
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
www.gnomionline.gr 
Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021
αρ. φύλλου 9112
€0.60

Συνάντηση νέων από Γαλλία και Συνάντηση νέων από Γαλλία και 
Γερμανία στη Σαμοθράκη   Γερμανία στη Σαμοθράκη   

▶ 1111

«Καμπανάκι» από την αλματώδη αύξηση «Καμπανάκι» από την αλματώδη αύξηση 
των νέων κρουσμάτων κορωνοϊού  των νέων κρουσμάτων κορωνοϊού  

305 μαθητές Ρομά από τη Θράκη 305 μαθητές Ρομά από τη Θράκη 
σε πρόγραμμα αντιμετώπισης της σε πρόγραμμα αντιμετώπισης της 
σχολικής διαρροής   σχολικής διαρροής   

▶ 9 9 ▶ 1010

«Στα κόκκινα» το Βόρειο Αιγαίο από την 
υπερσυγκέντρωση φυτοπλαγκτού

Ευτροφική και επιβαρυμένη η θάλασσα, σύμφωνα με χάρτη του ευρωπαϊ-
κού Ατλα θαλασσών. Τι αναφέρει έρευνα του ομότιμου καθηγητή του ∆ΠΘ 
Νικόλαου Κωτσοβίνου

▶ 8

Απορρίφθηκε η προσφυγή Λαμπάκη για 
τον αναπτυξιακό οργανισμό του Δήμου

Το θέμα της δημιουργίας του είχε καταψηφιστεί από το ∆ημοτικό Συμβού-
λιο , αλλά εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή. Το σκεπτικό της Απο-
κεντρωμένης ▶ 7

● «Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κόσμου», όπως αναφέρεται σε ενημερωτικό μήνυμα της τράπεζας 
     προς τους πελάτες της
● Κινητοποίηση διαμαρτυρίας στις Φέρες την Παρασκευή 9 Ιουλίου
● «Τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις, πυροβολώντας με άσφαιρα» αναφέρει ο δημοτικός σύμβουλος 
     Νίκος Γκότσης ▶ 5

Εθνική Τράπεζα: 
Οριστικά στην 
Αλεξανδρούπολη μεταφέρεται 
το κατάστημα Φερών

Στην 
Αλεξανδρούπολη η 
Εθνική ανδρών βόλεϊ           

Για προετοιμασία με 3 Εβρίτες 
ενόψει Ευρωπαϊκού

«Να μη μας 
θυμούνται μόνο όταν 
υπάρχουν κρίσεις» 

Το μήνυμα του αντιπεριφερειάρχη 
Έβρου ∆. Πέτροβιτς για την από-
φαση ανοίγματος του τελωνείου 
Καστανεών

Χάλκινη στο 
πανελλήνιο 
η Αραμπατζή 

Νέα επιτυχία για τον στίβο  
του Εθνικού

▶ 16

▶ 10

Στην Αλεξανδρούπολη η Εθνική ανδρών βόλεϊ

▶ 4
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ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ετήσια ιδιωτών  €100
∆ήμων-∆ημοτικών διαμ/των €200
Τραπεζών-Οργανισμών  €200
Ανώνυμες Εταιρίες  €200

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

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

Α. ΣΚΕΡΤΣΟΣ
Υφυπουργός παρά τω 

Πρωθυπουργώ
 

Είναι πάρα πολύ επικίνδυνος δρόμος 
της εξάρτησης από τα κρατικά επιδό-
ματα. Υπάρχουν επιχειρήσεις που δεν 
βρίσκουν προσωπικό διότι υπάρχουν 
εργαζόμενοι που εξυπηρετούνται πε-
ρισσότερο από το να παίρνουν επί-
δομα και ταυτόχρονα να δουλεύουν 
μαύρα.

Α. ΛΙΝΟΥ
Καθηγήτρια Επιδημιολογίας

Στην αρχή της πανδημίας έλεγα ότι 
πρέπει να κινητοποιήσουμε όλους 
τους influencers. Είναι κίνητρο, και 
ίσως σημαντικότερο από τα 150 ευ-
ρώ, το αυτόγραφο που είπε ο ρά-
περ ότι θα δώσει σε όσους θα εμ-
βολιαστούν.

T. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Μέλος επιτροπής 

εμβολιασμών 

Πρέπει να πείσουμε με επιχειρήματα 
τους πολίτες να εμβολιαστούν γιατί η 
ρητορική που αναπτύσσεται και ο τι-
μωρητικός τρόπος φέρνουν τα αντί-
θετα αποτελέσματα και κινδυνεύουμε 
να μετατρέψουμε τους διστακτικούς 
πολίτες σε αρνητές.

Τέσσερις ανθρώπινες 
ζωές χάθηκαν στην 
χειρότερη και πιο κα-
ταστροφική πυρκαγιά 
που έζησε ποτέ η Κύ-
προς. Άφησε πίσω της 
και μια καμένη γη. 
Στάχτη και αποκαϊ-
δια. Περιουσίες κατε-
στραμμένες, δέντρα 
καμένα και τα βουνά 
μαύρα και ξεγυμνω-
μένα από το πράσινο 
τους. 
(φωτογραφία:   Σταύ-
ρος Ιωαννίδης)

Ο “Βασιλιάς Otto” που μας σήκωσε 
στα ουράνια πριν 17 χρόνια

Σε τέσσερις μέρες από σήμερα, στο 
μυθικό στάδιο Ουέμπλεϊ του Λονδίνου 
στέφεται ο νέος πρωταθλητής Ευρώπης 
στο ποδόσφαιρο... για το 2020, αφού, 
ως γνωστόν, η περσινή διοργάνωση 
αναβλήθηκε λόγω πανδημίας. Με την 
ολοκαίνουρια ασημί μπάλα Uniforia 
στα πόδια των 22 ποδοσφαιριστών, με 
τους άγγλους φιλάθλους ξαναμμένους 
φουλ τώρα που ο Μπόρις τους τάζει 
οσονούπω απαλλαγή από μάσκες και 
συμπαρομαρτούντα, και με δεδομένο 
το ψηλό επίπεδο μπάλας που είδαμε 
έως τώρα, ο τελικός της Κυριακής ανα-
μένεται να θέλξει, να τέρψει, και -γιατί 
όχι;- να ενθουσιάσει.

Ως πρώτα φαβορί για την κατάκτηση 
του τίτλου εμφανίζονται τα Τρία Λιο-
ντάρια των οικοδεσποτών, και η "σο-
βαρή" και για-πρώτη-φορά-χωρίς-στα-
ρούμπες Ιταλία. Τέλος πάντων, και οι 
∆ανοί με τους Ισπανούς να περάσουν 
στον τελικό, πάλι δεν θα πρόκειται για 
καμιά σούπερ έκπληξη. Την ποδοσφαι-
ρική τους παράδοση την έχουν και την 
παραέχουν και οι Ίβηρες και οι ∆ανοί... 
του βορρά.

Πριν από 17 χρόνια, όμως, όταν ο 

Χαριστέας, ο ∆έλλας, ο Καραγκούνης, 
ο Νικοπολίδης, ο Ζαγοράκης και οι υπό-
λοιποι παίκτες της Εθνικής Ελλάδος ήρ-
θαν απ' το πουθενά για να κατακτήσουν 
το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2004, νικώ-
ντας μες στην Λισαβόνα την οικοδέσποι-
να Πορτογαλία στον τελικό, η έκπληξη 
ήταν τόσο απερίγραπτη, τόσο βαρβάτη 
και απόλυτη, που ακόμα και οι ξένοι 
εξακολουθούν να μνημονεύουν (πού και 
πού) αυτήν την ανήκουστη επιτυχία της 
ποδοσφαιρικά ανύπαρκτης Ελλάδας (ή 
∆ανίας του νότου, αν προτιμάτε).

Αυτό ακριβώς είναι το θέμα του ντο-
κιμαντέρ που υπογράφει ο Ελληνοα-
μερικανός Κρίστοφερ Αντρέ Μαρκς. Ή 
μάλλον, για να ακριβολογούμε, το φιλμ 
περιστρέφεται γύρω από τον άνθρωπο 
στον οποίο, καθόλου αδίκως, πιστώθηκε 
αυτή η ασύλληπτη επιτυχία της ελληνι-
κής ποδοσφαιρικής ομάδας: τον Γερμα-
νό Όττο Ρέχαγκελ. Τον προπονητή που 
τελειοποίησε την ούτως ή άλλως αμυ-
ντικογενή φιλοσοφία του για να οδη-
γήσει τους Έλληνες όχι μόνο στην κα-
τάκτηση του Euro 2004, αλλά και στην 
τελική φάση ενός Μουντιάλ (το 2010) 
για δεύτερη φορά στην ιστορία τους. 

Για την ιστορία, ο Ρέχαγκελ παραμένει 
ο μοναδικός αλλοδαπός κόουτς μιας 
εθνικής ομάδας που έχει κατακτήσει 
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, καθώς και 
ο γηραιότερος που κοουτσάρισε ποτέ 
ομάδα σε Μουντιάλ (ήταν 71 στο Πα-
γκόσμιο Κύπελλο της Νοτίου Αφρικής).

Το ντοκιμαντέρ, με τον εύγλωττο τίτ-
λο "Βασιλιάς Όττο" (King Otto, 2021) 
είναι μια αμερικανο-βρετανο-ελληνική 
συμπαραγωγή, και αναμένεται να βγει 
στις ελληνικές αίθουσες τον Σεπτέμβριο 
από την Tanweer. Εν αναμονή, ρίξτε μια 
ματιά στο επίσημο τρέιλερ που μόλις 
κυκλοφόρησε.

Σχολιάζοντας την επικαιρότητα



Η ΓΝΩΜΗ
7 ΙΟΥΛΙΟΥ  2021

ΑΠΟΨΕΙΣ 3

`Μικρογνωμικά

Γρίφος 
Ο Ζόραν Ζάεφ έκανε την αυτοκριτική του πολλές 

φορές για το υποτιθέμενο «φάλτσο» του σε σχέση με 
την εθνική ομάδα της Βόρειας Μακεδονίας και πλέον, 
το θέμα θεωρείται λήξαν.

Μάλιστα, με αφορμή και το πρώτο φόρουμ διαλόγου 
των Πρεσπών που διοργανώθηκε στην Οχρίδα – και 
στο οποίο η κυβέρνηση επέλεξε να υποεκπροσωπη-
θεί από την υφυπουργό για την οικονομική διπλωμα-
τία Κώστα Φραγκογιάννη – σύμφωνα με το matrix24 
τα Σκόπια έχουν αρχίσει να στέλνουν ξανά μηνύμα-
τα στην Αθήνα ότι αναμένουν και από την ελληνική 
πλευρά να τηρηθούν οι υποχρεώσεις που απορρέουν 
από τη Συμφωνία, όπως τα τρία μνημόνια με τη Βό-
ρεια Μακεδονία. 

Με άλλα λόγια, ο πρωθυπουργός αισθάνεται ότι το 
δίλημμα και η δύσκολη απόφαση για τον ίδιο έχουν 
επανέλθει. Και μία παρέμβαση που αναμένεται το επό-
μενο διάστημα θα καταστήσει ακόμη δυσκολότερο το 
δίλημμα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

topontiki.gr 

Το μασάζ του Μιχάλη 
Τηλεφωνικό "μασάζ" έκανε ο υπουργός Προστασί-

ας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης στον βουλευτή 
της Ν∆ Κωνσταντίνο Μπογδάνο που τελευταία έχει 
εξελιχθεί σε "μπαχαλοσατανιστή". 

Γράφει το “Θεωρείο” της “Καθημερινής”:
“Το τηλέφωνο του βουλευτή της Α΄ Αθήνας χτύπησε 

και στην άλλη άκρη της γραμμής ήταν ο υπουργός ∆η-
μοσίας Τάξεως. Αιτία του τηλεφωνήματος το γεγονός 
πως ο Μπογδάνος «σηκώνει» διαρκώς και χωρίς στα-
ματημό το θέμα της εγκληματικότητας στις γειτονιές 
της Αθήνας, ασκώντας ενίοτε και κριτική στο αρμόδιο 
υπουργείο. ∆εν ξέρω τι ειπώθηκε μεταξύ τους, αφού η 
πηγή μου απλώς μου μετέφερε την επικοινωνία. Εντός 
της εβδομάδας, πάντως, είδα τον βουλευτή της Ν.∆. 
στον ΣΚΑΪ να μιλάει ξανά για την εγκληματικότητα, 
αλλά η κριτική προς το υπουργείο να έχει χαμηλώσει. 
Που σημαίνει πως το τηλεφώνημα πήγε καλά”.

Κ.Η.

Στη διάθεσή σας
Καμπάνια υπέρ του εμβολιασμού σε κάθε χωριό με 

την επιστράτευση προσώπων με επιρροή στις τοπικές 
κοινωνίες, δηλαδή τους “influencers του χωριού”, ξε-
κινά η κυβέρνηση, καθώς σε ορισμένους δήμους το 

ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης κυμαίνεται ακόμη και 
στο μόλις 3%.

Περιμένω, κύριε Πέτσα. Ως κορυφαία influencer του 
τρανού χωριού της Αλεξανδρούπολης, περιμένω την 
πρόταση σας. Μια φορά έγραψα για κάτι χόρτα, την 
επόμενη μέρα πήγαν τα έκοψαν. Μια άλλη έγραψα ότι 
κακώς μπήκαν οι κούνιες στο νέο νηπιαγωγείο από τώρα, 
και λίγες μέρες μετά τις έβγαλαν. Για να μην πω για τις 
φωτογραφίες με τις λακκούβες στη γειτονιά, που έπεσε 
πίσσα 2 μέρες μετά το δημοσίευμα. Ενταξει, ναι, μπορεί 
να ήταν τυχαία όλα αυτά, μπορεί όμως και όχι. Θέλε-
τε να το ρισκάρετε; Θέλετε να συνεχιστεί η μείωση του 
ρυθμού των εμβολιασμών και η αύξηση κρουσμάτων;;; 

Γι' αυτό σας λέω. Βάλτε με στη νέα σας λίστα Πέτσα, 
να εκτοξευτούν τα ποσοστά. 

Κ.Η.

5ο Maistros Run
Το 5ο Maistros Run θα διεξαχθεί το Σάββατο 10 

Ιουλίου, με πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Μαΐστρου, σε συνεργασία με τον “∆ΡΟΜΕΑ ΘΡΑΚΗΣ” 
και με την υποστήριξη του Συνδέσμου Κριτών Στίβου 
Θράκης, του Συλλόγου Βετεράνων Αλεξανδρούπολης 

και του δήμου Αλεξανδρούπολης. Οι δηλώσεις συμμε-
τοχής θα γίνονται δεκτές ηλεκτρονικά, μέχρι τις 11:30 
το βράδυ της ερχόμενης Πέμπτης, 8 Ιουλίου. Αφετηρία 
και τερματισμός των διαδρομών θα είναι το Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας Μαΐστρου Αλεξανδρούπολης. Οι δρο-
μείς μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στη διαδρομή των 
5 ή των 10 χιλιομέτρων, ενώ για τους κάτω των 18 ετών 
η συμμετοχή μπορεί να είναι μόνον στον αγώνα των 5 
χιλιομέτρων. Η εκκίνηση για τη διαδρομή των 5 χιλιο-
μέτρων θα δοθεί στις 6:15 το απόγευμα, στις 7 μ.μ. θα 
ξεκινήσουν οι δρομείς των 10 χιλιομέτρων. 

Στο ∆ημοτικό Ωδείο Αλεξανδρούπο-
λης και στο παράρτημα δημοτικής 
ενότητας Φερών, άρχισε η εξεταστική 
περίοδος των προαγωγικών και ετησίων 
εξετάσεων σε όλες τις σχολές οργάνων 
και θεωρητικών μαθημάτων ,από τις 
22/06 και συνεχίζονται έως τις 10/07.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνω-
ση, «καθώς ολοκληρώνονται και φέτος 
με επιτυχία οι εξετάσεις των μαθητών, 
έχουμε τη χαρά να σας ανακοινώσου-
με και την ολοκλήρωση των πτυχιακών 
- διπλωματικών εξετάσεων που πραγ-
ματοποιήθηκαν.

Συγκεκριμένα το Σάββατο 3 Ιουλίου 
και μετά από δίωρο ρεσιτάλ απονεμήθη-
κε ∆ίπλωμα Μονωδίας με ΑΡΙΣΤΑ ΠΑΜ-
ΨΗΦΕΙ και Α’ ΒΡΑΒΕΙΟ στη Κατερίνα 
- Φρίντα Χαμουκαρίδου (τάξη Νάντιας 
Μαλακόζη) , ενώ την Κυριακή με τις 
προφορικές ακροάσεις ολοκληρώθηκε 
η τριήμερη διαδικασία των εξετάσεων 
στα ανώτερα θεωρητικά όπου δεκατρείς 
(13) μαθητές ολοκλήρωσαν με επιτυχία 
τον κύκλο σπουδών τους στην Αρμονία 
(τάξεις Αργύρη ∆εβετζή, ∆ημήτρη Κα-
νίδη, Βάσως Χατζηβασιλειάδου).

Επίσης δόθηκαν πτυχία Αντίστιξης 
και Φούγκας (τάξη Αργύρη ∆εβετζή 
) όπου αρίστευσαν δύο σπουδαστές 
,οι: Άννα Τζήμα και Ιωάννης Κοκκίνης 
εντυπωσιάζοντας με τα γραπτά τους 
την επιτροπή».

Μαθητές του Ωδείου Αλεξανδρούπολης 
εντυπωσίασαν με τις επιδόσεις τους

Στο διεθνές φεστιβάλ ταινιών μι-
κρού μήκους Amicorti, με «άρωμα» 
από Χόλυγουντ, η Βίκυ Μπαφατάκη 
μετείχε στην κριτική επιτροπή, μαζί 
με διακεκριμένες προσωπικότητες 
από το Hollywood και τον διεθνή 
κινηματογράφο. Μάλιστα βράβευ-
σε τον 9χρονο Cristian Petaroscia 
που έλαβε το 2ο βραβείο καλύτε-
ρης ερμηνείας και βραβεύτηκε από 
τον Καθηγητή Giuseppe Tardivo, 
για τη συμβολή της στο φεστιβάλ 
και την προώθησή του σε διεθνές 
επίπεδο, αλλά και τηn ανάδειξη της 
ευρύτερης περιοχής.

“Βραβείο Καλύτερης ταινί-
ας μικρού μήκους έλαβε η ελλη-
νόφωνη ταινία Inverno (Χειμώ-
νας) του Ιταλού σκηνοθέτη Giulio 
Mastromauro. Λάτρης του Ελληνι-
κού Πολιτισμού, επέλεξε την ελλη-
νική γλώσσα, νιώθοντας, όπως δή-
λωσε, πως ο ήχος της γλώσσας μας 
σκληρός και ταυτόχρονα ζεστός και 
οικείος, αποδίδει τέλεια την αισθη-
τική της ταινίας του.” αναφέρει σε 
δήλωσή του ο ∆ήμος Ξάνθης.

Ο ∆ήμος Ξάνθης συγχαίρει θερ-
μά την Ξανθιώτισσα Επικοινωνιο-

λόγο Βίκυ Μπαφατάκη, που, όπως 
τονίζει, για μία ακόμη φορά έκανε 
περήφανη τη χώρα και ξεχωριστά 
υπερήφανη, την ιδιαίτερη πατρίδα 
της, την Ξάνθη”.

Η ανακοίνωση καταλήγει: “Είμα-
στε βέβαιοι ότι, η Βίκη Μπαφατά-
κη που λειτουργεί ως η καλή πρέ-

σβειρα της Ξάνθης στην Ελλάδα 
και στην οικουμένη, σύντομα θα 
αναζητήσει τη δυνατότητα, η πό-
λη μας να φιλοξενήσει μια μεγάλη 
διοργάνωση. Την ευχαριστούμε.”
ertnews.gr
Μαρία Νικολάου

Μεγάλη βράβευση της «Καλής Πρέσβειρας» 
της Ξάνθης Βίκυς Μπαφατάκη
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Σε εφαρμογή της κυ-
βερνητικής απόφασης ξε-
κίνησε η λειτουργία των 
τελωνείων του Έβρου 
(εκτός του συνοριακού 
σταθμού Κυπρίνου) από 
την Παρασκευή 2 Ιουλίου, 
όπως και όλης της χώρας, 
σε 24ωρη βάση. Αρχικά 
εξαιρουμένου του τελω-
νείου Καστανεών, όμως 
από το Σάββατο το με-
σημέρι, με νέα απόφαση, 
άνοιξε και αυτή η πύλη 
εισόδου/εξόδου της χώ-
ρας, έπειτα από 16 μήνες 
που “σφραγίστηκε” μετά 
την κρίση του περσινού 
Μαρτίου. Η απόφαση αυ-
τή προκάλεσε δυσφορία, 
ανησυχία και αντιδράσεις 
στην τοπική κοινωνία, τό-
σο από αυτοδιοικητικούς 
όσο και φορείς και πο-
λίτες. 

Για τα νέα ισχύοντα 
μέτρα και τα δεδομένα 
που διαμορφώνονται μ’ 
αυτή τη νέα συνθήκη, μί-

λησε σήμερα στο Ράδιο 
Έβρος και στην εκπομπή 
Εβροσκόπιο ο αντιπερι-
φερειάρχης Έβρου ∆ημή-
τρης Πέτροβιτς. “Εύλογες 
οι αντιδράσεις“, ανέφε-
ρε ο αντιπεριφερειάρχης, 
υποστηρίζοντας πως ού-
τε ο ίδιος γνώριζε πως 
επρόκειτο να ανοίξει το 
τελωνείο Καστανεών. Από 
την άλλη, δήλωσε πως 
δεν γνωρίζει γιατί δεν 
άνοιξε ακόμα του Κυπρί-
νου. “Το μόνο που παρα-
μένει κλειστό είναι το τε-
λωνείο του Κυπρίνου και 
δεν γνωρίζω το γιατί” εί-
πε χαρακτηριστικά.  Όσο 
για το ενδεχόμενο έλευ-
σης Ελλήνων καταναλω-
τών στη γειτονική αγορά 
της Αδριανούπολης, “εί-
μαστε οι επιλογές μας“, 
επισήμανε. 

Για το τελωνείο των 
Καστανεών 

Συγκεκριμένα, ο κ. Πέ-

τροβιτς, αφού εξήγησε τι 
μέτρα ισχύουν σύμφωνα 
με το ΦΕΚ που εφαρμό-
ζεται από την Παρασκευή 
σε όλη τη χώρα, εξέφρα-
σε την έκπληξή του για 
την κυβερνητική απόφα-
ση να επαναλειτουργήσει 
και το τελωνείο των Κα-
στανεών. “Αλλάζουν δι-
αρκώς τα δεδομένα. Οι 
εξελίξεις μας προλαβαί-
νουν πολλές φορές”, είπε.

 “Η ενημέρωση που εί-
χαμε εμείς ήταν ότι δεν 
θα ανοίξει το τελωνείο 
των Καστανεών. Εντού-
τοις, τα πράγματα εντός 
της ημέρας της Παρα-
σκευής άλλαξαν”. 

Οι οικονομικές 
επιπτώσεις στην 
τοπική αγορά

 “Όπως ξέρετε πά-
ντοτε υπήρχε μία σοβα-
ρή οικονομική επίπτωση 
στην αγορά του βορεί-
ου Έβρου”, ανέφερε ο κ. 
Πέτροβιτς, “εξαιτίας με-
γάλης προσέλευσης κα-
ταναλωτών στη γείτονα 
χώρα, και αυτό είχε δυ-
σβάσταχτες οικονομικές 
συνέπειες στην τοπική 
αγορά”. 

Επισήμανε πως “όταν 
έκλεισε το τελωνείο εί-
δαμε ότι η τοπική αγορά 
άρχισε να ανασυντάσσε-
ται, παρά τα προβλήματα 
του κορονοϊού. Είναι πο-

λύ λογικό να διατυπώνο-
νται αντιδράσεις και μα-
ζικές ανησυχίες”. 

Εντωμεταξύ, εξήγησε 
πως δημιουργήθηκαν τε-
ράστιες ουρές στα βουλ-
γαροτουρκικά σύνορα και 
ενδεχομένως όλη αυτή 
η κατάσταση σε συνδυ-
ασμό με τις δεσμεύσεις 
που υπάρχουν από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση οδή-
γησαν στην επαναλει-
τουργία του τελωνείου 
των Καστανεών. Υπάρχει, 
σημείωσε, μεγάλος όγκος 
Ευρωπαίων πολιτών που 
επιστρέφουν στη χώρα 
καταγωγής τους και πρέ-
πει να εξυπηρετηθούν. “

«Να μην έχουμε 
επιλεκτική μνήμη. 
Να είμαστε σε 
εγρήγορση»

Σε ερώτηση αν απει-
λείται η εθνική ασφά-
λεια με το άνοιγμα του 
συγκεκριμένου σημείου 
των συνόρων, ο αντιπε-
ριφερειαάρχης Έβρου εί-
πε πως “προς το παρόν 
τα πράγματα φαίνεται 
ότι έχουν κάπως εξομα-
λυνθεί. Όμως δεν πρέπει 
να έχουμε ασθενική ού-
τε επιλεκτική μνήμη. Να 
θυμόμαστε. Να είμαστε 
υποψιασμένοι, γιατί το 
ζήσαμε. Είναι απόλυτα 
δικαιολογημένη η ανη-
συχία. 

Το διάστημα που ακο-
λούθησε την κρίση του 
Μαρτίου η ελληνική πολι-
τεία πήρε πολλά σημαντι-
κά μέτρα βελτίωσης της 
ασφάλειας των συνόρων. 
Αυτά συνοψίζονται στην 
επέκταση του φράχτη, 
στην πρόσληψη συνορι-
οφυλάκων, στην ενίσχυ-
ση της συνοριοφυλακής 
με έντονη παρουσία της 
Frontex, στη δημιουργία 
πυλώνων παρατήρησης 
μέρας και νύχτας με σύγ-
χρονα οπτικά μέσα, στην 
κατασκευή υπερυψωμέ-
νων παρατηρητριών από 
το στρατό και γενικότερα 
υπήρξε μια καλύτερη ενί-
σχυση της φύλαξης των 
συνόρων, η οποία και συ-
νεχίζεται. 

Νομίζω ότι έγινε και 
γίνεται ένα σημαντικό βή-
μα. Όμως εχθρός του κα-
λού είναι το καλύτερο. Γι’ 
αυτό καλό είναι να υπο-
πτευόμαστε, να κάνουμε 
σκέψεις και να είμαστε σε 
εγρήγορση”. 

“Πρέπει να ζητούμε 
και να απαιτούμε 
περισσότερα” 

Ο κ. Πέτροβιτς τόνισε 
επανειλημμένα πως το 
κράτος οφείλει να βλέ-
πει τους κατοίκους του 
Έβρου “με δύο μάτια”. Εί-
πε συγκεκριμένα πως “Το 
κράτος πρέπει να βλέπει 
τους ακρίτες όχι με ένα, 
αλλά με δύο μάτια. Γιατί 
απέδειξαν με την κρίση 
του Μαρτίου ποιοι είναι 
οι Εβρίτες. Ποιοι είμαστε. 
Και δικαίως είμαστε αυτοί 
που όλη η Ελλάδα θαύ-
μασε εκείνο το διάστημα. 

Να μας βλέπουν με 
δύο μάτια, να μην δημι-
ουργούν προβλήματα, και 
να ενισχύουν τα σύνορα. 
Αυτό ζητούμε διαρκώς. 
Όχι να μας θυμούνται 
όταν υπάρχουν κρίσεις 
μόνο”. Και αναφορικά με 
τη δική του θεσμική θέση 
στην τοπική αυτοδιοίκη-
ση, δήλωσε πως “Εμείς, 
όλο το πολιτικό προσωπι-
κό, πρέπει να ζητούμε και 
να απαιτούμε περισσότε-
ρα. Είναι μια μάχη που δί-
νουμε σε όλα τα επίπεδα”.
Radioevros.gr

Πέτροβιτς: «Η ενημέρωση που είχαμε 
ήταν ότι δεν θα ανοίξει το τελωνείο 
των Καστανεών»
ΣΥΝΕΧΊΖΟΝΤΑΊ ΟΊ 
ΑΝΤΊΔΡΑΣΕΊΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΚΥΒΕΡΝΗΤΊΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ 
ΕΠΑΝΑΛΕΊΤΟΥΡΓΊΑ ΤΟΥ                               

«Να μη μας θυμούνται μόνο όταν 
υπάρχουν κρίσεις», το μήνυμα του 
αντιπεριφερειάρχη Έβρου 

Το αίτημα απαγόρευσης της εγκα-
τάστασης φωτοβολταϊκών συστημά-
των σε γη υψηλής παραγωγικότητας 
ή την κατ΄ ελάχιστο θέσπιση κανόνων 
σε περιοχές με αποστραγγιστικά έργα, 
κατέθεσε με αναφορά η Βουλευτής 
Έβρου και Αν. Τομεάρχης Ψηφιακής 
∆ιακυβέρνησης, Ενημέρωσης & Επι-
κοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ, Νατάσα Γκαρά, 
καθώς δημιουργούνται πλείστα προ-
βλήματα στον αγροτικό χώρο, όπως 
περιγράφονται και στην επιστολή του 
Γενικού Οργανισμού Έγγειων Βελτιώ-
σεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας.

Στην Αναφορά προς το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας επισυνάπτεται η επιστολή, 
όπου αναφέρονται τα προβλήματα που 

έχουν ήδη δημιουργηθεί σε περιοχές 
του βορείου Έβρου από την εγκατά-
σταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε 
γη υψηλής παραγωγικότητας. 

Όπως περιγράφει η επιστολή, σε 
περιοχές του βορείου Έβρου, η εγκα-
τάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων 
μειώνει την έκταση της ωφέλιμης πα-
ραγωγικής γης, εντείνοντας την υπο-
βάθμιση της πρωτογενούς παραγωγής, 
ενώ ταυτόχρονα εμποδίζει την αγρο-
τική δραστηριότητα, καθώς οι στήλες 
ηλεκτροδότησης που εξυπηρετούν τις 
φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, δυσχε-
ραίνουν την απρόσκοπτη διέλευση των 
αγροτών και των αγροτικών μηχανη-
μάτων από και προς τα αγροτεμάχια. 

Επίσης, σε περιοχές με έντονα 
πλημμυρικά φαινόμενα, όπως η πε-
ριοχή Ερυθροποτάμου, δημιουργού-
νται προβλήματα στη διαχείριση υδά-
των, αποστράγγισης και άρδευσης των 
αγροτεμαχίων που γειτνιάζουν με φω-
τοβολταϊκές εγκαταστάσεις, ενώ προ-
καλούνται μεγάλες καταστροφές στις 
υποδομές.

Όπως περιγράφει η επιστολή, σε 

περιοχές του βορείου Έβρου, η εγκα-
τάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων 
μειώνει την έκταση της ωφέλιμης πα-
ραγωγικής γης, εντείνοντας την υπο-
βάθμιση της πρωτογενούς παραγωγής, 
ενώ ταυτόχρονα εμποδίζει την αγρο-
τική δραστηριότητα, καθώς οι στήλες 
ηλεκτροδότησης που εξυπηρετούν τις 
φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, δυσχε-
ραίνουν την απρόσκοπτη διέλευση των 
αγροτών και των αγροτικών μηχανημά-
των από και προς τα αγροτεμάχια. Επί-
σης, σε περιοχές με έντονα πλημμυρικά 
φαινόμενα, όπως η περιοχή Ερυθροπο-
τάμου, δημιουργούνται προβλήματα 
στη διαχείριση υδάτων, αποστράγγισης 
και άρδευσης των αγροτεμαχίων που 
γειτνιάζουν με φωτοβολταϊκές εγκα-
ταστάσεις, ενώ προκαλούνται μεγάλες 
καταστροφές στις υποδομές. Τέλος, με 
την Επιστολή ζητείται η πλήρης απαγό-
ρευση της εγκατάστασης φωτοβολτα-
ϊκών σε γη υψηλής παραγωγικότητας 
ή η κατ΄ ελάχιστο θέσπιση κανόνων 
σχετικά με τις αποστάσεις που θα πρέ-
πει να τηρούνται από ποτάμια και απο-
στραγγιστικά έργα.

Αναφορά Ν. Γκαρά στη Βουλή για φωτοβολταϊκά 
σε γη υψηλής παραγωγικότητας
Μεταβιβάζει την επιστολή 
του Γενικού Οργανισμού 
Εγγείων Βελτιώσεων 
(ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας   
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Συγκέντρωση διαμαρτυρίας 
για το κλείσιμο του υποκατα-
στήματος της Εθνικής Τράπε-
ζας στις Φέρες   θα πραγμα-
τοποιηθεί την Παρασκευή 9 
Ιουλίου, στις 10 το πρωί μπρο-
στά από το τραπεζικό κατά-
στημα, μετά από απόφαση των 
τοπικών φορέων, που απευθύ-
νουν κάλεσμα για συμμετοχή 
στην κινητοποίηση στους κα-
τοίκους της περιοχής. 

Ωστόσο, την ίδια στιγμή, η 
διοίκηση του χρηματοπιστω-
τικού ιδρύματος εμφανίζεται 
αποφασισμένη να προχωρήσει 
στην υλοποίηση της απόφασής 
της και να κλείσει το υποκα-
τάστημα, ως τα μέσα Ιουλί-
ου. Μάλιστα, μέσω ηλεκτρο-
νικών μηνυμάτων, ενημερώνει 
τους πελάτες της στην περιοχή 
ότι το κλείσιμο του υποκατα-
στήματος και η μεταφορά των 
υπηρεσιών στην Αλεξανδρού-
πολη, αρχής γενομένης από 
16/7, γίνεται για την καλύτερη 
εξυπηρέτησή τους.

Το μήνυμα
“Αγαπητέ Πελάτη
Στόχος μας είναι να σας 

προσφέρουμε συνεχώς ανα-
βαθμισμένες υπηρεσίες που 
ικανοποιούν τις τραπεζικές σας  
ανάγκες. Γι’ αυτό, προχωρά-
με σε μεταφορά των εργασι-
ών συγκεκριμένων Καταστη-
μάτων, σε Καταστήματα που 
καλύπτουν ένα διευρυμένο 
σύνολο τραπεζικών υπηρεσι-
ών και προϊόντων, αποσκοπώ-
ντας στην καλύτερη εξυπηρέ-
τησή σας.

Σας ενημερώνουμε ότι από 
16/07/2021, το Κατάστημα 
ΦΕΡΩΝ μεταφέρεται και θα 
λειτουργεί πλέον στο: Κατά-
στημα: ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ  
- ∆ιεύθυνση: ΛΕΩΦ. ∆ΗΜΟ-
ΚΡΑΤΙΑΣ 240

Τηλέφωνο: 2551053419
Όλη η ομάδα Ιδιωτών στο 

νέο Κατάστημα εξυπηρέτησης 
είναι έτοιμη να σας υποδεχτεί 
και να σας προσφέρει ένα ανα-
βαθμισμένο επίπεδο εξυπηρέ-
τησης.

Σας ευχαριστούμε για την 
εμπιστοσύνη σας».

Γκότσης: Τρέχουμε πίσω 
από τις εξελίξεις

Την έντονη δυσαρέσκειά 
του για τους χειρισμούς της 
δημοτικής αρχής εκφράζει ο 
δημοτικός σύμβουλος και τέως 
αντιδήμαρχος Φερών Νίκος 
Γκότσης, ο οποίος σημειώνει 
πως «τρέχουμε πίσω από τις 
εξελίξεις, απλώς για να δεί-
ξουμε ότι υπάρχουμε».

«Να και το άγγελμα της 
Εθνικής στα κινητά μας. ∆εν 
κλείνει το κατάστημα των Φε-
ρών λένε, απλά μεταφέρετε 
στην Αλεξανδρούπολη, για την 

καλύτερη εξυπηρέτηση μας. 
Να πάρει ευχή και εμείς νομί-
ζαμε ότι έκλεινε. Κάτι σαν τον 
Α! Παιδικό δηλαδή, δεν κλεί-
νει απλώς μεταφέρεται στον Β! 
Μάλλον για την καλύτερη εξυ-
πηρέτηση των πολιτών. Κατά 
τα άλλα, εμείς σήμερα κάναμε 
σύσκεψη με την παρουσία των 
βουλευτών κ. ∆ερμεντζόπου-
λου και κ. Κελέτση των συνερ-
γατών του κ. ∆ημοσχάκη και 
κ. Γκαρά με την απουσία του 
κ. Ζαμπούκη (δεν ήταν μάλ-
λον κάτι που ταιριάζει στο στύλ 
του). Με μια απορία να αιωρεί-
ται στην ατμόσφαιρα για το 
αν τελικά έκλεισε ραντεβού με 
το ∆.Σ. της Εθνικής. Γιατί πήγε 

στην Αθήνα, αλλά έδωσε το 
ψήφισμα του ∆ημοτικού Συμ-
βουλίου,  δεν είχε ραντεβού, 
αλλά συνάντησε την υπεύθυ-
νη των υποκαταστημάτων, η 
οποία αφού στην ουσία είναι 
υπάλληλος, δεν του έδωσε κα-
μία απάντηση. Πέρασαν έκτο-
τε κοντά στις 10 ημέρες, αλ-
λά ραντεβού πουθενά. Εμείς 
βέβαια δώσαμε στο κατάστη-
μα των Φερών, άλλο ψήφι-
σμα καμία σχέση με αυτό του 
∆ημοτικού Συμβουλίου, για-
τί κατάλαβαν όλοι, ότι εκείνο 
έγινε για να γίνει και απουσί-
αζαν τα βασικά μας επιχειρή-
ματα. Θέλουμε την Παρασκευή 
να κάνουμε κινητοποίηση, αλ-

λά ο Αντιδήμαρχος δεν μπορεί 
να κάνει ένα πανό γιατί αυτός 
δεν ξέρει πως γίνεται από τον 
∆ήμο και το αρνήθηκε. Ευτυ-
χώς, η Ένωση Επαγγελματιών 
ήρθε να σώσει το κύρος μας. 
Όλα αυτά και πολλά άλλα βέ-
βαια, δεν συμβαίνουν στην χώ-
ρα του ονείρου. Συμβαίνουν 
στον ∆ήμο της Αλεξανδρού-
πολης. Τρέχουμε τώρα, πίσω 
από τις εξελίξεις, πυροβολώ-
ντας με άσφαιρα για να δεί-
ξουμε απλώς ότι υπάρχουμε. 
Μας τι λένε κιόλας. Μας κά-
νετε αντιπολίτευση. Όχι θα γί-
νουμε και χειροκροτητές της 
ανεπάρκεια σας». 
Κ.Η. 

Εθνική Τράπεζα: Στην Αλεξανδρούπολη 
μεταφέρεται το κατάστημα Φερών
«ΓΊΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ 
ΚΟΣΜΟΥ», ΟΠΩΣ 
ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΊ ΣΕ 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΊΚΟ ΜΗΝΥΜΑ 
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 
ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ                

«Τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις, 
πυροβολώντας με άσφαιρα» αναφέρει ο 
δημοτικός σύμβουλος Νίκος Γκότσης – 
Κινητοποίηση διαμαρτυρίας την Παρασκευή 
9 Ιουλίου

Έκπτωση 20% στους 
δικαιούχους των προ-
γραμμάτων κοινωνικού 
τουρισμού προσφέρει 
η ακτοπλοϊκή εταιρεία 

Zante Ferries, που εξυπηρε-
τεί και την γραμμή Αλεξαν-
δρούπολη-Σαμοθράκη.

Σε ανακοίνωσή της, 
αναφέρει τα εξής:

“Η εταιρία μας ανταπο-
κρινόμενη στις ανάγκες της 
εποχής, σας ενημερώνει ότι 
χορηγεί έκπτωση 20% στα 
εισιτήρια που θα εκδώσουν 
οι δικαιούχοι των προγραμ-

μάτων κοινωνικού τουρισμού 
ΟΠΕΚΑ/ΛΑΕ 2021. 

Η παροχή του προ-
γράμματος αφορά ταξίδια 
από 05/07/2021 έως και 
30/05/2022 για όλους τους 
προορισμούς τους οποίους 
εξυπηρετεί η εταιρία μας.

Προκειμένου για την έκ-
δοση των εισιτηρίων, οι 
επιβάτες θα πρέπει να επι-
κοινωνούν στο τηλέφωνο 

210.4100211  ή στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση sales@
zanteferries.gr.

H έκδοση των εισιτηρίων 
θα γίνεται από τα γραφεία της 
εταιρίας μας στον Πειραιά και 
στα εκδοτήρια εισιτηρίων της 
εταιρίας μας στους λιμένες 
Αλεξανδρούπολης και Σαμο-
θράκης αποκλειστικά με φυ-
σική παρουσία”. 

Zante Ferries: Έκπτωση 20% για τους δικαιούχους 
κοινωνικού τουρισμού
Η έκπτωση αφορά ταξίδια από 05/07/2021 έως 
και 30/05/2022 για όλους τους προορισμούς 
τους οποίους εξυπηρετεί η εταιρία  

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο  Λιαπάκης Ιωάννης του Αθανασίου και της Αθηνάς το γένος Γκέλλα που γεννή-
θηκε στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης και κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη και η Για-
σεμίνα Ρουφάτου του ∆ημητρίου και της Έρικας το γένος Αλή Ογλού γεννήθηκε 
στη Μαγούλα Ελευσίνας Αττικής και κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη πρόκειται να 
παντρευτούν με Θρησκευτικό Γάμο στον Φοίνικα Αλεξανδρούπολης στις 5 Σεπτεμ-
βρίου 2021.
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Η Γενική Περιφερειακή 
Αστυνομική ∆ιεύθυνση Ανατο-
λικής Μακεδονίας και Θράκης 
δημοσιεύει συνολικά στοιχεία 
που αφορούν θέματα οδικής 
ασφάλειας και τροχονομικής 
αστυνόμευσης που συνέβησαν, 
κατά τη διάρκεια του μηνός 
Ιουνίου του 2021, στην εδα-
φική αρμοδιότητα των νομών 
Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Κα-
βάλας και ∆ράμας. Η δημοσί-
ευση των μηνιαίων στοιχείων 
συνοδεύεται με στατιστικά – 
αριθμητικά στοιχεία του αντί-
στοιχου περσινού μήνα.  

α. Τροχαία Ατυχήματα   
 Στην εδαφική αρμοδιό-

τητα της Γενικής Περιφερει-
ακής Αστυνομικής ∆ιεύθυν-
σης Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης, σημειώθηκαν 33 

τροχαία δυστυχήματα (έναντι 
35 το 2020). Ειδικότερα ση-
μειώθηκαν:

- 3 θανατηφόρα τροχαία 
ατυχήματα (όπως επίσης το 
2020)

- 4 σοβαρά τροχαία ατυχή-
ματα (έναντι 3 το 2020)

- 26 ελαφριά τροχαία ατυ-
χήματα (έναντι 29 το 2020)

Από τα τροχαία δυστυχή-
ματα που συνέβησαν σε αστι-
κές και αγροτικές περιοχές των 
νομών καταγράφηκαν συνολι-
κά 45 παθόντες (έναντι 42 το 
2020). Ειδικότερα καταγράφη-
καν: 

- 3 νεκροί (όπως επίσης το 
2020)

- 4 βαριά τραυματίας (ένα-
ντι 3 το 2020)

- 38 ελαφρά τραυματίες 
(έναντι 36 το 2020)

Τα κυριότερα αίτια των τρο-
χαίων ατυχημάτων – δυστυχη-
μάτων, όπως προέκυψε από 
την αστυνομική τροχονομική 
έρευνα, ήταν:

- Η υπερβολική ταχύτητα
- Οδήγηση σε κατάσταση 

μέθης
- Η παραβίαση σημάνσεων

- Μη τήρηση απόστασης 
ασφάλειας

 ∆ράσεις Τροχονομικής 
αστυνόμευσης 

Οι Υπηρεσίες Τροχαίας της 
Γενικής Περιφερειακής Αστυ-
νομικής ∆ιεύθυνσης Ανατολι-
κής Μακεδονίας και Θράκης 

βρίσκονται σε διαρκή ετοιμό-
τητα, εφαρμόζοντας συγκεκρι-
μένο σχεδιασμό, που προβλέ-
πει μέτρα οδικής ασφάλειας 
και τροχονομικής αστυνόμευ-
σης για την ασφαλή κυκλο-
φορία των οχημάτων και των 
πολιτών, καθώς και για την 
πρόληψη και αποτροπή ατυ-

χημάτων και δυστυχημάτων 
σε όλο το οδικό δίκτυο.    

Στο πλαίσιο των τροχονο-
μικών δράσεων, τον μήνα Ιου-
νίου του 2021, βεβαιώθηκαν 
συνολικά 8.378 παραβάσεις, 
από τις οποίες οι 2.427 ήταν 
επικίνδυνες παραβάσεις, ως 
ακολούθως: 

- 1.404 για υπερβολική τα-
χύτητα

- 148 για οδήγηση υπό την 
επήρεια οινοπνεύματος (μέθη)

- 137  για κίνηση στο αντί-
θετο ρεύμα 

- 47  για παραβίαση ερυ-
θρού σηματοδότη 

- 333 για μη χρήση κράνους 
κατά την οδήγηση

- 236 για μη χρήση της ζώ-
νης ασφαλείας κατά την οδή-
γηση 

- 81 για χρήση κινητού τη-
λεφώνου κατά την οδήγηση  

- 13 για αντικανονικό προ-
σπέρασμα 

- 20 για φθαρμένα ελαστικά 
- 8 για αντικανονικούς ελιγ-

μούς  

ΑΜΘ: 3 νεκροί σε τροχαία 
ατυχήματα τον Ίούνιο
1.404 ΠΑΡΑΒΑΣΕΊΣ ΓΊΑ 
ΥΠΕΡΒΟΛΊΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ                                

Μηνιαίος απολογισμός στα θέματα 
Οδικής Ασφάλειας

Σε  δασική έκταση 
400.000 στρεμμάτων του 
Βορείου Έβρου παρεμβαίνει 
το ∆ασαρχείο ∆ιδυμοτείχου 
για την συντήρηση και την 
αποκατάσταση της δασικής 
οδοποιίας.

Στην περιοχή που εκτείνε-
ται μεταξύ  του χωριού Κυ-
ριακή του ∆ήμου Σουφλίου, 
των  πομακοχωρίων Ρούσσα 
και Χίλια, της περιοχής των 
Ασβεστάδων ∆ιδυμοτείχου 

εως  του χωριού  Πεντάλο-
φος του ∆ήμου Ορεστιάδας 
ξεκίνησε εδώ και τρεις εβδο-
μάδες πρόγραμμα βελτίωσης 
του δασικού δικτύου μήκους 
460 χιλιομέτρων, συνολικού  
ύψους 40.000 ευρώ  και τρί-
μηνης διάρκειας..

Η παρέμβαση γίνεται  τόσο 
για  την φύλαξη του δάσους 
όσο και για την πρόσβαση της 
Πυροσβεστικής υπηρεσίας  σε 
όλα τα σημεία στα πλαίσια 

τής αντιπυρικής προστασίας.
Όπως δήλωσε μιλώντας 

στην ΕΡΤ Ορεστιάδας ο δα-
σολόγος  του ∆ασαρχείου 
∆ιδυμοτείχου κ. Βασιλάκης 
∆ημήτρης, «το πρόγραμμα εί-
ναι ετήσιο και φέτος ιδιαίτε-
ρα αναγκαίο, αφού οι πρό-
σφατες βροχοπτώσεις  έχουν 
προκαλέσει ιδιαίτερα μεγάλες 
ζημίες στο οδόστρωμα.

Οι καιρικές συνθήκες μέχρι 
στιγμής, ευνοούν δραματικά 
την πρόκληση πυρκαγιών γι 
αυτό θα πρέπει να είμαστε 
προετοιμασμένοι» κατέληξε.
Μαρία Μανάκα
www.ertnews.gr

Παρέμβαση από το ∆ασαρχείο 
∆ιδυμοτείχου για την συντήρηση και την 
αποκατάσταση της δασικής οδοποιίας

Ο υπουργός Εσωτερικών, 
Μάκης Βορίδης στο πλαίσιο των 
ενεργειών που πραγματοποι-
εί για τη διευκόλυνση άσκησης 
του εκλογικού δικαιώματος των 
Ελλήνων πολιτών, υπέγραψε την 
απόφαση με την οποία ψηφιοποι-
είται και απλοποιείται η διαδικα-
σία εγγραφής των ετεροδημο-
τών στους ειδικούς εκλογικούς 
καταλόγους.

Με τη συγκεκριμένη απόφαση 
του κ. Βορίδη συστήνεται ειδική 
ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω της 
οποίας οι ενδιαφερόμενοι εκλο-
γείς αποκτούν τη δυνατότητα να 
εγγράφονται ηλεκτρονικά στους 

ειδικούς εκλογικούς καταλόγους 
ετεροδημοτών, προκειμένου να 
μπορούν να ψηφίσουν από τον 
τόπο διαμονής τους, τους συν-
δυασμούς της εκλογικής τους πε-
ριφέρειας.

Η ειδική εφαρμογή έχει τε-
θεί σε λειτουργία και φιλοξε-
νείται στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση http:// https://aitiseis.
eterodimotes.gov.gr

Η διαδικασία εγγραφής των 
ετεροδημοτών στην ηλεκτρονι-
κή εφαρμογή απαιτεί τρία απλά 
βήματα για την ολοκλήρωση της:

•  Είσοδο στην εφαρμογή μέ-
σω Taxis Net. Για την είσοδο στην 
εφαρμογή και την πιστοποίηση 
του ενδιαφερόμενου εκλογέα 
απαιτείται η χρήση των κωδικών 
της ΑΑ∆Ε και του ΑΦΜ του.

•  Συμπλήρωση της σχετικής 
ηλεκτρονικής αίτησης με τα απα-

ραίτητα στοιχεία. Για την επιτυχή 
υποβολή της αίτησης παρέχονται, 
εντός της εφαρμογής, λεπτομε-
ρείς οδηγίες.

•  Οριστικοποίηση της αίτη-
σης. Με την επιτυχή υποβολή 
της αίτησης αποδίδεται αυτόμα-
τα αριθμός πρωτοκόλλου, ο οποί-
ος αποστέλλεται στο ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο του εκλογέα.

Η ηλεκτρονική εφαρμογή δί-
νει στον εκλογέα το δικαίωμα να 
μεταβάλλει τα στοιχεία του ανά 
πάσα στιγμή ή να διαγραφεί από 
τους ειδικούς εκλογικούς καταλό-
γους ετεροδημοτών με την υπο-
βολή μίας απλής αίτησης.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για 
εγγραφή στους ειδικούς καταλό-
γους ετεροδημοτών μπορούν να 
υποβάλλονται και στους οικείους 
∆ήμους καθώς και στα Κέντρα 
Εξυπηρέτησης Πολιτών

Βορίδης: Με τρία... κλικ 
η εγγραφή ετεροδημοτών 
Στους ειδικούς 
εκλογικούς 
καταλόγους

Αποκατάσταση δασικού 
δικτύου 460 χλμ στον Έβρο 
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Για επτά λόγους ζητού-
σαν οι δημοτικοί σύμβουλοι 
Αλεξανδρούπολης Βαγγέ-
λης Λαμπάκης και Χρήστος 
Γερακόπουλος, από την Απο-
κεντρωμένη ∆ιοίκηση Μακε-
δονίας-Θράκης, την ακύρωση 
της απόφασης της Οικονομι-
κής Επιτροπής του ∆ήμου, με 
την οποία αποφασίστηκε η 
ίδρυση αναπτυξιακού οργανι-
σμού στους ∆ήμους Αλεξαν-
δρούπολης, Σουφλίου και Σα-
μοθράκης. Η Αποκεντρωμένη, 
αφού εξέτασε την προσφυγή, 
βρήκε και τα επτά επιχειρή-
ματα των προσφευγόντων ως 
αβάσιμα, απορρίπτοντας την 
προσφυγή.

Οι λόγοι ακύρωσης 
κατά Λαμπάκη-
Γερακόπουλο 

Οι προσφεύγoντες προ-
σέβαλαν την αριθμ. 216/21 
απόφαση της οικονομικής 
επιτροπής του δήμου Αλε-
ξανδρούπολης και ζητούν την 
ακύρωσή της διότι θεωρούν :

ότι δεν είναι δυνατόν η 
επαναφορά ενός θέματος 
στην οικονομική επιτροπή 
όταν έχει απορριφθεί από το 
ανώτατο όργανο του δήμου 
δηλαδή το δημοτικό συμβού-
λιο,

 2) ότι η αριθμ. 165/20 
απόφαση (περί σκοπιμότη-
τας σύστασης αναπτυξιακού 
οργανισμού) του  ∆.Σ. έγινε 
απορριπτική απόφαση διό-
τι αναφέρονταν στα έχοντας 
υπόψη της αριθμ. 268/20 
απορριπτικής απόφασης του 
∆.Σ. περί σύστασης αναπτυ-
ξιακού οργανισμού και δεν 
μπορούσε να συμπεριλαμ-
βάνεται στην προσβαλλόμε-
νη απόφαση της οικονομικής 
επιτροπής, 

3) ότι η δημοτική αρχή 
όφειλε να προχωρήσει στην 
προσαρμογή της υφιστάμενης 
αναπτυξιακής εταιρείας και 
όχι να ιδρύσει αναπτυξιακό 
οργανισμό, 

4), ότι το τεκμαρτό μηναίο 
μίσθωμα του κτιρίου “ΜΥΛΟΣ 
ΜΑΣΟΥΡΑ” (περίπου 900τ.μ.) 
του δήμου Αλεξανδρούπο-

λης, που ορίζεται ως έδρα 
του οργανισμού, ανέρχεται 
στο ποσό των 5.000,00€, ενώ 
η ετήσια πρόβλεψη δαπάνης 
του οργανισμού για τα γρα-
φεία του είναι 6.000,00€ με 
συνέπεια την έμμεση χρημα-
τοδότηση του αναπτυξιακού 
οργανισμού 

5) ότι δεν υφίσταται σκο-
πιμότητα και αναγκαιότητας 
δημιουργίας, δια της σύστα-
σης του αναπτυξιακού οργα-
νισμού, δεύτερης πέραν της 
υφιστάμενης στον δήμο Τε-
χνικής Υπηρεσίας καθώς και 
της υφιστάμενης σε αναπτυ-
ξιακή εταιρεία που συμμετέ-
χει ο δήμος, 

6) ότι απαιτούνταν, πριν 
την έκδοση της προσβαλλό-
μενης απόφασης, απόφαση 
του δημοτικού συμβουλίου 
περί έγκρισης σκοπιμότη-
τας σύστασης αναπτυξιακού 
οργανισμού διότι η αριθμ. 
165/20 προγενέστερη σχετι-
κή απόφασή του έγινε απορ-
ριπτική απόφαση, 

7) ότι επιβαλλόταν να 
υπάρχει βεβαίωση του προϊ-
σταμένου της τεχνικής υπηρε-
σίας του δήμου Αλεξανδρού-
πολης για την αναγκαιότητα 
ίδρυσης νέας τεχνικής υπη-
ρεσίας δια του Αναπτυξιακού 
Οργανισμού. 

 
Το σκεπτικό της 
Αποκεντρωμένης 

Για το 1ο επιχείρημα των 
προσφευγόντων: «…οι αρ-
μοδιότητες της οικονομικής 
επιτροπής, συμπεριλαμβα-
νομένης και της σύστασης 
ή συμμετοχής του ∆ήμου 
σε Αναπτυξιακό Οργανισμό 
Ο.Τ.Α., είναι αποκλειστικές 
και ανήκουν μόνο σ΄ αυτή, 
το δημοτικό συμβούλιο δεν 
δύναται να αποφασίζει για 
θέματα που ανήκουν στις αρ-
μοδιότητες της οικονομικής 
επιτροπής, οι αρμοδιότητες 
της οικονομικής επιτροπής  
μεταβιβάζονται στο δημοτι-
κό συμβουλίου μόνο εφόσον 
το κρίνει η ίδια, και δεν προ-
βλέπεται καμία ειδική εξαί-
ρεση ή απαγόρευση που να 

πηγάζει από προηγούμενη 
σχετική απόφαση του δημο-
τικού συμβουλίου. Συνεπώς, 
η προσβαλλόμενη απόφαση 
λήφθηκε από το κατά το νό-
μο αρμόδιο όργανο σύμφωνα 
και κατ΄ εφαρμογή των ανω-
τέρω διατάξεων. Κρίνουμε το 
πρώτο (1ο) λόγο της προσφυ-
γής, ως αβάσιμο. 

Για το 2ο : «… η προσβαλ-
λόμενη απόφαση συμπερι-

λαμβάνει στα έχοντας υπόψη 
προγενέστερη απόφαση του 
δημοτικού συμβουλίου που 
δεν έχει ακυρωθεί, δεν έχει 
ανακληθεί και εξακολουθεί 
να έχει νομική ισχύ. Κρίνου-
με το δεύτερο (2ο) λόγο της 
προσφυγής, ως αβάσιμο»/

Για το 3ο: «…   οι δήμοι 
μπορούν να λάβουν αποφά-
σεις για την σύσταση Ανα-
πτυξιακού Οργανισμού, μπο-
ρούν να λάβουν αποφάσεις 
για την προσαρμογή υφιστά-
μενων αναπτυξιακών ανω-
νύμων εταιρειών ή για τη 
συμμετοχή τους σε Αναπτυξι-
ακούς Οργανισμούς. Οι ανω-
τέρω διατάξεις έχουν δυνη-

τικό χαρακτήρα. Επίσης, δεν 
περιλαμβάνονται στις ανωτέ-
ρω διατάξεις όροι που απα-
γορεύουν την σύσταση Ανα-
πτυξιακού Οργανισμού σε 
περίπτωση που υφίστανται 
αναπτυξιακές εταιρείες που 
δύναται να προσαρμοστούν. 
Συνεπώς, η προσβαλλόμε-
νη απόφαση της οικονομι-
κής επιτροπής για σύσταση 
αναπτυξιακού οργανισμού, 

παρόλο που υφίσταται ανα-
πτυξιακή εταιρεία, λήφθηκε 
σύμφωνα και κατ΄ εφαρμο-
γή των ανωτέρω διατάξεων. 
Κρίνουμε το τρίτο (3ο) λόγο 
της προσφυγής, ως αβάσιμο».

Για το 4ο:  «… Οι λόγοι της 
προσφυγής προβάλουν στοι-
χεία που δεν είναι βέβαια, δεν 
είναι σαφή, δεν έχουν προσ-
διοριστεί επακριβώς και κυ-
ρίως θα εγκριθούν και θα 
προσδιοριστούν με άλλη από-
φαση συλλογικού οργάνου 
του δήμου Αλεξανδρούπολης. 
Κρίνουμε τον τρίτο (4ο) λόγο 
της προσφυγής, ως απαραδέ-
κτως ασκηθέντα».

Για τον 5ο: «… Στις ανω-

τέρω διατάξεις για την σύ-
σταση, τους επιδιωκόμενους 
σκοπούς, την επίτευξη των 
επιδιωκόμενων σκοπών και 
την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσι-
ών του  Αναπτυξιακού Οργα-
νισμού δεν περιλαμβάνονται 
περιοριστικοί όροι που απα-
γορεύουν τον σύσταση του 
εν λόγω Οργανισμού εφόσον 
υφίσταται Τεχνική Υπηρεσία 
στον δήμο που τον συστήνει. 
Επίσης, ορίζεται ότι ο Ανα-
πτυξιακός Οργανισμός υπο-
χρεωτικά περιλαμβάνει στον 
ΚΕΥ ∆ιεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών. ∆ιαπιστώνεται ότι 
εκ του νόμου ότι ο συνιστώ-
μενος Αναπτυξιακός Οργανι-
σμός υποχρεωτικά πρέπει να 
διαθέτει ∆ιεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών χωρίς προϋποθέ-
σεις, περιορισμούς και απα-
γορεύσεις που σχετίζονται με 
την εν λόγω ∆ιεύθυνση. Κρί-
νουμε τον πέμπτο (5ο) λόγο 
της προσφυγής, ως αβάσιμο».

Για τον 6ο:  «… η 
αριθμ.165/2020 απόφα-
ση του ∆.Σ. περί σκοπιμό-
τητας σύστασης αναπτυξια-
κού οργανισμού από το δήμο 
Αλεξανδρούπολης δεν έχει 
ακυρωθεί, δεν ανακληθεί, 
εξακολουθεί να έχει νομική 
ισχύ και ορθώς έχει συμπε-
ριληφθεί στα έχοντας υπόψη 
της προσβαλλόμενης απόφα-
σης χωρίς να απαιτείται εκ 
νέου η έγκριση σκοπιμότη-

τας του αναπτυξιακού οργα-
νισμού από το ∆.Σ. Κρίνουμε 
το έκτο (6ο) λόγο της προ-
σφυγής, ως αβάσιμο».

Τέλος, για το 7ο επιχείρη-
μα, η Αποκεντρωμένη ανα-
φέρει: «…Στις ανωτέρω δι-
ατάξεις του Ν. 4674/20 και 
στην αριθμ. 200 εγκύκλιο του 
ΥΠ.ΕΣ. δεν ορίζεται ούτε ανα-
φέρεται ότι για την σύστα-
ση του Αναπτυξιακού Οργα-
νισμού απαιτείται βεβαίωση, 
του προϊσταμένου της Τεχνι-
κής Υπηρεσίας του δήμου, πε-
ρί της αναγκαιότητας ίδρυ-
σης νέας Τεχνικής Υπηρεσίας 
δια του εν λόγω Οργανισμού. 
Στις ανωτέρω διατάξεις του 
Ν. 4412/16 ορίζεται ότι εφό-
σον διαπιστωθεί έλλειψη τε-
χνικής επάρκειας δύναται να 
συνάπτονται προγραμματικές 
συμβάσεις για τη διεξαγωγή 
της διαδικασίας σύναψης, την 
εποπτεία και την επίβλεψη 
δημόσιας σύμβασης έργου ή 
μελέτης. Συνεπώς, σύμφω-
να με τις ανωτέρω διατά-
ξεις οι βεβαιώσεις – διαπι-
στώσεις που επικαλούνται 
οι προσφεύγοντες αφορούν 
την σύναψη προγραμματικών 
συμβάσεων και όχι την σύ-
σταση του Αναπτυξιακού ορ-
γανισμού. Κρίνουμε το έβδο-
μο (7ο) λόγο της προσφυγής, 
ως αβάσιμο».
Κ.Η. 

Απορρίφθηκε η προσφυγή 
Λαμπάκη για τον αναπτυξιακό 
οργανισμό του Δήμου
ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΊΟΥΡΓΊΑΣ 
ΤΟΥ ΕΊΧΕ ΚΑΤΑΨΗΦΊΣΤΕΊ 
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΊΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΊΟ, ΑΛΛΑ 
ΕΓΚΡΊΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΟΊΚΟΝΟΜΊΚΗ ΕΠΊΤΡΟΠΗ      

Το σκεπτικό της Αποκεντρωμένης που 
εξέτασε την προσφυγή

Η Αποκεντρωμένη, αφού εξέτασε 
την προσφυγή, βρήκε και τα επτά 
επιχειρήματα των προσφευγόντων 
ως αβάσιμα, απορρίπτοντας την 
προσφυγή
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Της Κικής Ηπειρώτου 
Ιδιαίτερα έντονη είναι η 

παρουσία χλωροφύλλης στο 
βόρειο Αιγαίο, σύμφωνα με 
τους ημερήσιους χάρτες του 
Ευρωπαϊκού Άτλα των Θαλασ-
σών. Το πολυσυζητημένο φυ-
τοπλαγκτόν, είτε είναι εισαγό-
μενο, όπως η βλέννα από τη 
θάλασσα του Μαρμαρά, που 
όπως φαίνεται,  ένα μέρος της 
έφτασε στον ελλαδικό θαλάσ-
σιο χώρο, είτε «ντόπιο», λόγω 
διάφορων παραγόντων, επηρε-
άζει σημαντικά, κατά καιρούς, 
την ποιότητα των υδάτων και 
την τοπική οικονομία. 

Η ολοένα και πιο συχνή 
και έντονη παρουσία του, σε 
συνδυασμό με το μείζον θέμα 
της «κρυφής» ρύπανσης από 
την περιοχή των ∆αρδανελλί-
ων, προκαλεί, εδώ και χρόνια, 
έντονη ανησυχία στους επι-
στήμονες. 

Είναι γεγονός πως, τις τε-
λευταίες δεκαετίες, πολλές 
χώρες, σε όλο τον κόσμο, βι-
ώνουν την εμπειρία κλιμακού-
μενων και με ανησυχητικές τά-
σεις προβλημάτων, τα οποία 
σχετίζονται με ανθίσεις επιβλα-
βών και τοξικών φυτοπλαγκτο-
νικών ειδών. Μερικά από αυτά 
τα επιβλαβή είδη, σχηματίζουν 
εκτεταμένες γλοιώδεις μάζες 
κατά μήκος των ακτών. 

Η έντονη παρουσία αυτών 
των υπερσυγκεντρώσεων κυτ-
τάρων μπορεί να καταναλώ-
σει τα αποθέματα οξυγόνου 
στο θαλασσινό νερό και έτσι 
τα ψάρια να ασφυκτιούν. Συγ-
χρόνως, η αντιαισθητική εμφά-
νιση αυτών των μαζών προ-
καλεί σημαντικές οικονομικές 
απώλειες στο τουρισμό. Άλλα 
επιβλαβή φυτοπλαγκτονικά εί-
δη παράγουν τοξίνες. Μερικές 
από αυτές τις τοξίνες είναι θα-
νατηφόρες για άγρια και καλ-
λιεργούμενα ψάρια, έχουν ήδη 
σκοτώσει εκατομμύρια τόνους 
παγκοσμίως.  

Στην περιοχή του θρακικού 

πελάγους, το φυτοπλαγκτόν 
είναι ένα συχνό φαινόμενο, το 
οποίο, μέχρι ένα βαθμό, θεω-
ρείται αναμενόμενο. Η συζήτη-
ση γύρω από το θέμα συνήθως 
επικεντρώνεται στις οικονο-
μικές επιπτώσεις, κυρίως για 
τον κλάδο των αλιέων. Ωστό-
σο, για τις μακροπρόθεσμες, 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
του φαινομένου, σε συνάρτη-
ση με τη ρύπανση του βορεί-
ου Αιγαίου από τα ποτάμια, τη 
Μαύρη Θάλασσα και τα ∆αρ-
δανέλλια, η συζήτηση είναι ιδι-
αίτερα υποτονική, την στιγμή 
που επιστήμονες κρούουν τον 
κώδωνα του κινδύνου για την 
σταδιακή μετατροπή του βο-
ρείου Αιγαίου σε μία ευτροφι-
κή, ψυχρή και εξαιρετικά επι-
βαρυμένη από πλευράς ρύπων 
θάλασσα.

Ένα χρόνιο, άλυτο 
πρόβλημα 

Με αφορμή την παρούσα 
κατάσταση, ο ομότιμος καθη-
γητής της Πολυτεχνικής Σχο-
λής του ∆ΠΘ Νικόλαος Κω-
τσοβίνος, επαναδημοσίευσε 
πριν λίγες μέρες  στο προ-
φίλ του στα social media, 
μία έρευνα που εκπόνησε μα-
ζί με συναδέλφους του, από 
το 2004, με θέμα: «ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝΤΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  ΛΟΓΩ ΤΗΣ 
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ∆ΙΑΣΥ-
ΝΟΡΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ 
ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΕ-
ΝΑ ΤΩΝ ∆ΑΡ∆ΑΝΕΛΙΩΝ».

Στα συμπεράσματα εκείνης 
της μελέτης αναφέρονται τα 
εξής:

«Οι μεγάλες ποσότητες 
υδάτων που προέρχονται από 
διάφορες περιοχές της Ελλά-
δας, των Βαλκανίων  αλλά και 
της Ευρώπης καταλήγουν στο 
Βόρειο Αιγαίο και αναμιγνύο-
νται με τα νερά της Μεσογεί-
ου. Ως συνέπεια αυτού οι επι-
πτώσεις στο οικοσύστημα της 
Μεσογείου, όλων των ανθρω-

πογενών δραστηριοτήτων που 
λαμβάνουν χώρα στην Ανα-
τολική κυρίως Ευρώπη, φιλ-
τράρονται μέσα στα νερά του 
Βορείου Αιγαίου. Η πλήρης κα-
τανόηση της λειτουργίας του 
οικοσυστήματος του Βορείου 
Αιγαίου καθίσταται επομένως 
πολύ σημαντική. 

Συμπερασματικά μπορούμε 
να πούμε ότι συνολικά η ποι-
ότητα των υδάτων που εισρέ-
ουν στο Βόρειο Αιγαίο τόσο 
από τους ποταμούς όσο και 
από τα ∆αρδανέλια είναι εξαι-
ρετικά επιβαρυμένη. Οι εισρο-
ές αυτές αποτελούν την κύρια 
πηγή εισόδου στο Βόρειο Αι-
γαίο μετάλλων, ιχνοστοιχείων, 
διαλυμένων ή διακριτών σω-
ματιδίων αλλά κυρίως οργα-
νικών ουσιών και θρεπτικών. 

Έτσι ύδατα μικρής αλατότη-
τας και υψηλής περιεκτικότη-
τας σε μέταλλα (όπως τα νερά 
της Μαύρης Θάλασσας) αναμι-
γνύονται με τα πιο αλμυρά και 
με μικρότερη περιεκτικότητα 
σε μέταλλα, νερά της θάλασ-
σας της Λεβαντίνης. Η ανάμει-
ξη αυτή λαμβάνει χώρα κυρί-
ως στα επιφανειακά στρώματα 
της θάλασσας και ελέγχεται 
από τις υδρολογικές συνθή-
κες ενισχύοντας την ανάμιξη 
των μετάλλων σε σχέση με 
την αλατότητα. Στα βαθύτερα 
στρώματα, η καθοδική μετα-
φορική κίνηση, η επαναιώρηση 
ιζημάτων ή διαγενετικές διερ-
γασίες φαίνεται ότι είναι υπεύ-
θυνες για τις παρατηρούμενες 
αυξήσεις στις συγκεντρώσεις 
των μετάλλων, ενώ τα τελευ-

ταία χρόνια δεν παρατηρείται 
δημιουργία νέων υδάτων σε 
μεγάλα βάθη και στον πυθμέ-
να, λόγω κυρίως των ήπιων 
χειμώνων αλλά αντίθετα σχη-
ματίστηκε ενδιάμεσο νερό. 

Εκτιμούμε ότι ο πληθυσμός 
ο οποίος ζει στην υδρολογική 
λεκάνη του Αιγαίου είναι περί-
που 180.000.000 άνθρωποι. 
∆ισεκατομμύρια ευρώ έχουν 
επενδυθεί στο Βόρειο Αιγαίο, 
τόσο στην Ελλάδα, όσο και 
στην Τουρκία, για δραστηρι-
ότητες οι οποίες σχετίζονται 
με τον τουρισμό, κυρίως  κα-
λοκαιρινό, λόγω της εξαιρετι-
κής ποιότητας των νερών του. 
Είναι συνεπώς σημαντικό να 
ερευνηθεί η μακροπρόθεσμη 
συσσώρευση των ρύπων (δι-
αλυμένων, αιωρουμένων και 

ιζημάτων) στο Βόρειο Αιγαίο. 
Παρά το γεγονός ότι το Βόρειο 
Αιγαίο είναι προς το παρόν ολι-
γοτροφική θάλασσα, δεν είναι 
ξεκάθαρο τι θα γίνει στο μέλ-
λον, λόγω των συνεχιζόμενων 
μεγάλων ποσοτήτων των θρε-
πτικών αλάτων που εισρέουν 
σε αυτό. 

Το ισοζύγιο εισροής – εκρο-
ής των υδάτων στο Βόρειο Αι-
γαίο το οποίο είναι θετικό για 
τις εισροές γλυκών νερών τό-
σο από ποταμούς όσο κυρίως 
από τα ∆αρδανέλια, σε συν-
δυασμό με την δυσκολία ανα-
νέωσης των υδάτων, οδηγούν 
σε αύξηση του ευτροφισμού 
και την μετατροπή του Βορεί-
ου Αιγαίου από ολιγοτροφι-
κή θάλασσα σε μια ευτροφική, 
ψυχρή και εξαιρετικά επιβαρη-
μένη από πλευράς ρύπων θά-
λασσα. Η ακριβής γνώση της 
κυκλοφορίας των υδάτων, της 
ποιοτικής και ποσοτικής σύ-
στασης  τους και των βιολο-
γικών διεργασιών που λαμβά-
νουν χώρα στις συγκεκριμένες 
συνθήκες, πιστεύουμε ότι χρή-
ζουν περαιτέρω διερεύνησης, 
ώστε να προφυλαχθεί με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο η ση-
μερινή ικανοποιητική κατάστα-
ση ή και να βελτιωθεί ακόμη 
περισσότερο».

Σε πρόσφατο σχόλιό του, ο 
καθηγητής Κωτσοβίνος, κρού-
ει εκ νέου «καμπανάκι» για τη 
ρύπανση από τα ∆αρδανέλ-
λια, χαρακτηρίζοντας μόνο ως 
«κορυφή του παγόβουνου» τον 
ευτροφισμό που προκαλεί το 
φυτοπλαγκτόν: 

«Ο μεταφερόμενος από τα 
∆αρδανέλια ευτροφισμός εί-
ναι η κορυφή του παγόβου-
νου. Αθροίζεται με τον εγχώ-
ριο ευτροφισμό, ενδεχόμενα 
μη αμελητέο, όπως κάποτε ο 
καθαρά τοπικός ευτροφισμός 
στην λίμνη Βιστωνίδα. ∆ημι-
ουργεί προβλήματα ο ευτροφι-
σμός, αλλά είναι προβλήματα 
αντιστρεπτά, και από υγιεινής 
πλευράς αμελητέα. Αυτό που 
με προβλημάτιζε από παλαιά 
είναι η μη αντιστρεπτή μεταφε-
ρόμενη ρύπανση από τα ∆αρ-
δανέλια, όπως είναι τα βαρέα 
μέταλλα, μη αποδομήσιμες το-
ξικές χημικές ενώσεις, ραδιε-
νεργά κλπ , προσκολλημένες 
σε λεπτά στερεά σωματίδια, 
που λόγω της περιστροφής 
της γης ( δύναμη Coriolis) με-
ταφέρονται σε παράκτιες πε-
ριοχές, καθιζάνουν και έχουν 
δυναμική συσσώρευσης. Αυτό, 
η κρυφή ρύπανση, διαχρονικά 
συσσωρευόμενη, είναι το πα-
γόβουνο».

«Στα κόκκινα» το Βόρειο Αιγαίο από 
την υπερσυγκέντρωση φυτοπλαγκτού 
ΕΥΤΡΟΦΊΚΗ ΚΑΊ 
ΕΠΊΒΑΡΥΜΕΝΗ Η ΘΑΛΑΣΣΑ, 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΧΑΡΤΗ 
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΑΤΛΑ 
ΘΑΛΑΣΣΩΝ      

Ωστόσο,  η πραγματική απειλή είναι 
η χρόνια, κρυφή ρύπανση από τα 
Δαρδανέλλια, σύμφωνα με τον ομότιμο 
καθηγητή του ΔΠΘ Νικόλαο Κωτσοβίνο

www.gnomionline.grwww.gnomionline.gr
Η ΓΝΩΜΗ στο ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Η έντονη παρουσία χλωροφύλλης στο βόρειο Αιγαίο, όπως 
αποτυπώνεται στον χάρτη του Ευρωπαϊκού Άτλα Θαλασσών 
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Με τραγούδια, παιχνίδια και 
χαμόγελα ολοκληρώθηκαν οι 
φετινές δράσεις για την αντι-
μετώπιση της σχολικής διαρ-
ροής- εγκατάλειψης των μα-
θητών Ρομά στην περιοχή της 
Θράκης, οι οποίες υλοποιούνται 
στο πλαίσιο του έργου «Υποστη-
ρικτικές παρεμβάσεις σε κοινό-
τητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση 
της πρόσβασης και μείωση της 
εγκατάλειψης της εκπαίδευσης 
από παιδιά και εφήβους στην 
ΠΑΜΘ».

Το έργο, το οποίο εντάσσεται 
στην Πράξη «Υποστηρικτικές πα-
ρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ 
για την ενίσχυση της πρόσβασης 
και μείωση της εγκατάλειψης 
της εκπαίδευσης από παιδιά και 
εφήβους», υλοποιείται στο πλαί-
σιο του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώ-
πινου ∆υναμικού, Εκπαίδευση 
και ∆ια Βίου Μάθηση» από τον 
Ιούνιο του 2020 και η ολοκλή-
ρωσή του αναμένεται τον Μάιο 
του 2023. Στην υλοποίηση του 
έργου μετέχουν ελληνικά ΑΕΙ, 
μεταξύ των οποίων και το ∆η-
μοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
με την επιστημονική καθοδήγη-
ση του Αναπληρωτή Καθηγη-
τή Κοινωνικής Ψυχολογίας του 
Τμήματος Ιστορίας και Εθνολο-
γίας κ. Ευθύμιο Λαμπρίδη.

Πεδίο υλοποίησης του έργου 
είναι οικισμοί Ρομά της περιφέ-
ρειας ΑΜΑΘ, στους οποίους κα-
ταγράφεται υψηλή πληθυσμιακή 
συγκέντρωση και ειδικότερα το 
∆ροσερό του ∆ήμου Ξάνθης, το 
Αλάν Κουγιού και Ανάχωμα του 
∆ήμου Κομοτηνής και η περιοχή 
Άβαντος στην Αλεξανδρούπολη. 
Αξίζει να σημειωθεί πως κατά τη 
διάρκεια του πρώτου έτους υλο-
ποίησης των δράσεων του έρ-

γου, συμμετείχαν σε αυτές κατά 
προσέγγιση 105 μαθητές και μα-
θήτριες από την Κομοτηνή, 130 
από την Ξάνθη και 70 από την 
Αλεξανδρούπολη.

Σκοπός του έργου 
Βασικός σκοπός του είναι η 

αντιμετώπιση του φαινομένου 
της σχολικής διαρροής- εγκατά-
λειψης από παιδιά και εφήβους 
Ρομά στην Περιφέρεια Ανατολι-
κής Μακεδονίας- Θράκης, μέσα 
από στοχευμένες δράσεις που 
αποσκοπούν στην ενίσχυση της 
τακτικής φοίτησης των ωφελού-
μενων μαθητών Ρομά.

Παράλληλα, το έργο αποσκο-
πεί στην ενδυνάμωση των γονέ-
ων σε ψυχολογικό και κοινωνι-
κό επίπεδο, ώστε να σταθούν 
«σύμμαχοι» στην τακτική φοί-
τηση των παιδιών τους, εγκαθι-
δρύοντας σταδιακά μια νέα νοο-
τροπία για τη σχολική φοίτηση, 
τη συνεργασία μεταξύ σχολείου 
και οικογενειών Ρομά και την εν-
δυνάμωση της σχέσης των Ρομά 
με την τοπική κοινωνία.

Άλλωστε, προς την κατεύ-
θυνση αυτή συγκροτήθηκαν 
διεπιστημονικές ομάδες συνερ-
γατών στο πλαίσιο του έργου, 
οι οποίες στελεχώνονται από 
δασκάλους, εμψυχωτές, επιμορ-
φωτές, ψυχολόγους, κοινωνι-
κούς λειτουργούς και διαμεσο-
λαβητές, οι οποίοι καθ’ όλη τη 
διάρκεια της σχολικής χρονιάς 
συνεργάστηκαν τόσο με τους 
ωφελούμενους μαθητές όσο και 
με τους γονείς τους αλλά και 
τις σχολικές μονάδες στις οποί-
ες φοιτούν.

Πολύπλευρες δράσεις  
Πιο συγκεκριμένα, κατά τη 

διάρκεια της σχολικής χρονιάς 

στο πλαίσιο του έργου υλοποι-
ούνται δράσεις που αφορούν:

• στη μαθησιακή υποστήρι-
ξη των ωφελούμενων μαθη-
τών Ρομά

• σε εμψυχωτικές δράσεις 
που υποστηρίζουν την ψυχαγω-
γία των μαθητών και την ανά-
πτυξη πολύπλευρων δεξιοτήτων, 
πέραν της τυπικής εκπαίδευσης

• στην ψυχοκοινωνική υπο-
στήριξη τόσο των μαθητών όσο 
και των οικογενειών των ωφε-
λούμενων Ρομά μαθητών

• στην επιμόρφωση και ενί-
σχυση των συνεργατών του έρ-
γου σε θέματα διαπολιτισμικής 
αγωγής και εκπαίδευσης, καθώς 
επίσης και παρέμβασης σε ομά-
δες πληθυσμού με πολιτισμικές 
ιδιαιτερότητες.

Για τις ανάγκες των σχολικών 

εορτών, οι οποίες πραγματοποι-
ήθηκαν την Πέμπτη 01 Ιουλίου 
στο 15ο/ 20ο ∆ημοτικό Σχο-
λείο Ξάνθης και στο 9ο ∆ημο-
τικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης, 
οι ωφελούμενοι μαθητές και μα-
θήτριες σε συνεργασία με τους 
δασκάλους και νηπιαγωγούς 
του έργου προετοίμασαν σειρά 
δραστηριοτήτων που περιελάμ-
βαναν χορό, τραγούδι, ομαδικά 
παιχνίδια και κατασκευές, κα-
θώς επίσης και εργαστήρια δημι-
ουργικών δραστηριοτήτων, πα-
ρουσιάζοντας και στους γονείς 
που έδωσαν το παρών μέρος 
του έργου και των δραστηριο-
τήτων που υλοποίησαν κατά τη 
διάρκεια της σχολικής χρονιάς. 
∆όθηκε, επιπλέον, η δυνατότη-
τα της επικοινωνίας μεταξύ των 
γονέων και των συνεργατών του 

έργου, κάνοντας τον απολογι-
σμό μια γεμάτης και ουσιαστι-
κής χρονιάς, παρά τις ιδιαίτερες 
συνθήκες που επικράτησαν λό-
γω της πανδημίας.

Σε σύντομο χαιρετισμό του, ο 
Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Λα-
μπρίδης ευχαρίστησε τόσο τους 
συνεργάτες του έργου όσο και 
τους γονείς των μαθητών για 
την εμπιστοσύνη που επιδεικνύ-
ουν στο έργο, καλώντας τους 
από τον προσεχή Σεπτέμβριο να 
ανανεώσουν τη σχέση που έχτι-
σαν κατά τη διάρκεια της πρώ-
της αυτής χρονιάς υλοποίησης 
των δράσεων. Στην τοποθέτησή 
του τόνισε ιδιαίτερα την αξία της 
τακτικής φοίτησης των παιδιών 
και την ενίσχυση της συνεργασί-
ας με τις οικογένειες των μαθη-
τών στο πλαίσιο μιας ολιστικής 

παρέμβασης που βοηθά μαθησι-
ακά και ψυχοκοινωνικά τους μα-
θητές Ρομά και παράλληλα εμ-
ψυχώνει και ενδυναμώνει τους 
γονείς και διασυνδέει τους μα-
θητές και τις οικογένειες με το 
σχολείο και την κοινωνία.

Αξίζει να σημειωθεί πως πα-
ρά το γεγονός ότι το έργο υλο-
ποιεί αντίστοιχες δράσεις και 
στην Κομοτηνή, η καταληκτική 
γιορτή που ήταν προγραμματι-
σμένη να διοργανωθεί στο 12ο 
∆ημοτικό Σχολείο Κομοτηνής 
με τη συμμετοχή των παιδιών 
των οικισμών Αλάν Κογιού και 
Ανάχωμα, δεν πραγματοποιή-
θηκε σε ένδειξη σεβασμού στο 
πένθος για την πρόσφατη απώ-
λεια ενός ανήλικου παιδιού από 
τον οικισμό.

305 μαθητές Ρομά από τη Θράκη 
σε πρόγραμμα για την αντιμετώπιση 
της σχολικής διαρροής  
ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΊΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΓΊΑ ΤΗ ΜΕΊΩΣΗ ΤΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΛΕΊΨΗΣ ΤΗΣ 
ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΑΊΔΊΑ ΚΑΊ 
ΕΦΗΒΟΥΣ 

Ο πρώτος χρόνος των στοχευμένων 
δράσεων ολοκληρώθηκε με παιχνίδια, 
τραγούδια και χαμόγελα! 
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Μεγάλη αύξηση των νέων 
κρουσμάτων κορωνοϊού ανα-
κοίνωσε ο ΕΟ∆Υ το απόγευ-
μα της Παρασκευής, σκορπώ-
ντας έντονη ανησυχία, αφού 
η πανδημία ξαναφουντώνει 
πολύ πριν τις προβλέψεις των 
ειδικών

Ο Εθνικός Οργανισμός ∆η-
μόσιας Υγείας ανακοίνωσε το 
απόγευμα της Τρίτης (06/07) 
ότι τα εργαστηριακά επιβεβαι-
ωμένα νέα κρούσματα του κο-
ρωνοϊού είναι 1.797, εκ των 
οποίων τα 1026 εντοπίστηκαν 
στην Αττική.

Στο νομό Εβρου ανιχνεύ-
θηκαν 3 νέα κρούσματα , στη 
Ροδόπη 2, στην Ξάνθη κανένα 
και στην Καβάλα 3.  

Ο συνολικός αριθμός των 
κρουσμάτων ανέρχεται σε 
429.144 (ημερήσια μεταβολή 
+0.5%), εκ των οποίων 51.2% 
άνδρες. Με βάση τα επιβεβαι-
ωμένα κρούσματα των τελευ-

ταίων 7 ημερών,125 θεωρού-
νται σχετιζόμενα με ταξίδι από 
το εξωτερικό και 1.446 είναι 
σχετιζόμενα με ήδη γνωστό 
κρούσμα.

Ο αριθμός των ασθενών 
που νοσηλεύονται διασωλη-
νωμένοι είναι 168 (68.5% άν-
δρες). Η διάμεση ηλικία τους 
είναι 66 έτη. To 88.1% έχει 
υποκείμενο νόσημα ή/και ηλι-
κία 70 ετών και άνω. Από την 
αρχή της πανδημίας έχουν 
εξέλθει από τις ΜΕΘ 2.709 
ασθενείς.

Οι εισαγωγές νέων ασθε-
νών Covid-19 στα νοσοκομεία 
της επικράτειας είναι 48 (ημε-
ρήσια μεταβολή -18.64%). Ο 
μέσος όρος εισαγωγών του 
επταημέρου είναι 41 ασθενείς.

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με 
COVID-19 είναι 8, ενώ από την 
έναρξη της επιδημίας έχουν 
καταγραφεί συνολικά 12.754 
θάνατοι.3Το 95.2% είχε υπο-

κείμενο νόσημα ή/και ηλικία 
70 ετών και άνω.

Το τελευταίο 24ωρο πραγ-
ματοποιήθηκαν 15.656 μορια-
κά τεστ και 50.808 rapid test. 
Σε σύνολο 6.464, η θετικότητα 
υπολογίζεται σε 2,7%.

Μεγάλη αύξηση ιικού 
φορτίου στην Αττική 
δείχνουν τα λύματα

Την εβδομάδα 28 Ιουνίου 
έως 4 Ιουλίου 2021, παρατη-

ρήθηκαν αυξητικές τάσεις, σε 
σχέση με την εβδομάδα 21-27 
Ιουνίου 2021, στο ιικό φορτίο 
του SARS-CoV-2 στα αστικά 
λύματα τριών από τις έντε-
κα (3/11) περιοχές που ελέγ-
χθηκαν από το Εθνικό ∆ίκτυο 
Επιδημιολογίας Λυμάτων του 
ΕΟ∆Υ. Αυξητικές μεταβολές 
παρατηρήθηκαν στο Ρέθυμνο 
(+47%), στην Περιφέρεια Ατ-
τικής (+65%) και στο Ηράκλειο 
(+171%).

Σταθερό παρέμεινε το ιικό 
φορτίο στο Βόλο (-1%) και στη 
Θεσσαλονίκη (+3%), ενώ πτω-
τικές μεταβολές παρατηρήθη-
καν στη Λάρισα (-36%) και στα 
Χανιά, όπου η μείωση όμως 
δεν είναι αξιολογήσιμη λόγω 
του χαμηλού ιικού φορτίου.

Στην Πάτρα και στην Ξάνθη, 
το ιικό φορτίο των αστικών λυ-
μάτων παρέμεινε πολύ χαμηλό 
και κάτω από το όριο ποσοτι-
κοποίησης της μεθόδου. Στην 

Αλεξανδρούπολη και στα Ιω-
άννινα το ιικό φορτίο παρέμει-
νε χαμηλό αλλά ανιχνεύσιμο, 
δηλαδή τα επίπεδα ήταν πάνω 
από το όριο ποσοτικοποίησης 
της μεθόδου.

Αλεξανδρούπολη: Την τε-
λευταία εβδομάδα, 28/6-
4/7/21, ανιχνεύτηκε γενετικό 
υλικό του ιού στα αστικά λύ-
ματα της Αλεξανδρούπολης, σε 
πολύ χαμηλά επίπεδα.
Γ.Π.

Αλματώδης η αύξηση των νέων 
κρουσμάτων κορωνοϊού στη χώρα
Ο ΕΟΔΥ ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΕ ΤΟ 
ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΤΗΣ ΤΡΊΤΗΣ ΟΤΊ 
ΤΑ ΝΕΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΣΤΗ 
ΧΩΡΑ ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΊ ΣΕ 1797, 
8 ΟΊ ΑΝΘΡΩΠΊΝΕΣ ΑΠΩΛΕΊΕΣ 
ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΊΟ 24ΩΡΟ    

Στην Αλεξανδρούπολη το ιικό φορτίο 
παρέμεινε χαμηλό αλλά ανιχνεύσιμο

Όλα τα ενδεχόμενα εξε-
τάζουν κυβέρνηση και ειδικοί 
προκειμένου να ελέγξουν τυχόν 
νέα μεγάλη έξαρση της πανδη-
μίας. Ύστατη λύση το καθολικό 
lockdown καθώς προκρίνονται 
άλλα μέτρα με τα οποία θα επι-
χειρήσουν να ανακόψουν το τέ-
ταρτο κύμα, που σύμφωνα με 
τις εκτιμήσεις των επιστημόνων 
θα κορυφωθεί στα μέσα Αυ-
γούστου. Μεταξύ αυτών και η 

επαναφορά της απαγόρευσης 
κυκλοφορίας...

Στο τραπέζι βέβαια παραμέ-
νουν τα τοπικά lockdown ακό-
μα και στους τουριστικούς πε-
ριορισμούς. Ερωτηθείς σήμερα 
για ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ο 
υπουργός Υγείας Βασίλης Κι-
κίλιας είπε στον ΣΚΑΪ ότι «κατά 
τόπους πάντα θα υπάρχει μέρι-
μνα της οργανωμένης πολιτεί-
ας για προστατεύει με κανόνες 
δημόσιας υγείας τους συμπολί-
τες. Να μην ξεχνάμε τους κα-
νόνες της δημόσιας υγείας».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ 
του Star, υπάρχουν μέτρα στη 
«φαρέτρα» που σκέφτονται να 
τεθούν σε εφαρμογή κλιμακω-

τά ως ακολούθως:
- Απαγόρευση κυκλοφορίας 

12 με 6 τα ξημερώματα
- Λειτουργία καταστημάτων 

σε εξωτερικούς χώρους
- Μόνο καθήμενοι πελάτες
- Απαγόρευση μουσικής
- Ύστατο μέτρο το lockdown
Πάντως, σύμφωνα με τις 

ίδιες πληροφορίες, τα παρα-
πάνω μέτρα θα ισχύουν μόνο 
για μη εμβολιασμένους. Ένας 
τέτοιος περιορισμός και διαχω-
ρισμός βέβαια σε ένα νησί ή σε 
οποιονδήποτε δημοφιλή προο-
ρισμό είναι εξαιρετικά δύσκο-
λος στην εφαρμογή του.
Ieidiseis.gr

Νέα μέτρα φέρνει η κορύφωση του 4ου κύματος
Ποιες είναι οι 
ύστατες λύσεις αν 
ξεφύγει η κατάσταση 
με τα κρούσματα.

Οι υπόχρεοι για κατάταξη με τη 2021 
∆  ́ΕΣΣΟ του Στρατού Ξηράς και της Πο-
λεμικής Αεροπορίας (Ιούλιος 2021), υπο-
βάλλονται υποχρεωτικά, σε μοριακό έλεγ-
χο ανίχνευσης (τεστ PCR) του κορονοϊού 
covid-19, σαράντα οχτώ (48) έως εβδο-

μήντα δύο (72) ώρες, πριν 
την ημερομηνία κατάταξής 
τους, όπως αναφέρει ανα-
κοίνωση της Στρατολογίας.

O έλεγχος ανίχνευσης 
διενεργείται δωρεάν στα 

δημόσια νοσοκομεία, στα κέντρα υγεί-
ας, σε καθορισμένα περιφερειακά ιατρεία 
ή στα στρατιωτικά νοσοκομεία, με την 
επίδειξη του σημειώματος κατάταξης και 
του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ['Αρ-
θρο 3 ν.4790/2021 (Α  ́48) και άρθρο 13 
ν.4812/2021 (Α  ́110)].

Οι καταταγέντες στον Στρατό Ξηράς 
με την 2021 ∆ /́ΕΣΣΟ θα πρέπει να πα-
ρουσιασθούν από 19 έως 22 Ιουλίου, ενώ 
από 12 έως 15 Ιουλίου 2021 θα παρου-

σιασθούν όσοι κατά το παρελθόν έτυχαν 
αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας.

Οι καταταγέντες στην Πολεμική Αερο-
πορία με τη 2021 ∆ ΕΣΣΟ θα πρέπει να 
παρουσιασθούν στις 12 και 13 Ιουλίου, 
ενώ στις 12 Ιουλίου θα παρουσιασθούν 
όσοι κατά το παρελθόν έτυχαν αναβολής 
κατάταξης ή κρίθηκαν ικανοί κατηγορίας 
Ι2 έως Ι4, με γνωμάτευση οποιασδήπο-
τε Επιτροπής Απαλλαγών των Ενόπλων 
∆υνάμεων.

Ένοπλες Δυνάμεις: Υποχρεωτικός ο μοριακός έλεγχος covid 
Για τους υπόχρεους κατάταξης στις 
Ένοπλες ∆υνάμεις με τη 2021 ∆ ΕΣΣΟ
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Η ∆ιαπολιτισμική Ανταλ-
λαγή Νεολαίας «Μαζί ενεργοί 
στην Ευρώπη ΙΙ» ξεκινάει το 
ταξίδι της σήμερα 06.07.2021 
για να βρεθεί στη Σαμοθρά-
κη για δέκα ημέρες ως τις 
16.07.2021. Είναι η Τρίτη και 
τελευταία φάση της τριετούς 
& τριεθνούς εκπαιδευτικής κα-
τασκήνωσης στην οποία λαμ-
βάνουν μέρος 7 νέοι έφηβοι 
από τη Σαμοθράκη, 7 από το 
Neuruppin της Γερμανίας και 
7 από τη Sète της Νότιας Γαλ-
λία.

Οι νέοι γνωρίστηκαν για 
πρώτη φορά το καλοκαίρι 
του 2018 και ταξίδεψαν στο 
Βρανδεμβούργο της Γερμανί-
ας στη φάρμα Marienhof για 
να παίξουν, να μάθουν, να συ-
νεργαστούν και έφτιαξαν μα-
ζί ένα “Ξυπόλητο Μονοπάτι” 
περιβαλλοντικής και σωματι-
κής ευαισθητοποίησης για τα 
παιδιά κάθε ηλικίας που επι-
σκέπτονται τη φάρμα από τις 
γύρω πόλεις.

Την επόμενη χρονιά, το κα-
λοκαίρι του 2019 ταξίδεψαν 
και βρέθηκαν στη La Coûme 
στη Γαλλική Καταλονία, στα 
Πυρηναία. Εξερεύνησαν εαυ-

τούς και περιβάλλον, ήθη και 
έθιμα, ερεύνησαν τις περιβαλ-
λοντικές πιέσεις της περιοχής, 
παρατήρησαν διαφορές και 
ομοιότητες της κοινωνικής συ-
νοχής και συνεργάστηκαν για 
να φτιάξουν όλοι μαζί ενωμέ-
νοι ένα διαδραστικό επισκέψι-
μο μονοπάτι μέσα σε δάσος 
που το ονόμασαν “Game of 
Stones” το οποίου ήταν ένας 
συνδυασμός «κυνήγι του θη-
σαυρού» με πολύπλοκους μυ-

θικούς ήρωες της τοπικής πα-
ράδοσης που φανερώνουν τον 
φυσικό και πολιτιστικό πλού-
το του τόπου καθώς και τις 
πιέσεις που δέχεται το οικο-
σύστημα.

Η φετινή και τελευταία 
συνάντηση ξεκινά αύριο 
07.07.2021 με την άφιξη των 
νέων από Γαλλία και Γερμανία 
στο νησί μετά από ένα χρό-
νο αναγκαστικής παύσης λό-
γω της πανδημίας. Η δύσκολη 
και γεμάτη προκλήσεις διορ-
γάνωση λόγω των συνθηκών 
σχεδιάστηκε έτσι ώστε να τη-
ρούνται τα μέτρα ασφαλείας 
όλων μας για την προστασία 
της υγείας με πολλούς ελέγ-
χους πριν, κατά τη διάρκεια της 
παραμονής και κατά την έξοδο 
από τη χώρα.

«Η Φιλοξενία μας φέτος θα 
γίνει στο Mariva Bungalows 
στα Θέρμα Σαμοθράκης, σε 
αυτή την υπέροχη τοποθεσία 
στην καρδιά της Φύσης. Οι κύ-
ριες εργασίες μας θα συμβαί-
νουν στο Παλιό Σχολείο των 
Θέρμων μετά από την ευγενική 
προσφορά του "Πολιτιστικού 
Επαγγελματικού Συλλόγου 
Θέρμων". Σημαντικό κομμά-
τι της συν-εργασίας μας είναι 
πάντα η ενεργή προσφορά των 
νέων στην τοπική κοινωνία. 
Έτσι μετά από συνεννόηση με 

τον Σύλλογο θα φτιάξουμε μια 
ξύλινη βιβλιοθήκη για το παλιό 
σχολείο όπου θα μπορεί να τα-
κτοποιήσει έναν μεγάλο όγκο 
βιβλίων που έχει μαζέψει προς 
διάθεση και διάφορες άλλες 
παρεμβάσεις σε διάφορα ση-
μεία του χώρου αλλά και του 
ευρύτερου χωριού.

   Στην εκπαιδευτική μας δι-
αδικασία πρόκειται να συνερ-
γαστούμε επίσης με το "Islands 
of hope project" και μαζί θα 
εξερευνήσουμε  πως μπορού-

με να διασκεδάσουμε ενώ ταυ-
τόχρονα αλλάζουμε βιώσιμα 
έναν χώρο και πως μπορεί ο 
χώρος να αλλάξει εμάς.

Το πρόγραμμα μας είναι γε-
μάτο με παιχνίδια γλωσσικής 
εμψύχωσης, ενεργής συμμετο-
χής στα πλαίσια της μη-τυπι-
κής εκπαίδευσης, εξερευνήσεις 
του τόπου μέσα από τις γεύ-
σεις, την ιστορία, τη λαογρα-
φία, τη φύση καθώς επίσης και 
γνωριμία με τις τοπικές προ-
κλήσεις σε οικονομικό-κοινω-

νικό και περιβαλλοντικό επί-
πεδο. Στόχος μας επίσης είναι 
να εισάγουμε ερευνητικά στοι-
χεία αλλά και μεθόδους ενερ-
γής συμμετοχής στα κοινά. Η 
παρουσίαση των αποτελεσμά-
των και των έργων της συνά-
ντησης θα γίνει το απόγευμα 
της 14ης Ιουλίου στο Παλιό 
Σχολείο» αναφέρει η οικο-
δέσποινα ΚΟΙΝΣΕΠ «Ζαθέη», 
που συμμετέχει ως εταίρος στο 
πρόγραμμα.

Συνάντηση νέων από Γαλλία 
και Γερμανία στη Σαμοθράκη
ΣΤΟ ΝΗΣΊ ΜΑΣ Η 
ΕΚΠΑΊΔΕΥΤΊΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
«ΔΊΑΠΟΛΊΤΊΣΜΊΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ 
ΝΕΟΛΑΊΑΣ ΜΑΖΊ ΕΝΕΡΓΟΊ ΣΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΗ ΊΊ»                                

«Σημαντικό κομμάτι της συν-εργασίας μας 
είναι η ενεργή προσφορά των νέων στην 
τοπική κοινωνία, μαζί θα εξερευνήσουμε  
πως μπορούμε να διασκεδάσουμε, 
ταυτόχρονα αλλάζουμε βιώσιμα έναν χώρο 
και πως μπορεί ο χώρος να αλλάξει εμάς» 
αναφέρουν οι διοργανωτές της ΚΟΙΝΣΕΠ 
«Ζαθέη»

Η παράσταση «Η Μάσα και 
ο Αρκούδος» περιοδεύει αυτό 
το καλοκαίρι και έρχεται στην 
Αλεξανδρούπολη την Τετάρτη 
7 Ιουλίου στο ανοιχτό θέατρο 
του Πάρκου Αλτιναλμάζη, 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 θε-
ατρική παράσταση «Η Μάσα 
και ο Αρκούδος» βασισμένη 
στο ομώνυμο λαϊκό ρωσικό 
παραμύθι έχει ως στόχο να τα-
ξιδέψει μικρούς και μεγάλους 
σε ένα μαγευτικό ταξίδι γεμά-
το σκανταλιές και μπερδέματα.

Η μικρή Μάσα ένα κοριτσά-
κι με αστείρευτη ενέργεια και 
σπιρτάδα το σκάει από το σπίτι 
των παππούδων της θέλοντας 

να γνωρίσει τον κόσμο και να 
ζήσει νέες περιπέτειες. Στο 
δρόμο της μέσα στο δάσος 
πέφτει πάνω στο σπίτι ενός 
φιλήσυχου και καλοσυνάτου 
αρκούδου του οποίου η ηρε-
μία ανατρέπεται μέσω αυτής 
της αναπάντεχης συνάντησης! 
Η μικρή Μάσα θα συναντήσει 
πολλούς κινδύνους καθώς ένα 
δάσος κρύβει πάντοτε παγί-
δες αλλά και πολλές εκπλή-
ξεις αφού η μικρή μας φίλη 
θα γνωρίσει πολλούς φίλους 
που θα τους αγαπήσει αληθι-
νά! Η ιστορία μας θα μάθει σε 
μικρούς και μεγάλους την αξία 

της πραγματικής φιλίας, της 
ειλικρινούς αγάπης καθώς επί-
σης 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

∆ιασκευή - 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: Αμα-
λία Ζαγοριανού, Άσπα Μπατα-
τόλη, Βλάσσης Παπακωνστα-
ντίνου, Ευθύμης Ιωαννίδης, 
Σοφιανός Πεσιρίδης.

Κατά τη διάρκεια της πα-
ράστασης θα τηρηθούν όλα 
τα προβλεπόμενα μέτρα προ-
στασίας από τον COVID-19 
σύμφωνα με τα υγειονομικά 
πρωτόκολλα.

Εισιτήρια: 8 € Προπώληση, 
10 € Ταμείο.

Προπώληση: Βιβλιοπω-
λείο Βαταμίδη, Λ. ∆ημοκρα-
τίας 230, Αλεξανδρούπολη.

Η παιδική παράσταση «Η Μάσα και ο Αρκούδος» 
σήμερα στην Αλεξανδρούπολη
Από την Παιδική Σκηνή Θεσσαλονίκης το 
ομώνυμο λαϊκό ρωσικό παραμύθι

Το πρόγραμμα αυτό συνχρηματοδοτείται για πρώ-
τη φορά από το νεοϊδρυθέν Ελλήνο-Γερμανικό Γραφείο 
Νεολαίας EΓΙΝ /DGJW και για τρίτη χρονιά από το Γάλ-
λο-Γερμανικό Γραφείο Νεολαίας OFAJ / DFJW και τους 
ευχαριστούμε θερμά για την επιπρόσθετη στήριξη τους 
φέτος για να μπορέσει να γίνει το έργο παρόλες τις προ-
κλήσεις που αντιμετωπίζουμε σε πανανθρώπινο επίπε-
δο. Οι συνεργαζόμενοι φορείς που διοργανώνουν και 
τρέχουν το πρόγραμμα με άριστη συνεργασία είναι η 
Κοινσεπ Ζαθέη από τη Σαμοθράκη, η Kultur-gut gUG / 
Interkulturelles Nezwerk e.V από το Neuruppin  της Γερ-
μανίας, και η Peuple et Culture από το Παρίσι της Γαλλί-
ας, ενώ guest star για φέτος η υποστήριξη της ομάδας 
«Islands of Hope” επίσης από τη Σαμοθράκη.

Info
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Βρισκόμαστε στις αρχές 
Ιουλίου και υπό κανονικές 
συνθήκες θα έπρεπε να με-
τράμε αντίστροφα για τις δι-
ακοπές και όχι για το άνοιγμα 
των σχολείων τον Σεπτέμ-
βριο. Με την εξέλιξη όμως 
του 4ου κύματος στην Ελλά-
δα και τη μετάλλαξη ∆έλτα οι 
πρώτες καμπάνες για τα σχο-
λεία τον Σεπτέμβριο άρχισαν 
ήδη να χτυπούν.

Οι γονείς ξέρουν καλά τι 
θα πει τηλεκπαίδευση και τα 
παιδιά ακόμη καλύτερα και 
είναι ένα σενάριο που δεν 
θέλουν ούτε να θυμούνται. 
Ωστόσο, αν και είμαστε στον 
δεύτερο μήνα του καλοκαι-
ριού γίνονται συζητήσεις για 
όσα θα ακολουθήσουν τον 
Σεπτέμβριο με τα σχολεία. 
Άλλωστε είναι πλέον όλο και 
πιο ξεκάθαρο ότι η μετάλλα-
ξη ∆έλτα θα βρει την Ελλά-
δα στις ξαπλώστρες. Αυτή τη 
στιγμή η χώρα βρίσκεται χω-
ρίς μάσκες σε εξωτερικούς 
χώρους, με ανοιχτές όλες τις 
δραστηριότητες, τον εμβολια-
σμό να σημειώνει κάμψη και 
βαδίζει σταθερά στην καρδιά 
του προβλήματος.

Οι νέοι φαίνεται ότι επα-
νέρχονται πάλι στην αρχική 
τους θέση (σε αυτούς που 
φταίνε για τη μετάδοση), κα-
θώς τα πάρτι στα ανοιχτά κέ-
ντρα διασκέδασης είναι στο 
επίκεντρο. Μόνο που τώρα 
δεν τα ονομάζουμε κορονο-
πάρτι... ∆εν αποκλείεται βέ-
βαια να επανέλθει και αυτή 
η ρητορική.

Μάλιστα, τις τελευταίες 
μέρες έρχονται προειδοποι-
ήσεις από τους επιστήμονες 
για το άνοιγμα των σχολείων 
τον Σεπτέμβριο. Προφανώς 
και οι ίδιοι δεν έχουν καμία 
απάντηση, όμως εκφράζουν 
τον σοβαρό προβληματισμό 
τους.

Το καμπανάκι του κινδύ-
νου έκρουσε σήμερα ο κα-
θηγητής Αναλυτικής Χημείας 
στο ΕΚΠΑ, Νίκος Θωμαΐδης, 
μετά και την τελευταία κα-
ταγραφή στα λύματα, όπου 
σημειώθηκε αύξηση 60%. Ζή-
τησε νέα μέτρα και υπογράμ-
μισε πως κατά τη γνώμη του 
«δεν θα επιτευχθεί το επιθυ-
μητό επίπεδο ανοσίας, που εί-
ναι το 70%, τον Σεπτέμβριο».

«Θα πρέπει να ληφθούν 
κάποια μέτρα για να περιο-
ριστεί η αύξηση των κρου-

σμάτων, καθότι βρισκόμαστε 
στην κορύφωση της τουρι-
στικής περιόδου», είπε ο κα-
θηγητής Αναλυτικής Χημείας 
στο ΕΚΠΑ, Νίκος Θωμαΐδης, 
μιλώντας στην ΕΡΤ, τονίζο-
ντας πως τα λύματα έδειξαν 
αύξηση του ιικού φορτίου κα-
τά 60%.

«Η πανδημία είναι εδώ 
δυστυχώς. Την προηγούμε-
νη εβδομάδα καταγράψαμε 
στα λύματα μια αύξηση 60%. 
Ξεκίνησε την Τετάρτη και κο-
ρυφώθηκε το Σάββατο που 
είχαμε το μεγαλύτερο ιικό 
φορτίο, γεγονός που αποτυ-
πώθηκε και στα κρούσματα», 
είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον κ. Θω-
μαΐδη, «πρέπει να αναλογι-
στούμε τι θα συμβεί από Σε-
πτέμβριο και κυρίως τι θα 
απογίνουν τα παιδιά στα σχο-
λεία. «Αυτό πρέπει να το το-
νίσει κάποιος από τώρα γιατί 
η επίδραση της κατάστασης 
στην ψυχική υγεία των παι-
διών και των φοιτητών είναι 
δραματική. ∆εν μπορούμε να 
ζήσουμε άλλο έναν χρόνο με 
κλειστά σχολεία, πανεπιστή-
μια και τηλεκπαίδευση».

Για τα παιδιά και το άνοιγ-
μα των σχολείων μίλησε χθες 
ο καθηγητής λοιμωξιολογίας, 
Νίκος Σύψας και επισήμανε 
ότι η μετάλλαξη ∆έλτα «αγα-
πά πολύ τους νέους».

«Εάν γίνει αυτό που θα γί-
νει το φθινόπωρο θα έχου-
με μεγάλο πρόβλημα με τα 
σχολεία, δεν ξέρω πόσο θα 
μπορέσουν να μείνουν ανοι-
χτά. Σε αυτό το κύμα θα μο-
λυνθούν οι πάντες. Θα είναι 
η τελευταία πράξη του δρά-
ματος στην Ελλάδα» δήλωσε 
στο Open TV.

Επιπλέον, ο Νίκος Σύψας 
τόνισε ότι η covid-19 αφή-
νει παρενέργειες και κάλεσε 
ακόμη μια φορά όλους τους 
πολίτες να εμβολιαστούν. Γ

Έκκληση ΠΟΥ για 
ανοικτά τα σχολεία 
: Να μην στερούνται 
την εκπαίδευση λόγω 
πανδημίας τα παιδιά

Σε όλη την ευρωπαϊκή πε-
ριφέρεια του Π.Ο.Υ, η παν-
δημία είχε σοβαρό αντίκτυπο 
στη σχολική εκπαίδευση κατά 
το ακαδημαϊκό έτος 2020-
2021

Τα σχολεία θα πρέπει να 
παραμείνουν ανοιχτά όσο 

το δυνατόν περισσότερο, με 
επαρκή μέτρα δημόσιας υγεί-
ας και κοινωνικά μέτρα, ενώ 
οι κυβερνήσεις θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσουν τους καλο-
καιρινούς μήνες για να εφαρ-
μόσουν μέτρα που θα προ-
στατεύσουν την προσωπική 
σχολική εκπαίδευση για την 
επόμενη σχολική χρονιά, τό-
νισε τη ∆ευτέρα μια διεθνής 
ομάδα εμπειρογνωμόνων του 
Π.Ο.Υ. Ευρώπης η οποία ιδρύ-
θηκε για να προχωρήσει σε 
συστάσεις για τη σχολική εκ-
παίδευση κατά της διάρκεια 
της COVID-19.

«Οι καλοκαιρινοί μήνες 
προσφέρουν ένα πολύτιμο 
παράθυρο ευκαιρίας στις κυ-
βερνήσεις να εφαρμόσουν το 
σωστό σύνολο μέτρων που 
θα βοηθήσουν στη διατήρη-
ση των ποσοστών μολύνσεων 
και στην αποφυγή κλεισίμα-
τος των σχολείων, τα οποία, 
έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις 
στην εκπαίδευση, την κοινω-
νική και ψυχική ευημερία 
των παιδιών και των νέων 
μας», δήλωσε ο επικεφαλής 
του Π.Ο.Υ. Ευρώπης ∆ρ. Χάνς 
Κλούγκε. Σημείωσε παράλλη-
λα πως «η εξάπλωση νέων 

παραλλαγών, σε συνδυασμό 
με την παρουσία μη εμβολια-
σμένων ατόμων στο σχολείο, 
σημαίνει ότι δεν υπάρχει χρό-
νος να χάσουμε. Η ώρα για 
δράση είναι τώρα. ∆εν μπο-
ρούμε να επιτρέψουμε στην 
πανδημία να κλέψει από τα 
παιδιά την εκπαίδευση και την 
ανάπτυξή τους».

Το κλείσιμο του σχολείου 
έχει σοβαρές επιπτώσεις στην 
εκπαίδευση, την ανάπτυξη και 
την ευημερία των παιδιών και 
των εφήβων. Εκτός από την 
στέρηση από τις απαραίτητες 
κοινωνικές αλληλεπιδράσεις 

που υποστηρίζουν και προ-
ωθούν την ψυχική τους ευ-
ημερία, το κλείσιμο του σχο-
λείου οδήγησε σε ρυθμίσεις 
εξ αποστάσεως μάθησης που 
δεν είχαν τα ίδια εκπαιδευτι-
κά αποτελέσματα.

Το κλείσιμο του σχολείου, 
σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ, πρέ-
πει να θεωρείται μόνο ως μέ-
τρο έσχατης λύσης, και μόνο 
εάν και όταν «συμβαίνουν με-
γάλες επιδημίες ή η μετάδο-
ση στην κοινότητα δεν μπορεί 
να ελεγχθεί με άλλα μέτρα».
Ieidiseis.gr
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση κενών θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων: 1) Αρχιτεκτό-
νων Μηχανικών, 2) Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών και 3) 
Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών

   ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Μία κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή 

Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Εικαστικές Τέ-
χνες και Αρχιτεκτονική».

ΦΕΚ ∆ημοσίευσης: 1387/18-6-2021 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 22-6-2021)
Α∆Α: 6Ο78469Β7Θ-80Λ   
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 

Καθηγητή: ΑΡΡ 22337 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα-

θηγητή με θητεία: ΑΡΡ 22338
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Κατασκευαστικός Τομέας 
Μία κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας 

ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό 
αντικείμενο «Ηλεκτρομηχανολογικός σχεδιασμός Ρομποτικών Συστημά-
των με πειραματικές υλοποιήσεις».

ΦΕΚ ∆ημοσίευσης: 1387/18-6-2021 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 22-6-2021)
Α∆Α: ΩΑΥΞ469Β7Θ-9ΕΩ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώ-

της βαθμίδας: ΑΡΡ 22339 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 

Καθηγητή: ΑΡΡ 22340 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα-

θηγητή με θητεία: ΑΡΡ 22341
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Παθολογικός Τομέας Ι

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θη-
τεία, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο 
«Παθολογία - Αιματολογία».

ΦΕΚ ∆ημοσίευσης: 1387/18-6-2021 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 22-6-2021)
Α∆Α: ΨΞΒΒ469Β7Θ-Ρ0Φ     

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 22354
Τομέας Βασικών Ιατρικών Επιστημών Ι
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θη-

τεία, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμε-
νο «Βιοχημεία».

ΦΕΚ ∆ημοσίευσης: 1387/18-6-2021 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 22-6-2021)
Α∆Α: 6ΦΘΗ469Β7Θ-4Ι7     

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 22342 
Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις 

είναι στις    30   /   8   / 2021
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση 

δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλο-
νται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.
minedu.gov.gr. 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επι-
σκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος και  να επικοινωνούν στα τηλέ-
φωνα και e-mail που αναγράφονται:

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών:  
e-mail: archisec@upatras.gr
Ιστότοπος:  www.arch.upatras.gr
τηλ.: 2610- 969354
Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών: 
e-mail: secretar@mech.upatras.gr
Ιστότοπος:  www.mead.upatras.gr
τηλ.: 2610- 969401
Ιατρικής:  
e-mail: secretary@med.upatras.gr
Ιστότοπος:  www.med.upatras.gr
τηλ.: 2610- 969100-6

Ο Πρύτανης 
ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ 

Σχολεία: Οι πρώτες «καμπάνες» 
για το άνοιγμα τον Σεπτέμβριο
ΟΊ ΠΡΩΤΕΣ ΗΧΗΡΕΣ 
ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΓΊΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΊΑ 
ΚΑΊ ΤΟ ΑΝΟΊΓΜΑ ΤΟΝ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟ ΑΡΧΊΣΑΝ ΗΔΗ 
ΝΑ ΧΤΥΠΟΥΝ

Όλα αυτά την ώρα που όλα δείχνουν ότι η 
Ελλάδα βαδίζει σταθερά και χωρίς μάσκες 
στην καρδιά του τέταρτου κύματος της 
πανδημίας και της μετάλλαξης Δέλτα.
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Χρονογράφημα

Περιμένοντας για μία ακόμα φορά στη στάση το Λεωφορείο

Π
ρωινό μίας ακόμα συνηθι-
σμένης μέρας και η Αννού-
σκα παρά το κρύο που κά-
νει περιμένει καρτερικά το 
λεωφορείο, το οποίο θα τη 
μεταφέρει στο κέντρο της 

πόλης. Μία διαδρομή που την ακολου-
θεί εδώ και τριάντα χρόνια από τότε που 
ήρθε στην Ελλάδα από τη χώρα της, την 
πρώην Σοβιετική Ένωση. Στην Αννούσκα 
πολλές φορές αρέσει να λέει 
ότι κάποτε είχε ένα όμορφο 
σπίτι με κήπο, μία δουλειά, 
φίλους και μία κανονική ζωή 
που όμως  έχασε. Από τότε 
που ήρθε στην Ελλάδα με τον 
άντρα της, το ∆ημήτρη και τα 
δυο τους παιδιά, η ζωή τους 
άλλαξε δραματικά. Φτάνο-
ντας στη νέα πατρίδα αποβι-
βάστηκαν στην πρώτη πόλη 
που έδεσε το πλοίο. Νοίκια-
σαν ένα μικρό υπόγειο δυα-
ράκι μακριά από το κέντρο, 
γιατί τα ενοίκια ήταν ακριβά 
λόγω της αυξημένης ζήτησης από παλιν-
νοστούντες χωρών της πρώην Σοβιετικής 
Ένωσης. Η Ανούσκα, όπως την αποκαλού-
σαν από παιδί, από την πρώτη στιγμή που 
πάτησαν το πόδι τους στην Ελλάδα είχε 
συνειδητοποιήσει ότι τα πράγματα δεν 
θα ήταν καθόλου εύκολα για κείνους. Γι’ 
αυτό το λόγο έψαξε αμέσως για δουλειά. 
Εξάλλου, είχε τρία στόματα να θρέψει και 
τα έξοδα δεν περίμεναν. 

Ο ∆ημήτρης αρκετό καιρό πριν έρθουν 
στην Ελλάδα, λόγω των πολιτικών γεγο-
νότων στη Σοβιετική Ένωση, είχε αρχίσει 
να βυθίζεται στην κατάθλιψη, γιατί είχε 
χάσει τη δουλειά του στο εργοστάσιο τυ-
ποποίησης τροφίμων. Στην αρχή γινόταν 
βίαιος λεκτικά απέναντι στην Αννούσκα 
και πολύ σπάνια στα παιδιά τους. Όμως 
πάντα η γυναίκα του τον δικαιολογούσε, 
θεωρώντας τον θύμα των πολιτικοοικο-
νομικών καταστάσεων, όπως και εκατομ-
μύρια άλλων συμπολιτών τους. Η συμπε-
ριφορά του ∆ημήτρη φτάνοντας στην 
Ελλάδα δεν έλεγε ν’ αλλάξει. Κάτι το 
οποίο είχε ήδη προβλέψει η γυναίκα του. 
Προφασιζόμενος διάφορες δικαιολογίες 
δεν έψαχνε για δουλειά. Τα πρωινά παρέα 
με άλλους απόμαχους παλιννοστούντες 
σύχναζε στο μικρό πάρκο της πόλης, όπου 
παίζοντας μαζί τους ντάμα και πίνοντας 
φθηνή βότκα μοιρολατρούσε, δεχόμενος 
άβουλα τη μοίρα του. Αποτέλεσμα αυτής 
της συμπεριφοράς ήταν η αδιαφορία του 
πάνω στα πρακτικά θέματα της καθημε-
ρινότητας, αλλά και επιβίωσης της οικο-
γένειας του. 

Η Αννούσκα χτυπώντας πόρτες και 
σχεδόν εκλιπαρώντας όποιον πίστευε ότι 
μπορούσε να τους βοηθήσει προσπαθού-
σε με νύχια και με δόντια να ξαναφτιά-
ξει τη ζωή τους από την αρχή. ∆ύσκολη 
όμως ήταν η προσαρμογή στη νέα πατρί-
δα και για τα δυο της παιδιά. Το γιο της, 
το Χρήστο, που ήταν μόλις δέκα χρονών 
και την κόρη της, τη Βαλεντίνα, που ήταν 
στα δώδεκα. Στην αρχή της εφηβείας τους 
βίωναν και κείνα τις δικές τους απώλει-
ες, των φίλων και του σχολείου. Μιλού-
σαν ελάχιστα ελληνικά, με αποτέλεσμα 
να δυσκολεύονται τόσο στα μαθήματα 
όσο και στις συναναστροφές τους με τ’ 
άλλα παιδιά. 

Οι γονείς της Αννούσκας και του ∆η-

μήτρη, παρόλες τις πιέσεις που δέχτηκαν, 
αποφάσισαν ότι δε θ’ αφήσουν το σπίτι 
τους και ό,τι είχαν δημιουργήσει στον τό-
πο που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν για να 
μετακομίσουν στην Ελλάδα, επενδύοντας 
σ’ ένα μέλλον αβέβαιο για τους ίδιους. 
Άλλωστε, ήταν πάνω από εξήντα χρονών 
και δεν είχαν ούτε τη σωματική, μα ού-
τε και την ψυχική δύναμη για να κάνουν 
μία νέα αρχή δίπλα στα παιδιά τους και 

τα εγγόνια τους. 
Οι μάνες της Αννούσκας 

και του ∆ημήτρη γνωρίζο-
νταν από παιδιά. Μεγάλω-
σαν στην ίδια γειτονιά από 
γονείς που, όπως και τα 
παιδιά τους,  δούλευαν στα 
εργοστάσια. Πιστοί οπαδοί 
όλοι τους ενός ακραίου κα-
θεστώτος. Όταν γέννησαν 
τα παιδιά τους έδωσαν υπό-
σχεση ότι θα τα παντρέψουν 
για να μετατραπεί η σχέση 
τους από φιλική σε συγγε-
νική. Θεωρούσαν ότι αυτό 

το προξενιό μεταξύ των παιδιών τους 
θα δημιουργούσε ένα πετυχημένο γάμο 
και στη συνέχεια τη δημιουργία μίας ευ-
τυχισμένης οικογένειας. ∆υστυχώς όμως 
ήταν χιλιόμετρα μακριά για να δουν πό-
σο πολύ τους είχε διαψεύσει η ροή των 
γεγονότων μέσα στο χρόνο. Η Αννούσκα 
από σεβασμό και αγάπη προς τις δύο αυ-
τές γυναίκες δεν είχε σκοπό να τους πει 
ποτέ τι συνέβαινε με κείνη και το ∆ημή-
τρη. Αφήνοντάς τες να πιστεύουν ότι τα 
παιδιά τους, παρόλες τις δυσκολίες που 
αντικειμενικά λόγω των καταστάσεων βί-
ωναν στην Ελλάδα, ζούσαν ευτυχισμένα. 

Η Αννούσκα κάθε μέρα πήγαινε και 
φρόντιζε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Ενώ, 
αν τύχαινε και εύρισκε ένα επιπλέον μερο-
κάματο, έτρεχε για να μπορέσει ν’ ενισχύ-
σει τις οικονομικές ανάγκες του σπιτιού. 
Πιο πολύ όμως το έκανε για να μπορεί να 
δώσει τ’ απαραίτητα εφόδια στα παιδιά 
της για να έχουν αργότερα μία καλύτερη 
μοίρα απ’ αυτούς. Μία μοίρα που δύσκο-
λα θα κατάφερνε ν’ αλλάξει η  Αννούσκα. 

Τα παιδιά της γινόταν σιωπηλοί μάρ-
τυρες των όσων συνέβαιναν μέσα στο 
σπίτι και ιδιαίτερα της συμπεριφοράς του 
πατέρα τους, που είχε αρχίσει ν’ ασκεί 
βία στη μάνα τους. Την πρώτη φορά της 
έδωσε ένα δυνατό χαστούκι γι’ ασήμαντη 
αφορμή όταν έλλειπαν τα παιδιά από το 
σπίτι. Η δεύτερη ήταν ένα βίαιο τράβηγ-
μα των μαλλιών της, ενώ ακολούθησαν 
αμέτρητες συνέχειες αυτής της αρρωστη-
μένης συμπεριφοράς. Η Αννούσκα κάθε 
φορά έμπηγε τα νύχια μέσα στις παλά-
μες της για να μη τσιρίξει από τον πό-
νο και την ακούσει η γειτονιά. Μπροστά 
στα παιδιά έκανε ό,τι μπορούσε για να 
μην καταλάβουν τι συνέβαινε μεταξύ των 
γονιών τους. ∆υστυχώς όμως μεγαλώνο-
ντας αυτά άρχισαν να συνειδητοποιούν 
ότι η μάνα τους υπέφερε πολύ από τον 
πατέρα τους. Παρόλα αυτά η Αννούσκα 
δεν το έβαζε κάτω, πάλευε καθημερινά 
με τη μοίρα της. 

Μέσω κάποιου γνωστού στην πολυκα-
τοικία όπου καθάριζε τις σκάλες γνώρισε 
τον Μπάμπη το Χαρακωμένο. Ένα νονό 
της νύχτας, ιδιοκτήτη καμπαρέ, που βρι-
σκόταν σε κακόφημη γειτονιά της πόλης. 
Το μαγαζί από καιρό έψαχνε για σερβι-
τόρο και όχι μόνο. Τα λεφτά ήταν καλά, 

με έξτρα φιλοδωρήματα. Η Αννούσκα 
τον παρακάλεσε να προσλάβει το ∆ημή-
τρη στη δουλειά του. Τουλάχιστον δου-
λεύοντας θα έλλειπε όλο το βράδυ από 
το σπίτι και θα έφερνε τα χρήματα που 
τόσο πολύ τα είχε ανάγκη η οικογένεια. 

Ο ∆ημήτρης δουλεύοντας όλη τη νύχτα 
τα πρωινά κοιμόταν, με αποτέλεσμα να 
μην έχει τη δύναμη, αλλά και τη διάθε-
ση να διαπληκτίζεται με τη γυναίκα του. 
Ωστόσο, είχε ασκήσει κανά δυο φορές βία 
στην κόρη του, τη Βαλεντίνα που είχε αρ-
γήσει να γυρίσει στο σπίτι. Η Βαλεντίνα 
ένιωσε αφόρητο θυμό για τον ανύπαρκτο 
και βίαιο πατέρα της. Τα γεγονότα αυ-
τά όμως ντρεπόταν να τ’ αναφέρει στον 
αδερφό της το Χρήστο και πολύ περισσό-
τερο στους δασκάλους της στο σχολείο. 
Η μόνη που γνώριζε γι’ αυτά τα περιστα-
τικά βίας ήταν η μάνα της, η οποία δικαι-
ολογούσε το ∆ημήτρη εξαιτίας των όσων 
έζησε ο ίδιος στο παρελθόν. ∆ικαιολογίες 
που η Βαλεντίνα, μπαίνοντας στην εφη-
βεία πια, δεν τις αποδεχόταν. Άλλωστε, 
σε κείνη και τον αδερφό της δεν άρεσε 
που ο πατέρας τους δούλευε σ’ ένα κα-
κόφημο καμπαρέ. Τα χρήματα όμως που 
έφερνε στην αρχή στο σπίτι βοήθησαν 
να ορθοποδήσουν. Παρόλα αυτά η Αν-
νούσκα δεν έπαψε να συνεχίζει να κάνει 
δύο δουλειές γιατί δεν είχε εμπιστοσύνη 
στον άντρα της.

Καθώς ο καιρός περνούσε εκείνος σι-
γά σιγά έπαψε να φέρνει στο σπίτι τα 
χρήματα που έβγαζε με τη δικαιολογία 
ότι σαν άντρας θα έπρεπε να έχει λεφτά 
στην τσέπη του. Μάλιστα είχε φτάσει στο 
σημείο πολλά βράδια να ξενοκοιμάται, 
αδιαφορώντας για την οικογένειά του. 

Η Αννούσκα μην αντέχοντας την όλη 
κατάσταση πήγε και βρήκε τον   Μπάμπη 
το Χαρακωμένο, ο οποίος, αν και νονός 
της νύχτας, για κάποια πράγματα είχε 
μπέσα. Μετά τη συζήτησή τους συμφώνη-
σε να δίνει στην Αννούσκα όλο το μισθό 
του ∆ημήτρη, αφήνοντάς του μόνο τα φι-
λοδωρήματα και τα χρήματα που έβγαζε 
από τα θελήματα που έκανε για κείνον, 
τα οποία  είχαν σχέση με τον κόσμο της 
νύχτας και που του ήταν αρκετά για να 
ζήσει. Ο Μπάμπης ο Χαρακωμένος την 
ενημέρωσε ότι εδώ και καιρό τον άντρα 
της τον είχε σχεδόν σπιτώσει η Σούλα η 

Κοκκινομάλλα, μια φλογερή χορεύτρια 
του καμπαρέ και οι δυο τους ήταν τρελά 
ερωτευμένοι. Της υποσχέθηκε όμως ότι 
δε θα πει τίποτα στον άντρα της για τη 
συνάντησή τους. Γιατί ο Μπάμπης ο Χα-
ρακωμένος σεβόταν τις γυναίκες της βι-
οπάλης, καθώς του θύμιζαν τη μάνα του.  

Μετά από εκείνη τη συνάντηση η Αν-
νούσκα αποφάσισε μαζί με τα παιδιά της 
που πολυαγαπούσε να προχωρήσουν τη 
ζωή τους, αφήνοντας το ∆ημήτρη ν’ ακο-
λουθήσει ελεύθερος από υποχρεώσεις 
το δρόμο που υποσυνείδητα ο ίδιος εί-
χε διαλέξει εδώ και χρόνια. Ένα δρόμο 
μοναχικό, όπου στην πραγματικότητα η 
Αννούσκα ποτέ δεν ήταν συνοδοιπόρος 
του. Έτσι, λοιπόν, αποφάσισε να μιλήσει 
στα παιδιά της, θεωρώντας πως ήταν 
ώριμα να δεχτούν μία ακόμα νέα πραγ-
ματικότητα στη ζωή τους. Πριν απ’ όλα 
όμως μίλησε στον άντρα της, λέγοντάς 
του ότι γνωρίζει την αλήθεια για τη νέα 
του ζωή, βοηθώντας τον κατά κάποιο 
τρόπο να λυτρωθεί απ’ όσα τον έπνιγαν. 
Εξάλλου, ο ∆ημήτρης από την πρώτη 
στιγμή είχε καταλάβει ότι ο Μπάμπης ο 
Χαρακωμένος του έδινε μόνο τα λεφτά 
από τα φιλοδωρήματα και τα θελήματα 
που έκανε. Στην αρχή ένιωσε θυμό, στη 
συνέχεια όμως το αποδέχτηκε. Άλλωστε, 
γνώριζε πολύ καλά πόσο πόνο είχε προ-
καλέσει στην οικογένειά του. Ίσως αυ-
τός να ήταν και ένας τρόπος εξιλέωσης 
απέναντί τους. 

Έτσι, λοιπόν, ένα πρωινό που έλλει-
παν η Αννούσκα και τα παιδιά από το 
σπίτι, εκείνος μαζεύοντας τα πράγματά 
του έφυγε διακριτικά και ήρεμα από τη 
ζωή τους. Τα παιδιά του για πολύ καιρό 

δε θέλησε να τα συναντήσει. Εξάλλου, 
δεν ήξερε τον τρόπο με τον οποίο θα 
μπορούσε να τους εξηγήσει τα όσα του 
συνέβησαν. Άφησε, λοιπόν, την Αννούσκα 
να μιλήσει στα παιδιά τους για κείνον.  

Πρωινό μίας ακόμα μέρας σαν όλες 
αυτές που περνάνε αθόρυβα και αφήνουν 
το αποτύπωμά τους μέσα στο χρόνο. Μία 
γυναίκα, για πολλοστή φορά εδώ και τό-
σα χρόνια, περιμένει τουρτουρίζοντας από 
το κρύο στη στάση το λεωφορείο. Μία γυ-
ναίκα που έχει μάθει να είναι μαχήτρια, 
αλλά και πρωταγωνίστρια της ζωής της.  

ΤΗΣ ΓΙΩΤΑΣ
 ΑΓΑΠΗΤΟΥ  
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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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9 1 5 2

6 5 2 9 7

8 3 7 2

6 4

3 7 2 1

8 6 9 7 1

7 8 4 6

5

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.69)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Jul  6 08:10:20 2021 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.65)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Mon Jul  5 13:57:26 2021 GMT. Enjoy!

ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

Χρηστικά Δρομολόγια

Aστυνομία  100
EKAB  166
Πυροσβεστική  199 
Α/Τ Ασ. Αλεξ/λης 25510 66300
Α/ΤΤροχ. Αλ/λης  25510 66395
Α/ΤΤουρ. Αλ/λης 25510 66200
Α/Τ Φερών 25550 23333
Α/Τ Σουφλίου 25540 22100
Α/Τ Τυχερού 25540 41201
Α/Τ ∆ιδ/χου 25530 22103
Α/Τ Ορεστιάδας 25520 81808
∆. Αλεξ/πολης 25510 64100
∆K Τραϊαν/λης 25513 50900
∆K Φερών 25553 50073
∆. Σουφλίου 25543 50100
∆. ∆ιδυμοτείχου 25530 26000
∆. Ορεστιάδας 25520 22219
∆. Σαμοθράκης 25510 41218
∆. Κομοτηνής 25310 24444
∆ασαρ. Αλεξ/λης 25510 80643
∆ασαρ.Σουφλίου 25540 22221
∆ασαρ. ∆ιδ/χου 25530 22204
∆ασαρ. 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 ∆ιδ/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
ΟΑΕ∆ Αλεξ/λης 25510 25646
ΟΣΕ Αλεξ/πολης 25510 26395
ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ 25510 33500   
Ι.Κ.Α. 25510-84611
ΕΚΑΒ 25510-89370
∆ΕΗ 25510-53529
ΟΤΕ 25510-56160
∆ΕΥΑΑ 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 ∆ιδ/χου 25530 22103
Α/Τ Ορεστιάδας 25520 81808
∆. Αλεξ/πολης 25510 64100
∆K Τραϊαν/λης 25513 50900
∆K Φερών 25553 50073

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ 

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: 

7 1 8 4

4 9 6 7

5

5 8 6 1

3 8 1 9

7 2 4 3

4

1 6 4 3

2 9 7 1

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.47)
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

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

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ

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

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ 
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:  
∆ΕΥΤΕΡΑ:  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: 
∆ΕΥΤΕΡΑ: 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:  
∆ΕΥΤΕΡΑ:  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: 
∆ΕΥΤΕΡΑ: 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

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ
ΑλεξΑΝΔΡΟyΠΟλη 
ΠΡΟΣ ΣΑμΟΘΡΑΚη
ΠλΟΙΟ ΑΔΑμaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
∆ευτέρα  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
∆ευτέρα 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

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ
14:00-22:00 Αθανασιάδου 
14ης Μαΐου 53 ✆2551026478
18:00-08:00 Παζαρλιώτη Μα-
ζαράκη 2 (γωνία Λ. ∆ημοκρατίας) 
✆2551031295
ΦΕΡΕΣ
Μαλάκης Ορφέως 2 ✆25550 
24333
ΣΟΥΦΛΙ 
Ροκκά Βασ. Γεωργίου 88 
✆25540 24303
∆I∆YMOTEIXO
Τσεκούρα Ηρώ (πλατ. Ελευθε-
ρίας) ✆2553023466
ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α
Τεπενης Απόστολος Βασ. Κων-
σταντίνου 127 ✆2552022643

σαν σημερα
ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1550
Οι Ισπανοί κονκισταδόρες 
φέρνουν τη σοκολάτα στην 
Ευρώπη, που σύντομα θα 
γίνει το αγαπημένο ρόφημα 
των ευγενών.

1770
Ο τουρκικός στόλος κατα-
στρέφεται στον λιμένα Τσε-
σμέ της Σμύρνης από τους 
Ρώσους, με τους οποίους 
συνεργάζονται και τέσσε-
ρα ελληνικά πλοία. Σε αντί-
ποινα, οι Τούρκοι σφάζουν 
1.000 Έλληνες της Σμύρνης.

1928
Το ψωμί σε φέτες για τοστ 
λανσάρεται για πρώτη φο-
ρά από αρτοβιομηχανία στο 
Τσίλικοθ του Μιζούρι.

1989
144 βουλευτές της Νέας 
∆ημοκρατίας καταθέτουν 
πρόταση κατά του Ανδρέα 
Παπανδρέου και άλλων πέ-
ντε υπουργών του ΠΑΣΟΚ, 
για παράβαση του νόμου πε-
ρί ευθύνης υπουργών, ανοί-
γοντας το δρόμο για τη λε-
γόμενη Κάθαρση.

2019
Οι βουλευτικές εκλογές στην 
Ελλάδα σηματοδοτούν την 
επάνοδο της Νέας ∆ημο-
κρατίας υπό τον Κωνστα-
ντίνο Μητσοτάκη στην δι-
ακυβέρνηση της χώρας για 
πρώτη φορά αυτοδύναμα 
από το 2007, την σταθερο-
ποίηση του ΣΥΡΙΖΑ ως βα-
σικού πυλώνα της Κεντρο-
αριστεράς και της εν γένει 
Αριστεράς και την μη παρου-
σία της Χρυσής Αυγής στην 
Βουλή. Τα αποτέλεσματα-
τα: Ν∆ 39,85% (158 έδρες), 
ΣΥΡΙΖΑ 31,53% των ψήφων 
( 86 έδρες), ΚΙΝΑΛ 8,10% 
(22 έδρες), το ΚΚΕ το 5,30% 
(15 έδρες), Ελληνική Λύση 
3,70% (10 έδρες) και Με-
Ρα25 3,44% (9 έδρες), Λοι-
πά Κόμματα 8,08%.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1893
Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι, ρώ-
σος ποιητής. (Θαν. 14/4/1930)

1936
Νίκος Ξυλούρης, έλληνας 
τραγουδιστής και λυράρης. 
(Θαν. 8/2/1980)

1940
Ρίνγκο Σταρ, καλλιτεχνικό 
ψευδώνυμο του Ρίτσαρντ 
Στάρκι, άγγλος μουσικός, 
ντράμερ των Beatles.

ΘΑΝΑΤΟΙ
1890
Ανρί Νεστλέ, ελβετός επιχει-
ρηματίας, ιδρυτής της ομώ-
νυμης βιομηχανίας παραγω-
γής ειδών διατροφής. (Γεν. 
10/8/1814)

1908
∆ημήτριος Βικέλας, έλλη-
νας ποιητής και πεζογρά-
φος, πρώτος πρόεδρος της 
∆ιεθνούς Ολυμπιακής Επι-
τροπής. («Λουκής Λάρας») 
(Γεν. 15/2/1835)

αγγελιεσ
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Την Πέμπτη 8 Ιουλίου στην Αλε-
ξανδρούπολη θα ξεκινήσει το δεύ-
τερο στάδιο της προετοιμασίας της 
η Εθνική ανδρών, ενόψει της συμμε-
τοχής της στον Α’ όμιλο του Ευρωπα-
ϊκού πρωταθλήματος στην Πολωνία.

Μετά την Κάρυστο, το αντιπροσω-
πευτικό μας συγκρότημα θα συνεχίσει 
τις προπονήσεις στην πρωτεύουσα 
του Έβρου, με την υποστήριξη του 
∆ήμου στα πλαίσια του μνημονίου 
συνεργασίας με την Ε.Ο.ΠΕ..

Μεταξύ των αθλητών που κάλεσαν 
ο Ομοσπονδιακός προπονητής ∆η-
μήτρης Ανδρεόπουλος και οι συνερ-
γάτες του, βρίσκονται και οι Εβρίτες 
Σταύρος Κασαμπαλής, Ραφαήλ Κου-
μεντάκης και ∆ημήτρης Μούχλιας.

Αναλυτικά η αποστολή για την 
προετοιμασία:

Κεντρικοί: Γιώργος Πετρέας, Γιώρ-
γος Παπαλεξίου, Θοδωρής Βουλκί-
δης, ∆ημοσθένης Λινάρδος.

Πασαδόροι: Σταύρος Κασαμπαλής, 

Κώστας Στιβαχτής.
Ακραίοι: Χαράλαμπος Ανδρεό-

πουλος, Ραφαήλ Κουμεντάκης, Αλέ-
ξανδρος Ράπτης, Θανάσης Πρωτο-
ψάλτης, Φροίξος Κωτσάκης, Σπύρος 
Χανδρινός.

∆ιαγώνιοι: Νίκος Ζουπάνι, ∆ημή-
τρης Μούχλιας.

Λίμπερο: Μενέλαος Κοκκινάκης, 
∆ημήτρης Ζήσης.

Το προπονητικό επιτελείο αποτε-
λείται από τον Ομοσπονδιακό προ-
πονητή ∆ημήτρη Ανδρεόπουλο, τους 
άμεσους συνεργάτες του Παύλο Κα-
ραμαρούδη και Σωτήρη Αμαριανάκη, 
τον στατιστικολόγο Γιώργο Σομπόνη, 
τον γυμναστή Λάμπρο ∆άνα, τον φυ-
σιοθεραπευτή ∆ημήτρη Σεϊμέτη, τον 
φροντιστή Γιάννη Ρούσσο και τον τιμ 
μάνατζερ Μάριο Γκιούρδα

Το πλήρες πρόγραμμα του Α’ ομί-
λου (Κρακοβία, Πολωνία)
Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2021
15:30, Ελλάδα-Ουκρανία

Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2021
18:30, Βέλγιο-Πορτογαλία
21:30, Ουκρανία-Σερβία
Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου 2021
18:30, Βέλγιο-Ελλάδα
21:30, Σερβία-Πολωνία

Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 2021
18:30, Πορτογαλία-Ουκρανία
21:00, Ελλάδα-Πολωνία
∆ευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021
18:30, Πορτογαλία-Σερβία
21:30, Πολωνία-Βέλγιο

Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2021
18:30, Σερβία-Ελλάδα
21:30, Ουκρανία-Βέλγιο
Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021
18:30, Ελλάδα-Πορτογαλία
21.30: Πολωνία-Ουκρανία

Στην Αλεξανδρούπολη για 
προετοιμασία η Εθνική ανδρών βόλεϊ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 8 ΊΟΥΛΊΟΥ                           

Τρεις Εβρίτες συμπεριλήφθηκαν στην 
αποστολή ενόψει των τελικών του Ευρωπαϊκού 
πρωταθλήματος στην Πολωνία 

Μεγαλώνει η εβρίτικη παρέα του 
ΑΟ Καλαμάτας 1980, καθώς μετά 
τον Κώστα ∆αλακούρα που βρίσκε-
ται εκεί από πέρυσι και ο Σωκράτης 
Χαραλαμπίδης θα παίζει από τη νέα 
σεζόν στην ομάδα.

Ο σύλλογος της Πελοποννήσου 
που συμμετέχει στην Pre League, 
ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα 
την μεταγραφή του Αλεξανδρουπο-

λίτη ακραίου.
Αναλυτικά:
“Η ομάδα μας ανακοινώνει την 

έναρξη της συνεργασίας της με τον 
αθλητή Σωκράτη Χαραλαμπίδη! Ο 24 
χρόνος ακραίος που κατάγεται από 
την Αλεξανδρούπολη, έχει ύψος 198 
και διακρίνεται για τις επιθετικές του 
αρετές. Ξεκίνησε την καριέρα του 
στον Εθνικό Αλεξανδρούπολης και 
αγωνίστηκε ακόμα στη UVC Ried της 
Αυστρίας, την

CV Mitteldeutschland της Γερμα-
νίας ενώ την τελευταία σαιζόν αγωνι-
ζόταν με τον ΟΦΗ στην Volleyleague. 
Ευχόμαστε στον @soky_ch καλή 
αγωνιστική περίοδο με υγεία για να 
πετύχουμε μαζί τους στόχους μας!”

Με Κώστα ∆αλακούρα ο 
Σωκράτης Χαραλαμπίδης 
με στόχο άνοδο στη 
Βόλει Λιγκ

Μία μεγάλη επιτυχία πανηγυρίζει 
από το Σάββατο ο Εθνικός Αλεξαν-
δρούπολης. Η αθλήτρια του συλλό-
γου Ιωάννα Αραμπατζή, κατέκτησε 
την 3η θέση και το χάλκινο μετάλ-
λιο με ρίψη στα 43,80 μέτρα στην 
δισκοβολία, στο Πανελλήνιο πρω-
τάθλημα Κ20 της Θεσσαλονίκης.

Η Αραμπατζή, αν και σε μία δύ-
σκολη χρονιά για την ίδια καθώς 
προετοιμαζόταν για τις πανελλήνι-
ες εξετάσεις που έδωσε, με σκληρή 
δουλειά στην προπόνηση και υπό 
την καθοδήγηση του προπονητή της 
∆ημήτρη Τσιακιρούδη, έφτασε στην 
σπουδαία αυτή επιτυχία.

Η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων 
και ψυχή του τμήματος στίβου του 
Εθνικού Αποστολία Κεσκίνη αναφέ-
ρει στην σελίδα του συλλόγου στο 
facebook:

“Συγχαρητήρια στην αθλήτρια του 
τμήματος Στίβου Ιωάννα Αραμπατζή 
για την 3η θέση στο αγώνισμα της 
δισκοβολίας στο Πανελλήνιο πρω-
τάθλημα Κ20 στην Θεσσαλονίκη. 
Είμαστε πολύ περήφανοι για την 
Ιωάννα που πάρα το γεγονός ότι 
έδωσε Πανελλήνιες Εξετάσεις φέ-
τος δεν έλειψε από της προπονήσεις 

της και δούλεψε σκληρά και πάντα 
με ταπεινοτητα. Ιωάννα πραγματικά 
είσαι παράδειγμα προς μίμηση για 
όλους μας. Θερμά συγχαρητήρια 
και στον προπονητή της ∆ημητρη 
Τσιακιρουδη που πάντα προπονεί 
με πάθος και νοιάζεται για το καλό 
των αθλητών του!”
 
 Τα αποτελέσματα των 
αθλητών του Εθνικού

Τα  αποτελέσματα των Πανελλη-
νίων αγώνων Κ20 που έγιναν στην 
Θεσσαλονίκη:
∆ισκοβολία Γυναικών
3η Αραμπατζή Ιωάννα  επίδοση 
43.80μ
11η Παναγιωτοπούλου ∆ήμητρα 
34.03 (αθλήτρια κατηγορίας Κ18)
16η Κωνσταντίνα Τσαμπουρα (κ.18) 
25.82μ

Σφαιροβολία Γυναικών
8η Αραμπατζή Ιωαννα 10.81μ
Ακοντισμός Ανδρών
7ος Ατζανός Χρήστος 52.62μ 
(800gr)
Σφαιροβολία Ανδρών

16ος Ατζανός Χρήστος 12.72μ
“Να σημειώσουμε ότι οι αθλη-

τές Αραμπατζή Ιωάννα και Ατζανός 
Χρήστος αντιπροσώπευσαν άξια τον 
σύλλογο παρότι ήταν και οι δύο τε-
λειόφοιτοι λυκείου και υποψήφιοι 
στις πανελλαδικές εξετάσεις” ση-
μειώνει το τμήμα Στίβου του Μ.Γ.Σ 
Εθνικού Αλεξανδρούπολης συγχαί-
ρει όλους τους αθλητές και προπο-
νητή  τους ∆ημήτρη Τσιακιρούδη για 
τις προσπάθειες τους.

Αυτό το Σαββατοκύριακο διεξά-
γεται το τελευταίο Πανελλήνιο Πρω-
τάθλημα Κ18 στον Βόλο.

Χάλκινο μετάλλιο για την 
Αραμπατζή του Εθνικού στο 
Πανελλήνιο πρωτάθλημα Κ20 
Αν και μετά από μια 
δύσκολη χρονιά 
πραγματοποίησε 
εξαιρετική εμφάνιση στο 
Καυταντζόγλειο

Δυνατό Εβρίτικο δίδυμο 
στην Καλαμάτα 


