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Σαμοθράκη: Κατέσχεσαν LSD 1.604 Σαμοθράκη: Κατέσχεσαν LSD 1.604 
δόσεων και 173 δισκία έκστασηδόσεων και 173 δισκία έκσταση

▶ 66

Το 1ο βραβείο σε πανελλήνιο Το 1ο βραβείο σε πανελλήνιο 
διαγωνισμό για το θερμοκήπιο διαγωνισμό για το θερμοκήπιο 
του Δημοτικού Ριζίων του Δημοτικού Ριζίων 

Μαθητές της Αλεξανδρούπολης Μαθητές της Αλεξανδρούπολης 
συνέλεξαν πάνω από 5.980κιλά συνέλεξαν πάνω από 5.980κιλά 
ανακυκλώσιμων υλικών 7ανακυκλώσιμων υλικών 7

▶ 7 7 ▶ 88

4ήμερο διεθνές φεστιβάλ ταινιών μικρού 
μήκους στην Αλεξανδρούπολη!

AXD Short Film Festival: Από την 24 έως και 27 Ιουνίου διοργανώνονται 
μικρού μήκους ταινίες απ' όλο τον κόσμο, συναυλίες, εκθέσεις, σεμινάρια κι 
εκπαιδευτικά προγράμματα σε μια γιορτή για τον κινηματογράφο!

▶ 16

Καλαφάτης από Έβρο: Η κυβέρνηση 
Μητσοτάκη μιλάει με έργα

Επαφές του Υφυπουργού Μακεδονίας και Θράκης με αυτοδιοικητικούς και 
επιχειρηματικούς φορείς της Θράκης. Στο επίκεντρο Ζεόλιθος,  επιδότηση 
κόστους μεταφοράς, άνοιγμα των συνόρων των Κήπων ▶ 5

● Η απόφαση της Συγκλήτου, μετά το αδιέξοδο στις προσπάθειες για τη λειτουργία 
    του σε κατάλληλο χώρο στο Διδυμότειχο 
● Νέα επίσκεψη του Υφυπουργού Παιδείας Άγγελου Συρίγου στον Έβρο

▶ 4

Προς Αλεξανδρούπολη 
«οδεύει» το τμήμα 
Ψυχολογίας του ΔΠΘ

Κομισιόν: Στήριξη 
167 εκ ευρώ για την 
κατασκευή του LNG 
Αλεξανδρούπολης   
Όπως υποστηρίζει,  το έργο θα 
συμβάλει στην ασφάλεια και τη 
διαφοροποίηση των πηγών προ-
μήθειας ενέργειας στην Ελλάδα 
και τη ΝΑ Ευρώπη

«Film Office για 
προσέλκυση διεθνών 
κινηματογραφικών 
παραγωγών»

Ζητά η Περιφερειακή Σύνθεση

Αποχή και των 
δικηγόρων Ορεστιάδας 
από πλειστηριασμούς !

Συντασσόμενοι με τη σχετική από-
φαση και της Ολομέλειας των 
Προέδρων των Δικηγορικών Συλ-
λόγων της χώρας 

▶ 10

▶ 9

▶ 6
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ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Ε. Λασκαράκης και ΣΙΑ Ε.Ε.
Εκδότης-Διευθυντής
Μάνος Λασκαράκης
Υπεύθυνος Ύλης
Γ. Πανταζίδης
Σύμβουλος Έκδοσης
Γιάννης Λασκαράκης
Υπεύθυνος Τυπογραφείου
Δ. Μπένδρελης

Υπεύθυνη Διαφημίσεων 
και Λογιστηρίου
Χρύσα Γρηγοριάδου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Πλησίον στρατοπέδου «Ιωάννου»
Τηλέφωνα
2551024222, 2551029888 
Fax
2551080606

Κωδικός 1793
email
gnomi@gnomionline.gr 
efimerida-gnomi@hotmail.com
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ετήσια ιδιωτών  €100
Δήμων-Δημοτικών διαμ/των €200
Τραπεζών-Οργανισμών  €200
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

Μ. ΒΕΣΤΑΓΚΕΡ
Αντιπρόεδρος Κομισιόν 

Ο νέος τερματικός σταθμός στην Αλε-
ξανδρούπολη θα βελτιώσει την προ-
σφορά αερίου και τις υποδομές όχι 
μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολό-
κληρη την περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.  

Χ. ΤΟΨΙΔΗΣ
Πρόεδρος Επιμελητηρίου 

Έβρου

Mε τον κ. Καλαφάτη συζητήσαμε θέ-
ματα όπως το ότι θα πρέπει να δει 
η κυβέρνηση το άνοιγμα των συνό-
ρων των Κήπων, το οποίο είναι ένα 
κομβικό κομμάτι, μιας και είμαστε εν 
μέσω τουριστικής περιόδου το οποίο 
θα βοηθήσει την περιοχή.  

Ν. ΓΚΑΡΑ 
Βουλευτής Έβρου

Άλλη μία Γυναικοκτονία.  Άλλη μία γυ-
ναίκα νεκρή - θύμα του άντρα της. Άλ-
λος ένας...που θεωρεί ότι η γυναίκα εί-
ναι κτήμα του, ότι μπορεί να ασκήσει 
οποιαδήποτε μορφή εξουσίας και βί-
ας πάνω της. Για πόσο θα ανεχόμαστε 
αυτή τη φρίκη;

 Μία ωδή στα 200 χρό-
νια από την Ελληνική 
Επανάσταση και στον 
αρχαίο ελληνικό πο-
λιτισμό, ήταν η επί-
δειξη του Οίκου Dior, 
στο Καλλιμάρμαρο, το 
βράδυ της Πέμπτης.  
Οι καλεσμένοι δεν ξε-
περνούσαν τους 400, 
εκ των οποίων οι 200 
είχαν καταφθάσει τις 
τελευταίες ημέρες από 
το εξωτερικό.  Ανάμεσά 
τους και η "δική" μας 
Γαλάτεια Λασκαράκη, 
αρχισυντάκτρια του 
Marie Claire Greece, 
η οποία έκανε αυτή 
τη δημοσίευση στο 
λογαριασμό της στο 
instagram  

Δεν είναι αγάπη….

- Δεν είναι αγάπη αν σε πονάει.
- Δεν είναι αγάπη αν σε ελέγχει.
- Δεν είναι αγάπη αν φοβάσαι να είσαι αυτό που είσαι.
- Δεν είναι αγάπη αν σε δέρνει.
- Δεν είναι αγάπη αν σε ταπεινώνει.
- Δεν είναι αγάπη αν σου απαγορεύει να φοράς τα ρού-
χα που σου αρέσουν.
- Δεν είναι αγάπη αν αμφιβάλλει για την πνευματική σου 
ικανότητα.
- Δεν είναι αγάπη, αν δεν σέβεται τη θέλησή σου.
- Δεν είναι αγάπη αν σου κάνει σεξ και οχι έρωτα
- Δεν είναι αγάπη αν αμφιβάλλει για τον λόγο σου.
- Δεν είναι αγάπη, αν δεν σε εμπιστεύεται.
- Δεν είναι αγάπη αν σε εμποδίζει να μελετάς ή να δου-
λεύεις.
- Δεν είναι αγάπη αν σε απατάει.
- Δεν είναι αγάπη αν σε αποκαλεί ηλίθια και τρελή.
- Δεν είναι αγάπη αν κλαις περισσότερο απ ' ότι χαμο-
γελάς.
- Δεν είναι αγάπη, αν επηρεάζει τα παιδιά σου.
- Δεν είναι αγάπη αν χτυπάει τα ζώα σας.
- Δεν είναι αγάπη αν λέει συνεχώς ψέματα.
- Δεν είναι αγάπη αν σε ρίχνει, αν σε συγκρίνει, αν σε 
κάνει να νιώθεις μηδενικό.
Το όνομα της είναι κακοποίηση.

Μια άλλη ματιά 
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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!



Η ΓΝΩΜΗ
21 ΙΟΥΝΙΟΥ 20214  ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Προς την πόλη της Αλε-
ξανδρούπολης φαίνεται πως 
«οδεύει» το υπό ίδρυση τμήμα 
Ψυχολογίας του Δημοκριτεί-
ου Πανεπιστημίου Θράκης, το 
οποίο, αρχικά, προορίζονταν 
να λειτουργήσει στο Διδυμό-
τειχο. Δυστυχώς, το  αδιέξοδο 
στο πολύ κρίσιμο ζήτημα της 
στέγασής του και η αδυναμία 
εύρεσης λύσης, από τον Δή-
μο, που θα ήταν αποδεκτή από 
το Πανεπιστήμιο, οδήγησε τη 
Σύγκλητο στην απόφαση να 
αλλάξει τον σχεδιασμό της.

Να σημειωθεί πως το προ-
ηγούμενο διάστημα, είχε προ-
ηγηθεί επίσκεψη του Πρύτα-
νη του ΔΠΘ στο Διδυμότειχο, 
προκειμένου να εξεταστούν οι 
προτεινόμενες λύσεις της δη-
μοτικής αρχής για την προσω-
ρινή στέγαση του τμήματος. 
Ωστόσο, οι λύσεις που αφο-
ρούσαν στέγαση σε σχολεία, 
προκάλεσαν έντονες αντιδρά-

σεις, τόσο στους γονείς, όσο 
και στους εκπαιδευτικούς των 
εμπλεκόμενων σχολείων, που 
θα έπρεπε να μεταστεγαστούν. 
Από την άλλη και η πρόταση 
για διαμόρφωση αποθηκών 
της ΕΑΣ, δεν έλαβε την έγκρι-
ση του Πανεπιστημίου, αφού 
κρίθηκε ως μία χρονοβόρα και 
κοστοβόρα λύση, που επιπλέ-
ον δεν συνάδει με το κύρος 
ενός πανεπιστημιακού τμήμα-
τος. Ακολούθησαν επιστολές 
μεταξύ δημοτικής αρχής και 
Πρύτανη, οι οποίες κατέδειξαν 
το αδιέξοδο στο οποίο είχαν 
φτάσει οι συνομιλίες των δύο 
πλευρών.

  
Η απόφαση της 
Συγκλήτου

Έτσι, η απόφαση της Συ-
γκλήτου, που δημοσίευσε το 
Ράδιο Έβρος, δεν ήρθε ως 
κεραυνός εν αιθρία. Σε αυτή, 
αναφέρεται πως το τμήμα θα 

πρέπει να λειτουργήσει, από 
τον Σεπτέμβριο, στην Αλεξαν-
δρούπολη, μέχρι να βρεθεί μία 
λύση για την στέγασή του στο 
Διδυμότειχο. 

Αναλυτικά, η απόφαση 
αναφέρει τα παρακάτω:

«Η Σύγκλητος του Δη-
μοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης προβληματίζεται δι-
απιστώνοντας ότι, παρά τις 
επανειλημμένες από την πλευ-
ρά της Πολιτείας διαβεβαιώ-
σεις για την ακαδημαϊκή ανά-
πτυξη του Ιδρύματος με την 
ίδρυση συγκεκριμένων νέων 
Τμημάτων, προσώρας το μόνο 
Τμήμα που είναι υπό ίδρυση, 
είναι το Τμήμα Ψυχολογίας με 
έδρα το Διδυμότειχο.

Επιβεβαιώνει τη βούλησή 
της για τη λειτουργία από το 
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 
του υπό ίδρυση Τμήματος Ψυ-
χολογίας με έδρα το Διδυμό-
τειχο, μόνον εφόσον πλη-
ρούνται οι προϋποθέσεις της 
ακαδημαϊκώς προσήκουσας 
εγκατάστασής του.

Θεωρεί ότι η Σύγκλητος εί-
ναι το αποκλειστικά αρμόδιο 
όργανο για τη διαπίστωση των 
παραπάνω προϋποθέσεων και 
αποκρούει απολύτως κάθε πα-
ρέμβαση τρίτων με γνώμονα 
μη ακαδημαϊκά κριτήρια.

Κρίνει τον προταθέντα χώ-
ρο των αποθηκών Ε.Α.Σ. ως 
παντελώς ακατάλληλο για την 
προσωρινή ή μόνιμη εγκατά-

σταση του υπό ίδρυση Τμήμα-
τος Ψυχολογίας στο Διδυμό-
τειχο και θεωρεί ότι ο χώρος 
αυτός, πέραν της πρακτικής 
ακαταλληλότητάς του, υπο-
βαθμίζει βάναυσα την ακα-
δημαϊκή λειτουργία του Τμή-
ματος και υπονομεύει τη 
στελέχωσή του με μέλη Δ.Ε.Π. 
αλλά και την επιλεξιμότητά 
του από υποψήφιους φοιτη-
τές, υποσκάπτοντας έτσι τη 
βιωσιμότητά του ως Ακαδη-
μαϊκής Μονάδας.

Εγκρίνει απολύτως τις προ-
τάσεις για τους χώρους προ-
σωρινής και μόνιμης εγκα-
τάστασης του υπό ίδρυση 
Τμήματος Ψυχολογίας, όπως 
αυτές διατυπώθηκαν στο 

έγγραφο του Πρύτανη του 
Δ.Π.Θ. προς τον Δήμαρχο και 
το Δημοτικό Συμβούλιο του 
Δήμου Διδυμοτείχου.

Διαδηλώνει την έντονη 
ανησυχία της για την παρατη-
ρούμενη καθυστέρηση λήψης 
των αποφάσεων που απαιτού-
νται για τη λειτουργία του υπό 
ίδρυση Τμήματος Ψυχολογί-
ας από το ακαδημαϊκό έτος 
2021-2022.

Τέλος, εξουσιοδοτεί τις 
Πρυτανικές Αρχές να ανα-
ζητήσουν και να προτείνουν 
προς τη Σύγκλητο εναλλακτι-
κές λύσεις για την προσωρινή 
εγκατάσταση του υπό ίδρυ-
ση Τμήματος Ψυχολογίας σε 
άλλη πόλη του νομού, όπως 
η Αλεξανδρούπολη, έδρα της 
Σχολής όπου ανήκει το Τμή-
μα,  αν τελικά δεν ευδοκιμήσει 
η εγκατάστασή του στην πό-
λη του Διδυμοτείχου με αδι-
απραγμάτευτες τις ακαδημαϊ-
κές προϋποθέσεις λειτουργίας 
του». 

 
Νέα επίσκεψη Συρίγου

Εντωμεταξύ, νέο κύκλο 
επαφών με τη Σύγκλητο του 
ΔΠΘ και τον δήμαρχο Δι-
δυμοτείχου, για το θέμα της 
ίδρυσης του τμήματος Ψυχο-
λογίας, θα έχει στα τέλη της 
επόμενης εβδομάδας, σύμφω-
να με πληροφορίες της ΕΡΤ 
Ορεστιάδας, ο υφυπουργός 
Παιδείας Άγγελος Συρίγος, ο 
οποίος θα επισκεφθεί εκ νέου 
τη Θράκη.  
Κ.Η. 

Προς Αλεξανδρούπολη «οδεύει» 
το τμήμα Ψυχολογίας του ΔΠΘ
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ, ΜΕΤΑ 
ΤΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΣΤΙΣ 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΕ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΧΏΡΟ ΣΤΟ 
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ   

Νέα επίσκεψη του Υφυπουργού Παιδείας 
Άγγελου Συρίγου στον Έβρο

Με Ιατροτεχνολογι-
κό Εξοπλισμό ενισχύ-
θηκε το Νεογνολογικό 
Τμήμα και η Μονάδα 
Εντατικής Νοσηλείας 
Νεογνών του νοσοκο-
μείου Αλεξανδρούπο-
λης, στο πλαίσιο του 

προγράμματος «Συ-
μπράττουμε για την 
Υγεία» και με δωρεά 
από το Κοινωφελές 
Ίδρυμα «Ιωάννη Λά-
τση» και την Αστική Μη 
Κερδοσκοπική Εταιρεία 
Κοινωνικής Προσφο-

ράς Ελληνικού Εφοπλι-
σμού. «Τέτοιου είδους 
πρωτοβουλίες αποτε-
λούν δείγμα γενναιό-
δωρου υψηλού φρονή-
ματος και κατανόησης 
της κοινωνικής ευθύ-
νης για τους δυνάμε-
νους να προσφέρουν», 
αναφέρει σε ευχαρι-
στήρια δήλωσή του ο 
διοικητής του νοσοκο-
μείου, Βαγγέλης Ρού-
φος. 

Ενισχύθηκε το Νεογνολογικό 
Τμήμα και η Μονάδα Εντατικής 
Νοσηλείας Νεογνών

Η Επιτροπή Ισότητας  Φύλων 
του ΔΠΘ διοργάνωσε την Πέμπτη 
10 Ιουνίου 2021 διαδικτυακή εκ-
δήλωση  με σκοπό  τη βράβευση 
των φοιτητών και φοιτητριών,  οι 
δημιουργίες των οποίων προκρίθη-
καν στο διαγωνισμό για τη σχεδία-
ση του λογότυπου (logo) της ΕΙΦ.

«Σε αυτή τη ζεστή και λιτή τελε-
τή, προσκαλούμε και ενθαρρύνου-
με όλους τους φοιτητές και όλες 
τις φοιτήτριες του ΔΠΘ να συμ-
μετέχουν ενεργά στις δράσεις της 
ΕΙΦ, που θα σχεδιάσουμε και θα 
υλοποιήσουμε στο επόμενο ακα-
δημαϊκό έτος 2021-2022»  ανέ-
φερε μεταξύ άλλων η Αντιπρύτα-
νης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και 
Φοιτητικής Μέριμνας Καθηγήτρια 
κα. Ζωή Γαβριηλίδου.

Στη συνέχεια από την Πρόεδρο 
της ΕΙΦ Καθηγήτρια Κοινωνικής 
Ψυχολογίας, κ. Δέσποινα Σακκά 
βραβεύθηκαν με το 1ο βραβείο η 

κα. Ελπίδα Τράντα, φοιτήτρια επί 
πτυχίω του ΠΤΔΕ, η δημιουργία της 
οποίας θα αποτελεί  στο εξής το 
logo της ΕΙΦ, ενώ με το 2ο βρα-
βείο ο κ. Χαράλαμπος Φαναριώτης, 
πρωτοετής φοιτητής του Τμήμα-
τος της Ιατρικής Σχολής του ΔΠΘ.

Μια ευχάριστη νότα και μεγά-

λη  έκπληξη αποτέλεσε ένα μου-
σικό πρόγραμμα με κιθάρα και 
τραγούδια, σε στίχους και μουσι-
κή της Υποψήφιας Διδακτόρισσας 
του Τμήματος Κοινωνικής Εργασί-
ας του ΔΠΘ, Στυλιανής Φαρμάκη 
και του Μεταπτυχιακού Φοιτητή κ. 
Δημήτριου Τσεκούρα.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες τα μέλη 
της επιτροπής εκφράζουν στους 
χορηγούς της εκδήλωσης   Δη-
μοκρίτειο Βιβλιοχαρτοπωλείο και 
Pappy’s Graphis. 

Διαδικτυακή Εκδήλωση 
για τη βράβευση των φοιτητών 
και φοιτητριών του ΔΠΘ 
Προκρίθηκαν στο διαγωνισμό για τη σχεδίαση του 
λογότυπου (logo) της Επιτροπής Ισότητας  Φύλων

ΠΓΝΑ: Δωρεά 
Ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού

Προς την πόλη της Αλεξανδρούπολης φαίνεται πως «οδεύει» το 
υπό ίδρυση τμήμα Ψυχολογίας του ΔΠΘ αντί του Διδυμοτείχου

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο  Κάντζος Βασίλειος  του Ιωάννη και της Ειρήνης   το γένος Ψαλλί-
δη που γεννήθηκε Ι.Π. Μεσολογγίου και  κατοικεί στην  Αθήνα και η  
Ουρούντ Μάχντι  του  Τζάφερ  και της Σαμπίχα  το γένος  Μπαλντα-
ουΐ   που γεννήθηκε Βαγδάτη  και  κατοικεί στην  Αθήνα πρόκειται να 
παντρευτούν με Θρησκευτικό Γάμο στο Ιερό Ναό Αγίου Σάββα Βοτα-
νικός  Αθήνα  στις 21 Αυγούστου 2021
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Το νομό Έβρου επισκέφθηκε 
το διήμερο 17 & 18 Ιουνίου ο 
Υφυπουργός Εσωτερικών, αρ-
μόδιος για θέματα Μακεδονίας 
και Θράκης κ. Σταύρος Καλαφά-
της. Στην Αλεξανδρούπολη, ο κ. 
Καλαφάτης προήδρευσε σε συ-
σκέψεις με τους εκπροσώπους 
της Περιφερειακής και της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης καθώς και 
εκπροσώπους επιχειρηματικών 
φορέων της περιοχής, επισκέ-
φθηκε το Νοσοκομείο Αλεξαν-
δρούπολης και τον Οργανισμό 
Λιμένα, ενώ  ολοκλήρωσε την 
περιοδεία του από τη Μητρό-
πολη Διδυμοτείχου, Ορεστιάδoς 
και Σουφλίου, το εργοτάξιο κα-
τασκευής του φράχτη στα ελλη-
νοτουρκικά σύνορα και το Με-
θοριακό Φυλάκιο Καστανεών.

Επαφές με παραγωγικούς 
φορείς  

Πρώτος σταθμός του κ. Κα-
λαφάτη, το Επιμελητήριο Έβρου, 
όπου μετά τη σύσκεψη με παρα-
γωγικούς φορείς, δήλωσε: 

«Βρισκόμαστε σήμερα εδώ 
στηρίζοντας ουσιαστικά και συμ-
βολικά τους ακρίτες μας. Βρι-
σκόμαστε δίπλα τους. Γι΄ αυτό 
ως Υφυπουργός Εσωτερικών 
αρμόδιος για θέματα Μακεδονί-
ας και Θράκης, βρίσκομαι σήμε-
ρα εδώ, στην περιφερειακή ενό-
τητα Έβρου, σ΄αυτή την τόσο 
σημαντική και ευαίσθητη περι-
οχή της Πατρίδας μας. Η κυβέρ-
νηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, 
μιλάει με έργα. Στη δύσκολη πε-
ρίοδο που πέρασε, ενίσχυσε την 
περιοχή με συγκεκριμένα μέτρα, 
συγκεκριμένες πολιτικές, ουσια-
στική στήριξη.

Είχαμε επίσης μια πολύ ση-
μαντική και ουσιαστική συζήτη-
ση όσον αφορά το μέλλον του 
τόπου. Υπάρχουν πολλά περι-

θώρια ανάπτυξης στην περιοχή. 
Σουφλί, Διδυμότειχο, Ορεστιά-
δα. Μετάξι, Ζεόλιθος, Ξυλεία. 
Είναι κομμάτια τα οποία οφεί-
λουμε να τα συνδέσουμε ώστε 
να μπορέσουν ν΄αποκτήσουν 
αναπτυξιακή υπεραξία. Αυτή η 
επίσκεψη είναι η αρχή συνε-
χούς και ουσιαστικής επικοινω-
νίας για να μπορέσουμε να λύ-
σουμε προβλήματα. Οι λύσεις 
υπάρχουν και θα εξαντλήσουμε 
τα περιθώρια να τις βρούμε. Συ-
γκεκριμένα, απτά αποτελέσματα. 
Αυτό επιδιώκουμε και γι΄αυτό 
είμαστε εδώ».

Ο Πρόεδρος του Επιμελη-
τηρίου Έβρου  κ. Χριστόδουλος 
Τοψίδης, μεταξύ άλλων, ανέ-
φερε:

«Ως εκπρόσωπος όλων των 
παραγωγικών φορέων του νο-
μού να ευχαριστήσω την κυβέρ-
νηση και τον Υφυπουργό Εσωτε-
ρικών Μακεδονίας και Θράκης 
κ. Καλαφάτη. Είναι αρωγός στα 
προβλήματα της περιοχής μας. 
Επισκέφθηκε με την πρώτη έξο-
δό του μετά την πανδημία τον 
ακριτικό Έβρο και την Αλεξαν-
δρούπολη. Με τον Υπουργό συ-
ζητήσαμε τα προβλήματα που 
αφορούν την επιχειρηματικότη-
τα. Και μάλιστα η εμπειρία του 
κατέδειξε ότι δεν χρειάζεται να 
βάλουμε πολλά θέματα στην 
κουβέντα.  Ιεραρχήσαμε πέντε 
προβλήματα τα οποία πραγμα-
τικά στο χρόνο και με τη συχνή 
επικοινωνία με συνεργάτες του 
θα τα επιλύσουμε σε σύντομο 
χρονικό διάστημα.

Βάλαμε θέματα όπως το ότι 
θα πρέπει να δει η κυβέρνηση 
το άνοιγμα των συνόρων των 
Κήπων, το οποίο είναι ένα κομ-
βικό κομμάτι, μιας και είμαστε 
εν μέσω τουριστικής περιόδου 
το οποίο θα βοηθήσει την περι-

οχή. Βάλαμε το θέμα που αφο-
ρά τον Ζεόλιθο, όπως ανέφε-
ρε και ο Υπουργός, που πρέπει 
να αξιοποιηθεί και να μεταποι-
είται στον βόρειο Έβρο. Βάλα-
με θέματα επιδότησης κόστους 
μεταφοράς, διότι είμαστε ο πιο 
απομακρυσμένος νομός. Είναι 
θέματα τα οποία μπαίνουν σε 
μια κουβέντα, σε μια διαπραγ-
μάτευση. Πρέπει να ωριμάσουν 
και να γίνουν προτάσεις ώστε 
μετά να κατατεθούν στη Βου-
λή. Είμαστε σ΄έναν ανοιχτό δι-
άλογο με τον Υπουργό και στο 
επόμενο χρονικό διάστημα θα 
είμαστε εδώ για ν΄αξιολογή-
σουμε όλες αυτές τις πρωτο-
βουλίες που έχουμε πάρει. Για 
μας είναι πολύ θετικό που η κυ-
βέρνηση και ο Υπουργός, είναι 
δίπλα μας. Διότι το Υπουργείο 
Μακεδονίας – Θράκης είναι ένα 
Υπουργείο που πρώτον μας δίνει 
ηθική στήριξη και δεύ-

τερον είναι αρωγός μας, αλλά 
και ένα Υπουργείο που έχει και 
αναπτυξιακό ρόλο με εγκρίσεις 
προτάσεων που αφορούν την 
επιχειρηματικότητα».

Κονδύλια για την ΑΜΘ 
Κατά τη διάρκεια της σύσκε-

ψης με τους αυτοδιοικητικούς 
φορείς, ο κ. Καλαφάτης υπο-
γράμμισε:

«Βρισκόμαστε σήμερα εδώ 
στηρίζοντας ουσιαστικά και συμ-
βολικά τους ακρίτες μας. Βρι-
σκόμαστε δίπλα τους. Γι΄ αυτό 
ως Υφυπουργός Εσωτερικών 
αρμόδιος για θέματα Μακεδονί-
ας και Θράκης, βρίσκομαι σήμε-
ρα εδώ, στην περιφερειακή ενό-
τητα Έβρου, σ΄αυτή την τόσο 
σημαντική και ευαίσθητη περι-
οχή της Πατρίδας μας. Η κυβέρ-
νηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, 
μιλάει με έργα. Στη δύσκολη πε-

ρίοδο που πέρασε, ενίσχυσε την 
περιοχή με συγκεκριμένα μέτρα:

– Με 590 εκ. ευρώ σε όλη 
την Ανατολική Μακεδονία και 
τη Θράκη ουσιαστικά στήριξαν 
εργαζόμενους, επιχειρήσεις και 
ελεύθερους επαγγελματίες.

– 128 εκατ. ευρώ δόθηκαν 
μόνο στην περιοχή  του Έβρου.

-Με την ενίσχυση του φρά-
κτη στις Καστανιές.

-Με την αναβάθμιση της σι-
δηροδρομικής γραμμής Αλεξαν-
δρούπολης – Ορμενίου.

-Με την ανάπτυξη δικτύων 
φυσικού αερίου σε Αλεξανδρού-
πολη και Ορεστιάδα.

-Με τις ενισχύσεις που δόθη-
καν σε νοικοκυριά και δήμους 
για τις πλημμύρες του Ιανουα-
ρίου και του Φεβρουαρίου.

-Με την απόφαση κατα-
σκευής νέου αστυνομικού κτι-

ρίου στην Αλεξανδρούπολη και 
την επισκευή του κτιρίου στην 
Ορεστιάδα.

Συγκεκριμένα μέτρα, συγκε-
κριμένες πολιτικές, ουσιαστική 
στήριξη».

Σύμφωνα με τον Περιφερει-
άρχη κ. Μέτιο, η σύσκεψη πραγ-
ματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετι-
κό κλίμα και είχε τη μορφή μιας 
ανοικτής συζήτησης κατά την 
οποία τέθηκαν σημαντικά ζη-
τήματα.

Αντίστοιχη σύσκεψη με τον 
Υφυπουργό κ. Καλαφάτη, επε-
σήμανε ο κ. Μέτιος, θα πραγ-
ματοποιηθεί σύντομα και στην 
Ανατολική Μακεδονία με τη 
συμμετοχή των Αντιπεριφερει-
αρχών και των Δημάρχων της 
περιοχής.

«Ήρωες οι γιατροί 
και νοσηλευτές 
του Νοσοκομείου 
Αλεξανδρούπολης»

 Το Πανεπιστημιακό Νοσοκο-
μείο Αλεξανδρούπολης, νοσο-
κομείο αναφοράς για τον covid 
– 19 επισκέφθηκε το πρωί της 
Παρασκευής  ο Υφυπουργός 
Εσωτερικών (Μακεδονίας και 
Θράκης) κ. Σταύρος Καλαφάτης, 
κατά τη διάρκεια της διήμερης 
περιοδείας του στην Περιφε-
ρειακή Ενότητα Έβρου. Αμέσως 
μετά την επίσκεψή του και την 
ξενάγησή του από τον διοικη-
τή του ιδρύματος κ. Ευάγγελο 
Ρούφο,  δήλωσε:

“Γιατροί,  νοσηλευτές, διοί-
κηση διοικητικοί υπάλληλοι του 
νοσοκομείου της Αλεξανδρού-
πολης έγιναν, όπως και οι συ-
νάδελφοί τους σε όλα τα νο-
σοκομεία της χώρας, μαχητές 
με αυταπάρνηση και ήρωες 
στον ακήρυχτο πόλεμο με τον 
κορωνοϊό. Ξεπέρασαν τις αντο-
χές τους για να αντέξουν οι συ-
μπολίτες μας που χρειάζονταν 
νοσηλεία. Τους ευχαριστούμε 
και συνεχίζουμε την προσπάθεια 
που άρχισε μέσα στην πανδημία, 
με την πρόσληψη γιατρών και 
νοσηλευτών και τη δημιουργία 
όλο και περισσότερων ΜΕΘ. Η 
κυβέρνηση, για την επόμενη μέ-
ρα, σκοπεύει στη ριζική αναμόρ-
φωση του Συστήματος Πρω-
τοβάθμιας Φροντίδας με διττό 
στόχο: Αφενός την αμεσότερη 
και καλύτερη παροχή υπηρεσιών 
υγείας  στους συμπολίτες μας. 
Αφετέρου την αποσυμφόρηση 
των νοσοκομείων”.

Καλαφάτης από Έβρο: Η κυβέρνηση 
Μητσοτάκη μιλάει με έργα
ΕΠΑΦΕΣ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ 
ΕΣΏΤΕΡΙΚΏΝ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΜΕ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 
ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ        

Επίσκεψη στο Νοσοκομείο 
Αλεξανδρούπολης 
και τον Οργανισμό Λιμένα 

Το Επιμελητήριο Έβρου ήταν ο πρώτος σταθμός 
του κου Καλαφάτη στην επίσκεψή του στο νομό 

«Ήρωες οι γιατροί και νοσηλευτές του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης» 
ήταν το σχόλιό του καά τηξ νεποόισκεψή του στο ΠΓΝΑ 

Διεξοδική ήταν η συζήτηση του Υφυπ. Μακεδονίας Θράκης με τους αυτοδιοικητικούς τη περιοχής 
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Στη σύλληψη δύο αλλοδα-
πών, 45 και 29 ετών, προέβη-
σαν, απογευματινές ώρες χθες, 
στελέχη του Γραφείου Ασφά-
λειας του Α’ Λιμενικού Τμήμα-
τος Σαμοθράκης και της Πε-
ριφερειακής Ομάδας Δίωξης 
Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) του 
Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλε-
ξανδρούπολης, για παράβαση 
του νόμου 4139/2013 »περί 
εξαρτησιογόνων ουσιών».

Συγκεκριμένα, τα ανωτέρω 
στελέχη διενήργησαν έλεγχο, 
με τη συνδρομή του αστυνο-
μικού σκύλου ανίχνευσης ναρ-
κωτικών ουσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
΄΄ΔΙΑΣ΄΄, σε χώρο κάμπινγκ 
στη Σαμοθράκη, όπου εντοπί-
στηκε ο 45χρονος να έχει στην 
κατοχή του, εντός οχήματος, 
τα κάτωθι:

-χαρτάκια εμποτισμένα με 
LSD, χιλίων εξακοσίων τεσσά-
ρων (1.604) δόσεων συνολικά,

-εκατόν εβδομήντα τρία 
(173) δισκία έκσταση,

-ακατέργαστη κάνναβη, συ-
νολικού μικτού βάρους επτα-
κοσίων εξήντα δυο γραμμα-
ρίων και εννέα δεκάτων του 
γραμμαρίου (762,9γρ),

-κατεργασμένη κάνναβη, 
συνολικού μικτού βάρους εξα-
κοσίων τριάντα δυο γραμμά-
ριων και οκτώ δεκάτων του 
γραμμαρίου (632,8γρ),

-μεθαμφεταμίνη, συνο-
λικού μικτού βάρους διακο-
σίων εννέα γραμμαρίων και 
έξι δεκάτων του γραμμαρίου 
(209,6γρ),

-πέντε (5) τεμάχια ψυχότρο-
πων μανιταριών, συνολικού μι-
κτού βάρους δυο γραμμαρίων 
και εννέα δεκάτων του γραμ-
μαρίου (2,9γρ),

-άγνωστη χημική ουσία, συ-
νολικού μικτού βάρους τριά-
ντα τεσσάρων γραμμαρίων και 

έξι δεκάτων του γραμμαρίου 
(34,6γρ),

-δ ιμεθυλοτρυπταμίνη 
(DMT), συνολικού μικτού βά-
ρους είκοσι τριών γραμμαρίων 
και ενός δεκάτου του γραμμα-
ρίου (23,1γρ),

-χημική ουσία, πιθανόν 
ηρωίνη, πέντε γραμμαρίων 
και έξι δεκάτων του γραμμα-
ρίου (5,6γρ),

-λάδι κάνναβης, συνολικού 
μικτού βάρους εννέα γραμμα-
ρίων (9γρ),

-τρεις (03) συσκευασίες με 
σπόρους κάνναβης,

-τέσσερα (04) τεμάχια κα-
πνικά ατμίζοντα, εμπεριέχοντα 
κάνναβη,

-δυο (02) μεταλλικοί τρί-
φτες κάνναβης,

-δώδεκα (12) συσκευασί-

ες κρέμας εμπεριέχουσες κάν-
ναβη,

-σύνεργα καπνίσματος κάν-
ναβης,

-μία (01) ζυγαριά ακριβείας,
-χρηματικό ποσό έξι χι-

λιάδων πεντακοσίων ευρώ 
(6.500€).

Επιπροσθέτως, σε έτερο 
έλεγχο, εντοπίστηκε ο 29χρο-
νος να έχει στην κατοχή του:

-δύο (02) νάιλον συσκευα-
σίες περιέχουσες ακατέργαστη 
κάνναβη, συνολικού βάρους 
πέντε γραμμαρίων και έξι δε-
κάτων του γραμμαρίου (5,6γρ),

-δύο (02) δισκία ναρκωτι-
κής ουσίας,

-ένα (01) χαρτάκι εμποτι-
σμένο με LSD.

Σημαντική επιτυχία του 
λιμενικού στη Σαμοθράκη
ΣΥΛΛΗΨΗ ΔΥΟ ΑΛΛΟΔΑΠΏΝ, 
45 ΚΑΙ 29 ΕΤΏΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΗ 
ΝΑΡΚΏΤΙΚΏΝ ΟΥΣ8ΙΏΝ 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΜΕ 
ΤΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΣΚΥΛΟ 
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ           

Εκτός των άλλων βρέθηκαν χαρτάκια 
εμποτισμένα με LSD 1.604 δόσεων 
και 173 δισκία έκσταση 

Συνελήφθη την 17-6-2021 
το απόγευμα στην Αλεξαν-
δρούπολη, από αστυνομικούς 
της Υποδιεύθυνσης Ασφάλει-

ας Αλεξανδρούπολης ένας 
ημεδαπός, διότι λίγες ώρες 
νωρίτερα εισήλθε από ανα-
σφάλιστη μπαλκονόπορτα σε 
οικία στην Αλεξανδρούπολη 
και αφαίρεσε από το εσωτε-
ρικό της χρήματα. Στην κατο-
χή του δράστη βρέθηκε μέρος 
των αφαιρεθέντων χρημάτων, 
το οποίο κατασχέθηκε και απο-
δόθηκε στον δικαιούχο του.

Συνελήφθη 
διαρρήκτης που 
αφαίρεσε χρήματα 
μέσα από σπίτι

Πέντε κρίσιμα θέματα που 
αφορούν την Περιφέρεια μας 
φέρνει προς συζήτηση στην 
επικείμενη συνεδρίαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου 
η «Περιφερειακή Σύνθεση». 
Όπως αναφέρει η παράταξη 
του Χριστόδουλου Τοψίδη, 
τα θέματα εισάγονται φυσι-
κά υπό μορφή επερωτήσεων 
-όπως ορίζει η κείμενη νομο-
θεσία. “Ο λόγος που προκα-
λεί τη συζήτηση η παράταξή 
μας, είναι ο προφανής: η αδι-
αφορία της Διοίκησης για την 
καθημερινότητα των πολιτών 
της Ανατολικής Μακεδονίας 
Θράκης, η απουσία αναπτυξι-
ακής στόχευσης και η εν γένει 
αδράνεια των διοικούντων. Η 
Περιφερειακή Σύνθεση από 
την άλλη πλευρά, παραμένει 
πιστή στην δέσμευσή της και 
όλα τα μέλη της αφουγκρά-
ζονται καθημερινά τον παλμό 

της κοινωνίας και προωθούν 
αρμοδίως τα ζητήματα που 
απασχολούν τους πολίτες”, 
επισημαίνεται χαρακτηριστικά.

Έτσι, η παράταξη ζητά απα-
ντήσεις από τη Διοίκηση της 
Περιφέρειας για τα παρακά-
τω θέματα:

• Το σιδηροδρομικό δίκτυο 
της Περιφέρειας μας και τη 
στάση που διατηρεί η Διοίκη-
ση ως προς την νέα χάραξη 
(σ.σ. υπενθυμίζεται και η δέ-
σμευση του υπουργού Υποδο-
μών ότι «θα δρομολογηθεί η 
μελέτη νέας σιδηροδρομικής 
γραμμής που θα συνδέει την 
Αμφίπολη με τη Νέα Ζίχννη»). 
Ζητούμε, τη βελτιστοποίηση 
της νέας χάραξης ώστε να μην 
«αδικεί» καμία Περιφερειακή 
Ενότητα, φέρνοντας μάλιστα 
και ολοκληρωμένη πρόταση 
επ’ αυτού

• Την αντιχαλαζική προ-

στασία της ΠΕ Καβάλας και 
κατ’ επέκταση όλης της Περι-
φέρειας ΑΜΘ δεδομένης και 
της κλιματικής αλλαγής. Μέ-
σω αυτής της επερώτησης ζη-
τούμε να ανοίξει οργανωμέ-
να η συζήτηση για τον τρόπο 
που πρέπει να αντιμετωπίζε-
ται ο Πρωτογενής Τομέας, ο 
οποίος δύναται να συμβάλλει 
σημαντικά στην ανάπτυξη της 
τοπικής μας οικονομίας, υπό 
την προϋπόθεση βέβαια ότι 
οι αγρότες μας θα λάβουν τα 
κατάλληλα εργαλεία (χρημα-
τοδοτικά και μη).

• Την εξαίρεση των Φιλίπ-
πων από το πρόγραμμα «Πο-
λιτιστικές Διαδρομές» του ΥΠ-
ΠΟΑ και τις ενέργειες που έχει 
κάνει η Διοίκηση της Περιφέ-
ρειας (αν έχει κάνει) ώστε η 
ιστορική περιοχή να συμπερι-
ληφθεί στο πρόγραμμα αυτό 
καθότι η τουριστική προβολή 
για την Περιφέρεια μας είναι 
περισσότερο από αναγκαία. 
Πολλώ δε μάλλον όταν μπο-
ρεί να γίνει με χρηματοδότη-
ση από Ευρωπαϊκά κονδύλια.

• Στο ίδιο πλαίσιο (της 

ανάγκης για τουριστική προ-
βολή) ζητούμε ενημέρωση και 
για το αν έχουν προχωρήσει οι 
διαδικασίες δημιουργίας του 
λεγόμενου «Film Office» που 
θα βάλει την Περιφέρεια μας 
στον χάρτη διεθνών κινημα-
τογραφικών παραγωγών, με 
ό,τι συνεπάγεται αυτό για την 
προβολή της εκτός των τειχών.

• Προβλήματα που έχουν 
ανακύψει στην Διεύθυνση 
Μεταφορών της ΠΕ Καβάλας 
και προκαλούν δυσλειτουργί-
ες σε πολλούς επαγγελματι-
κούς κλάδους (δάσκαλοι σχο-
λών οδήγησης, επαγγελματίες 
οδηγοί κα)

Από όλα αυτά, είναι σαφές 
ότι η Περιφερειακή Σύνθεση 
και τα μέλη της εργάζονται 
συστηματικά, καταγράφοντας 
προβλήματα και ανάγκες και 
ρίχνοντας φως στην καθη-
μερινότητα των πολιτών. Για 
μας τίποτα δεν πρέπει «να 
δουλεύει στον αυτόματο» και 
όσοι επιχειρούν να εγκαθιδρύ-
σουν αυτές τις πρακτικές θα 
μας βρίσκουν συνεχώς μπρο-
στά τους

Film Office για προσέλκυση διεθνών 
κινηματογραφικών παραγωγών, 
ζητά η Περιφερειακή Σύνθεση

H παράταξη Τοψίδη ζητά απαντήσεις για πέντε 
κρίσιμα θέματα στην επικείμενη συνεδρίαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ 

Αλεξανδρούπολη: 
Μπήκε από την 
μπαλκονόπορτα μέρα 
μεσημέρι
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Πραγματοποιήθηκε με επι-
τυχία η εκδήλωση βράβευσης 
των σχολείων του Δήμου Αλε-
ξανδρούπολης την Παρασκευή 
18 Ιουνίου 2021 στις 10.00 
π.μ., στο Δημοτικό σχολείο Μά-
κρης.

Κατά τη βράβευση, τα πρώ-
τα σχολεία σε ανακύκλωση υλι-
κών και πόντων επιβράβευσης, 
έλαβαν από ένα χρηστικό δώ-
ρο και ένα συμβολικό βραβείο 
για τη σχολική τους μονάδα και 
όλα τα συμμετέχοντα σχολεία 
στη δράση έλαβαν έπαινο συμ-
μετοχής από τον Δήμο για τη 
σημαντική προσπάθειά τους.

Πιο συγκεκριμένα, συμμε-
τείχαν 20 δημοτικά σχολεία, 
όπου πραγματοποιώντας δια-
λογή στην πηγή σε χαρτί, πλα-
στικό και μπαταρίες με τη βοή-
θεια γονέων και εκπαιδευτικών, 

κατάφεραν να συλλέξουν πε-
ρισσότερα από 5.980 κιλά ανα-
κυκλώσιμων υλικών, ενώ πα-
ράλληλα η προσπάθειά τους 
ενισχύθηκε με δωρεά άνω των 
233.000 πόντων μέσω της δη-
μοτικής πλατφόρμας.

Ο Σχολικός Μαραθώνιος 
«Πάμε Ανακύκλωση» υλοποι-
ήθηκε από τον Δήμο μας, στο 
πλαίσιο της  δημοτικής πλατ-
φόρμας Followgreen, υπό την 
αιγίδα της Διεύθυνσης Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε 
Έβρου και την ΔΙ.Α.Α.ΜΑΘ

O Δήμαρχος, κατά την ομι-
λία της στην εκδήλωση βρά-
βευσης, συνεχάρη τους μα-
θητές για τα εντυπωσιακά 
αποτελέσματα που πέτυχαν, και 
αυτήν τη χρονιά, καθώς πά-
ρα τις ιδιαίτερες υγειονομικές 
συνθήκες απέδειξαν πως δεν 

ξεχνούν τις οικολογικές τους 
συνήθειες.

Επιπλέον, o Δήμαρχος ευ-
χαρίστησε για τη στήριξή τους 
στον Σχολικό Μαραθώνιο Ανα-
κύκλωσης, την Ελληνική Εται-
ρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης 
(ΕΕΑΑ), το σύστημα ανακύκλω-
σης μπαταριών ΑΦΗΣ και το 
συλλογικό σύστημα εναλλα-
κτικής διαχείρισης μπαταριών 
οχημάτων και βιομηχανίας 
COMBATT

Εκπρόσωποι από τα συ-
στήματα ανακύκλωσης είπαν 

επίσης λίγα λόγια κατά τη δι-
άρκεια της εκδήλωσης, όπως 
αναφέρονται παρακάτω,

Εκ μέρους της ''ΑΦΗΣ'', 
Υπεύθυνη επικοινωνίας κα 
Σαλώμη Διακρούση:

«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 παι-
διά να ανταποκρίνονται στην 
ανακύκλωση και ιδιαίτερα σε 
αυτή των μπαταριών. Τα οφέ-
λη είναι πολλαπλασιαστικά για 
το περιβάλλον και την υγεία 
μας, καθώς η μπαταρία ανήκει 
στα επικίνδυνα απόβλητα. Συγ-
χαρητήρια αξίζουν και στους 
εκπαιδευτικούς οι οποίοι συ-
νέβαλλαν στην περιβαλλοντι-
κή εκπαίδευση των μαθητών. 
Το βιώσιμο περιβάλλον χρήζει 
ενεργής συμμετοχής όλων στην 
ανακύκλωση.»

Ε κ  μ έ ρ ο υ ς  τ η ς 
''Combatt'', Marketing & 
Communications Specialist 
κα Μαρία Καψιμαλάκου:

«Στη COMBATT, μια από τις 
βασικές μας προτεραιότητες, εί-
ναι η ενημέρωση και ευαισθη-
τοποίηση της μαθητικής κοι-
νότητας γύρω από τα θέματα 
της προστασίας του περιβάλλο-
ντος, της ανακύκλωσης και της 
κυκλικής οικονομίας. Με χα-
ρά λοιπόν στηρίζουμε τις δρά-
σεις του σχολικού μαραθωνίου 
και συγχαίρουμε τους μαθητές 
και τους εκπαιδευτικούς για τις 
εξαιρετικές τους επιδόσεις. Η 
συμβολή όλων μας μετράει! »

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης 
αναγνωρίζει πως τα παιδιά εί-
ναι οι σύμμαχοι για το μέλλον 
μας και γι' αυτό θα συνεχί-
σει και την επόμενη χρονιά να 
επενδύει στη νέα γενιά, με ακό-
μη περισσότερες δράσεις για το 
περιβάλλον, στη πρωτοβάθμια 
αλλά και στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση.

Μαθητές της Αλεξανδρούπολης 
συνέλεξαν περισσότερα από 5.980 
κιλά ανακυκλώσιμων υλικών
ΣΤΗ ΜΑΚΡΗ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η 
ΕΚΔΗΛΏΣΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΜΑΡΑΘΏΝΙΟ 
«ΠΑΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΏΣΗ» 2020-21          

20 δημοτικά σχολεία συμμετείχαν στη 
δράση διαλογής στην πηγή σε χαρτί, 
πλαστικό και μπαταρίες με τη βοήθεια 
γονέων και εκπαιδευτικών

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εκδήλωση βράβευσης των σχολείων 
του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο σχολείο Μάκρης
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Το βορειότερο δημοτικό σχο-
λείο της χώρας μας, το 6θέσιο 
δημοτικό σχολείο των Ριζίων, 
στο Δήμο Ορεστιάδας, απέσπα-
σε την πρώτη θέση στον πανελ-
λήνιο εκπαιδευτικό διαγωνισμό 
«Bravo Schools 2021» για το 
εκπαιδευτικό θερμοκήπιο, ένα 
project που στηρίζει η Ένωση 
«Μαζί για το Παιδί» 

Το βραβείο αφορά την κα-
τηγορία «Περιβάλλον-δράσεις 
συνεργασίας» και «Κοινωνία-
δράσεις συνεργασίας». Το κοινό 
έπαιξε και αυτό το ρόλο καθώς 
βοήθησε τους μικρούς γεωπό-
νους, μέσω των ψήφων τους 
να πάρουν την 1η θέση!

Το μήνυμα της δασκάλας 
τους

Η δασκάλα που είναι υπεύθυ-
νη για το πρόγραμμα κα Ρούλα 
Λεύκελη, τόνισε σε προσωπικό 
της λογαριασμό στα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης για την επιτυχία 
των μικρών γεωπόνων: «Ευχα-
ριστούμε θερμά το Δήμαρχο της 
πόλης μας που άνοιξε το δημι-
ουργικό δρόμο για την Ένωση 
Μαζί για το Παιδί, τη δημιουρ-
γική ομάδα του Μαζί για το Παι-
δί, την Συνεισφορά του Άρωμα 
Έβρου, τους συναδέλφους εκ-
παιδευτικούς, τους μαθητές μας 

και τους γονείς τους καθώς και 
όλους εσάς που πορευτήκατε 
μαζί μας για να ολοκληρώσου-
με αυτό το ταξίδι... Θερμά συγ-
χαρητήρια στους μαθητές μας, 
τους πρωταγωνιστές αυτού του 
εγχειρήματος!».

Η λειτουργία του 
θερμοκηπίου

Τα εγκαίνια του θερμοκηπί-
ου έγιναν τέλη Σεπτεμβρίου-
αρχές Οκτωβρίου του 2020. Σε 
εβδομαδιαία βάση αφιερώνο-
νται τουλάχιστον δύο ώρες στο 
συγκεκριμένο πρόγραμμα. Όπως 
έχει δηλώσει η κα Λεύκελη, οι 
μαθητές  είχαν την ευκαιρία να 
διδαχθούν το γνωστικό αντικεί-
μενο της φυσικής, της γεωγρα-
φίας, των μαθηματικών, αλλά 
και της γλώσσας, γιατί μέσα από 
τις δράσεις του προγράμματος 
κλήθηκαν οι ίδιοι ν' αναζητή-
σουν υλικό, να το συντάξουν, 
να το παρουσιάσουν, να εφαρ-
μόσουν στην πράξη γνώσεις και 
των φυσικών επιστημών, γνώ-
σεις των μαθηματικών, αλλά και 
να συνδυάσουν και γνώσεις της 
γεωγραφίας.  

Κύριο χαρακτηριστικό του 
προγράμματος είναι η εξωστρέ-
φεια, η οποία έχει ήδη αποφέρει 
καρπούς και συγκεκριμένα ένα 

αξιόλογο δίκτυο συνεργασιών 
με φορείς απ' όλη την Ελλάδα. 
«Ήρθαμε σ' επαφή με το Τμήμα 
Αγροτικής Ανάπτυξης του Δ.Π.Θ. 
στην Ορεστιάδα. Μέσα από εκεί 
έχουμε εξωτερικό συνεργάτη, 
ένα μεταδιδακτορικό ερευνητή, 
τον κ. Σαμαρά, ο οποίος έρχε-
ται σ' επαφή μαζί μας μέσω της 
τηλεκπαίδευσης και ενισχύει το 
γνωστικό υπόβαθρο των μαθη-
τών, αναφορικά με τη βιολογι-

κή αντιμετώπιση των ζιζανίων 
του εδάφους του θερμοκηπίου. 
Μέσω του εγκεκριμένου από το 
υπουργείο Παιδείας Οργανισμού 
"The tipping Point in Education", 
στον οποίο υπάρχουν μέντο-
ρες, εθελοντές απ' όλη τη χώ-
ρα, αλλά και από όλο τον κό-
σμο, ο καθένας στο αντικείμενό 
του, ήρθαμε σ' επαφή με εται-
ρεία η οποία ενίσχυσε το γνω-
στικό υπόβαθρο των μαθητών 
βάζοντάς τους στη διαδικασία 
της κομποστοποίησης, θέμα για 
το οποίο είμαστε σε επαφή και 
με το Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης Παρανεστίου. Μέ-
σω της επιχείρησης "Myrovolos 
Organics" στη Χίο, τα παιδιά, τα 
οποία καλλιεργούν και αρωματι-
κά φυτά, είδαν τη σημασία τους, 
την προώθησή τους, την αγορά, 
τον τρόπο καλλιέργειάς τους, τη 
βιολογική καλλιέργεια αυτών 
των φυτών. Φέτος εστιάζουμε, 
έχουμε επικεντρωθεί στις παρα-
δοσιακές ποικιλίες των σπόρων 
και γι' αυτό έχουμε συνεργασία 
με τους "Σπορίτες" του Έβρου και 

της Ροδόπης, από τους οποίους 
έχουμε παραλάβει παραδοσι-
ακές ποικιλίες σπόρων, οι μα-
θητές μας έχουν χωριστεί σε 
ομάδες και η κάθε ομάδα έχει 
τη δική της ατζέντα και παρα-
κολουθεί και καταγράφει τις ση-
μειώσεις για την ανάπτυξη των 
φυτών. Ο φετινός στόχος είναι 
να φτάσουμε στο Φεστιβάλ των 
παραδοσιακών σπόρων στην 
αυλή του σχολείου μας, να πά-

ρουν οι μαθητές αυτά τα φυτά, 
να τα καλλιεργήσουν και το Σε-
πτέμβρη να έχουμε ένα μέρος 
από αυτόν τον σπόρο στο σχο-
λείο μας, ούτως ώστε σιγά-σι-
γά να δημιουργήσουμε δική μας 
αποθήκη παραδοσιακών σπό-
ρων, δική μας τράπεζα παρα-
δοσιακών ποικιλιών».

 
Λίγα λόγια για τον θεσμό 
Bravo! 

Το Bravo! αποτελεί έναν θε-
σμό διαλόγου και ανάδειξης των 
πρωτοβουλιών που προωθούν 
τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, υποστη-
ρίζοντας ένα βιώσιμο μέλλον. 
Δίνει έμφαση στην προώθηση 
ενός συστηματοποιημένου κοι-
νωνικού διαλόγου, με στόχο τη 
δημιουργία μιας πλατφόρμας 
ανταλλαγής απόψεων, ενημέ-
ρωσης και ανοιχτής διαβούλευ-
σης, καθώς και μιας ευρύτερης 
κουλτούρας για τα θέματα της 
Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Συμπληρώνοντας τα 11 χρό-
νια από τη θεσμοθέτησή του, 
ο θεσμός Bravo, ακολουθώ-

ντας τις διεθνείς τάσεις της Βι-
ώσιμης Ανάπτυξης, εξελίσσε-
ται σε τρεις άξονες: το Bravo 
Sustainability Dialogue & 
Awards, το BravoGlobalGoals 
και το Bravo Schools.

Ο θεσμός Bravo υλοποιείται 
σε συνεργασία με διεθνείς, ευ-
ρωπαϊκούς και εθνικούς φορείς, 
αναπτύσσοντας μια συστηματική 
αποτύπωση της ωρίμανσης και 
των τάσεων της Βιώσιμης Ανά-
πτυξης στην Ελλάδα.

Κάθε χρόνο συμμετέχουν πε-
ρισσότεροι από 160 oργανισμοί 
με 250 πρωτοβουλίες, 230 σχο-
λικές μονάδες πρωτοβάθμιας & 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με 
700 συμμετοχές, 350 εκπρόσω-
ποι κοινωνικών εταίρων και πε-
ρισσότεροι από 45.000 ενεργοί 
πολίτες.

Ποιοι είναι οι στόχοι του;

Προκειμένου να επιτευ-
χθεί η αλλαγή νοοτροπίας που 
απαιτείται για να πετύχουμε το 
στοίχημα της Agenda 2030, το 
QualityNet αναπτύσσει έναν κοι-
νωνικό διάλογο, ενθαρρύνοντας 
τη συμμετοχή όλων των Οργα-
νισμών που υποστηρίζουν τη Βι-
ώσιμη Ανάπτυξη, την Υπεύθυνη 
Επιχειρηματικότητα και την Κοι-
νωνική Υπευθυνότητα και εμπλέ-
κοντας διαφορετικές κοινωνικές 
ομάδες που αποτελούν του κα-
ταναλωτές του σήμερα και τους 
ενεργούς πολίτες του αύριο. Ο 
άξονας πάνω στον οποίο χτίζε-
ται ο διάλογος για την ευρύτερη 
αφύπνιση της ελληνικής κοινω-
νίας στα θέματα Βιώσιμης Ανά-
πτυξης είναι οι πρωτοβουλίες 
και οι δράσεις που αναπτύσσουν 
οι συμμετέχοντες οργανισμοί. 
Κ.Η.

Το 1ο βραβείο σε πανελλήνιο 
διαγωνισμό απέσπασε το θερμοκήπιο 
του Δημοτικού Σχολείου Ριζίων

ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΕΠΑΙΞΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟ 
ΤΟ ΡΟΛΟ, ΚΑΘΏΣ ΒΟΗΘΗΣΕ 
ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΓΕΏΠΟΝΟΥΣ, 
ΜΕΣΏ ΤΏΝ ΨΗΦΏΝ ΤΟΥΣ, ΝΑ 
ΠΑΡΟΥΝ ΤΗΝ 1Η ΘΕΣΗ   

Κύριο χαρακτηριστικό του προγράμματος, 
που στηρίζει η Ένωση «Μαζί για το παιδί»  
είναι η εξωστρέφεια  

Το 1ο βραβείο σε πανελλήνιο διαγωνισμό απέσπασε το θερμοκήπιο του Δημοτικού Σχολείου Ριζίων

Το κοινό έπαιξε και αυτό το ρόλο, καθώς 
βοήθησε τους μικρούς γεωπόνους, μέσω 
των ψήφων τους, να πάρουν την 1η θέση

Τα εγκαίνια του θερμοκηπίου έγιναν 
τέλη Σεπτεμβρίου-αρχές Οκτωβρίου 
του 2020. Σε εβδομαδιαία βάση 
αφιερώνονται τουλάχιστον δύο ώρες 
στο συγκεκριμένο πρόγραμμα
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Εκδήλωση για την Πο-
λιτιστική Διαδρομή «VIA 
EGNATIA» θα πραγματο-
ποιηθεί την Τρίτη 6 Φε-
βρουαρίου στο Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών. Πρόκει-

ται για μία πρωτοβουλία 
του MEGARON PLUS με το 
Σωματείο Διάζωμα. 

Το πρόγραμμα της εκ-
δήλωση περιλαμβάνει δι-
άλεξη με ομιλητή τον Επί-
τιμο Έφορο Αρχαιοτήτων 
ΟΜΙΛΗΤΗΣ Διαμαντή Στ. 
Τριαντάφυλλο. Θέμα 
της διάλεξης: «Ταξιδεύο-
ντας με άμαξα πολυτελεί-
ας (Carpentum) στην αρ-
χαία Εγνατία οδό, από την 
Τόπειρο του Νέστου ως τη 
Δύμη και την Πλωτινόπολη 
του Έβρου, θα ανακαλύψου-
με τα μνημεία της Θράκης». 
Προλογίζει ο πρόεδρος του 
Διαζώματος Σταύρος Μπέ-
νος. 

Μετά το πέρας της ομι-
λίας ακολουθεί ένα μουσι-
κό οδοιπορικό στην Ανατο-
λική Μακεδονία και Θράκη, 

το οποίο επιμελήθηκε ο 
Θανάσης Γκαϊφύλλιας. 

Συμμετέχουν: Θανάσης 
Γκαϊφύλλιας, Χαλήλ Μου-

σταφά, Ευαγγελία Τζιαμπά-
ζη, Γιώργος Φραντζολάς, 
Βασίλης Ευφροσυνίδης, 
Δημήτρης  Ευφροσυνίδης, 

Τάσος Καπζάλας.
Η μουσική επιμέλεια της 

εκδήλωσης ανήκει στον 
Θανάση Γκαϊφύλλια.

Εκδήλωση για την Πολιτιστική 
Διαδρομή «VIA EGNATIA» στο 
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 
ΔιΑλΕξη του ΔιΑΜΑντη 
τριΑντΑφυλλου κΑι 
Μουσικο ΔρώΜΕνο ΑΠο 
τον ΘΑνΑση ΓκΑϊφυλλιΑ

Προλογίζει ο πρόεδρος του Διαζώματος 
Σταύρος Μπένος 

Εκδήλωση για την Πολιτιστική Διαδρομή «VIA EGNATIA» 
θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου στο Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών 

Που ΘΑ ΠΕτΑξώ τΑ ΜΠΑΖΑ;
●  Η απόρριψη*  των άχρηστων υλικών (μπάζων), από τις κάθε είδους εκσκαφές και κατεδαφίσεις δεν είναι πλέον πρόβλημα. 

●  Τώρα μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν, προς όφελος της αειφορίας και του περιβάλλοντος.  

●  Η ανακύκλωση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, στον χώρο των «Λατομείων Μάκρης ΑΕ» . 

* Απόρριψη αποβλήτων εκσκαφών σε χώρους που δεν είναι αδειοδοτημένοι απαγορεύεται με το νόμο 4042/2012

● Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα: 

25510 27404 & 25510 80173 

Καθαρό περιβαλλόν,  
 εξόιΚόνόμηση 
φυσιΚών πόρών 

λαΤόμεια μαΚρησ α.ε.

ο Γιάννης 
σμαραγδής 
απόψε στον 
κινηματογράφο 
ηλύσια
Ο σκηνοθέτης θα συνομιλήσει 
με το κοινό 
της Αλεξανδρούπολης

Ο καταξιωμένος Έλληνας σκηνοθέτης, Γιάν-
νης Σμαραγδής, έρχεται στην Αλεξανδρού-
πολη και τον Κινηματογράφο Ηλύσια, να μας 
παρουσιάσει την τελευταία του ταινία, «Κα-
ζαντζάκης», και να συνομιλήσει με το κοινό 
μετά την προβολή, την Τρίτη 30 Ιανουαρί-
ου, στις 22:00.

Η ταινία στοχεύει να αναδείξει τη συναρπα-
στική προσωπικότητα του Νίκου Καζαντζάκη, 
καθώς και το μαγευτικό τοπίο της Ελλάδας 
μέσα στο οποίο διαμορφώθηκε. Ο μεγάλος 
Κρητικός συγγραφέας έλεγε πως η ζωή του 
ορίζεται από τα ταξίδια του και τα όνειρά 
του. Αυτό είναι ακριβώς και ότι ο σκηνοθέ-
της σκοπεύει να επιτύχει με αυτήν την ταινία. 
Παρουσιάζει τα ταξίδια του στη Γερμανία, την 
Αυστρία, τη Ρωσία, τη Γαλλία και το όρος Σι-
νά και μέσα από αυτές τις εμπειρίες, να ανα-
δείξει τις φιλοσοφικές και μεταφυσικές του 
αναζητήσεις.

Πρωταγωνιστούν: Οδυσσέας Παπασπηλιό-
πουλος, Μαρίνα Καλογήρου, Αλέξανδρος Κα-
μπαξής, Στέφανος Ληναίος, Αργύρης Ξάφης, 
Θοδωρής Αθερίδης, Μαρία Σκουλά, Νίκος 
Καρδώνης, Αμαλία Αρσένη, Γιούλικα Σκαφι-
δά, Ζέτα Δούκα, Αλέξανδρος Κολλάτος, Στά-
θης Ψάλτης.

Προπώληση εισιτηρίων με αριθμημένες θέ-
σεις από το ταμείο του κινηματογράφου.

Χώρος: 
Αίθουσα «Δημήτρης 
Μητρόπουλος» 
Ημερομηνία/ 
Ώρα έναρξης:
6 Φεβρουαρίου 2018/ 
19:00
Ελεύθερη είσοδος με 
δελτία προτεραιότη-
τας.
Η διανομή των δελτίων 
αρχίζει στις 5:30 μ.μ. 

Info

Από το Καλλιμάρμαρο μέχρι 
το Βιομηχανικό Συγκρότημα Τζί-
βρε, στο Σουφλί ταξίδεψε χθες 
επιτυχώς η αίγλη και η φινέτσα 
της Συλλογής  Cruise 2022 του 
Γαλλικού Οίκου Υψηλής ραπτι-
κής Dior, κάνοντας τους παρευ-
ρισκομένους, Σουφλιώτες και 
επισκέπτες, να θαυμάσουν  τα 
στοιχεία της καλαίσθητης μετα-
ξωτής ομορφιάς.

«Το μετάξι επινοήθηκε για 
να μπορούν οι γυναίκες να περ-
πατάνε γυμνές ενώ φοράνε τα 

ρούχα τους», λέει ένα αραβι-
κό ρητό, κι αυτό είναι κάτι που 
μάλλον εντόπισε μεταξύ άλλων 
η Καλλιτεχνική Διευθύντρια του 
Οίκου επισκεπτόμενη το Σουφλί  
και ανέδειξε με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο, τοποθετώντας 
έτσι νέες βάσεις στην δυναμι-
κή παραγωγή αυτού του ευγε-
νούς υλικού που αποδεικνύε-
ται ότι αντέχει στον χρόνο και  
εξελίσσεται μέσα από τα μάτια 
πρωτοπόρων σχεδιαστών της 
Ευρώπης.

Δεν είναι όμως η πρώτη φο-
ρά που το σουφλιώτικο μετάξι 
πρωταγωνιστεί στην Ευρώπη. 
Ήδη από τον 19ο αιώνα και ιδι-
αίτερα κατά την τρίτη δεκαετία 
του, με την είσοδο δυτικοευρω-
παϊκών οικονομικών παραγό-
ντων στη Θράκη, όταν σειρά ευ-
νοϊκών συνθηκών, έστρεψαν το 
βλέμμα  των Δυτικοευρωπαίων 
προς την εγγύς Ανατολή, έμπο-
ροι από τη Γαλλία, την Αγγλία 
και την Ιταλία, έδειξαν μεγάλο 
ενδιαφέρον για τις αγορές της 

περιοχής κι αυτό αποτελεί ευχής 
έργον και επιθυμία των αξιό-
λογων παραγωγών μεταξωτών 
δημιουργιών και για το μέλλον.

Ειδικά τώρα που κατέστη κα-
ταφανές ότι το σουφλιώτικο με-
τάξι αναβαθμίζεται και αποτελεί 
από τις πρώτες επιλογές ενός 
τόσο αξιόλογου Οίκου, διαχρο-
νικά πρωταγωνιστή στο διεθνές 
στερέωμα της μόδας , οι συνθή-
κες φαίνεται να είναι πρόσφορες 
και η συνέχεια αισιόδοξη.

Γέμισε κόσμο το Βιομηχανικό 
Συγκρότημα Τζίβρε 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΏΣΗ 
ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΜΟΔΑΣ 
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ DIOR ΣΤΟ 
ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟ
                                      

Τι είχε πει η Καλλιτεχνική Διευθύντρια 
του Οίκου επισκεπτόμενη το Σουφλί  

Ο κόσμος παρακολουθεί την αναμετάδοση της επίδειξης μόδας στο Καλλιμάρμαρο 

Την αποχή των μελών του από τις δια-
δικασίες των πλειστηριασμών ευάλωτων 
δανειοληπτών, συντασσόμενος με τη σχετι-
κή απόφαση και της Ολομέλειας των Προ-
έδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώ-
ρας, αποφάσισε ο Δικηγορικός Σύλλογος 
Ορεστιάδας. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει 
ότι ευθυγραμμίζεται με τις αποφάσεις της 
Ολομέλειας, η οποία έχει εκφράσει «την 
έντονη διαφωνία της στις ρυθμίσεις του 
Νέου Πτωχευτικού Κώδικα», κρίνοντας πως 
«δεν εξασφαλίζουν τη λυσιτελή προστασία 
των ευάλωτων οφειλετών και δη της πρώ-
της κατοικίας». 

Η αποχή των δικηγόρων από τις διαδι-
κασίες των πλειστηριασμών ξεκίνησε ήδη 
από σήμερα και σύμφωνα με την απόφαση 
της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικη-
γορικών Συλλόγων της χώρας, θα είναι σε 
ισχύ τουλάχιστον μέχρι τις 31 Ιουλίου, δε-
δομένου ότι οι πράξεις αναγκαστικής εκτέ-
λεσης αναστέλλονται πλήρως στη διάρκεια 
του Αυγούστου. Στα τέλη του καλοκαιριού 
η Ολομέλεια θα συνέλθει εκ νέου, προκει-
μένου να αποφασίσει εάν θα παραταθεί 
περαιτέρω η απόφαση αποχής.
ΕΡΤ

Αποχή και των δικηγόρων Ορεστιάδας από πλειστηριασμούς 
Συντασσόμενοι με τη 
σχετική απόφαση και της 
Ολομέλειας των Προέδρων 
των Δικηγορικών Συλλόγων 
της χώρας
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Ξεκινάει τον Αύγουστο η δι-
αδικασία για την υποβολή των 
αιτήσεων για το νέο πρόγραμ-
μα κοινωφελούς εργασίας του 
ΟΑΕΔ το οποίο όπως αποκά-
λυψε το DNews αφορά τελι-
κά 25.000 θέσεις εργασίας σε 
δήμους, Περιφέρειες και δημό-
σιους φορείς.

Ο αριθμός έπρεπε να είναι 
μειωμένος σε σχέση με το προ-
ηγούμενο πρόγραμμα προκει-
μένου να το δεχτεί η Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή.

Ωστόσο στην υφιστάμενη 
κοινωφελή των 36.500 ωφε-
λούμενων, πρακτικά συμμε-
τέχουν 28.000 ωφελούμενοι 
ενώ στον νέο κύκλο θα προ-
κηρυχθούν 25.000 θέσεις ερ-
γασίας.

Η δίμηνη παράταση του 
“Προγράμματος Κοινωφελούς 
Χαρακτήρα για 36.500 άτομα 
σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέ-
ντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Πε-
ριφερειών (ΚΚΠΠ), συναφείς 
φορείς, Υπηρεσίες Υπουργεί-
ων και άλλων φορέων” που 
δόθηκε τον Απρίλιο λήγει τέ-
λη Ιουνίου για την πλειοψηφία 
των συμβάσεων. Στην συνέχεια 
θα ξεκινήσει η διαδικασία κα-
ταγραφής από τους δήμους 
των αναγκών που έχουν προ-
κειμένου να καταγραφούν για 

να γίνει η κατανομή των θέ-
σεων ανά Δήμο, Περιφέρεια 
και φορέα.

Ο νέος κύκλος θα αφορά 
25.000 ωφελούμενους και θα 
προσφέρει εργασία οκτάμη-
νης διάρκειας, ενώ η ημερήσια 
αμοιβή αναμένεται να διαμορ-
φωθεί στα 21,84 ευρώ, ενώ η 
μηνιαία έως 546 ευρώ.

Η δράση περιλαμβάνει:
1. Τοποθέτηση σε συγκεκρι-

μένη θέση απασχόλησης για 8 
μήνες σε Δήμους, Περιφέρει-
ες, Κέντρα Κοινωνικής Πρό-
νοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ 
συναφείς φορείς και Υπηρε-
σίες Υπουργείων και άλλων 
φορέων.

2. Πρόγραμμα θεωρητικής 
κατάρτισης έως 150 ώρες, 
ανάλογα με το θεματικό αντι-
κείμενο που θα επιλέγει ο 
ωφελούμενος, το οποίο θα 
οδηγεί στην πιστοποίηση των 
γνώσεων και δεξιοτήτων που 
θα αποκτηθούν στο πλαίσιο 
του προγράμματος.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν 
οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα 
μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ 
που ανήκουν σε μία τουλάχι-
στον από τις παρακάτω κα-
τηγορίες:

• εγγεγραμμένοι άνεργοι 

στα μητρώα ανέργων του 
ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις 
οποίες δεν εργάζεται κανείς 
και οι σύζυγοι αυτών είναι εγ-
γεγραμμένοι άνεργοι στα μη-
τρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

• εγγεγραμμένοι άνεργοι 
στα μητρώα ανέργων του ΟΑ-
ΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικο-
γενειών στις οποίες δεν εργά-
ζεται κανείς

• εγγεγραμμένοι μακροχρό-
νια άνεργοι στα μητρώα ανέρ-
γων του ΟΑΕΔ

• άνεργοι πτυχιούχοι πανε-
πιστημιακού και τεχνολογικού 
τομέα, εγγεγραμμένοι στα μη-
τρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για 
την κάλυψη θέσεων με βάση 
τα τυπικά τους προσόντα

• εγγεγραμμένοι άνεργοι 
στα μητρώα ανέργων του ΟΑ-
ΕΔ άνω των 29 ετών

• εγγεγραμμένοι στα μη-
τρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ

• εγγεγραμμένοι άνεργοι 
στα μητρώα ανέργων του ΟΑ-
ΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνι-
κού Εισοδήματος Αλληλεγγύ-
ης» (ΚΕΑ).

Οι θέσεις που θα προκηρυ-
χθούν αντιστοιχούν σε εκα-
τοντάδες ειδικότητες Υπο-
χρεωτικής, Δευτεροβάθμιας, 
Τεχνολογικής και Πανεπιστη-
μιακής Εκπαίδευσης, όπως 
διοικητικού και οικονομικού 
προσωπικού, ψυχολόγων, κοι-
νωνικών λειτουργών, νοσηλευ-
τών, δασκάλων, νηπιαγωγών, 
βρεφονηπιοκόμων, ηλεκτρο-
λόγων, υδραυλικών, βοηθητι-
κού προσωπικού καθαριότη-
τας, βοηθητικού προσωπικού 
φύλαξης, οικοδόμων, οδηγών 
και γενικών καθηκόντων.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί 
στις ευάλωτες ομάδες πληθυ-
σμού που αντιμετωπίζουν υψη-
λό κίνδυνο αποκλεισμού, όπως 
οι μακροχρόνια άνεργοι και οι 
άνεργοι με χαμηλά προσόντα.

Το νέο πρόγραμμα θα υλο-
ποιηθεί σε στοχευμένα έργα 
των δήμων και των φορέ-
ων, όπως:

1. αναβάθμιση των υπη-
ρεσιών που παρέχονται προς 
τους πολίτες από τους φορείς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως 
η αναβάθμιση και συντήρηση 
δημοτικών υποδομών, η ανα-
βάθμιση της λειτουργίας των 
δημοτικών υπηρεσιών με έμ-
φαση στην προώθηση της χρή-
σης τεχνολογιών πληροφορι-
κής και επικοινωνίας (ΤΠΕ), η 
καθαριότητα,

2. υποστήριξη και βελτίω-
ση των υπηρεσιών της εκπαί-
δευσης,

3. βελτίωση των παρεχό-
μενων κοινωνικών υπηρεσι-
ών και υπηρεσιών κοινής ωφέ-
λειας της Δημόσιας Διοίκησης 
προς τους πολίτες που βρίσκο-
νται σε ανάγκη λόγω των συ-
νεπειών της οικονομικής κρί-
σης,

4. οικολογικές δράσεις προ-
στασίας της βιοποικιλότητας 
των προστατευόμενων περι-
οχών με σκοπό την ανάπτυ-
ξη και τη διατήρηση βιώσιμων 
πληθυσμών και οικοσυστημά-
των,

5. Υπηρεσίες διαμόρφωσης/
συντήρησης πρασίνου,

6. μετάβαση στην κυκλική 
οικονομία,

7. Πρόληψη φυσικών κα-
ταστροφών,

8. Πρώτες βοήθειες,
9. Δεξιότητες φροντίδας 

τρίτης ηλικίας,
10. Εργασίες κατασκευαστι-

κού κλάδου.
Παράλληλα θα περιλαμβά-

νει πρόγραμμα θεωρητικής κα-
τάρτισης 120 ωρών.

Τα αντικείμενα της θεωρη-
τικής κατάρτισης δύναται να 
είναι χρήση Τεχνολογιών Πλη-
ροφορικής και Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ) σε τρία επίπεδα γνώσε-
ων (στοιχειώδεις, βασικές και 
προχωρημένες) με δυνατότη-
τα πιστοποίησης των γνώσε-
ων και δεξιοτήτων πληροφο-
ρικής που θα αποκτηθούν στο 
πλαίσιο του προγράμματος κα-
τάρτισης.
dikaiologitika.gr

Ξεκινούν οι αιτήσεις για 
το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς 
εργασίας του ΟΑΕΔ
ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΏΜΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ     

To πρόγραμμα θα τρέξει τον Αύγουστο 
και θα αφορά 25.000 θέσεις εργασίας 
για 8 μήνες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέ-
κρινε τη χορήγηση κρατικής 
ενίσχυσης, ύψους 166,7 εκατ. 
ευρώ, για την κατασκευή του 
τερματικού σταθμού υγροποιη-
μένου αερίου (LNG) στην Αλε-
ξανδρούπολη. Όπως αναφέρει 
σε ανακοίνωσή της, το έργο θα 
συμβάλει στην ασφάλεια και 
τη διαφοροποίηση των πηγών 
προμήθειας ενέργειας στην Ελ-
λάδα και γενικότερα στη Νοτι-
οανατολική Ευρώπη, χωρίς να 
στρεβλώνει τον ανταγωνισμό.

Δεδομένης της στρατηγικής 
σημασίας του, το έργο έχει πε-

ριληφθεί στις λίστες με τα ευ-
ρωπαϊκά έργα κοινού ενδιαφέ-
ροντος στον ενεργειακό τομέα.

Ο τερματικός σταθμός στην 
Αλεξανδρούπολη, σημειώνει η 
Κομισιόν, αναμένεται να βελτι-
ώσει την προσφορά όχι μόνο 
για την Ελλάδα, αλλά και για 
τη Βουλγαρία και την ευρύτερη 
περιοχή της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης, καθώς θα αποτελέσει 
μία νέα δυνητική πηγή για τον 
αγωγό Ελλάδας – Βουλγαρίας.

«Οι ελληνικές Αρχές έχουν 
επιβεβαιώσει ότι ο τερματικός 
του LNG θα είναι κατάλληλος 

για χρήση υδρογόνου και ότι 
το έργο θα συμβάλει σε ένα 
πιο καθαρό ενεργειακό μείγμα 
με την αυξημένη χρήση αερί-
ου αντί άνθρακα», σημειώνει η 
ανακοίνωση.

Χρηματοδότηση από το 
ΕΣΠΑ

Το έργο θα χρηματοδοτη-
θεί από το ελληνικό δημόσιο 
με τη χρήση των ευρωπαϊ-
κών ταμείων με βάση το ΕΣΠΑ 
2014-2020. Η στήριξη θα έχει 
τη μορφή άμεσης επιχορήγη-
σης με αποδέκτη την εταιρεία 
Gastrade, στην οποία έχουν 
ποσοστά μετοχή η ΔΕΠΑ και ο 
βουλγαρικός διαχειριστής μετα-
φοράς αερίου Bulgartransgaz.

Η εταιρεία που προωθεί 
το έργο υποχρεούται να επι-
στρέψει στο κράτος μέρος 
των εσόδων της από τον τερ-

ματικό σταθμό, εφόσον αυτά 
ξεπεράσουν ένα πλαφόν στη 
διάρκεια ζωής του έργου. Η Κο-
μισιόν αξιολόγηση τη βοήθεια 
με βάση τους κανόνες της ΕΕ 
για κρατική βοήθεια.

Η Βεστάγκερ
Η αντιπρόεδρος της Κομι-

σιόν και αρμόδια για την πολι-
τική ανταγωνισμού, Μαργκρέ-
τε Βεστάγκερ, δήλωσε ότι «ο 
νέος τερματικός σταθμός στην 
Αλεξανδρούπολη θα βελτιώσει 
την προσφορά αερίου και τις 
υποδομές όχι μόνο στην Ελλά-
δα αλλά και σε ολόκληρη την 
περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Αυ-
τό θα συμβάλλει στην επίτευξη 
των στόχων της ΕΕ όσον αφο-
ρά την ασφάλεια και τη διαφο-
ροποίηση των πηγών προσφο-
ράς ενέργειας».

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, το 
έργο θα συμβάλει στην ασφάλεια και τη 
διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας 
ενέργειας στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη

Κομισιόν: Στήριξη 167 εκ ευρώ για την κατασκευή 
του LNG Αλεξανδρούπολης

Περίληψη

Με την από 27/03/2021 (αριθ. κατ. 99/23/31-3-2021) 
αίτηση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ορεστιάδας, 
οι 1) Φωτεινή Τσακμακλή, συνταξιούχος, κάτοικος Σπηλαίου 
του Δήμου Ορεστιάδας, 2) Ευανθία Τσομπανίδου, ιδιωτική 
υπάλληλος, κάτοικος Ορεστιάδας (Εθνομαρτύρων 122) και 
3) Δημήτριος Τσομπανίδης, γεωργός, κάτοικος Καναδά του 
Δήμου Ορεστιάδας, ζητούν την κήρυξη σε αφάνεια της Ευ-
ανθίας Τσομπανίδου του Αναστασίου και της Κυριακής, κα-
τοίκου Καναδά του Δήμου Ορεστιάδας, που εξαφανίστηκε τη 
15η Οκτωβρίου 1949. Καλείται, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
50/99/23/2021 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Ορεστιάδας, η Ευανθία Τσομπανίδου του Αναστασίου και της 
Κυριακής, καθώς και κάθε τρίτος, εντός προθεσμίας ενός (1) 
έτους από τη δημοσίευση, να δώσει πληροφορίες σχετικά με 
τη ζωή ή το θάνατο αυτής που εξαφανίστηκε στη Γραμματεία 
του Πρωτοδικείου Ορεστιάδας.

Ορεστιάδα 18 Ιουνίου 2021
Η πληρεξούσια δικηγόρος
Μαρία Γκουγκουσκίδου

2552027872
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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.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ  11

19-21 Ιουνίου το Πανηγύρι 
του Καλέ στο Διδυμότειχο 
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΏΝ 
ΕΚΔΗΛΏΣΕΏΝ    

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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Ο Τουρισμός για όλους 
άλλαξε και δίνει πιο ακριβά 
voucher για διακοπές. Έτσι θα 
πάνε δωρεάν έξτρα 300.000 
Έλληνες σε διάφορες περιοχές 
της χώρα μέχρι το τέλος του 
χρόνου.

Φέτος το πρόγραμμα εμφα-
νίζεται σημαντικά βελτιωμένο, 
περισσότερο ευέλικτο κατά την 
αξιοποίησή του αλλά και ιδι-
αίτερα διευρυμένο προς όφε-
λος χιλιάδων συμπολιτών μας. 
Με στόχο την ουσιαστική τό-
νωση του εγχώριου τουρισμού 
και την παροχή ίσων ευκαιρι-
ών στους πολίτες, φέτος δίνε-
ται η δυνατότητα εξαργύρωσης 
των vouchers από τους δικαι-
ούχους τους ακόμη και για την 
περίπτωση διαμονής διάρκει-
ας μικρότερης των 4 διανυκτε-
ρεύσεων, όπως αρχικά όριζε το 
πρόγραμμα.

Παράλληλα, αυξάνεται σημα-
ντικά το ποσοστό της επιδότη-
σης της διαμονής: για διαμονή 
διάρκειας 2 ή 3 διανυκτερεύσε-
ων επιδοτείται πλέον το σύνο-
λο του κόστους (ανώτατο ποσό 
40Ευρώ/ημέρα κατ’ άτομο) ενώ 
στην περίπτωση 4 διανυκτερεύ-
σεων η επιδότηση ανέρχεται στο 
80% της δαπάνης (ανώτατο πο-
σό 30Ευρώ/ημέρα κατ’ άτομο).

Τονίζεται ότι, ειδικά για την 
περίπτωση ΑΜΕΑ, η επιδότηση 
της διαμονής τους καλύπτει το 
σύνολο της δαπάνης (100%) για 
οποιαδήποτε διάρκεια διαμονής 
επιλέξουν.

Τέλος, κατόπιν σχετικών 
ενεργειών της Υφυπουργού 
Τουρισμού κυρίας Σοφίας Ζα-
χαράκη, στο πρόγραμμα εντάσ-

σονται νέα καταλύματα ή του-
ριστικά γραφεία – πάροχοι, 
διευρύνοντας ακόμη περισσό-
τερο τις ευκαιρίες και τις επι-
λογές που διατίθενται μέσω του 
προγράμματος στους δικαιού-
χους του.

Όπως δήλωσε η Υφυπουργός 
Τουρισμού κυρία Σοφία Ζαχα-
ράκη, «βασική προτεραιότητα 
της Κυβέρνησης και στοίχημα 
για το Υπουργείο, το οποίο πρέ-
πει να κερδηθεί, είναι το επιτυ-
χές άνοιγμα και η επανεκκίνηση 
του τουρισμού μας. Η προώθη-
ση και η ενίσχυση του εσωτε-
ρικού τουρισμού, ιδίως σε μία 
χρονιά όπως η φετινή, έχει ιδι-
αίτερα σπουδαία στρατηγική 
σημασία. Στόχος μας είναι να 
ενθαρρύνουμε και να αναζω-
πυρώσουμε το τουριστικό εν-
διαφέρον και τη διάθεση των 
συμπολιτών μας να μετακινη-
θούν στην χώρα, να γνωρίσουν 
τις ομορφιές του τόπου μας, να 
αποκτήσουν εμπειρίες, πάντα 
με τους όρους ασφάλειας και 
υψηλής ποιότητας των υπηρε-
σιών που παρέχουν οι πάροχοί 
μας. Για το σκοπό αυτό αυξά-
νουμε την ελκυστικότητα του 
προγράμματος, παρέχουμε νέ-
ες και περισσότερες δυνατότη-
τες αξιοποίησης, αυξάνουμε το 
ποσοστό της επιδότησης, ενώ 
εντάσσουμε και νέους παρό-
χους. Παράλληλα, δρομολογή-
σαμε κάθε αναγκαία ενέργεια, 
ώστε μέχρι το τέλος της χρο-
νιάς ακόμη 100.000 πολίτες να 
έχουν την δυνατότητα να ωφε-
ληθούν από το Πρόγραμμα. Με-
τά το πέρας της προθεσμίας για 
την εκδήλωση του ενδιαφέρο-

ντος συνεργασίας των παρόχων, 
η πλατφόρμα θα ανοίξει εκ νέου 
για την υποβολή νέων αιτήσεων 
από ενδιαφερομένους».

Μέχρι πότε είναι δυνατή 
η εξαργύρωση των 
vouchers;

Λαμβάνοντας υπόψη τις ειδι-
κές συνθήκες που δημιούργησε 
η υγειονομική κρίση με τον ορι-
ζόντιο αποκλεισμό των μετακι-
νήσεων, επισημαίνεται ότι έχει 
παραταθεί η ισχύς όλων των 
vouchers που δεν εξαργυρώ-
θηκαν μέχρι και τις 31/12/2021.

Ποιοι είναι δικαιούχοι του 
προγράμματος;

Το Πρόγραμμα «Τουρισμός 
για Όλους» απευθύνεται σχε-
δόν στο σύνολο των Ελλήνων 
πολιτών. Η επιλογή των δικαιού-
χων γίνεται κατόπιν κλήρωσης 
των αιτήσεων που υποβλήθηκαν 
μέσω της πλατφόρμας www.
tourism4all.gov.gr. Κριτήριο για 
την υποβολή της αίτησης είναι 
το ετήσιο ατομικό εισόδημα να 
μην ξεπερνά τα 16.000 ευρώ ή 
τα 28.000 στην περίπτωση οικο-
γένειας, με προσαύξηση 1.500 
ευρώ ανά ανήλικο τέκνο.

Ποιες οι δυνατότητες που 
παρέχει το Πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα αφορά στην 

επιδότηση της διαμονής και, κα-
τά περίπτωση, της χρήσης λοι-
πών τουριστικών υπηρεσιών 
(μεταφορά, ξενάγηση σε μου-
σείο, καταδύσεις κ.ο.κ.) μέσω της 
χορήγησης ειδικών κουπονιών 
(vouchers) στους δικαιούχους 
που επιλέγονται.

Είναι ίσως το ευρύτερο πρό-
γραμμα κοινωνικού τουρισμού 
μέσω του οποίου η Ελληνική 
Κυβέρνηση στηρίζει τον του-
ριστικό κλάδο σε μία από τις 
πιο δύσκολες περιόδους. Ο συ-
νολικός προϋπολογισμός του 
ανέρχεται σε 100 εκ. Ευρώ, τα 
οποία αντιστοιχούν σε 365.603 
vouchers από τα οποία μπορούν 
να ωφεληθούν περισσότεροι 
από 600.000 Έλληνες.

Επισημαίνεται ότι την περα-
σμένη χρονιά και παρά τις ιδι-
αίτερες συνθήκες, περισσότεροι 
από 46.000 δικαιούχοι είχαν την 
ευκαιρία να οργανώσουν το τα-
ξίδι τους στο εσωτερικό της χώ-
ρας μέσω του προγράμματος και 
μάλιστα με τρόπο εύκολο, δίκαιο 
και αδιάβλητο.

Κατά περίπτωση, είναι δυ-
νατή η χορήγηση voucher είτε 
για εξαργύρωση απευθείας σε 
τουριστικό κατάλυμα ενταγμένο 
στο Μητρώο Παρόχων του Προ-
γράμματος είτε σε τουριστικό 
γραφείο, το οποίο ομοίως έχει 

ενταχθεί στο Μητρώο.
Αναλυτικότερα, οι δυνατότη-

τες που παρέχονται από φέτος 
μέσω του Προγράμματος έχουν 
ως εξής:

Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ VOUCHERS 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

Όλοι οι δικαιούχοι που δεν 
έκαναν χρήση του voucher μπο-
ρούν να επιλέξουν διαμονή 2 
ή 3 ή 4 ημερών επιδοτούμενη 
έως και 100% στα καταλύμα-
τα ως εξής:
1. 2 ή 3 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

Επιδότηση 100% με ανώ-
τερο ποσό τα 40€/την ημέρα/
το άτομο

(ισχύει για όλους)
ή

2. 4 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
Επιδότηση 80% με ανώτε-

ρο ποσό τα 30€/την ημέρα/το 
άτομο

Επιδότηση 100% για ΑΜΕΑ 
με ανώτερο ποσό τα 30€/την 
ημέρα/το άτομο

Β. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ VOUCHERS 
TOYΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Οι δικαιούχοι έχουν τη δυ-
νατότητα να απευθυνθούν σε 
τουριστικό γραφείο – πάροχο 
για τη δημιουργία τουριστικού 
πακέτου, με συνδυασμό δύο ή 
και περισσότερων τουριστικών 

υπηρεσιών. Επιδοτείται έως και 
το πενήντα τοις εκατό (50%) ή 
εξήντα τοις εκατό (60%) για τις 
κατηγορίες ατόμων με ποσοστό 
νοητικής ή σωματικής αναπηρί-
ας τουλάχιστον 67%, του τουρι-
στικού πακέτου που προσφέρει 
ο πάροχος/τουριστικό γραφείο, 
με ανώτατο όριο κατ’ άτομο (δι-
καιούχο ή ωφελούμενο) τα εκα-
τόν είκοσι ευρώ (120€).

Πού θα βρω τον 
κατάλογο Καταλυμάτων

Ο κατάλογος με το Μητρώο 
Παρόχων είναι προσβάσιμος 
μέσω της εφαρμογής www.
tourism4all.gov.gr και επικαι-
ροποιείται: ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ 
ΠΑΡΟΧΩΝ – ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Πού θα βρω τον 
κατάλογο Τουριστικών 
Γραφείων

Ο κατάλογος με το Μητρώο 
Παρόχων είναι προσβάσιμος 
μέσω της εφαρμογής www.
tourism4all.gov.gr και επικαι-
ροποιείται: ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ 
ΠΑΡΟΧΩΝ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑ-
ΦΕΙΑ.

Επισημαίνεται ότι το πρό-
γραμμα διευρύνεται ακόμη πε-
ρισσότερο, καθώς προσεχώς 
αναμένεται η ένταξη και νέων 
παρόχων στους υφισταμένους 
καταλόγους.

Θα δοθεί η δυνατότητα 
υποβολής νέων αιτήσεων;

Το Υπουργείο Τουρισμού, κα-
τόπιν πρωτοβουλίας που έλαβε 
η Υφυπουργός Τουρισμού, έχει 
ήδη δρομολογήσει τις αναγκαίες 
ενέργειες, ώστε να δοθεί η δυ-
νατότητα υποβολής νέων αιτή-
σεων από ενδιαφερομένους, οι 
οποίοι δεν έχουν μέχρι σήμερα 
λάβει voucher. Το άνοιγμα της 
πλατφόρμας θα επικοινωνηθεί 
προσεχώς με νεώτερη ανακοί-
νωση του Υπουργείου, ενώ η δι-
αδικασία για την υποβολή των 
αιτήσεων παραμένει η ίδια. Από 
το νέο αυτό επικείμενο κύκλο 
εφαρμογής του προγράμματος 
θα έχουν τη δυνατότητα να 
ωφεληθούν ακόμη 100.000 
συμπολίτες μας.

Ο Τουρισμός για Όλους άλλαξε 
και δίνει πιο «ακριβά» voucher 
για δωρεάν διακοπές
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ, ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ   

Φέτος το πρόγραμμα εμφανίζεται 
σημαντικά βελτιωμένο, περισσότερο 
ευέλικτο κατά την αξιοποίησή του αλλά 
και ιδιαίτερα διευρυμένο προς όφελος 
χιλιάδων συμπολιτών μας

O Δήμος Διδυμοτείχου 
και ο Δήμος Ορεστιάδας 
στο πλαίσιο της   Κοινωνι-
κής Yποστήριξης των Ευαί-
σθητων Ομάδων Πληθυσμού, 
για την αντιμετώπιση των συ-
νεπειών της ανθρωπιστικής 
κρίσης θα διανείμουν τρό-
φιμα και βασικά είδη υλικής 

συνδρομής  δια μέσου του 
Προγράμματος Επισιτιστικής 
Βοήθειας (ΤΕΒΑ)  από τις 22-
24/06/2021.

Τηρώντας όλα τα απαραί-
τητα μέτρα προστασίας, τόσο 
για τους πολίτες όσο και για 
τους εργαζομένους η διανο-
μή θα πραγματοποιηθεί μόνο 

κατόπιν τηλεφωνικού ραντε-
βού, στα παρακάτω σημεία 
και ημερομηνίες:

• Για το Δήμο Ορεστιά-
δας στο χώρο του Κέντρου 
Κοινότητας με παράρτημα 
ΡΟΜΑ Εθνομαρτύρων 98 
(παλιά δικαστήρια), την Τρί-
τη  22/06/2021 έως και την 
Πέμπτη 24/06/2021 από 
τις 9:00 το πρωί έως και τις 
19:00 το απόγευμα.

• Για το Δήμο Διδυμοτεί-
χου στο χώρο του Κέντρου 

Κοινότητας στην περιφερεια-
κή οδό Υψηλάντου 3-5 ( στο 
χώρο της λαϊκής αγοράς ), 
Τ.Κ. 68300 Διδυμότειχο, την 
Τρίτη   22/06/2021 έως και 
την Πέμπτη 24/06/2021 από 
τις 9.00 το πρωί έως και τις 
17:30  το απόγευμα.

• Παρακαλούνται όλοι όσοι 
είναι δικαιούχοι του Ταμείου 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας (ΤΕΒΑ) 
και έχουν προγραμματισμένο 
ραντεβού, να προσέρχονται 
με την ταυτότητά και το ΑΜ-

ΚΑ  τους στο σημείο διανομής 
του φορέα υποστήριξής τους.

• Για την καλύτερη εξυπη-
ρέτησή τους να έχουν τσά-
ντες, σακούλες ή καροτσά-
κια λαϊκής. 

 Επιπλέον, το «Βοήθεια 
στο Σπίτι» του Δήμου Ορε-
στιάδας θα πραγματοποιήσει 
κατ’οίκον διανομή από στις 
Δημοτικές Ενότητες Βύσσας, 
Τριγώνου και Κυπρίνου, προ-
κειμένου οι ωφελούμενοι του 
προγράμματος να μην στερη-

θούν την πολύτιμη για εκεί-
νους βοήθεια.

Για περισσότερες πληρο-
φορίες μπορείτε να επικοι-
νωνείτε στα παρακάτω τη-
λέφωνα:

• Δήμος Ορεστιάδας: Κέ-
ντρο Κοινότητας με Παράρτη-
μα ΡΟΜΑ Δήμου Ορεστιάδας, 
τηλ. 2552081375.

• Δήμος Διδυμοτείχου: Κέ-
ντρο Κοινότητας με Παράρτη-
μα ΡΟΜΑ Δήμου Διδυμοτεί-
χου τηλ. 2553023480.

Διανομή τροφίμων στους δικαιούχους του ΤΕΒΑ 
Από τους Δήμους Ορεστιάδας και 
Διδυμοτείχου από τις 22-24 Ιουνίου 
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Η 
αλήθεια είναι ότι τις 
περισσότερες φορές 
που η τηλεόραση με-
ταδίδει ένα αθλητικό 
γεγονός είτε αλλάζω 
κανάλι είτε ανοίγω 

ραδιόφωνο. Δεν είναι ότι δεν μ' 
αρέσει ο αθλητισμός. Το αντίθε-
το. Μερικές από τις πιο ζωντανές 
μνήμες μου συνδέονται με αθλη-
τικά γεγονότα. Τι με έπιασε με τον 
αθλητισμό καλοκαιριάτικα, θα ανα-
ρωτηθείτε.

Είδα την εικόνα των Δανών ποδο-
σφαιριστών που είχαν στήσει τείχος 
για να προστατεύσουν τον συμπαίκτη 
τους και αναρωτήθηκα: Από ποιον; 
Από τα μάτια μας. Εύλογα αντιλαμ-
βάνεσαι ότι για τα 20χρονα, 25χρονα 
και 30χρονα παιδιά, όλοι όσοι ήταν 
έξω από το ανθρώπινο τείχος που 
είχαν σχηματίσει με τα κορμιά τους, 
αντιπροσώπευαν μια απειλή. Παρά-
γοντες, χορηγοί, διαχειριστές τηλε-
οπτικών δικαιωμάτων, μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, διαφημιζόμενοι ακόμα 
και «καταναλωτές» του θεάματος από 
τη μία πλευρά και αυτοί όμοια με «μο-
νομάχους» της Ρώμης από την άλλη.

Είναι δυνατόν αυτοί που εργάζο-
νται για να παράξουν ένα έργο, να 
είναι τόσο καχύποπτοι γι’ αυτούς που 
ελέγχουν, χρηματοδοτούν, διαμεσο-
λαβούν, προβάλλουν, εκμεταλλεύο-
νται και καταναλώνουν το προϊόν της 
προσπάθειας που καταβάλλουν; Ναι. 
Αυτή είναι η πεμπτουσία της παγκο-
σμιοποιημένης οικονομίας, που σήμε-
ρα κινείται στην τροχιά της ψηφια-
κής-εικονικής εποχής. Η αίσθηση της 
απειλής που ένιωσαν οι ποδοσφαι-
ριστές γι' αυτούς που συνθέτουν την 
αγορά του προϊόντος τους, είναι μια 
αντίδραση η οποία επαναλαμβάνεται 
–με διαφορετικούς σε κάθε περίπτω-
ση τρόπους– σε όλες τις εκδοχές της 
οικονομικής συμπεριφοράς των αν-
θρώπων. Δεν θα ήταν υπερβολικό αν 
υποστήριζε κάποιος ότι η οικονομική 
συμπεριφορά των πολλών συναρτά-
ται από μια –άλλοτε φανερή και άλ-
λοτε υποβόσκουσα– απειλή, ενώ οι 
λίγοι –αυτοί που κερδίζουν από αυ-
τά που παράγουν και καταναλώνουν 
οι πολλοί– με τις επιλογές τους δεί-
χνουν ότι νιώθουν να «απειλούνται» 
από τα ίδια τα «προϊόντα» τους.

Τα λογισμικά που κατασκευάζουν 
οι εταιρείες του Γκέιτς έχουν προ-
καλέσει εξάρτηση στην πλειονότητα 
των ανθρώπων του πλανήτη, αλλά ο 
ιδρυτής της Microsoft μεγάλωσε τα 
παιδιά του με χρονοδιακόπτη στον 
υπολογιστή. Τα αφεντικά των πολυ-
εθνικών των τροφίμων ταΐζουν και 
ποτίζουν δισεκατομμύρια ανθρώπων 
με τροφές που προκαλούν χρόνια, μη 
μεταδιδόμενα νοσήματα, αλλά προ-
σπαθούν να τις κρατήσουν μακριά 
από τα δικά τους παιδιά.

Οι κουμανταδόροι των χημικών 
βιομηχανιών παρασκευάζουν φυτο-
φάρμακα που σκορπίζουν αρρώστιες, 
αλλά επιλέγουν να ταΐζουν τα παιδιά 

τους με ζαρζαβατικά που τρέφονται 
μόνο με αυτά που χαρίζει δωρεάν η 
φύση. Οι τραπεζίτες κόπτονται να 
επιβάλουν το ψηφιακό χρήμα, αλλά 
για τις σκοτεινές δουλειές τους προ-
τιμούν τα μετρητά. Κατασκευαστές 
χτίζουν σε μολυσμένη γη σπίτια και 
επαγγελματικά ακίνητα, αλλά αυτοί 
επιλέγουν να ζουν σε αμόλυντο πε-
ριβάλλον. Πολιτικοί που το πρωί υπό-
σχονται, το βράδυ αποτρέπουν μέλη 
της οικογένειάς τους να προσαρμό-
σουν τις ζωές τους στις υποσχέσεις 
τους. Τρεις κόσμοι, που ο ένας κρα-
τιέται μακριά από τους άλλους δύο 
και τους απομυζά.

Αυτή είναι η πιο ακραία εκδοχή 
της νεο-ορθοδοξίας της αγοράς, που 
θέλει αυτούς που εξουσιάζουν την 
παραγωγή –τις περισσότερες φο-
ρές– όχι μόνο να αρνούνται να την 
καταναλώσουν αλλά και να σηκώ-
νουν «τείχη» για να κρατήσουν μα-
κριά τόσο αυτούς που κοπιάζουν όσο 
και εκείνους που πληρώνουν για να 
την αποκτήσουν.

Ενα φαινόμενο που βασίζεται σε 
νησίδες και στεγανά, σε διαχωρι-
σμούς και αποκλεισμούς, καθώς απο-
σκοπεί να εξαφανίσει οτιδήποτε σχε-
τίζεται με τη λέξη «κοινωνικό» και με 
το ρήμα «συνεργάζομαι». Αποθεώνει 
ένα παραμορφωμένο «εγώ» το οποίο 
όχι μόνο δεν αισθάνεται να χρωστά 
το παραμικρό στο «εμείς», αλλά τις 
περισσότερες φορές το βλέπει ως 
θανάσιμη απειλή. Αργά, μεθοδικά και 
μελετημένα, εισβάλλει σε όλα τα «γή-
πεδα» που «παίζει μπάλα» η ζωή, με 
στόχο να τα κυριεύσει. Κατασκευάζει 
είδωλα, διαμορφώνει πρότυπα και 
επινοεί παραδείγματα, προκειμένου 
να πείσει αυτούς που αποστρέφε-
ται ότι η υποταγή ανταμείβεται και 
η ανυπακοή τιμωρείται. Προτρέπει 
τους πολλούς να ταυτίζονται με το 
«προϊόν», αλλά δεν αισθάνεται καμία 
υποχρέωση απέναντί τους.

Από τη δεκαετία του ́ 80, οι θερά-
ποντες της «θεάς Αγοράς» προσπάθη-
σαν να αποσυνδέσουν τις οικονομικές 
επιλογές από τις πολιτικές επιπτώσεις 
τους. Με παρελκυστικές στρατηγικές, 
με κίβδηλες υποσχέσεις και με προσ-
δοκίες-φούσκες, κατάφεραν να στρέ-
ψουν τη σκέψη των ανθρώπων από 
τον πυρήνα της πολιτικής σε επιμέ-
ρους επεισόδια οικονομικής μορφής.

Ετσι κατάφεραν να εκφυλίσουν 
τα πιο αποτελεσματικά «όπλα» που 
έχει ο πολίτης: το δικαίωμα να επι-
λέγει και τη δυνατότητα να αρνη-
θεί. Και το ερώτημα που ανακύπτει 
είναι: Τι θα γίνει όταν οι μεγιστάνες 
που σήμερα υψώνουν «τείχη» αρχί-
σουν να αισθάνονται ότι έχουν τη 
δύναμη να προσαρμόσουν τη δημο-
κρατία στις απαιτήσεις τους και στην 
ανάγκη να προστατεύσουν τα κέρδη 
τους από οτιδήποτε χαρακτηρίζουν 
απειλή, ακόμα και από τα ατομικά 
δικαιώματα και ελευθερίες;

*Δημοσιογράφος, συγγραφέας
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα των 
Συντακτών

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΙΩΤΟΥ*

Γνώμη

Οι φόβοι για την πανδημία 
και τα επιστημονικά δεδομένα

Τ
ους τελευταίους 16 μήνες στη 
ζωή μας έχουν προστεθεί πολ-
λές καινούργιες λέξεις, έχουμε 
όλοι μάθει πολλά καινούργια 
ονόματα νόσων, συμπτωμάτων, 
περιέργων συνδρόμων, φαρμά-

κων, έχουμε όλοι γίνει λίγο ή 
πολύ λοιμωξιολόγοι, στατιστι-
κολόγοι, παθολόγοι, και σίγου-
ρα φαρμακολόγοι. Ερωτήματα 
ανακύπτουν συνεχώς, για τον 
κορωνοϊό, τη νόσο που προ-
καλεί, τα εμβόλια, την ανοσία, 
μια καταιγίδα από νέα θέμα-
τα που μας προκαλούν δέος, 
αμφιβολίες και, κυρίως, φόβο. 
Θα ήταν ενδιαφέρον να κάνει 
κανείς μια ανασκόπηση όλων 
των κατά καιρούς φόβων που 
μας προβλημάτισαν, αλλά θα 
χρειαζόταν πολύς χώρος για 
αυτό. Εδώ θα επικεντρωθώ 
στους φόβους που μας απασχολούν σε αυ-
τή τη φάση της πανδημίας και τα πραγμα-
τικά δεδομένα που υποστηρίζουν αυτούς 
τους φόβους (ή τους καθιστούν αστήρι-
κτους).

Ο φόβος των σοβαρών παρενεργειών 
των εμβολίων. Ο φόβος αυτός έθρεψε το 
τέρας των αντιεμβολιαστών για μήνες αλ-
λά έχει αρχίσει να καταλαγιάζει, καθώς – 
μετά από πάνω από 1 δισεκατομμύριο εμ-
βολιασμούς παγκοσμίως και κοντά στα 7 
εκατομμύρια στη χώρα μας – τα δεδομένα 
ασφάλειας είναι συντριπτικά υπέρ των εμ-
βολίων. Ο αρχικός φόβος για επικίνδυνες 
αλλεργικές αντιδράσεις δεν επιβεβαιώ-
θηκε. Οι σπάνιες περιπτώσεις που προκύ-
πτουν αντιμετωπίζονται εύκολα, και είναι 
χαρακτηριστικό ότι δεν έχει καταγραφεί 
κανένας θάνατος παγκοσμίως από αλλερ-
γική αντίδραση σε εμβόλιο. Επίσης, οι ελά-
χιστες περιπτώσεις όπου συγκεκριμένα εμ-
βόλια προκαλούν ένα δυνητικά επικίνδυνο 
σπάνιο θρομβωτικό σύνδρομο, ή ήπια περι-
καρδίτιδα, εντοπίζονται σε συγκεκριμένες 
υποομάδες του πληθυσμού. Μέσα από μια 
διαδικασία εξατομίκευσης του εμβολιασμού 
(βλέπε σχετικό άρθρο μου στην Καθημερινή 
της 25 Απριλίου 2021) αυτό το πρόβλημα 
μπορεί να αντιμετωπιστεί με την εφαρμογή 
της καθοδηγούμενης από την ιατρική κοινό-
τητα εξατομικευμένης επιλογής με βάση τα 
επιστημονικά δεδομένα και τα ατομικά χα-
ρακτηριστικά του κάθε ατόμου. Είναι θέμα 
χρόνου η προσέγγιση αυτή να επικρατήσει 
τελικά και να αποτελέσει τη στάνταρ διαδι-
κασία για τους εμβολιασμούς στο μέλλον, 
εμπλουτιζόμενη συνεχώς με τα νεότερα 
στοιχεία για κάθε εμβόλιο. 

Ο φόβος των μεταλλάξεων. Είναι ένας 
φόβος που κυρίως ταλαιπωρεί τους απλούς  
ανθρώπους και λιγότερο τους βιοεπιστή-
μονες, οι οποίοι γνωρίζουν ότι είναι πολύ 
δύσκολο μέσω μεταλλάξεων να τροπο-
ποιηθεί τόσο δραστικά ο ιός ώστε να μην 
αντιμετωπίζεται από την φυσική ανοσία ή 
την επίκτητη ανοσία που μας παρέχουν τα 
εμβόλια. Μπορεί να γίνεται πιο ικανός να 
μπαίνει στα κύτταρά μας (όπως έχει συμ-
βεί με μεταλλαγμένα στελέχη όπως π.χ. το 
Βρετανικό ή το Ινδικό) αλλά αυτό δεν ση-
μαίνει ότι μπορεί να προκαλεί και σοβαρή 
νόσο. Οι μέχρι τώρα ενδείξεις συνηγορούν 
ότι, ακόμα και αν μολύνονται, τα άτομα σε 
κατάσταση φυσικής ή επίκτητης ανοσίας 

δεν νοσούν σοβαρά. Καθησυχαστικό είναι 
επίσης το γεγονός ότι οι κατασκευαστές 
εμβολίων έχουν καταστήσει σαφές ότι οι 
νέες τεχνολογίες παρασκευής εμβολίων 
(ιδιαίτερα η mRNA τεχνολογία) τους δί-
νουν τη δυνατότητα ταχύτατης προσαρ-

μογής και παραγωγής μέσα σε 
λίγες εβδομάδες βελτιωμένων 
εκδόσεων των εμβολίων που 
να καλύπτουν τις επικίνδυνες 
μεταλλάξεις.  

Ο φόβος ενός επόμενου κύ-
ματος της πανδημίας. Έντονος 
είναι ο προβληματισμός αν θα 
προκύψει, ποτέ να το περιμέ-
νουμε, πόσο έντονο θα είναι. 
Αυτή η διάσταση της πανδη-
μίας θα έπρεπε να μας φοβί-
ζει λιγότερο από όλες, καθώς 
εξαρτάται σχεδόν αποκλειστι-
κά από εμάς, είναι κυριολεκτι-
κά στα…μπράτσα μας. Υπάρχει 

μια αντίστροφη σχέση ανάμεσα στην πιθα-
νότητα τέταρτου κύματος και αριθμού εμ-
βολιασμένων. Κάθε άτομο που εμβολιάζε-
ται, προσθέτει ένα λιθαράκι στο τείχος της 
ανοσίας. Δεν προστατεύει έτσι μόνο τη ζωή 
και την υγεία του, αλλά και τη δουλειά, την 
εκπαίδευση, την κοινωνική ζωή του. Όσο οι 
εμβολιασμοί επεκτείνονται, τόσο απομακρύ-
νεται ο κίνδυνος ενός τέταρτου  κύματος. 
Ήδη, με περίπου 25% πλήρως εμβολια-
σμένους στη χώρα μας, η θετική επίδρα-
ση των εμβολιασμών είναι σαφής. Ενώ οι 
κοινωνικές δραστηριότητες βαθμιαία απε-
λευθερώνονται, τα κρούσματα μειώνονται, 
και αυτό αποκλειστικά χάρη στους εμβολι-
ασμούς. Αν καταφέρουμε να φτάσουμε σε 
ένα ποσοστό 50-60% μέσα στο καλοκαίρι, 
θα είμαστε ασφαλείς. Ακόμα και αν – λόγω 
μεταλλαγμένων και πιο μεταδοτικών στε-
λεχών του ιού -  σε κάποια φάση έχουμε 
μια αύξηση θετικών κρουσμάτων, αυτό δεν 
θα συνοδεύεται από ανησυχητική αύξηση 
νοσηλειών και θανάτων. Μόνο οι μη-εμβο-
λιασμένοι θα πρέπει να ανησυχούν.

Υπάρχουν τέλος και οι δυο συναφείς φό-
βοι του υποχρεωτικού εμβολιασμού και του 
εμβολιασμού των παιδιών, που στην ακραία 
τους έκφανση συντίθενται στον μέγα φόβο 
του υποχρεωτικού εμβολιασμού των παι-
διών. Αυτό όμως δεν είναι στο μυαλό κα-
νενός και ούτε πρόκειται να εφαρμοστεί. 
Ο εμβολιασμός των εφήβων και των νέων 
θα διευκολύνει την αποκατάσταση της δια 
ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας, θα συμ-
βάλλει στο χτίσιμο της συλλογικής ανοσίας, 
και θα παρέχει προστασία από τη σπάνια 
(αλλά υπαρκτή) πιθανότητα να νοσήσει το 
νέο άτομο σοβαρά από COVID-19. 

Μπορεί να φαίνεται ακόμα μακρινή προ-
οπτική, αλλά στην πραγματικότητα είμαστε 
πολύ κοντά στο να ξεπεράσουμε οριστικά 
την πανδημία. Αρκεί να ξεπεράσουμε τους 
φόβους μας και να συνεχίσουμε ως κοινω-
νία να κάνουμε ακόμα πιο μαζικά και απο-
φασιστικά αυτό που έχουμε τόσο καλά δρο-
μολογήσει. Να συνεχίσουμε να πολεμάμε 
τον αόρατο εχθρό με το όπλο που μας έχει 
χαρίσει η επιστήμη. Τα εμβόλια. Χωρίς φό-
βο. Χωρίς δισταγμούς. Με πίστη στην επι-
στήμη, την κοινή μας παγκόσμια επένδυση 
που για ακόμα μια φορά αποδίδει καρπούς.

Δημοσιεύθηκε στην Καθημερινή

Γνώμη

Διδάγματα πολιτικής 
από ένα ποδοσφαιρικό συμβάν

ΒΑΓΓΕΛΗ 
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 
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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
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 χρησιμα τηλεφωνα

 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ  
 ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

 SUDUKU

1 4

5 2 7 3

1 9

5 6 9 1

9 6 4 1 3 7 2

1 5 7 4

9 7

6 7 5 4

2 4

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.62)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Fri Jun 18 19:48:01 2021 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Very hard, difficulty rating 0.89)

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

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

6 7

1 3 9 2 7 6

9 5 3

6 7 8 1

5 4 3 8

5 4 1

3 8 7 6 9 2

2 7

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.53)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Fri Jun 18 19:48:04 2021 GMT. Enjoy!

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
Μουρούκης Ι. Καβύρη 60 (γωνία 
Πατρ. Κυρίλλου) ✆2551029355
ΦΕΡΕΣ
Ηλιάκη Πλαστήρα 3 ✆25550 
22229
ΣΟΥΦΛΙ 
Ροκκά Βασ. Γεωργίου 88 
✆25540 24303
ΔIΔYMOTEIXO
Μαχμουρίδου Αγάπη Λεωνιδί-
ου 61 (έναντι ΙΚΑ) ✆2553024676
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Μαρασλής Απόστολος 
Κωνσταντινουπόλεως 225 
✆2552029174

σαν σημερα
ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1813
Ο Δούκας του Ουέλινγκτον, 
επικεφαλής αγγλικής δύ-
ναμης, νικά τον Ιωσήφ 
Βοναπάρτη και τους Γάλ-
λους στη Μάχη της Βιτό-
ρια και τους εκδιώκει από 
την Ιβηρική Χερσόνησο. Ο 
Μπετόβεν χαιρετίζει το γε-
γονός, γράφοντας τη σύν-
θεση «Wellington’s Victory, 
op. 91».

1913
Οι Έλληνες συντρίβουν 
τους Βούλγαρους στη μά-
χη Κιλκίς - Λαχανά, κατά τη 
διάρκεια του Β’ Βαλκανικού 
Πολέμου.

1942
Ένα γιαπωνέζικο υποβρύ-
χιο επιχειρεί μέσα στο έδα-
φος των ΗΠΑ, κατά τη δι-
άρκεια του Β’ Παγκοσμίου 
Πολέμου. Αναδύεται στην 
επιφάνεια και βάλλει με 17 
οβίδες κατά του οχυρού 
Στίβενς, που κατοπτεύει το 
στόμιο του ποταμού Κολά-
μπια στο Όρεγκον, προκα-
λώντας ελαφρές ζημίες.

1961
Ο χημικός κολοσσός Dow 
Chemical κατασκευάζει την 
πρώτη πρακτική συσκευή 
αφαλάτωσης θαλάσσιου 
ύδατος.

1970
Η Βραζιλία νικά την Ιταλία 
με 4-1 στο «Αζτέκα» της 
Πόλης του Μεξικού και κα-
τακτά το 9ο Παγκόσμιο Κύ-
πελλο Ποδοσφαίρου.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1905
Ζαν Πολ Σαρτρ, γάλλος φι-
λόσοφος και συγγραφέας, 
που αρνήθηκε να παραλά-
βει το Νόμπελ Λογοτεχνί-
ας που του απονεμήθηκε 
το 1964. (Θαν. 15/4/1980)

1950
Βασίλης Παπακωνσταντί-
νου, έλληνας τραγουδι-
στής, ο επονομαζόμενος 
και «Μπρους Σπρίνγκστιν 
της Ελλάδας».

ΘΑΝΑΤΟΙ
1527
Νικολό Μακιαβέλι, πολιτικός 
στοχαστής από τη Φλωρε-
ντία, που δίδαξε την άσκηση 
της πολιτικής εξουσίας χω-
ρίς ηθικούς φραγμούς. (Γεν. 
3/5/1469)

2001
Τζον Λι Χούκερ, Aμερικανός 
τραγουδιστής και κιθαρίστας, 
από τους σημαντικότερους 
μουσικούς του ηλεκτρικό 
μπλουζ. Με το έργο του επη-
ρέασε πολλούς γνωστούς 
καλλιτέχνες και συγκρο-
τήματα, όπως οι Animals 
και οι Rollind Stones. (Γεν. 
22/8/1917)

2019
Δημήτρης Χριστόφιας, κύπρι-
ος πολιτικός (ΑΚΕΛ), Πρόεε-
δρος της Κυπριακής Δημο-
κρατίας (2008-2013). (Γεν. 
29/8/1946)

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
21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Μέσα στην καταπράσινη 
φύση, δίπλα στα γαλάζια νε-
ρά του Θρακικού πελάγους 
στον γνώριμο χώρο του κινη-
ματογράφου Φλοίσβου ξεκινά 
και φέτος η προβολή ταινιών 
αυτή τη φορά με το 4-ήμερο 
διεθνές φεστιβάλ AXD Short 
Film Festival.

Ήρθε η στιγμή για την έναρ-
ξη της θερινής σεζόν για την 
7η τέχνη στην Αλεξανδρού-
πολη! Κι αν ακόμη οι φετινές 
ιδιαίτερες συνθήκες δεν επι-
τρέπουν τα ταξίδια, αυτός εί-
ναι ένας περιορισμός που δεν 
τον γνωρίζουν οι ταινίες. Από 
την Αλεξανδρούπολη μπορεί 
κανείς να βρεθεί στην Αυστρα-
λία, στην Αλγερία, στο Μεξικό, 
στην Γαλλία, στην Ιαπωνία σε 
ένα μόνο βράδυ. Γιατί ο μαγι-
κός κόσμος του κινηματογρά-
φου δεν έχει σύνορα! Μικρού 
μήκους ταινίες απ' όλο τον κό-
σμο, συναυλίες, εκθέσεις, σε-
μινάρια κι εκπαιδευτικά προ-
γράμματα σε μια γιορτή για 
τον κινηματογράφο!

Το μοναδικό φεστιβάλ ται-
νιών μικρού μήκους της Θρά-
κης είναι για μία ακόμη φορά 
γεγονός! Ταξιδέψτε μαζί του 
κι απολαύστε το.

Πρόγραμμα εκδηλώσεων:
- Πεμπτη 24/06, ''ΧΩΡΟΣ 

ΤΕΧΝΗΣ ΣΥΝΗ'' στην Παλα-
γία Αλεξανδρούπολης, Ώρα 
έναρξης 19:30

Τελετή έναρξης: Μουσική 
συναυλία με τον τον Κολομ-
βιανό Oscar Cortes στην κι-

θάρα, Έκθεση ζωγραφικής και 
κατασκευών της Σύνης Ανα-
στασιάδη

- Παρασκευή 25/06, ''ΘΕ-
ΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 
ΦΛΟΙΣΒΟΣ''

18:30-19:30 Ομιλία ''Κι-
νηματογράφος και Φωτο-
γραφία'' από τον Νάσο Ναλ-
μπάντη

20:30-22:30 Επίσημη έναρ-
ξη προβολών, Α' μέρος προ-
βολής ταινιών- Διεθνές δια-
γωνιστικο

22:45-00:30 Β' μέρος προ-
βολής ταινιών - Διεθνές δια-
γωνιστικο

- Σάββατο 26/06
13:00-15:30 "CINομιλίες'' 

CAFE ALTER EGO, οι σκηνο-
θέτες δίνουν ραντεβού με το 
κοινό της Αλεξανδρούπολης

''ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑ-
ΦΟΣ ΦΛΟΙΣΒΟΣ'':

17:00-18:00 Ομιλία ''Η ει-
κόνα του ήχου/ Ο ήχος της ει-
κόνας'' από τον Oscar Cortes

18:30-19:00 Ομιλία "Κω-
μικός Θεατρικός Αυτοσχεδια-
σμος "Improv" από τον Χρήστο 
Απόστολο Μπουρουλίτη

19:30-20:30 Σεμινάριο 
''Εκπαιδευτικοί και Κινηματο-
γράφος'' από τον Νίκο Αλέτρα

21:00-22:30 Γ' μέρος προ-
βολής ταινιών - Διεθνές δια-
γωνιστικο, απονομή βραβείων

22:45-00:30 Δ' μέρος προ-
βολής ταινιών - Διεθνές δια-
γωνιστικο

- Κυριακή 27/06, ''ΘΕΡΙ-
ΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 

ΦΛΟΙΣΒΟΣ'' - ''Σινεπαρμέ-
νοι''- Ημέρα αφιερωμένη στα 
παιδιά και τον Κινηματογράφο

Προβολές ταινιών ειδικές 
για παιδιά με παράλληλο εκ-
παιδευτικό σεμινάριο γνωρι-
μίας μαθητών με τον κινημα-
τογράφο (δράση σχεδιασμένη 
για παιδιά 10-14 χρονών)

Α' κύκλος: 10:00- 11:00
Β' κύκλος: 11:30-12:30
Γ' κύκλος: 13:00-14:00
- Είσοδος ελεύθερη σε όλες 

τις παράλληλες εκδηλώσεις 
Γενική είσοδος προβολών: 

3€ 

Για το AXD Short Film 
Festival

Η πόλη της Αλεξανδρού-
πολης είναι έτοιμη να υποδε-
χτεί τη δεύτερη διοργάνωση 
του AXD Short Film Festival, 
του πρώτου φεστιβάλ κινημα-
τογράφου στην περιοχή της 
Θράκης. Το AXDSFF στοχεύ-
ει στην προβολή μοναδικών 
ταινιών από όλο τον κόσμο, 
προσφέροντας στους κινη-
ματογραφιστές την ευκαιρία 

να αλλάξουν τις προοπτικές 
οπτικής ενός ποικιλόμορφου 
κοινού. 

Ο κινηματογράφος προέρ-
χεται από τις ελληνικές λέ-
ξεις «γραφή με κίνηση», και 
το AXDSFF είναι εδώ για να 
«μετακινήσει» τον θεατή δια-
μέσου πρωτότυπων αφηγήσε-
ων από νέους ανερχόμενους 
σκηνοθέτες.

Τι μας κάνει μοναδικούς;
Λαμβάνοντας χώρα στη γε-

νέτειρα της δημοκρατίας, το 
AXDSFF αναβιώνει το παρα-

δοσιακό σύστημα ψηφοφορί-
ας με το σήκωμα του χεριού! 
Οι δημιουργοί των επιλεγμέ-
νων ταινιών θα έχουν την μο-
ναδική ευκαιρία να επικοινω-
νήσουν άμεσα με το κοινό μας. 
Αυτό θα επιτευχθεί δίνοντας 
τη δυνατότητα στους κινημα-
τογραφιστές να μας στείλουν 
μια ερώτηση -τύπου ναι ή όχι- 
σχετική με την ταινία τους. Με-
τά την προβολή της ταινίας, 
θα γίνει η ερώτηση στο κοινό 
μας, το οποίο θα απαντήσει 
σηκώνοντας το χέρι του. Στη 
συνέχεια η βιντεοσκοπημένη 
απάντηση του κοινού θα στα-
λεί στους κινηματογραφιστές. 
Μέσω αυτής της διαδικασί-
ας, οι δημιουργοί θα επωφε-
ληθούν κατανοώντας πώς το 
μήνυμά τους εκλήφθηκε από 
το κοινό μας.

Υποστηρίζουμε την ανακά-
λυψη νέων δημιουργών και 
δεχόμαστε συμμετοχές από 
ταινίες κάθε είδους και κουλ-
τούρας.

Το φεστιβάλ διοργανώνει 
επίσης κινηματογραφικά ερ-
γαστήρια και εκδηλώσεις για 
την ενίσχυση της συνεργασίας 
και την εισαγωγή του τοπικού 
πληθυσμού στην τέχνη του κι-
νηματογράφου.

16 TΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ   Η  ΠΟΛΥΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  ΠΟΥ  ΑΞΙΖΕΙ  ΣΤΟΥΣ  ΘΡΑΚΙΏΤΕΣ

4ήμερο διεθνές φεστιβάλ ταινιών 
μικρού μήκους στην Αλεξανδρούπολη!
AXD SHORT FILM FESTIVAL: 
ΕΡΧΕΤΑΙ ΓΙΑ 2Η ΧΡΟΝΙΑ Ο ΝΕΟΣ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ 
                              
Από την Πέμπτη 24 έως και την Κυριακή 
27 Ιουνίου διοργανώνονται μικρού μήκους 
ταινίες απ' όλο τον κόσμο, συναυλίες, 
εκθέσεις, σεμινάρια κι εκπαιδευτικά 
προγράμματα σε μια γιορτή για τον 
κινηματογράφο!

Στην παραγωγή ταινίας Μι-
κρού Μήκους Animation προ-
χώρησε το 1ο Δημοτικό Σχολείο 
Δράμας, στο πλαίσιο εργαστη-
ρίου «Κινούμενης Εικόνας» που 
υλοποίησαν οι μαθητές του. 

Τα παιδιά δούλεψαν πάνω 
στην ταινία του 1912 «Η Κα-
τάκτηση του Πόλου». Κεντρι-
κός σκοπός του εργαστηρίου 

animation ήταν από τη μια η 
κατανόηση των ποιοτικών χα-
ρακτηριστικών και των σταδί-
ων δημιουργίας με την τεχνική 
του animation κι απ’ την άλλη, η 
ανάπτυξη δεξιοτήτων που απαι-
τούνται στη χρήση των εκφρα-
στικών μέσων στην προσέγγιση 
ενός ζητήματος μάθησης.

Η ταινία θα συμμετάσχει στο 

διαγωνισμό παιδικών ταινιών μι-
κρού μήκους camera zizanio του 
Φεστιβάλ Ολυμπίας και στο Διε-
θνή Μαθητικό Διαγωνισμό Ται-
νιών Μικρού Μήκους «Cinema… 
διάβασες;», που διοργανώνει η 
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης Σερρών, το Φεστι-
βάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της 
Δράμας και άλλοι φορείς.

Έχει ήδη δημοσιευτεί στο κα-
νάλι του Νεανικού Πλαισίου στο 
youtube: (https://www.youtube.
com/watch?v=RYhRTUlRcPw) 
και στην ιστοσελίδα του σχο-
λείου (http://1dim-dramas.dra.
sch.gr).

Δράμα: Μαθητές Δημοτικού δημιουργούν 
Ταινία Μικρού Μήκους Animation
Θα συμμετάσχει σε διαγωνισμό παιδικών 
ταινιών και στο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό 
Ταινιών Μικρού Μήκους «Cinema… διάβασες;»


