υποχρεώσεις 
σου θα διεκπεραιωθούν με ευκολία!  
 
ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Σήμερα φίλε Σκορπιέ, το Εξάγωνο 
Δία-Ουρανού, υπόσχεται διασκέδα-
ση, κέφι, απολαύσεις δημιουργικότη-
τα, χαρά και απίστευτη λάμψη! Μπο-
ρείς πλέον να κατακτήσεις κάθε σου 
υψηλό και σημαντικό στόχο, αφού η 
τύχη είναι απόλυτα στα χέρια σου! 
 
ΤΟΞΟΤΗΣ
Σήμερα αγαπητέ Τοξότη, με το Εξά-
γωνο Δία-Ουρανού, υλοποιείς με ευ-
κολία σχέδια, στόχους και σκοπούς, 
που έχουν να κάνουν κυρίως, με το 
σπίτι και την οικογένεια σου! Μπορείς 
πλέον, να κάνεις πράξη με ευκολία, 
αυτά που σκέφτεσαι και επιθυμείς!  
 
ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Σήμερα φίλε Αιγόκερε, με το Εξάγω-
νο Δία-Ουρανού, ευνοούνται απόλυτα 
συνομιλίες, επαφές, νέα ξεκινήματα, 
επικοινωνίες, συζητήσεις, συμφωνίες 
και σχέσεις με συγγενείς, γείτονες και 
αδέλφια! Μία ευχάριστη είδηση θα έρ-
θει κατά την διάρκεια της ημέρας και 
σου δώσει μεγάλη χαρά! 
 
Υ∆ΡΟΧΟΟΣ
Σήμερα φίλε Υδροχόε, με το Εξάγω-
νο Δία-Ουρανού, θα ξεχωρίσεις για 
την ενισχυμένη σου αυτοπεποίθηση 
και την γοητευτική και προσγειωμένη 
ωριμότητα σου! Σημαντικά για εσένα 
θέματα και διαπροσωπικές σχέσεις, 
σταθεροποιούνται

ΙΧΘΥΕΣ
Σήμερα φίλε Ιχθύ, με το Εξάγωνο Δία-
Ουρανού, η τύχη είναι απόλυτα με το 
μέρος σου, σε όλους τους σημαντικούς 
τομείς της ζωής σου, όπως και σε όλες 
τις σπουδαίες διαπροσωπικές σου σχέ-
σεις και συναναστροφές!
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Με τα παιχνίδια της 16ης αγωνιστικής συ-
νεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον η δράση στον 
1ο όμιλο της Γ’ Εθνικής, με σημαντικά παιχνί-
δια τόσο για τους πρωτοπόρους αλλά κυρίως 
για την μάχη της παραμονής.

Την Κυριακή 20 Φεβρουαρίου και ώρα 
15:00, στο Φώτης Κοσμάς, η Αλεξανδρούπο-
λη FC αντιμετωπίζει σε αγώνα... ζωής και θα-
νάτου τον Άρη Αβάτου. Η ομάδα έχει ανάγκη 
τη στήριξη όλων μας για τη δύσκολη συνέχεια 
του πρωταθλήματος της Γ' Εθνικής.

Απο τα πιο σημαντικά ματς της αγωνιστικής 
θα γίνει στην Αλεξανδρούπολη με την γηπε-
δούχο ομάδα να “καίγεται” για τρίποντο και 
να υποδέχεται τον Άρη Αβάτου σε ματς που 
θα διευθύνει ο Λαπάτας της ΕΠΣ Θράκης, ενώ 
στο ΑΟΞ ο ανεβασμένος Ορφέας υποδέχεται 
τον πρωτοπόρο Αγροτικό Αστέρα σε ματς που 
θα διευθύνει ο Στρατούδης της ΕΠΣ Έβρου.

Στα υπόλοιπα ματς Θρακιώτικη παρουσία θα 
έχουμε στον “τελικό παραμονής” του Ορφανί-
ου με τον Θερμαϊκό Θέρμης που θα διευθύνει 
ο Τομαράς της ΕΠΣ Θράκης. Καβαλιώτικη τε-
τράδα θα έχουμε στο μεγάλο ντέρμπι της Δρά-
μας ενώ τριπλέτα απο την Δράμα θα έχουμε 

στο κομβικό ματς του Νέστου με το Παραλίμνι 
Σερρών, αντίστοιχα στο επίσης κομβικό ματς 
στο Κιλκίς θα υπάρχει τριπλέτα απο τις Σέρρες

Αναλυτικά:
Κυριακή 20/2, Ώρα 15:00 
Γήπεδο Φ. Κοσμάς: Αλεξανδρούπολη FC – Άρης 
Αβάτου
Διαιτητής: Θανάσης Λαπάτας (Θράκης)
Βοηθοί: Καρακασίδης, Διονίδης (Θράκης)
Γήπεδο ΑΟΞ: Ορφέας Ξάνθης – Αγροτικός Αστέ-
ρας
Διαιτητής: Χρυσοβαλάντης – Ευστράτιος Στρα-
τούδης (Έβρου)
Βοηθοί: Τερζόπουλος, Κυριαζής (Έβρου)
Γήπεδο Χρυσούπολης: Νέστος Χρυσούπολης – 
Απόλλων Παραλιμνίου
Διαιτητής: Περικλής Παρχαρίδης (Δράμας)
Βοηθοί: Παστιάδης, Μποίτσιος (Δράμας)
Γήπεδο Δόξας: Δόξα Δράμας – Πανδραμαϊκός
Διαιτητής: Τάσος Τσιλίκας (Καβάλας)
Βοηθοί: Γεωργαντέλης, Σακάλογλου (Καβάλας)
4ος: Κατσίνης (Καβάλας)
Γήπεδο Οφρυνίου: Μ. Αλ. Ορφανίου – Θερμα-
ϊκός Θέρμης
Διαιτητής: Γιάννης Τομαράς (Θράκης)
Βοηθοί: Γκιόση(Θράκης), Κατσαντού-
ρας(Μακεδονίας)
Γήπεδο Κιλκίς: Αναγέννηση Πλαγιάς – Εθνι-
κός Σοχού
Διαιτητής: Δημήτρης Κεφαλάς (Σερρών)
Βοηθοί: Αναστασίου, Μυσιρλής (Σερρών)

Το πρόγραμμα των πρωταθλημάτων σε 
Α΄και Β΄ κατηγορία της ΕΠΣ Έβρου 
Συνέχεια με την 15η αγωνιστική στην Α’ και την 
13η στην Β’ Κατηγορία το τριήμερο 19,20-21 
Φεβρουαρίου στην ΕΠΣ Έβρου.
Αναλυτικά το πρόγραμμα σε κάθε κατηγορία: 

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ
15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 

Σάββατο 19/2, Ώρα 15:30, Γήπεδο Μαΐστρου: 
ΑΟ Μαΐστρου – Άρδας Καστανεών
Σάββατο 19/2, Ώρα 15:30, Γήπεδο Φώτης Κο-
σμάς: Εθνικός– Έβρος Σουφλίου
Σάββατο 20/2, Ώρα 15:30, Γήπεδο Δραγάνας: 
Ιπποκράτης Αλεξανδρούπολης – Ποντιακός 
Αλεξανδρούπολης
Κυριακή 20/2, Ώρα 15:30
Ατρόμητος Άβαντα – Θράκη Φερών
Κυριακή 20/2, Ώρα 15:30, Γήπεδο Διδυμοτεί-
χου: ΑΕ Διδυμοτείχου – ΑΟ Νεοχωρίου
Δευτέρα 21/2, Ώρα 15:30, Γήπεδο Ορεστιάδας: 
Ορέστης Ορεστιάδας – Ένωση Οινόης

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ 
 ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ - 13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Σάββατο 19/2
15:30, Γήπεδο Λεπτής: Αετός Λεπτής – ΠΑΕ 
Ριζίων
Κυριακή 20/2
11:30, Γήπεδο Νέας Βύσσας: Ακρίτας Νέας 
Βύσσας – Διγενής Ακρίτας Σάκκου

15:30, Γήπεδο Ασπρονερίου: Ατρόμητος Ασπρο-
νερίου – Ηρακλής Σαγήνης
Δευτέρα 21/2
15:30, Γήπεδο Κυπρίνου: Ομόνοια Φυλακίου – 
Ακρίτας Ορμενίου
Ρεπό: Δόξα Ορεστιάδας

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ – ΝΟΤΙΟΣ 
ΟΜΙΛΟΣ
13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Σάββατο 19/2 15:30
ΑΟ Καππαδοκών – Αθλητική Ένωση Κορνο-
φωλιάς Λυκόφης
ΑΟ Δορίσκου – Νίκη Απαλού
Κυριακή 20/2 11:30
ΑΕ Νέας Χηλής – Νίκη Άνθειας 1959
Κυριακή 20/2, Ώρα 15:30
 ΑΟ Μάκρης – ΑΟ Αρίστεινου
 Φουρτούνα Αλεξανδρούπολης – Ακρίτας Δα-
διάς

Ματς τελικός την Κυριακή 
για την Αλεξανδρούπολη 

ΥΠΟΔΈΧΈΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
16η ΑΓΏΝΙΣΤΙΚΗ ΤΟΝ 
ΑΡΗ ΑΒΑΤΟΥ ΚΑΙ 
ΘΈΛΈΙ ΜΟΝΟ ΝΙΚΗ   
       
Το πρόγραμμα των 
πρωταθλημάτων σε Α΄και 
Β΄ κατηγορία της ΕΠΣ 
Έβρου

Ολοκληρώνεται το Σαββατοκύριακο η Α’ Φάση 
του πρωταθλήματος της A2 Γυναικών, στην οποία 
συμμετέχουν ο Φοίνικας Αλεξανδρούπολης και η 
Νίκη Αλεξανδρούπολης.

Η τελευταία αγωνιστική έχει φέρει τις δύο ομά-
δες να αγωνίζονται μεταξύ τους με μοναδικό σκο-
πό να πάρουν το τελευταίο εισιτήριο για τα πλέι 
της Α2 Γυναικών.

Πάμε να ξετυλίξουμε όμως το κουβάρι των σε-
ναρίων και πως φτάσαμε μέχρι έδω.

Μέχρι το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ο Φοί-
νικας Αλεξανδρούπολης, με την ήττα που είχε ση-
μειώσει στην Καβάλα την προηγούμενη εβδομά-
δα, έμενε εκτός πλέι οφ, με την Καβάλα, τη Νίκη 
Αλεξανδρούπολης και τη Νέα Γενεά να παίζουν 
για τα δυο τελευταία εισιτήρια των πλέι οφ (η Ελ-
πίδα Αμπελοκήπων είναι 1η και έχει κλειδώσει τη 
συμμετοχή της).

Όλα άλλαξαν όταν ο ΑΟ Καβαλάς δήλωσε κρού-
σματα κορονοϊού, με αποτέλεσμα να χάσει τον 
αγώνα με τον Ίκαρο Έδεσσας στα χαρτιά με 0-3, 

αναμέτρηση που εύκολα ή δύσκολα θα έπαιρνε και 
έτσι ο Φοίνικας μπήκε ξανά στη μάχη της διεκδίκη-
σης των πλέι οφ, όπου θα κριθεί στην αναμέτρηση 
Φοίνικα-Νίκης το Σάββατο.

Παρακάτω η βαθμολογία μέχρι στιγμής και οι 
αναμετρήσεις της τελευταίας αγωνιστικής:

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΣΕ 13 ΑΓΩΝΕΣ):
1. Ελπίς 33 (Νίκες 11-0, Σετ 33-3)
2. Νίκη Αλεξανδρούπολης 19 (Νίκες 6-5, Σετ 22-20)
3. Νέα Γενεά 19 (Νίκες 6-5, Σετ 24-17)
4. ΑΟ Καβάλας 17 (Νίκες 5-7, Σετ 22-25)
5. Φοίνικας Αλεξανδρούπολης 16 (Νίκες 6-5, Σετ 

21-20)
6. Ίκαρος Έδεσσας 13 (Νίκες 5-6, Σετ 17-23)

7. Γαία Δράμας 0 (Νίκες 0-11, Σετ 2-33)

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
(14η, 19-20/2)
Νίκη Αλεξανδρούπολης – Φοίνικας Αλεξανδρού-
πολης
Νέα Γενεά – Γαία Δράμας
Ίκαρος Έδεσσας – Ελπίς Αμπελοκήπων
ΡΕΠΟ: ΑΟ Καβάλας
Όπως γίνεται αντιληπτό ο ΑΟ Καβάλας δεν έχει 
ελπίδα για πλέι οφ, καθώς θα κάνει το ρεπό του, η 

Νέα Γενεά θα έχει εύκολο έργο απέναντι στη Γαία 
Δράμας, και χρειάζεται μόνο δυο σετ για να προ-
κριθεί και όλα κρίνονται στην Εβρίτικη αναμέτρηση.

Τι χρειάζονται οι δυο ομάδες για να πάρουν το 
εισιτήριο των πλέι οφ. Η Νίκη χρειάζεται δύο σετ 
είτε κερδίσει στο τέλος είτε χάσει για να πάρει αυτή 
τη πολυπόθητη θέση στα πλει οφ. Αντίθετα, για τον 
Φοίνικα τα πράγματα είναι πιο πολύπλοκα. Εφόσον 
κερδίσει με 3-0 παίρνει αυτός την πρόκριση στα πλέι 
οφ, ενώ σε περίπτωση νίκης με 3-1, και σε συνδυα-
σμό με την ήττα του με 1-3 στον πρώτο γύρο από 
τη Νίκη, το επόμενο κριτήριο είναι οι διαφορά πό-
ντων, με τη Νίκη αυτή τη στιγμή να έχει διαφορά 
13 πόντων, την οποία πρέπει να καλύψει ο Φοίνι-
κας για να προκριθεί (σε νίκη του Φοίνικα με 3-1).

Το μόνο σίγουρο είναι ότι το Σάββατο, όσοι τυ-
χεροί βρεθούν στο “Μιχάλης Παρασκευόπουλος” 
θα παρακολουθήσουν μια σπουδαία αναμέτρηση 
ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Γηπεδούχοι Οι Εβρίτες στην Α2 ανδρών
Α2 Ανδρών - Β' Ζώνη - Δ' Όμιλος - 2η αγω-

νιστική
Σάββατο 19 Φεβρουαρίου 2022
 15.00: ΜΓΣ Εθνικός - ΑΕΝ Πανοράματος, Δι-

αιτητές: Σταυρίδης, Γκοβάτσος.
17.00: ΑΣΑ Έβρος Σουφλίου - ΓΣ Πανηπειρωτι-

κός, Διαιτητές: Μαργαριτίδης, Τζεπκινλής.
 18.00: ΑΣ Ελπίς - ΠΑΣ Ίκαρος Έδεσσας, Διαι-

τητές: Κυριακόπουλος, Βασδέκης.
Thrakisports.gr

Βόλεϊ: Νίκη και Φοίνικας μάχονται 
για μια θέση στα πέι οφ ανόδου
Α2 Γυναικών: Τα σενάρια του 
“τελικού” ανάμεσα στις ομάδες 
της Αλεξανδρούπολης – 
Σάββατο μάχονται εντός έδρας 
Εθνικός Και Σουφλί για την Α2 
ανδρών


