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▶ 1010
Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
κολύμβησης ο Κούγκουλος του ΝΟΑ  κολύμβησης ο Κούγκουλος του ΝΟΑ  

Εγγραφές στις Κατασκηνώσεις Εγγραφές στις Κατασκηνώσεις 
της Μητρόπολης   της Μητρόπολης   

▶ 6 6 ▶ 1616

Έναρξη των θερινών εκπτώσεων 
τη Δευτέρα 5 Ιουλίου

Θα διαρκέσουν μέχρι το τέλος Αυγούστου. Παράταση ωραρίου 
λειτουργίας καταστημάτων Αλεξανδρούπολης ▶ 7

Σειρά τροποποιήσεων για την Ανατολική 
Περιφερειακή Οδό Αλεξανδρούπολης

Απόφαση ΥΠΕΚΑ για παράταση διάρκειας περιβαλλοντικών όρων, επικαι-
ροποίηση  σχεδιασμού και  προσαρμογή στο νεότερο κανονιστικό πλαίσιο

▶ 5

● Στην κορυφή της Περιφέρειας ΑΜΘ, με το 32% του πληθυσμού να έχει ολοκληρώσει τον εμβολιασμό του  
● Στην πράσινη ζώνη ολόκληρη η Περιφέρεια ΑΜΘ λόγω μείωσης των κρουσμάτων 
● Μανωλόπουλος: Ίσως μέσα στο 2021 το χάπι κατά της CoViD19. Σε συνδυασμό με τα εμβόλια, υπάρχει ελ-
πίδα για έλεγχο της πανδημίας μέσα στο 2022, λέει ο καθηγητής Φαρμακολογίας του ΔΠΘ

▶ 8, 9

Εμβολιασμένοι με την 1η 
δόση 4 στους 10 Εβρίτες

Πανελλαδικές 2021: 
Στις 9 Ιουλίου οι 
βαθμοί          
Την ερχόμενη Παρασκευή οι υπο-
ψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετά-
σεων θα ενημερωθούν για τις επι-
δόσεις τους

Βρέθηκε η κοινά 
αποδεκτή λύση   

Για τη στέγαση του Τμήματος Ψυχο-
λογίας στο Διδυμότειχο

▶ 6

▶ 4
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Δ. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ
Καθηγητής Μηχανικής 

Περιβάλλοντος
 

Μέχρι τις 9 Ιουλίου θα είμαστε στην 
αρχή του τέταρτου κύματος,. Σαφώς 
υπάρχει κίνδυνος.. Υπάρχει η εκτίμηση 
ότι τα κρούσματα θα προσεγγίζουν 
τα 1.000 μέχρι το τέλος Αυγούστου.

Λ. ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
Σεφ

Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν θα 
πρέπει να έχουν να κάνουν με τα κί-
νητρα και όχι με την καταστολή και 
τα πρόστιμα προς τους πολίτες. Δεν 
μπορούμε να παίρνουμε τηλέφωνο 
και να λέμε 'ελάτε να συλλάβετε τον 
κ. Παπαδάκη που δεν έχει κάνει εμ-
βόλιο και θέλει να κάτσει.

Α. ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
Καθηγητής Παθολογίας

Ο ιός μπορεί να εξασθενήσει. Οι κλώ-
νοι που επικρατούν συνήθως είναι πιο 
μεταδοτικοί και λιγότερο παθογόνοι. 
Το ρεαλιστικό σενάριο είναι να μείνει 
όπως η γρίπη.

Ιδιαίτερο χιούμορ διαθέτει το νέο κοινωνικό μήνυμα της Περιφέρειας Κρήτης που προσπαθεί να πείσει, να 
παρακινήσει τους Κρητικούς να σπεύσουν να εμβολιαστούν. Στο βίντεο ο εγγονός προσπαθεί να πείσει τη για-
γιά του να πάει να εμβολιαστεί και χρησιμοποιεί τρία επιχειρήματα.  Το πρώτο ότι δεν θα ξαναγίνει lockdown, 
το δεύτερο ότι δεν θα φοράνε οι μαθητές μάσκα στο σχολείο «και το πιο σημαντικό ότι δεν θα ξαναδούμε τον 
Χαρδαλιά στην τηλεόραση»! Δεν είναι και μικρό πράγμα, εδώ που τα λέμε…

Ο Φάρος Τυφλών μεταφέρει σε γραφή Braille τους 
τιμοκατάλογους όλων των καταστημάτων εστίασης

Μια σπουδαία πρωτοβουλία για κάθε άτομο που αντιμετω-
πίζει προβλήματα με την όρασή του, καλείται να αναλάβει ο 
Φάρος Τυφλών της Ελλάδος, που αναλαμβάνει την παραγωγή 
τιμοκαταλόγων με γραφή Braille για όλα τα καταστήματα μα-
ζικής εστίασης της χώρας. Ο Φάρος αποτελεί σωματείο ειδικά 
αναγνωρισμένο ως Φιλανθρωπικό, μη κερδοσκοπικού χαρα-
κτήρα, εποπτευόμενο ως προς το αντικείμενο από το Υπουρ-
γείο Εργασίας

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ.: 91354 Υπουργική Απόφαση του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, όλα τα καταστήματα 
μαζικής εστίασης και αναψυχής οφείλουν να εξασφαλίζουν την 
πληροφόρηση ατόμων με αναπηρία (Α.με.Α.) επί του τηρούμενου 
τιμοκαταλόγου. Έτσι, σε ό,τι αφορά στους τυφλούς πελάτες, 
προκειμένου να μπορούν να κινούνται ισότιμα και αυτόνομα, 
χωρίς να εξαρτώνται από κάποιον συνοδό ή τον εκάστοτε εκ-
πρόσωπο καταστήματος, οφείλουν οι ιθύνοντες να τους παρέ-
χουν καταλόγους στην κατά νόμο αναγνωρισμένη γραφή τους, 
δηλαδή τη γραφή Μπράιγ (Braille).

Ο Φάρος Τυφλών, μέσω του Επαγγελματικού Εκτυπωτι-
κού Τμήματος Braille, με την τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό 
του έχει την δυνατότητα να παράγει στη τιμοκαταλόγους στη 
γραφή Braille και συνεργάζεται αναλαμβάνοντας τις σχετικές 
εκτυπώσεις με καταστήματα σε όλη τη Ελλάδα.

Ο Φάρος αποτελεί σωματείο ειδικά αναγνωρισμένο ως Φι-

λανθρωπικό, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο ως 
προς το αντικείμενο από το Υπουργείο Εργασίας και επιχορη-
γούμενο από το Κράτος μέσω της Περιφέρειας Αττικής. Οι κοι-
νωνικές δράσεις του προσφέρονται δωρεάν (κοινωνική υπηρε-
σία, μαθήματα Η/Υ, μαθήματα κεραμικής, μαθήματα Ιταλικών, 
βιβλιοθήκη ομιλούντων βιβλίων, βιβλιοθήκη braille, μαθήματα 
Braille για τυφλούς, γυμναστήριο κ.ά.), ενώ πολλές είναι και 
οι στιγμές αναψυχής και κοινωνικοποίησης (πλεκτό, μακραμέ, 
θεατρική ομάδα κ.α.). 
Πηγή: www.rosa.gr

Good news
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`Μικρογνωμικά

Δημοσιογραφικός κατήφορος και … “copepaste”  

Εδώ έχουμε ένα δείγμα δουλειάς από την ελληνική δη-
μοσιογραφία, που φανερώνει γιατί έχουμε  πέσει πολλούς 
δείκτες κάτω σε αξιοπιστίαπανευρωπαϊκά και παγκόσμια, 
σύμφωνα με ανεξάρτητους οργανισμούς. Βλέπουμε τίτλους 

από κάποια μεγάλης αναγνωσιμότητας σάιτ που βαφτίζουν 
(νέα) επιτυχία Χρυσοχοϊδη τη σύλληψη Παπά, 8 μήνες μετά 
την καταδίκη και διαφυγή του.  

Επιτυχία βρε «δημοσιογράφοι», που οι αρχές έχασαν μέ-
σα από τα χέρια τους τον υπαρχηγό της εγκληματικής ορ-
γάνωσης, η δίκη της οποίας χαρακτηρίστηκε ως δίκη του 
αιώνα για την Ελλάδα; Σοβαρά τώρα;

Γ.Π.

Στιγματισμός 

Η Ελλάδα είναι μια χώρα που εμβολιάζεται. Το ποσο-
στό του εμβολιασμού δεν είναι το ψηλότερο στην ΕΕ αλλά 
ούτε το χαμηλότερο (είδα κάτι για 7η χώρα σε εμβολιασμό 
στην Ένωση). Ο πληθυσμός της Ελλάδας, πάλι, είναι πο-
λύ θετικός στο να εμβολιαστεί σε ποσοστό άνω του 90%. 
Κατόπιν αυτών, δυσκολεύομαι να καταλάβω προς τι αυτή 
η φοβερή καμπάνια στιγματισμού των συνανθρώπων μας 
που για τους λόγους τους - παράλογους ή μη - δεν θα εμ-
βολιαστούν ή διστάζουν. 

Δεν βλέπω τι ωφελεί με αυτά τα συντριπτικά δεδομένα 
να στρέφεις ένα τμήμα του πληθυσμού εναντίον ενός άλ-
λου. Μάλλον βλέπω: εμπόριο φόβου, κοινωνικό αυτοματι-
σμό και "ο άνθρωπος για τον άνθρωπο λύκος" προκειμένου 
τα μέτρα να επιβληθούν αποτελεσματικότερα. Μου φαίνεται 
τόσο νοσηρό όμως, τόσο κοντόθωρο, τόσο δηλητηριώδες... 

Το να περιφέρεται ο πρωθυπουργός μιας χώρας και να 
ζητάει στους ανθρώπους να τους υποσχεθούν οτι θα εμ-
βολιαστούν ακόμη κι αν αυτοί εκφράζουν το δισταγμό τους 
είναι ανεπίγνωστα κακό. Είναι αισχρό.  Στο βίντεο η κοπέλα 
ομολογεί ότι διστάζει αν θα εμβολιαστεί on camera. Απα-
ράδεκτη παραβίαση ιδιωτικότητας κι αυτή: το κορίτσι μπο-
ρεί για ιατρικούς λόγους να μην μπορεί πχ. Ο φίλος της λέ-
ει στον Κ. Μητσοτάκη ότι δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε 
τους ανθρώπους να κάνουν ντε και καλά αυτό που δε θέ-
λουν κι ο πρωθυπουργός επιμένει: "θα τα καταφέρετε, μου 

το υπόσχεστε;"
Αυτή τη συμπεριφορά μπορώ να τη χαρακτηρίσει κανείς 

πολλαπλώς. Φιλελεύθερη πάντως δεν την λες με τίποτε.  
Με τίποτε όμως. 

Καλά δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν; Πραγματικά...

Δημήτρης Χριστόπουλος 

Πάνω τα κρούσματα , παραμένουν τα χαμόγελα 
στον Εβρο

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ανακοίνωσε το 
απόγευμα της Παρασκευής (02/07) ότι τα εργαστηριακά 
επιβεβαιωμένα νέα κρούσματα του κορωνοϊού είναι 771, 
εκ των οποίων τα 463 εντοπίστηκαν στην Αττική. Αναλυτι-
κά η διασπορά των νέων κρουσμάτων σήμερα στην ΑΜΘ

•Έβρος 1
•Καβάλα 2
•Ροδόπη 3
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνω-

μένοι είναι 186 (66.7% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 
66 έτη. To 84.4% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 
ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει 
από τις ΜΕΘ 2.689 ασθενείς.

Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία 
της επικράτειας είναι 33 (ημερήσια μεταβολή -13.16%). Ο 
μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 38ασθενείς.

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 10, ενώ 
από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολι-
κά 12.722 θάνατοι. Το 95.2% είχε υποκείμενο νόσημα ή/
και ηλικία 70 ετών και άνω. Το τελευταίο 24ωρο πραγμα-
τοποιήθηκαν 12.584 μοριακά τεστ και 27.556 rapidtest. 

Σε σύνολο 40.140, η θετικότητα υπολογίζεται σε 1,92%.
Ο ΕΟΔΥ επισημαίνει ότι πραγματοποιήθηκε ενσωμάτω-

ση κρουσμάτων που καταγράφηκαν με καθυστέρηση στο 
Εθνικό Μητρώο COVID19 και ότι ο συνολικός αριθμός επι-
βεβαιωμένων κρουσμάτων έχει αναθεωρηθεί κατόπιν ελέγ-
χου των δεδομένων.

. 
7,9 

253 ημέρες παρέμεινε ασύλληπτος ο Παππάς ο οποίος 
τελικά βρέθηκε περίπου 2 χιλιόμετρα μακριά από το Υπουρ-
γείο Προ.Πο. Θα λέγαμε δηλαδή ότι η Ελληνική Αστυνομία 
πλησίαζε το φυγοποινοχρυσαυγίτη περίπου κατά 7,9 μέ-
τρα ανά ημέρα.

FB – Για τους λάτρεις της στατιστικής 

Made in France     
 Με την καμπάνια "Ναι, το εμβόλιο μπορεί 
να έχει επιθυμητές παρενέργειες" μια περιφερειακή 

υπηρεσία υγείας της Γαλλίας επιχειρεί να ενθαρρύνει τον 
πληθυσμό και, ιδιαίτερα, τους νέους να καταφύγουν στον 
εμβολιασμό. Ίσως δοκίμασαν τo μέτρο με τα 150άρια και 
δεν έπιασε, τι να πω…

Κ.Η. 

Τοποθετήθηκαν τα συστήματα 
seatrac στις παραλίες 

Αλεξανδρούπολης για την 
αυτόνομη πρόσβαση των 

ΑμεΑ.
Τι είναι το SEATRAC

Το SEATRAC αποτελεί τη 
μοναδική λύσηπαγκοσμίως 

που επιτρέπει τη 
δυνατότητα σε άτομα με 

αναπηρία και κινητικά 
προβλήματα να μπούν στη 

θάλασσααυτόνομα! 
Το SEATRAC είναιένακίνητρο 

για τα άτομα με αναπηρία 
να επισκεφτούνπαραλίες, 

να κοινωνικοποιηθούν και 
να διασκεδάσουν. Επίσης, 
είναιβοηθητικό εργαλείο 

για τις οικογένειες και τους 
φροντιστές των ατόμων με 

αναπηρία να απολαυσουν πιο 
έυκολα την θάλασσαμαζί με 

τους αγαπημένους τους!

Seatrac στις παραλίες Αλεξανδρούπολης

Η Ελλάδα στον πίνακα ανεργίας των νέων για 
τον Μάιο του κατέκτησε την κορυφή της ΕΕ. Μια 
δυσοίωνη εξέλιξη, τόσο για το μέλλον των νέων 
στην χώρα, όσο και για την ίδια συνολικά.

Όταν ο στρατηγικός σχεδιασμός για την προ-
σέγγιση της νέας γενιάς και την ενδυνάμωσή της 
είναι να «τσιμπάει» ανούσια δώρα με ψηφοθηρική 
στόχευση, είναι δεδομένο πως τίποτα δεν θα στα-
ματήσει το φαινόμενο του Brain Drain.Τα στοιχεία 
της Eurostat:

Γ.Π.

Πρωτιά Ελλάδας ! 
Στον έβδομο ουρανό 

αδέλφια !
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Το πρωί της Τετάρτης 30/6 
πραγματοποιήθηκε συνάντη-
ση μεταξύ του Δήμου Διδυ-
μοτείχου και των Πρυτανικών 
Αρχών του Δημοκριτείου Πα-
νεπιστημίου Θράκης στην Κο-
μοτηνή, προκειμένου να συ-
ζητήσουν και να βρεθεί λύση 
στο θέμα των κτιριακών εγκα-
ταστάσεων που θα στεγάσουν 
το υπό ίδρυση Τμήμα Ψυχο-
λογίας.

Όπως αναφέρει το ρεπορ-
τάζ της εφημερίδας Μεθόριος, 
η συνάντηση είχε θετική έκβα-
ση, καθώς βρέθηκαν οι κοινά 
αποδεκτές λύσεις, που φαί-
νεται πως ικανοποιούν και τις 

δύο πλευρές. Αφετέρου δεν θα 
χρειαστεί να μετακινηθεί κανέ-
νας μαθητής από σχολική μο-
νάδα του Διδυμοτείχου, ούτε 
από το 3ο Δημοτικό Σχολείο 
που προτάθηκε από το Δήμο, 
ούτε από το 1ο Γυμνάσιο που 
επέλεξε αρχικά το ΔΠΘ. Η λύ-
ση βρέθηκε στο κέντρο της πό-
λης, επί της Βενιζέλου. Εκεί 
βρίσκεται ο ιστορικός κινημα-
τογράφος «Ορφέας» ο οποίος 
αναδιαμορφώθηκε πριν λίγα 
χρόνια από το Θεατρικό Σύλ-
λογο Διδυμοτείχου και λει-
τουργούσε μέχρι πρότινος ως 
«Θέατρο Ορφέας». Σ’ αυτόν 
το χώρο, λοιπόν, αποφασίστη-

κε πως μπορεί να στεγαστεί 
το Τμήμα Ψυχολογίας, προ-
κειμένου να γίνονται εκεί τα 
μαθήματα για τα επόμενα πέ-
ντε (τουλάχιστον) χρόνια, μέχρι 
να δημιουργηθούν οι μόνιμες 
εγκαταστάσεις του ΔΠΘ στο 
Διδυμότειχο.

Για την κατασκευή των μό-

νιμων εγκαταστάσεων έγινε 
αποδεκτή η πρόταση του ΔΠΘ 
να αξιοποιηθεί ο χώρος απέ-
ναντι από τις Εργατικές Κα-
τοικίες της πόλης, προκειμέ-
νου να αναγερθούν εκεί τα νέα 
κτήρια και να στεγαστεί πλέ-
ον μόνιμα εκεί η 5η έδρα του 
ΔΠΘ, τόσο με το Τμήμα Ψυ-

χολογίας, όσο και με οποιο-
δήποτε άλλο αποφασιστεί στο 
μέλλον να δημιουργηθεί στο 
Διδυμότειχο.

Σχετικά με τις υπόλοιπες 
λειτουργίες του Τμήματος, 
αποφασίστηκε να γίνει η ενοι-
κίαση του χώρου όπου στεγα-
ζόταν η ΕΑΣ Διδυμοτείχου στη 

Βενιζέλου (σχεδόν απέναντι 
από τον «Ορφέα»), για να λει-
τουργήσει εκεί η φοιτητική λέ-
σχη αλλά και τα γραφεία για τη 
διοίκηση του Τμήματος.

Στη συνάντηση παραβρέ-
θηκαν από πλευράς του Δή-
μου Διδυμοτείχου ο δήμαρχος 
Ρωμύλος Χατζηγιάννογλου και 
οι επικεφαλής των δημοτικών 
παρατάξεων: Χρήστος Τοκαμά-
νης, Παρασκευάς Πατσουρί-
δης, Θεόδωρος Σκίνδρης και 
Κωνσταντίνος Δημητρίου. Από 
την πλευρά του Δημοκριτεί-
ου Πανεπιστημίου Θράκης πα-
ρόντες ήταν ο πρύτανης Αλέ-
ξανδρος Πολυχρονίδης και ο 
αντιπρύτανης Οικονομικών, 
Προγραμματισμού και Ανά-
πτυξης Φώτης Μάρης, λοιποί 
αντιπρυτάνεις, ενώ τηλεφωνι-
κά ενημερωνόταν για τις εξε-
λίξεις και ο υφυπουργός Παι-
δείας Άγγελος Συρίγος.

Φαίνεται, πλέον, πως «τέ-
λος καλό, όλα καλά», απομέ-
νοντας τώρα να δημιουργη-
θεί το νέο Τμήμα, αφού αυτή 
τη στιγμή δεν υφίσταται νο-
μοθετικά, είναι δηλαδή «υπό 
ίδρυση».

Βρέθηκε η κοινά αποδεκτή λύση 
για τη στέγαση του Τμήματος 
Ψυχολογίας στο Διδυμότειχο
Η ΛΎΣΗ ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΤΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ, ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΎ, ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ «ΟΡΦΕΑ»                                

Συναντήθηκαν οι επικεφαλής των 
παρατάξεων του Δήμου Διδυμοτείχου 
με τις Πρυτανικές αρχές του ΔΠΘ στην 
Κομοτηνή 

Γ
ια τα προβλήματα στα Πανεπιστη-
μιακά Τμήματα του Έβρου. Συγκε-
κριμένα για το τμήμα Νοσηλευτι-
κής Διδυμοτείχου καθώς και το 
υπό ίδρυση τμήμα Ψυχολογίας, 

όπως και των δύο Τμημάτων της Ορεστιά-
δας (Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Τμήμα 
Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και 
Φυσικών Πόρων), τα οποία συρρικνώνονται 
με την ελάχιστη βάση εισαγωγής.

Οι τελευταίες εξελίξεις στον χώρο της Τριτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης στον Έβρο, αποδεικνύουν 
την πεποίθηση της Κυβέρνησης για τη συρρίκνω-
ση και την υποβάθμιση του Πανεπιστημιακού χώ-
ρου, αλλά και την αξιοποίηση επικοινωνιακών 
μέσων για να καμφθούν οι κοινωνικές αντιδρά-
σεις. Οι εξαγγελίες της ΝΔ για την ανάπτυξη της 
Περιφέρειας και τη στήριξη των Πανεπιστημίων 
αμφισβητούνται η μία μετά την άλλη.

Το Τμήμα της Νοσηλευτικής στο Διδυμότει-
χο, συνεχίζει να βιώνει συνθήκες αδιαφορίας, 
αβεβαιότητας, υποβάθμισης και ελλείψεων. Με 
τους φοιτητές, να διαβλέπουν μόνο εμπόδια και 
σύννεφα στον ορίζοντα, και την κυβέρνηση να 
αρνείται να δεσμευτεί ότι το Τμήμα θα παραμεί-
νει στο Διδυμότειχο, αφού ήδη έχει συμφωνήσει 
στη μεταφορά του.

Την ίδια στιγμή, η εφαρμογή της Ελάχιστης 
Βάσης Εισαγωγής που ψήφισε η ΝΔ για να εξυ-
πηρετήσει συγκεκριμένα ιδιωτικά συμφέροντα, 
θα οδηγήσει σε υποβάθμιση και κλείσιμο τα 
Πανεπιστημιακά Τμήματα της Ορεστιάδας (Τμή-

μα Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τμήμα Δασολογίας, Διαχεί-
ρισης Περιβάλλοντος και 
Φυσικών Πόρων), με αρνη-
τικές επιπτώσεις στο σύνο-
λο της τοπικής κοινωνίας.

Με την εφαρμογή της 
Τράπεζας Θεμάτων και της 
Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής περίπου 25.000 
μαθητές αναμένεται να μείνουν εκτός δημόσιων 
ελληνικών πανεπιστημίων και δεκάδες περιφε-
ρειακά Τμήματα να κλείσουν. Διότι όπως είπε και 
ο κ. Μητσοτάκης «δεν μπορούν και δεν πρέπει να 
πηγαίνουν όλοι στο Πανεπιστήμιο». Οδηγώντας, 
ουσιαστικά, χιλιάδες παιδιά σε ιδιωτικά κολέγια 
ή στο εξωτερικό και δημιουργώντας παράλληλα, 
φθηνό, ανειδίκευτο, ευέλικτο εργατικό δυναμικό.

Με πολλές καθυστερήσεις κι επικοινωνιακά 

χρησιμοποιήθηκε η ίδρυση Τμήματος Ψυχολογί-
ας, η οποία δεν έχει νομοθετηθεί ακόμα. Η Νο-
μοθέτηση της ίδρυσης του Τμήματος θα έδινε 
μία εγγύηση και θα ήταν το πρώτο θετικό βήμα. 
Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες και την επιμονή 
της τοπικής κοινωνίας, το Υπουργείο Παιδείας 
προκάλεσε τεράστια αναστάτωση σε φορείς, 
γονείς και μαθητές στον Έβρο, χωρίς ευρεία δι-
αβούλευση, εξαντλώντας πολύτιμο χρόνο.

Κι ενώ στην πράξη η Κυβέρνηση νομοθετεί 
τη συρρίκνωση της Παιδείας με συνεχείς απο-

κλεισμούς, δίνει «αντίδωρα» 150 
ευρώ και μοιράζει υποσχέσεις για 
την ανάπτυξη της Θράκης. Ωστό-
σο, δεν έχει ακόμη απαντήσει για-
τί μέχρι σήμερα δεν υλοποιεί την 
τεκμηριωμένη και εμπεριστατω-
μένη πρόταση της Συγκλήτου του 
ΔΠΘ για την ίδρυση νέων Πανεπι-
στημιακών Τμημάτων στη Θράκη. 
Πρόταση που είχε γίνει αποδεκτή 
επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αλλά επί 
ΝΔ πάγωσε. Παράλληλα, έχει πα-
γώσει τις προσλήψεις καθηγητών, 
έχει περιορίσει τη δυνατότητα πρό-
σβασης στα ΑΕΙ για τους μαθητές 
των ΕΠΑΛ, ενώ έχει καταργήσει και 
τα διετή Τμήματα Επαγγελματικής 
Κατάρτισης.

«Πνιγμένοι» στις ιδεοληψίες 
τους και τα συμφέροντα που αγω-
νιούν να εξυπηρετήσουν, μας γυ-
ρίζουν δεκαετίες πίσω, μέσω ενός 

συντηρητικού, αντικοινωνικού, αντιευρωπαϊκού 
δρόμου. Αντίθετα, η ανάπτυξη και η στήριξη των 
Περιφερειακών Πανεπιστημίων θα έπρεπε να 
βρίσκεται στις πρώτες προτεραιότητες. Δυστυ-
χώς, ο Έβρος πλήττεται από τις συνέπειες των 
πολιτικών που εφαρμόζουν.

*Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Έβρου – Αν. Τομεάρχης Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης, Επικοινωνίας & Ενημέ-
ρωσης

Άποψη

Αναγκαία η ανάπτυξη των Πανεπιστημιακών Τμημάτων στον Έβρο

ΤΗΣ ΝΑΤΑΣΑΣ 
ΓΚΑΡΑ*
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Σε μία σειρά απαραίτητων 
τροποποιήσεων, προκειμένου 
να δημοπρατηθεί η Ανατολι-
κή Περιφερειακή Οδός Αλε-
ξανδρούπολης, προχώρησε 
το Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας. Την ίδια στιγμή, 
με νέα δήλωσή του, ο Υπουρ-
γός Μεταφορών και Υποδο-
μών Κώστας Καραμανλής, κά-
νει λόγο για ένα έργο – όραμα 
που γίνεται πραγματικότητα.

Πιο συγκεκριμένα, σε ανάρ-
τηση στο λογαριασμό του στο 
Facebook, στις 2/7/2021, ο 
κ. Καραμανλής, υπογραμμίζει:

«Η κατασκευή της  Ανατολι-
κής Περιφερειακής Οδού Αλε-
ξανδρούπολης έχει κεντρική 
θέση στο σχεδιασμό μας με 
στόχο την ενίσχυση των ανα-
πτυξιακών προοπτικών του λι-
μανιού αλλά και τη γενικότερη 
βελτίωση της οδικής ασφάλει-
ας του δικτύου της περιοχής.  

Ο λιμένας Αλεξανδρούπο-
λης έχει τη δυνατότητα να δι-
αδραματίσει πρωταγωνιστικό 
ρόλο στην Νοτιοανατολική Ευ-
ρώπη ως οικονομικός και ενερ-

γειακός κόμβος. 
Δημιουργούμε λοιπόν τις 

προϋποθέσεις, ώστε το όραμα 
αυτό να γίνει πραγματικότητα».

Οι αλλαγές 
Με δεδομένη την πολύχρο-

νη καθυστέρηση υλοποίησης 
του έργου, το οποίο, πλέον, 
βρίσκεται στην τελική ευθεία 
για τη δημοπράτησή του, κρί-
θηκαν ως αναγκαίες, από το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος, μία 
σειρά από αλλαγές στην εκδο-
θείσα το 2009 Κοινή Υπουρ-
γική Απόφαση Έγκρισης των 
Περιβαλλοντικών Όρων του, 
η οποία είχε ισχύ ως τέλη του 
2019.

Έτσι, προκύπτει η ανάγκη 
παράτασης της χρονικής δι-
άρκειας ισχύος των περιβαλ-
λοντικών όρων, κατά 15 έτη, 
καθώς και η τροποποίηση των 
περιβαλλοντικών όρων, για τη 
συμμόρφωση του περιεχομέ-
νου της στο νεότερο κανο-
νιστικό πλαίσιο, χωρίς όμως 
να απαιτείται η υποβολή νέας 
μελέτης, όπως επισημαίνεται 

στην απόφαση του Γενικού Δι-
ευθυντή Περιβαλλοντικής Πο-
λιτικής του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος Κ. Δημόπουλου.

Μεταξύ των τροποποιήσε-
ων, είναι η συμπερίληψη νέων 
περιβαλλοντικών όρων: 

«Ο φορέας του έργου οφεί-
λει να εφαρμόζει «Πρόγραμμα 
Περιβαλλοντικής Παρακολού-
θησης», ώστε να παρακολου-
θείται η επίδραση του έργου 
και η τήρηση των περιβαλλο-
ντικών όρων που αφορούν τό-
σο στην κατασκευή, όσο και 
στη λειτουργία του. Στο πλαί-
σιο του προγράμματος αυτού, 
θα πρέπει να συλλέγονται, να 
υποβάλλονται σε επεξεργα-
σία και αξιολόγηση, και τέλος 
να δημοσιοποιούνται προς το 
κοινό με τη μορφή διετούς 

έκθεσης, αποτελέσματα και 
τεκμηριώσεις σχετικά με τα 
ακόλουθα θέματα:

- καταγραφές ενεργειών 
που πραγματοποιούνται για 
την τήρηση των περιβαλλο-
ντικών όρων.

- περιοδική παρακολούθη-
ση των επιπέδων οδικού κυ-
κλοφοριακού θορύβου στις 
προσόψεις των κτιρίων που 
βρίσκονται πλησιέστερα στο 
έργο, με μετρήσεις και υπολο-
γισμούς των δεικτών για τους 
οποίους η ισχύουσα νομοθεσία 
προβλέπει οριακές τιμές (Lden 
και Lnight).

- δειγματοληπτική παρακο-
λούθηση της ποιότητας των 
νερών απορροής της οδού στα 
σημεία εκφόρτισης σε παρακεί-
μενους αποδέκτες».

Επιπλέον, η  επικεφαλίδα 
της ενότητας «α) Είδος και μέ-
γεθος δραστηριότητας» μετο-
νομάζεται

σε «α) Περιγραφή Έργου», 
ενώ το κείμενο αντικαθίστα-
ται ως εξής:

« Πρόκειται για έργο οδο-
ποιίας που αφορά στην κα-
τασκευή και λειτουργία της 
Περιφερειακής Οδού Αλεξαν-
δρούπολης (ανατολικό τμήμα). 
Συγκεκριμένα αφορά στο τμή-
μα από τον κόμβο της εισόδου 
πόλης Αλεξανδρούπολης (από 
Εγνατία) μέχρι τον κόμβο με 
την υφιστάμενη Ε.Ο. Κομοτη-
νής – Αλεξανδρούπολης – Αρ-
δανίου – Γέφυρας Κήπων, κα-
θώς και το κλάδο σύνδεσης 
με το λιμάνι Αλεξανδρούπο-
λης, για την απευθείας σύνδε-

ση του αυτοκινητόδρομου της 
Εγνατίας Οδού με τον Λιμένα 
Αλεξανδρούπολης».

Αναφορές υπάρχουν και 
στο περιβάλλον της περιοχής, 
τα «ευαίσθητα στοιχεία του», 
όπως είναι το ρέμα Ειρήνη 
και τις Ειδικά προστατευόμε-
νες ζώνες. Όπως τονίζεται, το 
έργο δεν δημιουργεί τροποποι-
ήσεις στα φυσικά και ποιοτικά 
χαρακτηριστικά των υδατικών 
συστημάτων που εμπλέκονται.  
Επιπλέον,  το έργο δεν εμπί-
πτει και απέχει αρκετά από τη 
πλησιέστερη Ζώνη Δυνητικά 
Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας. 
Επίσης, το έργο δεν χωροθε-
τεἰται και απέχει αρκετά από 
οποιαδήποτε ειδικά προστα-
τευόμενη ζώνη. 
Κ.Η. 

Σειρά τροποποιήσεων για την 
Ανατολική Περιφερειακή Οδό 
Αλεξανδρούπολης
ΑΠΟΦΑΣΗ ΎΠΕΚΑ ΓΙΑ 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΏΝ 
ΟΡΏΝ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ  
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΎ ΚΑΙ  
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΝΕΟΤΕΡΟ 
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ                

Νέα δήλωση Καραμανλή: «Η κατασκευή 
του έργου αυτού έχει κεντρική θέση στο 
σχεδιασμό μας»  

Μπορεί μεν να έχει δημοσιευτεί το 
ΦΕΚ το οποίο ορίζει το άνοιγμα των 
χερσαίων πυλών εισόδου για τη χώ-
ρα από την 1η Ιουλίου και το Τελω-
νείο Καστανεών να περιλαμβάνεται 
σε αυτό όπως και τα άλλα Τελωνεία 
του Έβρου ωστόσο αυτό των Καστα-
νεών παραμένει κλειστό. Η αιτία είναι 
πως το Τελωνείο στις Καστανιές είχε 
κλείσει αρχικά όχι λόγω των υγειονο-
μικών πρωτοκόλλων αλλά λόγω των 
επεισοδίων στα σύνορα που εκτυ-
λίχθηκαν τον Μάρτιο του 2020 και 
έκτοτε, καθώς παράλληλα ξέσπασε 
η πανδημία, δεν ξαναλειτούργησε. 
Οπότε πλέον θεωρείται μεν ασφα-
λές να λειτουργήσει με συγκεκριμέ-
να υγειονομικά πρωτόκολλα μαζί με 
τα άλλα δύο Τελωνεία του νομού, 
όπως αναφέρει το ΦΕΚ, αλλά ισχύει 
το υπάρχον καθεστώς αναστολής λει-

τουργίας λόγω των ιδιαιτέρων συν-
θηκών που έκλεισε το Τελωνείο αρ-
χικά τον Μάρτιο του 2020. 

Σε επικοινωνία του ΡΑΔΙΟ ΕΒΡΟΣ 
με τις τελωνειακές αρχές στις Καστα-

νιές, έγινε γνωστό πως ισχύει το γε-
γονός πως κλιμάκιο του ΕΟΔΥ έχει 
εγκατασταθεί κανονικά όπως προ-
βλέπει το ΦΕΚ, λόγω της υποχρέω-
σης να είναι σε υγειονομική ετοιμό-

τητα ανα πάσα στιγμή ωστόσο μένει 
να αλλάξει και το ισχύον καθεστώς 
που “σφράγισε” αρχικά τις Καστανιές 
για λόγους εθνικής ασφάλειας. 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, από 1η Ιου-
λίου 2021, θα λειτουργούν σε 24ωρη 
βάση οι παρακάτω χερσαίες πύλες 
εισόδου: 

Προμαχώνας 
Εύζωνοι 
Νίκη Δοϊράνη 
Καστανιές (παραμένει κλειστό) 
Κήποι 

Ορμένιο
 Νυμφαία 
Κρυσταλλοπηγή
 Κακαβιά 
Ενώ από 2 Ιουλίου 2021 θα λει-

τουργεί σε 24ωρη και αυτή της Εξο-
χής. Τέλος, το Μαυρομάτι έως τις 7/7 
θα λειτουργεί με την υπάρχουσα κα-
τάσταση (ωράριο 08:00 έως 16:00) 
και όριο εισόδου 250 άτομα.
www.radioevros.gr

Δεν ανοίγει το τελωνείο των Καστανεών 
 Λειτουργούν σε 24ωρη 
βάση Ορμένιο και Κήποι 

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο Tσονίδης Αντώνιος του Άγγελου και της Μαρίας το γένος Δα-
νιήλ, που γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη και κατοικεί στην 
Αλεξανδρούπολη και η Τερζίδου Ραφαέλα του Παντελή και της 
Μαρίας το γένος Ψυχλούδη, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη 
και κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη πρόκειται να παντρευτούν με 
Θρησκευτικό Γάμο στο Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Άβαντα Αλεξαν-
δρούπολης στις 17 ιουλίου 2021
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Η Διοίκηση του ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛ-
ΛΗΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
ΚΑΛΕΙ όλα τα μέλη (Αντιπροσώπους 
των Σωματείων) στο Εκλοαπολο-
γιστικό Συνέδριο που θα γίνει την 
Κυριακή 18 Ιουλίου 2021 και ώρα 
10:30 π.μ. στην αίθουσα του Εργα-
τοϋπαλληλικού Κέντρου Ορεστιά-
δας, με τα παρακάτω θέματα:

•  Διοικητικός Απολογισμός
•  Οικονομικός Απολογισμός
•  Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
•  Εκλογή Οργάνων Διοίκησης
•  Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής
•  Εκλογή Αντιπροσώπων για την 

Γ.Σ.Ε.Ε.
Όσοι από τους Αντιπροσώπους 

των Σωματείων θέλουν να θέσουν 
υποψηφιότητα για τα ανωτέρω αξι-

ώματα να υποβάλουν αίτηση στο 
Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο μέχρι την 
Πέμπτη 15/07/2021

και ώρα 19:00.
Καλούνται οι Αντιπρόσωποι των 

Σωματείων να παραστούν στις Ερ-
γασίες του Συνεδρίου έχοντας μαζί 
τους το ατομικό βιβλιάριο ασθενείας 
ή την Αστυνομική τους ταυτότητα.

Την Παρασκευή 9 Ιουλίου ανα-
μένεται να ανακοινωθούν οι βαθ-
μολογίες των υποψηφίων των Πα-
νελλαδικών Εξετάσεων, οι οποίοι θα 
λάβουν και σχετικό SMS στα κινητά 
τους τηλέφωνα.

Σύμφωνα με έγγραφο του 
υπουργείου Παιδείας που στάλθη-
κε στις σχολικές μονάδες, οι διευθυ-
ντές των Διευθύνσεων Δ.Ε. την Πα-

ρασκευή 9-7-2021 το πρωί, αμέσως 
μόλις παραλάβουν όλα τα σχετικά 
δέματα, παρακαλούνται να παραδώ-
σουν στους Διευθυντές των Γενικών 
Λυκείων περιοχής ευθύνης τους τα 
δέματα που θα περιέχουν τα απο-
κόμματα των τετραδίων και τις δύο 
εκτυπώσεις καταστάσεων.

«Ο (Υπο)Διευθυντής κάθε ΓΕΛ 
μαζί με ένα μέλος του Συλλόγου 

Διδασκόντων, αμέσως μετά την πα-
ραλαβή των δύο καταστάσεων και 
των αποκομμάτων, πρέπει να προ-
βούν στον απαραίτητο έλεγχο μετα-
ξύ των αναλυτικών ονομαστικών κα-
ταστάσεων και των αποκομμάτων» 
διαβάσουμε.

Οι οδηγίες αναφέρουν ότι στη 
συνέχεια «οι (Υπο)Διευθυντές θα 
αναρτήσουν στις σχολικές μονάδες 
ΜΟΝΟ τις εκτυπωμένες καταστάσεις 
που περιλαμβάνουν ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ 
ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ».

Το υπουργείο τονίζει πως τα απο-
τελέσματα δεν πρέπει να κοινοποιη-
θούν με οποιονδήποτε τρόπο, πριν 
από την επίσημη ανακοίνωσή τους, η 
οποία θα γίνει την Παρασκευή 9-7-
2021, μετά τις 13.00 μ.μ..

Πανελλαδικές 2021: 
Στις 9 Ιουλίου οι 
βαθμοί 
ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΎΗ ΟΙ 
ΎΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΏΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΏΝ 
ΕΞΕΤΑΣΕΏΝ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΏΘΟΎΝ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΎΣ

 Αναλυτικά όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Συνελήφθησαν 2 
αλλοδαποί οι οποίοι 
μετέφεραν παράνομα 12 
μετανάστες 
Στην παλαιά Εθνική Οδό 
Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής

Συνελήφθησαν στην παλαιά Εθνι-
κή Οδό Αλεξανδρούπολης – Κομοτη-
νής, από αστυνομικούς του Τμήματος 
Συνοριακής Φύλαξης Σαπών της Δι-
εύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης δύο 
αλλοδαποί, οι οποίοι προωθούσαν 
παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 
μη νόμιμους μετανάστες. 

Αναλυτικότερα, οι αστυνομικοί συ-
νέλαβαν τους δύο δράστες, διότι τους 
εντόπισαν να επιβαίνουν σε Ι.Χ.Φ αυ-
τοκίνητο (οδηγός και συνοδηγός) και 
να μεταφέρουν παράνομα στην εν-

δοχώρα δώδεκα (12) μη νόμιμους 
μετανάστες. 

Σημειώνεται ότι ο οδηγός του πα-
ραπάνω οχήματος αρχικά δεν στα-
μάτησε σε σήμα στάσης των αστυ-
νομικών και ανέπτυξε ταχύτητα, ενώ 
στη συνέχεια όταν ακινητοποίησε το 
φορτηγό, μαζί με τον συνοδηγό επι-
χείρησαν να διαφύγουν πεζοί, πλην 
όμως συνελήφθησαν από τους αστυ-
νομικούς. Κατασχέθηκε ένα Ι.Χ.Φ αυ-
τοκίνητο. 

Εκλογές για νέα διοίκηση και Απολογισμός 
στο Εργατικό Κέντρο Ορεστιάδας 

Την Κυριακή 18 Ιουλίου

Εγγραφές στις 
Κατασκηνώσεις της 
Μητροπόλεως 
Ανοίγουν ξανά για να υποδεχθούν τα παιδιά

Μετά από δυο χρόνια απουσίας 
λόγω της πανδημίας οι Κατασκηνώ-
σεις της Μητροπόλεώς μας ανοίγουν 
ξανά για να υποδεχθούν τα παιδιά 
μας τηρώντας όλα τα απαραίτητα 
υγειονομικά μέτρα που ορίζει το Κρά-
τος με πρώτο στόχο την προστασία 
των παιδιών μας καθ’ όλη τη διάρκεια 
της παραμονής τους στους χώρους 
της Κατασκήνωσης.

Φέτος θα λειτουργήσουν 4 πε-
ρίοδοι:

• Από 9 έως 15 Ιουλίου για κορί-
τσια που τελείωσαν την Γ’, την Δ’ και 
Ε’ Δημοτικού.

• Από 16 έως 25 Ιουλίου για αγό-
ρια που τελείωσαν την Στ’Δημοτικού 
και για όσα φοιτούν στο Γυμνάσιο και 
το Λύκειο.

• Από 26 Ιουλίου έως 4 Αυγού-
στου για κορίτσια που τελείωσαν την 
Στ’Δημοτικού και για όσα φοιτούν στο 
Γυμνάσιο και το Λύκειο.

• Από 5 έως 12 Αυγούστου για 
αγόρια που τελείωσαν την Γ’, την Δ’ 
και Ε’ Δημοτικού.

Συμμετοχή μπορείτε να δηλώσετε 
στα Γραφεία της Μητροπόλεως κα-
θημερινά από 8.30’-13.30’.
Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως
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Τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου, θα 
ξεκινήσουν οι καλοκαιρινές 
εκπτώσεις, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες από το υπουργείο 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

Οι εκπτώσεις θα διαρ-
κέσουν μέχρι το τέλος Αυ-
γούστου και σύμφωνα με 
τη νομοθεσία τα καταστή-
ματα μπορούν να ανοίξουν 
την πρώτη Κυριακή, κατά την 
έναρξη της χρονικής περιό-
δου των εκπτώσεων.

Υπενθυμίζεται, ότι οι θε-
ρινές εκπτώσεις, βάσει της 
νομοθεσίας, ξεκινούν τη δεύ-
τερη Δευτέρα του Ιουλίου, 
όμως εφέτος λόγω της κα-
τάστασης, το υπουργείο Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων απο-
φασίζει την πρόωρη έναρξή 
τους σε μία προσπάθεια να 
τονωθεί η κίνηση.

Σύμφωνα με τις οδηγίες 

των εμπορικών συλλόγων 
προς τα μέλη τους, κατά τη 
διενέργεια των εκπτώσεων, 
εκτός από την αναγραφή της 
παλαιάς και της νέας μειω-
μένης τιμής των αγαθών και 
υπηρεσιών που πωλούνται με 
έκπτωση, επιτρέπεται και η 
αναγραφή και εμπορική επι-
κοινωνία του ποσοστού της 
έκπτωσης.

Εφόσον παρέχεται μειωμέ-
νη τιμή σε περισσότερα από 
το 60% του συνόλου των πω-
λούμενων ειδών, η επίδειξη 
του παρεχόμενου ποσοστού 
έκπτωσης επιβάλλεται.

Επίσης, θα πρέπει να ανα-
γράφεται το ποσοστό της έκ-
πτωσης στην προθήκη του 
καταστήματος και σε οποια-
δήποτε άλλη εμπορική επι-
κοινωνία.

Στην περίπτωση που υπάρ-

χουν διαφορετικά ποσοστά 
έκπτωσης ανά κατηγορίες 
προϊόντων, θα πρέπει να ανα-
γράφεται το εύρος του παρε-
χόμενου ποσοστού («από …. 
% έως …. %»).

Σε κάθε άλλη περίπτωση 
θα αναγράφεται ότι οι εκπτώ-
σεις αφορούν επιλεγμένα εί-
δη με αναφορά στο αντίστοι-
χο ποσοστό.

Ο τρόπος με τον οποίο 

υπολογίζεται και προβάλλε-
ται η μειωμένη τιμή πρέπει να 
ανταποκρίνεται στην αλήθεια 
και να μην είναι ανακριβής.

Όπως γράφει το ΑΠΕ-
ΜΠΕ, οι καταστηματάρχες θα 

πρέπει, σε περίπτωση ελέγ-
χου, να είναι σε θέση να απο-
δείξουν ότι η παλαιά τιμή πώ-
λησης που αναγράφεται στην 
πινακίδα ανταποκρίνεται στην 
πραγματικότητα.

Παράταση ωραρίου 
καταστημάτων 
Αλεξανδρούπολης

Για την παράτασης ωραρί-
ου λειτουργίας καταστημά-
των Αλεξανδρούπολης κατά 
ορισμένο χρόνο ενημερώνει 
με ανακοίνωσή του ο Εμπο-
ρικός Σύλλογος Αλεξανδρού-
πολης: 

Σας ενημερώνουμε ότι από 
την 01 Ιουλίου 2021 έως τις 
31 Αυγούστου 2021 ορίζεται  
η παράταση κατά μισή ώρα 
του ωραρίου λειτουργίας 
των εμπορικών καταστημά-
των του κέντρου της Αλεξαν-
δρούπολης δηλαδή από τις 
18:30 έως τις 21:30 για τρεις 
ημέρες τις εβδομάδος (Τρί-
τη, Πέμπτη και Παρασκευή) 
στα πλαίσια της δυνατότητας 
που απορρέει από τον νόμο 
3377/2005, Άρθ.12, παρ.2 
(ΦΕΚ 202/Α’/19.8.2005).

Έναρξη των θερινών εκπτώσεων 
τη Δευτέρα 5 Ιουλίου
ΘΑ ΔΙΑΡΚΕΣΟΎΝ ΜΕΧΡΙ 
ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΎΓΟΎΣΤΟΎ    

Παράταση ωραρίου λειτουργίας 
καταστημάτων Αλεξανδρούπολης

Ο σχεδιασμός των μέτρων 
πραγματοποιήθηκε στο πλαί-
σιο υλοποίησης εντολής του 
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυ-
νομίας για πλήρη και συνεχή 
δραστηριοποίηση, συντονι-
σμό και εποπτεία όλων των 
Υπηρεσιών Τροχαίας, προκει-
μένου να εξασφαλιστούν οι 
συνθήκες ομαλής και ασφα-
λής οδικής κυκλοφορίας στο 
σύνολο του οδικού δικτύου 
της Χώρας.

Ειδικότερα, ο σχεδιασμός 
των μέτρων τροχαίας αστυ-
νόμευσης περιλαμβάνει:

· Αύξηση εμφανούς τρο-
χονομικής αστυνόμευσης, με 
την παρουσία περιπολικών 
και δικύκλων σε όλο το οδι-
κό δίκτυο και ειδικότερα σε 
χώρους που παρουσιάζουν 
ιδιαίτερο τουριστικό ενδια-
φέρον (αρχαιολογικοί χώροι), 
καθώς και σε χώρους που πα-
ρατηρείται μαζική μετακίνηση 
πολιτών (λιμάνια, αεροδρό-
μια, υπεραστικοί και σιδηρο-
δρομικοί σταθμοί).

· Εντατικοποίηση ελέγχων 
σε τουριστικά λεωφορεία, 
τετράκυκλες μοτοσυκλέτες 
(γουρούνες), Δ.Χ.Ε. ταξί, κα-

ταστήματα ενοικιάσεως δικύ-
κλων, ανασφάλιστα οχήματα 
καθώς και σε δίκυκλα, που 
οδηγούνται από ανήλικους, 
χωρίς άδεια οδήγησης.

· Συγκρότηση συνεργείων 
ειδικών τροχονομικών ελέγ-
χων, εστιάζοντας την προσο-
χή στη βεβαίωση επικίνδυνων 
παραβάσεων, καθώς και πα-
ραβάσεων που βάσει στατι-
στικών στοιχείων ευθύνονται 
για την πρόκληση σοβαρών 
τροχαίων ατυχημάτων:

· οδήγηση υπό την επήρεια 
αλκοόλ

· υπερβολική ταχύτητα
· χρήση κινητού τηλεφώ-

νου κατά την οδήγηση
· μη χρήση προστατευτικού 

κράνους – ζώνης
· αντικανονικές προσπερά-

σεις και υπερβάσεις διπλής 
διαχωριστικής γραμμής κ.λπ.

· αντικανονική κίνηση στη 
Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης

· μη χρήση ειδικών μέσων 
συγκράτησης και προστασί-
ας, όπως καθισμάτων, ζω-
νών ασφαλείας κ.λ.π., όταν 
μεταφέρονται παιδιά με αυ-
τοκίνητο.

· Εκδήλωση εντατικών μέ-

τρων τροχαίας αστυνόμευ-
σης, στις εισόδους – εξόδους 
μεγάλων αστικών κέντρων, 
όπου παρατηρείται αυξημέ-
νη ροή διέλευσης εκδρομέ-
ων από και προς τα μεγάλα 
αστικά κέντρα.

· Αυξημένη αστυνομική 
παρουσία και στοχευμένη 
αστυνόμευση στα σημεία του 
οδικού δικτύου, όπου παρα-
τηρείται συχνότητα πρόκλη-
σης τροχαίων ατυχημάτων.

· Ανάπτυξη μέτρων και ει-
δικών δράσεων εντός των 
πόλεων, καθ' όλη την εορτα-
στική περίοδο, με σκοπό την 
επικράτηση ασφαλούς κυκλο-
φοριακής τάξης και ευρυθμί-
ας γενικότερα.

· Έγκαιρη εξασφάλιση συ-
νεργασίας και συντονισμού 

με όλους τους συναρμόδι-
ους Φορείς – Υπηρεσίες, για 
την άμεση αντιμετώπιση και 
επίλυση των όποιων προβλη-
μάτων ανακύψουν.

Επισημαίνεται ότι, καθ’ 
όλη τη διάρκεια εφαρμογής 
των μέτρων, θα βρίσκονται σε 
αυξημένη επιχειρησιακή ετοι-
μότητα, τόσο το προσωπικό, 

όσο και τα μέσα της Ελληνι-
κής Αστυνομίας, κυρίως των 
Υπηρεσιών Τροχαίας Αστυ-
νόμευσης.

Συγκεκριμένα, θα διατε-
θούν περιπολικά, μοτοσικλέ-
τες και συμβατικά οχήματα, 
με το ανάλογο προσωπικό και 
εξοπλισμό για την αποτελε-
σματική αστυνόμευση του 
οδικού δικτύου της Χώρας.

Επιπρόσθετα, μέχρι την 
5-7-2021, θα ισχύουν οι δι-
ατάξεις της υπ’ αριθ. Δ1α/
ΓΠ.οικ. 39842 από 25-6-
2021 Κοινή Υπουργική Από-
φαση (Φ.Ε.Κ. 2744/τ. Β΄/16-
6-2021)«Έκτακτα μέτρα 
προστασίας της δημόσιας 
υγείας από τον κίνδυνο πε-
ραιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύ-
νολο της Επικράτειας», με την 
επιφύλαξη μεταγενέστερων 
Αποφάσεων, που τυχόν εκδο-
θούν για το ίδιο θέμα.

Παράλληλα, κατά τη χρο-

νική περίοδο από 18 Ιουνίου 
2021 έως 12 Σεπτεμβρίου 
2021, ισχύουν οι απαγορεύ-
σεις κίνησης φορτηγών αυ-
τοκινήτων ωφέλιμου φορτί-
ου άνω του 1,5 τόνου στα 
τμήματα των αυτοκινητο-
δρόμων και εθνικών οδών, 
όπως αναφέρονται στην υπ’ 
αριθ. Δ30/Δ5α/18495 από 
22-1-2021 Κοινή Υπουργι-
κή Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 253/τ.
Β΄/27-1-2021), που αφορά 
«Μέτρα περιορισμού κυκλο-
φορίας φορτηγών αυτοκινή-
των σε τμήματα των αυτο-
κινητοδρόμων και εθνικών 
οδών κατά τη διάρκεια του 
έτους 2021», με την επιφύ-
λαξη των απαγορεύσεων κα-
τά τις ημέρες του εορτασμού 
του Δεκαπενταύγουστου, ως 
ακολούθως:

· Κάθε Παρασκευή : 16:00 
- 21:00 για το ρεύμα εξόδου.

· Κάθε Κυριακή : 15:00 - 
22:00 για το ρεύμα εισόδου.

Αυξημένα μέτρα Τροχαίας σε όλη την 
επικράτεια κατά τη θερινή περίοδο
Λόγω της αυξημένης κίνησης των 
εκδρομέων από και προς τα αστικά κέντρα, 
θα λάβει η Τροχαία σε όλο το οδικό δίκτυο

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο Σεμπαστιάνο Μούχο του Βλαντιμίρ και της Μιμόζα το γένος Κατσαντέι που γεν-
νήθηκε στο Ελμπασάν Αλβανίας και κατοικεί στο Βέρναου Γερμανίας και η Ηρώ 
Μαριάνθη Μαυρίδου του Ιωάννη και της Αντιγόνης το γένος Καραπαγκούδη που 
γεννήθηκε στην Στουτγάρδη Γερμανίας και κατοικεί στο Βέρναου Γερμανίας πρό-
κειται να παντρευτούν με Θρησκευτικό γάμο στον Ιερό Ναό Αγίας Αναστασίας στη 
Μάκρη στις 23 Ιουλίου 2021.
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Το 40% αγγίζει το ποσοστό 
των πολιτών του Έβρου που 
έχουν εμβολιαστεί με την 1η 
δόση του εμβολίου κατά του 
κορωνοϊού. Ο νομός μας κα-
ταγράφει την υψηλότερη επί-
δοση ολοκληρωμένων εμβολι-
ασμών επί του πληθυσμού του, 
μεταξύ των νομών της Περιφέ-
ρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία 
από τον επικαιροποιημένο χάρ-
τη του ΕΟΔΥ, ο Έβρος, με εξαί-
ρεση τον Δήμο Σαμοθράκης, 
για τον οποίο, υπάρχουν ξε-
χωριστά στοιχεία, έχει εμβολι-
αστική κάλυψη, με την 1η δόση 
σε ποσοστό 39,65%, ενώ έχει 

ολοκληρώσει τον εμβολιασμό 
του ένα ποσοστό της τάξης του 
32,71%, γεγονός που τον κα-
τατάσσει, σε αυτό τον δείκτη, 
στην πρώτη θέση μεταξύ των 
5 νομών της ΑΜΘ.

Επιπλέον, στο emvolio.gov.
gr, μέχρι και την Πέμπτη 1/7, 
στον Έβρο, είχαν γίνει συνο-
λικά 105.728 εμβολιασμοί, 
από τους οποίους, οι 59.316 
με την 1η δόση και οι 49.359 
με τη 2η.

Στο νομό Ροδόπης συνολι-
κά 68.049 εμβολιασμοί, στο 
νομό Ξάνθης 66.876, στο νομό 
Καβάλας 89.752 και στο νομό 
Δράμας 61.580.

Η εικόνα στην ΑΜΘ 
Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ  

στον Έβρο (εκτός Δήμου Σαμο-
θράκης), η εικόνα είναι η εξής: 

Εμβολιαστική κάλυψη (του-
λαχ.1η δόση): 39.65%

Ολοκληρωμένοι εμβολια-
σμοί: 32.71%

Στη ΠΕ Ροδόπης
Εμβολιαστική κάλυψη (του-
λαχ.1η δόση): 34.71%

Ολοκληρωμένοι εμβολιασμοί: 
26.23%

Στην ΠΕ Ξάνθης
Εμβολιαστική κάλυψη (του-
λαχ.1η δόση): 33.70%

Ολοκληρωμένοι εμβολιασμοί: 
26.71%

Στην ΠΕ Καβάλας (εκτός 
Θάσου) 
Εμβολιαστική κάλυψη (του-
λαχ.1η δόση): 40.10%
Ολοκληρωμένοι εμβολιασμοί: 
31.60%

Στην ΠΕ Δράμας
Εμβολιαστική κάλυψη (του-
λαχ.1η δόση): 34.61%
Ολοκληρωμένοι εμβολιασμοί: 
28.56%

«Πρασίνισε» η ΑΜΘ
Στις «πράσινες» ζώνες της 

χώρας, λόγω πολύ χαμηλού 
αριθμού κρουσμάτων κορω-
νοϊού, που καταγράφονται το 
τελευταίο διάστημα, τέθηκε 
από την 1η Ιουλίου όλη η Πε-
ριφέρεια Ανατολικής Μακεδο-
νίας και Θράκης. Στην επικαι-
ροποίηση του επιδημιολογικού 
χάρτη, όπως παρουσιάστηκε 
από τον υφυπουργό Πολιτι-
κής Προστασίας, Νίκο Χαρδα-
λιά, εντάχθηκαν στο «πράσινο» 
επίπεδο και οι περιφερειακές 
ενότητες Καβάλας και Δράμας.  
Κ.Η. 

Εμβολιασμένοι με την 
1η δόση 4 στους 10 Εβρίτες
ΣΤΗΝ ΚΟΡΎΦΗ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ, ΜΕ ΤΟ 
32% ΤΟΎ ΠΛΗΘΎΣΜΟΎ ΝΑ 
ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΏΣΕΙ ΤΟΝ 
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΤΟΎ     

Στην πράσινη ζώνη ολόκληρη η Περιφέρεια 
ΑΜΘ λόγω μείωσης των κρουσμάτων 

Κοινωνία δύο ταχυτήτων με τους 
«προνομιούχους» και τους υπόλοι-
πους αλλά και με πολλά ερωτήματα 
που «πονοκεφαλιάζουν» τους πολίτες 
μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού.

Πρώτα ήρθε η εστίαση, μετά τα 
ταξίδια στα νησιά, και αναμένεται να 
ακολουθήσουν και νέα μέτρα για τους 
ανεμβολίαστους. Όσο όμως ανακοι-
νώνονται περισσότεροι περιορισμοί, 
τόσο χρειάζονται περισσότερες δι-
ευκρινίσεις. Και εκεί που νομίζεις ότι 
τα έχεις ξεκαθαρίσει όλα, έρχεται μία 
νέα πληροφορία που περιπλέκει ξανά 
τα πράγματα.

Την Παρασκευή ο υφυπουργός 
Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρ-
δαλιάς, ανακοίνωσε ότι από τη Δευ-
τέρα 5 Ιουλίου, για τις μετακινήσεις 
στα νησιά θα απαιτούνται για τους 
ενήλικες:

- πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πι-
στοποιητικό νόσησης,

- αρνητικό αποτέλεσμα τεστ PCR 
τις τελευταίες 72 ώρες ή αρνητικό 
αποτέλεσμα rapid test τις τελευταί-
ες 48 ώρες

Αφού αποσαφηνίστηκαν αυτά, λί-
γες μόλις ώρες μετά, ένα από τα ερω-
τήματα που προέκυψαν ήταν: «Και 
πώς μετακινούνται από νησί νησί όσοι 
δεν έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού 
ή δεν έχουν νοσήσει;». Απάντηση σε 
αυτό έδωσε ο Αθανάσιος Κοντογε-
ώργης, γ.γ. Συντονισμού της Κυβέρ-
νησης, ο οποίος δήλωσε ότι για τους 
μη εμβολιασμένους θα είναι απαραί-

τητο το rapid ή το self test!
Δηλαδή, δεν μπορείς να ταξιδέ-

ψεις π.χ. από τον Πειραιά στην Αμορ-
γό με self test αλλά πρέπει να κάνεις 
τουλάχιστον rapid test, αλλά μπορείς 
να πας από την Αμοργό στη Νάξο με 
self test. Επίσης για να επιστρέψεις 
από οποιοδήποτε νησί χωρίς να είναι 
υποχρεωτικό -προς το παρόν- το μο-
ριακό ή το rapid test, ούτε έστω το 
self test. Υπάρχει μόνο σύσταση για 
αυτοδιαγνωστικό έλεγχο.

Αντιδράσεις και για την 
εστίαση

Διαχωρισμός όμως υπάρχει και 
για την εστίαση και από επιχειρημα-
τίες και από τους πολίτες. Οι διαχω-
ριστικές γραμμές ανάμεσα σε εμβο-
λιασμένους και ανεμβολίαστους που 
τίθενται σε ισχύ από τις 15 Ιουλίου, 
δεν έχουν μόνο ενστάσεις και αντι-
δράσεις αλλά και σύγχυση.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν οι 
πληροφορίες που δημοσιεύει η «Κα-
θημερινή», ότι αν υπάρξει έξαρση με 
τη μετάλλαξη Δέλτα και χρειαστεί να 
κλείσουν επιχειρήσεις, το lockdown 
θα αφορά τις μικτές επιχειρήσεις. Από 
τη μία, επομένως, ανακοινώνεται ότι 
εναπόκειται στον επιχειρηματία να 
επιλέξει τι θα κάνει και αν θα δέχε-
ται ή όχι μη εμβολιασμένους πελά-
τες, αλλά την ίδια στιγμή η παραπά-
νω πληροφορία είναι ένα τεράστιο 
αντικίνητρο και ρίσκο.

Τα μέτρα επίσης θα δυσκολέψουν 

τα ζευγάρια, τις παρέες, τους φίλους, 
τις οικογένειες που θα αποφασίζουν 
να βγουν έξω αν δεν είναι όλοι πλή-
ρως εμβολιασμένοι. Για παράδειγμα, 
τι θα επιλέξει μια παρέα τεσσάρων 
ατόμων, που ο ένας είναι πλήρως 
εμβολιασμένος, ο άλλος έχει κάνει 
μόνο τη μία δόση, ο τρίτος δεν έχει 
κάνει εμβόλιο, και ο τέταρτος έχει κά-
νει δύο δόσεις αλλά δεν έχουν περά-
σει 14 μέρες;

Η απάντηση είναι ότι θα μπορούν 
να διασκεδάσουν σε μικτούς χώρους 
εστίασης, και μόνο το παραπάνω 
ερώτημα προκαλεί πονοκέφαλο και 
είναι πολύ πιθανό στο τέλος όλοι να 
μείνουν μαζεμένοι σε ένα σπίτι, αντί 
να ψάχνουν πού μπορούν να πάνε.

Την ίδια στιγμή, οι επιχειρηματίες 
και οι άνθρωποι της εστίασης φέρ-
νουν αντιρρήσεις και προβλέπουν μεί-
ωση της πελατείας τους αν διαχωρί-

σουν τους πελάτες, ή αν τους φέρουν 
την αστυνομία, ή αν απαγορέψουν 
την είσοδο αλλά και διαπληκτισμούς.

Ενδεικτικά, ο σεφ Ηλίας Μαμαλά-
κης δήλωσε: «Είμαστε σε πολύ δεινή 
θέση όσοι διατηρούμε εστιατόρια κα-
φέ και μπαρ γιατί μπαίνουμε σε μια 
κατάσταση που η ευθύνη του εμβο-
λιασμού μετατίθεται από το κράτος 
στους επιχειρηματίες. Οι επιχειρημα-
τίες πρέπει να πάρουν απόφαση αν 
θα είναι αμιγώς εμβολιασμένοι οι πε-
λάτες ή μεικτού σχήματος, κάτι που 
τους προβληματίζει πολύ» δήλωσε 
χαρακτηριστικά για το θέμα.

Ο γνωστός σεφ, ιδιοκτήτης εστι-
ατορίου και κριτής του MasterChef, 
Λεωνίδας Κουτσόπουλος, χαρακτήρι-
σε την κατάσταση «περίεργη» και είπε 
πως τα μέτρα δεν μπορούν να εντα-
χθούν σε ένα πλαίσιο κανονικότητας./

«Δεν ξέρουμε πως θα λειτουργή-

σουν τα μέτρα, αυτό που συμβαίνει 
είναι από μόνο του περίεργο» επισή-
μανε και συμπλήρωσε: «Δεν νομίζω 
ότι μπορώ (σ.σ. να έχω) έξω ανεμβο-
λίαστους και μέσα εμβολιασμένους. 
Όσοι άνθρωποι δεν πάνε να κάνουν 
το εμβόλιο δεν πρέπει να τους κατα-
τάσσουμε στους αρνητές», λέγοντας 
πως όσοι δεν έχουν κάνει το εμβόλιο 
μπορεί να έχουν «δικαιολογημένες 
επιφυλάξεις και να χρειάζονται πε-
ρισσότερες απαντήσεις μακριά από 
τις συζητήσεις καφενειακού τύπου». 
« Όλοι μαζί πρέπει να είμαστε σε αυ-
τό. Κι όσοι το έκαναν το εμβόλιο και 
όσοι δεν το έχουν κάνει» πρόσθεσε.

«Πρέπει να πείσουμε τον κόσμο 
με καμπάνιες ενημέρωσης και όχι με 
πρόστιμα» κατέληξε.

«Οι άνθρωποι της εστίασης πρέπει 
να αναλάβουν βαριές ευθύνες» είπε 
από την πλευρά του ο σεφ Δημήτρης 
Σκαρμούτσος. «Όταν δυσαρεστούνται 
οι πελάτες επηρεάζουν τον καταστη-
ματάρχη και όχι την κυβέρνηση» ανέ-
φερε χαρακτηριστικά. Ερωτηθείς για 
τα σχόλια που έχει μέχρι στιγμής από 
τους πελάτες του σημείωσε ότι ο κό-
σμος είναι διχασμένος και δεν έχει 
καταλάβει τι θα γίνει.

Τι ισχύει τελικά με τα διόδια
Η εισήγηση της Επιτροπής των ει-

δικών ήταν να ισχύσουν μέτρα και για 
τις χερσαίες μετακινήσεις, δηλαδή να 
ισχύουν και για τα ταξίδια με λεωφο-
ρεία ή τρένα όσα ισχύουν για τα νη-
σιά και έλεγχοι στα διόδια. Ωστόσο, 
όπως ανέφερε ο υφυπουργός Πολι-
τικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, 
κάτι τέτοιο δεν εφαρμοστεί από τη 
προσεχή Δευτέρα, όμως είναι κάτι 
που θα συζητηθεί τις επόμενες μέρες.
Πηγή: ieidiseis.gr

Τελικά πώς ταξιδεύουμε στα νησιά; Τι γίνεται με 
τα διόδια; Τι τύπο τεστ πρέπει να κάνουμε; Πότε 
χρειάζεται rapid test και πότε self test; 

Μπάχαλο με τα νέα μέτρα, τα ταξίδια στα νησιά και τα τεστ
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Πριν από λίγες μέρες η κυ-
βέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνω-
σε πως θα χορηγήσει πάνω 
από 3 δις δολάρια για την επι-
τάχυνση των κλινικών μελε-
τών που αφορούν την ανά-
πτυξη φαρμάκων κατά της 
COVID-19. Σύμφωνα με τον 
καθηγητή Φαρμακολογίας 
στο Δημοκρίτειο Πανεπιστή-
μιο Θράκης και πρόεδρο της 
Ελληνικής Εταιρείας Φαρμα-
κολογίας, Ευάγγελο Μανωλό-
πουλο, το γεγονός σηματοδο-
τεί σημαντικές εξελίξεις στη 
μάχη της επιστήμης για τον 
έλεγχο της πανδημίας.

Τουλάχιστον τρεις μεγά-
λες φαρμακευτικές εταιρίες 
- οι Pfizer, Merck και Roche 
- βρίσκονται σε φάση Ι κλινι-
κών δοκιμών για την ανάπτυ-
ξη αντιιικών φαρμάκων για 
την COVID-19. Αυτά θα χο-
ρηγούνται από το στόμα, νω-
ρίς μετά το θετικό τεστ, και 
θα έχουν στόχο να μπλοκά-
ρουν την εξέλιξη της νόσου, 
δηλαδή να μειώνουν κατά πο-
λύ την πιθανότητα να εκδηλω-
θεί νόσος.

"Είνα κρίσιμο πόσο γρήγο-
ρα θα εξελιχθούν αυτές οι με-
λέτες, όπως συνέβη και στα 
εμβόλια, όπου πολλοί απο-

ρούσαν πώς προχώρησαν 
τόσο γρήγορα. Προχώρησαν 
γιατί έπεσαν δισεκατομμύρια. 
Το να βάλεις ασθενείς στις με-
λέτες κοστίζει πολύ", εξήγη-
σε μιλώντας στο iatronet ο κ. 
Μανωλόπουλος, υπογραμμί-
ζοντας πως η γενναία χρημα-
τοδότηση από την κυβέρνηση 
των ΗΠΑ, σε συνδυασμό με τα 
χρήματα που βάζουν οι ίδιες 
οι εταιρίες, θα επιταχύνει ση-
μαντικά τις εξελίξεις.

"Είναι πολύ πιθανό κάποια 
απ΄ αυτές - ή και οι τρεις 
όπως έγινε με τα εμβόλια - 
να μας δώσει φάρμακο, κι 
αυτό θα μπορούσε να συμβεί 
και πριν το τέλος του χρόνου. 
Έχουμε Ιούνιο, έχει ξεκινήσει η 
φάση 1, μπορούν να μπουν σε 
φάση 2 σε δύο μήνες και μπο-
ρεί τρεις - τέσσερις μήνες με-
τά να έχουμε αποτελέσματα", 
συμπλήρωσε, και επεσήμανε 
πως μια τέτοια προοπτική, σε 
συνδυασμό με την εμβολια-
στική κάλυψη, θα μπορούσε 
δυνητικά να οδηγήσει στην 
έξοδο της ανθρωπότητας από 
την κρίση δημόσιας υγείας μέ-
σα στον ερχόμενο χρόνο.

"Έχουμε τα εμβόλια, με τα 
οποία αντιμετωπίζουμε συ-
νολικά τον πληθυσμό. Παρό-

λα αυτά, θα υπάρξουν άτο-
μα που δεν θα εμβολιαστούν 
γιατί δεν μπορούν, ή θα εμ-
βολιαστούν αλλά δεν θα κά-
νουν ανοσολογική αντίδρα-
ση γιατί έχουν αδυνατισμένο 
ανοσολογικό σύστημα. Αυτοί 
θα καλύπτονται από το φάρ-
μακο και έτσι ολοκληρώνεται 
το φάσμα", τόνισε και πρό-
σθεσε: "Θα έχουμε τα εμβό-
λια, ας πούμε για το 80% του 
πληθυσμού, και το χάπι για το 
20% που έχει τον κίνδυνο να 
γίνει θετικό και θα το πάρει αν 
μολυνθεί. Με αυτόν τον τρό-
πο πιστεύω ότι μπορούμε να 
ελέγξουμε συνολικά την παν-
δημία. Δεν μπορούμε να είμα-
στε σήμερα βέβαιοι σε ποιο 
βαθμό θα καλύπτουν τη Δέλτα 
ή όποια άλλη μετάλλαξη προ-
κύψει, αλλά σίγουρα να συμ-
βάλλουν στο να βγούμε από 
αυτή την περιπέτεια".

Το 4ο κύμα θα έχει 

τοπικά μικροκύματα
Ο κ. Μανωλόπουλος εκτι-

μά πως τον Σεπτέμβριο η χώ-
ρα θα έχει ένα ικανό ποσοστό 
ανοσίας, αλλά θα βρίσκεται 
μακριά από τον στόχο της 
συλλογικής, σε επίπεδα άνω 
του 80% που απαιτεί η προ-
στασία από την παραλλαγή 
Δέλτα. "Το πολυπόθητο τεί-
χος, με τον ρυθμό που πάμε, 
θα αργήσουμε να το χτίσουμε. 
Με τα κίνητρα που ανακοινώ-
νονται και τα δικαιώματα που 
παραχωρούνται στους εμβο-
λιασμένους μπορεί να δοθεί 
μια νέα ώθηση, αλλά χωρίς 
εμβολιασμούς παιδιών δεν 
φτάνουμε τη συλλογική ανο-
σία", είπε.

Παρ΄όλα αυτά, είναι αισιό-
δοξος σε ό,τι αφορά την έντα-
ση του επικείμενου 4ου κύμα-
τος της πανδημίας.

"Πιστεύω πως δεν θα εί-
ναι κύμα, αλλά μικροκύματα 
σε ορισμένες περιοχές. Μπο-

ρεί σε πόλεις ή σε περιοχές 
που δεν έχουν μεγάλα πο-
σοστά εμβολιαστικής κάλυ-
ψης να περάσει το στέλεχος 
Δέλτα και να δημιουργήσει 
συρροές κρουσμάτων, τοπι-
κού όμως χαρακτήρα", ανέ-
φερε και απέκλεισε να έχου-
με καταστάσεις όπως αυτές 
του περασμένου χειμώνα, λό-
γω του εμβολιασμού. "Ακόμα 
και σήμερα, με ποσοστά κά-
λυψης 35%, συν όσους νόση-
σαν, περίπου οι μισοί ενήλικες 
έχουν ήδη ανοσία. Όσο πιο 
πολλοί εμβολιαζόμαστε, τό-
σο θα απομακρυνόμαστε από 
τον κίνδυνο να υπάρξουν το-
πικές εκρήξεις λόγω της Δέλ-
τα", κατέληξε.

Τα άλλα φαρμακευτικά 
όπλα στη φαρέτρα

Ο κ. Μανωλόπουλος δια-
χωρίζει τα φάρμακα - υπάρ-
χοντα ή υπό ανάπτυξη - κατά 
της COVID-19 σε τέσσερις κα-

τηγορίες:
• Τα υφιστάμενα για προ-

χωρημένη νόσο, όπως η δεξα-
μεθαζόνη, η ρεμδεσιβίρη και 
άλλα, που χρησιμοποιούνται 
στα νοσοκομεία όταν πέφτει 
ο κορεσμός του οξυγόνου και 
περνά ο ασθενής από την ελα-
φρά στη βαριά νόσο.

• Τα μονοκλωνικά αντισώ-
ματα, που χρησιμοποιούνται 
στις ΗΠΑ σε συνδυασμούς 
και χορηγούνται αμέσως με-
τά τη μόλυνση, με στόχο να 
μπλοκάρουν την εξέλιξη σε 
νόσο. Σύμφωνα με τον κ. Μα-
νωλόπουλο θα ήταν χρήσιμο 
αν προστίθεντο κι αυτά στο 
οπλοστάσιο της Ε.Ε. και της 
Ελλάδας, παρόλο που είναι 
ακριβά και αρκετά δύσχρη-
στα. Μόλις προχθές, η αρμό-
δια Επίτροπος της Ε.Ε. Στέλλα 
Κυριακίδου ενέταξε τέσσερις 
συνδυασμούς μονοκλωνικών 
αντισωμάτων στις υποψήφιες 
προς έγκριση νέες θεραπείες 
για την Ευρώπη, μαζί με το 
baricitinib της Eli Lilly, που 
χρησιμοποιείται για τη ρευ-
ματοειδή αρθρίτιδα.

• Τα προαναφερόμενα υπό 
ανάπτυξη φάρμακα με χορή-
γηση από το στόμα που επιτα-
χύνουν τις κλινικές τους δοκι-
μές και μπορεί να είναι έτοιμα 
ως το τέλος του χρόνου

• Άλλα υποσχόμενα φάρ-
μακα, όπως η κολχικίνη και το 
εισπνεόμενο ισραηλινό φάρ-
μακο, που βρίσκονται σε διά-
φορες φάσεις έρευνας, αλλά 
δεν έχουν γίνει ακόμα μεγάλες 
μελέτες. "Είναι ελπιδοφόρα, 
αλλά είναι νωρίς ακόμα για 
την κλινική χρήση, δεν μπο-
ρούμε να πούμε πολλά σε αυ-
τή τη φάση", σημείωσε.
www.iatronet.gr 

Μανωλόπουλος: Ίσως μέσα στο 
2021 το χάπι κατά της CoViD19
ΣΕ ΣΎΝΔΎΑΣΜΟ ΜΕ ΤΑ 
ΕΜΒΟΛΙΑ, ΎΠΑΡΧΕΙ 
ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ 
ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 
2022, ΛΕΕΙ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΎ ΔΠΘ   

Αναγκαίος, για τη συλλογική ανοσία, ο 
εμβολιασμός και των παιδιών 

Άμεσα θα αρχίσουν οι κατ’ οίκον 
εμβολιασμοί των πολιτών που αδυ-
νατούν να προσέλθουν στα εμβολι-
αστικά κέντρα, όπως ενημέρωσε την 
εθνική αντιπροσωπεία ο αναπληρω-
τής υπουργός Υγείας, Βασίλης Κο-
ντοζαμάνης.

Η τροπολογία για τον κατ’ οίκον 
εμβολιασμό ψηφίστηκε κατά πλειο-
ψηφία σήμερα από την ολομέλεια και 
προβλέπει ότι εντάσσονται στο Εθνικό 
Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατά του 
κορονοϊού και ιδιώτες γιατροί κάθε 
ειδικότητας, οι οποίοι δύνανται να 
διενεργούν εμβολιασμούς στους πο-

λίτες που αδυνατούν να προσέλθουν 
στα εμβολιαστικά κέντρα, είτε στο ια-
τρείο τους είτε κατ’ οίκον.

«Έχουμε έτοιμο σχέδιο για την άμε-
ση έναρξη τους, μόλις εκδοθεί το ΦΕΚ 
και μόλις ολοκληρωθούν κάποιες τυ-
πικές διαδικασίες», είπε ο κ. Κοντο-
ζαμάνης και πρόσθεσε ότι το υπουρ-
γείο έχει μεριμνήσει και για το πώς 
θα γίνουν οι κατ΄οίκον εμβολιασμοί 
και πως θα διακινηθούν τα εμβόλια.

Καθώς μεγάλο μέρος της κριτικής 
συγκεντρώνει διάταξη που έχει περι-
ληφθεί στο κείμενο της τροπολογίας 
και προβλέπει δυνατότητα αύξησης 
των σημείων διάθεσης των αυτοδια-
γνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της 
νόσησης από κορονοϊό, με τη συμ-
μετοχή, εκτός των φαρμακείων, και 
super markets και καταστημάτων λια-
νικής διάθεσης τροφίμων και ποτών, ο 
αναπληρωτής υπουργός Υγείας επισή-
μανε ότι υπήρχε και υπάρχει συμφω-
νία με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό 

Σύλλογο για τη δωρεάν διάθεση των 
τεστ αυτών αλλά υπήρξαν κάποιοι 
σύλλογοι οι οποίοι δεν θέλησαν να 
τη συνεχίσουν. Ενημέρωσε ωστόσο 
ότι με νομοτεχνική βελτίωση, η δυνα-
τότητα να διατίθενται τα self test από 
τα super markets, θα ενεργοποιηθεί 
εφόσον υπάρχει άρνηση από τοπικό 
φαρμακευτικό σύλλογο να διαθέσει 
τα τεστ αυτά.

«Η δουλειά του κράτους είναι να 
προστατεύει τους πολίτες και να δι-
ασφαλίσει την ομαλή διάθεση και δι-
ανομή των τεστ αυτών στους πολί-
τες. Αυτό και κάνουμε. Είχαμε από 
την αρχή πει ότι θα αναζητήσουμε 
εναλλακτικά κανάλια διανομής. Μην 
πέφτετε λοιπόν από τα σύννεφα. Σε 
όλες τις χώρες της Ευρώπης γίνεται 
αυτό», είπε ο Βασίλης Κοντοζαμάνης 
σημειώνοντας ότι είναι η κυβέρνηση 
του ΣΥΡΙΖΑ εκείνη που ψήφισε τη δι-
άθεση φαρμάκων σε super market.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Άμεσα ο κατ’ οίκον εμβολιασμός όσων αδυνατούν 
να πάνε σε εμβολιαστικό κέντρο
Έχουμε έτοιμο σχέδιο 
για την άμεση έναρξη 
των κατ’ οίκον 
εμβολιασμών, είπε 
ο Β. Κοντοζαμάνης
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Ο Άγγελος, ο Βασίλης και ο 
Λέανδρος, μαθητές του 3ου Γενι-
κού Λυκείου Κομοτηνής της Ομά-
δας Ρομποτικής & Προγραμματι-
σμού, ένωσαν τις δυνατότητες και 
τις γνώσεις τους στη βιολογία και 
στην πληροφορική και δημιούρ-
γησαν ένα ολοκληρωμένο Πλη-
ροφοριακό Σύστημα, μια πρωτο-
ποριακή πλατφόρμα αιμοδοσίας. 
Με τον ψηφιακό χάρτη αιμοδο-
σίας των παιδιών και την εφαρ-
μογή για κινητά που υποστηρί-
ζουν android, οι πολίτες θα έχουν 
όλες τις χρήσιμες πληροφορίες 
στην οθόνη τους μέχρι και sms 
για το πού και πότε μπορούν να 
δώσουν αίμα.

Η βασική καινοτομία του e-Αι-
μοδότες, όπως ονόμασαν οι μα-
θητές την εφαρμογή τους, είναι η 
δυνατότητα που προσφέρει στους 
χρήστες του να ενημερώνονται 
άμεσα τόσο για τις έκτακτες ανά-
γκες για προσφορά αίματος, όσο 
και για τις προγραμματισμένες 
δράσεις αιμοληψίας, διευκολύ-
νοντας ουσιαστικά τις Υπηρεσί-

ες Αιμοδοσίας των Νοσοκομείων 
στον «έξυπνο» προγραμματισμό 
των αιμοληψιών, κάτι που κρίνε-
ται ιδιαίτερα σημαντικό καθώς η 
διάρκεια ζωής του αίματος είναι 
περιορισμένη (30 ημέρες).

«Κάθε μια καταχώρηση που 
βάζει αρμόδιος υπάλληλος αιμο-
δοσίας εμφανίζεται αμέσως στο 
κινητό και έτσι γνωρίζουμε πού 
και πότε υπάρχει μεγαλύτερη ανά-
γκη για αίμα», δήλωσε στον ραδι-
οφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού/
Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδή-
σεων «Πρακτορείο 104,9 FM», η 
καθηγήτρια πληροφορικής Αν-
δρονίκη Βερρή, η οποία συντόνισε 
την προσπάθεια των παιδιών, μαζί 
με τη βιολόγο Αικατερίνη Αθανα-
σούλα και τον μαθηματικό Μαρ-
γαρίτη Χουρμούζη.

Η υπηρεσία e-Αιμοδότες απο-
τυπώνει τις τρέχουσες ανάγκες 
αιμοδοσίας αλλά και τις προγραμ-
ματισμένες εξορμήσεις των αρ-
μόδιων Νοσοκομειακών Τμημά-
των. Στόχος είναι, όπως λένε οι 
μαθητές, οι ενδιαφερόμενοι να 
ενημερώνονται άμεσα και να επι-

κοινωνούν με το αρμόδιο τμήμα 
την κατάλληλη στιγμή, ενώ έχουν 
τη δυνατότητα προσέλευσης για 
αιμοδοσία χωρίς αναμονή και τα-
λαιπωρία, αν κλείσουν προηγου-
μένως με ένα «κλικ» το ραντεβού 
την επιθυμητή ώρα.

Όπως εξηγεί η εκπαιδευτικός, 
στον ψηφιακό χάρτη περιλαμβά-
νονται χρήσιμες πληροφορίες και 
για την αιμοπεταλιοαφαίρεση, για 
τους δότες μυελού των οστών 
καθώς και πολλά στοιχεία νοσο-
κομείων με εύκολη αναζήτηση για 
το τμήμα αιμοδοσίας που επιθυ-
μεί ο πολίτης.

«Το e-Αιμοδότες αποτελείται 
από τρία μέρη. Το πληροφοριακό 
σύστημα για τον αρμόδιο υπάλ-
ληλο της Υπηρεσίας Αιμοδοσίας 
του Νοσοκομείου, το οποίο κα-
ταγράφει τις τρέχουσες ανάγκες 
σε αίμα και τις προγραμματισμέ-
νες αιμοδοσίες, την διαδικτυακή 
εφαρμογή https://e-aimodotes.
sch.gr/civilian/ για την άμεση ενη-
μέρωση και πληροφόρηση των 
χρηστών και την android εφαρ-
μογή για την άμεση ενημέρωση 
και πληροφόρηση των χρηστών 
μέσω φορητών συσκευών», εξη-
γεί η εκπαιδευτικός.

Η ιδέα και το ξεκίνημα της 
προσπάθειας των παιδιών έγινε 
τον Ιανουάριο και παρά το γεγο-
νός ότι δεν ήταν ιδανικές οι συν-
θήκες λόγω των περιοριστικών 
μέτρων που ήταν τότε σε ισχύ, 
τα τρία παιδιά συνεργάστηκαν και 
όπως φαίνεται τα κατάφεραν πε-

ρίφημα και εξ αποστάσεως.
«Τα παιδιά το πίστεψαν και το 

πιστεύουν. Δεν σταμάτησαν μόνο 
στη δημιουργία, αλλά συνεχίζουν 
μέχρι και σήμερα. Αναβαθμίζουν 
την εφαρμογή τους, η οποία έγι-
νε αρχικά σε συνεργασία απο-
κλειστικά με το νοσοκομείο της 
Κομοτηνής και αυτήν την περίοδο 
χρησιμοποιείται από τρία ακόμη 
νοσοκομεία της χώρας μας, αυ-
τά της Ξάνθης, της Κορίνθου και 
της Χίου», σημειώνει η κ. Βερρή.

Για τη δημιουργία του e-Αι-
μοδότες, η τριμελής ομάδα των 
δραστήριων μαθητών, έχει λά-
βει μια σειρά από κορυφαίες ελ-
ληνικές και διεθνείς διακρίσεις. 
Κατέκτησε την 1η θέση στον 2o 
Πανελλήνιο Διαγωνισμό STEM 

του Προγράμματος Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων GenerationNext του 
ιδρύματος εταιρείας κινητής τη-
λεφωνίας, διακρίθηκε με έπαινο 
καλής εκπαιδευτικής πρακτικής 
STE(A)M στο Πανελλήνιο και Διε-
θνές Συνέδριο «Εκπαιδευτικοί και 
Εκπαίδευση STE(A)M»), διακρί-
θηκε στον 4ο Πανελλήνιο Σχο-
λικό Διαγωνισμό BravoSchools 
2021 στον Παγκόσμιο Στόχο Κα-
λή Υγεία και Ευημερία και στην 
κατηγορία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΣ-
ΤΗΜΗ στα 5α YouSmile Awards 
του οργανισμού «ΧΑΜΟΛΕΛΟ 
ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» όπου βραβεύτηκε 
σε τιμητική εκδήλωση που πραγ-
ματοποιήθηκε δια ζώσης πριν από 
λίγες ημέρες.

Οι μαθητές έχουν όραμα να 

αποτελέσει το e-Αιμοδότες ένα 
κίνητρο, ώστε να ευαισθητοποι-
ηθούν και να γίνουν εθελοντές 
αιμοδότες περισσότεροι πολίτες 
και να καταλάβουν όλοι πόσο με-
γάλη είναι η ανάγκη για αίμα και 
πόσο εύκολο είναι κάποιος να γί-
νει αιμοδότης.

Η εφαρμογή παρέχεται δωρε-
άν από το PlayStore (https://bit.
ly/e-aimodotes)» έχει εθελοντικό 
χαρακτήρα και είναι αφιερωμένη 
-όπως λένε τα παιδιά- σε άτομα 
που χρειάζονται μεταγγίσεις αίμα-
τος, με την ελπίδα ότι θα νιώσουν 
ασφάλεια και ανακούφιση, γιατί 
το μήνυμά τους θα φτάσει άμεσα 
και έγκαιρα σε όλους.

Πηγή: ΑΠΕ

Κομοτηνή: Μαθητές έφτιαξαν 
πλατφόρμα για αιμοδότες
ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΌ ΧΑΡΤΗ ΚΑΙ 
ΕΙΔΌΠΌΙΗΣΗ ΜΕ ΜΗΝΥΜΑ

Οι πολίτες θα έχουν όλες τις χρήσιμες 
πληροφορίες στην οθόνη τους μέχρι και 
sms για το πού και πότε μπορούν να 
δώσουν αίμα 

Αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύ-
τερη πολιτιστική διοργάνωση του 
δήμου μας και η σημασία της για 
την πόλη σε πολιτιστικό , τουρι-
στικό και οικονομικό επίπεδο είναι 
αδιαμφισβήτητη. Το γεγονός ότι 
πέρυσι δεν πραγματοποιήθηκαν, 
διακόπτοντας την πολύχρονη πα-
ρουσία της, αποτέλεσε ζημιά για 
την πόλη μας

Οι φετινές εκδηλώσεις, κάτω 
από ανάλογες συνθήκες με τις 
περσινές, δεν θα πρέπει να χα-
θούν. Οφείλουμε να προετοιμα-
στούμε για κάθε ενδεχόμενο, ο 
Δήμος, το Κέντρο Πολιτισμού 
και οι Σύλλογοι, να σταθούμε 
στο ύψος των περιστάσεων δι-
ατηρώντας ζωντανό το θεσμό.

Είμαστε υποχρεωμένοι, αν επι-
κρατεί η ίδια κατάσταση με πέρσι, 
να «αναζητήσουμε» εναλλακτι-
κούς τρόπους ώστε να προβά-
λουμε τις πραγματικές ομορφιές 
της παλιάς πόλης. Τα αρχοντικά 
της , τα γραφικά πλακόστρωτα 
στενά της κ.α.. Τρόποι οι οποίοι 
με τη σειρά τους μπορούνε να 
εμπλουτίσουν και να ανανεώσουν 
με νέα στοιχεία το θεσμό στην με-
τά covid εποχή. Θα πρέπει να σχε-
διαστούν με κοινό γνώμονα, την 
πραγματοποίηση τους σε χώρους 
όπου θα είναι δυνατόν να τηρη-
θούν όλα τα υγειονομικά μετρά 

προστασίας και πρωτόκολλα και 
να αποφευχθούν περιπτώσεις συ-
νωστισμού.

Μερικές από τις ιδέες που κα-
ταθέτουμε προς υλοποίηση, στην 
περίπτωση που οι υγειονομικές 
συνθήκες δεν μας επιτρέψουν να 
υλοποιήσουμε τις γιορτές με τον 
τρόπο που ξέρουμε ή που θα μπο-
ρούσαν να υλοποιηθούν παράλ-
ληλα με την γνώριμη μορφή των 
γιορτών είναι:

1) Διαγωνισμός φωτογραφίας 
στα καλντερίμια της παλιάς πόλης 
.Κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί 
να στείλει 3 (σχετικές) φωτογρα-
φίες της παλιάς πόλης της Ξάν-
θης. Οι καλύτερες φωτογραφί-
ες θα φιλοξενηθούν ως έκθεση 
σε κάποιο χώρο μέσα στην πα-
λιά πόλη .

2) Αρχοντικά της παλιάς πόλης 
. Κάτοικοι της παλιάς πόλης ανοί-
γουν τα αρχοντικά τους για το κοι-
νό , δημιουργώντας μια διαδρομή 
με ξεναγό μέσα στα σοκάκια της. 
Στις αυλές των αρχοντικών θα 
μπορούν να φιλοξενούνται εκ-
θέσεις φωτογραφίας, έργα τέ-
χνης τοπικών καλλιτεχνών αλλά 
και παρουσιάσεις τοπικών προϊ-
όντων. Επίσης στα πλαίσια αυτών 
των δράσεων, μουσικά σχήματα, 
κυρίως ακουστικά και πάντα με 

συγκεκριμένο αριθμό επισκεπτών, 
να επενδύσουν ηχητικά την Παλιά 
Πόλη τηρώντας τα μέτρα που θα 
ισχύουν την δεδομένη περίοδο.

3) Ανοιχτοί ελεγχόμενοι χώροι 
. Χώροι / αυλές μέσα στην παλιά 
πόλη όπως η Αυλή λαογραφικού 
μουσείου – αυλή 1ου Δημοτικού 
– Μικρασιάτες – ΣΕΚΕ – Βάτρα-
χοι – Πινακοθήκη – Πας Αντίκας 
– Λύκειο Ελληνίδων – Σπάρτα-
κοι – Διόνυσος κα. μπορούν να 
φιλοξενήσουν μουσικά σχήμα-
τα / εκθέσεις εικαστικών / τοπι-
κά προϊόντα .

4) Κυνήγι κρυμμένου θησαυ-
ρού . Την βδομάδα των γιορτών 
μικροί και μεγάλοι συμμετέχουν 
στο κυνήγι του κρυμμένου θησαυ-
ρού , αναζητώντας τους γρίφους 
μέσα σε αρχοντικά της (άρθρο 2) 
– σε ανοιχτούς χώρους (άρθρο 3) 
αλλά και σε λαογραφικό μουσείο 
– σπίτι πολιτισμού – δημοτική πι-
νακοθήκη – σπίτι σκιάς .

5) Στην πλατεία Μητροπόλε-
ως μπορεί να γίνει η έκθεση το-
πικών προϊόντων (αντί για το γή-
πεδο του ΑΟΞ) , με την πλατεία 
«περιφραγμένη» ώστε να μπορεί 
να ελεγχθεί η είσοδος / έξοδος 
ώστε να υπάρχει ο προβλεπόμε-
νος αριθμός ατόμων

6) Έναρξη / λήξη γιορτές : Επε-
ξήγηση : Μεγάλη συναυλία στο 
γήπεδο , στο οποίο μπορούν να 
τηρηθούν όλα τα πρωτόκολλα 
ασφαλείας .

7) Οι σύλλογοι δεν θα λει-
τουργήσουν τα στέκια τους με 
τον γνωστό έως τώρα τρόπο , 
δηλαδή τραπέζια , ορχήστρες, ψη-
σταριές . Αλλά θα βοηθήσουν επι-
κουρικά σε όλα τα δρώμενα και 
ίσως να μπορούν να πουλήσουν 
σάντουιτς στο χέρι ώστε να έχουν 
κάποια έσοδα και ταυτόχρονα να 
τηρηθούν τα πρωτόκολλα ασφα-
λείας .

8) Σε διάφορα σημεία μέσα 
στην πόλη θα υπάρχουν προτζέ-
κτορες οι οποίοι θα προβάλουν 
φωτογραφίες ή βίντεο από την 
ιστορία του θεσμού αλλά και φω-
τογραφίες από τον διαγωνισμό 
φωτογραφίας.

9) Σε σοκάκια της θα «περι-
πλανιούνται» μουσικοί του δρό-
μου / λατέρνα / καλλιτέχνες του 
δρόμου (ζογκλέρ/ξυλοπόδαροι)

10) Σε οποίο σημείο υπάρ-
χει liveevent , θα υπάρχει και 
livestreaming σε socialmedia

11) Το γήπεδο του ΑΟΞ θα 
μπορούσε να «λειτουργήσει» την 
βδομάδα των γιορτών όπως η 
«βραδιά γευσιγνωσίας» ανάλο-
γη της εκδήλωσης που πραγμα-
τοποιείται την Τσικνοπέμπτη στο 
Αμοιρίδειο.

12) Διοργάνωση αιμοδοσίας 
σε διάφορα σημεία της πόλης για 
την ενίσχυση του νοσοκομείου 
της Ξάνθης

13) Μια εβδομάδα πριν τις 
γιορτές παλιάς πόλης να πραγ-

ματοποιηθούν από τους αρμό-
διους φορείς ,ενημερώσεις στα 
μέλη των συλλόγων για θέματα 
πυρασφάλειας αλλά και για θέ-
ματα πρώτης βοήθειας .

14) Σε όλους τους «κλειστούς» 
/ ελεγχόμενους χώρους στους 
οποίους θα φιλοξενείται κάποια 
εκδήλωση , οι ενδιαφερόμενοι 
θα μπορούν να κάνουν «κράτη-
ση» μέσω ειδικής πλατφόρμας η 
οποία θα υπάρχει στο επίσημο 
site του Δήμου Ξάνθης , ώστε 
με αυτό τον τρόπο να είναι περι-
ορισμένη η πρόσβαση του κοινού 
αλλά και ελεγχόμενη. Με αυτές 
τις προτάσεις, επιθυμούμε να ενι-
σχύσουμε τον θεσμό και θεωρού-
με ότι μπορούν να αποτελέσουν 
την βάση για την εξέλιξη και την 

επιτυχία του και ταυτόχρονα να 
προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια 
στην ανάδειξη του πολιτισμού και 
της παλιάς πόλης.

Τις παραπάνω προτάσεις συ-
νυπογράφουν οι σύλλογοι :

Πολιτιστικός Σύλλογος Ξάν-
θης «ΒΑΤΡΑΧΟΙ»

ΠΑΣ Αντίκας
ΜΠΑΣ Νέα Γενιά
Πολιτιστικός Σύλλογος Απα-

ράδεκτοι
PolitistikosSillogosNeolaiRa
Κρητική Αδελφότητα Ξάνθης
Χορευτικός Όμιλος Ξάνθης
Πολιτιστικός Σύλλογος Εργα-

ζομένων Πλαστικά Θράκης

Xanthinea.gr

Ξάνθη : Προτάσεις για τις Γιορτές Παλιάς Πόλης 2021 
Φέτος ο θεσμός κλείνει 30 χρόνια
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Σε εκδήλωση στην Ξάνθη, η 
οποία σηματοδοτεί την έναρξη 
ενός κύκλου επενδύσεων από 
τη Δημόσια Επιχείρηση Δικτύ-
ων Διανομής Αερίου για την 
επέκταση του δικτύου παρο-
χής σε 34 πόλεις και πολλές 
περιοχές της ελληνικής περιφέ-
ρειας, μίλησε ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης. Ο πρωθυπουργός, 
μάλιστα, ξεκαθάρισε ότι κανένα 
νοικοκυριό στην πατρίδα μας 
δεν πρέπει να αισθάνεται ανα-
σφαλές ως προς την πρόσβαση 
στο αγαθό της ενέργειας. Να 
σημειωθεί ότι σε πρώτη φάση 
τα έργα θα εστιάσουν στις πρω-
τεύουσες των πέντε Περιφερει-
ακών Ενοτήτων της Ανατολι-
κής Μακεδονίας και Θράκης, τη 
Δράμα, την Καβάλα, την Ξάνθη, 
την Κομοτηνή και την Αλεξαν-
δρούπολη, αλλά και στην πόλη 
της Ορεστιάδας.

Tι προβλέπει ο 
σχεδιασμός

Ο σχεδιασμός προβλέπει την 
επέκταση του δικτύου κατά 496 
χιλιόμετρα και τη σύνδεση του-
λάχιστον 15.000 καταναλωτών, 
οικιακών, εμπορικών και βιομη-
χανικών, στην παροχή φυσικού 
αερίου.

Το φθινόπωρο τα έργα θα 
επεκταθούν στις Περιφέρειες 
Κεντρικής Μακεδονίας και Στε-

ρεάς Ελλάδας, ενώ από τα τέ-
λη του έτους και τις αρχές του 
2022 θα αρχίσουν οι εργασίες 
στις Περιφέρειες Δυτικής Μα-
κεδονίας, Δυτικής Ελλάδας και 
Ηπείρου. Πέρα από τις χιλιάδες 
θέσεις εργασίας που θα δημι-
ουργηθούν, η τροφοδοσία με 
φυσικό αέριο θα συμβάλλει στη 
μείωση του ενεργειακού κό-
στους για χιλιάδες νοικοκυριά 
και επιχειρήσεις.

Ενδεικτικά, η ΔΕΔΑ υπολο-
γίζει ότι, στο ελάχιστο, περισ-
σότεροι από 68.000 νέοι κα-
ταναλωτές θα συνδεθούν στο 
δίκτυο έως το 2025, ενώ σε 
ορίζοντα μίας ακόμα δεκαετί-
ας ο αριθμός υπολογίζεται πως 
θα αυξηθεί σημαντικά, ξεπερ-
νώντας τους 170.000.

Η επένδυση έχει επίσης ση-
μαντικό περιβαλλοντικό αποτύ-
πωμα, αφενός διότι το φυσικό 
αέριο θα υποστηρίξει τη σταδι-
ακή μετάβαση της Ελλάδας σε 
μία οικονομία μηδενικών ρύ-
πων, και αφετέρου καθώς τα 
δίκτυα μεταφοράς που θα κα-
τασκευαστούν θα μπορούν να 
διανείμουν αέρια καύσιμα από 
ανανεώσιμες ή «πράσινες» πη-
γές ενέργειας, όπως το βιομε-
θάνιο και το υδρογόνο. Πρόκει-
ται λοιπόν για υποδομή που θα 
αποτελέσει παρακαταθήκη για 
την περαιτέρω διείσδυση νέων 

πηγών, φιλικών προς το περι-
βάλλον, στο ελληνικό ενεργει-
ακό σύστημα.

«Από σήμερα η Ξάνθη έχει 
ακόμα έναν λόγο να είναι 
περήφανη»

«Από σήμερα η Ξάνθη, ολό-
κληρη η Περιφέρεια Ανατολι-
κής Μακεδονίας και Θράκης, 
αποκτά έναν ακόμα λόγο να 
είναι υπερήφανη. Γιατί από εδώ 
ξεκινά το φιλόδοξο έργο που 
θα εντάξει τελικά την Ανατο-
λική Μακεδονία και τη Θράκη 
στο δίκτυο του φυσικού αερί-
ου. Προσφέροντας φθηνότερη 
αλλά και καθαρότερη ενέργεια 
σε νοικοκυριά και σε επιχειρή-
σεις», τόνισε ο Πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκ-
δήλωση της Δημόσιας Επιχεί-
ρησης Δικτύων Διανομής Αερί-
ου, που έγινε στην Ξάνθη, για 
τα έργα επέκτασης φυσικού αε-
ρίου στην Ανατολική Μακεδο-
νία και Θράκη.

«Σε πρώτη φάση έξι πόλεις 

-όπως είχαμε δεσμευτεί- Ξάν-
θη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπο-
λη, Δράμα, Καβάλα, αλλά και 
Ορεστιάδα, θα συνδεθούν με 
αγωγούς σχεδόν 500 χιλιομέ-
τρων -496 για την ακρίβεια. 
Και έτσι οι ακρίτες μας έρχονται 
πλέον στο κέντρο της εθνικής 
ενεργειακής πολιτικής. Και αυ-
τή, είναι μόνο η αρχή. Γιατί τε-
λικά, με διακλαδώσεις σχεδόν 
1.900 χιλιομέτρων, θα ενώσει 
34 ακόμα πόλεις. Είναι ένα έρ-
γο το οποίο σε πλήρη ανάπτυ-
ξη θα κινητοποιήσει σχεδόν 1 
δισεκατομμύριο. Εκτιμούμε ότι 
θα δημιουργήσει συνολικά στην 
Περιφέρεια σχεδόν 6.000 νέες 
θέσεις εργασίας», είπε ο Πρω-
θυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τό-
νισε τον πολυσήμαντο χαρακτή-
ρα του έργου: «Είναι μια επι-
λογή η οποία προφανώς έχει 
τεχνικά χαρακτηριστικά. Είναι 
όμως και μια επιλογή με βα-
θιά πολιτικό πρόσημο γιατί έχει 
κοινωνικό περιεχόμενο καθώς 

προσφέρει στον πολίτη όχι μό-
νο καθαρότερη, αλλά και φθη-
νότερη ενέργεια. Εκτιμώ ότι ένα 
μέσο νοικοκυριό θα μπορεί να 
εξοικονομήσει παραπάνω από 
25% από τους λογαριασμούς 
θέρμανσης εφόσον επιλέξει να 
μεταπηδήσει στο φυσικό αέριο. 
Ταυτόχρονα, φυσικά, θα προ-
σφέρει και πολλές νέες δου-
λειές. Είναι βέβαια μια επιλο-
γή η οποία έχει και ένα έντονο 
αναπτυξιακό πρόσημο, τόσο 
σημαντικό εδώ για την Περι-
φέρεια Ανατολικής Μακεδονί-
ας και Θράκης, γιατί μειώνει το 
κόστος παραγωγής των επιχει-
ρήσεων, κινητοποιεί ιδιωτικές 
επενδύσεις, τονώνει τελικά τις 
τοπικές οικονομίες», υπογράμ-
μισε ο πρωθυπουργός.

Τι είπε για τη γεωπολιτική 
σημασία του έργου

Τονίζοντας την γεωπολιτική 
σημασία του έργου, που συ-
μπληρώνει έναν ευρύτερο χάρ-
τη υποδομών, ο Κυριάκος Μη-

τσοτάκης είπε: «Προφανώς η 
ολοκλήρωση του TAP αλλά και 
του IGB καθιστούν -όπως ειπώ-
θηκε και από τους προλαλήσα-
ντες- την Ανατολική Μακεδονία 
και την Θράκη πέρασμα, ενερ-
γειακό κόμβο πια, με ιδιαίτερα 
αυξημένη γεωπολιτική σημασία. 
Καθίσταται η περιοχή σας ένας 
κόμβος παγκόσμιας εμβέλειας».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
επισήμανε και την ανάγκη 
αντιμετώπισης της ενεργεια-
κής φτώχειας παράλληλα με 
την πράσινη μετάβαση. «Η νέα 
αυτή σημαντική επένδυση εκ-
κινεί σχεδόν ταυτόχρονα με 
το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης 
“Ελλάδα 2.0”. Προτεραιότητα 
του Σχεδίου αυτού αποτελεί 
η πράσινη μετάβαση. Το σχέ-
διο το οποίο ήδη έχει εγκριθεί 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
διαθέτει σημαντικότατους πό-
ρους για να κάνουμε αυτή τη 
μετάβαση πράξη και είναι ένα 
τεράστιο πρόγραμμα το οποίο 
θα κληθούμε να υλοποιήσουμε 
τα επόμενα χρόνια το οποίο έχει 
στον πυρήνα του -και θέλω να 
το τονίσω αυτό- την αντιμετώ-
πιση της ενεργειακής φτώχειας. 
Κανένα νοικοκυριό, κανένα νοι-
κοκυριό στην πατρίδα μας δεν 
πρέπει να αισθάνεται ανασφα-
λές ως προς την πρόσβασή του 
στο βασικό αγαθό της ενέργει-
ας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τον Πρωθυπουργό υποδέ-
χτηκαν στον χώρο της εκδή-
λωσης ο Υπουργός Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας Κώστας 
Σκρέκας, ο Πρόεδρος της ΔΕΔΑ 
Βασίλης Κοτρώνης και ο Διευ-
θύνων Σύμβουλος της εταιρεί-
ας, Μάριος Τσάκας.

ethnos-φωτο: intime

Μητσοτάκης από Ξάνθη: 6.000 νέες 
θέσεις εργασίας στην Περιφέρεια
ΤΙ ΕΙΠΕ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΜΘ

Tι προβλέπει ο σχεδιασμός και η διαδικασία

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 
εκδήλωση για την “Πολιτική Προ-
στασία για Όλους” που συνδιορ-
γάνωσε το Ινστιτούτο της Εθνι-
κής Συνομοσπονδίας Ατόμων με 
Αναπηρία και Χρόνιες Παθήσεις 
και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, 
έχοντας ως στόχο την ανάδειξη 
των απαιτήσεων ενός ολοκλη-
ρωμένου σχεδίου Πολιτικής Προ-
στασίας που θα καλύπτει όλους 
τους πολίτες δίχως αποκλεισμούς.

Στόχος ήταν αφενός η πα-
ρουσίαση των απαιτήσεων για 
την καθολική συμπερίληψη των 
ατόμων με αναπηρία και χρόνιες 
παθήσεις στα σχέδια πολιτικής 
προστασίας με όρους κοινωνι-
κής δικαιοσύνης και αφετέρου 

η ανάπτυξη Σχεδίων Πολιτικής 
Προστασίας του Δήμου Αλεξαν-
δρούπολης, προσαρμοσμένων 
στις ανάγκες και τα δικαιώματα 
των ατόμων με αναπηρία, χρόνι-
ες παθήσεις και των οικογενειών 
τους, για όλα τα στάδια διαχείρι-
σης μια κατάστασης κρίσης.

Συντονιστής ήταν ο γενικός 
γραμματέας της ΕΣΑμεΑ Γιάννης 
Λυμβαίος. Η εκδήλωση είχε με-
γάλη διαδικτυακή «προσέλευση», 
αναδεικνύοντας την ανάγκη του 
κόσμου για νέα γνώση αναφορι-
κά με τα ζητήματα πολιτικής προ-
στασίας. 

Στην έναρξη χαιρέτησαν ο δή-
μαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάν-
νης Ζαμπούκης και ο πρόεδρος 

της Ε.Σ.Α.μεΑ. (Εθνική Συνομο-
σπονδία Ατόμων με Αναπηρία) 
Ιωάννης Βαρδακαστάνης.

Ακολούθησαν εισηγήσεις από 
τον Παντελή Κοροσιαδη, Επι-

τελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Πολι-
τικής Προστασίας που παρουσί-
ασε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Πολιτική Προστασία» ΕΣΠΑ 
2021-2027,

την κ. ΜαρίλυΧριστοφή, Εμπει-
ρογνώμων Προσβασιμότητας, 
Β' Αντιπρόεδρος Εθνικής Αρχής 
Προσβασιμότητας με θέμα «Πολι-
τική Προστασία για Όλους».

τον κ. Αλέξανδρο Μουρούζη, 
Εμπειρογνώμων Ηλεκτρονικής 
Προσβασιμότητας της ΕΣΑμεΑ, με 
θέμα «Καλές Πρακτικές και Νέες 
Τεχνολογίες».

την κα ΕβελίναΚαλλιμάνη, 
αναπληρώτρια δ/ντρια ΙΝ-ΕΣΑ-
μεΑ

με αναφορά στην «Περίπτωση 
της Πανδημίας COVID-19» και

τον κ. Απόστολο Μάκρα, υπεύ-

θυνο του Αυτοτελούς Γραφείου 
Πολιτικής Προστασίας Δήμου 
Αλεξανδρούπολης για το «Δη-
μοτικό Σχέδιο Πολιτικής Προ-
στασίας σε Καταστάσεις Υγείας, 
Φυσικών και Ανθρωπογενών Κα-
ταστροφών».

Ακολούθησε συζήτηση με 
απαντήσεις των ομιλητών στις 
ερωτήσεις που είχαν υποβληθεί 
από το κοινό. Ο πρόεδρος της 
ΕΣΑμεΑ κλείνοντας πρότεινε να 
υπάρξει ένα πιλοτικό πρόγραμμα 
ολιστικής συμπεριληπτικής πολιτι-

κής προστασίας με τον δήμο Αλε-
ξανδρούπολης ως πιλότο.

Το βίντεο της εκδήλωσης είναι 
διαθέσιμο στις σελίδες facebook 
της ΕΣΑμεΑ, του ΙΝ-ΕΣΑμεΑ και 
του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Διαδικτυακή εκδήλωση για την 
“Πολιτική Προστασία για Όλους”
Έχοντας στόχο την ανάδειξη των 
απαιτήσεων ενός ολοκληρωμένου σχεδίου 
που θα καλύπτει όλους τους πολίτες δίχως 
αποκλεισμούς
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Σαμοθράκη - τ.κ. 68002                                                                 ΑΔΑ: ΨΩΦ7Ω1Λ-Β9Υ
Τηλ.: 2551350820
Fax 2551041204                                Σαμοθράκη 2/7/2021
                                   Αρίθμ. Πρωτ.: 3158
      

                     ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 3/2021
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ανακοινώνουμε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά συνο-
λικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των παρεχόμενων υπηρεσιών έναντι 
αντιτίμου του Δήμου Σαμοθράκης, που εδρεύει στη Χώρα Σαμοθράκης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπη-
ρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ ), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα 
(τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδι-
κός
θέσης

Υπ η ρ ε-
σία

Έδρα
 υπηρε-
σίας

Ειδικότη-
τα

Δ ι ά ρ -
κεια 
σύμβα-
σης

Αριθμός
ατόμων

Απαιτούμενα προσόντα

101
Δήμος 
Σ α μ ο -
θράκης

Χώρα 
Σ α μ ο -
θράκης

ΠΕ Υπευ-
θ ύ ν ο υ 
Λειτουρ-
γίας Κά-
μπινγκ

3μήνες 1

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή 
δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 
(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλο-
γής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτ-
λος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας
β) Καλή γνώση της αγγλικής ή γερμανικής 
γλώσσας
γ) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) 
επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών 
φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

102
Δ ή μ ο ς 
Σ α μ ο -
θράκης

Χ ώ ρ α 
Σ α μ ο -
θράκης

ΔΕ Υπο-
δ ο χ ή ς 
Κάμπινγκ

3 μή-
νες 3

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος 
ειδικότητας  Ειδικός Ξενοδοχειακής Ψυχαγω-
γίας ή Ειδικός Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και 
Τροφοδοσίας ή Ξενοδοχειακής Εστιατορια-
κής Τεχνικής ή Ξενοδοχειακής- Εστιατορικής 
Τέχνης ή Ξενοδοχειακών & Επισιτιστικών 
Υπηρεσιών ή Ξενοδοχειακών Επισιτιστικών 
Επιχειρήσεων ή Ξενοδοχειακών Επιχειρή-
σεων ή Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και 
Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδο-
χής - Υπηρεσία ορόφων - Εμπορευματογνω-
σία) ή Τεχνίτης Τουριστικών μονάδων και 
Επιχειρήσεων φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδο-
χής - Υπηρεσία ορόφων - Εμπορευματογνω-
σία)  ή Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσε-
ων ή Υπεύθυνος Υποδοχής και Φιλοξενίας ή 
αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος 
τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : 
ΙΕΚ  ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού 
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύ-
κλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυ-
κείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου 
ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγ-
γελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 
1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος 
τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλ-
λοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Καλή γνώση της αγγλικής ή γερμανικής 
γλώσσας
γ) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) 
επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών 
φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής 
Εκπαίδευσης του Οργανισμού Τουριστικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) των τμη-
μάτων του β.δ 151/1971 (ΦΕΚ 52 Ά ):
Ι) Ξενοδοχειακών Επισιτιστικών Επιχειρήσε-
ων διετούς κύκλου σπουδών υποχρεούνται 
να προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο του-
λάχιστον Γ΄ Γυμνασίου.
ΙΙ) Ξενοδοχειακής-Εστιατορικής Τέχνης μο-
νοετούς κύκλου σπουδών υποχρεούνται να 
προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο Λυκείου.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Ά  ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υπο-
ψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτή-
ριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος 
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως 
ειδικότητας.
β) Καλή γνώση της αγγλικής ή γερμανικής 
γλώσσας.
γ) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) 
επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών 
φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδι-
κός
θέσης

Υπ η ρ ε-
σία

Έδρα
 υπηρε-
σίας

Ειδικότη-
τα

Δ ι ά ρ -
κεια 
σύμβα-
σης

Αριθμός
ατόμων

Απαιτούμενα προσόντα
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Δ ή μ ο ς 
Σ α μ ο -
θράκης

Χ ώ ρ α 
Σ α μ ο -
θράκης

ΔΕ Λου-
τ ρ ο ν ό -
μων Μο-
ν ά δ α ς 
Ι α μ α τ ι -
κής Θε-
ραπείας 

5 μή-
νες 2

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος 
ειδικότητας  Ειδικός Λουτροθεραπείας-SPA ή 
Βοηθός Φυσικοθεραπευτή σε Ιαματικές Πη-
γές και Λουτρά ή Βοηθός Φυσικοθεραπευτή-
Υπάλληλος Εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας 
ή Ειδικός Κινησιοθεραπείας ή Βοηθός Φυσι-
κοθεραπευτή ή Βοηθός Φυσικοθεραπείας ή 
Βοηθών Φυσικοθεραπευτών ή Βοηθών Φυσι-
κοθεραπείας ή Στέλεχος Θαλασσοθεραπείας/
Λουτροθεραπείας -spa ή αντίστοιχο πτυχίο ή 
δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω 
σχολικών μονάδων : ΙΕΚ  ή Επαγγελματικού 
Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαι-
δευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου 
Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελ-
ματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή 
Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας 
του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 
ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ει-
δικότητας.
β) Βεβαίωση από τις ανωτέρω σχολές ότι οι 
υποψήφιοι έχουν διδαχτεί μάθημα Α’ Βοηθει-
ών ή Βεβαίωση οποιουδήποτε δημόσιου ή ιδι-
ωτικού φορέα ότι παρακολούθησαν πρόγραμ-
μα Α’ Βοηθειών.
γ) Καλή γνώση της αγγλικής ή γερμανικής 
γλώσσας. 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υπο-
ψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτή-
ριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος 
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως 
ειδικότητας,
β) Αντίστοιχη εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον 
ετών σε Μονάδες Ιαματικής Θεραπείας ή σε 
Κέντρα Ιαματικού Τουρισμού ή σε Υδροθερα-
πευτήρια (Υπ. Αποφ. 9833/2009/ΦΕΚ 1055/τ.
Β /́7.6.2009),
γ) Βεβαίωση οποιουδήποτε δημόσιου ή ιδιω-
τικού φορέα παρακολούθησης προγράμματος 
Α’ Βοηθειών.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υπο-
ψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτή-
ριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος 
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως 
ειδικότητας,
β) Αντίστοιχη εμπειρία έξι (6) τουλάχιστον 
μηνών σε Μονάδες Ιαματικής Θεραπείας ή σε 
Κέντρα Ιαματικού Τουρισμού ή σε Υδροθερα-
πευτήρια (Υπ. Αποφ. 9833/2009/ΦΕΚ 1055/τ.
Β /́7.6.2009),
γ) Βεβαίωση οποιουδήποτε δημόσιου ή ιδιω-
τικού φορέα παρακολούθησης προγράμματος 
Α’ Βοηθειών
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Δ ή μ ο ς 
Σ α μ ο -
θράκης

Χ ώ ρ α 
Σ α μ ο -
θράκης

ΥΕ Νυ-
χ τ ο φ ύ -
λακα

3 μή-
νες 1

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρε-
ωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου 
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν απο-
φοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημο-
τικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος 
τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 
580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρί-
ων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 
της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλ-
λοδαπής.

105
Δ ή μ ο ς 
Σ α μ ο -
θράκης

Χ ώ ρ α 
Σ α μ ο -
θράκης

ΥΕ Ερ-
γ α τ ώ ν /
τ ρ ι ώ ν 
Καθαρι-
ό τ η τ α ς 
Κ ά -
μπινγκ

3 μή-
νες 4

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (τε-
λευταίο εδάφιο περ. στ΄ παρ. 1 άρθρο 40 του 
Ν. 4765/2021)
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Δ ή μ ο ς 
Σ α μ ο -
θράκης

Χ ώ ρ α 
Σ α μ ο -
θράκης

ΥΕ Κα-
θ α ρ ι -
σ τ ή ς /
τρια Μο-
ν ά δ α ς 
Ι α μ α τ ι -
κής Θε-
ραπείας

5 μή-
νες 1

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (τε-
λευταίο εδάφιο περ. στ΄ παρ. 1 άρθρο 40 του 
Ν. 4765/2021)

Οι υποψήφιοι των ως άνω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 
1α.  ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 60 μονάδες ανά μήνα 

ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 18  μήνες)

μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18 
και άνω

μονάδες 0 0 0 200 260 320 380 440 500 560 620 1040



Η ΓΝΩΜΗ
5 ΙΟΥΛΙΟΥ  2021

Η παράσταση «Η Μάσα και 
ο Αρκούδος» περιοδεύει αυτό 
το καλοκαίρι και έρχεται στην 
Αλεξανδρούπολη στο Θέατρο 

Αλτιναλμάζη την Τετάρτη  7 
Ιουλίου ώρα 21.00.

Μετά από ένα δύσκολο χει-
μώνα για όλους μας, η Παιδική 

Σκηνή Θεσσαλονίκης υπόσχε-
ται να χαρίσει άφθονο γέλιο 
και στιγμές ξενοιασιάς με αυ-
τήν την παραγωγή της. Η θεα-
τρική παράσταση η «Μάσα και 
ο Αρκούδος» βασισμένη στο 
ομώνυμο λαϊκό ρωσικό παρα-
μύθι έχει ως στόχο να ταξιδέ-
ψει μικρούς και μεγάλους σε 
ένα μαγευτικό ταξίδι γεμάτο 
σκανταλιές και μπερδέματα. 

Η μικρή Μάσα ένα κοριτσά-
κι με αστείρευτη ενέργεια και 
σπιρτάδα το σκάει από το σπί-
τι των παππούδων της θέλο-
ντας να γνωρίσει τον κόσμο 
και να ζήσει νέες περιπέτει-
ες. Στο δρόμο της μέσα στο 
δάσος πέφτει πάνω στο σπίτι 
ενός φιλήσυχου και καλοσυ-
νάτου αρκούδου του οποίου 

η ηρεμία ανατρέπεται μέσω 
αυτής της αναπάντεχης συνά-
ντησης..! Η μικρή Μάσα θα συ-
ναντήσει πολλούς κινδύνους 
καθώς ένα δάσος κρύβει πά-
ντοτε παγίδες αλλά και πολ-
λές εκπλήξεις αφού η μικρή 
μας φίλη θα γνωρίσει πολλούς 
φίλους που θα τους αγαπήσει 
αληθινά! Η ιστορία μας θα μά-
θει σε μικρούς και μεγάλους 
την αξία της πραγματικής φιλί-
ας, της ειλικρινούς αγάπης κα-
θώς επίσης και της ελευθερίας 
αφού κανένας δεν μπορεί να 
είναι πραγματικά ευτυχισμένος 
αν δεν είναι ελεύθερος! 

Φορέστε λοιπόν τα χαμό-
γελα σας και ετοιμαστείτε να 
ταξιδέψουμε μαζί σε ένα συ-

ναρπαστικό ταξίδι γεμάτο γέ-
λιο αλλά και σημαντικά μηνύ-
ματα μαζί με την Μάσα, τον 
Αρκούδο και  την παρέα τους!

Συντελεστές 
παράστασης: 

Διασκευή – Στίχοι: Βούλα 
Γιαγκάζογλου Παπούδα

Σκηνοθεσία: Ανδρονίκη 
Μαλακόζη

Μάσκες: Anna Wasiac
Κατασκευή σκηνικών:  Στέ-

φανος Σκυλάκης
Ζωγραφική Σκηνικών: Γιάν-

νης Γροϊδης 
Μουσική: Κώστας Εκλεκτός 
Χορογραφίες: Χρήστος Μυ-

λωνάς 

Ενδυματολογία: Ιφιγένεια 
Μανώλα

Κατασκευή κοστουμιών:  
Μ.&Λ. Τζιουβάρα 

Παραγωγή: Παιδική Σκηνή 
Θεσσαλονίκης

Παίζουν οι ηθοποιοί : 
Αμαλία Ζαγοριανού
Άσπα Μπατατόλη
Βλάσσης Παπακωνσταντίνου
Ευθύμης Ιωαννίδης
Σοφιανός Πεσιρίδης 

Κατά τη διάρκεια της παρά-
στασης θα τηρηθούν όλα τα 
προβλεπόμενα μέτρα προστα-
σίας από τον COVID-19 σύμ-
φωνα με τα υγειονομικά πρω-
τόκολλα.

Χρήσιμα
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ - ΩΡΑ 
21.00
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕ-
ΝΗ ΤΙΜΗ: 
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΒΑΤΑΜΙΔΗΣ 
(Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 230) ΤΗΛ. 
25510 25446
ΤΙΜΗ: 8€ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ – 10€ 
ΤΑΜΕΙΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  6944 
638637 & 6980 205311

ΧΟΡΗΓΟΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΝΩΜΗ

«Η Μάσα και ο Αρκούδος» 
στην Αλεξανδρούπολη
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ  7 ΙΟΎΛΙΟΎ 
ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                          

Η θεατρική παράσταση η «Μάσα και 
ο Αρκούδος» βασισμένη στο ομώνυμο 
λαϊκό ρωσικό παραμύθι έχει ως στόχο να 
ταξιδέψει μικρούς και μεγάλους σε ένα 
μαγευτικό ταξίδι γεμάτο σκανταλιές και 
μπερδέματα.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ   13

1β.  ΧΡΟΝΟΣ  ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ18 ΜΗΝΕΣ (40 μονάδες ανά μήνα ανεργίας , με ανώτατο όριο τους 9 μήνες)

μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8

9 και άνω

1040

μονάδες 40 80 120 160 200 240 280 320             360

2.   ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (300 μονάδες)
 3.   ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (200 μονάδες)
 4.   ΜΟΝΟΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (100 μονάδες )
 5.   ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ( 50 μονάδες για καθένα με ανώτατο όριο τα 6 τέκνα)

αριθμός τέκνων 1 2 3 4 5 6

μονάδες 50 100 150 200 250 300

 6.   ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ  (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40, 
ενώ για ΔΕ με το 20)

κατηγορίες  
ΠΕ & ΤΕ 5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5 … 10

κατηγορία 
ΔΕ 10 … 11 … 12 … 13 … 14 … 15 … 16 … 17 … 18 … 19 … 20

μονάδες 200 … 220 … 240 … 260 … 280 … 300 … 320 … 340 … 360 … 380 … 400

7.ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (για τις κατηγορίες  ΠΕ και ΤΕ 150 μονάδες) *
8.ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ (για τις κατηγορίες  ΠΕ και ΤΕ αυτοτελής μεταπτυχιακός τίτλος 70 μονάδες) *
9.   ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (για τις κατηγορίες  ΠΕ και ΤΕ integratedmaster 35 μονάδες) *
10.  ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ  *
α. Δεύτερος τίτλος σπουδών (για  τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ,  της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας 30 μονάδες)
β. Δεύτερος τίτλος σπουδών (για την κατηγορία ΔΕ, της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας 25 μονάδες)
11. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 84 μήνες)

μήνες 
εμπειρίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 57 58 59 84 

και άνω

μονάδες 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 … 399 406 413 588

12. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50% (200 μονάδες)
13. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ  (130 μονάδες)
*Τα κριτήρια 7, 8, 9, και 10 υπολογίζονται αθροιστικά για τους/τις κατόχους διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και ενιαίου και αδιά-

σπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (intergrated master) και δεύτερου τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός 
διδακτορικών διπλωμάτων ή/και μεταπτυχιακών τίτλων ή/και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), 
ή/και δεύτερου τίτλου σπουδών, βαθμολογείται επιπλέον ένας μόνο εξ αυτών των τίτλων και εάν πρόκειται για μη ομοιόβαθμους τίτλους, βαθμολο-
γείται ο υψηλότερος εξ αυτών, λαμβάνοντας σε κάθε περίπτωση το ήμισυ των μονάδων που αντιστοιχούν στον οικείο τίτλο σπουδών.

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Για τις θέσεις με κωδικό 101, 104, 105 και 106 προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώ-

νουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Σαμοθράκης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (περ. στ΄ παρ. 1 άρ. 12 του Ν. 4765/2021,σύμφωνα με την υπ’ 
αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/835/οικ. 8660/17-5-2021 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών).

Για τις θέσεις με κωδικό 102 και 103, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που κατατάσσονται με τα ίδια προσόντα πρόσληψης, ανεξάρτητα από 
το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Σαμοθράκης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (περ. στ΄ παρ. 1 άρ. 
12 του Ν. 4765/2021,σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/835/οικ. 8660/17-5-2021 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών).

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕκαι να την υποβάλουν, μαζί με 
τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ηλεκτρονικάστη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(Email:mitroo@samothraki.
gr), απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, υπόψη κ. Αποστολούδια Πέτρου (τηλ. επικοινωνίας: 
2551350820).

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
Γαλατούμος Νικόλαος
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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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 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ  
 ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

 SUDUKU

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
ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ 25510 33500   
Ι.Κ.Α. 25510-84611
ΕΚΑΒ 25510-89370
ΔΕΗ 25510-53529
ΟΤΕ 25510-56160
ΔΕΥΑΑ 25510-24018 
Κ.Ε.Π. Aλεξ/λης 25513-50010
Κ.Ε.Π. Φερών 25553-50103
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

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 05.59, 

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
NTERCITY 05.59, 

ΘεΣ/Κη - Αλεξ/λη 
NTERCITY 05.50, 

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

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Επί των οδών Εμπορίου και Αρκαδιουπόλεως (κοντά 
στη Νομαρχία) εμβαδού 170 m2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 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 κατασκευαστική εται-
ρία με έδρα την Αλεξανδρούπολη αναζητά να προσλά-
βει μηχανικούς για πλήρη απασχόληση στα γραφεία 
της ή/και στα εργοτάξια της στην περιοχή του Έβρου.
Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
14:00-22:00 Ιωαννίδου - 
Αλατζιά Λ. Δημοκρατίας 190 ✆ 
2551035897
08:00-18:00 Αποστόλου Πατρ. 
Κυρίλλου 113 (γεφ. Καλλιθέας - 
Παπαν/σίου) ✆2551084110
ΦΕΡΕΣ
Μπουρουλίτη Δημοκρίτου 17 
✆2555022273
ΣΟΥΦΛΙ 
Κυριακούδη Βασ. Γεωργίου 157 
✆2554022033
ΔIΔYMOTEIXO
Καρακατσάνη Μ.-Bαφειάδου 
Κ. έναντι Νοσοκομείου ✆25530 
25115
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Σ.Φ. Καλλινάκη Π.-Τσα-
βδαρίδου Δ. Ευριπίδου 17 
✆2552022456

σαν σημερα
ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1687
Ο Ισαάκ Νεύτων εκδίδει το 
κυριότερο έργο του, τις τρί-
τομες «Μαθηματικές Αρχές 
της Φυσικής Φιλοσοφίας», 
όπου παραθέτει τα τρία αξι-
ώματα της μηχανικής και το 
νόμο της βαρύτητας.

1930
Ο έλληνας σεφ Γιώργος 
Σταθάκης επιχειρεί να πέσει 
από τους καταρράχτες του 
Νιαγάρα μέσα σ’ ένα βαρέ-
λι. Εγκλωβίζεται, όμως, στο 
πίσω μέρος του καταρράκτη 
για 18 ώρες και πεθαίνει από 
ασφυξία.

1943
Αρχίζει η Μάχη του Κουρσκ, 
η μεγαλύτερη πολεμική αντι-
παράθεση της ιστορίας με 
άρματα μάχης. Στη μάχη ενε-
πλάκησαν 2.700 γερμανι-
κά τανκς και 3.500 σοβιετι-
κά. 2.900 άρματα τέθηκαν 
εκτός μάχης, ενώ οι απώλει-
ες σε έμψυχο υλικό και από 
τις δύο πλευρές έφθασαν 
τους 230.000 στρατιώτες.

1946
Ο γάλλος μηχανικός Λουί 
Ρεάρ επιδεικνύει το πρώτο 
μαγιό μπικίνι σε υπαίθρια 
επίδειξη μόδας στο Παρίσι.

1948
Θεσπίζεται από τους Εργα-
τικούς το Εθνικό Σύστημα 
Υγείας της Μ. Βρετανίας.

2015
Συντριπτική υπεροχή του 
«ΟΧΙ» στο δημοψήφισμα 
για την πρόταση των δανει-
στών της 25ης Ιουνίου. Το 
«ΟΧΙ» συγκεντρώνει 61,3% 
των ψήφων, έναντι 38,7% 
του «ΝΑΙ». Τα άκυρα/λευκά 
είναι 5,79%, ενώ η συμμετο-
χή φτάνει στο 62,46%.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1913
Γεώργιος Κωστάκης, έλληνας 
συλλέκτης έργων τέχνης της 
ρωσικής πρωτοπορίας. (Θαν. 
9/3/1990)

1918
Νίκος Παπατάκης, έλληνας 
σκηνοθέτης του κινηματο-
γράφου. (Θαν. 17/12/2010)

1921
Νάνος Βαλαωρίτης, έλληνας 
ποιητής, που κινείται στο κλί-
μα του υπερρεαλισμού. (Θαν. 
12/9/2019)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1833
Νισεφόρ Νιεπς, γάλλος 
εφευρέτης, στον οποίο πι-
στώνεται η πρώτη σωζό-
μενη φωτογραφία. (Γεν. 
7/3/1765)

1969
Βάλτερ Γκρόπιους, γερμανός 
αρχιτέκτονας. Έργο του, η 
Αμερικάνικη Πρεσβεία στην 
Αθήνα. (Γεν. 18/5/1883)

1972
Μάριος Χάκκας, Πεζογρά-
φος και ποιητής, από τους 
σημαντικότερους έλληνες 
διηγηματογράφους. (Γεν. 
1931)

αγγελιεσ
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Η διεθνής τερματοφύλακας από την Αλεξανδρούπολη, 
μετά την φετινή σεζόν που την βρήκε για πρώτη φορά στο 
εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Πολωνία να αγωνίζεται 
στην Α’ κατηγορία με την Start Elblag, επιστρέφει στα πά-
τρια εδάφη και θα αγωνιστεί με τον ΟΦ Νέας Ιωνίας με 
τον οποίο κατέκτησε κάθε εγχώριο τίτλο και έφτασε σε 
πολλές προσωπικές διακρίσεις τα προηγούμενα χρόνια.

Πέρα από το χάντμπολ η γκολκίπερ από τον Έβρο, θα 
αφοσιωθεί βέβαια και στις σπουδές της και αυτός είναι 
ο κύριος λόγος που επιστρέφει στην Ελλάδα, δηλαδή το 
μεταπτυχιακό της.

Την ανανέωση της συνεργασίας 
της με τον Βασίλη Τσιομλεκίδη ανα-
κοίνωσε η FC Αλεξανδρούπολη. Ο 
κ. Τσιομλεκίδης θα εξακολουθήσει 
να έχει τον ρόλο του Τεχνικού Δι-
ευθυντή, αλλά τη νέα αγωνιστική 
περίοδο θα έχει ακόμα έναν που θα 
ανακοινωθεί σύντομα.

Η ανακοίνωση της ομάδας:
«Ο προγραμματισμός για την νέα 

χρονιά 2021-22 σε ένα πολύ δύσκο-
λο πρωτάθλημα της ΝΕΑΣ Γ’ Εθνι-
κής έχει αρχίσει.

Πρώτος στόχος της διοίκησης η 
ανανέωση με τον Τεχνικό Διευθυντή 
κο Τσομλεκίδη Βασίλη, που το έργο 
και η φιλοσοφία του ταιριάζουν με 
αυτά της Διοίκησης. Σε λίγες ημέ-

ρες θα ανακοινωθεί και ο δεύτερος 
ρόλος που θα αναλάβει.

Καλή συνέχεια Βασίλη!»

Πεντάδα ανανεώσεων για την 
ΑΕ Διδυμοτείχου

Σε ανανεώσεις συνεργασίας με 
5 ποδοσφαιριστές της προχώρησε 
η ΑΕ Διδυμοτείχου.

Στην ΑΕΔ και τη νέα σεζόν θα 
αγωνίζονται οι Κωνσταντίνο Μυ-
σιούδης, Πέτρος Κούπας, Χρήστος 
Μόμας, Κωνσταντίνος Σιναπίδης και 
Βασίλη Παπούδης.

“Πιστή στο πλάνο του πρωταθλη-
τισμού που τέθηκε εξ αρχής από την 
διοίκηση και την προτεραιότητα δια-
τήρησης του κορμού της ομάδας μας 
είμαστε στην ευχάριστη θέση ανα-

κοινώσουμε την ανανέωση της συ-
νεργασίας μας με τους ποδοσφαιρι-
στές Κωνσταντίνο Μυσιουδη, Πέτρο 
Κούπα, Χρήστο Μομα, Κωνστανινο 
Σιναπιδη και τον εκ των αρχηγών 
Βασίλη Παπουδη.

Τους ευχόμαστε μια χρονιά με 
επιτυχίες χωρίς τραυματισμούς” 
αναφέρει η ανακοίνωση της ΑΕΔ

Με Μυλωνά στο τιμόνι του 
και τη νέα σεζόν ο Ορέστης 
Ορεστιάδας

Προπονητής του Ορέστη Ορεστι-
άδας και τη νέα αγωνιστική περίοδο 
θα είναι ο Παναγιώτης Μυλωνάς. 
Παράλληλα όπως ανακοίνωσαν οι 
Εβρίτες, στον σύλλογο παραμένει 
και ο γυμναστής Βαγγέλης Κατσα-
ντούρας.

Στην ανανέωση της συνεργασί-
ας του με 5 ποδοσφαιριστές προ-
χώρησε ο Ορέστης Ορεστιάδας. Ο 
λόγος για τους Στέφανο Πετρόπου-
λο, Αλή Κοτζά, Ερρίκο Μπακογιάννη, 
Δημήτρη Τσομπανούδη και Θανάση 
Καπουλού.

Με Τσιομλεκίδη 
Τεχνικό Διευθυντή 
και την επόμενη σεζόν 
η Αλεξανδρούπολη
ΠΕΝΤΑΔΑ ΑΝΑΝΕΏΣΕΏΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕ ΔΙΔΎΜΟΤΕΙΧΟΎ

Με Μυλωνά στο τιμόνι του και τη νέα 
σεζόν ο Ορέστης Ορεστιάδας

Ανανέωσαν 3 με Φοίνικα
Στην Α2 βόλει με Νικολαΐδου, Σωτηρίου 
και Παπαστεφάνου

Τρεις αθλήτριες που αποκτήθηκαν 
πέρυσι από τον Φοίνικα Αλεξανδρού-
πολης, αλλά δεν πρόλαβαν να αγωνι-
στούν λόγω της διακοπής των πρωτα-
θλημάτων, θα είναι στην εβρίτικη ομάδα 

και τη νέα σεζόν.
Ο λόγος για τις Αναστασία Νικολαΐ-

δου, Χριστίνα Σωτηρίου και Ειρήνη Πα-
παστεφάνου που ανανέωσαν την συνερ-
γασία τους με τον Φοίνικα.

Επιστρέφει Ελλάδα και στη 
Νέα Ιωνία η Μάγδα Κεπεσίδου 
Τη φανέλα της Νέας Ιωνίας θα 
φορέσει και πάλι η Εβρίτισσα 
τερματοφύλακας

Στο Ευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα κολύμβησης 
Εβρίτης αθλητής του ΝΟΑ 
Πετάει για τη Ρώμη η Εθνική ομάδα εφήβων 
νεανίδων με τη συμμετοχή του Κούγκουλου 

Το πρωί (08.30) της Κυριακής (4/7) 
πέταξε για τη Ρώμη η Εθνική μας 
Ομάδα Εφήβων / Νεανίδων, για το 
αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
που διεξάγεται στην αιώνια πόλη από 
τις 6 έως τις 11 Ιουλίου. Στην απο-
στολή και ο Τάσος Κούγκουλος του 
ΝΟ Αλεξανδρούπολης.

Αναλυτικά στην αποστολή μετέ-
χουν οι εξής 15 κολυμβητές / τρι-
ες μας:

Τάσος Κούγκουλος (50μ ύπτιο, 50, 
100μ πεταλούδα), Δημήτρης – Μάρι-
ος Αλεξόπουλος (50, 100, 200μ πρό-
σθιο), Αρίων Ζιάμπρας (50, 100, 200μ 
ύπτιο, 200μ Μ. Ατομική), Δημήτρης 
Τσιαλαγκός (50, 100, 200μ πρόσθιο), 
Χαρά Αγγελάκη (50, 100, 200μ πρό-
σθιο), Γιάννης Κοντοβάς (100, 200μ 
πεταλούδα, 200μ ελεύθερο), Μάρι-
ος – Παναγιώτης Χρυσομάλλης (50, 

100μ ελεύθερο, 100μ πεταλούδα), 
Βασίλης Σοφικίτης (200, 400μ Μ. 
Ατομική, 200μ πρόσθιο), Αλέξανδρος 
Κάχρης (400, 800μ ελεύθερο), Κώ-
στας Ζαχαριάδης (400, 800, 1500μ 
ελεύθερο), Κώστας Αποστολάκος (50, 
100μ ελεύθερο), Γιώργος Φύκατας 
(100μ ελεύθερο, 50, 200μ ύπτιο), 
Κώστας – Μανώλης Στάμου (50, 100, 
200μ πεταλούδα), Άννα – Αυγούστα 
Βλάχου (100μ ελεύθερο, 50, 100μ 
πεταλούδα), Απόστολος Σίσκος (100, 
200μ ύπτιο).

Μαζί τους, οι προπονητές Τάσος 
Παπαδόπουλος και Γιάννης Μηλιδά-
κης, ο φυσικοθεραπευτής Γιώργος 
Πεντέρης, ο γιατρός Δημήτρης Λα-
μπρινός και η Γ’ Αντιπρόεδρος του 
Δ.Σ της ΚΟΕ Αλεξάνδρα Μαρίνη (αρ-
χηγός αποστολής).
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