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Αδιέξοδο στις συνομιλίες ΟΛΑ-Δήμου 
για τη δυτική χερσαία ζώνη

Αναρμόδιος δήλωσε ο Οργανισμός για το αίτημα παραχώρησης 
που υπέβαλε το δημοτικό συμβούλιο, προωθώντας το θέμα στο 
ΤΑΙΠΕΔ. Ανοιχτό το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων και προσφυγής 

στη δικαιοσύνη 
▶ 4,5

Νέες ταινίες 
αυτή την 

εβδομάδα στα 
«Ηλύσια»

Τι θα δείτε στον 
κινηματογράφο της 
Αλεξανδρούπολης

▶ 13

Καταβολή 
επιδόματος Τρίτου 

Τέκνου

Από την Δευτέρα 11 
Απριλίου 

▶ 11

«Κάτι κινείται» για το έργο της 
παράκαμψης Προβατώνα

Στην αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς της μειοδότριας 
εταιρείας προχωρά η Εγνατία Οδός. Λόγω μεγάλης έκπτωσης από 

την ΑΚΤΩΡ ΑΕ
▶ 8

▶ 7Το Γενικό Λύκειο Το Γενικό Λύκειο 
Τυχερού σε animation    Τυχερού σε animation    

Πρώτη σύσκεψη στον Έβρο ενόψει Πρώτη σύσκεψη στον Έβρο ενόψει 
της νέας αντιπυρικής περιόδουτης νέας αντιπυρικής περιόδου

Με πάνω από 11 εκ ευρώ έχουν 
ενισχυθεί επιχειρήσεις του 

Έβρου λόγω covid
Μέσα από τη Δράση  «Ενίσχυση επιχειρήσεων για 
την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας» 
στην περιφέρεια ΑΜΘ. Στο νομό μας, συνολικά, 

υπεβλήθησαν 4.874 αιτήματα

▶ 7

Συγκλόνισαν στο 
δικαστήριο οι γονείς της 
Ελένης Τοπαλούδη 

● Με τις καταθέσεις τους συνεχίστηκε η δίκη στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας για τον ομα-
δικό βιασμό και τη δολοφονία της

● «Ποιος πατέρας θα μπορούσε να αντέξει τις τελευταίες λέξεις του παιδιού μου;» επεσήμανε  
ο κ. Γιάννης Τοπαλούδης

● «Λένε ότι η Ρόδος είναι το νησί του Ήλιου, αυτό το φως δεν τους φώτισε τις σκοτεινές ψυχές 
τους;  Αυτοί μου δώσανε την ισόβια κάθειρξη, τον ισόβιο πόνο, το σπίτι μου έγινε η φυλακή μου και 
το δωμάτιο της Ελένης το κελί μου» τα συγκλονιστικά λόγια της κας Κούλας Αρμουτίδου

Μπλόκο σε αμαξοστοιχία με 
αμερικανοΝΑΤΟικό στρατιωτικό 

υλικό από ΚΚΕ, ΚΝΕ Εβρου 

▶ 9

▶  11  11

▶ 11 ▶ 16
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ
529
Ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου 
Ιουστινιανός εκδίδει ένα θεμελιώ-
δες νομικό σύγγραμμα, τον «Ιου-
στινιάνειο Κώδικα» (Corpus Juris 
Civilis).

1825
Ο Ιμπραήμ νικάει τους Έλληνες στο 
Κρεμμύδι Μεσσηνίας.

1929
Η Β’ Ιταλίας επικρατεί 4-1 της Ελ-
λάδας, σε φιλικό παιγνίδι που δι-
εξάγεται στο γήπεδο της Λεωφό-
ρου Αλεξάνδρας. Η ΕΠΟ το θεωρεί 
ως τον πρώτο επίσημο αγώνα της 
Εθνικής.

1948
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
Ιδρύεται στο πλαίσιο του ΟΗΕ ο 
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

1999
Η ομάδα ποδοσφαίρου της ΑΕΚ δί-
νει φιλικό αγώνα με την Παρτιζάν 
στο Βελιγράδι, φορώντας φανέ-
λες με ζωγραφισμένους στόχους, 
σε ένδειξη συμπαράστασης στον 
βομβαρδισμένο από το ΝΑΤΟ σερ-
βικό λαό.

2004
Τον εκτροχιασμό της δημοσιονομι-
κής κατάστασης της Ελλάδας, τον 
οποίο αποδίδει στην έλλειψη ελέγ-
χου στις πρωτογενείς δαπάνες και 
στα μειωμένα έσοδα του προϋπο-
λογισμού του 2003, περιγράφει σε 
έκθεσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
παρά τους ισχυρούς ρυθμούς ανά-
πτυξης των τελευταίων ετών στην 
ευρωζώνη.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1939
Φράνσις Φορντ Κόπολα, αμερικα-
νός σκηνοθέτης. («Ο Νονός», «Απο-
κάλυψης Τώρα»)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1614
Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, γνω-
στότερος ως Ελ Γκρέκο, έλληνας 
ζωγράφος. (Γεν. 1/10/1541)

1992
Αντώνης Τρίτσης, έλληνας πολιτι-
κός, που διετέλεσε επί σειρά ετών 
υπουργός σε κυβερνήσεις του ΠΑ-
ΣΟΚ και Δήμαρχος Αθηναίων, ενώ 
ως αθλητής στίβου του Παναθηνα-
ϊκού διακρίθηκε στο ύψος και το 
δέκαθλο. (Γεν. 1937)

2 ΑΠΟΨΕΙΣ

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

Υπεύθυνη ∆ιαφημίσεων 
και Λογιστηρίου
Χρύσα Γρηγοριάδου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Πλησίον στρατοπέδου «Ιωάννου»
Τηλέφωνα
2551024222, 2551029888 
Fax
2551080606

Κωδικός 1793
email
gnomi@gnomionline.gr 
efimerida-gnomi@hotmail.com
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ετήσια ιδιωτών  €100
∆ήμων-∆ημοτικών διαμ/των €200
Τραπεζών-Οργανισμών  €200
Ανώνυμες Εταιρίες  €200

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
1. Tελικοί μειοδότες δημοπρασιών: 
€0,50/χιλιοστό
2. N.Π.Δ.Δ., OTA: €0,20/χιλιοστό
3. N.Π.I.Δ. (A.E.): €0,26/χιλιοστό
Xειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι 
δεν επιστρέφονται. Eνυπόγραφα κεί-
μενα δεν εκφράζουν υποχρεωτικά τη 
θέση της Eφημερίδας.

Τακτικοί συνεργάτες: 
Θεόδωρος Ορδουμποζάνης, Δημή-
τρης Μακροδημόπουλος, Γιώργος 
Αναγνωστόπουλος, Αγγελική, Δελη-
γιάννη, Λευτέρης Χαβιαράς, Ανδρέ-
ας Καφετζής, Σμαρώ Τσοκαταρίδου, 
Νικόλαος Παπανικολόπουλος, Λεω-
νίδας Σκερλετόπουλος, Γιώτα Αγαπη-
τού, Μενέλαος Μαλτέζος

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα Ο καιρός σήμερα

3

10...19

11...18

Ανατολή - 06:51
Δύση - 19:47

10...18

7...19

«Ρινγκ» το δημοτικό συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Κάθε προηγούμενο ξεπέρασε η αντιπαράθεση της δημο-
τικής αρχής Αλεξανδρούπολης με την παράταξη «ΑΝΑΣΑ», 
κατά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου το απόγευ-
μα της Τετάρτης. Αυτή τη φορά, αφορμή ήταν η ακύρωση 
της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, από 
τον ΓΓ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΜακεδονίαςΘράκης, 
με την οποία ορίζονταν μία εργοληπτική εταιρεία ως προ-
σωρινός ανάδοχος για την κατασκευή του σημαντικού, για 
το δήμο, έργου του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμά-
των (ΧΥΤΥ). Είχε προηγηθεί η δημοσίευση στη Διαύγεια της 
συγκεκριμένης απόφασης της Αποκεντρωμένης, την οποία 
ο δήμαρχος Βαγγέλης Λαμπάκης χαρακτήρισε «αστεία και 
τραγική» και η δημόσια τοποθέτηση του επικεφαλής της 
«ΑΝΑΣΑ» Παύλου Μιχαηλίδη, στην οποία έκανε λόγο για 
μία δυσάρεστη εξέλιξη, για την οποία έχει απόλυτη ευθύνη 
η δημοτική αρχή. Το θέμα του ΧΥΤΥ απασχολεί το δήμο Αλε-
ξανδρούπολης εδώ και περίπου δύο χρόνια και εάν ο δήμος 
δεν δικαιωθεί από την ειδική επιτροπή του άρθρου 152, στην 
οποία θα προσφύγει ζητώντας την ακύρωση της απόφασης 
της Αποκεντρωμένης, τότε θα χρειαστεί τουλάχιστον ένας 
χρόνος ακόμη για να έχουμε ανάδοχο

7
ΑΠΡ
2017

3
3
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`Μικρογνωμικά

Οργανωμένα και επίσημα 
συμμετείχε, για πρώτη φορά 
μετά από αρκετά χρόνια, ο 
Εμπορικός Σύλλογος Αλε-
ξανδρούπολης στη χθεσι-
νή απεργιακή συγκέντρωση 
στο Εργατικό Κέντρο. Μια 
από τις πρώτες αποφάσεις 
- πρωτοβουλίες του νέου 
πρόεδρου Βασίλη Κασαπί-
δη που επικροτούμε.  Μακά-
ρι και άλλοι σύλλογοι, που 
αποτελούν κύτταρο της κοι-
νωνίας, να δραστηριοποιη-
θούν και να στηρίζουν τους 
μικρούς και μεγάλους αγώ-
νες του κόσμου.

Κ.Η.

Παρόντες

Την «Τζόσι», ένα άλογο από τον Βώλακα υιοθέτησαν και μεγαλώνουν οι μαθητές του ΕΠΑ.Λ. Προσοτσά-
νης Δράμας! Τα παιδιά συμμετέχοντας στο πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ» με 
το σχέδιο δράσης «Ένα μακρύ αισθητικό, περιβαλλοντικό και φιλοζωϊκό ταξίδι», υλοποιούν τους τελευταί-
ους μήνες την υποδράση «Υιοθετώντας ένα άλογο». Μία αξιόλογη πρωτοβουλία, ιδιαίτερα με δεδομένο 
ότι στη χώρα μας υπάρχουν διαρκώς καταγγελίες για κακοποίηση ιπποειδών. 

Photo   Shoot
Eισάγουμε από Ουκρανία και 
Ρωσία μαλακό σιτάρι σε ποσο-
στό 30% και αραβόσιτο κατά 
26%. Αντίθετα, στα δημητρια-
κά και στα έλαια, ο όγκος των 
εισαγωγών είναι πολύ μικρός. 
η ροή της εφοδιαστικής αλυ-
σίδας παραμένει αδιατάρακτη, 
όπως ήταν πριν τον πόλεμο.   

Γ. ΣΤΥΛΙΟΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Είπαν

Μετά και τη χθεσινή αύξηση, 
κατά 39%, της χονδρικής τι-
μής του ηλεκτρικού ρεύματος 
η κυβέρνηση έπρεπε να επι-
βάλλει πλαφόν στη διαμόρ-
φωσή της. Φτάνει πια με την 
τσαπατσουλιά και τις λάθος 
επιλογές. Τα πράγματα έχουν 
φτάσει σε αδιέξοδο. Το έχει 
κάνει η Γαλλία, το έχει κάνει 
η Πορτογαλία.  .

Π. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΥΡΙΖΑ

Σε εγκατάλειψη ο σιδηρόδρομος στην ΑΜΘ

Ρεύμα με δελτίο;
«Δεν είναι επαρκή τα μέτρα της κυβέρ-

νησης», δήλωσε στο open ο πρόεδρος 
ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ Γ. Αδαμίδης και πρόσθεσε 
πως η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία 
δεν έχει ακόμη επιπτώσεις. Επίσης, υπο-
γράμμισε πως το «παιχνίδι» γίνεται στη 

χονδρική και πως θησαυρίζουν με ανέλ-
πιστα κέρδη. Ακόμα, τόνισε πως όταν θα 
αυξηθεί η ζήτηση του ρεύματος, και αν 
έχουμε προβλήματα με τη ροή του φυσι-
κού αερίου, θα έχουμε ρεύμα με δελτίο...

Κ.Η.

Θέση σε εκκλησιαστική αργία 
κληρικού της Μητροπόλεώς μας

Η Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλε-
ως παρακολουθεί αρμοδίως την υπόθε-
ση κληρικού της, όπως αυτή εξελίσσεται 
ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Άν-
θιμος, μετά από την Απόφαση του Τριμε-
λοῦς Πλημμελειοδικείου Ἀλεξανδρουπό-
λεως και σύμφωνα με όσα ορίζει ο Νόμος 
5383/1932 «Περί των Εκκλησιαστικών 
Δικαστηρίων», έθεσε τον εν λόγω κλη-
ρικό σε αργία από πάσης ιεροπραξίας.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

Επερώτηση με θέμα: “Σε σιδηροδρο-
μικό μεσαίωνα βρίσκεται εδώ και τέσσε-
ρα χρόνια η Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας 
και Θράκης, ενώ και το μέλλον προβλέ-
πεται δυσοίωνο”, υπέβαλε η Ανεξάρτητη 
Ενωτική Πρωτοβουλία προς τον Περιφε-
ρειάρχη ΑΜΘ κ. Χρήστο Μέτιο.

Την επερώτηση, η οποία θα αναπτυ-
χθεί σε επερχόμενο Περιφερειακό Συμ-
βούλιο, υπογράφουν ο Επικεφαλής της 
Παράταξης Κώστας Κατσιμίγας 
και ο Περιφερειακός Σύμβου-
λος Π.Ε. Ροδόπης Χρήστος Χα-
τζηπέμου. «Σκοπεύει η Περι-
φέρεια ως άμεσος εκφραστής 
του συνόλου των πολιτών της 
Περιφέρειας ΑΜΘ να αναλά-
βει πρωτοβουλίες προκειμέ-
νου να ανατραπεί η κατάσταση 
αυτή και να πιέσει την κυβέρ-
νηση να κινηθεί με καλπάζο-
ντες ρυθμούς προκειμένου να 
αναβαθμιστούν οι μεταφορικές 
υποδομές, όχι μόνο προς όφε-
λος των πολιτών και της τοπι-

κής οικονομίας, αλλά προς όφελος της 
ίδιας της χώρας που εκμεταλλευόμενη 
την γεωστρατηγική θέση της Περιφέ-
ρειάς μας και το συγκριτικό πλεονέκτη-
μα της διασυνοριακότητας που διαθέτει, 
να αναλάβει έναν ουσιαστικότερο ρόλο 
στις διεθνείς μεταφορές μπροστά και 
στο σκηνικό που έχει διαμορφωθεί αλ-
λά και που συνεχώς αλλάζει»

Γ.Π.

Το Σύνδρομο του Αντιδυτικισμού
Μόλις ένα εικοσιτετράωρο μετά τις φρικτές 

αποκαλύψεις για την δολοφονίες Ουκρανών 
αμάχων από τον στρατό του Πούτιν, μέλη του 
ΚΚΕ και της ΚΝΕ εμφανίζονται με ένα πανό 
με το σύνθημα «ΝΑΤΟ KILLERS», για να δι-
αμαρτυρηθούν για την μεταφορά ΝΑΤΟικού 
εξοπλισμού με αμαξοστοιχία, έξω από το λι-
μάνι της Αλεξανδρούπολης.

Θα νόμιζε κανείς ότι πρόκειται για λάθος 
timing, αλλά μάλλον όχι. Πρόκειται για αντι-
δυτικισμό. Ένα σύνδρομο, η ανάλυση του οποί-
ου περιέχει ιστορικές, κοινωνικές και ψυχολο-
γικές πτυχές.

Μ.Λ.
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Του Παύλου Μιχαηλίδη 
Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 

222/05.11.2012 απόφασης της 
Διυπουργικής Επιτροπής Αναδι-
αρθρώσεων και Αποκρατικοποιή-
σεων (ΦΕΚ Β’ 2996/12.11.2012), 
το Ελληνικό Δημόσιο μεταβίβασε 
άνευ ανταλλάγματος στο ΤΑ.Ι.ΠΕ.Δ. 
μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσο-
στό 100% του μετοχικού κεφαλαί-
ου των δέκα (10) μη εισηγμένων 
Ανώνυμων Εταιρειών Οργανι-
σμών Λιμένος, συμπεριλαμβανο-
μένου, μεταξύ άλλων, του «Οργα-
νισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης 
Α.Ε.». Σε εκτέλεση του 24ου άρθρου 
του Νόμου 2932/2001 (ΦΕΚ Α’ 
145/27.06.2001), το ΕΔ σύναψε με 
την Εταιρεία την από 21.03.2003 
σύμβαση παραχώρησης, η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Νό-
μου 4597/2019, όπως ισχύει, δυνά-
μει της οποίας παραχωρήθηκε στην 
Εταιρεία το δικαίωμα αποκλειστικής 
χρήσης και λειτουργίας (το «Δικαίω-
μα») των γηπέδων, κτιρίων και εγκα-
ταστάσεων της χερσαίας λιμενικής 
ζώνης του λιμένος Αλεξανδρού-
πολης όπως καθορίστηκε με την 
υπ’ αριθμ. 21007/27.05.1966 από-
φαση του Νομάρχη Έβρου (ΦΕΚ 
Β’ 447/18.07.1966), όπως τροπο-
ποιήθηκε και επεκτάθηκε δυνάμει 
της υπ’ αριθμ. 4244/16.07.2008 
απόφασης της Περιφέρειας Ανα-
τολικής Μακεδονίας & Θράκης 
(ΦΕΚ ΑΑΠ 369/19.08.2008). Η 
διάρκεια της Σύμβασης Παραχώ-
ρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των παραγράφων 4.1 και 4.2 της 
Σύμβασης Παραχώρησης, όπως 
τροποποιήθηκαν με το άρθρο 12 
του Νόμου 4664/2020 (ΦΕΚ Α’ 
32/14.02.2020), ορίστηκε στα εξή-
ντα (60) έτη από την έναρξη ισχύ-
ος της και συνεπώς λήγει την 21η 
Μαρτίου 2063.

Το ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗ-
ΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (ΤΑ.Ι.ΠΕ.Δ.) στις 13 
Ιουλίου 2020 προκήρυξε διεθνή 
διαγωνισμό με την πρόσκληση υπο-
βολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για την απόκτηση του πλειοψηφι-
κού μεριδίου συμμετοχής (67%) στο 
μετοχικό κεφάλαιο του ΟΡΓΑΝΙΣ-
ΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟ-
ΛΗΣ Α.Ε. (Ο.Λ.Α.). 

Σύμφωνα με τους όρους της 
πρόσκλησης ενδιαφέροντος και 
συγκεκριμένα στο πρώτο κεφά-
λαιο με τίτλο «ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΑΝΤΙ-
ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ» στην Παράγραφο 
1.8ii, αναφέρεται ρητώς πως στο 
πλαίσιο της Διαγωνιστικής Διαδι-
κασίας, προβλέπεται η επαναδια-
πραγμάτευση και τροποποίηση της 
Σύμβασης Παραχώρησης, με σκο-
πό (μεταξύ άλλων ζητημάτων) «την 
εκλογίκευση του αποτυπώματος 
του Λιμένα και ενδεχομένως τον 
επαναπροσδιορισμό της περιοχής 
παραχώρησης υπό το πρίσμα πα-
ράλειψης περιοχών που δεν απαι-

τούνται για την λειτουργία του ή 
επέκτασης σε παρακείμενες περιο-
χές προσβλέποντας και στη διασφά-
λιση της μελλοντικής λειτουργίας 
των Πρόσθετων Εγκαταστάσεων».

Είναι σαφές λοιπόν πως από τα 
οριζόμενα της παραγράφου §1.8ii, 
το αίτημα του δημοτικού συμβου-
λίου της Αλεξανδρούπολης δεν δι-
αταράσσει σε καμία περίπτωση την 
διαγωνιστική διαδικασία, γεγονός 
που αφήνει εκτεθειμένο τον δήμαρ-
χο της Αλεξανδρούπολης ο οποίος 
υπεραμύνθηκε της άλλης άποψης 
στην κρίσιμη συνεδρίαση του δημο-
τικού συμβουλίου και τελικώς απε-
χώρησε της ψηφοφορίας! 

Αξίζει να σημειωθεί, πως στην 
λογική της παραγράφου §1.8ii του 
διεθνούς διαγωνισμού, ο Δήμος 
της Αλεξανδρούπολης το 2008 
παραχώρησε εκτάσεις (ΦΕΚ ΑΑΠ 
369/19.08.2008) στην Ανατολική 
πλευρά του λιμένα με σκοπό την 
διασφάλιση της μελλοντικής λει-
τουργίας «Πρόσθετων Εγκαταστά-
σεων» και πλέον εν έτη 2022 με την 
ίδια λογική και με νομότυπο πλέον 
τρόπο, αποφασίζει να ζητήσει όπως 
δικαιούται τον επαναπροσδιορισμό 
της περιοχής παραχώρησης υπό το 
πρίσμα «παράλειψης περιοχών που 
δεν απαιτούνται για την λειτουρ-
γία του». 

Ως δημοτικό συμβούλιο είμαστε 
πεπεισμένοι, μια και κάτι τέτοιο ορί-
ζεται σαφώς από τους όρους του 
διαγωνισμού, πως ο σχεδιασμός του 
ΤΑΙΠΕΔ δεν στηρίχθηκε μόνο στις 
προτιμήσεις και τις επιλογές των 
υποψήφιων «επενδυτών» και της 
«αγοράς», αλλά κυρίως στις ανά-
γκες της τοπικής και περιφερεια-
κής οικονομίας, καθώς και στη γε-
ωοικονομική σημασία του λιμανιού. 

Παρόλα αυτά θα επιθυμούσαμε, 
πριν ή και μετά από τον Ιούλιο του 
2020, που δημοσιεύτηκε η πρό-
σκληση για την διαγωνιστική διαδι-
κασία σε ότι αφορά το λιμάνι μας, 
να έχει γίνει με πρωτοβουλία της 
Κυβέρνησης σχετική συζήτηση-δια-
βούλευση με τους τοπικούς φορείς 
και την αυτοδιοίκηση μια και κανένα 
σχέδιο δεν παρουσιάστηκε τόσο για 
την ανάπτυξη του λιμανιού όσο και 
για τις δεσμεύσεις των υποψήφιων 
«επενδυτών».

Όλα αυτά θα τα εκθέσουμε με 
τον πλέον επίσημο τρόπο στην κρί-
σιμη συνάντηση που θα έχει η πε-
νταμελής διαπαραταξιακή επιτρο-
πή του δημοτικού συμβουλίου με 
το επταμελές διοικητικό συμβούλιο 
του οργανισμού λιμένα (Ο.Λ.Α.), την 
προσεχή Τρίτη 5 Απριλίου 2022. 
Σύμφωνα με την πρόσκληση που 
έχει σταλεί στις (1/4/2022) στα μέ-
λη του ΔΣ του ΟΛΑ, στο τρίτο τακτι-
κό θέμα της συνεδρίασης προβλέ-
πεται η «ακρόαση» του αιτήματος 
(43/2022) του Δήμου της Αλεξαν-
δρούπολης όπως αυτό έχει πρωτο-
κολληθεί στις 31/3/2022 με αριθ-
μό 345.

Κατόπιν και σε επόμενή του συ-
νεδρίαση, το διοικητικό συμβούλιο 
του ΟΛΑ Α.Ε. (θεσμοθετημένο όρ-
γανο που έχει την απόλυτη δικαιο-
δοσία) θα απαντήσει -αποφασίσει 
επί του αιτήματος του ΔΣ της Αλε-
ξανδρούπολης, είτε κατά πλειοψη-
φία είτε ομόφωνα,  εάν συμφωνεί 
για τον αποχαρακτηρισμό συγκεκρι-
μένων περιβαλλόντων χώρων της 
Χερσαίας Ζώνης του λιμένα (όπως 
αυτοί οι χώροι επισημαίνονται με 
πράσινη γραμμή στο συνημμένο το-
πογραφικό διάγραμμα)  επειδή οι 
εν λόγω χώροι δεν εξυπηρετούν 
πλέον λιμενικούς σκοπούς και δεν 
κρίνονται απαραίτητοι για την εύ-
ρυθμη λειτουργία του λιμένα. Αξί-
ζει να αναφερθεί πως από τα εγκε-
κριμένα και ισχύοντα master plan 
(ΦΕΚ 152/3-5-2012 & 132/17-
4-2013) σε ότι αφορά την Δυτική 
Χερσαία Ζώνη δεν προβλέπεται σε 
αυτή την περιοχή να  αναπτυχθούν 
λιμενικές δραστηριότητες, χωρίς να 
γίνεται αναφορά ούτε για Μαρίνα 
Τουριστικών Σκαφών. Το πρακτικό 
του ΔΣ του ΟΛΑ στην συνέχεια θα 
διαβιβασθεί στην γενική συνέλευση 
του μετόχου (δηλ στο ΤΑΙΠΕΔ και 
έως ότου  μεταβιβαστεί το πλειο-
ψηφικό πακέτο των μετοχών στον 
υποψήφιο επενδυτή). Η απόφαση 
του ΔΣ του ΟΛΑ σε περίπτωση που 
είναι αρνητική θα πρέπει να είναι 
πλήρως εμπεριστατωμένη, επικα-
λούμενη τα επίσημα στοιχεία από 
το master plan του λιμένα όπως 
αυτά έχουν εγκριθεί και αναφέρο-
νται σε προηγούμενες αποφάσεις. 
Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν 
η προγραμματική σύμβαση που έχει 
συναφθεί με τον δήμο της Αλεξαν-
δρούπολης και αφορούσε την ήπια 
ανάπλαση στο πλαίσιο της χρημα-
τοδότησης και των εγκρίσεων του 
προγράμματος της ΒΑΑ. Τέλος, σε 
περίπτωση που κριθεί από το ΔΣ 
του ΟΛΑ πως το συγκεκριμένο αί-
τημα του Δήμου, καθώς και η τυχόν 
θετική απόφαση επί αυτού, δύνα-
ται να προκαλέσουν διαδικαστικά 
προβλήματα στον υπό εξέλιξη δι-
αγωνισμό, αυτό θα πρέπει να εξη-
γηθεί επαρκώς και να παρατεθεί 
κάθε επίσημο στοιχείο που να το 
δικαιολογεί. 

Το ιστορικό αίτημα της πλειοψη-
φίας του δημοτικού συμβουλίου της 
Αλεξανδρούπολης παρά την απου-
σία του δημάρχου και της δημοτικής 
αρχής και η σχετική απόφαση του 
ΔΣ του ΟΛΑ, θα μπορούν να αποτε-
λέσουν βάσιμα στοιχεία σε περίπτω-
ση που στο μέλλον η υπόθεση αυτή 
οδηγηθεί στις δικαστικές αίθουσες 
από την επόμενη ή τις επόμενες δη-
μοτικές αρχές με αποκλειστικό γνώ-
μονα τα συμφέροντα των δημοτών 

μας. Εξήντα πέντε στρέμματα γης, 
με τα νότια πεζοδρόμια-χώρους 
πρασίνου (ζώνη 10μ.) της  παραλι-
ακής οδού, το ιστορικό κτίριο των 
Ναυτοπροσκόπων, το λούνα πάρκ, 
το πάρκινγκ, ο Άγιος Εύπλους, το 
καφέ «ΦΛΟΙΣΒΟΣ» και μέρος της 
πλατείας του Φάρου, αποτελούν 
ζωτικό χώρο της Αλεξανδρούπολης 
και αυτό καλούμαστε να υπερασπι-
στούμε στην κρίσιμη αυτή χρονική 
συγκυρία. 

Υ.Γ.1   Στο ερώτημα «γιατί τώ-
ρα» η απάντηση είναι η εξής: 

Διότι από το 2000 και μετά οι 
διοικήσεις του λιμενικού ταμείου και 
αργότερα του ΟΛΑ Α.Ε. δεν «επέ-
τρεψαν» να εφαρμοστεί η αρχιτε-
κτονική μελέτη για την ανάπλαση 
της ΔΧΖ που είχε εκπονηθεί επί θη-
τείας του δημάρχου Τριαντάφυλ-
λου Αρβανιτίδη.   Διότι το 2008 
που έγινε η τελευταία τροποποίη-
ση και επέκταση της χερσαίας λι-
μενικής ζώνης του λιμένος Αλε-
ξανδρούπολης δυνάμει της υπ’ 
αριθμ. 4244/16.07.2008 απόφα-
σης της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας & Θράκης (ΦΕΚ ΑΑΠ 
369/19.08.2008), η τότε δημοτική 
αρχή του κ.Αλεξανδρή δεν φρόντισε 
να ζητήσει την δυτική χερσαία ζώνη, 
δείχνοντας χαρακτηριστική αμέλεια. 
Διότι το 2016 επετράπη στην τότε 
δημοτική αρχή του κ.Λαμπάκη από 
τον ΟΛΑ και το ΤΑΙΠΕΔ μια ήπια-πε-
ριορισμένη ανάπλαση με προγραμ-
ματική σύμβαση έναντι μισθώματος, 
χωρίς την δυνατότητα ανάπτυξης 
κτιριακών χωρών αναψυχής. Διότι 
το 2017 αγνοήθηκε η γραπτή μου 
πρόταση στο πλαίσιο της τότε δια-
βούλευσης για το master plan του 
λιμένα, η οποία ζητούσε τον απο-
χαρακτηρισμό της δυτικής χερσαίας 
ζώνης βάσει σχετικής εγκυκλίου, με 
σκοπό την διενέργεια διεθνούς αρ-
χιτεκτονικού διαγωνισμού για την 
ανάπλαση της περιοχής από πλευ-
ράς του Δήμου. 

Διότι επί δημαρχίας του κ. Ζα-
μπούκη και επί θητείας του σημε-
ρινού ΔΣ του ΟΛΑ, στο τέλος του 
2019, δόθηκε περιθώριο χρόνου 
με σκοπό τον από κοινού σχεδια-
σμό της ΔΧΖ, γεγονός που τελικώς 
δεν ευδοκίμησε με υπαιτιότητα του 
δημάρχου της Αλεξανδρούπολης. 

Διότι τέλος του 2021 με αρχές 
του 2022, σχηματίστηκε η αριθμη-
τική πλειοψηφία - δυνατότητα του 
δημοτικού συμβουλίου να παρακά-
μπτει τις πολιτικές αποφάσεις της 
δημοτικής αρχής και να μπορεί να 
παρεμβαίνει σε κρίσιμες υποθέσεις 
του δήμου. 

Διότι αρχές του 2022 υπήρξε 
δημόσια θετική ανταπόκριση του 

υπουργού ναυτιλίας για το ζήτημα 
της διεκδίκησης της ΔΧΖ από τον 
Δήμο της Αλεξανδρούπολης, με σα-
φείς υπαινιγμούς προς το πρόσωπο 
του δημάρχου. 

Διότι αρχές του 2022 ευδοκίμη-
σε η αντίστοιχη δυναμική διεκδίκη-
ση του δημάρχου της Ηγουμενίτσας 
με σκοπό να αποχαρακτηρίσει εκτά-
σεις στην χερσαία ζώνη του εκεί 
λιμένα και παρά την κινητοποίηση 
της «ύστατης ώρας» όπως είχε χα-
ρακτηριστεί αρχικά. 

Διότι επί δεκαετίες οι διορισμέ-
νες (σε αμειβόμενος θέσεις διοι-
κήσεις) του λιμενικού ταμείου και 
εν συνέχεια του ΟΛΑ  Α.Ε., «εκ-
μεταλλευόταν» τις εγκαταστάσεις 
της ΔΧΖ, εισπράττοντας τα ενοίκια 
από το σημερινό καφέ «Φλοίσβος»- 
πρώην χώρο εστίασης, τον υπαίθριο 
χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων και 
το λούνα πάρκ. 

Υ.Γ. 2 Τι μέλλει γενέσθαι με το 
λιμάνι της Αλεξανδρούπολης: 

Ενδεικτικό της εύλογης μετα-
βλητότητας που υπάρχει είναι το 
γεγονός πως στην αναθεωρημένη 
Σύμβαση Παραχώρησης του λιμένα, 
θα περιλαμβάνονται  διατάξεις που 
θα αποτυπώνουν τις υποχρεώσεις 
της Εταιρείας και του Ελληνικού 
Δημοσίου, οι οποίες απορρέουν από 
τη πρόσφατη Συμφωνία Αμοιβαίας 
Αμυντικής Συνεργασίας που έχει 
συναφθεί μεταξύ του ΕΔ και των 
Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Στην αντίστοιχη περίπτωση του 
λιμένα της Καβάλας και παρά το 
υψηλό αρχικό ενδιαφέρον, προ ημε-
ρών κατατέθηκε μια και μοναδι-
κή δεσμευτική προσφορά, η οποία 
είναι προς διερεύνηση αν και κα-
τά πόσο πληροί τις απαιτήσεις του 
ίδιου του διαγωνισμού αναφορικά 
με την τεχνική εμπειρία που πρέπει 
να έχουν οι υποψήφιοι, σύμφωνα 
πάντα με το δελτίο Τύπου του ΤΑΙ-
ΠΕΔ, αφού από τις τρεις εταιρείες 
που συμμετέχουν στην κοινοπραξία 
«International Port Investments 
Kavala» καμία δεν ανταποκρίνεται 
στο κριτήριο της «διαχείρισης και 
λειτουργίας» λιμένα. Για το λόγο 
αυτό υπάρχουν φωνές στο Ελληνι-
κό κοινοβούλιο που ζητούν από το 
ΤΑΙΠΕΔ να κηρύξει άγονο τον δια-
γωνισμό όπως έχει κάθε δικαίωμα 
από την προκήρυξη και συνάμα να 
αποσύρει τις διαγωνιστικές διαδι-
κασίες και των υπόλοιπων περιφε-
ρειακών λιμένων που βρίσκονται σε 
εξέλιξη (Αλεξανδρούπολη, Ηγουμε-
νίτσα, Ηράκλειο Κρήτης) και να προ-
χωρήσει άμεσα σε έναν συνολικό 
σχεδιασμό για την αξιοποίησή τους.

Στην περίπτωση του λιμένα της 

Αλεξανδρούπολης αναμένεται στις 
αρχές Μαΐου, να δοθούν οι δεσμευ-
τικές προσφορές από τα 4 κοινο-
πρακτικά σχήματα που έχουν εκδη-
λώσει αρχικό ενδιαφέρον. Ανάμεσα 
τους η Bolloré Africa Logistics 
(θυγατρική του γαλλικού ομίλου 
Bolloré) μαζί με την Cameron (του 
ομίλου Κοπελούζου)  καθώς και 
το σχήμα αμερικανικών συμφερό-
ντων Proxenos-ID των Proxenos 
International και Quintana-ID, με 
έδρα την Ουάσιγκτον και το Τέξας 
αντίστοιχα. Στη β  ́φάση του διαγω-
νισμού για το λιμάνι Αλεξανδρού-
πολης έχουν προκριθεί ακόμη δύο 
κοινοπραξίες, η Port Investments 
Alexandroupolis (των εταιρειών 
Black Summit Financial Group 
– Euroports-EFA Group και ΓΕΚ 
ΤΕΡΝΑ) και ο ΟΛΘ. Μένει όμως να 
φανεί εάν τα δύο σχήματα θα υπο-
βάλουν δεσμευτικές προσφορές, με 
ενημερωμένες πηγές να υποστηρί-
ζουν ότι το ενδιαφέρον τους δεν εί-
ναι τόσο έντονο. Το ενδιαφέρον για 
τον λιμένα Αλεξανδρούπολης συν-
δέεται και με τον υπεράκτιο σταθμό 
επαναεριοποίησης υγροποιημένου 
φυσικού αερίου (FSRU) που υλο-
ποιεί στα ανοιχτά της Αλεξανδρού-
πολης ο όμιλος Κοπελούζου, όπως 
και με τη χρήση του λιμανιού από 
τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, στο 
πλαίσιο της θεσμοθετημένης ελλη-
νοαμερικανικής αμυντικής συνεργα-
σίας (MDCA).

Τέλος, το ΤΑΙΠΕΔ έχει ορίσει την 
«Deloitte Business Solutions Α.Ε.» 
και την «Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.» ως 
χρηματοοικονομικούς του συμβού-
λους, τη «Your Legal Partners», τη 
«Δρακόπουλος & Βασαλάκης Δι-
κηγορική Εταιρία» και την «Αλεξίου 
Κοσμόπουλος Εταιρία Δικηγόρων» 
(από κοινού) ως νομικούς του συμ-
βούλους, τη «Doxiadis Associates» 
ως τεχνικό του σύμβουλο και την 
«Port Consultants Rotterdam BV» 
ως εμπορικό του σύμβουλο.

Υ.Γ. 3  Χαρακτηριστικό συμβάν 
των εμποδίων που συναντή-
σαμε τις τελευταίες μέρες, είναι 
το γεγονός πως δεν μας αποδό-
θηκε από τον υπεύθυνο των τε-
χνικών υπηρεσιών του δήμου και 
παρά την σχετική απόφαση του δη-
μοτικού συμβούλου, το αναγκαίο 
τοπογραφικό διάγραμμα που συ-
νόδευε την απόφαση του 2008 
για την τροποποίηση της ΔΧΖ (υπ’ 
αριθμ. 4244/16.07.2008 απόφα-
σης της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας & Θράκης -ΦΕΚ ΑΑΠ 
369/19.08.2008) και είχε την έγκρι-
ση και την θεώρηση των υπηρεσιών 
του δήμου! Αντ´αυτού μας παρέ-
πεμψαν στο τοπογραφικό γραφείο 
που έκανε την σύνταξη του σχεδί-
ου και οι οποίοι μου διεμήνυσαν σε 
πρόσφατη επικοινωνία μας, πως 
δεν μπορούν να μου το αποδώσουν 
διότι πήραν αρνητική απάντηση από 
την σημερινή διοίκηση του ΟΛΑ!  

Παύλος Α. Μιχαηλίδης
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Δημοτικός Σύμ-
βουλος
Επικεφαλής της δημοτικής πα-
ράταξης
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - Ο ΔΗ-
ΜΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ»
Μέλος της ορισθείσας πενταμε-
λούς διαπαραταξιακής επιτρο-
πής του δημοτικού συμβουλί-
ου, για την διεκδίκηση της ΔΧΖ. 

Η διαγωνιστική διαδικασία επιτρέπει 
τον επαναπροσδιορισμό της περιοχής 
παραχώρησης του Λιμένα Αλεξ/πολης

ΤΟ ΑΊΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΊΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΔΕΝ ΔΊΑΤΑΡΑΣΣΕΊ ΣΕ 
ΚΑΜΊΑ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΤΗΝ ΔΊΑΓΩΝΊΣΤΊΚΗ 
ΔΊΑΔΊΚΑΣΊΑ ΑΠ΄ΤΟ ΤΑΊΠΕΔ     
                               
Υπάρχει εξήγηση στο ερώτημα «γιατί τώρα», 
υποχρέωση του δήμου μας να διεκδικήσει το 
τμήμα της δυτικής χερσαίας ζώνης 



Η ΓΝΩΜΗ
7  AΠΡΙΛΙΟΥ  2022 ΡΕΠΟΡΤΑΖ 5

Της Κικής Ηπειρώτου 
Δεν βγήκε «λευκός καπνός» 

από τη συνάντηση του Διοικη-
τικού Συμβουλίου του Οργανι-
σμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης, 
της διαπαραταξιακής επιτροπής 
του Δήμου Αλεξανδρούπολης 
(στην οποία δεν συμμετείχαν μέ-
λη της δημοτικής αρχής) και εκ-
προσώπου του ΤΑΙΠΕΔ, με θέμα 
το αίτημα – απόφαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου για τον απο-
χαρακτηρισμό και παραχώρηση 
της δυτικής χερσαίας ζώνης του 
λιμένα στο Δήμο. 

Στη συνάντηση, πέρα από τον 
πρόεδρο Κωνσταντίνο Χατζημι-
χαήλ και διευθύνοντα σύμβουλο 
του ΟΛΑ Κώστα Χατζηκωνστα-
ντίνου, συμμετείχε το μέλος του 
ΤΑΙΠΕΔ κ. Βλάχος, ενώ από το 
Δήμο Αλεξανδρούπολης ο επι-
κεφαλής της μείζονος αντιπο-
λίτευσης Βαγγέλης Λαμπάκης, 
της παράταξης «Αδέσμευτη Νέα 
Αυτοδιοίκηση» Βαγγέλης Μυτι-
ληνός και οι ανεξάρτητοι Παύ-
λος Μιχαηλίδης και Κυριάκος 
Αραμπατζής. Λόγω ανειλημμέ-
νων υποχρεώσεων δεν κατέστη 
δυνατή η συμμετοχή εκπροσώ-
που από τη «Λαϊκή Συσπείρω-
ση», που επίσης υποστηρίζει το 
αίτημα για παραχώρηση της 
έκτασης στο Δήμο. 

Η απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου για τον αποχαρα-
κτηρισμό της δυτικής χερσαί-
ας ζώνης, η οποία ελήφθη πριν 

λίγες μέρες κατά πλειοψηφία, 
αφού η παράταξη Ζαμπούκη 
απείχε της ψηφοφορίας, βασί-
ζεται στο Νόμο 2971/2001 περί 
αιγιαλού και παραλίας, καθώς 
και σε εγκύκλιο του Υπουργεί-
ου ναυτιλίας, από το 2017, με 
αποδέκτες την Αποκεντρωμένη 
Μακεδονίας-Θράκης  και τον 
Οργανισμό Λιμένα Αλεξανδρού-
πολης, οι οποίοι καλούνται να 
αποχαρακτηρίσουν όσες εκτά-
σεις δεν καλύπτουν λιμενικές 
τους ανάγκες. Η απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου μαζί με 
το τοπογραφικό, όπου απεικο-
νίζεται η επίμαχη έκταση, απε-
στάλησαν στον Οργανισμό Λι-
μένα, ο οποίος, σύμφωνα με 
τους δημοτικούς συμβούλους, 
θα έπρεπε να λάβει απόφαση 
και να κινήσει τις διαδικασίες για 
την παραχώρηση της έκτασης, 
εφόσον αυτή δεν προορίζεται 
για λιμενικούς σκοπούς. 

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί, 
πως σε πρόσφατη συνέντευξή 
του στον Maximum FM, ο διευ-
θύνων σύμβουλος του ΟΛΑ Κ. 
Χατζηκωνσταντίνου, είχε αναφέ-
ρει, μεταξύ άλλων, πως η ευκαι-
ρία για τη συγκεκριμένη έκταση 
χάθηκε όταν, παρά την επίμονη 
προσπάθειά του, πριν προκη-
ρυχθεί ο διαγωνισμός για την 
ιδιωτικοποίηση του λιμένα, για 
κατάθεση συγκεκριμένης πρό-
τασης από το Δήμο προς το 
ΤΑΙΠΕΔ, δεν έγινε απολύτως 

τίποτα. Όπως είχε σημειώσει, 
προαναγγέλλοντας ουσιαστικά 
το αποτέλεσμα της προχθεσινής 
συνάντησης, στην παρούσα φά-
ση, το θέμα είναι αναγκαστικά 
‘παγωμένο’, αφού ο διαγωνι-
σμός είναι ήδη στην τελική του 
ευθεία και δεν νομιμοποιείται 
κανείς να μπει σε διάλογο για 
οποιοδήποτε θέμα, πόσω μάλ-
λον για μία έκταση που περιλαμ-
βάνεται στο πακέτο προς ιδιω-
τικοποίηση.  

Η θέση του προέδρου 
του ΟΛΑ

Τελικώς, κατά τη διάρκεια 
της συνάντησης, η διοίκηση του 
ΟΛΑ κοινοποίησε την απόφασή 
της να παραπέμψει το ψήφισμα 
του Δημοτικού Συμβουλίου στο 
ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο, είναι το μό-
νο αρμόδιο, όπως ειπώθηκε. Σε 
ανάρτησή του, ο πρόεδρος του 
ΟΛΑ Κωνσταντίνος Χατζημιχα-
ήλ, υπογράμμισε τα εξής:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Οργανισμού Λιμένος, έχο-
ντας την αποκλειστική χρήση 
του συνόλου της Χερσαίας Ζώ-
νης Λιμένος, υποδέχθηκε σή-
μερα κατά τη διάρκεια τακτικής 
συνεδρίασης τα μέλη της διαπα-
ραταξιακής επιτροπής του Δη-
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης, παρέλαβε 
ψήφισμα του τελευταίου και 
άκουσε με προσοχή τις θέσεις 
και τις προτάσεις των μελών της 

επιτροπής.
Καθότι στην παρούσα συγκυ-

ρία δεν υφίσταται δυνατότητα 
έκδοσης απόφασης λόγω της 
από καιρό ολοκλήρωσης του 
προσδιορισμού των ορίων της 
χερσαίας ζώνης καθώς και της 
λήξης της διαδικασίας παραχώ-
ρησης σε έναν ακριβώς μήνα 
από σήμερα -διαδικασία η οποία 
ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2020- 
δεσμευτήκαμε να προωθήσουμε 
το ψήφισμα στο Ταμείο Αξιοποί-
ησης Ιδιωτικής Περιουσίας του 
Ελληνικού Δημοσίου, αποκλει-
στικό μέτοχο του Οργανισμού 
(και υπό ευρεία έννοια ιδιοκτή-
τη της χερσαίας ζώνης) και καθ’ 
ύλην αρμόδιο».

Να σημειωθεί πως η συνά-
ντηση έγινε σε καλό κλίμα, δί-
χως να λείψει η δυσαρέσκεια για 
την στάση του ΟΛΑ. Το θέμα θα 
συζητηθεί σε επόμενη συνεδρία-
ση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
το οποίο θα κληθεί να καθορί-
σει τις επόμενες κινήσεις του, 
είτε αυτές θα έχουν τη μορφή 
κινητοποιήσεων είτε προσφυ-
γής στη δικαιοσύνη.

Αδιέξοδο στις συνομιλίες ΟΛΑ-
Δήμου για τη δυτική χερσαία ζώνη

ΑΝΑΡΜΟΔΊΟΣ ΔΗΛΩΣΕ Ο 
ΟΡΓΑΝΊΣΜΟΣ ΓΊΑ ΤΟ ΑΊΤΗΜΑ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΕ 
ΤΟ ΔΗΜΟΤΊΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟ, 
ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΟ 
ΤΑΊΠΕΔ    
                               
Ανοιχτό το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων 
και προσφυγής στη δικαιοσύνη 

Στην Ολομέλεια της Βουλής στη συ-
ζήτηση του πορίσματος της Διακομ-
ματικής Επιτροπής για την ανάπτυξη 
της Θράκης, τοποθετήθηκε σήμερα ο 
βουλευτής Έβρου κ. Σταύρος Κελέ-
τσης. Στην ομιλία του, τόνισε τα εξής : 

«Το βασικό πρόβλημα της περιοχής 
της Θράκης είναι η απόσταση από τα 
κέντρα –οικονομικά και πολιτικά- και η 
εξ’ αυτού του λόγου απομόνωση της 
περιοχής. Σήμερα με το νέο γεωπολι-
τικό περιβάλλον δημιουργείται μια νέα 
πραγματικότητα και τα μειονεκτήματα 
που μέχρι σήμερα είχαμε στην περιοχή, 

μετατρέπονται σε πλεονεκτήματα. Στα 
βόρεια σύνορα μας η Βουλγαρία και η 
Ρουμανία είναι πλέον χώρες με ελεύ-
θερη οικονομία και ενταμένες στην ΕΕ.

Η πλευρά βέβαια της Τουρκίας με τη 
στάση της, με τις διεκδικήσεις που προ-
βάλλει και με τα ζητήματα που ανακινεί 
ασφαλώς δε βοηθάει ώστε να μπορού-
με να πούμε με βεβαιότητα πως έχου-
με και από εκεί, μια μετατροπή σε ένα 
πλεονέκτημα. Όμως επιδιώκουμε τη 
βελτίωση των σχέσεων και την ευρω-
παϊκή προοπτική της προκειμένου και 
ανατολικά να αποκτήσουμε μια χώρα 
που θα δίνει δυνατότητα ανάπτυξης 
των μεταξύ μας σχέσεων, οικονομι-
κών και άλλων.

Η ιδιαιτερότητα της περιοχής, της 
συμβίωσης δηλαδή στη Θράκη δυο δι-
αφορετικών θρησκευτικών κοινοτήτων, 
δεν αποτελεί κατά την άποψη μου μει-
ονέκτημα. Αντιθέτως μόνο ως πλεονέ-

κτημα πρέπει να τη δούμε κάτω από τις 
νέες συνθήκες.

Διέκρινα από κάποιες πλευρές μια 
φοβικότητα σε ότι αφορά τη συζήτηση 
του θέματος αυτού. Το ελληνικό κρά-
τος δεν έχει τίποτα να φοβηθεί από μια 
τέτοια συζήτηση. Αντιθέτως πρέπει να 
είναι περήφανο για τις συνθήκες ισο-
νομίας, ισότητος και ισοπολιτείας που 
επικρατούν σήμερα στη Θράκη που τη 
μετατρέπουν σε ένα υπόδειγμα ειρη-
νικής συμβίωσης στοιχείων με διαφο-
ρετικά θρησκευτικά χαρακτηριστικά.

Χαρακτηριστικό της πρότασης της 
Επιτροπής, είναι ο ρεαλισμός. Ήδη στοι-
χεία της έχουν αρχίσει να εφαρμόζο-
νται, όπως αυτά που συμπεριλήφθη-
καν στον αναπτυξιακό νόμο. Κατά την 
άποψή μου θα πρέπει αυτό που έγινε 
με τον αναπτυξιακό νόμο να είναι ένα 
υπόδειγμα και να επεκταθεί και στην 
άσκηση πολιτικής από όλα τα υπόλοι-

πα Υπουργεία.  
Τρία είναι τα μεγάλα αναπτυξιακά 

κεφάλαια που αφορούν τη Θράκη : 
1. Το Θεσμικό πλαίσιο δηλαδή ο 

αναπτυξιακός νόμος, τα φορολογικά 
και άλλα κίνητρα και τα μέτρα αντι-
στάθμισης των αντικινήτρων.

2. Τα μεγάλα έργα Υποδομής: Το οδι-
κό, το σιδηροδρομικό δίκτυο, ενεργει-
ακά δίκτυα, έργα αγροτικής ανάπτυξης 
όπως είναι τα αρδευτικά, τα φράγματα 
και οι αναδασμοί.

3. Το γεγονός ότι πρέπει να εκμεταλ-
λευτούμε και να επενδύσουμε στα συ-
γκριτικά πλεονεκτήματα, στις ιδιαιτερό-
τητες και μοναδικότητες της περιοχής. 

Στοχευμένα. Παραδείγματος χάρη 
έχουμε τη σηροτροφία στο Σουφλί που 
είναι κάτι μοναδικό.  Μπορούμε να βο-
ηθήσουμε ως κράτος, να στηρίξουμε σε 
νέες βάσεις την παραγωγή, την οικονο-
μική δραστηριότητα γύρω από τη ση-

ροτροφία. Με εξαγωγικό προσανατολι-
σμό, με την ενίσχυση της υφαντουργίας, 
με τη δημιουργία αντίστοιχων σχολών 
και πολιτιστικών δράσεων. Έχουμε την 
παραγωγή ζεόλιθου στο Τρίγωνο, μι-
λάμε για τις αναπτυξιακές δυνατότητες 
του Βορείου Έβρου. Να μια επένδυση 
που είναι έτοιμη και δυστυχώς συναντά 
σημαντικές δυσκολίες.

Αυτές τις ιδιαιτερότητες όπως είναι 
και το μοναδικό φυσικό περιβάλλον που 
υπάρχει στο Δέλτα του Έβρου, στο Δά-
σος της Δαδιάς, στη Σαμοθράκη. Όλα 
αυτά θα πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε. 

Το κεφάλαιο Θράκη δεν τελειώνει 
με το Πόρισμα. Αντιθέτως τώρα ξεκινά. 
Πολλά πράγματα μπορούν να πραγμα-
τοποιηθούν. Αρκεί να προχωρήσουμε 
μεθοδικά, στοχευμένα και συντονισμέ-
να. Είναι σίγουρο ότι έτσι μπορούν να 
γίνουν πολλά πράγματα στη Θράκη, 
που θα αλλάξουν την εικόνα της».

Κελέτσης: «Εχουμε στα χέρια μας ένα πρακτικό εργαλείο 
πολιτικής για την Ανάπτυξη της Θράκης»
Ομιλία του βουλευτή 
Έβρου στη συζήτηση 
του πορίσματος της 
Διακομματικής Επιτροπής
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Η Γενική Περιφερειακή Αστυ-
νομική Διεύθυνση Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης δημοσι-
εύει συνολικά στοιχεία που αφο-
ρούν θέματα οδικής ασφάλειας 
και τροχονομικής αστυνόμευσης 
που συνέβησαν, κατά τη διάρκεια 
του μηνός Μαρτίου του 2022, 
στην εδαφική αρμοδιότητα των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου, 
Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας και 
Δράμας. Η δημοσίευση των μη-
νιαίων στοιχείων συνοδεύεται με 
στατιστικά – αριθμητικά στοιχεία 
του αντίστοιχου περσινού μήνα.  

α. Τροχαία Ατυχήματα   
 Στην εδαφική αρμοδιότητα 

της Γενικής Περιφερειακής Αστυ-
νομικής Διεύθυνσης Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, σημει-
ώθηκαν 20 τροχαία δυστυχήματα 
(έναντι 19 το 2021). Ειδικότερα 

σημειώθηκαν:
- 3 θανατηφόρα τροχαία ατυχή-

ματα (έναντι 2 το 2021)
- 3 σοβαρά τροχαία ατυχήματα 

(έναντι 1 το 2021)
- 14 ελαφριά τροχαία ατυχήμα-

τα (έναντι 16 το 2021)

Από τα τροχαία δυστυχήματα 
που συνέβησαν σε αστικές και 
αγροτικές περιοχές των ανωτέρω 
περιφερειακών ενοτήτων κατα-
γράφηκαν συνολικά 27 παθόντες 
(έναντι 28 το 2021). Ειδικότερα 
καταγράφηκαν: 
- 3 νεκροί (έναντι 2 το 2021)
- 3 βαριά τραυματίες (έναντι 1 

το 2021)
- 21 ελαφρά τραυματίες (έναντι 

25 το 2021)

Τα κυριότερα αίτια των τρο-
χαίων ατυχημάτων – δυστυχη-

μάτων, όπως προέκυψε από την 
αστυνομική τροχονομική έρευ-
να, ήταν:
- Οδήγηση σε κατάσταση μέθης
- Η παραβίαση προτεραιότητας 
- Η παραβίαση σημάνσεων
- Η απόσπαση προσοχής οδηγού
- Η κίνηση στο αντίθετο ρεύμα

β. Δράσεις Τροχονομικής 
αστυνόμευσης 

Οι Υπηρεσίες Τροχαίας της Γε-
νικής Περιφερειακής Αστυνομι-
κής Διεύθυνσης Ανατολικής Μα-
κεδονίας και Θράκης βρίσκονται 
σε διαρκή ετοιμότητα, εφαρμό-
ζοντας συγκεκριμένο σχεδια-

σμό, που προβλέπει μέτρα οδι-
κής ασφάλειας και τροχονομικής 
αστυνόμευσης για την ασφαλή 
κυκλοφορία των οχημάτων και 
των πολιτών, καθώς και για την 
πρόληψη και αποτροπή ατυχημά-
των και δυστυχημάτων σε όλο το 
οδικό δίκτυο.    

Στο πλαίσιο των τροχονομι-
κών δράσεων, τον μήνα Μάρτιο 
του 2022, βεβαιώθηκαν συνο-
λικά 7.774 παραβάσεις, από τις 
οποίες οι 2.026 ήταν επικίνδυ-
νες παραβάσεις, ως ακολούθως: 

- 1.311 για υπερβολική τα-
χύτητα

- 125 για οδήγηση υπό την 

επήρεια οινοπνεύματος (μέθη)
- 158  για κίνηση στο αντίθε-

το ρεύμα 
- 37  για παραβίαση ερυθρού 

σηματοδότη 
- 111 για μη χρήση κράνους 

κατά την οδήγηση
- 168 για μη χρήση της ζώ-

νης ασφαλείας κατά την οδήγηση 
- 65 για χρήση κινητού τηλε-

φώνου κατά την οδήγηση  
- 5 για αντικανονικό προσπέ-

ρασμα 
- 32 για φθαρμένα ελαστικά 
- 13 για αντικανονικούς ελιγ-

μούς  
- 1 για παραβίαση προτεραι-

ότητας

Συνελήφθη αλλοδαπός κατη-
γορούμενος για νομιμοποίη-
ση εσόδων από εγκληματική 
δραστηριότητα και υπεξαί-
ρεση 

Συνελήφθη το βράδυ της 
Τρίτης, στο Συνοριακό Σημείο 
Διέλευσης Κήπων Έβρου από 
αστυνομικούς του Τμήματος Δι-
αβατηριακού Ελέγχου Κήπων της 
Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξαν-
δρούπολης, ένας αλλοδαπός, κα-
τηγορούμενος για νομιμοποίηση 
εσόδων από εγκληματική δρα-
στηριότητα και υπεξαίρεση.

Ειδικότερα, ο δράστης οδηγώ-
ντας πολυτελές Ι.Χ.Ε. αυτοκίνη-
το μετέβη στο Συνοριακό Σημείο 
Διέλευσης Κήπων, προκειμένου 
να πραγματοποιήσει έξοδο από 
τη Χώρα.

Κατά τον ενδελεχή έλεγχο 
που πραγματοποίησαν οι αστυ-
νομικοί με τη συνδρομή αξιωμα-
τούχων της FRONTEX προέκυψε 
ότι το όχημα είναι καταχωρημένο 
από τις Αρχές της Σουηδίας ως 
κλαπέν – υπεξαιρεθέν – απολε-
σθέν.

Κατασχέθηκε το παραπάνω 
όχημα.  Ο συλληφθείς θα οδηγη-
θεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδι-
κών Αλεξανδρούπολης, ενώ την 
προανάκριση ενεργεί το Τμήμα 
Διαβατηριακού Ελέγχου Κήπων.

ΑΜΘ : 3 θανατηφόρα και 3 σοβαρά 
τροχαία ατυχήματα τον Μάρτιο του 22

Ο ΜΗΝΊΑΊΟΣ ΑΠΟΛΟΓΊΣΜΟΣ ΣΤΑ 
ΘΕΜΑΤΑ ΟΔΊΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΊΦΕΡΕΊΑΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΊΚΗΣ 
ΔΊΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΜΘ     
                               
Βεβαιώθηκαν συνολικά 7.774 παραβάσεις, 
από τις οποίες οι 2.026 ήταν επικίνδυνες, 
125 για οδήγηση υπό την επήρεια 
οινοπνεύματος 

ΘΑΣΟΣ 

ειδήσειςσύντομες ΚΟΜΟΤΗΝΗΔΡΑΜΑ

Σήμα κινδύνου εκπέμπουν 
οι επαγγελματίες εστίασης και 
καφέ της Καβάλας λόγω της 
καλπάζουσας αύξησης των 
τιμών στις πρώτες ύλες. Ο 
πρόεδρος του Σωματείου Κα-
φεζυθοπωλών της περιοχής, 
Γιώργος Βαφείδης σημείωσε 
ότι ο κλάδος τους είναι στα 
όρια της κατάρρευσης. 
(ΕΡΤ Καβάλας) 

Δεν έχει, τελικά, μόνο η Αλεξανδρού-
πολη παράπονα για τα έργα φυσικού 
αερίου. Χαλίκια και σε κάποια σημεία 
λακκούβες συναντούν καθημερινά δι-
ερχόμενοι οδηγοί επί της οδού Χαριλά-
ου Τρικούπη στην Κομοτηνή. Πρόκειται 
για μια κεντρική οδό που εκτείνεται 
από τα Δικαστήρια της πόλης μέχρι 
και το ύψος της Δημοτικής Αγοράς. 
Οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί, δεν 
έχει πέσει ακόμα άσφαλτος ...

ΞΑΝΘΗ

Την Τρίτη 5/4 ο ΕΟΔΥ, στο 
φουαγιέ του Δημοτικού Θε-
άτρου, πραγματοποίησε 264 
rapid test. Βρέθηκαν 18 θετι-
κά (6.82%) που αφορούν σε 4 
άνδρες και 14 γυναίκες με δι-
άμεση ηλικία τα 51 έτη.

Στις αρχές του 2023 αναμένεται να κά-
νουν την επανεμφάνισή τους στα ψυγεία 
της Βόρειας Ελλάδας,   τα προϊόντα της 
ΑΓΝΟ, όπως επισημαίνει, μιλώντας στο 
ΑΠΕ- ΜΠΕ ο Δημήτρης Σαράντης, πρό-
εδρος του ομίλου «Ελληνικά Γαλακτο-
κομεία ΑΕ», που απέκτησε πρόσφατα τις 
εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και το 
εμπορικό σήμα της ιστορικής γαλακτο-
βιομηχανίας. Το 20% του γάλακτος 
θα προέρχεται από το νομό Ξάνθης.

170.000 ευρώ χρωστάνε δυο 
εταιρείες ενέργειας στο δήμο 
Δράμας, από τα δημοτικά τέ-
λη που εισπράττουν μέσα από 
τους λογαριασμούς ρεύματος. 
«Πρόκειται για υπεξαίρεση», 
τονίζει  μιλώντας στον «Πρω-
ινό Τύπο», ο αντιδήμαρχος Οι-
κονομικών του Δήμου Δράμας 
κ. Ανδρέας Χαραλαμπίδης. Μέ-
χρι στιγμής έχουν εξοφληθεί 
320.000 ευρώ.

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων 
(ΕΦΕΤ)  διαπίστωσαν την εμπορία προϊό-
ντων τα οποία επισημαίνονται ως Εξαιρετι-
κά Παρθένα Ελαιόλαδα, ενώ βρέθηκαν να 
περιέχουν σπορέλαιο σε μεγάλο ποσοστό. 
Πρόκειται για δύο παρτίδες (L F132821 
και L F052621) του προϊόντος «Εξαιρετι-
κό Παρθένο Ελαιόλαδο» με την εμπορική 
ονομασία «OLIS» που τυποποιούνται στην 
Ελλάδα από την επιχείρηση «ΑΓΡΟΤΙΚΑ 
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΘΑΣΟΥ Α.Ε.-OLIS A.E.»  

ΚΑΒΑΛΑ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
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Με πάνω από 11 εκατομ-
μύρια ευρώ έχουν ενισχυ-
θεί μέχρι σήμερα επιχειρή-
σεις του Έβρου, μέσα από τη 
Δράση «Ενίσχυση επιχειρή-
σεων για την αντιμετώπιση 
των συνεπειών της πανδημί-
ας COVID-19 στην Ανατολική 
Μακεδονία και Θράκη» που 
χρηματοδοτείται από το ΕΣ-
ΠΑ της περιφέρειας. Συνολι-
κά, στην ΑΜΘ, υποβλήθηκαν 
πάνω από 22.000 αιτήματα 
και μέχρι σήμερα έχουν γίνει 
πληρωμές που ξεπερνούν τα 
53 εκατομμύρια ευρώ. 

Όπως ενημερώνει ο Εν-
διάμεσος Φορέας Επιχει-
ρησιακών Προγραμμάτων 
Ανταγωνιστικότητας και Επι-
χειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ), 
έχει προχωρήσει σημαντικά η 
ολοκλήρωση ελέγχων αιτημά-
των καταβολής και οι σχετικές 
πληρωμές. 

Η δράση βαδίζει προς ολο-
κλήρωση καθώς έχει ελεγχθεί 
το μεγαλύτερο ποσοστό των 
υποβληθέντων αιτημάτων κα-

ταβολής και έχει καταβληθεί 
η ενίσχυση στη συντριπτική 
πλειοψηφία των δικαιούχων. 

Πιο αναλυτικά:
 -Το σύνολο των ολο-

κληρωμένων ελέγχων έως 
01/04/2022 αφορά 20.950 
δικαιούχους ενώ η πιστοποι-
ημένη Δημόσια Δαπάνη (ΔΔ) 
είναι 52,68 εκατ. €, νούμε-
ρο που έως την ολοκλήρωση 
της δράσης θα μεταβάλλεται 
αυξητικά. 

-Έχει ολοκληρωθεί η πλη-
ρωμή για 19.197 επιχειρήσεις 
με ΔΔ 49,97 εκατ.€. 

-Για επιπλέον 1.324 αιτή-
ματα με ΔΔ 3,38 εκατ. έχει δι-
εκπεραιωθεί ο έλεγχος και θα 
προχωρήσει η πληρωμή τους 
πολύ σύντομα. 

-Ολοκληρώνονται διαρ-
κώς έλεγχοι αιτημάτων και 
εκτελούνται πληρωμές κάθε 
εβδομάδα

-Υπενθυμίζεται ότι στη δρά-
ση έχουν ενταχθεί συνολικά 
23.913 δικαιούχοι με δημόσια 
δαπάνη 62,7 εκατ. €.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμ-
φωνα με την πρόσκληση της 
δράσης, οι ενταγμένες επιχει-
ρήσεις θα πρέπει να υποβάλ-
λουν υποχρεωτικά αίτημα κα-
ταβολής έως την 12/05/2022 

(ΚΕΦ. 11. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ-
ΤΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΛΗΠΤΕΣ ΤΗΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ) προκειμένου να 
εκκινήσει ο έλεγχος και να 
προχωρήσει κατόπιν θετι-

κής πιστοποίησης η πληρω-
μή τους. 

Οι έλεγχοι και ακολούθως 
οι πληρωμές διενεργούνται με 
σειρά προτεραιότητας, βάσει 
ημερομηνίας υποβολής αιτή-

ματος καταβολής από πλευ-
ράς δικαιούχων. 

Ο Πρόεδρος του  Δ.Σ. του 
ΕΦΕΠΑΕ κ. Πλάτων Μαρλα-
φέκας δήλωσε: «Μια δράση 
τεραστίων διαστάσεων σε επί-
πεδο αξιολόγησης, πιστοποι-
ήσεων και πληρωμών για την 
περιφέρεια Ανατολικής Μα-
κεδονίας & Θράκης βαίνει 
προς ολοκλήρωση. Ο μεγά-
λος όγκος ελέγχων αιτημάτων 
καταβολής και ακολούθως η 
πληρωμή των επιχειρήσεων 
έχει ήδη πραγματοποιηθεί. 
Η δράση ΑΜΘ 100 ήταν με 
διαφορά  η μαζικότερη των 
δράσεων covid πανελλαδι-
κά, με υπερδιπλάσιες εντά-
ξεις και πληρωμές από κάθε 
άλλη περιφέρεια της χώρας. 
Μια μεγάλη πρόκληση για τον 
ΕΦΕΠΑΕ, καθώς ανέλαβε τη 
δράση σε ένα  πρώιμο στάδιο, 
για να τη διαχειριστεί και να τη 
φέρει εις πέρας. Με τη στήρι-
ξη του Υπουργείου Ανάπτυξης 
& Επενδύσεων, σε αγαστή συ-
νεργασία με την αρμόδια δια-
χειριστική ΕΥΔΕΠ ΠΑΜΘ, την 
εμπιστοσύνη της Περιφέρεια 
και των επιμελητηρίων, την 
ανταπόκριση των δικαιούχων 
και φυσικά την άοκνη εργασία 
των στελεχών του φορέα, εί-
μαι στην ευχάριστη θέση να 
πω ότι και αυτό το σημαντι-
κό έργο για την ενίσχυση των 
επιχειρήσεων θα ολοκληρωθεί 
σύντομα, παρά τις όποιες δυ-
σκολίες, με θετικό πρόσημο».  

Κ.Η.

Με πάνω από 11 εκ ευρώ έχουν ενισχυθεί 
επιχειρήσεις του Έβρου λόγω covid

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ  «ΕΝΊΣΧΥΣΗ 
ΕΠΊΧΕΊΡΗΣΕΩΝ ΓΊΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΊΜΕΤΩΠΊΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΊΩΝ 
ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΊΑΣ» ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΊΦΕΡΕΊΑ ΑΜΘ     
                               
Στο νομό μας, συνολικά, υπεβλήθησαν 
4.874 αιτήματαΔιδυμοτείχου

Κατανομή αιτημάτων καταβολής χρηματοδότησης ΑΜΘ 
100 ανά Περιφερειακή Ενότητα (έως 01.04.22) 

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο TOY JUN ZHENG του TOY BIN AK και της TAN AH POO, που γεννήθηκε στο 
KEDAH, κάτοικος KUALA LUMPUR Μαλαισίας και η Μουρατίδου Οξάνα του Ρου-
σλάν και της Νίνας το γένος Καλαϊτσεβας, που γεννήθηκε στην Τυφλίδα Γεωργίας, 
και κατοικεί στη ΚUALA LUMPUR Μαλαισίας, και πρόκειται να παντρευτούν στο 
δημαρχείο της KUALA LUMPUR.

Με ιδιαίτερη χαρά υποδέ-
χθηκε  ο Δήμαρχος Σουφλί-
ου Καλακίκος Παναγιώτης στα 
πλαίσια εθιμοτυπικής επίσκε-
ψης, τον  Διοικητή της 12ης 
Μεραρχίας Αλεξανδρούπολης 
Υποστράτηγο κύριο Παναγιώτη 
Καβιδόπουλο και τον Διοικητή 

της 7ης Ταξιαρχίας Πεζικού « 
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΣ» Ταξίαρχο 
κύριο Παπουτσάκη Ιωάννη. Ο 
κύριος Καβιδόπουλος αποτε-
λεί άριστο γνώστη της περιο-
χής μας, καθώς στο παρελθόν 
διετέλεσε Ταξίαρχος της 50ης 
Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας Πε-
ζικού «ΑΨΟΣ»,  με έδρα την 
πόλη του Σουφλίου.

Στη συνάντηση που πραγ-
ματοποιήθηκε σε ένα ιδιαίτε-
ρα εγκάρδιο κλίμα, συζητήθη-
καν θέματα της επικαιρότητας, 

καθώς και θέματα που άπτο-
νται της περιοχής του Δήμου 
Σουφλίου, δεδομένου ότι η 7η 
Ταξιαρχία Πεζικού «ΣΑΡΑΝΤΑ-
ΠΟΡΟΣ»  με έδρα τον Προ-
βατώνα, υπάγεται στην 12η 
Μεραρχία. 

Ο Δήμαρχος Σουφλίου ευ-
χήθηκε και στους δύο καλή επι-
τυχία στα νέα τους καθήκοντα, 
ενώ  δεδομένη θεωρείται η συ-
νέχιση της άριστης έως και σή-
μερα συνεργασίας μεταξύ των 
δύο πλευρών.

Συναντήθηκε με τον 
Δήμαρχο και τους 
συνεργάτες του 

Σε απάντηση δημοσιευμά-
των σχετικά με την καθυστέ-
ρηση καταβολής μισθοδοσί-
ας υπαλλήλων με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου διάρκει-
ας 4 μηνών στην Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Έβρου, γνω-
στοποιούμε ότι η καταβολή 
της μισθοδοσίας θα πραγ-
ματοποιηθεί την Πέμπτη 14 
Απριλίου 2022 από την αρ-
μόδια Γενική Διεύθυνση Οι-
κονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού. 

Πληρωμές σε 
αρχαιολόγους στις 14/4
Απάντηση 
της Εφορεία 
Αρχαιοτήτων 
Έβρου

Στο Δήμο Σουφλίου ο 
Διοικητής της 12ης Μεραρχίας
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Της Κικής Ηπειρώτου 
Στη συγκρότηση έκτακτης 

Επιτροπής Εξέτασης Aιτιολό-
γησης της Οικονομικής Προ-
σφοράς του μειοδότη στο 
διαγωνισμό για το έργο  «Ερ-
γασίες ολοκλήρωσης παρά-
καμψης Προβατώνα», προϋ-
πολογισμού 9 εκατομμυρίων 
ευρώ, προχώρησε με απόφασή 
της στις 6/4 η Εγνατία Οδός.

Στην περίπτωση του έργου 
παράκαμψης του Προβατώνα, 
από τον διαγωνισμό που πραγ-
ματοποιήθηκε τον Φεβρουά-
ριο, προέκυψε αρκετά υψηλό 
ποσοστό έκπτωσης από την 
μειοδότρια εταιρεία, που είναι 
η ΑΚΤΩΡ, η οποία θα πρέπει να 
το αιτιολογήσει ενώπιον της 
επιτροπής της Εγνατίας Οδού. 

Συγκεκριμένα, όπως προβλέ-
πει η νομοθεσία, όταν οι προ-
σφορές και συγκεκριμένα οι 
εκπτώσεις που καταθέτουν οι 
εταιρείες που συμμετέχουν σε 
έναν διαγωνισμό, φαίνονται 
ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέ-
ση με το κόστος του έργου, 
οι αναθέτουσες αρχές απαι-
τούν από τις εταιρείες να εξη-
γήσουν το κόστος που προ-
τείνουν στην προσφορά τους. 

Να σημειωθεί πως με το συ-
γκεκριμένο έργο, θα κλείσει 
και η τελευταία «εκκρεμότητα» 
στο μεγάλο έργο του Κάθετου 
Άξονα ‘80’, δηλαδή του Άξονα 
«Αρδάνιο- Ορμένιο».

Αντικείμενο του έργου που 
έχει προϋπολογιστεί στα 9 
εκατ. ευρώ προ ΦΠΑ, αποτε-

λεί η ολοκλήρωση της κατα-
σκευής της οδικής παράκαμ-
ψης του οικισμού Προβατώνα, 
μήκους 3,93 χλμ, η κατασκευή 
του Α/Κ Προβατώνα και η ολο-
κλήρωση της κατασκευής του 

παράπλευρου οδικού δικτύου 
εκατέρωθεν του άξονα και τις 
αποκαταστάσεις του δικτύου 
τοπικών οδών. Ο μειοδότης 
που θα επιλεγεί, θα αναλάβει 
την υποχρέωση να παραδώσει 

το έργο εντός 16 μηνών από 
την υπογραφή της σύμβασης.

Η Παράκαμψη Προβατώ-
να συγχρηματοδοτείται από το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επεν-
δύσεων ως υποέργο στη Φά-

ση Β’ του Τμήματος Αρδάνιο 
– Ορμένιο, ενταγμένης στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης 2014-
2020.  

«Κάτι κινείται» για το έργο 
της παράκαμψης Προβατώνα

ΣΤΗΝ ΑΞΊΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 
ΟΊΚΟΝΟΜΊΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 
ΜΕΊΟΔΟΤΡΊΑΣ ΕΤΑΊΡΕΊΑΣ ΠΡΟΧΩΡΑ 
Η ΕΓΝΑΤΊΑ ΟΔΟΣ     

Λόγω μεγάλης έκπτωσης από την ΑΚΤΩΡ ΑΕ

Αυξητικές τάσεις στο 
μέσο εβδομαδιαίο ιι-
κό φορτίο του SARS-
CoV-2 στα αστικά λύμα-
τα σε τέσσερις από τις 
δεκατρείς περιοχές που 
ελέγχθηκαν από το Εθνι-
κό Δίκτυο Επιδημιολογί-
ας Λυμάτων (ΕΔΕΛ) του 
ΕΟΔΥ, παρατηρήθηκαν 

την εβδομάδα 28 Μαρ-
τίου έως 3 Απριλίου, σε 
σχέση με την εβδομάδα 
21-27 Μαρτίου. Πτω-
τικές τάσεις παρατηρή-
θηκαν σε επτά από τις 
δεκατρείς περιοχές του 
ΕΔΕΛ και σταθεροποιη-
τικές τάσεις σε δύο πε-
ριοχές.

Καθαρά αυξητικές 
τάσεις παρατηρήθηκαν 
στην Ξάνθη (+32%), 
στην Πάτρα (+33%) και 
στην Αλεξανδρούπο-
λη (+41%), ενώ οριακή 
ήταν η αύξηση στο Βό-

λο (+25%).
Καθαρά πτωτικές 

τάσεις παρατηρήθη-
καν στον Άγιο Νικό-
λαο (-31%), στα Χανιά 
(-36%), στα Ιωάννινα 
(-54%), στην Κέρκυρα 
(-57%) και στο Ρέθυμνο 
(-58%), ενώ οριακή ήταν 
η μείωση στην Περιφέ-
ρεια Αττικής (-16%) και 
στο Ηράκλειο (-28%). Το 
ιικό φορτίο των αστικών 
λυμάτων παρέμεινε ου-
σιαστικά σταθερό στην 
Θεσσαλονίκη (+5%) και 
στη Λάρισα (+5%).

Σημειώνει τη 
μεγαλύτερη 
αύξηση στη χώρα Mπήκαν οι υπογραφές για 

την αγορά ενός αεροστρόβιλου 
υψηλής ισχύος κατασκευής της 
General Electric από τον Όμιλο 
Κοπελούζου, ο οποίος θα χρησιμο-
ποιηθεί στο νέο τερματικό Σταθμό 
Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου 
της Αλεξανδρούπολης που κατα-
σκευάζει ο όμιλος και συγκεκρι-
μένα στον εξοπλισμό της πλωτής 
μονάδας αποθήκευσης και επα-
ναεριοποίησης («FSRU») για την 
παραλαβή, αποθήκευση και επα-

ναεριοποίηση του υγροποιημένου 
φυσικού αερίου.

Οι υπογραφές μπήκαν σε ειδική 
τελετή παρουσία του Αμερικανού 
Πρέσβη Τζέφρι Παϊάτ και η φω-
τογραφία από την τελετή αναρ-
τήθηκε στον επίσημο λογαριασμό 
της αμερικανικής πρεσβείας της 
Βόρειας Μακεδονίας.

Να θυμίσουμε ότι η Βόρεια Μα-
κεδονία θα έχει συμμετοχή στις 
υποδομές που θα δημιουργήσει ο 
Όμιλος Κοπελούζου στην Αλεξαν-

δρούπολη, δηλαδή στην FRSU και 
τη νέα ηλεκτροπαραγωγική ομά-
δα που θα λειτουργεί με φυσικό 
αέριο, με αντάλλαγμα την κάλυψη 
των ενεργειακών αναγκών της με 
ρεύμα και αέριο προερχόμενο από 
την Ελλάδα.

Στο νέο Σταθμό Υγροποιημένου 
Φυσικού Αερίου και τον FRSU της 
Αλεξανδρούπολης, η συμμετοχή 
της Βόρειας Μακεδονίας θα γίνει 
μέσω κρατικής εταιρείας και θα 
είναι περιορισμένη της τάξης του 
10%, ενώ στην ηλεκτροπαραγω-
γική μονάδα αερίου που θα κατα-
σκευάσει ο Όμιλος Κοπελούζου 
στην ίδια περιοχή, θα συμμετέχει 
μέσω της κρατικής ηλεκτρικής της 
εταιρείας με ποσοστό 25%.

Τα αθλητικά μονοπάτια 
ξανά στη Σαμοθράκη  
Μέχρι τις 15 Απριλίου 2022 είναι η προθεσμία 
για την υποβολή δήλωσης συμμετοχής των 
γονέων

“Έκρηξη” ιικού φορτίου 
covid στα λύματα της 
Αλεξανδρούπολης
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* Απόρριψη αποβλήτων εκσκαφών σε χώρους που δεν είναι αδειοδοτημένοι απαγορεύεται με το νόμο 4042/2012

τηλ: 25510 27404 & 25510 80173 

 email: info@latomiamakris.gr

www.latomiamakris.gr

Καθαρό περιβάλλον,
εξοικονόμηση φυσικών πόρων

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

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

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

Πού θα πετάξω τα μπάζα;

Στο πλαίσιο της δράσης του 
Γενικού Λυκείου Τυχερού με τίτ-
λο “Δρω και επιδρώ στον τόπο 
μου”, η ομάδα εργασίας δημι-
ούργησε μια εικονική περιήγη-
ση, στην οποία εμφανίζονται οι 
χώροι του σχολείου. Η περιήγη-
ση αυτή πραγματοποιήθηκε μέ-
σω ενός animation, στο οποίο 
μαθητές και μαθήτριες -με τη 
μορφή cartoon- παρουσίασαν 
το σύνολο των σχολικών εγκα-
ταστάσεων του ΓΕ.Λ. Τυχερού. 
Τα μέλη της ομάδας είχαν την 

ευκαιρία να συνεργαστούν μετα-
ξύ τους και να πειραματιστούν σε 
διάφορες τεχνικές δημιουργίας 
animation και videos. Η συμμε-
τοχή του ΓΕ.Λ. Τυχερού σε πα-
ρόμοιες δράσεις συμβάλλει στην 
εξωστρέφεια του σχολείου ενώ 
ταυτόχρονα ενισχύει τους μαθη-
τές και τις μαθήτριες στην ανά-
πτυξη των βασικών δεξιοτήτων 
του 21ου αιώνα.

Μπορείτε να παρακολουθή-
σετε το βίντεο στον παρακάτω 
σύνδεσμο:

https://www.youtube.com/
watch?v=p8H1D0dpzuM

Το Γενικό Λύκειο Τυχερού σε animation
ΕΞΑΊΡΕΤΊΚΗ ΕΡΓΑΣΊΑ ΑΠΟ 
ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΊΟ 
ΔΡΑΣΗΣ    

Ομάδα εργασίας δημιούργησε μια 
εικονική περιήγηση, στην οποία 
εμφανίζονται οι χώροι του σχολείου
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Η Περιφερειακή Ενότητα 
Έβρου ενημερώνει τους κατα-
ναλωτές και επαγγελματίες της 
περιοχής, ότι λόγω της διεξα-
γωγής του 5ου Διεθνούς Αγώνα 
Δρόμου VIA EGNATIA RUN την 

Κυριακή 15 Μαΐου 2022, οι Κυριακές κατά τις οποίες επιτρέ-
πεται η προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων στην Περι-
φερειακή Ενότητα Έβρου για το έτος 2022 είναι οι παρακάτω:

1 16/1/2022  Πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη 
της τακτικής εκπτωτικής περιόδου 
Ιανουαρίου (ν. 4177/13 άρ.15-16)

2 17/4/2022 Κυριακή των Βαΐων (ν. 4177/13 
άρ.16)

3 8/5/2022 Δεύτερη Κυριακή Μαΐου κατά τις 
ενδιάμεσες εκπτώσεις  (ν. 4177/13 
άρ.15-16 και 88716/801/2022 
τροποποίηση απόφασης του 
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Έβρου 
περί εφαρμογής άρθρου 114 Ν. 
4446/2016)

4 17/7/2022 Πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη 
της τακτικής εκπτωτικής περιόδου 
Ιουλίου (ν. 4177/13 άρ.15-16)

5 3/7/2022 Τελευταία Κυριακή πριν την έναρξη 
της εορτής Κουρμπάν Μπαϊραμι 
(απόφαση ΟΙΚ/4450/2019 Αντιπερι-
φερειάρχη ΠΕ Έβρου)

6 6/11/2022 Πρώτη Κυριακή Νοεμβρίου κατά 
τις ενδιάμεσες εκπτώσεις Νοεμ-
βρίου (ν. 4177/13 άρ.15-16 και 
342937/3841/2021 απόφαση 
του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Έβρου 
περί εφαρμογής άρθρου 114 Ν. 
4446/2016)

7 11/12/2022 Δεύτερη Κυριακή πριν τα Χριστού-
γεννα (ν. 4177/13 άρ.16)

8 18/12/2022 Πρώτη Κυριακή πριν τα Χριστούγεν-
να (ν. 4177/13 άρ.16)

10    ΑΠΟΨΕΙΣ -  ΘΕΜΑΤΑ 

Αναλύσεις

Η υποκριτική στο Κοινοβούλιο

Σ
ε ποιό βαθμό η υποκριτική 
αποτελεί στοιχείο της πολιτι-
κής; Σε αυτό θα μπορούσε να 
μας απαντήσει ο πρόεδρος 
Ζελένσκι που ως ηθοποιός 
στην επαγγελματική του ζωή 

αναλώνεται καθημερινά από το προεδρι-
κό του γραφείο στην επικοινωνία του  με 
τα κοινοβούλια ξένων κρατών και όχι μό-
νον, μεταφέροντας τη δική του πλευρά 
για τα τεκταινόμενα στη χώρα του μετά 
τη ρωσική εισβολή. Βοήθησε την Ουκρα-
νία αυτή η επικοινωνιακή δραστηριότητα 
του προέδρου της; 

Το αντίθετο θάλεγα. Αποδεικνύεται 
καταστροφική όσον αφορά την εκτίμη-
ση της κατάστασης και την πορεία των 
εξελίξεων. Διότι με την ενθάρρυνση και 
τις υποσχέσεις που εισπράττει κάθε μέ-
ρα στις διαδικτυακές εμφανίσεις του, και 
τις ψευδαισθήσεις που του δημιουργούν 
όσοι θεωρούν ότι η σύγκρουση προωθεί 
τα συμφέροντά τους και όσοι ευθυγραμμί-
ζονται πειθαρχημένα με την Ουάσινγκτον, 
όπως η χώρα μας, είναι λογικό να αμβλύ-
νεται η αντίληψη της πραγματικότητας. 
Δεν αντιλαμβάνεται ότι όσο ζητά και του 
αποστέλλονται στρατιωτικές ενισχύσεις, 
οι αποστολείς αποσκοπούν στη συνέχιση 
του πολέμου; Κυρίως όμως δεν αντιλαμ-
βάνεται πως οποιαδήποτε κι αν είναι η 
έκβαση του πολέμου η Ουκρανία θα έχει 
καταστραφεί ολοκληρωτικά;

 Και το χειρότερο είναι ότι, όπως συ-
μπεραίνεται από τις πρώτες διαπραγμα-

τεύσεις μεταξύ των δύο 
εμπόλεμων πλευρών, στο 
τέλος θα αποδεχθεί όσα 
προέβλεπαν οι συμφωνίες 
του Μινσκ για το Ντονμπάς τις περιοχές 
των ρωσόφωνων και ακόμη περισσότερα, 
κάτι που θα μπορούσε να είχε αποδεχθεί 
στις διαπραγματεύσεις του "Σχήματος της 
Νορμανδίας" (Γερμανία, Γαλλία, Ρωσία, 
Ουκρανία) χωρίς να αιματοκυλίεται σή-
μερα η Ουκρανία.  Αυτό συμβαίνει κάθε 
φορά που μια αδύναμη χώρα θεωρεί ότι 
τα εθνικά της συμφέροντα συμπλέουν με 
τα συμφέροντα ισχυρών δυνάμεων στην 
περιοχή και πιστεύουν ότι εναρμονίζοντας 
την εξωτερική τους πολιτική με τις σκο-
πιμότητές των ισχυρών θα εκπληρωθούν 
και οι στόχοι τους. 

Όμως τα συμφέροντα των ισχυρών δυ-
νάμεων υπερβαίνουν τα εθνικά συμφέρο-
ντα των αδύναμων χωρών, δεν μπορούν 
να εγκλωβιστούν στα όρια της Ουκρανίας. 
Αντίθετα αξιοποιούν τα εθνικά της συμ-
φέροντα ως εφαλτήριο για ευρύτερους 
στόχους στην περιοχή, στα πλαίσια του 
ανταγωνισμού τους με τη Ρωσία. Αυτά 
είναι συμπεράσματα που αφορούν όλες 
τις αδύναμες χώρες, όπως π.χ. η πατρίδα 
μας για τα τεκταινόμενα στην Ανατολική 
Μεσόγειο. Ενώ έχουν τη δυνατότητα να 
επιλύσουν τα εθνικά τους θέματα, όπως 
π.χ. η Ουκρανία στα πλαίσια των συμφω-
νιών του Μινσκ, παρασύρονται από τους 
υποβολείς τους σε αδιέξοδες επιλογές. 

 Απευχόμασταν την επανεκλο-

γή του προέδρου Τραμπ 
αλλά αποδεικνύεται ότι 
κάναμε λάθος. Είναι αξι-
οσημείωτο πως όταν τον 

Ιούλιο του 2018 ο Τραμπ συνάντησε τον 
πρόεδρο Πούτιν στο Ελσίνκι δεν τον απο-
κάλεσε εχθρό ή αντίπαλο αλλά ανταγω-
νιστή. «Είναι ένας ανταγωνιστής», τόνισε. 
«Είναι εχθρός μου; Δεν είναι εχθρός μου. 
Εκείνος εκπροσωπεί τη Ρωσία, κι εγώ εκ-
προσωπώ τις ΗΠΑ. Ελπίζω κάποια ημέρα 
ίσως να είναι φίλος. Δεν τον ξέρω πολύ 
καλά», πρόσθεσε προβάλλοντας ως στοι-
χείο του ανταγωνισμού το φυσικό αέριο. 

Στις συναντήσεις του με τους ηγέτες 
της Ρωσίας ακόμη και της Βόρειας Κίνας 
δεν διακρίνονταν για την επιθετικότητά 
του όπως διακρίνεται ο πρόεδρος Μπάι-
ντεν από την πρώτη ημέρα της θητείας 
αλλά και ο Μπαρακ Ομπάμα. Επί Ομπάμα 
φλέγονταν η Εγγύς και η Μέση Ανατολή, 
η Βόρεια Αφρική, διαλύθηκαν η Λιβύη, η 
Συρία, επί των ημερών του δρομολογήθηκε 
το ναζιστικό πραξικόπημα του 2014 στο 
Κίεβο που κατέληξε στη σημερινή εισβο-
λή της Ρωσίας. Όλα τα χρόνια της οκταε-
τούς θητείας Ομπάμα αντιπρόεδρος ήταν 
ο Μπάιντεν, ο οποίος μάλιστα το 2006 ως 
γερουσιαστής είχε προτείνει την τριχοτό-
μηση του Ιράκ. 

 Ο Σέρεν Κίρκεγκορ, Δανός φι-
λόσοφος, είχε πει για τη σημασία του πα-
ρελθόντος στην κατανόηση του παρόντος 
και του μέλλοντος: «Τη ζωή πρέπει να τη 
ζούμε προς τα εμπρός, μπορούμε όμως να 

την καταλάβουμε μόνον κοιτώντας προς 
τα πίσω». Αν αναλογιστούμε π.χ. τις δια-
φορές ανάμεσα στο Συνέδριο της Βιέννης 
(1815) που συνήλθε αμέσως μετά την ήτ-
τα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και τη 
Συνδιάσκεψη των Βερσαλλιών (1919) θα 
αντιληφθούμε το παρόν και θα τρομοκρα-
τηθούμε για το μέλλον. Το Συνέδριο της 
Βιέννης είχε εντάξει ξανά την ηττημένη 
Γαλλία στους κόλπους των μεγάλων δυ-
νάμεων με ίσους όρους, με αποτέλεσμα 
να ακολουθήσει μια "εκατονταετής ειρή-
νη" μέχρι την έναρξη του Μεγάλου Πολέ-
μου, η οποία διαταράχθηκε μόνον από συ-
γκρούσεις πολύ περιορισμένης εμβέλειας. 
Αντίθετα, η Συνθήκη των Βερσαλλιών δεν 
αποκατέστησε την ισορροπία των δυνά-
μεων: Τιμώρησε τη Γερμανία καταδικάζο-
ντάς τη σε αφοπλισμό, βαριές οικονομικές 
αποζημιώσεις και οδυνηρούς εδαφικούς 
ακρωτηριασμούς με αποτέλεσμα η Ευρώπη 
να οδηγηθεί σε έναν δεύτερο φονικότερο 
παγκόσμιο πόλεμο. Με το τέλος του Ψυ-
χρού πολέμου, αντί το ΝΑΤΟ να συμπερι-
λάβει στις τάξεις του τη Ρωσία αγνόησε 
τη σχετική  πρόταση που διατυπώθηκε 
από τους προέδρους Γιέλτσιν και Πούτιν, 
προχώρησε σε κινήσεις περικύκλωσης της 
Ρωσίας με αποτέλεσμα αρχικά τον πόλεμο 
στη Γεωργία και σήμερα τη ρωσική εισβο-
λή στην Ουκρανία που απειλεί την παγκό-
σμια ειρήνη με έναν πυρηνικό όλεθρο. Ο 
παραλληλισμός είναι προφανής αλλά δεν 
διδασκόμαστε από την ιστορία. 

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ
ΜΑΚΡΟΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΧVI Μ/Κ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ
       «ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ»

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Yπ’ αριθ. 03/2022

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι, θα διενεργηθεί 
Ανοιχτός Διαγωνισμός ανάδειξης προμηθευτή, προς κάλυψη αναγκών 
των Σχηματισμών και Μονάδων της Περιοχής Ευθύνης της XΙΙ Μ/Κ ΜΠ 
(Φρουρές Αλεξανδρούπολης, Φερών και Τυχερού) και της ΤΔ/41 ΣΠ,  
σε νωπά οπωροκηπευτικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συ-
στήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

Περισσότερες λεπτομέρειες για τους ενδιαφερόμενους, υπάρχουν 
στην προκήρυξη του διαγωνισμού, η οποία  αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 
με αριθμό ΑΔΑΜ: 22PROC010333286. Συστημικός Αριθμός Διαγωνι-
σμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 158225.

Σχετικές πληροφορίες θα διατίθενται από την XVI Μ/Κ ΜΠ/4ο ΕΓ, 
Στρατόπεδο «ΠΕΤΑΛΩΤΗ», Διδυμότειχο ΤΚ 68300, τηλέφωνο: 25530 
46420, email: 16mkmp@army.gr, καθημερινά μέχρι την 14:00, πλην 
Σαββάτου – Κυριακής. 

Από τη Στρατιωτική Υπηρεσία

ΧVI Μ/Κ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ
       «ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ»

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Yπ’ αριθ. 04/2022

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι, θα διενεργηθεί 
Ανοιχτός Διαγωνισμός ανάδειξης προμηθευτή/ών, προς κάλυψη ανα-
γκών των Σχηματισμών και Μονάδων της Περιοχής Ευθύνης της ΧVΙ 
Μ/Κ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΠΕΖΙΚΟΥ και της 50 Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ σε νωπά κρέα-
τα και κατεψυγμένα πουλερικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

Περισσότερες λεπτομέρειες για τους ενδιαφερόμενους, υπάρχουν 
στην προκήρυξη του διαγωνισμού, η οποία  αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 
με αριθμό ΑΔΑΜ: 22PROC010335753. Συστημικός Αριθμός Διαγωνι-
σμού στο ΕΣΗΔΗΣ:  158734 .

Σχετικές πληροφορίες θα διατίθενται από την XVI Μ/Κ ΜΠ/4ο ΕΓ, 
Στρατόπεδο «ΠΕΤΑΛΩΤΗ», Διδυμότειχο ΤΚ 68300, τηλέφωνο: 25530 
46420, email: 16mkmp@army.gr, καθημερινά μέχρι την 14:00, πλην 
Σαββάτου – Κυριακής. 

Από τη Στρατιωτική Υπηρεσία

Αλλαγές στην Κυριακάτικη προαιρετική 
λειτουργία των καταστημάτων στον Έβρο 
Τι ανακοίνωσε 
η Περιφερειακή 
Ενότητα Έβρου
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Με στόχο την αρτιότε-
ρη προετοιμασία όλων των 
εμπλεκόμενων φορέων για 
την πρόληψη και ετοιμότητα 
ενόψει της νέας αντιπυρικής 
περιόδου, συνεδρίασε σήμερα 
6 Απριλίου 2022, με τηλεδι-
άσκεψη, το Συντονιστικό Όρ-
γανο Πολιτικής Προστασίας 
της Περιφερειακής Ενότητας 
Έβρου υπό την προεδρία του 
Αντιπεριφερειάρχη Έβρου Δη-
μητρίου Πέτροβιτς. 

Σύμφωνα με τις οδηγί-
ες της Γενικής Γραμματεί-
ας Πολιτικής Προστασίας 
θα πραγματοποιηθούν τρεις 
συσκέψεις εντός των μηνών 
Απριλίου και Μαΐου με σκοπό 
την αποτελεσματικότερη δια-
λειτουργικότητα των υπηρε-
σιών στη διαχείριση κρίσεων 

εξαιτίας δασικών πυρκαγιών. 
Η δεύτερη συνεδρίαση ορί-
στηκε ήδη για τις 27 Απριλίου. 

«Η προστασία του περιβάλ-
λοντος, του φυσικού πλούτου 
του Έβρου, της περιουσίας 
και της ζωής των συμπολι-
τών μας, παραμένουν προ-
τεραιότητα. Ακολουθώντας 
τις οδηγίες της Γενικής Γραμ-
ματείας Πολιτικής Προστασί-
ας, διαθέτοντας πλέον όλοι οι 
φορείς εμπειρία στη διαχείρι-
ση κρίσεων εξαιτίας δασικών 
πυρκαγιών και έχοντας επιτύ-
χει άριστη συνεργασία μεταξύ 
μας, θα είμαστε σε εγρήγορση 
και μέγιστη ετοιμότητα. Με 
γνώμονα, μάλιστα, ότι Πολι-
τική Προστασία είμαστε όλοι 
μας, καλώ και τους πολίτες 
σε επαγρύπνηση. Η άμεση 

αναφορά καπνού ή φωτιάς 
στο 199 μπορεί να αποδειχτεί 
σωτήρια», δήλωσε σχετικά ο 
Αντιπεριφερειάρχης Έβρου. 

Στη συνεδρίαση συμμετεί-
χαν οι Περιφερειακοί Σύμβου-
λοι Έβρου Κωνσταντίνος Βε-
νετίδης και Σταύρος Βαβίας, 
ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου 

Ρωμάνος Χατζηγιάννογλου, 
ο Δήμαρχος Σαμοθράκης Νι-
κόλαος Γαλατούμος, ο Αντι-
δήμαρχος Αλεξανδρούπολης 
Ηλίας Δαστερίδης, ο Αντιδή-
μαρχος Ορεστιάδας Γεώργι-
ος Καραγιάννης, ο Αντιδή-
μαρχος Σουφλίου Γεώργιος 
Γκαϊδατζής, ο Προϊστάμενος 

της Αυτοτελούς Διεύθυνσης 
Πολιτικής Προστασίας ΑΜΘ 
Κωνσταντίνος Χουβαρδάς, ο 
Διοικητής των Πυροσβεστι-
κών Υπηρεσιών του Νομού 
Σπύρος Κούτρας, ο Διευθυ-
ντής της ΔΕΔΔΗΕ Αλεξαν-
δρούπολης Στέργιος Γατίδης, 
εκπρόσωποι της Ελληνικής 

Αστυνομίας, του στρατού, 
της Διεύθυνσης Δασών, των 
Δασαρχείων, της ΕΓΝΑΤΙΑΣ 
ΑΕ, των Τμημάτων Πολιτικής 
Προστασίας των Δήμων Ορε-
στιάδας και Αλεξανδρούπο-
λης, και των υπηρεσιών της 
Π.Ε. Έβρου. 

Πρώτη σύσκεψη στον Έβρο ενόψει 
της νέας αντιπυρικής περιόδου

ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΡΤΊΟΤΕΡΗ 
ΠΡΟΕΤΟΊΜΑΣΊΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ  
                               
Έθεσαν προτεραιότητες και στόχους 
τα μέλη του Συντονιστικού Οργάνου 
Πολιτικής Προστασίας για πρόληψη και 
ετοιμότητα

Η Ιερά Μητρόπολη Αλεξαν-
δρουπόλεως ανακοινώνει ότι από 
την Δευτέρα 11 Απριλίου 2022 
αρχίζει η καταβολή του Επιδόμα-
τος Τρίτου Τέκνου. Σύμφωνα με 
σχετική απόφαση της αρμόδιας 
Επιτροπής Επιδόματος Τρίτου Τέ-
κνου της Εκκλησίας της Ελλάδος 
ο τρόπος της καταβολής των χρη-
μάτων είναι πλέον ο εξής:

α) Ο/Η δικαιούχος με την ταυ-
τότητά του, υποχρεούται να προ-
σέλθει στο Ανθίμειο Κέντρο και να 
υπογράψει την κατάσταση.

β) Θα πραγματοποιείται 
εντός της ημέρας μέσω internet 
banking η κατάθεση των χρημά-
των στο λογαριασμό που έχει δη-
λώσει ο κάθε δικαιούχος στην Ιε-
ρά Μητρόπολη.

Για την τήρηση των προβλε-
πόμενων υγειονομικών μέτρων 
ασφαλείας η προσέλευση των δι-
καιούχων στο Ανθίμειο Εκκλησια-
στικό Κέντρο (Πλαταιών και Αμφι-
πόλεως, παραπλεύρως του Ι.Ναού 
Αγίας Κυριακής) θα πραγματο-
ποιείται  σύμφωνα με το πρώτο 
γράμμα του επιθέτου τους και με 
συγκεκριμένο ωράριο για κάθε 
ημέρα, ως ακολούθως:

• Δευτέρα 11 Απριλίου 2022 
από Α έως και Ε το πρωί από 
9.00’-13.00’.

• Τρίτη  12 Απριλίου 2022 από 
Ζ έως και Κ το πρωί από 9.00’-
13.00’.

• Τετάρτη 13 Απριλίου 2022 
από Λ έως και Ο το πρωί από 
9.00’-13.00’.

• Πέμπτη 14 Απριλίου 2022 
από Π έως και Τ το πρωί από 
9.00’-13.00’.

• Παρασκευή 15 Απριλίου 
2022 από Φ έως και Ω το πρωί 
από 9.00’-13.00’.

Οι δικαιούχοι που δυσκολεύο-
νται με το ανωτέρω πρόγραμμα, 
ανεξαρτήτως του αρχικού γράμ-
ματος του επωνύμου τους, μπο-
ρούν να προσέρχονται και:

• το απόγευμα της Πέμπτης 
14 Απριλίου 2022, από 19.00’-
20.30’,

• το απόγευμα της Παρασκευής 
15  Απριλίου 2022, από 19.00’-
21.00’.

Παρακαλούνται οι δικαιούχοι 
να είναι συνεπείς στις παραπάνω 
ημερομηνίες και ώρες, ώστε να 
τηρηθεί αυστηρά το Πρόγραμμα 
και να ολοκληρωθεί ομαλά και 
εγκαίρως η διαδικασία. Βασικός 
στόχος είναι αποφυγή του συνω-
στισμού στο χώρο των γραφείων 
της Μητροπόλεως αλλά, κυρίως, 
η καλύτερη δυνατή διαπεραίωση 
του νέου τρόπου καταβολής των 
χρημάτων. 
Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

Καταβολή επιδόματος Τρίτου Τέκνου
Από την Δευτέρα 
11 Απριλίου

Μπλόκο σε αμαξο-
στοιχία, που μεταφέ-
ρει αμερικανοΝΑΤΟικό 
στρατιωτικό υλικό και 
οχήματα μάχης, έστη-
σαν μέλη του ΚΚΕ και 
της ΚΝΕ, στην έξοδο 
του λιμανιού της Αλε-
ξανδρούπολης.

Με συνθήματα όπως 

«Η Αλεξανδρούπολη, λι-
μάνι των λαών και όχι 
ορμητήριο των ιμπερι-
αλιστών», «Οι ιμπερια-
λιστές τη Γη ξαναμοι-
ράζουν, με των λαών το 
αίμα τα σύνορα χαρά-
ζουν» και με αποφασι-
στική στάση απαιτούν να 
σταματήσει κάθε εμπλο-
κή της χώρας στον ιμπε-
ριαλιστικό πόλεμο που 
μαίνεται και η μετατρο-
πή της Αλεξανδρούπο-
λης σε στόχο αντιποί-
νων.

Το τελευταίο διάστη-

μα, οι αμερικανοΝΑΤΟι-
κές στρατιωτικές δυνά-
μεις κάνουν «απόβαση» 
στο λιμάνι της Αλεξαν-
δρούπολης, καθώς το 
ένα μετά το άλλο αμε-
ρικανικά και βρετανικά 
πλοία ξεφορτώνουν το 
πολεμικό υλικό που με-
τακινείται μέσω του σι-
δηρόδρομου στη Βουλ-
γαρία και από εκεί στη 
Ρουμανία και την Πο-
λωνία.
Με πληροφορίες 
από το 902.gr

Από ΚΚΕ και 
ΚΝΕ στην 
Αλεξανδρούπολη

Μπλόκο σε αμαξοστοιχία 
με αμερικανοΝΑΤΟικό 
στρατιωτικό υλικό 
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 SUDoKU

6 1 9

7 3 6 5

9 6 1

4 5 1

8 6 7 4

9 8 3

4 8 5

1 7 8 9

5 4 8

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.64)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed Apr  6 08:12:27 2022 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.62)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Apr  5 09:03:30 2022 GMT. Enjoy!

ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

6 4 3

1 9 8

2 6 7 5

5 1 3 6

7 4

1 8 6 2

4 8 5 2

9 4 8

3 8 9

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.45)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed Apr  6 08:12:33 2022 GMT. Enjoy!

1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία

Οριζόντια
1. Η μεγαλύτερη προσφορά σε δημοπρασία.
2. Ηγεμόνας των Βησιγότθων.
3. Ινδουιστική θεότητα — Ιρλανδός δραμα-
τικός συγγραφέας — Μουσικός φθόγγος.
4. Επιφώνημα λαϊκού τραγουδιστή — Δυ-
σφορία κατά τον ύπνο, βραχνάς — Οδηγεί 
και… σε ματ.
5. Περιέχονται στα… σύκα — Κοντό στα 
καλοκαιρινά πουκάμισα — Έτσι αρχίζει το… 
ρυάκι.
6. Λέγεται ο ηθοποιός Πικολί — Είναι και 
ο Λιβανέζος.
7. Υποψήφιος το… αγόρι — Η εθνική… εί-
ναι ο στρατός.
8. Είναι και δεικτική αντωνυμία — Διακο-
σμητικό φυτό — Συντομογραφία… επιστή-
μονα.
9. Σκουριά, γάνα — Επακόλουθο… ρουτίνας 
— Ισχυρός ψυχικός κλονισμός.
10. Πρώτος και καλύτερος (μτφ.) — Συνε-
χόμενα στο… μοιραίο — Μ' αυτούς τους 
όρους (επίρρ.).
11. Κακολογία, βρισιά.
12. Επισκέπτης.

 σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Η κυρία ρωτάει τον Τοτό:

-Τοτό, πόσοι είναι οι μαθητές του Χριστού;

Ο Τοτός δεν ήξερε και ο Πέτρος του λέει για να 

τον βοηθήσει:

-Όσες είναι και οι ώρες του ρολογιού.

Τότε ο Τοτός κοιτάει το ρολόι και λέει:

-Έντεκα παρά τέταρτο, κυρία!

                          * * * * * * 

Μια μέρα την ώρα των Αγγλικών στην τάξη του 

Τοτού λέει η δασκάλα στα παιδιά: Θέλω να μου 

πει ο καθένας 3 προτάσεις 1 με το green,1 με το 

yellow και 1 με το pink.

Για πες μου εσύ Μαρία!

-My dress is pink, the lemon is yellow, the grass 

is green!

-Μπράβο, Μαρία. Πες μας κι εσύ Γιώργο!

-The sun is yellow, the rose is pink, my T-shirt 

is green.

-Μπράβο σου κι εσένα Γιώργο. Και τελευταίος 

να μας πει ο Τοτός!

-Χτυπάει το τηλέφωνο: Green, green! Το σηκώ-

νουν: Yellow! Κόβεται η γραμμή: Pink, pink!

Συστατικά 
• 200 γρ. σουσάμι
• 300 γρ. μέλι
• 150 γρ. ξηρούς καρπούς της αρεσκείας μας π.χ. 

αμύγδαλα, καρύδια, φιστίκια Αιγίνης, κλπ.
• 5 κουταλιές της σούπας ταχίνι με κακάο ή σκέ-

το ταχίνι
• 1 κουταλιά του γλυκού κανέλα
• λίγο αλάτι (στην άκρη ενός μικρού κουταλιού)
• λίγο ξύσμα από πορτοκάλι

Μέθοδος Εκτέλεσης 
• Προθερμαίνουμε τον φούρνο μας στους 180 

βαθμούς.
• Πλένουμε με άφθονο νερό το σουσάμι και το 

αφήνουμε να στραγγίξει καλά.  Στη συνέχεια το 
βάζουμε σε ταψάκι μαζί με τους ξηρούς καρπούς 
και τα ψήνουμε μέχρι να καβουρδιστούν, να πά-
ρουν δηλαδή χρυσαφένιο χρώμα.

• Σε μια μεγάλη κατσαρόλα βάζουμε το μέλι και το 

ταχίνι, τοποθετούμε σε μέτρια φωτιά και περιμέ-
νουμε να πάρει μια βράση. Για να ελέγξουμε ότι 
το μέλι είναι έτοιμο, παίρνουμε μια κουταλιά και 
τη ρίχνουμε σε ένα ποτήρι με νερό. Αν βυθιστεί 
χωρίς να "σπάσει",  δηλαδή χωρίς να κάνει σχέ-
δια μέσα στο νερό, τότε είναι έτοιμο να ρίξουμε 
τα υπόλοιπα υλικά.

• Αποσύρουμε την κατσαρόλα από το μάτι και προ-
σθέτουμε το σουσάμι, τους ξηρούς καρπούς, την 
κανέλα, το αλάτι και το ξύσμα από πορτοκάλι και 
ανακατεύουμε το μείγμα μέχρι να ενωθούν τα 
υλικά. Πρέπει το μείγμα να ξεκολλάει από τον 
πάτο της κατσαρόλας.

• Στρώνουμε μια λαδόκολλα σε ένα ταψί και ρί-
χνουμε μέσα το μείγμα. Με μια σπάτουλα το 
απλώνουμε να πάει παντού. Όταν πλέον κρυώ-
σουν, τα παστέλια μας είναι έτοιμα να τα απο-
λαύσουμε!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Παστέλι, η γλυκιά 
υπερτροφή που δυναμώνει

 ΜΕΜΕS

Κάθετα
1. Λαβωμένος, πληγωμένος.
2. Μυθικός βασιλιάς των Φαιάκων.
3. Θηλαστικό ζώο της περιοχής των Άνδεων 
— Αρχή… στοχασμού — Μουσική εκτέλεση 
από έναν.
4. Προσκαλεί — Η καλημέρα… του μάγκα — 
Διπλό θυμίζει… μαντάμ του Ψαθά.
5. Ανθίζουν σε… σταυρόλεξα — Τρυφερά — 
Δίπλα δίπλα στην… πισίνα.
6. … Γουέλς: ηθοποιός και σκηνοθέτης — Βρεγ-
μένη… συνετίζει.
7. Προθεσμία, πίστωση χρόνου — Περίφημα 
ρώσικα μπαλέτα.
8. Βρίσκονται στο… Σόχο — Είναι και τα… εξτρε-
μιστικά — Κομμένη… ρίζα.
9. … Κόνερι: διάσημος ηθοποιός — Θεραπευ-
τικό μέσο (αρχ.) — "Τζέιν…": μυθιστόρημα της 
Σαρλότ Μπροντέ.
10. Τίμιος, ειλικρινής (μτφ.) — Βυθού… αρχή — 
Έλλη…: δημοσιογράφος.
11. Ζώο που χρησιμοποιείται και για την έλξη 
έλκηθρων.
12. Υπερβολική αύξηση του βάρους.
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Συνεχίζεται η ταινία Κινουμένων Σχεδί-
ων, «Τα Κακά Παιδιά» του Πιερ Περιφέλ με 
τους Ντένη Μακρή, Χάρη Γρηγορόπουλο, 
Άγγελο Λιάγκο, Θάνο Λέκκα, Κατερίνα Τσά-
βαλου, Ιφιγένεια Στάικου, Κωνσταντίνο Λά-
γκο, Μαριάνθη Σοντάκη & Μαρία Πλακίδη 
στην μεταγλωττισμένη έκδοση...

Υπόθεση: Στη νέα κωμωδία δράσης της 
DreamWorks Animation, η οποία βασίζεται 
στη διάσημη σειρά βιβλίων των New York 
Times, μια εγκληματική συμμορία από ζω-
άκια που ζουν στην παρανομία θα επιχειρή-
σει την πιο δύσκολη κομπίνα της, να γίνουν 
υποδειγματικοί πολίτες. Δεν έχει υπάρξει πο-
τέ άλλη παρέα πέντε φίλων τόσο κακόφημη 
όσο αυτή των «Κακών Παιδιών», ο τολμηρός 
πορτοφολάς Mr. Wolf, ο έμπειρος διαρρή-
κτης χρηματοκιβωτίων Mr. Snake, ο χαλαρός 
άρχοντας της μεταμφίεσης Mr. Shark, ο ευέ-
ξαπτος νταής Mr. Piranha και η ετοιμόλογη 
χάκερ Ms. Tarantula. 
Παρασκευή, Κυριακή: 17:15.

Ενώ συνεχίζεται και η 
Περιπέτεια, «Morbius» του 
Ντάνιελ Εσπινόζα (Το Κρη-
σφύγετο, Child 44, Life) με 
τους Τζάρεντ Λέτο, Ματ 
Σμιθ, Άντρια Αρχόνα, Τζά-
ρεντ Χάρις, Αλ Μαντριγκάλ, 
Ταϊρίζ Γκίμπσον & Μάικλ 
Κίτον...

Υπόθεση: Στην προσπά-
θειά του να βρει θεραπεία 
από μια σπάνια αρρώστια 
του αίματος που απειλεί 
τη ζωή του, ο Δρ. Morbius 
επιχειρεί ένα απεγνωσμένο 
ρίσκο. Ενώ αρχικά φαντά-
ζει ριζοσπαστική επιτυχία 
την ίδια στιγμή απελευθε-

ρώνει μια μυστική δύναμη 
μέσα του. Θα καταφέρει το 
καλό να νικήσει το κακό ή ο 
Δρ. Morbius θα υποκύψει 
στις πιο σκοτεινές τους επι-
θυμίες; Ένας από τους πιο 
συναρπαστικούς και διχα-
σμένους χαρακτήρες της 
Marvel, έρχεται στη μεγάλη 
οθόνη με τον βραβευμένο 
με Oscar Jared Leto να με-
ταμορφώνεται στον αινιγ-
ματικό αντιήρωα Michael 
Morbius.
Σάββατο, Δευτέρα: 
19:30, Κυριακή, Τρίτη: 
22:15.

Περιπέτεια στα άκρα με 
τον doctor Morbius

Κοντά μας η Κωμική Περι-
πέτεια, «Η Χαμένη Πόλη» των 
Άαρον & Άνταμ Νι με τους Σά-
ντρα Μπούλοκ, Τσάνινγκ Τέι-
τουμ, Ντάνιελ Ράντκλιφ, Νταβίν 
Τζόι Ράντολφ, Όσκαρ Νούνιες, 
Πάτι Χάρισον, Μπόουεν Γιανγκ 
& Μπραντ Πιτ...

Υπόθεση: Η εξαιρετική, μα 
μοναχική συγγραφέας Λορέ-
τα Σέιτζ έχει αφιερώσει την 
καριέρα της γράφοντας ρο-
μαντικές περιπέτειες σε εξω-
τικά μέρη με πρωταγωνιστή 
το πανέμορφο μοντέλο Άλαν, 
ο οποίος ερμηνεύει τον χαρα-
κτήρα του «Ντας». Στη διάρκεια 
ενός προωθητικού ταξιδιού συ-
νοδεία του Άλαν, η Λορέτα θα 
πέσει θύμα απαγωγής από έναν 

εκκεντρικό δισεκατομμυριούχο, 
ο οποίος ελπίζει πως μπορεί να 
τον οδηγήσει στον θησαυρό της 
χαμένης αρχαίας πόλης του τε-
λευταίου μυθιστορήματός της. 
Ο Άλαν, θέλοντας να αποδεί-
ξει τον ηρωισμό του και στην 
πραγματική ζωή, θα αναλάβει 
να την απελευθερώσει. Ωθού-
μενο σε μια επική περιπέτεια στη 
ζούγκλα, το αναπάντεχο δίδυ-
μο θα χρειαστεί να συνεργα-
στεί προκειμένου να σώσει τον 
αρχαίο θησαυρό, προτού χαθεί 
για πάντα.
Πέμπτη, Σάββατο, 
Δευτέρα, Τετάρτη: 22:15, 
Παρασκευή, Κυριακή, 
Τρίτη: 19:45.

Γέλιο και περιπέτεια στη 
«Χαμένη πόλη»

Ξανά μαζί μας η ταινία Κινουμένων Σχε-
δίων, «Τραγούδα! 2» του Γκαρθ Τζένινγκς 
(Γυρίστε τον Γαλαξία με Οτοστόπ, Ο Γιος του 
Ράμπο, Τραγούδα!) με τους Θέμη Γεωργαντά, 
Ντορίνα Θεοχαρίδου, Θάνο Λέκκα, Θοδω-
ρή Μαραντίνη, Σπύρο Μπιμπίλα, Παναγιώ-
τη Αποστολόπουλο, Βίνα Παπαδοπούλου, 
Βαγγέλη Ζάπα, κ.ά.

Υπόθεση: To λατρεμένο Κοάλα, ο Μπάστερ 
Μουν και τα ζωάκια της παρέας του ετοιμά-
ζονται για την εκθαμβωτική τους παράστα-
ση στη λαμπερή πρωτεύουσα ψυχαγωγίας 
του κόσμου! Πρέπει να τα καταφέρουν και 
να κάνουν την απόλυτη μουσική παράστα-
ση! Υπάρχει βέβαια ένα μεγάλο εμπόδιο… 
Θα πρέπει πρώτα να πείσουν τον μεγαλύ-
τερο ροκ αστέρα του κόσμου, τον Κλέι να 
παίξει μαζί τους. Όλοι μαζί σαν μια ομάδα, 
έστω δυσλειτουργική και με μπόλικες παρα-
ξενιές, θα βάλουν τα δυνατά τους να βρουν 
το δρόμο για το ξακουστό θέατρο, τις τύχες 
του οποίου ελέγχει ένας γκάνγκστερ που τον 
λένε Τζίμι Κρίσταλ.  
Σάββατο: 17:00, 
Τετάρτη: 17:15.

Οι μελωδικές περιπέτειες του Μπάστερ ΜουνΤα όχι και τόσο 
«Κακά Παιδιά»

Cinema
«Γράφοντας το σενάριο ήθελα να βρω αυτά τα βλέμματα, που ενώ νομίζουμε ότι μιλάμε για 

μπάσκετ, τελικά μιλάμε για κάτι παραπάνω. Μιλάμε για οικογένεια, για πατεράδες, για κόρες, 
για γιους, για μοναξιά. Όλα αυτά που είναι λίγο πολύ ο αθλητισμός» 

Χρήστος Δήμας – Σεναριογράφος/Σκηνοθέτης

Έρχεται η Κοινωνική ταινία, «Τα-
ξίδι στα Αστέρια» του Χρήστου Δή-
μα (Νήsos, Poker Face, Ακάλυπτος, 
Amore Mio, Ο Μαγικός Καθρέφτης) 
με τους Δάνη Κατρανίδη, Θέμη Πά-
νου, Αργύρη Πανταζάρα, Γιώργο Γάλ-
λο, Βαγγέλη Μουρίκη, Άννα Μαρία 
Παπαχαραλάμπους, Μάρκο Λεζέ, 
Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Νίκο Αρβα-
νίτη, Τάσο Ιορδανίδη, Ιωάννα Πηλι-
χού, Χρήστο Πλαΐνη, Βαγγέλη Αλε-
ξανδρή, Γιώργο Γεροντιδάκη, Κώστα 
Αποστολάκη & Ζέτα Μακρυπούλια...

Υπόθεση: Το 1987 μια οικογένεια 
που λάτρευε τον Παναθηναϊκό, η οι-
κογένεια Γιαννακόπουλου, πήρε την 
απόφαση να αναλάβει τα ηνία του 
μπασκετικού τμήματος ανδρών του 
Συλλόγου. Μια απόφαση που έμελ-
λε να το οδηγήσει σε ένα ταξίδι στα 
Αστέρια. Από την ίδρυση του ανδρι-
κού τμήματος το 1919, την πρώτη 
παρουσίαση της γυναικείας ομάδας 
το 1937, την αντιστασιακή δράση 

των αθλητών του στα χρόνια της Κα-
τοχής, το πώς σώθηκαν από τους 
κατακτητές τα τρόπαια της ομάδας, 
το χτίσιμο του Κλειστού κάτω από 
τις εξέδρες του «Απόστολος Νικο-
λαΐδης» και την ονοματοδοσία του 
ως «Τάφος του Ινδού». Την πρόκρι-
ση στους «4» του Κυπέλλου Κυπελ-
λούχων, την… καρτούν εκδοχή από 
το ιστορικό βανάκι του Κώστα Μου-
ρούζη μέχρι τη στιγμή-«σταθμό» στην 
ιστορία της ομάδας: την ανάληψη 
της διοίκησής της από την οικογέ-
νεια Γιαννακόπουλου, η οποία την 
έφερε στην κορυφή της Ευρώπης. 
Το υπέροχο αυτό ταξίδι με πολλές 
στιγμές γεμάτες κυρίως νίκες, ήττες, 
χαρές, λύπες, αλλά και έξι ευρωπαϊκά 
τρόπαια αποτυπώνεται μέσα από την 
κινηματογραφική αυτή ταινία που άλ-
λοτε φέρνει κάτι από γέλιο και άλλο-
τε συγκίνηση και ανατριχίλα...
Πέμπτη, Τετάρτη: 19:45, 
Παρασκευή: 22:15.

«Ταξίδι στα αστέρια» 

Νέες ταινίες αυτή την εβδομάδα στα «Ηλύσια»
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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

ΑΣΤΗΡ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 
Λ. Δημοκρατίας 280  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 83000

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ALEXANDER
2ο χιλ. Αλεξ/πολης - Χιλής
Τηλέφωνο :  25510 89055

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΛΚΥΩΝ
Μουδανιών 1  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 23593

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΑΡΚ
Λ. Δημοκρατίας 458  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 28607

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 
Μαλγάρων 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551081455

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΩΚΕΑΝΙΣ  
Κ. Παλαιολόγου 20  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551028830

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΛΩΤΙΝΗ 
Αγ. Παρασκευής 1  •  Διχ/χο 
Τηλέφωνο :  2553023400

ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε  •  Αλευροβιομηχανία
Τ.Θ. 1104  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551026259

ΚΥΚΛΩΠΑΣ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ Α.Ε. 
11ο χλμ  Αλεξ/πολης - Μάκρης -  Τ.Θ. 
317 Τηλέφωνο : 2551071271

ΕΠΑΠ ΑΕ  •  Βιομηχανία Αναψυκτικών
Λεπτή Ορεστιάδος 
Τηλέφωνο : 25520 81180

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ
Παραγωγή Επεξεργασία Γάλακτος
Τ.Θ. 49   Διδ/χο •  Τηλέφωνο : 25530 20020

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Ε.
Εμπόριο Αεριούχων Ποτών
11ο χλμ  Αλεξ/πολης - Συνόρων
Τηλέφωνο : 2551051285

ΛΑΝΤΣΙΟΝ ΜΗΤ ΕΒΡΟΥ Α.Ε.
Βιομηχανία Αλλαντικών 
ΤΘ. 148  Β.Ι.Π.Ε. Άβαντος  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551081742-1

ΠΡΑΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Ν. Χιλή •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551039005

ΣΤΑΦΥΛΑΣ Β. & ΥΙΟΙ - ΓΩΝΙΑΔΗΣ Μ. ΟΕ
Λ. Δημοκρατίας 448  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 81230 & 61500

Καύσιμα

ΚΟΜΗΤΗΣ ΔΟΞΑΚΗΣ  
Θέρμανση - Κλιματισμός
Δ. Σολωμού 6  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551033133

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ GAS A.E.
Προμύθεια Φυσικού Αερίου
Λ. Κηφισίας  209  •  Μαρούσι
Τηλέφωνο :  2106141130

Φωτοβολταϊκά
Ενέργεια

Ακίνητα

ΧΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 
Κτηματομεσιτικό Γραφείο 
Ειρήνης 32  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  :  25510 38991

Ξενοδοχεία

ΘΡΑΚΗ ΠΑΛΛΑΣ 
4ο χιλ Αλεξ/πολης - Χιλής  •  Τ.Θ 19 
Τηλέφωνο : 25510 89100

ΚΑΦΈ ΜΠΑΡ "ΔΕΛΦΊΝΙ" 
1ο χλμ Αλεξ/πολης - Χιλής
Τηλέφωνο : 2551087200 

Καφέ
Εστίαση

ART GALLERY CAFE
Σκρα 4  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  :  2551081220

ΜΑΚΑΡΩΝΗΣ ΣΙΜΟΣ 
Λ. Δημοκρατίας 27   •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  : 2551034645

Μηχανές
Ποδήλατα

Γερανοί

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Πλ. Ελευθερίας 3  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 36645

Εμπόριο

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Α.Ε  •  Εμπόριο Εισαγωγές
6ο χλμ. Αλεξ/πολης  - Φερών
Τηλέφωνο : 25510 45250

ΑΦΟΙ ΑΥΓΙΔΗ Ο.Ε.Ε. 
Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 9  •  Διδ/χο  
Τηλέφωνο : 2553022489

ΚΑΝΤΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ  •  Εμπόριο 
Δίκαια Έβρου

ΘΥΓ. ΧΑΡ. ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εμπόριο Μεταχ. Αυτοκινήτων
3ο χλμ  Αλεξ/πολης  - Φερών
Τηλέφωνο : 2551026329

ΜΑΥΡΗΣ Α.Ε  •  Καλλυντικά - Ενδύματα
14ης ΜΑΙΟΥ 30 Β  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551023685

ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  •  Μεταξωτά
Βασ. Γεωργίου 199   •  Σουφλί  
Τηλέφωνο :  25540 22371

ΛΥΜΠΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Βιολογικά Προϊόντα
Αν. Θράκης 98  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :   25510 29716

ΑΦΟΙ ΡΙΖΟΓΛΟΥ Α.Ε  •  Σπούπερ Μάρκετ
Κων/πόλεως 173 • Ορεστιάδα
 Τηλέφωνο :   2552022993

ΣΑΛΓΚΑΜΗΣ Σ. & ΥΙΟΙ ΟΕΕ
Αρτοποιεία - Ζαχαροπλαστική  
Λ. Δημοκρατίας 49  •  Αλεξ/πλη
 Τηλέφωνο :   2551024825

Tρόφημα
Ποτά

ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Επεξεργασία Ξυλείας
Φυλάκιο  •  Κυπρίνος
Τηλέφωνο : 2552095493

Ξυλεία

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε 
Βιομηχανία Ξύλου
Σωκράτη Οικονόμου 34 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 89810

ΓΛΥΣΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών
Ανδρονίκου 66  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 84111

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης
Κωλλέτη 2    •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  : 25510 34604

''ΑΝΟΔΟΣ" ΠΡΑΣΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Φροντιστήριο  Μέσης Εκπαίδευσης
Ι. Καβύρη & Π. Φωτίου 75   •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  : 2551020660

"ΟΡΟΣΗΜΟ"  ΡΟΥΦΟΣ Ε & ΣΙΑ
Φροντιστήριο  Μέσης Εκπαίδευσης
Αν. Θράκης 52 & 14ης Μαΐου • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 23523

Φροντιστήρια

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ "ΕΞΕΛΙΞΗ"
Φροντιστήριο  Μέσης Εκπαίδευσης
Ι. Δραγούμη 32   •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  : 2551305123

ΤΣΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ 
Ι. Καβύρη 42   •  Αλεξ/πολη  
τηλ: 25510 22123

Ορθοπεδικά
Ιατρικά Είδη

POLYMEDICAL
Καραγκιοζίδης Β & Ξιωτίδης Β ΟΕ 
Λ. Δημοκρατίας 386   •  Αλεξ/πολη  
Τηλέφωνο :  25510 81914

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας
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Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

����/��-����� 
INTERCITY 05.59, 

����/��-��	/
� 
NTERCITY 05.59, 

��	/
� - ����/�� 
NTERCITY 05.50, 

����/��-���	���� 
08.40
���	����-����/�� 
12:19

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
����/�� - ��	/��
�: 
06:30 ,08:00, 11:00 , 14.00, 
16.30, 18:45,  22:00
��	/��
� - ����/�� 

08:00, 11:00 , 13.00, 
15.30, 17:30,  17:00 , 23:59
����/���� - ����� - 
�����: 

08.00, 11:30 , 16.00, 
18:45, 22:00

����� - ����/���� 

02.45, 10:45 , 14:30, 19:10
����� -����/���� 

02.45, 10:45 , 15:10, 19:10
����/���� - ����	 - 	����� - 
���/�� -���	���� 

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

����/���� - 
������

07:45,  09:00, 11:15, 13:00, 
16:00, 18:30, 20:10

������ - ����/����

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 
�������������� – �����:  
ΔΕΥΤΕΡΑ: 08:15-12:15-21:45 
ΤΡΙΤΗ: 12:15 - 21:45
ΤΕΤΑΡΤΗ: 08:15 - 12:15 - 21:45
ΠΕΜΠΤΗ: 12:15 - 21:45
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 08:15 -12:55 - 21:45
ΣΑΒΒΑΤΟ: 12:15 - 21:45
ΚΥΡΙΑΚΗ: 12:55 - 21:45
����� - ��������������: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 06:35 - 10:35 - 20:10
ΤΡΙΤΗ: 10:35 -20:10
ΤΕΤΑΡΤΗ: 06:35 - 10:35 - 20:10 
ΠΕΜΠΤΗ: 10:35 - 20:10
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 06:35 -11:20 - 20:10

ΣΑΒΒΑΤΟ: 10:35 - 20:10
ΚΥΡΙΑΚΗ: 11:20 - 20:10

SKY EXPRESS
�������������� – �����:  
ΔΕΥΤΕΡΑ:  08:50 - 22:05
ΤΡΙΤΗ: 08:50 - 21:35 
ΤΕΤΑΡΤΗ:  08:50 - 22:05
ΠΕΜΠΤΗ:  08:50 - 21:35
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 08:50 -16:45 - 22:05
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:50 - 22:05
ΚΥΡΙΑΚΗ: 08:50 - 16:45 - 22:05
����� - ��������������: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 07:15 - 20:30
ΤΡΙΤΗ: 07:15 - 12:15
ΤΕΤΑΡΤΗ: 07:15 - 20:30
ΠΕΜΠΤΗ: 07:15 - 12:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:15 -15:10 - 20:30
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:15 - 20:30
ΚΥΡΙΑΚΗ: 07:15 - 15:10 - 20:30

�������������� - 	����
ΤΡΙΤΗ 13:40 - ΠΕΜΠΤΗ  13:40
	���� - ��������������
ΤΡΙΤΗ 19:30 -ΠΕΜΠΤΗ  19:30

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
���������y���� 
���	 	������
�
����� ����a���	 
���h	
Δευτέρα  09:00
Τρίτη  09:00 
Τετάρτη 15:00 
Πέμπτη 15:00 
Παρασκευή 15:00
Σάββατο  09:00 
Kυριακή  15:00

	�����a
� ���	
���������y���� 
����� ����a���	 
���h	
Δευτέρα 16:00
Τρίτη 16:00 
Τεταρτη  -
Πέμπτη 07:00 - 17:30 
Παρασκευή 17:30
Σάββατο  - 12:00
Kυριακή  17:30

��e���� 
���������i��
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
Φραγκούλη 14ης Μαΐου 16 d2551026204

ΦΕΡΕΣ 
Καψίδου Δημοκρίτου 28d2555024096

ΣΟΥΦΛΙ 
Αλατζιά Βασ. Γεωργίου 93 d2554023176 

ΔIΔYMOTEIXO
Παρασκευόπουλος Ιωάννης  Βενιζέλου 93 
d2553023544

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Ζουπίδου Αναστασία Κωνσταντινουπόλεως 
211  d 2552029302 

Το καθάρισμα του φούρνου θέλει τρόπο 
και όχι κόπο. Έχετε βρει όμως την κατάλληλη 
συνταγή που θα κάνει αυτήν την τόσο βαρετή 
δουλειά παιχνιδάκι;

Εμείς σας έχουμε τον πιο ασφαλή, φυσικό 
και αποτελεσματικό τρόπο για να κάνετε την 
δουλειά σας χωρίς τη χρήση χημικών και χωρίς 
να χρειαστεί να αφιερώσετε πάρα πολύ χρόνο.

Τα υλικά που θα χρειαστείτε είναι: μαγειρική 
σόδα, νερό ,λαστιχένια γάντια ,ένα βαμβακερό 
ύφασμα, μια πλαστική ή σιλικονούχα σπάτου-
λα, ένα βαποριζατέρ, λευκό ξίδι!

Ξεκινήστε αδειάζοντας εντελώς τον φούρ-
νο σας.

Φτιάξτε μια πάστα. Σε ένα μικρό μπολ ανα-
κατέψτε 1/2 φλ. μαγειρική σόδα με μερικές 
κουταλιές της σούπας νερό. Θέλετε να φτιά-

ξετε μια πάστα.
Βάλτε την πάστα στο βαποριζατέρ και ψε-

κάστε όλο τον φούρνο. Απλώστε την με τα 
γάντια σας. Η λευκή σόδα θα γίνει καφέ κα-
θώς την απλώνετε παντού. Προσπαθήστε να 
καλύψετε όλο τον φούρνο.

Αφήστε το μείγμα να δράσει για ένα ολό-
κληρο βράδυ ή για τουλάχιστον 12 ώρες.

Αφού περάσει το παραπάνω χρονικό διά-
στημα πάρτε το βαμβακερό πανί και σκουπί-
στε κάθε επιφάνεια. Με την σπάτουλα απλά 
ξύστε οποιαδήποτε βρωμιά.

Ψεκάστε με λίγο λευκό ξίδι όλο τον φούρ-
νο.

Με το βαμβακερό πανί περάστε για άλλη 
μια φορά όλες τις επιφάνειες.

Ο φούρνος σας λάμπει και είναι και πάλι 
έτοιμος για χρήση.

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

Διεθνής Ημέρα 
Μαξιλαροπολέμου
Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης για 
τη Γενοκτονία στη Ρουάντα
Παγκόσμια Ημέρα Υγείας

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Φίλε Κριέ, η τύχη είναι απόλυτα 
στο πλευρό σου την σημερινή ημέ-
ρα, κυρίως όσον αφορά τις επικοι-
νωνίες και τις μετακινήσεις σου! 
Οφείλεις να εκμεταλλευτείς στο 
έπακρο το ευνοϊκό Εξάγωνο Ερ-
μή-Κρόνου και εκπλήρωσε εύκο-
λα επιθυμίες, όνειρα, στόχους και 
σκοπούς!!

ΤΑΥΡΟΣ
Φίλε Ταύρε ήρθε η στιγμή, να βελ-
τιώσεις στο έπακρο την διάθεση 
σου, φέρνοντας ξανά στην καθη-
μερινότητα σου, την ηρεμία, την 
σταθερότητα και την σιγουριά!

ΔΙΔΥΜΟΣ
Φίλε Δίδυμε, η ημέρα, θα σου δώ-
σει πολλές ευκαιρίες για θετικές 
αλλαγές και χαρμόσυνες εξελί-
ξεις, τώρα με το Εξάγωνο Ερμή-
Κρόνου! 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αγαπητέ Καρκίνε, θα καταφέρεις 
την σημερινή ημέρα, να επωφε-
ληθείς από τα αναμενόμενα γεγο-
νότα, αποκαλύπτοντας ενέργειες 
ορισμένων ατόμων για σημαντι-
κά θέματα που σε αφορούν άμε-
σα ή έμμεσα!! 

ΛΕΩΝ
Αγαπητέ Λέοντα, σήμερα πρέπει 
οπωσδήποτε να αρπάξεις τις ευ-
καιρίες που θα έρθουν, ώστε να 
καταφέρεις να πετύχεις υψηλούς 
στόχους και να υλοποιήσεις σκο-
πούς, με το Εξάγωνο Ερμή-Κρό-
νου!

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Φίλε Παρθένε, ήρθε η ώρα να δώ-
σεις ένα οριστικό τέλος σε παλιά 
προβλήματα και χρόνιες δοκιμα-
σίες! Τώρα με το Εξάγωνο Ερμή-
Κρόνου, θα ξεπεράσεις εμπόδια 
και θα βρεις λύσεις σε πολλά προ-
βλήματα! 

ΖΥΓΟΣ
Φίλε Ζυγέ, τώρα είναι η ιδανική 
στιγμή να ενδυναμώσεις και να 
βελτιώσεις στο έπακρο, όλες τις 
διαπροσωπικές σου σχέσεις και 
συναναστροφές! 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αγαπητέ Σκορπιέ, η σημερινή ημέ-
ρα, με το Εξάγωνο Ερμή-Κρόνου, 
θα σου προσφέρει άπειρες δυνα-
τότητες και σπουδαίες ευκαιρίες, 
να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες, να 
διεκπεραιώσεις υποχρεώσεις και 
να ασχοληθείς με πρακτικά θέματα 
της καθημερινότητας σου!

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αγαπητέ Τοξότη, μπορείς να ανα-
μένεις χαρά και καλοπέραση την 
σημερινή ημέρα! Θα σου προ-
σφερθούν πολλές ευκαιρίες και 
δυνατότητες, κυρίως σε κοινωνι-
κές επαφές!

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Φίλε Αιγόκερε, το σημερινό Εξά-
γωνο Ερμή-Κρόνου, είναι απόλυ-
τα εποικοδομητικό και ωφέλιμο 
για εσένα, αν τις εκμεταλλευτείς 
σωστά! 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αγαπητέ Υδροχόε, η σημερινή ημέ-
ρα είναι απόλυτα ευνοϊκή και εποι-
κοδομητική για εσένα, κυρίως με 
ό,τι αφορά κοινωνικές δράσεις και 
συναναστροφές, όπως και μετακι-
νήσεις! Με το Εξάγωνο Ερμή-Κρό-
νου, οι ευκαιρίες θα είναι άπειρες! 

ΙΧΘΥΕΣ
Φίλε Ιχθύ, σήμερα έχεις και πάλι 
αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση και 
εμπιστοσύνη στον εαυτό σου! Πολ-
λά θα είναι τα θετικά γεγονότα και 
οι ευχάριστες συγκυρίες της ημέ-
ρας, με την βοήθεια του Εξάγωνου 
Ερμή-Κρόνου! 

Επέτειοι

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

Ο καλύτερος τρόπος για 
να καθαρίζετε τον φούρνο 
σας είναι αυτός!

Ζητείται για συνεργασία ιδιώτης ή επιχεί-
ρηση που εκτελεί τακτικά το δρομολόγιο 
Αλεξανδρούπολη – Κομοτηνή, με σκοπό τον 
επιμερισμό εξόδων μετακίνησης.
Τηλέφωνα επικοινωνίας 6973 436062, 
25510 24222
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Ρεπορτάζ: Άννα 
Βλαχοπαναγιώτη

Με τις καταθέσεις των γονιών της 
Ελένης Τοπαλούδη συνεχίστηκε η δίκη 
στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας 
για τον ομαδικό βιασμό και τη δολοφο-
νία της. Πρώτος ανέβηκε στο «βήμα» του 
μάρτυρα ο πατέρας της Ελένης Τοπα-
λούδη, Γιάννης, ο οποίος αρχίζοντας την 
κατάθεση του, ζήτησε συγγνώμη από το 
δικαστήριο για τις στιγμές έντασης που 
υπήρχαν στις προηγούμενες συνεδριά-
σεις του δικαστηρίου.

«Είμαι πατέρας της Ελένης Τοπαλού-
δη. Να ζητήσω συγγνώμη διότι δεν μπο-
ρούμε κάποιες φορές να κρατήσουμε 
την ένταση μας. Θα ζητήσω να υπάρχει 
μία δικαιολογία για τη μάνα της Ελέ-
νης. Εγώ θα σταθώ στο γεγονός ότι 
είμαι αναφαίρετο δικαίωμα να υπάρχει 
νομική εκπροσώπηση των κατηγορου-
μένων, ωστόσο, θα πρέπει η ελληνική 
Πολιτεία να βλέπει και τις οικογένειες 
των θυμάτων και να προχωρούν οι δι-
αδικασίες πιο γρήγορα» τόνισε ο Γιάν-
νης Τοπαλούδης.

Ο πατέρας της Ελένης μίλησε σε δι-
καστές και ενόρκους για το χαρακτήρα 
και την προσωπικότητα της κόρης του, 
λέγοντας χαρακτηριστικά πως εκείνη 
είχε τα στοιχεία της ανθρωπιάς. «Ήταν 
πρόσχαρη, ευδιάθετη, συνεπής στα μα-
θήματα, συμμετείχε σε όλες τις δραστη-
ριότητες. Ήταν υπεύθυνη και ήθελε να 
βοηθάει τους συνανθρώπους της πά-
ντα, αυτό της είχαμε εμφυσήσει. Ήταν 
πάντα άνθρωπος. Αυτά ήταν τα όπλα 
που δώσαμε στο παιδί μας» επισήμανε 
στο δικαστήριο.

Ο Γιάννης Τοπαλούδης περιέγρα-
ψε στο δικαστήριο τις τελευταίες 
τηλεφωνικές επικοινωνίες που εί-
χαν με την Ελένη στις 26 και 27 
Νοεμβρίου.

«Την Τετάρτη δυστυχώς δεν απα-
ντούσε στα τηλέφωνα. Την επόμενη 
ημέρα άρχισε να μας κυριεύει το άγχος. 
Άρχισαν να μας κυριεύουν οι άσχημες 
σκέψεις. Την Παρασκευή πήραμε κι άλ-
λα τηλέφωνα, τον σπιτονοικύρη, φίλους 
και τελικά πήγαμε στο ΑΤ στο Διδυμό-
τειχο και κάναμε δήλωση εξαφάνισης. 
Την ίδια ημέρα αργότερα με πήρε τηλέ-
φωνο ένας αστυνομικός, συγγενής μας 
και πήγα στο αστυνομικό τμήμα. Αμέσως 
κατάλαβα. Είδα το βλέμμα συμπόνιας 

στους αστυνομικούς και τα δακρυσμένα 
μάτια. Εκεί έπεσε όλος ο κόσμος μου, 
ήρθε ένα απόλυτο κενό στη ψυχή μας. 
Όταν γύρισα σπίτι δεν μπορούσα να 
πω κάτι, απλά έκανα ένα απλό νεύμα.

Να μην συμβεί σε κανέναν να δει μία 
μάνα να κλαίει και να μαλλιοτραβιέται 
όταν ακούει τον θάνατο του παιδιού 
της» περιέγραψε στο δικαστήριο ο Γιάν-
νης Τοπαλούδης.

Ο πατέρας της Ελένης έκανε αναφο-
ρά και στις ημέρες που ακολούθησαν 
όπου βρέθηκε στη Ρόδο για να παρα-
λάβει τη σορό του παιδιού του και να 
μαζέψει τα προσωπικά της αντικείμενα 
από το σπίτι.

«Προσπαθήσαμε να μαζέψουμε κομ-
μάτια μας, να βρούμε αεροπορικά εισι-
τήρια και να πάνε στη Ρόδο. Εγώ δεν 
άντεξα να μπω στο νεκροτομείο. Μπή-
κε μόνο ο αδελφός μου. Την επόμενη 
ημέρα μας έδωσαν κλειδιά από διαμέ-
ρισμα της Ελένης. Είναι το δεύτερο πιο 
συγκλονιστικό που βιώνει ένας γονιός 
που έχει χάσει το παιδί του. Τρέχανε τα 
δάκρυα όταν μπήκαμε στο σπίτι. Αυτό 
που μου έκανε εντύπωση πως το πλυ-
ντήριο ήταν ακόμα αναμμένο. Είχε απο-
τσίγαρα και στο τραπέζι κάποιες τσιχλί-
τσες. Πήρα όλα τα πράγματα της, ήταν 
οι αναμνήσεις μας. Πήρα ακόμα και τα 
φρούτα που είχε αγοράσει διότι τα εί-
χε πάρει για το εαυτό της και τα έριξα 
μέσα στο τάφο. Δεν ήθελα να αφήσω 
τίποτα που ήταν της Ελένης».

Για τον Γιάννη Τοπαλούδη όπως κα-
τέθεσε στο δικαστήριο μία ακόμα δύσκο-
λη στιγμή ήταν το ταξίδι της επιστροφής 
για την κηδεία του παιδιού του.

«Σκεφτόμουν να ανέβει λίγο πιο ψη-
λά το αεροπλάνο μπας και το άψυχο 
σώμα της Ελένης συναντήσει την ψυ-
χή της και ζωντανέψει ξανά. Το τραγι-
κότερο δράμα που μπορεί να ζήσει ένας 
γονιός να συνοδέψει το παιδί του στην 
τελευταία κατοικία. Εύχομαι σε όλους 
να έχουν ένα πιο μικρό σταυρουδάκι 
να κουβαλούν. Σε εμάς δυστυχώς έτυ-
χε αυτός ο σταυρός» κατέθεσε ο πατέ-
ρας της Ελένης.

Ο Γιάννης Τοπαλούδης αναφέρθηκε 
και στον βιασμό που είχε βιώσει η Ελένη 
τον προηγούμενο χρόνο από τη δολο-
φονία της εκφράζοντας τη δυσαρέσκεια 
του για τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε 
όταν πήγε να τον καταγγείλει όπως και 
την ύπαρξη σχετικού βίντεο, επισημαί-

νοντας ότι «η Ελένη από τότε ζούσε σε 
κλίμα εκβιασμού.Το κορίτσι μας βίωνε 
το ψυχολογικό Γολγοθά των εκβιασμών. 
Γιατί δεν το είπε σε μας; Είμαστε σίγου-
ροι ότι ζούσε τον Γολγοθά της».

Για τους κατηγορούμενους ο Γιάννης 
Τοπαλούδης επισήμανε «τι να σχολιάσω 
ότι πήγαιναν για καφεδάκια, γυμναστή-
ρια, συνέχιζαν την ζωούλα τους μετά το 
έγκλημα; Ότι αυτός (σς κατηγορούμενος 
με Αλβανική καταγωγή) είχε ξαναβιάσει 
και μάλιστα κορίτσι ΑΜΕΑ.

Είμαι σίγουρος ότι στο σπίτι κολαστή-
ριο πήγαν και άλλα κοριτσάκια. Η Ελένη 
αντιστάθηκε γι’ αυτό συνέβη όλο αυτό. 
Αν δεν ήταν Ελένη μας θα ήταν κάποιο 
άλλο κοριτσάκι. Για εμάς οι γονείς των 
κατηγορουμένων είναι οι ηθικοί αυτουρ-
γοί και της δολοφονίας Ελένης και των 
ίδιων τους παιδιών. Όταν έβγαζαν τα 
μαχαίρια από δημοτικό, όταν ήταν ο 
φόβος και ο τρόμος, τι έκαναν για τα 
παιδιά τους; Απολύτως τίποτα αλλά το 
έπαιζαν και νταήδες. Ενίσχυαν την θρα-
σύδειλη συμπεριφορά των παιδιών τους. 
Έβριζαν και έφτυναν τους εκπαιδευτι-
κούς. Εξαφάνιζαν οτιδήποτε έπρεπε να 
εξαφανιστεί, στρώμα, κινητά κ.ά. Και η 
γιαγιά και ο θείος άκουγαν κραυγές τρό-
μου κόρη μας. Το παιδί μας σπάραζε και 
αυτοί έκαναν τους κουφούς».

Ο Γιάννης Τοπαλούδης ζήτησε μά-
λιστα «τα ισόβια να είναι ισόβια για τέ-
τοια ειδεχθή εγκλήματα ενώ τόνισε ότι 
θα πρέπει στον ποινικό κώδικα να μπει 
ο όρος γυναικτοκτονία και οικογενει-
οκτονία.

«Εγώ και η μητέρα της Ελένης είμα-
στε ψυχικά νεκροί. Ξέρετε ποιες ήταν οι 
τελευταίες λέξεις του παιδιού μου “θα 
σας βρει ο πατέρας μου!”. Ποιος πατέ-
ρας θα μπορούσε να αντέξει να ηχούν 
αυτές οι λέξεις καθημερινά στα αυτιά 
του; Όμως αντέχουμε διότι νιώθουνε 
ένα χρέος απέναντι στην κοινωνία, κα-

μία άλλη γυναίκα να μην κακοποιηθεί».

40 μήνες και 3 ημέρες
«Το παιδί μου ήταν ένα καλό παιδί, με 

φιλότιμο, καλοσυνάτο. Δεν είχε πονη-
ριά, δεν ήταν αγαθιάρα αλλά ήθελε να 
πιστεύει στο καλό. Σε αυτό που δείχνει 
κάποιος. Έδινε και έπαιρνε. Δεν ήταν 
πονηρό παιδί. Τα έδινε όλα. Στο σπίτι 
μας υπάρχει χαρά, φιλοξενία, δόσιμο. 
Όταν βγήκαν αποτελέσματα και πέρα-
σαν στη Ρόδο, εμείς κλαίγαμε. Πως δεν 
την έφερα στην Κομοτηνή; Έχω μετα-
νιώσει χίλιες φορές. Πως την άφησα 
σε αυτό το νησί των βιαστών και των 
δολοφόνων;» κατέθεσε η μητέρα της 
Ελένης Τοπαλούδη στο δικαστήριο, ζη-
τώντας να παραμείνει η ισόβια κάθειρξη 
που έχει επιβληθεί και πρωτόδικα στους 
δύο κατηγορούμενους.

Η μητέρα της Ελένης Τοπαλούδη πε-
ριέγραψε στο δικαστήριο πως το όνειρο 
της κόρης της ήταν να μπει στο διπλω-
ματικό σώμα. «Της έλεγα να προσπαθεί, 
τίποτα δε μας χαρίζεται, τα αγαθά κό-
ποις κτώνται. Εγώ και ο πατέρας της με 
την αξία κάναμε ό, τι κάναμε. Εδώ και 
40 μήνες και 3 ημέρες δυστυχώς εγώ 
αδυνατώ να πάω στο σχολείο» τόνισε 
η Κούλα Αρμουτίδου στο δικαστήριο.

Η μητέρα της Ελένης περιέγραψε 
πως έμαθε τι συνέβη στο παιδί της, το-
νίζοντας «με την Ελένη μιλάγαμε κά-
θε ημέρα στο τηλέφωνο. Στα σόσιαλ 
σχεδόν ποτέ. Θυμάμαι ότι είχαμε μιλή-
σει Σαββατοκύριακο και μου έλεγε τι 
φαγητά θέλει όταν θα έρθει. Δευτέρα, 
Τρίτη μιλήσαμε. Από την Τετάρτη αρχί-
σαμε να ψάχνουμε. Πέμπτη με έζωσαν 
τα φίδια. Παρασκευή πήγαμε στο ΑΤ και 
μπήκε σε ένα υπολογιστή έψαξα και δε 
μου άρεσε το ύφος του. Μας είπε «όλα 
καλά θα πάνε»… Από όταν το μάθαμε, 
δε θυμάμαι τίποτα, μόνο ένα σκοτάδι, 
κενό. Μόνο τη λακκούβα που ανοίξανε 

θυμάμαι, το χαντάκι…
Εισαγγελέας: Πως ήταν το προη-
γούμενο διάστημα η Ελένη ;
Μητέρα: Μία χαρά ήταν η Ελένη.

Κατά τη διάρκεια της υποβολής ερω-
τήσεων από τον συνήγορο του Ροδίτη 
κατηγορούμενου προς τους γονείς της 
Ελένης Τοπαλούδη σχετικά με τις επι-
κοινωνίες με το παιδί τους, τα χρήματα 
που της έστελναν και την μεταξύ τους 
σχέση δημιουργήθηκε αρκετές φορές 
ένταση στη δικαστική αίθουσα με την 
πρόεδρο να απαγορεύει τις ερωτήσεις 
και τη μητέρα της Ελένης να αντιδρά 
απευθυνόμενη προς το δικηγόρο λέγο-
ντας ««Τι είναι αυτά που λες δεν ντρέ-
πεσαι; Είναι ελεεινός, δεν τον αντέχω! 
Χάνω το παιδί μου και με τι ασχολείσαι;».

Διάσπαρτες κηλίδες
Κατά τη σημερινή συνεδρίαση κατέ-

θεσε και η Σοφία Γκούγκουρα, πραγμα-
τογνώμονας της ΕΛ.ΑΣ., η οποία εξέτα-
σε τα όσα προέκυψαν από τα στοιχεία 
DNA που συνέλλεξε η ΕΛ.ΑΣ. από το 
οίκημα κολαστήριο στη περιοχή Πεύ-
κοι στη Ρόδο.

«Βρέθηκαν κηλίδες αίματος μεταξύ 
άλλων στο μπάνιο, στο ταβάνι, στους 
τοίχους, στα πλακάκια του μπάνιου, στο 
χώρο της κουζίνας, στο πάτωμα, στη 
σφουγγαρίστρα και στον κουβά. Το σίδε-
ρο δεν έδωσε κάτι αξιοποιήσιμο για την 
ανάλυση. Έμαθα ότι ήταν και στη θάλασ-
σα. Το σπίτι είχε στοιχεία που έδειχναν 
ότι είχε καθαριστεί για παράδειγμα στο 
μπάνιο. Το DNA πρέπει να το σκεφτού-
με ως μία χαρτογράφηση. Όταν υπάρχει 
διασπορά βιολογικού υλικού σε όλο το 
σπίτι, υποδεικνύει ότι πιθανόν ότι υπήρ-
χε μετακίνηση» κατέθεσε η μάρτυρας.

Η δίκη συνεχίζεται στις 13 Απριλί-
ου 2022.
Πηγή: ΕΡΤ

Συγκλονίζει η κατάθεση 
του Γιάννη Τοπαλούδη 

«ΠΟΊΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ 
ΑΝΤΕΞΕΊ ΤΊΣ ΤΕΛΕΥΤΑΊΕΣ ΛΕΞΕΊΣ ΤΟΥ 
ΠΑΊΔΊΟΥ ΜΟΥ;»   

Με τις καταθέσεις των γονιών της Ελένης 
Τοπαλούδη συνεχίστηκε η δίκη στο Μικτό Ορκωτό 
Εφετείο της Αθήνας για τον ομαδικό βιασμό και τη 
δολοφονία


