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Μανωλόπουλος: Δεν τίθεται θέμα τρίτης Μανωλόπουλος: Δεν τίθεται θέμα τρίτης 
δόσης εμβολίου στον γενικό πληθυσμό  δόσης εμβολίου στον γενικό πληθυσμό  

▶ 88

Νέα διάκριση για την Εβρίτικη Νέα διάκριση για την Εβρίτικη 
εταιρεία DASTERI    εταιρεία DASTERI    

Ανοίγουν αύριο οι προσφορές για την Ανοίγουν αύριο οι προσφορές για την 
παραχώρηση της Εγνατίας Οδούπαραχώρηση της Εγνατίας Οδού

▶ 12 12 ▶ 99

Από …3 σε 18 τα κρούσματα στον Έβρο !!!

Ξεφεύγουν τα ημερήσια κρούσματα στη χώρα….. 3.109 να ανακοίνωσε ο 
ΕΟΔΥ. Δραματική αύξηση του ιού δείχνουν τα λύματα σε πολλές περιοχές. 
Τι έδειξαν για την Αλεξανδρούπολη. Tην Πέμπτη ανοίγει η πλατφόρμα εμ-
βολιασμού για τους 15-17 ετών ▶ 11

Οι Φέρες χάνουν οριστικά το 
υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας 

Δύσκολα μπορεί να αλλάξει η απόφαση, θα μείνει μόνο ΑΤΜ, διαμήνυσαν 
στελέχη της σε Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης και βουλευτές του νομού

▶ 5

● Για τρίτη συνεχόμενη φορά σε διάστημα οκτώ μόλις μηνών εκδηλώθηκε πυρκαγιά 
    στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου. 
● Από τα 2.630 στρέμματα, που κάηκαν, με βάση τους υπολογισμούς του Φορέα Διαχείρισης, 
    τα 930 περίπου βρίσκονται εντός του πυρήνα του
● Δυστυχώς, επηρέασε και το μοναδικό απολιθωμένο δάσος στην περιοχή της Λευκίμης, ηλικίας 40 εκ. ετών

▶ 16

«Η συχνότητα των 
πυρκαγιών στο Εθνικό Πάρκο 
προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία» 

Άνθιμος 
Αλεξανδρουπόλεως: 
Πόσους θα χάσουμε 
ακόμη!           

Άρθρο – παρέμβαση υπέρ των εμ-
βολιασμών από τον Μητροπολίτη 
Αλεξανδρουπόλεως

Ανησυχία για το 
παρατεταμένο 
λουκέτο στα 
Ιαματικά Λουτρά 
Τραϊανούπολης 

Επιστολή του προέδρου του Πα-
νελλήνιου Συλλόγου Ιαματικών 
Πηγών προς τον Δήμαρχο Αλεξ/
πολης ζητά ενημέρωση 

Μεντίζης: «Οι 
υγειονομικοί γίνονται 
δακτυλοδεικτούμενοι» 
 
Αντιδράσεις και ανησυχία στους 
υγειονομικούς του Έβρου, μετά 
τις ανακοινώσεις περί υποχρεω-
τικότητας εμβολιασμών

▶ 4

▶ 7

▶ 8
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
1. Tελικοί μειοδότες δημοπρασιών: 
€0,50/χιλιοστό
2. N.Π.Δ.Δ., OTA: €0,20/χιλιοστό
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Xειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι 
δεν επιστρέφονται. Eνυπόγραφα κεί-
μενα δεν εκφράζουν υποχρεωτικά τη 
θέση της Eφημερίδας.

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

Ο. ΦΟΝ ΝΤΕΡ ΛΑΪΕΝ
Πρόεδρος Κομισιόν 

Περισσότεροι από τους μισούς ενή-
λικες στην ΕΕ είναι τώρα πλήρως 
εμβολιασμένοι! Για να παραμείνετε 
ασφαλείς από παραλλαγές και να 
αποφύγετε ένα νέο κύμα λοιμώξε-
ων, είναι σημαντικό να εμβολιαστείτε.

Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
Πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ

Επίσημη θέση της ΠΟΕΔΗΝ είναι 
πως το εμβόλιο μπορεί να σώσει 
ζωές. Ωστόσο, δεν είμαστε υπέρ της 
υποχρεωτικότητας, αφού στοχοποι-
ούμαστε χωρίς λόγο και δίνουμε αρ-
νητικά μηνύματα στη κοινωνία.

Γ. ΧΡΟΥΣΟΣ
Ομότιμος καθηγητής 

Παιδιατρικής  
 

Προς το παρόν δεν χρειάζεται τρίτη δό-
ση σε όσους έχουν φυσιολογικό ανο-
σολογικό σύστημα. Πιθανόν όμως να 
χρειάζονται όσοι είναι σε ανοσοκα-
ταστολή, όπως οι μεταμοσχευμένοι, 
άτομα με αυτοάνοσα (λ.χ. ρευματο-
ειδής αρθρίτιδα, λύκος κ.ά.) και καρ-
κινοπαθείς

Tην παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αλε-
ξανδρούπολης υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, καθώς εξακολουθούν να 
ισχύουν οι λόγοι κήρυξης και το έργο της διαχείρισης των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα 
καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν στις 13-01-2021. Η εν λόγω παρά-
ταση κήρυξης θα ισχύει για έξι  μήνες, δηλαδή έως και 13 Ιανουαρίου 2022.

Εγκαίνια στην Εγνατία Οδό …

Κάποτε το ταξίδι Αλεξανδρούπολη – 
Θεσσαλονίκη , ολοκληρωνόταν σε 6 και 
πλέον ώρες. Παιδιά ήμασταν (εμείς οι 
υπογράφοντες) όταν φάνταζε ως ολό-
κληρη Οδύσσεια η επίσκεψη στην συ-
μπρωτεύουσα.  Τα χρόνια πέρασαν και 
πλέον δεν είναι λίγοι που την επισκέπτο-
νται για μια ημερήσια βόλτα. Για ψώνιο 
και καφέ. Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτι-
σε η ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου 
της Εγνατίας Οδού που άλλαξε ριζικά τα 
οδικά μας ταξίδια . 

«κλειδί» βελτίωσης η παράδοση του 
τμήματος Ασπροβάλτα – Στρυμόνας. Η 
ΓΝΩΜΗ είχε το ρεπορτάζ …. Ηταν Ιού-
λιος του 2005 όταν πραγματοποιήθηκαν 
τα εγκαίνια και βελτιώθηκε ακόμη πε-
ρισσότερο η κίνηση των οχημάτων. Στη 
συνέχεια ήρθαν τα διόδια, και οσονού-
πω η πώληση του αυτοκινητόδρομου. …. 
Επιμέλεια: Γιώργος 
Πανταζίδης

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ
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`Μικρογνωμικά

Τους κέρδισε  η Χρυσούπολη
«Τροχοπέδη» στην ανάπτυξη του τουρισμού για την 

περιοχή της Θράκης αποτελεί η έλλειψη δεξαμενών για 
τον ανεφοδιασμό καυσίμων των αεροσκαφών στον κρα-
τικό αερολιμένα «Δημόκριτος» της Αλεξανδρούπολης.

«Είναι μεγάλη πληγή για εμάς τα πρακτορεία, αλλά 
και για τον τόπο καθώς από το 2019 σταμάτησε να έχει 
την δυνατότητα  το αεροδρόμιο «Δημόκριτος» να έχει δε-
ξαμενές ώστε να μπορεί να ανεφοδιάζει με καύσιμα τα 
αεροπλάνα», ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ το μέλος της 
Ομοσπονδίας Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών 

γραφείων (Hatta) Ευαγγελία Καραμπατζάκη, υπογραμμί-
ζοντας πως «προσπαθούμε να  ανακάμψουμε και να ση-
κώσουμε το τουριστικό προϊόν όσο γίνεται περισσότερο, 
όμως δυστυχώς εάν δεν λυθεί αυτό το θέμα δεν υπάρ-
χει περίπτωση να  μας επιλέγουν οργανωμένα γκρουπ».

Όπως διευκρίνισε η έλλειψη δεξαμενών καυσίμων  
είχε σαν αποτέλεσμα να χάσουμε την πτήση των Γαλ-
λοεβραίων οι οποίοι ερχόντουσαν κάθε καλοκαίρι στην 
Αλεξανδρούπολη ενώ σήμερα επιλέγουν το αεροδρόμιο 
της Χρυσούπολης. Παράλληλα υποστήριξε πως υπάρχει 
έντονο ενδιαφέρον και από άλλες πρωτεύουσες της Ευ-
ρώπης για το «Δημόκριτος», όμως  το θέμα κολλάει στο 
ότι, δεν υπάρχει δυνατότητα ανεφοδιασμού καυσίμων των 
αεροσκαφών και αυτό είναι ανασταλτικός παράγοντας.

ΕΡΤ 

Τέρατα παντού 
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της LiFO, η νέα 

γυναίκα που έπεσε θύμα σωματεμπορίας από αστυνομικό, 
κατέθεσε στους αξιωματικούς Εσωτερικών Υποθέσεων 
πως ο αστυνομικός ήταν βίαιος, και όσο διάστημα ήταν 
κλεισμένη στο σπίτι την απειλούσε με όπλο. 

«Μια κοπέλα 19 χρονων η οποία για πολύ καιρό ήταν 
θύμα trafficking βρήκε το θάρρος καθώς έσπασε τον 
φόβο της χάρη στη βοήθεια μιας κοπέλας η οποία από 
την πρώτη στιγμή δεν κοίταξε τη δουλειά της και ήταν 
κοντά της», δήλωσε ο κ. Μυκονιατης, ένας εκ των δυο 

συνηγόρων της. Η δεύτερη δικηγόρος, Αντωνία Λεγάκη, 
κατήγγειλε, μιλώντας στην ΕΡΤ, ότι ο αστυνομικός επι-
χειρούσε να δώσει και ναρκωτικά στην 19χρονη, η οποία 
αρνήθηκε πεισματικά να τα λάβει. 

Ο αστυνομικός κατηγορείται ότι άρπαξε την κοπέλα και, 
κρατώντας την όμηρο, την κακοποιούσε συστηματικά και 
την εξέδιδε. Σύμφωνα με την κα Λεγάκη, όταν η νέα γυ-
ναίκα αρνούνταν να πάει σε κάποιον πελάτη, εκείνος της 
στερούσε την τροφή. Ο ένστολος έχει ήδη τεθεί σε αργία 
και αντιμετωπίζει την προοπτική οριστικής απόλυσης από 
την ΕΛ.ΑΣ. Ο πατέρας της επίσης κατηγορείται ότι βίαζε 
την κοπέλα από την ηλικία των 11 ετών, ξυλοκοπώντας 
και απειλώντας την για να μην μιλήσει στην υπόλοιπη 
οικογένεια.  Σύμφωνα με την δικηγόρο της, η 19χρονη 
δεν είχε μιλήσει στην μητέρα της για όσα είχε υποστεί.

K.H. 

Ήρθε η ώρα 
Αύριο Πέμπτη 15 Ιουλίου κατά πάσα πιθανότητα, 

σύμφωνα με πηγές κοντά στην υπόθεση θα ανοίξουν 
οι οικονομικές προσφορές για τον πολύκροτο διαγω-
νισμό της Εγνατίας Οδού. Οι δύο βασικοί μονομάχοι 
είναι από τη μία το σχήμα ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-EGIS Projects 
και από την άλλη η κοινοπραξία VINCI-ΜΥΤΙΛΗΝΑΙ-
ΟΣ-ΑΒΑΞ . Ο διαγωνισμός είναι στην τελική ευθεία 
και από την διαδικασία θα αποκαλυφθεί ο επενδυ-
τής που θα αποκτήσει το μεγαλύτερο οδικό σύμπλεγ-
μα της χώρας. Σύμφωνα με το news247.gr, ωστόσο, 
κανείς δεν περιμένει ότι το “σήριαλ” της Εγνατίας θα 
τελειώσει ανέφελα καθώς βάσει των διαδικασιών του 
ΤΑΙΠΕΔ, σε περίπτωση που οι δύο προσφορές διαφέ-
ρουν μέχρι και 15% (που είναι και το πιο πιθανό) τότε 
το Ταμείο θα ζητήσει ως οφείλει βελτιωμένη δεσμευ-
τική προσφορά.

Το τελευταίο διάστημα έχουν υπάρξει αναφορές 
για εκατέρωθεν προδικαστικές προσφυγές άλλα δεν 
επιβεβαιώνονται. Ο διαγωνισμός για την Εγνατία Οδό 
ξεκίνησε με επτά ενδιαφερόμενους αλλά μέσω της εξέ-
λιξης της διαγωνιστικής διαδικασίας τέθηκαν νοκ-άουτ 
σημαντικά σχήματα με τελευταίο εκείνο της ΑΚΤΩΡ.

Κ.Η. 

Οριστικό: Μόνο εμβολιασμένοι στα γήπεδα – 
Πόσοι οπαδοί θα επιτρέπονται

Νέες ανακοινώσεις τα γήπεδα έκαναν σε συνέντευξη 
Τύπου στο υπ. Υγείας ο υπουργός Βασίλης Κικίλιας, ο 
υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης και ο υπουρ-
γός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης.

Συγκεκριμένα τα νέα μέτρα αφορούν εμβολιασμέ-
νους και μη και την εξειδίκευση των Μέτρων Λειτουργί-
ας των Καταστημάτων και των Κέντρων Διασκεδάσεως.

Όσον αφορά τα γήπεδα λοιπόν, ο Άδωνις Γεωργι-
άδης, ξεκαθάρισε ότι είτε κλειστά, είτε ανοιχτά, είναι 
αμιγείς χώροι μόνο για εμβολιασμένους και η χωρη-
τικότητα στις εξέδρες παραμένει στο 80%.

Από κει και πέρα, οι ανήλικοι (μη εμβολιασμένοι) θα 
μπαίνουν στα γήπεδα μόνο ποσοστό που αγγίζει το 5%.

Παράλληλα, αναφέρθηκε ότι στα ανοιχτά γήπεδα η 
χωρητικότητα δεν θα ξεπερνάει τους 25.000 θεατές 
και στα κλειστά τους 8.000 θεατές.

«Γήπεδα αμιγώς για εμβολιασμένους με 80% πλη-
ρότητα και ανώτατο όριο τους 25.000 θεατές σε ανοι-
χτά γήπεδα και 8.000 σε κλειστά» ήταν τα λόγια του.

Την ελεύθερη επιλογή του εμ-
βολιασμού ως την αποκλειστική 
λύση και επιστημονικά ελεγμένη 
λύση αναχαίτισης της εξάπλωσης 
της πανδημίας κορονοϊού συστή-
νει η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της 
Εκκλησίας της Ελλάδος.

Υπενθυμίζει ότι μόνη αρμόδια 
να εκφέρει τις απόψεις της Εκκλη-
σίας της Ελλάδος επί όλων των 
ανακυπτόντων θεμάτων είναι η 
Δ.Ι.Σ. ως η διαρκής «συνοδική φω-
νή», ενώ προσθέτει πως θα ελέγξει 
και περιορίσει κάθε παράλογη και 
μεμονωμένη φωνή, προκειμένου 
να αποφευχθεί ο σκανδαλισμός 
των πιστών και η διακινδύνευση 
της υγείας όλων.

Νωρίτερα, ο Αρχιεπίσκοπος Ιε-
ρώνυμος έκανε λόγο για κρίσιμη 
και χρήσιμη συνάντηση με τους εκπροσώπους της 
κυβέρνησης και των λοιμωξιολόγων, μετά το τέλος 
της συνεργασίας της Ιεράς Συνόδου με τον υπουργό 

Υγείας Βασίλη Κικίλια και τον καθηγητή Σωτήρη Τσι-
όδρα, σχετικά με την πορεία της πανδημίας και την 
ανάγκη εμβολιασμού.

Ιερά Σύνοδος: Ελεύθερη επιλογή το εμβόλιο 
και αποκλειστική λύση για την πανδημία

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η μεγάλη αθλη-
τική διοργάνωση 5o Maistros RUN στον Χώρο Ανα-
ψυχής & Άθλησης, Πλατανότοπο Μαΐστρου, το προ-
ηγούμενο Σάββατο.

Τον αγώνα διοργάνωσαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος 
Μαΐστρου και ο Δρομέας Θράκης, με την υποστήριξη 
του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Μετά από μακρά περίοδο μη τελέσεων αγώνων δρό-
μου, ο αγώνας αυτός, πρώτος μετά την 3η καραντίνα 
στη Θράκη, αποτέλεσε το ραντεβού για 200 περίπου 
δρομείς από ολόκληρη την Β.Ελλάδα, 
οι οποίοι και απόλαυσαν την μοναδι-
κή τοποθεσία, αλλά και τον αγώνα.

Οι δύο κούρσες 5 και 10 χλμ διε-
ξήχθησαν με τα αυστηρά υγειονομικά 
πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ και της ΓΓΑ.

Τον αγώνα υποστήριξαν ο σύνδε-
σμος κριτών Θράκης και Βετεράνων 
στίβου Αλεξ/πολης,  ενώ το ΕΚΑΒ, το 
ΜΟΤΟ CLUB Αλεξ/πολης και το περιφ.
τμήμα του Ερυθρού Σταυρού Κομοτη-
νής, έδωσαν το απαραίτητο αίσθημα 
ασφάλειας στον αγώνα.

Οι εθελοντές του πολιτιστικού 
συλλόγου ήταν εκεί να βοηθήσουν, 
ενώ την υποστήριξη τους στον αγώ-
να έδωσαν οι δρομικές ομάδες: Σύλ-
λογος Δρομέων Ορεστιάδος, OSB 

Endurance Team από Δράμα, Mission Impossible 
Team από Καβάλα και Running Team Stihl Ορεστιάδος.

Όλοι οι τερματίσαντες βραβεύθηκαν με μετάλλιο 
και ένα φουλάρι, ενώ ο πρώτος νικητής κάθε ηλικι-
ακής κατηγορίας με κύπελλο και οι τρεις πρώτοι με 
ένα μπουκάλι κρασί.

Οι δρομείς έδωσαν αναχωρώντας μια υπόσχεση: να 
βρεθούν και το 2022 στον πλατανότοπο Μαίστρου, 
στο 6ο RUN.

Το 5ο MAISTROS RUN απόλαυσαν 200 
δρομείς από όλη την Βορ.Ελλάδα 
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Άρθρο – παρέμβαση υπέρ 
των εμβολιασμών από τον 
Μητροπολίτη Αλεξανδρου-
πόλεως: “Το να «επιλέγουν» 
λοιπόν, κάποιοι για λόγους 
τάχα χριστιανικούς το ρίσκο 
στη ζωή τους, είναι πλάνη! 
Το να ρισκάρουν την ζωή 
των άλλων είναι έγκλημα!”

Ακροβατούμε πράγματι σε 
μια δύσκολη κοινωνική κα-
μπή, όμως εμένα, περισσό-
τερο με ανησυχεί ο εκκλησι-
αστικός «βηματισμός» μας. Ο 
«υποχρεωτικός» εμβολιασμός 
είναι ανάγκη να επικρατήσει, 
κυρίως για να μη διχαστεί η 
κοινωνία μας. Αλλά, ως αποτέ-
λεσμα πειθούς, για την ευθύνη 
του καθενός μας. Να πάψουν 
οι ανεύθυνες φωνές, αρκετό 
κακό έκαναν. Να πάψουν οι 
απόψεις που διψούν για διά-
κριση, αρκετά κούρασαν. Και 
να σοβαρευτούμε όλοι.

Ο εμβολιασμός είναι μονό-
δρομος, το είχα ξαναπεί. Μπο-

ρεί να υπάρχουν κάποιες ελά-
χιστες παρενέργειες που έχουν 
να κάνουν με τη σύνολη υγεία 
του καθενός εμβολιαζομένου. 
Όμως, δεν υπάρχει άλλη λύση 
για να βγούμε απ’ αυτήν την 
κατάντια. Καλά το είπε ο σεβ. 
Κισάμου: «εχθρός μας είν’ ο 
ιός, όχι ο συνάνθρωπος». Φο-
βάμαι τον κοινωνικό διχασμό 
(και είμαστε και τόσο επιρρε-
πείς οι Έλληνες σ’ αυτόν).

Να αναλάβει ο κάθε πολίτης 
την ευθύνη του, σημαίνει, όχι 
να στερούνται μετακινήσεων 
ή ελευθεροκοινωνίας όσοι δεν 
θέλουν να εμβολιασθούν, αλ-
λά να υπογράφουν υπεύθυνα 
ότι σε περίπτωση που το Σύ-
στημα Υγείας «κρασάρει», τότε 
δεν θα απαιτήσουν περίθαλψη 
στις ΜΕΘ. Βεβαίως, υπάρχουν 
και περιπτώσεις που κάποιοι 
συμπολίτες μας δεν πρέπει να 
προχωρήσουν σε εμβολιασμό, 
αλλά αυτές μπορούν να βεβαι-
ωθούν από ιατρικές επιτροπές.

Εκείνο, όμως, που σας είπα 
ότι με ανησυχεί περισσότερο 
είναι η εκκλησιαστική ευθύνη 
μας πάνω στο έντονο αυτό ζή-
τημα, εννοώ ευθύνη ποιμαντι-
κή και ιστορική. Η Εκκλησία, 
θυμάστε ότι δεν κηδεύει τους 
αυτόχειρες και ότι επιτιμά τις 
γυναίκες που προβαίνουν σε 
έκτρωση. Γιατί; Επειδή η Εκ-
κλησία τιμά τη ζωή, την προ-
στατεύει, της προσδίδει ποιό-
τητα και την επεκτείνει μετά 
το θάνατο στους «αιώνες των 
αιώνων».

Η Εκκλησία όταν αναφέρε-

ται στο θάνατο το κάνει για να 
τον ποδοπατήσει και να τον ξε-
δοντιάσει. Το να «επιλέγουν» 
λοιπόν, κάποιοι για λόγους τά-
χα χριστιανικούς το ρίσκο στη 
ζωή τους, είναι πλάνη! Το να 
ρισκάρουν την ζωή των άλλων 
είναι έγκλημα! Πώς θα ησυχά-
σουν οι συνειδήσεις τους, όταν 
ενώπιον του Χριστού, στην άλ-
λη ζωή, κληθούν να αντιμετω-
πίσουν μια τέτοια αμαρτία;

Χρειάζεται να σταθούμε με 
συστολή και αιδώ μπροστά σε 
όσους ταλαιπωρήθηκαν στις 
ΜΕΘ και σε όσους έχασαν αν-

θρώπους τους. Θα μας δικά-
σουν κάποτε, που κομπάζουμε 
πάνω στον πόνο και στο πέν-
θος τους.

Κάποιες απόψεις περί «το 
χάραγμα», ότι «θα μας πα-
ρακολουθούν» και παρόμοια 
φληναφήματα, αυτά τα φρο-
ντίσαμε μόνοι μας, μέσω των 
κινητών τηλεφώνων μας, οπό-
τε δεν είναι σοβαρά επιχειρή-
ματα, αφού και η Αποκάλυψη 
απ’ όπου αντλούνται οι φόβοι 
αυτοί, τα νοηματοδοτεί δια-
φορετικά.

Εξάλλου οι χριστιανοί έχου-

με ένα υπερ-όπλο στα χέρια 
μας. Το σημείο του Σταυρού. 
Σταυρώνουμε το φαγητό μας, 
τη μέρα μας, τη νύχτα μας, τον 
αέρα που αναπνέουμε, το σώ-
μα μας, τον κόσμο γύρω μας. 
Ακόμα και τον διάβολο σταυ-
ρώνουμε και έτσι τον εξοβε-
λίζουμε.

Γι’ αυτό είπα· «έκανα το 
σταυρό μου και δέχτηκα το 
εμβόλιο», επειδή είμαι βέβαι-
ος πως η δύναμη του σταυρού 
θα με προφυλάξει. Αν πάλι εί-
ναι θέλημα Θεού να φύγω για 
τα μέρη Του, θα τρέξω με χαρά 
και με λαχτάρα κοντά Του. Για-
τί να αρνηθώ το θέλημά Του; 
(Το δικό μου θέλημα είναι που 
με απομακρύνει από τη Βασι-
λεία Του).

Πόσους αδελφούς θα χά-
σουμε ακόμα! Φτάνει πια αυτή 
η αιμορραγία! Χάσαμε πολλούς 
κληρικούς, στο βωμό του θρη-
σκευτικού εγωισμού και της 
ευλαβούς αυταπάτης! Τυλίξαμε 
τα φέρετρά τους με ψέμματα 
ότι τάχα πέθαναν από υποκεί-
μενα νοσήματα. Στους επική-
δειους, βαφτίσαμε την αλαζο-
νεία τους απέναντι στο Θεό, 
ως ευλάβεια και την ανυπα-
κοή τους στην Εκκλησία Του, 
ως αγιότητα!

Τι άλλο περιμένουμε να μας 
δείξει ο Θεός για να καταλά-
βουμε! Τελικά, η ψευδαίσθηση 
της αγιότητος σκοτώνει όχι μό-
νο ψυχές αλλά και ζωές!
Δημοσιεύθηκε 
στο liberal.gr

Άνθιμος Αλεξανδρουπόλεως: 
Πόσους θα χάσουμε ακόμη!
ΑΡΘΡΟ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ  

“Το να «επιλέγουν» λοιπόν, κάποιοι για 
λόγους τάχα χριστιανικούς το ρίσκο στη 
ζωή τους, είναι πλάνη! Το να ρισκάρουν την 
ζωή των άλλων είναι έγκλημα!”

"Ζητήσαμε με κάθε σεβασμό 
οι άγιοι Πατέρες να στηρίξουν 
και να βοηθήσουν αυτή την 
προσπάθεια για την αντιμετώ-
πιση της πανδημίας", δήλωσε 
πριν από λίγη ώρα ο υπουργός 
Υγείας Βασίλης Κικίλιας που 
μαζί με τον καθηγητή Σωτήρη 
Τσιόδρα ενημέρωσαν την Ιε-
ρά Σύνοδο για την πορεία της 
πανδημίας και την ανάγκη εμ-
βολιασμού.

Από την πλευρά του ο Αρχι-
επίσκοπος έκανε λόγο για μια 
χρήσιμη και κρίσιμη συνάντη-
ση κατά την οποία έγιναν ερω-
τήσεις που απαντήθηκαν από 
τον υπουργό και τον καθηγητή 
Τσιόδρα. "Θα παλέψουμε για 
το καλό του λαού. Όλοι μας 
θα θέλαμε να πούμε αυτή η 
προσπάθεια να συνεχιστεί, η 
Εκκλησία θα κάνει αυτή την 

προσπάθεια μέσα στις πνευμα-
τικές διαδικασίες με μόνο κίνη-
τρο την αντιμετώπιση της παν-
δημίας", είπε ο κ. Ιερώνυμος.

Τέλος ο κ. Τσιόδρας χαρα-
κτήρισε τη συνάντηση εποι-
κοδομητική. "Είμαστε συνο-
δοιπόροι στην αναζήτηση της 
αλήθειας", σημείωσε. "Ελπί-
ζουμε με τον εμβολιασμό να 
επανέλθουμε σε μια κανονι-
κότητα" υπογράμμισε και πα-
ρατήρησε ότι αυτή τη στιγμή 
υπάρχει μεγάλη διασπορά στην 
κοινότητα.

Ιερώνυμος: Θα 
παλέψουμε για το καλό 
του λαού

Από την πλευρά του ο Αρχι-
επίσκοπος έκανε λόγο για μια 
χρήσιμη και κρίσιμη συνάντη-
ση κατά την οποία έγιναν ερω-

τήσεις που απαντήθηκαν από 
τον υπουργό και τον καθηγητή 
Τσιόδρα. Θα παλέψουμε για το 
καλό του λαού. Όλοι μας θα 
θέλαμε να πούμε αυτή η προ-
σπάθεια να συνεχιστεί, η Εκ-
κλησία θα κάνει αυτή την προ-
σπάθεια μέσα στις πνευματικές 
διαδικασίες με μόνο κίνητρο 
την αντιμετώπιση της πανδη-

μίας, είπε ο κ. Ιερώνυμος. 
Υπενθυμίζεται ότι το θέμα 

της πανδημίας και του εμβο-
λιασμού είχε συζητηθεί στην 
τελευταία συνάντηση του πρω-
θυπουργού Κυριάκου Μητσο-
τάκη με τον Αρχιεπίσκοπο 
Αθηνών και πάσης Ελλάδος 
Ιερώνυμο στο Μέγαρο Μα-
ξίμου, στα τέλη Ιουνίου. Ο κ. 

Μητσοτάκης είχε ζητήσει από 
τον Αρχιεπίσκοπο τη συνδρο-
μή της Εκκλησίας για τον εμ-
βολιασμό των πολιτών, «ώστε 
να κάνουν οι καχύποπτοι αυ-
τό το πρόσθετο βήμα, να τους 
πείσουμε ότι αυτό είναι κάτι 
το οποίο δεν είναι απλά επι-
βεβλημένο για να επανέλθου-
με στους κανονικούς μας ρυθ-

μούς αλλά είναι στοιχειώδης 
αυτοπροστασία δικιά τους και 
των οικογενειών τους. Το έχε-
τε κάνει πολλές φορές στο πα-
ρελθόν και θέλω να σας ευχα-
ριστήσω, θα το ζητήσω να το 
κάνετε μια φορά ακόμα».  Ο 
κ.κ. Ιερώνυμος, στην ίδια συ-
νάντηση είχει αναφερθεί στην 
«απαραίτητη συνεργασία της 
Πολιτείας με την Εκκλησία και 
με την επιστήμη».

Τσιόδρας: Υπάρχει μεγάλη 
διασπορά στην κοινότητα

Μετά τη συνάντηση που εί-
χε μαζί με τον υπουργός Υγείας 
με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο 
στην Ιερά Σύνοδο για το θέμα 
τον εμβολιασμών, ο κ.Τσιόδρας 
μίλησε για μεγάλη διασπορά 
στην κοινότητα.

Ο κ.Τσιόδρας χαρακτήρισε 
τη συνάντηση εποικοδομητι-
κή και τόνισε «είμαστε συνο-
δοιπόροι στην αναζήτηση της 
αλήθειας, σημείωσε. Ελπίζου-
με με τον εμβολιασμό να επα-
νέλθουμε σε μια κανονικότη-
τα» και παρατήρησε ότι αυτή 
τη στιγμή υπάρχει μεγάλη δι-
ασπορά στην κοινότητα.

"Ζητήσαμε η Εκκλησία να βοηθήσει στην 
αντιμετώπιση της πανδημίας"
Ο Υπουργός Υγείας και ο Σωτήρης 
Τσιόδρας ενημέρωσαν την Ιερά Συνόδο για 
την πορεία  της πανδημίας και την ανάγκη 
εμβολιασμού, ενώ ζήτησαν στήριξη στην 
όλη προσπάθεια.
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Δύσκολα μπορεί να ανα-
τραπεί η απόφαση της Διοί-
κησης της Εθνικής Τράπεζας 
για να διατηρηθεί το υποκα-
τάστημά της στις Φέρες. Αυ-
τό διαφάνηκε κατά τη συνά-
ντηση που είχε ο Δήμαρχος 
Αλεξανδρούπολης Γιάννης 
Ζαμπούκης παρουσία των 
τεσσάρων βουλευτών του 
Έβρου , με διοικητικά στε-
λέχη της ΕΤΕ με αντικείμενο 
την απόφαση της διοίκησης 
για την αναστολή λειτουρ-
γίας του υποκαταστήματος 
στη δημοτική ενότητα Φερών. 

Όπως αναφέρουν οι πλη-
ροφορίες μας, τα στελέχη της 
Εθνικής Τράπεζας επεσήμα-
ναν ότι εδώ και καιρό μελε-
τούν τα στοιχεία των τραπε-
ζών και οι αποφάσεις τους 
έχουν σαν γνώμονα τη μείω-
ση του κόστους λειτουργίας 
στην κατεύθυνση της παρου-
σίας ενός καταστήματος της 
ΕΤΕ σε κάθε Δήμο. 

Σημείωσαν ότι με βάση τα 

δεδομένα τους, στο υποκατά-
στημα των Φερών δεν υπάρ-
χουν τραπεζικές συναλλαγές 
που να απαιτούν την παρου-
σία υπαλλήλου για να εξυ-
πηρετεί τους συναλλασσό-
μενους. Σύμφωνα με τα όσα 
μεταφέρθηκαν στην Εβρίτι-
κη αντιπροσωπεία, έχει ήδη 
γνωστοποιηθεί ότι θα παρα-
μείνει ένα ΑΤΜ «και ήδη ηλι-
κιωμένοι έχουν εκπαιδευτεί 
και εξοικειωθεί στη χρήση της 
κάρτας, ενώ θα υπάρχει συ-
νεργασία με καταστήματα για 
πληρωμή λογαριασμών». Επί-
σης, δεν θα υπάρξει απόλυση 
προσωπικού αφού θα μετα-
φερθούν στο κεντρικό κατά-
στημα της ΕΤΕ στην Αλεξαν-
δρούπολη…

Ο Δήμαρχος κ. Ζαμπού-
κης αλλά και οι βουλευτές 
κ.κ. Δερμεντζόπουλος, Δημο-
σχάκης, Κελέτσης και Γκαρά 
ανέπτυξε τα δικά τους επι-
χειρήματα για την σημασία 
παρουσίας της Εθνικής στην 

περιοχή των Φερών αλλά και 
το τι σημαίνει η συνεχής υπο-
βάθμιση και συρρίκνωση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών σε 
ακριτικές περιοχές. 

Όπως αναφέρει η σχετι-
κή ενημέρωση από τον δήμο, 
«τονίστηκε η αναγκαιότητα 
διατήρησης του υποκαταστή-
ματος της Εθνικής Τράπεζας 
στις Φέρες πρωτίστως για 
την εξυπηρέτηση και διευκό-
λυνση των συνδημοτών μας, 
καθώς θα είναι αναγκασμένοι 
να διανύουν πολλά χιλιόμε-
τρα προκειμένου να εξυπηρε-
τηθούν από το κεντρικό κατά-
στημα στην Αλεξανδρούπολη 
αλλά και για λόγους υψηλού 
συμβολισμού που επιτάσσουν 
τη διατήρηση λειτουργίας του 
υποκαταστήματος στην ακρι-
τική μας περιοχή.

Επισημάνθηκε επίσης, ότι 
πρόκειται για μια απόφαση 
που διαταράσσει την οικο-
νομική δραστηριότητα στην 
περιοχή ενώ παράλληλα ενι-
σχύει το αίσθημα της οικονο-
μικής ανασφάλειας, την ίδια 
ώρα μάλιστα που πραγματο-
ποιούνται ενέργειες τόνωσης 
του αισθήματος της εθνικής 
μας ασφάλειας μέσω της κα-
τασκευής του φράχτη».

Ζητήθηκε από τα διοικητι-
κά στελέχη της Τράπεζας να 
μεταβιβάσουν τις θέσεις και 
τα επιχειρήματα στην διεύ-
θυνση της ΕΤΕ, αίτημα που 
έγινε αποδεκτό.  
Γ.Π.

Δύσκολα μπορεί να αλλάξει 
η απόφαση της Εθνικής Τράπεζας 
για το κατάστημα Φερών 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ 
ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΜΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 
ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΕΤΕ                 

Δεν υπήρξαν περιθώρια ανατροπής της 
κατάστασης, «δεν υπάρχουν συναλλαγές θα 
παραμείνει ΑΤΜ και συνεργασία με τοπικά 
καταστήματα για λογαριασμούς,» ειπώθηκε  

Την Τετάρτη 14 Ιουλί-
ου 2021 και ώρα 18:30 θα 
πραγματοποιηθεί, μέσω τη-
λεδιάσκεψης, η 13η τακτική 
συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Αλε-
ξανδρούπολης για συζήτηση 
και λήψη αποφάσεων για τα 
παρακάτω θέματα:

1. Αιτήσεις - Ενημερώσεις.
2. Ορισμός εκπροσώπων 

του Δήμου στα Πρωτοβάθ-
μια και Δευτεροβάθμια Συμ-
βούλια Επιθεώρησης Θεά-
τρων και Κινηματογράφων Ν. 
Έβρου. (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

3. Ορισμός εκπροσώπου 
του Δήμου μας με τον ανα-
πληρωτή του για τη συγκρό-
τηση Επιτροπής άρθρου 11 
Π.Δ. 71/2020. (Εισηγ. κ. Δή-
μαρχος)

4. Αντικατάσταση τα-
κτικού μέλους (εκπροσώ-

που των εργαζομένων) του 
Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχεί-
ρησης Ύδρευσης και Αποχέ-
τευσης Αλεξανδρούπολης 
(Δ.Ε.Υ.Α.Α.). (Εισηγ. κ. Δή-
μαρχος)

5. Αποδοχή παραίτησης 
της Προέδρου της Σχολικής 
Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευ-
σης και αντικατάστασή της. 
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

6. Αποδοχή παραίτησης 
του Προέδρου της Σχολικής 
Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευ-
σης και αντικατάστασή του. 
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

7. Λήψη απόφασης για την 
καταστροφή αντικειμένου 
που δεν έχει καμία αξία (άρ-
θρο 199 παρ. 6 Ν. 3463/06). 
(Εισηγ. κ. Καδόγλου Κ.)

8. Ανάκληση άδειας εκμε-
τάλλευσης περιπτέρου (λό-
γω θανάτου). (Εισηγ. κ. Μα-
νάργιας Γ.)

9. Έγκριση παραχώρησης 
κοινόχρηστου χώρου (Κακα-
λής Δημήτριος, κατάστημα 

Μπακαλόγατος), κατ’ εξαίρε-
ση της 115/2020 απόφασης 
Δημοτικού Συμβουλίου.

(Εισηγ. κ. Μανάργιας Γ.)
10. Έγκριση δωρεάν παρα-

χώρησης ακινήτων για στέγα-
ση και λειτουργία του 15ου 

Νηπιαγωγείου του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης. (Εισηγ. κ. 
Μανάργιας Γ.)

11. Έγκριση μίσθωσης ακι-
νήτου για τη λειτουργία του 
Βιοαγρού του Δήμου Αλεξαν-
δρούπολης. Εισηγ. κ. Μανάρ-

γιας Γ.)
12. Έγκριση διαδικασίας 

διαπραγμάτευσης χωρίς προ-
ηγούμενη δημοσίευση (απευ-
θείας ανάθεση) σύμφωνα με 
το άρθρο 32 του Ν.4412/16, 
για την «Προμήθεια εκδόσε-

ων αναβάθμισης λογισμικού», 
λόγω αποκλειστικότητας. (Ει-
σηγ. κ. Αραμπατζή Ευθ.)

13. Λήψη απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου για 
αποχαρακτηρισμό από ρέμα 
και έγκριση εκποίησης δημο-
τικής έκτασης στο αγρόκτημα 
Άβαντα (τμήμα του υπ΄ αριθμ. 
722 τεμαχίου). (Εισηγ. κ. Πα-
λαιολόγου Κ.)

14. Έγκριση παραχώρησης 
χώρων σχολείων σε φορείς 
του Δήμου Αλεξανδρούπο-
λης.

(Εισηγ. κ. Μουλατζίδου - 
Λαζαρίδου Δ.)

15. Έγκριση ίδρυσης τμή-
ματος ένταξης στην Πρωτο-
βάθμια εκπαίδευση για το 
σχολικό έτος 2021-2022. (Ει-
σηγ. κ. Μουλατζίδου - Λαζα-
ρίδου Δ.)

16. Έγκριση 3ης Αναμόρ-
φωσης Προϋπολογισμού οικ. 
Έτους 2021 του Δήμου Αλε-
ξανδρούπολης. (Εισηγ. κ. Κι-
ζιρίδης Γ.)

Με 16 θέματα

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό 
Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Γκαρά , Δερμεντζόπουλος, Ζαμπούκης στη 
συνάντηση με τα στελέχη της Εθνικής

Δύσκολα μπορεί να ανατραπεί η απόφαση της Διοίκησης της Εθνικής 
Τράπεζας για να διατηρηθεί το υποκατάστημά της στις Φέρες
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Την Πέμπτη 15/07 ανοίγει η 
πλατφόρμα του εμβολιασμού για 
την ηλικιακή ομάδα 15- 17 ετών. 
Τα παιδιά θα προσέρχονται για τον 
εμβολιασμό τους με τον γονέα ή 
τον κηδεμόνα τους, τόνισε ο Γενικός 
Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντί-
δας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους 
στην ενημέρωση για τον εμβολια-
σμό, ο οποίος σημείωσε ότι ο προ-
γραμματισμός των εμβολιασμών θα 
γίνεται με τους κωδικού taxisnet 

του γονέα.
Τόνισε ότι την Δευτέρα 12/07 

αναμένονταν να γίνουν 95.000 εμ-
βολιασμοί, σημειώνοντας ότι το 
41% στο γενικό πληθυσμό και το 
48% στους ενήλικους είναι πλήρως 
εμβολιασμένοι. Έκανε δε σαφές ότι 
καταργείται η ποινή των έξι ημε-
ρών για τα ραντεβού στους εμβο-
λιασμούς.

Ο εμβολιασμός ανά ηλικιακή 
ομάδα

85+: Το 70% έχει ήδη εμβολι-
αστεί και με τα ραντεβού φτάνει 
στο 70,5%

80-84: Το 71% έχει ήδη εμβο-
λιαστεί και με τα ραντεβού φτάνει 
στο 71,5%

75-79: Το 82,8% έχει ήδη εμβο-
λιαστεί και με τα ραντεβού φτάνει 
στο 83,3%

70-74: Το 77% έχει ήδη εμβο-
λιαστεί και με τα ραντεβού φτάνει 
στο 78%

65-69: Το 78% έχει ήδη εμβο-
λιαστεί και με τα ραντεβού φτάνει 
στο 79%

60-64: Το 73% έχει ήδη εμβο-
λιαστεί και με τα ραντεβού φτάνει 
στο 74%

55-59: Το 69% έχει ήδη εμβο-
λιαστεί και με τα ραντεβού φτάνει 
στο 70,5%

50-54: Το 65% έχει ήδη εμβο-
λιαστεί και με τα ραντεβού φτάνει 
στο 66%

45-49: Το 61% έχει ήδη εμβο-
λιαστεί και με τα ραντεβού φτάνει 
στο 62%

40-44: Το 54% έχει ήδη εμβο-
λιαστεί και με τα ραντεβού φτάνει 
στο 56%

35-39: Το 46% έχει ήδη εμβο-
λιαστεί και με τα ραντεβού φτάνει 
στο 48%

30-34: Το 42% έχει ήδη εμβο-
λιαστεί και με τα ραντεβού φτάνει 
στο 45%

25-29: Το 37% έχει ήδη εμβο-

λιαστεί και με τα ραντεβού φτάνει 
στο 41%

18-24: Το 24% έχει ήδη εμβο-
λιαστεί και με τα ραντεβού φτάνει 
στο 29%

Μ. Θεοδωρίδου: «Πολλοί 
λένε ότι δεν εμβολιάζονται 
γιατί περιμένουν το 
φάρμακο»

«Τα επόμενα επιδημικά κύματα θα 
εξαρτώνται από τις μεταλλάξεις που 
θα μεταδίδουν τα άτομα νεαρής ηλι-
κίας στους ανεμβολίαστους», τόνισε 
η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής 
Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου, 
κατά την διάρκεια της ενημέρωσης.

Τόνισε ότι θα γίνουν ανακοινώ-
σεις για τον εθελοντικό εμβολιασμό 
των εφήβων 15-17 ετών, σημειώνο-
ντας ότι «το κύριο χαρακτηριστικό 
αυτών των ηλικιών είναι η διασπορά 
του ιού γίνεται σε περιβάλλον που 
βρίσκονται άτομα ευπαθή ή ανεμ-
βολίαστα».

Αναφερόμενη στην Μετάλλαξη 

Δέλτα, είπε ότι «ιδιαίτερη προσο-
χή χρειάζονται οι εμβολιασμένοι με 
μία δόση», καθώς η μία δόση παρέ-
χει προστασία της τάξης του 33% 
έως 50%. Και κάλεσε τους πάντες 
να κάνουν και τη δεύτερη δόση του 
εμβολίου τους.

Αναφορικά για τις αιτίες που κά-
ποιοι επιλέγουν να μην εμβολιάζο-
νται, τόνισε ότι «πολλοί λένε ότι δεν 
εμβολιάζονται γιατί περιμένουν το 
φάρμακο», σημειώνοντας ότι προ-
σώρας δεν υπάρχει φάρμακο. «Μα-
κάρι στο άμεσο μέλλον να υπάρξει 
το φάρμακο, αλλά τώρα ο ιός είναι 
παρών», είπε.

Πρόσθεσε ότι ο εμβολιασμός συ-
στήνεται και για τις εγκύους και τις 
θηλάζουσες.

Tην Πέμπτη ανοίγει 
η πλατφόρμα 
εμβολιασμού για 
τους 15-17 ετών
Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ 
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ. Ο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑ 
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ                                 

Το 41% στο γενικό πληθυσμό και το 48% στους 
ενήλικους είναι πλήρως εμβολιασμένοι καταργείται 
η ποινή των έξι ημερών για τα ραντεβού στους 
εμβολιασμούς

Απομάκρυνση αντικειμένων από κοι-
νόχρηστους χώρους στην παραλιακή 
ζώνη Δικέλλων-Μεσημβρίας         

Στο πλαίσιο των συνεχών ενεργειών για την εξασφάλιση της καθα-
ριότητας των ακτών και της ελεύθερης πρόσβασης στον δημόσιο κοινό-
χρηστο παράκτιο χώρο, μετά από έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας 
Έβρου, παρακαλούνται οι δημότες και παραθεριστές που αυθαίρετα έχουν 
τοποθετήσει ομπρέλες, ξαπλώστρες και σκίαστρα για ιδιωτική χρήση με 
σκοπό την παραμονή τους στον αιγιαλό κατά τη θερινή περίοδο, να τις 
απομακρύνουν εντός χρονικού διαστήματος 10 ημερολογιακών ημερών 
έως την 23.07.2021.

Μετά την ημερομηνία αυτή συνεργείο του Δήμου Αλεξανδρούπολης 
καθ’ υπόδειξη και υπό την επίβλεψη της Κτηματικής Υπηρεσίας θα προ-
βεί σε απομάκρυνση όλων των κατασκευών που καταλαμβάνουν – δε-
σμεύουν δημόσιο χώρο, με σκοπό την αποκατάσταση του κοινόχρηστου 
χαρακτήρα του αιγιαλού. 

Σύλληψη και βαριές «καμπάνες» 
σε επιχειρήσεις της ΑΜΘ

Την Παρασκευή 09/07 βεβαιώθηκαν παραβάσεις για την εφαρμογή 
των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού. 
σε επιχειρήσεις της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και επιβλήθηκαν 
«βαριά» πρόστιμα, ενώ πραγματοποιήθηκε και μια σύλληψη.

Πιο συγκεκριμένα στις 09/07 στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας 
πραγματοποιήθηκε σύλληψη και επιβλήθηκε 5.000 ευρώ πρόστιμο σε 
ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, για εξυπηρέτηση 
έξι πελατών εντός του καταστήματος και από 300 ευρώ πρόστιμο στους 
έξι πελάτες για μη χρήση μάσκας.

Την ίδια μέρα επιβλήθηκε 2.000 ευρώ πρόστιμο σε παιδότοπο στην 
ΠΕ Καβάλας, με επιβολή 15ημερης αναστολής λειτουργίας, για λειτουρ-
γία σε κλειστό χώρο. Τέλος η Διεύθυνση Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης 
προχώρησε σε επιβολή 2.000 ευρώ πρόστιμο σε καφέ μπαρ, με επιβο-
λή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.

Το νέο Δ.Σ. του Συνδέσμου Βιοτεχνι-
ών - Βιομηχανιών και Εξαγωγικών 
Επιχειρήσεων Έβρου

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Βιοτεχνιών - Βιομηχα-
νιών και Εξαγωγικών Επιχειρήσεων Έβρου που εκλέχθηκε στις αρχαιρε-
σίες που διενεργήθηκαν στις 5 Ιουλίου 2021, συγκροτήθηκε σε Σώμα 
(πρακτικό Ν.2021/6) και αποτελείται από τους κάτωθι:

Πρόεδρος: Γιορδαμλής Χρήστος
Αντιπρόεδρος: Σαββίδης Στέλιος
Γενικός Γραμματέας: Μιχαηλίδης Σ. Παύλος
Ταμίας: Κεϊβανίδης Χαράλαμπος
Μέλος: Δεληπούλιος Δημήτριος
Μέλος: Σαλγκάμης Αλέξανδρος
Μέλος: Τσιακίρης Γεώργιος

Τροχαίο δυστύχημα στην Εγνατία 
οδό στο υψος της Ξάνθης 

Τον θάνατο μίας 81χρονης γυναίκας είχε ως αποτέλεσμα το τροχαίο 
δυστύχημα που έλαβε χώρα το πρωί της Δευτέρας, 12 Ιουλίου στην Εγνα-
τία Οδό (ύψος ανατολικού κόμβου Ξάνθης), όταν το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που 
οδηγούσε 79χρονος και στο οποίο επέβαιναν η 81χρονη και ένας 18χρο-
νος συγκρούστηκε νωτομετωπικά με φορτηγό αυτοκίνητο που οδηγούσε 
53χρονος. Από το τροχαίο τραυματίσθηκαν οι επιβάτες του Ι.Χ.Ε. αυτο-
κινήτου, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, όπου 
λίγες ώρες αργότερα η 81χρονη κατέληξε. Προανάκριση για τα αίτια 
και τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης.

ειδήσειςσύντομες
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Την αγωνία του για το μέλ-
λον των Ιαματικών Λουτρών 
της Τραϊανούπολης, που εδώ 
και δύο χρόνια δεν λειτουρ-
γούν, ενώ, μετά τα γεγονότα 
στα σύνορα τον Μάρτιο του 
’20, φιλοξενούν αστυνομι-
κούς, εκφράζει σε επιστολή 
του προς τον Δήμαρχο Αλε-
ξανδρούπολης ο πρόεδρος 
του Πανελλήνιου Συλλόγου 
Ιαματικών Πηγών και Λου-
τροπόλεων Ελλάδας Ανέστης 
Αναστασιάδης.

Όπως είναι γνωστό, η δη-
μοτική αρχή του Γιάννη Ζα-
μπούκη, λίγο αφότου ανέλαβε 
τα καθήκοντά της, διαπίστω-
σε πως υπάρχουν σοβαρά 
προβλήματα και ελλείψεις 
στις συγκεκριμένες υποδομές, 
αποφασίζοντας το κλείσιμό 
τους και δρομολογώντας μία 
σειρά ενεργειών για την ανα-
καίνιση και νόμιμη λειτουργία 
τους, με την εξασφάλιση σή-
ματος λειτουργίας. Ωστόσο, 
όπως αναφέρει ο κ.  Αναστα-
σιάδης, «όπως γνωρίζουμε 
δεν υπάρχει κανένας φάκελος 
στο υπουργείο για να αποκτή-
σετε ειδικό σήμα λειτουργίας 
της λουτρόπολης».

Η επιστολή 
«Κύριε δήμαρχε
από την ημέρα της εκλο-

γής σας δεν μπορέσαμε να 
έρθουμε σε επαφή προκειμέ-
νου να σας συγχαρούμε για 
τα νέα σας καθήκοντα.

Με την επιστολή μας αυτή 
θέλουμε να σας ενημερώσου-
με σχετικά με τα Λουτρά Τρα-

ϊανούπολης, τα οποία απέ-
χουν 14 περίπου χιλιόμετρα 
έξω από την πόλη της Αλε-
ξανδρούπολης.

Ως σύλλογος έχουμε επι-
σκεφτεί πάρα πολλές φορές 
τη συγκεκριμένη Λουτρόπολη 
και εκείνο που διαπιστώσαμε 
τελευταία είναι το ένα μερικό 
κλείσιμό της και όχι την ανά-
πτυξη που περιμέναμε.

Ο προηγούμενος δήμαρ-
χος, κατά καιρούς με την 
αρμόδια υπηρεσία του δή-
μου αλλά και της αρχαιολο-
γικής υπηρεσίας, μάς έδινε 
την εντύπωση ότι κάτι καλό 
θα υλοποιηθεί σε αυτή την 
ιστορική Λουτρόπολη, από τη 
στιγμή, μάλιστα, που βρίσκε-
ται πλησίον μιας Πόλης δεκά-
δων χιλιάδων κατοίκων, όπως 
είναι η Αλεξανδρούπολη, στα 
τόσα χρόνια που παρακολου-
θούμε την υπόψη Λουτρόπο-
λη μάλλον διαπιστώνουμε το 
αντίθετο. 

Σε πρόσφατο συνέδριο 
για τον τουρισμό στον δήμο 
σας περιμέναμε μια ενημέρω-
ση σχετικά με την ανάπτυξη 
της λουτρόπολης, αλλά κάτι 
τέτοιο δεν έγινε και μάλλον 
δικαιολογήσατε αυτήν την 
αδράνεια ότι τα λουτρά δεν 
έχουν ειδικό σήμα λειτουρ-
γίας και δεν μπορούν να λει-
τουργήσουν ενώ όπως γνω-
ρίζουμε δεν υπάρχει κανένας 
φάκελος στο υπουργείο για 
να αποκτήσετε ειδικό σήμα 
λειτουργίας της λουτρόπο-
λης.  

Σχετικά με τα προβλήματα 

του Έβρου πληροφορηθήκαμε 
ότι στο υπάρχον ξενοδοχείο 
έχουν  στεγαστεί  προσωρινά 
οι αστυνομικές δυνάμεις της 
περιοχής μιας και δεν υπάρ-
χει  κίνηση λουόμενων. 

Επειδή, όπως γνωρίζετε, 
στη χώρα μας ισχύει κατά 

κόρο το «ουδέν μονιμότερον 
του προσωρινού», θέλουμε 
να πιστεύουμε ότι η προσω-
ρινή αυτή κατάσταση δεν θα 
διαιωνισθεί, όπως με φιλο-
ξενία προσφύγων σε άλλες 
λουτροπόλεις της χώρας μας. 

Θέλουμε κύριε Δήμαρχε να 

μας ενημερώσετε, αν η νέα 
διοίκηση του δήμου σκοπεύ-
ει να αναβαθμίσει τη λου-
τρόπολη μιας και έχει ανα-
γνωριστεί από την αρμόδια 
επιτροπή του Υπουργείου 
τουρισμού «ΦΕΚ 1148΄, τεύ-
χος Β΄, 2016».

Ένα άλλο θέμα που θα θέ-
λαμε να θίξουμε είναι η εκπό-
νηση μελέτης με αντικείμενο 
την κατασκευή πολυτελούς 
ξενοδοχείου (5 αστέρων), το 
οποίο θα διαθέτει τις ανά-
λογες εσωτερικές και εξω-
τερικές πισίνες για τη νεο-
λαία μας. Επισημαίνουμε δε 
ότι όλες οι σύγχρονες λου-
τροπόλεις διαθέτουν μεγά-
λες πισίνες και όχι μπανιέρες. 
Η μελέτη αυτή, εφόσον είναι 
στα σχέδιά σας, θα πρέπει 
να προβλέπει την αξιοποίη-
ση όλου του χώρου γύρω από 
τη λουτρόπολη με αθλητικές 
εγκαταστάσεις, πάρκα περι-
πάτου, διαδρόμους για πο-
δήλατα κλπ.

Στην πρώτη μας αυτή επι-
στολή κύριε δήμαρχε δεν 
θέλουμε να επεκταθούμε 
περαιτέρω. Ελπίζουμε και πι-
στεύουμε ότι θα τα καταφέ-
ρετε και σας ευχόμαστε καλή 
δύναμη στο έργο σας εφόσον 
περάσουν τα γνωστά γεγονό-
τα της υγείας και τα αρκετά 
προβλήματα του Έβρου.

Με αυτά τα λίγα θα πε-
ριμένουμε τη δική σας απά-
ντηση αλλά και τη δική σας 
πρόσκληση για μία συνάντη-
ση μεταξύ υμών αντιπροσω-
πείας του συλλόγου.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
Ο πρόεδρος 
Ανέστης Αναστασιάδης  
Υ.Γ.ΠΑΛΙΑ ΕΙΔΗΣΗ ΤΟΥ 

ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
Στην υπογραφή προ-

γραμματικής σύμβασης για 
την αξιοποίηση των ιαματι-
κών λουτρών του οικισμού 
Τραιανούπολης αναμένεται 
να προχωρήσουν τις επόμε-
νες ημέρες, ο Δήμος Αλε-
ξανδρούπολης η Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Έβρου και η 
Τουριστική Ιαματική επιχείρη-
ση του Δήμου(ΤΙΕΔΑ.). Μέσα 
από την προγραμματική σύμ-
βαση θα ανακαινισθεί το ξε-
νο-δοχείο και το εστιατόριο, 
θα αναδειχθούν οι σπουδαί-
ες αρχαιότητες ενώ θα δημι-
ουργηθούν τουλάχιστον 50 
θέσεις εργασίας».

Ανησυχία για το παρατεταμένο λουκέτο 
στα Ιαματικά Λουτρά Τραϊανούπολης 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ 
ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΝ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ         

Ζητά ενημέρωση για το εάν η δημοτική 
αρχή σκοπεύει να αναβαθμίσει τη 
Λουτρόπολη  

Την Πέμπτη 15 Ιούλη 
2021 κλιμάκιο της Οργά-
νωσης Περιοχής Ανατολι-
κής Μ/Θ, με επικεφαλής 
τον βουλευτή του Κόμμα-
τος Γιάννη Δελή, θα περι-

οδεύσει σε Πυροσβεστικές 
Υπηρεσίες της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας – 
Θράκης, συγκεκριμένα:

— 08.00 θα επισκεφτεί 
την Πυροσβεστική Υπηρεσία 

Κομοτηνής
— 09.00 την Περιφερει-

ακή Διεύθυνση Πυροσβε-
στικών Υπηρεσιών Ανατολι-
κής Μακεδονίας – Θράκης 
και θα συναντηθεί με τον 
Αντιπύραρχο κ. Κωνσταντί-
νο Κούκουρα. Επίσης θα πε-
ριοδεύσει στο κλιμάκιο της 
ΕΜΑΚ και το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ-
ΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕ-
ΝΤΡΟ (ΠΕΚΕ) που εδρεύουν 

στη βιομηχανική περιοχή 
Κομοτηνής.

— 11.00 στο Πυροσβε-
στικό Κλιμάκιο Αλεξαν-
δρούπολης – Πεζοπόρο 
Αερομεταφερόμενο Τμήμα 
Ανατολικής Μακεδονίας – 
Θράκης.

— 12.00 θα περιοδεύ-
σει στη Λευκίμμη Έβρου με 
αφορμή την πυρκαγιά που 
ξέσπασε στη περιοχή.

Περιοδεία του Βουλευτή ΚΚΕ 
Γιάννη Δελή σε Πυροσβεστικές 
Υπηρεσίες της  ΑΜΘ
Κλιμάκιο του κόμματος, με επικεφαλής τον 
βουλευτή, θα βρεθεί και στη Λευκίμη, με 
αφορμή την πρόσφατη πυρκαγιά

Ανησυχία για το παρατεταμένο λουκέτο στα Ιαματικά Λουτρά 
Τραϊανούπολης εκφράζει ο πανελλήνιος σύλλογος Ιαματικών Λουτρών 

Επιστολή προς τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης απέστειλε το διοικητικό 
συμβούλιο του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιαματικών Πηγών και Λουτροπόλεων 

σύντομες
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Της Κικής Ηπειρώτου 
Ανησυχία και προβλημα-

τισμός επικρατεί στις τά-
ξεις των υγειονομικών του 
Έβρου, μετά τις ανακοινώσεις 
του Πρωθυπουργού για τους 
υποχρεωτικούς εμβολιασμούς 
στον συγκεκριμένο κλάδο. 
Στο Πανεπιστημιακό Γενικό 
Νοσοκομείο Αλεξανδρούπο-
λης, μέχρι το τέλος του έτους, 
αναμένονται τουλάχιστον 40 
συνταξιοδοτήσεις εργαζομέ-
νων, αριθμός που, αν αθροι-
στεί με τις περιπτώσεις υγειο-
νομικών που θα αρνηθούν να 
εμβολιαστούν, κι άρα θα τε-
θούν εκτός εργασίας, είναι βέ-
βαιο πως θα δημιουργήσει μία 
τρομερά δύσκολη κατάσταση, 
με ένα ΕΣΥ, ακόμη πιο αποδυ-
ναμωμένο από σήμερα…

Μιλώντας στη «ΓΝΩΜΗ» 
ο πρόεδρος του Σωματείου 
Υπαλλήλων Κρατικών Νο-
σοκομείων Έβρου (ΣΥΚΝΕ) 
Χριστόδουλος Μεντίζης ση-
μείωσε πως άποψη του Σω-
ματείου και της Πανελλήνι-

ας Ομοσπονδία είναι ότι οι 
υγειονομικοί θα πρέπει να εμ-
βολιάζονται. Ωστόσο, όπως 
υπογράμμισε, «το θέμα της 
υποχρεωτικότητας, με τον 
τρόπο που μπαίνει, αποτελεί 
μία έμμεση αντίδραση από 
την πλευρά του υπουργείου, 
που υπολόγιζε ότι οι εμβολι-
ασμοί θα έτρεχαν με πιο γρή-
γορους ρυθμούς. Διαπιστώ-
νοντας, όμως, ότι τα ποσοστά 
δεν είναι αυτά που αναμένο-
νταν, καθιστά ως υποχρεωτι-
κούς τους εμβολιασμούς των 
υγειονομικών, επιχειρηματο-
λογώντας ότι έχουν μεγάλη 
ευθύνη – σαφώς και έχουμε, 
γι’ αυτό έχει εμβολιαστεί το 
70 με 80% του κλάδου μας. 
Όταν, όμως, δεν μπορείς να 
πετύχεις την ανοσία του γε-
νικού πληθυσμού, δεν είναι 
δυνατόν να δείχνεις με το δά-
χτυλο τους υγειονομικούς… 
Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι 
δεν υπάρχουν περιθώρια για 
νέο lockdown, κι έτσι, ο υπο-
χρεωτικός εμβολιασμός μπαί-

νει σε μία χρονική στιγμή υπό 
αυτή την απειλή. Έχουν στε-
ρέψει από επιχειρήματα και 
μπαίνουμε εμείς στη μέση ως 
το τελευταίο όπλο τους». 

Στο Νοσοκομείο της Αλε-
ξανδρούπολης, μέχρι σήμε-
ρα, έχει εμβολιαστεί το 80 με 
85% των γιατρών και περί-
που το 70% του νοσηλευτι-
κού προσωπικού. Αυτό που 
προβληματίζει ιδιαίτερα τον κ. 
Μεντίζη είναι το γεγονός ότι 
μέχρι τέλος του 2021, εκτιμά-
ται ότι θα βγουν στη σύνταξη 

τουλάχιστον 40 εργαζόμενοι. 
«Εάν με την υποχρεωτικότη-
τα του εμβολιασμού, μπουν 
σε αναστολή, για παράδειγ-
μα, ακόμη 40 εργαζόμενοι, 
θα έχουμε πρόβλημα στη λει-
τουργία του Νοσοκομείου. Θα 
είναι ανέφικτο να ανταποκρι-
θούμε σε νοσηλείες covid πε-
ριστατικών, ως νοσοκομείο 
αναφοράς που είμαστε, αλλά 
και στην αντιμετώπιση των 
υπόλιπων προβλημάτων υγεί-
ας του κόσμου, που όλο το 
προηγούμενο διάστημα έμει-

ναν πίσω». 
Εξάλλου, όπως σημειώ-

νει, στα προηγούμενα κύμα-
τα πανδημίας, οι εργαζόμενοι 
ήταν αυτοί που δούλευαν για 
μήνες χωρίς ρεπό, που διαχει-
ρίστηκαν όλη αυτή την κρίση 
με συνέπεια και αυτοθυσία, 
με μοναδική ανταμοιβή … το 
θερμό χειροκρότημά τους στα 
μπαλκόνια. 

«Το μόνο που πήραμε ήταν 
το χειροκρότημα. Ακόμη μας 
πηγαίνουν από επιτροπή σε 
επιτροπή για τα βαρέα και αν-

θυγιεινά… Για προσλήψεις ού-
τε λόγος. Ο επικουρικός πίνα-
κας για την πρόσληψη 10 ΔΕ 
Νοσηλευτών στο Νοσοκομεία 
μας έχει ανοίξει εδώ και 3 μή-
νες και ακόμη δεν έχει ολο-
κληρωθεί η επεξεργασία των 
αιτήσεων, ώστε να εγκριθούν 
οι προσλήψεις και να ενισχυ-
θεί το Νοσοκομείο. Μας λέ-
νε από την 4η ΥΠΕ ότι έχουν 
άδεια οι υπάλληλοι που πρέ-
πει να ολοκληρώσουν αυτή τη 
διαδικασία, την στιγμή που οι 
εργαζόμενοι στα νοσοκομεία 
δεν παίρνουν άδειες εδώ και 
μήνες. Φαίνεται πως κάποιοι 
έχουν βρει τη ‘λύση’: να κα-
τακρεουργούν τους εργαζό-
μενους».  

Ο κ. Μεντίζης εκτιμά πως 
αν δεν υπάρξει κάποια μεγά-
λη αύξηση στον εμβολιασμό 
κυρίως των μεγάλων ηλικια-
κών ομάδων, το ΕΣΥ θα βρε-
θεί σε πολύ δυσχερή θέση, το 
επόμενο διάστημα, αν συνεχι-
στεί με αυτούς τους ρυθμούς 
η αύξηση των κρουσμάτων. 

Επιπλέον, εκφράζει την 
ανησυχία του για τις πρό-
σφατες δηλώσεις του Πρω-
θυπουργού για «συγχωνεύ-
σεις» νοσοκομείων. 

«Είμαστε αντίθετοι στις 
καταργήσεις οργανισμών και 
μικρότερων νοσοκομείων. 
Δυστυχώς, στην κυβέρνηση 
βλέπουν μόνο το κόστος και 
όχι την προσφορά αυτών των 
δομών σε μικρές περιοχές. 
Την ίδια στιγμή, βέβαια, που 
θα γίνει κάτι τέτοιο, ο ιδιωτι-
κός τομέας θα γίνει ασύστολα 
κερδοφόρος, εις βάρος του 
εισοδήματος των πολιτών».

Μεντίζης: «Οι υγειονομικοί 
γίνονται δακτυλοδεικτούμενοι» 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΗΣΥΧΙΑ 
ΣΤΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ 
ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ, ΜΕΤΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ         

Συνταξιοδοτήσεις και αναστολές όσων δεν 
δεχθούν να εμβολιαστούν, απειλούν να 
αποδεκατίσουν τα νοσοκομεία μας

Δεν τίθεται, προς το παρόν, θέ-
μα χορήγησης τρίτης δόσης εμβολί-
ου στον γενικό πληθυσμό, καθώς τα 
δεδομένα που υπάρχουν έως σήμε-
ρα καταδεικνύουν ότι η ανοσία από 
τα εμβόλια διαρκεί για τουλάχιστον 
ένα χρόνο. Όπως επισημαίνει  ο κα-
θηγητής Φαρμακολογίας, Φαρμακο-
γονιδιωματικής και Ιατρικής Ακριβείας 
στο Ιατρικό Τμήμα του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης και πρόεδρος 
της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακο-
λογίας, Ευάγγελος Μανωλόπουλος, 
το συγκεκριμένο θέμα έχει αρχίσει να 
απασχολεί ειδικούς αλλά και το κοινό, 
ιδίως όσους προηγήθηκαν στο πρό-
γραμμα εμβολιασμού και ήδη έχουν 
συμπληρώσει έξι μήνες από την ημε-
ρομηνία ολοκλήρωσης του εμβολια-
σμού τους. 

Ωστόσο, αποφάσεις για το εάν 
χρειάζεται τελικά τρίτη δόση εμβο-
λίου δεν θα ληφθούν πριν από τον 
Σεπτέμβριο, όταν αναμένονται και 
κάποια πρώτα αποτελέσματα από εν 
εξελίξει μελέτες σχετικά με την ασφά-
λεια και την αποτελεσματικότητα μιας 
τέτοιας πρακτικής. «Υπάρχει σίγουρα 
διχογνωμία, που φάνηκε και με την 
πρόσφατη πρόταση της Pfizer για 
τη διενέργεια τρίτης δόσης εμβολί-
ου στον πληθυσμό των ΗΠΑ και την 
οποία αντιμετωπίζει με έντονη επιφύ-
λαξη ο FDA και το CDC», τονίζει στην 
Καθημερινή ο κ. Μανωλόπουλος.

Το σκεπτικό για μια τρίτη δόση εμ-
βολίου είναι να ενισχύσει την ανοσία, 
με δεδομένο ότι σταδιακά τα αντισώ-
ματα που παράγονται από τον εμβολι-
ασμό μειώνονται. Ωστόσο, όπως εξη-

γεί ο καθηγητής, ακόμα και εάν αυτό 
συμβεί, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις 
ότι η κυτταρική μνήμη για την ανο-
σία παραμένει. Σύμφωνα μάλιστα με 

πρόσφατες δημοσιεύσεις σε έγκριτα 
διεθνή περιοδικά, υπάρχουν ενδείξεις 
ότι αυτή μπορεί να διαρκεί για πολύ 
περισσότερο από ένα έτος.

Οπως ανέφερε στην Καθημερινή 
ο ομότιμος καθηγητής Παιδιατρικής 
και Ενδοκρινολογίας στο ΕΚΠΑ, διευ-
θυντής του Ερευνητικού Πανεπιστη-
μιακού Ινστιτούτου Υγείας Μητέρας, 
Παιδιού και Ιατρικής Ακριβείας, επι-
κεφαλής έδρας UNESCO Εφηβικής 
Υγείας και Ιατρικής, Γιώργος Χρού-
σος, προς το παρόν δεν χρειάζεται 
τρίτη δόση σε όσους έχουν φυσιο-
λογικό ανοσολογικό σύστημα. Πιθα-
νόν όμως να χρειάζονται όσοι είναι 
σε ανοσοκαταστολή, όπως οι μετα-
μοσχευμένοι, άτομα με αυτοάνοσα 
(λ.χ. ρευματοειδής αρθρίτιδα, λύκος 
κ.ά.) και καρκινοπαθείς, και οι οποίοι 
ενδέχεται με τις δύο δόσεις να εμφα-
νίζουν χαμηλότερα αντισώματα μετά 
τη χορήγηση του εμβολίου σε σχέση 
με τα εμβολιασμένα υγιή άτομα.

«Είναι κάτι που συζητείται στην 
επιτροπή εμβολιασμού. Προσωπική 
μου γνώμη είναι ότι θα πρέπει να χο-
ρηγείται η τρίτη δόση του εμβολίου 
σε αυτούς τους πάσχοντες», επιση-
μαίνει ο καθηγητής.

Κ.Η. 

Μανωλόπουλος: Δεν τίθεται θέμα τρίτης δόσης 
εμβολίου στον γενικό πληθυσμό
Σύμφωνα με έρευνες, υπάρχουν ενδείξεις ότι η 
ανοσία από το εμβόλιο μπορεί να διαρκεί για πολύ 
περισσότερο από ένα έτος. Από Σεπτέμβριο οι 
αποφάσεις για ειδικές κατηγορίες του πληθυσμού

Ο πρόεδρος του ΣΥΚΝΕ Χριστόδουλος Μεντίζης σημείωσε πως 
άποψη του Σωματείου και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας είναι 
ότι οι υγειονομικοί θα πρέπει να εμβολιάζονται. 
Ωστόσο εξέφρασε τις επιφυλάξεις του
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Έλαμψε για τρίτη συνε-
χόμενη χρονιά το «διαμάντι» 
της DASTERI στο πλαίσιο της 
εκδήλωσης επιχειρηματικής 
αριστείας «Diamonds of the 
Greek Economy 2021» την 
Τετάρτη 8 Ιουλίου 2021 στην 
περιοχή του Ελληνικού στην 
Αθήνα.

H εκδήλωση, στην οποία 
παρευρέθηκαν εκπρόσωποι 
της Κυβέρνησης, πολιτικών 
Κομμάτων, επιχειρηματίες και 
στελέχη των υγιέστερων επι-
χειρήσεων και εκπρόσωποι επι-
χειρηματικών φορέων, τελείται 
υπό την αιγίδα του Υπουργεί-
ου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
του Συνδέσμου Βιομηχανιών 
Ελλάδος (ΣΒΕ), του ΕΛΛΑ-ΔΙ-
ΚΑ ΜΑΣ, του Συνδέσμου Βι-
ομηχανιών Αττικής-Πειραιώς 
(ΣΒΑΠ), του Συνδέσμου Θεσ-
σαλικών Επιχειρήσεων και Βι-
ομηχανιών (Σ.Θ.Ε.Β), του Συν-
δέσμου Εξαγωγέων Κρήτης, 
του Ελληνο-Γερμανικού Επι-
μελητηρίου και του Ελληνο-
Κινεζικού Επιμελητηρίου και 
αποτελεί μια από τις κορυφαί-
ες βραβεύσεις επιχειρήσεων 
της Ελλάδας. 

Στόχος της εκδήλωσης είναι 
να αναδειχθούν οι δυναμικότε-
ρες και υγιέστερα αναπτυσσό-
μενες ελληνικές επιχειρήσεις. 
Η αξιολόγηση τους γίνεται 
βάση συγκεκριμένων οικονο-
μικών δεικτών και κριτήριων 
όπως είναι η κερδοφορία, η 
δανειακή επιβάρυνση και η 
ρευστότητα. Ταυτόχρονα συ-
νυπολογίζονται και άλλοι πα-

ράγοντες μεταξύ των οποίων 
είναι τα επενδυμένα κεφάλαια 
των εταιριών, η πολιτική τους 
στο ανθρώπινο δυναμικό, αλ-

λά και σε θέματα κοινωνικής 
ευθύνης.

Ο κ. Βασίλης Δαστερίδης, 
Διευθύνων Σύμβουλος της 
εταιρίας, δήλωσε σχετικά: 
“Είναι ιδιαίτερη χαρά μας που 
βραβευόμαστε για τρίτη συ-
νεχόμενη χρονιά. Θα συνεχί-
σουμε σταθερά σε αυτόν τον 
δρόμο που έχουμε χαράξει. Ελ-
πίζω η πανδημία και όλη η αυ-
τή η κατάσταση που άλλαξε 
την πραγματικότητα όλων μας 
σε σύντομο χρονικό διάστημα, 
να γίνει γρήγορα παρελθόν και 
να βρούμε την κανονικότητα 
μας, ώστε όλοι μας να βρε-
θούμε εδώ του χρόνου και να 
είμαστε πιο δυνατοί».

Νέα διάκριση για την Εβρίτικη 
εταιρεία DASTERI

ΕΛΑΜΨΕ ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ 
ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ 
«DIAMONDS OF THE GREEK 
ECONOMY 2021»                                  

Β. Δαστερίδης: Θα συνεχίσουμε σταθερά 
σε αυτόν τον δρόμο που έχουμε χαράξει

Έλαμψε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το «διαμάντι» της DASTERI στο πλαίσιο της εκδήλωσης επιχειρηματικής αριστείας «Diamonds of the Greek Economy 2021»
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Εκδήλωση για την Πο-
λιτιστική Διαδρομή «VIA 
EGNATIA» θα πραγματο-
ποιηθεί την Τρίτη 6 Φε-
βρουαρίου στο Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών. Πρόκει-

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

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

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

το οποίο επιμελήθηκε ο 
Θανάσης Γκαϊφύλλιας. 

Συμμετέχουν: Θανάσης 
Γκαϊφύλλιας, Χαλήλ Μου-

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

Τάσος Καπζάλας.
Η μουσική επιμέλεια της 

εκδήλωσης ανήκει στον 
Θανάση Γκαϊφύλλια.

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

Προλογίζει ο πρόεδρος του Διαζώματος 
Σταύρος Μπένος 

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

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

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

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

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

● Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα: 

25510 27404 & 25510 80173 

Καθαρό περιβαλλόν,  
 εξόιΚόνόμηση 
φυσιΚών πόρών 

λαΤόμεια μαΚρησ α.ε.

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

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

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

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

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

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

Info
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Ανακοινώσεις από κοινού για 
την εξειδίκευση όσων εξήγγειλε 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο δι-
άγγελμά του έκαναν ο υπουρ-
γός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, ο 
υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γε-
ωργιάδης και ο υπουργός Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος 
Πιερρακάκης. Τα μέτρα αφορούν 
την καθιέρωση του υποχρεω-
τικού εμβολιασμού στις μονά-
δες φροντίδας ηλικιωμένων και 
στους υγειονομικούς, καθώς και 
τη λειτουργία των κλειστών χώ-
ρων μόνο για εμβολιασμένους. Η 
αρχή γίνεται με τον άμεσο εμβο-
λιασμό των εργαζόμενων σε μο-
νάδες φροντίδας ηλικιωμένων, 
που είναι και η πιο ευπαθής κα-
τηγορία. Η απόφαση ελήφθη μα-
ζί με νέα μέτρα για την εστίαση 
και συγκεκριμένα για τη λειτουρ-
γία κλειστών χώρων διασκέδα-
σης μόνο για εμβολιασμένους, 
την ώρα που η κυβέρνηση μετά 
το freedom pass, σχεδιάζει και 
άλλα κίνητρα για εμβολιασμό.

Αναλυτικότερα, κατά την ενη-
μέρωση, όπως είπε ο υπουργός 
Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, η ολο-
κλήρωση του πρώτου εμβολια-
σμού όσων εργάζονται σε μο-
νάδες φροντίδας ηλικιωμένων 
και υποστηρικτικές δομές ΑμεΑ, 
θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 
μέχρι τις 16 Αυγούστου. Υπο-
χρεωτικός είναι και ο εμβολια-
σμός όσων διαμένουν εκεί. Αν 
δεν προχωρούν σε εμβολιασμό, 
θα μπαίνουν σε αναστολή εργα-
σίας και θα παύεται η καταβολή 
του μισθού τους.

Όπως εξήγησε ο υπουργός: 
“Όποιος αρνείται να εμβολιαστεί 
ή δεν ολοκληρώνει τον εμβολι-
αστικό κύκλο θα απέχει από την 
εργασία του χωρίς αποδοχές”.

Όσον αφορά τα πρόστιμα 
σε περίπτωση μη συμμόρφω-
σης, ο υπουργός Υγείας ανέφε-
ρε ότι αυτά θα είναι 50.000 ευ-
ρώ και σε περίπτωση υποτροπής 
200.000 ευρώ.

Ο υπουργός Υγείας, Βασίλης 
Κικίλιας είπε ακόμη πως όλο το 

προσωπικό των δημόσιων και 
ιδιωτικών νοσοκομείων – θερα-
πευτηρίων, έως την 1η Σεπτεμ-
βρίου θα πρέπει να έχει κάνει 
την πρώτη δόση του εμβολίου.

Συγκεκριμένα, για τους νοσο-
κομειακούς αναμένεται εγκύκλι-
ος μέσα στο επόμενο διάστημα.

“Θα έρθει νομοθετική ρύθ-
μιση έτσι ώστε οι δημόσιοι φο-
ρείς να προσλαμβάνουν προ-
σωπικό σε αναπλήρωση όσων 
δεν εμβολιάζονται” είπε ακόμη 
ο Β. Κικίλιας.

Δημιουργούνται δε, τριμε-
λείς επιτροπές από ιατρούς του 
ΕΣΥ και πανεπιστημιακούς, ανά 
υγειονομική περιφέρεια, που 
θα αξιολογούν αιτήματα εκ μέ-
ρους των υπόχρεων για απαλ-
λαγή από τον εμβολιασμό για 
αποδεδειγμένους λόγους υγεί-
ας, κατόπιν ειδικής λίστας εξαι-
ρέσεων που θα προσδιορίσει η 
Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών.

Τα μέτρα για εστίαση
-Έως τις 31/8 θα επιτρέπο-

νται μόνο καθήμενοι πολίτες στα 
καταστήματα εστίασης. Από τις 
16/7 έως τις 31/8 οι κλειστοί 
χώροι εστίασης και ψυχαγω-
γίας θα λειτουργούν μόνο για 
εμβολιασμένους. Όπως ανέφε-
ρε, ό,τι είναι υπαίθριο μπορεί να 
έχει μεικτή λειτουργία, ότι είναι 
κλειστό είναι αμιγώς για εμβο-
λιασμένους.

Την ίδια ώρα, όπως είπε ο κ. 
Γεωργιάδης οι ιδιοκτήτες των 
επιχειρήσεων σε υπαίθρια ψυ-
χαγωγία μπορούν να επιλέξουν 
είτε αμιγή είτε μεικτή λειτουρ-
γία, δηλαδή να εξυπηρετούν εί-
τε μόνον εμβολιασμένους είτε 
να μην κάνουν διαχωρισμό και 
να λειτουργούν με όλα τα μέτρα 
προφύλαξης.

-Οι στρατεύσιμοι και οι μόνι-
μοι στο στρατό που θα εμβολι-
άζονται, θα λαμβάνουν 5 ημέ-
ρες άδεια.

-Στην πρώτη παράβαση ορί-
ζεται πρόστιμο 2.000 ευρώ και 
7 ημέρες αναστολή λειτουργίας 

για κατάστημα κάτω των 200 τμ. 
Σε δεύτερη παράβαση επιβάλλε-
ται πρόστιμο 10.000 ευρώ και 
αναστολή 15 ημερών. Σε τρίτη 
παράβαση αφαιρείται η άδεια 
λειτουργίας για 60 ημέρες. Οι 
κυρώσεις μπορούν να πιστώ-
νονται και αναδρομικά.

“Είναι καίριο ζήτημα για την 
ελληνική οικονομία να μη δοθεί 
η εντύπωση ότι χάνεται ο έλεγ-
χος της πανδημίας” είπε χαρα-
κτηριστικά ο αρμόδιος υπουρ-
γός.

Πώς θα λειτουργούν 
κλειστά κέντρα – Τι ισχύει 
για τα πανηγύρια και 
αθλητικούς αγώνες

Ειδικά για τα κλειστά κέντρα 
διασκέδασης επιτρέπονται μόνο 
αμιγείς χώροι με κάλυψη του 
85% της ωφέλιμης επιφάνειας, 
με τους προβλεπόμενους όρους 
για την τήρηση των αποστάσεων 
και τα μέτρα προφύλαξης.

Όλα τα κέντρα διασκέδασης, 
υπαίθρια και κλειστά, λειτουρ-
γούν επιπλέον με τους κανόνες 
αποστάσεων που ισχύουν γενικά 
για την εστίαση.

Για τα πανηγύρια καταργεί-
ται ο όρος συμπλήρωσης κατά 
τόπον εμβολιαστικής κάλυψης. 
Στο εξής επιτρέπονται με τους 
γενικούς όρους που αφορούν τα 
προστατευτικά μέτρα κατά του 
ιού, ιδίως σε σχέση με την λει-
τουργία υπαίθριων αγορών και 
την καθήμενη μόνο διασκέδαση.

Στην πρώτη παράβαση για 
κάτω από 200 τμ το πρόστιμο 7 

ημέρες κλειστή, στα καταστήμα-
τα άνω των 200 τμ. το πρόστιμο 
ορίζεται 5.000 ευρώ πρόστιμο 
και αναστολή λειτουργίας από 
την επόμενη για 7 ημερολογι-
ακές ημέρες. Στην πρώτη υπο-
τροπή και ανεξαρτήτως εμβα-
δού πρόστιμο 10.000 ευρώ και 
αναστολή για 15 ημερολογια-
κές ημέρες. Στην τρίτη παράβα-
ση αφαίρεση άδειας λειτουργίας 
για 60 ημέρες.

Αθλητικοί αγώνες θα διεξά-
γονται με θεατές μόνο σε αμιγείς 
χώρους, κλειστούς ή ανοιχτούς. 
Η χωρητικότητα θα ανέρχεται 
στα 80% του συνόλου (5% εξ 
αυτών μπορεί να είναι ανήλικοι 
οι οποίοι θα έχουν υποβληθεί σε 
τεστ), με ανώτατο όριο προσέ-
λευσης: 25.000 θεατές για υπαί-
θρια γήπεδα και 8.000 για κλει-
στά γήπεδα.

Πιερρακάκης: Έτσι θα 
λειτουργεί η εφαρμογή 
Covid Free GR

Την εφαρμογή, “Covid Free 
GR”, με την οποία θα ελέγχεται η 
εγκυρότητα του πιστοποιητικού 
εμβολιασμού ή νόσησης για την 
πρόσβαση των πολιτών σε κλει-
στούς χώρους εστίασης και ψυ-
χαγωγίας, που θα λειτουργούν 
αποκλειστικά για εμβολιασμέ-
νους μέχρι τα τέλη Αυγούστου, 
αλλά και των πιστοποιητικών 
αρνητικού rapid ή pcr τεστ για 
τους υπαίθριους μικτούς χώ-
ρους, παρουσίασε ο υπουργός 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυ-
ριάκος Πιερρακάκης, στην ενη-

μέρωση του υπουργείου Υγείας.
Όπως είπε, η εφαρμογή είναι 

διαθέσιμη από σήμερα για κινητά 
τηλέφωνα και tablet με λογισμι-
κό iOS ή Android.

Η “Covid Free GR” μπορεί να 
εγκατασταθεί σε οποιαδήποτε 
συσκευή χρησιμοποιεί λογισμι-
κό iOS ή Android και να χρη-
σιμοποιηθεί για την επαλήθευ-
ση των ευρωπαϊκών ψηφιακών 
Πιστοποιητικών COVID καθώς 
και των ελληνικών βεβαιώσεων 
του gov.gr.

Διατίθεται δωρεάν μέσω 
του επίσημου λογαριασμού 
της Ελληνικής Δημοκρατί-
ας στο App Store και στο 
Google Play.

Ο έλεγχος εμβολιασμού του 
πελάτη θα γίνεται μέσω της ειδι-
κής εφαρμογής που θα έχει στη 
διάθεση του ο ιδιοκτήτης του 
χώρου, στην οποία θα σκανά-
ρει το QR Code του πιστοποιη-
τικού εμβολιασμού. Όσοι έχουν 
ολοκληρώσει και τις δυο δόσεις 
του εμβολίου, από την επόμενη 
κιόλας μέρα έχουν πρόσβαση 
στο πιστοποιητικό εμβολιασμού 
το οποίο μπορούν να λάβουν 
είτε μέσω του gov.gr είτε μέ-
σω των Κέντρων Εξυπηρέτη-
σης Πολιτών.

Το έγγραφο περιέχει μόνο τα 
αναγκαία στοιχεία προκειμένου 
να είναι δυνατή η ταυτοποίηση 
του πολίτη, ενώ διαθέτει τρεις 
δικλίδες ασφαλείας ώστε να δι-
ασφαλίζεται το αδιάβλητο: QR 
code, μοναδικό κωδικό και ψη-
φιακή σφραγίδα.

Ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε 
δε ότι η εφαρμογή δείχνει μόνο 
το όνομα του κατόχου του πι-
στοποιητικού, ενώ δεν κρατάει 
και δεν αποθηκεύει προσωρινά 
ή μόνιμα προσωπικά δεδομένα ή 
ιστορικό επαληθεύσεων. Για τον 
έλεγχο και την επαλήθευση των 
Ευρωπαϊκών Ψηφιακών Πιστο-
ποιητικών COVID δεν απαιτεί-
ται σύνδεση στο internet, ενώ 
για των ελληνικών βεβαιώσεων 
απαιτείται.

Όπως εξήγησε, υπάρχουν 
τρία επίπεδα επαλήθευσης:

Πράσινο: σημαίνει ότι ο κά-
τοχος του πιστοποιητικού έχει 
εμβολιαστεί ή έχει νοσήσει από 
COVID

Κίτρινο: σημαίνει ότι ο κάτο-
χος του πιστοποιητικού έχει αρ-
νητικό τεστ (rapid ή PCR)

Κόκκινο: σημαίνει λάθος ή μη 
έγκυρο πιστοποιητικό

Σε ό,τι αφορά στην ισχύς των 
πιστοποιητικών:

-Εμβολιασμού: Ισχύει 14 ημέ-
ρες από την ημερομηνία της τε-
λευταίας δόσης

-Νόσησης: Ισχύει έως και 6 
μήνες μετά

-Rapid test: Ισχύει 48 ώρες 
από τη συλλογή δείγματος (η 
διάρκεια μετράει από τις 00.01 
από την ημερομηνία συλλογής 
δείγματος)

-PCR test: Ισχύει 72 ώρες 
από τη συλλογή δείγματος (η 
διάρκεια μετράει από τις 00.01 
από την ημερομηνία συλλογής 
δείγματος.
news247.gr

Όλες οι λεπτομέρειες 
για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό 
και τους κλειστούς χώρους
ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΑΡΓΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ 
ΕΜΒΟΛΙΑΖΟΝΤΑΙ    

Τι ισχύει για τα πανηγύρια και αθλητικούς 
αγώνες και για την εφαρμογή Covid Free G

www.gnomionline.grwww.gnomionline.gr
Η ΓΝΩΜΗ στο ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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Ο Εθνικός Οργανισμός Δη-
μόσιας Υγείας ανακοίνωσε το 
απόγευμα της Τρίτης (13/07) 
ότι τα εργαστηριακά επιβεβαι-
ωμένα νέα κρούσματα του κο-
ρονοϊού είναι 3.109. 

Ο συνολικός αριθμός των 
κρουσμάτων ανέρχεται σε 
444.783(ημερήσια μεταβολή 
+0.9%), εκ των οποίων 51.2% 
άνδρες. Με βάση τα επιβεβαι-
ωμένα κρούσματα των τελευ-
ταίων 7 ημερών, 164 θεωρού-
νται σχετιζόμενα με ταξίδι από 
το εξωτερικό και 1.953 είναι 
σχετιζόμενα με ήδη γνωστό 
κρούσμα.

Αναλυτικά η διασπορά των 
νέων κρουσμάτων σήμερα 
στην ΑΜΘ

• Δράμα 3
• Έβρος 18
• Ξάνθη 2
• Ροδόπη 4
Ο αριθμός των ασθενών 

που νοσηλεύονται διασωλη-
νωμένοι είναι 133 (66.2% άν-

δρες). Η διάμεση ηλικία τους 
είναι 66 έτη. To 84.2% έχει 
υποκείμενο νόσημα ή/και ηλι-
κία 70 ετών και άνω. Από την 
αρχή της πανδημίας έχουν 
εξέλθει από τις ΜΕΘ 2.739 
ασθενείς.

Οι εισαγωγές νέων ασθε-
νών Covid-19 στα νοσοκομεία 
της επικράτειας είναι 112 (ημε-
ρήσια μεταβολή +31.76%). Ο 
μέσος όρος εισαγωγών του 
επταημέρου είναι 74 ασθενείς.

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με 
COVID-19 είναι 4, ενώ από την 
έναρξη της επιδημίας έχουν 
καταγραφεί συνολικά 12.806 
θάνατοι. Το 95.2% είχε υπο-
κείμενο νόσημα ή/και ηλικία 
70 ετών και άνω. Το τελευ-
ταίο 24ωρο πραγματοποιήθη-
καν 18.798 μοριακά τεστ και 
66.498 rapid test. Σε σύνολο 
85.296 η θετικότητα υπολογί-
ζεται σε 3,64%.

Δραματική αύξηση του 

ιού δείχνουν τα λύματα
Την εβδομάδα 5 έως 11 

Ιουλίου 2021, παρατηρήθη-
καν αυξητικές τάσεις, σε σχέ-
ση με την εβδομάδα 28 Ιουνί-
ου έως 4 Ιουλίου 2021, στο 
ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 
στα αστικά λύματα των επτά 
από τις δώδεκα περιοχές που 
ελέγχθηκαν από το Εθνικό Δί-
κτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων 
του ΕΟΔΥ.

Οι αυξητικές μεταβολές 

κυμάνθηκαν από +76%στο 
Βόλο έως +530% στο Ηρά-
κλειο. Σταθερό παρέμεινε το 
ιικό φορτίο στα Χανιά (+9%). 
Στην Πάτρα και στην Αλεξαν-
δρούπολη το ιικό φορτίο πα-
ρέμεινε χαμηλό αλλά ανιχνεύ-
σιμο, δηλαδή τα επίπεδα ήταν 
πάνω από το όριο ποσοτικο-
ποίησης της μεθόδου. 

Στην Ξάνθη, το ιικό φορτίο 
των αστικών λυμάτων παρέ-
μεινε πολύ χαμηλό και κάτω 

από το όριο ποσοτικοποίησης 
της μεθόδου. Στον Άγιο Νικό-
λαο, όπου ο δειγματολήπτης 
λειτούργησε ύστερα από πέ-
ντε εβδομάδες, ανιχνεύτηκε 
ιικό φορτίο σε χαμηλά προς 
μέτρια επίπεδα.

Η τάση στην εβδομαδιαία 
μεταβολή του ιικού φορτίου 
στον Άγιο Νικόλαο θα υπολο-
γιστεί αφού ληφθούν και οι 
μετρήσεις της εβδομάδας 12-
18/7/21.

Παρακάτω δίνονται περισ-
σότερες διευκρινίσεις σχετικά 
με τα αποτελέσματα της εβδο-
μάδας 5 έως 11 Ιουλίου 2021:

Αλεξανδρούπολη: Την 
τελευτα ία  εβδομάδα, 
5-11/7/2021, ανιχνεύτηκε 
γενετικό υλικό του ιού SARS-
CoV-2 στα αστικά λύματα της 
Αλεξανδρούπολης, τα επίπε-
δα του οποίου, όπως και την 
εβδομάδα 28/6-4/7/21, ήταν 
πολύ χαμηλά.

Από …3 σε 18 τα κρούσματα 
στον Έβρο!!!
ΞΕΦΕΥΓΟΥΝ ΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ….. 
3.109 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΕΟΔΥ        

Δραματική αύξηση του ιού δείχνουν τα 
λύματα σε πολλές περιοχές. Στην Πάτρα 
και στην Αλεξανδρούπολη το ιικό φορτίο 
παρέμεινε χαμηλό αλλά ανιχνεύσιμο

Τη δημοτική αρχή Αλεξανδρούπο-
λης καταγγέλλει σε ανακοίνωσή της 
η Τομεακή Επιτροπή Έβρου του ΚΚΕ, 
γιατι «συνεχίζει, γι άλλη μια φορά, το 
«κυνήγι» των προπαγανδιστικών υλι-
κών του Κόμματος».

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, 
μόλις 48 ώρες από την ανάρτηση 
πανό του ΚΚΕ στη στροφή του Εγνα-
τία που καλούσε να σταματήσουν 
οι διευκολύνσεις προς τους ΝΑΤΟϊ-
κούς φονιάδες, αποκαθηλώθηκε από 
τη δημοτική αρχή Αλεξανδρούπο-
λης, ενώ δεκάδες διαφημιστικά για 
εκδηλώσεις, συναυλίες, θέατρα κ.α. 
παραμένουν παντού για πάνω από 
ένα μήνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση 
της Τ.Ε. Έβρου του ΚΚΕ:

Χρειάστηκαν μόλις 48 ώρες για 
να αποδειχτεί η υποκρισία της Δημο-
τικής Αρχής Αλεξανδρούπολης αλλά 
και της Εισαγγελίας. Και εξηγούμα-
στε: Την προηγούμενη Δευτέρα το 
βράδυ ανάμεσα στα διαφημιστικά 

μπάνερ στην στροφή του Εγνατία 
αναρτήσαμε πανό που καλούσε να 
σταματήσουν οι διευκολύνσεις προς 
τους Νατοϊκούς φονιάδες.

Σήμερα, που δεν έχει τέλος η 
εμπλοκή της χώρας στους επικίνδυ-
νους σχεδιασμούς των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ 
και ΕΕ, την ώρα που η αντιπαράθεση 
ΝΑΤΟ - Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα 
συντηρείται σταθερά σε υψηλά επί-
πεδα και «μυρίζει μπαρούτι» σε όλα 
τα πεδία από τα Βαλκάνια έως την 
Ανατολική Μεσόγειο και πέραν αυτής, 
η Δημοτική Αρχή συνεχίζει να προ-
καλεί όταν επιλέγει να εμποδίζει την 
πολιτική προπαγάνδιση των θέσεων 
του ΚΚΕ που ζητούν να μην διευκο-
λύνονται οι Νατοϊκοί φονιάδες. Την 
Τετάρτη το πρωί το πανό αποκαθη-
λώθηκε μαζί με 2-3 άλλα διαφημιστι-
κά περασμένων ημερών, που καλού-
σαν σε συναυλίες, παιδικά θέατρα κ.α. 
ενώ τα υπόλοιπα παρέμειναν.

Ο ίδιος ο Δήμαρχος δήλωσε πως 
δεν έχει πρόβλημα με το περιεχόμενο 
των αγωνιστικών πανό που μπαίνουν 

κατά καιρούς (π.χ. πριν την απεργία 
στις 16 Ιούνη) αλλά με το γεγονός ότι 
είναι παράνομη διαφήμιση, αποσπά 
την προσοχή των οδηγών και επιπλέ-
ον έχει εντολή από την εισαγγελία να 
τα κατεβάζει. Στο τελευταίο μάλλον 
έλεγε αλήθεια. Απ΄ ό,τι φαίνεται και 
ο Εισαγγελέας ενοχλείται μόνο από 
τα πανό του ΚΚΕ και των σωματείων 
που αγωνίζονται. Γιατί πολύ αμφιβά-
λουμε αν έχει αποσταλεί καμία δικο-
γραφία στον αντιδήμαρχο και στον 
δήμαρχο που έχουν επιτρέψει να γίνει 
η πόλη τσίρκο. Ναι, γί  αυτούς που 
έκαναν βόλτα με τα Νατοϊκά ελικό-
πτερα μιλάμε. Αυτούς που δεν έδω-
σαν άδεια να γίνει η συγκέντρωση 
στο πάρκο ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ενάντια 
στην άσκηση Defender.

Αρκεί μια βόλτα στην πόλη και ο 
καθένας θα καταλάβει τι σημαίνει δι-
αφημιστικό τσίρκο. Ενδεικτικό είναι 
πως από την ημέρα που ο Δήμαρχος 
έλεγε στους προέδρους των σωμα-
τείων ότι το κάλεσμά τους για συμ-
μετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση 
(με το ένα πανό, που αποκαθηλώθηκε 
σε τρείς ώρες), ήταν διαφήμιση, μέ-
χρι και σήμερα υπάρχουν δεκάδες 
διαφημιστικά παντού για πάνω από 
ένα μήνα.

Και για να μην αδικούμε και μια 
μερίδα του Τύπου με δήθεν φιλοπε-

ριβαντολλογικά αισθήματα που την 
ενοχλεί 1 καρφί (που και αυτό προ-
ϋπήρχε) σε ένα πλάτανο, αλλά κά-
νουν την πάπια για το έγκλημα με 
τα σκουπίδια που συντελείται αυτή 
την στιγμή στο Δήμο Αλεξανδρούπο-
λης, που γράφουν ύμνους για τους 
Νατοϊκούς δολοφόνους και που συ-
κοφαντούν κάθε μας εκδήλωση, σε 
αυτούς και όλους τους υπόλοιπους 
που μας έχουν στοχοποιήσει, τους 
δηλώνουμε: όσα πανό και να κατε-
βάσουν, όσες δικογραφίες κι αν στεί-
λουν, όσους χαφιέδες κι αν επιστρα-
τεύσουν, εμείς θα συνεχίσουμε και να 
προπαγανδίζουμε την δράση μας και 
να αποκαλύπτουμε το βρώμικο ρόλο 
που παίζουν ντόπιοι θεσμικοί και τα 
πληρωμένα παπαγαλάκια τους. Θα 
συνεχίσουμε να οργανώνουμε την 
λαϊκή αντεπίθεση συζητώντας, δια-
φωτίζοντας, αναδεικνύοντας ζητή-
ματα και πάντα αγωνιζόμενοι.

Καλούμε τον λαό της πόλης να 
βγάλει συμπεράσματα. Να καταλάβει 
ποιοι είναι μαζί του και ποιοι απέναντι 
του. Ακόμα κι αν κάποιος διαφωνεί 
με τις θέσεις του ΚΚΕ, πρέπει να τον 
προβληματίσει το μένος που επιδει-
κνύουν για να μας φιμώσουν. Μένος 
που φτάνει στον αντικομουνισμό και 
στο κυνήγι όσων εκφράζουν διαφο-
ρετική άποψη.

«To ΚΚΕ ενοχλεί τη Δημοτική Αρχή 
Αλεξανδρούπολης»
Η Τομεακή Επιτροπή Έβρου του 
ΚΚΕ καταγγέλλει τη δημοτική αρχή 
Αλεξανδρούπολης για το «κυνήγι» των 
προπαγανδιστικών υλικών του Κόμματος. Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας 

Covid-19 και για την ορθότερη εκτίμηση της 
επιδημιολογικής κατάστασης στο Νομό Έβρου, 
η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου - Διεύθυνση 
Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας σε 
συνεργασία με τον Δήμο Ορεστιάδας και τον 
ΕΟΔΥ , διοργανώνει δωρεάν μαζικές δειγμα-
τοληψίες (rapid tests) για τον κορωνοϊό, στη 
Μεγάλη Δοξιπάρα Έβρου του Δήμου Ορεστι-
άδας. Η παρούσα δράση απευθύνεται σε γενι-
κό πληθυσμό.

Οι δειγματοληψίες θα πραγματοποιηθούν την 
Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021, ώρες 10:00 έως 12:00  
από την Κινητή Ομάδα Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ 
στο Κοινοτικό Κατάστημα Μεγάλης Δοξιπάρας.

Οι  πολίτες που επιθυμούν να συμμετέχουν 
στην παραπάνω δράση, θα προσέρχονται στο 
προαναφερόμενο σημείο, έχοντας μαζί τους τον 
προσωπικό αριθμό υγείας ΑΜΚΑ και δηλώνο-
ντας το κινητό τους τηλέφωνο. 

Μετά την δειγματοληψία, αν κάποιοι  είναι θε-
τικοί στον ιό θα ενημερωθούν μέσω τηλεφώνου.

Η παρούσα δράση έχει στόχο την έγκαιρη 
ανίχνευση περιστατικών, με γνώμονα πάντα την 
προστασία της υγείας των πολιτών, καθώς δεν 
χρειάζεται να μετακινηθούν σε νοσοκομείο, δι-
αγνωστικά κέντρα κλπ, ενώ παράλληλα παρέχει 
σημαντική αποφόρτιση του συστήματος Υγείας.

Δωρεάν rapid 
tests στη Μεγάλη 
Δοξιπάρα Έβρου
Την Πέμπτη 15 Ιουλίου
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Την Πέμπτη 15 Ιουλίου κα-
τά πάσα πιθανότητα, σύμφωνα 
με πηγές κοντά στην υπόθε-
ση θα ανοίξουν οι οικονομικές 
προσφορές για τον πολύκρο-
το διαγωνισμό της Εγνατίας 
Οδού. Οι δύο βασικοί μονομά-
χοι είναι από τη μία το σχήμα 
ΓΕΚ Τέρνα-EGIS Projects και 
από την άλλη η κοινοπραξία 
VINCI-ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ-ΑΒΑΞ . 
Ο διαγωνισμός είναι στην τε-
λική ευθεία και από την δι-
αδικασία θα αποκαλυφθεί ο 
επενδυτής που θα αποκτήσει 
το μεγαλύτερο οδικό σύμπλεγ-
μα της χώρας. 

Βέβαια κανείς δεν περιμέ-
νει ότι το “σήριαλ” της Εγνα-

τίας θα τελειώσει ανέφελα κα-
θώς βάσει των διαδικασιών 
του ΤΑΙΠΕΔ, σε περίπτωση που 
οι δύο προσφορές διαφέρουν 
μέχρι και 15% (που είναι και το 
πιο πιθανό) τότε το Ταμείο θα 
ζητήσει ως οφείλει βελτιωμένη 
δεσμευτική προσφορά. Το τε-
λευταίο διάστημα έχουν υπάρ-
ξει αναφορές για εκατέρωθεν 
προδικαστικές προσφυγές άλ-
λα δεν επιβεβαιώνονται. Ο δια-
γωνισμός για την Εγνατία Οδό 
ξεκίνησε με επτά ενδιαφερόμε-
νους αλλά μέσω της εξέλιξης 
της διαγωνιστικής διαδικασίας 
τέθηκαν νοκ-άουτ σημαντικά 
σχήματα με τελευταίο εκείνο 
της ΑΚΤΩΡ.

Τι παραχωρείται 
Το αντικείμενο της παραχώ-

ρησης είναι η Εγνατία Οδός, 
ένας οδικός άξονας, μήκους 
658 χιλιομέτρων, με πλήρη 
έλεγχο προσβάσεων και δια-
χωρισμένο οδόστρωμα, που 
έχει ήδη κατασκευαστεί και 
βρίσκεται σε λειτουργία. Εκτεί-
νεται από την Ηγουμενίτσα 
στην Περιφέρεια της Ηπείρου 
(βορειοδυτική ακτή της Ελλά-
δας) μέχρι τους Κήπους στην 
Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και 
Θράκης (στον συνοριακό σταθ-

μό με την Τουρκία).
Επίσης παραχωρούνται 

τρεις κάθετοι οδικοί άξονες, 
συνολικού μήκους 225 χι-
λιομέτρων, αποτελούν συν-
δέσεις της Εγνατίας Οδού 
με τις γειτονικές χώρες (Αλ-
βανία, Βόρεια Μακεδονία και 
Βουλγαρία). Το σχήμα που θα 
αποκτήσει την Εγνατία Οδό 
ουσιαστικά θα γίνει ο “βασι-
λιάς” των οδικών παραχωρή-
σεων της χώρας έχοντας την 
πλειοψηφία των οδικών αξό-
νων που λειτουργούν.

Τι έχει συμβεί μέχρι 
σήμερα

Ο διαγωνισμός για την πα-
ραχώρηση του μεγαλύτερου 
αυτοκινητόδρομου της χώρας 
από το ΤΑΙΠΕΔ είχε φτάσει σε 
τελικό στάδιο πέρυσι το Φθι-
νόπωρο και τελικά στις 11 Δε-
κεμβρίου από τα 7 σχήματα 
που αρχικά διεκδικούσαν την 
παραχώρηση, προσφορά κατέ-
θεσε μόνο το σχήμα ΓΕΚ ΤΕΡ-
ΝΑ με την Egis Projects.

Στη συνέχεια υπήρξαν 
προσφυγές από τα άλλα δύο 
σχήματα με αποτέλεσμα το 

ΤΑΙΠΕΔ να προχωρήσει σε 
επανάληψη της διαδικασίας. 
Η νέα καταληκτική ημερομηνία 
για την κατάθεση των προσφο-
ρών ορίστηκε η 1η Απριλίου 
2021 όπου κατέβηκαν τα δύο 
παραπάνω σχήματα.

Λίγο νωρίτερα, τον Μάρτιο, 
η ΑΚΤΩΡ είχε ζητήσει παρά-
ταση του διαγωνισμού για να 
υποβάλλει προσφορά μετά την 
απόφαση της Ισπανικής Roadis 
που συμμετείχαν αρχικά από 
κοινού στην διαγωνιστική δι-
αδικασία να αποσυρθεί από 
την κούρασα ιδιωτικοποίησης.

Επόμενο βήμα ήταν προ-
σφυγή στο ΣτΕ με ασφαλιστικά 
μέτρα από την ΑΚΤΩΡ Παρα-
χωρήσεις η οποία απερρίφθη 
και έτσι φτάσαμε στο σημερι-
νό σημείο.

Η απόφαση του ΣτΕ άνοιξε 
τον δρόμο για να φτάσουμε 
στο τελικό στάδιο και πλέον 
μένει να δούμε πως θα εξε-
λιχθεί το μπρα ντε φερ των 
δύο φιναλίστ και ποιος θα γί-
νει ο “βασιλιάς των αυτοκινη-
τόδρομων” για τις επόμενες 
δεκαετίες.
news247.gr

Τέλος η αναμονή, για την 
παραχώρηση της Εγνατίας Οδού
ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΑΥΡΙΟ ΟΙ 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ   

Ο πολύκροτος διαγωνισμός της Εγνατίας 
Οδού βρίσκεται στην τελική ευθεία και 
από την διαδικασία θα αποκαλυφθεί 
ο επενδυτής που θα αποκτήσει το 
μεγαλύτερο οδικό σύμπλεγμα της χώρας.
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Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης
Τμήμα Προμηθειών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ’ αριθ.702/2021

Του δημόσιου διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια και εγκατάστα-
ση επίπλων για την κάλυψη των αναγκών των Τμημάτων, Σχολών,Εργαστηρίων και Βιβλιοθηκών του Δημοκρι-
τείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ – Διεύθυνση Οικονομικής Διαχεί-
ρισης – Τμήμα Προμηθειών, Κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής Τ.Κ. 69100, Κομο-
τηνή,ιστοσελίδα:http://supplies.duth.grΑρμόδιοι Υπάλληλοι:Βασιλεία Παγώνα Αγγελίνα, τηλέφωνα επικοινωνί-
ας:2531039003,e-mail:vangelin@admin.duth.gr

1. Αριθμός Διακήρυξης:702/2021.
2. Είδος Σύμβασης:Δημόσια που αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση επίπλων για την κάλυψη των ανα-

γκών των Τμημάτων, Σχολών, Εργαστηρίων και Βιβλιοθηκών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
3. Είδος διαδικασίας:Δημόσιος διεθνής ηλεκτρονικός ανοικτόςδιαγωνισμόςμε κριτήριο κατακύρωσηςτην πλέ-

ον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

4. Διάρκεια ισχύος σύμβασης:Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε  ενενήντα(90) ημερολογιακές ημέρες από 
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

5.Τρόπος, τόπος και χρόνος αναζήτησης της διακήρυξης και πληροφορίες: Το τεύχος της διακήρυξης είναι αναρ-
τημένο στο διαδίκτυο και στις ιστοσελίδες με χαρακτηριστικά:http://supplies.duth.gr και www.promitheus.gov.gr .

6.Συνολικός προϋπολογισμός:
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων 

ενενήντα πέντε ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (179.295,62€)  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. [Αναλυτικά:  
144.593,24 + (24% ΦΠΑ) 34.702,38= 179.295,62€ με ΦΠΑ.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Συλλογι-
κή Απόφαση Ε046, αριθ. ενάριθ. έργου2020ΣΕ04600054 και τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση επίπλων για 
τις ανάγκες των Τμημάτων, Σχολών, Εργαστηρίων και Βιβλιοθηκών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης».

7.Ημερομηνία υποβολής προσφορών:
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ:06-09-2021, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 

15:00 μ.μ.Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δη-
μόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grτου συστήματος, ύστερα 
από κανονική προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης 
της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

8. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών:10-09-2021ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 
π.μ.,μέσω της διαδικτυακής πύληςwww.promitheus.gov.grτου ΕΣΗΔΗΣ,από την αρμόδια Επιτροπή. 

9.Ύψος εγγύησης συμμετοχής στο διαγωνισμό: Το ύψος της εγγύησης θα ανέρχεται σε ποσοστό 2% της προ-
ϋπολογισθείσας δαπάνης.

10.Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 180 (εκα-
τόν ογδόντα) ημερών από την επόμενη της της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, καθώς και για 
το χρόνο που οι συμμετέχοντες αποδέχονται να παρατείνουν την προσφορά τους.

11. Ημερομηνία αποστολής προς δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ της Απόφασης Συγκλήτου-Έγκριση δαπά-
νης:24-06-2021.

ΟΑντιπρύτανης Οικονομικών,
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Καθηγητής Φώτιος Μάρης

Πέντε μέρες τιμητική άδεια 
θα λάβουν από τον στρατό 
όσοι στρατεύσιμοι εμβολια-
στούν ή έχουν ήδη εμβολι-
αστεί κατά του κορονοϊού, 
όπως ανακοίνωσε ο υπουρ-

γός ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων Άδωνις Γεωργιάδης κατά 
τη διάρκεια της ενημέρωσης 
της Τρίτης.

Σημειώνεται ότι τη Δευτέ-
ρα ο πρωθυπουργός Κυριά-

κος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε 
ότι ο εμβολιασμός δεν θα εί-
ναι υποχρεωτικός στον στρα-
τό. Ωστόσο, προκείμενου να 
υπάρξει τείχος ανοσίας και 
στο στράτευμα κυβέρνηση και 
ΓΕΕΘΑ αποφάσισαν να δώ-
σουν το συγκεκριμένο κίνη-
τρο για τους στρατεύσιμους.

Υπενθυμίζεται πως ο πρω-
θυπουργός υπογράμμισε χθες 
πως «στο εξής, μόνιμοι και 

στρατεύσιμοι θα έχουν τη 
δυνατότητα, αλλά και κίνη-
τρα, να εμβολιάζονται μέσα 
στις μονάδες τους. Όποτε το 
θελήσουν οι πρώτοι και με 
τη στράτευσή τους οι δεύτε-
ροι. Κι αυτό γιατί η ζωή στο 
στράτευμα είναι από τη φύ-
ση της ομαδική και συνεπώς 
ο συγχρωτισμός είναι αναπό-
φευκτος».

Στρατός: Πέντε μέρες τιμητική άδεια 
για τους στρατιώτες που εμβολιάζονται
Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
ανακοίνωσε άδεια για τους στρατεύσιμους 
που κάνουν το εμβόλιο κατά του κορονοϊού
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Χρονογράφημα

Το σκοτεινό δωμάτιο μίας ψυχής 

Έ
να χειμωνιάτικο πρωινό του 
1954 σ’ ένα μικρό ορεινό χω-
ριό της Ηπείρου μία ετοιμό-
γεννη γυναίκα έχει ξυπνήσει 
όπως κάθε μέρα από νωρίς. 
Ο άντρας της έχει φύγει από 

τ’ άγρια χαράματα για να φροντίσει τα 
ζώα στο στάβλο. Γύρω της τρέχει, προ-
σπαθώντας να της αποσπάσει την προ-
σοχή η τετράχρονη κόρη της. Η νεαρή 
γυναίκα καθώς ετοιμάζει την ξυλόσομπα 
για να ζεσταθούνε νιώθει τους πρώτους 
πόνους της γέννας. Όμως δεν είναι ικα-
νοί να την αποτρέψουν να συνεχίσει τις 
δουλειές του σπιτιού. Έχει να ζυμώσει το 
ψωμί και αυτό απαιτεί κόπο, να συγυρί-
σει τα δωμάτια, όπως και τόσες άλλες 
υποχρεώσεις που την περιμένουν. Μα οι 
γυναίκες της Ηπείρου μεγαλωμένες και 
δεμένες με τη σκληρή φύση του τόπου 
τους δεν πτοούνται από τις απλές καθη-
μερινές υποχρεώσεις της ζωής.  

Καθώς συνεχίζει τις δουλειές της οι 
πόνοι γίνονται όλο και πιο έντονοι, αλλά 
εκείνη συνεχίζει να τους αγνοεί. Δυστυ-
χώς όμως δεν κάνει το ίδιο και η μικρή 
παιδούλα που βλέπει τη μαμά της να κου-
λουριάζεται από τον πόνο. Η ώρα κυλάει 
και η γυναίκα νιώθει ότι ήρθε πια η ώρα 
να φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδί 
της. Ωστόσο, ευχόταν και ήλπιζε ότι αυτή 
τη φορά θα γεννούσε τον πολυπόθητο 
γι’ αυτήν και τον άντρα της γιο.    

Έξω το χιόνι συνεχίζει από το βρά-
δυ να πέφτει πυκνό και κείνη φοβάται 
ότι θα γεννήσει μόνη. Αυτό όμως δεν 
την τρομάζει. Ψύχραιμη, αρχίζει να δί-
νει οδηγίες στη μικρή κόρη της για να 
τη βοηθήσει στη γέννα. Η παιδούλα λες 
και ήταν προετοιμασμένη από καιρό γι’ 
αυτή τη μέρα, σαν μεγάλη γυναίκα, ακο-
λουθώντας πιστά τις οδηγίες της μάνας 
της αργά το μεσημέρι τη βοήθησε να 
φέρει στον κόσμο τον ένα και μοναδικό 
για την οικογένεια γιο. 

Ο πατέρας γύρισε στο σπίτι το βρά-
δυ κατάκοπος, βρίσκοντας τη γυναίκα 
του να κοιμίζει ευλαβικά και γεμάτη πε-
ρηφάνια το νεογέννητο. Είδε όμως και 
την κόρη τους, άξια απόγονο των σπου-
δαίων και σκληροτράχηλων γυναικών 
της Ηπείρου, να κοιτάζει χαρούμενη το 
βρέφος μέσα στην κούνια. Το χιόνι έξω 
όσο απλωνόταν η νύχτα γινόταν όλο 
και πυκνότερο, μέσα όμως στο φτωχικό 
αγροτόσπιτο η οικογένεια βίωνε στιγμές 
απόλυτης ευτυχίας. 

Τα επόμενα χρόνια η οικογένεια θ’ 
αποκτούσε δύο ακόμα νέα μέλη. Δύο 
κορίτσια εργατικά και ευγενικά, όπως 
η μάνα και η μεγαλύτερη αδερφή τους. 
Επίκεντρο όμως της οικογένειας ήταν ο 
γιος τους. Τον ονόμασαν Θεόδωρο, γιατί 
τον θεωρούσαν δώρο ζωής. Οι αδερφές 
του έμαθαν από τους γονείς τους να τον 
βάζουν πάνω από οτιδήποτε άλλο. Κα-
θώς μεγάλωνε όμως γινόταν εγωιστής, 
αλαζόνας, αλλά και υπερόπτης προς τους 
άλλους, μα και τις αδερφές του. Έκανε 
σχέδια για μία ζωή μακριά από το γραφι-
κό χωριουδάκι της Ηπείρου, κάτι που το 
είχαν αντιληφθεί αρκετά νωρίς οι γονείς 
του. Όταν έγινε είκοσι χρονών αποφάσι-
σε να βρει τη μοίρα του στο εξωτερικό. 
Εξάλλου, η χώρα του δεν είχε τίποτα να 
του προσφέρει. Έτσι, μετά την αποφοίτη-
σή του από το εξατάξιο γυμνάσιο έφυγε 
για τον Καναδά. 

Η αδερφή του, η Αργυρώ, δύο χρόνια 

πριν είχε ταξιδέψει στον Καναδά για να 
παντρευτεί με προξενιό τον Φιλήμονα. 
Ένα νεαρό άντρα με καταγωγή από τον 
τόπο της. Οι γονείς του είχαν φύγει πριν 
από τον πόλεμο για το εξωτερικό και με 
διάφορους τρόπους, όπως ακουγόταν 
στο χωριό, όχι και πολύ νόμιμους, απέ-
κτησαν μία τεράστια περιουσία. Δεν ξε-
χνούσαν όμως ποτέ τις ρίζες τους, μιας 
και τα καλοκαίρια επισκέπτονταν πά-
ντα το χωριό τους,  επιδεικνύοντας τον 
πλούτο τους στους συγχω-
ριανούς τους.  

Σε μία από εκείνες τις 
επισκέψεις συμφωνήθηκε 
το προξενιό μεταξύ της Αρ-
γυρώς και του Φιλήμονα, 
που κατά ομολογία ήταν 
ένας όμορφος νέος, αλλά 
εξαιρετικά επιπόλαιος και 
ανεύθυνος, σε αντίθεση με 
την Αργυρώ που ήταν εργα-
τική και καλόψυχη. Παρό-
λες όμως τις αντιδράσεις 
της για εκείνο το γάμο, δυ-
στυχώς δεν μπόρεσε να τον αποτρέψει. 
Άλλωστε, ήταν ζήτημα τιμής. Η μάνα της 
είχε δώσει τον λόγο της στη μάνα του 
Φιλήμονα και γι’ αυτό δεν μπορούσε να 
τον πάρει πίσω.

Μία μέρα του Σεπτέμβρη του 1972 
η Αργυρώ πέταξε με την Ολυμπιακή για 
το Τορόντο του Καναδά. Η ζωή που θα 
ζούσε εκεί τα επόμενα χρόνια ήταν γε-
μάτη δυστυχία και αμέτρητα δάκρυα. Ο 
Φιλήμονας από την πρώτη στιγμή του 
γάμου τους την ενημέρωσε ότι δεν μπο-

ρεί και δε θέλει να της είναι πιστός και 
καλά θα κάνει η Αργυρώ να συμβιβαστεί 
με αυτή την κατάσταση. 

Με τ’ αγγλικά που ήξερε και το πτυχίο 
του εξατάξιου γυμνασίου έπιασε δου-
λειά ως γραμματέας στην επιχείρηση 
ενός Έλληνα από την Καλαμάτα, κατα-
φέρνοντας έτσι να απεξαρτηθεί οικονο-
μικά από την οικογένεια του άντρα της. 

Τα επόμενα τέσσερα χρόνια η Αργυρώ 
έφερε στον κόσμο τα δύο παιδιά της, 
το Δημήτρη και τη Μαρία, για τα οποία 
ζούσε και ανέπνεε, όπως έλεγε η ίδια. 
Φρόντιζε όμως εκείνη και τα παιδιά της 
να μην επισκέπτονται συχνά την Ελλά-
δα. Ήθελε οι γονείς της να πιστεύουν ότι 
ζει μία όμορφη και ευτυχισμένη ζωή δί-
πλα στο Φιλήμονα και τους δικούς του. 

1974 και ο Θεόδωρος φτάνει στον 
Καναδά, κάνοντας την Αργυρώ να πι-

στέψει ότι επιτέλους δε θα 
ήταν μόνη σε μία ξένη χώ-
ρα. Εκείνος έπιασε αμέσως 
δουλειά σ’ ένα εργοστάσιο 
πλαστικών, όπου γνώρισε τη 
Δέσποινα. Μία πονηρή και 
έξυπνη γυναίκα από ένα νη-
σί του Βόρειου Αιγαίου. Η 
Δέσποινα ήταν η μεγαλύτε-
ρη από τις πέντε κόρες μίας 
φτωχής οικογένειας ψαρά-
δων, που δύσκολα τα έβγα-
ζε πέρα. Λόγω της φτώχιας 
τους, εκείνη πήρε την από-

φαση μαζί με άλλους κατοίκους του νη-
σιού να μεταναστεύσουν. 

Στο Τορόντο δούλευε στο ίδιο εργο-
στάσιο με το Θόδωρο. Μετά από ένα 
χρόνο γνωριμίας αποφάσισαν να πα-
ντρευτούν. Εκείνος, λόγω της εργατι-
κότητάς του και του ζήλου που έδειχνε 
στη δουλειά, από εργάτης σύντομα έγι-
νε επιστάτης. Τα λεφτά που έβγαζαν και 
οι δύο ήταν αρκετά καλά για να πραγ-
ματοποιήσουν τ’ όνειρό τους που ήταν 
ν’ αποκτήσουν ένα δικό τους σπίτι. Η 

Δέσποινα κατάφερνε να στηρίζει οικο-
νομικά ακόμα και τους γονείς, αλλά και 
τις αδερφές της, που είχαν μείνει πίσω 
στο νησί. Ο Θόδωρος με τον καιρό έγι-
νε υποχείριο στα χέρια της, ένα άβουλο 
πλάσμα της κάθε επιθυμίας της. Η Δέ-
σποινα κατάφερε με τη συμπεριφορά 
της ν’ απομακρύνει τελείως τον άντρα 
της από την αδερφή του, την Αργυρώ, η 

οποία ένιωθε τώρα πια ακόμα πιο μόνη.        
Η Αργυρώ ήταν έρμαιο ενός συζύ-

γου που ποτέ δεν αγάπησε και που δυ-
στυχώς η οικογένειά του δεν ξεχνούσε 
να της θυμίζει ότι την έβγαλαν από τη 
φτώχια και τη μιζέρια του χωριού της. 
Όσο και αν ένιωθε όμως δυστυχισμένη, 
μα και αφάνταστα απογοητευμένη, είχε 
αποφασίσει να μη μιλήσει ποτέ για την 
πραγματική ζωή της στους γονείς και τις 
δύο αδερφές της. 

Ο Θόδωρος κάθε χρόνο φρόντιζε να 
έρχεται μαζί με την οικογένειά του τα 
καλοκαίρια στην Ελλάδα. Στο χωριό του 
έμεναν ελάχιστες μέρες, ενώ στο νησί 
της Δέσποινας περνούσαν το μεγαλύ-
τερο μέρος των διακοπών τους. Οι γο-
νείς του κάθε φορά που έβλεπαν το γιο 
τους ένιωθαν σαν να τους επισκέπτονταν 
ο θεός. Τον λάτρευαν πιο πολύ και από 
τη ζωή τους, απαιτώντας από τις δυο 
κόρες τους που είχαν παντρευτεί και εί-
χαν μείνει στο χωριό να τον υπηρετούν, 
κάνοντας έτσι το μοναχογιό τους όλο 
και πιο υπερόπτη και αλαζόνα. Μπροστά 
στους γονείς του ο Θόδωρος φορούσε 
τα ρούχα του καλού γιου, αλλά και προ-
στατευτικού αδερφού. Όταν έμενε όμως 
μόνος με τις αδελφές του έδειχνε τον 
πραγματικό εαυτό του. Το ίδιο έκαναν η 
γυναίκα και τα παιδιά του. Συμπεριφο-
ρές και λόγια που πλήγωναν βαθιά τις 
αδερφές του. Ιδιαίτερα την πρωτότοκη, 
την Ελένη, που ένιωθε πικρία γιατί ήταν 
εκείνη που βοήθησε τη μάνα τους εκείνο 
το χειμωνιάτικο πρωινό του 1954 να τον 
φέρει στον κόσμο. 

Η Ελένη πίστευε ότι εξαιτίας αυτού 
του γεγονότος κάτι ιδιαίτερα μαγικό τη 
συνέδεε με τον αδερφό της. Εκείνος 
όμως το μόνο που ένιωθε για όλες τις 
αδερφές του ήταν μία απλή συγγενική 
σχέση. Πολλές φορές τις θύμιζε ότι τις 
είχε βοηθήσει οικονομικά, αναφερόμε-
νος στα ελάχιστα δολάρια που τις είχε 
στείλει ως δώρο στο γάμο τους. Στους 
γονείς του παραπονιόταν πως εξαιτίας 
της Αργυρώς αναγκάστηκε να ξενιτευτεί 
στον Καναδά, ενώ εκείνος είχε όνειρο να 
φύγει, όπως έλεγε, για τη Βραζιλία. Όταν 
τον άκουγαν να λέει όλα αυτά,  λόγω της 
αδυναμίας που του είχαν, τον συμπονού-
σαν και του έδιναν δίκαιο. Γιατί η σχέση 
που είχαν μαζί του ήταν τελικά σχέση 
εξάρτησης. Όμως και η Δέσποινα δεν 
είχε την καλύτερη σχέση με τα πεθερικά 
και τις κουνιάδες της, γι’ αυτό και έβρι-
σκε πάντα τρόπο να τους στεναχωρεί τις 
λίγες μέρες που έμεναν στο χωριό. Κάτι 
που πλήγωνε τους γονείς του Θόδωρου, 
γιατί ο γιος τους και η οικογένειά του 
ήταν γι’ αυτούς το κέντρο του κόσμου.  

Τα χρόνια περνούσαν σαν τα φύλλα 
ενός ημερολογίου που γυρνάει ένα μικρό 
παιδί παίζοντας. Στη δύση της ζωής τους 
έμαθαν επιτέλους τι πραγματικά βίωνε 
η Αργυρώ όλα αυτά τα χρόνια στο γάμο 
της με το  Φιλήμονα. Δυστυχώς όμως 
ήταν πολύ αργά για να τη βοηθήσουν. 
Μεγάλοι πια, μετά από τόσα χρόνια που 
ήταν βυθισμένοι στο σκοτάδι, συνειδη-
τοποίησαν τελικά ποιος πραγματικά ήταν 
ο γιος τους. Κουρασμένοι από τη ζωή 
απομυθοποίησαν το Θόδωρο και είδαν 
καθαρά πόσο αλαζόνας και υπερόπτης 
ήταν απέναντι στην οικογένειά του που 
τον λάτρεψε, αντικρίζοντας έτσι το σκο-
τεινό δωμάτιο της ψυχής του. 

ΤΗΣ ΓΙΩΤΑΣ 
ΑΓΑΠΗΤΟΥ 
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Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση 
θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες 
σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

Δικηγόροι

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

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

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

ΑΓΓΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  •  Δικηγόρος 
Ειρήνης 39  •  Αλεξανδρούπολη 
Τηλέφωνο : 2551024142

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

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

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ •  Δικηγόρος

Κων/πόλεως  207  •  Ορεστιάδα
Τηλέφωνο : 2552023462

Λογιστές

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

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

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

ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ ΓΑΛΑΤΕΙΑ • Λογιστικό Γραφείο  

Φιλιππουπόλεως 7  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 25510-80173

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

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

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

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

Συμβολαιο-
γράφοι

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

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

Φαρμακεία Ιατροί

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • Οφθαλμίατρος  
Μιαούλη  11  •  Αλεξ/πολη 

Τηλέφωνο : 25510 24689

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Μαζαράκη 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551038473

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

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

ΓΟΥΤΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΔΙΚΑΙΑ
Τηλέφωνο : 2556031371

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

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

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

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

Δικαστικοί
Επιμελητές

Κτηνίατροι

Ασφάλειες

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

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

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

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

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

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

Security

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

Οπτικά

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

Μεταφορές

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

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

Ορθοπεδικά
Ιατρικά Είδη

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

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Ψυκτικοί

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

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

Ταξιδιωτικά
Πρακτορεία
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 χρησιμα τηλεφωνα

 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ  
 ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

 SUDUKU

2 8 5 9

9 4 3 5

5 9 4

1 6 2 8

2

7 1 5 9

6 4 1

2 7 1 9

4 2 8 5

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.69)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Jul 13 11:23:34 2021 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.64)

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

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

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 05.59, 

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
NTERCITY 05.59, 

ΘεΣ/Κη - Αλεξ/λη 
NTERCITY 05.50, 

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

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

6 7 1

7 6 2 3 5

3 8

2 9 3

3 5 6 4

8 2 7

9 6

2 4 8 1 9

3 1 6

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.55)
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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
14:00-22:00 Απότα Βενιζέλου 
47 (έναντι ΚΤΕΛ) ✆2551025013
18:00-08:00 Δημητριά-
δης Κων. Παλαιολόγου 32 
✆2551053464
ΦΕΡΕΣ
Χατζή Δήμητρα. Τραϊανουπό-
λεως 3 ✆2555022744
ΣΟΥΦΛΙ 
Κυριακούδη Βασ. Γεωργίου 157 
✆2554022033
ΔIΔYMOTEIXO
Γιουρτσόγλου Χρήστος Βενι-
ζέλου 9 ✆2553022922
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Αλβανούδη Νεραντζιά 
Κωνσταντινουπόλεως 203 
✆2552022582

σαν σημερα
ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1099
Κατά τη διάρκεια της Α’ 
Σταυροφορίας, οι στρατιές 
των ευρωπαίων χριστια-
νών πολεμιστών εισβάλ-
λουν στην οχυρωμένη Ιε-
ρουσαλήμ και αρχίζουν τις 
σφαγές των μουσουλμά-
νων κατοίκων της.

1789
Πέφτει η Βαστίλη, σηματο-
δοτώντας την έναρξη της 
Γαλλικής Επανάστασης. 
(Εθνική εορτή της Γαλλίας)

1795
Η «Μασσαλιώτιδα» υιοθε-
τείται και επισήμως ως ο 
εθνικός ύμνος της Γαλλίας. 
Γράφτηκε το 1792 από τον 
Ρουζέ ντε Λιλ.

1867
Ο σουηδός βιομήχανος 
εκρηκτικών Άλφρεντ Νό-
μπελ επιδεικνύει ενώπιον 
άγγλων ειδικών τη νέα του 
εφεύρεση, τη δυναμίτιδα.

1919
Ελληνικό στρατιωτικό τμή-
μα παρελαύνει τιμητικά στη 
Λεωφόρο των Ηλυσίων 
Πεδίων στο Παρίσι, κατά 
τον λαμπρό εορτασμό της 
νίκης των συμμάχων στον 
Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

1969
Ένας διαφιλονικούμενος 
ποδοσφαιρικός αγώνας 
ανάμεσα στο Ελ Σαλβα-
δόρ και την Ονδούρα προ-
καλεί τον πόλεμο μεταξύ 
των δύο χωρών, με 3.000 
νεκρούς και τραυματίες.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1896
Μπουεναβεντούρα Ντου-
ρούτι, ισπανός αναρχικός, 
από τις ηγετικές φυσιογνω-
μίες της δημοκρατικής πα-
ράταξης στον ισπανικό εμ-
φύλιο. (Θαν. 20/11/1936)

1906
Τομ Κάρβελ, ελληνοαμερι-
κανός επιχειρηματίας (Θω-
μάς Καρβέλας) στο χώρο 
του χύμα παγωτού και από 
τους πρωτοπόρους της δι-
καιόχρησης (Franchise) με 
την αλυσίδα Carvel. (Θαν. 
21/10/1990)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1943
Λουτς Λονγκ, γερμανός 
αθλητής του άλματος εις 
μήκος, ο μεγάλος αντίπα-
λος του Τζέσε Όουενς στο 
τελικό του αγωνίσματος 
στους Ολυμπιακούς Αγώ-
νες του Βερολίνου το 1936. 
(Γεν. 27/4/1913)

2003
Κομπάι Σεγκούντο, καλλι-
τεχνικό ψευδώνυμο του 
Φρανσίσκο Ρεπιλάδο, κου-
βανός κιθαριστής και συν-
θέτης, που απέκτησε διε-
θνή φήμη το 1997 με το 
άλμπουμ «Μπουένα Βίστα 
Σόσιαλ Κλαμπ», το οποίο 
απέσπασε πολλά Γκρά-
μι, ενώ εμφανίστηκε και 
στην ομώνυμη ταινία. (Γεν. 
18/11/1907)

αγγελιεσ
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Για τρίτη συνεχόμενη φο-
ρά σε διάστημα οκτώ μόλις 
μηνών εκδηλώθηκε πυρκαγιά 
την περασμένη Παρασκευή 09 
Ιουλίου στο Εθνικό Πάρκο Δά-

σους Δαδιάς-Λευκίμης-Σου-
φλίου. Η πυρκαγιά φαίνεται να 
ξεκίνησε δυτικά του οικισμού 
Προβατώνα, στη νοτιοανατο-
λική περιοχή του Εθνικού Πάρ-
κου και οι ισχυροί βόρειοι άνε-
μοι που έπνεαν στην περιοχή 
συνέβαλλαν στη ραγδαία εξέ-
λιξή της, κατευθυνόμενη προς 
τα νότια, υπερπηδώντας τις 
αντιπυρικές ζώνες και απειλώ-
ντας τον οικισμό της Λευκίμης. 
Η πυρκαγιά, ευτυχώς, τέθηκε 
γρήγορα υπό έλεγχο, χάρη στις 
συντονισμένες προσπάθειες 
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
και των άλλων συναρμόδιων 
υπηρεσιών, όταν έφτασε στην 
περιοχή που είχε πληγεί κατά 
την πυρκαγιά του περασμένου 
Οκτωβρίου.

Όπως επισημαίνει ο Φορέ-
ας Διαχείρισης του Εθνικού 
Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευ-
κίμης-Σουφλίου, από τα 2.630 
στρέμματα, που κάηκαν, με βά-
σει τους υπολογισμούς του 

Φορέα Διαχείρισης, τα 930 
περίπου βρίσκονται εντός του 
πυρήνα του Εθνικού Πάρκου, 
ενώ οι βόρειοι άνεμοι απέτρε-
ψαν την εξάπλωση της πυρκα-

γιάς προς την ιδιαίτερα ευαί-
σθητη αυτή ζώνη. 

Οι εκτάσεις που επλήγησαν 
ήταν δασικές και αποτελού-
σαν πολύτιμες περιοχές φω-
λιάσματος για πολλά είδη, ενώ 
έρχονται να προστεθούν στα 
6.000 στρέμματα που είχαν 
καεί τον περασμένο Οκτώβριο 
στην ίδια περιοχή. Η προσεγ-
μένη αποκατάσταση των κα-
μένων εκτάσεων με γνώμονα 
τη διατήρηση της οικολογι-
κής ακεραιότητας και λειτουρ-
γιών της περιοχής θα πρέπει 
να αποτελεί το κυρίαρχο κρι-
τήριο για τη φυσικότερη και 
γρηγορότερη επαναφορά της 
οικολογικής αξίας αυτών των 
περιοχών στο Εθνικό Πάρκο 
και σε αυτή την προσπάθεια ο 
Φορέας Διαχείρισης θα συμ-
βάλει με όλες του τις δυνάμεις, 
σε συνεργασία με τις αρμόδιες 
Υπηρεσίες.

Δυστυχώς, η φωτιά επηρέ-
ασε και το απολιθωμένο δά-

σος στην περιοχή της Λευκί-
μης, ηλικίας 40 εκ. ετών, που 
αποτελεί ένα μοναδικό γεω-
λογικό μνημείο και τα απολι-
θώματα του βρίσκονται διά-
σπαρτα μέσα στο πυκνό δάσος 
της πληγείσας περιοχής, ενώ 
απείλησε και την περιοχή που 
βρίσκεται το τουριστικό μο-
νοπάτι του απολιθωμένου, 
καθώς έφτασε σε απόσταση 
μόλις 500 μέτρων από αυτό. 
Μια πυρκαγιά κοντά σε απολι-
θώματα μπορεί να προκαλέσει 
πολλά και σοβαρά προβλήμα-
τα, όπως αναφέρει χαρακτη-
ριστικά η Δρ. Ευαγγελία Κυ-
ριαζή, ΠΕ συντηρήτρια και 
ερευνήτρια σε θέματα παθο-
λογίας, προστασίας και συντή-
ρησης απολιθωμένων δασών, 
στο Εργαστήριο Αρχαιομετρί-
ας του Πανεπιστημίου Πελο-
ποννήσου. 

Η συχνότητα των πυρκα-
γιών στο Εθνικό Πάρκο τον 
τελευταίο καιρό προκαλεί ιδι-

αίτερη ανησυχία. Η κλιματι-
κή κρίση σε συνδυασμό με τις 
αλλαγές των χρήσεων γης τις 
τελευταίες δεκαετίες συμβάλ-
λουν στην εύκολη ανάφλεξη 
και στη γρήγορη εξάπλωση της 

φωτιάς. Η πρόληψη αποτελεί 
τον ακρογωνιαίο λίθο για την 
αποφυγή της ολοκληρωτικής 
καταστροφής ενός τόσο ση-
μαντικού για τη βιοποικιλό-
τητα τόπου και ο μόνος τρό-

πος να επιτευχθεί είναι μέσα 
από την ενεργή διαχείριση της 
βλάστησης, τη συστηματική και 
συντονισμένη επόπτευσή του 
και την διαρκή επαγρύπνηση 
όλων μας

«Η συχνότητα των πυρκαγιών στο 
Εθνικό Πάρκο τον τελευταίο καιρό 
προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία»
ΑΠΟ ΤΑ 2.630 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ, 
ΠΟΥ ΚΑΗΚΑΝ, ΜΕ ΒΑΣΗ 
ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ 
ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΤΑ 930 
ΠΕΡΙΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΤΟΥ                          

Για τρίτη συνεχόμενη φορά σε διάστημα 
οκτώ μόλις μηνών εκδηλώθηκε πυρκαγιά 
στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς-
Λευκίμης-Σουφλίου. Δυστυχώς,επηρέασε 
και το μοναδικό απολιθωμένο δάσος στην 
περιοχή της Λευκίμης, ηλικίας 40 εκ. ετών

Από τα 2.630 στρέμματα, που κάηκαν, με βάσει τους υπολογισμούς του Φορέα 
Διαχείρισης, τα 930 περίπου βρίσκονται εντός του πυρήνα του Εθνικού Πάρκου

Η φωτιά επηρέασε και το απολιθωμένο δάσος 
στην περιοχή της Λευκίμης, ηλικίας 40 εκ. ετών Η συχνότητα των πυρκαγιών στο Εθνικό Πάρκο τον τελευταίο καιρό προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία


