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Συστήνεται μόνο στους άνω των 60
ετών το εμβόλιο της AstraZeneca

Καταγγέλλει ανάστατος ο Σύλλογος
Γονέων του 3ου Δημοτικού
Σχολείου Διδυμοτείχου

«Ο κρυμμένος θησαυρός» του Βασίλη
Κάργα υποψήφιος για τα βραβεία Public
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΆΚΗΣ
www.gnomionline.gr
Τρίτη 15 Ιουνίου 2021
αρ. φύλλου 9097
€0.60

Στα «σκαριά» δημιουργία χώρου
δωρεάν στάθμευσης πίσω από τον ΟΣΕ

● Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης θα μισθώσει την έκταση από την ΓΑΙΑΟΣΕ, προκειμένου να αποσυμφορηθεί, μερικώς, το
κυκλοφοριακό πρόβλημα στο κέντρο
● Οι θέσεις δωρεάν στάθμευσης που θα προκύψουν, αφού γίνει κάποια διαμόρφωση στο χώρο και ληφθούν υπόψη οι
ανάγκες του στρατού, υπολογίζονται σε 80.
● Οι προβληματισμοί και οι προτάσεις της αντιπολίτευσης κατά τη συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο
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Προσέλκυση «Ψηφιακών Νομάδων»
ζήτησε ο Δήμος Σουφλίου

Απαράδεκτες εικόνες από το κάμπινγκ
Πλατιάς και τα Ιαματικά Λουτρά
της Σαμοθράκης

Ενδιαφέρουσα πρόταση κατατέθηκε από τον Δήμαρχο Παναγιώτη
Καλακίκου προς τα αρμόδια Υπουργεία. Ζήτησε βοήθεια και για την
Προβολή και τουριστική ανάδειξη του Δήμου
▶4

Φωτογραφίες που δείχνουν εγκατάλειψη δημοσιοποίησε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κατοίκων και Επαγγελματιών Θερμών
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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
www.gnomionline.gr
ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑ
Ε. Λασκαράκης και ΣΙΑ Ε.Ε.
Εκδότης-∆ιευθυντής
Μάνος Λασκαράκης
Υπεύθυνος Ύλης
Γ. Πανταζίδης
Σύμβουλος Έκδοσης
Γιάννης Λασκαράκης
Υπεύθυνος Τυπογραφείου
∆. Μπένδρελης

Υπεύθυνη Διαφημίσεων
και Λογιστηρίου
Χρύσα Γρηγοριάδου
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
Πλησίον στρατοπέδου «Ιωάννου»
Τηλέφωνα
2551024222, 2551029888
Fax
2551080606

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

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

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
EΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (ΣΗΠΕ)

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

Τακτικοί συνεργάτες:

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

Είπαν
Α. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Υπουργός Ανάπτυξης
Εάν δεν επιτύχουμε την συλλογική
ανοσία και έχουμε τέταρτο κύμα τον
χειμώνα, η Ελλάδα θα καταστραφεί
και είναι κρίμα να γίνει αυτό, ενώ
βγαίνουμε από την κρίση και έχουμε μπροστά μας λαμπρά χρόνια για
την οικονομία.

Κάθε χρόνο πραγματοποιείται στη Χάγη της Ολλανδίας, εικονική δίκη στο Διεθνές Δικαστήριο του ΟΗΕ, στην
οποία συμμετέχουν ομάδες φοιτητών από Πανεπιστήμια διαφόρων Ευρωπαϊκών Κρατών. Σύμφωνα με τον
Παρατηρητή της Θράκης, η ομάδα που εκπροσώπησε την Ελλάδα και την Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης στον φετινό διαγωνισμό, κατέκτησε την 1η θέση στον τελικό της προφορικής διαδικασίας και το Τρόπαιο του Διαγωνισμού, την 1η θέση στην γενική κατάταξη (γραπτή και προφορική διαδικασία) και τιμήθηκε με το βραβείο Max Huber Νικητή του Τελικού Γύρου!

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ
Σ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Τομεάρχης Πολιτισμού
ΣΥΡΙΖΑ
Η απόκτηση παιδιών και ο γονεϊκός ρόλος δεν συνιστά υποχρέωση των πολιτών προς την κοινωνία με σκοπό την
ανάσχεση της δημογραφικής συρρίκνωσης. Η αναπαραγωγική διαδικασία
είναι προσωπική επιθυμία και επιλογή.

Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
Πρώην Υπουργός
Εξωτερικών
Η Τουρκία και η Ελλάδα αντιμετωπίζουν μια επιλογή: είτε θα συνεχίσουν
να ζουν κάτω από τη μόνιμη απειλή
κρίσης στις σχέσεις τους είτε θα επιδείξουν πολιτική βούληση και θάρρος να επιλύσουν τη διαφορά, μέσω
διαπραγματεύσεων, με προσφυγή
στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

Ένα (ακόμη) φιλόδοξο σχέδιο για τον Έβρο
που «έμεινε στα συρτάρια»
Ένα από τα πολλά φιλόδοξα πρότζεκτ στις αρχές του 2000 στον Έβρο,
προκειμένου να τονωθεί η ενδοχώρα
του νομού, ήταν η λειτουργία στρατιωτικού πρατηρίου ετοίμων ενδυμάτων
στην περιοχή του Τριγώνου.
Το σχέδιο ήταν η μονάδα να επεξεργάζεται φασόν προϊόντα από στρατιωτικό εργοστάσιο.
Υπολογιζόταν δε, ότι θα έδινε δουλειά σε 60 ανθρώπους της περιοχής…
Ένα θέμα που συζητιόταν για χρόνια, άλλοτε κολλούσε, άλλοτε ξεκολλούσε και μαντέψτε ! Παρά τις εξαγγελίες – υπουργός τότε ήταν ο κ. Ακης
Τσοχατζόπουλος - δεν υλοποιήθηκε
ποτέ …
Η εικόνα είναι από ρεπορτάζ της
ΓΝΩΜΗΣ τον Ιούνιο του 2002…

Επιμέλεια Γιώργος
Πανταζίδης
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Μικρογνωμικά

`

τό για την πολλών εκατομμυρίων δολαρίων παραγωγή.
«Θα κλείσουν πολλοί δρόμοι για τα γυρίσματα. Για
έναν μήνα περίπου θα είναι όλοι στη Θεσσαλονίκη. Και
μετά ο προγραμματισμός, αν όλα πάνε καλά, είναι στους
επόμενους μήνες και μέχρι το τέλος του χρόνου να φέρουμε κι άλλες ταινίες στην πόλη», αναφέρει ο κ. Κουάνης και προσθέτει εμφατικά ότι το «πράσινο φως» για
να γίνει μια cinecitta η πόλη δόθηκε «από τη στιγμή που
ηθοποιός και σκηνοθέτης… γούσταραν να έρθουν στην
Ελλάδα για τα γυρίσματα της ταινίας τους! Οπότε και
τα πράγματα ήταν πολύ πιο εύκολα». Πέρα από τα 300
άτομα ηθοποιούς και συνεργείο, δουλεύουν και αναζητούνται και τεχνικοί, μάστορες κάθε ειδικότητας με τους…
«μαραγκούς και τους γυψάδες για τα εκμαγεία που θα
απαιτηθούν, να είναι σε μεγάλη ζήτηση! «Οι ηθοποιοί θα
έρθουν τέλη Ιουνίου και η συγκεκριμένη ταινία θα χρησιμοποιήσει πάνω από 1000 κομπάρσους», προσθέτει
ο πρόεδρος του ΕΚΟΜΕ. Όπως επισημαίνει, ολόκληρος
αυτός ο μηχανισμός είχε ήδη στηθεί σε συνεργασία με
το Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονιάς.
Παρακαλώ τους αρμόδιους να γίνει αντίστοιχο γραφείο
και στην Περιφέρεια ΑΜΘ και να φέρουμε τον Αντόνιο
και στον Έβρο!

Οι μαθητές μας τραγουδούν για τον πλανήτη
Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Ε2 του 7ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης τραγουδούν :
“SOS Σώστε τον πλανήτη”
Με τη βοήθεια της
μουσικού του σχολείου
κας Κωνσταντίνας Ταμπάκη έγραψαν τους στίχους και τη μουσική για
το δικό τους τραγούδι στο
πλαίσιο του διαγωνισμού
European School Radio το
έτος 2019-2020.
Με αφορμή την ολοκλήρωση του Σχολικού
Μαραθωνίου “Πάμε ανακύκλωση” τα παιδιά πήραν
τις κιθάρες του, τα μεταλλόφωνα και το σαξόφωνο
και παρουσίασαν το τραγούδι τους στον δήμαρχο
Γιάννη Ζαμπούκη

Κ.Η.

(Νέα) συμπτώματα που μοιάζουν με κρυολόγημα

Να μην επαναληφθεί το σκηνικό έντασης

Πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα η συνάντηση
του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο
πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που ξεκίνησε στις 5.20
μετά το μεσημέρι, μετά το πέρας των εργασιών της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με διπλωματικές
πηγές ο πάγος έσπασε και οι δύο πλευρές συμφώνησαν
ότι θα πρέπει να αποφευχθεί η ένταση ανάμεσα στις δύο
πλευρές παρά τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στις
δύο χώρες. Ο κ. Μητσοτάκης επέμεινε για την ανάγκη η
Βορειοατλαντική Συμμαχία να δράσει άμεσα και αποφασιστικά σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν πρέπει να

να έχουμε Έλληνες». Να αναλάβετε τις ευθύνες σας τότε,
κύριε Υπουργέ. Να στήσετε ένα κοινωνικό κράτος που να
βοηθά και να υποστηρίζει τις γυναίκες που θέλουν να γίνουν μητέρες, αλλά για οικονομικούς και άλλους λόγους
διαρκώς το αναβάλλουν. Με το μαχαίρι στο λαιμό και την
επίκληση στο συναίσθημα για την Ελλάδα που καταρρέει
δημογραφικά, δουλειά δεν γίνεται.

Κ.Η.

Ο Αντόνιο στον Έβρο;

Πονοκέφαλος, πονόλαιμος και καταρροή είναι πλέον
τα συχνότερα συμπτώματα του κορονοϊού στη Μεγάλη
Βρετανία σημειώνουν ερευνητές, παρατηρώντας αλλαγή
σε σχέση με το παρελθόν ,εξαιτίας της μετάλλαξης «Δέλτα», που εντοπίστηκε πρώτη φορά την Ινδία και πλέον
αποτελεί την πιο διαδεδομένη μετάλλαξη στη Βρετανία.
Ο καθηγητής Tim Spector ο οποίος «τρέχει» την σχετική μελέτη σημειώνει στο BBC πως το στέλεχος Δέλτα προκαλεί συμπτώματα κοινού κρυολογήματος ιδίως
στους νεότερους ανθρώπους υπογραμμίζοντας τον κίνδυνο αυτοί να τα αγνοήσουν και να συνεχίσουν τις κοινωνικές του δραστηριότητες δημιουργώντας έτσι νέες
εστίες μετάδοσης.

Ο Αντόνιο Μπαντέρας, η Κέιτ Μπόσγουορθ, 300 ηθοποιοί και συνεργείο, συντελεστές όλων των ειδικοτήτων,
1000 κομπάρσοι πιάνουν δουλειά για ταινία τις επόμενες
ημέρες στη Θεσσαλονίκη.
Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσουν τα γυρίσματα της
ταινίας, της πρώτης χολιγουντιανής παραγωγής της σύγχρονης εποχής για την πόλη.
Όπως σημείωσε, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού/Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων
«Πρακτορείο 104,9 FM» ο πρόεδρος του ΕΚΟΜΕ Πάνος
Κουάνης, μέχρι τα τέλη Ιουνίου, όλοι οι συντελεστές θα
βρίσκονται στην πόλη και η Θεσσαλονίκη θα βιώσει το
πρώτο της: «φώτα, κάμερα… πάμε!». Πλέον, κοινοί δρόμοι
και γνωστές τοποθεσίες θα αποτελούν ένα τεράστιο πλα-

Νέες ακυρώσεις της TUI για πακέτα διακοπών,
πλήττεται και η Καβάλα

Στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης, τη συζήτηση μονοπώλησε το θέμα των σχολείων στο ΚΕΓΕ. Η ατάκα που ακούστηκε περισσότερες
φορές, ήταν "μη μου κλείνετε το μικρόφωνο", από τον
Βαγγέλη Λαμπάκη προς τον Δημήτρη Κολιό, δίχως να

λείπουν και οι λεπτομερείς αναφορές στη νομοθεσία
από τον Δήμαρχο Γιάννη Ζαμπούκη. Ο Θοδωρής Βασιλειάδης εμπνεύστηκε και μετέτρεψε το σόου αυτό
σε ... talent show, με μία δόση χριστουγεννιάτικης
νοσταλγίας...!

Νέες ακυρώσεις προγραμματισμένων ταξιδιών από
την TUI γεννούν μεγάλη ανησυχία για το καλοκαίρι του
2021 και τον τουρισμό. Σύμφωνα με το Travel Weekly,
η TUI UK ακύρωσε μέχρι τις 4 Ιουλίου (συμπεριλαμβανομένης και της συγκεκριμένης ημέρας) ταξιδιωτικά πακέτα λόγω της αβεβαιότητας στους εξής 8 προορισμούς
στην Ελλάδα:
- Κρήτη, Καβάλα, Κεφαλονιά, Μύκονος, Πρέβεζα, Σάμος, Σαντορίνη, Σκιάθος
Η TUI ακύρωσε μέχρι την παραπάνω ημερομηνία πακέτα διακόπων και σε άλλους προορισμούς πριν της Ελλάδας.

περιμένουμε το αύριο, να παίζουμε πολιτικά παιχνίδια επιδιώκοντας προσωπικά συμφέροντα. Αντίθετα, πρέπει να
αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και να δράσουμε τώρα».
Οπως μεταδίδει η δημοσιογράφος του Open, Αλεξία
Τασούλη, από τις Βρυξέλλες, η συνάντηση έγινε τελικώς
παρουσία των διπλωματικών συμβούλων των δύο ηγετών, Ελένης Σουρανή και Ιμπραήμ Καλίν καθώς η τουρκική πλευρά επέλεξε τον δεύτερο ως τον μεταφραστή. Ως
εκ τούτου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε να είναι
παρούσα και η κ. Σουρανή στη συζήτηση
Σημειώνεται ότι η συνάντηση των δύο ηγετών κράτησε για περισσότερη από μία ώρα και έγινε σε ιδιαίτερα
θερμό κλίμα. Οι δύο ηγέτες αναγνώρισαν ότι υπάρχουν
διαφορές ανάμεσα στις δύο χώρες, ωστόσο συμφώνησαν ότι το κλίμα έντασης του περασμένου καλοκαιριού
δεν πρέπει να επαναληφθεί.

Ethnos.gr

Ίου

Να μη «χάσουμε την μεγάλη συζήτηση εξαιτίας ενός
κακού σποτ» είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης σχετικά με το
συνέδριο γονιμότητας που προκάλεσε ντόμινο αντιδράσεων, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί, αρνούμενος να απαντήσει εάν θα απέσυρε τη συμμετοχή του ως ομιλητής ή
όχι. Για τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το σποτ
του συνεδρίου ναι μεν ήταν απαράδεκτο και προσβλητικό, αλλά από την άλλη υπάρχει δημογραφικό πρόβλημα
στη χώρα και «πρέπει να κάνουμε παιδιά στην Ελλάδα και
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Προσέλκυση «Ψηφιακών Νομάδων»
ζήτησε ο Δήμος Σουφλίου

ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΥΣΑ ΠΡΌΤΑΣΗ
ΚΑΤΑΤΈΘΗΚΕ ΑΠΌ ΤΟΝ
ΔΉΜΑΡΧΟ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗ
ΚΑΛΑΚΊΚΟΥ ΚΑΤΆ ΤΗ
ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ Γ.Γ.
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟΥ ΨΗΦΙΑΚΉΣ
ΔΙΑΚΥΒΈΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΎ

διάστημα.

Βοήθεια από το
Υπουργείο Τουρισμού
για την Προβολή και
τουριστική ανάδειξη του
δήμου Σουφλίου

Βοήθεια από το Υπουργείο Τουρισμού για
την Προβολή και τουριστική ανάδειξη του
δήμου Σουφλίου
Συναντήσεις στην Αθήνα, με
τους Γενικούς Γραμματείς των
Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τουρισμού, είχε
την εβδομάδα που μας πέρασε
ο Δήμαρχος Σουφλίου κ. Παναγιώτης Καλακίκος.
Στόχος του κ. Καλακίκου
ήταν να προωθήσει την επίλυση προβλημάτων του Δήμου,
που άπτονται των αρμοδιοτήτων των δύο προαναφερόμενων Υπουργείων. Υπέβαλλε
συγκεκριμένα αιτήματα, καταθέτοντας μάλιστα προτάσεις
για τις λύσεις που μπορούν
να δοθούν και δεν έκρυψε
την ικανοποίηση του, για το
άριστο κλίμα που κυριάρχησε στις συναντήσεις αυτές και
τη διάθεση συνεργασίας και
ανταπόκρισης που υπήρξε στα
ζητήματα αυτά.
Στο Υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, ο Δήμαρχος Σουφλίου συναντήθηκε

με τους Γενικούς Γραμματείς
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
Απλούστευσης Διαδικασιών
κ. Λεωνίδα Χριστόπουλο και
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων κ. Θανάση Στάβερη. Αναφέρθηκε στα σημαντικά
προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλές περιοχές του δήμου Σουφλίου, αλλά και η ίδια
η πόλη, με τις ταχύτητες του
ίντερνετ και ζήτησε την παρέμβαση τους προς τις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να
βρεθούν άμεσες λύσεις. Όπως
χαρακτηριστικά τους ανέφερε,
δεν είναι δυνατόν στην εποχή του 5G, να μην μπορούν
οι κάτοικοι πολλών περιοχών
του δήμου Σουφλίου να έχουν
εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στο διαδίκτυο και τις άλλες
ψηφιακές υπηρεσίες.

Ζήτησε στήριξη για την
προσέλκυση «Ψηφιακών

Συναντήσεις στην Αθήνα, με τους Γενικούς Γραμματείς των
Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τουρισμού, είχε ο
Δήμαρχος Σουφλίου κ. Παναγιώτης Καλακίκος.
Νομάδων»

Ο κ. Καλακίκος ζήτησε, επίσης, από τους δύο Γενικούς
Γραμματείς Λεωνίδα Χριστόπουλο και Θανάση Στάβερη, τη
στήριξη του Υπουργείου Διακυβέρνησης, για την προσέλκυση «Ψηφιακών Νομάδων»
στον Δήμο Σουφλίου. Επικαλέστηκε το νόμο που ψήφισε
η Κυβέρνηση τον Ιανουάριο
του 2021, με τον οποίο δίνεται έκπτωση 50% στον φόρο
εισοδήματος για τους «Ψηφιακούς Νομάδες» που θα εγκατασταθούν στη χώρα μέσα στο
έτος και η οποία φοροαπαλλαγή θα έχει διάρκεια επτά
ετών. Τους επεσήμανε ότι, το
Σουφλί ως περιοχή έχει αρκετά πλεονεκτήματα, που θα
μπορούσαν να προσελκύσουν
από διάφορες χώρες του εξωτερικού για διαμονή τα άτομα

αυτά, που ως γνωστόν επιλέγουν να εργάζονται απομακρυσμένα, από οποιοδήποτε μέρος
του κόσμου και μπορεί να είναι
υπάλληλοι κάποιας εταιρείας

ή αυτοαπασχολούμενοι. Έτσι,
θα δημιουργηθεί μια νέα κατηγορία επισκεπτών, που μπορεί
μάλιστα να παραμείνει στην
περιοχή για αρκετό χρονικό

Στη συνάντηση που είχε
στο Υπουργείο Τουρισμού με
τη Γενική Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης
κ. Βίκυ Λοϊζου, ο Δήμαρχος
Σουφλίου κ. Παναγιώτης Καλακίκος έθεσε ζητήματα που
αφορούν τη στρατηγική ενδυνάμωση της τουριστικής προβολής του Δήμου Σουφλίου,
εντός και εκτός Ελλάδας. Της
ανέφερε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που θα μπορούσαν
να αναδειχθούν και να προβληθούν μέσα από όλες τις
δράσεις του Υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ, είτε αυτές αφορούν έντυπα διαφόρων μορφών που εκδίδονται
σε κεντρικό επίπεδο, αλλά και
την ψηφιακή προβολή και διαφήμιση της χώρας μας εντός
και εκτός Ελλάδας. «Το Σουφλί
δικαιούται να πάρει το μερίδιο που αξίζει και του αναλογεί, στον προγραμματισμό τον
οποίο καταστρώνει και υλοποιεί κάθε χρόνο το Υπουργείο σας, για την προσέλκυση
τουριστών από κάθε περιοχή.
Γιατί συνδυάζει πάρα πολλά
στοιχεία, τα οποία ενδιαφέρουν και μπορούν να προσελκύσουν επισκέπτες από κάθε
γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου», ανέφερε χαρακτηριστικά στην κ. Λοίζου ο Δήμαρχος
του Σουφλίου.

Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη Έβρου
με την Κινηματογραφική Ομάδα του
3ου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
του Δικηγορικού Συλλόγου
Αλεξανδρούπολης

Οι εκπρόσωποι της Ομάδας δώρισαν στον
κ. Πέτροβιτς ψηφιακή μορφή το ιστορικό
ντοκιμαντέρ με τίτλο «Αλεξανδρούπολη
ελεύθερη…»

Παραμένει πρόεδρος η κα
Τσιρτσίδου

Με μέλη της Κινηματογραφικής Ομάδας του 3ου Γυμνασίου
Αλεξανδρούπολης «Δόμνα Βισβίζη» είχε τη χαρά να συναντηθεί ο
Αντιπεριφερειάρχης Έβρου Δημήτριος Πέτροβιτς.
Ο κ. Πέτροβιτς συνομίλησε με
την υπεύθυνη καθηγήτρια Φωτεινή Κυριακοπούλου και δύο μαθήτριες που εκπροσώπησαν την
Ομάδα και το σχολείο και τις συνεχάρη για τις δραστηριότητες
που αναλαμβάνουν στην Κινηματογραφική Ομάδα και την αγάπη
τους για την έβδομη τέχνη.
Οι εκπρόσωποι της Ομάδας
δώρισαν στον Αντιπεριφερειάρχη Έβρου σε ψηφιακή μορφή το
ιστορικό ντοκιμαντέρ με τίτλο
«Αλεξανδρούπολη ελεύθερη…»,
το οποίο αναφέρεται στα γεγο-

νότα της απελευθέρωσης της
Αλεξανδρούπολης, που δημιούργησαν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Ομάδας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης
συγκροτήθηκε σε Σώμα την 4η Ιουνίου
2021, ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ζαχαρούλα Τσιρτσίδου
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δημοσθένης Φωτιάδης
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Ελένη Μπαλλάκη
ΤΑΜΙΑΣ : Μαρία Βρετοπούλου
ΜΕΛΟΣ : Ηλίας Ηλιακόπουλος

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 5

Η ΓΝΩΜΗ

15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Στα «σκαριά» δημιουργία χώρου
δωρεάν στάθμευσης πίσω από τον ΟΣΕ

Ο ΔΉΜΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΎΠΟΛΗΣ ΘΑ
ΜΙΣΘΏΣΕΙ ΤΗΝ ΈΚΤΑΣΗ
ΑΠΌ ΤΗΝ ΓΑΙΑΟΣΕ,
ΠΡΟΚΕΙΜΈΝΟΥ ΝΑ
ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΘΕΊ, ΜΕΡΙΚΏΣ,
ΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΌ
ΠΡΌΒΛΗΜΑ ΣΤΟ ΚΈΝΤΡΟ
Οι προβληματισμοί και οι προτάσεις της
αντιπολίτευσης κατά τη συζήτηση του
θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο
Της Κικής Ηπειρώτου

Μία έκταση 1.832 τετραγωνικών μέτρων, ακριβώς πίσω από τον εκδοτήριο του
ΟΣΕ θα μισθώσει ο Δήμος
Αλεξανδρούπολης, έναντι
1.000 ευρώ το μήνα, προκειμένου κάτοικοι και επισκέπτες
να έχουν ακόμη έναν ελεύθερο χώρο για την στάθμευση
των οχημάτων τους.
Η συμφωνία με τη ΓΑΙΑΟΣΕ προβλέπει, σε πρώτη φάση, την εκμίσθωση της έκτασης για διάστημα 12 μηνών.
Οι θέσεις δωρεάν στάθμευσης που θα προκύψουν, αφού
γίνει κάποια διαμόρφωση στο
χώρο και ληφθούν υπόψη οι
ανάγκες του στρατού, υπο-

μα που καθόρισαν οι συγκοινωνιολόγοι του δήμου, στο
οποίο προβλέπεται η οριοθέτηση του χώρου, με το προβλεπόμενο εμβαδό ανά αυτοκίνητο κτλ. Όπως είπε, ο
χώρος θα χρησιμοποιηθεί από
δημότες, δεν θα λειτουργήσει ως επαγγελματικός χώρος
στάθμευσης, επομένως, για
αυτή τη χρήση, έχει γίνει η
απαραίτητη προεργασία.
Ο επικεφαλής της παράταξης «Αδέσμευτη Νέα Αυτοδιοίκηση» Βαγγέλης Μυτιληνός
υπογράμμισε πως η παράταξή του είχε τη δημιουργία πάρκινγκ στη συγκεκριμένη έκταση στο πρόγραμμά
της. Σημείωσε πως επειδή το

Μία έκταση 1.832 τετραγωνικών μέτρων, ακριβώς πίσω από τον
εκδοτήριο του ΟΣΕ θα μισθώσει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, για
ελεύθερο χώρο στάθμευσης

Οι θέσεις δωρεάν στάθμευσης
που θα προκύψουν, αφού γίνει
κάποια διαμόρφωση στο χώρο και
ληφθούν υπόψη οι ανάγκες του
στρατού, υπολογίζονται σε 80
λογίζονται σε 80.
Το θέμα συζητήθηκε στην
πρόσφατη συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την οποία οι παρατάξεις
της αντιπολίτευσης είχαν την
ευκαιρία να καταθέσουν προβληματισμούς και αντιπροτάσεις.
Αρχικά, ο σύμβουλος της
μείζονος αντιπολίτευσης
Γιώργος Κουκουράβας, ρώτησε την εισηγήτρια του θέματος κα Ψαλτοπούλου, αν
έχει προβλεφθεί η δημιουργία
εισόδου-εξόδου στο χώρο,
με τις αντίστοιχες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Η κα Ψαλτοπούλου σημείωσε πως θα
υπάρχει ειδική μνεία για το
θέμα στο συμφωνητικό που
θα υπογραφεί, σε συνεργασία με το νομικό τμήμα της
ΓΑΙΑΟΣΕ. Στο ζήτημα της εισόδου-εξόδου επέμεινε και
ο επικεφαλής της παράταξης
Βαγγέλης Λαμπάκης, τονίζοντας πως θα πρέπει να υπάρξει προεργασία για το αν είναι
εφικτό να υπάρξει είσοδοςέξοδος, προτού προχωρήσει
η διαδικασία.
Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών
Υπηρεσιών Κυριάκος Αραμπατζής τόνισε πως στην έκταση έχει γίνει αποτύπωση και
χωροθέτηση, με σχεδιάγραμ-

πάρκινγκ θα λειτουργεί άνευ
αντιτίμου για τους δημότες,
δεν χρειάζονται μελέτες που
απαιτούνται σε άλλες περιπτώσεις, ωστόσο, τόνισε πως
θα πρέπει σίγουρα να υπάρξει πρόβλεψη για είσοδο και
έξοδο. Ο ίδιος στάθηκε ακόμη
στη συμβολή του δημοτικού
συμβούλου Αντώνη Βαμβακερού για την επίτευξη της
συμφωνίας Δήμου-ΓΑΙΑΟΣΕ.
Από την πλευρά του, ο κ.
Βαμβακερός αναφέρθηκε στις
προσπάθειες που έγιναν και
κατά τη θητεία της δημοτικής
αρχής Λαμπάκη και του ιδίου
ως αντιδημάρχου προγραμματισμού, και σε όσα έγιναν
τους τελευταίους μήνες, που
οδήγησαν στην συμφωνία
των δύο πλευρών, κάνοντας
λόγο για μία πολύ θετική εξέλιξη για την πόλη.
Ο επικεφαλής της «Λαϊκής
Συσπείρωσης» Σάββας Δευτεραίος αναφέρθηκε στην
πάγια θέση της παράταξής
του, ότι θα πρέπει η δημοτική αρχή να φροντίσει και
για δημιουργία θέσεων στάθμευσης περιφερειακά του κέντρου, αφού στόχος είναι να
μην μπαίνει καν το αυτοκίνητο στο κέντρο της πόλης,
με παράλληλη πύκνωση του
δικτύου της αστικής συγκοι-

Οι θέσεις δωρεάν στάθμευσης που θα προκύψουν, αφού γίνει
κάποια διαμόρφωση στο χώρο και ληφθούν υπόψη οι ανάγκες
του στρατού, υπολογίζονται σε 80.
νωνίας. Εκτίμησε ακόμη ότι
το μίσθωμα των 1.000 ευρώ
είναι υψηλό.
Ο δημοτικός σύμβουλος
της μείζονος αντιπολίτευσης
Θέμης Κυριακίδης στάθηκε
στο γεγονός ότι το θέμα είναι ημιτελές, αφού δεν συνοδεύεται από τοπογραφικό,
το οποίο είναι αναπόσπαστο
κομμάτι όταν η συζήτηση
αφορά προσδιορισμό χώρου.
Διερωτήθηκε αν ο χώρος θα
υπάρχει άτυπα ως πάρκινγκ,
αναφέρθηκε στη χρήση του
και από τον στρατό και σημείωσε πως θα πρέπει να υπάρξει επίσημη τοποθέτηση που
θα αναφέρει με λεπτομέρειες
τη χωροθέτηση, το σημείο εισόδου – εξόδου, αλλά και το
κόστος των εργασιών που θα
χρειαστεί να γίνουν.
Αναφορικά με τις εργασίες, ο κ. Αραμπατζής επισήμανε πως θα γίνουν επεμβάσεις
εξυγίανσης του εδάφους και
κατασκευές που θα βοηθάνε τη διέλευση των οχημάτων. Οι εργασίες θα γίνουν

από συνεργεία του Δήμου,
με στόχο να εξασφαλιστούν
οι στοιχειώδεις προϋποθέσεις ασφαλείας. Για τη χρήση
του από τον στρατό, σημείωσε πως υπάρχει έγκριση από
τον στρατηγό και θα υπάρχει συνεννόηση για τις μέρες
που θα χρειάζεται μέρος της
έκτασης.
Σε νέα του τοποθέτηση,
ο επικεφαλής της παράταξης «Πόλη & Πολίτες» Βαγγέλης Λαμπάκης, σημείωσε
πως «κάναμε αγώνα για να
πάρουμε την λωρίδα αυτή,
αλλά αντιμετωπίσαμε πολλά

προβλήματα, με πρώτο το θέμα του στρατού. Όταν λοιπόν
χρειάζεται το χώρο ο στρατός, θα παίρνετε τηλέφωνα
σε όσους έχουν παρκάρει να
τα απομακρύνουν; Αφού δεν
θα υπάρχει φύλακας για να
καθοδηγεί, το πρόβλημα θα
είναι τεράστιο. Δίπλα υπάρχει πιάτσα ταξί, χώρος στάθμευσης αστικών, γραμμή τρένου, εκδοτήριο, είναι και η
είσοδος-έξοδος της χερσαίας
ζώνης, θα υπάρξει κομφούζιο
… Αν γίνει ένα ατύχημα που
είναι πολύ πιθανό και ενδεχομένως θανατηφόρο, ποιος

μαζεύει αυτό που θα συμβεί;
Τι θα πούμε;», ενώ παράλληλα κατηγόρησε τη δημοτική αρχή για προχειρότητα,
ζητώντας να αποσυρθεί το
θέμα και να επανέλθει με τα
εχέγγυα του συγκοινωνιολόγου του Δήμου κ. Πορτοκαλίδη. Τέλος, τόνισε πως η παράταξή του θα υπερψηφίσει
το θέμα, με τη σημείωση ότι
η λειτουργία του χώρου θα
γίνει με νόμιμο τρόπο.
Απαντώντας, ο Δήμαρχος
Γιάννης Ζαμπούκης, σημείωσε πως «κάποιοι το παλεύαν
9 χρόνια, εμείς το παλέψαμε 1 χρόνο ακριβώς», επισημαίνοντας πως ο ίδιος συμμετείχε σε διαπραγματεύσεις
με τη ΓΑΙΑΟΣΕ έχοντας λάβει
τη συναίνεση του κ. Πορτοκαλίδη, αλλά και του δ/ντή της
Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Μαστορόπουλου. Τελικώς, εξασφαλίστηκε η σύμφωνη γνώμη
της ΓΑΙΑΟΣΕ για λειτουργία
ενός άτυπου χώρου στάθμευσης, με τη συναίνεση και του
στρατού, ώστε να υπάρξει η
κατάλληλη διαχείριση του
χώρου. Ο κ. Ζαμπούκης ευχαρίστησε για τη βοήθειά του
τον κ. Βαμβακερό, ενώ υπογράμμισε: «Διερωτώμαι, δεν
θέλουμε πάρκινγκ στην πόλη;
Όλοι τα έχουμε στα προγράμματα μας, δεν θέλουμε, λοιπόν, μια λύση; Όσοι μιλάτε για
κομφούζιο και προχειρότητα
και επικινδυνότητα, γιατί δεν
τακτοποιήσατε το πάρκινγκ
της ιχθυαγοράς;»
Παρεμβαίνοντας, ο τέως Δήμαρχος σημείωσε πως
«σας αφήσαμε μελέτη για
την ιχθυαγορά με υπεσχεμένη χρηματοδότηση από την
Περιφέρεια και ούτε καν την
καταθέσατε».
Τέλος, ο δ/ντής της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου σημείωσε πως ξεκινά η
διαδικασία της δημιουργίας
ελεύθερου χώρου στάθμευσης, κάτι που χρειάζεται η πόλη, και αν, στην πορεία, χρειαστεί να γίνει είσοδος-έξοδος,
ή ο,τιδήποτε άλλο, θα γίνει με
τη μέριμνα του Δήμου.

Info
Η συμφωνία με τη
ΓΑΙΑΟΣΕ προβλέπει,
σε πρώτη φάση, την
εκμίσθωση της έκτασης για διάστημα 12
μηνών.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ
Ο Θωμάς Αβετίδης του Σάββα και της Αθανασίας το γένος Μπλαχάβα που γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί στην Βέροια και η Τριανταφυλλιά Πεχλεβανούδη του
Βαΐτση και της Αποστολίας το γένος Γιουβανούδη που γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη και κατοικεί στους Μεταξάδες πρόκειται να παντρευτούν με Θρησκευτικό Γάμο
στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Αλεξανδρούπολης το Σάββατο 17 Ιουλίου 2021.
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Συνεκπαίδευση του Ελληνικού
Στρατού με μονάδες των ΗΠΑ και της
Μ.Βρετανίας στην Αλεξανδρούπολη

ΣΤΟ ΠΕΔΊΟ ΒΟΛΉΣ «ΑΕΤΟΣ»
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΎΠΟΛΗ
Ασκήσεις με βολές από Τρίτη 15 έως
Πέμπτη 17 Ιουνίου
Η ΧΙΙ Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού ανακοινώνει ότι την Τρίτη 15 Ιουνίου 2021 από ώρα 08:30 έως
15:00, την Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021 από ώρα 08:00
έως 24:00 και την Πέμπτη
17 Ιουνίου 2021 από 08:00
έως και 14:30, πρόκειται να
πραγματοποιηθούν βολές αρμάτων, όλμων και όπλων ευθυτενούς τροχιάς, στο Πεδίο
Βολής «ΑΕΤΟΣ» στην Αλεξανδρούπολη.
Επικίνδυνη περιοχή χαρακτηρίζεται αυτή που περικλείεται από τα σημεία :
Λατομεία ΜΑΚΡΗΣ
Ύψωμα ΚΑΖΑΝΙΑ
Ύψωμα ΚΟΡΑΚΑΣ
Ερείπια ΑΛΙΚΗΣ
Ύψωμα ΟΥΡΑΝΟΣ
Στην παραπάνω περιοχή
απαγορεύεται κάθε κίνηση ή
παραμονή ατόμων, οχημάτων
και ζώων κατά την ώρα των
βολών, για αποφυγή ατυχημάτων.
Βλήματα μη εκραγέντα,
που τυχόν εντοπίζονται, να
μη μετακινούνται και να ειδοποιείται αμέσως η πλησιέστερη στρατιωτική, πολιτική
ή αστυνομική αρχή.

Συνεκπαίδευση του Ελληνικού Στρατού με μονάδες των ΗΠΑ και της
Μ.Βρετανίας στην Αλεξανδρούπολη
Η 12η Mηχανοκίνητη
Μεραρχία Πεζικού «Έβρος»
πραγματοποίησε συνεκπαίδευση με τμήματα της 16th
Sustainment Brigade των
ΗΠΑ και της 104th Logistics
Support Brigade της Μεγάλης Βρετανίας στο πεδίο αρμάτων- πεδίο βολής «Αετού»
στην Αλεξανδρούπολη.
Όπως ανακοινώθηκε από
το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ), η συνεκπαίδευση εντάσσεται στο πλαίσιο
του πλέγματος των διεθνών
συνεργασιών με φίλιες και
σύμμαχες χώρες που σχεδιάζονται από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) ενώ πραγματοποιήθηκε
υπό τις οδηγίες του Δ΄ Σώματος Στρατού «Θράκη».
Αναλυτικότερα, στη συνεκπαίδευση συμμετείχαν 3
ομάδες των 12 ατόμων, μία
από κάθε χώρα που έλαβε
μέρος.
Οι ομάδες διαγωνίστηκαν στα ακόλουθα αντικείμενα: – Πορεία απόστασης

3 χιλιομέτρων και εκτέλεση βολής (15 φυσιγγίων)
σε αναδιπλούμενους στό-

e-ημερίδα την Πέμπτη
για τη ρύθμιση οφειλών
με το Νόμο 4378/2020
Από το Επιμελητήριο Έβρου, με
ομιλητή τον Ειδικό Γραμματέα
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
Φώτη Κουρμούση
Το Επιμελητήριο Έβρου σας προσκαλεί σε
ενημερωτική τηλεδιάσκεψη την Πέμπτη 17
Ιουνίου και ώρα 14.30 με θέμα «Πως ρυθμίζονται οι οφειλές με το Νόμο 4738/2020».
Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών
κος Φώτης Κουρμούσης και τα στελέχη της
Ειδικής Γραμματείας θα παρουσιάσουν και
θα απαντήσουν σε ερωτήσεις για τα ακόλουθα θέματα:
• Το θεσμικό πλαίσιο για τη ρύθμιση και την
απαλλαγή οφειλών – παροχή 2ης ευκαιρίας
• Τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης
οφειλών για νοικοκυριά και επιχειρήσεις όπου
προβλέπεται και αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων
οφειλών προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία σε έως 240 δόσεις
• Τη ρύθμιση οφειλών μέσω της διαδικα-

σίας της εξυγίανσης επιχειρήσεων
Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι ελεύθερη και θα γίνει στον εξής σύνδεσμο (zoom):
http://bit.ly/Diaxirisi-xreous

χους. – Αναγνώριση οπλισμού και οχημάτων. – Δεξιότητα οδήγησης φάλαγγας

3 οχημάτων σε απόσταση 6
χιλιομέτρων. Μετά το τέλος
της άσκησης, απονεμήθηκαν

μετάλλια, αναμνηστικά, διπλώματα και πλακέτες στους
συμμετέχοντες.
Με τη συνεκπαίδευση,
τονίζεται στην ανακοίνωση
του ΓΕΣ, επιτεύχθηκε η ανάπτυξη σχέσεων και η άψογη
συνεργασία με τα αμερικανικά και βρετανικά τμήματα, που είχε ως αποτέλεσμα
τη βελτίωση της επιχειρησιακής εκπαίδευσης, της διαλειτουργικότητας και τυποποίησης των ενεργειών
μονάδων και ανεξάρτητων
υπομονάδων της Μεραρχίας, με γνώμονα την εξυπηρέτηση των επιχειρησιακών
επιδιώξεων των Ελληνικών
Ενόπλων Δυνάμεων και την
αποκόμιση εκπαιδευτικού
οφέλους, μέσω της ανταλλαγής εμπειριών.

Τραγελαφικά γεγονότα στις Φέρες
Συλλήψεις
αυτοδιοικητικών
λόγω αντιδράσεων

Στο σημείο αμέσως έφτασε
η αστυνομία όπου και προχώρησε σε συλλήψεις των δυο

εμπλεκομένων. Οι εργασίες
στον παιδικό σταθμό προς το
παρόν σταμάτησαν.

Τραγελαφικά γεγονότα
συνέβησαν χθες το πρωί στις
Φέρες, όπου συνελήφθησαν
η Πρόεδρος της Κοινότητας
Καβησού και ο κ. Βάσος Παντελίδης.
Η Πρόεδρος και ο κ. Παντελίδης προσπάθησαν να
εμποδίσουν τα μηχανήματα
του Δήμου να εκτελούν εργασίες στον Ά Παιδικό Σταθμό Φερών.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ
Ο Πεϊχαμπέρης Δημήτριος του Μιχαήλ και της Δήμητρας το γένος Βουλγαρίδη που
γεννήθηκε στη Αλεξανδρούπολη και κατοικεί στις Φέρες και η Κυριαζίδου Ελένη
του Αθανασίου και της Αικατερίνης το γένος Τεφίδη που γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη και κατοικεί στην Άνθεια Αλεξανδρούπολης πρόκειται να παντρευτούν
με Θρησκευτικό Γάμο στον Ιερό Ναό Παναγίας Κοσμοσώτειρας Φερών το Σάββατο
3 Ιουλίου 2021.
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Η ΓΝΩΜΗ

15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Σε «αναμμένα κάρβουνα» ο Σύλλογος Γονέων
του 3ου Δημοτικού Σχολείου Διδυμοτείχου
ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΉ ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΥΠΟΥΡΓΌ ΠΑΙΔΕΊΑΣ
ΚΑΥΤΗΡΙΆΖΕΤΑΙ Η
«ΕΠΙΜΟΝΉ ΤΟΥ ΔΗΜΆΡΧΟΥ»
ΝΑ ΣΤΕΓΑΣΤΕΊ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΊΟ
ΤΟ ΤΜΉΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΊΑΣ
ΤΟΥ ΔΠΘ
Ο Σύλλογος ζητά επίσημη ενημέρωση για
το θέμα που έχει αναστατώσει την τοπική
κοινωνία
Με νέα του επιστολή προς την
Υπουργό Παιδείας επανέρχεται ο
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού Σχολείου
Διδυμοτείχου, ζητώντας να ενημερωθεί επισήμως για τον σχεδιασμό του Υπουργείου αναφορικά με το θέμα της χρήσης του
σχολείου για την στέγαση του
τμήματος Ψυχολογίας του ΔΠΘ.
Η ανησυχία και η αγανάκτηση
των γονέων είναι μεγάλη, καθώς
σε καμία περίπτωση δεν επιθυμούν την αναστάτωση που θα
προκύψει για τους μαθητές του
σχολείου, αλλά και τις δυσκολίες που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν και οι δάσκαλοι, από μία
ενδεχόμενη μεταφορά τους σε
δύο άλλα κτίρια, τα οποία τονίζουν πως δεν είναι κατάλληλα
για μικρά παιδιά. Ο Σύλλογος
προτείνει στην κα Κεραμέως να
εξετάσει την πρόταση του Πρύτανη του ΔΠΘ, η οποία, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της
ΕΡΤ Ορεστιάδας, αναφέρεται σε
εγκατάσταση του τμήματος Ψυχολογίας στο 1ο Γυμνάσιο και το
παράρτημα του Γενικού Λυκείου
Διδυμότειχου, μέχρι την κατασκευή κτιριακού πανεπιστημιακού συγκροτήματος στην πόλη.

Η επιστολή

«Αγαπητή κ. Υπουργέ,
Σας γράφουμε τα παρακάτω
λόγια, ως μέλη του Δ.Σ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
του 3ου Δημοτικού Συμβουλίου,
ως γονείς και ως πολίτες της πόλης του Διδυμοτείχου.
Θα θέλαμε αρχικά να σας ενημερώσουμε για την δυσάρεστη
κατάσταση, στην οποία συνεχίζει
να βρίσκεται η θέση του 3ου Δημοτικού Σχολείου Διδυμοτείχου
τον τελευταίο μήνα. Βρίσκεται σε
επισφαλή κατάσταση, αρχικά λόγω της αυθαίρετης απόφασης και
στη συνέχεια λόγω της επιμονής
του Δημάρχου (κου Χατζηγιάννογλου Ρωμύλου) στο να χρησιμοποιηθεί για την προσωρινή
και μόνο για 16 μήνες μετεγκατάσταση και χωρισμό των τάξεων σε 2 διαφορετικούς χώρους.
Ξεκινώντας, εκφράζουμε την
απογοήτευση, τον θυμό για την
απαξίωση με την οποία συμπεριφέρεται, ο Δήμαρχος τόσο προς
εμάς όσο και προς ανθρώπους
που όφειλε να σέβεται από την
θέση στην οποία βρίσκεται. Η έλλειψη εμπιστοσύνης που μας δημιούργησε με τα λεγόμενά του
μας οδηγεί σήμερα και στο να
κοινοποιήσουμε απευθείας αυτή
την επιστολή μας και προς τους

Δημοτικούς Συμβούλους του Διδυμοτείχου, αντί να ζητήσουμε
από τον ίδιο να την κοινοποιήσει.
Προστέθηκε απογοήτευση και
θυμός, έπειτα από την αναμονή
στην οποία μας κρατά η μη έγγραφη ανταπόκριση από μέρους
του Υπουργείου στην επιστολή
που στείλαμε. Στις 28.5.2021
στείλαμε επιστολή που αφορά
το θέμα του 3ου Δημοτικού Σχολείου Διδυμοτείχου, όπου αναφέρουμε με λεπτομέρειες όλες
τις κινήσεις μας κι όλη τη δυσκολία που αντιμετωπίζουμε ως κύτταρα ενεργά αυτού (οι γονείς, οι
δάσκαλοι, οι οικογένειές τους και
τα παιδιά). Η επιστολή μας, πρωτοκολλήθηκε στις 31.5.2021 (αρ.
πρ.61525) από το Γραφείο του
Υπουργείου και στη 1.6.2021 (αρ.
πρωτ.1829) από το Γραφείο της
Υφυπουργού κ. Μακρή Ζέτας. Η
ίδια επιστολή κοινοποιήθηκε στις
3.6.2021 και στο Γραφείο του κ.
Συρίγου και κατ’ επανάληψη στις
9.6.2021.
Περιμέναμε να μας απαντήσει
εγγράφως, κάποιος εκπρόσωπος τουλάχιστον, από τα Γραφεία
Υπουργού ή Υφυπουργού, έτσι
ώστε να μας δοθεί το δικαίωμα
να γνωρίζουμε ποιο θα είναι το
μέλλον του σχολείου μας, καθώς
και του Τμήματος Ψυχολογίας,
εφόσον πρόκειται για δομή που
θα επιφέρει ανάπτυξη στον τόπο,
αλλά δεν υπήρξε τίποτα τέτοιο.
Επικοινωνήσαμε τηλεφωνικά με
την κ. Αντωνοπούλου Νατάσα,
από το Γραμματεία του Γραφείου
της κ. Ζέτας Μακρής, η οποία μας
είπε να περιμένουμε λίγες μέρες
ακόμη. Πέρασαν άλλες 5 μέρες.
Η βιασύνη μας αυτή οφείλεται
στο ότι γνωρίζουμε ότι όλα κυλούν γρήγορα, λόγω έλλειψης
χρόνου.
Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι
χρειάζεται χρόνος για να γίνουν
εργασίες για την ετοιμασία των
κτιρίων που θα τοποθετηθεί το
Τμήμα Ψυχολογίας και θέλουμε
να φροντίσουμε να προλάβουμε
και να καταφέρουμε να μην υλοποιηθεί η πρόταση του Δημάρχου
μας. Τηλεφωνήσαμε ξανά μετά
από 5 μέρες, λοιπόν και πάλι η
ίδια απάντηση από την κ. Πουρπούρη Ελένη: “Ξαναπροσπαθήστε σε λίγες μέρες να επικοινωνήσετε με τον συνεργάτη μας που
ασχολείται μ’ αυτά τα θέματα”. Σε
3 μέρες επικοινωνήσαμε ξανά και
η απάντηση ήταν ίδια. Έπειτα από
προφορικό αίτημα της γραμματέως του Συλλόγου μας, δόθηκε ο αριθμός επικοινωνίας με το
Γραφείο του κ. Κόπτση (Γενικού

Γραμματέα του κ. Συρίγου). Αυτό έγινε στις 9.6.2021. Η ημερομηνία που στάλθηκε και πάλι η
αρχική επιστολή μας. Μιλήσαμε
με τον κ. Μυτζήθρα (συνεργάτης
του κ. Κόπτση και υπεύθυνος για
αυτά τα θέματα, όπως μας είπε). Έπειτα από συζήτηση μαζί
του, η απάντηση ήταν και πάλι
η αναμονή.
Σ’ αυτό το σημείο θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε,
εάν δεν το γνωρίζετε ήδη, ότι
ο Πρύτανης του ΔΠΘ (κ. Πολυχρονίδης Αλέξανδρος) έστειλε
στις 8.6.2021, στον Δήμαρχό μας
μια επιστολή με τις προτάσεις του
για την προσωρινή και μόνιμη
εγκατάσταση του Τμήματος Ψυχολογίας, ζητώντας να την κοινοποιήσει στους Δημοτικούς Συμβούλους του. Αυτή η επιστολή,
μέχρι και σήμερα δεν έχει φτάσει
σε κανέναν Δημοτικό Σύμβουλο,
ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι χρειάζεται να ξεκινήσουν εργασίες
στο κτίριο όπου θα στεγαστεί το
Τμήμα της Ψυχολογίας. Επίσης,
ποτέ δεν δόθηκε η επιστολή που
είχε σταλεί από την Ένωση Μαζί για το Παιδί που φρόντισαν,
έπειτα από συνεργασία τους με
τον Διευθυντή του σχολείου, του
Συλλόγου Διδασκόντων και δική
μας, να κατασκευάσουν γήπεδα
στο χώρο μας και πολλά άλλα.
Η επιστολή αυτή αναφέρει τις
συνέπειες, οι οποίες θα επέλθουν
σε περίπτωση που υλοποιηθεί
η απόφαση του Δημάρχου και
του την δώσαμε την μέρα της
πραγματοποίησης του Δημοτικού Συμβουλίου που συγκάλεσε η Αξιωματική Αντιπολίτευση
με τον κ. Τοκαμάνη, ιδιοχείρως.
Η συνέπεια αφορά την μη χορήγηση κονδυλίων σε σχολεία
του Έβρου. Αυτή η έλλειψη σεβασμού, αρχικά προς τον Πρύτανη του ΔΠΘ και εν συνεχεία
προς το δικαίωμα να αποφασίσουν όλοι οι συνδιοικούντες γι’
αυτό το θέμα σε εύλογο χρονικό διάστημα κι όχι βεβιασμένα,
οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι
προσθέτει άλλη μια ένδειξη ότι
το θέμα αυτό επεξεργάζεται και
μεθοδεύεται, με καθόλου δημοκρατικές διαδικασίες, όπως έτσι
ξεκίνησε από μέρους του.
Επιπρόσθετα, η απαξίωση
ενός φορέα που συνέβαλε στην
φροντίδα κι εξοπλισμό σχολείου του τόπου μας και η απόκρυψη από μέρους του Δημάρχου
από του Δημοτικούς Συμβούλους
(ενώ είχε ζητηθεί από την Ένωση
να κοινοποιηθεί) αυτής της επιστολής του, μας προκαλεί θυμό

και μείωση σεβασμού προς το
πρόσωπό του κι αποτελεί ένδειξη
ότι ο Δήμαρχος δεν αποδεικνύει με τις πράξεις του ούτε πραγματικό ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του τόπου, ούτε ακολουθεί
τις αρχές του Δημοκρατικού πολιτεύματος της χώρας μας. Τέλος, σε δημοσίευμα εφημερίδας
2 μέρες μετά την επιστολή που
παρέλαβε με την πρόταση του
Πρύτανη του ΑΠΘ, δήλωσε ότι
επιμένει να περιμένει απάντηση
από τον κ. Συρίγο.
Το σχολείο που επιθυμεί ο Δήμαρχός μας κι όποιος άλλος συμφωνήσει να διαλύσει, διότι περί
διάλυσης πρόκειται, έχει κτιστεί
από την πολιτεία και η σημερινή
μορφή του έχει δοθεί από τον κόπο του Διευθυντή, του Συλλόγου
Διδασκόντων και των Συλλόγων
Γονέων κ Κηδεμόνων που έκαναν την θητεία τους ως θεσμικά
όργανα όλα αυτά τα χρόνια στο
3ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου. Τα χρήματα για την σημερινή
μορφή και λειτουργία του έχουν
δοθεί από του γονείς των παιδιών που φοίτησαν σε αυτό. Δεν
έχουν δοθεί ποτέ και σε κανένα
σχολείο ή άλλη δομή του Διδυμοτείχου από καμία εκλεγείσα
Τοπική Αρχή κι αυτό το μαρτυρά και η επιλογή του από τον κ.
Συρίγο (όπως μας ενημέρωσε ο
Δήμαρχος), καθώς κι από την εμμονή του κ. Δημάρχου μας, εφόσον δεν βρίσκει καμία άλλη δομή
να τοποθετηθεί προσωρινά το
Τμήμα της Ψυχολογίας.
Αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε εάν επισκεφτείτε την
πόλη μας κι εξετάσετε ένα ένα
τα κτίρια και τα σχολεία κι εξετάσετε όσα εσείς γνωρίζετε ότι
χρειάζεται να εξεταστούν για την
αξιοπρεπή διαπαιδαγώγηση των
παιδιών, διότι δεν αναφερόμαστε
μόνο στο κτίριο, αλλά και σε όσα
αυτό παρέχει στους μαθητές του.
Έρχεται λοιπόν, η τοπική αρχή να
χρησιμοποιήσει ένα έτοιμο κτίριο,
χωρίς να κοπιάσει γι’ αυτό, ενώ
υπάρχει ήδη μια αξιόλογη πρόταση από τον Πρύτανη του ΑΠΘ,
να ακουστεί, να επεξεργαστεί σε
εύλογο χρονικό διάστημα κι αν
χρειαστεί να εξεταστεί από τους
αρμόδιους και δεν γνωστοποιείται καν. Επιθυμεί να τοποθετήσει τα παιδιά του 3ου Δημοτικού
Σχολείου Διδυμοτείχου σε 2 ξεχωριστά κτίρια, από τα οποία, το
ένα δεν έχει καν την απαραίτητη
θέρμανση κατά τους χειμερινούς
μήνες και το άλλο κρίθηκε ακατάλληλο για την στέγαση του 2ου
Δημοτικού Σχολείου κι έκλεισε γι’

αυτό το λόγο. Σήμερα, όμως είναι
κατάλληλο να στεγάσει μαθητές
Δημοτικού.
Πραγματικά δεν κατανοούμε
αυτήν την εμμονή του Δημάρχου
για την διάλυση του 3ου Δημοτικού Σχολείου κι οφείλουμε να
ομολογήσουμε ότι μας δημιουργεί καχυποψία για τα κίνητρά του.
Μ’ αυτή την επιστολή μας ζητάμε από εσάς και σας παρακαλούμε:
- να ζητήσετε από τον Δήμαρχο κ. Χατζηγιάννογλου να σας
κοινοποιηθεί η πρόταση του Πρύτανη ΔΠΘ (εάν δεν σας έχει ήδη
κοινοποιηθεί) και να ληφθεί σοβαρά υπόψιν από όλους όσοι θα
αποφασίσουν την τελική προσωρινή και μόνιμη τοποθέτηση του
Τμήματος Ψυχολογίας. Παίρνουμε την θέση και το θάρρος να
αιτηθούμε κάτι τέτοιο από εσάς,
διότι η πρόταση θεωρούμε ότι είναι αξιόλογη, θα συμβάλλει στην
ποιοτική εξέλιξη του τόπου και
δεν χαρακτηρίζεται από βιασύνη
και προχειρότητα, αλλά από σεβασμό προς τις ήδη φροντισμένες δομές του τόπου μας και με
την υλοποίησή της,με τα χρήματα
των προγραμμάτων που θα χρησιμοποιηθούν για αυτή η κίνηση
εξέλιξης, θα συντηρηθούν κτίρια
παλιά και θα χτιστεί στον τόπο
μας από τα θεμέλια μια αξιοπρεπής κτιριακή δομή που θα φιλοξενήσει τους φοιτητές με όλες τις
απαιτούμενες προδιαγραφές σε
μια καθωσπρέπει περιοχή κι όχι
στην πιο υποβαθμισμένη περιοχή
του τόπου μας.
- να μας απαντήσετε εγγράφως κι εγκαίρως για τις προθέσεις σας για το σχολείο μας,
εξετάζοντας προσεκτικά αν όλα
αυτά που επικαλούμαστε είναι
αληθινά (εάν αισθάνεστε ότι ενδιαφερόμαστε αποκλειστικά για
το σχολείο μας κι όχι για τον τόπο μας ολιστικά)
- να γίνει άρση της πρότασης
του Δημάρχου για χρήση του
3ου Δημοτικού Σχολείου Διδυμοτείχου ως προσωρινή χωροθέτηση του Τμήματος Ψυχολογίας κι αν δεν συμφωνείτε με
την πρόταση του Πρύτανη του
ΔΠΘ να επιλέξετε άλλο κτίριο
για την προσωρινή χωροθέτησή
του. Κατανοούμε απόλυτα την
αναγκαιότητα αξιοποίησης των
κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη της χώρας
μας, καθώς και την σημαντικότητα της ανάπτυξης του τόπου μας
κι ότι αυτό είναι προς όφελος
όλων μας κι εννοείται πως είμαστε σύμφωνοι προς αυτή την κα-

τεύθυνση, όχι όμως με τον τρόπο
και τα βήματα που χρησιμοποιούνται από τον Δήμαρχό μας για
την πραγματοποίηση αυτής.
- εάν επισκεφτεί τον τόπο
μας ο κ. Συρίγος μέχρι την τελική απόφαση να μας στείλετε εγγράφως μια ημερομηνία, ώρα και
τόπο συνάντησής μας μαζί του,
έτσι ώστε να μας δοθεί η ευκαιρία να του μιλήσουμε δια ζώσης,
διότι πάντα η δια ζώσης επικοινωνία είναι πιο παραγωγική και
ειλικρινής.
Τέλος, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως όλοι γνωρίζουμε ότι όταν κάτι δεν δημιουργείται με κόπο δεν συντηρείται κι
όπως του “πρέπει”. Πώς λοιπόν,
εμείς μπορούμε να εμπιστευτούμε αυτή την κίνηση του Δημάρχου. Είμαστε κάθετα αντίθετοι
στην στήριξη αυτής της πρότασης
του κ. Χατζηγιάννογλου Ρωμύλου και θα αξιοποιήσουμε κάθε
έννομο και θεμιτό μέσο για να
μην υλοποιηθεί.
Οφείλουμε να σας ενημερώσουμε ότι έχουμε ήδη ενημερωθεί για τα βήματα που οφείλουμε
να ακολουθήσουμε βάσει νόμου,
καθώς και για τα βήματα με τα
οποία θα φτάσει αυτό το θέμα
στην Ελεγκτική Επιτροπή της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον
OLAF, εάν τελικά χρειαστεί, διότι δεν είμαστε υπεύθυνοι μόνο ως θεσμικό όργανο του σχολείου μας, αλλά και υπεύθυνοι
πολίτες κι επιθυμία μας είναι να
συμβάλλουμε στην ποιοτική ανάπτυξη του τόπου όπου ζούμε. Κι
αν τελικά δεν προλάβει ή “παγώσει” η τοποθέτηση του Τμήματος Ψυχολογίας στον τόπο
μας, ας αναλάβουν την ευθύνη
τους για την μη εξέλιξη του τόπου, όσοι βρίσκονται στη θέση να
αποφασίσουν για την ειρηνική,
ήρεμη και ποιοτική εξέλιξή του,
διότι όλα αυτά τα χρόνια το Διδυμότειχο συμβιβάζονταν με τέτοιες λύσεις αυθαίρετες, βιαστικές, χαμηλής ποιότητας κι αυτό
χρειάζεται να σταματήσει. Το 3ο
Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
έφτασε στη σημερινή μορφή του
επειδή, όσοι συνεργαστήκαμε γι’
αυτό το αποτέλεσμα που σήμερα βλέπετε, λειτουργούσαμε με
αγάπη, υπομονή, ποιότητα, ειλικρίνεια, επιμονή, πνεύμα συνεργασίας, για το κοινό καλό κι
όχι για προσωπικά συμφέροντα.
Αυτός είναι κι ο λόγος που θα
φτάσουμε όπου χρειαστεί και θα
χρησιμοποιήσουμε κάθε θεμιτό κι
έννομο τρόπο. Ελπίζουμε να τα
καταφέρουμε.
Σας παρακαλούμε να συμβάλετε σε αυτή την επιθυμία μας
και να μας συγχωρείτε εάν σας
θίγουμε με κάποιο λόγο ή κίνησή μας, αλλά, η αναστάτωση την
οποία βιώνουμε από την μέρα
που ενημερωθήκαμε γι ‘αυτή την
πρόταση του Δημάρχου μας είναι μεγάλη.
Περιμένουμε μια ξεκάθαρη
έγγραφη θέση από μέρους σας
μέχρι την Πέμπτη 17.6.2021. Αισθανόμαστε ότι δεν υπάρχει πλέον χρόνος να περιμένουμε.
Σας ευχαριστούμε εκ των
προτέρων για την θετική σας
ανταπόκριση».
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Απαράδεκτες εικόνες από τα κάμπινγκ
και τα Ιαματικά Λουτρά της Σαμοθράκης
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΕΣ ΠΟΥ
ΔΕΊΧΝΟΥΝ ΕΓΚΑΤΆΛΕΙΨΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΊΗΣΕ
Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΌΣ
ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΟΊΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΏΝ ΘΕΡΜΏΝ
ΣΑΜΟΘΡΆΚΗΣ
“Ζητάμε τα αυτονόητα, τη στιγμή που έχει
μπει το καλοκαίρι”, αναφέρει
Απαράδεκτες εικόνες, ενώ
βρισκόμαστε τα μέσα Ιουνίου, δημοσίευσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κατοίκων και
Επαγγελματιών Θερμών Σαμοθράκης από τα κάμπινγκ
Πλατιά και Θερμών. Εγκατα-

Εάν νομίζετε ότι είναι δυσφήμηση οι φωτογραφίες του
κάμπινγκ πλατιά και των Θερμών 13 Ιουνίου 2021 κάνετε λάθος …είναι η πραγματικότητα και δεν θα έπρεπε να
υπάρχουν εξ αρχής !!!

Τα Ιαματικά Λουτρά Θερμών χρήζουν άμεσα παρεμβάσεων

Τις άσχημες εικόνες από την ευρύτερη περιοχή των Θερμών δημοσιοποίησε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κατοίκων και Επαγγελματιών Θερμών Σαμοθράκης
στάσεις αφημένες στην τύχη
τους που δεν είναι σε καμία
θέση έτοιμες να υποδεχθούν
τουρίστες…
Δείτε τι αναφέρει ο Σύλλογος στο σχόλιό του:
“Ο σκοπός του συλλόγου
μας είναι να βελτιώνει το
επίπεδο ζωής των κατοίκων,
να βοηθάει στην λύση των
προβλημάτων των επαγγελματιών, να αναβαθμιζει το
επίπεδο του τουρισμού μας
και να εξωραΐζει τον οικισμό και την περιοχή !!! Δεν
μας ενδιαφέρουν τα εκάστοτε πρόσωπα αλλά οι θεσμοί
και οι αρμοδιότητες αυτών …
( το αναφέρουμε για να προλάβουμε τα κακώς κείμενα ).
Δεν ζητάμε free WiFi, ηλεκτροκίνητα λεωφορεία και
φίλτρα αέρα τύπου Μπακογιάννη. Ζητάμε τα αυτονόητα… Καθαρό νερό να προσφέρουμε στους τουρίστες.
Φροντίδα και κλάδεμα των
πλατανιών να μην πέφτουν
σε τουρίστες και επιχειρήσεις
κόβοντας το ρεύμα στη μέση
της σεζόν. Παιδική χαρά να
παίζουν τα παιδιά μας αλλά
και των επισκεπτών.
Αναβάθμιση του κάμπινγκ
και τον ιαματικών μέσω χρηματοδοτήσεων προγραμμάτων τύπου ΕΣΠΑ έτσι ώστε
να παραμείνουν δημοτική περιουσία, δηλαδή των Σαμοθρακιτών.
Παραδείγματα αντίστοιχων
δήμων πολλά, βλέπε Πόζαρ,
Πάτρα αιγιαλούς και πάρκα.

Δυσάρεστες είναι οι εικόνες που επικρατούν στο κάμπινγκ της
Πλατιάς στα Θέρμα παρότι βρισκόμαστε στα μέσα Ιουνίου

Σκουπίδια, ζημιές, προβλήματα διαπιστώνει
εύκολα κανείς εντός του κάμπινγκ
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Ένα ακόμα «βήμα» για
την ανατολική περιφερειακή
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
οδό
Αλεξανδρούπολης
ο Γιάννης
Εκδήλωση για την Πολιτιστική
Η ΓΝΩΜΗ

30 ΙΑΝΟΥΑρΙΟΥ 2018

Διαδρομή «VIA EGNATIA» στο
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΥΠΟΔΟΜΏΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΏΝ ΠΡΟΧΏΡΗΣΕ
ΣΤΗΝ ΈΓΚΡΙΣΗ ΜΙΑΣ ΣΕΙΡΆΣ
ΜΕΛΕΤΏΝ-ΦΑΚΈΛΩΝ-ΤΕΥΧΏΝ

ΔιΑλΕξη
ΔιΑΜΑντη
Στην
απόφαση του
αναφέρεται
ότι η άμεση
τριΑντΑφυλλου
κΑι
δημοπράτηση και η υλοποίηση του έργου
Μουσικο ΔρώΜΕνο ΑΠο
είναι
απολύτως
αναγκαία
για την ασφάλεια
τον
ΘΑνΑση
ΓκΑϊφυλλιΑ
των χρηστών του εν λόγω οδικού δικτύου

σμαραγδής
απόψε στον
κινηματογράφο
ηλύσια
Ο σκηνοθέτης θα συνομιλήσει
με το κοινό
της Αλεξανδρούπολης

Ο καταξιωμένος Έλληνας σκηνοθέτης, Γιάννης Σμαραγδής, έρχεται στην Αλεξανδρούπολη και τον Κινηματογράφο Ηλύσια, να μας
παρουσιάσει την τελευταία του ταινία, «Καθηση της Ειδικής Υπηρεσίας
ζαντζάκης», και να συνομιλήσει με το κοινό
Δημοσίων Έργων Κατασκευής
ταικαι
για
μία πρωτοβουλία
μετά την προβολή, την Τρίτη 30 ΙανουαρίΣυντήρησης
Συγκοινωνιατου
MEGARON
PLUS
με το
ου, στις 22:00.
κών
Υποδομών
(ΕΥ∆Ε-ΚΣΣΥ)
Σωματείο Διάζωμα.
Η ταινία στοχεύει να αναδείξει τη συναρπαστην επικαιροποίηση-συμπλήΤο πρόγραμμα της εκστική προσωπικότητα του Νίκου Καζαντζάκη,
ρωση των
απαιτούμενων
δήλωση
περιλαμβάνει
δι- μεκαθώς και το μαγευτικό τοπίο της Ελλάδας
λετών
Τευχών
άλεξη
με και
ομιλητή
τονΔημοπράΕπίμέσα στο οποίο διαμορφώθηκε. Ο μεγάλος
τησης
καθώς
και της Μελέτης
τιμο
Έφορο
Αρχαιοτήτων
Κρητικός συγγραφέας έλεγε πως η ζωή του
Περιβαλλοντικών
ΕπιπτώσεΟΜΙΛΗΤΗΣ
Διαμαντή
Στ.
ορίζεται από τα ταξίδια του και τα όνειρά
Τριαντάφυλλο.
Θέμα των
του. Αυτό είναι ακριβώς και ότι ο σκηνοθέων, για την ολοκλήρωση
της σκοπεύει να επιτύχει με αυτήν την ταινία.
της
διάλεξης: «Ταξιδεύοδιαδικασιών
ωρίμανσης για
ντας
άμαξα πολυτελείΠαρουσιάζει τα ταξίδια
του στηαποχέτευσης
Γερμανία, τηνομτηνμε
δημοπράτηση
του έργου Μελέτες Οδοποιίας, υδραυ- δικτύου. Η οδική σύνδεση του ανατολικής περιφερειακής
οι εργασίες
αςΟδική
(Carpentum)
στην
αρΑυστρία,
τη
Ρωσία,
τη
Γαλλία
και
το όρος Σι- οι
Σύνδεση της Εγνατίας λικές µελέτες και µελέτες τε- λιμένα της Αλεξανδρούπολης οδού της Αλεξανδρούπολης, βρίων και αποστράγγισης,
χαία Εγνατία οδό, από την
νά και μέσα από αυτές τις εμπειρίες, να αναμε την Εγνατία Οδό αποτελεί του συνδετήριουδείξει
κλάδου
με εργασίες σήμανσης- ασφάλιΟδού µε τον Λιμένα Αλεξαν- χνικών έργων.
Τόπειρο του Νέστου ως τη
τις φιλοσοφικές και μεταφυσικές του
δρούπολης
(Ανατολική ΠεριΓ. Επικαιροποιηµένα- ένα από τα κυριότερα έργα για το λιμάνι Αλεξανδρούπολης
σης, οι εργασίες ηλεκτροφωτιαναζητήσεις.
Δύμη
και την Πλωτινόπολη
φερειακή
Οδός
Αλεξανδρούσυµπληρωµένα
Τεύχη
∆ηµοτην
αναβάθμιση
της
ανταγωκαι
του
κόμβου
σύνδεσης
με
σμούΟδυσσέας
κόμβων, Παπασπηλιόγεφυρών κ.λ.π.,
του Έβρου, θα ανακαλύψουΠρωταγωνιστούν:
Εκδήλωση
Διαδρομή
«VIA EGNATIA»
πράτησης. για την Πολιτιστική
νιστικότητας
του λιμένα
της τον κλάδο προς Εγνατία
οι εργασίεςΑλέξανδρος
επένδυσηςΚαπραμεπολης)».
τα μνημεία της Θράκης».
πουλος, Οδό.
Μαρίνα Καλογήρου,
θα Στην
πραγματοποιηθεί
την Τρίτη
6 Φεβρουαρίου
στο Μέγαρο
απόφαση μάλιστα
Αλεξανδρούπολης,
το οποίο
Στις εργασίες κατασκευής
του νών
με φυτική
γη Ξάφης,
και υδροΗ έγκριση
αφορά του
σε:
Προλογίζει
ο πρόεδρος
μπαξής, Στέφανος
Ληναίος,
Αργύρης
Μουσικής Αθηνών
Διαζώματος
Σταύρος Μπέ-Φάκε- αναφέρεται ότι η άμεση δημο- πρόκειται να παραχωρηθεί σε έργου εκτός απόΘοδωρής
Αθερίδης,
Μαρία
Σκουλά,
A. Επικαιροποιηµένο
τις εργασίσποράς
τους
και οιΝίκος
εργασίνος.
Καρδώνης, Αμαλία
Γιούλικα
Σκαφιλο Ανανέωσης Περιβαλλοντι- πράτηση και η υλοποίηση του ιδιώτες μέσω του διαγωνι- ες οδοποιίας περιλαμβάνοες Αρσένη,
Ο.Κ.Ω. (για
τη μετατόπιση
ο σταφά,
Καπζάλας.
δά,μικρά
Ζέτα Δούκα,
Αλέξανδρος
Κολλάτος, ΣτάΜετά
το πέρας της ομι- το οποίο
κών
Όρων
έργουεπιμελήθηκε
είναι απολύτως
ανα- Ευαγγελία
σμού πουΤζιαμπάπροωθεί τοΤάσος
ΤΑΙΠΕΔ.
νται τα μεγάλα και
τε- δικτύων
Οργανισμών
Κοινής
λίας ακολουθεί
ένα
μουσιΘανάσης
Γκαϊφύλλιας.
ζη,
Γιώργος
Φραντζολάς,
Η
μουσική
επιμέλεια
της
θης
Ψάλτης.
Β. Επικαιροποιηµένες- γκαία για την ασφάλεια των
Το αντικείμενο του έργου χνικά έργα (άνω διαβάσεις, Ωφέλειας).
κό οδοιπορικό στην ΑνατοΠροπώληση εισιτηρίων με αριθμημένες θέΣυμμετέχουν: Θανάσης Βασίλης Ευφροσυνίδης, εκδήλωσης ανήκει στον
insider.gr
συµπληρωµένες Οριστικές χρηστών του εν λόγω οδικού «αφορά την κατασκευή της οχετοί, τοίχοι αντιστήριξης),
λική Μακεδονία και Θράκη, Γκαϊφύλλιας, Χαλήλ Μου- Δημήτρης Ευφροσυνίδης, Θανάση Γκαϊφύλλια.
σεις από το ταμείο του κινηματογράφου.

Προλογίζει ο πρόεδρος του Διαζώματος
ΠροχωρούνΜπένος
οι διαδικασίες Συμβούλου, για την υποβοήΣταύρος

για την προώθηση του έργου
«Οδική Σύνδεση της Εγνατίας
Εκδήλωση
για τηνΑλεξανΠοΟδού
με τον Λιμένα
λιτιστική Διαδρομή
δρούπολης
(Ανατολική«VIA
ΠεριEGNATIA» θα πραγματοφερειακή Οδός Αλεξανδρούποιηθεί την Τρίτη 6 Φεπολης)»,
ύψουςστο
55 εκατ.
ευρώ,
βρουαρίου
Μέγαρο
τοΜουσικής
οποίο αφορά
στην
καταΑθηνών.
Πρόκεισκευή της ανατολικής περιφερειακής οδού της Αλεξανδρούπολης, του συνδετήριου
κλάδου με το λιμάνι Αλεξανδρούπολης και του κόμβου
Χώρος:με τον κλάδο προς
σύνδεσης
Αίθουσα «Δημήτρης
Εγνατία
Οδό.
Μητρόπουλος»
ΤοΗμερομηνία/
υπουργείο Υποδομών
και Μεταφορών
Ώρα έναρξης: προχώρησε
στην6έγκριση
των 2018/
μελετώνΦεβρουαρίου
φακέλων-τευχών
που συ19:00
Ελεύθερη
με
ντάχθηκαν
απόείσοδος
την Υπηρεσία
δελτία
ΕΥ∆Ε
ΚΣΣΥπροτεραιότηµε την υποβοήθησητας.
του Τεχνικού ΣυμβούΗ διανομή
των
δελτίων
λου στο
πλαίσιο
της
σύβασης:
αρχίζει στις 5:30 μ.μ.
«Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού

Info
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Που ΘΑ ΠΕτΑξώ τΑ ΜΠΑΖΑ;
● Η απόρριψη* των άχρηστων υλικών (μπάζων), από τις κάθε είδους εκσκαφές και κατεδαφίσεις δεν είναι πλέον πρόβλημα.
● Τώρα μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν, προς όφελος της αειφορίας και του περιβάλλοντος.
● Η ανακύκλωση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, στον χώρο των «Λατομείων Μάκρης ΑΕ» .

λαΤόμεια μαΚρησ α.ε.
Καθαρό περιβαλλόν,
εξόιΚόνόμηση
φυσιΚών πόρών

● Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα:
25510 27404 & 25510 80173
* Απόρριψη αποβλήτων εκσκαφών σε χώρους που δεν είναι αδειοδοτημένοι απαγορεύεται με το νόμο 4042/2012
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Πανελλήνιες 2021: Πρεμιέρα με
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
«ΒΑΤΌ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΌ»
ΧΑΡΑΚΤΗΡΊΣΤΗΚΕ ΤΟ ΘΈΜΑ
ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ

ος χώρος) οποιουδήποτε άλλου
εκτός των εξεταζομένων, των μελών και λοιπού προσωπικού των
οικείων επιτροπών, του βοηθητικού προσωπικού και των επιτηρητών. Εξαίρεση από την απαγόρευση αυτή επιτρέπεται μόνο
στην περίπτωση παροχής έκτακτης τεχνικής ή ιατρικής βοήθειας
μετά από σχετική πρόσκληση της
επιτροπής. Επίσης, απαγορεύεται
η γνωστοποίηση των θεμάτων σε
οποιονδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο.

Φέτος, πάνω από 100.000 υποψήφιοι
συμμετέχουν στις εξετάσεις και ο συνολικός
αριθμός εισακτέων στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 20212022 ανέρχεται σε 77.415
Επίσημη έναρξη για τις φετινές Πανελλαδικές εξετάσεις
χθες, με τους μαθητές και τις
μαθήτριες των Γενικών Λυκείων της χώρας να εξετάζονται,
παραδοσιακά, στο μάθημα της
Νεοελληνικής Γλώσσας.
Διασκευές δύο κειμένων από
τον ημερήσιο Τύπο για την Έκθεση και ένα ποίημα του Νίκου
Γκάτσου στο κομμάτι της Λογοτεχνίας περιείχαν τα θέματα που
έπεσαν στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. Οι Πανελλήνιες 2021 ξεκίνησαν με μέτρα
και ειδικές συνθήκες για περίπου
100.000 υποψήφιους όλων των
κατηγοριών.
Υπενθυμίζεται ότι οι μαθητές
εξετάζονται φέτος αποκλειστικά
με το «σύστημα Γαβρόγλου» στις
Πανελλήνιες Εξετάσεις 2021. Τις
δύο προηγούμενες χρονιές, οι
υποψήφιοι της είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα
στο "παλαιό" και το "νέο" σύστημα εξετάσεων, όμως το 2021 τα
μαθήματα είναι κοινά για όλους.
Οι υποψήφιοι των ημερήσιων και εσπερινών επαγγελματικών λυκείων (ΕΠΑΛ) αρχίζουν
αύριο, Τρίτη, με τα Νέα Ελληνικά. Φέτος, πάνω από 100.000
υποψήφιοι συμμετέχουν στις
εξετάσεις και ο συνολικός αριθμός εισακτέων στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό
έτος 2021-2022 ανέρχεται σε
77.415, μειωμένος κατά 550 θέσεις σε σχέση με πέρυσι.

"Βατό και κατανοητό" το
θέμα της έκθεσης

«Βατό και κατανοητό» χαρακτηρίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ το θέμα
της έκθεσης, που αφορά τις δεξιότητες και τα εφόδια για το μέλλον, η φιλόλογος καθηγήτρια στο
Κοινωνικό Φροντιστηρίου Αγίου
Δημητρίου, Σίσσυ Κωνσταντάρα. Επίσης, τα κείμενα ως προς
την προσέγγιση των ερωτημάτων έχουν ακριβώς τη ίδια δομή
με τα περσινά. Το ερώτημα στο
ποίημα του Γκάτσου ήταν κάτι
αναμενόμενο. Πιθανόν, η περίληψη του κειμένου (Θέμα Α1)
να δυσκολέψει τους υποψηφίους, εκτιμά η κα. Κωνσταντάρα.

Συνέχεια την Τρίτη με τα
ΕΠΑΛ

Οι υποψήφιοι των ημερήσιων και εσπερινών επαγγελματικών λυκείων (ΕΠΑΛ) αρχίζουν
αύριο, Τρίτη, με τα Νέα Ελληνικά.
Φέτος, πάνω από 100.000 υποψήφιοι συμμετέχουν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις και ο συνολικός
αριθμός εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ανέρχεται σε 77.415, μειωμένος κατά
550 θέσεις σε σχέση με πέρυσι.
Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ έγιναν
δεκτοί στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, με βασικό αποδεικτικό στοιχείο το Δελτίο εξεταζομένου και
δεν είναι απαραίτητο να έχουν
άλλο έγγραφο, όπως ταυτότητα ή διαβατήριο, ενώ των ΕΠΑΛ
με το Δελτίο εξεταζομένου και
την ταυτότητα ή το διαβατήριο ή

Κατάθεση δυο
μηχανογραφικών

άλλο αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας που φέρει φωτογραφία.
Επίσης, υποψήφιοι, εκπαιδευτικοί, διοικητικό και λοιπό
προσωπικό προσέρχονται στα
εξεταστικά κέντρα, αφού έχουν
πραγματοποιήσει αυτοδιαγνωστικό τεστ (self test) και με την
επίδειξη σχετικής βεβαίωσης
από την πλατφόρμα https://
self-testing.gov.gr ή χειρόγραφης δήλωσης.

Υγειονομικά μέτρα

Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, είναι υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μάσκας από
υποψηφίους, εκπαιδευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό
εντός των εξεταστικών κέντρων
και στους εξωτερικούς χώρους
τους, και εξακολουθούν να
ισχύουν τα μέτρα πρόληψης και
προστασίας από τον κορονοϊό
(επαρκής φυσικός αερισμός των
αιθουσών, αποφυγή συγχρωτισμού, τήρηση αποστάσεων και
προσωπικών κανόνων υγιεινήςχρήση αντισηπτικού, καθώς και

σχολαστικός καθαρισμός των αιθουσών).
Στην εξέταση του μαθήματος
«Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» επιτρέπεται η χρήση πνευστών και κρουστών οργάνων,
ωστόσο θα πρέπει να τηρείται
απόσταση τριών μέτρων μεταξύ
εξεταζομένων και εξεταστών πίσω από το παραβάν, και τα μουσικά όργανα θα πρέπει μετά την
ολοκλήρωση της εξέτασης κάθε
υποψηφίου να καθαρίζονται με
απολυμαντικό υγρό.
Για τις πρακτικές δοκιμασίες
ΤΕΦΑΑ τόσο τα όργανα εξέτασης όσο και ο βοηθητικός εξοπλισμός απολυμαίνονται πριν από
κάθε χρήση, ενώ τηρείται απόσταση μεταξύ των υποψηφίων
στους χώρους προετοιμασίας ή
προθέρμανσης.
Για λόγους προστασίας της
δημόσιας υγείας, συνιστάται
στους συγγενείς των υποψηφίων να μην συνωστίζονται έξω
από το χώρο του εξεταστικού
κέντρου.

Τι επιτρέπεται και τι όχι
στις αίθουσες εξέτασης

Κατά την είσοδό τους στην
αίθουσα της εξέτασης οι υποψήφιοι απαγορεύεται να φέρουν
μαζί τους βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, διορθωτικό, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστικές μηχανές
και οποιαδήποτε άλλα ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης ή λήψης
πληροφοριών ή επικοινωνίας.
Επιτρέπεται να έχουν στυλό
μόνο ανεξίτηλης μελάνης (μαύρο ή μπλε), μολύβι, γομολάστιχα,
γεωμετρικά όργανα και μπουκαλάκι με νερό ή αναψυκτικό. Το
μολύβι γενικά δεν επιτρέπεται
στις απαντήσεις, παρά μόνο αν
το διευκρινίζουν οι οδηγίες των
θεμάτων.
Οι υποψήφιοι γίνονται δεκτοί
στις εξετάσεις με βασικό αποδεικτικό στοιχείο το Δελτίο εξεταζομένου και δεν είναι απαραίτητο
να έχουν άλλο αποδεικτικό στοιχείο (ταυτότητα ή διαβατήριο).
Απαγορεύεται η είσοδος
εντός του εξεταστικού κέντρου
(κτιριακό συγκρότημα και αύλει-

Δίνεται για πρώτη φορά φέτος, η δυνατότητα για υποβολή
παράλληλου μηχανογραφικού
δελτίου για τη φοίτηση σε δημόσιο ΙΕΚ. Συνεπώς, ένας/μια
υποψήφιος μπορεί να υποβάλει παράλληλα μηχανογραφικό
για είσοδο σε ΑΕΙ, βάσει της επίδοσής του/της στις Πανελλαδικές εξετάσεις και μηχανογραφικό για εγγραφή σε δημόσιο ΙΕΚ
βάσει του απολυτηρίου του/της
και επιπλέον κριτηρίων, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των ΙΕΚ.

Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής

Το υπουργείο προχώρησε στη
θέσπιση συντελεστών Ελάχιστης
Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) σχολών,
τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και συντελεστών Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) ειδικών μαθημάτων
και πρακτικών δοκιμασιών για
την εισαγωγή των υποψηφίων
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Οι συντελεστές ορίστηκαν
από το εκάστοτε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα για κάθε Τμήμα/Σχολή
του, βάσει των οποίων προέκυψε η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής
(ΕΒΕ). Για την εισαγωγή υποψηφίων σε ΑΕΙ απαιτείται η επίτευξη στις πανελλαδικές εξετάσεις
βαθμολογικής επίδοσης ίσης ή
μεγαλύτερης της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ανά Σχολή, Τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση.

ΚΙΝΑΛ: Βασικός τροφοδότης ο οδικός τουρισμός
για τις επιχειρήσεις της Βορ. Ελλάδας
Ερώτηση βουλευτών του για την
μέχρι τώρα πολιτική της κυβέρνησης
σε σχέση με τους συνοριακούς σταθμούς
της Β. Ελλάδας
Ερώτηση κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κινήματος Αλλαγής, προς τους
υπουργούς Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και
Τουρισμού για την μέχρι τώρα
πολιτική της κυβέρνησης σε
σχέση με τους συνοριακούς
σταθμούς της Β. Ελλάδας.
«Η επιθυμία για ασφαλή
μετακίνηση, χωρίς αυξημένο
συγχρωτισμό, κατατάσσουν
τον οδικό τουρισμό ψηλά στις

προτιμήσεις των επισκεπτών
της χώρας μας, καθιστώντας
τον ένα στοίχημα που πρέπει
οπωσδήποτε να κερδίσουμε.
Ειδικά όσον αφορά τη Β. Ελλάδα, κυρίως τη Χαλκιδική, την
Πιερία, την Καβάλα, τη Θάσο,
τη Σαμοθράκη και τα παράλια
του Έβρου, της Ξάνθης, της
Ροδόπης και την Δράμα ο οδικός τουρισμός αποτελεί βασικό
τροφοδότη για τις επιχειρήσεις, τουριστικές και μη.

Αν η κυβέρνηση δεν διευκολύνει την άφιξη των επισκεπτών στη χώρα μας, αυτοί θα κατευθυνθούν σε άλλες
αγορές και η οικονομία της Β.
Ελλάδας θα υποστεί τεράστιο
πλήγμα. […] Το συνοριακό πέρασμα Νυμφαία, το οποίο χρησιμοποιείται από Ρουμάνους
και Βούλγαρους τουρίστες έχει
περιορισμένο ωράριο λειτουργίας, όπως και τα περάσματα
Κακκαβιά και Κρυσταλλοπηγή
στα σύνορα με την Αλβανία
που λειτουργούν με περιορισμό ωραρίου λειτουργίας αλλά και ατόμων», επισημαίνεται
μεταξύ πολλών στο κείμενο
της ερώτησης.

Ερωτούνται οι τέσσερις
υπουργοί:

• Ποιος είναι ο σχεδιασμός
σας (ωράριο, λωρίδες κυκλοφορίας, υγειονομικός έλεγχος,
κτλ) για την απρόσκοπτη διέλευση των τουριστών στην
χώρα μας, τώρα αλλά και κατά
την περίοδο τουριστικής αιχμής, οπότε οι ανάγκες διαχείρισης των ροών θα είναι πιο
έντονες;
• Ποιος είναι ο σχεδιασμός
σας για την ενίσχυση των συνοριακών σταθμών με το κατάλληλο προσωπικό και τον
απαραίτητο εξοπλισμό, ώστε
να εξασφαλίζεται η γρήγορη
και ασφαλής διέλευση των ταξιδιωτών;

• Πρόκειται να προχωρήσετε στην ένταξη των τεστ αναπνοής στη διαδικασία υγειονομικού ελέγχου στις χερσαίες
πύλες εισόδου στη χώρα και
αν ναι, πότε;
• Έχετε προχωρήσει στην
προμήθεια σαρωτών σύγχρονης τεχνολογίας, για το σκανάρισμα των εγγράφων εισόδου που φέρουν οι ταξιδιώτες,
προκειμένου να “διαβάζονται”
τα ψηφιακά αποτυπώματα των
εγγράφων μέσα σε λίγο χρόνο
και να μη σχηματίζονται ουρές
στους τελωνειακούς σταθμούς,
όπως συνέβη πέρυσι, ειδικά με
τους Σέρβους τουρίστες;
• Σύμφωνα με τους επικαιροποιημένους κανόνες ταξι-

διών της Ε.Ε., ισχύει η υποχρεωτικότητα διεξαγωγής
PCR test στα παιδιά άνω των
6 ετών και όχι άνω των 12
ετών, όπως ίσχυε πέρυσι. Αυτό συνεπάγεται μεγάλο κόστος
για μια οικογένεια και λειτουργεί αποτρεπτικά για τα ταξίδια.
Πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε αυτό το θέμα;
•
Σκοπεύετε να εντάξετε στη χρηματοδότηση από το
Ταμείο Ανάκαμψης έργα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού
των υποδομών των σταθμών
στα χερσαία σύνορα, ώστε να
ανταποκρίνονται στα σύγχρονα
πρότυπα και τις ανάγκες των
ταξιδιωτών;

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Εμβόλιο κορωνοϊού: Προς απαγόρευση
του AstraZeneca στους κάτω των 60
Η ΕΘΝΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΏΝ ΕΙΣΗΓΕΊΤΑΙ
ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΤΙΜΆΤΑΙ Η
ΧΟΡΉΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΊΟΥ
ΤΗΣ ASTRAZENECA ΣΕ
ΆΤΟΜΑ ΗΛΙΚΊΑΣ ΚΆΤΩ ΤΩΝ
60 ΕΤΏΝ
Πλέον η ζήτηση για νέα ραντεβού με
AstraZeneca έχει σχεδόν εκμηδενιστεί μετά και
τα περιστατικά θρομβώσεων
Συνεχίζεται το ...θρίλερ
με το εμβόλιο AstraZeneca
καθώς η Επιτροπή Εμβολιασμών επρόκειτο να εισηγηθεί
να προτιμάται από τους πολίτες κάτω των 60 η χορήγησή
ενός άλλου εμβολίου. Την ίδια
στιγμή ισχυρή σύσταση της
επιτροπής είναι να συνεχίσουν
με AstraZeneca όσοι έχουν
ήδη λάβει την πρώτη δόση.
Η πρόεδρος της Εθνικής
Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου, αναμενόταν
χθες να ανακοινώσει το σκεπτικό της συγκεκριμένη απόφασης, και συγκεκριμένα της
σύστασης. Τονίζεται ότι η Επιτροπή δεν θα επιβάλλει αλλά θα συστήσει στους πολίτες
να επιλέγουν άλλο εμβόλιο,
όπως έκανε αντίστοιχα και με

το ίδιο εμβόλιο όσον αφορά
το γυναικείο πληθυσμό κάτω
των 40 ετών.
Η συγκεκριμένη εισήγηση
δημιουργεί πάντως μεγάλη
σύγχυση στους πολίτες ειδικά σε όσους αναμένουν να κάνουν τη δεύτερη δόση. Όπως
είπαμε ισχυρή σύσταση των
επιστημόνων είναι να συνεχίζουν με το εμβόλιο που έχουν
ξεκινήσει, με εξαίρεση βέβαια
εκείνους όπου υπήρξαν πολύ
έντονες παρενέργειες δηλαδή
θρομβώσεις.
Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι και στην περίπτωση της απαγόρευσης του
AstraZeneca στους κάτω των
30 ετών, υπήρχε μια κατηγορία πολιτών που είχαν κάνει
την πρώτη δόση με το συγκε-

κριμένο εμβόλιο πριν να ανακοινωθεί η απαγόρευση. Στις
μερικές εκατοντάδες πολιτών
που είχαν κάνει ήδη μια δόση
AstraZeneca είχε δοθεί τότε
η ευκαιρία να κάνουν τη δεύτερη δόση με το εμβόλιο της
Pfizer, όμως πολλοί επέλεξαν
να κάνουν και τη δεύτερη με
AstraZeneca.
Να αναφέρουμε ακόμη,
ότι έτσι κι αλλιώς πλέον η

ζήτηση για νέα ραντεβού με
AstraZeneca έχει σχεδόν εκμηδενιστεί μετά και τα περιστατικά θρομβώσεων.
Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα ο επικεφαλής
της ειδικής ομάδας για την
COVID-19 της ρυθμιστικής
αρχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εν μέσω φόβων για σπάνιες περιπτώσεις αιματικών
θρόμβων και καθώς περισ-

Προνόμια εμβολιασμένων: Το «γαλλικό
μοντέλο» σε μπαρ, γήπεδα, συναυλίες
Τις προϋποθέσεις προκειμένου
να θεσπιστούν προνόμια στους
εμβολιασμένους στη χώρα μας έθεσε
ο κ. Πιερρακάκης.
Τα προνόμια των εμβολιασμένων έναντι των ανεμβολίαστων θα τεθούν το επόμενο
διάστημα στο επίκεντρο της
δημόσιας συζήτησης και ήδη
διακινούνται τα πρώτα σενάρια. Το πρώτο βήμα αποτελεί
το ευρωπαϊκό πράσινο πιστοποιητικό με το οποίο μπορεί
κανείς να ταξιδεύει εντός της
ΕΕ ενώ για τις υπόλοιπες δραστηριότητες όπως το να μπαίνει κάποιος σε μπαρ, εστιατόρια, γήπεδα ή παρακολουθεί
συναυλίες δεν αποκλείεται να
ακολουθηθεί το πρότυπο του
«γαλλικού μοντέλου».
Τις προϋποθέσεις που χρειάζεται ένα τέτοιο σύστημα να
εφαρμοστεί στη χώρα μας ανέλυσε ο υπουργός ψηφιακής
διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.
«Πρώτον, πρέπει όλοι αυτοί
που θέλουν να εμβολιαστούν,
να μπορούν. Να έχει ανοίξει

δηλαδή το σύστημα για όλους.
Η δεύτερη προϋπόθεση είναι
περισσότερο νομοθετική. Έχει
ψηφιστεί ο κανονισμός του
ψηφιακού πιστοποιητικού και
στην Ε.Ε και μένει να εξειδικευτούν κάποιες πτυχές του.
Ξέρουμε δηλαδή ότι για παράδειγμα στη Γαλλία το health
pass ισχύει σε συνάξεις άνω
των 1.000 ατόμων. Δηλαδή
σε μια συναυλία, σε ένα στάδιο μπορεί κανείς να το χρησιμοποιεί για να έχει πρόσβαση
εκεί. Άρα αυτή είναι μια συζήτηση, η οποία ανοίγει αυτή τη
στιγμή σε όλα τα κράτη- μέλη
της Ε.Ε. Προφανώς η συζήτηση αυτή θα ανοίξει κι εδώ πέρα. Έχουμε στα χέρια μας ένα
εργαλείο και ήδη άνοιξε πανευρωπαϊκά η συζήτηση που
μπορεί να το χρησιμοποιεί κανείς και ευρύτερα πέρα από το
να ταξιδεύει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός.
Ερωτηθείς για τα μπαρ,

πρόσθεσε ότι έχει ανοίξει η συζήτηση για την επίδειξη των
πιστοποιητικών σε αυτά, αλλά δεν υπάρχει ακόμα σχετική
νομοθεσία. «Αυτή τη στιγμή η
χρήση του είναι για να περνά
κανείς τα σύνορα γρηγορότερα», επισήμανε.
Σχετικά με την πορεία των
εμβολιασμών, ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι έχουν γίνει
ήδη 6,8 εκατ., εκ των οποίων
τα 4,25 εκατ. αφορούν στην
πρώτη δόση και τα 2,75 εκατ.
και με τις δύο δόσεις κι έχουν
εκδοθεί πάνω από 400.000
πράσινα πιστοποιητικά. Εξέφρασε δε την εκτίμηση ότι
εντός του καλοκαιριού θα έχει
εμβολιαστεί το 50% του πλη-

θυσμού.
«Σε πρώτη φάση είχαμε ένα
ζήτημα προσφοράς, σε όλες τις
χώρες είχαμε λίγα εμβόλια και
μεγάλη ζήτηση και στην πορεία αυξάνονται τα εμβόλια
και θέλουμε να δούμε να μεγιστοποιείται το ποσοστό των
πολιτών που θα συμμετάσχει
στη διαδικασία», τόνισε.
Σε ό,τι αφορά στον εμβολιασμό των πολιτών που έχουν
νοσήσει, είπε ότι αν λάβουν
μήνυμα για εμβολιασμό για
δύο δόσεις, θα πρέπει να κάνουν την πρώτη και να ακυρώσουν το ραντεβού για τη
δεύτερη τονίζοντας ότι το σύστημα θα αλλάξει τεχνικά.

ieidiseis.gr

σότερα εμβόλια καθίστανται
διαθέσιμα είχε αναφέρει ότι
οι χώρες μπορούν να αποφύγουν να χορηγούν το εμβόλιο της AstraZeneca κατά
του κορονοϊού και στους ανθρώπους ηλικίας άνω των 60
ετών, δήλωσε
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός
Φαρμάκων (EMA) θεωρεί πως
το εμβόλιο της AstraZeneca
είναι ασφαλές για όλες τις

ηλικιακές ομάδες. Ωστόσο αρκετά κράτη μέλη της ΕΕ έχουν
σταματήσει να το χορηγούν
κάτω από μια ορισμένη ηλικία, η οποία κυμαίνεται συνήθως από τα 50 έως τα 65,
περιορίζοντας τη χρήση του
στον πληθυσμό μεγαλύτερης
ηλικίας, λόγω σπάνιων περιπτώσεων αιματικών θρόμβων,
κυρίως σε νέους ανθρώπους.

news247.gr

9 νέα κρούσματα
σε όλη την ΑΜΘ
Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε το απόγευμα της
Δευτέρας ότι τα νέα κρούσματα του
κορονοϊού στη χώρα ανέρχονται σε 472
Ο Εθνικός Οργανισμός
Δημόσιας Υγείας ανακοίνωσε το απόγευμα της Δευτέρας (14/06) ότι τα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα νέα
κρούσματα του κορονοϊού
είναι 472, εκ των οποίων 3
εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της
χώρας. Τα 181 εντοπίστηκαν
στην Αττική.
Αναλυτικά η διασπορά
των νέων κρουσμάτων σήμερα στην ΑΜΘ
• Δράμα 2
• Έβρος 3
• Καβάλα 2
• Ξάνθη 2
Ο αριθμός των ασθενών
που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 353 (64.5%
άνδρες). Η διάμεση ηλικία
τους είναι 67 έτη. To 87.3%
έχει υποκείμενο νόσημα ή/
και ηλικία 70 ετών και άνω.
Από την αρχή της πανδημίας
έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ
2.563 ασθενείς.
Οι εισαγωγές νέων ασθε-

νών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 66 (ημερήσια μεταβολή
-35.92%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 106ασθενείς
Οι νέοι θάνατοι ασθενών
με COVID-19 είναι 18, ενώ
από την έναρξη της επιδημίας
έχουν καταγραφεί συνολικά
12.443 θάνατοι.2Το 95.2%
είχε υποκείμενο νόσημα ή/
και ηλικία 70 ετών και άνω.
Το τελευταίο 24ωρο πραγματοποιήθηκαν 4.335 μοριακά τεστ και 15.067 rapid test.
Σε σύνολο 19.402, η θετικότητα υπολογίζεται σε 2,43%.
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Επιστρέφει Ελλάδα
ο πρώην του Εθνικού
Ιβάν Μίχαλι!

Με Κασαμπαλή και
Μούχλια οι κλήσεις της
Εθνικής Ανδρών βόλει
ΓΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ ΕΝΌΨΕΙ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΠΡΩΤΑΘΛΉΜΑΤΟΣ
Δημοσιεύματα ξαναφέρνουν την Εθνική στην
Αλεξανδρούπολη στις αρχές Ιουλίου
Επιστροφή στις προπονήσεις για
τις Εθνικές ομάδες ανδρών, γυναικών που ξεκινούν το πρώτο στάδιο
προετοιμασίας εν όψει της συμμετοχής τους στα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά
πρωταθλήματα.
Η Εθνική ανδρών από τις 11 έως
τις 30 Ιουνίου θα βρεθεί ξανά στην
Κάρυστο για το πρώτο στάδιο της
προετοιμασίας της.
Στις κλήσεις της Εθνικής βρίσκονται οι Εβρίτες Σταύρος Κασαμπαλής και Δημήτρης Μούχλιας, με τον
Δημήτρη Ανδρεόπουλο και τους συνεργάτες του Παύλο Καραμαρούδη,
Σωτήρη Αμαριαννάκη να επιλέγουν
τους εξής αθλητές:
Πασαδόροι: Σταύρος Κασαμπαλής, Ηλίας Θεοδόσης, Μάρκος Γα-

λιώτος
Διαγώνιοι: Νίκος Μήλης, Δημήτρης Μούχλιας
Λίμπερο: Δημήτρης Τζιάβρας
Κεντρικοί: Γιώργος Παπαλεξίου,
Θόδωρος Βουλκίδης, Δημοσθένης
Λινάρδος
Ακραίοι: Αλέξανδρος Ράπτης, Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος, Φροίξος
Κωτσάκης, Κυριάκος Σπυριούνης,
Σπύρος Χανδρινός.
Υπενθυμίζουμε ότι η Εθνική ανδρών θα αγωνιστεί στον Α’ όμιλο
της τελικής φάσης του Ευρωπαϊκού
Πρωταθλήματος (1-19 Σεπτεμβρίου) που θα φιλοξενηθεί στην Κρακοβία της Πολωνίας και εκτός από
την διοργανώτρια χώρα θα αντιμετωπίσει Βέλγιο, Σερβία, Ουκρανία

και Πορτογαλία.
Δημοσιεύματα ξαναφέρνουν την
Εθνική στην Αλεξανδρούπολη
Στην Αλεξανδρούπολη θα βρεθεί
στις αρχές Ιουλίου η Εθνική Ανδρών
ενόψει της προετοιμασίας για τα τελικά του Ευρωβόλεϊ 2021, αναφέρει
σε ρεπορτάζ του το thrakisports.gr
Η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου θα ανηφορίσει στην Αλεξανδρούπολη από τις 8 Ιουλίου για να
συνεχίσει την εντατική προετοιμασία
της ενόψει του Ευρωβόλεϊ 2021,
στο οποίο η Εθνική θα λάβει μέρος
στον όμιλο της Πολωνίας.
Η φιλοξενία της Εθνικής Ανδρών
έγινε μετά από συνεργασία του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της ΕΟΠΕ, όπου ανάμεσα στις δύο πλευρές έχει υπογραφεί και το μνημόνιο
συνεργασίας.
Τελευταία εμφάνιση της Εθνικής Ανδρών στην Αλεξανδρούπολη
ήταν τον Αύγουστο του 2018 για τα
προκριματικά του Ευρωβόλεϊ 2019,
όπου τότε η Εθνική είχε κερδίσει την
συμμετοχή της στο τουρνουά.

Ξεκινάει στις 28 Ιουνίου το 7ο Summer
Multi Sports Camp του Εθνικού
Θα τηρηθεί αυστηρά η
σειρά προτεραιότητας των
εγγραφών
Για 7η συνεχή χρονιά και μετά από απαίτηση των γονέων του Εθνικού και όχι μόνο
διοργανώνεται το camp του Εθνικού για να
γνωρίσουν οι μικροί μας φίλοι όλα τα αθλήματα του Εθνικού και φυσικά να περάσουν
ένα ευχάριστο καλοκαίρι.
Λόγω του ήδη μεγάλου αριθμού εγγραφών σε συνδυασμό με τα πρωτόκολλα του
covid θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας των εγγραφών.

Θα αγωνίζεται στην Κηφισιά συμπαίκτης
με τον Κοντοστάθη
Παίκτης της Κηφισιάς είναι ο Ιβάν
Μίχαλι. Ο Κροάτης που έπαιξε στον
Εθνικό Αλεξανδρούπολης την σεζόν
2014-15 φτάνοντας μάλιστα με την
ομάδα του Έβρου μέχρι τους «8» του
Challenge Cup της Ευρώπης, θα συναντήσει στην Αθήνα τους πρώην
συμπαίκτες του Κασαμπαλή (αν παραμείνει καθώς είχε αφήσει ανοικτό
το που θα βρίσκεται τη νέα σεζόν) &
Κοντοστάθη.
Η ανακοίνωση της Κηφισιάς:
Ο Αθλητικός Όμιλος Πετοσφαίρισης Κηφισιάς ανακοινώνει την έναρξη
της συνεργασίας του με τον διεθνή
Κροάτη κεντρικό Ιβάν Μίχαλι για την
αγωνιστική περίοδο 2021-22.
Ο 31χρονος αθλητής έχει ύψος
2,11 μ. και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με την ομάδα των βορείων
προαστίων, δίνοντας της ακόμα μεγαλύτερη δύναμη στο φιλέ. Να σημειώσουμε ότι έχει εμπειρία από τη Volley
League καθώς τη σεζόν 2014-15
αγωνίστηκε με τη φανέλα του Εθνι-

κού Αλεξανδρούπολης.
Ο έμπειρος κεντρικός αναμένεται να λάβει μέρος στην τελική φάση
του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος με
την Κροατία, καθώς αποτελεί βασικό
μέλος της.
Στις πρώτες τους δηλώσεις ως
αθλητής του ΑΟΠ Κηφισιάς ο Ιβάν
Μίχαλι τόνισε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που επιστρέφω στην Ελλάδα.
Όταν δέχθηκα την πρόταση από την
Κηφισιά, δεν χρειάστηκα χρόνο για να
απαντήσω θετικά. Γνωρίζω την ομάδα και πάντα ακούω θετικά σχόλια.
Η φετινή περίοδος αναμένεται να
είναι ιδιαίτερα απαιτητική καθώς όλες
οι ομάδες ενισχύονται με ποιοτικούς
παίκτες. Είμαι σίγουρος ότι με τη νέα
μου ομάδα θα έχουμε την ευκαιρία
να πετύχουμε καλά αποτελέσματα σε
πρωτάθλημα και Κύπελλο.
Τέλος εύχομαι να τελειώσει σύντομα για όλους η περιπέτεια με τον
κορωνοϊό και να δούμε ξανά γεμάτα γήπεδα».

Ξανασμίγουν
Καρακύκλα και Βενέτη!
Οι πρώην αθλήτριες της Νίκης Αλεξανδρούπολης
θα αγωνίζονται στην Καλαμάτα
Δύο πρώην αθλήτριες της Νίκης
Αλεξανδρούπολης θα είναι και πάλι συμπαίκτριες, αυτή τη φορά στην
Καλαμάτα.
Η Κλειώ Βενέτη υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Απόλλωνα
Καλαμάτας όπου θα βρει την Σοφία
Καρακύκλα (που ανανέωσε πρόσφατα). Οι δύο αθλήτριες έπαιξαν μαζί
στη Νίκη τη σεζόν 2015-16, ενώ παράλληλα σπούδαζαν στην Κομοτηνή.
Η 27χρονη Βενέτη αγωνίστηκε στη
Νίκη από το 2012 έως το 2016 και
η 24χρονη Καρακύκλα από το 2015
έως το 2019.
Η ανακοίνωση του Απόλλωνα για
την Βενέτη αναφέρει τα εξής:
«Με την Κλειω Βενετη στη θεση
της πασας θα πορευτει ο συλλογος
μας τη νεα αθλητικη σεζον !
Η Κλειω διαθετει ενα πλουσιο
αθλητικο βιογραφικο με διαρκη παρουσια τα δυο τελευταια ετη στα μεγαλα σαλονια της Α1.
Πρωτοξεκινησε το βολευ στη Λαρισα και πρωτη της ομαδα ηταν ο Αμπελωνας Λαρισας.Στη συνεχεια αγωνι-

στηκε στο Φιλαθλητικο Λαρισας, στη
Νικη Αλεξανδρουπολης παραληλα με
τη φοιτητικη της ζωη ενω στη συνεχεια κατεβηκε στην πρωτευουσα για
να αγωνιστει με την ΑΕΚ.
το 2019-2020 αγωνιστηκε με την
ομαδα Α.Ο Θηρας και το 2020-2021
με τον Α.Ο Λαμιας 2013 στην Α1.
Κλειω σου ευχομαστε πανω απο
ολα να εχειςμια καλη αγωνιστικη χρονια και πολλες προωπικες αλλα και
ομαδικες χαρες !!!»
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Προβληματισμοί
Μια συνέντευξη με τον αγωγό του ελληνικού πολιτισμού, τη Δημοκρατία - Μέρος 9ο
«Το πολιτειακό σύστημα οργάνωσης της αρχαίας Σπάρτης & η συμμετοχή των πόλεων-κρατών στους πανελλήνιους αγώνες»
-Αυτό το Δημοκρατικό σύστημα
υπήρχε μόνο στην Αθήνα; Στην Σπάρτη που ήταν η άλλη μεγάλη δύναμη
της εποχής εκείνης τι σύστημα υπήρχε;
Το Δωρικό ιδεώδες ακολούθησε την
αρχή της δικής του εσωτερικής αναγκαιότητας προς την κατεύθυνση της ακμής και
της τελείωσης του, όπως αυτή εκφράστηκε μέσα από την μορφική τελειότητα του
Απολλώνιου κάλους.
Κατά τον Φιλόσοφο και Διευθυντή του
Ινστιτούτου Φιλοσοφικών Ερευνών Απόστολο Πιερρή ο γόνιμος πυρήνας του Ελληνισμού συνιστά το ιδεώδες της φυσικής
τελειότητος. (Περί Τέλους, Φιλοσοφική
τετραλογία). Ενώ αντιστοίχως σε άρθρο
του με θέμα (Κρίση ταυτότητας του νεοελληνισμού – και πρώτα στο πολιτειακό)
«http://philosophical-research.org/» θα
επισημάνει πως το θαύμα της Κλασσικής
Αθήνας δεν είναι για κάθε τόπο και χρόνο. Επρόκειτο για μια πόλη-κράτος με δυναμική αιχμής κοσμοϊστορικών εξελίξεων.
Η μεγάλη διεύρυνση των ορίων του Κράτους και κυρίως η αυξημένη ανάγκη σταθεροποίησης της πολιτικής εξουσίας υπό
ποικίλες συνθήκες και με ήσσον ιστορικό
δυναμικό, επιβάλλουν έναν δεύτερο πλου
στη συγκρότηση της κοινωνίας προς μέγιστη ελευθερία και μέγιστο αποτέλεσμα. Η
αρχαία απάντηση σε αυτή την απαραίτητη προσαρμογή δόθηκε με την θεωρία και
πρακτική της Μικτής Πολιτείας. Ενός δηλαδή πολιτειακού συστήματος όπου εξουσίες
θεσμοθετούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε
να εκφράζονται και να αλληλοεξισορροπούνται όλα τα συστατικά μέρη, συμφέροντα και δυνάμεις της κοινωνίας. Και να
συντίθενται η αρχή των μεγάλων αριθμών,
η αρχή της αριστείας, η αρχή της επιτυχίας.
Πρόκειται για μια πιο γενικευμένη και ουσιαστική μορφή της Αρχής της Διάκρισης
των Εξουσιών, η οποία άλλωστε θεμελιώθηκε στην αρχαία πολιτειακή θεωρία. Για
παράδειγμα, στη Σπάρτη τη διαβουλευτική,
ολιγαρχική αρχή εξέφραζε η Γερουσία, τη
συνολική κοινωνική δύναμη του λαού το
Διευθυντήριο των Εφόρων, τη μοναρχική
αρχή (εκεί που χρειάζεται η συσσώρευση
τελικής αρμοδιότητας και ευθύνης σε ένα
άτομο) η κληρονομική βασιλεία, η οποία
είχε διχαστεί σε δυο φορείς, και την τελική κρίση έκανε η άπταιστη ορθότητα των
μεγάλων αριθμών, η Εκκλησία του Δήμου.
Όχι μόνο οι εξουσίες είχαν διαφορετικό
ρόλο, δικαιοδοσία και συνεισφορά, αλλά
και τελείως διαφορετικό τρόπο συγκρότησης, ώστε να είναι αδύνατη οποιαδήποτε
συστηματική συνδιαλλαγή μεταξύ τους.
Ως ένα βαθμό, λοιπόν, το μικτό πολίτευμα της Σπάρτης - νομοθέτης του οποίου
σύμφωνα με τις παραδώσεις θεωρείται ο
Λυκούργος, περί τα 800 π.Χ., κατόπιν χρησμοδότησης του θεού Απόλλωνος - προσομοίαζε με την πολιτειακή οργάνωση της
Κλασικής Αθήνας - παρά την οικονομική
της διαφοροποίηση με τη δεύτερη ως
προς την κατοχή του πλούτου, η οποία
δεν ενθάρρυνε την ανάπτυξη της ατομικής ιδιοκτησίας - διότι εκτός από την
κλήρωση και την εκλογή που ήταν η βασική τους διαφορά, διέπονταν σε μεγάλο
βαθμό από την αρχή της ισότητας μεταξύ
των ομοίων (όμοιος σήμαινε ίσος ή ευπατρίδης) οι οποίοι διέθεταν κλήρο και μπορούσαν να πληρώνουν το σισσίτιό τους.

Οι βασιλείς ήταν βέβαια και αυτοί ισόΑυτοί ήταν και οι νόμιμοι Σπαρτιάτες πολίτες, που βασική υποχρεωσή τους ήταν βιοι, αλλά όλη τους η εξουσία ήταν κάνα συμμετέχουν στα κοινά και να είναι κα- τω από τους εφόρους και κάτω από την
λοί πολεμιστές.
εκκλησία του δήμου (Απέλλα). Μόνο καΕν προκειμένω το πρώτο χαρακτηρι- τά την περίοδο πολέμου είχαν επαυξημένες εξουσίες- αρμοδιότηστικό στοιχείο του σπαρτιατικού πολιτεύματος είναι πως το
τες, αλλά και εκεί μόνο κατά
ανώτατο πολιτειακό όργανο
τη διάρκεια των πολεμικών
της είναι η Απέλλα (λαϊκή συνέεπιχειρήσεων, όταν τελείωλευση) την οποία χαρακτήριζε
νε η μάχη θεωρούνταν ίσοι.
η ισορρόπηση και «Απολλώνια»
αρμονική σύνθεση των ομοίων
- Και για ποιο λόγο
στην τελειότερη ή ιδανικότερη
υπήρχαν δύο βασιλείς;
μορφή του εαυτού τους, απωΌπως είπαμε υπήρθώντας ή αποκλείοντας τους
χανε δύο βασιλιάδες για να
ανόμοιους. Εξού και μία από
είναι μοιρασμένη η εξουτις επικρατέστερες ερμηνείες ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟY
σία. Ουσιαστικά όμως δεν
της λέξης Απόλλων που ση- ΑΝΑΓΝΩΣΤΌΠΟΥΛΟY ήτανε βασιλείς με τη σύγμαίνει απωθώ, εννοώντας τον
χρονη έννοια, αλλά περισεκτοπισμό της προγενέστερης
σότερο στρατηγοί όπου ο
γεωλατρείας από το Μαντείο των Δελ- ένας έμενε στην πόλη ώστε να μην μένει
φών. Η Απέλλα ασκούσε το Νομοθετικό χωρίς Στρατηγό και ο άλλος πήγαινε στην
μόριο της εξουσίας, όπως αντίστοιχα και εκστρατεία.
Πάντως το δημοκρατικό πολίτευμα με
η εκκλησία του δήμου στην Αθήνα, άλλο
εάν έδωσε κάποιες εξουσίες στους πέντε βάση την ομοιότητα ή την ισότητα ήτανε
Εφόρους που ήταν οι αντιπρόσωποι της η υποδομή και το επιστέγασμα της ελληκαι εκλέγονταν δια βοής από τη συνέλευ- νικότητας. Αυτό φαίνεται καθαρά από το
ση, ασκώντας μεταξύ άλλων το ρόλο της ότι όποια πόλη είχε τις βασικές συνταγμαεπιτήρησης της αγωγή των αγοριών, ηλι- τικές αρχές που είπαμε, δηλαδή πρώτον
κίας 5 έως 17 ετών. Στην Απέλλα έπαιρναν ανώτατο πολιτειακό όργανο η εκκλησία
μέρος όλοι οι πολίτες, που είχαν πλήρη του δήμου στην Πνύκα για την Αθήνα και
πολιτικά δικαιώματα και ηλικία άνω των η Απέλλα για την Σπάρτη και δεύτερον οι
30 ετών, οι οποίοι περιορίζονταν στο να πολίτες να παίρνουν μέρος σ’ ένα αξίωμα
εγκρίνουν ή ν’ απορρίψουν δια βοής τις για μία μόνο χρονιά στη ζωή τους, αυτή
η πόλη-κράτος έπαιρνε μέρος στους παπροτάσεις της Γερουσίας.
Στη δε Γερουσία εκλέγονταν δια βοής νελλήνιους αγώνες:
Στους ολυμπιακούς τα Ολύμπια όπως
από την Απέλλα 28 πολίτες αριστοκρατικής καταγωγής άνω των 60 ετών με ισό- τους λέγανε, από το 776 π.Χ., τα Πύθια,
βια θητεία, οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν τα Νέμεα και τα Ίσθμια.
εκπληρώσει όλες τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις και να έχουν διακριθεί για
- Πόσο σημαντική ήταν η νίκη
το ήθος τους, αλλά και οι δύο βασιλείς
από τα δύο παραδοσιακά βασιλικά γένη
της Σπάρτης, τους Αγιάδες και τους Ευρυποντίδες.
- Απ’ όσα γνωρίζουμε από τον Ηρόδοτο, το 480 π.Χ. η Σπάρτη είχε 8.000
όμοιους.
Είναι αλήθεια ότι οι όμοιοι απέκτησαν
μεγάλη δύναμη και μετά τον 5ο π.Χ. αιώνα
ήταν αυτοί που κυβερνούσαν τη Σπάρτη.
Γνωρίζουμε όμως, ότι ο αριθμός τους είχε μειωθεί σε λιγότερο από χίλιους μέχρι
τα τέλη του 4ου αιώνος π.Χ., λόγω των
συνεχών συγκρούσεων τους με τις άλλες
πόλεις - κράτη και πιθανόν την άρνηση
τους να ενώνονται σε οικογένειες με τους
περίοικους και τους είλωτες.
Για να συνεχίσω όμως στο θέμα μας,
ένα χαρακτηριστικό στοιχείο σύγκλισης
μεταξύ των δύο πολιτευμάτων και αυτό
ήταν κοινό παντού στην Ελλάδα, είναι το
γεγονός ότι οι άρχοντες κληρώνονται για
μία μόνο χρονιά στην ζωή τους σε οποιοδήποτε αξίωμα. Έτσι και στη Σπάρτη η
θητεία των εφόρων ήταν ενιαύσια και μη
επαναλήψιμη. Το ίδιο πρόσωπο δηλαδή
δεν μπορούσε να γίνει δύο φορές έφορος.
Εκτός από την Γερουσία, η οποία όμως
όπως είπαμε ελέγχονταν από την Απέλλα.
Η Γερουσία λειτουργούσε και σαν ανώτατο δικαστήριο για σοβαρές υποθέσεις, που
τιμωρούνταν με την ποινή του θανάτου,
με εξορία ή τη στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων.

στην αρχαία Ελλάδα για τους αθλητές;
Η ελληνική λέξη αγών συνδέεται με τη
λέξη αγορά, η οποία ετυμολογικά συνδέεται με το ενεργητικό ρήμα αγείρο = συναθροίζω, συγκεντρώνω κάπου, ως ένα
μέρος όπου συναθροίζονταν όλοι οι Έλληνες για να συναγωνιστούν μεταξύ τους για
τη δόξα της διάκρισης. Αυτό ήταν που συνιστούσε την σημαντικότητα των αγώνων
και όχι όπως σήμερα τα οικονομικά οφέλη
από χορηγούς πολυεθνικών, που ορισμένες φορές οδηγούν τους αθλητές ακόμη
και στη χρήση απαγορευμένων ουσιών.
Βέβαια για να μην φανώ άδικος με τη
σύγχρονη διεξαγωγή των Ολυμπιακών
αγώνων, η οποία ξεκίνησε στη Σορβόννη

στις 23 Ιουνίου του 1894, μετά την βίαιη
απαγόρευσή τους το 393 μ.Χ. από το βυζαντινό αυτοκράτορα Θεοδόσιο τον «Μέγα»
με τη δικαιολογία της παγανιστικής τους
προέλευσης, η διεθνής ανακωχή μεταξύ
των πόλεων στην αρχαιότητα μεταβιβάστηκε στον εικοστό αιώνα λίγο πριν την
αφετηρία των δύο μεγάλων παγκόσμιων
πολέμων και την ακύρωσή τους κατά την
διάρκειά της διεξαγωγής τους: το 1916,
το 1940 και το 1944.
- Συνεπώς θες να πεις πως η νίκη
στους αγώνες προσέδιδε ένα ιδιαίτερο κύρος στους αθλητές στην αρχαία
Ελλάδα.
Σημαντικό κύρος προσέθεταν τα διαφορετικά στεφάνια των νικητών ανάλογα
με το σε ποιους αγώνες λαμβάνανε μέρος:
Οι νικητές που παίρνανε μέρος στους
αγώνες που διεξάγονταν στους Δελφούς,
δηλαδή στα Πύθια, στεφανώνονταν με
δάφνη, στην Ολυμπία με ελιά, με πεύκο
στα ίσθμια και σέλινο στη Νεμέα. Στην
Αθήνα οι νικητές έπαιρναν ένα μεγάλο
χρηματικό ποσό από την πολιτεία για τη
διάκρισή τους και συντηρούνταν εφ’ όρου
ζωής από το πρυτανείο. Στη δε Σπάρτη οι
νικητές επειδή θεωρούνταν καλότυχοι για
τη νίκη τους είχαν το προνόμιο να μάχονται στο σώμα της βασιλικής φρουράς.
Γεγονός πάντως είναι ότι όλα τα πολιτεύματα στην αρχαία Ελλάδα κινούνταν
γύρω από το πολίτευμα της Σπάρτης, όπως
η Κόρινθος ή της Αθήνας και κυρίως της
Αθήνας, όπως για παράδειγμα οι Πλαταιές - πόλη που βρίσκεται κοντά στη Θήβα.
Οι δε Πλαταιείς ανακηρύχθηκαν ισότιμοι
αθηναίοι πολίτες με σκοπό την ενδυνάμωση της υπάρχουσας συμμαχίας.
Στις ελληνικές πόλεις όμως είναι ση-

μαντικό και θα πρέπει να το τονίσουμε
πως δεν υπήρχε αυτό που λέμε σήμερα
«Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης». Τώρα
για παράδειγμα με βάση το άρθρο 48 του
Συντάγματος μπορεί η Βουλή να περιορίσει τις πολιτικές και ατομικές ελευθερίες
σε όλη την χώρα ή σε κάποιο μέρος της,
όπως επί παραδείγματι του ασύλου της
κατοικίας, της σύλληψης χωρίς δικαστικό ένταλμα και παρατεταμένης κράτησης
χωρίς δικαστική απόφαση, την κατάργηση
της απαγόρευσης αναγκαστικής εργασίας κλπ. Αυτό στην Κλασική Ελλάδα κατά
την περίοδο ανάπτυξης των πόλεων δεν
υπήρξε ποτέ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
14 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση
θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες
σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

Φαρμακεία
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Ιατροί
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • Οφθαλμίατρος

Δικηγόροι
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ • Δικηγόρος
Ελλησπόντου 15 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551020595

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

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

Δικαστικοί
Επιμελητές

Μπότσαρη & Δικαστηρίων • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551081787

ΑΝΤΩΝΑΡΟΥ ΖΑΦΕΙΡΩ
28ης Οκτωβρίου 16 Α • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 29082
ΑΧΤΣΉ Α. - ΑΧΤΣΉΣ Σ
Λ. Δημοκρατίας 152 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551029523

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

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ & ΣΙΑ ΕΕ
14ης Μαϊου 53 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551026478

Μιαούλη 11 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 24689

ΒΛΥΣΙΔΗΣ ΜΑΚΗΣ • Οδοντίατρος
Βενιζέλου 46 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551032982

ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ • Οδοντίατρος
Βενιζέλου 44 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 25335

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

ΤΣΟΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ • Δικ. Επιμελητής
ΑΓΓΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ • Δικηγόρος
Ειρήνης 39 • Αλεξανδρούπολη
Τηλέφωνο : 2551024142
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ • Δικηγόρος
Λ. Δημοκρατίας 288 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510-24020

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

Ειρήνης 32 Α • Αλεξ/πολη
τηλ: 25510 34048

ΣΕΜΕΡΤΖΗΣ ΚΩΝΤ/ΝΟΣ • Δικ. Επιμελητής
Λ. Δημοκρατίας 295 • Αλεξ/πολη
τηλ: 25510 29911

Ασφάλειες

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ • Δικηγόρος
Κων/πόλεως 207 • Ορεστιάδα
Τηλέφωνο : 2552023462

Λογιστές
ΤΖΙΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ • Λογιστικό Γραφείο
Βενιζέλου 65 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551033968
ΤΕΡΖΗ Π.ΜΑΡΙΑ • Λογιστικό Γραφείο
Κομνηνών 39 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551033789

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

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

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

ΠΟΡΤΟΚΑΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Μαζαράκη 11 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551038473

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

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

ΓΟΥΤΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΔΙΚΑΙΑ
Τηλέφωνο : 2556031371

Οπτικά

Security
ΤΣΟΚΑΤΑΡΙΔΟΥ ΣΜΑΡΩ & ΕΙΡΗΝΗ ΟΕ
Συστήματα Συναγερμού
Λ. Δημοκρατίας 134 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο: 25510 34156

ΙΕΠΥΑ ΕΒΡΟΣ GUARD
Υπηρεσίες Φύλαξης
Καραόλη Δημητρίου 40 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο: 25510 35638

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

Αρκαδιουπόλεως 16 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο: 25510 37771

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

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

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

Ορθοπεδικά
Ιατρικά Είδη

ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ • Ορθοπαιδικός

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

Μεταφορές

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

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

Βενιζέλου 35-39 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551036550

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Αχιλλέως 11 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο: 25510 39118

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

SUDUKU
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ
Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.60)
ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
1. ΔΥΣΚΟΛΟ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Μυρμιλιάγκος
Βενιζέλου
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
46 (όπισθεν
Δημαρχείου)
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 05.15 (εκτός
✆2551027077
Κυριακής), 08.00 (express), 10.00

9

06.00 -19.00 ΑΝΑ ΜΙΑ
ΩΡΑ 20.30 ΤΟ ΤΕ8
4
ΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ: 06.00 09.00
1
7
6
-12.00 - 15.00
-18.00
ΓΙΑ ΑΛΕΞ/ΛΗ: 09.40-12.30-14.3016.50-18.00-21.30- 01.30 3
ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ :

7

ΦΕΡΕΣ
(express),11.00 (express), 14.00

Χατζή(express),
Δήμητρα.
15.45Τραϊανουπό(express), 17.00
λεως (express)
3 ✆2555022744
εκτός Σάββατο, 18.45, 22.00.
ΣΟΥΦΛΙ
9
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΑΘΗΝΑ: 18.45
Τσώνης
και ΣΙΑ
Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ
- ΦΕΡΕΣ
- ΣΟΥΦΛΙ
✆2554022232
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

ΔIΔYMOTEIXO
ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.15-05.15Γιουρτσόγλου
Βενι06.20-07.00Χρήστος
(μέσω Τυχερού),
ζέλου07.45-08.45
9 ✆2553022922
(μέσω Τυχερού),

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
10.00-11.15-12.30-13.30-14.30-

ΔΡΑΜΑ3

5

8

08.30, 19.30
ΑΘΗΝΑ – ΔΡΑΜΑ 08.00, 20.00
4
ΔΡΑΜΑ – ΑΘΗΝΑ

ΔΡΑΜΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

4

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ : 06.00 -19.00 ΑΝΑ ΜΙΑ
Α
ΩΡΑ 20.30 ΤΟ ΤΕΑΛΕΞ/ΛΗ -ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 05.15 (εκτός
71
ΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ: 06.00 Κυριακής), 08.00 (express), 10.00
ρη
09.00
(express),11.00 (express), 14.00
16
-12.00 - 15.00 -18.00
(express), 15.45 (express), 17.00
60
συνέβη ση
(express) εκτός Σάββατο, 18.45, 22.00.
ΓΙΑ ΑΛΕΞ/ΛΗ: 09.40-12.30-14.3016.50-18.00-21.3001.30 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011 5.
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΑΘΗΝΑ: 18.45
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ - ΦΕΡΕΣ - ΣΟΥΦΛΙ
75
ΔΡΑΜΑ
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
ρη
ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.15-05.156.
ΔΡΑΜΑ – ΑΘΗΝΑ 08.30, 19.30
06.20-07.00 (μέσω Τυχερού),
ΑΘΗΝΑ – ΔΡΑΜΑ 08.00, 20.00
70
07.45-08.45 (μέσω Τυχερού),
ση
ΔΡΑΜΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
10.00-11.15-12.30-13.30-14.3006.00, 07.15, 08.00, 09.00,
74
15.30-17.00-19.00 (μέσω Τυχε10.00,11.00,12.00,13.00, 14.00,
ρη
σαν σημερα
ρού),19.30-20.45.
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 19.30
πο
ΓΕΓΟΝΟΤΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.15-06.30-07.30 (μέσω
Την Κυριακή το δρομολόγιο των 6.00
60
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ
1215
Τυχερού), 08.45 (μέσω
Τυχερού),
π.μ. δεν ισχύει
ρη
ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ
ΠΛΟΙΑ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ 07.00,
Η πρώτη εμβρυακή μορ10.00-11.30-12.30-13.30-14.30πο
15.30-17.00-18.15 (μέσω Τυχερού),
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
61
φή διακήρυξης ανθρω19.30-20.45. ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΑΡΓΙΕΣ
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
Αν
πίνων δικαιωμάτων. Ο
04.15-06.30-07.30
(μέσω
Τυχερού),
18.00,
19.30,
21.00.
Κυριακή:
το
14
Ιωάννης ο Ακτήμων υπο1
08.45
(μέσω Τυχερού), 10.00-11.30δρομολόγιο
των 07.00 γίνεται 07.30,
60
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΚΑΒΑΛΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
γράφει
τη
Μάγκνα
ΚάρΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
72, ΙΝTERСITY
ΩΡΑ: 20.52, άφιξη εις
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ : 06.00 -19.00 ΑΝΑ ΜΙΑ
12.30-13.30-14.30-15.30-17.00τωνΑλεξανδροyπολη
08.00 καταργείται.
Αν
ΔΕΛΦΙΝΙΑ
τα.
Δίκαια ΑΛΕΞ/ΛΗ
23.17
ΩΡΑ
ΤΟΚαθημερινά
ΤΕ71 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ,
Αναχώ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ:
05.15
(εκτός
ΑΛΕΞ/ΛΗ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ:
18.15
(μέσω
Τυχερού),
19.30-20.45.
Τε
ΔΡΑΜΑ
–20.30
ΚΑΒΑΛΑ
ΑΠΟ
ΘΑΣΟ:
08.50,
15.15 από
5
προσ
ΣαμοθρΑκη
ΛΕΥΤΑΙΟ
ΕΓΝΑΤΙΑ:
06.00 ρηση Λιμάνι: 6.42, Άφιξη Τελικού:
Κυριακής),
(express),
602 KOINH
ΩΡΑ: 08.00
1.40, άφιξη
εις 10.00
06.00
το πρωίΑΠΟ
έως
20.30
και κάθε
71
ΑΠΟ
ΚΑΒΑΛΑ:
07.55,
14.00
08:00
- 11:00
, 15.00,14.00
18.45
ΠΛΟΙΟ
ΑΔΑΜaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
1667
09.00
16.43
(express),11.00
(express),
Σβίλεγκραντ
9.08
ΞΑΝΘΗ
μισή
ώρα. -Τις
Κυριακές
από 07.00
ΛΟ
ΚΑΒΑΛΑ
ΠΡΙΝΟ:
07.10,
13.00
Δευτέρα
13:00,
18:00
9 605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
4
Ο–ΑΘΗΝΑ,
γιατρός
του ΛουδοΠΡΙΝΟ
- ΚΑΒΑΛΑ:
06.25,
12.15
έως
20.30
ανά
ώρα.-18.00
11
ΞΑΝΘΗ
- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
06.00,
-12.00
- 15.00
(express),
15.45
(express),
17.00
Αναχώρη74 ΙΝTERСITY
ΩΡΑ:
άφιξη
εις
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
-4.10,
ΑΛΕΞ/ΛΗ
Τρίτη
09:3007.15,
βίκου
14ου, Ζαν
08.30, 10.30,
13.30,
15.00,22.00. ΦΕΡΡΥ
ΔΡΑΜΑ
–ΜΠΟΟΥΤ
ΣΕΡΡΕΣ
08.45,
75
εκτός12.00,
Σάββατο,
18.45,
ση αρχικού: 15.22,
Άφιξητου
Τελικού:
Δίκαια (express)
9.06.
ΓΙΑ ΑΛΕΞ/ΛΗ:
09.40-12.30-14.30Τετάρτη
07:00,
19:00
Πληροφορίες
στα12.00,
τηλ. του
Λιμεναρχείου:
09:0018.15,
--ΑΘΗΝΑ:
13.00
, 18.45
16.00,
16.30,
19.45.
Παρασκευή
ΛΟ
10.45,
12.45,
14.00,
15.30 Μπατίστ Ντενίς, πραγ5.46
16.50-18.00-21.3001.30
70 ΙΝTERСITY
ΩΡΑ:
13.50,
άφιξη23.59
εις
ΑΛΕΞ/ΛΗ
2510/223716
2510/224472
Πέμπτη
15:30
06.00, 08.30, 10.30,
12.00,-13.30,
16.45
-17.00.&
01
ματοποιεί
την πρώτη
Δίκαια ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ
18.38.
- ΦΕΡΕΣ
ΣΟΥΦΛΙ ΑΠΟ
75 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ,
ΑναχώΠΡΙΝΟ:
07.15,
10.15,
15.00, 15.45, 16.30, 18.15, 19.45.
ΔΡΑΜΑ
– ΞΑΝΘΗ
08.00,
10.30,12.15,
12.30,
61
Παρασκευή
15:30
μετάγγιση
αίματος προΔΡΑΜΑ
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ
-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ρηση Λιμάνι: 20.32,
Άφιξη Τελικού:
604 ΚΟΙΝΗ
ΩΡΑ: 10.54,
άφιξη ειςΔΕΥΤΕΡΑ 14.30.
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ:
09.00, 12.00,
Κυριακή-αργίες
07.30,
10.00,
12.00,
14.45,
16.30,
18.45
Αν
Σάββατο
15:30
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΞΑΝΘΗ
ΚΑΒΑΛΑ:
βάτου
σ’
ένα
15χρονο
ΕΩΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
04.15-05.156.45
Ορμένιο
17.09
ΔΡΑΜΑ
ΑΘΗΝΑ
08.30,12.45,
19.30
ΑΠΟ ΘΑΣΟ:
05.45,
14.00,
16.15.
13.30,
15.00, 16.30,
18.15, 19.45,
ΚΥΡΙΑΚΕΣ
&– ΕΟΡΤΕΣ
10.30,
Αλ
Kυριακή
13:00,
18:00
αγόρι. Το
αγόρι θα πε07.00,
08.15,
09.15,08.00,
10.30,20.00
12.00,
06.20-07.00
(μέσω
Τυχερού),
70 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
Αναχώρη614 ΚΟΙΝΗ
ΩΡΑ:15.00,
17.40,
άφιξη
εις
ΑΘΗΝΑ
– ΔΡΑΜΑ
20.30
16.30,
18.45
74
08.00,
18.45
7
ο γιατρός Δίκαια23.40.
θα 07.45-08.45
ΑΠΟ
13.30,
14.30,
16.00,
(μέσω
Τυχερού),
ση: 6.50, Άφιξη θάνει
Τελικού:και
17.16
ΔΡΑΜΑ
- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Π
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
– ΞΑΝΘΗ
08.00,
ΞΑΝΘΗ
- ΔΡΑΜΑ
08.00, 18.15.
10.30, 15.00,
Σαμοθρaκη
προσ
ΚΕΡΑΜΩΤΗ:
07.00,
08.00,
09.30,
κατηγορηθεί
για φόνο.
ΚΑΒΑΛΑ
10.00-11.15-12.30-13.30-14.3074 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
, Αναχώ90 ΙΝTERСITY
ΩΡΑ:- ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
9.36,
06.00, 07.15,
08.00,
09.00,
10.30,
12.00,
13.30,άφιξη
15.00, 16.30,
17.30.
6.
10.30,
11.45,
13.15, 14.45, 16.00,
Αλεξανδροyπολη
Θεωρείται,
πάντως,ειςηΟρμένιο
18.45,
19.45,Πληροφορίες:
21.30, (μέσω
23.30 ΚυριακήΚΥΡΙΑΚΕΣ
& ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45,
61
15.30-17.00-19.00
Τυχερηση αρχικού: 20.39,
Άφιξη Αλεξ/
14.38.
10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,
11.15,
18.15,
02:00
17.15,
19.15.
ΠΛΟΙΟ
ΑΔΑΜaΝΤΙΟΣ
ΚΟΡΑhΣ
πρώτη καταγεγραμμένη
αργίες 08.00, 11.00, 13.30, 15.00,
16.30,
18.45
Πληροφορίες
25210-19.30
σα
ρού),19.30-20.45.
πολη: 6.58
25210-32444.
15.00,
16.00,
17.00,
18.30,
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ
Δευτέρα
10:30,
15:30 των 6.00
16.30,
18.15,
19.45, 21.30, 23.30
32421
8
μετάγγισηΑναχώαίματος.
ΞΑΝΘΗ
-ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
04.15-06.30-07.30
(μέσω ΑΠΟ
Την
Κυριακή
το
δρομολόγιο
604 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΠΡΙΝΟ: 10.15, 14.30. ΑΠΟ
Τρίτη
18:40 ΑΠΟ ΘΑΣΟ:
ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 06.30, 08.30,
Τυχερού),
08.45 (μέσω Τυχερού),
π.μ. δεν07:00,
ισχύει 16.15.
ρηση αρχικού: 23.59, Άφιξη Αλεξ/
ΚΑΒΑΛΑ:
12.00,
11.45,
18.45,
02:30
ΣΕΡΡΕΣ
09.30,
11.15,
12.40,
14.00,
15.55,
Δ
Τεταρτη
16:30
1856
06.00,
08.00,
09.15,
10.30,07.00,
12.15,
10.00-11.30-12.30-13.30-14.30ΞΑΝΘΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ
2 πολη: 13.18
17.00,
20.30
Κυριακές
και
Γιορτές
ΣΕΡΡΕΣ
- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Από
τις
05.30
ΔΡ
Πέμπτη
07:00,
18:00
ΑΠΟ
ΚΕΡΑ16.00,
18.15.
το νομοθετικό διάΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ - ΦΕΡΕΣ -Τυχερού),
ΣΟΥΦΛΙ -14.30,
08.00,
09.00,
10.00,
11.00,
12.00, 71
613 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΜε
–ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
ΞΑΝΘΗ15.30-17.00-18.15
– ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
08.30, 11.15, 14.15, (μέσω
15.30, 17.00,
έως
20.45
ανά μισή
ώρα10.30,
ΜΩΤΗ:
07.15,
09.15,
11.45,
Παρασκευή
18:00
ταγμα
ΣΠΘ
αποφασίζεται
19.30-20.45.
ΚΥΡΙΑΚΕΣ
13.00,
14.00, 06.45,
15.00,10.15,
16.00, 17.00, Αθ
Αναχώρηση: 8.29,
Άφιξη
Τελικού:
Απλή: 11.19
Ιντερσίτι:
19.43 & ΑΡΓΙΕΣ
19.15.
ΣΕΡΡΕΣ
- ΚΑΒΑΛΑ
ΔΙΔ/ΧΟ
-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
13.30,
16.00,
17.15, 19.15.
Σάββατο
18:00
η έκδοση γραμματοσή04.15-06.30-07.30
(μέσωΠ.Τυχερού), Τηλ.
18.00,
19.30,
21.00.
Κυριακή:
το
14.10
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
- ΞΑΝΘΗ (μέσω
14.30,
18.30
ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ
61
για έκδοση
εισητηρίων:
Kυριακή
15:30
για τις ταχυδρομικές
04:45,
06:30,
08:30,
11:45,
13.302593022318
08.45
(μέσω
Τυχερού),
10.00-11.30δρομολόγιο
των
07.00
γίνεται
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗμου
–ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
Απλή:14.48
Ιντερσίτι:
07.17
Λάγους)
07.30,
10.15,
13.25,
14.30,
ΣΕΡΡΕΣ
- ΔΡΑΜΑ&
06.45,
09.15,
11.00,07.30, Θ
2593022426.
ανάγκες
τηςΆφιξη
Ελλάδος.ΞΑΝΘΗ12.30-13.30-14.30-15.30-17.00Κυριακές και Γιορτές 09.45,
15.00,
73
των16.30,
08.0020.15
καταργείται.
Αναχώρηση αρχικού:
15.22,
-19.15
ΑΘΗΝΑ
ΝΗΣΙΑ
ΑΙΓΑΙΟΥ
15.30, 17:00, 20.45
ΤηλEφωνα
12.30,(μέσω
18.00,Τυχερού),
2.30 (Ισχύουν
τα αντίΣΕΡΡΕΣ
- ΑΘΗΝΑ
09.15,Καθημερινά
14.15, 20.15 από στ
Από
Καβάλα
18.15
19.30-20.45.
Τελικού: 22.59
Απλή: 17.50,
2.44
ΔΡΑΜΑ
– ΚΑΒΑΛΑ
ΛιμεναρχεIων
Κομοτηνή
&ΑΓ.
ΕΟΡΤΕΣ
10.30,
12.45,
▶ΚΥΡΙΑΚΕΣ
ΛΗΜΝΟ,
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ,
ΛΑΥΡΙΟ
1878
2 71 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
Ιντερσίτι:στοιχα
8,11,από
14.58,
22.33για Ξάνθη)
06.00 το
πρωί
έως
20.30
και κάθε 60
–ΘΕΣΣΑΑ
λ
ε
ξ
α
ν
δ
ρ
ο
ύ
π
ο
λ
η
:
16.30,
18.45
Πληροφορίες
25210Αθ
ΞΑΝΘΗ -ΑΘΗΝΑ 20.00
Τρίτη
13.30
Βρετανικά
στρατεύματα
ΞΑΝΘΗ
μισή ώρα. Τις Κυριακές από ς07.00
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 06.42 Άφιξη:
αλεξ/πολη
- κομοτηνη
▶32421
ΛΗΜΝΟ,
ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΧΙΟ, ΚΑΡΛΟ- Θ
ΑΘΗΝΑ
– ΞΑΝΘΗ
20.00
2551356200,
αποβιβάζονται στην Κύ- ΞΑΝΘΗ
έως
20.30
ανά
ώρα.
11.40
- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06.00,
ΒΑΣΙ,
ΑΓ.
ΚΗΡΥΚΟΣ,
20.00
60
ΞΑΝΘΗ – ΔΡΑΜΑ 08.10, 10.30, 15.15,
ΣΕΡΡΕΣ
- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΑπόΤετάρτη
τις 05.30
Σαμοθράκης:
25510
41305
προ και καταλαμβάνουν
09:45, 13:00
08.30,
13.30,16.30,
15.00, ▶έως
75 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
–ΘΕΣΣΑΔΡΑΜΑ – ΣΕΡΡΕΣ
07.15,
08.45,
ΣΕΡΡΕΣ
ΛΗΜΝΟ-ΑΓ.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
Αθ
17.30.10.30,
Αργίες 12.00,
10.45, 12.45,
20.45
ανά
μισή
ώρα
και
41385
το
νησί,
μετά
τη
συμφω18.15, 19.45.
Παρασκευή
10.45,
12.45, 12.00,
14.00, 15.30 - 91
ΣΕΡΡΕΣ16.30,
-18.45
ΑΘΗΝΑ
Πέμπτη
ΣΕΡΡΕΣ
-13.30
ΚΑΒΑΛΑ
06.45, 10.15,
κομοτηνη
- αλεξ/πολη
4 ΛΟΝΙΚΗ,
5 Αναχώρηση: 20.32 Άφιξη:
Τηλ.
Πρακτ.:
νία με τους Οθωμανούς
ΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ
06.00,
08.30,
12.00,
13.30, ▶14.30,
16.45
-17.00. 25510 38503,
01.41
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
00.10,
στ
Από- Ξάνθη
για10.30,
Καβάλα
έχει δρομ.
18.30
2551024694,
2551083911
που την κατείχαν
το 15.00,
09:30,
11:30
Παρασκευή
15.45,
11.49
614 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
, από08.23,
ΔΡΑΜΑ
– 20.00
ΞΑΝΘΗ
08.00,
κάθε
μισή
ώρα16.30, 18.15, 19.45.
ΣΕΡΡΕΣ
- ΔΡΑΜΑ
06.45,
09.15,10.30,
11.00, 12.30, 75
8
ΛΗΜΝΟ-ΑΓ.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
1530.15.41, Άφιξη
στ
ΚΑΒΑΛΑ
16.30,
20.15
ΑΠΛΟ –Κυριακή-αργίες
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 07.30,
05.14,10.00,
19.4612.00, ▶15.00,
Αναχώρηση αρχικού:
14.45,
16.30,
18.45
Σάββατο
06.30 09.15, 14.15, 20.15
ΓΙΑ
ΑΘΗΝΑ:
9.15
-13.30
19.15
ΣΕΡΡΕΣ
ΑΘΗΝΑ
15.00, 16.30,
18.15, 19.45,
Αλεξ/πολη: 22.28
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, ΔΡ
ΣΕΡΡΕΣ13.30,
– ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
22.04

15

B6

Δρομολόγια
Δρομολόγια

06.00, 07.15, 08.00, 09.00,
1 10.00,11.00,12.00,13.00,
8
6
9
5
Κουκλατζή
Σμαρώ Βασ.
Κων/
15.30-17.00-19.00
(μέσω
Τυχε14.00,
νου 52
✆2552027049
ρού),19.30-20.45.
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 19.30
3
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.15-06.30-07.30 (μέσω5 Την Κυριακή το δρομολόγιο
των 6.006
Τυχερού), 08.45 (μέσω Τυχερού),
π.μ. δεν ισχύει
χρησιμα τηλεφωνα
10.00-11.30-12.30-13.30-14.30- 3 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ 07.00,
15.30-17.00-18.15 (μέσω Τυχερού),
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
Puzzle 1 (Medium,
difficulty
rating 0.46)
19.30-20.45.
ΚΥΡΙΑΚΕΣ
&
ΑΡΓΙΕΣ
14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
2.
ΜΕΤΡΙΟ
Aστυνομία 
100 Generated by13.00,
http://www.opensky.ca/sudoku on Mon Jun 14 13:30:52 2021 GMT. Enjoy!
04.15-06.30-07.30
(μέσω
Τυχερού),
18.00,
19.30,
21.00. Κυριακή: το
EKAB 
166
08.45
(μέσω
Τυχερού),
10.00-11.30δρομολόγιο
των
07.00 γίνεται 07.30,
Πυροσβεστική 
199
9 08.002 καταργείται.
1
12.30-13.30-14.30-15.30-17.00των
Α/Τ Ασ.
Αλεξ/λης25510 66300
18.15Αλ/λης
(μέσω Τυχερού),
19.30-20.45.
ΔΡΑΜΑ – ΚΑΒΑΛΑ Καθημερινά από
Α/ΤΤροχ.
25510 66395
4 το πρωί έως
7 20.30 και κάθε
06.00
Α/ΤΤουρ. Αλ/λης25510 66200
ΞΑΝΘΗ
μισή ώρα. Τις Κυριακές από 07.00
Α/Τ Φερών
25550 23333
ΞΑΝΘΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06.00,
5 έως
1 20.30 ανά ώρα.
Α/Τ Σουφλίου
25540 22100
08.30,
10.30,
12.00,
13.30,
15.00,
ΔΡΑΜΑ – ΣΕΡΡΕΣ 07.15, 08.45,
Α/Τ Τυχερού
25540 41201
16.30, 18.15, 19.45.
1 10.45, 12.45,
6 12.00, 14.00,
2 15.30 Α/Τ Διδ/χου
25530Παρασκευή
22103
06.00,
08.30,
10.30,
12.00,
13.30,
16.45
-17.00.
Α/Τ Ορεστιάδας 25520 81808
15.00, 15.45, 16.30,
19.45.
ΔΡΑΜΑ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 10.30, 12.30,
Δ. Αλεξ/πολης
2551018.15,
64100
2
3
6
7
Κυριακή-αργίες
07.30,
10.00,
12.00,
14.45,
16.30, 18.45
ΔK Τραϊαν/λης 25513 50900
13.30, 15.00, 16.30,
19.45,
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45,
ΔK Φερών
2555318.15,
50073
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
9 16.30,
8 18.45
1
7
2
1885
20.30
16.30,16.30
18.45
ΑΠΛΟ -20.30
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 09.13, 13.47,
74 ΙΝTERСITY
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/
Κυριακή
Δ. Σουφλίου
25543 50100
Ιδρύεται
Πειραιά15.37,
ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΞΑΝΘΗ 08.00,
ΠΟΛΗ , Αναχώρηση:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΞΑΝΘΗ
08.00,
ΞΑΝΘΗ - ΔΡΑΜΑ 08.00, 10.30, 15.00,
02.01,στον
Άφιξη:
ΞΑΝΘΗ - ΔΡΑΜΑ 08.00, 10.30, 15.00,
Δ. Διδυμοτείχου25530
26000
Όμιλος Ερετών, το αρ8 6.58 9
10.30, 12.00, 13.30,
16.30,
17.30.
12.00,
13.30, 15.00, 16.30, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
17.30.
ΣΕΡΡΕΣ10.30,
– ΔΙΚΑΙΑ
-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Δ. Ορεστιάδας
2552015.00,
22219
χαιότερο5.43–Θεσαθλητικό σω18.45,
19.45,
21.30,
23.30
ΚυριακήΚΥΡΙΑΚΕΣ
&
ΕΟΡΤΕΣ
10.30,
12.45,
18.45,
19.45,
21.30,
23.30
ΚυριακήΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ
10.30, 12.45,
613
ΔΙΚΑΙΑ,
Αναχώρηση:
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
04.13,
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
- ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
Δ. Σαμοθράκης 25510 41218
αργίες 08.00, 11.00,
15.00,
16.30,
13.30, 15.00, Δευτέρα
16.30, 11.00
18.45 Πληροφορίες
14.54 στην Ελλάδα. 08.47 αργίες 08.00, 11.00,ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ
/ Τρίτη 12.3025210/
3 18.45 Πληροφορίες 252102
7 σαλονίκη, Άφιξη:ματείο
Δ. Κομοτηνής
2531013.30,
24444
16.30,
18.15, 19.45,
23.30
32421
18.15, 19.45,
21.30,
23.30
3242113.30 / Πέμπτη 14.30 /
ΑΠΛΟ –16.30,
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
00.52,
10.06,
Τετάρτη
Δασαρ.
Αλεξ/λης
2551021.30,
80643
1954
17.09 ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 06.30, 08.30, Παρασκευή 15.30 / Σάββατο ---- /
ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ
08.30,
Δασαρ.Σουφλίου
2554006.30,
22221
4
6
5
Ιδρύεται στη Βασιλεία
ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ
09.30,
11.15,
12.40,
14.00,
15.55,
11.15, 12.40, 14.00, 15.55, Κυριακή
ΣΕΡΡΕΣ09.30,
- ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΔΡΑΜΑ
14.00
Δασαρ. Διδ/χου 25530 22204
ΣΑΒΒΑΤΟ: 10:10
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
της Ελβετίας
η UEFA,ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
με 17.00,
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:
17.00,
20.30 Κυριακές
και Γιορτές
20.30 Κυριακές
και Γιορτές
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30
ΔΡΑΜΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
– ΑΘΗΝΑ:
- ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
15.26
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Από τις 05.30
ΣΑΜΟΘΡAΚΗ
- ΑΛΕΞΑΝΔασαρ.
Ορ/δας
25520 22482
13:45 , 19:10
ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)
Σετην
ό,τιενημέρωση
αφορά τις πτήσεις
από ΚΥΡΙΑΚΗ:
σε ό,τι
αφορά
SKY
A
πρωτοβουλία
των ποδο1 (Hard,
difficulty
rating
0.60)
http://www.opensky.ca/sudoku
on
Mon
Jun 14 13:30:54
2021 GMT.
Enjoy!
08.30,
11.15, 14.15,
17.00,Generated byPuzzle
11.15, 14.15,σας,
15.30,
17.00,
71 ΙΝTERСITY ΩΡΑ:
έως
20.45
ανά μισή
ώρα
έως 20.45 ανά μισή ώρα
9.19 άφιξη στην
ΣΕΡΡΕΣ08.30,
-Για
ΔΡΑΜΑ
ΔΡΟYΠΟΛΗ
Πυρ/κή
Αλεξ/λης
2551015.30,
26222
τοπτήσεις
αεροδρόμιο
της Αλεξαντις
της Ολυμπιακής
και της
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΗΤΕΙΑ:
Α
σφαιρικών ομοσπονδιών
19.15.
19.15.
Αθήνα
16.17
ΣΕΡΡΕΣ
ΚΑΒΑΛΑ
06.45,
10.15,
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
20.34
ΣΕΡΡΕΣ
ΚΑΒΑΛΑ
06.45,
10.15,
Δευτέρα
16.00
/
Τρίτη
---/
Τετάρτη
Πυρ/κή Σαμ/κης25510 41199
SKY
EXPRESS
δρούπολης,
καλείAegean
από το μπορείτε
αεροδρόμιονατης
ΑλεΔΕ.-ΣΑΒ.
15.30
11
5
6
3
7
8
4
2
9
1
Ιταλίας,
Γαλλίας
και
Βελ14.30, 18.30
14.30,
18.30 07.00 / Παρασκευή
ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Π.
613 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 12.41, άφιξη στην
ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ (μέσω Π.
08.00
/ Πέμπτη
Πυρ/κή
Κομ/νής25310(μέσω
22199
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΑΘΗΝΑ:
ξανδρούπολης,
μπορείτε
να καλείτε
ΣΗΤΕΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
:
Α
τε στα τηλέφωνα:
Αεροδρόμιο:
γίου.
Λάγους)
07.30,25540
10.15, 22199
13.25, 14.30,
Θεσσαλονίκη
15.36
Λάγους)
07.30,
10.15,
13.25,
14.30,
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00,
ΣΕΡΡΕΣ
- ΔΡΑΜΑ
06.45,
09.15,
11.00, 09
12.30,
18.15
/ Σάββατο
---/ ΚυριαΠυρ/κή
Σουφλ.
στα
τηλέφωνα:
ΔΕ.-ΣΑΒ. 13.20
7 9 1 3 5 2 6 4 8
08:50 - 18:35
25510
89300, 25510 89305, ΔΕΥΤΕΡΑ:
19.15
Κυριακές25530
και Γιορτές
09.45,
19.15
Κυριακές
και Γιορτές
09.45,
15.00, 16.30, 20.15
73 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 16.06, άφιξη
κή 15.00,
18.00 16.30, 20.15
Αεροδρόμιο
25510
45198,
Πυρ/κή
Διδ/χου
22199
AEGEAN: :25510
89150,Aegean: ΤΡΙΤΗ: 21:35
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
12.30,
18.00,
2.30
(Ισχύουν
τα
αντί12.30,
18.00,
2.30
(Ισχύουν
τα
αντίστην
Αθήνα
22.59
ΣΕΡΡΕΣ
ΑΘΗΝΑ
09.15,
14.15,
20.15
ΣΕΡΡΕΣ
- ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15
4
2
8
1
9
6
5
7
3
25510
89150
Πυρ/κή Ορ/δας 25520 22221
ΤΕΤΑΡΤΗ: 08:50
ΟΛΥΜΠΙΑΚH: 25510 45198,
1843
ΤΗΛEφωΝΑ
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ
στοιχα
από
Κομοτηνή
για
Ξάνθη)
στοιχα
από
Κομοτηνή
για
Ξάνθη)
ΚΥΡΙΑΚΕΣ
&
ΕΟΡΤΕΣ
10.30,
12.45,
ΚΥΡΙΑΚΕΣ
& ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45,
605
ΚΟΙΝΗ
ΩΡΑ:
19.50,
άφιξη
στην
Νοσ/μείο Αλ/λης25513-51000
ΠΕΜΠΤΗ: 21:35
SKY
EXPRESS:
801-11- Αλεξανδρούπολης:
9 118.455Πληροφορίες
2 7 252108 3 6 4Αθήνα 5.23, με Έντβαρντ
νορ- ΞΑΝΘΗ
25510 26468
και
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
16.30,
16.30, 18.45 Πληροφορίες
25210ανταπόκρισηΓκριγκ,
στη
ΞΑΝΘΗ
-ΑΘΗΝΑ
20.00 36500
-ΑΘΗΝΑΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
20.00
Περ. Εν.
Έβρου
25510
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 08:50, 18:35
28288, 2810-223800
βηγός
συνθέτης.
(Θαν.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΑΘΗΝΑ : ΑΝΑ26619,
Σαμοθράκης:
25510
41305
32421
32421
Θεσσαλονίκη
ΑΘΗΝΑ
–
ΞΑΝΘΗ
20.00
ΑΘΗΝΑ
–
ΞΑΝΘΗ
20.00
Λιμεναρχείο
25513-56200
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:50
3 8 7 6 4 9 1 5 2
ΧΩΡΗΣΗ:
07.05, 19.45,
ΚΥΡΙΑΚΗ
19.45
4/9/1907)
41385 -Τηλέφωνα
Πρακτ.:
25510
603 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ:
4.07, άφιξη στην
ΞΑΝΘΗ – ΔΡΑΜΑ
08.10, 10.30, 15.15, ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30
ΞΑΝΘΗ
– ΔΡΑΜΑ
08.10,
10.30,
15.15, και ΣΕΡΡΕΣ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από
τις 05.30
Ο.Λ.Αλεξ/λης
 25510-26251
ΚΥΡΙΑΚΗ: 08:50, 18:35
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
- AEGEAN : ΑΝΑ- 38503,
ΑΘΗΝΑ
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
2551024694,
17.30. Αργίες 10.45,
16.30,
έως
17.30. Αργίες 10.45, 12.45, 16.30,
έως 20.45
ανά μισή 2551083911
ώρα
2 20.45
4 ανά
6 μισή
5 ώρα
3 1 7 8 9Αθήνα 15.07
Αεροδρόμιο
2551012.45,
89300
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΑΘΗΝΑ:
ΧΩΡΗΣΗ:
05.30, 18.05, ΚΥΡΙΑΚΗ
18.05
188320.53, άφιξη
91 ΙΝTERСITY ΩΡΑ:
18.45
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15,
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15,
ΕΛΤΑ18.45
Αλεξ/λης 25510 23122
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:
ΔΕΥΤΕΡΑ:
08:05
20:50
Ανρί
Ντελονέ, γάλλος Από Ξάνθη για Καβάλα έχει δρομ.
6 318.304 8 1 7 9 2 5στη Θεσσαλονίκη
23.07
Ξάνθη για25510
Καβάλα26479
έχει δρομ.
14.30,
14.30, 18.30
ΚΤΕΛΑπό
Αλεξ/λης
ΔΕΥΤΕΡΑ: 07:15 - 17:00
ΤΡΙΤΗ: 20:50
ποδοσφαιρικός
75 ΙΝTERСITY ΩΡΑ:
23.43, άφιξηπαράγων κάθε μισή ώρα
κάθε μισή ώρα25510-28844
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00,
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00,
ΑΣΤΙΚΑ
ΤΡΙΤΗ: 12:15
ΤΕΤΑΡΤΗ: 11:45
8
5
2
9
6
3
4
1
7
και
πρώτος
πρόεδρος
στην
Αθήνα
07.18.
ΚΑΒΑΛΑ
ΚΑΒΑΛΑ
15.00,
16.30,
20.15
15.00,
16.30, 20.15
ΟΑΕΔ Αλεξ/λης 25510 25646
ΤΕΤΑΡΤΗ: 07:15
08:05 - 20:50
της UEFA (1954-1955). ΓΙΑΠΕΜΠΤΗ:
ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ: 9.15 -13.30
- 19.15
ΣΕΡΡΕΣ
ΑΘΗΝΑ: 9.15 -13.30 - 19.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15
1 7- ΑΘΗΝΑ
9 409.15,2 14.15,
5 20.15
8 3 6ΔΡΑΜΑ – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΟΣΕ Αλεξ/πολης25510
26395

αγγελιεσ

αγγελιεσ
ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ
Η ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ κατασκευαστική εταιρία με έδρα την Αλεξανδρούπολη αναζητά να προσλάβει
μηχανικούς
για πλήρη απασχόληση στα
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:
γραφεία
της
ή/και στα
εργοτάξια
της
Για την
ενημέρωση
σας,
σε ό,τι αφορά
στηντις
περιοχή
του
Έβρου.
πτήσεις της Ολυμπιακής και της
Βιογραφικά:
hiring@akmonate.gr
Aegean από
το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, μπορείτε να καλείτε
στα τηλέφωνα:
Αεροδρόμιο
: 25510 ΜΗΧΑΝΕΣ
45198, Aegean:
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ
25510 89150

Πωλούνται 2 αυτόματες συσκευαστικές
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
μηχανές
για ζάχαρη,
καφέ, στιγμιαίο και
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΑΘΗΝΑ
: ΑΝΑελληνικό,
σοκολάτα ρόφημα,
καπουτσίΧΩΡΗΣΗ: κλπ.
07.05,(η19.45,
ΚΥΡΙΑΚΗ
19.45
νο, espresso
μία είναι
ολοκαίνουΑΘΗΝΑ
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
: ΑΝΑρια και
η άλλη
σε άριστη κατάσταση).
Τηλ
ΧΩΡΗΣΗ: 05.30,
18.05, ΚΥΡΙΑΚΗ 18.05
25310-33193
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
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Υπήρξε ο εμπνευστής
του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου (Euro), ήδη από τη
δεκαετία του ’20. (Θαν.
9/11/1955)

Δρομολόγια

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
Επί των οδών Εμπορίου και Αρκαδιουπόλεως
(κοντά στη Νομαρχία) εμβαδού 170 m2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ. 2551037645 & 2551028690.
SKY
AEGEAN

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 11:45 - 20:50
ΣΑΒΒΑΤΟ: 11:45
ΚΥΡΙΑΚΗ: 15:20 , 20:50

ΠΕΜΠΤΗ: 12:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:15, 17:00
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:15
ΚΥΡΙΑΚΗ: 07:15, , 17:00

ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:
ΔΕΥΤΕΡΑ: 06:30 - 19:10
ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - σητεια
ΤΡΙΤΗ: 19:10
ΤΡΙΤΗ 13:40 - ΠΕΜΠΤΗ 13:40
ΤΕΤΑΡΤΗ: 10:10
σητεια - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ: 06:30 - 19:10
ΤΡΙΤΗ 19:30 - ΠΕΜΠΤΗ 19:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 10:10 - 19:10

ΘΑΝΑΤΟΙ
991
Θεοφανώ, βυζαντινή πριΚΑΒΑΛΑ:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:
γκίπισσα, σύζυγος του Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφορά
SKY
Όθωνα
Β’, αυτοκράτορα
τιςενημέρωση
πτήσεις της σας,
Ολυμπιακής
και της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΗΤΕΙΑ:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΑΘΗΝΑ:
Για την
σε ό,τι αφοΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΣΗΤΕΙΑ:
της Αγίας Ρωμαϊκής ΑυτοΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ
αεροδρόμιο
της- Αλερά τιςAegean
πτήσειςαπό
τηςτοΟλυμπιακής
και
ΔΕ.-ΣΑΒ. 15.30
11.20, 17.35
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ:
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: ΔΕ-ΤΡ.
ΔΕ.-ΣΑΒ. 15.30
ΤΡΕΝΑ
ΟΣΕ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
κρατορίας του: Γερμανικού
ξανδρούπολης,
μπορείτε να της
καλείτε -TE. -ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ.
της Aegean
από το αεροδρόμιο
ΣΗΤΕΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
08.25, 18.35 ΚΥ. :
ΣΗΤΕΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Έθνους. (Γεν. 960)
στα
τηλέφωνα:
Καβάλας,
μπορείτε
να
καλείτε
στα
ΔΕ.-ΣΑΒ.
13.20
09.45,
16.00
08.25,
18.35,
21.55
ΔΕ.-ΣΑΒ.
13.20
Πωλούνται αυτόματες Καφεμηχανές και αυΑεροδρόμιο : 25510 45198, Aegean:ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: ΔΕ-ΤΡ. -TE.
τηλέφωνα:
τόματοι πωλητές με 10 επιλογές ροφημάτων
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
1994
25510 25910
89150 53273, 25910
Ολυμπιακή:
-ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 06.50, 17.00, ΚΥ. 6.50,
(καφέ, σοκολάτα,
καπουτσίνο,
μοκατσίνο,
τσάι).
ΘΕΣ/ΚΗ
- Αλεξ/λη
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ
:
06.00
-19.00
ΑΝΑ
ΜΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
72, ΙΝTERСITY
ΩΡΑ: 20.52, άφιξη εις
Μάνος Χατζιδάκις, έλ53279
Aegean:
2510
229000
και
17.00,
20.20
Ζεστά και κρύα.
Κατάλληλοι
για05.15
ξενοδοχεία,
ΤΟ ΤΕΔίκαια 23.17
ΑΛΕΞ/ΛΗ
-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ:
(εκτός ερ- ΩΡΑ 20.30
71 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, ΑναχώNTERCITY
05.50,
Αλεξ/λη-ΑΘΗΝΑ
ληνας
συνθέτης. (Γεν.
53333
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
γοστάσια, καφετέριες,
συνεργεία,
γραφεία
Κυριακής), 08.00
(express),
10.00 κλπ. ΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ: 06.00 - 25910
ρηση Λιμάνι: 05.59,
6.42,
Άφιξη Τελικού:
602 KOINH ΩΡΑ: 1.40, άφιξη εις
INTERCITY
23/10/1925)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΑΘΗΝΑ : ΑΝΑ- Σβίλεγκραντ 9.08
09.00
(express),11.00
(express),
14.00
16.43
Απολαύστε τα ροφήματά σας με πολύ μικρό
Αλεξ/λη-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΧΩΡΗΣΗ:
07.05, 19.45,
ΚΥΡΙΑΚΗ
19.45
(express), Α’
15.45
(express),
17.00
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
–ΑΘΗΝΑ,
Αναχώρη74 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 4.10, άφιξη εις
κοστολόγιο. Πώληση
υλών
σε τιμές
εργοστα- -12.00 - 15.00 -18.00
08.40
Αλεξ/λη-ΘΕΣ/ΚΗ
1996 09.40-12.30-14.30ΑΘΗΝΑ
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
: ΑΝΑ- Δίκαια 9.06.
(express)
εκτός
Σάββατο,
18.45,
22.00.
ση
αρχικού:
15.22,
Άφιξη
Τελικού:
ΓΙΑ ΑΛΕΞ/ΛΗ:
σίου. Πληροφορίες στο παρακάτω τηλέφωνο
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ-Αλεξ/λη
NTERCITY
05.59,
Έλα Φιτζέραλντ,
5.46
16.50-18.00-21.3001.30 αμερι-ΑΘΗΝΑ: 18.45
ΧΩΡΗΣΗ:
05.30, 18.05, ΚΥΡΙΑΚΗ 18.05 70 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 13.50, άφιξη εις
25310-20251ΑΛΕΞ/ΛΗ
και ώρες
08:00 – 16:00.
12:19
κανίδα τραγουδίστρια της
ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ - ΦΕΡΕΣ - ΣΟΥΦΛΙ
Δίκαια 18.38.
75 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, ΑναχώΔΡΑΜΑ
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
ρηση Λιμάνι: 20.32, Άφιξη Τελικού:
604 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 10.54, άφιξη εις
τζαζ. (Γεν. 25/4/1917)
ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.15-05.1506.20-07.00 (μέσω Τυχερού),
07.45-08.45 (μέσω Τυχερού),
10.00-11.15-12.30-13.30-14.3015.30-17.00-19.00 (μέσω Τυχε-

ΔΡΑΜΑ – ΑΘΗΝΑ

08.30, 19.30

ΑΘΗΝΑ – ΔΡΑΜΑ 08.00, 20.00
ΔΡΑΜΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

06.00, 07.15, 08.00, 09.00,
10.00,11.00,12.00,13.00, 14.00,

6.45

Αναχώρηση: 6.50, Άφιξη Τελικού: 17.16
74 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , Αναχώρηση αρχικού: 20.39, Άφιξη Αλεξ/
70 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ

Ορμένιο 17.09
ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 17.40, άφιξη εις
Δίκαια23.40.
90 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.36, άφιξη
εις Ορμένιο 14.38. Πληροφορίες:
614
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«Ο κρυμμένος θησαυρός»
του Βασίλη Κάργα υποψήφιος
για τα βραβεία Public 2021
ΠΏΣ ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΒΟΗΘΉΣΕΤΕ
ΤΗΝ ΟΥΡΑΝΟΎΛΑ, ΤΗΝ ΗΡΩΊΔΑ
ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΎ ΝΑ ΔΙΑΔΏΣΕΙ
ΤΑ ΜΗΝΎΜΑΤΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΊΟΥ,
ΨΗΦΊΖΟΝΤΆΣ ΤΗ ΈΩΣ ΤΙΣ
2 ΙΟΎΛΙΟΥ
Ένα τρυφερό παραμύθι που μιλάει για την
έλλειψη επικοινωνίας στις μεγαλουπόλεις,
για τη δύναμη της διαφορετικότητας, για
τον σχολικό εκφοβισμό και για το ουράνιο
τόξο που κρύβουν μέσα τους τα παιδιά, την
ελπίδα για ένα κόσμο γεμάτο χρώματα
Υποψήφιο για τα βραβεία
Public 2021, στην κατηγορία Ελληνική Παιδική Λογοτεχνία, είναι το παραμύθι «
Ο κρυμμένος θησαυρός »,
του δημοσιογράφου Βασίλη
Κάργα, που κυκλοφορεί από
την ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ με
εικονογράφηση της Μαρίας
Μανουρά.
Πρόκειται για ένα τρυφερό παραμύθι που μιλάει
για την έλλειψη επικοινωνί-

ας στις μεγαλουπόλεις, για
τη δύναμη της διαφορετικότητας, για τον σχολικό εκφοβισμό και για το ουράνιο
τόξο που κρύβουν μέσα τους
τα παιδιά, την ελπίδα για ένα
κόσμο γεμάτο χρώματα.
Για να βοηθήσετε την
Ουρανούλα, την ηρωίδα του
παραμυθιού να κάνει περισσότερους φίλους και να διαδώσει τα μηνύματα του βιβλίου μπορείτε να ψηφίσετε

έως 2 Ιούλιου 2021 εδώ:
h t t p s : / / w w w .
publicbookawards.gr/2021/
vote2021.php?auto=1&
CatID=6&id=1411
Ο κάθε αναγνώστης έχει
δικαίωμα μιας και μόνο ψή-

φου. Η μοναδικότητα κάθε
ψήφου ορίζεται από το email ή Facebook λογαριασμό σου. Τα βραβεία Βιβλίου δημιουργήθηκαν από τα
Public για να δώσουν «βήμα»
στο αναγνωστικό κοινό ώστε

να αναδείξει τα αγαπημένα
του βιβλία για τη χρονιά που
μας πέρασε (2020).
Το βιβλίο:
Μια φορά κι έναν βροχερό
καιρό, σε μια πόλη που είχε
χάσει τα χρώματα της και

www.gnomionline.gr
Η ΓΝΩΜΗ στο ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Η ΓΝΩΜΗ
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οι άνθρωποί της περπατούσαν βιαστικοί και σκυθρωποί, δεν γιόρταζαν ποτέ και
δεν έλεγαν παραμύθια στα
παιδιά τους, ζούσε ένα μικρό κοριτσάκι, η Ουρανούλα, που αγαπούσε πολύ το
ουράνιο τόξο.
Στο σχολείο οι συμμαθητές
της την έλεγαν κοροϊδευτικά
«Ουρανούλα Τοξούλα» και
κανείς δεν έπαιζε μαζί της.
Ώσπου μια μέρα, μετά από μια
δυνατή βροχή, το ουράνιο
τόξο θα εμφανιστεί μπροστά
στα έκπληκτα μάτια όλων…
«Το παραμύθι είναι ένα ταξίδι στη χώρα του ουράνιου
τόξου με ξεναγό την Ουρανούλα. Η ηρωίδα της ιστορίας
αναδεικνύει τη μαγική ικανότητα που έχουμε μέσα μας
να δούμε την όμορφη πλευρά της ζωής, αν επιτρέψουμε στο φως, στα χρώματα και
στην ελπίδα να επικρατήσουν
στη ζωή μας . Με τη θετική
στάση που έχει στη ζωή, μας
δείχνει ότι όλα είναι δυνατά, αρκεί να μην πάψουμε να
ονειρευόμαστε και να ελπίζουμε».
Απευθύνεται σε παιδιά
ηλικίας 4-8 ετών. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

