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Μηχανογραφικό 2021: Βήμα,
βήμα η διαδικασία υποβολής
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Άνοιξε η πλατφόρμα για τους παιδικούς
σταθμούς ΕΣΠΑ

Και με ομάδες της Γ’ Εθνικής
το νέο Κύπελλο Ελλάδας

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΆΚΗΣ
www.gnomionline.gr
Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021
αρ. φύλλου 9122
€0.60

«Η Τέχνη
λειτούργησε
εκτονωτικά για το
ΚΕΔΗΦΩΤ Θράκης
στην πανδημία»
Στην ΓΝΩΜΗ μίλησε ο πρόεδρος του
Κέντρου Δημιουργικής Φωτογραφίας Δημοσθένης Καραγεωργίου με
αφορμή την ετήσια έκθεση μελών
του στο Νομαρχείο
▶8

Προβληματισμός
για το χώρο των
νέων Κοιμητηρίων
Αλεξανδρούπολης
Για «βουνό, όλο πέτρα» έκαναν λόγο
δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης, για καταπατητές δημοτικής
έκτασης που θα αποβληθούν μίλησε
η δημοτική αρχή

▶6

«Καμπανάκι»: «Εκτόξευση»
του ιού στην Αλεξανδρούπολη
δείχνουν τα λύματα
Την εβδομάδα 12 έως 18 Ιουλίου 2021, παρατηρήθηκαν αυξητικές τάσεις, σε σχέση με την εβδομάδα 5 έως 11Ιουλίου 2021, στο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα των εννέα από τις δώδεκα (9/12) περιοχές που ελέγχθηκαναπό το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΕΟΔΥ. Εντύπωση προκαλεί η αύξηση κατά 255% του ιικού φορτίου στην Αλεξανδρούπολη κάτι που θα φανεί στα κρούσματα τις
επόμενες μέρες
Για την Αλεξανδρούπολη: Την τελευταία εβδομάδα, 12-18/7/21 παρατηρήθηκε αύξηση (+255%) στο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων στην
Αλεξανδρούπολη σε σχέση με την εβδομάδα 5-11/7/21. Σημειώνεται ότι η παραπάνω ποσοστιαία μεταβολή υπολογίζεται συγκριτικά με την
προηγούμενη εβδομάδα (5-11/7/21) κατά την οποία τα επίπεδα του ιικού φορτίου ήταν εξαιρετικά χαμηλά.
ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ: Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ανακοίνωσε το απόγευμα της Τρίτης (20/07) ότι τα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα νέα κρούσματα του κορωνοϊού είναι 3.565. Στον Έβρο αυξήθηκαν ακόμη περισσότερο τα νέα κρούσματα και εδώ και καιρό
είναι μακράν ο πρώτος νομός στην ΑΜΘ
Αναλυτικά η διασπορά των νέων κρουσμάτων σήμερα στην ΑΜΘ: • Δράμα 11 • Έβρος 25 • Καβάλα 10 • Ξάνθη 4 • Ροδόπη 8

Παρέμβαση Υπουργείου Ναυτιλίας για
το θέμα της έλλειψης ναυαγοσωστών

Ξεπέρασαν τους 120.000
οι εμβολιασμοί στον Έβρο

Με τροπολογία προβλέπεται ότι θα μπορούν να προσλαμβάνονται και απόφοιτοι ναυαγοσωστικών σχολών, που δεν έχουν δώσει εξετάσεις. Το θέμα
απασχολεί έντονα και την Αλεξανδρούπολη

Πρώτος νομός στην ΑΜΘ σε αριθμό εμβολιασμών, σχεδόν 58.000 οι πλήρως εμβολιασμένοι Εβρίτες. Παραμένει αυξημένο το ποσοστό θετικότητας
από τα τεστ του ΕΟΔΥ
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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
Α. ΧΑΤΖΑΚΗΣ
Καθηγητής Επιδημιολογίας
Η συλλογική ανοσία ιδανικά θα πρέπει να κινηθεί μεταξύ 80 και 90%.
Συνολική εμβολιαστική κάλυψη δεν
υπερβαίνει το 70%, ενώ το υπόλοιπο
10—15% θα το δώσει η ανοσία που
προκύπτει από τη φυσική λοίμωξη.

349 τεστ διενήργησε τη Δευτέρα 19/7 ο ΕΟΔΥ σε Ορεστιάδα, Φέρες και Αλεξανδρούπολη. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ: 51
rapid test με 2 θετικά (3.92%) αφορούν σε 2 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 17 έτη
ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΦΕΡΩΝ: 17 αρνητικά rapid test
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ: 281 rapid test με 8 θετικά (2.85%) αφορούν σε 4 άνδρες και 4
γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 21 έτη

Α. ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
Καθηγητής Μικροβιολογίας
Τα νεαρά άτομα, όπως οι 18ρηδες, νομίζω δεν εμβολιάζονται σαν αντίδραση
και όπως είπε δεν είναι «μαγκιά» να μην
εμβολιάζεσαι. Βλέπουν διαφορετικά
τα πράγματα από τους μεγαλύτερους.

Β. ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Καθηγήτρια Παιδιατρικής
Οι νέοι γύρισαν και το μετέδωσαν
στους γονείς τους που προφανώς
δεν είχαν εμβολιαστεί … η μέση ηλικία των νέων διαγνώσεων είναι γύρω στα 24 έτη. Μέσα σε 3 βδομάδες έπεσε 10 χρόνια, από τα 32 στα
24 έτη.

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ
Χάσαμε τον εναλλακτικό «γιατρό» μας
Πόσες και πόσες φορές έχουμε αναδείξει τη σημασία των Ιαματικών Πηγών
τόσο στην Τραϊανούπολη όσο και αλλού
για την τοπική οικονομία και την υγεία
μας; Πόσες φορές έχουμε γράψει ότι
μπορούν με την αναβάθμισή τους να αποτελέσουν πόλο έλξης για επισκέπτες τόσο
από τη χώρα μας όσο και από τις γειτονικές χώρες; Πολλές, να είστε σίγουροι. Για
αυτό και πρέπει να μας προβληματίσει το
γεγονός ότι εδώ και 2 χρόνια τα Ιαματικά Τραϊανούπολης παραμένουν κλειστά
και δεν βλέπουμε φως στον ορίζοντα….
«Ενας γιατρός λοιπόν στη διάθεσή
μας» έλεγε το 2005 ο πρόεδρος της διαδημοτικής Επιχείρησης Λουτρών Τραιανούπολης κ. Αβραμίδης
Ας ελπίσουμε να είναι σύντομα και
πάλι στη διάθεσή μας

Επιμέλεια: Γιώργος Πανταζίδης
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Μικρογνωμικά

`

«Είμαι απόφοιτος και αποτυχημένος άριστος»
Εκτός σχολών , μετά την ανακοίνωση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, δεν έμειναν μόνο όσοι έγραψαν κάτω από τη βάση αλλά και υποψήφιοι που κατέγραψαν ιδιαίτερα καλές επιδόσεις.
Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση του υποψηφίου Διονύση Κατάκαλου, από το 1ο πρότυπο λύκειο
Αθηνών, ο οποίος παρά το γεγονός ότι συγκέντρωσε
συνολικά 20988 μόρια (17.898 μονάδες στα μαθήματα και 3.090 στο σχέδιο) δεν μπορεί να εισαχθεί
ούτε καν στη δεύτερη επιλογή του. Και όλο αυτό για
0.43 μονάδες στο ελεύθερο σχέδιο. Δηλαδή για ένα
μάθημα που δεν διδάσκεται καν στα σχολεία.
«Σήμερα έμαθα ότι παρότι αρίστευσα δεν θα μπορέσω να εισαχθώ στο ΕΜΠ, ούτε στην δεύτερη επιλογή μου που ήταν το ΑΠΘ. Αυτό συμβαίνει γιατί στο
ελεύθερο σχέδιο η βαθμολογία μου ήταν 13.6 μονάδες ενώ η ΕΒΕ του αντίστοιχου ειδικού μαθήματος
ήταν 14.03. Έτσι για 0.43 μονάδες στο ελεύθερο
σχέδιο μου στερείται η θέση για την οποία πάλεψα.
Σκεπτόμενος τα παραπάνω και γνωρίζοντας ότι
δεκάδες συμμαθητές μου βρίσκονται στην ίδια κατάσταση, μου δημιουργούνται οι εξής απορίες:
Δεν είναι άδικο το ίδιο νομοσχέδιο που «διακρίνει»
τους άριστους να τους αποκλείει συγχρόνως και από
τα πανεπιστήμια; Και
Πως καλείται ένας μαθητής που δεν κάνει σχέδιο
στο σχολείο και διδάσκεται ελεύθερο και γραμμικό
διαδικτυακά να μπορέσει να αποδώσει ικανοποιητικά;
Μήπως θα ήταν δίκαιο να επαναφέρετε φέτος η
βάση του 10 ως κριτήριο εισαγωγής στην αρχιτε-

Όχι άλλη Γαρυφαλλιά 			

Η κηδεία της Γαρυφαλλιάς Ψαρακου (μην την ξαναπεί
κάποιος άτυχη, παρακαλώ) έγινε ανήμερα της ονομαστικής της εορτής σε κλίμα οδύνης.
Δίπλα στο λευκό φέρετρο της 26χρονης, ένα πανό

Μουσικούλα

Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι η πλειονότητα των ανθρώπων στο Ηνωμένο Βασίλειο βοηθήθηκε από τη μουσική για να αντιμετωπίσει την πίεση του lockdown λόγω
της πανδημίας του κορωνοϊού. Η δημοσκόπηση της εταιρείας Public First στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι
από 1.000 ενήλικες είναι η μεγαλύτερη του είδους, από
τότε που κύριοι τομείς της μουσικής βιομηχανίας διέκοψαν τις δραστηριότητές του εξαιτίας της πανδημίας.
Τα πορίσματα της έρευνας, που δημοσιεύτηκαν από
τον οργανισμό UK Music, δείχνουν ότι το 57% των ενηλίκων ανέφερε ότι η μουσική τους βοήθησε να αντέξουν
το lockdown, με το 14% να εκφράζει αντίθετη άποψη. Το
59% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η μουσική βοήθησε
την υγεία και την ευημερία τους και μόλις το 11% απάντησε ότι διαφωνεί.
Το 74% δήλωσε ότι η μουσική είναι σημαντική για την
ποιότητα ζωής τους με το 39% να απαντά ότι η σημασία
της ενισχύθηκε κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους.

Κ.Η.

κτονική;
Ή οι συντελεστές των ΕΒΕ σε όλα τα πανεπιστήμια να γίνουν ίσοι με 0.8;
Σας παρακαλώ να αναστοχαστείτε την μη εσκεμμένη αστοχία της ΕΒΕ στα ειδικά μαθήματα του σχεδίου
και να μην στερήσετε την θέση από μένα και δεκάδες
άλλους συμμαθητές μου τα όνειρά μας.
Με εκτίμηση
Κατάκαλος Διονύσιος
1o πρότυπο λύκειο Αθηνών» αναφέρει σε επιστολή
του προς την κα Κεραμέως… Τα λόγια περιττεύουν

Γυρίσματα στην Ξάνθη για Μανουσάκη		

Στην Ξάνθη θα βρεθεί το επόμενο διάστημα για τα
γυρίσματα της νέας σειράς της δημόσιας τηλεόρασης
για τη μεταφορά γνωστών διηγημάτων στη μικρή οθόνη.
Ο σκηνοθέτης έχει επιλέξει -και πάλι- την Ξάνθη για τα
γυρίσματα της μίνι σειράς “Ποιος ο φονέας του αδελφού
μου” που βασίζεται ζε του -Θρακιώτη- Γεώργιου Βιζυη-

Γ.Π.

των μασκών με την μεταχείριση των Εβραίων από τους
ναζί στη Γερμανία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
Σε δύο tweet της, η Greene υποστήριξε ότι τα εμβόλια
δεν είναι απαραίτητα και η νόσος Covid δεν είναι επικίνδυνη για άτομα κάτω των 65 ετών που δεν είναι παχύσαρκα. Και οι δύο αναρτήσεις παραμένουν ορατές στον
λογαριασμό της, αλλά έχουν επισημανθεί από το Twitter
ως «παραπλανητικές».
Την ίδια στιγμή, στο Ελλάντα, τα fake news και οι ψεκασμένες θεωρίες κάθε πονεμένου και πονεμένης διακινούνται ταχύτατα, με ελάχιστο ή καθόλου έλεγχο, και
απολύτως καμιά επίπτωση για αυτά τα αδιανόητα άτομα που συνιστούν σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία

Κ.Η.

νού, που βασίζεται στα πιο γνωστά και εκτενή αυτοβιογραφικά διηγήματα του Θρακιώτη Γεωργίου Βιζυηνού.
Ο ίδιος ο σκηνοθέτης μίλησε στην ΕΡΤ για την προετοιμασία των τριών νέων μίνι σειρών που ετοιμάζει. Για άλλη μια φορά, ο Σύλλογος Ποντίων Ξάνθης πρόκειται να
συνδράμει το σκηνοθέτη αναζητώντας κομπάρσους για
τις ανάγκες των γυρισμάτων.

Βγήκε ανάδοχος για την ανάπλαση του Ιστορικού
Κέντρου Αλεξανδρούπολης
που έγραφε «Όχι άλλη Γαρυφαλλιά », ένα μήνυμα για
τις επαναλαμβανόμενες υποθέσεις γυναικοκτονιών τον
τελευταίο καιρό στη χώρα μας.
Μία από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές, τα λόγια φίλης
και συναδέλφου της Γαρυφαλλιάς για τον δολοφόνο της:
«Δεν δολοφόνησες μόνο τη Γαρυφαλλιά, δολοφόνησες τη μητέρα, τον πατέρα και τα αδέλφια της. Τους έριξες όλους μαζί από τα βράχια. Εριξες ξανά από τα βράχια
την Ελένη Τοπαλούδη, δολοφόνησες ξανά την Καρολάιν.
Κάθε φορά που γίνεται μια γυναικοκτονία, πεθαίνουν ξανά όλες οι δολοφονημένες γυναίκες από χέρια ανδρών».

Κ.Η.

Στο Ελλάντα;

Το Twitter ανέστειλε προσωρινά τον λογαριασμό της
Ρεπουμπλικανής βουλεύτριας Marjorie Taylor Greene
επειδή ανάρτησε παραπλανητικές πληροφορίες για τον
κορωνοϊό.
Η ψηφιακή πλατφόρμα ανακοίνωσε πως για δώδεκα
ώρες το προφίλ της Greene θα είναι προσβάσιμο μόνο
για ανάγνωση παλιότερων αναρτήσεων αλλά όχι για νέες αναρτήσεις.
Το συγκεκριμένο μέλος του Κογκρέσου έχει κατά το παρελθόν επικρίνει τόσο τα εμβόλια όσο και την χρήση προστατευτικών μασκών. Τον περασμένο μήνα ζήτησε συγγνώμη, αφού πρώτα παραλλήλισε τους κανόνες χρήσης

Εννέα εταιρείας συμμετείχαν στο διαγωνισμό του
Δήμου Αλεξανδρούπολης για το έργο της ανάπλασης
του ιστορικού κέντρου. Προσωρινός ανάδοχος, σύμφωνα με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αναδείχθηκε η εταιρεία ΠΚ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. με ποσοστό
έκπτωσης 56,67% και τιμή προσφοράς 384.997,76
€ πλέον Φ.Π.Α.
Όπως αναφέρει το evrosonline.gr, το έργο προβλέπει τη δημιουργία νέων και την αποκατάσταση υφισταμένων πεζόδρομων στην περιοχή από την οδό
Κουντουριώτη έως και τον πεζόδρομο Ν. Φωκά. Θα
γίνει διαμόρφωση της οδού Δικαστηρίων σε ήπιας
κυκλοφορίας, από τον πεζόδρομο Ν. Φωκά έως την
πλατεία Κύπρου, κατασκευή ενός νέου πεζόδρομου,
στην οδό Κουντουριώτη, καθώς και ανακατασκευή
των ήδη υφιστάμενων πεζόδρομων Μιαούλη, Κανάρη, Σουλίου και Ν. Φωκά. Όλοι οι πεζόδρομοι έχουν
πλάτος 8 μέτρα. Στην οδό Κύπρου προβλέπεται ανακατασκευή μόνο των πεζοδρομίων πλάτους 2,50 μέτρων εκατέρωθεν.
Στην περιοχή παρέμβασης θα γίνει εκ νέου εγκατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού, τοποθέτηση καινούργιων ιστών φωτισμού, φωτιστικών LED και φύτευση δένδρων.
Ως υλικό δαπεδόστρωσης επιλέχτηκαν πλάκες πεζοδρομίου τριών αποχρώσεων (γκρι σκούρο, γκρι

ανοιχτό και λευκό) από ψυχρά υλικά, τα οποία συμβάλλουν στη δημιουργία βιοκλιματικά αναβαθμισμένου ανοιχτού δημόσιου χώρου, σύμφωνα με το σχέδιο
της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Για την ασφαλή όδευση των τυφλών θα τοποθετηθούν έγχρωμες ανάγλυφες πλάκες πεζοδρομίου με βάση το τσιμέντο υψηλής αντοχής διαστάσεων 40×40 cm.
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Επίσκεψη Γκαρά στο
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Από τη συνάντηση της Ν. Γκαρά με τον διοικητή του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου

ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ
ΔΙΟΊΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ
ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΥΣ
Στο επίκεντρο το μέλλον του ιδρύματος και
οι προσλήψεις που χρειάζεται
Το Νοσοκομείο Διδυμοτείχου επισκέφθηκε η βουλευτής Έβρου του ΣΥΡΙΖΑ Νατάσα Γκαρά, πραγματοποιώντας
συναντήσεις και συζητήσεις
τόσο με τη διοίκηση, όσο και
με τους εργαζόμενους, για θέματα σχετικά με τη λειτουργία,
τα προβλήματα, τη στελέχωσή
του και τις αναγκαίες δράσεις
για τη στήριξή του.
«Πρώτιστα εκφράσαμε την

κάθετη αντίθεσή μας σε επικείμενη συγχώνευση, υποβάθμιση ή κλείσιμο του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, τακτικές
που ζήσαμε στο παρελθόν από
την Κυβέρνηση της ΝΔ κι επανέρχονται στο προσκήνιο με
δηλώσεις και του ίδιου του
Πρωθυπουργού» σημειώνει η
βουλευτής, υπογραμμίζοντας
πως «υποχρέωση όλων μας
να κάνουμε πράξη αυτά που

από καιρό λέμε ότι απαιτούνται για το Ε.Σ.Υ.:
- Να προχωρήσουν άμεσα οι προγραμματισμένες από
το 2019 απαραίτητες μόνιμες
προσλήψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
- Να δοθούν ουσιαστικά κίνητρα σε επιστήμονες και εργαζόμενους για να στελεχώσουν τα νοσοκομεία μας, αντί
να φεύγουν στο εξωτερικό,
προκαλώντας ένα νέο brain
drain.
- Να αναγνωρίσουμε στην
πράξη την προσφορά του νοσοκομειακού προσωπικού,
εντάσσοντάς το στα βαρέα
και ανθυγιεινά.
-Να αυξηθεί ο προϋπολογισμός για την Υγεία».
Παράλληλα, συζητήθηκαν τα προβλήματα που δη-

“Απαράδεκτη η
κατάσταση του κτηρίου
στο Πυροσβεστικό
Κλιμάκιο Σουφλίου”
Ερώτηση στη Βουλή από το ΚΚΕ:
“Απαρχαιωμένο, συντηρείται σχεδόν
αποκλειστικά με έξοδα των υπαλλήλων”
Στα πλαίσια της περιοδείας
του Κομμουνιστικού Κόμματος
Ελλάδας στις Πυροσβεστικές
Υπηρεσίες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η αντιπροσωπεία του ΚΚΕ επισκέφθηκε το
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σουφλίου. Σε ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή, επισημαίνεται
η διαπίστωση ότι “η κατάσταση
των υποδομών στο Κλιμάκιο
Σουφλίου είναι απαράδεκτη. Το
κτήριο είναι απαρχαιωμένο και
συντηρείται σχεδόν αποκλειστικά με έξοδα των υπαλλήλων
του Κλιμακίου. Στους τοίχους
του κτηρίου υπάρχουν ρωγμές
και έχουν σημειωθεί καθιζήσεις,
καθιστώντας επικίνδυνη την πα-

ραμονή των πυροσβεστών στο
χώρο, αλλά και των οχημάτων
του Κλιμακίου”.
Οι βουλευτές Γιάννης Δελής, Θανάσης Παφίλης και Νίκος Παπαναστάσης θέτουν τα
εξής ερωτήματα στον Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη:
• Την εξεύρεση κατάλληλου
κτηρίου για να στεγαστεί το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σουφλίου;
• Να σταματήσει οριστικά
το απαράδεκτο καθεστώς, οι
υπάλληλοι της Πυροσβεστικής
να αντιμετωπίζουν με δικά τους
έξοδα τα κτηριακά προβλήματα
που υπάρχουν;

μιουργούνται με τους συμβασιούχους, που, όπως τόνισε,
βρίσκονται σε καθεστώς ομηρείας, όπως το επικουρικό
προσωπικό και οι εργαζόμενοι στην Υγεία μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ από το 2017.
«Είναι απαραίτητα στελέχη του δημόσιου συστήματος
υγείας, καλύπτουν πάγιες και
διαρκείς ανάγκες, στήριξαν το
ΕΣΥ πριν και κατά τη διάρκεια
της πανδημίας, είχαν αδιάβλητες διαδικασίες πρόσληψης και
είναι βέβαιο ότι το ΕΣΥ έχει
ανάγκη των υπηρεσιών τους,
αλλά και πολλαπλάσιων προσλήψεων. Να μη βρεθεί κανείς και καμία εκτός εργασίας.
Έχουν δικαίωμα να περιλαμβάνονται στη μόνιμη στελέχωση
του ΕΣΥ», τόνισε η κα Γκαρά.

Η κα Γκαρά είχε επαφές μ εργαζομένους

Το 3ο Δ.Σ προτείνεται να στεγάσει το
τμήμα Ψυχολογίας στο Διδυμότειχο
Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε το
Σάββατο στην έκτακτη συνεδρίαση του
Δημοτικού συμβουλίου
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 Πανεπι-

στημιούπολης.
Σχολιάζοντας τις αποφάσεις ο Σύλλογος Γονέων του
3ου ΔΣ με ανακοίνωση που
εξέδωσε κάνει λόγο για «διάλυση» του σχολείου, μιλά

για μυστικοπάθεια, κρυφές
κινήσεις και έλλειψη σεβασμού προς όλους, διαβεβαιώνοντας ότι θα κινηθεί με
κάθε νομικό μέσο κατά της
απόφασης αυτής.
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Παρέμβαση Υπουργείου Ναυτιλίας για
το θέμα της έλλειψης ναυαγοσωστών
ΜΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΊΑ ΠΟΥ
ΚΑΤΑΤΈΘΗΚΕ ΠΡΟΒΛΈΠΕΤΑΙ
ΌΤΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ
ΠΡΟΣΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ
ΑΠΌΦΟΙΤΟΙ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΏΝ
ΣΧΟΛΏΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΈΧΟΥΝ
ΔΏΣΕΙ ΕΞΕΤΆΣΕΙΣ
Το θέμα απασχολεί έντονα και το δήμο
Αλεξανδρούπολης
Της Κικής Ηπειρώτου

Πολλοί Δήμοι, όπως και
ο Δήμος Αλεξανδρούπολης,
βρέθηκαν και φέτος σε αδιέξοδο, στην προσπάθειά τους
να προσλάβουν, μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών, ναυαγοσώστες για τις πολυσύχναστες

παραλίες τους και όπως ορίζει ο νόμος. Μάλιστα, αποτέλεσμα αυτού του αδιέξοδου,
είναι πολλές περιοχές της χώρας να μην έχουν ναυαγοσωστική κάλυψη, κι ας οδεύουμε προς τα τέλη Ιουλίου, ενώ
σε κάποιους δήμους έχουν

επιβληθεί πρόστιμα αρκετών
χιλιάδων ευρώ, για την έλλειψη αυτή, από τα οικεία Λιμεναρχεία.
Το μείζον αυτό θέμα συζητήθηκε και κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του δημοτικού
συμβουλίου Αλεξανδρούπολης, με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Γιώργο Κιζιρίδη να κάνει λόγο για «συντεχνίες» που
δεν επιτρέπουν στους διαγωνισμούς αυτούς να έχουν αίσια έκβαση. Γι’ αυτό, εξάλλου,
και ο δήμος αναγκάστηκε να
καταφύγει στη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης, η οποία,
όμως, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Σημειώνεται πως
ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού για τη συγκεκριμένη υπηρεσία ανέρχεται στις
550.000 ευρώ, ποσό διόλου
ευκαταφρόνητο.
Ως εκπρόσωπος των Δή-

μων, η ΚΕΔΕ, έθεσε το θέμα
προς το αρμόδιο Υπουργείο,
ζητώντας άμεσα να βρεθεί
μία λύση. Έτσι, το απόγευμα
της Δευτέρας κατατέθηκε στη
Βουλή σχετική τροπολογία, η
οποία αναμενόταν να ψηφιστεί ως την Τρίτη 20/7.
Το πρόβλημα περιέγραψε
και ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ,
Δ. Παπαστεργίου, στην έναρξη
της τελευταίας συνεδρίασης
του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, τη Δευτέρα, ενημερώνοντας και για την
κατάθεση της Τροπολογίας.
Όπως είπε ο κ. Παπαστεργίου, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, Δήμαρχοι, πάνω από
10 την ώρα αυτή, τρέξανε τις
διαδικασίες κανονικά όπως
προέβλεπε ο Νόμος, δεν κα-

τάφεραν όμως να βρουν ναυαγοσώστες.
«Και έθεσαν το εύλογο
ερώτημα, για ποιο λόγο την
ώρα αυτή να είναι εκτεθειμένοι έναντι του Νόμου, να τρώνε πρόστιμα απ’ το Λιμεναρχείο, ενώ οι ίδιοι έχουν κάνει
ακριβώς ό,τι έπρεπε. Το πρόβλημα εισακούστηκε από το
Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, μιλήσαμε και με τον Υπουργό…. Μας
ενημέρωσε ότι καταθέτει μία
Τροπολογία βάσει της οποίας
θα μπορούν πλέον τις θέσεις
αυτές να τις καλύπτουν και
άνθρωποι οι οποίοι συμμετείχαν στα σχολεία, τα ναυαγοσωστικά, αλλά ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ
ΔΩΣΕΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.

Μέχρι σήμερα το πρόβλημα ήταν ότι λόγω του covid
δεν είχαν γίνει εγκαίρως τα
σχολεία. Έγιναν αυτά τα σχολεία, αλλά δεν έγιναν οι εξετάσεις. Αν και πάλι δεν μπορέσουμε να βρούμε επαρκές
προσωπικό, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα πλέον για πιο
γενναία μέτρα.
Παράλληλα θα ληφθεί και
μέριμνα ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ τα
οποία έχουν μπει σε Δήμους,
οι οποίοι παρά τη θέλησή τους
και παρότι είχαν κάνει εγκαίρως όλες τις διαδικασίες, δεν
κατάφεραν να βρουν προσωπικό», κάτι που σύμφωνα με το
airetos.gr, δεν προβλέπονταν
τελικώς από την τροπολογία, η
οποία αναφέρει τα εξής:

Περιφερειακή Σύνθεση: Persona non grata
στην Περιφέρεια μας ο Χρήστος Μέτιος
Τα ευρήματα έρευνας
με γνώμες πολιτών για
τον Περιφερειάρχη ΑΜΘ
σχολιάζει η παράταξη
του Χριστόδουλου
Τοψίδη
Αυτό που οι περισσότεροι γνωρίζουμε, αλλά ο ίδιος αρνείται να
παραδεχτεί, αποκάλυψε για τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Χρήστο Μέτιο, έρευνα
που διενεργήθηκε από την εταιρία
Populus Stragedy and Insights σε
δείγμα 2015 ατόμων σε όλη τη βόρεια Ελλάδα.
«Μόλις ένας στους τέσσερις πολίτες έχει θετική ή μάλλον θετική
γνώμη γι’ αυτόν. «Ουδέτερη γνώμη
ή δεν έχουν γνώμη» οι ερωτηθέντες
σε ποσοστό 38%, ενώ «αρνητική ή
μάλλον αρνητική γνώμη» έχει το

26%. Το 48% των ερωτηθέντων
απαντά πως δεν είναι ικανοποιημένο από το έργο του Περιφερειάρχη με τις θετικές γνώμες να ανέρχονται σε 33%. Σχεδόν ένας στους
δυο ερωτηθέντες, θεωρεί ότι ο κ.
Μέτιος δεν πρέπει να επανεκλεγεί
το 2023», αναφέρει συγκεκριμένα
η έρευνα.
Για την παράταξή μας, τα αποτελέσματα αυτά ήταν λίγο έως πολύ
αναμενόμενα. Ο Χρήστος Μέτιος
και οι συνεργάτες του όχι μόνο δεν
έχουν καταφέρει να βάλουν την Περιφέρεια ΑΜΘ σε αναπτυξιακή τροχιά, αλλά κατάφεραν και το ακατόρθωτο: να «τραβήξουν χειρόφρενο»
σε κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια
που είχε ήδη ξεκινήσει.
Όπως αναφέρει η έρευνα, το μεγαλύτερο πρόβλημα της ΑΜΘ σύμφωνα με τη γνώμη των πολιτών είναι η ανεργία για την οποία δεν έχει
γίνει καμία απολύτως ενέργεια από
την πλευρά της Διοίκησης. Ακόμη
και μία ελάχιστη βοήθεια που θέ-

λησε να δώσει στις τοπικές επιχειρήσεις ο Περιφερειάρχης απέτυχε
να το κάνει εξαιτίας της ανεπάρκειας του.
Και, αυτή είναι μόνο μία από τις
δεκάδες αποτυχίες της χειρότερης
ίσως Διοίκησης που έχει γνωρίσει

η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Και αυτό που την καθιστά «χειρότερη» δεν είναι τόσο
η ανεπάρκεια των στελεχών της,
αλλά κυρίως το γεγονός ότι αυτοί
οι άνθρωποι κρατούν το τιμόνι της
Διοίκησης σε μία από τις πιο δύσκο-

λες περιόδους για την Περιφέρεια
αλλά και για τη χώρα μας.
Δυστυχώς, δεν τρέφουμε αυταπάτες ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί. Η αποδρομή της Διοίκησης
Μέτιου θα συνεχιστεί και μαζί με
αυτήν θα μεγαλώνει η απογοήτευση των πολιτών.
Εμείς, ως παράταξη δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε την αυστηρή
κριτική και τον έλεγχο της Διοίκησης σε μία προσπάθεια να σώσουμε
«ο,τιδήποτε αν σώζεται», έως ότου
αναλάβουμε τη Διοίκηση και τη διαχείριση του μέλλοντος της Περιφέρειας μας και των ανθρώπων της.
ΥΓ: Αξίζει επίσης να σημειωθεί
ότι οι 2 από τους 4 Περιφερειάρχες
της Βόρειας Ελλάδας έχουν θετικές
αξιολογήσεις στην συγκεκριμένη
έρευνα. Ακόμη και ο 3ος κατά σειρά, που ναι μεν έχει χαμηλό ποσοστό δημοτικότητας, έχει μεγαλύτερο
ποσοστό από αυτό του κου Μέτιου.
Δείτε όλη την έρευνα εδώ: https://
bit.ly/2VYqVmA
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Προβληματισμός για το χώρο των
νέων Κοιμητηρίων Αλεξανδρούπολης
ΓΙΑ «ΒΟΥΝΌ, ΌΛΟ
ΠΈΤΡΑ» ΈΚΑΝΑΝ ΛΌΓΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΊ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ
ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΊΤΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ
ΚΑΤΑΠΑΤΗΤΈΣ ΔΗΜΟΤΙΚΉΣ
ΈΚΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΑΠΟΒΛΗΘΟΎΝ ΜΊΛΗΣΕ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΉ ΑΡΧΉ
Το θέμα θα συζητηθεί εκτενώς
σε νέα συνεδρίαση
Της Κικής Ηπειρώτου

Τον Αύγουστο του 2020, το
δημοτικό συμβούλιο Αλεξανδρούπολης ψήφισε ομόφωνα
για τη δημιουργία Γ’ Κοιμητηρίων, σε δημοτική έκταση, προς
το χωριό της Κίρκης, την οποία,
όταν λίγους μήνες αργότερα
επισκέφθηκαν κάποιοι σύμβουλοι, προβληματίστηκαν για την
καταλληλότητά της.
Το θέμα επιχείρησε να φέρει ξανά στο δημοτικό συμβούλιο η παράταξη του Βαγγέλη
Μυτιληνού, με αίτημα που συνυπέγραψε και η παράταξη Λαμπάκη, αλλά και ο ανεξάρτητος
δημοτικός σύμβουλος Παύλος
Μιχαηλίδης.
Ο κ. Μυτιληνός, κατά την
τοποθέτησή του, αναφέρθηκε
στο ιστορικό της απόφασης,
σημειώνοντας πως η συγκεκριμένη έκταση είχε περιγραφεί με «πολύ ωραία λόγια, ως
ένα λιβάδι». Με δεδομένη την
αγωνία, όπως είπε, για το σημαντικό αυτό θέμα και τη θετική του έκβαση, ο ίδιος ψήφισε
υπέρ της συγκεκριμένης χωροθέτησης, δίχως, όπως παραδέχθηκε, να έχει προσωπική εικόνα από την περιοχή.
Όταν μετά από έξι μήνες,
κάποιοι δημότες, τον επισκέφθηκαν και εξέφρασαν τη δι-

αμαρτυρία τους για την επιλογή του συγκεκριμένου χώρου,
ο ίδιος μετέβη στο σημείο και
διαπίστωσε ότι πρόκειται για
ένα βουνό, όλο πέτρα. Στη
συνέχεια, αφού επισκέφθηκε
την έκταση και με μηχανικό,
έστειλε επιστολή προς τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Δαστερίδη, και προς τον Δήμαρχο,
εκφράζοντας τους προβληματισμούς του. Ο κ. Μυτιληνός
σημείωσε πως αντί να λάβει
απάντηση, δέχθηκε απειλές, οι
οποίες, όπως είπε, «δεν μας
φοβίζουν».
Έτσι, κατέθεσε αίτημα για
να συζητηθεί εκ νέου το θέμα
και να επανεξεταστεί η επιλογή της συγκεκριμένης έκτασης, αντιπροτείνοντας να βρεθεί κάποια άλλη, παρόμοια με
αυτή των Β’ νεκροταφείων που
θα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της πόλης για αρκετές δεκαετίες ακόμη. Ωστόσο, όπως
κατήγγειλε ο κ Μυτιληνός, το
αίτημα δεν έγινε αποδεκτό, καθώς όπως του επισημάνθηκε
θα πρέπει να προσκομίσει νέα
στοιχεία που να στηρίζουν την
ανάγκη επανεξέτασης του θέματος, όπως, για παράδειγμα,
μία οικονομοτεχνική μελέτη,
την οποία, όμως, δεν έχουν
την δυνατότητα να πληρώ-

σουν από την τσέπη τους οι
δημοτικοί σύμβουλοι.
Για το θέμα τοποθετήθηκε
και ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Βαγγέλης
Λαμπάκης, σημειώνοντας ότι
ο χώρος, έτσι όπως είναι, είναι
πιθανό να χρειαστεί και πάνω
από 1 εκ για τη διαμόρφωσή
του, ζητώντας να επανεξεταστεί το ζήτημα, αφού δεν χρειάζεται καμία νέα τεκμηρίωση
για τη συζήτηση ενός θέματος.
Μετά από μία έντονη αντιπαράθεση με τον πρόεδρο του
σώματος Δημήτρη Κολιό, ο κ.
Λαμπάκης αποχώρησε από τη
συνεδρίαση.
Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος κ. Δαστερίδης σημείωσε πως η αρμόδια υπηρεσία,
μετά από μελέτη γεωλογικής
καταλληλότητας, έκρινε ότι η
συγκεκριμένη περιοχή κατατάσσεται στο σύνολό της στην
κατηγορία των γεωλογικά κα-

τάλληλων χώρων για δημιουργία κοιμητηρίων.
Στο σημείο εκείνο, ο κ. Κολιός πρότεινε στο σώμα να συζητηθεί το θέμα σε επόμενη
συνεδρίαση, διεξοδικά, με βάση τεκμηριωμένα στοιχεία που
θα αποδεικνύουν την καταλληλότητα ή μη του συγκεκριμένου χώρου.
Ο κ. Δαστερίδης, τότε, έκανε λόγο για πολίτες που έχουν
καταπατήσει μέρος της επίμαχης έκτασης, οι οποίοι θα
αποβληθούν. Όσο για τη διαμόρφωση του χώρου, θα συνδράμει ο στρατός, όπως είπε.
Κλείνοντας τη συζήτηση, ο
Δήμαρχος Γιάννης Ζαμπούκης,
σημείωσε πως «για την ταμπακιέρα δεν μιλά κανείς, δηλαδή
για τη δύσκολη ώρα που έχει
έρθει για να αποβάλουμε τους
καταπατητές από την ιδιοκτησία του Δήμου». Όπως τόνισε, «όποιος θέλει να ξανασυ-

ζητήσουμε το θέμα θα πρέπει
να προσκομίσει νέα στοιχεία,
όπως ορίζει ο νομοθέτης, όχι
με αοριστίες και εικασίες».
Πρότεινε να ενημερώσει,
σε δεύτερο χρόνο, το δημοτικό συμβούλιο η υπηρεσία που
έχει ασχοληθεί ενδελεχώς με
το θέμα και αυτή να εισηγηθεί
για το αν υπάρχει λόγος για να
ανακληθεί η προ έτους απόφαση, κάτι που, όμως, όπως
εκτίμησε, «θα μας φτάσει σύντομα στο σημείο να μην έχουμε χώρο να θάψουμε τους νεκρούς μας».
Σημείωσε ότι δεν υπάρχουν
πολλές επιλογές, καθώς, κάθε
φορά που ο Δήμος θέλει να
αγοράσει κάποια έκταση, τότε
ξαφνικά τα οικόπεδα εμφανίζουν τιμές… Γλυφάδας. Σημείωσε πως κακώς από την προηγούμενη δημοτική αρχή δεν
επεκτάθηκαν τα Β’ Νεκροταφεία, προτού γίνει το παρα-

κείμενο γήπεδο.
«Είμαστε πάρα πολύ κοντά,
με όλες τις αδειοδοτήσεις, από
όλες τις υπηρεσίες, στο να χρηματοδοτήσουμε και να υλοποιήσουμε τα νέα Κοιμητήρια, σε
έκταση δική μας, με αστική συγκοινωνία σε καθημερινή βάση, όχι όπως τώρα, μόνο κάθε
Σάββατο».
Ο κ. Μυτιληνός παίρνοντας
ξανά το λόγο θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι δεν γνώριζε περί
καταπατητών, σημειώνοντας
πως αν όντως υπάρχουν θα
πρέπει να αποβληθούν, είτε γίνουν νεκροταφεία στο σημείο
είτε όχι.
Τέλος, ο κ. Κολιός επισήμανε πως μετά τις διοικητικές
αποβολές των καταπατητών
θα έρθει ξανά το θέμα στο
δημοτικό συμβούλιο για ενημέρωση των συμβούλων.

Αθ. Τσώνης: «Αισιόδοξα τα μηνύματα
για τον τουρισμό στην ΑΜΘ»
Όσο αφορά τα δύο νησιά της ΑΜΘ -τη
Θάσο και τη Σαμοθράκη- και την παράκτια
ζώνη, καθώς η κίνηση αγγίζει περίπου το
80%
«Αισιόδοξα είναι τα μηνύματα για τον τουρισμό για το
φετινό καλοκαίρι όσο αφορά τα δύο νησιά της ΑΜΘ
-τη Θάσο και τη Σαμοθράκηκαι την παράκτια ζώνη, καθώς η κίνηση αγγίζει περίπου
το 80%» δήλωσε στην ΕΡΤ
Ορεστιάδας ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Αθ. Τσώνης, τονίζοντας πως «υπάρχει μια καλή ροή η οποία εάν
συνεχιστεί έτσι και μέχρι τέλος του καλοκαιριού θα είναι

μια βιώσιμη χρονιά καλύτερη από την περσινή η οποία
θα μας δώσει σιγά –σιγά το
έναυσμα για την επιστροφή
στην κανονικότητα».
Ο ίδιος ωστόσο εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία, καθώς τα επιδημιολογικά δεδομένα μεταβάλλονται
κάθε στιγμή.
Ο κ. Τσώνης ανέφερε ότι
τηρούνται όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα στα ξενοδοχεία, όχι μόνο φέτος αλλά

από πέρυσι, και αυτό το κομμάτι -όπως είπε- εξαργυρώνουμε τη φετινή χρονιά και

κεφαλαιοποιούμε ότι οι ξενοδόχοι “έβαλαν πλάτη” πέρυσι και εκπαιδεύτηκαν στα

υγειονομικά πρωτόκολλα,
ενώ σημαντικό είναι το ποσοστό των ανθρώπων που

εμβολιάστηκαν στον τουρισμό.
“Οι επισκέπτες προέρχονται κυρίως από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία καθώς
και από την Πολωνία και Λιθουανία κυρίως για το νησί
της Θάσου. Αυτό όμως που
μας ικανοποιεί περισσότερο φέτος είναι ότι έχουμε
μια διαφορά στην ποιότητα
των τουριστών στο ποσό που
αφήνει ανά κεφαλή εισόδημα ο τουρίστας, δηλαδή πέρα από την ποσότητα, πολύ
σημαντική είναι η ποιότητα
των τουριστών», κατέληξε ο
κ. Τσώνης.
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Ξεπέρασαν τους 120.000
οι εμβολιασμοί στον Έβρο
ΠΡΏΤΟΣ ΝΟΜΌΣ ΣΤΗΝ
ΑΜΘ ΣΕ ΑΡΙΘΜΌ
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΏΝ, ΣΧΕΔΌΝ
58.000 ΟΙ ΠΛΉΡΩΣ
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΈΝΟΙ
ΕΒΡΊΤΕΣ

Ο

Παραμένει αυξημένο το ποσοστό
θετικότητας από τα τεστ του ΕΟΔΥ
120.364 είναι οι εμβολιασμοί που έχουν γίνει μέχρι
σήμερα στον Έβρο. Συνολικά, με την πρώτη δόση έχουν
εμβολιαστεί 66.463 πολίτες,
ενώ με τη δεύτερη, και άρα
πλήρως εμβολιασμένοι, είναι
57.757 Εβρίτες.
Τη Δευτέρα 19/7, στα εμβολιαστικά κέντρα του νομού, έγιναν 981 εμβολιασμοί,
477 με την πρώτη δόση και
553 με τη δεύτερη.

Έβρος είναι στην κορυφή της
ΑΜΘ σε ό,τι αφορά τον αριθμό των εμβολιασμών.
Στο νομό Ροδόπης, έχουν
γίνει συνολικά 82.034 εμβολιασμοί, ενώ στο νομό Ξάνθης έχουν γίνει 78.311 εμβολιασμοί.
Στο νομό Καβάλας συνολικά έχουν γίνει 102.214 εμβολιασμοί και στο νομό Δράμας 69.346.

Έβρος: 349 test
πραγματοποιήθηκαν
χθες από τον ΕΟΔΥ,
αρκετά τα θετικά

349 τεστ διενήργησε τη
Δευτέρα 19/7 ο ΕΟΔΥ σε
Ορεστιάδα, Φέρες και Αλεξανδρούπολη. Βρέθηκαν 10
θετικά κρούσματα, με τα 8
από αυτά να εντοπίζονται κυρίως σε νέους ανθρώπους
στην Αλεξανδρούπολη.

Αναλυτικά:
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

51 rapid test με 2 θετικά
(3.92%) αφορούν σε 2 άνδρες με διάμεση ηλικία τα
17 έτη
ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΦΕΡΩΝ
17 αρνητικά rapid test
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
281 rapid test με 8 θετικά (2.85%) αφορούν σε 4
άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 21 έτη

Γιατί κολλάει κορονοϊό
ο εμβολιασμένος;
Ο καθηγητής Φαρμακολογίας,
Ευάγγελος Μανωλόπουλος εξηγεί
με απλά λόγια τι συμβαίνει στο
ανοσοποιητικό.
Και ενώ κυλά η καθημερινότητα δύο ταχυτήτων με
εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους, ο καθηγητής Φαρμακολογίας του Δημοκρίτειου
Πανεπιστήμιου Θράκης, Ευάγγελος Μανωλόπουλος, δίνει απαντήσεις για το τι συμβαίνει ακόμα και αν κολλήσει
κορονοϊό κάποιος που έχει
κάνει εμβόλιο αλλά και γιατί
έχει λιγότερες πιθανότητες
να νοσήσει βαριά.
Όπως λοιπόν δήλωσε ο κ.
Μανωλόπουλος στον ΣΚΑΪ:
«Το εμβόλιο δημιουργεί
αντισώματα τα οποία είναι
εκεί, περιμένουν, και όταν εμφανιστεί ο ιός τον καταπολεμούν και δεν του επιτρέπουν να μπει στον οργανισμό.

Αν είναι μεγάλο το φορτίο
το οποίο μπαίνει, "η επίθεση
του εχθρού", μπορεί κάποιοι
να καταφέρουν να εγκατασταθούν και να μας κάνουν
θετικούς. Από και πέρα όμως,
αυτοί που θα μπουν, δεν θα
είναι ικανοί "να καταλάβουν
την πόλη" και τον έλεγχο της
λειτουργίας της, έτσι δύσκολα νοσούμε σοβαρά. Άρα το
ότι κολλάμε, μπορεί να συμβεί, αλλά είναι πολύ λιγότερες πιθανότητες. Είναι περίπου 10% πιθανότητα να
κολλήσει ένας εμβολιασμένος σε σχέση με έναν ανεμβολίαστο».
Επισημαίνοντας ότι ο εμβολιασμένος έχει μεγαλύτερη
προστασία από να κολλήσει
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αλλά και πολύ μεγαλύτερη
προστασία στον τρόπο με
τον οποίο θα νοσήσει εφόσον βγει θετικός, πρόσθεσε:
«Δεν έχουν όλα τα εμβόλια την ίδια αποτελεσματικότητα. Ξέρουμε ότι το εμβόλιο της Pfizer έχει παραπάνω
αποτελεσματικότητα από της
AstraZeneca. Στην Αγγλία είναι μισοί-μισοί. Άρα μπορεί να
έχουμε λίγο παραπάνω νοσηλείες εμβολιασμένων. Με το
AstraZeneca μπορεί να είναι ένα 15-20% το ποσοστό
εκείνων που μπορεί να νοσήσουν».
Ωστόσο, ο καθηγητής του
ΔΠΘ υπογράμμισε πως το
παραπάνω «δεν αποτελεί
αντεπιχείρημα για τον εμβολιασμό».
Τέλος, για το ενδεχόμενο
χορήγησης τρίτης δόσης, ο
κ. Μανωλόπουλος ανέφερε
πως «πρέπει να αρχίσει αυτή
η συζήτηση και τον Σεπτέμβριο πιστεύω ότι θα έχουμε
αποφάσεις».

Εμβόλια Pfizer και Moderna:
Νέες οδηγίες από ΕΟΦ
προς γιατρούς για
περιστατικά μυοκαρδίτιδας
Τι αναφέρουν
οι ειδικοί για
τα περιστατικά
μυοκαρδίτιδας
Νέες οδηγίες προς γιατρούς δίνει ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) για
τις σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες από τα εμβόλια τεχνολογίας mRNA των εταιρειών
BioNTech/Pfizer και Moderna.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΟΦ περιστατικά
μυοκαρδίτιδας και περικαρδίτιδας έχουν αναφερθεί πολύ
σπάνια κατόπιν εμβολιασμού
με τα Comirnaty (BIONTECH/
PFIZER) και Spikevax
(MODERNA BIOTECH SPAIN,
S.L) mRNA εμβόλια έναντι της
COVID-19.
Τα περιστατικά εμφανίστηκαν κυρίως εντός 14 ημερών
μετά τον εμβολιασμό, πιο συχνά μετά τη δεύτερη δόση και
σε νεότερους άνδρες.
Τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν ότι η κλινική πορεία της
μυοκαρδίτιδας και περικαρδίτιδας μετά τον εμβολιασμό είναι
παρόμοια με την πορεία της
μυοκαρδίτιδας και περικαρδίτιδας στον γενικό πληθυσμό.
Οι επαγγελματίες Υγείας
πρέπει να είναι σε εγρήγορση για τα σημεία και συμπτώματα μυοκαρδίτιδας και περικαρδίτιδας.
Οι επαγγελματίες Υγείας

πρέπει να συμβουλεύουν τους
εμβολιασθέντες να αναζητήσουν άμεση ιατρική φροντίδα σε περίπτωση που νιώσουν
πόνο στο στήθος, δύσπνοια ή
αίσθημα παλμών.
Τα οφέλη του εμβολιασμού
εξακολουθούν να υπερτερούν
των οποιωνδήποτε κινδύνων,
σημειώνεται από τον ΕΟΦ.
Έως τις 31 Μαΐου 2021,
στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό
Χώρο (ΕΟΧ), εμφανίστηκαν
145 περιστατικά μυοκαρδίτιδας μεταξύ των ανθρώπων
που έλαβαν Comirnaty και 19
περιστατικά μεταξύ των ανθρώπων που έλαβαν Spikevax.
Επιπρόσθετα, 138 περιστατικά περικαρδίτιδας εμφανίστηκαν μετά τη χρήση του
Comirnaty και 19 περιστατικά

μετά τη χρήση του Spikevax.
Εκτιμάται ότι περίπου 177
εκατομμύρια δόσεις Comirnaty
και 20 εκατομμύρια δόσεις
Spikevax έχουν χορηγηθεί
στον ΕΟΧ έως τις 31 Μαΐου
2021.
Πρόσκληση για αναφορά
Οι επαγγελματίες Υγείας
καλούνται από τον ΕΟΦ να
αναφέρουν οποιεσδήποτε ανεπιθύμητες ενέργειες παρουσιάζονται στους ασθενείς σας οι
οποίοι έλαβαν COMIRNATY ή
SPIKEVAX.
Είναι σημαντικό καταλήγει
η ανακοίνωση του ΕΟΦ – να
καταγραφεί με σαφήνεια τόσο
η εμπορική ονομασία όσο και ο
αριθμός παρτίδας του προϊόντος που λαμβάνει ο ασθενής.
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«Η Τέχνη λειτούργησε εκτονωτικά
και δημιουργικά για το ΚΕΔΗΦΩΤ
Θράκης παρά την πανδημία»
ΣΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΜΊΛΗΣΕ
Ο ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΚΈΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΉΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑΣ ΔΗΜΟΣΘΈΝΗΣ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΊΟΥ ΜΕ ΑΦΟΡΜΉ
ΤΗΝ ΕΤΉΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ
ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΜΕΛΏΝ ΤΟΥ ΣΤΟ
ΝΟΜΑΡΧΕΊΟ
Αυλαία για την Έκθεση Φωτογραφίας
«8 Μονόλογοι-Διάλογοι» που κέρδισε
τις εντυπώσεις
Όλγα Τατσίδου

«Η Τέχνη λειτούργησε εκτονωτικά και δημιουργικά για το
Κέντρο Δημιουργικής Φωτογραφίας Θράκης παρά την πανδημία».
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε
το βράδυ της περασμένης Κυριακής στον προαύλιο χώρο του
Νομαρχείου η Έκθεση Φωτογραφίας «8 Μονόλογοι- Διάλογοι»
που παρουσίασε το Κέντρο Δημιουργικής Φωτογραφίας Θράκης
υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης σε συνεργασία με την
Περιφερειακή Ενότητα Έβρου.
Το Κέντρο Δημιουργικής Φωτογραφίας Θράκης, συνεχίζοντας
τη δημιουργική του πορεία, διοργάνωσε για 14η συνεχή χρονιά την ετήσια καθιερωμένη έκθεση φωτογραφίας των μελών
του αποτελώντας έναν από τους
πλέον δραστήριους πολιτιστικούς συλλόγους και φορείς της
ευρύτερης περιοχής.
Η έκθεση με τίτλο «8 Μονόλογοι- Διάλογοι» παρουσίασε
δουλειά 8 φωτογράφων, μέλη
του Κέντρου. Πρόκειται για 8
ατομικές, αυτόνομες εκθέσεις
που η καθεμιά αποτελείται από
ένα θεματικό πορτφόλιο φωτογραφιών με συγκεκριμένο τίτλο
και θέμα. 8 διαφορετικοί φωτογράφοι, 8 διαφορετικές ματιές,
8 διαφορετικοί Μονόλογοι, που
μέσα από την αγάπη τους για
τη φωτογραφία οδηγούνται σε
επάλληλους Διαλόγους.
Στην έκθεση κατά αλφαβητική σειρά συμμετείχαν οι : Ανδρεαδάκης Νίκος – Island με θέμα το

νησί της Λήμνου και την παραλία
Κέρος στα μέσα του Νοεμβρίου
2019, η Αργυρίου Μαρία – The
Body I live in με θέμα «το Σώμα
μέσα στο οποίο ζω», η Δημητρίου Γεωργία –Life Otherwise
με θέμα «Η ζωή αλλιώς», ο Λάμπογλου Νίκος με θέμα «Από το
Σκοτάδι στο Φως» με χαρακτηριστική λεζάντα φωτογραφίας
«Δεν πολεμάς το σκοτάδι με σκοτάδι, μόνο με το φως μπορείς»
του Martin Luther King,ο Μαλτέζος Χρήστος- Circus με θέμα
το Τσίρκο του Medrano, όπου η
φωτογράφιση αφορά τα παρασκήνια, το μέρος πίσω από τη
σκηνή και τους ανθρώπους που
όλη τους η ζωή είναι αυτό το
πράγμα, ο Μπουλταδάκης Γιάννης – In Our Dreams με θέμα
«Μέσα στα όνειρά μας» με εικόνες μυστηριώδεις που συμβολίζουν τον εσωτερικό μας κόσμο, ο

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στον προαύλιο του Νομαρχείου
η Έκθεση Φωτογραφίας «8 Μονόλογοι- Διάλογοι»
Παπαδάκης Ηλίας – Wind Power
με θέμα την «Αιολική Ενέργεια»,
όπου το μήνυμα μέσα από τις
φωτογραφίες είναι το δέος προς
την τεχνολογία και προς το αύριο που έρχεται σε σχέση με αυτήν και τέλος η Παπαπαναγιώτου Κατερίνα- με θέμα «The Live
Project» την εκτέλεση του έργου
ζωντανά.
Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος
του ΚΕΔΗΦΩΤ κ. Δημοσθένης
Καραγεωργίου τόνισε χαρακτηριστικά ότι: «Παρά την όλη δύσκολη συγκυρία του lockdown
τον περασμένο χειμώνα και τις
αλλαγές που έφερε στην καθη-

μερινότητα όλων μας, το Κέντρο
Δημιουργικής Φωτογραφίας
Θράκης συνέχισε τη λειτουργία
του με στόχο ουσιαστικό κι αποτελεσματικό, καθώς καθιέρωσε
τηλεσυναντήσεις μέσω της πλατφόρμας Webex. Έτσι, δημιούργησε ενδιαφέρον περιεχόμενο
με φωτογραφικά αφιερώματα
καλώντας παράλληλα φωτογράφους να παρουσιάσουν τη φωτογραφικά τους δουλειά».
Τέλος πρόσθεσε ότι: «Ο
εγκλεισμός αλλά και οι δυσκολίες του χειμώνα λειτούργησαν
εκτονωτικά και δημιουργικά για

τα μέλη – φωτογράφους του Κέντρου. Αποτέλεσμα του δημιουργικού χειμώνα είναι:
• η έκθεση φωτογραφία «8
Μονόλογοι- Διάλογοι»
• η έκθεση φωτογραφίας «Αλεξανδρούπολη» που
θα παρουσιαστεί στα πλαίσια
του φωτογραφικού φεστιβάλ
“Photometria”,με συμμετοχή 23
φωτογραφικών ομάδων του δικτύου «ΈΝΤΕΥΞΙΣ» η οποία θα
διεξαχθεί από τις 25 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου 2021
στο Πνευματικό Κέντρο Ιωαννίνων (Αγίας Μαρίνας 55) στα

Ιωάννινα.
• η ένταξη του Κέντρου Δημιουργικής Φωτογραφίας Θράκης στο Μητρώο Πολιτιστικών
Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία
αποτελεί την έναρξη μιας νέας
περιόδου δράσεων και εξέλιξης,
Δράσεις, νέα projects, συμμετοχή σε δραστηριότητες και φεστιβάλ του Υπουργείου Πολιτισμού.
• η σχεδίαση και η οργάνωση
των φωτογραφικών εργαστηρίων, που θα ξεκινήσουν στις αρχές
Φθινοπώρου 2021.

Μέλη του ΔΣ του Κέντρου Δημιουργικής Φωτογραφίας Θράκης
και συμμετέχοντες στην έκθεση φωτογραφίας

Πρόκειται για 8 ατομικές, αυτόνομες εκθέσεις που η καθεμιά αποτελείται από ένα θεματικό πορτφόλιο φωτογραφιών με συγκεκριμένο τίτλο και θέμα

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Η
ΓΝΩΜΗ
Τρίτη
20 Ιουλίου 2021
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η ΓΝΩΜΗ

Άνοιξε η πλατφόρμα για τους
παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ

21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

ΒΉΜΑ, ΒΉΜΑ Η ΑΊΤΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΕΤΑΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΆ
ΤΑ ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΉΣ
Η προθεσμία στις αιτήσεις είναι
μέχρι την Τρίτη 3 Αυγούστου
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για
τους παιδικούς σταθμούς
ΕΣΠΑ για το σχολικό έτος
2021-2022, καθώς άνοιξε η
ηλεκτρονική πλατφόρμα της
ΕΕΤΑΑ.
Η προθεσμία στις αιτήσεις
είναι μέχρι την Τρίτη, 3 Αυγούστου και ώρα 23:59, ενώ
η δράση υλοποιείται μέσα σε
ένα σχολικό έτος, μέγιστης διάρκειας 11 μηνών, δηλαδή από
την 1η Σεπτεμβρίου 2021 έως
την 31η Ιουλίου του 2022 σε
βρεφονηπιακούς και παιδικούς
σταθμούς και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης (ΚΔΑΠ).
Σημειώνεται, πως κριτήρια
επιλογής είναι η οικογενειακή,
οικονομική κατάσταση (οικογενειακό εισόδημα φορολογικού
έτους 2020) και η κατάσταση απασχόλησης. Εξαιρούνται
των ανωτέρω περιορισμών
(ύψος οικογενειακού εισοδήματος και οικογενειακής κατάστασης) τα προς φιλοξενία
παιδιά/άτομα µε αναπηρία, σε
αντίστοιχες δομές.
Οι ενδιαφερόμενες/οι εφόσον επιλεγούν µε σειρά μοριοδότησης, λαμβάνουν «Αξία
Τοποθέτησης» (voucher) προκειμένου οι ίδιες/οι να επιλέξουν το Φορέα/Δοµή που
επιθυμούν να φιλοξενηθεί το
τέκνο τους. Ο συνολικός προϋπολογισμός αποτελεί εξ ολο-

κλήρου δημόσια δαπάνη και
ανέρχεται σε 279 εκατομμύρια ευρώ.

Βήμα, βήμα η αίτηση

Η αίτηση στην ΕΕΤΑΑ για
τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ, γίνεται ως εξής:
Α) Αίτηση: Είσοδος με διαπιστευτήρια TaxisNet (της αιτούσας/αιτούντος)
Β) Συναίνεση ετέρου μέλους (συζύγου/συντρόφου):
Είσοδος με διαπιστευτήρια
TaxisNet (του ετέρου μέλους)

Αίτηση συμμετοχής Υπεύθυνη δήλωση

Λειτουργίες εφαρμογής
-Επιλογή «Αποθήκευση»:
Αποθηκεύστε όσο συχνά επιθυμείτε τα στοιχεία της αιτούσας και τα στοιχεία του/των
παιδιού/παιδιών.
-Μηνύματα σφαλμάτων:
Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης υποχρεωτικών στοιχείων ή
εσφαλμένης εισαγωγής εμφανίζονται μηνύματα σφαλμάτων.
Φροντίστε να συμπληρώσετε
σωστά την αίτηση ώστε αυτά
να απαλειφθούν.
Σημειώνεται, πως στην ενότητα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, μπορείτε να δείτε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την
αξιολόγηση της αίτησης. Για τα
δικαιολογητικά που τα στοιχεία

τους αντλούνται από διεπαφές
δεν απαιτείται επισύναψη. Για
τα υπόλοιπα επιλέξτε «Επισύναψη δικαιολογητικού».
- Δικαιολογητικά με μπλε εικονίδιο: Απαιτείται επισύναψη.
- Δικαιολογητικά με λευκό
εικονίδιο: Δεν απαιτείται επισύναψη, έγινε άντληση στοιχείων από την αντίστοιχη διεπαφή.
- Δικαιολογητικά με κόκκινο
πλαίσιο: Δεν μπορείτε να επισυνάψετε δικαιολογητικά, θα
πρέπει να τακτοποιήσετε τις
εκκρεμότητες σας στις αντίστοιχες υπηρεσίες (ΕΡΓΑΝΗ,
ΟΑΕΔ, ΑΑΔΕ) και να ξαναγίνει άντληση στοιχείων (με διόρθωση της αίτησης και οριστικοποίηση ξανά).

Όταν είστε έτοιμες για την
οριστική υποβολή της αίτησης,
μεταβείτε στην ενότητα ΥΠΟΒΟΛΗ.
- Επιλέξτε την επιλογή
«Αποδοχή όρων της πρόσκλησης».
- Επιλέξτε την επιλογή
«Οριστική υποβολή αίτησης».
- Οι επιλογές αυτές παραμένουν απενεργοποιημένες
όσο στα στοιχεία της αίτησης
(της αιτούσας και παιδιού/
παιδιών) υπάρχουν μηνύματα
σφαλμάτων.
- Αν είστε Έγγαμη ή Με
Σύμφωνο Συμβίωσης απαιτείται η «Συναίνεση ετέρου μέλους (συζύγου/συντρόφου).
Το έτερο μέλος (σύζυγος/σύντροφος) πρέπει να μπει στην

Rapid test αύριο στο Ασπρονέρι
Δειγματοληπτικοί έλεγχοι από Κινητή
Ομάδα Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ
Στο πλαίσιο αντιμετώπισης
της πανδημίας Covid-19 και
για την ορθότερη εκτίμηση
της επιδημιολογικής κατάστασης στο Νομό Έβρου, η Περιφερειακή Ενότητα ΈβρουΔιεύθυνση Δημόσιας Υγείας
& Κοινωνικής Μέριμνας σε
συνεργασία με τον ΕΟΔΥ και
την Τοπική Κοινότητα Ασπρονερίου του Δήμου Διδυμοτείχου, διοργανώνει δωρεάν μαζικές δειγματοληψίες (rapid
tests) για τον κορωνοϊό, στο
Ασπρονέρι Έβρου. Η παρούσα
δράση απευθύνεται σε γενικό
πληθυσμό.
Οι δειγματοληψίες θα
πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 22 Ιουλίου 2021, ώρες
10:00 έως 13:00 από την Κινητή Ομάδα Υγείας (ΚΟΜΥ)
του ΕΟΔΥ στο Κοινοτικό Κατάστημα Ασπρονερίου.

Οι πολίτες που επιθυμούν
να συμμετέχουν στην παραπάνω δράση, θα προσέρχονται στο προαναφερόμενο σημείο έχοντας μαζί τους
τον προσωπικό αριθμό υγείας

ΑΜΚΑ και δηλώνοντας το κινητό τους τηλέφωνο.
Κατά την προσέλευσή τους
στο σημείο ελέγχου οι πολίτες
θα υποβάλλονται στην δειγματοληψία για τον κορωνοϊό. Τα τυχόν θετικά αποτελέσματα του τεστ COVID-19 θα
γνωστοποιηθούν στους συμμετέχοντες πολίτες μέσω τηλεφώνου.

Η παρούσα δράση έχει
στόχο την έγκαιρη ανίχνευση περιστατικών, με γνώμονα πάντα την προστασία
της υγείας των πολιτών, καθώς δεν χρειάζεται να μετακινηθούν σε νοσοκομείο, διαγνωστικά κέντρα κλπ, ενώ
παράλληλα παρέχει σημαντική αποφόρτιση του συστήματος Υγείας.

εφαρμογή να επιλέξει στην αρχική σελίδα την επιλογή «Συναίνεση» και να συνεχίσει δίνοντας τους δικούς του κωδικούς
TaxisNet.
- Η αίτηση συμμετοχής ολοκληρώνεται και θεωρείται υποβληθείσα όταν επιλεγεί η «Οριστική υποβολή αίτησης». Δεν
απαιτείται καμία άλλη ενέργεια
εκ μέρους σας.

Διόρθωση αίτησης

Σε περίπτωση που έχουν
περαστεί λάθος στα στοιχεία
στην αίτηση, έχετε τη δυνατότητα να κάνετε αλλαγές για
περιορισμένο αριθμό διορθώσεων.
- Επιλέξτε την επιλογή «Διόρθωση στοιχείων αίτησης».

- Διορθώστε τα στοιχεία
που είναι λανθασμένα, και
επαναλάβετε την διαδικασία
οριστικοποίησης.
- ΠΡΟΣΟΧΗ! Ηλεκτρονική
αίτηση που δεν είναι οριστικοποιημένη έως τη λήξη της
προθεσμίας εκλαμβάνεται ως
μη υποβληθείσα αίτηση. Στην
περίπτωση διορθώσεων υποβληθείσα εκλαμβάνεται η τελευταία οριστικοποιημένη.
Σημειώνεται, πως παλαιά,
μη υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα (π.χ. Windows
XP) ή παλαιές εκδόσεις φυλλομετρητών (browsers) μπορεί
να δημιουργήσουν προβλήματα στην υποβολή της αίτησης.
Φροντίστε να έχετε τελευταίες εκδόσεις φυλλομετρητών.

ΑΜΘ: Πρόστιμο σε
πολιτιστικό σύλλογο
Για μη τήρηση μέτρων σε εκδήλωση
Συνεχίζονται οι έλεγχοι της
Αστυνομίας για την τήρηση των
μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊό και την αποφυγή διάδοσής του.
Σύμφωνα με το ημερήσιο δελτίο της ΕΛΑΣ, χθες, στην Ανατο-

λική Μακεδονία και Θράκη επιβλήθηκε ένα πρόστιμο ύψους
5.000 ευρώ σε πολιτιστικό σύλλογο και 3.000 ευρώ στον πρόεδρο του, για παραβίαση των
υγειονομικών πρωτοκόλλων στο
πλαίσιο εκδήλωσης.

EIΔΗΣΕΙΣ

Η ΓΝΩΜΗ
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Ένα εμβολιαστικό κέντρο σε κάθε
Πανεπιστημιούπολη ετοιμάζει το ΔΠΘ
ΠΡΟΫΠΌΘΕΣΗ Ο
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΌΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΏΝ
ΣΤΗ ΔΙΑ ΖΏΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΊΑ

Πάντως, παρά τις προθέσεις, η
πραγματικότητα είναι αρκετά δύσκολη, με
δεδομένο πως ούτε το 25% της ηλικίας 1824 (δηλαδή της ηλικίας των περισσότερων
φοιτητών) δεν έχει ολοκληρώσει πλήρως
τον εμβολιασμό.
Από ένα εμβολιαστικό κέντρο σε κάθε πανεπιστημιούπολη, δηλαδή Κομοτηνή,
Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη,
Ορεστιάδα, ετοιμάζει το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης για την επιστροφή των
φοιτητών στη δια ζώσης διδασκαλία. Την είδηση έδωσε στο ράδιο Χρόνος 87.5fm
και τον Δήμο Μπακιρτζάκη η
αντιπρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας Ζωή Γαβριηλίδου.
Μετά από 18 μήνες εξ
αποστάσεως διδασκαλίας,
που στέρησε από τους φοιτητές το φυσικό τους περιβάλλον αλλά κι από την Κομοτηνή ένα σημαντικό οικονομικό
«κεφάλαιο», φαίνεται πως για
πρώτη φορά συζητείται σοβαρά η επιστροφή των φοιτητών στα έδρανα. Καθ’ όλη
τη διάρκεια της πανδημίας κι
ενώ «διατυμπανιζόταν» πολλάκις πως δήθεν οι φοιτητές
θα επέστρεφαν στην Κομοτηνή, ο «Χ» πολλές φορές διέψευσε αυτές τις διαρροές,
εξηγώντας πως το μοναδικό
πιθανό χρονικό ορόσημο για

την επιστροφή της πλειοψηφίας των φοιτητών είναι η
αρχή του ακαδημαϊκού έτους
2021-22.

Προϋπόθεση επιστροφής
ο εμβολιασμός

Αυτό ακριβώς συζήτησε η
Σύνοδος Πρυτάνεων με την
υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως και τον υφυπουργό
Παιδείας (αρμόδιο για θέματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης)
Άγγελο Συρίγο. Η Σύνοδος με
απόφασή της «εισηγείται τη
διεξαγωγή των μαθημάτων,
εργαστηρίων, κλινικών και
πρακτικής άσκησης δια ζώσης από το χειμερινό εξάμηνο
2021-2022.
Με στόχο την ασφαλή επιστροφή στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, η Σύνοδος
θεωρεί απαραίτητη προϋπόθεση τον εμβολιασμό όλων
των μελών της ακαδημαϊκής
κοινότητας μέχρι την έναρξη
των μαθημάτων». Προηγήθηκε σχετική απόφαση-οδηγός
της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ, που
έθετε ως προϋπόθεση της επι-

στροφής στα θρανία, τον εμβολιασμό.
Για «γόνιμη συνεργασία»
και «κοινή προσπάθεια» έκανε
λόγο η Νίκη Κεραμέως, προαναγγέλλοντας πως σε κάθε
Πανεπιστήμιο θα λειτουργήσει
κι ένα τουλάχιστον εμβολιαστικό κέντρο, για την ενθάρρυνση εμβολιασμού φοιτητών και προσωπικού, καθώς
και την επιτάχυνση της διαδικασίας.
Τον στόχο «φοιτητές και
καθηγητές να επιστρέψουμε
με ασφάλεια στα αμφιθέατρα,
τις παραδόσεις, τα εργαστήρια τον Σεπτέμβριο» έθεσε ο
υφυπ. Άγγελος Συρίγος, χαρακτηρίζοντας «απαραίτητη
προϋπόθεση τον εμβολιασμό
όλων των μελών της ακα-

δημαϊκής κοινότητας για την
επανεκκίνηση των μαθημάτων
δια ζώσης το χειμερινό εξάμηνο 2021-22».

Δύσκολη η
πραγματικότητα

Πάντως, παρά τις προθέσεις, η πραγματικότητα είναι
αρκετά δύσκολη, με δεδομένο
πως ούτε το 25% της ηλικίας 18-24 (δηλαδή της ηλικίας
των περισσότερων φοιτητών)
δεν έχει ολοκληρώσει πλήρως
τον εμβολιασμό.
Γι’ αυτό το Υπουργείο Παιδείας, σε συνεργασία με τις
Πρυτανικές Αρχές, θα προσπαθήσει να αυξήσει την εμβολιαστική κάλυψη, έστω και
την ύστατη στιγμή, δηλαδή
όταν –και εάν- ανοίξουν τις

δια ζώσης πύλες τους ξανά
τα πανεπιστημιακά ιδρύματα.
Προς αυτή την κατεύθυνση
στοχεύει η λειτουργία εμβολιαστικών κέντρων εντός Πανεπιστημίων.
«Ο εμβολιασμός αποτελεί
βασική προϋπόθεση, για να
μπορέσουμε να επιστρέψουμε με ασφάλεια στις αίθουσες
που σε όλους μας έλειψαν.
Ελπίζουμε να μπορέσουμε να υποδεχθούμε τους φοιτητές μας δια ζώσης με όλες
τις απαιτούμενες προφυλάξεις και προπάντων εμβολιασμό», δήλωσε η κα Γαβριηλίδου και ξεκαθάρισε: «θέλουμε
το προσωπικό -διοικητικό και
διδακτικό- αλλά και τους φοιτητές, να είναι εμβολιασμένοι. Η υπουργός μάς ζήτησε

να ορίσουμε μέσα στα κάμπους, ούτως ώστε να υπάρχουν εμβολιαστικά κέντρα που
θα διενεργούνται καθημερινά
εμβολιασμοί. Θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε. Ώστε
το εμβολιαστικό πρόγραμμα
να ολοκληρωθεί».
Οι χώροι, σύμφωνα με την
κα Γαβριηλίδου θα είναι από
ένας σε Κομοτηνή, Ξάνθη,
Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα, δηλαδή στις έδρες-πανεπιστημιουπόλεις του ΔΠΘ.
Όσο για τους φοιτητές που
είτε δεν επιθυμούν είτε δεν
επιτρέπεται ιατρικά να εμβολιαστούν, δεν έχει ξεκαθαριστεί από τα Υπουργεία Υγείας
και Παιδείας το τι θα ισχύσει.

Δήμος Μπακιρτζάκης
"Χρόνος"

Επίγειος ψεκασμός υπέρμικρου όγκου
για την αντιμετώπιση ακμαίων κουνουπιών
Θα διενεργηθεί
σήμερα στο περιαστικό
περιβάλλον της
Ορεστιάδας
Στα πλαίσια του προγράμματος
καταπολέμησης κουνουπιών που
διενεργεί η Περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης σας ενημερώνουμε ότι θα διενεργηθεί επίγειος
ψεκασμός υπέρμικρου όγκου (ULV),
για την αντιμετώπιση ακμαίων κουνουπιών από εδάφους, την ΤΕΤAΡΤΗ
21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021.
Πεδίο Εφαρμογής-περιοχές: Στο
περιαστικό περιβάλλον της πόλης
της Ορεστιάδας του ομώνυμου Δήμου της Περιφερειακής Ενότητας
Έβρου.
Ώρα εκτέλεσης ψεκασμών: Μετά τη δύση του ηλίου από 20:30 –
23:30
Προφυλάξεις: παρακαλούμε κατά

την διάρκεια του ψεκασμού
• να μην κυκλοφορούν άνθρωποι και ζώα στην περιοχή ψεκασμού
• να μην υπάρχουν εκτεθειμένα
είδη οικιακής χρήσης (π.χ. ρούχα,
παιχνίδια κλπ).

• τα κλιματιστικά να είναι κλειστά
• να απομακρυνθούν τα μελισσοσμήνη από την ψεκαζόμενη περιοχή
Για την διενέργεια των ψεκασμών ακολουθούνται οι οδηγίες που ορίζονται στα με αρ. πρωτ.

Δ1α/Γ.Ποικ.13110/01-03-2021
(ΑΔΑ:Ω0Κ3465ΦΥΟ-Δ25) έγγραφο μετά και την έκδοση της Αρ.
πρωτ. Δ1α/Γ.Π.19136 από 20-052021(ΑΔΑ ΩΘΕΥ465ΦΥΟ-ΣΗΨ)
«κατ’ εξαίρεση άδειας χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων για ULV εφαρμογή από εδάφους και αέρος για την
αντιμετώπιση ακμαίων κουνουπιών
στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης…για το έτος
2021» εγγράφου του Υπουργείου
Υγείας.
Η εφαρμογή θα γίνει:
- με ευθύνη του ανάδοχου φορέα
που είναι η NOVAGREEN A.E.
- με χρήση οχήματος που φέρει
ειδικό και κατάλληλο εξοπλισμό.
- με συνεχή επίβλεψη από αρμόδιους υπαλλήλους της Π.Ε Έβρου
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
- Με εγκεκριμένα για το σκοπό σκευάσματα όπως προβλέπονται στην έγκριση με με το υπ αρ.
πρωτ. 2609/75744 /31-03-2021

(ΑΔΑ:6ΧΖΠ4653ΠΓ -ΥΛΩ)έγγραφο
της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων΄΄Κατ’ εξαίρεση χρήση βιοκτόνου σκευάσματος
για ULV εφαρμογή από αέρος και
από εδάφους για την αντιμετώπιση
των ακμαίων κουνουπιών ΄΄ για το
έτος 2021
Οι ψεκασμοί θα πραγματοποιηθούν εφόσον οι καιρικές συνθήκες
(άνεμος, βροχοπτώσεις κλπ) το επιτρέψουν, ώστε να διασφαλιστεί η
υγεία των πολιτών, καθώς και η αποτελεσματικότητα των εφαρμογών.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ στα τηλέφωνα:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε.
ΕΒΡΟΥ
τηλ. 2551355303-2551355342
ΔΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
τηλ 2552081717
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Μηχανογραφικό 2021: Βήμα, βήμα
η διαδικασία υποβολής

ΑΝΑΛΥΤΙΚΆ ΌΛΑ
ΤΑ ΒΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΌ 2021
ΠΟΥ ΥΠΟΒΆΛΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ
MICHANOGRAFIKO.MINEDU.
GOV.G

τις προτιμήσεις τους, μετά τις
Επαναληπτικές Εξετάσεις, οπότε και θα μπορέσουν να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό
ασφαλείας (password).

Πανελλήνιες 2021: Η ΕΒΕ αποκάλυψε ότι
μένουν εκτός ΑΕΙ 25.000 υποψήφιοι
Το Μηχανογραφικό 2021
πρέπει να υποβάλουν χιλιάδες υποψήφιοι φοιτητές
στην ηλεκτρονική διεύθυνση
michanografiko.it.minedu.gov.
gr, μέχρι και την Τετάρτη 28
Ιουλίου.
Σύμφωνα με το υπουργείο
Παιδείας, δικαίωμα υποβολής έχουν όλοι όσοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ του 2021,
και εφόσον κατέχουν ή αποκτούν απολυτήριο (οι υποψήφιοι ΓΕΛ) και απολυτήριο και
πτυχίο (οι υποψήφιοι ΕΠΑΛ).
Επίσης, όσοι απόφοιτοι
συμμετείχαν στις πανελλαδικές
εξετάσεις των ημερησίων ΓΕΛ
και ΕΠΑΛ τα έτη 2019 ή 2020,
διεκδικώντας φέτος το 10%
των θέσεων εισακτέων, χωρίς
νέα εξέταση. Όσοι απόφοιτοι
είναι υποψήφιοι για το 10%,
συμμετέχουν στη διαδικασία
επιλογής με τα μόρια που είχαν επιτύχει στην τελευταία
τους εξέταση και σε αυτούς
δεν εφαρμόζεται η Ελάχιστη
Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ).

Ακόμη, σύμφωνα με το
υπουργείο, όσον αφορά το
Παράλληλο Μηχανογραφικό
Δελτίο (Π.Μ.Δ) για εισαγωγή
στα ΔΙΕΚ οι υποψήφιοι στην
ίδια αποκλειστική προθεσμία
από την Δευτέρα 19-7-2021
μέχρι και την Τετάρτη 28-72021 και ώρα 24:00, με τον
ίδιο προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), μπορούν να
υποβάλουν το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο (Π.Μ.Δ)
για τα Δημόσια ΙΕΚ.
Εντός της ίδιας προθεσμίας,
αν κάποιος υποψήφιος οριστικοποιήσει το παράλληλο μηχανογραφικό του και θελήσει
να κάνει οποιαδήποτε τροποποίηση, τότε απλά μπορεί να
κάνει Αναίρεση Οριστικοποίησης μέσα από την ίδια την
εφαρμογή, χωρίς να προσέλθει στο σχολείο του. Όμως, θα
πρέπει να το οριστικοποιήσει
ξανά ΕΝΤΟΣ της προθεσμίας.
Σημειώνεται, πως δικαιούχοι υποβολής του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου για εισαγωγή στα Δημόσια

ΙΕΚ είναι:
α) Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση και συμμετείχαν στις Πανελλαδικές
Εξετάσεις ημερησίων ή εσπερινών ΓΕΛ/ΕΠΑΛ του 2021.
Για την υποβολή του εν λόγω
Π.Μ.Δ. θα χρησιμοποιήσουν
τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) που θα έχουν
ήδη δημιουργήσει.
β) Οι τελειόφοιτοι των
ημερησίων ή εσπερινών ΓΕΛ/
ΕΠΑΛ του τρέχοντος σχολικού
έτους που δεν συμμετείχαν
στις Πανελλαδικές Εξετάσεις
ΓΕΛ/ΕΠΑΛ του 2021. Η δημιουργία του προσωπικού κωδικού ασφαλείας (password)
από αυτούς τους υποψηφίους
για υποβολή Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου, γίνεται
στο ΓΕΛ/ΕΠΑΛ που φοιτούσαν.
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ημερομηνία :

07-07-2021

Αρ. Πρωτ.:

6476

Δ/νση: Βας. Γεωργίου 180, Σουφλί
Πληροφορίες: Κοτσάνη Ελένη
Email: sidera@0890.syzefxis.gov.gr
FAX: 2554350113
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Σουφλίου
Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕ.ΚΟ.Π.Α.Π. 2021 -2022», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 και
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής
για τα τμήματα 1, 2, 3 ,5, 6, 7 και 12 συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες μονάδες επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης έκαστου είδους του Παρατηρητηρίου Τιμών Τροφίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου
όσον αφορά τα τμήματα 1, 3, 5, 7 και τη χαμηλότερη (σταθερή) προσφερόμενη τιμή για τα υπόλοιπα τμήματα’.
Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 262.312,66 € (με Φ.Π.Α 13% ή 24%)
Ο οποίος αναλύεται στα παρακάτω τμήματα
ΤΜΗΜΑ 1 (Περιλαμβάνει)
‘ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΕΚΟΠΑΠ΄΄, CPVS: 15100000-9 ενδεικτικού προϋπολογισμού: 11.085,53 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
ΤΜΗΜΑ 2 (Περιλαμβάνει)
‘ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΕΚΟΠΑΠ΄΄, CPVS: 15800000-6 ενδεικτικού προϋπολογισμού: 19.641,18 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
ΤΜΗΜΑ 3 (Περιλαμβάνει)
‘‘ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΕΚΟΠΑΠ, CPVS: 03221000-6, 03222000-3 ενδεικτικού προϋπολογισμού: 9.286,57
€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ 5 (Περιλαμβάνει)
‘ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ, CPVS: 15100000-9 ενδεικτικού προϋπολογισμού: 69.504,66 €
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ 6 (Περιλαμβάνει)
‘ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΑΣ , CPVS: 15800000-6 ενδεικτικού προϋπολογισμού: 95.438,07
€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ 7 (Περιλαμβάνει)
‘ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ’, CPVS: 03221000-6, 03222000-3 ενδεικτικού προϋπολογι-

Ακολουθούν πέντε πληροφορίες για το Μηχανογραφικό
2021, που οφείλουν να γνωρίζουν οι υποψήφιοι:
1. Προτείνεται οι υποψήφιοι
να εκτυπώσουν ή/και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή
τους το οριστικοποιημένο μηχανογραφικό (που θα έχει αποκτήσει αυτόματα και αριθμό
πρωτοκόλλου), ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν να δουν
τις τελικές προτιμήσεις τους.
2. Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι που δεν έχουν ήδη
αποκτήσει προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) και
ενδιαφέρονται να υποβάλουν
Μ.Δ ή /και Π.Μ.Δ. θα πρέπει
να απευθυνθούν στο Λύκειό
τους τις προκαθορισμένες μέρες λειτουργίας τους για να
αποκτήσουν προσωπικό κω-

δικό ασφαλείας (password).
3. Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής των ΜΔ και
ΠΜΔ είναι αποκλειστική και
μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί
να προβεί στην οριστικοποίηση τους.
4. Για οποιαδήποτε πληροφορία, υποστήριξη, ακόμα και
χρήση υπολογιστή που τυχόν
δεν διαθέτουν, οι υποψήφιοι
θα μπορούν να απευθύνονται
στα Λύκειά τους, τα οποία θα
είναι ανοιχτά την Τετάρτη 21
Ιουλίου 2021 και την Τετάρτη
28 Ιουλίου 2021.
5. Υπενθυμίζεται τέλος
ότι οι υποψήφιοι που παραπέμπονται στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις
του Σεπτεμβρίου, καταθέτουν
Μηχανογραφικό Δελτίο με

Πανελλήνιες 2021: Η ΕΒΕ
αποκάλυψε ότι μένουν
εκτός ΑΕΙ 25.000 υποψήφιοι
Εκτός ΑΕΙ μένουν 2025.000 υποψήφιοι λόγω Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, ενώ
πολλοί είναι αυτοί που εξαιτίας του νέου συστήματος δεν
μπορούν να μπουν στη σχολή
που θέλουν, αν και αρίστευσαν.
H ανακοίνωση των Ελάχιστων Βάσεων Εισαγωγής
(ΕΒΕ) ανά τμήμα αποκάλυψε ότι μένουν κενές χιλιάδες
θέσεις στα ελληνικά πανεπιστήμια και περισσότεροι από
20.000 υποψήφιοι.
Χιλιάδες παιδιά δεν θα
έχουν τη δυνατότητα να κάνουν καν μηχανογραφικό και
θα στραφούν σε άλλα κανάλια
εκπαίδευσης.
Κατά δήλωση του τομεάρχη Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου
Φίλη, οι θέσεις που καλύπτονται εφέτος στα ελληνικά Πανεπιστήμια είναι μόλις 55.000
απί τις περίπου 77.000 που είχαν εξαγγελθεί. Αυτό φέρνει
πολλά πανεπιστημιακά τμήματα, κυρίως πανεπιστημίων
της περιφέρειας, αντιμέτωπα
με το φάσμα του μαρασμού
και ίσως αυτό του οριστικού
κλεισίματος.
Εκτός σχολών πάντως δεν
έμειναν μόνο όσοι έγραψαν
κάτω από τη βάση αλλά και
υποψήφιοι που κατέγραψαν
ιδιαίτερα καλές επιδόσεις.

σμού: 34.759,48 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ 12 (Περιλαμβάνει)
‘’ΕΙΔΗ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 2022’’, CPVS: 15511100-4 ενδεικτικού προϋπολογισμού: 22.597,18
€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
και υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου και του νομικού προσώπου του για το
έτος 2021 από ιδίους πόρους και δέσμευση των πιστώσεων για το οικ. έτος 2022.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές
υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr,
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 16η Αυγούστου του έτους 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 σε ηλεκτρονικό φάκελο.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα την 20-08-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.,
μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.
Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση των
δύο ετών από την ημερομηνία υπογραφής.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
Όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες ή Αλλοδαποί).
Όλα τα νομικά πρόσωπα.
Συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα ως το αντικείμενο του διαγωνισμού.
Ενώσεις ή Κοινοπραξίες προμηθευτών.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).
Όλοι οι παραπάνω έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό σε όλα, ένα ή περισσότερα τμήματα
της προμήθειας.
Γλώσσα προσφοράς είναι η Ελληνική. Κωδικός NUTS: GR111
Δε θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας εκτός Φ.Π.Α. ή για κάθε τμήμα για την οποία υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος.
Ισχύς προσφοράς έξι(6) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στο τεύχος δημοσίων συμβάσεων της Εφημερίδας Ε.Ε. είναι η 0707-2021
Θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του
διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Σουφλίου www.soufli.gr και στην Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.
gov.gr (Α.Α. Συστήματος 135055).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2554 350 130 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Σουφλί 07-07-2021
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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Και με ομάδες της Γ’ Εθνικής
το νέο Κύπελλο Ελλάδας!

ΣΤΗΝ Α’ ΦΆΣΗ ΡΊΧΝΟΝΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΜΆΧΗ ΟΙ ΟΜΆΔΕΣ ΤΗΣ
Γ’ ΕΘΝΙΚΉΣ, ΑΝΆΜΕΣΑ ΤΟΥΣ
ΚΑΙ Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΎΠΟΛΗ
ΣΤΑ ΤΈΛΗ ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ

πρώτη.
Σε περίπτωση που κληρωθεί ως γηπεδούχος ομάδα ανώτερης κατηγορίας τότε
ο αγώνας θα διεξαχθεί στην
έδρα της ομάδας που ανήκει
στην κατώτερη κατηγορία.
Σύνολο αγώνων 12
Προκρίνονται 12 ομάδες
Στην 1η,2η 3η,4η και 5η
Φάση που οι αγώνες είναι
μονοί εάν το αποτέλεσμα του
αγώνα δεν αναδεικνύει νικητή, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 6α
του Κ.Α.Π. (ημίωρη παράταση
και πέναλτι)

Οι ημερομηνίες και η δομή
της διοργάνωσης
Γνωστή έγινε η προκήρυξη του Κυπέλου Ελλάδας
που θα γίνει με την συμμετοχή των ομάδων τριών κατηγοριών(Super League 1, 2 και
Γ’ Εθνική) και αναμένεται να
ξεκινήσει στις 29 Αυγούστου.
Στην Α’ φάση ρίχνονται
στην μάχη οι ομάδες της Γ’
Εθνικής, ανάμεσα τους και
οι Άρης Αβάτου και Αλεξανδρούπολη, όπως και στην Β’
ενώ απο την Γ’ φάση ρίχνονται στην μάχη και οι ομάδες
της Super League 2, ανάμεσα
τους και οι ΑΟΞ και Ορφέας
Ξάνθης. Οι ομάδες της Super
League 1 μπαίνουν στην διοργάνωση απο την 5η φάση ενώ
οι Ευρωπαίοι(Ολυμπιακός,
ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Άρης) μπαίνουν στην διοργάνωση απο
την αμέσως επόμενη φάση(στους “16”).

Αναλυτικά η προκήρυξη
αναφέρει:

Η πρώτη φάση θα διεξαχθεί στις 29 Αυγούστου με
ομάδες της Γ’ Εθνικής.

Δήλωση Συμμετοχής:

1.Οι ομάδες έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στην
Ε.Π.Ο. δήλωση Συμμετοχής
για την αγωνιστική περίοδο
2021 – 2022 ως ακολούθως:
α) έως 30 Ιουλίου οι ομάδες της Γ΄ Εθνικής
β) έως 10 Αυγούστου οι
ομάδες της Super League 2
γ) έως 20 Αυγούστου οι
ομάδες της Super League
Η υποβολή των δηλώσεων στις ανωτέρω ημερομηνίες
θα πραγματοποιείται έως και
ώρα 14:00.
Στην περίπτωση μη υποβολής δήλωσης συμμετοχής από
τις ομάδες της Super League
και Super League 2 ,επιβάλλονται οι ποινές του άρθρου
39 παρ. 2 του Κ.Α.Π.
Στην περίπτωση μη υποβολής δήλωσης συμμετοχής από
τις ομάδες της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας επιβάλλεται η ποινή
των τριακοσίων (300) ευρώ.
1. Η Δήλωση πρέπει να συνοδεύεται:
α) από το σχετικό παράβολο που καθορίσθηκε ως εξής:
• Για τις ομάδες της Super
League: 5.000 €
• Για τις ομάδες της Super
League 2: 3.000 €
• Για τις ομάδες της Γ΄
Εθνικής Κατηγορίας : 300 €.
Πρόγραμμα και Ώρες αγώνων Οι αγώνες ορίζονται και
διεξάγονται σύμφωνα με τα

αποτελέσματα των κληρώσεων. Η διεξαγωγή των αγώνων δύναται να πραγματοποιούνται κατά τις ημέρες Τρίτη,
Τετάρτη, Πέμπτη, Σάββατο και
Κυριακή. Οι ώρες έναρξης των
αγώνων θα καθορίζονται από
τη Διοργανώτρια. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων της κάθε Φάσης έχουν
ως ακολούθως:
ΦΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΟΜΑΔΩΝ ΑΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1Η ΦΑΣΗ 29.08.2021 Συμμετοχή Ομάδων Γ΄ Εθνικής
2Η ΦΑΣΗ 12.09.2021
3Η ΦΑΣΗ 22.09.2021 Συμμετοχή ομάδων Super League
2
4Η ΦΑΣΗ 06.10.2021
5Η ΦΑΣΗ 26-27-28
/10.2021 Συμμετοχή των 10
ομάδων Super League
6Η ΦΑΣΗ 1Η Αγωνιστική
30/11 & 01 – 02/12.2021

6η Φάση

μα να τροποποιήσει ανάλογα
το σύστημα διεξαγωγής των
αγώνων.
Οι αγώνες Κυπέλλου Ελλάδος εξελίσσονται και ολοκληρώνονται σε οκτώ (8) Φάσεις, μη συμπεριλαμβανομένης
της διεξαγωγής του Τελικού
Αγώνα.
Οι συμμετέχουσες Π.Α.Ε./

2η Φάση

Θα συμμετέχουν οι τριάντα τέσσερεις (34) νικήτριες
ομάδες από την 1η Φάση και
οι δεκατέσσερεις (14) ομάδες
που προκρίθηκαν άνευ αγώνα.
Σύνολο σαράντα οκτώ (48)
ομάδες.
Οι σαράντα οκτώ (48 ) ομάδες θα κατανεμηθούν σε ομί-

Δεν θα αντικατασταθούν οι ομάδες που δεν θα δηλώσουν
συμμετοχή στο επόμενο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής.
Στο νέο ΚΑΠ προβλέπεται ότι “Κατ’ εξαίρεση για την
αγωνιστική περίοδο 2021-2022 οι ομάδες που δικαιούνται
να αγωνιστούν στην Γ’ Εθνική Κατηγορία και δεν
δηλώσουν συμμετοχή, δεν θα αντικατασταθούν, διότι δεν
διεξήχθησαν τα πρωταθλήματα των Ενώσεων.”
Συμμετοχή των ομάδων ΑΕΚΑΡΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΟΚ
6Η ΦΑΣΗ 2Η Αγωνιστική
21-22-23 /12.2021
7Η ΦΑΣΗ 1Η Αγωνιστική
18-19-20 /01.2022
7Η ΦΑΣΗ 2Η Αγωνιστική
25-26-27/01.2022
8Η ΦΑΣΗ 1Η Αγωνιστική
08-09-10/02.2022
8Η ΦΑΣΗ 2Η Αγωνιστική
01-02-03/03.2022
ΤΕΛΙΚΟΣ 21.05.2022
Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων από την 6η
φάση και εντεύθεν δύναται
να τροποποιηθούν λόγω διευκόλυνσης των ομάδων που
συμμετέχουν στις Ευρωπαϊκές
διοργανώσεις.

Σύστημα διεξαγωγής
αγώνων & Ημερομηνίες
Κληρώσεων

Σε κάθε περίπτωση κατά
την οποία οι Ομάδες που δικαιούνται συμμετοχή στο Κύπελλο Ελλάδος, δεν λάβουν
μέρος ή προκύψει μικρότερος
αριθμός ομάδων σε κατηγορία από τον προβλεπόμενο,
η Ε.Π.Ο., διατηρεί το δικαίω-

Ομάδες θα ενημερωθούν σε
εύλογο χρονικό διάστημα για
τις ημερομηνίες διεξαγωγής
των κληρώσεων της κάθε Φάσης.

1η Φάση

Θα λάβουν μέρος οι ογδόντα δύο (82) Ομάδες της Γ΄
Εθνικής Κατηγορίας. Μετά
από κλήρωση δεκατέσσερεις
ομάδες (14) θα προκριθούν
άνευ αγώνα στην επόμενη φάση και οι υπόλοιπες εξήντα
οκτώ (68) αφού κατανεμηθούν σε ομίλους με γεωγραφικά κριτήρια θα δημιουργήσουν τριάντα τέσσερα (34)
ζευγάρια, από τα οποία μετά
από μονούς αγώνες θα προκύψουν τριάντα τέσσερεις (34)
νικήτριες Ομάδες.
Γηπεδούχος Ομάδα θα είναι
αυτή που κληρώνεται πρώτη.
Σύνολο αγώνων :34
Προκρίνονται 34 ομάδες
Η ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία θα τροποποιηθεί αναλόγως με τον αριθμό
των δηλώσεων συμμετοχής
των ομάδων.

λους με γεωγραφικά κριτήρια.
Θα σχηματιστούν είκοσι
τέσσερα (24) ζευγάρια, και
θα προκύψουν είκοσι τέσσερεις (24) νικήτριες ομάδες μετά από μονούς αγώνες
Γηπεδούχος Ομάδα θα είναι
αυτή που κληρώνεται πρώτη.
Σύνολο αγώνων:24
Προκρίνονται 24 ομάδες

3η Φάση

Θα συμμετέχουν οι είκοσι τέσσερεις (24) νικήτριες
ομάδες της 2ης Φάσης και οι
τριάντα δύο (32) ομάδες της
Super League 2. Σύνολο ομάδων πενήντα έξι (56).
Μετά από κλήρωση δημιουργούνται είκοσι οκτώ (28)
ζευγάρια και θα προκύψουν
είκοσι οκτώ (28) νικήτριες ομάδες μετά από μονούς
αγώνες.
Γηπεδούχος Ομάδα θα είναι
αυτή που κληρώνεται πρώτη. Σε περίπτωση που κληρωθεί ομάδα της Super League
2 με ομάδα της Γ΄ Εθνικής
τότε ο αγώνας θα διεξαχθεί
στην έδρα της ομάδας της Γ΄
Εθνικής .

Σύνολο αγώνων 28
Προκρίνονται 28 ομάδες

4η Φάση

Συμμετέχουν οι είκοσι οκτώ
(28) ομάδες που προκρίθηκαν
από την 3η Φάση Μετά από
κλήρωση δημιουργούνται δέκα τέσσερα (14) ζευγάρια. Οι
αγώνες είναι μονοί.
Γηπεδούχος ομάδα είναι η
ομάδα που κληρώνεται πρώτη. Σε περίπτωση που κληρωθεί ομάδα της Super League
2 με ομάδα της Γ΄ Εθνικής
τότε ο αγώνας θα διεξαχθεί
στην έδρα της ομάδας της Γ΄
Εθνικής .
Σύνολο αγώνων 14
Προκρίνονται 14 ομάδες

5η Φάση

Συμμετέχουν οι δέκα τέσσερις (14) νικήτριες ομάδες
της 4ης Φάσης , και οι 10
ομάδες
της Super League ( εξαιρούνται οι ομάδες ΑΕΚ –
ΑΡΗΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΟΚ ).
Σύνολο είκοσι τέσσερις
(24) ομάδες.
Μετά από κλήρωση δημιουργούνται δώδεκα (12)
ζευγάρια. Οι αγώνες είναι
μονοί. Γηπεδούχος ομάδα είναι η ομάδα που κληρώνεται

Συμμετέχουν οι δώδεκα νικήτριες (12) ομάδες που προκρίθηκαν από την 5η ΦΑΣΗ
και οι τέσσερεις (4) ομάδες
του πρωταθλήματος Super
League (ΑΕΚ – ΑΡΗΣ –ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΟΚ ). Σύνολο
δέκα έξι (16) ομάδες. Μετά
από κλήρωση δημιουργούνται
οκτώ (8) ζευγάρια.
Γηπεδούχος ομάδα είναι η
ομάδα που κληρώνεται πρώτη.
Οι αγώνες είναι διπλοί
Σύνολο αγώνων 16
Προκρίνονται 8 ομάδες
Μετά από την κλήρωση
των ομάδων που συμμετέχουν στην 6η Φάση θα πραγματοποιηθεί η ανάπτυξη των
ζευγαριών για την 7η Φάση
(Προημιτελική) και 8η Φάση
( Ημιτελική ) καθώς και της
τυπικά γηπεδούχου ομάδας
του Τελικού.
Όλοι οι αγώνες είναι διπλοί.
Το σύστημα κλήρωσης των
επόμενων φάσεων θα ανακοινωθεί με νέο έγγραφο της
Επιτροπής Διοργανώσεων
Στην 6η, 7η και 8η Φάση
που οι αγώνες είναι διπλοί,
για την ανάδειξη του νικητή
(υπέρ)ισχύει το εκτός έδρας
γκολ και στην περίπτωση που
υπάρξουν δύο (2) όμοια αποτελέσματα, στον 2ο αγώνα
ακολουθεί ημίωρη παράταση
και αν πάλι δεν αναδειχθεί ο
νικητής, θα πραγματοποιηθεί η
διαδικασία των πέναλτι.
Άρθρο 14 : Τελικός Αγώνας
Κυπέλλου
Η ημερομηνία διεξαγωγής
του Τελικού Αγώνα ορίζεται η
21/05/2022.
Ο τελικός αγώνας θα διεξαχθεί στο στάδιο O.A.K.A.

Στις 25 Αυγούστου στο Σουφλί
η Τακτική Γενική Συνέλευση
της ΕΠΣ Έβρου
Την Τετάρτη 25 Αυγούστου στις 19:30 στο ξενοδοχείο Κουκούλι στο Σουφλί θα λάβει χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων του Έβρου.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση θα διεξαχθεί
την ίδια μέρα, στον ίδιο χώρο στις 20:30.

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
ΓΝΩΜΗ
Η

21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

Ιατροί
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • Οφθαλμίατρος

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

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

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

Δικαστικοί
Επιμελητές

Μπότσαρη & Δικαστηρίων • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551081787

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

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

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

Μιαούλη 11 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 24689

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

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

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

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

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

Ειρήνης 32 Α • Αλεξ/πολη
τηλ: 25510 34048

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

Ασφάλειες

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

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

ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ ΓΑΛΑΤΕΙΑ • Λογιστικό Γραφείο
Φιλιππουπόλεως 7 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510-80173
ΜΑΝΤΙΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Λογιστικό Γραφείο
Σωτηρίου Τσερκεζη 12 • Ορεστιάδα
Τηλέφωνο : 2252027923
ΤΣΙΚΑΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Κρήνης 8 • Αλεξ/πολη
Τηλ.:2551025496 Κιν. 6979007987

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

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

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

ΠΟΡΤΟΚΑΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Μαζαράκη 11 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551038473

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

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

ΓΟΥΤΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΔΙΚΑΙΑ
Τηλέφωνο : 2556031371

Οπτικά

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

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

Dr ΜΑΡΙΑ ΣΧΟΙΝΑ PhD • Παιδίατρος
Διδάκτωρ Ιατρικής ΕΚΠ Αθηνών
Ανατ. Θράκης 23 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510-37097
ΣΩΠΑΣΗ - ΡΩΜΑΝΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Μικροβιολόγος
Κων. Παλαιολόγου 30 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2552023462

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

ΤΑΤΑΡΙΔΟΥ ΕΛΒΙΡΑ • Παιδοψυχολόγος
Έλλης 1 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 6932610600
ΓΙΑΡΙΜΑΓΑΣ ΠΑΣΧ
Ε.Ε.Ε
Λ. Δημοκρατίας 331 • Αλεξ/πολη
τηλ: 25510 20586

Αρκαδιουπόλεως 16 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο: 25510 37771

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

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

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

Ορθοπεδικά
Ιατρικά Είδη

ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ • Ορθοπαιδικός

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

Μεταφορές

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

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

Βενιζέλου 35-39 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551036550

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

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

SUDUKU
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ
Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.73)
ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
1. ΔΥΣΚΟΛΟ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

4
14:00-22:00
Αδαμίδης - ΑδαΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
μίδουΑΛΕΞ/ΛΗ
Ι. Καβύρη
36 (γωνία
Βιζ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ:
05.15
(εκτός
7
βύζη) Κυριακής),
✆2551021444
08.00 (express), 10.00
18:00-08:00
Μοναστηριώ(express),11.00
(express), 14.00
του Διαμαντίδου
54
(express), 15.45Βενιζέλου
(express), 17.00
(όπισθεν
ΟΤΕ)
✆
2551024266
(express) εκτός Σάββατο, 18.45, 22.00.

ΦΕΡΕΣ
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΑΘΗΝΑ: 18.45

Ηλιάκη
Πλαστήρα -3ΦΕΡΕΣ
✆25550
ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ
- ΣΟΥΦΛΙ
22229
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

ΣΟΥΦΛΙ
ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.15-05.15Μπαμίδου
Βασ. Γεωργίου
207
06.20-07.00
(μέσω Τυχερού),
✆2554022013
07.45-08.45 (μέσω Τυχερού),

ΔIΔYMOTEIXO
10.00-11.15-12.30-13.30-14.30-

3

5

08.30, 19.30
ΑΘΗΝΑ – ΔΡΑΜΑ 08.00, 20.00
5
4

7

06.00 -19.00 ΑΝΑ ΜΙΑ
ΩΡΑ 20.30 ΤΟ ΤΕ8
5
2
ΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ: 06.00 09.00
5
9
8
-12.00 - 15.00
-18.00
ΓΙΑ ΑΛΕΞ/ΛΗ: 09.40-12.30-14.305
7
9 01.30 8
16.50-18.00-21.30ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ :

ΔΡΑΜΑ

7

ΔΡΑΜΑ – ΑΘΗΝΑ

ΔΡΑΜΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ : 06.00 -19.00 ΑΝΑ ΜΙΑ
Α
ΩΡΑ 20.30 ΤΟ ΤΕΑΛΕΞ/ΛΗ -ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 05.15 (εκτός
71
ΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ: 06.00 Κυριακής), 08.00 (express), 10.00
ρη
09.00
(express),11.00 (express), 14.00
16
-12.00 - 15.00 -18.00
(express), 15.45 (express), 17.00
60
συνέβη ση
(express) εκτός Σάββατο, 18.45, 22.00.
ΓΙΑ ΑΛΕΞ/ΛΗ: 09.40-12.30-14.3016.50-18.00-21.3001.30 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011 5.
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΑΘΗΝΑ: 18.45
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ - ΦΕΡΕΣ - ΣΟΥΦΛΙ
75
ΔΡΑΜΑ
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
ρη
ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.15-05.156.
ΔΡΑΜΑ – ΑΘΗΝΑ 08.30, 19.30
06.20-07.00 (μέσω Τυχερού),
ΑΘΗΝΑ – ΔΡΑΜΑ 08.00, 20.00
70
07.45-08.45 (μέσω Τυχερού),
ση
ΔΡΑΜΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
10.00-11.15-12.30-13.30-14.3006.00, 07.15, 08.00, 09.00,
74
15.30-17.00-19.00 (μέσω Τυχε10.00,11.00,12.00,13.00, 14.00,
ρη
σαν σημερα
ρού),19.30-20.45.
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 19.30
πο
ΓΕΓΟΝΟΤΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.15-06.30-07.30 (μέσω
Την Κυριακή το δρομολόγιο των 6.00
60
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ
356 π.Χ.
Τυχερού), 08.45 (μέσω
Τυχερού),
π.μ. δεν ισχύει
ρη
ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ
ΠΛΟΙΑ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ 07.00,
Ο νεαρός Ηρόστρατος πυρ10.00-11.30-12.30-13.30-14.30πο
15.30-17.00-18.15 (μέσω Τυχερού),
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
61
πολεί τον Ναό της Αρτέμι19.30-20.45. ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΑΡΓΙΕΣ
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
Αν
δας στην Έφεσο, ένα από τα
04.15-06.30-07.30
(μέσω
Τυχερού),
18.00,
19.30,
21.00.
Κυριακή:
το
14
επτά θαύματα του κόσμου.
6
08.45
(μέσω Τυχερού), 10.00-11.30δρομολόγιο
των 07.00 γίνεται 07.30,
60
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΚΑΒΑΛΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
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
1904 ΑναχώΔίκαια 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
Ολοκληρώνεται
ΛΕΥΤΑΙΟ
ΕΓΝΑΤΙΑ:
06.00 ρηση Λιμάνι: 6.42,
Άφιξη Τελικού: ο ΥπερΚυριακής),
(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
σιβηρικός Σιδηρόδρομος,
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
οποίος ξεκινάει
τηΙΝTERСITY
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/ΠΟΛΗο–ΑΘΗΝΑ,
Αναχώρη-από74
ΩΡΑ:
άφιξη
εις
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
-4.10,
ΑΛΕΞ/ΛΗ
Τρίτη
09:3007.15,
Μόσχα
καιΤελικού:
φτάνει μέχριΔίκαια
το (express)
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
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 Βλαδιβοστόκ στον Ειρηνικό
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
Ωκεανό. Έχει
μήκος 4.607
Δίκαια ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ
18.38.
- ΦΕΡΕΣ
ΣΟΥΦΛΙ ΑΠΟ
75 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ,
ΑναχώΠΡΙΝΟ:
07.15,
10.15,
15.00, 15.45, 16.30, 18.15, 19.45.
ΔΡΑΜΑ
– ΞΑΝΘΗ
08.00,
10.30,12.15,
12.30,
61
Παρασκευή
15:30
μίλια.Άφιξη Τελικού:
ΔΡΑΜΑ
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ
-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ρηση Λιμάνι: 20.32,
604 ΚΟΙΝΗ
ΩΡΑ: 10.54,
άφιξη ειςΔΕΥΤΕΡΑ 14.30.
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ:
09.00, 12.00,
Κυριακή-αργίες
07.30,
10.00,
12.00,
14.45,
16.30,
18.45
Αν
Σάββατο
15:30
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΞΑΝΘΗ
ΚΑΒΑΛΑ:
ΕΩΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
04.15-05.156.45
Ορμένιο
17.09
ΔΡΑΜΑ
ΑΘΗΝΑ
08.30,12.45,
19.30
ΑΠΟ ΘΑΣΟ:
05.45,
14.00,
16.15.
13.30,
15.00, 16.30,
18.15, 19.45,
ΚΥΡΙΑΚΕΣ
&– ΕΟΡΤΕΣ
10.30,
Αλ
Kυριακή
13:00,
18:00
1925
07.00,
08.15,
09.15,08.00,
10.30,20.00
12.00,
06.20-07.00
(μέσω
Τυχερού),
614 ΚΟΙΝΗ
ΩΡΑ:15.00,
17.40,
άφιξη
εις
ΑΘΗΝΑ
– ΔΡΑΜΑ
20.30
16.30,
18.45
74
08.00,
18.45
1 70 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Αναχώρηκαθηγητής
ΑΠΟ
13.30,
14.30,
16.00,
07.45-08.45
(μέσω
Τυχερού),
ση: 6.50, Άφιξη Ο
Τελικού:
17.16 βιολογίας
Δίκαια23.40.
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,
Τζον Σκόουπς
καταδικάζεΚΑΒΑΛΑ
10.00-11.15-12.30-13.30-14.3074 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
, Αναχώ90 ΙΝTERСITY
ΩΡΑ:- ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
9.36,
06.00, 07.15,
08.00,
09.00,
10.30,
12.00,
13.30,άφιξη
15.00, 16.30,
17.30.
6.
10.30,
11.45,
13.15, 14.45, 16.00,
Αλεξανδροyπολη
ται σε Άφιξη
πρόστιμο
100 δολα18.45,
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,
Αλεξ/
εις Ορμένιο
14.38.
10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,
11.15,
18.15,
02:00
17.15,
19.15.
ΠΛΟΙΟ
ΑΔΑΜaΝΤΙΟΣ
ΚΟΡΑhΣ
ρίων, επειδή διδάσκει στους
αργίες 08.00, 11.00, 13.30, 15.00,
16.30,
18.45
Πληροφορίες
25210-19.30
σα
ρού),19.30-20.45.
πολη: 6.58
25210-32444.
15.00,
16.00,
17.00,
18.30,
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ
Δευτέρα
10:30,
15:30 των 6.00
16.30,
18.15,
19.45, 21.30, 23.30
32421
8 604 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
4
μαθητές του
σε Λύκειο της ΣΑΒΒΑΤΟ
ΞΑΝΘΗ
-ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
04.15-06.30-07.30
(μέσω ΑΠΟ
Την
Κυριακή
το
δρομολόγιο
ΑναχώΠΡΙΝΟ: 10.15, 14.30. ΑΠΟ
Τρίτη
18:40 ΑΠΟ ΘΑΣΟ:
ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 06.30, 08.30,
πόληςΆφιξη
Ντέιτον
του Τενεσί Τυχερού),
08.45 (μέσω Τυχερού),
π.μ. δεν07:00,
ισχύει 16.15.
ρηση αρχικού: 23.59,
Αλεξ/
ΚΑΒΑΛΑ:
12.00,
11.45,
18.45,
02:30
ΣΕΡΡΕΣ
09.30,
11.15,
12.40,
14.00,
15.55,
Δ
Τεταρτη
16:30
τη
Θεωρία
της
Εξέλιξης
του
06.00,
08.00,
09.15,
10.30,07.00,
12.15,
10.00-11.30-12.30-13.30-14.30πολη:913.18
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.
Δαρβίνου. ΞΑΝΘΗ15.30-17.00-18.15
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ - ΦΕΡΕΣ -Τυχερού),
ΣΟΥΦΛΙ -14.30,
08.00,
09.00,
10.00,
11.00,
12.00, 71
613 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΚάρολου
–ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
– 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
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
1928
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
μποξέρ Τζιν Τούνεϊ απο04:45,
06:30,
08:30,
11:45,
13.302593022318
08.45
(μέσω
Τυχερού),
10.00-11.30δρομολόγιο
των
07.00
γίνεται
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΟ–ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
Απλή:14.48
Ιντερσίτι:
07.17
Λάγους)
07.30,
10.15,
13.25,
14.30,
ΣΕΡΡΕΣ
- ΔΡΑΜΑ&
06.45,
09.15,
11.00,07.30, Θ
2593022426.
σύρεται
αήττητος
τα 12.30-13.30-14.30-15.30-17.00Κυριακές και Γιορτές 09.45,
15.00,
73
των16.30,
08.0020.15
καταργείται.
15.22,
Άφιξη απόΞΑΝΘΗ
-19.15
ΑΘΗΝΑ
ΝΗΣΙΑ
ΑΙΓΑΙΟΥ
5 Αναχώρηση αρχικού:
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 ριγκ, σε ηλικία 30 χρόνων.
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
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ7 71 ΙΝTERСITY
1
Α
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
1950
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,
Η Βουλή παραπέμπει στο 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
Ειδικό Δικαστήριο
09:45, 13:00
08.30,
13.30,16.30,
15.00, ▶έως
75 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
–ΘΕΣΣΑ-(ΥπουρΔΡΑΜΑ – 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
γοδικείο)
τον
τέως
υπουρ18.15, 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.:
γό Μεταφορών Πάνο ΧαΛΗΜΝΟ-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
τζηπάνο με την ,κατηγορία
09:30,
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
της απιστίας
κατά του Δηστ
ΚΑΒΑΛΑ
16.30,
20.15
4
ΑΠΛΟ –Κυριακή-αργίες
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
μοσίου
σχετικά
με
σκάνδαΓΙΑ
ΑΘΗΝΑ:
9.15
-13.30
19.15
ΣΕΡΡΕΣ
ΑΘΗΝΑ
15.00, 16.30,
18.15, 19.45,
Αλεξ/πολη: 22.28
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, ΔΡ
ΣΕΡΡΕΣ13.30,
– ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
22.04

15

B6

Δρομολόγια
Δρομολόγια

06.00, 07.15, 08.00, 09.00,
3
4
2
10.00,11.00,12.00,13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 19.30
3
1 των 6.00
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.15-06.30-07.30 (μέσω
Την Κυριακή το δρομολόγιο
Κουκλατζή
Σμαρώ
Βασ.
Κων/
Τυχερού), 08.45 (μέσω Τυχερού),
π.μ. δεν ισχύει
νου 52
✆2552027049
10.00-11.30-12.30-13.30-14.30–8ΔΡΑΜΑ 07.00,
6 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4
15.30-17.00-18.15 (μέσω Τυχερού),
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
19.30-20.45. ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΑΡΓΙΕΣPuzzle 1 (Medium,
13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
difficulty rating 0.58)
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2. ΜΕΤΡΙΟ
04.15-06.30-07.30
(μέσω Τυχερού),
18.00, 19.30, 21.00. Κυριακή: το
χρησιμα
τηλεφωνα
08.45 (μέσω Τυχερού), 10.00-11.30δρομολόγιο των 07.00 γίνεται 07.30,
12.30-13.30-14.30-15.30-17.00των 08.00
1 καταργείται.
3
Aστυνομία

100
18.15 (μέσω
Τυχερού), 19.30-20.45.
ΔΡΑΜΑ – ΚΑΒΑΛΑ Καθημερινά από
EKAB 
166
06.00 το πρωί έως 20.30 και κάθε 4
Πυροσβεστική

199
ΞΑΝΘΗ
μισή ώρα. Τις Κυριακές από 07.00
Α/Τ Ασ. Αλεξ/λης25510 66300
έως 20.30 ανά ώρα.
ΞΑΝΘΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06.00,
5
7
1
8
Α/ΤΤροχ. Αλ/λης 25510 66395
08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00,
ΔΡΑΜΑ – ΣΕΡΡΕΣ 07.15, 08.45,
Α/ΤΤουρ. Αλ/λης25510 66200
16.30, 18.15, 19.45. Παρασκευή
10.45, 12.45, 12.00, 14.00, 15.30 Α/Τ Φερών
25550 23333
5 -17.00. 2
9
6
06.00, 08.30, 10.30, 12.00, 13.30,
16.45
Α/Τ Σουφλίου 25540 22100
15.00, 15.45, 16.30, 18.15, 19.45.
ΔΡΑΜΑ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 10.30, 12.30,
Α/Τ Τυχερού
25540 41201
Κυριακή-αργίες 07.30, 10.00, 12.00, 6 14.45, 16.30, 18.45
Α/Τ Διδ/χου
25530 22103
13.30, 15.00, 16.30, 18.15, 19.45,
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45,
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
Α/Τ Ορεστιάδας 25520 81808
λο μεταφοράς των καυσί20.30
16.30, 18.45
16.30,16.30
18.45
ΑΠΛΟ -20.30
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 09.13, 13.47,
2
5
4
3 74 ΙΝTERСITY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/
Κυριακή
Δ. Αλεξ/πολης 25510 64100
μων. 02.01,
Στις 15Άφιξη:
Φεβρουαρίου
15.37, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΞΑΝΘΗ 08.00,
ΠΟΛΗ , Αναχώρηση:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΞΑΝΘΗ 08.00,
ΞΑΝΘΗ - ΔΡΑΜΑ 08.00, 10.30, 15.00,
ΞΑΝΘΗ - ΔΡΑΜΑ 08.00, 10.30, 15.00,
ΔK Τραϊαν/λης 25513 50900
1951 θα καταδικασθείΣΕΡΡΕΣ
σε 10.30,
10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30,
17.30.
12.00,
13.30, 15.00, 16.30, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
17.30.
– ΔΙΚΑΙΑ
-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
8
3
4 6.58 5
ΔK Φερών
25553 50073
δύο μήνες5.43–Θεσφυλάκιση με τρι18.45, 19.45, 21.30, 23.30 ΚυριακήΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45,
18.45,
19.45, 21.30, 04.13,
23.30 Κυριακή- ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ
10.30, 12.45,
613 ΔΙΚΑΙΑ, Αναχώρηση:
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
- ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
- ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
Δ. Σουφλίου
25543 50100
αναστολή.
αργίες 08.00, 11.00, 13.30, 15.00,
16.30, 18.45 Πληροφορίες 2521013.30, 15.00, Δευτέρα
16.30, 11.00
18.45 Πληροφορίες
σαλονίκη, Άφιξη:ετή
14.54
08.47 αργίες 08.00, 11.00,ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ
/ Τρίτη 12.3025210/
Δ. Διδυμοτείχου25530 26000
2
5
16.30, 18.15, 19.45, 21.30, 23.30 3 32421
18.15, 19.45,
21.30,
23.30
3242113.30 / Πέμπτη 14.30 /
ΑΠΛΟ –16.30,
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
00.52,
10.06,
Τετάρτη
Δ. Ορεστιάδας 25520 22219
1965
17.09 ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 06.30, 08.30, Παρασκευή 15.30 / Σάββατο ---- /
ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 06.30, 08.30,
Δ. Σαμοθράκης 25510 41218
Μεγάλη διαδήλωση στο ΣΕΡΡΕΣ
κέ- 09.30,
8
7
1
ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ
09.30, 11.15, 12.40, 14.00, 15.55,
11.15, 12.40, 14.00, 15.55, Κυριακή
- ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΔΡΑΜΑ
14.00
ΣΑΒΒΑΤΟ: 10:10
Δ. Κομοτηνής 25310 24444
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ντρο
της
Αθήνας
κατά
της
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:
17.00, 20.30 Κυριακές και Γιορτές
17.00,
20.30 Κυριακές
και Γιορτές
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30
ΔΡΑΜΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ:
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
- ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
15.26
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Από τις 05.30
ΣΑΜΟΘΡAΚΗ
- ΑΛΕΞΑΝΔασαρ. Αλεξ/λης25510 80643
13:45 , 19:10
Σετην
ό,τιενημέρωση
αφορά τις πτήσεις
από ΚΥΡΙΑΚΗ:
σε ό,τι
αφορά
SKY
A
κυβέρνησης
των
«Αποστα08.30, 11.15, 14.15, 15.30, 17.00,
11.15, 14.15,σας,
15.30,
17.00,
71 ΙΝTERСITY ΩΡΑ:
έως
20.45
ανά μισή
ώρα
έως 20.45 ανά μισή ώρα
9.19 άφιξη
στην
ΣΕΡΡΕΣ08.30,
-Για
ΔΡΑΜΑ
ΔΡΟYΠΟΛΗ
ΧΘΕΣΙΝΟΥ
(1)
http://www.opensky.ca/sudoku
on Tue
Jul 20 09:26:08 2021 GMT. Enjoy!
Δασαρ.Σουφλίου25540 22221 Generated byΛΥΣΗ
τοπτήσεις
αεροδρόμιο
της Αλεξαντις
της Ολυμπιακής
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΗΤΕΙΑ:
Α
19.15.
19.15.
Αθήνα 16.17 τών» αντιμετωπίζεται από
ΣΕΡΡΕΣ1- (Hard,
ΚΑΒΑΛΑdifficulty
06.45, 10.15,
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
- ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
20.34 και της
ΣΕΡΡΕΣ16.00
- ΚΑΒΑΛΑ
06.45,
10.15,
Δευτέρα
/
Τρίτη
---/
Τετάρτη
Puzzle
rating
0.75)
Δασαρ. Διδ/χου 25530 22204
SKY
EXPRESS
δρούπολης,
καλείAegean
από το μπορείτε
αεροδρόμιονατης
ΑλεΔΕ.-ΣΑΒ.
15.30
11
την
αστυνομία
με
δακρυγό14.30, 18.30
14.30,
18.30 07.00 / Παρασκευή
ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ (μέσω Π.
613 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 12.41, άφιξη στην
ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ (μέσω Π.
08.00
/ Πέμπτη
Δασαρ.
Ορ/δας 25520 22482
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΑΘΗΝΑ:
ξανδρούπολης,
μπορείτε
να καλείτε
ΣΗΤΕΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
:
Α
τε στα τηλέφωνα:
Αεροδρόμιο:
6 5- ΔΡΑΜΑ
2 806.45,1 09.15,
7 11.00,
3 4 9Θεσσαλονίκη 15.36
να και γκλομπς. Νεκρός πέ- Λάγους)
Λάγους)
07.30,
10.15,
13.25,
14.30,
07.30,
10.15,
13.25,
14.30,
ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ
- ΔΡΑΜΑ
06.45,
09.15,
11.00, 09
12.30,
18.15
/ Σάββατο
---/ Κυριαστα
τηλέφωνα:
ΔΕ.-ΣΑΒ. 13.20
Πυρ/κή Αλεξ/λης25510 26222
ΔΕΥΤΕΡΑ:
08:50 - 18:35
25510
89300,
25510
89305,
φτει16.06,
ο 22χρονος
19.15
Κυριακές και Γιορτές
09.45,
Κυριακές
και Γιορτές
09.45,
15.00, 16.30, 20.15
άφιξη φοιτητής 19.15
κή 15.00,
18.00 16.30, 20.15
Αεροδρόμιο
25510
45198,
Πυρ/κή
Σαμ/κης25510
41199
9 4 8 6 3 2 1 5 773 ΙΝTERСITY ΩΡΑ:
AEGEAN: :25510
89150,Aegean: ΤΡΙΤΗ: 21:35
Σωτήρης Πέτρουλας στη 12.30,
12.30,
18.00,
2.30
(Ισχύουν
τα
αντί18.00,
2.30
(Ισχύουν
τα
αντίστην
Αθήνα
22.59
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15
25510
89150
Πυρ/κή Κομ/νής25310 22199
ΤΕΤΑΡΤΗ: 08:50
ΟΛΥΜΠΙΑΚH: 25510 45198,
των οδών
ΤΗΛEφωΝΑ
στοιχα
από Κομοτηνή
Ξάνθη)
ΚΥΡΙΑΚΕΣ
ΚΥΡΙΑΚΕΣΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ
& ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45,
19.50, άφιξη
στην Σταδί- στοιχα από Κομοτηνή για Ξάνθη)
1 7 &3ΕΟΡΤΕΣ
4 10.30,
9 512.45,
8 2 6605 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ:συμβολή
Πυρ/κή
Σουφλ.
25540για
22199
ΠΕΜΠΤΗ: 21:35
SKY
EXPRESS:
801-11ου
και Εδουάρδου
Λο.
Αλεξανδρούπολης:
25510 26468
και
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
16.30,
18.45
Πληροφορίες
2521016.30,
18.45
Πληροφορίες
25210Αθήνα
5.23,
με
ανταπόκριση
στη
ΞΑΝΘΗ -ΑΘΗΝΑ 20.00
ΞΑΝΘΗ
-ΑΘΗΝΑΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
20.00
Πυρ/κή Διδ/χου 25530 22199
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 08:50, 18:35
28288, 2810-223800
3
2
5
1
6
9
7
8
4
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΑΘΗΝΑ : ΑΝΑ26619,
Σαμοθράκης: 25510 41305
32421
32421
Θεσσαλονίκη
ΑΘΗΝΑ – ΞΑΝΘΗ 20.00
ΑΘΗΝΑ
– ΞΑΝΘΗ 20.00
Πυρ/κή Ορ/δας 25520 22221
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:50
ΧΩΡΗΣΗ:
07.05, 19.45,
ΚΥΡΙΑΚΗ
19.45
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
41385 -Τηλέφωνα
Πρακτ.:
25510
603 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ:
4.07, άφιξη στην
ΞΑΝΘΗ – ΔΡΑΜΑ 08.10, 10.30, 15.15,
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30
ΞΑΝΘΗ
– ΔΡΑΜΑ
08.10,
10.30,
15.15, και ΣΕΡΡΕΣ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από
τις 05.30
Νοσ/μείο
Αλ/λης25513-51000
ΚΥΡΙΑΚΗ: 08:50, 18:35
7
8
1
2
5
4
6
9
3
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
- AEGEAN : ΑΝΑ- 38503,
ΑΘΗΝΑ
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
1816
2551024694,
2551083911
Αθήνα
15.07
17.30.
Αργίες
10.45,
12.45,
16.30,
έως
20.45
ανά
μισή
ώρα
17.30.
Αργίες
10.45,
12.45,
16.30,
έως
20.45
ανά
μισή
ώρα
Περ. Εν. Έβρου 25510 36500
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΑΘΗΝΑ:
ΧΩΡΗΣΗ:
05.30, 18.05, ΚΥΡΙΑΚΗ
18.05
Πάουλ
Γιούλιους
20.53,
άφιξηΦον Ρόι- 18.45
18.45 
ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15,
4 6- ΚΑΒΑΛΑ
9 706.45,
8 10.15,
3 2 1 591 ΙΝTERСITY ΩΡΑ:
Λιμεναρχείο
25513-56200
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:
ΔΕΥΤΕΡΑ:
08:05
20:50
τερ,
(Ίσραελ Μπιρ Γιοσαφάτ Από Ξάνθη για Καβάλα έχει δρομ.
στη Θεσσαλονίκη
23.07
Από Ξάνθη για25510-26251
Καβάλα έχει δρομ.
14.30, 18.30
14.30, 18.30
Ο.Λ.Αλεξ/λης
ΔΕΥΤΕΡΑ: 07:15 - 17:00
ΤΡΙΤΗ: 20:50
το πραγματικό
όνομά του), κάθε
8 1- ΔΡΑΜΑ
7 506.45,4 09.15,
6 11.00,
9 3 275 ΙΝTERСITY ΩΡΑ:
23.43, άφιξη
κάθε μισή ώρα25510 89300
μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00,
Αεροδρόμιο
ΤΡΙΤΗ: 12:15
ΤΕΤΑΡΤΗ: 11:45
γερμανός
δημοισογράφος
στην
Αθήνα
07.18.
ΚΑΒΑΛΑ
ΚΑΒΑΛΑ
15.00,
16.30,
20.15
15.00,
16.30, 20.15
ΕΛΤΑ Αλεξ/λης 25510 23122
ΤΕΤΑΡΤΗ: 07:15
08:05 - 20:50
2 9 4 3 7 1 5 6 8 ΔΡΑΜΑ – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
και επιχειρηματίας, ιδρυτής ΓΙΑΠΕΜΠΤΗ:
ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ: 9.15 -13.30 - 19.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15
ΑΘΗΝΑ: 9.15 -13.30 - 19.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15

Παρασκευόπουλος
15.30-17.00-19.00Ιωάννης
(μέσω ΤυχεΒενιζέλου
93 ✆2553023544
ρού),19.30-20.45.

αγγελιεσ

5

3

6

9

2

8

4

7

1

αγγελιεσ
B6

του πρακτορείου ειδήσεων
«Ρόιτερς» (Reuters). (Θαν.
25/2/1899)

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
1899
ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ
όροφο στο κέντρο της ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ
Αλεξανδρούπολης. Με
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - σητεια
ΤΡΙΤΗ: 19:10
Έρνεστ Χέμινγουεϊ, αμερικα2 μεγάλα parking της οικοδομής από κοινού για
ΤΡΙΤΗ 13:40 - ΠΕΜΠΤΗ 13:40
ΤΕΤΑΡΤΗ: 10:10
νός δημοσιογράφος και συγτους ιδιοκτήτες. Είναι σε εμπορική θέση Α’ Ζώνης
σητεια - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ:
06:30
19:10
γραφέας. Βραβεύτηκε με ΝόΠΩΛΕΙΤΑΙ
συμφώνα με την Πολεοδομία. Μπορεί να χρησιΤΡΙΤΗ 19:30 - ΠΕΜΠΤΗ 19:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
10:10
19:10
μπελ Λογοτεχνίας το 1954.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
μοποιηθεί και για επαγγελματική χρήση.
(Θαν. 2/7/1961)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:
ΚΑΒΑΛΑ:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:
Επί των οδών Εμπορίου και ΑρκαδιουπόΤηλέφωνο επικοινωνίας 6979822491 όλο το
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.
ΘΑΝΑΤΟΙ
τις 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:
1928
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
Κώστας Καρυωτάκης,
ξανδρούπολης,
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
έλληνας ποιητής. (Γεν.
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
30/10/1896)
: 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
1965
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
Σωτήρης
Πέτρουλας,
έλληαστική
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
νας φοιτητής και στέλεχος 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
Νεολαίας
πλήρη απασχόληση
στα(express),
γραφεία
της ή/και -12.00της
19.45,
ΧΩΡΗΣΗ:
07.05, 19.45,
ΚΥΡΙΑΚΗ
19.45
ευρώ.ΧΩΡΗΣΗ:
Όποιος 07.05,
αγοράσει
τοΚΥΡΙΑΚΗ
σπίτι θα19.45
πάρει δώρο
- 15.00
-18.00 Λαμπράκη.
(express), 15.45
17.00
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
–ΑΘΗΝΑ,
Αναχώρη74 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 4.10, άφιξη εις
08.40
Αλεξ/λη-ΘΕΣ/ΚΗ
Σκοτώθηκε
κατά τη διάρκεια 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:
09.40-12.30-14.303 στρέμματα
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ-Αλεξ/λη
NTERCITY
05.59,
φοιτητικής διαδήλωσης
κατά ΧΩΡΗΣΗ:
Βιογραφικά:
hiring@akmonate.gr
5.46
16.50-18.00-21.3001.30
ΑΛΕΞ/ΛΗ
-ΑΘΗΝΑ: 18.45
ΧΩΡΗΣΗ:
05.30, 18.05,
ΚΥΡΙΑΚΗ 18.05όλο το
05.30, 18.05, ΚΥΡΙΑΚΗ 18.05 70 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 13.50, άφιξη εις
Τηλέφωνο
επικοινωνίας
6979822491
12:19
της
Αποστασίας
στην
Αθήνα.
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. 1942)

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

Εκδήλωση της
Φιλαρμονικής
του Δήμου
Αλεξανδρούπολης
ΣΉΜΕΡΑ ΣΤΙΣ 8ΜΜ ΣΤΟ
ΘΕΡΙΝΌ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΆΦΟ
«ΦΛΟΊΣΒΟ»
Ομιλία, παρουσίαση λευκώματος
και εμβατήρια
"200 Χρόνια Ελλάδα - 101 Χρόνια Αλεξανδρούπολη:
Από τη γέννηση στη δημιουργία" είναι το θέμα της εκδήλωσης που διοργανώνει η Φιλαρμονική Αλεξ/πολης.
Η Φιλαρμονική του Δήμου Αλεξανδρούπολης διοργανώνει εκδήλωση με θέμα: «200 Χρόνια Ελλάδα
- 101 Χρόνια Αλεξανδρούπολη: Από τη Γέννηση στη
Δημιουργία».
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21
Ιουλίου και ώρα 20:00 στο χώρο του δημοτικού θερινού κινηματογράφου "Φλοίσβος", απέναντι από τη
δημοτική πλαζ.
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει:
19:30 Προσέλευση.
20:00 Έναρξη - Χαιρετισμοί.
- Παρουσίαση του Λευκώματος «Οι Φιλαρμονικές του
Δήμου Αλεξανδρούπολης» της Βασιλικής Ουλμπασάλη.
- Εμβατήρια από τη Φιλαρμονική Αλεξανδρούπολης.
Πρώτη παρουσίαση εμβατηρίου "ΔΟΜΝΑ ΒΙΣΒΙΖΗ"
σε μουσική της Μαέστρου της Φιλαρμονικής Αλεξανδρούπολης Βασιλικής Χατζηβασιλειάδου.
- Ομιλία του Καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας και
Εθνολογίας του Δ.Π.Θ. Ιωάννη Μπακιρτζή με θέμα:
«Η Θράκη κατά την επανάσταση και μετά από αυτήν».
- Συνθέσεις σύγχρονων Ελλήνων συνθετών από τη
Φιλαρμονική.

Η θερμοκρασία ανεβαίνει και το δροσερό περιβάλλον του Φλοίσβου σας
περιμένει με μια συναρπαστική ταινία.
Από το φετινό φεστιβάλ των Καννών
μας έρχεται “Η συγχώρεση” του Αρνό
Ντεπλεσάν που θα προβάλλεται από

Σουφλί: Μουσική
βραδιά στο Μουσείο
Μετάξης
Την Κυριακή 25 Ιουλίου
Με αφορμή την Πανσέληνο του
Ιουλίου, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) οργανώνει την
Κυριακή 25 Ιουλίου (ώρα 21:30),
μουσική βραδιά στο Μουσείο Μετάξης, στο Σουφλί.
Το συγκρότημα «Ηχόχρωμα» θα
ταξιδέψει το κοινό σε άλλες εποχές
μέσα από ένα μουσικό πρόγραμμα
αγαπημένων τραγουδιών που έγιναν
γνωστά από ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου.
To συγκρότημα αποτελείται από
τους Λίτσα Γκιντίδου (τραγούδι), Μαρίνα Τιμτσένκο (πιάνο και τραγούδι),
Δημοσθένη Αρχοντούλη (κιθάρα και
τραγούδι) και Θεόδωρο Παπά (μπου-

ζούκι και τραγούδι).
Η είσοδος είναι δωρεάν. Απαραίτητη η κράτηση θέσης.
Για περισσότερες πληροφορίες και
κρατήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Μουσείο, στο τηλέφωνο 25540 23700 (καθημερινά, εκτός
Τρίτης, 10:00-18:00).
*Λόγω των ειδικών συνθηκών, και
έχοντας ως προτεραιότητα τη δημόσια υγεία, η δράση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα μέτρα.
Μουσείο Μετάξης
Ελευθερίου Βενιζέλου 73, Σουφλί 684 00
Τ: 25540 23700 | www.piop.gr

Διδυμότειχο Art Night
2021 στις 28 Ιουλίου
Βραδιά Πολιτιστικής Εκδήλωσης
στα καλντερίμια του Καλέ

Συντονισμός και παρουσίαση: Όλια Γκαντανίδου,
δημοσιογράφος.
Η είσοδος είναι δωρεάν για όποιον επιθυμεί να την
παρακολουθήσει και θα τηρηθούν αυστηρά όλα τα
πρωτόκολλα που ορίζει ο ΕΟΔΥ και το Υπουργείο Πολιτισμού για τις υπαίθριες εκδηλώσεις.

Συνεχίζονται οι σινέ βραδιές
στον «Φλοίσβο»
Και σήμερα η προβολή
της συναρπαστικής
Γαλλικής ταινίας “Η
συγχώρεση”

Η ΓΝΩΜΗ

21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

σήμερα Δευτέρα 19/7 και μέχρι την
Τετάρτη 21/7 στις 22:00. Πρόκειται για
μια ταινία όπου το κλασσικό αστυνομικό
θρίλερ αναμιγνύεται αριστοτεχνικά με
το ανθρώπινο ψυχόδραμα.
Στη μικρή πόλη Ρουμπέ στη Βόρεια
Γαλλία (γενέτειρα του σκηνοθέτη), ο επικεφαλής της αστυνομίας επιθεωρητής
Νταούτ μαζί με τον νεοσύλλεκτο Λουί
καλούνται να εξιχνιάσουν τον βίαιο φόνο μιας γηραιάς γυναίκας περιδιαβαίνοντας σε έναν κόσμο βυθισμένο στην
απόλυτη κοινωνική και ηθική παρακμή…

Εμπνευσμένη από αστυνομικά ρεπορτάζ και πραγματικές υποθέσεις, ο
Ντεπλεσάν μας προσφέρει στην ουσία
μια φιλοσοφική ταινία που θέτει ερωτήματα για την κρίση του σύγχρονου
κόσμου και την άβυσσο της ανθρώπινης ψυχής.
Υπέροχες ερμηνείες από τους Ροσντί Ζεμ, Λέα Σεϊντού, Σάρα Φορεστιέ
και Αντουάν Ρεϊνάρτζ.
Αφού την απολαύσετε , περιμένουμε τα σχόλια και τις εντυπώσεις σας.

Βραδιά Πολιτιστικής Εκδήλωσης
με τοπικούς καλλιτέχνες στα καλντερίμια του Καλέ διοργανώνει ο Δήμος
Διδυμοτείχου σε συνεργασία με το
Ευγενίδειο Κέντρο Πολιτισμού και
την Ομάδα Εθελοντών Τέχνης Διδυμοτείχου.
Η πολιτιστική βραδιά θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28 Ιουλίου και
θα ξεκινήσει από τις 7:30 το απόγευμα, όπου οι επισκέπτες περπατώντας

στα καλντερίμια του Καλέ θα θαυμάζουν τα έργα και τις δημιουργίες των
τοπικών καλλιτεχνών.
Τι θα ανταμώσουν οι επισκέπτες
στη βόλτα τους στο καλντερίμι ;
Εργαστήρια για παιδιά , face
painting, Έκθεση Βιβλίου, Υαλογραφία, Ζωγραφική, Γλυπτική, προβολή
βίντεο , αφήγηση παραμυθιού, μουσική κ.α.

