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Αλεξανδρούπολη – Ηράκλειο πιο Αλεξανδρούπολη – Ηράκλειο πιο 
κοντά από τις 31 Ιουλίου  κοντά από τις 31 Ιουλίου  

▶ 77

Ολοκληρώθηκε στη Σαμοθράκη Ολοκληρώθηκε στη Σαμοθράκη 
η εκπαιδευτική διαπολιτισμική η εκπαιδευτική διαπολιτισμική 
κατασκήνωση νέων  κατασκήνωση νέων  

Γκαρά: «Στον Έβρο αποδείξαμε Γκαρά: «Στον Έβρο αποδείξαμε 
πως η διαχείριση των πως η διαχείριση των 
απορριμμάτων γίνεται και αλλιώς» απορριμμάτων γίνεται και αλλιώς» 

▶ 6 6 ▶ 1616

Ξεκινά το πρόγραμμα εμβολιασμού 
κατ’ οίκον ο Δήμος Σουφλίου!

Σημαντικές πρωτοβουλίες αναλαμβάνει ο Δήμαρχος Π. Καλακίκος
▶ 4

Σε λύση ανάγκης καταφεύγει ο Δήμος 
Αλεξανδρούπολης για τους ναυαγοσώστες

Μίσθωση σκαφών και εξοπλισμού και προσλήψεις συμβασιούχων απο-
φάσισε η Οικονομική Επιτροπή. Μετά τον άγονο διαγωνισμό, αλλά και την 
απευθείας ανάθεση που προηγήθηκαν ▶ 5

● Η ΓΝΩΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ του 
Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών 
Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) για το 2020
● Οι επισκέπτες μας, κυρίως Βούλγαροι και Ρουμάνοι, 
ξόδεψαν μόλις 152 ευρώ ανά επίσκεψη, όταν ο μέσος 
όρος στη χώρα ήταν τα 520 ευρώ

● Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας, 
για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 
ήταν μία δύσκολη χρονιά, με ορισμένα θετικά στοιχεία, 
αλλά και σημαντικές απώλειες. 
● Τσώνης: Ελπιδόφορα τα στοιχεία για το φετινό 
καλοκαίρι

Η «ακτινογραφία» 
των τουριστικών επιδόσεων 
της ΑΜΘ για το 2020

▶ 8, 9
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θέση της Eφημερίδας.

Τακτικοί συνεργάτες: 
Θεόδωρος Ορδουμποζάνης, Δημή-
τρης Μακροδημόπουλος, Γιώργος 
Αναγνωστόπουλος, Αγγελική, Δελη-
γιάννη, Λευτέρης Χαβιαράς, Ανδρέ-
ας Καφετζής, Σμαρώ Τσοκαταρίδου, 
Νικόλαος Παπανικολόπουλος, Λεω-
νίδας Σκερλετόπουλος, Γιώτα Αγαπη-
τού, Μενέλαος Μαλτέζος

Τ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Καθηγητής επιδημιολογίας

Δεν είναι ασυνείδητοι όσοι δεν εμβο-
λιάζονται, είναι ένας λάθος χαρακτη-
ρισμός. Είναι φοβισμένοι και πρέπει να 
πειστούν. Έχουν κάποια συγκεκριμένα 
κολλήματα.

Γ. ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ 
Πρωταθλητής NBA

Πριν από 8,5 χρόνια δεν ήξερα την 
επόμενη κίνησή μου. Η μαμά μου 
πουλούσε πράγματα στους δρόμους. 
Τώρα είμαι στην κορυφή, είμαι ευλο-
γημένος. Ακόμα κι αν δεν καταφέρω 
να φτάσω ποτέ ξανά εδώ, είμαι καλά

Ε. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ

 
(προς Κεραμέως) Είστε η χειρότερη 
υπουργός παιδείας στα 200 χρόνια του 
ελληνισμού... Όσο πιο γρήγορα φύγετε 
από αυτή τη θέση, τόσο καλύτερα για 
την Ελλάδα.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ορεστιάδας ανακαίνισε το παλιό πηγάδι και την τουλού-
μπα του σταθμού Ορμενίου. Το πηγάδι τροφοδοτούσε για δεκαετίες με νερό το χωριό μέχρι που κατασκευάσθη-
κε η πρώτη γεώτρηση και το δίκτυο ύδρευσης.  Ακόμη και το θρυλικό Orient Express πολλές φορές τα καλο-
καίρια σταματούσε στο σταθμό Ορμενίου, για να δροσιστούν από το πηγάδι οι μηχανοδηγοί και οι ταξιδιώτες!

Ο Γιάννης από τα Σεπόλια, πιο Έλληνας από πολλούς 
Έλληνες, στην κορυφή του κόσμου 

Μεγάλωσε φτωχικά σε γειτονιά στα Σε-
πόλια, στην Αθήνα. Γιός πολύτεκνης οικογέ-
νειας μεταναστών από τη Νιγηρία. Μετά το 
σχολείο πουλούσε cd για να βοηθήσει την 
οικογένειά του να επιβιώσει. Μεγάλη η αγά-
πη του για το μπάσκετ. Το ταλέντο του 
αστείρευτο. Από μικρό τον αντιμετώπι-
σαν σαν ξένο, αλλά δεν το έβαλε κάτω, 
δεν τον λύγισαν οι δυσκολίες. 

Δέχθηκε επιθέσεις όταν περήφανος 
σημαιοφόρος κρατούσε σε παρέλαση 
εθνικής εορτής την ελληνική σημαία, 
αλλά δεν έπαψε ποτέ να αγαπά την 
χώρα που μεγάλωνε.

 Γρήγορα ξεχώρισε και κέρδισε θέση 
στην Εθνική ομάδα, ο αγώνας όμως για 
να πάρει την ελληνική ιθαγένεια ήταν 
μεγάλος και δύσκολος. Έλληνες πολι-
τικοί τον αντιμετώπιζαν με δυσπιστία 
και με λόγο ρατσιστικό – ναι αυτοί είναι 
σήμερα σε κυβερνητικές θέσεις και τον συγ-
χαίρουν, σας φαίνεται παράξενο; 

Από την ταπεινή Α2 του ελληνικού μπά-
σκετ, τον κέρδισε γρήγορα ο μαγικός κόσμος 
του ΝΒΑ, το κορυφαίο πρωτάθλημα του κό-
σμου. Ποτέ δεν ξεχνούσε τη χώρα του , την 
Ελλάδα και την Εθνική ομάδα, πάντα προ-

σπαθούσε να βοηθήσει με την παρουσία του. 
Δούλεψε σκληρά, γιγάντωσε, και οι δια-

κρίσεις έρχονταν η μια μετά την άλλη. Δις 
MVP μεταξύ γιγάντων και θρύλων του δη-
μοφιλούς αθλήματος. Μεγάλη η καταξίωση. 

Τα καλοκαίρια τριγυρνούσε στην παλιά του 
γειτονιά, στα Σεπόλια, με προσωπικά έξοδα 
ανακαίνιζε γήπεδα, βοηθά κόσμο. Στήριξε 
μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, τους 
παλιούς του γείτονες που έχουν ανάγκη.

Νωρίτερα είχε πρωτοστατήσει στο κίνη-
μα Black Live Matters, συμμετέχοντας δυ-

ναμικά σε έναν κοινωνικό αγώνα κατά του 
ρατσισμού στις ΗΠΑ, μετά τη δολοφονία του 
Τζωρτζ Φλόιντ.

Ξημερώματα Τετάρτης 21 Ιουλίου έφτασε 
στο αποκορύφωμα της καριέρας του. Μέχρι 

το επόμενο. Το κοντέρ έγραψε 50 πό-
ντους, 14 ριμπάουντ, 5 μπλοκ και μια 
ακόμη θρυλική εμφάνιση και έγραψε 
ιστορία. Με την ηγετική του παρουσία 
οι Μιλγουόκι Μπακς, 50 χρόνια μετά 
στέφθηκαν πρωταθλητές. 

Κυρίες και κύριοι ο Γιάννης Αντε-
τοκούνμπο.

Ένας αθλητής, ένας άνθρωπος πρό-
τυπο για όλους μας, μικρούς και με-
γάλους. 

Ο «μαύρος από τα Σεπόλια» που 
μιλά ελληνικά και αναδείχθηκε σε πα-
γκόσμιο σύμβολο. Που κάρφωσε στα 
πρόσωπα ρατσιστών και εκπροσώπων 

του δόγματος του ανώτερου ελληνικού dna»
Γιάννης Αντετοκούνμπο… πολλά περισ-

σότερα από ένας πρωταθλητής.
Ένας σπουδαίος άνθρωπος.
Τον ευχαριστούμε

Γιώργος Πανταζίδης

Σχολιάζοντας την επικαιρότητα
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Μία Γνώμη

Πού τον είδατε το διχασμό;

Η 
Βασική Εκπαίδευση στην χώ-
ρα μας (Δημοτικό Σχολείο 
και Γυμνάσιο) είναι υποχρε-
ωτική. Καθώς και σε όλο τον 
προηγμένο κόσμο.

Πέντε έως και επτά ώρες 
την ημέρα, εννιά μήνες το χρόνο, για μια 
ολόκληρη δεκαετία και βάλε, δεχόμαστε 
στον εγκέφαλο ένα κάρο πληροφορίες που 
συνέταξε για εμάς η πολιτεία. Πληροφορίες 
φιλτραρισμένες μέσα στους αιώνες, από 
χιλιάδες λόγιους που συχνά αγνοούμε το 
όνομά τους, «πότισαν» και «σχημάτισαν» το 
παιδικό και εύπλαστο μυαλό μας. Ανεξάρ-
τητα απ’ το τι κρατήσαμε, τι ξεχάσαμε και 
τι πετάξαμε από τον όγκο 
των πληροφοριών, εξακο-
λουθεί να είναι η βάση, που 
πάνω της κάθεται οποιαδή-
ποτε νέα γνώση επιλέξουμε 
να απορροφήσουμε ως ενή-
λικες, αφού θα τη βρούμε 
τυπωμένη σε γράμματα και 
αριθμούς.

Η υποχρεωτικότητα βασί-
ζεται στο επιχείρημα ότι δί-
χως την βασική εκπαίδευση, 
το άτομο δεν έχει τα εφόδια 
να γίνει εργαζόμενος πολί-
της και θα αποτελεί έναν εν 
δυνάμει ικέτη ή εγκληματία. 

Παράλληλα ένα παιδί υποχρεούται να 
κάνει και μια σειρά εμβολίων όπως της 
ιλαράς, ερυθράς, φυματίωσης, τετάνου και 
αρκετά ακόμη. Σε αντίθετη περίπτωση θα 
αποτελεί ανάμεσα στους συμπολίτες του 
μια υγειονομική βόμβα.

Όλα αυτά μάλλον τα έχουμε συνηθίσει. 
Ανεξάρτητα αν μερικές φορές τρωγόμα-
στε για το τι θα γράφει μέσα το βιβλίο της 
Ιστορίας και των Θρησκευτικών, δεν άκου-
σα κανένα να λέει ότι η υποχρεωτικότητα 
του σχολείου παραβιάζει τα ανθρώπινα 
δικαιώματά του. Και με ελάχιστες εξαιρέ-
σεις μερικών κυριολεκτικά παλαβών, κανείς 
δεν ρισκάρει να πάθει το παιδί του τέτανο 
παίζοντας στις αλάνες. 

Και μετά ήρθε ο Covid19 στην εποχή 
των «Ψεκασμένων», του «Μακελειού» και 
της… «Μανούλας του facebook». Και μπή-
κα κι εγώ μια μέρα στα σόσιαλ και διάβασα 
ότι έχουμε λένε διχασμό…

Αν όμως μιλήσουμε για διχασμό αυτο-
μάτως δίνουμε υπόσταση σε μια δεύτερη 
άποψη σε ένα ζήτημα που δεν είναι φι-
λοσοφικό αλλά επιστημονικό. Και εντός 
της επιστημονικής κοινότητας (πέρα από 
διαφωνίες για το πού και πότε πρέπει να 
επιβάλλεται λοκντάουν), δεν υπάρχουν 
περισσότερες από μία απόψεις για το αν 
ο κορωνοϊός απειλεί το Δημόσιο Σύστημα 
Υγείας ή όχι, για το αν ο εμβολιασμός του 
γενικού πληθυσμού είναι σήμερα ο μό-
νος τρόπος αντιμετώπισης της πανδημίας.

Προσωπικά δεν βλέπω κανένα διχασμό, 
παρά μόνο δύο αέναες συγκρούσεις. Της 
επιστήμης απέναντι στην παραδοξολο-
γία και της συλλογικότητας κόντρα στον 
ατομικισμό.

Και επειδή ο διχασμός τρομάζει και ξυ-
πνά μνήμες, σε περίπτωση που αποδεχτού-
με πώς βιώνουμε διχασμό, για να τον απο-
φύγουμε και να ηρεμήσουμε τα πνεύματα, 
θα μπούμε στην παγίδα να αποδεχτούμε 
και το κίνημα των αντιεμβολιαστών ως μια 
παράλληλη πολιτική οντότητα με ισότιμη 
βαρύτητα και χρόνο στον πολιτικό διά-
λογο. Σαν να βγαίνει δηλαδή ένας flat-
earther στο τηλεοπτικό πάνελ δίπλα σε 
έναν αστροφυσικό και να κάνουνε debate 

για το σχήμα της Γης.
Με τον flat-earther τα πράγματα είναι 

απλά:  Δεν κατανόησε ποτέ του τη Φυσι-
κή και τους νόμους της. Και στο καπάκι 
διάβασε ένα σορό αρλούμπες που κατα-
ναλώνονται ευκολότερα από ένα βιβλίο 
με μαθηματικούς τύπους. Με τα εμβόλια 
τα πράγματα είναι λίγο πιο σύνθετα: Ελά-
χιστοι από μας γνωρίζουν πώς λειτουργεί 
ένα εμβόλιο. Το αίσθημα εμπιστοσύνης 
απέναντι στους εμβολιασμούς δεν είναι 
αποτέλεσμα γνώσης του mRNA (αλλοί-
μονο αν έπρεπε να διαθέτουμε τέτοιες 
γνώσεις) αλλά μιας σφαιρικής γνώσης της 
προσφοράς της επιστήμης στις ζωές μας, 

από την Επιστημονική Επανά-
σταση του 16ου αιώνα  με τη 
δημοσίευση έργου του Κοπέρνι-
κου, έως την ανάδυση της σύγ-
χρονης ιατρικής τον 19ο αιώνα, 
την ανακάλυψη των μικροβίων 
και την εφεύρεση των εμβολίων 
που εξάλειψαν την θανατηφόρα 
ευλογία και άλλες ασθένειες.

Πέραν της γνώσης, καταλυ-
τικό είναι και το αίσθημα της 
συλλογικότητας που αφορά το 
σεβασμό στο κράτος δικαίου και 
τα δημόσια αγαθά. Ένα παρά-
δειγμα: Νόμος του κράτους υπο-

χρεώνει τη χρήση ζώνης στους οδηγούς 
αυτοκινήτων και απαγορεύει το κάπνισμα 
σε δημόσιους χώρους. Σε μερικές χώρες 
απαγορεύεται η πώληση αλκοόλ σε νυ-
χτερινές ώρες. Οι απαγορεύσεις αυτές δεν 
αποσκοπούν μόνο στην προστασία της ζω-
ής του οδηγού, του καπνιστή και του πότη 
(που θα σκεφτεί «ζωή μου είναι, ό,τι θέλω 
κάνω»), αφορούν σε μεγαλύτερο βαθμό 
την βιωσιμότητα του Εθνικού Συστήμα-
τος Υγείας. Η κατάχρηση τσιγάρου, ποτού 
και αυτοκινήτου έχει ως αποτέλεσμα την 
«κατάχρηση» του Ε.Σ.Υ.  Όταν απολαμβά-
νουμε «δωρεάν» υγεία, από πίσω κρύβο-
νται τιμολόγια φαρμάκων, μισθοί γιατρών 
και νοσηλευτών. Αν μπαινοβγαίνεις στα 
νοσοκομεία γιατί «ζωή μου είναι ό,τι γου-
στάρω κάνω», το «σύστημα» που συχνά 
καταριέσαι τρέχει (και ξοδεύεται) για να 
σε περιθάλψει.

Το ίδιο ισχύει και με τους εμβολια-
σμούς στην περίπτωση της πανδημίας 
του Covid-19.  Ο προϋπολογισμός κά-
θε κυβέρνησης στον κόσμο, επιβαρύνθη-
κε για να ενισχυθεί με επιπλέον ΜΕΘ και 
αναπνευστήρες. Από σήμερα και εφεξής, 
η επιπλέον επιβάρυνση θα γίνεται για χά-
ρη των ανεμβολίαστων που πλέον παρα-
μένουν ανεμβολίαστοι από επιλογή. Οι 
εμβολιασμένοι πολίτες βέβαια, δεν έχουν 
επιλογή αν θα επωμιστούν ή όχι φορολο-
γικά το επιπλέον κόστος.

Στη φωτογραφία που κυκλοφόρησε με 
τους διαδηλωτές - αντιεμβολιαστές στο 
σύνταγμα, βλέπουμε τους ιδεολογικούς 
απόγονους εκείνων που δολοφόνησαν 
την Υπατία, εκείνων που έστειλαν τον Γα-
λιλαίο στην Ιερά Εξέταση. Για καλή μας 
τύχη, σήμερα έχουμε ένα κράτος δικαίου 
που μας προστατεύει από τους παράφρο-
νες και ένα καλύτερο Εκπαιδευτικό  Σύ-
στημα που αφήνει ολοένα και λιγότερους 
πολίτες εκτεθειμένους σε αρλούμπες. Όχι 
βέβαια όλους.

Και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα της 
πολιτικής βούλησης. Όχι πώς να μεταπεί-
σει σήμερα τους ανεμβολίαστους αλλά 
πώς θα παράγει στο μέλλον λιγότερους 
αρνητές μέσα από την Παιδεία. 

ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ 
ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ

`

Μικρογνωμικά

Λίτσα, εσύ; 
Από προχθές Δευτέρα, 

άρχισαν οι διαρροές ότι το 
«μίνι lockdown» στη Μύκονο, 
το οποίο προκάλεσε και προ-
καλεί σφοδρότατες αντιδρά-
σεις, θα λήξει την … επόμε-
νη Δευτέρα 26 Ιουλίου! Βρε 
παιδιά, βρε παιδιά… Τι βια-
σύνες είναι αυτές; 1,5 χρόνο 
τώρα, μας είχατε μάθει ότι 
οι συνεδριάσεις των ειδικών 
γίνονται στα τέλη της κάθε 
εβδομάδας,  οπότε και με βά-
ση τα επιδημιολογικά δεόμε-
να των τελευταίων ημερών 
και ωρών, λαμβάνονταν οι αποφάσεις για τη νέα εβδομάδα. Κάνω λάθος ή τόσο 
καιρό έβλεπα στον ύπνο μου τον Χαρδαλιά να ανακοινώνει νέα μέτρα και απο-
φάσεις, συνήθως Παρασκευή απόγευμα; Πώς ξέρουν από τώρα ότι τα στοιχεία 
θα επιτρέψουν τη λήξη του lockdown την ερχόμενη Δευτέρα; Μπας κι έχουν και 
τη Λίτσα Πατέρα στην επιτροπή και βλέπει το μέλλον; Εξάλλου, για κάποιους, και 
η αστρολογία επιστήμη είναι!  Μπα, να δεις που  κάτι άλλο θα συμβαίνει… 

Κ.Η. 

Αχτίδα ελπίδας
Μία ιστορία από αυτές που μέσα στο σκοτάδι των ημερών, ρίχνουν λίγο φως. 

Μέσα σε κάποιο σούπερ μάρκετ:
«… ένας μικρός ξάφνου, με τράβηξε απ’ τη φούστα. 
"Γεια κοριτσι " μου λέει"
"Ω "  του απαντώ " τι όμορφο αγόρι είσαι. Γεια σου και σένα"
"Το ξέρω πως είμαι όμορφος" λέει ο μικρός που ήταν εκεί με τη γιαγιά του.
"Φυσικά και είσαι " του είπα και ήταν σαν άγγελος. 
"Πως σε λένε;" ρωτάω
"Κρίστιαν, και είμαι πέντε χρονών, εσύ"
"Τίνα, σαράντα εφτά" λέω
"Κορίτσι να σου κρατήσω το χέρι;" ρωτά
"Φοβάμαι πως αν μου το κρατήσεις θα θέλω να’ ρθω μαζι σου μετά" του είπα 

γελώντας και του άπλωσα το χέρι
Και τι μου λέει ρε κόσμε
"Θα στο κρατήσω να μη πέσεις απ’ τα βράχια και σκοτωθείς. Ξέρεις, ένα κορί-

τσι έπεσε από κάτι βράχια και πήγε στον ουρανό, γιατί το αγόρι σα και μένα δεν 
την πρόσεχε, δε της κρατούσε το χέρι και σκόνταψε. Εγώ θα κρατάω το χέρι πά-
ντα στα κορίτσια"

Κοιτάω τη γιαγιά κατάματα με τις μάσκες όλοι, κοιτά η γιαγιά και μένα επιβε-
βαιώνει πως ο Κριστιάν που μένει μόνιμα Ελβετία και τα καλοκαίρια έρχεται στη 
γιαγιά, θα αγαπά τα κορίτσια. 

Σκύβω στα γόνατά μου και του λέω να μη ξεχάσει ποτέ, πόσο καλύτερο μπο-
ρεί να κάνει τον κόσμο κρατώντας ένα κορίτσι απ’ το χέρι για να μη πάθει κακό.

Μαμά του Κρίστιαν αν με διαβάζεις στη Σάμη Κεφαλονιάς, σας αγαπώ». @ 
Tina Spyratou Shoushou

Κ.Η.
 

Αθάνατα σκουπίδια 
Ένα πλαστικό μπουκάλι που χρονολογείται από τη δεκαετία του 1980 εντό-

πισαν μέλη της ομάδας «The Cleaningans» που ασχολούνται με τον εθελοντικό 
καθαρισμό διαφόρων σημείων της Θεσσαλονίκης, δείχνοντας ωστόσο τις τραγι-
κές συνέπειες στο περιβάλλον από τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα σκουπίδια.

Όπως αναφέρουν στη σελίδα τους 
στο Facebook, σε μία από αυτές τις 
δράσεις στην παραλία απέναντι από τον 
Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο Καλαμαριάς 
Θεσσαλονίκης βρέθηκε ένα πλαστικό 
μπουκάλι γάλακτος το οποίο ξεβρά-
στηκε πρόσφατα στην ακτή. μπουκάλι 
επιβίωσε για 40 χρόνια ενώ, όπως είναι 
γνωστό, τα πλαστικά χρειάζονται 500 
χρόνια για να διαβρωθούν!

Όπως αναφέρουν στη σελίδα τους 
οι Cleaningans, πρόκειται για ένα μπου-
κάλι της γνωστής γαλακτοβιομηχανίας 
ΜΕΒΓΑΛ , το οποίο ξεβράστηκε πρό-
σφατα στη ακτή, καθώς σε αυτοψία 
που έγινε στο συγκεκριμένο σημείο πριν 
προγραμματίσουν την εθελοντική τους 
δράση, δεν ήταν εκεί.

Υστέρα από επικοινωνία που είχαν με την γνωστή γαλακτοβιομηχανία, ώστε να 
συλλέξουν  περισσότερες πληροφορίες για το μπουκάλι και την ηλικία του, ενη-
μερώθηκαν πως οι πρώτες πλαστικές φιάλες με γάλα κυκλοφόρησαν το 1971. 
Παράλληλα, το 1980-1984 αποσύρθηκαν και αντικαταστάθηκαν με συσκευασίες 
Tetrapack, χάρτινου τύπου, οι οποίες χρησιμοποιούνται έως και σήμερα σε συν-
δυασμό με ανακυκλώσιμα υλικά κάτι το οποίο είναι ελπιδοφόρο από την πλευρά 
των βιομηχανιών.

Κ.Η. 
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326 rapid test πραγματο-
ποίησαν την Τρίτη κλιμάκια 
του ΕΟΔΥ σε Αλεξανδρού-
πολη και Ορεστιάδα.

Τα αποτελέσματα:
DRIVE THROUGH 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ PARKING 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ

52 rapid test με 1 θετικό 
(1.92%) αφορά σε 1 άνδρα 
40 ετών

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ

215 αρνητικά rapid test

ΝΟΜΑΡΧΕΙΑ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ

28 rapid test με 1 θετικό 
(3.57%) αφορά σε 1 άνδρα 
18 ετών

ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α
31 αρνητικά rapid test

Σε Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα

Έβρος: Τι έδειξαν 
τα 326 τεστ του 
ΕΟΔΥ την Τρίτη

Τη δημιουργία Περιφερει-
ακών Ιατρείων σε 13 μεγά-
λες πόλεις της χώρας, για το 
προσωπικό των αντίστοιχων 
Αστυνομικών Διευθύνσεων 
ανακοίνωση χθες ο Αρχηγός 
της ΕΛΑΣ Μιχάλης Καραμα-
λάκης. Ένα από τα 13 ιατρεία 
θα λειτουργήσει και στην Αλε-
ξανδρούπολης, κάτι που απο-
τελούσε βασικό αίτημα και των 
αστυνομικών υπαλλήλων της 
περιοχής μας.

Σε ανακοίνωσή της, η Συν-
δικαλιστική Ένωση Αστυνομι-
κών Υπαλλήλων Αλεξανδρού-
πολης αναφέρει:

“Στις 12/11/2020 το Σω-
ματείο μας, με το έγγραφο 
υπ.αρθμ. 100/1/2, απηύθηνε 
αίτημα στο Αρχηγείο της Ελλη-
νικής Αστυνομίας για την ίδρυ-
ση  και λειτουργία υπηρεσια-
κού ιατρείου στη Διεύθυνση 
Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης 
αιτιολογώντας και εξηγώντας 
την αναγκαιότητα αυτή.

Σήμερα ενημερωθήκαμε 
ότι στις 17/07/2021 εκδόθη-
κε απόφαση από το Αρχηγείο 
της Ελληνικής Αστυνομίας για 
τη σύσταση και τη λειτουρ-
γία Περιφερειακών ιατρείων 

στις έδρες των Γενικών Πε-
ριφερειακών Αστυνομικών 
Διευθύνσεων καθώς και στη 
Διεύθυνση Αστυνομίας Αλε-
ξανδρούπολης – πράξη που 
μας χαροποιεί και ικανοποι-
εί πλήρως το αίτημά μας κα-
θώς στο υπηρεσιακό ιατρείο 
θα εξετάζονται συνάδελφοι 
εν ενεργεία και εν αποστρα-

τεία καθώς και τα μέλη των 
οικογενειών τους.

Θεωρούμε ότι τέτοιου εί-
δους αποφάσεις διασφαλί-
ζουν τις απαραίτητες συνθήκες 
στο προσωπικό της  Ελληνι-
κής Αστυνομίας για την απρό-
σκοπτη συνέχιση του δύσκο-
λου έργου που επιτελούν για 
τη διασφάλιση της κοινωνι-
κής ειρήνης και της Δημόσιας 
ασφάλειας.

Επίσης, θα θέλαμε να ευ-
χαριστήσουμε Δημοσίως τον 
Αρχηγό της Ελληνικής Αστυ-
νομίας Αντιστράτηγο κ. ΚΑ-

ΡΑΜΑΛΑΚΗ Μιχαήλ, που για 
μια ακόμα φορά υλοποιεί ένα 
αίτημα μας, καθώς και να του 
μεταφέρουμε την ικανοποίηση 
των μελών μας στο άκουσμα 
αυτής της απόφασης.

Στην Ένωσή μας είμαστε 
πεπεισμένοι πως με ορθή συν-
δικαλιστική δράση, που βασί-
ζεται σε προτάσεις, στον διά-
λογο, τις συνεργασίες αλλά και 
τον συνεχή αγώνα, μπορούμε 
όλοι μαζί να επιφέρουμε θετι-
κά αποτελέσματα για τον Συ-
νάδελφο εργαζόμενο”.

Αλεξανδρούπολη: Περιφερειακό Ιατρείο 
για αστυνομικούς και τις οικογένειές τους
Την ικανοποίησή της εκφράζει η 
Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών 
Υπαλλήλων 

Ξεκάθαρα υπέρ του εμβο-
λιασμού τάσσεται ο Δήμαρχος 
Σουφλίου Παναγιώτης Καλα-
κίκος και αυτό διαπιστώνεται 
από τις πρόσφατες δηλώσεις 
του στην ΕΡΤ Ορεστιάδας,  
για τα μέτρα προστασίας που 
έχουν παρθεί στις φετινές πο-
λιτιστικές εκδηλώσεις της πε-
ριοχής του.

«Η διασκέδαση ,  ο πολιτι-
σμός τα θέατρα απαιτούν να 
τηρούμε τους κανόνες. Αν θέ-
λουμε να επιστρέψουμε στην 
κανονικότητα θα πρέπει να 
δείξουμε υπευθυνότητα και 
ο εμβολιασμός, είναι η μό-
νη λύση» δηλώνει με έμφα-
ση. Άλλωστε το μήνυμα στην 
αφίσα  και τα ηχητικά σποτ 
είναι ένα: «Εμβολιάσου, προ-
στάτεψε τους γύρω σου και 
τον εαυτό σου»

Το πρόγραμμα των  εκδη-

λώσεων «Πολιτιστικό Καλο-
καίρι 21» βγαίνει τμηματικά 
και αυτό γιατί είμαστε επιφυ-
λακτικοί λόγω της πανδημίας. 
Βέβαια στο Σουφλί το ποσο-
στό εμβολιασμού είναι σε ικα-
νοποιητικό επίπεδο. 

Ο κ. Καλακίκος ανακοίνω-
σε ακόμη πως στα τέλη Ιου-
λίου πρόκειται να  ξεκινήσει 
ο εμβολιασμός κατ’ οίκον σε 
άτομα ανήμπορα,  μέσα από 
το πρόγραμμα  «Βοήθεια στο 
σπίτι».  «Θα περάσουμε πόρ-
τα πόρτα, ώστε να φτάσουμε 
κοντά σε όλους, σε κάθε οι-
κισμό, για να εμβολιαστούν 
όσοι αδυνατούν να έρθουν 
στις μονάδες υγείας της πε-
ριοχής» κατέληξε.

Συνάντηση με στελέχη 
της Eurobank για το 
πρόγραμμα « Μπροστά 

για την Οικογένεια»
Το Δημαρχείο Σουφλί-

ου, επισκέφθηκαν τα στελέ-
χη της τράπεζας Eurobank,  
κύριος Χαβιάρας Κωνσταντί-
νος,  Διευθυντής Περιφέρει-
ας- Περιφερειακή Αγορά Α12 
Έβρου- Ροδόπης,  και κυρία 

Κελαποστόλου Αναστασία, Δι-
ευθύντρια Υποκαταστήματος.

Στη συνάντηση που πραγ-
ματοποιήθηκε με το Δήμαρ-
χο Σουφλίου παρουσιάστη-
κε η έναρξη συνεργασίας με 
το Δήμο Σουφλίου, στο πρό-
γραμμα « Μπροστά για την Οι-

κογένεια», που ξεκινά από τις 
ακριτικές περιοχές, στον άξο-
να Έβρος-Καστελόριζο.

Η ανάγκη στήριξης των 
οικογενειών των ακριτικών 
αυτών περιοχών, αποτελεί το 
βασικό ζητούμενο του προ-
γράμματος «Μπροστά για την 

Οικογένεια», που στοχεύει 
στην αντιμετώπιση του Δη-
μογραφικού Προβλήματος και 
την έμπρακτη βοήθεια προς 
τις οικογένειες των ακριτικών 
περιοχών.

Ενδεικτικές δράσεις του 
προγράμματος στις οποί-
ες εντάσσεται και η περιοχή 
του Δήμου Σουφλίου είναι η 
συνεργασία με τη Οργάνω-
ση «Αποστολή» της Ιεράς Αρ-
χιεπισκοπής Αθηνών, για την 
υποστήριξη γονέων με νεο-
γέννητα παιδιά ηλικίας 0-12 
μηνών που διαμένουν στην 
Π.Ε. Έβρου. Η συνεργασία 
προβλέπει  χορηγία εκ μέρους 
της Eurobank βρεφικών πα-
κέτων για την κάλυψη βασι-
κών αναγκών για ένα έτος, 
στους μόνιμους κατοίκους με 
νεογέννητα παιδιά, οι οποίοι 
πληρούν τα εισοδηματικά και 
κοινωνικά κριτήρια.

Ακόμη, σε συνεργασία με 
την Ένωση «Μαζί για το Παι-
δί», παρέχεται η δυνατότητα 
συμβουλευτικής  υποστήριξης 
στη γραμμή 11525 για γονείς, 
κηδεμόνες και εφήβους, με 
σκοπό την ενημέρωση και κα-
θοδήγηση των γονέων, εκπαι-
δευτικών και εφήβων για προ-
βληματισμούς και δυσκολίες 
που προκύπτουν καθημερινά.

Ξεκινά το πρόγραμμα εμβολιασμού 
κατ’ οίκον ο Δήμος Σουφλίου!
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Π. ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ   

«Θα περάσουμε πόρτα πόρτα, ώστε να 
φτάσουμε κοντά σε όλους, σε κάθε οικισμό, 
για να εμβολιαστούν όσοι αδυνατούν» 
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Της Κικής Ηπειρώτου 
Είδε και απόειδε ο Δήμος 

Αλεξανδρούπολης ότι η υπό-
θεση της ναυαγοσωστικής κά-
λυψης των πολυσύχναστων 
παραλιών του κινδυνεύει να 
οδηγηθεί σε πλήρες ναυάγιο 
κι αποφάσισε να δρομολογή-
σει μία εναλλακτική λύση, που, 
εφόσον έχει θετική έκβαση, θα 
έχει ως αποτέλεσμα την τοπο-
θέτηση ναυαγοσωστών στις 
πλαζ, έστω και από τον επό-
μενα μήνα.

Είχε προηγηθεί η προκή-
ρυξη διεθνούς διαγωνισμού 
για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, 
στον οποίο, όμως, δεν κατατέ-
θηκε καμία προσφορά, με απο-
τέλεσμα ο Δήμος να κινήσει 
τη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης, η οποία επίσης δεν 
τελεσφόρησε. Έτσι, με απόφα-
ση της Οικονομικής Επιτροπής, 

η οποία συνεδρίασε εκτάκτως 
στις 21/7, ο Δήμος θα προχω-
ρήσει στη μίσθωση σκαφών 
και εξοπλισμού, καθώς και 
στην πρόσληψη συμβασιού-
χων ναυαγοσωστών, έχοντας 
μάλιστα προβλέψει στην πρό-
σφατη αναμόρφωση του προ-
ϋπολογισμού του Δήμου, ποσό 
για τις συγκεκριμένες δαπάνες. 

Όπως επισημαίνεται στην 
απόφαση, «ο Δήμος Αλεξαν-
δρούπολης, για την κάλυψη 
των αναγκών του, πρόκειται 
να προβεί στην ανάθεση παρο-
χής υπηρεσιών μίσθωση σκα-
φών και λοιπού εξοπλισμού 
για Ναυαγοσωστική Κάλυψη 
Πολυσύχναστων Παραλιών 
Δήμου Αλεξανδρούπολης για 
το 2021 σύμφωνα με το Π.Δ. 
71/2020”.

Οι όροι και οι προϋποθέ-
σεις για την ανάθεση παροχής 

υπηρεσιών της Μίσθωσης σκα-
φών και λοιπού εξοπλισμού 
για Ναυαγοσωστική Κάλυψη 
Πολυσύχναστων Παραλιών 
Δήμου Αλεξανδρούπολης για 
το 2021 σύμφωνα με το Π.Δ. 
71/2020 αναφέρονται στην 96 
/ 2021 μελέτη της υπηρεσίας. 
Η συνολική δαπάνη της υπη-

ρεσίας θα ανέλθει στο ποσό 
των 58.548,34€. Η δαπάνη θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του προ-
ϋπολογισμού του Δήμου για 
τα έτη στον Κ.Α. 15.6236.001.

Επειδή είμαστε στον Ιού-
λιο και δεν υπάρχουν ναυα-
γοσώστες στις πολυσύχναστες 
παράλιές του Δήμου Αλεξαν-

δρούπολης, επειδή ο Δήμος 
μας εξάντλησε όλες τις ενέρ-
γειες που απαιτήθηκαν δηλ. 
πραγματοποίησε διεθνή ηλε-
κτρονικό διαγωνισμό και βγή-
κε άγονος, έκανε απευθείας 
ανάθεση με το άρθρο 32 του 
Ν.4412/2016 παρ.γ. ως κατ 
επείγον και πάλι βγήκε άγονος 

η υπηρεσία προχωράει στην 
μίσθωση σκαφών και λοιπού 
εξοπλισμού της με το προη-
γούμενο άρθρο ως κατ επείγον 
σε όλους τους ενδιαφερόμε-
νους πανελλαδικά, σε παράλ-
ληλη προκήρυξη για πρόσλη-
ψη ναυαγοσωστών μέσα από 
συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:
α) την 96/2021 μελέτη της 

υπηρεσίας και τους όρους αυ-
τής.

β) την πίστωση δαπάνης συ-
νολικού ποσού 58.548,34€ € 
σε βάρος του Κ.Α.

15.6236.001 όπως αναλύ-
εται παραπάνω και

γ) τον τρόπο εκτέλεσης με 
απ’ ευθείας ανάθεση με το 
άρθρο 32 του Ν.4412/2016 
“Προσφυγή στη διαδικασία με 
διαπραγμάτευση χωρίς προη-
γούμενη δημοσίευση” , παρ. γ) 
“στο μέτρο που είναι απολύτως 
απαραίτητο, εάν λόγω κατεπεί-
γουσας ανάγκης οφειλόμενης 
σε γεγονότα απρόβλεπτα για 
την αναθέτουσα αρχή, δεν εί-
ναι δυνατή η τήρηση των προ-
θεσμιών που προβλέπονται για 
τις ανοικτές, κλειστές ή αντα-
γωνιστικές διαδικασίες με δι-
απραγμάτευση» 

Σε λύση ανάγκης καταφεύγει 
ο Δήμος Αλεξανδρούπολης 
για τους ναυαγοσώστες
ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Η 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μετά τον άγονο διαγωνισμό, αλλά και την 
απευθείας ανάθεση που προηγήθηκαν

Εγκύκλιο απέστειλε η Ιερά 
Σύνοδος της Εκκλησίας της 
Ελλάδος προς το σύνολο των 
πιστών των Ιερών Μητροπό-
λεων υπό το θέμα: «Εκκλησία 
και επιστήμη στον αγώνα κα-
τά της πανδημίας», η οποία 
αναμένεται να διαβαστεί στις 
εκκλησίες την ερχόμενη Κυ-
ριακή, 25 Ιουλίου.

Στην εγκύκλιο η Ιερά Σύ-
νοδος τονίζει την αναγκαιό-
τητα της ιατρικής, καθώς και 
ο ίδιος ο Κύριος έλεγε “όταν 
το σώμα ασθενεί, υπάρχει 
ανάγκη της συνδρομής των 
γιατρών”.

Αναφέρεται ακόμη στα πα-
ραδείγματα του Αγίου Νεκτά-
ριου, ο οποίος λίγο πριν το 
θάνατο του, μην αντέχοντας 
τους πόνους, ζήτησε ιατρική 
βοήθεια στο Αρεταίειο Νο-
σοκομείο όπου και εκοιμήθη.

Αλλά και του Αγίου Λουκά 
του ιατρού, ο οποίος χάριζε 
και εξακολουθεί και μετά την 
κοίμησή του να χαρίζει, με τη 

δύναμη του Αγίου Πνεύμα-
τος, στους ανθρώπους την 
υγεία του σώματος, αλλά και 
της ψυχής.

Η Ιερά Σύνοδος υποστη-
ρίζει πως και σήμερα, η Εκ-
κλησία, εμπιστεύεται την 
επιστημονική κοινότητα των 
γιατρών, η οποία νυχθημερόν 

αγωνίζεται για την απαλλα-
γή των ανθρώπων από την 
πανδημία.

Η Ιερά Σύνοδος της Εκ-
κλησίας της Ελλάδος συνι-
στά σε όλους, σε συνεννόηση 
με τον ιατρό τους, να κάνουν 
το εμβόλιο και διαβεβαιώσει 
πως αυτό το εμβόλιο δεν έρ-
χεται σε καμία αντίθεση με 
την Αγιογραφική, Πατερική 
και Κανονική διδασκαλία της 
Αγίας μας Εκκλησίας”.

Απέστειλε εγκύκλιο προς το σύνολο των 
πιστών των Ιερών Μητροπόλεων

Συνελήφθη το μεσημέρι της 
Τρίτης, στην Αλεξανδρούπο-
λη, στο πλαίσιο ειδικών δρά-
σεων για την καταπολέμηση 
της διάδοσης των ναρκωτι-
κών, από αστυνομικούς του 
Τμήματος Δίωξης Ναρκωτι-
κών της Υποδιεύθυνσης Ασφά-
λειας Αλεξανδρούπολης ένας 
ημεδαπός, σε βάρος του οποί-
ου σχηματίσθηκε δικογραφία 
για παράβαση του νόμου περί 
ναρκωτικών.

Αναλυτικότερα, έπειτα από 
κατάλληλη αξιοποίηση στοι-
χείων, οι αστυνομικοί πραγμα-
τοποίησαν έρευνα στην οικία 
του δράστη, με τη συνδρομή 
του αστυνομικού σκύλου ανί-
χνευσης ναρκωτικών “JACK”, 
κατά τη διάρκεια της οποίας 
εντόπισαν και κατέσχεσαν:

• 5 νάιλον συσκευασίες με 
ποσότητες μεθαμφεταμίνης, 
συνολικού βάρους 26,2 γραμ-
μαρίων

• 4 νάιλον συσκευασίες με κο-
καΐνη, συνολικού βάρους 3,2 
γραμμαρίων
• 1 νάιλον συσκευασία με μι-
κροποσότητα κατεργασμένης 
κάνναβης (σοκολάτα)
• 2 νάιλον συσκευασίες με 
ακατέργαστη κάνναβη, συνο-
λικού βάρους 9,8 γραμμαρίων
• 31 ναρκωτικά δισκία

• χαρτάκι εμποτισμένο με ναρ-
κωτική ουσία LSD (διαιρούμε-
νο σε 14 τεμάχια)
• 1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακρι-
βείας
• 1 μεταλλικό τρίφτη
• το χρηματικό ποσό των 600 
ευρώ
• 1 κινητό τηλέφωνο
Η δικογραφία που σχηματί-
σθηκε θα υποβληθεί στον κ. 
Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών 
Αλεξανδρούπολης, ενώ την 
προανάκριση ενεργεί η Υπο-
διεύθυνση Ασφάλειας Αλεξαν-
δρούπολης

Αλεξανδρούπολη: Συνελήφθη 
ημεδαπός κατηγορούμενος για 
διακίνηση ναρκωτικών
Κατασχέθηκαν ποσότητες κοκαΐνης, 
κάνναβης, LSD, μεθαμφεταμίνης, 1 
ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και 1 
μεταλλικός τρίφτης   

Ιερά Σύνοδος προς τους 
πιστούς: “Κάντε το εμβόλιο, 
είναι το δώρο του Θεού”
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Έγκλημα περιβαλλοντικό, 
ενεργειακό, εργασιακό, κοι-
νωνικό και εθνικό χαρακτή-
ρισε η Βουλευτής Έβρου και 
Αν. Τομεάρχης Ψηφιακής Δι-
ακυβέρνησης, Ενημέρωσης & 
Επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, 
Νατάσα Γκαρά, το νομοσχέδιο 
της ΝΔ για τη διαχείριση των 
απορριμμάτων

Έφερε ως παράδειγμα 
"καλής πρακτικής" τη Μονά-
δα Επεξεργασίας Απορριμμά-
των (ΜΕΑ) Αλεξανδρούπολης, 
που ο ΣΥΡΙΖΑ από ένα ακριβό 
ΣΔΙΤ μετέτρεψε σε ένα σύγ-
χρονο έργο, προσαρμόζοντάς 

το στα πραγματικά δεδομένα, 
εξασφαλίζοντας 100% χρημα-
τοδότηση από το δημόσιο και 
επιλύοντας με αυτόν τον τρόπο 
το πρόβλημα των απορριμμά-
των για τους νομούς Έβρου και 
Ροδόπης, με όφελος προς την 
τοπική κοινωνία, το περιβάλ-
λον, νέες θέσεις εργασίας και 
χαμηλά τέλη για τους δημότες.

Υπενθύμισε πως ο ΣΥΡΙΖΑ 
σχεδίασε και δεύτερη ΜΕΑ 
στον Βόρειο Έβρο για την κα-
λύτερη διαχείριση και απο-
φόρτιση των απορριμμάτων, 
η οποία σήμερα βρίσκεται σε 
φάση ολοκλήρωσης μελετών. 

«Ελπίζω να μη σταματήσει και 
να μην αλλάξει ο σχεδιασμός 
για τη συγκεκριμένη ΜΕΑ», τό-
νισε.

Εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση 
στην κυβέρνηση για την ιδιωτι-
κοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ και την 
εκχώρηση του Δικτύου Διανο-
μής σε κερδοσκοπικά funds. 
Του ΔΕΔΔΗΕ που αποτελεί 
ένα στρατηγικό εργαλείο της 
πολιτείας, ένα μονοπώλιο με 
εξασφαλισμένα κέρδη για τα 
επόμενα 4 τουλάχιστον χρόνια.

Αναφέρθηκε και στην ακρί-

βεια στην τιμή του ρεύματος, 
που επί κυβέρνησης ΝΔ έχει 
αυξηθεί ραγδαία για τα ελλη-
νικά νοικοκυριά, το ίδιο και οι 
αποκοπές ρεύματος σε οικογέ-
νειες εν μέσω πανδημίας.

Στάθηκε και στην αδειο-
δότηση των ΑΠΕ, στις οποίες 
η ΝΔ επίσης εγκληματεί κα-
θώς κατάργησε τις Ενεργει-
ακές Κοινότητες, ακύρωσε τα 
κριτήρια και το χρηματοδοτικό 
πρόγραμμα των 25 εκ. που είχε 
διασφαλίσει η κυβέρνηση του 
ΣΥΡΙΖΑ, ενώ δεν απλοποίησε 

τη διαδικασία αδειοδότησης. 
«Βλέπουμε να γεμίζει η Ελλά-
δα με ανεμογεννήτριες, με φω-
τοβολταϊκά συστήματα ακόμη 
και σε γη υψηλής παραγωγι-
κότητας, δημιουργώντας πολ-
λά προβλήματα στην αγροτική 
παραγωγή από επενδυτές που 
είδαν φως και μπήκαν

Υπενθύμισε πως πριν λίγο 
καιρό η κυβέρνηση της ΝΔ εί-
χε ψηφίσει ένα ακόμη περιβαλ-
λοντοκτόνο νομοσχέδιο, που 
κατάργησε στην πράξη τους 
Φορείς Διαχείρισης Προστα-

τευόμενων Περιοχών, θέτοντας 
σε ανασφάλεια τους 400 ερ-
γαζόμενους σε αυτούς. Ταυτό-
χρονα, κατάργησε και την προ-
στασία στις περιοχές Natura, 
επιτρέποντας ακόμη και μεταλ-
λευτικές δραστηριότητες και 
εξορύξεις σε αυτές τις περιοχές

Η Βουλευτής Έβρου δεν πα-
ρέλειψε να αναφερθεί στην 
ομιλία της και στο έγκλημα που 
συντελείται αυτές τις μέρες, με 
ευθύνη της κυβέρνησης και με 
την εφαρμογή της Ελάχιστης 
Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ), στις 
πλάτες των παιδιών που έδω-
σαν φέτος πανελλήνιες. Έγκλη-
μα που θα οδηγήσει άνω των 
20.000 μαθητών εκτός Δημό-
σιων Πανεπιστημιακών Τμημά-
των και Σχολών, δεκάδες πανε-
πιστημιακά τμήματα στη χώρα, 
ιδιαίτερα στην περιφέρεια, σε 
λουκέτο και θα δημιουργήσει 
ένα νέο κύμα «brain drain».

«Ακόμη και άριστοι μαθη-
τές που έχουν συγκεντρώσει 
πάνω από είκοσι χιλιάδες μό-
ρια θα αποκλειστούν από τις 
σχολές επιλογής τους, όπως 
η Αρχιτεκτονική Σχολή λόγω 
της ΕΒΕ στα ειδικά μαθήματα. 
Αναρωτιόμαστε: ποια αριστεία 
υπηρετούν; Διότι το έχουν κά-
νει σλόγκαν στην πολιτική τους 
επικοινωνία. Την αριστεία του 
πορτοφολιού;»

Γκαρά: «Στον Έβρο αποδείξαμε 
πως η διαχείριση των 
απορριμμάτων γίνεται και αλλιώς» 
ΤΟ ΑΝΕΦΕΡΕ ΣΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ 
ΤΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 
Η ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ 
ΑΝ. ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ 
ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ   

Χαρακτήρισε έγκλημα περιβαλλοντικό, 
ενεργειακό, εργασιακό, κοινωνικό 
και εθνικό το νέο νομοσχέδιο 
για τη διαχείρισή τους

Ανεργία, έλλειψη παραγωγι-
κών επενδύσεων και οικονομι-
κής ανάπτυξης είναι τα τρία ση-
μαντικότερα προβλήματα στην 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακε-
δονίας- Θράκης, σύμφωνα με 
την δημοσκόπηση «Το Βαρόμε-
τρο της Βόρειας Ελλάδας» που 
δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα 
Μακεδονία. 

Η έρευνα καταδεικνύει ότι η 
οικονομική ανησυχία είναι έντο-
νη, όπως ήταν αναμενόμενο σε 
μια από τις φτωχότερες Περιφέ-
ρειες της Ευρώπης, και αφήνει 
σε δεύτερη μοίρα μεταξύ άλ-
λων τη δημόσια ασφάλεια, τις 
συγκοινωνίες, την παιδεία και 
τη ρύπανση, όπου οι ανησυχί-
ες των πολιτών της ΑΜΘ είναι 
χαμηλότερες σε ποσοστό από 
το μέσο όρο.

 Να σημειωθεί πως ο κάθε 
ερωτηθείς μπορούσε να δώσει 
μέχρι τρεις απαντήσεις. 

Στο ερώτημα για τα σημαντι-

κότερα προβλήματα που αντι-
μετωπίζει η περιοχή μας, πάνω 
από τους μισούς απάντησαν η 
ανεργία, τέσσερις ποσοστιαίες 
μονάδες υψηλότερα από ό,τι ο 
μέσος όρος στις περιφέρειας 
στη Βόρεια Ελλάδα 

Η δεύτερη μεγαλύτερη ανη-
συχία είναι παρεμφερής, και 
αφορά την έλλειψη παραγω-
γικών επενδύσεων (28%), με 
τρίτη την Οικονομική Ανάπτυ-
ξη (26%). Ανησυχία υπάρχει 
όμως και για τους χαμηλούς 
μισθούς και τις συνθήκες εργα-
σίας (22%), ενώ πολύ υψηλότε-
ρη από το μέσο όρο είναι η ανη-
συχία για το προσφυγικό από τη 
μία, και για την μετανάστευση 
των νέων από τη χώρα μας, με 
ποσοστό 21% και τα δύο. 

Στο θέμα της υγείας, το 20% 
ανησυχεί για την Δημόσια Υγεία 
και την περίθαλψή, και μόλις το 
12% για την πανδημία.

 Info 
Το Βαρόμετρο της Βόρει-

ας Ελλάδας (Northern Greece 
Insights- NGI) πραγματοποι-
ήθηκε για λογαριασμό της 
Populus Strategy and Insights 
και διενεργήθηκε από την εται-
ρία Palmos Analysis, το διάστη-
μα 14 Ιουνίου 2021- 01 Ιουλίου 
2021 με την μέθοδο 51% των 
τηλεφωνικών συνεντεύξεων με 
σύστημα Computer Assisted 
Telephone Interviewing και 
49% με online ερωτηματολόγια 
μέσω πιστοποιημένων online 
panels.

 Ερωτήθηκαν 2015 άτομα, 
άνδρες και γυναίκες, άνω των 
17 ετών, με αναλογική κατανο-
μή στις Περιφέρειες Κεντρικής 
Μακεδονίας, Ανατολικής Μακε-
δονίας και Θράκης, Δυτικής Μα-
κεδονίας και Ηπείρου. Το δείγμα 
σταθμίστηκε εκ των υστέρων 
ως προς το φύλο, την ηλικία 
και τα αποτελέσματα των βου-
λευτικών εκλογών του 2019. Το 
μέγιστο σφάλμα είναι ±2,2% με 
διάστημα εμπιστοσύνης 95%.
Πηγή : .paratiritis-news.gr 

Σύμφωνα με την πρόσφατη δημοσκόπηση 
στο Βαρόμετρο της Βόρειας Ελλάδας 

Κατατέθηκε το πρωί 
της Τετάρτης στη Βουλή 
η τροπολογία της κυ-
βέρνησης για το πλαί-
σιο της υποχρεωτικό-
τητας του εμβολιασμού.  
Οι ρυθμίσεις, όπως έχει 
ανακοινωθεί, αφορούν 
τρεις κατηγορίες εργα-
ζομένων: σε μονάδες 
φροντίδας ηλικιωμένων 
και σε μονάδες φροντί-
δας Ατόμων με Ειδικές 
Ανάγκες από 16 Αυγού-
στου σε υγειονομικές 
δομές (γιατροί και νο-
σηλευτές), με ισχύ από 
την 1η Σεπτεμβρίου. 

Μεταξύ άλλων, προ-
βλέπεται η υποχρέω-
ση του εργαζομένου 
να ενημερώνει για τον 
εμβολιασμό ή μη, ενώ 
θα υπάρχουν τρίμηνες 
συμβάσεις για αναπλή-
ρωση μη εμβολιασμέ-

νων. 
 Δεν θεσπίζεται χρο-

νική διάρκεια στην ανα-
στολή. Ο μη εμβολια-
σμένος εργαζόμενος 
τίθεται σε υποχρεωτι-
κή άδεια, άνευ αποδο-
χών, χωρίς ασφαλιστική 
κάλυψη. Επιπλέον, δεν 
τίθεται ζήτημα απολύ-
σεων, ενώ, ειδικά για το 
Δημόσιο, δεν προβλέ-
πεται παραπομπή στο 
πειθαρχικό. 

Τα πρόστιμα 
Την ίδια ώρα, οι ερ-

γοδότες στις παραπάνω 
δομές που απασχολούν 
ανεμβολίαστους εργα-
ζομένους είναι αντιμέ-
τωποι με «τσουχτερά» 
πρόστιμα που φτάνουν 
και τα 200.000 ευρώ. 

Αναλυτικά, στον ερ-
γοδότη που απασχολεί 

προσωπικό κατά πα-
ράβαση του παρόντος, 
επιβάλλεται διοικητικό 
πρόστιμο: 10.000 ευρώ 
για κάθε παράβαση και 
έως 50.000 ευρώ και, 
σε περίπτωση υποτρο-
πής, που διαπιστώνεται 
σε επανέλεγχο, είκοσι 
χιλιάδων 20.000 ευρώ 
για κάθε παράβαση και 
έως 200.000 ευρώ 

Ο εκάστοτε εργο-
δότης ή υπεύθυνος 
μονάδας οφείλει να 
ενημερώνει τους εργα-
ζόμενους με κάθε πρό-
σφορο μέσο για την 
υποχρέωσή τους να εμ-
βολιαστούν. 

Είναι επίσης επιφορ-
τισμένος με τον έλεγ-
χο του πιστοποιητικού ή 
της βεβαίωσης εμβολι-
ασμού των υπαλλήλων 
του μέσω της ειδικής 
ηλεκτρονικής εφαρμο-
γής, ενώ η υποχρέωση 
επίδειξης ισχύει έως τις 
31.12.2021.

Στη βουλή η τροπολογία 
για τον υποχρεωτικό 
εμβολιασμό 
Τσουχτερά πρόστιμα στους εργοδότες 
που απασχολούν ανεμβολίαστους 

Η ανεργία η μεγαλύτερη 
ανησυχία των πολιτών 
της ΑΜΘ
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Eλκυστικά πακέτα για 
όλους αυτούς οι οποίοι θέ-
λουν να ταξιδέψουν για την 
Κρήτη παρουσιάζουν και δι-
αμορφώνουν τις τελευταίες 
ημέρες τα τουριστικά γρα-
φεία της Αλεξανδρούπολης 
με αφορμή την αεροπορική 
σύνδεση Αλεξανδρούπολη – 
Ηράκλειο η οποία ξεκινά στις 
31 Ιουλίου.

«Οι πληρότητες είναι ικα-
νοποιητικές, αυτό είναι και το 

στοίχημα διότι όλα αυτά τα 
καινούργια δρομολόγια όποια 
και είναι αυτά ο σκοπός τους 
είναι να υπάρχει ανταπόκριση 
από τους πολίτες έτσι ώστε 
να έχουμε την ευκαιρία και 
να το διατηρήσουμε και γιατί 
όχι να το επεκτείνουμε και για 
την επόμενη χρονιά,» σχολί-
ασε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας ο 
τουριστικός πράκτορας Βασί-
λης Κασαπίδης, υπογραμμίζο-
ντας πως «οι Αλεξανδρουπο-

λίτες με αφορμή αυτό το 
δρομολόγιο φέτος επέ-
λεξαν συνειδητά να κά-
νουν τις διακοπές τους 
στην Κρήτη και έτσι πα-
ρουσιάσαμε και οργανώ-
σαμε 4ημερα,πενθήμερα 
και οκταήμερα πακέτα.»

Το δρομολόγιο αυτό 
δεν θα διατηρηθεί τον 
χειμώνα, ωστόσο σύμ-
φωνα με τον κ. Κασαπί-
δη υπάρχει ικανοποίηση 
στους φορείς του τουρι-
σμού και όπως είπε θα 
ήταν «ευχής έργου» από 
του χρόνου να διατηρηθεί 
για τρείς μήνες (Ιούλιο-
Αυγουστο Σεπτέμβριο).

Το δρομολόγιο θα 
πραγματοποιείται κά-
θε Τετάρτη και Σάββατο 
με ένα καινούργιο Aibus 
320 της εταιρείας Aegean 
,ενώ η πτήση θα διαρκεί 
1 ώρα και πέντε λεπτά.

Αλεξανδρούπολη – Ηράκλειο 
πιο κοντά από τις 31 Ιουλίου
ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: “ΟΙ 
ΠΛΗΡΟΤΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ”           

Το δρομολόγιο αυτό δεν θα διατηρηθεί 
για τον χειμώνα, ωστόσο αν υπάρχει 
ικανοποίηση στους φορείς του τουρισμού 
από του χρόνου να διατηρηθεί για τρείς 
μήνες

Για τη διαφωνία της ΓΑΙΑ-
ΟΣΕ να παραχωρήσει έκτα-
ση πίσω από τον σταθμό του 
ΟΣΕ προκειμένου ο Δήμος 
Αλεξανδρούπολης να το δια-
μορφώσει καταλλήλως και να 
το αποδώσει σε δημότες και 
επισκέπτες ως χώρο στάθ-
μευσης, σε μία περιοχή που 
υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, 
ιδιαίτερα το καλοκαίρι, κά-
νει λόγο η παράταξη “Πόλη 
& Πολίτες” σε ανακοίνωσή 
της. Κατηγορεί δε τη δημο-
τική αρχή για προχειρότητα.

Η ανακοίνωση:
“Με εκείνο το πάρκινγκ 

εκεί πίσω από τον σταθμό δεν 
υπάρχει κάποιο νέο και κάποια 
εξέλιξη.

Έφεραν εσπευσμένα και 
πρόχειρα το θέμα στο Δημοτι-
κό Συμβούλιο χωρίς να υπάρ-
χει σχεδιασμός και πρόβλεψη 
για τα όσα ορίζει η Νομοθε-
σία και έχουν να κάνουν κατά 
κύριο λόγο με την ασφάλεια.

Ένα όμως από τα βασικά 
σημεία στα οποία οφείλεται η 
καθυστέρηση και ίσως το ναυ-
άγιο της ιδέας, είναι η διαφω-

νία της Διοίκησης της ΓΑΙΟΣΕ 
όσον αφορά την παραχώρηση 
του χώρου και τη χρήση του 
ως χώρου στάθμευσης.

Στο χώρο πραγματοποιεί-
ται συχνά φορτωεκφόρτωση 
στρατιωτικού υλικού με βαριά 
οχήματα και έτσι προκύπτουν 
σοβαρά θέματα ασφάλειας.

Ζυγίζοντας όλα τα δεδο-
μένα η παράταξή μας ψήφισε 
θετικά μεν, με την προϋπόθε-
ση να τηρηθούν όλα τα μέτρα 
ασφαλείας δε.

Είναι απορίας άξιο όμως, 
πώς ο κ. Ζαμπούκης φέρνει 
προς συζήτηση ένα τέτοιο θέ-
μα χωρίς πριν να έχει την ομό-
φωνη συγκατάθεση της Διοί-
κησης του φορέα που κατέχει 
το χώρο.

Άλλη μια περίπτωση λοι-
πόν προχειρότητας και εντυ-
πωσιασμού”.

Η πρόταση της δημοτικής αρχής για 
χρήση του χώρου από τους δημότες, 
ήρθε πρόχειρα και ίσως ναυαγήσει, λέει 
η αντιπολίτευση

Ξεκινάει η κατασκευή κα-
ταθλιπτικού αγωγού ύδρευ-
σης για την ενίσχυση της Δ.Ε. 
Φερών, ένα μεγάλο έργο υπο-
δομής αρχικού προϋπολογι-
σμού 1.830.000,00€, τη σύμ-
βαση υλοποίησης του οποίου 
υπέγραψε σήμερα ο Δήμαρχος 
Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζα-
μπούκης.

Με την παρούσα σύμβαση 
προβλέπεται η κατασκευή νέου 
καταθλιπτικού αγωγού, μήκους 

10.000,00 μ., από την γεώ-
τρηση Γ2 σε υψόμετρο εδά-
φους +25,00μ. που βρίσκεται 
στο υδρευτικό πεδίο της Ιτέ-
ας προς τη Δεξαμενή Δ1 που 
βρίσκεται στο λόφο της Αγίας 
Παρασκευής βόρεια της πόλης 
των Φερών σε υψόμετρο εδά-
φους +93,00μ. 

Τα οφέλη από την υλοποί-
ηση του νέου έργου και την 
προσθήκη του υφιστάμενου 
επικεντρώνονται στην πιο ορ-
θολογική διαχείριση της εκ-
μετάλλευσης των  υπόγειων 
υδάτων από τις γεωτρήσεις 
της Ιτέας και στη δυνατότητα 
αύξησης της επάρκειας ύδατος  

με την ενίσχυση των εγκατα-
στάσεων αποθήκευσης. 

Η σκοπιμότητα του έργου 
είναι μέγιστη καθώς στοχεύ-
ει στην εξάλειψη φαινομένων 
διακοπής ή χαμηλής πίεσης νε-
ρού με την ενίσχυση της υφι-
στάμενης λειτουργίας, γεγονός 
που επιτυγχάνεται με την ταυ-
τόχρονη λειτουργία των δύο 
γεωτρήσεων στην Ιτέα που μέ-
χρι σήμερα είναι αδύνατη.

 Ο εξυπηρετούμενος πλη-
θυσμός από τη λειτουργία του 
έργου είναι το άθροισμα των 
κατοίκων των οικισμών Φέρες, 
Πόρος, Καβυσσός, Δορίσκος 
και Μοναστηράκι.

Αλεξανδρούπολη: 
Υπεγράφη η σύμβαση για την 
κατασκευή καταθλιπτικού 
αγωγού ύδρευσης 
Για την ενίσχυση 
της Δ.Ε. Φερών

Πόλη & Πολίτες: “Όχι” από 
τη ΓΑΙΑΟΣΕ για το πάρκινγκ 
πίσω από τον σταθμό
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Της Κικής Ηπειρώτου 
Τα μεγέθη και τις επιδό-

σεις του τουριστικού προϊό-
ντος των 13 Περιφερειών της 
χώρας αναλύει και παρουσιά-
ζει το Ινστιτούτο του Συνδέ-
σμου Ελληνικών Τουριστικών 
Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) στη 
νέα μελέτη του για το 2020. 
Όπως προκύπτει από τα απο-
τελέσματα της έρευνας, για 
την Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, ήταν 
μία δύσκολη χρονιά, με ορι-
σμένα θετικά στοιχεία, αλλά 
και σημαντικές απώλειες. 

Να σημειωθεί πως στη 
μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ, που βα-
σίζεται σε στοιχεία από την 
Τράπεζα της Ελλάδος, κάθε 
χρόνο, αναλύονται τα μεγέ-
θη για τις

• Επισκέψεις
• Διανυκτερεύσεις
• Εισπράξεις
καθώς και για τους βασι-

κούς δείκτες:
• Δαπάνη ανά επίσκεψη
• Δαπάνη ανά διανυκτέ-

ρευση
• Μέση διάρκεια παραμο-

νής

∆απάνη ανά επίσκεψη
Για το 2020, η δαπάνη ανά 

επίσκεψη ανά Περιφέρεια αυ-
ξήθηκε στην πλειονότητα των 
Περιφερειών λόγω της αύξη-
σης της μέσης διάρκειας πα-
ραμονής παρά τη μείωση της 
δαπάνης ανά διανυκτέρευση. 
Ειδικότερα:

- Η δαπάνη ανά επίσκεψη 
στις 13 Περιφέρειες της χώ-
ρας το 2020 διαμορφώθηκε 
κατά μέσο όρο στα 520 € πα-
ρουσιάζοντας αύξηση +7,8% 
σε σχέση με το 2019 (482 €).

- Η υψηλότερη δαπάνη ανά 
επίσκεψη το 2020 καταγρά-
φηκε στην Περιφέρεια Νοτί-
ου Αιγαίου με 799 € παρου-
σιάζοντας αύξηση +6,5%. Η 
χαμηλότερη δαπάνη ανά επί-
σκεψη καταγράφηκε στην Πε-
ριφέρεια Ανατολικής Μακεδο-
νίας και Θράκης, μόλις 152 
€, παρουσιάζοντας ωστόσο 
αύξηση +32,2%.

Η μέση δαπάνη ανά δια-
νυκτέρευση στις 13 Περιφέ-
ρειες της χώρας το 2020 δι-
αμορφώθηκε κατά μέσο όρο 
σε 67 € παρουσιάζοντας μεί-
ωση -11,5% σε σχέση με το 
2019 (76 €). 

 Η υψηλότερη δαπάνη ανά 
διανυκτέρευση το 2020 κα-
ταγράφηκε στην Περιφέρεια 
Νότιου Αιγαίου με 92 € πα-

ρουσιάζοντας μείωση -5,3%.
Αντίθετα, η χαμηλότερη 

δαπάνη ανά διανυκτέρευση 
καταγράφηκε στην Περιφέ-
ρεια Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης με 39 €, παρουσι-
άζοντας μείωση -10,3%.

∆ιάρκεια παραμονής 
Η μέση διάρκεια παραμο-

νής ανά επίσκεψη στις Περι-
φέρειες της Ελλάδας ήταν 6,7 
διανυκτερεύσεις παρουσιάζο-
ντας αύξηση (+6,8%). Η μέγι-
στη διάρκεια παραμονής 13,2 
διανυκτερεύσεις  καταγράφη-
κε στην Περιφέρεια Βορείου 
Αιγαίου παρουσιάζοντας αύ-
ξηση +63,8%. 

Η ελάχιστη διάρκεια παρα-
μονής ανά επίσκεψη το 2020, 
ήταν 3,9 διανυκτερεύσεις και 
σημειώθηκε στην Περιφέρει-
ας Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης καταγράφοντας 
αύξηση +47,3%.

Κατάταξη Περιφερειών 
βάσει Επισκέψεων

Στην πρώτη θέση της κατά-
ταξης ανέβηκε η Περιφέρεια 
Αττικής καταγράφοντας μεί-
ωση -72,6%% με 1.622 χιλ. 
επισκέψεις, ενώ στη δεύτερη 
θέση, υποχώρησε η Περιφέ-
ρεια Νοτίου Αιγαίου παρου-
σιάζοντας μείωση -77,2% με 
1.572 χιλ. επισκέψεις. Στην 
τρίτη θέση υποχώρησε και η 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακε-
δονίας παρουσιάζοντας μεί-
ωση -81,1% με 1.282 χιλ. 
επισκέψεις. Ωστόσο σταθερή 
στην τέταρτη θέση παρέμεινε 
η Περιφέρεια Κρήτης κατα-
γράφοντας 1.236 χιλ. επισκέ-
ψεις σημειώνοντας μείωση 
-76,6%.

Μείωση κατά -73,6% πα-
ρουσίασε η Περιφέρεια Ιονί-
ων Νήσων καταγράφοντας 
μόλις 805 χιλ. επισκέψεις, 
ανεβαίνοντας όμως στην πέ-
μπτη θέση του πίνακα κατά-
ταξης το 2020, ενώ αντίθετα, 
η Περιφέρεια Ανατολικής Μα-
κεδονίας και Θράκης παρου-
σιάζοντας μείωση -84,3%, με 
602 χιλ. επισκέψεις υποχώρη-
σε στην έκτη θέση. 

Το μεγαλύτερο μέρος των 
επισκέψεων στην ΑΜΘ προ-
έρχεται από την Βουλγαρία 
(316 χιλ.), την Τουρκία (123 
χιλ.) και την Ρουμανία (58 
χιλ.). 

Κατάταξη Περιφερειών 
βάσει ∆ιανυκτερεύσεων

Στην πρώτη θέση της κατά-

ταξης διατηρήθηκε η Περιφέ-
ρεια του Νότιου Αιγαίου πα-
ρουσιάζοντας μείωση -74,4%, 
καταγράφοντας 13.628 χιλ. 
διανυκτερεύσεις. Στη δεύτε-
ρη θέση από την τέταρτη το 
2019, ανέβηκε η Περιφέρεια 
Αττικής με 12.466 χιλ. πα-

ρόλο που σημείωσε μείωση 
-63,4%. 

Η Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης κα-
τέγραψε μείωση -76,9%, με 
2.352 χιλ. διανυκτερεύσεις 
και υποχώρησε στην έβδο-
μη θέση. 

Κατάταξη Περιφερειών 
βάσει Εισπράξεων

Στην πρώτη θέση της κα-
τάταξης διατηρήθηκε η Πε-
ριφέρεια Νότιου Αιγαίου με 
εισπράξεις 1.257 εκατ. € πα-
ρουσιάζοντας μείωση -75,7%.  

Η Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας Θράκης υποχώ-
ρησε στην έβδομη θέση με 
91 εκατ. €, καταγράφοντας 
μείωση -79,2%.

Από τα 91 εκατ. ευρώ στην 
ΑΜΘ, τα 22 εκατ. € προέρ-
χονται από την Τουρκία, 18 
εκατ. € από την Βουλγαρία και 
11 εκατ. € από τη Ρουμανία. 

∆απάνη ανά επίσκεψη
Η δαπάνη ανά επίσκεψη 

ανά Περιφέρεια στις 13 Πε-
ριφέρειες της χώρας το 2020 
διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο 
στα 520 € έναντι 482 € το 
2019 παρουσιάζοντας σημα-
ντική αύξηση κατά +7,8%. Η 
αύξηση αυτή οφείλεται, στην 
αύξηση της μέσης διάρκειας 
παραμονής κατά +21,8%, πα-
ρά τη μείωση της μέσης δα-
πάνης ανά διανυκτέρευση κα-
τά -11,5%. 

Στην Περιφέρεια Ανατολι-
κής Μακεδονίας και Θράκης 
σημειώθηκε αύξηση, με τη δα-
πάνη ανά επίσκεψη να ανέρ-

χεται από τα 115 € το 2019 
σε 152 € το 2020.

∆απάνη ανά 
διανυκτέρευση 

Η μέση δαπάνη ανά διανυ-
κτέρευση στις 13 Περιφέρειες 

Η «ακτινογραφία» των τουριστικών     επιδόσεων της ΑΜΘ για το 2020
ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΜΑΣ, ΚΥΡΙΩΣ 
ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΟΙ, 
ΞΟΔΕΨΑΝ ΜΟΛΙΣ 152 ΕΥΡΩ 
ΑΝΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ, ΟΤΑΝ Ο 
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΗΤΑΝ 
ΤΑ 520 ΕΥΡΩ    

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της 
έρευνας, για την Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, ήταν μία δύσκολη 
χρονιά, με ορισμένα θετικά στοιχεία, αλλά 
και σημαντικές απώλειες 

Κατάταξη Περιφερειών βάσει Επισκέψεων

Κατάταξη Περιφερειών βάσει ∆ιανυκτερεύσεων
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της χώρας το 2020 διαμορ-
φώθηκε κατά μέσο όρο στα 
67 € έναντι 76 € το 2019 πα-
ρουσιάζοντας μείωση -11,5%. 

Η  ανά διανυκτέρευση στην 

Περιφέρεια Ανατολικής Μα-
κεδονίας και Θράκης υποχώ-
ρησε σε 39 € το 2020 από 
43 € το 2019 σημειώνοντας 
πτώση -10,3%.

Μέση ∆ιάρκεια 
Παραμονής ανά 
Περιφέρεια

Η μέση διάρκεια παραμο-
νής ανά επίσκεψη στις Πε-
ριφέρειες της Ελλάδας ήταν 
6,7 διανυκτερεύσεις το 2020, 
έναντι 6,3 το 2019 παρουσιά-
ζοντας αύξηση +6,8%. Η μέση 
διάρκεια παραμονής διαφο-
ροποιείται ανά Περιφέρεια, 
ενώ όλες οι Περιφέρεις κα-
τέγραψαν αύξηση το 2020 
σε σχέση με το 2019. 

 Στην Περιφέρεια Ανατολι-
κής Μακεδονίας και Θράκης   
καταγράφηκε αύξηση κατά 
+47,3% ενώ καταγράφηκαν 
3,9 διανυκτερεύσεις.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ  9
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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

Η «ακτινογραφία» των τουριστικών     επιδόσεων της ΑΜΘ για το 2020

Κατάταξη Περιφερειών βάσει Εισπράξεων

Σύμφωνα με τον Αντιπερι-
φερειάρχη Τουρισμού, Θανάση 
Τσιώνη, ο οποίος μίλησε στην 
ΕΡΤ Κομοτηνής, η Θάσος έχει 
φτάσει στο 80% πληρότητα, σε 
σχέση με το 2019, ενώ η Σαμο-
θράκη έχει φτάσει το 90% πλη-
ρότητα στα Ξενοδοχεία και στα 
Ενοικιαζόμενα Δωμάτια.

Παρουσιάστηκαν τουρίστες 
από Πολωνία, Λιθουανία, Ισραήλ. 

Μένει να δούμε τι θα γίνει τις 
επόμενες μέρες καθώς όσο ανε-
βαίνουν οι νέες μολύνσεις, αλλά-
ζουν τα επιδημιολογικά στοιχεία 
καθώς και η θέση στην κατάταξη 
του χάρτη, από κίτρινο σε πορ-
τοκαλί και κόκκινο.

Τα πράγματα τις τελευταίες 
μέρες κινούνται καλύτερα, με 
τους Βαλκάνιους τουρίστες να 
δίνουν το παρών τους και ένα 
πιο έντονο στίγμα το τελευταίο 
τετραήμερο.

Όπως είπε ο κ. Τσιώνης στό-
χος και του φετινού καλοκαιριού 
είναι η υγιειονομική ασφάλεια 
και ευτυχώς σε αυτό η Ανατο-
λική Μακεδονία-Θράκη κινείται 
σε καλά επίπεδα μέχρι στιγμής, 
με χαμηλά ποσοστά νέων μολύν-
σεων, αλλά και με ετοιμότητα αν 
αυτό χρειασθεί με δωμάτια κα-
ραντίνας σε Ξενοδοχεία.

Επανέλαβε πως το στοίχημα 
της Περιφέρειας είναι ο 12μη-
νος τουρισμός και όχι μόνο το 
καλοκαίρι, αξιοποιώντας όλα τα 
συγκριτικά της πλεονεκτήματα 
σε Βουνά, λίμνες, ποτάμια, ορει-
νές περιοχές! Από του χρόνου θα 
υπάρχει ως εφαρμογή στο κινητό 
όλες οι πολιτιστικές διαδρομές 
σε ψηφιακή μορφή καθώς και 
τα σημεία γαστρονομίας, όπως 

αποκάλυψε ο κ. Τσιώνης.
Για δε το κομμάτι της Γαστρο-

νομίας υπογράμμισε πως έχει ξε-
κινήσει συνεργασίες με τους Δή-
μους της Περιφέρειας.

Οι ταξιδιώτες του πλοίου θα 
πρέπει να έχουν μαζί τους το πι-

στοποιητικό εμβολιασμού τους, 
η την βεβαίωση νόσησης, ή αρ-
νητικό μοριακό έλεγχο-PCR- 
72 ωρών, ή αρνητικό τον έλεγ-
χο ανίχνευσης αντιγόνου-ράπιντ 
τεστ-.

Επι πλέον για την επιστροφή 
θα πρέπει να έχουν αρνητικό αυ-
τοδιαγνωστικό έλεγχο.

«Για φέτος κάνω μια πρόταση 
στους κατοίκους της Ανατολικής 
Μακεδονίας-Θράκης: Γνωρίστε 
τις ομορφιές του τόπο που κατοι-
κείτε. Αν δεν γνωρίσουμε τον τό-
πο μας, πως θα τον συστήσουμε 
να τον αγαπήσουν κι άλλοι;», τό-
νισε καταλήγοντας ο κ. Τσιώνης.

Τσώνης: Ελπιδόφορα τα στοιχεία για το φετινό καλοκαίρι
Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη 
Τουρισμού η Θάσος έχει φτάσει στο 80% 
πληρότητα, σε σχέση με το 2019, ενώ η 
Σαμοθράκη έχει φτάσει το 90% πληρότητα 
στα Ξενοδοχεία και στα Ενοικιαζόμενα 
Δωμάτια.

Στην ΑΜΘ, το 2020, σε 
σύγκριση με το 2019, εί-
χαμε:
• 84,3 % μείωση στις επι-
σκέψεις τουριστών
• 76,9 % μείωση στις δι-
ανυκτερεύσεις
• 79,2 % μείωση στις ει-
σπράξεις
• 47,3 % αύξηση στη δι-
άρκεια παραμονής ανά 
επίσκεψη
• 37 ευρώ αύξηση στη 
δαπάνη ανά επίσκεψη 

Με μία  ματιά
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Στον Κινηματογράφο «ΗΛΥ-
ΣΙΑ» από την Πέμπτη 22/7 έως 
και την Τετάρτη 28/7 θα προ-
βληθούν οι πέντε παρακάτω 
ταινίες:

Συνεχίζεται η ταινία Κι-
νουμένων Σχεδίων, «Η Ρά-
ια και ο Τελευταίος ∆ράκος» 
των Ντον Χολ (Ο Γουίνι το Αρ-
κουδάκι, Οι Υπερέξι, Βαϊάνα), 
Κάρλος Λόπεζ Εστράδα (Τυφλό 
Σημείο), Πολ Μπριγκς & Τζον 
Ρίπα με τους Αλεξάνδρα Λέρτα, 
Άντρια Ράπτη, Γιάννο Κοιλάκο, 
Ίριδα Τσιμπρή, Χρήστο Θάνο, Άγ-
γελο Λιάγκο, Δανάη Δημοπού-
λου, Έλενα Παπαβασιλείου, Αλέ-
ξανδρο Βάρθη, Μαρία Μακρή, 

Μπρουνό Μαν, Ανδρέα Ρήγα, 
Χαρά Ζησιμάτου, Μαρία Πλακί-
δη, Νίκο Ιωαννίδη, Πάνο Τοψίδη, 
Λένα Μαραβέα, Νίκο Ιωαννίδη & 
Ηλέκτρα Λιανού στην μεταγλωτ-
τισμένη έκδοση...

Υπόθεση: Πριν πολλά πολλά 
χρόνια, στο φανταστικό βασίλειο 
της Κουμάνδρα, δράκοι και άν-
θρωποι ζούσαν αρμονικά. Με 
την απειλή των μοχθηρών δαι-
μόνων Drunn, οι δράκοι θυσιά-
στηκαν για να σώσουν την αν-
θρωπότητα. Πεντακόσια χρόνια 
μετά, οι δαίμονες επανεμφανί-
στηκαν και η Ράια, μια νέα και 
γενναία πολεμίστρια, είναι απο-
φασισμένη να βρει τον τελευ-

ταίο δράκο που θα τους σώσει 
μια και καλή. Στο ταξίδι της αυ-
τό, θα συνειδητοποιήσει ότι πέ-
ρα από τη μαγεία των δράκων, 
χρειάζεται και πίστη για να σωθεί 
η ανθρωπότητα.

Πέμπτη: 17:00, Σάββατο: 
17:45, Δευτέρα, Τετάρτη: 17:30.

«Κρουέλα»
Έρχεται η Κωμική Περιπέτεια, 

«Κρουέλα» του Κρεγκ Γκιλέσπι 
(Mr. Woodcock, Ο Λαρς και η 
Κούκλα του, Νύχτα Τρόμου, Το 
Χέρι του Ενός Εκατομμυρίου, Η 
Μεγάλη Διάσωση, Εγώ, η Τόνια) 
με τους Έμα Στόουν, Έμα Τόμσον, 
Μαρκ Στρονγκ & Τζόελ Φράι...

Υπόθεση: Η Estrella, ζει στο 
Λονδίνο το 1970 την περίοδο 
της επανάστασης της Punk Rock. 
Είναι μία ταλαντούχα νέα, ένα 
έξυπνο και δημιουργικό κορίτσι 
αποφασισμένο να γίνει διάσημο 
με τα σχέδιά της. Κάνει παρέα με 
ένα ζευγάρι νεαρών κλεφτών 
που εκτιμούν την όρεξή της για 
αταξίες και μαζί είναι σε θέση να 
χτίσουν μια ζωή στους δρόμους 
του Λονδίνου. Μια μέρα, η αι-
σθητική της Estrella για τη μόδα 
γίνεται αντιληπτή από τη Βαρόνη 
von Helman, μία γυναίκα-θρύλο 
της μόδας, καταστροφικά κομψή 
και τρομακτικά υπεροπτική. Η 
σχέση τους έχει ως αποτέλεσμα 

μία σειρά γεγονότων και αποκα-
λύψεων που θα οδηγήσουν την 
Estrella στο να «αγκαλιάσει» την 
σατανική πλευρά του χαρακτή-
ρα της και να μεταμορφωθεί στη 
σκληρή, αδίστακτη και εκδικητι-
κή Cruella.

Πέμπτη, Κυριακή: 19:30, Πα-
ρασκευή: 19:00, Σάββατο, Δευ-
τέρα, Τρίτη: 22:30.

«Ένα Ήσυχο Μέρος 2»
Κοντά μας το Θρίλερ, «Ένα 

Ήσυχο Μέρος 2» του Τζον Κρα-
σίνσκι (Ένα Ήσυχο Μέρος) με 
τον ίδιο και τους Έμιλι Μπλαντ, 
Κίλιαν Μέρφι, Μίλισεντ Σίμοντς, 
Νόα Τζουπ & Ντζιμόν Χουνσού...

Υπόθεση: Ακολουθώντας τα 
θανατηφόρα γεγονότα στο σπί-
τι, η οικογένεια των Άμποτ πρέ-
πει τώρα να αντιμετωπίσει τους 
κινδύνους του έξω κόσμου κα-
θώς συνεχίζουν τον αγώνα για 
επιβίωση σιωπηλοί. Αναγκασμέ-
νοι να κινούνται προς το άγνω-
στο, γρήγορα συνειδητοποιούν 
ότι τα πλάσματα που κυνηγούν 

βασισμένα στον ήχο δεν αποτε-
λούν τη μοναδική απειλή που 
καρτερεί πίσω από το μονοπάτι 
της άμμου.

Πέμπτη, Κυριακή, Τετάρτη: 
22:30, Παρασκευή: 00:30*, Σάβ-
βατο, Τρίτη: 20:15.

*Μεταμεσονύχτια Προβο-
λή με ΔΩΡΕΑΝ Pop-Corn για 
όλους.

«Tom & Jerry»
Συνεχίζεται η Οικογενειακή 

Κωμική Περιπέτεια/Κινούμενα 
Σχέδια, «Tom & Jerry» του Τιμ 
Στόρι (Το Μπαρμπέρικο, Το Ταξί 
της Νέας Υόρκης, Fantastic Four, 
Fantastic Four: Rise of the Silver 
Surfer, Μαθητευόμενος Μπά-
τσος 1 & 2) με τους Κλόι Γκρέις 
Μόρετζ, Μάικλ Πένια, Ρομπ Ντε-
λάνι, Κόλιν Γιοστ & Κεν Τζεόνγκ 
& τους Θανάση Κουρλαμπά, Βά-
σια Λακουμέντα, Χρήστο Πλαϊ-
νη, Βασίλη Μηλιό, Γιώργο Σκου-
φή, Μαριλένα Χατζηνικολαΐδη & 
Μελίνα Κατσακούλη στην μετα-
γλωττισμένη έκδοση...

Υπόθεση: Στην ταινία «Tom 
& Jerry» του σκηνοθέτη Τιμ Στό-
ρι, μία από τις πιο αγαπημένες 
έχθρες της ιστορίας αναβιώνει, 
όταν ο Τζέρι καταφθάνει στο 
καλύτερο ξενοδοχείο της Νέας 
Υόρκης την παραμονή του «γά-
μου του αιώνα», αναγκάζοντας 
την απεγνωσμένη διοργανώ-
τρια του γάμου να προσλάβει 
τον Τομ, ώστε να τον ξεφορτω-
θεί. Το επακόλουθο κυνηγητό 
γάτας και ποντικού απειλεί να 
καταστρέψει την καριέρα της, 
τον γάμο και το ίδιο το ξενοδο-
χείο. Σύντομα όμως, ένα ακόμη 
μεγαλύτερο πρόβλημα δημιουρ-
γείται: ένας διαβολικά φιλόδοξος 
υπάλληλος συνωμοτεί κατά των 
τριών τους. Μία εντυπωσιακή μί-
ξη κλασικών κινουμένων σχεδί-
ων και ζωντανής δράσης, η νέα 
κινηματογραφική περιπέτεια των 
Τομ και Τζέρι, δημιουργεί ένα 
νέο κόσμο για τους θρυλικούς 
χαρακτήρες και τους αναγκάζει 
να κάνουν κάτι αδιανόητο... να 
ενώσουν τις δυνάμεις τους και 

να σώσουν την κατάσταση.
Παρασκευή: 16:45, Κυριακή: 

17:15, Τρίτη: 18:00.

«Υποσχόμενη Νέα 
Γυναίκα»

Ενώ μαζί μας και η βραβευμέ-
νη με Oscar Κοινωνική Περιπέ-
τεια «Υποσχόμενη Νέα Γυναίκα» 
της Έμεραλντ Φένελ με τους Κά-
ρεϊ Μάλιγκαν, Λαβέρν Κοξ, Μπο 
Μπάρναμ, Άλισον Μπρι & Κόνι 
Μπρίτον...

Υπόθεση: Όλοι πίστευαν ότι η 
Κέισι ήταν μία υποσχόμενη νέα 
γυναίκα… μέχρι που ένα μυστηρι-
ώδες γεγονός άλλαξε τελείως το 
μέλλον της. Αλλά τίποτα στη ζωή 
της δεν είναι όπως δείχνει: είναι 
σατανικά έξυπνη, γοητευτικά πο-
νηρή και ζει μια άλλη μυστική 
ζωή κάθε βράδυ. Μια αναπάντε-
χη συνάντηση θα της δώσει την 
ευκαιρία να διορθώσει ό,τι δεν 
πήγε καλά στο παρελθόν.

Παρασκευή: 22:00, Δευτέρα, 
Τετάρτη: 20:00.

Πέντε νέες ταινίες στα «Ηλύσια»
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ 
ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ 
«ΗΛΥΣΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 
22/7 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/7

Μαζί μας βραβευμένη με Oscar Κοινωνική 
Περιπέτεια, θρίλερ, ταινίες κινουμένων 
σχεδίων Κωμική περιπέτεια

Στον Κινηματογράφο Ηλύσια 
τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας 
του Υπουργείου Υγείας
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Μετά από ένα εκπληκτικό αγώνα, διάρκειας 2,5 ωρών στο 
Κλειστό Γυμναστήριο της Χρυσούπολης, κάτω από… τροπικές 
συνθήκες, ο Α.Ο. Καβάλα νίκησε τις Αμαζόνες Μαΐστρου, με 
3-2 σετ (25-15, 25-21, 21-25, 21-25, 18-16).

Έτσι, κατέκτησε το Πρωτάθλημα Κ18 (Κορασίδων) της 
Α’ Περιφέρειας για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021 και 
θα εκπροσωπήσει πανάξια την Ένωση Θράκης Ανατολικής 

Μακεδονίας, στη Β’ φάση του Πανελλήνιου Πρωταθλήμα-
τος, που ξεκινά την επόμενη βδομάδα.

Συγχαρητήρια σε όλες τις αθλήτριες για το όμορφο θέα-
μα που παρουσίασαν, τους προπονητές τους για την καθο-
δήγηση, τους συνοδούς, τους γονείς και τους φιλάθλους για 
την διαρκή ενθάρρυνση και το χειροκρότημα που απλόχερα 
χάρισαν στις προσπάθειες των κοριτσιών.

Α.Ο.Αμαζόνες Μαΐστρου-Αλεξ/πολης : (Δημητριάδης Μ.) 
Κουκουρίδου Δάφνη, Τσακαλίδου Μαρία, Μιχελή Κων/να, 
Σαχμπαζίδη Ναταλία, Μπαρή Αμαλία, Μάρτση Βαρβάρα, Ου-
ρεϊλίδου Χριστίνα (λίμπερο), Μποτάνη Μαργαρίτα (λίμπερο), 
Τοκαμάνη Χριστίνα, Νούσια Αναστασία, Κολοκοτρώνη Άννα, 
Στουγιούδη Ελένη, Σαχμπαζίδη Χριστίνα, Τενεδιού Αθανασία.

Προπονητής της ανδρικής ομά-
δας του Εθνικού Αλεξανδρούπολης 
και τη νέα χρονιά στην Α2 θα είναι 
ο Γιώργος Ανδραβίζος. Δίπλα του ο 
κόουτς της ομάδας θα έχει και πάλι 
την Όλγα Γκούβερ, ενώ ήδη οι δυο 
τους καταστρώνουν τα πλάνα για 
τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του 

SportsAddict.gr, το ρόστερ με τους 
παίκτες που ήρθαν πέρυσι στον σύλ-
λογο αλλά δεν πρόλαβαν να αγω-
νιστούν καθώς το πρωτάθλημα δεν 
ξεκίνησε ποτέ λόγω lockdown, δεν 
θα αλλάξει ιδιαίτερα, με τον βασικό 
κορμό να παραμένει ίδιος, ενώ ανα-
μένονται ελάχιστες προσθαφαιρέ-
σεις. Κάποιες από αυτές έχουν ήδη 

γίνει με Αρχοντούδη, Χρηστουηλία 
και Στοϊλούδη να συνεχίζουν στον 
Άθλο Ορεστιάδας

Μέσα στις επόμενες ημέρες και 
εβδομάδες αναμένεται να προστε-
θούν στο τμήμα και νέα πρόσωπα 
(κυρίως διοικητικά), ενώ σύντομα 
αναμένονται εξελίξεις και στο κομ-
μάτι των ακαδημιών.

Κάπου εδώ θα πρέπει να αναφερ-
θεί, πως το SportsAddict ήταν από 
την αρχή το μόνο μέσο της Θράκης 
που δεν προχώρησε σε δημοσιεύσεις 
σχετικά με το μέλλον Ανδραβίζου & 
Γκούβερ στον σύλλογο, καθώς διοί-
κηση και προπονητές ήταν σε συζη-
τήσεις και τίποτα δεν ήταν δεδομέ-
νο. Τελικά οι δύο πλευρές βρήκαν 
την χρυσή τομή, συνεχίζουν μαζί και 
ετοιμάζουν τον Εθνικό για τη νέα 
σεζόν στην Α2.
Sportsaddict.gr

Συνεχίζει ο Εθνικός με 
Ανδραβίζο & Γκούβερ 
ΞΕΚΙΝΗΣΕ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΕΖΟΝ ΕΝΟΨΕΙ 
ΤΗΣ Α2 ΑΝΔΡΩΝ ΒΟΛΕΙ

Στόχος να είναι δυνατός και ανταγωνιστικός 
συνεχίζει το μεγαλύτερο μέρος του περσινού 
ρόστερ που ξεκινούσε προετοιμασία

Στα Γιάννενα για την 
πρόκριση ο Άθλος 
Ορεστιάδας
Για τον ημιτελικό του Β’ Ομίλου του Πανελλήνιου 
Πρωταθλήματος Κ18. Οι ‘έφηβοι  

Στα Γιάννενα θα ταξιδέψει ο Άθλος 
Ορεστιάδας για τον ημιτελικό του Β’ 
Ομίλου του Πανελλήνιου Πρωταθλήμα-
τος Κ18. Οι έφηβοι  του Άθλου Ορεστι-
άδας θα αντιμετωπίσουν την ομάδα του 
Πανηπειρωτικού και σε περίπτωση νίκης 
θα αντιμετωπίσουν τον ΠΑΟΚ για την 
πρόκριση στην επόμενη φάση.

Ο ΓΣ Πανηπειρωτικός είναι ο επόμε-
νος αντίπαλος του Άθλου Ορεστιάδας 
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων 
(K18) μετά την κλήρωση που πραγμα-
τοποίησε την Τρίτη η ΕΟΠΕ στα γρα-
φεία της.

Η αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί 
την Παρασκευή 23 Ιουλίου στα Γιάννενα 
και ο νικητής που θα προκύψει από το 
ζευγάρι θα αναμετρηθεί με τον ΠΑΟΚ 
στη Θεσσαλονίκη στις 29/07.

Αναλυτικά η κλήρωση του πρωτα-
θλήματος Παίδων (Κ-18):

Β’ όμιλος: ΑΣ Άθλος, ΠΑΟΚ, ΓΣ Πα-
νηπειρωτικός

1η αγωνιστική (23/7)

1.ΓΣ Πανηπειρωτικός – ΑΣ Άθλος
*Ο ΠΑΟΚ πέρασε άνευ αγώνος
2η αγωνιστική (29/7)
ΠΑΟΚ – Νικητής αγώνα 1
Α’ όμιλος: Πήγασος Πολίχνης, ΑΠΣ 

Φίλιππος
1η αγωνιστική (23/7)
ΑΠΣ Φίλιππος – Πήγασος Πολίχνης
Γ’ όμιλος: Παναθηναϊκός ΑΟ, Ολυ-

μπιακός ΣΦΠ, ΓΕ Ηρακλείου, ΑΕΠ Ολυ-
μπιάς

1η αγωνιστική (23/7)
1.ΓΕ Ηρακλείου – Παναθηναϊκός ΑΟ
2.ΑΕΠ Ολυμπιάς – Ολυμπιακός ΣΦΠ
2η αγωνιστική (29/7)
Νικητής αγώνα 2 – Νικητής αγώνα 1
Δ’ όμιλος: ΑΟ Αστέρας Νίκαιας, ΑΕΚ, 

ΣΦΠ Χανίων, ΑΣ Άθληση
1η αγωνιστική (23/7)
1.ΣΦΠ Χανίων – ΑΕΚ
2.ΑΣ Άθληση – ΑΟ Αστέρας Νίκαιας
2η αγωνιστική (29/7)
Νικητής αγώνα 1 – Νικητής αγώνα 2

ΕΣΠΕΘΡ: 2η θέση 
για Αμαζόνες Μαίστρου 
Πρωταθλήτρια στις Κορασίδες 
η Καβάλα μετά από έναν 
συγκλονιστικό αγώνα

Με αντιδράσεις μετατέθηκε 
για 26 Σεπτέμβρη η σέντρα 
στην SL2!  
Τι αποφασίστηκε στο έκτακτο Δ.Σ.

Το πρωτάθλημα της Super League 
2 θα διεξαχθεί – θεωρητικά – με 36 
ομάδες, αλλά αντί η σέντρα να γίνει 
νωρίς, πήρε μετάθεση. Συγκεκριμέ-
να, η νέα ημερομηνία είναι η 26η 
Σεπτεμβρίου εφόσον δεν δοθεί νέα 
παράταση.

Η ΕΕΑ με έγγραφό της ζήτησε από 
τη διοργανώτρια να πάει πιο πίσω 
την έναρξη. Ο Λευτέρης Αυγενάκης 
έδωσε παράταση για την αύξηση του 
μετοχικού κεφαλαίου έως τις 31 Αυ-
γούστου, τόσοι πολλοί φάκελοι εί-
ναι αδύνατο να εξεταστούν εντός 
λίγων ημερών, άρα ήταν μονόδρο-
μος η συγκεκριμένη εξέλιξη παρότι 
αντέδρασαν Λεβαδειακός και Καρα-
ϊσκάκης Άρτας.

Έτσι όπως σημειώνει το 
Footballeagunews έαν, λοιπόν, όλα 
πάνε καλά οι ομάδες θα μπουν από 
τις 26 Σεπτεμβρίου σε ένα πρωτά-
θλημα 34 αγωνιστικών. Από την 1η 
Σεπτεμβρίου και έπειτα η ΕΕΑ θα κλη-
θεί να εξετάσει τους φακέλους για 
να διαπιστωθεί πόσες πληρούν τις 
προϋποθέσεις συμμετοχής. Από τον 

αριθμό αυτό θα εξαρτηθεί ο τρόπος 
διεξαγωγής, η σύνταξη της προκήρυ-
ξης και, φυσικά, η κλήρωση. Απούσες 
από την τηλεδιάσκεψη ήταν οι ΠΑΕ 
ΑΕΛ, Βέροια, Απόλλων Λάρισας.

Για το θέμα της αδειοδότησης, 
αποφασίστηκε να σταλεί έγγραφο 
στην Εκτελεστική Επιτροπή για τις 
ΠΑΕ που δεν πήραν άδεια και δεν 
πρόλαβαν τις ανανεώσεις συμβολαί-
ων ως 30 Ιουνίου. Η απόρριψη φα-
κέλων, άλλωστε, έγινε μεταγενέστε-
ρα και οι ομάδες δεν γνώριζαν την 
έκβαση. Θα ζητηθεί, λοιπόν, να δοθεί 
παράταση μόνο για τις ανανεώσεις.



Η ΓΝΩΜΗ
22  ΙΟΥΛΙΟΥ 202112   ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παράταση στην υποβο-
λή αιτήσεων υπαγωγής στα 
προγράμματα ΕΣΠΑ για την 
εστίαση καθώς και για γυ-
μναστήρια, παιδότοπους και 
συναφείς δραστηριότητες 
αναμένεται με απόφαση του 
υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων Γ. Τσακίρη.

Συγκεκριμένα:
Για τη δράση της εστί-

ασης θα δοθεί παράταση 
μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, 
μόνο για όσους έχουν ήδη 
υποβάλει αίτηση η οποία 
έχει απορριφθεί και χρειάζε-
ται να υποβάλλουν εκ νέου.

Μετά τις 31 Ιουλίου 
(οπότε λήγει η τρέχουσα 
προθεσμία) δεν θα γίνονται 
δεκτές νέες αιτήσεις.

Διευκρινίζεται ότι οι επι-

χειρήσεις μπορούν να υπο-
βάλλουν νέα αίτηση χρη-
ματοδότησης μόνο στην 
περίπτωση που η προη-
γούμενη αίτησή τους έχει 
απορριφθεί και δεν έχουν 
προχωρήσει σε υποβολή έν-
στασης.

Η δράση αποσκοπεί στην 
στήριξη των μικρομεσαίων 
και μεγάλων επιχειρήσε-
ων του κλάδου της εστία-
σης μετά την επανεκκίνη-
ση της λειτουργίας τους, με 
την προμήθεια απαραίτητων 
πρώτων υλών.

Για την Δράση που αφο-
ρά Γυμναστήρια και Παιδό-
τοπους η προθεσμία υποβο-
λής θα παραταθεί μέχρι τις 
10 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τις τροπο-
ποιήσεις που έγιναν πρό-

σφατα, στη δράση οι επι-
λέξιμοι ΚΑΔ, στους οποίους 
θα πρέπει να δραστηριοποι-
ούνται οι δυνητικά ωφελού-
μενες επιχειρήσεις (κύριοι 

ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύ-
τερα έσοδα σύμφωνα με το 
φορολογικό έντυπο Ε3 του 
έτους 2019) είναι οι:

- 93.13.10 Υπηρεσίες γυ-

μναστηρίων
- 93.13.10.01 Υπηρεσίες 

γυμναστηρίου ειδικών γυ-
μναστικών (αεροβικής, πι-
λάτες, γιόγκα κλπ)

- 93.13.10.02 Υπηρεσίες 
γυμναστηρίου ενόργανης ή 
μη γυμναστικής

- 93.11 Εκμετάλλευση 
αθλητικών εγκαταστάσεων

- 93.11.10 Υπηρεσίες λει-

τουργίας αθλητικών εγκα-
ταστάσεων

- 93.11.10.01 Υπηρεσίες 
γηπέδων (4Χ4, 5Χ5 κλπ) πο-
δόσφαιρου, καλαθοσφαίρι-
σης, αντισφαίρισης κλπ

- 93.11.10.02 Υπηρεσί-
ες γηπέδων γκολφ ή μίνι 
γκολφ

- 93.11.10.03 Υπηρεσί-
ες κολυμβητηρίου (πισίνας)

- 93.11.10.04 Υπηρεσίες 
πίστας καρτ

- 93.11.10.05 Υπηρεσίες 
χώρου μπόουλινγκ

- 93.29.19.05 Υπηρεσίες 
παιδότοπου.

Στόχος της Δράσης εί-
ναι να καλύψει με τη μορ-
φή ενίσχυσης μελλοντικών 
λειτουργικών δαπανών (στις 
οποίες περιλαμβάνεται το 
κόστος απασχόλησης, αλ-
λά και οι αποσβέσεις παγί-
ου εξοπλισμού), μέρος της 
απαιτούμενης ρευστότητας 
για την εκ νέου εκκίνηση 
των συγκεκριμένων δρα-
στηριοτήτων, καθώς και να 
δώσει ένα κίνητρο για τη 
διατήρηση των ενισχυόμε-
νων δραστηριοτήτων στο 
εγγύς μέλλον, στηρίζοντας 
έτσι εμμέσως και τη διατή-
ρηση θέσεων εργασίας.

Παράταση στην επιδότηση ΕΣΠΑ 
ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ, 
ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗ

Οι νέοι δικαιούχοι

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑ-
ΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΗΣ Ε.Υ.∆.Ε. 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών πρόκειται να εκμισθώσει 
ακίνητο εντός του σχεδίου πόλεως Αλεξανδρούπολης, προκειμένου να 
στεγαστεί το Κλιμάκιο Αλεξανδρούπολης της Ε.Υ.Δ.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 
ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ.

Το προς ενοικίαση ακίνητο απαιτείται να πληροί τις παρακάτω προ-
ϋποθέσεις:

Να έχει επιφάνεια κύριων χώρων τουλάχιστον 121,875 τ.μ.,  
Να υπάρχει επιπλέον επιφάνεια βοηθητικών χώρων τουλάχιστον 

62,5 τ.μ.
Να έχει επιφάνεια χώρου αρχείου τουλάχιστον 30 τ.μ. 
Να είναι κατάλληλο από πλευράς φωτισμού, αερισμού, μέσων σκί-

ασης, θέρμανσης/ψύξης κλιματισμού και ηχομόνωσης και να διαθέτει 
διπλούς υαλοπίνακες σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς 

Να είναι αυτοτελές σε επίπεδο κτιρίου (πλήρεις όροφοι) με κλιμακο-
στάσια /ανελκυστήρες και κανονισμούς που ισχύουν σήμερα

Να παρέχονται οι προβλεπόμενες διευκολύνσεις για  Α.με.Α.
Να έχει WC σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
και να διαθέτει πιστοποιητικά που αποδεικνύουν ότι το ακίνητο:
Είναι νομίμως υφιστάμενο ή τακτοποιημένο σύμφωνα με την κεί-

μενη νομοθεσία.
Έχει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) σε ισχύ.
Έχει πιστοποιητικό πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπη-

ρεσίας σε ισχύ και τηρείται ο κανονισμός πυροπροστασίας.
Το ακίνητο μπορεί να είναι αποπερατωμένο ή ημιτελές και να παρα-

δοθεί έτοιμο για χρήση στο Δημόσιο και στην περίπτωση που δεν υφί-
σταται μόνιμη διαμερισμάτωση θα πρέπει να δεχθεί ο εκμισθωτής να 
κατασκευάσει αυτές με δική του δαπάνη κατά τις υποδείξεις της επι-
τροπής της Υπηρεσίας.

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες ακινήτων, καλούνται έως την Παρα-
σκευή, 6 Αυγούστου 2021, να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με συ-
στημένη επιστολή στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Υποδομών & Με-
ταφορών (Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Παπάγου, ΤΚ 10191 τα κάτωθι: 

α) αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία πρέπει να περι-
γράφεται το ακίνητο και η τοποθεσία στην οποία βρίσκεται (οδός, αριθ-
μός), η κατάσταση του ακινήτου (έτος κατασκευής, εάν είναι βαμμένο 
καθαρό, εάν υπάρχει εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου, δικτύου η/υ, 
αναλυτική περιγραφή συστήματος θέρμανσης/ψύξης αυτόνομης ή μη), 
τον εκτιμώμενο χρόνο που μπορεί να παραδοθεί προς χρήση και το μί-
σθωμα στο οποίο προσφέρεται, 

β) υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 του ενδιαφερόμενου με την 
οποία δηλώνει ότι θα προσκομίσει έγκαιρα τα προαναφερόμενα στοι-
χεία και πιστοποιητικά 1, 2 και 3, 

γ) σχέδιο κάτοψης του ακινήτου.
(Σχετική η υπ’ αριθ. 31374/05-02-2021 απόφαση της Υπηρεσια-

κής Γραμματέως του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών - ΑΔΑ: 
Ω1ΡΤ465ΧΘΞ-ΚΒ2)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Προ-
μηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας ως εξής: τηλ. 2106508025 ή στο 
email dplm@yme.gov.gr .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αρ. Πρωτ. 3492/19-7-2021

ΕΡΓΟ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ 
∆ΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΑΣ ΑΛΩΝΙΩΝ

CPV: 45233120-6

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

του ν. 4412/2016

1. Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονι-
κό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την 
κατασκευή του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΑΣ ΑΛΩΝΙΩΝ» 
με προϋπολογισμό 575.000,00 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται 
από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: ΚΟΙΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΈΡΓΩΝ 
ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ είναι προϋπολογισμού 575.000,00€ (με Γ.Ε.+Ο.Ε+ Απρόβλεπτα) 

2.  Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρό-
σβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο 
“ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και 
στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (https://samothraki.gr/ΕΝΗΜΕ-
ΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ/ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ). 

3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρο-
νικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, 
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα σε ηλεκτρονικό φάκελο του 

υποσυστήματος. 
4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προ-

σφορών ορίζεται η 25.08.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00. Ως ημερο-
μηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 
31.08.2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00. 

5. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με το σύστημα υποβολής προσφορών 
με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του εδ. α, παρ. 2 του άρθρου 95 του 
Ν.4412/2016. 

6. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις 
αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΈΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ και 
που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθ-

μό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 
1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προ-
σαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που 
δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδι-
κασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων 

7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής 
επιστολής ύψους 15.000,00 ΕΥΡΩ (δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ). Η εγγύηση 
συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη 
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Ο χρόνος ισχύος των προσφο-
ρών είναι εννέα (9) μήνες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα  ΑΝΤΩ-
ΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (αρ πρ 18257/30-9-2020)

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ύψους έως 10%. 
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επι-

τροπή του Δήμου Σαμοθράκης. 

Σαμοθράκη, 19/7/201 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΑΤΟΥΜΟΣ

Περίληψη διακήρυξης για εκμίσθωση ακινήτου.
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      ∆ιδυμότειχο 21-7-2021
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                           Αριθμ. Πρωτ.: 5417
∆ΗΜΟΣ ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
 
  ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

∆ιακηρύσσει ότι:

     Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η 
εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου  που βρίσκεται επί της οδού Υψηλάντου 
στο Διδυμότειχο για αποκλειστική χρήση του μισθίου ως: ¨ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ¨, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφο-
ράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00) € 
το μήνα και διάρκεια της μίσθωσης τα έξη (6) έτη.   

    Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού 
Συμβουλίου) στο Διδυμότειχο την 4η  Αυγούστου 2021 ημέρα Τετάρτη και 
από ώρα  10.30π.μ.   έως  11.00 π.μ.  ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

     Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να είναι 
μόνιμοι κάτοικοι και δημότες του ευρύτερου Δήμου Διδυμοτείχου, θα 
πρέπει να προσέλθουν οι ίδιοι ή οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσω-
ποι ή αντιπρόσωποί τους (με τα έγγραφα που αποδεικνύουν την εξουσία 
της εκπροσώπησης ή την πληρεξουσιότητά τους), για αποκλειστική χρήση 
του μισθίου ως: ̈ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ¨, στην 

επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας.
   Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό ίσο προς το ένα δέκατο 

( 1/10) του οριζομένου στη διακήρυξη ετησίου μισθώματος (ήτοι 1.000,
00Χ12=12.000,00:10=1.200,00 €).

     Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί ως ̈ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
& ΑΝΑΨΥΧΗΣ¨. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε άλλη χρήση του μισθίου.

     Ο μισθωτής υποχρεούται να υπογράψει άμεσα συμβάσεις με όλους 
τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ,ΟΤΕ,κλπ) στο όνομά του.

     Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής δύο (2) μηνιαίων μισθωμά-
των (εν όλω ή εν μέρει) ο μισθωτής κηρύσσεται έκπτωτος από τη μίσθω-
ση του ακινήτου και εν συνεχεία ο Δήμος ενεργεί σε βάρος αυτού και του 
εγγυητή του νέα δημοπρασία και συνεπάγεται όλων των εννόμων συνε-
πειών, οι οποίες προβλέπονται στη διακήρυξη, στη σύμβαση και στο νόμο.

      Τα κηρύκεια και λοιπά έξοδα βαρύνουν τον ενοικιαστή.
     Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε δύο ημερήσιες Το-

πικές εφημερίδες και τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον τελευταίο 
πλειοδότη, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο διαδίκτυο 
κατά τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 καθώς και στο χώρο ανακοινώσε-
ων του Δημοτικού Καταστήματος, για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

      Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Γραφείο Εσόδων 
του Δήμου των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφορίες κ.Τεκτονίδης Δημήτρι-
ος στο τηλ.:2553350650-651) και στην ιστοσελίδα του Δήμου Διδ/χου.

 
Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΡΩΜΥΛΟΣ
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Επιφυλλίδες 
Μαζί σας κάθε Πέμπτη

«Ο νόμος της σιωπής»

Α
νεβήκαμε το κατώφλι 
της τρίτης χιλιετίας και 
ο πολιτισμένος κόσμος 
μας κακομεταχειρίζεται 
ακόμη με τον πιο κτη-
νώδη τρόπο τα παιδιά 

που αποτελούν τη μοναδική μας ελ-
πίδα, σπέρνοντας ναρκωτικά, όπλα 
και πορνεία για το εύκολο χρήμα 
και μόνο.

 Παρά το γεγονός 
ότι στις 26 Ιανουα-
ρίου του 1989, στην 
έδρα των Ηνωμένων 
Εθνών στη Νέα Υόρ-
κη, υπογράφηκε η 
σύμβαση για τα ∆ι-
καιώματα των παι-
διών, ελάχιστα πράγ-
ματα άλλαξαν σήμερα, 
αφού τα αγγελούδια 
μας γίνονται θύματα 
κτηνώδους εκμετάλ-
λευσης από ανθρώπι-
να τέρατα σε όλη τη γη.

 Τα παιδιά γεννιούνται για να εί-
ναι ευτυχισμένα. Κι’ όμως τα στατι-
στικά στοιχεία δείχνουν πως σε όλο 
τον κόσμο γεννιούνται για να βασα-
νίζονται και να μετατρέπονται σαρ-
κικά και ψυχικά ράκη…

 Η παιδική πορνεία και το εμπό-
ριο της παιδικής λευκής σάρκας αν-
θεί, όχι μόνο στις Φιλιππίνες και την 
Ταϊλάνδη, αλλά και στις Ευρωπαϊκές 
χώρες και στις Η.Π.Α.. Στο Περού, 
κοριτσάκια από 6 έως 14 χρόνων 
ζουν κλεισμένα σε οίκους ανοχής. 
Το ίδιο συμβαίνει και στην Ινδία, στη 
Σρι Λάνκα, στη Βραζιλία, στο Μπα-
γκλαντές, στην Κένυα, στο Ζαΐρ και 
στην Ακτή Ελεφαντοστού.

 Όσο για την Ευρώπη, συνεχώς 
καταγράφονται εξαφανίσεις ανηλί-
κων, που θεωρείται βέβαιο ότι οδη-
γούνται στα «χωρίς επιστροφή κυ-
κλώματα» της παιδικής πορνείας, 
που οι παιδόφιλοι ικανοποιούν τις 
ανώμαλες ορέξεις τους!

 Δεν είναι μόνο η πορνεία που 
«μυστικές ενώσεις παιδόφιλων» 
οδηγούν τα παιδιά στην πορνεία, 
είναι και άλλου είδους εκμετάλλευ-
σης που ξεσχίζουν τις σάρκες των 

παιδιών.
 Κάθε χρόνο πάνω από εκατό εκα-

τομμύρια παιδιά πεθαίνουν από την 
πείνα και από επιδημίες, οι οποίες 
υπό κανονικές συνθήκες θα θερα-
πεύονταν.

Άλλα τόσα παιδιά στον κόσμο εί-
ναι καταδικασμένα στον αναλφα-
βητισμό.

Πάνω από επτά εκα-
τομμύρια ζουν σε στρα-
τόπεδα προσφύγων.

Διακόσιες χιλιάδες παι-
διά κρατούν στα χέρια 
τους όπλα παίρνοντας 
μέρος στους διάφορους 
ανά τον κόσμο εμφυλίους 
πολέμους.    

Περισσότερα από τρι-
ακόσια εκατομμύρια παι-
διά γίνονται αντικείμενο 
εκμετάλλευσης στην πα-
ράνομη αγορά εργασί-
ας, μετατρέποντάς τα σε 

σκλάβους. 
Στο Πακιστάν δύο εκατομμύρια-

σκλάβοι-δουλεύουν στα ταπητουρ-
γεία και στα χωράφια.

Στη Μανίλα χιλιάδες παιδιά ζουν 
τρεφόμενα από τα σκουπίδια και στις 
κακόφημες συνοικίες της μπορεί κα-
νείς με τριάντα δολάρια να αγορά-
σει το κορμάκι μιας δεκάχρονης κο-
πελίτσας! 

∆εν υπάρχει κράτος που να 
μην εκμεταλλεύεται τις αυρια-
νές ελπίδες μας, τα παιδιά. Πα-
ντού στον κόσμο, και στη χώρα μας, 
βλέπουμε παιδιά να «εργάζονται» ζη-
τιανεύοντας στα φανάρια, πλένοντας 
παράθυρα αυτοκινήτων με την ανοχή 
της Πολιτείας και με τους εκμεταλ-
λευτές της παράνομης εργασίας των 
ανηλίκων παιδιών να περιμένουν 
στις γωνίες για να τους αρπάξουν 
τα λεφτά και να τα δώσουν στο τέ-
λος ένα ξεροκόμματο…  

Ντροπή για την «κοινωνία» 
μας, για τον «πολιτισμένο» κό-
σμο μας της ευδαιμονίας, παρ’ 
όλο που η εργασία των ανηλίκων 
απαγορεύεται, εμείς οι «άνθρω-
ποι» δείχνουμε την απανθρωπιά 
μας στα παιδιά. 

ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ 
ΧΑΒΙΑΡΑ

Γνώμη

Δυο αγκάθια της χώρας: 
Δημόσιο Χρέος και Διαφθορά

Ο 
εφιάλτης του άδειου κρατι-
κού ταμείου δεν έχει χαθεί 
στα νέφη των ελλειμμάτων 
του κρατικού προϋπολο-
γισμού και του δημοσίου 
χρέους. Το χρέος της χώ-

ρας ανέρχεται σε 380,79 δις ευρώ, με συ-
νολική ετήσια εγχώρια παραγωγή (ΑΕΠ) 
168 δις ευρώ.

Πρώτη δύσκολη χρονιά αποπληρωμής 
του χρέους μας είναι το 2023 και επόμε-
νες υψηλές κορυφές αποπληρωμής του, 
το 2028, 2030, 2033, 2035, 2037. Πρω-
ταγωνιστές στο μερίδιο του χρέους των 
εν λόγω περιόδων είναι τα 
ομόλογα του Ελληνικού Δη-
μοσίου, το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερό-
τητας (EFSF) και τα διμερή 
δάνεια από Ευρωπαϊκές χώ-
ρες. Ετήσιο ποσό αποπληρω-
μής του, από 10,4 - 12,2 δις 
ευρώ, περίπου όσο θα στοιχί-
σει το νέο κανάλι του Ερντο-
γάν στην Κωνσταντινούπολη. 
Οπότε εύκολα φαντάζεται κά-
θε άτομο τι χάνει η χώρα μας 
σε όρους ανάπτυξης με την 
αιμορραγία δισεκατομμυρί-
ων κάθε έτος για τόκους και 
χρεολύσια. 

Τον εφιάλτη του άδειου κρατικού ταμεί-
ου του 2015 (1,6 δις ευρώ τον Ιανουάριο 
εκείνου του έτους και με υποχρεώσεις 5 δις 
περίπου κάθε μήνα), ουδείς θέλει να τον 
ξαναζήσει. Η διόγκωση όμως του χρέους, 
παρά την ομαλοποίηση του και την απου-
σία υψηλών ετήσιων κορυφών ως προς 
την αποπληρωμή του, αποτελεί ανασταλ-
τικό παράγοντα όχι μόνο στη δυσμενή δι-
αχείριση των εσόδων-δαπανών του κρα-
τικού προϋπολογισμού αλλά και αλλού. 
Έχει πρόσθετα ιδιαίτερα αντιαναπτυξιακές 
επιπτώσεις. Και το αγκάθι αυτό, δεν είναι 
το μόνο που οδηγεί σε απώλεια πόρων.

-Αδυνατώντας να βρεθούμε στις ελά-
χιστα διεφθαρμένες χώρες του πλανή-
τη (η 2η πιο διεφθαρμένη εντός της ΕΕ) 
και παλεύοντας εδώ και μια δεκαετία την 
57η-67η θέση ως πιο διεφθαρμένο κρά-
τος σε σύνολο 180 χωρών, η χώρα δέχε-
ται ραπίσματα από παντού. Σύμφωνα με 
τα ανωτέρω λοιπόν, η Διεθνής Διαφάνεια 
μας κατατάσσει σε όχι ιδιαίτερα καλή θέ-
ση ως προς την έκταση της διαφθοράς 
διαχρονικά. Και αυτή κινείται σε ένα πο-

λιτικό περιβάλλον, που αποφασίζει να τη 
στιγματίσει περιπτωσιακά μόνο όταν ξεπε-
ράσει κάποια υπερβολικά υψηλά όρια. Το 
νομικό μας καθεστώς, το χρονικά βραχύ 
καθεστώς των παραγραφών, το διαβόητο 
«πόθεν έσχες» υπουργών βουλευτών κ.λπ 
με τις ακατάλληλες διαδικασίες εποπτείας 
που το διαπερνούν, δεν δίνουν πολλά πε-
ριθώρια αποκάλυψης της διαφθοράς σε 
αιρετούς που πλούτισαν απότομα κατά τη 
διάρκεια της θητείας τους. 

Και όλα αυτά συμπληρώνονται από ει-
κόνες που μάλλον προσβάλλουν τη χώρα. 
Αναλυτικότερα, το Global Competitiveness 

Report δίνει, εκτός των άλ-
λων,  μια απογοητευτική ει-
κόνα για την ανεξαρτησία 
της Δικαιοσύνης και του Τύ-
που που δεν μας τιμά φυσικά. 
Επίσης, πρόσφατα, ομόφω-
νο ψήφισμα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης Δικαστών με θέμα 
τον αποκλεισμό  των Ελλη-
νικών Δικαστικών Ενώσεων 
από επιτροπές του Υπουργεί-
ου Δικαιοσύνης θέτει εκ νέου 
πολλά ερωτήματα που αφο-
ρούν τον τρόπο διακυβέρνη-
σης της χώρας… 

Και βέβαια όλα τα προανα-
φερθέντα σε συνδυασμό με σωρεία υποθέ-
σεων διαφθοράς (και με διεθνή εμβέλεια, 
βλ. Novartis) ευχόμαστε μην μας ταυτίσουν 
στο ελάχιστο με την Τουρκία κάποια επο-
χή…παρά την κακή θέση που κατέχουμε 
στο εξεταζόμενο θέμα! Να σημειώσουμε 
ότι σε παλιότερο τεύχος του στο Foreign 
Αffairs ο καθηγητής και συγγραφέας Ryan 
Gingeras, σημείωνε ότι η Τουρκία βρίσκε-
ται στο δρόμο της μετατροπής της σε μα-
φιόζικο κράτος! 

…Και υπάρχουν καθηγητές πανεπιστη-
μίου που δεν έχουν μάθει να κλείνουν το 
στόμα τους…ούτε να εξαγοράζονται για 
να σωπαίνουν!

Η θέση μας στην κλίμακα της διαφθο-
ράς μας στοιχίζει σε όρους απώλειας Ακα-
θαρίστου Εγχωρίου Προϊόντος με ποσό 
που εκτιμάται στα 14 δις ευρώ ετησίως, 
ποσό που χάνεται στο βάραθρο μιας απε-
ρίγραπτης γραφειοκρατίας, αποτελώντας 
την κινητήρια δύναμη της διαφθοράς.

Ο Δ. Μάρδας είναι Καθηγητής Τμήματος Οικονο-
μικών Επιστημών, π. Αν. Υπουργός Οικονομικών 
και Υφ/γός Εξωτερικών

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ 
ΜΑΡΔΑ*

www.gnomionline.grwww.gnomionline.gr

Η ΓΝΩΜΗ στο ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση 
θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες 
σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

Δικηγόροι

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

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

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

ΑΓΓΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  •  Δικηγόρος 
Ειρήνης 39  •  Αλεξανδρούπολη 
Τηλέφωνο : 2551024142

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

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

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ •  Δικηγόρος

Κων/πόλεως  207  •  Ορεστιάδα
Τηλέφωνο : 2552023462

Λογιστές

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

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

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

ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ ΓΑΛΑΤΕΙΑ • Λογιστικό Γραφείο  

Φιλιππουπόλεως 7  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 25510-80173

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

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

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

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

Συμβολαιο-
γράφοι

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

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

Φαρμακεία Ιατροί

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • Οφθαλμίατρος  
Μιαούλη  11  •  Αλεξ/πολη 

Τηλέφωνο : 25510 24689

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Μαζαράκη 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551038473

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

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

ΓΟΥΤΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΔΙΚΑΙΑ
Τηλέφωνο : 2556031371

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

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

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

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

Δικαστικοί
Επιμελητές

Κτηνίατροι

Ασφάλειες

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

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

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

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

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

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

Security

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

Οπτικά

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

Μεταφορές

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

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

Ορθοπεδικά
Ιατρικά Είδη

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

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Ψυκτικοί

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

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

Ταξιδιωτικά
Πρακτορεία
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 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ  
 ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

 SUDUKU

6 5

6 2 3 7

5 3 1 2

8 1

6 4 5 3 9 8

3 5

3 1 6 5

2 5 7 1

4 2

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.75)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed Jul 21 10:44:28 2021 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.73)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Jul 20 09:26:05 2021 GMT. Enjoy!

ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

Χρηστικά Δρομολόγια

Aστυνομία  100
EKAB  166
Πυροσβεστική  199 
Α/Τ Ασ. Αλεξ/λης 25510 66300
Α/ΤΤροχ. Αλ/λης  25510 66395
Α/ΤΤουρ. Αλ/λης 25510 66200
Α/Τ Φερών 25550 23333
Α/Τ Σουφλίου 25540 22100
Α/Τ Τυχερού 25540 41201
Α/Τ ∆ιδ/χου 25530 22103
Α/Τ Ορεστιάδας 25520 81808
∆. Αλεξ/πολης 25510 64100
∆K Τραϊαν/λης 25513 50900
∆K Φερών 25553 50073
∆. Σουφλίου 25543 50100
∆. ∆ιδυμοτείχου 25530 26000
∆. Ορεστιάδας 25520 22219
∆. Σαμοθράκης 25510 41218
∆. Κομοτηνής 25310 24444
∆ασαρ. Αλεξ/λης 25510 80643
∆ασαρ.Σουφλίου 25540 22221
∆ασαρ. ∆ιδ/χου 25530 22204
∆ασαρ. Ορ/δας 25520 22482
Πυρ/κή Αλεξ/λης 25510 26222
Πυρ/κή Σαμ/κης 25510 41199
Πυρ/κή Κομ/νής 25310 22199
Πυρ/κή Σουφλ. 25540 22199
Πυρ/κή ∆ιδ/χου 25530 22199
Πυρ/κή Ορ/δας 25520 22221
Νοσ/μείο Αλ/λης 25513-51000
Περ. Εν. Έβρου 25510 36500  
Λιμεναρχείο 25513-56200
Ο.Λ.Αλεξ/λης 25510-26251 
Αεροδρόμιο 25510 89300 
ΕΛΤΑ Αλεξ/λης 25510 23122
ΚΤΕΛ Αλεξ/λης 25510 26479
ΑΣΤΙΚΑ 25510-28844

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 05.59, 

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
NTERCITY 05.59, 

ΘεΣ/Κη - Αλεξ/λη 
NTERCITY 05.50, 

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

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

1

3 6 9 8

4 5 6 3 1 9 2

6 4

1 7

3 4

1 8 7 6 3 9 4

6 8 2 7

5

Puzzle 1 (Easy, difficulty rating 0.43)
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Επί των οδών Εμπορίου και Αρκαδιουπό-
λεως (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
∆ευτέρα  13:00,  18:00
Τρίτη  09:30 
Τετάρτη 07:00, 19:00 
Πέμπτη 15:30 
Παρασκευή 15:30
Σάββατο  15:30 
Kυριακή  13:00,  18:00

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

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

Η ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ κατασκευ-
αστική εταιρία με έδρα την Αλεξανδρούπο-
λη αναζητά να προσλάβει μηχανικούς για 
πλήρη απασχόληση στα γραφεία της ή/και 
στα εργοτάξια της στην περιοχή του Έβρου.
Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ
Χριστοδούλου Δήμητρας 54 
(έναντι Παλ. Νοσοκομείου) 
✆25510 29987
ΦΕΡΕΣ
Μαλάκης Ορφέως 2 ✆25550 
24333
ΣΟΥΦΛΙ 
Κυριακούδη Βασ. Γεωργίου 157 
✆2554022033
∆I∆YMOTEIXO
Τιάκας Κύρος 25ης Μαΐ-
ου 139 (έναντι Νοσοκομείου) 
✆2553024010
ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α
Γκαϊδατζής Απόστολος Βασ. 
Κωνσταντίνου 44 ✆2552022610

σαν σημερα
ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1894
Το πρώτο ράλι αυτοκινήτων 
σε δημόσιο δρόμο διεξάγε-
ται στη Γαλλία. Οι συμμετέ-
χοντες διανύουν διαδρομή 
78 μιλίων από το Παρίσι 
στη Ρουέν. Ο κόμης Ντε Ντι-
όν καταρρίπτει το μέσο όρο 
ταχύτητας με 22,5 χλμ/ώρα.

1943
Διακόσιες χιλιάδες λα-
ού στην κατεχόμενη Αθή-
να πραγματοποιούν μαχη-
τική διαδήλωση εναντίον 
της απόφασης των Γερ-
μανών να παραχωρήσουν 
στη Βουλγαρία ολόκληρη 
τη Βόρεια Ελλάδα ως τον 
Αξιό. Εκατό διαδηλωτές 
νεκροί στην άσφαλτο θα 
κάνουν τον Χίτλερ να ανα-
στείλει την απόφαση «επ’ 
αόριστον».

1944
Ολοκληρώνεται η Σύνοδος 
του Μπρέτον Γουντς, υπό 
την αιγίδα των Ηνωμένων 
Εθνών, για τη χάραξη της 
μεταπολεμικής παγκόσμιας 
οικονομικής τάξης. Συστή-
νονται δύο νέοι οργανισμοί: 
το Διεθνές Νομισματικό Τα-
μείο και η Παγκόσμια Τρά-
πεζα. Το δολάριο αντικαθι-
στά τον χρυσό ως μέσο των 
διεθνών συναλλαγών.

1980
Ο Στέλιος Μυγιάκης κατα-
κτά το χρυσό μετάλλιο στα 
62 κιλά της ελληνορωμαϊ-
κής πάλης στους Ολυμπια-
κούς Αγώνες της Μόσχας.

1987
Πρωτοφανής καύσωνας 
(συνδυασμός υψηλής θερ-
μοκρασίας και υγρασίας) 
πλήττει την Ελλάδα. Μέχρι 
τις 29 Ιουλίου η θερμοκρα-
σία θα βρίσκεται σταθερά 
πάνω από τους 40 βαθμούς 
Κελσίου. Σε 1.300 η επίση-
μη εκτίμηση των νεκρών 
(1.115 στην Αθήνα).

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1882
Έντουαρντ Χόπερ, αμερικα-
νός ζωγράφος, που απεικό-
νισε στους πίνακές του τη 
μοναξιά του σύγχρονου αν-
θρώπου. (Θαν. 15/5/1967)

1955
Βίλεμ Νταφόε, αμερικανός 
ηθοποιός. («Ένοχο κορμί», «Ο 
τελευταίος πειρασμός», «Κρυ-
φά Πάθη»)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1920
Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, 
έλληνας μυθιστοριογράφος, 
ποιητής, διηγηματογράφος, 
μεταφραστής και δοκιμιογρά-
φος, από τους πρωτοπόρους 
του δημοτικισμού και του σο-
σιαλισμού στην Ελλάδα. (Γεν. 
11/5/1868)

1988
Τώνης Μαρούδας, έλληνας 
τροβαδούρος του ελαφρού 
τραγουδιού. (Γεν. 17/3/1920)

αγγελιεσ

Πωλείται μονοκατοικία στο Τυχερό Νομού 
Έβρου. Το σπίτι είναι στο κέντρο του Τυχερού. Η 
λαϊκή αγορά γίνετε στην αυλή του σπιτιού αυ-
τού. Είναι μέσα στο πάρκο του Τυχερού. Μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί και για επαγγελματική χρή-
ση, έχει δε και μεγάλη αυλή πίσω. Βρίσκεται σε 
καλή εμπορική θέση. Η τιμή του είναι 45000 
ευρώ. Όποιος αγοράσει το σπίτι θα πάρει δώρο 
3 στρέμματα χωράφι.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6979822491 όλο το 
24ωρο.

αγγελιεσ

Πωλείται  ∆ιαμέρισμα δυομισάρι, στον 3ος 
όροφο στο κέντρο της  Αλεξανδρούπολης. Με 
2 μεγάλα parking  της οικοδομής από κοινού για 
τους ιδιοκτήτες. Είναι σε εμπορική θέση Α’ Ζώνης 
συμφώνα με την Πολεοδομία. Μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί και για επαγγελματική χρήση.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6979822491 όλο το 
24ωρο.
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Ολοκληρώθηκε στη Σαμο-
θράκη η εκπαιδευτική κατα-
σκήνωση του προγράμματος 
«Διαπολιτισμική Ανταλλαγή 
Νεολαίας Μαζί Ενεργοί στην 
Ευρώπη ΙΙ» στην οποία λαμ-
βάνουν μέρος έφηβοι από τη 
Σαμοθράκη, τη Γερμανία και 
τη Γαλλία.

Η Αντιδήμαρχος Πολιτι-
σμού, Αθλητισμού και Παιδεί-
ας του Δήμου Σαμοθράκης κα 
Κατερίνα Καραμήτσου - Γιαν-
νέλου που παραβρέθηκε στο 
κλείσιμο της κατασκήνωσης 
έδωσε συγχαρητήρια σε όλους 

για τα αποτελέσματα της υπέ-
ροχης αυτής συνεργασίας των 
τριών χωρών.

Η «Διαπολιτισμική Ανταλ-
λαγή Νεολαίας Μαζί Ενερ-
γοί στην Ευρώπη ΙΙ» ξεκίνησε 
το ταξίδι της στις 6 Ιουλίου 
2021 για να βρεθεί στη Σα-
μοθράκη για δέκα ημέρες ως 
τις 16 Ιουλίου 2021. Είναι η 
τρίτη και τελευταία φάση της 
τριετούς και τριεθνούς εκπαι-
δευτικής κατασκήνωσης στην 
οποία λαμβάνουν μέρος 7 νέ-
οι έφηβοι από τη Σαμοθράκη, 
7 από το Neuruppin της Γερ-

μανίας και 7 από τη Sète της 
Νότιας Γαλλίας.

Το πρόγραμμα είναι γεμάτο 
με παιχνίδια γλωσσικής εμψύ-
χωσης, ενεργής συμμετοχής 
στα πλαίσια της μη-τυπικής εκ-
παίδευσης, εξερευνήσεις του 
τόπου μέσα από τις γεύσεις, 
την ιστορία, τη λαογραφία, τη 
φύση, καθώς επίσης και γνω-
ριμία με τις τοπικές προκλή-
σεις σε οικονομικό-κοινωνικό 

και περιβαλλοντικό επίπεδο. 
Στόχος είναι να εισάγουν ερευ-
νητικά στοιχεία αλλά και μεθό-
δους ενεργής συμμετοχής στα 
κοινά. Η παρουσίαση των απο-
τελεσμάτων και των έργων της 
συνάντησης έγινε το απόγευμα 
στις 14ης Ιουλίου στο Παλιό 
Σχολείο των Θέρμων.

Το πρόγραμμα αυτό συγ-
χρηματοδοτείται για πρώτη 
φορά από το νεοϊδρυθέν Ελ-

ληνο-Γερμανικό Γραφείο Νεο-
λαίας EΓΙΝ/DGJW και για τρίτη 
χρονιά από το Γαλλο-Γερμα-
νικό Γραφείο Νεολαίας OFAJ/
DFJW, τα οποία ο Δήμος Σαμο-
θράκης ευχαριστεί για την επι-
πρόσθετη στήριξη τους φέτος 
για να μπορέσει να διεκπεραι-
ωθεί το έργο παρά τις αντιξοό-
τητες που αντιμετωπίζουμε σε 
πανανθρώπινο επίπεδο.

Οι συνεργαζόμενοι φο-

ρείς που διοργανώνουν και 
τρέχουν το πρόγραμμα με 
άριστη συνεργασία είναι η 
ΚοινΣΕπ "Ζαθέη" από τη Σα-
μοθράκη, η Kultur-gut gUG / 
Interkulturelles Nezwerk e.V. 
από το Neuruppin της Γερμανί-
ας και η Peuple et Culture από 
το Παρίσι της Γαλλίας, ενώ για 
φέτος υπήρχε και η υποστήριξη 
της ομάδας "Islands of Hope" 
επίσης από τη Σαμοθράκη.

Ολοκληρώθηκε στη Σαμοθράκη 
η εκπαιδευτική διαπολιτισμική 
κατασκήνωση νέων
ΦΙΛΟΞΕΝΗΣΕ  ΓΙΑ 10 
ΗΜΕΡΕΣ 7 ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ 
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ, ΑΠΟ 7 ΤΟ 
NEURUPPIN ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 
ΚΑΙ 7 ΑΠΟ ΤΗ SÈTE ΤΗΣ 
ΝΟΤΙΑΣ ΓΑΛΛΙΑΣ  

Το πρόγραμμα ήταν γεμάτο με παιχνίδια 
γλωσσικής εμψύχωσης, ενεργής 
συμμετοχής στα πλαίσια της μη-τυπικής 
εκπαίδευσης, εξερευνήσεις του τόπου μέσα 
από τις γεύσεις, την ιστορία, τη λαογραφία, 
τη φύση

Ολοκληρώθηκε στη Σαμοθράκη η εκπαιδευτική κατασκήνωση του προγράμματος 
«∆ιαπολιτισμική Ανταλλαγή Νεολαίας Μαζί Ενεργοί στην Ευρώπη ΙΙ»

Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας του ∆ήμου 
Σαμοθράκης κα Κατερίνα Καραμήτσου - Γιαννέλου που παραβρέθηκε 
στο κλείσιμο της κατασκήνωσης έδωσε συγχαρητήρια σε όλους

Στη διαπολιτισμική συνάντηση έλαβαν μέρος έφηβοι 
από τη Σαμοθράκη, τη Γερμανία και τη Γαλλία

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων και των έργων της συνάντησης έγινε 
το απόγευμα στις 14ης Ιουλίου στο Παλιό Σχολείο των Θέρμων


