H ΓΝΩΜΗ
Ο ρόλος του λιμανιού
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Αλεξανδρούπολη: Σύλληψη
70χρονου για «πειρατεία»
συνδρομητικών καναλιών
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Site για υιοθεσίες
αδέσποτων από τον Δήμο
Αλεξανδρούπολης
Τα υπέροχα τετράποδα του δημοτικού καταφυγίου
έχουν τη σελίδα τους και αναζητούν τις παντοτινές
οικογένειές τους. Αρκεί ένα κλικ
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● Τις τελευταίες 40 ημέρες έχει αναλάβει τον ρόλο της αρτηρίας που παρακάμπτει τα Στενά με κατεύθυνση προς Μαύρη Θάλασσα και Ανατολική Ευρώπη
●Από τις 28 Φεβρουαρίου που έκλεισαν τα Στενά έχουν μεταφερθεί προσωπικό και υλικό του ΝΑΤΟ προς Ρουμανία, Βουλγαρία και Πολωνία. Θα ακολουθήσει αποστολή περαιτέρω όπλων και προσωπικού προς την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ
●Εξαιρετική χαρακτηρίζεται η σχέση ανάμεσα στην Αθήνα και την Ουάσιγκτον στο επίπεδο της
στρατιωτικής συνεργασίας

● Ο Γιάννης Λασκαράκης σε άρθρο παρέμβαση γράφει για «τα Δαρδανέλια της ξηράς»
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Ανησυχία για
πιθανή κατάργηση
του Διοικητικού
Εφετείου
Κομοτηνής

6 Εβρίτες στις κλήσεις της
Εθνικής Παίδων βόλεϊ
Δημοσθένης Φωτιάδης:
Κτηματολόγιο στον Έβρο, ένα
μεγάλο πρόβλημα
 11

«Νέα αρχή για πολιτική αλλαγή» το
σύνθημα του 3ου Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ

Σωρεία αντιδράσεων
προκαλεί το σχέδιο
αναδιάρθρωσης των
δικαστικών δομών

4
Περιπέτεια και
φαντασία αυτή
την εβδομάδα στα
«Ηλύσια»
Σε παγκόσμια πρεμιέρα
τα «Φανταστικά Ζώα: Τα
Μυστικά του Ντάμπλντορ»
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Νέο ψήφισμα της Επιτροπής Αγώνα
για τη Νοσηλευτική Σχολή του
Διδυμοτείχου
Άρθρο Αλέξη Τσίπρα στη ΓΝΩΜΗ: «Η αντίστροφη μέτρηση για την
πολιτική αλλαγή έχει ήδη αρχίσει». Νατάσα Γκαρά και Μενέλαος
Μαλτέζος μιλούν για τα επίδικα και τις προσδοκίες του συνεδρίου που
ανοίγει σήμερα τις εργασίες του

5

Αναγκαία κρίνεται η σύσκεψη με την Υπουργό Παιδείας και τον
πρωθυπουργό, ζητείται άμεση νομοθέτηση ίδρυσης της Σχολής
Ψυχολογίας, ώστε να ενταχθεί στο φετινό μηχανογραφικό.
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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
www.gnomionline.gr
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Ε. Λασκαράκης και ΣΙΑ Ε.Ε.
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Μάνος Λασκαράκης
Υπεύθυνος Ύλης
Γ. Πανταζίδης
Σύμβουλος Έκδοσης
Γιάννης Λασκαράκης
Υπεύθυνος Τυπογραφείου
Δ. Μπένδρελης

Υπεύθυνη Διαφημίσεων
και Λογιστηρίου
Χρύσα Γρηγοριάδου

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

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

Ετήσια ιδιωτών
Δήμων-Δημοτικών διαμ/των
Τραπεζών-Οργανισμών
Ανώνυμες Εταιρίες
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€200
€200
€200

Είπαν

ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1528
Ο πρώτος Έλληνας που πατάει το
πόδι του στην Αμερική είναι κάποιος Θεόδωρος, που αποβιβάζεται στην περιοχή της Φλώριδας.
Προς τιμήν του, έχει ανεγερθεί
άγαλμα στην πόλη Κλίαργουοτερ
της Φλώριδας.
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1837
Ιδρύεται με βασιλικό διάταγμα του
Όθωνα το Πανεπιστήμιο Αθηνών,
που θα λάβει την ονομασία Οθώνειον Πανεπιστήμιον.
1941
Ιδρύεται στη Λευκωσία από προοδευτικούς αστούς πολιτικούς και
κομμουνιστές το Ανορθωτικό Κόμμα του Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ).

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1945
Ρίτσι Μπλάκμορ, άγγλος κιθαρίστας των Deep Purple.
ΘΑΝΑΤΟΙ
1891
Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος,
έλληνας ιστορικός, ο πατέρας της
ελληνικής ιστοριογραφίας. (Γεν.
1815)

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

Ανατολή - 06:39
Δύση - 19:54

1821
Μάχη στο Λεβίδι. Οι Έλληνες επαναστάτες κατατροπώνουν τους
Τούρκους. Η ηρωική αντίσταση
του Αναγνώστη Στριφτόμπολα και
των παλικαριών του, οι οποίοι είναι
οχυρωμένοι μέσα στα σπίτια, δίνει
το χρόνο να φτάσουν ενισχύσεις
υπό τους Δημήτριο Πλαπούτα και
Σταύρο Δημητρακόπουλο, ώστε να
λυθεί η πολιορκία.

2016
Ξεπέρασαν τα 26 εκατομμύρια ο
αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκε την Ελλάδα το 2015,
σημειώνοντας αύξηση κατά 5,6%
σε σχέση με το 2014. Σύμφωνα με
τα οριστικά στοιχεία της Τράπεζας
της Ελλάδος, τα έσοδα έφτασαν τα
14,1 δισ. ευρώ (+5,5% σε σύγκριση με το 2014).

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 κείμενα δεν εκφράζουν υποχρεωτικά τη
θέση της Eφημερίδας.

Ο καιρός σήμερα

Σαν Σήμερα

1986
Εκατό αμερικανικά βομβαρδιστικά
σφυροκοπούν από αέρος, για περισσότερο από μία ώρα, περιοχές
της Λιβύης. Όπως ανακοινώνουν οι
ΗΠΑ, πρόκειται για αντίποινα στην
τακτική της κυβέρνησης Καντάφι
να χρηματοδοτεί και να υποθάλπει μουσουλμανικές τρομοκρατικές
οργανώσεις, που δρουν σε διάφορα μέρη του κόσμου.

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
EΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (ΣΗΠΕ)
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Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ
13
AΠΡ
2011

Ομόφωνο «όχι» από Περιφερειακό Συμβούλιο
ΑΜΘ σε εργοστάσιο χρυσού και Πυρηνικών

Μαζικά και δυναμικά ήταν τα «όχι» που επέλεξαν να πουν
τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης στις επενδύσεις χρυσού και πυρηνικής ενέργειας, τονίζοντας τους σημαντικούς περιβαλλοντικούς κινδύνους
που ελλοχεύουν. Αφορμή για τη συζήτηση που αφορά στην
εξόρυξη χρυσού αποτέλεσε το θέμα της γνωμοδότησης επί
της Μελέτης Περιβαλλοντικής Εκτίμησης για το Επενδυτικό
Σχέδιο Εξόρυξης και επεξεργασίας Χρυσοφόρου κοιτάσματος
στην περιοχή Krumovgrad στη Βουλγαρία, κατ΄ εφαρμογή της
σύμβασης ESPOO για την διαδικασία εκτίμησης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακά πλαίσια.
Όπως τονίστηκε από τους περιφερειακούς συμβούλους,
τέτοιου είδους επενδύσεις δεν συνάδουν με το αναπτυξιακό
προφίλ της περιοχής, σημειώνοντας πως η άρνηση αυτή αποτελεί μήνυμα προς την κυβέρνηση για τα όποια σχέδια υπάρχουν για παρόμοιες δραστηριότητες στην Θράκη. Εντωμεταξύ,
το Συμβούλιο συμφώνησε στην πρόταση του επικεφαλής της
Αριστερής Οικολογικής Συνεργασίας, περιφερειακού συμβούλου Δ. Χαρίτου για ανάληψη διεθνούς πρωτοβουλίας δια της
οποίας θα διατρανωθεί η αντίθεση στην χρήση της πυρηνικής ενέργειας και στην κατασκευή νέων αντιδραστήρων στην
Βαλκανική Χερσόνησο και στην Μεσόγειο
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Γνώμη

Τα Δαρδανέλια της ξηράς

Π

ριν 46 χρόνια, στις αρχές
του 1976, ο τότε Νομάρχης
Έβρου, κάλεσε στο γραφείο
του πέντε πολιτικούς μηχανικούς και αρχιτέκτονες της
Αλεξανδρούπολης. Ανάμεσα
σε αυτούς ήταν και ο γράφων. Παρών στη
συνάντηση ήταν και ο καθηγητής της Πολεοδομίας και Χωροταξίας της Πολυτεχνικής
Σχολής Θεσσαλονίκης Γιάννης Τριανταφυλλίδης. Οι περισσότεροι τον είχαμε καθηγητή
στα φοιτητικά μας χρόνια.
Σκοπός της συνάντησης ήταν η διερεύνηση των προοπτικών της Αλεξανδρούπολης,
μέσω της εθελοντικής σύνταξης ενός Ρυθμιστικού Σχεδίου της πόλης. Δεχθήκαμε με
ενθουσιασμό την πρόταση και από την άλλη
μέρα στρωθήκαμε στη δουλειά.
Την εποχή εκείνη η Αλεξανδρούπολη ήταν
μια ήσυχη μικρή παραμεθόριος πόλη δημοσίων υπαλλήλων και στρατιωτικών με 25.000
κατοίκους, χωρίς βασικές υποδομές .
Σημειωτέο ότι η Ελλάδα δεν είχε γίνει
ακόμη μέλος της ΕΟΚ, η Βουλγαρία ανήκε
στο σύμφωνο της Βαρσοβίας και βρισκόταν υπό την άμεση επιρροή της Μόσχας. Ο
ψυχρός πόλεμος βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη και οι σχέσεις μας με την Τουρκία ήταν
εχθρικές λόγω της πρόσφατης τότε εισβολής του «Αττίλα» στην Κύπρο. Στα σύνορα με τη Βουλγαρία , εντός της ελληνικής
επικράτειας, υπήρχαν οι λεγόμενες «επιτηρούμενες ζώνες» βάθους 20 χιλιομέτρων
στις οποίες η πρόσβαση επιτρέπονταν μόνον στους μόνιμους κατοίκους της περιοχής
ή με την χορήγηση ειδικής άδειας από τις
υπηρεσίες ασφαλείας. Όλος ο Έβρος ήταν
μια απομονωμένη συνοριακή περιοχή χωρίς προοπτικές.
«Εσείς φυλάτε Θερμοπύλες», μας έλεγαν

για να μας παρηγορήσουν…
παϊκή Ένωση. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα
Σε ένα χρόνο περίπου παρουσιάσαμε δη- έτρεχαν. Το όραμα των νεαρών μηχανικών
μοσίως τη δουλειά μας. Γενικό συμπέρασμα της Αλεξανδρούπολης άρχισε να παίρνει
της μελέτης ήταν η εκτίμηση ότι «η Αλε- σάρκα και οστά. Ο μεγάλος ευρωλιμένας
ξανδρούπολη αποτελεί μια στρατηγικής ση- κατασκευάστηκε. Η Εγνατία λειτουργεί εδώ
μασίας περιοχή του ελληνικού χώκαι πολλά χρόνια. Το αεροδρόμιο
ρου , όπου στο άμεσο μέλλον
extra Schengen ολοκληρώθηκε πριν καιρό. Απομένει
θα έπρεπε να δημιουργηθεί
η ένταξη στα ευρωπαϊκά
ένας διεθνής κόμβος συνδυασμένων μεταφορών».
δίκτυα και η κατασκευή
Η γεωγραφία και
του αυτοκινητόδρομου
η ιστορία της περιοχής
και του σιδηροδρομικού
ευνοούσε τη δημιουράξονα Αλεξανδρούπολης- Μπουργκάς.
γία δύο αξόνων που
θα τέμνονται στην ΑλεΗ κρίση του πολέμου
ξανδρούπολη. Η πανάρχαια Via Egnatia που ένωνε
στην Ουκρανία έφερε στην
επιφάνεια και έναν άλλον πατη Ρώμη με την Κωνσταντινούπολη αποτελούσε τον έναν
ράγοντα. Είναι η γεωστραάξονα, από Δύση προς
τηγική σημασία της ΑλεξανΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ
την Ανατολή . Ο άλλος
δρούπολης ως εναλλακτική
ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ
άξονας ήταν από Βορρά
επιλογή μεταφοράς στρατιωπρος Νότο και ένωνε τα
τικών δυνάμεων και πολεμιλιμάνια του Μπουργκάς και της Αλεξαν- κού υλικού προς τις χώρες- μέλη του ΝΑΤΟ
δρούπολης, με προεκτάσεις προς τη Βαλτι- της Ανατολικής Ευρώπης. Αλλά και πέραν
του πολέμου, η ανάγκη απεξάρτησης της
κή και τη Μεσόγειο.
Οι μεταφορικές υποδομές που θα υλο- Ευρώπης από το Ρωσικό φυσικό αέριο καποιούσαν το νέο όραμα για την Αλεξανδρού- θιστά την Αλεξανδρούπολη και ενεργειακό
πολη θα της προσέδιναν ένα διεθνή ρόλο κόμβο μεταφοράς υδρογονανθράκων προς
μεγάλης σημασίας, υποκαθιστώντας τα στε- την Ευρώπη με τους αγωγούς που διέρνά του Βοσπόρου και του Τσανάκαλε. Από χονται μέσω Τουρκίας και Βόρειας Ελλάδας,
τότε είχαμε χαρακτηρίσει αυτό το σύνολο όπως ο ΤΑΡ. Η εγκατάσταση μονάδων LNG
των δικτύων συνδυασμένων μεταφορών (επαναεροποίηση υγρού φυσικού αερίου)
ως τα «Δαρδανέλια της ξηράς».
στην Αλεξανδρούπολη, της προσδίδει επί
Μόνο που τέτοιες σκέψεις δεν ήταν συμ- πλέον κρίσιμους ρόλους συμμετοχής της
βατές με την τότε εξωτερική πολιτική των στην ενεργειακή αυτονομία της Ευρώπης.
κυβερνήσεων. Εξ άλλου πάντα οι παραμεθόΜερικοί μιλούν για προκεχωρημένη βάση
ριες περιοχές ήταν όμηροι των σχέσεων με του ΝΑΤΟ σε απόσταση βολής των ρωσικών
τους γείτονες. Έκτοτε η Ελλάδα, η Βουλγα- πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς. Δεν είμαι
ρία και η Ρουμανία εντάχθηκαν στην Ευρω- σε θέση να εκτιμήσω τη βασιμότητα αυτών

των φόβων. Φόβοι οι οποίοι εκφράζονται
εξ άλλου σε όλες τις χώρες της ανατολικής
Ευρώπης που συνορεύουν με την Ρωσία.
Κάποτε όμως θα τελειώσει αγριότητα του
πολέμου και θα μείνει η αξιοποίηση των
κομβικών πλεονεκτημάτων της Αλεξανδρούπολης για ειρηνικές διεθνείς δραστηριότητες, οι οποίες αμβλύνουν τις εντάσεις
δημιουργώντας κοινά συμφέροντα. Η ύπαρξη μιας αγοράς εικοσιπέντε εκατομμυρίων
καταναλωτών και εν δυνάμει τουριστών σε
απόσταση έως δυόμιση ωρών από τα ελληνοτουρκικά σύνορα, είναι μια πρόκληση
για συνεργασίες με τη γειτονική χώρα που
θα εξυπηρετούν την διαφαινόμενη στροφή
της προς την Ευρώπη, στα πλαίσια ενός νέου Ελσίνκι. Εξ άλλου ένα διεθνές λιμάνι
logistics στο Αιγαίο που θα υποδέχεται τα
εμπορεύματα από και προς τον Εύξεινο
Πόντο θα αποτελεί και μια προκεχωρημένη
Πύλη προς τη Μεσόγειο για όλες τις χώρες
του Εύξεινου Πόντου, μηδέ της ειρηνικής
Ρωσίας εξαιρουμένης.
Υπάρχει και μια ιστορική παραξενιά. Το
πρώτο ρυμοτομικό σχέδιο που απέκτησε το
Δεδέ Αγάτς το εκπόνησαν το 1878 οι Ρώσοι
στρατιωτικοί μηχανικοί που στρατοπέδευσαν
στο μικρό ψαροχώρι. Βρέθηκαν εκεί κατά
την προέλαση του συντάγματός τους μέχρι
το Αιγαίο, κατά τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο.
Δυστυχώς η μοίρα δεν τους επέτρεψε να ζήσουν έστω και λίγο στην πόλη που σχεδίασαν , δίπλα στη γαλάζια θάλασσα. Πέθαναν
όλοι από μια επιδημία τύφου και τους έθαψαν λίγο έξω από τα όρια της ιπποδάμειας
πόλης που δημιούργησαν.

Δημοσιεύτηκε στην
Καθημερινή 13/4/2022

Μικρογνωμικά
Μέσα σε μία φράση κατάφερα να συμπυκνώσει όλη
την απόγνωση η συμπαθής κυρία περίπου 60 Μαϊων,
χθες στο σούπερ μάρκετ, μη μπορώντας να πιστέψει πόσο πολύ αυξήθηκε η τιμή του σπορέλαιου μέσα σε λίγες
μέρες. «Ρε, τι πάθαμε… πού έχουν φτάσει οι τιμές; Δεν
είμαστε καλά», μονολόγησε και αποχώρησε από τον διάδρομο χωρίς το λάδι. Εκεί έχει φτάσει ο κόσμος… στη
χώρα με την ‘καταπληκτική ποιότητα ζωής’ να μην μπορεί να πάρει ένα ρημαδολάδι των 5 ευρώ…

Κ.Η.
Δικαίωση (μερική)
3,5 βασανιστικά χρόνια από την ημέρα που ο Ζακ
έπεσε νεκρός στον Οδό Γλάδστωνος, μέρα-μεσημέρι, σε
κοινή θέα, ο εισαγγελέας Σωτήρης Μπουγιούκος εισηγήθηκε ότι ο μεσίτης και ο ιδιοκτήτης του κοσμηματοπωλείου ενήργησαν τιμωρητικά και ήταν τα δικά τους χτυπήματα που οδήγησαν στον θάνατό του. «Ενέργησαν με
πρόθεση, επιδεικνύοντας μένος και τιμωρητική διάθεση.
Ο πρώτος κλωτσησε 5 φορές και 3 από αυτές πέτυχαν
την τζαμαρία και το κεφάλι του θανόντα. Ο δεύτερος
κλώτσησε 9 φορές και 5 αυτές πέτυχαν τον θανόντα»
ανέφερε χαρακτηριστικά ο εισαγγελέας. Την ίδια ώρα
βέβαια, δυστυχώς, εισηγήθηκε ότι οι τέσσερις κατηγορούμενοι αστυνομικοί θα πρέπει να απαλλαγούν από την
κατηγορία υποστηρίζοντας ότι ενήργησαν στα πλαίσια
των καθηκόντων τους (!) Ελπίζουμε, έστω, στο μέγιστο
της ποινής (δέκα χρόνια) για τους δύο δολοφόνους.

Κ.Η.

Photo Shoot

Ρε, τι πάθαμε

Οι μάσκες καταργούνται και από τους εσωτερικούς χώρους από την 1η Ιουνίου κι αυτή είναι
μία ευχάριστη εξέλιξη, όχι τόσο για εμάς και την άνεσή μας, αλλά για το περιβάλλον και όσα
δεινά έχει προκαλέσει το μέχρι πρότινος απαραίτητο αυτό αξεσουάρ στο οικοσύστημα, θαλάσσιο και επίγειο. Μακάρι να μη χρειαστεί να επανέλθει
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Ανησυχία για πιθανή κατάργηση του
Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής
ΣΩΡΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙ
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΩΝ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ Η ΦΗΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Το Εφετείο της Κομοτηνής εξυπηρετεί τις ανάγκες
πολιτών από Ορεστιάδα ως Δράμα
Η έντονη ανησυχία που τις τελευταίες εβδομάδες επικρατεί στον χώρο της δικαιοσύνης στη Θράκη, για
την πιθανότητα κατάργησης του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής -και
«συγχώνευσής» του με της Θεσσαλονίκης- μεταφέρθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο της Κομοτηνής το
βράδυ της Δευτέρας. Σύμφωνα με
τον «Χρόνο», προηγήθηκε σχετική
αντίδραση του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης στο υπό συζήτηση σχέδιο αναδιάρθρωσης του δικαστικού
«χάρτη» της χώρας, που σύμφωνα με
μία πρόταση περιλαμβάνει -μεταξύ
άλλων- κατάργηση του Διοικητικού
Εφετείου Κομοτηνής.
«Φημολογείται ότι μεταξύ των
Εφετείων είναι και το Διοικητικό
Εφετείο Κομοτηνής», είπε φέρνοντας το θέμα προς συζήτηση η πρόεδρος του ΔΣ Κλεοπάτρα Στογιαννίδου, και σημείωσε: «Γνωρίζουμε
πόσο σημαντική είναι η παρουσία
όλων των βαθμίδων δικαστηρίων
στην Κομοτηνή. Είναι εξαιρετικά σημαντικό και για την πόλη μας και για
την Περιφέρεια. Είναι αδιανόητο να
αποδεχθούμε οποιαδήποτε απόφαση
κατάργησης δικαστηρίου». Όπως εξήγησε, το Εφετείο λειτουργεί εδώ και
πολλά χρόνια, εξυπηρετώντας ανάγκες πολιτών από Δράμα έως Ορεστιάδα. Επομένως, πιθανό λουκέτο
του, θα είχε ως αποτέλεσμα μεγαλύτερο οικονομικό βάρος των πολιτών
για μετακινήσεις στη Θεσσαλονίκη.
Συγχρόνως, η πρόεδρος δεν έκρυψε
πως υπάρχει οικονομική δραστηριότητα γύρω από τον δικαστικό κλάδο
στην Κομοτηνή, με δικηγόρους και
πολίτες να έρχονται στην πόλη.
Το επιχείρημα πως δε νοείται πόλη στην οποία λειτουργεί μία από τις
τρεις Νομικές Σχολές της χώρας, να

μην έχει Διοικητικό Εφετείο, πρόσθεσε στη συζήτηση ο δημοτικός σύμβουλος αντιπολίτευσης Γιώργος Λουτατίδης.
Να ξεσηκωθεί ο κόσμος», κι όχι
μόνο οι φορείς, ζήτησε από θέσης
του ο αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Μουρτίδης, ενώ ο
δημοτικός σύμβουλος αντιπολίτευσης
Ανέστης Στρατιάδης ζήτησε -προληπτικά- από τώρα συλλογική αντίδραση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Πως θα στηρίξει κάθε πρόσφορη μορφή διαμαρτυρίας, αποκρίθηκε ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης
Αντώνης Γραβάνης.
Σύμφωνα με την πρόεδρο του ΔΣ
Κλεοπάτρα Στογιαννίδου, το Όργανο
σε πρώτη φάση θ’ αποστείλει σχετική επιστολή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, εκφράζοντας αντίθεση στην
πιθανότητα κατάργησης του Διοικητικού Εφετείου Θράκης με έδρα
την Κομοτηνή.
Εντωμεταξύ, είχε προηγηθεί επιστολή και του Δημάρχου ΜαρωνείαςΣαπών Ντίνου Χαριτόπουλου, στον
Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα, με την οποία ζητάει τη
συνέχιση της λειτουργίας του. Στην
επιστολή του ο Δήμαρχος μεταξύ άλλων επισημαίνει: «Δεν μπορούμε να
αντιληφθούμε πως η μελέτη εξαιρεί
από τα κριτήρια παραμονής και λειτουργίας των Διοικητικών Εφετείων
αυτό της Κομοτηνής που εξυπηρετεί
τις ανάγκες μιας ευαίσθητης παραμεθόριας περιοχής που εκτείνεται
από τον Έβρο έως την Καβάλα, έχει
ιδιαίτερη κοινωνική συγκρότηση, χαμηλό ΑΕΠ και δημογραφικά προβλήματα. Η κατάργηση του Διοικητικού
Εφετείο Κομοτηνής θα εντείνει την
απομόνωση της περιοχής και θα επιβαρύνει δυσβάστακτα την προσφυ-

γή στη δικαιοσύνη των πολιτών της,
αφού η πρόσβαση στο Διοικητικό
Εφετείο Θεσσαλονίκης στο οποίο θα
υπαχθούν οι υποθέσεις, θα καταστεί
δύσκολη έως αδύνατη».

Τι λέει ο Υπουργός
Απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Ροδόπης του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη
Χαρίτου, ο Υπουργός δεν ήταν ιδιαίτερα διαφωτιστικός, αναφέροντας
ότι συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας
με αντικείμενο: α) την ορθολογική
οργάνωση των δικαστικών περιφερειών της χώρας στον τομέα της διοικητικής δικαιοσύνης και στο πλαίσιο
αυτό την αναδιάρθρωση των δικαστικών δομών με βάση αντικειμενικά
κριτήρια, β) την ορθολογική ανακατανομή των αρμοδιοτήτων σε σχέση
με την χωροταξική αναδιάρθρωση
και γ) την εσωτερική οργάνωση και
διοίκηση των δικαστηρίων, όπως διαμορφώνονται μετά τη χωροταξική
αναδιάρθρωση και την ανακατανομή
αρμοδιοτήτων. «Στο πλαίσιο των εργασιών της Ομάδας Εργασίας εκλήθησαν να εκφέρουν τις απόψεις τους
και τα όποια διαθέσιμα στοιχεία, τόσο
εκπρόσωποι όλων των διοικητικών
δικαστηρίων όσο και εκπρόσωποι

των οικείων δικηγορικών συλλόγων.
Τα πορίσματα της Ομάδας Εργασίας
θα υποβληθούν στην Ολομέλεια του
Συμβουλίου της Επικρατείας και στη
συνέχεια θα δοθούν στο Υπουργείο
Δικαιοσύνης προκειμένου να αξιολογηθούν οι προτάσεις», καταλήγει
η απάντηση.
Σχολιάζοντας την απάντηση του
Υπουργού, ο κ. Χαρίτου σημείωσε :
«Ο υπουργός Δικαιοσύνης κος Τσιάρας σε μια απάντηση που φανερώνει αμηχανία δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως πολιτική δέσμευση, εκ
μέρους της κυβέρνησης, ότι δεν θα
υπάρξει μια τέτοια αρνητική εξέλιξη,
αφήνοντας ουσιαστικά, στη συζήτηση που έχει ανοίξει, ανοιχτό και αυτό
το ενδεχόμενο της κατάργησης του
Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής. Η
παραπομπή μάλιστα του υπουργού
Δικαιοσύνης στην ομάδα εργασίας
που συγκροτήθηκε για να εισηγηθεί
τη νέα χωροταξία των δικαστηρίων,
με γνωστή τη θέση του επικεφαλής
της για κατάργηση του Διοικητικού
Εφετείου Κομοτηνής. Η ανακοίνωση
του ίδιου του υπουργού ότι ανέθεσε
στην Παγκόσμια Τράπεζα τη μελέτη
του νέου Δικαστικού χάρτη της χώρας, όταν είναι γνωστή η οικονομική

διάσταση με την οποία αυτή κινείται.
Όλα αυτά χρειάζεται να μας ανησυχήσουν ακόμη περισσότερο και αντί
να καλλιεργείται κλίμα εφησυχασμού
να αναληφθούν ουσιαστικές πρωτοβουλίες για να μη βρεθούμε ως περιοχή προ τετελεσμένων».
Επιπλέον, σε πρόσφατη συνάντηση
εργασίας που είχαν με τον Υπουργό
Δικαιοσύνης ο Προέδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης Δημήτρης Ερελιάδης μαζί με τον Βουλευτή Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας
Ευριπίδη Στυλιανίδη, ο κ. Τσιλαρας
εξήγησε, ότι έχει μεν ανοίξει η συζήτηση της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας για την αναμόρφωση πανελλαδικά του Χάρτη της Δικαιοσύνης,
ωστόσο έγινε σαφές ότι από αυτή την
αναδιάρθρωση θα ενισχυθεί ο ρόλος
της Κομοτηνής ως Δικαστικής Πρωτεύουσας της Αν. Μακεδονίας και
Θράκης. Αυτή η εξέλιξη επί της ουσίας απαντά σε όσους το τελευταίο
διάστημα κινδυνολόγησαν διαρρέοντας την πιθανότητα κατάργησης ή
μεταφοράς του Διοικητικού Εφετείου
Κομοτηνής ή άλλων δομών, αναφέρει
ο Παρατηρητής της Θράκης.

Κ.Η.

Απεγκλωβίστηκαν σώοι οι 27 μετανάστες από νησίδα
του Έβρου στο Πύθιο
Άλλη μια περίπτωση όπου άγνωστοι διακινητές
εγκαταλείπουν ανθρώπους σε παρέβριες νησίδες
Tέσσερις άνδρες της ΕΜΑΚ Κομοτηνής με μια βάρκα, την συνδρομή της Πυροσβεστικής Διδυμοτείχου
και με την παρουσία της αστυνομίας, απεγκλώβισαν 27 Αφγανούς μετανάστες 17 άνδρες 6 γυναίκες και
4 παιδιά οι οποίοι από το απόγευμα της Τρίτης ήταν εγκλωβισμένοι
σε νησίδα του χωριού Πύθιο στην
παρεβρια περιοχή απ’ όπου έδωσαν
το στίγμα τους σε ευρωπαϊκό αριθ-

μό διάσωσης.
Ο απεγκλωβισμός έγινε με το
φως της ημέρας επειδή τέτοιου είδους επιχειρήσεις δεν γίνονται τις
βράδυνες ώρες. Αμέσως μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας που εδρεύει στο
χωριό Χειμώνιο, όπου και έγινε η
πρώτη καταγραφή τους ενώ όπως
διαπιστώθηκε είναι όλοι καλά στην
υγεία τους.

Εικάζεται ότι είναι άλλη μια περίπτωση όπου άγνωστοι διακινητές
εγκαταλείπουν ανθρώπους σε παρέβριες νησίδες ώστε να τους εντοπίσουν οι ελληνικές αρχές, φαινόμενο συχνό το τελευταίο δεκαήμερο
λόγω και των ευνοϊκών καιρικών
συνθηκών. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, σε βάρος τους θα σχηματισθεί δικογραφία για παράνομη είσοδο στη χώρα, ενώ αναμένεται
στη διάρκεια της ημέρας να μεταφερθούν στο ΚΥΤ Φυλακίου για την
καταγραφή και ταυτοποίηση των
στοιχείων τους.

ΕΡΤ Ορεστιάδας
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«Νέα αρχή για πολιτική αλλαγή το
σύνθημα του 3ου Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ»
ΑΡΘΡΟ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΗ
ΓΝΩΜΗ: Η ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΧΕΙ
ΗΔΗ ΑΡΧΙΣΕΙ
Δύο κορυφαία στελέχη του κόμματος στον
Έβρο οι Νατάσα Γκαρά και Μενέλαος Μαλτέζος
μιλούν για τα επίδικα και τις προσδοκίες του
συνεδρίου που ανοίγει σήμερα τις εργασίες του
Επιμέλεια: Γιώργος
Πανταζίδης
Με την ομιλία του προέδρου
του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία Αλέξη Τσίπρα θα ανοίξουν
σήμερα οι εργασίες του 3ου συνεδρίου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που διεξάγεται
ως και την Κυριακή 17 Απριλίου.
Ο κεντρικός στόχος του Συνεδρίου περιγράφεται στο σύνθημα το οποίο επελέγη: «ΝΈΑ ΑΡΧΗ,
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ - Ισχυρή Αριστερά, Προοδευτική Κυβέρνηση,
Δίκαιη Κοινωνία». Όπως σημειώνουν τα στελέχη του το αίτημα
για πολιτική αλλαγή αποκτά κάθε
μέρα που περνά και επιτατική ανάγκη, για αυτό το λόγο και το Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στόχο θα
έχει να αποτελέσει την αρχή του
τέλους για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, «μέσα από ένα κόμμα ισχυρό, σύγχρονο, συμμετοχικό, μαζικό,
δημοκρατικό».
Ο αρχηγός της αξιωματικής
αντιπολίτευσης θα καλέσει τους
5.000 συνέδρους (οι 47 από τον
Έβρο) να ξεκινήσουν μια εκστρατεία ενημέρωσης του κόσμου για
το πρόγραμμα του κόμματος και
για την ανάγκη προοδευτικής δι-

ακυβέρνησης της χώρας. Εφόσον
εγκριθούν οι προτάσεις του Αλέξη
Τσίπρα από το κορυφαίο καθοδηγητικό όργανο στις κάλπες που θα
στηθούν το Σάββατο, η εκλογή του
προέδρου και των 300 μελών της
Κεντρικής Επιτροπής θα γίνει στις
15 Μαΐου. Η πρόταση πάνω στην
οποία θα κληθεί να αποφασίσει
το συνέδριο είναι για την Κεντρική Επιτροπή να μπορούν να ψηφίσουν τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που
εγγράφηκαν έως τις 21 Μαρτίου,
ενώ για την εκλογή προέδρου να
μπορούν να προσέλθουν ακόμη
και τα μέλη που θα εγγραφούν την
ίδια την ημέρα της κάλπης.
Με αφορμή την έναρξη του συνεδρίου, τις προσδοκίες των εργασιών του και του επίδικού του
για τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και την ελληνική κοινωνία, μίλησαν στη ΓΝΩΜΗ δύο κορυφαία στελέχη του
στον Έβρο, η βουλευτής και Αναπλ.
Τομεάρχη Ενημέρωσης & Επικοινωνίας του Νατάσα Γκαρά και το
Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
Ελέγχου του κόμματος Μενέλαος
Μαλτέζος.
Ν. Γκαρά: «Συνέδριο τομής,
σύνθεσης και συνέχειας σε

μία κρίσιμη συγκυρία»
Το 3ο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑΠροοδευτική Συμμαχία είναι ένα
«συνέδριο τομής, σύνθεσης και συνέχειας». Διεξάγεται σε μία κρίσιμη
συγκυρία ακρίβειας και κρίσης. Είναι αναγκαία η ανάδειξη της προοδευτικής εναλλακτικής πολιτικής
διεξόδου για την ελληνική κοινωνία, αλλά και η δυναμική έκφραση
του αιτήματος για άμεση πολιτική
αλλαγή, ώστε να απαλλαγεί η χώρα από την καταστροφική κυβέρνηση Μητσοτάκη.
Μία Νέα Αρχή για τη νίκη της
κοινωνίας, ώστε να αναλάβει την
ευθύνη της χώρας μία προοδευτική κυβέρνηση, η οποία θα εξασφαλίσει πρόοδο και προκοπή για
όλους.
Ένα συνέδριο ανοιχτό και δημοκρατικό, που συμπορεύεται με
τον μετασχηματισμό και τα αιτήματα της κοινωνίας, που θα επιταχύνει την κοινωνική γείωση του
πολιτικού φορέα, την ανανέωση,

και θα αφήνει πίσω ιδεολογικές
περιχαρακώσεις και γραφειοκρατικές λογικές. Παράλληλα, θα αποτελέσει τον καταλύτη ενίσχυσης
εξωστρεφών δράσεων και παρουσίασης συγκεκριμένων προτάσεων
για τη νικηφόρα αναμέτρηση στις
εκλογές. Ένα «συνέδριο υπέρβασης» για τον μετασχηματισμό του
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε κορμό της προοδευτικής παράταξης με πολιτική
και προγραμματική ενότητα.
Η χώρα χρειάζεται ένα νέο, δίκαιο κοινωνικό - οικονομικό μοντέλο με αποκέντρωση των πόρων
στην περιφέρεια, πρόσβαση των
παραγωγικών ομάδων (μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αγρότες, νεολαία κλπ) σε αυτούς, αναπτυξιακό
πρόγραμμα, στήριξη των δυνάμεων της εργασίας και της νεολαίας,
προστασίας του περιβάλλοντος,
ενίσχυση της ψηφιακής και κλιματικής μετάβασης και υπεράσπιση των κοινωνικών αγαθών της
υγείας, της παιδείας, της ασφά-

λειας, του ηλεκτρισμού, της ύδρευσης, των κοινωνικών δικαιωμάτων.
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ως πολυσυλλεκτικό κόμμα της Αριστεράς μπορεί
και πρέπει να διαμορφώσει σύγχρονα πλαίσια συμμετοχής, αναβαθμίζοντας τη λειτουργία των
οργανώσεων του σε όλους τους
εργασιακούς και γεωγραφικούς
χώρους. Οφείλει να αφουγκραστεί
την κοινωνία και να αποτελέσει το
«αντίβαρο», την εναλλακτική διέξοδο, απέναντι στον αυταρχισμό
και τις χρεοκοπημένες πολιτικές
του παρελθόντος που εφαρμόζει η ΝΔ.
Το 3ο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
πρέπει να είναι ένα δημιουργικό
συνέδριο-γιορτή της δημοκρατίας και της συμμετοχής. Ένα συνέδριο σύνθεσης και υπέρβασης.
Ένα συνέδριο για την κοινωνία, με
την κοινωνία.
Μ. Μαλτέζος: Συνέδριο
«νέας αρχής» με στόχο την

Άρθρο στην Εφημερίδα Γνώμη
Αλέξης Τσίπρας: Η αντίστροφη μέτρηση για την πολιτική αλλαγή έχει ήδη αρχίσει
Μετά από μια καταστροφική τριετία, τα αποτελέσματα της
πολιτικής Μητσοτάκη έχουν οδηγήσει την κοινωνία σε απόγνωση, οργή και την κυβέρνησή του στην αρχή του τέλους. Γιατί παρέλαβε μια χώρα απελευθερωμένη από τα μνημόνια, με γεμάτα
ταμεία, που μετά από καιρό έβλεπε προοπτική για το μέλλον και
με τις επιλογές του κατάφερε να τη γυρίσει πολλά χρόνια πίσω.
Εκατομμύρια πολίτες βρίσκονται σήμερα σε καθεστώς γενικευμένης ανασφάλειας και απόγνωσης από την έκταση και τις
εκατόμβες της πανδημίας, αλλά και από την πρωτοφανή ακρίβεια, την έκρηξη του ενεργειακού κόστους από τις επιλογές Μητσοτάκη, την καθήλωση των μισθών, την κυβερνητική ψευδολογία και εξαπάτηση. Η ζωή τους χειροτερεύει κάθε μέρα, ενώ ο κ.
Μητσοτάκης αυτοθαυμάζεται μπροστά στον καθρέφτη των συστημικών ΜΜΕ, για να μη μείνει καμιά αμφιβολία ακόμα και σε
όσους τον ψήφισαν ότι διαθέτει όχι μόνο πλεόνασμα αδιαφορίας για τους πολλούς και φροντίδας για τους λίγους, αλλά και πλεόνασμα πριγκιπικής υπεροψίας.
Στις συνθήκες αυτές η κοινωνία έχει το λόγο. Και ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει ό, τι μπορεί για να γίνει αυτός ο λόγος αίτημα πολιτικής αλλαγής και απαίτηση για μια
προοδευτική κυβέρνηση, που θα γκρεμίσει το φαύλο καθεστώς Μητσοτάκη και
θα βάλει τα θεμέλια για μια Ελλάδα της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να έρθει το συντομότερο η μέρα των
εκλογών και της πολιτικής αλλαγής. Για μία Νέα Αρχή. Δεν πρόκειται για μια εκδήλωση κομματικού εγωισμού, αλλά για μια εκδήλωση αγωνίας για το αύριο.
Γιατί, όσο περισσότερο παραμένει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, τόσο περισσότερα
δεινά θα συσσωρεύονται στην κοινωνία και τη χώρα.
Στην προσπάθεια αυτή, όπως και στην προσπάθεια της προοδευτικής κυβέρνησης να ανατάξει τη χώρα, έχουν θέση όλες οι δυνάμεις της κοινωνικής πλειοψηφίας. Οι εργαζόμενοι που δεν θα βγάζουν πέρα, οι μικροί και μεσαίοι επιχει-

ρηματίες που πνίγονται στα χρέη, οι νέοι άνθρωποι που τους
κλέβουν το μέλλον, οι συνταξιούχοι που εξαπατήθηκαν. Αλλά
και όλες οι πολιτικές δυνάμεις της δημοκρατικής πλειοψηφίας
που κατανοούν, ή θα πρέπει να κατανοήσουν, ότι η προγραμματική σύγκλιση και η συνεννόηση αποτελούν σήμερα καθήκον
απέναντι σε μία κοινωνία που στενάζει.
Το Συνέδριο μας έρχεται να επεξεργαστεί και να επιβεβαιώσει
το χάρτη της διαδρομής προς την ήττα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, την ανάδειξη του ΣΥΡΙΖΑ σε πρώτο κόμμα στις εκλογές με
απλή αναλογική και το σχηματισμό προοδευτικής κυβέρνησης.
Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία είναι μια πολιτική δύναμη εγνωσμένης αξιοπιστίας. Ένα κόμμα που απολαμβάνει για
πάνω από μια δεκαετία τη στήριξη και την εμπιστοσύνη όλων
όσων βάζει στο σημάδι η ασυδοσία της πολιτικής και οικονομικής ελίτ της χώρας. Ένα κόμμα που κατάφερε, όταν οι πολίτες του εμπιστεύθηκαν την κυβέρνηση του τόπου, να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια και να δώσει ξανά στις Ελληνίδες και τους Έλληνες την ελευθερία να αποφασίζουν για το
μέλλον τους χωρίς εξωτερικούς καταναγκασμούς, εκβιασμούς και τη δαμόκλειο
σπάθη της λιτότητας.
Η μέχρι σήμερα διαδρομή μας απαντά στο ερώτημα αν μπορούμε να φέρουμε σε πέρας τα δύσκολα καθήκοντα μιας προοδευτικής κυβέρνησης. Το συνέδριό μας θα καθορίσει αυτά τα καθήκοντα που απορρέουν από την κοινωνική
και πολιτική πραγματικότητα.
Σε κάθε περίπτωση είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Να
επουλώσουμε τις πληγές μιας κοινωνίας που υπέφερε πολλαπλά αυτή την τριετία και να δώσουμε νόημα και περιεχόμενο σε μια νέα αρχή για την κοινωνία,
με την κοινωνία.
Η αντίστροφή μέτρηση για τη μεγάλη πολιτική αλλαγή έχει ήδη αρχίσει..

«πολιτική αλλαγή»
Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για το 3ο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, που
ξεκινά την Πέμπτη και θα διαρκέσει από τις 14 έως τις 17 Απριλίου
στο Κλειστό Γήπεδο Φαλήρου (Τάε
Κβο Ντο). Το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία γίνεται
σε μια κρίσιμη συγκυρία μεγάλων
ανακατατάξεων και έντονων κοινωνικών διεργασιών και αποτελεί
ένα συνέδριο τομή με στόχο μια
Νέα Αρχή που θα φέρει την πολιτική αλλαγή στη χώρα και θα εδραιώσει μια ισχυρή, προοδευτική και
δίκαιη διακυβέρνηση. Μέσα σε ένα
νέο τοπίο που έχει δημιουργήσει
ο πόλεμος το κύμα των ανατιμήσεων ο πληθωρισμός η ενεργειακή κρίση οι νεοφιλελεύθερες και
αυταρχικές πολιτικές της Ν.Δ που
περιορίζουν δικαιώματα και διευρύνουν τις κοινωνικές και περιφερειακές ανισότητες , το συνέδριο
πρέπει να εστιάσει στην παρουσίαση μιας ριζοσπαστικής ρεαλιστικής πρότασης που θα αποτελέσει
το εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης . Τα επίδικα του συνεδρίου
που πρέπει να απαντηθούν αφορούν τη δομή, την στρατηγική και
τη λειτουργία του κόμματος που
θα καθορίσουν φυσικά και τον ρόλο τους στις πολιτικές εξελίξεις.
Φυσικά πολλά από αυτά τα συζητήσαμε ήδη, με σχεδόν ομόφωνη
αποδοχή των «Θέσεων» και του
κυβερνητικού απολογισμού, καθώς είμαστε το μοναδικό κόμμα
που κάναμε απολογισμό έργου με
αυτοκριτική διάθεση. Πέραν όμως ,
των επιμέρους διαφορών και αποχρώσεων στην αξιολόγηση, η διαδικασία αυτή ανέδειξε ως πολιτικο-οργανωτικό διακύβευμα του
συνεδρίου τις νέες καταστατικές
καινοτομίες και ρυθμίσεις. Κομβικής σημασίας είναι η πρόταση του
σ. Αλ. Τσίπρα- για την οποία θα
αποφασίσει το Συνέδριο - που κινείται σε αυτό το πλαίσιο και προβλέπει: – Συμμετοχική και άμεση
Δημοκρατία – Εκλογή της ηγεσίας του κόμματος απευθείας από
τη βάση του κόμματος. – Θητείες
στελεχών σε Βουλή – ευρωβουλή – Κεντρική Επιτροπή – Ισότητα φύλων στη Κεντρική Επιτροπή
– Θέσπιση Επιτροπής Δεοντολογίας/πειθαρχικές κυρώσεις Αναμφίβολα το θέμα που πρέπει να μας
απασχολήσει είναι ότι το συνέδριο
γίνεται σε μια ιστορικά κρίσιμη συγκυρία. Ο πόλεμος φέρνει τα πάνω
κάτω και ενεργοποιεί επικίνδυνες
δυναμικές που κάνεις δεν ξέρει
πού θα μας βγάλουν. Την ίδια στιγμή, η καταπονημένη από τις διαδοχικές κρίσεις ελληνική κοινωνία
βλέπει με απόγνωση το φάσμα
ενός νέου κύκλου φτωχοποίησης.
Πρέπει, λοιπόν, να βρούμε τον τρόπο να συζητήσουμε και να λύσουμε όσο μπορούμε πιο ενωτικά και
προωθητικά τα όποια εσωκομματικά ζητήματα, έτσι ώστε τα κεντρικά
μηνύματα του συνεδρίου να είναι
εξωστρεφή, να απευθύνονται στην
κοινωνία και να καθιστούν ακόμη πιο σαφές το σχέδιό μας για
την προοδευτική κυβέρνηση και
το πρόγραμμά της. Με εκτίμηση,
Μενέλαος Μαλτέζος, Μέλος της
Οικονομικής Επιτροπής Ελέγχου
Του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς -Προοδευτική Συμμαχία
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Site για υιοθεσίες αδέσποτων
από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης
ΤΑ ΥΠΕΡΟΧΑ ΤΕΤΡΑΠΟΔΑ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΕΧΟΥΝ
ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ
ΤΙΣ ΠΑΝΤΟΤΙΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
ΤΟΥΣ
Αρκεί ένα κλικ στο alexpolis.gr/strays
Με ένα κλικ στο alexpolis.
gr/strays μπορεί ο καθένας να
βρει τον μελλοντικό, καλύτερό
του φίλο! Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, μέσα από την εύχρηστη
ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε
πρόσφατα, προσκαλεί τους πολίτες σε μία πρώτη γνωριμία με
τα αδέσποτα που φιλοξενούνται
στο δημοτικό καταφύγιο και τα
οποία λαχταρούν να υιοθετηθούν και να ζήσουν για πάντα
στο πλευρό του νέου τους ιδιοκτήτη!
Πρόκειται για μία κοινή προσπάθεια του Δήμου, της Κοινότητας Αλεξανδρούπολης, του Δημοτικού Καταφυγίου Αδέσποτων
Ζώων Συντροφιάς και των πολύτιμων εθελοντών της περιοχής μας, που καταβάλουν κάθε
δυνατή φροντίδα για όλα αυτά
τα ζώα που ακούσια βρέθηκαν
χωρίς στέγη. Οι υιοθεσίες που
γίνονται από το καταφύγιο, είναι

ΔΡΑΜΑ
Τα εγκαίνια της παιδικής
χαράς που ανέλαβε και υλοποίησε η ΔΕΔΑ στο Προάστιο
Δράμας, πραγματοποιήθηκαν
παρουσία του διευθύνοντα
συμβούλου, κ. Τσάκα. Η συγκεκριμένη παιδική χαρά υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης της ΔΕΔΑ σε πόλεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης.

ΚΑΒΑΛΑ
Τη Γενική Συνέλευσή τους είχαν
οι κρεοπώλες της Καβάλας ενόψει του Πάσχα. Ο πρόεδρος του
Συλλόγου Κρεοπωλών, Κώστας
Κεχαγιάς υπογράμμισε ότι παλεύουν να κρατήσουν την τιμή
στα αμνοερίφια στα 12 ευρώ το
κιλό γιατί αν θα πάει 14-15 ευρώ
δεν θα αγοράσει κανένας. Οι παραγωγοί είναι σε δύσκολη θέση
και ζητάνε ένα ποσό για να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους για
τις ζωοτροφές. (ΕΡΤ Καβάλας)

αρκετές, ωστόσο η προσπάθεια
συνεχίζεται, μέχρι να αδειάσουν
όλα τα κλουβιά. Στόχος της σελίδας alexpolis.gr/strays είναι η
περαιτέρω ενίσχυση και διάδοση του προγράμματος υιοθεσιών.
Έτσι, δίνεται η δυνατότητα στους
πολίτες να ενημερωθούν για τη
διαδικασία μιας νόμιμης υιοθεσίας και υπεύθυνης κηδεμονίας
καθώς και για τον καινούριο Νόμο 4830/21, αλλά και να γνωρίσουν, σε πρώτη φάση μέσα από
φωτογραφίες, τους «θαμώνες»
του καταφυγίου, ώστε κάποιος
από αυτούς, ίσως να γίνει το νέο
μέλος της οικογένειάς τους.
Μέσω της ιστοσελίδας θα
ανακοινώνονται επίσης μελλοντικά events που θα αφορούν
στη φιλοζωία και γενικά την
έμπρακτη στήριξη του δικαιώματος των ζώων στη ζωή.
Σκοπός του προγράμματος
που εφαρμόζει η Δημοτική Αρχή,

παραμένει πάντα η σταδιακή μείωση του αριθμού των αδέσποτων μέσω της ενημέρωσης των

πολιτών, της σίτισης, της περισυλλογής, της καταγραφής, της
σήμανσης, της στείρωσης, του

σύντομες

ειδήσεις
ΞΑΝΘΗ

Προσπάθεια εξαπάτησης επαγγελματιών
από επιτήδειους καταγγέλλει ο Εμπορικός Σύλλογος Ξάνθης. Σε ανακοίνωσή
του αναφέρει: «Κυκλοφορούν επιτήδειοιύποπτοι με στοιχεία εταιρείας Κυπριακών
συμφερόντων, δηλώνοντας ψευδώς ότι
εκπροσωπούν και τον Εμπορικό Σύλλογο προσπαθώντας να τελέσουν ύποπτες
συναλλαγές με συναδέλφους επαγγελματίες της πόλης μας. Υπάρχει και συνεργασία με εταιρεία ταχυμεταφορών από Αθήνα»

εμβολιασμού, των φιλοξενιών,
των υιοθεσιών των αδέσποτων,
καθώς και της συνεργασίας της

ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Δημοτικό Συμβούλιο Νέων απέκτησε η Κομοτηνή. Το νέο αυτό
όργανο, γνωμοδοτικού και συμβουλευτικού χαρακτήρα, δίνει τη
δυνατότητα σε νέους (νεαρούς
δημότες, φοιτητές, μαθητές) να
συμμετέχουν με τις απόψεις και
τις ιδέες τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, με στόχο να δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες ζωής και δημιουργίας στον
τόπο. Το Όργανο απαρτίζεται από

Δημοτικής αρχής με εθελοντές
και φιλοζωικά σωματεία.

Κ.Η.

41 νέους (νεαρούς δημότες, φοιτητές και μαθητές κατ’ αναλογία)
(xronos.gr)

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

ΘΑΣΟΣ
Ανταποκρινόμενος ο Δήμος της Θάσου σε αίτημα Επιχειρηματιών του Τουρισμού για στήριξη στο πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού,
ανακοινώνει τη λειτουργία εφαρμογής – πλατφόρμας, στην ιστοσελίδα του Δήμου, μέσω της
οποίας θα δηλώνονται αγγελίες θέσεων εργασίας. Πρόκειται για την εφαρμογή «THASSOS
JOBS» (https://www.thassosjobs.gr/ ), η οποία
ήδη ξεκίνησε να λειτουργεί μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Θάσου (www.thassos.gr)

Ο Δήμος Διδυμοτείχου είναι
στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ένταξη στο πρόγραμμα ‘’Αντώνης Τρίτσης’’
στην Πρόσκληση ΑΤ02 «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Λυμάτων» στον άξονα
«Περιβάλλον» με τίτλο του έργου ‘Αναβάθμιση υποδομών
Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας
Λυμάτων (ΕΕΛ) Διδυμοτείχου’’,
συνολικού προϋπολογισμού
ύψους 1.144.845,00€ .
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Αλεξανδρούπολη: Σύλληψη 70χρονου
για «πειρατεία» συνδρομητικών καναλιών

ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ ΟΤΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΣΕ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 200.000
ΕΥΡΩ, ΖΗΜΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑ
600.000 ΕΥΡΩ!
Από τον Απρίλιο του 2021 έως τον
Απρίλιο του τρέχοντος έτους ο 70χρονος
είχε αποστείλει μέσω εταιρείας
ταχυμεταφορών περισσότερα από 200
δέματα σε όλη την Ελλάδα

Τέλος στη δράση 70χρονου
ημεδαπού, που διέθετε παράνομα προστατευόμενο περιεχόμενο πνευματικής ιδιοκτησίας,
έθεσαν αστυνομικοί του Τμήματος Καταπολέμησης Εμπορίας
Ανθρώπων, έπειτα από τη σύλληψή του πρωινές ώρες χθες
(12-04-2022) στην περιοχή της
Αλεξανδρούπολης. Σε βάρος
του συλληφθέντα σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση
του Νόμου περί πνευματικής
ιδιοκτησίας και για απάτη με
υπολογιστή. Συγκεκριμένα, από
την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος
και Εμπορίας Ανθρώπων της

Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, διενεργήθηκε έρευνα
για τον εντοπισμό ατόμων που
δραστηριοποιούνται στο χώρο
της «πειρατείας» συνδρομητικών καναλιών. Στο πλαίσιο της
έρευνας, διαπιστώθηκε ότι ο
70χρονος είχε αναρτήσει αγγελίες πώλησης ηλεκτρονικού
εξοπλισμού που παρείχε παράνομα πρόσβαση σε συνδρομητικές υπηρεσίες.
Έπειτα από οργανωμένη επιχείρηση με τη συνδρομή υπαλλήλων της Εταιρίας Προστασίας Οπτικοακουστικών Έργων
και παρουσία δικαστικού λειτουργού, πραγματοποιήθηκε

έρευνα στην οικία του όπου
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
• 86 ηλεκτρονικές συσκευές,
ορισμένες εκ των οποίων είχαν
εγκατεστημένο πειρατικό πρόγραμμα αναπαραγωγής συνδρομητικών καναλιών,
• Φορητός ηλεκτρονικός
υπολογιστής, tablet, συσκευές αποθήκευσης (σκληροί δίσκοι και usb)
• Χρηματικό ποσό 1.950 ευρώ,
• Κινητό τηλέφωνο,
• Σημειωματάρια και τετράδια με πελατολόγιο.
Όπως προέκυψε από την
έρευνα, από τον Απρίλιο του

Αλεξανδρούπολη: Το
πασχαλινό ωράριο της αγοράς

Έκθεση φωτογραφίας
και ζωγραφικής στο Τυχερό

Οι μέρες λειτουργίας
της αγοράς

Θα φιλοξενηθεί στο ΚΑΠΗ
14 και 15 Απριλίου

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης ανακοίνωσε το πασχαλινό
ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων.

Με μία έκθεση φωτογραφίας και ζωγραφικής
θα γιορτάσει η δημοτική
ενότητα Τυχερού την Παγκόσμια Ημέρα Τέχνης,
όπως έχει καθιερωθεί η
15η Απριλίου. Η έκθεση
θα αποτελείται από έργα που συμμετείχαν στον
διαγωνισμό για τα «101
χρόνια από την απελευθέρωση της Θράκης» και
τους διαγωνισμούς φωτογραφίας που με θέμα
τα «φθινοπωρινά και χει-

2021 έως τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους ο 70χρονος είχε αποστείλει μέσω εταιρείας
ταχυμεταφορών περισσότερα
από 200 δέματα σε όλη την
Ελλάδα. Τα έσοδα του συλληφθέντα από την πώληση των
ηλεκτρονικών συσκευών και
την είσπραξη των παράνομων
συνδέσεων υπερβαίνουν τις
200.000 ευρώ, ενώ η αντίστοιχη ζημία σε διαφυγόντα έσοδα
των συνδρομητικών εταιρειών
υπερβαίνει τα 600.000 ευρώ. Ο
συλληφθείς θα οδηγηθεί στον
κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αλεξανδρούπολης.

μερινά χώρα στη Λίμνη
Τυχερού». Επίσης θα παρουσιαστούν έργα από
την προσωπική συλλογή
του Θάνου Λούδου. Θα
φιλοξενηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΚΑΠΗ Τυχερού, στις 14 και
15 Απριλίου και ο χώρος
θα είναι ανοιχτός για το
κοινό από τις 10 το πρωί
έως τη 1 το μεσημέρι και
τις 6 το απόγευμα μέχρι
τις 8 το βράδυ.

ΕΛΓΑ: Δηλώσεις ζημιάς
από τον παγετό της 20ης Μαρτίου
Για πληγέντες σε περιοχές
του Δήμου Αλεξ/πολης
Δηλώσεις ζημιάς από τον παγετό
της 20ης Μαρτίου (2022) θα μπορούν να υποβάλουν οι παραγωγοί
των κοινοτήτων Μάκρης, Μεσημ-

βρίας, Δικέλλων, Πλάκας, Συκορράχης, Ατάρνης, Αύρας, Κόμαρου, Μέστης και Περάματος. Οι πληγέντες
παραγωγοί χειμερινών σιτηρών και
άλλων χειμερινών καλλιεργειών, θα
μπορούν να υποβάλουν τις δηλώσεις τους στην τοπική ανταποκρίτρια
του ΕΛΓΑ, στο ισόγειο του παλαιού
δημαρχείου Αλεξανδρούπολης.
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Λιμάνι Αλεξανδρούπολης: Κομβικός
ο ρόλος του τις ημέρες του πολέμου
ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ 40 ΗΜΕΡΕΣ
ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΗΣ
ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΕΙ ΤΑ
ΣΤΕΝΑ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ
ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΕΥΡΩΠΗ
Θα ακολουθήσει αποστολή περαιτέρω
όπλων και προσωπικού προς την ανατολική
πτέρυγα του ΝΑΤΟ
Τον ρόλο της αρτηρίας που
παρακάμπτει τα Στενά με κατεύθυνση προς τις παράκτιες
χώρες της Μαύρης Θάλασσας
και την Ανατολική Ευρώπη έχει
αναλάβει σχεδόν εξ ολοκλήρου τις τελευταίες 40 ημέρες
το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Από τις 28 Φεβρουαρίου
και έπειτα, όταν αποφασίστηκε
να κλείσουν τα Στενά για πολεμικά πλοία και τη μεταφορά πολεμικού υλικού με βάση
όλα όσα προβλέπει η Σύμβαση
του Μοντρέ, το σχέδιο για το
οποίο εξαρχής είχε σχεδιαστεί
η Αλεξανδρούπολη τέθηκε σε
εφαρμογή. Εκτοτε από το λιμάνι έχουν μεταφερθεί προσωπικό και υλικό του ΝΑΤΟ
όχι μόνο προς τη Ρουμανία και
τη Βουλγαρία, αλλά και προς
την Πολωνία, με τελευταίο
παράδειγμα τα άρματα μάχης
Abrams και τα τεθωρακισμένα
οχήματα Bradley του αμερικανικού στρατού. Τα συγκεκριμένα τεθωρακισμένα κατέληξαν
στη δυτική Πολωνία με συνολικά οκτώ σιδηροδρομικούς
συρμούς.
Ήδη, η δίοδος της Αλεξανδρούπολης θεωρείται σημαντική και για την αποστολή
περαιτέρω όπλων και προσωπικού προς την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, όπως
υποδηλώνουν οι πληροφορίες για ενδεχόμενη αποστολή
και κάποιων από τα 20 τεθωρακισμένα Bushmaster που
δωρίζει η κυβέρνηση της Αυστραλίας προς την Ουκρανία.
Ούτως ή άλλως, όπως γίνεται
σαφές από μια σειρά πηγών,
από την Αλεξανδρούπολη ήδη
έχει μεταφερθεί και υλικό με

τελικό προορισμό τις ουκρανικές δυνάμεις. Για όσο καιρό
τα Στενά παραμένουν κλειστά,
το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης θα είναι πολύτιμη δίοδος
προς τον Βορρά και την Ανατολική Ευρώπη.

Η Θράκη
Ο χώρος της Θράκης ως
πλέον εγγύς στη Μαύρη Θάλασσα έχει χρησιμεύσει και
για τις πρόσφατες επιχειρήσεις επιτήρησης από αεροσκάφη, τα οποία απονηώθηκαν από το αεροπλανοφόρο
«Harry S. Truman». Ωστόσο,
είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι
ο εναέριος χώρος χρησιμοποιείται και ως τμήμα του διαδρόμου των νατοϊκών UAV RQ-4B

διαχρονικά καθώς γεωγραφικά
βρίσκεται ανάμεσα στη Λευκορωσία και στον ρωσικό θύλακο
του Καλίνινγκραντ.
Από τις 28 Φεβρουαρίου
που έκλεισαν τα Στενά έχουν
μεταφερθεί προσωπικό και
υλικό του ΝΑΤΟ προς Ρουμα-

Εξαιρετική χαρακτηρίζεται η
σχέση ανάμεσα στην Αθήνα και
την Ουάσιγκτον στο επίπεδο της
στρατιωτικής συνεργασίας
(Global Hawk) τα οποία πετούν
σε ύψος 55.000 ποδιών, ξεκινώντας από τη Σιγκονέλα της
Σικελίας. Πετούν μέσω Θράκης
στη Βουλγαρία, από εκεί ανατολικά σε πορεία πάνω από τη
Μαύρη Θάλασσα, εν συνεχεία
επιστρέφουν δυτικά και από τη
Ρουμανία, συνεχίζουν παράλληλα με τη Μολδαβία και από
εκεί προς Πολωνία, σε όλο το
μήκος των συνόρων της χώρας με την Ουκρανία, τη Λευκορωσία και τη Λιθουανία. Εως
εκεί όπου βρίσκεται το άνοιγμα
Σουβάλκι, ένα σημείο το οποίο
θεωρείται τρωτό από το ΝΑΤΟ

νία, Βουλγαρία και Πολωνία.
Πρακτικά η τριάδα Αλεξανδρούπολη, 110 Πτέρυγα Μάχης στη Λάρισα και βάση της
Σούδας, τις τελευταίες 40 ημέρες βρίσκεται υπό διαρκή κινητικότητα, ενώ σε αυτές πρέπει
να προστεθεί και η βάση της
Ανδραβίδας, στην οποία τους
τελευταίους μήνες έχουν επανειλημμένως προσγειωθεί, με
αφορμή διάφορες ασκήσεις,
αεροσκάφη F-15E της αμερικανικής αεροπορίας. Σημειώνεται ότι στην 110 ΠΜ ήδη
υπάρχει η δυνατότητα για τη
στάθμευση αμερικανικών UAV

τύπου MQ-9. Η συγκεκριμένη
πιθανότητα είναι πάντα ανοιχτή, ωστόσο η αυτονομία που
διαθέτουν αυτού του τύπου τα
ιπτάμενα συστήματα δίνει τη
δυνατότητα πολύωρων πτήσεων χωρίς ανάγκη ανεφοδιασμού ή συντήρησης. Ηδη
στην αεροπορική βάση της Λάρισας προχωρούν με ραγδαίο
ρυθμό τα έργα αναβάθμισης
των εγκαταστάσεων (επισήμως
έχουν εγκριθεί τουλάχιστον 35
εκατ. δολάρια γι’ αυτόν τον
σκοπό), με στελέχη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων να τις επιβλέπουν και να
επιδεικνύουν ενδιαφέρον για
την επέκτασή τους.

πιέσει έτι περαιτέρω την κατάσταση στο Αιγαίο. Ο αδύναμος
κρίκος είναι, για ακόμα μια φορά, η Κύπρος και για τον λόγο
αυτό στη Λευκωσία υπάρχει
ελάχιστη αισιοδοξία, παρά το
γεγονός ότι η συζήτηση για την
ενέργεια δημιουργεί κάποιες
ελπίδες διαλόγου.
Η πολυεθνική άσκηση ειδικών επιχειρήσεων με την επω-

οι Αμερικανοί ετοιμάζονται να
προωθήσουν την ένταξη του
«Ωρίωνα» σε ευρύτερα σενάρια, στα οποία θα συμμετέχει
όλο το ΝΑΤΟ. Εν ολίγοις, ο
«Ωρίων 23» δεν θα είναι μια
πολυεθνική διακλαδική άσκηση υπό την αιγίδα της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ)
του ΓΕΕΘΑ, αλλά θα ενταχθεί
στο πρόγραμμα ασκήσεων του

Από τις 28 Φεβρουαρίου που
έκλεισαν τα Στενά έχουν μεταφερθεί
προσωπικό και υλικό του ΝΑΤΟ προς
Ρουμανία, Βουλγαρία και Πολωνία.

Τα ελληνοτουρκικά
Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα φανεί αν ο
«πάγος» που έχει μπει στα ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό, αφενός αναγκαστικά λόγω
του πολέμου στην Ουκρανία,
αφετέρου λόγω της ξεκάθαρης επιχείρησης των ΗΠΑ να
κρατήσει την κατάσταση ήρεμη
στη νοτιοανατολική πτέρυγα
του ΝΑΤΟ, θα λειτουργήσει,
ή αν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
θεωρήσει ότι είναι δυνατόν να

νυμία «Ωρίων 22», που ολοκληρώθηκε την περασμένη
εβδομάδα και διοργανώθηκε
από το ΓΕΕΘΑ με τη συμμετοχή ειδικών δυνάμεων από
Ελλάδα, ΗΠΑ, Γαλλία, Βουλγαρία, Ισραήλ και Κυπριακή Δημοκρατία, εντυπωσίασε τους
Αμερικανούς επιτελείς που
την παρακολούθησαν αλλά
και συμμετείχαν σε αυτή σε
όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής της. Αποτέλεσμα είναι ότι

ΝΑΤΟ, δηλαδή στην εκπαιδευτική αφρόκρεμα του Βορειοατλαντικού Συμφώνου. Δεδομένης, μάλιστα, της σημασίας
που αποκτά η συζήτηση για
τη μελλοντική στρατηγική και
τακτική τοποθέτηση των δυνάμεων του ΝΑΤΟ, η συγκεκριμένη κίνηση αποτελεί και
«ψήφο εμπιστοσύνης» για τη
νεοσύστατη ΔΕΠ.

Καθημερινή

Αναβάθμιση υποδομών Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας
Λυμάτων (ΕΕΛ) Διδυμοτείχου
Το έργο αφορά την αναβάθμιση και
εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του
βιολογικού καθαρισμού του Διδυμοτείχου
Ο Δήμος Διδυμοτείχου ανακοινώνσει την
ένταξη στο πρόγραμμα ‘’Αντώνης Τρίτσης’’
στην Πρόσκληση ΑΤ02 «Ολοκληρωμένη
Διαχείριση Αστικών Λυμάτων» στον άξονα
«Περιβάλλον» με τίτλο του έργου ‘Αναβάθ-

μιση υποδομών Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας
Λυμάτων (ΕΕΛ) Διδυμοτείχου’’, συνολικού προϋπολογισμού ύψους
1.144.845,00€ .
Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

(ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.
Το παραπάνω έργο αφορά την αναβάθμιση
και εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του
βιολογικού καθαρισμού του Διδυμοτείχου.
«Η Δημοτική Αρχή , έχοντας ως κύρια προτεραιότητα την βελτίωση της καθημερινότητας
των πολιτών , αξιοποιεί κάθε τεχνολογικό
και χρηματοδοτικό εργαλείο , στοχεύοντας
αποκλειστικά στην αποτελεσματική λειτουργία των δομών και υπηρεσιών» σημειώνεται.
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Νέο ψήφισμα της Επιτροπής Αγώνα για
τη Νοσηλευτική Σχολή του Διδυμοτείχου
ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΟ ΑΙΤΗΜΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΟΥΝ
ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΜΕ ΤΗΝ
ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
Επισημάνθηκε το γεγονός ότι η Ελάχιστη
Βάση Εισαγωγής έφερε πλήγμα στο μειωμένο
αριθμό εισακτέων, ζητείται άμεση νομοθέτηση
ίδρυσης της Σχολής Ψυχολογίας, ώστε να
ενταχθεί στο φετινό μηχανογραφικό.
Συνεδρίαση της Επιτροπής Αγώνα για τη Νοσηλευτική Σχολή του Διδυμοτείχου
πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης. Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν στο
αίτημα λειτουργίας της Νοσηλευτικής Σχολής και θεωρούν
αναγκαία τη σύσκεψη με την
Υπουργό Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως, αλλά και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη,
προκειμένου να απαιτήσουν
την παραμονή του τμήματος
στο Διδυμότειχο, αλλά και
την άμεση νομοθέτηση ίδρυσης της Σχολής Ψυχολογίας,

ώστε να ενταχθεί στο φετινό
μηχανογραφικό.
Παράλληλα, αναφέρθηκε το
γεγονός ότι η Ελάχιστη Βάση
Εισαγωγής έφερε πλήγμα στο
μειωμένο αριθμό εισακτέων,
καθώς οι συμμετέχοντες εξέτασαν και αιτήματα και ρυθμίσεις, για την ευελιξία και τη
βέλτιστη λειτουργία της σχολής, ενώ διεκδικούν και την
ενίσχυση του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου.
Αναμένεται το επίσημο ψήφισμα της Επιτροπής Αγώνα,
αλλά και ο προγραμματισμός
δράσεων και κινητοποιήσεων

με τους φορείς και τους κατοίκους της περιοχής.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν,
ο Μητροπολίτης Διδυμοτείχου,
Ορεστιάδας και Σουφλίου κ.κ.
Δαμασκηνός, ο Περιφερειάρχης κ. Μέτιος, οι 4 βουλευτές του νομού ο Αν. Δημοσχάκης, ο Χρ. Δερμετζόπουλος ,
η Αν. Γκαρά, ενώ ο Στ. Κελέτσης εκπροσωπήθηκε. Επίσης
στη σύσκεψη συμμετείχαν οι
δήμαρχοι Διδυμοτείχου Ρ. Χατζηγιάννογλου, Ορεστιάδας Β.
Μαυρίδης , όπως και μέλη του
Δημοτικού συμβουλίου Διδυμοτείχου ο Π. Πατσουρίδης, ο
Χρ. Τοκαμάνης, ο Θ. Σκίνδρης
και οι γιατροί αλλά και καθηγητές της σχολής ο Κ.Βαφειάδης και ο Α. Παπανδρούδης.

Δημοσχάκης: Η
Νοσηλευτική θα
παραμείνει στο
Διδυμότειχο
Την πεποίθηση ότι η Νοσηλευτική Σχολή θα παραμείνει
οπωσδήποτε στην πόλη του
Διδυμοτείχου εξέφρασε μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας ο
βουλευτής Έβρου Αναστάσιος Δημοσχακης προσθέτοντας
ότι η πόλη των κάστρων είναι ταυτισμένη με τη λειτουργία των δυο ιδρυμάτων τόσο
της Νοσηλευτικής όσο και του

Νοσοκομείου, προσδίδοντας
ασφάλεια στους κατοίκους της
περιοχής.
Ο ίδιος είναι σίγουρος για
το γεγονός ότι σύντομα με νομοθετική πρόβλεψη θα έρθει
στο φυσικό της χώρο που είναι το ΔΠΘ, αλλά με έδρα το
Διδυμότειχο και ότι η Πανεπιστημιακή κοινότητα θα βρει
τον βηματισμό της και θα εξετάσει το πως θα λειτουργήσει

μια τέτοια εξέλιξη.
Δήλωσε ακόμη ότι θα παραστεί στη σημερινή σύσκεψη
της επιτροπής αγώνα μέσω τηλεδιάσκεψης, που αφορά στη
μη μεταφορά της στην Αλεξανδρούπολη.
Κύριο μέλημα μας όπως τόνισε θα πρέπει να είναι η ανάδειξη της ίδρυσης της σχολής Ψυχολογίας καθώς και η
ίδρυση της πέμπτης έδρας του

ΔΠΘ στο Διδυμότειχο.
«Κάνω έκκληση στους παράγοντες και τον κόσμο, όπως
τονίζει, να μπορέσουμε να πετύχουμε την νομοθέτηση της
άμεσης λειτουργίας του Τμήματος Ψυχολογίας, ώστε από
τον Σεπτέμβριο να λειτουργεί
και από τον ερχόμενη χρονιά
να λειτουργήσει και η Σχολή
λογοθεραπείας.»

ΠΑΜΘ: Επανέρχεται μετά από
δυο χρόνια η Εβδομάδα Υγείας

Επίσκεψη Δελησταμάτη
στο Επιμελητήριο Έβρου

Η δράση θα
πραγματοποιηθεί
από τις 6 έως τις 12
Ιουνίου

Τι συζήτησε ο Αντιπεριφερειάρχης
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνοτροφίας
της ΠΑΜΘ με τον κ Τοψίδη

Επανέρχεται μετά από δυο
χρόνια η Εβδομάδα Υγείας,
την οποία είχε καθιερώσει η
Περιφέρεια ΑΜΘ, αλλά είχε
ανασταλεί λόγω πανδημίας.
Η δράση θα πραγματοποιηθεί από τις 6 έως τις 12 Ιουνίου και θα αναπτυχθεί σε
συγκεκριμένους θεματικούς
άξονες, που μεταξύ άλλων
θα αφορούν την αιμοδοσία,

την “μετά covid” εποχή και
τις επιπτώσεις της πανδημίας αλλά και τον εθελοντισμό. Όπως εξήγησε μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας
ο αντιπεριφερειάρχης Υγείας ΑΜΘ, Αριστείδης Μωυσιάδης, η εβδομάδα υγείας
επιστρέφει, σε συνεργασία
με φορείς, δημόσιες μονάδες υγείας και ιδιώτες γιατρούς, «με στόχο την πρόληψη και ευαισθητοποίηση των
πολιτών σε θέματα υγείας».
Σε ό,τι αφορά τη συμβολή
της Περιφέρειας στη στήριξη και ενίσχυση της δημόσιας υγείας, ο κ. Μωυσιάδης

σημείωσε ότι η περιφερειακή
διοίκηση χρησιμοποιεί όλα
τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για τον σκοπό
αυτό, τονίζοντας μάλιστα ότι
σε αυτό το πλαίσιο έχει ξεκινήσει ένας νέος κύκλος καταγραφής των αναγκών των
μονάδων υγείας. «Ο σχεδιασμός ξεκινάει και ολοκληρώνεται από το υπουργείο
Υγείας και την 4η Υγειονομική Περιφέρεια, εμείς όπου
χρειάζεται ενισχύουμε επικουρικά», διευκρίνισε ο αντιπεριφερειάρχης Υγείας ΑΜΘ.

ΕΡΤ Ορεστιάδας

Συνάντηση με τον θεματικό
Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνοτροφίας της ΠΑΜΘ, Βασίλη Δελησταμάτη είχε ο Πρόεδρος του
Επιμελητήριου Έβρου Χριστόδουλος Τοψίδης.
Ο κος Δελησταμάτης επισκέφθηκε το Επιμελητήριο
Έβρου παρουσιάζοντας την
νέα ΑΜΚΕ της Περιφέρειας
ΑΜΘ με τίτλο «Αγροδιατρο-

φική Σύμπραξη» και στόχο
την αναβάθμιση της προώθησης του «Καλαθιού Αγροτικών
Προϊόντων» της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Το Επιμελητήριο Έβρου θα
στηρίξει το εγχείρημα συμμετέχοντας στο εταιρικό κεφάλαιο της υπό ίδρυση ΑΜΚΕ,
με την πεποίθηση ότι ο Πρωτογενής Τομέας αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης για

την Περιφέρεια ΑΜΘ και τον
Έβρο. Παράλληλα είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι στο
εγχείρημα συμμετέχει ενεργά η ιδιωτική πρωτοβουλία.
«Κάθε εργαλείο που στοχεύει στην ανάπτυξη και ενίσχυση του Πρωτογενούς Τομέα
λογίζεται ως χρήσιμο, υπό
την προϋπόθεση φυσικά ότι
τα αποτελέσματα των δράσεων της συγκεκριμένης ΑΜΚΕ
θα είναι μετρήσιμα σε εύλογο
χρονικό διάστημα» σχολίασε ο
Πρόεδρος του Επιμελητηρίου
Έβρου Χριστόδουλος Τοψίδης.
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Παρέμβαση

Αναλύσεις
Η παγκόσμια δικτατορία των κυρώσεων
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΚΡΟΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

Γ

ια τη σχέση της Ρωσίας με τη δημοκρατία
δεν υπάρχουν πολλές αμφιβολίες. Όμως
από ένα κράτος με παρελθόν την τσαρική
ηγεμονία επί αιώνες, τον "πολεμικό κομμουνισμό" μετά τον εμφύλιο σε συνθήκες
μάλιστα περικύκλωσης και αποκλεισμού που απογύμνωσε τη σοβιετική δημοκρατία, την πλήρη οικονομική κατάρρευση και την απειλή της διάλυσης
της Ρωσικής Ομοσπονδίας με το τέλος του Ψυχρού
πολέμου, θα ήταν ανεδαφικό να περιμένουμε δημοκρατικότερη διακυβέρνηση. Μάλιστα ο Ρόμπερτ
Κάπλαν μας εξηγεί γιατί η Αμερική και η Βρετανία
ανέπτυξαν δημοκρατικότερο πολίτευμα: διότι η θάλασσα τις προστάτευε από "χερσαίους εχθρούς της
ελευθερίας" σε αντίθεση με ηπειρωτικά κράτη που
παρέμειναν καλά εξοπλισμένα το ένα ενάντια στο
άλλο και σε συνεχή στράτευση γεγονός που επηρέαζε και την πολιτική της διακυβέρνησής τους. Όμως
οι ΗΠΑ που αρέσκονται να αυτοχαρακτηρίζονται
ως το προπύργιο του "ελεύθερου" κόσμου έχουν
επιβάλλει μετά το τέλος του Ψυχρού πολέμου μια
παγκόσμια δικτατορία με εξοντωτικά οικονομικά
μέτρα σε όσους εναντιώνονται στις αποφάσεις
τους. Με άλλα λόγια όταν το αμερικάνικο Κογκρέσο αποφασίζει την επιβολή οικονομικών κυρώσεων
εναντίον ενός κράτους, κυρώσεις που αφορούν τον
νομισματικό, εμπορικό, βιομηχανικό και στρατιωτικό
τομέα, η απόφαση αυτή ισχύει για τα κράτη όλου
του κόσμου σε βάρος του συγκεκριμένου κράτους,
άσχετα αν η εφαρμογή των κυρώσεων αντιστρατεύεται τα εθνικά τους συμφέροντα. Στην αντίθετη
περίπτωση μη εφαρμογής των κυρώσεων σαν να
πρόκειται για δικές τους αποφάσεις, τους επιβάλλονται μέτρα αποκλεισμού, ιδιαίτερα στις εταιρείες
που τολμούν. Σε σημείο ώστε ο πρόεδρος Μπάιντεν να απειλεί σήμερα ακόμη και την Κίνα στην
περίπτωση που παραβλέψει τις κυρώσεις εναντίον
της Ρωσίας με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία. Όσον αφορά τις ισχυρές ευρωπαϊκές χώρες, η
εφαρμογή των αμερικανικών κυρώσεων θεωρείται
αυτονόητη χωρίς δεύτερη σκέψη. Απλά, οι ηγεσίες τους για να δικαιολογήσουν στους λαούς τους
την απεμπόληση της εθνικής τους κυριαρχίας και
την υποτακτικότητά τους, επικαλούνται κάθε φορά πάγιες αρχές και αξίες του ανθρωπισμού, της
ελευθερίας της δημοκρατίας.
Η δικτατορία των κυρώσεων επιβλήθηκε μετά
το τέλος του Ψυχρού πολέμου αναδεικνύοντας έτσι
μια από τις θετικές πλευρές του όσο ίσχυε. Απεδείχθη όμως προσφορότερη για τις ΗΠΑ έναντι της
"ισορροπίας του τρόμου", όταν ήλεγχε ένα τμήμα
μόνον του πλανήτη, διότι σήμερα με τις κυρώσεις
αφενός προσπορίζονται τεράστια κέρδη ενώ αφετέρου, πέραν των κρατών τις οποίες στοχεύουν, οι
κυρώσεις αποδυναμώνουν οικονομικά και τις ευρωπαϊκές χώρες, ίσως μάλιστα να στοχεύουν περισσότερο σε αυτό. Να λοιπόν ο σοβαρότερος λόγος
που η Ευρωπαϊκή Ένωση έπρεπε να προχωρήσει
στην εμβάθυνση και ενοποίησή της, ο ίδιος λόγος
που οι ΗΠΑ μετήλθαν τα πάντα για να αποτρέψουν
μια τέτοια εξέλιξη.
Η αρχή έγινε με το Νόμο Ντ' Αμάτο τον οποίο
ψήφισε το αμερικανικό κογκρέσο στις 23 Ιουλίου
του 1996 και προκάλεσε τότε θύελλα αντιδράσεων στην Ευρώπη, την Ιαπωνία και τον Καναδά καθώς προέβλεπε ότι οποιαδήποτε μη αμερικανική
εταιρεία πραγματοποιεί επενδύσεις ύψους άνω
των 20 εκατομμυρίων δολαρίων στον πετρελαϊκό
τομέα του Ιράν ή της Λιβύης θα υφίστανται σοβαρότατες κυρώσεις από την Ουάσινγκτον. «Το νομοσχέδιό μας προσφέρει στις ξένες εταιρείες μια
απλή επιλογή, είχε δηλώσει στο Newsweek ο ρεπουμπλικάνος βουλευτής Μπέτζαμιν Τζίλμαν, πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών σχέσεων. Μπορούν
να κάνουν μπίζνες είτε με τις ΗΠΑ είτε με το Ιράν
και τη Λιβύη αλλά όχι και με τους μεν και με τους

δε». Ο νόμος αυτός ήταν απαίτηση των αμερικανικών εταιρειών πετρελαίου που έβλεπαν να υποσκελίζονται από τους Ευρωπαίους ανταγωνιστές
τους στο Ιράν τη Λιβύη και το Ιράκ λόγω της πολιτικής της Ουάσινγκτον απέναντι στις χώρες αυτές.
Οι κυρώσεις δηλαδή προστάτευαν τα αμερικανικά
συμφέροντα σε βάρος των ευρωπαϊκών, πέραν των
συμφερόντων των χωρών που έπλητταν άμεσα.
Όταν στις 28 Σεπτεμβρίου 1997 η γαλλική πετρελαϊκή εταιρεία Total αγνόησε το νόμο Ντ' Αμάτο και υπέγραψε στην Τεχεράνη ένα κολοσσιαίο
συμβόλαιο ύψους 2 δις δολαρίων, την επομένη η
αμερικανίδα ΥΠΕΞ Μαντλίν Ολμπράιτ απαίτησε από
τον Γάλλο ομόλογό της να ακυρωθεί το συμβόλαιο.
Αντί γιαυτό, το ίδιο βράδυ ο Γάλλος πρωθυπουργός
Λιονέλ Ζοσπέν, εμφανίστηκε στο τηλεοπτικό κανάλι
TFI ασυνήθιστα οξύς: «Οι αμερικανικοί νόμοι εφαρμόζονται στις ΗΠΑ και όχι στη Γαλλία» διακήρυξε
και πρόσθεσε: «Αλλοίμονο αν οι νόμοι που ψηφίζουν οι Αμερικανοί βουλευτές για τους Αμερικανούς έπρεπε να ισχύουν για τους Γάλλους και τις
γαλλικές επιχειρήσεις... Η Ε.Ε. είναι αλληλέγγυα με
τις θέσεις μας, γιατί κανένας δεν δέχεται την ιδέα
ότι οι ΗΠΑ, μπορούν να κάνουν να περάσει ο δικός
τους νόμος σε παγκόσμια κλίμακα.. » Αλλά και ο
εκπρόσωπος της Κομισιόν χαρακτήρισε "παράνομες και απαράδεκτες|" τις αμερικανικές κυρώσεις.
Ακόμη και ο τότε Έλληνας ΥΠΕΞ Θόδωρος Πάγκαλος σε επίσκεψή του στο Ιράν τον Αύγουστο του
1996, στη συνέντευξη Τύπου, αφού επισήμανε ότι
το θέμα των κυρώσεων δεν αφορά τη χώρα μας
διότι δεν έχει επιχειρήσεις που θα προβούν σε τέτοιου είδους επενδύσεις στο Ιράν, πρόσθεσε πως
«δεν θεωρούμε ότι είναι κανείς εξουσιοδοτημένος
να αποφασίζει μονομερώς για τις συνθήκες, βάσει
των οποίων θα διεξάγεται το διεθνές εμπόριο".
Όμως, αυτές οι αντιδράσεις στην αρχή επιβολής
του Νόμου Ντ' Αμάτο εξαφανίστηκαν στη συνέχεια.
Σήμερα όλες οι χώρες συμπαρατάσσονται με την
Ουάσιγκτον αφού μη αποδοχή των κυρώσεων που
προκρίνουν οι ΗΠΑ σε κάθε περίπτωση, επισύρουν
κυρώσεις και εναντίον τους που καλύπτουν όλα
τα οικονομικά πεδία. Απλά για να δικαιολογήσουν
την άκριτη αποδοχή των κυρώσεων, καίτοι αυτές
αντιστρατεύονται τα εθνικά τους συμφέροντα, παπαγαλίζουν τις δικαιολογίες της Ουάσινγκτον για
την επιβολή των κυρώσεων: Επικαλούνται ανθρωπιστικούς λόγους, για τους οποίους ο Καρλ Σμιτ,
επέκρινε τους δυτικούς ότι χρησιμοποιούν την έννοια της «ανθρωπότητας» ως ένα ιδεολογικό όπλο
ιμπεριαλιστικής επέκτασης και θεωρούσε την ανθρωπιστική ηθική ως όχημα οικονομικού ιμπεριαλισμού. Ομιλούν περί ελευθερίας και δημοκρατίας.
Ο Γουίλιαμ Ρας θαύμαζε τον τρόπο με τον οποίο
το αμερικανικό σύστημα είχε κατορθώσει να κερδίσει την παγκόσμια ηγεμονία εξισώνοντας τα ιδιαίτερα συμφέροντά του με ηθικούς κανόνες που
ήταν καθολικά δεσμευτικοί, έτσι ώστε «η αντίθεση
στην αμερικανική ηγεμονία να σημαίνει την αντίθεση στο καλό όλων και στα κοινά συμφέροντα της
ανθρωπότητας» Πώς συνέβη αυτό; «Σε ό,τι αφορά
τις καθοριστικές πολιτικές έννοιες, εξαρτάται από
το ποιος τις ερμηνεύει, ποιος τις ορίζει και ποιος
τις χρησιμοποιεί» μας λέει ο Καρλ Σμιτ. «Μία από
τις πιο σημαντικές διαστάσεις της νομικής και πνευματικής ζωής της ανθρωπότητας, συνεχίζει, είναι
το γεγονός ότι όποιος έχει την πραγματική εξουσία
μπορεί να καθορίσει το περιεχόμενο των εννοιών
και των λέξεων». Ενώ λοιπόν ο Πούτιν εγκαλείται
για τη δικτατορική διακυβέρνηση της Ρωσίας, που
ασφαλώς σε συνθήκες πολέμου θα γίνει σκληρότερη, οι ΗΠΑ έχουν επιβάλλει τη δικτατορία των
κυρώσεων πλανητικά, αξιοποιώντας κάθε κρίση,
που ίσως γιαυτό δημιουργούν, όχι μόνον για την
επιβολή των συμφερόντων τους αλλά για την προώθησή τους σε βάρος των "συμμάχων" τους, δηλαδή την περαιτέρω αποδυνάμωσή τους. Αυτός είναι
ο "ελεύθερος" κόσμος;

Πλήγμα στο τουριστικό μας
προϊόν η κατάργηση της
«Γιορτής Κρασιού»
Πρόταση ανανέωσης-αναβάθμισης ενός
σημαντικού θεσμού για την Αλεξανδρούπολη

Η

απόφαση της δημοτική αρχής και της διοίκησης της ΤΙΕΔΑ (Τουριστική Ιαματική Επιχείρηση Δήμου Αλεξανδρούπολης) να καταργήσουν την «Γιορτή Κρασιού», ένα θεσμό
δεκαετιών για την περιοχή μας, αποτελεί σοβαρότατο
πλήγμα για το τουριστικό μας προϊόν, ιδιαίτερα όταν δεν
έχουν καταθέσει μέχρι σήμερα κάποια πρόταση ανανέωσης- αναβάθμισής της ή έστω της δημιουργίας ενός εξαρχής νέου θεσμού.
Οι περισσότεροι δήμοι προσδοκώντας σε ταχύτερη οικονομική
ανάκαμψη με το πέρας της πανδημίας, σχεδιάζουν πλήθος εκδηλώσεων με σκοπό την μαζική προσέλκυση επισκεπτών.
Με ένα τέτοιο σχεδιασμό οφείλει να κινητοποιηθεί άμεσα και ο
Δήμος της Αλεξανδρούπολης, με μια ανανεωμένη «Γιορτή Κρασιού»
προσαρμοσμένη σε μια σύγχρονη εκδοχή που
να αξιοποιεί
και να προβάλει όλα τα συγκριτικά
πλεονεκτήματα της περιοχής μας.
Για αυτό το σκοπό κρίνεται
απολύτως αναγκαία η μεταφορά
τμήματος των εκδηλώσεων στο
λιμάνι και το κέντρο της πόλης,
όπως και στον χώρο του Πάρκου Εθνικής Ανεξαρτησίας. Με
παράλληλες δράσεις γευσιγνωσίας οίνων και αποσταγμάτων
του βορειοελλαδίτικου αμπελώνα, με τη συμμετοχή των οινοπαραγωγών-μελών της ένωσης «Οίνοι Βορείου Ελλάδος». Στόχος του
φεστιβάλ οίνου θα είναι η γνωριΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
μία με τον αμπελώνα, τις ποικιλίες
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ
του και τις δυνατότητές τους, τη
σύγχρονη οινοποίηση και την ενημέρωση από τους ίδιους τους οινοπαραγωγούς για τον επώνυμο ποιοτικό Ελληνικό οίνο, την πορεία
του στη χώρα μας αλλά και το εξωτερικό, τον φετινό τρύγο και την
εξέλιξή του. Γιατί όχι και ένας διαγωνισμός τυφλής γευσιγνωσίας
με έπαθλα, για όσους επιθυμούν να εξασκήσουν τις γνώσεις τους
στο κρασί! Επίσης δεκάδες οινικές εκδηλώσεις θα μπορούν να οργανώνονται σε εστιατόρια, μπαρ, wine bar και άλλους χώρους, με
άξονα όμως, το επώνυμο ελληνικό κρασί και την υπεύθυνη, συνειδητή κατανάλωση. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε την δράση
με όνομα «Μαγειρεύοντας για το Κρασί», όπου επώνυμα εστιατόρια της πόλης θα προτείνουν ένα μενού τεσσάρων πιάτων με τρία
διαφορετικά ποτήρια κρασί σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές.
Από μια τέτοια εκδήλωση καλό είναι να μην λείπουν και τα εργαστήρια γεύσης. Με την καθοδήγηση γευσιγνωστών, οινολόγων και
mixologists θα μάθουμε να δοκιμάζουμε κρασιά και αποστάγματα.
Οι επισκέπτες της «Γιορτής Κρασιού», πέρα από τα εκλεκτά εδέσματα των τοπικών παραγωγών θα μπορούν να απολαύσουν street
food νοστιμιές, που θα βρίσκονται σε πολλά σημεία μέσα στην πόλη.
Μια κινητή έκθεση του WWF Ελλάς θα προσκαλεί μικρούς και
μεγάλους να ανακαλύψουν τη μυστική σύνδεση της διατροφής με
τον πλανήτη μέσα από βιωματικές δράσεις! Με πέντε εκπαιδευτικά περίπτερα - σταθμούς μαθαίνουμε παίζοντας με ποιον τρόπο η
επιλογή των σωστών τροφών, προστατεύουν την υγεία μας, αλλά
και την υγεία του πλανήτη!
Επίσης είναι αναγκαία η αποδοχή των προτάσεων των πολιτιστικών συλλόγων για επαναφορά στο καθαρά λαογραφικό της
πλαίσιο με ταυτόχρονη την ανάδειξη του πολιτισμού όλων των
πληθυσμιακών ομάδων του Έβρου (Θράκη, Πόντος, Καππαδοκία,
Μ. Ασία, Σαρακατσάνοι, Κρήτη).
Φυσικά θα ήταν επιθυμητό να είναι ακόμα πιο εμπλουτισμένη
και ενισχυμένη τόσο σε δραστηριότητες όσο και σε συμμετοχές
τοπικών παραγωγών, μέσα από ένα πλέγμα ενεργειών με σκοπό
την προώθηση των τοπικών προϊόντων, της Θρακιώτικης διατροφής και παράδοσης.
Παύλος Α. Μιχαηλίδης
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος
Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - Ο ΔΗΜΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ»
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Γνώμη
Κτηματολόγιο στον Έβρο: Ένα μεγάλο πρόβλημα

Α

ποδέκτες των παραπόνων
των κατοίκων του Έβρου
έχουν γίνει επαγγελματίες
του νομού που ασχολούνται
με το κτηματολόγιο, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι και
τοπογράφοι μηχανικοί. Η κατάσταση που
βιώνουν οι κάτοικοι του Έβρου είναι αξιοσημείωτη.
Η πλειονότητα των κατοίκων του
Έβρου δεν είχαν ενημερωθεί με τον
οποιοδήποτε τρόπο από τον αρμόδιο
φορέα του Κτηματολογίου, ότι από τον
μήνα Δεκέμβριο έγινε η ανάρτηση των
δικαιωμάτων τους στην ακίνητη περιουσία τους στην σελίδα του κτηματολογίου
στο internet και ότι ο πολίτης είχε τη δυνατότητα μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών
του κτηματολογίου να διαπιστώσει προβλήματα σχετικά με τα δικαιώματα του.
Ήταν εξαιρετικά σημαντικό να ελεγχθούν με προσοχή όλα τα στοιχεία των
ακινήτων και του δικαιωμάτων του καθενός κατά την διαδικασία της ανάρτησης
και τυχόν σφάλματα και παραλείψεις να
διορθωθούν σ΄ αυτήν τη φάση (Ανάρτηση) και όχι στη επόμενη φάση διορθώσεων διότι η επόμενη φάση απαιτεί
πολύπλοκες, δαπανηρές και χρονοβόρες
διαδικασίες (πχ δικαστική απόφαση). Η
πράξη μάλιστα έδειξε ότι τα λάθη στην
ανάρτηση στα δικαιώματα επί των ακινήτων των κατοίκων του Έβρου, είναι ο
κανόνας και όχι η εξαίρεση.
Η πλειοψηφία όμως των πολιτών ενημερώθηκε για την ύπαρξη της ανάρτησης των δικαιωμάτων τους στα ακίνητα
στο κτηματολογίου τελευταία στιγμή με
την αποστολή απλών επιστολών μέσω
ταχυδρομείου από το Κτηματολόγιο, οι
οποίες ξεκίνησαν να καταφθάνουν στις
οικίες των Εβριτών από τα τέλη Μαρτίου, αφού είχε ήδη λήξει η πρώτη προθεσμία υποβολής των ενστάσεων επί
των αναρτήσεων ( 9 Φεβρουαρίου) και

είχε δοθεί παράταση μέχρι τις
μέσω ταχυδρομείου έχει προ11/4/22. Οι ενημερωτικές
καλέσει τη δικαιολογημένη
επιστολές όμως με ευθύνη
δυσφορία και την αγανάτου Κτηματολογίου συνεκτηση πολλών πολιτών,
χίζονται να παραδίδονται
ενώ συγχρόνως και φόκαι ανοίγονται για πρώτη
βο διότι έχασαν την προφορά δυστυχώς από τους
θεσμία για την υποβολή
κατοίκους του Έβρου ακότων ενστάσεων για τα λάμη και μέχρι σήμερα δηλαθη που έχει κάνει το κτηματολόγιο κατά την ανάρδή μετά την λήξη της δεύτετηση της ακίνητης περιουσίας
ρης προθεσμίας στις 11/4/22.
Πολλοί κάτοικοι του Έβρου
τους, στερώντας τους με αυτόν
δηλαδή ακόμη μέχρι και ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ τον τρόπο ένα σημαντικό και
σήμερα μετά την λήξη της
οικονομικά φθηνότερο νομιΦΩΤΙΑΔΗ*
προθεσμίας για την υποβοκό βήμα για να διορθώσουν
λή των ενστάσεων για τα
τα λάθη που παρουσιάζονται
λάθη των κτηματολογικών αναρτήσεων στην προσωπική τους ακίνητη περιουδεν γνωρίζουν την ύπαρξη της ανάρ- σία στην ανάρτηση του κτηματολογίου.
τησης των δικαιωμάτων τους επί των Οι διορθώσεις που θα μπορούν να κάακινήτων τους, ώστε να ασκήσουν τον νουν οι κάτοικοι του Έβρου στο επόμεέλεγχο και τις απαραίτητες ενστάσεις για νο στάδιο μετά το πέρας της προθεσμίας
την διόρθωση της σωρείας λαθών που στις 11/4/22 του κτηματολογίου θα είναι ιδιαίτερα δαπανηρές, σε μία χρονική
παρουσιάζει η ανάρτηση.
Η καθυστερημένη αυτή αποστολή περίοδο που ήδη ταλαιπωρούνται οικο-

νομικά λόγω των τραγικών γεγονότων
που βιώνουμε.
Η όλη καθυστέρηση του κτηματολογίου ή των αναδόχων του περί αποστολής των δικαιωμάτων στους πολίτες, οι
πλημμέλειες που εντοπίζονται από πλευράς κτηματολογίου καθώς και η σύγχρονη ανάρτηση δασικών χαρτών καθιστούν
αναγκαία την παράταση και μάλιστα όχι
μερικών ημερών αλλά πολλών μηνών. Για
να γίνει μάλιστα η οποιαδήποτε διόρθωση απαιτείται συχνά νομική έρευνα από
δικηγόρο και από τοπογράφο μηχανικό,
έρευνες οι οποίες θέλουν τον απαραίτητο χρόνο, κάτι το οποίο δεν έλαβε σε καμία περίπτωση υπόψη το κτηματολόγιο.
Στην τακτική αυτή του Κτηματολογίου ο Δικηγορικός Σύλλογος αντέδρασε,
διεκδικώντας τα δικαιώματα των κατοίκων του Έβρου στη δίκαιη μεταχείριση
και στην νομική προστασία που δικαιούνται από τα λάθη και τις παραλείψεις
του Κράτους . Η διαδικασία κατοχύρωσης δικαιωμάτων δεν πρέπει να γίνεται με τρόπο που προκαλεί σύγχυση και
ανασφάλεια στους πολίτες σε ένα κράτος δικαίου.
Ωστόσο το κτηματολόγιο και η σημερινή κυβέρνηση δείχνοντας άλλη μια
φορά το ανάλγητο πρόσωπό της και την
αδιαφορία της στις δικές της πλημμέλειες
προς του πολίτες του Έβρου, δεν έδωσε
την εύλογη παράταση της προθεσμίας
για υποβολή ενστάσεων από τους κατοίκους του Έβρου, τα δικαιώματα των
οποίων στην ακίνητη περιουσία τίθενται
υπό αμφισβήτηση από τη σωρεία λαθών
που παρουσιάζουν οι αναρτήσεις του
κτηματολογίου στον Έβρο.
*Δημοσθένης Φωτιάδης
Δικηγόρος
Αντιπρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Αλεξανδρούπολη 12 / 04 / 2022
Αρ. Πρωτ : 104062/2299
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
σύμφωνα με την 177/2022 απόφασή της,
διακηρύσσει
μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), Ανοικτή Διαδικασία για την
επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022», Εκτιμωμένη αξία σύμβασης 500.000,00 €. (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε.&Ο.Ε., απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που ακολουθούν:
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016
και τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), Διαγωνισμός με το σύστημα υποβολής προσφορών «επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες εργασιών με έλεγχο ομαλότητας των προσφερόμενων επί μέρους ποσοστών», σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον
ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και

στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pamth.gov.gr.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Πληροφορίες στα τηλέφωνα
2551355812 και FΑΧ επικοινωνίας 2551355845, αρμόδιος για επικοινωνία είναι Ο κ. Παπατζελάκης Νικόλαος.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29 / 04 / 2022, ημέρα
Παρασκευή, ώρα 13:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 03 /
05 / 2022, ημέρα Τρίτη, ώρα 11:00.
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ.πρωτ. 1116/15-02-2022, ΑΔΑ: ΨΕ6Η7ΛΒ-ΔΕ1,
ΑΔΑΜ: 22REQ010085146/2022-02-21) για την πολυετή ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης
ποσού 250.000,00€ για το οικονομικό έτος 2022 και 250.000,00€ για το έτος 2023 και με αρ. 1026 καταχώρηση στο Μητρώο Δεσμεύσεων της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε Έβρου, κατόπιν της υπ’ αρίθμ.
223/2021 απόφαση του Περιφερειακού συμβουλίου της ΠΑΜΘ.
Το έργο συντίθεται από τις εξής κατηγορίες εργασιών: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ για ύψος προϋπολογισμού 403.225,81€ και που είναι εγκατεστημένα σε
κράτος-μέλος της Ένωσης, σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), σε τρίτες χώρες που
έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 500.000,00€, από τα οποία 350.631,14€ είναι δαπάνη εργασιών με εργολαβικό όφελος, 52.594,67€ είναι για απρόβλεπτα, 0,00€ για αναθεώρηση, και 96.774,19€
είναι για Φ.Π.Α.
Ο κωδικός CPV του έργου είναι: 50232000-0. Ο κωδικός NUTS είναι EL511.
Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών και κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία
προσφορά.
Η γλώσσα στην οποία πρέπει να είναι συνταγμένες οι προσφορές πρέπει να είναι η Ελληνική.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
Αύξων Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 186389
Αλεξανδρούπολη 12 / 04 / 2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
ΑΛΕΞΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
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SUDUKU
1. ΔΥΣΚΟΛΟ

4

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

7

2

Οριζόντια
1. Σύστημα μετάδοσης τηλεοπτικών προγραμμάτων — Ένα σκαφτικό εργαλείο.
2. Κατάσταση… σπασμένων νεύρων.
3. Γράμματα από το… τάγμα — Χαρακτηριστικό του… αποσβολωμένου — Αρχή… κρίσης.
4. Μαθητής του Ρέμπραντ — Θεραπευτικό διάλυμα — Γιος του Νώε.
5. Λέγεται ο σκηνοθέτης Πάρκερ — Μια
θεσσαλική πρωτεύουσα.
6. Ανύπαρκτα τα… πράσινα — Συνεκδοχικά το φορτίο.
7. Μιας χρήσης τα χάρτινα — Ειδικότητα του μασέρ.
8. Φαινόμενα… για αστρονόμους — Ένας
από τους μικρούς προφήτες.
9. Μαρία… που πίνεται — Η διαφορά
ανάμεσα στο μεικτό και καθαρό βάρος
— Η μυθική χώρα του Αιήτη.
10. Τα άκρα των… Η.Π.Α. — Κάλυμμα της
κεφαλής στις αραβικές χώρες — Ξεκίνημα… αγώνα.
11. Κώστας…: σύγχρονος ζωγράφος.
12. Έλλειψη των αναγκαίων, φτώχεια —
Σε ελάχιστους γνωστά.

Κάθετα
1. Με το "νι" ακριβολογεί — Αφορμή,
πρόσχημα (μτφ.).
2. Έχει πρωτεύουσα την Κουάλα Λουμπούρ.
3. Βουβή… κότα — Ορεκτικό έδεσμα από
λαχανικά — Λίγα από τα… πολλά.
4. Φωτομετρική μονάδα — … Νταμ: μεγάλη εκκλησία στο Παρίσι — Ρενέ…: Γάλλος αντιστασιακός ποιητής.
5. Έργο του και το "Με οικογένεια" — Διακοσμητικό μεταξωτό κορδόνι.
6. Ένα γλύκισμα — Ιστορική περιοχή της
Μικράς Ασίας.
7. Μάρκα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών — Γιορτάζει το Δεκαπενταύγουστο.
8. Απορρυπαντικό της… γιαγιάς μας —
Ανυποχώρητος φτάνει… σ' αυτά.
9. Η κεντρική υπηρεσία πληροφοριών των
Η.Π.Α. — Προκαθορίζεται στην πρέφα —
Η αρχαία ιωνική διάλεκτος.
10. Σε όρκους ακούγεται — Ξημέρωμα
— Ελληνοπρεπές… 208.
11. Άνετος τρόπος διαβίωσης.
12. Πολίτικος… ντολμάς — Κι έτσι το
σαμάρι.

Κάποτε ήταν δύο πολύ άτακτα αδελφάκια
. Η μαμά τους δεν τα άντεχε άλλο και αποφάσισε να τα πάει στον παπά της εκκλησίας να
τους μιλήσει .
Ο παπάς πήρε το μικρότερο αδελφό , του
πρόσφερε καρέκλα και του έκανε την πρώτη
ερώτηση : " Πού είναι ο Θεός ; ".
Ο μικρός κοίταξε αριστερά , κοίταξε δεξιά ,
αλλά δεν έδωσε απάντηση .
" Πού είναι ο Θεός " τον ξαναρώτησε ο παπάς .
Ο μικρός ξανακοίταξε γύρω του αλλά δε
μίλησε .
" Πού είναι ο Θεός σε ρωτάω ! " , είπε θυμωμένος ο παπάς .
Ο μικρός σηκώθηκε , βγήκε γρήγορα από
την πόρτα , πήγε κοντά στον αδελφό του και
του ψιθυρίζει στο αυτί : "Άσε μεγάλε ... υπάρχει πρόβλημα ... "
- " Τι πρόβλημα ; " , απαντά ο αδερφός ;
- " Να ... έχουν χάσει το Θεό και νομίζουν
πως τον πήραμε εμείς ! "

******

ΜΕΜΕS

Πικάντικη Κρεατόσουπα
Αν σας αρέσουν τα καυτερά φαγητά σίγουρα με
αυτή την πικάντικη σούπα θα ξετρελαθείτε. Γευστική και θρεπτική. Δοκιμάστε την. Αξίζει τον κόπο!

Συστατικά
• 300 γρ. κρέας μοσχαρίσιο, κομμένο σε μικρές
μερίδες
• 6 κ.σ. ελαιόλαδο
• 1 κρεμμύδι, τριμμένο στον τρίφτη
• Μισό φλ.τσ. λευκό κρασί, ξηρό
• 1 μισή λίτ. νερό
• 1 μεγάλη πατάτα καθαρισμένη και κομμένη στα 4
• 2 καρότα, κομμένα σε κυβάκια
• 1 κονσέρβα καλαμπόκι
• 1 φλ.τσ. βρασμένο αρακά
• 1 κ.τσ. σκόνη τζίντζερ
• Μισό κ.τσ. σκόνη κόλιαντρο
• Μισό κ.τσ. σκόνη μπαχάρι
• 2 κ.σ. σάλτσα σόγιας
• Μισή κ.τσ. χρωματιστούς κόκκους πιπεριού

Μέθοδος Εκτέλεσης
• Αρχικά ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρου-

με το κρέας μέχρι να ροδίσει.
• Προσθέτουμε και το κρεμμύδι και το σοτάρουμε
για λίγο μαζί με το κρέας.
• Σβήνουμε το κρέας με το κρασί, ρίχνουμε το νερό, την πατάτα και βράζουμε την σούπα μέχρι
να μαλακώσει καλά το κρέας.
• Στη συνέχεια προσθέτουμε τα κυβάκια του καρότου, τον αρακά, το καλαμπόκι και τα μπαχαρικά μαζί με τη σάλτσα σόγιας.
• Βγάζουμε την πατάτα από την κατσαρόλα και
κατόπιν τη χτυπάμε στο μπλέντερ μαζί με 1 φλιτζάνι ζωμό, μέχρι να γίνει ομοιογενής πολτός.
• Ρίχνουμε τον πολτό πάλι στην κατσαρόλα με τη
σούπα, ελέγχουμε αν χρειάζεται αλάτι ή λίγη
ακόμη σάλτσα σόγιας και τέλος συνεχίζουμε το
βράσιμο για 5 με 6 λεπτά.
• Η σούπα είναι έτοιμη.
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2. ΜΕΤΡΙΟ
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Ο καθηγητής ζητάει να του γράψουν τα
παιδιά μια ιστορία που να περιέχει τις έννοιες:
θρησκεία, αριστοκρατία, έρωτα και μυστήριο.
Ο Τοτός μέσα σε πέντε μόλις λεπτά έχει
κιόλας τελειώσει. Ο καθηγητής έκπληκτος του
ζητάει να τη διαβάσει.
Εκείνος έχει γράψει: "Αχ Θεέ μου (θρησκεία),
είπε η πριγκίπισσα (αριστοκρατία) νομίζω ότι
είμαι έγκυος (έρωτας) αλλά δεν ξέρω με ποιον
(μυστήριο)" .
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Cinema

«Μεγάλωσα βλέποντας μεγάλες αμερικανικές ταινίες και τρελαίνομαι που τώρα είμαι
μέρος τους. Εάν έκανα μόνο αυτό, θα μου έλειπαν αυτά εδώ τα δράματα. Αν κάνεις μόνο
δράματα, κάποια στιγμή θέλεις να πιάσεις στα χέρια σου ένα σπαθί. Είμαι προνομιούχος»
Mads Mikkelsen, Ηθοποιός

Περιπέτεια και φαντασία αυτή την εβδομάδα στα «Ηλύσια»

Σε παγκόσμια πρεμιέρα τα «Φανταστικά
Ζώα: Τα Μυστικά του Ντάμπλντορ»
Έρχεται σε Παγκόσμια Πρεμιέρα η
Περιπέτεια Φαντασίας, «Φανταστικά
Ζώα: Τα Μυστικά του Ντάμπλντορ» του
Ντέιβιντ Γέιτς. Τα “Φανταστικά Ζώα: Τα
Μυστικά του Ντάμπλντορ” είναι η νέα
περιπέτεια από το Wizarding World™
που δημιούργησε η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ.
Το καστ της ταινίας περιλαμβάνει
τον βραβευμένο με Όσκαρ Έντι Ρέντμεϊν (“Η Θεωρία των Πάντων”), τον δύο
φορές υποψήφιο για Όσκαρ Τζουντ Λο
(“Επιστροφή στο Cold Mountain”, “Ο
ταλαντούχος κύριος Ρίπλεϊ”), τους Έζρα Μίλερ, Νταν Φόγκλερ, Άλισον Σούντολ, Γουίλιαμ Νέιντιλαμ, Κάλουμ Τέρνερ, Τζέσικα Γουίλιαμς, Βικτόρια Γέιτς,
Πόπι Κόρμπι Τουέτς, Φιόνα Γκλάσκοτ,
Κάθριν Γουότερστον, Μαρία Φερνάντα
Καντίντο, Ρίτσαρντ Κόιλ, Όλιβερ Μασούτσι, Βάλερι Πάτσνερ και Μαντς
Μίκελσεν..
Την ταινία “Φανταστικά Ζώα: Τα
μυστικά του Ντάμπλντορ” σκηνοθέτησε ο Ντέιβιντ Γέιτς, σε σενάριο των
Τζ. Κ. Ρόουλινγκ & Στιβ Κλόουβς, βασισμένο σε σενάριο της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ. Παραγωγοί της ταινίας είναι οι
Ντέιβιντ Χέιμαν, Τζ. Κ. Ρόοουλινγκ, Στιβ
Κλόουβς, Λάιονελ Γουίγκραμ και Τιμ
Λιούις. Εκτελεστικοί παραγωγοί είναι
οι Νιλ Μπλερ, Ντάνι Κόεν, Τζος Μπέρ-

γκερ, Κόρτνεϊ Βαλέντι και Μάικλ Σαρπ.
Η δημιουργική ομάδα της ταινίας
πίσω από τις κάμερες περιλαμβάνει
τον διευθυντή φωτογραφίας Τζορτζ
Ρίτσμοντ (“Rocketman”, “Kingsman:
Ο χρυσός κύκλος”), τον κάτοχο τριών βραβείων Όσκαρ, σχεδιαστή παραγωγής Στιούαρτ Κρεγκ (“Ο Άγγλος
ασθενής”, “Επικίνδυνες σχέσεις”, “Γκάντι”, οι σειρές ταινιών “Χάρι Πότερ”
και “Φανταστικά Ζώα”) και τον σχεδιαστή παραγωγής Νιλ Λάμοντ (“Solo:
A Star Wars Story”, “ Rogue One: A
Star Wars Story”), την κάτοχο τεσσάρων βραβείων Όσκαρ, σχεδιάστρια
κουστουμιών Κολίν Άτγουντ (“Σικάγο”,
“Αναμνήσεις μιας Γκέισας”, “Η Αλίκη
στη χώρα των θαυμάτων”, “Φανταστικά Ζώα και Που Βρίσκονται”) και τον
μακροχρόνιο συνεργάτη του Γέιτς στο
μοντάζ Μαρκ Ντέι (“Φανταστικά Ζώα:
Τα εγκλήματα του Γκρίντελβαλντ”, οι
τέσσερις τελευταίες ταινίες “Χάρι Πότερ”). Η μουσική είναι του εννιά φορές
υποψήφιου για Όσκαρ Τζέιμς Νιούτον
Χάουαρντ (“Του Κόσμου τα Νέα”, “Φανταστικά Ζώα: Τα εγκλήματα του Γκρίντελβαλντ”, “Εναντίωση”, “Μάικλ Κλέιτον”, η σειρά ταινιών “Αγώνες πείνας”).
Πρωταγωνιστούν: Τζουντ Λο, Μαντς
Μίκελσεν, Έντι Ρέντμεϊν, Έζρα Μίλερ,

Έρχεται το «Sonic»
που σπάει τα ταμεία
Μαζί μας η Οικογενειακή Περιπέτεια, «Sonic: Η Ταινία 2» του
Τζεφ Φάουλερ (Sonic: Η Ταινία) με τους Τζιμ Κάρεϊ, Τζέιμς
Μάρσντεν, Τίκα Σάμπτερ, Νατάσα Ρόθγουελ, Άνταμ Πάλι, Σέμαρ Μουρ & τους Παναγιώτη
Αποστολόπουλο, Χρήστο Πλαΐνη, Στεφανία Φιλιάδη, Ντένη
Μακρή, Γιάννη Τσούτσια, Τζωρτζίνα Λιώση, Σταύρο Σιούλη, Τάσο Κωστή, Βίνα Παπαδοπούλου, Γιάννη Στεφόπουλο, Πάνο
Τοψίδη, Ανδρέα Ρήγα, Δανάη
Τσούμου, Λένα Μαραβέα, Άγγελο Λιάγκο, Χρήστο Συριώτη,
Λίλα Μουτσοπούλου & Γιώργο
Σκουφή στην μεταγλωττισμένη
έκδοση...
Υπόθεση: Αφού εγκαταστάθηκε στο Γκριν Χιλς, ο Sonic θέλει να αποδείξει πως είναι αληθινός ήρωας. Η ώρα να δοκιμαστεί
φτάνει με την επιστροφή του
Δρ. Ρομπότνικ, ο οποίος αναζητάει, μαζί με τον νέο συνεργάτη
του, τον Knuckles, ένα σμαράγδι
με τη δύναμη να αφανίζει πολιτισμούς. Ο Sonic ξεκινάει μαζί
με τον Tails ένα ταξίδι ανά την
υφήλιο, προκειμένου να βρουν
το σμαράγδι προτού πέσει στα
λάθος χέρια.

Νταν Φόγκλερ, Άλισον Σούντολ, Κάλουμ Τέρνερ, Τζέσικα Γουίλιαμς, Κάθριν Γουότερσον
Υπόθεση: Ο καθηγητής Άλμπους
Ντάμπλντορ γνωρίζει ότι ο πανίσχυρος σκοτεινός μάγος Γκέλερτ Γκρίντελβαλντ κινείται για να πάρει τον έλεγχο
του Κόσμου των Μάγων. Ανίκανος να
τον σταματήσει μόνος του, αναθέτει
στον Μαγικοζωολόγο Νιουτ Σκαμάντερ να ηγηθεί μιας ατρόμητης ομάδας μάγων, μαγισσών και ενός γενναίου μαγκλ φούρναρη σε μια επικίνδυνη
αποστολή, όπου συναντούν παλιά και
νέα ζώα και συγκρούονται με την ενισχυμένη λεγεώνα του Γκρίντελβαλντ.
Αλλά με τόσα πολλά να διακυβεύονται,
πόσο καιρό μπορεί ο Ντάμπλντορ να
παραμείνει αμέτοχος;

Από Πέμπτη έως
Τετάρτη:
19:15 & 22:15.

«Πάντα στο κόκκινο» για τους
μικρούς μας φίλους
Ενώ ξανά μαζί μας η ταινία Κινουμένων Σχεδίων, «Πάντα στο Κόκκινο»
της Ντόμι Σι με τους Πέγκυ Μανωλά,
Βίκυ Νικολαΐδου, Εριέττα Σαούγκου,
Λυδία Τζανουδάκη, Μαρτίνα Δημοπούλου, Χρήστο Πλαΐνη, Βούλα Κώστα, Παναγιώτη Κλάδη, Πηνελόπη
Σκαλκώτου, Έλλη Πρόκου, Σοφία Καψαμπέλη, Μαρία Ζερβού,
Χρήστο Συριώτη,
Σωτήρη Δούβρη
& Μιχάλη Βλαβιανό στην μεταγλωττισμένη
έκδοση...
Υπόθεση: Η Mei
Lee, μια 13χρονη έφηβη που εντελώς ξαφνικά μεταμορφώνεται σε γιγάντιο κόκκινο πάντα κάθε φορά που ενθουσιάζεται
(πράγμα που συμβαίνει ΠΑΝΤΑ). Η
υπερπροστατευτική, αν όχι κάπως
αυταρχική μητέρα της Mei Lee, την
Ming, που μπλέκει συνεχώς στα πόδια της κόρης της, ό,τι χειρότερο, δηλαδή, μπορεί να συμβεί σε μια έφηβη. Η νέα ταινία των Disney και Pixar
ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ είναι σε σκηνοθεσία της Domee Shi, που κέρδισε
Όσκαρ το 2018 για την μικρού μήκους ταινία της, «Bao».
Σάββατο, Δευτέρα: 16:45.

Σάββατο,
Δευτέρα: 16:45.

Παρασκευή,
Κυριακή, Τρίτη,
Τετάρτη: 16:30.
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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

Φαρμακεία

Η ΓΝΩΜΗ

Ιατροί
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • Οφθαλμίατρος

Δικηγόροι

Συμβολαιογράφοι

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

Μιαούλη 11 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 24689

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

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

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

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

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ • Δικηγόρος

Ειρήνης 39 • Αλεξανδρούπολη
Τηλέφωνο : 2551024142

Δικαστικοί
Επιμελητές

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ • Δικηγόρος

ΤΣΟΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ • Δικ. Επιμελητής

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

Ειρήνης 32 Α • Αλεξ/πολη
τηλ: 25510 34048

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

Ασφάλειες

Κων/πόλεως 207 • Ορεστιάδα
Τηλέφωνο : 2552023462

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

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

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

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

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ & ΣΙΑ ΕΕ

ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Μαζαράκη 11 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551038473

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Λ. Δημοκρατίας 173 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 26442

ΤΕΡΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λ. Δημοκρατίας 46 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 27127

ΓΟΥΤΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΔΙΚΑΙΑ

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

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

Βενιζέλου 46 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551032982

ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ • Οδοντίατρος

14ης Μαϊου 53 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551026478

Μπότσαρη & Δικαστηρίων • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551081787

ΑΓΓΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ • Δικηγόρος

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

Τηλέφωνο : 2556031371

Οπτικά

Βενιζέλου 44 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 25335

ΜΠΟΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Ειδικός Παθολόγος - Ομοιοπαθητικός
Αίνου 49β • Αλεξανδρούπολη
Τηλέφωνο : 2551022327

ΣΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Καρδιολόγος, Επίκουρος Καθηγητής
ΑΙΝΟΥ 56 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551301713

Dr ΜΑΡΙΑ ΣΧΟΙΝΑ PhD • Παιδίατρος
Διδάκτωρ Ιατρικής ΕΚΠ Αθηνών
Ανατ. Θράκης 23 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510-37097

ΣΩΠΑΣΗ - ΡΩΜΑΝΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Μικροβιολόγος
Κων. Παλαιολόγου 30 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2552023462

ΤΑΡΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χειρούργος Ορθοπαιδικός
Ιωακ. Καβύρη 5 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 37654

ΤΑΤΑΡΙΔΟΥ ΕΛΒΙΡΑ • Παιδοψυχολόγος
Έλλης 1 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 6932610600

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Η ΓΝΩΜΗ

Χρηστικά
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Δρομολόγια

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ
ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

Αρίσταρχος, Τρόφιμος.

ΠΛΟΙΑ

Επέτειοι

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Τιγγιρίδης Βενιζέλου 40 (παράπλευρα ΚΤΕΛ)
c2551028337

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

/ -  / :

 y 

   
  a 

06:30 ,08:00, 11:00 , 14.00,
16.30, 18:45, 22:00

ΦΕΡΕΣ
Μπουρουλίτη Δημοκρίτου 17 c2555022273
h

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

 /  - /

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

ΣΟΥΦΛΙ
Κυριακούδη
c2554022033

Βασ.

Γεωργίου
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ΔIΔYMOTEIXO
Μαχμουρίδου Αγάπη Λεωνιδίου 61 (έναντι
ΙΚΑ) c2553024676

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

  a  
 y 
  a 

 - / 

h

Δευτέρα 16:00
Τρίτη 16:00
02.45, 10:45 , 15:10, 19:10
Τεταρτη /  -    - Πέμπτη 07:00 - 17:30
/ -  
Παρασκευή 17:30
04:45, 06:30, 08:30, 11:15, 12:30, Σάββατο - 12:00
Kυριακή 17:30
14.30, 15.30, 17:00, 19:30, 21.30

Τεπενης Απόστολος Βασ. Κωνσταντίνου 127
c2552022643

 -/ 

/  -



e
 i
Αλεξανδρούπολης:
2551356200,
Σαμοθράκης: 25510 41305
και 41385
Τηλ. Πρακτ.: 25510 38503,
2551024694, 2551083911



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

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Σε ό,τι αφορά τις πτήσεις από
το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα: Αεροδρόμιο:
25510 89300, 25510 89305,
AEGEAN: 25510 89150,
ΟΛΥΜΠΙΑΚH: 25510 45198,
SKY
EXPRESS:
801-1128288, 2810-223800
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ - AEGEAN


  – :

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

  – :

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

  - 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
 /  - /

NTERCITY 05.50,

INTERCITY 05.59,
//- / 

NTERCITY 05.59,

 

ΤΡΙΤΗ 19:30 -ΠΕΜΠΤΗ 19:30

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ

/-

αγγελιεσ
Ζητείται για συνεργασία ιδιώτης ή επιχείρηση που εκτελεί τακτικά το δρομολόγιο
Αλεξανδρούπολη – Κομοτηνή, με σκοπό τον
επιμερισμό εξόδων μετακίνησης.
Τηλέφωνα επικοινωνίας 6973 436062,
25510 24222

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

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

SKY EXPRESS


 

08.40
 -/

12:19

Παγκόσμια Ημέρα για τη νόσο
Τσάγκας

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

MIA... ΕΞΥΝΠΗ ΓΝΩΜΗ

Τρικ για να εξαφανίσετε
κάθε λεκέ από λάδι
Ο λεκές από λάδι είναι ένας πολύ
δύσκολος λεκές. Μπορεί να σας φανεί
πολύ περίεργο αυτό που θα διαβάσετε
παρακάτω αλλά όλοι οι ειδικοί στα θέματα καθαριότητας και λεκέδων ορκίζονται πως έχει αποτέλεσμα.
Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να εξαφανίσετε λεκέ από λάδι
από οποιαδήποτε επιφάνεια σύμφωνα με το
spirossoulis.com, είναι
με…ελαιόλαδο.
Μια κουζίνα γεμάτη
λεκέδες λαδιού είναι ό,τι
πιο δύσκολο έχει να αντιμετωπίσει μια νοικοκυρά.
Το σαπούνι καθώς και το
απορρυπαντικό πιάτων
δεν φαίνεται ποτέ να καθαρίζει τόσο καλά όσο θα

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

θέλατε και όσο και αν προσπαθείτε το
λάδι εξακολουθεί να σας ταλαιπωρεί.
Για να καθαρίσετε οποιαδήποτε επιφάνεια στην οποία σας έχει πέσει λάδι
ρίξτε λίγο ελαιόλαδο σε ένα κομμάτι
χαρτιού κουζίνας. Έπειτα περάστε με αυτό την βρώμικη επιφάνεια και δείτε τον
λεκέ να εξαφανίζεται από αυτήν. Μόλις
τελειώσετε, περάστε απλά την επιφάνεια με μια καθαρή πετσέτα και θαυμάστε την λαμπερή και πεντακάθαρη και
πάλι κουζίνα σας.

15
Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Αγαπητέ Κριέ, σήμερα δεν σε ενθουσιάζουν οι περιπέτειες και οι εφήμερες ψυχαγωγίες και επικεντρώνεσαι κυρίως σε
πρακτικά ζητήματα! Είναι η ιδανική περίοδος, για διακοπή κάποιας κακής συνήθειας, φροντίδα σπιτιού, οργάνωση χρόνου,
έναρξη σωστής διατροφής
ΤΑΥΡΟΣ
Φίλε Ταύρε, η σημερινή ημέρα θα είναι
σίγουρα όμορφη και χαρμόσυνη! Η τύχη
θα είναι δίπλα σου, σε κάθε σημαντική
δράση σου σήμερα! Βάζεις και πάλι σε
προτεραιότητα την κοινωνική σου ζωή
και την ψυχαγωγία σου, προσφέρεις τα
συναισθήματα σου με γενναιοδωρία
ΔΙΔΥΜΟΣ
Αγαπητέ Δίδυμε, είσαι γλυκύτατος, ευαίσθητος και τρυφερός με τους γύρω σου,
γεγονός που σε κάνει να κερδίζεις πόντους στις διαπροσωπικές σου σχέσεις και
στην κοινωνική σου ζωή! Οι άλλοι άνθρωποι, σου προσφέρουν απλόχερα την αγάπη, την αποδοχή και την αποδοχή τους!
ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αγαπητέ Καρκίνε σήμερα θα ξεχωρίσεις
κοινωνικά, όπως επίσης και θα βελτιώσεις διαπροσωπικές συναναστροφές με
γείτονες, αδέρφια και συγγενείς! Καταφέρνεις να γίνεις πολύ δημοφιλής, περιζήτητος και ιδιαίτερα αγαπητός
ΛΕΩΝ
Φίλε Λέοντα, σήμερα θα νιώσεις ξανά
σίγουρος και ασφαλής με τα κεκτημένα
σου και με τις αξίες σου! Ενδεχομένως
ορισμένες στιγμές, να είσαι κάπως πεισματάρης και επίμονος με τους άλλους,
θέλοντας να αποκτήσεις τον έλεγχο στις
διαπροσωπικές σου σχέσεις!
ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Φίλε Παρθένε, με την Σελήνη στο δικό
σου Ζώδιο, θα έχεις σίγουρα μία τυχερή
ημέρα, λόγω κάποιων καταστάσεων και
γεγονότων που θα έρθουν, εξαιτίας της
λάμψης σου και της φλογερής προσωπικότητας σου!
ΖΥΓΟΣ
Αγαπητέ Ζυγέ, σήμερα καλό θα ήταν, να
αποφύγεις τις κοινωνικές επαφές και συναναστροφές, αφού θα είσαι αρκετά ευάλωτος συναισθηματικά και ασταθής!
Προτίμησε λοιπόν να αφιερώσεις χρόνο
σε εσωτερική ενδοσκόπηση και να μην
προχωρήσεις ακόμα σε δράση!
ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αγαπητέ Σκορπιέ, σήμερα τα γεγονότα
και οι συγκυρίες, θα στρέψουν το ενδιαφέρον σου, στις φιλικές σου σχέσεις και
τις κοινωνικές ομάδες που ανήκεις! Βοηθάς αυτούς που αγαπάς και σου έχουν
απόλυτη εμπιστοσύνη οι άνθρωποι που
σε έχουν επιλέξει για φίλο τους
ΤΟΞΟΤΗΣ
Φίλε Τοξότη, φρόντισε σήμερα να είσαι
επιφυλακτικός επικοινωνιακά και ρεαλιστής και όλα θα κυλήσουν θετικά! Πιθανόν να αναγκαστείς να αντιμετωπίσεις την
ψυχρή συμπεριφορά κάποιων ανθρώπων
με τους οποίους θα συναναστραφείς
ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Φίλε Αιγόκερε, ετοιμάσου σήμερα για
περιπέτεια, νέες εμπειρίες, κοινωνικότητα καλοπέραση και αρκετές χαρμόσυνες
επαφές! Πρόκειται για μία ημέρα, που
οφείλεις να περάσεις όσο πιο όμορφα
μπορείς και να εκμεταλλευτείς την τύχη σου!
ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Φίλε Υδροχόε, σήμερα για κάποιο λόγο,
προσπαθείς υπερβολικά και επίμονα, να
έχεις το πάνω χέρι σε κάθε διαπροσωπική σου σχέση και επαφή και να κινείς
εσύ αποκλειστικά τα νήματα, προσπαθώντας να χειραγωγήσεις καταστάσεις
και πρόσωπα!
ΙΧΘΥΕΣ
Φίλε Ιχθύ, προσπάθησε σήμερα να μην
κολλάς στην επιφάνεια, χάνοντας την
πραγματική ουσία! Αν το θελήσεις, σήμερα μπορείς να γίνεις ιδιαίτερα ευχάριστος, φιλικός και γοητευτικός και έτσι,
στις διαπροσωπικές σου σχέσεις και συναναστροφές, να βγεις νικητής!

16 TΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ Η ΠΟΛΥΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΥ ΑΞΙΖΕΙ ΣΤΟΥΣ ΘΡΑΚΙΩΤΕΣ

Η ΓΝΩΜΗ

14 AΠΡΙΛΙΟΥ 2022

6 Εβρίτες στις κλήσεις της Εθνικής Παίδων βόλεϊ
4 ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΔΥΟ ΤΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΣΤΗΝ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Ο Έβρος έχει ταλέντα, το άθλημα μπορεί να έχει
μέλλον αν προσεχθούν αυτά τα παιδιά
Του Γιώργου Πανταζίδη
Στο κλειστό γυμναστήριο Νεμέας έγινε η πρώτη συγκέντρωση της
Εθνικής παίδων Κ18. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα πραγματοποιήσει την προετοιμασία της στη
πόλη της Πελοποννήσου ενόψει της
συμμετοχής του στον Γ’ όμιλο του 2ου
προκριματικού γύρου του Ευρωπαϊκού
πρωταθλήματος παίδων Κ18 που θα
πραγματοποιηθεί στη Λετονία από 22
έως 24 Απριλίου 2022.
Ανάμεσα στις κλήσεις βρίσκονται
και 6 Εβρίτες, 4 από τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης, οι Κοντοστάθης, Σουσουρίδης, Σαλαμπάσης και Κεσκίνης
και 2 από τον Έβρο Σουφλίου, Σταυρόπουλος και Σταθέλος. Η παρουσία
των παιδιών αυτών δείχνει ότι το ο
Εβρος εξακολουθεί να έχει ταλέντα
στο άθλημα, αυτο μπορεί να έχει μέλλον, αρκεί να υπάρξει σχέδιο, να συνεχισθεί η δουλειά και να προσεχθούν
αυτά τα παιδιά.
Αντίπαλοι της Εθνικής μας ομάδας η οικοδέσποινα του ομίλου Λε-

τονία και η Εσθονία. Οι αγώνες θα
διεξαχθούν στη πόλη Σιγκούλντα. Την
πρόκριση στη τελική φάση του Ευρωπαϊκού παίδων που θα διεξαχθεί
στη Τιφλίδα της Γεωργίας από 9 έως
17 Ιουλίου θα πάρουν οι πρώτοι από
τους πέντε ομίλους του 2ου προκριματικού γύρου.
Κατά την διάρκεια της προετοιμασίας στη Νεμέα, η γαλανόλευκη θα
δώσει δύο φιλικές αναμετρήσεις με
την Εθνική ομάδα της Ισπανία το διήμερο 18-19 Απριλίου.

Ο Ομοσπονδιακός προπονητής
Παναγιώτης Λακασάς κάλεσε
για προετοιμασία στη Νεμέα
τους παρακάτω αθλητές.
Γεράσιμος Τζάρας (ΑΟ Πρεβέζης)
Ευάγγελος Ρούσος (ΑΟ Πρεβέζης)
Ανδρέας Κοντοστάθης (ΜΓΣ Εθνικός)
Δημήτριος Σουσουρίδης (ΜΓΣ Εθνικός)
Αθανάσιος Σαλαμπάσης (ΜΓΣ Εθνικός)
Κυριάκος Κεσκίνης (ΜΓΣ Εθνικός)

Αναστάσιος-Μάριος Παναγιώτου (Πήγασος Πολίχνης)
Γεώργιος Μπαλούκας (Πήγασος Πολίχνης)
Αλέξανδρος Νανόπουλος (ΑΟ Ιωνικός)
Νικόλαος Δοροβάτας (ΑΟ Ιωνικός)
Γεώργιος Τσαδήμας (ΑΠΣ Φθία Λαμίας)
Στέφανος Αδάμος (ΠΟ Ν. Μουδανιών)
Χαράλαμπος Παξιμαδάκης (ΑΣ BV Αργώ Βόλου)
Στέφανος-Παντελής Ξεροβάσιλας (ΑΟ
Καλαμάτα 80)
Σπυρίδων Γεροδήμος (ΑΣ Γιάννενα)
Άγγελος-Θεόδωρος Σταθέλος (ΑΣΑ
Έβρος Σουφλίου)
Μάριος Σταυρόπουλος (ΑΣΑ Έβρος

Σουφλίου)
Πέτρος Πηλίτσης (ΕΑ Λαρίσης)
Άγγελος Χαλίλης (ΑΕΚ Αθηνών)
Έκτορας-Γεώργιος ΚαμαρινόπουλοςΦλουτούρε (ΑΕΚ Αθηνών)

Το πρόγραμμα των αγώνων
στη Λετονία
Μ. Παρασκευή 22 Απριλίου 2022
19.00: Εσθονία – Ελλάδα
Μ. Σάββατο 23 Απριλίου 2022
18.00: Ελλάδα – Λετονία
Κυριακή του Πάσχα 24 Απριλίου 2022
18.00: Λετονία – Εσθονία

ΕΣΠΕΘΡ: Πρωταθλητές
οι Παίδες του Εθνικού
Αλεξανδρούπολης!

Την 1η θέση στο πρωτάθλημα Παίδων
της ΕΣΠΕΘΡ κατέκτησε και μαθηματικά ο Εθνικός.
Η ομάδα της Αλεξανδρούπολης επικράτησε 3-0 στην Ορεστιάδα του
Αθλητικού Ομίλου και του Άθλου,
πανηγυρίζοντας την πρωτιά.
Έτσι ο Εθνικός θα εκπροσωπήσει την
Περιφέρεια μας στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Εθνικός 21
2. ΑΟ Ορεστιάδας 18
3. ΑΕ Κομοτηνής 8
4. Άθλος Ορεστιάδας 4
5. Καβάλα 0

Μπάσκετ: Η μεγάλη ώρα
για τη Θύελλα Φερών

Ήττες για τις ομάδες του
Έβρου στην Α2 γυναικών

Το πρόγραμμα της τελικής φάσης
του Ανδρικού πρωταθλήματος

Δεν τα κατάφεραν
Νίκη και Φοίνικας
επί των Ελπίς
Αμπελοκήπων και ΕΟ
Σταυρούπολης

Κοινοποιήθηκε απο την ΕΚΑΣΑΜΑΘ το
πρόγραμμα της τελικής φάσης του Ανδρικού
πρωταθλήματος στο οποίο απο Θράκη θα
δώσει το παρών η Θύελλα Φερών, δύο απο
την Καβάλα(Αστέρας και Αγία Βαρβάρα) και
το Ρούπελ Σιδηροκάστρου.
Η ομάδα της Θύελλας στην πρεμιέρα θα
υποδεχθεί στις Φέρες την Αγία Βαρβάρα στις
16 Απριλίου ενώ στις Φέρες θα δώσει και το
τελευταίο ματς της σεζόν στις 21 Μαίου κόντρα στο Ρούπελ

Αναλυτικά:
1ος ΓΥΡΟΣ
1η Αγωνιστική
16/04/2022 17:00 ΣΙΔΗΡ/ΣΤΡΟΥ
ΡΟΥΠΕΛ ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ- ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΑΚΑΒΑΛΑΣ
17/04/2022 17:00 ΦΕΡΩΝ ΘΥΕΛΛΑ
ΓΑΣ ΦΕΡΩΝ - ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ

2η Αγωνιστική
30/04/2022 17:00 ΚΑΒΑΛΑΣ/ΠΟΤΑΜΟ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ - ΡΟΥΠΕΛ ΣΙΔ/
ΣΤΡΟΥ
30/04/2022 19:00 ΚΑΒΑΛΑΣ/ΠΟΤΑΜΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΦΕΡΩΝ

3η Αγωνιστική
08/05/2022 17:00 ΣΙΔΗΡ/ΣΤΡΟΥ
ΡΟΥΠΕΛ ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ
ΦΕΡΩΝ
07/05/2022 17:00 ΚΑΒΑΛΑΣ/ΠΟ-

ΤΑΜΟ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

2ος ΓΥΡΟΣ
1η Αγωνιστική
14/05/2022 17:00 ΚΑΒΑΛΑΣ/ΠΟΤΑΜΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΡΟΥΠΕΛ ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ
15/05/2022 17:00 ΚΑΒΑΛΑΣ/ΠΟΤΑΜΟ
ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΦΕΡΩΝ

2η Αγωνιστική
21/05/2022 17:00 ΣΙΔΗΡ/ΣΤΡΟΥ ΡΟΥΠΕΛ
ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ - ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ
22/05/2022 17:00 ΦΕΡΩΝ ΘΥΕΛΛΑ ΦΕΡΩΝ
- ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΑΚΑΒΑΛΑΣ

3η Αγωνιστική
29/05/2022 17:00 ΦΕΡΩΝ ΘΥΕΛΛΑ ΦΕΡΩΝ
- ΡΟΥΠΕΛ ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ
28/05/2022 17:00 ΚΑΒΑΛΑΣ/ΠΟΤΑΜΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Με ήττες για τους Φοίνικα και Νίκη Αλεξανδρούπολης συνεχίστηκε η δράση σε
play out και play oﬀ της Α2
γυναικών αντίστοιχα. Η Νίκη
δεν βρέθηκε σε καλή μέρα και
έχασε εύκολα από την ανώτερη και πρωτοπόρο Ελπιδα
Αμπελοκήπων , ενώ ο Φοίνικας μέσα στην Σταυρούπολη

Αναλυτικά τα

αποτελέσματα:
Play Oﬀ -7η αγωνιστική
Νίκη – Ελπίς 0-3 (18-25, 1225, 16-25)
Φιλαθλητικός Λαρισαϊκός –
Πρέβεζα 0-3 (14-25, 17-25,
15-25)
ΑΣ Γιάννενα – Νέα Γενεά 1-3
(22-25, 25-18, 18-25, 20-25)

3-0 (25-17, 25-07, 25-14)
ΕΑ Λαρίσης – ΑΟ Καβάλας 3-0
(25-14, 25-20, 25-23)
Ασκληπιός – Ίκαρος Έδεσσας
3-0 (25-12, 25-19, 25-14)
ΕΟ Σταυρούπολης – Φοίνικας 3-1 (25-27, 25-18, 2519, 25-13)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Ελπίδα Αμπελοκήπων 19
2. Πρέβεζα 19
3. Νέα Γενεά 12
4. Νίκη Αλεξ/πολης 5
5. Α.Σ. Γιάννενα 5
6. Φιλαθλητικός Λαρισαΐκος 3
Play Out -7η αγωνιστική
Αργώ Βόλου – Γαία Δράμας

1. Αργώ Βόλου 31
2. ΕΑ Λαρίσης 29
3. ΑΟ Καβάλας 24
4. ΕΟ Σταυρούπολης 23
5. Φοίνικας 23
6. Ίκαρος Έδεσσας 14
7. Ασκληπιός 11
8. Γαία Δράμας 1

