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Κορωνοϊός:
3593 νέα
κρούσματα
Νέα εκτόξευση
κρουσμάτων στον Έβρο
Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) ανακοίνωσε σήμερα ότι τα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα νέα κρούσματα
του κορονοϊού είναι 3.593, εκ των οποίων
15 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.
Νέα εκτόξευση κρουσμάτων στον Έβρο,
όπου ανακοινώθηκαν 37! Στη Ροδόπη 5 και
στην ΠΕ Ξάνθης 11.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων
ανέρχεται σε 482.145(ημερήσια μεταβολή
+0.9%), εκ των οποίων 51.2% άνδρες. Με
βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 124 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1.343
είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 142 (59.9%
άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 65
έτη. To 85.2% έχει υποκείμενο νόσημα ή/
και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή
της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ
2.794 ασθενείς.
Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19
στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 153
(ημερήσια μεταβολή -3.16%). Ο μέσος όρος
εισαγωγών του επταημέρου είναι 162 ασθενείς.
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19
είναι 8, ενώ από την έναρξη της επιδημίας
έχουν καταγραφεί συνολικά 12.911 θάνατοι. Το 95.2% είχε υποκείμενο νόσημα ή/
και ηλικία 70 ετών και άνω

Ανησυχητική μείωση
των εμβολιασμών
και στον Έβρο
● Προβληματισμός από τον περιορισμένο αριθμό εμβολιασμών με την πρώτη δόση
● Μείωση και στον αριθμό των ραντεβού, ενώ ο Ιούλιος έκλεισε με 25% λιγότερους
εμβολιασμούς πανελλαδικά

Απογοητευτικές εικόνες
στις γειτονιές της Αλεξανδρούπολης

Σκουπίδια παντού, παρατημένα έπιπλα, έντονη βλάστηση

«Κατώτερη των προσδοκιών και των
αναγκών η αύξηση στον κατώτατο μισθό»
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Αντιδρά το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Έβρου στις εξαγγελίες Μητσοτάκη
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Χρύσα Γρηγοριάδου
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2551024222, 2551029888
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Ετήσια ιδιωτών 
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∆ήµων-∆ηµοτικών διαµ/των€200
Τραπεζών-Οργανισµών 
€200
Ανώνυµες Εταιρίες 
€200

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
EΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (ΣΗΠΕ)

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

Τακτικοί συνεργάτες:

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

Είπαν
Β. ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Καθηγήτρια Παιδιατρικής
Βλέπουμε πολλά κρούσματα σε μικρότερες ηλικίες και γι’ αυτό είναι
απαραίτητος ο εμβολιασμός των παιδιών… Τα παιδιά 12 -15 ετών θα κάνουν δυο δόσεις εμβολίου.

Ν. ΚΕΡΑΜΕΩΣ
Υπουργός Παιδείας

Ενδελεχείς οι έλεγχοι στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, αλλά και της Σαμοθράκης αντίστοιχα, στους επιβάτες
για τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το ασφαλές ταξίδι τους. Άρτια οργάνωση και ταχύτητα από την ακτοπλοϊκή εταιρεία, σύμφωνα με τους αναγνώστες μας που ταξίδεψαν για το νησί

Το σχολείο που θα ανοίξει το Σεπτέμβριο δεν θα είναι το ίδιο. Θα έχει
11.700 μόνιμους διορισμούς. Στα δύο
χρόνια της κυβέρνησης του Κυριάκου
Μητσοτάκη 16.200 μόνιμοι διορισμοί
στην εκπαίδευση

Συν & Πλην
■ Πολύ καλές επιδόσεις
για τον εμβολιασμό στην
Κύπρο. Το 72,2% του ενήλικου πληθυσμού (18+)
στην Κύπρο εμβολιάστηκε
τουλάχιστον με την πρώτη δόση κατά της νόσου
Covid-19, ενώ ποσοστό 63,5% του ενήλικου

πληθυσμού ολοκλήρωσε
το εμβολιαστικό σχήμα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία
από τη Στατιστική Υπηρεσία (2019), εκτιμάται ότι
199.312 άτομα ηλικίας
18 ετών και άνω ακόμη
δεν έχουν εμβολιαστεί.

■ Με τις νέες τροποποιήσεις που ενέκρινε σήμερα
το υπουργικό συμβούλιο
στον Ποινικό Κώδικα και
τον Κώδικα Ποινικής Δικονομία αυστηροποιούνται τα βαριά ιδιαζόντως
ειδεχθή εγκλήματα, τα σεξουαλικά εγκλήματα, και

τα εγκλήματα κατά των
ανηλίκων και έμφυλης βίας και παράλληλα, αυξάνεται ο χρόνος της υφ΄
όρων απόλυσης των βαρυποινιτών και ισοβιτών.

■ «Μπορεί ο βασικός
στόχος θεσμοθέτησης
του κατώτατου μισθού
να είναι η προστασία
ενός τμήματος της κοινωνίας από τη φτωχοποίηση, το ύψος όμως
του κατώτατου μισθού
στη χώρα μας και η
μόλις 2% αύξηση που

ανακοίνωσε σήμερα
ο Πρωθυπουργός δε
μπορεί σε καμία περίπτωση να διασφαλίσει
ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης», τονίζει σε ανακοίνωσή της
η ΓΣΕΕ, για την αύξηση 2% στον κατώτατο
μισθό

■ «Αρκούν 10 δευτερόλεπτα για να κολλήσεις την μετάλλαξη
Δέλτα», δήλωσε χθες ο
καθηγητής Φαρμακολογίας στην Ιατρική Σχολή πανεπιστημίου Κρήτης Αχιλλέας Γραβάνης.
«Τα εμβόλια δεν είναι
το μοναδικό όπλο αλ-

λά είναι το κύριο. Πρέπει επίσης να τηρούμε
τα μέτρα προστασίας»
είπε. «Στους 100 πλήρως εμβολιασμένους
οι 5 δεν αναπτύσσουν
καλή ανοσία και μπορούν να κολλήσουν»,
πρόσθεσε.

Μ. ΚΑΤΣΗΣ
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ
Στην Εσθονία παραιτήθηκε ο υπουργός Παιδείας, επειδή βγήκαν δημοσιεύματα ότι πήγαιναν τα παιδιά του
στο σχολείο με πολιτικό αυτοκίνητο,
ενώ στην Ελλάδα ο πρωθυπουργός
κόβει βόλτες με το Σινούκ, με σκάφη του Λιμενικού, κρύβει στοιχεία
από το Πόθεν Έσχες και δεν συγκινείται κανείς.
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Μικρογνωμικά

`

υπευθυνότητα, την οργανωτικότητα και την αντίστοιχη
στάση του υπουργείου έτσι ώστε να λειτουργήσουμε με
ασφάλεια» σχολίασε σε δηλώσεις της η πρόεδρος του
Συλλόγου Εκπαιδευτικών Α΄ εκπαίδευσης Αλεξανδρούπολης, Ζωή Κάλτσου.
«Και η ΔΟΕ αλλά και η Ομοσπονδία μας έχει πάρει
θέση εδώ και πολύ καιρό στο θέμα. Εξ αρχής ζητήσαμε
μαζικούς εμβολιασμούς, όμως δε ζητήσαμε μόνο αυτό.
Ζητήσαμε 15 τμήματα, βοηθητικό προσωπικό και πολλά
άλλα τα οποία θα διασφάλιζαν το να ανοίγουν τα σχολεία
και να μην ανοιγοκλείνουν τα σχολεία. Και ακριβώς στο
ίδιο κομμάτι είμαστε, όπου καταφέραμε οι εκπαιδευτικοί
να έχουν εμβολιαστεί κατά ένα 73%, ενώ μέχρι τον Σεπτέμβριο θα φτάσουμε να έχει εμβολιαστεί το 90-95%
του κλάδου» σχολίασε από την πλευρά του ο πρόεδρος
της Α ΈΛΜΕ Έβρου, Θανάσης Καραγεωργίου.

Εικόνες από το μέλλον
Σε ιδιαίτερα «νησιά», που επιπλέουν στη «θάλασσα» του αστικού τοπίου, παραπέμπουν οι ιδιαίτεροι εκθεσιακοί χώροι και το
συνεδριακό κέντρο, που προτείνει
να δημιουργηθούν στον χώρο της
ΔΕΘ η νικήτρια πρόταση στον διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για
την ανάπλαση του Εκθεσιακού και
Συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για την πρόταση της
ομάδας των Sauerbruch Hutton
(Γερμανία), Gustafson Porter +
Bowman (Βρετανία) και Έλενας
Σταυροπούλου (Ελλάδα), η οποία
επελέγη ομόφωνα από τα μέλη της
κριτικής επιτροπής του διαγωνισμού, που βρίσκονταν στη Θεσσαλονίκη από τις 20 ώς τις 23 Ιουλίου, για να αναδείξουν μεταξύ των
15 υποψηφίων την ομάδα που θα
λάβει το πρώτο βραβείο. Η πρόταση έχει επίσης σημαντικά βιοκλιματικά χαρακτηριστικά.
Όπως επισήμανε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ
ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΘHelexpo ΑΕ, Κυριάκος Ποζρικίδης,
σύντομα αρχίζουν οι συζητήσεις
για την υπογραφή του συμβολαίου ανάθεσης της προμελέτης, με

ΕΡΤ Ορεστιάδας

Έρχεται;

το αρχιτεκτονικό γραφείο που επικράτησε στον διαγωνισμό, με στόχο
οι εργασίες για το νέο εκθεσιακό
κέντρο της Θεσσαλονίκης να εκκινήσουν μετά τη γενική έκθεση του
2023 κι αυτό να έχει ολοκληρωθεί
ώς το 2026, στην επέτειο των 100
ετών από την 1η ΔΕΘ: «Οι βασικές
μελέτες που πρέπει να γίνουν για
το έργο είναι τρεις: η προμελέτη,
που είναι και η πιο χρονοβόρα, η

Συνάντηση

Με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη συναντήθηκε την Τετάρτη ο βουλευτής Έβρου της ΝΔ Σταύρος
Κελέτσης.

οριστική μελέτη, που αποτελεί ουσιαστικά μια επικαιροποίηση και η
μελέτη κατασκευής. Ευελπιστούμε
ότι μέσα στο καλοκαίρι του 2023
θα έχουν ολοκληρωθεί και οι τρεις
βασικές μελέτες, ώστε οι εργασίες
να ξεκινήσουν μετά τη ΔΕΘ του
2023. Στόχος μας παραμένει το νέο
εκθεσιακό κέντρο να είναι έτοιμο το
2026, στην επέτειο των 100 ετών».

Κ.Η.

«Είναι ανησυχητικό», σχολίασε ο Κωνσταντίνος Συνολάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ επισημαίνοντας πως «δυστυχώς είναι συμβατό με τις προβλέψεις που γίνονταν από
τα κλιματολογικά μοντέλα, εδώ και 10 χρόνια, για τις
επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη».
Οπως εξήγησε, υπάρχουν πάρα πολλά κλιματολογικά
μοντέλα με τις προβλέψεις τους, μάλιστα, να είναι ακόμη
πιο δυσοίωνες αφού εάν δεν κάνουμε απολύτως τίποτα,
φαίνεται πως όταν αλλάξει ο 21ος αιώνας, θα έχουμε ακόμη περισσότερες ημέρες ακραίων καιρικών φαινομένων.
«Ακόμη και τέσσερις φορές περισσότερο» είπε συγκεκριμένα επισημαίνοντας πως το ζήτημα είναι πλέον πως
θα σταθεροποιηθεί το παγκόσμιο κλίμα και να επιβραδυνθεί η τάση υπερθέρμανσης του πλανήτη ώστε να μην
επαληθευτούν αυτά τα πολύ δυσοίωνα σενάρια.

Κ.Η.

Εύγε

«Συζητήσαμε όλα τα μεγάλα θέματα που απασχολούν
σήμερα τον Έβρο και τη Θράκη. Του έθεσα το πρόβλημα
της συνεχώς αυξανόμενης ροής μεταναστών το τελευταίο διάστημα από την Βουλγαρία. Με διαβεβαίωσε ότι
στο ΚΥΤ Φυλακίου θα εφαρμοστούν ακριβώς όσα συμφωνήθηκαν» αναφέρει σε ανάρτησή του.

Κατά 73% έχουν εμβολιαστεί οι εκπαιδευτικοί της
Αλεξανδρούπολης, οι οποίοι εκτιμούν ότι τον Σεπτέμβριο
το ποσοστό αυτό θα φτάσει το 90-95%.
«Εμείς προχωρήσαμε στον εμβολιασμό και θα προσέλθουν και άλλοι συνάδελφοι μέχρι τον Σεπτέμβριο,
όμως δεν αρκεί μόνο αυτό. Περιμένουμε την αντίστοιχη

Κ.Η.

So excited

Πολύ χαρούμενος που θα ταξιδέψει εμφανίστηκε ένας
νεαρός που ετοιμαζόταν να μπει στο καράβι για Πάρο, το
πρωί της Δευτέρας. Τον πλησίασε λοιπόν η κάμερα του
Mega και ξεκίνησε το ρεσιτάλ…
«Καλημέρα, τι κάνετε; Όλα καλά; Πάμε 6 μέρες διακοπές στην Πάρο. Όλο το χειμώνα περιμέναμε για αυτό το
καλοκαίρι. Ο κύριος Μητσοτάκης θα μας το βγάλει ξινό
και το καλοκαίρι», ενώ σε ερώτηση για το αν έκανε εμβόλιο απάντησε: «Έκανα το εμβόλιο χωρίς γλυκάνισο».
Μάλιστα λίγο αργότερα επανήλθε με νέο… μήνυμα,
αναφέροντας: «Χαιρετίσματα στον Κυριάκο, τον αγαπάω».

Κ.Η.

Έπεσαν έξω;

Το φαινόμενο των πολύ υψηλών θερμοκρασιών που
παρατηρούνται φέτος σχολίασε ο καθηγητής και Πρόεδρος της Εθνικής Ειδικής Επιτροπής για την Κλιματική
Αλλαγή, Κωνσταντίνος Συνολάκης, λέγοντας ότι τέτοια
φαινόμενα τα περιμέναν οι ειδικοί σε 20 χρόνια από σήμερα, το 2040.

Επίσκεψη στη Θράκη θα πραγματοποιήσει αυτή την
εβδομάδα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιος Λιβανός.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός αναμένεται να
επισκεφθεί τη Θράκη την Πέμπτη.
Αντικείμενο της επίσκεψής του είναι η νέα ΚΑΠ που
το ΥΠΑΑΤ θεωρεί «βασικό εργαλείο για τη ζωντάνια της
υπαίθρου, τη συνεκτικότητα της κοινωνίας και την αξιοπρέπεια του αγρότη».
Ήδη έχουν προηγηθεί παρόμοιες εκδηλώσεις – επισκέψεις ενημέρωσης και διαβούλευσης για τη νέα ΚΑΠ
στα Χανιά και τη Θεσσαλία.

«Βροχή»
οι καρδούλες
Πάνω από 70.000 καρδούλες συγκέντρωσε
στο Instagram η φωτογραφία του Νίκου Μουτσινά να απολαμβάνει το μπάνιο στους καταρράκτες της Σαμοθράκης! Όπως σχολιάζει και ο
ίδιος, «αν μιλήσουμε για εμπειρία, ας μιλήσουμε
για το μπάνιο σε καταρράκτη… ΓΙΑΤΙ ΚΑΝΕΙΣ
ΔΕΝ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΑΓΙΚΑ; Πρώτη
φορά είχα την ευκαιρία να το ζήσω και there
is no coming back»

Κ.Η.

Ο ΥφΑΑΤ μάλιστα συμμετέχοντας σε αυτές τόνισε:
«Η νέα ΚΑΠ αποτελεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα διαμορφώσουμε τις πολιτικές και τις μεταρρυθμίσεις για
να πετύχουμε τους στόχους μας. Η νέα ΚΑΠ καθιστά τον
αγρότη πρωταγωνιστή στην επίτευξη περιβαλλοντικών,
αναπτυξιακών και κοινωνικών στόχων. Με τη συμφωνία
που πετύχαμε στο Λουξεμβούργο ανοίγει ο δρόμος για
την απρόσκοπτη υλοποίηση επενδύσεων και ενισχύσεων ύψους 19,3 δις για τον μετασχηματισμό του πρωτογενή τομέα».

ΕΡΤ Κομοτηνής
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ΥΠΟΓΡΆΦΗΚΕ Η ΣΎΜΒΑΣΗ
ΜΕΤΑΞΎ ΔΉΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΝΑΔΌΧΟΥ
Η τμηματική προθεσμία αποκατάστασης
του αγωγού μεταφοράς νερού είναι
45 ημέρες
Υπογράφηκε από τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης Γιάννη Ζαμπούκη και τον ανάδοχο του έργου η σύμβαση για
την έναρξη των εργασιών
αποκατάστασης του κεντρικού αγωγού υδροδότησης
της Αλεξανδρούπολης και της
οδού πρόσβασης στο φράγμα, αρχικού προϋπολογισμού
1.900.000,00 €.
Το παρόν έργο περιλαμβάνει εργασίες αποκατάστασης
του κεντρικού αγωγού υδροδότησης, η αποκατάσταση του
οποίου αφορά στο τμήμα που
κινείται παράλληλα με την οδό
πρόσβασης προς το φράγμα, η
οποία έχει μήκος 7.500μ.
Κατά μήκος της ως άνω
οδού και τμηματικά υπάρχουν
τρία σημεία στα οποία έχει
αποξηλωθεί ο κεντρικός αγωγός, ενώ σε άλλα σημεία καταστράφηκαν και παρασύρθηκαν
τα επιχώματα και η άμμος εγκιβωτισμού του αγωγού.
Επίσης θα αποκατασταθεί
η οδός πρόσβασης στον Υδροταμιευτήρα και τα τεχνικά που

έχουν υποστεί βλάβη.
Η συνολική προθεσμία του
έργου είναι έξι μήνες, ενώ η
τμηματική προθεσμία αποκατάστασης του αγωγού μεταφοράς νερού είναι 45 ημέρες
από την ημέρα υπογραφής της
σύμβασης.
Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής, όπως αυτές
περιγράφονται στην μελέτη
καθώς και τις υποδείξεις της
υπηρεσίας.
Οι αντίστοιχες συμβάσεις
για την εκτέλεση των υποέργων αποκατάστασης της υδροδότησης της ΔΕ Τραϊανούπολης και ΔΕ Φερών μετά από τα
έντονα καιρικά φαινόμενα στις
12-01-2021 και 01-02-2021
έχουν ήδη υπογραφεί και οι
εργασίες είναι σε εξέλιξη.

Έργα της ΔΕΥΑΑ στο
Πέραμα

Σε αντικατάσταση υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης 3χλμ
με ιδίους πόρους προβαίνει η
υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Α. στον

Από την υπογραφή της σύμβασης για το έργο αποκατάστασης του κεντρικού αγωγού
υδροδότησης της Αλεξανδρούπολης και της οδού πρόσβασης στο φράγμα
οικισμό Πέραμα, λόγω των
αλάτων όπου γέμισε και βούλωσε το δίκτυο μεταφοράς
νερού.
Λόγω των ηφαιστειογενών
πετρωμάτων του εδάφους και
λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας την χειμερινή περίοδο, 3
οικισμοί στον Δήμο μας (Κόμαρα - Πέραμα - Αύρα) υποφέρουν κάθε 3 χρόνια από
βουλώματα των αλάτων στο

δίκτυο ύδρευσης, όπου έχουν
σαν αποτέλεσμα να μένουν
από νερό οι κατοικίες τους
έως την αντικατάσταση τους.
Οι εκάστοτε Διοικήσεις Δημοτικές Αρχές έδιναν προσωρινές λύσεις με το πέρασμα
των ετών και όχι μόνιμες, με
αντικαταστάσεις δικτύων κάθε 3 χρόνια, δυσκολεύοντας
την ζωή των κατοίκων και επιβαρύνοντας τον προϋπολογι-

σμό της υπηρεσίας για τον ίδιο
σκοπό .
Από την ανάληψη καθηκόντων μας και έπειτα τέθηκε ως
ζήτημα το πρόβλημα αυτό και
βρήκαμε ως λύση μετά από μελέτη που έγινε, την κατάθεση
και υποβολή χρηματοδότησης
στην Διαχειριστική Αρχή της
Περιφέρειας για μονάδα καθαριότητος πόσιμου ύδατος
ύψους 314.000€ για τους 3

οικισμούς που αναφέραμε πιο
πάνω .
Η χρηματοδότηση βρίσκεται
σε εξέλιξη καθώς θα λύσει μόνιμα το χρόνιο πρόβλημα που
αντιμετώπιζαν οι κάτοικοι σε
αυτούς τους οικισμούς.
Πέρυσι αντικαταστάθηκε όλο το εσωτερικό δίκτυο
ύδρευσης του οικισμού Κόμαρα.

Ροδόπη: Συλλήψεις για παράνομη διακίνηση μεταναστών
Σε τρεις
διαφορετικές
περιπτώσεις
Συνελήφθησαν τη Δευτέρα
26/7 στο νομό Ροδόπης, από
αστυνομικούς της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Ροδόπης τέσσερις
αλλοδαποί διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό
της χώρας, σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους
μετανάστες.
Αναλυτικότερα, στην πρώτη
περίπτωση, στην παλαιά Εθνική
Οδό Ξάνθης – Κομοτηνής, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ιάσμου συνέλα-

βαν τον έναν διακινητή, διότι τον
εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα έξι μη νόμιμους μετανάστες.
Σημειώνεται ότι ο δράστης
αρχικά δεν σταμάτησε σε σήμα
στάσης των αστυνομικών και
ανέπτυξε ταχύτητα πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς,
ενώ στη συνέχεια το όχημα ακινητοποιήθηκε μετά από εκτροπή
και πρόσκρουση σε προστατευτικές μπάρες.
Από το τροχαίο τραυματίσθηκε ένας διακινούμενος, ο οποίος
βρισκόταν στο χώρο αποσκευών
του οχήματος και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ξάνθης για
νοσηλεία.

Επιπλέον, όπως προέκυψε
από την αστυνομική έρευνα για
το παραπάνω όχημα είχε κλοπή
την 14-7-2021 σε αστυνομική
υπηρεσία της Θεσσαλονίκης, ενώ

ο οδηγός – διακινητής στερείται άδειας ικανότητας οδήγησης.
Στη δεύτερη περίπτωση, στον
οικισμό Βάκου, αστυνομικοί της
Ειδικής Επιχειρησιακής Ομάδας

Επέμβασης του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών συνέλαβαν τον δεύτερο διακινητή,
διότι τον εντόπισαν να οδηγεί
Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της
χώρας επτά μη νόμιμους μετανάστες.
Από την αστυνομική έρευνα
διαπιστώθηκε ότι για το παραπάνω όχημα είχε δηλωθεί κλοπή
την 21-7-2021 σε αστυνομική
υπηρεσία της Αττικής, καθώς επίσης ότι οι πινακίδες κυκλοφορίας
που έφερε είναι πλαστές.
Στην τρίτη περίπτωση, στην
Εγνατία Οδό Αλεξανδρούπολης
– Κομοτηνής, αστυνομικοί της
Ειδικής Επιχειρησιακής Ομάδας
Επέμβασης του Τμήματος Συ-

νοριακής Φύλαξης Σαπών συνέλαβαν τους άλλους δύο διακινητές, διότι τους εντόπισαν να
επιβαίνουν σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο
(οδηγός και συνοδηγός) και να
μεταφέρουν παράνομα στο εσωτερικό της χώρας τέσσερις μη
νόμιμους μετανάστες.
Κατασχέθηκαν τρία Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, ένα ζεύγος πλαστών
πινακίδων κυκλοφορίας και χρηματικό ποσό.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ενώ την προανάκριση για τις τρεις υποθέσεις
ενήργησαν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Ιάσμου και Σαπών
Ροδόπης.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο Κίτσιος Γεώργιος του Χρήστου και της Κυριακής το γένος Κάλλη που γεννήθηκε
στο Διδυμότειχο και κατοικεί στην Δαδιά Σουφλίου και η Παπαδάκη Χριστίνα του
Χρήστου και της Σταματούλας το γένος Σιδηρά που γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη και κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο Σουφλίου.

Ο Αμίλητος Νικόλαος του Πέτρου και της Γεωργίας το γένος Τσαντίδη που γεννήθηκε στην Καβάλα και κατοικεί στον Γέροντα, Χρυσούπολης και η Παπακαρμέζη Ανδριάνα του Πέτρου και της Ελένης του γένους Παπαδημητρίου που γεννήθηκε στα
Γιαννιτσά και κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό
γάμο στο Δημαρχείο Χρυσούπολης.
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Ανησυχητική μείωση των
εμβολιασμών και στον Έβρο
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΌΣ ΑΠΌ ΤΟΝ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΈΝΟ ΑΡΙΘΜΌ
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΏΝ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΡΏΤΗ ΔΌΣΗ
Μείωση και στον αριθμό των ραντεβού,
ενώ ο Ιούλιος έκλεισε με 25% λιγότερους
εμβολιασμούς πανελλαδικά

Από τους 75.062 εμβολιασμούς που έγιναν τη Δευτέρα
26/6 σε όλη τη χώρα, μόλις
οι 17.150 αφορούν εμβολιασμούς με την πρώτη δόση,
γεγονός που αποτυπώνει την
απροθυμία των πολιτών να
εμβολιαστούν. Κι αυτό σε μία
περίοδο όπου είναι ανοιχτή η
διαδικασία για όλους τους Έλληνες άνω των 15,5 ετών και
με όποιο εμβόλιο επιθυμούν. Η
κατάσταση μάλιστα αναμένεται
να είναι χειρότερη τις επόμενες εβδομάδες, σύμφωνα με
τα όσα είπε και ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.
Παρόμοια εικόνα και στο
νομό Έβρου, όπου, εδώ και
αρκετές εβδομάδες, έχει μειωθεί ο συνολικός ημερήσιος
αριθμός εμβολιασμών, αλλά
ακόμη περισσότερο ο αριθμός
των εμβολιασμών που αφορούν στην πρώτη δόση. Μετά τη σημαντική αύξηση των
εμβολιασμών τον Απρίλιο και
τον Μάιο, όπου καθημερινά
διεξάγονταν πάνω από 1.1001.200 εμβολιασμοί, με τους
700-800 από αυτούς να αφορούν την πρώτη δόση, πλέον

οι ρυθμοί έχουν πέσει αισθητά
και στην περιοχή μας. Τις τελευταίες εβδομάδες, στην καλύτερη περίπτωση, σε καθημερινή βάση γίνονται 700 με
900 εμβολιασμοί, και το πλέον απογοητευτικό είναι ότι η
συντριπτική τους πλειοψηφία
αφορά τη δεύτερη δόση και
όχι την πρώτη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, οι αριθμοί της
Δευτέρας στον Έβρο, όπου έγιναν 890 εμβολιασμοί, με μόλις
208 από αυτούς να αφορούν
την πρώτη δόση! Στα συνολικά στοιχεία, έχουν γίνει μέχρι
σήμερα 125.119 εμβολιασμοί,
κι ενώ τους προηγούμενους
μήνες, οι εμβολιασμοί με την
πρώτη δόση προπορεύονταν
κατά πολύ από τους τους εμβολιασμούς με τη δεύτερη,
πλέον, η διαφορά είναι μικρότερη από ποτέ: 68.183 εμβολιασμοί πρώτης δόσης και
61.007 με τη δεύτερη.

Ανησυχία Θεμιστοκλέους

Σύμφωνα με όσα είπε τη
Δευτέρα ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους,
"ο αριθμός των ημερήσιων εμβολιασμών- ενώ η δυναμικό-

τητα του συστήματος είναι περισσότερη καθώς μπορούμε να
φτάσουμε και να ξεπεράσουμε
τους 100.000 εμβολιασμούςαυτός μειώνεται. Είναι κάτι το
οποίο συμβαίνει και στη δική
μας χώρα αλλά συμβαίνει και
σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτό θα το δούμε ειδικά την
επόμενη εβδομάδα, βλέπουμε
μια αρκετά πιο σημαντική μείωση των ραντεβού σε σχέση με
τους εμβολιασμούς που έχουμε τώρα. Μειώνονται τα άτομα
τα οποία κλείνουν ραντεβού
για την πρώτη δόση".
Η συγκεκριμένη αναφορά
δείχνει ότι μάλλον η εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού
δεν αναμένεται να βελτιωθεί
άμεσα και φυσικά θα υπάρξει
έδαφος για αύξηση της διασποράς του κορονοϊού και δη
της μετάλλαξης Δέλτα.

Εμβολιαστική κάλυψη
ανά ηλικία

Σε σχέση με τα ποσοστά
ανά ηλικιακή ομάδα, ο κ. Θεμιστοκλέους ανακοίνωσε τα
εξής:
Η ηλικιακή ομάδα 85 και
άνω, το 70,9% έχει ήδη εμβολιαστεί με τουλάχιστον μία
δόση και αν υπολογίσουμε και
τα ραντεβού αυτό θα ανέλθει
στο 71,3%.
Η ηλικιακή ομάδα 80 – 84
το 71,7% έχει ήδη εμβολιαστεί
με τα ραντεβού στο 72%.
Η ηλικιακή ομάδα 75 - 79,
το 83,8% έχει ήδη εμβολιαστεί με τουλάχιστον μία δόση
και αν υπολογίσουμε με τα ραντεβού, αυτό θα ανέλθει στο
84,1%.
Η ηλικιακή ομάδα 70 – 74,
το 78,1% έχει ήδη εμβολιαστεί
και με τα ραντεβού θα ανέλθει

στο 78,4%.
Η ηλικιακή ομάδα 65 – 69,
το 79% έχει ήδη εμβολιαστεί
και με τα ραντεβού θα ανέλθει στο 80%.
Η ηλικιακή ομάδα 60 – 64,
το 74,9% έχει ήδη εμβολιαστεί
με τα ραντεβού στο 75,4%.
Η ηλικιακή ομάδα 55 – 59,
το 71%, με τα ραντεβού 72%.
Η ηλιακή ομάδα 50 – 54, το
67,6% με τα ραντεβού 68,4%.
Η ηλικιακή ομάδα 45 – 49,
το 64% έχει ήδη εμβολιαστεί
με τουλάχιστον μία δόση, με τα
ραντεβού θα ανέλθει στο 65%.
Η ηλικιακή ομάδα 40 – 44,
το 58% έχει ήδη εμβολιαστεί,
60% με τα ραντεβού.
Η ηλικιακή ομάδα 35 – 30,
το 51% έχει ήδη εμβολιαστεί,
με τα ραντεβού 52%.
Η ηλικιακή ομάδα 30 – 34,
το 48% έχει ήδη εμβολιαστεί
και με τα ραντεβού θα ανέλ-

θει στο 50%.
Η ηλικιακή ομάδα 25 – 29,
το 45% έχει ήδη εμβολιαστεί
και αν υπολογίσουμε και τα
ραντεβού θα ανέλθει στο 47%.
Η ηλικιακή ομάδα 18 – 24,
το 34% έχει ήδη εμβολιαστεί
και αν υπολογίσουμε και τα
ραντεβού θα ανέλθει στο 36%.
Η ηλικιακή ομάδα 15 – 17,
οι έφηβοι που άνοιξε πριν από
λίγες μέρες, το 5% έχει ήδη
εμβολιαστεί και αν συνυπολογίσουμε και τα ραντεβού,
θα ανέλθει στο 7%.
Να αναφέρουμε ότι σε σχέση με τις προηγούμενες δύο
εβδομάδες υπάρχει βελτίωση
ειδικά στις ηλικίες 30-60, αλλά όχι όσο θα έπρεπε για να
χτιστεί τοίχος ανοσίας προοδευτικά. Να αναφέρουμε δε
ότι μέσα σε 2 εβδομάδες, ενώ
η χώρα έχει τη δυνατότητα να
κάνει 1,6 και πλέον εκατομμύρια εμβολιασμούς, πραγματοποίησε μόνο 912.242, δηλαδή κάτι λίγο πάνω από τους
μισούς.
"Σε σχέση με το πρόγραμμα
των κατάκοιτων, έχουμε ανοίξει την πλατφόρμα την προηγούμενη εβδομάδα. Έχουμε
μέχρι στιγμής αιτήματα από
1.390 πολίτες και έχει ξεκινήσει ο εμβολιασμός και έχουν
ήδη εμβολιαστεί 410 πολίτες. Επίσης εδώ και περίπου
δύο εβδομάδες, έχουμε ξεκινήσει τα κινητά συνεργεία
σε απομακρυσμένες περιοχές.
Ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα που εξελίσσεται πάρα πολύ καλά και έχουμε εμβολιάσει μέχρι στιγμής περισσότερο
από 5.000 άτομα" επεσήμανε
ο Γενικός Γραμματέας.

Aνοίγει η πλατφόρμα για παιδιά 12 -15
Στις 30 Ιουλίου
ανοίγουν τα
ραντεβού
εμβολιασμού
Ξεκινά ο εμβολιασμός των
παιδιών ηλικίας 12 - 15 ετών,
όπως ανακοίνωσε το απόγευμα της Δευτέρας η πρόεδρος
της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου,
κατά την τακτική ενημέρωση
για την πορεία του κορονοϊού. Μάλιστα η πλατφόρμα για
τους εμβολιασμούς των παιδιών θα ανοίξει στις 30 Ιουλίου ώστε να κλείνουν ραντεβού οι γονείς.

Πώς θα κλείνουν
ραντεβού οι γονείς

Ο γενικός γραμματέας
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους
από την πλευρά του εξήγησε
ότι το ραντεβού για τον εμβολιασμό των παιδιών θα μπορεί

να γίνεται από την πλατφόρμα
emvolio.gov.gr με κωδικούς
Taxisnet και το ραντεβού θα
μπορεί να το κλείσει οποιοσδήποτε από τους γονείς που
ανήκει στην ίδια οικογενειακή
μερίδα με το παιδί.
Επίσης, το ραντεβού του
παιδιού θα μπορεί να κλειστεί
στα ΚΕΠ ή στα φαρμακεία,
προσκομίζοντας ο γονέας τα
ταυτοποιητικά στοιχεία τα δικά του και του παιδιού.
Τα παιδιά θα πρέπει να προσέρχονται για εμβολιασμό στα
εμβολιαστικά κέντρα συνοδευόμενα από τον γονέα ή τον κηδεμόνα τους.

Μεγάλη αύξηση
κρουσμάτων στα παιδιά

Για ραγδαία άνοδο των νέων κρουσμάτων σε παιδιά και
εφήβους μίλησε αρχικά η Μαρία Θεοδωρίδου, κατά την τακτική ενημέρωση για την πορεία του εμβολιασμού.
Η ίδια τόνισε χαρακτηριστικά: «Τα παιδιά με υποκείμενα νοσήματα έχουν αυξημένο

κίνδυνο δυσμενών επιπτώσεων από τον Covid», επεσήμανε επίσης, ενώ συμπλήρωσε
πως «οι συνεχείς μολύνσεις
των παιδιών θα οδηγήσουν σε
νέες μεταλλάξεις και σε μείωση της αποτελεσματικότητας
των εμβολίων».
Στην συνέχεια, αφού σχολίασε τον εμβολιασμό των

παιδιών για τον εμβολιασμό
παιδιών που ήδη «τρέχει» σε
πολλές χώρες, υπογράμμισε,
πως «η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών γνωμοδοτεί θετικά
για τον εμβολιασμό όλων των
παιδιών 12 ως 15 με στόχο
την προστασία της υγείας των
ίδιων των παιδιών, την διατήρηση της διά ζώσης εκπαι-

δευτικής διαδικασίας, αλλά και
την προστασία των ευάλωτων
ατόμων στο οικογενειακό περιβάλλον».
Στην συνέχεια, μίλησε για
τα εμβόλια της Pfizer και της
Moderna που έχουν εγκριθεί για τον εμβολιασμό των
παιδιών, τονίζοντας ότι είναι
αποτελεσματικά και ασφαλή.

Είπε ότι οι ανεπιθύμητη ενέργεια περικαρδίτιδας, μυοκαρδίτιδας στα παιδιά είναι σπάνια- στην Αμερική έχουμε 18
περιπτώσεις σε 1 εκατ. εμβολιασθέντων.
Αναφορικά με την Ελλάδα,
τόνισε πως «η Εθνική Επιτροπή
Εμβολιασμών γνωμοδοτεί θετικά για τον εμβολιασμό όλων
των παιδιών 12 ως 15 ετών με
στόχο την προστασία της υγείας των ίδιων των παιδιών, την
διατήρηση της διά ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά
και την προστασία των ευάλωτων ατόμων στο οικογενειακό
περιβάλλον».
«Ο εμβολιασμός είναι εθελοντικός και είναι απαραίτητη
η συγκατάθεση των γονέων»,
συμπλήρωσε.
«Το φετινό καλοκαίρι δεν
θα είναι ανέμελο, χρειάζεται
μεγάλη προσοχή, η μετάλλαξη
Δέλτα έχει αλλάξει τα επιδημιολογική δεδομένα και απειλεί
κυρίως τους ανεμβολίαστους»,
τόνισε η κ. Θεοδωρίδου.

ethnos.gr
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Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ της Θράκης
από την «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»

ΗΜΕΡΊΔΑ ΣΤΗΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΎΠΟΛΗ
ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ
ΤΟΥ ΠΑΎΛΟΥ
ΓΕΡΟΥΛΆΝΟΥ
Παρουσιάστηκαν προτάσεις
για την μικρομεσαία
επιχειρηματικότητα

Ημερίδα με θέμα «Προσεγγίζοντας τη Θράκη· Αναγέννηση
στην Οικονομία και την Κοινωνία», διοργανώθηκε προχθές στο
χώρο του θερινού κινηματογράφου «Φλοίσβος» .
Στη ημερίδα ο επικεφαλής της
ομάδας προβληματισμού για την
ανάπτυξη της περιφέρειας Παύλος Γερουλάνος , με τον τίτλο
«Αναγέννηση», σε συνεργασία
με το Δήμο της Αλεξανδρούπολης, παρουσίασε στους πολίτες

συγκεκριμένες προτάσεις για την
μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν
και παρουσίασαν το αντικείμενο
της εισήγησής τους οι:
Παύλος Γερουλάνος (επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Αθήνα Είσαι Εσύ», πρώην
Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού), με θέμα «Αναγέννηση
στην Οικονομία και την Κοινωνία»
Χριστόδουλος Τοψίδης - Πρό-

Περισσότερα τεστ για
κορωνοϊό στη Σαμοθράκη
Η Κινητή Ομάδα
Υγείας ενισχύθηκε
με 2 υπαλλήλους
Η Κινητή Ομάδα Υγείας
που δραστηριοποιείται στη
Σαμοθράκη ενισχύθηκε με
δύο επιπλέον υπαλλήλους.
Κρίθηκε απαραίτητο η μια εκ
των δύο ομάδων να διενεργεί
TEST RAPID σε μόνιμη βάση
στα ΘΕΡΜΑ, ενώ η δεύτερη
συνεχίζει να διενεργεί TEST
RAPID στην ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ
Το πρόγραμμα διαμορφώνεται για το επόμενο διάστημα (από Πέμπτη 29 Ιουλίου)
ως εξής :
ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ (ΠΑΡΚΟ
ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ) :
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ
8:00 - 16:00
ΘΕΡΜΑ (ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ)
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10:00 - 14:00
Σύμφωνα με τη Συντονίστρια και Υπεύθυνη Δράσεων
Σόνια Βασιλειάδου, «στόχος
μας είναι η πρόληψη, ώστε να
διακόψουμε την τυχόν αλυσίδα μετάδοσης του Κορωνοϊού».

εδρος Επιμελητηρίου Έβρου, με
θέμα «Μικρομεσαίες επιχειρήσεις»
Περικλής Γκόγκας - Οικονομολόγος, Καθηγητής Δ.Π.Θ., με θέμα «Τοπική επιχειρηματικότητα»
Γιώργος Χριστοδουλάκης - Οικονομολόγος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Manchester με θέμα
«Εταιρίες Οικονομικής Ανάκαμψης και Βιώσιμης Ανάπτυξης».
Ηρακλής Ρούπας – Οικονομολόγος, με θέμα «Περιφερεια-
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κά Κεφάλαια Ανάπτυξης ως Νέα
Εργαλεία ΕΣΠΑ»
Σωτηρία Παπαδοπούλου, MSc
in Business Administration, με
θέμα «Οικογενειακές Επιχειρήσεις και Περιφερειακή Ανάπτυξη»
Προλόγησε την εκδήλωση ο
Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης
Γιάννης Ζαμπούκης, ενώ τη συζήτηση συντόνισε ο Γιώργος
Πεταλωτής, Δικηγόρος, Πρώην
Υπουργός

Συνεδριάζει η Δημοτική
Επιτροπή Διαβούλευσης
Αλεξανδρούπολης
Με θέμα τον
προϋπολογισμό
του 2022
Συνεδριάζει η Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, στις
04/08/2021 ημέρα Τετάρτη
και ώρα 19:00 μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση και
γνωμοδότηση για το παρακά-

τω θέμα:
1.
Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης προς το Δημοτικό
Συμβούλιο σχετικά με το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού
του Δήμου, οικ. έτους 2022
(εισηγ. κ. Κιζιρίδης Γ.)
Τα μέλη της Επιτροπής θα
πρέπει να υποβάλλουν μέχρι
30/07/2021, εγγράφως, τις
τυχόν προτάσεις τους, στο
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλί-

ου του Δήμου και σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσουν τον αναπληρωτή τους.
Σημειώνεται ότι, για τη
συμμετοχή των μελών της
Επιτροπης στη συνεδρίαση
μέσω τηλεδιάσκεψης, απαιτειται σύνδεση internet και
εγκατάσταση της εφαρμογής
WEBEX, ενώ θα σταλούν μέσω e-mail οι ατομικοί κωδικοί
και ο αντίστοιχος σύνδεσμος.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 7

Η ΓΝΩΜΗ

28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

«Κατώτερη των προσδοκιών και των
αναγκών η αύξηση στον κατώτατο μισθό»
ΑΝΤΙΔΡΆ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΌ
ΚΈΝΤΡΟ ΈΒΡΟΥ ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΓΕΛΊΕΣ
ΜΗΤΣΟΤΆΚΗ : ΠΑΡΑΜΈΝΕΙ ΚΆΤΩ
ΑΠΌ ΤΟ ΌΡΙΟ ΤΗΣ ΦΤΏΧΕΙΑΣ Ο
ΚΑΤΏΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΌΣ
Αντιδράσεις εργοδοτών και κομμάτων
Κάτω από το όριο της φτώχειας
παραμένει ο κατώτατος μισθός,
σύμφωνα με το Εργατοϋπαλληλικό
Κέντρο Έβρου που διατυπώνει τις
έντονες αντιδράσεις του για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, αναφορικά με την αύξηση του κατώτατου
μισθού μόλις κατά 2% από 1η Ιανουαρίου 2022.
Στο υπουργικό συμβούλιο «κλείδωσε» η εισήγηση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Κωστή Χατζηδάκη, για την αύξηση
του κατώτατου από τα 650 ευρώ που
είναι σήμερα στα 663 ευρώ το μήνα,
ή στα 773,5 ευρώ, αν συνυπολογισθεί
το γεγονός ότι καταβάλλονται 14 μισθοί το χρόνο.
«Η αύξηση των 13 ευρώ που αναλογεί σε μόλις 0,52 ευρώ στο ημερομίσθιο, που ανακοίνωσε η κυβέρνηση δεν αλλάζει το γεγονός ότι ο
κατώτατος μισθός βρίσκεται κάτω
από το όριο της φτώχειας, με ότι αυτό
συνεπάγεται για τους εργαζόμενους
και τις οικογένειές τους», αναφέρει
συγκεκριμένα το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο.
Παράλληλα, επισημαίνει πως
«μπορεί ο βασικός στόχος θεσμοθέτησης του κατώτατου μισθού να είναι η προστασία ενός τμήματος της
κοινωνίας από τη φτωχοποίηση, το
ύψος όμως του κατώτατου μισθού
στη χώρα μας και η μόλις 2% αύξηση που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, δε μπορεί σε καμία περίπτωση
να διασφαλίσει ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Η οριακή αύξηση
του κατώτατου μισθού και μάλιστα
από 1.1.2022, δεν ενισχύει σε καμία
περίπτωση την οικονομική και κοινωνική σταθερότητα και ανάπτυξη,
δε βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης
και φυσικά δε μειώνει την ανασφάλεια και επισφάλεια που διακρίνουν
σήμερα την αγορά εργασίας».
Όπως τονίζει, η ΓΣΕΕ, έχει τεκμηριώσει μέσω του Ινστιτούτου εργασίας της Συνομοσπονδίας, το αίτημά της για την αναγκαιότητα άμεσης
επαναφοράς του κατώτατου μισθού
στα 751 ευρώ και στη συνέχεια της
προσαρμογής του στο 60% του διαμέσου ακαθάριστου μισθού πλήρους
απασχόλησης, δηλαδή στα 809 ευρώ,
με την υπογραφή Εθνικής Γενικής
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας μεταξύ των κοινωνικών εταίρων.
«Οι εργαζόμενοι στη χώρα μας,
κρίνουν κατώτερη των προσδοκιών
και των αναγκών τους την απόφαση
της Κυβέρνησης. Σε μία κρίσιμη για
αυτούς περίοδο λόγω και της πανδημίας -και μετά από 11 συνεχή χρόνια
μνημονίων και σκληρών δημοσιονομικών μέτρων- χρειάζονται την ουσιαστική ενίσχυση των εισοδημάτων και
της προστασίας τους, την καταπολέμηση της παραβατικότητας σε βάρος
τους και τη θεσμική κατοχύρωση και
ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των συμβάσεων εργασίας», καταλήγει το Εργατ/κό Κέντρο

Έβρου στην παρέμβασή του.

Θετικοί οι εκπρόσωποι του
επιχειρηματικού κόσμου

Θετική ήταν σε γενικές γραμμές
η αντίδραση της αγοράς και δη, του
επιχειρηματικού κόσμου στην απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε
αύξηση του κατώτατου μισθού κατά
2% από την 1η Ιανουαρίου 2022.
Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της
Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ),
Γιώργος Καρανίκας επεσήμανε πως
«η κυβέρνηση, με τη σημερινή της
απόφαση για τον κατώτατο μισθό,
έδειξε ότι λαμβάνει σοβαρά υπόψη
τα εύλογα επιχειρήματα των εργοδοτικών και επιστημονικών φορέων,
“παγώνοντας” καταρχήν οποιαδήποτε
μεταβολή για το τρέχον έτος.
Για να μην υπάρξουν ωστόσο επιπτώσεις στην λειτουργία της επιχειρηματικότητας αμέσως μετά την πανδημία, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι
και η προβλεπόμενη από 1-1-2022
αύξηση 2% στον κατώτατο μισθό,
θα αντισταθμιστεί από αντίστοιχες
παροχές προς τις επιχειρήσεις, όπως
είναι οι μειώσεις των φορολογικών
συντελεστών ή/και το ύψος των εργοδοτικών εισφορών. Μην ξεχνάμε
ότι μετράμε ακόμα τον χρόνο “ανάρρωσης” της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας από τις έως τώρα σφοδρές
επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης,
η εξέλιξη της οποίας ακόμα δεν μπορεί να προβλεφθεί, όπως επανειλημμένα έχει αποδειχθεί από τον Μάρτιο
του 2020».
Μάλιστα εκφράζοντας την ελπίδα ότι στις 31 Δεκεμβρίου, όλες οι
επιχειρήσεις θα είναι σε θέση να καλύψουν την αύξηση 2% στις ελάχιστες αποδοχές, ο κύριος Καρανίκας
επανέλαβε την πάγια θέση της ΕΣΕΕ
ότι ο προσδιορισμός του κατώτατου
μισθού πρέπει να αποτελεί αποφασιστική αρμοδιότητα των κοινωνικών
εταίρων. Για τον ίδιο λόγο κάλεσε
την κυβέρνηση «εφόσον το 2022 είναι πράγματι έτος ανάκαμψης για την
ελληνική οικονομία, να δρομολογήσει
την ίδια χρονιά την επαναφορά του
δικαιώματος αυτού εντός του πλαισίου διαβούλευσης για την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας».

Οι επιπτώσεις για τους
εργοδότες

Η ΕΣΕΕ έχει εκτιμήσει πως η αύξηση από 1/1/2022 του κατώτατου
μισθού κατά 2%, επιφέρει μία σειρά
αυξήσεων στο μισθολογικό και μη
κόστος των εργοδοτών.
Ειδικότερα και βάσει της αναγκαίας αναγωγής των 14 μισθών των
εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα
σε 12μηνιαία βάση, προκύπτουν οι
παρακάτω αλλαγές:
• Οι εργοδοτικές εισφορές αυξάνονται κατά 3,4 €/μήνα ή 40,8 €/χρόνο.
• Το συνολικό κόστος της επιχείρησης αυξάνεται κατά 18,6 €/μήνα

ή 223,2 €/χρόνο.
• Οι μεικτές αποδοχές εργαζομένου αυξάνονται κατά 15,2€/μήνα ή
182,4€/χρόνο.
• Οι καθαρές αποδοχές εργαζομένου αυξάνονται κατά 13,1€/μήνα ή
157,2€/χρόνο.
• Οι εργατικές εισφορές αυξάνονται κατά 2,1€/μήνα ή 25,2€/χρόνο.

Μίχαλος: «Χρυσή τομή για την
κοινωνική συνοχή»

Ως «χρυσή τομή για την κοινωνική
συνοχή» σχολίασε την αύξηση του 2%
ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ
Κωνσταντίνος Μίχαλος.
Συγκεκριμένα, όπως δήλωσε, «η
απόφαση αυτή αποτελεί τη χρυσή τομή για την κοινωνική συνοχή, καθώς
δίνει έστω και μικρές ανάσες στους
εργαζομένους, ενώ επιφέρει επίσης
μία μικρή επιβάρυνση στο σύνολο των
επιχειρήσεων».
Σε ό, τι αφορά, όμως, την πλευρά
των επιχειρήσεων και ο κύριος Μίχαλος στάθηκε επίσης στην ανάγκη
αντισταθμιστικών μέτρων. «Θεωρούμε ότι για να υπάρξει απόλυτη ισορροπία, η απόφαση αυτή θα πρέπει να
συνοδευτεί από μειώσεις των φορολογικών συντελεστών των επιχειρήσεων και μειώσεις των εργοδοτικών
ασφαλιστικών εισφορών. Και βεβαίως, οι επιχειρήσεις για να μπορέσουν
να κρατηθούν στη ζωή εξαιτίας και
των τεράστιων οικονομικών προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί από
την πανδημία, θα πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω τόσο από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, όσο
και γενικότερα από άλλα κοινοτικά
κονδύλια».

γνωμόνων», αναφέρει στη δήλωσή
της και συνεχίζει: «Η αύξηση κατά 13
ευρώ του μικτού κατώτατου μισθού,
δηλαδή μικτή αύξηση του μεροκάματου 0,52 ευρώ, και η δήλωση του
κ.Μητσοτάκη ότι είναι μία «συμβολική» απόφαση είναι εμπαιγμός και
προσβολή των εργαζομένων!».
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και το ΚΙΝΑΛ που έκανε λόγο για
«εμπαιγμό των εργαζομένων την ώρα
μάλιστα που η «ακρίβεια» στην αγορά δεν είναι καθόλου «συμβολική»
και πλήττει και πάλι το εισόδημα των
νοικοκυριών». Και κατέληξε το ΚΙΝΑΛ: «Δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό από τη ΝΔ. Συνεχίζει να προωθεί
το βαθιά συντηρητικό εργασιακό της
«όραμα» για τη φθηνή και απαξιωμένη εργασία, με τους εργαζόμενους

χωρίς δικαιώματα και συμβάσεις»
Για «αύξηση-παρωδία» κάνει λόγο
από τη μεριά του το ΚΚΕ, το οποίο ζητάει «εδώ και τώρα να επαναφέρουν
τον κατώτερο μισθό στο ύψος από το
οποίο τον “κούρεψαν”, στα 751 ευρώ
ως βάση για αυξήσεις».
«Οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι που έχουν ανάγκη από έναν αξιοπρεπή μισθό, από συλλογικές συμβάσεις και πραγματικά κατοχυρωμένα
εργασιακά δικαιώματα, γνωρίζουν ότι
ο δρόμος της διεκδίκησης τους δεν θα
περάσει από το Υπουργικό Συμβούλιο
της Μητσοτάκης Α.Ε. που απλώς τροχοδρομεί τα συμφέροντα της ολιγαρχίας, αλλά μέσα από τα σωματεία, τα
κινήματα και την ίδια την κοινωνία»,
σχολίασε το ΜεΡΑ 25.

Για εμπαιγμό μιλά σύσσωμη η
αντιπολίτευση

Εμπαιγμό και προσβολή χαρακτηρίζει την αύξηση κατά 2% του κατώτατου μισθού, που αποφάσισε το
υπουργικό συμβούλιο, η Τομεάρχης
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Μαριλίζα
Ξενογιαννακοπούλου. «Η κυβέρνηση
Μητσοτάκη, αφού κράτησε παγωμένο τον κατώτατο μισθό για δύο χρόνια σε αντίθεση με τις προεκλογικές
της δεσμεύσεις, αποφάσισε σήμερα
μία προσχηματική αύξηση 2%, με την
οποία δεν εξάντλησε ούτε καν τα περιθώρια του 4% του πορίσματος του
ΚΕΠΕ και της Επιτροπής Εμπειρο-

Κατώτατος μισθός και ημερομίσθιο στην Ελλάδα –
σημερινό καθεστώς και διαμόρφωση από 1-1-2022
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22 χρόνια συμπληρώνει φέτος
το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Θεάτρου
Νέας Ορεστιάδας
ΈΡΧΕΤΑΙ ΤΟ… ΓΚΑΤΖΟΛΆΚΙ∙
ΧΑΜΟΓΕΛΆ ΣΤΗ ΖΩΉ ΚΑΙ
ΒΓΆΖΕΙ ΤΗ ΓΛΏΣΣΑ ΣΤΙΣ
ΚΑΚΟΤΟΠΙΈΣ

με το έργο Τα κορίτσια δεν
πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο της Marta Buchaca
ΤΕΤΑΡΤΗ 1/9 Ομάδα Τέχνης Α.Ν. Αφηγηματικός Νους
(Ιωάννινα) με το έργο Δείπνο
με ανανά του Πάνου Ζώη &
Θεατρική Ομάδα “Προσέγγιση” (Αθήνα) με το μονόλογο
Ρέκβιεμ του Γιάννη Ρωμανού
ΠΕΜΠΤΗ 2/9 Θεατρική
Ομάδα του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Νέας Περάμου (Καβάλα) με το έργο Η Περιφέρεια του Γιώργου Σουρρή
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/9 Θεατρική
Ομάδα Μικρασιατικού Συλλόγου Πτολεμαΐδας με το έργο
Φόνος στην οδό Λουρσίν του
Ευγένιου Λαμπίς
ΣΑΒΒΑΤΟ 4/9 Ονειρόδραμα Κοζάνης με το έργο Η νύχτα
των μυστικών του Γκάμπριελ
Αρουτ Σύντομα θα ανακοινωθεί και το πλήρες πρόγραμμα
της Μεγάλης Γιορτής, με τα
τιμώμενα πρόσωπα, την κριτική επιτροπή και τις εκδηλώσεις εκτός συναγωνισμού στον
ιστορικό θεσμό που συνεχίζει
να βρίσκεται στην κορυφή των
γεγονότων για το Ερασιτεχνικό
Θέατρο της χώρας, με τη στήριξη και την αγάπη θεατών και
συντελεστών.

Το πρόγραμμα των παραστάσεων και οι
Ομάδες που θα διαγωνιστούν
Εικοσιδύο χρόνια συμπληρώνει φέτος το Πανελλήνιο
Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας και,
παρά τις αντίξοες συνθήκες
τα δύο τελευταία καλοκαίρια,
το… Γκατζολάκι βάζει τα δυνατά του για να αντεπεξέλθει
άλλη μία φορά στις προκλήσεις, με επιμονή και υπομονή
όπως πάντα.
Έτσι, παντελώς εμβολιασμένο και αισιοδοξία γεμάτο, χαμογελά στη ζωή και βγάζει τη
γλώσσα στις κακοτοπιές, υποσχόμενο ένα 8ήμερο Γιορτής
στο τέλος του καλοκαιριού, με
σύμβολό του φέτος μία μεγάλη
καρδιά, αυτή που σχηματίζουν
τα 22 χρόνια ειλικρινούς Αγάπης για το Θέατρο, την Τέχνη,
τον Πολιτισμό, στη νεότερη και
βορειότερη πόλη της Ελλάδας,
τη Νέα Ορεστιάδα Έβρου.

Το 22ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου
Νέας Ορεστιάδας δίνει και
φέτος το “παρών” από τις 29
Αυγούστου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου 2021, στο υπαίθριο
δημοτικό θέατρο της Νέας
Ορεστιάδας, κάθε βράδυ στις
21:00΄, με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα κατά της covid-19.
Έχει καταρτιστεί, λοιπόν, το
πρόγραμμα των παραστάσεων
και οι Ομάδες με τα Έργα που
θα διαγωνιστούν φέτος είναι
οι εξής:
ΔΕΥΤΕΡΑ 30/8 Θεατρική
Ομάδα Πολιτιστικού Συλλόγου Νεοχωρούδας “Ο Μέγας
Αλέξανδρος” (Δήμος Ωραιοκάστρου) με το έργο Οι Κυρίες της Αυλής του Δημήτρη
Γιαννουκάκη
ΤΡΙΤΗ 31/8 Θεατρική Ομάδα “Κουμπί Πανικού” (Αθήνα)

www.radioevros.gr

«Το Μουσείο των Φανταστικών Μουσικών Όντων»
στα αρχαία Άβδηρα
Παράσταση από
την Εφορεία
Αρχαιοτήτων Ξάνθης
H Εφορεία Αρχαιοτήτων
Ξάνθης συμμετέχει για δεύτερη χρονιά στην πανελλήνια
δράση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού «Όλη
η Ελλάδα ένας Πολιτισμός»
και καλεί το κοινό να βρεθεί
στον αρχαιολογικό χώρο των
Αβδήρων για να παρακολουθήσει μία παράσταση σύγχρονου πολιτισμού.
Αν χρειαζόταν να αναφέρουμε πράγματα για τα οποία
ο άνθρωπος θα μπορούσε να
καμαρώνει που τα έχει και τα
απολαμβάνει, ένα από αυτά
θα ήταν σίγουρα η φαντασία
του· η ικανότητά του –ή μάλλον ανάγκη του– να πλάθει
με τη σκέψη οτιδήποτε, όπως
το φαντάζεται ή αισθάνεται.
Από το παιδί που επινοεί ολόκληρους κόσμους μέσα στους
οποίους παίζει, μέχρι τον γέροντα που αναλογίζεται πώς θα
ήταν η ζωή του αν την ζούσε
όλη ξανά από την αρχή.
Μία από τις σπουδαιότερες μορφές της λογοτεχνίας

του 20ου αιώνα, ο Αργεντινός Χόρχε Λουίς Μπόρχες συγκινημένος από τη διαχρονική
τάση του ανθρώπου να δημιουργεί αλλόμορφα και παράξενα φανταστικά πλάσματα,
γράφει το «Βιβλίο των Φανταστικών Όντων». Πώς όμως θα
ήταν αυτά τα όντα αν αντί να
περιγράφονται με λέξεις, παρουσιάζονταν μέσω ήχων και
μουσικών εικόνων;
Το σύνολο σύγχρονης μουσικής ΤΕΤΤΤΙΞ (με τρία ταυ!)
σε συνεργασία με τον σκηνοθέτη Φοίβο Συμεωνίδη, παρουσιάζει την παράσταση μουσικού θεάτρου «Το Μουσείο
των Φανταστικών Μουσικών
Όντων», εμπνευσμένη από το
βιβλίο του Μπόρχες, όπου η
κωμωδία, η σάτιρα και το τσίρκο συνδυάζονται με τραγικές
ιστορίες, παράξενα πρόσωπα
και εκστατικά φαινόμενα. Στο
φανταστικό αυτό μουσείο θα
παρελάσουν αλλόκοτα όντα,
θα ενωθούν άνθρωποι με ζώα,
ζώα με άλλα ζώα, γιγαντιαία
τέρατα θα ερωτευτούν παράφορα πλανεύτρες θεότητες,
ενώ οι άνθρωποι θα αναγκαστούν να βρουν διέξοδο από
περιπέτειες στις οποίες τους
βάζουν τα ίδια τα δημιουργή-

ματά τους.
Οι ΤΕΤΤΤΙΞ, με πολύ χιούμορ και κέφι, παρουσιάζουν
ένα καθαυτό λαϊκό μουσικό
θέαμα, δείχνοντας πως η σύγχρονη μουσική είναι κατάλληλη για όλες τις ηλικίες και περιμένει να την ανακαλύψουμε.

Συντελεστές

Μουσική:
Σταμάτης Πασόπουλος, Μιχάλης Παρασκάκης, ΤΕΤΤΤΙΞ
Σκηνοθεσία:
Φοίβος Συμεωνίδης
Κείμενο:
Μιχάλης Παρασκάκης, ΦοίβοςΣυμεωνίδης
[εμπνευσμένο από κείμενα του
Χ. Λ. Μπόρχες]
Σκηνικά / κοστούμια:
Ελένη Παπαναστασίου
Φωτισμοί: Ελένη Χούμου
Ήχος: Μπράιαν Κουν
Παίζουν: ΤΕΤΤΤΙΞ, Φοίβος Συμεωνίδης
ΤΕΤΤΤΙΞ: Άνα Κίφου, Ρέα
Πικίου, Γκουίντο ντε Φλάβιις, Μίσλαβ Ρέζιτς, Κατερίνα
Κωνσταντούρου, Χάρης Παζαρούλας
Παραγωγή:
ΜΟΖ Productions
Η εκδήλωση προσφέρεται
δωρεάν από το Υπουργείο Πο-

Info

Το Μουσείο των Φανταστικών Μουσικών
Όντων
Αρχαιολογικός Χώρος
Αβδήρων
Δευτέρα 2 Αυγούστου
21:00
Τρίτη 3 Αυγούστου
21:00
λιτισμού & Αθλητισμού. Το μόνο αντίτιμο είναι το εισιτήριο
για την είσοδο σε κάθε χώρο,
όπου υπάρχει.
Μέγιστος αριθμός θεατών:
100.
Η προκράτηση θέσεων είναι
υποχρεωτική και για την εξασφάλισή τους μπορεί ο κάθε
ενδιαφερόμενος να απευθύνεται στον ακόλουθο σύνδεσμο:
digitalculture.gov.gr
Σημειώνεται ότι οι θεατές
θα πρέπει να τηρούν τις οδηγίες και συστάσεις της Επιτροπής
Εμπειρογνωμόνων COVID-19
του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες Κ.Υ.Α.,
και τον κανόνα της απόστασης
του 1,5 μέτρου για την ασφαλή
προσέλευση και παραμονή στο
χώρο της εκδήλωσης.
Για λόγους ασφαλείας και

το

μουσείο των
φανταστικών
μουσικών
όντων
με τους ΤΕΤΤΤΙΞ

μουσικό θέατρο για παιδιά
από 5 έως 95 ετών

2 + 3 Αυγούστου

μουσική
α
σκηνοθεσί
κείμενο
σκηνικά / κοστούμια
φωτισμοί
ήχος
παίζουν

Σταμάτης Πασόπουλος, Μιχάλης Παρασκάκης, ΤΕΤΤΤΙΞ
Φοίβος Συμεωνίδης
Μιχάλης Παρασκάκης, Φοίβος Συμεωνίδης
[εμπνευσμένο από κείμενα του Χ. Λ. Μπόρχες]
Ελένη Παπαναστασίου
Ελένη Χούμου
Μπράιαν Κουν
ΤΕΤΤΤΙΞ, Φοίβος Συμεωνίδης

για την αποφυγή καθυστερήσεων και συνωστισμού, συνιστάται η έγκαιρη προσέλευση, 1 – 1,5 ώρα πριν από την
έναρξη της εκδήλωσης.

Αρχαία Άβδηρα
έναρξη 21:00

αναλυτικό πρόγραμμα και προκρατήσεις
θέσεων στο digitalculture.gov.gr
καταβάλλεται αντίτιμο εισιτηρίου
αρχαιολογικού χώρου

Η χρήση μη ιατρικής μάσκας
είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη
διάρκεια της εκδήλωσης.
Μετά την έναρξη, η είσοδος
δεν θα επιτρέπεται.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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Απογοητευτικές εικόνες στις
γειτονιές της Αλεξανδρούπολης
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Εκδήλωση για την Πολιτιστική
Διαδρομή «VIA EGNATIA» στο
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
ΔιΑλΕξη του ΔιΑΜΑντη
τριΑντΑφυλλου κΑι
Δύσκολη η μάχη με την καθαριότητα σε πολλές γειτονιές της Αλεξανδρούπολης
Μουσικο ΔρώΜΕνο ΑΠο
τον ΘΑνΑση ΓκΑϊφυλλιΑ

ΣΚΟΥΠΊΔΙΑ ΠΑΝΤΟΎ,
ΠΑΡΑΤΗΜΈΝΑ ΈΠΙΠΛΑ,
ΈΝΤΟΝΗ ΒΛΆΣΤΗΣΗ
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ο Γιάννης
σμαραγδής
απόψε στον
κινηματογράφο
ηλύσια
Ο σκηνοθέτης θα συνομιλήσει
με το κοινό
της Αλεξανδρούπολης

Ο καταξιωμένος Έλληνας σκηνοθέτης, Γιάννης Σμαραγδής, έρχεται στην Αλεξανδρούπολη και τον Κινηματογράφο Ηλύσια, να μας
παρουσιάσει την τελευταία του ταινία, «Καζαντζάκης», και να συνομιλήσει με το κοινό
Εκδήλωση για την Πο- ται για μία πρωτοβουλία
μετά την προβολή, την Τρίτη 30 Ιανουαρίλιτιστική Διαδρομή «VIA του MEGARON PLUS με το
ου, στις 22:00.
EGNATIA» θα πραγματο- Σωματείο Διάζωμα.
Η ταινία στοχεύει να αναδείξει τη συναρπαποιηθεί την Τρίτη 6 ΦεΤο πρόγραμμα της εκστική προσωπικότητα του Νίκου Καζαντζάκη,
βρουαρίου στο Μέγαρο δήλωση περιλαμβάνει δικαθώς και το μαγευτικό τοπίο της Ελλάδας
Μουσικής Αθηνών. Πρόκει- άλεξη με ομιλητή τον Επίμέσα στο οποίο διαμορφώθηκε. Ο μεγάλος
τιμο Έφορο Αρχαιοτήτων
Κρητικός συγγραφέας έλεγε πως η ζωή του
ΟΜΙΛΗΤΗΣ Διαμαντή Στ.
ορίζεται από τα ταξίδια του και τα όνειρά
Απογοητευτικές είναι ητα, τότε η μάχη θα είναι
Τριαντάφυλλο. Θέμα
του. Αυτό είναι ακριβώς και ότι ο σκηνοθέοι εικόνες που αποτύ- πάντοτε χαμένη. Ωστότης σκοπεύει να επιτύχει με αυτήν την ταινία.
της διάλεξης: «Ταξιδεύοπωσε αναγνώστης της σο, κι επειδή τα συγκεντας με άμαξα πολυτελείΠαρουσιάζει τα ταξίδια του στη Γερμανία, την
ΓΝΩΜΗΣ σε γειτονιές κριμένα σημεία είναι
Χώρος:
ας (Carpentum) στην αρΑυστρία, τη Ρωσία, τη Γαλλία και το όρος ΣιΑίθουσα «Δημήτρης
χαία Εγνατία οδό, από την
νά και μέσα από αυτές τις εμπειρίες, να ανατης Αλεξανδρούπολης. γνωστά και από χρόνια
Μητρόπουλος»
Τόπειρο του Νέστου ως τη
δείξει τις φιλοσοφικές και μεταφυσικές του
Δυστυχώς, αποδεικνύε- προβληματικά, ίσως θα
αναζητήσεις.
Ημερομηνία/
Δύμη και την Πλωτινόπολη
ται μέρα με τη μέρα πως πρέπει ο Δήμος να δει
του Έβρου, θα ανακαλύψουΠρωταγωνιστούν: Οδυσσέας ΠαπασπηλιόΏρα έναρξης:
Εκδήλωση
για
την
Πολιτιστική
Διαδρομή
«VIA
EGNATIA»
με τα μνημεία της Θράκης».
πουλος, Μαρίνα Καλογήρου, Αλέξανδρος Κα6 Φεβρουαρίου 2018/
η μάχη με την καθαριό- με περισσότερη προσοθα
πραγματοποιηθεί
την
Τρίτη
6
Φεβρουαρίου
στο
Μέγαρο
Προλογίζει ο πρόεδρος του
μπαξής, Στέφανος Ληναίος, Αργύρης Ξάφης,
19:00
τητα είναι δύσκολη και χή την εν λόγω περιοχή.
Μουσικής Αθηνών
Ελεύθερη είσοδος με
Διαζώματος Σταύρος ΜπέΘοδωρής Αθερίδης, Μαρία Σκουλά, Νίκος
πολλές φορές άνιση, με Βεβαίως, θα ήταν ευτύδελτία προτεραιότηνος.
Καρδώνης, Αμαλία Αρσένη, Γιούλικα Σκαφιτας.
δά, Ζέτα Δούκα, Αλέξανδρος Κολλάτος, ΣτάΜετά το πέρας της ομι- το οποίο επιμελήθηκε ο σταφά, Ευαγγελία Τζιαμπά- Τάσος Καπζάλας.
Η διανομή των δελτίων
λίας ακολουθεί ένα μουσι- Θανάσης Γκαϊφύλλιας. ζη, Γιώργος Φραντζολάς,
Η μουσική επιμέλεια της θης Ψάλτης.
αρχίζει έπιπλα,
στις 5:30 μ.μ. έξω
κό οδοιπορικό
στην ΑνατοΒασίλης Ευφροσυνίδης,
εκδήλωσης
ανήκειβλάστηση
στον
Προπώληση εισιτηρίων με αριθμημένες θέΣυμμετέχουν:
Σκουπίδια και παρατημένα
από τους
κάδους,
πάνω Θανάσης
στα πεζοδρόμια,
αλλά και
έντονη
λική Μακεδονία και Θράκη, Γκαϊφύλλιας, Χαλήλ Μου- Δημήτρης Ευφροσυνίδης, Θανάση Γκαϊφύλλια.
σεις από το ταμείο του κινηματογράφου.

Προλογίζει ο πρόεδρος του Διαζώματος
Σταύρος Μπένος

Δύσκολη η μάχη
με την καθαριότητα…

Info

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

λαΤόμεια μαΚρησ α.ε.
ευθύνη, πολλές φορές,
των ίδιων των πολιτών,
αλλά και των αρμοδίων.
Οι φωτογραφίες, από
την περιοχή μεταξύ Παπαναστασίου και πάρκου Ανατολικής Θράκης, μιλούν από μόνες
τους. Σκουπίδια και παρατημένα έπιπλα, έξω
από τους κάδους, πάνω στα πεζοδρόμια, αλλά και έντονη βλάστηση. Όσο προσωπικό κι αν
προσλάβει ο Δήμος, όσα
μηχανήματα κι εξοπλισμό κι αν εξασφαλίσει,
αν δεν συμμορφωθούν
/ ευαισθητοποιηθούν οι
πολίτες, για τα αυτονό-

χημα αν η γειτονιά αυτή ήταν η μοναδική με
τόσο σοβαρό θέμα καθαριότητας… Δυστυχώς
είναι πάρα πολλές γειτονιές στις οποίες κανείς συναντά τέτοιες
και ακόμη χειρότερες
εικόνες. Να υπενθυμίσουμε πως στη γραμμή
δημότη, 2551022222,
μπορεί να καλεί όποιος
σκοπεύει να πετάξει κάποιο έπιπλο, στρώμα ή
άλλο ογκώδες αντικείμενο, ώστε να συνεννοείται
με την αρμόδια υπηρεσία και να μην παραμένει αυτό για μέρες στο
πεζοδρόμιο.

Καθαρό περιβαλλόν,
εξόιΚόνόμηση
φυσιΚών πόρών

● Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα:
25510 27404 & 25510 80173
* Απόρριψη αποβλήτων εκσκαφών σε χώρους που δεν είναι αδειοδοτημένοι απαγορεύεται με το νόμο 4042/2012
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Το στοίχημα του παραρτήματος
του ΕΦΕΠΑΕ στην ΑΜΘ
Ο ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΦΕΠΑΕ
ΜΙΛΆ ΣΤΟΝ «ΠΤΘ» ΓΙΑ
ΤΑ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΔΕΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΈΛΛΟΝ
ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΎΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ

Ποιος ο προσανατολισμός
που ενδεχομένως θα μπορέσει να δώσει μία όντως
αναπτυξιακή πορεία στην
περιοχή μας ευρύτερα;
Π.Μ.: Αυτή είναι μια πολύ
ενδιαφέρουσα και συνάμα
δύσκολη ερώτηση. Ίσως είναι
καλύτερο να την απευθύνετε στον επιχειρηματικό κόσμο
της περιοχής, άλλωστε αυτή
δίνουν τον παλμό των επενδύσεων στην περιφέρεια. Σαν
επιχειρηματίας κι εγώ όμως θα
πω ότι σίγουρα οι νέες τεχνολογίες έχουν μπει πολύ δυναμικά στη ζωή μας, συνεπώς μια
έμφαση προς τα εκεί ενδεχομένως να έχει σοβαρές προοπτικές. Από την άλλη, και εδώ
ίσως μεροληπτώ ελαφρώς λόγω του δικού μου τομέα ενασχόλησης, οι υπηρεσίες δεν
ανθούν χωρίς βιομηχανία. Τα
ποιοτικά προϊόντα πάντα θα
έχουν ζήτηση και θα κινούν
την αγορά, ειδικά σε τομείς διατροφής και ψυχαγωγίας. Το
παράδειγμα της Βεργίνα στην
περιφέρειά σας είναι ενδεικτικό. Χωρίς λοιπόν να υποδεικνύω τίποτα στην ΑΜΘ, προσωπικά θα επιδοκίμαζα μια
ισορροπία ανάμεσα σε επενδύσεις προς τεχνολογίες αιχμής και δημιουργία νέων βιομηχανικών μονάδων.

«Η λύση ήταν αποτέλεσμα αναγκαιότητας»
Ανακοινώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα η επίσημη
λύση της σύμβασης συνεργασίας ανάμεσα στον ΕΦΕΠΑΕ
και την ΔΕΣΜΟΣ ΑΜ-Θ, σηματοδοτώντας και τυπικά την
έναρξη λειτουργίας του νέου
και μοναδικού παραρτήματος
του ΕΦΕΠΑΕ, στην Κομοτηνή.
Την λύση της σύμβασης
υπέγραψαν, σύμφωνα και
με την σχετική ανακοίνωση
ο Πρόεδρος του ΕΦΕΠΑΕ κ.
Πλάτων Μαρλαφέκας και εκ
μέρους της ΔΕΣΜΟΣ ΑΜΘ ο
προσωρινός Πρόεδρος κ. Παντελής Χαβιαράς, ενώ ο πρώτος στο μήνυμά του προς τους
εργαζομένους τόνισε την ανάγκη συσπείρωσης αλλά και μεγάλης προσπάθειας από το σύνολο των «εμπλεκομένων» για
την αμεσότερη δυνατή επαναφορά της επιχειρησιακής κανονικότητας στην ΠΑΜ-Θ.
Ο πρόεδρος του ΕΦΕΠΑΕ
και Αντιπρόεδρος & Επικεφαλής του Τμήματος Marketing
και Εξαγωγών της Λουξ Μαρλαφέκας ΑΒΕΕ παραχώρησε
μια αποκλειστική συνέντευξη
στον «ΠτΘ» μιλώντας για την
πρωτότυπη και για τον ΕΦΕΠΑΕ λύση που επιλέχθηκε για
την Περιφέρειά μας, το «χαρτοφυλάκιο» που αυτό αναλαμβάνει, το μέλλον της ΔΕΣΜΟΣ
ΑΜ-Θ αλλά και την άποψή του
για το μέλλον του επιχειρείν
ευρύτερα στην Ελλάδα και ειδικότερα στην ΠΑΜ-Θ.

Η συνέντευξη
ΠτΘ: κ. Μαρλαφέκα το
παράρτημα του Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στην ΠΑΜ-Θ είναι
πλέον γεγονός. Πρόκειται
για το πρώτο και μοναδικό παράρτημα που ιδρύει
ο ΕΦΕΠΑΕ σε όλη την Ελλάδα, ως αποτέλεσμα της
αδιέξοδης κατάστασης που
υπήρξε στην περιοχή μας με
την ΔΕΣΜΟΣ. Πώς και γιατί
επιλέχτηκε η λύση του παραρτήματος; Ποιο το «χαρτοφυλάκιο» που αναλαμβάνει;
Π.Μ.: Η λύση του παραρτήματος του ΕΦΕΠΑΕ στην περιφέρεια της ΑΜΘ, αν και πράγματι πανελλαδικά πρωτότυπη
και κατ’ επέκταση καινοφανής,
εντούτοις είναι αποτέλεσμα
αναγκαιότητας. Το Υπουργείο

Ανάπτυξης έλαβε αυτή τη σημαντική απόφαση προκειμένου να επιλυθεί το αδιέξοδο,
όπως είπατε, σχετικά με τη διαχείριση των δράσεων ΕΠΑνΕΚ και ΠΕΠ στην περιοχή, να
επανέλθει η ροή ελέγχων και
πληρωμών και οι επιχειρήσεις
να μπορέσουν να λάβουν τις
ενισχύσεις που δικαιούνται,
σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για τη χώρα λόγω των
επιπτώσεων της πανδημίας.
Το υποκατάστημα, κατόπιν
της λύσης της σύμβασης με
τη ΔΕΣΜΟΣ που έλαβε χώρα στις 13/07/21, λειτουργεί
πλέον κανονικά. Όσον αφορά το αντικείμενο, ο ΕΦΕΠΑΕ
ανέλαβε το σε ισχύ έργο της
ΔΕΣΜΟΣ, δηλαδή τις 19 δράσεις ΕΠΑνΕΚ, τις δράσεις του
ΠΕΠ ΑΜΘ και το Μεταφορικό
Ισοδύναμο για τους δικαιούχους της ΑΜΘ. Είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος του διαχειριστικού έργου του φορέα,
με χιλιάδες δικαιούχους και
δημόσια δαπάνη που ξεπερνά
τα 200 εκατ. ευρώ. «Η ΔΕΣΜΟΣ παραμένει εταίρος του
ΕΦΕΠΑΕ»
ΠτΘ: Σε τι συνεπάγεται η
λειτουργία του παραρτήματος για το μέλλον της ΔΕΣΜΟΣ που αποτελεί άλλωστε μέτοχος του ΕΦΕΠΑΕ;
Π.Μ.: Η ΔΕΣΜΟΣ παραμένει εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ. Ευελπιστούμε η εταιρία να βρει
μια σταθερή και λειτουργική
λύση στα διοικητικά της ζητήματα και να μπορέσει να ανταποκριθεί μελλοντικά στο σκοπό για τον οποία συστάθηκε,
δηλαδή την καλή διαχείριση
συγχρηματοδοτούμενων δράσεων. Έως τότε, το νεοσύστατο παράρτημα του ΕΦΕΠΑΕ
θα λειτουργήσει αδιάλειπτα
για να εγγυηθεί τον έλεγχο
των επενδυτικών σχεδίων
και τις πληρωμές των επιχειρήσεων της περιφέρειας, με
γνώμονα την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της επιχειρησιακής κανονικότητας. «Ο
στόχος του ΕΦΕΠΑΕ για την
ΠΑΜ-Θ είναι η αποκατάσταση της επιχειρησιακής ομαλότητας»
ΠτΘ: Ποια η λειτουργία και
ποιοι οι βασικοί στόχοι του
ΕΦΕΠΑΕ για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης;
Π.Μ.: Ο στόχος είναι σαφής
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για το φορέα: αποκατάσταση
της επιχειρησιακής ομαλότητας στην ευρύτερη περιοχή.
Αυτό σημαίνει ορθή και όσο
το δυνατόν ταχύτερη διεκπεραίωση των ελέγχων, καλή
εξυπηρέτηση των δικαιούχων
και τόνωση της ρευστότητας
των επιχειρήσεων. Σε ευρύτερη κλίμακα, μας ενδιαφέρει
και η ενίσχυση της απορρόφησης στην ΑΜΘ γιατί πλήγηκε
σημαντικά το τελευταίο έτος.
Πρέπει η περιοχή να μην χάσει
κονδύλια της ΕΕ που μπορούν
να αποδειχτούν ζωτικά για τις
επιχειρήσεις της περιφέρειας.
Ο στόχος είναι σαφής για το
φορέα: αποκατάσταση της επιχειρησιακής ομαλότητας στην
ευρύτερη περιοχή. Αυτό σημαίνει ορθή και όσο το δυνατόν
ταχύτερη διεκπεραίωση των
ελέγχων, καλή εξυπηρέτηση
των δικαιούχων και τόνωση
της ρευστότητας των επιχειρήσεων. Σε ευρύτερη κλίμακα,
μας ενδιαφέρει και η ενίσχυση
της απορρόφησης στην ΑΜΘ
γιατί πλήγηκε σημαντικά το τελευταίο έτος. Πρέπει η περιοχή
να μην χάσει κονδύλια της ΕΕ
που μπορούν να αποδειχτούν
ζωτικά για τις επιχειρήσεις της
περιφέρειας
ΠτΘ: Τι θα πρέπει να περιμένουν οι επιχειρηματίες
– επαγγελματίες της Περιφέρειάς μας σε σχέση με
τα προγράμματα που «τρέχουν» αλλά και όσα αναμένεται να ανοίξουν το αμέσως επόμενο διάστημα;

Π.Μ.: Όπως είπαμε, το υποκατάστημα ήδη λειτουργεί και
κάνουμε ό,τι καλύτερο για την
πλήρη ανάπτυξή του, τόσο σε
υποδομές όσο και σε στελεχιακό δυναμικό. Οι επιχειρηματίες
θα πρέπει να κάνουν λίγη υπομονή ακόμα για να λειτουργήσει το νέο σχήμα ολόπλευρα
και πιστεύω ότι ο φορέας θα
ανταποκριθεί στο έργο του.
Κατανοώ ότι έχουν κουραστεί
και βιώνουν μια σύνθετη συγκυρία, για το λόγο αυτό κι
εμείς, ως ΕΦΕΠΑΕ, θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στο μεγαλύτερο βαθμό.
Σχετικά με τις νέες δράσεις,
κυρίως του ΕΠΑνΕΚ, προτρέπουμε τους δικαιούχους να
συμμετάσχουν, να υποβάλλουν
ορθές προτάσεις σύμφωνα με
τις απαιτήσεις κάθε πρόσκλησης και σύντομα θα δουν θετικά αποτελέσματα. Ειδικά οι
δύο νέες δράσεις Επανεκκίνησης της Εστίασης και του
Τουρισμού, με δημόσια δαπάνη αθροιστικά 850 εκατ. ευρώ είμαστε αισιόδοξοι ότι θα
στηρίξουν τους κλάδους που
πλήγηκαν το τελευταίο έτος
και θα έχουν θετικό αντίκτυπο για την επιχειρηματικότητα. «Είμαι αισιόδοξος πως με
προσανατολισμό και στοχευμένη δουλειά η κανονικότητα
θα επανέλθει και στο επιχειρηματικό σκέλος»
ΠτΘ: Προς τα πού πιστεύετε ότι θα πρέπει να στραφεί
το επιχειρείν στην ΠΑΜ-Θ;
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 16/2020
ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣH ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 20202021»
ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ: 30.7333.002
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ- ΑΠΕ 2020-2021
Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣH ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2020-2021»
Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης , προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου του
έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣH ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2020-2021», συνολικού προϋπολογισμού 2.400.000,00 €. Η εκτιμώμενη αξία της αρχικής σύμβασης
είναι 1.200.000,00€ (με Φ.Π.Α.), ενώ η εκτιμώμενη αξία της προαίρεσης είναι 1.200.000,00€ (με Φ.Π.Α.) και θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους
όρους που ακολουθούν:
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του αρθρ. 27 του Ν4412/2016 και τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ)
Προσφέρεται ελεύθερη ,πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr
(Α/Α 181856) καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου, www.alexpolis.gr
(προκηρύξεις-διαγωνισμοί).
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου (Αρχικής Σύμβασης + Σύμβαση Προαίρεσης) ανέρχεται σε 2.400.000,00 € και αναλύεται σε: Δαπάνη εργασιών 1.396.746,82 €, Γ.Ε και Ο.Ε 251.414,43 €, απρόβλεπτα
247.224,18 €, απολογιστικά ΑΕΚΚ 1.820,16 €, Γ.Ε και Ο.Ε απολ/κών
327,63 €, αναθεώρηση 37.950,66 € και Φ.Π.Α 464.516,12 €
Το έργο συντίθεται από την κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό
1.897.533,21 € (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α)
Οι ενδιαφερόμενοι , για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να
ενημερωθούν από την προκήρυξη και την αναλυτική διακήρυξη μέσω,
μέσω ΚΗΜΔΗΣ και ΕΣΗΔΗΣ.
Αλεξανδρούπολη 26/07/2021
O Δήμαρχος
Ιωάννης Ζαμπούκης

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Αλεξανδρούπολη: Αντιδρούν και οι
γονείς στο νέο ν/σ για την Παιδεία
ΣΥΓΚΈΝΤΡΩΣΗ
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΊΑΣ ΣΉΜΕΡΑ
ΣΤΙΣ 8.30 ΣΤΟΝ ΦΆΡΟ
«Το ν/σ έχει ήδη καταδικαστεί από το
σύνολο της σχολικής κοινότητας»
Σε δράση διαμαρτυρίας
καλεί η Ένωση Γονέων Μαθητών του Δήμου Αλεξανδρούπολης, εκφράζοντας την
αντίθεσή της στο περιεχόμενο
του νέου νομοσχεδίου για την
Παιδεία, σήμερα 28/7, ημέρα
ψήφισης του νομοσχεδίου από
τη Βουλή.
Με σύνθημα «Να μην ψηφιστεί το νέο αντιδραστικό νομοσχέδιο για την Παιδεία», η
Ένωση Γονέων καλεί τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων Γονέων, των Σωματείων
Εκπαιδευτικών (ΣΕΠΕ Αλεξανδρούπολης και Α’ ΕΛΜΕ
Έβρου, καθώς των υπόλοιπων
σωματείων, σε κινητοποίηση
που θα ξεκινήσει στις 8.30 μμ
από το Φάρο.
Στο κάλεσμά της, αναφέρει:
«Η κυβέρνηση της ΝΔ, ακολουθώντας την πεπατημένη
των προηγούμενων, φέρνει
για ψήφιση στην Βουλή κατακαλόκαιρο, με κλειστά τα
σχολεία, νέο αντιδραστικό
νομοσχέδιο για την Παιδεία,
ευελπιστώντας πως έτσι θα
αποφύγει τις αντιδράσεις.
Κεντρικός άξονας του νομοσχεδίου είναι η λεγόμενη
«αυτονομία» της σχολικής μονάδας, με ρυθμίσεις που «ξεφορτώνουν» από την πλάτη
του κράτους το βάρος της χρηματοδότησης, μέσω της αξιοποίησης των υποδομών του
σχολείου (ακόμα και εντός
σχολικού ωραρίου) για εξασφάλιση πόρων αλλά και της
διευκόλυνσης δωρεών και χορηγιών, για τις οποίες μάλιστα
αναθέτει ρόλο και στους Συλλόγους Γονέων!!!

Επιδιώκεται η κατηγοριοποίηση των σχολείων σε «καλά» και «κακά», καθιερώνεται
το «πολλαπλό βιβλίο» που διασπά τον ενιαίο χαρακτήρα της
Εκπαίδευσης, η μόρφωση προσφέρεται μέσω «δεξιοτήτων»
οδηγώντας στην αποσπασματικότητα, αποδυναμώνεται ο
ρόλος των Συλλόγων Γονέων
και Διδασκόντων και ενδυναμώνεται η θέση του διευθυντή
- μάνατζερ.
Μέσω της λεγόμενης «αξιολόγησης» των εκπαιδευτικών,
στοχεύει στην φίμωση κάθε
αντίθετης άποψης και στην
εξασφάλιση της εφαρμογής
όλων των παραπάνω αντιδραστικών αλλαγών, ακόμα και με
«συνέπειες» όπως «μη μισθολογική εξέλιξη και παρακράτηση μισθού για περίοδο έως
και ενός μηνός».
Το νομοσχέδιο αυτό έχει
ήδη καταδικαστεί από το σύνολο της σχολικής κοινότητας,
τόσο με κινητοποιήσεις όσο
και με αποφάσεις Συλλογικών
Οργάνων.
Ως Ένωση Γονέων Μαθητών Δ. Αλεξανδρούπολης, το
απορρίπτουμε στο σύνολό του,
απαιτούμε να αποσυρθεί και
να μην ψηφιστεί!».

Η ομιλία του
Πρωθυπουργού στη
Βουλή

Συνεχίστηκε χθες για δεύτερη ημέρα η συζήτηση στην
Ολομέλεια εκπαιδευτικό νομοσχέδιο, που αφορά μεταξύ άλλων την Ελάχιστη Βάση
Εισαγωγής στα πανεπιστήμια
και την αξιολόγηση των εκ-

παιδευτικών.
“Πρώτο μας μέλημα είναι
το Σεπτέμβριο να επιστρέψουν
όλα τα παιδιά στη δια ζώσης
εκπαίδευσης. Η τηλεκπαίδευση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την φυσική παρουσία
στην τάξη. Αλλά για να γίνει
αυτό πρέπει όλοι να πείσουμε τους ανεμβολίαστους εκπαιδευτικούς μας να πάνε να
εμβολιαστούν. Μας απασχόλησε και συζητήσαμε το ενδεχόμενο του υποχρεωτικού εμβολιασμού των εκπαιδευτικών.
Αποφάσισα όμως ότι αυτή δεν
θα ήταν η ενδεδειγμένη λύση.
Πρέπει να στείλουμε όλα τα
κόμματα ένα μήνυμα για τους
κινδύνους που αφορούν την
υγεία των εκπαιδευτικών. Ο
ιός θα κυκλοφορεί ανάμεσα
στα παιδιά, άρα θα είναι πιο
εκτεθειμένοι να αρρωστήσουν.
Έχουν ευθύνη απέναντι στον
εαυτό τους, αλλά και απέναντι στα παιδιά. Θα είναι δύσκολο να προχωρήσουμε σε
αναπληρώσεις, αν αρρωστήσει
μεγάλη ομάδα εκπαιδευτικών”,
σημείωσε ο Πρωθυπουργός.
“Θα ζητήσουμε συχνά εργαστηριακά τεστ από τους ανεμβολίαστους εκπαιδευτικούς
για να προσέρχονται στην τά-

ξη”, είπε στη συνέχεια.
«Η ποιότητα της εκπαίδευσης συνδέεεται με την αυτονομία των σχολικών μονάδων. Η
σύγκριση με διεθνή δεδομένα
είναι απογοητευτική. Η Ελλάδα είναι ουραγός στις χώρες
του ΟΟΣΑ. Για όσα συμβαίνουν
στις τάξεις, δεν εχουν λόγο
όσοι μοχθούν σε αυτές αλλά
κάποιοι που κάθονται σε κάποια γραφεία μακριά από αυτές. Το αποτέλεσμα είναι ορατό. Μόνο εμείς και η Κύπρος
διατηρούμε το μοναδικό σχολικό εγχειρίδιο. Αυτό αλλάζει.
Στη θέση του αποκλειστικού
βιβλίου θα υπάρχουν περισσότερες πηγές που το σχολέιο
θα επιλέγει. Σκοπός μας είναι η
αποστήθιση σταδιακά να αντικαθίσταται από την κριτική και
δημιουργική σκέψη», είπε στη
συνέχεια.
«Η σχολική διαδρομή πρέπει να γίνει και στην Ελλάδα η
γόνιμη διαδρομή του παιδιού
και εφήβου προς το σταθμό
του ώριμου και ολοκληρωμένου πολίτη» σημείωσε στην
ομιλία του ο πρωθυπουργός
και συνέχισε λέγοντας:«. Η
γνώση του σήμερα δεν ξέρουμε αν θα ανταποκρίνεται στα
επαγγέλματα του αύριο. Δεν

Σκλαβενίτης: Επίσημη ανακοίνωση
που αφορά τους καταναλωτές
Τι έχει συμβεί
H εταιρεία Σκλαβενίτης
βρέθηκε αντιμέτωπη με
ένα δυσάρεστο γεγονός
που δημιουργεί πρόβλημα
στις σχέση με τους καταναλωτές.
Συγκεκριμένα, το όνομα της εταιρείας λαιανική
πώλησης χρησιμοποιείται
παρανόμως, όπως οι ίδιοι
δηλώνουν, από κάποιους

με μόνο σκοπό να εξαπατήσουν τον κόσμο.
Μπροστά σε αυτή την
εξέλιξη η αλυσίδα Σούπερ
Μάρκετ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία σημειώνει:
«Βρίσκεται σε εξέλιξη παράνομη χρήση από
αγνώστους της επωνυμίας της Εταιρείας μας, του
σήματός μας και φωτογραφιών Καταστημάτων μας
σε δήθεν διαγωνισμούς σε
μέσα κοινωνικής δικτύωσης

και εφαρμογές επικοινωνίας, όπου ζητείται από συνδρομητές να συμμετάσχουν
απαντώντας σε ερωτήσεις
και καταχωρώντας προσωπικά τους στοιχεία, με όφελος δήθεν δωροκάρτες για
αγορές από τα Καταστήματά μας.
Η Εταιρεία μας ουδεμία
σχέση έχει με την ανωτέρω κακόβουλη ενέργεια,
ουδέποτε έχει διενεργήσει
τέτοιους διαγωνισμούς και
έχει ήδη προβεί σε σχετι-

κή καταγγελία ενώπιον των
Αρχών.
Συστήνεται οι λήπτες
των επικίνδυνων αυτών μηνυμάτων ή ενημερώσεων
να μην προβούν σε “άνοιγμα” αυτών, να τα διαγράψουν άμεσα από το κινητό τους τηλέφωνο ή άλλη
συσκευή και σε καμία περίπτωση να μην καταχωρίσουν προσωπικά τους στοιχεία.»

αρκεί ο μαθητής να γνωρίζει
πληροφορίες. Πρέπει να μάθει
πώς να μαθαίνει, πώς να προσαρμόζεται σε μία ομάδα. Εκεί
έγκειται η δύναμη των λεγόμενων ήπιων δεξιοτήτων που θα
μπορούν να προσφέρουν στα
παιδιά μας αυτά τα ζητουμενα.
Τα σχολεία θα έχουν επίσης την ελευθερία να συγκροτούν τα δικά τους προγράμματα, να δημιουργούν ομίλους,
να συνεργάζονται με άλλους
φορείς.
Ο διευθυντής αναλαμβάνει
το ρόλο που δηλώνει ο τίτλος
του. Διευθύνει , συνεργάζεται
και αξιολογεί τους υφισταμένους του.
Ο προϊστάμενος κάθε μονάδας πια αποκτά και καινούργιους συνεργάτες. Θα
συνδράμουν το διευθυντή οι
υποδιευθυντές και άλλοι θεσμοί όπως οι ενδοσχολικοί συντονιστές και οι υπεύθυνοι διασύνδεσης στα επαγγελματικά
λύκεια. Η θητεία του διεθυντή αυξάνεται από τα 3 χρόνια στα 4.
Η αξιολόγηση απαραίτητο
αντίβαρο που πρέπει να υπάρχει. Είναι μια απαραίτητη δικλείδα ασφαλείας για την αποφυγή προνομιακών σχέσεων

μεταξύ συναδέλφων αλλα και
κατάχρησης μιας ηγετικής θέσης. Είναι εργαλείο διαρκούς
βελτίωσης του εκπαιδευτικού
έργου. Εφαρμόζεται παντού
στον αναπτυγμένο κόσμο. Η
αξιολόγηση αφορά δύο επίπεδα, τη σχολική μονάδα και
τους λειτουργούς της. Κάθε
σχολείο θα έχει τη δική του
ιστοσελίδα και η πρόοδος προγραμμάτων θα αποτυπώνεται
σε ανώνυμα τεστ αξιολόγησης
των μαθητών.
Πια ανα 4ετία ή 2ετία, οι
εκπαιδευτικοί θα αξιολογούνται για το έργο τους και την
επιχειρησιακή τους συνέπεια.
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα αναλογούν είτε
με μεγαλύτερη ευκολία στην
ανάθεση θέσεων ευθύνης, είτε σε επιμόρφωση. Και οι αξιολογητές θα αξιολογούνται. Ο
διευθυντής του σχολείου θα
υπόκειται στη κρίση του διευθυντή εκπαίδευσης. Η αξιολόγηση αποτελεί πια ώριμο αίτημα της κοινωνίας. 7 στους 10
πολίτες κρίνουν απαραίτητη
την αξιολόγηση στα σχολεία
και 9 στους 10 συμφωνούν
με τις νέες θεματικές ενότητες.
Στο εξωτερικό, παντού στην
Ευρώπη, η αξιολόγηση είναι
κανόνας. Αποτελεί συστατικό
στης εκπαιδευτικής διαδικασίας».
Συνεχίζοντας την ομιλία
του ο πρωθυπουργός Κυρ.
Μητσοτάκης τόνισε: «Οι σύμβουλοι εκπαίδευσης αυξάνονται σε 800 και προσλαμβάνονται ακόμα 1100 ψυχολόγοι
και κοινωνικοί λειτουργοί. Ανά
ομάδα σχολείων θα λειτουργούν γραφεία συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού. Ο σκοπός μου
είναι να αναδείξω το κοινωνικό περιεχόμενο αυτής της μεταρρύθμισης, τον εκσυγχρονιστικό της χαρακτήρα και τον
αναπτυξιακό της δρόμο. Αν
υπάρχει μία δύναμη που κινεί
την εθνική οικονομία είναι η
δημόσια παιδεία».
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Έκκληση στις τράπεζες να διατηρήσουν
ένα υποκατάστημα σε κάθε περιοχή

ΑΠΗΎΘΥΝΕ ΑΠΌ ΤΟ ΒΉΜΑ
ΤΗΣ ΒΟΥΛΉΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΌΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ Γ. ΖΑΒΒΌΣ
Ζητούμενο η εξεύρεση
εναλλακτικών λύσεων
Έκκληση στις τράπεζες να
επιδείξουν την αναγκαία κοινωνική ευαισθησία και να διατηρήσουν ένα υποκατάστημα σε κάθε περιοχή απηύθυνε
από το βήμα της Βουλής ο
υφυπουργός Οικονομικών τονίζοντας ωστόσο ότι η κάθε
τράπεζα είναι ιδιωτική επιχείρηση και η ίδρυση, λειτουργία
ή κλείσιμο των υποκαταστημάτων, εμπίπτουν στην επιχειρησιακή πολιτική κάθε χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.
«Η κάθε τράπεζα είναι μια
ιδιωτική επιχείρηση, που διαθέτει προφανώς τη δική της
επιχειρηματική πολιτική και
αυτονομία ως προς τη λήψη
των αποφάσεών της. Τα θέματα, ιδιαίτερα της ίδρυσης, της
λειτουργίας ή και του κλεισίματος των τραπεζικών υποκαταστημάτων, εμπίπτουν στην
επιχειρησιακή πολιτική που
έχει το κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα».
Αυτό ανέφερε ο υφυπουργός Οικονομικών, Γιώργος
Ζαββός, απαντώντας στην
επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης,
Κωνσταντίνου Μπούμπα, σχετικά με την πρόσφατη απόφα-

ση της Τράπεζας Πειραιώς να
κλείσει το υποκατάστημά της
στην Αμφίπολη.
Ο υφυπουργός Οικονομικών ανέφερε πως οι τράπεζες
υλοποιούν την αναδιάρθρωση
του δικτύου τους, εκτιμώντας
και μια σειρά παραμέτρων και
δεδομένων, όπως είναι το κόστος και η λειτουργικότητα
των δικτύων τους.
Στο ερώτημα του βουλευτή, εάν το ελληνικό Δημόσιο
θα μπορούσε μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να παρέμβει στην
διοίκηση της τράπεζας Πειραιώς για να μην κλείσει το
υποκατάστημα, ο υφυπουργός
διευκρίνισε πως το ΤΧΣ είναι
ένας ανεξάρτητος φορέας και
το ελληνικό Δημόσιο δεν έχει
τη δυνατότητα να παρεμβαίνει στις αποφάσεις του. Επίσης, υπενθύμισε πως μετά την
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς,
το ΤΧΣ δεν κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών της, αλλά
ποσοστό 27%.
Στις αναφορές του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης ότι
«η κυβέρνηση είχε δεσμευτεί
δια του Στ. Πέτσα, ότι σε κάθε

δήμο θα υπάρχει ένα τραπεζικό υποκατάστημα για κοινωνικούς λόγους», ο υφυπουργός Οικονομικών απάντησε
πως «η βούληση αυτή της κοινωνικότητας είναι δεδομένη,
είτε αυτή αφορά το επίπεδο
της λειτουργίας δικτύου, είτε τη μείωση των «κόκκινων»
δανείων, είτε τη μείωση των
επιτοκίων, είτε τη μείωση των
προμηθειών».
Γι’ αυτό, είπε ο υφυπουργός, για το δίκτυο των υποκαταστημάτων έχουμε ζητήσει
από τις τράπεζες «να συντονίσουν οι ίδιες τις ενέργειές
τους και να δώσουν εναλλακτικές λύσεις, ώστε ακόμα
και αν κλείνουν υποκαταστήματα σε μια περιοχή, τουλάχιστον να υπάρχει ένα ώστε

ΣΟΥΦΛΙ, 23-07-2021
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 7051
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 		
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 			
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 		
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

			

Ο Δήμος Σουφλίου θα διενεργήσει Συνοπτικό Διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/16, με σφραγισμένες προσφορές και
κριτήριο τελικής επιλογής την προσφορά του προμηθευτή με την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει
της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΜΕ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΤΥΧΕΡΟΥ 2021», συνολικού προϋπολογισμού 49.755,00€
(με το Φ.Π.Α. 24%).
Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου
Σουφλίου (Βασ. Γεωργίου 180 – 68400 Σουφλί), στις 09/08/2021 και
ώρα 12:00μ.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών)
Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις 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 προδιαγραφές 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, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους το μείς της άμυνας και της ασφάλειας 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

να εξυπηρετηθούν οι πελάτες
που δεν είναι εξοικειωμένοι
ακόμα με τη λειτουργία των
αυτόματων. Και θα ήθελα να
πω και πάλι, ότι η κυβέρνηση
κάνει έκκληση για την αναγκαία κοινωνική ευαισθησία
των τραπεζών, όσο και των
επιχειρήσεων».
Σχετικά με τις εξελίξεις
στον τραπεζικό τομέα, ο
υπουργός σχολίασε πως «είναι θετικό αυτό που είδατε
τις τελευταίες μέρες, όπου οι
τράπεζες αναπτύσσουν και
πάλι τον δυναμισμό με νέα
επιχειρηματικά σχέδια, επεκτεινόμενες με εξαγορές και
συγχωνεύσεις στην Κύπρο και
στα Βαλκάνια και πιστεύουμε
ότι μέσα στα αμέσως επόμενα
χρόνια, οι ελληνικές τράπεζες
ΣΟΥΦΛΙ, 23-07-2021
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 7050

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 		
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 			
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 		
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

			

Ο Δήμος Σουφλίου θα διενεργήσει Συνοπτικό Διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/16, με σφραγισμένες προσφορές και
κριτήριο τελικής επιλογής την προσφορά του προμηθευτή με την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο 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 09/08/2021 και
ώρα 10:00π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών)
Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις 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 προδιαγραφές 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, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους το μείς της άμυνας και της ασφάλειας 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

θα πρέπει και θα είναι πάλι οι
αδιαμφισβήτητοι leaders της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης,

συνδυάζοντας έτσι το αίτημα για ανάπτυξη και ευημερία
στην ευρύτερη περιοχή μας».

- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό (διεξαγωγή μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),
κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα
από οικονομικής άποψης προσφορά, για τη σύναψη σύμβασης παροχής
υπηρεσιών καθαριότητας για τις κτιριακές εγκαταστάσεις στέγασης των
υφιστάμενων Υπηρεσιών της Δ.Α. Αλεξ/πολης, για το χρονικό διάστημα
από την 01-01-2022 μέχρι την 31-12-2022, συνολικού προϋπολογισμού 75.000,00 € με Φ.Π.Α , με δικαίωμα προαίρεσης για το έτος 2023,
συνολικού προϋπολογισμού 75.000,00 € με Φ.Π.Α.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι
16/08/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.
- Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση στον ιστότοπο της Ελληνικής Αστυνομίας : www.astynomia.gr , καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη ΕΣΗΔΗΣ: www.promitheus.gov.gr (Α/Α
Συστήματος 135382).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 		
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 			
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 		
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΟΥΦΛΙ, 23-07-2021
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 7052
			

Ο Δήμος Σουφλίου θα διενεργήσει Συνοπτικό Διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/16, με σφραγισμένες προσφορές και
κριτήριο τελικής επιλογής την προσφορά του προμηθευτή με την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει
της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΜΕ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΟΡΦΕΑ 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 11/08/2021 και
ώρα 10:00π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών)
Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις 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 προδιαγραφές 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, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους το μείς της άμυνας και της ασφάλειας 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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Χρονογράφημα

Το δεύτερο φύλλο της εξουσίας

Ο

Νέστωρας γεννήθηκε ένα μουντό και βροχερό πρωινό του 1960 σε μία επαρχιακή
πόλη της Πελοποννήσου. Γόνος γνωστής
οικογένειας της περιοχής, η οποία εδώ
και τρεις γενιές έπαιζε ενεργό ρόλο στα
πολιτικά δρώμενα της τοπικής κοινωνίας
και όχι μόνο. Η οικογένεια είχε λόγο να περηφανεύεται
για τους δύο δημάρχους και τους τρεις νομάρχες που
έβγαλε. Είχε όμως βοηθήσει να εκλεγούν και κάποιοι
από τους τοπικούς βουλευτές, πάντα με
το αζημίωτο βέβαια. Αυτό αποδείκνυε πόσο
διαπλεκόμενοι ήταν με γεγονότα και καταστάσεις που συνέβησαν στον τόπο.
Όταν γεννήθηκε ο Νέστωρας ένα πρωινό του Οκτώβρη, ο πατέρας του μεγαλέμπορος της περιοχής, έβλεπε στο πρόσωπο του γιου του το μελλοντικό πολιτικό
της οικογένειας. Για τις δύο κόρες του είχε ήδη φροντίσει από πολύ νωρίς όταν θα
έρχονταν σε ηλικία γάμου να τις παντρέψει ΤΗΣ ΓΙΏΤΑΣ
με γιους οικογενειών που θα είχαν κοινά ΑΓΑΠΗΤΟΎ
συμφέροντα.
Έτσι, μεγαλώνοντας ο Νέστωρας, ο πατέρας του έκανε ό,τι μπορούσε ώστε να προετοιμάσει το γιο του για
την εκλογή του στον βουλευτικό θώκο, ενώ παράλληλα η μάνα του αναζητούσε σε Πελοπόννησο και Στερεά
Ελλάδα τη μελλοντική και κατάλληλη γι’ αυτούς νύφη.
Αντίθετα με τα σχέδια των γονιών του, ο Νέστωρας από
την προεφηβική ηλικία άρχισε να εμφανίζει συμπεριφορές που ήξερε καλά πως δεν ήταν αποδεκτές από
τους γονείς του. Πολλές φορές τρύπωνε στα δωμάτια
των δύο μεγαλύτερων αδερφάδων του και σαν παιχνίδι δοκίμαζε τα ρούχα τους, ενώ του άρεσε να παίζει με
τις κούκλες τους. Κάτι που τον έκανε να νιώθει απόλυτα ο εαυτός του, που όμως αυτό είχε σαν αποτέλεσμα
να τον πλημυρίζουν ταυτόχρονα συναισθήματα χαράς,
ντροπής, μα και ενοχής.

συμπεριφορά του. Μέσω κοινής παρέας γνώρισε τον Κώστα. Έναν τελειόφοιτο νέο της Εμπορικής με καταγωγή
από ένα χωριό της Μακεδονίας. Από την πρώτη στιγμή
οι δύο αυτοί νεαροί άντρες ένιωσαν μία έλξη ο ένας για
τον άλλο που τους μαγνήτισε μα και τους τρόμαξε. Έτσι,
άρχισαν να κάνουν σιγά σιγά παρέα που τους οδήγησε
σε μία ερωτική σχέση. Την πρώτη πραγματική ερωτική
σχέση που είχε ο Νέστωρας. Προσπαθούσαν όμως να
μην προκαλούν. Εξάλλου, στις αρχές της δεκαετίας του
ογδόντα οι ομοφυλοφιλικές συμπεριφορές
θεωρούνταν παραβατικές και οι άνθρωποι
που τολμούσαν να εκφράσουν φανερά τα
συναισθήματά τους τους κολλούσαν διάφορα κοσμητικά επίθετα. Άλλωστε, όταν
συλλαμβάνονταν από την αστυνομία περνούσαν τη νύχτα τους στα κρατητήρια για
εξακρίβωση στοιχείων.
Έτσι, ένα όμορφο καλοκαιριάτικο πρωινό του 1982 ο Κώστας πρότεινε στο Νέστωρα να φύγουν για το Λονδίνο και εκεί
να συνεχίσουν τις σπουδές τους, ζώντας
ελεύθερα. Ο Νέστωρας δέχτηκε. Εξάλλου,
το να φύγει στο Λονδίνο τον απελευθέρωνε
από το πιεστικό οικογενειακό του περιβάλλον που αντιδρούσε έντονα για την τόσο ιδιαίτερη φιλία του γιου
τους μ’ έναν άντρα.
Οι γονείς του ανησυχούσαν που όλα αυτά τα χρόνια
των σπουδών του στην Αθήνα εκείνος δεν είχε αναφέρει
τ’ όνομα κάποιας κοπέλας που να συνδέεται συναισθηματικά μαζί της. Οι αδερφές του σε αυτό το διάστημα
προσπαθούσαν να τους καθησυχάσουν. Άλλωστε, γνώριζαν για τη διαφορετικότητά του και την είχαν αποδεχτεί.
Μπορεί να είχαν μεγαλώσει σ’ ένα αυστηρά συντηρητικό περιβάλλον, όμως είχαν μάθει να σέβονται τον άνθρωπο και τα θέλω του. Γι’ αυτό και τον θαύμαζαν που
έστω και μ’ έναν τρόπο πολύ υποτονικό διεκδικούσε τα
θέλω του στην αγάπη, τη ζωή και τον έρωτα.

Στο σχολείο πολλές φορές είχε πιάσει τον εαυτό του
να κοιτάζει με θαυμασμό τ’ αγόρια. Οι αδερφές του
ωστόσο είχαν αρχίσει ν’ αντιλαμβάνονται τι γίνεται μ’
εκείνον, αλλά η αγάπη που του είχαν δεν τις επέτρεπε
να το πουν στους γονείς τους. Εξάλλου, γνώριζαν καλά
ότι λόγω του έντονου συντηρητισμού τους κάτι τέτοιο
θα τους πλήγωνε βαθιά και ίσως να είχε απρόβλεπτες
συνέπειες για την οικογένειά τους. Όμως ούτε και στο
Νέστωρα δεν ήθελαν να θίξουν το θέμα της ιδιαίτερης
συμπεριφοράς του γιατί θα τον έκαναν να νιώσει αμηχανία και αφόρητη ντροπή.

Στους γονείς του ο Νέστωρας δικαιολόγησε την απόφασή του να φύγει στο Λονδίνο, λέγοντάς τους ότι ήθελε
να εξειδικευτεί στο Διεθνές Δίκαιο και στην Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Λέξεις και έννοιες
που τον πατέρα του δεν τον συγκινούσαν, γιατί εκείνος
ενδιαφερόταν μόνο για τον οικογενειακό λογαριασμό
τραπέζης και την καταξίωση της οικογένειας δια μέσω
του γιου του. Στο Λονδίνο επιτέλους μπορούσε πια να
ζήσει και να εκφραστεί ελεύθερα. Αν και τ’ όνομά του
πρόδιδε τον τόπο καταγωγής του όσο και αν εκείνος
προσπαθούσε τεχνηέντως να το κρύψει.

Καθώς τα χρόνια περνούσαν και ο Νέστωρας είχε μπει
για τα καλά στην εφηβεία, για να μη γίνει θέμα σχολιασμού στους συνομήλικούς του φλέρταρε όπως όλα τ’
αγόρια τα κορίτσια του σχολείου. Με αυτόν τον τρόπο
δεν ήθελε να δίνει δικαιώματα στους γονείς του που
υπεραγαπούσε, αλλά και σέβονταν. Όλη αυτά όμως τον
έκαναν να υποφέρει, γιατί δεν μπορούσε να εκφράσει
και ν’ αναδείξει τον πραγματικό εαυτό του.

Με τον Κώστα θα χωρίσουν δύο χρόνια μετά. Αφού
και οι δύο κατάλαβαν φτάνοντας στο Λονδίνο ότι δεν
υπήρχε κάτι πιο βαθύ που θα συνέχιζε να τους ενώνει σε
τούτο τον ξένο τόπο. Εξάλλου, ο Κώστας αδιαφορούσε
για τους αγώνες του Νέστωρα και την προάσπιση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν να κάνει μία μεγάλη καριέρα, να βγάζει πολλά
λεφτά και να περνάει καλά, αλλάζοντας συνεχώς ερωτικούς συντρόφους και αποκτώντας εμπειρίες, απελευθερωμένος από το συντηρητικό και καταπιεστικό περιβάλλον της Ελλάδας.

Στα δεκαοκτώ του πέρασε στη νομική Αθηνών, κάνοντας τους γονείς του αφάνταστα περήφανους. Ο πατέρας του από την πρώτη στιγμή ονειρεύονταν ο γιος του
ν’ αγορεύει στις μεγάλες δικαστικές αίθουσες, παίρνοντας μέρος σε πολύκροτες δίκες.
Φτάνοντας στην Αθήνα ο Νέστωρας, παρόλο που
ένιωθε απελευθερωμένος από το πιεστικό περιβάλλον
της επαρχίας, φρόντισε να είναι και προσεκτικός. Ανακάλυψε ότι υπήρχαν στέκια γι’ ανθρώπους που τους άρεσε
το ίδιο φύλο. Στη σχολή ήταν μελετηρός και αφάνταστα
ντροπαλός, προσπαθώντας να μη δίνει δικαιώματα. Τα
κορίτσια από το πανεπιστήμιο τον φλέρταραν έντονα, αν
και κείνος έδειχνε με κάθε τρόπο ότι δεν ενδιαφέρεται.
Οι κοπέλες όμως γοητεύονταν από το χαρακτήρα και τη

Ο Νέστωρας έκανε συνεχώς ταξίδια. Σ’ ένα απ’ αυτά
στο Παρίσι γνώρισε τον Φρέντερικ. Έναν μεγαλύτερο
του άντρα που αγωνιζόταν και κείνος για τα δικαιώματα
των ανθρώπων σε όλη τη γη. Οι δυο τους θα χτίσουν
μία σχέση ζωής που θα κρατήσει ως το τέλος. Αυτά που
τους ένωναν ήταν η αγάπη τους για τον άνθρωπο και
τα δικαιώματά του, η ανάγκη για συντροφικότητα, μα
και ο σεβασμός, αλλά και ο θαυμασμός που έτρεφαν ο
ένας για τον άλλο.
Παρόλο που ο Νέστωρας στην Ευρώπη είχε χτίσει
τη ζωή του και την επαγγελματική του καριέρα, οι γο-

νείς του τον πίεζαν να γυρίσει στην Ελλάδα. Εξάλλου,
είχαν περάσει πάνω από δέκα χρόνια που είχε φύγει. Ο
πατέρας του του είχε ήδη βρει σύζυγο. Κόρη γνωστής
οικογένειας με κοινά συμφέροντα. Ενώ είχε προετοιμάσει το έδαφος για να κατέβει ο γιος του υποψήφιος
βουλευτής στις εκλογές με το κόμμα των συντηρητικών.
Όλα, λοιπόν, ήταν έτοιμα για μία προσχεδιασμένη ζωή.
Το γραφείο του στο κέντρο του Κολωνακίου ήταν έτοιμο να δεχτεί τις πιο πολύκροτες υποθέσεις. Σχέδια για
ένα μέλλον που φαντάζονταν οι γονείς του γι’ αυτόν,
τα οποία όμως τον τρόμαζαν. Άλλωστε, εκείνος δεν είχε σκοπό να γυρίσει στην Ελλάδα. Για το λόγο αυτό οι
πιέσεις των γονιών μέρα με τη μέρα γινόταν όλο και
πιο φορτικές.
Με την προτροπή του Φρέντερικ ο Νέστωρας αποφάσισε τελικά να γυρίσει για λίγο καιρό πίσω στην Ελλάδα. Για να κατευνάσει τον πατέρα του δέχτηκε να
κατέβει υποψήφιος βουλευτής, βάζοντας τους δικούς
του όρους. Αρνήθηκε όμως να παντρευτεί τη γυναίκα
που του είχαν επιλέξει, χωρίς όμως ποτέ ν’ αναφέρει
το λόγο της άρνησής του.
Το λίγο διάστημα που θ’ ασκήσει τη δικηγορία θ’
αναλάβει υποθέσεις καταπάτησης των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και θα υπερασπιστεί θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Όλο αυτό το διάστημα προσπάθησε να
κρύψει οτιδήποτε θα πρόδιδε τη σεξουαλική του ιδιαιτερότητα. Ο Νέστωρας αν και είχε απόλυτα διαφορετικές απόψεις από τους γονείς του και ιδιαίτερα με τον
πατέρα του δεν έπαψε να τους αγαπά και να τους σέβεται. Δεν ήθελε να τους πληγώσει, μα ούτε και να πάει
κόντρα στα δικά του θέλω.
Σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο προσπαθούσε να επισκέπτεται τον Φρέντερικ στο Παρίσι. Ενώ και εκείνος
ταξίδευε συχνά στην Αθήνα. Στις εκλογές του 1993 ο
Νέστωρας ως υποψήφιος βουλευτής παρουσίασε ένα
προφίλ πολύ διαφορετικό από τους υπόλοιπους συνυποψήφιούς του. Ανθρώπινος και πραγματικά προσιτός
στον κόσμο, αναφέρονταν στο δικαίωμα του ανθρώπου για δωρεάν υγεία, παιδεία, μα και στο αναφαίρετο δικαίωμα της εργασίας. Σε κάθε του συγκέντρωση
πλήθος κόσμου έτρεχε να του σφίξει δυνατά το χέρι.
Ο Νέστωρας άκουγε με προσοχή τα προβλήματα των
απλών ανθρώπων που ήταν πολλά. Ο πατέρας του, αν
και ήταν περήφανος για το γιο του, θλίβονταν που δεν
κατείχε, όπως οι περισσότεροι πολιτικοί, τη στόφα του
διαπλεκόμενου, που στηρίζεται στις πολυάριθμες πελατειακές σχέσεις με την κοινωνία. Αντίθετα ο Νέστωρας
ήταν έτοιμος να παλέψει αληθινά για τους ανθρώπους
και τα προβλήματά τους έξω και πέρα από κάθε είδους
συναλλαγές.
Καθ’ όλη την προεκλογική περίοδο έκανε εντύπωση
στους γονείς του Νέστωρα η διακριτική παρουσία ενός
ξένου άντρα που άκουγε με περηφάνια τις προεκλογικές δηλώσεις του γιου τους. Πολλές σκέψεις περνούσαν από το μυαλό τους που όμως δεν είχαν τη δύναμη
και το κουράγιο να τις αποδεχτούν.
Στις εκλογές τις δεκάτης Οκτωβρίου του 1993 ο Νέστωρας εκλέχτηκε βουλευτής μ’ ένα πρωτοφανές υψηλό
ποσοστό για την Πελοπόννησο. Θα ήταν όμως η πρώτη
και τελευταία φορά που θα εμπλεκόταν με τα πολιτικά δρώμενα της Ελλάδος. Στα χρόνια που υπηρέτησε
το λαό από το βουλευτικό θώκο, ένα από τα πράγματα
που του έκανε έντονα εντύπωση ήταν ότι κάτω από
τ’ αυστηρά κουστούμια των ανδρών συναδέλφων του
στη βουλή διέκρινε σε πολλούς από αυτούς την έντονα
θηλυκή τους πλευρά που την έκρυβαν καλά, φοβούμενοι μη τυχόν και την ανακαλύψουν τα αδηφάγα Μ.Μ.Ε.
Μετά το τέλος της βουλευτικής του θητείας, έχοντας
πια ξοφλήσει το χρέος του προς τους γονείς του, θα
φύγει οριστικά για το Παρίσι, κρατώντας καλά κρυμμένο το μυστικό του.

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

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες
σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

Φαρμακεία
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Ιατροί
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • Οφθαλμίατρος

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

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

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

Δικαστικοί
Επιμελητές

Μπότσαρη & Δικαστηρίων • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551081787

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

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

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

Μιαούλη 11 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 24689

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

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

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

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

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

Ειρήνης 32 Α • Αλεξ/πολη
τηλ: 25510 34048

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

Ασφάλειες

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

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

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

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

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

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

ΠΟΡΤΟΚΑΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Μαζαράκη 11 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551038473

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

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

ΓΟΥΤΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΔΙΚΑΙΑ
Τηλέφωνο : 2556031371

Οπτικά

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

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

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

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

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

Αρκαδιουπόλεως 16 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο: 25510 37771

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

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

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

Ορθοπεδικά
Ιατρικά Είδη

ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ • Ορθοπαιδικός

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

Μεταφορές

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

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

Βενιζέλου 35-39 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551036550

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

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

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

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

6
14:00-22:00
Γεροντόπουλος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ : 06.00 -19.00 ΑΝΑ ΜΙΑ
14ης ΑΛΕΞ/ΛΗ
Μαΐου 76
✆2551028764
-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ:
05.15 (εκτός
5 ΩΡΑ 20.30 ΤΟ ΤΕ1
8
18:00-08:00
Αχτσή
Α. 10.00
ΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ: 06.00 Κυριακής), 08.00
(express),
Αχτσής
Σ. Λ. Δημοκρατί09.00
(express),11.00
(express), 14.00
8
2
5
ας 152
(έναντι
-12.00 - 15.00 -18.00
(express),
15.45SevenSpot)
(express), 17.00
✆2551029523
(express) εκτός Σάββατο, 18.45, 22.00. 4 ΓΙΑ ΑΛΕΞ/ΛΗ: 09.40-12.30-14.309
8
3
ΦΕΡΕΣ
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΑΘΗΝΑ: 18.45

Μπουρουλίτη
Δημοκρίτου
ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ
- ΦΕΡΕΣ -17
ΣΟΥΦΛΙ
✆2555022273
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

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

9

16.50-18.00-21.30- 01.30

6
ΔΡΑΜΑ

2

ΔΡΑΜΑ – ΑΘΗΝΑ

3

4

08.30, 19.30
7
1

ΑΘΗΝΑ – ΔΡΑΜΑ 08.00, 20.00
ΔΡΑΜΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ : 06.00 -19.00 ΑΝΑ ΜΙΑ
Α
ΩΡΑ 20.30 ΤΟ ΤΕΑΛΕΞ/ΛΗ -ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 05.15 (εκτός
71
ΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ: 06.00 Κυριακής), 08.00 (express), 10.00
ρη
09.00
(express),11.00 (express), 14.00
16
-12.00 - 15.00 -18.00
(express), 15.45 (express), 17.00
60
συνέβη ση
(express) εκτός Σάββατο, 18.45, 22.00.
ΓΙΑ ΑΛΕΞ/ΛΗ: 09.40-12.30-14.3016.50-18.00-21.3001.30 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011 5.
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΑΘΗΝΑ: 18.45
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ - ΦΕΡΕΣ - ΣΟΥΦΛΙ
75
ΔΡΑΜΑ
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
ρη
ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.15-05.156.
ΔΡΑΜΑ – ΑΘΗΝΑ 08.30, 19.30
06.20-07.00 (μέσω Τυχερού),
ΑΘΗΝΑ – ΔΡΑΜΑ 08.00, 20.00
70
07.45-08.45 (μέσω Τυχερού),
ση
ΔΡΑΜΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
σαν σημερα
10.00-11.15-12.30-13.30-14.3006.00, 07.15, 08.00, 09.00,
74
ΓΕΓΟΝΟΤΑ
15.30-17.00-19.00 (μέσω Τυχε10.00,11.00,12.00,13.00, 14.00,
ρη
1821
ρού),19.30-20.45.
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 19.30
πο
Οι Σουλιώτες, πολιορκούμεΣΑΒΒΑΤΟ 04.15-06.30-07.30 (μέσω
Την Κυριακή το δρομολόγιο των 6.00
60
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ
νοι από τον Ομέρ Βρυώνη,
Τυχερού), 08.45 (μέσω
Τυχερού),
π.μ. δεν ισχύει
ρη
ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ
ΠΛΟΙΑ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ 07.00,
εγκαταλείπουν οριστικώς
10.00-11.30-12.30-13.30-14.30πο
15.30-17.00-18.15 (μέσω Τυχερού),
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
61
το Σούλι.
19.30-20.45. ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΑΡΓΙΕΣ
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
Αν
04.15-06.30-07.30
(μέσω
Τυχερού),
18.00,
19.30,
21.00.
Κυριακή:
το
14
1822
08.45
(μέσω Τυχερού), 10.00-11.30δρομολόγιο
των 07.00 γίνεται 07.30,
60
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΚΑΒΑΛΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Η
καταστροφή
της
στρατιάς
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
72, ΙΝTERСITY
ΩΡΑ: 20.52, άφιξη εις
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ : 06.00 -19.00 ΑΝΑ ΜΙΑ
12.30-13.30-14.30-15.30-17.00τωνΑλεξανδροyπολη
08.00 καταργείται.
Αν
ΔΕΛΦΙΝΙΑ
του Δράμαλη
ολοκληρώΑΛΕΞ/ΛΗ
- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ:
Δίκαια ΑΛΕΞ/ΛΗ
23.17
ΩΡΑ
ΤΟΚαθημερινά
ΤΕ71 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
–ΑΘΗΝΑ,
Αναχώ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ:
(εκτός
2
18.15 (μέσω
Τυχερού),05.15
19.30-20.45.
Τε
ΔΡΑΜΑ
–20.30
ΚΑΒΑΛΑ
ΑΠΟ
ΘΑΣΟ:
08.50,
15.15 από
προσ
ΣαμοθρΑκη
νεται
στοΤελικού:
Αγιονόρι ΑργολίΛΕΥΤΑΙΟ
ΕΓΝΑΤΙΑ:
06.00 ρηση Λιμάνι: 6.42,
Άφιξη
Κυριακής),
08.00
(express),
602 KOINH
ΩΡΑ:11:00
1.40, άφιξη
εις 10.00
08:00,
, 14.00,
06.00
το πρωίΑΠΟ
έως
20.30
και κάθε
71
ΑΠΟ
ΚΑΒΑΛΑ:
07.55,
14.00
ΠΛΟΙΟ
ΑΔΑΜaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
δας από τους άνδρες του
09.00
16.43
(express),11.00
(express),
14.00
Σβίλεγκραντ
9.0818:45,
ΞΑΝΘΗ
μισή
ώρα. -Τις
Κυριακές
από 07.00
ΛΟ
ΚΑΒΑΛΑ
ΠΡΙΝΟ:
07.10,
13.00
16.30,
22:00
Δευτέρα
13:00,
18:00
Κολοκοτρώνη,
ΠΡΙΝΟ
- ΚΑΒΑΛΑ:
06.25,
12.15
έως
20.30
ανά
ώρα.-18.00
11
ΞΑΝΘΗΩΡΑ:
- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
06.00,
-12.00
- 15.00
(express),
15.45
(express),
17.00
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΘεόδωρου
–ΑΘΗΝΑ, Αναχώρη74 ΙΝTERСITY
4.10,
άφιξη
εις
Τρίτη
09:3007.15,
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
-12.00,
ΑΛΕΞ/ΛΗ
τουΆφιξη
Δημήτριου
Υψηλάντη,
08.30,
10.30,
13.30,
15.00,22.00. ΦΕΡΡΥ
ΔΡΑΜΑ
–ΜΠΟΟΥΤ
ΣΕΡΡΕΣ
08.45,
75
εκτός
Σάββατο,
18.45,
ση αρχικού: 15.22,
Τελικού:
Δίκαια (express)
9.06.
ΓΙΑ ΑΛΕΞ/ΛΗ:
09.40-12.30-14.30Τετάρτη
07:00,
19:00
Πληροφορίες
στα12.00,
τηλ. του
Λιμεναρχείου:
16.30,
18.15,
19.45.
Παρασκευή
ΛΟ
10.45,
12.45,
14.00,
15.30 του Παπαφλέσσα και του
08:00,
10:30
, 13.00,
5.46
16.50-18.00-21.3001.30
70 ΙΝTERСITY
ΩΡΑ:
13.50,
άφιξη εις
ΑΛΕΞ/ΛΗ
-ΑΘΗΝΑ:
18.45
2510/223716
2510/224472
Πέμπτη
15:30
06.00, 08.30, 10.30,
12.00,-13.30,
16.45
-17.00.&
01
Νικηταρά.ΑναχώΔίκαια ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ
18.38.
ΦΕΡΕΣ
ΣΟΥΦΛΙ
75 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ,
15.30,
17:30,
23:59
ΑΠΟ
ΠΡΙΝΟ:
07.15,
10.15,
15.00,
15.45,
16.30,
18.15, 19.45.
ΔΡΑΜΑ
– ΞΑΝΘΗ
08.00,
10.30,12.15,
12.30,
61
Παρασκευή
15:30
ΔΡΑΜΑ
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ
-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ρηση Λιμάνι: 20.32, Άφιξη Τελικού:
604 ΚΟΙΝΗ
ΩΡΑ: 10.54,
άφιξη ειςΔΕΥΤΕΡΑ 14.30.
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ:
09.00, 12.00,
Κυριακή-αργίες
07.30,
10.00,
12.00,
14.45,
16.30,
18.45
Αν
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΞΑΝΘΗ
ΚΑΒΑΛΑ:
Σάββατο
15:30
1914
ΕΩΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
04.15-05.156.45
Ορμένιο
17.09
ΔΡΑΜΑ
ΑΘΗΝΑ
08.30,12.45,
19.30
ΑΠΟ ΘΑΣΟ:
05.45,
14.00,
16.15.
13.30,
15.00, 16.30,
18.15, 19.45,
ΚΥΡΙΑΚΕΣ
&– ΕΟΡΤΕΣ
10.30,
Αλ
9
Kυριακή
13:00,
18:00
08.00,
, άφιξη
16.00,
Η Αυστροουγγαρία
07.00,
08.15,
09.15,08.00,
10.30,20.00
12.00,
06.20-07.00
(μέσω
Τυχερού),
70 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
Αναχώρη- κηρύσ614 ΚΟΙΝΗ
ΩΡΑ:11:30
17.40,
εις
ΑΘΗΝΑ
– ΔΡΑΜΑ
20.30
16.30,
18.45
74
τον πόλεμο
ΑΠΟ
13.30,
14.30,
16.00,
07.45-08.45
(μέσω
Τυχερού),
ση: 6.50, Άφιξη σει
Τελικού:
17.16 στη Σερβία.
Δίκαια23.40.
ΔΡΑΜΑ
- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
18:45, 22:00
Π
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
– ΞΑΝΘΗ
08.00,
ΞΑΝΘΗ
- ΔΡΑΜΑ
08.00, 18.15.
10.30, 15.00,
Σαμοθρaκη
προσ
ΚΕΡΑΜΩΤΗ:
07.00,
08.00,
09.30,
Αρχή του
Α’ Παγκοσμίου
10.00-11.15-12.30-13.30-14.3074 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
, Αναχώ90 ΙΝTERСITY
ΩΡΑ:
9.36,
άφιξη
06.00,
07.15,
08.00,
09.00,
10.30,
12.00,
13.30,
15.00,
16.30,
17.30.
6.
ΚΑΒΑΛΑ - ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
10.30,
11.45,
13.15, 14.45, 16.00,
Αλεξανδροyπολη
Πολέμου.
18.45,
19.45,Πληροφορίες:
21.30, (μέσω
23.30 ΚυριακήΚΥΡΙΑΚΕΣ
& ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45,
61
15.30-17.00-19.00
Τυχερηση αρχικού: 20.39,
Άφιξη Αλεξ/
εις Ορμένιο
14.38.
10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,
17.15,
19.15.
02.45,
10:45
,
14:30,
19:10
ΠΛΟΙΟ
ΑΔΑΜaΝΤΙΟΣ
ΚΟΡΑhΣ
8 6.58
αργίες 08.00, 11.00, 13.30, 15.00,
16.30,
18.45
Πληροφορίες
25210-19.30
σα
ρού),19.30-20.45.
πολη:
25210-32444.
15.00,
16.00,
17.00,
18.30,
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ
Δευτέρα
10:30,
15:30 των 6.00
16.30,
18.15,
19.45, 21.30, 23.30
32421
1920
ΞΑΝΘΗ
-ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
04.15-06.30-07.30
(μέσω ΑΠΟ
Την
Κυριακή
το
δρομολόγιο
604 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΑναχώΠΡΙΝΟ: 10.15, 14.30. ΑΠΟ
Τρίτη
18:40 ΑΠΟ ΘΑΣΟ:
ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 06.30, 08.30,
Ο σουλτάνος
Μεχμέτ ο 6ος Τυχερού),
08.45 (μέσω
Τυχερού),
π.μ. δεν07:00,
ισχύει 16.15.
ρηση3 αρχικού: 23.59,
Άφιξη Αλεξ/
ΚΑΒΑΛΑ:
12.00,
02.45,
10:45
, 15:10,
19:10
ΣΕΡΡΕΣ
09.30,
11.15,
12.40,
14.00,
15.55,
Δ
Τεταρτη
16:30
υπογράφει
τη
Συνθήκη
των
06.00,
08.00,
09.15,
10.30,07.00,
12.15,
10.00-11.30-12.30-13.30-14.30πολη: 13.18
ΞΑΝΘΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
- ΦΕΡΕΣ
- ΣΟΥΦΛΙ -14.30,
17.00,
20.30
Κυριακές
και
Γιορτές
ΣΕΡΡΕΣ
- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Από
τις
05.30
ΔΡ
Πέμπτη
07:00,
18:00
ΑΠΟ
ΚΕΡΑ16.00,
18.15.
που βάζει την ορι08.00,
09.00,
10.00,
11.00,
12.00, 71
613 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣεβρών,
–ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
ΞΑΝΘΗ15.30-17.00-18.15
– ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (μέσω Τυχερού),
08.30,
11.15,
14.15, 15.30, 17.00,
έως
20.45
ανά μισή
ώρα10.30,
ΔΙΔ/ΧΟ
-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΜΩΤΗ:
07.15,
09.15,
11.45,
Παρασκευή
18:00
στική
«ταφόπλακα»
στην
19.30-20.45.
ΚΥΡΙΑΚΕΣ
13.00,
14.00, 06.45,
15.00,10.15,
16.00, 17.00, Αθ
Αναχώρηση: 8.29,
Άφιξη
Τελικού:
Απλή: 11.19
19.43 & ΑΡΓΙΕΣ
19.15.Ιντερσίτι:
ΣΕΡΡΕΣ
- ΚΑΒΑΛΑ
16.00,
17.15, 19.15.
Σάββατο
18:00
Οθωμανική Αυτοκρατορία.
04:45,- 06:30,
11:15,
12:30,13.30,
04.15-06.30-07.30
(μέσω
Τυχερού),
18.00,
19.30,
21.00.
Κυριακή:
το
14.10
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΞΑΝΘΗ08:30,
1
14.30,
18.30
ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ
(μέσω
Π.
61
Τηλ.
για έκδοση
εισητηρίων:
Kυριακή
15:30
Ελλάδα κερδίζει εδάφη
08.45
(μέσω
Τυχερού),
10.00-11.30δρομολόγιο
των
07.00
γίνεται
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΗ
–ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
Απλή:14.48
Ιντερσίτι:
07.17
Λάγους)
07.30,
10.15,
13.25,
14.30,
ΣΕΡΡΕΣ
- ΔΡΑΜΑ&
06.45,
09.15,
11.00,07.30, Θ
14.30,
15.30,
17:00,
19:30,
21.302593022318
2593022426.
και γίνεται
«ηΆφιξη
χώρα των δύο
Κυριακές και Γιορτές 09.45,
15.00,
73
των16.30,
08.0020.15
καταργείται.
Αναχώρηση
αρχικού:
15.22,
ΞΑΝΘΗ12.30-13.30-14.30-15.30-17.00-19.15
ΑΘΗΝΑ
ΝΗΣΙΑ
ΑΙΓΑΙΟΥ
3
ΤηλEφωνα
θα- 17.50,
12.30,(μέσω
18.00,Τυχερού),
2.30 (Ισχύουν
τα αντίΣΕΡΡΕΣ
- ΑΘΗΝΑ
09.15,Καθημερινά
14.15, 20.15 από στ
Από
Καβάλα
18.15
19.30-20.45.
Τελικού: 22.59 ηπείρων και των πέντε Απλή:
2.44
ΔΡΑΜΑ
– ΚΑΒΑΛΑ
αλεξ/πολη
- κομοτηνη
ΛιμεναρχεIων
στοιχα
Κομοτηνή
&ΑΓ.
ΕΟΡΤΕΣ
10.30,
12.45,
▶ΚΥΡΙΑΚΕΣ
ΛΗΜΝΟ,
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ,
ΛΑΥΡΙΟ
λασσών», σύμφωνα
τον
8,11,από
14.58,
22.33για Ξάνθη)
06.00 το
πρωί
έως
20.30
και κάθε 60
71 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
–ΘΕΣΣΑ- με Ιντερσίτι:
Α
λ
ε
ξ
α
ν
δ
ρ
ο
ύ
π
ο
λ
η
:
16.30,
18.45
Πληροφορίες
25210Αθ
ΞΑΝΘΗ
-ΑΘΗΝΑ
20.00
Τρίτη
13.30
07:45,
09:00,
11:15,
13:00,
Ελευθέριο
Βενιζέλο.
(10
ΑυΞΑΝΘΗ
μισή ώρα. Τις Κυριακές από ς07.00
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 06.42 Άφιξη:
▶32421
ΛΗΜΝΟ,
ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΧΙΟ, ΚΑΡΛΟ- Θ
ΑΘΗΝΑ – ΞΑΝΘΗ 20.00
2551356200,
γούστου με το νέο ημερο- ΞΑΝΘΗ
έως
20.30
ανά
ώρα.
11.40
- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
06.00,
16:00,
18:30,
20:10
ΒΑΣΙ,
ΑΓ.
ΚΗΡΥΚΟΣ,
20.00
60
ΞΑΝΘΗ – ΔΡΑΜΑ 08.10, 10.30, 15.15,
ΣΕΡΡΕΣ
- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΑπόΤετάρτη
τις 05.30
Σαμοθράκης:
25510
41305
λόγιο)
08.30,
10.30,
13.30,16.30,
15.00, ▶έως
75 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
–ΘΕΣΣΑΔΡΑΜΑ – ΣΕΡΡΕΣ
07.15,
08.45,
ΣΕΡΡΕΣ
κομοτηνη
- αλεξ/πολη
ΛΗΜΝΟ-ΑΓ.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
Αθ
17.30.
Αργίες 12.00,
10.45,
12.45,
20.45
ανά
μισή
ώρα
και
41385
18.15, 19.45. Παρασκευή
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 20.32 Άφιξη:
10.45,
12.45, 12.00,
14.00, 15.30 - 91
ΣΕΡΡΕΣ16.30,
-18.45
ΑΘΗΝΑ
Πέμπτη
ΣΕΡΡΕΣ
-13.30
ΚΑΒΑΛΑ
06.45, 10.15,
07:20,
09:00,
11:00,
12:30,
Τηλ.
Πρακτ.:
1948
ΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ
06.00,
08.30,
12.00,
13.30, ▶14.30,
16.45
-17.00. 25510 38503,
01.41
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
00.10,
στ
Από- Ξάνθη
για10.30,
Καβάλα
έχει δρομ.
18.30
2551024694,
2551083911
Μία μέρα πριν από
τε- 15.00,
14:40,
19:00,
20:10
15.45,
16.30,
18.15, 19.45. Παρασκευή
11.49
6149ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
, την08.23,
ΔΡΑΜΑ
– 20.00
ΞΑΝΘΗ
08.00,
κάθε
μισή
ώρα
ΣΕΡΡΕΣ
- ΔΡΑΜΑ
06.45,
09.15,10.30,
11.00, 12.30, 75
ΛΗΜΝΟ-ΑΓ.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
λετή έναρξης
των Ολυμπιαστ
ΚΑΒΑΛΑ
16.30,
20.15
ΑΠΛΟ –Κυριακή-αργίες
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 07.30,
05.14,10.00,
19.4612.00, ▶15.00,
Αναχώρηση αρχικού:
15.41, Άφιξη
14.45,
16.30,
18.45
Σάββατο
06.30 09.15, 14.15, 20.15
κών
Αγώνων
του
Λονδίνου,
ΓΙΑ
ΑΘΗΝΑ:
9.15
-13.30
19.15
ΣΕΡΡΕΣ
ΑΘΗΝΑ
15.00, 16.30,
18.15, 19.45,
Αλεξ/πολη: 22.28
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, ΔΡ
ΣΕΡΡΕΣ13.30,
– ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
22.04

15

B6

Δρομολόγια
Δρομολόγια

5 08.00, 09.00,
7
4
06.00, 07.15,
Πατσιουρίδης
Παρασκευ15.30-17.00-19.00 (μέσω Τυχε10.00,11.00,12.00,13.00, 14.00,
7 15.00, 16.00,
4 17.00,
1 18.30, 19.30
άς Βασ.
Αλεξάνδρου 20
ρού),19.30-20.45.
✆2553022322
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.15-06.30-07.30 (μέσω
Την Κυριακή το δρομολόγιο των 6.00
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
9 ισχύει
Τυχερού), 08.45 (μέσω Τυχερού),
π.μ. δεν
Ζαφειριάδης
Χρήστος
Βασ.
10.00-11.30-12.30-13.30-14.30ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ 07.00,
Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.56)
Κωνσταντίνου
82 ✆2552023803
2. ΜΕΤΡΙΟ
15.30-17.00-18.15
(μέσω Τυχερού),
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Jul 27 08:55:42 2021 GMT. Enjoy!
19.30-20.45. ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΑΡΓΙΕΣ
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
04.15-06.30-07.30 (μέσω Τυχερού),
18.00, 19.30,
5 21.00.
7 Κυριακή: το
08.45
(μέσω
Τυχερού),
10.00-11.30δρομολόγιο
των
07.00 γίνεται 07.30,
χρησιμα τηλεφωνα
12.30-13.30-14.30-15.30-17.00των 08.00 9καταργείται. 1
8
18.15 (μέσω
Τυχερού), 19.30-20.45.
ΔΡΑΜΑ – ΚΑΒΑΛΑ Καθημερινά από
Aστυνομία

100
06.00
1 το πρωί έως 20.30
8 και κάθε
2
EKAB 
166
ΞΑΝΘΗ 
μισή ώρα. Τις Κυριακές από 07.00
Πυροσβεστική
199
ΞΑΝΘΗ
- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
06.00,
8 έως 20.30 ανά ώρα.
1
9
3
Α/Τ Ασ.
Αλεξ/λης
25510 66300
08.30,
10.30,
12.00,
13.30,
15.00,
ΔΡΑΜΑ – ΣΕΡΡΕΣ 07.15, 08.45,
Α/ΤΤροχ. Αλ/λης 25510 66395
16.30,Αλ/λης
18.15, 19.45.
10.45,
5 12.45, 12.00, 14.00, 15.30 8
Α/ΤΤουρ.
25510Παρασκευή
66200
06.00, 08.30, 10.30,
13.30,
16.45 -17.00.
Α/Τ Φερών
2555012.00,
23333
15.00, 15.45, 16.30,
19.45.
ΔΡΑΜΑ – ΞΑΝΘΗ
08.00,210.30,4 12.30,
Α/Τ Σουφλίου
2554018.15,
22100
3
Κυριακή-αργίες
07.30,
10.00,
12.00,
14.45,
16.30,
18.45
Α/Τ Τυχερού
25540 41201
13.30, 15.00, 16.30,
19.45,
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ
10.30,
12.45,
Α/Τ Διδ/χου
2553018.15,
22103
4
7
3
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
διοργανώνονται αγώνεςΑΠΛΟ
για -20.30
20.30
16.30, 18.45
16.30,16.30
18.45
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 09.13, 13.47,
74 ΙΝTERСITY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/
Α/Τ Ορεστιάδας
25520 81808
Κυριακή
βετεράνους
αθλητές - θύμα15.37, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΞΑΝΘΗ 08.00,
ΠΟΛΗ , Αναχώρηση:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ25510
– ΞΑΝΘΗ
08.00,
08.00,510.30, 15.00,
02.01, Άφιξη:
ΞΑΝΘΗ - ΔΡΑΜΑ 08.00, 10.30, 15.00,
Δ. Αλεξ/πολης
64100
1 ΞΑΝΘΗ - ΔΡΑΜΑ
7
9
τα του Β’ Παγκοσμίου Πο10.30, 12.00, 13.30,
16.30,
17.30.
6.58
12.00,
13.30, 15.00, 16.30, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
17.30.
ΣΕΡΡΕΣ10.30,
– ΔΙΚΑΙΑ
-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΔK Τραϊαν/λης
2551315.00,
50900
λέμου, με5.43–Θεσπρωτοβουλία ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
του 18.45,
18.45,
19.45,
21.30,
23.30
ΚυριακήΚΥΡΙΑΚΕΣ
&
ΕΟΡΤΕΣ
10.30,
12.45,
19.45,
21.30,
23.30
ΚυριακήΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ
10.30, 12.45,
613
ΔΙΚΑΙΑ,
Αναχώρηση:
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
04.13,
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
- ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
ΔK Φερών
25553 50073
6
1
7
Λούτβιγκ Γκούτμαν.08.47
Οι αργίες 08.00, 11.00,ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ
αργίες 08.00, 11.00,
15.00,
16.30, 18.45 Πληροφορίες 2521013.30, 15.00, Δευτέρα
16.30, 11.00
18.45 Πληροφορίες
σαλονίκη, Άφιξη:σερ
14.54
/ Τρίτη 12.3025210/
Δ. Σουφλίου
2554313.30,
50100
αγώνες αυτοί αποτελούνΑΠΛΟ
το –16.30,
16.30, 18.15, 19.45, 21.30,
23.30
32421
18.15, 19.45,
21.30,
23.30
3242113.30 / Πέμπτη 14.30 /
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
00.52,
10.06,
Τετάρτη
Δ. Διδυμοτείχου25530
26000
on Tue Jul 27 08:55:45
προοίμιο των ΠαραολυμπιαΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ
(1) 2021 GMT. Enjoy!
17.09 ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 06.30, 08.30, Παρασκευή 15.30 / Σάββατο ---- /
ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ
08.30, Generated by http://www.opensky.ca/sudoku
Δ. Ορεστιάδας
2552006.30,
22219
Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.66)
κών Αγώνων, που θα διορΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ
09.30,
11.15,
12.40,
14.00,
15.55,
11.15, 12.40, 14.00, 15.55, Κυριακή
ΣΕΡΡΕΣ09.30,
- ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΔΡΑΜΑ
14.00
Δ. Σαμοθράκης 25510 41218
ΣΑΒΒΑΤΟ: 10:10 - 20:05
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
γανωθούν
για πρώτη φορά
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:
17.00, 20.30 Κυριακές
και Γιορτές
17.00,
20.30 Κυριακές
και Γιορτές
ΣΕΡΡΕΣ 2
- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
– ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
– ΑΘΗΝΑ:
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
- ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
15.26
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Από τις 05.30
6 4 Από5 τις 905.308 1 7 ΔΡΑΜΑ
3
ΣΑΜΟΘΡAΚΗ
- ΑΛΕΞΑΝΔ. Κομοτηνής
25310 24444
10:10 - 21:05
Σετην
ό,τιενημέρωση
αφορά τις πτήσεις
από ΚΥΡΙΑΚΗ:
σε ό,τι
αφορά
SKY
A
το 1960
στη Ρώμη.
08.30,
11.15, 14.15,
17.00,
11.15, 14.15,σας,
15.30,
17.00,
71 ΙΝTERСITY ΩΡΑ:
έως 20.45 ανά μισή ώρα
έως 20.45 ανά μισή ώρα
9.19 άφιξη
στην
ΣΕΡΡΕΣ08.30,
-Για
ΔΡΑΜΑ
ΔΡΟYΠΟΛΗ
Δασαρ.
Αλεξ/λης
2551015.30,
80643
τοπτήσεις
αεροδρόμιο
της Αλεξαν1- ΚΑΒΑΛΑ
5 306.45,
4 10.15,
7 2 9 6 Αθήνα
8 16.17
τις
της Ολυμπιακής
και της
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΗΤΕΙΑ:
Α
19.15.
19.15.
ΣΕΡΡΕΣ
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
20.34
ΣΕΡΡΕΣ
ΚΑΒΑΛΑ
06.45,
10.15,
Δευτέρα
16.00
/
Τρίτη
---/
Τετάρτη
Δασαρ.Σουφλίου25540 22221
SKY
EXPRESS
δρούπολης,
καλείAegean
από το μπορείτε
αεροδρόμιονατης
ΑλεΔΕ.-ΣΑΒ.
15.30
11
1998
14.30, 18.30
14.30,
18.30 07.00 / Παρασκευή
ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Π.
ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ (μέσω Π.
08.00
/ Πέμπτη
8 9 7 1 6 3 2 4 613
5 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 12.41, άφιξη στην
Δασαρ.
Διδ/χου 25530(μέσω
22204
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΑΘΗΝΑ:
ξανδρούπολης,
μπορείτε
να καλείτε
ΣΗΤΕΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
:
Α
τε στα τηλέφωνα:
Αεροδρόμιο:
Το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Λάγους)
Λάγους)
07.30,25520
10.15, 22482
13.25, 14.30,
Θεσσαλονίκη 15.36
07.30,
10.15,
13.25,
14.30,
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00,
ΣΕΡΡΕΣ
- ΔΡΑΜΑ
06.45,
09.15,
11.00, 09
12.30,
18.15
/ Σάββατο
---/ ΚυριαΔασαρ.
Ορ/δας
στα
τηλέφωνα:
ΔΕ.-ΣΑΒ. 13.20
ΔΕΥΤΕΡΑ:
08:50 - 20:05
25510
89300,
25510
89305,
5
8
9
2
1
6
4
3
7
Δικαιωμάτων
διατάσσει την 19.15
19.15 Κυριακές και Γιορτές 09.45,
Κυριακές
και Γιορτές
09.45,
15.00, 16.30, 20.15
73 ΙΝTERСITY ΩΡΑ:
16.06, άφιξη
κή 15.00,
18.00 16.30, 20.15
Αεροδρόμιο
25510
45198,
AEGEAN: :25510
89150,Aegean: ΤΡΙΤΗ: 21:35
Τουρκία
να
καταβάλει
απο12.30, 18.00, 2.30 (Ισχύουν τα αντί12.30,
18.00,
2.30
(Ισχύουν
τα
αντίστην
Αθήνα
22.59
ΣΕΡΡΕΣ 4
- ΑΘΗΝΑ
09.15,
14.15,
20.15
ΣΕΡΡΕΣ
- ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15
25510
89150
3 6 7 5 9 8 1 2
ΤΕΤΑΡΤΗ: 20:05
ΟΛΥΜΠΙΑΚH: 25510 45198,
στην ελληνοκύπρια
ΤΗΛEφωΝΑ
στοιχα από Κομοτηνή για Ξάνθη)
στοιχα από Κομοτηνή για Ξάνθη)
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45,
ΚΥΡΙΑΚΕΣΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ
& ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45,
605 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ:ζημίωση
19.50, άφιξη
στην
ΠΕΜΠΤΗ: 21:35
SKY
EXPRESS:
801-11- Αλεξανδρούπολης:
7 1Πληροφορίες
2 8 3252104 5 9 Αθήνα
6 5.23, με ανταπόκριση
Τιτίνα Λοϊζίδου
25510 26468
και
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
16.30, 18.45
16.30, 18.45 Πληροφορίες
25210στηγια τη δη- ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ -ΑΘΗΝΑ 20.00
-ΑΘΗΝΑΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
20.00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 08:50, 21:55
28288, 2810-223800
μευμένη περιουσία της στα ΑΘΗΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΑΘΗΝΑ : ΑΝΑ26619,
Σαμοθράκης: 25510 41305
32421 9 7 1 3 8 5 6 2 Θεσσαλονίκη
32421
ΑΘΗΝΑ – ΞΑΝΘΗ 20.00
– ΞΑΝΘΗ 20.00
4
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:50
ΧΩΡΗΣΗ:
07.05, 19.45,
ΚΥΡΙΑΚΗ
19.45
Κατεχόμενα.
41385 -Τηλέφωνα
Πρακτ.:
25510
603 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ:
4.07, άφιξη στην
ΞΑΝΘΗ – ΔΡΑΜΑ 08.10, 10.30, 15.15,
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30
ΞΑΝΘΗ
– ΔΡΑΜΑ
08.10,
10.30,
15.15, και ΣΕΡΡΕΣ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από
τις 05.30
ΚΥΡΙΑΚΗ: 11:25, 21:55
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
AEGEAN
ΑΘΗΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
:
ΑΝΑ2551024694,
3 ανά
4 μισή
5 ώρα
6 2 1 7 8 Αθήνα
9 15.07
17.30. Αργίες ΕΡΓΑΣΙΑ
10.45, 12.45, 16.30,
έως 20.45
17.30. Αργίες 10.45, 12.45, 16.30, 38503,
έως 20.45
ανά μισή 2551083911
ώρα
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΑΘΗΝΑ:
ΧΩΡΗΣΗ:
05.30, 18.05, ΚΥΡΙΑΚΗ
18.05
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
20.53, άφιξη
18.45
- ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15,
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15,
Από18.45
μεγάλη εταιρεία τροφίμων της Αλεξαν-ΣΕΡΡΕΣ 6
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:
2 8 9 4 7 3 5 911 ΙΝTERСITY ΩΡΑ:
ΔΕΥΤΕΡΑ:
11:45
22:45
1836
στη Θεσσαλονίκη
23.07
Από Ξάνθη
για Καβάλα
έχει για
δρομ.
Από Ξάνθη για Καβάλα έχει δρομ.
14.30, 18.30
δρούπολης
ζητείται
υπάλληλος
Reception14.30, 18.30
ΔΕΥΤΕΡΑ: 07:15 - 18:30
ΤΡΙΤΗ: 11:45 - 22:45
Εμμανουήλ
Ροΐδης, έλλη- κάθε
75 ΙΝTERСITY ΩΡΑ:
23.43, άφιξη
κάθε μισή ώρα
μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00,
- Τηλεφωνικό
κέντρο & Γραμματειακή υπο-ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00,
ΤΡΙΤΗ: 12:15
ΤΕΤΑΡΤΗ: 11:45 - 22:45
νας
λόγιος
και
συγγραφέας.
στην Αθήνα 07.18.
ΚΑΒΑΛΑ
ΚΑΒΑΛΑ
15.00, 16.30, 20.15
στήριξη.
Απαραίτητα προσόντα, ευχέρεια στην15.00, 16.30, 20.15
ΤΕΤΑΡΤΗ: 18:30
11:45 - 22:45
(«Πάπισσα Ιωάννα») (Θαν. ΓΙΑΠΕΜΠΤΗ:
ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ:
9.15 -13.30σε- 19.15
ΔΡΑΜΑ – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΑΘΗΝΑ: 9.15 -13.30 - 19.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15
επικοινωνία
, προϋπηρεσία
ανάλογη θέση,ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15

ΔIΔYMOTEIXO
10.00-11.15-12.30-13.30-14.30-

αγγελιεσ

καλή γνώση Αγγλικών επιπέδου Proficiency,
πολύ καλή γνώση χειρισμού office & e-mail,
γνώση χειρισμού εισαγωγών-εξαγωγών. Μισθός ικανοποιητικός προοπτικές εξέλιξης.
Αποστείλετε βιογραφικό
σημείωμα στο eΑΕΡΟΠΛΑΝΑ
mail naskidis@gmail.com.

αγγελιεσ

Πωλείται Διαμέρισμα 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 χρήση.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6979822491 όλο το
SKY 24ωρο.
AEGEAN

B6

ΠΕΜΠΤΗ: 12:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:15, 20:20
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:00
ΚΥΡΙΑΚΗ: 09:50, 20:20

7/1/1904)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 11:45 - 22:45
ΣΑΒΒΑΤΟ: 11:45 - 21:40
ΚΥΡΙΑΚΗ: 11:45 - 22:45

1902
Καρλ Πόπερ, βρετανοαυστριακός επιστημολόγος και φιλόσοφος. («Η ανοιχτή κοινωνία και οι εχθροί της») (Θαν.
17/9/1994)

ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:
ΔΕΥΤΕΡΑ: 10:10 - 21:05
ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - σητεια
ΤΡΙΤΗ: 10:10 - 21:05
ΤΡΙΤΗ 13:40 - ΠΕΜΠΤΗ 13:40
ΤΕΤΑΡΤΗ: 10:10 - 21:05
σητεια - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ: 10:10 - 21:05
ΤΡΙΤΗ 19:30 - ΠΕΜΠΤΗ 19:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 10:10 - 21:05

Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:
ΚΑΒΑΛΑ:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
1974
ΓιαΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
την ενημέρωση σας, σεΧΩΡΟΣ
ό,τι αφορά
Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφορά
SKY
Αλέξης
Τσίπρας, έλληνας
Ολυμπιακής
και της
τιςενημέρωση
πτήσεις της σας,
Ολυμπιακής
και της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΗΤΕΙΑ:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΑΘΗΝΑ:
Για την
σε ό,τι αφοΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΣΗΤΕΙΑ:
Επί τις
τωνπτήσεις
οδών της
Εμπορίου
και Αρκαδιουπόπολιτικός (ΣΥΡΙΖΑ), πρωθυΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ
αεροδρόμιοεμβαδού
της Αλε- 170 ΔΕ.-ΣΑΒ. 15.30
αεροδρόμιο
της- Αλερά τιςAegean
πτήσειςαπό
τηςτοΟλυμπιακής
και
11.20, 17.35
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ:
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: ΔΕ-ΤΡ.
ΔΕ.-ΣΑΒ. 15.30
λεωςAegean
(κοντάαπό
στητοΝομαρχία)
ΤΡΕΝΑ
ΟΣΕ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
πουργός της :Ελλάδας από
Πωλείται
μονοκατοικία
Τυχερό
Νομού
μπορείτε
να καλείτε
ξανδρούπολης,
μπορείτε να της
καλείτε -TE. -ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ.
της Aegean
από το αεροδρόμιο
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
: στο
ΑΘΗΝΑ
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
08.25, 18.35 ΚΥ. :
ΣΗΤΕΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Τηλ. 2551037645
& ΣΗΤΕΙΑ
m2. ξανδρούπολης,
το 2015.
Έβρου.
Το
σπίτι
είναι
στο
κέντρο
του09.45,
Τυχερού.
στα τηλέφωνα:
στα τηλέφωνα:
Καβάλας,
μπορείτε να καλείτε στα
ΔΕ.-ΣΑΒ. 13.20
16.00
08.25,ΔΕ.-ΣΑΒ.
18.35, 21.55
13.20
2551028690.
Η λαϊκή αγορά γίνετε στην αυλή του σπιτιού
Αεροδρόμιο : 25510 45198, Aegean:
Αεροδρόμιο : 25510 45198, Aegean:ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: ΔΕ-ΤΡ. -TE.
τηλέφωνα:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΘΑΝΑΤΟΙ
αυτού. Είναι μέσα στο πάρκο του Τυχερού.
25510 89150
25510 25910
89150 53273, 25910
Ολυμπιακή:
-ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 06.50, 17.00, ΚΥ. 6.50,
ΘΕΣ/ΚΗ
- Αλεξ/λη
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ
:
06.00
-19.00
ΑΝΑ
ΜΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
72, ΙΝTERСITY
ΩΡΑ: 20.52, άφιξη εις
1741
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για επαγγελ53279 Aegean: 2510 229000 και
17.00, 20.20
ΩΡΑ 20.30
ΤΟ ΤΕΔίκαια 23.17
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 05.15 (εκτός
71 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, ΑναχώNTERCITY
05.50,
Αλεξ/λη-ΑΘΗΝΑ
Η ΑΚΜΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΤΕ
κατασκευΑντόνιο
Βιβάλντι,
βενετσιάματική
χρήση,
έχει
δε
και
μεγάλη
αυλή
πίσω.
53333
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ: 06.00 - 25910
Κυριακής), 08.00 (express), 10.00
ρηση Λιμάνι: 6.42,
Άφιξη Τελικού:
602 KOINH ΩΡΑ: 1.40, άφιξη εις

αστική
εταιρία με έδρα την ΑλεξανδρούποΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ : ΑΝΑλη αναζητά
να προσλάβει μηχανικούς για
ΧΩΡΗΣΗ: 07.05, 19.45, ΚΥΡΙΑΚΗ 19.45
πλήρη
απασχόληση
στα γραφεία της ή/και
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ : ΑΝΑστα ΧΩΡΗΣΗ:
εργοτάξια05.30,
της στην
περιοχή του Έβρου.
18.05, ΚΥΡΙΑΚΗ 18.05
Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr

Βρίσκεται σε
καλή εμπορική θέση. Η τιμή του 09.00 νος συνθέτης. (Γεν. 4/3/1678)
(express),11.00 (express), 14.00
είναι 45000
ευρώ.
Όποιος
αγοράσει
(express), 15.45
(express),
17.00το σπίτι -12.00 - 15.00 -18.00
1750 09.40-12.30-14.30θα πάρει δώρο
3 στρέμματα
χωράφι.
(express)
εκτός Σάββατο,
18.45, 22.00.
ΓΙΑ ΑΛΕΞ/ΛΗ:
Γιόχαν Σεμπάστιαν
Μπαχ,
ΤηλέφωνοΑΛΕΞ/ΛΗ
επικοινωνίας
όλο 16.50-18.00-21.3001.30
-ΑΘΗΝΑ:6979822491
18.45
γερμανός συνθέτης. (Γεν.
το 24ωρο.ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ - ΦΕΡΕΣ - ΣΟΥΦΛΙ
ΔΡΑΜΑ
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
21/3/1685)
ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.15-05.1506.20-07.00 (μέσω Τυχερού),
07.45-08.45 (μέσω Τυχερού),
10.00-11.15-12.30-13.30-14.3015.30-17.00-19.00 (μέσω Τυχε-

ΔΡΑΜΑ – ΑΘΗΝΑ

08.30, 19.30

ΑΘΗΝΑ – ΔΡΑΜΑ 08.00, 20.00
ΔΡΑΜΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

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

INTERCITY 05.59,

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΑΘΗΝΑ : ΑΝΑ16.43

Σβίλεγκραντ 9.08
Αλεξ/λη-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΧΩΡΗΣΗ:
07.05, 19.45,
ΚΥΡΙΑΚΗ
19.45
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
–ΑΘΗΝΑ,
Αναχώρη74 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 4.10, άφιξη εις
08.40
Αλεξ/λη-ΘΕΣ/ΚΗ
ΑΘΗΝΑ
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
: ΑΝΑ- Δίκαια 9.06.
ση αρχικού:
15.22, Άφιξη Τελικού:
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ-Αλεξ/λη
NTERCITY
05.59,
5.46
ΧΩΡΗΣΗ:
05.30, 18.05, ΚΥΡΙΑΚΗ 18.05 70 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 13.50, άφιξη εις
12:19
Δίκαια 18.38.
75 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώρηση Λιμάνι: 20.32, Άφιξη Τελικού:
604 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 10.54, άφιξη εις
6.45
Ορμένιο 17.09
70 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Αναχώρη614 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 17.40, άφιξη εις
ση: 6.50, Άφιξη Τελικού: 17.16
Δίκαια23.40.
74 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , Αναχώ90 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.36, άφιξη
ρηση αρχικού: 20.39, Άφιξη Αλεξ/
εις Ορμένιο 14.38. Πληροφορίες:

16 TΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ Η ΠΟΛΥΒΡΑΒΕΥΜΈΝΗ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ ΠΟΥ ΑΞΊΖΕΙ ΣΤΟΥΣ ΘΡΑΚΙΏΤΕΣ

Η ΓΝΩΜΗ

Καιρός: Γιατί θα είναι ακραίο
το κύμα καύσωνα

Η ΕΞΉΓΗΣΗ ΤΟΥ METEO
Ιούλιος 1987 – Ο πιο πολύνεκρος
καύσωνας στα ελληνικά χρονικά
Ξεκίνησε από χθες, 27 Ιουλίου το μεγάλο κύμα καύσωνα
που θα διαρκέσει αρκετές μέρες και που σύμφωνα με τους
μετεωρολόγους, θα θυμίζει
τα έντονα καιρικά φαινόμενα
που είχαν καταγραφεί στη χώρα μας το 1987. Σύμφωνα με
τα προγνωστικά στοιχεία του
meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το ακραίο κύμα
καύσωνα αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα μας από την
Τρίτη 27/07 και κυρίως από
την Παρασκευή 30/07.
Πέραν των πολύ υψηλών
θερμοκρασιών που τοπικά στα
ηπειρωτικά θα ξεπεράσουν
τους 43 βαθμούς Κελσίου, το
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτού του κύματος καύσωνα, θα
είναι η εξαιρετικά μεγάλη του
διάρκεια (περισσότερες από 7
ημέρες). Επισημαίνεται ότι από
την Παρασκευή 30/07 οι θερμοκρασίες θα διατηρούνται σε
πολύ υψηλά επίπεδα ακόμα
και κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενισχύοντας το αίσθημα
δυσφορίας.

Ποιες είναι όμως
οι ατμοσφαιρικές
διεργασίες που θα
οδηγήσουν σε ακραίες
συνθήκες;

Η πρώτη διεργασία, όπως
συνηθίζεται στους καύσωνες,
είναι η μεταφορά πολύ θερμών
αερίων μαζών από την Αφρική

προς τη χώρα μας. Στο βίντεο
παρουσιάζονται προγνωστικοί
χάρτες με την κίνηση των θερμών αερίων μαζών κατά το διάστημα 25 Ιουλίου - 4 Αυγούστου σε ύψος περί τα 1500
μέτρα. Το ύψος των 1500 μέτρων χρησιμοποιείται στη μετεωρολογία για την παρακολούθηση της κίνησης θερμών και
ψυχρών αερίων μαζών.
Η δεύτερη διεργασία, η
οποία θα λειτουργήσει προσθετικά στη θερμή μεταφορά,
είναι οι καθοδικές κινήσεις
αερίων μαζών από τα ανώτερα προς τα κατώτερα τμήματα της ατμόσφαιρας λόγω της
παρουσίας υψηλών πιέσεων.
Οι κατερχόμενες αέριες μάζες
εξαναγκάζονται σε θέρμανση
λόγω συμπίεσης. Καθώς ο καύσωνας θα έχει μεγάλη διάρκεια, αυτή η διεργασία θα οδηγεί σε περαιτέρω άνοδο των
μεγίστων αλλά και των ελαχίστων θερμοκρασιών. Στο χάρτη
που ακολουθεί περικλείεται με
μαύρη γραμμή η περιοχή όπου
η διεργασία αυτή θα έχει μεγαλύτερη επίδραση.

Μαρουσάκης: Ο
καύσωνας θα θυμίζει το
1987

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη ο ισχυρός καύσωνας
θα θυμίζει σε διάρκεια αυτόν
του 1987. Όπως αναφέρει ο

ίδιος σε ανάρτησή του στο
Facebook «χρειάζεται προσοχή και όχι πανικός μιας και σε
σχέση με το 1987 έχουμε αρκετά "εργαλεία" στα χέρια μας».
Σύμφωνα με τον Κλέαρχο
Μαρουσάκη, ο υδράργυρος θα
σκαρφαλώσει στους 42 με 45
βαθμούς Κελσίου, ενώ προς το
παρόν είναι ακόμη άγνωστη η
διάρκεια του καύσωνα. «Ενδέχεται να πάμε έτσι μέχρι και τις

θα επηρεαστεί η χώρα μας με
πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, τουλάχιστον ως προς
τη διάρκειά του, ο καύσωνας
αυτός θα θυμίζει τον ισχυρό
καύσωνα του 1987. Κρατήστε
όμως ότι οι υποδομές είναι πολύ διαφορετικές. Δεν αποκλείεται όμως το κύμα καύσωνα να
κρατήσει 7-10 ημέρες».

υπάρξει ένα "παιχνίδι" της θερμής αέριας μάζας με το μελτέμι για αυτό και χρειάζεται προσοχή μέχρι να περάσει αυτό το
ισχυρό κύμα καύσωνα. Θα είναι
ο ισχυρότερος καύσωνας για
το καλοκαίρι», είπε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

5 με 7 Αυγούστου», ανέφερε ο
μετεωρολόγος. «Προς τα βόρεια ηπειρωτικά τμήματα της
χώρας επικρατεί αρκετή δροσιά. Τα μελτέμια θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό της σημερινής ημέρας. Σιγά σιγά έρχονται
οι πολύ θερμές αέριες μάζες
από τις ακτές της Αφρικής και

Όπως ανέφερε από την Τετάρτη και μετά θα αρχίσει να
ανεβαίνει η θερμοκρασία, αλλά δυσκολότερα θα είναι το
Σαββατοκύριακο, οπότε και η
καυτή αέρια μάζα θα κατακλύσει το σύνολο της χώρας μας
και η θερμοκρασία θα φτάσει
τους 45 βαθμούς Κελσίου. «Θα

Για 8 μέρες (20-28 Ιουλίου)
το θερμόμετρο έδειχνε 44 βαθμούς Κελσίου με αποτέλεσμα
να χάσουν τη ζωή τους 1.300
άνθρωποι. Την κατάσταση περιέγραφε γλαφυρά δημοσίευμα των New York Times: «Τα
νοσοκομεία έστειλαν παραγγελίες για πάγο από την ψαραγο-

Ιούλιος 1987 – Ο πιο
πολύνεκρος καύσωνας
στα ελληνικά χρονικά
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ρά για να ψύξουν τα σώματα»
ανέφερε χαρακτηριστικά.
Τα διαμερίσματα-κλουβιά
μετατράπηκαν σε φούρνους,
όπου έχασαν τη ζωή τους εκατοντάδες, ηλικιωμένοι κυρίως,
άνθρωποι. Καθώς πολλές οικογένειες είχαν ήδη ξεκινήσει τις
διακοπές τους, συνέβαινε το
εξής απίστευτο: τα δελτία ειδήσεων καλούσαν ονομαστικά
εκατοντάδες οικογένειες που
βρίσκονταν σε διακοπές να επικοινωνήσουν με την Αστυνομία
για «σοβαρή οικογενειακή τους
υπόθεση». Αφορούσε κάποιον
δικό τους άνθρωπο που είχαν
αφήσει πίσω και δεν άντεξε
τον καύσωνα. Τα νεκροτομεία
ήταν γεμάτα και άνοιξαν για το
κοινό και εκείνα του Στρατού.
Με αποκαλυπτική διάθεση η
«Ελευθεροτυπία» έγραφε: «Είναι η μοίρα μας να πεθάνουμε
όταν υπάρχει ένα κύμα καύσωνα, να πνιγόμαστε όταν βρέχει,
να παραλύουμε όταν συμβαίνει κάτι ασυνήθιστο». Το δημοσίευμα ανέφερε ότι έλιωσαν ακόμα και οι ράγες στις
γραμμές του ΗΣΑΠ.
Μέσα σε όλη την τραγική
αυτή κατάσταση ήρθε και το
αθάνατο ελληνικό δαιμόνιο
για να εκμεταλλευτεί την κατάσταση.
Όπως γράφει στο μπλογκ
του ο γνωστός μετεωρολόγος
Δημήτρης Ζιακόπουλος που
εκείνη την περίοδο ήταν στην
ΕΡΤ: «Στην οδό Πανεπιστημίου,
συμπατριώτες μας πουλούσαν
στους ταλαίπωρους διαβάτες
νερό σε πλαστικά ποτήρια, σε
απίστευτα υψηλές τιμές». Τότε
δεν υπήρχαν τα μπουκαλάκια
εμφιαλωμένου νερού.

Ερώτηση Γκαρά – Κάτση για τις μεταδόσεις της ΕΡΤ
Αναφορικά με τους Ολυμπιακούς Αγώνες
Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων προς τον
Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ αρμόδιο για θέματα
ενημέρωσης κ. Λιβάνιο κατέθεσαν ο Τομεάρχης Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και η Αναπλ. Τομεάρχης Ενημέρωσης & Επικοινωνίας της Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑΠροοδευτική Συμμαχία, Μάριος
Κάτσης και Νατάσα Γκαρά
Η μη μετάδοση, από την ΕΡΤ,
των προσπαθειών των ολυμπιονικών μας Λευτέρη Πετρούνια και Παναγιώτη Γκιώνη προκάλεσε αλγεινή εντύπωση και
εξόργισε την κοινωνία και τους
αθλητές μας. Πρόκειται για ένα
πρωτοφανές φιάσκο μιας και
δεν έχει ξανασυμβεί η ΕΡΤ να
αποτυγχάνει να μεταδώσει συνεχόμενα τις προσπάθειες Ελλήνων αθλητών και μάλιστα σε
Ολυμπιακούς Αγώνες.
Παρά τις αντιδράσεις από
τους ίδιους τους αθλητές, τις

ομοσπονδίες τους και τους πολίτες η ΕΡΤ δεν έχει αναλάβει
μέχρι στιγμής καμία ευθύνη, ούτε έχει παράσχει τις απαραίτητες πειστικές εξηγήσεις για την
τραγική αυτή αβλεψία. Αντιθέτως, με ανακοίνωση της, επιλέγοντας να πει συνειδητά ψέματα, προβάλλοντας φθηνές
δικαιολογίες περί δήθεν σφάλματος κάποιου άγνωστου Ιάπωνα σκηνοθέτη, προσπάθησε
να παραπλανήσει πολίτες και
αθλητές.
Η στάση της διοίκησης
της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης προσβάλλει τους Έλληνες
αθλητές, που επί χρόνια, με κόπο και θυσίες, προετοιμάζονται
για τη συμμετοχή τους στους
Ολυμπιακούς αγώνες, αλλά και
τους χιλιάδες φιλάθλους που
περιμένουν να παρακολουθήσουν τις προσπάθειες τους.
Όπως είναι γνωστό η προετοιμασία για την κάλυψη του

κορυφαίου αθλητικού γεγονότος που είναι οι Ολυμπιακοί
αγώνες είναι μια μακρά διαδικασία. Η συγκεκριμενοποίηση
όμως των τελικών πακέτων τηλεοπτικών μεταδόσεων έπεται
των αρχικών γενικών συμφωνιών και είναι δυναμική ακολουθώντας τις ελληνικές συμμετοχές ανά άθλημα και ζητώντας
πρόσθετα αποκλειστικά κυκλώματα ώστε να μη χαθεί η προβολή καμίας προσπάθειας Έλληνα αθλητή.
Δυστυχώς, και ενώ η παρούσα διοίκηση και τα στελέχη της,
είχαν 2 χρόνια για να προετοιμαστούν κατάλληλα, έχοντας
παράλληλα την υποστήριξη
ενός έμπειρου δυναμικού εργαζομένων, κατάφεραν να αποτύχουν οικτρά, επιδεικνύοντας
τραγική έλλειψη οργάνωσης,
προετοιμασίας και γνώσης του
αντικειμένου, απαξιώνοντας έτι
περαιτέρω τη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση. Απέδειξαν επίσης
πως είναι ακριβοί στα πίτουρα
και φθηνοί στ’ αλεύρι. Την ίδια
στιγμή που σκορπάει εκατομ-

μύρια ευρώ σε εκπομπές «γαλάζιων» και…αρεστών αφήνει
«ξεκρέμαστους» τους Έλληνες
αθλητές στο Τόκυο και χωρίς εικόνα τους Έλληνες τηλεθεατές.
Η ΕΡΤ βρίσκεται υπό την
εποπτεία κι ευθύνη του Πρωθυπουργού, τον οποίο βαρύνει μεγάλη ευθύνη. Η Δημόσια
Ραδιοτηλεόραση έχει καθήκον
να προάγει τον αθλητισμό και
τον πολιτισμό, να στηρίζει τους
αθλητές μας, να σέβεται τους
τηλεθεατές, κι όχι να προβάλλει μόνο τους πανηγυρισμούς
του υπουργού αθλητισμού, κ.
Αυγενάκη, με δημόσιο χρήμα,
αγνοώντας την προβολή των
αγωνισμάτων. Τα ερωτήματα
παραμένουν πολλά και αναπάντητα και το αρμόδιο υπουργείο αλλά και τα χρυσοπληρωμένα στελέχη του «επιτελικού»
κράτους θα πρέπει να δώσουν
άμεσα απαντήσεις.
Κατόπιν όλων των παραπάνω ερωτάται ο αρμόδιος
υπουργός:
1. Ποιος είναι ο λόγος που
δεν προβλήθηκε η προσπάθεια

του Ολυμπιονίκη Λευτέρη Πετρούνια, ενώ είδαμε σε απευθείας μετάδοση μόνο τους πανηγυρισμούς του υπουργού, κ.
Αυγενάκη;
2. Για ποιον λόγο η ΕΡΤ δεν
μετέδωσε την προσπάθεια του
Παναγιώτη Γκιώνη;
3. Φρόντισε η ΕΡΤ να διασφαλίσει τη μετάδοση όλων
των προσπαθειών, όλων των
αθλητριών και αθλητών μας;
4. Ποια πακέτα ροών εξασφάλισε η ΕΡΤ και σε τι κόστος;
5. Υπήρχαν ειδικά πακέτα
ροών με τα οποία η ΕΡΤ θα
εξασφάλιζε τη μετάδοση των
προσπάθειών των Ελλήνων
αθλητών και αν ναι γιατί δεν
φρόντισε να τα εξασφαλίσει;
6. Ποιες ήταν οι καταληκτικές ημερομηνίες για την απόκτηση των συγκεκριμένων ροών
και τι έπραξε στο χρόνο μέχρι
την λήξη τους;
7. Κατατέθηκε φάκελος τεχνικών προδιαγραφών και καλύψεων; Ποιοι εισηγήθηκαν το
πακέτο κάλυψης το οποίο τελικά αγόρασε η ΕΡΤ; Υπήρξε τελι-

κή έγκριση και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου γι’ αυτό;
8. Αληθεύει ότι η ΕΡΤ έσπευσε, μετά το φιάσκο, να προμηθευτεί τις απαραίτητες επιπλέον
ροές; Αν ναι, σε τι κόστος; Υπήρξε επιπλέον επιβάρυνση για την
εκ των υστέρων απόκτηση των
ροών αυτών και ποιο είναι αυτό;
Βάσει των παραπάνω ερωτημάτων ζητούμε να κατατεθούν:
1. Οι σχετικές συμβάσεις και η αλληλογραφία για
την κάλυψη και το κόστος με
την κεντρική εταιρία μετάδοσης περιεχομένου OLYMPIC
BROADCASTING SERVICE
(OBS), τις συνεργαζόμενες
εταιρίες και τους αρμόδιους
διεθνείς φορείς, καθώς και οι
ημερομηνίες υπογραφής τους.
2. Τα διαθέσιμα «πακέτα» μετάδοσης και το κόστος τους.
3. Οι σχετικές εισηγήσεις (για
τις τεχνικές προδιάγραφες και
την δημοσιογραφική κάλυψη)
καθώς και οι σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ.

