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ΣΟΥΦΛΙ: Πρόταση δημιουργίας
σχολών Σηροτροφίας και
Αμπελουργίας-Οινολογίας

14 μετάλλια και 2 πανελλήνια
ρεκόρ για τον Κότινο!
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Αυξήθηκαν και πάλι
τα κρούσματα στον Έβρο

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΆΚΗΣ
www.gnomionline.gr
Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021
αρ. φύλλου 9119
€0.60

Αποκάλυψη σοκ
από Αστυνομικούς
του Εβρου σε
Ευρωβουλευτές
Περιστατικά βίαιης απώθησης προσφύγων/μεταναστών από τις Βουλγαρικές αρχές προς τη χώρα μας

▶4

Τι γίνεται με την
ανακύκλωση
στο Δήμο
Αλεξανδρούπολης;
Οι λύσεις που δρομολογεί η δημοτική αρχή για να μην μπερδεύονται ανακυκλώσιμα με σύμμεικτα
απορρίμματα
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Άγνωστο πότε θα
τοποθετηθούν ναυαγοσώστες
στις παραλίες της
Αλεξανδρούπολης
● Φτάσαμε στα μέσα Ιουλιου και ακόμη αγνοούνται ….
● Τον συντεχνιακό τρόπο που λειτουργούν κάποιοι κλάδοι κατήγγειλε ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Κιζιρίδης

● Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης
● Τι ειπώθηκε στη συζήτηση του Δημοτικού
Συμβουλίου
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Ενημέρωση για τα προβλήματα
υδροδότησης στο Δήμο Αλεξανδρούπολης

Αλεξανδρούπολη: Έτοιμα
τα νέα σχολεία στο ΚΕΓΕ!

Ερώτηση στο δημοτικό συμβούλιο κατέθεσε η «Λαϊκή Συσπείρωση».
Οι απαντήσεις που έδωσε ο αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΑ για την πορεία
των έργων και την επίλυση των προβλημάτων

Από Σεπτέμβρη θα φοιτήσουν οι μαθητές του 4ου Γυμνασίου και του 2ου Γενικού Λυκείου. Απαιτητική η διαδικασία μετακόμισης και καθαριότητάς τους
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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, Αγγελική, Δεληγιάννη, Λευτέρης Χαβιαράς, Ανδρέας Καφετζής, Σμαρώ Τσοκαταρίδου,
Νικόλαος Παπανικολόπουλος, Λεωνίδας Σκερλετόπουλος, Γιώτα Αγαπητού, Μενέλαος Μαλτέζος

Είπαν
Μ. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ
ΓΓ πρωτοβάθμιας φροντίδας
υγείας
Αυτή τη στιγμή είναι εμφανές ότι ο
εμβολιασμός προστατεύει. Είναι δεδομένο δεν θα πάμε σε οριζόντιο lock
down και σε οριζόντιο υποχρεωτικό
εμβολιασμό.

Έξω πάμε καλά #not … «Άσχημο κατασκευαστικό αμάρτημα» χαρακτηρίζονται όσα έγιναν στην Ακρόπολη από την ααυστριακή εφημερίδα Der Standard. «Όταν η Ελλάδα άνοιξε μετά από μήνες lockdown,
ένα ιδιαίτερο δώρο από την συντηρητική κυβέρνηση Μητσοτάκη περίμενε τους φίλους του πολιτισμού
και τους τουρίστες: η Ακρόπολη, η κατ’εξοχήν κληρονομιά της Ευρώπης, έχει τώρα τσιμεντωθεί», γράφει χαρακτηριστικά ο ανταποκριτής της εφημερίδας στην Αθήνα, Χανς Ράουσερ.

Χ. ΓΩΓΟΣ
Καθηγητής Παθολογίας
Δε μπορεί να λειτουργήσει το εκπαιδευτικό σύστημα με τα δεδομένα που
έχουμε τώρα, με τη διασπορά του ιού
στις νεαρές ηλικίες. Επίσης, τα πανεπιστήμια δε μπορούν να λειτουργήσουν
μόνο με εμβολιασμένους, καθώς θα
έχουμε πάλι φοιτητές δύο ταχυτήτων.

ΣΕΡΑΦΕΙΜ
Μητροπολίτης Πειραιώς
(για τις διαδηλώσεις αντιεμβολιαστών) 2-3 χιλιάδες συμπολίτες μας,
πήραν το σταυρό και τη σημαία, τα
σύμβολα του έθνους μας, υπερασπιζόμενοι τον εχθρό που πλήττει τη
ζωή μας, τον κορωνοϊό. Το θάνατο
δηλαδή… Μένω έκθαμβος από αυτά
τα γεγονότα.

Σχολιάζοντας την επικαιρότητα
Καλοκαιρινές (σωτήριες) ιστορίες...
Η 12χρονη Λεμονιά στη Μόλα Καλύβα Κασσάνδρας
Χαλκιδικής έσωσε έναν άνθρωπο που κινδύνευσε παρ'ολιγον (μη θανατηφόρο) πνιγμό. Ενώ κολυμπούσε έχασε
τις αισθήσεις του, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει πολύ
σοβαρά η ζωή του.
Πολλοί άνθρωποι βοήθησαν, ένας γιατρός και εκπαιδευμένοι πολίτες, ωστόσο η Λεμονιά ξεχώρισε με
την ετοιμότητά της, καθώς φορώντας γάντια και μάσκα τον τοποθέτησε σε πλάγια θέση ασφαλείας για να
προστατεύσει τον αεραγωγό του.
Στη συνέχεια με το ασθενοφόρο διακομίστηκε στο
Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας και το Νοσοκομείο του
Νομού Χαλκιδικής.
Τώρα το καλοκαίρι πιο πολύ από ποτέ οφείλουμε να
είμαστε σε επιφυλακή όταν βρισκόμαστε στην θάλασσα τόσο για εμάς όσο και για τους συνανθρώπους μας
που ίσως χρειαστούν την βοήθεια μας.
Επίσης αξίζει πάντοτε να θυμόμαστε πως ποτέ δεν
είμαστε ούτε πολύ μικροί, ούτε πολύ μεγάλοι, για να
μάθουμε πρώτες βοήθειες.

Story via KIDS SAVE LIVES
- Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές
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Μικρογνωμικά

`

διο δράσης για μηδεινική ρύπανση δίνουν έμφαση στη
σημασία που έχει η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η οποία συγκαταλέγεται στους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν δυσμενώς την ανθρώπινη υγεία.
Ειδικά ως προς το διοξείδιο του αζώτου (NO2) η Επιτροπή σημειώνει ότι εκπέμπεται κυρίως από ανθρώπινες
δραστηριότητες, όπως η οδική κυκλοφορία — κυρίως
των πετρελαιοκίνητων οχημάτων— και η βιομηχανία. Η
συγκεκριμένη μορφή ρύπανσης προκαλεί σοβαρές ασθένειες, όπως άσθμα και μειωμένη πνευμονική λειτουργία
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η ατμοσφαιρική
ρύπανση ευθύνεται συνολικά για περίπου 400.000 πρόωρους θανάτους στην ΕΕ ετησίως, καθώς και για την
έκθεση σχεδόν των 2/3 της έκτασης των οικοσυστημάτων της ΕΕ στον ευτροφισμό. Επιπλέον, η ατμοσφαιρική
ρύπανση επιφέρει σημαντικό οικονομικό κόστος, καθώς
συνεπάγεται αυξημένες ιατρικές δαπάνες, μείωση της
παραγωγικότητας, π.χ. λόγω ημερών απουσίας από την
εργασία, και μείωση της γεωργικής απόδοσης.

Αποχωρήσεις
Το κλίμα μύρισε μπαρούτι
στη συνεδρίαση του δημοτικού
συμβουλίου Αλεξανδρούπολης
(πρωτότυπο), όταν ο πρόεδρος
εμφανίστηκε για άλλη μία φορά
αποφασισμένος να μην επιτρέψει
επουδενί το διάλογο μεταξύ των
συμβούλων. Όταν λέμε διάλογο,
κυρίως εννοούμε τις ερωτήσεις
που γεννιούνται μετά τις απαντήσεις και τις τοποθετήσεις μελών
της δημοτικής αρχής, ή ακόμη και
την κατάθεση προβληματισμών και
προτάσεων από τα μέλη του συμβουλίου, διαδικασία που αποτελεί
την ουσία της λειτουργίας ενός
δημοτικού συμβουλίου. Ο κ. Κολιός, στην έντονη αντίδραση της
παράταξης Λαμπάκη, τόνισε πως
ο ίδιος, απλώς, εφαρμόζει και τηρεί τον κανονισμό του δημοτικού
συμβουλίου, που μάλιστα είχε συντάξει η προηγούμενη δημοτική αρχή. Ωστόσο, όπως είπε ο τέως Δήμαρχος, ο κανονισμός έχει μία τυπική μορφή, όμως,
υπάρχει και η ουσία, που είναι ο διάλογος μεταξύ των
μελών του συμβουλίου, ο οποίος είναι απαραίτητος
και ουσιώδης για τη δημοκρατία μας. Φυσικά, οι δύο
πλευρές δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν, με αποτέλεσμα η παράταξη Λαμπάκη να μαζέψει μικρόφωνα,

Θα το πείσει;

Συνάντηση με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος
Γιάννη Στουρνάρα είχε ο βουλευτής Έβρου Χρ. Δερμετζόπουλος στον οποίο έθεσε την κατάσταση που επικρατεί με το κλείσιμο τραπεζών σε περιοχές του νομού
ζητώντας τον να αναλάβει πρωτοβουλίες, είτε δίνοντας
οδηγίες, είτε κάνοντας συστάσεις ώστε να μην αντιμετωπίζονται οι περιπτώσεις του Έβρου στον ίδιο βαθμό
με άλλων περιοχών της Ελλάδας.Σε δηλώσεις του στην
ΕΡΤ Ορεστιάδας ανέφερε επίσης ότι πέρα από αυτό θα
πρέπει να προγραμματισθούν και ξεχωριστές συναντήσεις με τις διοικήσεις των τραπεζών, σε συνεργασία με
την τοπική αυτοδιοίκηση και τους φορείς κάθε περιοχής
να πιέσουμε όπου αυτό είναι δυνατό. (ΕΡΤ)

Γ.Π.

«Η αποτέφρωση είναι σούπερ»

Τάδε έφη ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, όταν ρωτήθηκε από τον επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης
Σάββα Δευτεραίο για το αν εξετάζει η δημοτική του αρχή τη δημιουργία δημοτικού χώρου αποτέφρωσης. Παρά το γεγονός, λοιπόν, ότι η αποτέφρωση είναι σούπερ,
(θα το κάνω μπλουζάκι) το θέμα κολλάει, πού αλλού;
Στα λεφτά. «Μακάρι να είχαμε λεφτά διαθέσιμα για να
μπορούμε να κάνουμε ταφές και με αυτό τον τρόπο»
είπε συγκεκριμένα ο κ. Ζαμπούκης. Είναι αλήθεια πως
ελάχιστοι Δήμοι τα έχουν καταφέρει. Ίσως θα πρέπει να
τους προσεγγίσουμε για να μάθουμε το μυστικό τους.
Είναι κι αυτή μία επιλογή, που οφείλουμε να σεβαστούμε και να προσπαθήσουμε για την υλοποίησή της, έστω
σε βάθος χρόνου.

Κ.Η.

Έως και 7πλασιασμός κρουσμάτων σε νησιά

Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την διασπορά του ιού στην χώρα μας σημειώνοντας ότι υπάρχει
αύξηση στα κρούσματα σε 64 από τις 74 περιφερειακές
ενότητες της χώρας. Την ίδια στιγμή ανακοίνωσε ότι μια
σειρά περιοχών -μεταξύ αυτών και σχεδόν όλης της Αττικής- ανεβαίνουν επίπεδο στον επιδημιολογικό χάρτη
και συγκεκριμένα πάνε στο «πορτοκαλί».
Ο ίδιος, αφού αναφέρθηκε στο νέο επιδημιολογικό
χάρτη, τόνισε ότι στην Μύκονο ο αριθμός των κρουσμάτων έχει τετραπλασιαστεί σε μια εβδομάδα, στο Ηράκλειο στην Κρήτης έχει τριπλασιαστεί στο Ρέθυμνο έχει
και διπλασιαστεί, ενώ μεγάλη αύξηση εντοπίζεται επίσης σε Ίο, Σαντορίνη και Πάρο.
Από το Σάββατο, όπως είπε ο κ. Χαρδαλιάς, οι μη εμβολιασμένοι εργαζόμενοι σε αυτές τις έξι περιοχές στον

Ethnos.gr

Φεύγει ο καύσωνας, έρχονται καταιγίδες και
πτώση της θερμοκρασίας»
οθόνες και ηχεία και να αποχωρήσει από την τηλεδιάσκεψη… Όσο για εκείνους που ονειρεύονται δια
ζώσης συνεδριάσεις (μέχρι κι εμένα μου έχουν λείψει
οι ατέλειωτες ώρες στις άβολες καρέκλες της αίθουσας συνεδριάσεων) θα περιμένουν πολύ ακόμη. Νέα
εγκύκλιος απαγορεύει τις διά ζώσης διαδικασίες μέχρι
νεοτέρας… Κοινώς, εμβολιαστείτε γιατί χανόμαστε!

Με ανάρτηση του ο Κλέαρχος Μαρουσάκης ενημερώνει οτι ο καιρός χαλάει και από το Σάββατο το απόγευμα έρχονται καταιγίδες ενώ η θερμοκρασία θα πέσει αισθητά.

Κ.Η.

τουρισμό και την εστίαση θα πρέπει να κάνουν ένα self
και ένα rapid τεστ την εβδομάδα.
Ακόμα δεν απέκλεισε να ληφθούν επιπλέον μέτρα
σε αυτές τις περιοχές που έχουν έντονο επιδημιολογικό
φορτίο, αλλά όπως ανέφερε έχουμε τη δυνατότητα να
τα αποφύγουμε, τηρώντας με προσοχή όλα τα μέτρα.

Στο Ευρωδικαστήριο η Ελλάδα για την κακή
ποιότητα του αέρα

Στο Ευρωπαικό Δικαστήριο για ακόμα μια φορά παραπέμπει την Ελλάδα η Ευρωπαική Επιτροπή, αυτή τη
φορά για την κακή ποιότητα του αέρα και συγκεκριμένα για τα υψηλά επίπεδα διοξειδίου του αζώτου (NO2).
«Η Ελλάδα καταγράφει συνεχώς και σταθερά υπέρβαση της ετήσιας οριακής τιμής NO2 στην Αθήνα. Επίσης, δεν έλαβε τα κατάλληλα μέτρα ώστε η περίοδος
υπέρβασης να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη».Προσθέτει ότι η Ευρωπαική Πράσινη Συμφωνία και το σχέ-

«Υπομονή μέχρι και σήμερα όπου θα ολοκληρώσει
τον κύκλο του αυτό το ισχυρό θερμό κύμα που για τα
δικά μας γεωγραφικά πλάτη θεωρείται κάτι παραπάνω
από φυσιολογικό στην καρδιά του Ιουλίου και του καλοκαιριού γενικότερα.
Προσοχή γιατί στο "φεύγα" αυτού του θερμού κύματος θα μπει βοριάς που θα αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Από Σάββατο έρχονται καταιγίδες το
απόγευμα ενώ η θερμοκρασία θα πέσει» αρκετά έγραψε
σε ανάρτηση του ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

ΟΕΓΑ σε Εθνικό & Κοϊνάκη: «Ανακαλέστε
αλλιώς θα κινηθούμε νομικά!»
Στα άκρα φαίνεται πως
οδηγείται η διαμάχη μεταξύ Ομίλου Ενόργανης Γυμναστικής Αλεξανδρούπολης και ΜΓΣ Εθνικού. Μετά
τις πρόσφατες καταγγελίες του Εθνικού για εικόνες
ντροπής στο ΤΟΛ της Μαΐστρου, χωρίς ωστόσο να
κατονομάζει κάποιον σύλλογο, αλλά στοχοποιώντας
τον ΟΕΓΑ , ο ΟΕΓΑ στέλνει
εξώδικη διαμαρτυρία τόσο στον Σύλλογο, όσο και
στην Βίκυ Κοϊνάκη, διαχειρίστρια της σελίδας του Εθνικού στο facebook.
Ο ΟΕΓΑ μάλιστα, καλεί
τον Εθνικό να ανακαλέσει
τα όσα κατήγγειλε εντός 24
ωρών, ειδάλλως θα κινηθεί
νομικά.
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Ο απολογισμός της επίσκεψης
Ευρωβουλευτών της Αριστεράς σε
προσφυγικές δομές του βορ. Εβρου
ΧΡΉΣΙΜΗ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΉ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΊΣΤΗΚΕ Η
ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ
ΔΉΜΑΡΧΟ ΟΡΕΣΤΙΆΔΑΣ
ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΥΡΊΔΗ
Αποκάλυψη για περιστατικά βίαιης
απώθησης προσφύγων/μεταναστών από
τις Βουλγαρικές αρχές προς τη χώρα μας
Αποκαλυπτική σε πολλαπλά
επίπεδα ήταν η επίσκεψη – αυτοψία που πραγματοποίησαν στη
χώρα μας οι Ευρωβουλεύτριες
Cornelia Ernst από το Die Linke
της Γερμανίας και Sira Rego από
την Izquierda Unida της Ισπανίας
σε συνεργασία με τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική
Συμμαχία Κώστα Αρβανίτη.
Οι τρεις Ευρωβουλευτές της
Ευρωομάδας της Αριστεράς/The
Left επισκέφτηκαν προσεκτικά
επιλεγμένα σημεία στην Ελληνική Επικράτεια, κρίσιμα για να
διαπιστώσουν από πρώτο χέρι
την σκληρή πραγματικότητα του
προσφυγικού στη χώρα μας, πέρα
από τις ωραιοποιήσεις, τα ψέματα
και την υποκρισία της Ελληνικής
Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής
ηγεσίας.
Η αρχή έγινε την Παρασκευή
το πρωί στο camp της Ριτσώνας
όπου είχαν την ευκαιρία να δουν
από κοντά τις συνθήκες αποκλεισμού που δημιουργεί και να ακούσουν από πρώτο χέρι μαρτυρίες
τόσο για τις συνθήκες διαβίωσης
όσο και για τα σοβαρά προβλήματα στην εκπαίδευση των παιδιών.
Το Σάββατο η αυτοψία συνεχίστηκε στον Έβρο με επισκέψεις
στο ΚΥΤ και το ΠΡΟΚΕΚΑ Φυλακίου στην Ορεστιάδα, με την
παρουσία και της Βουλεύτριας
ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ στον Έβρο Αναστασίας Γκαρά. Όπως σημείωσαν, "οι εικόνες ανθρώπων πίσω
από πανύψηλα συρματοπλέγματα
και μέσα σε κελιά αποτέλεσαν μια
σκληρή υπενθύμιση για το μέλλον
που προδιαγράφει για τις περιοχές στις χώρες πρώτης υποδοχής
που βρίσκονται κοντά στα σύνορα το υπό διαπραγμάτευση Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και
το Άσυλο της ΕΕ: ένα μέλλον με
ανθρώπους φυλακισμένους σε
χώρες – φυλακές, μέσα σε Γκρίζες Ζώνες Δικαίου". Τελευταίος
σταθμός το camp στα Διαβατά
Θεσσαλονίκης, μαζί με την Κυριακή Μάλαμα, βουλεύτρια του
ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ στη Χαλκιδική.
Αποκάλυψη για περιστατικά βίαιης απώθησης προσφύγων/μεταναστών από
τις Βουλγαρικές αρχές προς
τη χώρα μας
Ιδιαίτερα αποκαλυπτική όμως
ήταν και η συνάντηση με τα στελέχη της ΕΛΑΣ στην Ορεστιάδα.
Πέρα από τις διαφωτιστικές τεχνικές λεπτομέρειες της συνεργασίας με τις δυνάμεις της FRONTEX,

διαπιστώθηκε πως περιστατικά
βίαιης απώθησης προσφύγων/
μεταναστών από τις Βουλγαρικές
αρχές προς τη χώρα μας συμβαίνουν κατ’ επανάληψη και φανερώνουν μια μάλλον εμπεδωμένη
τακτική από πλευράς της γειτονικής χώρας που μόνο ως «μεμονωμένα περιστατικά» δεν μπορεί
να περιγραφεί, μια τακτική απαράδεκτη για κράτος – μέλος της ΕΕ.
Χρήσιμη και ουσιαστική χαρακτηρίστηκε η συνάντηση με
το Δήμαρχο Ορεστιάδας Βασίλη Μαυρίδη. «Παρά την πολιτική του προέλευση μακριά από το
χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και τη διαφορετική του αντίληψη συνολικά για
το προσφυγικό, άκουσε με πολλή
προσοχή τους τρεις Ευρωβουλευτές να εξηγούν την αρνητική
στάση της Αριστεράς απέναντι
στο νέο Σύμφωνο, ενώ συμμερίστηκε αρκετές από τις ανησυχίες
τους για τις επιπτώσεις που αυτό θα έχει στις τοπικές κοινωνίες
ειδικά στις περιοχές που θα γειτνιάζουν με τα ευρωπαϊκά «Γκουαντάναμο» που θα φέρει το νέο
pact, δήλωσε προβληματισμένος
για προβλέψεις του νέου συμφώνου που δεν έχουν τύχει ευρείας
δημοσιότητας, και συμφώνησε με
τη θέση της Ευρωπαϊκής Αριστεράς για πραγματική Αλληλεγγύη
με ισότιμες αναλογικές υποχρεωτικές μετεγκαταστάσεις σε όλες
τις χώρες της ΕΕ» ανέφερε ο κ.
Αρβανίτης.
Αξίζει να σημειωθεί πως σε κάθε σταθμό της πολυήμερης περιοδείας των τριών Ευρωβουλευτών
το παρών έδωσαν Περιφερειακοί
Σύμβουλοι, στελέχη & μέλη του
ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ από τις κατά τόπους
νομαρχιακές Επιτροπές και Οργανώσεις που στήριξαν έμπρακτα
και ουσιαστικά την υλοποίησή της.
Κάνοντας έναν πρώτο απολογισμό οι τρεις Ευρωβουλευτές
της Αριστεράς / The Left περιγράφουν τί αποκόμισαν αλλά και τις
επόμενες κινήσεις τους.
“ Αυτά που είδαμε στην αποστολή μας είναι σχεδόν απερίγραπτα”, σημειώνει η Κορνήλια Ερνστ
από το γερμανικό Die Linke, και
συνεχίζει: “ Άνθρωποι να κρατούνται σε κλουβιά, σαν ζώα, σε
κλειστά κέντρα κράτησης. Άνθρωποι να περιμένουν τη συνέντευξή τους στις δομές για 3 χρόνια,
εγκλωβισμένοι, να μην μπορούν
να κάνουν τίποτα, να μην μπορούν να πάν στο σχολείο. Συζητώντας με τους ανθρώπους στις
δομές, μπορούσαμε να αισθαν-

θούμε την απόγνωσή τους – η
ψυχική τους υγεία επιδεινώνεται
συνεχώς. Το Νέο Σύμφωνο που
προτείνει η Κομισιόν δεν θα αλλάξει τίποτα από αυτά -αντίθετα
θα χειροτερέψει την κατάστασηκαθώς επικεντρώνεται στην κράτηση και την απέλαση των ανθρώπων. Για τον λόγο αυτό, είναι
κομβικής σημασίας για την καταπολέμηση αυτού του συμφώνου η
διεθνής συνεργασία και αλληλεγγύη μεταξύ της Αριστεράς στην
Ευρώπη. Το “Die Linke” και τον
ΣΥΡΙΖΑ τους ενώνει μία πολύχρονη φιλία και συνεργασία και
πρέπει μαζί, αλληλέγγυα, να δώσουμε τη μάχη για ένα ανθρώπινο
σύστημα ασύλου στην Ευρώπη.”
“Στη διαδρομή μας κατά μήκος των Ελληνο-Τουρκικών συνόρων και στη Βόρεια Ελλάδα,
είχαμε τη δυνατότητα να δούμε το μοντέλο μεταναστευτικής
πολιτικής που εφαρμόζει η ΕΕ”,
σημειώνει η Sira Rego από την
«Ενωμένη Αριστερά» της Ισπανίας. Και συνεχίζει: “Ένα μοντέλο που καταπατά τα δικαιώματα μεταναστών και προσφύγων
αλλά και εξαναγκάζει τις χώρες
εισόδου να μπλοκάρουν εκ των
πραγμάτων την πρόσβαση στο
άσυλο που συνιστά παραβίαση
της Συνθήκης της Γενεύης.
Συνηγορούμε υπέρ μιας μεταναστευτικής πολιτικής που
βασίζεται στην υποδοχή και την
αλληλεγγύη. Αυτό συνεπάγεται
μετεγκατάσταση μεταναστών και
προσφύγων σε όλα τα Κράτη-Μέλη. Μια πολιτική βασισμένη στην
υποδοχή και το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα.
Επιπροσθέτως η ΕΕ πρέπει να
επενδύσει στις παραμεθόριες περιοχές και τους πληθυσμούς που
ζούνε μόνιμα εκεί. Να επενδύσει
σε υπηρεσίες κοινής ωφέλειας,
σε ευκαιρίες και σε ενίσχυση της

Ευρωβουλευτές της ομάδας της Αριστεράς
επισκέφθηκαν δομές προσφύγων και μεταναστών

Αντιπροσωπεία βρέθηκε στο ΚΥΤ και το
ΠΡΟΚΕΚΑ Φυλακίου στην Ορεστιάδα

Χρήσιμη και ουσιαστική χαρακτηρίστηκε η συνάντηση
με το Δήμαρχο Ορεστιάδας Βασίλη Μαυρίδη.

Οι 3 Ευρωβουλευτές της ευρωομάδας της Αριστεράς Κώστας Αρβανίτης, Sira Rgo και Κ. Έρνστ
απασχόλησης.
Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τα σύνορά μας να παραμένουν
ένα σημείο όπου τα ανθρώπινα
δικαιώματα είναι σε αναστολή.”
Αρβανίτης: "Για το προσφυγικό δεν νοείται συζήτηση
χωρίς την ενεργό συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών που επωμίζονται την
ευθύνη"
“Πέρα από την καθαυτό αυτοψία στις εγκαταστάσεις και τα

όσα συγκλονιστικά είδαμε εκεί,
εικόνες που για μας στην Ελλάδα δεν είναι δυστυχώς πρωτόγνωρες, μεγάλης σημασίας ήταν
και οι συναντήσεις μας με τους
Αυτοδιοικητικούς”, υπογραμμίζει
ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
– ΠΣ Κώστας Αρβανίτης. “Για το
προσφυγικό δεν νοείται συζήτηση
χωρίς την ενεργό συμμετοχή των
τοπικών κοινωνιών που επωμίζονται την ευθύνη της υποδοχής
και φύλαξης. Κι εκείνο που διαπιστώσαμε είναι η κοροϊδία της
Κυβέρνησης Μητσοτάκη αλλά και

της Δεξιάς ηγεσίας της ΕΕ προς
τους ανθρώπους αυτούς, και ένα
μεγάλο κενό ενημέρωσης για τα
όσα καταστροφικά για τις περιοχές τους θα φέρει το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και
το Άσυλο αν τελικά υιοθετηθεί
και αποτελέσει την επίσημη πολιτική της ΕΕ. Είναι πολύ σημαντικό
που στις συναντήσεις αυτές και
σε αντίστοιχες παλαιότερα, πέρα
από τις διαφωνίες μας, μοιραζόμαστε με τους ανθρώπους της
Αυτοδιοίκησης την κοινή αγωνία
για το μέλλον, βρίσκουμε κοινά

σημεία προβληματισμού, σπάμε
το έλλειμμα ενημέρωσης που τεχνητά καλλιεργείται για όλα τα
γκρίζα και σκοτεινά σημεία του
νέου pact και διαλύουμε την προπαγάνδα της ψευτο-αλληλεγγύης που δήθεν αυτό θεσπίζει. Για
μια ακόμη φορά, σε μία ακόμη
επίσκεψη σε προσφυγικές δομές
διαπιστώσαμε πως το νέο Σύμφωνο δεν αλλάζει, δεν βελτιώνεται, μπορεί μόνο να αποσυρθεί
και να έρθει μια νέα διαφορετική
πρόταση για τη Μετανάστευση
και το Άσυλο στην ΕΕ”.
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Τι γίνεται με την ανακύκλωση
στο Δήμο Αλεξανδρούπολης;
ΟΙ ΛΎΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΕΊ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΉ ΑΡΧΉ ΓΙΑ
ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΕΡΔΕΎΟΝΤΑΙ
ΑΝΑΚΥΚΛΏΣΙΜΑ ΜΕ
ΣΎΜΜΕΙΚΤΑ ΑΠΟΡΡΊΜΜΑΤΑ
Πώς οι φωτιές σε εργοστάσια
ανακύκλωσης ανά την Ελλάδα επηρέασαν
και την περιοχή μας

των ανακυκλώσιμων υλικών
στα απορριμματοφόρα, αποθηκεύοντάς τα μέχρι το πρωί
της Δευτέρας. Δυστυχώς, ένα
άλλο μέρος των ανακυκλώσιμων, που δεν είναι δυνατόν να
αποθηκευτεί, ιδιαίτερα τη θερινή περίοδο, απορρίπτεται ως
κανονικά σκουπίδια.
Ο Αντιδήμαρχος σημείωσε
πως έχουν δρομολογηθεί δύο
σημαντικές λύσεις που θα επαναφέρουν την κανονικότητα.
Αρχικά, έχει ζητηθεί από τη ΔΙ-

που διαθέτει ο Δήμος, θα έχει
στη διάθεσή του 4.
Αντιπαράθεση
Σε κάποιο σημείο της ενημέρωσης από τον κ. Δαστερίδη, παρενέβη ο επικεφαλής
της μείζονος αντιπολίτευσης
Βαγγέλης Λαμπάκης, διαμαρτυρόμενος για όσα λέει ο αντιδήμαρχος, σημειώνοντας πως
κατά τη δική του θητεία, «ποτέ
δεν ανακατέψαμε ανακυκλώσιμα με σύμμεικτα απορρίμματα». Στη συνέχεια, η αναφορά

Της Κικής Ηπειρώτου

Μεγάλη συζήτηση έγινε το
τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα
στα social media, με αφορμή καταγγελίες πολιτών για
απορριμματοφόρα του Δήμου
Αλεξανδρούπολης, τα οποία
εθεάθησαν να φορτώνουν μαζί με τα κοινά σκουπίδια και
τα ανακυκλώσιμα υλικά των
μπλε κάδων. Απαντήσεις για
το θέμα έδωσε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
το απόγευμα της Τετάρτης, ο
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας &
Πρασίνου Ηλίας Δαστερίδης,
μετά από ερώτηση της «Λαϊκής Συσπείρωσης».
Το πρόβλημα ξεκίνησε από
ένα ντόμινο πυρκαγιών, που
εκδηλώθηκαν πριν 1-2 χρόνια
σε εργοστάσια ανακύκλωσης,
σε διάφορες περιοχές της χώρας. Για την προστασία των συγκεκριμένων υποδομών, η Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης,
τον Ιούνιο του 2019, έλαβε
συγκεκριμένα μέτρα. Με έγγραφό της προς τους Δήμους,
δεν επιτρέπει τη λειτουργία και
εναπόθεση ανακυκλώσιμων
υλικών στα κατά τόπους εργοστάσια διαλογής και ανακύκλωσης, από το μεσημέρι της

Παρασκευής μέχρι το πρωί της
Δευτέρας.
Έτσι, καθ’ όλη τη διάρκεια
του Σαββατοκύριακου, οι υπηρεσίες των Δήμων δεν έχουν
πρόσβαση στα εργοστάσια
ανακύκλωσης, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον κ. Δαστερίδη, να είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν ένα μέρος

ΑΑΜΑΘ, και υπάρχει εκτίμηση
πως το αίτημα θα εγκριθεί άμεσα, να λειτουργεί το ΚΔΑΥ του
δήμου έστω τα Σάββατα, ώστε
να μη συγκεντρώνεται μεγάλος
όγκος ανακυκλώσιμων και να
είναι πιο εύκολη η ορθή διαχείρισή τους. Επιπλέον, σημείωσε
πως, σύντομα, από τα 2 απορριμματοφόρα για ανακύκλωση

του Αντιδημάρχου ότι η αποκομιδή των απορριμμάτων γίνεται με ομαλό τρόπο, υπήρξε
έντονη αντίδραση του δημοτικού συμβούλου Γιώργου Ουζουνίδη, ο οποίος αμφισβήτησε τα περί ομαλού τρόπου, την
στιγμή που η πόλη είναι γεμάτη
σκουπίδια.
Ο επικεφαλής της «Αδέ-

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, οι υπηρεσίες
των Δήμων δεν έχουν πρόσβαση στα εργοστάσια ανακύκλωσης, με αποτέλεσμα, να
είναι υποχρεωμένες να διατηρούν ένα μέρος των ανακυκλώσιμων υλικών στα απορριμματοφόρα, αποθηκεύοντάς
τα μέχρι το πρωί της Δευτέρας

Κατά τη δική μου θητεία ποτέ δεν ανακατέψαμε ανακυκλώσιμα με σύμμεικτα απορρίμματα

ΗΛΊΑΣ ΔΑΣΤΕΡΊΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΉΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΊΝΟΥ

όταν πηγαίνουν οι εργαζόμενοι
στο χώρο και δεν βρίσκουν τον
τράκτορα που οφείλει να έχει
εκεί ο εργολάβος, δεν μπορούν να γυρίζουν τα σκουπίδια πίσω. Ο επικεφαλής της
παράταξης Σάββας Δευτεραίος
σημείωσε πως πέρσι ο εργολάβος πήρε 1,6 εκ ευρώ, φέτος
1,2 εκ ευρώ, τονίζοντας πως
αν δεν βρουν οι εργαζόμενοι
τους τράκτορες, προφανώς
θα αφήσουν τα απορρίμματα
όπου μπορούν.

σμευτης Νέας Ανασυγκρότησης» Βαγγέλης Μυτιληνός,
από την πλευρά του, ζήτησε
απαντήσεις για την κατάσταση ανεξέλεγκτης χωματερής
που επικρατεί στο χώρο μεταφόρτωσης απορριμμάτων,
με την δημοτική σύμβουλο
της Λαϊκής Συσπείρωσης Νίκη Δραμανίδου να τονίζει πως

ΒΑΓΓΈΛΗΣ ΛΑΜΠΆΚΗΣ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΉΣ ΤΗΣ ΜΕΊΖΟΝΟΣ
ΑΝΤΙΠΟΛΊΤΕΥΣΗΣ

Έβρος: Τα αποτελέσματα των
438 rapid test της Τετάρτης

Πρόσληψη 44 ατόμων για
την κατασκήνωση Μάκρης

Χαμηλός ο μέσος
όρος ηλικίας
των θετικών
κρουσμάτων

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με
σύμβαση εργασίας για 2 μήνες

438 rapid test έγιναν την
Τετάρτη από κλιμάκια του
ΕΟΔΥ στον Έβρο. Βρέθηκαν
4 θετικά κρούσματα, 2 στην
Ορεστιάδα και 2 στην Αλεξανδρούπολη.

Τα αποτελέσματα
αναλυτικά:

DRIVE THROUGH “ΦΏΤΗΣ
ΚΟΣΜΆΣ” ΚΈΝΤΡΟ ΝΕΌΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
31 αρνητικά rapid test
ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΠΛΑΤΕΊΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
25 rapid test με 1 θετικό
(4%) αφορά σε 1 γυναίκα
31 ετών

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
87 rapid test με 1 θετικό
(1.15%) αφορά σε 1 άνδρα
36 ετών
ΝΟΜΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
58 αρνητικά rapid test
ΤΥΧΕΡΟ
18 αρνητικά rapid test

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
163 rapid test με 2 θετικά
(1.23%) αφορούν σε 1 άνδρα και 1 γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 28 έτη
ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ
56 αρνητικά rapid test

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως δύο (2) μήνες, συνολικού αριθμού σαράντα τεσσάρων (44) ατόμων, για
τις ανάγκες λειτουργίας της
παιδικής εξοχής - κατασκήνωσης Μάκρης Αλεξανδρούπολης έτους 2021 του Δήμου
Αλεξανδρούπολης και συγκεκριμένα :
• Συντονιστές 1
• Επιμελητές 3
• Ειδ. Συνεργάτες- Ψυχαγωγοί 2
• Ειδ. Συνεργάτες-Χειροτεχνίας 2
• Γυμναστές 2

• Ομαδάρχες(1) 14
• Διαχειριστές 1
•Βοηθ. Διαχειριστές 1
•Αποθηκάριοι
•1 Γιατροί
•1 Νοσοκόμοι

•1 Μάγειροι
•1 Βοηθ. Μαγείρων
•1 Εργάτες - Εργάτριες 9
•Οδηγός 1
•Προσωπικό Καθαριότητας 1
•Φύλακας 1
•Ειδικός Τεχνίτης 1
(1)
Οι Ομαδάρχες θα
προσληφθούν μόνο για την
περίοδο φιλοξενίας παιδιών.
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Στο επίκεντρο η δημιουργία σχολών
σηροτροφίας και ΑμπελουργίαςΟινολογία στο Σουφλί
Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΉ ΠΑΡΟΥΣΊΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΏΝ
ΣΧΟΛΏΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΎΣΕ ΝΑ
ΑΠΟΤΕΛΈΣΕΙ ΠΌΛΟ ΈΛΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΔΊΟ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ
Τα αιτήματα έθεσε στον Γενικό Γραμματέα
Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δια
Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας
ο Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης
Καλακίκος
Ο Δήμαρχος Σουφλίου
Παναγιώτης Καλακίκος, υποδέχθηκε στο Δημαρχείο τον
Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου
Παιδείας κ. Βούτσινο Γιώργο,

συνοδευόμενο από συνεργάτες του.
Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε παρουσία επαγγελματιών της περιοχής, εξετάσθηκε η δυνατότητα στο
άμεσο μέλλον να δημιουργηθεί Επαγγελματική Σχολή με
αντικείμενο τη Σηροτροφία,
ούτως ώστε η σηροτροφία
που αποτέλεσε τον κυριότερο πόλο ανάπτυξης, τα προηγούμενα χρόνια, αλλά έως
και σήμερα διαφημίζει την περιοχή μας, να συνδεθεί με την
επιστήμη και την τεχνογνωσία
και να δώσει νέα ώθηση τόσο στην ενασχόληση με τον
συγκεκριμένο τομέα, όσο και
στην ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχή μας.
Παράλληλα, διερευνήθηκε
και η δυνατότητα δημιουργίας Τμήματος Αμπελουργίας-Οινολογίας, που, επίσης,
αποτέλεσε το δεύτερο πόλο
ανάπτυξης της περιοχής μας
τις προηγούμενες δεκαετίες,

αλλά και Τμήματος Μελισσοκομίας, ενός τομέα ταχύτατα
αναπτυσσόμενο στην περιοχή
τη τελευταία δεκαετία.
Ο Δήμαρχος Σουφλίου,
επισκέφθηκε μαζί με το κ.
Βούτσινο κτιριακές υποδομές
, οι οποίες μπορούν να διατεθούν άμεσα από το Δήμο για
τη στέγαση και τη λειτουργία
των Σχολών.
Ο Γενικός Γραμματέας κ.
Βούτσινος Γιώργος, σε θετικό κλίμα δεσμεύτηκε ότι θα
εξετάσει άμεσα τα συγκεκριμένα αιτήματα του Δημάρχου,
με σκοπό τον προγραμματισμό και την εξεύρεση της καλύτερης δυνατής προοπτικής
για την περιοχή του Δήμου
Σουφλίου.

Αεροψεκασμοί προνυμφοκτονίας για καταπολέμηση των κουνουπιών
Σήμερα σε
περιοχές της
Αλεξανδρούπολης
Στα πλαίσια υλοποίησης
του προγράμματος καταπολέμησης των κουνουπιών που
διενεργεί η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης,
θα πραγματοποιηθούν αεροψεκασμοί προνυμφοκτονίας
για την καταπολέμηση των
κουνουπιών:
Τη ν
Π Α ΡΑ Σ Κ Ε Υ Η
16/07/2021
Πεδίο Εφαρμογής-περιοχές: Στο φυσικό/αγροτικό περιβάλλον και συγκεκριμένα
στα φυσικά και αγροτικά οικοσυστήματα της Περιφερειακής
Ενότητας Έβρου (νότιο τμήμα)
(περιοχή του Δήμου Αλεξ/πολης), όπου θα δοθεί προτεραιότητα σε μεγάλες εκτάσεις

στάσιμου νερού κοντά σε κατοικημένες περιοχές.
Ώρα εκτέλεσης αεροψεκασμών : 06:00 – 11:00
Προφυλάξεις: παρακαλούμε να μην κυκλοφορούν στο
φυσικό/αγροτικό περιβάλλον
των παραπάνω περιοχών, άνθρωποι και ζώα κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης του
ψεκασμού, για λόγους καθαρά
προληπτικούς.
Η εφαρμογή δεν θα γίνει σε
κατοικημένες περιοχές, ωστόσο κατά την εκτέλεση της πτήσης από και προς τις περιοχές
εφαρμογής, ενδέχεται το ελικόπτερο να διέλθει κοντά από
κατοικημένες περιοχές, χωρίς
αυτό να εγκυμονεί κινδύνους
για τη δημόσια υγεία.
Για την διενέργεια των
ψεκασμών ακολουθούνται οι οδηγίες που ορίζονται στην με αρ. πρωτ. Δ1α/
Γ.Π.οικ13110/.01-03-2021

(ΑΔΑ:Ω0Κ3465ΦΥΟ-Δ25)
Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, με εγκεκριμένα βιοκτόνα
σκευάσματα σύμφωνα με το
αρ. πρωτ. 386/11808/15-022021 (ΑΔΑ: Ω0Κ3465ΦΥΟΔ25), έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων, μετά και το υπ αρiθμ
Δ1α/Γ.Π.13202/23-03-2021
έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Διενέργεια αεροψεκασμών προνυμφοκτονίας για το έτος 2021» (ΑΔΑ:
ΨΓΒΤ465ΦΥΟ-ΨΟΥ.)

Η εφαρμογή θα γίνει:

• με ευθύνη του ανάδοχου
φορέα που είναι η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία «ASNS
αεροεφαρμογές Ι.Κ.Ε.».
• με χρήση ελικοπτέρου και
είναι το HILLER SX – HBR
που φέρει ειδικό και κατάλ-

ληλο εξοπλισμό.
• με συνεχή επίβλεψη από
αρμοδίους υπαλλήλους της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
• Με εγκεκριμένα για χρήση από αέρος βιολογικά βιοκτόνα που αναφέρονται στο
αρ. πρωτ. 386/11808/15-022021 (ΑΔΑ: Ω0Κ3465ΦΥΟΔ25), έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων
Σε περίπτωση που δεν το
επιτρέψουν οι συνθήκες να
εκτελεστεί ο αεροψεκασμός,
θα μεταφερθεί σε επόμενη
ημέρα.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ στα τηλέφωνα:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ
τηλ.
2551355303
-2551355342
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Ενημέρωση για τα προβλήματα
υδροδότησης στο Δήμο
Αλεξανδρούπολης
ΕΡΏΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΌ
ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΚΑΤΈΘΕΣΕ Η
«ΛΑΪΚΉ ΣΥΣΠΕΊΡΩΣΗ»
Οι απαντήσεις που έδωσε ο αντιπρόεδρος
της ΔΕΥΑΑ για την πορεία των έργων και
την επίλυση των προβλημάτων
Της Κικής Ηπειρώτου

Ενημέρωση για τα προβλήματα υδροδότησης που αντιμετωπίζουν τελευταία τόσο
περιοχές του αστικού ιστού,
όσο και αρκετοί οικισμοί του
Δήμου Αλεξανδρούπολης, παρείχε ο αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΑ Μπάμπης Μιχαηλίδης, κατά
τη συνεδρίαση του δημοτικού
συμβουλίου και μετά από σχετική ερώτηση που κατέθεσε η
παράταξη της Λαϊκής Συσπείρωσης.
Αρχικά, η παράταξη ζητούσε ενημέρωση για το έργο
επισκευής του αγωγού μεταφοράς του νερού του υδροαταμιευτήρα, που υπέστη σοβαρές ζημιές, λόγω των έντονων
πλημμυρικών φαινομένων του
χειμώνα. Συνέπεια αυτής της
κατάστασης είναι ότι αρκετές
περιοχές υδροδοτούνται μέσω
γεωτρήσεων, με αποτέλεσμα

να υπάρχουν αρκετά παράπονα για τη μυρωδιά και τη γεύση του νερού, που, όμως, όπως
έχει ξεκαθαρίσει η ΔΕΥΑΑ, δεν
συνδέεται σε καμία περίπτωση με την ποιότητα και ασφάλεια του νερού, που, όπως δείχνουν οι διαρκείς έλεγχοι, είναι
άριστη.
Όπως σημείωσε ο κ. Μιχαηλίδης, το έργο επισκευής
του αγωγού έχει χωριστεί σε
3 υποέργα, που αποφασίστηκε να υλοποιηθούν μέσα από
τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, με τη μορφή του κατεπείγοντος. Πριν λίγες μέρες,
υπογράφηκαν οι συμβάσεις για
τα δύο πρώτα υποέργα, αφού
πρώτα έγινε ο απαραίτητος
έλεγχος από το ελεγκτικό συνέδριο. Αναμένεται η σχετική
έγκριση και για το τρίτο υποέργο, εντός των επόμενων
ημερών.

Τα προβλήματα ύδρευσης και οι προτεραιότητες έργων της
ΔΕΥΑΑ έγιναν αντικείμενο συζήτησης στο δημοτικό συμβούλιο
Ο αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΑ τόνισε πως είναι προτεραιότητα για την επιχείρηση η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση
του αγωγού μεταφοράς του
νερού, ώστε να ομαλοποιηθεί

Απομάκρυνση
αντικειμένων από
κοινόχρηστους χώρους
Στην παραλιακή
ζώνη ΔικέλλωνΜεσημβρίας
Στο πλαίσιο των συνεχών
ενεργειών για την εξασφάλιση
της καθαριότητας των ακτών
και της ελεύθερης πρόσβασης
στον δημόσιο κοινόχρηστο παράκτιο χώρο, μετά από έγγρα-

φο της Κτηματικής Υπηρεσίας
Έβρου, παρακαλούνται οι δημότες και παραθεριστές που
αυθαίρετα έχουν τοποθετήσει
ομπρέλες, ξαπλώστρες και
σκίαστρα για ιδιωτική χρήση
με σκοπό την παραμονή τους
στον αιγιαλό κατά τη θερινή
περίοδο, να τις απομακρύνουν
εντός χρονικού διαστήματος
10 ημερολογιακών ημερών
έως την 23.07.2021.

Μετά την ημερομηνία αυτή
συνεργείο του Δήμου Αλεξανδρούπολης καθ’ υπόδειξη και
υπό την επίβλεψη της Κτηματικής Υπηρεσίας θα προβεί σε
απομάκρυνση όλων των κατασκευών που καταλαμβάνουν –
δεσμεύουν δημόσιο χώρο, με
σκοπό την αποκατάσταση του
κοινόχρηστου χαρακτήρα του
αιγιαλού.

η υδροδότηση της Τραϊανούπολης, του αστικού ιστού και
6 ακόμη οικισμών.
Για τη Νίψα, επεσήμανε ότι
κάποια σπίτια, στα ψηλότερα
σημεία του οικισμού, έμειναν

χωρίς νερό κάποιες ώρες για
διάστημα 3 ημερών, λόγω διαρροής που ήταν αρχικά δύσκολο να εντοπιστεί. Στην
Αγνάντια υπήρξαν προβλήματα στη γεώτρηση που αποκα-

ταστάθηκαν μέσα σε 3 ημέρες. Στο Πέραμα, λόγω των
ηφαιστειογενών πετρωμάτων
στο έδαφος της περιοχής, οι
σωληνώσεις του δικτύου του
οικισμού γεμίζουν με άλατα,
με αποτέλεσμα, να χρειάζεται
κάθε 3 χρόνια αντικατάστασή τους, πράγμα που γίνονταν
από τις προηγούμενες διοικήσεις, επί σειρά ετών.
Ωστόσο, η σημερινή δημοτική αρχή και διοίκηση της ΔΕΥΑΑ, φρόντισε να καταθέσει,
πέρσι τον Ιούνιο, προς τη διαχειριστική αρχή της ΑΜΘ, αίτημα χρηματοδότησης, ύψους
περίπου 314.000 ευρώ, για τη
δημιουργία μονάδας επεξεργασίας καθαριότητας νερού,
για τους οικισμούς Πέραμα,
Κόμαρα, Αύρα. Επιπρόσθετα,
πέρσι έγινε αντικατάσταση
όλου του εσωτερικού δικτύου
στα Κόμαρα, σε λίγο καιρό θα
έχει ολοκληρωθεί αντίστοιχο
έργο και στο Πέραμα και ακολουθεί η Αύρα. Ο κ. Μιχαηλίδης εκτίμησε πως ως το τέλος
του έτους θα έχει εξασφαλίσει
ο δήμος τη χρηματοδότηση για
τη μονάδα επεξεργασίας και το
χρόνιο αυτό πρόβλημα θα λυθεί οριστικά.

Έβρος: Νέα τηλεφωνική
απάτη με λεία 4.000 ευρώ
Σε εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας
για τον εντοπισμό των δραστών
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι
έρευνες των αστυνομικών
Αρχών για την ταυτοποίηση άγνωστων μέχρι στιγμής
δραστών ο οποίοι εξαπάτησαν ημεδαπό την 12-7-2021
το μεσημέρι. Συγκεκριμένα, ο
παθών έλαβε μηνύματα (sms)
στο κινητό του τηλέφωνο στα
οποία ως αποστολέας εμφανιζόταν τράπεζα και τον καλούσε για λόγους ασφαλείας
να πραγματοποιήσει αλλαγή
στον κωδικό της ηλεκτρονικής εφαρμογής της τράπεζας.
Συγκεκριμένα, ο παθών έπρεπε να χρησιμοποιήσει προτεινόμενο υπερσύνδεσμο (link)

που εμπεριείχαν τα μηνύματα, ο οποίος τον οδηγούσε σε
ιστοσελίδα που προσομοίαζε
την επίσημη ιστοσελίδα του
τραπεζικού ιδρύματος, όπου
καλούνταν να πραγματοποι-

ήσει την υποτιθέμενη αλλαγή
κωδικού. Με αυτόν τον τρόπο οι δράστες κατάφεραν να
αφαιρέσουν από τον τραπεζικό λογαριασμό του παθόντα το χρηματικό ποσό των
3.997 ευρώ. Την προανάκριση
ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα
Τριγώνου.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ
Ο Κενανίδης Ελευθέριος του Ιωάννη και της Ευφροσύνης το γένος Παλαμαρούδα που γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη και κατοικεί στην Σαμοθράκη και η ANI
HAYRAPETYAN του Βιγκέν και της Ελίζας το γένος Χοβανισιάν που γεννήθηκε στο
HRAZDAN Aρμενίας και κατοικεί στην Σαμοθρακη πρόκειται να παντρευθούν με
Θρησκευτικό Γάμο στο Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής Αλεξανδρούπολης στις 25 Σεπτεμβρίου 2021
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Αλεξανδρούπολη: Έτοιμα
τα νέα σχολεία στο ΚΕΓΕ!

ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΘΑ
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΤΟΥ 4ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥ 2ΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Απαιτητική η διαδικασία μετακόμισης
και καθαριότητάς τους
Έτοιμα να υποδεχθούν τους
πρώτους μαθητές του 4ου Γυμνασίου και του 2ου Γενικού Λυκείου Αλεξανδρούπολης, από τον
Σεπτέμβριο, είναι τα δύο κτίρια
στην περιοχή του ΚΕΓΕ. Η κατασκευάστρια εταιρεία ολοκλήρωσε το έργο που είχε αναλάβει
εντός της προθεσμίας που είχε
ζητήσει ως τις 16 Ιουλίου 2021.

Τα δύο σχολεία είναι πλέον
έτοιμα, ως προς το κατασκευαστικό κομμάτι, όπως βλέπετε στις φωτογραφίες που τραβήχτηκαν το πρωί της Πέμπτης
15/7. Απομένουν κάποιες ακόμη
μικροπαρεμβάσεις, ενώ το μεγάλο στοίχημα είναι η καθαριότητα
των κτιρίων, τόσο πριν το πρώτο
κουδούνι, όσο και σε σταθερή

βάση, και φυσικά, η μεταφορά
επίπλων και εξοπλισμού από τα
παλιά σχολεία στα νέα.
Όπως ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Πρασίνου
Ηλίας Δαστερίδης, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
απαντώντας στη «Λαϊκή Συσπείρωση», θα υπάρξει συνεννόηση
με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, προκειμένου να οργανωθεί
όσο καλύτερα γίνεται η προετοιμασία των σχολικών κτιρίων
για να υποδεχθούν τους μαθητές.
Δεν έχει ακόμη αποφασιστεί εάν
μπορεί να αναλάβει την καθαριότητα των χώρων εξ ολοκλήρου η
υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου, ενώ και για τη μετακόμιση,
ίσως χρειαστεί, λόγω του μεγάλου όγκου εργασίας, να συμβάλει και ιδιώτης.

16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

Έτοιμα τα νέα σχολεία στο ΚΕΓΕ που από Σεπτέμβρη θα
φιλοξενήσουν το 4ο γυμνάσιο και το 2ο ΓΕΛ

www.gnomionline.gr
Η ΓΝΩΜΗ στο ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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Άγνωστο πότε θα τοποθετηθούν
ναυαγοσώστες στις παραλίες
της Αλεξανδρούπολης
ΤΟΝ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΚΌ
ΤΡΌΠΟ ΠΟΥ
Η ΓΝΩΜΗ
30
ΙΑΝΟΥΑρΙΟΥ
2018 ΚΛΆΔΟΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΎΝ ΚΆΠΟΙΟΙ
ΚΑΤΉΓΓΕΙΛΕ Ο ΑΝΤΙΔΉΜΑΡΧΟΣ
Γ. ΚΙΖΙΡΊΔΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 9

Εκδήλωση για την Πολιτιστική
Σε ποιο στάδιο βρίσκεται
η διαδικασία
Διαδρομή
«VIA EGNATIA» στο
της απευθείας ανάθεσης
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Της Κικής Ηπειρώτου

Σε έναν πολύ δύσκολο γρίφο, με …περίεργες προεκτάσεις, εξελίσσεται το θέμα της
πρόσληψης και τοποθέτησης
ναυαγοσωστών στις πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου
Αλεξανδρούπολης. Η διαδικασία μοιάζει να γίνεται κάθε
χρόνο και πιο αδιέξοδη και δαπανηρή.
Για το θέμα είχε καταθέσει
ερώτηση στο δημοτικό συμβούλιο η «Λαϊκή Συσπείρωση», μετά
και τον άγονο διαγωνισμό που
προηγήθηκε, αφού δεν βρέθηκε κανένας ιδιώτης να καταθέσει προσφορά για να αναλάβει τη συγκεκριμένη υπηρεσία.
Σημειώνεται πως η καθυστέρηση στην τοποθέτηση ναυαγοσωστών είχε κοστίσει στην
προηγούμενη δημοτική αρχή,
καθώς σύμφωνα με τη νομοθεσία, προβλέπονται πρόστιμα
αρκετών χιλιάδων ευρώ στους
δήμους που δεν καταφέρνουν
να ολοκληρώσουν εγκαίρως
τη διαδικασία, θωρακίζοντας
τις παραλίες τους.
Ενημερώνοντας το Σώμα,
ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών
και Οικονομικών Υπηρεσιών
Γιώργος Κιζιρίδης, έκανε λόγο
για μία δύσκολη και σύνθετη
διαδικασία, η οποία χρόνο με
το χρόνο γίνεται και πιο πολυέξοδη. Κάποτε το κόστος για
την υπηρεσία ήταν 50.000 ευρώ, πέρσι έφτασε στις 250 και
φέτος ξεπέρασε τις 550.000
ευρώ, λόγω των αλλαγών στη
νομοθεσία.
Μετά την άδοξη κατάληξη του διαγωνισμού που είχε
προκηρύξει ο Δήμος, αποφασίσθηκε, λόγω της κρισιμότητας του θέματος, να προχωρήσει η διαδικασία με
απευθείας ανάθεση και με
όσα προβλέπονται από τη
νομοθεσία.
Τελικώς, υπήρξε μία προσφορά, από έναν οικονομικό
φορέα, την οποία, το διάστημα αυτό, εξετάζει η αρμόδια
επιτροπή διαγωνισμών, ώστε
στην πορεία να εγκριθεί από
την Οικονομική Επιτροπή. Θα
ακολουθήσει έλεγχος και από
τον Επίτροπο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, μια και το ποσό είναι πολύ μεγάλο.
Με όλα αυτά τα δεδομένα,
ο κ. Κιζιρίδης τόνισε πως δεν
είναι δυνατή μία πρόβλεψη
για τον ακριβή χρόνο τοποθέτησης ναυαγοσωστών στις
παραλίες μας. Παράλληλα, κι

ο Γιάννης
σμαραγδής
απόψε στον
κινηματογράφο
ηλύσια

αυτό είναι το ιδιαίτερα ανησυχητικό, κατέθεσε την
προσωπική
του
ΔιΑλΕξη
του
ΔιΑΜΑντη
Ο σκηνοθέτης θα συνομιλήσει
αίσθηση, όπως είπε, περί του «συτριΑντΑφυλλου
κΑι
με το κοινό
ντεχνιακού τρόπου με τον οποίο λειΜουσικο
ΔρώΜΕνο
τουργούν ορισμένοι
επαγγελματικοίΑΠο
της Αλεξανδρούπολης
κλάδοι,ΘΑνΑση
που ίσως θα ήθελαν
να μας
τον
ΓκΑϊφυλλιΑ
επιβάλλουν, αντί για 550.000 ευρώ
Ο καταξιωμένος Έλληνας σκηνοθέτης, Γιάννα βάλουμε ένα
ποσό 800, 900.000
Προλογίζει
ο πρόεδρος
του Διαζώματος
νης Σμαραγδής, έρχεται στην Αλεξανδρούευρώ, ακόμη κι ενός εκατομμυρίπολη και τον Κινηματογράφο Ηλύσια, να μας
Σταύρος
Μπένος
ου, ώστε να εμφανιστεί ένας που
παρουσιάσει την τελευταία του ταινία, «Καθα ‘χτυπούσε’ με μηδενική έκπτωση
ζαντζάκης», και να συνομιλήσει με το κοινό
Εκδήλωση
για την
ται για μία
πρωτοβουλία
μετά την προβολή, την Τρίτη 30 Ιανουαρίγια την παροχή
τηςΠουπηρεσίας.
Αυτό
MEGARON
λιτιστική
Διαδρομή
«VIAνα του
ου, στις 22:00.
δεν θα ήταν
δυνατόν
γίνει
και, αν PLUS με το
EGNATIA» θα πραγματο- Σωματείο Διάζωμα.
Η ταινία στοχεύει να αναδείξει τη συναρπαθέλετε,
ήταν6και
σκανδαλώδες»,
ποιηθεί
τηνθαΤρίτη
ΦεΤο πρόγραμμα της εκστική προσωπικότητα του Νίκου Καζαντζάκη,
είπε ο κ. Κιζιρίδης,
βρουαρίου
στο Μέγαροαπευθύνοντας
δήλωση περιλαμβάνει δικαθώς και το μαγευτικό τοπίο της Ελλάδας
Μουσικής
Αθηνών.
άλεξη
με ομιλητή τον Επίμέσα στο οποίο διαμορφώθηκε. Ο μεγάλος
έκκληση
προς Πρόκειόλους, το
δημοτικό
τιμο
Έφορο Αρχαιοτήτων
Κρητικός συγγραφέας έλεγε πως η ζωή του
συμβούλιο, το Υπουργείο
ΕσωτεριΟΜΙΛΗΤΗΣ Διαμαντή Στ.
ορίζεται από τα ταξίδια του και τα όνειρά
κών, την ΚΕΔΕ, ώστε, κάποια
στιγμή,
Τριαντάφυλλο. Θέμα
του. Αυτό είναι ακριβώς και ότι ο σκηνοθέαυτή η λογική «γκετοποίησης»
που «Ταξιδεύοτης σκοπεύει να επιτύχει με αυτήν την ταινία.
της διάλεξης:
δημιουργούν κάποιοι επαγγελματιντας με άμαξα πολυτελείΠαρουσιάζει τα ταξίδια του στη Γερμανία, την
Χώρος:
ας (Carpentum) στην αρΑυστρία, τη Ρωσία, τη Γαλλία και το όρος Σικοί
κλάδοι, να σταματήσει.
Αίθουσα
«Δημήτρης
Εγνατία
νά και μέσα από αυτές τις εμπειρίες, να αναΠαράλληλα,
ζήτησεχαία
από
τουςοδό, από την
Μητρόπουλος»
Τόπειρο του Νέστου ως τη
δείξει τις φιλοσοφικές και μεταφυσικές του
λουόμενους
να δείχνουν
μεγάλη
αναζητήσεις.
Ημερομηνία/
Δύμη και την Πλωτινόπολη
προσοχή
μέχρι να ολοκληρωθεί
του Έβρου, θαηανακαλύψουΠρωταγωνιστούν: Οδυσσέας ΠαπασπηλιόΏρα έναρξης:
Εκδήλωση
για
την
Πολιτιστική
Διαδρομή
«VIA
EGNATIA»
διαδικασία
και2018/
να γίνουνμεπιο
ασφα-της Θράκης».
τα μνημεία
πουλος, Μαρίνα Καλογήρου, Αλέξανδρος Κα6 Φεβρουαρίου
θα
πραγματοποιηθεί
την
Τρίτη
6
Φεβρουαρίου
στο
Μέγαρο
Προλογίζει
ο πρόεδρος του
μπαξής, Στέφανος Ληναίος, Αργύρης Ξάφης,
19:00
λείς
οι παραλίες μας, ακόμη
κι αν
Μουσικής Αθηνών
Ελεύθερη
είσοδος
με
Διαζώματος
Σταύρος
ΜπέΘοδωρής Αθερίδης, Μαρία Σκουλά, Νίκος
χρειαστεί, όπως είπε, να καταφύδελτία προτεραιότηνος.
Καρδώνης, Αμαλία Αρσένη, Γιούλικα Σκαφιγουμε
σε
εναλλακτικές
μεθόδους,
οι
τας.
δά, Ζέτα Δούκα, Αλέξανδρος Κολλάτος, ΣτάΜετά το πέρας της ομι- το οποίο επιμελήθηκε ο σταφά, Ευαγγελία Τζιαμπά- Τάσος Καπζάλας.
Φτάσαμε
στα
μέσα Ιουλίου
και ακόμη
παραμένει
γρίφος
οποίες
έχουν
ήδη προβλεφθεί
από ένα μουσιΗ διανομή
των δελτίων
λίας ακολουθεί
Θανάσης
Γκαϊφύλλιας.
ζη, Γιώργος
Φραντζολάς,
Η μουσική
επιμέλεια η
τηςτοποθέτηση
θης Ψάλτης.
ναυαγοσωστών
στις παραλίες
του Δήμου Αλεξανδρούπολης
στις 5:30
μ.μ.
κό οδοιπορικό στην ΑνατοΒασίλης Ευφροσυνίδης,
εκδήλωσης ανήκει στον
Προπώληση εισιτηρίων με αριθμημένες θέΣυμμετέχουν: Θανάσης
τηαρχίζει
δημοτική
αρχή.

Info

λική Μακεδονία και Θράκη,

Γκαϊφύλλιας, Χαλήλ Μου-

Δημήτρης Ευφροσυνίδης,

Θανάση Γκαϊφύλλια.

σεις από το ταμείο του κινηματογράφου.

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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Στην τελική ευθεία η συμπλήρωση
και κατάθεση του Μηχανογραφικού

TΟ ΌΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΉΣ ΣΤΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΠΌΜΕΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΌ
ΈΤΟΣ ΌΠΩΣ ΠΡΟΚΎΠΤΕΙ
ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ
ΤΩΝ ΕΠΙΔΌΣΕΩΝ ΣΤΙΣ
ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΕΣ
Σήμερα τα αποτελέσματα των ειδικών
μαθημάτων των Πανελληνίων και από
Δευτέρα η ανακοίνωση της Ελάχιστης
Βάσης Εισαγωγής που θα κινήσουν
τις διαδικασίες για τη συμπλήρωση
μηχανογραφικού.
Την Παρασκευή 16 Ιουλίου
το υπουργείο Παιδείας θα ανακοινώσει τις βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων για τα
ΑΕΙ στα Ειδικά Μαθήματα, που
εξετάστηκαν στις πανελλήνιες
εξετάσεις.
Από Δευτέρα αναμένεται
επιτέλους η ανακοίνωση της
Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής
ανά τμήμα, που πλέον θα δώσει στους φοιτητές την δυνατότητα να συμπληρώσουν και
στη συνέχεια να καταθέσουν
τα μηχανογραφικά τους με τις
σχολές προτίμησης τους.

Ελάχιστη βάση εισαγωγής
όπως φαίνεται να διαμορφώνεται εως τώρα
To 8,82 φαίνεται να είναι ο
μαγικός αριθμός εκείνος που δίνει το εισητήριο στους μαθητές
για να μπουν σε κάποια σχολή
σε ένα από τα πανεπιστημιακά
ιδρύματα της χώρας.
Tο όριο εισαγωγής στα πανεπιστήμια για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος όπως προκύπτει
από την επεξεργασία των επιδόσεων στις Πανελλαδικές είναι:
στο 1ο επιστημονικό πεδίο
το 8,89,
στο 2ο επιστημονικό πεδίο

9,40,
στο 3ο επιστημονικό πεδίο
9,61, και
στο 4ο επιστημονικό πεδίο
το 8,82, που αποτελεί και το
«κατώφλι» όπως είπαμε παραπάνω για να αποκτήσει ο υποψήφιος την πολυπόθητη φοιτητική ιδιότητα.
Η ελάχιστη βάση εισαγωγής
που καθιερώθηκε και εφαρμόζεται πρώτη φορά φέτος, θα
αφήσει εκτός 15.000 με 20.000
κενές θέσεις ενώ ένας αριθμός
περί τα 8000 άτομα θα στραφεί
προς τα ΙΕΚ, λόγω της κατάθεσης δεύτερου μηχανογραφικού

δελτίου.

Μηχανογραφικό 2021

Οι ακριβείς ημερομηνίες στις
οποίες θα κληθούν οι υποψήφιοι να καταθέσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο θα γίνουν
γνωστές από το Υπουργείο Παιδείας τις επόμενες ημέρες και
δεν αποκλείεται να είναι αμέσως μετά την ανακοίνωση των
παραπάνω.
Φέτος υπάρχει μια μεγάλη
αλλαγή στο μηχανογραφικό
καθώς το «σύστημα» του Μηχανογραφικού, θα αποκλείει
αυτόματα και δεν θα δίνει την

Νέα μέτρα στις κατασκηνώσεις
Με rapid ή μοριακό τεστ
θα μπαίνουν τα παιδιά
Με rapid test ή μοριακό έλεγχο θα
επιτρέπεται πλέον να φιλοξενούνται παιδιά σε κατασκηνώσεις μετά και τα αρκετά
περιστατικά διασποράς του κορονοϊού σε
κάποιες δομές της χώρας, ενώ καταργείται το self test το οποίο εφαρμόζονταν
μέχρι πρόσφατα. Το θέμα των πρωτοκόλλων που θα διέπουν τη λειτουργία
των κατασκηνώσεων το εξετάζει σε λίγη
ώρα η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του
Υπουργείου Υγείας κατά την τακτική της
συνεδρίαση.
Να υπενθυμίσουμε ότι πριν 5 ημέρες
είχε σημάνει συναγερμός στη χώρα για τα
δεκάδες κρούσματα κορωνοϊού που εντοπίστηκαν σε κατασκηνώσεις της Ελλάδας,
τόσο σε παιδιά όσο και σε εργαζόμενους.
Μέχρι τότε είχαν γίνει γνωστά περιστατικά μολύνσεων σε κατασκηνώσεις
στα Χανιά, στη Χαλκιδική, στο Καπανδρίτι
Αττικής, αλλά και στο Σοφικό Κορινθίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες η Επιτροπή
θα ασχοληθεί ακόμη και με την αυστηροποίηση των ελέγχων σε ταξιδιώτες αλλά
και σε τουρίστες που βρίσκονται ήδη σε
περιοχές όπου υπάρχει έκρηξη μολύνσεων από κορωνοϊό.
Να υπενθυμίσουμε ακόμη ότι την προηγούμενη εβδομάδα η Επιτροπή είχε εισηγηθεί τον τακτικότερο έλεγχο των πληρωμάτων στα μέσα μεταφοράς αλλά και την
υποχρέωση να ελέγχονται με rapid test
τουλάχιστον και όσοι επιστρέφουν από τα

νησιά. Το τελευταίο παρουσιάζει τεχνικές
δυσκολίες και δεν φαίνεται να εφαρμόζεται, όμως πολύ πιθανό να συζητηθεί η
πιθανότητα και συγκεκριμένες περιοχές.
Υπενθυμίζεται ότι σήμερα ήμερα το
μεσημέρι αναμένεται να δημοσιευτεί σε
ΦΕΚ και η Κοινή Υπουργική Απόφαση για
τα νέα μέτρα που θα ισχύσουν στην εστίαση και την ψυχαγωγία.

Η διασπορά του ιού

Η Επιτροπή παρακολουθεί στενά την
έκρηξη των κρουσμάτων και δη τις μολύνσεις στις νεαρές ηλικίες καθώς σ αυτές

εντοπίζεται πάνω από το 70% των νέων
διαγνώσεων της επιδημίας. Προς το παρόν
η κατάσταση δεν φαίνεται να επιβάλλει
περαιτέρω μέτρα καθώς το ΕΣΥ δεν πιέζεται λόγω της ηπιότητας των συμπτωμάτων όσων νοσούν.
Επίσης ο επιδημιολογικός χάρτης δεν
έχει αλλάξει δραματικά και η χώρα θεωρείται από εκείνες που εξακολουθεί να
έχει χαμηλό ιικό φορτίο. Αυτό όμως εξετάζεται καθημερινά και τα σημαντικότερα
στοιχεία αναμένονται την επόμενη εβδομάδα.

news247.gr

δυνατότητα στους μαθητές να
συμπληρώσουν Τμήματα στα
οποία δεν «πιάνουν» την ΕΒΕ.

Παράλληλο
μηχανογραφικό

Φέτος προβλέπεται για πρώτη φορά, ταυτόχρονα με το τυπικό μηχανογραφικό δελτίο για
την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η καθιέρωση
παράλληλου μηχανογραφικού
δελτίου για εισαγωγή και φοίτηση ενδιαφερόμενων υποψηφίων στα δημόσια ΙΕΚ της χώρας.
Δηλαδή, ένας υποψήφιος
μπορεί να υποβάλει παράλλη-

λα μηχανογραφικό για είσοδο
σε ΑΕΙ, και μηχανογραφικό για
εγγραφή σε δημόσιο ΙΕΚ βάσει του απολυτηρίου του και
επιπλέον κριτηρίων, σύμφωνα
με τον κανονισμό λειτουργίας
των ΙΕΚ.
Υπολογίζεται ότι τον Ιούλιο
του 2021 θα δοθούν περίπου
6.000 θέσεις σε ΙΕΚ. Μηχανογραφικό για ΙΕΚ θα μπορούν
να συμπληρώσουν όλοι οι υποψήφιοι, ωστόσο, είναι σαφές
ότι θα το επιλέξουν εκείνοι που
θα έχουν χαμηλή βαθμολογία,
η οποία πιθανόν να μην είναι
επαρκής για να εισαχθούν σε
κάποιο πανεπιστημιακό τμήμα,
ύστερα από την καθιέρωση της
ελάχιστης βάσης εισαγωγής.
Το Μηχανογραφικό περιλαμβάνει δημοφιλείς ειδικότητες όπως: τεχνικός εφαρμογών
πληροφορικής – πολυμέσα/
web designer-developer/video
games, τεχνικός τουριστικών
μονάδων και επιχειρήσεων
φιλοξενίας, τεχνικός εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας, στέλεχος διατροφής
και διαιτολογίας, τεχνικός τεχνολογίας ενδύματος και υποδήματος – σχεδιαστής μόδας,
στέλεχος δημοσίων σχέσεων
και επικοινωνίας, εσωτερική
αρχιτεκτονική διακόσμηση και
σχεδιασμός αντικειμένων, τεχνικός βιολογικής/οργανικής
γεωργίας.

Αισιοδοξία γιατρών
για το κοριτσάκι
που έπεσε από το
μπαλκόνι
Μεταφέρθηκε και
νοσηλεύεται στη
Θεσσαλονίκη
Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται στην μονάδα Εντατικής
θεραπείας Παίδων Θεσσαλονίκης το 2χρονο κοριτσάκι από την Αλεξανδρούπολη

το οποίο διεκομίσθει σοβαρά τραυματισμένο μετά από
πτώση από το μπαλκόνι του
σπιτιού του . Σύμφωνα με την
ΕΡΤ Ορεστιάδας, αρχικά μεταφέρθηκε στο ΠΓΝΑ όμως
οι γιατροί έκριναν απαραίτητο λόγω του ότι είχε υποστεί
κρανιοεγκαφαλικές κακώσεις
να μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη.
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Αυξήθηκαν και πάλι τα
κρούσματα στον Έβρο
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ΑΠΌ 18 ΣΕ 8 ΚΑΙ ΧΘΕΣ 20.
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΆ Ο ΕΟΔΥ
ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΕ 2794
Υπετριπλασιάστηκαν τα κρούσματα
της Μετάλλαξης Δέλτα
Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ανακοίνωσε το
απόγευμα της Πέμπτη (15/07)
ότι τα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα νέα κρούσματα του κορονοϊού είναι 2.794.
Ο συνολικός αριθμός των
κρουσμάτων ανέρχεται σε
450.512 (ημερήσια μεταβολή
+0.6%), εκ των οποίων 51.2%
άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 159 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από
το εξωτερικό και 1.633 είναι
σχετιζόμενα με ήδη γνωστό
κρούσμα.
Αναλυτικά η διασπορά των
νέων κρουσμάτων σήμερα
στην ΑΜΘ
•
Δράμα 1
•
Έβρος 20
•
Καβάλα 10
•
Ξάνθη 2
•
Ροδόπη 2
Ο αριθμός των ασθενών
που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 132 (65.2% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους
είναι 66 έτη. To 84.1% έχει

υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την
αρχή της πανδημίας έχουν
εξέλθει από τις ΜΕΘ 2.740
ασθενείς.
Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία
της επικράτειας είναι 112 (ημερήσια μεταβολή +12%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 86ασθενείς
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με
COVID-19 είναι 6, ενώ από την
έναρξη της επιδημίας έχουν
καταγραφεί συνολικά 12.819
θάνατοι. Το 95.2% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία
70 ετών και άνω.

Διενέργεια τεστ

Το τελευταίο 24ωρο πραγματοποιήθηκαν 15.413 μοριακά τεστ και 65.871 rapid test.
Σε σύνολο 81.284 η θετικότητα υπολογίζεται σε 3,43%.
Υπετριπλασιάστηκαν τα
κρούσματα της Μετάλλαξης
Δέλτα
Ολοκληρώθηκε από το
Eθνικό Δίκτυο Γονιδιωματι-

κής Επιτήρησης του ιού SARSCoV-2, που λειτουργεί υπό το
συντονισμό του ΕΟΔΥ, η γονιδιωματική ανάλυση σε 892
δείγματα που έχουν επιλεγεί
τυχαιοποιημένα ή στοχευμένα και αφορούν στην περίοδο
20 Μαΐου 2021 έως 07 Ιουλίου 2021 . Από τον έλεγχο των
892 δειγμάτων, αναδείχθηκαν
συνολικά 703 δείγματα με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος
και 174 δείγματα με στελέχη
υπό παρακολούθηση.

Εκ των 703 δειγμάτων με
στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος, τα 320 αφορούν στο στέλεχος Alpha, 100 αφορούν στο
Βeta , 281 αφορούν στο Delta
-δηλαδή συνολικά 402, υπετριπλάσια μεσα σε μια εβδομάδα- και 2 αφορούν στο
Gamma. Εκ των 174 δειγμάτων με στελέχη υπό παρακολούθηση, τα 168 αφορούν στο
στέλεχος B.1.1.318 (Variant
E484K), 4 αφορούν στο C.36
και 2 αφορούν στο Α.28.

Από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του
ιού SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα
έχουν ελεγχθεί στην επικράτεια συνολικά 21.824 δείγματα από εγχώρια κρούσματα.
Εξ αυτών 18.908 προέρχονται
από τυχαία επιλογή δειγμάτων, 2.183 προέρχονται από
στοχευμένη λήψη ή επιλογή
δειγμάτων και για 733 δείγματα δεν είναι διαθέσιμος ο
τρόπος επιλογής.

Μεταξύ των 18.908 τυχαία επιλεγμένων δειγμάτων
στην επικράτεια, τα τέσσερα
πιο συχνά στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση που έχουν απομονωθεί είναι το Alpha, με ποσοστό
76,29%, ακολουθούμενο από
το B.1.1.318 (Variant E484K)
με ποσοστό 11,20%, το Delta
με ποσοστό 0,80% και το Beta
με ποσοστό 0,50%.

Ξεκίνησαν τα ραντεβού των εφήβων
15-17 ετών Τι λένε οι παιδίατροι
Τα παιδιά θα πρέπει να προσέρχονται για
εμβολιασμό συνοδευόμενα από τον γονέα
ή τον κηδεμόνα τους, ενώ το άνοιγμα της
πλατφόρμας αφορά όσα είναι γεννημένα
ως και 31/12/2005.
Ανοιξε χθες η πλατφόρμα
εμβολιασμού για τους εφήβους 15-17 ετών οι οποίοι
θα κάνουν το εμβόλιο της
Pfizer, που είναι και το μόνο
εγκεκριμένο από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων
για την ηλικιακή αυτή ομάδα.
Ο προγραμματισμός των εμβολιασμών θα γίνεται μέσω
του emvolio.gov.gr, με τους
κωδικούς taxisnet οποιουδήποτε από τους δύο γονείς
και το ραντεβού θα μπορεί
να κλειστεί τόσο ηλεκτρονικά όσο και μέσω ΚΕΠ ή φαρμακείων.
Εξάλλου, τα παιδιά θα
πρέπει να προσέρχονται για
εμβολιασμό συνοδευόμενα
από τον γονέα ή τον κηδεμόνα τους. Το άνοιγμα της
πλατφόρμας αφορά τα παιδιά που είναι γεννημένα ως

και 31/12/2005.
Η καθηγήτρια παιδιατρικής λοιμωξιολογίας Βάνα
Παπαευαγγέλου έχει δηλώσει σχετικά ότι «ο FDA αρχικά και ο ΕΜΑ στη συνέχεια
έδωσαν έγκριση για εμβολιασμό εφήβων 12-17 ετών βασιζόμενοι σε μια κλινική μελέτη (Frenck RW et al. NEJM
2021) που περιέλαβε περίπου 2.500 εφήβους. Τότε η
Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών (ΕΕΕ) επιφυλάχθηκε
να εισηγηθεί την έναρξη εμβολιασμού των εφήβων στη
χώρα μας προκειμένου να
υπάρξουν περισσότερα δεδομένα από την εφαρμογή
εμβολιασμών στην κλινική
πράξη. Σήμερα, 6 εκατομμύρια έφηβοι έχουν εμβολιαστεί μόνο στις ΗΠΑ, ενώ
εμβολιασμό εφήβων έχουν

ξεκινήσει και πολλές άλλες
χώρες, όπως είναι ο Καναδάς, το Ισραήλ, η Γερμανία…
Στις 23 Ιουνίου η Επιτροπή Εμβολιασμών των ΗΠΑ
(ACIP) ανασκόπησε όλα τα
δεδομένα ασφάλειας της χορήγησης του εμβολίου Pfizer
σε εφήβους 12-15 ετών (σύ-

νολο 6 εκατ. δόσεις) και τα
συνέκρινε με τα δεδομένα
από τις ανεπιθύμητες ενέργειες νεαρών ενηλίκων 1625 ετών (σύνολο 21,6 εκατ.
δόσεις). Τόσο οι τοπικές (οίδημα, πόνος στο σημείο της
ένεσης) όσο και οι συστηματικές ανεπιθύμητες ενέρ-

γειες (κεφαλαλγία, ναυτία,
έμετοι, ζάλη) ήταν παρόμοιες στις δυο ηλικιακές ομάδες. Αναφορικά με τις περιπτώσεις μυο-περικαρδίτιδας
που έχουν αναφερθεί έπειτα
από εμβολιασμό με το εμβόλιο έναντι του κορωνοϊού,
αναφέρουν ότι αποτελεί μια

εξαιρετικά σπάνια επιπλοκή
(υπολογίζεται ότι αφορά περίπου 18 περιστατικά/1 εκατομμύριο εμβολιασθέντες)
που έχει ήπιο και αυτοπεριοριζόμενο χαρακτήρα…».
Από την πλευρά του, ο καθηγητής Παιδιατρικής του
ΕΚΠΑ και μέλος της Επιτροπής Εμβολιασμών, Γιώργος
Χρούσος, έχει σημειώσει ότι
«είναι καλό να εμβολιαστεί
η εν λόγω ηλικιακή ομάδα,
καθώς δε διαφέρει πολύ από
τους νέους 18-20 ετών, δεδομένου ότι μετακινούνται
συχνά». Επίσης ο καθηγητής
σημείωσε ότι προτεραιότητα
θα δοθεί στους εφήβους με
υποκείμενα νοσήματα αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η Επιτροπή να συστήσει
και τον εμβολιασμό παιδιών
ηλικίας 12-15 ετών που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία
(με υποκείμενα νοσήματα).
Άλλωστε είναι γνωστό ότι
τα εμβόλια έχουν δοκιμαστεί
στις ηλικίες 12-15 ετών, είναι ασφαλή και δεν παρουσιάζουν επιπλοκές.

12

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η ΓΝΩΜΗ

16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

«Κλείδωσε» η νέα ρύθμιση
με 36 άτοκες ή 72 έντοκες δόσεις

ΓΙΑ ΌΛΑ ΤΑ ΚΟΡΟΝΟΧΡΈΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΌΣΙΟ
Οι ανακοινώσεις του υπουργού
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα για τη νέα
ρύθμιση οφειλών λόγω της πανδημίας του
κορονοϊού, διευρύνονται οι δικαιούχοι.
Σε συμφωνία ήρθε η κυβέρνηση με τους θεσμούς για τη
νέα ρύθμιση των φορολογικών
και ασφαλιστικών οφειλών
που δημιουργήθηκαν μέσα
στην πανδημία, όπως ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής
ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Η ρύθμιση
αφορά οφειλές, οι οποίες γεννήθηκαν από τον Μάρτιο του
2020 μέχρι και σήμερα. Πλέον
με τη νέα ρύθμιση οι δόσεις
από 24 άτοκες και 48 έντοκες που προσφέρει η σημερινή
πάγια ρύθμιση, αυξάνονται σε
36 άτοκες και 72 έντοκες με
χαμηλό επιτόκιο, ενώ ταυτόχρονα διευρύνεται ο αριθμός

των δικαιούχων.
Οι οφειλές οι οποίες θα
ενταχθούν στη ρύθμιση θα
αφορούν χρέη που γεννήθηκαν μέσα στην πανδημία από
τον ΦΠΑ, το φόρο εισοδήματος, τον ΕΝΦΙΑ και τις ασφαλιστικές εισφορές. Σύμφωνα
με τον κ. Σταϊκούρα η ρύθμιση
αφορά επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που έχουν πληγεί
από την πανδημία και έχουν
βεβαιωμένες οφειλές
Στη ρύθμιση θα ενταχθούν:
-Επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι
ως πληττόμενοι εντάχθηκαν
στη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ του
Απριλίου του 2020. Σύμφωνα

με τον υπουργό Οικονομικών
αυτό σημαίνει ότι στη νέα ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν
περίπου το 78% των επιχειρήσεων.
- Εργαζόμενοι που ήταν σε
καθεστώς αναστολής και έλαβαν την αποζημίωση ειδικού

Οριστικό: Ανακοινώθηκε
το τέλος βενζίνης και ντίζελ
Το τέλος των πωλήσεων καινούργιων
αυτοκινήτων με κινητήρες βενζίνης και
ντίζελ έως το 2035 ανακοίνωσε σε
πρότασή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Είναι επίσημο. Το τέλος των
πωλήσεων καινούργιων αυτοκινήτων με κινητήρες βενζίνης και
ντίζελ έως το 2035 ανακοίνωσε
σε πρότασή της η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, ανάβοντας «φωτιές»
στους κατασκευαστές.
Μέχρι κεραίας επιβεβαιώθηκε το ρεπορτάζ των ξένων
Μέσων ενημέρωσης αναφορικά με τα όσα αναμένονταν να
ανακοινώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το σχέδιο για
την εκμηδένιση του διοξειδίου
του άνθρακα. Μετά τη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωστοποίησε την πρότασή της που
αναφέρει πως μέχρι το 2035 οι
εκπομπές ρύπων που θα προέρχονται από τα καινούργια αυ-

τοκίνητα που θα πωλούνται να
είναι στο μηδέν.
Με άλλα λόγια, από το 2035
και έπειτα απαγορεύεται η πώληση αυτοκινήτων που να εξοπλίζονται με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Η Επιτροπή
επιδιώκει επίσης μείωση κατά
55% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) έως το
2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2021, αυξάνοντας τον
προηγούμενο στόχο μείωσης
που είχε οριστεί στο 37,5%. Οι
προτάσεις αποτελούν μέρος
ενός μεγάλου πακέτου για το
κλίμα που παρουσιάστηκε και
στοχεύει στην επιτάχυνση της
μετάβασης σε ηλεκτρικά οχήματα.
Για την ενίσχυση των πω-

λήσεων των ηλεκτρικών αυτοκινήτων οι Βρυξέλλες πρότειναν επίσης νομοθεσία που
θα απαιτούσε από τις χώρες να
εγκαταστήσουν δημόσια σημεία
φόρτισης ανά 60 χιλιόμετρα
σε μεγάλους δρόμους έως το
2035. Το σχέδιο αυτό προβλέπει 3,5 εκατομμύρια δημόσιους
σταθμούς φόρτισης για αυτοκίνητα και φορτηγά έως το 2030,
αυξάνοντας τα στα 16,3 εκατομμύρια σημεία έως το 2050,
όπου και η Ευρώπη στοχεύει να
είναι η πρώτη ήπειρος της Γης
με μηδενικές εκπομπές ρύπων.
Η Επιτροπή εκτιμά ότι θα χρειαστεί να δαπανηθούν 80-120 δισεκατομμύρια ευρώ σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορτιστές σε
ολόκληρη την ΕΕ έως το 2040.
Αξίζει να σημειωθεί πως
οι πρώτες αντιδράσεις έχουν
ήδη ξεκινήσει με την Ευρωπαϊκή
Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) να αντιτίθεται
στο χρονοδιάγραμμα της απαγόρευσης, υπογραμμίζοντας
πως οι κινητήρες εσωτερικής
καύσης, συμπεριλαμβανομένων
των υβριδικών, χρειάζονται για
να βοηθήσουν στη μετάβαση
προς την ηλεκτροκίνηση.
Το νέο σήριαλ που ξεκινά αναμένεται να έχει πολλά
επεισόδια, καθώς η πρόταση
αυτή απαιτεί την έγκριση από
τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μια διαδικασία
που θα μπορούσε να διαρκέσει
έως και δύο έτη.

Πηγή: autotriti.gr

σκοπού ή είχαν ενταχθεί στο
πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».
- Ιδιοκτήτες ακινήτων που
εισέπραξαν μειωμένα ενοίκια
Άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ την περίοδο της πανδημίας
Επιπλέον οι οφειλέτες που

απώλεσαν ρύθμιση τμηματικής
καταβολής (π.χ. 120 δόσεων)
από τον Μάρτιο του 2020 έως
σήμερα, δύναται να αναβιώνουν τη ρύθμιση με όλα τα ευεργετήματα με την καταβολή
της δόσης του Αυγούστου, και
οι απολεσθείσες δόσεις μετα-

φέρονται στο τέλος της ρύθμισης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία
της φορολογικής αρχής, η
δυνατότητα ρυθμίσεων αφορά 134.455 νομικά πρόσωπα,
392.785 φυσικά πρόσωπα που
ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και 299.195 φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που έχουν δημιουργήσει
μη ρυθμισμένα ληξιπρόθεσμα χρέη ύψους 2,26 δισ. ευρώ προς τη φορολογική αρχή
την εν λόγω περίοδο και ανήκουν στις επιλέξιμες κατηγορίες πληττομένων.
Ήδη «παράθυρο» ένταξης
άνοιξε για όσους είναι πληττόμενοι και έχασαν την πάγια
ρύθμιση των 24 ή 48 μηνιαίων δόσεων, χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
Αντίθετα, όσοι δεν θεωρούνται
πληττόμενοι αλλά έχασαν τις
δόσεις της ρύθμισης τους θα
πρέπει να περιμένουν έως τον
Οκτώβριο όταν θα οριστούν τα
εισοδηματικά και περιουσιακά
κριτήρια για την επανένταξη
στη ρύθμιση.

Dikaiologitika.gr

ΕΚΠΑ: Έτσι θα γίνει η
επιστροφή των ανεμβολίαστων
φοιτητών στα αμφιθέατρα
Το ΕΚΠΑ ζητεί να στηθούν δύο
εμβολιαστικά κέντρα στους χώρους του
Πανεπιστημίου
Το ΕΚΠΑ ζητεί να στηθούν δύο εμβολιαστικά κέντρα στους χώρους του
Πανεπιστημίου για τη διευκόλυνση του εμβολιασμού
των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας για Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.
Όπως ανακοινώθηκε η
επιστροφή των φοιτητών
στις αίθουσες διδασκαλίας,
στα εργαστήρια, στις κλινικές, στις ανασκαφές και στις
γραμματείες του ΕΚΠΑ θα
πραγματοποιείται με χρήση
μάσκας και θα επιτρέπεται
σε εμβολιασμένους ή σε άτομα με αρνητικό αποτέλεσμα
rapid-test ή PCR test για
τον ιό SARS-CoV-2.
Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωση της Συγκλήτου που
υπογράφει ο πρύτανης Θάνος Δημόπουλος αυτά τα
tests, θα πραγματοποιούνται τουλάχιστον μία φορά
την εβδομάδα σε άτομα που
δεν έχουν εμβολιασθεί.
Αναλυτικά η ανακοίνωση
Απόφαση Συγκλήτου ΕΚΠΑ: Ζητήματα που αφορούν
την εκπαιδευτική διαδικασία
και τον εμβολιασμό
Η Σύγκλητος, εφόσον και

κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος εξακολουθούν να
υφίστανται μέτρα περιορισμού των συναθροίσεων λόγω της πανδημίας covid-19
και επιτρέπεται η δια ζώσης
πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αποφασίζει τα εξής:
1) Τα μαθήματα, τα εργαστήρια, οι κλινικές, οι
ανασκαφές και η πρακτική
άσκηση των φοιτητών θα
πραγματοποιηθούν δια ζώσης. Οι Σχολές και τα Τμήματα, εφόσον αυτό είναι
εφικτό, δύνανται να δημιουργήσουν τμήματα με μικρότερο αριθμό συμμετεχόντων.
2) Σε κάθε υπηρεσία και
δομή του ΕΚΠΑ, θα ορίζεται
ένας υπεύθυνος ή περισσότεροι, όταν απαιτείται από τη
φύση, το μέγεθος ή τη διασπορά της νόσου COVID-19,
για την τήρηση των μέτρων
υγιεινής και την προστασία
των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας. Οι ανωτέρω υπεύθυνοι, θα ενημερώνουν και θα προτρέπουν

για την εφαρμογή των εν
ισχύ μέτρων και θα αναφέρουν και εισηγούνται στον
επικεφαλής της υπηρεσίας
ή δομής.
3) Προκειμένου για Τμήματα ή Σχολές, επικεφαλής
θεωρείται ο Πρόεδρος του
Τμήματος ή ο Κοσμήτορας
όταν πρόκειται για μονοτμηματική Σχολή. Επιπλέον, σε
κάθε Σχολή, συντονιστικό
ρόλο θα έχει ο Κοσμήτορας
της Σχολής.
4) Η πρόσβαση στις αίθουσες διδασκαλίας, στα εργαστήρια, στις κλινικές, στις
ανασκαφές και στις γραμματείες θα πραγματοποιείται με
χρήση μάσκας και θα επιτρέπεται σε εμβολιασμένους ή
σε άτομα με αρνητικό αποτέλεσμα rapid-test ή PCR test
για τον ιό SARS-CoV-2. Αυτά
τα tests, θα πραγματοποιούνται τουλάχιστον μία φορά
την εβδομάδα σε άτομα που
δεν έχουν εμβολιασθεί.
5) Να αιτηθεί προς το
Υπουργείο Υγείας τη λειτουργία δύο εμβολιαστικών
κέντρων στους χώρους του
ΕΚΠΑ για τη διευκόλυνση
του εμβολιασμού των μελών της Πανεπιστημιακής
Κοινότητας κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2021.
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Σχόλια και γεγονότα

Γνώμη

Με αλάτι και πιπέρι

De Profundis. Από την
πλευρά των άλλων

ακρίβεια και οι ανατιμήσεις λεόραση πολλούς κινδύνους, ιδίως στα παιστην αγορά έχουν ξεπερά- διά…
σει κάθε όριο και έχουν γίνει
Όπως και να το κάνουμε, η τηλεόραση
σίριαλ σε ημερήσια διάταξη συγκεντρώνει γύρω της ολόκληρη την οικοστα δελτία ειδήσεων.
γένεια. Γι’ αυτό θα πρέπει να περιορίσουμε
Το κόστος ζωής στη χώ- τα «προϊόντα» που μας σερβίρει βλέποντας
ρα μας το τελευταίο διάστημα έχει εκτινα- το κατάλληλο πρόγραμμα…
χθεί στα ύψη.
***
Η εικόνα της αγοράς είναι ισχυρότερη
Οι μεγάλες διαρρήξεις και οι κλοπές,
από αυτή της πραγματικότητας.
έχουν γίνε καθημερινό φαινόμενο και στη
Μια εικόνα όσες χίλιες λέξεις…
χώρα μας. Χτυπούν μέρα μεσημέρι, ανενό***
χλητοι, χωρίς δισταγμούς και επιφυλάξεις.
Αν μετρήσουμε την κοινωνική ζημιά που Το κακό παράγινε! Αδιαφορούν ακόμη, αν
έχει το κέντρο και που λέγεται Αθήνα, κά- το σημείο, όπου πρόκειται να δράσουν είθε δαπάνη για την αποκέντρωση συμφέρει. ναι στο κέντρο της πόλης. Και το χειρότερο;
Πρέπει να αποσυμφορηθεί η πρωτεύουσα. Αδιαφορούν ακόμη και για την αστυνομία.
Η εξήγηση που μπορεί να δοθεί είναι, ότι
Και αυτό μπορεί να γίνει με τη δημιουργία
κέντρων οικονομικής, κοινωνικής και πολι- οι κακοποιοί βασίζονται στις λίγες πιθανότιστικής ανάπτυξης σε πολλά άλλα μέρη της τητες να συλληφθούν. Η θρασύτητα δεν λέχώρας μας, ώστε η Αθήνα που έχει διογκω- γεται. Κάθε μέρα και μία διάρρηξη!
θεί υπέρμετρα και επικίνδυνα, να αδειάσει
Για να περιορισθεί η δράση των κακοκαι να γίνει η επαρχία και ιδίως οι ακριτικές ποιών, πρέπει να αλλάξουν πολλά στον τοπεριοχές που συνεχώς ερημώνουν. Έτσι θα μέα της Δημόσιας Ασφάλειας. Χρειάζεται
δημιουργηθούν και νέες θέσεις
αναδιοργάνωση των υπηρεσιών
εργασίας στην επαρχία, που δυδιώξεως κοινού εγκλήματος με
στυχώς σήμερα η επαρχία πλήτυπερσύγχρονα τεχνικά μέσα και
τεται από την αποβιομηχάνιση…
με επιστημονικούς συμβούλους.
Πρέπει να γίνει… αποκέΣήμερα όμως τα πράγματα
ντρωση όσο είναι ακόμη καιείναι πολύ διαφορετικά. Μέχρι
ρός.
που τους βγάζεις και το… καπέλο.
***
Ο Τουρισμός αποτελεί σπουΤί να πει κανείς για το
δαίο κεφάλαιο για την Ελληνική
«έγκλημα» που λέγεται «πληΟικονομία. Μπορεί να αυξήσει
θωρισμός»;
την ευημερία των Ελλήνων.
***
ΤΟΥ ΛΕΥΤΈΡΗ
Η χώρα μας δεν είναι μόνο ΧΑΒΙΑΡΆ
Ο λαός είναι ικανός να επιήλιος και θάλασσα. Έχει και μία
λέγει τους καλύτερους εκπροπανέμορφη ενδοχώρα με τεράσώπους του (βουλευτές) στη
στια πολιτιστική κληρονομιά.
Βουλή των Ελλήνων ή οι εκπρόσωποί του
Πώς είναι δυνατόν μία τόσο «προικισμέ- να… διορίζονται από τον αρχηγό του κάθε
νη» χώρα όπως είναι η δική μας χώρα, να κόμματος;
πένεται και να ακολουθεί βαθύτατης ύφεΦθάσαμε στο σημείο να μην εμπιστευόμαστε τους βουλευτές που εμείς οι ίδιοι
σης εδώ και χρόνια;
Η χώρα μας διαθέτει ασύγκριτα ανταγω- εκλέξαμε!
νιστικά πλεονεκτήματα χάρη και στο ωραίο
Τώρα θα μου πείτε: «Τόσα ακούγονται
της κλίμα.
στα τηλεοπτικά παράθυρα και τόσα γράΧάρμα ιδέσθαι η Ελλάδα κι’ από το δι- φονται στον Τύπο…».
Λέτε να καταβάλλεται μια συστηματική
άστημα. Η… καλλονή της Ευρώπης. Ελλάδα, η διαμαντόπετρα της Γης το δαχτυλίδι! προσπάθεια απαξίωσης της ΚοινοβουλευΑν γινόταν… καλλιστεία πλανητών, η Γη τικής Δημοκρατίας μας μέσω μιας ενορχηθα ερχόταν πρώτη…, λένε πολλοί αστρονό- στρωμένης επίθεσης των λεγομένων «προμοι και η Ελλάδα η ομορφότερη χώρα του νομίων» των βουλευτών;
Τί θα λέγατε να μειώναμε τον αριθμό
κόσμου. Οι δορυφόροι τη «συνέλαβαν» και
τη φωτογράφησαν σε πολλές πόζες! Με τα των βουλευτών κατά το ήμισυ τουλάχι«μαλλιά» και τις «δαντέλες» του ποδογύρου στον; Η Βουλή των Ελλήνων θα «δούτης να ανεμίζουν! Με το «σταράτο» της σώ- λευε» καλύτερα και αποδοτικότερα και
μα γυμνό να αναπαύεται σε ηλιόλουστο με- τα έδρανα της Βουλής δε θα ήταν άδεια.
σημεριανό ύπνο! Με συννεφόκαμα να της
***
Η Θράκη μια ζωή είναι παραμελημένη
κάνουν ελαφρό «ντους» τα πρωϊνά. Αγριεμένη η καλλονή κάτω από βραδινές μπόρες από τους κυβερνώντες. Αντί να δίνονται
και καταιγίδες. Η Ελλάδα φαίνεται σαν άλ- κίνητρα ανάπτυξης, αντίθετα καταργούνται
και τα υπάρχοντα. Άσε που υπάρχει και καλη… Γη της Επαγγελίας!!!
θυστέρηση στην ολοκλήρωσή τους. Γίνονται
Η Ελλάδα είναι ένας ζωντανός τόπος.
τα… όσα «μεγάλα έργα» με ρυθμό χελώνας.
Η καρδιά της Γης κτυπά Ελληνικά…
Μόνο στην Ελλάδα αξίζει να ζει κανείς Έστω και έτσι, αρκεί να γίνονται.
Είναι ντροπή η Θράκη να θεωρείκαι να πεθαίνει…
ται η πιο υποανάπτυκτη περιοχή όλων
***
των χωρών της Ενωμένης Ευρώπης.
Βλαβερή ή ωφέλιμη η τηλεόραση;
Η τηλεόραση ανοίγει τα παράθυρα του Πρέπει να παρθούν γενναίες πολιτικές
κόσμου των γνώσεων σ’ εκείνους που θέ- αποφάσεις για δυναμικότερη ανάπτυξη της περιοχής μας και ειδικότερα για
λουν να μάθουν.
Έχει αποδειχθεί σε αντίδοτο φάρμακο το νομό Έβρου.
στη θλίψη και στη μοναξιά. ψυχαγωγεί, καλΜη ξεχνάμε πως η Θράκη έχει μείωση του
λιεργεί όμως και την απάθεια και ωθεί το πληθυσμού της απ’ ό,τι έχουν τα υπόλοιπα
έγκλημα. Κλέβει από τα παιδιά την παιδική διαμερίσματα της χώρας μας.
τους αθωότητα προβάλλοντας σκληρά θέΑυτό δεν είναι ανησυχητικό φαινόμενο;
ματα βίας και σαδισμού.
Πολλοί επιστήμονες χρεώνουν στην τη-

για το Γιάννη Καζάζη (1947-2021)

Η

Λ

ικβιντατσιόν θα
Ήσουν στην τριμελή μου. Με
έπρεπε. Καλά να πίεζες δικαίως για το Lausberg,
ταξιδέψεις! Ήσυχος! που τώρα έμεινε με έναν μόνο
Εν τέλει! Νέος Συ- θαυμαστή στην Ελλάδα, αφού εσύ
κουτρής. Κλείνεις τη μας εγκατέλειψες οριστικά. Δεν
γραμμή Ψυχάρη που ανταλλάξαμε μόνο διατριβές, μαπερίμενες άλλων οι θάνατοι να κριά από άλλων μάτια (και αυτιά).
κλείσουν: του Κριαρά, του Ντά- Μπορούσες μακροπρόθεσμα να
νι, του Φάνη, του Μίμη (Δ.Ν.). μας είχες σώσει Καίσαρα από το
Τα είχες όλα. Είχε φροντίσει για 2004. Όπως άμεσα ο Λεωνίδας
τον ανθρωπισμό στη γλώσσα ο Κύρκος και ο Εμμανουήλ Κριαράς
Δ.Ν. Για σένα και το
διέσωσαν το ΚΕΓ το
Φ.-Α. Και αυτόν, το
2008. Για σένα και
Χριστίδη μαζί τον
το νήμα Ψυχάρη-Τριανταφυλλίδη έπραείχες. Όπως έως
την ύστατη ώρα τον
ξαν. Λησμόνησες.
κορυφαίο Τ. Α. ΚαΤο ορκίζομαι.
ραναστάση, για τον
Πως δεν είσαι κακός
οποίο όλα τα εγκώαλλά καλός πολύ
μια στέκουν μικρά.
καλός. Ο μόνος που
Έως το 2004 ο
μπόραγε να στοιχηΦ.-Α. στο Τμήμα
θεί στη γραμμή που
ερχόταν από πίσω
Γλωσσολογίας τού
ο Δ.Ν. κι ο Ντάνι.
ΚΕΓ. Το Φοίβο Ανα- ΤΟΥ ΔΗΜΉΤΡΗ
στάσιο Χριστίδη τον ΣΚΟΥΡΈΛΛΟΥ
Καλός. Δεν αλλάζει
είχες μαζί σου. Συκουο ανθυπολοχαγός
τρής τώρα κι εσύ. Μόνος. Στο πα- που το έσκαγε και αντί να σιτίζει
ραμύθι του Άντερσεν ο αυτοκρά- γαλονάδες πήγαινε όσπρια να τατωρ επιλέγει στο τέλος ορθώς. ϊστούν οικογένειες αλλόθρησκων,
Καλός κι ο αυτοκράτωρ. Από τα ασθενεστέρων. Κι ο μόνος που
βάθη της καρδιάς μου, εγώ ο κυ- μπορούσε δίχως στόμφο, δίχως
βιστητήρ σου το ξέρω: ήσουν και φαντασιώσεις να εποπτεύσει τις
είσαι καλός. Ως και ο αυτοκράτωρ. γλώσσες που αφόρμησε ο ΌμηΈπεα πτερόεντα. Ηδέα αδόμενα ρος, ο Καλλίνος, ο Μεσαίωνας,
ακόμη και ο τρελός ο Κατσαρός.
μη υπεσχημένα.
Ωστόσο, διάλεξες ανηΘα σου τα πει ο Χριστίδης καδείς, εσφαλμένα. Σου το είχε πει λύτερα εκεί πάνω. Ο κυβιστητήρ,
ο Φ.-Α. Σε καμιά κηδεία δεν ήρθα. ο δικός σου, επί γης βεβαιώνει:
Δεν μπορούσα. Ούτε στου λατρε- ήσουν καλός. Μπορούσες. Θα σε
μένου μου Κριαρά, ούτε στου μα- συγχωρέσουν οι Άγιοι του γλωσκρινού Φάνη, ούτε στου απρόσμε- σικού ανθρωπισμού εκεί πάνω.
νού μου, του Μίμη. Ακόμη και του Κάποτε κι εσύ συγχώρεσες εμάς,
Λεωνίδα τον νεκρό δεν είδα. Σε Ιωάννη Καζάζη (1947-2021). Αισένα να έρθω αδυνατώ. Αποκα- ωνία σου η μνήμη! Δικαίως!
θιστώ τον Ενικό. Τούτο δύναμαι.
Και πολύ μας είναι.

ΓΙΝΕ ΕΘΕΛOΝΤΗΣ ΑΙΜOΔOΤΗΣ!
ΧΑΡΙΣΕ ΤΗ ΧΑΡΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ!
ΜΗ ΔΙΣΤΑΖΕΙΣ ΝΑ ΠΡOΣΦΕΡΕΙΣ
ΛΙΓO ΑΠO ΤO ΑΙΜΑ ΣOΥ!
ΕΘΕΛOΝΤΗΣ ΑΙΜOΔOΤΗΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ
ΥΓΕΙΑ - ΠOΛΙΤΙΣΜOΣ!
ΚΑΝΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚO ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ
ΤO ΑΙΜΑ!

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 (Very hard, difficulty rating 0.82)
ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
1. ΔΥΣΚΟΛΟ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Γκοτσίδης
14 Μαίου 56 (παΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ραπλεύρως
ΙΚΑ)
✆2551024442
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΘΕΣ/ΝΙΚΗ:
05.15 (εκτός

ΦΕΡΕΣ
Κυριακής), 08.00 (express), 10.00
Ηλιάκη
Πλαστήρα(express),
3 ✆25550
(express),11.00
14.00
22229
(express), 15.45 (express), 17.00

6

5
4

ΣΟΥΦΛΙ
(express) εκτός Σάββατο, 18.45, 22.00.

Κυριακούδη
Γεωργίου
1
ΑΛΕΞ/ΛΗΒασ.
-ΑΘΗΝΑ:
18.45157
✆2554022033
ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ - ΦΕΡΕΣ - ΣΟΥΦΛΙ

ΔIΔYMOTEIXO
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
Τιάκας
Κύρος 25ης
ΜαΐΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
04.15-05.15ου 139
(έναντι Νοσοκομείου)
06.20-07.00
(μέσω Τυχερού),
✆2553024010
07.45-08.45 (μέσω Τυχερού),

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
10.00-11.15-12.30-13.30-14.30-

4

06.00 -19.00 ΑΝΑ ΜΙΑ
ΩΡΑ 20.30 ΤΟ ΤΕ8
4
ΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ: 06.00 09.00
7
5
-12.00 - 15.00
-18.00 3
ΓΙΑ ΑΛΕΞ/ΛΗ: 09.40-12.30-14.303 01.30
16.50-18.00-21.30ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ :

ΔΡΑΜΑ
5

9

2

4

08.30, 19.30
ΑΘΗΝΑ – ΔΡΑΜΑ 08.00, 20.00
9
1
ΔΡΑΜΑ – ΑΘΗΝΑ

ΔΡΑΜΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

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
σαν σημερα
06.20-07.00 (μέσω Τυχερού),
ΑΘΗΝΑ – ΔΡΑΜΑ 08.00, 20.00
70
ΓΕΓΟΝΟΤΑ
07.45-08.45 (μέσω Τυχερού),
ση
ΔΡΑΜΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1054
10.00-11.15-12.30-13.30-14.3006.00, 07.15, 08.00, 09.00,
74
Ο πατριάρχης Κωνσταντι15.30-17.00-19.00 (μέσω Τυχε10.00,11.00,12.00,13.00, 14.00,
ρη
νουπόλεως Μιχαήλ Κηρού),19.30-20.45.
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 19.30
πο
ρουλάριος επισημοποιεί το
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.15-06.30-07.30 (μέσω
Την Κυριακή το δρομολόγιο των 6.00
60
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ
Σχίσμα των Εκκλησιών και
Τυχερού), 08.45 (μέσω
Τυχερού),
π.μ. δεν ισχύει
ρη
ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ
ΠΛΟΙΑ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ 07.00,
αφορίζεται από τους απε10.00-11.30-12.30-13.30-14.30πο
15.30-17.00-18.15 (μέσω Τυχερού),
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
61
σταλμένους του Πάπα.
19.30-20.45. ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΑΡΓΙΕΣ
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
Αν
04.15-06.30-07.30
(μέσω
Τυχερού),
18.00,
19.30,
21.00.
Κυριακή:
το
14
1906
1
08.45
(μέσω Τυχερού), 10.00-11.30δρομολόγιο
των 07.00 γίνεται 07.30,
60
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΚΑΒΑΛΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Οι
Βούλγαροι
καταστρέΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
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
φουν ελληνικά
Δίκαια ΑΛΕΞ/ΛΗ
23.17
ΩΡΑ
ΤΟΚαθημερινά
ΤΕ71 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ,
Αναχώ-ιδρύματα,
-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ:
05.15
(εκτός
ΑΛΕΞ/ΛΗ
-Τυχερού),
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ:
18.15
(μέσω
19.30-20.45.
Τε
ΔΡΑΜΑ
–20.30
ΚΑΒΑΛΑ
ΑΠΟ
ΘΑΣΟ:
08.50,
15.15 από
προσ
ΣαμοθρΑκη
εκκλησίες
και σχολεία της
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
Φιλιππούπολης. Με τις Σβίλεγκραντ
με- (express),11.00
09.00
16.43
(express),
9.08
ΞΑΝΘΗ
μισή
ώρα. -Τις
Κυριακές
από 07.00
ΛΟ
ΚΑΒΑΛΑ
ΠΡΙΝΟ:
07.10,
13.00
Δευτέρα
13:00,
18:00
αυτές
εξοντώνεται
ΠΡΙΝΟ
- 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
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗθόδους
–ΑΘΗΝΑ,
Αναχώρη74 ΙΝTERСITY
ΩΡΑ:
άφιξη
εις
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
-4.10,
ΑΛΕΞ/ΛΗ
Τρίτη
09:3007.15,
ο Ελληνισμός
της Ανατολι08.30, 10.30,
13.30,
15.00,22.00. ΦΕΡΡΥ
ΔΡΑΜΑ
–ΜΠΟΟΥΤ
ΣΕΡΡΕΣ
08.45,
75
εκτός12.00,
Σάββατο,
18.45,
ση αρχικού: 15.22,
Άφιξη 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 κής Ρωμυλίας.
9 5.46
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
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
1950Άφιξη Τελικού:
ΔΡΑΜΑ
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ
-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
604 ΚΟΙΝΗ
ΩΡΑ: 10.54,
άφιξη ειςΔΕΥΤΕΡΑ 14.30.
1 ρηση Λιμάνι: 20.32,
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:
173.850
θεατές
-ρεκόρ
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
για ποδοσφαιρικό
07.00,
08.15,
09.15,08.00,
10.30,20.00
12.00,
06.20-07.00
(μέσω
Τυχερού),
70 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
Αναχώρη- αγώνα614 ΚΟΙΝΗ
ΩΡΑ:15.00,
17.40,
άφιξη
εις
ΑΘΗΝΑ
– ΔΡΑΜΑ
20.30
16.30,
18.45
74
08.00,
18.45
5
ΑΠΟ
13.30,
14.30,
16.00,
07.45-08.45
(μέσω
Τυχερού),
ση: 6.50, Άφιξη παρακολουθούν
Τελικού: 17.16 στο «ΜαΔίκαια23.40.
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,
ρακανά», Αναχώτην αναμέτρηση
ΚΑΒΑΛΑ
10.00-11.15-12.30-13.30-14.3074 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
90 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,
9
Αλεξανδροyπολη
Βραζιλίας
Ουρουγουάης
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/
εις Ορμένιο
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
για το 4ο Παγκόσμιο Κύαργίες 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
7
πελλο. Ο αγώνας
ΞΑΝΘΗ
-ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
04.15-06.30-07.30
(μέσω ΑΠΟ
Την
Κυριακή
το
δρομολόγιο
604 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
Αναχώ- λήγει 2-1 ΣΑΒΒΑΤΟ
ΠΡΙΝΟ: 10.15, 14.30. ΑΠΟ
Τρίτη
18:40 ΑΠΟ ΘΑΣΟ:
ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 06.30, 08.30,
υπέρ Άφιξη
της Ουρουγουάης,
Τυχερού),
08.45 (μέσω Τυχερού),
π.μ. δεν07:00,
ισχύει 16.15.
ρηση αρχικού: 23.59,
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
που
κατακτά
το
Μουντιάλ.
06.00,
08.00,
09.15,
10.30,07.00,
12.15,
10.00-11.30-12.30-13.30-14.30ΞΑΝΘΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ
8 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.
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ - ΦΕΡΕΣ -Τυχερού),
ΣΟΥΦΛΙ -14.30,
08.00,
09.00,
10.00,
11.00,
12.00, 71
613 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –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
1969
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
Εκτοξεύεται το διαστημό04.15-06.30-07.30
(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
Apollo 11, με τους
04:45,
06:30,
08:30,
11:45,
13.302593022318
08.45
(μέσω
Τυχερού),
10.00-11.30δρομολόγιο
των
07.00
γίνεται
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗπλοιο
–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.
αστροναύτες
Νιλ ΆρΚυριακές και Γιορτές 09.45,
15.00,
73
των16.30,
08.0020.15
καταργείται.
Αναχώρηση αρχικού:
15.22, Άφιξη
ΞΑΝΘΗ12.30-13.30-14.30-15.30-17.00-19.15
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 μστρονγκ, Μπαζ Όλντριν
Απλή: 17.50,
2.44
ΔΡΑΜΑ
– ΚΑΒΑΛΑ
ΛιμεναρχεIων
Κομοτηνή
&ΑΓ.
ΕΟΡΤΕΣ
10.30,
12.45,
▶ΚΥΡΙΑΚΕΣ
ΛΗΜΝΟ,
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ,
ΛΑΥΡΙΟ
και Μάικλ Κόλινς, με προΙντερσίτι:στοιχα
8,11,από
14.58,
22.33για Ξάνθη)
06.00 το
πρωί
έως
20.30
και κάθε 60
1 71 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –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
ορισμό
τη
Σελήνη.
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,
έως
20.30
ανά
ώρα.
11.40
ΞΑΝΘΗ - 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
2015
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
Με
229
«ναι»
από
τα
κόμ18.15, 19.45.
Παρασκευή
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 20.32 Άφιξη:
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
Τηλ.
Πρακτ.:
5 01.41
ματα της συγκυβέρνησης,
ΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ
06.00,
08.30,
12.00,
13.30, ▶14.30,
16.45
-17.00. 25510 38503,
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
00.10,
στ
Από- Ξάνθη
για10.30,
Καβάλα
έχει δρομ.
18.30
2551024694,
2551083911
τη Νέα Δημοκρατία,
09:30,
11:30
Παρασκευή
15.45,
08.23, 15.00,
11.49
614 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
, το ΠοΔΡΑΜΑ
– 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
ΛΗΜΝΟ-ΑΓ.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
τάμι και
το ΠΑΣΟΚ,
στ
ΚΑΒΑΛΑ
16.30,
20.15
6 Αναχώρηση αρχικού:
ΑΠΛΟ –Κυριακή-αργίες
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 07.30,
05.14,10.00,
19.4612.00, ▶15.00,
15.41,
Άφιξη έναντι
14.45,
16.30,
18.45
Σάββατο
06.30 09.15, 14.15, 20.15
64
«όχι»,
ψηφίζεται
από
την
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,
6
4
1
Σ.Φ. 15.30-17.00-19.00
Καλλινάκη Π.-Τσα(μέσω Τυχε10.00,11.00,12.00,13.00, 14.00,
βδαρίδου
Δ. Ευριπίδου 17
ρού),19.30-20.45.
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 19.30
1 το δρομολόγιο των
3 6.00
✆2552022456
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.15-06.30-07.30 (μέσω
Την Κυριακή
Τυχερού), 08.45 (μέσω Τυχερού),
π.μ. δεν ισχύει
10.00-11.30-12.30-13.30-14.30- 9 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ 07.00,
2
χρησιμα
τηλεφωνα
15.30-17.00-18.15 (μέσω Τυχερού),
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
19.30-20.45. ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΑΡΓΙΕΣPuzzle 1 (Medium,
13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
difficulty rating 0.52)
Generated
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2. ΜΕΤΡΙΟ
04.15-06.30-07.30 (μέσω Τυχερού),
18.00, 19.30, 21.00. Κυριακή: το
Aστυνομία

100
08.45 (μέσω
Τυχερού), 10.00-11.30δρομολόγιο των 07.00 γίνεται 07.30,
EKAB12.30-13.30-14.30-15.30-17.00
166
των 08.00
3 καταργείται.
5
7
2
Πυροσβεστική 
199
18.15 (μέσω Τυχερού), 19.30-20.45.
ΔΡΑΜΑ – ΚΑΒΑΛΑ Καθημερινά από
Α/Τ Ασ. Αλεξ/λης25510 66300
06.00
2 το πρωί έως
3 20.30 και κάθε 5
Α/ΤΤροχ. Αλ/λης 25510 66395
ΞΑΝΘΗ
μισή ώρα. Τις Κυριακές από 07.00
Α/ΤΤουρ. Αλ/λης25510 66200
έως 20.30 ανά ώρα.
ΞΑΝΘΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06.00,
Α/Τ Φερών
25550 23333
6
08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00,
ΔΡΑΜΑ – ΣΕΡΡΕΣ 07.15, 08.45,
Α/Τ Σουφλίου 25540 22100
16.30, 18.15, 19.45. Παρασκευή
10.45, 12.45, 12.00, 14.00, 15.30 Α/Τ Τυχερού
25540 41201
9 16.45 -17.00. 1
6
3
06.00,
08.30,
10.30,
12.00,
13.30,
Α/Τ Διδ/χου
25530 22103
15.00,
15.45,
16.30,
18.15,
19.45.
ΔΡΑΜΑ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 10.30, 12.30,
Α/Τ Ορεστιάδας 25520 81808
4 16.30, 18.45
Κυριακή-αργίες25510
07.30, 64100
10.00, 12.00,
14.45,
Δ. Αλεξ/πολης
13.30,
15.00,
16.30,
18.15,
19.45,
ΚΥΡΙΑΚΕΣ
& ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45,
ΔK Τραϊαν/λης 25513 50900
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
Ολομέλεια της ΒουλήςΑΠΛΟ
το -20.30
20.30
16.30,
16.30,16.30
18.45
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 09.13, 13.47,
74 ΙΝTERСITY
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/
6 18.45
5
4
8
9
Κυριακή
ΔK Φερών
25553 50073
νομοσχέδιο
με τα προαπαι15.37, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΞΑΝΘΗ 08.00,
ΠΟΛΗ , Αναχώρηση:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ25543
– ΞΑΝΘΗ
08.00,
ΞΑΝΘΗ - ΔΡΑΜΑ 08.00, 10.30, 15.00,
02.01, Άφιξη:
ΞΑΝΘΗ - ΔΡΑΜΑ 08.00, 10.30, 15.00,
Δ. Σουφλίου
50100
τούμενα μέτρα της συμφω10.30, 12.00, 13.30, 15.00,
16.30,
17.30.
6.58
12.00,
13.30, 15.00, 16.30, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
17.30.
ΣΕΡΡΕΣ10.30,
– ΔΙΚΑΙΑ
-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Δ. Διδυμοτείχου25530
26000
7
νίας. Σημαντικές
απώλει18.45, 19.45, 21.30,
ΚυριακήΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45,
18.45,
19.45, 21.30, 04.13,
23.30 Κυριακή- ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ
10.30, 12.45,
613 ΔΙΚΑΙΑ, Αναχώρηση:
5.43–ΘεσΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
- ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
- ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
Δ. Ορεστιάδας
2552023.30
22219
μετρά ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού
αργίες 08.00, 11.00,
15.00,
16.30, 18.45 Πληροφορίες 2521013.30, 15.00, Δευτέρα
16.30, 11.00
18.45 Πληροφορίες
σαλονίκη, Άφιξη:ες14.54
08.47 αργίες 08.00, 11.00,ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ
/ Τρίτη 12.3025210/
Δ. Σαμοθράκης
2551013.30,
41218
1
6
3
2
32 βουλευτές είπαν «όχι»
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
Δ. Κομοτηνής
2531021.30,
24444
(μεταξύ των οποίων τρεις
17.09 ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 06.30, 08.30, Παρασκευή 15.30 / Σάββατο ---- /
ΞΑΝΘΗ
- ΚΟΜΟΤΗΝΗ
08.30,
Δασαρ.
Αλεξ/λης
2551006.30,
80643
υπουργοί) και 6 «παρών»,
6
5
1
8
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.Σουφλίου
25540
22221
ΣΑΒΒΑΤΟ: 10:10
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ενώ η βουλευτής
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:
17.00,
20.30 Κυριακές
και Γιορτές
17.00,
20.30 Κυριακές
και Γιορτές
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30
ΔΡΑΜΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
– ΑΘΗΝΑ:Καβάλας
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
- ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
15.26
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Από τις 05.30
ΣΑΜΟΘΡAΚΗ
- ΑΛΕΞΑΝΔασαρ.
Διδ/χου
25530 22204
13:45 , 19:10
Σετην
ό,τιενημέρωση
αφορά τις πτήσεις
από ΚΥΡΙΑΚΗ:
σε ό,τι
αφορά
SKY
A
Αλεξάνδρα
Τσανάκα
08.30,
11.15, 14.15,
17.00,Generated byέως
11.15, 14.15,σας,
15.30,
17.00,
71 ΙΝTERСITY ΩΡΑ:
20.45 ανά μισή ώρα
έως 20.45 ανά μισή ώρα
9.19 άφιξη
στην απουΣΕΡΡΕΣ08.30,
-Για
ΔΡΑΜΑ
ΔΡΟYΠΟΛΗ
Δασαρ.
Ορ/δας
2552015.30,
22482
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τοπτήσεις
αεροδρόμιο
της Αλεξαντις
της Ολυμπιακής
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΗΤΕΙΑ:
ΛΥΣΗ
ΧΘΕΣΙΝΟΥ
(1)
19.15.
19.15.
Αθήνα 16.17 σίαζε.
ΣΕΡΡΕΣ
- ΚΑΒΑΛΑ 06.45,
10.15,
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
- ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
20.34 και της
ΣΕΡΡΕΣ16.00
- ΚΑΒΑΛΑ
06.45,
Δευτέρα
/ Τρίτη
---- 10.15,
/ Τετάρτη Α
Πυρ/κή
Αλεξ/λης25510 26222
SKY
EXPRESS
Puzzle 1 (Very hard, difficulty rating 0.77)
δρούπολης,
καλείAegean
από το μπορείτε
αεροδρόμιονατης
ΑλεΔΕ.-ΣΑΒ.
15.30
11
14.30, 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
Σαμ/κης25510(μέσω
41199
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΑΘΗΝΑ:
ξανδρούπολης,
μπορείτε
να
καλείτε
ΣΗΤΕΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
:
Α
τε
στα
τηλέφωνα:
Αεροδρόμιο:
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Λάγους)
07.30, 10.15, 22199
13.25, 14.30,
Λάγους)
07.30, 10.15, 13.25, 14.30, 12.30,
ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ
- ΔΡΑΜΑ
06.45,
09.15,
11.00, 09
18.15
/ Σάββατο
---/ ΚυριαΠυρ/κή
Κομ/νής25310
7 8- ΔΡΑΜΑ
4 106.45,6 09.15,
9 11.00,
3 5 2Θεσσαλονίκη 15.36
στα
τηλέφωνα:
ΔΕ.-ΣΑΒ. 13.20
ΔΕΥΤΕΡΑ:
08:50 - 18:35
25510
89300,
25510
89305,
1927
19.15
Κυριακές25540
και Γιορτές
09.45,
19.15
Κυριακές
και Γιορτές
09.45,
15.00, 16.30, 20.15
73 ΙΝTERСITY ΩΡΑ:
16.06, άφιξη
Πυρ/κή
Σουφλ.
22199
κή 15.00,
18.00 16.30, 20.15
Αεροδρόμιο
25510
45198,
AEGEAN: :25510
89150,Aegean: ΤΡΙΤΗ: 21:35
Ηρώ Κωνσταντοπούλου, ελ- 12.30,
1 2- ΑΘΗΝΑ
6 709.15,3 14.15,
5 20.15
8 9 4στην Αθήνα 22.59
Πυρ/κή
Διδ/χου
25530
22199
12.30,
18.00, 2.30
(Ισχύουν
τα αντίΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15
2551018.00,
891502.30 (Ισχύουν τα αντί- ΤΕΤΑΡΤΗ:
08:50
ΟΛΥΜΠΙΑΚH: 25510 45198,
ληνίδα
της Αντίστα- στοιχα
ΤΗΛEφωΝΑ
Πυρ/κή
Ορ/δας
25520για
22221
στοιχα
από Κομοτηνή
Ξάνθη)
από Κομοτηνή για Ξάνθη)
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45,
ΚΥΡΙΑΚΕΣΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ
& ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45,
605 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ:
19.50,ηρωίδα
άφιξη στην
ΠΕΜΠΤΗ:
21:35
SKY
EXPRESS:
801-115 918.453Πληροφορίες
8 4 252102 6 7 1Αθήνα 5.23, με σης.
(Θαν. 5/9/1944)
Αλεξανδρούπολης:
25510 26468
και
Νοσ/μείο
Αλ/λης
25513-51000
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
16.30,
16.30, 18.45 Πληροφορίες
25210ανταπόκριση
στη
ΞΑΝΘΗ
-ΑΘΗΝΑ
20.00
ΞΑΝΘΗ
-ΑΘΗΝΑΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
20.00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 08:50, 18:35
28288, 2810-223800
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΑΘΗΝΑ : ΑΝΑ26619,
Σαμοθράκης: 25510 41305
Περ. Εν.
Έβρου
25510
32421
32421
Θεσσαλονίκη
ΑΘΗΝΑ
– ΞΑΝΘΗ
20.0036500
ΑΘΗΝΑ
– ΞΑΝΘΗ 20.00
8 3 7 6 5 4 2 1 9
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:50
ΧΩΡΗΣΗ:
07.05, 19.45,
ΚΥΡΙΑΚΗ
19.45
1933
41385 -Τηλέφωνα
Πρακτ.:
25510
Λιμεναρχείο
25513-56200
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
ΚΥΡΙΑΚΗ: 08:50, 18:35
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
AEGEAN
ΑΘΗΝΑ
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
: ΑΝΑΜαίρη
Χρονοπούλου,
ελληΟ.Λ.Αλεξ/λης
25510-26251
2551024694,
 10.45, 12.45, 16.30,
17.30. Αργίες
έως
17.30. Αργίες 10.45, 12.45, 16.30, 38503,
έως 20.45
ανά μισή 2551083911
ώρα
6 20.45
1 ανά
2 μισή
3 ώρα
9 7 5 4 8Αθήνα 15.07
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΑΘΗΝΑ:
ΧΩΡΗΣΗ:
05.30, 18.05, ΚΥΡΙΑΚΗ
18.05
νίδα ηθοποιός.
Αεροδρόμιο
25510 89300
91 ΙΝTERСITY ΩΡΑ:
20.53, άφιξη
18.45
18.45
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15,
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15,
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:
ΔΕΥΤΕΡΑ:
08:05
20:50
9 418.305 2 1 8 7 3 6στη Θεσσαλονίκη 23.07
ΕΛΤΑΑπό
Αλεξ/λης
Ξάνθη για25510
Καβάλα23122
έχει δρομ.
Από Ξάνθη για Καβάλα έχει δρομ.
14.30,
14.30, 18.30
ΔΕΥΤΕΡΑ: 07:15 - 17:00
ΤΡΙΤΗ: 20:50
ΚΤΕΛκάθε
Αλεξ/λης
197623.43, άφιξη
μισή ώρα25510 26479
κάθε μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00,
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00,
3 7 8 9 2 1 4 6 575 ΙΝTERСITY ΩΡΑ:
ΤΡΙΤΗ: 12:15
ΤΕΤΑΡΤΗ: 11:45
ΑΣΤΙΚΑ
25510-28844
Νίκος
Παππάς,
έλληνας
ποστην Αθήνα 07.18.
ΚΑΒΑΛΑ
ΚΑΒΑΛΑ
15.00, 16.30, 20.15
15.00, 16.30, 20.15
ΤΕΤΑΡΤΗ: 07:15
08:05 - 20:50
ΟΑΕΔΓΙΑ
Αλεξ/λης
25510
25646
λιτικός, ηγετικό στέλεχος του ΓΙΑΠΕΜΠΤΗ:
ΑΘΗΝΑ: 9.15
-13.30
- 19.15
ΣΕΡΡΕΣ
ΑΘΗΝΑ: 9.15 -13.30 - 19.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15
2 5- ΑΘΗΝΑ
1 409.15,7 14.15,
6 20.15
9 8 3ΔΡΑΜΑ – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ: 12:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 11:45 - 20:50
ΣΥΡΙΖΑ και τέως υπουργός.
ΟΣΕ Αλεξ/πολης25510 26395
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:15, 17:00
ΣΑΒΒΑΤΟ:
11:45
ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ
25510 33500
4 6 9 5 8 3 1 2 7
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:15
ΚΥΡΙΑΚΗ: 15:20 , 20:50
ΘΑΝΑΤΟΙ
Ι.Κ.Α.
25510-84611
ΚΥΡΙΑΚΗ: 07:15, , 17:00
ΑΘΗΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
:
1874
ΕΚΑΒ
25510-89370
ΔΕΥΤΕΡΑ:
06:30
19:10
Απόστολος Αρσάκης, έλληΔΕΗ
25510-53529
ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ
ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - σητεια
ΤΡΙΤΗ: 19:10
νας φιλάνθρωπος, γιατρός,
ΟΤΕ
25510-56160
ΤΡΙΤΗ 13:40 - ΠΕΜΠΤΗ 13:40
ΤΕΤΑΡΤΗ: 10:10
λόγιος και πολιτικός. ΔιετέΔΕΥΑΑ
25510-24018
σητεια - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ:
06:30
19:10
λεσε μεταξύ άλλων και πρωΚ.Ε.Π. Aλεξ/λης 25513-50010
ΤΡΙΤΗ 19:30 - ΠΕΜΠΤΗ 19:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
10:10
19:10
θυπουργός της Ρουμανίας.
Κ.Ε.Π. Φερών 25553-50103
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
(Γεν. 6/1/1792)
Aστυνομία

100
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:
ΚΑΒΑΛΑ:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:
EKABΓια
 την ενημέρωση σας, 166
σε ό,τι αφορά
Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφορά
SKY ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ AEGEAN
SKY
οδών Εμπορίου– και
Αρκαδιουπόλεως
(κοντά
Πυροσβεστική
199και της Επί των
1985– ΑΘΗΝΑ:
τις πτήσεις της Ολυμπιακής
τιςενημέρωση
πτήσεις της σας,
Ολυμπιακής
και της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΣΗΤΕΙΑ:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Για την
σε ό,τι αφοΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΣΗΤΕΙΑ:
εμβαδού 170 m2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Α/Τ Ασ.
Αλεξ/λης
5510 66300
Χάινριχ Μπελ, γερμανός συγΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ
Aegean
από το2αεροδρόμιο
της Αλε- στη Νομαρχία)
αεροδρόμιο
της- Αλερά τιςAegean
πτήσειςαπό
τηςτοΟλυμπιακής
και
ΔΕ.-ΣΑΒ. 15.30
11.20,Τηλ.
17.35
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ:
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: ΔΕ-ΤΡ.
ΔΕ.-ΣΑΒ. 15.30
ΤΡΕΝΑ
ΟΣΕ
& 2551028690. : ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
Α/ΤΤροχ.
Αλ/λης 2μπορείτε
5510 66395
γραφέας. Τιμήθηκε
με βραξανδρούπολης,
να καλείτε 2551037645
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
Α/ΤΤουρ.
Αλ/λης
2
5510
66200
βείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το
στα τηλέφωνα:
στα τηλέφωνα:
Καβάλας,
μπορείτε να καλείτε στα
ΔΕ.-ΣΑΒ. 13.20
09.45, 16.00
08.25,ΔΕ.-ΣΑΒ.
18.35, 21.55
13.20
Α/Τ Φερών
2555045198,
23333Aegean:
1972. («Η χαμένη τιμή της
Αεροδρόμιο : 25510
Αεροδρόμιο : 25510 45198, Aegean:ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: ΔΕ-ΤΡ. -TE.
τηλέφωνα:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Α/Τ Σουφλίου
Καταρίνα Μπλουμ») (Γεν.
25510 8915025540 22100
25510 25910
89150 53273, 25910
Ολυμπιακή:
-ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 06.50, 17.00, ΚΥ. 6.50,
ΘΕΣ/ΚΗ
- Αλεξ/λη
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ
:
06.00
-19.00
ΑΝΑ
ΜΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
72, ΙΝTERСITY
ΩΡΑ: 20.52, άφιξη εις
Α/Τ Τυχερού
25540 41201
21/12/1917)
53279 Aegean: 2510 229000 και
17.00, 20.20
ΩΡΑ 20.30 ΤΟ ΤΕΔίκαια 23.17
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 05.15 (εκτός
71 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, ΑναχώNTERCITY
05.50,
Αλεξ/λη-ΑΘΗΝΑ
Α/Τ Διδ/χου
25530
22103
Η
ΑΚΜΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΤΕ
κατασκευαστική
εται53333
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ: 06.00 - 25910
Κυριακής), 08.00 (express), 10.00
ρηση Λιμάνι: 05.59,
6.42,
Άφιξη Τελικού:
602 KOINH ΩΡΑ: 1.40, άφιξη εις
INTERCITY
Α/Τ Ορεστιάδας
25520 81808
αναζητά να προσλά- ΛΕΥΤΑΙΟ
1989
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ : ΑΝΑ- ρία με έδρα την Αλεξανδρούπολη
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΑΘΗΝΑ : ΑΝΑ- Σβίλεγκραντ 9.08
09.00
(express),11.00
(express),
14.00
16.43
Αλεξ/λη-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Δ. Αλεξ/πολης 25510 64100
πλήρη απασχόληση
στα γραφεία -12.00Χέρμπερτ
Φον Κάραγιαν
ΧΩΡΗΣΗ: 07.05, 19.45, ΚΥΡΙΑΚΗ 19.45 βει μηχανικούς για (express),
ΧΩΡΗΣΗ:
07.05, 19.45,
ΚΥΡΙΑΚΗ
19.45
- 15.00 -18.00
15.45 (express), 17.00
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
–ΑΘΗΝΑ,
Αναχώρη74 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 4.10, άφιξη εις
08.40
Αλεξ/λη-ΘΕΣ/ΚΗ
ΔK Τραϊαν/λης 25513 50900
της εκτός
στηνΣάββατο,
περιοχή18.45,
του Έβρου.
Χέρμπερτ
Φον Κάραγιαν, ελ- ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ : ΑΝΑ- της ή/και στα εργοτάξια
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
: ΑΝΑ- Δίκαια 9.06.
(express)
22.00.
ση αρχικού:
15.22, Άφιξη Τελικού:
ΓΙΑ ΑΛΕΞ/ΛΗ:
09.40-12.30-14.30ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ-Αλεξ/λη
ΔK Φερών
25553 50073
NTERCITY
05.59,
ληνικής καταγωγής
5.46
16.50-18.00-21.3001.30 αυστριΑΛΕΞ/ΛΗ -ΑΘΗΝΑ: 18.45
ΧΩΡΗΣΗ: 05.30, 18.05, ΚΥΡΙΑΚΗ 18.05 Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr
ΧΩΡΗΣΗ:
05.30, 18.05, ΚΥΡΙΑΚΗ 18.05 70 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 13.50, άφιξη εις
12:19
Δ. Σουφλίου
25543 50100
ακός διευθυντής ορχήστρας.
ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ - ΦΕΡΕΣ - ΣΟΥΦΛΙ
Δίκαια 18.38.
75 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, ΑναχώΔ. Διδυμοτείχου25530 26000
ΔΡΑΜΑ
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
ρηση Λιμάνι: 20.32, Άφιξη Τελικού:
604 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 10.54, άφιξη εις
(Γεν. 5/4/1908)

B6

αγγελιεσ

Δρομολόγια

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

16 TΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ Η ΠΟΛΥΒΡΑΒΕΥΜΈΝΗ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ ΠΟΥ ΑΞΊΖΕΙ ΣΤΟΥΣ ΘΡΑΚΙΏΤΕΣ

Η ΓΝΩΜΗ

16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

14 μετάλλια και 2 πανελλήνια
ρεκόρ για τον Κότινο!
ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΌΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ ΤΩΝ
ΈΝΔΕΚΑ ΑΘΛΗΤΏΝ
ΤΟΥ Α.Σ. ΑΜΕΑ
«ΚΟΤΙΝΟΣ»
Στο Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα Στίβου
Δύο Πανελλήνια ρεκόρ, 11 χρυσά, 1 αργυρό, 2 χάλκινα και δέκα 10 ατομικά και ρεκόρ,
είναι ο εντυπωσιακός απολογισμός των ένδεκα αθλητών του Α.Σ. ΑμεΑ «ΚΟΤΙΝΟΣ» (τριών
αθλητριών και οχτώ αθλητών), στο Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα Στίβου 2021, που διεξήχθη το τριήμερο 09 με 11 Ιουλίου 2021, (τηρώντας όλα
τα αγωνιστικά υγειονομικά πρωτόκολλα λόγω
του Covid-19), στο Καυτατζόγλειο Στάδιο της
Θεσσαλονίκης.

Οι αριθμοί… «δείχνουν» τι πέτυχαν οι
Πρωταθλητές μας!

Ο Τσατσανίδης Νικόλαος Τ 32 (u17), 2 χρυσά
1η θέση στην κορίνα με πανελλήνιο ρεκόρ
(9,75 μ.).
1η θέση στη σφαίρα με πανελλήνιο ρεκόρ (3,10

μ.).
Η Κυριακίδου Μαρία Τ35 (u20), 2 χρυσά,
1η θέση στα 800 μ. με ατομικό ρεκόρ.
1η θέση στα 100 μ. με ατομικό ρεκόρ.
Η Σαρρίδου Μερσίνα Τ11, 2 χρυσά,
1η θέση στο ακόντιο με ατομικό ρεκόρ.
1η θέση στη σφαίρα με ατομικό ρεκόρ.
Ο Ντεφίδης Φώτης T35, 1 χρυσό, 1 αργυρό,
1η θέση στα 800 μ. με ατομικό ρεκόρ.
2η θέση στη σφαίρα.
Ο Ταλιαντζής Αθανάσιος Τ37 (u17), 1 χρυσό,
1 χάλκινο,
1η θέση στο μήκος με ατομικό ρεκόρ.
3η θέση στα 100 μ. με ατομικό ρεκόρ.
Ο Παπαδόπουλος Νικόλαος Τ36, 1 χρυσό, 1
χάλκινο,
1η θέση στα 1.500 μ..
3η θέση στο ακόντιο.
Η Σίσκου Ελένη Τ20 (u20), 1 χρυσό
1η θέση στο μήκος.
4η θέση στα 100 μ. με ατομικό ρεκόρ.
Ο Τοπτσής Ιωάννης Τ11, 1 χρυσό
1η θέση στο μήκος.
5η θέση στη σφαίρα με ατομικό ρεκόρ.
Ο Μποζ Ερσίν Τ12,
4η θέση στο ακόντιο με ατομικό ρεκόρ.
5η θέση στη σφαίρα με ατομικό ρεκόρ.
Ο Λυμβαίος Ευάγγελος Τ32,
5η θέση στη σφαίρα και 8η θέση στην κορίνα.
Ο Παπάζογλου Σταμάτης Τ20,
6η θέση στο μήκος και 11η θέση στα 800 μ.

με ατομικό ρεκόρ.
Πολλά συγχαρητήρια στις αθλήτριες και
στους αθλητές μας, που με τις επιδόσεις τους,
μας δίνουν πολλές υποσχέσεις για τη συνέχεια
και στο αγώνισμα του Στίβου.
Συγχαρητήρια επίσης, στους προπονητές μας

Αλέξη Αγιαννητόπουλο και Δάφνη Δεληγιάννη που κατεύθυναν με τις οδηγίες τους τους
αθλητές, την αρχηγό της Αποστολής Χρυσούλα
Δημητροπούλου, , τους γονείς, συγγενείς και
φίλους που βρέθηκαν δίπλα στους αθλητές μας,
χειροκροτώντας τις προσπάθειές τους.

Αποφάσεις ΕΠΟ: Σε 4 Στην αποστολή της Εθνικής
Εφήβων για το Ευρωπαϊκό της
ομίλους η Γ΄Εθνική
Κροατίας ο Μήτκας!
Eκτός πλέι οφ και πλέι
άουτ οι Β’ ομάδες των
Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ
και Παναθηναϊκού στην
SL2!
Εγκρίθηκε η παρουσία των Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και
ΑΕΚ Β’ για τη Super League 2 που
θα μετέχουν 36 ομάδες συνολικά.
Σε αντίθεση με την εισήγηση της
Super League 1, oι τέσσερις ομάδες Β’ του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ, οι
οποίες θα πάρουν μέρος στο επόμενο πρωτάθλημα της Super League
2, να μην έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα πλέι όφ, αφού δεν θα μπορούν να ανέβουν κατηγορία, αλλά
ούτε και στα πλέι άουτ αφού για
τρία χρόνια δεν θα υποβιβάζονται,
αρά δεν θα έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον.
Σε ό,τι αφορά την εκπροσώπησή
των Β’ ομάδων στα Δ.Σ. της Λίγκας,
θα συμμετέχουν και θα ψηφίζουν
μόνο σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό
και χορηγικά θέματα κι όχι για παράδειγμα για την εκλογή προέδρου,
ενώ θα έχουν μερίδιο από τα τηλεοπτικά και τα χορηγικά.
Επί των προαπαιτούμενων πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 Έλληνες
στην 11άδα και θα μπορούν οι ομάδες να έχουν 4 ξένους. Επίσης στο
Φύλλο Αγώνα από παίκτες από την
αντίστοιχη ομάδα της Super League
1 θα μπορούν να δηλώνονται μέχρι
8 ξένοι (όταν γράφουμε για ξένους
εννοούμε για μη κοινοτικούς και μη

Ευρωπαίους).
Οι αποφάσεις της ΕΠΟ:
Κατά την τελευταία της συνεδρίαση, η Εκτελεστική Επιτροπή της
ΕΠΟ έλαβε, μεταξύ άλλων, τις εξής
αποφάσεις.
Συζητήθηκαν και θα εισαχθούν,
εκ μέρους της Εκτελεστικής Επιτροπής, προς ψήφιση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Ενώσεων-Μελών της Ε.Π.Ο. (19 Ιουλίου),
παρατηρήσεις-παρεμβάσεις επί του
προτεινόμενου από την FIFA και την
UEFA σχεδίου του νέου καταστατικού της Ομοσπονδίας.
Εγκρίθηκαν ο Πειθαρχικός Κώδικας, ο Κανονισμός Αγώνων Ποδοσφαίρου, ο Κανονισμός Αδειοδότησης, ο Κανονισμός Λειτουργίας
Δικαστικών Οργάνων, ο Κανονισμός
Λειτουργίας Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου και ο Κανονισμός
Ομάδων Β αγωνιστικής περιόδου
2021-22.
Εγκρίθηκε η προκήρυξη του
Πρωταθλήματος Γ’ Εθνικής τριετούς διάρκειας (2021-2024), στην
οποία προβλέπεται από την περίοδο
2022-23 ο σχηματισμός τεσσάρων
ομίλων 18 ομάδων (συνολικά συμμετοχή 72 ομάδων).
Εγκρίθηκαν οι προκηρύξεις των
Πρωταθλημάτων Α’, Β’, Γ’ Κατηγορίας Γυναικών, καθώς και του Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου στην Άμμο.
Εγκρίθηκε η διεξαγωγή εκτός
έδρας φιλικού αγώνα της Εθνικής
Ελπίδων με την Δανία (3/9) και η
διεξαγωγή σε γήπεδα της Αθήνας
των αγώνων της Εθνικής Γυναικών
με την Γαλλία (17/9) και το Καζακστάν (21/9).

Σημαντική στιγμή για
το πινγκ πονγκ της
Αλεξανδρούπολης
Μία ακόμη επιτυχία προσθέτει στο
βιογραφικό του ο Κίμωνας Μήτκας.
Ο πρωταθλητής του Εθνικού Αλεξανδρούπολης, κλήθηκε στην Εθνική Εφήβων και θα εκπροσωπήσει την
Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό της Κροατίας
σε λίγες μέρες.
Ο Εθνικός αναφέρει στο facebook:
«Μετά από αμέτρητες διακρίσεις,
μετά από άπειρες ώρες προπονήσεων, μετά από πολλές δύσκολες στιγμές, μετά από χαρές και λύπες ήρθε
η δικαίωση για τον Κιμωναρα μας.
Ο δικός μας Κίμωνας κλήθηκε
στην Εθνική εφήβων και θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί
στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας σε λίγες
μέρες. Μέσα από ένα αίσθημα υπερηφάνειας, στέλνουμε τις καλύτερες
ευχές στον δικό μας πρωταθλητη!
Επιπροσθέτως στις κλήσεις των
εθνικών ομάδων ήταν και φέτος για
2η φορά στη καριέρα της, η δικιά
μας Ελισάβετ Χατζηκυρκα αλλά δεν
θα μπορέσει εν τέλει να παρευρεθεί
στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα».

Ακόμη 3 μετάλλια για τον
Εθνικό στο Πανελλήνιο
Εφήβων – Νεανίδων στη
Θεσσαλονίκη!

Ασημένιος ο Κίμωνας Μήτκας στο
ατομικό εφήβων, χάλκινος στο διπλό
με τον Νικηφόρο Μύρο, τρίτη θέση

και χάλκινο μετάλλιο για την Ελισάβετ Χατζηκύρκα και την Στέλλα Γαβαλά στο διπλό νεανίδων!
Τελειωμό δεν έχουν οι χαρές και οι
επιτυχίες στο πανελλήνιο πρωτάθλημα εφήβων – νεανίδων στη Θεσσαλονίκη για τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης. Μετά τα ομαδικά, σειρά είχαν τα
ατομικά αγωνίσματα με τους αθλητές του να διακρίνονται ξανά και να
γεμίζουν χαμόγελα και περηφάνεια
τους προπονητές τους.
Ο εξαιρετικός Κίμωνας Μήτκας
κατέκτησε το ιστορικής σημασίας
ασημένιο μετάλλιο στο ατομικό αγώνισμα, καθώς αποτελεί το 1ο μετάλλιο του συλλόγου στην πολύ δύσκολη
εφηβική κατηγορία.
Ο Κίμωνας εμφανίστηκε πολύ δυ-

νατός και τις 4 μέρες των αγώνων.
Παίζοντας εξαιρετικό πινγκ πονγκ
κατάφερε να φτάσει σε ακόμη έναν
σπουδαίο τελικό όπου κάμφθηκε
στις λεπτομέρειες από τον Αλέξανδρο Μαδέση. Στο διπλό αγώνισμα
μαζί με τον Νικηφόρο Μύρο όπου
πριν κάποια χρόνια στέφθηκαν πρωταθλητές Ελλάδος, έδειξαν για άλλη
μια φορά τη χημεία τους και ανέβηκαν στο 3ο σκαλί του βάθρου.
Τα κορίτσια, για άλλη μια φορά
έκαναν υπερήφανους τους προπονητές τους αφού η πολυνίκης Ελισάβετ Χατζηκύρκα και Στέλλα Γαβαλά
έπαιξαν σε υψηλό επίπεδο απέδωσαν
εξαιρετικά και κατέκτησαν την 3η θέση στο διπλό νεανίδων.

