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Αρχίζει το Διήμερο Φεστιβάλ
«Ο Φάρος της Ισότητας»
στην Αλεξανδρούπολη

Συνεχίζουν την αποχή από τους
πλειστηριασμούς οι δικηγόροι της
Αλεξανδρούπολης

▶ 12

Με 3 Εβρίτες η Εθνική βόλει
στο Ευρωπαικό
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΆΚΗΣ
www.gnomionline.gr
Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2021
αρ. φύλλου 9144
€0.60

Οδός “Ελένης
Τοπαλούδη”
στο Διδυμότειχο
Με ομόφωνη απόφαση που πήρε
το δημοτικό συμβούλιο

▶6

«Το ΠΑΣΟΚ δεν
είναι πια εδώ»
Με λίγο κόσμο και χωρίς το ΠΑΣΟΚ κηδεύτηκε ο Άκης Τσοχατζόπουλος
▶5

Ελεύθερη διέλευση
στα πλευρικά διόδια
της Εγνατίας
Για κατοίκους της ζητάει η ΠΑΜΘ.
Ψήφισμα προς την Εγνατία Οδό
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Νέα πρόσωπα, νέες θέσεις
και καθήκοντα στη δημοτική
αρχή Αλεξανδρούπολης
● Ανακοινώσεις από τον Δήμαρχο
Αλεξανδρούπολης Γ. Ζαμπούκη
● Ανασχηματισμός με νέες αντιδημαρχίες, αυτές της Κυκλικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, της Ποιότητας Ζωής και της Δόμησης και
Πολεοδομικού Σχεδιασμού

● Εκτός οι Γιώργος Κιζιρίδης και Κυριάκος
Αραμπατζής, εντός οι Σάββας Σεφεριάδης,
Αναστάσιος Σεραφειμίδης
● Διασπάται και αλλάζει ρόλους η μέχρι
πρότινος Αντιδημαρχία Τεχνικών Υπηρεσιών

▶9

Κατώτερη των προσδοκιών η περίοδος των
θερινών εκπτώσεων στην Αλεξανδρούπολη

Θετικό το πρώτο δείγμα από την αεροπορική
σύνδεση Αλεξανδρούπολης-Κρήτης

Η αγορά παραμένει επηρεασμένη από την πανδημία. «Χρειαζόμαστε
περισσότερη στήριξη», λέει ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου

Οι Εβρίτες ανταποκρίθηκαν, οι Κρητικοί… όχι και τόσο. Επέκταση της
γραμμής για τουλάχιστον 3 μήνες ζητούν οι τουριστικοί πράκτορες

▶8
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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
Κ. ΣΚΡΕΚΑΣ
Υπουργός Περιβάλλοντος &
Ενέργειας
Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν θα
υπάρξουν αυξήσεις στα τιμολόγια του
ρεύματος. Κανείς δεν μπορεί να το
πει αυτό. Μπορεί κάποιες εταιρείες
να απορροφήσουν κάποιο κομμάτι αυτής της πίεσης από την άνοδο
του κόστους.

Η ανατολική Μακεδονία Θράκη γέμισε από άκρη σε άκρη της και με πλευρικά διόδια, δυσκολεύοντας
τη ζωή κατοίκων και επισκεπτών. Το ζήτημα αυτό απασχόλησε τη συνεδρίαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου ΑΜΘ την περασμένη Δευτέρα. Στη συζήτηση που έγινε αποφασίστηκε να συνταχθεί ψήφισμα που αιτείται προς την Εγνατία Οδό την ελεύθερη διέλευση των κατοίκων της ΑΜΘ κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες, από τα πλευρικά διόδια της ΠΑΜΘ.

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ
X. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
Υποψήφιος πρόεδρος ΚΙΝΑΛ
Στη μεγάλη αυτή παράταξη των ιδεών
του δημοκρατικού σοσιαλισμού (…) δεν
ταιριάζει η κατήφεια ενός ισχνού παρόντος. Δεν της ταιριάζει να ζει ανάμεσα
στην ανάμνηση ενός λαμπρού παρελθόντος και στη σημερινή μελαγχολία
των χαμηλών προσδοκιών.

Χ. ΜΑΑΣ
Υπουργός Εξωτερικών
Γερμανίας
Δεν υπάρχει καμία απολύτως εναλλακτική λύση πέρα από τις συνομιλίες με τους Ταλιμπάν… Δεν εξετάζουμε ζητήματα της επίσημης
αναγνώρισης (του νέου αφγανικού
καθεστώτος), αλλά θέλουμε να επιλύσουμε τα υπάρχοντα προβλήματα.

Υπόθεση όλων μας
η προστασία των
μνημείων μας
Το σοβαρό ζήτημα με τους βυζαντινούς
πύργους του Αβαντα είχε αναδείξει το καλοκαίρι του 2017 η ΓΝΩΜΗ. Το ρεπορτάζ μας
προειδοποιούσε τότε ότι κινδυνεύουν με κατάρρευση. Μάλιστα το θέμα συζητήθηκε κατά
τη διάρκεια εκδήλωσης με θέμα τη διάνοιξη
και τη σηματοδότηση των μονοπατιών της
Παλαγίας – Ιάνας-Αβαντα-Κίρκγς στην οποία
μίλησαν διακεκριμένοι αρχαιολόγοι. Το προηγούμενο διάστημα οι δραστήριοι άνθρωποι της κοινότητας Αβαντα πραγματοποιήσαν ενέργειες για την ανάδειξή τους, ωστόσο
παραμένει διαχρονικό το αίτημα της ανάγκης
προστασίας τους. Η αξιοποίηση και προστασία
της ιστορικής και πολιτιστικής μας κληρονομιά, είναι υπόθεση όλων μας και μπορεί να
αποφέρει πολλαπλά οφέλη για τον τόπο μας

Επιμελεια Γιώργος Πανταζίδης
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Μικρογνωμικά

`

ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό των δομών υγείας
ζητωντας αναστολή της απόφασης που επιβάλλει υποχρεωτικό
εμβολιασμό των εργαζομένων στον χώρο της υγείας και αναστολή εργασίας για όσους εργαζόμενους δεν έχουν εμβολιαστεί.
Σημειώνεται ότι ανάλογη αίτηση έχει ΠΟΕΔΗΝ στο Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς και αίτηση ακύρωσης της απόφασης κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού, η οποία έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί στις 8 Οκτωβρίου.

61 τα νέα κρούσματα στον Εβρο επί συνόλου 2871
Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) ανακοίνωσε το
απόγευμα της Τετάρτης (01/09)
ότι τα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα νέα κρούσματα του κορονοϊού είναι 2.871, εκ των οποίων 9
εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις
πύλες εισόδου της χώρας.
Αναλυτικά η διασπορά των νέων κρουσμάτων σήμερα στην ΑΜΘ
• Δράμα 34
• Έβρος 61
• Καβάλα 65
• Ξάνθη 26
• Ροδόπη 25
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με
COVID-19 είναι 47, ενώ από την
έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 13.743 θάνατοι.2Το 95.3% είχε υποκείμενο
νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και
άνω. Το Rt για την επικράτεια βάσει των κρουσμάτων εκτιμάται σε
0.99 (95% ΔΕ: 0.89 - 1.11)
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι
346 (58.4% άνδρες).

Παραλήρημα			

Στο «στόχαστρο» του υπουργού Ανάπτυξης, Άδωνι Γεωργιάδη, και του υπουργού Επικρατείας Γιώργου Γεραπετρίτη
βρέθηκε ο Ευάγγελος Αποστολάκης, μετά το «ναυάγιο» με την
υπουργοποίηση του δεύτερου, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι
«το έβαλε στα πόδια». «Η δουλειά του αξιωματικού είναι να
αντέχει την πίεση την ώρα του πολέμου που πέφτουν οι οβί-

Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι,
319 (92.2%) είναι ανεμβολίαστοι
ή μερικώς εμβολιασμένοι και 27
(7.8%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Από την αρχή της πανδημίας
έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 2,980

Κορονοϊός: Η Pfizer ετοιμάζει φάρμακο

Στον σχεδιασμό φαρμάκου για τον κορονοϊό προχωρά
με γοργούς ρυθμούς η Pfizer, η
γνωστή αμερικανική εταιρεία, η οποία έχει βάλει στόχο,
μετά από το εμβόλιο να δημιουργήσει και φάρμακο που θα
φρενάρει τη νόσο.

ασθενείς.
Το τελευταίο 24ωρο πραγματοποιήθηκαν 22.748 μοριακά τεστ
και 85.471 rapid test. Σε σύνολο
108.219 η θετικότητα υπολογίζεται σε 2,66%

Γ.Π.

Παράδοξο

Και φτάσαμε στο παράδοξο, να καταργείται επί της ουσίας η
Αντιδημαρχία Τεχνικών υπηρεσιών στον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Ένας νευραλγικός, ‘ένας πολύ σημαντικός τομέας για τον
σχεδιασμό και τη λειτουργία του Δήμου. Φτάσαμε στο παράδοξο ν λαμβάνουν θέσεις γύρω από τον τομέα άνθρωποι δεν
έχουν σχέση και γνώση με το αντικείμενο…Τι θα βγει από όλο
αυτό; Ο χρόνος θα δείξει, αισιόδοξοι δεν μπορούμε να είμαστε

Γ.Π.

Απέρριψε το ΣτΕ αιτήσεις αναστολής κατά της
υποχρέωσης εμβολιασμού

Το Τμήμα Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας σε
σχηματισμό Ολομέλειας απέρριψε αιτήσεις που είχαν καταθέσει

Σύμφωνα με ανάρτηση του CEO της εταιρείας, Άλμπερτ
Μπουρλά, οι κλινικές μελέτες του εν λόγω σκευάσματος
βρίσκονται ήδη στη δεύτερη φάση τους, με τον επικεφαλής της εταιρείας να υποστηρίζει πως, μαζί με τον εμβολιασμό, είναι σημαντική και η παραγωγή φαρμάκου για την
αντιμετώπιση του ιού.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία, το φάρμακο προορίζεται για συμπτωματικούς ενήλικες που θα έχουν
νοσήσει με κορονοϊό, δεν θα έχουν νοσηλευτεί, ενώ δεν θα
ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου.
Η δεύτερη φάση των δοκιμών αναμένεται να πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή 1.140 περίπου ανθρώπων, οι
οποίοι θα κάνουν χρήση του εν λόγω σκευάσματος (ή του
placebo) κάθε 12 ώρες για πέντε ημέρες.

News247.gr

Ένα «άστο καλύτερα»

Παρατηρείται μία απροθυμία, μία «κρύβε λόγια» ή «φούσκωνε τα νούμερα» τακτική από κάποιους επαγγελματικούς
κλάδους, αναφορικά με τα ποσοστά των εμβολιασμένων συναδέλφων τους. Ο κόσμος το έχει τούμπανο κι αυτοί κρυφό
καμάρι, αφού σε αυτή τη χώρα ζούμε κι εμείς και λίγο πολύ
έχουμε μία εικόνα με τις επιδόσεις τους. Στις περισσότερες
περιπτώσεις τα ποσοστά είναι απογοητευτικά χαμηλά και ο
όρος «υποχρεωτικότητα» σχεδόν απαγορευμένος. Πάντως,
η κυβέρνηση εμφανίζεται αποφασισμένη να επεκτείνει το
συγκεκριμένο μέτρο και σε άλλους χώρους (μια που πήγε
τόσο καλά με τους υγειονομικούς… όχι ότι δεν σημειώθηκε αύξηση των εμβολιασμών τις τελευταίες μέρες, αλλά με
τόσες χιλιάδες εργαζόμενους να μένουν εκτός ΕΣΥ, δεν το
λες και επιτυχία)

Κ.Η.

δες, μετά τις χθεσινές εξελίξεις, ευτυχώς που δεν ζήσαμε ένα
πόλεμο υπό την ηγεσία του κ. Αποστολάκη, το έβαλε στα πόδια
στην πρώτη στρακαστρούκα και δεν έβαλε τα κλάματα στην
πρώτη πυρκαγιά», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.
«Ο κ. Αποστολάκης έχει κριθεί ως ικανός να διαχειρίζεται
κρίσεις επί 40 χρόνια από όλους τους θεσμούς των ενόπλων
δυνάμεων.
Από χθες με απασχολεί πολύ αν αυτοί οι θεσμοί λειτουργούν σωστά. Αυτός ο άνθρωπος προφανώς δεν έπρεπε να γίνει ούτε πλωτάρχης. Αν δεν έχεις μάθει να αντέχεις στην πίεση,
δεν έπρεπε να γίνει ούτε καφετζής όχι αξιωματικός… Του είπε ο
Πολάκης ότι είναι δωσίλογος και έβαλε τα κλάματα», συνέχισε
την «επίθεσή» του ο κ. Γεωργιάδης. Κοίτα να δεις που τελικά οι
"πατριώτες" είναι οι πρώτοι που ρίχνουν το ανάθεμα στις κατά
τα άλλα ιερές ένοπλες δυνάμεις, όταν τους χαλάνε τη σούπα...

Κ.Η.

Αποκλεισμός 978 δικαιούχων voucher στον Έβρο
από Βρεφονηπιακούς και ΚΔΑΠ
Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων για τον αποκλεισμό 978 δικαιούχων στον Έβρο που παρότι πληρούν τα κριτήρια δεν λαμβάνουν, με
ευθύνη της κυβέρνησης, voucher
για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς και τα Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)
στους 5 Δήμους του νομού, κατέθεσε η Βουλευτής Έβρου και Αν.
Τομεάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ενημέρωσης & Επικοινωνίας
του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Νατάσα Γκαρά. Την ερώτηση
συνυπογράφει και η Θεανώ Φωτίου, Αν. Τομεάρχης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη.
Η κα Γκαρά σημειώνει πως ειδικά για την περιοχή του Έβρου, οι
ωφελούμενοι που δεν λαμβάνουν
το απαραίτητο voucher από την
κυβέρνηση, παρότι έχουν πλήρη
φάκελο, είναι 978: 501 δικαιούχοι
στον Δήμο Αλεξανδρούπολης, 329
στον Δήμο Ορεστιάδας, 74 στον
Δήμο Διδυμοτείχου, 49 στον Δήμο Σαμοθράκης και 25 στον Δήμο
Σουφλίου.

Η Βουλευτής Έβρου σημειώνει πως με ευθύνη τη κυβέρνησης
83.000 παιδιά υπολογίζεται πανελλαδικά ότι θα μείνουν, χωρίς
voucher, εκτός Βρεφονηπιακών
Σταθμών και ΚΔΑΠ, παρότι πληρούσαν τα κριτήρια, συμπληρώνοντας πως: «αντί η κυβέρνηση της
ΝΔ να στηρίζει τη ζωή των οικογε-

νειών στην ακριτική Ελλάδα, υιοθετώντας καινοτόμες πολιτικές κοινωνικής πρόνοιας, ενισχύοντας τη
γονεϊκότητα, την ανάπτυξη και την
απασχόληση, τα τελευταία 2 χρόνια γινόμαστε μάρτυρες πολιτικών
που οδηγούν στην εγκατάλειψη
και στην απομόνωση του Έβρου».

Γ.Π.
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Συνεχίζουν την
αποχή από τους
πλειστηριασμούς
οι δικηγόροι της
Αλεξανδρούπολης

ειδήσεις

σύντομες

Δεν θα εορτάσει τα ονομαστήριά
του ο Μητροπολίτης μας
Η Ιερά Μητρόπολις Αλεξανδρουπόλεως ενημερώνει ότι ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Άνθιμος δεν θα εορτάσει τα ονομαστήριά του την
Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου, λόγω της συμμετοχής του στην Σύναξη
των Ιεραρχών του Οικουμενικού Θρόνου που ήδη από σήμερα και
μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου πραγματοποιείται στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης μας παρακαλεί τους συμπολίτες μας να
προσεύχονται για τον Ποιμενάρχη τους, ώστε ο Θεός να του χαρίζει
υγεία ψυχής και σώματος για να καθοδηγεί πνευματικά το ευσεβές
ποίμνιο της Μητροπόλεώς μας.
Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

Βόρειος Έβρος: Τον εξαπάτησε και
του απέσπασε 5.400€

ΜΕ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ
ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ
Ακόμα αντιδρά και συμμετέχει σε κινητοποίηση
διαμαρτυρίας για τις τεράστιες καθυστερήσεις που
παρατηρούνται στην καταβολή των αποζημιώσεων
από την παροχή υπηρεσιών Νομικής Βοήθειας
Το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης κατά τη συνεδρίασή του στις 31.8.2021 έλαβε
τις ακόλουθες αποφάσεις:

θεσπιστεί δια νόμου δεοντολογικό
πλαίσιο λειτουργίας των εταιρειών
διαχείρισης απαιτήσεων και δεν
έχουν ανασταλεί οι πλειστηριασμοί.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ
ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ – ΝΟΜΙΚΗ
ΒΟΗΘΕΙΑ
1.Προστασία ευάλωτων
νοικοκυριών
Παρατείνεται μέχρι 30.9.2021 η
αποχή των δικηγόρων από τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης
για επίσπευση πλειστηριασμών, με
εντολείς Τράπεζες ή εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, κατά της
πρώτης κατοικίας ευάλωτων δανειοληπτών, όπως ορίζονται με το
ν. 4738/2020, που είχε αποφασιστεί με την απόφαση της 17.6.2021
του ΔΣ, λαμβανομένου υπόψη ότι
μέχρι σήμερα δεν έχει συσταθεί ο
προβλεπόμενος Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης, δεν έχει

2.Νομική Βοήθεια
Δράσεις του σώματος για την
καταβολή οφειλομένων αποζημιώσεων
Το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης καταγγέλλει με τον πιο έντονο τρόπο τις
τεράστιες καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην εκκαθάριση και
καταβολή των αποζημιώσεων από
την παροχή υπηρεσιών Νομικής
Βοήθειας, που σε πολλές περιπτώσεις φθάνουν τα τέσσερα έτη και
πλήττουν την αξιοπιστία του ίδιου
του θεσμού καθώς επίσης και την
αδράνεια του Υπουργείου για την
επίλυση του θέματος παρά τις σχετικές υποσχέσεις του.
Επιβάλλεται να νομοθετηθεί

άμεσα ρύθμιση, με την οποία το
ήμισυ της αποζημίωσης θα προκαταβάλλεται προ της οριστικής εκκαθάρισης, με μόνη την υποβολή στο
ΤΑΧΔΙΚ, των κάτωθι δικαιολογητικών, τα οποία μπορούν να διαβιβάζονται και με ηλεκτρονικά μέσα:
α) της πράξης διορισμού του δικηγόρου,
β) του ειδικού γραμματίου προκαταβολής νομικής βοήθειας και
γ) της βεβαίωσης της αρμόδιας
δικαστικής ή άλλης αρχής σχετικά
με την εκπλήρωση των καθηκόντων του δικηγόρου και το υπόλοιπο της αποζημίωσης θα καταβάλλεται μετά την εκκαθάριση της
δαπάνης και την απόδοση των νόμιμων κρατήσεων
Το ΔΣ αποφάσισε να συμμετέχει με εκπρόσωπο του σε κινητοποίηση που θα πραγματοποιηθεί
στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για το
θέμα αυτό.
Εάν το Υπουργείο Δικαιοσύνης
εξακολουθήσει να αδρανεί, το ΔΣ
του θα επανέλθει με αντικείμενο
την κλιμάκωση της αντίδρασης του
σώματος , σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ολομέλειας Προέδρων
Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας,
με τη μη έκδοση γραμματίων προκαταβολής και ενσήμων από τον
Δικηγορικό Σύλλογο σε όλες τις
υποθέσεις της Νομικής Βοήθειας.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών για την
ταυτοποίηση άγνωστου μέχρι στιγμής δράστη, ο οποίος το Σάββατο 28/08 εξαπάτησε ημεδαπό. Αναλυτικότερα, ο δράστης προσποιούμενος τον υποψήφιο αγοραστή επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον
παθόντα προκειμένου να αγοράσει μηχάνημα από αυτόν. Κατά τη
διάρκεια της επικοινωνίας, ο δράστης καθοδήγησε τον παθόντα στην
πραγματοποίηση συναλλαγής καταφέρνοντας να αποσπάσει το χρηματικό ποσό των 5.400 ευρώ. Την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα
Ασφάλειας Διδυμοτείχου.

ΚΚΕ: Ζητά αυξημένη χρηματοδότηση
και στελεχιακή ενίσχυση για
πυροπροστασία
Αυξημένη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό για
την κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας και στελεχιακή ενίσχυση
των εμπλεκόμενων υπηρεσιών (Δασικών και Πυροσβεστικών) ζητά
η Τομεακή Επιτροπή Έβρου του ΚΚΕ, η οποία σε ανακοίνωσή της
αναφέρεται με συγκεκριμένα στοιχεία στις ελλείψεις που παρουσιάζουν τα δασαρχεία του Έβρου και οι πυροσβεστικές υπηρεσίες του
νομού. Η κομματική οργάνωση ζητά επίσης τον εκσυγχρονισμό των
μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος, τη μονιμοποίηση του εποχικού
προσωπικού και τη συγκρότηση Ενιαίου Φορέα Δασοπροστασίας και
Δασοπυρόσβεσης, «με έμφαση στην πρόληψη και ανάπτυξη του δασικού πλούτου προς όφελος του λαού». Καταλήγοντας, η Τομεακή
Επιτροπή Έβρου του ΚΚΕ επισημαίνει ότι η ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία των δασών απαιτεί «μελέτη, στοχευμένες παρεμβάσεις, δασοτεχνικά έργα και βελτίωση υποδομών και δικτύων,
σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης, που θα αυξήσουν την ικανότητα του δάσους να αντιμετωπίσει τη φωτιά πριν αυτή ξεσπάσει».

Τροχαίο στον βόρειο κόμβο
του Σουφλίου
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον βόρειο κόμβο του Σουφλίου
μεταξύ δυο οχημάτων. Τρία άτομα από τους επιβαίνοντες ήταν έξω
από τα οχήματα και οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν
φαίνεται να είναι βαριά τραυματισμένα. Το ένα από τα δυο οχήματα
φέρει αρκετές ζημιές, γεγονός που δείχνει και τη σφοδρότητα του
ατυχήματος. Τα αιτία του ατυχήματος διερευνώνται.
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Θετικό το πρώτο δείγμα από
την αεροπορική σύνδεση
Αλεξανδρούπολης-Κρήτης

ΟΙ ΕΒΡΊΤΕΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΊΘΗΚΑΝ,
ΟΙ ΚΡΗΤΙΚΟΊ… ΌΧΙ ΚΑΙ ΤΌΣΟ
Επέκταση της γραμμής για τουλάχιστον 3
μήνες ζητούν οι τουριστικοί πράκτορες
Της Κικής Ηπειρώτου
Ολοκληρώθηκαν οι πτήσεις στη γραμμή Αλεξανδρούπολη – Κρήτη, που
άνοιξε φέτος για περίπου
ένα μήνα. Τα πρώτα δείγματα, σύμφωνα με τους τουριστικούς πράκτορες, είναι
θετικά, ωστόσο, εφόσον η
γραμμή συνεχιστεί το επόμενο καλοκαίρι, θα είναι σημαντικό να υπάρξει χρονική
επέκτασή της, ώστε αντί για
έναν μήνα να καλύπτει τουλάχιστον τρεις και οι σχετικές ανακοινώσεις να γίνουν
εγκαίρως.
Όπως είναι γνωστό, το
αίτημα για αεροπορική σύνδεση μεταξύ των δύο περιοχών υπήρχε εδώ και αρκετά
χρόνια. Η θετική ανταπόκριση της Aegean Airlines
έκανε το όνειρο πραγματικότητα και η χαρμόσυνη εί-

δηση μεταδόθηκε για πρώτη φορά στις 7 Ιουλίου. Οι
πτήσεις ξεκίνησαν στις 31/7
και ολοκληρώθηκαν 31/8.
Όπως λέει στη «ΓΝΩΜΗ» ο τουριστικός πράκτορας Βασίλης Κασαπίδης, οι
Εβρίτες ανταποκρίθηκαν,
παρά το γεγονός ότι η σχετική ανακοίνωση έγινε κάπως αργά. Η πληρότητα
ήταν ικανοποιητική, κυρίως
από Αλεξανδρούπολη προς
Κρήτη, καθώς δεν υπήρχε
σε μεγάλο βαθμό αμφίδρομη κίνηση.
«Οι κάτοικοι της Κρήτης
ασχολούνται κυρίως με τον
τουρισμό, κι έτσι , ειδικά τον
Αύγουστο δεν μπορούν να
πάνε διακοπές. Πιστεύουμε
πως εάν την επόμενη χρονιά ξεκινήσουν τα δρομολόγια, για παράδειγμα, από
τον Ιούνιο, θα δούμε κίνηση

κι ενδιαφέρον και από το
νησί προς την περιοχή μας».
Παράλληλα, σημειώνει

πως επιθυμία των ανθρώπων του τουρισμού είναι η
συγκεκριμένη σύνδεση να

«Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πια εδώ»
Με λίγο κόσμο και χωρίς
το ΠΑΣΟΚ κηδεύτηκε ο
Άκης Τσοχατζόπουλος
Το στεφάνι Γιάννη Παγορόπουλου,
δικηγόρου του Άκη Τσοχατζόπουλου
και γιου του προέδρου του φοβερού
και τρομερού Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, έλεγε όλη την πικρή αλήθεια: «Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πια
εδώ». Όλο το ΠΑΣΟΚ απουσίαζε από
την κηδεία του ανθρώπου που ταυτίστηκε όσο κανείς άλλος, πλην του
Ανδρέα Παπανδρέου, με το ΠΑΣΟΚ.
Ούτε οπαδοί, ούτε μέλη, ούτε βέβαια
τα ηγετικά και κυβερνητικά στελέχη
, πολλά από τα οποία οφείλουν την
σταδιοδρομία τους στον τον εκλιπόντα, έδωσαν το παρόν στην κηδεία του ανθρώπου που ήταν το άλτερ έγκο του Ανδρέα, αλλά και ο πιο
γνήσιος εκφραστής της θέλησής του.
Το γνωστό ανέκδοτο τα λέει όλα: «Τι
ώρα είναι Άκη;», ρωτούσε ο Ανδρέας.
«Ό,τι πεις εσύ Πρόεδρε», απαντούσε
ο Άκης. Πέρα όμως από τα ανέκδοτα
μια ήταν η αλήθεια.
Ο Τσοχατζόπουλος ήταν ένας
ακούραστος εργάτης του κόμματος,
ένας ιδεολογικός και οργανωτικός
καθοδηγητής, ο οποίος διαμόρφωνε σε μεγάλο βαθμό τις εξελίξεις σε
συνεργασία με τα άλλα δύο μέλη της
λεγόμενης «τρόικας», τον Γιώργο Γεννηματά και τον Κώστα Λαλιώτη. Θυ-

μάμαι το 1989, μεσούσης της κρίσης με την υπόθεση Κοσκωτά, όταν
ήρθε στην Αλεξανδρούπολη για να
απαντήσει στις κατηγορίες εναντίον
του Παπανδρέου. Γέμισε ασφυκτικά
η πλατεία του Φάρου και ο κόσμος
τον αποθέωσε. Αυτά βέβαια μέχρι το
συνέδριο του 1996 όταν έχασε μετά
την πρωθυπουργία και την Προεδρία
του ΠΑΣΟΚ από τον Κώστα Σημίτη.
Έκτοτε η πορεία του πήρε την κατιούσα , με τη γνωστή τραγική του κατάληξη. Προχθές μετά τον ηθικό και
τον πολιτικό του θάνατο, επήλθε και
ο ενταφιασμός του στο 1ο νεκροταφείο, λίγα μέτρα μετά τον τάφου του
αρχηγού του, από όπου πέρασε η πομπή με τη σωρό του.
Η εξόδιος ακολουθία έγινε χω-

ρίς επικήδειους, χωρίς τιμές. Τραγικές φιγούρες η σύζυγός του Βίκυ
Σταμάτη και ο γιός τους Άκης Τσοχατζόπουλος που ακολουθούσαν το
φέρετρο. Ήταν εκεί επίσης τα παιδιά
του Αρετή και Αλέξανδρος από τον
πρώτο του γάμο και τα εγγόνια του.
Τα χειροκροτήματα των λίγων φίλων
και συγγενών τον συνόδευσαν, ενώ
το χαρακτηριστικό τραγούδι του ΠΑΣΟΚ με τον «πράσινο ήλιο» , ήχησε
σαν πένθιμο εμβατήριο. Εκτός από το
στεφάνι του Παγορόπουλου, υπήρχε
και ένα του ΠΑΣΟΚ με την επιγραφή
«Θερμά συλλυπητήρια» και ένα της
πρώην συζύγου του Γκούντρουμ με
την συμβολική επιγραφή «Ένα τελευταίο Αντίο».

Γ.Λ.

παγιωθεί και για το επόμενο καλοκαίρι να επεκταθεί
για τουλάχιστον 3 μήνες,

με πιο έγκαιρο προγραμματισμό από την αεροπορική
εταιρεία.
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Οδός “Ελένης Τοπαλούδη”
στο Διδυμότειχο
ΜΕ ΟΜΌΦΩΝΗ ΑΠΌΦΑΣΗ
ΠΟΥ ΠΉΡΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΌ
ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ
«Πανελλήνιο σύμβολο ενάντια στη βία»
δηλώνει ο πατέρας της
Την μετονομασία οδού
στο όνομα της στην αδικοχαμένης Ελένης Τοπαλούδη,
ψήφισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Διδυμοτείχου κατα την χθεσινή συνεδρίαση του.
Η Βασιλέως Γεωργίου μια
από τις πιο κεντρικές οδούς
της πόλης μετονομάζεται σε
οδό Ελένης Τοπαλούδη ως
ένδειξη οφειλόμενης τιμής
στο πρόσωπο της, η όποια
σύμφωνα με την εισήγηση
της δημοτικής αρχής αποτελεί
πλέον σύμβολο στον τεράστιο αγώνα για την εξάλειψη
της βίας κατά των γυναικών
.Ιδιαίτερα συγκινημένος από
την απόφαση αυτή, δηλώνει
ο πατέρας της Ελένης, Γιάν-

νης Τοπαλούδης.Μιλώντας
στην ΕΡΤ Ορεστιάδας τονίζει ότι το παιδί του «αποτελεί πλέον Πανελλήνιο σύμβολο ενάντια στην κακοποίηση,
την γυναικοκτονία, τους βιασμούς,» για να συμπληρώσει ότι «πάνω εκεί θα πρέπει
να πατήσουμε και ως τοπική
κοινωνία αλλά και πανελλαδικά , ώστε να κάνουμε πράγματα για να προστατέψουμε τα παιδιά μας, τη νεότερη
γενιά.»Ιδιαίτερο ενδιαφέρον
παρουσιάζουν οι προτάσεις
που κατέθεσαν ο Γιάννης και
η Κούλα Τοπαλούδη τόσο
στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, όσο και στον Υφυπουργό Παιδείας Άγγελο Συρίγο

κατά την επίσκεψη τους στο
σπίτι τους στο Διδυμότειχο .
Όπως μας ανακοίνωσε ο κ.
Τοπαλούδης, πρότεινε στην
κ. Σακελλαροπούλου να δημιουργηθεί ένα ίδρυμα στη

μνήμη της Ελένης το οποίο
θα ασχολείται με την μέριμνα κακοποιημένων γυναικών και παιδιών καθώς και
περιστατικά βιασμών. Μέσα
από αυτό θα ανακουφίζονται

οικογένειες από το οικονομικό και ψυχικό βάρος που
κουβαλούν. Επιθυμία τους
είναι να γίνονται δράσεις σ
όλη την διάρκεια της χρονιάς
προς ενημέρωση των γονέ-
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ων, μαθητών, εκπαιδευτικών,
φοιτητών ώστε να προσαρμοστούν σ ένα περιβάλλον
που να σέβεται την ανθρώπινη ζωή.
Στην επίσκεψη που τους
έκανε ο Υφυπουργός Παιδείας Άγγελος Συρίγος του πρότειναν να μεριμνήσει δεόντως
ώστε τα Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα να συνάψουν
ασφάλειες ζωής σε κάθε φοιτητή για τα χρόνια σπουδών
τους διότι δεν γνωρίζει κανείς τι μπορεί να συμβεί στην
ζωή τους κατά την διάρκεια
φοίτησης τους.
Οι δυο γονείς παραμένουν
αμετακίνητοι στις απόψεις
τους, πρώτον περί αυστηροποίησης των ποινών ώστε αυτές να αντιμετωπίζονται ως
τιμητικό και όχι ως σωφρονιστικό σύστημα και δεύτερον
στο ότι η πολιτεία πρέπει να
φροντίσει ώστε να γίνουμε
όλοι καλύτεροι γονείς παρέχοντας ψυχοπαιδαγωγικούς
φορείς στην προσπάθεια γαλούχησης τους.

ΕΡΤ Ορεστιάδας

Παράταση του προγράμματος
για τους πρώην εργαζομένους
στην Αλλαντοβιομηχανία
«ΘΡΑΚΗ»

«Εμμονή στην αυξητική
τάση που επικρατεί σε
Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη
και Λάρισα»

Ζήτησε ο Σταύρος Κελέτσης από τον
Υπουργό Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη

Βλέπει ο καθηγητής του ΑΠΘ
και Διευθυντής του Εργαστηρίου
Περιβαλλοντικής Μηχανικής του τμήματος
χημικών μηχανικών, Δημ. Σαρηγιάννης

Την παράταση του προγράμματος που αφορά στους
πρώην εργαζομένους της
Αλλαντοβιομηχανίας «ΘΡΑΚΗ» Φερών, ζήτησε από
τον Υπουργό Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη ο Βουλευτής
Έβρου Σταύρος Κελέτσης σε
συνάντηση και συνεργασία
που είχε μαζί του, στη Βουλή,
μετά από συνάντηση που εί-

χε ο Βουλευτής με τους πρώην εργαζομένους στις Φέρες.
Ο Βουλευτής ανέπτυξε
στον Υπουργό τα επιχειρήματα για τη συνέχιση εφαρμογής του προγράμματος παροχής εργασίας των πρώην
εργαζομένων στην Αλλαντοβιομηχανία, που ξεκίνησε το
2009 και μετά από παρατάσεις πρόκειται να λήξει στο

τέλος του 2021. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι εργαζόμενοι παρέχουν εργασία σε υπηρεσίες
του Δήμου Αλεξανδρούπολης
και της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Ο Υπουργός αντιμετώπισε
θετικά το αίτημα και υποσχέθηκε στο βουλευτή πως θα
εξετάσει τις λεπτομέρειες, με
τις αρμόδιες υπηρεσίες του
Υπουργείου του, στο επόμενο
διάστημα προκειμένου να δοθεί παράταση και για τα επόμενα χρόνια μετά το 2021.

Αύξηση του ιικού φορτίου SARS-CoV-2 (+99%) παρατηρήθηκε στα λύματα της
Αλεξανδρούπολης που ελέγχθηκαν από το Εθνικό Δίκτυο
Επιδημιολογίας Λυμάτων του
ΕΟΔΥ την εβδομάδα από 2329 Αυγούστου σε σχέση με
την εβδομάδα από 16-22 Αυγούστου 2021.
«Εμμονή στην αυξητική τάση που επικρατεί σε Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη και Λάρισα» διαπίστωσε μιλώντας το
πρωί στην ΕΡΤ ο καθηγητής
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και
Διευθυντής του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Μηχανικής του τμήματος χημικών
μηχανικών, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, υπογραμμίζοντας
πως στις συγκεκριμένες περιοχές δεν ισχύουν περιοριστικά μέτρα και για τον λόγο
αυτό συστήνεται περισσότερη
σύνεση από την πλευρά των
πολιτών.
«Υπάρχει ανησυχία, και

αν συνεχίσουμε με τον βαθμό χαλάρωσης στην ατομική
προστασία, αν δεν γίνουν περισσότερα tests και εάν δεν
γίνουν περισσότεροι εμβολιασμοί, η τάση θα είναι αρνητική», ανέφερε συγκεκριμένα.

Ο ίδιος, βάσει των στοιχείων, εκτίμησε ότι στη διάρκεια του Σεπτεμβρίου είναι
πολύ πιθανό να φτάσουμε τις
5.000-6.000 κρούσματα ημερησίως, χωρίς να αποκλείεται στα τέλη του μήνα να είναι κι ακόμα περισσότερα.
«Το σημαντικό δεν είναι να
το προβλέψουμε αλλά να το
αποφύγουμε», σχολίασε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας
τη σημασία των περιοριστικών μέτρων για την αποφυγή
περαιτέρω αύξησης.
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Ελεύθερη διέλευση στα πλευρικά
διόδια της Εγνατίας για κατοίκους
της ζητάει η ΠΑΜΘ
ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΣΥΝΕΤΑΞΕ ΤΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Το κυκλοφοριακό «αλαλούμ» στα πλευρικά
διόδια της Ηρακλείτσας προκάλεσε την
αντίδραση των περιφερειακών συμβούλων
που εξέδωσαν ψήφισμα
Τα πλευρικά διόδια της Εγνατίας Οδού απασχόλησαν το πρόσφατο Περιφερειακό Συμβούλιο
ΑΜΘ, με αποτέλεσμα να συνταχθεί ψήφισμα που αιτείται προς
την Εγνατία Οδό την ελεύθερη διέλευση των κατοίκων της
ΑΜΘ κατά τους καλοκαιρινούς
μήνες, από τα πλευρικά διόδια
της ΠΑΜΘ.
Αφορμή της συζήτησης στο
Συμβούλιο της Δευτέρας 30/08
υπήρξε το θέμα της ημερήσιας
διάταξης που έφερε η παράταξη «Περιφερειακή Σύνθεση» του
Χριστόδουλου Τοψίδη. Εισηγητής του θέματος ήταν ο περιφερειακός σύμβουλος της παρά-

ταξης της ΠΕ Δράμας Αργύρης
Πατακάκης. Το θέμα αρχικά αφορούσε την υιοθέτηση ψηφίσματος για την ατελή διέλευση από
τον σταθμό πλευρικών διοδίων
στην Ηρακλείτσα για τους κατοίκους των ΠΕ Καβάλας και Δράμας, καθώς το καλοκαίρι παρατηρήθηκε αυξημένη κίνηση και η
αναμονή για τους οδηγούν ήταν
μεγάλη.
Ο κος Πατακάκης μεταξύ άλλων σημείωσε πως σχηματίζονταν ουρές από οχήματα και πέρα από την αναμονή των οδηγών
-που έφτανε τα 30 έως 40 λεπτά κάτω από τον καυτό ήλιοδεν μπορούσαν να περάσουν και

οχήματα έκτακτης ανάγκης όπως
ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και της
Πυροσβεστικής.

Ψήφισμα για ατελή
διέλευση από τα πλευρικά
διόδια για κατοίκους της
ΑΜΘ

Μετά από τοποθετήσεις συμβούλων αποφασίστηκε οι παρατάξεις να σχηματίσουν επιτροπή και να κατέβει ψήφισμα που
αφορά όλη την ΑΜΘ. Να σημειωθεί ότι υπήρξε και διαφωνία
για την έκδοση του ψηφίσματος,
καθώς ενώ στην αρχή υπήρξε
συναίνεση από τις παρατάξεις
ώστε να συνταχθεί επιτροπή για
κοινό ψήφισμα, ο περιφερειακός
σύμβουλος Χρήστος Χατζηπέμου
της παράταξης του κου Κατσιμίγα “κατέβασε” άλλο ψήφισμα
με τον κο Πατακάκη και άλλους
συμβούλους να μην συμφωνούν
με αυτό.
Εν τέλει το ψήφισμα που υιοθετήθηκε κατά πλειοψηφία με 23
ψήφους υπέρ και 1 κατά αναφέρει μεταξύ άλλων «[…]ας εξετασθεί το ενδεχόμενο ατελούς διέλευσης τουλάχιστον από τους
κατοίκους των ΠΕ Δράμας και

Καβάλας στα πλευρικά διόδια
της Ηρακλείτσας και γενικά για
τους κατοίκους των όμορων ΠΕ
Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης σε
όσα εκ των πλευρικών διωδιών
της ΠΑΜΘ τους καλοκαιρινούς
μήνες παρατηρήθηκε ιδιαιτέρως

Περιφερειακή Σύνθεση: Πλήρης
αδυναμία της διοίκησης Μέτιου
να ανταποκριθεί στις ανάγκες
Καταγγελία της μείζονος αντιπολίτευσης για
τουριστικό έντυπο που παραποιεί τα όρια της
Περιφέρειας ΑΜΘ
Το δικό της σχόλιο μετά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ το απόγευμα της
Δευτέρας 30/8 καταθέτει η παράταξη Τοψίδη:
“Ακόμη μία φορά η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου επιβεβαίωσε την προβληματική
κατάσταση της διοίκησης της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, η οποία αδυνατεί να αντιληφθεί -συνεπώς και να
αντιμετωπίσει- τις προκλήσεις και
τις αναγκαιότητες που διαγράφονται μπροστά μας, υπό την πίεση
των εξελίξεων.
Δυστυχώς και τη Δευτέρα η συνεδρίαση του Π.Σ. απέδειξε αυτή ακριβώς την αδυναμία τους να
ανταποκριθούν στις αναγκαιότητες
που βιώνουν οι πολίτες και η κοινωνία. Στα πλαίσια αυτά η παράταξή μας έθεσε την αναγκαιότητα
να παρέμβει η Περιφέρεια προκειμένου να περιορισθεί αυτή η απαράδεκτη κατάσταση των διοδίων
που επιβάλει η Εγνατία Οδός ΑΕ
και με αφορμή την εξαιρετικά αρνητική και επικίνδυνη κατάσταση
που διαμορφώνεται με τα πλευρικά διόδια στον τ. Δήμο Ελευθερών.
Έτσι υπό την πίεση της παράταξής

μας η διοίκηση, η οποία παρακολουθούσε με αδιαφορία και απάθεια τα διόδια να κατασκευάζονται
θα στείλει ψήφισμα του Π.Σ. το
οποίο προτείναμε και με το οποίο
εκφράζει άποψη και διαμαρτυρία
επί του θέματος!
Επιπλέον η παράταξή μας υπέδειξε στην διοίκηση και στο Π.Σ.
την αδικία ανάμεσα στα ποσά
που λαμβάνουν οι κτηνοτρόφοι
της ΑΜ-Θ από το εθνικό απόθεμα
σε σχέση με τους κτηνοτρόφους
π.χ. της Κρήτης. Η διοίκηση συμφώνησε ότι υπάρχει σοβαρό θέμα αλλά … φοβάται να εισαγάγει
το θέμα και να ζητήσει παρουσία
των κτηνοτρόφων και των αρμόδιων υπηρεσιών να το συζητήσει
στο Π.Σ. Επίσης για άλλη μία φορά
διαπιστώνεται ότι δεν έχουν προτάσεις για τα θέματα του πρωτογενούς τομέα!
Όσον αφορά τον τουρισμό ο
Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού
και ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας
αφού διαφήμισαν ένα τουριστικό έντυπο, το οποίο παραποιεί τα
όρια της Περιφέρειας (!) στο οποίο
πλήρωσαν καταχώρηση αλλά δεν
ήταν σε θέση να εξηγήσουν πως

το έντυπο αυτό στο οποίο πλήρωσαν χρήματα της Περιφέρειας δεν
περιλαμβάνει … την πόλη της Καβάλας στην έντυπη του μορφή και
την Θάσο και την Σαμοθράκη στην
ηλεκτρονική έκδοση!
Όσον αφορά την υλοποίηση έργων και υποδομών η κατάσταση είναι τραγικότερη εφόσον μέλος της
διοίκησης (Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας) αδυνατεί να εξηγήσει γιατί
καθυστέρησε αδικαιολόγητα να ξεκινήσει μία περιβαλλοντική μελέτη
επί δύο χρόνια κινδυνεύοντας να
«τινάξει στον αέρα» τις δύο υδατοδεξαμενές (τρικάναλο Φιλίππων
και τρικάναλο Κρηνίδων) που κατάφερε να εντάξει προς χρηματοδότηση, στα έργα που χρηματοδοτεί ο ΤΑΡ, ο προκάτοχός του, το
όνομα του οποίου δεν έχει καν την
πολιτική ευπρέπεια να αναφέρει
στην εισήγησή του.
Θα μπορούσαμε να αναφερθούμε σε πολλά ακόμη παραδείγματα. Δεν θα το κάνουμε. Θα τονίσουμε, όμως, ότι δυστυχώς πλέον
του θεσμικού ρόλου που έχουμε
ως η μείζονα αντιπολίτευση στο
Π.Σ., βρισκόμαστε υποχρεωμένοι
να προσπαθούμε να υποδείξουμε
στην διοίκηση τον ρόλο στον οποίο
οφείλει να ανταποκριθεί και τα θέματα που πρέπει να κοιτάξει καθώς
αυτή επί δύο χρόνια αποδεικνύει
την πλήρη της αδυναμία”.

συνωστισμός».
Να υπενθυμίσουμε ότι στη
Ροδόπη έχουμε τα πλευρικά διόδια Ιάσμου, ΒΙΠΕ Κομοτηνής
και Μέστης (στα όρια Έβρου και
Ροδόπης). Επίσης ήδη υπάρχει
η κάρτα “μόνιμου κατοίκου” της

Εγνατίας, με την οποία για παράδειγμα ένας μόνιμος κάτοικος την επιδεικνύει και μπορεί
να περνάει χωρίς να πληρώσει.

Ανδρέας Αγελαρίδης –
Εφημ. «Χρόνος»

Στο επόμενο περιφερειακό
συμβούλιο η συζήτηση για
το θέμα των εισακτέων
στην ΑΜΘ
Ώστε να προσκληθούν και οι
διοικήσεις των δύο Πανεπιστημίων
για να παραθέσουν την κατάσταση
που επικρατεί
Το θέμα των εισακτέων στην ΑΜΘ, μετά την
εφαρμογή της Ελάχιστης
Βάσης Εισαγωγής, έφερε
στο Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜΘ η παράταξη
της Ανεξάρτητης Ενωτικής Πρωτοβουλίας, με
τον επικεφαλής κ. Κώστα
Κατσιμίγα να τονίζει πως
θα πρέπει το Συμβούλιο,
παρόλο που δεν έχει αρμοδιότητα στο θέμα της
Παιδείας, να συζητήσει
το θέμα, το οποίο αφορά όλη την κοινωνία της
Περιφέρειας.
Πρόκειται για ένα τεράστιο πρόβλημα, σημείωσε, που δεν τορπιλίζει
μόνο την οικονομία της
Περιφέρειας, αλλά και
τα ίδια τα ακαδημαϊκά
ιδρύματα, την υπόσταση
και τη λειτουργία τους.
Για αυτό και ζήτησε να

συζητηθεί άμεσα, ώστε
να βγουν συμπεράσματα
και να σταλούν μηνύματα
προς το Υπουργείο Παιδείας και την Κυβέρνηση.
Τόσο ο Περιφερειάρχης κ. Χρήστος Μέτιος,
όσο και πολλοί από τους
περιφερειακούς συμβούλους, εκφράστηκαν θετικά για την συζήτηση
του θέματος, εξέφρασαν
όμως επιφυλάξεις για το
αν θα έπρεπε να γίνει
αυτή χωρίς να προσκληθούν οι εκπρόσωποι των
δύο ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της Περιφέρειας, του ΔΠΘ και του Διεθνούς Πανεπιστημίου.
Ειδικά ο κ. Μέτιος τόνισε πως θα πρέπει να είναι
παρόντες, στην επόμενη
συνεδρίαση, και τα μέλη
των Πανεπιστημίων, για
να εκθέσουν και τους λό-

γους που φτάσαμε μέχρι
αυτό το σημείο. Ανέφερε δε πως θα επιδιώξουν
να γίνει η συνεδρίαση, σε
συνεννόηση με τους πανεπιστημιακούς.
Όλες οι παρατάξεις
συμφώνησαν για την
ανάγκη συζήτησης του
θέματος, όμως κάποιοι
επικεφαλής, όπως ο κ.
Κωστής Σιμιτσής, τόνισαν
πως θα πρέπει να δοθεί
έμφαση στις θέσεις των
Πανεπιστημίων, και στις
προτάσεις αυτών για το
τι έγινε και τις επόμενες
κινήσεις. Τελικά το θέμα
της άμεσης συζήτησης τέθηκε σε ψηφοφορία, με
μόνο τις παρατάξεις της
Ανεξάρτητης Ενωτικής
Πρωτοβουλίας, της Λαϊκής Συσπείρωσης και την
ΑΝΤΑΡΣΙΑ να ψηφίζουν
υπέρ της άμεσης συζήτησης. Έτσι το θέμα θα μετατεθεί σε δεύτερο χρόνο, μετά την ΔΕΘ, ώστε
να συζητηθεί πιο σφαιρικά το ζήτημα.
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Κατώτερη των προσδοκιών η
περίοδος των θερινών εκπτώσεων
στην Αλεξανδρούπολη
Η ΑΓΟΡΆ ΠΑΡΑΜΈΝΕΙ
ΕΠΗΡΕΑΣΜΈΝΗ ΑΠΌ ΤΗΝ
ΠΑΝΔΗΜΊΑ, ΕΝΏ ΕΠΙΚΡΑΤΕΊ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΌΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΝΈΑ ΜΈΤΡΑ
ΠΟΥ ΘΑ ΙΣΧΎΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΛΙΑΝΕΜΠΌΡΙΟ
«Χρειαζόμαστε περισσότερη στήριξη», λέει
ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου
Οι θερινές εκπτώσεις, παρά τις μεγάλες προσφορές και
τις συγκρατημένες προσδοκίες, δεν κατάφεραν να φέρουν
την άνοιξη στην αγορά της Αλεξανδρούπολης. Οι καταναλωτικοί δείκτες κυμάνθηκαν σε λίγο καλύτερα επίπεδα σε σχέση
με πέρυσι, ωστόσο, το περσινό,
πολύ δύσκολο και με περισσότερους περιορισμούς καλοκαίρι, δεν αποτελεί δείγμα, κι έτσι,
η αίσθηση που άφησε η φετινή
εκπτωτική περίοδος δεν μπορεί
να χαρακτηριστεί ως θετική ή
ελπιδοφόρα.
Όπως δηλώνει στη «ΓΝΩΜΗ» ο Αντιπρόεδρος του

Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης Βασίλης Κασαπίδης, «η γενικότερη αίσθηση
είναι ότι δεν είχαμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, παρά
το γεγονός ότι η φετινή περίοδος ήταν λίγο καλύτερη από
πέρσι, όμως η περσινή χρονιά
ήταν τόσο κακή που δεν μπορεί
να αποτελεί μέτρο σύγκρισης.
Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι ναι μεν κάποιες επιχειρήσεις είχαν μία μικρή αύξηση
στις πωλήσεις τους, ωστόσο, η
αγορά δεν έχει επανέλθει στην
προ covid εποχή και γι’ αυτό η
πλειονότητα των επιχειρήσεων,
σίγουρα θα χρειαστεί περισσό-

Οι θερινές εκπτώσεις δεν κατάφεραν να φέρουν
την άνοιξη στην αγορά της Αλεξανδρούπολης.
τερη στήριξη για να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις που έχουν
συσωσωρευτεί και θα πρέπει
να αποπληρωθούν ως το τέλος
του έτους».
Μεγάλος είναι ο προβληματισμός των επαγγελματιών και
για τον τρόπο λειτουργίας της
αγοράς το φθινόπωρο και το

χειμώνα. Σύμφωνα με τον κ.
Κασαπίδη ο εμπορικός κόσμος
αναμένει τις ανακοινώσεις και
τα μέτρα της κυβέρνησης, ξεκαθαρίζει ωστόσο ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου για
κάθε πελάτη, και πως η χρήση
μάσκας μέσα στα καταστήματα προσδίδει αίσθημα ασφά-

λειας, τόσο στους καταναλωτές όσο και στους εμπόρους.
«Το να πρέπει να ελέγχουμε πιστοποιητικά εμβολιασμών και
να βάζουμε τον κόσμο σε αυτή
τη διαδικασία, νομίζω πως θα
λειτουργήσει αποτρεπτικά για
τους καταναλωτές», επισήμανε χαρακτηριστικά.

Η γενικότερη αίσθηση είναι ότι
δεν είχαμε τα αναμενόμενα
αποτελέσματα, παρά το γεγονός ότι η φετινή περίοδος ήταν
λίγο καλύτερη από πέρσι, όμως
η περσινή χρονιά ήταν τόσο κακή που δεν μπορεί να αποτελεί
μέτρο σύγκρισης..
ΒΑΣΊΛΗΣ ΚΑΣΑΠΊΔΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΎ ΣΥΛΛΌΓΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΎΠΟΛΗΣ

Συνεχίζονται οι εγγραφές στα Τμήματα
του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του
Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Αλεξανδρούπολης
Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, το Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων
(διά της Γενικής Γραμματείας
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,
Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθη-

σης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη
λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του
Δήμου Αλεξανδρούπολης στο
οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευ-

σης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές
δράσεις Εθνικής και Τοπικής
Εμβέλειας.
Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου
Αλεξανδρούπολης μπορούν
να δημιουργηθούν τμήματα,
σύμφωνα με τον πίνακα που
ακολουθεί:
Σε περιπτώσεις αναστολής
της δια ζώσης εκπαίδευσης λόγω περιοριστικών μέτρων για
την αντιμετώπιση της πανδημίας covid-19, τα τμήματα μά-

ΤΡΟΠΟΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΕ ΩΡΕΣ

1

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση

25

Χ

2

Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2)

25

Χ

3

Ρωσικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)

25

Χ

4

Τουρκικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)

25

Χ

5

Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα
(σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο,
25
πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή κλπ)

Χ

6

Εναλλακτικές μορφές τουρισμού:
οικολογικός, οινολογικός,
γαστρονομικός τουρισμός

12

Χ

7

Ελληνικό Αλφαβητικό σύστημα

25

θησης θα υλοποιούνται μόνο
μέσω τηλε-εκπαίδευσης (εξ
αποστάσεως παρακολούθηση).
Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως
χώρας καταγωγής, ηλικίας και
μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για
την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η
συμπλήρωση σχετικής αίτησης
με επίδειξη του δελτίου αστυ-

νομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.
Το έργο συγχρηματοδοτείται
από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου
Μάθηση».
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε
στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:

ΤΗΛΕΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΙΑ
ΖΩΣΗΣ

Χ
Τηλ. :2551089690
Ταχ. Διεύθυνση: Αίνου 46
Email: diaviou@alexpolis.gr
Οι αιτήσεις μπορούν να
υποβάλλονται καθημερινά
στο γραφείο του Κέντρου
δια βίου μάθησης, στη Δημοτική βιβλιοθήκη, από τις 10
έως τις 12 αλλά και ηλεκτρονικά στο παραπάνω email.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Η ΓΝΩΜΗ
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Νέα πρόσωπα, νέες θέσειςΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 9
και
καθήκοντα
στη
δημοτική
ο Γιάννης
Εκδήλωση για την Πολιτιστική
σμαραγδής
απόψε στον
αρχή
Αλεξανδρούπολης
Διαδρομή
«VIA EGNATIA» στο
κινηματογράφο
Η ΓΝΩΜΗ

30 ΙΑΝΟΥΑρΙΟΥ 2018

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

ώσιμης Αστικής Κινητικότηηλύσια
τας , της Προσβασιμότητας και

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΔΗΜΑΡΧΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΔιΑλΕξη
του ΔιΑΜΑντη
ΤΩΝ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ
τριΑντΑφυλλου
κΑι
ΣΤΟΝ
ΔΗΜΟ

της καταγραφής της Δημοτικής Περιουσίας. Ο Δήμαρχος
Ο σκηνοθέτης
θα συνομιλήσει
Γιάννης Ζαμπούκης είναι αυμε το κοινό
τός που αναλαμβάνει πλέον
την εποπτεία των Μελετών και
Μουσικο ΔρώΜΕνο ΑΠο
της Αλεξανδρούπολης
των Τεχνικών Έργων.
τον ΘΑνΑση
ΓκΑϊφυλλιΑ
Ανασχηματισμός
με νέες
αντιδημαρχίες,
Η Ελένη Ιντζεπελίδου-Συτμαλίδου διατηρεί την Αντιαυτές της Κυκλικής Οικονομίας και
Ο καταξιωμένος Έλληνας σκηνοθέτης, Γιάνδημαρχία Ενέργειας, Φυσικών
Προλογίζει ο πρόεδρος του Διαζώματος
νης Σμαραγδής, έρχεται στην ΑλεξανδρούΠεριβάλλοντος,
της
Ποιότητας
Ζωής
Πόρων και Τραϊανούπολης
πολη και τον Κινηματογράφο
Ηλύσια, να μας
Σταύρος Μπένος
αρπαρουσιάσει αναλαμβάνοντας
την τελευταία τουεπιπλέον
ταινία, «Κακαι της Δόμησης και Πολεοδομικού
μοδιότητες
στη νέα με
Αντιδημαρζαντζάκης», και
να συνομιλήσει
το κοινό
Σχεδιασμού
χία Διοικητικών
και
ΟικονοΕκδήλωση για την Πο- ται για μία πρωτοβουλία
μετά την προβολή,
την Τρίτη 30
Ιανουαρίμικών Υπηρεσιών, Ενέργειας,
λιτιστική Διαδρομή «VIA του MEGARON PLUS με το
ου, στις 22:00.
Φυσικών
Πόρων και
ΤραEGNATIA» θα πραγματο- Σωματείο Διάζωμα.
Η ταινία στοχεύει
να αναδείξει
τη Δ.Ε.
συναρπαποιηθεί
την
Τρίτη 6 ΦεΤο πρόγραμμαπου
τηςαφορούν
εκστική προσωπικότητα
του Νίκου Καζαντζάκη,
Με νέες
αντιδημαρχίες,
αυ- αρμοδιότητες
ϊανούπολης.
βρουαρίου
στο Οικονομίας
Μέγαρο δήλωση
περιλαμβάνει
δικαθώς και το μαγευτικό
τοπίο της
Ελλάδας
τές
της Κυκλικής
στην εποπτεία
των Τμημάτων
Ο Θεόδωρος
Βουρδόλης
Μουσικής
Αθηνών. Πρόκειμε ομιλητήΠρογραμματιτον Επίμέσα στο οποίο
διαμορφώθηκε.
Ο μεγάλος
και
Περιβάλλοντος,
της Ποιό- άλεξη
• Μελετών,
παραμένει
στο πόστο
του, με
Έφορο
Αρχαιοτήτων
Κρητικός συγγραφέας
έλεγε
πως η ζωή του
σμού
και Ανακύκλωσης
τητας Ζωής και της Δόμησης τιμο
την εν λόγω
αντιδημαρχία
να
Διαμαντή
Στ.
ορίζεται από μετονομάζεται
τα ταξίδια τουσε
καιΑντιδημαρτα όνειρά
και Πολεοδομικού Σχεδιασμού, ΟΜΙΛΗΤΗΣ
• Αποκομιδής
ΑπορριμμάΘέμα Υλιτου. Αυτό είναι
και ότιΑθλητισμού,
ο σκηνοθέκαι νέα πρόσωπα ο Δήμαρχος Τριαντάφυλλο.
χίαακριβώς
Πολιτισμού,
των και Ανακυκλώσιμων
της σκοπεύει να επιτύχει με αυτήν την ταινία.
της διάλεξης: «ΤαξιδεύοΑλεξανδρούπολης Γιάννης Ζα- κών
Εθελοντισμού, Παιδείας και
ντας με άμαξα πολυτελείΠαρουσιάζει τα ταξίδια του στη Γερμανία, την
μπούκης προχώρησε στον αναΝέας Γενιάς.
• Διαχείρισης και ΣυντήρηΧώρος:
ας (Carpentum) στην αρΑυστρία, τη Ρωσία, τη Γαλλία και το όρος Σισχηματισμό
της
διοίκησης,
δύο
Δημήτρης
σης
Οχημάτων
Καθαριότητας
Αίθουσα «Δημήτρης
χαία Εγνατία οδό, από την
νά και μέσα από Επίσης,
αυτές τιςοεμπειρίες,
να Κολαναχρόνια
ακριβώς μετά την ανά- Τόπειρο
γιώνης παραμένει
αντιδήμαρ• Διαχείρισης
καιως
ΣυντήρηΜητρόπουλος»
του Νέστου
τη
δείξει τις φιλοσοφικές
και μεταφυσικές
του
ληψή
της.
Σάββα Σεφεριάδη, έχει ως επί- το πράσινο, τον οδοφωτισμό, δημαρχία Δόμησηςαναζητήσεις.
και Πο- χος Πρωτογενούς Τομέα και
σης και
Οχημάτων
Ημερομηνία/
Δύμη
την Πλωτινόπολη
Με
απόφαση
κεντρο τη βελτίωση, αναβάθ- την πεζοπόρα καθαριότητα και λεοδομικού Σχεδιασμού
με Δ.Ε. Φερών,
αναλαμβάνοντας
• Περιβάλλοντος.
θα ανακαλύψουΠρωταγωνιστούν:
Οδυσσέας
ΠαπασπηλιόΏρα
έναρξης:δημάρχου και του Έβρου,
Εκδήλωση
για την
Διαδρομή
«VIA EGNATIA»
με έμφαση
στις νέες
απαιτή- με ταΕπίσης,
ίδια αντιδη- μιση
και αποτελεσματική
αντιδήμαρχο των Αναστάσιο
επιπλέον
αρμοδιότητες
και διευκόλυνση
τηςΠολιτιστική
κα- την ορθή
μνημεία στην
της Θράκης».
πουλος, Μαρίνα
Καλογήρου,
Αλέξανδροςστον
Κα6 Φεβρουαρίου
2018/
θα πραγματοποιηθεί
την Τρίτη
6 Φεβρουαρίου
στοΣεραφειμίδη
Μέγαρο και αρμοδιότησεις19:00
και ανάγκες που προκαλεί Προλογίζει
μαρχία μεταβιβάζονται
οι αρ- θημερινότητας
των δημοτών.
τομέαΛηναίος,
του Αγροτουρισμού
καταγραφή
και διεκπεραίωση
ο πρόεδρος του
μπαξής, Στέφανος
Αργύρης Ξάφης,
Μουσικής Αθηνών
Ελεύθερηπραγματικότητα,
είσοδος με
Διαζώματος
Μπέ- στη Οι αρμοδιότητές της αφορούν των αιτημάτων των δημοτών τες που αφορούν στην
Θοδωρής
Μαρία Σκουλά,
Νίκος
η σύγχρονη
επο- Αθερίδης,
(Αντιδημαρχία
Πρωτογενούς
μοδιότητεςΣταύρος
που αφορούν
δελτία προτεραιότηΚαρδώνης,
Γιούλικακαι
Σκαφιδημιουργείται
η νέα Αντιδη- νος.
φιλοζωία και τη μέριμνα για στην εποπτεία της συντήρη- μέσω της Γραμμής Δημότη.
πτεία της Πολεοδομίας,
του Αμαλία
Τομέα,Αρσένη,
Αγροτουρισμού
Δ.Ε.
τας. Κυκλικής Οικονομίας τα
επιμελήθηκε
ο σταφά,
Τάσος Καπζάλας.
δά, Ζέτα
Δούκα,
Αλέξανδρος Κολλάτος, ΣτάΜετά
το πέρας
ομι- το οποίο
μαρχία
αδέσποτα
ζώατης
συντροφιάς.
σης κτιρίων,
πεζοδρομίων,
κοι- Ευαγγελία
Η μέχριΤζιαμπάπρότινος ΑντιδηΧωροταξικού Σχεδιασμού,
του
Φερών).
Η διανομή των δελτίων
ένα μουσιΘανάσης
Γκαϊφύλλιας.
ζη, Γιώργος
Φραντζολάς,
Η μουσική
επιμέλεια
της Ηλεκτρικών
θης Ψάλτης.
και Περιβάλλοντος,
με αντιδή- λίας ακολουθεί
Η νέα Αντιδημαρχία
Ποιότηνόχρηστων
χώρων, οδοποιίμαρχία
Τεχνικών Υπηρεσιών
Σχεδίου
Φόρτισης
αρχίζει
στις 5:30
μ.μ. και κότας
οδοιπορικό
Ανατο- τον Συμμετέχουν:
Βασίλης
Ευφροσυνίδης,
ανήκει (Σ.Φ.Η.Ο.),
στον
Προπώληση
εισιτηρίων με αριθμημένες θέΘανάσης
μαρχο
τον Ηλία
Δαστερίδη
Ζωής, μεστην
αντιδήμαρχο
ας και αγροτικής
οδοποιίας,
διασπάται
πλέον στηνεκδήλωσης
Αντι- Οχημάτων
της
Βι-

Info

λική Μακεδονία και Θράκη,

Γκαϊφύλλιας, Χαλήλ Μου-

Δημήτρης Ευφροσυνίδης,

Θανάση Γκαϊφύλλια.

σεις από το ταμείο του κινηματογράφου.

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

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

● Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα:
25510 27404 & 25510 80173
* Απόρριψη αποβλήτων εκσκαφών σε χώρους που δεν είναι αδειοδοτημένοι απαγορεύεται με το νόμο 4042/2012
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Κική Τσακαλδήμη: Ανάβαση στην
ψηλότερη κορυφή της Ευρώπης

ΜΕ ΜΉΝΥΜΑ ΝΊΚΗΣ
ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΚΑΡΚΊΝΟΥ ΤΟΥ
ΠΝΕΎΜΟΝΑ
Η Εβρίτισσα ορειβάτης συμμετέχει και
στηρίζει την προσπάθεια της FairLife για
την ολοκλήρωση της Γραμμής Υποστήριξης
111 57 «για όλους τους ανθρώπους που
έχουν ανάγκη να επικοινωνήσουν και να
βρουν βοήθεια μέσω του φορέα αυτού».
Για την κατάκτηση της
υψηλότερης κορυφής της
Ευρώπης (Elbrus 5.642 μ.)
αναχώρησε από την Αλεξανδρούπολη η ορειβάτης
Κικί Τσακαλδήμη, συμμετέχοντας και στηρίζοντας την
προσπάθεια της FairLife για
την ολοκλήρωση της Γραμμής Υποστήριξης 111 57 για
τον Καρκίνο του Πνεύμονα.
«Γνωρίζοντας τι σημαίνει
να χάνεις την ανάσα σου
,κατανοώ και συναισθάνομαι τους χιλιάδες φίλους με
καρκίνο του πνεύμονα που
δίνουν τον δικό τους αγώνα.
Η ανάβαση στο Έλμπρους
έχει ως στόχο να δώσω δύναμη στη φωνή μου, να φωνάξω πως όλα είναι δυνατά,
αρκεί να το πιστέψουμε και
να παλέψουμε. Συγχρονίζω

το βήμα μου με αυτό της
FairLife L.C.C.- Φροντίδα
και Πρόληψη για τον Kαρκίνο του Πνεύμονα και αφιερώνω την ανάβαση της ομάδας μας για τη συγκέντρωση
χρημάτων με στόχο την υλοποίηση της γραμμής υποστήριξης 111 57 για τον Καρκίνο του Πνεύμονα» ανέφερε
μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας η Κικί Τσακαλδήμη.
«Ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει να σου κόβεται η
ανάσα στο βουνό και οι άνθρωποι που νοσούν από τον
καρκίνο του πνεύμονα έχουν
ακριβώς το ίδιο σύμπτωμα
με μένα που δεν μπορούν
να ανασάνουν. Έτσι προσπαθούμε μέσα από ορειβατικές δράσεις που είναι κοντά στη φύση που ενισχύουν

την επαφή μας με την άσκηση την υιοθέτηση μιας ποιο
υγιεινής διατροφής και ενός
ποιο καλού τρόπου ζωής, να
παροτρύνουμε τον κόσμο
που είτε νοσούν είτε έχουν
κάποιον συγγενή και χρειάζονται όχι μόνο ψυχολογική υποστήριξη να βγουν στη
φύση να προσπαθήσουν να
πεζοπορήσουν, να υιοθετήσουν αυτόν τον τρόπο ζωής, γιατί για την FairLife το
να είσαι υγιής δεν σημαίνει
απουσία της ασθένειας, ση-

μαίνει να είσαι υγιής στο σύνολο, στο μυαλό, στο σώμα
στο να έχεις μια πιο ολιστική
υγιεινή κατάσταση ευεξίας»,
είπε και τόνισε πως «η μάχη
με τον Καρκίνο του Πνεύμονα είναι ένα βουνό που το
ανεβαίνουμε μαζί».
Η Κικί Τσακαλδήμη επιστρέφει στις 13 Σεπτεμβρίου
ωστόσο ζήτησε να στηριχθεί
αυτή η προσπάθεια καθώς
όπως είπε «όλο αυτό γίνεται ουσιαστικά για να μπορέσουμε να στηρίξουμε οι-

Η «Άγρια Δύση» του Θοδωρή
Αθερίδη στο θέατρο Αλτιναλμάζη
Με ελεύθερη είσοδο
το Σάββατο 4
Σεπτεμβρίου
Η «Άγρια Δύση» του Θοδωρή
Αθερίδη στο θέατρο Αλτιναλμάζη με ελεύθερη είσοδο
Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης
έχει τη χαρά να σας προσκαλέσει
το Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου στο
θέατρο Αλτιναλμάζη, στη θεατρική παράσταση «Άγρια Δύση» του
Θοδωρή Αθερίδη, μια κωμωδία
γεμάτη γέλιο, πάθος για τη ζωή,
τον έρωτα και την αγάπη για την
Ελλάδα!
Το κρητικό γουέστερν «Άγρια
Δύση» του Θοδωρή Αθερίδη διαδραματίζεται στην πανέμορφη
Κρήτη μας και πιο συγκεκριμένα
στα «Λιβάνια» των Σφακιών. Εκεί,
μια χειμάζουσα - ελέω οικονομικής κρίσης – οικογενειακή, τουριστική επιχείρηση, πασχίζει να επιβιώσει δοκιμάζοντας τις αντοχές
και τις σχέσεις όλων των ηρώων
με απρόβλεπτες συνέπειες. Τα
πράγματα θα περιπλεχθούν ακόμα περισσότερο με την εμφάνιση ενός παλιού, ανεκπλήρωτου
έρωτα ο οποίος διαταράσσει τις
ήδη εύθραυστες ισορροπίες της
οικογένειας, εξωθώντας όλους

σε ακραίες και απόλυτα κωμικοτραγικές αντιδράσεις. Τη χαριστική βολή στην επαπειλούμενη
κανονικότητά τους θα δώσει η
εμπλοκή όλων στο κυνήγι ενός
αμφίσημου, χαμένου θησαυρού
που στοιχειώνει τις ζωές τους.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία Αντώνης Κρόμπας
Κείμενο: Θοδωρής Αθερίδης
Σκηνικά / Κοστούμια: Εμμανουέλα Αλφιέρη
Σχεδιασμός φωτισμού: Στράτος
Λύκος
Βοηθός σκηνοθέτη: Κατερίνα
Παπασιδέρη
Φωτογραφίες / Γραφιστικά / Σχε-

διασμός αφίσας: Γιάννης Στιβανάκης
Παραγωγή: Artistic essence
productions
Παίζουν:
ΤΟΝΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ ΣΑΜΑΡΚΟΥ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΠΑΥΛΙΔΟΥ
Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί με τήρηση των απαραιτήτων
μέτρων ασφαλείας σύμφωνα με
τα υγειονομικά πρωτόκολλα.
Ώρα έναρξης 20.30.
Η είσοδος για το κοινό είναι
ελεύθερη!

κονομικά αυτήν την δράση,
έτσι ώστε ο φορέας που είναι καινούργιος να μπορέσει
να δημιουργήσει την γραμμή υποστήριξης το 11157
για όλους τους ανθρώπους
που έχουν ανάγκη να επικοινωνήσουν και να βρουν
βοήθεια μέσω του φορέα
αυτού».
Η «FairLife- Φροντίδα
και Πρόληψη για τον Καρκίνο του Πνεύμονα» είναι
ο πρώτος μη κερδοσκοπικός κοινωφελής οργανισμός

στην Ελλάδα που ασχολείται
αποκλειστικά με τον καρκίνο πνεύμονα. Η αποστολή
της FAIRLIFE L.C.C. είναι
να υποστηρίξει τον ασθενή
που πάσχει από καρκίνο του
πνεύμονα σε όλη τη δύσκολη διαδρομή του από τη διάγνωση μέχρι τη θεραπεία
και παράλληλα να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό για
την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση, με σκοπό τη
μείωση της θνησιμότητας.

Ξάνθη: Το Ίδρυμα Θρακικής
Τέχνης και Παράδοσης στις
Γιορτές Παλιάς Πόλης
Από τις 6 έως τις
10 Σεπτεμβρίου
Με ποικίλες δράσεις και
εκδηλώσεις συμμετέχει και
φέτος στις Γιορτές Παλιάς
Πόλης Ξάνθης 2021, το
Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης
και Παράδοσης. Στον προαύλιο χώρο του 5ου Παιδικού Σταθμού Ξάνθης, που
βρίσκεται στην οδό Λευκάδος 2 (έναντι Πλατείας
Μητροπόλεως), από τις 6
έως τις 10 Σεπτεμβρίου,
θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις που θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον τόσο
των μικρών όσο και των
μεγάλων επισκεπτών των
γιορτών.
Αναλυτικά: Δευτέρα 6
Σεπτεμβρίου, ώρα 18.30
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ-ΞΕΝΑΓΗΣΗ:
«Περπατώντας στα ίχνη
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην πόλη της Ξάνθης»
Το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης διοργανώνει ιστορική περιήγηση στα ίχνη και στη μνήμη

της περιόδου της Κατοχής στην Ξάνθη. Οδηγός ο
ιστορικός και Υποψήφιος
Διδάκτορας Δημήτρης Καλογιαννίδης, με τον οποίο
θα γνωρίσουμε χώρους και
σημεία στα οποία εγκαταστάθηκαν οι αρχές κατοχής
και εκτυλίχθηκαν ορισμένα
από τα γεγονότα αυτής της
περιόδου, όπως ο διωγμός
της Εβραϊκής κοινότητας.
Θα μας δοθεί η ευκαιρία

να ανασυστήσουμε όψεις
της εμπειρίας των ανθρώπων οι οποίοι βίωσαν αυτή την ιδιαίτερα ταραγμένη
περίοδο.
Πληροφορίες, δηλώσεις
συμμετοχής, στον συνεργάτη του Ιδρύματος, Νίκο Κοσμίδη (τηλ. 6996559216)
Η περιήγηση προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ. Τόπος συνάντησης: Πλατεία Ελευθερίας

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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Αρχίζει το Διήμερο Φεστιβάλ «Ο Φάρος
της Ισότητας» στην Αλεξανδρούπολη
ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΌ ΚΈΝΤΡΟ
ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΏΝΘΥΜΆΤΩΝ ΒΊΑΣ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΣΤΟ
ΠΛΑΊΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΆΘΕΙΑΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΥΠΈΡΒΑΣΗ ΚΆΘΕ ΜΟΡΦΉΣ
ΈΜΦΥΛΩΝ ΑΝΙΣΟΤΉΤΩΝ
Στόχος η ευαισθητοποίηση των νεών για το ζήτημα
μέσα από ποικίλες δράσεις, εκθέματα, πλούσιο
ενημερωτικό υλικό, προβολές ταινιών, αθλητικές
δραστηριότητες και μουσικές συναυλίες
Στο πλαίσιο της προσπάθειας για
την υπέρβαση κάθε μορφής έμφυλων
ανισοτήτων, το Συμβουλευτικό Κέντρο
Υποστήριξης Γυναικών-Θυμάτων Βίας
του Δήμου Αλεξανδρούπολης διοργανώνει το 3ο διήμερο Φεστιβάλ «Ο Φάρος της Ισότητας» με ελεύθερη είσοδο
για όλους και όλες, στις 2 & 3 Σεπτεμβρίου 2021. Φέτος για πρώτη φορά,
και κατόπιν πρότασης του Δημάρχου
Αλεξανδρούπολης κου Ιωάννη Ζαμπούκη, η καρδιά του Φεστιβάλ θα χτυπάει
τόσο στην Αλεξανδρούπολη όσο και
στις Φέρες όπου και θα πραγματοποιηθούν παράλληλες δράσεις (2/9).
Χαιρετισμό θα απευθύνουν:
Μαρία Συρεγγέλα, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα Δημογραφικής και
Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας
των Φύλων
Γιάννα Χορμόβα, Γενική Γραμματέας
Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων
Γιάννης Ζαμπούκης, Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης

Οι δράσεις

Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας,
είναι να ενημερωθεί και να ευαισθητοποιηθεί το μεγαλύτερο δυνατό κοινό
και ειδικά το νεανικό, μέσα από ποικίλες δράσεις, εκθέματα και ενημέρωση από τα στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου για το σύνολο του έργου,
πλούσιο ενημερωτικό υλικό, προβολές
ταινιών, αθλητικές δραστηριότητες και
μουσικές συναυλίες που αντιμάχονται
τις έμφυλες ανισότητες, αποστέλλοντας ηχηρό μήνυμα ενάντια στη βία
κατά των γυναικών και συνακόλουθα
υπέρ της ισότητας των φύλων. Αναλυτικότερα:
Πέμπτη 02 Σεπτεμβρίου (Αλεξανδρούπολη) - «Φρένο στη βία κατά των γυναικών»: Βραδινή ποδηλατοβόλτα με κεντρικό σύνθημα (Ώρα έναρξης: 20:00
– Σημείο εκκίνησης: Φάρος)
- «Καμία υπομονή. Καμία επόμενη»:
Αποκαλυπτήρια τοιχογραφίας/graffiti
με κεντρικό μήνυμα του καλλιτέχνη
Γιάννη Μητρουλάκη, αφιερωμένη στις
γυναίκες-θύματα βίας, στην κεντρική είσοδο του Δημοτικού Σταδίου Φώτης

Κοσμάς (Ώρα έναρξης: 21:00 – Συνεργασία: Σύλλογος Κυριών και Δεσποινίδων Αλεξανδρούπολης)
- «Τα χελιδόνια της Καμπούλ»: Προβολή ταινίας στο θερινό κινηματογράφο «ΦΛΟΙΣΒΟΣ» (Ώρα έναρξης: 22:00
– Συνεργασία: Κινηματογραφική Λέσχη
Αλεξανδρούπολης)

του Συμβουλευτικού Κέντρου ζωντανεύουν ξανά
- «Οι άνθρωποι πίσω από τους αριθμούς»: Μνημείο αφιερωμένο στις γυναίκες-εξυπηρετούμενες του Συμβουλευτικού Κέντρου και τα παιδιά τους
που βρήκαν τη δύναμη να αποδράσουν
από την κακοποιητική σχέση

Πέμπτη 02 Σεπτεμβρίου (Φέρες
20:00 – 23:00 στην Πλατεία Ομονοίας) - Περίπτερο του Συμβουλευτικού
Κέντρου με διανομή ενημερωτικού
υλικού
- «Βία κατά των γυναικών: Η λέξη
που δε λες…»: Έκθεση φωτογραφίας
- «Το σεντόνι της ισότητας»: Μικροί/
ές και μεγάλοι/ες αποτυπώνουν το δικό τους μήνυμα ενάντια στη βία κατά
των γυναικών
- «20 αφίσες»: Παλιότερες δράσεις

Παρασκευή 03 Σεπτεμβρίου (Αλεξανδρούπολη 20:00 – 23:30 στην
παραλιακή οδό) - Περίπτερο του Συμβουλευτικού
Κέντρου με διανομή ενημερωτικού
υλικού
- «Βία κατά των γυναικών: Η λέξη
που δε λες…»: Έκθεση φωτογραφίας
- «Το σεντόνι της ισότητας»: Μικροί/
ές και μεγάλοι/ες αποτυπώνουν το δικό τους μήνυμα ενάντια στη βία κατά
των γυναικών
- «20 αφίσες»: Παλιότερες δράσεις

του Συμβουλευτικού Κέντρου ζωντανεύουν ξανά
- «Οι άνθρωποι πίσω από τους αριθμούς»: Μνημείο αφιερωμένο στις γυναίκες-εξυπηρετούμενες του Συμβουλευτικού Κέντρου και τα παιδιά τους
που βρήκαν τη δύναμη να αποδράσουν
από την κακοποιητική σχέση
- «Βάζουμε τρίποντο στην ισότητα»:
Διεξαγωγή τουρνουά μπάσκετ 3x3 με
μεικτές ομάδες (κορίτσια, αγόρια) που
θα διεξαχθεί σε ειδικά διαμορφωμένα γήπεδα κατά μήκος της παραλιακής οδού
- Μουσική συναυλία με τη Νικόλ
Σαραβάκου αφιερωμένη στην καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (Ώρα έναρξης: 21:30 – Ανοιχτό
Θέατρο πλησίον του Αγίου Εύπλου
– Είσοδος ελεύθερη με προκράτηση
θέσεων στο link: https://forms.gle/
U3FKY26fjas85she7)

Το "Σαμοθράκης Βήμα" ηχεί στο Ιόνιο & σε όλη την Ελλάδα!
Παραδοσιακό τραγούδι -ύμνος για το νησί- σε
στίχους του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη κ.κ.
Άνθιμου και μουσική της Ζωής Τηγανούρια
Το Παραδοσιακό τραγούδι
-ύμνος για το νησί- "Σαμοθράκης
Βήμα", σε στίχους του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως & Σαμοθράκης
κ.κ. Άνθιμου και μουσική της Ζωής
Τηγανούρια, ήχησε στο Ιόνιο Πέλαγος και σε όλη την Ελλάδα!!
Όπως χαρακτηριστικά είπε η μουσικοσυνθέτης με αφορμή το επετειακό αφιέρωμα για τα 200 χρόνια
που παρουσιάζει φέτος σε όλη την
Ελλάδα, δεν θα μπορούσε να απουσιάζει το τραγούδι που δημιούργησαν μαζί με τον Σεβασμιώτατο με
αγάπη για την γενέτειρά της Σαμοθράκη, αφού στους στίχους αναφέρονται με ποιητικό τρόπο μεταξύ
άλλων και ιστορικά γεγονότα όπως,
το ολοκαύτωμα της Σαμοθράκης,
η σφαγή των 700 Σαμοθρακιτών
στην περιοχή 'Φκάς (απ'όπου πήρε
και το όνομα της) και τα βάναυσα
μαρτύρια που υπέστησαν οι Άγιοι 5
Νεομαρτύρες εκ Σαμοθράκης (.."οι
Πέντε στο λεπίδι..").

Το παραδοσιακό τραγούδι ερμήνευσε στις συναυλίες με ψυχή ο Κώστας Τηγάνης, ο τραγουδιστής που
το πρωτο-ερμήνευσε δισκογραφικά.
Παρακολουθήστε τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως & Σαμοθράκης κ.κ. Άνθιμο
να ομιλεί σε συναυλία της Ζωής
Τηγανούρια και σε κεντρικό δελτίο
ειδήσων για την πρώτη ζωντανή
παρουσίαση του τραγουδιού "Σαμοθράκης Βήμα".
Ακούστε επίσης την καταπληκτική 2η εκτέλεση του τραγουδιού από
τον Σαμοθρακίτη πατήρ Βασίλειο
Κολέτσα μαζί με ένα εξαιρετικό βίντεο που παρουσιάζει τις ομορφιές
του νησιού!

Στίχοι:

Πές μας, κοπέλα μου γιὰ τὸ βουνὸ
ποὺ βγαίνει ἀπὸ τὸ κῦμα,
γύρω ἀπ' τὴ Χώρα δροσερό,
παραδεισένιο κτῆμα.
Πές μας, κοπέλα μου, ποιὰ εἶσαι 'σὺ
στὸ μάρμαρο κλεισμένη;

οἱ Πέντε στὸ λεπίδι;
Πές μας, Παρθένα Παναγία μας,
ἀρχόντισσα τῆς γῆς μας,
τὸν πόνο, τὴν ἐλπίδα μας
πῶς κράτησες μαζί μας;
Ἄχ! ἐγὼ εἶμαι ἡ Ἁγιᾶ-Ἀμπατή,
σᾶς ἔχω σὰν παιδιά μου,
τὸ αἷμα σας χρυσὸ δαφνὶ
κρατῶ στὸ φόρεμα μου!
Πές μας, ἂν εἶδες στάχυ πιὸ μεστό,
πραούστι πιὸ γεμᾶτο,
ἐλιὲς καὶ λάδι σὰν χρυσὸ
καὶ χασλαμᾶ ἀφρᾶτο.
Πές μας, γιὰ αἴγες στὰ ψηλὰ βουνά,
γιὰ μέλι στὴ Λαγκάδα,
ρίγανι, κέδρο στὰ Βρυσιά,
φλασκούνι στὴν Κοιτάδα.
Πές μας, γιὰ φτέρη στὴν Ἄνω Μεριά,
στὶς Μακρυλιὲς θυμάρι,
στο Λάκκωμα καὶ στὴν Πουρνιὰ
μοσχοβολιὰ στὸ Γιάλι.
μὲ τὰ φτερὰ σὰν ἀστραπὴ
καὶ τὴ ματιὰ χαμένη.
Πές μας, κοπέλα μου, τὸν κόσμο σου
ποὺ ἔζησες στὴ δόξα,
στῆς ξενιτιᾶς τὸ δρόμο σου
τὸν λαχταρᾶς σὰν πρῶτα;
Ἄχ! ἐγὼ εἶμαι ἡ Νίκη ποὺ ρωτᾶς
καὶ εἶμαι ἐδῶ νὰ ξέρεις,
μὲς τὴν ψυχή σου ἂν μὲ κρατᾶς

ὅλο θὰ μ'ἀνασταίνεις!
Πές μας, Κυρία μας Κρημνιώτισσα,
Δεληγιαννούδα, Ἀνέμη,
στὸ πέλαο Καμαριώτισσα,
στὴ Μάνταλ' ῥιζωμένη.
Πές μας, πῶς ἦρθε ὁ Ἀπόστολος
κι ἐστάθη στὸ Στασίδι;
στὸ 'Φκᾶ πὼς πνίγηκε ὁ καημός;

Ἄχ! πολύχρωμο, ἀνθοστόλιστο
Νησὶ τῆς Σαμοθράκης,
μὲ τὶς ὀρτάντζες πλουμιστὸ
ῥοδόσταμο τῆς Θράκης!
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε:
Ζωή Τηγανούρια Official Facebook
Page
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Ευρωπαϊκό Βόλεϊ ανδρών: Αντίστροφη
μέτρηση για την Εθνική πριν την πρεμιέρα

Η ΕΛΛΆΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΏΝ ΕΒΡΙΤΏΝ
ΞΕΚΙΝΆ ΣΉΜΕΡΑ ΤΟ ΤΑΞΊΔΙ ΤΗΣ
ΣΤΗ ΔΙΟΡΓΆΝΩΣΗ
«Ενθουσιασμένος για το Ευρωβόλεϊ, ανυπομονώ για
τους αγώνες» δηλώνει το νεότερο μέλος της Εθνικής
ο Σουφλιώτης Δημήτρης Μούχλιας
Με απόλυτη συναίσθηση του δύσκολου έργου που έχει μπροστά της
αλλά και πίστη για μία καλή πορεία
στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού
Πρωταθλήματος, η αποστολή της
Εθνικής Ομάδας Ανδρών ξεκίνησε
το ταξίδι της.
Την τελευταία της προπόνηση
πριν την πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού
Πρωταθλήματος πραγματοποίησε η
Εθνική ομάδα το πρωί της Τετάρτης
(10:00-11:30) στην “Tauron Αrena”
της Κρακοβίας. Η γαλανόλευκη «ρίχνεται στη μάχη» της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης την Πέμπτη
2 Σεπτεμβρίου απέναντι στην Ουκρανία στις 15:30 (ΕΡΤ 3).
Οι Έλληνες διεθνείς υπό τις οδηγίες του ομοσπονδιακού προπονητή
Δημήτρη Ανδρεόπουλου, για ακόμα μία φορά έδωσαν τον καλύτερο
εαυτό τους στην προπόνηση, δείχνοντας έτοιμοι για τη μεγάλη πρόκληση που έχουν μπροστά τους.
Μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις «έπεσαν κορμιά» μου τους παίκτες να βγάζουν μεγάλο πάθος. Το
απόγευμα οι αθλητές θα κάνουν
πρόγραμμα ενδυνάμωσης, ενώ θα
υπάρχει και προβολή βίντεο για το
καλύτερο «διάβασμα» της Ουκρανίας.

Δημήτρης Μούχλιας:
Ενθουσιασμένος για το
Ευρωβόλεϊ

Το νεότερο μέλος της Εθνικής
Ανδρών Δημήτρης Μούχλιας δεν
μπορούσε να κρύψει τη χαρά του
για το γεγονός ότι θα αγωνιστεί
στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού
Πρωταθλήματος.
Ο διαγώνιος της γαλανόλευκης
δήλωσε για αυτή τη νέα πρόκληση: «Είμαι πολύ χαρούμενος που
βρίσκομαι ανάμεσα σε αυτούς τους
σπουδαίους αθλητές. Είμαι ενθουσιασμένος για την τελική φάση του
Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και
ανυπομονώ για τους αγώνες. Όλοι
μας θα δώσουμε το μέγιστο για να
κάνουμε το καλύτερο δυνατό.
Έχουμε κάνει μία μεγάλη προετοιμασία σχεδόν τριών μηνών, οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν
είμαστε έτοιμοι. Τα δύο φιλικά παιχνίδια με την Τσεχία είναι καλό που
γίνονται και σίγουρα θα μας βοηθήσουν να ετοιμαστούμε για την τελική φάση».
Το πλήρες πρόγραμμα του Α' ομίλου (Κρακοβία, Πολωνία)

Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2021

15.30 (ΕΡΤ-3): Ελλάδα-Ουκρανία
18.30: Πολωνία - Πορτογαρία
21.30: Βέλγιο - Σερβία

Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου
2021
18.30 Βέλγιο-Πορτογαλία
21.30 Ουκρανία-Σερβία

Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου 2021
18.30 (ΕΡΤ-3): Βέλγιο-Ελλάδα
21.30: Σερβία-Πολωνία

Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 2021
18.30: Πορτογαλία-Ουκρανία
21.30 (ΕΡΤ-3): Ελλάδα-Πολωνία

Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021
18.30: Πορτογαλία-Σερβία
21.30: Πολωνία-Βέλγιο

Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2021

18.30 (ΕΡΤ-3): Σερβία-Ελλάδα
21.30: Ουκρανία-Βέλγιο

Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021

18.30: Πολωνία-Ουκρανία
21.30 (ΕΡΤ-3): Ελλάδα-Πορτογαλία

Η αποστολή

Ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος και
οι συνεργάτες του επέλεξαν τους
εξής αθλητές για την αποστολή της
Εθνικής:
Πασαδόροι: Κωνσταντίνος Στιβαχτής, Σταύρος Κασαμπαλής.
Ακραίοι: Θανάσης Πρωτοψάλτης, Αλέξανδρος Ράπτης, Ραφαήλ
Κουμεντάκης, Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος.

Κεντρικοί: Γιώργος Πετρέας,
Γιώργος Παπαλεξίου, Θοδωρής
Βουλκίδης, Δημοσθένης Λινάρδος.
Διαγώνιοι: Νίκος Ζουπάνι, Δημήτρης Μούχλιας.
Λίμπερο: Μενέλαος Κοκκινάκης,
Δημήτρης Ζήσης.
Η αποστολή συμπληρώνεται από
τον Ομοσπονδιακό προπονητή Δημήτρη Ανδρεόπουλο, τους άμεσους
συνεργάτες του Παύλο Καραμαρούδη, Σωτήρη Αμαριανάκη, τον στατιστικολόγο Γιώργο Σομπόνη, τον
τιμ μάνατζερ Μάριο Γκιούρδα, τους
φυσιοθεραπευτές Δημήτρη Σεϊμέκη
και Τάσο Λιώση, τον γυμναστή Λάμπρο Δάνα, τον φροντιστή Ζαννή
Ρούσσο και τον δημοσιογράφο Νίκο Καραβάσιο.

Τρία νέα γήπεδα στη Σαμοθράκη από την Ένωση
«Μαζί για το Παιδί» & την bwin
Βελτιώνοντας την
ποιότητα ζωής των
μικρών μαθητών
Η Ένωση «Μαζί για το Παιδί» σε
συνεργασία με την bwin για ακόμη μια χρονιά είναι δίπλα στα παιδιά της ακριτικής Ελλάδας και των
απομακρυσμένων περιοχών. Φέτος
στη Σαμοθράκη ανακατασκευάστηκαν πλήρως τρία γήπεδα και τους
περιβάλλοντες χώρους αυτών, σε ένα
έργο καθοριστική σημασίας για τους
μαθητές του νησιού.
Αναλυτικότερα, ανακατασκευάστηκαν πλήρως δύο γήπεδα (μπάσκετ,
βόλεϊ) στο Δημοτικό Σχολείο Καμαριώτισσας και ένα γήπεδο μπάσκετ
στο Γυμνάσιο-Λύκειο Σαμοθράκης,
ενώ καλλωπίστηκαν και βάφτηκαν
όλοι οι περιβάλλοντες χώροι αυτών,
ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς
2021-2022. Οι περίπου 250 μαθητές
(στο σύνολο των 320 του νησιού) που
φοιτούν τόσο στο ακριτικό Δημοτικό
σχολείο όσο και στο Γυμνάσιο-Λύκειο, θα έχουν πλέον τη δυνατότητα
να παίζουν σε ολοκαίνουργια γήπεδα
μπάσκετ, βόλεϊ και χάντμπολ.
Στα τρία τερέν, συνολικού εμβα-

δού άνω των 1.200 τ.μ., επιστρώθηκε
ειδικός ασφαλής τάπητας, ο οποίος
χρησιμοποιείται σε επαγγελματικές
εγκαταστάσεις, δημιουργήθηκαν διαγραμμίσεις για τα τρία αθλήματα
και εγκαταστάθηκε ο απαραίτητος
εξοπλισμός, ώστε να καταστούν τα
γήπεδα χρηστικά. Παράλληλα, βαφτήκαν όλοι οι περιμετρικοί τοίχοι,
καθώς και οι κερκίδες του γηπέδου
στο Γυμνάσιο-Λύκειο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι συνολικά,
από το 2020, η bwin και η Ένωση
«Μαζί για το Παιδί», έχουν ανακατασκευάσει συνολικά πέντε γήπεδα συνολικού εμβαδού άνω των 1.800 τ.μ.
σε δύο ακριτικά μέρη στην Ελλάδα.
Η Πρόεδρος της Ένωσης «Μαζί
για το Παιδί», Αλεξάνδρα Μαρτίνου,
δήλωσε: «Στην Ένωση «Μαζί για το
Παιδί» εργαζόμαστε καθημερινά στα
25 χρόνια λειτουργίας μας για τη δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων που θα προσφέρουν ίσες ευκαιρίες στα παιδιά και τους νέους που
βρίσκονται σε κάθε σημείο της χώρας
μας. Ευχαριστούμε θερμά τη bwin,
πολύτιμη συνοδοιπόρο και σταθερή
αρωγό του έργου μας, που ανταποκρίθηκε θετικά στην πρόσκληση μας
να προσφέρουμε στους μαθητές της
Σαμοθράκης υψηλού επιπέδου αθλη-

τικές εγκαταστάσεις συμβάλλοντας
έμπρακτα στην ανάπτυξη του ομαδικού πνεύματος και της ευγενούς
άμιλλας των παιδιών και των νέων
της περιοχής.»
Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης, Νικόλαος Γαλατούμος, ανέφερε «Με μεγάλη
μας χαρά, βλέπουμε να υλοποιούνται
έργα βελτίωσης των αθλητικών υποδομών του νησιού μας, στο Δημοτικό
Σχολείο Καμαριώτισσας και στο Γυμνάσιο-Λύκειο Σαμοθράκης. Αναμένονται εντός των ημερών και σχολικά
είδη πριν την έναρξη της καινούργιας

σχολικής χρονιάς. Είμαστε πολύ ευτυχείς για το αποτέλεσμα αυτής της
συνεργασίας, ευχαριστώ πολύ όλους
όσους συνέβαλλαν στην υλοποίηση
των έργων και ευελπιστούμε στο μέλλον και σε άλλη συνεργασία που τόσο
έχει ανάγκη το πληγωμένο νησί μας.»
Η Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Καμαριώτισσας, Πολύμνια Γιαννέλου με την σειρά της ανέφερε: «Ευχαριστούμε θερμά την Ένωση «Μαζί
για το Παιδί» και την bwin για την
ευγενική προσφορά τους που αφορά στην ανακατασκευή των δύο γη-

πέδων του σχολείου μας. Πραγματικά, τέτοιες ενέργειες δίνουν δύναμη
σε μαθητές και εκπαιδευτικούς να
συνεχίσουν το δύσκολο και συνάμα
συναρπαστικό έργο τους. Εύχομαι
υγεία και δύναμη ώστε να συνεχίσετε
ανάλογες προσπάθειες σε ακριτικές
περιοχές της χώρας μας.»
Η Διευθύντρια του ΓΕΛ Σαμοθράκης Καλλιόπης Ταμπάκη, δήλωσε «Σας ευχαριστούμε πολύ για την
άμεση ανταπόκριση στο αίτημα μας.
Είναι κοινή η προσπάθεια να προσφέρουμε το καλύτερο στα παιδιά και κυρίως σε αυτά που ζουν στις ακριτικές
περιοχές που στερούνται υποδομών
και ευκαιριών σε σχέση με τα παιδιά
των πόλεων. Εύχομαι η συνεργασία
να συνεχιστεί και να αναπτύξουμε
και άλλες δράσεις μαζί, αφού οι στόχοι και τα κίνητρα είναι κοινά και οι
ανάγκες των παιδιών συνεχώς αυξάνονται στην εποχή της πανδημίας.»
Οι συγκεκριμένες δράσεις στο
ακριτικό νησί του Βορείου Αιγαίου
θα ολοκληρωθούν το φθινόπωρο του
2021 με ακόμα περισσότερα έργα και
πρωτοβουλίες, για όλα τα παιδιά και
τους νέους.
Δείτε το βίντεο που ακολουθεί: https://www.youtube.com/
watch?v=Az4VGxEdKUI
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Επιφυλλίδες

Αναλύσεις

Μαζί σας κάθε Πέμπτη

Γιατί οι Ταλιμπάν;
«Αγγελίες γνωριμίας»

Κ

αθημερινά διαβάζουμε στις αγγελίες συνοικεσίων
των εφημερίδων
ευρείας κυκλοφορίας, πως:
Η μοναξιά είναι δύσκολη…
Κύριος επιθυμεί τη συντροφιά εμφανίσιμης και καλλιεργημένης κυρίας με αρκετό
εισόδημα…
Ήθελα να ξέρω τί σχέση
έχει η καλή συντροφιά με το…
αρκετό εισόδημα…
Άλλη αγγελία πάλι λέει
πως:
Επιστήμων 35χρονος, ευπαρουσίαστος, ευκατάστατος, έντιμος, ειλικρινής, επιθυμεί γνωριμία γάμου νέας
με αρχές.
Άλλη αγγελία λέει πως:
Γυναίκα 56χρονη, αριστοκρατικής καταγωγής, διαμένουσα… μόνη, άνθρωπος
των ταξιδίων, εμφανίσιμη και
απροβλημάτιστη, ζητά εμφανίσιμο κύριο και καλλιεργημένο για μόνιμο δεσμό-συμβίωση. Δεκτός και από την
επαρχία…
Κι όλα αυτά συμβαίνουν
στις μέρες μας…
Όλες οι αγγελίες, όμοιες
με δεκάδες άλλες, ζητούν
μεταξύ σοβαρού και αστείου, τη γνωριμία κι ό,τι ήθελε
προκύψει… Έτσι οι αγγελίες
προσπαθούν να τραβήξουν
την προσοχή ορισμένων ανθρώπων που έχουν μια άλφα
ηλικία, μιας και η ομορφιά και
τα νιάτα μένουν έξω από τις
αγγελίες. Συνήθως μπαίνει
νη εισοδηματική κατάσταση
και η μόρφωση, μιας και τα
χρόνια πλησιάζουν στα δεύτερα- άντα…
Σκοπός βέβαια όλων όσων
«μπαίνουν» στις αγγελίες είναι πάντα ο ίδιος, η δημιουργία οικογένειας, που σημαίνει
οικογενειακή ζεστασιά, απόκτηση απογόνων, μιας και η
χώρα μας έχει το ρεκόρ της
υπογεννητικότητας και που
σε λίγα χρόνια θα είμαστε η
χώρα των γερόντων.
Όλοι αυτοί οι άνθρωποι
ζητούν μέσα από τις αγγελίες να μοιραστούν τη ζωή τους
με κάποιο άλλο άτομο, γιατί
γνωρίζουν πως έρχονται και
οι μέρες της μοναξιάς, που
όσο περνά ο καιρός, γίνεται
και πιο δυσβάσταχτος…
Η επιλογή όμως μέσα
από τις αγγελίες κρύβει
κινδύνους, γιατί δεν μπορείς να αναλύσεις χαρακτήρες μέσα από τις αγγελίες και δεν μπορείς να τις
ξεδιπλώσεις, και τις περισσότερες φορές «πληρώνεις»
το πολυπόθητο όνειρό σου

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ
ΜΑΚΡΟΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

πολύ ακριβά.
Συχνότερα από τους άνδρες καταφεύγουν στις αγγελίες μοναχικές γυναίκες
κάποιας ηλικίας και γίνονται
στόχος νεαρών που πουλάνε καθημερινή συντροφιά
και που κι αυτοί οι νέοι δεν
χάνουν τις… ευκαιρίες, καταφεύγουν στη συντροφιά
των ώριμων κυριών με κάποιο όμως τίμημα.
Πολλές φορές οι αγγελίες
γνωριμιών καταλήγουν αρκετά συχνά σε γάμους που
ορισμένες φορές είναι αταίριαστοι.
Τώρα θα μου πείτε πως
υπάρχουν ζευγάρια σήμερα
που θα ήθελαν να χωρίσουν

ι Ντάρον Ατζέμογλου και
Τζέιμς Ρόμπινσον στο
βιβλίο τους
"Γιατί αποτυγχάνουν τα έθνη;" αναδεικνύουν με αποκαλυπτικό
τρόπο τη νοοτροπία που διακατέχει τη Δύση για το Αφγανιστάν και όχι μόνον. Μας
λένε ότι μετά τη Συμφωνία
της Βόννης τον Δεκέμβριο
του 2001, που ακολούθησε την ανατροπή του καθεστώτος των Ταλιμπάν, η διεθνής κοινότητα θεώρησε
ότι το μόνο που χρειαζόταν
πλέον το Αφγανιστάν ήταν
μια μεγάλη ένεση ξένης βοήθειας. Δισεκατομμύρια δολάρια άρχισαν να εισρέουν. Ενώ
όμως οι υποδομές του Αφγανιστάν ήταν κατεστραμμένες, η πρώτη δόση των χρημάτων χρησιμοποιήθηκε για
να μισθωθούν οι υπηρεσίες
μιας αεροπορικής εταιρείας

σε ένα πρόγραμμα πολλών
εκατομμυρίων δολαρίων, θα
αποκαθίσταντο οι κατοικίες
στην περιοχή τους. Όμως τί
απέγιναν τα εκατομμύρια δολάρια; Από τα χρήματα αυτά,
το 20% παρακρατήθηκε για
τα έξοδα των κεντρικών γραφείων του ΟΗΕ στη Γενεύη.
Καθώς το έργο ανατέθηκε ως
υπεργολαβία σε μια ΜΚΟ, η
οργάνωση παρακράτησε από
το εναπομείναν ποσό το 20%
για τα έξοδα των κεντρικών
γραφείων της στις Βρυξέλλες. Μεσολάβησαν τρεις ακόμη υπεργολάβοι, καθένας από
τους οποίους παρακράτησε
το 20% περίπου από το ποσόν που απέμενε κάθε φορά.
Τα ελάχιστα χρήματα που κατέληξαν στο Αφγανιστάν χρησιμοποιήθηκαν για να αγοραστεί ξυλεία από το δυτικό
Ιράν ενώ καταβλήθηκε ένα
σοβαρό ποσόν στο καρτέλ
φορτηγών του Ισμαήλ Χαν,
ενός διαβόητου πρώην πολέμαρχου που ήταν πλέον μέλος
της κυβέρνησης, για να καλυφθούν τα μεταφορικά έξοδα

για τη μεταφορά των αξιωματούχων του ΟΗΕ και άλλων διεθνών οργανισμών.
Το επόμενο που χρειάζονταν
οι ξένοι αξιωματούχοι ήσαν
οδηγοί και διερμηνείς. Προσελήφθησαν λοιπόν με υπέρογκες απολαβές, συγκριτικά
με τους μισθούς στο Αφγανιστάν, οι ελάχιστοι γραφειοκράτες που μιλούσαν αγγλικά
και όσοι δάσκαλοι είχαν απομείνει στα σχολεία του Αφγανιστάν. Καθώς όλοι αυτοί
τέθηκαν στην υπηρεσία των
ξένων αξιωματούχων, η ξένη
βοήθεια αντί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή έργων
υποδομής στο Αφγανιστάν,
υπονόμευσε τη στελέχωση
του αφγανικού κράτους, το
οποίο υποτίθεται ότι θα αναδιοργάνωνε. Χαρακτηριστικό
είναι και το παράδειγμα που
αναφέρουν: "Οι κάτοικοι ενός
απομονωμένου χωριού στο
κεντρικό Αφγανιστάν άκουσαν στο ραδιόφωνο ότι χάρη

τα οποία φυσικά διογκώθηκαν. Όμως τα ξύλινα δοκάρια
που έφθασαν στο χωριό ήταν
υπερμεγέθη και τόσο ακατάλληλα που τελικά χρησιμοποιήθηκαν ως καύσιμη ύλη από
τους χωρικούς. Οι συγγραφείς του βιβλίου υποστηρίζουν ότι το περιστατικό αυτό
δεν ήταν μεμονωμένο. Σύμφωνα με πολλές μελέτες, μόνο το 10% ή, στην καλύτερη
περίπτωση, το 20% της ξένης
βοήθειας φτάνει στον προορισμό της. Με άλλα λόγια
ακόμη και η βοήθεια για ανθρωπιστικούς λόγους αποτελούσε πεδίον εκμετάλλευσης.
Όμως ποιά άλλα στοιχεία
υπέθαλψαν τον ισλαμικό ριζοσπαστισμό; Ο Μποαβεντούρα
ντε Σόουζα Σάντος, πορτογάλος καθηγητής κοινωνιολογίας, υποστηρίζει ότι για να
κατανοήσουμε το νόημα των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι απαραίτητο να εξετάσουμε
τη λειτουργία που επιτελούν

Ο

ΤΟΥ ΛΕΥΤΈΡΗ
ΧΑΒΙΑΡΆ
και πως δεν θα διάλεγαν τον
σημερινό τους άνδρα ή γυναίκα για σύζυγο…
Γιατί δεν φτάνει να είναι
ο σύζυγος εργατικός και να
φροντίζει μόνο τα παιδιά του.
Πρέπει να αγαπάει τη γυναίκα του και να μην την αποδυναμώνει. Να μην τη θεωρεί ανίκανη και να μην την
κλείνει στο σπίτι χωρίς καμιά
ανθρώπινη επικοινωνία. Το
ίδιο βέβαιο ισχύει και για τη
γυναίκα, που όλα αυτά συμβαίνουν μετά μερικά χρόνια
γάμου.
Ένας γάμος για να πάει καλά, πρέπει να μην πάσχει ποιοτικά. Η αναζήτηση επομένως
ενός συντρόφου για μια κοινή ζωή, αν και είναι βέβαια
μέσα από τις φυσικές επιδιώξεις του ανθρώπου, πρέπει
να μην είναι υποταγμένη στα
ΘΑ και στα ΠΡΕΠΕΙ…
Ο γάμος όπως και να
έχει, αποτελεί ερωτικό και
κοινωνικό λειτούργημα.
Όσο για το κοινωνικό λειτούργημα είναι προετοιμασμένοι και οι δύο, για το
ερωτικό όμως λειτούργημα
η γυναίκα προσπαθεί να διατηρήσει τη σεξουαλική της
έλξη κι ας σκοτώνεται καθημερινά στη δουλειά, ύστερα
και από τόσες εγκυμοσύνες
και παιδιά.

στον πολιτισμό μας. Αυτό θα
μας επιτρέψει να διαπιστώσουμε κατά πόσον η λειτουργία
αυτή επιτελείται με διαφορετικούς τρόπους σε άλλους πολιτισμούς. Το ερώτημα δηλαδή
που θα πρέπει να εξετάζεται
είναι μήπως άλλοι πολιτισμοί
δίνουν διαφορετικές απαντήσεις στα ίδια ερωτήματα. Με
άλλα λόγια θα πρέπει να αναζητήσουμε λειτουργικά ισοδύναμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. "Αυτή η προσέγγιση,
γράφει η Σαντάλ Μουφ, μου
φαίνεται ότι ανοίγει μια γόνιμη οπτική, και όπως ο Σάσα
Σάντος, επιμένω στην ανάγκη
μιας πλουραλιστικής διεύρυνσης της έννοιας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έτσι ώστε να
μη χρησιμεύουν ως όργανο για
την επιβολή της δυτικής ηγεμονίας". Διότι σύμφωνα με τον
Μποαβεντούρα ντε Σόουζα Σάντος, όσο τα ανθρώπινα δικαιώματα νοούνται ως "οικουμενικά", θα αποτελούν πάντα ένα
όργανο για αυτό που ονομάζει
"παγκοσμιοποίηση από τα πάνω", η οποία επιβάλλεται από
τη Δύση στον υπόλοιπο κόσμο και θα υποδαυλίζουν τη
σύγκρουση των πολιτισμών.
Σύμφωνα με τον Γιούργκεν Χάμπερμας, "οι ασιατικές κοινωνίες δεν μπορούν
να δεχθούν έναν καπιταλιστικό εκσυγχρονισμό χωρίς να δέχονται και τις υπηρεσίες που
προσφέρει ένα ατομικιστικό
σύστημα δικαίου. Δεν μπορεί
κανείς να θέλει το ένα και να
παραλείπει το άλλο". Ο Γουίλιαμ Ρας σχολιάζοντας αυτό
το κείμενο του Χάμπερμας διαπιστώνει ότι δεν αφήνει άλλη δυνατότητα πέραν του εκδυτικισμού και παρατηρεί ότι
σύμφωνα με τον Χάμπερμας, η
επιλογή με την οποία βρίσκονται αντιμέτωπες οι "ασιατικές κοινωνίες" ή οποιοσδήποτε
άλλος λαός, είναι μία επιλογή ανάμεσα στην πολιτισμική
ταυτότητα και την οικονομική
επιβίωση, ανάμεσα στον πολιτιστικό και τον φυσικό αφανισμό". Αν αυτές είναι οι εναλλακτικές επιλογές για τις μη
δυτικές κοινωνίες, διερωτάται
η Σαντά Μουφ, γιατί θα έπρεπε
να μας εκπλήσσει η εκδήλωση
βίαιων αντιδράσεων; Είναι καιρός να ξεπεράσουμε το όνειρο
του εκδυτικισμού και να συνειδητοποιήσουμε ότι η αναγκαστική καθολίκευση του δυτικού
μοντέλου, αντί να φέρει ειρήνη και ευημερία, θα οδηγήσει
σε ακόμη πιο αιματηρές αντιδράσεις από μέρους των πολιτισμών και των τρόπων ζωής
που καταστρέφονται από αυτή
τη διαδικασία. Ο κόσμος δεν είναι ένα ομογενές σύμπαν αλλά
ένα πληθυντικό σύμπαν, έλεγε
ο Καρλ Σμιτ.

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
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Δρομολόγια
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ

SUDUKU
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ
ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
1. ΔΥΣΚΟΛΟ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Παπαδημητρίου
14 Μαΐου 8
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
✆2551080077
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 05.15 (εκτός

ΦΕΡΕΣ
Κυριακής), 08.00 (express), 10.00
Χατζή(express),11.00
Δήμητρα. Τραϊανουπό(express), 14.00
λεως (express),
3 ✆2555022744
15.45 (express), 17.00

ΣΟΥΦΛΙ
(express) εκτός Σάββατο, 18.45, 22.00.
Αλατζιά
Βασ.
Γεωργίου
ΑΛΕΞ/ΛΗ
-ΑΘΗΝΑ:
18.45 93
✆2554023176
ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ - ΦΕΡΕΣ - ΣΟΥΦΛΙ

ΔIΔYMOTEIXO
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
Τιάκας
Κύρος 25ης
ΜαΐΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
04.15-05.15ου 139
(έναντι Νοσοκομείου)
06.20-07.00
(μέσω Τυχερού),
✆2553024010
07.45-08.45 (μέσω Τυχερού),

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
10.00-11.15-12.30-13.30-14.30-

ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ : 06.00 -19.00 ΑΝΑ ΜΙΑ
ΩΡΑ 20.30 ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ: 06.00 09.00
-12.00 - 15.00 -18.00
ΓΙΑ ΑΛΕΞ/ΛΗ: 09.40-12.30-14.3016.50-18.00-21.30- 01.30

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΑΘΗΝΑ

08.30, 19.30

ΑΘΗΝΑ – ΔΡΑΜΑ 08.00, 20.00
ΔΡΑΜΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

06.00, 07.15, 08.00, 09.00,
Καφετζή
Φωτεινή Αθ. Πανταζί15.30-17.00-19.00
(μέσω Τυχε10.00,11.00,12.00,13.00, 14.00,
δου 83
✆2552023733
ρού),19.30-20.45.
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 19.30
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.15-06.30-07.30 (μέσω
Την Κυριακή το δρομολόγιο των 6.00
Τυχερού), 08.45 (μέσω Τυχερού),
π.μ. δεν ισχύει
χρησιμα τηλεφωνα
10.00-11.30-12.30-13.30-14.30ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ 07.00,
2. ΜΕΤΡΙΟ
15.30-17.00-18.15 (μέσω Τυχερού),
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
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),
18.00, 19.30, 21.00. Κυριακή: το
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 08.00 καταργείται.
Α/ΤΤροχ.
25510 66395
18.15Αλ/λης
(μέσω Τυχερού),
19.30-20.45.
ΔΡΑΜΑ – ΚΑΒΑΛΑ Καθημερινά από
Α/ΤΤουρ. Αλ/λης25510 66200
06.00 το πρωί έως 20.30 και κάθε
Α/Τ Φερών
25550 23333
ΞΑΝΘΗ
μισή ώρα. Τις Κυριακές από 07.00
Α/Τ Σουφλίου
25540 22100
έως 20.30 ανά ώρα.
ΞΑΝΘΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
06.00,
Α/Τ Τυχερού
2554013.30,
41201
08.30, 10.30, 12.00,
15.00,
ΔΡΑΜΑ – ΣΕΡΡΕΣ 07.15, 08.45,
Α/Τ Διδ/χου
25530Παρασκευή
22103
16.30, 18.15, 19.45.
10.45, 12.45, 12.00, 14.00, 15.30 Α/Τ Ορεστιάδας
2552012.00,
81808
06.00, 08.30, 10.30,
13.30,
16.45 -17.00.
Δ. Αλεξ/πολης
2551018.15,
64100
15.00, 15.45, 16.30,
19.45.
ΔΡΑΜΑ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 10.30, 12.30,
ΔK Τραϊαν/λης
Κυριακή-αργίες25513
07.30, 50900
10.00, 12.00,
14.45, 16.30, 18.45
ΔK Φερών
2555318.15,
50073
13.30, 15.00, 16.30,
19.45,
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45,
Δ. Σουφλίου
25543
50100
20.30
16.30, 18.45
Δ. Διδυμοτείχου25530
26000
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΞΑΝΘΗ
08.00,
ΞΑΝΘΗ - ΔΡΑΜΑ 08.00, 10.30, 15.00,
Δ. Ορεστιάδας
2552015.00,
22219
10.30, 12.00, 13.30,
16.30,
17.30.
Δ. Σαμοθράκης
2551023.30
41218
18.45, 19.45, 21.30,
ΚυριακήΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45,
Δ. Κομοτηνής
25310
24444
αργίες 08.00, 11.00, 13.30,
15.00,
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210Δασαρ.
Αλεξ/λης
2551021.30,
80643
16.30,
18.15, 19.45,
23.30
32421
Δασαρ.Σουφλίου
2554006.30,
22221
ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)
ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ
08.30,
Δασαρ.
Διδ/χου
2553014.00,
22204
ΣΕΡΡΕΣ
09.30,
11.15, 12.40,
15.55,
Δασαρ.
Ορ/δας
25520 22482
17.00,
20.30 Κυριακές
και Γιορτές
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30
Πυρ/κή
Αλεξ/λης
2551015.30,
26222
08.30,
11.15, 14.15,
17.00,
έως 20.45 ανά μισή ώρα
Πυρ/κή
Σαμ/κης25510 41199
19.15.
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15,
Πυρ/κή
Κομ/νής25310(μέσω
22199
14.30, 18.30
ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Π.
Πυρ/κή
Σουφλ.
Λάγους)
07.30,25540
10.15, 22199
13.25, 14.30,
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00,
Πυρ/κή
Διδ/χου
22199
19.15
Κυριακές25530
και Γιορτές
09.45,
15.00, 16.30, 20.15
Πυρ/κή
Ορ/δας
25520
22221
12.30,
18.00, 2.30
(Ισχύουν
τα αντίΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15
Νοσ/μείο
Αλ/λης
2
5513-51000
στοιχα από Κομοτηνή για Ξάνθη)
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45,
Περ. Εν.
Έβρου 25510 36500
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210ΞΑΝΘΗ -ΑΘΗΝΑ 20.00
Λιμεναρχείο
25513-56200
32421
ΑΘΗΝΑ –ΞΑΝΘΗ 20.00
Ο.Λ.Αλεξ/λης
 25510-26251
ΞΑΝΘΗ – ΔΡΑΜΑ
08.10, 10.30, 15.15, ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30
Αεροδρόμιο
2551012.45,
89300
17.30. Αργίες 10.45,
16.30,
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΕΛΤΑ18.45
Αλεξ/λης 25510 23122
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15,
ΚΤΕΛΑπό
Αλεξ/λης
25510 26479
Ξάνθη για Καβάλα έχει δρομ.
14.30, 18.30
ΑΣΤΙΚΑ
κάθε μισή ώρα25510-28844
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00,
ΟΑΕΔΚΑΒΑΛΑ
Αλεξ/λης 25510 25646
15.00, 16.30, 20.15
ΟΣΕ Αλεξ/πολης25510
26395
ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ: 9.15 -13.30 - 19.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15

ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ
Ι.Κ.Α.
ΕΚΑΒ
ΔΕΗ

25510 33500
25510-84611
25510-89370
25510-53529

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

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
31 π.Χ.
15.30-17.00-19.00 (μέσω Τυχε10.00,11.00,12.00,13.00, 14.00,
ρη
Λαμβάνει χώρα η Ναυμαρού),19.30-20.45.
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 19.30
πο
χία του Ακτίου, μεταξύ του
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.15-06.30-07.30 (μέσω
Την Κυριακή το δρομολόγιο των 6.00
60
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ
Οκταβιανού και της συμΤυχερού), 08.45 (μέσω
Τυχερού),
π.μ. δεν ισχύει
ρη
ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ
ΠΛΟΙΑ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ 07.00,
μαχίας Μάρκου Αντωνίου
10.00-11.30-12.30-13.30-14.30πο
15.30-17.00-18.15 (μέσω Τυχερού),
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
61
και Κλεοπάτρας. Ο Οκτα19.30-20.45. ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΑΡΓΙΕΣ
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
Αν
βιανός αναδεικνύεται νι04.15-06.30-07.30
(μέσω
Τυχερού),
18.00,
19.30,
21.00.
Κυριακή:
το
14
κητής και λίγο αργότερα
08.45
(μέσω Τυχερού), 10.00-11.30δρομολόγιο
των 07.00 γίνεται 07.30,
60
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΚΑΒΑΛΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
αναλαμβάνει
αυτοκράτοΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
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
ρας της Ρώμης.
ΑΛΕΞ/ΛΗ
- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ:
Δίκαια ΑΛΕΞ/ΛΗ
23.17
ΩΡΑ
ΤΟΚαθημερινά
ΤΕ71 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ,
Αναχώ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ:
(εκτός
18.15 (μέσω
Τυχερού),05.15
19.30-20.45.
Τε
ΔΡΑΜΑ
–20.30
ΚΑΒΑΛΑ
ΑΠΟ
ΘΑΣΟ:
08.50,
15.15 από
προσ
ΣαμοθρΑκη
ΛΕΥΤΑΙΟ
ΕΓΝΑΤΙΑ:
06.00 ρηση Λιμάνι: 6.42, Άφιξη Τελικού:
Κυριακής),
08.00
(express),
602 KOINH
ΩΡΑ:11:00
1.40, άφιξη
εις 10.00
08:00,
, 14.00,
06.00
το πρωίΑΠΟ
έως
20.30
και κάθε
71
ΑΠΟ
ΚΑΒΑΛΑ:
07.55,
14.00
ΠΛΟΙΟ
ΑΔΑΜaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
1822
09.00
16.43
(express),11.00
(express),
14.00
Σβίλεγκραντ
9.0818:45,
ΞΑΝΘΗ
μισή
ώρα. -Τις
Κυριακές
από 07.00
ΛΟ
ΚΑΒΑΛΑ
ΠΡΙΝΟ:
07.10,
13.00
16.30,
22:00
Δευτέρα
13:00,
18:00
από
συμφωνία74μεΙΝTERСITY
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/ΠΟΛΗΈπειτα
–ΑΘΗΝΑ,
Αναχώρη4.10,
άφιξη
εις
Τρίτη
09:3007.15,
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
-12.00,
ΑΛΕΞ/ΛΗ
τονΆφιξη
ΚεσέρΤελικού:
Αχμέτ πασά,Δίκαια
οι (express)
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,
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 Σουλιώτες εγκαταλείπουν
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
τον τόποΑναχώτους από τοΔίκαια
λι- ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ
18.38.
ΦΕΡΕΣ
ΣΟΥΦΛΙ
75 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ,
15.30,
17:30,
23:59
ΑΠΟ
ΠΡΙΝΟ:
07.15,
10.15,
15.00,
15.45,
16.30,
18.15, 19.45.
ΔΡΑΜΑ
– ΞΑΝΘΗ
08.00,
10.30,12.15,
12.30,
61
Παρασκευή
15:30
μάνιΆφιξη
της Σπλάντζας,
να ΚΟΙΝΗ
ΔΡΑΜΑ
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ
-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ρηση Λιμάνι: 20.32,
Τελικού: για604
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
εγκατασταθούν
πρόσφυΕΩΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
04.15-05.156.45
Ορμένιο
17.09
ΔΡΑΜΑ
ΑΘΗΝΑ
08.30,12.45,
19.30
ΑΠΟ ΘΑΣΟ:
05.45,
14.00,
16.15.
13.30,
15.00, 16.30,
18.15, 19.45,
ΚΥΡΙΑΚΕΣ
&– ΕΟΡΤΕΣ
10.30,
Αλ
Kυριακή
13:00,
18:00
08.00,
, άφιξη
16.00,
γες σταΑναχώρηΕπτάνησα. Από
07.00,
08.15,
09.15,08.00,
10.30,20.00
12.00,
06.20-07.00
(μέσω
Τυχερού),
70 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
614 ΚΟΙΝΗ
ΩΡΑ:11:30
17.40,
εις
ΑΘΗΝΑ
– ΔΡΑΜΑ
20.30
16.30,
18.45
74
παρά
την απαγόρευΑΠΟ
13.30,
14.30,
16.00,
07.45-08.45
(μέσω
Τυχερού),
ση: 6.50, Άφιξη εκεί,
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,
ση των, αγγλικών
10.00-11.15-12.30-13.30-14.3074 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
Αναχώ- αρχών,
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
θα διαφύγουν
18.45,
19.45,Πληροφορίες:
21.30, (μέσω
23.30 ΚυριακήΚΥΡΙΑΚΕΣ
& ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45,
61
15.30-17.00-19.00
Τυχερηση αρχικού: 20.39,
Άφιξη Αλεξ/αργότερα
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
στα διάφορα μέτωπα 25210-32444.
της ρού),19.30-20.45.
αργίες 08.00, 11.00, 13.30, 15.00,
16.30,
18.45
Πληροφορίες
25210-19.30
σα
πολη: 6.58
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
νοτίου Ελλάδος,
ΞΑΝΘΗ
-ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
04.15-06.30-07.30
(μέσω ΑΠΟ
Την
Κυριακή
το
δρομολόγιο
604 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
Αναχώ- για να ΣΑΒΒΑΤΟ
ΠΡΙΝΟ: 10.15, 14.30. ΑΠΟ
Τρίτη
18:40 ΑΠΟ ΘΑΣΟ:
ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 06.30, 08.30,
πολεμήσουν
υπό την αρ- Τυχερού),
08.45 (μέσω
Τυχερού),
π.μ. δεν07:00,
ισχύει 16.15.
ρηση αρχικού: 23.59,
Άφιξη Αλεξ/
ΚΑΒΑΛΑ:
12.00,
02.45,
10:45
, 15:10,
19:10
ΣΕΡΡΕΣ
09.30,
11.15,
12.40,
14.00,
15.55,
Δ
Τεταρτη
16:30
χηγία
δικών
τους
ή
άλλων
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.
08.00,
09.00,
10.00,
11.00,
12.00, 71
613 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗοπλαρχηγών.
–ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
ΞΑΝΘΗ15.30-17.00-18.15
– ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (μέσω Τυχερού),
08.30,
11.15,
14.15, 15.30, 17.00,
έως
20.45
ανά μισή
ώρα10.30,
ΔΙΔ/ΧΟ
-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΜΩΤΗ:
07.15,
09.15,
11.45,
Παρασκευή
18:00
19.30-20.45.
ΚΥΡΙΑΚΕΣ
13.00,
14.00, 06.45,
15.00,10.15,
16.00, 17.00, Αθ
Αναχώρηση: 8.29, Άφιξη Τελικού:
Απλή: 11.19
19.43 & ΑΡΓΙΕΣ
19.15.Ιντερσίτι:
ΣΕΡΡΕΣ
- ΚΑΒΑΛΑ
16.00,
17.15, 19.15.
Σάββατο
18:00
1843
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
πτωχευμένη Ελλάδα
08.45
(μέσω
Τυχερού),
10.00-11.30δρομολόγιο
των
07.00
γίνεται
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗH
–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.
αναγκάζεται
να υπογράψει
Κυριακές και Γιορτές 09.45,
15.00,
73
των16.30,
08.0020.15
καταργείται.
Αναχώρηση αρχικού:
15.22, Άφιξη
ΞΑΝΘΗ12.30-13.30-14.30-15.30-17.00-19.15
ΑΘΗΝΑ
ΝΗΣΙΑ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤηλEφωνα
12.30,(μέσω
18.00,Τυχερού),
2.30 (Ισχύουν
τα αντίΣΕΡΡΕΣ
- ΑΘΗΝΑ
09.15,Καθημερινά
14.15, 20.15 από στ
Από
Καβάλα
18.15
19.30-20.45.
Τελικού: 22.59 το «μνημόνιο», που συντάσΑπλή: 17.50,
2.44
ΔΡΑΜΑ
– ΚΑΒΑΛΑ
αλεξ/πολη
- κομοτηνη
ΛιμεναρχεIων
Κομοτηνή
&ΑΓ.
ΕΟΡΤΕΣ
10.30,
12.45,
▶ΚΥΡΙΑΚΕΣ
ΛΗΜΝΟ,
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ,
ΛΑΥΡΙΟ
σουν οι τρεις
πρεσβευτές
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,
των
Μεγάλων
Δυνάμεων
ΞΑΝΘΗ
μισή ώρα. Τις Κυριακές από ς07.00
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 06.42 Άφιξη:
▶32421
ΛΗΜΝΟ,
ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΧΙΟ, ΚΑΡΛΟ- Θ
ΑΘΗΝΑ – ΞΑΝΘΗ 20.00
2551356200,
για τα οικονομικά του κρά- 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
τους. Την –ΘΕΣΣΑεπόμενη ημέρα
08.30,
10.30,
13.30,16.30,
15.00, ▶έως
75 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΔΡΑΜΑ – ΣΕΡΡΕΣ
07.15,
08.45,
ΣΕΡΡΕΣ
κομοτηνη
- αλεξ/πολη
ΛΗΜΝΟ-ΑΓ.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
Αθ
17.30.
Αργίες 12.00,
10.45,
12.45,
20.45
ανά
μισή
ώρα
και
41385
θα
ξεσπάσει
η
Επανάσταση
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.:
της 3ης Σεπτεμβρίου. ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
ΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ
06.00,
08.30,
12.00,
13.30, ▶14.30,
16.45
-17.00. 25510 38503,
01.41
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
614 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ,
ΔΡΑΜΑ
– 20.00
ΞΑΝΘΗ
08.00,
κάθε
μισή
ώρα
ΣΕΡΡΕΣ
- ΔΡΑΜΑ
06.45,
09.15,10.30,
11.00, 12.30, 75
ΛΗΜΝΟ-ΑΓ.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
195815.41, 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
Διεξάγεται
η
Μάχη
στον
ΓΙΑ
ΑΘΗΝΑ:
9.15
-13.30
19.15
ΣΕΡΡΕΣ
ΑΘΗΝΑ
15.00, 16.30,
18.15, 19.45,
Αλεξ/πολη: 22.28
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, ΔΡ
ΣΕΡΡΕΣ13.30,
– ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
22.04

15
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Δρομολόγια
Δρομολόγια

▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
16.30,16.30
18.45
-20.30
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 09.13, 13.47,
Κυριακή
Αμμοχώστου,
η φονικότε15.37, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΞΑΝΘΗ 08.00,
ΠΟΛΗ , Αναχώρηση:
02.01, Άφιξη:
ΞΑΝΘΗ - ΔΡΑΜΑ 08.00, 10.30, 15.00,
ρη από την έναρξη δράσης
6.58
12.00,
13.30, 15.00, 16.30, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
17.30.
ΣΕΡΡΕΣ10.30,
– ΔΙΚΑΙΑ
-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
της ΕΟΚΑ5.43–Θεσγια την απελευ18.45,
19.45, 21.30, 04.13,
23.30 Κυριακή- ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ
10.30, 12.45,
613 ΔΙΚΑΙΑ, Αναχώρηση:
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
- ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
- ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
13.30, 15.00, Δευτέρα
16.30, 11.00
18.45 Πληροφορίες
σαλονίκη, Άφιξη:θέρωση
14.54 της Κύπρου. Τέσ08.47 αργίες 08.00, 11.00,ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ
/ Τρίτη 12.3025210/
σερις άνδρες της ΕΟΚΑ
18.15, 19.45,
21.30,
23.30
3242113.30 / Πέμπτη 14.30 /
ΑΠΛΟ –16.30,
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
00.52,
10.06,
Τετάρτη
(Φώτης Πίττας, Ανδρέας
17.09 ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 06.30, 08.30, Παρασκευή 15.30 / Σάββατο ---- /
Κάρυος, Ηλίας ΠαπακυΣΕΡΡΕΣ
11.15, 12.40, 14.00, 15.55, Κυριακή
ΣΕΡΡΕΣ09.30,
- ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΔΡΑΜΑ
14.00
ΣΑΒΒΑΤΟ: 10:10 - 20:05
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ριακού και
Χρίστος ΣαμάΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:
17.00,
20.30 Κυριακές
και Γιορτές
ΔΡΑΜΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
– ΑΘΗΝΑ:
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
- ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
15.26
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Από τις 05.30
ΣΑΜΟΘΡAΚΗ
- ΑΛΕΞΑΝ10:10 - 21:05
Σετην
ό,τιενημέρωση
αφορά τις πτήσεις
από ΚΥΡΙΑΚΗ:
σε ό,τι
αφορά
SKY
A
ρας)9.19
πέφτουν
μα11.15, 14.15,σας,
15.30,
17.00,
71 ΙΝTERСITY ΩΡΑ:
έως 20.45 ανά μισή ώρα
άφιξη ηρωικά
στην
ΣΕΡΡΕΣ08.30,
-Για
ΔΡΑΜΑ
ΔΡΟYΠΟΛΗ
τοπτήσεις
αεροδρόμιο
της Αλεξαντις
της Ολυμπιακής
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΗΤΕΙΑ:
19.15.
Αθήνα 16.17 χόμενοι, ενώ σκοτώνονται
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
τραυματίζονται
14.30,
18.30 07.00 / Παρασκευή
613 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ:και
12.41,
άφιξη στην αρκετοί ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ (μέσω Π.
08.00
/ Πέμπτη
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΑΘΗΝΑ:
ξανδρούπολης,
μπορείτε
να
καλείτε
ΣΗΤΕΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
:
Α
τε
στα
τηλέφωνα:
Αεροδρόμιο:
βρετανοί
στρατιώτες.
Θεσσαλονίκη 15.36
Λάγους)
07.30, 10.15, 13.25, 14.30, 12.30,
ΣΕΡΡΕΣ
- ΔΡΑΜΑ
06.45,
09.15,
11.00, 09
18.15
/ Σάββατο
---/ Κυριαστα
τηλέφωνα:
ΔΕ.-ΣΑΒ. 13.20
08:50 - 20:35
25510
89300, 25510 89305, ΔΕΥΤΕΡΑ:
19.15
Κυριακές
και Γιορτές
09.45,
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
1966
12.30,
στην Αθήνα 22.59
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15
2551018.00,
891502.30 (Ισχύουν τα αντί- ΤΕΤΑΡΤΗ:
20:35
ΟΛΥΜΠΙΑΚH: 25510 45198,
Χρήστος
ΤΗΛEφωΝΑ
στοιχα από Κομοτηνή για Ξάνθη)
ΚΥΡΙΑΚΕΣΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ
& ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45,
605 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ:Ο19.50,
άφιξηΠαπανικολάστην
ΠΕΜΠΤΗ: 21:35
SKY
EXPRESS:
801-11ου κατακτά το
Αλεξανδρούπολης:
25510 26468
και
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
16.30, 18.45 Πληροφορίες
25210Αθήνα 5.23, με ανταπόκριση
στηαργυρό με- ΞΑΝΘΗ
-ΑΘΗΝΑΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
20.00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 08:50, 21:55
28288, 2810-223800
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΑΘΗΝΑ : ΑΝΑ26619,
Σαμοθράκης: 25510 41305
32421
Θεσσαλονίκη τάλλιο στο επί κοντώ στο ΑΘΗΝΑ
– ΞΑΝΘΗ 20.00
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:30
ΧΩΡΗΣΗ:
07.05, 19.45,
ΚΥΡΙΑΚΗ
19.45
Ευρωπαϊκό
41385 -Τηλέφωνα
Πρακτ.:
25510
603 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ:
4.07, άφιξηΠρωτάθλημα
στην
ΞΑΝΘΗ
– ΔΡΑΜΑ
08.10,
10.30,
15.15, και ΣΕΡΡΕΣ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από
τις 05.30
ΚΥΡΙΑΚΗ: 11:25, 21:55
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
- AEGEAN : ΑΝΑ- 38503,
ΑΘΗΝΑ
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Στίβου
της
Βουδαπέστης
2551024694,
Αθήνα 15.07
17.30. Αργίες 10.45, 12.45, 16.30,
έως 20.45
ανά μισή 2551083911
ώρα
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΑΘΗΝΑ:
ΧΩΡΗΣΗ:
05.30, 18.05, ΚΥΡΙΑΚΗ
18.05
με 5,05
μ. άφιξη
πίσω από τον 18.45
91 ΙΝTERСITY ΩΡΑ:
20.53,
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15,
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:
ΔΕΥΤΕΡΑ:
11:45
22:45
Ανατολικογερμανό
Βόλ- Από Ξάνθη για Καβάλα έχει δρομ.
στη Θεσσαλονίκη
23.07
14.30, 18.30
ΔΕΥΤΕΡΑ: 07:15 - 19:00
ΤΡΙΤΗ: 11:45 - 22:45
φγκανγκ
Νορντβινγκ
(5,10 κάθε
75 ΙΝTERСITY ΩΡΑ:
23.43,
άφιξη
μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00,
ΤΡΙΤΗ: 12:15
ΤΕΤΑΡΤΗ: 11:45 - 22:45
μ.),
μεγάλο
αντίπαλό
του
σε
στην Αθήνα 07.18.
ΚΑΒΑΛΑ
15.00, 16.30, 20.15
ΤΕΤΑΡΤΗ: 19:00
11:45 - 22:45
όλες τις μεταξύ τους ανα- ΓΙΑΠΕΜΠΤΗ:
ΔΡΑΜΑ – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΑΘΗΝΑ: 9.15 -13.30 - 19.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15

Αχυρώνα, στο Λιόπετρι
ΑΠΛΟ
74 ΙΝTERСITY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/
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μετρήσεις.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
905
Κωνσταντίνος Ζ’ ο Πορφυρογέννητος, αυτοκράτορας του Βυζαντίου. (Θαν.
9/11/959)

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

ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:

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

ΕΡΓΑΣΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ: 10:10 - 21:05
Από μεγάλη εταιρεία τροφίμων της ΑλεξανΑΕΡΟΠΛΑΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - σητεια
ΤΡΙΤΗ: 10:10 - 21:05
δρούπολης ζητείται υπάλληλος για Reception
ΤΡΙΤΗ 13:40 - ΠΕΜΠΤΗ 13:40
ΤΕΤΑΡΤΗ: 10:10 - 21:05
- Τηλεφωνικό κέντρο & Γραμματειακή υποσητεια - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ: 10:10 - 21:05
στήριξη. Απαραίτητα προσόντα, ευχέρεια στην
ΤΡΙΤΗ 19:30 - ΠΕΜΠΤΗ 19:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 10:10 - 21:05
επικοινωνία , προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση,
1966
ΚΑΒΑΛΑ:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:
καλή γνώση Αγγλικών επιπέδου Proficiency,
Σάλμα Χάγιεκ, μεξικάνα ηθο- Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφορά
SKY πολύ καλή γνώση χειρισμού office &
AEGEAN
SKY
e-mail,
ποιός.– ΑΘΗΝΑ:
(«Φρίντα»)
τιςενημέρωση
πτήσεις της σας,
Ολυμπιακής
και της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΣΗΤΕΙΑ:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Για την
σε ό,τι αφοΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΣΗΤΕΙΑ:
γνώση χειρισμού
εισαγωγών-εξαγωγών.
ΜιΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ
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
ΘΑΝΑΤΟΙ :
ξανδρούπολης,
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 e1877
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.
Κωνσταντίνος Κανάρης, ηγεΑεροδρόμιο : 25510 45198, Aegean:ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: ΔΕ-ΤΡ. -TE.
τηλέφωνα:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
τική μορφή της Ελληνικής
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
Επανάστασης, ναύαρχος και
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
πρωθυπουργός.
(Γεν. 1793)
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
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΑΘΗΝΑ : ΑΝΑ- Σβίλεγκραντ 9.08
09.00
(express),11.00 (express),
14.00
16.43
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ
Αλεξ/λη-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΧΩΡΗΣΗ:
07.05, 19.45,
ΚΥΡΙΑΚΗ
19.45
-12.001973
- 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
Τζ. Ρ. Ρ. 09.40-12.30-14.30Τόλκιν, βρετανός συγ- ΑΘΗΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
: ΑΝΑ- Δίκαια 9.06.
(express)
εκτός
Σάββατο,
18.45,
22.00.
ση
αρχικού:
15.22,
Άφιξη
Τελικού:
ΓΙΑ
ΑΛΕΞ/ΛΗ:
λεως (κοντά στη Νομαρχία) εμβαδού 170
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ-Αλεξ/λη
NTERCITY
05.59,
γραφέας. («Χόμπιτ», «Άρχο- 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
ντας των Δαχτυλιδιών») (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
3/1/1892)

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
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Σε Παγκόσμια Πρεμιέρα η Αισθηματική
ταινία, «After 3: Μετά την Πτώση»
ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΏΝ
ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΆΦΟ
«ΗΛΥΣΙΑ» ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΈΜΠΤΗ
2/9 ΈΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΤΆΡΤΗ 8/9
Θα προβληθούν τέσσερεις παρακάτω
ταινίες
Στον Κινηματογράφο «ΗΛΥΣΙΑ» από την Πέμπτη 2/9 έως
και την Τετάρτη 8/9 θα προβληθούν οι τέσσερεις παρακάτω ταινίες:

«After 3: Μετά την
Πτώση»

Μαζί μας σε Παγκόσμια
Πρεμιέρα η Αισθηματική ταινία, «After 3: Μετά την Πτώση» της Καστίλ Λάντον με τους
Ζοζεφίν Λάνγκφορντ, Χίρο
Φάινς-Τίφιν, Κιάνα Μαντέιρα, Αριέλ Κέμπελ, Μίρα Σορβίνο, Στίβεν Μόγιερ, Λουίζ Λόμπαρντ, Ρομπ Εστές, Κάρτερ
Τζένγκινς, Τσανς Πέρντομο &
Φράνσις Τέρνερ...
Υπόθεση: Το τρίτο μέρος
του franchise «AFTER» βρίσκει την Τέσα να ξεκινά ένα
νέο συναρπαστικό κεφάλαιο στη ζωή της. Όμως καθώς ετοιμάζεται να μετακομίσει στο Σιάτλ για την δουλειά
των ονείρων της, η απρόβλεπτη και γεμάτη ζήλεια συμπεριφορά του Χάρντιν φτάνει σε
επικίνδυνα επίπεδα την ήδη
έντονη σχέση τους. Η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο μπερδεμένη όταν ο πατέρας της
Τέσα εμφανίζεται και σοκαριστικές αποκαλύψεις για την
οικογένεια του Χάρντιν έρχονται στο φως. Τελικά η Τέσα
και ο Χάρντιν πρέπει να αποφασίσουν αν αξίζει να αγωνιστούν για την αγάπη τους ή θα
πρέπει να τραβήξει ο καθένας
το δρόμο του.

Πέμπτη, Σάββατο, Δευτέρα,
Τρίτη: 19:45, Παρασκευή, Κυριακή, Τετάρτη: 22:15.

«Σπίριτ: Ο Ατίθασος»

Έρχεται η ταινία Κινουμένων Σχεδίων, «Σπίριτ: Ο Ατίθασος» της Ελέιν Μπόγκαν με
τους Ειρήνη Τσίγκα, Χρήστο
Θάνο, Λητώ Αμπατζή, Πέγκυ
Μανωλά, Κατερίνα Μάντζιου,
Γιάννη Στεφόπουλο, Σωτήρη
Δούβρη, Στρατή Μουρλά, Νικορέστη Χανιωτάκη, Νίκο Ιωαννίδη, Βαγγέλη Στρατηγάκο,
Κώστα Φιλίππογλου & Μαρία
Πλακίδη στην μεταγλωττισμένη έκδοση...
Υπόθεση: Η ιστορία αφορά
μια πεισματάρα κοπέλα που
λαχταρά όσο τίποτα ένα μέρος
για να ανήκει. Η Λάκι ανακαλύπτει τη δύναμη της φιλίας
όταν η ζωή της διασταυρώνεται με ένα άγριο άλογο, τον
Σπίριτ. Όλα ξεκίνησαν επειδή η μικρή Λάκι Πρέσκοτ είναι
ξεροκέφαλη και δεν αντέχει
τους κανόνες και τους περιορισμούς, όπως ήταν και η μαμά της. Η Λάκι μεγάλωνε κάτω από το άγρυπνο μάτι της
Κόρα, της θείας της, που θέλει μόνο το καλό για τη μικρή της ανιψιά αλλά δεν ξέρει πως να της το προσφέρει.
Αναγκάζεται λοιπόν να αφήσει
την πόλη για να μετακομίσει
στην εξοχή. Όμως εκεί θα δεθεί αναπάντεχα με τον Σπίριτ,
ένα άγριο άλογο και το αποτέλεσμα θα είναι η ζωή της να

αλλάξει δραματικά. Όταν κάποιοι μοχθηροί κλέφτες που
αρπάζουν άγρια ζώα και τα
καταδικάζουν σε μια ζωή αιχμαλωσίας και σκληρής εργασίας θα απειλήσουν την αγέλη
του Σπίριτ, τότε η πεισματάρα αλλά και τρυφερή Λάκι θα
στρατολογήσει τις νέες της φίλες για να τους σταματήσει και
θα ξεκινήσουν μια μεγάλη περιπέτεια ζωής, διάσωσης και
αυτοθυσίας. Ο στόχος τους
είναι να σώσουν το υπέροχο
άλογο που έχει δώσει νόημα

καλεί 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 έργο. Όμως ο φόρτος εργασίας τον καταπονεί

Στον Κινηματογράφο Ηλύσια
τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας
του Υπουργείου Υγείας
και αίσθηση σκοπού ζωής στην
Λάκι και που την βοήθησε να
ανακαλύψει μια κρυφή σύνδεση τόσο με την κληρονομιά
της μητέρας της όσο και με τις
μεξικάνικες ρίζες της, κάτι που
δεν περίμενε ποτέ.
Πέμπτη, Σάββατο, Δευτέρα,
Τετάρτη: 17:30.

«Ο Άνθρωπος του Θεού»

Συνεχίζεται η Βιογραφική
ταινία που «σπάει» ταμεία, «Ο
Άνθρωπος του Θεού» της Γελένα Πόποβιτς 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, Κορίνα-Άννα Γουγούλη,
Μάνο Γαβρά, Σαράντο Γεωγλερή & Παναγιώτη Μαρίνο...
Υπόθεση: Η δημοτικότητα
του Νεκτάριου Κεφάλα, Μητροπολίτη Πενταπόλεως, προ-

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, Σάββατο, Δευτέρα,
Τρίτη: 22:15, Παρασκευή, Κυριακή, Τετάρτη: 19:45.

«Ταξίδι με τον Δράκο
μου»

Ενώ κοντά μας και η ταινία
Κινουμένων Σχεδίων, «Ταξίδι
με τον Δράκο μου» του Τόμερ Έσεντ με τους Τίτο Γρηγορόπουλο, Ινώ Στεφανή, Γιώργο Σκουφή, Αργύρη Παυλίδη,
Χρήστο Θάνο, Χρίστο Παπαμιχαήλ, Νίκο Αξιώτη, Βασίλη
Μήλιο, Μαρία Ζερβού, Νίκο
Νίκα & Χρυσούλα Παπαδοπούλου στην μεταγλωττισμένη έκδοση...
Υπόθεση: Ο Ψευτοφωτιάς,
ένας νεαρός ασημένιος δράκος έχει μπουχτίσει να κρύ-

βεται και θέλει να δείξει στην
παλαιότερη γενιά ότι είναι
αληθινός δράκος. Όταν οι άνθρωποι βάζουν μπρος για να
καταστρέψουν το τελευταίο
καταφύγιο της οικογένειάς
του, ξεκινάει κρυφά ένα επικό ταξίδι με τη σκιουρίνα Σόρελ. Σκοπός του είναι να βρει
την «Άκρη του Ουρανού», ένα
μυστικό παράδεισο για δράκους κάπου στα Ιμαλάια, αλλά στον δρόμο τους πέφτουν
πάνω στον νεαρό Μπεν, που
ισχυρίζεται ότι είναι δρακοκαβαλάρης. Ενώ ο Μπεν και
ο ασημένιος δράκος γίνονται
φίλοι, η Σόρελ είναι επιφυλακτική και προσπαθεί να ξεφορτωθεί τον Μπεν με κάθε
ευκαιρία. Το παράξενο τρίδυμο
πρέπει να συνεργαστεί, γιατί

τους κυνηγάει ο Χρυσοκέφαλος, ένα μοχθηρό τέρας-δημιούργημα ενός αλχημιστή που
σκοπεύει να καταβροχθίσει κάθε δράκο στη Γη. Βασισμένο
στο βιβλίο της διεθνώς αναγνωρισμένης Κορνέλια Φούνκε, το «Ταξίδι με τον Δράκο
μου» είναι μία διασκεδαστική
και γεμάτη ενέργεια ταινία κινουμένων σχεδίων με οικολογικό μήνυμα.
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.

