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Νέο σχέδιο θωράκισης του
Έβρου, μετά τον πόλεμο στην
Ουκρανία

Έγκριση εγκατάστασης
αποθηκών καυσίμων στο
αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΆΚΗΣ
www.gnomionline.gr
Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022
αρ. φύλλου 9273
€0.60

Νέο έγκλημα με φόλες στην
Αλεξανδρούπολη, έρευνες
του WWF με τον Κίκο

Ο Παρμενίων, η «Θρακική Συνεργασία» και οι
συνεκπαιδεύσεις με τις αμερικανικές δυνάμεις

▶8

▶9

● Αρχές και φορείς της Αλεξανδρούπολης καλούν μαζικά σε
σιωπηλή πορεία για την κοινωνική ευαισθητοποίηση στις γυναικοκτονίες & την έμφυλη βία
● Η δράση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 Μαρτίου
στην πλατεία του Φάρου

«Ο μόνος αποδεκτός αριθμός
γυναικοκτονιών είναι το
ΜΗΔΕΝ. Καμία άλλη
Τζεβριέ!»

●Εγκαινιάστηκε Έκθεση Φωτογραφίας για την έμφυλη βία
στην αίθουσα αναμονής του
Κρατικού Αερολιμένα «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», με έργα των φωτογράφων Δήμου Μπαμπλή και
Δημήτρη Αλεξούδη
● Για όλο τον μήνα οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να
βιώσουν δυνατά συναισθήματα
και να αντικρύσουν από κοντά
μερικά από τα ορατά και «αόρατα» σημάδια της έμφυλης βίας.

▶ 6, 16

«Τελικός» για την
Αλεξανδρούπολη
ο σημερινός
αγώνας

«ΟΚ» από την Αποκεντρωμένη
για το έργο εκσυγχρονισμού του
λιμανιού Καμαριώτισσας

Υποδέχεται τον
Αγροτικό Αστέρα
▶ 13
Ξεφάντωσαν οι
καρναβαλιστές στην
Ξάνθη μέσα σε κλίμα
Αποκριάς

Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για ένα κύκλο σημαντικών
παρεμβάσεων που θα αναβαθμίσουν το λιμάνι της Σαμοθράκης.
Ποιες εργασίες προβλέπονται

▶7

Μεγάλοι και μικροί,
συμμετείχαν σε ένα
αυθόρμητο πάρτι στο κέντρο
της πόλης το βράδυ του
Σαββάτου

▶ 11

Άλλη μία εκρηκτική και ατελέσφορη
συνεδρίαση στο Δημοτικό
Συμβούλιο Αλεξ/πολης
Μετά από μία ώρα γεμάτη αντιπαραθέσεις και αποτυχία συνεννόησης,
ο πρόεδρος Γ. Καϊσας προχώρησε και πάλι στην διακοπή της
συνεδρίασης. Τα θέματα και οι εκφράσεις που έβαλαν «φωτιά»

▶5

2 ΑΠΟΨΕΙΣ

Η ΓΝΩΜΗ

9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
www.gnomionline.gr
ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑ
Ε. Λασκαράκης και ΣΙΑ Ε.Ε.
Εκδότης-∆ιευθυντής
Μάνος Λασκαράκης
Υπεύθυνος Ύλης
Γ. Πανταζίδης
Σύμβουλος Έκδοσης
Γιάννης Λασκαράκης
Υπεύθυνος Τυπογραφείου
∆. Μπένδρελης

Υπεύθυνη Διαφημίσεων
και Λογιστηρίου
Χρύσα Γρηγοριάδου

Κωδικός 1793
email
gnomi@gnomionline.gr
efimerida-gnomi@hotmail.com
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
Πλησίον στρατοπέδου «Ιωάννου»
Τηλέφωνα
2551024222, 2551029888
Fax
2551080606

Ετήσια ιδιωτών 
€100
∆ήµων-∆ηµοτικών διαµ/των€200
Τραπεζών-Οργανισµών 
€200
Ανώνυµες Εταιρίες 
€200

Είπαν

Σαν Σήμερα

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
EΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (ΣΗΠΕ)

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
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 κείμενα δεν εκφράζουν υποχρεωτικά τη
θέση της Eφημερίδας.

Ανατολή - 06:38
Δύση - 18:16

-2...6
1...8

1824
Αρχίζει ο πρώτος εμφύλιος πόλεμος μεταξύ των επαναστατημένων Ελλήνων.

1...7

1941
Αρχίζει η Εαρινή Επίθεση των
Ιταλών στο αλβανικό μέτωπο,
παρουσία του Μουσολίνι. Θα
αποτύχει παταγωδώς.

-1...5

1959
Η διάσημη κούκλα Barbie κάνει
το ντεμπούτο της... Οι πωλήσεις
ξεπερνούν τα 800 εκατομμύρια.

2000
Υποβάλλεται από την κυβέρνηση
Σημίτη στα αρμόδια θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η
αίτηση ένταξης της Ελλάδας στη
ζώνη του Ευρώ. «Καθυστερημένη
κατά δύο χρόνια είναι η αίτηση»,
σχολιάζει η Νέα Δημοκρατία. Την
εκτίμηση ότι έρχονται μαύρες μέρες κι έγιναν εθνικές υποχωρήσεις, διατυπώνουν το ΚΚΕ και το
ΔΗΚΚΙ, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο
για σημαντικό γεγονός, αλλά για
δυσανάλογο κόστος που κατέβαλε ο λαός.
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1925
Μανόλης Αναγνωστάκης, έλληνας ποιητής. (Θαν. 23/6/2005)
ΘΑΝΑΤΟΙ
1855
Κίτσος Τζαβέλας, ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης και πολιτικός. (Γεν. 1800)

Θεόδωρος Ορδουμποζάνης, Δημήτρης Μακροδημόπουλος, Γιώργος
Αναγνωστόπουλος, Αγγελική, Δεληγιάννη, Λευτέρης Χαβιαράς, Ανδρέας Καφετζής, Σμαρώ Τσοκαταρίδου,
Νικόλαος Παπανικολόπουλος, Λεωνίδας Σκερλετόπουλος, Γιώτα Αγαπητού, Μενέλαος Μαλτέζος

Ο καιρός σήμερα

ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1776
Κυκλοφορεί το βιβλίο του Άνταμ
Σμιθ «Ο πλούτος των Εθνών»,
ένα από τα κλασσικά συγγράμματα της οικονομικής επιστήμης.

1971
Τα πέντε 9άρια του Αντώνη
Αντωνιάδη. Στις 9 του μήνα,
στις 9 το βράδυ ακριβώς, 9 λεπτά πριν από τη λήξη του αγώνα, το Νο9 του Παναθηναϊκού
(Αντώνης Αντωνιάδης) επιτυγχάνει το 9ο γκολ του στα κύπελλα
Ευρώπης, ανοίγοντας το σκορ
στην αναμέτρηση Έβερτον - Παναθηναϊκού για την προημιτελική
φάση του Κυπέλλου Πρωταθλητριών και θέτοντας τις βάσεις
για την ιστορική πρόκριση της
ομάδας του Φέρεντς Πούσκας
στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Τακτικοί συνεργάτες:

3

4

5

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ
9
ΜΑΡ
2010

Σοκ από την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα της
Αλεξανδρούπολης

Πρωτοφανές για τα χρονικά της Αλεξανδρούπολης
περιστατικό συνέβη το πρωί της Δευτέρας. Άγνωστος
δράστης, εισήλθε στο Υποκατάστημα της τράπεζας «Aspis
Bank» και με την απειλή πιστολιού εξανάγκασε τον ταμία να του παραδώσει το χρηματικό ποσό που υπήρχε
στο ταμείο.
Hταν πέντε λεπτά μετά τις οκτώ, όταν άγνωστος
άντρας ηλικίας 45-50 ετών εισήλθε στο υποκατάστημα της Τράπεζας και με την απειλή πιστολιού εξανάγκασε τον ταμία να του παραδώσει το χρηματικό ποσό που
υπήρχε στο ταμείο.
Σύμφωνα με όσα κατέθεσε στην αστυνομία, ο διευθυντής της Τράπεζας, τα χρήματα που πήρε ο δράστης ανέρχονται σε 9.230,00 ευρώ, σε διάφορα χαρτονομίσματα
Ο δράστης διέφυγε πεζός και αμέσως ξεκίνησε ανθρωποκυνηγητό και έρευνες από την Αστυνομία για τον
εντοπισμό του. Η αστυνομία, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να υπήρχε συνεργός με μηχανή, η οποία περίμενε τον
δράστη, προκείμενου να διαφύγει με ταχύτητα. Και νέες
διαρρήξεις σε διαμερίσματα ανακοίνωσε η Αστυνομία…
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Μικρογνωμικά
Έρχεται η κακοκαιρία «ΦΙΛΙΠΠΟΣ»!
Έκτακτο δελτίο εξέδωσε η ΕΜΥ
Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών
φαινομένων εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Όπως τονίζει στην προειδοποίησή της, ψυχρές αέριες μάζες από
τη βόρεια Ευρώπη θα κινηθούν νοτιότερα
και θα επηρεάσουν τη χώρα με κακοκαιρία
που θα έχει το όνομα Φίλιππος (Filippos).
Η κακοκαιρία θα έχει κύρια χαρακτηριστικά τις πολύ χαμηλές για την εποχή
θερμοκρασίες, τον κατά τόπους ισχυρό
παγετό και τις κατά τόπους και κατά διαστήματα πυκνές χιονοπτώσεις και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις θα διατηρηθεί μέχρι την Κυριακή.
Πιο αναλυτικά:
• Από τις πρώτες ώρες της Τετάρτης
(09-03-2022) χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και σε πεδινές περιοχές
της Ηπείρου, της Μακεδονίας και τη Θράκης. Σταδιακά οι χιονοπτώσεις θα επεκταθούν και σε περιοχές της Θεσσαλίας και

της κεντρικής Στερεάς με χαμηλό υψόμετρο καθώς και στα ορεινά της Κρήτης.
Το βράδυ θα χιονίσει στις Σποράδες, την
Εύβοια και τα νησιά του βορείου Αιγαίου.
• Την Πέμπτη (10-03-2022) οι χιονοπτώσεις θα επηρεάσουν τα ορεινά και
ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας, των
νησιών του Αιγαίου και της Κρήτης, τις
πεδινές περιοχές της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς και της ανατολικής Πελοποννήσου και μέχρι το απόγευμα τις
πεδινές περιοχές της κεντρικής και της
ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.
• Την Παρασκευή (11-03-2022) και το
Σαββατοκύριακο (12 και 13-03-2022) οι
χιονοπτώσεις θα συνεχιστούν στα ορεινά
– ημιορεινά καθώς και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο στην ανατολική ηπειρωτική χώρα και την Εύβοια, τις Σποράδες, τα
νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου,
τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Ήρωας ετών 11

Ένας 11χρονος που ταξίδεψε ολομόναχος από την Ζαπορίζια της Ουκρανίας
έως τα σύνορα, με μία πλαστική σακούλα, το διαβατήριό του και έναν αριθμό
τηλεφώνου γραμμένο στο χέρι είναι ο
νέος «ήρωας» στη Σλοβακία. «Δάκρυα
στα μάτια… Αυτός είναι ο μεγαλύτερος
ήρωας της περασμένης βραδιάς» έγραψαν οι σλοβακικές αρχές που ανήρτησαν
φωτογραφίες στον επίσημο λογαριασμό
τους στο Facebook. Οι γονείς του έπρεπε
να μείνουν στην Ουκρανία, κι ως εκ τούτου το παιδί πραγματοποίησε το δύσκολο
αυτό ταξίδι μόνο του. «Οι εθελοντές τον

Είπαν

`

φρόντισαν πρόθυμα, τον κράτησαν στα ζεστά και του παρείχαν τρόφιμα και αφεψήματα», αναφέρεται στην ανάρτηση. «Όλα
τα κέρδισε με το χαμόγελο, την τόλμη και
την αποφασιστικότητά του, αντάξια ενός
αληθινού ήρωα» σημειώνεται χαρακτηριστικά. Διευκρινίζεται ότι χάρη τόσο στον
αριθμό τηλεφώνου που ήταν γραμμένος
στο χέρι του παιδιού, όσο και στο χαρτί
με πληροφορίες που ήταν τοποθετημένο
στη μέση του, όταν αφίχθη στα σύνορα,
οι ιθύνοντες επικοινώνησαν με τους εκεί
συγγενείς του για να το παραλάβουν με
ασφάλεια.

Κ.Η.

Και ο Ντάλτον στην παρέα του WWF

Ο 2,5 ετών Ντάλτον, ράτσας Μαλινουά
(βελγικός ποιμενικός) είναι ο νέος συνεργάτης της ομάδας ανίχνευσης δηλητηριασμένων
δολωμάτων του WWF Ελλάς στη Δαδιά. Μαζί με τον Κίκο, που εδώ και χρόνια εξορμά με
τη χειρίστριά του, Ελισάβετ Κρετ, στα βουνά
της Θράκης και έχει επανειλημμένα εντοπίσει
δολώματα που απείλησαν ή προκάλεσαν θάνατο σε σπάνια αρπακτικά πουλιά, ο Ντάλτον
γίνεται το τρίτο μέλος της ομάδας. «Έχει φουλ
ενέργεια, συνεργάζεται πολύ καλά και ανέπτυξε πολύ καλή σχέση και με τον Κίκο. Είμαστε
μία πολύ δεμένη ομάδα…», δήλωσε στην ΕΡΤ
Ορεστιάδας η κα. Κρετ.

Κ.Η.

Άλλο ένα θετικό πρότυπο στο
4ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης
Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τον Άγγελο Πεντάρη ο οποίος τους μίλησε για την προσωπική του
εμπειρία ως ατόμου με ειδικές ανάγκες.
Στα τέλη Φεβρουαρίου οι μαθητές της Γ΄
τάξης του 4ου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης «Θεόδωρος Κάστανος» παρακολούθησαν διαδικτυακά μια διαδραστική ομιλία
με τον ντράμερ με σπουδές μουσικής και
motivational speaker Άγγελο Πεντάρη, ο
οποίος - όπως ο ίδιος λέει - ξεπέρασε την
αναπηρία του με θόρυβο.
Στο πλαίσιο του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, οι μαθητές,
αφού ενημερώθηκαν για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και τον διαφορετικό τρόπο με τον
οποίο πορεύονται στην καθημερινότητά
τους, είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν
με τον Άγγελο Πεντάρη, ο οποίος τους μίλησε για την προσωπική του εμπειρία ως
ατόμου με ειδικές ανάγκες.
Ο Άγγελος μοιράστηκε λίγα λόγια για

τη ζωή του, την παιδική του ηλικία, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και την καθημερινότητά του και στη συνέχεια δέχτηκε
ερωτήσεις από τους μαθητές, οι οποίοι
άκουσαν με προσοχή όσα είπε ο Άγγελος
και εμπνεύστηκαν να πορευθούν στη ζωή
τους με αντίστοιχη δύναμη, ενέργεια και
χαμόγελο. Στο πλαίσιο της διάχυσης και συνεργασίας, τη συνέντευξη παρακολούθησαν και μαθητές από το Γυμνάσιο Τυχερού.
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ιωαννίδου Αιμιλία

Photo Shoot

Θα ήθελα να απευθύνω έκκληση στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι με την εμπειρία μου
ως Πρόεδρος αλλά και σε
πατρικό τόνο. Μπορεί να
ονειρεύεσαι να γίνεις ήρωας.
Αλλά ο ηρωισμός δεν είναι
κάτι το επιδεικτικό, δεν είναι
να παλεύεις μέχρι να πεθάνει
και ο τελευταίος Ουκρανός..
Β. ΓΙΑΝΟΥΚΟΒΙΤΣ
ΠΡΏΗΝ ΠΡΌΕΔΡΟΣ
ΟΥΚΡΑΝΊΑΣ

Τελευταία η Ελλάδα βλέπουμε ότι προσπαθεί τα διμερή
ζητήματα που χρήζουν επίλυσης να τα αναγάγει σε τουρκο-ευρωπαϊκά θέματα, αλλά
είναι εξαιρετικά λάθος αυτή η
προσέγγιση… ευαισθησία που
έχει η Τουρκία για τη Γαλάζια
Πατρίδα δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ή να επικριθεί
O. ΤΣΕΛΙΚ
ΕΚΠΡΌΣΩΠΟΣ ΚΌΜΜΑΤΟΣ
ΕΡΝΤΟΓΆΝ

Ας ευθυμήσουμε λίγο με την γκάφα που έκανε η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών Λιζ Τρας και
το επιτελείο της μετά τη συνάντησή της με τον Έλληνα ομόλογό της Νίκο Δένδια. Σε ανάρτηση
στα κοινωνικά δίκτυα με την οποία θέλησε να αναφερθεί στο τετ α τετ τους, αντί να ταγκάρει
τον λογαριασμό του Νίκου Δένδια, τάγκαρε τον Νίκο Βέρτη! Το λάθος διορθώθηκε περίπου μία
ώρα αργότερα, αλλά τα printscreen είχαν πάρει ήδη φωτιά… Να μην αποκλείουμε το ότι μπορεί
η Λιζ να είναι θαυμάστρια του Βέρτη, ο οποίος, εξάλλου, είναι ο Έλληνας τραγουδιστής με τις
περισσότερες προβολές στο youtube!
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Έγκριση
εγκατάστασης
αποθηκών καυσίμων
στο αεροδρόμιο
Αλεξανδρούπολης

ειδήσεις
σύντομες

στον Έβρο

Έφυγε από τη ζωή ο καθηγητής Κυριάκος Πετρέσης μετά
από πολύχρονη μάχη με την
επάρατο ασθένεια. Ο Κυριάκος Πετρέσης ήταν ιδιαίτερα
αγαπητός σε ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και
την τοπική κοινωνία. Υπηρέτησε χρόνια στην εκπαίδευση
ως καθηγητής και διευθυντής
του Γ.ΕΛ. Ν. Βύσσας και του
2ου Γ.Ε.Λ. Ν. Ορεστιάδος, ενώ
ήταν και σημαντικά ενεργός στα

Στη σύλληψη πέντε αλλοδαπών ηλικίας 21, 26, 37,
38 και 42 ετών, προέβησαν
στελέχη της Περιφερειακής
Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) του Κεντρικού
Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης για από κοινού εισαγωγή-λαθρεμπορία-μεταφορά-κατοχή-αποθήκευση δέκα
πιστολιών τουρκικής προέλευσης διαμετρήματος 9mm,
στην παραποτάμια αγροτική
περιοχή Δήμου Σουφλίου
πλησίον μεθορίου ποταμού
Έβρου

συνδικαλιστικά δρώμενα. Υπηρέτησε και ως μέλος του Δημ.
Συμβουλίου του Δήμου Ν.Ορεστιάδος έως το 1998.

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΣΟΥΦΛΙ

ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΑΠΌ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΆΡΧΗ
ΈΒΡΟΥ ΔΗΜΉΤΡΗ ΠΈΤΡΟΒΙΤΣ
«Πρόκειται για σημαντική εξέλιξη που επαναφέρει το
ρόλο του κρατικού αερολιμένα, στην ορθή κατεύθυνση
λειτουργίας και εξυπηρέτησης τροφοδοσίας των
αεροσκαφών διεθνών πτήσεων» δήλωσε			
Ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου Δημήτριος Πέτροβιτς, υπέγραψε χθες Τρίτη 08-0322 την έγκριση εγκατάστασης του σταθμού
ανεφοδιασμού αεροπορικών καυσίμων, της
εταιρείας GISSCO A.E., εντός του χώρου του
κρατικού αερολιμένα «Δημόκριτος» στην Αλεξανδρούπολη.
Η εγκατάσταση αφορά την τοποθέτηση
δύο εγκιβωτισμένων δεξαμενών αεροπορικού
καυσίμου εντός ISO Container, χωρητικότητας 30 m3 η κάθε μία, για την εξυπηρέτηση
των αναγκών του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης σε αεροπορικά καύσιμα.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου κ. Πέτροβιτς,
δήλωσε σχετικά:
"Πρόκειται για σημαντική εξέλιξη που επαναφέρει το ρόλο του κρατικού αερολιμένα
Δημόκριτος της Αλεξανδρούπολης, στην ορθή κατεύθυνση λειτουργίας και εξυπηρέτη-

σης τροφοδοσίας των αεροσκαφών διεθνών
πτήσεων με καύσιμα, η οποία και είχε ανασταλεί το 2018. Έκτοτε υπήρξε συνεχής αλληλογραφία της Περιφερειακής Ενότητας
Έβρου με την ΕΚΟ, τα συναρμόδια υπουργεία
και υπηρεσίες, καθώς και σειρά παρεμβάσεων του Περιφερειάρχη Χρήστου Μέτιου και
εμού προσωπικά, σε διαρκή συνεργασία με
τοπικούς βουλευτές και τον Αερολιμενάρχη
Στέλιο Ζαντανίδη. Η δρομολόγηση επίλυσης
του σοβαρού αυτού θέματος επετεύχθη με την
έγκριση της περιβαλλοντικής μελέτης από τον
υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα και την επιτάχυνση υλοποίησης
από τον διοικητή της ΥΠΑ Γεώργιο Δριτσάκο. Απομένει τις επόμενες ημέρες η τελική
αδειοδότηση εγκατάστασης ως φορολογικές αποθήκες καυσίμων, που θα δοθεί από
το Τελωνείο Αλεξανδρούπολης".

Foodexpo : Προβολή
προϊόντων του Έβρου
Ο Έβρος θα
αποτελέσει
Τιμώμενη Περιοχή
Ο Έβρος θα αποτελέσει Τιμώμενη Περιοχή στο
κεντρικό φόρουμ στην
Foodexpo 2022, υπο τον
συντονισμό του Επιμελητηρίου Έβρου. Τα προϊόντα
του Έβρου θα έχουν την δυ-

νατότητα προβολής σε περίοπτη θέση στο κεντρικό
φόρουμ, ενώ κάποια προϊόντα θα συμπεριληφθούν ως
πρώτη ύλη για τον μπουφέ
της διοργάνωσης.
Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από 12-14 Μαρτίου
2022 στην Αθήνα.
Αν επιθυμείτε να συμπεριληφθούν τα προϊόντα
σας στις δραστηριότητες
προβολής (φόρουμ και κε-

ντρικός μπουφές), επικοινωνήστε με το Επιμελητήριο Έβρου μέχρι αύριο
Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022
και την κα Αγγελική Παναγοπούλου στο τηλέφωνο
2551035848 και εσωτερικό 5. Τα προϊόντα που θα
βρίσκονται στο Επιμελητήριο Έβρου μέχρι αύριο Τετάρτη 9/3 θα μεταφερθούν
στην Αθήνα με μέριμνα του
Επιμελητηρίου Έβρου.

Δράση δενδροφύτευσης
πραγματοποιήθηκε αυτή
τη φορά στον αύλειο χώρο
του 11ου Δημοτικού Σχολείου της πόλης. Με τη βοήθεια των πολύτιμων χεριών των μικρών μαθητών
και μαθητριών και την Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου
φυτεύτηκαν στην αυλή του
σχολείου εννέα κυπαρίσσια
ορθόκλαδα και 15 μελίες
για σκίαση τις ηλιόλουστες
ημέρες.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Ο Δήμος Σαμοθράκης ενημερώνει ότι
τη Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022 θα πραγματοποιηθεί ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ στο Πνευματικό Κέντρο «Νικόλαος Φαρδύς» στη
Χώρα. Ώρες προσέλευσης, 08:30 π.μ.
έως 13:30 μ.μ. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να έχουν μαζί τους την
αστυνομική τους ταυτότητα, τον ΑΜΚΑ
τους και υποχρεωτικά μάσκα.

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

2

Το Σάββατο 12 Μαρτίου 11.0013.00, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη
Αλεξανδρούπολης, θα πραγματοποιηθεί το βιωματικό εργαστήριο Θεάτρου, «Τα παραμύθια
ζωντανεύουν» για παιδιά ηλικίας
9-12 ετών. Εγγραφές στο τηλ.
2551089690. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.
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Άλλη μία εκρηκτική και ατελέσφορη
συνεδρίαση στο Δημοτικό
Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
ΜΕΤΆ ΑΠΌ ΜΊΑ ΏΡΑ ΓΕΜΆΤΗ
ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΈΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΧΊΑ
ΣΥΝΕΝΝΌΗΣΗΣ, Ο ΠΡΌΕΔΡΟΣ Γ. ΚΑΪΣΑΣ
ΠΡΟΧΏΡΗΣΕ ΚΑΙ ΠΆΛΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΉ ΤΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΊΑΣΗΣ
Τα θέματα και οι εκφράσεις που έβαλαν «φωτιά»

Της Κικής Ηπειρώτου

Εκρηκτικό ήταν για ακόμη μία φορά
το κλίμα στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης το
απόγευμα της Παρασκευής. Η συζήτηση, ή μάλλον η αντιπαράθεση, διήρκησε
περίπου μία ώρα και στη συνέχεια, με
απόφαση του Προέδρου Γιώργου Καϊσα, διακόπηκε λόγω τεταμένης ατμόσφαιρας.
Μία συνεδρίαση, κατά τη διάρκεια
της οποίας ακούγονται λέξεις, όπως
«χούντα» και «Λουλού», και που τα αιτήματα της αντιπολίτευσης (και εκατοντάδων πολιτών, στην περίπτωση του
άλσους στο Φυτώριο) για συζήτηση
συγκεκριμένων θεμάτων δεν γίνονται
αποδεκτά, είναι αναμενόμενο ότι θα
έχει άδοξο τέλος. Δυστυχώς, για μία
ακόμη φορά, η συνεδρίαση, αν και είχε
μόλις 2 θέματα στην ημερήσια διάταξη,
δεν ολοκληρώθηκε, καθώς προεδρείο,
δημοτική αρχή και σύμβουλοι της αντιπολίτευσης δεν κατάφεραν να βρουν
ούτε αυτή τη φορά πεδίο συνεννόησης.
Η συνεδρίαση ξεκίνησε με ερώτημα
που έθεσε ο επικεφαλής της παράταξης «Αδέσμευτη Νέα Αυτοδιοίκηση»
Βαγγέλης Μυτιληνός, σχετικά με την
υπόθεση των 17 συμβασιούχων βρεφονηπιοκόμων και την ανανέωση των
συμβάσεών τους. Ο Δήμαρχος Γιάννης
Ζαμπούκης απάντησε λέγοντας πως η
ανανέωση των συμβάσεων θα γίνει
προτού λήξουν οι τρέχουσες, ενημερώνοντας πως σύμφωνα με την αρμόδια
υπηρεσία του Δήμου, δεν μπορεί να
γίνει ορθή επανάληψη. Ωστόσο, ο επικεφαλής της παράταξης «Πόλη & Πολίτες» Βαγγέλης Λαμπάκης σημείωσε
πως θα έπρεπε να είχε εφαρμοστεί η
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
λέγοντας πως ο ίδιος δεν έχει εμπιστοσύνη στη δημοτική αρχή ότι θα χειριστεί
σωστά το θέμα.
Ο κ. Ζαμπούκης υπενθύμισε στον κ.
Λαμπάκη ότι εκείνος, όταν ήταν Δήμαρχος, είχε αφήσει δεκάδες εργαζόμενους

ανασφάλιστους, οπότε τίθεται και για
αυτόν θέμα εμπιστοσύνης. Η αντιπαράθεση αυτή προκάλεσε την αντίδραση
του δημοτικού συμβούλου Νίκου Γκότση, ο οποίος, απευθυνόμενος προς
τον κ. Ζαμπούκη, διερωτήθηκε αν έχει
αντιληφθεί πως είναι Δήμαρχος. «Εσείς
έχετε αντιληφθεί ότι κάνετε κακό στους
δημότες;» διερωτήθηκε με τη σειρά του
ο κ. Ζαμπούκης, με τον κ. Γκότση να
απαντά πως θα έπρεπε να ντρέπεται και
τον Δήμαρχο να λέει πως εκείνος θα
έπρεπε να ντρέπεται. «Πυροσβεστικά»
ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Γιάννης Βαταμίδης, ως φωνή της
λογικής, προσπάθησε αρκετές φορές
να ηρεμήσει τα πνεύματα, συνήθως,
όμως, δίχως αποτέλεσμα.

Για το αίτημα συζήτησης του
άλσους Φυτωρίου μετά από
υπογραφές 650 δημοτών

Ακολούθως και με δεδομένη την
παρουσία πολιτών στο Δημαρχείο για
το θέμα του Φυτωρίου και των κομμένων δέντρων, πήρε το λόγο ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Παύλος
Μιχαηλίδης, λέγοντας πως αιτείται να
συζητηθεί το θέμα, καθώς υπάρχουν
νέα δεδομένα, αλλά και μόνο από σεβασμό στις 650 υπογραφές των πολιτών που ζητούν να σταματήσουν οι
εργασίες στην περιοχή και να διασωθεί
το αλσύλλιο. Για τη συζήτηση του θέματος με τη μορφή του κατεπείγοντος
υπερθεμάτισε και ο κ. Λαμπάκης, άσχετα, όπως είπε, από την εκδίκαση των
ασφαλιστικών μέτρων στο δικαστήριο,
που έκρινε ότι οι εργασίες είναι νόμιμες.
Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εξέφρασε την εκτίμηση ότι το θέμα δεν είναι κατεπείγον, προκαλώντας,
όπως ήταν αναμενόμενο, νέο κύκλο
αντιδράσεων. Ακολούθησαν αντεγκλήσεις για τον κανονισμό λειτουργίας του
σώματος, για το αν είναι νόμιμο να μην
τίθεται ένα θέμα σε ψηφοφορία για το
εάν είναι κατεπείγον ή όχι κτλ.

Παίρνοντας το λόγο, ο κ. Ζαμπούκης, σημείωσε ότι το θέμα «βαπτίζεται»
ως κατεπείγον, χωρίς να τεκμηριώνεται για ποιο λόγο πρέπει να συζητηθεί
οπωσδήποτε σήμερα κι όχι, για παράδειγμα, αύριο. «Να συζητήσουμε για να
ανταλλάξουμε απόψεις και να κάνουμε
έναν διάλογο καταλήγοντας πού; Ότι
δεν πρέπει να κόψουμε; Ότι δεν πρέπει
να μεταφυτεύσουμε; Ότι πρέπει να αλλάξουμε θέση στο γυμναστήριο; Ποιος
είναι ο σκοπός της συζήτησης, όταν έχει
μεσολαβήσει δικαστική απόφαση που
λέει να συνεχιστούν οι εργασίες; Όλα
αυτά που έχουμε συζητήσει τα θέσαμε ενώπιον του δικαστή κι αποφάσισε ότι δεν συντρέχουν λόγοι για να
μην εκτελεστεί η σύμβαση που έχουμε
υπογράψει».
«Μία ειρηνοδίκης δεν αντικαθιστά
τον λαό», απάντησε ο κ. Λαμπάκης,
λέγοντας πως «εξετάστηκε η νομιμότητα, οι αποφάσεις όμως παίρνονται
εδώ, στο ναό της δημοκρατίας. Έχουμε να πούμε πράγματα και να κάνουμε
προσπάθειες».
Στον προθάλαμο της αίθουσας του
ΔΣ βρέθηκε αντιπροσωπεία δημοτών
που υπογράφουν το αίτημα για το άλσος και υπήρξε προσπάθεια να δοθεί άδεια να τοποθετηθεί εκπρόσωπός τους. Μεταξύ αυτών και ο πρώην
πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Κώστας Πανταζίδης, την παρουσία του
οποίου ζήτησε ο κ. Μιχαηλίδης να σε-

βαστεί το προεδρείο και να επιτρέψει
τη συζήτηση του θέματος.
Από την πλευρά του, ο κ. Ζαμπούκης
αναφέρθηκε σε δηλώσεις που έκανε ως
Δήμαρχος ο κ. Λαμπάκης το 2016 για
το νέο κλειστό γυμναστήριο, οι οποίες, όπως είπε, δεν διαγράφονται ούτε
από το διαδίκτυο, ούτε από τη μνήμη
των πολιτών. Ο Δήμαρχος, πιθανότατα,
αναφέρονταν στον Ιούλιο του 2016,
όταν είχε ανακοινωθεί από τον αείμνηστο Περιφερειάρχη ΑΜΘ Γιώργο
Παυλίδη η χρηματοδότηση του έργου.
Τότε ο κ. Λαμπάκης, σύμφωνα με την
ΕΡΤ Ορεστιάδας, είχε δηλώσει: «Ο καλύτερος χώρος για να κατασκευαστεί
αυτό το γήπεδο ύψους 13 μέτρων είναι δίπλα στο κολυμβητήριό μας. Υπάρχει διαθέσιμος χώρος 7 στρεμμάτων
που εξυπηρετεί τον συντελεστή δόμησης και θα συγκεντρώσουμε εκεί όλα
τα αθλήματα, κολύμβηση, βόλεϊ, χάντμπολ, μπάσκετ και ενδεχόμενα και
την ενόργανη γυμναστική… Θα κάνουμε
ότι περνάει από το χέρι μας ώστε και
σωστά και γρήγορα να παραδώσουμε το έργο».
Τελικώς, το θέμα έκλεισε με τον κ.
Καϊσα να ανακοινώνει πως δεν το θεωρεί κατεπείγον, επιχειρώντας να περάσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κάτι που όμως δεν συνέβη, αφού οι
ανεξάρτητοι σύμβουλοι Κυριάκος Αραμπατζής και Δημήτρης Κολιός ζήτησαν
να υπάρξει ενημέρωση για την υπόθεση

Σουφλί: Σήμερα θα συνεχιστεί η δίκη για
φερόμενες ψευδείς βεβαιώσεις rapid test
21 οι κατηγορούμενοι
Σήμερα (09/03) θα συνεχιστεί η δίκη
των 21 κατηγορουμένων της υπόθεσης με
τις φερόμενες ψευδείς βεβαιώσεις rapid
test που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο,
δήλωνε στο σύστημα ΗΔΙΚΑ το φαρμακείο
του Πρωτοκκλησίου του δήμου Σουφλίου.

Η ακροαματική διαδικασία είχε ξεκινήσει
τις 22 Φεβρουαρίου, με τις πρώτες αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης, οι
οποίοι αρνήθηκαν όλες τις κατηγορίες που
βαραίνουν τους εντολείς τους και κατέθεσαν και έγγραφα, που όπως επεσήμαναν,
αποδεικνύουν ή ενισχύουν τους ισχυρισμούς περί αθωότητάς τους. Η δίκη θα
συνεχιστεί αύριο με τις απολογίες των κατηγορουμένων, με τις τελικές αγορεύσεις

των συνηγόρων, την πρόταση της Εισαγγελέως και την έκδοση της απόφασης του
δικαστηρίου. Υπενθυμίζεται ότι ως κατηγορούμενοι στην υπόθεση είχαν συλληφθεί
στις 24 Νοεμβρίου 2021 οι πρώτοι 10,
ανάμεσά τους και ο ιδιοκτήτης του Φαρμακείου, και στη συνέχεια συμπεριλήφθηκαν στη δικογραφία άλλα έντεκα άτομα.

ΕΡΤ Ορ.

του πάρκου Αλτιναλμάζη. Ο Δήμαρχος
είχε προγραμματισμένη συνάντηση στις
28/2 με τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Χαρδαλιά, η οποία, ωστόσο,
όπως ανέφερε, δεν πραγματοποιήθηκε
καθώς προέκυψε ο πόλεμος και η μετάβασή του στην Ουκρανία. Έτσι, είναι
άγνωστο πότε θα γίνει η συνάντηση.
Στο σημείο αυτό υπήρξε νέα ένταση, καθώς οι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης σημείωσαν πως δεν μπορεί το
θέμα να μπει στον «πάγο», εξάλλου,
επισημάνθηκε πως ο συγκεκριμένος
Υπουργός δεν είναι ο πλέον αρμόδιος
και πως ο Δήμαρχος οφείλει να μην
περιμένει τον κ. Χαρδαλιά, αλλά να
συνεχίσει τον αγώνα για τη διατήρηση
της έκτασης. Προκειμένου να πέσουν
οι τόνοι, ο κ. Καϊσας ανακοίνωσε δεκάλεπτη διακοπή, ωστόσο, όταν επανήλθε, είπε πως το κλίμα εκτραχύνθηκε και πως η συνεδρίαση διακόπτεται
μέχρι νεωτέρας…
Στα πηγαδάκια που ακολούθησαν
εκτός της αίθουσας, μετά από άλλη
μία ατελέσφορη συνεδρίαση, οι απρεπείς εκφράσεις δυστυχώς συνεχίστηκαν. Σχεδόν όλοι συμφώνησαν πως η
εικόνα του Δημοτικού Συμβουλίου είναι
θλιβερή και πως ο καθένας θα πρέπει
να αναλογιστεί τις ευθύνες του, από
εδώ και στο εξής, μια και από τη διαιώνιση της κατάστασης αυτης, οι μόνοι
ζημιωμένοι θα είναι οι ίδιοι οι δημότες
της Αλεξανδρούπολης.
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«Ο μόνος αποδεκτός αριθμός
γυναικοκτονιών είναι το ΜΗΔΕΝ.
Καμία άλλη Τζεβριέ!»
ΣΙΩΠΗΛΗ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ
ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΕΣ & ΤΗΝ ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ ΤΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ
Κάλεσμα για συμμετοχή
από αρχές κι φορείς
Με ενσυναίσθηση και μηδενική
ανοχή στην ενδοοικογενειακή βία και
παρατηρώντας μέσα από μαζικές δημοσιοποιήσεις τα γεγονότα έμφυλης
βίας, τις γυναικοκτονίες, την εμφάνιση του κινήματος #MeToo στη χώρα
μας δεν μένουμε αδιάφοροι και αμέτοχοι. Δεν θα επιτρέψουμε στις δύσκολες παγκόσμιες κοινωνικές συνθήκες να γίνουν πεδίο άνθισης του
κακού. Φέτος όχι μόνον γιορτές γυναικών. Θυμόμαστε τις 17 Γυναίκες
που έλειψαν το 2021. με την οργάνωση Πορείας πολιτών ανά ένας με
απόσταση ενός μέτρου σε μια γραμμή ανθρώπων στο κίνημα που ως
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας
Παιδείας, Αθλητισμού & Εθελοντισμού Δήμου Αλεξανδρούπολης αρχίσαμε για ένα 2022 απαλλαγμένο

από έμφυλη βία και αποτροπιαστικές
πράξεις ντροπής. Ο μόνος αποδεκτός
αριθμός γυναικοκτονιών είναι το ΜΗΔΕΝ. Καμία άλλη Τζεβριέ!
ΟΛΟΙ έχουμε ευθύνη να κρατήσουμε μηδενικό τον αριθμό για το 2022,
γι' αυτό ΜΙΛΑ!
ΟΛΟΙ οφείλουμε να καταγγέλουμε τη Βία από τα πρώτα σημάδια, γι'
αυτό ΜΙΛΑ!
ΟΛΟΙ -όταν σιωπούμε- είμαστε μέρος μιάς κοινωνίας που εκθέτει από
σήμερα τα παιδιά της σε κίνδυνο, γι'
αυτό ΜΙΛΑ!
Η αναγκαιότητα εντατικοποίησης
της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας αναφορικά
με το ζήτημα της έμφυλης βίας, τώρα
περισσότερο από ποτέ μας οδηγεί στη
διοργάνωση ανοιχτής σιωπηλής πο-

ρείας πολιτών στο κέντρο της πόλης.
Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί
το Σάββατο 12 Μαρτίου 2022 και

ώρα 12:00 με σημείο έναρξης τον
Φάρο Αλεξανδρούπολης
Ενημερώνουμε ότι όλοι οι πολίτες

που θέλουν να δώσουν ένα μήνυμα
ενάντια στη βία κατά των γυναικών
είναι ευπρόσδεκτοι να συμμετέχουν
#ΚΑΜΙΑ_ΝΑ_ΜΗ_ΛΕΙΨΕΙ
#ΜΗΔΕΝ _ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΕΣ
#ΓΙ_ΑΥΤΟ_ΜΙΛΑ!
Παράλληλα ενθαρρύνουμε τους
Βιβλιοπώλες να έχουν στις βιτρίνες
τους για όλο τον Μάρτιο τον μήνα
Ισότητας βιβλία για τη γυναίκα, τις
ρίζες της έμφυλης βίας και συναφή.
+ Πληροφορίες Συμβουλευτικό
Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών-θυμάτων Βίας Δήμου Αλεξανδρούπολης 2551025629 και Γραφείο Εθελοντισμού Δήμου Αλεξανδρούπολης
2551350001
Οργάνωση:
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας
–Παιδείας- Αθλητισμού, Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών-Θυμάτων Βίας & Γραφείο Εθελοντισμού
Δήμου Αλεξανδρούπολης σε συνδιοργάνωση με τους φορείς: Ενωση
Γυναικών Ελλάδος παράρτημα Αλεξανδρούπολης, Σύλλογος Κυριών &
Δεσποινίδων Αλεξανδρούπολης, Φιλανθρωπικός Σύλλογος ΜΕΡΙΜΝΑ
Αλεξανδρούπολης, Δικηγορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης, Θυγατέρες
της Πηνελόπης Αλεξανδρούπολης/
τμήμα Ευρυδίκη D427

Εβρος: Σύλληψη τριών
διακινητών μη νόμιμων
μεταναστών

Νέες φιλανθρωπικές
δράσεις της Μητρόπολης
Αλεξανδρούπολης

Συνολικά,
προσπάθησαν να
βάλουν στη χώρα
18 άτομα

Συνολικά,
επωφελήθηκαν 196
οικογένειες

Συνελήφθησαν (6/83-2022), σε περιοχές του
Έβρου, από αστυνομικούς
των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης και
Ορεστιάδας, τρεις διακινητές, δύο αλλοδαποί και ένας
ημεδαπός, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της
χώρας, σε δύο διαφορετικές
περιπτώσεις, μη νόμιμους μετανάστες.
Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, προχθές το μεσημέρι, σε παράπλευρη οδό
της Εγνατίας Οδού Κήπων –
Αλεξανδρούπολης, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής φύλαξης Φερών
της Διεύθυνσης Αστυνομίας
Αλεξανδρούπολης, συνέλαβαν έναν ημεδαπό, διότι τον
εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Φ.
αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα δεκαπέντε μη νόμιμους
μετανάστες. Σημειώνεται ότι
o δράστης στερείται άδειας
ικανότητας οδήγησης.
Στη δεύτερη περίπτωση,

σήμερα το πρωί στην παρέβρια περιοχή Κισσαρίου,
αστυνομικοί της Ειδικής Επιχειρησιακής Ομάδας Επέμβασης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας με την
συνδρομή αστυνομικών του
Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου, συνέλαβαν
τους δύο αλλοδαπούς διακινητές, διότι τους εντόπισαν
να μεταφέρουν παράνομα
από την Τουρκία στην Ελλάδα, διασχίζοντας τον ποταμό
Έβρο με φουσκωτή βάρκα,
τρείς (3) μη νόμιμους μετανάστες. Με τη σύλληψη των

δύο διακινητών απετράπη η
παράνομη είσοδος στο ελληνικό έδαφος σε άλλα δέκα
(10) περίπου άτομα, τα οποία
ανέμεναν στο τούρκικο έδαφος προκειμένου να περαιωθούν με τη βάρκα. Κατασχέθηκαν ένα Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο
και ένα κινητό τηλέφωνο. Οι
συλληφθέντες θα οδηγηθούν
στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση
για τις δύο υποθέσεις ενήργησαν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Φερών και Διδυμοτείχου

Η Ιερά Μητρόπολις Αλεξανδρουπόλεως ανακοινώνει
τις φιλανθρωπικές δράσεις
της κατ’ αυτήν την εβδομάδα:
• Α) Σε συνεργασία με τον
Φιλανθρωπικό Οργανισμό
«ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών
και τα Supermarkets
«ΜΑΣΟΥΤΗΣ» διένειμαν δέματα με τρόφιμα σε 150 οικογένειες της Επαρχίας
μας.
• Β) Σε συνεργασία με την Εταιρεία
Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού
Εφοπλισμού «ΣΥΝΕΝΩΣΙΣ» διένειμε
σε 46 οικογένειες
της Επαρχίας μας
δέματα με τρόφιμα
και άλλα είδη οικιακής χρήσεως.
Κατά την διανομή
των προϊόντων τηρήθηκαν τα απαραίτητα
υγειονομικά μέτρα.
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης

μας κ. Άνθιμος εξέφρασε την
ευγνωμοσύνη του προς τον
Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο
κ. Ιερώνυμο για το ανύστακτο ενδιαφέρον του για την
ακριτική μας περιοχή, καθώς και τις ευχαριστίες του
στον Γενικό Διευθυντή της
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ κ. Κωνσταντίνο Δήμτσα και την Εταιρία
Supermarkets ΜΑΣΟΥΤΗΣ,
για τη μεγάλης σημασίας συνδρομή τους προς το έργο που

επιτελεί η Ιερά Μητρόπολή
μας, ιδιαίτερα στην δύσκολη
εποχή με την πανδημία του
Covid-19. Ευχαρίστησε, επίσης, την «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ» και
την νέα Πρόεδρο του Δ.Σ. κ.
Μελίνα Τραυλού για την σημαντική αρωγή προς την Μητρόπολή μας και στους απόρους της κατά τα τελευταία 4
συναπτά έτη.
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«ΟΚ» από την Αποκεντρωμένη
για το έργο εκσυγχρονισμού του
λιμανιού Καμαριώτισσας
ΕΓΚΡΊΘΗΚΑΝ ΟΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΊ ΌΡΟΙ ΓΙΑ
ΈΝΑ ΚΎΚΛΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΏΝ
ΠΑΡΕΜΒΆΣΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ
ΑΝΑΒΑΘΜΊΣΟΥΝ ΤΟ ΛΙΜΆΝΙ ΤΗΣ
ΣΑΜΟΘΡΆΚΗΣ
Ποιες εργασίες προβλέπονται

Άλλο ένα βήμα για την υλοποίηση του έργου αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του
λιμένα Καμαριώτισσας στη Σαμοθράκη έγινε με την απόφαση
έγκρισης των περιβαλλοντικών
του όρων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΜακεδονίαςΘράκης.
Μετά από τις παρεμβάσεις, ο λιμένας θα εξυπηρετεί
έως τρία Επιβατηγά Οχηματαγωγά (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοία μήκους 84 m, 135 m και 180
m και έως τρία ταχύπλοα Ε/Γ
πλοία μήκους έως 30 m (στα
νέα παραλιακά κρηπιδώματα).
Θα μπορεί να εξυπηρετεί επίσης εμπορικά πλοία (δεξαμενόπλοιο και φορτηγίδα), έως
46 αλιευτικά σκάφη (αλιευτικά σκάφη, τράτες, γρι-γρι,
λοιπά ερασιτεχνικά σκάφη)

και έως 49 μικρά σκάφη τόσο των μόνιμων κατοίκων του
νησιού όσο και διερχόμενα κυρίως κατά τη θερινή περίοδο.
Τέλος, θα μπορεί να εξυπηρετήσει και ένα κρουαζιερόπλοιο
μήκους έως 135 m.
Οι εργασίες που προβλέπονται αφορούν σε:
• Επέκταση του προσήνεμου μώλου.
Η επέκταση έχει συνολικό
μήκος 290m. Τοποθετείται επίσης φάρος ναυσιπλοϊας, ενώ
προβλέπεται αποξήλωση του
υφιστάμενου προφυλακτήριου τοίχου και κατασκευή καινούριου προς την προσήνεμη
πλευρά.
• Κατασκευή νέων παραλιακών κρηπιδωμάτων (μετά την
αποξήλωση του υπήνεμου μώλου και του προβλήτα και την

διαμόρφωση χερσαίου χώρου
όπισθεν αυτών). Αυτά έχουν
συνολικό μήκος 451,40m και
κατασκευάζονται ως επέκταση, δυτικά των υφιστάμενων.
• Κατασκευή νέου υπήνεμου μώλου.
Κατασκευάζεται δυτικά των
νέων κρηπιδωμάτων, έχει μήκος 95m και στο ακρομώλιό
του τοποθετείται φανός ναυ-

Έβρος: Απαγόρευση
κυκλοφορίας σε δύο
σημεία του οδικού δικτύου
Λόγω έντονων
χιονοπτώσεων
Σύμφωνα με απόφαση του Αστυνομικού Διευθυντή Αλεξανδρούπολης Λάμπρου Τσιάρα, αποφασίστηκε την Κ. Δευτέρα, από τις 7 το
απόγευμα, η προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων
στην Ε.Ο. 53 και συγκεκριμένα:
α) Από το ύψος της Λεπτοκαρυάς
έως και το ύψος του Μεγάλου Δε-

ρείου (και στα δύο ρεύματα)
β) Από το ύψος του Μεγάλου
Δερείου έως και την Νέα Σάντα,
(διασταύρωση με Κομοτηνή) και στα
δύο ρεύματα, λόγω της αδυναμίας
αποχιονισμού του οδικού δικτύου,
των έντονων καιρικών φαινομένων
και ολισθηρότητας του οδοστρώματος, προς αποφυγή πρόκλησης
τροχαίων ατυχημάτων.
Η απόφαση ισχύει μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση στο οδικό
δίκτυο.

σιπλοϊας.
• Δημιουργία νέου Λιμενικού Τμήματος (ΛΤ) Ακτοπλοϊας ΙΙ και Μικρής Κρουαζιέρας
(Β’Φάση).
• Τοποθέτηση πλωτού προβλήτα εντός της λιμενολεκάνης.
Ποντίζεται πλωτός προβλήτας μήκους 60m προ των υφιστάμενων παραλιακών κρηπι-

δωμάτων για την εξυπηρέτηση
μεγαλύτερου αριθμού αλιευτικών σκαφών.
• Βυθοκόρηση της λιμενολεκάνης.
• Νέες κτιριακές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
Προβλέπονται οι εξής κτιριακές υποδομές: κτίριο για WC,
κτίριο για Η/Μ εγκαταστάσεις,

δεξαμενή αποθήκευσης καυσίμων, στέγαστρο αναμονής
επιβατών. Το υφιστάμενο ημιτελές κτίριο Τελωνείου – Αστυνομίας, κατόπιν απαραίτητων
εργασιών, θα εξυπηρετεί ανάγκες στέγασης και αποθήκευσης υλικών καθαριότητας και
πρασίνου και άλλων υπηρεσιών διαχείρισης του λιμένα.

Κ.Η.

Πανελλήνιος Φαρμακευτικός
Σύλλογος: Δεν κυκλοφορούν
στην Ελλάδα χάπια ιωδίου
Ενημέρωση από τον
ΠΦΣ για τα σκευάσματα
ιωδίου
Ο φόβος ενός πυρηνικού ατυχήματος ή πυρηνικού πολέμου στην
Ουκρανία είχε ως αποτέλεσμα να ξεπουληθούν από τα φαρμακεία της
Ευρώπης
Ο φόβος ενός πυρηνικού ατυχήματος ή πυρηνικού πολέμου στην Ουκρανία είχε ως αποτέλεσμα να ξεπουληθούν από τα φαρμακεία της
Ευρώπης τα χάπια ιωδίου ενώ και
στη χώρα μας πολλοί ήταν εκείνοι
που έσπευσαν τα προμηθευτούν από
τα φαρμακεία.
Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός
Σύλλογος σε ανακοίνωση που εξέδωσε σχετικά με χρήση σκευασμάτων ιωδίου για την προφύλαξη από
την ραδιενέργεια, ενημερώνει ότι δεν
κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά
σκευάσματα με αυτήν την ένδειξη.
Χαρακτηριστικά, αναφέρει ότι τα
σκευάσματα ιωδίου που κυκλοφορούν στην Ελλάδα ως συμπληρώματα διατροφής έχουν χαμηλότερη

περιεκτικότητα σε ιώδιο, έως και 500
φορές μικρότερη, από τις δόσεις εκείνες τις οποίες αναφέρει ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας ότι πρέπει να χορηγηθούν σε περίπτωση ραδιενεργού
ατυχήματος και ως εκ τούτου είναι
ακατάλληλα για τη σχετική ένδειξη.
Καταλήγοντας στην ίδια ανακοί-

νωσή του τονίζει ότι στην περίπτωση
τέτοιου συμβάντος, αρμόδιες είναι οι
εθνικές αρχές υγείας κάθε χώρας για
να αποφασίσουν αν θα πρέπει να χορηγήσουν σκευάσματα ιωδίου καθώς
και για τις ακριβείς δόσεις ανά ηλικιακή ομάδα όπως και για την έναρξη και
τη διάρκεια της προληπτικής αγωγής.
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Νέο έγκλημα με φόλες
στην Αλεξανδρούπολη

Τα δύο γνωστά αδέσποτα της πόλης που βρήκαν μαρτυρικό θάνατο

ΈΡΕΥΝΕΣ ΤΟΥ WWF
ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΆ ΠΟΥ
ΔΗΛΗΤΗΡΙΆΣΤΗΚΑΝ ΔΎΟ
ΑΔΈΣΠΟΤΑ

ανθρώπους, αφού το δηλητήριο, ως γνωστόν, δεν κάνει
εξαιρέσεις.
Να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι ποινές
για βασανισμό, κακοποίηση,

δολοφονία ζώου μέσω φόλας,
είναι πλέον κακουργηματικής
βάσης και φτάνουν τα 10 χρόνια κάθειρξη και χρηματικό –
διοικητικό πρόστιμο των 3050.000 ευρώ.

Έρευνες του Κίκο

Την περιοχή της Αγίας Κυριακής, με επίκεντρο τις οδούς
Ανδριανουπόλεως και Πλαταιών “χτένισε” το πρωί της

Ο Κίκο «χτένισε» την περιοχή
της Αγίας Κυριακής
Της Κικής Ηπειρώτου

Ξαναχτύπησαν οι δολοφόνοι με τις φόλες στην Αλεξανδρούπολη. Στην περιοχή της
Αγίας Κυριακής και πιο συγκεκριμένα στην οδό Αδριανουπόλεως, έχασαν τη ζωή τους
δύο γνωστά αδέσποτα, που
φρόντιζαν εδώ και χρόνια οι
φιλόζωοι. Η εξέλιξη αυτή κινητοποίησε το Δήμο Αλεξανδρούπολης που κάλεσε την
ομάδα ανίχνευσης του WWF,
το πρωί της Καθαράς Δευτέρας, προκειμένου να «χτενίσει»
την περιοχή για πιθανά νέα δηλητηριασμένα δολώματα.
Το πρώτο θύμα ήταν η
Μπουμπού, κοντά 10 ετών, ένα
από τα πιο ήρεμα και τρυφερά πλάσματα της πόλης. Βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου
από φιλόζωη, ακόμα ζωντανή, όμως είχε σπασμούς και
έκανε εμετούς. Μεταφέρθηκε
αμέσως σε κτηνιατρείο, μπήκε στο οξυγόνο, ήταν όμως
αργά. Γρήγορα έπεσε σε κώμα και κατέληξε. Την επόμενη
μέρα, βρέθηκε νεκρός ο “κολλητός” της, ο Μαυρούλης, 6,5
ετών, σε άδειο οικόπεδο, στην
ίδια περιοχή. Οι φιλόζωοι της
Αλεξανδρούπολης “χτένισαν”
την περιοχή, από την πρώτη

μέρα, δεν βρήκαν όμως τίποτα. Όπως αναφέρουν, στη συγκεκριμένη γειτονιά οι φόλες
είναι πολύ συχνό φαινόμενο,
με θύματα σκύλους και γάτες.
Οι φιλόζωοι πιστεύουν πως
ο δράστης ή οι δράστες είναι
κάτοικοι της περιοχής της Αγίας Κυριακής και η Αστυνομία,
στην οποία έγινε καταγγελία
για τις νέες δολοφονίες, θα
πρέπει να προχωρήσει σε σχετικές έρευνες, ακόμα και πόρτα-πόρτα, προτού θρηνήσουμε κι άλλα ζώα, ή ακόμη και

Από τις έρευνες του WWF στην
περιοχή το πρωί της Δευτέρας

www.gnomionline.gr
Η ΓΝΩΜΗ στο ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Καθαράς Δευτέρας η Ομάδα
Ανίχνευσης του WWF Ελλάς.
Η Υπεύθυνη Πεδίου Ελισάβετ
Κρετ και ο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος Κίκο, πραγματοποίησαν έρευνα σε όλη την
περιοχή.
Οι έρευνες έγιναν παρουσία
της αστυνομίας, που προχώρησε και σε αποκλεισμό των δρόμων για την διευκόλυνση του
Κίκο, αλλά και του Δημάρχου
Γιάννη Ζαμπούκη, του αντιδημάρχου Ηλία Δαστερίδη, της
συμβούλου της Κοινότητας
Αλεξανδρούπολης Σοφίας Βαλαβάνη και του κτηνιάτρου του
Δήμου Ιωάννη Κωνσταντέλη.
Ο Κίκο εντόπισε μια δηλητηριασμένη γάτα στην επίμαχη
περιοχή. Να υπενθυμίσουμε
ότι αντίστοιχες έρευνες είχαν
γίνει πριν λίγα χρόνια στην παραλιακή ζώνη των Δικέλλων,
όπου επίσης είχαν χαθεί πολλά
αδέσποτα από φόλες, κάτι που
δεν επαναλήφθηκε από τότε.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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Νέο σχέδιο θωράκισης του Έβρου,
μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία
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Ο ΠΑΡΜΕΝΊΩΝ, Η «ΘΡΑΚΙΚΉ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ» ΚΑΙ ΟΙ
ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΎΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΈΣ ΔΥΝΆΜΕΙΣ
Η άσκηση συνεκπαίδευσης με
αμερικανικές δυνάμεις και άρματα που
σχεδιάζεται να διεξαχθεί στην περιοχή
εντός του Απριλίου, συνδυάζεται
μάλιστα με ένα ευρύτερο σχέδιο
θωράκισης της ακριτικής ζώνης		
«Καμπανάκια» στους επιτελείς των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων έχουν
χτυπήσει οι πολεμικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία, που
κινούνται με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του Εβρου
και του Στρατού Ξηράς στο
ενδεχόμενο μίας «απειλής εξ
ανατολών». Η άσκηση συνεκπαίδευσης με αμερικανικές
δυνάμεις και άρματα («Θρακική Συνεργασία») που σχεδιάζεται να διεξαχθεί στην
περιοχή εντός του Απριλίου,
συνδυάζεται μάλιστα με ένα
ευρύτερο σχέδιο θωράκισης
της ακριτικής ζώνης.
Η εισβολή της Ρωσίας
στην Ουκρανία – με τις συγκρούσεις να διεξάγονται
κυρίως με άρματα μάχης,
πυροβολικό, αντιαρματικά,
εκτοξευτές πυραύλων, πεζικό – φανερώνει ότι ακόμη και
σήμερα η έκβαση ενός πολέμου μπορεί να κριθεί στο…
έδαφος. Ανάλογα πάντα με τη
δύναμη πυρός του επιτιθέμενου αλλά και με την αποτρεπτική ισχύ και την προετοιμασία του αμυνόμενου.
Από το 1974 και μετά ο
Εβρος είναι πάντα «αστακός»
και αποτελεί την αιχμή του

δόρατος του Στρατού Ξηράς.
Εκεί συγκεντρώνεται μεγάλος
μέρος των τεθωρακισμένων,
του πυροβολικού και του πεζικού των Ενόπλων Δυνάμεων. Ο λόγος είναι προφανής.
Η Τουρκία απέχει μία… ανάσα και πάντα εξετάζονταν και
στη θεωρία αλλά και στην
πράξη – σε ασκήσεις – σενάρια αποτροπής μίας πιθανής τουρκικής εισβολής από
την περιοχή του Εβρου και
η ανακοπή προώθησης του
εχθρού στην ενδοχώρα. Αλλά βέβαια τα σχέδια πάντα
αναθεωρούνται.
Και ο αναθεωρητισμός της
Τουρκίας δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού. Αυτό έγινε
και πρόσφατα μετά την υβριδική επίθεση του 2020 στον
Εβρο όταν η Τουρκία επιχείρησε να περάσει χιλιάδες μετανάστες στην Ελλάδα. Η συνοριογραμμή ενισχύθηκε με
επέκταση του φράχτη. Εγιναν
όμως και άλλες παρεμβάσεις
με θωράκιση του Στρατού σε
εξοπλισμό και μέσα.

Ισχυροποίηση

Υπό αυτά τα δεδομένα με
τη Ρωσία να εισβάλει στην
Ουκρανία από την ξηρά και

επί 9 ημέρες να διεξάγονται
σφοδρές χερσαίες επιχειρήσεις, στο «Πεντάγωνο» γίνονται και πάλι συζητήσεις
για τον ρόλο του Εβρου και
για περαιτέρω ενίσχυση της
αποτρεπτικής δύναμης του
Στρατού Ξηράς. Ηδη προ ημερών κατά τη συζήτηση στη
Βουλή για τις συμβάσεις των
φρεγατών Belh@rra και των
Rafale ο υπουργός Αμυνας
Νίκος Παναγιωτόπουλος είχε
προαναγγείλει ότι τώρα σειρά έχει ο Στρατός Ξηρά με
αναβάθμιση και προμήθεια
οπλικών συστημάτων προς
ενίσχυσή του. Τώρα όμως δεν
αποκλείεται όλα αυτά να επισπευστούν.
Για παράδειγμα ύψιστης
προτεραιότητας θεωρείται η
αναβάθμιση του συστήματος

πολλαπλών εκτοξευτών πυραύλων MLRS για να αποκτήσουν καλύτερη στόχευση
και μεγαλύτερο βεληνεκές.
Επίσης σχεδιάζεται η απόκτηση 25 συστημάτων κατευθυνόμενων βλημάτων Spike
NLOS. Και βέβαια ο σχεδιασμός περιλαμβάνει και την
αναβάθμιση των αρμάτων
μάχης του Στρατού Ξηράς
των Leo2Α4 και Leo1A5, τα
περισσότερα εκ των οποίων βρίσκονται σε μονάδες
του Εβρου και της Θράκης.
Η αναβάθμιση θα αφορά τα
ηλεκτρονικά συστήματα, τα
σκοπευτικά, τις επικοινωνίες
αλλά και τα συστηματα θωράκισης και αυτοπροστασίας.

Συνεκπαιδεύσεις

Το ειδικό βάρος του Εβρου

και των ελληνικών μονάδων
στην ευρύτερη περιοχή είναι
πρόδηλο ότι θα παίξουν καταλυτικό ρόλο σε μία πολεμική σύγκρουση και σε μία
πιθανή επιχείρηση εισβολής
στη χώρα μας. Γι’ αυτό και
το ΓΕΕΘΑ και τα Επιτελεία
δίνουν στον σχεδιασμό αποτροπής την απαιτούμενη προσοχή σ’ αυτό ακριβώς το γεωγραφικό σημείο.
Δεν είναι τυχαίο ότι η μεγαλύτερη διακλαδική άσκηση
των Ενόπλων Δυνάμεων, ο
«Παρμενίων», διεξάγεται κάθε χρόνο πέριξ του ποταμού
Εβρου με πολλαπλά σενάρια.
Ανάμεσά του η αποτελεσματική απόκρουση μίας απειλής
από ξηράς και η ανακατάληψη περιοχών. Κι αυτό γίνεται
με τη χρήση όλων των μέ-

σων που διαθέτουν οι Ενοπλες Δυνάμεις αλλά με το
πυροβολικό και τα τεθωρακισμένα να έχουν τη μερίδα του
λέοντος στη δύναμη πυρός.
Επιπλέον το τελευταίο
διάστημα οι επιτελείς επικεντρώνονται και στις συνεκπαιδεύσεις στη Θράκη και τον
Εβρο με αμερικανικά άρματα. Πέρυσι στο πλαίσιο της
άσκησης «Θρακική Συνεργασία 2021» ελληνικά άρματα
Leopard-2HEL είχαν συμμετάσχει στην άσκηση μαζί με
αμερικανικά Μ-1 Abrams και
Μ2 Bradley. Και, σύμφωνα
με πληροφορίες, η «Θρακική Συνεργασία» αναμένεται
να επαναληφθεί μέσα στην
άνοιξη.

Το Βήμα

Στις 13 Μαρτίου η συνάντηση Ερντογάν – Μητσοτάκη
Θα γευματίσουν
μαζί στην
Κωνσταντινούπολη
Στις 13 Μαρτίου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα έχει
συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο,
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου. Κατά
την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κ. Οικονόμου ανέφερε
πως ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί την Κωνσταντινούπολη, προκειμένου να εορτάσει την Κυριακή
της Ορθοδοξίας, στο Οικουμενικό
Πατριαρχείο. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Οικουμενικό πατριάρχη Βαρθολομαίο

και στη συνέχεια θα έχει γεύμα με
τον Τούρκο Πρόεδρο, κατόπιν πρόσκλησής του την οποία ο Έλληνας
πρωθυπουργός απεδέχθη. «Ο κ.
Μητσοτάκης ήταν πάντα ανοιχτός
σε μία συνάντηση με τον Τούρκο
πρόεδρο, πόσο μάλλον με ευκαιρία
την κατάσταση που επικρατεί στην
Ουκρανία. Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία οι δύο χώρες παρά τη διαφορές τους αντιμετωπίζουν κοινές
προκλήσεις και ο κ. Μητσοτάκης
προσέρχεται στη συνάντηση με τη
λογική του “να λύσουμε ζητήματα”», ανέφερε ο κ. Οικονόμου. «Ο
πρωθυπουργός προσέρχεται με θετική διάθεση και εστιάζει στην ουσία, απέχει από ρητορική, και έχει
θέσεις που εδράζονται στο διεθνές
δίκαιο», πρόσθεσε.
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Προβληματισμοί
Μια συνέντευξη με τον αγωγό του ελληνικού πολιτισμού, τη Δημοκρατία Μέρος 28ο

«Η διεύρυνση της δημοκρατίας την εποχή του Περικλή»
- Στην προηγούμενη συνέντευξη ανέφερες πως με την εγκαθίδρυση του
ριζοσπαστικού δημοκρατικού πολιτεύματος το 462 π.Χ., μετά από το
πετυχημένο κίνημα του Εφιάλτη και
τη συρρίκνωση των εξουσιών του
Αρείου Πάγου, ο ρόλος του Πολίτη
έλαβε πλέον νέες διαστάσεις.
Φυσικά, καθώς, όπως μας πληροφορεί
ο Αριστοτέλης και όπως ήδη αναφέραμε,
το λαϊκό κίνημα απέκτησε μεγάλη δύναμη, μεταφέροντας τις πολιτικές, ελεγκτικές και δικαστικές αρμοδιότητες, άλλες
στη Βουλή των Πεντακοσίων, άλλες στα
δικαστήρια της Ηλιαίας και άλλες στην
Εκκλησία του Δήμου. Ωστόσο, ο Περικλής ως καθοδηγητής της δημοκρατικής
παράταξης, μετά την πολιτική δολοφονία
του Εφιάλτη, τη δεκαετία που ακολούθησε συνέβαλε έτσι ώστε η Εκκλησία
του Δήμου να ψηφίσει νόμους οι οποίοι είχαν ως αποτέλεσμα τη διεύρυνση
της δημοκρατίας εντός των πλαισίων της
πόλεως, αυξάνοντας σταθερά τη λαϊκή
κυριαρχία. Τα περισσότερα κρατικά αξιώματα έγιναν πλέον προσιτά σε κάθε πολίτη, όποια κι αν ήταν η οικονομική του
κατάσταση. Εντούτοις, σύμφωνα με τα
όσα μας πληροφορεί και πάλι ο Αριστοτέλης, όταν επώνυμος άρχοντας ήταν ο
Αντίδοτος, επειδή αυξάνονταν οι πολίτες,
μετά από εισήγηση του Περικλή, το 451
π.Χ., για να γίνει κανείς Αθηναίος πολίτης
θα έπρεπε πλέον να κατάγεται από Αθηναίους γονείς και από τις δύο πλευρές.
«καὶ τρίτῳ μετὰ τοῦτον ἐπὶ Ἀντιδότου
διὰ τὸ πλῆθος τῶν πολιτῶν Περικλέους
εἰπόντος ἔγνωσαν μὴ μετέχειν τῆς πόλεως, ὃς ἂν μὴ ἐξ ἀμφοῖν ἀστοῖν ᾖ γεγονώς.» [Αριστ. Αθην. Πολιτ. 26]
- Πώς ακριβώς εξελίχθηκαν οι πολιτικές καταστάσεις για τη διεύρυνση
αλλά και την υπεράσπιση θα λέγαμε
της δημοκρατίας εκείνη την περίοδο;
Οι κυρίαρχες τάξεις φρόντισαν ν’ αποσιωπήσουν ή ακόμα και να αλλοιώσουν
τα γεγονότα αυτής της περιόδου, προσπαθώντας να πείσουν πως η «χρυσή
περίοδος» της Αθηναϊκής δημοκρατίας οφείλεται αποκλείστηκα στην ισχυρή
προσωπικότητα του Περικλή και τα προνόμια του δέκατου στρατηγού τα οποία
του δινόταν επί δεκατέσσερα συναπτά
έτη. Παρόλα αυτά η δυνατότητα να συγκαλεί εκτάκτως, λόγω της θέσης του,
την Εκκλησία του Δήμου, δεν του εξασφάλιζε κυρίαρχο ρόλο, καθώς γνωρίζουμε πως τόσο οι προτάσεις του ίδιου
του Περικλή για τις υποθέσεις της πόλης
όσο και όλων των υπόλοιπων πολιτών
υπόκειντο στον έλεγχο και την έγκρισή τους από τον ίδιο το δήμο. Κατά τη
Γαλλίδα ιστορικό Claude Mosse «Μικρή ιστορία της αθηναϊκής δημοκρατίας
και η πρόσληψή της στους αιώνες» δεν
υπάρχει κείμενο που να εμφανίζεται ως
η θεωρητική υπεράσπιση της δημοκρατίας στην Αθήνα του 5ου και 4ου αιώνα
στα κείμενα των ιστορικών, στους λόγους των ρητόρων, στους στοχασμούς
των φιλοσόφων. Ούτε οι σοφιστές που
συνέρρεαν στην Αθήνα (και τους οποίους γνωρίζουμε μόνο μέσα από τα λόγια
που τους αποδίδουν οι αντίπαλοί τους

και ειδικά ο Πλάτων) υπερασπίζονται τη πολιτικός, μιας και συνέβαλε τόσο
δημοκρατία. Παρά το γεγονός, λοιπόν, στην πλήρη ανάπτυξη της αθηναϊκής
πως οι σοφιστές διακήρυξαν με πάθος δημοκρατίας, όσο και της αθηναϊκής
την ισότητα και την ελευθερία των πο- ηγεμονίας στο δεύτερο μισό του 5ου
λιτών και έθεσαν υπό αμφισβήτηση τις αιώνα π.Χ., θα ήθελα να σταθούμε
καθιερωμένες αξίες και αντιλήψεις της λίγο στην καταγωγή του και το χαεποχής δεν υπάρχει θεωρητική πολιτι- ρακτήρα του.
κή στράτευση υπεράσπισης της ΔημοΑπ’ όσα γνωρίζουμε από τον
κρατίας. Σύμφωνα όμως με τα όσα
Πλούταρχο, τον Ηρόδοτο και άλγνωρίζουμε από τον Αριστολους ιστορικούς, ο Περικλής,
τέλη στην «Αθηναίων Πολιο οποίος γεννήθηκε στο
τεία», έξι χρόνια μετά το
δήμο του Χολαργού, γύθάνατο του Εφιάλτη, θέρω στο 495 π.Χ., κατασπισαν να περιλαμβάνογόταν από διακεκριμένται και οι μικροκαλλινους γονείς και ανήκε
εργητές «ζευγίτες» στον
στην Ακαμαντίδα φυκατάλογο από τον οποίο
λή. Ο πατέρας του, ο
θα κληρώνονταν οι εννέα
Ξάνθιππος, είχε διακριάρχοντες, και ο πρώτος
θεί στους Ελληνοπερσικούς πολέμους, νικώντας
ζευγίτης που αναδείχτηκε
ήταν ο Μνησιθείδης. Κάτι που
στη Μυκάλη τους στρατηγούς των Περσών. Η μησήμαινε ότι θα μπορούσαν
πλέον να γίνονται και μέτέρα του Αγαρίστη, ήταν
ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟY
λη του Αρείου Πάγου. Έως ΑΝΑΓΝΩΣΤΌΠΟΥΛΟY δισέγγονη του τυράννου
της Σικυώνας, Κλεισθέτότε όλοι οι προηγούμενοι
προέρχονταν από την τάξη
νη, και ανιψιά του άλλου
των Ιππέων και των πεντακοσιομεδίμνων Κλεισθένη, του γνωστού εισηγητή μεταρ(και οι ζευγίτες αναλάμβαναν τα κατώ- ρυθμίσεων στο πολίτευμα της Αθήνας το
τερα αξιώματα), εκτός κι αν καμιά φορά 508/507, και ηγέτη της πολύ πλούσιας
παραβαινόταν ο νόμος.
φυλής των Αλκμεωνίδων.
«ἀλλ´ ἕκτῳ ἔτει μετὰ τὸν Ἐφιάλτου
Είχε, λοιπόν, εξαιτίας της καταγωγής
θάνατον ἔγνωσαν καὶ ἐκ ζευγιτῶν προ- του, άμεση πρόσβαση στους αριστοκρατικρίνεσθαι τοὺς κληρωσομένους τῶν κούς κύκλους και στη δημοκρατική ομάἐννέα ἀρχόντων, καὶ πρῶτος ἦρξεν ἐξ δα. Εντούτοις, στα κληρονομικά πλούτη
αὐτῶν Μνησιθείδης. οἱ δὲ πρὸ τούτου και στη φήμη του πρόσθεσε με το χρόπάντες ἐξ ἱππέων καὶ πεντακοσιομεδί- νο ένα ικανό κριτικό πνεύμα, πειστική
μνων ἦσαν (οἱ〈δὲ〉ζευγῖται τὰς ἐγκυκλί- ακεραιότητα χαρακτήρα, ρητορικές ικαους ἦρχον), εἰ μή τι παρεωρᾶτο τῶν ἐν νότητες και κυρίως αυτοκυριαρχία. Ως
προς τη μόρφωσή του λέγεται ότι είχε
τοῖς νόμοις.» [Αριστ. Αθην. Πολιτ. 26]
Μάλιστα ο Αριστοτέλης σημειώνει δάσκαλο της μουσικής το Δάμωνα. Ο
πως όταν ανέλαβε την εξουσία ο Περι- Αριστοτέλης όμως αναφέρει ότι ασκήκλής, ο οποίος έγινε γνωστός για πρώτη θηκε στη μουσική από τον Πυθοκλείδη.
φορά ενώ ήταν ακόμη νέος, επειδή εί- Μάλιστα ήταν ο πρώτος πολιτικός πού
χε κατηγορήσει τον (ολιγαρχικό) Κίμω- αναγνώρισε τη μεγάλη σημασία πού έχει
να κατά τη λογοδοσία της στρατηγίας η φιλοσοφία για έναν που προορίζεται
του - Ο Περικλής με την παράταξη των να χειριστεί τα κοινά. Μελετούσε τις λεδημοκρατικών κατηγόρησε τον ολιγαρ- πτές αποχρώσεις της Ελεατικής φιλοσοχικό Κίμωνα για την εμπλοκή των Αθη- φίας κάτω από την άμεση καθοδήγηση
ναίων στον τρίτο Μεσσηνιακό Πόλεμο του Ζήνωνα του Ελεάτη, που οι συλλο(464 π.Χ.), ως φίλο των Σπαρτιατών και γισμοί του για το χρόνο, το διάστημα
εχθρό του λαού - το πολίτευμα έγινε και την κίνηση γέννησαν αργότερα την
ακόμη πιο δημοκρατικό. Γιατί αφαίρεσε ατομική θεωρία του Λεύκιππου. Ο φιλόαπό τον Άρειο Πάγο μερικές αρμοδιότη- σοφος όμως που άσκησε τη μεγαλύτερη
τες και, κυρίως, έστρεψε τις προσπάθειες επιρροή πάνω στη σκέψη του και πού
της πόλης στο να οργανώσει τις ναυτι- συντέλεσε στη διαμόρφωση του χαρακές δυνάμεις. Αυτό είχε ως συνέπεια ν’ κτήρα του ήταν ο Αναξαγόρας ο Κλαζοαποκτήσει μεγαλύτερη τόλμη ο δήμος μένιος, ο οποίος υπήρξε και στενός του
και να συγκεντρώσει βαθμηδόν στα χέ- φίλος. Ο Αναξαγόρας δίδασκε ότι πέρα
ρια του όλες τις εξουσίες.
από την ύλη υπάρχει και το πνευματικό
«Μετὰ δὲ ταῦτα πρὸς τὸ δημαγωγεῖν στοιχείο, ο νους, που κινεί την πρώτη
ἐλθόντος Περικλέους, καὶ πρῶτον εὐδο- και ρυθμίζει τα εγκόσμια. Σύμφωνα με
κιμήσαντος, ὅτε κατηγόρησε τὰς εὐθύνας τον Πλούταρχο αυτό τον άνθρωπο τον
Κίμωνος στρατηγοῦντος νέος ὤν, δημο- θαύμαζε απεριόριστα και απ’ αυτόν μυτικωτέραν ἔτι συνέβη γενέσθαι τὴν πο- ήθηκε στη λεγόμενη μετεωρολογική επιλιτείαν. καὶ γὰρ τῶν Ἀρεοπαγιτῶν ἔνια στήμη των φαινομένων και στην τέχνη
παρείλετο, καὶ μάλιστα προύτρεψεν τὴν των συζητήσεων.
πόλιν ἐπὶ τὴν ναυτικὴν δύναμιν, ἐξ ἧς συ«Τοῦτον ὑπερφυῶς τὸν ἄνδρα θαυμάνέβη θαρρήσαντας τοὺς πολλοὺς ἅπασαν σας ὁ Περικλῆς καὶ τῆς λεγομένης μετετὴν πολιτείαν μᾶλλον ἄγειν εἰς αὑτούς.» ωρολογίας καὶ μεταρσιολεσχίας ὑποπι[Αριστ. Αθην. Πολιτ. 27]
μπλάμενος» [Πλούτ. Περικλής 5.1]
Ωστόσο, όπως μας αναφέρει και πά- Πριν μας πεις περισσότερα για την λι ο Πλούταρχος, αν και δεν ταίριαζε με
πολιτική την οποία άσκησε ο Περι- τον φιλόσοφο στον τρόπο διαχείρισης
κλής και που πάνω κάτω όλοι γνω- της περιουσίας του, καθώς οι δικοί του
ρίζουμε πως υπήρξε ένας σπουδαίος παραπονιόταν για τον περιορισμό των

καθημερινών δαπανών του στα απολύτως αναγκαία και κάθε έσοδο και έξοδο
στο σπίτι του βάδιζαν με αριθμό και με
μέτρο, από την άλλη βοηθούσε όχι μόνο το δάσκαλό του, αλλά και πολλούς
φτωχούς που το είχαν ανάγκη.
«ὅθεν οὐχ ἡδὺς ἦν ἐνηλίκοις παισὶν
οὐδὲ γυναιξὶ δαψιλὴς χορηγός, ἀλλ᾽
ἐμέμφοντο τὴν ἐφήμερον ταύτην καὶ
συνηγμένην εἰς τὸ ἀκριβέστατον δαπάνην, οὐδενὸς οἷον ἐν οἰκίᾳ μεγάλῃ
καὶ πράγμασιν ἀφθόνοις περιρρέοντος,
ἀλλὰ παντὸς μὲν ἀναλώματος, παντὸς
δὲ λήμματος δι᾽ ἀριθμοῦ καὶ μέτρου
βαδίζοντος. […] βοηθοῦντι πολλοῖς τῶν
πενήτων. [16.8] καὶ μέντοι γε τὸν Ἀναξαγόραν» [Πλούτ. Περικλής 16.5 - 16.8]
-Πότε εμφανίστηκε για πρώτη φορά
στο δημόσιο βίο;
Ο Περικλής αν και μεγάλωσε σε μια
περίοδο εμπιστοσύνης, καθώς τα ελληνικά κράτη είχαν νικήσει τις ισχυρές περσικές δυνάμεις και η Αθήνα είχε γίνει ο
αναγνωρισμένος αρχηγός μιας μεγάλης
συμμαχίας, δεν αναμείχτηκε στην πολιτική από πολύ νέος. Μάλιστα, λέγεται
ότι ήταν αρκετά ντροπαλός και λιγομίλητος κι απέφευγε τον κόσμο. Δεν είχε
καμιά διάθεση ν' ασχοληθεί με την πολιτική, γιατί η οικογένεια του είχε ποτιστεί εξαιτίας της με αρκετές πίκρες. Ο
παππούς του ο Μεγακλής και ο πατέρας
του ο Ξάνθιππος, που πολέμησε στα περσικά και νίκησε τους πέρσες το 479 π.Χ.
στη Μυκάλη, είχαν πάρει και οι δυο τους
το δρόμο της εξορίας, εξοστρακισμένοι
από την Εκκλησία του Δήμου. Το ίδιο
φοβόταν ότι θα πάθαινε και ο ίδιος αν
ασχολούνταν με την πολιτική. Φαίνεται
όμως πως τον επηρέασε ο δημοκρατικός
Εφιάλτης με τον ακέραιο χαρακτήρα του,
την τιμιότητα του και τις όμορφες ιδέες
του για την πολιτική ισότητα και την οικονομική ανακούφιση των φτωχών πολιτών. Έτσι, εμφανίζεται, κατά τον Αριστοτέλη, για πρώτη φορά στο δημόσιο
βίο δίπλα στον Εφιάλτη το 465 π.Χ. δηλαδή όταν ήταν τριάντα ετών. Σύμφωνα
όμως με τις πληροφορίες του Πλουτάρχου, του Κικέρωνα και άλλων μελετητών,
οι οποίοι αναφέρουν ότι η πολιτική του
σταδιοδρομία κράτησε περισσότερο από
40 χρόνια «ἀλλὰ τεσσαράκοντα μὲν ἔτη
πρωτεύων» (Πλούτ. Περικλής 16.3), πρέπει να υποθέσουμε πώς αναμείχθηκε για
πρώτη φορά στο δημόσιο βίο πριν από
το 469 π.Χ., μιας και είχε πεθάνει το 429
π.Χ. Μάλιστα ήδη φαίνεται να διατηρεί
φιλικές σχέσεις με τον Θεμιστοκλή, καθώς τις παραμονές του οστρακισμού του,
το 472 π.Χ., θα ανεβεί, με χορηγό τον
ίδιο τον Περικλή, η τραγωδία «Πέρσαι»
του Αισχύλου. Στην εν λόγω τραγωδία
ο ποιητής προσπαθεί να ενισχύσει την
κλονισμένη θέση του Θεμιστοκλή, θυμίζοντας στους Αθηναίους τη μεγαλειώδη νίκη που τους χάρισε με τη Ναυμαχία
της Σαλαμίνας. Ο Περικλής συνεχίζοντας
την κατεύθυνση της πολιτικής του στο
δρόμο που χάραξαν ο Θεμιστοκλής και
αργότερα ο Εφιάλτης ενίσχυσε θεσμικά
τις κατώτερες κοινωνικές τάξεις με άμεσο στόχο τη διεύρυνση της δημοκρατίας.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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Ξεφάντωσαν οι καρναβαλιστές
στην Ξάνθη μέσα σε κλίμα Αποκριάς
ΜΕΓΆΛΟΙ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΊ, ΞΑΝΘΙΏΤΕΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΈΠΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΊΧΑΝ
ΣΕ ΈΝΑ ΑΥΘΌΡΜΗΤΟ ΠΆΡΤΙ ΣΤΟ
ΚΈΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΌΛΗΣ ΤΟ ΒΡΆΔΥ
ΤΟΥ ΣΑΒΒΆΤΟΥ
Ο Γιαννης Πλούταρχος ξεσήκωσε τους
θιασώτες του με τη συναυλία του
Σαββάτου
Μπορεί η μεγάλη καρναβαλική παρέλαση να μην έγινε, μπορεί να ακυρώθηκαν
για άλλη μια χρονιά οι αποκριάτικες εκδηλώσεις, όμως
οι καρναβαλιστές δεν έχασαν
ευκαιρία να ξεφαντώσουν με
βόλτες στο κέντρο της πόλης
και τα καταστήματα, καθώς και
με ένα άτυπο πάρτι το απόγευμα του Σαββάτου «κατακλύζοντας» τους κεντρικούς
δρόμους της Ξάνθης. Μεγάλοι
και μικροί διασκέδαζαν μέχρι
πρωίας μέσα στην καρναβαλι-

κά στολισμένη πόλη, που έχει
συνδέσει το όνομά της με το
Καρναβάλι. Μεγάλη κινητικότητα σημειώθηκε και σε καφετέριες και μπαράκια της πόλης,
μιας και ντόπιοι και μη περίμεναν στην ουρά προκειμένου
να απολαύσουν το ποτό τους.
Επιστέγασμα των λίγων συναυλιών, ως «γλυκό» κλείσιμο
ήρθε να «κουμπώσει» η συναυλία του Γιάννη Πλούταρχου με τον ξανθιώτη Γιάννη
Καρακασίδη στην μπάντα στο
Κλειστό Αθλητικό Κέντρο «Φί-

λιππος Αμοιρίδης».
Ο Γιάννης Πλούταρχος στο
πλαίσιο μίας θερμής υποδοχής στην Ξάνθη από θαυμαστές και θαυμάστριες όλων
των ηλικιών ,ανέφερε:«Τιμή
μου που με καλέσατε εδώ. Θε-

ωρώ πως με όλους μου τους
συνεργάτες θα δώσουμε ό,τι
καλύτερο μπορούμε για να περάσει ο κόσμος καλά, να διασκεδάσει, να ψυχαγωγηθεί.
Είναι όντως διαφορετικό καρναβάλι. Ακυρώθηκαν κάποια

πράγματα .Μετά από εδώ θα
πάμε στο FIX,γιατί θα είμαστε για ακόμα λίγες εβδομάδες μαζί με τον Βασίλη Καρρά
και τους Goin’ Through.Μετά
εγώ θα κάνω μία μεγάλη περιοδεία στην Αμερική και στον

Καναδά και βλέποντας για την
καλοκαιρινή περιοδεία στην
Ελλάδα.
Ακόμη, σημείωσε: «Θέλω
να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που έχει συγκεντρωθεί.
Με αυτό τον τρόπο αποδεικνύει πως με αγαπά πολύ! Το
μόνο που μπορώ εγώ να κάνω από την πλευρά μου για να
τους ανταμείψω είναι να τους
τραγουδήσω τόσο δικά μου
κομμάτια, όσο και των συναδέλφων μου. Εύχομαι να περάσουμε ένα όμορφο βράδυ».
Αναφερόμενος στις δυσκολίες του επαγγέλματος του
τραγουδιστή και στην γραμμή που χαράσουν ο γιος και η
κόρη του ,Γιάννης Κοκοσαίος
και Κατερίνα Κοκοσαίου ακολουθώντας τα χνάρια του,σημείωσε: «Για να κάνεις καριέρα
σε αυτή τη δουλειά θέλει πολύ
κόπο, σωστό τάιμινγκ, σωστό
τρόπο σκέψης, τύχη. Όλα παίζουν ρόλο!»

Χρύσα Κιατίπη
Empros.gr

Πεζοπορία του Δρομέα Θράκης στον Άβαντα
Αλεξανδρούπολης
Πεζοπορική διαδρομή
για δυνατούς
πεζοπόρους και για
οικογένειες
Ο αθλητικός σύλλογος Δρομέας
Θράκης συνεχίζει τις πεζοπορίες. Επόμενη πεζοπορική πρόταση ο Άβαντας
Αλεξανδρούπολης (Καταρράκτης - Αετός - Μυτερό), την Κυριακή 13 Μαρτίου 2022.
Η πεζοπορική διαδρομή στον Άβαντα έχει μια ιδιαιτερότητα. Θα έχει δύο
μέρη. Το πρώτο μέρος θα είναι για όλη
την οικογένεια και το δεύτερο μέρος για
πιο δυνατούς πεζοπόρους.
Το πρώτο μέρος για όλη την οικογένεια:
Θα ξεκινήσουμε την διαδρομή μας
ακολουθώντας το μονοπάτι προς το μαγευτικό καταρράκτη του Άβαντα από τη
θερινή διαδρομή περνώντας μέσα από
ρυάκια (αν το επιτρέπει ο καιρός) αλλιώς θα ακολουθήσουμε τη χειμερινή
διαδρομή που και αυτή έχει τη δική της
ξεχωριστή ομορφιά.
Καταλήγοντας στον Καταρράκτη μετά από 1,6 χιλιόμετρα και γύρω στα
30-40 λεπτά θα κάνουμε το μεγάλο
διάλειμμα όπου και θα κόψουμε την
βασιλόπιτα μας για τη νέα πεζοπορική χρόνια.
Στη συνέχεια θα ακολουθήσουμε
την ίδια διαδρομή μέχρι ένα σημείο
όπου και θα συναντήσουμε τη διασταύρωση με το μονοπάτι που οδηγεί στο
ύψωμα Αετός γύρω στο 1,5 χιλιόμετρο
όπου και θα κάνουμε τη δεύτερη στάση
μας απολαμβάνοντας τη μαγευτική πανοραμική θέα σε όλη τη γύρω περιοχή.
Αφού επισκεφτούμε και το παλιό

πολυβολείο λίγα μέτρα πιο δίπλα θα
πάρουμε το δρόμο της επιστροφής από
ένα άλλο μονοπάτι κυκλώνοντας το
ύψωμα Αετός και θα επιστρέψουμε
στο σημείο εκκίνησης μετά από περίπου δύο χιλιόμετρα.
Συνολικά θα διανύσουμε γύρω στα
5 χιλιόμετρα.
Διαδρομή κατάλληλη για όλους μικρούς και μεγάλους. Μπορούν να συμμετέχουν παιδιά από 8 ετών, με αθλητικό επίπεδο και συνοδεία γονέα.

Το δεύτερο μέρος για πιο
δυνατούς πεζοπόρους:

Θα ακολουθήσει και δεύτερη διαδρομή με μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας στο ύψωμα Μυτερό απέναντι από
τον Αετό όπου θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε ευρήματα από την αρχαία εποχή των κατοίκων που ζούσαν
στην περιοχή.
Στην αρχή της διαδρομής θα δούμε
έναν παλιό νερόμυλο (ότι σώζεται) και
στο πρώτο χιλιόμετρο θα συναντήσουμε το μουσείο της πέτρας όπου γινόταν
εξόρυξη ώστε να χρησιμοποιηθούν ως
μυλόπετρες για το άλεσμα των σιτηρών.
Με το που ανέβουμε στην κορυφή
θα συναντήσουμε έναν πέτρινο θρόνο
στην μια πλευρά της κορυφής και καθώς θα διανύουμε το μονοπάτι εντός
της κορυφογραμμής θα συναντήσουμε
αρχαία τείχη και σημεία θέασης όλης
της γύρω περιοχής.
Φτάνοντας στην άλλη άκρη θα περάσουμε από ένα αρχαίο πυθάρι και
στο τέλος θα συναντήσουμε μέρος του
τείχους του Κάστρου που υπήρχε και
σκαλιά σκαλισμένα στο βράχο.
Στη συνέχεια επιστρέφουμε από την
αντίθετη πλευρά κυκλωνοντας το ύψωμα και φθάνοντας στο σημείο εκκίνησης
μετά από 6 χλμ. περίπου.

Μετά το τέλος της πεζοπορίας μας
θα ακολουθήσει προαιρετικό γεύμα σε
τοπική ταβέρνα της περιοχής
Πρόγραμμα πεζοπορικής διαδρομής
στον Άβαντα:
Κυριακή 13 Μαρτίου 2022
• 9:30 Αναχώρηση με Ι.Χ. μπροστά
από το στάδιο της Αλεξανδρούπολης
"Φώτης Κοσμάς" (για όσους θέλουν
μαζική μετακίνηση).
• 10:00 Συνάντηση πεζοπόρων στην
πλατεία του Άβαντα. Μετακίνηση στο
πάρκινγκ του καταρράκτη για τη εκκίνηση της πεζοπορίας.
• 10:15 Έναρξη πεζοπορίας.
• Κοπή βασιλόπιτας πεζοπόρων του
Δρομέα, μπροστά στον καταρράκτη.
• 12:30 Ολοκλήρωση α΄ μέρους
(family) - Φαγητό σε παραδοσιακή
ταβέρνα του Άβαντα.
• 14:00 Ολοκλήρωση β΄ μέρους
(Μυτερό) - Φαγητό σε παραδοσιακή
ταβέρνα του Άβαντα.
Η μετακίνηση θα γίνει μόνο με ΙΧ
τηρώντας το υγειονομικό πρωτόκολλο.
Το κόστος συμμετοχής ορίζεται σε
6 ευρώ το άτομο και 5 ευρώ το παιδί
(10 ευρώ το ζευγάρι ή γονέας και παιδί
- 15 ευρώ ζευγάρι με παιδί - 20 ευρώ
ζευγάρι με δύο παιδιά.
Τα χρήματα θα κατατίθενται στον
λογαριασμό του ΔΡΟΜΕΑ ΘΡΑΚΗΣ, στην τράπεζα Πειραιώς, IBAN:
GR3101711830006183148954801.
Εάν η κατάθεση γίνει από άλλη τράπεζα πρέπει να καταβληθεί και το αντίστοιχο ποσό προμήθειας / εξόδων της
τράπεζας.
Μπορείτε να κάνετε την εγγραφή
σας και διά ζώσης στο γραφείο του
ΔΡΟΜΕΑ, στο στάδιο "Φώτης Κοσμάς",
καθημερινές 5:00 - 8:00 μ.μ.
Αρχηγός αποστολής ο Δημήτρης
Κωστόπουλος και οδηγός ο Μιχάλης

Ζεχερλής.
Την πεζοπορία υποστηρίζει η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (ΕΟΔ).
θα τηρηθούν όλα τα υγειονομικά
πρωτόκολλα της ΓΓΑ.
Οι συμμετέχοντες πρέπει να παρουσιάσουν στον αρχηγό αποστολής, στο
σημείο συνάντησης της πεζοπορίας, ένα
από τα παρακάτω έγγραφα σύμφωνα
με το Υγειονομικό πρωτόκολλο:

• Πεζοπόροι 18 ετών και άνω: PCR
εντός 72 ωρών ή rapid test εντός 48
ωρών (με εξαίρεση όσους προσκομίζουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης σε ισχύ).
• Πεζοπόροι έως και 17 ετών: Επίδειξη self test εντός 24 ωρών πριν την
πεζοπορία (συστήνεται την ημέρα της
πεζοπορίας).
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SUDUKU
Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.73)

1. ΔΥΣΚΟΛΟ

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
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Ένας δεκανέας πάει τη Δευτέρα το πρωί να επιθε-

5

ωρήσει στο θάλαμο και δε βλέπει κανέναν. Όλοι είχαν

3

πάρει άδειες για το ΠΣΚ και κανείς δεν είχε επιστρέψει. Εκεί που περίμενε, μπαίνει ο πρώτος στρατιώτης:
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2

2
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λίγο και έχασα το λεωφορείο. Πήγα και βρήκα ένα

6

2. ΜΕΤΡΙΟ

4

Ο λοχαγός βέβαια δεν τον πίστεψε αλλά επειδή ήταν
ο πρώτος που εμφανίστηκε του τη χάρισε.
Μετά από λίγο φτάνει και ο δεύτερος στρατιώτης.

Συστατικά

Μέθοδος Εκτέλεσης

• Αρχικά πλένουμε καλά τις γαρίδες.
• Σε μια κατσαρόλα, βάζουμε το νερό να βράσει και
ρίχνουμε μέσα τις γαρίδες μας.
• Τις βράζουμε μέχρι να μαγειρευτούν και μόλις είναι
έτοιμες τις στραγγίζουμε, αφαιρούμε το κέλυφος της
ουράς και το κεφάλι εάν το επιθυμούμε.
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ποτα. Έρχεται μετά και ο δέκατος:
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ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)
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- Συγγνώμη κύριε δεκανέα αλλά είχα ένα καυτό ραντεβού με μια πολύ ωραία κοπέλα και ξεχάστηκα λίγο
και έχασα το λεωφορείο. Πήγα και βρήκα ένα ταξί..
- Ναι, ναι, ξέρω, χάλασε η μηχανή και έμεινες στο
δρόμο.
- Όχι, κύριε δεκανέα. Αλλά είχε τόσα πολλά πεθαμένα άλογα στο δρόμο που μέχρι να τα μ
ετακινήσουμε στην άκρη με τον ταξιτζή κάναμε πολύ ώρα!

ΜΕΜΕS

• Στη συνέχεια σε ένα τηγάνι, ρίχνουμε το ελαιόλαδο
και τσιγαρίζουμε το κρεμμυδάκι, το οποίο έχουμε ψιλοκόψει από πριν. Βάζουμε τις γαρίδες μας για να
πάρουν λίγο χρώμα.
• Προσθέτουμε τον μαϊντανό, το αλάτι και το πιπέρι. Ανακατεύουμε καλά και τραβάμε το τηγάνι από
τη φωτιά.
• Τέλος, βγάζουμε τις γαρίδες από το τηγάνι και σερβίρουμε σε μια ωραία πιατέλα.
• Μπορούμε να συνοδέψουμε τις γαρίδες με λαδολέμονο ή και μαγιονέζα.
• Και αυτό ήταν οι γαρίδες μας είναι έτοιμες.
• Καλή μας απόλαυση!

5

6

10 με την ίδια δικαιολογία και ο δεκανέας δεν είπε τί-

- Α ήρθες;

9

5

6

Για να μην τα πολυλογούμε, έρχονται οι 9 από τους

2

3

Oλόιδια η δικαιολογία αλλά είπε ο δεκανέας να μη
το κάνει θέμα.

6

6

χλμ τρέχοντας για να έρθω στην ώρα μου.

• 1 κιλό γαρίδες
• ¼ φλιτζάνι ελαιόλαδο
• 1 κρεμμυδάκι
• μαϊντανός
• αλάτι
• πιπέρι

1

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.46)

άλογο πέθανε! Και έτσι τελικά έκανα τα υπόλοιπα 15

Αν ψάχνετε μια ωραία και γρήγορη συνταγή, τι
πιο ωραία και γευστική λύση από την αυτήν εδώ
τη συνταγή για γαρίδες βραστές. Μια νοστιμιά που
θα μας παρασύρει σε ένα γαστρονομικό παραμύθι.
Ακόμα να το δοκιμάσετε;

9
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άλογο για να φτάσω πιο γρήγορα, αλλά στο δρόμο το

Γαρίδες βραστές, μια
γρήγορη νοστιμιά!

1

5

Πήγα σε ένα αγρόκτημα εκεί κοντά και αγόρασα ένα

ΣΥΝΤΑΓΗ

3

9

5

ταξί αλλά όπως ερχόμουν χάλασε η μηχανή και μεί-

Κάθετα
1. Οπισθοδρομικός, κατά μια έννοια.
2. Την περασμένη χρονιά — Δε θεωρούνται τα
δίσεκτα χρόνια.
3. Μέλη τους κι οι δήμοι (αρχικά) — Ευχάριστα
στην αφή — Σπρέι για τα μαλλιά.
4. Βούρλα… που είναι λουτρόπολη — Τέτοιο
ζώο η χελώνα.
5. Σταθμεύουν ταξί εκεί — Επιτατικό μόριο (αρχ.).
6. Ρώσος… Γιάννης — Ανατολίτικο γλύκισμα —
Γλωσσικό μόριο.
7. Ορκωτικό μόριο — Εξτρεμιστική… δεξιά —
Περίφημος αρχαίος πολιτισμός του Περού.
8. Πανιά ιστιοφόρου — Τζακ…: ηθοποιός.
9. Η κεντρική υπηρεσία πληροφοριών των Η.Π.Α.
— Απαραίτητη σε πολλά ομαδικά παιχνίδια —
Ένα γράμμα του αλφαβήτου μας.
10. Ξένος τίτλος σπουδών — Καθετί που ζούμε.
11. Καλάθι από λυγαριά — Αποτελεί το νοηματικό πυρήνα της πρότασης.
12. Μεγάλη ποικιλία ανθεκτικών υφασμάτων
— Εντάξει, ορθά — Γράμματα από τη… Λιέγη.
13. Ασύμφωνη… νότα — Τα αρχικά ενός κρατικού οργανισμού — Πόλη της Αχαΐας.
14. Γυναικείο χαϊδευτικό — Γάλλος κι αυτός.

3

7

ραντεβού με μια πολύ ωραία κοπέλα και ξεχάστηκα

Οριζόντια
1. Αποβλακωμένος, νωθρός στο μυαλό.
2. Με το σκέτα… απερίφραστα — … Παναγοπούλου: ηθοποιός — Ασφάλιζε τυπογράφους (αρχικά).
3. Ανταλλαγή εμπορευμάτων — Μέρη του
βραχίονα κιθάρας.
4. Κλωστίτσα (αρχ.) — "Το… και το μηδέν":
έργο του Ζαν Πολ Σαρτρ — Κομμάτι ξερού
ψωμιού (μτφ.).
5. Δηλώνει την απόλυτη επιτυχία — Αυστριακός βοτανικός (1661-1706) — Μισό… πανί.
6. Προτάσσεται του ονόματος ιερέα — Επ'
αυτοφώρω μας πιάνουν… σ' αυτά.
7. Συμβολικά η ανώτερη ποιότητα — Την
ανεβαίνουν και την κατεβαίνουν — Χρύσα…: ηθοποιός.
8. Στην κολυμβήθρα αυτή θεράπευσε ο Χριστός τον εκ γενετής τυφλό — Λεγόταν ο
"βασιλιάς της ροκ" Πρίσλεϊ.
9. Ιταλικός… χαιρετισμός — Προέρχομαι —
Δωρικός τύπος άρθρου.
10. Οπτικοί… στύλοι — Δημιούργημα (μτφ.)
— Γυναίκα για… σφύριγμα.
11. Μάρκα μικρών πλυντηρίων — Η γάμπα
— Ήσυχη… γάτα.
12. Αιχμή μυτερού οργάνου — Μπορεί να
είναι και ασφαλιστικό.
13. Δικάστηκε μαζί με το Βαντσέτι — Πολυάνθρωπη ήπειρος — Ανοσιούργημα (αρχ.).

5

9
5

ναμε στο δρόμο.

3
1

- Που ήσουν ρε στραβάδι;
- Συγγνώμη κύριε δεκανέα αλλά είχα ένα καυτό

6

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.65)

4

7

8

5

6

2

9

3

1

1

6

3

7

9

8

2

5

4

2

5

9

4

1

3

7

6

8

7

2

6

9

8

1

5

4

3

8

3

4

6

2

5

1

9

7

9

1

5

3

4

7

8

2

6

5

8

2

1

3

6

4

7

9

6

4

7

8

5

9

3

1

2

3

9

1

2

7

4

6

8

5

ΓΝΩΜΗ
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Sports

«Δεν έχω κολυμπήσει ξανά τόσο γρήγορα σε αγώνες χειμώνα και ο αγώνας στην
Αλεξανδρούπολη ήταν ένα θετικό δείγμα ενόψει του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος,
μετά το ΟΑΚΑ αυτό το κολυμβητήριο είναι το καλύτερο στη χώρα»
Νόρα Δράκου, κολυμβήτρια Εθνικής ομάδας

Με αξιόλογες επιδόσεις έπεσε η αυλαία
στην διοργάνωση «Φάρος – Έλενα Σαΐρη»
Στην Αλεξανδρούπολη ολοκληρώθηκαν την Κυριακή
6/3 οι διεθνείς αγώνες «Φάρος – Έλενα Σαϊρη»,
που διοργάνωσε ο ΟΦΘ Αλεξανδρούπολης
με τη συνδρομή του τοπικού Δήμου και
της Περιφερειακής Επιτροπής Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης της ΚΟΕ,
στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης.
Στους αγώνες που έγιναν για τέταρτη φορά στο δημοτικό κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης «Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης», συμμετείχαν
280 αθλητές/τριες μεταξύ των οποίων
και μέλη της προεθνικής ομάδας.
Η Μάρθα Μάτσα επικράτησε με 57.63 στα
100μ. ελεύθερο, η Μαρίλεια Δρασίδου με 31.28 και

ο Κώστας Μερετσόλιας με 27.92 στα 50μ. πρόσθιο,
η Νόρα Δράκου με 1:01.75 και ο Γιώργος Σπανουδάκης με 55.17 στα 100μ.
ύπτιο, η Δανάη Καπρίνη με 27.59
και ο Χρήστος Παπαδόπουλος
με 24.05 στα 50μ. πεταλούδα.
Την πρώτη μέρα των αγώνων η Νόρα Δράκου σημείωσε
στα 50μ. ύπτιο πανελλήνιο ρεκόρ και όριο για το Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα.
Αναφορικά με την κατάκτηση
μεταλλίων, ΟΦΘΑ και ΝΟΑ βρέθηκαν στην πρώτη 4άδα των συλλόγων με τα περισσότερα μετάλλια, μόνο
πίσω από τους ΑΟ Παλαιού Φαλήρου και Ολυμπιακό.

Στους αγώνες
της Αλεξ/πολης
σημειώθηκε και μεγάλο
πανελλήνιο ρεκόρ

Κρίσιμη αγωνιστική σήμερα στην Γ Εθνική

Η Αλεξ/πολη
υποδέχεται τον
Αγροτικό Αστέρα

Με έντονο ενδιαφέρον συνεχίζεται η δράση στο πρωτάθλημα της 18ης αγωνιστικής στον 1ο όμιλο με σημαντικές μάχες
για την παραμονή να κλέβουν τις εντυπώσεις. Με την ΚΕΔ να
ορίζει τους διαιτητές που θα διευθύνουν τα ματς με έντονο
Θρακιώτικο χρώμα.
Το παιχνίδι του Άρη Αβάτου με τον Πανδραμαϊκό ορίστηκε
να διευθύνει ο Βαλάντης Στρατούδης με βοηθούς τους Κυριαζή και Νούσια απο τον Έβρο, ενώ και το ματς του Ορφέα στην
Χρυσούπολη θα έχουμε Εβρίτες διαιτητές(και μάλιστα τέσσερις)
με τον Παναγιώτη Σταφυλά να είναι αυτός που θα διευθύνει το
ματς με βοηθούς τους Τερζόπουλος και Κολιπέτρο και τέταρτο
τον Φιλιππίδη. Ενώ στο κομβικό ματς της Αλεξανδρούπολης με
τον Αγροτικό ορίστηκε ο Δημήτρης Γκαϊτατζής με βοηθούς τους
Σιαμάνη και Κοτανίδου όλοι τους απο την Δράμα.
Αναλυτικά: Τετάρτη 9/3, Ώρα 15:00
Γήπεδο Κουτσού: Άρης Αβάτου – Πανδραμαϊκός
Διαιτητής: Στρατούδης(Έβρου) – Βοηθοί: Κυριαζής, Νούσιας(Έβρου)

Και οι 3 Εβρίτες συνεχίζουν στα πλέι οφ…
Ολοκληρώθηκε η Α’ φάση του ανδρικού πρωταθλήματος της ΕΚΑΣΑΜΑΘ.
Στην επόμενη φάση συνεχίζουν από τον ανατολικό όμιλο οι Αγία Βαρβάρα, Θύελλα Φερών,
Εθνικός Αλεξανδρούπολης και Ολυμπιάδα Αλεξανδρούπολης.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής:
ΑΟ Καβάλα – Αίας Κομοτηνής 68-59
Ολυμπιάδα Αλεξ/πολης – Δημοκρίτειο Κομοτηνής 54-53
Αγία Βαρβάρα – ΑΕ Κομοτηνής 64-43
Εθνικός Αλεξ/πολης – Θύελλα Φερών 49-50

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Αγία Βαρβάρα 27 (13-1)
2. Θύελλα Φερών 25(10-5)
3. Εθνικός Αλεξ/πολης 21(7-7)
4. Ολυμπιάδα Αλεξ/πολης 19(6-8)
5. Αίας Κομοτηνής 19(5-9)
6. Δημοκρίτειο Κομοτηνής 19(7-7)
7. ΑΟ Καβάλα 17(4-9)
8. ΑΕ Κομοτηνής 14(4-9)
9. Ηρακλής Καβάλας **
** Έχει μηδενιστεί και αποχωρήσει απο το πρωτάθλημα
ΑΕ Κομοτηνής, ΑΟ Καβάλα και Δημοκρίτειο
ξεκίνησαν με -2 το πρωτάθλημα

Γήπεδο Φ. Κοσμάς: Αλεξανδρούπολη FC – Αγροτικός
Αστέρας
Διαιτητής: Γκαϊτατζής(Δράμας) – Βοηθοί: Σιαμάνης, Κοτανίδου(Δράμας)
Γήπεδο Χρυσούπολης: Νέστος Χρυσούπολης – Ορφέας
Ξάνθης
Διαιτητής: Σταφυλάς(Έβρου) – Βοηθοί: Τερζόπουλος, Κολιπέτρος(Έβρου) – 4ος: Φιλιππίδης(Έβρου)
Γήπεδο Παραλιμνίου: Απόλλων Παραλιμνίου – Θερμαϊκός Θέρμης
Διαιτητής: Ρηγόπουλος(Ημαθίας) – Βοηθοί: Ζουρνατζίδης,
Σαμαράς (Ημαθίας)
Γήπεδο ΓΣ Δόξας: Δόξα Δράμας – Αναγέννηση Πλαγιάς
Διαιτητής: Παπαδόπουλος(Μακεδονίας) – Βοηθοί: Κουντουράς Στρ., Κουντουράς Ν.(Μακεδονίας)
Γήπεδο Οφρυνίου: Μ. Αλ. Ορφανίου – Εθνικός Σοχού
Διαιτητής: Λαπάτας(Θράκης) – Βοηθοί: Σπάρταλης, Δανδανόπουλος(Ξάνθης)

Νικητής στην Αθήνα επί της ΑΕΚ ο Άθλος
Τρεις βαθμούς πήρε ο
Άθλος Ορεστιάδας καθώς
επικράτησε 3-1 της ΑΕΚ
στην Αθήνα για την 9η
αγωνιστική των play off
της Pre League.
Οι Εβρίτες παρ’ όλο
που βρέθηκαν πίσω στο
σκορ, πήραν τα επόμενα
τρία σετ και έφτασαν στο
τρίποντο φτάνοντας τους
11 βαθμούς και έχοντας
και ματς λιγότερο.
Τα σετ: 1-3 (25-18,
19-25, 19-25, 16-25)
Η Καλαμάτα 80 πήρε
μεγάλη νίκη με 3-0 σετ
επί του Πήγασου Πολίχνης στη Μεσσηνία και
«εβάλε φωτιά» στον Γ’ όμιλο της Pre League
ανδρών, δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε της
κανονικής περιόδου.
Στη πρώτη θέση παρέμεινε ο Πήγασος Πολίχνης με 17 βαθμούς, ακολουθεί η Καλαμάτα
80 με 16 και ο Κέρκης Σάμου με 14. Μαθηματικές ελπίδες για την πρώτη θέση έχει και
ο Αριστοτέλης Σκύδρας που έχει 13 βαθμούς.
Πολίχνης με τον Αριστοτέλη Σκύδρας.

Σημαντική εκτός έδρας νίκη
για τους Ορεστιαδίτες

ΕΚΑΣΑΜΑΘ
ανδρών: Νίκη της
Θύελλας Φερών
επί του Εθνικού

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΕΚ – Άθλος Ορεστιάδας 1-3 (25-18, 1925, 19-25, 16-25)
Κέρκης Σάμου – ΑΟ Καλαμάτας (ΑΝΑΒΟΛΗ)

Πήγασος Πολίχνης – Αριστοτέλης Σκύδρας
(ΑΝΑΒΟΛΗ)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΣΕ 9 ΑΓΩΝΕΣ)

1. Πήγασος 17 (Νίκες 6-2, Σετ 20-12)*
———————————————2. ΑΟ Καλαμάτας 16 (Νίκες 5-3, Σετ 17-11)*
3. Κέρκης Σάμου 14 (Νίκες 5-3, Σετ 19-15)*
4. Αριστοτέλης Σκύδρας 13 (Νίκες 4-4, Σετ
18-17)*
5. Άθλος 12 (Νίκες 4-5, Σετ 17-21)
——————————————————
6. ΑΕΚ 3 (Νίκες 1-7, Σετ 10-23)
*Έχουν ένα αγώνα λιγότερο

14
14

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση
θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες
σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

Φαρμακεία

Η ΓΝΩΜΗ
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Ιατροί
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • Οφθαλμίατρος

Δικηγόροι

Συμβολαιογράφοι

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

Μιαούλη 11 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 24689

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

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

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

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

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ • Δικηγόρος

Ειρήνης 39 • Αλεξανδρούπολη
Τηλέφωνο : 2551024142

Δικαστικοί
Επιμελητές

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ • Δικηγόρος

ΤΣΟΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ • Δικ. Επιμελητής

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

Ειρήνης 32 Α • Αλεξ/πολη
τηλ: 25510 34048

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

Ασφάλειες

Κων/πόλεως 207 • Ορεστιάδα
Τηλέφωνο : 2552023462

Λογιστές
ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ ΓΑΛΑΤΕΙΑ • Λογιστικό Γραφείο
Φιλιππουπόλεως 7 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510-80173

ΜΑΝΤΙΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Λογιστικό Γραφείο
Σωτηρίου Τσερκεζη 12 • Ορεστιάδα
Τηλέφωνο : 2252027923
ΤΣΙΚΑΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Κρήνης 8 • Αλεξ/πολη
Τηλ.:2551025496 Κιν. 6979007987

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

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

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ & ΣΙΑ ΕΕ

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

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

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

Βενιζέλου 46 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551032982

ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ • Οδοντίατρος

14ης Μαϊου 53 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551026478

Μπότσαρη & Δικαστηρίων • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551081787

ΑΓΓΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ • Δικηγόρος

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

Τηλέφωνο : 2556031371

Οπτικά

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Δες εδώ την
επιχείρησή σου
Τηλεφώνησε στο
25510 24222 και
γίνε συνδρομητής
στην εφημερίδα μας

Χρηστικά

Η ΓΝΩΜΗ

9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

Δρομολόγια

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ
ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ
Καισάριος, Καισαρία,
Σαράντης, Σαραντία.

χρησιμα τηλεφωνα
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

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Αλεξανδροyπολη
προσ ΣαμοθρΑκη
ΠΛΟΙΟ ΑΔΑΜaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ

Δευτέρα 09:00
Τρίτη 09:00
Τετάρτη 15:00
Πέμπτη 15:00
Παρασκευή 15:00
Σάββατο 09:00
Kυριακή 15:00

Σαμοθρaκη προσ
Αλεξανδροyπολη
ΠΛΟΙΟ ΑΔΑΜaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ

Δευτέρα 16:00
Τρίτη 16:00
02.45, 10:45 , 15:10, 19:10
Τεταρτη ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ - ΦΕΡΕΣ - ΣΟΥΦΛΙ - Πέμπτη 07:00 - 17:30
ΔΙΔ/ΧΟ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Παρασκευή 17:30
04:45, 06:30, 08:30, 11:15, 12:30, Σάββατο - 12:00
Kυριακή 17:30
14.30, 15.30, 17:00, 19:30, 21.30
ΞΑΝΘΗ -ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ

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 Αλεξανδρούπολης, μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα: Αεροδρόμιο:
25510 89300, 25510 89305,
AEGEAN: 25510 89150,
ΟΛΥΜΠΙΑΚH: 25510 45198,
SKY
EXPRESS:
801-1128288, 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

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Αλεξ/λη-ΑΘΗΝΑ

INTERCITY 05.59,
Αλεξ/λη-ΘΕΣ/ΚΗ

NTERCITY 05.59,

ΤηλEφωνα
ΛιμεναρχεIων
Αλεξανδρούπολης:
2551356200,
Σαμοθράκης: 25510 41305
και 41385
Τηλ. Πρακτ.: 25510 38503,
2551024694, 2551083911

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

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

14:00-22:00 Αντώναρου Z. - Ζωη Α. 28ης Οκτωβρίου 16α (έναντι 1ου Δημοτικού) ✆2551029082
18:00-08:00 Τρέμμας Θράκης 10 (κόμβος παλαιού νοσοκομείου προς Εγνατία) ✆2551031988

ΦΕΡΕΣ

Μαλάκης Ορφέως 2 ✆25550 24333

ΣΟΥΦΛΙ

Μπαμίδου - Πιτιακούδης Βασ. Γεωργίου 207
✆2554022013

ΔIΔYMOTEIXO

Τσεκούρα Ηρώ (πλατ. Ελευθερίας) ✆2553023466

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Μπέδρελης Χριστόδουλος Αγ. Θεοδωρων 150
✆2552029084

αγγελιεσ
Ενοικιάζεται διαμέρισμα δυο δωματίων στον
Άγιο Βασίλειο. 1 υπνοδωμάτιο, σαλόνι, μπάνιο, πάρκινγκ, αποθήκη, κήπος.
Τηλ. επικοινωνίας και πληροφορίες
στο: 6943032444

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

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

ΘΕΣ/ΚΗ - Αλεξ/λη

NTERCITY 05.50,

Αλεξ/λη-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

08.40

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ-Αλεξ/λη

12:19

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

MIA... ΕΞΥΝΠΗ ΓΝΩΜΗ

Διατηρήστε σε τέλεια
φόρμα τα χειμωνιάτικά σας
Μερικές απλές συμβουλές που συλλέξαμε από ειδικούς, για να προφυλάξετε και να
διατηρήσετε σαν καινούργια τα χειμωνιάτικα
ρούχα και τα αξεσουάρ σας.
Για τα κασμιρένια σας ρούχα
Ό,τι και αν λέει η ετικέτα του πολύτιμου
ρούχου σας από κασμίρ, πλύντε το στο χέρι
και ποτέ μα ποτέ στο πλυντήριο. Στύψτε το
απαλά διπλώνοντάς το και αφήστε το να στεγνώσει… ξαπλωμένο.
Για να μην… μαδάει το μοχέρ
Ναι, μπορεί τα ρούχα από ανγκορά ή μοχέρ να είναι «χουχουλιαστά» και απαλά, αλλά
συχνά έχουν τη συνήθεια να αφήνουν παντού
χνούδια. Βάλτε ένα τέτοιο ρούχο σε μία σακούλα με φερμουάρ (σαν αυτές που έχουμε
για τα καλά σακάκια) και καταψύξτε το για
τουλάχιστον τρεις ώρες.
Για να μην «χνουδιάζει» το πουλόβερ
Οι ειδικοί λένε ότι ο καλύτερος τρόπος για

Aστυνομία 
100
EKAB 
166
Πυροσβεστική 
199
Βλάβες(ΔΕΔΔΗΕ): 8004004000
Βλάβες(ΔΕΥΑΑ): 25510-26046
Βλάβες ΟΤΕ:
13888
Κ.Ε.Π. Αλεξ/πολης: 25513-50010
Κ.Ε.Π. Φερών: 25553-50101
Αστ.Τμ. Αλεξ/λης25510 66300
Γραφείο Ταυτοτήτων: 2551066262
Τροχ. Αλ/λης 
25510 66395
Δημ. Αλεξ/πολης25510 64100
Δημ.Εν.Φερων 25555-50070
Γραμμή Δημότη: 25510-22222
Τμήμα Καθ/τητας: 25513-50040
Τμήμα Πρασίνου: 25513-50042
Τμήμα Αποκομιδής Απορριμάτων:
25513-50068 , 25513-50069
Περ/κή Εν/τα Έβρου 25513-50405
ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ: 25510-26298
ΤΙΕΔΑ:
25510-28735
ΔΟΥ Αλεξ/πλης : 25510-89622
Δασαρ. Αλεξ/λης25510 80643
Πυρ/κή Αλεξ/λης25510 26222
Νοσ/μείο Αλ/λης25513-51000
Περ. Εν. Έβρου 25510 36500
25513-56200
Λιμεναρχείο
25510-26251
Ο.Λ.Αλεξ/λης
Αεροδρόμιο
25510 89300
ΕΛΤΑ Αλεξ/λης 25510-41640
ΚΤΕΛ Αλεξ/λης 25510 26479
ΑΣΤΙΚΑ
25510-28844
ΟΑΕΔ Αλεξ/λης 25510 25646
ΟΣΕ Αλεξ/πολης 25510 26395
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ:
25510-45198
AEGEAN:
25510-89150
Αεροδρόμιο:
25510-89300
25510 33500
ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ
Ι.Κ.Α.
25510-84611
ΕΚΑΒ
25510-89370
ΔΕΗ
25510-53529
ΟΤΕ
25510-56160
ΔΕΥΑΑ
25510-24018

να κρατηθεί το μάλλινο πουλόβερ σας σε τέλεια κατάσταση, είναι να το περάσετε απαλά
με ελαφρόπετρα!
Για να καθαρίσετε τα σουέντ σας
Αν πατήσατε σε λάσπες τα υπέροχα σουέντ παπούτσια ή μπότες σας, αφαιρέστε τις με
ένα κομματάκι μπαγιάτικο ψωμί και αφήστε
να στεγνώσουν. Το μπαγιάτικο ψωμί αφαιρεί
και κάθε είδους λεκέ από νερό στα σουέντ
παπούτσια ή ρούχα σας.
Λεκέδες από νερό βροχής στα δερμάτινα
Για να τους αφαιρέσετε π.χ. από τις δερμάτινες μπότες σας, ρίξτε μερικές σταγόνες λευκό ξίδι σε ένα μπολ με κρύο νερό και τρίψτε
τα σημεία με μία απαλή βούρτσα. Αφήστε να
στεγνώσουν όλη τη νύχτα.
Πώς θα διατηρήσετε τη γούνα σας τέλεια
Περάστε τη γούνα σας με μία βούρτσα για
τα μαλλιά, την οποία προηγουμένως έχετε
ζεστάνει με το πιστολάκι. Θα δώσει ξανά τον
όγκο στην τρίχα της γούνας αλλά και λάμψη.
Τι να μην κάνετε ποτέ!
Αν βράχηκαν τα δερμάτινα παπούτσια σας,
τα αφήνετε να στεγνώσουν σε ένα δωμάτιο
αλλά ποτέ μα ποτέ δεν τα βάζετε πάνω ή κάτω
από το καλοριφέρ ή οποιαδήποτε άλλη εστία
θέρμανσης. Θα στραπατσαριστούν!
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Οροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Σήμερα φίλε Κριέ, μπορείς να αναμένεις μία αισιόδοξη και χαρούμενη ημέρα, σήμερα! Οι άλλοι θα είναι
ιδιαίτερα ομιλητικοί μαζί σου και θα
νιώσεις σίγουρα πολύ περιζήτητος,
δημοφιλής και αγαπητός
ΤΑΥΡΟΣ
Οι δραστηριότητες σου και οι κινήσεις σου σήμερα, είναι καθαρά βασισμένα στην ανάγκη σου για προσωπική σιγουριά και ασφάλεια, φίλε
Ταύρε
ΔΙΔΥΜΟΣ
Σήμερα φίλε Δίδυμε, είσαι σίγουρα
στα καλύτερα σου και βρίσκεις και
πάλι τον καλό παλιό εαυτό σου! Είσαι δραστήριος και θαρραλέος και
σε διακρίνει μία ενεργητική, ενθουσιώδη διάθεση σε κάθε είδους κατάσταση
ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Σήμερα εντείνεται η ήδη εύθραυστη ευαισθησία σου και ο βαθύς συναισθηματισμός σου, φίλε Καρκίνε.
Επικεντρώνεσαι στην ψυχική σου
και συναισθηματική σου κατάσταση, αποφασίζεις να αναγνωρίσεις
τις ανάγκες σου και να κάνεις ότι
χρειάζεται, με σύμμαχο την διαίσθηση σου, για να τις καλύψεις και να
τις εκπληρώσεις
ΛΕΩΝ
Φίλε Λέοντα ετοιμάσου για την
απόλυτη έκπληξη σήμερα! Έρχονται απροσδιόριστες, αλλά σίγουρα θετικές αλλαγές στην ζωή σου
και μάλιστα στα ξαφνικά
ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Σήμερα φίλε Παρθένε, θα καταφέρεις σήμερα να πετύχεις με τις γρήγορες αντιδράσεις σου, αλλά και με
τις ώριμες και προσεκτικές σου σκέψεις και εκφράσεις
ΖΥΓΟΣ
Σήμερα αγαπητέ Ζυγέ, είσαι σίγουρα περιζήτητος και αγαπητός στους
κοινωνικούς σου κύκλους και στον
περίγυρο σου! Έχεις αυξημένη ευφυΐα και απολαμβάνεις όπως πρέπει
και όσο πρέπει τις χαρές της ζωής
ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Θα υπάρξει σήμερα, φίλε Σκορπιέ,
η ανάγκη για συναισθηματική εκβάθυνση, αλλά και αρκετή εσωτερική
ένταση, λόγω άγχους και επίμονων
σκέψεων
ΤΟΞΟΤΗΣ
Σήμερα, αγαπητέ Τοξότη, παίρνεις
την απόφαση να αντιμετωπίσεις
άτομα και καταστάσεις, με βάση τις
εμπειρίες σου, τα βιώματα σου και
με απόλυτη δικαιοσύνη
ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Καταφέρνεις σήμερα, αγαπητέ Αιγόκερε, να διεκπεραιώσεις υποχρεώσεις, να βελτιώσεις την καθημερινότητα σου και να τα βρεις με τον
εαυτό σου, παίρνοντας αποφάσεις
ευεξίας, διατροφής ή ψυχικής ενδυνάμωσης, με την άνεση και την
ευκολία που χρειαζόσουν
ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αγαπητέ Υδροχόε, καταφέρνεις σήμερα και πετυχαίνεις στόχους, χωρίς
μάλιστα να προσπαθήσεις ιδιαίτερα! Ζήσε την ημέρα σου με πάθος,
ανεμελιά, θάρρος και θέληση και θα
δεις ότι κρύβει πολλές στιγμές καλοπέρασης και διασκέδασης
ΙΧΘΥΕΣ
Σήμερα, θα σε παρασύρει ο υπερβολικός συναισθηματισμός σου και
η έντονη ευαισθησία σου, φίλε Ιχθύ!
Ένα ισχυρό δέσιμο θα υπάρξει τώρα, με το σπίτι και την οικογένεια,
όχι μόνο γιατί το έχεις ανάγκη, αλλά επειδή και οι σημερινές περιστάσεις θα το απαιτήσουν και άλλωστε,
θα το απολαύσεις, αφού το χρειαζόσουν!
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Αλεξανδρούπολη: Εγκαινιάστηκε Έκθεση
Φωτογραφίας για την έμφυλη βία
ΣΤΗΝ ΑΊΘΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΝΉΣ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΎ ΑΕΡΟΛΙΜΈΝΑ
«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», ΜΕ ΈΡΓΑ ΤΩΝ
ΦΩΤΟΓΡΆΦΩΝ ΔΉΜΟΥ ΜΠΑΜΠΛΉ
ΚΑΙ ΔΗΜΉΤΡΗ ΑΛΕΞΟΎΔΗ
Για όλο τον μήνα οι επισκέπτες θα έχουν τη
δυνατότητα να βιώσουν δυνατά συναισθήματα και
να αντικρύσουν από κοντά μερικά από τα ορατά
και «αόρατα» σημάδια της έμφυλης βίας.

Παρουσία του Δημάρχου
Αλεξανδρούπολης Γιάννη
Ζαμπούκη και στελεχών του
Συμβουλευτικού Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών- Θυμάτων
Βίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης, εγκαινιάστηκε σήμερα Έκθεση Φωτογραφίας για
την έμφυλη βία, στην αίθουσα
αναμονής του Κρατικού Αερολιμένα Αλεξανδρούπολης
«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», με έργα των
φωτογράφων Δήμου Μπαμπλή και Δημήτρη Αλεξούδη.
Ειδικότερα, από σήμερα και
για όλο τον μήνα Μάρτιο, όσοι
ταξιδέψουν μέσω του ΚΑΑΛΔ,
καθώς και οι πολίτες της ευρύτερης περιοχής της Αλεξαν-

δρούπολης και της Θράκης,
θα έχουν τη δυνατότητα να
βιώσουν δυνατά συναισθήματα και να αντικρύσουν από
κοντά μερικά από τα ορατά
και «αόρατα» σημάδια της έμφυλης βίας.
Οι εν λόγω φωτογραφίες,
παρότι σοκαριστικές, αποτυπώνουν με εξαιρετικό τρόπο
και ιδιαίτερη ευαισθησία τον
πόνο, την απομόνωση και τη
μοναξιά που υφίσταται μια
γυναίκα-θύμα βίας, προβάλλοντας μια ρεαλιστική απεικόνιση της έμφυλης βίας που
υφίσταται 1 στις 3 γυναίκες
στη χώρα μας.
Η έκθεση αναπτύσσεται

τόσο στην κεντρική αίθουσα
αναμονής του κτιρίου του αερολιμένα όσο και στην Αίθουσα Αναχωρήσεων, και τελεί
υπό την αιγίδα του Συλλόγου
Εργαζομένων ΥΠΑ ΚΑΑΛΔ.
Το κοινό θα έχει ελεύθερη
πρόσβαση μόνο στην αίθουσα αναμονής. Για περισσότερες πληροφορίες: Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης
Γυναικών-Θυμάτων Βίας του
Δήμου Αλεξανδρούπολης,
2551025629.

Νέες διαλέξεις στην Ακαδημία Δια Βίου Μάθησης ΑΜΘ
Ποιες οι θεματικές
ενότητες
Την Τετάρτη 9 Μαρτίου
2022 συνεχίζουν διαδικτυακά οι διαλέξεις στις δύο θεματικές ενότητες του 7ου κύκλου της Ακαδημίας – Δομής
Διά Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Συγκεκριμένα, για τις δύο
θεματικές ενότητες «Δια Βίου
Μάθηση, Εκπαίδευση & Απασχόληση» & «Κοινωνία και Ευ
ζην εν μέσω πανδημίας» θα
πραγματοποιηθεί η διάλεξη
με θέμα «Σύγχρονες τάσεις

στην καλλιέργεια των καρποφόρων δένδρων» από τον κ.
Χρήστο Χατζησαββίδη, Καθηγητή Δενδροκομίας, του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
Η «Ακαδημία» αποτελεί μια
καινοτόμο και πρωτοποριακή
δράση, κατά την οποία καθηγητές του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του
Διεθνούς Πανεπιστημίου της
Ελλάδoς παραδίδουν εθελοντικά, με τρόπο απλό και κατανοητό, διαλέξεις για όλους
τους πολίτες σε επιμέρους
γνωστικά αντικείμενα και θεματικά πεδία. Η πρωτοβουλία,
που ξεκίνησε το 2015 στον

Έβρο και από το 2016 υλοποιείται, αδιαλείπτως, ταυτόχρονα
σε έξι πόλεις σε όλη την Περιφέρεια (Ορεστιάδα, Αλεξαν-

δρούπολη, Κομοτηνή, Ξάνθη,
Καβάλα και Δράμα) έχει στόχο τη διά βίου μάθηση και εκπαίδευση των πολιτών, καθώς

και τη διασύνδεση της πανεπιστημιακής κοινότητας με την
τοπική κοινωνία. Για δεύτερη
χρονιά, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
στο πλαίσιο που διαμορφώθηκε από την πανδημία Covid-19,
θα διεξάγει το πρόγραμμα διαλέξεων της Ακαδημίας διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας
CiscoWebex.
Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει από τις 20 Ιανουαρίου
2022 και συνεχίζονται. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι
οι πολίτες άνω των 18 ετών,
κάτοικοι της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με μόνο κριτήριο επιλογής
τη σειρά προτεραιότητας εγ-

γραφής, καθώς ο αριθμός των
συμμετεχόντων είναι περιορισμένος. Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν
στην ΑΚΑΔΗΜΙΑ εντελώς δωρεάν, αφού πραγματοποιήσουν
ηλεκτρονική εγγραφή. Όσοι εκ
των συμμετεχόντων παρακολουθήσουν το 60% των διαλέξεων, θα λάβουν βεβαίωση
παρακολούθησης στο τέλος
του προγράμματος.
Η εγγραφή, το αναλυτικό
πρόγραμμα των διαλέξεων, οι
ομιλητές, καθώς και όλες οι
πληροφορίες που αφορούν
στη δράση της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ: www.
acadimia.eu.

