Περιφερειακός Αλεξανδρούπολης: Ποια
εταιρεία έδωσε τη μεγαλύτερη έκπτωση
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Οι δράσεις στο Φεστιβάλ Θρακικού
Πελάγους στον Έβρο

Ρεκόρ ημερήσιων κρουσμάτων στον
Έβρο από την αρχή της πανδημίας
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΆΚΗΣ
www.gnomionline.gr
Πέμπτη 26 Αυγούστου 2021
αρ. φύλλου 9139
€0.60

“Χρυσές σελίδες” στους Παραολυμπιακούς
Αγώνες γράφει ο Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης

● Σπουδαία εμφάνιση και 4η θέση για τον έτερο Εβρίτη
Δημήτρη Καρυπίδη

Αναβρασμό στις δομές υγείας φέρνουν
οι αναστολές εργασίας

● Νέα τεράστια διάκριση για τον 23χρονο Εβρίτη κολυμβητή
μας. Είναι το δεύτερο προσωπικό του μετάλλιο μετά το χρυσό
στα 100 μέτρα πεταλούδα στο Ρίο
● Χάλκινο μετάλλιο στον τελικό των 100μ. ελεύθερο που
ήταν από τους πλέον συναρπαστικούς της πρώτης ημέρας
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Στην Αλεξανδρούπολη το 80% των
ημερήσιων κρουσμάτων του Έβρου

Τη δικαστική οδό κατά της κυβερνητικής απόφασης επέλεξαν ανεμβολίαστοι
εργαζόμενοι και από την Αλεξανδρούπολη. Ψήφισμα διαμαρτυρίας κατά του
υποχρεωτικού εμβολιασμού από το Σωματείο Νοσηλευτικού Προσωπικού ΑΜΘ

▶5

Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας ΑΜΘ Κώστα Βενετίδη, αφορούν
κυρίως νέους ανθρώπους. «Έκρηξη» θετικότητας στην Ορεστιάδα.
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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
Χ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
Υπουργός Οικονομικών
Έχουμε μια εκκρεμότητα για περαιτέρω μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 8%.
Όπως είχαμε υποσχεθεί, η πρώτη μας
ενέργεια ήταν η μείωση του ΕΝΦΙΑ
κατά 22%. Αυτή η εκκρεμότητα υπάρχει και είναι ανάμεσα σε αυτά που
εξετάζουμε για το 2022.

«Ο κινηματογράφος Odeon Κομοτηνής, ύστερα από 17 χρόνια λειτουργίας, σβήνει τα φώτα των αιθουσών του και αποχαιρετά το κινηματογραφικό κοινό της πόλης. Σας ευχαριστούμε για την αγάπη και την προτίμησή σας».
Με αυτή την ανακοίνωση στη σελίδα της στο Facebook, η διεύθυνση του κινηματογράφου Odeon στην Κομοτηνή, του
μοναδικού χειμερινού κινηματογράφου της πόλης, ενημέρωσε το κοινό για την απόφαση παύσης λειτουργίας του. Ο συγκεκριμένος πολυκινηματογράφος, στο εμπορικό κέντρο της Κομοτηνής, συγκέντρωνε κόσμο και από την Αλεξανδρούπολη, ιδιαίτερα την περίοδο που και η πόλη μας είχε μείνει χωρίς σινεμά.΄

Σχολιάζοντας την επικαιρότητα
ΑΘ. ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ
Πρόεδρος Πανελλήνιου
Ιατρικού Συλλόγου
Για το τείχος ανοσίας, δυστυχώς, κάθε φορά ο ιός μας βάζει ψηλότερα
τον πήχη. Τώρα απαιτείται 80-85%
ποσοστό εμβολιασμού. Μέσα σε μία
εβδομάδα χάσαμε έξι ανθρώπους 18
έως 39 ετών.

Ν. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Εκπρόσωπος τύπου ΣΥΡΙΖΑ
Η ευθύνη για την καταστροφή είναι
του κ. Μητσοτάκη. Με περισσότερα από 1,2 εκατ. στρέμματα καμένης
γης (αύξηση 450%) ζήσαμε την κατάρρευση του επιτελικού του κράτους και καμία αλλαγή σε πρόσωπα
δεν μπορεί να τον απαλλάξει από τις
εγκληματικές του ευθύνες .

ΑΥΤH είναι δύναμη ψυχής, αγάπη για ζωή
Η Χέιβεν Σέπερντ έχασε και τα δύο της πόδια, όταν οι γονείς της αυτοκτόνησαν πυροδοτώντας μια βόμβα. Ήταν μόλις 14 μηνών
τότε, είναι ένα παιδί-θαύμα σήμερα, που στα
18 χρόνια της θα πάρει μέρος στους Παραολυμπιακούς Αγώνες.
Οι γονείς της την απέκτησαν εκτός γάμου.
Είχαν παράνομη σχέση στο Βιετνάμ και ήταν
αποφασισμένοι είτε να ζήσουν μαζί είτε να
πεθάνουν μαζί. Με το μωρό τους αγκαλιά. 
Πήραν την 14 μηνών Χέιβεν και πυροδότησαν τα εκρηκτικά. Πέθαναν και οι δυο τους
ακαριαία. Το μωρό επέζησε… Έχοντας χάσει τα
κάτω άκρα του από τα γόνατα… Επέζησε το
παιδί με τραύματα στο σώμα και στην ψυχή.
Για το υπόλοιπο της ζωής του…
Η Χέιβεν έμαθε να ζει με τα προσθετικά
μέλη της και βρήκε διέξοδο στον αθλητισμό.
Σχεδόν δυο δεκαετίες πια μετά την τραγωδία
εκπροσωπεί τις ΗΠΑ στους Παραολυμπιακούς
Αγώνες του Τόκιο.
«Όταν ήμουν μικρή έβλεπα τις αδερφές
μου να παίζουν μπάσκετ και θεωρούσα πως
δεν θα μπορούσα επειδή δεν είχα πόδια. Μία
από αυτές μου είπε να δοκιμάσω, γιατί δεν θα

έπρεπε να κάθομαι στον πάγκο και να λυπάμαι τον εαυτό μου».
Aυτό το κορίτσι όχι μόνο δεν τα παράτησε
ποτέ, αλλά ήδη από τα εννιά της χρόνια επισκέπτεται ακρωτηριασμένα άτομα, όχι μόνο
παιδιά, αλλά και ενήλικες, για να τους μιλήσει και να τους βοηθήσει να αποδεχθούν την
αναπηρία τους.
«Όταν τους δείχνω ότι μπορώ ακόμα και να
ζω μία πολύ ενδιαφέρουσα ζωή, είναι σαν να
αλλάζει ο κόσμος τους. Είναι ένα συναίσθημα
που δεν μπορώ να περιγράψω. Βλέπεις την
διάθεσή τους να αλλάζει και να αρχίζουν να
ελπίζουν όταν τους δείχνω πώς μπορεί να γίνει η ζωή τους. Έχασα τα πόδια μου, αλλά θα
μπορούσα να είχα χάσει και τη ζωή μου. Είμαι
ευγνώμων στους γονείς μου. Μου χάρισαν μια
ζωή, μου έδειξαν τον δρόμο για να την ζήσω».
Στο Τόκιο θέλει απλά να περάσει καλά. Να
χαρεί την γιορτή του αθλητισμού, να γιορτάσει και η ίδια τη μεγάλη νίκη της: ΑΥΤΗ ΓΙΑ
ΤΗ ΖΩΗ.
Αν κοιτάξουμε γύρω μας, δεν θα δούμε τέλειους ανθρώπους. Θα δούμε, όμως, ξεχωριστούς» λέει και ετοιμάζεται να πέσει στην πισί-

να όχι για να ανταγωνιστεί άλλες αθλήτριες,
αλλά για να ενώσει με αυτές την φωνή της
και όλες μαζί να στείλουν το μήνυμα για το
ότι είμαστε διαφορετικοί, είμαστε ίσοι. (sdna)

Γιώργος Πανταζίδης
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Μικρογνωμικά

`

Στην απολογία του ο 25χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι είχε βγάλει βόλτα τον δικό του σκύλο, όταν
δέχθηκε επίθεση από το άτυχο ζώο. Ισχυρίστηκε, σύμφωνα με το ΑΠΕ, ότι βρισκόταν σε άμυνα, προσπαθώντας να υπερασπιστεί τόσο τον εαυτό του όσο και το
κατοικίδιό του.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο κατηγορούμενος επιτέθηκε και χτύπησε με μαχαίρι τον σκύλο, το οποίο δέχθηκε επίθεση και από το κατοικίδιο του 25χρονου, με
συνέπεια να επέλθει ο θάνατος του τετράποδου από
τα τραύματά του.
Σε βάρος του κατηγορούμενου έχει ασκηθεί ποινική
δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, όπως και διοικητικό
πρόστιμο άνω των 30.000 ευρώ για παραβίαση της δικογραφίας περί δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων.

Ρεκόρ ημερήσιων κρουσμάτων στον
Έβρο από την αρχή της πανδημίας
Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 3.273 νέα
κρούσματα χθες, Τετάρτη 25 Αυγούστου, ενημερώνοντας για την
πανδημία του κορωνοϊού στην Ελλάδα. Παράλληλα ανακοίνωσε πως
καταγράφηκαν 332 διασωληνωμένοι στα νοσοκομεία ενώ κατά το
τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν
42 θάνατοι.
Η κατανομή κρουσμάτων στην
ΑΜΘ
• ΕΒΡΟΥ 75
• ΚΑΒΑΛΑΣ 72
• ΞΑΝΘΗΣ 26
• ΡΟΔΟΠΗΣ 13
Αναλυτικά, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:
Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που
καταγράφηκαν τις τελευταίες 24
ώρες είναι 3.273, εκ των οποίων
28 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων
στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο
συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 570.077 (ημερήσια μεταβολή +0.6%), εκ των
οποίων 51.1% άνδρες. Με βάση
τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των
τελευταίων 7 ημερών, 192 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από

Κ.Η.

ΠΟΕΔΗΝ: Αίτηση ακύρωσης κατά του
υποχρεωτικού εμβολιασμού στο ΣτΕ

το εξωτερικό και 1.912 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με
COVID-19 είναι 42, ενώ από την
έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 13.509 θάνατοι.
Το 95.3% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι

Παλαμάκια 				

«Κανείς οικισμός δεν κάηκε ολοσχερώς» είπε χθες
από το βήμα της Βουλής ο Πρωθυπουργός και δεν
νιώσατε κι εσείς την ανάγκη να χειροκροτήσετε;
Επίσης, είπε ότι «οι κάτοικοι σε κάθε φωτιά θέλουν

332 (58.4% άνδρες). Η διάμεση
ηλικία τους είναι 65 έτη. To 84.3%
έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Η διάμεση
ηλικία των κρουσμάτων είναι 39
έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ
η διάμεση ηλικία των θανόντων
είναι 78 έτη.

Γ.Π.

Έγκλημα & τιμωρία

Με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας ο κατηγορούμενος για τη βίαιη θανάτωση σκύλου
στα Κουφάλια αφέθηκε ελεύθερος υπό τους όρους της
απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης
σε αστυνομικό τμήμα μία φορά το μήνα.
Επιπλέον, του απαγορεύτηκε να έχει στην κατοχή
του ζώο συντροφιάς μέχρι να γίνει η δίκη, σύμφωνα
με πληροφορίες του ΑΠΕ. Υπενθυμίζεται ότι με εισαγγελική διάταξη έχει αφαιρεθεί από τον 25χρονο η επιμέλεια του δικού του σκύλου, που ανατέθηκε σε φιλοζωική οργάνωση.

Κατατέθηκε χθες από την ΠΟΕΔΗΝ στο Συμβούλιο
της Επικρατείας αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής
κατά της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού. Η ΠΟΕΔΗΝ προσφεύγει στο ΣτΕ και για το μέτρο της υποχρεωτικής άδειας άνευ αποδοχών για όσους εργαζόμενους
στην Υγεία και στις Δομές Κοινωνικής Πρόνοιας δεν
θα έχουν εμβολιαστεί μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2021.
Στο δικόγραφο εκτίθεται, ότι “η θέσπιση της υποχρέωσης εμβολιασμού και μάλιστα με την απειλή κυρώσεων
εις βάρος των εργαζομένων, έρχεται σε ευθεία αντίθεση
προς τις συνταγματικές διατάξεις, που προστατεύουν το
θεμελιώδες δικαίωμα της αξιοπρέπειας του ανθρώπου,
της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας του ατόμου και το δικαίωμα στην εργασία”. Επιπροσθέτως, η
ΠΟΕΔΗΝ θεωρεί, ότι “παραβιάζονται διεθνείς συμβάσεις
που αναγνωρίζουν και προστατεύουν το δικαίωμα του
ατόμου να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά
του και να αποφασίζει χωρίς άμεσες ή έμμεσες πιέσεις
για κάθε θέμα που άπτεται της υγείας του”.
Η ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει επίσης ότι “παραβιάζεται η
αρχή της αναλογικότητας καθώς δεν εξετάστηκε καν
η λήψη ηπιότερων μέτρων, όπως η υποχρεωτική προσκόμιση διαγνωστικού τεστ, για όσους δεν επιθυμούν
να εμβολιαστούν”.
Η Ομοσπονδία υπενθυμίζει ότι “ουδέποτε υπήρξε
αρνητική στο ζήτημα του εμβολιασμού καθώς από την
πρώτη στιγμή προτρέψαμε τα μέλη μας να εμβολιαστούν,
αποτέλεσμα δε της στάσης μας είναι και το γεγονός, ότι
σήμερα στον χώρο των εργαζομένων στη δημόσια υγεία
πάνω από το 82% έχουν εμβολιαστεί, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία. Συνυπολογίζοντας το ποσοστό όσων διαθέτουν φυσική ανοσία το ποσοστό υπερβαίνει το 90%”.

Γ.Π.

Η εξέλιξη του καιρού με μια ματιά
έως τα τέλη Αυγούστου
ένα ελικόπτερο πάνω από το χωριό τους», κάνοντας
λόγο για δικαιολογημένη οργή των κατοίκων, ψέγοντας όμως την αντιπολίτευση που λέει στους πολίτες ότι σε κάθε φωτιά μπορεί ένα ελικόπτερο ή ένα
αεροπλάνο να είναι πάνω από κάθε σπίτι. Ποιος είπε
κάτι τέτοιο και πότε; Δεν μπορώ να θυμηθώ, νομίζω
κανείς και ποτέ. Επιπλέον, δήλωσε ότι η κυβέρνηση
πέτυχε τους στόχους της που ήταν να προστατευτεί
η ανθρώπινη ζωή (ο εθελοντής που έχασε τη ζωή του
ήταν, άραγε, κάποιο κακό όνειρο; ) και οι οικισμοί (είπαμε, τα σπίτια που έγιναν κάρβουνο ξαναφτιάχνονται). Το δάσος και τα ζώα που κάηκαν, μάλλον δεν
ήταν στους στόχους της κυβέρνησης να σωθούν και
γι’ αυτό δεν σώθηκαν. Και τέλος, η ατάκα ότι «χρειαζόμαστε συγκεκριμένα και περισσότερα εναέρια μέσα,
ξέρουμε πια ποια χρειαζόμαστε και θα μεριμνήσουμε από του χρόνου να νοικιάσουμε και να δρομολογήσουμε πρόγραμμα αγοράς εναέριων μέσων», είναι
σαν να μας λένε ότι έπρεπε να καούν πρώτα 1,2 εκ
στρέμματα δάσους για να καταλάβουμε τι πρέπει να
κάνουμε σε αυτή την χώρα που κάθε χρόνο παλεύουμε με τις φωτιές. Σηκώνω τα χέρια ψηλά

Κ.Η.

Την εξέλιξη του καιρού με μια ματιά έως τα τέλη
Αυγούστου, μας δίνει ο έγκυρος μετεωρολόγος της
ΕΡΤ Σάκης Αρναούτογλου. Σε γενικές γραμμές: Θα
ζεστάνει και πάλι αρκετά αλλά "συγκρατημένα" προς
τα μέσα της εβδομάδας που διανύουμε και κυριως
στην Πέμπτη στην ανατολική ηπειρωτική χώρα όπου

ο πιθανός λίβας που αναμένεται να επικρατήσει δεν
αποκλείεται να εκτινάξει τον υδράργυρο τοπικά στους
37 και σε κλειστές πεδινές περιοχές στους 38-39 βαθμούς! Σταδιακή θα είναι και πάλι η πτώση της θερμοκρασίας το ερχόμενο Σαβ/κύριακο!

Γ.Π.
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Στην Αλεξανδρούπολη το 80% των
ημερήσιων κρουσμάτων του Έβρου
ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΆΡΧΗ ΥΓΕΊΑΣ
ΑΜΘ ΚΏΣΤΑ ΒΕΝΕΤΊΔΗ,
ΑΦΟΡΟΎΝ ΚΥΡΊΩΣ ΝΈΟΥΣ
ΑΝΘΡΏΠΟΥΣ
«Έκρηξη» θετικότητας στην Ορεστιάδα,
που ωστόσο «δεν αποτελεί ακόμη μείζον
πρόβλημα»

κά κρούσματα σε σύνολο 132
τεστ. Τα θετικά κρούσματα
αφορούν σε 13 άνδρες και
9 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 25 έτη.
Καλύτερη η εικόνα την
Τρίτη στο δημοτικό θέατρο
Αλεξανδρούπολης, όπου από
τους 353 πολίτες που προσήλθαν για έλεγχο, μόλις 10
έλαβαν το δυσάρεστο μήνυμα ότι είναι θετικοί (ποσοστό θετικότητας 2,83%) Μέσος όρος ηλικίας των θετικών

ριοχή της Ορεστιάδας, όπως
ανέφερε, στη συνεδρίαση του
δημοτικού συμβουλίου, ο δήμαρχος, Βασίλης Μαυρίδης,
σημίωσε χαρακλτηριστικάς η
ΕΡΤ Ορεστιάδας.

Ελεγχόμενη, ακόμη,
η κατάσταση στην
Ορεστιάδα, το
μεγαλύτερο πρόβλημα
στην Αλεξανδρούπολη

«Εδώ και περίπου 15 ημέρες έχουμε μία αύξηση των

Της Κικής Ηπειρώτου

402 κρούσματα κορωνοϊού μετρά ο Έβρος το τελευταίο δεκαήμερο και συγκεκριμένα από τις 15 Αυγούστου
έως τις 24 Αυγούστου. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην Αλεξανδρούπολη,
όπου, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας της Περιφέρειας ΑΜΘ Κώστα Βενετίδη εντοπίζεται το 80% των
κρουσμάτων που ανακοινώνει καθημερινά ο ΕΟΔΥ για
το σύνολο του Έβρου.
Το πρόβλημα στην Αλεξανδρούπολη είναι έντονο, κάτι
που, πέρα από τα ημερήσια
κρούσματα, που κατά μέσο
όρο είναι περίπου 40, αποτυπώθηκε και στην αύξηση
κατά 160% του ιικού φορτίου στα λύματα της πόλης, για
την εβδομάδα από 16 έως 22
Αυγούστου.

Διπλασιασμό
θετικότητας στην
Ορεστιάδα δείχνουν τα
rapid test

Την ίδια στιγμή τα αποτελέσματα των rapid test του
ΕΟΔΥ που έγιναν στην πόλη
της Ορεστιάδας, τόσο τη Δευτέρα 23 όσο και την Τρίτη 24
Αυγούστου, προκαλούν προβληματισμό.

Πάνω από 100 είναι πλέον ο
αριθμός των ενεργών κρουσμάτων (14ημέρου) στην περιοχή
της Ορεστιάδας
ΒΑΣΊΛΗΣ ΜΑΥΡΊΔΗΣ
ΔΉΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΆΔΑΣ

Σε δηλώσεις του o κ. Ζαμπούκης,
απέδωσε την άνοδο κρουσμάτων
στο γεγονός ότι «η περιοχή
έχει αρκετή επισκεψιμότητα και
ταξιδιωτική κίνηση»
Από το 8,6% θετικότητα
στα τεστ της Δευτέρας, την
Τρίτη η θετικότητα σκαρφάλωσε στο 16,6% με 22 θετι-

κρουσμάτων τα 25 έτη.
Πάνω από 100 είναι πλέον
ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων (14ημέρου) στην πε-

κρουσμάτων στον Έβρο, με
40 κρούσματα ημερησίως,
κατά μέσο όρο. Το 80% των
κρουσμάτων αυτών εντοπίζεται στην Αλεξανδρούπολη,
κάτι που είναι λογικό, αφού
λόγω καλοκαιριού, οι μετακινήσεις, ειδικά πολιτών του
κεντρικού και βόρειου Έβρου
προς την πρωτεύουσα του
νομού, είναι διαρκείς. Παρά
το γεγονός ότι έχουμε αυτή
την εικόνα από τα τεστ του

ΕΟΔΥ στην Ορεστιάδα το τελευταίο 48ωρο, νομίζω πως
το πρόβλημα δεν εντοπίζεται εκεί.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα
αφορά στην Αλεξανδρούπολη, όπου, μάλιστα, η πλειοψηφία των κρουσμάτων είναι νέα άτομα, που συνήθως
γυρίζουν από τις διακοπές
τους. Θα δούμε πώς θα πάει η κατάσταση το επόμενο
διάστημα, για την ώρα στο
ΠΓΝΑ νοσηλεύονται περίπου 50 άτομα, έχουμε δηλαδή μία σχετικά ελεγχόμενη
εικόνα», δήλωσε στη «ΓΝΩΜΗ» ο κ. Βενετίδης, εκφράζοντας τον προβληματισμό
του για το φθινόπωρο και την

Το μεγαλύτερο πρόβλημα
αφορά στην Αλεξανδρούπολη, όπου, μάλιστα, η πλειοψηφία των κρουσμάτων είναι νέα
άτομα, που συνήθως γυρίζουν
από τις διακοπές τους. Θα δούμε πώς θα πάει η κατάσταση το
επόμενο διάστημα, για την ώρα
στο ΠΓΝΑ νοσηλεύονται περίπου 50 άτομα
ΚΏΣΤΑΣ ΒΕΝΕΤΊΔΗΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΆΡΧΗΣ
ΥΓΕΊΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ
ΑΜΘ

έναρξη άλλων δραστηριοτήτων, όπως είναι οι αθλητικές
προπονήσεις, τα φροντιστήρια, τα σχολεία κτλ. Ειδικότερα για την καλύτερη δυνατή
προετοιμασία της λειτουργίας
των σχολείων στην περιφέρειά μας, ο ίδιος θα έχει συνάντηση την ερχόμενη εβδομάδα με τον Περιφερειακό
Διευθυντή Εκπαίδευσης ΑΜΘ
Γ. Μπαντίκο.

Μετακίνηση εκτός νομού: Όλες οι αλλαγές για
εμβολιασμένους, ανεμβολίαστους και παιδιά
Τα νέα μέτρα στη
μετακίνηση εκτός
νομού ισχύουν από 13
Σεπτεμβρίου.
Αλλαγές σε όσα ισχύουν στη
μετακίνηση εκτός νομού ανακοίνωσε η κυβέρνηση ειδικά για
τους ανεμβολίαστους. Οι εμβολιασμένοι συνεχίζουν τα μετακινούνται κανονικά με το πιστοποιητικό τους.
Πιο αναλυτικά για τη μετακίνηση εκτός νομού με ΙΧ δεν αλλάζει
τίποτα αυτή τη στιγμή. Πραγματοποιείται κανονικά για εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους.
Οι αλλαγές έρχονται από 13
Σεπτεμβρίου για πλοία, ΚΤΕΛ, τρέ-

να και αεροπλάνα.
Οι ανεμβολίαστοι ταξιδιώτες
(αεροπλάνο, πλοίο, τρένο, ΚΤΕΛ)
θα πρέπει να έχουν rapid test 48
ώρες πριν το ταξίδι. Αυτό ισχύει για ηλικίες από 12 ετών. Παιδιά 5-12 ετών ταξιδεύουν με self
test.
Θα πρέπει να πληρώνουν το
τεστ 10 ευρώ. Ταυτόχρονα 10 ευρώ θα πρέπει να πληρώνουν και
τα παιδιά για να κάνουν τεστ, προκειμένου να ταξιδέψουν.
Η σχετική βεβαίωση θα δίνεται
από το gov.gr και όχι από τα ιδιωτικά κέντρα. Άλλωστε οι ανεμβολίαστοι αποκλείονται από τα
δωρεάν τεστ του ΕΟΔΥ.
Οι εμβολιασμένοι για να μπουν
από 13 Σεπτεμβρίου σε ΚΤΕΛ και
τρένα θα πρέπει να έχουν το σχετικό πιστοποιητικό.

Μετακίνηση εκτός νομού:
Τι ισχύει σήμερα

Σε πλοία και αεροπλάνα η επιβίβαση γίνεται σήμερα με πιστοποιητικό
εμβολιασμού ή νόσησης ή διαφορετικά με τα απαραίτητα τεστ.
Η επιστροφή από τα νησιά γίνεται
μόνο με self test.
Όσοι σκοπεύουν να πάνε στα νησιά θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικό
εμβολιασμού, νόσησης ή να κάνουν
rapid test.
Σημειώνεται ότι οι επιστήμονες είχαν ζητήσει να γίνεται η επιστροφή
με rapid, όμως αυτό δεν μπορούσε
να εφαρμοστεί στην πράξη, σύμφωνα με την κυβέρνηση.
Ταυτόχρονα η Επιτροπή είχε ζητήσει η έξοδος και η επιστροφή με IX να
γίνεται με rapid και ελέγχους, όμως
και αυτό κρίθηκε ότι δεν μπορούσε
να εφαρμοστεί στην πράξη
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Αναβρασμό στις δομές υγείας
φέρνουν οι αναστολές εργασίας

ΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΉ ΟΔΌ ΚΑΤΆ ΤΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΉΣ ΑΠΌΦΑΣΗΣ
ΕΠΈΛΕΞΑΝ ΑΝΕΜΒΟΛΊΑΣΤΟΙ
ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΎΠΟΛΗ
Ψήφισμα διαμαρτυρίας κατά του
υποχρεωτικού εμβολιασμού από το
Σωματείο Νοσηλευτικού Προσωπικού ΑΜΘ
Της Κικής Ηπειρώτου

Τη δικαστική οδό ακολουθούν εργαζόμενοι σε κοινωνικές δομές της Αλεξανδρούπολης, που αντιμετωπίζουν
την αναστολή εργασίας, ως
ανεμβολίαστοι. Την ίδια στιγμή και με την 1η Σεπτεμβρίου
να πλησιάζει, εργαζόμενοι στα
νοσοκομεία ετοιμάζουν κινητοποιήσεις, άλλοι εμφανίζονται έτοιμη να παραιτηθούν,
ενώ όλοι διατρανώνουν την
αντίθεσή τους με την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών.
Σε ό,τι αφορά στις δομές
που το μέτρο έχει ήδη εφαρμοστεί, με αποτέλεσμα αρκετοί υπάλληλοι, από τις 16/8
να μην εργάζονται, επικρατεί
αναβρασμός. Όπως αναφέρει
το reportal.gr, τόσο στο Πολυκοινωνικό του Δήμου Αλεξανδρούπολης όσο και στο
γηροκομείο Άγιος Κυπριανός
της Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης, οι διευθύνσεις έθεσαν
σε ισχύ την Κοινή Υπουργική Απόφαση που ορίζει ότι
όσα μέλη του προσωπικού
δεν έχουν κάνει τουλάχιστον
μία δόση εμβολίου κατά του
covid (ή δεν διαθέτουν πιστοποιητικό νόσησης) πρέπει να
τεθούν σε τρίμηνη αναστολή
εργασίας.
Σε αριθμούς αυτό μεταφράζεται ως εξής: επτά άτομα από το προσωπικό του Γηροκομείου είναι σε αναστολή
εργασίας και έντεκα από το
Πολυκοινωνικό. Ωστόσο, ορισμένοι και ορισμένες από αυτούς άσκησαν ένδικα μέσα
έναντι των διευθύνσεων των
δομών αναφορικά με τις συγκεκριμένες αποφάσεις, που
όμως δεν είναι προσωπικές,
αλλά απλή εφαρμογή της κυβερνητικής επιταγής.
Μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης δήλωσε για τους
εργαζόμενους του Πολυκοινωνικού: «Αυτή είναι η εβδομάδα που θα έχουν τις συνέπειες. Κάποιοι δεν έχουν
ολοκληρώσει το εμβολιαστικό
τους πρόγραμμα. Αναμένουμε για να έχουμε σαφέστατη
εικόνα να ολοκληρωθεί και
αυτή διαφορετικά θα εφαρμοσθεί ο νόμος. Δυστυχώς
είναι υποχρέωση που πηγάζει από το γράμμα του νόμου. Μακάρι να μπορούσαμε να κρίνουμε ως άνθρωποι
και όχι ως διοίκηση των νομικών αυτών προσώπων και να

αφήσουμε πραγματικά τους
ανθρώπους να αυτοδιαχειρίζονται και να αυτοπροσδιορίζουν την υγεία τους όπως θέλουν, αλλά δυστυχώς πρέπει
να εφαρμόσουμε τα υγειονομικά πρωτόκολλα, την υγειονομική νομοθεσία, όπως μας
την δίνει η ελληνική πολιτεία».

Κινητοποιήσεις
υγειονομικών

Εντωμεταξύ, αναβρασμός
επικρατεί και στα νοσοκομεία,
καθώς από 1η Σεπτεμβρίου,
όσοι εργαζόμενοι δεν έχουν
εμβολιαστεί έστω με την πρώτη δόση, θα βρεθούνν σε αναστολή εργασίας. Τα κενά που
αναμένεται να προκύψουν τόσο στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όσο και σε εκείνο
του Διδυμοτείχου είναι δεκάδες και με δεδομένη την ήδη
μεγάλη και διαχρονική τους
υποστελέχωση, η κατάσταση
αναμένεται να είναι εκρηκτική,
το επόμενο διάστημα και τουλάχιστον μέχρι οι διοικήσεις
να προσλάβουν νέο προσωπικό. Σήμερα, οι εργαζόμενοι
στο ΠΓΝΑ θα πραγματοποιήσουν στάση εργασίας, εκφράζοντας τη διαμαρτυρία τους
για τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς.
Την ίδια στιγμή, ψήφισμα
κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού των εργαζομένων σε
όλες τις δομές υγείας εξέδωσε το Σωματείο Νοσηλευτικού
Προσωπικού ΑΜΘ.
Μεταξύ άλλων, το Σωματείο σημειώνει πως «το εμβόλιο κατά του κορονοϊού
αποτελεί επίτευγμα της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας και όπλο στη φαρέτρα μας έναντι της νόσου
Covid 19», ωστόσο, τονίζει
πως «διαχρονικά οι εκάστοτε
κυβερνήσεις δεν φρόντισαν
να αμβλύνουν τις παθογένειες
του Εθνικού Συστήματος Υγείας και την υποστελέχωση του
προσωπικού, με αποτέλεσμα
η χώρα μας να κατατάσσεται
3 η από το τέλος μεταξύ των
27 χωρών του ΟΟΣΑ, έχοντας
αναλογία 3,1 νοσηλευτών ανά
1000 κατοίκους, ενώ ο μέσος
όρος των χωρών του ΟΟΣΑ
είναι 9 νοσηλευτές ανά 1000
κατοίκους.
Και ενώ η χώρα μας ψήφισε θετικά στο ψήφισμα του
Συμβουλίου της Ευρώπης, (27
Ιανουαρίου 2021), κατά της
υποχρεωτικότητας του εμβολίου και κατά των διακρίσε-

ων λόγω αυτού έρχεται τώρα
στο εσωτερικό της και ψηφίζει
με νόμο την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού και τιμωρητικά την αναστολή από την
εργασία του μη συμμορφούμενου υγειονομικού προσωπικού. Ενός προσωπικού, που
για το σθένος που επέδειξε
στην αντιμετώπιση της πανδημίας, πρώτα το χειροκρότησε και το επιβράβευσε και
στη συνέχεια το λοιδόρησε.
Τους γιατρούς για τις
ΜΕΘ, -γνωρίζουν κάποιοι τι
εστί ΜΕΘ; - τους νοσηλευτές για το επίπεδο τους. Πολιτικός στη βουλή κατηγόρησε του νοσηλευτές δημόσιου
νοσοκομείου ότι «φταίνε για
τα καζανάκια που τρέχουν και
τους σοβάδες που πέφτουν
από τους τοίχους» και όχι οι
«άριστοι» διοικητές που οι
ίδιοι διόρισαν.
Σε μία χώρα που γέννησε
τη δημοκρατία οι σημερινοί
εκπρόσωποί της στη βουλή
ψαλιδίζουν τα φτερά της, στέκονται κατώτεροι των περιστάσεων και χρησιμοποιούν
το σύνταγμα «κατά το δοκούν». Έχοντας κρίση αξιών
και θεσμών ρωτάμε πού είναι το δικαίωμα στη ελευθερία της έκφρασης του ατόμου, στην αυτοδιάθεσή του
και στην προστασία της εργασίας του από το κράτος όπως
το σύνταγμα ορίζει, όταν για
πρώτη φορά στο δημόσιο
τομέα ψηφίζεται νόμος που
αναστέλλει την εργασία υπαλλήλων του χωρίς αποδοχές,
- ωμά και εκβιαστικά, με τιμωρητικά μέτρα - και τους
στερεί τη δυνατότητα της επιβίωσης των ίδιων και των παιδιών τους;
Αιτιολογία είναι «οι επιτακτικοί λόγοι προστασίας
της δημόσιας υγείας». Όταν
έχει αποδειχθεί ότι ακόμα
και οι εμβολιασμένοι μπορεί να νοσήσουν και να διασπείρουν τον ιό, γιατί και οι
εμβολιασμένοι εργαζόμενοι
στις δομές υγείας δεν υποχρεώθηκαν έως και σήμερα
σε τακτικό εβδομαδιαίο έλεγχο με rapid τεστ ή PCR; Όταν
μόλις χθες 17/8 για το Ισραήλ, - που πρώτο έχει εμβο-

λιάσει πλήρως με 2 δόσεις,
πάνω από το 78% του πληθυσμού άνω των 12 ετών, επιδιώκοντας την «ανοσία της
αγέλης», και άρχισε από τις 30
Ιουλίου να χορηγεί τρίτη, ενισχυτική ή αναμνηστική , δόση
στους άνω των 60 ετών και
από τις 13 Αυγούστου στους
άνω των 50 ετών και μέχρι
σήμερα έχει χορηγήσει τρίτη
δόση σε λίγο πάνω από ένα
εκατομμύριο πολίτες - αναδημοσιεύτηκε στα ΜΜΕ ότι:
Όχι μόνο οι λεγόμενες περιπτώσεις breakthrough (μόλυνση εμβολιασμένου) δεν
είναι πια σπάνιες στο Ισραήλ,
αλλά επιπλέον, σύμφωνα με
τα στοιχεία που επικαλείται το
Science, σχεδόν το 60% των
βαριά αρρώστων είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Κι εμείς
εδώ βρισκόμαστε «στα μπάνια του λαού», έτοιμοι να αναστείλουμε την εργασία τους
και να φτωχοποιήσουμε χιλιάδες εργαζόμενους στους
φορείς υγείας και μεθαύριο
να κλαίμε ξανά φίλους, γνωστούς και συγγενείς. Αλλά στο
Ισραήλ, μάλλον δεν ξέρουν
όσα ξέρουμε εμείς.
Όταν το εμβολιασμένο
υγειονομικό προσωπικό της
χώρας μας , βρίσκεται στις
πρώτες θέσεις μεταξύ του
αντίστοιχου εμβολιασμένου
προσωπικού των χωρών της
Ευρώπης και φτάνει μαζί με
τους ήδη νοσήσαντες σε επίπεδα του 90%, με ποιά επιστημονικά δεδομένα και από
ποιους υγειονομικούς κινδυνεύει;
Ρωτάμε γιατί δεν έγινε αυτό πιο νωρίς, π.χ. τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο και γίνεται
τώρα; Τότε δεν υπήρχαν οι
επιτακτικοί λόγοι προστασίας της δημόσιας υγείας; Είναι
υπεύθυνοι για τη διασπορά οι
εργαζόμενοι στις δομές υγείας, όταν είναι οι μόνοι που
ευλαβικά τηρούν τα Μέτρα
Ατομικής Προστασίας; Αυτοί
θα γίνουν η Ιφιγένεια όταν
όλοι κυκλοφορούν έξω ανεξέλεγκτα;
Μήπως υπήρξαν και υπάρχουν λάθη και αστοχίες στην
ενημέρωση για τον εμβολιασμό με παλινωδίες, πισωγυρί-

σματα, αντιφατικά μηνύματα
και μαθητευόμενους μάγους
στα ΜΜΕ και όχι με υπευθυνότητα και σοβαρότητα από
την πολιτεία;
Μήπως υπήρξαν και υπάρχουν αδυναμίες διαχείρισης
της πανδημίας για λόγους
επικοινωνίας και όχι ουσίας;
Όταν οι αρεστοί γίνονται άριστοι και «οι έσχατοι έσονται
πρώτοι» περιμένουμε διαφορετικά αποτελέσματα;
Μήπως οι ανεμβολίαστοι
εργαζόμενοι θα είναι «ο δούρειος ίππος» για την συρρίκνωση των δημόσιων δομών
υγείας και των περιορισμό
των εργατικών κατακτήσεων
και δικαιωμάτων; Μελέτες στα
συστήματα υγείας των χωρών
δεν απέδειξαν, ότι τα ιδιωτικά συστήματα αδυνατούσαν
να ανταπεξέλθουν στην κρίση της πανδημίας;»
Και καταλήγει:
«● Λέμε ΝΑΙ στον εμβολιασμό, από καθήκον και όχι
από υποχρέωση – εφόσον δεν
συντρέχουν απαγορευτικά θέματα υγείας.
● Λέμε ΝΑΙ στη διατήρηση
– αναβάθμιση ενός ΕΣΥ, που
θα παρέχει ολοκληρωμένες
ποιοτικές
υπηρεσίες υγείας στους
πολίτες.
● Λέμε ΟΧΙ στον εκφοβισμό των εργαζομένων και τον
διχασμό – διαχωρισμό εμβολιασμένων ή μη.
● Λέμε ΟΧΙ σε αυτούς
που ψαλιδίζουν τα δικαιώματά μας, στην ελεύθερη βούληση, στην αυτοδιάθεση του
ατόμου, στη προστασία της
εργασίας».

Νοσοκομείο Δράμας:
Παραιτείται μετά από
34 χρόνια επειδή δεν
δέχεται να εμβολιαστεί

Σε λίγες ημέρες ο Κοσμάς
Βασιλειάδης θα κρεμάσει τη
νοσηλευτική ποδιά ύστερα
από 34 χρόνια προϋπηρεσίας στο νοσοκομείο της Δράμας. Ο λόγος; Η άρνησή του
να εμβολιαστεί.
«Θα μπορούσα να πω πως
αυτό που γίνεται είναι μπούλινγκ. Το εμβόλιο δεν είναι
απλά επισφαλές, είναι και επι-

Μακάρι να μπορούσαμε να
κρίνουμε ως άνθρωποι και
όχι ως διοίκηση των νομικών
αυτών προσώπων και να αφήσουμε πραγματικά τους ανθρώπους να αυτοδιαχειρίζονται και να αυτοπροσδιορίζουν
την υγεία τους όπως θέλουν,
δυστυχώς πρέπει να εφαρμόσουμε τα υγειονομικά πρωτόκολλα, την υγειονομική νομοθεσία».
ΓΙΆΝΝΗΣ ΖΑΜΠΟΎΚΗΣ
ΔΉΜΑΡΧΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΎΠΟΛΗΣ

κίνδυνο. Με πόση ασφάλεια
θα πάω να κάνω εγώ το εμβόλιο πόσο μάλλον στα ίδια
μου τα παιδιά;».
Πατέρας τριών παιδιών, ο
Κοσμάς Βασιλειάδης αρνείται
κατηγορηματικά να εμβολιαστεί μη γνωρίζοντας πως ο
ίδιος και άλλοι 90 συνάδελφοι του από το νοσοκομείο,
όπως λέει, θα βιοπορίζονται
από 1η Σεπτέμβρη.
«Ναι σε 8 ημέρες αλλά δεν
θα περάσει αυτό χωρίς αντίδραση. Θα πάμε σπίτι χωρίς
μισθό. Από όσο μπορώ να
υπολογίσω θα είμαστε από
70 έως 90».
Στην ερώτηση αν για μια
εξαιρετικά σπάνια παρενέργεια του εμβολίου αξίζει να
χάσει τη δουλειά του, ο υγειονομικός είναι απόλυτος.
«Ναι, να χάσω τη δουλειά
μου γιατί δεν θέλω το μέλλον
των παιδιών μου να είναι μέσα στην κοινωνία που φέρεται
αυταρχικά».
Επικαλούμενος πόρισμα
μιας ομάδας αντιεμβολιαστών γιατρών, ο Κοσμάς Βασιλειάδης ισχυρίζεται στην
κάμερα του LIVE NEWS του
mega τους λόγους που θεωρεί το εμβόλιο του κορωνοϊού
άκρως επικίνδυνο.
«Σύμφωνα με το πόρισμα
αυτό, επηρεάζεται η νεφρική
λειτουργία, τα αγγεία του ανθρώπινου σώματος. Το εμβόλιο αυτό παρουσιάζει προβλήματα στο καρδιακό σύστημα».
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Δημιουργία νέας λαϊκής αγοράς
στην Ορεστιάδα
ΑΠΟΦΆΣΙΣΕ ΟΜΌΦΩΝΑ ΤΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ
Προς μελέτη πρόταση για κλειστή λαϊκή
αγορά, στην οποία θα δραστηριοποιούνται
αποκλειστικά ντόπιοι παραγωγοί και
οικοτέχνες

Τη δημιουργία νέας λαϊκής
αγοράς στην Ορεστιάδα, προκειμένου να εξυπηρετηθούν
κυρίως οι ντόπιοι παραγωγοί
αγροτικών προϊόντων, ψήφισε
ομόφωνα εχθές το δημοτικό
συμβούλιο Ορεστιάδας. Μετά την κατάργηση της άτυπης
«πράσινης» λαϊκής που λειτουργούσε στην πόλη, καθώς
καταγγέλθηκε ως παράνομη, η
δημοτική αρχή και όλες οι παρατάξεις του συμβουλίου συμφώνησαν εχθές να γίνουν όλες
οι απαιτούμενες ενέργειες για
τη λειτουργία μίας δεύτερης
λαϊκής στην πόλη, η οποία θα
έχει 40 θέσεις παραγωγών και
άλλες 40 θέσεις για επαγγελματίες, και η οποία θα διεξάγεται κάθε Σάββατο στον δρόμο
που οδηγεί στο δημοτικό στά-

διο της πόλης.
«Προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε το αίτημα των ντόπιων παραγωγών, ολοκληρώνουμε τις ενέργειες που πρέπει
να γίνουν και ευελπιστούμε ότι
θα πάρουμε και τις εγκρίσεις
από την αρμόδια επιτροπή της
Περιφέρειας και από το Υπουργείο», ανέφερε εχθές, κατά την
εισήγησή του στο δημοτικό
συμβούλιο, ο δήμαρχος Ορεστιάδας, Βασίλης Μαυρίδης.
Εν τω μεταξύ, πρόταση για
σύσταση ενός φορέα που με
την υποστήριξη του δήμου θα
μπορούσε να αναλάβει πρωτοβουλία για τη δημιουργία μίας
κλειστής λαϊκής αγοράς, στην
οποία θα δραστηριοποιούνται
αποκλειστικά ντόπιοι παραγωγοί και οικοτέχνες, κατέθεσε

στη διάρκεια της συζήτησης ο
δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «Είναι στο Χέρι μας»,
Ηλίας Αγγελακούδης, τονίζοντας ότι «μια τέτοια αγορά θα
γινόταν σημείο αναφοράς για
τα τοπικά προϊόντα». Η πρόταση χαρακτηρίστηκε «ενδιαφέρουσα» από τον δήμαρχο και
άλλους επικεφαλής παρατά-

Αιτήσεις για εγγραφή
στο ΙΕΚ του ΠΓΝΑ
Συμμετοχή στο τμήμα
«Βοηθών Νοσηλευτών
Ειδικότητα: Β. Νοσηλευτικής,
Γενικής Νοσηλείας (Α΄
εξάμηνο) 2021 – 2022»		
Το Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ) του Π.Γ.Ν.
Αλεξανδρούπολης για τη λειτουργία του Τμήματος: Βοηθών Νοσηλευτών
Ειδικότητα: Β. Νοσηλευτικής, Γενικής Νοσηλείας
(Α΄ εξάμηνο) του εκπαιδευτικού έτους
2021 – 2022
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους καταρτιζόμενους, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, να υποβάλλουν
τις αιτήσεις με τα παρακάτω δικαιολογητικά τους
στην γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ – Π.Γ.Ν.Α καθημερινά από 1 έως και 15 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρες:
08:30 π.μ.- 14:00 μ.μ.
Δικαιολογητικά συμμετοχής:
• Αίτηση (παρέχεται από το ΙΕΚ)

• Απολυτήριο Λυκείου (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ΤΕΛ, 6τάξιο
ΓΥΜΝΑΣΙΟ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου Σπουδών) ή
ισότιμος τίτλος αυτού ημεδαπής ή αλλοδαπής
(φωτοαντίγραφο και επίδειξη πρωτότυπου)
• Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (φωτοαντίγραφο και επίδειξη πρωτότυπου)
• Ταυτότητα ομογενών ή διαβατήριο και άδεια
παραμονής για αλλοδαπούς υπηκόους
(φωτοαντίγραφο και επίδειξη πρωτότυπου)
• Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για
πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο
πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας)
• Πιστοποιητικό γέννησης
• Δικαιολογητικά προϋπηρεσίας στην ειδικότητα (εάν διατίθενται)
*Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι κατοχυρώνουν
δικαίωμα εγγραφής κατόπιν μοριοδότησης και της
θέσης κατάταξης τους.
Πληροφορίες:
Email: diek@pgna.gr
Τηλ.: 2551352233-4 fax: 2551352235
Διεύθυνση: Δ.Ι.Ε.Κ - Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης,

ξεων, υπογραμμίστηκε ωστόσο ότι θα πρέπει να μελετηθεί
με μεγάλη προσοχή, ώστε να
καταστεί βιώσιμη.

Αντίδραση για την
αναστολή προγραμμάτων
μαζικού αθλητισμού

Την έντονη αντίθεσή του
στην απόφαση του υφυπουρ-

γού Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη, να αναστείλει τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού
στους δήμους, εξέφρασε ομόφωνα το δημοτικό συμβούλιο
Ορεστιάδας, ζητώντας την
ανάκληση της απόφασης και
την επαναλειτουργία του προγράμματος. «Ήταν μία ξαφνική
απόφαση του κ. Αυγενάκη να

διακοπεί για φέτος η χρηματοδότηση για τον μαζικό αθλητισμό, που έδινε μία διέξοδο σε
μεγάλο αριθμό δημοτών μας»,
ανέφερε ο δήμαρχος Ορεστιάδας, Βασίλης Μαυρίδης.
Ο ίδιος είπε ότι στον δήμο Ορεστιάδας υπήρξαν χρονιές που λειτούργησαν έως και
38 τμήματα μαζικού αθλητισμού και χαρακτήρισε «εντελώς προσχηματικούς» τους
λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας που επικαλέστηκε
ο υφυπουργός για τη διακοπή
των προγραμμάτων. «Από τη
στιγμή που οι αθλητικές δραστηριότητες επέστρεψαν, έστω
και με τους αυστηρούς περιορισμούς, θα μπορούσαν και τα
συγκεκριμένα προγράμματα να
υλοποιηθούν με τους ίδιους
όρους», πρόσθεσε ο ίδιος.
Το δημοτικό συμβούλιο
αποφάσισε ομόφωνα να κοινοποιήσει και εγγράφως στον
αρμόδιο υπουργό την αντίθεσή
του στη διακοπή της χρηματοδότησης και να γνωστοποιήσει τη θέση του και στα αρμόδια όργανα της Περιφερειακής
Ένωσης Δήμων και της ΚΕΔΕ

Ert.gr

Σχεδόν 23.000 ευρώ συγκέντρωσε
η Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης
για τους πυρόπληκτους!
Ο Μητροπολίτης κ. Άνθιμος ευχαριστεί
όλους τους ευσεβείς χριστιανούς που
ευαισθητοποιήθηκαν
Η Ιερά Μητρόπολις Αλεξανδρουπόλεως με χρέος ευθύνης προς την τοπική μας κοινωνία ενημερώνει σχετικά με
την συγκέντρωση χρημάτων
και τροφίμων για τους συμπατριώτες που επλήγησαν από
τις καταστροφικές πυρκαγιές
του Αυγούστου, ότι:
• Από τις ανώνυμες και
επώνυμες προσφορές συγκεντρώθηκε το ποσό των
231,00 €.
• Από την δισκοφορία της

εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στους ναούς της Επαρχίας μας συγκεντρώθηκε το
ποσό των 745,00€.
Το σύνολο των συγκεντρωθέντων χρημάτων ανέρχεται
στο ποσό των 22.976,00€.
Μετά από συνεννόηση του
Μητροπολίτου μας, τα χρήματα αυτά θα αποσταλούν στις
πληγείσες Μητροπόλεις, για
να μοιρασθούν σε ανθρώπους
που έχουν ανάγκη.
Επίσης, συγκεντρώθηκε

ικανός αριθμός τροφίμων και
διαφόρων άλλων ειδών οικιακής χρήσης, τα οποία θα
αποσταλούν με φορτηγό στις
πληγείσες περιοχές.
Ο Μητροπολίτης μας ευχαριστεί όλους τους ευσεβείς
χριστιανούς μας που ευαισθητοποιήθηκαν από το δράμα
των πυροπλήκτων συμπατριωτών μας, και έδωσαν από το
υστέρημά τους ό,τι ήταν δυνατόν για να ανακουφίσουν τον
πόνο από τις καταστροφές και
εύχεται ο Ελεήμων Θεός να
ανταποδίδει την φιλανθρωπία και την αλληλεγγύη πολλαπλάσια στην ζωή και στις
οικογένειές τους.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 7

Η ΓΝΩΜΗ

26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

Περιφερειακός Αλεξανδρούπολης:
Ποια εταιρεία έδωσε τη
μεγαλύτερη έκπτωση
ΑΠΟΜΈΝΕΙ Η ΕΠΙΚΎΡΩΣΗ
ΤΟΥ ΔΕΎΤΕΡΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΎ, Η
ΑΝΑΚΉΡΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΙΟΔΌΤΗ
ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΌ ΜΕΙΟΔΌΤΗ, Η
ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ
ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΌ ΚΑΙ Η
ΥΠΟΓΡΑΦΉ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ
Πιθανές οι προσφυγές από άλλες
διεκδικήτριες του έργου και οι
καθυστερήσειςδιοργανώνει η Περιφερειακή
Ενότητα Έβρου
Του Νίκου
Καραγιάννη

Ακόμα ένα βήμα έγινε για
να προχωρήσει ο διαγωνισμός
που αφορά στην ολοκλήρωση
του Περιφερειακού Αλεξανδρούπολης. Σύμφωνα με πληροφορίες, από τη διαγωνιστική
διαδικασία στην οποία έδωσαν
προσφορές 4 σχήματα, μειοδότησε η ΤΕΚΑΛ η οποία έδωσε
έκπτωση 27,81%. Δεύτερη ήρθε η ΕΚΤΕΡ με 26,66%, τρίτη
η ΙΝΤΡΑΚΑΤ με 22,11% και
τέταρτη η ΑΚΤΩΡ με 21,20%.
Αυτό που παρατηρούμε είναι πως σε ακόμα έναν φετινό διαγωνισμό απουσιάζουν οι
υπερβολικές προσφορές που
είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε
τα τελευταία χρόνια. Στον συγκεκριμένο διαγωνισμό η πρώτη με την τέταρτη προσφορά
έχουν διαφορά μόλις 6,5 ποσοστιαίων μονάδων, πράγμα
που κύκλοι της αγοράς μεταφράζουν ως εξορθολογισμό
των εκπτώσεων και εκλογίκευση των προσφορών.

Το πρώτο βήμα του
διαγωνισμού

Φυσικά είμαστε στο πρώτο
στάδιο του διαγωνισμού, απομένει η επικύρωση του δεύτερου πρακτικού, η ανακήρυξη
του μειοδότη σε προσωρινό
μειοδότη, η αποστολή της σύμ-

βασης στο Ελεγκτικό, η παρουσίαση στη Βουλή ως μεγάλο
έργο και κατόπιν η υπογραφή
της σύμβασης.
Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να
δούμε προσφυγές από άλλες
διεκδικήτριες του έργου και
να έχουμε μια καθυστέρηση
στην εξέλιξη του διαγωνισμού.
Άλλωστε είναι κοινή πρακτική
των περισσότερων εταιρειών
προκειμένου να ρίξουν εκτός
μάχης τους ανταγωνιστές στα
υπό δημοπράτηση έργα.
Η ΤΕΚΑΛ από την πλευρά
της κάνει τη δική της ρελάνς με
την ανάληψη σημαντικών οδικών έργων όπως ο Περιφερειακός Κατερίνης και η Μαρίνα
Ναυπλίου και με κορωνίδα το
έργο της επέκτασης του προβλήτα κρουαζιέρας στο λιμάνι
του Πειραιά. Τη βλέπουμε επίσης παρούσα σχεδόν σε όλα τα
έργα μεσαίου προϋπολογισμού
να δίνει τη μάχη της απέναντι
στους μεγάλους ομίλους της
χώρας.
Το κόστος του έργου είναι
36 εκατ. ευρώ με τον ΦΠΑ,
ενώ αναθέτουσα Αρχή είναι
το υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών. Το έργο είναι μια
σταθερή διεκδίκηση των φορέων της περιοχής καθώς με την
υλοποίησή του βελτιώνεται η
πρόσβαση προς το λιμάνι.

Η Περιφερειακή Οδός

Η περιφερειακή οδός Αλεξανδρούπολης χωροθετείται
στα όρια του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Αλεξανδρούπολης και αποβλέπει
στη διοχέτευση της διερχόµενης κυκλοφορίας από και προς
το λιµάνι Αλεξανδρούπολης, το
αεροδρόµιο “∆ηµόκριτος”, την
Κοµοτηνή, την Εγνατία οδό,
χωρίς κυκλοφοριακή επιβάρυνση του αστικού ιστού της
πόλης. Στον χώρο του λιµένα (µετά την Χ.Θ 3+542,17), η
χάραξη της συνδετήριας οδού
έχει καθοριστεί στα πλαίσια
των έργων του λιµένα Αλεξανδρούπολης”.
Πρόκειται για ένα έργο με
μεγάλη προστιθέμενη αξία για
το λιμάνι αλλά και την πόλη
της Αλεξανδρούπολης, η οποία
γίνεται επίκεντρο ενεργειακών
και μεταφορικών επενδύσεων λόγω της στρατηγικής της
θέσης.
Η υλοποίηση του νέου μεγάλου έργου δεν είναι τυχαία

Τραγωδία στο Παλιό
Εράσμιο Ξάνθης
Πατέρας παρέσυρε και σκότωσε τον γιο
του με θεριζοαλωνιστική μηχανή
Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο Παλιό
Εράσμιο Ξάνθης καθώς ένας
72χρονος παρέσυρε και σκότωσε με θεριζοαλωνιστική μηχανή
τον 52χρονο γιο του. Το τραγικό
συμβάν βύθισε στη θλίψη την το-

πική κοινωνία της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο
άτυχος 52χρονος έχασε την ισορροπία του και έπεσε παρασυρόμενος από την μηχανή. Όταν διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας
Αβδήρων ήταν ήδη αργά.

Τα αίτια του δυστυχήματος
διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Ευλάλου. Σημειώνεται
πως χθες το απόγευμα οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία
με την οικογένειά του, συγγενείς,
φίλους και κατοίκους του Δήμου
Τοπείρου να μην μπορούν να πιστέψουν το κακό που συνέβη, σε
μια εργασία ρουτίνας. (

cnn.gr)

και συνδέεται άμεσα με την
ιδιωτικοποίησης του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης από το ΤΑΙΠΕΔ, με τον διαγωνισμό να είναι σε εξέλιξη.
Προς αυτή την κατεύθυνση,
έχουν ήδη διευθετηθεί θέματα
όπως ο καθορισμός του δικαιώματος διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακινήτων του ΟΣΕ
εντός χερσαίας ζώνης λιμένος,
όπως και η διαδικασία απαλλοτρίωσης ιδιωτικών εκτάσεων 200 στρεμμάτων, εντός της
χερσαίας ζώνης.
Tα έργα εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν το 2022 και θα ολοκληρωθούν μέχρι τα τέλη του
2024 καθώς έχουν διάρκεια
24 μήνες. Η χρηματοδότηση
θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Ποιο είναι το έργο

Η Ανατολική Περιφερειακή Οδός με μήκος 3,6 χλμ. θα
συνδέει το λιμάνι της πόλης
με την Εγνατία Οδό και τον
κάθετο άξονα Αλεξανδρούπο-

λη-Ορμένιο κάνοντας πολύ πιο
γρήγορη την διακίνηση εμπορευμάτων ενώ ταυτόχρονα θα
ανακουφίζει την επιβαρυμένη
λόγω του λιμανιού κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης.
Περιλαμβάνει τυπική διατομή διαχωρισμένης κυκλοφορίας με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση και κεντρική νησίδα
πλάτους 4 μέτρων (συνολικού
πλάτους οδοστρώματος 17μ.).
Έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί ως κλειστή οδός με
παράπλευρο δίκτυο, με μήκος
3 χλμ. συν 0,6 χλμ. ο συνδετήριος κλάδος με την οδό προς
το λιμάνι, 3 ισόπεδους κόμβους και τέσσερις 4 γέφυρες.
Στο έργο περιλαμβάνεται
η κατασκευή πέντε κόμβων,
από τους οποίους οι τέσσερις
θα είναι ισόπεδοι και ο ένας
(στην περιοχή της γέφυρας
Μαΐστρου) ανισόπεδος. Θα
κατασκευαστούν επίσης δύο
υπόγειες διαβάσεις πεζών στο
δρόμο της Παλαγίας και του
Άβαντα.

Το αντικείµενο του έργου
«Κατασκευή Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Αλεξανδρούπολης» αφορά την κατασκευή
της ανατολικής περιφερειακής
οδού της Αλεξανδρούπολης,
του συνδετήριου κλάδου µε
το λιµάνι Αλεξανδρούπολης
και του κόµβου σύνδεσης µε
τον κλάδο προς Εγνατία Οδό.
Στις εργασίες κατασκευής
του έργου εκτός από τις εργασίες οδοποιίας περιλαµβάνονται:
• τα µεγάλα και µικρά τεχνικά έργα (άνω διαβάσεις, οχετοί, τοίχοι αντιστήριξης)
• οι εργασίες αποχέτευσης
οµβρίων και αποστράγγισης,
• οι εργασίες σήµανσηςασφάλισης
• οι εργασίες ηλεκτροφωτισµού κόµβων, γεφυρών κ.λ.π.
• οι εργασίες επένδυσης
πρανών µε φυτική γη και
υδροσποράς τους
• οι εργασίες Ο.Κ.Ω.

imerisia.gr
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“Χρυσές σελίδες” στους
Παραολυμπιακούς Αγώνες γράφει
ο Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης
ΧΆΛΚΙΝΟ ΜΕΤΆΛΛΙΟ ΚΑΙ
ΝΈΑ ΤΕΡΆΣΤΙΑ ΔΙΆΚΡΙΣΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ 23ΧΡΟΝΟ ΕΒΡΊΤΗ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΉ ΜΑΣ
Σπουδαία εμφάνιση και 4η θέση για τον
έτερο Εβρίτη Δημήτρη Καρυπίδη
Νέο μετάλλιο για τον Δημοσθένη Μιχαλεντζάκη σε Παραολυμπιακούς Αγώνες, νέα
τεράστια διάκριση για τον
23χρονο Εβρίτη κολυμβητή
μας.
Στον τελικό του Τόκιο στον
τελικό των 100 μέτρων ελεύθερο S8 κολύμβησης που ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της
Τετάρτης, μετά από μεγάλη
μάχη κατάφερε να κατακτή-

σει την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο.
Ο τελικός των 100μ. ελεύθερο ήταν από τους πλέον
συναρπαστικούς της πρώτης
ημέρας. Ο Δημοσθένης έκανε
εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό των 100μ. ελεύθερο – S8,
τερματίζοντας τελικά στην 3η
θέση με χρόνο 58.73. Ο Ελληνας πρωταθλητής γύρισε μαζί
με τον Ουκρανό Ντουμπρόφ

Εξαιρετική εμφάνιση και 4η θέση
και για τον Δημήτρη Καρυπίδη

Ο Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης στην τρίτη θέση του
βάθρου κατά την απονομή των μεταλλίων στο Τόκιο
στο πρώτο 50αρι, αλλά ο Αυστραλός Πόφαμ και ο Ρώσος
Νικολάεφ έκαναν την αντεπίθεσή τους και τερμάτισαν πρώτος και δεύτερος αντίστοιχα.
Στο Τόκιο ο Ελληνας παραολυμπιονίκης έχει δηλώσει
επίσης συμμετοχή στα 200μ.
μικτή ατομική.
Ο Μιχαλεντζάκης πήρε το
δεύτερο για την Ελλάδα στην
διοργάνωση μετά από αυτό
του Πάνου Τριανταφύλλου
στην ξιφασκία, επίσης χάλκινο. Είναι το δεύτερο προσωπικό μετάλλιο του Μιχαλεντζάκη
σε Παραολυμπιακούς Αγωνες
μετά το χρυσό στα 100 μέτρα
πεταλούδα στο Ρίο στα οποία

θα λάβει μέρος και φέτος προσπαθώντας να υπερασπιστεί
τον τίτλο του.

Μεγάλη η προσπάθεια του Δημοσθένη
σε έναν σκληρό αγώνα

Tέταρτος ο Δημήτρης
Καρυπίδης στον τελικό!!

Την τέταρτη θέση στον τελικό στα 100 μέτρα ύπτιο S1
κατέλαβε ο Δημήτρης Καρυπίδης. Ο Έλληνας αθλητής
τερμάτισε τέταρτος με χρόνο
2:58.07. Πρώτος ήταν ο Λίαντ
Σαλαμπί (Ισραήλ) με 2:28.04,
δεύτερος ο Άντον Κολ (Ουκρανία) 2:28.09 και τρίτος ο
Φρανσέσκο Μπετέλα (Ιταλία)
με 2:32.08.
Συγχαρητήρια Δημήτρη για
τη μεγάλη σου επιτυχία!!!

Εντυπωσιακά απέριττη με πρωτότυπο θέμα παρουσίασης η τελετή έναρξης των Παραολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο»
Με ιδιαίτερα θεαματικό και πρωτότυπο τρόπο πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 24 Αυγούστου, η τελετή έναρξης των Παραολυμπιακών Αγώνων του 2021 στο Ολυμπιακό στάδιο του Τόκιο, εκεί όπου
στις 23 Ιουλίου είχε διεξαχθεί η επίσημη τελετή έναρξης των 32ων
Ολυμπιακών Αγώνων. Το παρόν από πλευράς επισήμων έδωσαν ο
αυτοκράτορας της Ιαπωνίας, κ. Ναρουχίτο, ο Πρωθυπουργός της
χώρας, κ. Γιοσιχίντε Σούγκα, η υπουργός Ολυμπιακών Αγώνων, κ.
Σέικο Χασιμότο, καθώς κι ο Βραζιλιάνος, νέος Πρόεδρος της Παραολυμπιακής Επιτροπής, Άντριου Πάρσονς. Πρώτη στο στάδιο
μπήκε η ομάδα των προσφύγων, ενώ στο σύνολό τους παρέλασαν 183 χώρες με την αντιπροσωπεία των αθλητικών ομάδων
τους, ενώ για πρώτη φορά σε διοργάνωση ολυμπιακών αγώνων
όλοι οι αθλητές, καθώς παρέλαυναν, έβλεπαν τα ονόματά τους
να αναγράφονται ηλεκτρονικά σε φωτεινό κυλιόμενο περιμετρικά
του σταδίου πίνακα.
Σε ότι αφορά, ωστόσο, το μήνυμα των συγκεκριμένων παραολυμπιακών αγώνων αυτό δεν θα μπορούσε να ήταν άλλο από εκείνο
της διαφορετικότητας και της δυνατότητας που έχει ο καθένας μας
για να πετύχει το ακατόρθωτο ξεπερνώντας τα όποια προβλήματα
ή εμπόδια υπάρχουν στη ζωή του. Έτσι, μέσα από ένα υπερθέαμα
σκηνικό και εικονικό τα 3 στον αριθμό χρωματιστά σύμβολα των
παραολυμπιακών αγώνων σε σχήμα προπέλας κόκκινης, μπλε και
πράσινης παρέπεμπαν σημειολογικά στον διαφορετικό ούριο άνεμο που φυσά στο στάδιο για να φτάσει σε όλες τις γωνιές της γης
φέρνοντας το μήνυμα της αλλαγής για «διάκριση και συμπερίληψη». Δυο λέξεις κλειδιά, καθώς, η μεν «διάκριση» ισοδυναμεί με
την διαφορετικότητα, η οποία πρέπει καθόλα να είναι σεβαστή και
η δε «συμπερίληψη» είναι το αγκάλιασμα και το δικαίωμα συμμετοχής της διαφορετικότητας στην κοινή πορεία ζωής.
Το παραπάνω μήνυμα της διαφορετικότητας με λέξεις κλειδιά
για την κατανόησή του αυτά της «διάκρισης και συμπερίληψης»
αποτύπωσε σκηνικά η ιστορία ενός παραεροδρομίου και η φιλοξενία σε αυτό ενός μονόπτερου αεροπλάνου που, λόγω του ότι

φέρει ένα μόνο πτερό, δυσκολεύεται κατά πολύ στην αρχή, όπως
είναι φυσικό, στο πέταγμά του. Το μονόπτερο αεροπλάνο, λοιπόν,
ο πρωταγωνιστής της ιστορίας που ξετυλίγεται μπροστά στα μάτια των τηλεθεατών των παραολυμπιακών αγώνων είναι αυτό που
κλέβει την παράσταση, καθώς το ενσαρκώνει μια μικρή κοπέλα ιαπωνικής καταγωγής, η οποία φέρει, λόγω γενετήσιας διαταραχής,
αναπηρική δυσλειτουργία των κάτω άκρων της. Κι ενώ γύρω από
το μονόπτερο αεροπλάνο υπάρχουν 6 διαφορετικά αεροπλάνα, τα
οποία το παροτρύνουν να μη φοβάται, αλλά να κάνει το βήμα και
να πετάξει μπαίνοντας με αυτό τον τρόπο στη ίδια με αυτά «συμπερίληψη», εκείνο παρουσιάζεται διστακτικό και σκεπτικό. Τη στιγμή,
ωστόσο, που μοιάζει να παίρνει τη τελική απόφαση, σκοτάδι πέφτει
στη σκηνή και η απόφασή του αναβάλλεται.
Τη σκυτάλη της λιτής παρουσίασης, στη συνέχεια, πήραν σύμφωνα με το πρωτόκολλο των αγώνων η υπουργός των ολυμπιακών αγώνων στο Τόκιο, κ. Χασιμότο, η οποία, μετά από μια σύντομη εισαγωγή που έκανε για το θέμα της πανδημίας, απηύθυνε
θερμές ευχαριστίες σε όλους όσους συνέβαλαν τα μέγιστα στο να
διεξαχθούν με ασφάλεια οι συγκεκριμένοι αγώνες. Για την ίδια οι
αγώνες φέρουν το χρώμα της βαθιάς κοινωνικής αλλαγής με τον
αθλητισμό να είναι η ευκαιρία, προκειμένου η κοινωνία να χτίσει
ένα ελεύθερο βάθρο από κάθε είδους κοινωνικές ή άλλου τύπου
διακρίσεις.
Τον λόγο παρέλαβε στη συνέχεια ο πρόεδρος της παραολυμπιακής επιτροπής, κ. Άντριου Πάρσονς, ο οποίος χαρακτηριστικά επεσήμανε ότι, παρά το αρνητικό κλίμα που επικρατούσε λόγω πανδημίας, η οργανωτική επιτροπή του Τόκιο ποτέ δεν έχασε
την πίστη της για ασφαλείς αγώνες. Για τον ίδιο η μετά Covid-19
εποχή πρέπει να βρει τον κόσμο ενωμένο με τους παραολυμπιονίκες να αποτελούν και να εκφράζουν τη δύναμη του καλού μαζί
με τις Διεθνείς Ομοσπονδίες. Έτσι, αφού έκανε λόγο για 1,2 δισεκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως με προβλήματα αναπηρίας
και διαφορετικότητας που πρέπει να μπουν βαθιά στην ατζέντα

της «συμπερίληψης», της αποδοχής από τον κόσμο, όπως εκφράζεται στο μήνυμα των παραολυμπιακών αγώνων, απευθυνόμενος
στους παραολυμπιονίκες αθλητές τόνισε ότι: «Τώρα είναι η ώρα
να ξαναχαρακτηριστείτε διαφορετικά και με τις εμφανίσεις σας να
συμβάλλεται στο να αλλάξουν οι ζωές 1,2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων με αναπηρία, καθώς είστε η αλήθεια και οι κορυφαίοι σε
ότι προγραμματίζετε».
Τις ομιλίες των επίσημων μελών της παραολυμπιακής επιτροπής ακολούθησε η επίσημη ανακήρυξή τους από τον Ιάπωνα αυτοκράτορα, κ. Ναρουχίτο, ενώ ανάπηροι σολίστες της χώρας διεθνούς φήμης συνόδευαν με τη μουσική τους τη σεμνή τελετή της
έπαρσης της σημαίας των παραολυμπιακών αγώνων. Μετά και
τους όρκους αθλητών, κριτών και προπονητών στο πλαίσιο του
«ευ αγωνίζεσθαι», στο κεντρικό τμήμα του ολυμπιακού σταδίου
έκανε την επανεμφάνισή του το μονόπτερο αεροπλανάκι παρακολουθώντας με ενθουσιασμό πλήθος χορευτών με άλλες αναπηρίες να διασκεδάζουν.
Το ίδιο έμοιαζε, πλέον, να έχει αλλάξει τρόπο σκέψης και διάθεσης και να είναι έτοιμο να πετάξει κι αυτό ψηλά με τον δικό του
ξεχωριστό, διαφορετικό τρόπο, όπως έκαναν νωρίτερα και τα άλλα αεροπλάνα. Στο εξής από πλευράς του δεν υπάρχει κανένας
δισταγμός κι όλα είναι έτοιμα για το μεγάλο τόλμημα, το πέταγμα,
που συμβολίζει το γεγονός ότι όλοι μας έχουμε φτερά, ένα ή δύο,
μικρά ή μεγάλα και με αυτά και μόνο μπορούμε να πετάξουμε.
Με το μονόπτερο αεροπλανάκι να καταφέρνει αυτό που μέχρι
πρότινος του φαινόταν αδύνατο και το άναμμα της παραολυμπιακής φλόγας στην εστία του πρωτότυπα σχεδιασμένου βωμού σε
σχήμα ήλιου που πήρε τη μορφή άνθους τη στιγμή που τρεις διακεκριμένοι, Ιάπωνες αθλητές με τις δάδες τους την μετέφεραν,
ολοκληρώθηκε με επιτυχία στον απόηχο 1008 πυροτεχνημάτων
η λιτή και παράλληλα εντυπωσιακή τελετή έναρξης των παραολυμπιακών αγώνων του 2021 στο Τόκιο της Ιαπωνίας.

Όλγα Τατσίδου
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Φεστιβάλ Θρακικού
Πελάγους στον Έβρο

ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΊ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 27 ΈΩΣ
ΤΗ ΔΕΥΤΈΡΑ 30 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΎΠΟΛΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΑΜΟΘΡΆΚΗ
Τετραήμερες εκδηλώσεις και δράσεις
διοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα
Έβρου
Η Περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης διοργανώνει το «Φεστιβάλ Θρακικού Πελάγους». Στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου το
Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 27
έως τη Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021 στην Αλεξανδρούπολη και την Σαμοθράκη.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-8-2021
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΝΟΜΑΡΧΕΙΟ

20:00 Εκμάθηση Ναυτικών κόμπων – Παρουσίαση
παραδοσιακής ναυπηγικής σε
ξύλινη βάρκα με κατάρτια και
πανιά – Ναυτοπρόσκοποι
21:30 «Βραδιά βινυλίου»
– Μουσική δεκαετίας ΄70 ΄80 - ΄90 με Dj’s της περιοχής στην παραλία της Αλεξανδρούπολης

ΣΑΒΒΑΤΟ 28-8-2021
ΛΙΜΑΝΙ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

11:00 έως 15:00 Αγώνας
επίδειξης με ιστιοπλοϊκά σκάφη ανοιχτής θάλασσας.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΝΟΜΑΡΧΕΙΟ

20:00 Μαθαίνω να μαγειρεύω το παραδοσιακό φαγητό των ψαράδων, την Κακαβιά. Θα στηθεί κουζίνα στην
παραλία της Αλεξανδρούπολης όπου θα γίνει live η παρουσίαση της συνταγής.
21:30 «Βραδιά βινυλίου»
– Μουσική δεκαετίας ΄70 ΄80 - ΄90 με Dj’s της περιοχής στην παραλία της Αλεξανδρούπολης

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ - ΘΕΡΜΑ

11:30 Ενοικίαση Παραδοσιακού Σκάφους για Ημερήσια Κρουαζιέρα γύρω από
το νησί της Σαμοθράκης (ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή 30 επιβαινόντων)
21:00 Παραδοσιακή βραδιά με τοπική ορχήστρα στην
πλατεία των Θέρμων

ΚΥΡΙΑΚΗ 29-8-2021
ΛΙΜΑΝΙ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

11:00 Μαθήματα ιστιοπλοΐας με σκάφη optimist
και Laser στις εγκαταστάσεις
του ΝΟΑ
13:00 Γνωρίζοντας τις
παραλίες της Αλεξανδρούπολης ταξιδεύοντας με Ιστιοπλοϊκό Σκάφος.
Ενοικίαση ιστιοπλοϊκών
σκαφών με πλήρωμα και ΔΩΡΕΑΝ διάθεση σε όσους επιθυμούν για βόλτα από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης
μέχρι την παραλία των Δικέλλων και επιστροφή.
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
10:30 Γνωριμία με την
Νίκη της Σαμοθράκης και ξενάγηση στον Αρχαιολογικό
χώρο του Ιερού των Μεγάλων Θεών

ΔΕΥΤΕΡΑ 30-8-2021
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
- ΘΕΑΤΡΟ
ΑΝΤΙΝΑΛΜΑΖΗ

21:00 Θεατρική παράσταση Χάρη Ρώμα «Ο Κλέαρχος
η Μαρίνα και ο Κοντός»
ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ: Ο

σύνδεσμος για την κράτηση
θέσεων για την θεατρική παράσταση θα ανακοινωθεί με
νεότερο δελτίο ενημέρωσης.
Όλες οι δράσεις είναι δωρεάν για το κοινό και θα
πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις για τον περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19.

Η διοργάνωση στην
Περιφερειακή Ενότητα
Ροδόπης

Η Περιφέρεια ΑΜΘ για
τρίτη χρονιά διεξάγει το περιφερειακό φεστιβάλ Θρακικού
Πελάγους, στοχεύοντας στην
ιστορική, πολιτισμική, οικολογική, τουριστική, εμπορική
και εν γένει την γεωπολιτική
σημασία της περιοχής για την
ανάπτυξή της. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, το
3ο Φεστιβάλ Θρακικού Πελάγους πρόκειται να πραγματοποιηθεί στα φυσικά μέρη της
Μαρώνειας και του Φαναρίου
κατά το τριήμερο 27, 28 και
29 Αυγούστου 2021.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις και εκδηλώσεις
με την εναρκτήρια τελετή και
τις ομιλίες σε συνεργασία με
φορείς για την ανάδειξη της
σημασίας του Θρακικού Πελάγους και της Ροδόπης ως
κόμβο πολιτισμού και ανάπτυξης, θαλάσσιες αθλητικές
δραστηριότητες και ψυχαγωγικές δράσεις, όπως εκδηλώσεις με μικρά ιστιοπλοϊκά σκάφη, επίδειξη τεχνικών
έκτακτης ανάγκης από εξειδικευμένο προσωπικό, επίδειξη και εκμάθηση καγιάκ,
SUP, wind surf και ποδηλάτων θαλάσσης. Στόχος είναι η
προβολή και αξιοποίηση του
τουριστικού προϊόντος των
παραθαλάσσιων περιοχών
της Ροδόπης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Παρασκευή 27
Αυγούστου 2021Μαρώνεια :

• Ώρα 10:00 – Σημείο :
King Maron Hotel & Spa
- Εναρκτήρια εκδήλωση

με θέμα: Ροδόπης –Θράκης
Γη: Κόμβος Πολιτισμού και
Ανάπτυξης
Χαιρετισμοί-ομιλίες
• Ώρα 14:30 – Σημείο:
Kaggeles Beach Bar
• Επίδειξη τεχνικών έκτακτης ανάγκης από το σώμα
εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών & Ναυαγοσωστών
Κομοτηνής
• Ώρα 15:30-Σημείο
KOUPI watersports Μαρώνεια
- Επίδειξη & Εκμάθηση
Kayak, SUP, Wind Surf, Surf
και ποδηλάτων θαλάσσης
• Ώρα 20:30 – Σημείο: Κεντρική Πλατεία Μαρώνειας
- Ζωντανή μουσική βραδιά με λαϊκό ρεπερτόριο και
γευσιγνωσία τοπικών συνταγών στην κεντρική πλατεία
της Μαρώνειας

Σάββατο 28 Αυγούστου
2021- Φανάρι:

Παράλληλες δράσεις καθ’
όλη τη διάρκεια της ημέρας
• Ώρα 10:00-15:00 - Σημείο: Παραλία Φαναρίου και
Αγωγής

Αθλητικές εκδηλώσεις :

- περιλαμβάνουν επιδείξεις fitness, gym on the
beach, διοργανώσεις mini
τουρνουά Beach Volley,
beach soccer & beach tennis
σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.
Εξειδικευμένο προσωπικό θα
βρίσκεται στον χώρο για καθοδήγηση των μικρών και μεγάλων φίλων.

Θαλάσσιες εκδηλώσεις:

- Επίδειξη και εκμάθηση
kayak, SUP, wind surf, surf
και ποδηλάτων θαλάσσης για
μικρούς και μεγάλους φίλους
από την επιχείρηση θαλάσσιων sports KOUPI
- Προσφορά 50 δωρεάν
συμμετοχών για το θαλάσσιο
πάρκο Φαναρίου –Αρωγής
SEA PARK
- Ενημέρωση για θέματα
ασφαλείας και συμπεριφοράς
στη θάλασσα στην επιχείρηση
VITAMIN SEA
- Παρουσίαση και επίδειξη
θαλάσσιων sports

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

- Παράκτια βόλτα με κανό και SUP
- Επίδειξη μηχανοκίνητων
υπηρεσιών
• Ώρα 11:00-17:00 – Σημείο: Λιμάνι Φαναρίου

Θαλάσσιες διαδρομές
με ιστιοπλοϊκά σκάφη

- Θαλάσσιες διαδρομές
στο Θρακικό Πέλαγος καθ’
όλη τη διάρκεια της ημέρας
με δωρεάν συμμετοχή για το
κοινό. Ενημέρωση για την
ιστιοπλοΐα και τη ζωή στη
θάλασσα
• Ώρα 11:00-18:00 – Σημείο: Παραλία Φαναρίου
- Μαθήματα ιστιοπλοΐας
σε παιδιά με σκάφη optimist
- Επίδειξη ιστιοπλοΐας τριγώνου
• Ώρα 20:30 – Σημείο :
Σκάλα Φαναρίου
- Μουσική βραδιά με Dj
και συνταγές από παραδοσιακά προϊόντα από τα καταστήματα στη σκάλα Φαναρίου (έναντι λιμανιού)
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Κυριακή 29 Αυγούστου
2021- Κομοτηνή

• Ώρα 21:15 – Σημείο :
Θερινό Δημοτικό Θέατρο Κομοτηνής (ΔΗΠΕΘΕ)
- Θεατρική Παράσταση με
ελεύθερη είσοδο « Ο Κλέαρχος, η Μαρίνα και ο κοντός»
σε διασκευή και σκηνοθεσία
του Χάρη Ρώμα
Μια θεατρική παραγωγή
με τον υπέροχο Χάρη Ρώμα, ο
οποίος ενσαρκώνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο του «Κλέαρχου». Συμπρωταγωνιστούν
ο Γιώργος Γαλίτης, η Ευτυχία Φαναριώτη και η Τάνια
Τρύπη. Δίπλα τους θα απολαύσουμε και τους Βαγγέλη
Δουκουτσέλη, Εύη Κολιούλη,
Αντώνη Καλομοιράκη, Μαρία
Κοκολάκη.
Μια ξεκαρδιστική κωμωδία
που θα σας μείνει αξέχαστη,
όπως και η θρυλική κινηματογραφική ταινία σε σκηνοθεσία
Νίκου Τσιφόρου και σενάριο
του ιδίου και του Πολυβίου
Βασιλειάδη.

10

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η ΓΝΩΜΗ

Δασικές Πυρκαγιές : Θλιβερός
απολογισμός – αισιοδοξία για
την «επόμενη μέρα»

26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΑΠΌ ΤΟ
ΤΜΉΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΊΑΣ ΤΟΥ
ΔΠΘ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΌΣΦΑΤΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΈΣ
Τα αίτια της οικολογικής καταστροφής, η
κάθετη διάρθρωση της Δασικής Υπηρεσίας
- ολοκληρωμένα σχέδια διαχείρισης των
δασών, η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
των πολιτών αποτελεί επένδυση για το
μέλλον
Οι πρόσφατες καταστροφές
στη χώρα μας έρχονται να μας
υπενθυμίσουν ότι οφείλουμε
ως κοινωνία να προετοιμαζόμαστε συστηματικά για ακραία
καιρικά φαινόμενα. Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι ορατές και στο άμεσο μέλλον θα βιώνουμε στη χώρα μας
όλο και συχνότερα μεγάλες περιόδους ξηρασίας και παρατεταμένους καύσωνες αλλά και
σφοδρές βροχοπτώσεις, φαινόμενα που θα εντείνουν την
εμφάνιση δασικών πυρκαγιών
και πλημμυρών με καταστροφικές συνέπειες.
Μετά τη Μάνδρα και το Μάτι έρχονται οι πρόσφατες καταστροφές να επιβεβαιώσουν
πως η χώρα δεν έλαβε μέτρα
για να προστατεύσει τα δάση
και τις περιουσίες των πολιτών.
Το αποτέλεσμα ήταν η ανυπολόγιστη σε μέγεθος οικολογική καταστροφή που γνώρισε φέτος η χώρα μας με τις
αλλεπάλληλες δασικές πυρκαγιές, οι οποίες καίγοντας
ανεξέλεγκτα και ενίοτε εξελισσόμενες σε μεγα-πυρκαγιές,
απανθράκωσαν μέχρι σήμερα
1.200.000 στρέμματα γης.

Τα αίτια της οικολογικής
καταστροφής

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε
μια ιδιαίτερα πευκόφυτη περιοχή όπως η Βόρεια Εύβοια η οποία θα έπρεπε, λόγω της
βλάστησης και των μεσογειακών κλιματικών συνθηκών, να
φυλάσσεται ως κόρη οφθαλμού - η φωτιά κατέκαψε ανεξέλεγκτα επί εννέα ημέρες πάνω
από 500.000 στρέμματα δάσους και καλλιεργειών, φτάνοντας ως τη θάλασσα. Αντίστοιχη κατάσταση παρατηρήθηκε
στις πυρκαγιές της Αττικής και
αλλού, καταδεικνύοντας για
μια ακόμη φορά τις τραγικές
συνέπειες της πολιτικής που
υιοθετήθηκε για το δάσος κατά
τις τελευταίες δεκαετίες.
Η, εκ των αποτελεσμάτων
της, στρεβλή πολιτική συγκεφαλαιώνεται στο δίπτυχο:
• απουσία διαχείρισης και
ουσιαστικά εγκατάλειψη του
δάσους και
• αντιεπιστημονική έως και

πλήρως εσφαλμένη υλοποίηση της καταστολής (ή ακόμη
και πλήρης παραίτηση από την
προσπάθεια καταστολής) κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς.
Η κάθετη διάρθρωση της
Δασικής Υπηρεσίας - ολοκληρωμένα σχέδια διαχείρισης των δασών
Η πρόσφατη, υπό το βάρος
των καταστροφικών πυρκαγιών, υπαγωγή της υποστελεχωμένης, υποχρηματοδοτούμενης και απαξιωμένης Δασικής
Υπηρεσίας στο ΥΠΕΝ αποτελεί
ένα πρώτο θετικό βήμα που
αίρει τη διοικητική διάσπαση
της υπηρεσίας. Ωστόσο, για την
επιτυχία του επιβάλλεται άμεση στελέχωσή της σε όλες τις
βαθμίδες και χρηματοδότηση
που θα επιτρέψει την απρόσκοπτη άσκηση του έργου της
επιστημονικής διαχείρισης, με
την εκπόνηση ολοκληρωμένων σχεδίων διαχείρισης των
δασών.
Τα ολοκληρωμένα σχέδια
διαχείρισης θα πρέπει να είναι
σύμφωνα με τα κριτήρια αειφορικής διαχείρισης των δασών της Ευρώπης και πιο συγκεκριμένα:
• τη διενέργεια καρπώσεων στο ύψος της ετήσιας προσαύξησης των δασών (ώστε να
αφαιρείται η υπερβάλλουσα
βιομάζα),
• τη διατήρηση της εδαφοκάλυψης ώστε να προστατεύεται το έδαφος από διάβρωση
και να ευνοείται η διήθηση του
νερού (ώστε να μειώνονται οι
πλυμμυρικές παροχές),
• την προστασία και βελτίωση της βιοποικιλότητας όλων
των μορφών ζωής στο δάσος,
• τη διατήρηση της υγείας
και της ζωτικότητας των οικοσυστημάτων,
• τη διατήρηση και ενθάρρυνση των παραγωγικών λειτουργιών των οικοσυστημάτων
(ξύλο, ρητίνη, μέλι κλπ.),
• τη διατήρηση και βελτίωση των δασικών πόρων και της
συνεισφοράς τους στον παγκόσμιο κύκλο του άνθρακα.

Η επόμενη μέρα

Παρά τις δυσμενείς συνθή-

κες, η «επόμενη μέρα» - που
στην πραγματικότητα θα διαρκέσει δεκαετίες για τα κατεστραμμένα από τη φωτιά
δάση και τις δασικές εκτάσεις
- μπορεί να αποτελέσει περίοδο εντυπωσιακής αποκατάστασης των οικοσυστημάτων,
σταδιακά στην προτέρα μορφή τους, υπό την προϋπόθεση της προστασίας τους και
της διαχείρισης σύμφωνα με
τις επιταγές της Δασολογικής
Επιστήμης. Η φυσική αναγέννηση θεωρείται βέβαιη για τα
μεσογειακά πευκοδάση χαλεπίου και τα δάση αειφύλλων
πλατυφύλλων και έχει αποδειχτεί επανειλημμένως στην
πράξη. Σύμφωνα με ιστορικά
στοιχεία πυρκαγιών, στη Βόρεια Εύβοια το 40% των δασών που κάηκαν φέτος έχουν
ξανακαεί στο παρελθόν - κυρίως στη μεγάλη φωτιά του
1977- και αναδασώθηκαν με
φυσικό τρόπο, δημιουργώντας
τα θαυμάσια οικοσυστήματα
που κάηκαν πρόσφατα.
Για να επαναληφθεί η φυσική αποκατάσταση, ειδικά στην
περίπτωση της Βόρειας Εύβοιας αλλά και σε όλες τις ανάλογες πυρόπληκτες περιοχές,
θα πρέπει:
• να ενισχυθούν τα τοπικά
Δασαρχεία με προσωπικό και
κονδύλια, ώστε να μπορούν
να ανταποκριθούν άμεσα στον
αυξημένο όγκο εργασίας των
μελετών σταθεροποίησης εδάφους, αποτροπής διάβρωσης
και αποκατάστασης της βλάστησης,
• να εκπονηθούν οι απαραίτητες δασοτεχνικές, αντιδιαβρωτικές και αντιπλημμυρικές
μελέτες από τη Δασική Υπηρεσία και τα αντίστοιχα έργα να
ανατεθούν απευθείας στους
τοπικούς φορείς (δασικούς συνεταιρισμούς, ρητινοκαλλιεργητές),
• να γίνει χαρτογράφηση

των καμένων εκτάσεων και
εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης της φυσικής
αναγέννησης και εξέλιξης της
βλάστησης, με στόχο τη διασφάλιση της προστασίας από
βόσκηση, εκχερσώσεις και κάθε
αλλαγή χρήσης γης,
• μετά την παρέλευση πενταετίας να γίνουν από τη Δασική Υπηρεσία φυτεύσεις, εάν
και όπου κριθεί απαραίτητο,
με κατάλληλα επιλεγμένα ιθαγενή είδη και προελεύσεις. Η
ιθαγενής προέλευση αποτελεί
σημαντική προϋπόθεση για τη
φύτευση ειδών, ειδικά στα μεταλλοφόρα εδάφη της Βόρειας Εύβοιας,
• να αποκλειστεί κάθε περίπτωση ανθρωπογενούς εισόδου ξενικών ειδών και προελεύσεων, καθώς και υβριδίων
τους τα οποία είναι δυνατόν
να επιφέρουν γενετική μόλυνση στους αυτοφυείς πληθυσμούς φυτών. Επίσης δύνανται
να φέρουν παθογόνα έντομα
και ασθένειες ή να δρουν εισβολικά - χωροκατακτητικά,
προκαλώντας αποσταθεροποίηση στη φυσική βλάστηση και
την εξέλιξή της,
• αναδιοργάνωση, ενίσχυση και αξιοποίηση των κρατικών δασικών φυτωρίων και
του αντίστοιχου Κέντρου Επεξεργασίας, Ελέγχου και Πιστοποίησης Δασικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού της Γενικής
Διεύθυνσης Δασών, το οποίο
είναι το μοναδικό που παράγει ελεγμένο και πιστοποιημένο εγχώριο φυτευτικό υλικό
(σπόρους και φυτάρια δασικών ειδών).

Η περιβαλλοντική
ευαισθητοποίηση των
πολιτών αποτελεί
επένδυση για το μέλλον

Τέλος, η πολιτεία θα πρέπει
να ενσωματώσει στην περιβαλλοντική της πολιτική την περι-

βαλλοντική ευαισθητοποίηση,
τόσο των εμπλεκομένων φορέων όσο και των πολιτών. Θα
πρέπει να δοθεί έμφαση στην
πρόληψη, προστασία και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, στην προστασία των
ενδιαιτημάτων, την προστασία
της βιοποικιλότητας, τον εθελοντισμό κ.α. Η ενσωμάτωση
αυτών των θεματικών στην εκ-

παίδευση όλων των βαθμίδων
είναι βέβαιο ότι θα αποδώσει
προστιθέμενη αξία και θα συμβάλει θετικά στην οικοδόμηση
περιβαλλοντικής συνείδησης
και αισθήματος ατομικής και
κοινωνικής ευθύνης.

Ο Πρόεδρος
Καθηγητής Γεώργιος
Τσαντόπουλος

Αλεξανδρούπολη, 25-08- 2021
Αριθ. Πρωτ: ΟΙΚ. 26253

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ
Ν Ο Μ Ο Σ Ε Β Ρ Ο Υ			
Δ Η Μ Ο Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ		
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝOΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ			
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
& ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
			
Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 1293
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔIΑΚΗΡΥΞΗΣ
για μίσθωση ακινήτου για λειτουργία του ΒΙΟΑΓΡΟΥ
του Δήμου Αλεξανδρούπολης με διενέργεια Μειοδοτικής δημοπρασίας
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Μειοδοτική, φανερά και προφορική δημοπρασία για 4ετή μίσθωση
ακινήτου για λειτουργία του ΒΙΟΑΓΡΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Οι
ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες ακινήτων καλούνται να καταθέσουν φάκελο
προσφοράς για ακίνητο εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών
ημερών από την ημέρα δημοσίευσης και κατά τις ώρες από 08:00π.μ.
έως και 14:00μ.μ. στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Αλεξανδρούπολης που βρίσκεται στον 1ο όροφο του κτιρίου επί της οδού Λ. Δημοκρατίας 306, Τ.Κ. 68131 στην Αλεξανδρούπολη.
Το προς μίσθωση ακίνητο αγροτεμάχιο πρέπει να έχει εμβαδό περίπου
8.200τ.μ., στην περιοχή Β’ Κοιμητηρίων Αλεξανδρούπολης και να είναι
όμορο εκτάσεως των εν συνόλω 19.450τμ. που έχει με πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή του ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, για τη λειτουργία
του ΒΙΟΑΓΡΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης αναρτάται στην ιστοσελίδα του
Δήμου και στο πρόγραμμα Διαύγεια.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ
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Σημαντική ενίσχυση
για το βόλει του
Εθνικού
ΣΤΗΝ ΟΜΆΔΑ ΤΟΥ ΈΒΡΟΥ
ΕΠΙΣΤΡΈΦΕΙ ΜΕΤΆ ΑΠΌ 5 ΧΡΌΝΙΑ
Ο ΘΩΜΆΣ ΔΗΜΗΤΡΙΆΔΗΣ
1η Σεπτεμβρίου αρχίζει η προετοιμασία,
σήμερα μαθαίνει αντιπάλους
Μία σημαντική μεταγραφή υλοποίησε ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης
η οποία τον ισχυροποιεί ιδιαίτερα
ενόψει του πρωταθλήματος της Α2
ανδρών. Στην ομάδα του Έβρου επιστρέφει μετά από 5 χρόνια ο Θωμάς
Δημητριάδης. Ο 29χρονος Αλεξανδρουπολίτης ακραίος που έχει αγωνιστεί επίσης σε ΓΕ Αλεξανδρούπολης,
ΑΜΟ Γαλαξία, ΜΕΝΤ, Παναθηναϊκό
(Α1), ΟΦΗ (κατέκτησε πρωτάθλημα
στην Α2) και ΑΕ Κομοτηνής, θα αποτελέσει μία βασική επιλογή για τον
προπονητή Γιώργο Ανδραβίζο.
Οι μεταγραφικές κινήσεις από τον
Εθνικό συνεχίζονται και τις επόμενες
μέρες θα γίνουν και άλλα ονόματα

γνωστά.
Ο Γιώργος Ανδραβίζος ενημέρωσε τους αθλητές του ότι η πρώτη
συνάντηση για την νέα χρονιά θα
γίνει την επόμενη εβδομάδα, την 1η
Σεπτέμβρη στο Κλειστό της Αλεξανδρούπολης και στο ανοιχτό γήπεδο “Φώτης Κοσμάς”. Την Πέμπτη 26
Αυγούστου στα γραφεία της Ε.Ο.ΠΕ.
θα πραγματοποιηθούν οι κληρώσεις
των πρωταθλημάτων Α2 Ανδρών και
Γυναικών. Στις 12.00 θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση των ομίλων της
Α2 Ανδρών και στις 13.00 αυτή της
Α2 Γυναικών. Όπως γίνεται γνωστό
τα πρωταθλήματα της Α2 θα ξεκινήσουν στις 6 Νοεμβρίου

Α2 Ανδρών: Δεν δήλωσε συμμετοχή ο Ερμογένης Ξάνθης
Χτύπημα για το Θρακιώτικο βόλεϊ
η απόφαση του Ερμογένη Ξάνθης να
μην συμμετάσχει στο νέο πρωτάθλημα της Α2 Ανδρών, επιβεβαιώνοντας
το ρεπορτάζ του ThrakiSportS.
Οι Ξανθιώτες μετά από χρόνια
προσπαθειών κατάφεραν πριν δύο
χρόνια να ανέβουν στην Α2 Ανδρών
από τα Τοπικά της ΕΣΠΕΘΡ, όπου
την πρώτη χρονιά είχαν εξαιρετική
παρουσία μέχρι την διακοπή λόγω
Covid19, όντας στην μέση του βαθμολογικού πίνακα ενώ πέρσι παρότι
δήλωσαν συμμετοχή το πρωτάθλημα
δεν διεξήχθη λόγω Covid19.
Η διοίκηση του συλλόγου ζύγισε
αρχικά τα οικονομικά δεδομένα και
έπειτα όλα τα υπόλοιπα εμπόδια και
πήρε την απόφαση να μην δηλώσει
στο φετινό πρωτάθλημα.
Τέλος, οι άνθρωποι του συλλόγου
αναφέρουν ξεκάθαρα ότι η ομάδα
δεν διαλύεται και θα συνεχίσει να
προσφέρει στο τοπικό επίπεδο και
στις ακαδημίες.

Χάντμπολ: Εβρίτες μεταξύ των κορυφαίων
Αραμπατζής και
Κεπεσίδου διεκδικούν 3
βραβεία
Στα γραφεία της Ομοσπονδίας
θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 30
Αυγούστου και ώρα 13:00 η κλήρωση της Handball Premier και της
A1 Γυναικών περιόδου 2021-2022.
Στην κλήρωση -η οποία θα μεταδοθεί σε live streaming από το
ΟΧΕ TV- θα ανακοινωθούν οι κορυφαίοι της περασμένης σεζόν (20202021), έτσι όπως τους ψήφισαν οι
προπονητές και οι αρχηγοί των δύο
κατηγοριών.
Μεταξύ αυτών βρίσκονται και
δύο αθλητές από τον Έβρο. Ο λόγος για τους Βαγγέλη Αραμπατζή
και Νικολίνα Κεπεσίδου από την
Αλεξανδρούπολη. Ο Αραμπατζής
της ΑΕΚ είναι υποψήφιος για κορυ-

φαίο δεξί εξτρέμ και η «Κέπε» της
Νέας Ιωνίας υποψήφια στις κατηγορίες “κορυφαία αμυντικός” καθώς

και σε αυτήν της “καλύτερης Νέας
αθλήτριας (έως 21 ετών)”.
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Οριστικά χωρίς άδεια
στην SL2 δύο ομάδες,
“παράθυρο” για ακόμα δύο!
Ποιες δήλωσαν συμμετοχή
Xωρίς αδειοδότηση και από το Δευτεροβάθμιο Όργανο της ΕΠΟ έμειναν
το Αιγάλεω και η Καλλιθέα, όπως ανακοινώθηκε την Τρίτη (24/8). Η παραπάνω απόφαση δεν έχει καμία σχέση
με την συμμετοχή της ομάδας στην
Superleague 2, η ομάδα θα συμμετάσχει κανονικά στην διοργάνωση. Η παραπάνω απόφαση αφορά την πολιτική
μεταγραφών όλων των ομάδων που
δεν αδειοδοτήθηκαν, ένα μείζον θέμα
που απασχολεί τις τελευταίες ημέρες
τις περισσότερες ομάδες αλλά και τον
Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αμειβόμενων Ποδοσφαιριστών (Π.Σ.Α.Π).
Έτσι, για τις ομάδες που δεν αδειοθοτήθηκαν, επιτρέπεται η πραγματοποίηση μεταγραφών με τους παρακάτω
περιορισμούς:
• απεριόριστοι Έλληνες παίκτες έως
25 ετών
• 3 Έλληνες παίκτες άνω των 25
ετών και
• απεριόριστοι Αλλοδαποί παίκτες
έως 23 ετών.
Τα κριτήρια που έθεσε η ομοσπονδία
στις ομάδες ήταν:
• Υποδομές
• Αθλητικές Εγκαταστάσεις
• Νομικά κριτήρια κ.α.
Θυμίζουμε πως μέχρι τώρα οι μόνες ΠΑΕ που πέρασαν απο την ΕΠΟ
και αδειοδοτήθηκαν και έτσι δεν έχουν

κανένα μεταγραφικό περιορισμό είναι
οι Ξάνθη, Λάρισα, Λεβαδειακός, Βέροια,
Εργοτέλης, Τρίκαλα και Νίκη Βόλου.
Αντίθετα με μεταγραφικό περιορισμό
μετέχουν στο πρωτάθλημα οι Απόλλων Λάρισας, Δόξα Δράμας, Παναχαϊκή,
Εργοτέλης, Καραϊσκάκης Άρτας, Τρίκαλα, Διαγόρας, ΟΦ Ιεράπετρα, ΑΟ Χανιά(Κισσαμικός), Ολυμπιακός Βόλου, ΓΣ
Νίκη Βόλου, Πανσερραϊκός, Καλαμάτα,
Αστέρας Βλαχιώτη, Καβάλα, Τριγλία,
Πιερικός, Ρόδος, Αιγάλεω, Καλλιθέα,
ΑΕΠ Κοζάνης, Αλμωπός Αριδαίας, ΑΟ
Επισκοπή, Θεσπρωτός Ηγουμενίτσας,
Ιάλυσος Ροδόυ και Σαντορίνη.
Η σχετική ανακοίνωση
αναφέρει τα εξής:
«Το Δευτεροβάθμιο Όργανο Αδειοδότησης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής
Ομοσπονδίας κατά τη συνεδρίασή του
στις 24 Αυγούστου 2021 εξέτασε τους
φακέλους 4 ΠΑΕ της Football League
και έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις.
Δεν χορηγεί άδεια Super League 2
για την περίοδο 2021-22 στις ΠΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ 1931 και ΠΑΕ ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ.
Αναπέμπει τις υποθέσεις των ΠΑΕ ΣΦΚ
Ο ΠΙΕΡΙΚΟΣ 1961 και ΠΑΕ ΑΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗ για να κριθεί εκ νέου από το Πρωτοβάθμιο Όργανο Αδειοδότησης (Π.Ο.Α.)
η χορήγηση ή μη άδειας Super League
2 για την περίοδο 2021-22».

Ανακοινώθηκε η
αποστολή της Εθνικής
ανδρών ποδοσφαίρου
Για τα ματς με Ελβετία, Κόσοβο και Σουηδία
Τους παίκτες που θα έχει στην αποστολή για την φιλική αναμέτρηση με
την Ελβετία και τα παιχνίδια για τα προκριματικά του Euro με Κόσοβο & Σουηδία, ανακοίνωσε ο ομοσπονδιακός
τεχνικός Τζον Φαν Σιπ.
Την αποστολή για το φιλικό με την
Ελβετία (1/9 - 21:45, Βασιλεία) και
τους δύο κρίσιμους αγώνες για τα προκριματικά του Μουντιάλ με Κόσοβο
(5/9 - 21:45, Πρίστινα) και Σουηδία
(8/9 - 21:45, ΟΑΚΑ) ανακοίνωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός.
Σε σχέση με τις προηγούμενες κλήσεις, απουσιάζουν ο Γιώργος Γιακουμάκης, ο Μιχάλης Μπακάκης και οι τραυματίες Πέλκας, Φορτούνης. Παρθενική
κλήση για τον 22χρονο μέσο Γιάννη
Παπανικολάου, που αγωνίζεται στην
πολωνική Ρακόφ, ενώ επιστρέφουν μετά από χρόνια οι Παναγιώτης Ρέτσος

και Μάριος Βρουσάι.

Αναλυτικά οι εκλεκτοί του
Φαν'τ Σιπ:

Οδυσσέας Βλαχοδήμος, Αλέξανδρος Πασχαλάκης, Σωκράτης Διούδης,
Θανάσης Ανδρούτσος, Μανώλης Σάλιακας, Παντελής Χατζηδιάκος, Κυριάκος
Παπαδόπουλος, Κώστας Μαυροπάνος,
Γιώργος Τζαβέλλας, Δημήτρης Γιαννούλης, Κώστας Τσιμίκας, Λεονάρντο
Κούτρης, Κάρλος Ζέκα, Κώστας Γαλανόπουλος, Παναγιώτης Ρέτσος, Τάσος
Μπακασέτας, Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος, Γιάννης Παπανικολάου, Ανδρέας
Μπουχαλάκης, Μανώλης Σιώπης, Μάριος Βρουσάι, Γιώργος Μασούρας, Ταξιάρχης Φούντας, Δημήτρης Λημνιός,
Χρήστος Τζόλης, Πέτρος Μάνταλος,
Βαγγέλης Παυλίδης, Τάσος Δουβίκας.
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Διακόπτονται όλες οι άδειες
των εργαζομένων σε ΕΣΥ, ΕΚΑΒ,
ΕΟΔΥ από 1η Σεπτεμβρίου

ΜΕ ΚΑΤΕΠΕΊΓΟΥΣΑ ΟΔΗΓΊΑ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΊΟΥ ΥΓΕΊΑΣ ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΑ, ΤΟ ΕΚΑΒ, ΤΟΝ
ΕΟΔΥ ΑΛΛΆ ΚΑΙ ΣΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ
ΔΟΜΈΣ ΤΈΛΟΣ ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΚΈΣ
ΆΔΕΙΕΣ
Τι προβλέπει το επιχειρησιακό σχέδιο
για την κάλυψη κενών
Ανατροπή σε όλα τα επίπεδα φέρνει η αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού στο ΕΣΥ
αλλά κυρίως ο υποχρεωτικός
εμβολιασμός που θα οδηγήσει
εκατοντάδες υγειονομικούς σε
αναστολή εργασίας από την 1η
Σεπτεμβρίου.
Για τον λόγο αυτό με κατεπείγουσα οδηγία του προς
όλες τις δομές Υγείας, η πολιτική ηγεσία του υπουργείο
Υγείας διακόπτει τις κανονικές
άδειες όλων των εργαζομένων από την 1η Σεπτεμβρίου,
οι οποίοι θα πρέπει και να επιστρέψουν στα καθήκοντά τους.
Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται σε σημερινό έγγραφο το
υπουργείο Υγείας, από την 1η
Σεπτεμβρίου αναστέλλονται οι
κανονικές άδειες του προσωπικού των νοσοκομείων του
ΕΣΥ, του ΕΚΑΒ, του ΕΟΔΥ και
των δημόσιων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Ιατρεία καθώς και των Τοπικών Ομάδων Υγείας).
Στο ίδιο έγγραφο σημειώνεται ότι από 1.9.2021 και μέχρι νεωτέρας, οι εργαζόμενοι
δεν θα μπορούν να απουσιάσουν από την εργασία τους.
Κάτι που σημαίνει πως
όποιος λείπει αυτήν την περίοδο σε άδεια ή είχε προγραμματίσει να απουσιάσει από τον
Σεπτέμβριο θα πρέπει να αλλάξει τα σχέδιά του. Πάντως πη-

παρατηρηθεί πως ορισμένοι
εργαζόμενοι που δεν ήθελαν
να μπουν σε αναστολή εργασίας λόγω του υποχρεωτικού
εμβολιασμού, είχαν δηλώσει
κανονική άδεια. Να σημειωθεί
ότι όποιος μπει σε αναστολή
εργασίας λόγω του υποχρεωτικού εμβολιασμού, δεν θα
λαμβάνει τον μισθό του.
Οι αναστολές
Ωστόσο η απόφαση ελήφθη
προκειμένου να καλυφθούν τα

εκτιμάται ότι μόνο στην Αττική μπορεί να φθάσουν και
τα 3000. Η ΠΟΕΔΗΝ από την
πλευρά της μιλά για 10.000
εργαζόμενους σε όλη τη χώρα.
Πάντως την ίδια ώρα το
υπουργείο Υγείας επιχειρεί να
προετοιμάσει το ΕΣΥ σε μία
εξαιρετικά δύσκολη στιγμή καθώς το πρόβλημα είναι διττό:
Και αυξάνονται οι νοσηλείες
λόγω του κορονοϊού κάθε μέρα και θα υπάρξουν κενά και
ελλείψεις προσωπικού στο σύστημα από τις αναστολές.
Σύμφωνα με το επιχειρη-

σιακό σχέδιο του υπουργείου
Υγείας που είχε αποκαλύψει
το ethnos.gr, προβλέπεται μετακίνηση προσωπικού και κυρίως νοσηλευτών ακόμη και
από άλλα νοσοκομεία για να
καλυφθούν οι ανάγκες στα νοσηλευτικά ιδρύματα που σηκώνουν το βάρος της covid.
Παράλληλα σύμφωνα με το
ίδιο επιχειρησιακό σχέδιο, εάν
χρειασθεί θα γίνει και συγχώνευση κλινικών στην περίπτωση που δεν θα μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες.

4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ.: 2551-3-53423 FAX : 2551-3-53409
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Δ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
26-08-2021

Θ Ε Μ Α: «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ».

(Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα
Περιφερειακά Ιατρεία – Περιφερειακά Ιατρεία και Τοπικά
ΑΔΑ: 6MMΩ7ΛΒ-ΕΑΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 228282/6335/25-08-2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016, (όπως ισχύει)
Η Περιφέρεια Α.Μ.Θ προκηρύσσει μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), Ανοικτή Διαδικασία για
την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου : <<ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Νο14 ΤΜΗΜΑ: ΠΡΩΤΟΚΚΛΗΣΙ - ΜΑΥΡΟΚΚΛΗΣΙ – ΒΡΥΣΙΚΑ>> προϋπολογισμού 349.999,98Ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
CPV: 45233141-9(εργασίες συντήρησης οδών)
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 17/09/2021 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 13.00μμ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών
ορίζεται η 23/09/2021, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10.00 πμ.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ
ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος και υπογράφονται,
με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που
είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

γές του ethnos.gr αναφέρουν
ότι η αναστολή των κανονικών
αδειών έγινε και επειδή έχει

κενά που θα προκύψουν λόγω
των αναστολών από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, καθώς

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Ο
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των
παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19
και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου
76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν με συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η
ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια
που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).
Κριτήρια επιλογής: Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση
της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στην
κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ .
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του Ν.
4412/2016. Επίσης, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, καθώς και
τεχνική και επαγγελματική ικανότητα όπως περιγράφονται στο άρθρο 22Γ
και 22Δ της Διακήρυξης..
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του
άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που
ανέρχεται στο ποσό τών πέντε χιλιάδες εξακόσια σαράντα πέντε και δέκα
έξι λεπτά (5.645,16) ευρώ και ισχύει τουλάχιστον για δέκα (10) μήνες και
τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
των προσφορών, ήτοι έως 16/08/2022. Το έργο χρηματοδοτείται από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017 ΣΑΕΠ-931 των έργων
του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης αρ.πρωτ. 123185/10.11.2017
ΑΔΑ: 71ΣΦ465ΧΙ8-Θ44) από την ΣΑΕΠ 931 σε βάρος του ενάριθμου
έργου 2017ΕΠ93100003 και το οποίο έργο είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα της ΠΑΜΘ 2021 σύμφωνα με την υπ. αριθ. 203/2020
(ΑΔΑ:ΩΚ9Ψ7ΛΒ-1ΛΘ)Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ.,
για το ποσό των 350.000,00 €.
Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας
Α.Μ.Θ.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, σε
εφαρμογή της υπ. αριθμ. Θ2/ΔΣ26/15-07-2021 απόφασης του Δ.Σ του
Νοσοκομείου διενεργεί Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με
αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών Συντήρησης
είκοσι ένα (21) ανελκυστήρων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, με κάλυψη ανταλλακτικών, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με δικαίωμα προαίρεσης ενός (1) ακόμα έτους,
έναντι προϋπολογισθείσας δαπάνης δύο (2) ετών 99.489,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Αριθμ. Διακήρυξης: 29/21
Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
Τελική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η
10/09/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η
13/09/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ.
Χρόνος ισχύος προσφορών: Δώδεκα (12) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
	Δικαίωμα Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία
σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και,
σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό
που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα
1, 2, 4,5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες
με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των
προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη
νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Εγγυήσεις: Α) Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2% επί της αξίας (άνευ ΦΠΑ) των προσφερόμενων υπηρεσιών, μη
συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης. Β) Για την υπογραφή
της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα
με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, χωρίς να
συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και κατατίθεται μέχρι
και την υπογραφή του συμφωνητικού.
Πληροφορίες και διευκρινήσεις δίδονται καθημερινά από το
Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 25513-53423.
Αρμόδιος Υπάλληλος: Δ. Χριστοδούλου
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Ε. ΡΟΥΦΟΣ
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Επιφυλλίδες

Αναλύσεις

Μαζί σας κάθε Πέμπτη

Είναι αξιόπιστες οι ΗΠΑ;
«Αναγκαίο κακό το ψέμα»

Θ

α μπορούσε κανείς από εσάς να ισχυριστεί
ότι δεν έχει πει ποτέ ψέματα στη ζωή του.
Αλλά κι’ αν πάλι ισχυριστεί κάτι τέτοιο, σίγουρα αυτό θα είναι… ψέμα.
Δύσκολα θα βρεις άνθρωπο που να μην
έχει πει ποτέ του ψέμα. Να σας θυμίσω τον
Διογένη, που στην εποχή του αυτός ο γνωστός φιλόσοφος
γύριζε στους δρόμους με το φανάρι του ψάχνοντας να βρει
κάποιον τίμιο και σωστό στην κυριολεξία άνθρωπο. Άδικα
όμως… Όλοι μας ανεξαρτήτως λέμε ψέματα για πολλούς
και διάφορους λόγους.
Πάντα θα βάλουμε κάτι παραπάνω στις απαντήσεις μας
όταν ερωτηθούμε για κάτι…
Έχει καταντήσει αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας η
απλή ψευδολογία, το απλό συνηθισμένο ψεματάκι που το
χρησιμοποιούμε συνήθως για να ικανοποιήσουμε μια προσωπική μας ανάγκη καθαρά, χωρίς να βλάψουμε στην πραγματικότητα κανέναν απολύτως. Αυτού του είδους τα ψέματα τα
χρησιμοποιούμε συνήθως καλοπροαίρετα, γιατί μας έχουν…
γίνει συνήθεια στις καθημερινές
εκδηλώσεις μας.
Υπάρχει όμως και το μεγάλο ψέμα. Αυτό λίγοι το… συνηθίζουν να το λένε. Αυτού του
είδους ψέματα τα λένε άτομα
συνήθως ζηλόφθονα, κακόβουλα, άτομα παθολογικά άρρωστα
ΤΟΥ ΛΕΥΤΈΡΗ
με διεφθαρμένο χαρακτήρα. Τα
ΧΑΒΙΑΡΆ
χρησιμοποιούν για να βλάψουν
κάποιον, είτε για να αποκτήσουν
υλικά οφέλη, είτε ακόμη για να
ικανοποιήσουν απλά και μόνο τα διεστραμμένα τους ένστικτα.
Τα καλοπροαίρετα ψέματα έγιναν απαραίτητα στη
ζωή μας, τα λεγόμενα κατά συνθήκη ψεύδη. Το διανοείστε όμως στις σχέσεις των ανθρώπων αν δεν υπήρχε το ψέμα, αν ήταν όλοι ειλικρινείς μεταξύ τους, τί
μπορούσε να συμβεί, χωρίς τη στοιχειώδη διπλωματία
που είναι το ψέμα;
Αν ο κάθε πωλητής δεν απέκρυβε τα τυχόν ελαττώματα
στα εμπορεύματα που έχει για πώληση, τί θα πουλούσε άραγε;
Αν ο πολιτικός δεν χρησιμοποιούσε το ψέμα με τον δικό
του τρόπο, θα μπορούσε να εκλεγεί;
Οι δικηγόροι που στηρίζουν τις περισσότερες φορές την
αθωωτική απόφαση του πελάτη τους;
Οι γιατροί σε μια καταδικαστική διάγνωση αρρώστου, του
τη λένε με ειλικρίνεια;
Σε μερικές περιπτώσεις, προκειμένου να τονώσουμε
το πεσμένο ηθικό κάποιου, τότε σίγουρα το καλοπροαίρετο ψέμα, αν και δεν επιτρέπεται, επιβάλλεται όμως.
Το ψέμα γεννήθηκε μαζί με τον άνθρωπο και μεγάλωσε
κι’ αυτό με την πρόοδο του ίδιου του ανθρώπου. Κατάντησε το ψέμα «αναγκαίο κακό» για τον άνθρωπο.
Το καλοπροαίρετο ψέμα, που δεν βλάπτει πουθενά, παρά
το χρησιμοποιούμε απλά και μόνο για να ικανοποιήσουμε την
ανθρώπινη ματαιοδοξία μας ή και γιατί όχι για να φανούμε αρεστοί στους άλλους, να το λέμε τουλάχιστον με μέτρο
αφού δεν μπορούμε να μην το πούμε.
Τώρα, αν η γυναίκα λέει τα περισσότερα ψέματα από έναν
άνδρα, ας με συγχωρέσουν οι γυναίκες που θα διαβάσουν το
κείμενό μου, αυτό το λέει κι’ ένας φιλόσοφος, ότι η γυναίκα λέει τόσα ψέματα κάθε μέρα, που κανονικά δεν έπρεπε
να λαμβάνεται ποτέ υπόψη η μαρτυρία της στο δικαστήριο.
Πάντως όλοι μας, ανεξαρτήτου φύλου, χρησιμοποιούμε καθημερινά το ψέμα σαν μια σωσίβια λύση…

Χ. Ρ. Μακμάστερ, στρατηγός ε.α.
και σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας επί Ντόναλντ Τράμπ, απαντώντας σε ερώτηση για τις συνέπειες
της επανόδου των Ταλιμπάν στην
εξουσία του Αφγανιστάν, με τον
τρόπο μάλιστα που συνέβη, δήλωσε πως "αυτό
που συνέβη στέλνει ένα μήνυμα στον υπόλοιπο
κόσμο - συμπεριλαμβανομένων των αντιπάλων
μας - ότι οι ΗΠΑ είναι αναξιόπιστες. Η απόσυρσή
μας από το Αφγανιστάν κάνει τις ΗΠΑ να φαίνονται αδύναμες και μη αφοσιωμένες στους συμμάχους μας". Δήλωσε μάλιστα ότι δεν τον εξέπληξε η ταχύτητα κατάρρευσης του αφγανικού
στρατού και της κυβέρνησης.
"Μεταξύ άλλων, πρόσθεσε, υποχρεώσαμε την
αφγανική κυβέρνηση να απελευθερώσει 5.000 τρομοκράτες, ουσιαστικά αναπληρώνοντας τις δυνάμεις των Ταλιμπάν, ενώ δεν επιτρέψαμε καν στην

της ISIS, αλλά και στην Ουκρανία, την επιβολή κυρώσεων σε Ρωσία, Ιράν κοκ.. Ας μη ξεχνάμε ότι το
2006 ο σημερινός πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ήταν υπέρμαχος της τριχοτόμησης του Ιράκ.
Μάλιστα με δική του πρωτοβουλία η αμερικανική
Γερουσία είχε ψηφίσει υπέρ της διάσπασης του
Ιράκ με 75 ψήφους υπέρ και μόλις 23 κατά, απόφαση που προσέκρουσε στο βέτο του τότε προέδρου Μπους. Το γεγονός ότι ακολούθησε πλήθος
πανεπιστημιακών μελετών που υποστήριζαν ότι
«η μοναδική ελπίδα για την ύπαρξη ενός σταθερού Ιράκ είναι η διάσπασή του» (Παν/μιο Τζον Χόπκινς, Ινστιτούτο Μπρούκινγκς, κ.α.) αποδεικνύει ότι
η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ στηρίζεται σε όλα
τα επίπεδα. Αυτή όμως ήταν διαχρονικά η πολιτική
πρακτική των ΗΠΑ. Γιαυτό ο Σάμιουελ Χάντινγκτον
το 1999, όπως και ο Ρόμπερτ Τζέρβις, πρόεδρος
της Αμερικανικής Ένωσης Πολιτικής Επιστήμης, το
2001, έγραφαν στο περιοδικό Foreign Affairs ότι
για μεγάλο μέρος του πλανήτη οι ΗΠΑ "μετατρέπονται σε υπερδύναμη ταραξία...σε βασική απειλή
για τις κοινωνίες τους"

αφγανική κυβέρνηση να συμμετάσχει στη συμφωνία συνθηκολόγησής μας με τους Ταλιμπάν".
Τί περιελάμβανε η συμφωνία συνθηκολόγησης
στη Ντόχα; Οι ΗΠΑ θα απέσυραν το σύνολο των
στρατιωτικών τους δυνάμεων από το Αφγανιστάν
με αντάλλαγμα "ένα άδειο πουκάμισο", δηλαδή οι
Ταλιμπάν δεσμεύτηκαν να μην επιτρέψουν να γίνει
το Αφγανιστάν ορμητήριο εξτρεμιστών και επιθέσεων εναντίον αμερικανικών και συμμαχικών στόχων. Ποιός όμως μπορεί να το διασφαλίσει αυτό;
Ποιός ήταν ο ρόλος των ευρωπαίων συμμάχων των ΗΠΑ στις αποφάσεις για το Αφγανιστάν
αφού πέραν της στρατιωτικής τους παρουσίας και
συνδρομής στα πλαίσια του ΝΑΤΟ (και η Ελλάδα
από το 2002 έως το 2012 συμμετείχε στρατιωτικά στο Αφγανιστάν), η Ευρώπη είναι αυτή που θα
υποστεί τις συνέπειες των εξελίξεων εκεί; Καμιά.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Γενς Στόλτενμπεργκ,
γ.γ. του ΝΑΤΟ, σε συνέντευξη Τύπου, παραδέχθηκε ότι ήταν "έκπληξη η ταχύτητα της πολιτικής και
στρατιωτικής κατάρρευσης" της κυβέρνησης του
Αφγανιστάν, ομολόγησε δηλαδή την πλήρη άγνοια
των μελών του ΝΑΤΟ για τις αποφάσεις που καθόρισαν τις εξελίξεις εκεί.
Αλλά δεν είναι μόνον το Αφγανιστάν. Με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, οι ΗΠΑ σάρωσαν τη Μ.
Ανατολή και όχι μόνον με αποτέλεσμα την αποσταθεροποίηση τους. Με τους δύο πολέμους του
Κόλπου το 1991 και το 2003 και την εισβολή στο
Ιράκ που ουσιαστικά τριχοτομήθηκε, με την εισβολή στο Αφγανιστάν το 2001 αλλά και τη διάλυση
της Γιουγκοσλαβίας. Με τη διάλυση της Λιβύης, την
εμπλοκή στη Συρία στο όνομα της αντιμετώπισης

Εύλογα λοιπόν διερωτώμεθα πώς η χώρα μας
έχει εναποθέσει την εθνική της ασφάλεια σε ένα
κράτος "ταραξία", όπως οι ΗΠΑ, που όπως απέδειξε για πολλοστή φορά η επάνοδος των Ταλιμπάν
στην εξουσία, ενδιαφέρεται αποκλειστικά για το
συμφέρον της αδιαφορώντας τί μπορεί αυτό να
επιφέρει σε εμπλεκόμενα κράτη και κοινωνίες. Και
όχι μόνον εναπόθεσε την ασφάλεια της χώρας στις
ΗΠΑ αλλά πλειοδοτεί και σε προσφορά υπηρεσιών στην υπερδύναμη έναντι των απαιτήσεών της,
όπως αποκαλύπτεται εν όψει της ανανέωσης της
αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας - ΗΠΑ
(MDCA); Έχει αναλογιστεί η Αθήνα τον δυνητικό
ρόλο της αμερικανικής βάσης σε μια ευαίσθητη
εθνικά περιοχή, στην Αλεξανδρούπολη, στην περίπτωση ελληνοτουρκικής σύγκρουσης, τη στιγμή
που ο ρόλος της Τουρκίας αναβαθμίζεται περιφερειακά, όπως απεδείχθη, πέραν των άλλων, και
στο Αφγανιστάν,
Οι φόβοι αυτοί δεν είναι σημερινοί. Τον Σεπτέμβρη του 1995, ο τότε υφυπουργός Άμυνας Νίκος
Κουρής, με αφορμή τους Νατοϊκούς βομβαρδισμούς εναντίον των Σέρβων που διαμόρφωσαν
τους επιδιωκόμενους από τη Δύση συσχετισμούς
στη Βοσνία, προέτρεπε τους μαθητές της Σχολής
Εθνικής Άμυνας να εξετάσουν «το νέο ρόλο του
ΝΑΤΟ σε επιχειρήσεις επιβολής ή διατήρησης της
ειρήνης και τις τυχόν συνέπειες που θα έχει αυτή
η μετεξέλιξή του σε ενδεχόμενη κρίση στο Αιγαίο
ή άλλες περιοχές του εθνικού μας χώρου» Ακριβώς περί αυτού πρόκειται και σήμερα: Σε αυτή την
περίπτωση θα ταυτίζονται τα ελληνικά με τα αμερικανικά συμφέροντα;

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ
ΜΑΚΡΟΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

Ο

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

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες
σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

Φαρμακεία

Η ΓΝΩΜΗ
ΓΝΩΜΗ
Η
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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
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Δρομολόγια
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ

SUDUKU
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ
Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.71)
ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
1. ΔΥΣΚΟΛΟ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

4
06.00 -19.00 ΑΝΑ ΜΙΑ
7 ΩΡΑ 20.303ΤΟ ΤΕ5
2
ΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ: 06.00 ΦΕΡΕΣ
09.00
(express),11.00 (express), 14.00
9
3
Μαλάκης
Ορφέως
2 ✆25550
-12.00 - 15.00 -18.00
(express),
15.45 (express),
17.00
24333
(express) εκτός Σάββατο, 18.45, 22.00. 4 ΓΙΑ ΑΛΕΞ/ΛΗ: 09.40-12.30-14.305
3
ΣΟΥΦΛΙ
16.50-18.00-21.30- 01.30
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΑΘΗΝΑ: 18.45
Αλατζιά
Βασ. Γεωργίου
ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ
- ΦΕΡΕΣ -93
ΣΟΥΦΛΙ
2
4
✆2554023176
ΔΡΑΜΑ
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
ΔIΔYMOTEIXO
ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.15-05.15ΔΡΑΜΑ – ΑΘΗΝΑ 08.30, 19.30
3
5
1
Τριανταφυλλίδου
Ελένη
ένα06.20-07.00 (μέσω
Τυχερού),
ΑΘΗΝΑ – ΔΡΑΜΑ 08.00, 20.00
ντι Νοσοκομείου
07.45-08.45 ✆2554024243
(μέσω Τυχερού),
ΔΡΑΜΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
10.00-11.15-12.30-13.30-14.3006.00, 07.15, 08.00, 09.00,
Σ.Φ. 15.30-17.00-19.00
Κυρούδη - Μπιμπούδη
(μέσω Τυχε10.00,11.00,12.00,13.00, 14.00,
3 15.00, 16.00, 17.00,
5 18.30,
9 19.30 8
Κων/πολεως
222 ✆2552023926
ρού),19.30-20.45.

ΓούσηΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Μ.Ε. - Γρηγορίου Σ. Εθν.
Αντιστάσεως
(πλησίον
S/M
ΑΛΕΞ/ΛΗ146
-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ:
05.15
(εκτός
Mασούτη
& ΑΒ)08.00
✆2551400229
Κυριακής),
(express), 10.00

1

2

ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ :

9

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
σαν σημερα
07.45-08.45 (μέσω Τυχερού),
ση
ΔΡΑΜΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΓΕΓΟΝΟΤΑ
10.00-11.15-12.30-13.30-14.3006.00, 07.15, 08.00, 09.00,
74
1071
15.30-17.00-19.00 (μέσω Τυχε10.00,11.00,12.00,13.00, 14.00,
ρη
Η Μάχη στο Μαντζικέρτ.
ρού),19.30-20.45.
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 19.30
πο
Ο σουλτάνος των ΟθωΣΑΒΒΑΤΟ 04.15-06.30-07.30 (μέσω
Την Κυριακή το δρομολόγιο των 6.00
60
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ
μανών, Αλπ Ασλάν, νικά
Τυχερού), 08.45 (μέσω
Τυχερού),
π.μ. δεν ισχύει
ρη
ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ
ΠΛΟΙΑ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ 07.00,
το στρατό των Βυζαντι10.00-11.30-12.30-13.30-14.30πο
15.30-17.00-18.15 (μέσω Τυχερού),
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
61
νών, του οποίου ηγείται
19.30-20.45. ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΑΡΓΙΕΣ
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
Αν
ο Ρωμανός Δ’ ο Διογέ04.15-06.30-07.30
(μέσω
Τυχερού),
18.00,
19.30,
21.00.
Κυριακή:
το
14
νης. Με τη νίκη τους αυ08.45
(μέσω Τυχερού), 10.00-11.30δρομολόγιο
των 07.00 γίνεται 07.30,
60
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΚΑΒΑΛΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
τή,
οι
Οθωμανοί
κάνουν
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
το πρώτο
αποφασιστικό
ΑΛΕΞ/ΛΗ
- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ:
Δίκαια ΑΛΕΞ/ΛΗ
23.17
ΩΡΑ
ΤΟΚαθημερινά
ΤΕ71 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
–ΑΘΗΝΑ,
Αναχώ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ:
(εκτός
6
18.15 (μέσω
Τυχερού),05.15
19.30-20.45.
Τε
ΔΡΑΜΑ
–20.30
ΚΑΒΑΛΑ
ΑΠΟ
ΘΑΣΟ:
08.50,
15.15 από
προσ
ΣαμοθρΑκη
βήμα
γιαΤελικού:
την κατάληψη
ΛΕΥΤΑΙΟ
ΕΓΝΑΤΙΑ:
06.00 ρηση Λιμάνι: 6.42,
Άφιξη
Κυριακής),
08.00
(express),
602 KOINH
ΩΡΑ:11:00
1.40, άφιξη
εις 10.00
08:00,
, 14.00,
06.00
το πρωίΑΠΟ
έως
20.30
και κάθε
71
ΑΠΟ
ΚΑΒΑΛΑ:
07.55,
14.00
ΠΛΟΙΟ
ΑΔΑΜaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
της Μικράς Ασίας. Σβίλεγκραντ
09.00
16.43
(express),11.00
(express),
9.0818:45,
ΞΑΝΘΗ
μισή
ώρα. -Τις
Κυριακές
από 07.00
ΛΟ
ΚΑΒΑΛΑ
ΠΡΙΝΟ:
07.10,
13.00
16.30,
22:00 14.00
Δευτέρα
13:00,
18:00
ΠΡΙΝΟ
- ΚΑΒΑΛΑ:
06.25,
12.15
έως
20.30
ανά
ώρα.-18.00
11
ΞΑΝΘΗΩΡΑ:
- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
06.00,
-12.00
- 15.00
(express),
15.45
(express),
17.00
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώρη74 ΙΝTERСITY
4.10,
άφιξη
εις
Τρίτη
09:3007.15,
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
-12.00,
ΑΛΕΞ/ΛΗ
1346
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 Χρησιμοποιείται για
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
πρώτη φορά
σε ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ
18.38.
ΦΕΡΕΣ
ΣΟΥΦΛΙ
75 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ,
Αναχώ-κανόνι Δίκαια
15.30,
17:30,
23:59
ΑΠΟ
ΠΡΙΝΟ:
07.15,
10.15,
1
15.00,
15.45,
16.30,
18.15, 19.45.
ΔΡΑΜΑ
– ΞΑΝΘΗ
08.00,
10.30,12.15,
12.30,
61
Παρασκευή
15:30
μάχη.
Το κατέχουν
ΔΡΑΜΑ
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ
-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ρηση Λιμάνι: 20.32,
Άφιξη
Τελικού: οι Άγ604 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
γλοι
του
Εδουάρδου
Γ’,
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
8
Kυριακή
13:00,
18:00
08.00,
, άφιξη
16.00,
που τους
βοηθά να 614
νι- 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
τις δυνάμεις του
ΑΠΟ
13.30,
14.30,
16.00,
07.45-08.45
(μέσω
Τυχερού),
ση: 6.50, Άφιξη κήσουν
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
ΚΕΡΑΜΩΤΗ:
07.00,
08.00,
09.30,
γάλλου, Αναχώβασιλιά Φίλιπ10.00-11.15-12.30-13.30-14.3074 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
που ΣΤ’
Μάχη του
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,
Άφιξηστη
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
7 6.58
Κλεσί.
αργίες 08.00, 11.00, 13.30, 15.00,
16.30,
18.45
Πληροφορίες
25210-19.30
σα
ρού),19.30-20.45.
πολη:
25210-32444.
15.00,
16.00,
17.00,
18.30,
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ
Δευτέρα
10:30,
15:30 των 6.00
16.30,
18.15,
19.45, 21.30, 23.30
32421
ΞΑΝΘΗ
-ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
04.15-06.30-07.30
(μέσω ΑΠΟ
Την
Κυριακή
το
δρομολόγιο
604 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΑναχώΠΡΙΝΟ: 10.15, 14.30. ΑΠΟ
Τρίτη
18:40 ΑΠΟ ΘΑΣΟ:
ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 06.30, 08.30,
1959Άφιξη Αλεξ/
Τυχερού),
08.45 (μέσω
Τυχερού),
π.μ. δεν07:00,
ισχύει 16.15.
ρηση αρχικού: 23.59,
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
Η
B
r
i
t
i
s
h
M
o
t
o
r
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.
παρουσιά08.00,
09.00,
10.00,
11.00,
12.00, 71
613 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗCorpration
–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
ζειΆφιξη
το αυτοκίνητο
Mini
19.30-20.45.
ΚΥΡΙΑΚΕΣ
13.00,
14.00, 06.45,
15.00,10.15,
16.00, 17.00, Αθ
Αναχώρηση: 8.29,
Τελικού:
Απλή: 11.19
19.43 & ΑΡΓΙΕΣ
19.15.Ιντερσίτι:
ΣΕΡΡΕΣ
- ΚΑΒΑΛΑ
16.00,
17.15, 19.15.
Σάββατο
18:00
Cooper, που σχεδίασε
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
ελληνικής καταγωγής
08.45
(μέσω
Τυχερού),
10.00-11.30δρομολόγιο
των
07.00
γίνεται
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗο–ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
Απλή:14.48
Ιντερσίτι:
07.17
Λάγους)
07.30,
10.15,
13.25,
14.30,
ΣΕΡΡΕΣ
- ΔΡΑΜΑ&
06.45,
09.15,
11.00,07.30, Θ
14.30,
15.30,
17:00,
19:30,
21.302593022318
2593022426.
βρετανός
Ισιγώνης.
Κυριακές και Γιορτές 09.45,
15.00,
73
των16.30,
08.0020.15
καταργείται.
Αναχώρηση
αρχικού:
15.22,Άλεκ
Άφιξη
ΞΑΝΘΗ12.30-13.30-14.30-15.30-17.00-19.15
ΑΘΗΝΑ
ΝΗΣΙΑ
ΑΙΓΑΙΟΥ
1
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
Απλή: 17.50,
2.44
ΔΡΑΜΑ
– ΚΑΒΑΛΑ
αλεξ/πολη
- κομοτηνη
ΛιμεναρχεIων
Κομοτηνή
&ΑΓ.
ΕΟΡΤΕΣ
10.30,
12.45,
▶ΚΥΡΙΑΚΕΣ
ΛΗΜΝΟ,
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ,
ΛΑΥΡΙΟ
1968
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,
Οι
Beatles
κυκλοφορούν
ΞΑΝΘΗ
μισή ώρα. Τις Κυριακές από ς07.00
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 06.42 Άφιξη:
▶32421
ΛΗΜΝΟ,
ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΧΙΟ, ΚΑΡΛΟ- Θ
ΑΘΗΝΑ – ΞΑΝΘΗ 20.00
2551356200,
το «Hey Jude», το πρώ- ΞΑΝΘΗ
έως
20.30
ανά
ώρα.
11.40
- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
06.00,
16:00,
18:30,
20:10
ΒΑΣΙ,
ΑΓ.
ΚΗΡΥΚΟΣ,
20.00
60
ΞΑΝΘΗ – ΔΡΑΜΑ 08.10, 10.30, 15.15,
ΣΕΡΡΕΣ
- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΑπόΤετάρτη
τις 05.30
Σαμοθράκης:
25510
41305
το τραγούδι
τους μεΣΕΡΡΕΣ
τη 08.30,
10.30,
13.30,16.30,
15.00, ▶έως
75 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
–ΘΕΣΣΑΔΡΑΜΑ – ΣΕΡΡΕΣ
07.15,
08.45,
κομοτηνη
- αλεξ/πολη
ΛΗΜΝΟ-ΑΓ.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
Αθ
17.30.
Αργίες 12.00,
10.45,
12.45,
20.45
ανά
μισή
ώρα
και
41385
δική
τους
δισκογραφική
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.:
εταιρία Apple.
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
14:40,
19:00,
20:10
15.45,
16.30,
18.15, 19.45. Παρασκευή
08.23, 15.00,
11.49
6144ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–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
198315.41, Άφιξη
στ
ΚΑΒΑΛΑ
16.30,
20.15
ΑΠΛΟ –Κυριακή-αργίες
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 07.30,
05.14,10.00,
19.4612.00, ▶15.00,
Αναχώρηση αρχικού:
14.45,
16.30,
18.45
Σάββατο
06.30 09.15, 14.15, 20.15
Ψηφίζεται
στο
τμήμα
διΓΙΑ
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

ΣΑΒΒΑΤΟ 04.15-06.30-07.30 (μέσω
Την Κυριακή το δρομολόγιο των 6.00
4
6
2
Τυχερού), 08.45 (μέσω Τυχερού),
π.μ. δεν ισχύει
χρησιμα
τηλεφωνα
10.00-11.30-12.30-13.30-14.30ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ 07.00,
Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.53)
2. ΜΕΤΡΙΟ
15.30-17.00-18.15 (μέσω Τυχερού),
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed Aug 25 08:29:21 2021 GMT. Enjoy!
Aστυνομία

100
19.30-20.45.
ΚΥΡΙΑΚΕΣ &
ΑΡΓΙΕΣ
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
EKAB04.15-06.30-07.30

166
(μέσω Τυχερού), 1 18.00,
5 19.30, 21.00. Κυριακή:
3
8το
Πυροσβεστική 
199
08.45 (μέσω Τυχερού), 10.00-11.30δρομολόγιο των 07.00 γίνεται 07.30,
Α/Τ Ασ. Αλεξ/λης25510 66300
12.30-13.30-14.30-15.30-17.00των 608.00 9καταργείται.
5
Α/ΤΤροχ. Αλ/λης 25510 66395
18.15 (μέσω Τυχερού), 19.30-20.45.
ΔΡΑΜΑ – ΚΑΒΑΛΑ Καθημερινά από
Α/ΤΤουρ. Αλ/λης25510 66200
06.00 το πρωί
2 έως 20.30
9 και κάθε
3
Α/Τ Φερών
25550 23333
ΞΑΝΘΗ
μισή ώρα. Τις Κυριακές από 07.00
Α/Τ Σουφλίου 25540 22100
ΞΑΝΘΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06.00,
6 έως 20.30 ανά ώρα.
8
1
9
Α/Τ Τυχερού
25540 41201
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, 12.45, 12.00, 14.00, 15.30 Α/Τ Ορεστιάδας
25520Παρασκευή
81808
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.
ΔΡΑΜΑ – ΞΑΝΘΗ 508.00,610.30,
2 12.30,
ΔK Τραϊαν/λης
2551318.15,
50900
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, 6
Δ. Σουφλίου
2554318.15,
50100
8
5
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
ακοπών της ελληνικής
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
Βουλής το νομοσχέδιο
15.37, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΞΑΝΘΗ 08.00,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ25520
– ΞΑΝΘΗ
08.00,
ΞΑΝΘΗ - ΔΡΑΜΑ 08.00, 10.30, 15.00,
Δ. Ορεστιάδας
22219
2 ΞΑΝΘΗ - ΔΡΑΜΑ 408.00, 10.30, 15.00,
7
9 ΠΟΛΗ , Αναχώρηση: 02.01, Άφιξη:
για το ΕΣΥ.
10.30, 12.00, 13.30,
16.30,
17.30.
6.58
12.00,
13.30, 15.00, 16.30, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
17.30.
ΣΕΡΡΕΣ10.30,
– ΔΙΚΑΙΑ
-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Δ. Σαμοθράκης
2551015.00,
41218
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: 5.43–ΘεσΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
- ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
- ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
Δ. Κομοτηνής
2531023.30
24444
9
7
2
8
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:1998
14.54
08.47 αργίες 08.00, 11.00,ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ
/ Τρίτη 12.3025210/
Δασαρ.
Αλεξ/λης
2551013.30,
80643
Η διεθνής κρίση που
16.30, 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 25 (1)
08:29:23 2021 GMT. Enjoy!
ταλανίζει τα ΧρηματιΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ
17.09 ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 06.30, 08.30, Παρασκευή 15.30 / Σάββατο ---- /
ΞΑΝΘΗ
- ΚΟΜΟΤΗΝΗ
08.30, Generated by http://www.opensky.ca/sudoku
Δασαρ.
Διδ/χου
2553006.30,
22204
Puzzle 1 (Hard, difficulty
rating 0.67)
στήρια, ως αποτέλεΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ
09.30,
11.15, 12.40,
15.55,
11.15, 12.40, 14.00, 15.55, Κυριακή
ΣΕΡΡΕΣ09.30,
- ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΔΡΑΜΑ
14.00
Δασαρ.
Ορ/δας
2552014.00,
22482
ΣΑΒΒΑΤΟ: 10:10 - 20:05
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
σμα της– ΑΘΗΝΑ:
ρωσικής πολιΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:
4 5 Από
8 τις 605.302 1 7 ΔΡΑΜΑ
3
17.00,
20.30 Κυριακές
και Γιορτές
17.00,
20.30 Κυριακές
και Γιορτές
ΣΕΡΡΕΣ 9
- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
– ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
- ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
15.26
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Από τις 05.30
Πυρ/κή
Αλεξ/λης
25510 26222
ΣΑΜΟΘΡAΚΗ
- ΑΛΕΞΑΝ10:10 - 21:05
Σετην
ό,τιενημέρωση
αφορά τις πτήσεις
από ΚΥΡΙΑΚΗ:
σε ό,τι
αφορά
SKY
A
τικής
οικονομικής
Πυρ/κή
Σαμ/κης25510
41199
08.30,
11.15, 14.15, 15.30,
17.00,
11.15, 14.15,σας,
15.30,
17.00,
71 ΙΝTERСITY ΩΡΑ:
έως 20.45 ανά μισή ώρα
έως 20.45 ανά μισή ώρα
9.19και
άφιξη
στην
ΣΕΡΡΕΣ08.30,
-Για
ΔΡΑΜΑ
ΔΡΟYΠΟΛΗ
2 8 7 5 1 3 9 6 Αθήνα
4 16.17 αναταραχής, επηρεάτοπτήσεις
αεροδρόμιο
της Αλεξαντις
της Ολυμπιακής
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΗΤΕΙΑ:
Πυρ/κή
Κομ/νής25310 22199
19.15.
19.15.
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15,
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
- ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
20.34 και της
ΣΕΡΡΕΣ16.00
- ΚΑΒΑΛΑ
06.45,
Δευτέρα
/ Τρίτη
---- 10.15,
/ Τετάρτη Α
SKY
EXPRESS
δρούπολης,
καλείAegean
από το μπορείτε
αεροδρόμιονατης
ΑλεΔΕ.-ΣΑΒ.
15.30
11
και άφιξη
τη δραχμή,
που ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πυρ/κή
Σουφλ. 25540(μέσω
22199
14.30, 18.30
14.30,
18.30 07.00 / Παρασκευή
ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Π.
12.41,
στην
(μέσω Π.
08.00
/ Πέμπτη
1 6 3 7 9 4 5 8 613
2 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ:ζει
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΑΘΗΝΑ:
ξανδρούπολης,
μπορείτε
να
καλείτε
ΣΗΤΕΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
:
Α
τε
στα
τηλέφωνα:
Αεροδρόμιο:
δέχεται
ισχυρό
πλήγμα
Πυρ/κή
Διδ/χου
25530
22199
Λάγους) 07.30, 10.15, 13.25, 14.30,
Θεσσαλονίκη 15.36
Λάγους)
07.30, 10.15, 13.25, 14.30, 12.30,
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00,
ΣΕΡΡΕΣ
- ΔΡΑΜΑ
06.45,
09.15,
11.00, 09
18.15
/ Σάββατο
---/ Κυριαστα
τηλέφωνα:
ΔΕ.-ΣΑΒ. 13.20
ΔΕΥΤΕΡΑ:
08:50 - 20:35
25510
89300,
25510
89305,
4
5
1
9
2
7
6
3
8
στην
αγορά
συναλλάγ- 19.15
Πυρ/κή
Ορ/δας
22221
19.15
Κυριακές25520
και Γιορτές
09.45,
Κυριακές
και Γιορτές
09.45,
15.00, 16.30, 20.15
73 ΙΝTERСITY ΩΡΑ:
16.06,
άφιξη
κή 15.00,
18.00 16.30, 20.15
Αεροδρόμιο
25510
45198,
AEGEAN: :25510
89150,Aegean: ΤΡΙΤΗ: 21:35
ματος.
Η
υποστήριξη
της
Νοσ/μείο
25513-51000
12.30,Αλ/λης
18.00, 2.30
(Ισχύουν τα αντί12.30,
18.00,
2.30
(Ισχύουν
τα
αντίστην
Αθήνα
22.59
ΣΕΡΡΕΣ 6
- ΑΘΗΝΑ
09.15,
14.15,
20.15
ΣΕΡΡΕΣ
- ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15
25510
89150
2 8 3 4 5 7 9 1
ΤΕΤΑΡΤΗ: 20:35
ΟΛΥΜΠΙΑΚH: 25510 45198,
στοιχίζει
Περ. στοιχα
Εν. Έβρου
25510για
36500
ΤΗΛEφωΝΑ
από Κομοτηνή
Ξάνθη)
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45,
ΚΥΡΙΑΚΕΣΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ
& ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45,
605 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ:δραχμής
19.50, άφιξη
στην στην στοιχα από Κομοτηνή για Ξάνθη)
ΠΕΜΠΤΗ: 21:35
SKY
EXPRESS:
801-11- Αλεξανδρούπολης:
Λιμεναρχείο
25513-56200
7 3Πληροφορίες
9 1 8252106 2 4 Αθήνα
5 5.23, με ανταπόκριση
Τράπεζα της

25510 26468
και
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
16.30, 18.45
16.30, 18.45 Πληροφορίες
25210στη Ελλάδας ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ -ΑΘΗΝΑ
20.00
-ΑΘΗΝΑΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
20.00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 08:50, 21:55
28288, 2810-223800
Ο.Λ.Αλεξ/λης
περισσότερα από 1,3 δι- ΑΘΗΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΑΘΗΝΑ : ΑΝΑ 25510-26251
26619,
Σαμοθράκης: 25510 41305
32421 8 1 6 2 3 9 4 5 Θεσσαλονίκη
32421
ΑΘΗΝΑ – ΞΑΝΘΗ
20.00
– ΞΑΝΘΗ 20.00
7
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:30
Αεροδρόμιο
25510
ΧΩΡΗΣΗ:
07.05, 19.45,
ΚΥΡΙΑΚΗ
19.45
σεκατομμύρια
δολάρια. ΞΑΝΘΗ
41385 -Τηλέφωνα
Πρακτ.:
25510
603 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ:
4.07, άφιξη στην
ΞΑΝΘΗ – ΔΡΑΜΑ
08.10,89300
10.30, 15.15, ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30
– ΔΡΑΜΑ
08.10,
10.30,
15.15, και ΣΕΡΡΕΣ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από
τις 05.30
ΚΥΡΙΑΚΗ: 11:25, 21:55
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
AEGEAN
ΑΘΗΝΑ
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
: ΑΝΑΕΛΤΑ17.30.
Αλεξ/λης
25510
23122
2551024694,
3 ανά
7 μισή
4 ώρα
6 5 1 8 2 Αθήνα
9 15.07
Αργίες 10.45, 12.45, 16.30,
έως 20.45
17.30. Αργίες 10.45, 12.45, 16.30, 38503,
έως 20.45
ανά μισή 2551083911
ώρα
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΑΘΗΝΑ:
ΧΩΡΗΣΗ:
05.30, 18.05, ΚΥΡΙΑΚΗ
18.05
ΚΤΕΛ18.45
Αλεξ/λης 25510 26479
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
91 ΙΝTERСITY ΩΡΑ:
20.53, άφιξη
18.45
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15,
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15,
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:
5
9
2
4
7
8
3
1
6
ΔΕΥΤΕΡΑ:
11:45
22:45
ΑΣΤΙΚΑ
25510-28844
1740
στη Θεσσαλονίκη
23.07
Από Ξάνθη για Καβάλα έχει δρομ.
Από Ξάνθη για Καβάλα έχει δρομ.
14.30, 18.30
14.30, 18.30
ΔΕΥΤΕΡΑ: 07:15 - 19:00
ΤΡΙΤΗ: 11:45 - 22:45
ΟΑΕΔκάθε
Αλεξ/λης
Ζοζέφ
Μισέλ
Μονγκολ- κάθε
75 ΙΝTERСITY ΩΡΑ:
23.43,
άφιξη
μισή ώρα25510 25646
μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00,
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00,
ΤΡΙΤΗ: 12:15
ΤΕΤΑΡΤΗ: 11:45 - 22:45
ΟΣΕ Αλεξ/πολης25510
26395
φιέ,
γάλλος
εφευρέτης
στην Αθήνα 07.18.
ΚΑΒΑΛΑ
ΚΑΒΑΛΑ
15.00, 16.30, 20.15
15.00, 16.30, 20.15
ΤΕΤΑΡΤΗ: 19:00
11:45 - 22:45
ΡΑΔΙΟ
25510
33500
 9.15
του αερόστατου, μαζί με ΓΙΑΠΕΜΠΤΗ:
ΓΙΑΤΑΞΙ
ΑΘΗΝΑ:
-13.30
- 19.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15
ΔΡΑΜΑ – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΑΘΗΝΑ: 9.15 -13.30 - 19.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15

Ι.Κ.Α.
ΕΚΑΒ
ΔΕΗ
ΟΤΕ

25510-84611
25510-89370
25510-53529
25510-56160

αγγελιεσ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

Η ΑΚΜΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ κατασκευΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:
αστική
εταιρία
με έδρα σας,
την ΑλεξανδρούποΓια την ενημέρωση
σε ό,τι αφορά
λη αναζητά
να
προσλάβει
μηχανικούς
τις πτήσεις της Ολυμπιακής
και της για
πλήρη
απασχόληση
στα γραφεία
Aegean
από το αεροδρόμιο
τηςτης
Αλε-ή/και
στα εργοτάξια
της
στην
περιοχή
του
Έβρου.
ξανδρούπολης, μπορείτε να καλείτε
Βιογραφικά:
hiring@akmonate.gr
στα τηλέφωνα:
Αεροδρόμιο : 25510 45198, Aegean:
25510 89150

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Από ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
Α.Ε. εστίασηςΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ζητείται Μάγειρας/ΜαΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΑΘΗΝΑ : ΑΝΑγείρισσα
με πτυχίο και προϋπηρεσία
σε ελΧΩΡΗΣΗ:
07.05,
ΚΥΡΙΑΚΗ
ληνική
κουζίνα
έως19.45,
35 ετών,
για 19.45
την περιοΑΘΗΝΑ
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ : ΑΝΑχή της
Αλεξανδρούπολης.
ΧΩΡΗΣΗ:
05.30, 18.05,
ΚΥΡΙΑΚΗ 18.05
Αποστολή βιογραφικού
: cv@kobatsiaris.gr

αγγελιεσ

τον αδελφό του Ζακ. (Θαν.
26/6/1810)

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:
1943
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ:
10:10 - 21:05
Δάκης, καλλιτεχνικό ψευΑπό μεγάλη εταιρεία τροφίμων της ΑλεξανΑΕΡΟΠΛΑΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - σητεια
ΤΡΙΤΗ:
10:10
- 21:05
δώνυμο του Βρασίδα Χαδρούπολης ζητείται υπάλληλος για Reception
ΤΡΙΤΗ 13:40 - ΠΕΜΠΤΗ 13:40
ΤΕΤΑΡΤΗ: 10:10 - 21:05
ραλαμπίδη,
τραγουδιστής
- Τηλεφωνικό κέντρο & Γραμματειακή υποσητεια - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ:
10:10
21:05
της ποπ.
στήριξη. Απαραίτητα προσόντα, ευχέρεια στην
ΤΡΙΤΗ 19:30 - ΠΕΜΠΤΗ 19:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 10:10 - 21:05
επικοινωνία , προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση,
ΘΑΝΑΤΟΙ
ΚΑΒΑΛΑ:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:
καλή γνώση Αγγλικών επιπέδου Proficiency,
1914
Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφορά
SKY πολύ καλή γνώση χειρισμού office &
AEGEAN
SKY
e-mail,
Πιοτρ
Νεστέροφ, ρώσος
τιςενημέρωση
πτήσεις της σας,
Ολυμπιακής
και της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΣΗΤΕΙΑ:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΑΘΗΝΑ:
Για την
σε ό,τι αφοΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΣΗΤΕΙΑ:
γνώση χειρισμού
εισαγωγών-εξαγωγών.
Μιπιλότος μαχητικών αεροΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ
αεροδρόμιο
της- Αλερά τιςAegean
πτήσειςαπό
τηςτοΟλυμπιακής
και
ΔΕ.-ΣΑΒ.
15.30
11.20,
17.35
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ:
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: ΔΕ-ΤΡ.
ΔΕ.-ΣΑΒ. 15.30
σθός
ικανοποιητικός προοπτικές
εξέλιξης.
ΤΡΕΝΑ
ΟΣΕ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
σκαφών, με πολλές
πρωξανδρούπολης,
μπορείτε να της
καλείτε -TE. -ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ.
της Aegean
από το αεροδρόμιο
ΣΗΤΕΙΑ
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
: σημείωμα
ΑΘΗΝΑ
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
:
08.25, 18.35 ΚΥ. :
ΣΗΤΕΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Αποστείλετε
βιογραφικό
στο eτιές στο ενεργητικό του,
στα τηλέφωνα:
Καβάλας,
μπορείτε να καλείτε στα
ΔΕ.-ΣΑΒ.
09.45, 16.00
08.25,ΔΕ.-ΣΑΒ.
18.35, 21.55
13.20
mail13.20
naskidis@gmail.com.
μεταξύ αυτών και την
Αεροδρόμιο : 25510 45198, Aegean:ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: ΔΕ-ΤΡ. -TE.
τηλέφωνα:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
πρώτη ανακύκληση. (Γεν.
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
15/2/1887)
53279 Aegean: 2510 229000 και
17.00, 20.20
ΩΡΑ 20.30 ΤΟ ΤΕΔίκαια 23.17
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 05.15 (εκτός
71 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, ΑναχώNTERCITY
05.50,
Αλεξ/λη-ΑΘΗΝΑ
53333
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
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
1919
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΑΘΗΝΑ : ΑΝΑ- Σβίλεγκραντ 9.08
09.00
(express),11.00 (express),
14.00
16.43
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ
Αλεξ/λη-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Σουρής, έλλη- ΧΩΡΗΣΗ:
07.05, 19.45,
ΚΥΡΙΑΚΗ
19.45
-12.00Γεώργιος
- 15.00 -18.00
(express),
15.45 (express),
17.00
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
–ΑΘΗΝΑ,
Αναχώρη74 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 4.10, άφιξη εις
Επί των οδών
Εμπορίου
και Αρκαδιουπό08.40
Αλεξ/λη-ΘΕΣ/ΚΗ
νας σατιρικός
ποιητής, ΑΘΗΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
: ΑΝΑ- Δίκαια 9.06.
(express)
εκτός
Σάββατο,
18.45,
22.00.
ση
αρχικού:
15.22,
Άφιξη
Τελικού:
ΓΙΑ
ΑΛΕΞ/ΛΗ:
09.40-12.30-14.30λεως (κοντά στη Νομαρχία) εμβαδού 170
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ-Αλεξ/λη
NTERCITY
05.59,
δημοσιογράφος και εκδό- ΧΩΡΗΣΗ:
5.46
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΑΘΗΝΑ: 18.45
05.30, 18.05, ΚΥΡΙΑΚΗ 18.05 70 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 13.50, άφιξη εις
Τηλ. 2551037645 & 16.50-18.00-21.30- 01.30
m2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
12:19
της. («Ο Ρωμηός») (Γεν.
ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ - ΦΕΡΕΣ - ΣΟΥΦΛΙ
Δίκαια 18.38.
75 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ2551028690.
ΔΡΑΜΑ
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
ρηση Λιμάνι: 20.32, Άφιξη Τελικού:
604 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 10.54, άφιξη εις
2/2/1853)

B6

Δρομολόγια

ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.15-05.1506.20-07.00 (μέσω Τυχερού),
07.45-08.45 (μέσω Τυχερού),
10.00-11.15-12.30-13.30-14.3015.30-17.00-19.00 (μέσω Τυχε-

ΔΡΑΜΑ – ΑΘΗΝΑ

08.30, 19.30

ΑΘΗΝΑ – ΔΡΑΜΑ 08.00, 20.00
ΔΡΑΜΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

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

6.45

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

Ορμένιο 17.09
ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 17.40, άφιξη εις
Δίκαια23.40.
90 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.36, άφιξη
εις Ορμένιο 14.38. Πληροφορίες:
614

16 TΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ Η ΠΟΛΥΒΡΑΒΕΥΜΈΝΗ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ ΠΟΥ ΑΞΊΖΕΙ ΣΤΟΥΣ ΘΡΑΚΙΏΤΕΣ

Η ΓΝΩΜΗ
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Έρχεται σε Πανελλήνια Πρεμιέρα
η Βιογραφική ταινία
«Ο Άνθρωπος του Θεού»

ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΆΦΟ
«ΗΛΥΣΙΑ» ΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΎΠΟΛΗΣ
Το πρόγραμμα προβολών από την Πέμπτη
26/8 έως και την Τετάρτη 1/9
Στον Κινηματογράφο «ΗΛΥΣΙΑ» από την Πέμπτη 26/8 έως
και την Τετάρτη 1/9 θα προβληθούν οι τρεις παρακάτω ταινίες:
Έρχεται σε Πανελλήνια
Πρεμιέρα η πολυαναμενόμενη Βιογραφική ταινία, «Ο
Άνθρωπος του Θεού» της Γελένα Πόποβιτς (Παράσιτα, Φύλακες του Γαλαξία, Φύλακες
του Γαλαξία 2) με τους Άρη
Σερβετάλη, Αλεξάντερ Πετρόφ,
Μίκι Ρουρκ, Χρήστο Λούλη, Καριοφυλλιά Καραμπέτη, Νικήτα
Τσακίρογλου, Γιάννη Στάνκογλου, Τάνια Τρύπη, Μαρθίλια
Σβάρνα, Ιερώνυμο Καλετσάνο, Γιάννη Αναστασάκη, Γεράσιμο Σκιαδαρέση, Βασίλη Κουκαλάνι, Αλέξανδρο Μυλωνά,
Μιχάλη Μητρούση, Κίττυ Παϊταζόγλου, Μιχάλη Οικονόμου,
Τόνια Σωτηροπούλου, ΚορίναΆννα Γουγούλη, Μάνο Γαβρά,
Σαράντο Γεωγλερή & Παναγιώτη Μαρίνο...
Υπόθεση: Η δημοτικότητα

γο. Όμως ο φόρτος εργασίας
τον καταπονεί και αποφασίζει
να αποσυρθεί στην Αίγινα. Ξαναχτίζει ένα ερειπωμένο μοναστήρι με τα ίδια του τα χέρια και χάρη στη φήμη του το
μοναστήρι μεγαλώνει. Η Mονή
όμως δεν αναγνωρίζεται ποτέ,
ενώ ο Άγιος Νεκτάριος κατηγορείται άδικα για ανηθικότητα.
Στο Αρεταίειο νοσοκομείο λίγο
πριν το τέλος του, θα κάνει το
τελευταίο του θαύμα.
Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη: 19:45 & 22:15, Σάββατο:
17:15 & 19:45 & 22:15.

«Λούκα»

Ξανά κοντά μας η ταινία
Κινουμένων Σχεδίων, «Λούκα» του Ενρίκο Καζαρόζα με
τους Τίμο Παπαευθυμίου, Νικόλα Ζωζό, Ιωάννα Αλεξανδρή,
Γιώργο Σκουφή, Βίκυ Νικολαΐδου, Λεωνίδα Κακούρη, Δημήτρη Ζαπατίνα, Βασίλη Παπα-

Στον Κινηματογράφο Ηλύσια
τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας
του Υπουργείου Υγείας
του Νεκτάριου Κεφάλα, Μητροπολίτη Πενταπόλεως, προκαλεί τη ζήλια των κληρικών
στην Αλεξάνδρεια. Από φόβο
ότι θα γίνει ο επόμενος Πατριάρχης Αιγύπτου, ο κλήρος τον
δυσφημίζει με αποτέλεσμα να
του στερήσουν την ιερατική του
ιδιότητα και να τον εξορίσουν
από την Αίγυπτο. Στην Αθήνα
πια, χάρη στην εξελιγμένη παιδαγωγική του τακτική γίνεται
ξακουστός και κοσμαγάπητος
και την ίδια εποχή επιδίδεται
σε σπουδαίο συγγραφικό έρ-

στάθη, Γιώργο Φραντζεσκάκη,
Μελίνα Κατσακούλη, Βασίλη
Μήλιο, Βούλα Κώστα, Ιφιγένεια
Στάικου & Θανάση Κουρλαμπά
στην μεταγλωττισμένη έκδοση...
Υπόθεση: Η ταινία «ΛΟΥΚΑ»
διαδραματίζεται σε μια όμορφη
παραθαλάσσια πόλη που βρίσκεται στην ιταλική Riviera και
αποτελεί μια ιστορία ενηλικίωσης. Ένα νεαρό αγόρι, ο Λούκα
βιώνει ένα αξέχαστο καλοκαίρι
γεμάτο παγωτά, ζυμαρικά και
ατελείωτες βόλτες με σκούτερ.
Ο Λούκα μοιράζεται αυτές τις

περιπέτειες με τον καλύτερο
του φίλο, με τον οποίο μοιράζονται το ίδιο μυστικό: είναι και
οι δύο θαλάσσια τέρατα από
έναν άλλο κόσμο, που βρίσκεται ακριβώς κάτω από την επιφάνεια του νερού.
Πέμπτη, Δευτέρα, Τετάρτη:
17:30.

«Λάσι Γύρνα Σπίτι»

Ενώ συνεχίζεται 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 ανα-

γκάζεται 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 επιστρέψει στον πολυαγαπημένο της φίλο. Όμως και
ο Φλο δεν κάθεται με σταυρωμένα τα χέρια: αρχίζει κι εκείνος
να αναζητάει τη Λάσι και τίποτα
δεν μπορεί να τους σταματήσει
από το να ξαναβρούν ο ένας
τον άλλον!
Παρασκευή, Κυριακή, Τρίτη: 17:30.
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.

Κατεβάζει ρολά ο κινηματογράφος
Odeon στην Κομοτηνή
Ύστερα από 17 χρόνια λειτουργίας, χωρίς
χειμερινό σινεμά η πρωτεύουσα της Ροδόπης
Ο κινηματογράφος Odeon Κομοτηνής, ύστερα από 17 χρόνια
λειτουργίας, σβήνει τα φώτα των
αιθουσών του και αποχαιρετά το κινηματογραφικό κοινό της πόλης. Σας

ευχαριστούμε για την αγάπη και την
προτίμησή σας.
Με αυτή την ανακοίνωση στη σελίδα της στο Facebook, η διεύθυνση του κινηματογράφου Odeon στην

Κομοτηνή, του μοναδικού χειμερινού
κινηματογράφου της πόλης, ενημέρωσε το κοινό για την απόφαση παύσης λειτουργίας του.
Ο συγκεκριμένος πολυκινηματογράφος, στο εμπορικό κέντρο της
Κομοτηνής, συγκέντρωνε κόσμο και
από την Αλεξανδρούπολη, ιδιαίτερα
την περίοδο που και η πόλη μας είχε
μείνει χωρίς σινεμά.΄

