▶ 11

«Να δοθεί επίδομα στέγασης και
στους εισακτέους στη Νοσηλευτική
Σχολή Διδυμοτείχου»

▶ 12

▶9

Παρεμβάσεις για αναβάθμιση
των υποδομών του αρχαίου
θεάτρου Μαρώνειας

«Πέταξαν» για Τόκιο
Μιχαλεντζάκης, Καρυπίδης,
Λεργιός
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΆΚΗΣ
www.gnomionline.gr
Πέμπτη 19 Αυγούστου 2021
αρ. φύλλου 9134
€0.60

Αλεξανδρούπολη:
Απόφαση για τη
δημιουργία Γ’
Κοιμητηρίων
Στην περιοχή του αγροκτήματος
Αλίκης-Αμφιθέας. Αντιμέτωποι
με το νόμο καταπατητές έκτασης
που προορίζεται για τη δημιουργία τους
▶4

Στην Ορεστιάδα
όλα έτοιμα για
την 22η Γιορτή
Θεάτρου
Το πρόγραμμα παραστάσεων,
τα τιμώμενα πρόσωπα

▶9

Συνεδρίαση ΚΥΣΕΑ λόγω
Αφγανιστάν, επιφυλακή στον
Έβρο για νέες προσφυγικές ροές
● Περίοδος αυξημένης ανησυχίας και... επιφυλακής μετά από τις δραματικές εξελίξεις στο
Αφγανιστάν τις τελευταίες ημέρες
● Αναμένεται ενίσχυση φύλαξης των συνόρων
στον Έβρο και τα νησιά.
● Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, οι ελληνικές αρχές βρίσκονται πάντα σε εγρήγορση τόσο
στα χερσαία όσο και στα θαλάσσια σύνορα για

Έργο ανάδειξης του Φυσικού
Περιβάλλοντος στον ορεινό όγκο
Τριγώνου Ορεστιάδας

την αποτροπή παράνομων εισόδων στη χώρα
● Οι κινήσεις Δένδια σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Σασόλι: Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να υποδεχθεί Αφγανούς
● Τι δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Συνοριακών Φυλάκων Έβρου Χρυσοβαλάντης Γιαλαμάς

▶6

Μεγάλη προκήρυξη για 1.500
μόνιμες προσλήψεις σε δήμους

Ήπιες παρεμβάσεις σε μονοπάτια, διαδρόμους περιπάτου, χώρους
εξόρυξης πέτρας και ιδιαίτερων γεωλογικών σχηματισμών

▶5

Στα μέσα φθινοπώρου αναμένεται να εκδοθεί από το ΑΣΕΠ

▶7
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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
www.gnomionline.gr
ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑ
Ε. Λασκαράκης και ΣΙΑ Ε.Ε.
Εκδότης-∆ιευθυντής
Μάνος Λασκαράκης
Υπεύθυνος Ύλης
Γ. Πανταζίδης
Σύμβουλος Έκδοσης
Γιάννης Λασκαράκης
Υπεύθυνος Τυπογραφείου
∆. Μπένδρελης

Υπεύθυνη Διαφημίσεων
και Λογιστηρίου
Χρύσα Γρηγοριάδου
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
Πλησίον στρατοπέδου «Ιωάννου»
Τηλέφωνα
2551024222, 2551029888
Fax
2551080606

Κωδικός 1793
email
gnomi@gnomionline.gr
efimerida-gnomi@hotmail.com
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

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

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
EΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (ΣΗΠΕ)

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

Τακτικοί συνεργάτες:

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

Είπαν
ΝΊΚΟΣ ΚΑΠΡΑΒΈΛΟΣ
Διευθυντής ΜΕΘ στο Γ.
Παπανικολάου
«Υπογράφουμε ένα πιστοποιητικό
θανάτου περίπου την ώρα. Είχαμε
φτάσει να υπογράφουμε τέσσερα με
πέντε πιστοποιητικά θανάτου στο δεύτερο και στο τρίτο κύμα. Η διασπορά
παραμενει μεγάλη»

Η ξενάγηση στο παρατηρητήριο αρπακτικών πουλιών του Εθνικού Πάρκου ξεκινάει και πάλι από την Τετάρτη 18 Αυγούστου, κατόπιν ραντεβού. Η ξενάγηση θα αναστέλλεται τις ημέρες που ο δείκτης πρόκλησης πυρκαγιάς είναι από 4 και πάνω. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο
Κέντρο Ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρισης καθημερινά από τις 08:00 έως τις 16:00.

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ
ΝΌΤΗΣ ΜΗΤΑΡΆΚΗΣ
υπουργός Μετανάστευσης και
Ασύλου
«Δεν υπάρχει άνθρωπος που να
μην συγκινείται από αυτό που συμβαίνει στο Αφγανιστάν. Όμως δεν
μπορούμε να έχουμε εκατομμύρια
ανθρώπους να έρθουν στην ΕΕ μέσω της Ελλάδας»

ΝΊΚΟΣ ΤΖΑΝΆΚΗΣ
Καθηγητής Πνευμολογίας,
Διευθ. Πνευμονολογικής
κλινικής
«Πρέπει να προστατέψουμε τους
ανεμβολίαστους, όχι να τους πετάξουμε στον Καιάδα…Οι εκδρομείς
που επιστρέφουν από τα νησιά πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ»

Η Σαμοθράκη κερδίζει το
στοίχημα του τουρισμού
(volume 2)
Το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας είναι από τα
τέλη Αυγούστου του 2020, ένα χρόνο πριν. Με τα τωρινά δεδομένα, φαίνεται ότι η Σαμοθράκη, φέτος, όχι
μόνο κέρδισε το στοίχημα του τουρισμού αλλά τα πήγε ακόμη καλύτερα από πέρυσι. Και αυτά είναι καλά
νέα. Μετά από μια δύσκολη χρονιά, έναν βαρύ χειμώνα «εγκλεισμού» ο κόσμος έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στο νησί του Έβρου. Μακάρι η ανοδική πορεία να
συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, μακάρι, οι τοπικές
αρχές να βελτιώσουν τα κακώς κείμενα που χρήζουν
παρέμβασης για να μείνουν οι επισκέπτες ακόμη περισσότερο ικανοποιημένοι.

Επιμέλεια: Γιώργος Πανταζίδης
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Μικρογνωμικά

`

3.442 νέα κρούσματα κορωνοϊού στη χώρα,
αμετάβλητη η κατάσταση στην ΑΜΘ
Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 3.442 νέα κρούσματα σήμερα, Τετάρτη 18 Αυγούστου,
ενημερώνοντας για την πανδημία του
κορονοϊού στην Ελλάδα. Παράλληλα
ανακοίνωσε πως καταγράφηκαν 282
διασωληνωμένοι στα νοσοκομεία ενώ
κατά το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν 25 θάνατοι.
Στην ΑΜΘ τα νέα κρούσματα ανά νομό έχουν ως εξής:
• ΔΡΑΜΑΣ 37
• ΕΒΡΟΥ 50
• ΚΑΒΑΛΑΣ 90
• ΞΑΝΘΗΣ 15
• ΡΟΔΟΠΗΣ 12

Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ για τα
κρούσματα

Σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:
• Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι
3.442, εκ των οποίων 14 εντοπίστηκαν
κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της

χώρας.
• Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 547.186 (ημερήσια μεταβολή +0.6%), εκ των οποίων
51.1% άνδρες.
• Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρού-

Εμβόλια: Για ποιες κατηγορίες ευπαθών έρχεται
αναμνηστική δόση από Σεπτέμβρη

Για την σημασία των εμβολιασμών, την ανάγκη για
αναμνηστική δόση σε ευπαθείς ομάδες από τον Σεπτέμβριο αλλά και για την γενικότερη πορεία του κορονοϊού
στην χώρα έκανε λόγο το πρωί της Τετάρτης ο Γ.Γ. Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.
Ο Μάριος Θεμιστοκλέους μιλώντας στην εκπομπή

σματα των τελευταίων 7 ημερών, 130
θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από
το εξωτερικό και 1.492 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.
• To 𝑅𝑡  για  την  επικράτεια  βάσει  των 
κρουσμάτων εκτιμάται σε 1.09 (95% ΔΕ:

κεντρικό δελτίο ειδήσεων, η πρόεδρος του πολυκοινωνικού Αλεξανδρούπολης , κυρία Αλεξάνδρα Ποιραζίδου, γνωστοποίησε την αναστολή εργασίας άνευ
αποδοχών δέκα εργαζόμενων που δεν είναι εμβολιασμένοι. Σε αναστολή τέθηκαν από εχθές 17 Αυγούστου.
Όπως τονίζει η κυρία Ποιραζίδου, έπρεπε να προχωρήσουν στην αναστολή εργασίας βάσει του νόμου
που ψηφίστηκε πρόσφατα από την κυβέρνηση της
Νέας Δημοκρατίας αφού επιβάλει την υποχρεωτικό-

0.89 - 1.36)
• Οι νέοι θάνατοι ασθενών με
COVID-19 είναι 25, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 13.278 θάνατοι. Το 95.2% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70
ετών και άνω.
• Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 282
(62.4% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους
είναι 64 έτη.
• To 84.0% έχει υποκείμενο νόσημα
ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την
αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από
τις ΜΕΘ 2.889 ασθενείς.
• Οι εισαγωγές νέων ασθενών
Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 290 (ημερήσια μεταβολή
+33.03%).
• Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 240 ασθενείς.Η διάμεση
ηλικία των κρουσμάτων είναι 40 έτη
(εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η διάμεση
ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη (εύρος
0.2 έως 106 έτη).

τητα του εμβολιασμού εργαζόμενων που καλύπτουν
θέσεις και ειδικότητες κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών και οικογενειακών βοηθών.
Στην ίδια συνέντευξη η πρόεδρος του πολυκοινωνικού εξέφρασε την ανάγκη να καλυφθούν οι θέσεις
αυτές από νέους εργαζόμενους που θα προσληφθούν
με σύμβαση τριών μηνών.
Το σχετικό βιντεο https://www.youtube.com/
watch?v=fZ2hgnRf_KA

Νικολέτα Αντωνιάδη: Εβρίτισσα δρομέας
παγκοσμίου επιπέδου
"newsroom" του ΣΚΑΪ, επιβεβαίωσε πως η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, αποφάσισε τη χορήγηση αναμνηστικής
δόσης εμβολίου στους ανοσοκατασταλμένους, σε ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας.
Συγκεκριμένα ανέφερε ότι αυτό θα ισχύσει για άτομα
με σημαντική ανοσοκαταστολή, δηλαδή:
• Μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων
• Μεταμόσχευση μυελού
• Καρκινοπαθείς / Υπό χημειοθεραπεία
• Νεφροπαθείς
Σύμφωνα με τον ίδιο οι χορηγήσεις της αναμνηστικής
δόσης θα ξεκινήσουν από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Ο κ. Θεμιστοκλέους δήλωσε πως εξετάζεται το ενδεχόμενο να
επεκταθεί η αναμνηστική δόση και στις υπόλοιπες ομάδες.
Όσον αφορά την πορεία των εμβολιασμών, ανέφερε
πως με την επιστροφή του κόσμου από τις διακοπές κλείστηκαν 30.000 ραντεβού. Στα ραντεβού υπερισχύουν οι
μικρότερες ηλικίες, αλλά παρατηρείται μια διαστρωμάτωση σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.
Ακόμη, μιλώντας για την πορεία της πανδημίας στη
χώρα τόνισε πως είναι εφικτό να επιτευχθεί η ανοσία στα
μέσα ή τέλη του Σεπτεμβρίου, ενώ προειδοποίησε πως
στο τέλος Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου θα σημειωθεί κορύφωση των κρουσμάτων.

Σε αναστολή εργασίας 10 ανεμβολίαστοι
εργαζόμενοι του Πολυκοινωνικού

Σε συνέντευξη της στη ΔΕΛΤΑ τηλεόραση και στο

Μία σπουδαία εμφάνιση, με ένα μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ και ένα χρυσό μετάλλια ήταν ο απολογισμός της Νικολέτας Αντωνιάδη στους Βαλκανικούς
Αγώνες της Σερβίας. Σε μία διοργάνωση με μεγάλο
ανταγωνισμό, η αθλήτρια του Αθανάσιου Τσιτσιμάκα
από τους Μυρμιδόνες Διδυμοτείχου, εκπροσωπώντας την Εθνική Ελλάδας στην κατηγορία Κ18, με το
13.67 που σημείωσε στα 100μ. με εμπόδια, πέτυχε
μία επίδοση που την κατατάσσει 7η στην Ευρώπη
και 11η στον κόσμο!
Ο κ. Τσιτσιμάκας μίλησε στο
SportsAddict.gr και τόνισε ότι ούτε ο
ίδιος δεν περίμενε ένα τόσο μεγάλο ρεκόρ. «Η Νικολέτα όμως το έλεγε ότι θα
το κάνει και το έκανε», λέει ο ίδιος γεμάτος περηφάνια για την αθλήτρια του.
Για το μεγάλο ρεκόρ και το πως ήρθε
είπε: «Ελπίζαμε σε ένα πανελλήνιο, γύρω
στο 13.80, αλλά όχι τόσο μεγάλο, τελικά ήταν 13.67. Επειδή υπήρχε έντονος
ανταγωνισμός, το είδε και ίδια έτσι ότι
πρέπει να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Αν και βαλκανικοί αγώνες συμμετείχε
αθλήτρια από το Ισραήλ που ήταν πάρα
πολύ καλή, όσο και μία Αυστριακή. Πήγαν στους αγώνες με 13.80 και 13.94.
Η Νικολέτα πήγε εκεί με το 13.97 από
την Κύπρο. Ήταν ο μοναδικός της αγώνας που είχε και ευνοϊκό άνεμο».
«Κόουτς θα κάνω ρεκόρ και θα πά-

ρω το χρυσό»
«Στην τελευταία προπόνηση πριν τους αγώνες
στην Αλεξανδρούπολη και πριν την έναρξη του αγώνα μου είπε: Θα κάνω ρεκόρ και θα βγω πρώτη. Εγώ
δεν το πίστευα γιατί υπήρχε η Ισραηλινή με το 13.80.
Ήταν η πρώτη συμμετοχή για τη Νικολέτα σε τόσο
μεγάλη διοργάνωση. Το συναίσθημα ήταν διαφορετικό για την ίδια», τόνισε ο κ. Τσιτσιμάκας.

Κοσμάς Πανταζής
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Αλεξανδρούπολη:
Απόφαση για
τη δημιουργία
Γ’ Κοιμητηρίων

ειδήσεις

σύντομες

Δήλωση ζημιών από χαλάζι για τους
ελαιοπαραγωγούς της Μάκρης
Σε ανακοίνωσή της η Κοινότητα Μάκρης Δήμου Αλεξανδρούπολης αναφέρει τα εξής:
– Οι παραγωγοί που έχουν αγροκτήματα με ελιές, που ζημιώθηκαν από το χαλάζι στις 06/08/2021, μπορούν δηλώνουν τις ζημιές
στο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΚΡΗΣ μέρες ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΤΙΣ 9.00 το πρωί έως το μεσημέρι και έως τις 24
Αυγούστου με ενδεχόμενο παράτασης προθεσμίας.

15.000 για τη βάση που θα
τοποθετηθεί το αντίγραφο της Νίκης
στη Σαμοθράκη

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΉ ΤΟΥ
ΑΓΡΟΚΤΉΜΑΤΟΣ ΑΛΊΚΗΣ-ΑΜΦΙΘΈΑΣ
(ΠΡΟΣ ΚΊΡΚΗ) ΈΛΑΒΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΌ
ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΎΠΟΛΗΣ
Αντιμέτωποι με το νόμο καταπατητές έκτασης που
προορίζεται για τη δημιουργία τους
Την απόφαση για δημιουργία Γ’ Κοιμητηρίων στην περιοχή του αγροκτήματος Αλίκης-Αμφιθέας (προς Κίρκη)
έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης, λόγω των πολύ αυξημένων αναγκών που υπάρχουν στην
περιοχή μας τα τελευταία χρόνια που
έχουν δημιουργήσει μία ασφυκτική κατάσταση στα άλλα νεκροταφεία.
Όπως αναφέρει το evrosonline.

gr, τα νέα Κοιμητήρια θα κατασκευαστούν σε έκταση ιδιοκτησίας του Δήμου, ωστόσο, για να προχωρήσουν
οι όποιες διαδικασίες, θα πρέπει συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν παρανόμως καταλάβει τμήματα της εν λόγω έκτασης να αποχωρήσουν. Για τον
σκοπό αυτό, η αρμόδια υπηρεσία του
Δήμου είχε καλέσει τους φερόμενους
καταπατητές να προσκομίσουν τυ-

χόν νομιμοποιητικά έγγραφα κατοχής της έκτασης ή να αποχωρήσουν
από τη δημοτική έκταση σε περίπτωση απουσίας τέτοιων εγγράφων εντός
προθεσμίας 10 ημερών. Μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας, εντός της οποίας δεν κατετέθη
οιοδήποτε έγγραφο από τους φερόμενους καταπατητές, η υπηρεσία
διενέργησε αυτοψία, με την οποία,
διαπίστωσε ότι οι περιφράξεις συνεχίζουν να υφίστανται.
Προκειμένου να αποβληθούν από
το χώρο οι συγκεκριμένοι δημότες, θα
πρέπει να συνταχθεί πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από το Δήμαρχο
ύστερα από απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, η οποία ελήφθη ομόφωνα στο πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο.
Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για 3
περιπτώσεις καταπάτησης, 5.152 τμ,
3.791 τμ και 3322 τμ αντίστοιχα.

Αυγουστιάτικη πανσέληνος με συναυλία
στην Αρχαία Ζώνη Μεσημβρίας
Tο Κυριακάτικο
βράδυ
της 22ας
Αυγούστου
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου μας προσκαλεί να απολαύσουμε το
Κυριακάτικο βράδυ της
22ας Αυγούστου και ώρα
9 μ.μ. την Πανσέληνο του
Αυγούστου στην Αρχαία

Ζώνη Αλεξανδρούπολης
(παραλία Μεσημβρίας)
με τη συναυλία της μοναδικής Μαρίζας Ρίζου!
Η συναυλία είναι μια
συνδιοργάνωση: του
Υπουργείου Πολιτισμού
/ Εφορείας Αρχαιοτήτων
Έβρου και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης / Περιφερειακής Ενότητας
Έβρου.

ΕΙΣΟΔΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Με απόφαση της προϊστάμενης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Έβρου
Δόμνας Τερζοπούλου, στις 16 Αυγούστου, εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση του έργου κατασκευής μίας βάσης σε σχήμα διπλού Τ,
από οπλισμένο σκυρόδεμα, η οποία θα μεταφερθεί στη Σαμοθράκη
προκειμένου να τοποθετηθεί πάνω της το αντίγραφο του γλυπτού
της Νίκης της Σαμοθράκης μπροστά από το αρχαιολογικό μουσείο
του νησιού.

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο, μετά από έρευνα αγοράς, αποφασίστηκε η απευθείας ανάθεση «για την κατασκευή βάσης μορφής διπλού Ταυ από οπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας C25/30 για
τη στερέωση και ανάδειξη του μαρμάρινου πιστού αντιγράφου
της Νίκης της Σαμοθράκης στον αύλειο χώρο του Αρχαιολογικού
Μουσείου Σαμοθράκης και των εργασιών διαμόρφωσης του χώρου για την τοποθέτηση αυτής στην εταιρεία με την επωνυμία «Κ.
ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ-Γ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ Ο.Ε» και το διακριτικό τίτλο ‘’ΑΙΜΟΣ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ’’ που εδρεύει στην Κομοτηνή».

Evrosonline.gr

Βοήθεια στους πυρόπληκτους του
Δικηγορικού Συλλόγου Ορεστιάδας
Είδη πρώτης ανάγκης συγκεντρώνει ο Δικηγορικός Σύλλογος
Ορεστιάδας μέχρι τις 25 Αυγούστου.
Σε μήνυμα που εξέδωσε αναφέρει πως αυτές στις δύσκολες ώρες
πρέπει να δείξουμε την αλληλεγγύη και τη συμπαράσταση μας στους
συμπολίτες μα ς που κινδύνεψαν και είδαν του κόπους μια ζωής να
καταστρέφονται από την πύρινη λαίλαπα .
Συγκεκριμένα τα είδη που συγκεντρώνει αφορούν υγειονομικό
υλικό ξηρά τροφή, είδη προσωπικής υγιεινής και ζωοτροφές.
Η συλλογή θα γίνεται καθημερινά από τις 9 το πρωί μέχρι τις 2
το μεσημέρι , στη βιβλιοθήκη του Δικηγορικού Συλλόγου που βρίσκεται μέσα στο Δικαστικό Μέγαρο.
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Δράσεις ανάδειξης του Φυσικού
Περιβάλλοντος στον ορεινό όγκο
Τριγώνου Ορεστιάδας

Από την υπογραφή της σύμβασης έργου του
Δημάρχου Ορεστιάδας με την ανάδοχο εταιρεία

ΈΡΓΟ ΉΠΙΩΝ ΠΑΡΕΜΒΆΣΕΩΝ
ΣΕ ΜΟΝΟΠΆΤΙΑ,
ΔΙΑΔΡΌΜΟΥΣ ΠΕΡΙΠΆΤΟΥ,
ΧΏΡΟΥΣ ΕΞΌΡΥΞΗΣ
ΠΈΤΡΑΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΊΤΕΡΩΝ
ΓΕΩΛΟΓΙΚΏΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΏΝ
Σκοπός της σύμβασης έργου η καλύτερη
εξυπηρέτηση των επισκεπτών προσφέροντάς
τους ασφάλεια σε όλο το μήκος των
διαδρομών και σημειακές θέσεις θέας του
τοπίου και ξεκούρασης.
Την Τρίτη, 17/8/2021, ο
Δήμαρχος Ορεστιάδας Μαυρίδης Βασίλειος υπέγραψε
τη σύμβαση με την ανάδοχο
εταιρία, του έργου : Δράσεις
ανάδειξης μονοπατιών, διαδρομών περιπάτου, χώρων
εξόρυξης πέτρας και ιδιαί-

τερων γεωλογικών σχηματισμών στον ορεινό όγκο Τριγώνου Δήμου Ορεστιάδας.
Σκοπός του παρόντος έργου είναι η διατήρηση και
ανάδειξη του Φυσικού Περιβάλλοντος της περιοχής
καθώς και η καλύτερη εξυ-

πηρέτηση των επισκεπτών
προσφέροντάς τους ασφάλεια σε όλο το μήκος των
διαδρομών και σημειακές θέσεις θέας του τοπίου και ξεκούρασης.
Παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κυρίως στα μονοπάτια “ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΜΠΑΡΑΣ” – “ΓΥΑΛΙΑ” 6.134 μ. και
"ΚΟΡΑΚΟΠΕΤΡΑΣ" 1.155 μ.
και οι οποίες θα περιλαμβάνουν εκτός των άλλων :
- κατασκευές 2 πέτρινων
αμφιθεάτρων
- ξύλινο στέγαστρο
- πέτρινα καθιστικά
- αναβαθμοί (σκαλοπάτια)
- ξύλινος φράχτης
- Πινακίδες σήμανσης
- Καθαρισμοί και εκθαμνώσεις χώρων και μονοπατιών
Οι παρεμβάσεις είναι
ήπιες με χρήση υλικών από
πέτρα και ξύλο ώστε να είναι
εναρμονισμένες με το φυσικό τοπίο της περιοχής.

Σκοπός του έργου στην περιοχή του Τριγώνου είναι η καλύτερη
εξυπηρέτηση των επισκεπτών προσφέροντάς τους ασφάλεια σε όλο το
μήκος των διαδρομών και σημειακές θέσεις θέας του τοπίου και ξεκούρασης

Το έργο είναι προϋπολογισμού 59.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και

η χρηματοδότησή του είναι
από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “INTERREG V-A Greece

– Bulgaria 2014-2020” με
χρόνο υλοποίησης τους 6
μήνες.

Ενεργειακή παρέμβαση στο 4ο Νηπιαγωγείο Ορεστιάδας
Εγκατάσταση και
λειτουργία Φωτοβολταϊκού
Συστήματος
Αυτοπαραγωγής
Άρχισε η λειτουργία του Φωτοβολταϊκού Συστήματος Αυτοπαραγωγής
(NET METERING) στη στέγη του 4ου
Νηπιαγωγείο Ορεστιάδας, κτίριο το
οποίο ολοκληρώθηκε πρόσφατα και
χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 20142020.
Αποτελεί την 1η εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος NET
METERING σε δημόσιο κτίριο στο βόρειο τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.
Ως NET METERING νοείται ο συμ-

ψηφισμός παραγόμενης‐ καταναλισκόμενης ενέργειας, επιτρέποντας στον
καταναλωτή να καλύψει ένα σημαντικό μέρος της ενέργειας που καταναλώνει, ενώ παράλληλα του δίνει τη
δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της πράσινης ενέργειας που παράγει το φωτοβολταϊκό του σύστημα. Αν υπάρχει
περίσσεια ενέργειας, αυτή δεν χάνεται
για τον καταναλωτή αλλά συμψηφίζεται για μια ορισμένη χρονική περίοδο
οπότε και γίνεται η τελική εκκαθάριση.
Με τη διαδικασία αυτή η εξοικονόμηση ενέργειας είναι πολύ σημαντική
για το εν λόγω κτίριο και τη σχολική
κοινότητα, αφού το σύστημα τροφοδοτεί και την αντλία θερμότητας που έχει
εγκατασταθεί για τη θέρμανση, ενώ
ενισχύει τη διαμόρφωση περιβαλλοντικής κουλτούρας στις μικρές ηλικιακές ομάδες που φοιτούν στο σχολείο.
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Έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ,
σχεδιασμός για την προστασία των συνόρων

ΑΝΗΣΥΧΊΑ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΡΎΠΝΗΣΗ ΜΕΤΆ ΤΙΣ
ΔΡΑΜΑΤΙΚΈΣ ΕΞΕΛΊΞΕΙΣ ΣΤΟ
ΑΦΓΑΝΙΣΤΆΝ

Ένωση οφείλει να
υποδεχθεί Αφγανούς

Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, οι
ελληνικές αρχές βρίσκονται πάντα σε
εγρήγορση τόσο στα χερσαία όσο και
στα θαλάσσια σύνορα για την αποτροπή
παράνομων εισόδων στη χώρα
Σε περίοδο αυξημένης ανησυχίας και … επιφυλακής , σε
ότι αφορά την περιοχή των συνόρων μας, φαίνεται ότι εισερχόμαστε μετά από τις δραματικές εξελίξεις στο Αφγανιστάν
τις τελευταίες ημέρες. Η κατάληψη της χώρας από τους
Ταλιμπάν και το κύμα φυγής
πολιτών που επιχειρούν να διαφύγουν υπό το φόβο της ζωής
τους, έχει προκαλέσει συναγερμό στις ελληνικές αρχές.
Η αξιολόγηση των εξελίξεων στο Αφγανιστάν, και ο σχεδιασμός για την προστασία των
συνόρων, ήταν τα κύρια αντικείμενα της χθεσινής συνεδρίασης
του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ)
υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
Σύμφωνα με κυβερνητική
ανακοίνωση προτεραιότητα παραμένει ο συντονισμός για τον
ασφαλή απεγκλωβισμό και την
επιστροφή από το Αφγανιστάν,
προσώπων και των οικογενειών τους που συνεργάστηκαν με

τις ελληνικές δυνάμεις.
Τον συντονισμό όλων των
απαιτούμενων ενεργειών έχει
αναλάβει το Υπουργείο Εξωτερικών. Επίσης όπως προαναφέρθηκε, συζητήθηκε ο σχεδιασμός τόσο σε ευρωπαϊκό και
σε διμερές όσο και σε εθνικό
επίπεδο για την ανάγκη προστασίας των συνόρων και την
αποφυγή μιας νέας ανθρωπιστικής κρίσης.
Σύμφωνα με κυβερνητικά
στελέχη, οι ελληνικές αρχές
βρίσκονται πάντα σε εγρήγορση τόσο στα χερσαία όσο και
στα θαλάσσια σύνορα για την
αποτροπή παράνομων εισόδων
στη χώρα.
Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος ο Υπουργός Εξωτερικών
Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός
Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός
Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, ο
Υπουργός Μετανάστευσης και

Σε περίοδο αυξημένης ανησυχίας, σε ότι αφορά την περιοχή των
συνόρων μας, φαίνεται ότι εισερχόμαστε μετά από τις δραματικές
εξελίξεις στο Αφγανιστάν
Ασύλου Νότης Μηταράκης, ο
Υπουργός Επικρατείας Γιώργος
Γεραπετρίτης, ο Υφυπουργός
Εθνικής 'Αμυνας Αλκιβιάδης
Στεφανής, ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Αρχηγός
ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος,
ο Διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Παναγιώτης Κοντολέων, η Διευθύντρια
του Διπλωματικού Γραφείου
του Πρωθυπουργού Πρέσβης
Ελένη Σουρανή και ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Θάνος
Ντόκος.

Δένδιας: Να μην
ξαναδούμε ένα νέο 2015

Ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, συμμετείχε στην
έκτακτη τηλεδιάσκεψη των

Υπουργών Εξωτερικών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία
είχε ως αποκλειστικό θέμα συζήτησης τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν. Στην παρέμβαση του
ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι
άμεση προτεραιότητα είναι ο
συντονισμός για τον ασφαλή
απεγκλωβισμό των πολιτών
όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξέφρασε την
ικανοποίηση του για την πρόθεση ορισμένων κρατών-μελών να συμπεριλάβουν επίσης
Αφγανούς πολίτες, οι οποίοι
είχαν εργαστεί στο παρελθόν
ως διερμηνείς για τις Ελληνικές δυνάμεις που βρίσκονταν
στη χώρα στο πλαίσιο της Νατοϊκής Αποστολής, καθώς και
τις οικογένειες τους.
Ο Υπουργός Εξωτερικών

έδωσε ιδιαίτερο βάρος στον
κίνδυνο αύξησης των μεταναστευτικών ροών. Τόνισε την
ανάγκη προστασίας των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και
την αποφυγή νέας ανθρωπιστικής κρίσης. Υπογράμμισε την
ανάγκη τήρησης ενιαίας και συντονισμένης στάσης στο ζήτημα της μετανάστευσης και επεσήμανε ότι θα πρέπει να γίνει
ξεκάθαρο προς τρίτες χώρες,
όπως η Τουρκία, ότι δεν θα επιτραπεί η εργαλειοποίηση του
ζητήματος αυτού. Για το σύνολο των ανωτέρω θα πρέπει
να υπάρξει στενός συντονισμός
με άλλες εμπλεκόμενες χώρες,
αρχής γενομένης από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σασόλι: Η Ευρωπαϊκή

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει
την ευθύνη να δεχθεί αφγανούς πρόσφυγες και δεν μπορεί να αφήσει ανθρώπους που
εργάσθηκαν γι' αυτή στο Αφγανιστάν να «αντιμετωπίσουν
την εκδίκηση», δήλωσε σήμερα
ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι.
Ο Σασόλι δήλωσε πως οι
πρόσφυγες που φθάνουν από
το Αφγανιστάν, το οποίο βρίσκεται τώρα στα χέρια των
Ταλιμπάν, θα πρέπει να κατανεμηθούν εξίσου μεταξύ των
κρατών μελών της ΕΕ.
«Πρέπει να προστατεύσουμε αυτούς που δούλεψαν και
συνεργάσθηκαν μαζί μας, δεν
μπορούμε να επιτρέψουμε να
μείνουν και να αντιμετωπίσουν
την εκδίκηση», δήλωσε ο Ιταλός Σασόλι στους δημοσιογράφους στη διάρκεια επίσκεψής
του στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας Βίλνιους.
«Έχουμε ευθυνη. Πιστεύω
πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
μπορεί να εγκρίνει την κατανομή τους εξίσου μεταξύ των
κρατών μελων και αυτό μπορεί
να γίνει γρήγορα».
Περισσότεροι από 2.200
διπλωμάτες και άλλοι άμαχοι
έχουν απομακρυνθεί με στρατιωτικές πτήσεις από το Αφγανιστάν, δήλωσε σήμερα στο
Ρόιτερς δυτικός αξιωματούχος
των δυνάμεων ασφαλείας. Ο
αξιωματούχος δεν είπε πόσοι
Αφγανοί ήταν μεταξύ αυτών
που απομακρύνθηκαν.

Επιμλέλεια: Γιώργος
Πανταζίδης

Έβρος: Φόβοι για νέο προσφυγικό κύμα,
αυξημένη επιτήρηση και στα νησιά
Σε επιφυλακή
βρίσκεται η
συνοριοφυλακή του
νομού		
Η ανησυχία μετά τα γεγονότα
στο Αφγανιστάν, δεν κρύβεται
και σε εκπροσώπους φορέων
του Έβρου. Μεταφέρουν μέσω
του «GR TIMES» την αγωνία
τους σχετικά με την κατάσταση
που ενδέχεται να διαμορφωθεί,
τονίζοντας ωστόσο την ετοιμότητά τους, απέναντι σε ένα «νέο
2015».
Υπογραμμίζουν ότι και τους
φετινούς καλοκαιρινούς μήνες
καταγράφεται κατακόρυφη αύξηση στις μεταναστευτικές ροές,
εξαιτίας της πτώσης της στάθμης των νερών του ποταμού.
«Οι ροές αυξήθηκαν πολύ το
τελευταίο διάστημα και κυρίως
τον τελευταίο μήνα. Είναι χαρακτηριστικό πως μέσα σε μία
ημέρα εντοπίζουμε μέχρι και 15
περιπτώσεις διακίνησης», λέει
στο GR TIMES, ο πρόεδρος
της Ένωσης Συνοριακών Φυ-

λάκων Έβρου Χρυσοβαλάντης
Γιαλαμάς, σημειώνοντας πως
«η γείτονα χώρα δεν έχει σταματήσει να εργαλειοποιεί τους
πρόσφυγες και τους μετανάστες, απλώς το κάνει σε επίπεδο ομάδων ατόμων και όχι σε
μαζικό, όπως το 2015».

Συνοριοφύλακες:
Αυξήθηκαν οι
περιπτώσεις διακίνησης

Στο ίδιο μήκος κύματος είναι
η άποψη και του προέδρου της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνοριακών Φυλάκων, Παναγιώτη Χαρέλα, ο οποίος κάνει λόγο
για μεγάλες πιέσεις που δέχεται
ο Έβρος, σε καθημερινή βάση.
«Οι διακινήσεις έχουν αυξηθεί κατακόρυφα στην περιοχή.
Πλέον, οι διακινητές και οι μετανάστες, δεν χρειάζονται βάρκες, αφού διέρχονται το ποτάμι
με τα πόδια. Ιδιαίτερα το τελευταίο μήνα, το φαινόμενο είναι
ακόμα πιο έντονο», αναφέρει.
«Αυτό που μας ανησυχεί είναι το
γεγονός ότι σε περίπτωση που
ανοίξει νέος προσφυγικός διάδρομος, λόγω του Αφγανιστάν,

τα κυκλώματα των διακινητών
θα επιχειρήσουν να περάσουν
στην χώρα μας και άλλες εθνικότητες, εκτός από Αφγανούς»,
πρόσθεσε.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάμεσα στις εθνικότητες των μεταναστών που εισέρχονταν και
εξακολουθούν να εισέρχονται
παράνομα στην Ελλάδα, συμπεριλαμβάνονται οι Αφγανοί,
ωστόσο τώρα λόγω της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί,
αυξάνεται ο φόβος για μαζικές
ροές.
Μάλιστα, οι Γερμανοί εκτιμούν πως το επόμενο χρονι-

κό διάστημα αναμένεται από
400.000 έως και 5 εκατομμύρια άνθρωπο να εγκαταλείψουν
το Αφγανιστάν. Η ανησυχία έχει
να κάνει και με ενδεχόμενη «εργαλειοποίηση» των μεταναστών
από τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος έχει αποδείξει στο παρελθόν
πως δεν διστάζει να χρησιμοποιεί τους πρόσφυγες και τους
μετανάστες, ως μοχλό πίεσης,
ώστε να εκβιάζει την Ευρώπη.

«Αναγκαίες οι νέες
προσλήψεις»

«Είμαστε πανέτοιμοι να το

αντιμετωπίσουμε, εφόσον συμβεί», διαμηνύουν οι εκπρόσωποι των συνοριοφυλάκων. «Πλέον σε επίπεδο ετοιμότητας τα
πράγματα είναι διαφορετικά
από το 2015», λέει ο κ. Χαρέλας, υπογραμμίζοντας ότι έχει
αναβαθμιστεί ο υλικοτεχνικός
εξοπλισμός που διαθέτει πλέον
η υπηρεσία, έχουν ολοκληρωθεί
τα έργα της κατασκευής νέου
φράκτη και της ενίσχυσης του
‘λαβωμένου’ (από τον Μάρτιο
του 2020) φράκτη των Καστανιών, ενώ έχουν στηθεί και νέα
κέντρα επιτήρησης κατά μήκος
των 218 χιλιομέτρων των ελληνοτουρκικών συνόρων.
«Ωστόσο, αυτό που πρέπει
να γίνει άμεσα είναι η πρόσληψη νέων συναδέλφων, όπως
έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση.
Αναμένουμε με την προκήρυξη νέων θέσεων την ενίσχυση
της υπηρεσίας, ακόμα περισσότερο», τονίζει ο πρόεδρος της
Ομοσπονδίας.
«Χρειάζονται οπωσδήποτε
προσλήψεις», διαμηνύει και ο
κ. Γιαλαμάς, υπογραμμίζοντας
πως «θα συνεχίσουμε να φυλά-

με τα σύνορα της χώρας, με την
ίδια αυταπάρνηση, όπως κάνουμε εδώ και 22 χρόνια».

Ενίσχυση της φύλαξης
των ελληνοβουλγαρικών
συνόρων

Μετά και την «οχύρωση» των
ελληνοτουρκικών συνόρων, το
δρομολόγιο που ακολουθούν
οι διακινητές φαίνεται πως τροποποιήθηκε, όπως μεταφέρουν
στο GR TIMES συνοριοφύλακες
και εκπρόσωποι τοπικών αρχών,
με αποτέλεσμα να αναζητούν
περάσματα στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και από την πλευρά
της Ροδόπης.
«Παρακολουθούμε τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν και
εκτιμούμε πως με μαθηματική ακρίβεια θα υπάρξουν μεταναστευτικές ροές. Θα πρέπει οπωσδήποτε να ενισχυθεί η
επιτήρηση των συνόρων με τη
Βουλγαρία, καθώς πλέον εκεί
παρατηρείται έντονη δραστηριότητα διακινητών το τελευταίο
διάστημα», σημείωσε από την
πλευρά του, ο δήμαρχος Ορεστιάδας, Βασίλης Μαυρίδης.
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Μεγάλη προκήρυξη
για 1.500 μόνιμες
προσλήψεις σε δήμους
ΣΤΑ ΜΈΣΑ ΦΘΙΝΟΠΏΡΟΥ
ΑΝΑΜΈΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΕΊ
ΑΠΌ ΤΟ ΑΣΕΠ
Mε έξτρα μοριοδότηση μοριοδότηση για όσους έχουν
ήδη εργαστεί στο παρελθόν σε ΟΤΑ.
Στα μέσα φθινοπώρου αναμένεται
να εκδοθεί από το ΑΣΕΠ η μεγάλη προκήρυξη για 1500 προσλήψεις στους
δ΄ήμους, η οποία θα περιλαμβάνει αυξημένη μοριοδότηση για όσους έχουν
ήδη εργαστεί στο παρελθόν σε ΟΤΑ.
Η συγκεκριμένη είναι ουσιαστικά η
ουρά της ΑΣΕΠ 3Κ/2018 προκήρυξης
στην οποία προσελήφθησαν 8.166 νέοι
υπάλληλοι ως μόνιμο προσωπικό, για
την κάλυψη παγίων και διαρκών αναγκών των δήμων. Από τότε έως τώρα
η προκήρυξη ουρά, όπως ονομάστηκε,
έγινε μπαλάκι μεταξύ υπουργείων και
δημάρχων με αποτέλεσμα να «παγώσει» για ένα πολύ μεγάλο διάστημα.
Η προκήρυξη θα περιλαμβάνει ειδικότητες από όλες τις εκπαιδευτικές
βαθμίδες ωστόσο η κατηγορία με τις
περισσότερες θέσεις θα είναι αυτή της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Δεν αποκλείεται μάλιστα το ΑΣΕΠ να σπάσει
στα δυο το νέο διαγωνισμό με διαφορετικές ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων
ώστε να μην πέσει το σύστημα λόγω
υπερφόρτωσης, φαινόμενα που έχουν
παρατηρηθεί στο παρελθόν.
Ανάμεσα στις ειδικότητες που θα
ζητηθούν είναι: ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μη-

χανικός), ΠΕ Περιβάλλοντος, ΤΕ Μηχανικών, ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων,
ΠΕ Γεωτεχνικών Κτηνιάτρων, ΤΕ Μηχανικών (Δομικών Έργων / Έργων Υποδομής), ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και
Πρόνοιας (Κοινωνικών Λειτουργών), ΥΕ
Βοηθητικό προσωπικό, ΥΕ Γενικών καθηκόντων, ΥΕ Επιστάτες καθαριότητας,
ΥΕ Εργάτες καθαριότητας, ΥΕ Εργάτες

ΕΡΓΑΣΙΑ 7

ειδήσεις

σύντομες

101 σε εθνικό Κτηματολόγιο,
υπουργείο Τουρισμού, ΕΑΓΜΕ
Στην πρόσληψη 101 μονίμων υπαλλήλων θα προχωρήσουν τρεις
φορείς σ΄ύμφωνα με νέα προκήρυξη που επεξεργάζεται το ΑΣΕΠ.
Η νέα προκήρυξη αφορά τρεις φορείς:
Εθνικό Κτηματολόγιο 72 θέσεις
Υπουργείο Τουρισμούς 14 θέσεις
Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών 15 θέσεις
Θα ζητηθούν κυρίως διοικητικοί, μηχανικοί, πτυχιούχοι Πληροφορικής από τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης.

Προκήρυξη ΟΒΑ 2021
Πολεμικό Ναυτικό

χανικών, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών,
ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Τοπογράφων
Μηχανικών, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών,
ΠΕ Γεωτεχνικών – Κτηνιατρικής, ΠΕ
Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Γεωτεχνικών (Κτηνίατρος), ΠΕ Γεωτεχνικών
(Γεωπόνος), ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων), ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγος), ΠΕ
Μηχανικών (Αγρονόμος – Τοπογράφος), ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικός Μη-

διαφόρων ειδικεύσεων, ΥΕ Εργάτες
εξωτερικών χώρων, ΥΕ Υδρονομείς, ΥΕ
Προσωπικό καθαριότητας, ΥΕ Φύλακες.
ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΔΕ Ηλεκτρολόγοι, ΔΕ Εργοδηγοί, ΔΕ Μηχανοτεχνίτες, ΔΕ Μηχανοτεχνικοί διαφόρων
ειδικεύσεων, ΔΕ Τεχνικοί διαφόρων ειδικεύσεων, ΔΕ Οδηγοί φορτηγών, ΔΕ
Χειριστές Η/Υ, ΔΕ Χειριστές μηχανημάτων έργου.

Το ΓΕΝ προκήρυξε την πλήρωση διακοσίων 200 θέσεων οπλιτών
και εφέδρων στο Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ) για ανακατάταξη ή επανακατάταξη αντίστοιχα για βραχεία περίοδο ενός (1) μέχρι τριών (3)
ετών με δυνατότητα παράτασης εφάπαξ για τρία (3) επιπλέον έτη.
Τεχνικός Όπλων (Τ/ΟΠΛ): 40
Τεχνικός Μηχανολογικών Συστημάτων (Τ/ΜΗΧ): 30
Επιχειρήσεων/Επικοινωνιών (ΕΕ): 35
Ηλεκτρολόγος (ΗΛ): 15
Αρμενιστής (ΑΡΜ): 35
Τεχνικός Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Τ/ΗΝ): 1
Εσχαρέας (ΕΣΧ): 10
Βοηθός Νοσηλευτικής (Β/ΝΟΣ): 9
Διαχειριστής (ΔΙΑΧ): 4
Διοικητικής Υποστήριξης (ΔΙΟΙΚ): 4
Τεχνικός Συνεργείων (Τ/ΣΥΝ): 4 Οδηγός Τροχοφόρων Οχημάτων (ΟΔΗΓ): 1
Ηλεκτρονικός Υπολογιστών και Δικτύων (ΗΝ/ΗΥ): 1
Τεχνικός Δομικών έργων (Τ/ΔΟΜ): 1
Μουσικός (ΜΟΥΣ): 1

Έρχονται προκηρύξεις που αφορούν
823 μόνιμες θέσεις εργασίας
Τρεις μεγάλες
προκηρύξεις για
προσλήψεις αναμένονται
από το ΑΣΕΠ το
φθινόπωρο.
Τρεις μεγάλες προκηρύξεις για προσλήψεις αναμένονται από το ΑΣΕΠ το
φθινόπωρο. Αφορούν συνολικά 823
μόνιμες θέσεις εργασίας.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για τους
παρακάτω τρεις μεγάλους διαγωνισμούς:
1) Προσλήψεις 120 μόνιμων υπαλλήλων στον ΟΑΕΔ και στην Εταιρεία
Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών και
Πειραιά
Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΑΣΕΠ
επεξεργάζονται το σχέδιο προκήρυξη
για την πρόσληψη 104 μονίμων υπαλλήλων στον ΟΑΕΔ κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ,
ΔΕ. Παράλληλα στην ίδια προκήρυξη
θα ενταχθούν και 16 μόνιμες θέσεις
ΤΕ, ΔΕ κατηγορίας για την κάλυψη
κενών στην Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών και Πειραιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η συγκεκριμένη προκήρυξη απεστάλη στο
Εθνικό Τυπογραφείο τέλη Ιουλίου και
η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων
θα ξεκινήσει στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Οι φορείς θα προσλάβουν -μεταξύ
άλλων- μόνιμο προσωπικό Πανεπιστημιακής, θα λάβουν -μεταξύ άλλωνμόνιμο προσωπικό Πανεπιστημιακής,
Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των εξής ειδικοτήτων:
• Διοικητικοί
• ΔΕ Προσωπικού
• Η/ΥΔΕ Διοικητικού Λογιστικού
2) Προσλήψεις 287 μόνιμων υπαλλήλων στο υπουργείο Παιδείας και σε
εκπαιδευτικούς φορείς
Η δεύτερη μεγάλη προκήρυξη αφορά 287 μόνιμες θέσεις μέσω προσλήψεων:
• Στο υπουργείο Παιδείας για την
πλήρωση 185 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και
ΥΕ κατηγορίας
• Στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης για την πλήρωση 60 θέσεων ΠΕ, ΤΕ κατηγορίας
• Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για την
πλήρωση 4 θέσεων ΠΕ, ΔΕ κατηγορίας
• Στο ΑΠΘ για την πλήρωση 12 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ κατηγορίας
• Στις ΠΔΕ Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για την πλήρωση 19 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ,
• Στην ΑΣΚΤ για την πλήρωση 2
θέσεων ΠΕ κατηγορίας
• Στο Πανεπιστήμίο Θεσσαλίας για
την πλήρωση 5 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ
κατηγορίας.
• Η συγκεκριμένη προκήρυξη βρί-

σκεται σε πολύ προχωρημένο στάδιο
και εντός του Ιουλίου κατά πάσα πιθανότητα θα αποσταλεί για δημοσίευση
στο Εθνικό Τυπογραφείο.
• Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων αναμένεται να ξεκινήσει εντός
του Σεπτεμβρίου.
3) 416 μόνιμες θέσεις σε Φυλακές
της χώρας
Η τρίτη μεγάλη προκήρυξη αφορά
θέσεις που έχει ζητήσει το υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη. Συγκεκριμένα
περιλαμβάνει:
• Προσλήψεις 228 μόνιμων υπαλλήλων σε Καταστήματα Κράτησης όλης
της χώρας
• Πρόσληψη 188 μόνιμων υπαλλήλων για το Κατάστημα Κράτησης
στη Δράμα.
• Το νέο μόνιμο προσωπικό θα καλύψεις ειδικότητες ΔΕ Φύλαξης και
ΔΕ Προσωπικό Εξωτερικής Φρούρησης, ενώ θα προσληφθούν και μόνιμοι υπάλληλοι των κλάδων ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού, ΔΕ Οδηγών, ΔΕ
Νοσηλευτικής.
• Η συγκεκριμένη προκήρυξη αναμένεται να αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο εντός του καλοκαιριού και
η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων
να ξεκινήσει είτε στα τέλη Σεπτεμβρίου, είτε στις αρχές Οκτωβρίου.

Πηγή: ethnos.gr

Oι ενδιαφερόμενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή
την επανακατάταξή τους, τα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται
στην απόφαση του Αρχηγού ΓΕΝ έως την 27 Αυγούστου 2021 (όσα
υποβληθούν μετά από αυτήν την ημερομηνία θα απορρίπτονται ως
εκπρόθεσμα).

Προκήρυξη ΟΒΑ 2021 Πολεμική
Αεροπορία
Εγκρίθηκε για το έτος 2021, η ανακατάταξη ή επανακατάταξη
διακοσίων 201 οπλιτών και εφέδρων στην Πολεμική Αεροπορία
(ΠΑ) για βραχεία περίοδο τριών (3) ετών, με δυνατότητα παράτασης
εφάπαξ για επιπλέον (3) έτη.
Η αριθμητική κατανομή ανά ειδικότητα έχει όπως παρακάτω:
ΜΑΓΕΙΡΑΣ: 30
ΚΟΥΡΕΑΣ: 10
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΣ: 16
ΝΟΣΟΚΟΜΟΣ: 15
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ: 10
ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ: 5
ΧΗΜΙΚΟΣ: 5
ΒΟΗΘΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗ ΠΤΗΣΕΩΝ: 17
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: 15
ΟΔΗΓΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ: 15
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ: 7
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ: 10
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ: 10
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ: 20
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ: 10
ΑΜΥΝΗΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ: 6
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Στην Ορεστιάδα όλα έτοιμα
για το 22ο Φεστιβάλ Θεάτρου
22ο ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΟ ΦΕΣΤΙΒΆΛ
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΎ ΘΕΆΤΡΟΥ
ΝΈΑΣ ΟΡΕΣΤΙΆΔΑΣ. Η ΜΠΈΣΥ
ΜΆΛΦΑ ΚΑΙ Ο ΣΠΎΡΟΣ
ΜΠΙΜΠΊΛΑΣ ΤΑ ΤΙΜΏΜΕΝΑ
ΠΡΌΣΩΠΑ

Θεατρικό Σύλλογο Διδυμοτείχου. Τιμητικό αφιέρωμα στον Σπύρο Μπιμπίλα Απονομή Βραβείων.
Το 21ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας
διοργανώνεται από το Θεατρικό Εργαστήρι Νέας
Ορεστιάδας ΔΙΟΝΥΣΟΣ,
με τη συνεχή στήριξη του
Δήμου Ορεστιάδας, της
ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο. και της τοπικής αγοράς. Ειδικά φέτος,
για δεύτερο καλοκαίρι υπό
τις ιδιαίτερες υγειονομικές
και οικονομικές συνθήκες,
οι διοργανωτές ευχαριστούν
θερμά τους συνδιοργανωτές, τους χορηγούς, όλες
τις θεατρικές ομάδες που
δήλωσαν συμμετοχή στη
Μεγάλη Πανελλήνια Γιορτή Θεάτρου.

Το... Γκατζολάκι έρχεται και φέτος στο
τέλος του καλοκαιριού να προσφέρει
ένα επταήμερο συγκινήσεων, από τις 29
Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου 2021.
Το... Γκατζολάκι έβαλε
τα δυνατά του και δηλώνει “παρών” και φέτος, αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις με επιμονή και υπομονή
όπως πάντα. Έτσι, για εικοστή δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το Πανελλήνιο
Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού
Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας έρχεται και φέτος στο
τέλος του καλοκαιριού να
προσφέρει ένα επταήμερο
συγκινήσεων, από τις 29
Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου 2021.
Οκτώ θεατρικές παραστάσεις, αφιερώματα στα
τιμώμενα πρόσωπα, ο διαγωνισμός, τα βραβεία, η
επαφή, η επικοινωνία, το
συναίσθημα, σε πρωταγωνιστικό ρόλο και φέτος, για να
χαμογελάσουμε στη ζωή και
να πάρουμε ενέργεια ώστε
να κάνουμε λίγο ευκολότερο το χειμώνα που έρχεται.
Αφού εμβολιάστηκε, λοιπόν, το δημοφιλές Γκατζολάκι, συνεχίζει σκανδαλιάρικα να βγάζει τη γλώσσα
στις κακοτοπιές, και υπόσχεται ένα όμορφο 7ήμερο
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.
Η Μπέσυ Μάλφα και ο
Σπύρος Μπιμπίλας τα
τιμώμενα πρόσωπα
Φέτος τα τιμώμενα πρόσωπα του Φεστιβάλ είναι:
- η δημοφιλής ηθοποιός
με μεγάλη και πολύ σημαντική πορεία, συνέπεια και
σεβασμό στην Τέχνη της,
στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση,
Μπέσυ Μάλφα. Η αγαπημένη ηθοποιός θα βρεθεί στη
Νέα Ορεστιάδα για να παραστεί στην τιμητική βραδιά του προγράμματος κατά την τελετή έναρξης, την
Κυριακή 29 Αυγούστου, ενώ
θα παρακολουθήσει και τη
δουλειά των ερασιτεχνικών
θιάσων τις πρώτες ημέρες
του Φεστιβάλ.
- ο αξιέπαινος για την πολύχρονη πορεία του στην

Υποκριτική Τέχνη αλλά και
την πολύπλευρη προσφορά
του στο χώρο του Θεάτρου
και του Πολιτισμού γενικότερα, Σπύρος Μπιμπίλας.
Ο Πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών και
Επίτιμος Πρόεδρος του Ταμείου Αλληλοβοήθειας του
Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, θα τιμηθεί το Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου κατά τη
διάρκεια της τελετής λήξης,
για το σπουδαίο έργο που
έχει επιτελέσει και συνεχίζει να επιτελεί ως θεσμικό
όργανο αλλά – κυρίως – ως
καλλιτέχνης και άνθρωπος.

Σημειώνεται ότι το Φεστιβάλ διοργανώνεται με
την πλήρη τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων
που επιβάλλει η Πολιτεία,
για την αποφυγή διάδοσης
του covid19.
Συγκεκριμένα:
- Υποχρεωτική χρήση μάσκας στην είσοδο, την έξοδο και κατά τη διάρκεια των
παραστάσεων
- Αντισηπτικά υγρά σε
εμφανή σημεία στην είσοδο και σε άλλα σημεία του
υπαίθριου δημοτικού θεάτρου
- Τήρηση αποστάσεων
κατά την αναμονή στην είσοδο και στην έξοδο
- Τήρηση της πληρότητας κατά 75% των θέσεων
στο θέατρο
- Απαγόρευση ορθίων θεατών
- Ηλεκτρονική προπώληση εισιτηρίων για την αποφυγή αναμονής στο ταμείο
- οποιοδήποτε άλλο μέτρο πρόληψης προκύψει και
επιβληθεί έως την έναρξη
και κατά τη διάρκεια των
ημερών διεξαγωγής

Αξιόλογη και φέτος
η Κριτική Επιτροπή παρουσιάζει ο Αλέξης
Κωστάλας
Την Κριτική Επιτροπή του
Φεστιβάλ φέτος αποτελούν,
όπως πάντα, προσωπικότητες με βαθιά γνώση της θεατρικής τέχνης αλλά και με
ιδιαίτερη αγάπη στην ερασιτεχνική δημιουργία, διασφαλίζοντας την αμερόληπτη και αξιοκρατική
διαδικασία του διαγωνιστικού μέρους. Φέτος την επιτροπή αποτελούν οι:
Αντώνης Θεοδωρακόπουλος (ηθοποιός), Σοφία
Ιορδανίδου (δημοσιογράφος), Περικλής Λιανός (ηθοποιός), Ιωάννης Μαργαρώνης (χορογράφος), Πάνος
Σταθακόπουλος (ηθοποιός),
Ελένη Φίλιππα (ηθοποιός).
Παρουσιαστής για 19η
συνεχόμενη χρονιά, ο εξαιρετικός Αλέξης Κωστάλας.
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Από τις 29 Αυγούστου
έως και τις 4 Σεπτεμβρίου
2021, στο υπαίθριο δημοτικό θέατρο της Νέας Ορεστιάδας, κάθε βράδυ στις
21:00΄, με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα κατά της
covid-19, το αναλυτικό πρόγραμμα έχει ως εξής:
- ΚΥΡΙΑΚΗ 29/8
Τελετή Έναρξης. “Ράφτης
Κυριών” του Ζωρζ Φεντώ,
εκτός συναγωνισμού, από
το Θεατρικό Εργαστήρι Νέας Ορεστιάδας ΔΙΟΝΥΣΟΣ.
Τιμητικό Αφιέρωμα στην
Μπέσυ Μάλφα.

- ΔΕΥΤΕΡΑ 30/8
΄Έναρξη διαγωνιστικού
μέρους: 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) με το έργο Τα κορίτσια δεν πρέπει
να παίζουν ποδόσφαιρο της

Marta Buchaca

στιάδας ΔΙΟΝΥΣΟΣ

- 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

- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/9
Θεατρική Ομάδα Μικρασιατικού Συλλόγου Πτολεμαΐδας με το έργο Φόνος
στην οδό Λουρσίν του Ευγένιου Λαμπίς

- ΠΕΜΠΤΗ 2/9
Η ζωή είναι γλυκιά της
Ζοζιάν Μπαλασκό, εκτός
συναγωνισμού, από το Θεατρικό Εργαστήρι Νέας Ορε-

- ΣΑΒΒΑΤΟ 4/9
Τελετή Λήξης - Παρέα
με τον Τενεσί, μονόπρακτα
του Τενεσί Ουΐλιαμς εκτός
συναγωνισμού από το Θεατρικό Εργαστήρι Νέας Ορεστιάδας ΔΙΟΝΥΣΟΣ και το

Εισιτήρια:
Ημερήσιο κανονικό: 5 ευρώ
Ημερήσιο μειωμένο (παιδικό, φοιτητικό, ανέργων):
3 ευρώ
Εισιτήριο Διαρκείας (7
ημερών): 27 ευρώ
Εισιτήριο Επιτροπής Κοινού (7 ημερών): 20 ευρώ
Προπώληση:
- ηλεκτρονική έκδοση:
www.ticketmaster.gr
- εξυπηρέτηση από το κατάστημα PUBLIC
- τηλεφωνική αγορά με πιστωτική κάρτα:
2108938111
- στο ταμείο του Θεάτρου
κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η ΓΝΩΜΗ

19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση
των υποδομών του αρχαίου
θεάτρου της Μαρώνειας
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Η ΓΝΩΜΗ

30 ΙΑΝΟΥΑρΙΟΥ 2018
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Εκδήλωση για την Πολιτιστική
Διαδρομή «VIA EGNATIA» στο
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

ο Γιάννης
σμαραγδής
απόψε στον
κινηματογράφο
ηλύσια

ΔιΑλΕξη του ΔιΑΜΑντη
τριΑντΑφυλλου κΑι
Μουσικο ΔρώΜΕνο ΑΠο
τον ΘΑνΑση ΓκΑϊφυλλιΑ

Ο σκηνοθέτης θα συνομιλήσει
με το κοινό
της Αλεξανδρούπολης

Ο καταξιωμένος Έλληνας σκηνοθέτης, Γιάννης Σμαραγδής, έρχεται στην Αλεξανδρούπολη και τον Κινηματογράφο Ηλύσια, να μας
παρουσιάσει την τελευταία του ταινία, «Καζαντζάκης», και να συνομιλήσει με το κοινό
ται για μία πρωτοβουλία
μετά την προβολή, την Τρίτη 30 Ιανουαρίτου MEGARON PLUS με το
ου, στις 22:00.
Σωματείο Διάζωμα.
Η ταινία στοχεύει να αναδείξει τη συναρπαΤο πρόγραμμα της εκστική προσωπικότητα του Νίκου Καζαντζάκη,
δήλωση περιλαμβάνει δικαθώς και το μαγευτικό τοπίο της Ελλάδας
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
6. Μελέτες
για τη συντήρηση
αρχιτε- καλλωπισμός και φυτεύφήείναι
τηςακριβώς
απόφασης
Τριαντάφυλλο.
Θέμα
του. Αυτό
και ότιχρηματοο σκηνοθέτης σκοπεύει
να επιτύχει
την ταινία.
της διάλεξης:
«Ταξιδεύοκτονικών
ευρημάτων από σεις.
Εκπόνηση των απαραίτηδότησης,
ο κ.με αυτήν
Μέτιος
επιντας με άμαξα
πολυτελεί-τμήμα του θεΠαρουσιάζει
τα ταξίδια
στη Γερμανία,
την
το ανατολικό
5. Εξυπηρέτηση κοινού
των μελετών (αρχιτεκτονισκέφθηκε
τοτου
αρχαίο
θέατρο
ας (Carpentum)
Αυστρία,
τη Ρωσία,
τη Γαλλία μαζί
και το με
όρος
Σιάτρου.στην αρΚατασκευή οικίσκου για κή, στατική, τοπογραφική,
της
Μαρώνειας
τον
χαία Εγνατία οδό, από την
νά και μέσα από αυτές τις εμπειρίες, να ανα3. Προσβασιμότητα
την εξυπηρέτηση του κοι- πυρόσβεσης, διαχείρισης
Αντιπεριφερειάρχη ΡοδόΤόπειρο του Νέστου ως τη
δείξει τις φιλοσοφικές και μεταφυσικές του
πης κ. Νίκο Τσαλικίδη και
Δύμη και τηνΕργασίες
Πλωτινόποληβελτίωσης της νού, τοποθέτηση πινακίδων όμβριων υδάτων κτλ.) αναζητήσεις.
στη σκη- σήμανσης και πληροφόρη7. Δράσεις προβολής Πρωταγωνιστούν:
ενημερώθηκε
για Παπασπηλιότις εργατου Έβρου,προσβασιμότητας
θα ανακαλύψουΟδυσσέας
για την Πολιτιστική Διαδρομή «VIA EGNATIA»
με τα μνημεία
της Θράκης».
Μαρίνα
Καλογήρου,
Αλέξανδρος Κανή του
θεάτρου. Εκδήλωση
σης,
τύπωση
φυλλαδίων
τα
Διοργάνωση
ημερίδας πουλος,
με σίες
που
θα πραγματοποιηθα
πραγματοποιηθεί
την
Τρίτη
6
Φεβρουαρίου
στο
Μέγαρο
Προλογίζει ο4.
πρόεδρος
του πεδίου
μπαξής,θούν
Στέφανος
Αργύρης Ξάφης,
Εργασίες
οποία θα είναι και σε γρα- θέμα τα αρχαία θέατρα στη
απόΛηναίος,
την προϊσταμένη
Μουσικής Αθηνών
Διαζώματος Σταύρος
ΜπέΘοδωρής
Αθερίδης,
Μαρία
Σκουλά, Νίκος
Αποψιλώσεις και καθα- φή Braille, κατασκευή φυ- Θράκη και πραγματοποίηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων
νος.
Καρδώνης, Αμαλία Αρσένη, Γιούλικα Σκαφιρισμοί
τουομιαρχαιολογικού
λακείου
και χώρου
ο εκδηλώσεων
μουσικής και
κυρία Κολλάτος,
Χρύσα Κατο οποίο επιμελήθηκε
ο σταφά,
ΕυαγγελίαWC
ΤζιαμπάΤάσος Καπζάλας.
δά, ΖέταΡοδόπης
Δούκα, Αλέξανδρος
ΣτάΜετά το
πέρας της
χώρου,
οποίος θα
προσβάσιραδήμα.
λίας ακολουθεί
έναχωματουργικές
μουσι- Θανάσης ερΓκαϊφύλλιας.
ζη,είναι
Γιώργος
Φραντζολάς, θεάτρου.
Η μουσική επιμέλεια της θης Ψάλτης.
γασίες,
απορροή Συμμετέχουν:
ομβρίων, Θανάσης
μος σε ΑμεΑ.
Με αφορμή
την στον
υπογρα-Προπώληση εισιτηρίων με αριθμημένες θέκό οδοιπορικό
στην ΑνατοΒασίλης Ευφροσυνίδης, εκδήλωσης
ανήκει
λική Μακεδονία και Θράκη, Γκαϊφύλλιας, Χαλήλ Μου- Δημήτρης Ευφροσυνίδης, Θανάση Γκαϊφύλλια.
σεις από το ταμείο του κινηματογράφου.

Προλογίζει ο πρόεδρος του Διαζώματος
Σταύρος Μπένος
Εκδήλωση για την Πολιτιστική Διαδρομή «VIA
EGNATIA» θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου στο Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών. Πρόκει-

Η ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ ΑΜΘInfo
ΔΙΑΘΈΤΕΙ ΠΌΡΟΥΣ ΑΠΌ ΤΟ
Χώρος:
ΕΣΠΑ
Αίθουσα «Δημήτρης
Μητρόπουλος»
Ημερομηνία/
Ώρα έναρξης:
6 Φεβρουαρίου 2018/
19:00
Ελεύθερη είσοδος με
δελτία προτεραιότητας.
Η διανομή των δελτίων
αρχίζει στις 5:30 μ.μ.

Το έργο θα υλοποιηθεί από την Εφορεία
Αρχαιοτήτων Ροδόπης και περιλαμβάνει μια
σειρά από δράσεις που έχουν στόχο να το
αναδείξουν ως τουριστικό αξιοθέατο αλλά
και ως χώρο πολιτισμού.
Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης
κ. Χρήστου Μέτιου, το έργο της προστασίας και της
αναβάθμισης των υποδομών του αρχαίου θεάτρου
της Μαρώνειας θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ
της Περιφέρειας με πόρους
ύψους 602.500 ευρώ.
Το έργο θα υλοποιηθεί
από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης και περιλαμβάνει μια σειρά από παρεμβάσεις που έχουν στόχο
να αναδείξουν το αρχαίο
θέατρο της Μαρώνειας ως
τουριστικό αξιοθέατο αλλά
και ως χώρο πολιτισμού.
1. Εργασίες για την ανάδειξη και την προστασία
του καθαυτό μνημείου
Δημιουργία μιας μόνιμης
υπαίθριας έκθεσης (open
air) στο νοτιοανατολικό
τμήμα του θεάτρου όπου
θα εκτίθενται αρχιτεκτονικά
ευρήματα από την ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο
του θεάτρου.
Στερεώσεις και συγκολλήσεις τμημάτων, πυροπροστασία.
2. Συντήρηση ευρημάτων
Δημιουργία ενός εργαστηρίου πεδίου με ειδικά
μηχανήματα και εργαλεία
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Που ΘΑ ΠΕτΑξώ τΑ ΜΠΑΖΑ;
● Η απόρριψη* των άχρηστων υλικών (μπάζων), από τις κάθε είδους εκσκαφές και κατεδαφίσεις δεν είναι πλέον πρόβλημα.
● Τώρα μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν, προς όφελος της αειφορίας και του περιβάλλοντος.
● Η ανακύκλωση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, στον χώρο των «Λατομείων Μάκρης ΑΕ» .

λαΤόμεια μαΚρησ α.ε.
Καθαρό περιβαλλόν,
εξόιΚόνόμηση
φυσιΚών πόρών

● Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα:
25510 27404 & 25510 80173
* Απόρριψη αποβλήτων εκσκαφών σε χώρους που δεν είναι αδειοδοτημένοι απαγορεύεται με το νόμο 4042/2012
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η ΓΝΩΜΗ

Είδη πρώτης ανάγκης στέλνει
η Περιφέρεια ΑΜΘ
ΣΤΙΣ ΠΥΡΌΠΛΗΚΤΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΈΣ ΤΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΉΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΣΤΕΡΕΆΣ ΕΛΛΆΔΑΣ
Μέχρι και χθες, Τετάρτη 18 Αυγούστου,
έχουν φορτωθεί με ζωοτροφή 7 φορτηγά,
ενώ ακολουθεί νέα αποστολή με υγειονομικό
υλικό και άλλα υλικά
Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστου
Μέτιου, η Περιφέρεια ΑΜΘ διαθέτει 25.000 ευρώ από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για την
αγορά και μεταφορά ειδών
πρώτης ανάγκης στις περιοχές της Πελοποννήσου και της
Στερεάς Ελλάδας που δοκιμάστηκαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές.
Η βοήθεια της Περιφέρειας
ΑΜΘ αποτελείται από υγειονο-

μικό υλικό (γάζες, κρέμες, αντισηπτικά, αντιπυρετικά-αναλγητικά, μάσκες), εσώρουχα για
παιδιά και ενήλικες, είδη καθαρισμού (κουβάδες, χλωρίνες,
σκούπες, σφουγγαρίστρες, καθαριστικά τζαμιών, χαρτί κουζίνας) καθώς επίσης 20 τόνους
ζωοτροφών (σιτάρι, κριθάρι
και καλαμπόκι).
Παράλληλα η Περιφέρεια,
μέσω των χωρικών Αντιπεριφερειαρχών, συντόνισε τη
συγκέντρωση επιπλέον ζωοτροφής (κυρίως μηδικής) που

προσφέρουν αφιλοκερδώς οι
κτηνοτρόφοι της Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης για να
στηρίξουν τους συναδέλφους
τους στις πυρόπληκτες περιοχές, καθώς και επιπλέον ειδών
πρώτης ανάγκης που προσφέ-

ρουν επιχειρηματίες της περιοχής.
Μέχρι και χθες, Τετάρτη 18
Αυγούστου, έχουν φορτωθεί
με ζωοτροφή 7 φορτηγά, τα
οποία ήδη κατευθύνονται στις
πληγείσες περιοχές με έξοδα

της Περιφέρειας. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, θα έχουν
φορτωθεί και θα έχουν ξεκινήσει άλλα 3 φορτηγά, ενώ
μέχρι το τέλος της ερχόμενης
εβδομάδας θα έχουν σταλεί
ακόμα 2 φορτηγά.
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Σε δήλωσή του για το θέμα
ο κ. Μέτιος ανέφερε:
«Από την έναρξη των πυρκαγιών είχα επικοινωνία με
τους Περιφερειάρχες Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα και
Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανό
και τους εξέφρασα την στήριξη
της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης στη
δοκιμασία που αντιμετωπίζουν
οι περιοχές τους.
Τα είδη πρώτης ανάγκης
που θα στείλουμε ως Περιφέρεια επιλέχθηκαν με βάση τις
ανάγκες που μας μετέφεραν
οι δύο Περιφερειάρχες και σε
συνεννόηση μαζί τους.
Θέλω να ευχαριστήσω
όλους τους κτηνοτρόφους και
τους επιχειρηματίες της Περιφέρειάς μας για την προσφορά
τους, καθώς επίσης όσους εργάστηκαν για τον συντονισμό
της επιχείρησης.
Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει
στους κτηνοτρόφους της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας
που προσέφεραν τη μεγαλύτερη ποσότητα ζωοτροφών.»

Τριακόσια στρέμματα έκαψε η φωτιά στους Αντιφιλίππους
Την Παρασκευή αναμένεται να απολογηθεί
ο κτηνοτρόφος που συνελήφθη και
κρατείται με την κατηγορία του εμπρησμού
από αμέλεια
Περίπου τριακόσια στρέμματα χορτολιβαδικής και θαμνώδους έκτασης έκαψε η
φωτιά που ξέσπασε, χθες το
μεσημέρι, στην τοπική κοινότητα Αντιφιλίππων του δήμου
Παγγαίου, όπως τόνισε σε δη-

λώσεις του ο δήμαρχος Φίλιππος Αναστασιάδης.
Χάρη στην άμεση κινητοποίηση τόσο των εναέριων όσο
και των επίγειων μέσων πυρόσβεσης, η φωτιά τέθηκε υπό
έλεγχο λίγο πριν από τις πρώ-

τες βραδινές ώρες της Τρίτης,
ενώ όλη τη νύχτα στην περιοχή παρέμειναν πυροσβεστικά
οχήματα για τον φόβο πιθανών
αναζωπυρώσεων.
Στο μεταξύ, την Παρασκευή
αναμένεται να απολογηθεί ο
κτηνοτρόφος που συνελήφθη
και κρατείται από χθες το μεσημέρι με την κατηγορία του
εμπρησμού από αμέλεια. Ο
κτηνοτρόφος, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του από την Πυροσβεστική
Υπηρεσία, οδηγήθηκε σήμερα

Συμβουλές για την αποφυγή
περιστατικών οικονομικής
εξαπάτησης
Η Ελληνική
Αστυνομία
ενημερώνει τους
πολίτες
Κατά το παρελθόν, κυρίως μετά από περιστατικά που ευαισθητοποιούν
την κοινή γνώμη, έχουν
παρατηρηθεί φαινόμενα
οικονομικής εξαπάτησης
πολιτών, οι οποίοι επιθυμούν να προσφέρουν
σε εράνους – εκστρατείες συγκέντρωσης χρημάτων, στο πλαίσιο της κοινωνικής αλληλεγγύης.
Συγκεκριμένα, όπως

έχει διαπιστωθεί διεθνώς, επιτήδειοι προφασιζόμενοι τη συγκέντρωση χρημάτων για
την υποστήριξη θυμάτων,
υποδεικνύουν στοιχεία
τραπεζικών λογαριασμών για τη συγκέντρωση ποσών, χωρίς ωστόσο
να τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες και
να διασφαλίζεται η κατάληξη αυτών.
Λόγω των πρόσφατων
πυρκαγιών και καθώς
δημιουργούνται συνθήκες τέλεσης ανάλογων
περιστατικών, η Ελληνική
Αστυνομία δρώντας προληπτικά, συστήνει στους
πολίτες να εμπιστεύονται

μόνο θεσμοθετημένους
φορείς, οι οποίοι υπόκεινται σε έλεγχο από
την πολιτεία, ώστε να
αποφευχθούν φαινόμενα εξαπάτησής τους από
επιτήδειους, με φυσικό
τρόπο ή διαδικτυακά.
Στο πλαίσιο αυτό, οι
πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί
και σε κάθε περίπτωση
να ενημερώνουν τις τοπικές αστυνομικές Αρχές ή να επικοινωνούν
με την Άμεση Δράση,
καλώντας τον τριψήφιο
αριθμό 100, ακόμη και
σε απόπειρα απάτης σε
βάρος τους.

στον εισαγγελέα Πρωτοδικών αλλά ζήτησε κι
έλαβε 48ωρη προθεσμία
προκειμένου να απολογηθεί.
Ο δήμαρχος Παγγαίου και οι κάτοικοι της
περιοχής τονίζουν πως
είναι η δεύτερη χρονιά
που στο ίδιο σημείο ξεσπάει πυρκαγιά χωρίς
να έχουν εξακριβωθεί
τα ακριβή αίτια.

Βασίλης Λωλίδης
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τι ισχύει με τις απολύσεις
ανεμβολίαστων στον ιδιωτικό τομέα
Όπως επεσήμανε ο Υπουργός Εργασίας
Κωστής Χατζηδάκης προς το παρόν
προβλέπονται αναστολές εργασίας μέχρι να
εμβολιαστούν όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί σε
υγειονομικές και προνοιακές μονάδες.
Σύμφωνα με τον Υπουργό, έχει
εμβολιαστεί περίπου το 75% μέχρι τις 12 Αυγούστου στις σχετικές δομές υγείας και αυτό το
ποσοστό συνεχίζει να ανεβαίνει,
αναφέρει το dikaiologitika.gr
Επίσης, τόνισε ότι υπάρχει δυνατότητα για κάποιες εξαιρέσεις
που ορίζονται αυστηρά από τον
νόμο βάση αδειών των υγειονομικών επιτροπών.
«Εκείνο το οποίο προβλέπεται είναι οι αναστολές εργασίας

μέχρι να εμβολιαστούν όσοι δεν
έχουν εμβολιαστεί σε υγειονομικές και προνοιακές μονάδες.
Ήδη έχουν ξεκινήσει από τις 16
Αυγούστου να προχωρούν οι αρμόδιες μονάδες σε αναστολές
εργασίας».
Ενδεχόμενο επέκτασης της
υποχρεωτικότητας εμβολιασμών
και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων
Όπως είπε ο Υπουργός, «ο νομός που πέρασε και είναι σε ισχύ

εδώ και λίγες ημέρες προβλέπει
ότι η υποχρεωτικότητα μπορεί
να επεκτείνεται και σε άλλους
εργαζόμενους με απόφαση του
υπουργού Υγείας.
Το πώς θα προχωρήσει η κατάσταση δεν το ξέρουμε. Εάν κριθεί απαραίτητο με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα θα παρθούν
τα απαραίτητα μέτρα».
Τέλος έκανε ειδική μνεία στην
αύξηση του κατωτάτου μισθού
και ανέφερε πως κάθε υπουργός
θα ήθελε να δίνει μεγάλες αυξήσεις οι αποφάσεις όμως λαμβάνονται με μια συγκεκριμένη διαδικασία. «Το 2% που έγινε φέτος
αποφασίστηκε με την προσδοκία
ότι του χρόνου το τρένο της οικονομίας θα έχει μπει σε ράγες και
είναι εφικτό να δοθεί πιο γενναιόδωρη αύξηση», κατέληξε.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Να δοθεί επίδομα στέγασης
και στους εισακτέους στη
Νοσηλευτική Σχολή Διδυμοτείχου
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ΤΟ ΑΊΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΆΡΧΟΥ
ΡΩΜΎΛΟΥ ΧΑΤΖΗΓΙΆΝΝΟΓΛΟΥ,
ΜΕΤΈΦΕΡΕ ΜΕ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ
Ο ΒΟΥΛΕΥΤΉΣ ΈΒΡΟΥ ΤΗΣ ΝΔ,
ΑΝΑΣΤΆΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣΧΆΚΗΣ
«Το γεγονός ότι εξακολουθεί να υπάγεται στους
κόλπους του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, με
έδρα τη Θεσσαλονίκη δεν θα πρέπει να εξαιρέσει
τους φοιτητές αυτής από το ευνοϊκό προνόμιο»
Σε κοινοβουλευτική παρέμβαση προέβη ο Βουλευτής Έβρου κι
Επίτιμος Αρχηγός της Αστυνομίας,
Α. Δημοσχάκης διαβιβάζοντας στο
Υπουργείο Παιδείας την επιστολή
του Δημάρχου Διδ/χου, Ρ. Χατζηγιάννογλου.
Το θιγόμενο ζήτημα αφορά στην
αναγκαιότητα να συμπεριληφθούν οι
προπτυχιακοί φοιτητές της Νοσηλευτικής Σχολής Διδ/χου στο προβλεπόμενο μέτρο χορήγησης στεγαστικού
επιδόματος στους φοιτητές που εισάγονται και εγγράφονται κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στα τρία
(3) ακριτικά Πανεπιστήμια, μεταξύ αυτών και το ΔΠΘ!
Το γεγονός ότι η Νοσηλευτική
Σχολή Διδ/χου εξακολουθεί να υπάγεται στους κόλπους του Διεθνούς
Πανεπιστημίου Ελλάδος, με έδρα τη
Θεσσ/νικη δεν θα πρέπει να εξαιρέσει τους φοιτητές αυτής από το ευνοϊκό προνόμιο, καθώς ζωοδοτούν

την εθνικά ευαίσθητη περιοχή όπου
αυτή λειτουργεί εδώ και δεκαπέντε
(15) χρόνια!!
Για τον λόγο αυτό, προτείνεται η
αναλογική εφαρμογή της Τροπολογίας με την ρητή πρόβλεψη της εγκυκλίου που θα εκδοθεί από το ΥΠΑΙΘ
που θα ρυθμίζει ότι η έδρα της Νοσηλευτικής είναι αυτή που εξασφαλίζει
στους σπουδαστές το προνόμιο του
στεγαστικού επιδόματος.
Εναλλακτικά προτείνεται η υποβολή ερωτήματος προς το Νομικό Σύμβουλο του Υπουργείου ή/και προς το
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους προκειμένου να εξασφαλιστεί η σχετική
υπαλλακτική γνωμάτευση..!
Ακολουθεί αναλυτικά η Κοινοβουλευτική Αναφορά:

Η ΑΝΑΦΟΡΑ

«Ο Βουλευτής Έβρου, Αναστάσιος Δημοσχάκης, καταθέτει κοινοβουλευτική αναφορά στο Προεδρείο της

Βουλής, διαβιβάζοντας στο Υπουργείο
Παιδείας την επιστολή του Δημάρχου
Διδ/χου, Ρωμύλου Χατζηγιάννογλου.
Γίνεται αναφορά στην Τροπολογία του προσφάτως ψηφισθέντος
Σ/Ν του Υπουργείου Παιδείας με την
οποία προβλέπεται η χορήγηση στεγαστικού επιδόματος κατ’ εξαίρεση,
στους προπτυχιακούς Φοιτητές που
εισάγονται και εγγράφονται κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στα
τρία (3) ακριτικά Πανεπιστήμια, ήτοι
Θράκης, Αιγαίου & Δυτ.Μακεδονίας.
Ωστόσο, οι φοιτητές της Νοσηλευ-

τικής Σχολής Διδ/χου, δεν δύνανται
να ευεργετηθούν από το συγκεκριμένο προνόμιο, καθώς η σχολή παρά το
ότι εδράζεται και λειτουργεί εδώ και
δεκαπέντε (15) χρόνια στον Β/Έβρο,
βρίσκεται υπό την διοικητική μέριμνα
του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος με έδρα την Θεσσαλονίκη!!
Λαμβάνοντας υπόψιν ότι στη Σχολή φοιτούν σπουδαστές που προέρχονται από όλη τη Χώρα & επιβαρύνονται λόγω των αποστάσεων
γενικά..!
Γι’ αυτό προτείνεται η αναλογική

εφαρμογή της Τροπολογίας με την
ρητή πρόβλεψη της εγκυκλίου που θα
εκδοθεί από το ΥΠΑΙΘ που θα ρυθμίζει ότι η έδρα της Νοσηλευτικής είναι
αυτή που εξασφαλίζει στους σπουδαστές το προνόμιο του στεγαστικού
επιδόματος σε αυτούς!
Σε περίπτωση που δεν κριθεί εφικτή η πρόταση μας ίσως η ενδεχόμενη υποβολή ερωτήματος προς το
Νομικό Σύμβουλο του Υπουργείου
ή ακόμη & προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους να εξασφαλίσει την
σχετική υπαλλακτική γνωμάτευση..!»

Τι αλλάζει στο πάγιο σε λογαριασμούς ρεύματος
και ρήτρες αποχώρησης
Οι προτάσεις της ΡΑΕ για τους
λογαριασμούς ρεύματος
Σε διαβούλευση μέχρι τις
30 Αυγούστου θα βρίσκονται
οι προτάσεις της ΡΑΕ για τις
αλλαγές που ζητά από τους
προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας με στόχο την καλύτερη
ενημέρωση και προστασία των
καταναλωτών.
Σύμφωνα με το imerisia.
gr αφορμή για τις αλλαγές
ήταν οι πρόσφατες σημαντικές ανατιμήσεις που προκλήθηκαν εξαιτίας της ενεργοποίησης των ρητρών για την τιμή
των ρύπων και την αύξηση της
χονδρεμπορικής τιμής.
Οι προτάσεις της ΡΑΕ επιχειρούν να θεσπίσουν κανόνες
για την καλύτερη προστασία
και ενημέρωση των καταναλωτών.
Οι κύριες αλλαγές που εισηγείται ο Ρυθμιστής
1. Ενίσχυση της διαφάνειας:
Για την ενίσχυση της διαφάνειας η πρόταση της Ανεξάρτη-

της Αρχής συνοψίζεται σε: α)
την παροχή τουλάχιστον ενός
σταθερού τιμολογίου ανά κατηγορία πελατών, β) την παροχή κυμαινόμενου τιμολογίου
με ευκρινές όριο προσαύξησης
της χρέωσης προμήθειας, π.χ.
±30%, γ) τη διατήρηση μόνο
της αναλογικής χρέωσης και
των ορίων διακύμανσης επί
αυτής για λόγους διαφάνειας, δ) τη διαμόρφωση κάθε
άλλου είδους τιμολογίων από
τους προμηθευτές βάσει της
επιχειρηματικής τους ελευθερίας, τηρουμένων, όμως, των αρχών της διαφάνειας της επαληθευσιμότητας, της ευχερούς
κατανόησης και της συγκρισιμότητας.
2. Κατάργηση του παγίου:
Η ΡΑΕ προτείνει την κατάργηση του παγίου ή κάθε άλλης παρεμφερούς επιβάρυνσης
στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, στο πλαίσιο

της απλότητας και της σαφήνειας των λογαριασμών ρεύματος που απαιτεί η Οδηγία
409/2020. Η ΡΑΕ επισημαίνει
ότι με την κατάργηση του παγίου οι λογαριασμοί θα αντικατοπτρίζουν ακριβέστερα το
ποσό της ενέργειας που κατα-

ναλώθηκε, χωρίς παρανοήσεις
και περιττές χρεώσεις.
3. Κατάργηση των ρητρών
πρόωρης αποχώρησης: Η ΡΑΕ
προτείνει να μην επιτρέπεται
η επιβολή ρήτρας πρόωρης
αποχώρησης είτε για λόγους
αλλαγής προμηθευτή είτε για

λόγους τερματισμού της σύμβασης και αποσύνδεσης του
μετρητή. Εξαίρεση από την παραπάνω γενική αρχή μπορεί
να αποτελεί η περίπτωση της
καταγγελίας από τον πελάτη
σύμβασης σταθερής τιμής.
4. Θέσπιση ορίων στην προ-

σαύξηση των κυμαινόμενων
τιμολογίων: Η ΡΑΕ ζητά να τεθεί ευκρινές όριο προσαύξησης της χρέωσης προμήθειας
για τα τιμολόγια που είναι κυμαινόμενα, με δείκτες που θα
προσδιορίζονται από τον προμηθευτή, αλλά θα είναι προσβάσιμοι και υπολογίσιμοι από
τους καταναλωτές.
5. Εγχαρτοι λογαριασμοί
χωρίς επιπλέον χρεώσεις: Για
τους καταναλωτές που έχουν
επιλέξει να λαμβάνουν έγχαρτους και όχι ηλεκτρονικούς λογαριασμούς, η ΡΑΕ θεωρεί ότι
δεν θα πρέπει να υπάρχουν
επιπλέον χρεώσεις.
6. Καλύτερη ενημέρωση
των καταναλωτών: Η ΡΑΕ
προτείνει να καθοριστεί συγκεκριμένος τρόπος ειδοποίησης των καταναλωτών για την
τροποποίηση της τιμολογιακής
πολιτικής καθόσον αφορά σε
ρήτρα αναπροσαρμογής. Προτείνει να είναι υποχρεωτική η
ατομική ειδοποίηση των καταναλωτών σε περίπτωση αλλαγών στις χρεώσεις.
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Nέο Δ.Σ. για το ΔΡΟΜΕΑ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΛΟΎΣΙΟΣ Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ
ΔΡΆΣΕΩΝ ΤΑ ΔΎΟ ΠΕΡΊΠΟΥ
ΧΡΌΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΤΟΥ,
ΑΠΟΔΕΙΚΝΎΟΝΤΑΣ ΌΤΙ Ο
ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΠΆΘΗΣΕ
ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΊ ΣΕ ΠΟΛΛΆ
ΕΠΊΠΕΔΑ
Έρχεται η 2η Μαρώνειας Ανάβασις
Low Vertical 2021
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΔΡΟΜΕΑ ΘΡΑΚΗΣ.
Η πρόεδρος του συλλόγου Μαρία Σχοινά, παρουσίασε διοικητικό και αγωνιστικό απολογισμό, καθώς και απολογισμό
δράσεων του ΔΡΟΜΕΑ, τα
δύο περίπου χρόνια λειτουργίας του, αποδεικνύοντας ότι
ο σύλλογος προσπάθησε να
αναπτυχθεί σε πολλά επίπεδα.
Αγωνιστικά, ήπιας άθλησης, πεζοπορίας, εκπαίδευσης, κοινωνικά, αλλά και διοργανώσεων
δράσεων, ακόμη και μέσα στην
περίοδο της καραντίνας.
Ο Πρόεδρος της εξελεγκτικής επιτροπής, Σταύρος Τζωίδης, παρουσίασε τον οικονομικό απολογισμό, τονίζοντας την
άψογη λειτουργία του οικονομικού τμήματος του συλλόγου.
Εγκρίθηκε η δημιουργία
τμήματος Ράγκμπι.
Τέλος διεξήχθη η ψηφοφορία για την εκλογή νέου Δ.Σ.
του συλλόγου, το οποίο μετά
την πρώτη του συνεδρίαση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος, Μαρία Σχοινά

(Παιδίατρος)
Αντιπρόεδρος, Νικόλαος
Παπανδρέου (Ε.Α.Στρατιωτικός)
Γραμματέας, Σεβαστιανή
Καλπακίδου (Νηπιαγωγός)
Ταμίας, Κων/νος Χαριτόπουλος (Ε.Α.Στρατιωτικός)
Γενικός Αρχηγός, Σταύρος
Τζωίδης (Οικονομολόγος)
Αναπληρωματικοί:
Νασσίμ Σύριος (Ασφαλιστικός Σύμβουλος)
Ευάγγελος Μανσούδης
(Σύμβουλος Χρηματοδοτούμενων Έργων)
Ευθύμης Τριανταφυλλίδης
(Ιδιωτικός Υπάλληλος)
Για την εξελεγκτική επιτροπή εξελέγησαν:
Πρόεδρος, Λεμονιά Τσιακίρη
(Ιδιωτικός Υπάλληλος)
Μέλος, Γεωργία Πανότα
(Δικηγόρος)
Μέλος, Αντώνης Ράπτης
(Λογιστής)
Αναπληρωματικοί:
Ολυμπία Στογιαννίδου (Ιδιωτικός Υπάλληλος)

Το Δ.Σ. όρισε έφορο του

τμήματος Στίβου:

την Κωνσταντία Στεργίου
(Υπάλληλος ΔΕΗ)
έφορο του τμήματος Πεζοπορίας
την Κική Τσακαλδήμη (Δημοτική Υπάλληλος/Ορειβάτρια)
και έφορος του τμήματος
Ράγκμπι
ο Νίκος Κεσκίνης (Ιδιωτικός
Υπάλληλος)
Επίσης όρισε Τεχνικό Διευθυντή, τον Κων/νο Πατερόπουλο καθ.Φ.Αγωγής
Επιστημονικό Συνεργάτη,
τον Δημήτρη Γαργαλιάνο, καθηγητή του ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής
και τον Μιχάλη Πολιτσάκη
(καθηγητή Φ.Αγωγής/ΤΕΦΑΑ
Κομοτηνής)
Σύμβουλο Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας, τον
Νασσίμ Σύριο (Ασφαλιστικός
Σύμβουλος)
Σύμβουλο Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων, τον Ευάγγελο Μανσούδη (Σύμβουλο Χρηματοδοτούμενων έργων)

Υπεύθυνο Αθλητικού Υλικού,
τον Ευθύμη Τριανταφυλλίδη
(ιδιωτικό υπάλληλο)
Υπεύθυνο Τεχνολογίας, τον
Χρήστο Καλτσίδη (Πληροφορικής)
και Τεχνικό Ασφαλείας, τον
Κων/νο Χαριτόπουλο (με Πιστοποίηση)

Έρχεται η 2η Μαρώνειας
Ανάβασις Low Vertical
2021

Ο Αγώνας έλαβε την Έγκριση Διεξαγωγής του και την
Επίσημη Άδεια από την Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ),
η οποία ενέκρινε απολύτως το
Πρωτόκολλο του Αγώνα.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ

‘’ 2Η ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΑΝΑΒΑΣΙΣ LOW VERTICAL 2021 ‘’
Ο Σύλλογος Γυναικών Μαρώνειας «Η ΙΠΠΑΡΧΙΑ» και ο
ΔΡΟΜΕΑΣ ΘΡΑΚΗΣ συνδιοργανώνουν τον αγώνα “2η
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΑΝΑΒΑΣΙΣ LOW

VERTICAL 2021”, την Κυριακή
22 Αυγούστου 2021 και ώρα
10.30΄π.μ.
Ο αγώνας διεξάγεται με την
υποστήριξη του Συνδέσμου
Κριτών Στίβου Θράκης
Η ΟΡΦΕΑΣ ΔΙΚΤΥΟ αναλαμβάνει την οργανωτική επιμέλεια του αγώνα με την υποστήριξη της ΝΝ Διαφημιστικής.
Ο αγώνας διεξάγεται τηρώντας όλα τα μέτρα που περιλαμβάνει το Υγειονομικό Πρωτόκολλο της ΓΓΑ και του ΕΟΔΥ,
με όλους τους υφιστάμενους
όρους που ισχύουν και την
έγκριση της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γ.Γ.Α.
1.ΤΟΠΟΣ: Μαρώνεια Ροδόπης
2.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 22 Αυγούστου 2021
3.ΑΦΕΤΗΡΙΑ-ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ: Εκκίνηση από το γραφικό λιμανάκι του Αγίου Χαράλαμπου και τερματισμός στην
Πλατεία Μαρώνειας
4. ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ. Θα
υπάρχει χρονομέτρηση χειρός για όλους τους δρομείς
του αγώνα, με την συνεργασία
του Συνδέσμου Κριτών Στίβου
Θράκης.
5.ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΓΩΝΩΝ:
4.500 μ.
6.ΔΙΑΔΡΟΜΗ : Ασφάλτινη
διαδρομή με συνεχόμενες ανηφόρες και υψομετρική διαφορά 192 μ.
7.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ :
10.30΄ π μ 1η Εκκίνηση
10. 40΄ π μ 2η Εκκίνηση
10.50΄ π μ 3η Εκκίνηση
8.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Άνω των 12 ετών
9.ΟΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Θα
υπάρξουν τα παρακάτω όρια
συμμετοχής : Σε κάθε εκκίνη-

ση έως 50 δρομείς. Ανώτατο
σύνολο δρομέων του αγώνα
τα 150 άτομα
Στους αγώνες ΔΕΝ θα ζητηθούν ιατρικά πιστοποιητικά
αφού οι ενήλικες συμμετέχουν
με δική τους ευθύνη.
Κατά την συμπλήρωση της
ηλεκτρονικής εγγραφής ο συμμετέχων δρομέας, βεβαιώνει με
τσεκάρισμα, την ανάληψη της
προσωπικής του ευθύνης για
την συμμετοχή του.
14.ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι δηλώσεις συμμετοχής –
εγγραφές των αθλητών-τριών
θα γίνονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
https://docs.google.com/…
/1FAIpQLSdWfdEcLZ2…/
viewform…
Για ειδικές περιπτώσεις
εγγραφών, εκτός ηλεκτρονικής πλατφόρμας, επικοινωνήστε στα τηλ. 6907605015 κ
6944688969
15. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
Η οικονομική συμμετοχή
ορίζεται στα 12 ευρώ, που θα
κατατίθενται, στον λογαριασμό του ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΦΕΑ, που
έχει την επιμέλεια του αγώνα
(GR72 0172 3560 0053 5609
5506 493), στην τράπεζα Πειραιώς . Εάν γίνει η κατάθεση
από άλλη τράπεζα παρακαλούμε να προστεθεί το επιπλέον
κόστος στην ίδια κατάθεση.
Δια ζώσης εγγραφές και
πληρωμές δεν θα γίνουν.
Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στα τηλ.
6907605015 κ 6944688969

«Πέταξαν» για Τόκιο Μιχαλεντζάκης, Καρυπίδης,
Λεργιός και οι υπόλοιποι Παραολυμπιονίκες
Διψασμένοι για νέες επιτυχίες, γεμάτοι
προσμονή για τη μεγάλη γιορτή του
αθλητισμού και με την ελπίδα να
αποδώσουν οι κόποι τους καρπούς
Το πρώτο γκρουπ των
αθλητών και αθλητριών που
θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στους Παραολυμπιακούς
Αγώνες του Τόκιο αναχώρησε
το απόγευμα (17/8), με την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή να έχει ετοιμάσει μία
λαμπρή εκδήλωση αποχαιρετισμού στους Παραολυμπιονίκες.
Διψασμένοι για νέες επιτυχίες, γεμάτοι προσμονή για τη
μεγάλη γιορτή του αθλητισμού
και με την ελπίδα να αποδώσουν οι κόποι τους καρπούς, οι
Παραολυμπιονίκες της κολύμβησης (μεταξύ των οποίων και
οι Εβρίτες Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης, Δημήτρης Καρυπίδης και Αλέξανδρος Λεργιός),
της ξιφασκίας, της ποδηλασί-

ας, του πινγκ πονγκ και του
στίβου, επιβιβάστηκαν στο αεροπλάνο και από τις 24 Αυγούστου έως τις 5 Σεπτεμβρίου θα
δώσουν τον αγώνα τους σε 11
αθλήματα.
Ο υφυπουργός Αθλητισμού,
Λευτέρης Αυγενάκης, τους
αποχαιρέτησε με τα εξής λόγια: «Έχετε κερδίσει ήδη το μεγάλο στοίχημα: το να εκπροσωπήσετε τη χώρα μας, την
Ελλάδα, στην άλλη άκρη του
κόσμου, να βρεθείτε εκεί, να
δώσετε τη μάχη σας στο άθλημά σας και να δουν άπαντες
το εθνόσημο να κυματίζει στη
φανέλα σας». Εξάλλου, ο Λευτέρης Αυγενάκης θα βρεθεί σε
λίγες ημέρες στο Τόκιο και θα
παρακολουθήσει δια ζώσης τις
προσπάθειες τους.

Ο υφυπουργός Αθλητισμού
υπενθύμισε δε πως ξεκινούν
οι διαδικασίες δημοπράτησης
του Παραολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Ραφήνας Πικερμίου. Αυτός ήταν ο λόγος που
το «παρών» στην εκδήλωση
έδωσαν ο δήμαρχος Ραφίνας-

Πικερμίου Ευάγγελος Μπουρνούς και ο αντιδήμαρχος Σπύρος Πάντζας.
Τον πρόεδρο της Ελληνικής
Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ),
Σπύρο Καπράλο, εκπροσώπησε ο γενικός γραμματέας της
ΕΟΕ, Μανώλης Κολυμπάδης.

Σύντομο χαιρετισμό απηύθυναν ο γενικός γραμματέας
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Καταπολέμησης της Φτώχειας
Γιώργος Σταμάτης, ο πρόεδρος
της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής (ΕΠΕ) Χρήστος
Καλούδης, ο γενικός γραμμα-

τέας της ΕΠΕ, Χρήστος Τζαμούσης, το μέλος της ΕΠΕ Ιωάννης Βατικιώτης, το μέλος και
αρχηγός της αποστολής στο
Τόκιο, Αναστασία Γκούφα, καθώς και ο διευθυντής της ΕΠΕ,
Σάκης Κωστάρης.
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Επιφυλλίδες

Γνώμη

Το ράσο δεν κάνει
τον παπά

«Τοποθετήσεις- Αποφάσεις της Ελληνικής
Επιστημονικής Κοινότητας για τις πυρκαγιές
στη χώρα μας»

Μαζί σας κάθε Πέμπτη

Τ

ο ράσο δεν κάνει τον παπά, αλλά ο
παπάς το ράσο. Ούτε και το αξίωμα
τον «μεγάλο», αλλά η προσωπικότητα το αξίωμα.
Με δύο λόγια, δεν είναι το οφίκιο
που δίνει υπόσταση στο άτομο, αλλά η προσωπικότητα είναι εκείνη που μετράει.
Εκατοντάδες υπήρξαν, πολιτικοί αρχηγοί κομμάτων, ιεράρχες, στρατηγοί, επιστήμονες, διπλωμάτες που πέρασαν από τη δημόσια ζωή
του τόπου μας. Πόσοι όμως από όλους αυτούς
«έγραψαν ιστορία»; Λίγους Πρωθυπουργούς
θυμόμαστε που κυβέρνησαν τη χώρα μας…,
ενώ τους υπόλοιπους τους ξεχνάμε, σαν να μην
υπήρχαν καν.
Μπορεί αυτόν που εμείς θεωρούμε σήμερα «σπουδαίο», μπορεί
ιστορικά, να αποδειχθεί
νούλα και εκείνον που
νομίζουμε ασήμαντο,
αντίθετα, δεν αποκλείεται να αποδειχθεί μεγάλος και τρανός αύριο.
Τέτοιες περιπτώσεις
έχουμε στους ζωγράφους, στους καλλιτέ- ΤΟΥ ΛΕΥΤΈΡΗ
ΧΑΒΙΑΡΆ
χνες, στους ερευνητές
της επιστήμης, φιλόσοφους κ.λ.π.
Μ’ αυτά τα δεδομένα είναι αδύνατο να
αξιολογεί κανείς τους σύγχρονούς του και
γι’ αυτό ακριβώς δεν επιτρέπεται οι ζώντες να γίνονται αγάλματα και να δίνουν
τα ονόματά τους σε δρόμους και πλατείες,
όπως για παράδειγμα συνέβη στη Σοβιετική Ένωση με τον Στάλιν, που θεοποιήθηκε
μια εποχή, για να αναθεματίζεται σήμερα.
Και για να έλθω στο θέμα μου, κάνουν μεγάλο λάθος οι Δήμοι και οι Κοινότητες που «βαπτίζουν» επίκαιρα σημεία των πόλεων και των
χωριών με ονόματα ζώντων…
Οι δήμαρχοι και οι κοινοτάρχες αν θέλουν να
αφήσουν καλό όνομα, οφείλουν και στο σημείο
αυτό να δείξουν σοβαρότητα. Εν «βρασμώ» σίγουρα και διαπράττονται λάθη.
Κάποτε πρέπει να σοβαρευτούμε ως λαός και
να ενεργούμε με περισσότερη υπευθυνότητα.
Γιατί ορισμένα πρόσωπα που σήμερα θεωρούνται άξια εύφημης μνείας, μπορεί αύριο να πάρουν τα πρόσωπα αυτά αντίθετο χαρακτηρισμό.
Όπως είπα και παραπάνω η Ιστορία δεν
γράφεται ποτέ εν βρασμώ, γράφεται αφού
περάσει κάποιος εύλογος χρόνος, όταν δηλαδή θα έχουν κατακαθίσει τα πάθη και θα βλέπουμε τα πράγματα με ψυχραιμία και σύνεση.
Καιρός είναι να σοβαρευτούμε ως λαός κάποτε και να ενεργούμε με περισσότερη υπευθυνότητα.
Ορισμένα πρόσωπα που σήμερα θεωρούνται
άξια εύφημης μνείας, μπορεί αύριο να πάρουν
αντίθετο χαρακτηρισμό.

Έ

Της Ολγας Τατσίδου

χουμε, ήδη, μπει στο
δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου και
πάρα ταύτα η κατάσταση με τις πυρκαγιές στη
χώρα μας, αν και δεν
θυμίζει σε ένταση, διάρκεια και μένος εκείνες του πρώτου μισού του
μήνα, πάρα ταύτα εξακολουθούν
να υφίστανται, ιδίως, στην περιοχή
της Αττικής. Έτσι, τις δύο τελευταίες ημέρες, η Αττική «θρηνεί» άλλες
δύο πευκόφυτες περιοχές αυτήν
στα Βίλια, όπου η πυρκαγιά έκαψε συνολικά 80.000 στρέμματα κι
εκείνη στη Λαυρεωτική με 6.000
καμένα στρέμματα γης.
Το ευτυχές είναι ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν απειλήθηκαν
κατοικημένες περιοχές, ενώ κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα
Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειου
Παπαγεωργίου, η Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Έκτακτων
Αναγκών της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας ενεργοποίησε ως Εθνικό Σημείο Επαφής την
Υπηρεσία Copernicus/Emergency
Management Service Mapping της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σκοπός της ενεργοποίησης είναι
η χαρτογράφηση δεδομένων για τις
προαναφερόμενες πληγείσες περιοχές προς υποβοήθηση του έργου
των φορέων που εμπλέκονται στην
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και
στη διαχείριση των συνεπειών του
φαινομένου των πυρκαγιών. Πληροφοριακά αναφέρεται ότι το αίτημα
έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ αναμένεται άμεσα η
διάθεση σειράς χαρτογραφικών δεδομένων και προϊόντων, που προκύπτουν από ανάλυση δορυφορικών
εικόνων.
Σε ότι αφορά, ωστόσο, τη γενική
εικόνα των καταστροφών από πυρκαγιές που σημειώθηκαν σε όλη τη
χώρα, μέχρι στιγμής, αυτή έχει να
κάνει με τον υπέρογκο αριθμό των
600.000 χιλιάδων, κατά προσέγγιση, στρεμμάτων έκτασης καμένης
γης με το φυσικό κάλλος να έχει,
πλέον, χαθεί και όλο το οικοσύστημα να έχει διαταραχθεί και καταπονηθεί σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό.
Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τα όσα
δήλωσε σε ιδιωτικούς τηλεοπτικούς
σταθμούς προ ημερών ο καθηγητής
Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών
του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού
Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ)
κ. Ευθύμιος Λέκκας, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε ότι όλα τα οικοσυστήματα το έδαφος, το υπέδαφος, η πανίδα, η χλωρίδα κι ο αέρας
έχουν υποστεί βίαιες αλλαγές, λόγω
των πυρκαγιών, με τον χρόνο αποκατάστασής τους να υπολογίζεται
σε βάθος χρόνου δεκαετίας ως ένα

βαθμό, εφόσον, όμως, δεν συμβούν
άλλες πυρκαγιές.
Ο επερχόμενος κίνδυνος για το
χρονικό διάστημα που θα ακολουθήσει αυτό των πυρκαγιών θα έχει
να κάνει υπογράμμισε με απειλές
που θα συνοδεύουν τα πλημμυρικά
φαινόμενα που, αναμφίβολα, θα σημειωθούν, ενώ και η μόλυνση των
εδαφών επίκειται κι αυτή. Ο ίδιος
ο καθηγητής στη συνέχεια διαβεβαιώνει ότι τέτοιες καταστροφές
θα μπορούσαν να αποφευχθούν, αν
είχαμε πιο αυστηρή επιτήρηση των
δασικών εκτάσεων. Έτσι, επισημαίνει ότι «Υπήρχαν πολλές εθελοντικές οργανώσεις που θα μπορούσαν
να αναλάβουν αυτόν το ρόλο, ενώ
περίπου με 100.000 ευρώ θα μπορούσαμε να ανταπεξέλθουμε στις
κρίσιμες περιόδους με μεγαλύτερη
αυστηροποίηση των μέτρων».
Κοντά σε όσα αξιόλογα επισήμανε ο κ. Λέκκας, αξίζει να αναφέρουμε, όμως, και τις, εξίσου, αξιόλογες επισημάνσεις που έκανε από
την πλευρά του κι ο κ. Νικόλαος

αφενός αποτελεί ανάχωμα για τις
πλημμύρες, όταν αυτές προκύψουν,
ενώ, αφετέρου απορροφά το διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο, εφόσον συνεχίζεται η καύση των δασών, συντελεί στο να αυξάνεται η
θερμοκρασία του πλανήτη και να
εντείνεται το λεγόμενο φαινόμενο
του «θερμοκηπίου» με τις γνωστές
καταστροφικές κλιματολογικές συνέπειες παγκοσμίως.
Μια θετική κίνηση, τέλος, άκρως
ενδιαφέρουσα και σημαντική από
πλευράς ελληνικής επιστημονικής
κοινότητας είναι αυτή του Κέντρου
Έρευνας Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας (ΚΕΦΑΚ)
της Ακαδημίας Αθηνών, το οποίο
αποφάσισε να συστήσει ειδική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, λαμβάνοντας υπόψη, όπως αναφέρει: «τα
πρόσφατα τραγικά περιβαλλοντικά
γεγονότα που αντιμετώπισε η χώρα από τους τελευταίους καύσωνες
και κυρίως την τρωτότητα των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας με
τις σοβαρότατες δασικές πυρκαγιές

Μιχαλόπουλος, ο Διευθυντής Ινστιτούτων Ερευνών Περιβάλλοντος και
Βιώσιμης Ανάπτυξης του Αστεροσκοπείου Αθηνών, καθώς, μεταξύ
άλλων τόνισε ότι αν δεν μειωθεί,
αλλά αντιθέτως αυξηθεί η μέγιστη
θερμοκρασία του πλανήτη από τον
1,5 βαθμό που βρίσκεται σήμερα σε
5 βαθμούς, τότε σε βάθος χρόνων
και δεκαετιών οι φωτιές προβλέπεται πως θα 200πλασιαστούν.
Σε μετρήσεις που έγιναν από το
Αστεροσκοπείο Αθηνών σε ότι αφορά τα επίπεδα ρύπανσης, που σημειώθηκαν στην ατμόσφαιρα, χαρακτηριστικά ανέφερε ότι η ρύπανση
από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην Εύβοια ταξίδεψε πάνω
από 400χιλιόμετρα φτάνοντας στο
Ηράκλειο της Κρήτης, ενώ τα επίπεδα της ρύπανσης στην ατμόσφαιρα
ήταν συγκρίσιμα με αυτά της Αθήνας. Αναφερόμενος, επίσης, στον
εξαιρετικά σημαντικό διπλό ρόλο
που επιτελεί το δάσος τόνισε ότι,

που αντιμετωπίζουμε».
Πιο συγκεκριμένα, η επιτροπή με
συντονιστή τον Χρήστο Ζέρεφο, γενικό γραμματέα της Ακαδημίας και
Εθνικό Εκπρόσωπο για την Κλιματική Αλλαγή, ονομάζεται «Επιτροπή
Έρευνας της Ανθεκτικότητας των
Ελληνικών Δασικών Οικοσυστημάτων»(Ε.Α.Δ.Ο.) και αντικείμενό της
έχει τη διερεύνηση της ανθεκτικότητας των δασικών οικοσυστημάτων
της χώρας σε συγκεκριμένες μετεωρολογικές-κλιματικές συνθήκες,
όταν και όποτε αυτές τα απειλούν.
Πληροφοριακά γνωστοποιούμε ότι η
πρώτη συνεδρίαση της εν λόγω επιτροπής θα πραγματοποιηθεί περί τα
τέλη Αυγούστου και θα ασχοληθεί
τόσο με το παρελθόν, όσο και με το
παρόν, αλλά και το μέλλον των κλιματικών αλλαγών και των επιπτώσεών τους στα δασικά οικοσυστήματα
της χώρας.

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

B6

Η ΓΝΩΜΗ

Χρηστικά

19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

Δρομολόγια
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ

SUDUKU
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ
Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.63)
ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
1. ΔΥΣΚΟΛΟ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

1
7
06.00 -19.00 ΑΝΑ ΜΙΑ
ΩΡΑ 20.306ΤΟ ΤΕΦΕΡΕΣ
ΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ: 06.00 Κυριακής), 08.00 (express), 10.00
Καψίδου
Δημοκρίτου
28 14.00
(express),11.00
(express),
9 09.00
7
✆2555024096
-12.00 - 15.00 -18.00
(express), 15.45 (express), 17.00
ΣΟΥΦΛΙ
(express) εκτός Σάββατο, 18.45, 22.00.
ΓΙΑ ΑΛΕΞ/ΛΗ: 09.40-12.30-14.309
7
8
1
Μπαμίδου
- Πιτιακούδης
16.50-18.00-21.30- 01.30
ΑΛΕΞ/ΛΗ
-ΑΘΗΝΑ: 18.45Βασ.
Γεωργίου
207 ✆2554022013
ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ
- ΦΕΡΕΣ - ΣΟΥΦΛΙ
1
8
2
4
6
ΔIΔYMOTEIXO
ΔΡΑΜΑ
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
Μαυρουδής
Π. - Μαυρουδής
ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
04.15-05.15ΔΡΑΜΑ – ΑΘΗΝΑ 08.30, 19.30
2
5
9
8
Φ. Βενιζέλου
85 ✆2553024434
06.20-07.00
(μέσω Τυχερού),
ΑΘΗΝΑ – ΔΡΑΜΑ 08.00, 20.00
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
07.45-08.45 (μέσω Τυχερού),
ΔΡΑΜΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
6 07.15,
9 08.00, 09.00,
Χατζηγιάννη
Ισιδώρα - Δήμη10.00-11.15-12.30-13.30-14.3006.00,
τρα Ευριπίδου
19
✆2552024315
15.30-17.00-19.00 (μέσω Τυχε10.00,11.00,12.00,13.00, 14.00,
4 16.00, 17.00, 18.30, 19.30 3
ρού),19.30-20.45.
15.00,

ΧατζήΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Ι. Καβύρη 44 (γωνία Αν.
Θράκης)
✆2551028913
ΑΛΕΞ/ΛΗ
-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 05.15 (εκτός

ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ :

ΣΑΒΒΑΤΟ 04.15-06.30-07.30 (μέσω

8
3
2
7
4

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ : 06.00 -19.00 ΑΝΑ ΜΙΑ
Α
ΩΡΑ 20.30 ΤΟ ΤΕΑΛΕΞ/ΛΗ -ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 05.15 (εκτός
71
ΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ: 06.00 Κυριακής), 08.00 (express), 10.00
ρη
09.00
(express),11.00 (express), 14.00
16
-12.00 - 15.00 -18.00
(express), 15.45 (express), 17.00
60
συνέβη ση
(express) εκτός Σάββατο, 18.45, 22.00.
ΓΙΑ ΑΛΕΞ/ΛΗ: 09.40-12.30-14.3016.50-18.00-21.3001.30 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011 5.
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΑΘΗΝΑ: 18.45
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ - ΦΕΡΕΣ - ΣΟΥΦΛΙ
75
ΔΡΑΜΑ
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
ρη
ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.15-05.156.
ΔΡΑΜΑ – ΑΘΗΝΑ 08.30, 19.30
06.20-07.00 (μέσω Τυχερού),
ΑΘΗΝΑ – ΔΡΑΜΑ 08.00, 20.00
70
07.45-08.45 (μέσω Τυχερού),
ση
ΔΡΑΜΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
10.00-11.15-12.30-13.30-14.3006.00, 07.15, 08.00, 09.00,
74
15.30-17.00-19.00 (μέσω Τυχε10.00,11.00,12.00,13.00, 14.00,
ρη
σαν σημερα
ρού),19.30-20.45.
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 19.30
πο
ΓΕΓΟΝΟΤΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.15-06.30-07.30 (μέσω
Την Κυριακή το δρομολόγιο των 6.00
60
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ
1923
Τυχερού), 08.45 (μέσω
Τυχερού),
π.μ. δεν ισχύει
ρη
ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ
ΠΛΟΙΑ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ 07.00,
Η αγγλική κυβέρνηση
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
απορρίπτει το αίτημα της
19.30-20.45. ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΑΡΓΙΕΣ
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
Αν
Συνέλευσης των Κυπρίων
04.15-06.30-07.30
(μέσω
Τυχερού),
18.00,
19.30,
21.00.
Κυριακή:
το
14
για Ένωση με την Ελλάδα.
08.45
(μέσω Τυχερού), 10.00-11.30δρομολόγιο
των 07.00 γίνεται 07.30,
60
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΚΑΒΑΛΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
72, ΙΝTERСITY
ΩΡΑ: 20.52, άφιξη εις
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ : 06.00 -19.00 ΑΝΑ ΜΙΑ
12.30-13.30-14.30-15.30-17.00τωνΑλεξανδροyπολη
08.00 καταργείται.
Αν
ΔΕΛΦΙΝΙΑ
1960 ΑναχώΑΛΕΞ/ΛΗ
- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ:
Δίκαια ΑΛΕΞ/ΛΗ
23.17
ΩΡΑ
ΤΟΚαθημερινά
ΤΕ71 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ,
-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ:
(εκτός
18.15 (μέσω
Τυχερού),05.15
19.30-20.45.
Τε
ΔΡΑΜΑ
–20.30
ΚΑΒΑΛΑ
ΑΠΟ
ΘΑΣΟ:
08.50,
15.15 από
προσ
ΣαμοθρΑκη
Η Σοβιετική
Ένωση στέλνει
ΛΕΥΤΑΙΟ
ΕΓΝΑΤΙΑ:
06.00 ρηση Λιμάνι: 6.42,
Άφιξη Τελικού:
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
στο διάστημα το «Σπούτνικ
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
με επιβάτες
τους σκύΠΡΙΝΟ
- 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/ΠΟΛΗ5»
–ΑΘΗΝΑ,
Αναχώρη74 ΙΝTERСITY
4.10,
άφιξη
εις
Τρίτη
09:3007.15,
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
-12.00,
ΑΛΕΞ/ΛΗ
λους
Μπέλκα
και Στρέλκα,
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,
Άφιξη
Τελικού:
Δίκαια (express)
9.06.
ΓΙΑ ΑΛΕΞ/ΛΗ:
09.40-12.30-14.30Τετάρτη
07:00,
19:00
Πληροφορίες
στα12.00,
τηλ. του
Λιμεναρχείου:
16.30,
18.15,
19.45.
Παρασκευή
ΛΟ
10.45,
12.45,
14.00,
15.30 40 ποντίκια, 2 αρουραίους
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
και πολλά
φυτά. Το διαΔίκαια ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ
18.38.
ΦΕΡΕΣ
ΣΟΥΦΛΙ
75 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ,
Αναχώ15.30,
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
στημόπλοιο
θα επιστρέψει
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
στη
Γη
την
επόμενη
ημέρα
ΕΩΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
04.15-05.156.45
Ορμένιο
17.09
ΔΡΑΜΑ
ΑΘΗΝΑ
08.30,12.45,
19.30
ΑΠΟ ΘΑΣΟ:
05.45,
14.00,
16.15.
13.30,
15.00, 16.30,
18.15, 19.45,
ΚΥΡΙΑΚΕΣ
&– ΕΟΡΤΕΣ
10.30,
Αλ
Kυριακή
13:00,
18:00
08.00,
, άφιξη
16.00,
με όλα τα
ζώα σώα. 614 ΚΟΙΝΗ
07.00,
08.15,
09.15,08.00,
10.30,20.00
12.00,
06.20-07.00
(μέσω
Τυχερού),
70 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΑναχώρηΩΡΑ:11:30
17.40,
εις
ΑΘΗΝΑ
– ΔΡΑΜΑ
20.30
16.30,
18.45
74
ΑΠΟ
13.30,
14.30,
16.00,
07.45-08.45
(μέσω
Τυχερού),
ση: 6.50, Άφιξη Τελικού: 17.16
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
7
ΚΕΡΑΜΩΤΗ:
07.00,
08.00,
09.30,
1974 , Αναχώ10.00-11.15-12.30-13.30-14.3074 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
90 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
Ο αμερικανός
πρεσβευτής
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
στην Κύπρο, Ρότζερ Ντέιαργίες 08.00, 11.00, 13.30, 15.00,
16.30,
18.45
Πληροφορίες
25210-19.30
σα
ρού),19.30-20.45.
πολη: 6.58
25210-32444.
15.00,
16.00,
17.00,
18.30,
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ
Δευτέρα
10:30,
15:30 των 6.00
16.30,
18.15,
19.45, 21.30, 23.30
32421
βις, δολοφονείται
ΞΑΝΘΗ
-ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
04.15-06.30-07.30
(μέσω ΑΠΟ
Την
Κυριακή
το
δρομολόγιο
604 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
Αναχώ- κατά τη ΣΑΒΒΑΤΟ
ΠΡΙΝΟ: 10.15, 14.30. ΑΠΟ
Τρίτη
18:40 ΑΠΟ ΘΑΣΟ:
ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 06.30, 08.30,
διάρκεια
αντιαμερικανικών
Τυχερού),
08.45 (μέσω
Τυχερού),
π.μ. δεν07:00,
ισχύει 16.15.
ρηση 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
διαδηλώσεων,
ένα
μήνα
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.
την τουρκική εισβολή.
08.00,
09.00,
10.00,
11.00,
12.00, 71
613 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗμετά
–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
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
1980
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,
14.30,
18.30
ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ
(μέσω
Π.
61
Τηλ.
για έκδοση
εισητηρίων:
Kυριακή
15:30
Ελλάδα επανέρχεται Απλή:14.48
στο 08.45
(μέσω
Τυχερού),
10.00-11.30δρομολόγιο
των
07.00
γίνεται
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΗ–ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
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.
ΝΑΤΟ,
με ανοικτό
Κυριακές και Γιορτές 09.45,
15.00,
73
των16.30,
08.0020.15
καταργείται.
Αναχώρηση αρχικού:
15.22,
Άφιξη το θέμα
ΞΑΝΘΗ12.30-13.30-14.30-15.30-17.00-19.15
ΑΘΗΝΑ
ΝΗΣΙΑ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤηλEφωνα
12.30,(μέσω
18.00,Τυχερού),
2.30 (Ισχύουν
τα αντίΣΕΡΡΕΣ
- ΑΘΗΝΑ
09.15,Καθημερινά
14.15, 20.15 από στ
Από
Καβάλα
18.15
19.30-20.45.
Τελικού: 22.59 του Αιγαίου.
Απλή: 17.50,
2.44
ΔΡΑΜΑ
– ΚΑΒΑΛΑ
αλεξ/πολη
- κομοτηνη
ΛιμεναρχεIων
Κομοτηνή
&ΑΓ.
ΕΟΡΤΕΣ
10.30,
12.45,
▶ΚΥΡΙΑΚΕΣ
ΛΗΜΝΟ,
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ,
ΛΑΥΡΙΟ
Ιντερσίτι:στοιχα
8,11,από
14.58,
22.33για Ξάνθη)
06.00 το
πρωί
έως
20.30
και κάθε 60
71 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΑ
λ
ε
ξ
α
ν
δ
ρ
ο
ύ
π
ο
λ
η
:
16.30,
18.45
Πληροφορίες
25210Αθ
ΞΑΝΘΗ
-ΑΘΗΝΑ
20.00
Τρίτη
13.30
07:45,
09:00,
11:15,
13:00,
1991
ΞΑΝΘΗ
μισή ώρα. Τις Κυριακές από ς07.00
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 06.42 Άφιξη:
▶32421
ΛΗΜΝΟ,
ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΧΙΟ, ΚΑΡΛΟ- Θ
ΑΘΗΝΑ – ΞΑΝΘΗ 20.00
2551356200,
Πραξικόπημα
με
πρωέως
20.30
ανά
ώρα.
11.40
ΞΑΝΘΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
06.00,
16:00,
18:30,
20:10
7
ΒΑΣΙ,
ΑΓ.
ΚΗΡΥΚΟΣ,
20.00
60
ΞΑΝΘΗ – ΔΡΑΜΑ 08.10, 10.30, 15.15,
ΣΕΡΡΕΣ
- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΑπόΤετάρτη
τις 05.30
Σαμοθράκης:
25510
41305
ταγωνιστές
σκληροπυ08.30,
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
ρηνικούς
κομμουνιστές
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.:
ανατρέπει τον τελευταίο
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
πρόεδρο της Σοβιετικής
14:40,
19:00,
20:10
15.45,
16.30,
18.15, 19.45. Παρασκευή
08.23, 15.00,
11.49
614 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
,
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
Ένωσης,
στ
ΚΑΒΑΛΑ
16.30,
20.15
ΑΠΛΟ –Κυριακή-αργίες
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 07.30,
05.14,10.00,
19.4612.00, ▶15.00,
Αναχώρηση αρχικού:
15.41,Μιχαήλ
Άφιξη Γκορ14.45,
16.30,
18.45
Σάββατο
06.30 09.15, 14.15, 20.15
μπατσόφ.
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

Την Κυριακή το δρομολόγιο των 6.00
2
π.μ. δεν ισχύει 4
10.00-11.30-12.30-13.30-14.30ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ 07.00,
Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.48)
2. ΜΕΤΡΙΟ
15.30-17.00-18.15
(μέσω
Τυχερού),
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
Aστυνομία

100
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ΚΥΡΙΑΚΕΣ &
ΑΡΓΙΕΣ
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
EKAB19.30-20.45.

166
04.15-06.30-07.30
(μέσω
Τυχερού),
18.00, 19.30,
9 21.00. Κυριακή:2το
8
Πυροσβεστική

199
08.45
(μέσω Τυχερού),
10.00-11.30δρομολόγιο των 07.00 γίνεται 07.30,
Α/Τ Ασ.
Αλεξ/λης
25510 66300
12.30-13.30-14.30-15.30-17.00των 08.00 3καταργείται.
8
7
Α/ΤΤροχ.
Αλ/λης 25510 66395
18.15Αλ/λης
(μέσω Τυχερού),
19.30-20.45.
ΔΡΑΜΑ – ΚΑΒΑΛΑ Καθημερινά από
Α/ΤΤουρ.
25510 66200
06.00
8 το πρωί έως
9 20.30
6 και κάθε
Α/Τ Φερών
25550 23333
ΞΑΝΘΗ
μισή ώρα. Τις Κυριακές από 07.00
Α/Τ Σουφλίου
25540 22100
έως 920.306ανά ώρα.
ΞΑΝΘΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
06.00,
Α/Τ Τυχερού
25540 41201
5
08.30,
10.30,
12.00,
13.30,
15.00,
ΔΡΑΜΑ – ΣΕΡΡΕΣ 07.15, 08.45,
Α/Τ Διδ/χου
25530 22103
16.30, 18.15, 19.45.
10.45,
Α/Τ Ορεστιάδας
25520Παρασκευή
81808
2 12.45,
4 12.00, 14.00, 15.30 - 1
6
06.00, 08.30, 10.30,
13.30,
16.45 -17.00.
Δ. Αλεξ/πολης
2551012.00,
64100
15.00, 15.45, 16.30,
19.45.
ΔK Τραϊαν/λης
2551318.15,
50900
5 ΔΡΑΜΑ
1 – ΞΑΝΘΗ 08.00, 10.30, 12.30,
2
4
Κυριακή-αργίες
07.30,
10.00,
12.00,
14.45,
16.30, 18.45
ΔK Φερών
25553 50073
13.30, 15.00, 16.30,
19.45,
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30,
12.45,
Δ. Σουφλίου
2554318.15,
50100
2
9
7
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
20.30
16.30, 18.45
16.30,16.30
18.45
ΑΠΛΟ -20.30
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 09.13, 13.47,
74 ΙΝTERСITY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/
Δ. Διδυμοτείχου25530
26000
Κυριακή
201602.01, Άφιξη:
15.37, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΞΑΝΘΗ 08.00,
ΠΟΛΗ , Αναχώρηση:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ25520
– ΞΑΝΘΗ
08.00,
ΞΑΝΘΗ - ΔΡΑΜΑ 08.00, 10.30, 15.00,
ΞΑΝΘΗ - ΔΡΑΜΑ 08.00, 10.30, 15.00,
Δ. Ορεστιάδας
22219
4
7
3
Η Κατερίνα Στεφανίδη ΣΕΡΡΕΣ
κα- 10.30,
10.30, 12.00, 13.30,
16.30,
17.30.
6.58
12.00,
13.30, 15.00, 16.30, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
17.30.
– ΔΙΚΑΙΑ
-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Δ. Σαμοθράκης
2551015.00,
41218
τακτά το5.43–Θεσχρυσό μετάλλιο
18.45, 19.45, 21.30,
ΚυριακήΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45,
18.45,
19.45, 21.30, 04.13,
23.30 Κυριακή- ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ
10.30, 12.45,
613 ΔΙΚΑΙΑ, Αναχώρηση:
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
- ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
- ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
Δ. Κομοτηνής
2531023.30
24444
5
1
9
τελικό του επί κοντώ
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:στον
14.54
08.47 αργίες 08.00, 11.00,ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ
/ Τρίτη 12.3025210/
Δασαρ.
Αλεξ/λης
2551013.30,
80643
γυναικών των Ολυμπια16.30, 18.15, 19.45,
21.30,
23.30
32421
18.15, 19.45,
21.30,
23.30
3242113.30 / Πέμπτη 14.30 /
ΑΠΛΟ –16.30,
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
00.52,
10.06,
Τετάρτη
Δασαρ.Σουφλίου
25540
22221
on Wed Aug 18 (1)
08:54:15 2021 GMT. Enjoy!
κών Αγώνων του Ρίο17.09
με ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 06.30, 08.30, Παρασκευή 15.30 / Σάββατο ---- /
ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ
ΞΑΝΘΗ
- ΚΟΜΟΤΗΝΗ
08.30, Generated by http://www.opensky.ca/sudoku
Δασαρ.
Διδ/χου
2553006.30,
22204
Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.74)
επίδοση
4,85
μ.
ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ
09.30,
11.15,
12.40,
14.00,
15.55,
09.30,
11.15, 12.40, 14.00, 15.55, Κυριακή
ΣΕΡΡΕΣ
- ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΔΡΑΜΑ
14.00
Δασαρ. Ορ/δας 25520 22482
ΣΑΒΒΑΤΟ: 10:10 - 20:05
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:
17.00,
20.30 Κυριακές
και Γιορτές
17.00,
20.30 Κυριακές
και Γιορτές
ΣΕΡΡΕΣ9- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
– ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ:
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
- ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
15.26
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Από τις 05.30
ΣΑΜΟΘΡAΚΗ
- ΑΛΕΞΑΝ1 4 Από
2 τις605.30
8 3 5 ΔΡΑΜΑ
7
Πυρ/κή
Αλεξ/λης
25510 26222
10:10 - 21:05
Σετην
ό,τιενημέρωση
αφορά τις πτήσεις
από ΚΥΡΙΑΚΗ:
σε ό,τι
αφορά
SKY
A
08.30,
11.15, 14.15, 15.30,
17.00,
11.15, 14.15,σας,
15.30,
17.00,
71 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.19 άφιξη στην
έως 20.45 ανά μισή ώρα
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ08.30,
-Για
ΔΡΑΜΑ
ΔΡΟYΠΟΛΗ
Πυρ/κή
Σαμ/κης25510
41199
τοπτήσεις
αεροδρόμιο
της Αλεξαντις
της Ολυμπιακής
και της
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΗΤΕΙΑ:
Α
5
6
8
7
3
1
4
2
9
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
19.15.
19.15.
Αθήνα
16.17
ΣΕΡΡΕΣ
ΚΑΒΑΛΑ
06.45,
10.15,
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
20.34
ΣΕΡΡΕΣ
ΚΑΒΑΛΑ
06.45,
10.15,
Δευτέρα
16.00
/
Τρίτη
---/
Τετάρτη
Πυρ/κή Κομ/νής25310 22199
SKY
EXPRESS
δρούπολης,
καλείAegean
από το μπορείτε
αεροδρόμιονατης
ΑλεΔΕ.-ΣΑΒ.
15.30
11
1830
14.30, 18.30
14.30,
18.30 07.00 / Παρασκευή
ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Π.
12.41, άφιξη στην
ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ (μέσω Π.
08.00
/ Πέμπτη
Πυρ/κή
Σουφλ. 25540(μέσω
22199
7 2 3 4 9 5 6 8 613
1 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ:Λόταρ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΑΘΗΝΑ:
ξανδρούπολης,
μπορείτε
να καλείτε
ΣΗΤΕΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
:
Α
τε στα τηλέφωνα:
Αεροδρόμιο:
Μάγερ, γερμανός χη- Λάγους)
Λάγους)
07.30,25530
10.15, 22199
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
---/ ΚυριαΠυρ/κή
Διδ/χου
στα
τηλέφωνα:
ΔΕ.-ΣΑΒ. 13.20
ΔΕΥΤΕΡΑ:
08:50 - 20:35
25510
89300,
25510
89305,
μικός.
Ανέπτυξε
3 720.15
1 9 5 6 8 4 732 ΙΝTERСITY ΩΡΑ:
19.15 Κυριακές και Γιορτές 09.45,
Κυριακές
και Γιορτές
09.45,
15.00, 16.30,
16.06,
άφιξη ένα περιο- 19.15
κή 15.00,
18.00 16.30, 20.15
Αεροδρόμιο
25510
45198,
AEGEAN: :25510
89150,Aegean: ΤΡΙΤΗ: 21:35
δικό σύστημα ταξινόμησης 12.30,
12.30, 18.00, 2.30 (Ισχύουν τα αντί18.00,
2.30 (Ισχύουν τα αντίστην Αθήνα 22.59
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15
25510
89150
ΤΕΤΑΡΤΗ: 20:35
8 5 2 3 4 7 9 1 6
ΟΛΥΜΠΙΑΚH: 25510 45198,
χημικών
στοιχείων,
ανε- στοιχα
ΤΗΛEφωΝΑ
στοιχα από Κομοτηνή για Ξάνθη)
από Κομοτηνή για Ξάνθη)
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45,
ΚΥΡΙΑΚΕΣΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ
& ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45,
605 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ:των
19.50,
άφιξη
στην
ΠΕΜΠΤΗ: 21:35
SKY
EXPRESS:
801-11ξάρτητα από στη
τον Μεντελέ- ΞΑΝΘΗ
Αλεξανδρούπολης:
25510 26468
και
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
16.30, 18.45
16.30, 18.45 Πληροφορίες
25210ΞΑΝΘΗ -ΑΘΗΝΑ 20.00
-ΑΘΗΝΑΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
20.00
4 9Πληροφορίες
6 1 8252102 7 3 Αθήνα
5 5.23, με ανταπόκριση
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 08:50, 21:55
28288, 2810-223800
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΑΘΗΝΑ : ΑΝΑ26619,
Σαμοθράκης: 25510 41305
32421
32421
Θεσσαλονίκη γεφ. (Θαν. 11/4/1895)
ΑΘΗΝΑ – ΞΑΝΘΗ 20.00
ΑΘΗΝΑ
– ΞΑΝΘΗ 20.00
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:30
6 4 9 5 1 3 2 7 603
8 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 4.07, άφιξη στην
ΧΩΡΗΣΗ:
07.05, 19.45,
ΚΥΡΙΑΚΗ
19.45
41385 -Τηλέφωνα
Πρακτ.:
25510
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 : ΑΝΑ- 38503,
ΑΘΗΝΑ
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
1883
2551024694,
17.30. Αργίες ΕΡΓΑΣΙΑ
10.45, 12.45, 16.30,
έως 20.45
17.30. Αργίες 10.45, 12.45, 16.30,
έως 20.45
ανά μισή 2551083911
ώρα
1 ανά
8 μισή
7 ώρα
6 2 4 5 9 Αθήνα
3 15.07
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΑΘΗΝΑ:
ΧΩΡΗΣΗ:
05.30, 18.05, ΚΥΡΙΑΚΗ
18.05
Γκαμπριέλ
91 ΙΝTERСITY ΩΡΑ:
20.53, «Κοκό»
άφιξη Σανέλ, 18.45
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15,
Από18.45
μεγάλη εταιρεία τροφίμων της Αλεξαν-ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15,
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:
ΔΕΥΤΕΡΑ:
11:45
22:45
2 3 5 8 7 9 1 6 στη
4 Θεσσαλονίκηγαλλίδα
23.07 σχεδιάστρια μό- Από Ξάνθη για Καβάλα έχει δρομ.
Από Ξάνθη
για Καβάλα
έχει για
δρομ.
14.30, 18.30
δρούπολης
ζητείται
υπάλληλος
Reception14.30, 18.30
ΔΕΥΤΕΡΑ: 07:15 - 19:00
ΤΡΙΤΗ: 11:45 - 22:45
δας, 23.43,
με καθοριστική
επιρ- κάθε
75 ΙΝTERСITY ΩΡΑ:
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
ροή
στη
γυναικεία
ενδυμαστην Αθήνα 07.18.
ΚΑΒΑΛΑ
ΚΑΒΑΛΑ
15.00, 16.30, 20.15
στήριξη.
Απαραίτητα προσόντα, ευχέρεια στην15.00, 16.30, 20.15
ΤΕΤΑΡΤΗ: 19:00
11:45 - 22:45
σία του 20ου αιώνα. (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

χρησιμα
Τυχερού), τηλεφωνα
08.45 (μέσω Τυχερού),

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.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΓιαΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
την ενημέρωση σας, σεΧΩΡΟΣ
ό,τι αφορά
Ολυμπιακής
και της
Επί τις
τωνπτήσεις
οδών της
Εμπορίου
και Αρκαδιουπόαεροδρόμιοεμβαδού
της Αλε- 170
λεωςAegean
(κοντάαπό
στητοΝομαρχία)
μπορείτε
να καλείτε
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Τηλ. 2551037645
&
m2. ξανδρούπολης,
στα τηλέφωνα:
2551028690.
Αεροδρόμιο : 25510 45198, Aegean:
25510 89150

Η ΑΚΜΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ κατασκευΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
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

αγγελιεσ

10/1/1971)

Πωλείται Διαμέρισμα δυομισάρι, στον 3ο
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

1968
Νικόλαος Κακλαμανάκης,
έλληνας ολυμπιονίκης της
ιστιοσανίδας.

Δρομολόγια

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

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

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

ΘΑΝΑΤΟΙ
14
Οκταβιανός Αύγουστος, ΚΑΒΑΛΑ:
ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:
πρώτος ρωμαίος αυτοκρά- Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφορά
SKY
τορας.
Υιοθετημένος γιος
τιςενημέρωση
πτήσεις της σας,
Ολυμπιακής
και της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΗΤΕΙΑ:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΑΘΗΝΑ:
Για την
σε ό,τι αφοΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΣΗΤΕΙΑ:
του Ιουλίου Καίσαρα, εγκαΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ
αεροδρόμιο
της- Αλερά τιςAegean
πτήσειςαπό
τηςτοΟλυμπιακής
και
ΔΕ.-ΣΑΒ. 15.30
11.20, 17.35
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ:
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: ΔΕ-ΤΡ.
ΔΕ.-ΣΑΒ. 15.30
ΤΡΕΝΑ
ΟΣΕ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
θίδρυσε την «Παξ
Ρομάνα»
Πωλείται
μονοκατοικία
Τυχερό
Νομού
ξανδρούπολης,
μπορείτε να της
καλείτε -TE. -ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ.
της Aegean
από το αεροδρόμιο
ΣΗΤΕΙΑ
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
: στο
ΑΘΗΝΑ
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
:
08.25, 18.35 ΚΥ. :
ΣΗΤΕΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
και εξασφάλισε την ειρήνη
Έβρου.
Το
σπίτι
είναι
στο
κέντρο
του09.45,
Τυχερού.
στα τηλέφωνα:
Καβάλας,
μπορείτε να καλείτε στα
ΔΕ.-ΣΑΒ. 13.20
16.00
08.25,ΔΕ.-ΣΑΒ.
18.35, 21.55
13.20
σε όλο τον ρωμαϊκό κόσμο.
Η λαϊκή αγορά γίνεται στην αυλή του σπιτιού
Αεροδρόμιο : 25510 45198, Aegean:ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: ΔΕ-ΤΡ. -TE.
τηλέφωνα:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
(Γεν. 23/9/63 π.Χ.)
αυτού. Είναι μέσα στο πάρκο του Τυχερού.
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
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για επαγγελ53279 Aegean: 2510 229000 και
17.00, 20.20
Δίκαια 23.17
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 05.15 (εκτός
71 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, ΑναχώNTERCITY
05.50,
Αλεξ/λη-ΑΘΗΝΑ
1975ΤΟ ΤΕματική χρήση,
έχει δε και μεγάλη αυλή πίσω. ΩΡΑ 20.30
53333
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ: 06.00 - 25910
Κυριακής), 08.00 (express), 10.00
ρηση Λιμάνι: 05.59,
6.42,
Άφιξη Τελικού:
602 KOINH ΩΡΑ: 1.40, άφιξη εις
INTERCITY
Βρίσκεται σε
καλή εμπορική θέση. Η τιμή του 09.00 Χριστόφορος Θεοφίλου, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΑΘΗΝΑ : ΑΝΑ- Σβίλεγκραντ 9.08
(express),11.00 (express), 14.00
16.43
Αλεξ/λη-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ως Τζιμ Λόντος, ΧΩΡΗΣΗ:
είναι 45.000
ευρώ.15.45
Όποιος
αγοράσει
07.05, 19.45,
ΚΥΡΙΑΚΗ
19.45
- 15.00 -18.00
(express),
(express),
17.00το σπίτι -12.00γνωστός
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
–ΑΘΗΝΑ,
Αναχώρη74 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 4.10, άφιξη εις
08.40
Αλεξ/λη-ΘΕΣ/ΚΗ
παγκόσμιος
πρωταθλητής ΑΘΗΝΑ
θα πάρει δώρο
3 στρέμματα
χωράφι.
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
: ΑΝΑ- Δίκαια 9.06.
(express)
εκτός Σάββατο,
18.45, 22.00.
ση αρχικού:
15.22, Άφιξη Τελικού:
ΓΙΑ ΑΛΕΞ/ΛΗ:
09.40-12.30-14.30ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ-Αλεξ/λη
NTERCITY
05.59,
στην πάλη (κατς)
ΤηλέφωνοΑΛΕΞ/ΛΗ
επικοινωνίας
όλο 16.50-18.00-21.305.46
01.30 από το
-ΑΘΗΝΑ:6979822491
18.45
ΧΩΡΗΣΗ:
05.30, 18.05, ΚΥΡΙΑΚΗ 18.05 70 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 13.50, άφιξη εις
12:19
1930 έως το 1946. (Γεν.
Δίκαια 18.38.
75 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώτο 24ωρο.ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ - ΦΕΡΕΣ - ΣΟΥΦΛΙ
ΔΡΑΜΑ
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
ρηση Λιμάνι: 20.32, Άφιξη Τελικού:
604 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 10.54, άφιξη εις
2/1/1897)
ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.15-05.1506.20-07.00 (μέσω Τυχερού),
07.45-08.45 (μέσω Τυχερού),
10.00-11.15-12.30-13.30-14.3015.30-17.00-19.00 (μέσω Τυχε-

ΔΡΑΜΑ – ΑΘΗΝΑ

08.30, 19.30

ΑΘΗΝΑ – ΔΡΑΜΑ 08.00, 20.00
ΔΡΑΜΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

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

6.45

Αναχώρηση: 6.50, Άφιξη Τελικού: 17.16
74 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , Αναχώρηση αρχικού: 20.39, Άφιξη Αλεξ/
70 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ

Ορμένιο 17.09
ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 17.40, άφιξη εις
Δίκαια23.40.
90 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.36, άφιξη
εις Ορμένιο 14.38. Πληροφορίες:
614
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«Ηλύσια»: Σε Πανελλήνια Πρεμιέρα
η Περιπέτεια, «The Suicide Squad»

ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΏΝ
ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΆΦΟ ΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΎΠΟΛΗΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΠΈΜΠΤΗ 19/8 ΈΩΣ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΤΕΤΆΡΤΗ 25/8
Συνολικά θα παρουσιαστούν τέσσερις
ταινίες, περιπέτεια, ελληνική κοινωνική
και δύο παιδικές

δεν μπορεί να τους σταματήσει από το να ξαναβρούν ο
ένας τον άλλον!
Πέμπτη, Σάββατο, Δευτέρα, Τετάρτη: 17:15.
Μαζί μας σε Πανελλήνια Πρεμιέρα η Περιπέτεια, «The Suicide Squad»
του Τζέιμς Γκαν (Παράσιτα,
Φύλακες του Γαλαξία, Φύλακες του Γαλαξία 2) με τους
Μάργκοτ Ρόμπι, Ίντρις Έλμπα, Βαϊόλα Ντέιβις, Τζον Σίνα, Σιλβέστερ Σταλόνε, Τζόελ
Κίναμαν, Τζάι Κόρτνεϊ, Πίτερ
Καπάλντ, Ντέιβιντ Νταστμάλκιαν, Ντανιέλα Μέλχιορ, Μάικλ Ρούκερ & Άλις Μπράγκα...
Υπόθεση: Καλώς ήρθατε
στην κόλαση ή αλλιώς την
Μπελ Ρέιβ, τη φυλακή με το
μεγαλύτερο ποσοστό θανάτων στις ΗΠΑ. Εκεί, όπου οι
χειρότεροι υπερ-κακοί βρίσκονται έγκλειστοι και θα
κάνουν τα πάντα προκειμένου να αποδράσουν, ακόμα
και αν χρειαστεί να συμμετάσχουν στην άκρως απόρρητη
και σκοτεινή Task Force X.
Ποια είναι όμως η σημερινή
αποστολή ζωής και θανάτου;
Να συγκεντρωθεί η ομάδα
της κομπίνας, αποτελούμενη από τους Μπλοντσπορτ,
Ειρηνοποιό, Κάπτεν Μπούμερανγκ, Ρατκάτσερ 2, Σάβαντ,

να σπάσουν την κατάρα. Εν
τω μεταξύ, η μοχθηρή βασίλισσα Ρετζίνα η οποία ονειρεύεται να αποκτήσει αιώνια
ομορφιά, αρχίζει να καταδιώκει την γοβούλα ώστε να της
πάρει τα μαγικά γοβάκια...
Παρασκευή: 16:45, Κυριακή, Τρίτη: 18:00.

«Μήλα»

μάτο εχθρούς, νησί του Κόρτο Μαλτέζ. Περπατώντας σε
μία ζούγκλα γεμάτη μαχητές
αντιπάλους και αντάρτικες
δυνάμεις σε κάθε στροφή, η

Στον Κινηματογράφο Ηλύσια
τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας
του Υπουργείου Υγείας
Στον Κινηματογράφο
«ΗΛΥΣΙΑ» από την Πέμπτη
19/8 έως και την Τετάρτη 25/8 θα προβληθούν οι
τέσσερεις παρακάτω ταινίες:
Έρχεται η Οικογενειακή
Περιπέτεια, «Λάσι Γύρνα
Σπίτι» του Χάνο Ολντέρντισεν με τους Θοδωρή Αποστολίδη, Πηνελόπη Σκαλκώτου,
Φώτη Πετρίδη, Βίνα Παπαδοπούλου, Κώστα Αποστολίδη, Ελισάβετ Μουτάφη, Θάνο
Λέκκα, Κωνσταντίνο Μουταφτσή, Ηρακλή Κόντο & Κωνσταντίνο Στελλούδη στην μεταγλωττισμένη έκδοση...
Υπόθεση: Ο 12χρονος Φλο
και η σκυλίτσα του, Λάσι, είναι αχώριστοι φίλοι που ζουν
αμέριμνοι σε ένα ειδυλλιακό χωριό στη νότια Γερμανία. Όταν ο πατέρας του
Φλο χάνει τη δουλειά του, η
οικογένεια αναγκάζεται να
μετακομίσει σε ένα μικρό διαμέρισμα όπου απαγορεύονται τα σκυλιά κι έτσι ο Φλο,
απαρηγόρητος, αναγκάζεται
να αποχωριστεί την καλύτερή
του φίλη. Όταν η ατμόσφαιρα
στο καινούργιο της σπιτικό
αρχίζει να γίνεται εχθρική, η
Λάσι θα αρπάξει την ευκαιρία να δραπετεύσει και να
ξεκινήσει ένα, γεμάτο περιπέτειες, ταξίδι για να διασχίσει
τη Γερμανία και να επιστρέ-

ψει στον πολυαγαπημένο της
φίλο. Όμως και ο Φλο δεν
κάθεται με σταυρωμένα τα
χέρια: αρχίζει κι εκείνος να
αναζητάει τη Λάσι και τίποτα

Κινγκ Σαρκ, Μπλακ Γκαρντ,
Τζάβελιν και την αγαπημένη ψυχοπαθή όλων, Χάρλεϊ
Κουίν. Έπειτα, να αποκτήσουν
τον απαραίτητο εξοπλισμό
και να πέσουν (κυριολεκτικά)
στο απομακρυσμένο και γε-

ομάδα βρίσκεται σε αποστολή αναζήτησης και καταστροφής, με τον Συνταγματάρχη
Ρικ Φλαγκ από εδάφους, να
προσπαθεί να τους κρατήσει
φρόνιμους και τους κυβερνητικούς τεχνικούς της Αμάντα
Γουόλερ στα αυτιά τους, να
παρακολουθούν κάθε τους
κίνηση. Και όπως πάντα, μία
λάθος κίνηση και είναι όλοι
νεκροί (είτε βρεθούν στα
χέρια των αντιπάλων τους,
ενός μέλους της ομάδας ή
της ίδιας της Γουόλερ). Αν
κάποιος ήθελε να βάλει ένα
στοίχημα, το έξυπνο χρήμα
θα ήταν να ποντάρει εναντίον όλων τους.
Πέμπτη, Σάββατο, Δευτέρα, Τετάρτη: 19:30 & 22:30,
Παρασκευή: 19:00 & 00:00*,
Κυριακή, Τρίτη: 22:30.
*Μεταμεσονύχτια Προβολή με ΔΩΡΕΑΝ Pop-Corn για
όλους.

«Τα Κόκκινα Γοβάκια
και οι Επτά Νάνοι»

Συνεχίζεται η ταινία Κινουμένων Σχεδίων, «Τα Κόκκινα Γοβάκια και οι Επτά Νάνοι» των Σουνγκ-χο Χονγκ,
Μου Χάιν Τζαγκ & Γιανγκ
Σικ Τζανγκ με τους Νεφέλη Κυριακίδη, Ντίνο Σιούτη,
Γιώργο Ματαράγκα, Γιώργο
Φλωράτο & Μιχάλη Γλυνιαδάκη στην μεταγλωττισμένη
έκδοση...

Υπόθεση: Στο Παραμυθένιο Νησί τα φανταστικά συμβάντα αποτελούν καθημερινό
φαινόμενο. Η Χιονάτη φεύγει
από το Άσπρο Κάστρο αναζητώντας το χαμένο της πατέρα, τον Βασιλιά, και βρίσκει
ένα ζευγάρι μαγικά γοβάκια
που την μετατρέπουν σε μια
εντελώς καινούργια εκδοχή
του εαυτού της. Στην αναζήτησή της, η «γοβούλα» ανακαλύπτει ένα σπίτι στο οποίο
ζουν επτά πρίγκιπες που κάποιος τους έχει μεταμορφώσει σε επτά πράσινους νάνους. Οι νάνοι αποφασίζουν
να την βοηθήσουν μιας και
είναι η μοναδική τους ελπίδα

Ενώ κοντά μας και η Κοινωνική ταινία «Μήλα» του
Χρήστου Νίκου με τους Άρη
Σερβετάλη, Σοφία Γεωργοβασίλη, Άννα Καλαϊτζίδου &
Αργύρη Μπακιρτζή...Υπόθεση: Μια αναπάντεχη επιδημία, που προκαλεί ξαφνική
αμνησία στους ανθρώπους,
βρίσκει τον Άρη, ένα άνδρα
γύρω στα 40, να ακολουθεί
ένα πρόγραμμα αποκατάστασης που έχει ειδικά σχεδιαστεί για να χτίσει ένας αμνησιακός μια καινούργια ζωή.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει καθημερινές αποστολές που είναι ηχογραφημένες από τους γιατρούς του.
Μετά την ολοκλήρωση κάθε αποστολής, ο Αρης βγάζει
μια φωτογραφία polaroid ως
αποδεικτικό στοιχείο. Προσπαθώντας να δημιουργήσει
μια νέα ζωή και αναμνήσεις
θα συναντήσει την Άννα, μια
γυναίκα που βρίσκεται στο
ίδιο πρόγραμμα.
Παρασκευή: 22:00, Κυριακή, Τρίτη: 20:15.
Δείτε αναλυτικά το Πρόγραμμα Προβολών & τις
Προσεχώς ταινίες μέσω
της ιστοσελίδας μας ilisia.
gr, κάνοντας «Like» στην
σελίδα μας στο Facebook
ή ακολουθώντας μας στο
Instagram.

