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Πιστοποίηση Ποιότητας για το
Τμήμα Ιατρικής του ΔΠΘ
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▶ 13

Γκοτσίδης-Παπάζογλου και αδερφές
Μόκαλη οι πρωταθλητές στα Κ17

Λαμπρός αλλά και ιδιαίτερος ο φετινός
εορτασμός της Αγίας Μαρίνας
Μαΐστρου
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΆΚΗΣ
www.gnomionline.gr
Τρίτη 20 Ιουλίου 2021
αρ. φύλλου 9121
€0.60

Έτοιμο στα τέλη
Σεπτεμβρίου το
Μνημείο Θρακικού
Ελληνισμού 16
Στόχο η διατήρηση της μνήμης Θα κοσμεί το προαύλιο της Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης

▶ 16

Συγκλονίζει ο Γιάννης
Τοπαλούδης για τη
δολοφονία 20χρονης
στη Φολέγανδρο
"Να μην περάσει κανείς τη βάναυση απώλεια του παιδιού του"

▶6

Ξεκινά άμεσα η
καταβολή των
πληρωμών στις
επιχειρήσεις της ΑΜΘ
Από τα προγράμματα ΕΣΠΑ και τις
ενισχύσεις που δικαιούνται. Κελέτσης: “Η Κυβέρνηση έλυσε το γόρδιο «Δεσμό»”

▶5

ΓΕΩΤΕΕ Θράκης:
Αυτή είναι η εξήγηση
για την θολή θάλασσα
● «Κολυμπήστε άφοβα προς το παρόν» προτρέπει ο επιστημονικός φορέας
● Εξηγήσιμη η αύξηση φυτοπλαγκτού (χλωροφύλλης) που μπορεί να έχει και ευεργετικά
αποτελέσματα
● “Καρφί” προς την Περιφέρεια που δεν κάλεσε τον φορέα σε σχετική σύσκεψη

▶7

Προσωρινός ανάδοχος για
το νέο Κλειστό Γυμναστήριο

«Η εστίαση γίνεται
το εξιλαστήριο θύμα»

«Η Μύκονος είναι η αρχή όσων θα ακολουθήσουν», αναφέρει η Ένωση Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Έβρου. Κρούσματα στον Έβρο:
Για απόγευμα Δευτέρας ήταν πολλά. Μανωλόπουλος: Μακράς διάρκειας
νόσηση απειλεί τα παιδιά

▶ 3, 4 10

Συνολικά 13 φορείς κατέθεσαν προσφορές στο διαγωνισμό του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Στα τρία χρόνια ο χρόνος κατασκευής του έργου
▶9
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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. ΒΟΡΙΔΗΣ
Υπουργός Εσωτερικών
Θέλουμε να βγάλουμε τον εργαζόμενο από τον τόπο που εργάζεται γιατί
αποτελεί κίνδυνο. Για αυτό και μπαίνει σε αναστολή. Για όσο διαρκέσει
η αναστολή δεν θα λαμβάνει μισθό.

Με βάση μία έρευνα που δημοσιεύτηκε πρόσφατα, η χρήση μάσκας και ο καλύτερος εξαερισμός στις σχολικές μονάδες εγγυώνται την ασφαλέστερη λειτουργία τους, μειώνοντας τον κίνδυνο διασποράς του ιού SARSCoV-2. Υπάρχουν δεδομένα που υποστηρίζουν ότι όταν το προσωπικό των σχολείων και οι καθηγητές φορούν
μάσκα, μειώνονται τα κρούσματα COVID-19 κατά 37%. Όταν ήταν απαραίτητο οι μαθητές να φορούν μάσκα,
η μείωση στα κρούσματα ήταν στο 21%. Η βελτίωση του αερισμού των χώρων με ανοιχτά παράθυρα και πόρτες, και σύστημα εξαερισμού, μείωσε τα κρούσματα κατά το ένα τρίτο, σε σχέση με σχολεία που δεν τήρησαν
αυτές τις συνθήκες αερισμού.

Δ. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ
Καθηγητής Περιβαλλοντικής
Μηχανικής

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Μέχρι τα τέλη Ιουλίου θα σημειωθεί
μια ελαφρά αυξητική πορεία, κοντά
στα 3.000 κρούσματα, κάτι που όμως
δεν είναι αρνητικό αν κάνουμε πολλά
τεστ… Πρέπει να βοηθήσει η πολιτεία
με αυξημένα και στοχευμένα τεστ και
διευκόλυνση στον εμβολιασμό.

Καταπολέμηση κουνουπιών τότε και τώρα,
μια πονεμένη ιστορία

Φ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ
Πρόεδρος ΚΙΝΑΛ
Κανένας δεν έχει δικαίωμα να θεωρεί τη δική του ζωή ανώτερη ή να
αφαιρεί τη ζωή μια γυναίκας που νομίζει ότι του ανήκει. Κανένας δεν έχει
δικαίωμα να μιλά για “κακιά στιγμή”.
Πλήρης εφαρμογή της σύμβασης της
Κωνσταντινούπολης τώρα.

Βλέποντας το πρησμένο από τα τσιμπήματα κουνουπιών πόδι μου – σήμερα
το πρωί είπα και εγω να ξεμυτίσω στην
αυλή – δεν θα μπορούσα να επιλέξω
τίποτα διαφορετικό από το αρχείο της
ΓΝΩΜΗΣ. Συνέντευξη του Αντινομάρχη
Εβρου Μιχάλη Κογιομτζή, τον Ιούλιο του
2005, ο οποίος μιλούσε για υπεράνθρωπες προσπάθειες καταπολέμησης των
ιπτάμενων εχθρών μας και ζητά συγνώμη για την αναποτελεσματικότητα των
ψεκασμών…
«Όλος ο Έβρος μια εστία κουνουπιών,
εκτός ελέγχου η κατάσταση σε πολλά
σημεία του νομού» σημειώναμε τότε….
Δυστυχώς 16 χρόνια μετά, δεν έχουν
αλλάξει και πολλά

Επιμέλεια: Γιώργος Πανταζίδης
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Μικρογνωμικά

`

Αλεξανδρούπολη: Σύσκεψη για θέματα παιδείας

Μείον (ακόμη) ένας η παράταξη
«Πόλη και Πολίτες»

Σύσκεψη υπό τον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του
Υπουργείου Παιδείας κ. Γιώργο Βούτσινο πραγματοποιήθηκε
την Πέμπτη 15.07.2021 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης.

Την ανεξαρτητοποίησή του
από την παράταξη «Πόλη και
Πολίτες» με την οποία είχε
εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος
Αλεξανδρούπολης, αποφάσισε
ο Σάββας Σεφεριάδης.
Η παράταξη στην οποία
ανήκε μέχρι πρότινος, «ξεπροβόδισε» τον κο Σεφεριάδη προοικονομώντας την εξέλιξη της
πορείας του στα αυτοδιοικητικά πράγματα της πόλης: »
«Όσον αφορά την παραίτηση – ανεξαρτητοποίηση του
κυρίου Σάββα Σεφεριάδη. Η
παράταξη Πόλη και Πολίτες εύχεται: Καλή σταδιοδρομία στα
νέα του καθήκοντα!», αναφέρει το σχόλιο που αναρτήθηκε
στον λογαριασμό της παράταξης στο Facebook.

Γέφυρα για τον Αβαντα				

Τη σύμβαση για την εκπόνηση – επικαιροποίηση των επιμέρους μελετών κατασκευής νέας σύγχρονης Γέφυρας στον
Άβαντα Αλεξανδρούπολης, υπέγραψε ο Αντιπεριφερειάρχης

του σχολείου, μιλά για μυστικοπάθεια, κρυφές κινήσεις και
έλλειψη σεβασμού προς όλους, διαβεβαιώνοντας ότι θα
κινηθεί με κάθε νομικό μέσο κατά της απόφασης αυτής.

EΡΤ Ορεστιάδας

Συζήτηση Σωματείου Εργαζομένων 			
φωτο σωματειο

Έβρου Δημήτρης Πέτροβιτς. Η σύμβαση της νέας μελέτης
καθυστέρησε λόγω τροποποιήσεων στη σχετική νομοθεσία
και στις τεχνικές προδιαγραφές, σημείωσε.

Γ.Π.

Απορία

Από φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν πριν λίγες μέρες
στα social media, από την πορεία πολιτών, στην Αλεξανδρούπολη, που είναι εναντίον του υποχρεωτικού εμβολιασμού, παρατήρησα ότι σχεδόν κανείς δεν φορούσε μάσκα,
παρά το γεγονός ότι ο συνωστισμός ήταν μεγάλος και οι
αποστάσεις δεν τηρούνταν. Επειδή οι διαδηλωτές έκαναν
στάση σε πολύ κοντινή απόσταση από την Αστυνομική Διεύθυνση Αλεξανδρούπολης, κι επειδή προφανώς παραβίαζαν κάθε μέτρο και πρωτόκολλο, αναρωτιέμαι, έγινε κάποιος
έλεγχος από την Αστυνομία, επιβλήθηκαν πρόστιμα; Αν ναι,
πόσα πρόστιμα, αν όχι, γιατί ; Μπορώ κι εγώ αύριο να μαζέψω άλλους 100 και να πάμε να διαμαρτυρηθούμε ο ένας
πάνω στον άλλο, χωρίς μάσκες και αποστάσεις, για οποιονδήποτε λόγο σκεφτούμε, χωρίς καμία απολύτως συνέπεια;

Κ.Η.

Φασαρίες

Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε το Σάββατο στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Διδυμοτείχου
η πρόταση του δημάρχου Ρωμύλου Χατζηγιάννογλου περί
παραχώρησης στο ΔΠΘ του 3ου Δημοτικού σχολείου για
τις ανάγκες στέγασης του υπό ίδρυση τμήματος Ψυχολογίας την ακαδημαϊκή χρονιά 2022-23.
Στην ίδια συνεδρίαση ψηφίσθηκε ομόφωνα η παραχώρηση του κτιρίου της ΔΕΥΑΔ (πρώην Εφορίας) για τις ίδιες
ανάγκες όπως επίσης ομόφωνα ψηφίσθηκε η παραχώρηση
στρεμματικής έκτασης στον χώρο των νέων Εργατικών κατοικιών για την ανέγερση της Πανεπιστημιούπολης.
Σχολιάζοντας τις αποφάσεις ο Σύλλογος Γονέων του 3ου
ΔΣ με ανακοίνωση που εξέδωσε κάνει λόγο για «διάλυση»

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στις 20:00 η προγραμματισμένη σύσκεψη εργαζομένων - συνδικαλιστών μετά
από πρωτοβουλία του σωματείου ιδιωτικών υπαλλήλων
και εμποροϋπαλλήλων Αλεξ/πολης.
Η παρουσίαση των αντιλαϊκών νομοσχεδίων που ετοιμάζεται να ψηφίσει η κυβέρνηση μέσα στο κατακαλόκαιρο
έγινε από τους Σερμπέζη Δημήτρη - γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου των εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και
από την Τρέλλη Φανή - μέλος της διοίκησης της ομοσπονδίας συνταξιούχων. Ακολούθησε συζήτηση, ενώ τέθηκαν και
ερωτήματα από τους παρευρισκόμενους.

Γ.Π.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού,
Πολιτισμού, Παιδείας, Νεολαίας και Εθελοντισμού Θεόδωρος
Βουρδόλης και η Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας Δροσιά Μουλατζίδου εκ μέρους του Δήμου Αλεξανδρούπολης,
ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου Δημήτρης Πέτροβιτς και η ειδική συνεργάτιδα του Περιφερειάρχη ΑΜΘ Κατερίνα Φωτιάδη.
Ακολούθησε συνάντηση με τη Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Έβρου Ελένη Πλακωτή, τους/τις Διευθυντές/ντριες του 1ου ΕΠΑ.Λ. Αλεξανδρούπολης Πηνελόπη Καρυπίδου,
του 2ου ΕΠΑ.Λ. Αλεξανδρούπολης Ηλία Ακίδη, του 3ου Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Αλεξανδρούπολης Τριανταφυλλιά Μαγειρούδη,
του 4ου ΕΠΑ.Λ. Αλεξανδρούπολης Βασιλική Καλαμάρη, του
1ου Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης Παναγιώτη Κολοσέντας και του
Δημόσιου Ι.Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης Άννα Δεβρένη

Πρόστιμα σε επιχειρήσεις

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛΑΣ, Λιμενικό Σώμα,
ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία)
διενήργησαν από 16-18.07.2021 συνολικά 515.543 ελέγχους
και κατέγραψαν 525 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.
Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 338.450 ευρώ και
κύρωση αναστολής λειτουργίας σε 57 επιχειρήσεις.
Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είχαμε δύο περιπτώσεις παραβάσεων το συγκεκριμένο τριήμερο:
• Πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ και επτά ημέρες αναστολή
λειτουργίας σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος
για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.
• Πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ σε ένα κατάστημα για παραβίαση της αναστολής λειτουργίας

Κ.Η.

Κρούσματα στον Έβρο:
Για απόγευμα Δευτέρας ήταν πολλά
Το να ανακοινώνονται 17 νέα κρούσματα κορωνοϊού στο νομό Έβρου απόγευμα Δευτέρας, προσμετρώντας τα τεστ Κυριακής που πάντα είναι σαφώς λιγότερα, έχουμε πολύ καιρό να θυμηθούμε, δείχνοντας ότι
έχει τελευταία παγιωθεί ένας διψήφιος αριθμός (μεταξύ 15-20). Από την άλλη, η γειτονική Ροδόπη είναι
μοναδικός καθαρός νομός στη χώρα και η έτερη της
Θράκης Ξάνθη, έχει 4, ενώ η Καβάλα ανέβηκε στα 14.
Συνολικά, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ανακοίνωσε το απόγευμα της Δευτέρας (19/07)
ότι τα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα νέα κρούσματα του κορωνοϊού είναι 1.834. Ο συνολικός αριθμός
των κρουσμάτων ανέρχεται σε 459.146 (ημερήσια
μεταβολή +0.4%), εκ των οποίων 51.2% άνδρες. Με
βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 141θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι
από το εξωτερικό και 1.360 είναι σχετιζόμενα με ήδη
γνωστό κρούσμα.
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 123 (61.0% άνδρες). Η διάμεση ηλικία
τους είναι 66 έτη. To 89.4% έχει υποκείμενο νόσημα
ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 2.760 ασθενείς.
Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 141 (ημερήσια μεταβολή
+6.82%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου

είναι 117 ασθενείς.
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 8,
ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί
συνολικά 12.858 θάνατοι. Το 95.1% είχε υποκείμενο
νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Το τελευταίο 24ωρο πραγματοποιήθηκαν 5.840 μοριακά τεστ και 32.707 rapid test. Σε σύνολο 38.547
η θετικότητα υπολογίζεται σε 4,76%.

Γ.Π.
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«Η εστίαση γίνεται το
εξιλαστήριο θύμα»
«Η ΜΎΚΟΝΟΣ ΕΊΝΑΙ Η ΑΡΧΉ ΌΣΩΝ
ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΉΣΟΥΝ», ΑΝΑΦΈΡΕΙ
Η ΈΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΆΤΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΎ ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝΤΟΣ
ΈΒΡΟΥ
Επιστολή αγωνίας της #estiasigreece προς τον
Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη
Αγανάκτηση, απογοήτευση και αγωνία για το μέλλον είναι τα συναισθήματα που κατακλύζουν τους επαγγελματίες και τους εργαζόμενους στην εστίαση,
μία από τις σημαντικότερες «βιομηχανίες» της χώρας, με αξιόλογο τζίρο, που
έχει αντίκτυπο στις τοπικές αγορές και
εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας.
Το αλαλούμ με τα μέτρα, που διαρκώς αλλάζουν και που μεταθέτουν
πολλές ευθύνες στους ιδιοκτήτες και το
προσωπικό των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με το πρόσφατο
lockdown στη Μύκονο, που όπως λένε, είναι μόνο η αρχή, αλλά και με την
απουσία ουσιαστικών μέτρων στήριξης
του κλάδου, προμηνύουν έναν εφιαλτικό χειμώνα.
Σε σχόλιό της, η Ένωση Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Έβρου αναφέρει: «Η εστίαση γίνεται το
εξιλαστήριο θύμα. Χρησιμοποιείται για
να καλύψει αντιφατικές απόψεις που
ανατρέπονται σε λίγες ώρες. Χωρίς σχέδιο… Χωρίς στήριξη… Χωρίς ΑΛΗΘΕΙΑ.
Δυστυχώς η Μύκονος φαίνεται να είναι
η αρχή των όσων θα ακολουθήσουν».

Εστίαση καλεί Μητσοτάκη

Σε επιστολή της προς τον Πρωθυπουργό η #estiasiGreece αναφέρει τα
εξής:
«Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ
Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε
τα εξής:
- τα όπλα στήριξης του κλάδου μας
συνεχίζουν να υφίστανται όπως μας
έχετε διαβεβαιώσει;
- η επαναφορά στην κανονικότητα
πιστεύετε ότι είναι εφικτή και για τον

κλάδο μας;
- θεωρείτε πως είναι σωστό το μίσθωμα του Ιουλίου για τα καταστήματα
εστίασης με 15 ημέρες κλειστούς εσωτερικούς χώρους και με ελλιπή και επιβαρυμένη λειτουργία κοστολογικά να
πληρωθεί ολόκληρο;
- βρίσκετε σωστή την λειτουργία των
εσωτερικών χώρων αμιγώς με ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΥΣ, όταν μέρος από το προσωπικό μας και από τους ελεγκτικούς
μηχανισμούς σας είναι ανεμβολίαστο;
- είναι υποστηρικτική η αφηνιασμέ-

Δωρεάν rapid test στον
Δήμο Αλεξανδρούπολης
Το πρόγραμμα της
εβδομάδας
Στο πλαίσιο δράσεων ελέγχου της διασποράς του κορωνοϊού συνεχίζονται οι
δωρεάν μαζικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι ανίχνευσης της covid_19 από Κινητή
Ομάδα Μονάδας Υγείας του ΕΟΔΥ σε
συνεργασία με τον Δήμο Αλεξανδρούπολης, ως ακολούθως:
• Δευτέρα, 19.07.2021, 8.00-16.00:
Φουαγιέ Δημοτικού Θεάτρου Αλεξανδρούπολης
• Δευτέρα, 19.07.2021, 9.00-15.00:
Λαϊκή αγορά Φερών
• Τρίτη, 20.07.2021, 8.00-16.00: Φουαγιέ Δημοτικού Θεάτρου Αλεξανδρούπολης
• Τρίτη, 20.07.2021, 9.00-15.00: drive
through covid test, δημοτικό πάρκινγκ

πλησίον σταδίου «Φώτης Κοσμάς»
• Τετάρτη, 21.07.2021, 8.00-16.00:
Φουαγιέ Δημοτικού Θεάτρου Αλεξανδρούπολης
• Τετάρτη, 21.07.2021, 9.00-15.00:
drive through covid test, Κέντρο Κοινότητας έναντι σταδίου «Φώτης Κοσμάς»
• Πέμπτη, 22.07.2021, 8.00-16.00:
Φουαγιέ Δημοτικού Θεάτρου Αλεξανδρούπολης
• Πέμπτη, 22.07.2021, 9.00-13.00, Λαϊκή αγορά Αλεξανδρούπολης (Κίρκης με
Παπαναστασίου)
• Παρασκευή, 23.07.2021, 8.00-16.00:
Φουαγιέ Δημοτικού Θεάτρου Αλεξανδρούπολης
• Σάββατο, 24.07.2021, 8.00-16.00:
Φουαγιέ Δημοτικού Θεάτρου Αλεξανδρούπολης
Κυριακή, 25.07.2021, 8.00-16.00:
Φουαγιέ Δημοτικού Θεάτρου Αλεξανδρούπολης

νη διαδικασία των ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους στα φορολογικά,
εργατικά και γενικότερα μέτρα με πρόστιμα και απειλές σε μια περίοδο που
επιλέξατε τη διαδικασία ελέγχου των
πελατών μας για την είσοδο στα καταστήματα μας;
- μπορείτε να διευκρινίσετε αν το
ποσό επανεκκίνησης στην εστίαση του
7% του τζίρου του 2019 αφορούσε τον
Μάιο του 2021 ή τον Μάιο του 2022
για τις επιχειρήσεις του κλάδου που
απέμειναν τότε;

- τέλος, ενημερώστε μας αν ισχύει
ότι έχουμε "μαξιλάρια" στήριξης της επιχειρηματικότητας και του κλάδου μας
από τον κ. Σταϊκούρα ή αν ισχύει η άποψη του κ. Γεωργιάδη ότι δεν υπάρχουν
άλλα χρήματα και ότι η χώρα χρεοκοπεί
τον Δεκέμβριο!
Κ. Πρωθυπουργέ η εστίαση αντιλαμβάνεται και τη ζημιά και την προσπάθεια σας. Ειλικρινά, έχουμε αναλάβει και
είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε όποια
ζημιά θα επιμεριστεί και μας αφορά
στην ελληνική κοινωνία μετά το κακό
που μας βρήκε!
Είστε και ειλικρινής και μεταρρυθμιστής!
Δεν μας αξίζει όμως ούτε ο εμπαιγμός, ούτε η αλλοπρόσαλλη πολιτική
των αποφάσεων που παίρνονται για
τον κλάδο, ειδικά για το τελευταίο διάστημα και κυρίως όταν αποφασίζετε
για εμάς χωρίς εμάς!
Αδικεί καταρχάς την μεγάλη προσπάθεια που καταβάλετε για στήριξη
της κοινωνίας και του κλάδου και κατά δεύτερον αδικεί τον κλάδο μας, ο
οποίος φαίνεται διαρκώς ανικανοποίητος! Είναι λάθος τώρα στο τέλος της
προσπάθειας να αλλοιωθεί η εικόνα
και της προσπάθειας και του κλάδου.
Δεν είναι έτσι! Υπάρχουν λύσεις, αλλά
όχι οριζόντιες!
Ευχαριστούμε».

Κ.Η.

Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα
freedom pass για την προπληρωμένη
κάρτα των 150 ευρώ
Τι υπηρεσίες
προσφέρει και ποια
η διαδικασία
Ανοίγει την Τρίτη 20 Ιουλίου, η
πλατφόρμα freedom pass για την
οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ στους νέους 18-24 ετών που θα
εμβολιαστούν, από την πρώτη δόση
του εμβολίου.
Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε
στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά Fm ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρρακάκης, "ανοίγει αύριο, Τρίτη
20 Ιουλίου, η πλατφόρμα freedom
pass για την οικονομική ενίσχυση
των 150 ευρώ στους νέους 18-24
ετών που θα εμβολιαστούν, από την
πρώτη δόση του εμβολίου".

Freedom Pass 150€: Πώς

την παίρνουν οι νέοι και πού
χρησιμοποιείται

Η κάρτα αποτελεί αφενός αναγνώριση της συνεισφοράς των νέων 18 έως 25 ετών στην αντιμετώπιση της πανδημίας, μολονότι ως
ηλικιακή ομάδα διέτρεχαν μικρότερο
κίνδυνο, και αφετέρου επιπρόσθετο
κίνητρο ώστε να οικοδομηθεί το τείχος ανοσίας που θα διαφυλάξει τη
δημόσια υγεία.
Δικαιούχοι θα είναι όσοι έχουν
γεννηθεί από το 1996 έως το 2003
και έχουν ήδη λάβει ή θα λάβουν
τουλάχιστον την πρώτη δόση εμβολίου κατά του κορονοϊού εντός
του 2021.
Η κάρτα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αγορά διάφορων
τουριστικών ή πολιτιστικών υπηρεσιών, δύο κλάδων που έχουν πληγεί ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της
πανδημίας.

Σε ό,τι αφορά τα ταξίδια, θα καλύπτει εγχώριες αεροπορικές, ακτοπλοϊκές, σιδηροδρομικές και οδικές
μετακινήσεις (εξαιρούνται μετακινήσεις με ΙΧ), ενοικίαση οχημάτων,
μίσθωση δωματίων σε καταλύματα, κάμπινγκ και κατασκηνώσεις και
υπηρεσίες ταξιδιωτικών γραφείων.
Όσον αφορά τον πολιτισμό, οι δικαιούχοι θα μπορούν να αγοράσουν
εισιτήρια για θεατρικές παραστάσεις,
κινηματογραφικές προβολές, συναυλίες και χορευτικές εκδηλώσεις, για
μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.

Η διαδικασία

Η προπληρωμένη κάρτα θα αποθηκεύεται στο ψηφιακό «πορτοφόλι» στο κινητό τηλέφωνο του δικαιούχου (για λειτουργικά Android και
iOS), ενώ θα διατίθεται και σε φυσική μορφή για όσους δεν διαθέτουν
«έξυπνη» συσκευή.
Κάθε δικαιούχος θα λαμβάνει την
ψηφιακή προπληρωμένη κάρτα στο
κινητό του αφού επιβεβαιωθεί ότι
έχει λάβει τουλάχιστον την πρώτη
δόση, μέσω ειδικής πλατφόρμας που
θα φιλοξενηθεί στην πύλη gov.gr.
Η διαδικασία θα ολοκληρώνεται
εντός 24ωρου. Ο ενδιαφερόμενος
θα λαμβάνει οδηγίες μέσω SMS και
email. Η πλατφόρμα θα τηρεί όλους
τους κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με
τις κατευθύνσεις που έχει δώσει η
αρμόδια Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

News247.gr
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Ξεκινά άμεσα η καταβολή των
πληρωμών στις επιχειρήσεις της ΑΜΘ
ΑΠΌ ΤΑ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΙΣΧΎΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΎΝΤΑΙ
Κελέτσης: “Η Κυβέρνηση έλυσε
το γόρδιο «Δεσμό»”
Η Κυβέρνηση και συγκεκριμένα το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων έλυσε το
πρόβλημα με την ΔΕΣΜ-ΟΣ

ΑΜΘ (Διαχειριστική Έργων
Στήριξης ΜΜΕ Οικονομική –
Συμβουλευτική) και την καταβολή των πληρωμών στις

επιχειρήσεις της Περιφέρειας
ΑΜΘ, από τα προγράμματα
ΕΣΠΑ και τις ενισχύσεις που
δικαιούνται. Αυτό έγινε μέσω
της λειτουργίας παραρτήματος του ΕΦΕΠΑΕ (Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας) στην Κομοτηνή που
αντικατέστησε τη ΔΕΣΜ-ΟΣ.,
όπως αναφέρει ο βουλευτής
Έβρου της ΝΔ Σταύρος Κελέτσης.
Στην ίδια ανακοίνωση ση-

μειώνεται ακόμη, πως, με αυτό τον τρόπο το αμέσως προσεχές διάστημα θα ξεκινήσει
η καταβολή των πληρωμών
στις επιχειρήσεις από τα ευρωπαϊκά προγράμματα ΕΣΠΑ
στην Περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης και
των ενισχύσεων που δικαιούνται λόγω της πανδημίας του
κορονοιού.
Ο Βουλευτής Έβρου Σταύρος Κελέτσης, εξέφρασε την
ικανοποίησή του για τις εξε-

Συνάντηση Δερμεντζόπουλου
– Στουρνάρα
Προβληματισμός για
τα λουκέτα τραπεζών
στον Έβρο
Τον διοικητή της Τράπεζας
της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα επισκέφτηκε στο γραφείο
του στην Αθήνα ο βουλευτής
Έβρου της Νέας Δημοκρατίας
Χρήστος Δερμεντζόπουλος, με
αντικείμενο τα λουκέτα τραπεζικών υποκαταστημάτων σε
κωμοπόλεις του Έβρου.
«Του εξέθεσα τους προ-

βληματισμούς μου, αλλά και
την αγωνία των φορέων του
Έβρου για την αναστολή λειτουργίας των Τραπεζικών Υποκαταστημάτων, Τυχερού και
Φερών τώρα, Μεταξάδων
και Δικαίων προηγουμένως,
και γενικότερα της ευρύτερης
περιοχής του Νομού Έβρου»,
δήλωσε ο βουλευτής και συνέχισε: «Τόνισα ότι η αναστολή λειτουργίας Τραπεζικών
Υποκαταστημάτων σε περιοχές με ευαίσθητη γεωγραφική
θέση και ειδικά σε μια συνεχώς
εξελισσόμενη κατάσταση που

διανύουμε εξαιτίας της έξαρσης της πανδημίας, δημιουργεί κοινωνικά και οικονομικά
προβλήματα και δυσχεραίνει
σημαντικά τις συναλλαγές των
επαγγελματιών και των πολιτών των περιοχών αυτών».
Ο Εβρίτης βουλευτής ζήτησε από τον διοικητή της ΤτΕ
να αναλάβει πρωτοβουλίες για
την αντιμετώπιση του ζητήματος, εφόσον συμφωνεί ότι πρέπει οι τράπεζες να λειτουργούν
πέραν των τεχνοκρατικών κριτηρίων και προς όφελος και
εξυπηρέτηση των πολιτών.

λίξεις και δήλωσε : «Αποκαθίσταται η ομαλότητα στη
ροή του χρήματος στην περιοχή. Υστερούσαμε σε αυτό
γιατί υπήρχαν προβλήματα, τα
οποία όμως με την παρέμβαση της Κυβέρνησης και κυρίως του Υπουργού Ανάπτυξης
που έδειξε αποφασιστικότητα
αντιμετωπίστηκαν. Μέσω του
παραρτήματος του ΕΦΕΠΑΕ
οι επιχειρήσεις της ΑΜΘ θα
μπορούν να έχουν πρόσβαση στις χρηματοδοτήσεις των

προγραμμάτων που έτρεξαν
και τα οποία δικαιούνται. Είναι
μια τεράστια υπόθεση για τις
επιχειρήσεις και μια τεράστια
ανάσα για την αγορά και τους
εργαζόμενους της περιοχής.
Η σημερινή μέρα είναι πολύ
σημαντική και το επόμενο διάστημα ανεβάζουμε ταχύτητες
και ρυθμούς, ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η ομαλότητα στην αγορά της Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης».

Τετ-α-τετ Μέτιου Ζαχαράκη για τον τουρισμό
στην ΑΜΘ
Τους βασικούς άξονες τουριστικής
πολιτικής ανέλυσε ο περιφερειάρχης
Συνάντηση στο γραφείο της
στην Αθήνα με την υφυπουργό Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη είχε ο περιφερειάρχης ΑΜΘ
Χρήστος Μέτιος. Σύμφωνα με
ανακοίνωσή του, την ενημέρωσε για τους τρεις βασικούς
άξονες της πολιτικής της Περιφέρειας ΑΜΘ για την στήριξη
του τουρισμού.
Οι άξονες αυτοί, σύμφωνα
με δήλωση του περιφερειάρ-

χη, έχουν ως εξής: «Την αποκατάσταση και ανάδειξη των
μνημείων και των αρχαιολογικών μας χώρων για τη δημιουργία της Πολιτιστικής Διαδρομής της Αρχαίας Εγνατίας
Οδού. Την εκπόνηση ειδικών
πολεοδομικών σχεδίων για
την προσέλκυση τουριστικών
επενδύσεων σε όλο το μήκος
της παραλιακής μας ζώνης. Το
πρόγραμμα τουριστικής προ-

βολής της Περιφέρειάς μας
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για τα επόμενα χρόνια το
οποίο κάνει χρήση όλων των
σύγχρονων μέσων προβολής
και δικτύωσης».
Ο κος Μέτιος έκανε, τέλος,
γνωστό κι ότι «συζητήσαμε για
την ανάπτυξη ειδικών μορφών
τουρισμού που θα εμπλουτίσουν το τουριστικό προϊόν της
Περιφέρειάς μας και κάναμε
έναν πρώτο προγραμματισμό
για τα επόμενα βήματα που
θα ακολουθήσουμε σε αυτόν
τον τομέα».

Xronos.gr
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Συγκλονίζει ο Γιάννης Τοπαλούδης για
τη δολοφονία 20χρονης στη Φολέγανδρο
"ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΆΣΕΙ ΚΑΝΕΊΣ
ΤΗ ΒΆΝΑΥΣΗ ΑΠΏΛΕΙΑ ΤΟΥ
ΠΑΙΔΙΟΎ ΤΟΥ"
Ηχηρό μήνυμα από τον πατέρα της Ελένης
Τοπαλούδη. «Αυτά τα τέρατα δεν θα
σωφρονιστούν ποτέ» ξέσπασε
Ηχηρό μήνυμα από τον πατέρα της Ελένης Τοπαλούδη,
μετά και τη δολοφονία της

26χρονης στη Φολέγανδρο.
Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Γιάννης Τοπαλούδης ευχήθηκε να

μην βιώσει καμία οικογένεια
τον πόνο της απώλειας ενός
παιδιού.
«Να μην περάσει κανένας
αυτά που περνάει κάθε γονιός που χάνει με τόσο βάναυσο τρόπο το παιδί του»
είπε, συγκλονίζοντας. Αρχικά ζήτησε την αυστηροποίηση των ποινών για τέτοια
εγκλήματα (σ.σ. δολοφονίες) αλλά και τους βιασμούς
«γιατί κάποιος βιάζει στιγμιαία το σώμα, αλλά στιγματίζει
την ψυχή για όλη τη διάρκεια

της ζωής».
«Αυτά τα τέρατα δεν θα
σωφρονιστούν ποτέ» ξέσπασε και επεσήμανε την ανάγκη να διαχωριστεί το σύστημα. Όπως είπε, είναι άλλο το
σωφρονιστικό σύστημα για
μικρές παραβάσεις, και άλλο
για «ειδεχθή εγκλήματα. Να

μην έχουν το δικαίωμα να ξαναβγούν έξω μέχρι το τέλος
της διάρκειας της ποινής», η
οποία, όπως είπε, πρέπει να
αυξηθεί.
Το δεύτερο σημείο που
πρέπει να αλλάξει, συνέχισε,
«θέλει περισσότερο χρόνο και
περισσότερη δουλειά». Αυτό

είναι να «γίνουν καλύτεροι οι
γονείς. Τόσο απλό και συνάμα τόσο δύσκολο. Δεν είναι
απλά σπέρνω ένα παιδί, αλλά
πρέπει να το αγαπήσεις, να το
μεγαλώσεις και το στηρίξεις
όσο μπορείς. Και εάν υπάρχει
πρόβλημα να απευθυνθείς σε
ειδικούς»

Συνελήφθη οδηγός
που μετέφερε 38 μετανάστες
με φορτηγάκι

Γυναίκα μαχαίρωσε άνδρα
μέσα σε λεωφορείο
του ΚΤΕΛ Καβάλας

Για οργανωμένο κύκλωμα διακίνησης
μεταναστών κάνει λόγο η Αστυνομία

Σοκαριστικό γεγονός
σε δρομολόγιο
Καβάλα-Δράμα

Οργανωμένο κύκλωμα διακίνησης μεταναστών φαίνεται πως «κρύβεται» πίσω από
την μεταφορά 38 αλλοδαπών,
οι οποίοι εντοπίστηκαν στοιβαγμένοι σε φορτηγάκι, τύπου
βαν, στον αυτοκινητόδρομο της
Εγνατίας Οδού, στο νομό Καβάλας.
Για την υπόθεση συνελήφθη
ο Έλληνας οδηγός του οχήματος και οδηγείται στον αρμόδιο
εισαγγελέα με την εις βάρος του
σχηματισθείσα δικογραφία.
Οι διακινούμενοι με καταγωγή από το Πακιστάν, το Μπανγκλαντές και το Νεπάλ, κατά
δήλωσή τους, εισήλθαν τα προηγούμενα 24ωρα στην ελληνι-

κή επικράτεια μέσω του Έβρου,
καταβάλλοντας χρήματα σε διακινητές, ενώ επρόκειτο να μεταφερθούν με το βαν στην ενδοχώρα.
Η επιχείρηση σύλληψης του
διακινητή έγινε από αστυνομικούς της Ειδικής Επιχειρησιακής
Ομάδας Επέμβασης του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας.
Στο μεταξύ, για διακίνηση
παράτυπων μεταναστών συνελήφθη 29χρονος αλλοδαπός
ύστερα από αστυνομική επιχείρηση, το βράδυ της Παρασκευής, στον αυτοκινητόδρομο της
Εγνατίας Οδού, στο ύψος της
Ασπροβάλτας.

Πρόκειται για γεωργιανής
καταγωγής άνδρα, ο οποίος,
αγνοώντας σήμα αστυνομικών
να σταματήσει, ανέπτυξε ταχύτητα κι όταν το υπερφορτωμένο
όχημα που οδηγούσε ακινητοποιήθηκε, επιχείρησε μάταια να
διαφύγει πεζός.
Στο εσωτερικό του αυτοκινήτου εντοπίστηκαν συνολικά
επτά αλλοδαποί από το Ιράν
που στερούνταν νόμιμων εγγράφων για την παραμονή τους
στην ελληνική επικράτεια.
Εκτιμάται ότι οι διακινούμενοι είχαν περάσει στο ελληνικό
έδαφος από τον Έβρο με τη βοήθεια άλλων διακινητών στους
οποίους είχαν καταβάλει χρήματα για τον σκοπό αυτό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ένα σοκαριστικό γεγονός
συνέβη το βράδυ της Κυριακής 18 Ιουλίου 2021 μέσα σε
λεωφορείο του Υπεραστικού
ΚΤΕΛ το οποίο εκτελούσε το
δρομολόγιο Καβάλα-Δράμα
όταν, για άγνωστη, μέχρι στιγμής, αιτία, μια γυναίκα μαχαίρωσε άνδρα που επέβαινε στο

ίδιο λεωφορείο.
Το συμβάν έγινε αντιληπτό
περίπου στις 21:30 το βράδυ,
όταν το λεωφορείο βρίσκονταν κοντά στην περιοχή του
Δοξάτου. Τότε, ένας επιβάτης
ενημέρωσε τον οδηγό για το
τι είχε συμβεί…
Η γυναίκα-δράστιδα και
ο άντρας που τραυματίστηκε
κάθονταν στα πίσω καθίσματα και, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, θα πρέπει να
γνωρίζονταν μεταξύ τους, αν
όχι να είχαν επιβιβαστεί μαζί

στο λεωφορείο. Ο οδηγός του
λεωφορείου αμέσως ειδοποίησε την Αστυνομία. Περιπολικό από το Δοξάτο κατέφθασε
στο σημείο και συνέλαβε τόσο
τη γυναίκα όσο και τον άνδρα
ο οποίος, σημειωτέον, είχε τις
αισθήσεις του.
Αργότερα, ο τραυματίας διακομίστηκε στο Νοσοκομείο,
ωστόσο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν διατρέχει κάποιον κίνδυνο η ζωή του.

kavalapost.gr

Ορεστιάδα: Μεθυσμένος και χωρίς
δίπλωμα κυκλοφορούσε στους δρόμους
Κίνδυνος – θάνατος
ένας ημεδαπός
που επιχείρησε να
διαφύγει πεζός!
Συνελήφθη την 17-7-2021
το βράδυ, στην Ορεστιάδα,

από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος ένας ημεδαπός, διότι εντοπίστηκε να
οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στερούμενος άδειας ικανότητας
οδήγησης και ευρισκόμενος
υπό την επήρεια οινοπνεύματος. Σημειώνεται ότι ο δρά-

στης προηγουμένως δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης
των αστυνομικών και μετά την
ακινητοποίηση του οχήματος
επιχείρησε να διαφύγει πεζός,
χωρίς όμως να τα καταφέρει,
ενώ αντιστάθηκε κατά τη σύλληψη.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ
Ο Τσαβδάρης Μιχαήλ του Γεώργιου και της Βάγιας το γένος Ξανθοπούλου που
γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη και κατοικεί στις Φέρες και η Σαχινίδου Χρυσούλα του Αλέξανδρου και της Παρθένας το γένος Χιντζίδου που γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη και κατοικεί στις Φέρες πρόκειται να παντρευθούν με Θρησκευτικό
Γάμο στο Ιερό Ναό Αγιου Αλεξάνδρου Φερών στις 24 Ιουλίου 2021
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ΓΕΩΤΕΕ Θράκης για θολή θάλασσα:
Κολυμπήστε άφοβα προς το παρόν
ΕΞΗΓΉΣΙΜΗ Η ΑΎΞΗΣΗ
ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΎ
(ΧΛΩΡΟΦΎΛΛΗΣ) ΠΟΥ
ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΈΧΕΙ ΚΑΙ
ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΆ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ
“Καρφί” προς την Περιφέρεια που δεν
κάλεσε τον φορέα σε σχετική σύσκεψη

Ανησυχία και πολλά ερωτήματα προκαλεί η αύξηση του
φυτοπλαγκτού στις θάλασσες
της Θράκης. Αναφορές λουομένων κάνουν λόγο για θολή θάλασσα και περίεργους
αφρούς στην επιφάνειά της.
Σε ανάρτησή του το ΓΕΩΤΕΕ/παράρτημα Θράκης αναφέρει για το φαινόμενο τα παρακάτω:
“Η θολότητα των νερών σε
όλες τις ακτές τις βορείου Ελλάδος είναι αποτέλεσμα της
αύξησης του φυτοπλαγκτού
όπως δείχνει και η φωτογραφία (πυκνότητα χλωροφυλλης)
του ωκεανογραφικού δορυφόρου. Μεγάλη αύξηση φυτοπλαγκτού σημαίνει επίσης

μεγάλη αύξηση ζωοπλαγκτού
που το καταναλώνει, όπως επίσης και μεδουσών (Χαλκιδική) αλλά και μικρών ψαριών.
Αυτή η μεγάλη αύξηση φυτοπλαγκτού ίσως οφείλεται στις
πολλές βροχές του Ιουνίου
που κατέβασαν θρεπτικά υλικά προς την θάλασσα με τα
ποτάμια”.
Η αύξηση φυτοπλαγκτού
(χλωροφύλλης) όμως έχει
και ευεργετικά αποτελέσματα. Απορροφά διοξείδιο του
άνθρακα με την φωτοσύνθεση, έτσι το διοξείδιο διαχέεται(διαλύεται) με ταχύτερους ρυθμούς στο νερό της
θάλασσας. Η διαδικασία της
φωτοσύνθεσης εμπλουτίζει

με οξυγόνο το νερό (αν και
έχει μικρότερη διαλυτότητα
λόγω ανόδου θερμοκρασιας).
Το όφελος στην όλη διαδικασία, δηλαδή η μείωση του δι-

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ πλειοδότης
για την Εγνατία Οδό
Βελτιωμένη
προσφορά ζητά
το ΤΑΙΠΕΔ
Η κοινοπραξία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – EGIS GROUP κατέθεσε,
σύμφωνα με πληροφορίες της
Voria.gr, τη μεγαλύτερη προσφορά στον διαγωνισμό για
την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού. Μάλιστα, επειδή
η προσφορά της ήταν τουλάχιστον 15% μεγαλύτερη από αυτήν της κοινοπραξίας VINCI HIGHWAYS S.A.S
– VINCI CONSECIONES S.A.

– MYTILINEOS – ΑΒΑΞ, το
ΤΑΙΠΕΔ ζητεί βελτιωμένη προσφορά από την πλειοδοτούσα
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – EGIS GROUP.
«Το Διοικητικό Συμβούλιο
του ΤΑΙΠΕΔ, εταιρεία μέλος
του Υπερταμείου (ΕΕΣΥΠ), συνεδρίασε σήμερα και αποφάσισε να ζητήσει μία βελτιωμένη
προσφορά για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης και
εκμετάλλευσης του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού
και τριών κάθετων οδικών
αξόνων της για χρονική περίοδο 35 ετών», αναφέρεται
χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του Ταμείου.

Η απόσταση μεταξύ των
δύο προσφορών είναι άνω
του 15%, επομένως δικαίωμα βελτιωμένης προσφοράς
θα έχει μόνον ο πρώτος ενδιαφερόμενος.
Πλέον, μετά το αίτημα του
ΤΑΙΠΕΔ, αναμένεται η κατάθεση της βελτιωμένης προσφοράς από την κοινοπραξία με
τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που κατέθεσε
το μεγαλύτερο τίμημα, προκειμένου σε επόμενο ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ να ανακηρυχθεί και επίσημα πλειοδότης. Η διαδικασία
αυτή αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες
τρεις με τέσσερις εβδομάδες.

οξειδίου του άνθρακα, είναι
μεγάλο, αφού το αέριο αυτό
είναι υπεύθυνο για την υπερθέρμανση του πλανήτη και την
παρατηρούμενη κλιματική αλ-

λαγή. Κολυμπήστε άφοβα προς
το παρόν. Προσοχη μόνο στις
τσουχτρές που μπορεί να εμφανιστούν. Το παρακολουθούμε το φαινόμενο και περιμέ-

νουμε να δούμε την εξέλιξη.
Την επόμενη φορά μπορούμε να συνδράμουμε σαν ΓΕΩΤΕΕ σε συσκέψεις και ο νοών
νοείτω”.

Τιμή – ρεκόρ για τη φετινή
σοδιά σκληρού σίτου στο
βόρειο Έβρο
Δικαιωμένοι οι παραγωγοί σιτηρών στο
βόρειο Έβρο που παρέδωσαν τα προϊόντα
τους στην Ένωση Ορεστιάδας
Mετά τον επιτυχή διαγωνισμό που έλαβε χώρα στις
16/7, στα κεντρικά γραφεία
της ‘Ένωσης Ορεστιάδας, η
τιμή για τους 25.000 τόνους
σκληρού σίτου Εσοδείας 2021,
κλείδωσε στα 31 λεπτά το κιλό, ήτοι 310 ευρώ ο τόνος, τιμή – ρεκόρ για την χώρα μας!
Σε ανακοίνωσή της, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητρι-

ακών Ορεστιάδας “Η Ενωση”
αναφέρει:
“Ευχαριστούμε τους παραγωγούς μας
- την εμπιστοσύνη τους
στην Ένωση Ορεστιάδας ,τη
μεγαλύτερη αγροτική επιχείρηση του νομού Έβρου
- την πολύ μεγάλη συμμετοχή τους και στην φετινή
μας συγκέντρωση σιτηρών ,σε

όλα τα σημεία μας στον βόρειο Έβρο .
Πάμε μαζί. Πάμε δυνατά.
Πάμε με την καλύτερη δυνατή
τιμή στους παραγωγούς μας
Οι παραγωγοί μας είναι η
δύναμή μας
Η Ένωση Ορεστιάδας από
το 1944 πάντα κοντά στον
αγρότη .
Οι τιμές παραγωγού, θα
προκύψουν σε συνεδρίαση
του Διοικητικού Συμβουλίου
της ‘Ένωσης Ορεστιάδας, την
ερχόμενη εβδομάδα”.
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Λαμπρός, αλλά και ιδιαίτερος ο φετινός
εορτασμός της Αγίας Μαρίνας Μαΐστρου
ΜΕ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΊΣ
ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΌ Η ΤΈΛΕΣΗ
ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΏΝ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΏΝ ΣΤΗ ΜΝΉΜΗ
ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΎ ΤΗΣ ΑΓΊΑΣ
Το μήνυμα του καλεσμένου του
Σεβασμιότατου Μητροπολίτη
Αλεξανδρουπόλεως κ. Ανθίμου,
Θεοφιλέστατου Επισκόπου Πατάρων, κ.
Αθηναγόρας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής
Καναδά παρουσία πλήθους πιστών
της Όλγας Τατσίδου

Με λαμπρότητα τελέστηκε
την Παρασκευή 16 Ιουλίου ο
Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός
μετ’ αρτοκλασίας στον Ιερό Ναό
Αγίας Μαρίνας στο Μαΐστρο
Αλεξανδρουπόλεως με αφορμή στις 17 Ιουλίου την ημέρα
μνήμης εορτασμού της Αγίας ενδόξου για την Ορθόδοξη Εκκλησία μεγαλομάρτυρος Μαρίνας.
Το παρόν έδωσαν οι βουλευτές του νομού Έβρου κ. Χρήστος
Δερμεντζόπουλος και κ. Σταύρος Κελέτσης, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτρης Πέτροβιτς, ο
Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης κ.
Ιωάννης Ζαμπούκης, ο Διοικητής 12ης Μεραρχίας Πεζικού
κ. Σταύρος Παπασταθόπουλος,
η Αντιδήμαρχος ΤραÏανουπόλεως Ενέργειας και Φυσικών
Πόρων κ. Ελένη Ιντζεπελίδου,
ο Πρόεδρος Κοινότητας Μαΐστρου κ. Γιάννης ΝαÏτίδης, καθώς και πλήθος πιστού κόσμου.
Στις ακολουθίες που έλαβαν
χώρα την παραμονή της πανηγύρεως της εορτής της Αγίας
Μαρίνας, αλλά κι ανήμερα της
εορτής της στον ομώνυμο ναό
της στο Μαΐστρο Αλεξανδρουπόλεως επίσημος καλεσμένος
του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κ. Ανθίμου ήταν ο Θεοφιλέστατος
Επίσκοπος Πατάρων, κ. Αθηναγόρας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Καναδά. Πρόκειται για τον
προ ενός έτους χειροτονηθέντα
Βοηθό Επισκόπου στην Αρχιεπισκοπή Καναδά κοντά στον
προεξέχων της Αρχιεπισκοπής
κ. Σωτήριο.
Μετά το πέρας του Μέγα Αρ-

χιερατικού Εσπερινού και της
Αρτοκλασίας το λόγο πήρε ο
Πρωτοσύγκελος Αλεξανδρουπόλεως, κ. Ειρηναίος Λαφτσής
ο οποίος, αφού καλωσόρισε κι
ευχαρίστησε τον επίσημο καλεσμένο της Ιεράς Μητροπόλεως
Αλεξανδρούπολης για την παρουσία του στις εν λόγω λατρευτικές ακολουθίες, του παραχώρησε το λόγο προκειμένου
να δώσει το δικό του θεολογικό
μήνυμα προς τιμή της σεπτής
γιορτής.
Ξεκινώντας την ομιλία του, ο
κ. Αθηναγόρας, αφού με σύντομο τρόπο αναφέρθηκε στη ζωή
της Αγίας, έθεσε προς το παρευρισκόμενο πλήθος των πιστών
την προσωπική του απορία για
το εάν ανάμεσά του υπάρχει
κάποιος ή κάποια έφηβη 1516 χρόνων ηλικία στην οποία
η Αγία υπέστη το προσωπικό
της μαρτύριο για την αγάπη της

προς τον Χριστό. Ενδεικτικά ρώτησε εάν υπάρχει κάποιος που
μίλησε για την Αγία Μαρίνα σε
έναν δικό του γνωστό ή συγγενή στο βαθμό έφηβο! Έτσι, κατέληξε να τονίσει στον λόγο του
την ανάγκη που υπάρχει, ώστε η
χριστιανική οικογένεια να θεωρεί ύψιστο και πρωταρχικό καθήκον της να διδάσκει την εν
Χριστώ ζωή στα παιδιά της μέσα
από το παράδειγμα των Αγίων,
όταν ακόμα αυτά είναι μικρά.
Άλλωστε αυτό συνέβη και στην
περίπτωση της Αγίας Μαρίνας

την ανατροφή της οποίας είχε
αναλάβει η χριστιανή στο θρήσκευμα παραμάνα της. Σκοπός
υπογράμμισε δεν είναι μόνο η
προσωπική σωτηρία του καθενός, αλλά μια ζωή θυσίας προς
τον συνάνθρωπο στον οποίο θα
μεταφερθεί ο λόγος του Θεού
ως σπορά. Κλείνοντας έκανε λόγο για την προσωπική ευθύνη
που φέρει ο κάθε χριστιανός,
όπως η Αγία Μαρίνα που θυσίασε τα πάντα στη ζωή της για
την αγάπη της στο Χριστό.
Τον Μέγα

Αρχιερατικό Εσπερινό ακολούθησε στις 9:30 ο Πανηγυρικός
Όρθρος και η βραδινή Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ενώ το
πρωί του Σαββάτου, 17 Ιουλίου,
ανήμερα της γιορτής ιερουργούντος του Σεβασμιότατου
Μητροπολίτου Αλεξανδρουπόλεως κ. Ανθίμου τελέστηκε
η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία
με παρουσία πλήθους πιστών.
Τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα λόγω των ειδικών
συνθηκών για την αντιμετώπι-

ση της πανδημίας οι πιστοί που
προσήλθαν στο ναό της Αγίας
Μαρίνας στον Μαΐστρο μπόρεσαν με ασφάλεια και χωρίς
συνωστισμό να προσκυνήσουν
τμήμα λειψάνου (ένα δάκτυλο
του χεριού της), καθώς και την
θαυματουργή εικόνα της τιμώντας την ιερά μνήμη της καθ’
όλη τη διάρκεια των λατρευτικών ακολουθιών που είχαν προγραμματιστεί για την παραμονή
και την ημέρα του εορτασμού
στη μνήμη της.
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Προσωρινός ανάδοχος γιαΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Γιάννης
το
νέο Κλειστό
Γυμναστήριοοσμαραγδής
Εκδήλωση
για την Πολιτιστική
Η ΓΝΩΜΗ

30 ΙΑΝΟΥΑρΙΟΥ 2018
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Διαδρομή «VIA EGNATIA» στο
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

απόψε στον
κινηματογράφο
ηλύσια

ΔιΑλΕξη του ΔιΑΜΑντη
τριΑντΑφυλλου κΑι
Μουσικο ΔρώΜΕνο ΑΠο
τον ΘΑνΑση ΓκΑϊφυλλιΑ

Ο σκηνοθέτης θα συνομιλήσει
με το κοινό
της Αλεξανδρούπολης

Ο καταξιωμένος Έλληνας σκηνοθέτης, Γιάννης Σμαραγδής, έρχεται στην Αλεξανδρούπολη και τον Κινηματογράφο Ηλύσια, να μας
παρουσιάσει την τελευταία του ταινία, «Καζαντζάκης», και να συνομιλήσει με το κοινό
Εκδήλωση για την Πο- ται για μία πρωτοβουλία
μετά την προβολή, την Τρίτη 30 Ιανουαρίλιτιστική Διαδρομή «VIA του MEGARON PLUS με το
ου, στις 22:00.
EGNATIA» θα πραγματο- Σωματείο Διάζωμα.
Η ταινία στοχεύει να αναδείξει τη συναρπαποιηθεί την Τρίτη 6 ΦεΤο πρόγραμμα της εκστική προσωπικότητα του Νίκου Καζαντζάκη,
Η λίστα με τις εταιρείες που συμμετείχαν
στο διαγωνισμό
βρουαρίου στο Μέγαρο δήλωση περιλαμβάνει δικαθώς και το μαγευτικό τοπίο της Ελλάδας
και
τα
ποσοστά
έκπτωσης
που
πρόσφεραν
Μουσικής Αθηνών. Πρόκει- άλεξη με ομιλητή τον Επίμέσα στο οποίο διαμορφώθηκε. Ο μεγάλος
τιμο Έφορο Αρχαιοτήτων
Κρητικός συγγραφέας έλεγε πως η ζωή του
αποφασίστηκε η ανακήρυξη 13 εταιρείες κατέθεσαν προ- στις 14/7. Ομόφωνα,
τα μέ-απόκαστική
προσφυγή.
ΟΜΙΛΗΤΗΣ Διαμαντή Στ.
ορίζεται
τα ταξίδια
του και τα όνειρά
της εταιρείας “ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ σφορές, με ποσοστά έκπτω- λη της αποφάσισαν του.
διάρκεια
κατασκευής
να αναΤριαντάφυλλο. Θέμα
Αυτό είναι Ηακριβώς
και ότι
ο σκηνοθέΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ- σης που κυμαίνονταν από 1% δείξουν την εταιρείατης
ΓΕΩΓΕέργου με
είναι
36
σκοπεύειτου
να επιτύχει
αυτήνστους
την ταινία.
της διάλεξης: «ΤαξιδεύοΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΒΙως
37,8%.
Στο
πρώτο
στάδιο
ΝΕΣΙΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ
μήνες
από
την
ημέρα
υποντας με άμαξα πολυτελείΠαρουσιάζει τα ταξίδια του στη Γερμανία, την
ΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ως ελέγχου των δικαιολογητικών ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
γραφήςτητης
σύμβασης
μεταΧώρος:
ας (Carpentum) στην αρΑυστρία, τη Ρωσία,
Γαλλία
και το όρος
Σιπροσωρινού αναδόχου, κα- των διαγωνιζομένων, η Επι- ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ξύ Δήμου
καιεμπειρίες,
αναδόχου.
Το
Αίθουσα «Δημήτρης
χαία Εγνατία οδό, από την
νά ΕΤΑΙκαι μέσα από
αυτές τις
να αναθώς πρόσφερε την μεγαλύ- τροπή απέκλεισε δύο εταιρεί- ΡΕΙΑ - GEOGENESIS
A.E."»
νέο κλειστό
Μητρόπουλος»
Τόπειρο του Νέστου ως τη
δείξει
τις φιλοσοφικές
καιγυμναστήριο
μεταφυσικές θα
του
αναζητήσεις.
Ημερομηνία/
Δύμη και την Πλωτινόπολη
τερη μέση έκπτωση (37,38%). ες, για τις οποίες διαπιστώ- ως προσωρινό ανάδοχο
του κατασκευαστεί με τέτοιο τρόΣταΏρα
τρία
χρόνια ο χρόνος
κατασκευής
του Έβρου,
θα ανακαλύψουΠρωταγωνιστούν:
Οδυσσέας
έναρξης:
Έτσι, το έργο, με αρχικό προ- θηκε ότι δεν υποβλήθηκε το έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣπο, ώστε
να είναιΠαπασπηλιόεφικτή η
Εκδήλωση για την Πολιτιστική Διαδρομή «VIA EGNATIA»
με
τα
μνημεία
της Θράκης».
πουλος,
Μαρίνα
Καλογήρου,
Αλέξανδρος
Κα6
Φεβρουαρίου
2018/
ϋπολογισμό
τα
7,2
εκ
ευρώ,
Ευρωπαϊκό
Ενιαίο
Έγγραφο
ΤΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΛΕδιεξαγωγή
αγώνων
εθνικών
του έργου
θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου στο Μέγαρο
Προλογίζει ο πρόεδρος του
μπαξής,
Στέφανος
Ληναίος,πετοσφαίρισης
Αργύρης Ξάφης,
19:00
με
την
έκπτωση
αυτή,
θα
«κοΣύμβασης
(ΕΕΕΣ)
και
η
εγΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ»
,
με
μέση
κατηγοριών
Μουσικής Αθηνών
Ελεύθερη είσοδος με
Διαζώματος Σταύρος ΜπέΜαρία
Σκουλά, Νίκος
στίσει» 3,6 εκ ευρώ, πλέον γύηση συμμετοχής.
έκπτωση 37,38 % Θοδωρής
και τιμή Αθερίδης,
(volleyball),
καλαθοσφαίρισης
δελτία
προτεραιότηνος.
Καρδώνης,
Αμαλία
Αρσένη,
Γιούλικα
ΣκαφιΣημαντικό ήταν το ενδι- για το έργο κατασκευής του Φ.Π.Α. 24%.
Ακολούθως, η Οικονομική προσφοράς 3.626.276,68 € (basketball), χειροσφαίρισης
τας.
το
οποίο
επιμελήθηκε
ο
σταφά,
Ευαγγελία
ΤζιαμπάΤάσος
Καπζάλας.
δά,
Ζέτα
Δούκα,
Αλέξανδρος
Κολλάτος,
ΣτάΜετά
το
πέρας
της
ομιαφέρον που προσέλκυσε ο νέου Κλειστού ΓυμναστηρίΗ Επιτροπή του διαγωνι- Επιτροπή, κλήθηκε να εγκρί- πλέον Φ.Π.Α. 24%.
(handball). Θα έχει χωρητικόΗ διανομή των δελτίων
ένα μουσι- Θανάσης Γκαϊφύλλιας.
ζη, Γιώργος Φραντζολάς,
Η μουσική επιμέλεια της θης Ψάλτης.
διαγωνισμός
που προκήρυξε λίας
ου. ακολουθεί
Στη συνεδρίαση
της Οικο- σμού αποσφράγισε τις προνει το αποτέλεσμα της ΕπιΚατά της απόφασης υπάρ- τητα 1.042 ατόμων.
αρχίζει στις 5:30 μ.μ.
κό οδοιπορικό στην ΑνατοΠροπώληση εισιτηρίων με αριθμημένες θέΣυμμετέχουν: Θανάσης Βασίλης Ευφροσυνίδης, εκδήλωσης ανήκει στον
ο Δήμος Αλεξανδρούπολης νομικής Επιτροπής στις 14/7 σφορές στις 14/6. Συνολικά τροπής του Διαγωνισμού, χει η δυνατότητα για προδι- Κ.Η
λική Μακεδονία και Θράκη, Γκαϊφύλλιας, Χαλήλ Μου- Δημήτρης Ευφροσυνίδης, Θανάση Γκαϊφύλλια.
σεις από το ταμείο του κινηματογράφου.

Προλογίζει ο πρόεδρος του Διαζώματος
Σταύρος Μπένος

ΣΥΝΟΛΙΚΆ 13 ΦΟΡΕΊΣ
ΚΑΤΈΘΕΣΑΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΈΣ ΣΤΟ
Info
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΎΠΟΛΗΣ

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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ΜΕ ΈΔΡΑ ΤΗΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΎΠΟΛΗ ΑΠΌ
ΤΟΝ ΠΡΌΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΘΑΑΕ
ΠΕΡΙΚΛΉ ΜΉΤΚΑ
Αποδεικνύει ότι αποτελεί έτσι ένα από
τα κορυφαία Τμήματα στον τομέα της
εκπαίδευσης τόσο στο ΔΠΘ όσο και
πανελλαδικά
Πιστοποίηση Ποιότητας
έλαβε και το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με έδρα
την Αλεξανδρούπολη, αποδεικνύοντας ότι αποτελεί έτσι
ένα από τα κορυφαία Τμήματα στον τομέα της εκπαίδευσης τόσο στο ΔΠΘ όσο και
πανελλαδικά.
Σε εκδήλωση που διοργανώθηκε στην Κομοτηνή, από
τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΔΠΘ,
απονεμήθηκε από τον Πρόεδρο της Εθνικής Αρχής Ανώ-

τατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)
Καθηγητή Περικλή Μήτκα, το
Πιστοποιητικό Ποιότητας του
προπτυχιακού προγράμματος
σπουδών του Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ στον Πρόεδρο του
Τμήματος Καθηγητή Μιχαήλ
Πιτιακούδη.
Κατά τη διαδικασία πιστοποίησης, με αξιολογητές διακεκριμένους Καθηγητές του
εξωτερικού, το Τμήμα Ιατρικής πέτυχε διάκριση 10/10
και αποτελεί έτσι ένα από
τα κορυφαία Τμήματα στον
τομέα της εκπαίδευσης τό-

σο στο ΔΠΘ όσο και πανελλαδικά.
Για την επιτυχή διαδικασία
πιστοποίησης είχε εργαστεί,
υπό την εποπτεία του Προέδρου του Τμήματος Ιατρικής
Μιχαήλ Πιτιακούδη, η Ομά-

δα Εσωτερικής Αξιολόγησης
του Τμήματος Ιατρικής, αποτελούμενη από τους Καθηγητές Νικόλαο Παπάνα (πρόεδρος), Μαρία Σαμακουρή,
Ελένη Καλδούδη, Μιλτιάδη
Λαζαρίδη, Ιωάννη Καρακα-

Μανωλόπουλος: Μακράς διάρκειας
νόσηση απειλεί τα παιδιά
Για τους κινδύνους που προκύπτουν με
την έλευση του 4ου κύματος, σε σχέση
τους ανεμβολίαστους και τα παιδιά,
μίλησε ο Καθηγητής φαρμακολογίας
του ΔΠΘ
Νέα καμπανάκια χτυπούν
οι ειδικοί για την πανδημία,
την ώρα που βρίσκεται σε
εξέλιξη το 4ο κύμα του κορωνοϊού, με τη μετάλλαξη
Δέλτα να αποδεικνύει καθημερινά ότι είναι άκρως μεταδοτική. Για τους κινδύνους
που προκύπτουν με την έλευση του 4ου κύματος, σε σχέση τους ανεμβολίαστους και
τα παιδιά, μίλησε ο Καθηγητής φαρμακολογίας, Ευάγγελος Μανωλόπουλος.

Οι νοσηλείες
θα αφορούν
ανεμβολίαστους

Συγκεκριμένα, στην εκπομπή Σαββατοκύριακο Παρέα
στον ΣΚΑΪ, έκανε λόγο πως
το τέταρτο κύμα βρίσκεται
ήδη εν εξέλίξει αλλά εκτίμησε ότι δεν θα υπάρξει μεγάλος αριθμός νοσηλειών.
Γεγονός που θα οφείλεται
στους εμβολιασμούς. «Οι νοσηλείες θα αφορούν μόνο
ανεμβολίαστους .Πολλοί από
τους 50ρηδες και 60ρηδες
θα κινδυνέψουν να νοσηλευτούν τις επόμενες εβδομάδες
αν δεν εμβολιαστούν.», ανέφερε χαρακτηριστικά

Τι είπε για τον
εμβολιασμό των εγκύων

Για τη χορήγηση του εμβολίου σε εγκύους τόνισε ότι
«Υπάρχουν δεδομένα από
εκατοντάδες χιλιάδες εγκύους που εμβολιάστηκαν είτε πριν γεννήσουν είτε μετά δεν έχει επηρεάσει την
εγκυμοσύνη τους. Γέννησαν
κανονικά χωρίς προβλήματα.
Υπάρχουν πολλές δημοσιεύσεις σχετικά για τον εμβολιασμό των εγκύων, κυρίως με
το εμβόλιο της Pfizer.

Για τον κίνδυνο της μακράς διάρκειας νόσησης
που απειλεί και τα παιδιά
Αναφορικά με τον κορωνοϊό και τα παιδιά, ο καθηγητής υπογράμμισε ότι πρέπει
να γίνει αντιληπτό ότι και τα
παιδιά νοσούν.
«Δεν τα εμβολιάζουμε
απλώς για να συμβάλλουν
στην συλλογική ανοσία. Μάλιστα όπως είπε, υπάρχει ενδεχόμενο να αναπτύξουν κορωνοϊό με μακράς διάρκειας
συμπτώματα».

Τι θα γίνει με την τρίτη
δόση εμβολίου

Σχετικά με την χορήγηση μια ενισχυτικής δόσης
εμβολίων, εξήγησε ότι είναι
ανοιχτή η συζήτηση και τον
Σεπτέμβριο θα υπάρχει μια

τελική απάντηση. Παράλληλα, εκτιμά πως μέχρι το τέλος
του χρόνου θα υπάρξει νέο
εμβόλιο για την καταπολέμηση των μεταλλάξεων.
Τέλος, για τον Δημήτρη
Κούβελα, μέλος της ελληνικής εταιρείας φαρμακολογίας, ο οποίος έχει εκφράσει τις αντιθέσεις του ως
προς τον εμβολιασμό, ο καθηγητής δήλωσε ότι « Δεν
συμβάλλει με τις απόψεις
τους στον εμβολιασμό και
δεν συμφωνούν οι υπόλοιποι φαρμακολόγοι μαζί του,
έχει κάνει ζημιά στο εμβολιαστικό πρόγραμμα. Έχω
λάβει πολλά παράπονα για
τον συγκεκριμένο, προφανώς όμως έχει ακαδημαϊκή
ελευθερία να εκφράζει τις
απόψεις του.»

tovima.gr

σιλιώτη, Ευαγγελία Νένα και
Χρήστο Τσαλικίδη καθώς και
από τον εκπρόσωπο των φοιτητών Οδυσσέα Ματζιούνη.
Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Πρύτανης του ΔΠΘ
Αλέξανδρος Πολυχρονίδης,

οι Αντιπρυτάνεις Ζωή Γαβριηλίδου, Φώτιος Μάρης, Μαρία Μιχαλοπούλου και Ραφαήλ Σανδαλτζόπουλος καθώς
και οι Πρόεδροι των 11 Τμημάτων του ΔΠΘ που έλαβαν
την πιστοποίηση ποιότητας.

Πανελλαδικές 2021:
Ανακοινώθηκαν
οι ελάχιστες βάσεις
εισαγωγής
Οι πίνακες με τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής
(Ε.Β.Ε.) που αντιστοιχούν σε κάθε Σχολή ή
Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων ανακοινώνει,
προκειμένου να ενημερωθούν
οι υποψήφιοι οι οποίοι συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021 τόσο των ΓΕΛ όσο
και των ΕΠΑΛ, τους πίνακες με
τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής
(Ε.Β.Ε.) που αντιστοιχούν σε κάθε
Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης.
Υπενθυμίζεται ότι οι Ε.Β.Ε.
προκύπτουν από τις μέσες επιδόσεις των υποψηφίων ανά Επιστημονικό Πεδίο/Τομέα σε συνδυασμό με τους συντελεστές που
όρισαν οι ίδιες οι Σχολές/Τμήματα των Πανεπιστημίων. Δηλαδή μια Σχολή/Τμήμα μπορεί να
έχει επιλέξει ως Ελάχιστη Βάση
Εισαγωγής το 80% ή το 120%

της μέσης επίδοσης των υποψηφίων ή οποιαδήποτε από τις
ενδιάμεσες τιμές. Όπως, επίσης,
μπορεί να έχει επιλέξει και για
το/τα εμπλεκόμενο/-α Ειδικό/-ά
Μάθημα/-τα ως Ελάχιστη Βάση
Εισαγωγής Ειδικού Μαθήματος
ή Ειδικών Μαθημάτων το 70%
ή το 110% της μέσης επίδοσης
των υποψηφίων ή οποιαδήποτε
από τις ενδιάμεσες τιμές μεταξύ
αυτού του διαστήματος.
Επισημαίνεται ότι μαζί με τις
Ε.Β.Ε. εμφανίζονται και ο συντελεστής της κάθε Ε.Β.Ε., το Ειδικό
Μάθημα ή πρακτική δοκιμασία –
εφόσον απαιτείται για την εισαγωγή σε συγκεκριμένες Σχολές ή
Τμήματα – και τέλος ο αντίστοιχος συντελεστής Ε.Β.Ε. Ειδικού
Μαθήματος.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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Γκοτσίδης-Παπάζογλου και αδερφαές
Μόκαλη οι πρωταθλητές στα Κ17
ΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΉΤΡΙΕΣ
ΟΜΆΔΕΣ, ΔΙΕΚΔΙΚΟΎΝ ΤΗΝ
ΑΠΕΥΘΕΊΑΣ ΠΡΌΚΡΙΣΉ
ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΚΥΡΊΩΣ ΤΑΜΠΛΌ
ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΎ ΤΟΥΡΝΟΥΆ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΟΥ
ΠΡΩΤΑΘΛΉΜΑΤΟΣ

Δεύτερη θέση στο Πανελλήνιο
πρωτάθλημα για Μούχλια-Μιχελάκη
Μόνο Τελικούς είχαμε για το
Πρωτάθλημα BEACHVOLLEY
Juniors Regional Παίδων – Κορασίδων (Κ 17) στις εγκαταστάσεις του EXPERTS BEACH
CLUB, λόγω της πολύ μικρής
συμμετοχής αθλητών και
αθλητριών.
Στα Κορίτσια η Δήμητρα με
τη Γεωργία Μόκαλη επικράτησαν με 2-0 σετ του ζευγαριού
Άννας Κολοκοτρώνη και Ελένης Στουγιούδη.
Στα Αγόρια το ζευγάρι Ισίδωρος Παπάζογλου και Χρήστος Γκοτσίδης επικράτησαν
με 2-0 του ζευγαριού Εμμανουήλ Μιχαηλίδη και Σταύρου
Ηλιάδη.
Οι πρωταθλήτριες ομάδες, διεκδικούν την απευθεί-

ας πρόκρισή τους στο κυρίως
ταμπλό του τελικού τουρνουά
του πανελλήνιου πρωταθλήματος Κ17 που θα διεξαχθεί
31/7-1 Αυγούστου 2021 στο
Αθλητικό Κέντρο «Καλλιπάτειρα» στη Ρόδο .

Χρυσές για τρίτη φορά
φέτος οι αδερφές
Μόκαλη!

Τρίτωσαν τα χρυσά μετάλλια για τις δίδυμες Μόκαλη
από την Αλεξανδρούπολη!
Παίζοντας σε μεγαλύτερη ηλικιακά κατηγορία (U19)
στο beach volley north area
στους Νέους Πόρους Πιερίας,
οι Δήμητρα & Γεωργία πήραν
το χρυσό μετάλλιο χωρίς να
χάσουν ούτε ένα σετ σε όλη

την διάρκεια του τουρνουά!
Στον τελικό κέρδισαν 2-0
τις Σκουλούδη – Γιαλαμά που
είναι πρώτες στην πανελλήνια
βαθμολογία του U19!
Στην παρακάτω φωτογραφία με τον προπονητή και πατέρα τους Γιώργο Μόκαλη.

Δεύτερη θέση στο
Πανελλήνιο πρωτάθλημα

για Μούχλια-Μιχελάκη

Την 2η θέση και το αργυρό
μετάλλιο στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα beach volley κατέκτησε ο Εβρίτης Βασίλης Μούχλιας με τον συμπαίκτη του
Γιώργο Μιχελάκη.
O Άγγελος Μανδηλάρης και
ο Ιάσονας Κανέλλος στέφθηκαν πρωταθλητές Ελλάδας στο
27ο Πανελλήνιο πρωτάθλημα

μπιτς βόλεϊ ανδρών που ολοκληρώθηκε με τον πλέον πανηγυρικό τρόπο στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης.
Στον τελικό που έγινε παρουσία περίπου 600 φίλων του
αθλήματος που λόγω των ειδικών πρωτοκόλλων γέμισαν
κατά 50% τη συνολική χωρητικότητας της εγκατάστασης
στην παραλία Άμμου στον Άγιο

Νικόλαο, νίκησαν με 21- 12,
21-09 τους Γιώργο Μιχελάκη,
Βασίλη Μούχλια που κατέκτησαν την 2η θέση. Ο τελικός μεταδόθηκε σε απ΄ευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ-3.
Πολυτιμότερος αθλητής
της διοργάνωσης αναδείχτηκε ο Άγγελος Μανδηλάρης ο
οποίος κατέκτησε τον δεύτερο τίτλο πρωταθλήματος στην
καριέρα του και μάλιστα πάλι
στον Άγιο Νικόλαο. Ηταν το
2018 όταν με συμπαίκτη τον
αδελφό του Βασίλη κατέκτησαν τον τίτλο. Ο Ιάσων Κανέλλος πανηγύρισε τον πρώτο
πανελλήνιο τίτλο στην καριέρα του.
Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησαν ο Στέλιος Τζιουμάκας
και ο Δημήτρης Χατζηνικολάου οι οποίοι στο μικρό τελικό
νίκησαν τους Ραφαήλ Μπανιώτη, Γιώργο Τερζόγλου με
21-17, 21-16.
Στους ημιτελικούς οι Άγγελος Μανδηλάρης, Ιάσων
Κανέλλος χρειάστηκαν το τάι
μπρέικ για να νικήσουν τους
Ραφαήλ Μπανιώτη, Γιώργο
Τερζόγλου με 16-21, 21-11,
15-10, ενώ οι Γιώργος Μιχελάκης, Βασίλης Μούχλιας επικράτησαν 21-16, 21-15 τους
Στέλιο Τζιουμάκα, Δημήτρη
Χατζηνικολάου.

ΟΕΓΑ: Φινάλε στη σεζόν με επιτυχημένη παρουσία
στο Πανελλήνιο της Θεσσαλονίκης
Καλύτερη η κατάσταση
σε Θάσο-Σαμοθράκη
Ο ΟΕΓΑ στο δελτίο Τύπου του αναφέρει:
«Μια απαιτητική & δύσκολη χρονιά έφτασε στο τέλος της δίνοντας το
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στους
αθλητές του ΟΕΓΑ που έλαβαν μέρος στους Πανελλήνιους Αγώνες Α&
Β Κατηγοριών στις 17-18 Ιουλιου
2021 στη Θεσσαλονίκη.
Τα συναισθήματα όλων ανάμει-

κτα, άγχος, ενθουσιασμός, συγκίνηση
καθώς μεσολάβησαν σχεδόν 2 χρόνια για να επιστρέψουν οι αθλητές
στον αγωνιστικό χώρο.
Καθόλη τη διάρκεια της προετοιμασιας είχαν κοντά τους τους προπονητές τους, κο Δημήτριο Μπαξεβανιδη, την κα Ευδοκία Παντεζοβα
και τον κο Ιορδάνη Νιγδελη, που &
σ’αυτους ανήκει σημαντικό κομμάτι
της σημερινής τους επιτυχίας.
Την πρωτη ημέρα των αγωνων η
ομάδα των γυναικών που απαρτιζεται απο την Κορωνιδου Ελισαβετ, την
Κελεσιδη Άννα Μαρία, τη Βασιλακα-

κη Αγαπη & την Πλουμιδου Μαρία
Ραφαηλια, κατέλαβε στο Συνθέτο
Ομαδικο την Πρωτη θέση, δίνοντας
δυναμικά το παρον.
Στο Συνθετο Ατομικό Γυναικών
κατέλαβαν τις εξής θέσεις:
Βασιλακακη Αγάπη 10η θέση
Πλουμιδου Μαρία Ραφαηλια 11η
θέση
Κελεσιδη Άννα- Μαρία 13η θέση
Κορωνιδου Ελισαβετ 15η θέση
Στους Τελικους Αγώνες προκριθηκαν: η Πλουμιδου Μαρία Ραφαηλια
στο άλμα που κατέλαβε την 7η θέση& στο διζυγο την 7η θέση η Βα-

σιλακακη Αγάπη στο διζυγο που κατέλαβε την 5η θέση & η Κελεσιδη
Αννα- Μαρία στη δοκό που κατέλαβε
την 5η θέση.
Η αθλήτρια Καραμπατζάκη Άννα
κατέλαβε στο Συνθετο Ατομικό στη Β
Κατηγορία Νεανίδων την 5η θέση,
με προκριση στους Τελικους Αγώνες
στο διζυγο που κατέλαβε την 8η θέση και στη δοκό την 6η θέση.
Ο αθλητής του Συλλόγου μας Καραξανης Άγγελος- Ευγένιος κατέκτησε την 5η θέση στο Συνθετο Ατομικό
Εφήβων Β’ Κατηγορίας με προκριση
στους Τελικους Αγώνες στον ίππο

όπου κατέλαβε την 3η θέση, στο άλμα την 5η θέση, στο μονόζυγο την
5η θέση& κρίκους 6η θέση.
Ευχόμαστε ολόψυχα σε όλους
τους αθλητές και τις αθλήτριες μας
να μη σταματούν να κυνηγούν τα
όνειρα τους! Γιατί όταν επιθυμούμε
κάτι πραγματικα σίγουρα μπορουμε
να το κατακτήσουμε!»
Στους αγώνες είχαμε ακόμα μία
θρακιώτικη συμμετοχή, με την Ουρανία Αθανασοπούλου του Προμηθέα Ξάνθης να κατακτά την 10η θέση στο Σύνθετο Ατομικό Νεανίδων.
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ΕΛ ΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.
Α λεξανδρούπολη 05- 07-2021

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σ & Κ ΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. : 173788/12238

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ:ΦΥ ΤΙΚΗΣ

& ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

					
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
υπ› αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2021
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ
(ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ)
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων
για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών «στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους
2021» της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Έβρου που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη του
Νομού Έβρου για τις ανάγκες αυτής στη Νήσο Σαμοθράκη του ν. Έβρου και στις Τοπικές Κοινότητες Μαρώνειας
&Προσκυνητών του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών του Ν. Ροδόπης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο
απασχόλησης, ,ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα τυπικά προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία
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Περιφερειακή Ενότητα
Δ/νση
Αγροτικής
Οικονομίας
& Κτηνιατρικής

Τόπος
απασχόλησης

Ειδικότητα

1)Σαμοθράκη
(δ. Σαμοθράκης)
Ν. Έβρου και

(Τομεάρχες Δακοκτονίας)
ΠΕ
Γεωπόνοι
ή
εν ελλείψει
ΤΕ
Τεχνολόγοι
Γεωπόνοι (Φυτικής
Παραγωγής )

Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

Από την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης για
διάρκεια απασχόλησης 6,5 μηνών
και όχι πέραν της
30-11-2021

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία

Περιφερειακή
Ενότητα Δ/
νση Αγροτικής
Οικονομίας &
Κτηνιατρικής
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Τόπος
απασχόλησης

Ειδικότητα

Δήμος
Μαρωνείας
Σαπών Ν.
Ροδόπης

(Τομεάρχες
Δακοκτονίας)
ΠΕ
Γεωπόνοι
ή
εν ελλείψει
ΤΕ
Τεχνολόγοι Γεωπόνοι
(Φυτικής
Παραγωγής)

Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

Από την
ημερομηνία
υπογραφής
της σύμβασης
για διάρκεια
απασχόλησης
6,5 μηνών και
όχι πέραν της
30-11-2021

*Σημείωση : Οι προσλαμβανόμενοι/ες θα απασχοληθούν στις ελαιοκομικές περιοχές του Δήμου Σαμοθράκης (Ν. Έβρου) και της Τοπικής Κοινότητας Μαρωνείας-Προσκυνητών του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών .
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1.Οι υποψήφιοι να έχουν ηλικία από 18 εως 65 ετών .
2.Να έχουν την υγεία τους και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους .
3.Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση)
Κατά την επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιμηθούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τα οποία κατά την
κοινή πείρα μαρτυρούνε την καταλληλότητα του επιλεγέντος για το συγκεκριμένο έργο.
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Τα τυπικά προσόντα πρόσληψης που απαιτούνται ανά θέση αναφέρονται στο πλήρες κείμενο της Ανακοίνωσης.
Υποβολή αιτήσεων και απαιτούμενα δικαιολογητικά
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων
τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(agroikon.evrou@pamth.gov.gr) όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα
«ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η αναζήτηση απαιτούμενων δικαιολογητικών είτε με ηλεκτρονικό
είτε με άλλο τρόπο, ο υποψήφιος δύναται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75), σύμφωνα
με την οποία εφόσον προκύψει προσληπτέος, θα προσκομίσει αυτά σε χρόνο μεταγενέστερο και πάντως άμεσα
μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων λόγω του κορωνοϊού COVID-19.
Η αίτηση συμμετοχής και η σχετική τυχόν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75) που θα υποβληθούν
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( agroikon.evrou@pamth.gov.gr ) .
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που αναγράφει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Η αίτηση συμμετοχής και η σχετική τυχόν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75) που θα υποβληθούν
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού
(ΠΕ ή ΤΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την
περαιτέρω διαδικασία.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από
την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο
κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα καταστήματα της υπηρεσίας μας όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις,
στο κατάστημα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, στους δικτυακούς τόπους της Περιφέρειας
(www.pamth.gov.gr και www.peevrou.eu) καθώς και στους χώρους των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Αλεξανδρούπολης, Σαμοθράκης, Μαρώνειας-Σάπων και Κομοτηνής, εφόσον η ανάρτηση
είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση
ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα και αρχίζει
από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στο Νομό που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο δικτυακό τόπo του ΑΣΕΠ (www.asep.
gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ β) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην
ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες
αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
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ΜΕΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
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Αριθμός και ημερομηνία αναγνώρισης
Προϊόν ή προϊόντα και Κοινοτικός Κανον.
Έτος Λειτουργίας από την αναγνώριση
Αριθμός μελών -παραγωγών
Έκταση που καλλιεργήθηκε
Όγκος παραγωγής ανά είδος προϊόντων
Μέση σταθμισμένη τιμή πώλησης ανά είδος
Αξία προϊόντων που παρήχθησαν και διετέθησαν στην αγορά
Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά
το έτος λειτουργίας
Ενισχύσεις
Επιχειρησιακό ταμείο
Λογαριασμοί εκμετάλλευσης -εκκαθάριση
α)Εσοδα
β)Έξοδα
γ)Τακτικό αποθεματικό
δ)Έκτακτο αποθεματικό
ε)Ειδικό αποθεματικό
στ)Καθαρή θέση (+θετική -αρνητική )

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΑΣΕΩΝ
26145/1014/13-02-2019 τροπ.των 6145/304/14-012015 , 6266/20-9-2001 και 9923/16-12-2010
Σπαράγγι
19ο ΕΤΟΣ (01-01-2020 έως 31-12-2020)
40
768.90
377,266
2.48
936,079.86
53,885.98
16.138,44 ( ΕΠ.2019)
53,646.80
83,293.08
77,962.04

5,331.04

ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Π.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ

για χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών,
εξαρτημένους από το αλκοόλ και τα
τυχερά παιχνίδια και
τις οικογένειές τους

Συμβουλευτικό Κέντρο Θράκης
& Μονάδα Οικογενειακής Υποστήριξης
Τούντζας 100, 681 00 Αλεξανδρούπολη
Τηλ.: 25510 89595, φαξ: 25510 89596
Ημέρες & ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή:
08:00-16:00
• Η προσέλευση στο πρόγραμμα είναι εθελοντική.
• Οι υπηρεσίες ενημέρωσης, συμβουλευτικής & θεραπείας παρέχονται δωρεάν.
• Δεν χορηγούνται υποκατάστατα ή φάρμακα.
• Οι υπηρεσίες παρέχονται με σεβασμό στο απόρρητο.
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Γνώμη

Γνώμη

Ένας ανεκπαίδευτος Πρύτανης στο
Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου

15-20 Ιουλίου 1974: «Μαύρες
ημέρες μνήμης για την Κύπρο που
κανείς δεν πρέπει να ξεχνά».

• Είστε οι καλύτεροι φοιτητές όλων
Όταν δήλωσε ότι ήταν οπαδός του
των πανεπιστημίων της Τουρκίας, δήλω- μουσικού συγκροτήματος «Metallica»,
σε ο διορισμένος από τον Ερντογάν νέος πάντοτε με στόχο να φανεί συμπαθής
πρύτανης, για να ηρεμήσει τους φοιτητές. στους νέους, αυτοί, απάντησαν παίζοντας
• Έχετε δίκιο, γι' αυτό εξάλλου υψώ- στην αυλή τα τραγούδια τους «Master of
νουμε ανάστημα εναντίον σας, αντέδρα- Puppets» και «Sad but True».
σε ένας φοιτητής.
Οι φοιτητές, οι καθηγητές και τα στεΟ Ένας και Μοναδικός Άνδρας του λέχη του Πανεπιστημίου του Βοσπόρου
Προεδρικού Καθεστώτος θέλει να κυ- έλαβαν την υποστήριξη και την αλληλεγριαρχεί και να ηγείται όλων
γύη αρκετών άλλων πατων θεσμών, των οργανώνεπιστημίων της χώρας
σεων και των ομάδων της
και όλων των δυνάμεων
χώρας. Θέλει όλοι να υπατης αντιπολίτευσης.
κούουν στην Εξοχότητά του.
Έτσι, ο Ερντογάν, ο
Και μισεί οποιονδήποτε ή κάακροδεξιός μικρός του
θε ίδρυμα που δεν συμφωνεί
σύμμαχος, Ντεβλέτ
μαζί του, που δεν υποκύπτει
Μπαχτσελί, και όλοι οι
στις εντολές και τις επιθυμίες
εκπρόσωποι Τύπου του
του. Προκαλεί και θέλει όλοι
Παλατιού και της κυοι αντίπαλοί του να υποκλίβέρνησης και τα κυβερνητικά ΜΜΕ αντέδρανονται. Διότι, ακόμη και εάν
υπάρχει ένα -έστω- άτο- ΤΟΥ ΡΑΓΚΊΠ ΝΤΟΥΡΆΝ
σαν βίαια ενάντια στις
μο ή θεσμικό όργανο που
ενέργειες των φοιτητών. Ο Ερντογάν χατολμά να αντιταχθεί στον
Παντοδύναμο, αυτό είναι σοβαρό, πολύ ρακτήρισε «τρομοκράτες» όλους όσους
σοβαρό, καθώς αυτή η μοναδική αντι- αντιτίθενται σε αυτόν το διορισμό. Οι άλπολίτευση, αν και όχι ιδιαιτέρως ισχυρή, λοι αξιωματούχοι απείλησαν τους ακτιμπορεί να αποτελέσει κακό παράδειγμα βιστές. Ο Ιμπραχίμ Καλίν, εκπρόσωπος
για τους υπόλοιπους. Η τουρκική κοι- Τύπου του Ερντογάν, τόλμησε να δηνωνία θα δει, λοιπόν, και θα κατανοή- λώσει ότι «δεν πρέπει να αμφισβητούμε
σει ότι είναι δυνατή η εναντίωση προς τις εξουσίες και τα χαρακτηριστικά του
την εξουσία.
Προέδρου».
Ο Ερντογάν διόρισε την 1η ΙανουαρίΗ αστυνομία, άλλωστε, συνέλαβε αρου τον 50χρονο καθηγητή Μελίχ Μπου- κετές δεκάδες φοιτητές, αλλά όλοι αφέλού (Melih Bulu) ως πρύτανη του Πανε- θηκαν αργότερα ελεύθεροι.
Η αστυνομία χρησιμοποίησε χειροπέπιστημίου του Βοσπόρου.
Το ιδρυθέν το 1863 από τους Αμερι- δες, για να κλειδώσει τις πύλες της πόρκανούς ως Ροβέρτειος Σχολή («Robert τας εισόδου του Πανεπιστημίου.
College»), εν συνεχεία (το 1970) δημόσιο
Πρέπει να υπενθυμιστεί ότι, μετά το
πανεπιστήμιο, το Μπογάζιτσι (Βόσπορος) στρατιωτικό πραξικόπημα της 12ης Σεείναι ένα από τα πλέον διάσημα Ανώτατα πτεμβρίου 1980, οι πρυτάνεις του ΠανεΕκπαιδευτικά Ιδρύματα. Η πανεπιστημι- πιστημίου διορίζονται από τον Πρόεδρο
ούπολή του με θέα στο Βόσπορο υποδέ- της Δημοκρατίας. Πριν, οι οι πρυτάνεις
χεται περισσότερους από 15.000 φοιτη- εκλέγονταν από τα μέλη των πανεπιτές, μεταξύ των καλύτερων απόφοιτων στημίων.
όλων των Λυκείων της Τουρκίας. Το ΠαΜίαν άλλη ενδιαφέρουσα διάσταση
νεπιστήμιο του Βοσπόρου εξακολουθεί αυτών των διαμαρτυριών είναι ότι, από
να είναι ένα σχολείο περήφανο για την την πρώτη μέρα, οι φοιτητές χαρακτήανεξαρτησία του και, δη, τις δημοκρατικές ρισαν το νέο Πρύτανη ως Διαχειριστή
και αριστερές δεσμεύσεις του.
(«Kayyam Rektur»), όρος που αφορά
Ο νεοδιορισθείς πρύτανης έχει αρκε- στους διοικητές, δηλαδή τους Τούρκους
τά μειονεκτήματα: Είναι εξωπανεπιστη- κυβερνητικούς αξιωματούχους, οι οποίοι
μιακός, υπήρξε, το 2015, αποτυχημένος διορίζονται στη θέση των καθαιρεθέντων
υποψήφιος στις κοινοβουλευτικές εκλο- Κούρδων εκλεγμένων δημάρχων στα
γές με το κυβερνών κόμμα του Ερντογάν. ανατολικά και νοτιοανατολικά της χώρας.
Επιπλέον, κατηγορείται για λογοκλοπή.
Η κυβέρνηση φοβάται πολύ τυχόν
Ως καθηγητής δημοσίων οικονομικών, ένωση της τουρκικής αντιπολίτευσης με
απώλεσε σχεδόν εντελώς κάθε λογι- τους Κούρδους.
κή προσπαθώντας να αποκρούσει τους
Ο Πρόεδρος Ερντογάν αντιμετωπίζει
φοιτητές του. Οι φοιτητές, οι καθηγητές προβλήματα με το πτυχίο του. Έχει ένα
και τα στελέχη του Πανεπιστημίου συνε- πτυχίο, αλλά πλαστό, σύμφωνα με τους
χίζουν να οργανώνουν δράσεις, με στόχο ειδικούς, αλλά και τους φοιτητές που
την παραίτηση του Μπουλού. Διαδη- αποφοίτησαν από την ίδια Σχολή το ίδιο
λώσεις αλληλεγγύης διοργανώθηκαν έτος. Επιπλέον, ούτε ένα άτομο, φοιτηστο Λονδίνο, το Παρίσι, τις Βρυξέλλες τής ή καθηγητής, δεν έχει παρουσιαστεί
και τη Νέα Υόρκη από τους αποφοίτους ενώπιον του κοινού ως συμφοιτητής ή
του Βοσπόρου.
καθηγητής του Ερντογάν.
Δύο γκάφες καταγράφηκαν αμέσως
«Κάποιος που δεν έχει καν το πτυχίο
στις δηλώσεις του νέου πρύτανη. Πάντο- του επικρίνει ή ακόμα και προσβάλλει
τε με στόχο να ηρεμήσει τους διαμαρτυ- τους καλύτερους φοιτητές του πιο αναρόμενους, ισχυρίστηκε ότι αρχικά ανήκε γνωρισμένου πανεπιστημίου της χώρας.
στο αντιπολιτευόμενο Σοσιαλδημοκρα- Αυτό είναι το προεδρικό καθεστώς του
τικό Κόμμα και ότι ήταν σύμβουλος δη- Ενός Μοναδικού Ανδρός!», δηλώνει ένας
μάρχου της Άγκυρας του ίδιου κόμματος. καθηγητής του Πανεπιστημίου του ΒοΜέγα λάθος του, διότι ο περί ου ο λόγος σπόρου.
διετέλεσε δήμαρχος, όταν ο Μπουλού
ήταν μόλις 7 ετών!

Της Ολγας Τατσίδου

47 ολόκληρα χρόνια ολοκληρώνονται φέτος από την τούρκικη εισβολή στην Κύπρο στις
20 Ιουλίου του 1974 κι η ιστορική μας μνήμη
μας καλεί με συντομία να ανατρέξουμε στα γεγονότα εκείνων των «μαύρων ημερών» για τη
μεγαλόνησο. Είχε προηγηθεί το πραξικόπημα
της 15ης Ιουλίου απόρροια της Χούντας των
Αθηνών που κυβερνούσε την Ελλάδα και η
οποία επεδίωκε οριστικά το σχέδιο ανατροπής
του Μακάριου, Αρχιεπισκόπου και προέδρου
της τότε Κυπριακής Δημοκρατίας. Αφορμή δόθηκε όταν ο τελευταίος στις 2 Ιουλίου απαίτησε την παραίτηση των Ελλήνων Αξιωματικών
που ήταν μέλη της κυπριακής Εθνικής Φρουράς κάτι που φανέρωνε την πολιτική του προτίμηση για ανεξαρτησία της Κύπρου κι όχι για
ένωσή της με την Ελλάδα. Έτσι, το πρωί της
15ης Ιουλίου πραγματοποιείται στην Κύπρο
το εν λόγω πραξικόπημα το οποίο με τη σειρά
του οδήγησε πέντε ημέρες μετά στη τούρκικη
εισβολή του νησιού με το πρόσχημα ειρηνευτικής επέμβασης κι αποστολής».
Πιο συγκεκριμένα, τα γεγονότα από την
ώρα που έγινε το πραξικόπημα μέχρι την τουρκική εισβολή στο νησί της Κύπρου έχουν ως
εξής: 15 Ιουλίου η Χούντα των Αθηνών διενεργεί πραξικόπημα με μονάδες της Εθνικής
Φρουράς να βομβαρδίζουν το κυπριακό, προεδρικό μέγαρο και τον Αρχιεπίσκοπο- Πρόεδρο του νησιού, Μακάριο να διαφεύγει από
τη Λευκωσία στη Πάφο. Εκεί μέσω ραδιοφωνικού σταθμού ανακοινώνει σε διάγγελμά του
το γεγονός του πραξικοπήματος καθησυχάζοντας τους Ελληνοκύπριους ότι ο ίδιος είναι ζωντανός.
Η 16η Ιουλίου βρίσκει το νησί με τον τραγικό απολογισμό των 91 νεκρών και 250
τραυματιών τη στιγμή που τα τουρκοκυπριακά
μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν τις ανησυχίες
του πρωθυπουργού της Τουρκίας Μπουλέντ
Ετζεβίτ και του αρχηγού των Τουρκοκυπρίων
Ραούφ Ντεκτάς για τη φύση και τις διαθέσεις
του πραξικοπήματος σχετικά με το θέμα της
ένωσης με την Ελλάδα ή τον διωγμό των
Τουρκοκυπρίων από το νησί. Για λόγους ιστορικής μνήμης αναφέρουμε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είχε ιδρυθεί το 1960 και σύμφωνα
με το σύνταγμά της ήταν δικοινοτικό κράτος με
77% του πληθυσμού να είναι Ελληνοκύπριοι
και 18,3 % Τουρκοκύπριοι και 4,7% Αρμένιοι
και λοιποί. Παρά, ωστόσο, το γεγονός ότι το
πραξικοπηματικό καθεστώς διαβεβαίωνε πως
δε θα κινηθεί εναντίον των τουρκοκυπρίων ο
Τούρκος Πρωθυπουργός την επόμενη ημέρα
εισηγήθηκε στην Βρετανική Κυβέρνηση ότι το
πραξικόπημα είχε χαρακτήρα εισβολής.
Τις επόμενες ημέρες 17-19 Ιουλίου στο διπλωματικό πεδίο, πριν την ημέρα της εισβολής, ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας Μπουλέντ
Ετζεβίτ επισκέπτεται το Λονδίνο προκειμένου
να συνομιλήσει με τον Βρετανό Ομόλογό του,
ενώ την ίδια ώρα ο Αμερικανός Υπουργός
Εξωτερικών Χένρι Κίσινγκερ, ο ρόλος του
οποίου στο Κυπριακό είναι τουλάχιστον ύποπτος, έστειλε τον βοηθό του Τζόζεφ Σίσκο
σε Λονδίνο, Αθήνα και Άγκυρα για συνομιλίες. Ο μεγάλος φόβος των Η.Π.Α. ήταν μήπως ξεσπάσει ελληνοτουρκικός πόλεμος, κάτι
που θα είχε ολέθριες συνέπειες για το ΝΑΤΟ,
μιας και οι δυο χώρες ήταν κράτη- μέλη του.
Στις 19 Ιουλίου 1974 ο Μακάριος μιλώντας
στην ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. ανάμεσα στα

άλλα είπε τα εξής χαρακτηριστικά: « Οι Έλληνες έχουν καταλάβει την Κύπρο και είναι
περισσότερο επικίνδυνοι από τους Τούρκους.
Οι συγκρούσεις στο νησί συνεχίζονται αιματηρές… Η ενέργεια αυτή έχει καταργήσει την
ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα
της Κύπρου. Σήμερα κινδυνεύει και η τουρκοκυπριακή Κοινότητα…». Τελικά οι συνομιλίες του Τζόζεφ Σίσκο από πλευρά Αμερικής
απέβησαν άκαρπες καθώς η τελευταία κουβέντα του Τούρκου Πρωθυπουργού προς τον
Αμερικανό διπλωμάτη ήταν: « Όχι κύριε Σίσκο.
Είναι πλέον πολύ αργά…» προτρέποντας τον
να φύγει γρήγορα από τη χώρα, καθώς σε
λίγο τα αεροδρόμια θα έκλειναν.
Από πλευράς Τουρκίας σε στρατιωτικό επίπεδο είχε ήδη αρχίσει η προετοιμασία της οργανωμένης επίθεσης. Η αρχική σκέψη ήταν
αυτή να λάβει χώρα βόρεια της Αμμοχώστου.
Μετά από πληροφορία, όμως, ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά είχε λάβει αυξημένα μέτρα
εκεί, επιλέχθηκε μια μικρή παραλία δυτικά
της Κυρήνειας. Υπολογίζεται ότι στην Κύπρο
στάλθηκαν 36.000 -38.000 στρατιώτες, 160
άρματα μάχης Μ-47 και Μ-48 και 80 αεροσκάφη. Την Παρασκευή 19 Ιουλίου είχαν κορυφωθεί οι προετοιμασίες της απόβασης στο
νησί από πλευράς Τουρκίας. Είχε προηγηθεί η
νηοπομπή που βγήκε από το λιμάνι της Μερσίνας, κάτω από τις επευφημίες χιλιάδων παραληρούντων Τούρκων, που διακατέχονταν
από έντονο ανθελληνικό μένος. Στις 21:15 τα
ναυτικά ραντάρ της Κύπρου επισήμαναν έξι
στόχους σε σχηματισμό να κινούνται με κατεύθυνση από Μερσίνα προς νότο, την αρχή
της επιχείρησης Αττίλα, όπως χαρακτηρίστηκε η Τουρκική εισβολή. Λίγο αργότερα στους
παραπάνω στόχους προστέθηκαν άλλοι οκτώ.
Με την αποτύπωση της πορείας τους να κατευθύνεται δυτικά της Κυρήνειας ο ναυτικός
διοικητής Κύπρου ενημερώνει την Εθνοφρουρά η οποία καλεί επειγόντως τον αρχηγό των
Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδας, ο οποίος,
όμως, δεν αποδέχτηκε τον επιθετικό χαρακτήρα των στόχων.
Ξημερώματα του Σαββάτου 20 Ιουλίου
1974 η ηγεσία των Ελληνικών Ενόπλων
Δυνάμεων και ο δικτάτορας Ιωαννίδης κοιμόντουσαν στα σπίτια τους, όταν άρχισε η
τουρκική εισβολή. Είχαν δώσει οδηγίες για
«αυτοσυγκράτηση» στους επόπτες του ΓΕΕΘΑ ότι οι Τούρκοι έκαναν γυμνάσια για εκβιαστικούς λόγους, παρά τις εκκλήσεις του
διοικητή της Εθνικής Φρουράς για διαταγές
απόκρουσης της εισβολής. Όταν ο υπασπιστής
του Ιωαννίδη τον ενημέρωνε ότι «βγαίνουν οι
Τούρκοι στην Κύπρο», ο «αόρατος δικτάτορας» πάγωσε αφού δεν περίμενε την τουρκική
αντίδραση μιας και ο Αμερικανός υφυπουργός Εξωτερικών βρισκόταν στην Άγκυρα για
συνομιλίες εκτόνωσης της κρίσης. Έτσι, στις
20 Ιουλίου η Τουρκία επικαλούμενη το άρθρο 4 της Συνθήκης Εγγυήσεων, εισέβαλε
στην Κύπρο με το πρόσχημα της υπεράσπισης
των Τουρκοκυπρίων και την εγγύηση της ανεξαρτησίας της Κύπρου. Μέχρι το Συμβούλιο
Ασφαλείας να επιφέρει εκεχειρία στις 22 Ιουλίου, οι τουρκικές δυνάμεις είχαν καταφέρει
να ελέγχουν ένα επίμηκες τμήμα μεταξύ Λευκωσίας και Κυρήνειας, καθώς, και το λιμάνι
της Κυρήνειας το οποίο και θα χρησιμοποιούσαν ως εφαλτήριο πολεμικής προετοιμασίας
που θα ακολουθούσε για τη δεύτερη εισβολή.

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

Η ΓΝΩΜΗ
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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
ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
1. ΔΥΣΚΟΛΟ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Σερμπέζη
Λ. Μάκρης 15 (Νέα
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Χιλή) ΑΛΕΞ/ΛΗ
✆2551039222
-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 05.15 (εκτός

ΦΕΡΕΣ
Κυριακής), 08.00 (express), 10.00
Μαλάκης
Ορφέως(express),
2 ✆25550
(express),11.00
14.00
24333
(express), 15.45 (express), 17.00

ΣΟΥΦΛΙ
(express) εκτός Σάββατο, 18.45, 22.00.
Αλατζιά
Βασ.
Γεωργίου
ΑΛΕΞ/ΛΗ
-ΑΘΗΝΑ:
18.45 93
✆2554023176
ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ - ΦΕΡΕΣ - ΣΟΥΦΛΙ

ΔIΔYMOTEIXO
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
Μαυρουδής
Π. - Μαυρουδής
ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
04.15-05.15Φ. Βενιζέλου
85 ✆2553024434
06.20-07.00
(μέσω Τυχερού),

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
07.45-08.45 (μέσω Τυχερού),

Καφετζή
Φωτεινή Αθ. Πανταζί10.00-11.15-12.30-13.30-14.30δου 83
✆2552023733
15.30-17.00-19.00 (μέσω Τυχε-

ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ : 06.00 -19.00 ΑΝΑ ΜΙΑ
ΩΡΑ 20.30 ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ: 06.00 09.00
-12.00 - 15.00 -18.00
ΓΙΑ ΑΛΕΞ/ΛΗ: 09.40-12.30-14.3016.50-18.00-21.30- 01.30

ΔΡΑΜΑ
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,
ρού),19.30-20.45.
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 19.30
ΣΑΒΒΑΤΟ
04.15-06.30-07.30
(μέσω
Την Κυριακή το δρομολόγιο των 6.00
χρησιμα τηλεφωνα
Τυχερού), 08.45 (μέσω Τυχερού),
π.μ. δεν ισχύει
10.00-11.30-12.30-13.30-14.30ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ 07.00,
Aστυνομία

100
15.30-17.00-18.15
(μέσω
Τυχερού),
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
EKAB19.30-20.45.

166
ΚΥΡΙΑΚΕΣ &
ΑΡΓΙΕΣ
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
Πυροσβεστική

199 2. ΜΕΤΡΙΟ
04.15-06.30-07.30 (μέσω Τυχερού),
18.00, 19.30, 21.00. Κυριακή: το
Α/Τ Ασ. Αλεξ/λης25510 66300
08.45 (μέσω Τυχερού), 10.00-11.30δρομολόγιο των 07.00 γίνεται 07.30,
Α/ΤΤροχ. Αλ/λης 25510 66395
12.30-13.30-14.30-15.30-17.00των 08.00 καταργείται.
Α/ΤΤουρ. Αλ/λης25510 66200
18.15 (μέσω Τυχερού), 19.30-20.45.
ΔΡΑΜΑ – ΚΑΒΑΛΑ Καθημερινά από
Α/Τ Φερών
25550 23333
06.00 το πρωί έως 20.30 και κάθε
Α/Τ Σουφλίου 25540 22100
ΞΑΝΘΗ
μισή ώρα. Τις Κυριακές από 07.00
Α/Τ Τυχερού
25540 41201
έως 20.30 ανά ώρα.
ΞΑΝΘΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06.00,
Α/Τ Διδ/χου
25530 22103
08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00,
ΔΡΑΜΑ – ΣΕΡΡΕΣ 07.15, 08.45,
Α/Τ Ορεστιάδας 25520 81808
16.30, 18.15, 19.45. Παρασκευή
10.45, 12.45, 12.00, 14.00, 15.30 Δ. Αλεξ/πολης 25510 64100
06.00, 08.30, 10.30, 12.00, 13.30,
16.45 -17.00.
ΔK Τραϊαν/λης 25513 50900
15.00, 15.45, 16.30, 18.15, 19.45.
ΔΡΑΜΑ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 10.30, 12.30,
ΔK Φερών
25553 50073
Κυριακή-αργίες 07.30, 10.00, 12.00,
14.45, 16.30, 18.45
Δ. Σουφλίου
25543 50100
13.30, 15.00, 16.30, 18.15, 19.45,
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45,
Δ. Διδυμοτείχου25530 26000
20.30
16.30, 18.45
Δ. Ορεστιάδας 25520 22219
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΞΑΝΘΗ 08.00,
ΞΑΝΘΗ - ΔΡΑΜΑ 08.00, 10.30, 15.00,
Δ. Σαμοθράκης 25510 41218
10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30,
17.30.
Δ. Κομοτηνής 25310 24444
18.45,
19.45, 21.30,
ΚυριακήΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45,
Δασαρ.
Αλεξ/λης
2551023.30
80643
αργίες
08.00,
11.00,
13.30,
15.00,
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210Δασαρ.Σουφλίου25540 22221
16.30,
18.15, 19.45,
23.30
32421
Δασαρ.
Διδ/χου
2553021.30,
22204
ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 06.30, 08.30,
Δασαρ. Ορ/δας 25520 22482
ΣΕΡΡΕΣ
09.30,
11.15, 12.40,
15.55,
Πυρ/κή
Αλεξ/λης
2551014.00,
26222
17.00,
20.30
Κυριακές
και
Γιορτές
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30
Πυρ/κή Σαμ/κης25510 41199
08.30,
11.15, 14.15, 15.30,
17.00,
έως 20.45 ανά μισή ώρα
Πυρ/κή
Κομ/νής25310
22199
ΛΥΣΗ
ΧΘΕΣΙΝΟΥ
(1)
19.15.
ΣΕΡΡΕΣ
- ΚΑΒΑΛΑ 06.45,
10.15,
Πυρ/κή
Σουφλ. 25540 22199
Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.74)
14.30,
18.30
ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ
(μέσω
Π.
Πυρ/κή Διδ/χου 25530 22199
Λάγους)
07.30,25520
10.15, 22221
13.25, 14.30,
ΣΕΡΡΕΣ
1 6- ΔΡΑΜΑ
8 06.45,
9 709.15,
3 11.00,
2 5
Πυρ/κή
Ορ/δας
19.15Αλ/λης
Κυριακές25513-51000
και Γιορτές 09.45,
15.00, 16.30, 20.15
Νοσ/μείο
9 5- ΑΘΗΝΑ
7 209.15,414.15,
1 20.15
6 8
18.00, 2.30
(Ισχύουν
τα αντίΣΕΡΡΕΣ
Περ. 12.30,
Εν. Έβρου
25510
36500
στοιχα
από
Κομοτηνή
για
Ξάνθη)
ΚΥΡΙΑΚΕΣ
&
ΕΟΡΤΕΣ
10.30,
12.45,
Λιμεναρχείο
25513-56200
2 318.454Πληροφορίες
6 5 252108 1 9
16.30,
ΞΑΝΘΗ -ΑΘΗΝΑ
20.00
Ο.Λ.Αλεξ/λης
 25510-26251
32421
ΑΘΗΝΑ
–
ΞΑΝΘΗ
20.00
Αεροδρόμιο
25510 89300
8 2 5 4 1 6 3 7
– ΔΡΑΜΑ
08.10,23122
10.30, 15.15, ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30
ΕΛΤΑΞΑΝΘΗ
Αλεξ/λης
25510
Αργίες 10.45,
16.30,
έως
3 20.45
1 ανά
6 μισή
7 ώρα
9 5 4 2
ΚΤΕΛ17.30.
Αλεξ/λης
2551012.45,
26479
18.45
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15,
ΑΣΤΙΚΑ
25510-28844
4 718.309 3 8 2 5 6
Ξάνθη για25510
Καβάλα25646
έχει δρομ.
14.30,
ΟΑΕΔΑπό
Αλεξ/λης
κάθε
μισή
ώρα
ΣΕΡΡΕΣ
- ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00,
ΟΣΕ Αλεξ/πολης25510 26395
7 916.30,1 20.15
5 2 4 8 3
ΚΑΒΑΛΑ
15.00,
ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ
25510 33500
ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ: 9.15 -13.30 - 19.15
ΣΕΡΡΕΣ
5 8- ΑΘΗΝΑ
3 09.15,
1 614.15,
9 20.15
7 4

αγγελιεσ

6

4

2

8

3

7

9

1

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ : 06.00 -19.00 ΑΝΑ ΜΙΑ
Α
ΩΡΑ 20.30 ΤΟ ΤΕΑΛΕΞ/ΛΗ -ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 05.15 (εκτός
71
ΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ: 06.00 Κυριακής), 08.00 (express), 10.00
ρη
09.00
(express),11.00 (express), 14.00
16
-12.00 - 15.00 -18.00
(express), 15.45 (express), 17.00
60
συνέβη ση
(express) εκτός Σάββατο, 18.45, 22.00.
ΓΙΑ ΑΛΕΞ/ΛΗ: 09.40-12.30-14.3016.50-18.00-21.3001.30 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011 5.
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΑΘΗΝΑ: 18.45
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ - ΦΕΡΕΣ - ΣΟΥΦΛΙ
75
ΔΡΑΜΑ
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
ρη
ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.15-05.156.
ΔΡΑΜΑ – ΑΘΗΝΑ 08.30, 19.30
06.20-07.00 (μέσω Τυχερού),
ΑΘΗΝΑ – ΔΡΑΜΑ 08.00, 20.00
70
07.45-08.45 (μέσω Τυχερού),
ση
ΔΡΑΜΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
σαν σημερα
10.00-11.15-12.30-13.30-14.3006.00, 07.15, 08.00, 09.00,
74
ΓΕΓΟΝΟΤΑ
15.30-17.00-19.00 (μέσω Τυχε10.00,11.00,12.00,13.00, 14.00,
ρη
1936
ρού),19.30-20.45.
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 19.30
πο
Γίνεται η πρώτη τελετή
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.15-06.30-07.30 (μέσω
Την Κυριακή το δρομολόγιο των 6.00
60
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ
αφής της Ολυμπιακής ΦλόΤυχερού), 08.45 (μέσω
Τυχερού),
π.μ. δεν ισχύει
ρη
ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ
ΠΛΟΙΑ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ 07.00,
γας στην Αρχαία Ολυμπία.
10.00-11.30-12.30-13.30-14.30πο
15.30-17.00-18.15 (μέσω Τυχερού),
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
61
Η προθιέρια Κούλα Πρά19.30-20.45. ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΑΡΓΙΕΣ
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
Αν
τσικα ανάβει τη δάδα του
04.15-06.30-07.30
(μέσω
Τυχερού),
18.00,
19.30,
21.00.
Κυριακή:
το
14
πρώτου λαμπαδηδρόμου
08.45
(μέσω Τυχερού), 10.00-11.30δρομολόγιο
των 07.00 γίνεται 07.30,
60
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΚΑΒΑΛΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Κώστα
Κονδύλη.
Η
φλόγα
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
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
θα φτάσειΑναχώστο ΒερολίνοΔίκαια
11 ΑΛΕΞ/ΛΗ
23.17
ΩΡΑ
ΤΟΚαθημερινά
ΤΕ71 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ,
-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
μέρες
αργότερα,
ΛΕΥΤΑΙΟ
ΕΓΝΑΤΙΑ:
06.00 ρηση Λιμάνι: 6.42,
Άφιξη
Τελικού:από 3.840
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
λαμπαδηδρόμους.
09.00
16.43
(express),11.00
(express),
Σβίλεγκραντ
9.08
ΞΑΝΘΗ
μισή
ώρα. -Τις
Κυριακές
από 07.00
ΛΟ
ΚΑΒΑΛΑ
ΠΡΙΝΟ:
07.10,
13.00
Δευτέρα
13:00,
18:00
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/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώρη74 ΙΝTERСITY
ΩΡΑ:
άφιξη
εις
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
-4.10,
ΑΛΕΞ/ΛΗ
Τρίτη
09:3007.15,
1944
08.30, 10.30,
13.30,
15.00,22.00. ΦΕΡΡΥ
ΔΡΑΜΑ
–ΜΠΟΟΥΤ
ΣΕΡΡΕΣ
08.45,
75
εκτός12.00,
Σάββατο,
18.45,
ση αρχικού: 15.22,
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 Σημειώνεται αποτυχημένη
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
απόπειραΑναχώδολοφονίας καΔίκαια ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ
18.38.
- ΦΕΡΕΣ
ΣΟΥΦΛΙ ΑΠΟ
75 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ,
ΠΡΙΝΟ:
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
τά του
Αδόλφου
Χίτλερ.604
Οι ΚΟΙΝΗ
ΔΡΑΜΑ
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ
-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ρηση Λιμάνι: 20.32,
Άφιξη
Τελικού:
ΩΡΑ: 10.54,
άφιξη ειςΔΕΥΤΕΡΑ 14.30.
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ:
09.00, 12.00,
Κυριακή-αργίες
07.30,
10.00,
12.00,
14.45,
16.30,
18.45
Αν
Σάββατο
15:30
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΞΑΝΘΗ
ΚΑΒΑΛΑ:
πρωταίτιοι
-στρατηγός
ΛούΕΩΣ
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
ντβιχ Μπεκ,
στρατηγός Ρού07.00,
08.15,
09.15,08.00,
10.30,20.00
12.00,
06.20-07.00
(μέσω
Τυχερού),
70 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
Αναχώρη614 ΚΟΙΝΗ
ΩΡΑ:15.00,
17.40,
άφιξη
εις
ΑΘΗΝΑ
– ΔΡΑΜΑ
20.30
16.30,
18.45
74
08.00,
18.45
ΑΠΟ
13.30,
14.30,
16.00,
07.45-08.45
(μέσω
Τυχερού),
ση: 6.50, Άφιξη ντολφ
Τελικού:Σμουντ,
17.16 συνταγμαΔίκαια23.40.
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,
τάρχης ,Κλάους
ΚΑΒΑΛΑ
10.00-11.15-12.30-13.30-14.3074 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
Αναχώ- Σενκ φον
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,
Αλεξανδροyπολη
Στάουφενμπεργκ,
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/ συνταγεις 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
ματάρχης Μερτζ και υποαργίες 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
λοχαγός Βέρνερ
ΞΑΝΘΗ
-ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
04.15-06.30-07.30
(μέσω ΑΠΟ
Την
Κυριακή
το
δρομολόγιο
604 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
Αναχώ- φον Χέ- ΣΑΒΒΑΤΟ
ΠΡΙΝΟ: 10.15, 14.30. ΑΠΟ
Τρίτη
18:40 ΑΠΟ ΘΑΣΟ:
ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 06.30, 08.30,
φεν- είτε
αυτοκτονούν,
είτε Τυχερού),
08.45 (μέσω Τυχερού),
π.μ. δεν07:00,
ισχύει 16.15.
ρηση αρχικού: 23.59,
Άφιξη
Αλεξ/
ΚΑΒΑΛΑ:
12.00,
11.45,
18.45,
02:30
ΣΕΡΡΕΣ
09.30,
11.15,
12.40,
14.00,
15.55,
Δ
Τεταρτη
16:30
εκτελούνται.
06.00,
08.00,
09.15,
10.30,07.00,
12.15,
10.00-11.30-12.30-13.30-14.30πολη: 13.18
ΞΑΝΘΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ
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
Ο αμερικανός αστροναύτης
04.15-06.30-07.30
(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
Άρμστρονγκ γίνεταιΑπλή:14.48
ο 08.45
04:45,
06:30,
08:30,
11:45,
13.302593022318
(μέσω
Τυχερού),
10.00-11.30δρομολόγιο
των
07.00
γίνεται
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΝιλ
–ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
Ιντερσίτι:
07.17
Λάγους)
07.30,
10.15,
13.25,
14.30,
ΣΕΡΡΕΣ
- ΔΡΑΜΑ&
06.45,
09.15,
11.00,07.30, Θ
2593022426.
πρώτος
άνθρωπος
Κυριακές και Γιορτές 09.45,
15.00,
73
των16.30,
08.0020.15
καταργείται.
Αναχώρηση αρχικού:
15.22,
Άφιξη που παΞΑΝΘΗ12.30-13.30-14.30-15.30-17.00-19.15
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 τά το πόδι του στη Σελήνη.
Απλή: 17.50,
2.44
ΔΡΑΜΑ
– ΚΑΒΑΛΑ
ΛιμεναρχεIων
Κομοτηνή
&ΑΓ.
ΕΟΡΤΕΣ
10.30,
12.45,
▶ΚΥΡΙΑΚΕΣ
ΛΗΜΝΟ,
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ,
ΛΑΥΡΙΟ
Ιντερσίτι:στοιχα
8,11,από
14.58,
22.33για Ξάνθη)
06.00 το
πρωί
έως
20.30
και κάθε 60
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
1974
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,
Τουρκικά στρατεύματα κά- ΞΑΝΘΗ
έως
20.30
ανά
ώρα.
11.40
- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06.00,
ΒΑΣΙ,
ΑΓ.
ΚΗΡΥΚΟΣ,
20.00
60
ΞΑΝΘΗ – ΔΡΑΜΑ 08.10, 10.30, 15.15,
ΣΕΡΡΕΣ
- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΑπόΤετάρτη
τις 05.30
Σαμοθράκης:
25510
41305
νουν απόβαση
και εισβά09:45, 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
λουν
στην
Κύπρο.
Γενική
18.15, 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.:
επιστράτευση κηρύσσεται
ΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ
06.00,
08.30,
12.00,
13.30, ▶14.30,
16.45
-17.00. 25510 38503,
01.41
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
00.10,
στ
Από- Ξάνθη
για10.30,
Καβάλα
έχει δρομ.
18.30
2551024694,
2551083911
στην Ελλάδα. Το, Συμβού09:30,
11:30
Παρασκευή
15.45,
08.23, 15.00,
11.49
614 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΔΡΑΜΑ
– 20.00
ΞΑΝΘΗ
08.00,
κάθε
μισή
ώρα16.30, 18.15, 19.45.
ΣΕΡΡΕΣ
- ΔΡΑΜΑ
06.45,
09.15,10.30,
11.00, 12.30, 75
ΛΗΜΝΟ-ΑΓ.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
λιο Ασφαλείας
του ΟΗΕ ΑΠΛΟ
εκ- –Κυριακή-αργίες
στ
ΚΑΒΑΛΑ
16.30,
20.15
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 07.30,
05.14,10.00,
19.4612.00, ▶15.00,
Αναχώρηση αρχικού:
15.41, Άφιξη
14.45,
16.30,
18.45
Σάββατο
06.30 09.15, 14.15, 20.15
δίδει
το
ψήφισμα
353
για
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
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Δρομολόγια
Δρομολόγια

▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
16.30,16.30
18.45
-20.30
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 09.13, 13.47,
Κυριακή
Κύπρο.
15.37, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΞΑΝΘΗ 08.00,
ΠΟΛΗ , Αναχώρηση:
02.01, Άφιξη:
ΞΑΝΘΗ - ΔΡΑΜΑ 08.00, 10.30, 15.00,
6.58
12.00,
13.30, 15.00, 16.30, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
17.30.
ΣΕΡΡΕΣ10.30,
– ΔΙΚΑΙΑ
-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
1988 5.43–Θεσ- ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
18.45,
19.45, 21.30, 04.13,
23.30 Κυριακή- ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ
10.30, 12.45,
613 ΔΙΚΑΙΑ, Αναχώρηση:
- ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
- ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
ελληνοαμερικανός Μά13.30, 15.00, Δευτέρα
16.30, 11.00
18.45 Πληροφορίες
σαλονίκη, Άφιξη:Ο14.54
08.47 αργίες 08.00, 11.00,ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ
/ Τρίτη 12.3025210/
ικλ Δουκάκης λαμβάνειΑΠΛΟ
το –16.30,
18.15, 19.45,
21.30,
23.30
3242113.30 / Πέμπτη 14.30 /
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
00.52,
10.06,
Τετάρτη
χρίσμα των Δημοκρατικών
17.09 ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 06.30, 08.30, Παρασκευή 15.30 / Σάββατο ---- /
για τις προεδρικές εκλογές
ΣΕΡΡΕΣ
11.15, 12.40, 14.00, 15.55, Κυριακή
ΣΕΡΡΕΣ09.30,
- ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΔΡΑΜΑ
14.00
ΣΑΒΒΑΤΟ: 10:10
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
του Νοεμβρίου.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:
17.00,
20.30 Κυριακές
και Γιορτές
ΔΡΑΜΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
– ΑΘΗΝΑ:
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
- ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
15.26
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Από τις 05.30
ΣΑΜΟΘΡAΚΗ
- ΑΛΕΞΑΝ13:45 , 19:10
Σετην
ό,τιενημέρωση
αφορά τις πτήσεις
από ΚΥΡΙΑΚΗ:
σε ό,τι
αφορά
SKY
A
11.15, 14.15,σας,
15.30,
17.00,
71 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.19 άφιξη στην
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ08.30,
-Για
ΔΡΑΜΑ
ΔΡΟYΠΟΛΗ
τοπτήσεις
αεροδρόμιο
της Αλεξαντις
της Ολυμπιακής
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΗΤΕΙΑ:
19.15.
Αθήνα 16.17 2007
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
- ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
20.34 και της
ΣΕΡΡΕΣ16.00
- ΚΑΒΑΛΑ
06.45,
Δευτέρα
/ Τρίτη
---- 10.15,
/ Τετάρτη Α
SKY
EXPRESS
δρούπολης,
καλείAegean
από το μπορείτε
αεροδρόμιονατης
ΑλεΔΕ.-ΣΑΒ.
15.30
11
Επίσκεψη
στην
14.30,
18.30 07.00 / Παρασκευή
613 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ:
12.41, άφιξη
στην Αθήνα ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ (μέσω Π.
08.00
/ Πέμπτη
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΑΘΗΝΑ:
ξανδρούπολης,
μπορείτε
να
καλείτε
ΣΗΤΕΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
:
Α
τε
στα
τηλέφωνα:
Αεροδρόμιο:
πραγματοποιεί
η
γερμαΛάγους)
07.30, 10.15, 13.25, 14.30, 12.30,
ΣΕΡΡΕΣ
- ΔΡΑΜΑ
06.45,
09.15,
11.00, 09
18.15
/ Σάββατο
---/ Κυρια4Θεσσαλονίκη 15.36
στα
τηλέφωνα:
ΔΕ.-ΣΑΒ. 13.20
ΔΕΥΤΕΡΑ:
08:50 - 18:35
25510
89300,
25510
89305,
νίδα16.06,
καγκελάριος
Κυριακές
και Γιορτές
09.45,
73 ΙΝTERСITY ΩΡΑ:
άφιξη Άγκελα 19.15
κή 15.00,
18.00 16.30, 20.15
Αεροδρόμιο
25510
45198,
AEGEAN: :25510
89150,Aegean: ΤΡΙΤΗ: 21:35
Μέρκελ για να προωθήσει 12.30,
3στην Αθήνα 22.59
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15
2551018.00,
891502.30 (Ισχύουν τα αντί- ΤΕΤΑΡΤΗ:
08:50
ΟΛΥΜΠΙΑΚH: 25510 45198,
οπλικά
ΤΗΛEφωΝΑ
ΚΥΡΙΑΚΕΣΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ
& ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45,
605 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ:
19.50,συστήματα
άφιξη στηνστη χώ- στοιχα από Κομοτηνή για Ξάνθη)
ΠΕΜΠΤΗ:
21:35
SKY
EXPRESS:
801-117Αθήνα 5.23, με ρα
μας (Eurofighter).
Απευ- ΞΑΝΘΗ
Αλεξανδρούπολης:
25510 26468
και
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
16.30, 18.45 Πληροφορίες
25210ανταπόκριση
στη
-ΑΘΗΝΑΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
20.00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 08:50, 18:35
28288, 2810-223800
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΑΘΗΝΑ : ΑΝΑ26619,
Σαμοθράκης: 25510 41305
32421
Θεσσαλονίκη θυνόμενη προς τον έλληνα ΑΘΗΝΑ
– ΞΑΝΘΗ 20.00
9
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:50
ΧΩΡΗΣΗ:
07.05, 19.45,
ΚΥΡΙΑΚΗ
19.45
πρωθυπουργό,
Κώστα Κα- ΞΑΝΘΗ
41385 -Τηλέφωνα
Πρακτ.:
25510
603 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ:
4.07, άφιξη στην
– ΔΡΑΜΑ
08.10,
10.30,
15.15, και ΣΕΡΡΕΣ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από
τις 05.30
ΚΥΡΙΑΚΗ: 08:50, 18:35
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
- AEGEAN : ΑΝΑ- 38503,
ΑΘΗΝΑ
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ραμανλή,
λέει:
«Θα
τονίσω,
2551024694,
17.30. Αργίες 10.45, 12.45, 16.30,
έως 20.45
ανά μισή 2551083911
ώρα
8Αθήνα 15.07
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΑΘΗΝΑ:
ΧΩΡΗΣΗ:
05.30, 18.05, ΚΥΡΙΑΚΗ
18.05
για άλλη
μιαάφιξη
φορά, το πόσο 18.45
91 ΙΝTERСITY ΩΡΑ:
20.53,
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15,
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:
ΔΕΥΤΕΡΑ:
08:05
20:50
σημαντικές
1στη Θεσσαλονίκη
23.07 είναι και οι οικο- Από Ξάνθη για Καβάλα έχει δρομ.
14.30, 18.30
ΔΕΥΤΕΡΑ: 07:15 - 17:00
ΤΡΙΤΗ: 20:50
νομικές
μαςάφιξη
σχέσεις. Έχετε κάθε
75 ΙΝTERСITY ΩΡΑ:
23.43,
μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00,
ΤΡΙΤΗ: 12:15
ΤΕΤΑΡΤΗ: 11:45
6στην Αθήνα 07.18.
ένα ρυθμό ανάπτυξης της ΚΑΒΑΛΑ
15.00, 16.30, 20.15
ΤΕΤΑΡΤΗ: 07:15
08:05 - 20:50
τάξεως του 4%. Αυτό για ΓΙΑΠΕΜΠΤΗ:
ΑΘΗΝΑ: 9.15 -13.30 - 19.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15
2ΔΡΑΜΑ – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ

κατάπαυση του πυρός στην
ΑΠΛΟ
74 ΙΝTERСITY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/
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μας είναι απλά ένα όνειρο!»

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
356 π.Χ.
Μέγας Αλέξανδρος, βασιλιάς των Μακεδόνων. (Θαν.
10/6/323 π.Χ.)

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

ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:

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

Πωλείται Διαμέρισμα δυομισάρι, στον 3ος
ΔΕΥΤΕΡΑ: 06:30 - 19:10
ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ
όροφο στο κέντρο της ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ
Αλεξανδρούπολης. Με
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - σητεια
ΤΡΙΤΗ: 19:10
2 μεγάλα parking της οικοδομής από κοινού για
ΤΡΙΤΗ 13:40 - ΠΕΜΠΤΗ 13:40
ΤΕΤΑΡΤΗ: 10:10
τους ιδιοκτήτες. Είναι σε εμπορική θέση Α’ Ζώνης
σητεια - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ: 06:30 - 19:10
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
συμφώνα με την Πολεοδομία. Μπορεί να χρησιΤΡΙΤΗ 19:30 - ΠΕΜΠΤΗ 19:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 10:10 - 19:10
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
μοποιηθεί και για επαγγελματική χρήση.
1776
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:
ΚΑΒΑΛΑ:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:
Επί των οδών Εμπορίου και ΑρκαδιουπόΤηλέφωνο επικοινωνίας 6979822491 όλο το
Τόμας Μπρους, 7ος κόμης Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφορά
Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφορά
SKY λεως (κοντά στη Νομαρχία) εμβαδού
AEGEAN
SKY
170
24ωρο.
του Έλγιν,
σκωτσέζος ευγετις πτήσεις της Ολυμπιακής και της
τιςενημέρωση
πτήσεις της σας,
Ολυμπιακής
και της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΣΗΤΕΙΑ:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΑΘΗΝΑ:
Για την
σε ό,τι αφοΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΣΗΤΕΙΑ:
Τηλ. 2551037645
&
m2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
νής και διπλωμάτης, γνωστός
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ
Aegean από το αεροδρόμιο της Αλεαεροδρόμιο
της- Αλερά τιςAegean
πτήσειςαπό
τηςτοΟλυμπιακής
και
ΔΕ.-ΣΑΒ.
15.30
11.20, 17.35
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ:
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: ΔΕ-ΤΡ.
ΔΕ.-ΣΑΒ. 15.30
2551028690.
ΤΡΕΝΑ
ΟΣΕ
από την αφαίρεση
των γλυξανδρούπολης,
μπορείτε
να Τυχερό
καλείτε ΝομούΣΗΤΕΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
ξανδρούπολης,
μπορείτε να της
καλείτε -TE. -ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ.
της Aegean
από το αεροδρόμιο
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
:
08.25, 18.35 ΚΥ. :
ΣΗΤΕΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Πωλείται
μονοκατοικία
στο
πτών του Παρθενώνα. (Θαν.
σταΤοτηλέφωνα:
στα τηλέφωνα:
Καβάλας,
μπορείτε να καλείτε στα
09.45, 16.00
08.25,ΔΕ.-ΣΑΒ.
18.35, 21.55
13.20
Έβρου.
σπίτι είναι στο κέντρο του Τυχερού. ΗΔΕ.-ΣΑΒ. 13.20
14/11/1841)
: 25510
45198,
Aegean:
Αεροδρόμιο : 25510 45198, Aegean:ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: ΔΕ-ΤΡ. -TE.
τηλέφωνα:
λαϊκήΑεροδρόμιο
αγορά γίνετε
στην αυλή
του
σπιτιού αυΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
25510
89150
25510 25910
89150 53273, 25910
Ολυμπιακή:
-ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 06.50, 17.00, ΚΥ. 6.50,
τού. Είναι μέσα στο πάρκο του Τυχερού. Μπορεί
ΘΕΣ/ΚΗ
- Αλεξ/λη
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΓΙΑ
ΘΕΣ/ΚΗ
:
06.00
-19.00
ΑΝΑ
ΜΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
72, ΙΝTERСITY
ΩΡΑ: 20.52, άφιξη εις
ΘΑΝΑΤΟΙ
Η ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ κατασκευ53279 Aegean: 2510 229000 και
17.00, 20.20
να χρησιμοποιηθεί και για επαγγελματική χρήΩΡΑ 20.30
ΤΟ ΤΕΔίκαια 23.17
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 05.15 (εκτός
71 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, ΑναχώNTERCITY
05.50,
Αλεξ/λη-ΑΘΗΝΑ
1973
αστική
εταιρία
με
έδρα
την
Αλεξανδρούπο53333
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ση, έχει
δε και μεγάλη
αυλή πίσω. Βρίσκεται σε
ΛΕΥΤΑΙΟ 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
Μπρους Λι, καλλιτεχνικό ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
λη αναζητά να προσλάβει μηχανικούς για
– ΑΘΗΝΑ
: ΑΝΑ-45000
– ΑΘΗΝΑ : ΑΝΑ- Σβίλεγκραντ 9.08
καλήΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
εμπορική θέση. Η τιμή
του είναι
09.00
(express),11.00 (express), 14.00
16.43
Αλεξ/λη-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
του Λιου Γιου- ΧΩΡΗΣΗ:
πλήρη απασχόληση
στα(express),
γραφεία
της ή/και -12.00ψευδώνυμο
19.45,
07.05, 19.45,
ΚΥΡΙΑΚΗ
19.45
ευρώ.ΧΩΡΗΣΗ:
Όποιος 07.05,
αγοράσει
τοΚΥΡΙΑΚΗ
σπίτι θα19.45
πάρει δώρο
- 15.00 -18.00
(express), 15.45
17.00
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
–ΑΘΗΝΑ,
Αναχώρη74 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 4.10, άφιξη εις
08.40
Αλεξ/λη-ΘΕΣ/ΚΗ
έν Καμ,09.40-12.30-14.30κινεζικής καταγωγής ΑΘΗΝΑ
στα εργοτάξια
τηςεκτός
στηνΣάββατο,
περιοχή18.45,
του 22.00.
Έβρου. ΓΙΑ ΑΛΕΞ/ΛΗ:
ΑΘΗΝΑ -χωράφι.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ : ΑΝΑ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
: ΑΝΑ- Δίκαια 9.06.
(express)
ση αρχικού:
15.22, Άφιξη Τελικού:
3 στρέμματα
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ-Αλεξ/λη
NTERCITY
05.59,
αμερικανός ηθοποιός,
Βιογραφικά:
hiring@akmonate.gr
5.46
16.50-18.00-21.3001.30 που διΑΛΕΞ/ΛΗ
-ΑΘΗΝΑ: 18.45
ΧΩΡΗΣΗ:
05.30, 18.05,
ΚΥΡΙΑΚΗ 18.05όλο το
ΧΩΡΗΣΗ:
05.30, 18.05, ΚΥΡΙΑΚΗ 18.05 70 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 13.50, άφιξη εις
Τηλέφωνο
επικοινωνίας
6979822491
12:19
ακρίθηκε
σε
ταινίες
καράτε.
ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ
ΦΕΡΕΣ
ΣΟΥΦΛΙ
Δίκαια 18.38.
75
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
–ΑΘΗΝΑ, Αναχώ24ωρο.
ΔΡΑΜΑ
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
ρηση Λιμάνι: 20.32, Άφιξη Τελικού:
604 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 10.54, άφιξη εις
(Γεν. 27/11/1940)

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
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Έτοιμο στα τέλη Σεπτεμβρίου το
Μνημείο Θρακικού Ελληνισμού
ΣΤΌΧΟ Η ΔΙΑΤΉΡΗΣΗ ΤΗΣ
ΜΝΉΜΗΣ - ΘΑ ΚΟΣΜΕΊ ΤΟ
ΠΡΟΑΎΛΙΟ ΤΗΣ ΜΗΤΡΌΠΟΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΎΠΟΛΗΣ
Μία πρωτοβουλία της ΕΠΟΦΕ, της
Μητρόπολης και της Ένωσης Απόστρατων
Αξιωματικών Στρατού/ΠΑ
Της Κικής Ηπειρώτου

Στα τέλη Σεπτεμβρίου αναμένεται να είναι έτοιμο το Μνημείο Θρακικού Ελληνισμού, το
οποίο φιλοτέχνησε ο αρχιτέκτονας Θανάσης Λουκάς, μετά
από ιδέα και πρωτοβουλία της
Ένωσης Πολιτιστικών Φορέων
Έβρου, της Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης και της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών
Στρατού/ΠΑ.
Η φιλοσοφία, η στόχευση
και τα σχέδια του Μνημείου,
το οποίο θα στηθεί στο προαύλιο του Μητροπολιτικού Ναού
και θα είναι ορατό και από τον
δρόμο, παρουσιάστηκαν κατά
τη διάρκεια συνέντευξης τύπου,
το πρωί του Σαββάτου 17/7.
Όπως επισημάνθηκε, πρόκειται για μία πρωτοβουλία
που έχει ως σκοπό την απόδοση ελαχίστου φόρου τιμής
και ιερού χρέους υπέρ αναπαύσεως των κεκοιμημένων ψυχών των Ελλήνων της ενιαίας
Θράκης, που βίωσαν διώξεις,
εκτοπισμούς και μαρτύρια στο
πρώτο τέταρτο του 20ου αιώνα και παράλληλα, την ανάδειξη της αποσιωπημένης αυτής
πτυχής της ιστορίας των προγόνων μας.
Κατά την τοποθέτησή του,
ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως σημείωσε πως πρόκειται για ένα Μνημείο - αναφορά στους προγόνους μας, που
«κουβάλησαν μέσα στην ψυχή
και τη ζωή τους τον πόνο μιας
προσφυγιάς, τον πόνο της απώλειας πολλών προσώπων, οικείων, και πολλών πραγμάτων.
Ένας κόσμος ολόκληρος, προσώπων και πραγμάτων, χάθηκε. Κι εκείνο που δικαιούμαστε
σήμερα είναι να διερωτώμεθα
γιατί και πώς.

Ψάχνοντας και δημιουργώντας το ψηφιδωτό του τόπου
μας, που βρισκόμαστε σήμερα
και είμαστε στέρεα ριζωμένοι,
ξέρουμε ότι τα κλαδιά είμαστε
εμείς, αλλά οι ρίζες, μπορεί να
βρίσκονται στον δικό μας τόπο,
αλλά, όπως συνηθίζουν οι ρίζες, απλώνονται οριζόντια, βαθύτερα μέσα στη γη. Αυτό ψάχνουμε, τους προγόνους μας,
που έφυγαν διωγμένοι, αφήνοντας πίσω τα κόκκαλα των
γονιών τους, τις εκκλησίες, τα
σχολεία, τα σπίτια και ολόκληρη τη ζωή τους και ήρθαν εδώ.
Θέλουμε κάτι να γίνει που θα
επιτρέψει και στους νεότερους
να μη ξεχάσουν. Αυτό, το να μη
ξεχάσουν, δεν έχει να κάνει με
την προσπάθεια αναβίωσης
διάφορων εχθρικών στάσεων.
Αλλά, όμως, τίποτα δεν θέλουμε και δεν πρέπει να λησμονήσουμε, γιατί τότε θα λησμονηθούμε κι εμείς».
Ο πρόεδρος της ΕΠΟΦΕ
Δημήτρης Κελεμίδης έκανε
λόγο για μία μέρα, που πρέπει
να μείνει χαραγμένη στην ιστορία, μία μέρα κατά την οποία,
οι απανταχού Θρακιώτες θα
πρέπει να νιώθουν συγκινημένοι και περήφανοι. Μετά από
7 χρόνια, η προσπάθεια αυτή
αποδίδει πλέον καρπούς, με την
παρουσίαση κι έναρξη κατασκευής του Μνημείου.
«Ερχόμαστε να αποκαταστήσουμε, έστω και μερικώς, ένα
ηθικό κενό που παρουσιάζει
η ελληνική δημοκρατία, όσον
αφορά τον Θρακικό Ελληνισμό,
που έζησε το πρώτο τέταρτο
του 20ου αιώνα…
Ζητούμε ένα απλό πράγμα,
την αναγνώριση της γενοκτονίας του Θρακικού Ελληνισμού,
την 6η Απριλίου 1914, το λεγό-

μενο «μαύρο Πάσχα» των Θρακών, όπως έπραξε η Βουλή το
1994 για τον ποντιακό ελληνισμό και αντιστοίχως το 1998
για τον μικρασιατικό ελληνισμό.
Να βρεθεί μία κοινή ημερομηνία, που είναι η 19η Μαϊου, ως εθνική μέρα μνήμης των
Ελλήνων της Ανατολής. Πόντιοι, Θράκες, Μικρασιάτες έχουμε ως κοινό παρονομαστή τον
ελληνισμό.
Καλούμε την ελληνική πολιτεία να αποκαταστήσει το
τεράστιο ιστορικό, διπλωματικό, μα κυρίως ηθικό κενό που
παρουσιάζει στο ζήτημα της
γενοκτονίας του θρακικού ελληνισμού, αναγνωρίζοντας την
6η Απριλίου 1914. Επίσης, το
Υπουργείο Παιδείας, ας εντάξει,
επιτέλους, στα σχολικά εγχειρίδια την ιστορία του τόπου μας».
Ο πρόεδρος της Ένωσης
Απόστρατων Αξιωματικών
Στρατού/ΠΑ Αντιστράτηγος
ε.α. Πρόδρομος Φωτακίδης,
του φορέα που ανέλαβε τη
χρηματοδότηση του Μνημείου, σημείωσε πως η ιδέα για
την ανέγερσή του γεννήθηκε
μετά από την ομιλία του κ. Κελεμίδη ανήμερα της 6ης Απριλίου. Ακολούθησε συνεργασία με
ιδιώτες από τη Δράμα, ειδικούς
στις κατασκευές από μάρμαρο,
και με τον αρχιτέκτονα Θανάση
Λουκά. Όπως σημείωσε ο ίδιος,

το Μνημείο αναμένεται να είναι έτοιμο στα μέσα με τέλη
Σεπτεμβρίου, ενώ ευχαρίστησε
τους υπόλοιπους φορείς για τη
συνεργασία.
Ο κ. Λουκάς, από την πλευρά
του, περιέγραψε το Μνημείο,
το οποίο παρά το γεγονός ότι
θα έχει πλάτη στην οδό Μαζαράκη, θα είναι ορατό και από
εκεί. Θα έχει πλάτος 4 μέτρα,
μήκος 7 και ύψος 4 μέτρα. Θα
αποτελείται από δύο διαδοχικά
«Π» που συμβολίζουν την μετακίνηση των ανθρώπων, βασικό υλικό των οποίων, θα είναι
τα τούβλα, μετά από ιδέα του

Μητροπολίτη, ώστε να παραπέμπουν στα σπίτια που άφησαν πίσω τους οι πρόσφυγες.
Στο κέντρο των δύο πυλών, θα
υπάρχει ένας σταυρός. Τα δύο
«Π» θα στηρίζονται πάνω σε
βάση από μαύρο γρανίτη, ως
σύμβολο του δύσκολου δρόμου
της προσφυγιάς. Θα υπάρχει
επίσης επιγραφή και φωτογραφίες, ενώ θα ξεχωρίζει και ένα
δέντρο ελιάς, το οποίο μάλιστα, την ίδια μέρα, φυτεύτηκε στο σημείο ανέγερσης του
Μνημείου, αποτελώντας έτσι το
θεμέλιο λίθο που τοποθετήθηκε
από τον Μητροπολίτη και τους

υπόλοιπους συμμετέχοντες σε
αυτή την προσπάθεια.
Να σημειωθεί πως στην εκδήλωση συμμετείχε και ο πρόεδρος των Θρακικών Συλλόγων
από το Αννόβερο της Γερμανίας κ. Χατζόπουλος, ο οποίος
εξέφρασε τη χαρά του για την
πρωτοβουλία αυτή, τονίζοντας
πως στην περιοχή του είχε σχεδιασθεί ένα φεστιβάλ για την
Θράκη, το οποίο λόγω covid
δεν πραγματοποιήθηκε, με σύνθημα «τη Θράκη και τα μάτια
σας», σύνθημα που επανέλαβε
κατά την τοποθέτησή του.

