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Αντιδράσεις από τη μετατροπή Αντιδράσεις από τη μετατροπή 
του 4ου ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης του 4ου ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης 
σε Πρότυπο ΕΠΑΛσε Πρότυπο ΕΠΑΛ

▶ 88

Με 3 Θρακιώτες η αποστολή Με 3 Θρακιώτες η αποστολή 
της Ελλάδας για τους της Ελλάδας για τους 
Παραολυμπιακούς του Τόκιο  Παραολυμπιακούς του Τόκιο  

Αρχαιολόγοι Θράκης: Όχι στην Αρχαιολόγοι Θράκης: Όχι στην 
απόσπαση – καταστροφή των απόσπαση – καταστροφή των 
αρχαιοτήτων  αρχαιοτήτων  

▶ 6 6 ▶ 1111

Ανησυχία για την αύξηση των 
κρουσμάτων στην Περιφέρεια ΑΜΘ

Βενετίδης: Στον Έβρο παρατηρείται μια αύξηση και αυτό 
έχει να κάνει  με την τουριστική κίνηση των ημερών. ▶ 10

Οι φοιτητές επιστρέφουν 
στις πόλεις της Θράκης

Δια ζώσης η διδασκαλία από το νέο ακαδημαϊκό έτος για όλα τα τμήματα 
του ΔΠΘ αποφάσισε η Σύγκλητος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου. Με 
καμπάνια το ΔΠΘ προτρέπει σε άμεσο εμβολιασμό ▶ 4

● Σύμφωνα με καταγγελία του καθηγητή 
Αιματολογίας και Διευθυντή της 
Αιματολογικής Κλινικής Ιωάννη Κοτσιανίδη
● Κάνει λόγο για «εξωφρενικά αυθαίρετες 
και μονομερείς κινήσεις»

● «Δυστυχώς, όμως, όλη αυτή η πολυετής 
προσπάθεια υπονομεύθηκε και κινδυνεύει 
να αποτύχει οριστικά….». Διαβάστε τους 
λόγους που αναφέρει 

«Κινδυνεύει με λουκέτο 
η Μονάδα Μεσογειακής 
Αναιμίας του ΠΓΝΑ» 

▶ 5

Το σχέδιο της 4ης 
ΥΠΕ για αύξηση 
εμβολιασμών σε 
Θράκη-Μακεδονία    
Εμβολιασμοί κατ' οίκον, κατα-
δρομικές σε χωριά και ιερείς...
influencers  

Ένα τραπεζικό 
κατάστημα σε κάθε 
Δήμο ζητά η ΚΕΔΕ   
Αναρίθμητα τα λουκέτα 
και στον Έβρο  

Βραδιά μουσικής 
συντροφιά με 
την Φιλαρμονική 
Αλεξανδρούπολης

Παρουσιάστηκε το Λεύκωμα 
«Οι Φιλαρμονικές του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης» της Βασι-
λικής Ολμπασάλη
   

▶ 16

▶ 9

▶ 7
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ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ετήσια ιδιωτών  €100
∆ήμων-∆ημοτικών διαμ/των €200
Τραπεζών-Οργανισμών  €200
Ανώνυμες Εταιρίες  €200

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

Τακτικοί συνεργάτες: 
Θεόδωρος Ορδουμποζάνης, Δημή-
τρης Μακροδημόπουλος, Γιώργος 
Αναγνωστόπουλος, Αγγελική, Δελη-
γιάννη, Λευτέρης Χαβιαράς, Ανδρέ-
ας Καφετζής, Σμαρώ Τσοκαταρίδου, 
Νικόλαος Παπανικολόπουλος, Λεω-
νίδας Σκερλετόπουλος, Γιώτα Αγαπη-
τού, Μενέλαος Μαλτέζος

Π. ΑΡΚΟΥΜΑΝΕΑΣ
Πρόεδρος ΕΟΔΥ

Έχουμε πλέον μια πανδημία των 
ανεμβολίαστων. Όσοι δεν είναι εμ-
βολιασμένοι κινδυνεύουν σοβαρά... 
Έχει πέσει πολύ ο ηλικιακός μέσος 
όρος των κρουσμάτων και είναι τα 
30 έτη, όταν στις αρχές της χρονιάς 
ήταν η ηλικία των 46.

Α. ΚΟΥΓΙΑΣ
Δικηγόρος οικογένειας 
Γαρυφαλλιάς Ψαράκου

Τους  ίδιους «κωμικούς ισχυρισμούς 
περί ψυχικής παθήσεως» είχε προ-
βάλλει και ο Έλληνας κατηγορού-
μενος για τη δολοφονία της Ελένης 
Τοπαλούδη και όχι μόνο καταδικά-
σθηκε σε ισόβια αλλά οδήγησε ως 
κατηγορούμενο στο δικαστήριο και 
τον ψυχίατρο

Ν. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Εκπρόσωπος τύπου ΣΥΡΙΖΑ

Η κυβέρνηση είναι απόλυτα λογικό να 
θέλει λιγότερους εισακτέους και τελικά 
λιγότερους πτυχιούχους στην αγορά, 
όταν το σχέδιό της για την εργασία εί-
ναι τα απλήρωτα 10ωρα, η κυριαρχία 
των ατομικών συμβάσεων και οι ελεύ-
θερες απολύσεις.

Σοκαριστικές είναι οι 
θερμοκρασίες επιφανεί-
ας της θάλασσας όπως 
μετρήθηκαν πρόσφα-
τα από μετεωρολογικό 
δορυφόρο. Οι θερμο-
κρασίες ειδικά στο Βο-
ρειοδυτικό Αιγαίο και 
τον Θερμαϊκό/Χαλκι-
δική είναι στους 28-29 
βαθμούς, και τοπικά 
έως 30, όπως αναφέρει 
το Forecast Weather 
Greece. Η θερμοκρασία 
νερού άνω των 26-27 
βαθμών μπορεί να υπο-
στηρίξει την δημιουργία 
και ενίσχυση τροπικών 
συστημάτων και ισχυ-
ρών υπερκύτταρων κα-
ταιγίδων (πχ Ιανός, Ζορ-
μπάς, Χαλκιδική 2019 
κλπ.).  

Μην φυτεύετε τις γόπες τον τσιγάρων σας στην άμμο. 
Οι περυσινές δεν φύτρωσαν ακόμα!

- Στις ελληνικές παραλίες σε ετήσια βά-
ση πετιούνται 2.650 τόνοι αποτσίγαρων 
προκαλώντας προφανώς οικολογική κα-
ταστροφή και απειλώντας παράλληλα τη 
δημόσια υγεία.

- Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρου-
σιάστηκαν, τα αποτσίγαρα είναι το πιο συ-
νηθισμένο σκουπίδι στις ελληνικές ακτές 
αντιπροσωπεύοντας το 38,3% όσων συλ-
λέγονται.

- Κάθε τσιγάρο περιέχει περίπου 4.000 
τοξικές ουσίες μεταξύ των οποίων κάδμιο, 
μόλυβδο και αρσενικό.

- Οι αναφορές για δηλητηριάσεις παι-
διών μικρής ηλικίας που μάσησαν ή κατά-
πιαν αποτσίγαρα πεταμένα σε ελεύθερους 
χώρους είναι αρκετές, πολλές δε απ’ αυτές 
τις περιπτώσεις χρειάστηκαν νοσηλεία.

- Στους ίδιους κινδύνους είναι εκτεθειμέ-
να και τα κατοικίδια ζώα, στα οποία η μέση 
θανατηφόρα δόση έχει αναφερθεί πως εί-
ναι 9,2 mg/kg. 

- Από έρευνα με θαλάσσιους οργανι-
σμούς φάνηκε πως η μέση θανατηφόρα 
δόση γι' αυτούς ήταν περίπου ένα αποτσί-
γαρο ανά λίτρο γλυκού ή θαλάσσιου νερού. 

Περίπου 0,6-3,0% των ξηρών φύλλων κα-
πνού αποτελούνται από νικοτίνη. 

- Στην Ελλάδα καταναλώνονται ετησί-
ως 21,7 δισεκατομμύρια τσιγάρα, που ση-
μαίνει 1 δισεκατομμύριο πακέτα τσιγάρων, 
στα οποία αντιστοιχούν 3.500 τόνοι φίλ-
τρων, δεδομένου ότι το 99,5% των τσιγά-
ρων, ακόμα και τα στριφτά, είναι με φίλτρο.

Τα παραπάνω στοιχεία έδωσε στη δημο-
σιότητα ο πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρ-
κινικής Εταιρείας, Ευάγγελος Φιλόπουλος

Λοιπόν, 
Εσύ που χθες, έσβησες την γόπα του τσι-

γάρου σου στην αμμουδιά και την βρήκε το 
μικρό παιδί για παιχνίδι. 

Εσύ που το κάνεις συνήθειο, όχι μόνο 
χθες αλλά και προχθες και χρόνια τώρα. 

Εσύ που νομίζεις ότι η παραλία, η θά-
λασσα, όπως και το κάθε τι άλλο στη φύση 
σου ανήκουν…

 Εσύ που σκέφτεσαι μόνο τον εαυτούλη 
σου (φαντάζομαι αυτό ισχύει και για άλλες 
πτυχές της ζωής σου) και όχι τον διπλανό 
σου ή αυτόν που θα πάρει τη θέση σου ….   

Εσύ που δεν σκέφτεσαι την όποια σου 
ενέργεια και το αποτύπωμά της στον περί-

γυρο και στο φυσικό περιβάλλον…. 
Απάλλαξες μας από την ενοχλητική πα-

ρουσία σου εφόσον δεν μπορείς να σεβα-
στείς τίποτα και για κανέναν λόγο. 

Απάλλαξε την φύση και τον όμορφο τό-
πο από τις καταστροφικές σου συνέπειες …. 

Ας προσπαθήσουμε να γίνουμε περισσό-
τερο άνθρωποι, ας νοιαστούμε για τα παι-
διά μας και ότι όμορφο μας έχει δοθεί από 
τη μητέρα φύση
Γιώργος Πανταζίδης

Σχολιάζοντας την επικαιρότητα
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`Μικρογνωμικά

Λειτουργίες στο μοναστήρι του Χριστού 
στα Θέρμα Σαμοθράκης   

Η Ιερά Μητρόπολις Αλεξανδρουπόλεως ανακοινώνει 
ότι οι καθιερωμένες ετήσιες Θείες Λειτουργίες στο μονα-

στήρι του Χριστού στην περιοχή των Θέρμων Σαμοθρά-
κης θα τελεστούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Σάββατο 24/7/2021, 07:00 - 10:00 π.μ.
Σάββατο 7/8/2021, 07:00 - 10:00 π.μ.
Τρίτη 31/8/2021, 07:00 - 10:00 π.μ.

Κτήνος  
Σοκάρουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέ-

τασης, για τη γυναικοκτονία στη Φολέγανδρο. Σύμφωνα 
με αυτά, ο καθ' ομολογίαν δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς 
Ψαράκου, Δημήτρης Βέργος  χτύπησε την 26χρονη, την 

έσυρε στα βράχια και την πέταξε στο νερό. Ο θάνατός της 
επήλθε από πνιγμό καθώς, από τα χτυπήματα που έφερε, 
δεν μπόρεσε να αντιδράσει όταν αφέθηκε στη θάλασσα. 
Η φωτογραφία είναι από τη Νάξο, έξω από τον ανακριτή, 
όπου οδηγήθηκε ο 30χρονος, για να απολογηθεί.

K.H. 

290 παιδιά 
Μεταξύ των 10.000 Τούρκων πολιτών που δικά-

στηκαν με την κατηγορία για προσβολή του προέδρου 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν το 2020 ήταν και 290 παιδιά, 
σύμφωνα με το βουλευτή του Ρεπουμπλικανικού Λαϊ-
κού Κόμματος (CHP), Σεζγκίν Τανρίκουλου.

Τα 84 από αυτά ήταν μεταξύ 12 και 15 ετών, ενώ 
τα υπόλοιπα ήταν μεταξύ 15 και 18 ετών. «Ο πρόεδρος 
[Ερντογάν] υπέβαλε μήνυση εναντίον 290 παιδιών. Τους 

έφερε στα δικαστήρια. Θα λάβει αποζημίωση από αυ-
τά θα τα καταδικάσει και τότε θα είναι ευτυχισμένος», 
δήλωσε ο Τανρίκουλου. «Το κάνει αυτό ο ίδιος ή τα 
κάνει οι δικηγόροι του;», προσθέτοντας ότι μόνο το 
14% όσων κατηγορήθηκαν για προσβολής του Τούρ-
κου προέδρου αθωώθηκαν.

Οι δικαστικές υποθέσεις για προσβολή του προ-
έδρου της Τουρκίας έχουν αυξηθεί κατά 9.000% τα 
τελευταία 9 χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία του τουρ-
κικού υπουργείου Δικαιοσύνης. Η προσβολή του προ-
έδρου αποτελεί έγκλημα σύμφωνα με το άρθρο 299 
του τουρκικού ποινικού κώδικα και προβλέπει μέγιστη 
ποινή φυλάκισης 4 ετών.

Κ.Η. 
Το σκίτσο των ημερών ….    

…από τον John Antono - cartoonist για την Εφημε-
ρίδα των Συντακτών. Μια απάντηση σε όλους εκείνους, 
που δίνουν συγχαρητήρια στον Γιάννη και με τις πολι-
τικές του κόβουν το μέλλον και την ελπίδα χιλιάδων 
παιδιών, όπως εκείνος. 

Εκείνοι, που δήθεν δεν θυμόντουσαν το όνομα του 
και επιχειρούσαν να τον απαξιώσουν και που το 2015 
ψήφισαν όχι στο νόμο περί ιθαγένειας μάλλον τώρα 
έμαθαν το όνομα του.

Μάλιστα, η κυβέρνηση της οποίας ο πρωθυπουργός 
«πανηγύριζε» για τον Γιάννη το 2021 έφερε νόμο που 
προβλέπει για την κτήση ιθαγένειας πως θα πρέπει το 
«ετήσιο εισόδημα που του εξασφαλίζει ένα επαρκές 
επίπεδο διαβίωσης χωρίς να επιβαρύνει το σύστημα 
της κοινωνικής πρόνοιας της χώρας».

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας 
Υγείας ανακοίνωσε το απόγευμα της 
Πέμπτης (22/07) ότι τα εργαστηρια-
κά επιβεβαιωμένα νέα κρούσματα του 
κορωνοϊού είναι 2.604. Ο συνολικός 
αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 
469.042 (ημερήσια μεταβολή +0.6%), 
εκ των οποίων 51.2% άνδρες. Με βά-
ση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των 
τελευταίων 7 ημερών, 131θεωρούνται 
σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερι-
κό και 1.325 είναι σχετιζόμενα με ήδη 
γνωστό κρούσμα.

Αναλυτικά η διασπορά των νέων 
κρουσμάτων σήμερα στην ΑΜΘ

• Δράμα 13
• Έβρος 28
• Καβάλα 12
• Ξάνθη 5
• Ροδόπη 6
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασω-

ληνωμένοι είναι 126 (60.3% άνδρες). Η διάμεση ηλικία 
τους είναι 66 έτη. To 89.7% έχει υποκείμενο νόσημα 
ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της παν-
δημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 2.774 ασθενείς.

Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσο-
κομεία της επικράτειας είναι 173 (ημερήσια μεταβολή 

+7.45%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου 
είναι 138 ασθενείς.

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 5, 
ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί 
συνολικά 12.875 θάνατοι. Το 95.1% είχε υποκείμενο 
νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Το τελευταίο 24ωρο πραγματοποιήθηκαν 15.328 
μοριακά τεστ και 66.296 rapid test. Σε σύνολο 84.624 
η θετικότητα υπολογίζεται σε 3,07%.

Για μια ακόμη μέρα υψηλός ο αριθμός 
νέων κρουσμάτων στον Έβρο 

Κοινή συνέντευξη τύπου παραχώρησαν σήμερα το 
πρωί (Πέμπτη 22/7) οι τρεις δήμαρχοι του κεντρικού 
και βόρειου Έβρου, Ορεστιάδας  Βασίλης Μαυρίδης, 
Διδυμοτείχου  Ρωμύλος Χατζηγιάννογλου και Σου-
φλίου  Παναγιώτης Καλακίκος.

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Ορεστιάδας μετέφεραν το μήνυμα, δια στό-
ματος Β. Μαυρίδη πως: “Μόνο ενωμένοι μπορούμε 
να συνεχίσουμε, για να αντιμετωπίζουμε θέματα“.

Οι τρεις δήμαρχοι σύμφωνα με το radioevros.gr, 
ανακοίνωσαν την σύμπραξη μεταξύ των τριών Δήμων 
με σκοπό την υλοποίηση έργων ενεργειακής αναβάθ-
μισης και πολιτιστικής-τουριστι-
κής ανάπτυξης, έργα και δράσεις 
αναπτυξιακού χαρακτήρα που θα 
πραγματοποιηθούν και θα ωφελή-
σουν όλη την ευρύτερη περιοχή.

Συγκεκριμένα, ανακοινώθηκε 
η έγκριση από το Κέντρο Ανανε-
ώσιμων Πηγών Ενέργειας κοινής 
πρότασης που υπέβαλαν οι τρεις 
Δήμοι για την ενεργειακή αναβάθ-
μιση τεσσάρων σχολικών δημοτι-
κών κτιρίων.

Ειδικότερα ο δήμαρχος Ορεστι-
άδας ανεφέρθηκε με λεπτομέρειες 
στα έργα που θα γίνουν στο Δημο-
τικό Σχολείο Καστανεών (Δ. Ορε-
στιάδας), Ειδικό Σχολείο Θουρίου 
(Δ. Ορεστιάδας), 1ο Βρεφονηπι-

ακό Σταθμό (Δ. Διδυμοτείχου), Μειονοτικό Σχολείο 
Μεγάλου Δερείου (Δ. Σουφλίου). Έργα συνολικού 
κόστους 1.250.000 ευρώ. Τα άλλα δύο θέματα που 
έχουν αποφασίσει η δήμαρχοι έπειτα από διαδοχικές 
συναντήσεις, είναι η αντιμετώπιση των κοινών προ-
βλημάτων που ανέπτυξε ο δήμαρχος Σουφλίου και η 
συνεργασία για πολιτιστική και τουριστική προβολή 
της περιοχής, θέμα που παρουσίασε κατά τη συνέ-
ντευξη τύπου ο δήμαρχος Διδυμοτείχου.

Αναλυτικά όσα ανακοίνωσαν οι δήμαρχοι:
Πηγή radioevros.gr

Ισχύς εν τη ενώσει για 3 Δημάρχους του Έβρου
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Οι φοιτητές του Δημοκρίτει-
ου Πανεπιστημίου Θράκης, με 
τις εξελίξεις της επιδημιολογι-
κής κατάστασης επιστρέφουν 
σε μία ιδιότυπη κανονικότητα. 
Σύμφωνα με απόφαση της Συ-
γκλήτου που έλαβε χώρα την 
Τρίτη,20 Ιουλίου, οι φοιτητές 
και οι φοιτήτριες του ΔΠΘ θα 
έχουν την ευκαιρία να κάτσουν 
ξανά στα αμφιθέατρα και να 
παρακολουθήσουν δια ζώσης 
διδασκαλία, από το νέο εξάμη-
νο, κάτι που στερήθηκαν από 
τον Μάρτιο του 2020. Επίσης, 
για τους φοιτητές του ΔΠΘ η 
γραπτή/προφορική δοκιμασία 
του Σεπτεμβρίου, όπως όλα 
δείχνουν θα είναι η τελευταία 
που θα διενεργηθεί με την μέ-
θοδο της εξ αποστάσεως εξέ-
τασης. Προς επίρρωση των 
παραπάνω δεδομένων η Αντι-
πρύτανης Ακαδημαϊκών Θεμά-
των και Φοιτητικής Μέριμνας 
του ΔΠΘ, κα Ζωή Γαβριηλίδου 
παρουσίασε στο «Εμπρός της 
Ξάνθης» τα νέα δεδομένα που 
θα τεθούν σε ισχύ από το νέο 
ακαδημαϊκό έτος και θα αφο-
ρούν τα είκοσι τμήματα του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου.

ΝΑΙ στη δια ζώσης 
διδασκαλία από 
Σεπτέμβριο

Η Αντιπρύτανης του ΔΠΘ, 

κα Ζωή Γαβριηλίδου μιλώντας 
στο «Εμπρός» «ξεδιάλυνε» το 
πεδίο σχετικά με τη λειτουρ-
γία του Πανεπιστημίου από την 
νέα χρονιά.

Ειδικότερα, ανέφερε: «Η 
εξεταστική του Σεπτεμβρίου 
θα υλοποιηθεί εξ αποστάσε-
ως για δώδεκα τμήματά μας, 
σε ένα τμήμα θα διεξαχθεί δια 
ζώσης, ενώ για έξι τμήματα θα 
τεθεί σε εφαρμογή μικτό σύ-
στημα εξέτασης».

Στη συνέχεια, μιλώντας για 
το νέο ακαδημαϊκό έτος τόνισε: 
«Το μόνο σίγουρο είναι πως θα 
επανέλθουμε στην δια ζώσης 
διδασκαλία. Αυτό θα ισχύσει 
για όλα τα τμήματα του ΔΠΘ 
και όχι μόνο για τις ιατρικές 
σχολές. Άλλωστε αυτή ήταν 
η απόφαση της Συγκλήτου».

Με καμπάνια το ∆ΠΘ 
προτρέπει σε άμεσο 
εμβολιασμό

Η κα Γαβριηλίδου ανέδειξε 
τη σημασία του εμβολιασμού 
για φοιτητές και ακαδημαϊκό 
και μη προσωπικό για την επι-
στροφή στις πανεπιστημιακές 
σχολές με ασφάλεια Μάλιστα, 
έκανε μνεία στην επικοινωνία 
με την Υπουργό Παιδείας, Νίκη 
Κεραμέως και την απόφαση να 
τοποθετηθεί από ένα εμβολι-
αστικό κέντρο σε κάθε πανε-

πιστημιούπολη, δηλαδή Κομο-
τηνή, Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη, 
Ορεστιάδα με σκοπό να κατο-
χυρωθεί η επιστροφή των φοι-
τητών στη δια ζώσης διδασκα-
λία με οχύρωση και προστασία.

Εμβολιάζομαι = 
Προστατεύω εμένα και 
τους γύρω μου

Στη συνέχεια, η Αντιπρύτα-
νης υπογράμμισε πως ο εμβο-
λιασμός αποτελεί κοινωνική 
και ηθική υποχρέωση για τον 
καθένα και για την καθεμιά. 
Χαρακτηριστικά, αποσαφήνι-
σε την έννοια της «επιστρο-
φής με ασφάλεια», επισημαίνο-
ντας «Επιστρέφω με ασφάλεια 
στην πράξη σημαίνει επιστρέ-
φω εμβολιασμένος». Συνεπώς, 
κατέληξε πως ως επιτακτική 
ανάγκη κρίνεται ο εμβολια-
σμός φοιτητικού πληθυσμού 
και διδακτικού προσωπικού.

Κεραμέως: «Εξετάζεται η 
είσοδος στα Πανεπιστήμια 
με πιστοποιητικό 
εμβολιασμού και 

εργαστηριακά τεστ»
Η υπουργός Παιδείας απο-

τύπωσε τις σκέψεις που γί-
νονται για τον Σεπτέμβρη, με 
γνώμονα ότι ένα ποσοστό της 
εκπαιδευτικής κοινότητας δεν 
θα έχει εμβολιαστεί. Συγκεκρι-
μένα για τα πανεπιστήμια είπε 
ότι «και τα ΑΕΙ θέλουν η δι-
δασκαλία να γίνεται δια ζώ-
σης. Τις επόμενες εβδομάδες 
θα συζητήσουμε όλους τους 
όρους με το οποίο θα γίνει 
αυτό εφικτό. Εξετάζεται είσο-
δος με πιστοποιητικό εμβολι-
ασμού και εργαστηριακά τεστ 
για ανεμβολίαστους» σημείωσε 
η Νίκη Κεραμέως.

Στα έδρανα επιστρέφουν 
οι φοιτητές του ΔΠΘ
ΔΙΑ ΖΏΣΗΣ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ 
ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΔΠΘ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ    

Εμβολιαστικά Κέντρα ιδρύονται στις 
πανεπιστημιουπόλεις. Αντιπρύτανης 
Ζ. Γαβριηλίδου: «Ο εμβολιασμός συνιστά 
κοινωνική και ηθική υποχρέωση»

«Κάνω έκκληση στους φοιτητές 
να επιστρέψουν εμβολιασμένοι, 
το εμβόλιο ο μόνος ασφαλής 
τρόπος για να μπορέσουμε να 
ξεκινήσουμε. Όποιος δεν επι-
θυμεί το εμβόλιο, θα πρέπει με 
δικά του έξοδα να κάνει test 
για να προσέλθει στην τάξη».

ΖΩΗ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΠΘ 

«Ξεκινάμε δια ζώσης από τον Οκτώβριο τα μαθήματα» 
δήλωσε στην ΕΡΤ Κομοτηνής και στην εκπομπή «Καθημε-
ρινές Ιστορίες» (22-7-2021) η Αντιπρύτανης του Δ.Π.Θ. 
κα Ζωή Γαβριηλίδου με αφορμή τις αποφάσεις που πή-
ρε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της η Σύγκλητος. 
«Κάνω έκκληση στους φοιτητές να επιστρέψουν εμβο-
λιασμένοι, το εμβόλιο ο μόνος ασφαλής τρόπος για να 
μπορέσουμε να ξεκινήσουμε» είπε χαρακτηριστικά σημει-
ώνοντας « Όποιος δεν επιθυμεί το εμβόλιο, θα πρέπει με 
δικά του έξοδα να κάνει test για να προσέλθει στην τάξη».

Σύμφωνα με την αντιπρύτανη του Δ.Π.Θ. το βασικότε-
ρο “όπλο” που έχουμε για να ξεκινήσουμε με ασφάλεια 
είναι ο εμβολιασμός. “Αποτελεί υποχρέωση όλων μας και 
για την προστασία των ίδιων των εαυτών μας, αλλά και 
για την κοινότητα του Πανεπιστημίου, όπως και για την 
τοπική κοινωνία, καθώς θα έρθουν φοιτητές από όλη την 
Ελλάδα” είπε σημειώνοντας ότι “αποτελεί υποχρέωση και 
για τις ευπαθείς ομάδες” για να προσθέσει “Κάνω έκκλη-
ση στους φοιτητές να επιστρέψουν εμβολιασμένοι και 
γεμάτοι όρεξη να μπούνε ξανά στα φοιτητικά έδρανα».

Η έκκληση της κας Γαβριηλίδου και 
το μήνυμά της προς τους φοιτητές 

Ο πολιτευτής Έβρου με το 
Κίνημα Αλλαγής Λευτέρης Χα-
μαλίδης στηρίζει την υποψηφι-
ότητα του Νίκου Ανδρουλάκη 
για την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ-ΠΑ-
ΣΟΚ.

Αναλυτικότερα: 
Το καταστατικό του ΠΑ-

ΣΟΚ - ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ορί-
ζει ανοιχτές δημοκρατικές δι-
αδικασίες ανάδειξης αρχηγού 
του κινήματος το Νοέμβριο του 
2021, καθώς συμπληρώνονται 
4 χρόνια από την προηγούμε-
νη εκλογή.

Η διαδικασία είναι σε εξέλι-
ξη, ενώ μέχρι τώρα, οι διεκδι-
κητές είναι η Φώφη Γεννηματά, 

ο Ανδρέας Λοβέρδος κι ο Νίκος 
Ανδρουλάκης.

Ο ρόλος πρωτίστως των 
υποψηφίων αρχηγών και κατ’ 
επέκταση όλων των μελών και 
φίλων του κινήματος, είναι να 
διασφαλιστεί ένας προεκλογι-
κός αγώνας, με επίκεντρο τα 
πολιτικά επιχειρήματα, με πο-
λιτικό πολιτισμό και με μεγάλη 
συμμετοχή των πολιτών, ώστε 
στο τέλος να επιτευχθεί με σύ-
μπνοια κι ενότητα η δημιουρ-
γία ενός ενιαίου προοδευτικού 
πλειοψηφικού ρεύματος στην 
Ελληνική κοινωνία.

Η μεγάλη δημοκρατική πα-
ράταξη έχει ανάγκη:

• την συνένωση όλων των 
κατακερματισμένων δυνάμε-
ων της,

• την αποσαφήνιση του πολι-
τικού στίγματος με βάση τις ση-
μερινές ανάγκες της κοινωνίας,

• τη διαμόρφωση ενός πολι-
τικού πλαισίου αγώνα για δικαι-
οσύνη, διαφάνεια κι αξιοκρατία,

• την ανανέωση του προ-
γράμματος καθώς και του στε-
λεχιακού δυναμικού.

Στην παρούσα εκλογική δια-
δικασία, η προσωπική μου επι-
λογή για αρχηγός, είναι ξεκά-
θαρα ο Ευρωβουλευτής ΝΙΚΟΣ 
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ.

Η επιλογή του αποτελεί ένα 
σαφές μήνυμα ανανέωσης που 
ζητάει διακαώς η βάση του κι-
νήματος. Η ενωτική και συνετή 
στάση του σ’ όλο αυτό το δι-
άστημα από την εκλογή της κ. 

Γεννηματά το 2017, αποτελεί 
εχέγγυο για την ενότητα του 
χώρου. Η πορεία του στο κόμ-
μα και στην Ευρωβουλή, καθώς 
και οι πολυάριθμες πολιτικές 
πρωτοβουλίες του σε καίρια ζη-
τήματα, αποδεικνύουν ότι είναι 
ένας πολιτικός με γνώση, εμπει-
ρία παρά το νεαρό της ηλικίας 
του και διεισδυτικότητα σε άλ-
λους χώρους.

Προτρέπω λοιπόν όλους 
τους φίλους και συναγωνιστές 
της μεγάλης Δημοκρατικής Πα-
ράταξης, να συμμετέχουν στην 
εσωκομματική εκλογική διαδι-
κασία, στηρίζοντας την υποψη-
φιότητα του Νίκου Ανδρουλά-
κη.

ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Υποψ. Βουλευτής Έβρου 2019
ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής

Λ. Χαμαλίδης: Στηρίζει Ανδρουλάκη για Πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ 
Δήλωση στήριξης από το στέλεχος 
του ΚΙΝΑΛ από την Ορεστιάδα
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Τους πρωταθλητές και δι-
ακριθέντες αθλητές στα Πα-
νελλήνια Πρωταθλήματα Κο-
λύμβησης και Στίβου ΑμεΑ του 
Αθλητικού Συλλόγου Ατόμων με 
Αναπηρία ΚΟΤΙΝΟΣ, υποδέχτη-
κε στο γραφείο του ο Δήμαρ-
χος Αλεξανδρούπολης Ioannis 
Zampoukis – Γιάννης Ζαμπού-
κης.

Οι αθλητές και αθλήτριες κο-
λύμβησης Μαρία Κυριακίδου, 
Αθανάσιος Ταλιατζής, Τηλέμα-
χος Πανταζίδης, Ιωάννης Θεο-
λόγίδης, Νικόλαος Παπαδόπου-
λος και Σταμάτιος Παπάζογλου, 
επέστρεψαν από το Πανελλή-
νιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης 
ΑμεΑ 2021 που διεξήχθη στις 
2-4 Ιουλίου 2021 στο Ολυμπι-

ακό Κολυμβητήριο της Αθήνας, 
επέστρεψαν με 22 μετάλλια και 
έχοντας πετύχει ατομικά ρεκόρ 
ξεπερνώντας τον εαυτό τους. 

Οι αθλητές και αθλήτριες 
στίβου Τσατσανίδης Νικόλα-
ος, Κυριακίδου Μαρία, Σαρρί-
δου Μερσίνα, Ντεφίδης Φώ-
της, Ταλιαντζής Αθανάσιος, 
Παπαδόπουλος Νικόλαος, Σί-
σκου Ελένη, Τοπτσής Ιωάννης, 
Μποζ Ερσίν, Λυμβαίος Ευάγγε-
λος και Παπάζογλου Σταμάτης 
που συμμετείχαν στο Πανελλή-
νιο Πρωτάθλημα Στίβου 2021 
που διεξήχθη στις 9-11 Ιουλίου 
2021 στο Καυτατζόγλειο Στάδιο 
της Θεσσαλονίκης, επέστρεψαν 

με 14 μετάλλια και 2 πανελλή-
νια ρεκόρ, κατακτώντας για μια 
ακόμη φορά τους στόχους τους.

Τους αθλητές συνόδευαν οι 
Ιωάννης Τοπτσής και Ειρήναρ-
χος Κεμανετζής,  Πρόεδρος και 
μέλος του Συλλόγου, οι προπο-
νητές τους Δάφνη Δεληγιάννη 
και Αλέξης Αγιαννητόπουλος, η 
αρχηγός των αποστολών Χρυ-

σούλα Δημητροπούλου και γο-
νείς των αθλητών.

Ο δήμαρχος συνομίλησε με 
όλους τους αθλητές ξεχωριστά 
και συνεχάρη τα παιδιά για τις 
εξαίρετες επιδόσεις τους καθώς 
και για την άοκνη προσπάθεια 
που κατέβαλαν και εν μέσω κα-
ραντίνας ώστε να ξεπεράσουν 
τους στόχους τους. Συνεχάρη 

επίσης, τους προπονητές αλλά 
και τον Πρόεδρο του ΚΟΤΙΝΟΣ 
Ιωάννη Τοπτσή για την εξαιρε-
τική δουλειά που γίνεται στον 
Σύλλογο, ο οποίος απηύθυνε 
κάλεσμα προς όλα τα παιδιά με 
αναπηρία να μη διστάζουν να 
βγουν από τα σπίτια τους και να 
ασχοληθούν με τον αθλητισμό.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 5

Για την «αδυναμία του 
συστήματος υγείας να αντι-
μετωπίζει παθογένειες που 
τρέφουν την αυθαιρεσία και 
καταλύουν κάθε έννοια υγι-
ούς διοίκησης, η οποία οδηγεί 
με μαθηματική ακρίβεια στο 
κλείσιμο της Μονάδας Μεσο-
γειακής Αναιμίας», κάνει λόγο 
σε ανάρτησή του ο καθηγητής 
Αιματολογίας και Διευθυντής 
της Αιματολογικής Κλινικής 
Ιωάννης Κοτσιανίδης.

Όπως υπενθυμίζει σε ανάρ-
τησή του,  μετά από  έτη αγώ-
νων και με συντονισμένη δρά-
ση πολλών εμπλεκόμενων 
μερών,  η συγκεκριμένη Μο-
νάδα είχε αποκτήσει οριακά 
ικανοποιητική στελέχωση και 
απελευθέρωση των απαραίτη-
των χώρων νοσηλείας, καθώς 
ελλείψει βραχείας νοσηλείας 
εξυπηρετεί επιπλέον και εκα-
τοντάδες χημειοθεραπευόμε-
νους ασθενείς.

«Δυστυχώς, όμως, όλη 
αυτή η πολυετής προσπάθεια 
υπονομεύθηκε και κινδυνεύ-
ει να αποτύχει οριστικά λόγω 
της εξωφρενικά αυθαίρετης 
και μονομερούς κίνησης της 

τομεάρχη νοσηλευτικής υπη-
ρεσίας του Π.Γ.Ν.Α» αναφέρει 
και εξηγεί:

«Συγκεκριμένα, την Τρίτη 
20/7 η εν λόγω τομεάρχης 
«επιπλήττοντας» ειδική Αιμα-
τολόγο της κλινικής (!), αξίω-
σε να μη γίνει χημειοθεραπεία 
σε ασθενή με βαρύτατη  αι-
ματολογική κακοήθεια, λόγω 
του μεγάλου φόρτου εργασίας 
που προέκυψε για τη νοσηλεύ-
τρια της Μονάδας Μεσογεια-
κής Αναιμίας! Με την παρέμ-
βαση μου λύθηκε ευτυχώς το 
ζήτημα, αλλά σε δεύτερο χρό-
νο η εν λόγω νοσηλεύτρια μου 
αποκάλυψε πως η τομεάρχης 
την είχε υποχρεώσει να πάρει 
εναλλάξ άδεια με τη δεύτε-
ρη νοσηλεύτρια της Μονάδας 
Μεσογειακής Αναιμίας! Η αυ-
θαίρετη αυτή κίνηση έγινε εν 
αγνοία μου, χωρίς καν να συ-
ζητηθούν οι κρίσιμες ανάγκες 
της μονάδας! 

Σε επικοινωνία μου, ο διευ-
θυντής νοσηλευτικής υπηρεσί-
ας του Π.Γ.Ν.Α. και κατεξοχήν 
αρμόδιος για θέματα αδειών, 
μου  δήλωσε πως είναι αδει-
ούχος και τον αναπληρώνει η 

εν λόγω τομεάρχης…
Η πρωτοφανής αυτή εξέ-

λιξη και η παράβαση στοιχει-
ωδών  κανόνων ηθικής και 
δεοντολογίας, έρχεται να προ-
στεθεί στη χρόνια απαξίωση 
μιας νευραλγικής μονάδας του 
Π.Γ.Ν.Α. Το ΦΕΚ 2267/28-11-
07 ορίζει  ρητά πως η Μονάδα 
Μεσογειακής Αναιμίας πρέπει 
να διαθέτει τουλάχιστον 4 κλί-
νες και ≥3 νοσηλεύτριες/ες. 
Ωστόσο, μετά από συντονισμέ-
νους αγώνες κατορθώσαμε να 
έχουμε μόλις 4 κρεβάτια και 2 
νοσηλεύτριες για τα άτομα με 
θαλασσαιμία και εκατοντάδες 
βαρέως πάσχοντες ασθενείς!» 
και καταλήγει : «Η παραπά-
νω συμπεριφορά, αλλά και η 
θλιβερή αδυναμία του συστή-

ματος υγείας να αντιμετωπί-
ζει παθογένειες που τρέφουν 
την αυθαιρεσία και καταλύ-
ουν κάθε έννοια υγιούς διοί-
κησης, οδηγεί με μαθηματική 
ακρίβεια στο κλείσιμο της Μο-
νάδας Μεσογειακής Αναιμίας. 
Δεν προτίθεμαι να παριστάνω 
τον διευθυντή ενός τμήματος 
που παρανομεί εξώφθαλμα σε 
όρους ασφάλειας και είναι έκ-
θετο στις μικροσυμπλεγματι-
κές διαθέσεις κάθε αυτοπροσ-
διοριζόμενου ‘αφεντικού’».

Επιπλέον, παραθέτει ευ-
χαριστήριο, προς τη διοίκη-
ση του ΠΓΝΑ, το οποίο εστά-
λη τον περασμένο Νοέμβριο: 
«Η Αιματολογική Κλινική του 
Πανεπιστημιακού Γενικού Νο-
σοκομείου Αλεξανδρούπολης 

εκφράζει τις θερμές της ευ-
χαριστίες στον Διοικητή του 
ΠΓΝΑ κ. Ευάγγελο Ρούφο 
και τον Διευθυντή Ιατρικής 
Υπηρεσίας κ. Γεώργιο Δρόσο 
για την άμεση ανταπόκριση 
και καταλυτική βοήθεια τους 
στην επίλυση του μείζονος 
προβλήματος στελέχωσης και 
λειτουργίας της μονάδας Με-
σογειακής αναιμίας, η οποία 
είχε επιβαρυνθεί δυσανάλογα 
λόγω των αναγκαίων αλλα-
γών και ανακατατάξεων που 
επέβαλε η πανδημία covid-19.

Ταυτόχρονα επιθυμούμε να 
ευχαριστήσουμε θερμά και τον 
Αναπληρωτή Διευθυντή της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του ΠΓΝΑ 
κ. Νικόλαο Αρικίδη, εκφράζο-
ντας παράλληλα βαθιά ικανο-

ποίηση για τον εξαιρετικό συ-
ντονισμό των υπηρεσιών του 
νοσοκομείου μας.

Η πραγματικά αντιγραφει-
οκρατική προσέγγιση, στήρι-
ξη και αποτελεσματικότητα 
της διοίκησης του ΠΓΝΑ στην 
αντιμετώπιση του αδιέξοδου 
που είχε περιέλθει η μονάδα 
Μεσογειακής αναιμίας - και 
μάλιστα εν μέσω έξαρσης της 
πανδημίας - αφενός μεν δια-
σφαλίζει την προφύλαξη των 
ευπαθών ασθενών μας, αφε-
τέρου δε δίνει την τόσο ανα-
γκαία νότα αισιοδοξίας και το 
σθένος να συνεχίσουμε την 
προσπάθεια μας ενάντια σε 
αυτούς τους πρωτόγνωρους 
καιρούς».

Κ.Η. 

«Κινδυνεύει με λουκέτο η Μονάδα 
Μεσογειακής Αναιμίας του ΠΓΝΑ» 
ΣΥΜΦΏΝΑ ΜΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ 
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 
ΙΏΑΝΝΗ ΚΟΤΣΙΑΝΙΔΗ

Κάνει λόγο για «εξωφρενικά αυθαίρετες και 
μονομερείς κινήσεις»

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο Θεοδωρίδης Ζήσης του Άγγελου και της Αριστέας το γένος Νέου που γεννήθηκε 
στην Δράμα και  κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη και η Μαντζίρη Ευαγγελία του 
Κωνσταντίνου και της Στέλλας το γένος Προύμπα που γεννήθηκε στην Θεσσαλονί-
κη και  κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο 
στο Δημαρχείο Αλεξανδρούπολης

Η dream team του Κοτινος Α.Σ. ΑμεΑ 
στον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης!

Ο Δήμαρχος υποδέχθηκε τους 
πρωταθλητές και διακριθέντες αθλητές στα 
Πανελλήνια Πρωταθλήματα Κολύμβησης 
και Στίβου ΑμεΑ 
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Συγκέντρωση διαμαρτυρί-
ας για την απόσπαση των αρ-
χαίων από τον σταθμό Βενιζέ-
λου του μετρό Θεσσαλονίκης, 
πραγματοποίησε την Πέμπτη 
ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιο-
λόγων από κοινού με το Σύλ-
λογο Έκτακτων Αρχαιολόγων, 
που έχουν προκηρύξει αποχή, 
προκειμένου να σταματήσουν 
τις σχετικές εργασίες, οι οποί-
ες έχουν ήδη ξεκινήσει.

Στη συγκέντρωση, που 
πραγματοποιήθηκε μπροστά 
στο εργοτάξιο του σταθμού, 
στη συμβολή των οδών Εγνα-
τία και Βενιζέλου, συμμετεί-
χαν μέλη της Κίνησης Πολι-
τών Θεσσαλονίκης για την 
Προστασία της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς και μέλη κινη-
μάτων της πόλης, καθώς επί-
σης οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ 
Δώρα Αυγέρη, Γιάννης Αμα-
νατίδης, Χρήστος Γιαννούλης, 
Σωκράτης Φάμελλος και Κυ-
ριακή Μάλαμα, καθώς επίσης 
στελέχη της Λαϊκής Συσπείρω-
σης στην Περιφέρεια Κεντρι-
κής Μακεδονίας και της παρά-
ταξης «Η Πόλη Ανάποδα» του 
δήμου Θεσσαλονίκης.

Όπως ανέφερε η πρόεδρος 
του ΣΕΑ, Δέσποινα Κουτσού-
μπα, στον σταθμό Βενιζέλου 
συντελείται ένα έγκλημα, που 
αποτελεί αντικείμενο διεθνούς 
διεκδίκησης. Η ίδια επισήμανε 
ότι πέρα από τα σπάνια αρ-
χαιολογικά ευρήματα με τη 
λύση που επέλεξε η κυβέρνη-

ση καταστρέφεται και το ίδιο 
το μετρό. Όπως είπε, ζήτη-
σαν εγγράφως από τον πρω-
θυπουργό και το υπουργείο 
Πολιτισμού να τους δώσει το 
χρονοδιάγραμμα του έργου, 
αλλά ακόμα δεν έχουν πάρει 
απάντηση. «Δεν πρόκειται να 
παραδοθεί κανένα μετρό το 
2023 με τη λύση που επιλέ-
γουν. Ζητούμε οι 12 σταθμοί 
να παραδοθούν το 2023 και 
ο σταθμός Βενιζέλου το 2025. 
Είναι η μόνη λύση για το μετρό 
και την πόλη», τόνισε.

Σε ό,τι αφορά τα αρχαία 
που ήδη αποσπάστηκαν, η κ. 
Κουτσούμπα ανέφερε ότι πρό-
κειται για πλάκες της μαρμαρό-
στρωτης πλατείας, τις οποίες 
έβγαλαν εργάτες με τα χέρια, 
χωρίς να χρειαστούν μηχανή-
ματα και πρόσθεσε πως η από-
σπαση είναι μία σύνθετη διαδι-
κασία που θα κρατήσει πάνω 
από έξι μήνες.

 
Στο πλευρό των 
συναδέλφων τους οι 
αρχαιολόγοι της Θράκης 

«Όχι στην απόσπαση – κα-
ταστροφή  των αρχαιοτήτων 
στον σταθμό Βενιζέλου του με-
τρό Θεσσαλονίκης» λένε  με 
ανακοίνωσή τους   αρχαιολό-
γοι εργαζόμενοι στις Εφορίες 
Αρχαιοτήτων Ξάνθης, Ροδόπης 
και Έβρου.  

Η  απόσπαση τμημάτων των 
αρχαιοτήτων στο σταθμό Βε-
νιζέλου του Μετρό Θεσσαλο-

νίκης χαρακτηρίζεται από τους 
αρχαιολόγους της Θράκης ως 
«συνέχιση της πολιτικής που 
θυσιάζει την πολιτιστική κλη-
ρονομιά του λαού μας για χάρη 
των μεγαλοεργολάβων. Γιατί 
υπάρχουν τα μέσα για να γί-
νει ο σταθμός και να μείνουν 
οι σημαντικότατες αρχαιότη-
τες στη θέση τους. Μάλιστα, 
θα δημιουργούσαν ίσως τον 
εντυπωσιακότερο σταθμό με-
τρό του κόσμου».

Σημειώνουν ακόμη πως 
«οι δικαιολογίες για εξοικο-
νόμηση χρόνου και χρημάτων 
δεν μπορούν να πείσουν κανέ-
ναν» και αναφέρουν ενδεικτι-
κά τους ισχυρισμούς εργολά-
βου και κυβέρνησης αλλά και 
τι προκύπτει από άλλες δικές 
τους δηλώσεις!

«1. Ότι «με την πρόταση της 
Αττικό Μετρό  προβλέπεται η 
ολοκλήρωση όλης της βασικής 
γραμμής και του σταθμού Βε-

νιζέλου έως τον Απρίλιο του 
2023». Σήμερα η ίδια η Αττι-
κό Μετρό παραδέχεται ότι τον 
Απρίλιο 2023, με τον σχεδι-
ασμό της, δεν θα παραδοθεί 
κανένας σταθμός!

2. Ότι «η χρηματοδότηση 
του έργου από πόρους της ΕΕ 
–ύψους 712 εκ. ευρώ σύμφω-
να με τα στοιχεία του φακέ-
λου- προϋποθέτει την ολοκλή-
ρωση του έργου της βασικής 
γραμμής με όλους τους σταθ-
μούς (και με τον σταθμό Βε-
νιζέλου) έως 31.12.2023». 
Γνωρίζουμε ήδη από τα λε-
γόμενα της Υπουργού Πολι-
τισμού και Αθλητισμού στη 
Βουλή, τα οποία επιβεβαίωσε 
ο Πρόεδρος της Αττικό Μετρό, 
ότι η ημερομηνία για την ολο-
κλήρωση του φυσικού αντι-
κειμένου της βασικής γραμμής 
έχει μεταφερθεί για τον Απρί-
λιο 2025, άρα δεν προκύπτει 
κανένας λόγος για τη μη τμη-

ματική παράδοση του έργου!
3. Ότι η λύση της αποδό-

μησης των αρχαιοτήτων συμ-
βάλλει στην «μη επιβάρυνση 
των εθνικών πόρων». Η λύση 
της Αττικό Μετρό μεταφέρει 
την ολοκλήρωση και των 13 
σταθμών της βασικής γραμμής 
μετά τις 31.12.2023, επιβαρύ-
νοντας με μη υπολογιζόμενα 
ποσά τους εθνικούς πόρους, 
ενώ με τη λύση της κατά χώ-
ραν διατήρησης, οι 12 (ήδη 
κατασκευασμένοι) σταθμοί θα 
έχουν ολοκληρωθεί και παρα-
δοθεί στο επιβατικό κοινό της 
Θεσσαλονίκης πολύ νωρίτερα 
από το τέλος του 2023, χω-
ρίς καμία επιβάρυνση εθνικών 
πόρων!»

Όπως τονίζουν, «γίνεται κα-
τανοητό ότι και το μετρό μπο-
ρεί επιτέλους να λειτουργήσει 
και οι αρχαιότητες να σωθούν, 
εφόσον όμως προκριθεί το 
συμφέρον των επιβατών και 

των αρχαίων και όχι τα επι-
χειρηματικά συμφέροντα. Για 
αυτό, την Πέμπτη 22 Ιουλίου ο 
Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολό-
γων έχει προκηρύξει απεργία 
και θα κάνει συγκέντρωση στο 
σταθμό Βενιζέλου. Παράλλη-
λα, χιλιάδες υπογραφές έχουν 
μαζευτεί, που ζητούν να μην 
διαλυθούν οι αρχαιότητες. 
Ανάμεσά τους και επιστήμο-
νες από όλο τον κόσμο.

Ωστόσο, η προστασία της 
πολιτιστικής κληρονομιάς του 
λαού μας είναι υπόθεση όλων 
μας, μας αφορά όλους. Καλού-
με λοιπόν κάθε σωματείο ερ-
γαζομένων, κάθε πολιτιστικό 
σύλλογο, κάθε μαζικό φορέα 
και στην περιοχή μας να ενι-
σχύσει τον αγώνα ενάντια στην 
απόσπαση των αρχαιοτήτων 
από τον σταθμό Βενιζέλου».
Κ.Η. 

Όχι στην απόσπαση – καταστροφή 
των αρχαιοτήτων, λένε οι 
αρχαιολόγοι της Θράκης
ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ 
ΕΦΟΡΙΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΏΝ 
ΞΑΝΘΗΣ, ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ 
ΕΒΡΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΘΕΣΗ 
ΓΙΑ ΟΣΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ 
ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   

Εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων ξεκίνησε 
η απόσπαση των αρχαιοτήτων

Οι εργαζόμενοι στις Εφορίες Αρχαιοτήτων Θράκης παίρνουν θέση για όσα συμβαίνουν 
στο μετρό Θεσσαλονίκης, Όχι στην απόσπαση – καταστροφή των αρχαιοτήτων, λένε οι 
αρχαιολόγοι της περιοχής

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε 
η πυρκαγιά που ξέσπασε λί-
γο έξω από τον οικισμό της 
Πανδρόσου στη Ροδόπη με-
τά από ελεγχόμενη έκρηξη 
βλήματος του Στρατού. Απο-
μακρύνθηκε ο κίνδυνος με-
τά από έγκαιρη κινητοποίη-
ση της Πυροσβεστικής, της 

Πολιτικής Προστασίας, της 
Περιφέρειας και του Δήμου 
Κομοτηνής.

Η Πολιτική Προστασία της 
Περιφέρειας βρέθηκε στο ση-
μείο από την πρώτη στιγμή. 
Σημειώθηκαν ρίψεις από δύο 
αεροσκάφη τύπου Pezetel, 

αλλά και δημιουργήθηκαν 
αντιπυρικές ζώνες από δύο 
μηχανήματα εκσκαφής του 
Δήμου και της Περιφέρειας. 
Παρόν από την πρώτη στιγ-
μή ο Δήμαρχος Κομοτηνής, 
Γιάννης Γκαράνης η πρόε-
δρος της Κοινότητας, κα θε-
οδώρα Κοντοποούλου και ο 
υπεύθυνος Πολιτικής Προ-
στασίας του Δήμου Αδαμά-
ντιος Ευτυχιάκος.

Με αφορμή αυτό το πε-

ριστατικό απευθύνεται από 
την Π/Υ έκκληση στους πο-
λίτες: Να είναι ιδιαίτερα προ-
σεκτικοί και να αποφεύγουν 
οποιαδήποτε δραστηριότητα 
θα μπορούσε να προκαλέσει 
εκδήλωση πυρκαγιάς.

Σε περίπτωση δε που αντι-
ληφθούν πυρκαγιά, να ειδο-
ποιούν αμέσως την Πυροσβε-
στική Υπηρεσία στον αριθμό 
κλήσης 199.

Ροδόπη: Υπό πλήρη έλεγχο 
η πυρκαγιά στην Πάνδροσο 
Ξέσπασε έξω από τον οικισμό στη Ροδόπη 
μετά από ελεγχόμενη έκρηξη βλήματος του 
Στρατού
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Μετά από έντονα παράπο-
να που διατυπώνουν πολλοί 
Δήμοι της Ελλάδας, συμπε-
ριλαμβανομένων των Δήμων 
του Έβρου, για την αναστολή 
λειτουργίας τραπεζικών κα-
ταστημάτων, ο Πρόεδρος της 
ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργί-
ου έστειλε επιστολή προς τον 
Υπουργό Οικονομικών, Χρή-
στο Σταϊκούρα, την οποία κοι-
νοποίησε και προς τους κ.κ. 
Γιάννη Στουρνάρα – Διοικητή 
της Τράπεζας της Ελλάδας και 
Γιώργο Χατζηνικολάου – Πρό-
εδρο της Τράπεζας Πειραιώς.

Τα λουκέτα σε δημόσιες 
υπηρεσίες και τραπεζικά υπο-
καταστήματα σε όλο τον Έβρο 
είναι μία πικρή ιστορία, που 
έχει επιτείνει την υποβάθμιση 
και ερημοποίηση πολλών πε-
ριοχών, με παράλληλη φυγή 
των κατοίκων προς τα αστι-
κά κέντρα. 

Πρόσφατα, διοργανώθηκε 
συγκέντρωση διαμαρτυρίας 
στο Τυχερό, για το λουκέτο σε 
τραπεζικό υποκατάστημα, αλλά 
και στις Φέρες, όπου, για την 
ώρα, η διοίκηση του χρηματο-
πιστωτικού  ιδρύματος, ανέβα-
λε τα σχέδιά της για λουκέτο.

Στην επιστολή Παπαστεργί-
ου αναφέρεται ότι οι τοπικές 
κοινωνίες αντιδρούν στο κλεί-

σιμο καταστημάτων της Τράπε-
ζας Πειραιώς αλλά και άλλων 
τραπεζών στο πρόσφατο πα-
ρελθόν με αποτέλεσμα χιλιά-
δες επαγγελματίες αλλά και 
απλοί πολίτες να μην μπορούν 
να εξυπηρετηθούν. Οι αποφά-
σεις των τραπεζών δεν φαίνε-
ται να λαμβάνουν υπόψη τους 
τις αρνητικές επιπτώσεις που 
έχει στην εξυπηρέτηση του 
πληθυσμού ειδικά σε περιφε-
ρειακές και αγροτικές περιοχές.

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
της ΚΕΔΕ θεωρεί ότι τέτοιου 
είδους αποφάσεις πρέπει να 
λαμβάνονται με κριτήριο όχι 
μόνον την ενίσχυση της κερ-
δοφορίας των τραπεζών, που 
είναι θεμιτή, αλλά πρωτίστως 
με βάση τις ανάγκες της χώ-
ρας μας για την επίτευξη βι-
ώσιμης και μακροπρόθεσμης 
ανάπτυξης.

Στην επιστολή τονίζεται 
ότι το Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. ζητά 
από την πολιτική ηγεσία του 
Υπουργείου Οικονομικών να 
εξασφαλίσει ακόμη και με νο-
μοθετική ρύθμιση εφόσον αυ-
τό απαιτηθεί, την λειτουργία 
ενός τουλάχιστον τραπεζικού 
καταστήματος στα όρια του 
κάθε Δήμου της χώρας, ως  η 
ελάχιστη συνεισφορά των τρα-
πεζών, στην καθημερινή προ-

σπάθεια που καταβάλλουν 
εκατομμύρια επαγγελματίες, 
τοπικές επιχειρήσεις και ερ-
γαζόμενοι, για να ανακάμψει 
η ελληνική οικονομία και να 
ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή 
της χώρας.

H επιστολή
Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Αξιότιμοι Κύριοι,
Η Κεντρική Ένωση Δή-

μων Ελλάδος γίνεται αποδέ-
κτης έντονων παραπόνων από 
πλευράς των αιρετών Διοική-
σεων περιφερειακών Δήμων 
της χώρας μας, αλλά και αντι-
δράσεων των τοπικών τους 
κοινωνιών, από την απόφαση 
της Τράπεζας Πειραιώς αλλά 
κι άλλων τραπεζών στο πρό-
σφατο παρελθόν, να προχωρή-
σουν στην αναστολή λειτουρ-

γίας μιας σειράς τραπεζικών 
καταστημάτων, που εξυπηρε-
τούν μέχρι σήμερα καθημερινά 
χιλιάδες  επαγγελματίες αλλά 
και απλούς πολίτες.

Η απόφαση αυτή μπορεί 
να εξυπηρετεί τα επιχειρησια-
κά σχέδια και την προσπάθεια 
εξορθολογισμού του κόστους 
λειτουργίας των τραπεζών, σε 
ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό 
οικονομικό περιβάλλον, όμως 
δεν λαμβάνει υπόψη τις αρνη-
τικές επιπτώσεις που έχει στην 
ποιότητα και εγγύτητα της εξυ-
πηρέτησης του πληθυσμού, ει-
δικά όταν αυτό αφορά περιφε-
ρειακές και αγροτικές περιοχές, 
δημιουργώντας συνθήκες τρα-
πεζικού αποκλεισμού σε τοπι-
κές κοινωνίες και οικονομίες.

Η άποψη του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ 
είναι πως τέτοιου είδους απο-

φάσεις πρέπει να λαμβάνονται 
με κριτήριο όχι μόνον την ενί-
σχυση της κερδοφορίας των 
τραπεζών, που είναι θεμιτή, 
αλλά πρωτίστως με βάση τις 
ανάγκες της χώρας μας για την 
επίτευξη βιώσιμης και μακρο-
πρόθεσμης ανάπτυξης. Για μας 
οι τράπεζες, έχουν στρατηγικής 
σημασίας ρόλο στην επίτευ-
ξη του συγκεκριμένου στόχου 
και τον ρόλο αυτόν οφείλουν 
να τον επιτελούν με  υπευθυ-
νότητα.

Είναι ευθύνη του Κράτους 
και της Κυβέρνησης να δια-
σφαλίζει και να εγγυάται ότι 
το τραπεζικό σύστημα θα λει-
τουργεί χωρίς να αποκλείει κα-
νέναν πολίτη από την παροχή 
τραπεζικών υπηρεσιών.

Γιατί δεν μπορεί να υπάρ-
ξει αποκέντρωση, περιφερει-

ακή και τοπική ανάπτυξη, κοι-
νωνική, οικονομική και χωρική 
συνοχή, με τις τράπεζες απο-
κομμένες από τις ανάγκες των 
τοπικών κοινωνιών.

Είναι αυτονόητη υποχρέω-
ση των διοικήσεων των Τρα-
πεζών να λαμβάνουν υπόψη 
στις αποφάσεις τους όχι μό-
νον την επίτευξη των οικονο-
μικών τους στόχων, αλλά και 
τις ανάγκες των πολιτών, ιδι-
αίτερα όταν τα προηγούμενα 
χρόνια οι φορολογούμενοι πο-
λίτες στήριξαν μέσα από την 
ανακεφαλαιοποίησή τους την 
οικονομική τους βιωσιμότητα.

Το Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. ζητά 
από την πολιτική ηγεσία του 
Υπουργείου Οικονομικών να 
εξασφαλίσει ακόμη και με νο-
μοθετική ρύθμιση εφόσον αυ-
τό απαιτηθεί, την λειτουργία 
ενός τουλάχιστον τραπεζικού 
καταστήματος στα όρια του 
κάθε Δήμου της χώρας.

Αυτή θα είναι η ελάχιστη 
συνεισφορά των τραπεζών, 
στην καθημερινή προσπάθεια 
που καταβάλλουν εκατομμύρια 
επαγγελματίες, τοπικές επιχει-
ρήσεις και εργαζόμενοι, για να  
ανακάμψει η ελληνική οικονο-
μία και να ενισχυθεί η κοινωνι-
κή συνοχή της χώρας.

Σε αναμονή της θετικής 
απάντησής σας στο εύλογο 
αίτημά όλων των Δήμων της 
χώρας.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
Δημήτρης Παπαστεργίου
Δήμαρχος Τρικκαίων
Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης 
Δήμων Ελλάδας
Κ.Η. 

Ένα τραπεζικό κατάστημα 
σε κάθε Δήμο ζητά η ΚΕΔΕ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ  
ΠΡΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ ΜΕΤΑ 
ΤΑ ΔΙΑΡΚΗ ΛΟΥΚΕΤΑ ΣΕ ΟΛΗ 
ΤΗ ΧΏΡΑ              

Αναρίθμητα τα λουκέτα και στον Έβρο  

Οι τράπεζες που έχουν ανακεφα-
λαιοποιηθεί τρεις φορές με χρήματα 
Ελλήνων φορολογουμένων παρόλο 
που έχουν πολύ υψηλά κέρδη όχι μό-
νο αρνούνται να στηρίξουν την πραγ-
ματική οικονομία, αλλά προχωρούν 
και σε μια επιθετική πολιτική κατά 
των εργαζομένων κατήγγειλε ο Αλέ-
ξης Τσίπρας σε συνάντηση που είχε 
με τα μέλη του Συλλόγου Εργαζο-
μένων στις Υπηρεσίες της Τράπεζας 
Πειραιώς, χαρακτηρίζοντας τις τρά-
πεζες "τους χειρότερους εργοδότες 
στη χώρα".    

"Είμαστε μπροστά σε μια ασύδο-
τη πρακτική και συμπεριφορά προς 
του εργαζομενους" επεσήμανε ο 
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική 
Συμμαχία με αφορμή το σχέδιο συρ-
ρίκνωσης του δικτύου των υποκατα-
στημάτων της τράπεζας Πειραιώς και 
δήλωσε δημόσια την συμπαράστασή 
του στις κινητοποιήσεις των εργαζο-
μένων και ιδιαιτέρως στους εργα-

ζόμενους με αναπηρία. Όπως είπε η 
τράπεζα έχει ακολουθήσει μια απα-
ράδεκτη συμπεριφορά και αντιμετώ-
πιση πέρα και έξω από κάθε λογική.

"Οι τράπεζες που έχουν πολύ υψη-
λά και μεγάλα κέρδη κέρδη στους 
ισολογισμούς τους, παρά το γεγονός 
ότι  δεν παίζουν τον ρόλο που υπο-
χρεούνται να παίζουν στην πραγμα-
τική οικονομία. Οι μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις δεν περνούν ούτε έξω από 
τα γκισέ για να δανειστούν" τόνισε 
ο κ. Τσίπρας, επισημαίνοντας ότι "δί-
νουν δάνεια μόνο σε όσους  μπορούν 
να αποδείξουν ότι δεν χρειάζονται". 

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι τρά-
πεζες "είναι οι πρώτοι που εισήγαγαν 
την ενοικιαζόμενη εργασία, ήταν αυ-
τοί που συνήθιζαν να έχουν χιλιάδες 
εργατοώρες απλήρωτων υπερωρι-
ών", υπενθυμίζοντας ότι την περίο-
δο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ 
το υπ. Εργασίας και το Σώμα Επιθε-
ώρησης Εργασίας  "έκανε σοβαρή 

δουλειά και υπήρχε έλεγχος στην 
ασυδοσία, μπήκαν και πρόστιμα στα 
τραπεζικά ιδρύματα". "Τώρα έχουμε  
ξαναγυρίσει στην ασύδοτη λειτουρ-
γία απέναντι στους εργαζόμενους. 
Εχουν σχέδιο να κλείσουν δεκάδες 
καταστήματα σε όλη την χώρα" πρό-
σθεσε.

Ταυτόχρονα επεσήμανε ότι οι τρά-
πεζες που διαχειρίζονται δημόσιο 
χρήμα πρέπει να επιδεικνύουν υψη-

λή εταιρική κοινωνική ευθύνη."Ο πο-
λίτης που κατοικεί στην Αμοργό και 
δεν θα έχει υποκατάστημα να εξυ-
πηρετηθεί και πρέπει να πάει στην 
Νάξο, έχει συμβάλει κι αυτός μερί-
διο για την ανακεφαλαιοποίηση για 
να μπορεί ο κ. Μεγάλου να κάνει τον 
μεγάλο και πετυχημένο μάνατζερ" 
τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος 
του ΣΥΡΙΖΑ.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος 

του Συλλόγου Εργαζομένων στις 
Υπηρεσίες της Τράπεζας Πειραιώς 
κατήγγειλε την διοίκηση ότι αντί να 
δει την πανδημία ως πρόβλημα, το 
αντιμετώπισε ως ευκαιρία να συρ-
ρικνώσει το δίκτυο με αποτέλεσμα 
παραμεθόριες περιοχές και νησιά 
να βρεθούν χωρίς υποκαταστήμα-
τα τράπεζας. 

Μίλησε για εκβιαστικά διλήμματα 
που θέτουν από την διοίκηση προς 
τους εργαζόμενους, προκειμένου να 
υπηρετήσουν σε άλλα υποκαταστή-
ματα, αλλιώς να παραιτηθούν, ενώ 
αυτό που προκάλεσε αίσθηση είναι η 
περίπτωση εργαζομένου με κινητικά 
προβλήματα που τον μετέθεσαν σε 
υποκατάστημα που η τουαλέτα είναι 
στο υπόγειο και δεν μπορεί να έχει 
πρόσβαση.

Τέλος, απαντώντας στο επιχεί-
ρημα της Διοίκησης της Τράπεζας 
Πειραιώς ότι το δίκτυο είναι μεγά-
λο και δεν αντιστοιχεί στα ευρω-
παϊκά standarts, υπογράμμισε ότι 
σύμφωνα με την έρευνα της ΟΤΟΕ 
στην Ελλάδα αντιστοιχεί ένας υπάλ-
ληλος ανά 324 πελάτες ενώ στην 
ΕΕ αντιστοιχεί  εργαζόμενος σε 186 
πελάτες.

Αλ. Τσίπρας: Οι τράπεζες όχι μόνο δεν στηρίζουν 
την οικονομία αλλά είναι και οι χειρότεροι εργοδότες
Σοβαρές αιχμές για τον τρόπο λειτουργίας τους 
άφησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατηγγειλε το 
«σχέδιο» να κλείσουν «δεκάδες καταστήματα»
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Για «σχολεία ελίτ, που οξύ-
νουν τις κοινωνικές και ταξικές 
διαφορές και κατηγοριοποιούν 
τα σχολεία σε καλά και κακά»  
κάνει λόγο η Α ‘ ΕΛΜΕ Έβρου, 
εκφράζοντας την αντίθεσή της 
με την απόφαση να μετατρα-
πεί το νεοϊδρυθέν 4ο ΕΠΑΛ 
Αλεξανδρούπολης σε Πρότυ-
πο ΕΠΑΛ. 

Σε ανακοίνωσή της, η Α’ ΕΛ-
ΜΕ αναφέρεται στα προβλή-
ματα που ελλοχεύουν από την 
υλοποίηση αυτής της απόφα-
σης, τόσο για τη λειτουργία 
του σχολείου και τη δημιουρ-
γία αισθήματος ανασφάλει-
ας στους εκπαιδευτικούς, όσο 
στον κίνδυνο να μείνουν πολ-
λοί μαθητές εκτός του συγκε-
κριμένου σχολείου, αφού όσοι 
θα φοιτούν σε αυτό θα επι-
λέγονται με βάση τον βαθμό 
του απολυτηρίου του Γυμνασί-
ου και θα κατατάσσονται κατά 
φθίνουσα σειρά βαθμού.

Η ανακοίνωση της Α’ 
ΕΛΜΕ Έβρου

Μία ακόμη δυσάρεστη έκ-
πληξη περίμενε εν μέσω δια-
κοπών τον χώρο της Εκπαίδευ-
σης, μετά το πολυνομοσχέδιο 
της Κυβέρνησης που κατατέ-
θηκε στη βουλή προς ψήφιση 
και που αναστατώνει μαθητές, 
γονείς, εκπαιδευτικούς και όλη 
την κοινωνία.

Ως ΕΛΜΕ πληροφορηθήκα-
με ότι μετά την πρόσφατη επί-
σκεψη στον Έβρο του

 Γ. Γραμματέα της Τεχνικής  
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 
το Υπουργείο Παιδείας  δρομο-
λογεί τη μετατροπή του νεοϊ-
δρυθέντος 4ου ΕΠΑΛ Αλεξαν-
δρούπολης σε Πρότυπο ΕΠΑΛ . 
Μία απόφαση που από την αρ-
χή ξεκαθαρίζουμε ότι μας βρί-
σκει κάθετα αντίθετους.

Εδώ , βέβαια, να σημειώ-
σουμε ότι σύμφωνα με τον 
πρόσφατο ψηφισθέντα νόμο, 
η επιλογή ενός ΕΠΑΛ για να 
λειτουργήσει ως πρότυπο ανή-
κει αποκλειστικά στο Υπουρ-
γείο Παιδείας μετά από εισή-
γηση των Σ.Σ.Π.Α.Ε (Συμβούλιο 
Σύνδεσης με την Παραγωγή 
και  την Αγορά Εργασίας) και 
δεν προβλέπεται να ερωτώνται 
οι σύλλογοι διδασκόντων των 
Επαγγελματικών Λυκείων ού-
τε να ζητείται η γνώμη γονέ-
ων, μαθητών και όσων άλλων 
εμπλέκονται με το σχολείο.

Μάλιστα, όλο το προηγού-
μενο διάστημα, η Κυβέρνηση 
και το Υπουργείο έτρεξαν το 
θέμα των προτύπων με απο-
τέλεσμα να έχουν ιδρυθεί ήδη 
στην επικράτεια 6 Πρότυπα 
ΕΠΑΛ, ένα μάλιστα στην Περι-
φέρειά μας (το 1ο ΕΠΑΛ Ξάν-
θης). Και εκεί μάλιστα υπήρχε η 
εκφρασμένη αντίθεση του Συλ-
λόγου Διδασκόντων, των Γο-

νέων και Κηδεμόνων η οποία 
όμως δεν ελήφθη υπόψη και 
τελικά προχώρησε η μετατρο-
πή του Λυκείου σε Πρότυπο.

Όσον αφορά το δικό μας 4ο  
ΕΠΑΛ επισημαίνουμε τα εξής:

α) Οι εγγραφές στην Α΄ τά-
ξη πραγματοποιήθηκαν ήδη και 
ως εκ τούτου δεν μπορεί να γί-
νει τώρα Πρότυπο δίχως καμία 
προηγούμενη ενημέρωση γο-
νέων και μαθητών και εκπαι-
δευτικών.

β) Το 4ο ΕΠΑΛ είναι ένα 
νέο σχολείο που ακόμη και 
τώρα φιλοξενείται στις εγκα-
ταστάσεις και στα κτίρια άλλης 
σχολικής μονάδας και λόγω 
έλλειψης χώρων δεν λειτούρ-
γησε ποτέ με όλους τους Το-
μείς που αρχικά προβλεπόταν 
στην ιδρυτική του πράξη .

γ) Σε κοινή σύσκεψη που 
έκανε το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ  με 
τους εκπαιδευτικούς που 
εμπλέκονται με το 4ο ΕΠΑΛ  
και τους Τομείς του, διατυπώ-
θηκε από όλους η αντίθεση σε 
μια τέτοια μετατροπή σε Πρό-
τυπο.

δ) Σχετικά με την οργανι-
κότητα των συγκεκριμένων 
σχολικών μονάδων ο εκπαι-
δευτικός οδηγός των Π.ΕΠΑΛ  
αναφέρεται μεν στη διατήρηση 
των οργανικών θέσεων, ταυτό-
χρονα όμως αναφέρεται  και 
στην ανάγκη στελέχωσης των 
Π.ΕΠΑΛ από εκπαιδευτικούς με 
αυξημένα τυπικά και ουσιαστι-
κά προσόντα, προαναγγέλλο-
ντας στην ουσία διαδικασίες 
αυστηρής αξιολόγησης και επι-
μόρφωσης για την απόκτηση 
των δεξιοτήτων που απαιτού-
νται. Καμία αίσθηση ασφάλει-
ας λοιπόν δεν παρέχεται στις/
στους συναδέλφισσες/ους που 
θα υπηρετήσουν εκεί. 

ε) Όσον αφορά στις/στους 
μαθήτριες/ές, θα επιλέγονται 
με βάση τον βαθμό του απο-
λυτηρίου του Γυμνασίου και θα 
κατατάσσονται κατά φθίνουσα 
σειρά βαθμού που σημαίνει ότι 
κάποιοι θα αποκλειστούν πα-
ρά την επιθυμία τους να φοι-
τήσουν σ΄ αυτό το σχολείο.

στ) Επίσης, αξίζει να ανα-
φερθεί ότι στα Πρότυπα ΕΠΑΛ 

προβλέπεται η εναρμόνιση των 
ειδικοτήτων με τις ανάγκες της 
τοπικής κοινωνίας με στόχο 
την πρακτική άσκηση και την 
επαγγελματική αποκατάστα-
ση των αποφοίτων. Με άλλα 
λόγια οι ειδικότητες που θα 
προσφέρει το σχολείο θα κα-
θορίζονται από το είδος των 
επιχειρήσεων που λειτουργούν 
στην περιοχή. Το σχολείο όμως 
φτιάχτηκε για τους μαθητές 
και οφείλει να εναρμονίζει τις 
ειδικότητές του ανάλογα με 
τις επιθυμίες των μαθητών και 
όχι με αυτά που ζητάνε οι επι-
χειρήσεις.

Πέρα όμως από όλα αυ-
τά, και η ΟΛΜΕ έχει εκφράσει 
τους κινδύνους που ελλοχεύ-
ουν από τη δημιουργία των 
Πρότυπων, ως σχολείων ελίτ, 
που οξύνουν τις κοινωνικές και 
ταξικές διαφορές και κατηγο-
ριοποιούν τα σχολεία σε καλά 
και κακά.

Επίσης σε ο,τι αφορά την 
περιβόητη χρηματοδότηση των 
Π. ΕΠΑΛ, αφού η κυβέρνηση 
έχει στη διάθεσή της τέτοια 

ποσά, γιατί δεν τα επενδύει 
στην αναβάθμιση συνολικά 
των σχολείων Επαγγελματι-
κής Εκπαίδευσης που χρόνια 
τώρα υποχρηματοδοτούνται;

Είναι σαφές λοιπόν ότι δε 
χρειαζόμαστε Επαγγελματικά 
Σχολεία τα οποία κάνουν δι-
ακρίσεις και αποκλείουν αδύ-
ναμους μαθητές. Χρειαζόμα-
στε αναβαθμισμένα ΕΠΑΛ, που 
να παρέχουν ολοκληρωμένες 
θεωρητικές και εργαστηρια-
κές γνώσεις σε όλους τους 
μαθητές. Χρειαζόμαστε ανα-
βαθμισμένα ΕΠΑΛ με γενναία 
χρηματοδότηση, σύγχρονο ερ-
γαστηριακό εξοπλισμό, νέα βι-
βλία, εκπαιδευτικούς που να 
προσλαμβάνονται έγκαιρα και 
να επιμορφώνονται σε τακτά 
χρονικά διαστήματα. 

Μετά από όλα αυτά η Α΄ 
ΕΛΜΕ ΕΒΡΟΥ, καλεί το Υπουρ-
γείο να μην προχωρήσει  στην 
μετατροπή του 4ου ΕΠΑΛ 
Αλεξ/πολης σε Πρότυπο.
Κ.Η. 

Αντιδράσεις από τη μετατροπή 
του 4ου ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης 
σε Πρότυπο ΕΠΑΛ 
ΓΙΑ «ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΛΙΤ, ΠΟΥ 
ΟΞΥΝΟΥΝ ΤΙΣ ΚΟΙΝΏΝΙΚΕΣ 
ΚΑΙ ΤΑΞΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΕ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΚΑΚΑ, 
ΚΑΝΕΙ ΛΟΓΟ Η Α ‘ ΕΛΜΕ 
ΕΒΡΟΥ    

Αναλυτικά οι λόγοι της διαφωνίας των 
εκπαιδευτικών 

Η Α ‘ ΕΛΜΕ Έβρου, εκφράζει την αντίθεσή της με την απόφαση να μετατραπεί το 
νεοϊδρυθέν 4ο ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης σε Πρότυπο ΕΠΑΛ. 

Να μην ψηφιστεί το νέο 
νομοσχέδιο για την Παιδεία 
το οποίο όπως υποστηρί-
ζουν “μετατρέπει το σχολείο 
σε επιχείρηση, γενικεύει τις 
μορφωτικές ανισότητες και 
απαξιώνει τους εκπαιδευτι-
κούς”, ζητά η Ομοσπονδία 
Γονέων Μαθητών ΑΜΘ.

Όπως αναφέρει σε ανα-
κοίνωση της «το νέο νομο-
σχέδιο αποτελεί αντιδραστι-
κή «τομή», με τον πυρήνα 
των αλλαγών του να εστι-
άζει στη δημιουργία σχολεί-
ων πολλών ταχυτήτων, να 
καταργεί ακόμη περισσό-
τερο την ενιαία εκπαιδευτι-

κή διαδικασία, να νομοθετεί 
τις εκπαιδευτικές ανισότη-
τες και τον ασφυκτικό έλεγ-
χο των σχολείων».

Όπως διευκρινίζει «με τις 
ρυθμίσεις εξασφάλισης πό-
ρων μέσα από την διοργά-
νωση εκδηλώσεων, την δυ-
νατότητα χρηματοδότησης 
από δωρεές και χορηγίες, 
έχει σκοπό να εδραιώσει 
την κρατική υποχρηματοδό-
τηση και να οδηγήσει αφε-
νός μεν τους χορηγούς και 
κάθε είδους επιχείρηση να 

συνδιαμορφώνουν το περι-
εχόμενο σπουδών αφετέ-
ρου δε τους γονείς να βά-
λουν ακόμα πιο βαθιά το 
χέρι στην τσέπη».

Η Ομοσπονδία Γονέων 
ΑΜΘ καλεί τις Ενώσεις, 
τους Συλλόγους Γονέων να 
οργανώσουν δράσεις ενη-
μέρωσης και διαμαρτυρί-
ας ώστε η κυβέρνηση και 
το Υπουργείο Παιδείας να 
το πάρουν πίσω στο σύνο-
λό του.

Η Ομοσπονδία Γονέων Μαθητών ΑΜΘ λέει «όχι» 
στο νέο νομοσχέδιο για την Παιδεία
«Μετατρέπει το σχολείο σε επιχείρηση, 
γενικεύει τις μορφωτικές ανισότητες και 
απαξιώνει τους εκπαιδευτικούς»
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Από τις 30 Ιουλίου, αναμέ-
νεται να αρχίσουν στη Βόρεια 
Ελλάδα οι εμβολιασμοί κατ΄οί-
κον σε άτομα με αδυναμία με-
τακίνησης από γιατρούς των 
κατά τόπους Κέντρων Υγείας. 
Λίγες μέρες αργότερα σχεδι-
άζεται να ξεκινήσουν και οι 
οργανωμένες "καταδρομικές" 
επιχειρήσεις από κινητά συ-
νεργεία, με εμβολιαστές επί-
σης της πρωτοβάθμιας, που θα 
εμβολιάζουν πολίτες σε αγρο-
τικά ιατρεία και καφενεία απο-
μακρυσμένων χωριών. Άμεσα, 
ξεκινούν μικρές, κατά τόπους, 
ενημερωτικές εκστρατείες πει-
θούς, με την "επιστράτευση" 
ντόπιων κατοίκων με επιρροή, 
όπως ιερέων ή δασκάλων, ενώ 
ειδική μέριμνα θα δοθεί σε πε-
ριοχές όπου διαμένει η μου-
σουλμανική μειονότητα της 
Θράκης.

Ο σχεδιασμός της 4ης Υγει-
ονομικής Περιφέρειας Μακε-
δονίας - Θράκης, που έχει ως 
περιοχή ευθύνης από τον Λευ-
κό Πύργο (τη μισή Θεσσαλονί-
κη) ως τον Έβρο, περιλαμβά-
νει τρία παράλληλα επίπεδα 
δράσεων. Όπως εξηγεί μιλώ-
ντας στο iatronet η υποδιοι-
κήτρια της 4ης ΥΠΕ, Ειρήνη 
Χατζοπούλου (φωτογραφία), 
ο διπλός στόχος είναι τόσο η 
διευκόλυνση του εμβολιασμού 
ατόμων με δυσκολία πρόσβα-
σης στα Κέντρα Υγείας και στα 
νοσοκομεία, όσο και η ενθάρ-
ρυνση αυτών που έχουν επιφυ-
λάξεις, χωρίς να είναι αρνητές.

Περιορισμένη κίνηση 
στην περιφέρεια

Σύμφωνα με την κ. Χατζο-
πούλου, η μείωση των προ-
γραμματισμένων ραντεβού στα 
εμβολιαστικά κέντρα αφορά 
κυρίως τις μη αστικές περιοχές. 
"Στις πρωτεύουσες των νομών 
ο αριθμός των ραντεβού παρα-
μένει σχεδόν στα ίδια επίπεδα, 
σε αντίθεση με τις περιφέρει-
ες των νομών, όπου έχει υπο-
χωρήσει. Αυτό οφείλεται στη 
μικρότερη πυκνότητα πληθυ-
σμού σε αυτές τις περιοχές, 
που έχει ως αποτέλεσμα να 
ολοκληρώσουν γρηγορότε-
ρα τον εμβολιασμό όσοι είχαν 
αποφασίσει να το κάνουν", 
υποστήριξε.

Η ίδια παρατηρεί πως σε 
αρκετές περιοχές της Μακε-
δονίας και Θράκης, που χτυ-
πήθηκαν με σφοδρότητα από 
τα προηγούμενα δύο κύματα 
της πανδημίας, πολλοί πολίτες 
έχουν σκοπό να εμβολιαστούν, 
αλλά το αναβάλλουν για το 
φθινόπωρο, επειδή έχουν νο-
σήσει. "Η 4η ΥΠΕ έχει περιο-
χές που δοκιμάστηκαν πολύ 
άγρια, όπως η Ξάνθη, η Δρά-
μα, οι Σέρρες, το Κιλκίς και η 
Θεσσαλονίκη που μοιραζόμα-
στε με την 3η ΥΠΕ. Πολλοί που 
δεν έχουν εμβολιαστεί σε αυ-
τές τις περιοχές δεν είναι αρ-
νητές, αλλά σκοπεύουν να το 
κάνουν αργότερα. Προβλέπω 
ότι γύρω στον Σεπτέμβριο με 
Οκτώβριο θα έχουμε σημαντι-
κή αύξηση της εμβολιαστικής 
κάλυψης", σημείωσε.

Οι καταδρομικές και η 
δράση πιλότος

Στο πλαίσιο των κεντρικών 

οδηγιών του υπουργείου Υγεί-
ας για την ανάπτυξη δράσε-
ων ενθάρρυνσης των εμβολι-
ασμών και ενίσχυσής τους σε 
απομακρυσμένες περιοχές και 
σε άτομα με αδυναμία μετακί-
νησης, ήδη από την περασμένη 
εβδομάδα έγινε ένα πιλοτικό 
project με πρωτοβουλία της 
4ης ΥΠΕ, που λειτούργησε και 
ως οδηγός για τις "καταδρομι-
κές" εκστρατείες εμβολιασμού 
που θα ακολουθήσουν.

"Ζητήσαμε από τους δήμους 
της περιοχής ευθύνης να κά-
νουν γρήγορα μια πρώτη ανί-
χνευση των πολιτών που θέ-
λουν να εμβολιαστούν αλλά 
για διάφορους λόγους δεν 
μπορούσαν να πάνε στο Κέ-
ντρο Υγείας ή στο νοσοκομείο, 
π.χ. επειδή δεν διαθέτουν αυ-
τοκίνητο ή κάποιον να τους 
μεταφέρει", λέει η κ. Χατζο-
πούλου και προσθέτει: "Μέ-
σα σε δύο μόλις μέρες, με τη 
συνδρομή κοινοταρχών, ενερ-
γοποιήθηκε η διαδικασία σε 
συγκεκριμένους νομούς, τόσο 
στη Μακεδονία όσο και στη 
Θράκη. Στείλαμε εμβολιαστικές 
ομάδες από γιατρούς και νο-
σηλευτές των Κέντρων Υγείας 

και κάναμε περίπου 200 εμβο-
λιασμούς".

Με την εμπειρία του πιλο-
τικού project σχεδιάζεται το 
επόμενο βήμα, που είναι οι "κα-
ταδρομικές" εκστρατείες εμβο-
λιασμού, με οργανωμένες κινη-
τές μονάδες. Έχει δοθεί χρόνος 
τουλάχιστον δύο εβδομάδων 
στους δημάρχους να κάνουν 
λεπτομερή καταγραφή των εν-
διαφερόμενων και να επικοι-
νωνήσουν το πρόγραμμα των 
εκστρατειών στους τοπικούς 
πληθυσμούς. "Καλώς εχόντων 
των πραγμάτων, από την πρώ-
τη εβδομάδα του Αυγούστου, 
πολύ συντονισμένα πλέον, θα 
πάμε σε συγκεκριμένες περιο-
χές και με κινητές μονάδες σε 
διάφορες περιοχές, και θα κά-
νουμε εμβολιασμούς σε αγρο-
τικά ιατρεία και άλλους χώ-
ρους, ακόμα και στα καφενεία 
χωριών", σημειώνει.

Το πρόγραμμα κατ’ οίκον 
εμβολιασμού

Με το άνοιγμα της πλατ-
φόρμας από την περασμένη 
Τρίτη, άρχισε η διαδικασία για 
τον κατ΄ οίκον εμβολιασμό ει-
δικών ομάδων του πληθυσμού 

που πληρούν τα κριτήρια, με 
το μονοδοσικό εμβόλιο της 
Johnson & Johnson. Οι πρώ-
τοι εμβολιασμοί αναμένεται να 
ξεκινήσουν στις 30 Ιουλίου, 
με συνεργεία γιατρών των Κέ-
ντρων Υγείας. Το γεγονός αυτό 
συνδέεται πιθανότατα με την 
χαμηλή ανταπόκριση των ιδι-
ωτών γιατρών στο εγχείρημα, 
κάτι που απέφυγε να επιβεβαι-
ώσει ή να διαψεύσει η υποδι-
οικήτρια της 4ης ΥΠΕ.

Καθοριστική θα είναι η συμ-
βολή της αυτοδιοίκησης στην 
προσπάθεια. "Στείλαμε επιστο-
λή σε όλους τους δημάρχους 
και επικοινωνήσαμε τηλεφωνι-
κά μαζί τους, ζητώντας τη στή-
ριξή τους σε δύο επίπεδα: Από 
τη μια να μας διαθέσουν μέσα 
μετακίνησης για τα εμβολιαστι-
κά συνεργεία και από την άλλη 
να αξιοποιηθούν τα στοιχεία 
από το πρόγραμμα Βοήθεια 
στο Σπίτι, ώστε να αναγνω-
ρίσουμε ποιοι έχουν ανάγκη 
υποστήριξης κατ΄οίκον", είπε 
η κ.Χατζοπούλου.

Ιερείς και δάσκαλοι 
τοπικοί…influencers

Άτομα που χαίρουν σεβα-

σμού και έχουν επιρροή στις 
τοπικές κοινωνίες, όπως ιερείς, 
δάσκαλοι και αιρετοί, θα αξι-
οποιηθούν σε μια προσπάθεια 
πειθούς συμπολιτών και συγ-
χωριανών τους, στο πλαίσιο 
μικρών ενημερωτικών εκδη-
λώσεων που οργανώνονται, 
με στόχο να ξεκινήσουν άμε-
σα. Αυτές θα απευθύνονται σε 
ανθρώπους που δεν είναι σί-
γουροι ότι θέλουν να εμβο-
λιαστούν. "Οι εκδηλώσεις δεν 
θα είναι τύπου αμφιθεάτρου, 
όπου μεταξύ τους τα λένε οι 
επιστήμονες, αλλά μικρές συ-
γκεντρώσεις σε χώρους που 
μπορεί να είναι τα καφενεία 
των χωριών ή ένα κομμάτι της 
πλατείας", εξηγεί η κ. Χατζο-
πούλου και προσθέτει: "Άν-
θρωποι που είναι αναγνωρι-
σμένοι στην περιοχή τους,  οι 
τοπικοί influencers  όπως λέ-
με, όπως ο καλός παππάς, ο 
καλός ο δάσκαλος, με το ενη-
μερωτικό υλικό το δικό μας, 
θα μιλήσουν με τη δική τους 
απλή γλώσσα, προσπαθώ-
ντας να λύσουν κάθε πιθανή 
απορία, ένσταση ή έπιφύλαξη. 
Έχουμε εντοπίσει ήδη τέτοιους 
ανθρώπους. Σε αυτό πρέπει να 
έχει ενεργό ρόλο και η αυτοδι-
οίκηση και η εκκλησία".

Ειδική μέριμνα έχει ληφθεί 
σε ορεινές περιοχές της Θρά-
κης με πληθυσμό από τη μου-
σουλμανική μειονότητα. "Έχου-
με πολύ καλή συνεργασία με 
τους εκεί δημάρχους, οι οποίοι 
θα συνδράμουν την προσπά-
θεια και έχουν απευθύνει σχε-
τικό κάλεσμα. Η κινητή μονάδα 
που θα οργανωθεί γι αυτές τις 
περιοχές θα έχει εμβολιαστές 
από τη μειονότητα", είπε η κ. 
Χατζοπούλου.

Σημειώνεται ότι οι νομοί 
Ροδόπης και Ξάνθης συμπε-
ριλαμβάνονται σε αυτούς με 
τη μικρότερη εμβολιαστική κά-
λυψη στη χώρα.
B. Ιγνατιάδης-iatronet.gr 

Το σχέδιο της 4ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας για αύξηση εμβολιασμών 
σε Θράκη-Μακεδονία
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ, 
ΚΑΤΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΣΕ ΧΏΡΙΑ 
ΚΑΙ ΙΕΡΕΙΣ...INFLUENCERS  

Ειδική μέριμνα θα δοθεί σε περιοχές όπου 
διαμένει η μουσουλμανική μειονότητα  

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι 
έρευνες των αστυνομικών 
Αρχών για την ταυτοποίηση 
άγνωστου μέχρι στιγμής δρά-
στη ο οποίος εξαπάτησε ημε-
δαπή την 15-7-2021. Συγκε-
κριμένα, η παθούσα έλαβε 
μήνυμα (sms) στο κινητό της 
τηλέφωνο στο οποίο ως απο-

στολέας εμφανιζόταν τράπεζα 
και την ειδοποιούσε ότι ο λο-
γαριασμός της έχει ανασταλεί. 
Επιπλέον, το μήνυμα περιείχε 
προτεινόμενο υπερσύνδεσμο 
(link), ο οποίος οδηγούσε σε 
ιστοσελίδα που προσομοίαζε 
την επίσημη ιστοσελίδα του 
τραπεζικού ιδρύματος, όπου η 

παθούσα καταχώρησε τα προ-
σωπικά της τραπεζικά στοιχεία 
και κωδικούς που έλαβε στο 
κινητό της τηλέφωνο, ακο-
λουθώντας την προτεινόμε-
νη διαδικασία από την κάλπι-
κη ιστοσελίδα. Με τον τρόπο 
αυτόν ο δράστης κατάφερε να 
αποσπάσει από τον τραπεζικό 
λογαριασμό της παθούσας συ-
νολικά το χρηματικό ποσό των 
1.200 ευρώ. Την προανάκριση 
ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας 
Κομοτηνής

Νέα απάτη μέσω sms, δήθεν 
από Τράπεζα, στον Έβρο 
Οι επιτήδειοι απέσπασαν από τον τραπεζικό 
λογαριασμό της παθούσας 1.200 ευρώ
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Την ιδιαίτερη ανησυχία του  
για την έξαρση των κρουσμά-
των  στην ΑΜ-Θ εξέφρασε ο 
θεματικός Αντιπεριφερειάρχης 
Υγείας Κώστας Βενετίδης. Μι-
λώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας,  
δήλωσε χαρακτηριστικά πως 
στον Έβρο παρατηρείται μια 
αύξηση και αυτό έχει να κάνει  
με την τουριστική κίνηση των 
ημερών. Επισήμανε δε ότι τα 
κρούσματα προτιμούν τις μι-
κρές ηλικιακές ομάδες χωρίς 
ευτυχώς να  έχουμε εισαγωγές 
στα νοσοκομεία και ως πιθανή 
αιτία είναι το γεγονός ότι δεν 
έχουν ακόμη εμβολιαστεί, με 
αποτέλεσμα να υπάρχει φόβος 
μετάδοσης σε μεγαλύτερους.

«Προέχει να προσέξουμε να 
εφαρμόσουμε, τα μέτρα πρό-
ληψης με κυρίαρχο στόχο από 
την πλευρά μας τον εμβολια-
σμό σε ηλικίες άνω των 50.» 
τόνισε χαρακτηριστικά.

Να σημειωθεί ότι την τελευ-

ταία εβδομάδα παρατηρήθηκε 
αύξηση στο ιικο φορτίο των 
λυμάτων της Αλεξανδρούπο-
λης κατά 255 τοις  εκατό, ενώ 
σε ελέγχους που διενήργησε 
χθες ο ΕΟΔΥ σε Αλεξανδρού-
πολη Ορεστιάδα και Φέρες επι 
συνόλου 349  τεστ, βρέθηκαν 
10 θετικά.

Αλεξανδρούπολη: Κοντά 
στο 4% η θετικότητα από 
τα προχθεσινά τεστ του 
ΕΟ∆Υ

Ανησυχητική και διαρκής εί-
ναι τις τελευταίες μέρες η αύ-
ξηση των κρουσμάτων κορω-
νοϊού στον Έβρο, ενώ ιδιαίτερα 
στην Αλεξανδρούπολη, όπου 
και τα ευρήματα από τα λύ-
ματα έδειξαν μεγάλη αύξηση 
του ιικού φορτίου, παρουσιάζει 
αύξηση το ποοστό θετικότητας 
από τα rapid test που διενερ-
γεί ο ΕΟΔΥ στην πόλη.

Την Τετάρτη 21/7, έγιναν 

στον Έβρο 300 rapid test. Από 
τα 163 στο δημοτικό θέατρο, 
τα 6 βγήκαν θετικά, με το πο-
σοστό θετικότητας να διαμορ-
φώνεται στο 3,68%.

Αναλυτικά:
DRIVE THROUGH “ΦΏΤΗΣ 
ΚΟΣΜΆΣ” ΚΈΝΤΡΟ ΝΕΌ-
ΤΗΤΑΣ
25 αρνητικά rapid test
∆ΗΜΟΤΙΚΌ ΘΕΆΤΡΟ ΑΛΕ-
ΞΑΝ∆ΡΟΎΠΟΛΗΣ
163 rapid test με 6 θετικά 
(3.68%) αφορούν σε 3 άνδρες 
και 3 γυναίκες με διάμεση ηλι-

κία τα 21 έτη
ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α
31 αρνητικά rapid test
ΠΛΑΤΕΙΑ ∆ΑΣΙΟΥ 
ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α
50 αρνητικά rapid test
ΝΟΜΑΡΧΕΙΟ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ
31 αρνητικά rapid test

Κορωνοϊός: 
Πενταπλασιάστηκαν 
οι εισαγωγές στα 
νοσοκομεία

Περίπου 200 εισαγωγές 
ασθενών με κορωνοϊό έγιναν 

χθες Τετάρτη σε πανελλαδικό 
επίπεδο όταν την προη-

γούμενη εβδομάδα ήταν 40, 
γνωστοποίησε σήμερα η δι-
ευθύντρια της 7ης Πνευμονο-
λογικής Κλινικής του Σωτηρία, 
και πρόεδρος του Κεντρικού 
Συμβουλίου Υγείας Μίνα Γκά-
γκα.

Ανέφερε, μιλώντας στον 
ΣΚΑΪ, ότι χθες Τετάρτη στο 
νοσοκομείο Σωτηρία έγιναν 
30 εισαγωγές ασθενών με 
κορωνοϊό εκ των οποίων οι 
14 αφορούσαν νέους ανθρώ-
πους ηλικίας 20 με 30 ετών 

χωρίς υποκείμενα νοσήματα 
που δεν είχαν προλάβει να 
εμβολιαστούν. Συγκριτικά, η 
κ. Γκάγκα σημείωσε ότι πριν 
από μια εβδομάδα οι εισαγω-
γές στο νοσοκομείο ανέρχο-
νταν σε μόλις μια με τρείς.

H κ. Γκάγκα τόνισε παράλ-
ληλα ότι στην πολυδύναμη κλι-
νική ΜΕΘ του Σωτηρία το τε-
λευταίο δίμηνο νοσηλεύεται 
ένας εμβολιασμένος ασθενής. 
Γνωστοποίησε ακόμα ότι σε 
αλλά δυο νοσοκομεία που επί-
σης εφημέρευαν χθες έγιναν 
26 εισαγωγές.

Ανησυχία για την αύξηση των 
κρουσμάτων στην Περιφέρεια ΑΜΘ
ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ: ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ 
ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΜΙΑ ΑΥΞΗΣΗ 
ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ  
ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 
ΤΏΝ ΗΜΕΡΏΝ              

Αλεξανδρούπολη: Κοντά στο 4% η θετικότητα 
από τα τεστ του ΕΟΔΥ, ανησυχητική και 
διαρκής η αύξηση των κρουσμάτων στην 
περιοχή

Υποχρεωτικά δυο τεστ εβδομα-
διαίως για τους ανεμβολίαστους σε 
τουρισμό και εστίαση πανελλαδικά 
εισηγείται η επιτροπή των ειδικών, 
σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.

Σημειώνεται ότι τα δυο τεστ ήταν 
υποχρεωτικά για τους εργαζόμενους 
στους συγκεκριμένους κλάδους σε 
Μύκονο, Σαντορίνη, Ίο, Ηράκλειο, 
Ρέθυμνο και Πάρο ενώ τώρα το μέ-
τρο αναμένεται να επεκταθεί σε όλη 
τη χώρα. Το ένα από τα δυο τεστ 
θα είναι self test και το άλλο rapid.

Ο υφυπουργός Πολιτικής Προ-
στασίας Νίκος Χαρδαλιάς αναμέ-
νεται να δώσει τις λεπτομέρειες το 
απόγευμα και για τον τρόπο που θα 
καλύπτεται η αγορά των τεστ.

Aνησυχία για τη μετάλλαξη 
∆έλτα

Η υπερμεταδοτικότητα της με-
τάλλαξης Δέλτα, σε συνδυασμό με 
την έντονη κινητικότητα στα νησιά 
και τους δημοφιλείς τουριστικούς 
προορισμούς, προκαλούν ανησυ-
χία στους επιστήμονες, που παρα-
κολουθούν τα επιδημιολογικά στοι-
χεία και αξιολογούν τα δεδομένα. 

Κοντά στα 3.000 θα κινηθούν και τα 
σημερινά νέα κρούσματα, εκτίμησε 
ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Παναγιώτης 
Αρκουμανέας.

Αύξηση εμφανίζουν τα κρούσμα-
τα σε Πάρο, Σαντορίνη και Μήλο, 
ενώ σταθεροποιείται η κατάστα-
ση σε Μύκονο Ρέθυμνο και Ηρά-

κλειο. Στην Μύκονο εξακολουθούν 
να ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα, 
μέχρι την Δευτέρα 26 Ιουλίου, όπως 
είχε αρχικά ανακοινωθεί. Ηπιότε-
ρα αλλά με αυξητική τάση είναι τα 
στοιχεία και για τα νησιά του Ιονί-
ου, ενδεικτικά χθες στην Κέρκυρα 
καταγράφηκαν 27 νέα κρούσματα. 

Και στην Πάτρα καταγράφεται αυ-
ξητική τάση του ιικού φορτίου.

Έκκληση στους εκπαιδευτικούς 
να εμβολιαστούν για να διευκολύ-
νουν την εύρυθμη λειτουργία των 
σχολείων, έκανε από το βήμα δι-
εθνούς συνεδρίου για την ψυχική 
υγεία, ο Πρωθυπουργός.

«Σας παρακαλώ εμβολιαστείτε 
για να ανοίξουμε τα σχολεία μας με 
ασφάλεια και ελάχιστες αναστατώ-
σεις τον Σεπτέμβριο».

Την σημασία επιτάχυνσης του εμ-
βολιαστικού προγράμματος τόνισε 
από την Τρίπολη και ο αναπληρω-
τής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλι-
ος Πέτσας.

«Εμβολιαζόμαστε σημαίνει ζούμε 
και κάνω έκκληση σε όλους όσους 
δεν έχουν προγραμματίσει ακόμα 
το ραντεβού τους να σπεύσουν να 
το κάνουν. Να μην αφήσουν καμία 
μέρα να πάει χαμένη».

Αύξηση παρουσιάζουν και οι ει-
σαγωγές στις απλές νοσηλείες των 
νοσοκομείων, ωστόσο η πίεση δεν 
μεταφέρεται και στις ΜΕΘ.

«Στις αρχές του μήνα είχαμε έναν 
ασθενή με κορωνοϊό, τώρα έχου-
με 23. Παρόλο που ο αριθμός των 
κρουσμάτων είναι μεγάλος, η επί-
πτωση στα νοσοκομεία ευτυχώς εί-
ναι μικρή» αναφέρει ο Διοικητής 
του ΠΑΓΝΗ, Γιώργος Χαλκιαδάκης.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν 
πως ούτε οι εμβολιασμένοι είναι 
άτρωτοι στον κορονοϊό κρούουν 
κώδωνα κινδύνου, τονίζοντας την 
αναγκαιότητα του εμβολιασμού και 
της αυστηρής τήρησης των μέτρων.

Εισήγηση: Υποχρεωτικά δυο τεστ εβδομαδιαίως…
Για τους ανεμβολίαστους 
σε τουρισμό & εστίαση
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Τους 83 αθλητές και αθλή-
τριες που θα εκπροσωπήσουν 
την Ελλάδα στους Ολυμπια-
κούς Αγώνες Τόκιο 2021 συ-
μπλήρωσε η χώρα μας.  Μετά 
την τελευταία πρόκριση του 
Περικλή Ηλία στην Ορεινή Πο-
δηλασία και ενώ απομένει να 
ξεκαθαρίσει η θέση της Αργυ-
ρώς Αφράτη. Τα περισσότερα 
μέλη έχει ο στίβος, αφού με-
τέχουν 20 αθλητές/τριες, ακο-
λουθεί η Εθνική Ομάδα Υδα-
τοσφαίρισης των Ανδρών (13), 
ενώ στα ατομικά αθλήματα κυ-
ριαρχεί η κολύμβηση με 12. 
Η ομοσπονδία με τους περισ-
σότερους αθλητές (34) είναι 
η ΚΟΕ, που έχει 12 στην κο-
λύμβηση, 9 στην καλλιτεχνική 
κολύμβηση, αλλά και 13 στην 
εθνική υδατοσφαίρισης των 
ανδρών.

Η Αιμιλία Τσουλφά στα 
48 της είναι η μεγαλύτερη σε 
ηλικία αθλήτρια της Ελληνι-
κής Ολυμπιακής ομάδας, ενώ 
η Ευαγγελία Ψάρρα, στα 47 
της μετέχει για 6η φορά στην 
κορυφαία διοργάνωση του 
πλανήτη (2000, 2004, 2008, 
2012, 2016, 2020).

Αξίζει να σημειωθεί πως εί-
ναι η δεύτερη φορά μετά το 
1992 που η Ελλάδα θα έχει 
λιγότερους από 100 αθλητές. 
Στη Βαρκελώνη μετείχε με 70 
και, από εκεί και πέρα, στην 
Ατλάντα το 1996 με 120, στο 
Σίδνεϊ το 2000 με 139, στην 
Αθήνα το 2004 με 436 (η με-
γαλύτερη συμμετοχή), στο Πε-
κίνο το 2008 με 152, στο Λον-
δίνο το 2012 με 103 και στο 
Ρίο ντε Τζανέιρο το 2016 με 

93 αθλητές.
Αρχηγός της ελληνικής απο-

στολής θα είναι ο Μιχάλης Φυ-
σεντζίδης και σημαιοφόροι οι 
Λευτέρης Πετρούνιας και Αννα 
Κορακάκη.

Η αποστολή της Ελλάδας 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες 
Τόκιο 2021

ΣΤΙΒΟΣ (20)
Άνδρες
110 μ. εμπ.: Κώστας Δουβα-
λίδης
50χλμ. βάδην: Αλέξανδρος Πα-
παμιχαήλ
Επί κοντώ: Κώστας Φιλιππίδης
Επί κοντώ: Εμμανουήλ Καρα-
λης
Μήκος: Μίλτος Τεντόγλου
Σφυροβολία: Μιχάλης Ανα-
στασάκης
Σφυροβολία: Χρήστος Φρα-
ντζεσκάκης
Τριπλούν: Δημήτρης Τσιάμης

Γυναίκες
100 μ./200 μ.: Ραφαέλα Σπα-
νουδάκη
100 μ. εμπ.: Ελισάβετ Πεσι-
ρίδου
Επί κοντώ: Κατερίνα Στεφα-
νίδη
Επί κοντώ: Νικόλ Κυριακο-
πούλου
Επί κοντώ: Ελένη Πόλακ
Τριπλούν: Βούλα Παπαχρή-
στου
Δισκοβολία: Χρυσούλα Ανα-
γνωστοπούλου
Σφυροβολία: Σταματία Σκαρ-
βέλη
20χλμ. βάδην: Αντιγκόνη Ντρι-
σμιώτη
20 χλμ. βάδην: Πένυ Τσινο-

πούλου
20 χλμ. βάδην: Κυριακή Φιλ-
τισάκου
400μ.: Ειρήνη Βασιλείου

Υ∆ΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ (13)
Εθνική ομάδα υδατοσφαίρι-
σης ανδρών: Μανώλης Ζερ-
δεβάς, Κωνσταντίνος Γενηδου-
νιάς, Δημήτρης Σκουμπάκης, 
Μάριος Καπότσης, Γιάννης 
Φουντούλης, Αλέξανδρος 
Παπαναστασίου, Γιώργος Δερ-
βίσης, Στέλιος Αργυρόπουλος 
– Κανακάκης, Κωνσταντίνος 
Μουρίκης, Χριστόδουλος Κο-
λόμβος, Κωνσταντίνος Γκιου-
βέτσης, Άγγελος Βλαχόπουλος, 
Κώστας Γαλανίδης

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ (12)
Άνδρες
Κριστιάν Γκολομέεβ – 50μ 
ελεύθερο
Απόστολος Χρήστου – 100μ 
ύπτιο, 100μ ελεύθερο
Ανδρέας Βαζαίος – 200μ μει-
κτή
Απόστολος Παπαστάμος – 
200/400μ μεικτή
Κώστας Εγγλεζάκης – 800μ 
ελεύθερο
Δημήτρης Μάρκος – 800μ 
ελεύθερο
Κρίστιαν Γκολομέεβ, Απόστο-
λος Χρήστου, Ανδρέας Βα-

ζαίος, Οδυσσέας Μελαδίνης- 
4Χ100μ ελεύθερο ανδρών
Βαγγέλης Μακρυγιάννης, Κώ-
στας Μερετσόλιας, Ανδρέας 
Βαζαίος, Απόστολος Χρήστου 
– 4Χ100μ μεικτή ανδρών
Άλκης Κυνηγάκης – ανοιχτή 
θάλασσα

Γυναίκες
Άννα Ντουντουνάκη – 100μ 
πεταλούδα
Απόστολος Χρήστου, Κώστας 
Μερετσόλιας, Άννα Ντουντου-
νάκη, Νόρα Δράκου – 4Χ100μ 
μεικτή mixed

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ 
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ (9)
Ομαδικό: Μαρία Αλζιγκούζη 
– Κομινέα, Ελένη Φραγκάκη, 
Κρυσταλένια Γιαλαμά, Πηνε-
λόπη Καραμέσιου, Αντριάνα 
Μισίκεβιτς, Εβελίνα Παπάζο-
γλου, Ευαγγελία Πλατανιώτη, 
Γεωργία Βασιλοπούλου, Δα-
νάη Καριώρη.

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ (8)
Ανδρες
Βύρωνας Κοκκαλάνης – RSX 
ανδρών
Γιάννης Μιτάκης – φιν
Παναγιώτης Μάντης, Παύλος 
Καγιαλής – 470 ανδρών
Γυναίκες

Κατερίνα Δίβαρη – RSX γυ-
ναικών
Βασιλεία Καραχάλιου – ρά-
ντιαλ
Αριάδνη Παρασκευή Σπανά-
κη, Αιμιλία Τσουλφά – 470 γυ-
ναικών

ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ (4)
Μαρία Κυρίδου, Χριστίνα 
Μπούρμπου – δίκωπος
Στέφανος Ντούσκος – σκιφ
Αννέτα Κυρίδου – σκιφ

ΠΟ∆ΗΛΑΣΙΑ (3)
Πολυχρόνης Τζωρτζάκης – πο-
δηλασία δρόμου
Χρήστος Βολικάκης – ποδηλα-
σία πίστας
Περικλής Ηλίας – ορεινή πο-
δηλασία

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ (2)
Άννα Κορακάκη – 10μ. και 25μ. 
αεροβόλο πιστόλι
Νίκος Μαυρομάτης – σκιτ

ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ (2)
Στέφανος Τσιτσιπάς – απλό, 
μεικτό
Μαρία Σάκκαρη – απλό, μεικτό

ΠΑΛΗ (2)
Μαρία Πρεβολαράκη – 53κ
Γιωρίκας Πιλίδης – ελευθέρα 
65κ.

ΤΖΟΥΝΤΟ (2)
Αλέξης Ντανατσίδης – 81κ
Ελισάβετ Τελτσίδου – 70κ

ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ (1)
Ευαγγελία Ψάρρα – ατομικό

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ (1)
Λευτέρης Πετρούνιας – ενόρ-
γανη, κρίκους

ΞΙΦΑΣΚΙΑ (1)
Δώρα Γκουντούρα – σπάθη
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙ-
ΣΗ (1)
Παναγιώτης Γκιώνης – απλό

ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ (1)
Φένια Τζέλη – 57 κιλά

ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ (1)
Θοδωρής Ιακωβίδης -96κ.

Με 3 Θρακιώτες 
η αποστολή της 
Ελλάδας για τους 
Παραολυμπιακούς του 
Τόκιο

Συνεδρίασε τη Δευτέρα, 19 
Ιουλίου 2021 η Ολομέλεια της 
Ελληνικής Παραολυμπιακής 
Επιτροπής (ΕΠΕ) με κυριότε-
ρο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης 
τη Συγκρότηση του Α’ μέρους 
της Ελληνικής Παραολυμπια-
κής Αποστολής ΤΟΚΙΟ 2020.

Στους Παραολυμπιακούς 
Αγώνες ΤΟΚΙΟ 2020 η χώ-
ρα μας θα λάβει μέρος σε 11 
αθλήματα.

Μεταξύ των αθλητών που 
βρίσκονται στην αποστολή εί-
ναι και οι Θρακιώτες Δημοσθέ-
νης Μιχαλεντζάκης, Δημήτρης 
Καρυπίδης και Αλέξανδρος 
Λεργιός. Επίσης στην αποστο-
λή είναι και η Αθηναία αθλή-
τρια του Ηρόδικου Κομοτηνής 
Ευθυμία Γκουλή.

Η ΕΠΕ αποφάσισε η συ-
γκρότηση του Β’ μέρους να 
ανακοινωθεί μετά από την ει-
σήγηση της Επιτροπής Παραο-
λυμπιακής Προετοιμασίας κατά 
την επόμενη συνεδρίασή της 
την 23η Ιουλίου 2021.

Ολυμπιακοί Αγώνες: Οι 83 αθλητές 
της Ελληνικής αποστολής 
ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΘΑ 
ΕΚΠΡΟΣΏΠΗΣΟΥΝ 
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΥΣ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΏΝΕΣ 
ΤΟΚΙΟ 2021   

Με 3 Θρακιώτες η αποστολή της Ελλάδας 
για τους Παραολυμπιακούς του Τόκιο

Επιτέλους η μεγάλη ώρα 
για το Τόκιο σχεδόν έφτασε. 
Οι ολυμπιακοί αγώνες εκκι-
νούν και επίσημα σήμερα με 
την τελετή έναρξης να προ-
μηνύεται φαντασμαγορική 
και εντυπωσιακή  από κάθε 
άποψη. 

Η πανδημία του κορονοϊού, 
που οδήγησε στην αναβολή 
για έναν χρόνο της κορυφαίας 
διοργάνωσης κι εξακολουθεί 
να πλήττει την ανθρωπότητα 
και φυσικά την Ιαπωνία, έχει 

υποχρεώσει τους ιθύνοντες 
να περιορίσουν το θέαμα και 
τις θεματικές ενότητες στην 
Τελετή Έναρξης.

Οι σχετικές προετοιμασίες, 
βρίσκονται στο τελικό στάδιο 
και το βέβαιο είναι, πως η Τε-
λετή Έναρξης θα διεξαχθεί 
παρουσία μόλις μερικών εκα-
τοντάδων αξιωματούχων και 
«υψηλών» προσκεκλημένων.

Στην καθιερωμένη παρέλα-
ση και στο πλαίσιο των περιο-
ριστικών μέτρων, θα συμμετά-

σχουν περίπου 6.000 αθλητές 
από τους σχεδόν 10.000 που 
θ΄ αγωνισθούν στο Τόκιο, 
ενώ γενικότερα η ατμόσφαι-
ρα θα είναι πιο «συγκρατη-
μένη» και «μετριοπαθής» σε 
σχέση με ότι συνέβαινε στο 
παρελθόν.

Όπως χαρακτηριστικά ανέ-
φεραν οι διοργανωτές, θα εί-
ναι μία τελετή προσαρμοσμέ-
νη στα νέα δεδομένα και σε 
κάθε περίπτωση «απλούστε-
ρη και πιο νηφάλια» από τις 
προηγούμενες διοργανώσεις, 
προκειμένου να μείνουν «συ-
ντονισμένοι με την κατάσταση 
της υγείας» και να μειωθεί ο 
κίνδυνος εξάπλωσης του κο-

ρονοϊού.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι δι-

οργανωτές θέλουν την Τελετή 
Έναρξης, ως μια στιγμή «εν-
συναίσθησης» για να εκφρά-
σουν την «ευγνωμοσύνη» και 
τον «θαυμασμό» του κόσμου 
του αθλητισμού, για όλες τις 
προσπάθειες που έχουν γί-
νει, στην καταπολέμηση της 
πανδημίας, που έχει σκοτώσει 
τέσσερα εκατομμύρια ανθρώ-
πους από το τέλος του 2019.

Ένα μέρος της τελετής θα 
είναι αφιερωμένο στα θύμα-
τα του σεισμού και του τσου-
νάμι του 2011 που οδήγησαν 
στην πυρηνική καταστροφή 
της Φουκουσίμα και άφησαν 

πίσω τους, σχεδόν 18.500 νε-
κρούς.

Επίπλέον θα δοθεί έμφα-
ση στην Ιστορία και στον πο-
λιτισμό της Ιαπωνίας, καθώς 
και στις καθολικές αξίες του 
αθλητισμού.

Οι λεπτομέρειες της βρα-
διάς, παραμένουν μυστικές 
μέχρι το τέλος, αλλά σε ένα 
βίντεο από τις πρόβες που μα-
γνητοσκοπήθηκαν από ντό-
πιους κατοίκους, φαίνονται ει-
κόνες ενός επίγειου πλανήτη 
και ακούγονται οι στίχοι του 
τραγουδιού «Imagine», που… 
προβάλλονται στον ουρανό.

Η τελετή θα πραγματοποι-
ηθεί παρουσία του αυτοκρά-

τορα της Ιαπωνίας, Ναρουχί-
το, Επίτιμου Προέδρου των 
Ολυμπιακών και Παραολυ-
μπιακών Αγώνων, ο οποίος 
ενσαρκώνει μια σημαντική 
συμβολική μορφή στην χώρα.

Το 1998, ο πατέρας του, 
Ακιχίτο, είχε κηρύξει την έναρ-
ξη των Χειμερινών Ολυμπια-
κών Αγώνων του Ναγκάνο, 
ενώ ο παππούς του, Χιροχίτο 
των προηγούμενων θερινών 
Ολυμπιακών Αγώνων, που 
φιλοξένησε η ιαπωνική πρω-
τεύουσα, το 1964, αλλά και 
τους Χειμερινούς Ολυμπια-
κούς Αγώνες του Σαπόρο, το 
1972.

Τόκιο 2020 : Όλα όσα θα δούμε στην σημερινή Τελετή Έναρξης 
Επιτέλους η μεγάλη ώρα για τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες σχεδόν έφτασε
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Προκήρυξη της πυροσβεστι-
κής για την εισαγωγή ιδιωτών, 
στη Σχολή Επαγγελματικής Με-
τεκπαίδευσης Επιτελών - Στε-
λεχών της Πυροσβεστικής Ακα-
δημίας, για το ακαδημαϊκό έτος 
2021 – 2022, οι οποίοι είναι 
κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.), 
προκειμένου να καλυφθούν 
ισάριθμες κενές οργανικές θέ-
σεις ως ακολούθως:

Πληροφορικής και Επικοι-
νωνιών 38

Μηχανικών (14 πολιτικοί μη-
χανικοί,15 ηλεκτρολόγοι μηχα-
νικοί και 14 μηχανολόγοι μη-
χανικοί) 43

Μετεωρολογίας 19
Νομικής 18
Οικονομικών 32

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1. Υποψήφιοι που έχουν 
τα προσόντα και τις προϋπο-
θέσεις του Κεφαλαίου Β της 
παρούσας προκήρυξης και δεν 
εμπίπτουν στα κωλύματα του 
ιδίου, εκτυπώνουν στις δύο 
όψεις ενός φύλλου διαστά-
σεων Α4 (μπροςπίσω) από την 
ιστοσελίδα του Πυροσβεστι-
κού Σώματος, www.fireservice.
gr αίτηση-υπεύθυνη δήλωση 
συμμετοχής στο διαγωνισμό, 
συμπληρώνουν αυτή και την 
υποβάλλουν στις ημερομηνίες 
από τη Δευτέρα 23/08/2021 
και από ώρα 08:00΄ έως και 

την Τρίτη 07/09/2021, έως 
ώρα 14:00΄, συμπεριλαμβα-
νομένου του Σαββατοκύριακου. 
Μετά την ημερομηνία αυτή δεν 
θα είναι δυνατή η υποβολή της 
παραπάνω αίτησηςυπεύθυνης 
δήλωσης.

2. Για την υποβολή της αί-
τησης-υπεύθυνης δήλωσης οι 
υποψήφιοι μεταβαίνουν αυτο-
προσώπως ή από εξουσιοδο-
τημένα από αυτούς πρόσωπα 
κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες 
στην έδρα της Πυροσβεστικής 
Ακαδημίας, (Μάτσα 32, Κάτω 
Κηφισιά Αττικής) στην Επιτροπή 
Παραλαβής Δικαιολογητικών 
προκειμένου να ταυτοποιηθούν 
τα στοιχεία, να καταθέσουν τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά 
και εφόσον πληρούν τις προ-
βλεπόμενες προϋποθέσεις να 
παραλάβουν το δελτίο υγειο-
νομικής εξέτασης.

Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση 
που υποβάλλεται ηλεκτρονι-
κά ή ταχυδρομικά στην αρμό-
δια Επιτροπή ή κατατίθεται 
εκπρόθεσμα ή σε περίπτωση 
που δεν κατατεθεί εμπροθέ-
σμως κάποιο εκ των απαιτού-
μενων δικαιολογητικών της πα-
ρούσας προκήρυξης, δε γίνεται 
δεκτή, θεωρείται ως ουδέποτε 
υποβληθείσα και δε λαμβάνε-
ται υπόψη για το διαγωνισμό. 
Η ανακρίβεια των δηλουμένων 
στοιχείων επισύρει αποκλεισμό 
από το διαγωνισμό και τις προ-
βλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

3. Μετά την υποβολή και 
πρωτοκόλληση της αίτησης-
υπεύθυνης δήλωσης δεν έχει 
δικαίωμα ο υποψήφιος να την 

ανακαλέσει ή να μεταβάλει τα 
δηλωθέντα σε αυτή στοιχεία, 
μετά τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής των δικαιολογητι-
κών.

4. Σε περίπτωση επιστρο-
φής των δικαιολογητικών από 
την Πρωτοβάθμια Επιτροπή και 
ύπαρξης αμφισβήτησης επί της 
ηλικίας ή των κατατιθέμενων 
δικαιολογητικών, ο υποψήφι-
ος έχει το δικαίωμα να μετα-
βεί αυτοπροσώπως, κατά τις 
ημερομηνίες από την Τετάρ-

τη 08/09/2021 έως και την 
Παρασκευή 10/09/2021 και 
από ώρα 08:00΄ έως και ώρα 
14:00΄, στη Δευτεροβάθμια 
Επιτροπή Παραλαβής

Δικαιολογητικών που λει-
τουργεί ομοίως στην Πυροσβε-
στική Ακαδημία. Ο υποψήφιος 
οφείλει να προσκομίσει όλα τα 
δικαιολογητικά με το φωτοα-
ντίγραφο της αίτησης-υπεύθυ-
νης δήλωσης στην οποία έχει 
ενσωματωθεί βεβαίωση ελέγ-
χου και επέχει θέση πρακτικού 

επιστροφής των δικαιολογη-
τικών.

Η ανωτέρω Επιτροπή επιλύ-
ει σε δεύτερο βαθμό τη σχετι-
κή διαφορά αποφαινόμενη με 
πράξη της οριστικώς επί της 
αμφισβητήσεως.

Οι υποψήφιοι, κατά τις ημέ-
ρες προσέλευσής τους στις 
Επιτροπές Παραλαβής Δικαιο-
λογητικών, προσέρχονται σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα από τις 
τρέχουσες ισχύουσες διατάξεις 
για τις ημέρες αυτές, σχετικά 

με τον περιορισμό της διασπο-
ράς της νόσου COVID-19 και 
της λειτουργίας των δημόσι-
ων υπηρεσιών. Είναι υποχρε-
ωτική η χρήση προστατευτικής 
μάσκας προσώπου, την οποία 
οφείλουν να προμηθευτούν οι 
ίδιοι οι υποψήφιοι.

Επιπλέον, επισυνάπτεται η 
παρακάτω αίτηση - υπεύθυ-
νη δήλωση για τη συμμετοχή 
στο διαγωνισμό (εκτυπώσιμη), 
καθώς και σχετική εξουσιοδό-
τηση.

12   ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Το υπουργείο Οικονομικών 
έθεσε την πλατφόρμα σε λει-
τουργία προκειμένου οι ενδι-
αφερόμενοι να ξεκινήσουν τις 
απαιτούμενες διαδικασίες.

Σύμφωνα με τον νόμο για τα 
νοικοκυριά προβλέπεται:

- η ρύθμιση οφειλών, μέσω 
του εξωδικαστικού μηχανισμού, 
σε έως 240 δόσεις προς το Δη-
μόσιο και έως 420 δόσεις προς 
τους χρηματοδοτικούς φορείς, 
και

- η επιδότηση δανείων 1ης 
κατοικίας ευάλωτων νοικοκυ-
ριών για 5 έτη, σε όσους ρυθ-
μίσουν τις οφειλές τους.

Σύμφωνα με το υπουργειό 
Οικονομικών η ηλεκτρονική 
πλατφόρμα επιτρέπει στους 

οφειλέτες με ισχυρή οικονομική 
αδυναμία να λάβουν τη σχετική 
βεβαίωση ότι όντως αποτελούν 
ευάλωτα νοικοκυριά. Ακολού-
θως, μπορούν να επωφεληθούν 
από τις προστατευτικές πρόνοι-
ες του Νόμου 4738/2020, δη-
λαδή να διαγράψουν όλες τις 
οφειλές τους και να λάβουν τη 
2η ευκαιρία.

Η πλατφόρμα σχεδιάστηκε 
από την Ειδική Γραμματεία Δι-
αχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του 
Υπουργείου Οικονομικών, σε συ-
νεργασία με τη Γενική Γραμμα-
τεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
και Απλούστευσης Διαδικασιών 
και τη Γενική Γραμματεία Πληρο-
φοριακών Συστημάτων Δημόσι-
ας Διοίκησης του Υπουργείου 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από 
την οποία αναπτύχθηκε, υπο-
στηρίζεται διαρκώς και φιλο-
ξενείται στις υποδομές της. Εί-
ναι διαθέσιμη στην ακόλουθη 
ηλεκτρονική διεύθυνση: https://
www.gov.gr/ipiresies/periousia-
kai-phorologia/diakheirise-
opheilon/bebaiose-eualotou-
opheilete.

Σε ανακοίνωση του το 
υπουργείο Οικονομικών αναφέ-
ρει ότι για περαιτέρω ενημέρω-
ση σχετικά με το θεσμικό πλαί-
σιο και τις επιλογές διαχείρισης 
των οφειλών τους, οι πολίτες 

μπορούν να απευθυνθούν σε 
ένα από τα 50 Κέντρα και Γρα-
φεία Ενημέρωσης και Υποστή-
ριξης Δανειοληπτών της Ειδικής 
Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιω-
τικού Χρέους που λειτουργούν 
πανελλαδικά, κατόπιν ραντεβού 
στο τηλέφωνο 213.212.57.30.

Να σημειωθεί ότι με τον νέο 
νόμο, την προστασία της πρώ-
της κατοικίας αντικαθιστά ένα 
επίδομα στέγασης προκειμένου 
όσοι έχασαν την πρώτη κατοικία 
τους να παραμείνουν σε αυτή με 
ενοικιο. Το μέτρο ωστόσο αφο-
ρά μόνο αυτούς που αποδεδειγ-

μένα είναι εξαιρετικά ευάλωτοι 
οικονομικά, δηλαδή το ετήσιο 
εισόδημα τους δεν ξεπερνά τις 
21.000 ευρώ.

Ο νόμος προβλέπει την πα-
ραμονή με ενοικιο για δώδεκα 
χρόνια, ενώ δίνει και δυνατό-
τητα επαναγοράς του ακινήτου, 
χωρίς ωστόσο να υπολογίζο-
νται τα ενοίκια που θα έχουν 
καταβληθεί.

Επίσης, ο νέος νόμος προ-
βλέπει είτε συνολική διευθέτη-
ση όλων των οφειλών προς Δη-
μόσιο, τράπεζες και εταιρείες 
διαχείρισης είτε πτώχευση. Στη 

συνολική διευθέτηση, οι ρυθμί-
σεις μπορεί να φτάσουν μέχρι 
τις 420 δόσεις, όταν αυτές αφο-
ρούν οφειλές προς το Δημόσιο 
και μέχρι 240 δόσεις για οφει-
λές προς τις τράπεζες. Βασική 
προϋπόθεση για να ενεργοποι-
ηθούν οι δόσεις είναι να ρυθμι-
στούν όλες οι οφειλές.

Η πρόβλεψη του εξωδικαστι-
κού μηχανισμού για τη ρύθμιση 
οφειλών και με την υποβολή 
της σχετικής αίτησης ρύθμισης 
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
της ΕΓΔΙΧ, θα παρέχεται η δυνα-
τότητα «κουρέματος» των προ-
σαυξήσεων επί της οφειλής έως 
85% στα ασφαλιστικά ταμεία, 
έως 95% στην εφορία και έως 
100% στις τράπεζες και «κούρε-
μα» στο κεφάλαιο έως 75% στο 
Δημόσιο και 80% στις τράπεζες.

Αντίστοιχα, η επιλογή της 
πτώχευσης πλέον εφαρμόζεται 
και για τα φυσικά πρόσωπα, είτε 
το επιλέξουν, είτε το επιβάλλουν 
οι πιστωτές. Βάσει του νόμου 
4738/2020 σε πτώχευση κη-
ρύσσεται ο οφειλέτης που βρί-
σκεται σε παύση πληρωμών. Δη-
λαδή αυτός που αδυνατεί να 
εκπληρώνει τις ληξιπρόθεσμες 
χρηματικές υποχρεώσεις του κα-
τά τρόπο γενικό και μόνιμο.

Σε λειτουργία η e-πλατφόρμα για την 
1η κατοικία ευάλωτων νοικοκυριών 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΕ ΕΏΣ 420 ΔΟΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ

Σε πλήρη λειτουργία είναι πλέον η ψηφιακή 
πλατφόρμα για την πρώτη κατοικία των 
ευάλωτων νοικοκυριών, στο πλαίσιο του 
νέου Νόμου 4738/2020 για τη ρύθμιση 
οφειλών και την παροχή 2ης ευκαιρίας.

    Πάτρα    21  /  7  / 2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση κενών θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων: 1) Βιολο-
γίας, 2) Χημικών Μηχανικών και 3) Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του 
Πανεπιστημίου Πατρών

   ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Τομέας Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης
Μία κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με 

θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Εξελικτική Βιολογία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1537/9-7-2021 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 12-7-2021)
ΑΔΑ: 9460469Β7Θ-Ω4Λ     

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 22873
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τομέας Α΄ Μηχανικής Διεργασιών και Περιβάλλοντος
Μία κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας 

ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό 
αντικείμενο «Βιομοριακή Μηχανική».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1537/9-7-2021 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 12-7-2021)
ΑΔΑ: 6ΔΣΛ469Β7Θ-Θ6Β 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώ-

της βαθμίδας: ΑΡΡ 22874
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 

Καθηγητή: ΑΡΡ 22875
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα-

θηγητή με θητεία: ΑΡΡ 22877 

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Μία κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή 

Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Λαχανοκομία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1537/9-7-2021 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 12-7-2021)
ΑΔΑ: ΨΣΚΖ469Β7Θ-6ΟΩ     

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Κα-
θηγητή: ΑΡΡ 22878 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα-
θηγητή με θητεία: ΑΡΡ 22879 

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις 
είναι στις     22   /    9   / 2021

   Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση 
δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλο-
νται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.
minedu.gov.gr. 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέ-
πτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος και  να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 
και e-mail που αναγράφονται:

Βιολογίας   e-mail: grambio@upatras.gr
Ιστότοπος:  www.biology.upatras.gr
τηλ.: 2610- 969205
Χημικών Μηχανικών   e-mail: secretary@chemeng.upatras.gr
Ιστότοπος:  www.chemeng.upatras.gr
τηλ.: 2610- 969502
Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής  e-mail: cropscisecr@upatras.gr
 Ιστότοπος:  www.cropscience.upatras.gr
τηλ.: 26310-58346

Ο Πρύτανης 
 ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ 

Πυροσβεστική: Ολόκληρη η νέα προκήρυξη για 150 προσλήψεις
 Δείτε πότε ξεκινούν 
οι αιτήσεις
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Μ
ε υφεσιακές συ-
νταγές οικονομι-
κής πολιτικής κα-
μία επενδυτική 
δραστηριότητα 
δεν μπορεί να εί-

ναι αποτελεσματική.
Η χώρα μας χρειάζεται ένα επεν-

δυτικό τσουνάμι για να ανακάμψει 
και όχι με υπερφορολόγηση νοικο-
κυριών και επιχειρήσεων για να μα-
ζέψει έσοδα και να συντηρήσει το 
σπάταλο Δημόσιο! 

Όλα πάνε στραβά στη 
χώρα μας. Από το κακό 
στο χειρότερο. Σε αδιέ-
ξοδο… η έξοδος στις αγο-
ρές.

Το μεγάλο στοίχημα 
για την κυβέρνηση εί-
ναι να οδηγήσει τη χώρα 
σταδιακά από την καθο-
δική πορεία στην σταθε-
ροποίηση και στο δρόμο 
της ανάπτυξης. Θα τα κα-
ταφέρει; 

Η κυβέρνηση δεν κα-
τάφερε ακόμη να συλλάβει και να 
τιμωρήσει τους φοροφυγάδες…

Χιλιάδες πολίτες οδηγούνται σε 
αδυναμία πληρωμής των φορολο-
γικών τους υποχρεώσεων.

Τα προβλήματα της χώρας μας εί-
ναι μεγάλα και πολλά, όμως λύσεις 
υπάρχουν, αν και «οι πληγές της οι-
κονομίας μας» δεν είναι τωρινές, εί-
ναι παλιές. 

Η χώρα μας έχει ανάγκη από 
μια επιθετική Οικονομική Πολι-
τική.

Πώς θα πάρουν ανάσες τα 
νοικοκυριά με τέτοια φορο-επι-
δρομή;

Θα σφίξουμε πάλι τα ζωνάρια 
μας, αν μας έμειναν, θα ανοίξουμε 
καινούργιες ζωναρότρυπες. Οι θυ-
σίες δεν έχουν τελειωμό.

***
Έκανα μια έρευνα στην πόλη της 

Αλεξανδρούπολης για να διαπιστω-
θεί:  

1.Πόσο χειραφετημένη είναι η ση-
μερινή γυναίκα και πόσο απαλλαγ-
μένη από διάφορα κοινωνικά «τα-
μπού» και

2.Πόσο οι άνδρες την αντιμετω-
πίζουν σαν «ίση».

Γι’ αυτήν τη σφυγμομέτρηση ρω-
τήθηκαν πάνω από 200 άτομα, άν-
δρες και γυναίκες. 

Τα συμπεράσματα από την έρευνα 
ήταν παρήγορα και αισιόδοξα.       

Από την έρευνα έδειξε πως οι γυ-
ναίκες δε μπορούν να απαλλαγούν 
από ορισμένα «ταμπού» και το μεγα-
λύτερο ποσοστό των γυναικών απά-
ντησε ότι δεν θα συζούσε με έναν 
άνδρα χωρίς να τον παντρευτεί. Το 
ίδιο τοποθετήθηκαν και οι άνδρες 
πάνω σ’ αυτό το θέμα.

Όσο για το διαζύγιο, είναι και τα 
δύο φύλα υπέρ, όταν υπάρχει λόγος. 

Άνδρες και γυναίκες είναι υπέρ 
της εργαζόμενης γυναίκας. Κι’ όσο 
για τις προγαμιαίες σχέσεις το ποσο-
στό των νέων είναι υπέρ των προγα-
μιαίων σχέσεων, των δε γυναικών το 
ποσοστό κατεβαίνει, φαίνεται να είναι 
πιο συντηρητικές από τους άνδρες…

***
Όλοι μας το συζητάμε και το σχο-

λιάζουμε, πως η διαφθορά στη χώρα 
μας έχει πάρει ενδημικές διαστάσεις.

Θα μου πείτε πως δεν πάει πια 
άλλο και πως πρέπει να αλλάξει αυ-
τό το «χλωμό και άρρωστο πόθεν 
έσχες» και να σταματήσει επιτέλους 
το φαινόμενο της διαφθοράς, που 
συνταράζει το πολιτικό μας σκηνι-
κό και καθρεφτίζεται από τις κάθε 
λίγο και λιγάκι δημοσκοπήσεις. Να 
υπάρξει επιτέλους, διαφάνεια και όχι 

λόγια. 
Όχι στην παρανο-

μία και στα σκάνδαλα.
Είναι αναγκαίο 

να γίνει πολιτικό 
κίνημα στις κάλπες 
και όχι στα γκά-
λοπ…

***
Ο πολιτικός έχει 

όριο ηλικίας ; 
Δυστυχώς δεν 

αποχωρεί κανένας 
πολιτικός μόνος του. 

Αυτός που μπορεί να κάνει έναν πο-
λιτικό να φύγει από την ενεργό δρά-
ση, είναι μόνο ο λαός. Να μην τον 
εκλέξει ξανά.

Κανονικά ο πολιτικός θα πρέπει 
να αποχωρεί και στην περίπτωση που 
δεν κάνει πράξη αυτά που υποσχέ-
θηκε προεκλογικά.

***
Οι νόμοι γίνονται για να εφαρ-

μόζονται, θυσιάζοντας ακόμη κι’ το 
πολιτικό κόστος.

Ανεφάρμοστοι νόμοι εξευτελίζουν 
την ίδια την δημοκρατία που δεν εί-
ναι τίποτα άλλο παρά Ισοπολιτεία, 
Ισονομία και Ισοτιμία.     

Όχι άλλη εγκληματική στην 
κυριολεξία αδιαφορία.

***
Άρχισαν οι θερινές εκπτώσεις και 

θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυ-
γούστου. 

Ο εμπορικός κόσμος σίγουρα και 
τις περίμενε τις εκπτώσεις ανυπό-
μονα και μάλιστα πολύ περισσότερο 
αυτή τη φορά, για να τονωθεί η αγο-
ραστική κίνηση, αφού υπάρχει μεγά-
λη πτώση στις πωλήσεις. Το ίδιο και 
οι καταναλωτές, να βρουν μεγάλες 
ευκαιρίες, ώστε να πιάσουν τόπο τα 
λιγοστά λεφτά τους. 

Οι καταναλωτές είχαν διερευνή-
σει τις τιμές στην αγορά και σήμερα 
πάνω στις «τσεκαρισμένες» τιμές στα 
είδη που είχαν σταμπάρει, αγοράζουν 
με σκοπό το ικανοποιητικό κέρδος.  

Τώρα κατά πόσο θα «ανασάνει η 
αγορά», από το «φτωχό πορτοφόλι» 
του καταναλωτή, αυτό θα το δείξουν 
οι εκπτώσεις στο τέλος. Σκοπός όμως 
είναι οι εκπτώσεις να ανασάνουν και 
τους καταναλωτές, αν πράγματι οι 
τιμές των εκπτώσεων είναι ουσια-
στικές και πραγματικές. 

Στο τέλος οι εκπτώσεις θα κρί-
νουν σε σημαντικό βαθμό την επι-
τυχία των καλοκαιρινών εκπτώσε-
ων του 2021. 

Και οι φετινές θερινές εκπτώ-
σεις μία από τα ίδια, εκπτώσεις 
στο… απόσπασμα για όλους.

Καλές εκπτώσεις…

ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ 
ΧΑΒΙΑΡΑ

Γνώμη

23 Ιουλίου2021: Για την τελετή έναρξης 
των Ολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο

Μ
ε μεγάλη χαρά, προσμονή 
κι αγωνία όλος ο πλα-
νήτης αναμένει, σήμε-
ρα, Παρασκευή 23 Ιου-
λίου την επίσημη έναρξη 
των Ολυμπιακών αγώ-

νων που θα διεξαχθούν στο Νέο Εθνικό 
Στάδιο του Τόκιο της Ιαπωνίας. Την κή-
ρυξη της έναρξης θα πραγματοποιήσει ο 
σημερινός Αυτοκράτορας της Ιαπωνίας, o 
κ. Ναρουχίτο, ενώ το σύνθημα της διορ-
γανώτριας χώρας θα ακούει στο «Ενωμέ-
νοι με Συναίσθημα» (United by Emotion). 
Συνολικά αναμένεται να διεξαχθούν 339 
αγωνίσματα στο πλαίσιο 33 αθλημάτων 
με συμμετοχή 11091 αθλητών από 205 
χώρες παγκοσμίως.

Πρόκειται για την 32η στη σειρά Ολυ-
μπιάδα, η οποία είχε προγραμματιστεί να 
λάβει χώρα στο Τόκιο από τις 24 Ιουλίου 
έως τις 9 Αυγούστου 2020, όμως, λόγω 
πανδημίας αναβλήθηκε και τελικά αποφα-
σίστηκε να διεξαχθεί κανονικά φέτος από τις 
23 Ιουλίου έως τις 8 Αυγούστου του 2021. 
Το Τόκιο επιλέχθηκε ως διοργανώτρια πό-
λη κατά την 125η Σύνοδο της «Διεθνούς 
Ολυμπιακής Επιτροπής» ΔΟΕ (International 
Olympic Committee) στο Μπουένος Άιρες, 
στις 7 Σεπτεμβρίου 2013. Η ΔΟΕ είναι αυ-
τή που έχει τον κύριο λόγο στην οργάνωση 
των Ολυμπιακών Αγώνων από τις 23 Ιου-
νίου του 1894, ενώ έχει το δικαίωμα να 
αποφασίζει την εισαγωγή ή την κατάργηση 
ενός αθλήματος από το πρόγραμμα των 
Ολυμπιακών αγώνων. 

Οι συγκεκριμένοι αγώνες θα σηματοδοτή-
σουν την επιστροφή των Θερινών Ολυμπια-
κών Αγώνων στο Τόκιο για πρώτη φορά από 
το 1964, ενώ θα είναι η τέταρτη φορά που 
οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα πραγματοποιη-
θούν εξ’ ολοκλήρου στην Ιαπωνία, μετά τους 
Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 1972 στο 
Σάπορο και τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς 
Αγώνες 1998 στο Νάγκανο. Σ’ αυτούς τους 
αγώνες θα εισαχθούν επιπλέον αθλήματα, 
συμπεριλαμβανομένων του μπάσκετ 3×3, 
της ποδηλασίας ΒΜΧ και Madison. Επίσης, 
θα δούμε την πρώτη εμφάνιση στο καράτε, 
το σερφ και το σκέιτμπορντ αλλά και του 
σοφτμπολ (αθλήματα που μετακινήθηκαν 
από τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 
μετά το 2008).

Ανατρέχοντας, ωστόσο, σύντομα στην 
Αρχαία Ελλάδα κι αναζητώντας την ιστορία 
των Ολυμπιακών Αγώνων θα διαπιστώσου-
με ότι οι αρχαίοι ολυμπιακοί αγώνες, ήταν 
αρχαίοι ελληνικοί αθλητικοί αγώνες μετα-
ξύ αγωνιζόμενων από τις ελληνικές πόλεις 
της αρχαιότητας και οι σημαντικότεροι από 
τους πανελλήνιους αγώνες. Διεξάγονταν κά-
θε τέσσερα έτη από το 776π.Χ. στην Αρχαία 
Ολυμπία, η οποία υπήρξε το πιο δοξασμέ-
νο ιερό της αρχαίας Ελλάδας αφιερωμένο 
στον Δία κι εκεί επιλέγονταν να τελούνται 
προς τιμή των Ολύμπιων Θεών.

 Το πρώτο αγώνισμα των Αρχαίων Ολυ-
μπιακών Αγώνων ήταν ο «απλός αγώνας 
δρόμου», το λεγόμενο «στάδιον», ενώ άλ-
λα δημοφιλή αγωνίσματα ήταν η «πάλη», η 
«πυγμαχία», το «παγκράτιο» το δυσκολότε-
ρο άθλημα των Αγώνων, το «πένταθλο» με 
επί μέρους αγωνίσματα (τροχάδην, άλμα, 
πάλη, δισκοβολία και ακόντιο) και τέλος, 
οι ιππικοί αγώνες. Οι τελευταίοι Ολυμπι-

ακοί Αγώνες έγιναν το 393μ.Χ., ενώ, λίγο 
αργότερα, το 392μ.Χ. ο αυτοκράτορας του 
Βυζαντίου Θεοδόσιος Α΄ με διάταγμά του 
απαγόρευσε οριστικά την τέλεσή τους, γιατί 
θεωρούνταν παγανιστικοί.

Ερχόμενοι στο σήμερα και στους Ολυ-
μπιακούς Αγώνες του Τόκιο που μέχρι τις 8 
Αυγούστου θα παρακολουθούμε από τους 
τηλεοπτικούς μας δέκτες έχει ενδιαφέρον 
να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με απόφαση 
των διοργανωτών η τελετή έναρξης που 
είναι προγραμματισμένη για τις 14:00 την 
Παρασκευή, 23 Ιουλίου, θα γίνει κανονικά 
τουλάχιστον όσον αφορά την παρέλαση των 
χωρών, παρά τα μέτρα ασφαλείας για τον 
Covid 19. Όλοι οι Έλληνες αθλητές κι αθλή-
τριες έχουν το δικαίωμα να παρελάσουν, 
ενώ θα υπάρχει περιορισμός στον αριθμό 
των συνοδών και των προπονητών, καθώς 
μόνο έξι άτομα θα μπουν στο Ολυμπιακό 
Στάδιο. Επίσης, με απόφαση της Ελληνικής 
Ολυμπιακής Επιτροπής, Σημαιοφόροι στην 
τελετή έναρξης θα είναι οι Ολυμπιονίκες 
Άννα Κορακάκη και Λευτέρης Πετρούνιας. 
Η Ελλάδα θα είναι αυτή που πρώτη θα μπει 
στο Ολυμπιακό Στάδιο, όπως άλλωστε πα-
ραδοσιακά συνέβη και σε όλους τους Ολυ-
μπιακούς Αγώνες που προηγήθηκαν. Τελευ-
ταία θα μπει η διοργανώτρια χώρα Ιαπωνία, 
ενώ πριν από αυτήν θα παρελάσουν η Γαλ-
λία και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 
ως διοργανώτριες των επόμενων Ολυμπι-
ακών Αγώνων.

Στο πλευρό εδώ και καιρό των Ελλήνων 
αθλητών που θα πάρουν μέρος στους αγώ-
νες βρίσκεται ο Πρόεδρος της «Ελληνικής 
Ολυμπιακής Επιτροπής», κ. Σπύρος Καπρά-
λος, ο οποίος, πριν δύο ημέρες, μετά την 
άφιξή του στο Τόκιο συμμετείχε στην 138η 
Σύνοδο της «Διεθνούς Ολυμπιακής Επι-
τροπής» ΔΟΕ. Σε τοποθέτησή του μετά τη 
σύσκεψη της Συνόδου, αφού επεσήμανε τη 
δύσκολη οικονομικά συγκυρία που πέρασε 
ο αθλητισμός λόγω του Κορωνοϊού, χαρα-
κτηριστικά τόνισε τη μεγάλη βοήθεια της 
ΔΟΕ σε αυτή τη δύσκολη εποχή προς όλες 
τις Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές, αλλά 
και τις Διεθνείς Αθλητικές Ομοσπονδίες με 
πρόσθετη χρηματοδότηση.

Σε ότι αφορά, επίσης, την ελληνική απο-
στολή και τους Έλληνες αθλητές που θα λά-
βουν μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο 
Τόκιο εδώ και μια εβδομάδα, περίπου, είναι 
εγκαταστημένοι στο κτίριο 4 του Ολυμπια-
κού Χωριού, στους ορόφους 12 και 13, ενώ 
το αρχηγείο της ελληνικής αποστολής μαζί 
με τους γιατρούς και τους φυσιοθεραπευτές 
βρίσκονται στον 2ο όροφο. Οι προπονήσεις 
των περισσότερων Ελλήνων αθλητών έχουν 
ολοκληρωθεί με επιτυχία στις άψογες από 
κάθε άποψη αθλητικές Ολυμπιακές εγκατα-
στάσεις στο Τόκιο. 

Τους φετινούς αγώνες θα καλύψει η Δη-
μόσια Ελληνική Τηλεόραση, ΕΡΤ στα κανά-
λια της με το τηλεοπτικό πρόγραμμα να είναι 
έτσι διαμορφωμένο, ώστε να περιλαμβάνει 
μεταδόσεις από τις πρώτες πρωινές ώρες 
ως και αργά το βράδυ. Τέλος, παρά το ότι, οι 
Ολυμπιακοί Αγώνες θα πραγματοποιηθούν 
για πρώτη φορά στην ιστορία τους χωρίς 
θεατές και χωρίς χειροκρότημα όλα είναι 
έτοιμα για τη μεγάλη στιγμή της έναρξης 
της Ολυμπιακής γιορτής που θα μαγνητί-
σει αναμφίβολα τα βλέμματα εκατομμυρί-
ων τηλεθεατών μιας και πρόκειται για την 
μεγάλη παγκόσμια γιορτή του αθλητισμού. 

ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΤΑΤΣΙΔΟΥ

Σχόλια και γεγονότα

Με αλάτι και πιπέρι
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Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση 
θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες 
σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

Δικηγόροι

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

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

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ  •  Δικηγόρος 
Μπότσαρη & Δικαστηρίων  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551081787

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

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ •  Δικηγόρος

Κων/πόλεως  207  •  Ορεστιάδα
Τηλέφωνο : 2552023462

Λογιστές

ΤΖΙΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  •  Λογιστικό Γραφείο 
Βενιζέλου 65  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551033968

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

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

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

ΤΣΟΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ  •  Δικ. Επιμελητής
Ειρήνης 32 Α  •  Αλεξ/πολη
τηλ: 25510 34048

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

Συμβολαιο-
γράφοι

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

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

Φαρμακεία Ιατροί

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • Οφθαλμίατρος  
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Δικαστικοί
Επιμελητές

Κτηνίατροι

Ασφάλειες

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

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

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

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

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

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

Security

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

Οπτικά

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

Μεταφορές

ΤΣΙΚΑΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων 
Κρήνης 8  •  Αλεξ/πολη 
Τηλ.:2551025496 Κιν. 6979007987

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

Ορθοπεδικά
Ιατρικά Είδη

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

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Ψυκτικοί

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

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

Ταξιδιωτικά
Πρακτορεία
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 SUDUKU

2 1 9 3

2 1

8 5 6 3 7 9

1

4 6 8 5

7

1 5 9 8 3 6

9 3

3 7 2 8

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.69)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu Jul 22 09:48:50 2021 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.75)

2 8 3 6 7 5 9 4 1
9 1 6 2 8 4 3 7 5
4 5 7 9 3 1 6 8 2
5 9 8 7 2 6 4 1 3
6 4 2 5 1 3 7 9 8
7 3 1 8 4 9 5 2 6
3 7 4 1 6 8 2 5 9
8 2 5 3 9 7 1 6 4
1 6 9 4 5 2 8 3 7

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed Jul 21 10:44:28 2021 GMT. Enjoy!

ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

Χρηστικά Δρομολόγια

Aστυνομία  100
EKAB  166
Πυροσβεστική  199 
Α/Τ Ασ. Αλεξ/λης 25510 66300
Α/ΤΤροχ. Αλ/λης  25510 66395
Α/ΤΤουρ. Αλ/λης 25510 66200
Α/Τ Φερών 25550 23333
Α/Τ Σουφλίου 25540 22100
Α/Τ Τυχερού 25540 41201
Α/Τ ∆ιδ/χου 25530 22103
Α/Τ Ορεστιάδας 25520 81808
∆. Αλεξ/πολης 25510 64100
∆K Τραϊαν/λης 25513 50900
∆K Φερών 25553 50073
∆. Σουφλίου 25543 50100
∆. ∆ιδυμοτείχου 25530 26000
∆. Ορεστιάδας 25520 22219
∆. Σαμοθράκης 25510 41218
∆. Κομοτηνής 25310 24444
∆ασαρ. Αλεξ/λης 25510 80643
∆ασαρ.Σουφλίου 25540 22221
∆ασαρ. ∆ιδ/χου 25530 22204
∆ασαρ. Ορ/δας 25520 22482
Πυρ/κή Αλεξ/λης 25510 26222
Πυρ/κή Σαμ/κης 25510 41199
Πυρ/κή Κομ/νής 25310 22199

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 05.59, 

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
NTERCITY 05.59, 

ΘεΣ/Κη - Αλεξ/λη 
NTERCITY 05.50, 

Αλεξ/λη-ΟΡεΣΤΙΑΔΑ 
08.40
ΟΡεΣΤΙΑΔΑ-Αλεξ/λη 
12:19

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 05.15 (εκτός 
Κυριακής), 08.00 (express), 10.00 
(express),11.00 (express), 14.00 
(express), 15.45 (express), 17.00 
(express) εκτός Σάββατο, 18.45, 22.00. 
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΑΘΗΝΑ: 18.45
ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ - ΦΕΡΕΣ - ΣΟΥΦΛΙ 
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 
ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.15-05.15-
06.20-07.00 (μέσω Τυχερού), 
07.45-08.45 (μέσω Τυχερού), 
10.00-11.15-12.30-13.30-14.30-
15.30-17.00-19.00 (μέσω Τυχε-
ρού),19.30-20.45.
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.15-06.30-07.30 (μέσω 
Τυχερού), 08.45 (μέσω Τυχερού), 
10.00-11.30-12.30-13.30-14.30-
15.30-17.00-18.15 (μέσω Τυχερού), 
19.30-20.45. ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΑΡΓΙΕΣ 
04.15-06.30-07.30 (μέσω Τυχερού), 
08.45 (μέσω Τυχερού), 10.00-11.30-
12.30-13.30-14.30-15.30-17.00-
18.15 (μέσω Τυχερού), 19.30-20.45.

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06.00, 
08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.15, 19.45. Παρασκευή 
06.00, 08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 
15.00, 15.45, 16.30, 18.15, 19.45. 
Κυριακή-αργίες 07.30, 10.00, 12.00, 
13.30, 15.00, 16.30, 18.15, 19.45, 
20.30
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 
10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 
18.45, 19.45, 21.30, 23.30 Κυριακή-
αργίες 08.00, 11.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.15, 19.45, 21.30, 23.30
ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 06.30, 08.30, 
09.30, 11.15, 12.40, 14.00, 15.55, 
17.00, 20.30 Κυριακές και Γιορτές 
08.30, 11.15, 14.15, 15.30, 17.00, 
19.15.
ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ (μέσω Π. 
Λάγους) 07.30, 10.15, 13.25, 14.30, 
19.15 Κυριακές και Γιορτές 09.45, 
12.30, 18.00, 2.30 (Ισχύουν τα αντί-
στοιχα από Κομοτηνή για Ξάνθη)
ΞΑΝΘΗ -ΑΘΗΝΑ 20.00
ΑΘΗΝΑ – ΞΑΝΘΗ 20.00
ΞΑΝΘΗ – ΔΡΑΜΑ 08.10, 10.30, 15.15, 
17.30. Αργίες 10.45, 12.45, 16.30, 
18.45
Από Ξάνθη για Καβάλα έχει δρομ. 
κάθε μισή ώρα
ΚΑΒΑΛΑ
ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ: 9.15 -13.30 - 19.15

ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ : 06.00 -19.00 ΑΝΑ ΜΙΑ 
ΩΡΑ 20.30 ΤΟ ΤΕ-
ΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ: 06.00 - 
09.00
-12.00 - 15.00 -18.00
ΓΙΑ ΑΛΕΞ/ΛΗ: 09.40-12.30-14.30-
16.50-18.00-21.30- 01.30

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΑΘΗΝΑ 08.30, 19.30
ΑΘΗΝΑ – ΔΡΑΜΑ 08.00, 20.00
ΔΡΑΜΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
06.00, 07.15, 08.00, 09.00, 
10.00,11.00,12.00,13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 19.30 
Την Κυριακή το δρομολόγιο των 6.00 
π.μ. δεν ισχύει
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ 07.00, 
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00. Κυριακή: το 
δρομολόγιο των 07.00 γίνεται 07.30, 
των 08.00 καταργείται.
ΔΡΑΜΑ – ΚΑΒΑΛΑ Καθημερινά από 
06.00 το πρωί έως 20.30 και κάθε 
μισή ώρα. Τις Κυριακές από 07.00 
έως 20.30 ανά ώρα.
ΔΡΑΜΑ – ΣΕΡΡΕΣ 07.15, 08.45, 
10.45, 12.45, 12.00, 14.00, 15.30 - 
16.45 -17.00.
ΔΡΑΜΑ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 10.30, 12.30, 
14.45, 16.30, 18.45
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45
ΞΑΝΘΗ - ΔΡΑΜΑ 08.00, 10.30, 15.00, 
17.30.
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210-
32421

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30 
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15, 
14.30, 18.30
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, 
15.00, 16.30, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210-
32421
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30 
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15, 
14.30, 18.30
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, 
15.00, 16.30, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15

Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφορά 
τις πτήσεις της Ολυμπιακής και της 
Aegean από το αεροδρόμιο της Αλε-
ξανδρούπολης, μπορείτε να καλείτε 
στα τηλέφωνα:
Αεροδρόμιο : 25510 45198, Aegean: 
25510 89150

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ : ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ: 07.05, 19.45, ΚΥΡΙΑΚΗ 19.45 
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ : ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ:   05.30, 18.05, ΚΥΡΙΑΚΗ 18.05

SKY
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΗΤΕΙΑ: 
ΔΕ.-ΣΑΒ. 15.30
ΣΗΤΕΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
ΔΕ.-ΣΑΒ. 13.20

AEGEAN
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ: 
11.20, 17.35
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
09.45, 16.00

Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφο-
ρά τις πτήσεις της Ολυμπιακής και 
της Aegean από το αεροδρόμιο της 
Καβάλας, μπορείτε να καλείτε στα 
τηλέφωνα:
Ολυμπιακή: 25910 53273, 25910 
53279 Aegean: 2510 229000 και 
25910 53333

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  ΔΕ-ΤΡ. 
-TE. -ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 08.25, 18.35 ΚΥ. 
08.25, 18.35, 21.55
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  ΔΕ-ΤΡ. -TE. 
-ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 06.50, 17.00, ΚΥ. 6.50, 
17.00, 20.20

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ  
71 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ-
ρηση Λιμάνι: 6.42, Άφιξη Τελικού: 
16.43 
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώρη-
ση αρχικού: 15.22, Άφιξη Τελικού: 
5.46 
75 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ-
ρηση Λιμάνι: 20.32, Άφιξη Τελικού: 
6.45 
70 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Αναχώρη-
ση: 6.50, Άφιξη Τελικού: 17.16 
74 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , Αναχώ-
ρηση αρχικού: 20.39, Άφιξη Αλεξ/
πολη: 6.58 
604 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Αναχώ-
ρηση αρχικού: 23.59, Άφιξη Αλεξ/
πολη: 13.18 
613 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αναχώρηση: 8.29, Άφιξη Τελικού: 
14.10 
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αναχώρηση αρχικού: 15.22, Άφιξη 
Τελικού: 22.59 
71 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 06.42 Άφιξη: 
11.40 
75 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 20.32 Άφιξη: 
01.41 
614 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , 
Αναχώρηση αρχικού: 15.41, Άφιξη 
Αλεξ/πολη: 22.28 
74 ΙΝTERСITY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/
ΠΟΛΗ , Αναχώρηση: 02.01, Άφιξη: 
6.58 
613 ΔΙΚΑΙΑ, Αναχώρηση: 5.43–Θεσ-
σαλονίκη, Άφιξη: 14.54 

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ:
71 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.19 άφιξη στην 
Αθήνα 16.17 
613 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 12.41, άφιξη στην 
Θεσσαλονίκη 15.36
73 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 16.06, άφιξη 
στην Αθήνα 22.59
605 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 19.50, άφιξη στην 
Αθήνα 5.23, με ανταπόκριση στη 
Θεσσαλονίκη
603 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 4.07, άφιξη στην 
Αθήνα 15.07
91 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.53, άφιξη 
στη Θεσσαλονίκη 23.07
75 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 23.43, άφιξη 
στην Αθήνα 07.18.
ΔΡΑΜΑ – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 

72, ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.52, άφιξη εις 
Δίκαια 23.17
602 KOINH ΩΡΑ: 1.40, άφιξη εις 
Σβίλεγκραντ 9.08
74 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 4.10, άφιξη εις 
Δίκαια 9.06.
70 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 13.50, άφιξη εις 
Δίκαια 18.38.
604 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 10.54, άφιξη εις 
Ορμένιο 17.09
614 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 17.40, άφιξη εις 
Δίκαια23.40.
90 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.36, άφιξη 
εις Ορμένιο 14.38. Πληροφορίες: 
25210-32444.

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απλή: 11.19 Ιντερσίτι: 19.43
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΞΑΝΘΗ
Απλή:14.48 Ιντερσίτι: 07.17
ΞΑΝΘΗ - ΑΘΗΝΑ
Απλή: 17.50, 2.44
Ιντερσίτι: 8,11, 14.58, 22.33

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.10, 
08.23, 11.49
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 05.14, 19.46
ΣΕΡΡΕΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22.04
ΑΠΛΟ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 09.13, 13.47, 
15.37,
ΣΕΡΡΕΣ – ΔΙΚΑΙΑ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 04.13, 
08.47
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.52, 10.06, 
17.09
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 15.26
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 20.34

ΚΑΒΑΛΑ
ΔΕΛΦΙΝΙΑ
ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 08.50, 15.15
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 07.55, 14.00
ΚΑΒΑΛΑ - ΠΡΙΝΟ: 07.10, 13.00
ΠΡΙΝΟ - ΚΑΒΑΛΑ: 06.25, 12.15
ΦΕΡΡΥ ΜΠΟΟΥΤ 
Πληροφορίες στα τηλ. του Λιμεναρχείου: 
2510/223716 & 2510/224472
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 07.15, 10.15, 12.15, 
14.30. ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 09.00, 12.00, 
14.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 05.45, 
07.00, 08.15, 09.15, 10.30, 12.00, 
13.30, 14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ 
ΚΕΡΑΜΩΤΗ: 07.00, 08.00, 09.30, 
10.30, 11.45, 13.15, 14.45, 16.00, 
17.15, 19.15.
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 10.15, 14.30. ΑΠΟ 
ΚΑΒΑΛΑ: 12.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 
06.00, 08.00, 09.15, 10.30, 12.15, 
14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ ΚΕΡΑ-
ΜΩΤΗ: 07.15, 09.15, 10.30, 11.45, 
13.30, 16.00, 17.15, 19.15.
Τηλ. για έκδοση εισητηρίων:
2593022318 & 2593022426.
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
Από Καβάλα
▶ ΛΗΜΝΟ, ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ, ΛΑΥΡΙΟ 
Τρίτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΧΙΟ, ΚΑΡΛΟ-
ΒΑΣΙ, ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ, Τετάρτη 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Πέμπτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ 
Παρασκευή 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Σάββατο 06.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Κυριακή 16.30

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
Δευτέρα 11.00 / Τρίτη 12.30 / 
Τετάρτη 13.30 / Πέμπτη 14.30 / 
Παρασκευή 15.30 / Σάββατο ---- / 
Κυριακή 14.00
ΣΑΜΟΘΡAΚΗ - ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟYΠΟΛΗ
Δευτέρα 16.00 / Τρίτη ---- / Τετάρτη 
08.00 / Πέμπτη 07.00 / Παρασκευή 
12.30, 18.15 / Σάββατο ---- / Κυρια-
κή 18.00

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ
Αλεξανδρούπολης: 25510 26468 και 
26619, Σαμοθράκης: 25510 41305 
και 41385 Τηλέφωνα Πρακτ.: 25510 
38503, 2551024694, 2551083911

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 05.15 (εκτός 
Κυριακής), 08.00 (express), 10.00 
(express),11.00 (express), 14.00 
(express), 15.45 (express), 17.00 
(express) εκτός Σάββατο, 18.45, 22.00. 
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΑΘΗΝΑ: 18.45
ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ - ΦΕΡΕΣ - ΣΟΥΦΛΙ 
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 
ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.15-05.15-
06.20-07.00 (μέσω Τυχερού), 
07.45-08.45 (μέσω Τυχερού), 
10.00-11.15-12.30-13.30-14.30-
15.30-17.00-19.00 (μέσω Τυχε-
ρού),19.30-20.45.
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.15-06.30-07.30 (μέσω 
Τυχερού), 08.45 (μέσω Τυχερού), 
10.00-11.30-12.30-13.30-14.30-
15.30-17.00-18.15 (μέσω Τυχερού), 
19.30-20.45. ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΑΡΓΙΕΣ 
04.15-06.30-07.30 (μέσω Τυχερού), 
08.45 (μέσω Τυχερού), 10.00-11.30-
12.30-13.30-14.30-15.30-17.00-
18.15 (μέσω Τυχερού), 19.30-20.45.

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06.00, 
08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.15, 19.45. Παρασκευή 
06.00, 08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 
15.00, 15.45, 16.30, 18.15, 19.45. 
Κυριακή-αργίες 07.30, 10.00, 12.00, 
13.30, 15.00, 16.30, 18.15, 19.45, 
20.30
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 
10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 
18.45, 19.45, 21.30, 23.30 Κυριακή-
αργίες 08.00, 11.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.15, 19.45, 21.30, 23.30
ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 06.30, 08.30, 
09.30, 11.15, 12.40, 14.00, 15.55, 
17.00, 20.30 Κυριακές και Γιορτές 
08.30, 11.15, 14.15, 15.30, 17.00, 
19.15.
ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ (μέσω Π. 
Λάγους) 07.30, 10.15, 13.25, 14.30, 
19.15 Κυριακές και Γιορτές 09.45, 
12.30, 18.00, 2.30 (Ισχύουν τα αντί-
στοιχα από Κομοτηνή για Ξάνθη)
ΞΑΝΘΗ -ΑΘΗΝΑ 20.00
ΑΘΗΝΑ – ΞΑΝΘΗ 20.00
ΞΑΝΘΗ – ΔΡΑΜΑ 08.10, 10.30, 15.15, 
17.30. Αργίες 10.45, 12.45, 16.30, 
18.45
Από Ξάνθη για Καβάλα έχει δρομ. 
κάθε μισή ώρα
ΚΑΒΑΛΑ
ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ: 9.15 -13.30 - 19.15

ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ : 06.00 -19.00 ΑΝΑ ΜΙΑ 
ΩΡΑ 20.30 ΤΟ ΤΕ-
ΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ: 06.00 - 
09.00
-12.00 - 15.00 -18.00
ΓΙΑ ΑΛΕΞ/ΛΗ: 09.40-12.30-14.30-
16.50-18.00-21.30- 01.30

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΑΘΗΝΑ 08.30, 19.30
ΑΘΗΝΑ – ΔΡΑΜΑ 08.00, 20.00
ΔΡΑΜΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
06.00, 07.15, 08.00, 09.00, 
10.00,11.00,12.00,13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 19.30 
Την Κυριακή το δρομολόγιο των 6.00 
π.μ. δεν ισχύει
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ 07.00, 
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00. Κυριακή: το 
δρομολόγιο των 07.00 γίνεται 07.30, 
των 08.00 καταργείται.
ΔΡΑΜΑ – ΚΑΒΑΛΑ Καθημερινά από 
06.00 το πρωί έως 20.30 και κάθε 
μισή ώρα. Τις Κυριακές από 07.00 
έως 20.30 ανά ώρα.
ΔΡΑΜΑ – ΣΕΡΡΕΣ 07.15, 08.45, 
10.45, 12.45, 12.00, 14.00, 15.30 - 
16.45 -17.00.
ΔΡΑΜΑ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 10.30, 12.30, 
14.45, 16.30, 18.45
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45
ΞΑΝΘΗ - ΔΡΑΜΑ 08.00, 10.30, 15.00, 
17.30.
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210-
32421

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30 
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15, 
14.30, 18.30
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, 
15.00, 16.30, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210-
32421
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30 
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15, 
14.30, 18.30
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, 
15.00, 16.30, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15

Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφορά 
τις πτήσεις της Ολυμπιακής και της 
Aegean από το αεροδρόμιο της Αλε-
ξανδρούπολης, μπορείτε να καλείτε 
στα τηλέφωνα:
Αεροδρόμιο : 25510 45198, Aegean: 
25510 89150

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ : ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ: 07.05, 19.45, ΚΥΡΙΑΚΗ 19.45 
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ : ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ:   05.30, 18.05, ΚΥΡΙΑΚΗ 18.05

SKY
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΗΤΕΙΑ: 
ΔΕ.-ΣΑΒ. 15.30
ΣΗΤΕΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
ΔΕ.-ΣΑΒ. 13.20

AEGEAN
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ: 
11.20, 17.35
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
09.45, 16.00

Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφο-
ρά τις πτήσεις της Ολυμπιακής και 
της Aegean από το αεροδρόμιο της 
Καβάλας, μπορείτε να καλείτε στα 
τηλέφωνα:
Ολυμπιακή: 25910 53273, 25910 
53279 Aegean: 2510 229000 και 
25910 53333

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  ΔΕ-ΤΡ. 
-TE. -ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 08.25, 18.35 ΚΥ. 
08.25, 18.35, 21.55
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  ΔΕ-ΤΡ. -TE. 
-ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 06.50, 17.00, ΚΥ. 6.50, 
17.00, 20.20

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ  
71 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ-
ρηση Λιμάνι: 6.42, Άφιξη Τελικού: 
16.43 
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώρη-
ση αρχικού: 15.22, Άφιξη Τελικού: 
5.46 
75 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ-
ρηση Λιμάνι: 20.32, Άφιξη Τελικού: 
6.45 
70 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Αναχώρη-
ση: 6.50, Άφιξη Τελικού: 17.16 
74 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , Αναχώ-
ρηση αρχικού: 20.39, Άφιξη Αλεξ/
πολη: 6.58 
604 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Αναχώ-
ρηση αρχικού: 23.59, Άφιξη Αλεξ/
πολη: 13.18 
613 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αναχώρηση: 8.29, Άφιξη Τελικού: 
14.10 
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αναχώρηση αρχικού: 15.22, Άφιξη 
Τελικού: 22.59 
71 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 06.42 Άφιξη: 
11.40 
75 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 20.32 Άφιξη: 
01.41 
614 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , 
Αναχώρηση αρχικού: 15.41, Άφιξη 
Αλεξ/πολη: 22.28 
74 ΙΝTERСITY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/
ΠΟΛΗ , Αναχώρηση: 02.01, Άφιξη: 
6.58 
613 ΔΙΚΑΙΑ, Αναχώρηση: 5.43–Θεσ-
σαλονίκη, Άφιξη: 14.54 

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ:
71 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.19 άφιξη στην 
Αθήνα 16.17 
613 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 12.41, άφιξη στην 
Θεσσαλονίκη 15.36
73 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 16.06, άφιξη 
στην Αθήνα 22.59
605 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 19.50, άφιξη στην 
Αθήνα 5.23, με ανταπόκριση στη 
Θεσσαλονίκη
603 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 4.07, άφιξη στην 
Αθήνα 15.07
91 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.53, άφιξη 
στη Θεσσαλονίκη 23.07
75 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 23.43, άφιξη 
στην Αθήνα 07.18.
ΔΡΑΜΑ – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 

72, ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.52, άφιξη εις 
Δίκαια 23.17
602 KOINH ΩΡΑ: 1.40, άφιξη εις 
Σβίλεγκραντ 9.08
74 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 4.10, άφιξη εις 
Δίκαια 9.06.
70 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 13.50, άφιξη εις 
Δίκαια 18.38.
604 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 10.54, άφιξη εις 
Ορμένιο 17.09
614 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 17.40, άφιξη εις 
Δίκαια23.40.
90 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.36, άφιξη 
εις Ορμένιο 14.38. Πληροφορίες: 
25210-32444.

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απλή: 11.19 Ιντερσίτι: 19.43
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΞΑΝΘΗ
Απλή:14.48 Ιντερσίτι: 07.17
ΞΑΝΘΗ - ΑΘΗΝΑ
Απλή: 17.50, 2.44
Ιντερσίτι: 8,11, 14.58, 22.33

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.10, 
08.23, 11.49
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 05.14, 19.46
ΣΕΡΡΕΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22.04
ΑΠΛΟ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 09.13, 13.47, 
15.37,
ΣΕΡΡΕΣ – ΔΙΚΑΙΑ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 04.13, 
08.47
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.52, 10.06, 
17.09
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 15.26
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 20.34

ΚΑΒΑΛΑ
ΔΕΛΦΙΝΙΑ
ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 08.50, 15.15
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 07.55, 14.00
ΚΑΒΑΛΑ - ΠΡΙΝΟ: 07.10, 13.00
ΠΡΙΝΟ - ΚΑΒΑΛΑ: 06.25, 12.15
ΦΕΡΡΥ ΜΠΟΟΥΤ 
Πληροφορίες στα τηλ. του Λιμεναρχείου: 
2510/223716 & 2510/224472
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 07.15, 10.15, 12.15, 
14.30. ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 09.00, 12.00, 
14.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 05.45, 
07.00, 08.15, 09.15, 10.30, 12.00, 
13.30, 14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ 
ΚΕΡΑΜΩΤΗ: 07.00, 08.00, 09.30, 
10.30, 11.45, 13.15, 14.45, 16.00, 
17.15, 19.15.
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 10.15, 14.30. ΑΠΟ 
ΚΑΒΑΛΑ: 12.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 
06.00, 08.00, 09.15, 10.30, 12.15, 
14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ ΚΕΡΑ-
ΜΩΤΗ: 07.15, 09.15, 10.30, 11.45, 
13.30, 16.00, 17.15, 19.15.
Τηλ. για έκδοση εισητηρίων:
2593022318 & 2593022426.
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
Από Καβάλα
▶ ΛΗΜΝΟ, ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ, ΛΑΥΡΙΟ 
Τρίτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΧΙΟ, ΚΑΡΛΟ-
ΒΑΣΙ, ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ, Τετάρτη 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Πέμπτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ 
Παρασκευή 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Σάββατο 06.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Κυριακή 16.30

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
Δευτέρα 11.00 / Τρίτη 12.30 / 
Τετάρτη 13.30 / Πέμπτη 14.30 / 
Παρασκευή 15.30 / Σάββατο ---- / 
Κυριακή 14.00
ΣΑΜΟΘΡAΚΗ - ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟYΠΟΛΗ
Δευτέρα 16.00 / Τρίτη ---- / Τετάρτη 
08.00 / Πέμπτη 07.00 / Παρασκευή 
12.30, 18.15 / Σάββατο ---- / Κυρια-
κή 18.00

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ
Αλεξανδρούπολης: 25510 26468 και 
26619, Σαμοθράκης: 25510 41305 
και 41385 Τηλέφωνα Πρακτ.: 25510 
38503, 2551024694, 2551083911

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 05.15 (εκτός 
Κυριακής), 08.00 (express), 10.00 
(express),11.00 (express), 14.00 
(express), 15.45 (express), 17.00 
(express) εκτός Σάββατο, 18.45, 22.00. 
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΑΘΗΝΑ: 18.45
ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ - ΦΕΡΕΣ - ΣΟΥΦΛΙ 
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 
ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.15-05.15-
06.20-07.00 (μέσω Τυχερού), 
07.45-08.45 (μέσω Τυχερού), 
10.00-11.15-12.30-13.30-14.30-
15.30-17.00-19.00 (μέσω Τυχε-
ρού),19.30-20.45.
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.15-06.30-07.30 (μέσω 
Τυχερού), 08.45 (μέσω Τυχερού), 
10.00-11.30-12.30-13.30-14.30-
15.30-17.00-18.15 (μέσω Τυχερού), 
19.30-20.45. ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΑΡΓΙΕΣ 
04.15-06.30-07.30 (μέσω Τυχερού), 
08.45 (μέσω Τυχερού), 10.00-11.30-
12.30-13.30-14.30-15.30-17.00-
18.15 (μέσω Τυχερού), 19.30-20.45.

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06.00, 
08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.15, 19.45. Παρασκευή 
06.00, 08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 
15.00, 15.45, 16.30, 18.15, 19.45. 
Κυριακή-αργίες 07.30, 10.00, 12.00, 
13.30, 15.00, 16.30, 18.15, 19.45, 
20.30
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 
10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 
18.45, 19.45, 21.30, 23.30 Κυριακή-
αργίες 08.00, 11.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.15, 19.45, 21.30, 23.30
ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 06.30, 08.30, 
09.30, 11.15, 12.40, 14.00, 15.55, 
17.00, 20.30 Κυριακές και Γιορτές 
08.30, 11.15, 14.15, 15.30, 17.00, 
19.15.
ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ (μέσω Π. 
Λάγους) 07.30, 10.15, 13.25, 14.30, 
19.15 Κυριακές και Γιορτές 09.45, 
12.30, 18.00, 2.30 (Ισχύουν τα αντί-
στοιχα από Κομοτηνή για Ξάνθη)
ΞΑΝΘΗ -ΑΘΗΝΑ 20.00
ΑΘΗΝΑ – ΞΑΝΘΗ 20.00
ΞΑΝΘΗ – ΔΡΑΜΑ 08.10, 10.30, 15.15, 
17.30. Αργίες 10.45, 12.45, 16.30, 
18.45
Από Ξάνθη για Καβάλα έχει δρομ. 
κάθε μισή ώρα
ΚΑΒΑΛΑ
ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ: 9.15 -13.30 - 19.15

ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ : 06.00 -19.00 ΑΝΑ ΜΙΑ 
ΩΡΑ 20.30 ΤΟ ΤΕ-
ΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ: 06.00 - 
09.00
-12.00 - 15.00 -18.00
ΓΙΑ ΑΛΕΞ/ΛΗ: 09.40-12.30-14.30-
16.50-18.00-21.30- 01.30

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΑΘΗΝΑ 08.30, 19.30
ΑΘΗΝΑ – ΔΡΑΜΑ 08.00, 20.00
ΔΡΑΜΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
06.00, 07.15, 08.00, 09.00, 
10.00,11.00,12.00,13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 19.30 
Την Κυριακή το δρομολόγιο των 6.00 
π.μ. δεν ισχύει
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ 07.00, 
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00. Κυριακή: το 
δρομολόγιο των 07.00 γίνεται 07.30, 
των 08.00 καταργείται.
ΔΡΑΜΑ – ΚΑΒΑΛΑ Καθημερινά από 
06.00 το πρωί έως 20.30 και κάθε 
μισή ώρα. Τις Κυριακές από 07.00 
έως 20.30 ανά ώρα.
ΔΡΑΜΑ – ΣΕΡΡΕΣ 07.15, 08.45, 
10.45, 12.45, 12.00, 14.00, 15.30 - 
16.45 -17.00.
ΔΡΑΜΑ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 10.30, 12.30, 
14.45, 16.30, 18.45
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45
ΞΑΝΘΗ - ΔΡΑΜΑ 08.00, 10.30, 15.00, 
17.30.
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210-
32421

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30 
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15, 
14.30, 18.30
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, 
15.00, 16.30, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210-
32421
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30 
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15, 
14.30, 18.30
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, 
15.00, 16.30, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15

Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφορά 
τις πτήσεις της Ολυμπιακής και της 
Aegean από το αεροδρόμιο της Αλε-
ξανδρούπολης, μπορείτε να καλείτε 
στα τηλέφωνα:
Αεροδρόμιο : 25510 45198, Aegean: 
25510 89150

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ : ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ: 07.05, 19.45, ΚΥΡΙΑΚΗ 19.45 
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ : ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ:   05.30, 18.05, ΚΥΡΙΑΚΗ 18.05

SKY
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΗΤΕΙΑ: 
ΔΕ.-ΣΑΒ. 15.30
ΣΗΤΕΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
ΔΕ.-ΣΑΒ. 13.20

AEGEAN
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ: 
11.20, 17.35
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
09.45, 16.00

Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφο-
ρά τις πτήσεις της Ολυμπιακής και 
της Aegean από το αεροδρόμιο της 
Καβάλας, μπορείτε να καλείτε στα 
τηλέφωνα:
Ολυμπιακή: 25910 53273, 25910 
53279 Aegean: 2510 229000 και 
25910 53333

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  ΔΕ-ΤΡ. 
-TE. -ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 08.25, 18.35 ΚΥ. 
08.25, 18.35, 21.55
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  ΔΕ-ΤΡ. -TE. 
-ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 06.50, 17.00, ΚΥ. 6.50, 
17.00, 20.20

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ  
71 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ-
ρηση Λιμάνι: 6.42, Άφιξη Τελικού: 
16.43 
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώρη-
ση αρχικού: 15.22, Άφιξη Τελικού: 
5.46 
75 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ-
ρηση Λιμάνι: 20.32, Άφιξη Τελικού: 
6.45 
70 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Αναχώρη-
ση: 6.50, Άφιξη Τελικού: 17.16 
74 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , Αναχώ-
ρηση αρχικού: 20.39, Άφιξη Αλεξ/
πολη: 6.58 
604 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Αναχώ-
ρηση αρχικού: 23.59, Άφιξη Αλεξ/
πολη: 13.18 
613 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αναχώρηση: 8.29, Άφιξη Τελικού: 
14.10 
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αναχώρηση αρχικού: 15.22, Άφιξη 
Τελικού: 22.59 
71 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 06.42 Άφιξη: 
11.40 
75 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 20.32 Άφιξη: 
01.41 
614 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , 
Αναχώρηση αρχικού: 15.41, Άφιξη 
Αλεξ/πολη: 22.28 
74 ΙΝTERСITY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/
ΠΟΛΗ , Αναχώρηση: 02.01, Άφιξη: 
6.58 
613 ΔΙΚΑΙΑ, Αναχώρηση: 5.43–Θεσ-
σαλονίκη, Άφιξη: 14.54 

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ:
71 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.19 άφιξη στην 
Αθήνα 16.17 
613 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 12.41, άφιξη στην 
Θεσσαλονίκη 15.36
73 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 16.06, άφιξη 
στην Αθήνα 22.59
605 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 19.50, άφιξη στην 
Αθήνα 5.23, με ανταπόκριση στη 
Θεσσαλονίκη
603 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 4.07, άφιξη στην 
Αθήνα 15.07
91 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.53, άφιξη 
στη Θεσσαλονίκη 23.07
75 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 23.43, άφιξη 
στην Αθήνα 07.18.
ΔΡΑΜΑ – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 

72, ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.52, άφιξη εις 
Δίκαια 23.17
602 KOINH ΩΡΑ: 1.40, άφιξη εις 
Σβίλεγκραντ 9.08
74 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 4.10, άφιξη εις 
Δίκαια 9.06.
70 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 13.50, άφιξη εις 
Δίκαια 18.38.
604 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 10.54, άφιξη εις 
Ορμένιο 17.09
614 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 17.40, άφιξη εις 
Δίκαια23.40.
90 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.36, άφιξη 
εις Ορμένιο 14.38. Πληροφορίες: 
25210-32444.

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απλή: 11.19 Ιντερσίτι: 19.43
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΞΑΝΘΗ
Απλή:14.48 Ιντερσίτι: 07.17
ΞΑΝΘΗ - ΑΘΗΝΑ
Απλή: 17.50, 2.44
Ιντερσίτι: 8,11, 14.58, 22.33

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.10, 
08.23, 11.49
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 05.14, 19.46
ΣΕΡΡΕΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22.04
ΑΠΛΟ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 09.13, 13.47, 
15.37,
ΣΕΡΡΕΣ – ΔΙΚΑΙΑ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 04.13, 
08.47
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.52, 10.06, 
17.09
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 15.26
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 20.34

ΚΑΒΑΛΑ
ΔΕΛΦΙΝΙΑ
ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 08.50, 15.15
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 07.55, 14.00
ΚΑΒΑΛΑ - ΠΡΙΝΟ: 07.10, 13.00
ΠΡΙΝΟ - ΚΑΒΑΛΑ: 06.25, 12.15
ΦΕΡΡΥ ΜΠΟΟΥΤ 
Πληροφορίες στα τηλ. του Λιμεναρχείου: 
2510/223716 & 2510/224472
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 07.15, 10.15, 12.15, 
14.30. ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 09.00, 12.00, 
14.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 05.45, 
07.00, 08.15, 09.15, 10.30, 12.00, 
13.30, 14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ 
ΚΕΡΑΜΩΤΗ: 07.00, 08.00, 09.30, 
10.30, 11.45, 13.15, 14.45, 16.00, 
17.15, 19.15.
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 10.15, 14.30. ΑΠΟ 
ΚΑΒΑΛΑ: 12.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 
06.00, 08.00, 09.15, 10.30, 12.15, 
14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ ΚΕΡΑ-
ΜΩΤΗ: 07.15, 09.15, 10.30, 11.45, 
13.30, 16.00, 17.15, 19.15.
Τηλ. για έκδοση εισητηρίων:
2593022318 & 2593022426.
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
Από Καβάλα
▶ ΛΗΜΝΟ, ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ, ΛΑΥΡΙΟ 
Τρίτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΧΙΟ, ΚΑΡΛΟ-
ΒΑΣΙ, ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ, Τετάρτη 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Πέμπτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ 
Παρασκευή 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Σάββατο 06.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Κυριακή 16.30

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
Δευτέρα 11.00 / Τρίτη 12.30 / 
Τετάρτη 13.30 / Πέμπτη 14.30 / 
Παρασκευή 15.30 / Σάββατο ---- / 
Κυριακή 14.00
ΣΑΜΟΘΡAΚΗ - ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟYΠΟΛΗ
Δευτέρα 16.00 / Τρίτη ---- / Τετάρτη 
08.00 / Πέμπτη 07.00 / Παρασκευή 
12.30, 18.15 / Σάββατο ---- / Κυρια-
κή 18.00

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ
Αλεξανδρούπολης: 25510 26468 και 
26619, Σαμοθράκης: 25510 41305 
και 41385 Τηλέφωνα Πρακτ.: 25510 
38503, 2551024694, 2551083911

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 05.15 (εκτός 
Κυριακής), 08.00 (express), 10.00 
(express),11.00 (express), 14.00 
(express), 15.45 (express), 17.00 
(express) εκτός Σάββατο, 18.45, 22.00. 
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΑΘΗΝΑ: 18.45
ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ - ΦΕΡΕΣ - ΣΟΥΦΛΙ 
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 
ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.15-05.15-
06.20-07.00 (μέσω Τυχερού), 
07.45-08.45 (μέσω Τυχερού), 
10.00-11.15-12.30-13.30-14.30-
15.30-17.00-19.00 (μέσω Τυχε-
ρού),19.30-20.45.
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.15-06.30-07.30 (μέσω 
Τυχερού), 08.45 (μέσω Τυχερού), 
10.00-11.30-12.30-13.30-14.30-
15.30-17.00-18.15 (μέσω Τυχερού), 
19.30-20.45. ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΑΡΓΙΕΣ 
04.15-06.30-07.30 (μέσω Τυχερού), 
08.45 (μέσω Τυχερού), 10.00-11.30-
12.30-13.30-14.30-15.30-17.00-
18.15 (μέσω Τυχερού), 19.30-20.45.

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06.00, 
08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.15, 19.45. Παρασκευή 
06.00, 08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 
15.00, 15.45, 16.30, 18.15, 19.45. 
Κυριακή-αργίες 07.30, 10.00, 12.00, 
13.30, 15.00, 16.30, 18.15, 19.45, 
20.30
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 
10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 
18.45, 19.45, 21.30, 23.30 Κυριακή-
αργίες 08.00, 11.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.15, 19.45, 21.30, 23.30
ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 06.30, 08.30, 
09.30, 11.15, 12.40, 14.00, 15.55, 
17.00, 20.30 Κυριακές και Γιορτές 
08.30, 11.15, 14.15, 15.30, 17.00, 
19.15.
ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ (μέσω Π. 
Λάγους) 07.30, 10.15, 13.25, 14.30, 
19.15 Κυριακές και Γιορτές 09.45, 
12.30, 18.00, 2.30 (Ισχύουν τα αντί-
στοιχα από Κομοτηνή για Ξάνθη)
ΞΑΝΘΗ -ΑΘΗΝΑ 20.00
ΑΘΗΝΑ – ΞΑΝΘΗ 20.00
ΞΑΝΘΗ – ΔΡΑΜΑ 08.10, 10.30, 15.15, 
17.30. Αργίες 10.45, 12.45, 16.30, 
18.45
Από Ξάνθη για Καβάλα έχει δρομ. 
κάθε μισή ώρα
ΚΑΒΑΛΑ
ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ: 9.15 -13.30 - 19.15

ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ : 06.00 -19.00 ΑΝΑ ΜΙΑ 
ΩΡΑ 20.30 ΤΟ ΤΕ-
ΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ: 06.00 - 
09.00
-12.00 - 15.00 -18.00
ΓΙΑ ΑΛΕΞ/ΛΗ: 09.40-12.30-14.30-
16.50-18.00-21.30- 01.30

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΑΘΗΝΑ 08.30, 19.30
ΑΘΗΝΑ – ΔΡΑΜΑ 08.00, 20.00
ΔΡΑΜΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
06.00, 07.15, 08.00, 09.00, 
10.00,11.00,12.00,13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 19.30 
Την Κυριακή το δρομολόγιο των 6.00 
π.μ. δεν ισχύει
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ 07.00, 
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00. Κυριακή: το 
δρομολόγιο των 07.00 γίνεται 07.30, 
των 08.00 καταργείται.
ΔΡΑΜΑ – ΚΑΒΑΛΑ Καθημερινά από 
06.00 το πρωί έως 20.30 και κάθε 
μισή ώρα. Τις Κυριακές από 07.00 
έως 20.30 ανά ώρα.
ΔΡΑΜΑ – ΣΕΡΡΕΣ 07.15, 08.45, 
10.45, 12.45, 12.00, 14.00, 15.30 - 
16.45 -17.00.
ΔΡΑΜΑ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 10.30, 12.30, 
14.45, 16.30, 18.45
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45
ΞΑΝΘΗ - ΔΡΑΜΑ 08.00, 10.30, 15.00, 
17.30.
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210-
32421

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30 
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15, 
14.30, 18.30
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, 
15.00, 16.30, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210-
32421
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30 
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15, 
14.30, 18.30
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, 
15.00, 16.30, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15

Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφορά 
τις πτήσεις της Ολυμπιακής και της 
Aegean από το αεροδρόμιο της Αλε-
ξανδρούπολης, μπορείτε να καλείτε 
στα τηλέφωνα:
Αεροδρόμιο : 25510 45198, Aegean: 
25510 89150

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ : ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ: 07.05, 19.45, ΚΥΡΙΑΚΗ 19.45 
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ : ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ:   05.30, 18.05, ΚΥΡΙΑΚΗ 18.05

SKY
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΗΤΕΙΑ: 
ΔΕ.-ΣΑΒ. 15.30
ΣΗΤΕΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
ΔΕ.-ΣΑΒ. 13.20

AEGEAN
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ: 
11.20, 17.35
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
09.45, 16.00

Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφο-
ρά τις πτήσεις της Ολυμπιακής και 
της Aegean από το αεροδρόμιο της 
Καβάλας, μπορείτε να καλείτε στα 
τηλέφωνα:
Ολυμπιακή: 25910 53273, 25910 
53279 Aegean: 2510 229000 και 
25910 53333

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  ΔΕ-ΤΡ. 
-TE. -ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 08.25, 18.35 ΚΥ. 
08.25, 18.35, 21.55
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  ΔΕ-ΤΡ. -TE. 
-ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 06.50, 17.00, ΚΥ. 6.50, 
17.00, 20.20

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ  
71 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ-
ρηση Λιμάνι: 6.42, Άφιξη Τελικού: 
16.43 
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώρη-
ση αρχικού: 15.22, Άφιξη Τελικού: 
5.46 
75 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ-
ρηση Λιμάνι: 20.32, Άφιξη Τελικού: 
6.45 
70 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Αναχώρη-
ση: 6.50, Άφιξη Τελικού: 17.16 
74 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , Αναχώ-
ρηση αρχικού: 20.39, Άφιξη Αλεξ/
πολη: 6.58 
604 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Αναχώ-
ρηση αρχικού: 23.59, Άφιξη Αλεξ/
πολη: 13.18 
613 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αναχώρηση: 8.29, Άφιξη Τελικού: 
14.10 
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αναχώρηση αρχικού: 15.22, Άφιξη 
Τελικού: 22.59 
71 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 06.42 Άφιξη: 
11.40 
75 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 20.32 Άφιξη: 
01.41 
614 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , 
Αναχώρηση αρχικού: 15.41, Άφιξη 
Αλεξ/πολη: 22.28 
74 ΙΝTERСITY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/
ΠΟΛΗ , Αναχώρηση: 02.01, Άφιξη: 
6.58 
613 ΔΙΚΑΙΑ, Αναχώρηση: 5.43–Θεσ-
σαλονίκη, Άφιξη: 14.54 

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ:
71 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.19 άφιξη στην 
Αθήνα 16.17 
613 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 12.41, άφιξη στην 
Θεσσαλονίκη 15.36
73 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 16.06, άφιξη 
στην Αθήνα 22.59
605 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 19.50, άφιξη στην 
Αθήνα 5.23, με ανταπόκριση στη 
Θεσσαλονίκη
603 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 4.07, άφιξη στην 
Αθήνα 15.07
91 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.53, άφιξη 
στη Θεσσαλονίκη 23.07
75 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 23.43, άφιξη 
στην Αθήνα 07.18.
ΔΡΑΜΑ – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 

72, ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.52, άφιξη εις 
Δίκαια 23.17
602 KOINH ΩΡΑ: 1.40, άφιξη εις 
Σβίλεγκραντ 9.08
74 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 4.10, άφιξη εις 
Δίκαια 9.06.
70 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 13.50, άφιξη εις 
Δίκαια 18.38.
604 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 10.54, άφιξη εις 
Ορμένιο 17.09
614 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 17.40, άφιξη εις 
Δίκαια23.40.
90 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.36, άφιξη 
εις Ορμένιο 14.38. Πληροφορίες: 
25210-32444.

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απλή: 11.19 Ιντερσίτι: 19.43
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΞΑΝΘΗ
Απλή:14.48 Ιντερσίτι: 07.17
ΞΑΝΘΗ - ΑΘΗΝΑ
Απλή: 17.50, 2.44
Ιντερσίτι: 8,11, 14.58, 22.33

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.10, 
08.23, 11.49
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 05.14, 19.46
ΣΕΡΡΕΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22.04
ΑΠΛΟ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 09.13, 13.47, 
15.37,
ΣΕΡΡΕΣ – ΔΙΚΑΙΑ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 04.13, 
08.47
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.52, 10.06, 
17.09
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 15.26
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 20.34

ΚΑΒΑΛΑ
ΔΕΛΦΙΝΙΑ
ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 08.50, 15.15
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 07.55, 14.00
ΚΑΒΑΛΑ - ΠΡΙΝΟ: 07.10, 13.00
ΠΡΙΝΟ - ΚΑΒΑΛΑ: 06.25, 12.15
ΦΕΡΡΥ ΜΠΟΟΥΤ 
Πληροφορίες στα τηλ. του Λιμεναρχείου: 
2510/223716 & 2510/224472
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 07.15, 10.15, 12.15, 
14.30. ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 09.00, 12.00, 
14.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 05.45, 
07.00, 08.15, 09.15, 10.30, 12.00, 
13.30, 14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ 
ΚΕΡΑΜΩΤΗ: 07.00, 08.00, 09.30, 
10.30, 11.45, 13.15, 14.45, 16.00, 
17.15, 19.15.
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 10.15, 14.30. ΑΠΟ 
ΚΑΒΑΛΑ: 12.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 
06.00, 08.00, 09.15, 10.30, 12.15, 
14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ ΚΕΡΑ-
ΜΩΤΗ: 07.15, 09.15, 10.30, 11.45, 
13.30, 16.00, 17.15, 19.15.
Τηλ. για έκδοση εισητηρίων:
2593022318 & 2593022426.
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
Από Καβάλα
▶ ΛΗΜΝΟ, ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ, ΛΑΥΡΙΟ 
Τρίτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΧΙΟ, ΚΑΡΛΟ-
ΒΑΣΙ, ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ, Τετάρτη 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Πέμπτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ 
Παρασκευή 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Σάββατο 06.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Κυριακή 16.30

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
Δευτέρα 11.00 / Τρίτη 12.30 / 
Τετάρτη 13.30 / Πέμπτη 14.30 / 
Παρασκευή 15.30 / Σάββατο ---- / 
Κυριακή 14.00
ΣΑΜΟΘΡAΚΗ - ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟYΠΟΛΗ
Δευτέρα 16.00 / Τρίτη ---- / Τετάρτη 
08.00 / Πέμπτη 07.00 / Παρασκευή 
12.30, 18.15 / Σάββατο ---- / Κυρια-
κή 18.00

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ
Αλεξανδρούπολης: 25510 26468 και 
26619, Σαμοθράκης: 25510 41305 
και 41385 Τηλέφωνα Πρακτ.: 25510 
38503, 2551024694, 2551083911

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

4

9 1 7 2 3

7 1 6 4

3 8 7 2 1

9

2 8 3 5 6

1 9 7 8

7 9 4 6 5

9

Puzzle 1 (Easy, difficulty rating 0.39)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu Jul 22 09:48:52 2021 GMT. Enjoy!

1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Αλεξ/λη - ΘεΣ/ΝΙΚη: 

08:00 - 11:00 , 15.00, 18.45 

ΘεΣ/ΝΙΚη - Αλεξ/λη 

09:00 - 13.00 , 16.00, 23.59

Αλεξ/ΠΟλη - ξΑΝΘη - ΚΑΒΑλΑ: 

08.00, 15.00, 18.45

ΚΑΒΑλΑ - Αλεξ/ΠΟλη 

11.15, 18.15,  02:00

ξΑΝΘη -Αλεξ/ΠΟλη 

11.45, 18.45,  02:30

Αλεξ/ΠΟλη - ΦεΡεΣ - ΣΟΥΦλΙ - 

ΔΙΔ/ΧΟ -ΟΡεΣΤΙΑΔΑ 

04:45, 06:30, 08:30, 11:45, 13.30  

15.30, 17:00, 20.45 

Αλεξ/ΠΟλη - ΚΟμΟΤηΝη

09:45,  13:00

ΚΟμΟΤηΝη - Αλεξ/ΠΟλη

09:30, 11:30

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
Σε ό,τι αφορά τις πτήσεις από 
το αεροδρόμιο της Αλεξαν-
δρούπολης, μπορείτε να καλεί-
τε στα τηλέφωνα: Αεροδρόμιο: 
25510 89300, 25510 89305, 
AEGEAN: 25510 89150, 
ΟΛΥΜΠΙΑΚH: 25510 45198, 
SKY EXPRESS: 801-11-
28288, 2810-223800

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ - AEGEAN 
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη – ΑΘηΝΑ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ:  08:05  20:50
ΤΡΙΤΗ: 20:50
ΤΕΤΑΡΤΗ: 11:45 
ΠΕΜΠΤΗ: 08:05 - 20:50
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 11:45 - 20:50
ΣΑΒΒΑΤΟ: 11:45
ΚΥΡΙΑΚΗ: 15:20 , 20:50
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 06:30  - 19:10
ΤΡΙΤΗ: 19:10
ΤΕΤΑΡΤΗ: 10:10
ΠΕΜΠΤΗ: 06:30 - 19:10
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 10:10 - 19:10

ΣΑΒΒΑΤΟ: 10:10
ΚΥΡΙΑΚΗ: 13:45 , 19:10

SKY EXPRESS
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη – ΑΘηΝΑ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ:  08:50 - 18:35
ΤΡΙΤΗ: 21:35
ΤΕΤΑΡΤΗ:  08:50
ΠΕΜΠΤΗ:  21:35
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  08:50, 18:35
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:50 
ΚΥΡΙΑΚΗ: 08:50, 18:35

ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 07:15 - 17:00
ΤΡΙΤΗ: 12:15
ΤΕΤΑΡΤΗ:  07:15
ΠΕΜΠΤΗ:  12:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  07:15, 17:00
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:15 
ΚΥΡΙΑΚΗ: 07:15, , 17:00

ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη - ΣηΤεΙΑ
ΤΡΙΤΗ 13:40  - ΠΕΜΠΤΗ  13:40
ΣηΤεΙΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη
ΤΡΙΤΗ 19:30  - ΠΕΜΠΤΗ  19:30

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑλεξΑΝΔΡΟyΠΟλη 
ΠΡΟΣ ΣΑμΟΘΡΑΚη
ΠλΟΙΟ ΑΔΑμaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
∆ευτέρα  13:00,  18:00
Τρίτη  09:30 
Τετάρτη 07:00, 19:00 
Πέμπτη 15:30 
Παρασκευή 15:30
Σάββατο  15:30 
Kυριακή  13:00,  18:00

ΣΑμΟΘΡaΚη ΠΡΟΣ
ΑλεξΑΝΔΡΟyΠΟλη 
ΠλΟΙΟ ΑΔΑμaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
∆ευτέρα 10:30, 15:30
Τρίτη 07:00, 18:40 
Τεταρτη  16:30
Πέμπτη 07:00, 18:00 
Παρασκευή 18:00
Σάββατο  18:00
Kυριακή  15:30

ΤηλEΦωΝΑ 
λΙμεΝΑΡΧεIωΝ
Α λ ε ξ α ν δ ρ ο ύ π ο λ η ς : 
2551356200, 
Σαμοθράκης: 25510 41305 
και 41385 
Τηλ. Πρακτ.: 25510 38503, 
2551024694, 2551083911

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ
Παγιαννίδου Θ. - Κουκου-
βη Ι. Ηροδότου & Προκόπη 14 
γωνία (δρόμος προς Παλαγία) 
✆2551083638
ΦΕΡΕΣ
Μπουρουλίτη Δημοκρίτου 17 
✆2555022273
ΣΟΥΦΛΙ 
Μπαμίδου Βασ. Γεωργίου 207 
✆2554022013
∆I∆YMOTEIXO
Μαχμουρίδου Αγάπη Λεωνιδί-
ου 61 (έναντι ΙΚΑ) ✆2553024676
ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α
Σ.Φ. Κυρούδη - Μπιμπούδη 
Κων/πολεως 222 ✆2552023926

σαν σημερα
ΓΕΓΟΝΟΤΑ
776 π.Χ.
Αρχίζουν στην Ολυμπία οι 
πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες.

1833
Με βασιλικό διάταγμα, η Εκ-
κλησία της Ελλάδος ανακη-
ρύσσεται αυτοκέφαλη και 
υπάγεται στο κράτος. Η μο-
νομερής αυτή ενέργεια δεν 
αναγνωρίζεται από το Πα-
τριαρχείο Κωνσταντινου-
πόλεως.

1912
Ο Ραλφ Βον Ουίλιαμς πα-
ρουσιάζει τη σουίτα «The 
Wasps», με τη μουσική που 
έγραψε για τις «Σφήκες» του 
Αριστοφάνη.

1952
Στην Αίγυπτο, ο συνταγμα-
τάρχης Γκαμάλ Αμπντέλ Νά-
σερ ανατρέπει τον βασιλιά 
Φαρούκ και αναλαμβάνει 
τη διακυβέρνηση της χώρας.

1974
Πνιγμένη στο αίμα του 
εγκλήματος στην Κύπρο, η 
χούντα της Αθήνας καταρ-
ρέει. Σε σύσκεψη με τη συμ-
μετοχή και πολιτικών, απο-
φασίζεται να κληθεί από το 
Παρίσι ο Κωνσταντίνος Κα-
ραμανλής. Στην Κύπρο, πα-
ραιτείται από την προεδρία 
ο διορισμένος Νίκος Σαμ-
ψών και τη θέση του παίρνει 
ο Γλαύκος Κληρίδης.

2018
Νύχτα κόλασης στην Αττι-
κή με δύο μεγάλα μέτωπα 
φωτιάς σε Κινέτα και Καλ-
λιτεχνούπολη. 102 νεκροί 
και 172 τραυματίες στο Μά-
τι. Βοήθεια από την Ε.Ε ζή-
τησε η Ελλάδα. Για εικόνα 
ασύμμετρου φαινομένου 
έκανε λόγο ο πρωθυπουρ-
γός, Αλέξης Τσίπρας, μετά 
την ενημέρωση που έλαβε 
από το Κέντρο Επιχειρήσε-
ων της Πυροσβεστικής, στο 
Χαλάνδρι.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1888
Ρέιμοντ Τσάντλερ, αμερικα-
νός συγγραφέας αστυνομι-
κών μυθιστορημάτων, δημι-
ουργός του ντετέκτιβ Φίλιπ 
Μάρλοου. (Θαν. 26/3/1959)

1920
Αμάλια Ροντρίγκεζ, πορτογα-
λίδα τραγουδίστρια των «Φά-
ντο». (Θαν. 6/10/1999)

1957
Νίκος Γκάλης, ο κορυφαίος 
έλληνας καλαθοσφαιριστής.

ΘΑΝΑΤΟΙ
1996
Αλίκη (Σταματίνα) Βουγιου-
κλάκη, ελληνίδα ηθοποιός. 
(Γεν. 20/7/1934)

2011
Έιμι Γουάινχαουζ, αγγλίδα 
τραγουδίστρια της R&B σκη-
νής. (Γεν. 14/9/1983)

2012
Σάλι Ράιντ, φυσικός και 
αστροναύτισσα, η πρώτη Αμε-
ρικανίδα που ταξίδεψε στο 
διάστημα. (Γεν. 26/5/1951)

αγγελιεσ

αγγελιεσ

Πωλείται μονοκατοικία στο Τυχερό Νομού 
Έβρου. Το σπίτι είναι στο κέντρο του Τυχερού. 
Η λαϊκή αγορά γίνετε στην αυλή του σπιτιού 
αυτού. Είναι μέσα στο πάρκο του Τυχερού. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για επαγγελ-
ματική χρήση, έχει δε και μεγάλη αυλή πίσω. 
Βρίσκεται σε καλή εμπορική θέση. Η τιμή του 
είναι 45000 ευρώ. Όποιος αγοράσει το σπίτι 
θα πάρει δώρο 3 στρέμματα χωράφι.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6979822491 όλο 
το 24ωρο.

Πωλείται  ∆ιαμέρισμα δυομισάρι, στον 3ος 
όροφο στο κέντρο της  Αλεξανδρούπολης. Με 
2 μεγάλα parking  της οικοδομής από κοινού 
για τους ιδιοκτήτες. Είναι σε εμπορική θέση Α’ 
Ζώνης συμφώνα με την Πολεοδομία. Μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί και για επαγγελματική χρή-
ση.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6979822491 όλο το 
24ωρο.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Επί των οδών Εμπορίου και Αρκαδιουπό-
λεως (κοντά στη Νομαρχία) εμβαδού 170 
m2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ. 2551037645 & 
2551028690.

Η ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ κατασκευ-
αστική εταιρία με έδρα την Αλεξανδρούπο-
λη αναζητά να προσλάβει μηχανικούς για 
πλήρη απασχόληση στα γραφεία της ή/και 
στα εργοτάξια της στην περιοχή του Έβρου.
Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr

ΕΡΓΑΣΙΑ
  Από μεγάλη εταιρεία τροφίμων της Αλεξαν-
δρούπολης ζητείται υπάλληλος για Reception 
- Τηλεφωνικό κέντρο & Γραμματειακή υπο-
στήριξη. Απαραίτητα προσόντα, ευχέρεια στην 
επικοινωνία , προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση, 
καλή γνώση Αγγλικών επιπέδου Proficiency, 
πολύ καλή γνώση χειρισμού office & e-mail, 
γνώση χειρισμού εισαγωγών-εξαγωγών. Μι-
σθός ικανοποιητικός προοπτικές εξέλιξης. 
Αποστείλετε  βιογραφικό σημείωμα στο e-
mail naskidis@gmail.com.
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«200 Χρόνια Ελλάδα-101 Χρόνια Αλε-
ξανδρούπολη: Από την γέννηση στην δημι-
ουργία» αυτός ήταν ο τίτλος της εκδήλωσης 
που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στον 
θερινό κινηματογράφο “Φλοίσβος” από την 
Φιλαρμονική του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρου-
σιάστηκε το Λεύκωμα «Οι Φιλαρμονικές του 
Δήμου Αλεξανδρούπολης» της Βασιλικής 
Ολμπασάλη. 

Επίσης παρουσιάστηκαν εμβατήρια από 
τη Φιλαρμονική Αλεξανδρούπολης και για 
πρώτη φορά το εμβατήριο “ΔΟΜΝΑ ΒΙΖ-
ΒΙΖΗ” σε μουσική της Μαέστρου της Φι-
λαρμονικής Αλεξανδρούπολης Βασιλικής 
Χατζηβασιλειάδου 

Παράλληλα, ο Καθηγητής του Τμήματος 
Ιστορίας και Εθνολογίας του Δ.Π.Θ. Ιωάν-
νης Μπακιρτζής μίλησε για την«Η Θράκη 
κατά την επανάσταση και μετά από αυτήν».

Βραδιά μουσικής συντροφιά με την 
Φιλαρμονική Αλεξανδρούπολης
ΠΑΡΟΥΣΙΆΣΤΗΚΕ 
ΤΟ ΛΕΎΚΏΜΑ «ΟΙ 
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΈΣ 
ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΎΠΟΛΗΣ» 
ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΉΣ 
ΟΛΜΠΑΣΆΛΗ  

Ακούστηκαν και για πρώτη φορά 
το εμβατήριο “ΔΟΜΝΑ ΒΙΖΒΙΖΗ” 
σε μουσική της Μαέστρου της 
Φιλαρμονικής Αλεξανδρούπολης 
Βασιλικής Χατζηβασιλειάδου 

Όμορφη ήταν η μουσική βραδιά με πρωταγωνίστρια την Φιλαρμονική Αλεξανδρούπολης 

Ο Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και 
Εθνολογίας του ∆.Π.Θ. Ιωάννης Μπακιρτζής

Ο ∆ήμαρχος κ. Ζαμπούκης εξήρε την δουλειά και 
την πορεία της Φιλαρμονικής 

Η κα Βίκυ Ολμπασάλη συγγραφέας του 
λευκώματος  Οι Φιλαρμονικές του ∆ήμου 
Αλεξανδρούπολης»

Η Φιλαρμονική σε πλήρη σύνθεση με την ∆ήμαρχο 
και την μαέστρο κα Χατζηβασιλειάδου

Αρκετός ο κόσμος στο σινέ «Φλοίσβος»
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ:ΦΥΤΙΚΗΣ   & ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

     

Αλεξανδρούπολη  05-07-2021 

Αρ. Πρωτ. : 173788/12238  

                                                          

   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
                                                         υπ› αριθμ. ΣΟΧ  1 / 2021
          Για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη  σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΕΒΡΟΥ 
(ΓΙΑ ΤΗΝ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ)

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι
        Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο  (2) ατόμων 

για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών «στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 
2021» της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Έβρου που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη του 
Νομού Έβρου για τις ανάγκες αυτής στη Νήσο Σαμοθράκη του ν. Έβρου και στις Τοπικές Κοινότητες Μαρώνειας 
&Προσκυνητών του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών του Ν. Ροδόπης  και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο 
απασχόλησης,  ,ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτού-
μενα τυπικά προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Κωδικός
θέσης Υπηρεσία Τόπος 

απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια
 σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

101

Περιφερειακή 
Ενότητα    Δ/
νση Αγροτικής 
Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής 

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

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

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

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Κωδικός
θέσης Υπηρεσία Τόπος 

απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

102

Δήμος 
Μαρωνείας 
Σαπών  Ν. 
Ροδόπης  

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

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

 *Σημείωση : Οι  προσλαμβανόμενοι/ες  θα απασχοληθούν στις ελαιοκομικές περιοχές του  Δήμου  Σαμοθρά-
κης (Ν. Έβρου) και της Τοπικής Κοινότητας Μαρωνείας-Προσκυνητών του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών .

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
1.Οι υποψήφιοι να έχουν ηλικία από 18 εως 65 ετών .
2.Να έχουν  την υγεία τους και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει  την εκτέλεση των καθηκό-

ντων τους  .
3.Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού  Κώδικα (καταδίκη, υποδι-

κία, δικαστική συμπαράσταση)
 Κατά την επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιμηθούν  τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τα οποία κατά την 

κοινή πείρα μαρτυρούνε την καταλληλότητα  του επιλεγέντος για το συγκεκριμένο έργο.
ΤΥΠΙΚΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
 Τα τυπικά προσόντα πρόσληψης που απαιτούνται ανά θέση αναφέρονται  στο πλήρες κείμενο της Ανακοίνωσης.
Υποβολή αιτήσεων και απαιτούμενα  δικαιολογητικά 
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων 

τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να  υποβάλουν  ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(agroikon.evrou@pamth.gov.gr) όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοι-
νώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 
«ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η αναζήτηση απαιτούμενων δικαιολογητικών είτε με ηλεκτρονικό 

είτε με άλλο τρόπο, ο υποψήφιος δύναται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75), σύμφωνα 
με την οποία εφόσον προκύψει προσληπτέος, θα προσκομίσει αυτά σε χρόνο μεταγενέστερο και πάντως άμεσα 
μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων λόγω του κορωνοϊού COVID-19.

Η αίτηση συμμετοχής και η σχετική τυχόν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75) που θα υποβληθούν 
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή. Ανυ-
πόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν  γίνονται δεκτές.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υπο-
βάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( agroikon.evrou@pamth.gov.gr ) .

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που αναγράφει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Η αίτηση συμμετοχής και η σχετική τυχόν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75) που θα υποβληθούν 

με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή. Ανυ-
πόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν  γίνονται δεκτές.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού 
(ΠΕ ή ΤΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπά-
γεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την 
περαιτέρω διαδικασία. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από 
την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο 
κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα καταστήματα  της υπηρεσίας μας όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις, 
στο κατάστημα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης,  στους δικτυακούς τόπους της Περιφέρειας  
(www.pamth.gov.gr και www.peevrou.eu) καθώς και στους χώρους των ανακοινώσεων των δημοτικών  κατα-
στημάτων των Δήμων Αλεξανδρούπολης, Σαμοθράκης, Μαρώνειας-Σάπων και Κομοτηνής, εφόσον η ανάρτηση 
είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση 
ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τό-
τε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα και αρχίζει 
από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στο Νομό που αυτή θα δημο-
σιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο δικτυακό τόπo του ΑΣΕΠ (www.
asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασί-
ες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ  β) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά 
και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτη-
τες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί 
θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων 
 Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ  ΘΡΑΚΗΣ 
ΜΕΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    ΣΟΥ-
ΦΛΙ, …-…..-2021

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ          
          ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  …………

ΔΗΜΟΣ  ΣΟΥΦΛΙΟΥ   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Σουφλίου θα διενεργήσει Συνοπτικό Διαγωνισμό σύμφω-
να με το άρθρο 117 του Ν. 4412/16, με σφραγισμένες προσφορές και 
κριτήριο τελικής επιλογής την προσφορά του προμηθευτή με την πλέ-
ον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μό-
νο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΜΕ ΜΙΣΘΩΣΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΣΟΥΦΛΙΟΥ 2021», συνολικού προϋπολογισμού 
49.786,00€ (με το Φ.Π.Α. 24%). 

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου 
Σουφλίου (Βασ. Γεωργίου 180 – 68400 Σουφλί), στις …/…/2021 και ώρα 
10:00π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών)

Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν Έλληνες πολίτες, αλ-
λοδαποί, νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί, Ενώ-
σεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και Κοινοπραξίες 
Προμηθευτών.

Οι προσφορές να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των στοιχείων του 

Διαγωνισμού και των Τεχνικών Προδιαγραφών της Μελέτης, όλες τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σουφλίου, 
επί της οδού Βας. Γεωργίου 180, 68400 Σουφλί, τηλ 2554350130-1.

Η Διακήρυξη και η Περίληψή της, καθώς και οι Τεχνικές προδιαγρα-
φές της μελέτης, θα δημοσιευτούν και στην επίσημη ιστοσελίδα του 
Δήμου Σουφλίου, στη δ/νση www.soufli.gr.

Ο ανωτέρω Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 4412/2016, του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και 
αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδι-
κότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους το μείς της άμυνας και της ασφά-
λειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία», 
του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», (ΦΕΚ 
114/Β’/8-6-2006) – Κ.Κ.Δ.Κ., και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010, Τεύχος Α). 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Δ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ & Ν.Π. ΔΗΜΟΥ  ΤΟΥ 
ΕΤΟΥΣ 2022 προϋπολογισμού 805.454,75 € 

1. Αναθέτουσα Αρχή Στοιχεία επικοινωνίας : Δήμος Διδυμοτείχου 
,Βασ. Γεωργίου 1, Τ.Κ. 68300 Διδυμότειχο, τηλ. 25533506962-50663 
ΦΑΞ: 2553024424, E-MAIL:info@didymoteicho.gr- th.gountinaki@
didymoteicho.gr

2. Κωδικός cpv: 09134200-9 (πετρέλαιο κίνησης) 09132100-4 
(βενζίνη αμόλυβδη), 09135100-5 ( πετρέλαιο θέρμανσης) ,09211000-
1 (ελαιολιπαντικά )

3. κωδικός NUTS: EL 511
4. Διαδικασία : Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός
5.Περιγραφή αντικειμένου: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΘΕΡ-

ΜΑΝΣΗΣ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Δ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙ-
ΧΟΥ & Ν.Π. ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022.

6. Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Ελληνική
7. κριτήριο κατακύρωσης
α)για τα καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό 

(%) επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης τιμής λιανικής 
πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προσδιορίζεται 
από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Ανταγωνιστικότητας για τον Ν. Έβρου β) για τα ελαιολιπαντικά 
η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών του τμήματος, αναγράφο-
ντας ανά είδος προσφερόμενη τιμή.

8. Προϋπολογισμός 805.454,75 € με ΦΠΑ 24%.
9. Υποδιαίρεση της προμήθειας σε τμήματα: Προσφορές υποβάλ-

λονται είτε για το σύνολο των τμημάτων είτε για ένα ή περισσότερα 
τμήματα αλλά για το σύνολο των ειδών και των ποσοτήτων του κάθε 
τμήματος  (συνολικά 13 τμήματα)

10. Δικαιούμενοι συμμετοχής : φυσικά ή νομικά πρόσωπα σύμφωνα 
με το άρθρο 2.2.1 της διακήρυξης.

11. Απαιτούμενες εγγυήσεις : Κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμ-
μετοχής 1%  όπως αναλυτικά αναφέρεται στο αρθρο 2.2.2.1. της δι-
ακήρυξης.

12.Παραλαβή προσφορών :  Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με 
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.
gov.gr και ο συστημικός αριθμός είναι ο 1213996.

Η έναρξη υποβολής προσφορών είναι η : ……./8/2021   ώρα   8:00 π.μ.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 

30/8/2021 και ώρα 15:00 και η αποσφράγιση των προσφορών θα γί-
νει την  2/9/2021 και ώρα 10:30 .

13. Χρηματοδότηση : Η δαπάνη της προμήθειας καυσίμων και ελαιο-
λιπαντικών θα βαρύνει τους ιδίους πόρους του Δήμου και του εκάστοτε 
φορά   Ν.Π του Δήμου.

14. Διάρκεια σύμβασης : Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε ένα ( 
1 έτος) και η ισχύς τους ορίζεται από την υπογραφή τους .Ο Δήμος και 
τα Ν.Π. έχουν το δικαίωμα να παρατείνουν τη χρονική ισχύ των συμ-
βάσεων έως την υπογραφή νέας σύμβασης και όχι πέραν των δύο (2) 
μηνών χωρίς υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων και της προϋπολογι-
σθείσας κατά είδος δαπάνης.

15.Δημοσιεύσεις :Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης θα 
γίνει,  στην Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκής Ένωσης ( ημερ/νια απο-
στολής :…/…/2021), στον ελληνικό τύπο και στο διαδικτυακό τόπο της 
Αναθέτουσας αρχής www.didymoteicho.gr, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο 
( www.diavgeia.gov.gr) και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.
gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και  στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία Οι δαπάνες δημοσίευσης του παρόντος διαγωνισμού βαρύ-
νουν τον ανάδοχο.

                                                                                                       
Ο Δήμαρχος  Διδυμοτείχου
Ρωμύλος Χατζηγιάννογλου   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔOΝΙΑΣ & 
ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.: Α.Τσολάκη
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ     : Δημοκρατίας 1
ΤΑΧ. ΚΩΔ.        : 691 33 - ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ     :  25313 – 50 171
FAX: 25313 - 50200
e-mail:atsolaki@pamth.gov.gr

Κομοτηνή,06 Ιουλίου 2020
 
Αρ. Πρωτ.: Δ.Δ.175323/3076

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ› αριθμ. ΣΟΧ 1/2021Ανακοίνωσης της Δ/νσης Διοίκησης για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑ-
ΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις των άρθρων 37 έως και 42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων 

στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατά-
ξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει.

Την υπ› αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./143/15457/30-09-2020 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της 
αριθ. ΠΥΣ: 33/2006 «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ 280/Α’) όπως  ισχύει, με 
την οποία εγκρίθηκε για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης η πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων, 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρό-
σκαιρων αναγκών, σύμφωνα με το υπ’ αριθ.  πρωτ. 65221/07-10-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών  
με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Ο.Τ.Α. 
α’ και β΄ βαθμού με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους».

Την υπ’ αριθ. 210/29-10-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 
(ΑΔΑ:9Η957ΛΒ-ΜΩΠ) με θέμα: «Έγκριση  τροποποίησης της αριθ. 50/26-03-2020 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την πρόσληψη  έκτακτου προσωπικού έτους 2020 με συμβάσεις 
ορισμένου χρόνου στις υπηρεσίες της έδρας της  Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και των Περιφερειακών Eνοτήτων αυτής».

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων 

στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικό-
τητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν 
πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β).

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης Υπηρεσία Έδρα 

υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια 
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

102 Περιφέρεια ΑΜΘ 
(Έδρα) Κομοτηνή

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
(οικονομικά πτυχία)

8 μήνες
1

103
Περιφερειακή Ενό-
τητα  Ροδόπης Κομοτηνή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙ-

ΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙ-
8 μήνες 1

104 Περιφερειακή Ενό-
τητα Καβάλας Καβάλα ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΠΕΡΙ-

ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
8 μήνες

1

105 Περιφερειακή 
Ενότητα Έβρου Αλεξ/πολη ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΠΟ-

ΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
8 μήνες 1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
 θέσης

Τίτλος σπουδών
και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

102
ΠΕ ΔΙΟΙ-
ΚΗΤΙΚΟΥ 
–ΟΙΚΟΝΟ-
ΜΙΚΟΥ
(Οικονομικά 
Πτυχία)

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 μετονομά-
στηκε σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βιομηχανικής Διοίκησης  και 
Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής)  ή Δημόσιας Διοίκησης 
με κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής ή Δημόσιας Διοίκησης (το οποίο ίσχυε μέχρι το 
ακαδημαϊκό έτος 1996-1997) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών 
Σπουδών (από Μάιο 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) με 
κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρω-
παϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
(πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών ) με κατεύθυν-
ση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών  ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων 
και Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών  ή   
Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων   ή Επιχειρησιακής Έρευ-
νας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων  (Marketing)  
ή
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής 
Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή 
Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων  ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχει-
ρηματικών Υπηρεσιών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης  ή Οικονομικών Επιστημών  ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή 
Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε 
σε Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων) ή Οργάνωσης και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού  ή Περιφερειακής 
και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης 
ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή   Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρη-
ματοοικονομικών Μαθηματικών  ή Μαθηματικών Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής 
και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Τεχνολογίας και Συστημάτων 
Παραγωγής ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής η ισότιμος τίτλος σχολών  
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και
β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών 
φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
 θέσης

Τίτλος σπουδών
και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

103
ΤΕ ΔΙΟΙ-
ΚΗΤΙΚΟΥ 
-ΛΟΓΙΣΤΙ-

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφό-
ρησης ή Διαχείρισης Πληροφοριών ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή 
Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Κοινωνικών- Συνεταιρι-
στικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκη-
σης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή 
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας 
ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας  ή Διοίκησης 
Συστημάτων Εφοδιασμού ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή Διοικητικής Τεχνο-
λογίας ή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας 
Τ.Ε. ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Διοίκησης 
Επιχειρήσεων  - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ή
Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Ξένων 
Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση 
και στην Οικονομία ή Λογιστικής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Ναυτιλιακών 
Επιχειρήσεων και Μεταφορών  ή Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης  ή 
Διοίκησης Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων ή Στε-
λεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων  ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τηλεπληρο-
φορικής και Διοίκησης ή Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Τεχνολογίας και Οργάνωσης 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ή Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων ή Χρηματοοι-
κονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομι-
κών Εφαρμογών ή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών – Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευ-
ρωπαϊκές Χώρες ή Επιχειρησιακής Πληροφορικής ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή 
ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών 
φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

104
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙ-
ΚΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝΤΟΣ 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 
(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνι-
κού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) 
ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,  
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπου-
δών.
γ) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών 
φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

105
ΠΕ ΜΗΧΑ-
ΝΙΚΩΝ-
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙ-
ΚΩΝ 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα  Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελλη-
νικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) 
ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ 
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,  
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπου-
δών.
γ) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών 
φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

Οι υποψήφιοι των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης θα γίνει στην έδρα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 

(1ος όροφος Διοικητήριο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 1, Τ.Κ. 69133, Κομοτηνή), στα καταστήματα των Περιφερεια-
κών Ενοτήτων Ροδόπης,Καβάλας και Έβρου,των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Κομοτηνής, Καβάλας και 
Αλεξανδρούπολης, στους οποίους αυτά εδρεύουνκαι στους διαδικτυακούς τόπους της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας-Θράκης (https://www.pamth.gov.gr), της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (https://www.pamth.
gov.gr/index.php/el/home/selida-perodopis), της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας (http://www.pekavalas.eu)  
και της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (http://www.peevrou.eu). Επιπλέον, στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυποασεπ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕκαι να την 
υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με 
άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη 
από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,  στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη 
διεύθυνση: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δημοκρατίας 1, Τ.Κ. 69133 Κομοτηνή,  απευθύνο-
ντάς την στη Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Προσωπικού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 
υπ’ όψιν κ. Άρτεμιδας Τσολάκη  (τηλ. επικοινωνίας: 2531350168).

Προσοχή: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα 
και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στο νομό που αυτή 
θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ &ΘΡΑΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΙΟΣ 

Εισηγητής Αν. Προϊσταμένη  
Τμήματος

Αν. Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης

Αν. Προϊστάμενος 
Γενικής Διεύθυνσης

1550



PBΘΡΑΚΗKOΜΟΤΗΝΗΗ ΓΝΩΜΗ23  ΙΟΥΛΙΟΥ 2021KOΜΟΤΗΝΗΘΡΑΚΗPBΗ ΓΝΩΜΗ23  ΙΟΥΛΙΟΥ  2021Endnotes



PBΘΡΑΚΗKOΜΟΤΗΝΗΗ ΓΝΩΜΗ23  ΙΟΥΛΙΟΥ 2021KOΜΟΤΗΝΗΘΡΑΚΗPBΗ ΓΝΩΜΗ23  ΙΟΥΛΙΟΥ  2021Endnotes


