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Δενδροφύτευση στην αυλή Δενδροφύτευση στην αυλή 
της Ζαρίφειου Ακαδημίας της Ζαρίφειου Ακαδημίας 

▶ 88

Διαδικτυακή παρουσίαση του Διαδικτυακή παρουσίαση του 
νέου βιβλίου του Γ. Λασκαράκη νέου βιβλίου του Γ. Λασκαράκη 
«Κυνηγημένοι από την Ιστορία»   «Κυνηγημένοι από την Ιστορία»   

5.470 κιλά ανακυκλώσιμων υλικών 5.470 κιλά ανακυκλώσιμων υλικών 
συνέλεξαν σχολεία της Ορεστιάδας   συνέλεξαν σχολεία της Ορεστιάδας   

▶ 9 9 ▶ 1111

Καλοκαίρι 2021: Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις 
που προγραμματίζονται στην Αλεξανδρούπολη

Με επίκεντρο το θέατρο του πάρκου Αλτιναλμάζη 
προγραμματίζονται πλήθος θεατρικών παραστάσεων, 
συναυλιών αλλά και άλλων δρώμενων ▶ 16

Αποχή δικηγόρων της Αλεξανδρούπολης 
από πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας

Τι αναφέρεται στην απόφαση του ΔΣ του Δικηγορικού 
Συλλόγου, που θα έχει ισχύ από 18/6 ως 31/7 ▶ 3

● Αποθήκες, γυμναστήρια και βιβλιοθήκες μετατρέπονται σε αίθουσες διδασκαλίας 
● Για μειωμένη ποιότητα εκπαίδευσης και κίνδυνο τραυματισμών, κάνουν λόγο οι εκπαιδευτικοί  
● Απογοήτευση από την στάση της δημοτικής αρχής για το 13ο Δημοτικό 
● Γονείς σε ρόλο χορηγών και εκπαιδευτικοί σε ρόλο μαστόρων λόγω της υποχρηματοδότησης   

▶ 5

Ασφυκτική η κατάσταση στα 
Δημοτικά και Νηπιαγωγεία 
της Αλεξανδρούπολης

Θανάσιμος 
τραυματισμός 
ηλικιωμένου σε 
καφενείο του Έβρου   
Συνελήφθη 28χρονος ημεδαπός…
Κατηγορείται  για ανθρωποκτονία, 
απλή σωματική βλάβη, απειλή και 
φθορά ξένης ιδιοκτησίας

Δημοσχάκης: «Απειλή 
οι παράνομοι 
αεροψεκασμοί από 
την πλευρά της 
Τουρκίας»

Το φαινόμενο κλιμακώνεται κυ-
ρίως σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις 
των Φερών

Σειρά συναντήσεων με 
κυβερνητικά στελέχη 
είχε ο Δήμαρχος 
Αλεξανδρούπολης !

Ο κ. Ζαμπούκης συναντήθηκε με 
Χρυσοχοΐδη, Μενδώνη, Πέτσα και 
άλλου αρμόδιους για ζητήματα 
του Δήμου 

▶ 4

▶ 6

▶ 7
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Ανώνυμες Εταιρίες  €200

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

Τακτικοί συνεργάτες: 
Θεόδωρος Ορδουμποζάνης, Δημή-
τρης Μακροδημόπουλος, Γιώργος 
Αναγνωστόπουλος, Λευτέρης Χαβια-
ράς, Αγγελική Δεληγιάννη, Ανδρέας 
Καφετζής, Σμαρώ Τσοκαταρίδου, 
Νικόλαος Παπανικολόπουλος, Λεω-
νίδας Σκερλετόπουλος, Γιώτα Αγαπη-
τού, Μενέλαος Μαλτέζος

Ο. ΦΟΝ ΝΤΕΡ ΛΑΪΕΝ
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής

Με τιμή ανακοινώνω πως η Κομισιόν 
άναψε το πράσινο φως για το Εθνικό 
Σχέδιο Ανάκαμψης της Ελλάδος, ένα 
σχέδιο που ανήκει στον ελληνικό λαό 
και θα μεταμορφώσει την ελληνική 
οικονομία. Θα ετοιμάσει την Ελλάδα 
για το μέλλον.

Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ
Μέλος Πανελλήνιου Φαρ/

κού Συλλόγου

Μας προτάθηκε για τον Ιούλιο και 
τον Αύγουστο να συμμετάσχουμε 
στην διαδικασία των self-test αλλά 
σε πολύ λιγότερο κόσμο. Η πρόταση 
μας είναι να δίνουμε για το δίμηνο 
αυτό πακέτα των 4 στους πολίτες 
που τα δικαιούνται».

Σ. ΡΟΜΠΟΛΗΣ
Καθηγητής Οικονομικών

Η κυβέρνηση επιλέγει να υιοθετήσει 
μια τάση που επικρατεί σε κάποιες χώ-
ρες της Ευρώπης, κύρια στις ανατολι-
κές, και έχει να κάνει με αναίρεση μέ-
ρους του κοινωνικού κεκτημένου της 
Γηραιάς Ηπείρου και υιοθέτηση μιας 
πιο ευέλικτης διαδικασίας στην αγο-
ρά εργασίας.

Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης, έκανε 
τις ετήσιες δακτυλιώσεις νεοσσών Πελαργών στο Ευρωπαϊκό Χωριό Πελαργών, τον Πόρο. 
Δακτυλιώθηκαν 24 νεοσσοί από 7 φωλιές με την πολύτιμη συμβολή της ΔΕΔΔΗΕ Αλεξαν-
δρούπολης, της Αντιδημαρχίας Φερών και της Τοπικής Κοινότητας Φερών.

Τι κοινό έχει 
ο Χρυσοχοΐδης 

του 2000 με τον 
Χρυσοχοΐδη του 2021

Τι κοινό έχει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης το 
2000 ως Υπουργός του ΠΑΣΟΚ με τον Μι-
χάλη Χρυσοχοΐδη το 2021 ως Υπουργός της 
Νέας Δημοκρατίας; Προσλαμβάνει Συνορια-
κούς Φύλακες…. 

1000 πριν από 21 χρόνια, 800 και 100 και 
βάλε … σήμερα …. Και πάντα όλο και κάτι λεί-
πει … Ολο και περισσότερους ζητάμε… Όλο 
και κάποιο «κενό» βρίσκεται στα σύνορα του 
Έβρου …Τι δουλειά λοιπόν, κάνει καλύτερα 
από οποιονδήποτε άλλον ο Υπουργός Δημό-
σιας Τάξης το 2000 – Υπουργός Προστασίας 
του Πολίτη σήμερα; 

Προκηρύσσει θέσεις για τη φύλαξη των συ-
νόρων μας …. Αδιάψευστος μάρτυρας το πρω-
τοσέλιδο της ΓΝΩΜΗΣ

Επιμέλεια: Γιώργος Πανταζίδης

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ
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`Μικρογνωμικά

Covid: Τα νέα κρούσματα κορωνοϊού στη Θράκη
Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) ανακοί-

νωσε το απόγευμα της Πέμπτης (17/06) ότι τα εργαστηριακά 
επιβεβαιωμένα νέα κρούσματα του κορονοϊού είναι 519. Ο 
αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι 
είναι 321 (65.9% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 67 
έτη. To 86.0% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών 
και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις 
ΜΕΘ 2.593 ασθενείς.

Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία 
της επικράτειας είναι 61 (ημερήσια μεταβολή -24.69%). Ο 
μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 89 ασθενείς.

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 16, ενώ από 
την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 12.494 
θάνατοι. Το 95.2% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 
ετών και άνω.

Αναλυτικά η διασπορά των νέων κρουσμάτων σήμερα 
στην ΑΜΘ

• Δράμα 2     • Έβρος 2    • Καβάλα 5
• Ξάνθη 1    • Ροδόπη 1  
Το τελευταίο 24ωρο πραγματοποιήθηκαν 12.520 μοριακά 

τεστ και 26.791 rapid test. Σε σύνολο 39.311, η θετικότητα 
υπολογίζεται σε 1,3%.

Πώς αλλιώς; 
Δεν ξέρουμε αν είναι αληθινό ή ψεύτικο… Είναι πάντως 

τρελό!!!

Καλή σας μέρα, με κέφι! Πώς αλλιώς να την παλέψουμε; 

Αυτά καλό είναι να μη γίνονται 
Σε μία απίστευτη κοπτοραπτική επιδόθηκε ο Ant1 στο κε-

ντρικό του δελτίο ειδήσεων, διαστρεβλώνοντας δηλώσεις 
επιβάτη που στήριζε την απεργία των ναυτεργατών.

Συγκεκριμένα, επιβάτιδα δήλωσε το πρωί στην εκπομπή 

του Γιώργου Παπαδάκη:
«Θα μπορούσαμε να ταξιδέψουμε και άλλη μέρα. Μας πήρε 

η εταιρεία και μας είπε ότι σήμερα θα γίνει κανονικά το δρο-
μολόγιο, ότι θα ταξιδέψουμε κανονικά. Όμως εδώ, οι εργα-
ζόμενοι έχουν απόλυτο δίκιο γιατί και εμείς εργαζόμενοι είμα-
στε, άνεργοι είμαστε. Η ταλαιπωρία αυτή είναι το κάτι άλλο» .

Ωστόσο, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ant1 κόπη-
καν οι δηλώσεις στήριξης στους ναυτεργάτες και έμεινε η 
τελευταία φράση «(η ταλαιπωρία αυτή είναι το κάτι άλλο»), 
με αποτέλεσμα να υπάρχει η εντύπωση ότι η επιβάτης τα εί-
χε με τους απεργούς και όχι με την πλοιοκτήτρια εταιρεία.

Αμάν, παιδιά… Η δεοντολογία δεν είναι χώρα της Αφρικής…
Κ.Η. 

Κι όμως, συνέβη
Προσκομίστηκε σε κτηνιατρική κλινική της Κύπρου, ένα 

θαλάσσιο χελωνάκι,  με ανορεξία και απροθυμία πρόσλη-
ψης φαγητού. Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση, το χελω-
νάκι, μαζί με πολλά άλλα, δόθηκαν ως δώρα σε καλεσμένους 
βάπτισης!!! Το έντονο στρες αλλά και η ταλαιπωρία που πέ-
ρασε μαζί με όλα τα υπόλοιπα χελωνάκια το οδήγησαν ένα 

βήμα πριν τον θάνατο.
Μετά από εξετάσεις διαγνώστηκε με νεκροβακίλλωση, μια 

πολύ σοβαρής μορφή μόλυνση η οποία απειλεί τη ζωή του. 
Επίσης, τα περισσότερα δάκτυλα του ήταν ακρωτηριασμέ-
να με πληγές στα σημεία αυτά, πιθανόν λόγω κανιβαλισμού 
από αλλά χελωνάκια.

Δυστυχώς, η μαζική παραγγελία αυτών των ζώων για να 
δοθούν ως δώρα βαπτίσεων ή παιδικών πάρτυ, είναι ένα 
απογοητευτικό φαινόμενο, μιας και αγνοείται εντελώς η ηθι-
κή πλευρά της ιστορίας. Τα ζώα αυτά είναι συναισθανόμενα 
όντα, στρεσάρονται και καταπονούνται πολύ σε όλη αυτή τη 
διαδικασία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη θανα-
τηφόρων νοσημάτων, αλλά και την ταλαιπωρία των ζώων 
και των καινούργιων τους κηδεμόνων που από το πουθενά 
έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με τις ευθύνες που συνοδεύουν την 
κηδεμονία ενός κατοικιδίου. Εν ολίγοις, κάποιοι χρειάζονται 
ιατρική παρακολούθηση…! Και δεν μιλάω για τα χελωνάκια! 

Κ.Η. 

Αυτό είναι το μεροκάματο για τα γυρίσματα της 
ταινίας του Μπαντέρας  

Χαμός γίνεται με τις αιτήσεις όσων θέλουν να συμμετέχουν 
στα γυρίσματα της ταινίας του Αντόνιο Μπαντέρας στην Θεσ-
σαλονίκη. Ήδη μετά την γνωστοποίηση της είδησης, εκατο-
ντάδες είναι τα email που έχουν πάει στο millionpic@gmail.
com , προκειμένου να λάβουν μέρος.

Άλλωστε δεν θα το κάνουν τσάμπα... Όπως έχει γνωστο-
ποιηθεί από την πρώτη στιγμή, το μεροκάματο είναι 35 ευ-
ρώ, θα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη, ενώ η παραγωγή θα 
αναλάβει και το φαγητό όσων επιλεχθούν.

Θυμίζουμε οτι η παραγωγή της ταινίας «Baraccuda» θα 
χρειαστεί συνολικά 1.000 άτομα, κάτι που σημαίνει οτι οι 
θέσεις είναι αρκετές και όλοι έχουν δικαίωμα στην ελπίδα.

«Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν πως τα γυ-
ρίσματα είναι μια μοναδική εμπειρία ζωής, είναι όμως και 
μια απαιτητική διαδικασία. Κάθε συμμετοχή αφορά 12 ώρες 
γυρισμάτων και όλη η διαδικασία είναι μεν αυστηρή, αφού 
οι Αμερικανοί ακολουθούν ως "Ευαγγέλιο" τη ροή της ταινί-
ας, τα λεγόμενα storyboards, αλλά δεν ξέρουμε τι μπορεί να 
προκύψει όσο καλή και αν είναι η προετοιμασία», Δημήτρης 
Καμπάς, διευθυντής παραγωγής της ταινίας.

Το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλό-
γου Αλεξανδρούπολης δέχθηκε την 
από 9-6-2021 απόφαση – εισήγη-
ση της Ολομέλειας των Προέδρων 
των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλά-
δας, μετά την εφαρμογή του νέου 
πτωχευτικού κώδικα, η εφαρμογή 
του οποίου θα οδηγήσει σε ορυ-
μαγδό αναγκαστικών εκτελέσεων 
και πλειστηριασμών σε βάρος ευ-
άλωτων κοινωνικών ομάδων και 
αποφάσισε αποχή των Δικηγόρων 
Αλεξανδρούπολης από Παρασκευή 
18 Ιουνίου 2021 μέχρι 31 Ιουλίου 
2021 (τον Αύγουστο αναστέλλο-
νται τα πάντα) από διαδικασίες ανα-
γκαστικής εκτέλεσης για επίσπευση 
πλειστηριασμών, με εντολείς Τρά-
πεζες ή εταιρείες διαχείρισης απαι-
τήσεων, κατά της πρώτης κατοικίας 
των ευάλωτων νοικοκυριών.

Ειδικότερα:
α. Την αποχή από τη λήψη απο-

γράφου εκτελεστών τίτλων, ειδικά 
στη περίπτωση διαταγών πληρω-
μής επιτρέπεται μόνο η λήψη αντι-
γράφου αυτής και όχι απογράφου, 

προκειμένου και μόνο να τηρηθεί η 
προθεσμία του άρθρου 630Α του 
ΚΠολΔ.

β. Την αποχή από τη σύνταξη, 
υπογραφή και κοινοποίηση επιτα-
γής (άρθ.924 ΚΠολΔ) που αποτελεί 
την 1η πράξη αναγκαστικής εκτέλε-
σης, και η οποία συντάσσεται υπο-
χρεωτικά κάτω από επικυρωμένο 
αντίγραφο από το πρώτο εκτελεστό 

απόγραφο ακρίβεια της αντιγραφής 
βεβαιώνεται από το δικηγόρο που 
το εκδίδει (άρθρ. άρθ. 36 παρ. 2 
περ. β Κώδικα Δικηγόρων) και στην 
οποία επιβάλλεται τελικά de facto η 
υπογραφή της από δικηγόρο

γ. Την αποχή από την υπογραφή 
εντολής προς εκτέλεση (άρθ.927 
ΚΠολΔ).

K.H.

Αποχή δικηγόρων της Αλεξανδρούπολης 
από πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας

Πιο πιθανό από ποτέ μοιάζει πλέον το σενάριο για 
επιστροφή του κόσμου στα ελληνικά γήπεδα το προ-
σεχές διάστημα.

Ο Λευτέρης Αυγενάκης έκανε γνωστή από το βή-
μα της Βουλής την απόφαση της Επιτροπής Λοιμοξι-
ολόγων για σύσταση ομάδας που θα «τρέξει» πλάνο 
πάνω σε αυτό το πλαίσιο.

«Ξεκινάει και επίσημα από σήμερα η κουβέντα για 
επιστροφή του κόσμου στα γήπεδα. Είμαστε πολύ χα-
ρούμενοι γι’ αυτή την εξέλιξη» ανέφερε ο υφυπουργός 
Αθλητισμού. Πρέπει να σημειωθεί ότι είχε προηγηθεί 
σχετικό αίτημα της Super League και το πρωτόκολλο 
που είχε παρουσιάσει η Λίγκα θα αποτελέσει οδηγό 
για το come back του κόσμου στα ελληνικά γήπεδα 
μετά από σχεδόν 15 μήνες.

«Ακόμα ένα βήμα αθλητικής επανεκκίνησης: Μα-
ζί με Επιτροπή Λοιμωξιολόγων & συνεργασία με τη 
Super League συστήνουμε Ομάδα Εργασίας, για 
άμεσo πλάνο, για οδηγό επιστροφής φιλάθλων στα 

γήπεδα. Ποιοι, πόσοι πότε, βασισμένα στα Πρωτόκολλα 
που είχαν ετοιμαστεί πέρσι & θα επικαιροποιηθούν», 
αναφέρει ο Λευτέρης Αυγενάκης σε ανάρτησή του.

Γ.Π.

Αντίστροφή μέτρηση για επιστροφή του 
κόσμου στα ελληνικά γήπεδα!
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Συνελήφθη νυχτερινές ώρες της 
16/17-6-2021, σε χωριό του Έβρου, 
από αστυνομικούς του Τμήματος 
Ασφάλειας Διδυμοτείχου της Δι-
εύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας 
ένας 28χρονος ημεδαπός, σε βά-
ρος του οποίου σχηματίστηκε δικο-
γραφία για ανθρωποκτονία, απλή 
σωματική βλάβη, απειλή και φθορά 

ξένης ιδιοκτησίας.
Ειδικότερα, χθες το βράδυ, σε κα-

φενείο σε χωριό του Έβρου, ο δρά-
στης μετά από διαπληκτισμό χτύπη-
σε με τα χέρια του στο πρόσωπο και 
το κεφάλι δύο ημεδαπούς, ηλικίας 
69 και 76 ετών, με αποτέλεσμα ο 
πρώτος να τραυματισθεί και ο δεύ-
τερος να πέσει στο έδαφος χωρίς τις 

αισθήσεις του, ενώ κατά τη μεταφο-
ρά του στο νοσοκομείο Διδυμοτεί-
χου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Κατά τη διάρκεια του περιστα-
τικού, ο δράστης απείλησε επίσης 
έναν ημεδαπό και προκάλεσε φθο-
ρές στο κατάστημα, ενώ στη συνέ-
χεια τράπηκε σε φυγή. Μετά από 
σχετική καταγγελία για το συμ-
βάν πραγματοποιήθηκαν αστυνο-
μικές αναζητήσεις, με αποτέλεσμα 
τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 
δράστη. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε 
στην κα Εισαγγελέα Πλημμελειοδι-
κών Ορεστιάδας, ενώ την προανά-
κριση ενήργησε το Τμήμα Ασφάλειας 
Διδυμοτείχου.

Θανάσιμος 
τραυματισμός 
ηλικιωμένου σε 
καφενείο του Έβρου
ΣΥΝΕΛΉΦΘΉ 
28ΧΡΟΝΟΣ ΉΜΕΔΑΠΟΣ 

Κατηγορείται  για ανθρωποκτονία, απλή σωματική 
βλάβη, απειλή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας

"Το Χαμόγελο του Παιδιού" 
στο Δήμο Ορεστιάδας
Δράση Εθελοντικής Αιμοδοσίας, 22-23 Ιουνίου. 
Δωρεάν Προληπτικές Ιατρικές και Οδοντιατρικές 
Εξετάσεις για Παιδιά, 22-27 Ιουνίου

Την Τρίτη 22 Ιουνίου και την 
Τετάρτη 23 Ιουνίου θα πραγματο-
ποιηθεί δράση εθελοντικής αιμο-
δοσίας στο Δήμο Ορεστιάδας, για 
την ενίσχυση των μειωμένων απο-
θεμάτων αίματος λόγω της παν-
δημίας Covid-19. Η δράση διορ-
γανώνεται από «Το Χαμόγελο του 
Παιδιού» σε συνεργασία με την 4η 
Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδο-
νίας Θράκης, το Δήμο Ορεστιάδας, 
το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκο-
μείο Αλεξανδρούπολης, τoν Σύλλο-
γο Εθελοντών Αιμοδοτών Έβρου 
«Άγιος Παντελεήμων ο Ιαματικός», 
τον Εθελοντικό Αιμοδοτικό  Σύλλο-
γο Λεπτής «Άγιος Σπυρίδων», τον 
Σύλλογο Αιμοδοσίας Πενταλόφου 
«Σταγόνες Ζωής» και τελεί υπό την 
αιγίδα της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας Θράκης.

 Λαμβάνοντας υπόψη τις πρωτο-
φανείς ελλείψεις που έχουν προ-
κύψει στα αποθέματα αίματος του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας λόγω 
της πανδημίας Covid-19, «Το Χαμό-
γελο του Παιδιού» εντείνει τις ήδη 
υφιστάμενες δράσεις του σχετικά με 
την εθελοντική αιμοδοσία. Σύμφω-
να με στοιχεία του ΕΚΕΑ, από 1.500 
αιμοληψίες/ημέρα, πλέον υλοποιού-
νται μόλις 800/ημέρα. Με δεδομέ-
νη, λοιπόν, την κάθετη πτώση των 
αιμοληψιών  και αναγνωρίζοντας 
την άμεση και επείγουσα ανάγκη 
ενίσχυσής τους, ο Οργανισμός ανα-
λαμβάνει πρωτοβουλίες και ενώνει 
τις δυνάμεις του με φορείς, εθελο-
ντές και οργανισμούς, προκειμένου 
να συμβάλει σε αυτή την τόσο σημα-
ντική και επείγουσα ανάγκη. 

Η συγκέντρωση μονάδων αίμα-
τος θα πραγματοποιηθεί με τήρη-
ση αυστηρών κανόνων ασφαλείας 
και υγιεινής στην Κινητή Μονάδα 
«ΟΔΥΣΣΕΑΣ» του Οργανισμού «Το 
Χαμόγελο του Παιδιού».

 
Αναλυτικές Πληροφορίες:

 ● Τοποθεσία: Κεντρική Πλατεία 
Δήμου Ορεστιάδας

● Ημέρες διεξαγωγής της δρά-
σης:  Τρίτη 22 και Τετάρτη 23 Ιου-
νίου 2021

● Ωράριο Λειτουργίας: 09:30 

π.μ. – 13:30 μ.μ
● Τηλέφωνο επικοινωνίας 

για πληροφορίες και ραντεβού: 
2551352001-2 Τμήμα Αιμοδοσίας 
Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκο-
μείου Αλεξανδρούπολης

● Παρακαλούνται οι εθελοντές 
αιμοδότες να έχουν μαζί τους την 
ταυτότητά τους, καθώς και τον ΑΜ-
ΚΑ τους. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης 
θα τηρηθούν όλοι οι προβλεπόμε-
νοι κανόνες για τη διασφάλιση της 
ομαλής και ασφαλούς διεξαγωγής 
τους, όπως αυτοί ορίζονται από το 
Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας - Ε.ΚΕ.Α., 
συγκεκριμένα: 

● Ραντεβού προκειμένου να 
αποφευχθούν φαινόμενα συνω-
στισμού

● Θερμομέτρηση κατά την εί-
σοδο των αιμοδοτών και αντιση-
ψία στα χέρια

● Χορήγηση του προβλεπόμενου 
από τον ΕΟΔΥ εξοπλισμού ατομι-
κής προστασίας (μάσκες, γάντια, 
αντισηπτικό) για το προσωπικό και 
τους εθελοντές αιμοδότες που θα 
συμμετάσχουν

● Απολύμανση στις καρέκλες αι-
μοδοσίας σε κάθε αιμοδότη

● Τήρηση των αποστάσεων με-
ταξύ των καρεκλών αιμοληψίας, 
αλλά και σε όλη την οργάνωση του 
χώρου 

Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο 
Αιμοδοσίας - Ε.ΚΕ.Α., οι αποδέκτες 
των εμβολίων Pfizer, Johnson & 
Johnson, Moderna και AstraZeneca 
μπορούν να αιμοδοτήσουν, εφόσον 
αισθάνονται καλά, έπειτα από 2-3 
εικοσιτετράωρα.

Η δράση εντάσσεται στο έργο 
«Ολοκληρωμένες Χωρικές Συνέρ-
γειες για την Υγεία και την Προ-
στασία των Παιδιών II (Integrated 
Territorial Synergies for Children 
Health and Protection ΙΙ) - 
INTERSYC II».

Περισσότερες πληροφορίες:
«Το Χαμόγελο του Παιδιού»
Τηλ. 2310 250 160
thesspress@hamogelo.gr

Τακτική απολογιστική Γενική 
Συνέλευση του Συλλόγου 
Πολυτέκνων Γονέων Ν. Έβρου

Καλούνται τα μέλη του Κεντρι-
κού Συλλόγου Πολυτέκνων Γονέ-
ων Ν. Έβρου ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡ στην 
ετήσια τακτική απολογιστική Γενική 
Συνέλευση το Σάββατο  26 Ιουνίου  
και ώρα 11π.μ.στα γραφεία του Συλ-
λόγου Δήμητρας 19, στην Αλεξαν-
δρούπολη, σύμφωνα με το κατα-
στατικό. Σε περίπτωση μη απαρτίας 
η Γενική συνέλευση θα πραγματο-
ποιηθεί την Κυριακή  27 Ιουνίου την 
ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.

 1.Λογοδοσία πεπραγμένων του 
Διοικητικού Συμβουλίου 2020                                  

 2.Έγκριση Οικονομικού Απολο-
γισμού 2020.

 3.Έγκριση Προϋπολογισμού 

2021.
 4.Ανάγνωση Έκθεσης Εξελεγκτι-

κής Επιτροπής.
 5.Ενημέρωση για θέματα που 

αφορούν πολύτεκνους .

Επειδή κατά την συνήθη διαδικα-
σία δεν υπάρχει απαρτία το Σάββα-
το   26 Ιουνίου 2021 , λάβετε ως 
οριστική ημερομηνία  την Κυριακή 
27 Ιουνίου  2021

Το Σαββατοκύριακο 
26-27 Ιουνίου
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Της Κικής Ηπειρώτου 
Με τον μισό αριθμό μα-

θητών θα έπρεπε να λει-
τουργούν τα Δημοτικά Σχο-
λεία της Αλεξανδρούπολης, 
προκειμένου οι μαθητές να 
μην στοιβάζονται σε αίθου-
σες που κάποτε ήταν αποθή-
κες, ή που ταυτόχρονα λει-
τουργούν ως βιβλιοθήκες. 
Το γεγονός ότι τα περισσό-
τερα Δημοτικά της περιοχής 
μας φιλοξενούν τον διπλάσιο 
αριθμό μαθητών, από αυτόν 
που θα έπρεπε σύμφωνα με 
τα τετραγωνικά τους, οδηγεί 
αναπόφευκτα στην παροχή 
μειωμένης ποιότητας εκπαί-
δευσης, αλλά και στον κίν-
δυνο τραυματισμών και ατυ-
χημάτων, ο οποίος, πέρα από 
τον υπερπληθυσμό, ελλοχεύ-
ει και λόγω της παλαιότητας 
των περισσότερων κτιρίων.

Αυτά είναι τα βασικά προ-
βλήματα στα οποία αναφέρ-
θηκαν οι εκπαιδευτικοί – μέλη 
του Συλλόγου Εκπαιδευτικών 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  
Αλεξανδρούπολης «Γεώργι-
ος Βιζυηνός», κατά τη διάρ-
κεια συνέντευξης τύπου που 
παραχώρησαν το πρωί της 
Πέμπτης. Η πρόεδρος του 
Συλλόγου Ζωή Κάλτσου, το 
μέλος Χρήστος Πλουμίδης 
και ο γραμματέας Δημήτρης 
Σερμπεζης, εξέφρασαν την 
απογοήτευση, αλλά και την 
αγανάκτησή τους για τα σο-
βαρότατα ζητήματα που αντι-
μετωπίζουν κατά την άσκηση 
του λειτουργήματός τους, τα 
οποία, παρά την κρισιμότητά 
τους, δεν φαίνεται να απα-
σχολούν κανένα από τους αρ-
μόδιους, νυν και πρώην. 

«Θα έπρεπε να έχουμε 
αντί για 350, 150 
μαθητές» 

Όπως τόνισε η κα Κάλ-
τσου, «η σχολική στέγη εί-
ναι ένα τεράστιο και σοβαρό 
ζήτημα που χρήζει σοβαρής 
αντιμετώπισης άμεσα. Τα 
σχολεία μας μεγάλα και πο-
λυπληθή, τα σχολεία μας εί-
ναι λίγα, τα σχολεία μας είναι 

παλιά. Είναι μεγάλα σχολεία, 
που φιλοξενούν - ειδικά αυ-
τά στην περιφέρεια της πό-
λης-  πάνω από 300 και 350 
μαθητές». 

Ενδεικτικά, αναφέρθηκε 
στο 4ο Δημοτικό, το οποίο 
έχει 351 μαθητές, με περί-
που τον ίδιο αριθμό να έχει 
και το 6ο Δημοτικό, και το 5ο, 
το 9ο, το 11ο, το 12ο. Η εικό-
να είναι η ίδια σε μικρότερα 
σχολεία, στα οποία, αναλογι-
κά με τα τετραγωνικά τους, 
χαρακτηρίζονται και πάλι ως 
πολυπληθή. 

«Σχολεία που λειτουρ-
γούν παρέχοντας μειωμένη 
ποιότητα εκπαίδευσης λό-
γω του ότι συγκεντρώνονται 
πολλοί μαθητές. Θα έπρεπε 
να έχουμε αντί για 350, 150 
μαθητές, για να μπορέσου-
με να παρέχουμε κι εμείς το 
κατάλληλο επίπεδο γνώσης 
για τα παιδιά μας… Με αυτό 
τον τρόπο αυξάνονται φυσι-
κά και τα θέματα που αφο-
ρούν στην ασφάλειά τους. 
Υπάρχει μεγαλύτερη πιθανό-
τητα τραυματισμών», τόνισε η 
πρόεδρος του Συλλόγου, ση-
μειώνοντας παράλληλα πως 
υπάρχουν σοβαρά θέματα πα-
λαιότητας σε αρκετά κτίρια, 
που χρήζουν συντηρήσεων 
και επεμβάσεων. 

Επιπλέον, η Αλεξανδρού-
πολη, σε σύγκριση με άλ-
λες πόλεις της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης διαθέτει τα λιγότερα 
Δημοτικά Σχολεία. Για παρά-
δειγμα, η πόλη της Καβάλας, 
με ίδιο πληθυσμό με την πό-
λη μας, διαθέτει περίπου 25 
Δημοτικά Σχολεία. 

Παρόμοια ζητήματα υπάρ-
χουν και στα Νηπιαγωγεία, 
σύμφωνα με την κα Κάλτσου, 
καθώς σχεδόν όλα στεγάζο-
νται σε κτίρια που είναι ενοι-
κιαζόμενοι χώροι, που προ-
ορίζονταν είτε για αποθήκες 
είτε για καταστήματα, χωρίς 
αυλές και χωρίς τις κατάλλη-
λες συνθήκες υγιεινής.

Παράλληλα, αναφέρθη-
κε, ενδεικτικά, σε ορισμένες 

παρεμβάσεις που έχουν γίνει 
σε βοηθητικούς χώρους σχο-
λείων, προκειμένου να δημι-
ουργηθούν νέες διδακτικές 
αίθουσες: 

-Στο 4ο Δημοτικό Σχο-
λείο, υπάρχουν 4 αίθουσες 
που έχουν δημιουργηθεί και 
λειτουργούν στο χώρο του 
γυμναστηρίου

-Σε άλλο σχολείο, υπάρ-
χουν αίθουσες που έχουν 
γίνει τμήματα τάξεων, ενώ 
προοριζόταν για αίθουσα δι-
αδραστικού πίνακα 

-Ακόμη, υπάρχει αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων, στην 
οποία λειτουργεί το ολοή-
μερο

-Αίθουσες που έχουν γί-
νει τμήματα υποδοχής, ενώ 
λειτουργούν ταυτόχρονα ως 
αίθουσες βιβλιοθήκης

-Αίθουσες που φιλοξε-
νούν τμήματα ένταξης που 
βρίσκονται στο τέλος διαδρό-
μου, που έχει κλειστεί με γυ-
ψοσανίδα και έχουν εμβαδό 
3x2 τετραγωνικά μέτρα 

-Αποθήκες που μετατρά-
πηκαν με γυψοσανίδα σε αί-
θουσες διδασκαλίας… 

«Τιμωρούμαστε επειδή 
δεν χρησιμοποιήσαμε 
εκβιαστικές μεθόδους» 

Ο κ. Χρήστος Πλουμίδης, 
αναπληρωτής εκπαιδευτικός 
ειδικής αγωγής, μέλος του 
συλλόγου, αναφέρθηκε στο 
σχολείο-φάντασμα, το 13ο 
Δημοτικό, το οποίο, πέρα 
από το ΦΕΚ ίδρυσης, από το 
2006, δεν έχει γίνει κανένα 
άλλο βήμα για τη λειτουργία 
του, από καμία δημοτική αρ-
χή, παρά τις πιέσεις, όλα αυ-
τά τα χρόνια, από εκπαιδευ-
τικούς, αλλά και γονείς. 

«Το μόνο που ακούγαμε 
ήταν υποσχέσεις και λόγια, 
κυρίως την προεκλογική περί-
οδο… Έτσι, φτάσαμε να έχουν 
αυξηθεί οι μαθητές σε όλα τα 
άλλα σχολεία και η κατάστα-
ση να είναι ασφυκτική. Επι-
πλέον, βάσει Νόμου, αυξήθη-
καν κι άλλο οι μαθητές ανά 
τμήμα».

Αναφερθείς στις επαφές 
του Συλλόγου με τη νέα δη-
μοτική αρχή, ο κ. Πλουμίδης 
σημείωσε πως πέρα από την 
πρώτη συνάντηση «γνωριμί-
ας», μετά από πολλές προ-
σπάθειες και μεγάλο χρονικό 
διάστημα, έγινε μία δεύτερη 
συνάντηση, στην οποία, όπως 
είπε, «μας είπαν ότι έχουμε 
μόλις 30 λεπτά στη διάθε-
σή μας, από τα οποία, τα 25, 
ακούγαμε  για τα σχέδια της 
δημοτικής αρχής για το πώς 
θα επεκταθεί γενικά η πόλη. 
Δεν συζητήθηκε τίποτα ουσι-
αστικό για το 13ο Δημοτικό 
Σχολείο. Ήταν μία απογοη-
τευτική εικόνα, μείναμε έκ-
πληκτοι από αυτή τη συμπερι-
φορά. Τους τελευταίους δύο  
μήνες επιδιώξαμε επίσημα, 
με έγγραφα, μία νέα συνά-
ντηση με τον Δήμαρχο, κα-
θώς βλέπουμε εξελίξεις στο 
κτιριακό ζήτημα να παίρνουν 
τον δρόμο τους, αλλά το 13ο 
Δημοτικό να μην αναφέρε-
ται πουθενά. Δεν καταφέρα-
με να έρθουμε σε επικοινω-
νία. Ουσιαστικά, τιμωρείται η 
Πρωτοβάθμια, οι εκπαιδευτι-
κοί, η ίδια η υπηρεσία, επει-
δή διαλέξαμε να μη φερθού-
με αντιπαιδαγωγικά, να μην 
στεγάσουμε το 13ο σε άλλα 
σχολεία, να μη φτάσουμε σε 
επίπεδα να χρησιμοποιήσουμε 
εκβιαστικές μεθόδους…  Κα-

ταλήγουμε ζημιωμένοι και 
πάλι, καθώςυπάρχει ο κίν-
δυνος να  χαθούν οι οργανι-
κές θέσεις των συναδέλφων 
που βγήκαν για το 13ο Δη-
μοτικό... Η συμπεριφορά αυτή 
μας οδηγεί στο συμπέρασμα 
ότι τα προβλήματα που αντι-
μετωπίζει το σύνολο σχολι-
κής κοινότητας αφήνουν ως 
και παγερά αδιάφορους τους 
υπεύθυνους. Ζητάμε άμεσα 
να στεγαστεί το 13ο Δημο-
τικό σε κάποια λειτουργική 
σχολική μονάδα, μέχρι να χτι-
στεί νέο σχολείο και να προ-
χωρήσουν οι διαδικασίες και 
για ίδρυση 14ου Δημοτικού».

Σχολεία χωρίς 
χρηματοδότηση, 
εκπαιδευτικοί με το 
κατσαβίδι στο χέρι… 

Την αγανάκτηση των εκ-
παιδευτικών, κυρίως για την 
κατάσταση των σχολικών κτι-
ρίων και την τραγικά μειω-
μένη χρηματοδότηση για τα 
λειτουργικά τους έξοδα, με-
τέφερε ο γραμματέας του 
Συλλόγου κ. Δημήτρης Σερ-
μπεζης.

Όπως σημείωσε, οι διευ-
θυντές των σχολείων κάνουν 
αγώνα δρόμου για να βρουν 
αίθουσες να φιλοξενήσουν τα 
παιδιά, ενώ καμία δημοτική 
αρχή, όπως είπε, δεν έσκυ-
ψε με σοβαρότητα πάνω στο 
κτιριακό πρόβλημα. «Η προ-
ηγουμένη δημοτική αρχή, εί-
χε υποσχεθεί ότι θα στεγα-
στεί, προσωρινά, στο 2ο ΓΕΛ 
το 13ο Δημοτικό. Τώρα, δεν 
έχουμε ούτε αυτή την υπό-
σχεση», είπε χαρακτηριστικά.   

Αναφέρθηκε ακόμη στο 
θέμα της υποχρηματοδότη-
σης, που εδώ και τουλάχι-

στον 10 χρόνια, τα κονδύλια 
έχουν μειωθεί έως και 50%. 
Δεν υπάρχουν χρήματα για 
μία σειρά από ανάγκες, όπως 
είναι η θέρμανση, τα μηχανή-
ματα, οι μικροεπισκευές που 
χρειάζονται τα σχολεία. 

«Δεινοπαθούν οι διευθυ-
ντές για να βρουν χορηγούς, 
πολλές φορές βάζουν από 
την τσέπη τους και οι σύλ-
λογοι γονέων και κηδεμό-
νων. Δεν είναι, όμως, ο ρό-
λος τους αυτός. Πληρώνουμε 
ένα τσουβάλι φόρους, και γι’ 
αυτό ζητάμε από τις δημοτι-
κές αρχές να διεκδικούν από 
το κράτος περισσότερα χρή-
ματα… Φωνή βοώντος εν τη 
ερήμω». 

Επιπλέον, λόγω της παλαι-
ότητας των κτιρίων, συχνά 
χρειάζονται μικρές ή μεγα-
λύτερες επισκευές.  Σε κά-
ποια θέματα ανταποκρίνεται 
ο Δήμος, σε κάποια άλλα, λό-
γω έλλειψης κονδυλίων, ανα-
γκάζονται μέχρι και οι ίδιοι οι 
εκπαιδευτικοί να προβαίνουν 
σε «μερεμέτια», παίζοντας το 
ρόλο του «πασπαρτού, με το 
κατσαβίδι ανά χείρας». Όπως 
είπε ο κ. Σερμπεζης, «μας ζη-
τήθηκε να γίνει ηλεκτρολο-
γικός έλεγχος, που κοστί-
ζει μέχρι και 2.500 ευρώ, με 
αποτέλεσμα αρκετά σχολεία 
να μην μπορούν να τον δι-
εκπεραιώσουν άμεσα.  Άλ-
λα σχολεία δεν έχουν ούτε 
ράμπες για ΑμεΑ, ενώ άμεσα 
θα πρέπει να γίνει και αντι-
σεισμικός έλεγχος. Με αυτή 
την κατάσταση, όπως αναφέ-
ρει ο γραμματέας του Συλλό-
γου «τρέμει η ψυχή μας και 
κάνουμε τον σταυρό μας να 
μην έχουμε κάποιο ατύχημα». 

Ασφυκτική η κατάσταση 
στα Δημοτικά και Νηπιαγωγεία 
της Αλεξανδρούπολης
ΑΠΟΘΉΚΕΣ, ΓΥΜΝΑΣΤΉΡΙΑ 
ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΕΣ 
ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ 
ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – 
ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΉ ΠΟΙΟΤΉΤΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΉΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟ 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ, ΚΑΝΟΥΝ 
ΛΟΓΟ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ        

Απογοήτευση από την στάση της δημοτικής 
αρχής για το 13ο Δημοτικό – Γονείς σε 
ρόλο χορηγών και εκπαιδευτικοί σε ρόλο 
μαστόρων λόγω της υποχρηματοδότησης 

Η πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αλεξανδρούπολης 
Ζωή Κάλτσου, το μέλος Χρήστος Πλουμίδης και ο γραμματέας Δημήτρης Σερμπεζης
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Σειρά συναντήσεων με κυ-
βερνητικά στελέχη είχε ο Δή-
μαρχος Αλεξανδρούπολης 
Γιάννης Ζαμπούκης το διήμερο 
15 και 16 Ιουνίου στην Αθήνα.

Συγκεκριμένα την Τρίτη 
15/6 πραγματοποίησε συνά-
ντηση εργασίας με τον υπουρ-
γό Προστασίας του Πολίτη 
Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για θέ-
ματα αρμοδιότητάς του που 
αφορούν στον Δήμο Αλεξαν-
δρούπολης.  Ειδική αναφορά 
έγινε στη συνέχιση της καλής 
συνεργασίας μεταξύ Υπουρ-
γείου και Δήμου για την ανέ-
γερση του νέου Αστυνομικού 
Μεγάρου.

Ο Δήμαρχος συναντήθηκε 
επίσης, με την υπουργό Πολι-
τισμού κα Λίνα Μενδώνη, με 
την οποία συζήτησαν θέματα 
κοινού ενδιαφέροντος, όπως 
τη δυνατότητα ένταξης προ-
τάσεων του Δήμου Αλεξαν-
δρούπολης σε χρηματοδοτικά 

προγράμματα που θα υλοποι-
ηθούν το προσεχές διάστημα 
από το Υπουργείο Πολιτισμού, 
την ενίσχυση και ενδυνάμωση 
των μουσείων που βρίσκονται 
εντός της επικράτειας του Δή-
μου Αλεξανδρούπολης, τη δυ-
νατότητα ανακατασκευής του 
δημοτικού θεάτρου αλλά και 
την ανάγκη γενναίων παρεμ-
βάσεων στα ιαματικά λουτρά 
Τραϊανούπολης. Η Υπουργός 
απάντησε θετικά σε πρόσκλη-
ση του δημάρχου να επισκε-
φτεί τη Δημοτική Πινακοθήκη 
με την έναρξη λειτουργίας το 
προσεχές διάστημα.

Ακολούθησε συνάντηση 
του κ. Ζαμπούκη με τον ανα-
πληρωτή υπουργό Εσωτερι-
κών Στέλιο Πέτσα, σχετικά με 
τις προτάσεις του Δήμου που 
έχουν υποβληθεί στο πρό-
γραμμα Αντώνης Τρίτσης. Συ-
γκεκριμένα οι υποβληθείσες 
προτάσεις αφορούν σε έργα 

εκσυγχρονισμού υδρευτικών 
υποδομών, γωνιές ανακύκλω-
σης, βελτίωσης αποκατάστα-
σης αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. 
Φερών και βελτίωση βατότη-
τας οδοποιίας Μέστης, ανα-
βάθμιση των οδών Ηροδό-
του- Θράκης και επέκταση 
ποδηλατοδρόμου, κατασκευή 
δύο νηπιαγωγείων, ευφυείς 
εφαρμογές και ψηφιοποίηση 
αρχείου πολεοδομίας, ηλε-
κτροκίνηση και προσεισμικός 
έλεγχος των σχολικών μονά-

δων.
Επιπλέον, πραγματοποίησε 

συνάντηση εργασίας με τον 
Γενικό Γραμματέα Οικονομι-
κής Πολιτικής του Υπουργείου 
Οικονομικών Χρήστο Τριαντό-
πουλο με τον οποίο συζήτησαν 
την εξέλιξη της χρηματοδό-
τησης των έργων υποδομής 
αναφορικά με τις καταστρο-
φές που υπέστη ο Δήμος Αλε-
ξανδρούπολης μετά τα έντο-
να πλημμυρικά φαινόμενα του 
Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 

2021. 
Επίσης, συναντήθηκε με 

τον Γενικό Γραμματέα Χωρι-
κού Σχεδιασμού και Αστικού 
Περιβάλλοντος του Υπουργεί-
ου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας Ευθύμη Μπακογιάννη με 
αντικείμενο της συνάντησης 
την ένταξη του Δήμου Αλεξαν-
δρούπολης σε χρηματοδοτικά 
προγράμματα που αφορούν 
τις στρατηγικές αναπλάσεις 
και τις πολιτικές βιώσιμης κι-
νητικότητας των πόλεων.

Τέλος εκτός των συναντή-
σεων με τα κυβερνητικά στε-
λέχη, ο δήμαρχος Γιάννης Ζα-
μπούκης συναντήθηκε στην 
Αθήνα και με τη Γενική Διευ-
θύντρια του Ιδρύματος "Μιχά-
λης Κακογιάννης" Ξένια Καλ-
δάρα, με την οποία συζήτησαν 
τη συνέχιση της άριστης συ-
νεργασίας που ξεκίνησε το 
προηγούμενο καλοκαίρι, με 
καινοτόμες πολιτιστικές εκ-
δηλώσεις και δραστηριότητες.

Σειρά συναντήσεων με κυβερνητικά 
στελέχη είχε στην Αθήνα 
ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης 
Ο κ. ΖΑΜΠΟΥΚΉΣ 
ΣΥΝΑΝΤΉΘΉΚΕ ΜΕ 
ΧΡΥΣΟΧΟΐΔΉ, ΜΕΝΔΩΝΉ, 
ΠΕΤΣΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ 
ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΓΙΑ ΖΉΤΉΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ           

Επιβεβαιώθηκε η προοπτική ανέγερσης 
νέου αστυνομικού μεγάρου, διερευνήθηκε 
η ενίσχυση και ενδυνάμωση των μουσείων

Ο κ. Ζαμπούκης με τον κ. Πέτσα

Δηλώσεις ζημιάς μπορούν 
να υποβάλλουν μέχρι τις 29 
Ιουνίου οι παραγωγοί αχλα-
διών και κερασιών του δήμου 
Αλεξανδρούπολης, που είχαν 
απώλειες και καταστροφές 
στις δενδρώδεις καλλιέργειές 
τους, εξαιτίας συνθηκών πα-
γετού στο διάστημα Φεβρου-
αρίου-Απριλίου 2021. Οι δη-
λώσεις θα γίνονται μετά τη 
1:30 το μεσημέρι στην κοι-
νότητα Αλεξανδρούπολης και 
μετά από τηλεφωνική επικοι-
νωνία στις κοινότητες Μά-
κρης και Άβαντα-Αισύμης-
Συκορράχης. Σύμφωνα με 
ανακοίνωση του ανταποκρι-
τή του ΕΛΓΑ στον δήμο Αλε-

ξανδρούπολης, δηλώσεις ζη-
μίας από παγετό στη διάρκεια 
του περασμένου χειμώνα και 
της περασμένης άνοιξης, θα 

γίνονται μέχρι τις 30 Ιουνί-
ου και για τους παραγωγούς 
ελιάς και ροδιού. 

Μέχρι τις 29 
Ιουνίου Συνελήφθησαν πρωινές 

ώρες της Τετάρτης, στο βό-
ρειο Έβρο, από αστυνομικούς 
του Τμήματος Συνοριακής Φύ-
λαξης Ορεστιάδας τρεις αλ-
λοδαποί διακινητές, οι οποίοι 
προωθούσαν στο εσωτερικό 
της χώρας, σε δύο διαφορετι-
κές περιπτώσεις, μη νόμιμους 
μετανάστες. 

Αναλυτικότερα, στην πρώ-
τη περίπτωση, στην αγροτική 
περιοχή του Σάκκου, οι αστυ-
νομικοί συνέλαβαν τους δύο 
διακινητές, διότι καθοδηγού-
σαν πεζούς στο εσωτερικό της 
χώρας έξι (6) μη νόμιμους με-
τανάστες, τους οποίους προ-
ηγουμένως είχαν περαιώσει 
από την Τουρκία στην Ελλά-
δα, διασχίζοντας με βάρκα τον 
ποταμό Έβρο.

Στη δεύτερη περίπτωση, 

στην αγροτική περιοχή της Κα-
βύλης, οι αστυνομικοί συνέλα-
βαν τον τρίτο διακινητή, διό-
τι καθοδηγούσε πεζούς στην 
ενδοχώρα πέντε (5) μη νόμι-
μους μετανάστες, τους οποί-

ους προηγουμένως είχε πε-
ραιώσει από την Τουρκία στην 
Ελλάδα, διασχίζοντας με βάρ-
κα τον ποταμό Έβρο.

Οι συλληφθέντες οδηγήθη-
καν στην κα Εισαγγελέα Πρω-
τοδικών Ορεστιάδας, ενώ την 
προανάκριση για τις δύο υπο-
θέσεις ενήργησε το Τμήμα Συ-
νοριακής Φύλαξης Ορεστιά-
δας. 

Συνελήφθησαν 3 διακινητές 
στον βόρειο Έβρο 
Προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας, 
σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, μη 
νόμιμους μετανάστες

Δηλώσεις ζημιάς υποβάλλουν 
οι παραγωγοί αχλαδιών 
και κερασιών του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης
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Για την παράνομη, όπως 
αναφέρει,  πρακτική των αε-
ροψεκασμών καλλιεργήσιμων 
εκτάσεων (ορυζώνες) στην γει-
τονική Τουρκία και τους τρό-
πους που επηρεάζουν καλλιερ-
γήσιμες εκτάσεις στην περιοχή 
των Φερών, ζητά να ενημερω-
θεί ο βουλευτής Έβρου της ΝΔ 
Αναστάσιος Δημοσχάκης, με 
ερώτηση που υπέβαλλε προς 
τους Υπουργούς Εξωτερικών, 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Προ-
στασίας του Πολίτη.

Όπως υπογραμμίζεται στην 
Ερώτηση, το φαινόμενο κλιμα-
κώνεται το πρόσφατο χρονικό 
διάστημα κυρίως στην περιοχή 
Πέταλο Πέπλου Φερών και της 
παρακείμενης Γεμιστής, όπου 
ο βουλευτής έκανε αυτοψία 
σε συνέχεια σχετικής επιστο-
λής που του έστειλε ο Πρόε-
δρος της τοπικής Κοινότητας 
Πέπλου. 

Τα ψεκαστικά αεροσκάφη 
πετούν πάνω από τις ελληνι-
κές καλλιεργήσιμες εκτάσεις, 
κάνοντας ελιγμούς προκειμέ-
νου να ψεκάσουν τους αγρούς 
στην Τουρκική επικράτεια , 
ωστόσο η εγγύτητα και οι άνε-
μοι συμβάλλουν στο να κατα-

λήγουν τα απαγορευμένα & 
ορμονικά φυτοφάρμακα σε με-
γάλο ποσοστό στην ελληνική 
πλευρά.

Ο βουλευτής τονίζει ότι η 
συγκεκριμένη πρακτική αποτε-
λεί μεγάλη απειλή για την δη-
μόσια υγεία, ενώ συνδέεται με 
μειωμένη καρποφορία και με 
δυσμενείς συνέπειες στο τελι-
κό συγκομιζόμενο προϊόν και 
κατ’έπέκταση σε τυχόν συνδε-
δεμένες ενισχύσεις που σχετί-
ζονται με τον όγκο παραγωγής.

Ο βουλευτής ρωτά τους 
Υπουργούς σε ποιες ενέργει-
ες θα προβούν προκειμένου να 
απαγορευτεί η πρακτική των 
αεροψεκασμών σε ακτίνα 1 
(ενός) χλμ από την συνορια-
κή γραμμή, επιτρέποντας μόνο 
επίγειους ψεκασμούς.

Επιπλέον ρωτά αν θα διε-
νεργηθούν έλεγχοι για να δι-
απιστωθούν οι συνέπειες στην 
δημόσια υγεία και στις καλ-
λιέργειες, καθώς κι αν θα δι-
ερευνηθούν οι δυνατότητες 
αποζημιώσεων των αγροτών 
που πλήττονται από την συ-
γκεκριμένη πρακτική.

Ο βουλευτής θα αναδείξει 
το ζήτημα με παρέμβαση μέ-

σω των Ευρωβουλευτών προ-
κειμένου να ενημερωθούν οι 
εταίροι μας στο Κοινοβού-
λιο για τις πρακτικές, της υπό 
ένταξη Τουρκίας και τις συνέ-
πειες αυτής.

Το κείμενο της ερώτησης 
«Οι διμερείς σχέσεις Ελλά-

δος- Τουρκίας αποτελούν αιχ-
μή της Ελληνικής εξωτερικής 
πολιτικής!

Η Χώρα μας εκ του αποτε-
λέσματος διεξάγει έναν επι-
δέξιο διπλωματικό αγώνα στο 
γειτονικό, στο ευρωπαϊκό & 
στο διεθνές επίπεδο.

Σε τοπικό επίπεδο ωστόσο, 
και συγκεκριμένα στον Έβρο, 
τα ποτάμια σύνορα και η εγγύ-
τητα επιβάλλουν επίσης υψηλό 
επίπεδο διακρατικής συνεννό-
ησης, προκειμένου να επιλύο-
νται ζητήματα που αφορούν 
τους οικισμούς, ένθεν κι ένθεν 
του ποταμού Έβρου.

Χαρακτηριστικό πρόσφατο 
παράδειγμα αποτελεί η πα-

ράνομη πρακτική που εφαρ-
μόζεται στις καλλιεργήσιμες 
εκτάσεις της Τουρκίας, με την 
διενέργεια αεροψεκασμών.

Δυστυχώς η γειτονική Χώ-
ρα εξακολουθεί να χρησιμο-
ποιεί ορμονικά φυτοφάρμακα 
τα οποία είναι απαγορευμένα 
από την Ε.Ε καθώς συνδέονται 
με δυσάρεστες συνέπειες στην 
δημόσια υγεία, μέσω της τρο-
φικής αλυσίδας  και με επιβά-
ρυνση στο περιβάλλον.

Το γεγονός αυτό τεκμηριώ-
νεται κι αναχαιτίζεται από τον 
τελωνειακό έλεγχο που διε-
νεργεί το αρμόδιο επιστημο-
νικό προσωπικό στα Σημεία 
Εισόδου- Εξόδου του Νόμου, 
όπου μεγάλα φορτία προϊό-
ντων φυτικής προέλευσης 
ελέγχονται δειγματοληπτικά 
και κρίνονται ακατάλληλα για 
να περάσουν τα σύνορα της 
Χώρας και της Ε.Ε.

Σε συνέχεια της επιστολής 
που απέστειλε το Κοινοτικό 
Συμβούλιο της Δημοτικής Κοι-

νότητας Πέπλου Φερών, πραγ-
ματοποίησα πολύωρη αυτοψία 
(11/6), με ''ξεναγούς'' τον τοπι-
κό Πρόεδρο, Δ.Τσοτανίδη, θε-
σμικούς & κατοίκους της Δη-
μοτικής Κοινότητας.

Οι καλλιεργήσιμες εκτά-
σεις της περιοχής είναι από 
τα ευφορότερα του Έβρου, 
ενώ εξαιτίας της μορφολογί-
ας του ποταμού Έβρου στο συ-
γκεκριμένο Σημείο («Πέταλο» 
Φερών), το καθιστά περισσό-
τερο εκτεθειμένο στους αερο-
ψεκασμούς & όχι μόνον…

Τα ψεκαστικά αεροσκάφη & 
Ε/Π πετούν πάνω από τις ελ-
ληνικές καλλιεργήσιμες εκτά-
σεις, κάνοντας ελιγμούς προ-
κειμένου να ψεκάσουν τους 
αγρούς στην Τουρκική πλευ-
ρά, ωστόσο η εγγύτητα και οι 
άνεμοι συμβάλλουν στο να κα-
ταλήγουν τα φυτοφάρμακα σε 
μεγάλο ποσοστό στην ελληνι-
κή πλευρά.

Γεγονός είναι ότι η συγκε-
κριμένη πρακτική αποτελεί με-

γάλη απειλή για την δημόσια 
υγεία, όχι μόνο των αγροτών 
και των εργατών γης, αλλά και 
των καταναλωτών.

Παράλληλα συνδέεται με 
μειωμένη καρποφορία και συ-
νολική απόδοση των καλλιερ-
γειών, με δυσμενείς συνέπειες 
στο τελικό συγκομιζόμενο προ-
ϊόν και κατ’έπέκταση σε τυχόν 
συνδεδεμένες ενισχύσεις που 
συνδέονται με τον όγκο πα-
ραγωγής.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα 
ανωτέρω ερωτάσθε:

1.Σε ποιες ενέργειες προτί-
θεστε να προβείτε προκειμένου 
να απαγορευτούν οι αεροψε-
κασμοί σε περίμετρο τουλά-
χιστον του ενός (1) χλμ. από 
την συνοριακή γραμμή ώστε να 
επιβληθεί υποχρεωτικά μόνο ο 
επίγειος ψεκασμός αγροτικών 
καλλιεργειών; 

2 Σκοπεύετε να διενεργήσε-
τε αυτοψίες και ελέγχους με τα 
αρμόδια κλιμάκια προκειμένου 
να διαπιστωθούν οι συνέπειες 
της παράνομης πρακτικής στην 
υγεία και στο αγροτικό προϊόν?

3 Σκοπεύετε να ενεργοποι-
ήσετε εργαλεία αποζημιώσεων 
για τους αγρότες των οποίων 
η παραγωγή συρρικνώνεται ή/
και καταστρέφεται από το συ-
γκεκριμένο φαινόμενο?

4. Σχεδιάζετε να προβείτε 
σε διπλωματική ενέργεια μέ-
σω των εδώ υπηρεσιών μας 
ή με τις αντίστοιχες υπηρεσίες 
μας (πρεσβεία, προξενεία κ.ά) 
που λειτουργούν στη γειτονι-
κή Τουρκία;

5. Προγραμματίζετε να ενη-
μερώσετε τους Ευρωπαϊκούς 
θεσμούς καθώς & τους Ευ-
ρωβουλευτές μας για τα δι-
ασυνοριακά προβλήματα που 
συντηρεί η γειτονική Χώρα;» 

Δημοσχάκης: «Απειλή οι 
παράνομοι αεροψεκασμοί 
από την πλευρά της Τουρκίας»
ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 
ΚΛΙΜΑΚΩΝΕΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ 
ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΉΣΙΜΕΣ 
ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΕΡΩΝ, 
ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΛΉΓΟΥΝ 
ΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ  
ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ΤΩΝ 
ΓΕΙΤΟΝΩΝ          

Ερώτηση του βουλευτή προς τους 
αρμόδιους Υπουργούς

Απίστευτες καταγγελίες ακούστη-
καν στην πρωινή εκπομπή του MEGA  
σχετικά με τις τρομακτικές ελλείψεις 
στο νοσοκομείο της Ξάνθης. Ιδιαί-
τερα, συγκλονιστικός είναι ο ισχυ-
ρισμός ότι για να χειρουργηθεί κά-
ποιος χρειάζεται να περιμένει μέχρι 
και 3 χρόνια.

Σύμφωνα με το xanthinea.gr, οι 
ελλείψεις σε προσωπικό είναι μεγά-
λες, με αποτέλεσμα να αναβάλλονται 
χειρουργεία, να κλείνουν κλινικές και 
το νοσοκομείο να τείνει να υποβαθ-
μιστεί σε κέντρο υγείας.

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει πολλές 
προσπάθειες για τη στελέχωση του 
νοσοκομείου, αφού έχει γίνει σχετι-
κή προκήρυξη σχεδόν από τις αρχές 

του 2020, χωρίς ωστόσο αποτέλε-
σμα. «Τα προβλήματα του νοσοκο-
μείου Ξάνθης είναι χρόνια και δυ-
σεπίλυτα. Υπάρχει ανακοίνωση της 
ένωσης γιατρών από το 2016 που 
επισημαίνουμε ότι υπάρχει έλλειψη 
προσωπικού και ότι το σύστημα υγεί-
ας στην Ξάνθη καταρρέει. Δε γίνο-
νται χειρουργεία. Η ΜΕΘ μας τώρα 
έχει κλείσει. Αυτή τη στιγμή έχουμε 
τρεις αναισθησιολόγους και ο ένας 
παραιτήθηκε, θα φύγει τον άλλο μή-
να. Δεν έχουμε ΜΕΘ στην Ξάνθη. Αν 
χρειαστεί, κάποιος θα διασωληνωθεί 
και θα πάει στην Αλεξανδρούπολη», 
εξήγησε ο πρόεδρος των Νοσοκο-
μειακών Γιατρών Ξάνθης, κ. Γιώργος 
Γεωργίου.

«Τα χειρουργεία που καθυστε-
ρούν είναι άπειρα. Υπάρχουν μερι-
κές εκατοντάδες χειρουργεία που 
περιμένουν στη σειρά μόνο για τη 
χειρουργική κλινική. Ένα χειρουρ-
γείο μπορεί να καθυστερεί ακόμα 
και τρία χρόνια. Η δουλειά βγαίνει 

με μεγάλες δυσκολίες με την υπερ-
προσπάθεια των γιατρών. Τα έχου-
με μεταφέρει στους τοπικούς φορείς 
όλα αυτά. Μας είπαν ότι θα το δουν, 
αλλά στην πράξη δεν έγινε τίποτα. 
Εάν δε γίνει ενίσχυση του νοσοκο-
μείου δε θα μπορεί να ανταποκριθεί 

στο ρόλο του», πρόσθεσε ο ίδιος.
«Το νοσοκομείο μας έχει χρόνια 

προβλήματα που οξύνθηκαν ιδιαίτε-
ρα την τελευταία περίοδο. Βρισκό-
μαστε σε μια περιοχή όπου τα πράγ-
ματα δεν είναι τόσο απλά όσο είναι 
σε άλλες περιοχές που έχουν κοντά 
τους άλλα νοσοκομεία. Η επίπτωση 
που έχει η έκπτωση του νοσοκομεί-
ου σε κέντρο υγείας επιφέρει ευ-
ρύτερα προβλήματα», είπε από την 
πλευρά του ο πρόεδρος του Ιατρι-
κού Συλλόγου Ξάνθης, κ. Αναστάσι-
ος Καραδέδος.

«Ελπίζω να μην έχουν κινδυνεύ-
σει ανθρώπινες ζωές, αν και βρισκό-
μαστε σε οριακή κατάσταση. Τίθεται 
θέμα αν το νοσοκομείο ανταποκρί-
νεται στις ανάγκες των πολιτών με 
ασφάλεια. Ζητούμε μια δήλωση ότι 
δε θα υπαχθεί το νοσοκομείο μας στο 
να γίνει μειωμένης ευθύνης για λογι-
στικούς λόγους», πρόσθεσε ο ίδιος.

«Ένα χειρουργείο μπορεί να καθυστερήσει μέχρι και 
3 χρόνια – Η ΜΕΘ μας έχει κλείσει»

Κραυγές απόγνωσης από το νοσοκομείο Ξάνθης
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Στη συμβολική δενδρο-
φύτευση 10 δέντρων στον 
αύλειο χώρο του Πειραμα-
τικού Δημοτικού Σχολείου 
Αλεξανδρούπολης (Ζαρίφει-
ος Παιδαγωγική Ακαδημία) 
προχώρησαν μαθητές και 
εκπαιδευτικοί υπό την καθο-
δήγηση της Υπηρεσίας Πρα-
σίνου του Δήμου Αλεξαν-
δρούπολης, μετά από δωρεά 
του Πρότυπου Διαγωνιστικού 
Εργαστηρίου ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ. 
Η δωρεά περιλαμβάνει επί-
σης, επιπλέον 10 δέντρα που 
πρόκειται να φυτευτούν στον 
αύλειο χώρο του νέου 1ου 
Νηπιαγωγείου.

Η συγκεκριμένη δράση 
χάρισε απέραντα χαμόγελα 
στους μαθητές και ικανοποί-
ηση, αφού είχαν την ευκαιρία 
να βγουν από τις σχολικές αί-
θουσες και  να ασχοληθούν 
με τη φύση. Κύριος στόχος 
της δράσης ήταν ευαισθη-
τοποίηση των μαθητών για 
ζητήματα που αφορούν στο 
Περιβάλλον αλλά και η εν-

θάρρυνσή τους να φροντί-
ζουν οι ίδιοι τα δέντρα.

Η δράση πραγματοποιή-
θηκε με αφορμή την Παγκό-
σμια Ημέρα Περιβάλλοντος 
και εντάσσεται στο πλαίσιο 
δράσεων κοινωνικής εταιρι-
κής ευθύνης των Εργαστηρί-
ων ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Δενδροφύτευση στον αύλειο χώρο 
του Πειραματικού Δημοτικού 
Σχολείου Αλεξανδρούπολης
Ή ΦΥΤΕΥΣΉ 10 ΔΕΝΤΡΩΝ 
ΧΑΡΙΣΕ ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΚΑΙ 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΉΣΉ ΣΤΟΥΣ 
ΜΑΘΉΤΕΣ   

Ακολουθεί δενδροφύτευση και άλλων 
10 δέντρων στον αύλειο χώρο του νέου 
1ου Νηπιαγωγείου

Ο Δήμος Αλεξανδρού-
πολης στο πλαίσιο του προ-
γράμματος περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης και επι-
βράβευσης μαθητών, γονέ-
ων και εκπαιδευτικών για την 
ανακύκλωση, Followgreen, 
υλοποίησε τον Σχολικό Μα-
ραθώνιο «Πάμε Ανακύκλω-
ση», για το σχολικό έτος 
2020-2021.  Στόχος, ήταν 
τα παιδιά να μάθουν να ανα-
κυκλώνουν σωστά τα ήδη 
υπάρχοντα υλικά που έχουν 
σπίτι τους.

Με αφορμή τη λήξη της 
ανωτέρω δράσης, σας ενη-
μερώνουμε ότι την Παρα-
σκευή 18 Ιουνίου 2021 και 
ώρα 10.00π.μ. στον προ-
αύλιο χώρο του Δημοτικού 

Σχολείου Μάκρης θα πραγ-
ματοποιηθεί εκδήλωση βρά-
βευσης των σχολείων.

Τα πρώτα σχολεία θα λά-
βουν από ένα χρηστικό και 
ένα συμβολικό δώρο για τη 
σχολική τους μονάδα. Επι-
πλέον, όλα τα σχολεία και 
οι μαθητές που συμμετείχαν 
στην δράση θα λάβουν έπαι-
νο συμμετοχής από τον Δή-
μο για τη σημαντική προσπά-
θειά τους.

Η δράση ευαισθητοποί-
ησης για την ανακύκλωση 
υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας Followgreen, 
σε συνεργασία με τη Διεύ-
θυνση Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης Έβρου και της 
ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Ε.

Για την ανακύκλωση στον προαύλιο χώρο 
του Δημοτικού Σχολείου Μάκρης

Ο Δήμος Ορεστιάδας προ-
σφέρει στους δημότες την ευ-
καιρία να έρθουν πιο κοντά 
στον κόσμο ανακύκλωσης, μέ-
σα από ολιγόλεπτες εκπαιδευ-
τικές «Πράσινες Αποστολές - 
Green Missions». Ο χρήστης 
ολοκληρώνοντας τους απαι-
τούμενους στόχους, κερδί-
ζει επιπλέον πόντους επιβρά-
βευσης από το ενημερωτικό 
υλικό και παράλληλα απο-
κτά συμμετοχή σε κληρώσεις 
Followgreen για υπέροχα δώ-
ρα. Κάθε 10 ημέρες, μία νέα 
«Πράσινη Αποστολή» βρίσκε-
ται στη διάθεση των δημοτών!

Green Mission: Συσκευ-
ασίες προϊόντων και Ανακύ-
κλωση;

Λάβε μέρος και μπες στην 
κλήρωση για μία μοντέρνα οι-

κολογική κούπα: 
w w w . f o l l o w g r e e n .

g r /o res t i ada /Miss ion /
Single/2992

Η αποστολή στοχεύει να 
ευαισθητοποιήσει και να προ-
τρέψει τους δημότες να στρα-
φούν σε αγορές προϊόντων, 
που δεν ρυπαίνουν το περι-
βάλλον.  Στόχος είναι τα επό-
μενα χρόνια να αφαιρεθούν οι 
περιττές πλαστικές συσκευα-
σίες, απ’ όπου είναι εφικτό και 
να αντικατασταθούν με εναλ-
λακτικά υλικά όπως επαναχρη-
σιμοποιούμενες συσκευασίες ή 
πλήρως ανακυκλώσιμες, ώστε 
να γίνει η ανακύκλωση ευκο-
λότερη για όλους. 

Όροι και Προϋποθέσεις 
συμμετοχής στην κλήρωση

Η ανάδειξη του/της νικητή/
τριας της κλήρωσης θα πραγ-
ματοποιείται με τη μέθοδο της 
ηλεκτρονικής επιλογής τυχαί-
ου αριθμού. Το δώρο θα απο-
στέλλεται στον χώρο της επι-
λογής του/της νικητή/τριας 
μέσω εταιρείας courier, ύστε-
ρα από την ταυτοποίηση των 
στοιχείων του/της. Απαραίτη-
τη προϋπόθεση μίας έγκυρης 
συμμετοχής είναι η ολοκλή-

ρωση των στόχων του Green 
Mission με παράλληλη εξαρ-
γύρωση των απαιτούμενων 
πόντων στην ενεργή κλήρωση.

Σας ευχαριστούμε όλους 
για την προσπάθεια που κα-
ταβάλλετε καθημερινά ανα-
κυκλώνοντας και ελπίζουμε 
να συνεχίσετε, ακόμη δυνα-
μικότερα μέσω αυτής της εκ-
παιδευτικής δράσης.

«Πράσινες Αποστολές» Μαθαίνουμε να 
ανακυκλώνουμε σωστά & Κερδίζουμε δώρα!
Ο Δήμος Ορεστιάδας προσφέρει στους 
δημότες την ευκαιρία να έρθουν πιο κοντά 
στον κόσμο ανακύκλωσης, μέσα από 
ολιγόλεπτες εκπαιδευτικές δράσεις

Ο Δήμος 
Αλεξανδρούπολης 
βραβεύει μαθητές 
και εκπαιδευτικούς

Στη συμβολική δενδροφύτευση 10 δέντρων στον αύλειο χώρο της Ζαρίφειου 
Παιδαγωγικής Ακαδημίας προχώρησαν μαθητές και εκπαιδευτικοί

Η συγκεκριμένη δράση χάρισε απέραντα χαμόγελα στους μαθητές 
και ικανοποίηση, αφού είχαν την ευκαιρία να βγουν από τις σχολικές 
αίθουσες και  να ασχοληθούν με τη φύση.

Η φύτευση έγινε μετά από δωρεά 
και με τη συνεργασία του δήμου
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Την Τετάρτη 16 Ιουνί-
ου 2021 και ώρα 13:00 μ.μ. 
πραγματοποιήθηκε με επιτυχία 
η εκδήλωση βράβευσης των 
σχολείων του Δήμου Ορεστι-
άδας στον προαύλιο χώρο του 
3ου Νηπιαγωγείου Ορεστιά-
δας, για τη συμμετοχή τους 
στη δράση  ευαισθητοποίησης 
«Πάμε Ανακύκλωση» 2020-
2021.

Τα πρώτα σχολεία σε ανα-
κύκλωση υλικών και πόντων 
επιβράβευσης, έλαβαν από ένα 
χρηστικό δώρο και ένα συμβο-
λικό βραβείο για τη σχολική 
τους μονάδα. Επιπλέον, όλα 
τα σχολεία που συμμετείχαν 
στη δράση έλαβαν έπαινο συμ-
μετοχής από τον Δήμο για τη 
σημαντική προσπάθειά τους.

Υπενθυμίζουμε πως, τα 10 
νηπιαγωγεία και 11 δημοτικά 
σχολεία που συμμετείχαν στη 
δράση, συνέλεξαν περισσότε-
ρα από 5.470 κιλά κάνοντας 
διαλογή στην πηγή τεσσάρων 
ανακυκλώσιμων υλικών, χαρτί, 
πλαστικό, αλουμίνιο και μπα-
ταρίες με τη βοήθεια γονέων 
και εκπαιδευτικών. Πιο συγκε-
κριμένα συγκεντρώθηκαν συ-
νολικά από 1.734 μαθητές:

• Χαρτί: 3.985 κιλά
•  Πλαστικό: 1.279 κιλά
• Μπαταρίες: 36 κιλά
• Αλουμίνιο: 170 κιλά
Επιπλέον, αξίζει να σημειω-

θεί πως η στήριξη των σχολεί-
ων από τα μέλη της δημοτικής 
πλατφόρμας ανακύκλωσης 
του Δήμου ήταν εξαιρετικά 
υψηλή, καθώς έγινε συνολι-
κή δωρεά 139.720 πόντων 
επιβράβευσης.

Ο Δήμαρχος, κατά την ομι-
λία του στην εκδήλωση βρά-
βευσης, συνεχάρη τους μα-
θητές για τα εντυπωσιακά 
αποτελέσματα που πέτυχαν, 
για ακόμη μια χρονιά, καθώς 
πάρα τις ιδιαίτερες υγειονομι-
κές συνθήκες απέδειξαν πως 
δεν ξεχνούν τις οικολογικές 
τους συνήθειες.

Επιπλέον, ευχαρίστησε την 
Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίη-
σης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), το 
σύστημα ανακύκλωσης μπα-
ταριών «ΑΦΗΣ» και το πρό-
γραμμα «Κάθε Κουτί Μετράει» 
για τη στήριξη του Σχολικού 
Μαραθωνίου Ανακύκλωσης.

Τέλος, ο Δήμαρχος ευχα-
ρίστησε τους υπαλλήλους 
της διεύθυνσης καθαριότη-
τας  για τη συμβολή τους στη 

δράση ευαισθητοποίησης, κα-
θώς και τους εκπαιδευτικούς 
για τη στήριξη που παρείχαν 
στα παιδιά καθ’ όλη τη σχολι-
κή χρονιά.

Την προσπάθεια των μα-
θητών χαιρέτησαν επίσης, η 
υπεύθυνη επικοινωνίας του 
συστήματος συλλογής μπα-
ταριών «ΑΦΗΣ» κα Σαλώμη 
Διακρούση και η εκπρόσω-
πος του προγράμματος «Κά-
θε Κουτί Μετράει» κα Ειρήνη 
Τοπουζίδου.

Υπεύθυνη επικοινωνί-
ας ‘’ΑΦΗΣ’’ κα Σαλώμη Δια-
κρούση:

‘’Από την πλευρά της η 
ΑΦΗΣ συγχαίρει όλους τους 
μαθητές και τους φορείς που 
συμμετείχαν σε αυτή την πολύ 
σημαντική ενέργεια. Είναι πο-
λύ ενθαρρυντικό τα νέα παιδιά 
να ανταποκρίνονται στην ανα-
κύκλωση και ιδιαίτερα σε αυτή 
των μπαταριών. Τα οφέλη εί-
ναι πολλαπλασιαστικά για το 
περιβάλλον και την υγεία μας, 
καθώς η μπαταρία ανήκει στα 
επικίνδυνα απόβλητα. Συγχα-
ρητήρια αξίζουν και στους 

εκπαιδευτικούς οι οποίοι συ-
νέβαλλαν στην περιβαλλοντι-
κή εκπαίδευση των μαθητών. 
Το βιώσιμο περιβάλλον χρή-
ζει ενεργής συμμετοχής όλων 
στην ανακύκλωση.’’

Εκπρόσωπος του προγράμ-
ματος "Κάθε Κουτί Μετράει" κα 
Ειρήνη Τοπουζίδου:

‘’ «Κάθε φορά που ανακυ-
κλώνουμε ένα κουτάκι αλου-
μινίου εξοικονομούμε 95% 
ενέργεια και συμβάλουμε στις 
μείωση των εκπομπών GHG. 
Όμως, αυτό που μετράει πιο 
πολύ είναι ότι τα παιδιά υιο-
θετούν την ανακύκλωση ως 

συνήθεια. Εξάλλου, σήμερα, 
περισσότερο από ποτέ, αντι-
λαμβανόμαστε ότι κάθε επι-
λογή που κάνουμε, κάθε συ-
νήθεια που αλλάζουμε, όπως 
και κάθε κουτί αλουμινίου που 
ανακυκλώνουμε, επηρεάζει το 
περιβαλλοντικό μας αποτύπω-
μα και διαμορφώνει το μέλλον 
του πλανήτη».’’

Ο Δήμος Ορεστιάδας στο 
πλαίσιο ευαισθητοποίησης 
των πολιτών για το περιβάλ-
λον, συνεχίζει δυναμικά με 
ακόμα περισσότερες δράσεις 
και τη νέα χρονιά.

Περισσότερα από 5.470 κιλά 
ανακυκλώσιμων υλικών συνέλεξαν 
σχολεία της Ορεστιάδας
ΣΤΉ ΔΡΑΣΉ ΕΥΑΙΣΘΉΤΟΠΟΙΉΣΉΣ 
ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ Ο ΔΉΜΟΣ 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ 
10 ΝΉΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΚΑΙ 11 
ΔΉΜΟΤΙΚΑ                                     

Εκδήλωση βράβευσης για τη σχολική 
δράση «Πάμε Ανακύκλωση» 2020-21 με τη 
συμμετοχή του Δημάρχου Βασίλη Μαυρίδη

Την Τετάρτη 16 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση 
βράβευσης των σχολείων του Δήμου Ορεστιάδας για τη 
συμμετοχή τους στη δράση «Πάμε Ανακύκλωση» 

Τα πρώτα σχολεία σε ανακύκλωση υλικών και πόντων επιβράβευσης, έλαβαν από 
ένα χρηστικό δώρο και ένα συμβολικό βραβείο για τη σχολική τους μονάδα

Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε τους υπαλλήλους της διεύθυνσης καθαριότητας  για τη 
συμβολή τους στη δράση ευαισθητοποίησης, καθώς και τους εκπαιδευτικούς για 
τη στήριξη που παρείχαν στα παιδιά καθ’ όλη τη σχολική χρονιά.

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

2020-2021

5.47
0139.720 ΠΟΝΤΟΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΩΡΕΕΣ

ΧΑΡΤΙ

3.985

ΠΛΑΣΤΙΚΟ

1.279 170

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

36

ΣΥΛΛΕΧΘΕΙΣΕΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ

| ΣΧΟΛΕΙΑ

| ΜΑΘΗΤΕΣ

21

1.734

ΠΡΩΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
3ο νηπιαγωγειο ορεστιαδασ

νηπιαγωγειο ριζιων
νηπιαγωγειο λεπτησ

2o δημοτικο ορεστιαδασ
ειδικο δημοτικο σχολειο ορεστιαδασ
4ο δημοτικο σχολειο ορεστιαδασ
7ο δημοτικο σχολειο ορεστιαδασ

νηπιαγωγειο κυπρινου

Δείτε στο infographic τα αποτελέσματα της βράβευσης.
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Τον Ιανουάριο όταν ο ΟΑ-
ΕΔ παρουσίαζε τα προγράμ-
ματα απασχόλησης που πρό-
κειται να υλοποιηθούν μέσα 
στο 2021, δεν είχε συμπερι-
λάβει την κοινωφελή εργασία. 
Αυτό δημιούργησε τεράστιο 
πρόβλημα στους δημάρχους 
που θα έμεναν χωρίς προσω-
πικό λίγο πριν από το καλο-
καίρι.

Αρχικά το πρόβλημα λύ-
θηκε με την δίμηνη παράτα-
ση που δόθηκε στους συμ-

βασιούχους προκειμένου να 
καλυφθούν οι ανάγκες των 
δήμων. Ωστόσο η παράταση 
τελειώνει μέσα στον Ιούνιο και 
μοιραία πολλοί δήμοι (μεταξύ 
των οποίων και οι τουριστικοί) 
θα μείνουν χωρίς προσωπικό 
στην πιο απαιτητική περίοδο 
του έτους.

Την λύση έδωσε το υπουρ-
γείο Εργασίας κι έτσι, σύμ-
φωνα με πληροφορίες του 
insider.gr, την επόμενη εβδο-
μάδα θα σταλεί πρόσκληση 

στους φορείς (δήμοι και περι-
φέρειες) προκειμένου να υπο-
βάλλουν αίτημα με τις ανάγκες 
τους σε προσωπικό, στο πλαί-
σιο της κοινωφελούς.

Αμέσως μετά (στις αρχές 
του Ιουλίου) ο ΟΑΕΔ θα προ-
κηρύξει το πρόγραμμα και θα 
ακολουθήσει 10ήμερη προθε-
σμία υποβολής αιτήσεων από 
τους ενδιαφερόμενους.

Στη συνέχεια θα καταρτι-
στούν οι προσωρινοί πίνακες 
των ωφελουμένων, θα υπο-
βληθούν οι ενστάσεις και οι 
ωφελούμενοι θα αναλάβουν 
υπηρεσία στα τέλη Αυγούστου.

Το νέο προσωπικό θα κα-
ταρτιστεί για 120 ώρες και στη 
συνέχεια θα εργαστεί για 8 μή-
νες, με μισθό από 431,75 ευ-
ρώ το μήνα (για ανέργους κά-
τω των 25 ετών) έως 495,25 
ευρώ το μήνα (για ανέργους 
25 ετών και άνω).
Insider.gr

Προκήρυξη για 25.000 θέσεις 
τον Ιούλιο σε δήμους 
AΝΤΙΣΤΡΟΦΉ ΜΕΤΡΉΣΉ 
ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΣΕ 274 
ΔΉΜΟΥΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ     

Τα κριτήρια επιλογής

Το υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής/ 
Αρχηγείο Λιμενικού Σώμα-
τος - Ελληνικής Ακτοφυλα-
κής προκηρύσσει διαγωνισμό 
για την απευθείας κατάταξη 
στο Λιμενικό Σώμα- Ελληνι-
κή Ακτοφυλακή δύο Αξιωμα-
τικών Λιμενικού ειδικότητας 
Υγειονομικού ειδικής κατηγο-
ρίας, προερχόμενων από ιδι-
ώτες Οδοντιάτρους και Ψυ-
χολόγους.

Η Προκήρυξη έχει δημο-
σιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως  και αναρτηθεί 
στην ιστοσελίδα του Αρχηγεί-
ου Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.

Στην προκήρυξη αναφέρο-
νται, μεταξύ άλλων, τα απαι-
τούμενα προσόντα των υπο-
ψηφίων, τα δικαιολογητικά, οι 
διαδικασίες του διαγωνισμού, 
καθώς και κάθε άλλη απαραί-
τητη πληροφορία.

Όσοι/ ες επιθυμούν να 
συμμετάσχουν στον εν λό-
γω διαγωνισμό υποβάλουν 

Αίτηση μαζί με πλήρη δικαι-
ολογητικά, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 
με συστημένη αλληλογρα-
φία, τις ημερομηνίες από 
01/07/2021, ημέρα Πέμπτη, 
έως και 30/07/2021, ημέρα 
Παρασκευή, στην ακόλουθη 
διεύθυνση:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
- ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙ-
ΚΩΝ, ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ & 
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙ-
ΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙ-
ΚΩΝ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟ-
ΜΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟ-
ΡΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021

Υπουργείο Ναυτιλίας & 
Νησιωτικής Πολιτικής/ Αρ-
χηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Ακτή Βασιλειάδη-Πύλες 
Ε1-Ε2, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ. 18510

Το εμπρόθεσμο της υπο-
βολής διαπιστώνεται από την 
ημερομηνία σφραγίδας του 
ταχυδρομείου (Δημόσιου ή 
Ιδιωτικού).

Ποιες είναι οι 
ειδικότητες

Αλλαγές στις υποχρεώσεις 
των τουριστών και ταξιδιωτών 
που έρχονται στην Ελλάδα φέ-
ρεται σύμφωνα με πληροφο-
ρίες να εισηγήθηκε η επιτρο-
πή εμπειρογνωμόνων για τον 
κορονοϊό.

Έτσι, όπως αναφέρουν οι 
ίδιες πηγές, για τους τουρί-
στες που έρχονται στην Ελλά-
δα από "πράσινες" με βάση την 
κατάταξη του ECDC χώρες, η 
εισήγηση προβλέπει rapid test 
48 ωρών ή PCR 72 ωρών.

Από τις "πορτοκαλί" χώρες, 
θα μπορούν να εισέρχονται 
μόνο εμβολιασμένοι πολίτες 
με έλεγχο PCR 72 ωρών, ενώ 
από τις "κόκκινες" μόνο εμβο-
λιασμένοι, με PCR 72 ετών, 
υποχρέωση 7ήμερης καραντί-
νας και επανέλεγχο στο τέ-
λος της καραντίνας, πριν τους 
επιτραπεί η κυκλοφορία στην 
χώρα.

Τα παραπάνω, όπως ανα-
φέρεται, αποτελούν την εισή-
γηση της επιτροπής η οποία 

μένει να φανεί αν θα γίνει δε-
κτή. Τις σχετικές ανακοινώ-
σεις αναμένεται να κάνει το 
απόγευμα ο υφυπουργός Πο-
λιτικής Προστασίας και Δια-
χείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρ-
δαλιάς.

Κορονοϊός: Ποιους ταξιδιώτες 
θα δέχεται η Ελλάδα και 
ποιοι θα μπαίνουν σε 
καραντίνα
Αλλαγές στις υποχρεώσεις των τουριστών 
και ταξιδιωτών που έρχονται

ΑΣΕΠ: Νέος διαγωνισμός 
για απευθείας κατάταξη 
στο Λιμενικό

www.gnomionline.grwww.gnomionline.gr
Η ΓΝΩΜΗ στο ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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Ο Δήμος Διδυμοτείχου, το 
«Ευγενίδειο» Κέντρο Πολιτι-
σμού και Σύλλογοι του Δήμου 
Διδυμοτείχου συνδιοργανώ-
νουν το Πανηγύρι του Καλέ 
(Καλέ Παναΐρ) από 19 έως 21 
Ιουνίου 2021.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
19 - 21 Ιουνίου 2021

Σάββατο 19 Ιουνίου
18:00 - 20:30 Στους χώ-

ρους του Λαογραφικού Μου-
σείου Διδυμοτείχου θα δί-
δονται πληροφορίες στους 
επισκέπτες.

Η είσοδος ελεύθερη.
18:30 Παράσταση κουκλο-

θεάτρου με τίτλο «Ιστορικά 
δρώμενα μέσα από τα μάτια 
ενός παιδιού» από την εκπαι-
δευτικό κα Πασχαλίδου Χρυ-
σοβαλάντου. Τα κείμενα της 
παραστάσεως του κουκλοθε-
άτρου έχουν γραφτεί από το 
Κ.Δ.Α Π. Carousel.

Χώρος διεξαγωγής: Στον 
αύλειο χώρο του Καστρινού.

19:00 Μέγας Πανηγυρικός 
Εσπερινός και αρτοκλασία στον 
Ιερό Ναό Σωτήρος Χριστού.

19:00 Θρακικές γεύσεις από 
τους Συλλόγους «Θεοδώρα 
Καντακουζηνή» και «Μπέη».

Χώρος διεξαγωγής: Παρα-
δοσιακός Φούρνος Διδυμο-
τείχου.

19:00 Έκθεση Φωτογραφί-
ας με θέμα «Η Απελευθέρωση 
της Θράκης» από το αρχείο του 
Εκπολιτιστικού Λαογραφικού 
Συλλόγου «Τα Δίδυμα Τείχη» 
και από το «Ευγενίδειο» του 
Δήμου Διδυμοτείχου.

Χώρος διεξαγωγής: Τουρι-
στικό Περίπτερο.

19:30 Μάθηση, φαντασία 
και παιχνίδια με αφορμή την 
παρουσίαση του εκπαιδευτι-
κού βιβλίου «Μια ζωηρή τε-
λεία» από τη δημιουργό του 
κα Βουδούρη Γεωργία.

Χώρος διεξαγωγής: Δημο-
τική Πινακοθήκη «Δημητρίου 
Ναλμπάντη».

20:30 Παραδοσιακά τρα-
γούδια από τη Δυτική, Ανα-
τολική και Βόρεια Θράκη από 
το Παραδοσιακό Μουσικό συ-
γκρότημα «Εβρίτικη Ζυγιά» με 
παράλληλη παρουσίαση λα-
ογραφικών στοιχειών για τη 
Θράκη και αφήγηση ιστορικών 
πληροφοριών για το Καλέ Πα-
ναΐρ(ι) από τον Εκπολιτιστικό 
Λαογραφικό Σύλλογο Διδυμο-
τείχου «Τα Δίδυμα Τείχη».

Χώρος διεξαγωγής: Στο χώ-
ρο μπροστά από την Ιερά Μη-
τρόπολη Διδυμοτείχου, Ορε-
στιάδας και Σουφλίου.

Κυριακή 20 Ιουνίου
7:00 Όρθρος, Θεία Λειτουρ-

γία και εν συνεχεία ο Εσπερινός 
της Γονυκλισίας στον Ιερό Ναό 
Σωτήρος Χριστού.

11:00 Λιτάνευση ιερών ει-
κόνων εκ του Ιερού Ναού 
Σωτήρος Χριστού στον Ιε-
ρό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου 
Αθανασίου.

11:30 Μετά την λιτάνευση 
των ιερών εικόνων θα προ-
σφερθούν κεράσια στους πα-
ρευρισκόμενους, σύμφωνα με 
το έθιμο από το «Ευγενίδειο» 
του Δήμου Διδυμοτείχου.

Χώρος διεξαγωγής: Στον 
αύλειο χώρο του Καστρινού

18:00 Η ύψωσις άρτων και 
εν συνεχεία Ευχέλαιο στον Ιε-
ρό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου 
Αθανασίου.

18:00 - 20:30 Στους χώ-
ρους του Λαογραφικού Μου-
σείου Διδυμοτείχου θα δί-
δονται πληροφορίες στους 
επισκέπτες.

Η είσοδος ελεύθερη.
18:30 Παράσταση κουκλο-

θεάτρου με τίτλο «Ιστορικά 
δρώμενα μέσα από τα μάτια 
ενός παιδιού» από την εκπαι-
δευτικό κα Πασχαλίδου Χρυ-
σοβαλάντου. Τα κείμενα της 
παραστάσεως του κουκλοθε-
άτρου έχουν γραφτεί από το 
Κ.Δ.Α Π. Carousel.

Χώρος διεξαγωγής: Στον 
αύλειο χώρο του Καστρινού.

19:00 Θρακικές γεύσεις από 
τους Συλλόγους «Θεοδώρα 
Καντακουζηνή» και «Μπέη».

Χώρος διεξαγωγής: Παρα-
δοσιακός Φούρνος Διδυμο-
τείχου.

19:00 Έκθεση Φωτογραφί-
ας με θέμα «Η Απελευθέρωση 
της Θράκης» από το αρχείο του 
Πολιτιστικού Συλλόγου «Τα Δί-
δυμα Τείχη» και από το «Ευ-
γενίδειο» του Δήμου Διδυμο-
τείχου.

Χώρος διεξαγωγής: Τουρι-
στικό Περίπτερο.

19:00 Ανάγνωση του παρα-
μυθιού «Διαφορετικοί μα πο-
λύτιμοι» από την συγγραφέα, 
ποιήτρια, εκπαιδευτικό κα Ζη-
λιασκοπούλου Ευαγγελία.

Χώρος διεξαγωγής: Δημο-
τική Πινακοθήκη «Δημητρίου 
Ναλμπάντη».

20:00 Grappling από το 
τμήμα πολεμικών τεχνών του 
ΓΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ. Μια μορφή 
πάλης χωρίς χτυπήματα που ει-
δικεύεται στην πάλη εδάφους.

Χώρος διεξαγωγής: Στο χώ-
ρο μπροστά από την Ιερά Μη-
τρόπολη Διδυμοτείχου, Ορε-
στιάδας και Σουφλίου.

20:30 Ακουστικό μουσικό 
πρόγραμμα με την κα Γκιντί-
δου Λίτσα.

Συνοδεύει ο Χρήστος Γκρέ-
μος. Στο μπουζούκι ο Βαγγέλης 
Σαλιαρίδης.

Χώρος διεξαγωγής: Στο χώ-
ρο μπροστά από την Ιερά Μη-

τρόπολη Διδυμοτείχου, Ορε-
στιάδας και Σουφλίου.

21:30 Παραδοσιακή μουσι-
κή από το «Μουσικό Συγκρότη-
μα Θράκης» με τον Απόστολο 
Μποζατζίδη και τον Βαγγέλη 
Γκρόζο.

Χώρος διεξαγωγής: Στο χώ-
ρο μπροστά από την Ιερά Μη-
τρόπολη Διδυμοτείχου, Ορε-
στιάδας και Σουφλίου.

Δευτέρα 21 Ιουνίου
7:00 Όρθρος, Θεία Λειτουρ-

γία στον Ιερό μητροπολιτικό 
Ναό Αγίου Αθανασίου.

10:30 Λιτάνευση ιερών ει-
κόνων εκ του Ιερού Μητρο-
πολιτικού Ναού Αγίου Αθανα-
σίου στον Ιερό Ναό Σωτήρος 
Χριστού.

11:30 Η Σαββαλάκη Απο-
στολία, νηπιαγωγός, θα γνωρί-
σει στους μικρούς μας φίλους 
την Άλκηστη διαβάζοντας το 
βιβλίο «Η Άλκηστις από την χώ-
ρα που τα όνειρα πέφτουν από 
τον ουρανό».

18:00 - 20:30 Στους χώ-
ρους του Λαογραφικού Μου-
σείου Διδυμοτείχου θα δί-
δονται πληροφορίες στους 
επισκέπτες.

Η είσοδος ελεύθερη,
18:30 Παρουσίαση του παι-

δικού βιβλίου «Βατραχοπειράγ-
ματα» της κας Στανελούδη 
Γιώτας, εκπαιδευτικού - συγ-

γραφέα.
Χώρος διεξαγωγής: Δημο-

τική Πινακοθήκη «Δημητρίου 
Ναλμπάντη».

19:00 Μεθεόρτιος Εσπερι-
νός και Παράκλησις στον Ιερό 
Ναό Σωτήρος Χριστού.

19:00 Παρουσίαση Πρώ-
των Βοηθειών από το Ερυθρό 
Σταυρό Διδυμοτείχου.

Χώρος διεξαγωγής: Στο χώ-
ρο μπροστά από την Ιερά Μη-
τρόπολη Διδυμοτείχου, Ορε-
στιάδας και Σουφλίου.

19:00 Θρακικές γεύσεις από 
τους Συλλόγους «Θεοδώρα 
Καντακουζηνή» και «Μπέη».

Χώρος διεξαγωγής: Παρα-
δοσιακός Φούρνος Διδυμο-
τείχου.

19:00 Έκθεση Φωτογραφί-
ας με θέμα: «Η Απελευθέρωση 
της Θράκης» από το αρχείο του 
Εκπολιτιστικού Λαογραφικού 
Συλλόγου «Τα Δίδυμα Τείχη» 
και από το «Ευγενίδειο» του 
Δήμου Διδυμοτείχου.

Χώρος διεξαγωγής: Τουρι-
στικό Περίπτερο.

19:30 Παράσταση κουκλο-
θεάτρου με τίτλο «Ιστορικά 
δρώμενα μέσα από τα μάτια 
ενός παιδιού» από την εκπαι-
δευτικό κα Πασχαλίδου Χρυ-
σοβαλάντου. Τα κείμενα της 
παραστάσεως του κουκλοθε-
άτρου έχουν γραφτεί από το 
Κ.Δ.Α Π. Carousel.

Χώρος διεξαγωγής: Στον 
αύλειο χώρο του Καστρινού.

20:30 «Το Καλέ Πανηγύρι 
και το κάστρο μέσα από κεί-
μενα καστρινών λογοτεχνών».

Την εκδήλωση παρουσιά-
ζει ο Ιστορικός και Πολιτιστι-
κός Σύλλογος Καστροπολίτες 
- Γνώση και Δράση και περι-
λαμβάνει μια περιήγηση στα 
μονοπάτια του πολιτισμού και 
της ιστορίας του Διδυμοτείχου, 
με προβολή οπτικού υλικού 
των αρχαιολογικών μνημείων 
σε συνδυασμό με μουσική, τρα-
γούδι και αναφορές σε λογο-
τεχνικά κείμενα Διδυμοτειχιτών 
δημιουργών.

Συμμετέχουν ο Χρήστος 
Γκρέμος και ο Γεώργιος Συμε-
ωνίδης.

Χώρος διεξαγωγής: Στο χώ-
ρο μπροστά από την Ιερά Μη-
τρόπολη Διδυμοτείχου, Ορε-
στιάδας και Σουφλίου.

21:30 Η βραδιά θα κλείσει 
με το μουσικό σχήμα του Γε-
ωργίου Συμεωνίδη.

Χώρος διεξαγωγής: Στο χώ-
ρο μπροστά από την Ιερά Μη-
τρόπολη Διδυμοτείχου, Ορε-
στιάδας και Σουφλίου.

Κατά την διάρκεια των εκ-
δηλώσεων οι ιεροί Ναοί Αγίου 
Αθανασίου και Σωτήρoς Χρι-
στού στο Κάστρο θα παραμεί-
νουν ανοικτοί από 7ης πρωινής 
έως 11ης βραδινής.
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19-21 Ιουνίου το Πανηγύρι 
του Καλέ στο Διδυμότειχο 
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ 
ΕΚΔΉΛΩΣΕΩΝ    

Γιορτές από Δήμο Διδυμοτείχου, το 
«Ευγενίδειο» Κέντρο Πολιτισμού και Σύλλογους

«Κυνηγημένοι από την Ιστορία» είναι ο τίτ-
λος του νέου βιβλίου του Γιάννη Λασκαράκη, 
που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις "Επίκεντρο". 
Πρόκειται για ένα ιστορικό μυθιστόρημα στο 
οποίο τα ακριβή ιστορικά γεγονότα συνυπάρ-
χουν με τη μυθοπλασία.

Το βιβλίο θα παρουσιαστεί διαδικτυακά την 
Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021 στις 7:00 μ.μ. 

στο YouTube, στη διεύθυνση: https://youtu.
be/dkkOL9Vr--Q

Για το βιβλίο θα μιλήσουν:
• Σταύρος Μπένος, πρόεδρος του σωματεί-

ου "Διάζωμα", πρώην Υπουργός Πολιτισμού.
• Δημήτρης Ψυχογιός, τ. καθηγητής Πα-

ντείου Πανεπιστημίου - συγγραφέας.
• Άννα Δαμιανίδη, δημοσιογράφος - συγ-

γραφέας.
• Νίκος Πετρίδης, ιστορικός ερευνητής - 

συγγραφέας.
• Φωτεινή Ναούμ, συγγραφέας - συντονί-

στρια ομάδας δημιουργικής γραφής.

Τη συζήτηση θα συντονίσει ο εκδότης και 
συγγραφέας Πέτρος Παπασαραντόπουλος

Μέσω YouTube θα 
παρουσιαστεί την Παρασκευή 
18 Ιουνίου το νέο ιστορικό 
μυθιστόρημα "Κυνηγημένοι 
από την Ιστορία".

Διαδικτυακή παρουσίαση του νέου βιβλίου του Γιάννη 
Λασκαράκη «Κυνηγημένοι από την Ιστορία»
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Μ
ε αφορμή την Παγκό-
σμια Ημέρα Προσφύγων, 
η οποία διεθνώς γιορ-
τάζεται στις 20 Ιουνίου 
εκάστου έτους από το 
2000 καθώς αυτήν την 

χρονιά καθιερώθηκε να τιμάται παγκο-
σμίως με απόφαση της Γενικής Συνέλευ-
σης του ΟΗΕ στις 4 Δεκεμβρίου, αξίζει 
να αφιερώσουμε ο καθένας μας λίγο από 
τον χρόνο του και να δούμε από κοντά τι 
σημαίνει να είσαι πρόσφυγας και πώς κά-
ποιοι από αυτούς τους ανθρώπους όντας 
πρόσφυγες στη χώρα μας κατόρθωσαν να 
συμπαρασταθούν σε άλλους πρόσφυγες 
που αισθάνονται αβοήθητοι.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων 
Εθνών (Ο.Η.Ε.) και τη σύμβαση που υπογρά-
φτηκε για τους πρόσφυγες το 1951 πρόσφυγας 
είναι κάποιος που εγκατέλειψε το σπίτι και τη χώ-
ρα του εξαιτίας «βάσιμου φόβου διώξεων λόγω 
φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, συμμετοχής σε 
μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα ή πολιτικής 
γνώμης», ενώ πολλοί είναι εκείνοι οι πρόσφυ-
γες που βρίσκονται σε εξορία για να ξεφύγουν 
από τις επιπτώσεις φυσικών ή ανθρωπογενών 
καταστροφών. 

Η σύμβαση αυτή μεταξύ άλλων προέβλεπε 
τη σύσταση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ, η 
οποία και ήταν επιφορτισμένη να βοηθήσει στη 
μετεγκατάσταση των 1,2 εκατομμυρίων Ευρω-
παίων που είχαν μείνει άστεγοι εξαιτίας του Β΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου. Στα 54 χρόνια της ύπαρ-
ξής της, η Ύπατη Αρμοστεία έχει βοηθήσει πά-
νω από 50 εκατομμύρια ανθρώπους και για τις 
προσπάθειές της αυτές έχει τιμηθεί δύο φορές 
με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.  

Σύμφωνα, ωστόσο, με την παραπάνω σύμ-
βαση και το πρωτόκολλο του 1967, το οποίο 
άρει τον περιορισμό της προστασίας αποκλει-
στικά Ευρωπαίων προσφύγων κάνοντας λόγο 
για πρόσφυγες χωρίς γεωγραφικό περιορισμό, οι 
πρόσφυγες συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο ευ-
άλωτων ανθρώπων στον κόσμο. Τόσο η σύμβα-
ση του Ο.Η.Ε. του 1951 όσο και το πρωτόκολλο 
του 1967 είναι τα μόνα παγκόσμια νομικά μέσα 
που καλύπτουν ρητά τις πιο σημαντικές πτυχές 
της ζωής ενός πρόσφυγα. Έτσι, σύμφωνα με τις 
διατάξεις τους, οι πρόσφυγες αξίζουν, τουλάχι-
στον, τα ίδια πρότυπα μεταχείρισης με άλλους 
ξένους υπηκόους σε μια δεδομένη χώρα και 
σε πολλές περιπτώσεις την ίδια μεταχείριση με 
τους υπηκόους. Ακρογωνιαίος λίθος της σύμβα-
σης του 1951 είναι η αρχή της μη επαναπροώ-
θησης, όπου σύμφωνα με αυτή την αρχή, ένας 
πρόσφυγας δεν πρέπει να επιστρέφεται σε χώρα 
όπου αντιμετωπίζει σοβαρές απειλές για τη ζωή 
ή την ελευθερία του. Παρόλα αυτά η προστα-
σία αυτή δεν μπορεί και δεν συμπεριλαμβάνει 
όσους πρόσφυγες θεωρούνται κίνδυνοι για την 
ασφάλεια της χώρας ή έχουν καταδικαστεί για 
ένα σοβαρό έγκλημα ή θεωρούνται επικίνδυνοι 
για την κοινότητα.

Σε ότι αφορά τα δικαιώματα που περιλαμ-
βάνει η σύμβαση του 1951 για τους πρόσφυ-
γες αυτά είναι: 

- Το δικαίωμα να μην απελαθεί, εκτός από 
ορισμένες, αυστηρά καθορισμένες προϋποθέσεις.

- Το δικαίωμα να μην τιμωρηθεί για παρά-
νομη είσοδο στο έδαφος ενός συμβαλλόμενου 
κράτους.

-  Το δικαίωμα στην εργασία.
- Το δικαίωμα στη στέγαση.
- Το δικαίωμα στην εκπαίδευση.
- Το δικαίωμα στη δημόσια ανακούφιση και 

βοήθεια 
- Το δικαίωμα στη θρησκευτική ελευθερία.
- Το δικαίωμα πρόσβασης στα δικαστήρια. 
- Το δικαίωμα στην ελεύθερη κυκλο-

φορία εντός της επικράτειας

- Το δικαίωμα έκδοσης ταυτότητας και ταξι-
διωτικών εγγράφων.

Ας έρθουμε τώρα στο πολύ ενδιαφέρον θέμα 
για το πώς κάποιοι άνθρωποι πρόσφυγες στη 
χώρα μας κατόρθωσαν, αφού ξεπέρασαν δικά 
τους άσχημα βιώματα, να βρουν τη δύναμη και 
την ελπίδα να συμπαρασταθούν σε άλλους πρό-
σφυγες οι οποίοι ήταν κι αισθάνονταν αβοήθη-
τοι. Ο λόγος για 15 στον αριθμό πρόσφυγες οι 
οποίοι νιώθοντας τι θα πει απαξίωση και ρατσι-
σμός, ζώντας πολέμους κι αφήνοντας τα σπίτια 
τους, την πατρίδα τους καθώς κι αγαπημένα τους 
πρόσωπα βρέθηκαν από την προσφυγική κοινό-
τητα να εργάζονται παρέχοντας ψυχοκοινωνική 
κατ’ οίκον υποστήριξη σε ευάλωτους αιτούντες 
άσυλο πρόσφυγες. 

Πιο συγκεκριμένα, η εργασία τους πραγμα-
τοποιήθηκε στο πλαίσιο ενός προγράμματος 
με τίτλο “Community Psychosocial Workforce 
Athens”, «Προσωπικό Ψυχοκοινωνικής Υπο-
στήριξης στην Κοινότητα», το οποίο ανέλαβε 
να υλοποιήσει η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για 
τους πρόσφυγες σε συνεργασία με την Εταιρεία 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας 
(ΕΠΑΨΥ). Ένας από τους βασικούς στόχους του 
προγράμματος αφορούσε την ενδυνάμωση, την 
εμπλοκή και την κινητοποίηση των ίδιων των 
προσφύγων σε διάφορες θεματικές δεξιότητες 
που διαθέτει ο προσφυγικός πληθυσμός, όπως 
το γεγονός ότι μπορούν να γίνουν διερμηνείς 
ή διαπολιτισμικοί διαμεσολαβητές. Το επόμενο 
βήμα είχε να κάνει με τη δημιουργία στελεχω-
μένων από πρόσφυγες ομάδες οι οποίες αντα-
ποκρινόμενες στα κριτήρια γλώσσας που ήξεραν 
π.χ. αραβικά, ελληνικά ή αγγλικά, αλλά και της 
επαγγελματικής εμπειρίας που διέθεταν στον 
τομέα της ψυχολογίας ακόμα κι αυτής της ψυ-
χοκοινωνικής υποστήριξης που τυχόν παρείχαν 
σε κάποιο άτομο στο παρελθόν συμπεριλαμ-
βανομένης και κάποιας δικής τους προσωπι-
κής δυσκολίας που ξεπέρασαν, επιλέχθηκαν κι 
εκπαιδεύτηκαν σε διάφορες δεξιότητες για 20 
ημέρες προκειμένου να παράσχουν βασική ψυ-
χοκοινωνική υποστήριξη σε όσους πρόσφυγες 
αιτούντες άσυλο ή μη την είχαν ανάγκη.

Ανάμεσα στους 15 community workers, 
όπως χαρακτηριστικά λέγονταν, που συμμετεί-
χαν στο πρόγραμμα ήταν και ο 19χρονος Χάνι 
από τη Συρία, ο οποίος έφτασε στην Ελλάδα πριν 
από 3 χρόνια. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει σε 
συνέντευξή του στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό 
Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) έφυγε από 
τη χώρα του, επειδή η ζωή εκεί, λόγω πολέμου, 
ήταν αρκετά επικίνδυνη. Μαζί με τον πατέρα 
του και την μητέρα του αλλά και τον αδερφό 
του πήγαν αρχικά στην Τουρκία, ενώ επειδή δεν 
τους αποδέχονταν εκεί ως πρόσφυγες υπήρχε ο 
φόβος ότι θα τους στείλουν πίσω στη Συρία. Αν 
και ο Χάνι κατάφερε να έλθει στην Ελλάδα, το 
ίδιο δε συνέβη για τα υπόλοιπα μέλη της οικο-
γένειά του, τα οποία αν και χρήζουν επείγουσας 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, συνεχίζουν να 
μένουν στη Τουρκία άνευ αυτής στο ελάχιστο. 
Ο ίδιος στην πορεία της συνέντευξης εξομο-
λογείται την φρίκη του πολέμου που έζησε, η 
οποία και του κόστισε προβλήματα υγείας που 
συνεχίζει να αντιμετωπίζει εξηγώντας παρόλα 
αυτά το πώς κατάφερε τελικά να διαχειριστεί 
τραγικά βιώματα π.χ. είδε ανθρώπους να σκο-
τώνονται και πως κατόρθωσε να λύσει μόνος 
του τα όποια προβλήματα είχε να αντιμετωπίσει 
από εκεί και πέρα.

Κάνοντας αναφορά για το πώς αποφάσισε 
να συμμετέχει στο πρόγραμμα ως community 
worker θυμάται τα εξής: «Όταν ήμουν στη Σάμο 
για ένα χρόνο, υπέφερα κι ένιωθα αβοήθητος. Για 
ένα χρόνο δεν είδα ούτε ένα γιατρό, παρόλο που 
τα προβλήματα υγείας μου επιδεινώνονταν με το 
κρύο και την υγρασία. Όταν ήρθα στην Αθήνα, 
άρχισα να νιώθω την ελπίδα και το φως. Άρχι-
σα να μαθαίνω αγγλικά κι ένιωσα δυνατός. Συ-
χνά όταν είσαι μέσα στο πρόβλημα δεν μπορείς 

να βοηθήσεις τον εαυτό σου.  Ίσως εμείς που 
έχουμε τις ίδιες εμπειρίες ή που προερχόμαστε 
από την ίδια χώρα, μπορούμε να βοηθήσουμε 
όσους το χρειάζονται» εξηγεί. 

Μέχρι σήμερα ο Χάνι έχει προσφέρει βοήθεια 
σε τρία άτομα περιγράφοντας χαρακτηριστικά τις 
επισκέψεις του σε έναν 45χρονο τυφλό από την 
Παλαιστίνη, ο οποίος αν και ήταν αρχικά επιφυ-
λακτικός κι αρνητικός με το εν λόγω πρόγραμμα, 
στη συνέχεια με την επιμονή και την υπομονή 
του Χάνι κατόρθωσε να δώσει λύσεις σε αρκε-
τά από τα προσωπικά του προβλήματα. Όπως 
ο ίδιος ο Χάνι διευκρινίζει «Στόχος δεν είναι να 
τους λύσουμε εμείς τα προβλήματα τους, αλλά 
σε συνεργασία και συζήτηση μαζί τους να τους 
βοηθήσουμε να βρούνε λύσεις». 

Ανάμεσα στους πρόσφυγες που δέχονται τις 
υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης είναι πε-
ρίπου 30 άτομα, άντρες και γυναίκες που αντι-
μετωπίζουν δυσκολίες στην ένταξή τους ή είναι 
ευάλωτοι καθώς χρήζουν επιπλέον υποστήριξης 
για να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες ή για 
να ανταπεξέλθουν στην καθημερινότητά τους. 
Μεταξύ αυτών είναι μονογονεϊκές οικογένει-
ες χωρίς υποστήριξη, ηλικιωμένοι μια γυναίκα 
με άνοια καθώς κι άτομα με χρόνιες παθήσεις.

Δουλειά των εκπαιδευμένων προσφύγων 
είναι να παρέχουν ψυχοκοινωνική ή συναισθη-
ματική υποστήριξη στους ωφελούμενους, να 
κάνουν αξιολόγηση ψυχολογικών προβλημά-
των και να εντοπίζουν τις ανάγκες τους, αλλά 
και να τους παραπέμπουν σε υπηρεσίες για να 
τους βοηθήσουν να επιλύσουν τυχόν προβλή-
ματα στην καθημερινότητά τους. «Το γεγονός 
ότι οι πρόσφυγες εξαιτίας του ότι έχουν περά-
σει παρόμοιες εμπειρίες διαθέτουν μια διαπολι-
τισμική αμεσότητα, αυτό είναι ικανό από μόνο 
του να βοηθήσει στο να αναπτύξουν πιο γρήγο-
ρα μια σχέση» , αναφέρει κι εξηγεί στο Αθηναϊκό 
και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-
ΜΠΕ) η υπεύθυνη του έργου από την Εταιρεία 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας 
κ. Χρυσάνθη Τάτση.

Ενδιαφέρον, ωστόσο, είναι το γεγονός ότι 
οι 15 εργαζόμενοι πρόσφυγες στο πρόγραμμα 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης προσφύγων αι-
τούντων άσυλο ή μη εποπτεύονται από εκπαι-
δευμένους ψυχολόγους ή κοινωνικούς λειτουρ-
γούς. Παράλληλα υπάρχει και η δυνατότητα της 
λεγόμενης κλινικής εποπτείας, η οποία γίνεται 
από έμπειρους επαγγελματίες οι οποίοι καθο-
δηγούν τόσο τους εν λόγω εργαζομένους, όσο 
και τους συντονιστές τους βοηθώντας τους να 
διαχειριστούν το τυχόν άγχος που θα βιώσουν.

Μια χαρακτηριστική τέτοια υποστήριξη δέ-
χτηκε η 25χρονη Σάρα από το Αφγανιστάν, η 
οποία επίσης δουλεύει ως εργαζόμενη από την 
προσφυγική κοινότητα. Όπως η ίδια θυμάται και 
διηγείται όταν έκανε την πρώτη της επίσκεψη 
σε ωφελούμενο πρόσφυγα από το πρόγραμ-
μα συνάντησε μια μητέρα που ζούσε μονάχη 
με τα δύο μικρά της παιδιά και η οποία βίωνε 
τρομερή κατάθλιψη και άγχος. Χαρακτηριστικά 
αναφέρει: «Την πρώτη φορά που τη συνάντη-
σα έκλαιγε συνεχώς κι ένιωσα ότι δεν μπορώ 
να τη βοηθήσω. Χρειάστηκα υποστήριξη από τη 
υπεύθυνή μου» εξηγεί. Στη συνέχεια κάθε φορά 
που επισκεπτόταν τη συγκεκριμένη μητέρα κα-
τάφερνε να έχει και μια πρόοδο μαζί της. Έτσι, η 
συγκεκριμένη μητέρα ήθελε στη συνέχεια να μι-
λήσει με κάποιον, γιατί δεν είχε κανέναν, ενώ πέ-
ντε εβδομάδες αργότερα άρχισε να μιλάει πολύ.

Έχει σημασία να δούμε εν συντομία τη ζωή 
της Σάρας μέχρι να φτάσει στην Ελλάδα και 
να αποτελέσει έναν από τους 15 community 
workers μιας και για την ίδια το βίωμά της ήταν 
αυτό που την ώθησε να συμμετέχει στο εν λόγω 
πρόγραμμα βοηθώντας τους πρόσφυγες. Χαρα-
κτηριστικά αναφέρουμε τα εξής παρακάτω για 
τη ζωή της. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ιράν, 
από Αφγανό πατέρα και Ιρανή μητέρα όπου η 
οικογένειά της επειδή δεν είχε ευκαιρίες για 

το μέλλον της, πήρε την απόφαση να φύγει. Ο 
πρώτος τους σταθμός, πριν έρθουν στην Ελλά-
δα, ήταν η Τουρκία, όπου και πέρασαν δύσκο-
λες συνθήκες. Χαρακτηριστικά αναφέρει: «Δεν 
είχαμε ούτε ένα ευρώ στην τσέπη μας, τα παιδιά 
όλη την ημέρα πεινούσαν». Με πόνο ψυχής θυ-
μάται ότι όταν ζούσαν στην Τουρκία ήθελε να 
πέσει στη θάλασσα, γιατί ένιωθε ότι δεν υπήρ-
χε καμιά ελπίδα. Όμως σιγά-σιγά κατάφερε να 
δώσει ελπίδα στον εαυτό της ότι οι δυσκολίες 
θα ξεπεραστούν». Έτσι, το παραπάνω της βίωμα 
ήταν αυτό που της έδωσε το βασικό κίνητρο να 
το αξιοποιήσει κατάλληλα στο πρόγραμμα ενι-
σχύοντας ψυχοκοινωνικά τους αιτούντες άσυλο 
πρόσφυγες και μη.

Ενημερωτικά αξίζει να αναφέρουμε ότι το 
εν λόγω πρόγραμμα ξεκίνησε τον περασμένο 
Νοέμβριο και υλοποιήθηκε πιλοτικά μόνο στην 
Αττική χρηματοδοτούμενο από τη Ύπατη Αρμο-
στεία με συγχρηματοδότηση του Ταμείου Ασύ-
λου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. Στόχος της Ύπατης Αρμοστείας 
είναι το πρόγραμμα να συνεχιστεί κι ενδεχομέ-
νως να επεκταθεί και σε άλλες πόλεις, ενώ δι-
ερευνάται και η δημιουργία γραμμής βοήθειας 
για την ψυχική υγεία.

Στην διάρκεια, ωστόσο, της πανδημίας, όσο 
αυτή διήρκησε, το πρόγραμμα πραγματοποιή-
θηκε μέσω τηλεφωνικής επαφής των προσφύ-
γων με τους ωφελούμενους. Το πόσο σημαντική 
ήταν η αξία του προγράμματος την παραπάνω 
περίοδο τονίζει και υπογραμμίζει η κ. Χρυσάνθη 
Τάτση, υπεύθυνη του έργου από την Εταιρεία 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας. 
Χαρακτηριστικά αναφέρει τα εξής : «Μετά την 
κρίση αυτή θα αυξηθούν τα περιστατικά και στο 
γηγενή και στον προσφυγικό πληθυσμό, καθώς 
λόγω της απομόνωσης μια κατάσταση θα διο-
γκώνεται. Κι αυτοί οι άνθρωποι εξακολουθούν 
να έχουν τις ίδιες ανάγκες και ενδεχομένως και 
πιο πολλές από εμάς, γιατί πέρασαν ήδη πολλές 
τραυματικές εμπειρίες για να φτάσουν ως εδώ».

Λίγο πριν κλείσουμε την αναφορά μας στην 
Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων αξίζει να ανα-
φερθούμε ενδεικτικά σε μια έκθεση που δη-
μοσίευσε πέρυσι, στις 18 Ιουνίου του 2020, η 
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. 
Σύμφωνα με την έκθεση, η οποία φέρει τον τίτ-
λο «Παγκόσμιες Τάσεις», ο αναγκαστικός εκτο-
πισμός επηρεάζει στις μέρες μας πάνω από το 
ένα τοις εκατό ολόκληρης της ανθρωπότητας 
– 1 άτομο στα 97- με όλο και λιγότερους ξερι-
ζωμένους να καταφέρνουν να επιστρέψουν στα 
σπίτια τους. Είναι η πρώτη φορά που ο αριθμός 
των εκτοπισμένων φτάνει τα 79,5 εκατομμύρια 
στα τέλη του 2019, γεγονός που αναγκάζει και 
ωθεί την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ να απευ-
θύνει έκκληση σε όλες τις χώρες του κόσμου να 
κάνουν πολλά περισσότερα, ώστε να βρουν σπίτι 
σε εκατομμύρια πρόσφυγες και άλλους ανθρώ-
πους που έχουν εκτοπιστεί λόγω των συγκρού-
σεων, των διώξεων ή γεγονότων που έχουν 
διαταράξει σε μεγάλο βαθμό τη δημόσια τάξη.

«Είμαστε μάρτυρες μιας διαφορετικής πραγ-
ματικότητας, καθώς ο αναγκαστικός εκτοπισμός 
στις μέρες μας είναι όχι μόνο πιο διαδεδομένος 
αλλά και ένα φαινόμενο που απλά δεν είναι πια 
βραχυπρόθεσμο ούτε και προσωρινό» δήλωσε ο 
Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες 
Φίλιππο Γκράντι. «Δεν μπορούμε να περιμένου-
με ότι οι άνθρωποι θα ζουν σε συνθήκες ανα-
ταραχής για χρόνια, χωρίς τελειωμό, χωρίς μια 
ευκαιρία να επιστρέψουν στο σπίτι τους ή την 
ελπίδα να χτίσουν ένα μέλλον εκεί που βρίσκο-
νται. Χρειαζόμαστε, όπως τόνισε, μια θεμελιω-
δώς πιο καινούρια και πιο ανοικτή στάση απέ-
ναντι σε όλους τους ανθρώπους που τρέπονται 
σε φυγή, σε συνδυασμό με μια πολύ μεγαλύτερη 
αποφασιστικότητα να βάλουμε ένα τέλος στις 
συγκρούσεις που μαίνονται για χρόνια και απο-
τελούν τη ρίζα τόσο μεγάλων δεινών».

ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΤΑΤΣΙΔΟΥ

20 Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων 

Προσφυγικό: "Ένα μεγάλο στοίχημα για την ανθρώπινη εξέλιξη και τον πολιτισμό της"
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Έ
νας ηγέτης δεν κατασκευάζεται 
αλλά γεννιέται…

Δυστυχώς σήμερα συμβαίνει 
το αντίθετο, οι ηγέτες κατασκευ-
άζονται, σύμφωνα με τα συμφέ-
ροντα ορισμένων «δυνατών»…

Ένας καλός πολιτικός είναι Κεφάλαιο για 
τη Δημοκρατία. Γι’ αυτό και κρίνεται για ό,τι 
κάνει ή επικρίνεται όταν σφάλλει.

Για τον πολιτικό πρέπει να ισχύει το 
δόγμα: «Ισχύς μόνη η αγάπη του λα-
ού», αφού βασική μέριμνα των πολι-
τικών είναι η προστασία των πολιτών 
και αντίστροφα ισχύει για 
τους πολίτες, που πρώτη 
τους μέριμνα είναι η προ-
στασία των πολιτικών.

Μη ξεχνάμε πως οι αρ-
χαίοι ονόμαζαν τους πολι-
τικούς ηγέτες: «Προστάτες».

***
Έχουμε δημοκρατία. Και σε 

μια δημοκρατική χώρα, στο 
όνομα της «προστασίας του 
πολίτη», οι πολίτες δεν αφήνο-
νται στο έλεος του Θεού απρο-
στάτευτοι από τα οργανωμένα 
συμφέροντα, από τις συντεχνίες, από τους 
αναρχικούς που καίνε και λεηλατούν περι-
ουσίες και καταστήματα. Πρέπει να αντι-
μετωπίζονται οι οργανωμένες ταραχές. Η 
αστυνομία να πραγματοποιεί συλλήψεις και 
να καταδικάζονται οι αυτουργοί αυτών των 
σοβαρών επεισοδίων. Έτσι, σίγουρα και θα 
λέμε ότι η δημοκρατία νίκησε… Έλα όμως, 
με την υπάρχουσα νομοθεσία μας, αυτοί οι 
«γνωστοί-άγνωστοι», που καίνε κα κατα-
στρέφουν κατά βούληση περιουσίες πολι-
τών, δεν συλλαμβάνονται και γίνονται ηρώ-
στρατοι… Την πληρώνουν τελικά οι αθώοι 
πολίτες. 

Τώρα θα μου πείτε: Ποιός κυβερνά σή-
μερα; Σίγουρα και απαντώ: Η… Δημοκρατία, 
που αφορά πρωτίστως την κοινωνία των 
ήσυχων πολιτών, μα και των «δικαιωμάτων» 
των αναρχικών, που θα πρέπει οι αρμόδιοι 
υπεύθυνοι, σωστά να πολυνοιάζονται και γι’ 
αυτούς, που μέσα από το φάσμα της ανερ-
γίας, χωρίς οιαδήποτε προοπτική στη ζωή 
τους, δημιουργούν τέτοιου είδους επεισόδια.

***
Ο Χριστός έφερε τους ανθρώπους κοντά 

με την ΑΓΑΠΗ, χρησιμοποιώντας πάντα τον 
«Χρυσό Κανόνα»: Μην κάνεις στους άλλους 
αυτό που εσύ μισείς» και «κάνε στους άλ-
λους αυτό που εσύ θα ήθελες να σου κά-
νουν». Έφθασε στο σημείο ακόμη να πλύνει 
τα πόδια των μαθητών Του, κερδίζοντας με 
τον τρόπο αυτό ακόμη περισσότερο σεβασμό 
και την νομιμοφροσύνη των πιστών Του.

Παρ’ όλα αυτά ο Χριστός γνώρισε την 
προδοσία και την απάρνηση από δύο από 
τους πιο πιστούς του μαθητές σε κρίσιμες 
στιγμές της ζωής Του.

Δυστυχώς και σήμερα λειτουργούμε σε 
ένα κόσμο ατελή. Δημιουργούμε προβλήμα-
τα αντί να τα λύνουμε, πατούμε επί πτωμά-
των για τη δική μας επιτυχία. Χρησιμοποι-
ούμε τις δυνάμεις μας για να αποκτήσουμε 
πλούτο, τιμές και δόξα, για τα δικά μας συμ-
φέροντα και μόνο. 

Η φιλοδοξία είναι υγιής μόνο όταν πετυ-
χαίνονται στόχοι που αξίζουν, όχι σε βάρος 
των άλλων, αλλά με τη βοήθειά τους… Να 
γοητεύσεις τους άλλους όταν ποτέ δεν ξε-
χνάς τις ανάγκες τους.

***
Η ανεργία έχει απλώσει τα πλοκάμια της 

στα όνειρα κυρίως των νέων. Ένας στους 

τρείς είναι άνεργος και ένας στους τέσσε-
ρις πτυχιούχους μία από τα ίδια.

Η ανεργία δε λέει να φύγει…  Ήρθε 
για να μείνει… 

Σήμερα, με την ανεργία που μας 
«δέρνει», σε κάθε απασχολούμενο άτο-
μο θα αντιστοιχεί κι’ ένα μη απασχο-
λούμενο! 

Πώς είναι δυνατόν να μειωθεί η 
ανεργία, όταν κλείνουν κάθε λίγο και 
λιγάκι δεκάδες βιομηχανικές επιχειρή-
σεις στη χώρα μας και το προσωπικό σε 
ορισμένες βιομηχανικές επιχειρήσεις 

μειώνεται; 
Η χώρα μας κατάντησε 

«χώρα των ανέργων»…
Οι άνεργοι βολεύονται με 

τα επιδόματα που εισπράτ-
τουν και με τα βοηθήματα 
των γονιών τους!   

Όπως πάμε, θα… καταρ-
γηθούν και οι απεργίες.

Σήμερα κάνεις απεργία 
για να δικαιωθείς, πιέζεις  

καταστάσεις.
Όλα δείχνουν, πως σε λί-

γα χρόνια, η απεργία θα εί-
ναι παρελθόν, μουσειακό είδος… Ένα 
παραμύθι και η απεργία.

***
Από τα πανάρχαια χρόνια, τον άνθρωπο 

θα τον συναντήσουμε με ένα ζώο στο πλάϊ 
του, πόσο μάλλον σήμερα, ο σύγχρονος άν-
θρωπος, απομακρυσμένος από τη φύση και 
το ζωϊκό βασίλειο, φυλακισμένος στις πο-
λυκατοικίες, νιώθει πιο έντονα την ανάγκη 
της παρουσίας του ζώου δίπλα του. Μα και 
το ζώο χαίρεται τη συντροφιά του ανθρώ-
που. Ειδικά το σκυλάκι που θα συνδεθεί με 
το «αφεντικό του» ακόμη και αν υφίσταται 
τα πάνδεινα! Συμμερίζεται τον πόνο του και 
είναι ο πιο πιστός σύντροφος του ανθρώπου. 

Η ζωή μας θα αποκτήσει ένα καινούρ-
γιο ενδιαφέρον, αν σε κάθε σπίτι, σε κάθε 
οικογένεια, υπήρχε κι’ ένα μικρό ζώο, ανά-
λογα βέβαια με τις δυνατότητες που έχει ο 
καθένας μας. 

Κάθε ζώο χρειάζεται ειδική μετα-
χείριση κι’ αν το διαπαιδαγωγήσουμε 
σωστά και το δώσουμε τις βάσεις της 
«κοινωνικής του συμπεριφοράς», μό-
νο ευχαρίστηση θα μας προσφέρει! Θα 
αποκτήσουμε ένα φίλο πιστό και ευαί-
σθητο, μια συντροφιά και μια μόνιμη 
πηγή χαράς μέσα στο σπίτι μας! Θα επα-
νασυνδεθούμε με τη φύση και θα απο-
κτήσουμε ένα καινούργιο ενδιαφέρον.

***
Σίγουρα και απουσιάζει από την πόλη μας 

ένα ιδιόρρυθμο μπαρ-ρεστοράν ζωόφιλων, 
ώστε να μπορεί να προσφέρει καλό φαγη-
τό και φιλοξενία στα συμπαθή τετράποδα, 
να προσφέρεται δηλαδή στου πιστούς μας 
φίλους νερό και φαγάκι, ώστε το αφεντικό 
τους να μην τα κλειδώνει στο σπίτι και να 
τα παίρνει μαζί του κι’ αυτά.

Ένα ρεστοράν… ζωόφιλων, είναι 
απαραίτητο στην πόλη μας.

***
Η εγκληματικότητα δεν γνωρίζει σύνο-

ρα. Δυστυχώς και στη χώρα μας η εγκλη-
ματικότητα έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις.

Η Ελληνική κοινωνία στέκεται προβλη-
ματισμένη, αναζητώντας τρόπους για να την 
αντιμετωπίσει. 

Η Πολιτεία θα πρέπει να προλαβαίνει 
την εγκληματικότητα και όχι να φροντίζει, 
κατόπιν εορτής, πώς να την αντιμετωπίσει. 

ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ 
ΧΑΒΙΑΡΑ

Το σπίτι της Αντουανέττας

Ένα ξύλινο σπίτι γεμάτο αγάπη, 
ασφάλεια και γνώση

Τ
ον Ιούνιο του 1980, σε 
ηλικία εννέα ετών, με-
τακόμισα με την οικογέ-
νειά μου στην Αλεξαν-
δρούπολη, στο πλαίσιο 
της μετάθεσης που πήρε 

ο πατέρας μου ως αξιωματικός του 
ελληνικού στρατού.

Ένα από τα πρώτα ζητήματα που 
επιλήφθηκε η γαλλόφωνη και με 
σπουδές στη Γαλλία μητέρα μου ήταν 
η αναζήτηση μίας καθηγήτριας γαλλι-
κών, ώστε νασυνεχίσω με επιτυχία την 
εκμάθηση αυτής της ξένης γλώσσας.

Σταχυολογώντας πληροφορίες, 
έμαθε ότι η καλύτερη καθηγήτρια 
γαλλικών ήταν η κυρία Αντουανέτ-
τα, μία σχετικά μεγάλη σε ηλικία κα-
θηγήτρια αρμενικής καταγωγής, που 
ζούσε στην πόλη μαζί με τον τυφλό 
αδελφό της Πιπίνο.

Ποτέ δεν θα ξεχάσω την πρώτη 
γνωριμία μαζί της. Φτάσαμε σε ένα 
μικρό ξύλινο σπιτάκι. Η κυρία Αντου-

ανέττα μας υποδέχθηκε με ένα μεγά-
λο και γλυκύτατο χαμόγελο. Από όσο 
μπορώ να ανακαλέσω στη μνήμη μου, 
το σπίτι της έλαμπε από καθαριότητα 
και τάξη, όμως αυτό που κυρίως με 
εντυπωσίασε ήταν η αύρα του.

Όντας παιδί στρατιωτικού με πολ-
λές και συχνές μετακινήσεις σε όλη 
την Ελλάδα, είχα πάντα τον φόβο και 
την ανασφάλεια του τι θα αντικρίσω 
και πώς θα μπορέσω να αφομοιωθώ 
αλλά και να ανταποκριθώ με επιτυχία 
στα δεδομένα της εκάστοτε νέας ζω-
ής μας. Το σπίτι της κυρίας Αντουα-
νέττας, εκείνη και ο αδελφός της μου 
δημιούργησαν αμέσως συναισθήμα-
τα ηρεμίας,  ασφάλειας, αγάπης και 
ζεστασιάς. Από την πρώτη στιγμή, 
θεώρησα το ξύλινο σπίτι όχι έναν 
απλό εκπαιδευτικό χώρο αλλά ένα 
ζεστό και ασφαλές καταφύγιο, έναν 
χώρο βγαλμένο σαν από παραμύθι, 
όπου θα μπορούσα να περνώ ευχά-
ριστα, ήρεμα και δημιουργικά μερικές 
ώρες την εβδομάδα, αποβάλλοντας 
τη νοσταλγία και συχνά τη μοναξιά 
που ένοιωθα τότε ως παιδί.

Τα μαθήματα μαζί της ήταν γε-
μάτα αγάπη για τη γαλλική γλώσσα 
και τον γαλλικό πολιτισμό. Με την 
ευπροσηγορία, την υπομονή και την 

εμπειρία της με βοήθησε να αγαπήσω 
αυτή την ξένη γλώσσα και να θέσω 
καίριες βάσεις για την μετέπειτα εκ-
παιδευτική, επαγγελματική και ακα-
δημαϊκή μου πορεία.

Τι έχει συγκρατήσει η μνήμη μου 
από όλα αυτά; Τις ασκήσεις, το λε-
ξιλόγιο και τις εκθέσεις; Σίγουρα όχι 
μόνο αυτά, και όχι κυρίως αυτά. Θυ-
μάμαι τα χέρια  της που μοσχοβολού-
σαν σαπούνι Μασσαλίας, το υπέροχο 
χαμόγελό της και  την υπομονή της, 
τα τετράδια γαλλικής καλλιγραφίας  
με τα υπέροχα γράμματά της, τον τέ-
λεια χτενισμένο κότσο της, τον κύριο 
Πιπίνο που περίμενε μαζί μου σιωπη-
λός μέχρι να τελειώσει το μάθημα με 
τον προηγούμενο μαθητή, ίσως και 
ένα εκκρεμές ρολόι που χτυπούσε.

Όταν ο πατέρας μου πήρε μετά-
θεση το 1982 ήταν η τελευταία φο 
ρά που την είδα. Έχω την εντύπω-
ση πως είχε ήδη αρρωστήσει. Την 
αποχαιρετήσαμε με την μητέρα μου. 
Θυμάμαι ακόμα τον πόνο που ένιω-
σα μέσα μου. Για μια ακόμα φορά 
έχασα έναν άνθρωπο που είχα αγα-

πήσει πολύ, που είχα δεθεί μαζί του, 
έχασα τη δασκάλα μου, έχασα το πα-
ραμυθένιο ξύλινο σπιτάκι. Όταν την 
αποχαιρετούσα, θαύμασα τη δύναμη 
και την καρτερικότητα με τις οποίες 
αντιμετώπιζε την ασθένειά της. Ήξε-
ρα πως δεν θα την ξανάβλεπα ποτέ. 
Ήξερα όμως πως πάντα θα την είχα 
μέσα στην καρδιά και στο μυαλό μου.

Αγαπημένη μου δασκάλα, θέλω να 
ξέρεις πως, παρόλο που δεν ήμουν 
και η καλύτερη μαθήτρια που είχες, 
τα κατάφερα στα γαλλικά και στη ζωή 
μου! Σε αγαπώ πολύ, και σε ευχαρι-
στώ για όσα έκανες για μένα! Παρα-
μένεις ζωντανή στις αναμνήσεις μου, 
διαρκώς συμβάλλεις με τον τρόπο 
σου να με καθοδηγείς σε πολλά μονο-
πάτια της ζωής μου! Πάντα θα σε ευ-
γνωμονώ και πάντα περιμένω εκείνη 
τη στιγμή που θα ξαναβρεθώ, μεγάλη 
πια, έξω από το ξύλινο σπιτάκι σου. 
Και να, νομίζω πως είμαι πάλι μικρό 
παιδί και σε βλέπω  χαμογελαστή να 
με υποδέχεσαι…..

* Χριστίνα Α. Οικονομοπούλου
Διδάκτωρ Γενικής & Συγκριτικής Γραμ-
ματολογίας, Παν/μιο Sorbonne-Paris IV 
Μέλος ΕΕΠ, Τμήμα Θεατρικών Σπου-
δών, Παν/μιο Πελοποννήσου

Σχόλια και γεγονότα

Με αλάτι και πιπέρι

ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ
Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ
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Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση 
θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες 
σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

Δικηγόροι

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

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

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

ΑΓΓΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  •  Δικηγόρος 
Ειρήνης 39  •  Αλεξανδρούπολη 
Τηλέφωνο : 2551024142

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ •  Δικηγόρος 
Λ. Δημοκρατίας 288  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 25510-24020

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

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ •  Δικηγόρος

Κων/πόλεως  207  •  Ορεστιάδα
Τηλέφωνο : 2552023462

Λογιστές

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

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

ΤΕΡΖΗ Π.ΜΑΡΙΑ • Λογιστικό Γραφείο
Κομνηνών 39  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551033789

ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ ΓΑΛΑΤΕΙΑ • Λογιστικό Γραφείο  

Φιλιππουπόλεως 7  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 25510-80173

ΜΑΝΤΙΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Λογιστικό Γραφείο
Σωτηρίου Τσερκεζη 12  •  Ορεστιάδα
Τηλέφωνο : 2252027923

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

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

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

Συμβολαιο-
γράφοι

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

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

Φαρμακεία Ιατροί

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • Οφθαλμίατρος  
Μιαούλη  11  •  Αλεξ/πολη 

Τηλέφωνο : 25510 24689

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Μαζαράκη 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551038473

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

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

ΓΟΥΤΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΔΙΚΑΙΑ
Τηλέφωνο : 2556031371

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

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

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

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

Δικαστικοί
Επιμελητές

Κτηνίατροι

Ασφάλειες

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

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

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

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

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

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

Security

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

Οπτικά

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

Μεταφορές

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

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

Ορθοπεδικά
Ιατρικά Είδη

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

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Ψυκτικοί

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

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

Ταξιδιωτικά
Πρακτορεία



Η ΓΝΩΜΗ
18 ΙΟΥΝΙΟΥ  2021  15

 χρησιμα τηλεφωνα

 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ  
 ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

 SUDUKU

2 7

6 2 4 8

1 3 6

3 6 4 8

9 4 2 6 5

2 8 4 9

4 2 3

6 2 1 4

2 5

Puzzle 1 (Very hard, difficulty rating 0.89)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu Jun 17 09:32:18 2021 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.64)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed Jun 16 10:23:38 2021 GMT. Enjoy!

ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

Χρηστικά Δρομολόγια

Aστυνομία  100
EKAB  166
Πυροσβεστική  199 
Α/Τ Ασ. Αλεξ/λης 25510 66300
Α/ΤΤροχ. Αλ/λης  25510 66395
Α/ΤΤουρ. Αλ/λης 25510 66200
Α/Τ Φερών 25550 23333
Α/Τ Σουφλίου 25540 22100
Α/Τ Τυχερού 25540 41201
Α/Τ Διδ/χου 25530 22103
Α/Τ Ορεστιάδας 25520 81808
Δ. Αλεξ/πολης 25510 64100
ΔK Τραϊαν/λης 25513 50900
ΔK Φερών 25553 50073
Δ. Σουφλίου 25543 50100
Δ. Διδυμοτείχου 25530 26000
Δ. Ορεστιάδας 25520 22219
Δ. Σαμοθράκης 25510 41218
Δ. Κομοτηνής 25310 24444
Δασαρ. Αλεξ/λης 25510 80643
Δασαρ.Σουφλίου 25540 22221
Δασαρ. Διδ/χου 25530 22204
Δασαρ. Ορ/δας 25520 22482
Πυρ/κή Αλεξ/λης 25510 26222
Πυρ/κή Σαμ/κης 25510 41199
Πυρ/κή Κομ/νής 25310 22199
Πυρ/κή Σουφλ. 25540 22199
Πυρ/κή Διδ/χου 25530 22199
Πυρ/κή Ορ/δας 25520 22221
Νοσ/μείο Αλ/λης 25513-51000
Περ. Εν. Έβρου 25510 36500  
Λιμεναρχείο 25513-56200
Ο.Λ.Αλεξ/λης 25510-26251 
Αεροδρόμιο 25510 89300 
ΕΛΤΑ Αλεξ/λης 25510 23122
ΚΤΕΛ Αλεξ/λης 25510 26479
ΑΣΤΙΚΑ 25510-28844
ΟΑΕΔ Αλεξ/λης 25510 25646
ΟΣΕ Αλεξ/πολης 25510 26395

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 05.59, 

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
NTERCITY 05.59, 

ΘεΣ/Κη - Αλεξ/λη 
NTERCITY 05.50, 

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

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

1 6 2 3

7 3 6 2

4 8

3 2 7

4 1 6 9

2 4 3

4 7

8 4 9 5

3 7 2 4

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.56)
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

αγγελιεσ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Επί των οδών Εμπορίου και Αρκαδιουπόλεως 
(κοντά στη Νομαρχία) εμβαδού 170 m2. ΠΛΗ-
ΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ. 2551037645 & 2551028690.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Αλεξ/λη - ΘεΣ/ΝΙΚη: 

08:00 - 11:00 , 15.00, 18.45 

ΘεΣ/ΝΙΚη - Αλεξ/λη 

09:00 - 13.00 , 16.00, 23.59

Αλεξ/ΠΟλη - ξΑΝΘη - ΚΑΒΑλΑ: 

08.00, 15.00, 18.45

ΚΑΒΑλΑ - Αλεξ/ΠΟλη 

11.15, 18.15,  02:00

ξΑΝΘη -Αλεξ/ΠΟλη 

11.45, 18.45,  02:30

Αλεξ/ΠΟλη - ΦεΡεΣ - ΣΟΥΦλΙ - 

ΔΙΔ/ΧΟ -ΟΡεΣΤΙΑΔΑ 

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

15.30, 17:00, 20.45 

Αλεξ/ΠΟλη - ΚΟμΟΤηΝη

09:45,  13:00

ΚΟμΟΤηΝη - Αλεξ/ΠΟλη

09:30, 11:30

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

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

ΣΑΒΒΑΤΟ: 10:10
ΚΥΡΙΑΚΗ: 13:45 , 19:10

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

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

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

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

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

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

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

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Χατζηκυριακου Εθνικής Αντί-
στασης 49 ✆2551031479
ΦΕΡΕΣ
Μπουρουλίτη Δημοκρίτου 17 
✆2555022273
ΣΟΥΦΛΙ 
Κυριακούδη Βασ. Γεωργίου 157 
✆2554022033
ΔIΔYMOTEIXO
Μαυρουδής Π. - Μαυρουδής 
Φ. Βενιζέλου 85 ✆2553024434
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Τεπενης Απόστολος Βασ. Κων-
σταντίνου 127 ✆2552022643

σαν σημερα
ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1815
Η Μάχη του Βατερλό. Οι 
ενωμένες δυνάμεις Βρετα-
νών και Πρώσων, υπό τους 
στρατηγούς Ουέλινγκτον 
και Μπλίχερ αντίστοιχα, συ-
ντρίβουν τις γαλλικές δυνά-
μεις, των οποίων ηγείται ο 
αυτοκράτορας Ναπολέων 
Βοναπάρτης.

1904
Ο υπουργός Παιδείας, Σπυ-
ρίδων Στάης, σκοτώνει σε 
μονομαχία τον βουλευτή 
Τρικάλων Κόκο Χατζηπέ-
τρο. Ο Χατζηπέτρος είχε 
εξυβρίσει τον Στάη, επειδή 
του είχε αρνηθεί ρουσφέτι 
και ο υπουργός, κατά τα ει-
ωθότα της εποχής εκείνης, 
ζήτησε μονομαχία για να 
αποκαταστήσει την τρωθεί-
σα τιμή του, την οποία απε-
δέχθη ο Χατζηπέτρος.

1932

Ιδρύεται στη Γενεύη η FIBA, 
η παγκόσμια ομοσπονδία 
του μπάσκετ. Μεταξύ των 
οκτώ ιδρυτικών μελών είναι 
και η Ελλάδα, που εκπρο-
σωπείται από τους Συμεών 
Μαυροσκούφη και Γεώργιο 
Αμπατζίογλου.

1953
Το Τάγμα του Ελληνικού 
Εκστρατευτικού Σώματος 
Κορέας αποκρούει ισχυρή 
επίθεση κινεζικού συντάγ-
ματος κατά του υψώματος 
Χάρι (ύψ. 440). (Πόλεμος 
της Κορέας)

1961
Κατά τη διάρκεια ανασκα-
φών στην Καισαρεία του 
Ισραήλ, ανακαλύπτεται μία 
πλάκα με το όνομα του 
Πόντιου Πιλάτου, η οποία 
αποτελεί την πρώτη ένδει-
ξη ύπαρξης του ιστορικού 
αυτού προσώπου.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1929
Γιούργκεν Χάμπερμας, γερ-
μανός κοινωνιολόγος και 
φιλόσοφος.

1934
Δημήτρης Μυταράς, διακε-
κριμένος έλληνας ζωγρά-
φος και σκηνογράφος, από 
τους σημαντικότερους της 
γενιάς του εξήντα.
(Θαν. 16/2/2017)

1942
Πολ Μακάρτνεϊ, άγγλος 
τραγουδοποιός. (Beatles, 
Wings)

ΘΑΝΑΤΟΙ
741
Λέων Γ’ ο Ίσαυρος, αυτοκρά-
τορας του Βυζαντίου. (Γεν. 
685)

1974
Γκιόργκι Ζούκοφ, ρώσος 
στρατάρχης, που έπαι-
ξε σημαντικό ρόλο στον Β’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο. (Γεν. 
19/11/1896)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Πωλούνται 2 αυτόματες συσκευαστικές 
μηχανές για ζάχαρη, καφέ, στιγμιαίο και 
ελληνικό, σοκολάτα ρόφημα, καπουτσί-
νο, espresso κλπ. (η μία είναι ολοκαίνου-
ρια και η άλλη σε άριστη κατάσταση). Τηλ 
25310-33193 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Πωλούνται αυτόματες Καφεμηχανές και αυ-
τόματοι πωλητές με 10 επιλογές ροφημάτων 
(καφέ, σοκολάτα, καπουτσίνο, μοκατσίνο, τσάι). 
Ζεστά και κρύα. Κατάλληλοι για ξενοδοχεία, ερ-
γοστάσια, καφετέριες, συνεργεία, γραφεία κλπ. 
Απολαύστε τα ροφήματά σας  με πολύ μικρό 
κοστολόγιο. Πώληση Α’ υλών σε τιμές εργοστα-
σίου. Πληροφορίες στο παρακάτω τηλέφωνο 
25310-20251 και ώρες 08:00 – 16:00.

αγγελιεσ



Η ΓΝΩΜΗ
18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Οικοδεσπότης πολλών και 
σημαντικών πολιτιστικών εκδη-
λώσεων θα είναι ο Δήμος Αλε-
ξανδρούπολης σε ένα καλοκαίρι 
που μετά το πολύμηνο lockdown 
ο κόσμος διψά για πολιτισμό. 

Με βασικό επίκεντρο το θέ-
ατρο του πάρκου Αλτιναλμάζη 
προγραμματίζονται πλήθος θε-
ατρικών παραστάσεων , συναυ-
λιών αλλά και άλλων δρώμενων 
για όλο τον κόσμο και το φάσμα 
των ηλικιών. Παιδικές παραστά-
σεις, αλλά και σημαντικές θεατρι-
κές παραγωγές κάνουν στάση 
στην Αλεξανδρούπολη κατά την 
περιοδεία τους ανά τη χώρα, ενώ 
το κοινό θα έχει την ευκαιρία  να 
απολαύσει τον Γιάννη Χαρούλη, 
τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, 
Ελευθερία Αρβανιτάκη την Να-
τάσα Θεοσδωρίδου, την Αννα 
Βίσση,τον Στέλιο Ρόκκο και τη 
Μελίνα Ασλανίδου

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης 
ανακοίνωσε το πρόγραμμα πο-
λιτιστικών εκδηλώσεων από τον 
Ιούνιο έως και τις αρχές Σεπτεμ-
βρίου.  

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ιούνιος 2021

28/6/2021: Παιδική παρά-
σταση "Ο παπουτσωμένος Γά-
τος",  Θέατρο Αλτιναλμάζη

30/6/2021: Συναυλία με τον 
Δήμο Αναστασιάδη, Θέατρο Αλ-
τιναλμάζη

 

Ιούλιος 2021
1/7/2021: Παιδική παράστα-

ση "Ο Καραγκιόζης στην Επανά-
σταση του 1821 και το χρυσό 
δισκοπότηρο", Θέατρο Αλτιναλ-
μάζη

2-4/7/2021: Τριήμερο Φε-
στιβάλ Κωμωδίας, Θέατρο Αλ-
τιναλμάζη

4/7/2021: Συναυλία με την 
Άννα Βίσση, Στάδιο "Φώτης Κο-
σμάς"

5/7/2021: Θεατρική παρά-
σταση "Δεν ακούω, δε μιλάω, 
δε βλέπω", Θέατρο Αλτιναλμάζη

7/7/2021: Παιδική παράστα-
ση "Η Μάσα και ο αρκούδος", Θέ-
ατρο Αλτιναλμάζη

8/7/2021: Θεατρική παρά-
σταση του Λάκη Λαζόπουλου 
"Περιμένοντας τον Καραϊσκά-
κη", Θέατρο Αλτιναλμάζη

10/7/2021: Παιδική παρά-
σταση "Ο Πέτρος και ο λύκος", 
Θέατρο Αλτιναλμάζη

11/7/2021: Συναυλία με τη 
Νατάσα Θεοδωρίδου, Θέατρο 
Αλτιναλμάζη

12/7/2021: Θεατρική παρά-
σταση από τον Θεατρικό Όμιλο 
Φερών "Περιπλανώμενοι Θεα-
τρίνοι", Θέατρο Αλτιναλμάζη

13/7/2021: Θεατρική παρά-
σταση "Ο Κήπος" με πρωταγω-
νιστές τον Στέλιο Μάινα και την 
Κάτια Σπερελάκη, Θέατρο Αλτι-
ναλμάζη

14/7/2021: Παιδική παρά-
σταση "Μικρή Γοργόνα", Θέα-

τρο Αλτιναλμάζη
16/7/2021: Παιδική παρά-

σταση "Τα τρία γουρουνάκια", 
Θέατρο Αλτιναλμάζη

17/7/2021: Θεατρική παρά-
σταση "Νυφικό κρεβάτι" σε δια-
σκευή - απόδοση Αλέξανδρου 
Ρήγα – Δημήτρη Aποστόλου και 
σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ρήγα, 
με πρωταγωνιστές την Πηνελόπη 
Αναστασοπούλου και τον Ορέ-
στη Τζιόβα, Θέατρο Αλτιναλμάζη

18/7/2021: Θεατρική παρά-
σταση "Κάποτε στον Βόσπορο" 
του Άκη Δήμου, Μια παράστα-
ση για την Πόλη της καρδιάς 
μας. Πρωταγωνιστούν : Αντώ-
νης Καφετζόπουλος, Ιεροκλής 
Μιχαηλίδης, Θεοφανία Παπα-
θωμά, Δημήτρης Πιατάς, Ευαγ-
γελία Μουμούρη, Ελένη Καρακά-
ση, Θέατρο Αλτιναλμάζη

19/7/2021: Θεατρική παρά-
σταση "Βάκχες" του Ευρυπίδη σε 
σκηνοθεσία Νικαίτης Κοντούρη, 
Θέατρο Αλτιναλμάζη

20/7/2021: Παιδική παρά-
σταση «Τα ΜΙΝΙόΝ» , Θέατρο 
Αλτιναλμάζη

21/7/2021: Παιδική παρά-
σταση "Αφοι Μπαμπούλα", Θέ-
ατρο Αλτιναλμάζη

22/7/2021: Θεατρική παρά-

σταση "Προμηθέας Δεσμώτης" 
του Αισχύλου σε σκηνοθεσία Άρη 
Μπινιάρη και τον Γιάννη Στάνκο-
γλου στον ρόλο του Προμηθέα, 
Θέατρο Αλτιναλμάζη

24/7/2021: Θεατρική παρά-
σταση "Ειδικές περιστάσεις" από 
το ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης, Θέατρο 
Αλτιναλμάζη

24/7/2021: Συναυλία με τον 
Γιάννη Χαρούλη στο στάδιο "Φώ-
της Κοσμάς"

28/7/2021: Παιδική παρά-
σταση "Μάγια η μέλισσα", Θέα-
τρο Αλτιναλμάζη

29/7/2021: Θεατρική παρά-
σταση "Το νησί των σκλάβων" 
σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου 
Ασπιώτη, Θέατρο Αλτιναλμάζη

31/7/2021: stand-up comedy 
με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα, Θέ-
ατρο Αλτιναλμάζη

 
Αύγουστος 2021

4/8/2021: Θεατρική παρά-
σταση από τον Θεατρικό Όμιλο 
Φερών "Περιπλανώμενοι Θεα-
τρίνοι", Θέατρο Αλτιναλμάζη

6/8/2021: Συναυλία Βασίλη 
Παπακωνσταντίνου, Θέατρο Αλ-
τιναλμάζη

7/8/2021: Συναυλία με τον 
Στέλιο Ρόκκο και τη Μελίνα 

Ασλανίδου στο στάδιο 'Φώτης 
Κοσμάς"

9/8/2021: Θεατρική παρά-
σταση "Η παγίδα" σε σκηνοθε-
σία Πέτρου Ζούλια, Θέατρο Αλ-
τιναλμάζη

10/8/2021: Θεατρική παρά-
σταση "Οθέλλος" σε σκηνοθε-
σία Αιμίλιου Χειλάκη και Μανώ-
λη Δούνια. Πρωταγωνιστούν οι 
Γιάννης Μπέζος, Αιμίλιος Χειλά-
κης και Μυρτώ Αλυκάκη, Θέατρο 
Αλτιναλμάζη

11/8/2021: Παιδική παρά-
σταση "Στρουφάκια", Θέατρο 
Αλτιναλμάζη

12/8/2021: Θεατρική παρά-
σταση "Όρνιθες" του Αριστοφάνη 
από το Κρατικό Θέατρο Βορείου 
Ελλάδος, Θέατρο Αλτιναλμάζη

13/8/2021: Θεατρική παρά-
σταση "Όρνιθες" του Αριστοφάνη 
από το Κρατικό Θέατρο Βορείου 
Ελλάδος, Θέατρο Αλτιναλμάζη

18/8/2021: Παιδική παρά-
σταση Καραγκιόζη, Θέατρο Αλ-
τιναλμάζη

20/8/2021: Συναυλία από 
του Τροβαδούρους του Εθνι-
κού, Θέατρο Αλτιναλμάζη

21/8/2021: Συναυλία από την 
Ελευθερία Αρβανιτάκη, Θέατρο 
Αλτιναλμάζη

22/8/2021: Θεατρική πα-
ράσταση "Οι Πεταλούδες είναι 
Ελεύθερες" σε σκηνοθεσία Ρέι-
νας Εσκενάζυ. Πρωταγωνιστούν 
οι Πέμυ Ζούνη, Αναστάσης Ροϊ-
λός, Εριέττα Μανούρη και Κων-
σταντίνο Ελματζίογλου, Θέατρο 
Αλτιναλμάζη

23/8/2021: Θεατρική πα-
ράσταση "Ιφιγένεια εν Ταύροις" 
του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία 
Γιώργου Νανούρη με έναν θία-
σο εξαιρετικών ηθοποιών –μαζί 
τους και η Χάρις Αλεξίου, Θέα-
τρο Αλτιναλμάζη

24/8/2021: Θεατρική παρά-
σταση "Μακρύ Ταξίδι" από το 
Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλά-
δος, Θέατρο Αλτιναλμάζη

25/8/2021: Θεατρική παρά-
σταση "Μακρύ Ταξίδι" από το 
Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλά-
δος, Θέατρο Αλτιναλμάζη

26/8/2021: Θεατρική παρά-
σταση "Αντιγόνη" του Σοφοκλή 
σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμου-
λίδη, Θέατρο Αλτιναλμάζη

27/8/2021: Θεατρική παρά-
σταση "Η πόρνη από πάνω" του 
Αντώνη Τσιπιανίτη με την Κατε-
ρίνα Διδασκάλου, Θέατρο Αλ-
τιναλμάζη

28/8/2021: Παιδική παρά-
σταση "Η Κοκκινοσκουφίτσα, 
Θέατρο Αλτιναλμάζη

30/8/2021: Θεατρική πα-
ράσταση "Ο Κλέαρχος, η Μαρί-
να και ο κοντός" σε σκηνοθεσία 
Χάρη Ρώμα. Πρωταγωνιστούν 
οι Χάρης Ρώμας, Τάνια Τρύπη, 
Γιώργο Γαλίτη και Ευτυχία Φα-
ναριώτη, Θέατρο Αλτιναλμάζη

31/8/2021: Θεατρική παρά-
σταση "Ο Κλέαρχος, η Μαρίνα 
και ο κοντός", σε σκηνοθεσία 
Χάρη Ρώμα. Πρωταγωνιστούν 
οι Χάρης Ρώμας, Τάνια Τρύπη, 
Γιώργο Γαλίτη και Ευτυχία Φα-
ναριώτη, Θέατρο Αλτιναλμάζη

 
Σεπτέμβριος 2021

10/9/2021: Θεατρική παρά-
σταση "Μήδεια του Μποστ" σε 
σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιω-
τάκη, Θέατρο Αλτιναλμάζη

14/9/2021: Παιδική παρά-
σταση Καραγκιόζη, Θέατρο Αλ-
τιναλμάζη
Γ.Π.

16 TΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ   Η  ΠΟΛΥΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  ΠΟΥ  ΑΞΙΖΕΙ  ΣΤΟΥΣ  ΘΡΑΚΙΩΤΕΣ

Καλοκαίρι 2021: Οι πολιτιστικές 
εκδηλώσεις που προγραμματίζονται 
στην Αλεξανδρούπολη
Ο ΔΉΜΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙ ΜΕ 
ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ 
ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΉ 
ΠΛΉΘΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ 
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΡΩΜΕΝΩΝ
                              
Μεγάλα ονόματα από το χώρο της 
μουσικής με σημαντικές θεατρικές 
παραγωγές. Όλο το πρόγραμμα

Στο θέατρο του πάρκου Αλτιναλμάζη προγραμματίζονται πλήθος 
θεατρικών παραστάσεων, συναυλιών αλλά και άλλων δρώμενων


