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Δύο ομάδες της Ξάνθης μαζί Δύο ομάδες της Ξάνθης μαζί 
στη νέα Super League 2 στη νέα Super League 2 

▶ 1616

Θέαμα και σασπένς στις μάχες της Θέαμα και σασπένς στις μάχες της 
άμμου στην Αλεξανδρούπολη  άμμου στην Αλεξανδρούπολη  

Πυκνώνουν οι αιτήσεις για Πυκνώνουν οι αιτήσεις για 
εγκατάσταση ανεμογεννητριών εγκατάσταση ανεμογεννητριών 
σε Έβρο και Ροδόπη σε Έβρο και Ροδόπη 

▶ 7 7 ▶ 1616

Διευρύνεται η Αμυντική Συμφωνία 
ΗΠΑ-Ελλάδος με φόντο την Αλεξ/πολη 

Κοντά σε συμφωνία για τις βάσεις: Διευκολύνσεις για μεταστάθμευση και 
μετακίνηση δυνάμεων θέλουν οι ΗΠΑ. Ποια ανταλλάγματα ζητεί η Αθήνα 
 

▶ 9

Σαμοθράκη: Κρούσματα κορωνοϊού 
σε κάμπινγκ των Θέρμων

«Καθημερινοί έλεγχοι στο νησί, μεγάλη η προσέλευση του κόσμου», τονίζει 
η Πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας του Δήμου Σόνια Βασιλειάδου. Σε καρα-
ντίνα τα κρούσματα και οι επαφές τους  ▶ 8

● Επισημαίνει ο σύλλογος εργαζομένων και απευ-
θύνει έκκληση στο Δήμαρχο να βρει λύσεις 
● Μετά από μία δεκαετία αποχωρήσεων και συντα-
ξιοδοτήσεων οι υπάλληλοι είναι στα όριά τους. Ζη-
τούν επίσης, να σταματήσουν οι διώξεις συναδέλ-
φων τους 

●  ΚΑΙ ΤΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ ΝΕΑ: Ένα μεγάλο έργο, εγκρί-
θηκε από το Υπ. Εσωτερικών 12,3 εκ ευρώ στο Δήμο 
για ολοκληρωμένο έργο ανάπλασης 
● Επέκταση ποδηλατόδρομου από κλειστό γυμνα-
στήριο μέχρι ΕΟΤ και «λίφτινγκ» στο βόρειο τμήμα 
της πόλης ▶ 4, 5

«Δραματική η κατάσταση» 
λόγω ελλείψεων 
προσωπικού στο Δήμο 
Αλεξανδρούπολης

ΕΟΔΥ: 2065 τα 
νέα κρούσματα 
κορωνοϊού στη 
χώρα           

Στον Έβρο τα περισσότερα 
σε επίπεδο ΠΑΜΘ

Νέοι σταθμοί 
μέτρησης της 
ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης

Σε Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα. 
Με 6 νέους σταθμούς εξοπλίζει 
η Περιφέρεια τις μεγάλες πόλεις 
της ΑΜΘ

Υψηλά τα ποσοστά 
των βαθμών κάτω 
της βάσης
 
Τα στατιστικά των  πανελλαδικών

▶ 10

▶ 6

▶ 11
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Τραπεζών-Οργανισμών  €200
Ανώνυμες Εταιρίες  €200

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

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

Μ. ΠΑΓΩΝΗ
Πρόεδρος Νοσοκομειακών 

Γιατρών

Πρέπει να προχωρήσει ο εμβολιασμός 
και πιο μικρών παιδιών, ηλικίας 12-
15 ετών. Tα εμβόλια να γίνονται στα 
σχολεία και οι παιδίατροι, οι οποίοι 
χαίρουν της εμπιστοσύνης των γο-
νέων, να μπουν στην πρώτη γραμμή.

 Γ. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
Κοινοβουλευτικός εκπρ. 

ΣΥΡΙΖΑ

Η εθνική και κοινωνική υπευθυνότη-
τα δεν μας επιτρέπει να μιλήσουμε 
για εκλογές εν μέσω πανδημίας και 
κατά την έναρξη, όπως όλα δείχνουν, 
ενός 4ου κύματος. 

Γ. ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
Υπουργός Ναυτιλίας 

Για τα νησιά αυτό που προβλέπεται εί-
ναι η ισχυρή σύσταση για σελφ τεστ. 
Δεν σημαίνει ότι πάμε διακοπές και 
σταματάμε να τηρούμε τα μέτρα. Πρέ-
πει να γυρίσουμε όλοι υγιείς από τις 
διακοπές.

Σπουδαίο ρόλο στην κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε την Παρασκευή στην Λευκίμη έπαιξε 
το ρωσικό πυροσβεστικό αεροσκάφος Beriev -200. Σύμφωνα με τους αρμόδιους, ήταν πολύ σημα-
ντική η συμβολή του στο να αποφευχθούν τα χειρότερα, δηλαδή μην επεκταθεί η φωτιά στο δάδος 
της Δαδιάς 

Unicef και Unesco: Κλειστά σχολεία θα προκαλέσουν 
«την καταστροφή μίας γενιάς»

Τα κλειστά σχολεία εξαιτίας του κορονοϊού μπορεί να προ-
καλέσουν «την καταστροφή μίας γενιάς», προειδοποιούν Unicef 
και Unesco.

Οι γενικές διευθύντριες των υπηρεσιών του ΟΗΕ, Ενριέ-
τα Φορ και Οντρέ Αζουλέ, δήλωσαν αντίστοιχα πως «εδώ και 
δεκαοκτώ μήνες ξεκίνησε η επιδημία της Covid-19 και η εκ-
παίδευση εκατομμυρίων παιδιών εξακολουθεί να είναι δια-
ταραγμένη ... Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Τα 
σχολεία θα έπρεπε να είναι τα τελευταία που κλείνουν και τα 
πρώτα που ανοίγουν».

Παράλληλα, σημειώνουν πως η επαναλειτουργία των σχο-
λείων δεν πρέπει να περιμένει το τέλος της πανδημίας ούτε τον 
εμβολιασμό όλων των μαθητών και του προσωπικού και μπορεί 
να γίνει «με πλήρη ασφάλεια» αφού «τα σχολεία δεν ανήκουν 
στους βασικούς χώρους μετάδοσης».

Αντίθετα, «θα είναι ίσως αδύνατο να εμποδιστεί η αναπό-
φευκτη επίπτωση που θα υποστούν τα παιδιά και οι νέοι που 
δεν είχαν την δυνατότητα να πάνε στο σχολείο. Είτε πρόκειται 
για απώλεια μάθησης, ψυχολογικό στρες, έκθεση στη βία και 
τις καταχρήσεις, για απώλεια σχολικών γευμάτων και εμβολι-
ασμών ή απουσία κοινωνικοποίησης, οι συνέπειες για τα παι-
διά θα γίνουν αισθητές παντού: στις σχολικές τους επιδόσεις, 
στην κοινωνικοποίησή τους και στην σωματική και την ψυχική 
υγεία», επισημαίνουν στην ανακοίνωσή τους.

«Πόσο μάλλον που οι πλέον πληγέντες είναι συχνά παιδιά 

από φτωχό περιβάλλον, που δεν έχουν πρόσβαση σε μέσα εξ 
αποστάσεως μάθησης, ή μικρά παιδιά που βρίσκονται σε στά-
δια ανάπτυξης κλειδιά», αναφέρουν στην ανακοίνωση κάνοντας 
λόγο για «απώλειες επίσης σοβαρές για τους γονείς».

«Για να αποφευχθεί η καταστροφή μίας γενιάς, απευθύνουμε 
έκκληση στα κέντρα λήψης αποφάσεων και τις κυβερνήσεις να 
δώσουν προτεραιότητα στην επαναλειτουργία των σχολείων σε 
συνθήκες πλήρους ασφάλειας. Το κλείσιμο των σχολείων θέτει 
το μέλλον μας σε κίνδυνο μόνο και μόνο για την διαφύλαξη 
κατά αβέβαιο τρόπο του παρόντος μας».

Σχολιάζοντας την επικαιρότητα
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`Μικρογνωμικά

Οικοπάρκο 
Η Αλεξανδρούπολη αξίζει ένα καλύτερο πάρκο. Ένα 

πάρκο πιο πράσινο. Πιο νοικοκυρεμένο και φροντισμένο. 
Οι μεγαλοστομίες και ένα πάρκο πρότυπο (και βραβευμέ-
νο ντε) αστικής μάλλον δεν βρήκαν ανταπόκριση και δεν 
αποτυπώνουν την πραγματικότητα που ανταμώνει κανείς. 
Ο λόγος για το οικοπάρκο Αλτιναλμάζη που αλλιώς το 
περιμέναμε, αλλιώς το συναντάμε. Οι παρεμβάσεις βελ-
τιωσης θα πρέπει να είναι γενναίες για να φτάσει σε ένα 
ικανοποιητικό επίπεδο

Γ.Π.

Γολγοθάς     
Για τον «Γολγοθά» του με τον κορωνοϊό μίλησε στον 

ΑΝΤ1 ο Μιχάλης Τρεμόπουλος, ο οποίος τέσσερις μή-
νες μετά βρίσκεται σε κέντρο αποκατάστασης. Όπως εί-
πε, πέρασε «τρεις πνευμονίες» και διαβεβαίωσε πως «ο 
ιός υπάρχει και είναι φονικός». «Έχω δει ανθρώπους να 
μπαίνουν στις ΜΕΘ και να μη βγαίνουν ποτέ. Έναν στους 
δύο πεθαίνει», σημείωσε σχετικά.

Ερωτηθείς αν φοβήθηκε, είπε πως «δεν είχε το χρό-
νο», αφού ξεκίνησε με πυρετό και βήχα, πήγε στο νοσο-
κομείο Παπανικολάου, όπου διασωληνώθηκε για 22 μέ-
ρες και έπειτα «δεν είχε επαφή». «Έμαθα να περπατάω 
εξ αρχής. Και τώρα ακόμα πηγαίνω με το Πι. Μετά από 
τόσο καιρό αποδιαρθρώνονται όλες οι λειτουργίες, έμαθα 
ξανά να καταπίνω», είπε. Ξεκαθάρισε, ωστόσο ότι, «δεν 
είμαι εγώ που θα θεωρήσει ότι ο εμβολιασμός θα είναι 
υποχρεωτικός».

«Πολλοί είναι επιφυλακτικοί, αλλά εξακολουθώ θα 
υποστηρίζω ότι είναι προσωπική επιλογή», εξήγησε, το-
νίζοντας ότι, «δεν έχει δοθεί το βάρος που θα έπρεπε στο 
φάρμακο» και συμπλήρωσε πως «αν δεν αντιμετωπιστούν 
τα αίτια, θα ξαναδούμε αυτό που ζήσαμε».

Κ.Η. 

Η αυτοκτονία που βύθισε τις Φέρες στο πένθος 
Η νέα αυτοκτονία συγκλονίζει τις Φέρες στον Έβρο. Ο 

αυτόχειρας έγραψε τον επίλογο της πονεμένης του ζω-
ής… Σοκαρισμένη είναι η κοινωνία των Φερών από την 
αυτοκτονία 57χρονου, τον οποίο βρήκε χθες Κυριακή το 
μεσημέρι (11-07-2021) η μητέρα του κρεμασμένο στην 
αποθήκη του σπιτιού του. Ο τραγικός αυτόχειρας ήταν 
φιλήσυχος άνθρωπος, ιδιαίτερα συμπαθής που δεν είχε 
δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα. Ζούσε με τη μητέρα του 
αφότου χώρισε πριν από αρκετά χρόνια. Δεν άφησε ση-
μείωμα με το οποίο να εξηγεί τους λόγους που τον οδή-
γησαν στο απονενοημένο διάβημα, αλλά, σύμφωνα με 
πληροφορίες,  έμεινε άνεργος για αρκετό χρονικό διάστη-
μα λόγω προβλημάτων υγείας που δεν του επέτρεπαν να 
εργαστεί. Οσοι τον γνώριζαν, αλλά και όλοι στις Φέρες, 
δεν μπορούν να συνέλθουν από τη σοκαριστική είδηση 
για τον ξαφνικό χαμό του 57χρονου που αποφάσισε να 
βάλει τέρμα στη ζωή του με αυτόν τον τρόπο. 

newsit.gr

Προβλέψεις για γερά νεύρα
Οι προβλέψεις του Τζέφρι Σέιμαν, Επικεφαλής Επιδη-

μιολόγου του Πανεπιστημίου «Columbia», για την πορεία 
της πανδημίας σε παγκόσμιο επίπεδο είναι επιφυλακτικές 
έως και δυσοίωνες.

Όπως είπε μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, λόγω 
της έξαρσης της μετάλλαξης «Δέλτα» εκτιμά ότι πιθανόν 
θα χρειαστούν ακόμη δύο χρόνια προκειμένου να νιώ-
σουμε ασφαλείς και επαναλαμβάνει ότι μόνο ο μαζικός 
εμβολιασμός θα αποτρέψει τις νέες μεταλλάξεις.

Γ.Π.

Εύλογο ερώτημα 
Ο ιερέας που έριξε το βιτριόλι στην Ιερά Σύνοδο, 

εξομολόγησε τον δολοφόνο της Καρολάιν στη φυλακή! 
Με το που έγινε γνωστό, όλοι αναρωτηθήκαμε το ίδιο 
πράγμα σχετικά με τον ιερέα. Αυτόν δεν τον καθαίρεση 
η Ιερά Σύνοδος μετά την επίθεση που έκανε; (Ναι). Επί-
σης, αυτός δεν είναι που είχε συλληφθεί με κοκαΐνη και 
απειλούσε διάφορους; (Πάλι ναι).

Τα γνωρίζει αυτά ο δολοφόνος Μπάμπης Αναγνω-
στόπουλος;

Αν όχι, η φάση θα ήταν τελείως κωμικοτραγική: Όπως 
με τους έγκλειστους στο Big Brother που δεν μαθαίνουν 
τα νέα του έξω κόσμου, ίσως ο ιερέας παρουσιάστηκε 
στους ανυποψίαστους συγκρατούμενούς του ως μαρτυ-
ρικός Άγιος. Μπορεί να αποσιώπησε τα περί κοκαΐνης και 
να υποβάθμισε το περιστατικό με το βιτριόλι. Ποιος ξέρει 
τι μπορεί να τους είπε.

Αν όμως τα γνώριζε αυτά ο Μπάμπης Αναγνωστόπου-
λος, θεώρησε άραγε τον συγκρατούμενό του Άνθρωπο 
του Θεού; Είπε, «να ένας καλός ιερέας, ό,τι πρέπει για 
εξομολόγηση»; Ή μήπως απλώς κύλησε ο τέντζερης και 
βρήκε το καπάκι;

Lifo.gr

Σε συνέντευξη στην LIFO και στον 
δημοσιογράφο Γιάννη Πανταζόπουλο, 
ο καθηγητής φαρμακολογίας του ΔΠΘ 
Βαγγέλης Μανωλόπουλος ρωτήθηκε, 
μεταξύ άλλων, για αυτό που υποστη-
ρίζουν κάποιοι, ότι οδηγούμαστε σε μια 
κοινωνία με πολίτες δύο ταχυτήτων.

Και απάντησε: «Ανεξάρτητα από τους 
εμβολιασμούς, δυστυχώς είμαστε ήδη 
μια κοινωνία δυο ταχυτήτων: Υπάρχει 
μια πλειοψηφία που ζει στον 21ο αιώ-
να, αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα της 
κατάστασης που έχει προκύψει στην 
παγκόσμια σφαίρα λόγω του κορωνο-
ϊού, ενημερώνεται έγκυρα, ανησυχεί και 
προφυλάσσεται με όποιο τρόπο κρίνε-
ται δόκιμος από την παγκόσμια έγκυ-
ρη επιστημονική εμπειρία και γνώση. 
Αυτοί εμβολιάζονται. Υπάρχει και μια μειοψηφία που 
γοητεύεται από σκοταδιστικές προσεγγίσεις και με-
ταφυσικές λογικές που ταιριάζουν καλύτερα στον 
19ο αιώνα (ενίοτε και στο μεσαίωνα), αναζητεί μεσ-
σίες και τους βρίσκει σε παρανοϊκούς ή/και αεριτζή-
δες (δυστυχώς ενίοτε ανάμεσα σε αυτούς μπορεί να 
βρίσκονται και επιστήμονες κατά τεκμήριο έγκριτοι 
αλλά στην ουσία απορριπτέοι από όλη την επιστημο-
νική κοινότητα). Αυτοί δεν εμβολιάζονται. Υπάρχει και 
μια τρίτη ομάδα πολιτών που ακόμα δεν έχει πειστεί 

αλλά είναι ανοιχτή σε επιχειρήματα. Αυτούς πιστεύω 
ότι θα τους κερδίσει η λογική, τους κερδίζουμε έναν 
ένα κάθε μέρα, προς όφελος πρωτίστως δικό τους 
αλλά και του κοινωνικού συνόλου γενικότερα. 

Ίσως τελικά το ουσιαστικό και επίκαιρο μήνυμα 
σήμερα έρχεται από τα παιδιά των λουλουδιών και 
τους επαναστάτες της δεκαετίας του 60 και είναι 
κοινό προς όλους: Let’s make vaccines, not war!»

Κ.Η. 

Vaccines, not war!

Με τον πιο σύγχρονο τρόπο, μέσω 
sms, ενημερώθηκαν οι κάτοικοι του 
Τυχερού Σουφλίου για το κλείσιμο 
του υποκαταστήματος της Τράπεζας 
Πειραιώς. Η υποβάθμιση της περιοχής 
και η αποψίλωση από υπηρεσίες στην 
περιοχή δεν έχει τέλος. Μετά τα ΕΛΤΑ 
και την υποβάθμιση τους, έρχεται και 
το κλείσιμο τραπεζών, αποστερώντας 
υπηρεσίες από ολόκληρες παραγωγι-
κές ομάδες και ηλικιωμένους, σημει-
ώνει το evrosonline.gr. 

Για αυτό τον λόγο χθες ορίστηκε 
έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Σουφλίου ενώ για την 
Τετάρτη 14 Ιουλίου έχει προγραμμα-
τιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας από 
κατοίκους στην πλατεία του Τυχερού, 
για την υποβάθμιση των  ΕΛΤΑ αλλά 
και για το κλείσιμο του υποκαταστή-
ματος της τράπεζας Πειραιώς.

Νέα υπηρεσία βάζει λουκέτο στο Τυχερό
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Την παρέμβαση του Δημάρ-
χου για την δραματική κατά-
σταση που επικρατεί στο Δήμο 
Αλεξανδρούπολης, αναφορι-
κά με τις ελλείψεις προσωπι-
κού, ζητά ο Σύλλογος Εργα-
ζομένων. Σε νέα ανακοίνωσή 
του, κάνει λόγο για μία πολύ 
δύσκολη καθημερινότητα των 
υπαλλήλων που έχουν επιφορ-
τιστεί με νέες ευθύνες, δίχως 
τα απαραίτητα μέσα, καλώντας 
τον Δήμαρχο να προσπαθήσει 
να βρει λύσεις, να σταματή-
σει τις διώξεις εναντίον των 
εργαζομένων και να ανταπο-
κριθεί στα αιτήματά τους για 
συνάντηση. 

Υπενθυμίζεται πως αυτή δεν 
είναι η πρώτη φορά που ο Σύλ-
λογος εργαζομένων αφήνει 
σαφή  υπονοούμενα για προ-
βλήματα στις σχέσεις δημοτι-
κής αρχής  - Συλλόγου. Πριν 
περίπου 20 ημέρες, με αφορμή 
τη βράβευση του Δήμου στην 
ΚΕΔΕ με το Ευρωπαϊκό Σήμα 
Αριστείας για την Καλή Διακυ-
βέρνηση, σε ανακοίνωσή του, ο 
Σύλλογος, μεταξύ άλλων, έκα-
νε λόγο ένα κλίμα άνισης με-
ταχείρισης, διώξεων και εργα-
σιακού εκφοβισμού, αλλά και 
για απόρριψη αιτήματος για 
συνάντηση μεταξύ εκπροσώ-
πων του συλλόγου και δημο-

τικής αρχής 
 

Η νέα παρέμβαση του 
Συλλόγου

«Η κατάσταση στο Δή-
μο Αλεξανδρούπολης από το 
2011 έως και σήμερα μέσα 
από συνταξιοδοτήσεις, απο-
χωρήσεις με τη διαδικασία της 
κινητικότητας, έχει γίνει δρα-
ματική. Νέες προσλήψεις δεν 
αναμένονται τα επόμενα χρό-
νια. Οι εργασίες, η νομοθεσία 
και οι ευθύνες έχουν αυξηθεί 
δραματικά και η καθημερινότη-
τα των συναδέλφων έχει γίνει 
πολύ δύσκολη. 

Καλούμε τον Δήμαρχο:
1.Να ασχοληθεί με τα προ-

βλήματα των εργαζομένων 
που καθημερινά αυξάνονται 
και να προσπαθήσει να βρει 
λύσεις.

2.Να σταματήσει τις διώξεις 
σε βάρος των εργαζομένων. 

3.Να σταματήσει να αγνοεί 
τις γραπτές αιτήσεις του Συλ-
λόγου εργαζομένων για συνά-
ντηση, συζήτηση και επίλυση 
όλων των θεμάτων που τους 
απασχολούν».

Εργαζόμενοι Δήμου Αλεξανδρούπολης: 
«Δραματική η κατάσταση» λόγω 
ελλείψεων προσωπικού 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΊΑ ΔΕΚΑΕΤΊΑ 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΊ 
ΣΥΝΤΑΞΊΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΟΊ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΊ ΕΊΝΑΊ ΣΤΑ ΟΡΊΑ 
ΤΟΥΣ  

Καλούν το Δήμαρχο να βρει λύσεις και να 
σταματήσει τις διώξεις συναδέλφων τους 

Ολοκληρώθηκε την Κυριακή η δι-
αδικασία εκλογής Προέδρου Δημο-
τικού Συμβουλίου στη Σαμοθράκη. 

Νέα Πρόεδρος, στη θέση του κου 
Φώτη Φωτεινού, ανέλαβε η κυρία 

Σόνια Βασιλειάδου. Που κατέχει τη 
θέση της υπευθύνου της Επιτροπής 
Υγείας του Δήμου. 

«Ευχαριστώ από καρδιάς τον 
απερχόμενο Πρόεδρο,κύριο Φωτει-
νού, για τις άριστες υπηρεσίες που 
προσέφερε στο νησί. Στην φίλη μου, 
Σόνια, θα δώσω  συγχαρητήρια και 
θα της ευχηθώ μια επιτυχημένη θη-
τεία. Σιδεροκεφαλη!» το μήνυμα του 
Δημάρχου κου Γαλατούμου

Στο Δημοτικό Συμβούλιο 
Σαμοθράκης στη θέση 
του κου Φωτεινού

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 
διήμερο σεμινάριο «Κρασί, συντή-
ρηση, σερβίρισμα, γευσιγνωσία, 
ζεύξη κρασιού και φαγητού» που 
πραγματοποιήθηκε 9 & 10 Ιουλίου 
στην Αλεξανδρούπολη στο Ξενοδο-
χείο Αστέρας Grecotel .

Είκοσι εργαζόμενοι σε ξενοδο-
χεία, εστιατόρια και καφέ της πε-
ριοχής είχαν την δυνατότητα να 
γνωρίσουν τον τοπικό αμπελώνα 
Έβρου και της Ανατολικής Μακεδο-

νίας και Θράκης, να γνωρίσουν και 
να γευτούν τοπικά κρασιά από πα-
ραγωγούς του Έβρου και της ΑΜΘ. 
Στην γευσιγνωσία οίνου κρασιά των 
παραγωγών, Μπέλλα, Εβρίτικα Κε-
λάρια, Χατζησαββα από τον Έβρο 
και Βουρβουκέλη, Τσικρικώνη κλπ 
από την ΑΜΘ, εξετάστηκαν διεξοδι-
κά, ως προς τα συστατικά τους και 
συνδυαστήκαν με τοπικά εδέσματα.    

Στόχος του σεμιναρίου ήταν 
αφενός να γνωρίσουν οι συμμε-

τέχοντες τον αμπελοοινικό πλού-
το της περιοχής μας και αφετέρου 
η προώθηση των τοπικών οίνων 
στους επισκέπτες – τουρίστες της 
περιοχής μας.    

Το σεμινάριο «Κρασί, συντή-
ρηση, σερβίρισμα, γευσιγνωσία, 
ζεύξη κρασιού και φαγητού» υλο-
ποίηθηκε στο πλαίσιο της δράσης 
«Action: 5.5.1 Obtaining Quality: 
training Staff of restaurant and 
hotel businesses on local wine» 
του διακρατικού προγράμματος 
Developing Identity ON Yield: 
Soiland Site  with Acronym: 
"DIONYSOS" του Interreg Ελλάδα 
Βουλγαρία. 
Ο Πρόεδρος  
ΟΕΒΕΣ Έβρος  
Χατζάκης Τριαντάφυλλος  

Διήμερο σεμινάριο για τον 
αμπελοοινικό πλούτο της Θράκης 
20 εργαζόμενοι σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και καφέ 
της περιοχής είχαν την δυνατότητα να γνωρίσουν 
τον τοπικό αμπελώνα Έβρου και της ΑΜΘ και να 
γευτούν τοπικά κρασιά

Νέα πρόεδρος 
η κα Σόνια 
Βασιλειάδου 
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Ένα μεγάλο έργο, που 
σχεδίασε ο Δήμος Αλεξαν-
δρούπολης, εγκρίθηκε από 
το Υπουργείο Εσωτερικών. 
Όπως γράφαμε τον Δεκέμ-
βριο,  ο Δήμος είχε υποβάλει 
πρόταση έγκρισης χρηματο-
δότησης του έργου:  «ΑΣΤΙΚΗ 
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-
ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙ-
ΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟ-
ΜΩΝ»,  στο πρόγραμμα 
«Αντώνης Τρίτσης». Στις 
9/7/2021, ο αναπληρωτής 
Υπουργός Εσωτερικών Στέ-
λιος Πέτσας υπέγραψε την 
ένταξη του έργου στο συγκε-
κριμένο πρόγραμμα, με 12,3 
εκ ευρώ. 

Το έργο περιλαμβάνει την  
ολική ανάπλαση των οδών 

Ηροδότου, Ανδρονίκου, Κον-
δύλη, Θράκης και Αγίου Δη-
μητρίου, με παράλληλη φύ-
τευση περίπου 600 δέντρων, 
νέες οδεύσεις για τους τυ-
φλούς και ράμπες για τα 
ΑμεΑ, τοποθέτηση φωτεινών 
σηματοδοτών και παρεμβά-
σεις σε επικίνδυνα σημεία. 
Επίσης, προβλέπεται  ενο-
ποίηση και επέκταση του δι-
κτύου ποδηλατοδρόμων κατά 
3,5 χιλιομέτρων, από το κλει-
στό γυμναστήριο ως τον ΕΟΤ. 
Σύμφωνα με τους αρμόδιους, 
όλες αυτές τις παρεμβάσεις 
δεν θα επιφέρουν καμία επι-
βάρυνση στο κυκλοφοριακό 
πρόβλημα, ούτε απώλεια θέ-
σεων στάθμευσης. 

Η χρηματοδότηση του έρ-
γου πραγματοποιείται μέσω 

επενδυτικού δανείου που χο-
ρηγείται από το

Ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων, συνομολογεί-
ται με δανειακή σύμβαση με-

ταξύ του Κύριου
του Έργου και του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων 
και αποπληρώνεται από πό-
ρους του

Προγράμματος Δημοσί-
ων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του 
Υπουργείου Εσωτερικών.

Σύμφωνα με το έγγραφο 
Πέτσα, ο Δήμος υποχρεού-

ται, εντός εξαμήνου από την 
έκδοση της απόφασης έγκρι-
σης της πρότασης, να δημο-
πρατήσει το έργο. 
Κ.Η. 

12,3 εκ ευρώ στο Δήμο Αλεξανδρούπολης 
για ολοκληρωμένο έργο ανάπλασης 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ 
ΑΠΟ ΚΛΕΊΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΊΟ 
ΜΕΧΡΊ ΕΟΤ ΚΑΊ «ΛΊΦΤΊΝΓΚ» 
ΣΤΟ ΒΟΡΕΊΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ 
ΠΟΛΗΣ                 

Προβλέπονται 600 νέα δέντρα, ράμπες για 
ΑμεΑ, οδεύσεις για τυφλούς  

Μετά την παραίτηση του 
Προέδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου κ. Δημούτση 
Αθανάσιου ακολουθήθηκαν 
οι νόμιμες διαδικασίες όπως 
προβλέπονται από το άρθρο 
64 του ν. 3852/2010.

Σύμφωνα με την ισχύου-
σα νομοθεσία, ο Πρόεδρος 
προέρχεται από την Δημο-
τική Παράταξη του εκλεγέ-
ντος Δημάρχου. Σε συνέ-
χεια λόγω μη απαρτίας του 
Δημοτικού Συμβουλίου για 
δεύτερη συνεδρίαση, όπως 
αναφέρει ο νομοθέτης  «θε-
ωρείται ότι εκλέγονται, ανά-
λογα με την περίπτωση, οι 
σύμβουλοι που έλαβαν κατά 
σειρά τους περισσότερους 
σταυρούς προτίμησης, σύμ-
φωνα με τη δικαστική από-
φαση που τους ανακήρυξε».

Κατόπιν των ανωτέρω, 
νέος Πρόεδρος του Δημο-
τικού Συμβουλίου Σουφλί-
ου ορίζεται ο Πιτιακούδης 
Μιχαήλ.

Ο Πιτιακούδης Μιχαήλ 
είναι συνταξιούχος της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας. Υπήρ-
ξε Πρόεδρος της Διεθνούς 

Ένωσης Αστυνομικών Αλε-
ξανδρούπολης, με συμμετο-
χή σε πολλά πανελλήνια συ-
νέδρια. Είναι ιδρυτικό μέλος 
και Πρόεδρος του Μορφωτι-
κού Πολιτιστικού Συλλόγου 
Πρωτοκκλησίου « ΟΡΦΕΑΣ 
2007» και έχει αναπτύξει 
έντονη πολιτιστική δραστη-
ριότητα.

Ταυτόχρονα υπηρετεί και 

έχει χρόνια εμπειρία από το 
θεσμό της Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης, ενώ στην τρέχουσα 
δημοτική περίοδο προσέφε-
ρε τις υπηρεσίες του ως Άμι-
σθος Αντιδήμαρχος Πολιτι-
κής Προστασίας, μέλος της 
Οικονομικής Επιτροπής και 
Πρόεδρος της Πρωτοβάθμι-
ας Σχολικής Επιτροπής.

Για δεύτερη 
συνεδρίαση δεν 
υπήρξε απαρτία     

Σε πλήρη έλεγχο έχει τεθεί 
η πυρκαγιά η οποία ξεκίνησε 
την προηγούμενη Παρασκευή 
το μεσημέρι στον οικισμό της 
Λευκίμης του Δήμου Σουφλί-
ου, ωστόσο οι επίγειες δυνά-
μεις παραμένουν στον χώρο 
για το ενδεχόμενο αναζωπύ-
ρωσης κάποιων εστιών.

Εν τω μεταξύ σήμερα το 

Δασαρχείο αναμένεται να κά-
νει την αποτύπωση της περι-
οχής προκειμένου να δοθεί η 
εικόνα της καταστροφής.

Σύμφωνα με όσα δήλω-
σε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας ο 
αντιδήμαρχος Σουφλίου Δη-
μήτρης Δαρούσης μέσα σε λί-
γες ώρες υπήρξε μια συντονι-
σμένη προσπάθεια από όλες 

τις υπηρεσίες και αποφύγα-
με τα χειρότερα. Στην κατά-
σβεση της φωτιάς συνολικά 
επιχείρησαν 35 Πυροσβεστι-
κά οχήματα με 200 πυροσβέ-
στες, ενώ συμμετείχαν Δήμος 
,στρατός, Αστυνομία, Πολιτική 
Προστασία Περιφέρεια ΑΜΘ, 
εναέρια μέσα, ενώ σημαντι-
κότατη ήταν η παρουσία του 
ρωσικού αεροσκάφους Beriev 
-200 το οποίο συνέδραμε 
στην κατάσβεση της πυρκα-
γιάς προκειμένου να μην φτά-
σει στο Δάσος της δαδιάς.

Υπό πλήρη έλεγχο 
η φωτιά στη Λευκίμη
Οι επίγειες δυνάμεις παραμένουν στον 
χώρο για το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης 
κάποιων εστιών 

Νέος πρόεδρος Δ.Σ. 
Σουφλίου ο Μιχάλης 
Πιτιακούδης
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Με απόφαση του Περιφε-
ρειάρχη Ανατολικής Μακεδο-
νίας και Θράκης κ. Χρήστου 
Μέτιου, 6 καινούργιοι, σύγ-
χρονοι σταθμοί μέτρησης της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης θα 
εγκατασταθούν σε επιλεγμένα 
σημεία της Περιφέρειας ΑΜΘ. 

Οι σταθμοί θα αποκτη-
θούν με πόρους από το ΕΣ-
ΠΑ της Περιφέρειας, συνολι-
κού ύψους 700.000 €, και θα 
εγκατασταθούν στον αστικό 
ιστό των μεγαλύτερων Δή-
μων της Περιφέρειας, δηλαδή 
στις πόλεις Αλεξανδρούπο-
λη, Κομοτηνή, Ξάνθη, Δρά-
μα, Ορεστιάδα καθώς και στην 

περιοχή της Νέας Καρβάλης, 
δεδομένης εκεί της ύπαρξης 
αυξημένων βιομηχανικών 
δραστηριοτήτων. Για την πό-
λη της Καβάλας, το έργο προ-
βλέπει τον εκσυγχρονισμό του 
ήδη υπάρχοντος σταθμού μέ-
τρησης.

Οι σταθμοί θα μετρούν τα 
αιωρούμενα σωματίδια και τις 
συγκεντρώσεις ατμοσφαιρι-
κών ρύπων και θα καταγρά-
φουν τα δεδομένα των μετρή-
σεων εξασφαλίζοντας διαρκή 
έλεγχο της ποιότητας του αέ-
ρα και αξιόπιστη ενημέρωση 
των πολιτών για την έγκαι-
ρη προστασία της δημόσιας 

υγείας.
Στις ίδιες θέσεις θα εγκα-

τασταθούν και μετεωρολογι-
κοί σταθμοί ενώ το έργο προ-
βλέπει επίσης την προμήθεια 
φορητών αναλυτών καυσαε-
ρίων για την πραγματοποίηση 
ελέγχων σε κεντρικές εστίες 
θέρμανσης στις Περιφερεια-

κές Ενότητες Καβάλας, Δρά-
μας, Ροδόπης και Έβρου.

Με αφορμή την υπογραφή 
της απόφασης για τη διάθε-
ση των πόρων από το ΕΣΠΑ, 
ο κ. Μέτιος μετέβη στην Κα-
βάλα και είχε σύσκεψη για το 
θέμα στο Διοικητήριο με τον 
Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας κ. 

Κώστα Αντωνιάδη, τον Αντιπε-
ριφερειάρχη Ανάπτυξης κ. Κω-
στή Σιμιτσή, τον Αντιπεριφε-
ρειάρχη Αλιευτικής Πολιτικής 
κ. Ανδρέα Καραγιώργη και τον 
εντεταλμένο περιφερειακό 
σύμβουλο ευρωπαϊκών προ-
γραμμάτων κ. Αλέξη Πολίτη, 
παρουσία του Προϊσταμένου 

της Γενικής Διεύθυνσης Ανα-
πτυξιακού Προγραμματισμού, 
Περιβάλλοντος και Υποδομών 
της Περιφέρειας κ. Τάσου Πα-
ράσχου και της Προϊσταμένης 
του Τμήματος Περιβάλλοντος 
της ΠΕ Καβάλας κυρίας Κων-
σταντινίδου.  

Νέοι σταθμοί μέτρησης 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
σε Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα
ΜΕ 6 ΝΕΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 
ΕΞΟΠΛΊΖΕΊ Η ΠΕΡΊΦΕΡΕΊΑ ΤΊΣ 
ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΛΕΊΣ ΤΗΣ ΑΜΘ                                 

Στις ίδιες θέσεις θα εγκατασταθούν 
και μετεωρολογικοί σταθμοί ενώ το 
έργο προβλέπει επίσης την προμήθεια 
φορητών αναλυτών καυσαερίων για την 
πραγματοποίηση ελέγχων σε κεντρικές 
εστίες θέρμανσης

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτι-
κού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξαν-
δρούπολης, όπως στις 14.07.2021 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30  συμ-
μετέχουν, στη 13η (Τακτική) Συνε-
δρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  
μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με:

•  το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, 
όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 
74 του N. 4555/18 και τα  άρθρα  
177 και 184  του N. 4635/19,

•  τις από 11.03.2020  και 
30.03.2020 Πράξεις Νομοθετικού 
Περιεχομένου, 

•  τις αριθ. 18318/13.3.2020, 
4 0 / 2 0 9 3 0 / 3 1 . 0 3 . 2 0 2 0 , 
1 6 3 / 3 3 2 8 2 / 2 9 . 0 5 . 2 0 2 0  
60249/22.09.2020 και με τις μέ-
χρι τώρα σχετικές ΔΙΔΑΔ εγκυκλί-
ους του ΥΠΕΣ, καθώς και την τε-
λευταία εκδοθείσα ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ. οικ. 
41332/02-07-2021 (ΦΕΚ 2879/02-
07-2021, τ. Β΄) για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων για τα παρακά-
τω θέματα:

1.  Αιτήσεις-Ενημερώσεις 
2.  Ορισμός εκπροσώπων του Δή-

μου στα Πρωτοβάθμια και Δευτε-
ροβάθμια Συμβούλια Επιθεώρησης 
Θεάτρων και Κινηματογράφων Ν. 
Έβρου (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

3.  Ορισμός εκπροσώπου του Δή-
μου μας με τον αναπληρωτή του για 
τη συγκρότηση Επιτροπής άρθρου 
11 Π.Δ. 71/2020 (Εισηγ. κ. Δήμαρ-
χος)

4.  Αντικατάσταση τακτικού μέ-
λους (εκπροσώπου των εργαζομέ-
νων) του Δ.Σ. της Δημοτικής Επι-
χείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) (Ει-
σηγ. κ. Δήμαρχος)

5.  Αποδοχή παραίτησης της Προ-
έδρου της Σχολικής Επιτροπής Α/
θμιας Εκπαίδευσης και αντικατάστα-
σή της (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

6.  Αποδοχή παραίτησης του Προ-
έδρου της Σχολικής Επιτροπής Β/
θμιας Εκπαίδευσης και αντικατάστα-
σή του (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

7.  Λήψη απόφασης για την κα-
ταστροφή αντικειμένου που δεν έχει 
καμία αξία (άρθρο 199 παρ. 6 Ν. 

3463/06) (Εισηγ. κ. Καδόγλου Κ.)
8.  Ανάκληση άδειας εκμετάλλευ-

σης περιπτέρου (λόγω θανάτου) (Ει-
σηγ. κ. Μανάργιας Γ.)

9.  Έγκριση παραχώρησης κοι-
νόχρηστου χώρου (Κακαλής Δημή-
τριος, κατάστημα Μπακαλόγατος), 
κατ’ εξαίρεση της 115/2020 απόφα-
σης Δημοτικού Συμβουλίου (Εισηγ. 
κ. Μανάργιας Γ.)

10.  Έγκριση δωρεάν παραχώρη-

σης ακινήτων για στέγαση και λει-
τουργία του 15ου Νηπιαγωγείου του 
Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. 
Μανάργιας Γ.)

11.  Έγκριση μίσθωσης ακινήτου 
για τη λειτουργία του Βιοαγρού  του 
Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. 
Μανάργιας Γ.)

12.  Έγκριση διαδικασίας δια-
πραγμάτευσης χωρίς προηγούμε-
νη δημοσίευση (απευθείας ανάθε-
ση) σύμφωνα με το άρθρο 32 του 
Ν.4412/16, για την «Προμήθεια εκ-
δόσεων αναβάθμισης λογισμικού», 
λόγω αποκλειστικότητας  (Εισηγ. κ. 
Αραμπατζή Ευθ.) 

13.  Λήψη απόφασης του Δημοτι-
κού Συμβουλίου για αποχαρακτηρι-
σμό από ρέμα και έγκριση εκποίησης 
δημοτικής έκτασης στο αγρόκτημα 
Άβαντα (τμήμα του υπ΄ αριθμ. 722 
τεμαχίου) (Εισηγ. κ. Παλαιολόγου Κ.) 

14.  Έγκριση παραχώρησης χώ-
ρων σχολείων σε φορείς του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης  (Εισηγ. κ. Μου-
λατζίδου-Λαζαρίδου Δ.)

15.  Έγκριση ίδρυσης τμήματος 
ένταξης στην Πρωτοβάθμια εκπαί-
δευση για το σχολικό έτος 2021-
2022 (Εισηγ. κ. Μουλατζίδου-Λα-
ζαρίδου Δ.)

16.  Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης 
Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021 
του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Ει-
σηγ. κ. Κιζιρίδης Γ.) 

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αλεξανδρούπολης
Αύριο το απόγευμα. 
Δείτε τα θέματα
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Πυκνώνουν οι αιτήσεις για 
εγκατάσταση ανεμογεννητρι-
ών στη Ροδόπη και στον Έβρο, 
και αυτό αποτυπώνεται και στα 
θέματα της Ημερήσιας Διάτα-
ξης για τις συνεδριάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου.

Mετά από αίτημα και της 
παράταξης της ελάσσονος 
αντιπολίτευσης Ανεξάρτητη 
Ανανεωτική Πρωτοβουλία, με 
επικεφαλής τον κ. Κώστα Κα-
τσιμίγα, μετά και την συμφω-
νία των παρατάξεων της μειο-
ψηφίας πέρασε η πρόταση για 
λειτουργία μιας επιτροπής η 
οποία θα εξετάζει τα αιτήμα-
τα για εγκατάσταση ανεμογεν-
νητριών σε σχέση με τη δυνα-
τότητα εγκατάστασης και όχι 
άναρχα. Ωστόσο, ακόμα αυτή 
η επιτροπή δεν έχει συνεδρι-
άσει, αλλά τα αιτήματα των 
εταιρειών για ανεμογεννήτρι-
ες πιέζουν ασφυκτικά.

Στην ΕΡΤ Κομοτηνής μίλη-
σε και ο πρόεδρος του Ελλη-

νικού Ορειβατικού Συλλόγου 
Ξάνθης, Παναγιώτης Ντούμας, 
ο οποίος ανέφερε πως στην 
Ελλάδα υπάρχουν αιτήματα 
για εγκατάσταση ανεμογεννη-
τριών -τώρα, τον Ιούνιο του 
2021- για 17,5 Gigawatt, όταν 
για την Ελλάδα το παραγόμενο 
ηλεκτρικό ρεύμα από όλες τις 
μονάδες -ορυκτά, ΑΠΕ, κ.α.- 
είναι 18,5 Gigawatt.

«Στην Ελλάδα τις ημέρες 
του καύσωνα οι ανάγκες για 
ηλεκτρικό ρεύμα ήταν 7.000 
ΜW. Τα υπόλοιπα αναρωτιέται 
κανείς τι θα τα κάνουμε, από 
τι στιγμή που αυτή η ενέργεια 
δεν αποθηκεύεται και απλώς 
πετιέται αν δεν χρειάζεται να 
απορροφηθεί από το δίκτυο. 
Αλήθεια γνωρίζει ο κόσμος 
πόσο χρήσιμες είναι τελικά οι 
ανεμογεννήτριες; Τα Gigawatt, 
πάντως εξηγούνται και αλλιώς. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ψη-
φίσει ένα μηχανισμό για τα 
κράτη-μέλη. Σύμφωνα με τον 

οποίο, θα μπορεί μια χώρα να 
εγκαθιστά πάρκο ανεμογεννη-
τριών, λόγου χάρη, η Γερμα-
νία στην Ελλάδα, να φαίνεται 
πως μειώνει τους ρύπους προς 
το περιβάλλον, καθώς έως το 
2030 το 50% της ενέργειας 
θα πρέπει να είναι από ΑΠΕ, 
να εκμεταλλεύεται το 80% της 

παραγόμενης ενέργειας, και 
στην Ελλάδα να απομένει το 
20%, συν την καταστροφή που 
θα έχει προκαλέσει στο περι-
βάλλον για να γίνουν οι ανε-
μογεννήτριες, την αισθητική 
αλλοίωση και τη μείωση της 
τουριστικής κίνησης, λόγω της 
αλλοίωσης που αναφέραμε.

Ο κόσμος δεν γνωρίζει πολ-
λά για τις ανεμογεννήτριες και 
από πολλούς παρουσιάζεται 
ως πρώτη προτεραιότητα για 
την ‘πράσινη’ ανάπτυξη, αλ-
λά τα πράγματα δεν είναι έτσι. 
Η χώρα μας θα χρειαστεί να 
λειτουργήσει και μονάδες με 
φυσικό αέριο, όπως μία στην 

Αλεξανδρούπολη και μία στην 
Κομοτηνή, για να καλύψει τη 
ζήτηση -καθώς δεν φυσάει αέ-
ρας πάντα- το φυσικό αέριο 
το εισάγουμε, παύουμε να εί-
μαστε αυτόνομοι και από όλα 
αυτά να περιμένει ο κόσμος 
αυξήσεις στο ρεύμα», τόνισε 
καταλήγοντας ο κ. Ντούμας.

Πυκνώνουν οι αιτήσεις για 
εγκατάσταση ανεμογεννητριών 
σε Έβρο και Ροδόπη 
ΔΕΝ ΕΧΕΊ ΣΥΝΕΔΡΊΑΣΕΊ 
ΑΚΟΜΗ Η ΕΠΊΤΡΟΠΗ ΠΟΥ ΘΑ 
ΕΞΕΤΑΖΕΊ ΤΑ ΑΊΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ 
ΕΤΑΊΡΕΊΩΝ         

Προβληματισμοί και ενστάσεις

Για τα σοβαρά προβλήμα-
τα που προκύπτουν διαρκώς 
στο θέμα της διαχείρισης των 
απορριμμάτων εστιάζει σε 
ανακοίνωσή της η παράτα-
ξη της Λαϊκής Συσπείρωσης 
του Δήμου Αλεξανδρούπολης. 
Όπως καταγγέλλει,  ο χώρος 
μεταφόρτωσης των απορριμ-
μάτων έχει μετατραπεί σε κα-
νονικό σκουπιδότοπο, όπως τα 
παλιά χρόνια, καθώς, “η εται-
ρεία που ανέλαβε τη μεταφο-
ρά των σκουπιδιών στον ΧΥ-
ΤΑ Κομοτηνής δεν διαθέτει σε 
καθημερινή βάση τα οχήματα 
που χρειάζονται για τη μετα-
φορά με αποτέλεσμα τα σκου-
πίδια να «αδειάζονται» στη γύ-
ρω περιοχή”>

Αναλυτικά, η παρέμβαση 
της Λαϊκής Συσπείρωσης:

Απορρίμματα: Χορός εκα-
τομμυρίων στον «αστερισμό 
της ιδιωτικοποίησης» ή ποιος 

πληρώνει το μάρμαρο;
Πληθαίνουν διαρκώς οι δι-

αμαρτυρίες για ξεχειλισμέ-
νους κάδους, για ανακυκλώ-
σιμα που συλλέγονται μαζί με 
σύμμεικτα (οικιακά σκουπίδια), 
για ογκώδη αντικείμενα που 
παραμένουν στα πεζοδρόμια. 
Επιπλέον, σαν να μην έφτα-
ναν αυτά διαπιστώνουμε πως  
ο χώρος μεταφόρτωσης των 
απορριμμάτων έχει μετατρα-
πεί σε κανονικό σκουπιδότο-
πο, όπως τα παλιά χρόνια. Η 
εταιρεία που ανέλαβε τη με-
ταφορά των σκουπιδιών στον 
ΧΥΤΑ Κομοτηνής δεν διαθέτει 
σε καθημερινή βάση τα οχή-
ματα που χρειάζονται για τη 
μεταφορά με αποτέλεσμα τα 
σκουπίδια να «αδειάζονται» 
στη γύρω περιοχή.

Θυμίζουμε πως η εταιρεία 
που έχει αναλάβει το έργο 
προέκυψε από το διεθνή δι-

αγωνισμό που προκήρυξε η 
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εται-
ρεία Διαχείρισης Απορριμμά-
των (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.) στο 
πλαίσιο της ιδιωτικοποίησης 
του συνόλου της διαχείρισης 
των απορριμμάτων.

Σύμφωνα με τη σύμβαση 
που υπογράφτηκε, για όλους 
τους δήμους της Περιφέρει-
ας ο εργολάβος ανέλαβε τη 
μεταφορά σύμμεικτων απορ-
ριμμάτων, ανακυκλώσιμων 
υλικών, υπολειμμάτων επε-
ξεργασίας, υπολειμμάτων δι-
αλογής, τμήμα της συντή-
ρησης των οχημάτων των 

παραπάνω μεταφορών αλλά 
και της λειτουργίας των ΣΜΑ. 
Η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ.  πρόσφερε 
στον εργολάβο τα 32 οχήμα-
τα που διαθέτει ενώ ο ίδιος 
θα έπρεπε να διαθέσει μόνο 
4 οχήματα. Η εισφορά (πεί-
τε και «χαράτσι») του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης για το 2021 
ανέρχεται σε 1.153.664,70 € 
(διαδοχικά πληρώνουμε κατ’ 
έτος 1.264.00 € – το 2019 – 
και  1.658.000  € το 2020).

Οι δήμαρχοι, οι περιφερει-
άρχες, οι κυβερνήσεις αλλά-
ζουν, αλλά ο προσανατολισμός 
παραμένει ο ίδιος: πώς θα δι-

ασφαλιστεί η κερδοφορία των 
επιχειρηματικών ομίλων που 
δραστηριοποιούνται στον το-
μέα των σκουπιδιών ακόμα κι 
αν η εκμετάλλευσή τους υπο-
βαθμίζει την υγεία του λαού 
και το περιβάλλον.

Η προβολή της λεγόμενης 
«πράσινης ανάπτυξης», της αρ-
χής «ο ρυπαίνων πληρώνει» 
που αποτελούν διακηρυγμένη 
πολιτική της ΕΕ και όλων των 
αστικών κομμάτων, όλων των 
αιρετών τους στους Δήμους 
και τις Περιφέρειες είναι το 
πλαίσιο της εξαπάτησης του 
λαού που βλέπει πως η ζωή 
του και το περιβάλλον καθη-
μερινά υποβαθμίζονται. Ο λα-
ός βλέπει πως στο όνομα της 
πράσινης ανάπτυξης είναι ο 
μοναδικός που πληρώνει (χω-
ρίς βέβαια να αντιμετωπίζεται 
το πρόβλημα) ενώ αποκλει-
στικά κερδισμένοι  βγαίνουν  
οι επιχειρηματικοί όμιλοι της 
ενέργειας, των μεταφορών, 
του τουρισμού κλπ

Λύση και απάντηση σε όλα 
αυτά είναι ο αγώνας του λα-
ού για ανατροπή αυτής της 
πολιτικής που έχει ως λογική 
την «κονόμα» για τους λίγους 

(βασικός νόμος του καπιταλι-
σμού). Λύση και απάντηση σε 
όλα αυτά είναι οι ίδιες οι δυ-
νατότητες της επιστήμης και 
της τεχνολογίας, για να υπάρ-
χει διαχείριση των απορριμμά-
των με σεβασμό στην υγεία και 
την ποιότητα ζωής των λαϊκών 
στρωμάτων.

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΠΑΙ-
ΤΟΥΜΕ:

• Δημόσιο φορέα διαχείρι-
σης απορριμμάτων ο οποίος 
θα λειτουργεί με γνώμονα την 
προστασία της υγείας, του πε-
ριβάλλοντος και των θέσεων 
εργασίας.

• Όχι στην ιδιωτικοποίηση 
της διαχείρισης των απορριμ-
μάτων.

• Όχι στα φαραωνικά πανά-
κριβα εργοστάσια μηχανικής 
διαλογής.

• Όχι στο απαράδεκτο αντι-
λαϊκό καθεστώς της ανταπο-
δοτικότητας.

• Ναι στη «διαλογή στην 
πηγή» που δεν κοστίζει ακρι-
βά στα λαϊκά νοικοκυριά, προ-
στατεύει το περιβάλλον, δεν 
«προστατεύει» όμως τα επιχει-
ρηματικά κέρδη, γι’ αυτό δεν 
προκρίνεται….

Λαϊκή Συσπείρωση: Καταγγελίες 
για τη διαχείριση των απορριμμάτων
Ο χώρος μεταφόρτωσης των απορριμμάτων 
έχει μετατραπεί σε κανονικό σκουπιδότοπο, 
αναφέρει η παράταξη του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης
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Της Κικής Ηπειρώτου
Μονοψήφιος είναι ο αριθ-

μός των θετικών κρουσμάτων 
στο νησί της Σαμοθράκης. Όλα 
τα κρούσματα αφορούν σε κα-
τασκηνωτές του κάμπινγκ των 
Θέρμων. Πρόκειται για νέους 
ανθρώπους, ανεμβολίαστους, 
οι οποίοι, μαζί  με τις επαφές 
τους, βρίσκονται σε καραντί-
να, σε ειδικούς χώρους που 
έχει προβλέψει ο Δήμος για 
την διαμονή τους.

Ο συναγερμός σήμανε στο 
νησί όταν προσήλθε για έλεγχο 
στη  μονάδα ΚΟΜΥ μία εμπύ-
ρετη κοπέλα. Μετά το  θετικό 
αποτέλεσμα, έγινε ιχνηλάτηση 

των επαφών της, από τις οποί-
ες προέκυψαν κι άλλα κρού-
σματα, από ασυμπτωματικούς 
ασθενείς. 

Μετά την ανίχνευση των 
θετικών κρουσμάτων, ο Δή-
μος Σαμοθράκης, έχει την υπο-
χρέωση να φροντίσει για τη 
φιλοξενία των ασθενών. Για 
τον σκοπό αυτό, έχουν προ-
βλεφθεί 4 σπιτάκια, τα οποία, 
αυτή την στιγμή, έχουν γεμίσει. 
Ο Δήμος έχει ενημερώσει την 
Πολιτική Προστασία για την 
τρέχουσα κατάσταση, προκει-
μένου να υπάρξει η ανάλογη 
μέριμνα στην περίπτωση εμφά-
νισης νέων κρουσμάτων. 

«Αυτή την στιγμή, η κατά-
σταση είναι ελεγχόμενη, δυ-
στυχώς, όμως, δεν ξέρουμε 
αύριο τι μας ξημερώνει. Όλα 
τα νησιά έχουν το ίδιο θέμα, εί-
ναι κάτι αναμενόμενο» λέει στη 
ΓΝΩΜΗ η πρόεδρος της Επι-
τροπής  Υγείας του Δήμου Σα-

μοθράκης Σόνια Βασιλειάδου. 
Όπως τονίζει, η μονάδα ΚΟ-

ΜΥ πραγματοποιεί 3 ημέρες 
την εβδομάδα ελέγχους στο 
λιμάνι, στο πάρκο Μαλαματί-
να, ενώ στόχος είναι να γίνο-
νται έλεγχοι και στα ιαματικά 
λουτρά 2 φορές την εβδομά-

δα. Εξάλλου, το ενδιαφέρον 
του κόσμου για rapid test είναι 
μεγάλο, «κάποιες φορές γίνο-
νται ως και 50 τεστ την ημέ-
ρα», όπως σημειώνει. 

Εντωμεταξύ, σύμφωνα με 
τον ΕΟΔΥ, την Κυριακή 11/7 
έγιναν 45 rapid test στα Θέρ-

μα, από τα οποία βρέθηκαν 2 
θετικά (4.44%) που αφορούν 
σε 2 γυναίκες με διάμεση ηλι-
κία τα 23 έτη.

Επιπλέον, στο Δημοτικό Θέ-
ατρο Αλεξανδρούπολης έγι-
ναν 117 τεστ, κι όλα ήταν αρ-
νητικά.  

Σαμοθράκη: Κρούσματα κορωνοϊού 
σε κάμπινγκ των Θέρμων
«ΚΑΘΗΜΕΡΊΝΟΊ ΕΛΕΓΧΟΊ 
ΣΤΟ ΝΗΣΊ, ΜΕΓΑΛΗ Η 
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ», 
ΤΟΝΊΖΕΊ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΕΠΊΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΊΑΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΣΟΝΊΑ ΒΑΣΊΛΕΊΑΔΟΥ         

Σε καραντίνα τα κρούσματα 
και οι επαφές τους

Υποχρεωτικός θα είναι από 
τις 16 Αυγούστου ο εμβολια-
σμός για τους εργαζόμενους 
σε μονάδες φροντίδας ηλικι-
ωμένων, ενώ αν δεν δεχτούν 
να εμβολιαστούν θα τίθενται 
σε αναστολή σύμφωνα με όσα 
ανακοίνωσε στο μήνυμά του 
προς τον λαό, ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης. 

Από 1η Σεπτεμβρίου υπο-
χρεωτικός θα γίνει εμβολια-
σμός και για τους υγειονομι-
κούς τόσο του Δημόσιου όσο 
και του Ιδιωτικού Τομέα γε-
νικότερα. 

Ο πρωθυπουργός ανακοί-
νωσε ακόμα ότι από την Πα-
ρασκευή ανοίγουν οι κλειστοί 
χώροι των καταστημάτων μό-
νο για εμβολιασμένους. 

Μόνο με καθήμενους
Όπως είπε χαρακτηριστικά 

«από την Παρασκευή και μέ-
χρι τα τέλη Αυγούστου, όλοι 
οι κλειστοί χώροι, κέντρα δι-
ασκέδασης και μπαρ, σινεμά 
και θέατρα, θα λειτουργούν 
αποκλειστικά για εμβολιασμέ-
νους. Και με αυξημένο, αλλά 
προκαθορισμένο, αριθμό επι-
σκεπτών».

Μάλιστα, αναφερόμενος 
στον τρόπο ελέγχου, τόνισε 
πως «θα λειτουργεί και η ψη-

φιακή εφαρμογή που θα πι-
στοποιεί εύκολα αν ο πολίτης 
έχει εμβολιαστεί».

Παράλληλα, για όλο αυτό 
το διάστημα η ψυχαγωγία, εί-
τε αφορά κλειστούς χώρους 
μόνο με εμβολιασμένους, εί-
τε ανοιχτούς με εμβολιασμέ-
νους και ανεμβολίαστους θα 
αφορά μόνο καθήμενους και 
όχι όρθιους.

«Αυτό σημαίνει ότι στη δι-
άρκεια του καλοκαιριού η ψυ-
χαγωγία, είτε σε ανοικτούς εί-
τε σε κλειστούς χώρους, θα 
αφορά μόνο καθήμενους και 
όχι όρθιους, ώστε να μην ευ-
νοείται η μετάδοση του ιού. Τα 
καταστήματα θα έχουν, πλέον, 
τη δυνατότητα περισσότερων 
τραπεζοκαθισμάτων. Όμως και 
οι έλεγχοι θα είναι πολύ αυ-
στηροί» είπε χαρακτηριστικά.

«Οι αποφάσεις αποδίδουν 
ελευθερίες σε εκείνους 
που τις δικαιούνται»

Όπως εξήγησε πρόκειται 
για τέσσερις επιλογές υπέρ 
της υγείας των ίδιων των ερ-
γαζομένων και των γύρω τους.

«Ταυτόχρονα, όμως, και 
για αποφάσεις που αποδίδουν 
ελευθερίες σε εκείνους που τις 
δικαιούνται. Ενώ παράλληλα 
συνιστούν μία πράξη δικαιοσύ-

νης προς την πλειονότητα των 
πολιτών που δρουν με κοινω-
νική ευθύνη και ευαισθησία. 
Και κάτι ακόμη: έχουν τόλμη 
αλλά και μετριοπαθή κλιμά-
κωση. Και είναι απλές και κα-
τανοητές».

«Είναι καιρός να συσπειρω-
θούμε όλοι γύρω από μία κοι-
νή πραγματικότητα. Και τότε 
θα διαπιστώσουμε ότι οι κοι-
νοί κανόνες δεν διχάζουν, αλλά 
ενώνουν. Αντίθετα, τη σύγχυ-
ση σπέρνουν μόνον η διγλωσ-
σία και οι αντιφατικές συμπε-
ριφορές. Ας μην επενδύουν, 
λοιπόν, κάποιοι στην άγνοια ή 
στην αγωνία. Πολύ περισσό-
τερο όταν η οικονομία βάζει 
ξανά μπροστά τις μηχανές της. 
Και, όπως είπα και στην αρχή, 
φέτος ο τουρισμός μπορεί τε-
λικά να μας εκπλήξει ευχάρι-
στα» κατέληξε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
μεταξύ άλλων 
ανακοίνωσε:

• Καθίσταται υποχρεωτικός ο 
άμεσος εμβολιασμός των εργα-
ζόμενων σε μονάδες φροντίδας 
ηλικιωμένων, που είναι και η πιο 
ευπαθής κατηγορία. Όσοι δεν 
το πράξουν θα τεθούν σε ανα-
στολή εργασίας από την 16η 
Αυγούστου και μετά. Γιατί δεν 
γίνεται αυτοί οι οποίοι υποτίθε-
ται ότι προστατεύουν εκείνους 
που κινδυνεύουν περισσότερο, 
να είναι οι ίδιοι πιθανοί φορείς 
αυτού του κινδύνου.

• Από την 1η Σεπτεμβρίου, 

ο υποχρεωτικός εμβολιασμός 
θα ισχύσει και για τους υγειο-
νομικούς, σε δημόσιο και ιδιω-
τικό τομέα. Είναι αδιανόητο, για 
παράδειγμα, ένας ανεμβολία-
στος νοσηλευτής να φροντίζει 
έναν ανοσοκατεσταλμένο καρ-
κινοπαθή ασθενή. Είμαι σίγου-
ρος ότι με αυτήν την απόφαση 
συμφωνεί το μεγάλο μέρος της 
κοινωνίας. Και ζητώ από όλα τα 
κόμματα να τη στηρίξουν χωρίς 
αστερίσκους και επιφυλάξεις.

• Ειδική πρόνοια λαμβάνεται 

για τις Ένοπλες Δυνάμεις. Στο 
εξής, μόνιμοι και στρατεύσιμοι 
θα έχουν τη δυνατότητα, αλλά 
και κίνητρα, να εμβολιάζονται 
μέσα στις μονάδες τους. Όποτε 
το θελήσουν οι πρώτοι και με τη 
στράτευσή τους οι δεύτεροι. Κι 
αυτό γιατί η ζωή στο στράτευμα 
είναι από τη φύση της ομαδική 
και συνεπώς ο συγχρωτισμός 
είναι αναπόφευκτος.

• Από την Παρασκευή και μέ-
χρι τα τέλη Αυγούστου, όλοι οι 
κλειστοί χώροι, κέντρα διασκέ-

δασης και μπαρ, σινεμά και θέ-
ατρα, θα λειτουργούν αποκλει-
στικά για εμβολιασμένους. Και 
με αυξημένο, αλλά προκαθορι-
σμένο, αριθμό επισκεπτών. Τό-
τε θα λειτουργεί και η ψηφια-
κή εφαρμογή που θα πιστοποιεί 
εύκολα αν ο πολίτης έχει εμβο-
λιαστεί. Είναι μία πρακτική που 
ακολουθούν ήδη χώρες όπως 
η Δανία, η Γερμανία, η Αυστρία 
και το Λουξεμβούργο.

Τα μέτρα για τους εμβολιασμούς 
που ανακοίνωσε ο Κ. Μητσοτάκης
Ξεκινούν υποχρεωτικοί εμβολιασμοί, 
κλειστοί χώροι μόνο για εμβολιασμένους 
στην εστίαση
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Η ενίσχυση της Στρατηγι-
κής Σχέσης Ελλάδας – ΗΠΑ 
συνοψίζεται στον πρόσφατο 
διάλογο, στις 10 Μαΐου στο 
λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, 
μεταξύ Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Στρα-
τηγού Κωνσταντίνου Φλώρου 
και Αμερικανού Πρέσβη, Τζέ-
φρι Πάϊατ, και την φράση: «η 
Αλεξανδρούπολη θα μετατρα-
πεί σε Σούδα του Βορρά».

Η εντυπωσιακή αποβίβα-
ση των αμερικανικών δυνά-
μεων στην Αλεξανδρούπολη, 
στο πλαίσιο της μεγαλύτε-
ρης άσκησης του ΝΑΤΟ στην 
Ευρώπη, με τίτλο «Defender 
Europe 2021» ανέδειξε τα 
κοινά αμυντικά σχέδια, που 
σύντομα αναμένεται να απο-
τυπωθούν και εγγράφως με 
την υπογραφή της αναβαθ-
μισμένης Αμοιβαίας Συμφω-
νίας Αμυντικής Συνεργασίας 
(Mutual Defence Cooperation 
Agreement - MDCA).

Δεν είναι μόνο η συμφωνία 
για την χρήση της Σούδας ως 

μόνιμη έδρα του αμερικανι-
κού πλοίου HERSEL “WOODY” 
WILLIAMS αλλά και η ανά-
πτυξη τμημάτων της Combat 
Aviation Brigade στο Στεφα-
νοβίκειο για περίπου ένα εξά-
μηνο- για τρίτη φορά, ενώ έπε-
ται και τέταρτη- οι αναπτύξεις 
αμερικανικών δυνάμεων μέσω 
του λιμένα της Αλεξανδρούπο-
λης για συμμετοχή σε ασκή-
σεις και επιχειρήσεις υψηλής 
προβολής στην Ευρώπη, κα-
θώς και πληθώρα ασκήσεων 
και συνεκπαιδεύσεων στην 
Ελλάδα.

Ειδικά για την Αλεξανδρού-
πολη, με πρωτοβουλίες του 
ΓΕΕΘΑ, η Ελλάδα έχει κατα-
φέρει να αναβαθμίσει τη στρα-
τηγική σημασία της περιοχής. 
Βέβαια, η περαιτέρω εμβάθυν-
ση της στρατηγικής σχέσης με 
τις ΗΠΑ αποτελεί γνωστή πλέ-
ον επιθυμία και των δύο πλευ-
ρών, και το τελευταίο χρονικό 
διάστημα πραγματοποιούνται 
συζητήσεις για εκ νέου ανα-

βάθμιση της Συμφωνίας Αμοι-
βαίας Αμυντικής Συνεργασίας.

Όμως, δεν είναι μόνο αυτά. 
Όπως αποκάλυψε στην πρό-
σφατη ομιλία του στην ΛΑΕΔ 
ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, η περαιτέ-
ρω ενδυνάμωση της συλλογι-
κής άμυνας ως πρώτο πεδίο, 
αποτελεί ευκαιρία ανάδειξης 
και αξιοποίησης των ημετέρων 
δομών στο νέο επιχειρησιακό 

σχεδιασμό του ΝΑΤΟ για την 
Άμυνα και την Αποτροπή στο 
σύνολο του Ευρώ-Ατλαντικού 
χώρου.

«Για παράδειγμα, η Ελλάδα 
επιδιώκει την πλήρη συμμετο-
χή της στο σχεδιασμό επέκτα-
σης του κεντρικού συστήμα-
τος διανομής καυσίμων στην 
Ανατολική πτέρυγα της Συμ-
μαχίας, δεδομένου ότι οι ημέ-

τερες εγκαταστάσεις στη Βό-
ρειο-Ανατολική Ελλάδα, και 
ειδικά η ευρύτερη περιοχή της 
Αλεξανδρούπολης, προσφέ-
ρουν οικονομικά συμφέρου-
σες και βιώσιμες επιλογές για 
την υλοποίηση αυτού του προ-
γράμματος» ανέφερε χαρακτη-
ριστικά.

Η προστιθέμενη αξία της 
περιοχής στην ασφάλεια της 

Ανατολικής πτέρυγας του ΝΑ-
ΤΟ αναδεικνύεται και από τη 
συχνή πλέον χρήση του λιμέ-
να της Αλεξανδρούπολης από 
τις ΗΠΑ για τη μετακίνηση των 
δυνάμεών τους από και προς 
την περιοχή.

Χρήστος Μαζανίτης - 
Το Βήμα 

Διευρύνεται η Αμυντική Συμφωνία 
ΗΠΑ-Ελλάδος με φόντο την 
Αλεξανδρούπολη 
ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΊΑ ΓΊΑ 
ΤΊΣ ΒΑΣΕΊΣ: ΔΊΕΥΚΟΛΥΝΣΕΊΣ 
ΓΊΑ ΜΕΤΑΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΚΑΊ 
ΜΕΤΑΚΊΝΗΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 
ΘΕΛΟΥΝ ΟΊ ΗΠΑ                                

Ποια ανταλλάγματα ζητεί η Αθήνα

Για ουσιαστική αδιαφορία 
από το Υπουργείο Εργασίας 
για τις κατασκηνώσεις έκανε 
λόγο ο πρόεδρος Πανελλήνιας 
Ένωσης Λειτουργών Παιδικών 
Κατασκηνώσεων Παναγιώτης 
Μπαρδάκης, με αφορμή τα 
κρούσματα κορονοϊού.

Ο κ. Μπαρδάκης - μιλώντας 
στον Alpha 98.9 - είπε ότι:

- 3 μήνες προσπαθούμε 
να έχουμε συνεργασία με το 
υπουργείο Εργασίας για το 
πρωτόκολλο και είπε ότι εκ-
δόθηκε ένα στις 18 Ιουνίου.

- Τόνισε ότι δεν υπήρξε 
καμία ανταπόκριση από το 
υπουργείο και σημείωσε ότι 
το πρωτόκολλο είναι αλλοπρό-
σαλο. «Δεν μπορεί να επιτρέπει 

επισκέψεις γονέων», τόνισε.
- Λέει να κάνουμε δύο selft 

test. Δεν έχουμε τη δυνατότη-
τα να ακουμπήσουμε το παιδά-
κι χωρίς τη συγκατάθεση του 

γονέα.
- Μιλάει για μάσκες. Είναι 

δυνατόν;
Υπογράμμισε ότι αυτή τη 

στιγμή στην πρώτη περίοδο 
βρίσκονται μέσα στις κατασκη-
νώσεις 30.000 παιδιά. «Εμείς 
θέλουμε να λειτουργούμε σαν 
κλειστές δομές», επεσήμανε.

Με αφορμή τα κρούσμα-
τα κορονοϊού σε κατασκηνώ-
σεις σε όλη την Ελλάδα, ο κ. 
Μπαρδάκης μιλώντας στον 
τηλεοπτικό σταθμό OPEN εί-
πε ότι αφενός τα πρωτόκολ-
λα εκδόθηκαν αργά, αφετέρου 
ότι έχουν ισχύ μιας εβδομά-
δος, ενώ η κάθε περίοδος για 
την κατασκήνωση διαρκεί 15 
μέρες. «Δεν ξεκινήσαμε καλά 

φέτος» είπε ο κ. Μπαρδάκης 
και πρόσθεσε «δεν υπήρχε συ-
νεργασία μεταξύ ημών και του 
υπουργείου Εργασίας» «Επί 
τρεις μήνες προσπαθούσα-
με να επικοινωνήσουμε με το 
υπουργείο Εργασίας, Ενώ το 
επίσημο κατασκηνωτικό πρό-
γραμμα του ΟΑΕΔ ξεκινούσε 
15 Ιουλίου του 2021, μάθαμε 
ότι εχει βγει πρωτόκολλο στις 
18 Ιουνίου, μετά δηλαδή την 
έναρξη των κατασκηνώσεων».

Ο κ. Μπαρδάκης πρόσθεσε 
«αν είχαμε συνεργαστεί θα εί-
χαμε αποτρέψει πολλά πράγ-
ματα». Επίσης, είπε ότι το πρω-
τόκολλο επέτρεψε επισκέψεις 
μια φορά την εβδομάδα και 
τελικά με δική τους πρωτο-

βουλία οι κατασκηνώσεις το 
σταμάτησαν. Απηύθυνε δε έκ-
κληση στους γονείς, να μην 
πάνε γύρω γύρω από τις κα-
τασκηνώσεις και έρχονται σε 
επαφή με τα παιδιά γιατί έτσι 
παύει να είναι κλειστή δομή.

Υπενθυμίζεται ότι από την 
Παρασκευή έχουν βρεθεί 
κρούσματα κορονοϊού σε κα-
τασκηνώσεις στο Λαύριο, στην 
Ηλεία, στο Σοφικό Κορινθίας, 
στο Καπανδρίτι, στα Χανιά, στη 
Χαλκιδική και στο Λαύριο.

Την Κυριακή έγινε επίσης 
γνωστό πως βρέθηκαν θετικά 
κρούσματα και σε παιδική κα-
τασκήνωση στην Ηλεία.

Κατασκηνώσεις: Τι πήγε λάθος και έχουμε κρούσματα
Τι έγινε με τα 
πρωτόκολλα 
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Ο Εθνικός Οργανισμός 
Δημόσιας Υγείας ανακοίνω-
σε το απόγευμα της Δευτέρας 
(12/07) ότι τα εργαστηριακά 
επιβεβαιωμένα νέα κρούσμα-
τα του κορονοϊού είναι 2.065

Αναλυτικά η διασπορά των 
νέων κρουσμάτων σήμερα 
στην ΑΜΘ

• Δράμα 3
•  Έβρος 5
• Καβάλα 1
• Ξάνθη 1
• Ροδόπη 1
Οι εισαγωγές νέων ασθε-

νών Covid-19 στα νοσοκομεία 
της επικράτειας είναι 85 (ημε-
ρήσια μεταβολή +30.77%). Ο 
μέσος όρος εισαγωγών του 
επταημέρου είναι 65 ασθενείς. 
Ο αριθμός των ασθενών που 
νοσηλεύονται διασωληνωμέ-
νοι είναι 139 (66.9% άνδρες). 
Η διάμεση ηλικία τους είναι 
66 έτη. To 85.6% έχει υποκεί-
μενο νόσημα ή/και ηλικία 70 
ετών και άνω. Από την αρχή 
της πανδημίας έχουν εξέλθει 
από τις ΜΕΘ 2.736 ασθενείς.

Οι νέοι θάνατοι ασθενών 
με COVID-19 είναι 10, ενώ 
από την έναρξη της επιδημί-
ας έχουν καταγραφεί συνολι-
κά 12.802 θάνατοι. Το 95.2% 
είχε υποκείμενο νόσημα ή/και 
ηλικία 70 ετών και άνω.

Το τελευταίο 24ωρο πραγ-
ματοποιήθηκαν 6.008 μοριακά 
τεστ και 30.782 rapid test. Σε 
σύνολο 36.790 η θετικότητα 
υπολογίζεται σε 5,61%.

Μετάλλαξη Δέλτα: 
Μεταδίδεται πριν τα 
συμπτώματα 

Αλλεπάλληλες είναι οι συ-
στάσεις των ειδικών σχετικά με 
την επικινδυνότητα της Μετάλ-
λαξης Δέλτα, λόγω της μεγα-
λύτερης μεταδοτικότητας που 
έχει σύμφωνα με τους επιστή-
μονες.

Η εν λόγω μετάλλαξη έχει 
ήδη αρχίσει να κάνει ιδιαίτε-
ρα αισθητή την παρουσία της 
στη χώρα μας, με καθημερι-
νή αύξηση κρουσμάτων, γε-
γονός που προκαλεί μεγάλη 
ανησυχία.

Η καθηγήτρια επιδημιολο-
γίας του ΕΚΠΑ και Πρόεδρος 
Ινστιτούτου Πρόληψης, Αθη-
νά Λινού μιλώντας στο STAR 
αναφέρθηκε στα νέα δεδομένα 
σχετικά με τη Μετάλλαξη Δέλ-
τα του κορονοϊού, τονίζοντας 
ότι είναι εξαιρετικά μεταδοτική 
και το ιικό φορτίο είναι πολύ 
υψηλό από τις πρώτες μέρες 
νόσησης.

"Το ιικό φορτίο ειναι πολύ 
υψηλό και από τις πρώτες μέ-

ρες. Μεταδίδεται δηλαδή η νό-
σος πριν δώσει συμπτώματα, 
πολύ περισσότερο από τις προ-
ηγούμενες μορφές τις νόσου, 
ενώ η μεταδοτικότητα είναι δι-
πλάσια από το πρώτο στέλεχος 
της Γουχάν. Είναι πάρα πολύ 
εύκολα να μεταδοθεί, είναι πά-
ρα πολύ επικίνδυνο", ανέφερε 
η κ. Λινού.

Αναφορικά με τις διακοπές, 
η κ. Λινού δήλωσε: "Ο κόσμος 
πρέπει να πάει εκεί που θα 
υπάρχουν όσο το δυνατόν λι-
γότεροι άνθρωποι και όπου και 
να πάει να προσπαθήσει να συ-

ναντηθεί με ελάχιστους, με μία 
οικογένεια ή δύο, που να μπο-
ρεί να ελέγχεται η κατάσταση. 
Αν μεταβεί οδικά μειώνεται ο 
κίνδυνος, γιατί και αρκετά από 
τα πλοία μας δεν έχουν ικανό 
ελεύθερο χώρο και στα αερο-
πλάνα υπάρχει μεγαλύτερος 
κίνδυνος να νοσεί κάποιος μέ-
σα στον κλειστό χώρο".

Ανατροπή για τα self test: 
Επεκτείνεται η διάθεση 
τους και στα παιδιά 5 έως 
11 ετών

Eπεκτείνεται η διάθεση των 

self test για τον κορονοϊό μη-
νός Ιουλίου και για τις ηλικίες 
από 5 έως 11 ετών, σύμφωνα 
με σημερινή ανακοίνωση του 
Υπουργείου Υγείας.

Η διάθεση θα γίνεται μέσω 
των φαρμακείων μέχρι την Πα-
ρασκευή 16/7, ενώ δικαιού-
χοι των τεσσάρων (4) αυτοδια-
γνωστικών τεστ του τρέχοντος 
μηνός είναι, πλέον:

«Όλα τα άτομα ηλικίας 5-11 
ετών, εφόσον οι γονείς ή οι κη-
δεμόνες τους διαθέτουν ΑΜΚΑ 
ή ΠΑΥΠΑΑ ή ΠΑΜΚΑ (η παρα-
λαβή θα γίνεται από τον γονέα 

ή κηδεμόνα).
Όλα τα άτομα ηλικίας 12-

17 ετών, εφόσον οι γονείς ή 
οι κηδεμόνες τους διαθέτουν 
ΑΜΚΑ ή ΠΑΥΠΑΑ ή ΠΑΜΚΑ (η 
παραλαβή θα γίνεται από τον 
γονέα ή κηδεμόνα).

Όλα τα άτομα ηλικίας 18-
30 ετών, εφόσον διαθέτουν 
ΑΜΚΑ ή ΠΑΥΠΑΑ ή ΠΑΜΚΑ.

Όλοι οι εργαζόμενοι ιδιωτι-
κού και δημόσιου τομέα».

Επισημαίνεται, τέλος, πως 
«οι πολίτες οι οποίοι είναι πλή-
ρως εμβολιασμένοι, εξαιρού-
νται της υποχρέωσης».

ΕΟΔΥ: 2065 τα νέα κρούσματα 
κορωνοϊού στη χώρα
ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ ΤΑ ΠΕΡΊΣΣΟΤΕΡΑ 
ΣΕ ΕΠΊΠΕΔΟ ΠΑΜΘ    

Ανατροπή για τα self test: Επεκτείνεται η 
διάθεση τους και στα παιδιά 5 έως 11 ετών

Η πλατφόρμα για το 
Freedom Pass, ανοίγει περί 
τις 18-20 Ιουλίου για την υπο-
βολή αιτήσεων από τους νέους 
που έχουν κάνει το εμβόλιο 
κατά του κορονοϊού, προκει-
μένου να λάβουν την οικονο-
μική ενίσχυση των 150 ευρώ 
όπως ανακοίνωσε ο υφυπουρ-

γός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
Γιώργος Γεωργαντάς.

Μιλώντας στον τηλεοπτι-
κό σταθμό ΣΚΑΙ, ανέφερε ότι 
««η εφαρμογή για το freedom 
pass των νέων θα είναι δια-
θέσιμη 18-20 Ιουλίου για να 
μπορέσει ο νέος, ο οποίος είτε 
είχε εμβολιαστεί νωρίτερα είτε 

έχει εμβολιαστεί τώρα με την 
πρώτη δόση, να κάνει την αί-
τησή του, να γίνει διασταύρω-
ση ότι πράγματι εμβολιάστηκε 
και μετά από 24 ώρες με μια 
χρεωστική ψηφιακή κάρτα να 
λάβει τα 150 ευρώ».

Ο κ. Γεωργαντάς εκτίμησε 
ότι το κίνητρο των 150 ευρώ 
λειτούργησε θετικά για τον εμ-
βολιασμό των νέων, λέγοντας: 
«Από αυτούς οι 90.000 είναι 
ηλικίας 18-25 ετών. Οι μισοί 
περίπου είναι 18-35 ετών, αλ-
λά σε όλες τις ηλικίες, ακόμα 
και στους 80 ετών, προστίθε-
νται ραντεβού».

Ως το Σεπτέμβρη μπορεί 
να έχουν εμβολιαστεί 7 
εκατ. πολίτες

Ο κ. Γεωργαντάς εκτίμησε 
ότι στις αρχές Σεπτεμβρίου εί-
ναι εφικτό να έχουν εμβολια-
στεί περίπου 7 εκατ. πολίτες 
με την πρώτη δόση.

«Οι εμβολιασμοί της πρώ-
της δόσης κυμαίνονται ανά-
μεσα σε 40.000-45.000 την 
ημέρα. Είναι ένας πολύ ικα-
νοποιητικός ρυθμός που θέ-

λουμε να διατηρηθεί, γιατί 
45.000 εμβολιασμοί πρώτης 
δόσης την ημέρα σημαίνει για 
τον κάθε μήνα περίπου 1,1 
εκατ. νέους συμπολίτες μας 
που εισέρχονται στο σύστη-
μα κι εμβολιάζονται. Αυτό μας 
κάνει να ελπίζουμε ότι με αυ-
τό τον τρόπο μπορούμε αρχές 
Σεπτεμβρίου να έχουμε πάνω 
από 7 εκατ. εμβολιασμένους 
συμπολίτες μας με την πρώτη 
δόση» είπε ο κ. Γεωργαντάς.

Τι είναι η Freedom Pass
Το μέτρο αφορά νέους από 

18 έως 25 ετών στην Ελλάδα, 
στους οποίους θα δοθεί η προ-
πληρωμένη κάρτα ύψους 150 
ευρώ για στοχευμένες αγορές, 
που θα καλύπτει εισιτήρια για 
ταξίδια, διαμονή σε ξενοδο-
χεία και είσοδο σε μουσεία, 
συναυλίες, μνημεία. H κάρτα 
ελευθερίας ή freedom pass 
θα δημιουργείται με το ΑΜΚΑ 
κάθε νέου, που έχει κάνει το 
εμβόλιο κατά του κορονοϊού 
(έστω και την πρώτη δόση) ή 
θα εμβολιαστεί μέχρι το τέλος 
του 2021.

Freedom Pass: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τα 150 ευρώ
Το κίνητρο των 150 ευρώ λειτούργησε 
θετικά για τον εμβολιασμό των νέων

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
                    
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης εν όψει της νέ-
ας κυνηγετικής περιόδου 2021-22 και προκειμένου να ασφαλί-
σει τα μέλη του, προκηρύσσει διαγωνισμό και δέχεται κλειστές 
προσφορές από ασφαλιστικές εταιρείες από Δευτέρα 12/07/21 
έως Πέμπτη 22/07/21.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στα γραφεία του Κυνηγετι-
κού Συλλόγου από Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες 08:00 
έως 14:00 και Σάββατο από 08:00 έως 13:00.

Οι προσφορές θα εκτιμηθούν συνολικά με οικονομικοτεχνικά 
κριτήρια από την Διοίκηση του Συλλόγου.

Πέρα των προβλεπόμενων ασφαλιστικών καλύψεων, ζητείται 
ως επιπλέον κάλυψη η ασφάλιση όλων των κυνηγετικών σκύλων 
των ασφαλισμένων μελών σε περίπτωση θανάτου ή τραυματι-
σμού κατά την διάρκεια του κυνηγιού, (από λύκο ή από αγριό-
χοιρο ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία).

Οι προσφορές θα ανοιχτούν στα γραφεία του Κυνηγετικού 
Συλλόγου παρουσία των ενδιαφερομένων την Πέμπτη 22/07/21 
και ώρα 20:00.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις ασφαλιστικές καλύψεις που απαιτεί 
ο Σύλλογος μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 25510-
25528 και 6972707380.
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Μεγάλα ποσοστά βαθμο-
λογιών κάτω από τη βάση, 
διασπορά των βαθμολογιών 
άνω του δέκα και μικρές αυ-
ξομειώσεις στον αριθμό των 
υποψηφίων που αρίστευσαν 
συγκριτικά με πέρσι, είναι τα 
στοιχεία που συνθέτουν τη 
γενική εικόνα των φετινών 
βαθμολογιών των υποψηφί-
ων των ημερήσιων ΓΕΛ στις 
Πανελλήνιες εξετάσεις, με-
τά την ανακοίνωση των στα-
τιστικών από το υπουργείο 
Παιδείας.

Στο μάθημα της Έκθεσης 
το φετινό θέμα ήταν φαίνε-
ται πιο βατό, καθότι μόνον 
το 20,37%των υποψηφίων 
έγραψε κάτω από τη βάση, 
ενώ πέρσι το ποσοστό αυτό 
ήταν 36,91%.

Όσον αφορά την Ομάδα 
Προσανατολισμού Ανθρω-
πιστικών Σπουδών, στα Αρ-
χαία Ελληνικά το 45,26%% 
των υποψηφίων έγραψε από 
0 έως 10 (47,18% το 2020). 
Βαθμολογία από 18 έως 20 
συγκέντρωσε το 3,83% των 
υποψηφίων (3,95%). Στην 
Ιστορία, επίσης το ποσοστό 
κάτω από τη βάση ήταν υψη-
λό, με 51,19% (50,18% πέ-
ρυσι) ενώ 18 με 20 έγραψε 
το 13,65% (15,64% πέρυσι). 
Στο μάθημα της Κοινωνιολο-
γίας συγκεντρώθηκε το με-
γαλύτερο ποσοστό υψηλό-

τερων βαθμολογιών, αφού 
το 22,15% (20,72% πέρυσι) 
των υποψηφίων αρίστευσε 
(19-20).

Στην Ομάδα Προσανατο-
λισμού Θετικών Σπουδών, 
στη Φυσική το ποσοστό που 
έγραψε κάτω από τη βάση 
(44%) είναι υψηλότερο σε 
σχέση με πέρυσι (41,5%), 
χωρίς ωστόσο να λείπουν 
ψηλές βαθμολογίες, καθώς 
το 16,98% (15,88% πέρυ-
σι) των υποψηφίων έγραψε 
πάνω από 18. Η εικόνα είναι 
καλύτερη στο μάθημα των 
Μαθηματικών, με το ποσοστό 
βαθμολογιών κάτω από τη 
βάση να διαμορφώνεται στο 
31,8% (33,13% το 2020) και 
των βαθμολογιών 18-20 στο 
19,01% (14,41% το 2020).

Για τους υποψήφιους της 
Ομάδας Προσανατολισμού 
Σπουδών Υγείας, η εικόνα 
για το μάθημα της Φυσικής 
δεν διαφέρει από τη γενική 
τάση, με το 47,43% (44,97% 
το 2020) των υποψηφίων 
να έχει γράψει κάτω από 10 
και το 18,39% (15,18% το 
2020) να έχει λάβει βαθμο-
λογία 18-20. Στη Χημεία, στο 
38,66% (47,16% το 2020) 
διαμορφώθηκε το ποσοστό 
των βαθμολογιών κάτω από 
τη βάση, ενώ οι άριστοι αυ-
ξήθηκαν σε σχέση με πέρσι, 
αφού το 15,38% (6,77% το 

2020) των υποψηφίων έλα-
βε βαθμολογία από 18 έως 
20. Στη Βιολογία, το ποσοστό 
βαθμολογιών κάτω από τη 
βάση ήταν μεγαλύτερο ήτοι 
31,56% (28,25% το 2020), 
υπήρξε διασπορά στις βαθ-
μολογίες άνω του 10, ενώ 
από 18 έως και 20, έλαβε το 
17,78% (15,21%).

Τέλος, σχετικά με τους 
υποψήφιους της Ομάδας 
Προσανατολισμού Σπου-
δών Οικονομίας και Πληρο-
φορικής, στα Μαθηματικά 
το 72,76% (75,6% πέρυσι) 
έγραψε κάτω από τη βάση. 
Τα γραπτά που βαθμολογή-
θηκαν με βαθμό άνω του 18, 
ήταν πολύ λίγα, ήτοι 2,66% 
(1,73% το 2020). Στο μάθη-
μα της Πληροφορικής, κάτω 
του 10 έγραψε το 41,69% 
(44,75% το 2020) των υπο-
ψηφίων. Δεν έλειψαν ωστόσο 
και οι καλές βαθμολογίες, με 
το 21,70%% των υποψηφίων 
να παίρνει βαθμό από 18 έως 
20. Στο μάθημα της Οικονομί-
ας, κάτω από τη βάση έγραψε 
το 34,31% των υποψηφίων 
(31,60% το 2020) και 18-20 
το 27,12%.

Επισημαίνεται, ότι τα πα-
ραπάνω στοιχεία αφορούν 
στους υποψήφιους των ημε-
ρήσιων ΓΕΛ.
News247.gr

Υψηλά τα ποσοστά των 
βαθμών κάτω της βάσης 
ΔΗΜΟΣΊΕΥΘΗΚΑΝ 
ΤΑ ΣΤΑΤΊΣΤΊΚΑ ΤΩΝ 
ΠΑΝΕΛΛΑΔΊΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
ΓΊΑ ΓΕΛ ΚΑΊ ΕΠΑΛ        

Σε ποια μαθήματα τα πήγαν καλύτερα οι 
υποψήφιοι, πού υπήρξε πανωλεθρία

Οριστικό τέλος στους παρα-
βάτες που επιθυμούν να βρε-
θούν σε γάμους, βαφτίσεις και 

κέντρα διασκέδασης δίνει το 
ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε στην 
εφημερίδα της κυβερνήσεως.

Μόνο με την επίδειξη rapid 
test 48 ωρών, ή εμβολιασμέ-
νοι, θα εισέρχονται πλέον οι κα-
λεσμένοι σε γάμους, βαφτίσεις 
αλλά και οι πελάτες στα κέντρα 
διασκέδασης.

Οπως αναφέρει το ΦΕΚ η 
λειτουργία χώρων διασκέδασης 
επιτρέπεται με υποχρεωτική επί-
δειξη στην είσοδο:

- πιστοποιητικό εμβολιασμού
- βεβαίωση αρνητικού rapid 

test 48 ωρών πριν την ώρα 
προσέλευσης

- πιστοποιητικό νόσησης που 

εκδίδεται 30 ημέρες μετά από 
τον πρώτο θετικό έλεγχο και η 
ισχύς του διαρκεί έως και 180 
ημέρες μετά από αυτόν.

Παράλληλα επιτρέπονται 10 
άτομα ανά τραπέζι ενώ η μάσκα 
από πελάτες και προσωπικό εί-
ναι υποχρεωτική κατά την χρό-
νο αναμονής.

Καλεσμένοι σε γάμο ; 
Μόνο με τεστ ή 
πιστοποιητικό 
εμβολιασμού

Στα μαθηματικά το 57% των μαθητών δεν έπιασε 
ούτε τη βάση σπάζοντας όλα τα ρεκόρ. Ανάλογη εικό-
να υπάρχει στην Ιστορία με το 51.18% των υποψηφίων 
να παίρνει βαθμούς κάτω της βάσης  και το 45,26% στα 
Αρχαία Ελληνικά. Η ίδια εικόνα εμφανίζεται σχεδόν σε 
όλα τα μαθήματα με εξαίρεση τη Νεοελληνική Γλώσσα  
και λιγότερο τη Βιολογία και τα Οικονομικά. Τα παιδιά 
έγραψαν καλά μόνο στη Νεοελληνική Γλώσσα αλλά και 
εκεί κατάφεραν να αριστεύσουν μόνο 17 άτομα! τα οποία 
πήραν βαθμούς από 19 έως 20. 

Info

Οι υποψήφιοι (ΓΕΛ - ΕΠΑΛ) που ενδιαφέ-
ρονται να υποβάλουν Μ.Δ. ή και Π.Μ.Δ. εί-
χαν προθεσμία να απευθύνονται στο λύκειό 
τους έως και την Τετάρτη 30 Ιουνίου, για να 
αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας 
(password). 

Στις ίδιες ημερομηνίες μπορούσαν να απευ-
θύνονται στο λύκειό τους και οι φετινοί τε-
λειόφοιτοι που δεν έχουν υποβάλει αίτηση 
δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές 
εξετάσεις έτους 2021, προκειμένου να δη-
μιουργήσουν κωδικό ασφαλείας (password) 
για την υποβολή Π.Μ.Δ. 

Να προσέλθουν στο Λύκειό τους για να δη-
μιουργήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας 
(password) πρέπει οι παρακάτω υποψήφιοι: 

- Όσοι έχουν συμμετάσχει στις πανελλα-
δικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2021, και 
κατέχουν ή αποκτούν απολυτήριο (οι υποψή-
φιοι ΓΕΛ) και απολυτήριο και πτυχίο (οι υπο-
ψήφιοι ΕΠΑΛ), προκειμένου στη συνέχεια να 
υποβάλουν Μ.Δ. για την εισαγωγή τους στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή/και Π.Μ.Δ. για την 
εισαγωγή τους σε δημόσιο Ινστιτούτο Επαγ-
γελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.). Σημειώνεται 
ότι στην περίπτωση που κάποιος υποψήφιος 
υποβάλει Μ.Δ και Π.Μ.Δ. ο προσωπικός κω-
δικός ασφαλείας (password) θα είναι ο ίδιος. 

- Όσοι απόφοιτοι συμμετείχαν στις πα-
νελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων ΓΕΛ 
και ΕΠΑΛ τα έτη 2019 ή 2020, διεκδικώντας 
φέτος το 10% των θέσεων εισακτέων, χω-
ρίς νέα εξέταση, προκειμένου να υποβάλουν 
Μηχανογραφικό Δελτίο. Επισημαίνεται, ότι οι 

απόφοιτοι που είναι υποψήφιοι για το 10%, 
συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με τα 
μόρια που είχαν επιτύχει στην τελευταία τους 
εξέταση. Οι υποψήφιοι αυτοί δεν έχουν τη δυ-
νατότητα ή δικαίωμα να εξεταστούν ξανά σε 
ειδικό μάθημα ή στα αγωνίσματα για τα ΤΕ-
ΦΑΑ, αλλά συνυπολογίζονται τα μόρια που 
είχαν επιτύχει στην τελευταία τους εξέταση. 

-Οι τελειόφοιτοι των Γενικών Λυκείων 
(ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) 
έτους 2021 που δε συμμετείχαν στις Πανελ-
λαδικές Εξετάσεις, αλλά επιθυμούν να υπο-
βάλλουν Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο 
για την εισαγωγή τους σε δημόσιο Ινστιτούτο 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.). 

Αναφέρεται, ότι οι υποψήφιοι θα υποβά-
λουν το Μ.Δ. και το Π.Μ.Δ. κατά το ίδιο χρο-
νικό διάστημα, το οποίο θα ανακοινωθεί αρ-
γότερα. 

Υπενθυμίζεται, ότι οι υποψήφιοι που είχαν 
δηλώσει συμμετοχή στις πανελλαδικές εξε-
τάσεις 2021 και παραπέμπονται σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις, στις επαναληπτι-
κές πανελλαδικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, 
καταθέτουν μηχανογραφικό μετά τις επανα-
ληπτικές εξετάσεις, οπότε και θα μπορέσουν 
να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλεί-
ας (password). 

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι ως προθεσμία δι-
εξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτι-
κής Δοκιμασίας των υποψηφίων (αγωνίσματα) 
για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) έχει οριστεί 
το διάστημα μέχρι και την Τετάρτη 7-7-2021. 

Οδηγίες συμπλήρωσης μηχανογραφικού 
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Αναλυτικότερα οι δικαιού-
χοι που πληρώνονται στις 30 
Ιουλίου είναι οι εξής:

Την Παρασκευή 30 Ιουλίου 
πληρώνονται χιλιάδες δικαιού-
χοι τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ 
ενώ θα καταβληθεί και η τρί-
τη δόση του επιδόματος παι-
διού Α21.

Αναλυτικότερα οι δικαιού-
χοι που πληρώνονται στις 30 
Ιουλίου είναι οι εξής: 

- Επίδομα Στέγασης: Δικαι-
ούχοι 281.494

- Επίδομα Γέννησης:  Δικαι-
ούχοι 11.420

- Ελάχιστο Εγγυημένο Ει-
σόδημα: Δικαιούχοι 275.754

- Αναπηρικά: Δικαιούχοι 
171.248

- Στεγαστική Συνδρομή:  Δι-
καιούχοι 807

- Επίδομα Ομογενών: Δικαι-
ούχοι 6.682 

- Ανασφάλιστοι Υπερήλικες 
σύνταξη του ν. 1296/1982:  
Δικαιούχοι 19.993

- Επίδομα Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης Υπερηλίκων: Δικαιού-
χοι 15.115

- Επίδομα παιδιού: Δικαιού-
χοι 726.536

Επίδομα γέννας
Το επίδομα γέννησης κατα-

βάλλεται σε δύο ισόποσες δό-
σεις των 1.000 ευρώ.

Η πρώτη δόση καταβάλλε-
ται τον επόμενο μήνα από την 
γέννηση του παιδιού, εφόσον 
η αίτηση υποβληθεί και εγκρι-
θεί μέσα στον μήνα της γέννη-
σης του παιδιού και η δεύτερη 
δόση μετά από πέντε μήνες 
από το μήνα της γέννηση του 
παιδιού. Έτσι όσοι πληρωθούν 
στις 30 Ιουλίου την πρώτη δό-
ση θα πληρωθούν την δεύτε-
ρη δόση στις 30 Νοεμβρίου 
2021.Η αίτηση υποβάλλεται 
εντός προθεσμίας τριών μηνών 
από τη γέννηση του παιδιού.

Το παιδί πρέπει να έχει γεν-

νηθεί εν ζωή στην Ελλάδα από 
1-1-2021, το ισοδύναμο οι-
κογενειακό εισόδημα να μην 
υπερβαίνει ετησίως το ποσό 
των 40.000,00 ευρώ, η μητέ-
ρα του παιδιού ή το πρόσωπο 
που έχει την επιμέλεια του να 
μένει μόνιμα και νόμιμα στην 
Ελλάδα και να έχει την ιδιό-
τητα του Έλληνα πολίτη ή του 
ομογενούς αλλοδαπού ή του 
Ευρωπαίου πολίτη ή του πο-
λίτη κράτους του ΕΟΧ ή πο-
λίτη τρίτης χώρας που διαμέ-
νει στην Ελλάδα συνεχώς από 
το 2012 και εντεύθεν καθώς 
και να υποβληθεί αίτηση για 
τη χορήγηση του εντός τριμή-
νου από τη γέννηση. Από το 
έτος 2024 και εντεύθεν, ο πο-
λίτης τρίτης χώρας απαιτείται 
να διαμένει νόμιμα και μόνι-
μα στην Ελλάδα τα τελευταία 
12 χρόνια.

Η μόνιμη διαμονή στην Ελ-
λάδα αποδεικνύεται από τη 
υποβολή δήλωση φορολογί-
ας εισοδήματος- Ε1 του δικαι-
ούχου για το προηγούμενο της 
γέννησης φορολογικό έτος και 
τη σχετικώς εκδοθείσα Πρά-
ξη Διοικητικού/Διορθωτικού 
Προσδιορισμού Φόρου, εκτός 
εάν κατά το χρόνο υποβολής 
της αίτησης για τη χορήγηση 
του επιδόματος προκύπτει από 
τα στοιχεία του Φορολογικού 
Μητρώου του αιτούντος μετα-
γενέστερη της ανωτέρω δήλω-
σης φορολογίας εισοδήματος 
μεταβολή της κατοικίας του.

Ελάχιστο Εγγυημένο 
Εισόδημα (ΚΕΑ)

Για το Ελάχιστο Εγγυημένο 
Εισόδημα, π. ΚΕΑ, το εγγυημέ-
νο ποσό ορίζεται ως ακολού-
θως:-200 ευρώ το μήνα για 
μονοπρόσωπο νοικοκυριό-100 
ευρώ για κάθε επιπλέον ενή-
λικο μέλος (δηλαδή ένα επι-
πλέον 50% προστίθεται στο 
βασικό ποσό)-50 ευρώ για κά-

θε ανήλικο μέλος (δηλαδή ένα 
επιπλέον 25% προστίθεται στο 
βασικό ποσό). 

Η εισοδηματική ενίσχυση 
καταβάλλεται μηνιαίως με πί-
στωση σε τραπεζικό λογαρια-
σμό του δικαιούχου, ο οποίος 
τηρείται υποχρεωτικά σε πι-
στωτικό ίδρυμα που λειτουρ-
γεί στην Ελλάδα. 

Η ενίσχυση δεν καταβάλλε-
ται εάν ο αιτών δεν έχει δηλώ-
σει στην αίτηση για ένταξη στο 
ΚΕΑ αριθμό τραπεζικού λογα-
ριασμού (ΙΒΑΝ) στον οποίο εί-
ναι δικαιούχος ή συνδικαιού-
χος.

Για τη διασφάλιση της ομα-
λής έκβασης των πληρωμών 
συστήνεται οι δικαιούχοι πριν 
την ολοκλήρωση της αίτησης 
για το Ελάχιστο Εγγυημένο 
Εισόδημα να μεταβαίνουν σε 
τραπεζικό κατάστημα για την 
επικαιροποίηση των στοιχείων 
του τραπεζικού τους λογαρια-
σμού και ιδιαιτέρως την αντι-
στοίχιση ΙΒΑΝ με ΑΦΜ.

Σε περίπτωση που το συ-
νολικό καταβαλλόμενο ποσό 
είναι ίσο με ή υπερβαίνει τα 
100 Ευρώ ανά μήνα, ποσοστό 
50% δαπανάται αποκλειστι-
κά μέσω χρήσης προπληρω-
μένης τραπεζικής κάρτας του 
δικαιούχου, η οποία μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί χωρίς κανένα 
περιορισμό για οποιαδήποτε 
αγορά, συμπεριλαμβανομένων 
των ηλεκτρονικών αγορών ή 
πληρωμή.

Δεν υπάρχει δυνατότη-
τα ανάληψης μετρητών από 

την προπληρωμένη τραπεζι-
κή κάρτα.

Για το υπόλοιπο 50% υπάρ-
χει η δυνατότητα ανάληψης 
μετρητών, μέσω τραπεζικού 
καταστήματος του πιστωτικού 
ιδρύματος που ο δικαιούχος 
τηρεί λογαριασμό ή/και μέσω 
χρεωστικής κάρτας, από Αυ-
τόματες Ταμειολογιστικές Μη-
χανές (ΑΤΜ) των πιστωτικών 
ιδρυμάτων. 

Προνοιακά επιδόματα
Ο ΟΠΕΚΑ καταβάλλει εν-

νέα παροχές και προγράμματα 
που απευθύνονται σε άτομα με 
αναπηρία:

α) Επίδομα κίνησης
β) Διατροφικό επίδομα σε 

νεφροπαθείς, μεταμοσχευμέ-
νους καρδιάς, ήπατος κ.λπ.

γ) Πρόγραμμα οικονομικής 
ενίσχυσης ατόμων με βαριά 
αναπηρία

δ) Πρόγραμμα οικονομικής 
ενίσχυσης ατόμων με βαριά 
νοητική υστέρηση

ε) Πρόγραμμα-οικονομικής-
ενίσχυσης-παραπληγικών-τε-
τραπληγικών-και-ακρωτηρια-
σμένων-ανασφάλιστων-και-
ασφαλισμένων-του-Δημοσί-
ουστ) Ενίσχυση ατόμων με 
συγγενή αιμολυτική αναιμία 
(μεσογειακή – δρεπανοκυττα-
ρική – μικροδρεπανοκυτταρική 
κ.λπ.) ή συγγενή αιμορραγική 
διάθεση (αιμορροφιλία κ.λπ.), 
Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοα-
νεπάρκειας (AIDS)ζ) Πρόγραμ-
μα οικονομικής ενίσχυσης κω-
φών και βαρήκοων ατόμωνη) 

Πρόγραμμα οικονομικής ενί-
σχυσης ατόμων με αναπηρία 
όρασης

θ) Πρόγραμμα οικονομικής 
ενίσχυσης ατόμων με εγκεφα-
λική παράλυση

ι) Οικονομική ενίσχυση 
ασθενών και αποθεραπευμέ-
νων χανσενικών και μελών 
των οικογενειών τους.

Γενικά, για την χορήγηση 
των αναπηρικών επιδομάτων 
θα πρέπει να πληρούνται, ανά-
λογα με το επίδομα, τόσο δι-
οικητικής όσο και ιατρικής φύ-
σης προϋποθέσεις, π.χ για την 
χορήγηση επιδόματος βαριάς 
αναπηρίας, ο αιτών δεν πρέ-
πει να λαμβάνει σύνταξη από 
άμεσο δικαίωμα, από φορέα 
κοινωνικής ασφάλισης( ημε-
δαπό ή αλλοδαπό) και συγ-
χρόνως να κριθεί ότι πάσχει 
από ορισμένη πάθηση η οποία 
τον καθιστά ανάπηρο με πο-
σοστό αναπηρίας πάνω από 
ένα ορισμένο ποσοστό.Για την 
επεξεργασία των αιτήσεων 
πραγματοποιούνται ηλεκτρο-
νικοί διασταυρωτικοί έλεγχοι. 
Επίσης τα δικαιολογητικά που 
εμπίπτουν στις διατάξεις περί 
αυτεπάγγελτης αναζήτησης, 
αναζητούνται υπηρεσιακά και 
δεν χρειάζεται δική σας ενέρ-
γεια, εκτός αν τα έχετε ήδη 
στην κατοχή σας και τα προ-
σκομίσετε οικειοθελώς.

Επίδομα ενοικίου
Το ποσό του επιδόματος 

Στέγασης ορίζεται ως ακο-
λούθως:

Για τον δικαιούχο: 70 ευ-
ρώ το μήνα

Για κάθε επιπλέον μέλος 
του νοικοκυριού προσαύξηση 
35 ευρώ το μήνα.

Το ανήλικο παιδί προσμε-
τράται ως ενήλικας τόσο στον 
υπολογισμό των εισοδηματι-
κών κριτηρίων, όσο και στον 
υπολογισμό του εισοδήματος.

Η κλιμάκωση που επιλέχθη-
κε, δίνει έμφαση στο παιδί, με 
προφανή στόχο να προωθη-
θεί η γεννητικότητα, ενώ ει-
δική μέριμνα υπάρχει για τις 
μονογονεϊκές οικογένειες και 
τα νοικοκυριά με απροστάτευ-
τα τέκνα.

Στη μονογονεϊκή οικογέ-
νεια, για το πρώτο ανήλικο μέ-
λος του νοικοκυριού ορίζεται 
προσαύξηση 70 ευρώ το μήνα.

Στα νοικοκυριά με απροστά-
τευτα τέκνα, ορίζεται προσαύ-
ξηση 70 ευρώ το μήνα για κά-
θε απροστάτευτο τέκνο.

Ως ανώτατο όριο του Επι-
δόματος Στέγασης ορίζονται 
τα 210 ευρώ μηνιαίως, ανε-
ξαρτήτως της σύνθεσης του 
νοικοκυριού.

Για τα μισθωτήρια στα 
οποία το ποσό του ενοικίου 
είναι μικρότερο των ανωτέρω 
ποσών, το ύψος του επιδόμα-
τος ανέρχεται έως του αντί-
στοιχου ποσού.

Η χορήγηση του επιδόματος 
πραγματοποιείται κατόπιν αί-
τησης και μπορεί να έχει διάρ-
κεια 12 μήνες. Ειδικότερα, με 
την πάροδο έξι μηνών από την 
έκδοση της πράξης έγκρισης, κι 
εφόσον πληρούνται οι όροι και 
οι προϋποθέσεις, η χορήγηση 
του επιδόματος ανανεώνεται 
αυτόματα για έξι μήνες ακόμα.

Κατά τη διάρκεια του έκτου 
μήνα από την ημερομηνία έκ-
δοσης της πράξης έγκρισης και 
σε περίπτωση μεταβολής της 
σύνθεσης του νοικοκυριού ή 
των όρων του μισθωτηρίου, 
ο δικαιούχος μπορεί να επι-
καιροποιήσει τα στοιχεία της 
αίτησής του και το ποσό του 
επιδόματος να αναπροσαρμο-
στεί αναλόγως για το δεύτερο 
6μηνο χορήγησης.

Με την πάροδο των 12 μη-
νών από την έκδοση της πρά-
ξης έγκρισης, ο δικαιούχος 
μπορεί να επανυποβάλει αί-
τηση ένταξης στο πρόγραμμα.

Μπαράζ πληρωμών από τον ΟΠΕΚΑ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΊ ΕΝΝΕΑ 
ΕΠΊΔΟΜΑΤΑ   

Την Παρασκευή 30 Ιουλίου πληρώνονται 
χιλιάδες δικαιούχοι τα επιδόματα του 
ΟΠΕΚΑ ενώ θα καταβληθεί και η τρίτη 
δόση του επιδόματος παιδιού Α21.

Ανοιχτό ενδεχόμενο να δοθεί και δεύ-
τερη παράταση για την υποβολή αιτή-
σεων για το πρόγραμμα «Τουρισμός για 
Όλους» άφησε ο αρμόδιος υπουργός, 
Χάρης Θεοχάρης, κάτι που θα εξαρτηθεί 
από τις αιτήσεις στο tourism4all.gov.gr.

«Υπήρχε πολύ μεγάλη ζήτηση για το 
«Τουρισμός για Όλους» και αυτό είναι ελ-
πιδοφόρο, γιατί ο εσωτερικός τουρισμός 

συμπληρώνει τον τουρισμό που 
έρχεται από το εξωτερικό.

Θέλουμε ο κόσμος και να έχει 
τη δυνατότητα να πάει φθηνά δι-
ακοπές αλλά και οι τουριστικές 
επιχειρήσεις να μπορέσουν να 
λειτουργήσουν», ανέφερε ο κ. 
Θεοχάρης μιλώντας στον ΑΝΤ1.

«Δώσαμε ήδη μια παράταση 
μέχρι σήμερα για το πρόγραμμα» 
ανέφερε χαρακτηριστικά και πρό-
σθεσε: «Θα δούμε αν συνεχίζεται 
η ζήτηση και υπάρχει η ανάγκη και 
θα το εξετάσουμε με την κα Ζαχα-
ράκη εάν θα πρέπει να δοθεί και 

άλλη παράταση».
Σε ερώτηση για το εάν 

μπορούν οι ενδιαφερόμε-
νοι να εξαργυρώσουν και 
τον Αύγουστο τα voucher 
του προγράμματος σε 
ξενοδοχεία, ανέφερε ότι 
«μπορεί να συμβεί, δεν 
μπορούμε να το αρνη-
θούμε », όμως σημείω-
σε ότι μπορεί οι ξενοδό-
χοι να έχουν τις ακριβές 
εβδομάδες τους και να 
περιμένουν τουρίστες 
από το εξωτερικό, αλλά 

από την άλλη πλευρά υπάρχουν αρκετά 
κενά δωμάτια ακόμα και στα πιο δημο-
φιλή μέρη όπως στην Καλντέρα.

«Δεν νομίζω ότι οι επιλογές έχουν 
εξαντληθεί. Θα έκανα έκκληση στους 
ξενοδόχους να μην σκέφτονται μόνο 
τους ανθρώπους από το εξωτερικό, να 
σκέφτονται και τους Έλληνες, να προ-
σπαθούν να διευκολύνουν και αυτές τις 
περιπτώσεις. Είναι προς όφελός τους 
η καλή σχέση με τον Έλληνα τουρίστα 
γιατί έτσι δημιουργούν και τις σχέσεις 
εκείνες με την κοινωνία που πρέπει να 
δημιουργούνται».

Ανοιχτό ενδεχόμενο για νέα παράταση 
στο «Τουρισμός για όλους»
«Υπήρχε πολύ 
μεγάλη ζήτηση για 
το πρόγραμμα 
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Προβληματισμοί

Μια συνέντευξη με τον αγωγό του ελληνικού πολιτισμού, τη Δημοκρατία  - Μέρος 13ο 

Η σχέση του Βυζαντίου με τον Κλασικό Ελληνισμό

- Μιας και αναφερθήκαμε στον τρόπο 
ανάπτυξης και εξέλιξης των πόλεων στη 
Δύση, αλλά και στο ρόλο της Ρωμαιοκα-
θολικής εκκλησίας σε σχέση με την κοσμι-
κή εξουσία, θα ήθελα να σε ρωτήσω για 
το ποια κατά τη γνώμη σου ήταν η σχέση 
του Βυζαντίου με τον Κλασικό Ελληνισμό. 

Καταρχήν θα πρέπει να επισημάνουμε πως 
όλοι στο Βυζάντιο - ένας όρος που δόθηκε 
από τους Γάλλους όταν δημοσίευσαν τα αρ-
χαία κείμενα, επειδή η Πόλη χτίστηκε επάνω 
στα ερείπια της πόλης του Βύζαντος κατά το 
δεύτερο ελληνικό αποικισμό, από τον 8ο έως 
τον 6ο αιώνα π.Χ.  - ονόμαζαν τους εαυτούς 
τους Ρωμαίους και ποτέ Έλληνες και ο αυτο-
κράτοράς, μέχρι και τον Κωνσταντίνο Παλαι-
ολόγο «βασιλεύς των Ρωμαίων». Η ιδέα αυτή 
της Ρωμαϊκής συνέχειας με τη μεταφορά της 
πρωτεύουσας στην Κωνσταντινούπολη από 
το Μ. Κωνσταντίνο, το 324 μ.Χ., η οποία φέ-
ρει τ’ όνομά του, συνδέθηκε στην πορεία με 
την επίδραση της Ανατολής και του Χριστια-
νικού μυστικισμού. 

 Είναι χαρακτηριστικές οι επευφημίες από 
τους Δήμους της πρωτευούσης (Πράσινοι και 
Βένετοι) προς τον Νικηφόρο Φωκά, όταν αυ-
τός έφτασε στην Πόλη, ήδη πειθόμενος από 
τον ανιψιό του Ιωάννη Τσιμισκή, στην Καισα-
ρεία, στις 2 Ιουλίου του 963 μ.Χ., ν’ αναλάβει το 
αξίωμα του βασιλέως. Ο Τσιμισκής δείχνοντας 
στο θείο του την επιστολή του Ιωσήφ Βρίγγλα, 
παρακοιμώμενου ευνούχου του πρώην βα-
σιλέως Ρωμανού Β ,́ που τον παρότρυνε να 
συλλάβει τον Φωκά ως στασιαστή και να τον 
παραπέμψει στην Κωνσταντινούπολη, έπεισε 
τον τελευταίο, ο οποίος ανευφημήθη βασιλεύς 
υπό όλων των ταγμάτων και των λοιπόν του 
στρατού  ηγεμόνων. 

«Καλώς ήλθες, ανέκραξαν οί δήμοι, άν-
δρειότατε νικήτα, άεισέβαστε, καλώς ήλθες, 
δι’ ού ύπετάγησαν έθνη. Διά σου ’Ισμαήλ ήττη-
θείς κατεπτώθη, διά σου τά σκήπτρα Ρωμαίων 
κρατύνονται. ’Έντεινε ούν καί κατευοδού καί 
βασίλευε. Ήλέησεν ο Θεός τον λαόν αύτού, 
άναδείξας σε, Νικηφόρε, βασιλέα αυτοκράτορα 
Ρωμαίων. Εύφραίνου τοίνυν πόλις ή τών Ρω-
μαίων ύπόδεξαι τον Οεόστεπτον Νικηφόρον 
ήλθε γάρ όντως λαμπών τήν ύφήλιον πάσαν.» 
«Κ. Παπαρρηγόπουλος, Ιστορία του Ελληνικού 
Έθνους, Τόμος 4ος, σελ. 130».

Ορθός, λοιπόν, θα επισημάνει ο συγγρα-
φέας Μιχόπουλος Στυλιανός Δ.  στο έργο 
του «Βυζάντιο Αυτοκράτορες Κλήρος και Ελ-
ληνισμός, σελ. 460» το έντονα Ρωμαϊκό κλί-
μα της εποχής:

 «Τα σκήπτρα Ρωμαϊκά, ο βασιλεύς είναι αυ-
τοκράτωρ Ρωμαίων και η Κωνσταντινούπολη 
είναι πόλη Ρωμαίων. Εμείς όμως θα υποστηρί-
ζουμε σταθερά ότι το Βυζάντιο εξελληνίστηκε!»

-Τι σήμαινε, λοιπόν, η λέξη Έλλην για την 
Ανατολική ρωμαϊκή Αυτοκρατορία;

Η λέξη Έλλην ήδη φορτισμένη μ’ ένα θρη-
σκευτικό χαρακτήρα, πριν ακόμη τη μεταφο-
ρά της Ρώμης στην Ανατολή, ταυτίστηκε με τη 
λέξη ειδωλολάτρης. Ένας όρος υποτιμητικός 
για τους Έλληνες, ο οποίος συνδέθηκε με την 
έννοια του ασεβούς. Η Βασιλεύουσα, με την 
επιβολή της νέας θρησκείας γίνεται η Νέα Ιε-
ρουσαλήμ, ποτέ όμως η Νέα Αθήνα. Η Αθήνα 
για την Αυτοκρατορία είναι η «κατ’ είδωλον» 
(γεμάτη είδωλα) πόλη. Οι ειδωλολάτρες έπρε-
πε, λοιπόν, να εξαφανιστούν. Ας μην ξεχνάμε 
τις διώξεις κατά των Ελλήνων  οι οποίοι επι-
θυμούσαν ν’ ακολουθήσουν τις παραδόσεις 
τους. Διώξεις που εφαρμόστηκαν σύμφωνα 

με τους Ιουστινιανούς και Θεοδωσιανούς κώ-
δικες «Προς ειδωλολάτρας, ή τελούντες θυ-
σίες εις ναούς».

Ο Ιουστινιανός (527-565) δείχνει υπέρμε-
τρο ζήλο για την προστασία και προώθηση του 
χριστιανισμού. Ορίζει, λοιπόν, ότι οι χριστιανοί 
που υιοθετούν εθνικές θρησκευτικές πρακτι-
κές θα υποβληθούν άμεσα στην εσχάτη των 
ποινών (Ι.Κ. 1.11.9). Αντίστοιχα 
Το 435 ο Θεοδόσιος και ο Βα-
λεντινιανός απαγορεύουν στους 
Έλληνες να τηρούν τις παραδό-
σεις τους με την ποινή του θα-
νάτου (Θ.Κ. 16.10.25).

Οι χριστιανοί αυτοκράτορες 
επιβάλλουν στους εθνικούς 
(παγανιστές)  υπηκόους τους 
πρόστιμα και εξορίες και τους 
στερούν προνόμια, τίτλους, αξι-
ώματα, πολιτικά δικαιώματα, τις 
περιουσίες τους και ενίοτε ακό-
μη και τη ζωή τους.

 Αξίζει επίσης να επισημάνουμε από τον 
ακάθιστο ύμνο, τον οποίο η  παράδοση απο-
δίδει στον μεγάλο βυζαντινό υμνογράφο του 
6ου αιώνα, Ρωμανό τον Μελωδό, την ακο-
λουθία της γ’ Στάσης των χαιρετισμών προς 
την Υπεραγία Θεοτόκο: 

«Χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα 
Χαίρε των αλιέων τας σαγήνας πληρούσα» 
Η Παναγία αφού διέσπασε τις πλοκές των 

σοφών προγόνων μας Αθηναίων, κατέστησε 
τους αγραμμάτους αλιείς ιχθύων σε αλιείς αν-
θρώπων,  γεμίζοντας  με ψυχές νεοφωτίστων 

τα δίχτυα των αποστόλων. 

-Παρ’ όλα αυτά η Ελληνική γλώσσα δεν 
αποτέλεσε καθοριστικό στοιχείο εξελλη-
νισμού της Αυτοκρατορίας;  

Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε πως είναι χα-
ρακτηριστική η δήλωση που δίδει ο Γεννάδιος 
Σχολάριος (1400 - 1473) πρώτος Πατριάρχης 
Κωνσταντινούπολης μετά την άλωση της Πό-
λης, για την ταυτότητά του επί της εθνικής του 
συνείδησης, η οποία καθίσταται καταφανής.

«Έλλην ων τηι φωνήι, ουκ αν ποτέ φαίην 
Έλλην είναι, δια το μη φρονείν ως εφρόνουν 
ποτέ οι Έλληνες, αλλ’ από της ιδίας μάλιστα 
θέλω ονομάζεσθαι δόξης. Και ει τις έροιτό 
με τίς ειμι, αποκρινούμαι Χριστιανός είναι». 
(Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κων-
σταντινούπολη).

 Ομιλεί, λοιπόν, ελληνικά, αλλά δεν φρονεί 
όπως φρονούσαν οι Έλληνες. Θέλει να ονο-
μάζεται συμφώνως με την πίστη του, δηλαδή 
χριστιανός. Η λιτή αυτή φράση συνοψίζει την 

ταυτότητα του Βυζαντίου κάτω υπό το φως 
της ορθοδοξίας. 

Ο συγγραφέας Στυλιανός Μιχόπουλος επι-
χειρώντας να δώσει τη δική του απάντηση επί 
του θέματος της εξελληνίσεως του Βυζαντί-
ου θα γράψει:

«Πρέπει να δεχτούμε ότι το Βυζάντιο εξελ-
ληνίστηκε από το γεγονός και μόνο ότι οι δη-

μόσιοι λειτουργοί του και οι 
Ιεράρχες υιοθέτησαν και χρησι-
μοποίησαν, εκτός από την λατινι-
κή και την ελληνική γλώσσα; Αν 
είναι έτσι τότε πρέπει να δεχτού-
με ότι και οι σημερινοί σύνεδροι 
του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, 
που μιλούν αγγλικά ή γαλλι-
κά, έχουν εκγαλλισθή και εξαγ-
γλισθή. […] Το θρήσκευμα και 
η γλώσσα μόνα δεν δεικνύουν 
την εθνικότητα του ανθρώπου. 
Ο Έλλην, εκτός από τη θρησκεία 
του, πιστεύει και σε άλλα πολύ 

σημαντικά λ.χ. στην Πατρίδα, στην πνευματι-
κή ελευθερία, στην πολιτική ελευθερία, στην 
ελευθερία της συνειδήσεως κλπ. προ πάντων 
δε δεν αρνείται να ονομάζεται Έλλην» «Βυζά-
ντιο Αυτοκράτορες Κλήρος και Ελληνισμός, 
σελ. 674 - 675»

Για τον ιστορικό Κ. Παπαρρηγόπουλο ο 
εξελληνισμός βεβαίως απέβη φυσικότατος 
(παρά τις διώξεις και τους αναθεματισμούς να 
ξεχάσουν τ’ όνομα την καταγωγή και το πα-
ρελθόν τους) αρχίζοντας από την εποχή του 
Μ. Κωνσταντίνου και δεν έπαυσε να διεξάγε-

ται καθ’ όλη τη Βυζαντινή περίοδο. Αλλά, όπως 
λέει, το αίσθημα και η έννοια της πατρίδος χά-
ριν του οποίου μεγαλούργησε ο αρχαίος ελλη-
νισμός δεν υπήρχαν, διότι ήδη είχαν εκλείψει 
ήδη από την περίοδο της Μακεδονικής Δυνα-
στείας. «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Τόμος 
3ος, σελ. 26-27»

-Σε πολιτικό επίπεδο ποιες είναι για σένα 
οι διαφοροποιήσεις των Ελλήνων από 
τους λεγόμενους Βυζαντινούς; 

Οι Έλληνες, όπως έχουμε ήδη πει, θεω-
ρούσαν τους εαυτούς τους πολίτες και όχι 
υπηκόους. Η πολιτικοποίηση τους συντελού-
νταν συνειδητά και εκούσια στα πλαίσια της 
Πόλεως. Ο Δήμος, ο Λαός, ήταν η μοναδική 
πηγή εξουσίας. Ενώ η ισότητα των πολιτών 
διασφαλίζονταν με την κλήρωση. Οι πολίτες 
συμμετείχαν και στα τρία μόρια της εξουσίας: 
στη Νομοθετική, τη Δικαστική και  την  Αρχική 
ή Εκτελεστική εξουσία, όταν ασκούσαν κάποια 
αρχή που τους είχε απονεμηθεί.  

Σε αναντιστοιχία, λοιπόν, με τους αρχαί-
ους Έλληνες, οι οποίοι δεν υπόκειντο σε γρα-
πτούς θεϊκούς νόμους, λατρεύοντας τους Έλ-
ληνες Θεούς χωρίς αυτό να τους αποστερεί 
την πνευματική τους ελευθερία, οι βυζαντινοί 
υπήκοοι της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατο-
ρίας - όπως αυτή ονομάστηκε μετά το θάνατο 
του Θεοδοσίου το 395 π.Χ. - δεν ήσαν πολι-
τικώς, οικονομικώς  και πνευματικώς ελεύθε-
ροι. Ήσαν δούλοι του επουράνιου και επίγειου 
Ελέω Θεού βασιλέως. Αξιοσημείωτοι δε είναι 
οι αβάστακτοι φόροι των υπηκόων υπό των 
Βυζαντινών Αυτοκρατόρων. 

Ο Π. Καλλιγάς στο έργο του «Μελέται και 
Λόγοι,  σελ. 268, 281 - 283) σημειώνει πως 
κανένα έθνος στην ιστορία δεν έδειξε τέτοια 
έπαρση ότι κατέχει τη σοφία του κόσμου όσο 
οι βυζαντινοί και κανένα άλλο δεν υπέστη τόση 
ταλαιπωρία. Η αλαζονεία αυτή ικανοποιούνταν 
δια της απειροπληθίας των «Νεαρών». Αλλά 
συνήθως όπου κακή διοίκηση εκεί και πολλοί 
νόμοι προς θεραπεία. Ενώ αλλού μας λέει πως 
ήταν αδύνατον να αναχαιτίσει οποιοσδήποτε 
τους αυτοκράτορες από πάσης τυρρηνικής 
πράξεως, οι οποίοι εξαντλούσαν τους υπη-
κόους τους με αβάσταχτους φόρους. Τονίζει 
επίσης πως το 964 μ.Χ. ο Νικηφόρος Φωκάς 
απαγόρευσε να δωρίζονται πλέον κτήματα 
σε μονές και εκκλησίες, λόγω ελλείψεως γης, 
αλλά είπε να δίδωνται οικέται, βόες, ποίμνια 
[…] (Νεαρά 19). 

 Το 476 μ.Χ., με την εκθρόνιση του Αυτο-
κράτορα της Δύσεως, Ρωμύλου Αυγουστύλου,  
από έναν Βάρβαρο Γερμανό αρχηγό τους στρα-
τού ονόματι Οδόακρο, έχουμε και πάλι σε όλη 
την Αυτοκρατορία μόνον έναν Αυτοκράτορα, 
τον Ζήνωνα. «Α. Α. Βασίλιεφ, Ιστορία της Βυ-
ζαντινής Αυτοκρατορίας, Τόμος 1ος, Σελ. 144» 

Εδώ αξίζει να σημειώσουμε, καταδεικνύ-
οντας τη μεγάλη διαφοροποίηση σε πολιτικό 
επίπεδο μεταξύ του Ελληνισμού και του Βυζα-
ντίου, πως σύμφωνα με τον Ιστορικό Κ. Παπαρ-
ρηγόπουλο «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, 
Τόμος 4ος, σελ. 5-6» στο βυζάντιο η Βασιλεία 
θεωρείτο απόλυτος μοναρχία, ακριβώς όπως 
και προγενέστερα στη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, 
όπου το δημόσιο δίκαιο έλεγε ότι «ο βασιλεύς 
τοις νόμοις ουχ υπόκειται» και «όπερ αρέ¬σει 
τον βασιλεί νόμος έστίν». Καθώς, αν και στο 
Βυζάντιο υπήρχαν νόμοι περί των καθηκόντων 
και δικαιωμάτων των βασιλέων, τι σημαίνει ο 
βασιλεύς να εκτελεί τους νόμους όταν δύνα-
ται κατά το δοκούν να τους τροπολογεί;  ή τι 
πρακτική αξία έχουν οι περί των καθηκόντων 
και των δικαιωμάτων του βασιλέως νόμοι, 
εφόσον ουδεμία αρχή δικαιούμενη υπήρχε 
ώστε να του ζητήσει άμεσα ή έμμεσα το λόγο.

Ο δε συγγραφέας Κυριάκος Σιμόπουλος 
στο έργο του «Βασανιστήρια και Εξουσία σελ. 
206 - 306» μας πληροφορεί για σωρεία φρι-
κτών βασανιστηρίων και εγκλημάτων εχθρών 
της εξουσίας και αντιφρονούντων, από πη-
γές της εποχής, όπως: ρυμοτομίες, εξορύ-
ξεις οφθαλμών, αποκοπή γεννητικών μορίων, 
ακρωτηριασμούς άκρων κλπ., καθ’ όλη τη δι-
άρκεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ενδει-
κτικά, ο Κωνσταντίνος Ζ΄ Πορφυρογέννητος 
«Τω Δεκεβρίω μηνί […] πάντων των κρατηθέ-
ντων των μεν τας ρίνας και τα ώτα απέτεμε» 
«Οι μετά τον Θεοφάνη, σελ. 754»  

Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, πως ήταν φυσι-
κό επακόλουθο η ενότης της αυτοκρατορίας, 
η οποία δε γνώριζε την ανοχή προς τους υπη-
κόους της, να εξασφαλιστεί υπό το τρίπτυχο 
μία Αρχή, μία Θρησκεία,  ένας Νόμος

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟY 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟY
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Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση 
θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες 
σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

Δικηγόροι

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

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

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

ΑΓΓΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  •  Δικηγόρος 
Ειρήνης 39  •  Αλεξανδρούπολη 
Τηλέφωνο : 2551024142

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

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

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ •  Δικηγόρος

Κων/πόλεως  207  •  Ορεστιάδα
Τηλέφωνο : 2552023462

Λογιστές

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

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

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

ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ ΓΑΛΑΤΕΙΑ • Λογιστικό Γραφείο  

Φιλιππουπόλεως 7  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 25510-80173

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

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

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

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

Συμβολαιο-
γράφοι

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

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

Φαρμακεία Ιατροί

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • Οφθαλμίατρος  
Μιαούλη  11  •  Αλεξ/πολη 

Τηλέφωνο : 25510 24689

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Μαζαράκη 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551038473

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

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

ΓΟΥΤΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΔΙΚΑΙΑ
Τηλέφωνο : 2556031371

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

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

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

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

Δικαστικοί
Επιμελητές

Κτηνίατροι

Ασφάλειες

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

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

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

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

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

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

Security

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

Οπτικά

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

Μεταφορές

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

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

Ορθοπεδικά
Ιατρικά Είδη

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

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Ψυκτικοί

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

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

Ταξιδιωτικά
Πρακτορεία
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 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ  
 ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

 SUDUKU

2 7 6

4 6 8

3 5 8

2 4 8 1

4 6 2 3

1 8 3 7

9 5 3

9 2 8

3 7 5

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.64)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Mon Jul 12 09:20:36 2021 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.67)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Sun Jul 11 05:11:33 2021 GMT. Enjoy!

ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

Χρηστικά Δρομολόγια

Aστυνομία  100
EKAB  166
Πυροσβεστική  199 
Α/Τ Ασ. Αλεξ/λης 25510 66300
Α/ΤΤροχ. Αλ/λης  25510 66395
Α/ΤΤουρ. Αλ/λης 25510 66200
Α/Τ Φερών 25550 23333
Α/Τ Σουφλίου 25540 22100
Α/Τ Τυχερού 25540 41201
Α/Τ Διδ/χου 25530 22103
Α/Τ Ορεστιάδας 25520 81808
Δ. Αλεξ/πολης 25510 64100
ΔK Τραϊαν/λης 25513 50900
ΔK Φερών 25553 50073
Δ. Σουφλίου 25543 50100
Δ. Διδυμοτείχου 25530 26000
Δ. Ορεστιάδας 25520 22219
Δ. Σαμοθράκης 25510 41218
Δ. Κομοτηνής 25310 24444
Δασαρ. Αλεξ/λης 25510 80643
Δασαρ.Σουφλίου 25540 22221
Δασαρ. Διδ/χου 25530 22204
Δασαρ. Ορ/δας 25520 22482
Πυρ/κή Αλεξ/λης 25510 26222
Πυρ/κή Σαμ/κης 25510 41199
Πυρ/κή Κομ/νής 25310 22199
Πυρ/κή Σουφλ. 25540 22199
Πυρ/κή Διδ/χου 25530 22199
Πυρ/κή Ορ/δας 25520 22221
Νοσ/μείο Αλ/λης 25513-51000
Περ. Εν. Έβρου 25510 36500  
Λιμεναρχείο 25513-56200
Ο.Λ.Αλεξ/λης 25510-26251 
Αεροδρόμιο 25510 89300 
ΕΛΤΑ Αλεξ/λης 25510 23122
ΚΤΕΛ Αλεξ/λης 25510 26479
ΑΣΤΙΚΑ 25510-28844
ΟΑΕΔ Αλεξ/λης 25510 25646
ΟΣΕ Αλεξ/πολης 25510 26395
ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ 25510 33500   
Ι.Κ.Α. 25510-84611
ΕΚΑΒ 25510-89370
ΔΕΗ 25510-53529
ΟΤΕ 25510-56160
ΔΕΥΑΑ 25510-24018 
Κ.Ε.Π. Aλεξ/λης 25513-50010
Κ.Ε.Π. Φερών 25553-50103
Aστυνομία  100
EKAB  166
Πυροσβεστική  199 
Α/Τ Ασ. Αλεξ/λης 25510 66300
Α/ΤΤροχ. Αλ/λης  25510 66395
Α/ΤΤουρ. Αλ/λης 25510 66200
Α/Τ Φερών 25550 23333
Α/Τ Σουφλίου 25540 22100
Α/Τ Τυχερού 25540 41201
Α/Τ Διδ/χου 25530 22103
Α/Τ Ορεστιάδας 25520 81808
Δ. Αλεξ/πολης 25510 64100
ΔK Τραϊαν/λης 25513 50900
ΔK Φερών 25553 50073
Δ. Σουφλίου 25543 50100
Δ. Διδυμοτείχου 25530 26000
Δ. Ορεστιάδας 25520 22219

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 05.59, 

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
NTERCITY 05.59, 

ΘεΣ/Κη - Αλεξ/λη 
NTERCITY 05.50, 

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

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

3 9 1 5 2

2 3 6

4 7

6 3 8

5 1 9 2 3

8 6 7

2 8

4 2 7

7 8 4 1 5

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.59)
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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.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Αλεξ/λη - ΘεΣ/ΝΙΚη: 

08:00 - 11:00 , 15.00, 18.45 

ΘεΣ/ΝΙΚη - Αλεξ/λη 

09:00 - 13.00 , 16.00, 23.59

Αλεξ/ΠΟλη - ξΑΝΘη - ΚΑΒΑλΑ: 

08.00, 15.00, 18.45

ΚΑΒΑλΑ - Αλεξ/ΠΟλη 

11.15, 18.15,  02:00

ξΑΝΘη -Αλεξ/ΠΟλη 

11.45, 18.45,  02:30

Αλεξ/ΠΟλη - ΦεΡεΣ - ΣΟΥΦλΙ - 

ΔΙΔ/ΧΟ -ΟΡεΣΤΙΑΔΑ 

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

15.30, 17:00, 20.45 

Αλεξ/ΠΟλη - ΚΟμΟΤηΝη

09:45,  13:00

ΚΟμΟΤηΝη - Αλεξ/ΠΟλη

09:30, 11:30

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

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

ΣΑΒΒΑΤΟ: 10:10
ΚΥΡΙΑΚΗ: 13:45 , 19:10

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

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

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

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

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

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

Η ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ κατασκευαστική εται-
ρία με έδρα την Αλεξανδρούπολη αναζητά να προσλά-
βει μηχανικούς για πλήρη απασχόληση στα γραφεία 
της ή/και στα εργοτάξια της στην περιοχή του Έβρου.
Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Πετίνος Λ. Δημοκρατί-
ας 382 (έναντι Ακαδημίας) 
✆2551025210
ΦΕΡΕΣ
Μπουρουλίτη Δημοκρίτου 17 
✆2555022273
ΣΟΥΦΛΙ 
Κυριακούδη Βασ. Γεωργίου 157 
✆2554022033
ΔIΔYMOTEIXO
Τσεκούρα Ηρώ (πλατ. Ελευθε-
ρίας) ✆2553023466
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Γκαϊντατζή Ελένη Βασ. Κων-
σταντίνου 142 ✆2552027306

σαν σημερα
ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1863
Υπογράφεται η συνθή-
κη του Λονδίνου, με την 
οποία επιλέγεται ως βασι-
λιάς της Ελλάδας ο Γεώρ-
γιος Α’ και ορίζεται ότι οι 
διάδοχοι του θα πρεσβεύ-
ουν το ορθόδοξο δόγμα, 
ενώ η ενηλικίωσή του, 
για να μην επαναληφθεί 
ο θεσμός της Αντιβασιλεί-
ας, ορίζεται αμέσως. Με 
την ίδια συνθήκη ορίζεται 
ότι τα γεωγραφικά σύνορα 
του Ελληνικού Βασιλείου 
θα εκτείνονται με την πα-
ραχώρηση - προσάρτηση 
της Επτανήσου, εφόσον 
θα συμφωνήσουν γι’ αυ-
τό οι Μεγάλες Δυνάμεις 
και θα εκφραστεί σχετική 
ευχή από την Ιόνιο Βουλή.

1908
Γυναίκες αθλήτριες αγω-
νίζονται για πρώτη φορά 
στους σύγχρονους Ολυ-
μπιακούς Αγώνες, στο Λον-
δίνο.

1930
Το πρώτο Παγκόσμιο Κύ-
πελλο Ποδοσφαίρου αρ-
χίζει στο Μοντεβιδέο της 
Ουρουγουάης με τον αγώ-
να Γαλλίας - Μεξικού (4-
1). Ο γάλλος Λισιέν Λοράν 
πετυχαίνει το πρώτο γκολ 
στην ιστορία των παγκο-
σμίων κυπέλλων.

1972
Ο καλαθοσφαιριστής του 
Ηρακλή Αριστείδης Μού-
μογλου επιτυγχάνει 145 
πόντους κατά τη διάρκεια 
του αγώνα της ομάδας του 
με τον ΒΑΟ και δημιουρ-
γεί ρεκόρ όλων των επο-
χών στην Α’ Κατηγορία του 
μπάσκετ. Ο αγώνας λήγει 
με σκορ 170-94.

1978
Η κομμουνιστική Αλβανία 
του Ενβέρ Χότζα διακόπτει 
τις διπλωματικές σχέσεις 
της με την Κίνα και βυθίζε-
ται στην απομόνωση.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1916
Δέσπω Διαμαντίδου, ελ-
ληνίδα ηθοποιός. (Θαν. 
18/2/2004)

1942
Χάρισον Φορντ, αμερικανός 
ηθοποιός. («Πόλεμος των 
Άστρων», «Ιντιάνα Τζόουνς»)

1944
Έρνε Ρούμπικ, ούγγρος γλύ-
πτης και καθηγητής της αρ-
χιτεκτονικής, γνωστός για το 
παζλ του «Κύβος του Ρού-
μπικ».

ΘΑΝΑΤΟΙ
1951
Άρνολντ Σένμπεργκ, αυ-
στριακός συνθέτης, «πα-
τέρας» του Δωδεκαφθογ-
γισμού. (Γεν. 13/9/1874)

1965
Φώτης Κόντογλου, αγι-
ογράφος και λογοτέχνης 
από τις Κυδωνιές (Αϊβα-
λί) της Μικράς Ασίας. (Γεν. 
8/11/1895)

αγγελιεσ



Η ΓΝΩΜΗ
13 ΙΟΥΛΙΟΥ 202116 TΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ   Η  ΠΟΛΥΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  ΠΟΥ  ΑΞΙΖΕΙ  ΣΤΟΥΣ  ΘΡΑΚΙΏΤΕΣ

Δύο εβρίτικα μετάλλια εί-
χαμε στο 3ο Errea Juniors 
Beach Volley του North Area 
Circuit που διεξήχθη στις 
εγκαταστάσεις του Experts 
Beach Club στον πολυχώ-
ρο «ΧΑΡΑΜΑ στην θάλασσα» 
στην Αλεξανδρούπολη.

Οι Αλεξανδρουπολίτες Πα-
πάζογλου & Γκοτσίδης κατέ-

κτησαν την 1η θέση και το 
χρυσό μετάλλιο στην κατη-
γορία Κ19 αγοριών επικρα-
τώντας στον τελικό των συ-
μπολιτών τους Μπαμπλή & 
Αλεξιάδη (2η θέση – αργυρό 
μετάλλιο) με 2-1 (21-19, 19-
21 & 15-11).

Για να προκριθούν στον τε-
λικό οι Παπάζογλου & Γκοτσί-

δης επικράτησαν των επίσης 
Αλεξανδρουπολιτών Καραμα-
νίδη-Μήλια με 2-1 σετ και οι 
Μπαμπλής-Αλεξιάδης με 2-0 
των Πατλάκα-Τοκαμάνη (και 
αυτοί από την πρωτεύουσα 

του Έβρου).
Οι Γεωργία & Δήμητρα 

Μόκαλη παίζοντας σε μεγα-
λύτερη ηλικιακά κατηγορία 
(Κ19) τερμάτισαν στην τρίτη 
θέση χάνοντας πολύ δύσκο-

λα από τις περσινές πρωτα-
θλήτριες Ελλάδας Κ19 Σακκά-
Γιορανίδη στο τάι μπρέικ 2-1 
αφήνοντας πάρα πολύ καλές 
εντυπώσεις με την απόδοση 
τους. Τα κορίτσια ήταν η μο-

ναδική ομάδα κοριτσιών από 
την Αλεξ/πολη και έκαναν το 
καλύτερο δώρο στον εαυτό 
τους για τα γενέθλια τους. 
Στόχος των κοριτσιών είναι 
η τελική φάση Κ17 που θα λά-
βει χώρα στην Ρόδο 31/7-1/8. 
Προπονητής των δύο αθλη-
τριών είναι ο πατέρας τους 
Γιώργος Μόκαλης.

Νικήτριες στα Κ19 κορι-
τσιών αναδείχθηκαν οι Ζαφει-
ρίου/Πιτσιγκώνη με νίκη 2-0 
σετ κόντρα στις Γιορανίδη/
Σακκά στον τελικό. Στα Κ17 
κοριτσιών την 1η θέση πήραν 
οι Πατακιάρα/Ρίτσα που νίκη-
σαν με 2-1 τις Εξαδακτύλου/
Παπαφίδη στον τελικό.

Τις απονομές έκαναν ο 
Πρόεδρος της Ένωσης Σω-
ματείων Ανατολικής Μακεδο-
νίας και Θράκης και μέλος του 
Δ.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ. Ειρήναρχος 
Κεμανετζής, καθώς και οι πα-
λιές δόξες του ελληνικού βό-
λεϊ Γρηγόρης Σιδηρόπουλος, 
Γιώργος Παπάζογλου.

Θέαμα και σασπένς στις μάχες 
της άμμου στην Αλεξανδρούπολη
ΜΕΓΑΛΚ ΟΕΝΔΊΑΦΕΡΟΝ 
ΟΛΟΚΞΗΛΡΩΒΘΗΚΣΕ 
ΤΟ OPEN ΤΟΥ ΦΕΤΊΝΟΥ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΊΟΥ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΜΠΊΤΣ 
ΒΟΛΕΪ ΤΖΟΥΝΊΟΡ                          

Νέο χρυσό για Πιτσιγκώνη, Ζαφειρίου, 
πρωτιές και για Πατακιάρα, Ρίτσα 
και Παπάζογλου, Γκοτσίδη στην 
Αλεξανδρούπολη

Οι νικητές και νικήτριες του τουρνουά της Αλεξανδρούπολης

Με τον Ορφέα Ξάνθης να 
γράφει ιστορία και να επι-
κρατεί του ΠΑΣ Αχέρων Κα-
ναλακίου, και για πρώτη φο-
ρά στα 118 χρόνια ιστορίας 
του να εξασφαλίζει παρουσία 
σε επαγγελματική κατηγορία 
“έκλεισαν” οι 36 ομάδες που 
θα συμμετέχουν στην αναδι-
αρθρωμένη Super League 2

Από 12 ομάδες που είχε τη 
χρονιά που ολοκληρώθηκε, η 
Super League 2 θα φτάσει 
τις 36, που θα χωριστούν σε 
δύο ομίλους. Σε αυτές συμ-
μετέχουν οι 11 ομάδες που 
παρέμειναν στην κατηγορία, 
η ΑΕΛ που υποβιβάστηκε από 

τη Super League, οι 16 ομάδες 
που έμειναν από τη Football 
League, οι 4 ομάδες που προ-
βιβάστηκαν από τη Γ’ Εθνική 
μέσω των μπαράζ, αλλά και οι 
4 ομάδες Β των μεγάλων ΠΑΕ.

Οι 36 ομάδες θα χωριστούν 
σε δύο ομίλους, αλλά είναι με-
γάλος ο αριθμός των ομάδων 
και στόχος είναι σε βάθος τριε-
τίας, η Super League 2 να έχει 
μείνει με 18 ομάδες. Γι’ αυτό 
από κάθε όμιλο θα υποβιβά-
ζονται 5 ομάδες. Το ερώτημα 
παραμένει πόσες ομάδες θα 
παίρνουν απευθείας το εισι-
τήριο για τη Super League, 
καθώς η Ένωση SL2-FL έχει 
ζητήσει δύο ομάδες να ανε-
βαίνουν απευθείας και μια να 
παίζει μπαράζ. Η Super League 
αντιδρά, αλλά το θέμα ακόμα 
δεν έχει ξεκαθαρίσει.

Αξίζει να σημειωθεί πως 
οι ομάδες Β δεν θα συμμετέ-
χουν στα πλέι οφ ή πλέι άουτ, 

κι αυτό σημαίνει πως δεν θα 
ανεβαίνουν και δεν θα υπο-
βιβάζονται.

Η συμμετοχή στη Super 
League 2 συνοδεύεται φέ-
τος με πολύ αυστηρές προ-
ϋποθέσεις. Κάθε ομάδα πρέ-
πει να έχει μετοχικό κεφάλαιο 
350.000 ευρώ και εγγυητική 
επιστολή 150.000 ευρώ. Οι 
ομάδες πρέπει να δηλώσουν 

συμμετοχή έως τις 15 Ιουλίου.
Σε περίπτωση που κά-

ποια ομάδα δεν μπορέσει να 
ανταποκριθεί και δεν δηλώ-
σει συμμετοχή, αποφασίστηκε 
να καλυφθεί το κενό, είτε από 
ομάδα της Football League 
που υποβιβάστηκε ή από ομά-
δα που συμμετείχε στα μπαράζ 
της Γ’ Εθνικής και δεν ανέβη-
κε. Αρκεί βέβαια, να πληροί τα 

παραπάνω κριτήρια.
Πάμε όμως να δούμε ποιες 

είναι αυτές οι 36 ομάδες, που 
με τα υπάρχοντα δεδομένα θα 
μετάσχουν στο πρωτάθλημα 
της Super League 2, και πως 
διαμορφώνεται ο χάρτης:

Σε γεωγραφικά κριτήρια 
«πρωταθλήτρια» σε συμμετο-
χές είναι η Μακεδονία με 8, 
εκ των οποίων όμως μόνο 1 
είναι στη Θεσσαλονίκη, ο ΠΑ-
ΟΚ Β’ και οι άλλες 7 στην πε-
ριφέρεια και πιο συγκεκριμέ-
να η Δόξα Δράμας, η Βέροια, 
η Καβάλα, ο Πανσερραϊκός, ο 
Πιερικός, η Τρίγλια και ο Αλ-
μωπός Αριδαίας.

Με 6 «συμμετοχές» ακο-
λουθούν το Λεκανοπέδιο της 
Αττικής και η Θεσσαλία, κα-
θώς στην ευρύτερη περιοχή 
της πρωτεύουσας βρίσκονται 
οι Β’ ομάδες του Ολυμπιακού, 
της ΑΕΚ και του Παναθηναϊ-
κού, όπως ακόμη η Καλλιθέα, 

το Αιγάλεω και η Κηφισιά. 
Στον κάμπο έχουμε την ΑΕΛ, 
τα Τρίκαλα, τον Απόλλωνα Λά-
ρισας, τον Ολυμπιακό Βόλου, 
τη Νίκη Βόλου και την Αναγέν-
νηση Καρδίτσας.

Αμέσως μετά έρχεται η Κρή-
τη με 5 «εκπροσώπους», τα 
Χανιά, τον Εργοτέλη, την Επι-
σκοπή, τον ΟΦ Ιεράπετρας και 
τον Ηρόδοτο, ακολουθεί με 3 
τα Δωδεκάνησα με εκπροσώ-
πους τους Διαγόρα, Ιάλυσο και 
την ομώνυμη ομάδα της Ρό-
δου, ενώ από 2 «συμμετοχές» 
«μετρούν» η Πελοπόννησος με 
εκπροσώπους τους Καλαμάτα 
και Παναχαϊκή, η Ήπειρος με 
Θεσπρωτό και ΑΕ Καραϊσκάκης 
αλλά και η Θράκη με την διπλή 
ξανθιώτικη παρουσία των ΑΟΞ 
και Ορφέα Ξάνθης.

Κλείνοντας από μία έχουν 
Στερεά (Λεβαδειακός) και Κυ-
κλάδες (Σαντορίνη)

Μαζί στην Super League 2 ΑΟΞ και Ορφέας Ξάνθης!  
Ο χάρτης της 
κατηγορίας και οι 
36 ομάδες που 
μετέχουν

Πρωτιά για Γκότσιδη/Παπάζογλου στο junior u19
Νικήτριες u19 junior Αλεξανδρούπολη 
Ζαφειρίου/Πιτσιγκώνη 

Νικήτριες U17 junior Αλεξανδρούπολη 
Πατακιάρα/Ρίτσα


