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Δολοφονία Τοπαλούδη: Διακόπηκε 
εκ νέου η δίκη για τις 15 Μαρτίου

Το ξέσπασμα της μητέρας της Ελένης μετά τη νέα διακοπή 
της δίκης στο Εφετείο. «Ντροπή» φώναξε προς την έδρα 

η κα Κούλα Αρμουτίδου
▶ 5

Στη μάχη της 
διάκρισης Αμαζόνες 

Μαΐστρου και 
Εθνικός

Ξεκίνησαν οι αγώνες της 
προημιτελικής φάσης στο 
Πανελλήνιο πρωτάθλημα 

Νεανίδων – Εφήβων 
Βόλει 

▶ 16

Έναρξη 
συνεργασίας Δήμου 
Σουφλίου και ΑΠΘ 

Με αφορμή ερευνητικό 
πρόγραμμα για τις ζωές 

των γυναικών σε όλες τις 
εκφάνσεις 

▶ 4

Συνεχίζεται η μείωση της 
θετικότητας στον Έβρο

Από το 4,58% πριν ένα μήνα, η θετικότητα «προσγειώθηκε» στο 
1,72%. Εντυπωσιακή μείωση και στις νοσηλείες στα νοσοκομεία της 

Β. Ελλάδας τον τελευταίο μήνα
▶ 6

Αλεξανδρούπολη FC: Η μεγάλη Αλεξανδρούπολη FC: Η μεγάλη 
νίκη επί του πρωτοπόρου την νίκη επί του πρωτοπόρου την 
κρατά ζωντανή  κρατά ζωντανή  

Σουφλι: Καταδίκες και Σουφλι: Καταδίκες και 
αθωώσεις στην υπόθεση με τα αθωώσεις στην υπόθεση με τα 
“ψευδή rapid test”“ψευδή rapid test”

Πουλήθηκαν 21 τουριστικά 
λεωφορεία από την ΑΜ-Θ 

«Είμαστε σε απραξία, είμαστε άνευ αντικειμένου», 
λέει ο εκπρόσωπος του συνδέσμου Τουριστικών 

πρακτόρων ΑΜΘ. Προβλήματα και με τις σχολικές 
εκδρομές  

▶ 7

Ναυαγοσώστες για τις 
παραλίες του αναζητά ο 
Δήμος Αλεξανδρούπολης 

 ● Εδώ και λίγες μέρες έχει βγει στη δημοσιότητα 
η προκήρυξη διαγωνισμού για την κάλυψη 7 πο-
λυσύχναστων παραλιών από 1 Ιουνίου ως 30 Σε-
πτεμβρίου

● Στόχος είναι να βρεθεί ανάδοχος, ώστε να απο-
φευχθεί το περσινό αδιέξοδο, το οποίο αντιμετώπι-
σαν πολλοί Δήμοι στη χώρα, με αποτέλεσμα να τους 
επιβληθούν πολλά, υπέρογκα πρόστιμα.

Βιωματικά Εργαστήρια για 
παιδιά το Σάββατο στη Δημοτική 

Βιβλιοθήκη Αλεξανδρούπολης   

▶ 16

▶  11  11

▶ 9

● Θυμίζουμε ότι πέρυσι η διαδι-
κασία είχε οδηγηθεί σε αποτυχία 
με αρνητικές συνέπειες 

● Δείτε όλα τα σημεία που έχουν 
διατεθεί για την τοποθέτηση ναυ-
αγοσώστη

▶ 8
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1669
Η Αίτνα εκρήγνυται, προκαλώντας 
το θάνατο 15.000 ανθρώπων.

1822
Ο Λυκούργος Λογοθέτης με 2.500 
Σαμιώτες και ο Μπουρνιάς με 150 
Χιώτες που ήταν στη Σάμο, αποβι-
βάζονται στη Χίο και πολιορκούν 
την εντός του φρουρίου τουρκι-
κή φρουρά.

1941
Δυνάμεις της 1ης Μεραρχίας απο-
κρούουν ισχυρή ιταλική επίθεση 
στην περιοχή Τρεμπεσίνας (ύψω-
μα 731) και συλλαμβάνουν 501 
αιχμαλώτους, από τους οποίους 
23 αξιωματικοί.

1978
Βόμβα εκρήγνυται στον κινηματο-
γράφο «Έλλη» της οδού Ακαδημίας, 
κατά τη διάρκεια της προβολής της 
σοβιετικής ταινίας «Ουράνιο Τόξο» 
του σκηνοθέτη Μαρκ Ντονσκόι. 18 
θεατές τραυματίζονται, απ’ τους 
οποίους οι τρεις πολύ σοβαρά. Η 
τρομοκρατική πράξη αποδίδεται 
στην ακροδεξιά.

1991
Αρχίζει στο Ειδικό Δικαστήριο η δί-
κη για το σκάνδαλο της Τράπεζας 
Κρήτης. Βασικοί κατηγορούμενοι 
είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου που 
δεν παρίσταται και οι Μένιος Κου-
τσόγιωργας, Δημήτρης Τσοβόλας 
και Γιώργος Πέτσος.

2011
Σεισμός 8,9 Ρίχτερ στην Ιαπωνία, 
ο μεγαλύτερος των τελευταίων 
140 χρόνων, που συνοδεύεται από 
τσουνάμι 10 μέτρων. 15.894 οι νε-
κροί, 6.152 οι τραυματίες και 2.562 
οι αγνοούμενοι. Έκρηξη και διαρ-
ροή ραδιενέργειας στον πυρηνικό 
σταθμό Φουκουσίμα, στο δεύτερο 
πιο σοβαρό πυρηνικό ατύχημα μετά 
από αυτό του Τσερνομπίλ το 1986.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1922
Κορνήλιος Καστοριάδης, έλληνας 
φιλόσοφος, που αποδεχόταν τον 
Μαρξ και απέρριπτε το μαρξισμό. 
(Θαν. 26/12/1997)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1949
Αναστάσιος Χαραλάμπης, έλληνας 
στρατιωτικός και πρωθυπουργός 
για μία ημέρα. (Γεν. 22/9/1862)

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

5

-3...2

-1...4

Ανατολή - 06:35
Δύση - 18:19

-1...4

-3...2

Μια αγκαλιά για τους πρόσφυγες ο Έβρος

Συγκινητικό είναι το ενδιαφέρον των κατοίκων του 
Έβρου για το προσφυγικό δράμα. Στα επείγοντα καλέ-
σματα διαφόρων τοπικών φορέων και συλλογικοτήτων, 
έχουν ανταποκριθεί τις τελευταίες ημέρες χιλιάδες πο-
λίτες, συγκεντρώνοντας πολλούς τόνους από τρόφιμα 
και είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία καταλήγουν κυρίως 
στην Καβάλα. Παρά τα ξενοφοβικά παραληρήματα και 
την επιμονή ορισμένων σε όρους όπως «λαθρομετα-
νάστες» ή «λαθροπρόσφυγες» (το είδαμε κι αυτό!), οι 
πολίτες του Έβρου, στην πλειοψηφία τους, έσπευσαν 
και συνεχίζουν να σπεύδουν προκειμένου να συνδρά-
μουν στην προσπάθεια συγκέντρωσης βοήθειας για 
τους πρόσφυγες. 

Το κάλεσμα του δήμου Αλεξανδρούπολης  βρήκε 
τεράστια ανταπόκριση. Τις προηγούμενες ημέρες, έξω 
από το δημαρχείο, στο Εθνολογικό Μουσείο αλλά και 
στο Πολυκοινωνικό, ο κόσμος κατέθετε τη μικρή ή με-
γάλη προσφορά του με την καρδιά του. Εθελοντές, πο-
λίτες και εκπρόσωποι φορέων, έδωσαν δυναμικό παρόν.

11
ΜΑΡ
2016

4
3
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Η 35χρονη  Alisa  από την Ουκρανία αποφάσισε να καταφύγει στην Πολωνία μαζί με τα 
παιδιά της και τη 12,5 ετών σκυλίτσα της. «Η 12,5 ετών σκυλίτσα μου  δυσκολευόταν να 
περπατήσει και έπεφτε κάτω κάθε ένα χιλιόμετρο και δεν μπορούσε να σταθεί ξανά όρθια. 
Σταμάτησα αυτοκίνητα και ζήτησα βοήθεια αλλά όλοι αρνήθηκαν. Μας συμβούλεψαν να 
αφήσουμε τα σκυλιά. Όμως τα σκυλιά μας είναι μέρος της οικογένειάς μας... Έτσι, ο άντρας 
μου κουβαλούσε τη σκυλίτσα μας στους ώμους του», επισημαίνει η Alisa.

Η πρόταση της αντιπολίτευ-
σης για εθνικό πλαφόν αφε-
νός θα απομόνωνε τη χώρα 
και αφετέρου θα προσέθετε 
φορολογικά βάρη στους πο-
λίτες… Την επόμενη εβδο-
μάδα, ο πρωθυπουργός θα 
κάνει νέες ανακοινώσεις για 
ένα πρόσθετο πακέτο στή-
ριξης..

Α. ΣΚΕΡΤΣΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Είπαν

Η Βουλγαρία θα στήριζε κά-
θε είδους μέτρα, γιατί είμα-
στε πραγματικά κατά του πο-
λέμου, αλλά για αυτά τα δύο 
(πετρέλαιο και φυσικό αέριο), 
ίσως θα ζητούσαμε μια εξαί-
ρεση... Δεν έχουμε τρέχουσες 
εναλλακτικές τώρα, είμαστε 
πολύ εξαρτημένοι..

Κ. ΠΕΤΚΟΦ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
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Μικρογνωμικά

Από το κακό στο χειρότερο εξελίσσε-
ται η κατάσταση με τις τιμές των καυ-
σίμων, καθώς πλέον σχεδόν σε όλους 
τους νομούς της Ελλάδας η βενζίνη πω-
λείται πάνω από 2 ευρώ το λίτρο, ενώ 
υπάρχουν εκτιμήσεις ότι αν δεν ληφθούν 
αντίμετρα, σε λίγες ημέρες 
η βενζίνη θα φτάσει τα 2,5 
ευρώ το λίτρο ακόμα και 
στα αστικά κέντρα. 

Αντιστρόφως ανάλογη 
της αύξησης στις τιμές της 
βενζίνης είναι η κίνηση στα 
βενζινάδικα, με την κατα-
νάλωση σε όγκο να μει-
ώνεται. Ενώ ο τζίρος πα-
ραμένει σταθερός, λόγω 
των εκρηκτικών αυξήσε-
ων, μειώνονται τα κέρδη 
των πρατηριούχων που 
αγοράζουν σε πολύ υψη-
λότερες τιμές. Όπως κα-
ταγράφει η efsyn, οι συ-
νέπειες της ακρίβειας στα 

καύσιμα είναι εμφανείς και στους δρό-
μους των μεγαλουπόλεων, στους οποί-
ους κυκλοφορούν αισθητά λιγότερα Ι.Χ., 
καθώς η καθημερινή χρήση τους καθί-
σταται ασύμφορη.

Κ.Η. 

Είδος πολυτελείας 

Eurovision 2022: Η Αμάντα Γεωργιάδη με το 
«Die Together» θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα

Αλληλεγγύη 
Σε μια πράξη υψηλού συμβολισμού 

και ουσιαστικής αλληλεγγύης προχώρη-
σαν οι κάτοικοι του Μονοπήγαδου, πρό-
σφυγες και οι ίδιοι από τον Πόντο, στο 
Δήμο Θέρμης, φιλοξενώντας πρόσφυγες 
από τις εμπόλεμες περιοχές της Ουκρα-
νίας. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του 
τοπικού Πολιτιστικού Συλλόγου, τα μέλη 
του οποίου, εξασφάλισαν στέγη, τροφή, 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ό,τι 
άλλο χρειάζονται για τις οικογένειες των 
προσφύγων. YΓ Αξιέπαινοι οι συνάνθρω-
ποί μας, στην εποχή, όμως, της καχυποψί-
ας, δεν μπορώ να μην αναρωτηθώ αν θα 

έκαναν το ίδιο για πρόσφυγες πολέμου 
από τη Συρία ή το Αφγανιστάν… 

Κ.Η. 

Ανακοινώθηκε η συμμετοχή με την 
οποία η Αμάντα Γεωργιάδη θα εκπρο-
σωπήσει την Ελλάδα στον 66ο  Δια-
γωνισμό της Eurovision, που θα διεξα-
χθεί το Μάιο στο Τορίνο. Το τραγούδι 
έχει τον τίτλο «Die Together» κι απο-
τελεί μια συναισθηματική μπαλάντα, 
που είναι σε σύνθεση της ίδιας της 
Αμάντα μαζί με τον Νορβηγό συνθέτη 
Bjorn Helge.

Σημαντικό ρόλο στο τελικό αποτέ-
λεσμα έπαιξε ο Δημήτρης Κοντόπου-
λος ενώ τη σκηνική παρουσία θα επι-
μεληθεί για ακόμα μία φορά ο Φωκάς 
Ευαγγελινός. Το video clip ήταν μια 
έμπνευση του σκηνοθέτη Κώστα Κα-
ρύδα και τα γυρίσματά του πραγμα-
τοποιήθηκαν στη Σύμη.

Μια αληθινή ιστορία αγάπης που 
έζησε, έγραψε και ερμηνεύει η Αμάντα 
Γεωργιάδη διηγείται το video clip του 
τραγουδιού «Die together», που βγήκε 
πρώτη φορά στον αέρα την Πέμπτη 10 
Μαρτίου, αποκλειστικά από το Στούντιο 
4 της ΕΡΤ1 και είναι πλέον διαθέσιμο 
στο ΕRTFLIX.

Με φόντο το μοναδικό τοπίο της 
ακριτικής Σύμης, όπου έγιναν τα γυρί-
σματα, ο σκηνοθέτης Κώστας Καρύδας 
επέλεξε να μη δημιουργήσει μια συ-
νηθισμένη πλοκή που έχουν συνήθως 
αντίστοιχα video clip,  αλλά να εστιά-
σει με τον φακό του στις τόσο διαφο-
ρετικές στιγμές και στα συναισθήματα 
που κρύβει κάθε σχέση.

Επανέρχεται !!!
Το Φεστιβάλ Νεολαίας 

Τυχερού, επανέρχεται ακό-
μα πιο δυνατό στις αρχές 
Αυγούστου 2022. Μείνετε 
συντονισμένοι για περισ-
σότερες πληροφορίες που 
έρχονται σύντομα.
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Ο Δήμος Σουφλίου βρίσκεται στην ευ-
χάριστη θέση να ανακοινώσει την επίσημη 
έναρξη της αγαστής συνεργασίας μεταξύ 
του φορέα του, του Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης αλλά και άλλων 
φορέων της τοπικής κοινωνίας, η οποία 
στοχεύει στην καταγραφή και την διαρ-
κή αλληλεπιδραστική παρουσίαση κάθε 
έκφανσης της ζωής των γυναικών του 
Σουφλίου προηγούμενων εποχών κυρίως. 

Συγκεκριμένα, χθες το πρωί, ο Δήμαρ-
χος Σουφλίου, κύριος Καλακίκος Παναγιώ-
της έλαβε την επιστολή του Εργαστηρίου 
Αφηγηματικής Έρευνας του Τμήματος Αγ-
γλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
η οποία τον ενημέρωνε ότι η ερευνητική 
πρόταση που υποβλήθηκε εκ μέρους του 
Εργαστηρίου για το πρόγραμμα με τίτλο: 
«Ξετυλίγοντας το Κουκούλι της Μνήμης: 
Γυναικεία Αφηγήματα ενός Κόσμου που 
χάνεται» έγινε δεκτή και θα χρηματοδοτη-
θεί από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο 
πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για τις Δημό-
σιες Ανθρωπιστικές Επιστήμες του Πανε-

πιστημίου Κολούμπια(SNFPHI). 
Το πρόγραμμα πρόκειται να προχωρή-

σει σε φάση υλοποίησης, η οποία θα δι-
αρκέσει 14 μήνες.

Ομάδα φοιτητριών και φοιτητών καθώς 
και εκπαιδευτικών στελεχών του Εργαστη-
ρίου πρόκειται να επισκεφθεί την πόλη του 
Σουφλίου το επόμενο διάστημα με σκοπό 
να συνομιλήσει με γυναίκες της περιοχής 
μας, να καταγράψει, να φωτογραφήσει 
και να δημοσιοποιήσει στην ιστοσελίδα 
που θα δημιουργηθεί, τα αποτελέσματα 
του προγράμματος. 

Ο Δήμαρχος Σουφλίου εκφράζει τις 
θερμές ευχαριστίες του τόσο προς το Ερ-
γαστήριο Αφηγηματικής Έρευνας όσο και 
προς το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την 
καταγραφή και την ψηφιακή αξιοποίηση 
της ζωής ενός τόπου τόσο πλούσιου σε 
λαογραφικές και ιστορικές μνήμες όσο 
το Σουφλί. 

Θα πρέπει τέλος να σημειωθεί ότι ο 
αριθμός προτάσεων που τελικώς επελέ-
γησαν ήταν μονοψήφιος, ανάμεσα σε 350 
συνολικά υποβληθείσες προτάσεις.

Έναρξη 
συνεργασίας 
Δήμου Σουφλίου 
και Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης 

ΜΕ ΑΦΟΡΜΉ ΕΡΕΥΝΉΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
                               
Στοχεύει στην καταγραφή και την διαρκή αλληλεπιδραστική 
παρουσίαση κάθε έκφανσης της ζωής των γυναικών του 
Σουφλίου προηγούμενων κυρίως εποχών

Διημερίδα με θέμα τον 
«Πολιτισμό και τις Στρα-
τηγικές Ανάπτυξης» διορ-
γανώνει ο δήμος Σουφλί-
ου, με στόχο την προβολή 
και προώθηση των συγκρι-
τικών πλεονεκτημάτων της 
περιοχής. Η διημερίδα θα 
πραγματοποιηθεί αύριο 
(11/03) και το Σάββατο 
(12/03) στο Μουσείο Τέ-
χνης Μεταξιού Σουφλίου

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΣΟΥΦΛΙ

Στα πλαίσια των πολύμορφων δρα-
στηριοτήτων των Οργανώσεων του 
ΚΚΕ και της ΚΝΕ ενάντια στον ιμπε-
ριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία, η 
Κ.Ο.Β. Ορεστιάδας καλεί σε εκδήλω-
ση – συζήτηση, την Παρασκευή 11 
Μαρτίου, στις 18:30 μ.μ., στο πολι-
τιστικό καφενείο Μπεντρεντίν στην 
Ορεστιάδα, Σεύθη Α΄6. Θα μιλήσει 
ο Σιδέρης Μιχαηλίδης, γραμματέας 
της Τ.Ε. Έβρου και μέλος της επιτρο-
πής περιοχής ανατολικής Μακεδονί-
ας-Θράκης του ΚΚΕ

Εκδήλωση "Μεσόγειος, Θάλασ-
σα Ειρήνης και Πολιτισμού, που 
διοργανώνει η Ένωση Γυναικών 

Ελλάδας, και θα πραγματοποιη-
θεί το Σάββατο 12 Μαρτίου 2022, 
ώρα 19.00 στο Δημοτικό θέατρο 
Αλεξανδρούπολης. Η εκδήλωση 
τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης.

Η Περιφερειακή Ενότητα 
Έβρου σε συνεργασία με την 
Κινητή Ομάδα Υγείας (ΚΟΜΥ)  
του ΕΟΔΥ,  τον Δήμο Ορεστι-
άδας και τις Τοπικές Κοινό-
τητες Πτελέας, Δικαίων  δι-
οργανώνουν δωρεάν μαζικές 
δειγματοληψίες (rapid tests) 
για τον κορωνοϊό την Δευτέ-
ρα 14 Μαρτίου 2022, ώρες 
10:00΄ έως 11:30 στο χώρο 
της Κοινότητας - Ιατρείο, στην 
Τοπική Κοινότητα  Πτελέας 
και στη συνέχεια την ίδια μέρα 
(Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022) 
από τις 11:45΄ έως 13:00 στο 
ΚΑΠΗ, στην Τοπική Κοινότη-
τα  Δικαίων.

σύντομεςειδήσεις
στον Έβρο

ΔΙΚΑΙΑ  

1

2

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Το Σάββατο 12 Μαρτίου, ώρες 11:00 - 
13:00, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλε-
ξανδρούπολης θα πραγματοποιηθεί το 
βιωματικό εργαστήριο Θεάτρου, «Τα 
παραμύθια ζωντανεύουν» για παιδιά 
ηλικίας 9-12 ετών.

www.gnomionline.grwww.gnomionline.gr

Η ΓΝΩΜΗ στο ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



Η ΓΝΩΜΗ
11  ΜΑΡΤΙΟΥ  2022 ΡΕΠΟΡΤΑΖ 5

Σε νέα διακοπή, για τις 15 
Μαρτίου, οδηγήθηκε η δίκη 
για τον βιασμό και την άγρια 
δολοφονία της Ελένης Τοπα-
λούδη, το Νοέμβριο του 2018 
στην Ρόδο, που σόκαρε ολό-
κληρη τη χώρα. Αυτή τη φο-
ρά, λόγος της διακοπής ήταν 
η ασθένεια με κορωνοϊό μίας 
ενόρκου του Μεικτού Ορκω-
τού Εφετείου αλλά και του συ-
νηγόρου του αλβανικής κατα-
γωγής κατηγορούμενου.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-
ΜΠΕ, η δεύτερη φορά που η 
διαδικασία ενώπιον του ΜΟΕ 
δεν προχώρησε, προκάλεσε 
σφοδρότατη αντίδραση από τη 
μητέρα της Ελένης Τοπαλού-
δη, η οποία άρχισε να φωνά-
ζει «ντροπή» προς την έδρα.

Παρούσες και χθες στο δι-
καστήριο, προς συμπαράστα-
ση της οικογένειας της Ελέ-
νης Τοπαλούδη, ήταν η Άννα 
Ψαράκου, μητέρα της Γαρυ-
φαλλιάς που δολοφονήθηκε 
το καλοκαίρι στη Φολέγανδρο, 
αλλά και η Ελένη Κρεμαστιώ-
τη, μητέρα της Ερατούς που 
δολοφονήθηκε το 2019 στη 
Μυτιλήνη από τον εν διαστά-
σει σύζυγό της.

Η Ελένη Κρεμαστιώτη αντέ-
δρασε έντονα όταν άκουσε την 
εισαγγελέα να προτείνει δια-
κοπή της δίκης. Μάλιστα, οι 
αντιδράσεις της προκάλεσαν 
την απάντηση της εισαγγελι-
κής λειτουργού «τι θέλετε δη-
λαδή; Να τους φέρουμε εδώ 
με covid;».

Ξέσπασε η Κούλα 
Τοπαλούδη 

Την έντονη αποδοκιμασία 
της μητέρας της Ελένης Το-
παλούδη δέχθηκε ακόμη μια 
φορά η ελληνική Δικαιοσύνη, 
μετά την απόφαση του Μικτού 
Ορκωτού Εφετείου της Αθή-
νας να διακόψει εκ νέου τη 
δίκη, αυτή τη φορά για τις 15 
Μαρτίου.

«Μπράβο σε όλους κι εκεί 
ψηλά που κάθεστε στα έδρα-
να. Ντροπή! Ντροπή!» φώνα-
ξε η Κούλα Αρμουτίδου μό-
λις άκουσε την απόφαση του 
δικαστηρίου για διακοπή της 
δίκης.

Αιτία στάθηκε η ενημέρω-
ση ότι τόσο μία ένορκος όσο 
και ο δικηγόρος του Αλβανού 
κατηγορούμενου νοσούν από 
κορονοϊό και δεν μπορούν να 
συμμετέχουν αυτό το διάστη-
μα στη δίκη, η οποία ακόμη 
δεν έχει ξεκινήσει επί της ου-
σίας.

"Την κοροϊδία τους μέσα! 
Δεν ντρεπόμαστε καθόλου! 
Κάποιος ένορκος έχει COVID 
λέει! Δεν πρέπει να υπάρχουν 
αναπληρωματικοί; Πόσο να 
αντέξω! Θέλει το σύστημα 
να μας εξουθενώσει ή να μας 
στείλει στο ψυχιατρείο!" είπε 
κατά την έξοδο της από το δι-
καστήριο η Κούλα Αρμουτίδου.

Την αγανάκτησή της εξέ-
φρασε και η Ελένη Κρεμα-
στιώτη, μητέρα της Ερατούς 
που δολοφονήθηκε το 2019 
στη Μυτιλήνη από τον εν δι-
αστάσει σύζυγό της, η οποία 

ήταν μαζί με την Αννα Ψαρά-
κου, μητέρα της Γαρυφαλλιάς 
που δολοφονήθηκε το καλο-
καίρι στη Φολέγανδρο, παρού-
σα στο δικαστήριο.

Η απάντηση ήρθε δια στό-
ματος της εισαγγελέως της 
έδρας η οποία αναρωτήθηκε: 
"τι θέλετε δηλαδή! Να τους 
φέρουμε εδώ με κοβιντ;".

Νωρίτερα, η μητέρα της 
Ελένης είχε αντιδράσει έντο-
να βλέποντας τον ελληνικής 
καταγωγής κατηγορούμενο να 
κάθεται στο εδώλιο, που σε 
όλες τις αίθουσες των Μικτών 
Ορκωτών Εφετείων, βρίσκεται 
στο ύψος των δικαστών. «Δεν 
μπορώ να βλέπω τους δολο-
φόνους του παιδιού μου στο 
ίδιο ύψος με τους δικαστές. 
Εγώ, η μάνα της δολοφονη-
μένης Ελένης» φώναζε.

Για την πορεία της δίκης
Υπενθυμίζεται ότι η δίκη σε 

δεύτερο βαθμό για τον απο-
τρόπαιο, μαρτυρικό θάνατο 
της φοιτήτριας ξεκίνησε στις 
14 Φεβρουαρίου και μετά την 
κλήρωση των ενόρκων, είχε 
διακοπεί για σήμερα καθώς ο 
νεαρότερος σε ηλικία εκ των 
δύο κατηγορουμένων είχε ορί-
σει νέο δικηγόρο για την εκ-
προσώπησή του ο οποίος ζή-
τησε χρόνο για να μελετήσει 
την δικογραφία.

Οι δύο κατηγορούμενοι 
έχουν καταδικαστεί σε πρώτο 
βαθμό σε ισόβια και επιπλέον 
ποινή 15ετούς κάθειρξης. Σύμ-
φωνα με την δικογραφία, οι 
σχεδόν συνομήλικοι της Ελέ-
νης, την βίασαν με την απειλή 
μαχαιριού και χτυπώντας την, 
άγρια στο κεφάλι με μπουνιές 
και με ένα ηλεκτρικό σίδερο 
και εν συνεχεία την πέταξαν 
χτυπημένη σε βραχώδη παρα-
λία στην περιοχή Λίνδος της 
Ρόδου ενώ ήταν ζωντανή και 

τους παρακαλούσε λίγο πριν 
να την πάνε σε Νοσοκομείο.

Το πρωτοβάθμιο δικαστή-
ριο δεν είχε αναγνωρίσει κα-
νένα ελαφρυντικό στους δύο 
δράστες του φριχτού εγκλήμα-
τος. Το ίδιο ζητούν και από το 
Εφετείο οι γονείς της Ελένης 
Τοπαλούδη: Να μην αναγνω-
ριστεί κανένα ελαφρυντικό, να 
μην αλλάξει η ποινή που επι-
βλήθηκε για τον βάναυσο χα-
μό της κόρης τους.

Οι δικαστές μετά την εξέτα-
ση των περίπου δέκα μαρτύ-
ρων και την αξιολόγηση των 
θέσεων των κατηγορουμένων 
και όλου του υλικού της δικο-
γραφίας, θα αποφανθούν τε-
λικά αν οι δύο νεαροί θα επι-
στρέψουν στην φυλακή με την 
ίδια ή μειωμένη ποινή.

Η θέση των κατηγορουμέ-
νων, τόσο κατά την προδικα-
σία όσο και στο πρωτοβάθμιο 
δικαστήριο είναι πως έκαναν 

σεξ έχοντας την συναίνεση της 
Ελένης Τοπαλούδη και πως 
η κατάσταση παρεκτράπηκε 
όταν η φοιτήτρια εκθείασε τις 
ερωτικές επιδόσεις του ενός 
με αποτέλεσμα την ακαριαία 
έκρηξη του άλλου.

Την εκδοχή αυτή αρνήθη-
καν και οι δικαστές του Συμ-
βουλίου Πλημμελειοδικών 
Ρόδου που τους παρέπεμψαν 
όσο και τα επτά μέλη του 
Πρωτοβάθμιου Κακουργιοδι-
κείου που έκρινε πως συμμε-
τείχαν εξίσου και οι δύο στον 
βιασμό και την δολοφονία της 
21χρονης αλλά και σε όλες τις 
μετέπειτα ενέργειες που έκα-
ναν για να καλύψουν τα ίχνη 
τους. «Ήταν σε απόλυτη σύ-
μπραξη και σύμπνοια μεταξύ 
τους και δη τόσο κατά τον βι-
ασμό όσο και κατά τη θανάτω-
ση του θύματος» αναφέρεται 
χαρακτηριστικά στο βούλευμα 
του δικαστικού Συμβουλίου.

Δολοφονία Τοπαλούδη: Διακόπηκε 
εκ νέου η δίκη για τις 15 Μαρτίου

 ΤΟ ΞΕΣΠΑΣΜΑ ΤΉΣ ΜΉΤΕΡΑΣ ΤΉΣ 
ΕΛΕΝΉΣ ΜΕΤΑ ΤΉ ΝΕΑ ΔΙΑΚΟΠΉ 
ΤΉΣ ΔΙΚΉΣ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ  
                               
«Ντροπή» φώναξε προς την έδρα η 
μητέρα της Ελένης κα Κούλα Αρνυοτίδου

Ολοκληρώθηκε, πριν από λί-
γες μέρες, το έργο Ανάπτυξη 
Ασύρματων Ευρυζωνικών δικτύ-
ων στο Δήμο Διδυμότειχου, στο 
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτο-
βουλίας WiFi4EU από τον όμιλο 
Euroaxes.

Πρόκειται για έργο εγκατάστα-
σης δωρεάν σημείων ασύρματης 
πρόσβασης Wi-Fi σε δημόσιους 
χώρους, με τη χρηματοδότηση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Δή-

μος Διδυμότειχου προχώρησε 
στην εγκατάσταση κεραιών πα-
ροχής ασύρματου Wi-Fi, σε 10 
γεωγραφικά σημεία:
1. Μεταξάδες - Δημοτικό Σχολείο
2. Ασπρονέρι - Πλατεία
3. Κυανή - Συνοικία Ρομά
4. ΔΕΥΑ Διδυμότειχου
5. Κεντρική Πλατεία Διδυμοτεί-
χου
6. Γενικό Νοσοκομείο Διδυμό-
τειχου
7. Δημοτικό Στάδιο Διδυμοτείχου
8. Κτήριο Αστυνομίας Διδυμοτεί-
χου – Πλατεία Παναγίας Ελευ-
θερώτριας

9. Πλατεία Ελληνοχωρίου
• Κουφόβουνο
Το ασύρματο δίκτυο που ανα-

πτύχθηκε από την Euroaxes, σε 

συνεργασία με το Δήμο, δίνει την 
ευκαιρία στους δημότες και τους 
επισκέπτες του Δήμου Διδυμό-
τειχου, να αξιοποιήσουν τις νέες 
τεχνολογίες, το internet και να 
αναπτύξουν την τοπική επιχειρη-
ματικότητα, μέσω της απρόσκο-
πτης πρόσβασης στην νέα Ψηφι-
ακή Εποχή.

Οδηγίες Σύνδεσης στο Δωρε-
άν Ασύρματο Δίκτυο του Δήμου 
Διδυμότειχου

Όταν ο χρήστης βρεθεί στην 
εμβέλεια ενός ασύρματου σημεί-
ου πρόσβασης του προγράμμα-
τος, θα εμφανιστεί στη συσκευή 
του (κινητό , laptop κλπ.) σχετι-
κή ειδοποίηση για σύνδεση στο 
ασύρματο δίκτυο WiFi με το όνο-
μα «WiFi4EU».

Για τη σύνδεση στο ασύρμα-
το δίκτυο WiFi4EU δεν απαι-
τούνται στοιχεία (πχ. username-
password) καθώς η πρόσβαση 
είναι ελεύθερη.

Για τη χρήση όμως της υπη-
ρεσίας, ο χρήστης θα πρέπει να 
συνδεθεί σε κάποιο περιηγητή 
(browser) (πχ. Chrome, Firefox, 
Microsoft Edge), να κάνει απο-
δοχή της Δήλωσης Αποποίησης 
Ευθυνών / Disclaimer και έπει-
τα Login.

Ο χρήστης αυτόματα θα μετα-
φερθεί στη προεπιλεγμένη αρχι-
κή σελίδα του περιηγητή του (ή 
στη προεπιλεγμένη σελίδα που 
έχει δηλώσει ο εκάστοτε Δήμος) 
και είναι έτοιμος για τη χρήση 
του ασυρμάτου δικτύου WiFi4EU.

Έργο WIFI4EU στο Δήμο Διδυμότειχου 
από τον όμιλο Euroaxes
Δυνατότητα 
δωρεάν σύνδεσης 
σε 10 δημόσια 
σημεία
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Σημάδια αξιοσημείωτης υποχώρησης της 
πανδημίας δείχνουν οι αριθμοί για τον Έβρο. 
Αργά, αλλά σταθερά, τις τελευταίες εβδομά-
δες, μειώνονται οι δείκτες θετικότητας και 
κρουσμάτων. Την ίδια στιγμή, σημαντική εί-
ναι η μείωση και στις νοσηλείες στα 14 νο-
σοκομεία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας 
Μακεδονίας-Θράκης.

Για την εβδομάδα από 28 Φεβρουαρίου 
ως 6 Μαρτίου, η θετικότητα στον Έβρο δια-
μορφώθηκε στο 1,72%. Μία εβδομάδα νω-
ρίτερα, από 21 ως 28 Φεβρουαρίου, η θετι-
κότητα ήταν στο 1,78%, ενώ από 14 ως 20 
Φεβρουαρίου στο 2,34%. Περίπου ένα μήνα 
πριν, το ποσοστό της θετικότητας στο νομό 
μας είχε ξεφύγει στο 4,58%. 

Σε ό,τι αφορά στις νοσηλείες που καταγρά-
φονται στα 14 νοσοκομεία της 4ης Υγειονομι-
κής Περιφέρειας, στα οποία περιλαμβάνονται 

και αυτά του Έβρου, στις 10 Φεβρουαρίου εί-
χαμε 392 νοσηλείες, ενώ χθες, 10 Μαρτίου 
228. Επιπλέον, ένα μήνα πριν, οι νοσηλευό-
μενοι στις ΜΕΘ ήταν 52 και χθες 28.

Η πορεία των εμβολιασμών
Στον Έβρο είχαν γίνει  μέχρι τις 9 Μαρτίου 

2022 250.496 εμβολιασμοί. Οι 97.492 αφορούν 
στην πρώτη δόση, οι 94.177 στη δεύτερη και οι 

66.633 στην τρίτη δόση. Ενδεικτικά, την Τετάρτη 9 
Μαρτίου έγιναν 209 εμβολιασμοί, 38 με την πρώ-
τη δόση, 33 με τη δεύτερη και 143 με την τρίτη. 
Κ.Η.

Συνεχίζεται η μείωση της 
θετικότητας στον Έβρο

ΑΠΟ ΤΟ 4,58% ΠΡΙΝ ΕΝΑ 
ΜΉΝΑ, Ή ΘΕΤΙΚΟΤΉΤΑ 
«ΠΡΟΣΓΕΙΏΘΉΚΕ» ΣΤΟ 
1,72% 
                               
Εντυπωσιακή μείωση και στις 
νοσηλείες στα νοσοκομεία 
της Β. Ελλάδας τον 
τελευταίο μήνα

ΡΟΔΟΠΗ

ειδήσειςσύντομες ΚΟΜΟΤΗΝΗΔΡΑΜΑ

Βάλλεται η επιχειρηματικό-
τητα στην Καβάλα λόγω του 
ενεργειακού, της πανδημίας και 
του πολέμου στην Ουκρανία. Ο 
πρόεδρος του Επιμελητηρίου, 
Μάρκος Δέμπας υπογράμμι-
σε πως το ενεργειακό γονάτι-
σε τις επιχειρήσεις και εκτίμησε 
ότι είναι ορατός ο κίνδυνος να 
υπάρξουν χιλιάδες λουκέτα επι-
χειρήσεων το επόμενο χρονικό 
διάστημα (ΕΡΤ)

«Υπολογίζουμε πως με βάση τα 
στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγ-

μή, χρειαζόμαστε επιπλέον περίπου 
2εκ ευρώ, για να καλύψουμε το κόστος 

ενέργειας». Στα παραπάνω λόγια του 
αντιδημάρχου Οικονομικών του Δήμου 
Κομοτηνής Δημήτρη Πολιτειάδη στο ρά-
διο Χρόνος 87.5fm συγκεφαλαιώνεται 
η οικονομική κατάσταση που καλείται να 
αντιμετωπίσει η δημοτική αρχή (όπως 
κι όλοι οι Δήμοι πανελλαδικά) εξαιτίας 
της ενεργειακής κρίσης.

ΞΑΝΘΗ

Ολοκληρώθηκε, πριν από λί-
γες μέρες, το έργο Ανάπτυξη 
Ασύρματων Ευρυζωνικών δι-
κτύων στο Δήμο Διδυμότειχου, 
στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 

Πρωτοβουλίας WiFi4EU από 
τον όμιλο Euroaxes. Πρόκει-
ται για έργο εγκατάστασης 10 
δωρεάν σημείων ασύρματης 
πρόσβασης Wi-Fi σε δημόσι-
ους χώρους, με τη χρηματοδό-
τηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Την επιδρομή δύο «ποντικών» τα ξη-
μερώματα της Πέμπτης σε κατάστημα 
εστίασης στην Ξάνθη κατέγραψε κά-
μερα ασφαλείας της επιχείρησης. Πρό-
κειται για δύο διαρρήκτες που τρυπώ-
νουν λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα σε 
κατάστημα εστίασης στην περιοχή του 
Πάρκου του Μεγάλου Αλεξάνδρου, 
ανοίγοντας την κεντρική πόρτα της 
επιχείρησης και αδειάζοντας μέσα 
σε λίγα δευτερόλεπτα την ταμει-
ακή μηχανή.  

Τρεις γυναίκες και πέ-
ντε παιδιά από την Ουκρα-
νία έχουν βρει καταφύγιο στη 
Δράμα, όπου φιλοξενούνται σε 
συγγενικά τους πρόσωπα. Ήρ-
θαν από την Οδησσό, απ’ όπου 
ξεκίνησαν οδικώς και πέρασαν 
μεγάλη ταλαιπωρία μέχρι να 
φτάσουν στην Ελλάδα. Μάλι-
στα, επισκέφθηκαν τον αντιπε-
ριφερειάρχη, ζητώντας τη συν-
δρομή της πολιτείας ως προς 
ορισμένα ζητήματα. (proinos-
typos.gr) 

Βρέθηκε νεκρός σε ρεματιά κοντά 
στον οικισμό της Δροσιάς ο αγνοού-
μενος 69χρόνος από την Αρίσβη Ρο-
δόπης. Ο 69χρόνος που αγνοούνταν 
από την Παρασκευή 04/03 εντοπί-
στηκε από ημεδαπό εθελοντή που 
συνέδραμε στις έρευνες σε πυκνή 
ρεματιά στις 09/03 το μεσημέρι. Μέ-
χρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις 
για εγκληματική ενέργεια, σύμφω-
να με πληροφορίες του «Χρόνου».

ΚΑΒΑΛΑ 
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 
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Δυσοίωνο, διαγράφεται το 
μέλλον των τουριστικών γρα-
φείων στην περιφέρεια ΑΜΘ, 
μετά τα όσα δήλωσε στην ΕΡΤ 
Ορεστιάδας ο εκπρόσωπος του 
συνδέσμου Τουριστικών πρα-
κτόρων της περιοχής Τάκης 
Δολιανίτης.

Αφορμή στάθηκε η χαμηλή 
κίνηση του τριημέρου της Κα-
θαρής Δευτέρας, όπου για να 
πραγματοποιηθούν τα πακέ-
τα εκδρομών που είχαν προ-
γραμματισθεί  σε Ελλάδα και 
εξωτερικό,  «μπήκε το χέρι βα-
θιά στην τσέπη τους»,  αφού 
η πληρότητα στα λεωφορεία  
άγγιζε μόλις το 30% .

«Κρατάμε μικρό καλάθι 
και για το τριήμερο της 25ης  
Μαρτίου» με δεδομένη την κα-
τάσταση που επικρατεί (πο-
λεμική κρίση και οικονομική 
δυσπραγία)  ανέφερε χαρακτη-
ριστικά, αφού προς το παρόν 
οι ταξιδιώτες ενημερώνονται 
για τα πακέτα χωρίς να προ-
χωρούν σε κρατήσεις.

«Είμαστε σε απραξία. Είμα-
στε άνευ αντικειμένου, τόνι-
σε .Τα λεωφορεία είναι στα-
ματημένα εδώ και 20 μήνες 
.Τα έξοδα τρέχουν,» όμως πα-

ρόλα αυτά  προσπάθησαν να 
κρατήσουν το προσωπικό και 
τους συνεργάτες των γραφεί-
ων τους ,  ελπίζοντας σε κα-
λύτερες μέρες.

Πουλήθηκαν 21 
τουριστικά λεωφορεία

Ενώ υπήρχε μια  συγκρα-
τημένη αισιοδοξία λίγο πριν 
το πόλεμο, με το ενδιαφέρον 
των τουριστών να εκδηλώνε-
ται για πακέτα σε Σαμοθράκη, 
Θάσο, Θράκη γενικότερα, αλλά 
και Βουλγαρία, Ρουμανία, μέσα 
σε μια νύχτα όλα ακυρώθηκαν 
και βρίσκονται ξανά στο μηδέν, 
προσπαθώντας τώρα να ανα-
συγκροτηθούν.

Σήμερα, σύμφωνα με στοι-
χεία που έχει ο κ. Δολιανίτης  
μέσα από συζητήσεις που κάνει 
με κάθε συνάδελφο του ξεχω-
ριστά,  ανέφερε ότι  πουλήθη-
καν 21 τουριστικά λεωφορεία 
από την περιφέρεια  ΑΜΘ, τα 
οποία μεταβιβάσθηκαν σε του-
ριστικά γραφεία άλλης περι-
οχής.

Πιο συγκεκριμένα τα  λε-
ωφορεία αυτά ανήκουν πλέ-
ον στην περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας και ο λόγος όπως 

ανέφερε είναι ότι «ένα τουρι-
στικό γραφείο της εν λόγω πε-
ριοχής πήρε κατά μέσο όρο μη 
επιστρεπτέα βοήθεια από την 
περιφέρεια περί τα 50.000 ευ-
ρώ ενώ στην δική μας περιφέ-
ρεια το ποσό ήταν 2.500 ευρώ 
και δεν τα πήραν όλοι. Εδώ 
έγινε άλλη κατανομή χρημά-
των, οριζόντια , ώστε να βο-
ηθηθούν πολλοί» σχολίασε, 
προσθέτοντας ότι και ο ίδιος 
πούλησε 4 από τα λεωφορεία 
που είχε στην κυριότητα του.

«Σαράντα χρόνια κάνω αυτή 
τη δουλειά. Δημιούργησα την 
επιχείρηση μου από το μηδέν 

και θέλω να σας πω ότι όταν 
πωλείται ένα λεωφορείο είναι 
ένας θάνατος για μας. Πίσω 
από ένα λεωφορείο, βρίσκεται 
μια οικογένεια.»

Σε αδιέξοδο οι σχολικές 
εκδρομές

Ένα άλλο ζήτημα που προ-
κύπτει αυτήν την περίοδο αφο-
ρά τις σχολικές εκδρομές, που 
όπως φαίνεται ξεκινούν δει-
λά -δειλά να προγραμματίζο-
νται και τα προβλήματα που 
προκύπτουν να έχουν τελικούς 
αποδέκτες τα τουριστικά γρα-
φεία όπως αναφέρει ο κ. Δο-

λιανίτης.
Οι απροσδιόριστες τιμές 

των καυσίμων τους δυσκολεύ-
ει στο να μπορέσουν να κλεί-
σουν εκδρομές με τα σχολεία, 
μη  γνωρίζοντας την περίοδο 
που αυτές θα διεξαχθούν ποια 
θα είναι η τιμή στο πετρέλαιο 
κίνησης. «Θα πρέπει να δοθεί 
μια τιμή πλαφόν στο καύσιμο 
ώστε να μπορέσουμε να προ-
γραμματίσουμε» τόνισε.

Ένα άλλο ζήτημα που προ-
κύπτει με τις σχολικές εκδρο-
μές είναι το ιατρικό πρωτόκολ-
λο που θα ισχύσει φέτος σε 
αυτές και που δυστυχώς δεν 

έχει ξεκαθαρίσει αφού π.χ. αν  
εμφανισθούν κρούσματα σε 
μαθητές στη διάρκεια της εκ-
δρομής δεν έχει προβλεφθεί 
τρόπος αντιμετώπισης τους 
κάτι που θα έχει σαν τελικούς  
αποδέκτες τα τουριστικά γρα-
φεία όπως αναφέρει ο κ. Δο-
λιανίτης.

«Μοναδική ελπίδα είναι να 
σταματήσει ο πόλεμος» κατα-
λήγει ο κ. Δολιανίτης «αν και 
ήδη έχουν δημιουργηθεί τόσα  
προβλήματα  που δεν ξέρουμε 
πως θα ξεπερασθούν.»

Πουλήθηκαν 21 τουριστικά 
λεωφορεία από την ΑΜ-Θ 

«ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΑΠΡΑΞΙΑ, ΕΙΜΑΣΤΕ 
ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ», ΛΕΕΙ Ο 
ΕΚΠΡΟΣΏΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΏΝ ΠΡΑΚΤΟΡΏΝ ΑΜΘ                                        

Προβλήματα και με τις σχολικές 
εκδρομές 

Η Ιερά Μητρόπολις Αλε-
ξανδρουπόλεως ενημερώ-
νει ότι για την εξυπηρέτηση 
των πιστών και την ασφάλεια 
όλων μας, η λαοφιλής Ακο-
λουθία των Χαιρετισμών στην 
Αλεξανδρούπολη θα τελείται 
κάθε Παρασκευή κατά τις κά-

τωθι ώρες:
1. Στην Αλεξανδρούπολη 

θα τελούνται:
α) Στις 5.00’ μ.μ. στους Ι.Ν. 

Αγίου Ελευθερίου και Αγίου 
Νεκταρίου.

β) Στις 6.30’ μ.μ. στους Ι.Ν. 
Αγίου Ανδρέου, Αγίας Αικα-
τερίνης και Παναγίας Στρα-
τήγισσας.

γ) Στις 7.00’ μ.μ. στον Μη-
τροπολιτικό Ναό και στους 
Ι.Ν. Αγίου Ελευθερίου, Αγίας 

Κυριακής, Μεταμορφώσεως 
Σωτήρος, Αγίου Νεκταρίου, 
Αγίου Βασιλείου και Αγίων 
Αναργύρων.

δ) Στις 8.30’ μ.μ. στον Ι.Ν. 
Μεταμορφώσεως Σωτήρος.

ε) Στις 9.00’ μ.μ. στον Μη-
τροπολιτικό Ναό και στον Ι.Ν. 
Αγίας Κυριακής.

Εκ της Ιεράς Μητροπό-
λεως

Στους Ναούς της 
Αλεξανδρούπολης

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι 
έρευνες των αστυνομικών Αρ-
χών για την ταυτοποίηση αγνώ-
στων μέχρι στιγμής δραστών οι 
οποίοι την 16-2-2022, εξαπά-

τησαν ιδιοκτήτη επιχείρησης. 
Συγκεκριμένα, άγνωστοι δρά-
στες παραβίασαν λογαριασμό 
ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-
mail) εταιρείας του εξωτερικού 
η οποία εμπορεύεται τεχνικό 
εξοπλισμό, με την  οποία ο πα-
θών – ιδιοκτήτης της επιχεί-
ρησης επικοινώνησε με σκοπό 
την αγορά τεχνικού εξοπλισμού. 

Κατά τη διάρκεια των επικοι-
νωνιών οι δράστες κατάφεραν 
να τον εξαπατήσουν και να τον 
πείσουν να  καταθέσει σε τρα-
πεζικό λογαριασμό το χρηματι-
κό ποσό των 59.950 ευρώ ως 
προκαταβολή για την υποτιθέ-
μενη αγορά. Την προανάκριση 
ενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφά-
λειας Αλεξανδρούπολης

Αλεξανδρούπολη: 
Νέα απάτη με λεία – μαμούθ!
Θύμα ιδιοκτήτης 
επιχείρησης

Πρόγραμμα Ακολουθίας 
Χαιρετισμών  
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Εδώ και λίγες μέρες είναι στον αέ-
ρα η προκήρυξη διαγωνισμού από τον 
Δήμο Αλεξανδρούπολης για το έργο 
ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυ-
σύχναστων παραλιών του για το φε-
τινό καλοκαίρι. Στόχος είναι να βρε-
θεί ανάδοχος, ώστε να αποφευχθεί 
το περσινό αδιέξοδο, το οποίο αντι-
μετώπισαν πολλοί Δήμοι στη χώρα, 
με αποτέλεσμα να τους επιβληθούν 
πολλά, υπέρογκα πρόστιμα.

Στον Δήμο Αλεξανδρούπολης, 
έχουν επιβληθεί  από το Λιμεναρχείο 
πρόστιμα συνολικού ύψους 520.000 
ευρώ. Για τα συγκεκριμένα πρόστιμα ο 
Δήμος έχει προχωρήσει σε προσφυγή, 
ζητώντας από την Αποκεντρωμένη Δι-
οίκηση Μακεδονίας-Θράκης την ακύ-
ρωσή τους. Εξάλλου, μετά από ενέρ-
γειες της Κεντρικής Ένωσης Δήμων 
Ελλάδας, ψηφίστηκε πριν λίγους μή-
νες νομοθετική ρύθμιση, με την οποία 
προβλέπεται η άρση των προστίμων, 
σε Δήμους που, χωρίς δική τους υπαι-
τιότητα, δεν προσέλαβαν ναυαγοσώ-
στες κατά την καλοκαιρινή περίοδο. 
Μάλιστα, πριν λίγες εβδομάδες, βάσει 
αυτής της ρύθμισης και με απόφαση 
της Αποκεντρωμένης, απαλλάχθηκε 
από πρόστιμα ύψους 756.000 ευρώ 
ο Δήμος Κατερίνης, που επίσης δεν 
κατάφερε να τοποθετήσει ναυαγο-
σώστες στις παραλίες του το περσι-
νό καλοκαίρι.

Βασική αιτία για περσινά «βατερ-
λώ» ήταν το νέο προεδρικό Διάταγμα, 
που σύμφωνα με την ΚΕΔΕ, προκά-
λεσε όλα τα προβλήματα και τις δυ-
σλειτουργίες, καθώς προέβλεπε αυ-
στηροποίηση κάποιων προδιαγραφών 
για την ασφάλεια των λουόμενων στις 
πολυσύχναστες παραλίες. Για παρά-
δειγμα, 

καθίσταται ως υποχρεωτική η το-
ποθέτηση «πύργων» ανά 400 μέτρα, 
μ’ έναν ναυαγοσώστη. Δεύτερον, ο 
κάθε δήμος έχει την υποχρέωση από 
το Προεδρικό Διάταγμα να έχει στην 
κατοχή του ένα περιπολικό σκάφος 
πάνω από πέντε μέτρα, πλήρες εξο-
πλισμένο. Στο σκάφος, επιβαίνει ένας 
χειριστής κι ένας ναυαγοσώστης. Σε 
περίπτωση που συμβεί επείγον περι-
στατικό, το συγκεκριμένο πλήρωμα 
συνδράμει σε οποιαδήποτε παραλία 
του ζητηθεί στον δήμο. Τρίτον, εφόσον 
μία παραλία έχει δύο «πύργους» τότε 
ο ναυαγοσώστης εκτός από τις δύο 
βάρκες, χρειάζεται κι ένα τζετ σκι, ενώ 
από τρεις «πύργους» και πάνω, προ-
βλέπεται ένα τζετ σκι που το οδηγεί 
ακόμη ένας ναυαγοσώστης – συντονι-
στής, καθώς κι ένα ακόμη περιπολικό.  

Στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, πέρ-
σι, είχε προκηρυχθεί διεθνής διαγωνι-
σμός για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, 
στον οποίο, όμως, δεν κατατέθηκε κα-
μία προσφορά, με αποτέλεσμα ο Δή-

μος να κινήσει τη διαδικασία της απευ-
θείας ανάθεσης, η οποία επίσης δεν 
τελεσφόρησε. Ακολούθησε, στα τέλη 
Ιουλίου, απόφαση μίσθωσης σκαφών 
και εξοπλισμού και πρόσληψης συμ-
βασιούχων ναυαγοσωστών, που επί-
σης δεν είχε απόλυτη επιτυχία.  

Ο φετινός διαγωνισμός
Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, μέσα 

από τον φετινό διαγωνισμό, αναζητά  
νομίμως λειτουργούσα σχολή ναυα-
γοσωστικής εκπαίδευσης η οποία θα 
αναλάβει την κάλυψη 7 παραλιών για 
διάστημα 4 μηνών. 

Συνολικά, προβλέπεται να λειτουρ-
γήσουν 17 βάθρα ως εξής:

-Παραλία "ΧΑΡΑΜΑ" παραπλεύρως 

(ανατολικά) Δημοτικού Κάμπινγκ – 1 
ναυαγοσώστης σε βάθρο

- Πλαζ - Δημοτικού Κάμπινγκ ΤΙΕ-
ΔΑ - 1 ναυαγοσώστης σε βάθρο

-Παραλία δυτικά του Δημοτικού 
Κάμπινγκ - 1ου με 2 ου χλμ Αλεξαν-
δρούπολης – Μάκρης – 3 ναυαγοσώ-
στες σε βάθρα

-Παραλία Ν.Χιλής – 3 ναυαγοσώ-
στες σε βάθρα

-Παραλία Αη Γιώργη Μάκρης – 2 
ναυαγοσώστες σε βάθρα

-Παραλία Αγίας Παρασκευής - Κυ-
ανής Μάκρης – 2 ναυαγοσώστες σε 
βάθρα

-Παραλία Μεσημβρίας – 5 ναυα-
γοσώστες σε βάθρα

Επιπλέον, προβλέπονται:

-4 επιπλέον ναυαγοσώστες επιβαί-
νοντες ταχύπλοων σκαφών σε καθη-
μερινή ετοιμότητα για

παροχή άμεσης βοήθειας στις υφι-
στάμενες λουτρικές εγκαταστάσεις-
πολυσύχναστες παραλίες 

-4 επιπλέον χειριστές σκαφών σε 
καθημερινή ετοιμότητα για παροχή 
άμεσης βοήθειας στις

υφιστάμενες λουτρικές εγκατα-
στάσεις 

-03 συντονιστές –επόπτες των 
ναυαγοσωστών  

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 
696.090 € με το Φ.Π.Α. Η καταληκτι-
κή ημερομηνία παραλαβής των προ-
σφορών είναι η 05.04.2022 

Κ.Η. 

Ναυαγοσώστες για τις παραλίες του 
αναζητά ο Δήμος Αλεξανδρούπολης 

ΠΡΟΚΉΡΥΞΕ ΔΙΑΓΏΝΙΣΜΟ ΓΙΑ 
ΤΉΝ ΚΑΛΥΨΉ 7 ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΏΝ 
ΠΑΡΑΛΙΏΝ ΑΠΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ ΏΣ 30 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   

Στόχος, να μην δημιουργηθεί 
το περσινό αδιέξοδο

Με ενσυναίσθηση και μηδενική 
ανοχή στην ενδοοικογενειακή βία και 
παρατηρώντας μέσα από μαζικές δη-
μοσιοποιήσεις τα γεγονότα έμφυλης 
βίας, τις γυναικοκτονίες, την εμφάνι-
ση του κινήματος #MeToo στη χώρα 
μας δεν μένουμε αδιάφοροι και αμέ-
τοχοι. Δεν θα επιτρέψουμε στις δύ-
σκολες παγκόσμιες κοινωνικές συν-
θήκες να γίνουν πεδίο άνθισης του 
κακού. Φέτος όχι μόνον γιορτές γυ-
ναικών. Θυμόμαστε τις 17 Γυναίκες 
που έλειψαν το 2021.  με  την οργά-
νωση Πορείας πολιτών ανά ένας με 
απόσταση ενός μέτρου σε μια γραμ-
μή ανθρώπων  στο κίνημα  που  ως 
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας 
Παιδείας,  Αθλητισμού & Εθελοντι-
σμού Δήμου Αλεξανδρούπολης αρ-
χίσαμε για ένα 2022 απαλλαγμένο 
από έμφυλη βία και αποτροπιαστικές 
πράξεις ντροπής. Ο μόνος αποδεκτός 
αριθμός γυναικοκτονιών είναι το ΜΗ-
ΔΕΝ. Καμία  άλλη Τζεβριέ!

ΟΛΟΙ έχουμε ευθύνη να κρα-
τήσουμε μηδενικό τον αριθμό για 
το 2022, γι’ αυτό ΜΙΛΑ!

ΟΛΟΙ οφείλουμε να καταγγέ-
λουμε τη Βία από τα πρώτα ση-
μάδια, γι’ αυτό ΜΙΛΑ!

ΟΛΟΙ -όταν σιωπούμε- είμαστε 
μέρος μιάς κοινωνίας που εκθέ-
τει από σήμερα τα παιδιά της σε 
κίνδυνο, γι’ αυτό ΜΙΛΑ!

Η αναγκαιότητα εντατικοποίη-
σης της ενημέρωσης και ευαισθη-
τοποίησης της τοπικής κοινωνίας 
αναφορικά με το ζήτημα της έμ-
φυλης βίας, τώρα περισσότερο 
από ποτέ μας οδηγεί στη διοργά-
νωση ανοιχτής σιωπηλής πορείας 
πολιτών στο κέντρο της πόλης. Η 
συγκέντρωση θα πραγματοποιη-
θεί το  Σάββατο 12 Μαρτίου 2022 
και ώρα 12:00 με σημείο έναρξης 
τον Φάρο Αλεξανδρούπολης

Ενημερώνουμε ότι όλοι οι πο-
λίτες που θέλουν να δώσουν ένα 
μήνυμα ενάντια στη βία κατά των 
γυναικών είναι ευπρόσδεκτοι  να συμ-
μετέχουν

#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 Συμβου-
λευτικό Κέντρο Υποστήρι-
ξης Γυναικών-θυμάτων Βί-
ας Δήμου Αλεξανδρούπολης 
2551025629 και Γραφείο 
Εθελοντισμού Δήμου Αλε-
ξανδρούπολης 2551350001

Οργάνωση:
Διεύθυνση Κοινωνικής 

Προστασίας –Παιδείας- 
Αθλητισμού, Συμβουλευτικό 
Κέντρο Υποστήριξης Γυναι-
κών-Θυμάτων Βίας & Γρα-
φείο Εθελοντισμού Δήμου 
Αλεξανδρούπολης σε συνδι-
οργάνωση με τους φορείς: 
Ενωση Γυναικών Ελλάδος 
παράρτημα Αλεξανδρού-
πολης, Σύλλογος Κυριών & 
Δεσποινίδων Αλεξανδρούπο-
λης, Φιλανθρωπικός Σύλλο-
γος ΜΕΡΙΜΝΑ Αλεξανδρού-
πολης, Δικηγορικός Σύλλογος 

Αλεξανδρούπολης, Θυγατέρες της 
Πηνελόπης Αλεξανδρούπολης/τμή-
μα Ευρυδίκη D427

Σιωπηλή πορεία το Σάββατο στην Αλεξανδρούπολη 
για τις γυναικοκτονίες και την έμφυλη βία

«Ο μόνος 
αποδεκτός αριθμός 
γυναικοκτονιών είναι 
το ΜΗΔΕΝ. Καμία 
άλλη Τζεβριέ!»
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Το Σάββατο 12 Μαρτίου, 
ώρες 11:00 - 13:00, στη Δη-
μοτική Βιβλιοθήκη Αλεξαν-
δρούπολης θα πραγματοποι-
ηθεί το βιωματικό εργαστήριο 
Θεάτρου, «Τα παραμύθια ζω-
ντανεύουν» για παιδιά ηλικίας 
9-12 ετών.

Καλωσορίζουμε την Άνοι-
ξη με δύο αφηγήσεις και πολ-
λή δράση. Ο "Εγωιστής γίγα-
ντας" του Όσκαρ Ουάιλντ και 
"Ο Μάρτης" μας από "Τα παιδιά 

της Άνοιξης" της Λότης Πέτρο-
βιτς - Ανδρουτσοπούλου ζω-
ντανεύουν, μέσα από θεατρι-
κές τεχνικές, μαζί με τα παιδιά.

Η δράση πραγματοποιείται 
διά ζώσης στη Δημοτική Βιβλι-
οθήκη Αλεξανδρούπολης, τη-
ρουμένων όλων των προβλε-
πόμενων μέτρων για Covid-19.

Εγγραφές στο τηλέφωνο 
2551089690. Θα τηρηθεί αυ-
στηρά σειρά προτεραιότητας.

Εργαστήριο αφύπνισης 
στη Γαλλική γλώσσα και 
πολιτισμό 

Το Σάββατο 12 Μαρτίου 
2022, ώρες 11:00 - 13.00 θα 
πραγματοποιηθεί στη Δημοτική 
Βιβλιοθήκη Αλεξανδρούπολης 
ένα ακόμη Εργαστήριο αφύ-
πνισης στη Γαλλική γλώσσα 
και τον πολιτισμό, για παιδιά 

5-8 ετών, σχεδιασμένο από την 
PhD, ΕΕΠ Γαλλικής Γλώσσας, 
στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης κ. Τίνα Μαυρομαρά - 
Λαζαρίδου.

Το εργαστήρι υλοποιείται 
στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού 
προγράμματος "Ταξιδεύουμε 
με την τέχνη και τον λόγο" σε 
συνεργασία της Σχολής Επι-

στημών Αγωγής του Δ.Π.Θ. με 
τον Δήμο Αλεξανδρούπολης.

Στο εργαστήρι του Σαββά-
του εκπαιδευμένοι φοιτητές 
ΠΤΔΕ-ΔΠΘ, υλοποιούν εργα-
στήριο με τίτλο: "Mon corps: je 
joue et je crée", μέσα από την 
ψυχοκινητική, τη δραματοποί-
ηση τραγουδιού και διαδραστι-
κά παιχνίδια.

Τα παιδιά γνωρίζουν μα-
θαίνουν τα μέρη του σώμα-
τος κατασκευάζοντας τον δικό 
τους κλόουν! Τηρείται σειρά 
προτεραιότητας, καθώς και 
τα υγειονομικά πρωτόκολλα 
COVID-19.

Δηλώσεις συμμετοχής στη 
γραμματεία της Δημοτικής Βι-
βλιοθήκης, στο 2551089690.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  9
Βιωματικό Εργαστήρι Θεάτρου για παιδιά 
στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρούπολης

ΚΑΛΏΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΤΉΝ ΑΝΟΙΞΉ 
ΜΕ ΔΥΟ ΑΦΉΓΉΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΖΏΝΤΑΝΕΥΟΥΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ 
ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ, ΜΑΖΙ ΜΕ 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ     

Εργαστήριο αφύπνισης στη Γαλλική 
γλώσσα και πολιτισμό για παιδιά 5-8 
ετών

Σ
ε εποχή κρίσεων, πάντα οι 
τέχνες και ο πολιτισμός 
εμψύχωναν μια κοινω-
νία. Η δημιουργικότη-
τα παράγει νέες ιδέες, 

αναδεικνύει την ουσία, καθοδη-
γεί εκεί που πρέπει να κοιτάμε: 
στο αληθινό, το αιώνιο, το ανα-
γκαίο, το ωραίο και το καλό. Στις 
αιώνιες αξίες που στηρίζουν την αν-
θρωπότητα. 

Η δημιουργία μας κάνει να νιώ-
θουμε δημιουργοί, δηλαδή «κατ΄ ει-
κόνα και ομοίωση με το Θείο», ανοί-
γει έναν δρόμο για να συναντήσουμε 
τον Θεό μέσα μας,  να έλθουμε σε επαφή με τον 
εσωτερικό μας κόσμο, τα συναισθήματά μας και τις 
σκέψεις μας. Να αντλήσουμε ιδέες και λύσεις για 
τα προβλήματα εκ των έσω, ως  αποτέλεσμα ενός 
εσωτερικού διαλόγου, που «ανοίγει», μέσα από την 
δημιουργική διαδικασία. Αυτό είναι δυνατό, μόνο 
μέσα σε ένα περιβάλλον σεβασμού και ελευθερί-
ας, όπως και δέους για το μυστήριο της ύπαρξης. 
Ο δάσκαλος σε αυτό τον ρόλο, είναι κάποιος που 
πιστεύει στις βαθύτερες δυνάμεις της ζωής και της 
φύσης, να ολοκληρώνουν μια προσωπικότητα, να 
επουλώνουν πληγές, να αναδεικνύουν ικανότη-
τες, ταλέντα και βαθιά κρυμμένες δυνάμεις μέσα 
στον άνθρωπο.

Απλά αυτά πρέπει να βοηθηθούν, να βγουν στην 
επιφάνεια, να εκδηλωθούν και να αναπτυχθούν. Η 
υποστήριξη και το ξεδίπλωμα (αποκάλυψη) των δη-
μιουργικών δυνάμεων του ανθρώπου, είναι κατά τη 
γνώμη μου ο πιο σημαντικός στόχος του σχολείου 
και μιας υγιούς κοινωνίας. 

Όλα αυτά είναι και στόχος της Τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, του Πανεπιστημίου. Και τι καλύτερο, 
από το να συνεργάζονται οι διδάσκοντες τα δη-
μιουργικά μαθήματα μιας Παιδαγωγικής Σχολής, 
για να προσφέρουν το δημιουργικό αγαθό στους 
μικρούς ανθρώπους, τα παιδιά. Η συνεργασία, το 

«εμείς», η ομάδα, είναι πάντα αυτή 
που γράφει την ιστορία. Αυτή είναι 
μια μικρή εισαγωγή για να παρου-
σιάσω κάτι όμορφο που ξεκίνη-
σε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της 
Αλεξανδρούπολης. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
«Ταξιδεύοντας με την Τέχνη και 

τον Λόγο», που έχει σαν κίνητρο την 
αγάπη για την προσφορά, και την πίστη, 

ότι πρέπει να εμπνεύσουμε εμπι-
στοσύνη στους νέους ανθρώπους, 
τους φοιτητές μας, να τολμήσουν, 
να δράσουν και να ξεδιπλώσουν 
τις δυνάμεις τους στην πρώτη τους 

επαφή με τα παιδιά. Επτά δάσκαλοι των τεχνών, 
από αυτούς οι τρεις καλλιτέχνες, Κοψαλίδου, Λα-
ντζουράκη, Παυλίδου (όλοι κρύβουμε έναν καλλι-
τέχνη μέσα μας), μια τέταρτη που δημιουργεί (Μαυ-
ρομαρά), και τρεις θεωρητικοί, που ασχολούνται 
επιστημονικά με τη διδασκαλία της παιδικής λογο-
τεχνίας (Οικονομίδου, Βασιλούδη, Σιδηροπούλου), 
ενώσαμε τις δυνάμεις μας σε αυτό το εγχείρημα. 
Τα βιωματικά εργαστήρια που υλοποιήθηκαν το 
διάστημα από Οκτώβριο-Δεκέμβριο 2021, κάθε 
Σάββατο πρωί στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, αφο-
ρούσαν τα εξής 5 πεδία: τα Εικαστικά,  το θέατρο, 
την παιδική λογοτεχνία, την αφύπνιση στη Γαλλική 
γλώσσα και πολιτισμό, την μουσική. Ανάμεσά τους 
και τρεις διαθεματικές συνεργασίες. 

Το αποτέλεσμα: Από τις 9 Οκτωβρίου έως 15 
Δεκεμβρίου 2021, όλα τα Σάββατα, πραγματο-
ποιήθηκαν 25 βιωματικά εργαστήρια, στα οποία 
πήραν  μέρος 69 φοιτητές και τουλάχιστον 400 
παιδιά. Από αυτά υπάρχει ένας πυρήνας 167 παι-
διών που παρακολουθεί σταθερά και επισκέπτεται 
τα διάφορα εργαστήρια.

27 φοιτητές παρατήρησαν τις διδασκαλίες, ώστε 
να προετοιμαστούν για τις επόμενες, ως βασικοί 
πρωταγωνιστές. (17 στα εικαστικά και 10 στην 
αφύπνιση στη Γαλλική γλώσσα). 

Πραγματοποιήθηκαν 
12 εργαστήρια στα εικα-
στικά, (ταξιδεύοντας στον 
μαγικό κόσμο των μεγά-
λων δημιουργών), 7 στην 
αφύπνιση στην Γαλλική 
γλώσσα και πολιτισμό, 
3 στο θέατρο και 3 στην 
λογοτεχνία. Επίσης, μια 
διαθεματική συνεργασία 
στα εικαστικά και λογο-
τεχνία, μια στην αφύπνι-
ση και το θέατρο, και μια 
στην αφύπνιση και τη 
μουσική. 

Το πρόγραμμα περι-
λαμβάνει και εκδηλώ-
σεις για ενήλικες: Υλο-
ποιήθηκαν 5 διαλέξεις 
(Μαυρομμάτης, Μπού-
να, Οικονομίδου, Παυλί-
δου, Βουλγαρίδου) και ένα βιωματικό εργαστή-
ριο θεάτρου (Λαντζουράκη), δηλαδή 6 συνολικά. 
Πραγματοποιήθηκαν δύο εκδηλώσεις ανά μήνα, 
με μέση παρακολούθηση 22-25 πολιτών. Εισηγη-
τές ήταν διδάσκοντες της Σχολής επιστημών της 
αγωγής ΔΠΘ.

Κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστου-
γέννων, πραγματοποιήθηκαν άλλες 3 εμψυχώσεις 
παραμυθιών της παιδικής λογοτεχνίας, από μια 
πρώην μεταπτυχιακή  φοιτήτριά μας, εθελοντικά 
(Θεοδώρα Κουκουρίκου), με μεγάλη συμμετοχή παι-
διών, παρά τον φόβο και τα μέτρα κατά της covid19.

Η πρόσκληση για συνεργασία με την Σχολή επι-
στημών της αγωγής ΔΠΘ, έγινε τον Μάρτιο 2021 
από τον Δήμαρχο, και κατοχυρώθηκε επίσημα σε 
μορφή Μνημονίου, από τον Κοσμήτορα της Σχολής, 
καθηγητή Θεόδωρο Κεβρεκίδη, και τον Δήμαρχο 
Αλεξανδρούπολης Γιάννη Ζαμπούκη, σε συνάντηση 
με τον Αντιδήμαρχο πολιτισμού Θεόδωρο Βουρδό-
λη, τις διδάσκουσες και τον Γενικό γραμματέα του 

Δήμου, στο Δημαρχείο, στις 7 Σεπτέμβρη 2021.
Η συνεργασία μας πραγματοποιείται με το Τμή-

μα παιδείας του Δήμου. Λόγω covid, αναβλήθηκε 
η έναρξη του προγράμματος για το 2022. Ελπί-
ζουμε ότι σύντομα θα επανέλθουμε. Πληροφορί-
ες μπορεί να αντλήσει κάποιος που ενδιαφέρεται 
για συμμετοχή, στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης, 
και την ομάδα «Ταξιδεύοντας με την Τέχνη και τον 
Λόγο» στο facebook.

Η αντίδρασή μας στον εγκλεισμό κατά τη διάρ-
κεια της πανδημίας, έγινε ανάγκη μας για επικοι-
νωνία με τον κόσμο, για να δημιουργήσουμε μια 
«κοινότητα» μεταξύ μας, και έναν νέο κώδικα επι-
κοινωνίας και εθελοντικής προσφοράς, που ελπί-
ζουμε να δώσει τους δημιουργικούς καρπούς της 
στα παιδιά και το κοινό που μας συναντά, στον 
όμορφο χώρο της Δημοτικής μας Βιβλιοθήκης. 
Υγεία και αισιοδοξία σε όλο τον κόσμο!

*Μαριάννα Παυλίδου, εικαστικός, Ε.Ε.Π. Σχολής 
επιστημών της αγωγής ΔΠΘ

Άποψη

Πώς η κρίση παράγει πολιτισμό, ή Ο Πολιτισμός σε καιρό κρίσης
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ταξιδεύοντας με την Τέχνη και τον Λόγο», Δημοτική βιβλιοθήκη Αλεξανδρούπολης.

ΓΡΑΦΕΙ Η ΜΑΡΙΑΝΝΑ 
ΠΑΥΛΙΔΟΥ*

Αφύπνιση στη Γαλλική γλώσσα, με την διδάσκουσα Τίνα 
Μαυρομαρά, την θεατροπαιδαγωγό Μυρσίνη Λαντζουράκη 
και φοιτήτριες, στην διαθεματική εμψύχωση του παραμυθιού 
«Τα τρία γουρουνάκια» (27.11.2021).
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Αναλύσεις

Ποιό είναι το πρόβλημα της Ευρώπης;

Έ
γραφε ο γεωπολιτι-
κός Χάλφορντ Μακί-
ντερ το 1919 στο έργο 
του "Δημοκρατικά ιδε-
ώδη και πραγματικότη-
τα": «Όποιος κυβερνά 

την Ανατολική Ευρώπη, κυβερνά το 
Χάρτλαντ. Όποιος κυβερνά το Χάρ-
τλαντ , κυβερνά την Πλανητική Νήσο. 
Όποιος κυβερνά την Πλανητική Νή-
σο, κυβερνά ολόκληρο τον Κόσμο», 
ορίζοντας ως Χάρτλαντ (καρδιά της 
Γης), περίπου τα όρια της Σοβιετικής 
Ένωσης στο απόγειο της δύναμής 
της στον Ψυχρό Πόλεμο όπως συ-
γκροτήθηκε μετά τον Β' Παγκόσμιο 
Πόλεμο μαζί με τις χώρες του Συμ-
φώνου της Βαρσοβίας. 

Εκεί μάλιστα διαπίστωνε από τότε 
«τη ζωτικής σημασίας αναγκαιότητα 
να υπάρχει μια γραμμή ανεξαρτήτων 
κρατών ανάμεσα στη Γερμανία και 
στη Ρωσία» προτείνοντας τη δημι-
ουργία ενός αναχώματος από ανε-
ξάρτητα ανατολικοευρωπαϊκά κράτη 
από την Εσθονία μέχρι την Βουλ-
γαρία. Στην προσέγγιση του Μακί-
ντερ η Ανατολική Ευρώπη γίνεται η 
περιοχή - κλειδί του Χάρτλαντ, απ' 
όπου προέρχεται η χερσαία ισχύς της 
Γερμανίας και ιδίως αυτή της Ρωσί-
ας. Επί της ουσίας, το διακύβευμα 
των δύο παγκοσμίων πολέμων ήταν 
το αν η Γερμανία θα κυριαρχούσε 
επί του Χάρτλαντ της Ευρασίας, το 
οποίο εκτεινόταν στα ανατολικά της, 
ενώ το ζητούμενο του Ψυχρού Πολέ-
μου ήταν η κυριαρχία της Σοβιετικής 
Ένωσης επί της Ανατολικής Ευρώπης, 
ήτοι το δυτικό άκρο του Χάρτλαντ 
του Μακίντερ.  Μάλιστα ο Μακίντερ 
προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, συ-
μπεριλαμβάνοντας στο "ανάχωμα" 
προς τη Ρωσία, μια σειρά κρατών 
στα ανατολικά, τότε, της Ανατολι-
κής Ευρώπης: τη Λευκορωσία, την 
Ουκρανία, τη Γεωργία, την Αρμενία, 
το Αζερμπαϊτζάν και το Νταγκεστάν, 
προκειμένου να ανακόψει τα σχέ-
δια της Ρωσίας των Μπολσεβίκων. 
Πραγματικά, με την κατάρρευση της 
ΕΣΣΔ το 1991 θα εμφανίζονταν μια 
σειρά από νέα ανεξάρτητα κράτη  με 
εντυπωσιακή ομοιότητα με την πρό-
ταση του Μακίντερ. Όμως για τον 
Μακίντερ και τον μαθητή του Τζέ-
ημς Φαίργκριβ η περιοχή αυτή έχει 
ένα "μοιραίο γεωγραφικό μειονέ-
κτημα". Ανήκει στη "ζώνη κρούσης" 
μεταξύ, από τη μία, της Θαλάσσιας 
Ευρώπης, τα συμφέροντα της οποίας 
βρίσκονται στις "ανοικτές θάλασσες", 
και, από την άλλη, του "Ευρασιατι-
κού Χάρτλαντ, τα συμφέροντα του 
οποίου βρίσκονται στα ηπειρωτικά". 
Εν ολίγοις, κατά τους Μακίντερ και 
Φαίργκριβ, από στρατηγική άποψη, 
δεν "υφίσταται χώρος" για την Κε-
ντρική Ανατολική Ευρώπη. 

Η συμβουλή που έδινε ο Μακίντερ 
στις Αγγλοσαξωνικές ελίτ ήταν πως 
θα πρέπει να εμποδίσουν με κάθε 
τρόπο την επικυριαρχία μιας δύνα-
μης πάνω στην Κεντρική Ευρασία, 
διότι θα οδηγούσε στην επικυριαρ-
χία πάνω σε όλη την Ευρασία και την 

παγκόσμια νήσο. Το συμφέρον των 
ναυτικών δυνάμεων (παλαιότερα επι-
κρατέστερη ήταν η Αγγλία και σήμε-
ρα αποκλειστικά οι ΗΠΑ) υποστηρί-
ζει η σχολή σκέψης του Mackinder 
είναι να κρατούν την Ευρασία πολι-
τικά διαιρεμένη.. 

Με τη διάλυση της ΕΣΣΔ και του 
Συμφώνου της Βαρσοβίας το δόγμα 
Μακίντερ επανήλθε στο προσκήνιο 
αφού η περιοχή αυτή μεταβλήθηκε 
σε πεδίο αντιπαράθεσης. Αυτό επι-
βεβαιώνεται από τα γεγονότα του 
2014 και σήμερα στην Ουκρανία, 
από τη στόχευση της Λευκορωσίας, 
από τη Γεωργία, την Αρμενία. Ας μη 
περιμένουμε η Ουκρανία να είναι το 
τελευταίο πεδίο αντιπαράθεσης της 
Δύσης, υπό την ηγεμονία των ΗΠΑ, 
με τη Ρωσία.

Όμως, έκτοτε ο ρόλος της Ευρώ-
πης στις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή 
ήπειρο είναι ρόλος ακόλουθου των 
ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ υπαγόρευσαν τις εξε-
λίξεις στην Ευρώπη. Η Ευρώπη πλη-
ρώνει και θα συνεχίσει να πληρώνει 
στο διηνεκές μέλλον τις επιπτώσεις 
του ευρωπαϊκού εμφυλίου πολέμου 
(1914 - 1945), των δύο παγκοσμίων 
πολέμων, που την κατέστρεψαν και 
αποδυνάμωσαν τις κυρίαρχες δυνά-
μεις της, με αποτέλεσμα να αναδει-
χθούν οι ΗΠΑ ως επικυρίαρχη δύνα-
μη της Δύσης. Έτσι, αντί με το τέλος 
του Ψυχρού Πολέμου η ΕΕ να προ-
χωρήσει στην εμβάθυνσή της με τα 
12έλη που είχε τότε, προχώρησε σε 
συνεχείς διευρύνσεις που αναίρεσαν 
στην πράξη κάθε προοπτική ενοποί-
ησης και ανάδειξής της σε πόλο των 
παγκόσμιων εξελίξεων. 

Μάλιστα οι ΗΠΑ αξιοποίησαν την 
ΕΕ ως δέλεαρ των λαών για την 
επέκταση του ΝΑΤΟ στην Ανατολι-
κή Ευρώπη  με την υπόσχεση ότι θα 
ακολουθήσει και η ένταξή τους στις 
ευρωπαϊκές δομές. Έτσι εντάχθηκαν 
Βουλγαρία και Ρουμανία, κράτη που 
ούτε τώρα δεν ικανοποιούν τα εντα-
ξιακά κριτήρια, για να έχει πρόσβα-
ση το ΝΑΤΟ στη Μαύρη Θάλασσα, η 
Ουγγαρία, η Πολωνία, που ενέχονται 
για θέματα δικαίου, με το δέλεαρ της 
ΕΕ εντάσσονται στο ΝΑΤΟ χώρες 
των Δυτικών Βαλκανίων οι οποίες 
πόρρω απέχουν, στοιχειωδώς έστω, 
από την ικανοποίηση  των ενταξια-
κών κριτηρίων. 

Όμως ενώ ο Μακίντερ μας ερμη-
νεύει τους λόγους για τους οποίους 
η Ανατολική Ευρώπη θα αποτελεί μό-
νιμα τη "ζώνη κρούσης" αφού όποιος 
«όποιος κυβερνά την Ανατολική Ευ-
ρώπη, κυβερνά το Χάρτλαντ», μέσα 
από το δόγμα του αναδεικνύεται και 
η λύση του προβλήματος. Μόνον ένα 
ευρωπαϊκό σύστημα ασφαλείας που 
θα περιλαμβάνει και τη Ρωσία, που 
ευελπιστούσε ότι θα ενταχθεί στις 
δομές του ΝΑΤΟ μετά το τέλος του 
Ψυχρού πολέμου,  μπορεί να διασφα-
λίσει την ειρήνη στην ήπειρο. Για να 
συμβεί αυτό θα πρέπει η ΕΕ να υπερ-
βεί τις συνέπειες των δύο παγκοσμί-
ων πολέμων και να απεξαρτηθεί από 
την μέγγενη των ΗΠΑ. Αυτό είναι το 
πρόβλημα της Ευρώπης.

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ 
ΜΑΚΡΟΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

Επίκαιρα

Πόλεμος, κλιματική και ενεργειακή κρί-
ση αποτελούν συγκοινωνούντα δοχεία

Τ
α τρία αυτά «συγκοινωνού-
ντα» γεγονότα αναδεικνύουν 
την καταστροφική εξάρτηση 
της ανθρωπότητας, της ΕΕ 
και της χώρας μας από τα 
ορυκτά καύσιμα

Ο τρομερός πόλεμος της Ρωσίας κα-
τά της  Ουκρανίας, η πρωτόγνωρη ενερ-
γειακή κρίση και η νέα έκθεση «Δια-
κυβερνητικής Επιτροπής για την 
Κλιματική Αλλαγή» IPCC, είναι 
οι τρεις επίκαιρες δραματικές 
ειδήσεις που συσχετίζονται 
μεταξύ τους.

Και τα τρία αυτά «συ-
γκοινωνούντα» γεγονότα 
αναδεικνύουν την κατα-
στροφική εξάρτηση της αν-
θρωπότητας, της ΕΕ και της 
χώρας μας από τα ορυκτά καύσι-
μα, τόσο όσον αφορά την κλιμα-
τική, όσο και την οικονομική 
και εξωτερική πολιτική κάθε 
χώρας ξεχωριστά.

Η ισχυρή εξάρτηση από 
τις χώρες εξαγωγής ορυ-
κτών καυσίμων αποδεικνύεται σήμερα 
μοιραία γεωπολιτική παγίδα, επειδή τα 
ορυκτά καύσιμα καταστρέφουν το κλίμα 
και ταυτόχρονα συνιστούν αιτίες γεωπο-
λιτικών εκβιασμών και πολέμων, όπως η 
δραματική κλιμάκωση του πολέμου κατά 
της Ουκρανίας, ο οποίος  αυτή τη στιγμή 
επισκιάζει την κλιματική κρίση.

Με μοχλό την αυξομείωση των τιμών 
και της ροής του πετρελαίου και του φυ-
σικού αερίου, οι εξαγωγικές  χώρες μπο-
ρούν να απειλήσουν την ανεξαρτησία των 
χωρών, που δεν κατάφεραν να απαλλα-
γούν εγκαίρως από το πετρέλαιο και  το 
φυσικό αέριο όπως είναι και η χώρα μας.

Πηγή γεωπολιτικών 
συγκρούσεων τα ορυκτά καύσιμα

Το παγκόσμιο κλίμα που έχει κατα-
στραφεί από τα ορυκτά καύσιμα με τις 
ανεξέλεγκτες επιπτώσεις στη διατροφι-
κή επάρκεια και τη μαζική φτωχοποίη-
ση πολλών περιοχών της υδρογείου, θα 
οδηγήσει αναπόφευκτα σε αυξανόμενες 
συγκρούσεις και πολέμους διανομής, όχι 
μόνο για αυτά τα ίδια τα καύσιμα, αλλά 
και για τη γη και για τα τρόφιμα.

Σε αυτή τη δραματική κατάσταση, η 
συνέχιση της εξάρτησης μας από τα ορυ-
κτά καύσιμα ισοδυναμεί με αυτοκτονία.  
Επενδύοντας σήμερα στα ορυκτά καύσι-
μα, συμπεριλαμβανομένου του φυσικού 
αερίου, βάζουμε τα θεμέλια για τις αυ-
ριανές βίαιες συγκρούσεις.

Η παγκόσμια ειρήνη χρειάζεται 
την ταχεία πράσινη ενεργειακή 
μετάβαση

Η νέα έκθεση IPCC για την Κλιματική 
Αλλαγή είναι ένας  δραματικός συναγερ-
μός, επερχόμενου ανθρώπινου πόνου και 
ένα καταδικαστικό κατηγορητήριο αποτυ-
χημένης  κλιματικής πολιτικής, που δεί-
χνει για άλλη μια φορά πόσο γρήγορα 
εξαντλείται ο χρόνος της μάχης κατά της 
υπερθέρμανσης του πλανήτη, πόσο επι-
ταχύνεται η κλιματική κατάρρευση  και 
πόσο ελαχιστοποιούνται  οι πιθανότητες  
αποτροπής μιας χειρότερης καταστροφής.

Η μεγάλη έμφαση που δίνει ο υφι-
στάμενος ευρωπαϊκός και εθνικός ενερ-

γειακός σχεδιασμός στο φυσικό αέριο 
ως «τεχνολογία γέφυρας» εμποδίζει την 
ενεργειακή μετάβαση και  παρατείνει την 
εξάρτηση από τις χώρες εξαγωγής ορυ-
κτών καυσίμων.

Σε αυτό το διεθνές  περιβάλλον, το  
ενεργειακό μείγμα της Ελλάδας συνι-
στά θανατηφόρα απειλή για την φύση 

και τους κατοίκους και ταυτόχρο-
να τροχοπέδη για την εθνική 

οικονομία, όχι μόνο επει-
δή είναι εξόχως ρυπογό-
νο και κοστοβόρο, αλ-
λά πρωτίστως διότι ως 
κατά 80% εισαγόμενο, 
αποτελεί πληγή συναλ-
λαγματικής αιμορραγί-

ας, εθνικής εξάρτησης 
και ποικίλων εκβιασμών.

Ο Ήλιος και ο άνεμος δεν 
έχουν ιδιοκτήτες

Συνεπώς το ενεργεια-
κό μας μέλλον χρειάζεται 
την τόνωση της ενεργει-
ακής μετάβασης, τη μαζι-

κή επέκταση των ΑΠΕ, τον ήλιο και τον 
άνεμο, που διατίθενται παντού, που δεν 
έχουν κανένα ιδιοκτήτη όπως έχουν τα 
ορυκτά καύσιμα. Ο ήλιος δεν είναι τοπι-
κός,  οι ακτίνες του φωτίζουν ολόκληρη 
τη γη, διαπερνούν όλα τα όρια που προ-
σπαθούν να  χαράξουν τα κάθε λογής 
ιδιοτελή, εξουσιομανή και κερδοσκοπι-
κά συμφέροντα.

Ας φανταστούμε για μια στιγμή τα 
οφέλη της χώρας μας αν σήμερα η ενέρ-
γεια μας παράγονταν αποκλειστικά από 
ΑΠΕ:

. θα εξοικονομούσαμε φέτος σε συ-
νάλλαγμα 15 δις με τις τρέχουσες τιμές 
εισαγωγής καυσίμων,

. θα αποφεύγαμε τουλάχιστον την 
δραματική εκτίναξη του ενεργειακού κό-
στους για τα νοικοκυριά και τις επιχει-
ρήσεις, κόστος που αν παραμείνουν οι 
τρέχουσες τιμές καθ’ όλη την διάρκεια 
του έτους θα ξεπεράσει τα 40 δις εκ ευ-
ρω από τα 25 που ήταν πριν την κρίση, 
δηλαδή μια υπέρβαση κόστους κατά 15 
δις ευρώ, που ισοδυναμεί με το συνολικό 
προσυπολογιζόμενο κόστους των έργων 
ΑΠΕ του στόχου ενεργιακής μετάβασης 
ως το 2030 .

Με λίγα λόγια:
•Τα γενικότερα εθνικά μας συμφέρο-

ντα ταυτίζονται απόλυτα με τα συμφέ-
ροντα της φύσης και του κλίματος, διότι 
πλήττονται από την ίδια κοινή αιτία που 
είναι τα ορυκτά καύσιμα.

•Για όλους αυτούς τους λόγους πρέ-
πει να επιδιώξουμε τάχιστα την κλιματική 
ουδετερότητα, με την καθολική πράσινη 
στροφή στην οικονομία, στην κοινωνική 
ζωή, στην συμπεριφορά μας.

•Για τη χώρα μας, ακόμη και αν δεν 
υπήρχε αυτή η κλιματική ανάγκη,

•η πράσινη μετάβαση αποτελεί  υπαρ-
ξιακή προϋπόθεση εθνικής ανεξαρτησίας 
και οικονομικής επιβίωσης του λαού μας.

*Ο Βασίλης Τσολακίδης είναι Βιοαρχιτέ-
κτονας, σύμβουλος Στρατηγικού Σχεδια-
σμού για το Περιβάλλον, την Ενέργεια και 
το Κλίμα, πρώην Πρόεδρος του Κέντρου 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ).

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ
 ΤΣΟΛΑΚΙΔΗ*
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ          ΑΔΑ: 6ΩΨ4ΩΞΒ-1ΝΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Ορεστιάδα  08/03/ 2022
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                 
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ                                                                     Αριθμ. Πρωτ. :4213
      
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν.4412/2016 (Α› 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» με τις τροποποιήσεις του.
2. Την με αριθμό 49/2022απόφαση τηςΟικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας , με την οποία εγκρίθηκαν 

ο τρόπος εκτέλεσης , οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίσθηκαν οι όροι του διαγωνισμού για την:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Η’ ΚΑΙ ΑΝΑ-
ΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ».

Προκηρύσσει
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟγια την: ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕ-

ΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Η’ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕ-
ΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»προϋπολογισμού  
50.000,00ευρώ με τον Φ.Π.Α.  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άπο-
ψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8) μήνεςαπό την ημερομηνία ανάρτησης  του συμφωνητικού στο 
ΚΗΜΔΗΣ .

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δη-
μοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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ΕΣΗΔΗΣ
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Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας , δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προ-

σφοράς στο σύστημα.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.

promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, 
στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν.4412/2016, ιδίως στα 
άρθρα 36 και 37 και την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 64233/2021«Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφο-
ρούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων 
και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».Δικαίωμα συμμετοχής 
στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικάπρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων 
οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προ-
σαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμε-
ρείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση  συμμετοχής στον διαγωνισμό ποσού ίσου με το 
δύοτοις εκατό (2%)επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης , εκτός Φ.Π.Α., δηλαδή ποσού 806,45Ευρώ. Η εγ-
γύηση εκδίδεται από πιστωτικάιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έν-
νοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμι-
μα στα κράτη-  μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη - μέλητης ΣΔΣ και έχουν, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να 
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού. 

Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης θα γίνει,  στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας αρχής  www.
orestiada.gr, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr) και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.
gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών:  2552350364,2552350350,2552350368 και  FAX: 2552350399 κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες από το τμήμα προμηθειών του Δήμου Ορεστιάδας, αρμόδιος υπάλληλος κ. Αυτζή Ανθή. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

Σε 42 μήνες φυλάκιση με 
αναστολή έως την απόφαση 
του Εφετείου καταδικάστη-
κε ο ιδιοκτήτης του Φαρμα-
κείου του Πρωτοκκλησίου 
του δήμου Σουφλίου, από 
το Τριμελές Πλημμελειοδι-
κείο Ορεστιάδας, όπου ολο-
κληρώθηκε την Τετάρτη η 
δίκη για τις “ψευδείς βεβαι-
ώσεις” rapid tests. Συγκε-
κριμένα, στον βασικό κατη-
γορούμενο της υπόθεσης 
επιβλήθηκε ποινή 32 μηνών 
συνολικά, για την κατηγορία 
της “υφαρπαγής ψευδούς 
βεβαίωσης κατά συρροή και 
κατ΄εξακολούθηση” και άλ-
λων 10 μηνών για την κα-
τηγορία της “δωροληψίας 
κατ’ εξακολουθηση”.

Δέκα έξι (16) από τους 
υπόλοιπους 20 κατηγορού-
μενους καταδικάστηκαν σε 
6 μήνες φυλάκιση με τριετή 
αναστολή, για την κατηγο-
ρία της “χρήσης υφαρπαγεί-
σας ψευδούς βεβαίωσης”, 
ενώ οι υπόλοιποι 4 αθω-
ώθηκαν. Τόσο ο ιδιοκτήτης 
του Φαρμακείου όσο και οι 
άλλοι 16 που καταδικάστη-

καν, άσκησαν έφεση αμέσως 
μετά την ανακοίνωση της 
απόφασης του δικαστηρίου. 
Σε όλους αναγνωρίστηκε το 
ελαφρυντικό του πρότερου 
έντιμου βίου.

Η ακροαματική διαδικα-
σία που συνεχίστηκε σή-
μερα μετά τη διακοπή της 
22ας Φεβρουαρίου, διήρ-
κεσε έξι ώρες περίπου, κα-
τά τις οποίες απολογήθηκαν 
οι κατηγορούμενοι και ακο-
λούθησε, μετά από διακο-
πή σχεδόν μιάμισης ώρας, 
η πρόταση της Εισαγγελέως 
και οι τελικές αγορεύσεις 
των τεσσάρων συνηγόρων 
υπεράσπισης.

Στη συνέχεια η έδρα απο-
χώρησε για να συνεδριάσει 
για την απόφασή της, την 
οποία έκανε γνωστή ο Πρό-
εδρος του Τριμελούς μισή 
ώρα αργότερα.

Σε ό,τι αφορά τα όσα 
υποστήριξαν οι κατηγο-
ρούμενοι και οι συνήγοροι 
υπεράσπισής τους, δήλω-
σαν ότι υπήρξαν περιπτώ-
σεις που έκαναν τα rapid 
tests εκτός του Φαρμακείου 

(είτε στο σπίτι, είτε στον χώ-
ρο εργασίας είτε στο σπίτι 
του ιδιοκτήτη του Φαρμα-
κείου), ωστόσο απέρριψαν 
κατηγορηματικά τους ισχυ-
ρισμούς ότι έκαναν μόνον 
αυτοέλεγχο και ζητούσαν 
από τον ιδιοκτήτη του Φαρ-
μακείου να τους καταχωρή-
σει το αποτέλεσμα στο σύ-
στημα του ΗΔΙΚΑ. Ιδιαίτερα 
επισημάνθηκε, άλλωστε, ότι 
όλα τα επίμαχα tests ήταν 
αρνητικά, “που σημαίνει ότι 
δεν υπήρχε πρόθεση να δη-
λώσουν κάτι ψευδές που θα 
τους εξασφάλιζε εξάμηνο 
πιστοποιητικό νόσησης ή 
15νθήμερη άδεια από την 

εργασία τους”.

Στις ερωτήσεις της Εισαγ-
γελέως για τους λόγους που 
επέλεγαν το συγκεκριμένο 
Φαρμακείο, παρότι οι περισ-
σότεροι από τους κατηγορού-
μενους είναι κάτοικοι περιοχών 
που απέχουν αρκετά χιλιόμε-
τρα από το Πρωτοκκλήσι, οι 
απαντήσεις των κατηγορου-
μένων συνδύαζαν την οικονο-
μικότερη τιμή που προσέφερε 
το συγκεκριμένο Φαρμακείο 
(5 ευρώ το test), τη φιλική ή 
οικογενειακή σχέση που είχαν 
με τον ιδιοκτήτη του αλλά και 
τις διευκολύνσεις που έκανε, 
μεταβαίνοντας ο ίδιος εκεί που 
τον καλούσαν, σε ώρες που 
δεν μπορούσαν να εξυπηρετη-

θούν από αλλού. Κατά τις αγο-
ρεύσεις τους, ορισμένοι από 
τους συνηγόρους υπεράσπισης 
επανέλαβαν την κοινή “υπό-
νοια” ότι την ανώνυμη καταγ-
γελία που έγινε σε βάρος του 
ιδιοκτήτη του Φαρμακείου την 
έκανε ανταγωνιστής του, επει-
δή “χαλούσε την πιάτσα χρεώ-
νοντας 5 ευρώ, την ώρα που 
άλλα φαρμακεία χρέωναν 10”. 
Ιδιαίτερα υπογραμμίστηκε επί-
σης το γεγονός ότι ο νόμος δεν 
ορίζει συγκεκριμένα σε ποιον 
χώρο θα πρέπει να λαμβάνε-
ται δείγμα για rapid tests, πα-
ρά μόνο την υποχρέωση αυτό 
να γίνεται από πιστοποιημένο 
γνώστη διενέργειας τεστ και το 
αποτέλεσμα να καταχωρείται 

εντός 24 ωρών.
Η υπόθεση για τον ιδιοκτή-

τη του Φαρμακείου και τους 
άλλους 16 που καταδικά-
στηκαν, θα τελεσιδικήσει στο 
Εφετείο Κομοτηνής, όχι ιδιαί-
τερα σύντομα, αφού αφενός 
η πλημμεληματική φύση των 
κατηγοριών αλλά και ο σχετι-
κά πρόσφατος χρόνος τέλεσης 
των αδικημάτων (Νοέμβριος 
2021), δεν καθιστούν άμεσης 
προτεραιότητας την εξέταση 
της υπόθεσης σε δεύτερο βαθ-
μό, αφού δεν υφίσταται και ο 
κίνδυνος παραγραφής.
 Χρυσούλα Σαμουρίδου
ΕΡΤ Ορεστιάδας

Καταδίκες και αθωώσεις στην 
υπόθεση με τα “ψευδή rapid test” 

ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 
ΠΡΏΤΟΚΚΛΉΣΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 
ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΉ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ 
ΠΛΉΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
                               
Σε 42 μήνες φυλάκιση με αναστολή 
έως την απόφαση του Εφετείου 
καταδικάστηκε ο ιδιοκτήτης του
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ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

2 9 4

4 1

9 1 2 6

9 8 6 3

3 5 8 6

6 8 3 7

7 1 6 5

2 1

2 3 9

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.50)
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία

Οριζόντια
1. Διακύμανση, αυξομείωση (μτφ.).
2. Η γερμανική πρωτεύουσα — Μεγάλο 
ασιατικό λιμάνι.
3. Πολιτικός και στρατηγός της Αχαϊκής Συ-
μπολιτείας — Γλυκό ζαχαροπλαστείου.
4. Αυτή τη στιγμή (επίρρ.) — Στίχος — Ίθαν…: 
Αμερικανός ηθοποιός.
5. Πλάσμα, ύπαρξη — … ες Σαλάμ: αφρι-
κάνικο λιμάνι — Είναι και οι εφημερίδες.
6. Δεν μπορούν να καούν αυτά — Μασέρ 
το κάνει — Τα έχει η… βιολέτα.
7. Μονάδα ευαισθησίας φωτογραφικού 
φιλμ — Πρωτεύουσά του η Ντζαμένα — 
Γυμνάζω, προπονώ.
8. Ήταν στο επάγγελμα η μητέρα του Σω-
κράτη — Όπερα του Πουτσίνι.
9. Λέγεται ο παλιός ποδοσφαιριστής Γα-
λάκος — Φάτσα με φάτσα — Μια μου-
σική νότα.
10. Πρώτα στην… ησυχία — Πήγε λέμε… 
το χαμένο πλοίο — Πρωτοπόρος Αμερι-
κανός χημικός.
11. … Καψάλη: ηθοποιός — Κατηγορία ενώ-
σεων στη χημεία — Τα βλέπουμε στο… όνει-
ρο.
12. Εξάγει… συμπέρασμα — Ανάκτορο (ξ.λ.) 
— Το όνομα της ηθοποιού Λαζαρίδου.

 σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Περπατά κάποιος στην Αθήνα αμέριμνος. Ξαφ-

νικά βλέπει στο απέναντι πεζοδρόμιο έναν που 

κοιμάται καθισμένος σε μια καρεκλά παρά την 

κίνηση και τη φασαρία. Περίεργος λοιπόν, περνά 

απέναντι και σκουντάει τον κοιμισμένο λέγοντας

- "Ψιιιιτ κύριος. Τι κάνεις εδώ;"

Κι ο άλλος ξυπνώντας λέει αλαφιασμένος:

- "Σε; Τι; Αμάν μου πήραν το περίπτερο!"

                        * * * * * *

Ήταν ένας τύπος, ναυαγός σε ένα νησί για κά-

να δύο χρόνια. Μια μέρα βλέπει μια γυναικάρα 

με στολή κατάδυσης να ξεπροβάλει από τη θά-

λασσα και να τον πλησιάζει με βήμα λικνιστικό. 

Απορημένος αυτός τρέχει κοντά της:

- Πώς βρέθηκες εσύ εδώ;

- Δεν μου λες παίδαρε, από πότε έχεις να κα-

πνίσεις;

- Ε, δεν θα ναι και δύο χρόνια;

Ανοίγει τότε αυτή μια τσέπη της στολής και του 

δίνει ένα πακέτο τσιγάρα.

- Και δεν μου λες παίδαρε, από πότε έχεις να 

πιεις;

- Ε, δεν θα ναι και δύο χρόνια;

Ανοίγει τότε αυτή μία άλλη τσέπη της στολής 

και και του δίνει ένα μπουκάλι κρασί.

Αρχίζοντας να κατεβάζει το φερμουάρ της στο-

λής:

- Και δεν μου λες παίδαρε, από πότε έχεις να 

διασκεδάσεις πραγματικά;

- Μην μου πεις ότι έχεις εκεί μέσα μπαστούνια 

του γκολφ, γιατί θα τρελαθώ !!!

Συστατικά 
• 1 στήθος κοτόπουλου
• 1 μέτριο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
• 100 γρ. ψίχουλα ψωμιού, ξερά
• 1 αυγό, χτυπημένο
• 1 κ.σ. ανάμεικτα αρωματικά, αποξηραμένα (μαϊντα-

νό, δυόσμο)
• Μισό κ.γλ. τσίλι, σε σκόνη (όχι ιδιαίτερα καυτερό)
• 4 ψωμάκια για χάμπουργκερ
• 2 κ.σ. μαγιονέζα
• 4 φύλλα μαρουλιού
• 2 κ.σ. κέτσαπ
• 2 ντομάτες, κομμένες σε φέτες
• 2 αγγουράκια τουρσί, κομμένα σε φέτες
• Λίγο αλεύρι

Μέθοδος Εκτέλεσης 
• Αρχικά βάζουμε το κρεμμύδι, τον κιμά, τα μισά ψίχου-

λα, το αυγό, τα αποξηραμένα αρωματικά και το τσίλι 

σε σκόνη μέσα σε ένα πολυμίξερ και τα αλέθουμε 
για 30 λεπτά, μέχρι να ομογενοποιηθούν.

• Στη συνέχεια, μεταφέρουμε το μείγμα πάνω σε αλευ-
ρωμένη επιφάνεια και το μοιράζουμε σε 4 ίσες πο-
σότητες.

• Σκουπίζουμε καλά τα χέρια μας και πλάθουμε 4 μπι-
φτέκια στρογγυλά.

• Έπειτα, ψήνουμε τα μπιφτέκια στο γκριλ 10 λεπτά 
από την κάθε πλευρά.

• Τέλος, ανοίγουμε στη μέση τα ψωμάκια και γεμίζουμε 
με τη μαγιονέζα, το μαρούλι, το μπιφτέκι, το κέτσαπ, 
την ντομάτα και το αγγουράκι τουρσί.

• Τα burger κοτόπουλο είναι έτοιμα.
• Καλή όρεξη!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Σπιτικά burgers με 
κοτόπουλο

 ΜΕΜΕS

Κάθετα
1. Θεσμός του Αγίου Όρους — Αδιαίρετα.
2. Ρωμαίος αυτοκράτορας — Έγραψε και το 
θεατρικό "Η ηλίθια".
3. Γάλλος κατασκευαστής μουσικών οργάνων — 
Γάλλος συγγραφέας — Λίγα… νάζια.
4. Φυτά με φαρμακευτικές ιδιότητες — Φίρμα 
στερεοφωνικών.
5. Από θεατρική γαλαρία ακούγεται — Ο "πατέ-
ρας" του κύριου Ιλό — Καθένας (αρχ.).
6. Η καρακάξα — Την κουβαλάνε… μαθητές.
7. Ακολουθείται από ρήμα — Έρημα κι έτσι — 
Πέρσης ποιητής.
8. Εμπορική συσκευασία υφάσματος — Ίλιγγος.
9. Ευχάριστα αποδεκτός — Άκρη… της αίθουσας.
10. Ταλαιπωρίες, δεινοπαθήματα — Ελ…: Καστι-
λιάνος στρατιωτικός ηγέτης και εθνικός ήρωας.
11. Άνταμ…: τραγουδιστής — Θυμίζει… τον αντε-
ροβγάλτη — Η ουσία του σύμπαντος για τους 
ταοϊστές.
12. Το καλάμι των δημητριακών — Η πρωτεύ-
ουσα της Υεμένης.
13. Μαζί — Πετρελαιοπαραγωγικά αρχικά — 
Θυμίζει… Κέρτις.
14. Θόρυβος, σύγχυση.
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 Στη δημοσιότητα δόθηκε 
το απόγευμα της Τετάρτης 
(09/03) η συμμετοχή της Κύ-
πρου για τη Eurovision 2022. 
Η παρουσίαση της Κυπριακής 
συμμετοχής έγινε μέσα από 
την εκπομπή του ΡΙΚ1 "Όλα 
στον αέρα". 

Η νεαρή τραγουδίστρια 
Ανδρομάχη Δημητροπούλου 
θα είναι η φετινή εκπρόσω-
πος της Κύπρου, με το "Έλα", 
ένα κομμάτι σε έντονο έθνικ 
ύφος, το οποίο περιλαμβάνει 
ελληνικό και αγγλικό στίχο.

Κατά τη διάρκεια της εκ-

πομπής του ΡΙΚ1 προβλήθη-
κε το επίσημο video clip για 
το νησί της Αφροδίτης.

Η ανερχόμενη τραγου-
δίστρια εκπροσωπείται δι-
σκογραφικά από την Panik 
Records και το Ela, που θα 
ερμηνεύσει στη σκηνή της 
Eurovision, είναι δημιούργη-
μα μιας ομάδας παγκόσμια 
διακεκριμένων συνθετών κι 
αποτελείται από τους Alex 
Papaconstantinou, Arash, 
Eyelar Mirzazadeh, Fatjon 
Miftaraj, Filloreta Raci 
Fifi, Geraldo Sandell, Γιώρ-
γο Παπαδόπουλο, Robert 
Uhlmann, Viktor Svensson 
και Yll Limani.

Η επιμέλεια της παρου-
σίασης του τραγουδιού επί 
σκηνής έχει ανατεθεί στους 
διεθνώς καταξιωμένους 
καλλιτεχνικούς διευθυντές 
Marvin Dietmann και Dan 
Shipton.

Μπορείτε να ακούσετε τη 
φετινή συμμετοχή της Κύπρου 
με την Ανδρομάχη στο επίση-
μο site της Panik Records. 

Φήμες 
θέλουν να έχει 

φυγαδευτεί στην 
Ελβετία

Η 38χρονη σήμερα Αλίνα Καμπάεβα εί-
ναι μία πολύ ισχυρή γυναίκα στη Ρωσία και 
αρκετά γνωστή, καθώς είναι χρυσή Ολυμπι-
ονίκης στη ρυθμική γυμναστική. Είναι όμως 
και μία γυναίκα που ζει στη σκιά του Ρώσου 
προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν, ο οποίος ποτέ 
δεν επιβεβαίωσε δημόσια τη σχέση τους, 
αλλά ούτε και ότι έχουν αποκτήσει μαζί 
4 παιδιά. Μετά την ρωσική εισβολή στην 
Ουκρανία, ο Πούτιν θέλησε να διασφαλίσει 
την Καμπάεβα και να τη στείλει με ισχυρή 
προστασία στο ιδιωτικό και καλά προστα-
τευμένο του σαλέ στην Ελβετία σύμφωνα 
με όσα γράφει η Page Six. 

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 
στην Αθήνα, είχε κερδίσει το χρυσό μετάλ-

λιο στη ρυθμική γυμναστική έχοντας ήδη 
διαγράψει μία λαμπρή πορεία στο άθλη-
μα με παγκόσμιες και πανευρωπαιϊκές δι-
ακρίσεις. Η πανέμορφη Αλίνα με καταγωγή 
από το Ουζμπεκιστάν της Ρωσίας, αποφά-
σισε να αποσυρθεί ένα χρόνο μετά αφού 
είχε ήδη μία δεκαετία λαμπρής καριέρας 
και ασχολήθηκε για λίγο με το modeling. 
Ήταν διάσημη στη Ρωσία και για αυτό το 
λόγο το κόμμα του Πούτιν, της έκανε την 
πρόταση να κατέβει ως υποψήφια βου-
λευτής με την Ενωμένη Ρωσία. Kατάφερε 
να εκλεγεί και στη συνέχεια ανάλαβε και 
διευθύντρια ενός κρατικού οργανισμού 
media. Εκτός από ένα στιγμιότυπο σε δη-
μόσια εκδήλωση όπου εκείνος χαμογελά 

και την ακουμπά τρυφερά στον ώμο, δεν 
υπάρχει καμία άλλη που να επιβεβαιώνει 
τη σχέση τους. 

Κανείς δεν έχει τολμήσει στη Ρω-
σία να μιλήσει δημόσια για σχέση, εκτός 
από μιά εφημερίδα, την «Moskovsky 
Korrespondent». Το Κρεμλίνο το διέψευ-
σε και ξέρετε τι συνέβη μετά; Η εφημερίδα 
έκλεισε! Ο Πούτιν από το 2014, μετά το δι-
αζύγιό του από την επί 30 χρόνια συζυγό 
του Λουντμίλα, με την οποία είχε αποκτήσει 
δύο κόρες, δεν μίλησε ποτέ για την ιδιωτι-
κή του ζωή. Κάποια στιγμή φέρεται να είπε 
πως είναι ερωτευμένος, αλλά ούτε είπε με 
ποια, ούτε φυσικά έδωσε λεπτομέρειες. 

Αλίνα Καμπάεβα: Πού είναι η δημοφιλής αθλήτρια 
και κρυφή ερωμένη του Πούτιν ;

Δωρεές που 
ζαλίζουνΓνωρίζουμε την ευαισθησία του 

σε ζητήματα κλιματικής κρίσης, όμως 
σήμερα ο σταρ του Χόλιγουντ, Λε-
ονάρντο ΝτιΚάπριο (Leonardo 
DiCaprio) πήρε θέση και για την ει-
σβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η 
γιαγιά του σταρ, Έλεν Ιντενμπίρκεν 
(Helene Indenbirken) είχε γεννηθεί 
στην Οδησσό το 1915 και μετανά-
στευσε στη Γερμανία, το 1917.

Όπως μεταδίδει η Daily Mail ο 
σταρ του «Τιτανικού» και κάτοχος 
βραβείου Όσκαρ προσέφερε το υψη-
λότερο ποσό που έχει δοθεί ως δω-
ρεά μέχρι σήμερα στην Ουκρανία. 
Έδωσε 10 εκατομμύρια δολάρια (7,6 

εκατομμύρια λίρες) για την Ουκρα-
νία - με τα αρχικά δημοσιεύματα να 
λένε ότι η δωρεά έγινε στις Ένοπλες 
Δυνάμεις της Ουκρανίας. 

Ο «Λύκος της Wall Street» εί-
χε μεγάλη αδυναμία στη γιαγιά του 
(την αποκαλούσε τρυφερά «Oma»,  
δηλ. «γιαγιά» στα γερμανικά) και της 
έπαιρνε συχνά μαζί του στις πρεμιέ-
ρες των ταινιών του. Έφυγε από τη 
ζωή σε ηλικία 93 ετών το 2008. Η 
δωρεά του 47χρονου σταρ ανα-
κοινώθηκε από το International 
Visegrad Fund, σύμφωνα με τα πο-
λωνικά Μέσα ενημέρωσης.  

Επίσης, ο 46χρονος πρώην ποδο-

σφαιριστής Ντέιβιντ Μπέκαμ, έκα-
νε έκκληση για ενίσχυση του ταμεί-
ου της UNICEF για την υποστήριξη 
παιδιών, που έχουν πληγεί από τον 
πόλεμο στην Ουκρανία. Πηγές από 
το περιβάλλον του ζευγαριού, απο-
κάλυψαν στη MailOnline, ότι ο Ντέ-
ιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ έχουν 
δωρίσει ένα εκατομμύριο λίρες από 
τα δικά τους χρήματα στη φιλαν-
θρωπική πρωτοβουλία. Θυμίζουμε 
ότι ο Ντέιβιντ Μπέκαμ είναι Πρέσβης 
Καλής Θελήσεως της Unicef από το 
2005 και το 2015 ξεκίνησε το «7: 
The David Beckham Unicef Fund».

Leonardo Di Caprion και David Beckham 
προσφέρουν εκατομμύρια για την Ουκρανία

Λίγες ώρες μας χωρίζουν από 
την πρεμιέρα του «X Factor» στο 
MEGA σήμερα Παρασκευή στις 
22:10. Περιμένουμε με ανυπο-
μονησία το πιο επιδραστικό και 
μακροβιότερο μουσικό talent 
show στο MEGA για πολλούς 
λόγους. Ένας από αυτούς είναι 
και η παρουσία του Μιχάλη Κου-
ινέλη στην κριτική επιτροπή. 
«Δεν φοβάμαι κανέναν, 
είναι όλοι τους “γατά-
κια”», δηλώνει χαρι-
τολογώντας ο αγαπη-
μένος καλλιτέχνης για 
τους υπόλοιπους κριτές, 
τους Χρήστο Μάστορα, 
Μαρίζα Ρίζου, Στέλιο Ρόκ-
κο, και είναι πανέτοιμος να πε-
ράσει υπέροχα με τους καταξιω-
μένους συναδέλφους του αλλά 
και να μεταδώσει στους υποψη-
φίους του «X Factor» τη μεγάλη 
μουσική του εμπειρία.

Πέρα από τις μεγάλες επιτυχί-
ες των Stavento,  πιο πρόσφατα, 
ο Μιχάλης Κουινέλης υπέγραψε 
τραγούδια για τη Μαρίνα Σάτ-
τι (η «Μάντισσα» ήταν το από-
λυτο viral hit του 2017) και για 

τον Γιώργο Μαζωνάκη («Αγαπώ 
σημαίνει»). Και πέρυσι το καλο-
καίρι, με τη σύντροφο της ζωής 
του, Ήβη Αδάμου, μας χάρισε το 
«Για σένα». Το εντυπωσιακό εί-
ναι πως όλες αυτές τις μεγάλες 
επιτυχίες, ο Μιχάλης Κουϊνέλης 
τις έχει γράψει στο ίδιο σημείο, 
στην ίδια καρέκλα, στο ίδιο τρα-
πέζι, όπως αποκάλυψε πρόσφα-
τα σε συνέντευξη στον Αντώνη 

Δημητριάδη στο «MEGA Star».
Οι πρώτες εικόνες από το τρέ-

ιλερ του «X Factor» του MEGA 
μεταφέρουν τη fun διάθεση που 
επικρατεί ανάμεσα στα μέλη της 
κριτικής επιτροπής. «Όλα έχουν 
να κάνουν με τους ανθρώπους», 
λέει ο Μιχάλης Κουινέλης, ο 
οποίος υπόσχεται ότι δεν θα εί-
ναι αυστηρός!

Μιχάλης Κουινέλης: Έρχεται στην κριτική 
επιτροπή του «X Factor»

Eurovision 2022: Με την Ανδρομάχη 
και το "Ela" η Κύπρος  

ShowBiz

Ένα 
κομμάτι σε 

έντονο έθνικ 
ύφος

… και δεν 
φοβάται 
κανέναν!

«Όπως και εσείς, έχω παρακολουθήσει την κατάσταση στην Ουκρανία με φρίκη και 
δυσπιστία. Μητέρες αναγκάστηκαν να φύγουν με τα παιδιά τους. Οικογένειες διαλύθηκαν. 

Παιδιά πάρθηκαν από τα κρεβάτια τους για να γίνουν πρόσφυγες σε μια νύχτα.» 
David Beckham – Πρώην ποδοσφαιριστής
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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
Δευτέρα  09:00
Τρίτη  09:00 
Τετάρτη 15:00 
Πέμπτη 15:00 
Παρασκευή 15:00
Σάββατο  09:00 
Kυριακή  15:00

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

ΤηλEΦωΝΑ 
λΙμεΝΑΡΧεIωΝ
Α λ ε ξ α ν δ ρ ο ύ π ο λ η ς : 
2551356200, 
Σαμοθράκης: 25510 41305 
και 41385 
Τηλ. Πρακτ.: 25510 38503, 
2551024694, 2551083911

 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ  
 ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Χρηστικά

 χρησιμα τηλεφωνα

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

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Σφαντζίκη Κ. Παλαιολόγου 28 ✆2551025779

ΦΕΡΕΣ 
Χατζή Δήμητρα. Τραϊανουπόλεως 3 
✆2555022744

ΣΟΥΦΛΙ 
Ροκκά Βασ. Γεωργίου 88 ✆25540 24303

ΔIΔYMOTEIXO
Παρασκευόπουλος Ιωάννης  Βενιζέλου 93 
✆2553023544

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Αλγιαννάκης Σάββας Ευριπίδου 96 
✆2552028477

Φτιάξτε σήμερα αυτό το 

αρωματικό για να μυρίζει 

υπέροχα το μπάνιο σας 

κάθε μέρα.

Το μπάνιο είναι ένας χώρος στον οποίο 
επιβάλλεται να υπάρχει αρωματικό για ευ-
νόητους λόγους.

Σήμερα λοιπόν, σας έχουμε τη συντα-
γή για να φτιάξετε ένα φυσικό αρωματι-
κό μπάνιου χωρίς να χρειαστεί να ξοδέ-
ψετε χρήματα.

Τι θα χρειαστείτε Για το συγκεκριμένο 
αρωματικό θα χρειαστείτε έλαιο δεντρο-
λίβανου και λίγο βαμβάκι. Βάλτε μερικές 
σταγόνες ελαίου πάνω σε ένα βαμβάκι και 
τοποθετήστε το μέσα στον κάδο των σκου-
πιδιών του μπάνιου. Κάθε φορά που θα 
βγάζετε την σακούλα των σκουπιδιών, το 
μπάνιο σας θα μοσχοβολάει δεντρολίβανο.

Το έλαιο δεντρολίβανου μπορείτε να το 

βρείτε σε φαρμακεία ή μπορείτε να φτιά-
ξετε το δικό σας έλαιο μόνοι σας.

Υλικά 1 ματσάκι δεντρολίβανο, 1 φλ. 
αγνό έλαιο (ελαιόλαδο, αμυγδαλέλαιο 
κλπ).

Ξεκινήστε να φτιάχνετε το έλαιο βγά-
ζοντας αρχικά τα φύλλα από τα κλωνάρια 
του δεντρολίβανου και κομματιάζοντάς 
τα με ένα μαχαίρι σε όσο το δυνατόν μι-
κρότερα κομμάτια. Στη συνέχεια γεμίστε 
ένα κατσαρολάκι με νερό και βάλτε το να 
ζεσταθεί. Σε ένα γυάλινο μπολ τοποθετή-
στε φύλλα δενδρολίβανου και έλαιο της 
επιλογής σας και κρατήστε το πάνω από 
το κατσαρολάκι (χωρίς να ακουμπάει το 
γυαλί στο νερό). Όταν το έλαιο ζεσταθεί 
βγάλτε το από το μπολ και σουρώστε το.

Χρησιμοποιήστε το έλαιο δεντρολίβα-
νου για μασάζ στα μαλλιά, για ενυδάτω-
ση, για να διώξετε την κυτταρίτιδα αλ-
λά και για να δώσετε φυσικό άρωμα στο 
μπάνιο σας.

Προσοχή
Το έλαιο δεντρολίβανου δεν πρέπει 

να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης.

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

Ημέρα Μνήμης για τα θύματα 
της τρομοκρατίας στην Ευρώπη

Οροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Φίλε Κριέ, σήμερα, είσαι σαφώς 
πιο ευαίσθητος και πιο! Στρέφεις 
το ενδιαφέρον σου, στο σπίτι και 
την οικογένεια σου, κυρίως γιατί 
οι παροντικές καταστάσεις και τα 
πρόσφατα γεγονότα θα το απαι-
τήσουν!

ΤΑΥΡΟΣ
Φίλε Ταύρε, ετοιμάσου για μία θε-
τική και χαρμόσυνη ημέρα! Θα αι-
σθανθείς σίγουρα περιζήτητος, δη-
μοφιλής και κοινωνικά αποδεκτός! 
Οι άλλοι θα είναι ιδιαίτερα καλο-
προαίρετοι μαζί σου!

ΔΙΔΥΜΟΣ
Φίλε Δίδυμε, σήμερα μπορείς να 
απολαύσεις ουσιαστικό και σοβα-
ρό ενδιαφέρον του περίγυρου σου 
και οι αποκρίσεις σου σε αυτό το 
γεγονός, θα είναι η ανάδειξη των 
προσόντων και των ταλέντων σου, 
όπως και η ενίσχυση της αυτο-
εκτίμησης και της αυτοπεποίθη-
σης σου! 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Φίλε Καρκίνε, το Φεγγάρι στο δι-
κό σου Ζώδιο και πρέπει οπωσδή-
ποτε να εκμεταλλευτείς με πολ-
λούς τρόπους, τον δυναμισμό, την 
σπιρτάδα, την λάμψη και το θάρ-
ρος, σε κάθε σου δράση, κίνηση 
και απόφαση!
 
ΛΕΩΝ
Αγαπητέ Λέοντα, εντείνεται την ση-
μερινή ημέρα η διαίσθηση σου και 
η διορατικότητα σου! Με τον τρό-
πο αυτό, θα βρεις αρκετές λύσεις 
που θα σου ανοίξουν δρόμους δυ-
νατοτήτων!

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αγαπητέ Παρθένε, σήμερα οι κα-
λοί σου φίλοι, θα επιδιώξουν την 
συντροφιά σου με ποικίλους τρό-
πους και επιπλέον, θα σε βοηθή-
σουν λεκτικά ή έμπρακτα, όσον 
αφορά τους στόχους, τα όνειρα 
και τους σκοπούς σου!
 
ΖΥΓΟΣ
Αγαπητέ Ζυγέ, καταφέρνεις σή-
μερα και τραβάς πάνω σου τα 
βλέμματα και τον θαυμασμό των 
άλλων! Με τον τρόπο αυτό, επα-
ναφέρεις το κέφι και την καλή σου 
διάθεση! 
 
ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αγαπητέ Σκορπιέ, σήμερα έχεις κέ-
φι, επικοινωνιακό ταλέντο, οξυ-
δέρκεια και καλή διάθεση! Είσαι 
πανέτοιμος, να απολαύσεις κάθε 
μικρή και μεγάλη χαρά της ζωής! 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αγαπητέ Υδροχόε, προσπάθησε σή-
μερα, να μην εμπιστεύεσαι βιαστι-
κά και εύκολα τους άλλους, πριν 
σιγουρευτείς για τις προθέσεις και 
την ειλικρίνεια τους! 

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Φίλε Αιγόκερε, σήμερα είναι η ιδα-
νική ημέρα, για να αναγνωρίσεις 
και παραδεχθείς τα λάθη σου, να 
πλησιάσεις πρόσωπα αγαπημένα, 
που είχατε απομακρυνθεί λόγω δι-
αφωνιών ή παρεξηγήσεων
 
ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Φίλε Υδροχόε, σήμερα είναι η 
κατάλληλη ημέρα για να πάρεις 
αποφάσεις έναρξης σωστής δι-
ατροφής, άσκησης και ευεξίας! 
Επιπλέον στις διαπροσωπικές σου 
σχέσεις, είσαι περιζήτητος κυρίως 
για την βοήθεια που προσφέρεις 
στους άλλους

ΙΧΘΥΕΣ
Αγαπητέ Ιχθύ, σήμερα τραβάς όλα 
τα βλέμματα του θαυμασμού επά-
νω σου και αυτό σου δίνει αυτοε-
κτίμηση και αυτοπεποίθηση! Από-
λαυσε την σημερινή ημέρα με κέφι, 
πάθος, θάρρος και τόλμη!

Επέτειοι

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

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

Ευλόγιος, Ευλογία, 
Λουκρητία, Σωφρόνιος, 
Σωφρονία.
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Μεγάλη και σημαντική νίκη πέ-
τυχε η Αλεξανδρούπολη το μεσημέ-
ρι της Τετάρτης (09/03) στο Φώτης 
Κοσμάς, κόντρα στον Αγροτικό Αστέ-
ρα με 1-0. Ο Χριστοφορίδης ήταν ο 
«χρυσός» σκόρερ των Αλεξανδρου-
πολιτών, που έσπασαν το αήττητο του 
Αστέρα (ήταν η μοναδική ομάδα στην 
Ελλάδα που διατηρούσε το αήττητο 
σε όλες τις εθνικές κατηγορίες).

Η Αλεξανδρούπολη ξεκίνησε δυ-
νατά τον αγώνα και έχασε δύο ση-
μαντικές ευκαιρίες στο πρώτο δε-
κάλεπτο.

 Ο Γκαϊδατζής στο 7ο λεπτό γύ-
ρισε τη μπάλα στο πέναλτι αλλά δε 
βρέθηκε κάποιος συμπαίκτης του να 
τη σπρώξει στα δίχτυα. Δύο λεπτά 
αργότερα ο Καρακασίδης θα κάνει 
όμορφη ενέργεια από αριστερά αλ-
λά το σουτ που επιχείρησε, κατέλη-
ξε ελάχιστα άουτ. Στο 27ο λεπτό οι 
γηπεδούχοι θα χάσουν μία ακόμη ευ-
καιρία με τον Καρακασίδη να δέχεται 
τη σέντρα του Παπαγεωργίου από 
τα δεξιά αλλά το πλασέ του πέρασε 
εκτός εστίας.

Η ομάδα του Μιχάλη Φλώρου 
ήταν και πάλι αυτή που θα απειλήσει 
με τη σέντρα του δευτέρου ημιχρό-
νου. Ο Πατσιώρας Άγγ. σεντράρει στη 
περιοχή, βρίσκει τον Γκαϊδατζή αμαρ-
κάριστο, αλλά εκείνος θα σημαδέψει 

τον τερματοφύλακα του Αστέρα. Στο 
53ο λεπτό ο Αγροτικός θα μείνει με 
παίκτη λιγότερο καθώς ο Ζουλούμης 
αντικρίζει την δεύτερη κίτρινη του δι-
αιτητή. Η Αλεξανδρούπολη θα πιέσει 
για να βάλει το πολυπόθητο γκολ και 
θα το πετύχει στο 70ο λεπτό. 

Ο Ρουμπιές από αριστερά θα πε-
ράσει τον αντίπαλό του, θα κάνει τη 
σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, εκεί όπου 
είναι ο Χριστοφορίδης και με πλα-
σέ θα ανοίξει το σκορ. Στη συνέχεια 
οι γηπεδούχοι γύρισαν πίσω για να 
κρατήσουν το σκορ, με τον Αγροτι-
κό Αστέρα να χάνει τεράστια ευκαι-
ρία στο 85ο λεπτό με τον Κατσιάκη 
να πετυχαίνει το κάθετο δοκάρι του 
Μπινόπουλου.

Το σφύριγμα της λήξης βρήκε την 
Αλεξανδρούπολη να παίρνει τρεις πο-
λύ σημαντικούς βαθμούς και πλέον 
ελπίζει σε παραμονή στην Γ’ Εθνική 
κατηγορία. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ FC (Μιχά-
λης Φλώρος): Μπινόπουλος, Παπα-
γεωργίου, Δορουγιδένης, Μπαρμπα-
γιάννης, Γκαϊδατζής (78’ Τσιτσεκίδης), 
Πατσιώρας Αγγ. (74’ Τσιεγγελίδης), 
Πατσιώρας Κων., Αμπραχαμιάν (62’ 
Χριστοφορίδης), Καρακασίδης, Μα-
ντζίρης (78’ Παγωνίδης), Ρουμπιές

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (Γαλτσίδης 
Κωνσταντίνος): Στρατηλάτης, Καλλί-

δης, Ζουλούμης, Νικολαΐδης, Ψάλτης, 
Παπακωνσταντίνου, Ευθυμιάδης, Ζα-
φειρίδης, Μπουλγκουρίδης, Μελισσό-
πουλος, Καθάριος
Αποτελέσματα 

Άρης Αβάτου – Πανδραμαϊκός    
1-2(

Αλεξανδρούπολη FC – Αγροτικός 
Αστέρας     1-0

Νέστος Χρυσούπολης – Ορφέας 
Ξάνθης     1-0

Απόλλων Παραλιμνίου – Θερμαϊ-
κός Θέρμης    2-0

Δόξα Δράμας – Αναγέννηση Πλα-
γιάς    5-3

Μ. Αλ. Ορφανίου – Εθνικός Σο-
χού     0-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Αγροτικός Αστέρας 39 (25-6)
2. Πανδραμαϊκός 30 (29-14)

3. Άρης Αβάτου 27 (23-18)
4. Θερμαϊκός Θέρμης 26 (20-22)
5. Εθνικός Σοχού 26 (16-9)
6. Απόλλων Παραλιμνίου 25 (24-17)
7. Δόξα Δράμας 24 (20-16)
—————————————
8. Νέστος Χρυσούπολης 24 (19-22)
9. Αλεξανδρούπολη FC 23 (22-27)
10. Ορφέας Ξάνθης 18 (18-36)
11. Μέγας Αλέξανδρος Ορφανίου 
17 (10-18)
12. Αναγέννηση Πλαγιάς 14 (14-36)

Επόμενη αγωνιστική
Κυριακή 13/3, Ώρα 15:00 

Γήπεδο ΑΟΞ: Ορφέας Ξάνθης – Μ. 
Αλ. Ορφανίου

Διαιτητής: Τομαράς(Θράκης) – Βο-
ηθοί: Διονίδης, Καρακασίδης(Θράκης)

Γήπεδο Κιλκίς: Αναγέννηση Πλα-
γιάς – Αλεξανδρούπολη FC

Διαιτητής: Χαψάς(Σερρών) – Βο-
ηθοί: Κρυωνάς, Μπεριντζής(Σερρών)

Γήπεδο Ευόσμου: Αγροτικός Αστέ-
ρας – Άρης Αβάτου

Διαιτητής: Σιδηρόπουλος(Πέλλας) 
– Βοηθοί: Κεσίσογλου, Σηπά-
κης(Πέλλας)

Γήπεδο ΓΣ Δόξας: Δόξα Δράμας 
– Νέστος Χρυσούπολης

Διαιτητής: Δρακίδης(Ξάνθης) – 
Βοηθοί: Κεχαγιά, Σπάρταλης(Ξάνθης)

Γήπεδο Θέρμης: Θερμαϊκός Θέρ-
μης – Πανδραμαϊκός

Διαιτητής: Παραδεισόπου-
λος(Πιερίας) – Βοηθοί: Τσικλιτάρη, 
Κυριάκου(Πιερίας)

Γήπεδο Σοχού: Εθνικός Σοχού – 
Απόλλων Παραλιμνίου

Διαιτητής: Μυλοπούλου(Καβάλας) 
– Βοηθοί: Γεωργαντέλης, Δεδονά-
κης(Καβάλας)

Έσπασε το αήττητο και ελπίζει 
η Αλεξανδρούπολη FC 

ΠΑΝΉΓΥΡΙΣΕ ΜΕΓΑΛΉ ΝΙΚΉ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΠΡΏΤΟΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΠΡΟΤΙΝΟΣ 
ΑΉΤΤΉΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΑ   

Οι παίκτες του Μιχάλη Φλώρου έκαναν ένα σημαντικό 
βήμα στη μάχη για την παραμονή

Οι Αμαζόνες Μαΐστρου Αλεξαν-
δρούπολης και ο ΜΓΣ Εθνικός ρί-
χνονται στη μάχη της διάκρισης στο 
Πανελλήνιο πρωτάθλημα Νεανίδων - 
Εφήβων! Στους προημιτελικούς αγώ-
νες που θα διεξαχθούν σε ομίλους 
στην Θεσσαλονίκη, τα κορίτσια του 
Μάκη Δημητριάδη ως  πρωταθλήτρι-
ες της ΑΜΘ Κ20 και τα αγόρια του 

Γιώργου Ανδραβίζου ως πρωταθλη-
τές ΑΜΘ Κ21 θα αγωνιστούν για μια 
θέση στα ημιτελικά και την πρόκριση 
στην τελική φάση του πανελλήνιου 
πρωταθλήματος. 

Οι Αμαζόνες ξεκίνησαν χθες κό-
ντρα στον Μίλωνα, σήμερα θα κο-
ντραριστούν με τον ΠΑΟΚ και αύριο 
με την Ελπίδα, ενώ ο Εθνικός ξεκί-
νησε χθες με την Ελπίδα Αμπελοκή-
πων, σήμερα με την ΧΑΝΘ και αύριο 
με την Πρέβεζα. 

Οι δύο ομάδες θα προσπαθήσουν 
να διεκδικήσουν τα 2 από 4 εισιτήρια 
για τη πρόκριση στο Final 4 του Πα-
νελλήνιου Πρωταθλήματος.

  Το πλήρες πρόγραμμα:
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 
ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ20

Β’ ΟΜΙΛΟΣ («Ι. Λεμονίδης», ΔΑΚ 
Σταυρούπολης)

1η αγωνιστική – Πέμπτη 10 Μαρ-
τίου 2022

Ώρα 15:00, ΔΑΚ Σταυρούπολης: 
ΠΑΟΚ – ΑΣ Ελπίς

Ώρα 15:30, Κλειστο «Ι. Λεμονί-
δης»: ΑΟ Αμαζόνες Μαΐστρου – ΑΟΠ 
Μίλωνας

2η αγωνιστική – Παρασκευή 11 
Μαρτίου 2022

Ώρα 15:00, ΔΑΚ Σταυρούπολης: 
ΑΟ Αμαζόνες Μαΐστρου – ΠΑΟΚ

Ώρα 17:00, Κλειστό «Ι. Λεμονίδης»: 
ΑΟΠ Μίλωνας – ΑΣ Ελπίς

3η αγωνιστική – Σάββατο 12 Μαρ-
τίου 2022

Ώρα 15:00, ΔΑΚ Σταυρούπολης: 
ΠΑΟΚ – ΑΟΠ Μίλωνας

Ώρα 15:30, Κλειστό «Ι. Λεμονίδης»: 
ΑΣ Ελπίς – ΑΟ Αμαζόνες Μαΐστρου

ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ Α’ ΚΑΙ Β’ ΟΜΙ-
ΛΟΥ – Κυριακή 13 Μαρτίου 2022

Ώρα 15.00, Γήπεδο (ΘΑ ΑΝΑΚΟΙ-
ΝΩΘΕΙ): Β1 – Α2

Ώρα 19:00, Κλειστο Βότση: Α1 – 
Β2

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 
ΑΓΟΡΙΩΝ Κ21

Α’ ΟΜΙΛΟΣ («Μ. Τσικίνας», «Ι. Λε-
μονίδης», ΕΑΚ Σταυρούπολης)

1η αγωνιστική – Πέμπτη 10 Μαρ-
τίου 2022

«Ι. Λεμονίδης» 18.00: ΑΣ Ελπίς – 
ΜΓΣ Εθνικός

«Μ. Τσικίνας» 20.00: ΑΟ Πρέβε-
ζας – ΧΑΝΘ

2η αγωνιστική – Παρασκευή 11 
Μαρτίου 2022

«Ι. Λεμονίδης» 19.30: ΑΣ Ελπίς – 
ΑΟ Πρέβεζας

«Μ. Τσικίνας» 20.15: ΜΓΣ Εθνι-
κός – ΧΑΝΘ

3η αγωνιστική – Σάββατο 12 Μαρ-
τίου 2022

«Ι. Λεμονίδης» 18.00: ΧΑΝΘ – ΑΣ 
Ελπίς

ΕΑΚ Σταυρούπολης 18.00: ΑΟ 
Πρέβεζας – ΜΓΣ Εθνικός

Στη μάχη της διάκρισης Αμαζόνες 
Μαΐστρου και Εθνικός 

Ξεκίνησαν οι αγώνες 
της προημιτελικής 
φάσης  στο Πανελλήνιο 
πρωτάθλημα Νεανίδων 
– Εφήβων


