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Μητροπολίτης ΆνθιμοςΜητροπολίτης Άνθιμος
 εφ’ όλης της ύλης  εφ’ όλης της ύλης 

▶ 44

Έβρος:  250 συνοριοφύλακες Έβρος:  250 συνοριοφύλακες 
8μηνης απασχόλησης  8μηνης απασχόλησης  

Τρεις Εβρίτες στο Τρεις Εβρίτες στο 
Προεδρικό Μέγαρο Προεδρικό Μέγαρο 

▶ 16 16 ▶ 66

Σύγχρονο pet-scan αποκτά το 
Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης 

Τη δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» ενέκρινε χθες 
το Υπουργικό Συμβούλιο ▶ 7

Καύσωνας διαρκείας και στον Έβρο 

Προς τα τέλη της βδομάδας και το Σαββατοκύριακο οι θερμοκρασίες που 
θα κυριαρχήσουν στο νομό θα κυμαίνονται από 39 ως 43 βαθμούς κελσίου  

▶ 10

2.070 νέα 
κρούσματα 
κορωνοϊού    
19 στον νομό Έβρου

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας 
Υγείας (ΕΟΔΥ) ανακοίνωσε το απόγευ-
μα της Δευτέρας (26/7) ότι τα εργα-
στηριακά επιβεβαιωμένα νέα κρούσμα-
τα του κορονοϊού είναι 2.070, εκ των 
οποίων 13 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγ-
χων στις πύλες εισόδου της χώρας. Στον 
Έβρο ανακοινώθηκαν 19 νέα κρούσμα-
τα, στο νομό Ροδόπης 4, στο νομό Ξάν-
θης 5, στο νομό Καβάλας 8 και στο νο-
μό Δράμας 4.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμά-
των ανέρχεται σε 477.975 (ημερήσια 
μεταβολή +0.4%), εκ των οποίων 51.2% 
άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα 
κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 
125 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι 
από το εξωτερικό και 1.241 είναι σχετι-
ζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Οι εισαγωγές νέων ασθενών 
Covid-19 στα νοσοκομεία της επικρά-
τειας είναι 158 (ημερήσια μεταβολή 
-3.66%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του 
επταημέρου είναι 159 ασθενείς.

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με 
COVID-19 είναι 5, ενώ από την έναρξη 
της επιδημίας έχουν καταγραφεί συ-
νολικά 12.903 θάνατοι. Το 95.1% εί-
χε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 
ετών και άνω.

Πραγματοποιήθηκαν 5.457 μοριακά 
τεστ και 39.536 rapid test. Σε σύνο-
λο 44.993 η θετικότητα υπολογίζεται 
σε 4,6%.

● Την ευχάριστη είδηση για την τοποθέτηση του πιστού αντίγραφου έξω από το αρχαιολογικό 
    μουσείο, ανακοίνωσε η Αντιδήμαρχος Τουρισμού   
● «Είναι ένα γεγονός το οποίο περίμεναν με ανυπομονησία όλοι οι Σαμοθρακίτες» - 
    Θετικές εξελίξεις για Κάστρο Χώρας και Πύργο του Φονιά 
● Στο νησί του Έβρου κάνουν τις διακοπές τους ο Νίκος Μουτσινάς και η Ζέτα Μακρυπούλια 

Tέλη Αυγούστου 
η «φτερωτή Νίκη» 
πετά για Σαμοθράκη!  
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
1. Tελικοί μειοδότες δημοπρασιών: 
€0,50/χιλιοστό
2. N.Π.Δ.Δ., OTA: €0,20/χιλιοστό
3. N.Π.I.Δ. (A.E.): €0,26/χιλιοστό
Xειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι 
δεν επιστρέφονται. Eνυπόγραφα κεί-
μενα δεν εκφράζουν υποχρεωτικά τη 
θέση της Eφημερίδας.

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

Α. ΛΙΝΟΥ
Καθηγήτρια Επιδημιολογίας 

Αυξάνονται τα κρούσματα. Έχου-
με μεγάλος μέρος του πληθυσμού 
ανεμβολίαστου. Γι’ αυτό θα δούμε 
διασωληνώσεις και ίσως χάσουμε 
και κάποιους ανθρώπους. Ενώ οι εμ-
βολιασμένοι νοσούν μεν, αλλά πολύ 
ελαφρά.

N. ΚΟΤΖΙΑΣ
Πρώην Υπουργός 

Εξωτερικών
 

Ουδέποτε με κάλεσαν στη γιορτή της 
Δημοκρατίας στο προεδρικό Μέγα-
ρο. Ούτε ως δημοκράτη πολίτη ή 
αντιστασιακό, ούτε ως βουλευτή ή 
Υπουργό. Είχα πει σε όλους τους ότι 
δεν πάω γιατί την κατάντησαν ένα 
κοσμικό γεγονός για μικροπολιτικά 
σχόλια και ξέπλυμα διαφόρων.

Β. ΚΙΚΙΛΙΑΣ
Υπουργός Υγείας

Ο Δεκαπενταύγουστος είναι παραδοσι-
ακά η γιορτή στην οποία επανενώνεται 
η ελληνική οικογένεια το καλοκαίρι και 
έρχονται σε επαφή νεότεροι με ηλικι-
ωμένους. Πρέπει όλοι να είμαστε εμ-
βολιασμένοι για να είμαστε ασφαλείς. 

Από αυτά τα καημένα δεντράκια στην παραλία της Αλεξανδρούπολης, μόνο ένα έχει επιβιώσει. 
Τα υπόλοιπα, βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση, θυμίζοντας όχι καλοκαίρι, αλλά βαρύ χειμώνα… 

Συν & Πλην
■ Με στόχο να περιο-
ρίσει την γραφειοκρατία 
αλλά και τη φοροδιαφυ-
γή, η κυβέρνηση προετοι-
μάζεται προκειμένου να 
μας «συστήσει» μέσω του 
Σχεδίου «Ελλάδα 2.0» τον 
«Προσωπικό Αριθμό Πο-
λίτη», μια νέα ταυτότητα 

που οπτικά θα μοιάζει με 
το δίπλωμα οδήγησης, 
ωστόσο θα έχει πολλές 
περισσότερες δυνατότη-
τες. Η νέα αυτή ταυτότη-
τα, θα αντικαταστήσει τη 
σημερινή ταυτότητα αλ-
λά και τον ΑΦΜ και τον 
ΑΜΚΑ.

■ Παράλληλα θα λει-
τουργεί σαν «πάσο» για 
όλο το Δημόσιο, επιτρέ-
ποντας όλες τις συναλ-
λαγές αυτόματα, ακόμα 
και τις δηλώσεις θανάτου 
στις δημόσιες υπηρεσίες. 
Σε πρώτο στάδιο ο Προ-
σωπικός Αριθμός θα δη-

μιουργηθεί από τον ΑΦΜ 
-δηλαδή θα είναι τα ίδια 
ακριβώς ψηφία.   Όπως 
εκτιμούν στην κυβέρνηση, 
το σύστημα πιθανότατα 
να είναι έτοιμο το 2022

■ Ο κακός χαμός έγι-
νε την Κυριακή, σε 
εκκλησία της Πάρου.   
Όπως αναφέρει ο 
parianostypos.gr, μια 
γυναίκα ανέβηκε στον 
άμβωνα, άρπαξε το 
έγγραφο από τα χέρια 
του παπά και το έσκι-

σε με μανία. Στην εκ-
κλησία επικράτησαν 
τραγελαφικές σκηνές 
μέχρι που η πιστή απο-
χώρησε σε έξαλλη κα-
τάσταση. Τι ζούμε…!

■ Χθες το πρωί ανα-
σύρθηκε από την θά-
λασσα χωρίς τις αισθή-
σεις του ηλικιωμένος 
άνδρας στην Δημοτική 
Πλαζ Αλεξανδρούπο-
λης. Αμέσως ειδοποιή-
θηκαν    ΕΚΑΒ ,  Αστυ-
νομία και Λιμενικό. Στο 

Πανεπιστημιακό Γενι-
κό Νοσοκομείο Έβρου 
διαπιστώθηκε ο θάνα-
τος του άνδρα. Προα-
νάκριση για το συμβάν 
διενεργεί η Λιμενική 
Υπηρεσία της Αλεξαν-
δρούπολης.
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`Μικρογνωμικά

Κι όμως, πιάνει ακόμα
Το «ρουσφέτι» για διορισμό στο δημόσιο, είναι ακό-

μη και σήμερα ζητούμενο για πολλούς. Πλέον, φαίνεται 
πως κάποιοι είναι και διατεθειμένοι να πληρώσουν για 
το διορισμό τους! 

Το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ κατάφερε 54χρο-
νη να αποσπάσει από 24χρονο, με την υπόσχεση ότι θα 
μεσολαβήσει για την πρόσληψή του σε δημόσιο φορέα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία η 54χρονη ισχυρίστηκε 
ψευδώς ότι είναι συνταξιούχος εφοριακός.

Συνελήφθη για απάτη, στην περιοχή της Πιερίας, από 
αστυνομικούς του τμήματος Προστασίας Περιουσιακών 
Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι της βρέ-
θηκαν και κατασχέθηκαν μέρος των χρημάτων, προσωπι-
κά έγγραφα του παθόντα, κινητά τηλέφωνα και πλήθος 
προσωπικών εγγράφων με στοιχεία διαφόρων ατόμων, 
τα οποία θα διερευνηθούν για τέλεση παρόμοιων αδικη-
μάτων από την 54χρονη.

Κ.Η.

Παρεμβάσεις  
Το τελευταίο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκαν 

στοχευμένες παρεμβάσεις στην παραλιακή ζώνη της Αγ. 
Παρασκευής με στόχο τη διευκόλυνση δημοτών και επι-
σκεπτών.

Μεταξύ άλλων, όπως ενημερώνει ο Δήμος Αλεξαν-
δρούπολης, έγινε συντήρηση στα πεζοδρόμια και το-
ποθετήθηκαν ντουζιέρα και αποδυτήρια, αποτρεπτικά 
εμπόδια παρκαρίσματος (μπάλες), επιστήλια καλαθάκια, 
ηλιακά φωτιστικά σώματα led, ειδική σήμανση, χημικές 
wc, μεταλλικό πλαίσιο γύρω από τους κάδους.  

Τα δυσοίωνα μηνύματα
Σύμφωνα  με τους εκπροσώπους της επιστημονικής 

κοινότητας, τα πράγματα μετά το καλοκαίρι αναμένεται 
να είναι δύσκολα για τους παρακάτω λόγους:

• Με 60% εμβολιασμένο πληθυσμό δεν κατακτούμε 
ανοσία καθώς τουλάχιστον 1 στους 3 ενήλικες της ομά-
δας 40-60 ετών είναι ανεμβολίαστοι και άρα μπορεί να 
υπάρξουν σοβαρές νοσήσεις λόγω covid.

• Η μετάλλαξη Δέλτα αλλάζει άρδην τα δεδομένα με-
ταδοτικότητας και μολυσματικότητας του κορονοϊού. Ση-
μαντικό ποσοστό εμβολιασμένων νοσεί, ενώ οι τελευταίες 
συστάσεις προτείνουν ακόμη και σε όσους νόσησαν πριν 
μερικούς μήνες να κάνουν δύο δόσεις εμβολίου.

• Υπάρχει μεγάλη διασπορά σε ιδιαίτερα μικρές ηλι-
κίες. Αρκεί να αναφέρουμε ότι σε σύνολο 37100 νέων 
κρουσμάτων τις τελευταίες δύο εβδομάδες, τα 7250 
αφορούσαν ηλικίες κάτω των 17 ετών (ποσοστό σχεδόν 
20%), ενώ τα 20.000 αφορούσαν σε ηλικίες μεταξύ 18 
και 39 ετών (54%).

• Οι νεαρές ηλικίες νοσούν και όχι πάντα ήπια. Να ση-
μειωθεί ότι χθες καταγράφηκε θάνατος 31χρονης γυναί-
κας, η οποία πολύ πρόσφατα έγινε μητέρα και εμφάνισε 
ηπατική ανεπάρκεια η οποία ίσως να μην αποδοθεί στην 
νόσηση από κορονοϊό, όμως ήταν θετική. Επίσης δεν εί-
χε εμβολιαστεί.

• Οι εμβολιασμοί δυστυχώς κινούνται πολύ αργά και 
αυτό παρά το γεγονός ότι και εμβόλια υπάρχουν και άμε-
ση ανταπόκριση σε ραντεβού. Δυστυχώς μεγάλη μερίδα 

των πολιτών ακόμη δεν έχουν πειστεί για το όφελος από 
τον εμβολιασμό.

• Η διασπορά του ιού βρίσκεται σε ιδιαίτερα μεγάλη 
κλίμακα και ειδικά εκτός Αττικής που συνήθως συγκέ-
ντρωνε τις περισσότερες διαγνώσεις.

• Ο καλός καιρός τελικά δεν αποδείχτηκε σύμμαχος κα-
τά της επιδημίας, αφού διαπιστώνουμε ότι παρά τις υψη-
λές θερμοκρασίες ο κορονοϊός κυκλοφορεί και μολύνει.

• Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ και της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας μόλις το 0,7% των 
νέων κρουσμάτων αφορά σε ταξί, ενώ μόνο το 7% συν-
δέεται με γνωστό κρούσμα. Δηλαδή τα 9 στα 10 κρού-
σματα είναι "ορφανά" που σημαίνει ότι ο φορέας δεν ξέ-
ρει πώς "κόλλησε".

News247.gr

Μόνο με ταυτότητα
Μπροστά στην κατάρρευση των στόχων για τον αριθμό 

των ημερήσιων εμβολιασμών και με δεδομένη τη μείωση 
των εμβολιασμών που έγιναν τον Ιούλιο, η κυβέρνηση, 
μπροστά στον κλασικά ράθυμο Αύγουστο, εξετάζει το σε-
νάριο παράκαμψης των ραντεβού, ώστε να μπορούν οι 
ανεμβολίαστοι πολίτες να μεταβαίνουν στο εμβολιαστι-
κό κέντρο που τους εξυπηρετεί και με την επίδειξη της 
ταυτότητάς τους να εμβολιάζονται. Δεν νομίζω ότι αυτό 
που εμποδίζει τους περισσότερους από το να εμβολια-
στούν είναι η διαδικασία του ραντεβού, που είναι πανεύ-
κολη, αλλά ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται, που 
λέει και ο λαός… 

Κ.Η. 
 

Επιστρέφουν
Δια ζώσης θα λειτουργήσουν τα πανεπιστήμια από τον 

προσεχή Οκτώβριο, όπως τόνισε σήμερα ο υφυπουργός 
Παιδείας, Άγγελος Συρίγος.

«Τα μαθήματα από την 1η Οκτωβρίου ξεκινούν δια ζώ-
σης. Δεν θα ξανά γίνουν εξ αποστάσεως. Τα αμφιθέατρα 
θα είναι ανοικτά για όσους έχουν κάνει εμβόλιο ή έχουν 
πιστοποιητικό νοσήσεως. Θα εξετάσουμε τους όρους που 
οι υπόλοιποι θα μπορούν να παρακολουθήσουν ή να είναι 
μέσα στα πανεπιστήμια. Τι τεστ θα πρέπει να κάνουν, εάν 
θα γίνει υποχρεωτικός εμβολιασμός κλπ» είπε μιλώντας 
στο Mega. Μάλιστα, θα τοποθετηθούν και εμβολιαστικά 
κέντρα και εντός πανεπιστημίων.

Σε ότι αφορά στις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, θα διεξα-
χθούν όπως τον Ιούνιο. «Τα τμήματα θα αποφασίσουν αν 
θα γίνουν δια ζώσης ή εξ’ αποστάσεως», είπε ο κ. Συρίγος.

In.gr 

Ο Δήμος Σαμοθράκης ανταποκρί-
θηκε άμεσα στο αίτημα της 4η ΥΠΕ 
και κατέγραψε τα ονόματα όσων επι-
θυμούν να εμβολιαστούν κατά του 
COVID-19 κατ οίκον, λόγω προβλημά-
των υγείας και αδυναμίας μετάβασης 
στο εμβολιαστικό κέντρο.

Οι κατ’ οίκον εμβολιασμοί θα πραγ-
ματοποιηθούν από τις 30/7/21 έως 
και τις 6 /8/21.

Στην προσπάθεια αυτή ο Δήμος μέ-
σω του ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, θα βο-
ηθήσει στην μετακίνηση του Ιατρικού 
Προσωπικού προκειμένου να εξυπη-
ρετηθουν οι πολίτες που επιθυμούν 
να εμβολιαστούν.

Ο δήμος ευχαριστεί όλους τους 
εμπλεκομένους σε αυτήν την τερά-
στια υγιεινομική προσπάθεια!

Κ.Η. 

Εμβολιασμοί κατ’ οίκον 

Χτυπημένος κατάσαρκα με μία βέργα από ψαρο-
ντούφεκο βρέθηκε το Σάββατο νεκρός ο «Κωστής», 
η διάσημη φώκια – μασκότ της Αλοννήσου, ο οποίος 
είχε γίνει ιδιαίτερα αγαπητός από μικρούς και μεγά-
λους για την κοινωνικότητά του.

Στην περιοχή υπάρχει κινητοποίηση για τον εντο-
πισμό του δράστη.

Όπως αναφέρει η Οργάνωση MoM: «Δυστυχώς 
για ακόμη μια φορά αποδεικνύεται ότι η ανθρώπι-
νη κακία και βλακία δεν έχει όρια. H νεαρή αρσενική 
φώκια «Κωστής» (μασκώτ της Αλοννήσου τους τε-
λευταίους μήνες) είναι νεκρή από ανθρώπινο χέρι».

Και συνεχίζει: «Το αθώο και ανυποψίαστο ζώο, 
όπως διαπιστώσαμε, χτυπήθηκε 
επί τούτου με ψαροντούφεκο που 
έφερε καμάκι μεγάλου διαμετρή-
ματος για αυτόν ακριβώς τον σκο-
πό.

Το γεγονός έχει λυπήσει βα-
θύτατα και αγανακτήσει όχι μόνο 
τους ανθρώπους της MOm αλλά 
και όλους τους ευαισθητοποιημέ-
νους κατοίκους και επισκέπτες της 
Αλοννήσου που είχαν την τύχη να 
θαυμάσουν τον «Κωστή».

Η Οργάνωση υπογραμμίζει ότι 
αυτός που προέβη στην αποτρό-
παια πράξη προφανώς δεν έχει το 
ελάχιστο θάρρος να εμφανιστεί 
και να αναλάβει την ευθύνη της 
ανοησίας του.

Και επισημαίνει: «Για αυτό και καθώς η συγκεκρι-
μένη πράξη εκτός από ανήθικη είναι και κακουργη-
ματική, καλούμε:

Τις αρμόδιες αρχές να αναλάβουν άμεσα δράση 
ώστε να βρεθούν και να οδηγηθούν στη δικαιοσύ-
νη οι ένοχοι.

Όποιον πολίτη γνωρίζει οτιδήποτε σχετικό με το 
συγκεκριμένο αποτρόπαιο γεγονός να το γνωστοποι-
ήσει άμεσα στις λιμενικές αρχές».

Η MOm προχωράει από την πλευρά της σε κατά-
θεση μήνυσης κατά παντός υπευθύνου.

Το σκίτσο είναι του Τάσου Αναστασίου. 
Κ.Η.

Τεράτων έργα 



Η ΓΝΩΜΗ
27  ΙΟΥΛΙΟΥ 20214  ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο Κρίκης Ιωάννης του Ευάγγελου και της Μαρίας το γένος Τσιτσεκίδου που γεν-
νήθηκε στην Αλεξανδρούπολη και κατοικεί στο Αρίστεινο Αλεξανδρούπολης και η 
Μπίτσου Μαρίνα του Θεόδωρου και της Μαρίας το γένος Γκουντέλα που γεννήθηκε 
στην Κομοτηνή και κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη πρόκειται να παντρευθούν με 
Θρησκευτικό Γάμο στο Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στο Αρίστεινο Αλεξανδρούπολης  
στις 4 Σεπτεμβρίου 2021

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο  Παναγιώτης Χατζόπουλος  του  Νικολάου και της Ελένης το γένος  Χατζηλα-
ζάρου  που γεννήθηκε  στην Δράμα  και  κατοικεί στην  Αλεξανδρούπολη και η  
Αικατερίνη Ζαχαριά  του  Ιωάννη  και της  Αργυρώς   το γένος  Παπαλάμπρου   που 
γεννήθηκε  στην Αθήνα  και  κατοικεί στην  Λιβαδειά πρόκειται να παντρευτούν στο 
Κτήμα Καλλίστη στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής.

Ο Μητροπολίτης Αλεξαν-
δρουπόλεως κ. Άνθιμος, στις 2 
Ιουλίου ολοκλήρωσε ένα ακό-
μα έργο φιλανθρωπίας μεγάλου 
βεληνεκούς, το Νέο Ιωακείμειο 
Γηροκομείο δυναμικότητος 104 
κλινών, μέσα στο οποίο βρίσκουν 
αγάπη, φροντίδα και στοργή άν-
θρωποι προχωρημένης ηλικίας.

Ο Σεβασμιότατος σε συνέ-
ντευξη στον «Εθνικό Κήρυκα» 
μίλησε για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας, τα ευαγή ιδρύματα 
της Αλεξανδρούπολης, τα συμ-
βάντα με την επίθεση καυστικού 
υγρού από τον πρώην Αρχιμαν-
δρίτη σε βάρος ιεραρχών του 
Πνευματικού Δικαστηρίου, και 
τη διαστροφική συμπεριφορά 
έγγαμου ιερέα σε βάρος ανήλι-
κων κοριτσιών.

Η συνέντευξη 
Σεβασμιώτατε, πώς αντιμε-
τώπισε κατά τους περασμέ-
νους μήνες η τοπική Εκκλη-
σία Αλεξανδρούπολης την 
πανδημία του κορωνοϊού;

Η περίοδος της πανδημίας, 
απ’ αρχής αλλά και μέχρι να τε-
λειώσει η δυσκολία αυτή, για την 
Ορθόδοξη Εκκλησία μας είναι 
άνοδος σε Γολγοθά.

Η ελευθερία του πνεύματος 
και της βιοτής που η Εκκλησία 
επαγγέλλεται (ακόμα και μέσα σε 
περιόδους σκλαβιάς), στραγγα-
λίστηκαν κατ’ αυτή την περίοδο.

Δεν ήταν εύκολο να κλείνου-
με τους Ναούς και να αναστέλ-
λουμε τη θεία Λατρεία. Όμως, 
δεν χρειάζονταν ψευτοπαλικα-
ρισμοί.

Καμμιά κυβέρνηση δεν «μας 
έκλεισε», όπως κάποιοι διατείνο-
νταν για να παραστήσουν τους 
μάρτυρες, κανένας δεν «κυνή-
γησε» την Εκκλησία, αλλά η ίδια 
η Εκκλησία ανέστειλε την δη-
μόσια δράση της για χάρη των 
παιδιών της.

Πρυτάνευσε η αγάπη που 
οδηγεί στη σωτηρία των ψυχών 
και των σωμάτων μας.

Είναι δύσκολο το άθλημα 

της ευαγγελικής αγάπης, σου 
βάζει μάσκα, σε εκκλησιάζει με 
αποστάσεις και σε περιορισμέ-
νο αριθμό ή σου εξαγγέλλει την 
Ανάσταση στο… μπαλκόνι σου.

Υπήρξε στην ιστορία μας πε-
ρίοδος που η Εκκλησία έκλεισε 
τους Ναούς της για μήνες, ως 
μέτρο πίεσης, διεκδικώντας διοι-
κητικά προνόμια, επειδή για μας, 
ακόμα και η διοίκηση είναι πνευ-
ματική διαχείριση των θεμάτων 
της κοινωνίας, οπότε λογιάζεται 
ως διακονία του λαού του Θεού.

Τον ίδιο Γολγοθά, λοιπόν, βι-
ώσαμε και στην Αλεξανδρούπο-
λη, όμως ελπίζοντας στην Ανά-
σταση που έρχεται.

Ανάσταση εννοώ τον εξοβελι-
σμό της πανδημίας από την αν-
θρωπότητα που θα αποτελεί το 
τέλος του πειρασμού αυτού και 
την επιστροφή μας στα πνευμα-
τικά και υλικά μας έργα.

Υπήρξαν κρούσματα ή 
και θύματα ανάμεσα στον 
κλήρο και το λαό;

Στη Μητρόπολή μας, λαϊκοί 
προσβλήθηκαν πολλοί, κληρικοί 
λιγότεροι. Θύματα στον Κλήρο 
δεν είχαμε, δόξα να χει ο Θεός.

Οι ιερείς μας, στη συντριπτική 
τους πλειονότητα κατανόησαν 
γρήγορα το μέγεθος του κινδύ-
νου αλλά και της ευθύνης που 
έχουν ως ποιμένες, προστάτες, 
φύλακες του ποιμνίου τους αλ-
λά και δάσκαλοι της Εκκλησίας 
και της Κοινωνίας μας.

Πρόσφατα εγκαινιάσατε 
έναν ακόμα καινούργιο Οίκο 
Ευγηρίας. Σας παρακαλού-
με μπορείτε να μιλήσετε για 
τα ιδρύματα και τη φροντίδα 
σας για τους συνανθρώπους 
προχωρημένης ηλικίας;

Μας αξίωσε ο Θεός και χτίσα-
με με ΕΣΠΑ το νέο Γηροκομείο 
της Μητροπόλεώς μας, δίπλα 
στο Ίδρυμα των κατάκοιτων που 
έχει 130 χρονίως πάσχοντες.

Το νέο Γηροκομείο είναι χω-
ρητικότητας 100 ανθρώπων, 

στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο 
4.000 τ.μ. και ήδη μεταφέρθηκαν 
στους χώρους του από το πα-
λαιό Γηροκομείο μας, του 1961, 
οι 65 ηλικιωμένοι μας.

Το νέο αυτό Γηροκομείο είναι 
εξαιρετικών προδιαγραφών και 
θα χαρίσει ακόμα περισσότερη 
ευζωία και ποιότητα στην προ-
κεχωρημένη ηλικία των τροφί-
μων μας.

Θα συμπληρώσουμε άλλους 
35 ώστε σε πλήρη ανάπτυξη με 
45 πλέον εργαζομένους (νοση-
λευτές και φυσιοθεραπευτές), 
να συνεχίσει την προσφορά του 
στην τρίτη ηλικία.

Στους ανθρώπους αυτούς 
χρωστάμε πολλά, όσα δούλεψαν, 
όσα κοπίασαν, όσα πρόσφεραν, 
όσα δημιούργησαν στην περιο-
χή μας, κάνοντας οικογένειες και 
αναπτύσσοντας την κοινωνική 
και οικονομική ζωή, φυλάσσο-
ντας συγχρόνως τα σύνορα της 
Πατρίδος μας.

Η Εκκλησία οφείλει να τους 
θυμάται και να αναγνωρίζει την 
προσφορά τους και σαν ελάχιστο 
αντίδωρο να τους δίνει αξιοπρε-
πή διαβίωση και «τέλη ανώδυ-
να, ανεπαίσχυντα και ειρηνικά».

Πόσοι άνθρωποι βρίσκουν 
σ’ αυτά θαλπωρή και 
φροντίδα;

Στο Ίδρυμα χρονίως πασχό-
ντων περιθάλπονται 130 κατά-
κοιτοι (τετραπληγικοί, παραπλη-
γικοί, με άνοιες, με εγκεφαλικά 
και ορθοπεδικά προβλήματα) και 
εργάζονται 70 άνθρωποι. Στο 
νέο Γηροκομείο οι ηλικιωμένοι 
μας θα φτάσουν τους 100 και 
οι εργαζόμενοι τους 45.

Τι σας λέγουν 
Σεβασμιώτατε;

Σε μας δεν θέλουμε ούτε 
πρέπει να λένε τίποτε. Εξάλλου 
εμείς το καθήκον μας κάνουμε. 
Αυτό που οφείλουμε να πρά-
ξουμε.

Θέλουμε μόνο να αισθάνο-
νται την ευεργετική ματιά της 
κοινωνίας (όχι την σκληρή και 
ανάλγητη περιφρόνηση) και κυ-
ρίως, θέλουμε να αισθάνονται 
το χαμόγελο του Θεού και της 
Εκκλησίας.

Πώς συντηρούνται 
οικονομικώς αυτά τα 
ιδρύματα; Υπάρχουν 
ανάγκες;

Στηριζόμαστε στις συντά-
ξεις των τροφίμων μας, όσο 
κι αν είναι πενιχρές, αλλά και 
στις συμβάσεις, που κάνουμε σε 
ορισμένες περιπτώσεις, με τον 
ασφαλιστικό τους φορέα.

Βέβαια ως Μητρόπολη δεν 
μπορούμε να κλείσουμε την 
πόρτα των Ιδρυμάτων μας σε 
κανέναν άπορο ή ανασφάλιστο.

Επειδή με ρωτάτε, ναι, στη 
φάση αυτή, χρειαζόμαστε κάτι 
σημαντικό. Ένα πολύ καλό γυ-
μναστήριο για φυσιοθεραπεία 
και εργοθεραπεία, με ανάλογα 
ειδικά μηχανήματα. Καθώς και 
μια πλήρως εξοπλισμένη αίθου-
σα πολλαπλών χρήσεων για την 
ψυχαγωγία των τροφίμων μας.

Στους χώρους αυτούς θα 
αθλούνται και θα ψυχαγωγού-
νται οι συνολικά 230 τρόφιμοί 
μας.

Είναι πολύ σημαντικό, για να 
μην παραιτούνται από τη ζωή 
πρέπει να τους δίνουμε ενδιαφέ-

ροντα, άθληση και ψυχαγωγία.
Εύχομαι να βρεθεί κάποιος 

Ευεργέτης που θα μας χορη-
γήσει οικονομικά ώστε να δώ-
σουμε την ποιοτική αναβάθμιση 
στους ηλικιωμένους μας.

Με την ευκαιρία της συνε-
ντεύξεως αυτής απευθύνομαι 
στους αναγνώστες του «Εθνι-
κού Κήρυκα» αναζητώντας άν-
θρωπο που θα μας δώσει αυτήν 
την ευεργεσία.

Μακάρι, Σεβασμιώτατε, να 
μιλήσει ο Θεός σε κάποιον 
αναγνώστη μας και να βο-
ηθήσει. Να ρωτήσω όμως, 
για όσα συνέβησαν πριν με-
ρικές εβδομάδες σε βάρος 
Ιεραρχών και άλλων στελε-
χών του Συνοδικού Πνευ-
ματικού ∆ικαστηρίου με τη 
ρίψη επάνω τους καυστικού 
υγρού από δικαζόμενο άγα-
μο κληρικό.

Ή για όσα κατηγορήθηκε 
έγγαμος ιερέας για διαστρο-
φικές πράξεις σε βάρος ανη-
λίκων κοριτσιών. Πώς και 
γιατί έχουν παρεισφρήσει 
μέσα στον ιερό κλήρο τέ-
τοιου είδους στοιχεία; Τι θα 
προτείνατε για τους υποψη-
φίους να εισέλθουν στον ιε-
ρό κλήρο;

Τα δυσάρεστα αυτά γεγο-
νότα, μας πόνεσαν αλλά και 
μας προβλημάτισαν εξαιρετικά. 
Μάλλον θα χρειαστεί να απο-
σείσουμε οι Επίσκοποι το άγχος: 
«να υπάρχει παπάς σε κάθε χω-
ριό και να χτυπά η καμπάνα».

Ίσως η έλλειψη του ιερέα (αν 
δεν είναι σωστός) να είναι σω-
στότερη. Η αναβάθμιση του ιε-

ρού κλήρου μας αρχίζει πλέον 
να γίνεται επιτακτική ανάγκη.

Λέγονται πολλά προς τη 
σωστή κατεύθυνση για τυπι-
κά και επιστημονικά προσόντα 
που πρέπει ως εφόδια να έχει ο 
κληρικός του «αύριο», ώστε να 
ξέρει την Ορθόδοξη Θεολογία 
μας και να μην εκφράζει «επι-
στημονική» άποψη, φερ’ ειπείν, 
για τα εμβόλια ή για την εξέλιξη 
των ειδών ή για ζητήματα της 
γενετικής ή της βιολογίας (εκτός 
αν έχει ειδικές γι’ αυτές τις επι-
στήμες σπουδές).

Όμως, ο Αρχιεπίσκοπος Ιε-
ρώνυμος με τις σχετικές συνοδι-
κές Επιτροπές και τη Διαρκή Ιε-
ρά Σύνοδο βάζουν τις βάσεις και 
για μια πνευματική αναβάθμι-
ση του ιερού Κλήρου μας, όπου 
όλοι οι υποψήφιοι αυριανοί πα-
τέρες της Εκκλησίας θα έχουν 
εντρυφήσει σε υγιή πνευματικό-
τητα, σε θεολογική ακρίβεια, σε 
ψυχολογική ορθότητα και κοι-
νωνική επάρκεια.

Ήδη εργάζονται για την διάρ-
θρωση παραγωγικών σχολών, 
όπου οι κληρικοί μας θα διδά-
σκονται από την ίδια την Εκ-
κλησία τις ανάγκες που έχει το 
ευσεβές και λογικό ποίμνιό μας, 
που έχει κοινωνική δραστηριό-
τητα και επιστημονική επάρκεια.

Και όλα αυτά να γίνονται με 
κεντρική πνευματική ευθύνη της 
Ιεραρχίας της Εκκλησίας μας, σε 
συνεργασία με τις λοιπές Ορθό-
δοξες Εκκλησίες. Αρκετά εμπι-
στευθήκαμε το έργο μας αυτό 
σε «άλλους δασκάλους» με τις 
γνωστές εκκλησιολογικές πα-
ρεκτροπές.
Εθνικός Κήρυκας

«Άνοδος σε Γολγοθά η περίοδος της 
πανδημίας για την Εκκλησία μας»
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΤΩΝ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΜΗΝΩΝ, ΤΟΥΣ 
ΨΕΥΤΟΠΑΛΗΚΑΡΙΣΜΟΥΣ 
ΚΑΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ, 
ΜΙΛΑ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ     

Αναφέρεται  στο νέο Γηροκομείο και τις 
ανάγκες του, αλλά και στα γεγονότα που 
πρόσφατα πλήγωσαν την Εκκλησία  



Η ΓΝΩΜΗ
27  ΙΟΥΛΙΟΥ  2021 ΡΕΠΟΡΤΑΖ 5

Η κορύφωση του νέου κύ-
ματος της πανδημίας του κο-
ρονοϊού θα έρθει μέσα στον 
Αύγουστο σύμφωνα με τον κα-
θηγητή Περιβαλλοντικής Μη-
χανικής Δημοσθένη Σαρηγιάν-
νη, με εβδομαδιαίο μέσο όρο 
γύρω στα 3.400 κρούσματα. 
Ο καθηγητής τόνισε ανάλογα 
και με τα τεστ που διενεργού-
νται ενδέχεται κάποια μέρα τα 
κρούσματα κορονοϊού να είναι 
και περισσότερα. Ο καθηγη-
τής εξέφρασε την ικανοποίησή 
του για τον αυξημένο αριθμό 
των τεστ κι ας έχουμε μεγάλο 
αριθμό κρουσμάτων λέγοντας 
χαρακτηριστικά πως «όταν με-
τράμε 3.000 κρούσματα, εκεί-
νη την ώρα σταματάμε 3.000 
αλυσίδες μετάδοσης».

Αρκετοί ανεμβολίαστοι νέοι 
θα νοσήσουν και θα πεθάνουν 
ανέφερε στην «Κοινωνία Ώρα 
MEGA» η καθηγήτρια Επιδημι-
ολογίας, Αθηνά Λινού, γι’ αυτό, 
τόνισε, είναι πάρα πολύ σημα-
ντικό να εμβολιαστούμε άμεσα 
έναντι του κορονοϊού.

«Ναι μεν ο θάνατος στους 
ηλικιωμένους είναι πιο συ-
χνός, αλλά και αρκετοί από 
τους νέους που θα νοσήσουν, 
θα έχουμε και εκεί θανάτους. 
Και δεν θα είναι αναγκαστι-
κά θάνατοι μεταξύ ατόμων με 
υποκείμενο νόσημα. Αν μια κο-
πέλα νοσήσει ενώ είναι έγκυ-
ος, έχει τριπλάσια πιθανότητα 
να χάσει τη ζωή της, αν δεν 
ήταν έγκυος. Για αυτό πρέπει 
να εμβολιαστούμε όλοι» σημεί-
ωσε, λέγοντας ότι το 75% των 
ανεμβολίαστων είναι νεότεροι 
άνθρωποι.

«Αυξάνονται τα κρούσμα-
τα. Έχουμε μεγάλος μέρος του 
πληθυσμού ανεμβολίαστου. Γι’ 
αυτό θα δούμε διασωληνώ-

σεις και ίσως χάσουμε και κά-
ποιους ανθρώπους. Ενώ οι εμ-
βολιασμένοι νοσούν μεν, αλλά 
πολύ ελαφρά. Παλεύουμε σε 
δύο μέτωπα. Οι εμβολιασμέ-
νοι για να μειώσουμε τους 
φόβους των ανεμβολίαστων 
και να τους ενθαρρύνουμε να 
εμβολιαστούν και να τηρού-
με όλοι τα μέτρα προστασί-
ας. Εχθρός δεν είναι οι αρνη-
τές, είναι ο ιός» υπογράμμισε 
η κ. Λινού.

Σχετικά με το ενδεχόμενο 
τρίτης δόσης εμβολίου, είπε ότι 
συζητείται μόνο για άτομα με 
βαριά νοσήματα και πως «ακό-
μα δεν ξέρουμε αν θα απαι-
τηθεί η τρίτη δόση για το σύ-
νολο του πληθυσμού». Τέλος, 
για των εμβολιασμό των παι-
διών, επισήμανε ότι στις ΗΠΑ 
εκατομμύρια παιδιά εμβολιά-
στηκαν και δεν καταγράφηκαν 
παρενέργειες.

Αυξάνονται επικίνδυνα 
οι εισαγωγές στα 
νοσοκομεία

Στο ίδιο μήκος κύματος και 
η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ Ματί-
να Παγώνη η οποία μιλώντας 
στον ΣΚΑΪ χτύπησε καμπανάκι, 
υποστηρίζοντας ότι λόγω της 
έξαρσης με τη μετάλλαξη Δέλ-
τα, ανοίγουν ξανά από σήμερα 
ολόκληρες κλινικές Covid που 
είχαν κλείσει στα νοσοκομεία 
της χώρας.

Τόνισε ότι οι εισαγωγές 
covid στα νοσοκομεία αυξάνο-
νται, από 5 έγιναν 45 σε επτά 
ημέρες, γεγονός που όπως είπε 
σημαίνει «ότι δεν πάμε καθό-
λου καλά και αν δεν εμβολια-
στούμε κανένας δεν ξέρει το 
μέλλον μας». Εκτίμησε ότι το 
σύστημα υγείας θα αρχίσει να 
πιέζεται, ωστόσο όχι ακόμη σε 

επίπεδο ΜΕΘ.
«Οι ανεμβολίαστοι από 50 

και πάνω δεν θέλουν και πο-
λύ για να φτάσουν στη ΜΕΘ 
και με ένα υποκείμενο νόση-
μα. Αυτά δεν είναι προσωπι-
κές μας απόψεις είναι επιστη-
μονικά δεδομένα και μελέτες», 
σημείωσε.

Στο ερώτημα εάν φέτος θα 
κάνουμε ρεβεγιόν, η κ. Παγώνη 
τόνισε πως εάν οι εμβολιασμέ-
νοι δεν φτάσουν στο 80% στα 
τέλη Αυγούστου και επιβεβαι-
ωθούν οι εκτιμήσεις του κα-
θηγητή Μαγιορκίνη για τέλος 
Δεκεμβρίου «δεν χρειάζεται να 
ρωτάτε τίποτα, θα ερμηνεύετε 
μόνοι σας την εξέλιξη των γε-
γονότων». Εάν το τείχος ανο-
σίας δεν χτιστεί έως τον Δε-
κέμβριο, θα γίνει «χαμός» στα 
νοσοκομεία τον Οκτώβριο, τό-
νισε η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ. 
Για το ενδεχόμενο χορήγησης 
και τρίτης δόσης εμβολίου, η κ. 
Παγώνη τόνισε ότι σίγουρα θα 
υπάρξει για το 80% με 90%. 
Για όσους εμβολιάστηκαν το 
τελευταίο διάστημα, εκτίμησε 
ότι η τρίτη δόση τους θα χο-
ρηγηθεί το επόμενο καλοκαίρι.

Λουκίδης: Στο 5% με 7% 
οι εμβολιασμένοι που 
νοσηλεύονται

Για τις εισαγωγές στα νο-
σοκομεία με κορονοϊό εμβο-
λιασμένων πολιτών, μίλησε ο 
καθηγητής ιατρικής του ΕΚΠΑ 
και πνευμονολόγος, Στυλια-
νός Λουκίδης στην τηλεόρα-
ση του ΣΚΑΪ. Σύμφωνα με τα 
στατιστικά στοιχεία, περίπου 
εμβολιασμένοι είναι το 5% με 
7% στις απλές κλίνες Covid 
και στις ΜΕΘ είναι λιγότεροι 
από 2%.

«Υπάρχουν και πρέπει να 
είμαστε ρεαλιστές και να το 
πούμε, όπως υπήρχαν και όταν 
εμβολιάζαμε έναντι της γρίπης. 
Υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι και 
πλήρως εμβολιασμένοι, υπάρ-
χουν σε όλες την Ευρώπη», 
σημείωσε.

Ο καθηγητής τόνισε ότι 
πρέπει να διερευνηθεί εάν 
πρόκειται για μεγαλύτερους 
σε ηλικία ασθενείς, ποιο εμ-

βόλιο έκαναν ή αν έχουν κά-
ποιο υποκείμενο νόσημα που 
μπορεί να επιβραδύνει ή και να 
αναστείλει τη μέγιστη δράση 
του εμβολιασμού. Τα στοιχεία 
δείχνουν για παράδειγμα ότι το 
εμβόλιο της Pfizer προστατεύ-
ει κατά 85% από σοβαρή νόσο 
και λίγο λιγότερο το σκεύασμα 
της AstraZeneca.

Για το μονοδοσικό της 
Johnson & Johnson συζητεί-
ται στην επιστημονική κοινότη-
τα εάν θα χρειαστεί και δεύτε-
ρη δόση λόγω της μετάλλαξης 
Δέλτα. «Όταν υπάρχουν μεταλ-
λάξεις που είναι αρκετά επιθε-
τικές πρέπει να προσαρμοστεί 
απέναντι σε αυτές», σημείωσε 
ο κ. Λουκίδης.

Χαμηλή η θετικότητα 
στον Έβρο 

Η αισιόδοξη πλευρά της 
πανδημίας παρατηρείται σε δε-
κάδες περιοχές, όπου η θετι-
κότητα των τεστ για κορωνοϊό 
είναι κάτω από 1% ή και 0,5%.

Ποσοστό κάτω από 0,5% 
καταγράφεται σε 22 Περιφε-
ρειακές Ενότητες, οι οποίες 
έχουν υποπολαπλάσιο ποσο-
στό σε σχέση με τις υπόλοιπες 
περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία 
του ΕΟΔΥ, την εβδομάδα 12 

έως 18 Ιουλίου, το ποσοστό 
θετικότητας των τεστ PCR και 
των rapid tests στην Επικρά-
τεια ήταν 3,41%.

Το ίδιο διάστημα, ωστόσο, 
η θετικότητα ήταν σχεδόν μη-
δενική σε Περιφερειακές Ενό-
τητες, πολλές εκ των οποίων 
έχουν τουριστικό ενδιαφέρον. 
Η καλύτερη επίδοση καταγρά-
φεται στην Κάρπαθο (φωτο-
γραφία), με 0% θετικότητα 
τεστ και μέσο όρο κρουσμά-
των των τελευταίων 7 ημερών.

Οριακά πάνω από τη θε-
τικότητα 0,5% είναι η Χαλκι-
δική (0,51%), ενώ σε χαμηλά 
επίπεδα κυμαίνεται στην Ικα-
ρία (0,66%), στα Τρίκαλα και 
στη Φλώρινα (0,69%), στον 
Έβρο (0,72%), στην Πρέβε-
ζα (0,74%), στις Σποράδες 
(0,76%), στην Εύβοια (0,77%) 
και στη Φωκίδα (0,79%).

Κάτω από το 1% είναι η θε-
τικότητα στην Αιτωλοακαρνα-
νία και στη Βοιωτία (0,8%), στη 
Θεσσαλονίκη (0,86%) και στην 
Αργολίδα (0,94%).

Οι υψηλότερες θετικότητες 
καταγράφονται στο Ρέθυμνο 
(4,85%), στην Πάρο (4,31%) 
και στη Μύκονο (4,06%).

 
Θετικότητα

Η θετικότητα είναι ένας ση-

μαντικός δείκτης, ο οποίος δί-
νει πληροφορίες για την πο-
ρεία της επιδημίας και τους 
χειρισμούς των υγειονομικών 
Αρχών.

Χαμηλά ποσοστά καταγρά-
φονται όταν διενεργούνται 
πολλά τεστ και υψηλά όταν 
γίνονται λίγα, κυρίως σε άτομα 
που φτάνουν στις υγειονομικές 
μονάδες με συμπτώματα. Χα-
μηλά ποσοστά καταγράφονται, 
προφανώς, και όταν η επιδημία 
βρίσκεται σε ύφεση.

Σύμφωνα με τους επιστή-
μονες, η διαμόρφωση της θε-
τικότητας κάτω από 4% πρέπει 
να αποτελεί προτεραιότητα. Οι 
ειδικοί του Παγκόσμιου Οργα-
νισμού Υγείας (ΠΟΥ) ζητούν 
μέτρα όταν η θετικότητα είναι 
από 3% έως 12%, προκειμέ-
νου να παραμείνει σε ποσοστά 
κάτω από 5% για τουλάχιστον 
15 μέρες.

Σε επιστημονικά άρθρα γί-
νεται επίκληση της Νότιας Κο-
ρέας, η οποία κατόρθωσε να 
περιορίσει τη θετικότητα στο 
3%, αμέσως μετά την έκρηξη 
της πανδημίας τον Φεβρουά-
ριο του 2020. Με συστηματι-
κά προγράμματα προληπτικών 
τεστ, έφτασε τη θετικότητα στο 
1%.
(ethnos.gr & iatronet.gr) 

Μετάλλαξη Δέλτα: Τον Αύγουστο 
η κορύφωση του 4ου κύματος
ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ 
ΓΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 3.000 
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ              

Στις περιοχές με σχετικά χαμηλή 
θετικότητα ο Έβρος 

Με πέντε θέματα στην ημε-
ρήσια διάταξη συνεδριάζει σή-
μερα 27/7 το Δημοτικό Συμ-
βούλιο Ορεστιάδας, στις 20:00

Τα θέματα:
Έγκριση 5ης τροποποίη-

σης Τεχνικού Προγράμματος 
2021. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρ-
χος Τεχνικής Υπηρεσίας Αρχο-
ντής Αρχοντίδης 

Έγκριση τριμηνιαίας έκ-

θεσης εσόδων – εξόδων Β΄ 
τριμήνου 2021. Εισηγητής: ο 
Αντιδήμαρχος Οικονομικών & 
Διοικητικών Δημήτριος Πάλ-
λας 

Ανάληψη δέσμευσης για 
ένταξη του Δικτύου Πράσι-
νων Σημείων, το οποίο υπο-
βλήθηκε για χρηματοδότηση, 
στην επερχόμενη επικαιροποί-
ηση του ΤΣΔΑ Εισηγητής: ο 
Αντιδήμαρχος Περιβάλ., Κα-
θαρ. & Πρασίνου Γεώργιος Κα-
ραγιάννης

Έγκριση παραχώρησης 
για χρήση του Νέου Κλει-
στού Γυμναστήριου Ορεστιά-

δας «Νίκος Σαμαράς» από το 
Γυμναστικό Σύλλογο ΦΙΛΙΑ 
Ορεστιάδας και την Ελληνι-
κή Φίλαθλη Ομοσπονδία Επι-
τραπέζιας Αντισφαίρισης για 
την πραγματοποίηση τουρνουά 
επιτραπέζιας αντισφαίρισης με 
την επωνυμία Orestiada WTT 
Youth Contenders Tournament 
από 29.9 έως και 7.10.2021. 
Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασί-
λειος Μαυρίδης 

Παροχή γνώμης επί του 
σχεδίου κανονισμού τιμολό-
γησης της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ για 
το έτος 2022 Εισηγητής: ο Δή-
μαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας
Τα θέματα προς 
συζήτηση
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Την πρόσληψη 250 συνορι-
οφυλάκων, με συμβάσεις 8μη-
νης διάρκειας, για τις ανάγκες 
συνοριακής φύλαξης και επιτή-
ρησης του Έβρου, αποφάσισαν 
Υπουργείο Προστασίας του Πο-
λίτη και Αρχηγείο της Ελληνικής 
Αστυνομίας.

Όπως αναφέρεται στο σχε-
τικό έγγραφο, οι δύο πλευρές 
υπέγραψαν «Συμφωνία Επιδό-
τησης  της  Δράσης  με  τίτλο:  
Ειδική  Δράση:  Πρόσληψη Συ-
νοριακών  Φυλάκων Ορισμέ-
νου Χρόνου, στην περιφερεια-
κή ενότητα Έβρου»,  η  οποία  
εντάσσεται  στον  Ειδικό  Στόχο  
«Σύνορα»  του  Εθνικού  Προ-
γράμματος  του Ταμείου Εσω-
τερικής Ασφάλειας.

Η Δράση συγχρηματοδοτεί-
ται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέ-
ας Σύνορα και Θεωρήσεις και  
στοχεύει  στην  κάλυψη  των  
προβλεπόμενων  από  την  κεί-
μενη  νομοθεσία  αναγκών μι-
σθοδοσίας  και  λοιπών  αποζη-
μιώσεων  διακοσίων  πενήντα  
Συνοριακών  Φυλάκων Ορι-
σμένου  Χρόνου  (Σ.Φ.Ο.Χ.),  για  
χρονικό  διάστημα  οκτώ  μη-
νών,  μετά  και  την ολοκλήρω-
ση της τετράμηνης εκπαίδευσης 

τους, οι οποίοι θα τοποθετη-
θούν σε αρμόδιες Υπηρεσίες 
της Ελληνικής Αστυνομίας που 
εδρεύουν  στην περιφερειακή 
ενότητα  του Έβρου, για  την  
κάλυψη  των  αναγκών  της  
αποτελεσματικότερης  προ-
στασίας  και  επιτήρησης  των 
εξωτερικών συνόρων της χώ-
ρας μας. 

Ειδικότερα,  από  την  εν  λό-
γω  Δράση  δύναται  να  ενι-
σχυθούν  με  ανθρώπινο  δυνα-
μικό  οι Υπηρεσίες  Συνοριακής  
Φύλαξης,  Διαχείρισης  Μετα-
νάστευσης  (Κέντρα  Υποδοχής  
και Ταυτοποίησης)  και  Υπηρε-
σίες  Φύλαξης  των  θεσμοθε-
τημένων  σημείων  εισόδου  –  
εξόδου, ιδίως  αεροδρομίων,  
των  Διευθύνσεων  Αστυνομί-
ας  (Δ.Α.):  Αλεξανδρούπολης  
και  Ορεστιάδας της  Γενικής  
Περιφερειακής  Αστυνομικής  
Διεύθυνσης  Ανατολικής Mα-
κεδονίας  –  Θράκης,  οι οποίες  
είναι  αρμόδιες  για  τον  έλεγ-
χο  των  εξωτερικών  συνόρων  
και  τη  διαχείριση  των μετα-
ναστευτικών  ροών,  επιτυγχά-
νοντας  κατά  τον  τρόπο  αυ-
τό  τη  μέγιστη  επιχειρησιακή 
ετοιμότητα  και  κατά  συνέπεια  
την αποτελεσματικότερη  προ-

στασία  και  επιτήρηση  των 
εξωτερικών συνόρων. 

 Συγκεκριμένα,  οι  Συνο-
ριακοί  Φύλακες  Ορισμένου  
Χρόνου  εκτελούν  τα  καθή-
κοντά  τους  με  αποστολή  την  
αποτροπή  παράνομης  εισό-
δου  αλλοδαπών  στη  χώρα,  
τον  εντοπισμό  και  τη σύλλη-
ψη  των  παρανόμως  εργαζο-
μένων  αλλοδαπών  ανά  την  
επικράτεια  και  την  παραπομπή 
τους στη δικαιοσύνη ή την επα-
ναπροώθησή τους, καθώς και 
τον εντοπισμό και τη σύλληψη 

προσώπων  που  διευκολύνουν  
την  παράνομη  είσοδο  και  ερ-
γασία  αλλοδαπών  και  την πα-
ραπομπή τους  στη δικαιοσύνη, 
σύμφωνα με τις  κείμενες δια-
τάξεις. Επιπρόσθετα, δύναται 
να  διατίθενται  για  εκτέλε-
ση  υπηρεσίας  φρούρησης  και  
μεταγωγής  κρατουμένων  και 
φρούρησης αστυνομικών υπη-
ρεσιών και κρατητηρίων αυτών. 

Επιπλέον,  το  υπόψη  προ-
σωπικό  δύναται  να  εκτελεί  
υπηρεσία  φύλαξης  των  εγκα-
ταστάσεων των  Κέντρων  Υπο-

δοχής  και  Ταυτοποίησης, η  
αρμοδιότητα  της  οποίας  ανή-
κει  στην  Ελληνική Αστυνο-
μία σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρ. 16 του ν. 4375/2016 
(Α’ 51). 

 Η  καταβολή  της  προ-
βλεπόμενης  από  την  κείμε-
νη  νομοθεσία  μισθοδοσίας  
και  λοιπών αποζημιώσεων,  
για  χρονικό  διάστημα  οκτώ  
μηνών,  μετά  την  ολοκλήρω-
ση  της εκπαίδευσής  τους,  για  
τους  διακοσίους  πενήντα  Συ-
νοριακούς  Φύλακες  ορισμέ-

νου Χρόνου,  οι  οποίοι  θα  
κατανεμηθούν  σε  αρμόδιες  
Υπηρεσίες,  για  την  κάλυψη  
των  αναγκών της αποτελε-
σματικότερης προστασίας και 
επιτήρησης των εξωτερικών 
συνόρων της χώρας, στην πε-
ριφερειακή ενότητα του Έβρου.

Η ημερομηνία έναρξης της 
Δράσης ορίζεται η 21/07/2021. 

Η ημερομηνία λήξης της 
Δράσης ορίζεται η 31/12/2022.

Συνολικό κόστος δράσης: 
3.921.971,80€

Με 250 συνοριοφύλακες 8μηνης 
απασχόλησης θα ενισχυθεί ο Έβρος
ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΑΣ    

Το συνολικό κόστος της δράσης 
φτάνει στα 3,9 εκ ευρώ

Με 250 νέους συνοριοφύλακες θα ενισχυθεί το επόμενο διάστημα ο Έβρος 

Κάθετα αντίθετοι στο νέο 
νομοσχέδιο του  υπουργείου 
Παιδείας με τίτλο «αναβάθμι-
ση σχολείων και ενδυνάμωση 
των εκπαιδευτικών» το οποίο 
αναμένεται σύντομα να κα-
τατεθεί προς συζήτηση είναι 
οι εκπαιδευτικοί του Εβρου.

Στην διάρκεια κοινής συ-
νέντευξης τύπου οι πρόε-
δροι της Α΄ εκπαίδευσης 
Αλεξανδρούπολης και ΑΈΛ-
ΜΕ  Εβρου δήλωσαν πως 
«το νέο  νομοσχέδιο  χτυπά 
έντονα την συλλογικότητα, 
την δημοκρατία, την συνερ-
γατικότητα και ένα σχολείο 
ανοιχτό και ένα σχολείο με 
προοπτική και όραμα».

«Είμαστε αντίθετα και κα-
τηγορηματικά κάθετα απένα-
ντι στο νέο νομοσχέδιο του 

υπουργείο Παιδείας. Αντι-
δρούμε και διαφωνούμε όσο 
αφορά τον τρόπο το σχολείο 
που θα δημιουργήσει, ένα 
σχολείο αποστεωμένο, ένα 
σχολείο φτωχό ένα σχολείο 
χωρίς όραμα, με μαθητές  εκ-
παιδευτικούς και γονείς απο-
δυναμωμένους», σχολίασε η 
πρόεδρος του Συλλόγου εκ-
παιδευτικών Α΄ εκπαίδευσης 
Αλεξανδρούπολης Ζωή Κάλ-
τσου.

«Για εμάς σχολείο σημαίνει 
δημοκρατία, σημαίνει αξίες 
και αυτά δουλεύονται μέσα 
από την συλλογικότητα  μέ-
σα από την συνεργασία,» εί-
πε ο πρόεδρος  της Α΄ΕΛΜΕ 
Εβρου Θανάσης Καραγεωρ-
γίου και τόνισε πως «αυτό το 
κλίμα συναδελφικότητας συ-

νεργασίας, αλληλεγγύης  έρ-
χεται να εγκατασταθεί με τον 
φόβο και την ανασφάλεια.»

Στον τρίτο πυλώνα του 
νομοσχεδίου που αφορά την 
αξιολόγηση των εκπαιδευτι-

κών αναφέρθηκε ο  γεν γρ 
του Συλλόγου εκπαιδευτικών 
Α΄ εκπαίδευσης Αλεξανδρού-
πολης Δημήτρης Σερμπέζης 
εκφράζοντας την αντίθεση 
του .

«Αντιδρούμε γιατί αυτή δεν 
είναι αξιολόγηση αλλά ασφυ-
κτικός έλεγχος των εκπαιδευ-
τικών», είπε και τόνισε πως 
«συνένοχοι στο έγκλημα δεν 
θα γίνουμε. Όχι, δεν θα συ-

ναινέσουμε  να υποβαθμιστεί 
ακόμη περισσότερο η δημόσια 
δωρεάν Παιδεία».

«Με το νομοσχέδιο αυτό 
και η κάλυψη των στοιχειω-
δών αναγκών των σχολείων, 
των μαθητών ,των εκπαιδευ-
τικών θα γίνεται βάζοντας οι 
γονείς πιο βαθιά το χέρι στην 
τσέπη και κυρίως από τους 
χορηγούς εάν θα βρίσκονται 
και εάν θα θέλουν να χρημα-
τοδοτήσουν  ένα σχολείο», εί-
πε το μέλος του Δ.Σ της ΑΈΛ-
ΜΕ Εβρου Νίκη Δραμανίδη, 
για να τονίσει πως με αυτόν 
τον τρόπο ανοίγει ο δρόμος 
για την οριστική απαλλαγή 
του κράτους και από την χρη-
ματοδότηση των σχολείων, 
αλλά και από τις προσλήψεις 
των εκπαιδευτικών που στό-
χος είναι να περάσουν ολο-
κληρωτικά στους δήμους, 
όπως προβλέπει άλλωστε και 
το σχέδιο Πισσαρίδη».
ΕΡΤ Ορεστιάδας 

Αντίθετοι στο ν/σ του Υπουργείου Παιδείας 
οι εκπαιδευτικοί του Έβρου
«Δημιουργεί ένα σχολείο 
αποστεωμένο, χωρίς όραμα»
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Μία σημαντική δωρεά, που 
ήταν σε εκκρεμότητα, εδώ και 
περίπου 3 χρόνια, ενέκρινε 
χθες το Υπουργικό Συμβού-
λιο. Ο λόγος για τη δωρεά του 
Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» 
που αφορά σε ένα μηχάνημα 
PET CT, αξίας περίπου 3 εκ ευ-
ρώ, για τις ανάγκες του Πανε-
πιστημιακού Γενικού Νοσοκο-
μείου Αλεξανδρούπολης.

Πιο συγκεκριμένα, έγινε η 
παρουσίαση από τον υπουργό 
Υγείας, Βασίλη Κικίλια και τον 
αναπληρωτή υπουργό Υγείας, 
Βασίλη Κοντοζαμάνη των νο-
μοθετικών πρωτοβουλιών του 
Υπουργείου Υγείας για την κύ-
ρωση δύο συμβάσεων δωρεάς 
του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρ-
χος: για τη Δημιουργία Παιδια-

τρικού Νοσοκομείου στη Θεσ-
σαλονίκη και τη Δωρεά PET 
CT στα Νοσοκομεία Ιωαννίνων, 
Αλεξανδρούπολης, Ηρακλείου 
και Λάρισας.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης, έκανε λόγο για 
την «προμήθεια σημαντικού 
εξοπλισμού τεσσάρων τομο-
γράφων σε ισάριθμα περιφε-
ρειακά νοσοκομεία, αλλά και 
την πολύ σημαντική προσφο-
ρά του Ιδρύματος Νιάρχος για 
τη δημιουργία ενός υπερσύγ-
χρονου παιδιατρικού νοσοκο-
μείου στη Θεσσαλονίκη, κάτι 
το οποίο έλειπε από την πόλη, 
από την περιοχή. Υπήρξε δια-
χρονικό αίτημα δεκαετιών της 
Θεσσαλονίκης και της Βόρειας 
Ελλάδας και είναι μία ακόμα 

απόδειξη ότι οι δημόσιες και 
ιδιωτικές δυνάμεις μπορούν 
να συνεργαστούν αρμονικά 
για το κοινό καλό. Είναι και 
ένα χειροπιαστό παράδειγμα, 
βέβαια, ότι η προσπάθεια της 
Κυβέρνησης για ένα νέο Ε.Σ.Υ. 
συνεχίζεται με αμείωτη ένταση 

σε όλα τα μέτωπα».
Το σύστημα pet-scan απο-

τελεί την πιο σύγχρονη απει-
κονιστική μέθοδο ανίχνευσης 
και των μικρότερων εστιών 
μεταστικού καρκίνου.  Μέχρι 
σήμερα οι ασθενείς Ανατολι-
κής Μακεδονίας και Θράκης 

που πρέπει να κάνουν αυτή την 
εξέταση  απευθύνονται σε ιδι-
ωτικά κέντρα της Θεσσαλονί-
κης. Μετά την εγκατάσταση 
αυτού του νέου μηχανήματος 
το Π.Γ.Ν.Α. θα είναι πλήρως 
εξοπλισμένο με την τελευταία 
λέξη τη επιστήμης στην μάχη 

κατά του καρκίνου (pet-scan, 
μαγνητικός τομογράφος, σπει-
ροειδής αξονικός τομογράφος, 
δεύτερος αξονικός τομογρά-
φος, αξονικός εξομειωτής, 
γραμμικός επιταχυντής, τμή-
μα πυρηνικής ιατρικής, μονάδα 
χημειοθεραπειών κ.ά.).

Σύγχρονο pet-scan αποκτά το 
Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης
ΤΗ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
«ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» 
ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΧΘΕΣ ΤΟ 
ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ              

Το σύστημα αυτό αποτελεί την πιο σύγχρονη 
απεικονιστική μέθοδο ανίχνευσης και των 
μικρότερων εστιών μεταστατικού καρκίνου

Αισθητή υποχώρηση κατά 
25%, καταγράφεται τον Ιούλιο 
στον ημερήσιο ρυθμό εμβολι-
ασμών κατά της CoViD-19. Ο 
αριθμός εμβολιασθένων βρί-
σκεται σταθερά πολύ κάτω 
από τις 100.000, στις οποίες 
είχε φτάσει τον Ιούνιο.

Σε ημερήσια βάση ολο-
κληρώνονται, κατά μέσο όρο, 
43.732 εμβολιασμοί, αριθμός 
ο οποίος μετατοπίζει την επί-
τευξη συλλογικής ανοσίας αρ-
κετά μετά το τέλος του καλο-
καιριού.

Πρόκειται για αριθμό ο 
οποίος υστερεί αισθητά από 
εκείνον του προηγούμενου μή-
να, όταν είχε κορυφωθεί η εμ-
βολιαστική καμπάνια.

Με βάση τον ρυθμό εμβο-
λιασμών του τρέχοντος μήνα, 
δεν αναμένεται να έχει επιτευ-
χθεί συλλογική ανοσία πριν 
από τον Οκτώβριο. Η αρχική 
εκτίμηση ήταν πως το τείχος 
ανοσίας θα είχε διαμορφωθεί 
στη χώρα μας μέσα στο καλο-
καίρι. Από τις αρχές του μήνα, 
ωστόσο, υπήρξε ένα έντονο 
"φρενάρισμα" στους εμβολι-
ασμούς, το οποίο ανατρέπει 
τους σχεδιασμούς.

Το εξέλιξη αυτή αποδίδεται 
σε δύο λόγους. Ο ένας είναι 

πως φτάνουμε στην κορύφω-
ση του αριθμού όσων έχουν 
αποφασίσει να εμβολιαστούν. 
Πρόμοιο φαινόμενο είχε πα-
ρατηρηθεί και σε χώρες, όπως 
το Ισραήλ.

Ο δεύτερος είναι πως με-
γάλος αριθμός πολιτών έχουν 
πάει για διακοπές και προ-
γραμματίζουν τον εμβολια-
σμό για την επιστροφή τους.

Μία παράμετρος, πάντως, 
που δεν υπολογίζεται, είναι ο 
αριθμός όσων έχουν φυσική 
ανοσία εξαιτίας νόσησης. Οι 
επιστήμονες και οι υπεύθυνοι 

του υπουργείου δεν τον έχουν 
ανακοινώσει, παρότι θα πρέ-
πει να προστεθεί στους εμβο-
λιασμένους.

 
 Εκτιμήσεις επιστημόνων 

Μιλώντας στον Σκάι, ο επί-
κουρος καθηγητής Επιδημιο-
λογίας του ΕΚΠΑ και μέλος 
της επιτροπής εμπειρογνωμό-
νων του υπουργείου Υγείας, 
Γκίκας Μαγιορκίνης, εκτίμησε 
ότι μέχρι το τέλος του έτους η 
χώρα θα έχει ολοκληρώσει ένα 
τείχος ανοσίας, εκφράζοντας 
την πεποίθηση ότι το καλοκαί-
ρι του 2022, θα έχουν οριστι-
κά καταργηθεί τα μέτρα κατά 

της πανδημίας.
"Θεωρώ ότι βλέπουμε τα 

πρώτα σαφή σημάδια πως η 
πανδημία γίνεται διαχειρίσι-
μη. Αυτή η πορεία πιστεύω θα 
συνεχιστεί. Θεωρώ ότι δεν θα 
χρειάζονται τα μέτρα κοινω-
νικής αποστασιοποίησης του 
χρόνου το καλοκαίρι", τόνι-
σε, εξηγώντας όμως ότι είναι 
εξαιρετικά δύσκολο να δού-
με τον κορωνοϊό να σταματά 
την κυκλοφορία του το επό-
μενο έτος.

Μιλώντας στον ίδιο σταθ-
μό, ο Ευάγγελος Μανωλό-
πουλος, καθηγητής Φαρμα-
κολογίας στο Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης εκτίμη-
σε ότι είναι δύσκολο να επι-
τευχθεί ανοσία της αγέλης στη 
χώρα μας έως το τέλος Αυγού-
στου με τον τρέχοντα ρυθμό 
των εμβολιασμών.

Εξήγησε ότι από τους περί-
που 70.000 εμβολιασμούς που 
έγιναν προχθές οι 20.000 είναι 
νέοι εμβολιασμοί και οι 50.000 
εμβολιασμοί ολοκλήρωσης.

Για να πετύχει η χώρα ανο-
σία οι εμβολιασμοί πρέπει να 
φτάσουν στα επίπεδα του Ιου-
νίου δηλαδή περί τις 100.000 
την ημέρα. Κάλεσε όσους εί-
ναι έτοιμοι να κάνουν το εμ-
βόλιο να το κάνουν τώρα και 
να μην περιμένουν έως το Σε-
πτέμβριο.
Iatronet.gr, 
emvolio.gov.gr, Σκάι

Μείωση 25% στον ρυθμό εμβολιασμών τον Ιούλιο, 
προς τον Οκτώβριο η συλλογική ανοσία  
Μανωλόπουλος : Μην περιμένετε το 
Σεπτέμβριο, εμβολιαστείτε άμεσα 



Η ΓΝΩΜΗ
27  ΙΟΥΛΙΟΥ 20218  ΡΕΠΟΡΤΑΖ 

Tο καλοκαίρι έχει μπει 
για τα καλά, όμως το πε-
ριβάλλον μας έχει περισ-
σότερο ανάγκη από πο-
τέ. Γι’ αυτό η εθελοντική 
ομάδα PES Activists 
Alexandroupolis σε συνερ-
γασία με  τα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ 
«ΕΚΦΡΑΣΗ», «ΣΤΗΡΙΞΗ»  
και «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ», διορ-

γάνωσαν καθαρισμό της 
ακτής στην Αλεξανδρού-
πολη στην περιοχή του 
Αγίου Εύπλου την Παρα-
σκευή 23/7/2021.

Μικροί και μεγάλοι 
εθελοντές σε ένα υπέρο-
χο κλίμα βοήθησαν στον 
καθαρισμό της ακτής-βι-
τρίνα της Αλεξανδρούπο-

λης. Μέσα από αυτή την 
πρωτοβουλία απομακρύν-
θηκαν σκουπίδια και πλα-
στικά που είναι και η κύρια 
πηγή μόλυνσης για τις πα-
ραλίες και τους λουόμε-
νους. Ο καθαρισμός μιας 
παραλίας είναι εύκολος, 
πολύτιμος και μπορεί να 
γίνει και πολύ διασκεδα-
στικός αφήνοντας μόνο 
χαμόγελα και θετική ενέρ-
γεια. 

«Δε μένουμε στα λόγια 
αλλά κάνουμε τις ιδέες 
μας πράξη. Ευχαριστούμε 
όλους για την συμμετοχή 
τους και ευελπιστούμε και 
σε άλλες παρόμοιες δρά-
σεις» ανέφερε ο συντο-
νιστής των PES Activists 
Αλεξ/πολης Δημοσθένης 
Φωτιάδης.

Μικροί και μεγάλοι καθάρισαν 
την ακτή στον Άγιο Εύπλου
ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 
ΤΗΣ PES ACTIVISTS 
ALEXANDROUPOLIS, ΣΕ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΔΑΠ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ   

Απομακρύνθηκαν σκουπίδια 
και πλαστικά

Ολοκληρώθηκε η παιδική αναρρίχηση του 
ΔΡΟΜΕΑ ΘΡΑΚΗΣ, στο αναρριχητικό πεδίο 
Στρύμης Ροδόπης, δίνοντας στα παιδιά την ευ-
καιρία να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία.

«Ευχαριστούμε τον Αρχοντή Εξακοίδη, τον 
γνωστό εκπαιδευτή βουνού και αναρρίχησης, 
για την προετοιμασία και οργανωμένη εκπαί-
δευση των μικρών αναρριχητών μας, αλλά και 
της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης για την δι-
ασωστική υποστήριξη, για ακόμη μια φορά. Η 
δική μας Κική Τσακαλδήμη ήταν υπεύθυνη του  
όλου του εγχειρήματος», αναφέρει ο ΔΡΟΜΕ-
ΑΣ στο μήνυμά του.

Εντυπωσίασε η παιδική 
αναρρίχηση του ΔΡΟΜΕΑ 
ΘΡΑΚΗΣ
Στο αναρριχητικό πεδίο 
Στρύμης Ροδόπης
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Τη Σαμοθράκη επέλεξαν για τις κα-
λοκαιρινές τους διακοπές οι Νίκος Μου-
τσινάς και Ζέτα Μακρυπούλια! 

Οι δύο παρουσιαστές, βρίσκονται τις 
τελευταίες ώρες στο νησί του Έβρου, 
απολαμβάνοντας τις ομορφιές του με 
πρώτο τους σταθμό τις Βάθρες! 

Μάλιστα οι ίδιοι δε δίστασαν να "πο-
στάρουν" στους προσωπικούς τους λο-
γαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης, στιγμιότυπα τόσο από το 
"Αδαμάντιος Κοραής" όσο και από τις 
Βάθρες που επισκέφθηκαν για την πρώ-
τη "παγωμένη" βουτιά! 

«Πόλος έλξης το νησί μας για φέτος 
μιας και έχουμε συχνές πυκνές επισκέ-
ψεις διασήμων και καλλιτεχνών !» σχο-
λιάζει η Αντιδήμαρχος Τουρισμού Κατε-
ρίνα Καραμήτσου-Γιαννέλου

ΡΕΠΟΡΤΑΖ  9

Στον προαύλιο χώρο του 
αρχαιολογικού μουσείου Σα-
μοθράκης θα τοποθετηθεί 
το επόμενο διάστημα το πι-
στό αντίγραφο του αγάλμα-
τος της «Νίκης Σαμοθράκης», 
το «αδερφάκι» του οποίου κο-
σμεί εδώ και καιρό το προαύ-
λιο του Νομαρχείου στην Αλε-
ξανδρούπολη.

Όπως τόνισε η   Αντιδήμαρ-
χος Τουρισμού του νησιού Κα-
τερίνα Καραμήτσου Γιαννέλου, 
η άφιξη της βάσης του αγάλ-
ματος αναμένεται στο τέλος 
της εβδομάδας. 

«Σας το είχαμε υποσχε-
θεί και τώρα ήρθε η ώρα να 
το κάνουμε πράξη! Μας επι-
σκέφθηκε σήμερα στο Δη-
μαρχείο, η προϊσταμένη της 
Εφορίας Αρχαιοτήτων, κυρία 
Δόμνα Τερζοπούλου, η οποία 
μας διαβεβαίωσε, πως στο 
τέλος της επόμενης εβδομάδας 
έρχεται η βάση του αγάλματος 
της Νίκης της Σαμοθράκης. Η 
βάση θα τοποθετηθεί έξω από 
το μουσείο, όπου θα τσιμεντα-
ριστεί και εφόσον περάσουν 
28 μέρες, στις οποίες χρειάζε-
ται το τσιμέντο να μείνει  για 
να μπορέσει να στεγνώσει και 
να δεχτεί όλο αυτό το βάρος 
του αγάλματος. Στο  τέλος του 
Αυγούστου το άγαλμα έρχεται 
με γερανό στο νησί μας. Είναι 

έτοιμο, έχει συσκευαστεί και 
περιμένει να τοποθετηθεί έξω 
από το μουσείο»

Όπως σημείωσε η Αντι-
δήμαρχος, πρόκειται για ένα 
γεγονός το οποίο περίμεναν 
με ανυπομονησία όλοι οι Σα-
μοθρακίτες. Ο Δήμος Σαμο-
θράκης θα συνεργαστεί με την 
Εφορία Αρχαιοτήτων για να 
δώσει  στο γεγονός την κα-
τάλληλη λαμπρότητα που του 
αρμόζει.  

Η πορεία άλλων έργων 
Επιπλέον, όπως ενημέρωσε 

τους φορείς του νησιού η κα 
Τερζοπούλου, για φέτος, θα 
ανοίξει σταδιακά και η τρίτη 
αίθουσα του μουσείου, καθώς 
επίσης θα πραγματοποιηθεί και 
η αναστήλωση και επισκευή 
του Πύργου  του Φονιά. Η με-
λέτη για τον ηλεκτροφωτισμό 
του Κάστρου της Χώρας έχει 
ολοκληρωθεί. Έτσι, ξεκινούν 
οι εργασίες, οι οποίες θα ολο-
κληρωθούν με το νέο έτος. Το 
κάστρο της Χώρας θα φωτιστεί 
εσωτερικά και εξωτερικά με 
τον κατάλληλο φωτισμό και 
θα αλλάζει χρώματα ανάλογα 
με τις παγκόσμιες μέρες όπως 
γίνεται και σε άλλα μνημεία. 
Επίσης, ξεκινούν δύο πολύ με-
γάλα αντιπλημμυρικά έργα στο 
Ιερό των Μεγάλων Θεών.

«Το  τεράστιο αποτέλε-
σμα αυτού του πολιτιστικού 
πλούτου,είναι αποτέλεσμα 
συνεργασίας του Δήμου Σα-
μοθράκης, της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης,της Εφορίας Αρχαιο-
τήτων Έβρου και φυσικά του 
Υπουργείου Πολιτισμού» σχο-
λίασε η κα Καραμήτσου-Γιαν-
νέλου.

Πώς γεννήθηκε η ιδέα για 
τα πιστά αντίγραφα 

Η ιδέα γεννήθηκε κατά την 
επίσκεψη του Αντιπεριφερει-
άρχη Έβρου Δημήτρη Πέτρο-
βιτς και του αείμνηστου Πε-
ριφερειάρχη ΑΜΘ Γιώργου 
Παυλίδη, το καλοκαίρι του 
2012, στον αρχαιολογικό χώ-
ρο της Σαμοθράκης. Η ιδέα για 
τα δύο πιστά αντίγραφα έγινε 
πραγματικότητα, χάρη στη δω-
ρεά του ευπατρίδη επιχειρημα-
τία Ηλία Κυριακίδη. Πολύ ση-
μαντική ήταν και η συνεισφορά 
του πρώην αντιπεριφερειάρχη 
Δράμας, Αργύρη Πατακάκη.

Με επιστολές του Γιώργου 
Παυλίδη, το Μουσείο του Λού-
βρου παραχώρησε στην Πε-
ριφέρεια Ανατολικής Μακε-
δονίας – Θράκης αρχεία με 
τρισδιάστατη απεικόνιση του 
αγάλματος, της "Νίκης της Σα-
μοθράκης", που φιλοξενείται 
στο μουσείο. Υπεγράφη συμβό-
λαιο με το Μουσείο του Λού-
βρου, για την κατασκευή δύο 
πιστοποιημένων αντιγράφων 
του αγάλματος της Νίκης της 
Σαμοθράκης.  

Τα αντίγραφα φιλοτεχνήθη-
καν από μάρμαρο Θάσου (εξαι-
ρετικής αντοχής) σε εργοστά-
σιο εταιρείας μαρμάρων, στη 
Δράμα. Πρόκειται για ακριβή 
πιστοποιημένα αντίγραφα του 
Μουσείου Λούβρου, σε φυσι-
κές διαστάσεις με ακρίβεια χι-
λιοστού (ύψους 2,44 μ.) και 
με βάρος 6,5 τόνους.  Τρεις 
γλύπτες της σχολής της Τή-
νου, εργάστηκαν ακόμη ένα 
μήνα εντατικά, για το τελικό 
φινίρισμά του.

Στα τέλη Αυγούστου η «φτερωτή 
Νίκη» πετά για Σαμοθράκη! 
ΤΗΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΕΙΔΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ 
ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΞΩ 
ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ 
ΜΟΥΣΕΙΟ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Η 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ    

«Είναι ένα γεγονός το οποίο περίμεναν με 
ανυπομονησία όλοι οι Σαμοθρακίτες»

Στη Σαμοθράκη ο Νίκος Μουτσινάς και η Ζέτα Μακρυπούλια
Ποζάρουν στις Βάθρες 

Έτοιμη για να επιστρέψει σπίτι της… 

Καλά νέα και για το Κάστρο της Χώρας και τον Πύργο του Φονιά 

Φωτογραφίες από το ταξίδι με το πλοίο και τις Βάθρες μοιράστηκαν οι δύο παρουσιαστές
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Σε κλοιό ισχυρού καύσωνα 
σε ένταση και διάρκεια εισέρχε-
ται η χώρα μας, ενώ οι θερμές 
αέριες μάζες που κινούνται από 
τη βόρεια Αφρική προς τη χώρα 
μας, θα προκαλέσουν και στον 
Έβρο αισθητή άνοδο της θερμο-
κρασίας από σήμερα Τρίτη 27/7 
και για περίπου μία εβδομάδα.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη 
θα επικρατούν συνθήκες καύ-
σωνα στις περισσότερες ευαί-
σθητες στη ζέστη ηπειρωτικές 
περιοχές, ενώ οι μέγιστες τιμές 
θα σημειωθούν στους Νομούς 
Ηλείας, Άρτας κι Αιτωλοακαρ-
νανίας όπου πόλεις όπως το 
Αγρίνιο κι ο Πύργος θα αγγί-
ξουν 42-44 βαθμούς.

Από την Παρασκευή και ιδί-
ως το Σαββατοκύριακο οι θερ-
μοκρασίες θα παρουσιάσουν 
νέα σταδιακή άνοδο στην ανα-
τολική ηπειρωτική χώρα, και 
σε πόλεις όπως Καρδίτσα, Τρί-
καλα, Λάρισα, Έδεσσα, Άργος, 
Σέρρες ο υδράργυρος θα αγ-
γίξει τους 44-45 βαθμούς. Οι 
ακραίες θερμοκρασιακές τιμές 
δείχνουν να επιμένουν και την 
μεθεπόμενη εβδομάδα, με ισχυ-
ρές συνθήκες καύσωνα σε πολ-
λές περιοχές της ηπειρωτικής 
χώρας.   

Στα νησιά οι θερμοκρασίες 
θα διατηρηθούν σε σημαντικά 
χαμηλότερα επίπεδα λόγω της 
επίδρασης του μελτεμιού. Παρ’ 
όλα αυτά, ακόμη και στη Σαμο-
θράκη, από την Πέμπτη και κατά 
τη διάρκεια του Σαββατοκύρια-
κου, ο  υδράργυρος θα σκαρφα-
λώσει στους 37  με 38 βαθμούς 
κελσίου. Στον ηπειρωτικό Έβρο, 
τους 42 με 43 βαθμούς θα φτά-
σει η θερμοκρασία σε Σουφλί, 
Διδυμότειχο και Ορεστιάδα, ενώ 
στην Αλεξανδρούπολη από την 
Πέμπτη και ύστερα, θα επικρα-
τήσουν θερμοκρασίες της τάξης 
των 39 και 41 βαθμών κελσίου. 
Το πλέον δυσάρεστο είναι ότι το 
μελτέμι που τις προηγούμενες 
μέρες δρόσιζε την ατμόσφαι-
ρα, εξασθενεί, με ασθενείς νο-
τιάδες να κάνουν την εμφάνισή 
τους από την Πέμπτη και μετά. 
Να σημειωθεί πως ούτε το βρά-
δυ θα δροσίζει στα μέρη μας, 
αφού οι προβλέψεις κάνουν λό-
γο για κατώτατες θερμοκρασίες, 
τα ξημερώματα, στους 26 και 
27 βαθμούς κελσίου!  

Οι σημαντικότεροι 
καύσωνες που ζήσαμε 
στην Ελλάδα

Στο παρελθόν η χώρα μας 
έχει έρθει αντιμέτωπη με κύμα-
τα καύσωνα, με αυτά του 1958 
και του 1987 να στοιχίζουν τη 
ζωή σε εκατοντάδες πολίτες. 
Συγκεντρώσαμε παρακάτω τους 

σημαντικότερους εξ αυτών και 
σας τους παρουσιάζουμε. 

Από τις 10-16/8/1958, πολύ 
ισχυρός καύσωνας, κυρίως στα 
δυτικά, με υψηλότερες θερμο-
κρασίες στο Αγρίνιο (44,8° C) 
και τον Πύργο Ηλείας (44,2° C). 
Aπό τις 20-26/8/1958, εξαιρε-
τικά ισχυρός καύσωνας με 600 
νεκρούς. Οι υψηλότερες θερμο-
κρασίες σημειώθηκαν στη Θεσ-
σαλία (Τρίκαλα 47,2° C, Λάρισα 
45° C). 

Από τις 17-20/7/1973, εξαι-
ρετικά ισχυρός καύσωνας, με 
υψηλότερες θερμοκρασίες στη 
Λαμία (46,5 ° C) και στην Ελευ-
σίνα (46,4 ° C). 

Στις 10/7/1977, ο καύσωνας 
με τα ρεκόρ θερμοκρασιών. Στο 
Τατόι και στην Ελευσίνα τα θερ-
μόμετρα έδειξαν 48° C. 

Aπό τις 24-28/6/1982, ισχυ-
ρός καύσωνας κυρίως στα ανα-
τολικά, με μέγιστες θερμοκρασί-
ες στη Νέα Φιλαδέλφεια (44,6° 
C) και στα Τρίκαλα Θεσσαλίας 
(43,8° C). Ο Γ. Μελανίτης κάνει 
λόγο για 40 νεκρούς. Από τις 
19-27/7/1987, ο φονικότερος 
καύσωνας όλων των εποχών. Ο 
αριθμός των νεκρών παραμένει 
ακόμα αδιευκρίνιστος. Σύμφω-
να με δημοσίευση στη διεθνή 
επιστημονική επιθεώρηση «Αρ-
χεία Περιβαλλοντικής Υγείας», 
η εκτίμηση είναι ότι οι νεκροί 
έφτασαν τους 2.083 (εφ. «ΤΑ 
ΝΕΑ», Σάββατο 1/7/2017). Ο 
τύπος της εποχής έγραφε ότι 
επειδή είχαν γεμίσει οι θάλαμοι 
των νοσοκομείων, έβαζαν τους 
νεκρούς ακόμα και σε βαγόνια 
– ψυγεία του ΟΣΕ, ενώ από τις 
υψηλές θερμοκρασίες στράβω-
σαν οι γραμμές του τρένου και 
διακόπηκε η κυκλοφορία του.

Από τις 3-9/7/1988, πολύ 
ισχυρός καύσωνας, με μέγι-
στες θερμοκρασίες τους 45° C 
σε Νέα Φιλαδέλφεια και Λάρι-
σα. Ο Γιώργος Μελανίτης, με-
τεωρολόγος και συγγραφέας, 
κάνει λόγο για 600 νεκρούς. 

Από τις 10-15/8/1994, ισχυ-
ρός καύσωνας, με μέγιστες θερ-
μοκρασίες τους 44° C στη Λα-
μία, 43° C στην Τρίπολη και τη 
Λάρισα. Από την 1 ως τις 4 Αυ-
γούστου 1998, πολύ ισχυρός 
καύσωνας, με μέγιστες θερμο-
κρασίες στο Άργος (45° C) και 
τη Νέα Φιλαδέλφεια (44,6° C). 

Από τις 3-9/7/2000, ρεκόρ 
θερμοκρασίας στη Λάρισα με 
45,4° C. Στη Νέα Φιλαδέλφεια, 
το ίδιο χρονικό διάστημα, η μέ-
γιστη θερμοκρασία ήταν 44,4° 
C. 

Από τις 19-22/8/2006, ισχυ-
ρός καύσωνας, με μέγιστες θερ-
μοκρασίες στο Άργος (44° C) και 
το Αγρίνιο (43,2° C).

 Το 2007 ήταν η χρονιά -εφι-
άλτης, με τρεις φοβερούς καύ-
σωνες. Από τις 23-28/6/2007, 
πολύ ισχυρός καύσωνας, με μέ-
γιστες θερμοκρασίες στο Άργος 

(46,4° C) και τη Νέα Φιλαδέλ-
φεια (46,2° C). Στις 28/6/2007, 
μεγάλο μέρος της Πάρνηθας 
καταστράφηκε από δασική πυρ-
καγιά. Από τις 19-25/7/2007, 

εξαιρετικά ισχυρός καύσωνας 
με θερμοκρασία 46° C στο Άρ-
γος και ρεκόρ θερμοκρασιών 
στη Β. Ελλάδα (44,6° C στις 
Σέρρες και 44° C στη Θεσσα-

λονίκη). Από τις 24-26/8/2007, 
καύσωνας με μέγιστες θερμο-
κρασίες 42,4° C στο Άργος, 42,2 
στον Πύργο Ηλείας και 42° C 
στην Κόνιτσα). Από τις πυρκα-
γιές που ξέσπασαν το ίδιο χρο-
νικό διάστημα, έχασαν τη ζωή 
τους δεκάδες συνάνθρωποί μας 
σε Πελοπόννησο και Εύβοια. Το 
2010 σημειώθηκε ο πιο πρώι-
μος καύσωνας (από τις 15-17 
Ιουνίου). 

Το 2012 ήταν το έτος με 
πολύ θερμό καλοκαίρι, κατά το 
οποίο οι μέγιστες και οι ελάχι-
στες θερμοκρασίες ήταν κατά 4 
βαθμούς μεγαλύτερες από τις 
κανονικές τιμές.

Οδηγίες προφύλαξης από 
τον καύσωνα

Αποφυγή έκθεσης στον ήλιο 
και παραμονή σε σκιασμένους 
και δροσερούς χώρους. Σε πε-
ρίπτωση αναγκαστικής έκθεσης 
στον ήλιο πρέπει να χρησιμοποι-
είται καπέλο και σκουρόχρωμα 
γυαλιά. Η ένδυση να αποτελεί-
ται κατά προτίμηση από λεπτά, 
ευρύχωρα, ανοιχτόχρωμα, κυρί-
ως βαμβακερά ενδύματα.

Αποφυγή, κατά το δυνατό, 
σωματικής κόπωσης και εργασί-
ας τις θερμές ώρες της ημέρας.

Άφθονη λήψη δροσερού νε-
ρού ή φυσικών χυμών. Αποφυ-
γή σακχαρούχων, ανθρακούχων 
ποτών.

Λήψη ελαφράς, μη λιπαρής, 
αλατισμένης τροφής, κατανε-
μημένης σε μικρά συχνά γεύ-
ματα. Αποφυγή οινοπνευματω-
δών ποτών.

Συχνά δροσερά λουτρά, το-
ποθέτηση ψυχρών επιθεμάτων.

Οι ευρισκόμενοι σε φαρμα-
κευτική αγωγή και ιδίως όσοι 
λαμβάνουν διουρητικά, ηρεμι-
στικά, αντιυπερτασικά, αντιϊ-
σταμινικά, Β' αναστολείς κ.λπ. 
φάρμακα πρέπει να βρίσκονται 
σε διαρκή επαφή με τους θερά-
ποντες γιατρούς τους, προκει-
μένου να λαμβάνουν τις ανά-
λογες οδηγίες.

Επίσης, σε διαρκή επαφή 
με τους γιατρούς τους πρέπει 
να βρίσκονται όσοι πάσχουν 
από νοσήματα του καρδιαγγει-
ακού, κεντρικού νευρικού και 
αναπνευστικού συστήματος, οι 
διαβητικοί, νεφροπαθείς, αλκο-
ολικοί, καθώς και οι πάσχοντες 
από πάσης φύσεως βαρέα νο-
σήματα.

Οι κάτοικοι του κέντρου της 
Αθήνας να περιορίσουν τις με-
τακινήσεις τους στις περιοχές 
του κέντρου που διακρίνονται 
από υψηλή ατμοσφαιρική ρύ-
πανση και αυξημένη κυκλο-
φορία. Οι μόνιμοι κάτοικοι του 
κέντρου της Αθήνας είναι προ-
τιμότερο τις θερμές ώρες της 
ημέρας να παραμένουν στο σπί-
τι τους.

Οι ευπαθείς κατηγορίες πλη-
θυσμού (βρέφη, παιδιά προσχο-
λικής ηλικίας, υπερήλικες, έγκυ-
ες, παχύσαρκοι κ.λπ.) να τηρούν 
με σχολαστικότητα τα μέτρα 
προφύλαξης και να επικοινω-
νήσουν άμεσα με τον γιατρός 
τους εφόσον εμφανίσουν σύ-
μπτωμα, το οποίο ενδεχομένως 
είναι αποτέλεσμα των καιρικών 
συνθηκών, όπως ζάλη, κεφα-
λαλγία, ίλιγγο, υπνηλία, διατα-
ραχές συμπεριφοράς, ναυτία, 
εμετούς, κράμπες κ.λπ.

Καύσωνας διαρκείας και στον Έβρο
ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΗΣ 
ΒΔΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟ 
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΟΙ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ 
ΚΥΡΙΑΡΧΗΣΟΥΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ 
ΘΑ ΚΥΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 39 
ΩΣ 43 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ               

Οι σημαντικότεροι καύσωνες 
που έχουμε ζήσει στην Ελλάδα 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Εμπορικού Συλλόγου λαμβάνοντας 
υπόψη τα επιδημιολογικά στοιχεία 
καθώς και τις συστάσεις των υγειο-
νομικών αρχών σχετικά με την εξά-
πλωση του covid 19, ανακοινώνει 
για φέτος το τριήμερο εκπτώσεων  

από 5 έως 7 Αυγούστου για την αγο-
ρά της Αλεξανδρούπολης κατά το 
οποίο τα καταστήματα θα μπορούν 
να προβούν σε επιπλέον εκπτώσεις 
με έναρξη την Πέμπτη 5 Αυγούστου 
2021 όπου τα καταστήματα θα μπο-
ρούν να παραμείνουν ανοιχτά έως 

την 12.00 μ.μ.. Την ίδια ημέρα ήτοι 
την Πέμπτη 05 Αυγούστου 2021,  
θα πεζοδρομηθούν οι δρόμοι του 
κέντρου της πόλης για την διευκό-
λυνση της διέλευσης του κατανα-
λωτικού κοινού.

Παροτρύνουμε λοιπόν το κατα-
ναλωτικό κοινό της πόλης μας να 
επισκεφτεί τα καταστήματα της Αλε-
ξανδρούπολης γιατί: 
ΨΩΝΙΖΟΥΜΕ ΤΟΠΙΚΑ
ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΣΠΑΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ
ΤΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ 5 ΜΕ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Μας καλεί να 
“σπάσουμε τις τιμές” 
ο Εμπορικός Σύλλογος 
Αλεξανδρούπολης
ΣΤΙΣ 5/8, ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 
ΘΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΘΕΙ ΚΑΙ ΤΑ 
ΜΑΓΑΖΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΑ ΩΣ 
ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ

 Τριήμερο εκπτώσεων από 5 ως 7 Αυγούστου

Διδυμότειχο Art Night: 
Ο Δήμος Διδυμοτείχου 
γιορτάζει την Τέχνη και 
τον Πολιτισμό
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης 

Το Ευγενίδειο Κέντρο Πολιτισμού 
Αθλητισμού Παιδείας Νεολαίας και Πε-
ριβάλλοντος του Δήμου Διδυμότειχου, 
σε συνεργασία με την Εθελοντική Ομά-
δα του Δήμου Διδυμότειχου «Τέχνη και 
Πολιτισμός» και το  Κ.Κ.Π.Α. του Δή-
μου Διδυμότειχου, διοργανώνουν και 
σας καλούν στη βραδιά πολιτιστικών 

δρώμενων με τη συμμετοχή τοπικών 
καλλιτεχνών από την ευρύτερη περιο-
χή του Έβρου.

Η εκδήλωση "Διδυμότειχο Art Night", 
θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28 
Ιουλίου 2021

από τις 19:30 μμ  στο Βυζαντινό Κά-
στρο Διδυμοτείχου.

Παραμονή εορτασμού της 
Αγίας Παρασκευής, κυκλοφό-
ρησε το ιστορικό λεύκωμα με 
τίτλο «Αγία Παρασκευή – το 
κατοχικό παρεκκλήσι» του Νί-
κου Γκότση δημοτικού συμβού-
λου, τ. Αντιδημάρχου Φερών 
και Προέδρου του Λαογραφι-
κού και Ιστορικού Μουσείου 
της πόλης.

Συλλέκτης ο ίδιος, δημο-
σιοποιεί ανέκδοτο υλικό, φω-
τογραφίες- ντοκουμέντα από 
την δύσκολη εκείνη εποχή στην 
οποία αποφασίστηκε  να ανα-
γερθεί το παρεκκλήσι.

Βρισκόμαστε στο 1943 με 
την γερμανική κατοχή να κυ-
ριαρχεί στα 2/3 του νομού 
Έβρου αλλά και τον Βουλγα-
ρικό στρατό να κατέχει κομμά-

τι του νότιου τμήματος και την 
υπόλοιπη ΑΜΘ.

Μιλώντας στην ΕΡΤ Ορε-
στιάδας ο κ. Γκότσης μας πε-
ριγράφει την περίοδο όπου  οι 
Φεριώτες με απόφαση των δι-
ορισμένων Νομαρχών Ιωάννη 
Φραγκούλη και Σταύρου Ευ-
ταξία χτίζουν ένα πέτρινο ξω-
κλήσι, με διπλό συμβολισμό, 
εθνικό και θρησκευτικό. Εθνικό   
ως μια πράξη αντίστασης του 
λαού στην προσπάθεια επιβίω-
σης του απο τους δυνάστες και 
θρησκευτικό ως απόδειξη της 
βαθιά ριζωμένης πίστης του.

Στο λεύκωμα αν και δεν έχει 
απαντηθεί το ερώτημα γιατί 
το εκκλησάκι ονομάστηκε Αγία 
Παρασκευή, ανάμεσα στα αλλά 
ξεχωρίζουν η  λεπτομερής αρ-
χιτεκτονική ανάλυση των ιδι-
αίτερων βυζαντινών στοιχείων 
του, ενώ ενδιαφέρον παρουσι-
άζει η αναφορά στους χτιστά-

δες του ναού και στη σχέση 
των Μουσουλμάνων της πό-
λης με την Αγία.

Μάλιστα η ιστορία ενός 
χτίστη που αρρώστησε βα-
ριά  από τους αέρηδες όταν 
την έχτιζε και αφού ο Αρμε-
νιος γιατρός απεφάνθη ότι δεν 
είχε γυρισμό, οι ικεσίες στην 
Αγία τον έσωσαν.

Από την άλλη η συνοικία 
των Μουσουλμάνων “ακου-
μπά” στην περίφραξη της εκ-
κλησίας και οι ίδιοι μαρτυρούν 
ότι την βλέπουν να περπατά τα 
βράδια περνώντας από τους 
δικούς τους τουρμπέδες, όπου 
έχουν φυλαγμένα κεράκια στη 
χάρη της!

Τα έσοδα από τις πωλήσεις 
του λευκώματςο θα διατεθούν 
για  την συντήρηση των αγιο-
γραφιών που έχουν υποστεί 
ζημίες.
ΕΡΤ Ορεστιάδας

Λεύκωμα ντοκουμέντο για την Αγία Παρασκευή στις Φέρες!
Από τον Νίκο Γκότση 
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Την αύξηση του κατώτατου 
μισθού κατά 2% ανακοίνωσε 
ο πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης κατά τη σημερι-
νή συνεδρίαση του υπουργι-

κού συμβουλίου. Όπως είπε 
χαρακτηριστικά ο πρωθυ-
πουργός στην εισήγησή του, 
«παρά την αντίθετη αντίθετη 
εισήγηση των εκπροσώπων 

των επιχειρήσεων, η Κυβέρ-
νηση αποφάσισε για φέτος 
την αύξηση του κατώτατου 
μισθού κατά 2%. Όπως ξέρε-
τε στον σχετικό διάλογο που 
προηγήθηκε, οι Συνομοσπον-
δίες των επαγγελματιών, των 
βιοτεχνών, των μεγάλων επι-
χειρήσεων, των εμπόρων, εί-
χαν ζητήσει το πάγωμα του 
κατώτατου μισθού λόγω των 
ειδικών συνθηκών που επέφε-
ρε η πανδημία. Και πράγματι 
-όπως όλοι γνωρίζουμε- το 
Α.Ε.Π. πέρυσι μειώθηκε περί-
που κατά 8% κατά συνέπεια οι 
συνθήκες αυτές ισχύουν. Αυτό 
το οποίο όμως επίσης ισχύει 
είναι ο δυναμισμός της ελλη-
νικής οικονομίας, οι προοπτι-
κές της, τις οποίες εμπιστεύ-
ομαι και προσωπικά».

Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρι-
σε δε ότι η αύξηση που απο-
φασίστηκε «προφανώς και δεν 
καλύπτει τις ανάγκες των ερ-
γαζομένων».

Πρόσθεσε ακόμα πως «θέ-
λω να θυμίσω, όμως, ότι έρχε-
ται σε συνέχεια ενός γιγαντι-
αίου προγράμματος το οποίο 

ξεπέρασε τα 40 δισ. ευρώ, το 
οποίο επί 18 μήνες στήριξε 
το εισόδημα, τις θέσεις ερ-
γασίας, αλλά και τη ρευστό-
τητά των επιχειρήσεων. Όπως, 
επίσης, και το γεγονός ότι η 
αύξηση αυτή έρχεται να συ-
μπληρώσει ένα κύμα φορο-

ελαφρύνσεων, αλλά και μι-
κρότερων εισφορών που και 
αυτές με τη σειρά τους υπο-
στήριξαν το διαθέσιμο εισό-
δημα όλων των εργαζομένων. 
Τώρα η ενίσχυση αυτή έρχεται 
να τονώσει τους χαμηλότερα 
αμειβόμενους. Έχει ένα ύψος 
το οποίο μπορεί να χαρακτη-
ριστεί και συμβολικό. Είναι, 
όμως, απολύτως ρεαλιστική. 
Αλλά η κατεύθυνσή της παρα-
μένει ουσιαστική διότι δείχνει 
ότι σταθερό μέλημα αυτής της 
Κυβέρνησης είναι η προστα-
σία των πιο αδύναμων συ-
μπολιτών μας, αλλά και γιατί 
η αύξηση αυτή -εν μέσω των 
μεγάλων δυσκολιών της παν-
δημίας- σηματοδοτεί την αισι-
οδοξία μας για το μέλλον της 
ελληνικής οικονομίας συνο-
λικά. Με λίγα λόγια θα μπο-
ρούσα να χαρακτηρίσω την 
απόφαση αυτή ως ένα διπλό 
σήμα: Ένα σήμα επανεκκίνη-
σης της εθνικής παραγωγικής 

μηχανής, καθώς όλοι οι δεί-
κτες μπαίνουν σε ανοδική τρο-
χιά αφού παρά τις δυσκολίες, 
τα έσοδα από τον τουρισμό 
φαίνεται ότι δεν θα συγκρίνο-
νται πλέον με αυτά του 2020, 
αλλά με αυτά του 2019. Ενώ 
οι επενδύσεις και οι εξαγω-
γές κινούνται ήδη σε επίπεδα 
προ κρίσης. Και όλα αυτά πριν 
πέσουν ακόμα στην πραγμα-
τική οικονομία οι σημαντικοί 
πόροι από το Ταμείο Ανάκαμ-
ψης. Θυμίζω ότι η τρέχουσα 
κοινοβουλευτική περίοδος 
-πριν τις σύντομες καλοκαι-
ρινές διακοπές της Βουλής- 
θα κλείσει την Παρασκευή με 
την ολοκλήρωση των νομοθε-
τικών εκκρεμοτήτων που αφο-
ρούν το Ταμείο Ανάκαμψης. 
Ταυτόχρονα, όμως, η αύξηση 
αυτή την οποία θα εισηγηθεί 
σήμερα ο Υπουργός Εργασίας 
είναι και σήμα του κοινωνικού 
προσανατολισμού της πολιτι-
κής μας”.

Μητσοτάκης: Αύξηση 2% 
στον κατώτατο μισθό από φέτος
ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΕ ΔΕ ΟΤΙ Η 
ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ 
«ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΚΑΙ ΔΕΝ 
ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ»                               

Αντιδράσεις από αντιπολίτευση και ΓΣΕΕ

12   ΕΙΔΗΣΕΙΣ

              
           ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
         ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
   ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΚΡΑΤΙΚΟΣ  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ:
                 ΄΄ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΄΄
           ΤΜΗΜΑ  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας στις 25-08-2021 ημέρα Τετάρ-
τη και ώρα 10:30π.μ. έως 11:00 πμ., θα διενεργήσει στα γραφεία του 
Κρατικού Αερολιμένα Αλεξανδρούπολης,  Δημόσιο Πλειοδοτικό διαγω-
νισμό, για την εκμίσθωση χώρου  προς άσκηση και εκμετάλλευση του 
δικαιώματος  λειτουργίας γραφείου ενοικίασης Ε.Ι.Χ αυτοκινήτων στον 
Κρατικό Αερολιμένα Αλεξανδρούπολης,  για το χρονικό διάστημα τρι-
ών (3) ετών, σύμφωνα με την υπ.  Αρίθμ. ΥΠΑ Κ.Γ./Δ11/Γ 24960/22-
07-2021 Προκήρυξη.

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους Διακήρυξης και αντίγραφα 
αυτής,  θα παρέχονται από το Τμήμα Οικονομικών Εκμεταλλεύσεων και 
Προσόδων (Γ) της Δ/νσης Οικονομικού και Εφοδιασμού της Κεντρικής 
Υπηρεσίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, Πύργος Ελέγχου πρώην 
Ανατολικού Κρατικού Αερολιμένα Αθηνών, Συγκρότημα ΚΕΠΑΘΜ,  Ελ-
ληνικό 16777, τηλ. 2108916271, από 09:00-14:00μμ (Απαιτείτε έκδο-
ση ειδικής άδειας εισόδου επισκεπτών) και από τον Κρατικό Αερολιμένα 
Αλεξανδρούπολης  Δημόκριτο τηλ  2551089302 -303.

 Αλεξανδρούπολη  26 Ιουλίου 2021
Ο Αερολιμενάρχης

          κ.α.α.
  Στυλιανός Ζαντανίδης

- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  -

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, προκη-
ρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό (διεξαγωγή μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 
κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομικής άποψης προσφορά, για τη σύναψη σύμβασης παροχής 
υπηρεσιών καθαριότητας για τις κτιριακές εγκαταστάσεις στέγασης των 
υφιστάμενων Υπηρεσιών της Δ.Α. Αλεξ/πολης, για το χρονικό διάστημα 
από την 01-01-2022 μέχρι την 31-12-2022, συνολικού προϋπολογι-
σμού  75.000,00 € με Φ.Π.Α , με δικαίωμα προαίρεσης για το έτος 2023, 
συνολικού προϋπολογισμού  75.000,00 € με Φ.Π.Α.

 Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι 
16/08/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.  

- Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού παρέχεται ελεύθερη πρόσβα-
ση στον ιστότοπο της Ελληνικής Αστυνομίας : www.astynomia.gr , κα-
θώς και στη Διαδικτυακή πύλη ΕΣΗΔΗΣ: www.promitheus.gov.gr (Α/Α 
Συστήματος 135382).

Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ  ΑΚΙΝΗΤΩΝ ∆ΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Η Τριμελής Επιτροπή που διορίστηκε και εξουσιοδοτήθηκε   δυνάμει του 144/22-07-2021 πρακτικού  από-
φασης του Μητροπολιτικού Συμβουλίου  του νπδδ  Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως  έχοντας υπόψη α) 
τις διατάξεις του  από 4-6-2015 κανονισμού εκμισθώσεως και εκποιήσεως εκκλησιαστικών ακίνητων της Ιεράς 
Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης (ΦΕΚ 1599/Β/30-6-2015 άρθρα 1,2 3,4,5,6,7,8, 9,15)  β)  τα καταστατικά άρ-
θρα του ν. 590/1977 γ) το υπ’αριθμ. 133/28-08-2020 και 137/19-1-2021   πρακτικά του   Μητροπολιτικού 
Συμβουλίου της  Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης   δ) την από Οκτώβριο 2018 έκθεση εκτίμησης αγοραί-
ας αξίας ακινήτου  που συντάχθηκε από τον Πιστοποιημένο Εκτιμητή Υπουργείου Οικονομικών ε) την από Φε-
βρουάριο 2021 έκθεση εκτίμησης αγοραίας αξίας ακινήτων  που συντάχθηκε από τον Πιστοποιημένο Εκτιμητή 
Υπουργείου Οικονομικών με Α.Μ. 503 Σωτηρόπουλου Παναγιώτη του Γεωργίου, στ) την από 24-7-2021 δια-
κήρυξη ,  ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ     πλειοδοτικό διαγωνισμό  για την πώληση αγροτεμαχίων ήτοι για την πώληση ακινή-
των  ήτοι :  1) ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ξηρικό, μονοετούς καλλιέργειας, που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως, εκτός ΓΠΣ, 
εντός περιοχής NATURA 2000, στη θέση «ΑΓΙΑ ΚΑΡΑ» Σαμοθράκης. έκτασης 5.961,77 τμ τετραγωνικά μέτρα, 
απέχει 1.250 μέτρα από την θάλασσα και συνορεύει: Βορειοανατολικά σε πλευρά με τα στοιχεία (Ε-Ζ) μέτρων 
56,10 με ιδιοκτησία Βασιλείου Τερζή, Νοτιοανατολικά σε πλευρά με τα στοιχεία (Ζ-Α) μέτρων 94,89 με ιδιοκτη-
σία κληρονόμων Πλάτωνα Τερζή, Νοτιοδυτικά σε πλευρά με τα στοιχεία (Α-Β) μέτρων 56,91 με αγροτική οδό 
και Βορειοδυτικά σε πλευρά με τα στοιχεία (Β-Γ-Δ-Ε) μέτρων 53,21 και 43,30 και 22,32 με ιδιοκτησία κληρο-
νόμων Ιωάννη Βαφειάδη και  2) ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ξηρικό, μονοετούς καλλιέργειας, που βρίσκεται εκτός σχεδίου 
πόλεως, εκτός ΓΠΣ, εντός περιοχής NATURA 2000, στη θέση «ΠΣΤΑΓΗ» Σαμοθράκης. έκτασης 9.790,83 τμ τε-
τραγωνικά μέτρα, απέχει 600 μέτρα από την θάλασσα και συνορεύει: Βορειοανατολικά σε πλευρά με τα στοιχεία 
(Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Α) μέτρων 24,19 και 26,21 και 34,97 και 43,79 και 6,86 με ιδιοκτησίες Απόστολου Μαυρογιάννη και 
Πέτρου Σταφυλά, Νότια σε τεθλασμένη πλευρά με τα στοιχεία (Α-Β-Γ-Δ-Ε) μέτρων 60,30 και 23,37 και 46,32 
και 30,44 με ιδιοκτησία Ματθαίου Αποστολούδια και χέρσα δημόσια έκταση, Δυτικά σε πλευρά με τα στοιχεία 
(Ε-Ζ) μέτρων 53,76 με ιδιοκτησία Ραξή Μαστρογιώργη και Βορειοδυτικά σε πλευρά με τα στοιχεία (Ζ-Η) μέτρων 
76,87 με ιδιοκτησία Ηλία Ματσά. 3)  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ξηρικό, μονοετούς καλλιέργειας, που βρίσκεται εκτός σχε-
δίου πόλεως, εκτός ΓΠΣ, εκτός περιοχής Νatura 2000, στη θέση «ΞΥΡΙΑ» περιοχής Καμαριώτισσας Σαμοθράκης. 
Έκταση  3.083,83 τμ   απέχει 1.800 μέτρα από την θάλασσα και συνορεύει: Βόρεια σε πλευρά με τα στοιχεία 
(Λ-Μ) μέτρων 50,84 με επαρχιακή οδό Καμαριώτισσας-Χώρας, Βορειοανατολικά σε πλευρά με τα στοιχεία (Μ-
Ν) μέτρων 55,56 με ιδιοκτησία Αναστασίου Κατσίκια, Νότια σε πλευρά με τα στοιχεία (Ν-Ξ-Ο) μέτρων 22,93 και 
47,63 με ιδιοκτησίες αγνώστου και Νικολάου Πανταζή και Δυτικά σε πλευρά με τα στοιχεία (Ο-Λ) μέτρων 51,81 
με ιδιοκτησία Σαράντου Λενούδια. Περιήλθαν όλα  στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή της Ιεράς Μητροπό-
λεως δυνάμει του υπ’αριθμ. 4208/10-05-2019 συμβολαίου αγοραπωλησία της συμβολαιογράφου Σαμοθράκης 
Μαρίας Καλλινάκη που μεταγράφηκε στον τόμο 135με α/α 48 των βιβλίων μεταγραφών του Υποθηκοφυλακεί-
ου Σαμοθράκης. 4) ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ, που βρίσκεται, στη θέση «ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ » περιοχής Αλωνιών   Σαμοθράκη . 
έκτασης  2.329,41 τ.μ. με δώδεκα (12)  ελαιόδεντρα εντός  αυτού και συνορεύει: Βόρεια σε τεθλασμένη πλευρά  
μέτρων 17,42 +19,70+10,67+0,68+6,69+9,64 ( στοιχεία  Η,Θ,Ι,Κ,Λ,Μ,Α) με ιδιοκτησία Αθανάσιου Ματζάρη , Νό-

τια – Νοτιοανατολικά  με πλευρά μέτρων 22,85+28,89+16,77+9,86 (στοιχεία Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,) με ρέμα  ,  Ανατολικά 
σε πλευρά 10,17 μέτρων (με στοιχεία Α,Β) με δημοτική οδό, και Δυτικά σε πλευρά 57,44 μέτρα ( στοιχεία Ζ,Η)  
με ιδιοκτησία Ιερού Ναού Κοιμήσεως Χώρας Σαμοθράκης 5)  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ, που βρίσκεται, στη θέση «ΠΕΤΡΑ-
ΔΙΑ » περιοχής Λακκώματος   Σαμοθράκης  έκτασης  3.765,66 τμ. με τριάντα τρία (33)  ελαιόδεντρα εντός  αυ-
τού το οποίο βρίσκεται εντός ζώνης  ΝATURA 2000 και συνορεύει: Βόρεια – Βορειοδυτικά σε πλευρά  μέτρων 
13,78+28,96 ( υπό στοιχεία Λ,Κ,Ι) με ιδιοκτησία Σωτηρούδη  και με πλευρά μέτρων 25,24+28,87+17,96 ( με 
στοιχεία Ι,Θ,Η,Ζ) με ιδιοκτησία κληρονόμων Χρυσόστομου Σαράντου του Δημήτριου,  Νοτιοδυτικά  εν μέρει με 
πλευρά μέτρων  21,10+7,30+14,24+10,31   (στοιχεία Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,) με ιδιοκτησία κληρονόμων Δούκα Λενούδια του 
Ευστράτιου και εν μέρει με πλευρά μέτρων 10,05 (με στοιχεία Β,Α) με αγροτική οδό ,  και Ανατολικά σε πλευ-
ρά 36,54+59,90+28,13  μέτρων (με στοιχεία Α,Ν,Μ,Λ)  με ρέμα .6)   ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ, που βρίσκεται, στη θέση 
«ΠΑΛΙΟΥΡΙΑ-ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ » περιοχής Αλωνιών    Σαμοθράκης . έκτασης  4.298,68 τ.μ. και συνορεύει: Βόρεια 
– Βορειοδυτικά σε πλευρά  μέτρων 61,32+16,18+19,40+66,51 ( υπό στοιχεία Α,Β,Δ,,Ε) με ασφαλτοστρωμέ-
νη αγροτική οδό , Βορειανατολικά με πλευρά μέτρων 4,69    (υπό στοιχεία Ε,Ζ,) με αγροτική οδό  ,  Ανατολικά 
– Νοτιοανατολικά  σε πλευρά μέτρων 9,87+9,91+21,16+18,18+35,37+57,08 (με στοιχεία Ζ,Η,Θ,Ι,Κ,Λ,Μ )  με 
αγροτική οδό και πέραν αυτής με ιδιοκτησία Παναγιώτη Κατσίκια και Δυτικά – Νοτιοδυτικά  σε πλευρά μέτρων 
20,25+23,73 με ιδιοκτησία Χρήστου Σαρλάνη.  Περιήλθαν δε αυτά   στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή της 
Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως δυνάμει του υπ’αριθμ. 50311/8-11-1995  συμβολαίου δωρεάς  της 
συμβολαιογράφου Αλεξανδρούπολης Χαραλάμπους Κ. Καρυωτάκη Μαρίας Καλλινάκη που μεταγράφηκε στα 
βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Σαμοθράκης.  Η τιμή εκκίνησης ορίστηκε για το ακίνητο 1ο  ακίνητο 
στη θέση ΑΓΙΑ ΚΑΡΑ είναι  14.000,00 Ευρώ , για το 2ο ακίνητο στη θέση «ΠΣΤΑΓΗ» είναι 17.000,00 Ευρώ, για 
το 3ο ακίνητο στη θέση «ΞΥΡΙΑ»  είναι 14.000,00 Ευρώ .4Ο   ακίνητο στη θέση «ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ» είναι  9.500,00  
Ευρώ , για το 5Ο  ακίνητο στη θέση «ΠΕΤΡΑΔΙΑ» είναι 5.000,00 Ευρώ,  για το 6ο  ακίνητο στη θέση «ΠΑΛΙΟΥ-
ΡΙΑ - ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ»  είναι 17.000,00 Ευρώ.  Ο διαγωνισμός θα γίνει με γραπτές προσφορές και πρόσθετη δυ-
νατότητα βελτιώσεως της προσφοράς. Ο διαγωνισμός θα  διεξαχθεί  με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:   
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί ενώπιον τριμελούς  επιτροπής.  Χρόνος διενέργειας της δημοπρασίας ορίζεται η 
8η Αυγούστου ημέρα Κυριακή  του έτους 2021. Τόπος διενέργειας της δημοπρασίας ορίζεται το Επισκοπείτο 
της Ιεράς Μητροπόλεως στην Σαμοθράκη που βρίσκεται στην Καμαριωτησσα  Ώρα διενέργειας της δημοπρασί-
ας ορίζεται η ώρα 11:00  έως την ώρα 12:00μ. Οι γραπτές προσφορές θα κατατεθούν από την 11:00 έως στην 
12:00 της 8ης Αυγούστου 2021. Για τις προϋποθέσεις και τους όρους συμμετοχής στην δημοπρασία καθώς και 
για τις προϋποθέσεις και όρους  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν  από τα γραφεία της Ιεράς Μη-
τροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως ( οδός Πλαταιών αριθμ. 6)   από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρα 9:00 
έως και ώρα 13:00  αντίγραφα της διακηρύξεως -συγγραφής υποχρεώσεων και λοιπών τεχνικών και νομικών 
στοιχείων του ακινήτου,  ώστε να ενημερωθούν ως προς όλους τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής και  
διεξαγωγής στην δημοπρασία, καθώς και δια τους όρους, προϋποθέσεις, δεσμεύσεις, περιορισμούς  της σύμβα-
σης μισθώσεως των ακινήτων. Γίνεται μνεία και διακηρύσσεται ρητώς ότι η με ημερομηνία 24-07--2021 διακή-
ρυξη διεξαγωγής δημοπρασίας, - συγγραφή υποχρεώσεων δεσμεύουν απόλυτα τους ενδιαφερομένους  θεμα-
τιστές καθώς και τον υπερθεματιστή.

Εκ της τριμελούς επιτροπής της Ιεράς Μητροπόλεως
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Προβληματισμοί

Μια συνέντευξη με τον αγωγό του ελληνικού πολιτισμού, τη Δημοκρατία - Μέρος 14ο 

« Η γυναίκα στην αρχαίο κόσμο & ο ιδιαίτερος ρόλος της στην αρχαία Σπάρτη»

- Μετά την τόσο ενδιαφέρουσα αναφορά σου γύ-
ρω από τη ∆ύση και το Βυζάντιο θα ήθελα να ξα-
ναγυρίσουμε στην αρχαιότητα και ειδικότερα στο 
τι γίνεται με τις γυναίκες στον αρχαίο κόσμο; 

 Εδώ θα πρέπει να προσέξουμε πως ήδη από τη γέν-
νηση του κόσμου οι Έλληνες χρησιμοποιούν στη μυθο-
λογία τους έξι θεούς και έξι θεές ώστε ν’ αναδείξουν 
τη φιλοσοφική τους στάση απέναντι στη θηλυκή και 
αρσενική πλευρά του κόσμου. Κάτι το οποίο βλέπου-
με και στο μεγάλο έπος της Ινδικής Μαχαβαράτα. Στο 
συγκεκριμένο έργο εξιστορείται ένας γενικευμένος πό-
λεμος όπου λαμβάνουν μέρος όχι μόνο οι άνθρωποι, 
αλλά Θεοί και Θεές εναντίων των τιτάνων.   

 Στη δε Οδύσσεια αξίζει επιγραμματικά 
ν’ αναφέρουμε πως ο Οδυσσέας μετά τη 
μνηστηροφονία και το ξανασμίξιμο του με 
την Πηνελόπη καθορίζει τους αμοιβαίους 
ρόλους των δύο συζύγων:

 «τώρα που εσμίξαμε ξανά στην ποθητή 
μας κλίνη, θέλω το σπιτικό μου βιος εσύ να 
διαφεντεύεις μα για τα γιδοπρόβατα, που οι 
δολεροί μνηστήρες μου καταλύσαν κι' έσφα-
ξαν είναι δική μου η έγνοια.»

 Η Πηνελόπη πριν την επιστροφή του 
Οδυσσέα καθυστερεί τους μνηστήρες για 
να κερδίσει χρόνο - μία πράξη καθαρά πο-
λιτική - ώστε να ενηλικιωθεί ο γιος της ο 
Τηλέμαχος, ο οποίος και την υπακούει.  

 Παρόλα αυτά εκ πρώτης όψεως και κατερχόμενοι 
προς την κλασική περίοδο διαπιστώνουμε πως στην 
κοσμική εξουσία τα δύο φύλα ήταν άνισα. Οι γυναίκες 
δε μετείχαν στην πολιτική ζωή. Αν και στην Πνύκα οι 
άντρες δεν ψήφιζαν ως μεμονωμένα άτομα, αλλά ως 
εκπρόσωποι του οίκου τους. Κάτι το οποίο αξίζει ιδιαί-
τερης ανάλυσης, την οποία και θα κάνουμε σε μετέπει-
τα συζητήσεις μας. 

 Ωστόσο, οι γυναίκες συμμετείχαν σχεδόν μέχρι την 
αυγή της ιστορίας στην άσκηση της πολιτικής εξουσί-
ας. Στη Μινωική Κρήτη για παράδειγμα επικράτησε η 
λατρεία της θηλυκής Θεότητας, η οποία συνδέθηκε με 
τη γονιμότητα της γης. Ενώ σε τοιχογραφίες είναι εν-
δεικτικός ο ρουχισμός, αλλά και ο καλλωπισμός  των 
γυναικών, ο οποίος αποκάλυπτε το κάλλος του γυναι-
κείου σώματος. Αντίστοιχα στις Μυκήνες βλέπουμε ν’ 
άρχει η Κλυταιμνήστρα, όπως και η Αρήτη, η βασίλισσα 
των Φαιάκων. Η Αρήτη παρόλο  που γνέθει στο πλάι του 
βασιλιά Αλκινόου, προτρέπει με τα χαρίσματά της τον 
Οδυσσέα να προσπέσει στα δικά της γόνατα ως ικέτης 
αν θέλει να εξασφαλίσει το ταξίδι της επιστροφής του. 

 «Στα γόνατά σου πέφτω αρχόντισσα! Θεός, θνητός 
-τι να' σαι;»

 (Οδύσσεια ραψ.ζ).

-  Από την άλλη μεριά όμως ξέρουμε ότι η γυναί-
κα της κλασικής περιόδου είχε πλήρες δικαίωμα 
στον έρωτα σε αντίθεση με τον χριστιανισμό ή τον 
μουσουλμανισμό και το παιδί, τόσο της Αθηναίας 
όσο και της Σπαρτιάτισσας, ήταν πάντα Αθηναίος 
ή Σπαρτιάτης Πολίτης. 

     Πολύ σωστά. Μάλιστα η γύμνια των κοριτσιών στη 
αρχαία Σπάρτη δεν είχε τίποτα το αισχρό! Τα κορίτσια 
συνήθιζαν τη γύμνια τους. Παρακολουθούσαν ημίγυμνες 
τις πομπές και έπαιρναν μέρος σε αυτές χορεύοντας 
και τραγουδώντας, ενώ οι νέοι ήταν παρόντες. Ο Ξενο-
φώντας μας πληροφορεί, ότι οι υπόλοιποι Έλληνες και 
δη οι Αθηναίοι ονόμαζαν τις Λάκαινες «φαινομηρίδες» 
επειδή όταν γυμναζόντουσαν φορούσαν έναν κοντό και 
σχιστό στα πλάγια χιτώνα με αποτέλεσμα να φαίνονται 
οι μηροί τους. Παρόλα αυτά οι γυναίκες εξακολουθού-
σαν να έχουν αιδημοσύνη και απουσίαζε η πρόκληση 
από μέρους τους.

 Η Claude Mosse, καθηγήτρια της αρχαίας ελληνι-
κής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού, στο έργο 
της «Η γυναίκα στην αρχαία Ελλάδα» υποστηρίζει πως 
αυτή η γυμνότητα δεν είχε τίποτε το ενοχλητικό γιατί 

επρόκειτο για την αθλητική γυμνότητα. Ο δε  Πλούταρ-
χος μαρτυρεί πως: «Η γύμνωση των παρθένων δεν είχε 
τίποτε το αισχρό, διότι υπήρχε ντροπή, αλλά έλειπε η 
ακολασία» αν και, όπως παρατηρεί πιο κάτω, ήταν επί-
σης «αυτά παρορμητικά προς γάμον».

 Οι κοινωνία της Σπάρτης επίσης φρόντιζε για τη 
δημόσια μόρφωση των κοριτσιών, σε αντίθεση με την 
Αθήνα όπου η μόρφωση των κοριτσιών ανήκε στην ιδι-
ωτική σφαίρα. Ενώ παράλληλα φρόντιζε για τη σωματι-
κή ευεξία και ρωμαλεότητα τους με τη συμμετοχή τους 
σε διάφορα αγωνίσματα όπως  το τρέξιμο, η πάλη, το 
ακόντιο κλπ., ώστε ν’ αντέχουν ανώδυνα τις γέννες ή 

τις δύσκολες εργασίες, λόγω των ευθυνών 
που αναγκάζονταν ν’ αναλάβουν όταν οι 
άντρες πήγαιναν στις εκστρατείες και τις 
άφηναν πίσω να παίρνουν αυτές αποφά-
σεις διαχειριζόμενες τα του οίκου τους. Γι’ 
αυτό τόσο στη Σπάρτη όσο και σε άλλες 
περιοχές του Ελλαδικού χώρου, όπως στην 
Κρήτη, η γυναίκα ετιμάτο με τ’ όνομα Δέ-
σποινα, δηλαδή κυρίαρχη του οίκου. Οι δε 
σπαρτιάτισσες έφτασαν κατά τον τέταρτο 
αιώνα να κατέχουν - ως κάτοχοι της πατρι-
κής κληρονομιάς, της προίκας ή της συζυ-
γικής κληρονομιάς - τα δύο πέμπτα σχεδόν 
από τα κτήματα όλης της χώρας τους, τα 
οποία και διαχειρίζονταν στα πλαίσια της 

πόλεως, χωρίς να έχουν δικαίωμα να τα πουλήσουν, σε 
αντίθεση με τις αθηναίες, οι οποίες δεν είχαν το δικαί-
ωμα διαχείρισης της πατρικής προίκας. Πολλοί αρχαίοι 
φιλόσοφοι θίγουν αυτό το ζήτημα διότι θα μπορούσε 
κανείς να κατακρίνει το πολίτευμα της Σπάρτης για την 
ανισότητα στην ιδιοκτησία. 

 Είναι αξιοσημείωτο επίσης το γεγονός ως προς τον 
τρόπο με τον οποίο οι γυναίκες παντρεύονταν στη αρχαία 
Σπάρτη, ο οποίος γινόταν με τη μέθοδο της αρπαγής. Ο 
γαμπρός παραλάμβανε τη νύφη κρυφά, της ξύριζε το 
κεφάλι, την έντυνε με αντρικά ρούχα και την έβαζε να 
κοιμηθεί σε μια στοίβα με καλάμια στα σκοτεινά. Μετά 
ο άντρας, εφόσον είχε παρευρεθεί και δειπνήσει στα 
συσσίτια, έκανε την εμφάνισή του νηφάλιος, της έλυνε 
την ζώνη και την πήγαινε αγκαλιά στο κρεβάτι. Αφού 
έμενε για λίγο μαζί της έφευγε ξανά στον καταυλισμό 
(στρατώνα) με τους υπόλοιπους νέους και πήγαινε να 
κοιμηθεί χωρίς να γίνει αντιληπτός. Η γυναίκα από την 
άλλη, τεχναζόταν διάφορα ώστε διευκολύνοντας την 
κατάσταση να μην το παίρνουν είδηση οι άλλοι. Όλα 
αυτά γινόταν για λίγο καιρό ώστε η έλξη στο ζευγάρι 
να είναι μεγαλύτερη. Παρόλα αυτά τύχαινε και κάποιοι 
ν’ αποκτήσουν παιδιά πριν συνευρεθούν με τις γυναίκες 
τους με το φως της μέρας.

- Για ποιο λόγο δίδονταν τόση έμφαση σ’ αυτή την 
τελετουργική διαδικασία, η οποία όπως φαίνεται 
πέρασε ως παράδοση στη σπαρτιατική κοινωνία. 

    Αυτός ο τρόπος συνεύρεσης όπως μας λέει ο 
Πλούταρχος αποτελούσε μία άσκηση εγκράτειας, άλλα 
ταυτόχρονα, όπως είπαμε, δυνάμωνε τον πόθο ανάμε-
σα στα ζευγάρια. Επίσης από τις πηγές που μας δίνει ο 
Ξενοφών στο έργο του «Λακεδαιμονίων πολιτεία» φαί-
νεται πως ο νομοθέτης της Σπάρτης, Λυκούργος, επειδή 
πίστευε ότι τα παιδιά δεν ανήκουν στους γονείς, αλλά 
σε όλη την πόλη, συγχωρούσε στο γέρο σύζυγο μίας νέ-
ας γυναίκας, εφόσον του άρεσε και εκτιμούσε κάποιον 
νέο, να τον φέρει στη γυναίκα του για να γονιμοποιήσει 
με το σπέρμα του υγιή και ωραία παιδιά. Το ίδιο ίσχυε 
και σ’ ένα νέο άντρα, αν του άρεσε κάποια παντρεμένη 
γυναίκα. Μπορούσε να ζητήσει από τον άντρα της  να 
έρθει σε ερωτική επαφή ώστε να γονιμοποιήσει μαζί της. 

      Ο φιλόσοφος και διευθυντής του Ινστιτούτου 
Φιλοσοφικών Ερευνών της Πάτρας Απόστολος Πιερρής 
στη μελέτη του «Πνοές από τις Λακεδαιμόνιες Γυμνο-
παιδιές» και άλλες έρευνες στον ιστότοπο υπό την κα-
τηγορία «Δωρικές Μελέτες» συμπυκνώνοντας, τονίζει 
πως ήδη από τον 7ο αιώνα η αρχαία Σπάρτη είχε αφιε-

ρωθεί στην ανάδειξη του απόλυτου κάλους. Οι Γυμνο-
παιδιές θ’ αποτελέσουν το σύμβολο του Σπαρτιατικού 
έαρος (άνοιξης).  Από τον 7ο αιώνα π.Χ. αναδύεται η 
ορατή Μορφή του Απόλυτου στα ορειχάλκινα ειδώλια 
(πολεμικοί Απόλλωνες) και μεγαλύνεται στην αρχή της 
μνημειακής πλαστικής (Κούρος της Φιγαλείας). Γι’ αυ-
τό και η Σπαρτιατική οικογένεια δεν έχει μόνο αυστηρά 
τεκνογονικό, αλλά και ευγονικό σκοπό. Αυτό επιτρέπει 
δομές ευρύτερες από την συνήθη γαμήλια κανονικότητα. 
Μια γυναίκα καλλίπαιδη ή σε κατάσταση φυσικής ετοι-
μότητας για βέλτιστη τεκνογονία μπορούσε να συνέλ-
θει με άνδρα άζευκτο προς αυτήν με σκοπό τον ευκλεή 
τόκο. Από το άλλο μέρος η σφοδρή γενετήσια επιθυμία 
μείξης στη γυναίκα με ίνδαλμα νεαρώδους ανδρότητας 
λειτουργεί ευεργετικά στον συλλαμβανόμενο γόνο. Και 
στην Σπάρτη επιχωρίαζαν φανερά και επαινούμενα αυ-
τές οι ιδιαιτερότητες.

- Μετά τα παραπάνω μου έρχεται στο μυαλό να σε 
ρωτήσω για το ποια ήταν η σημασία της μοιχείας 
από την αρχαϊκή περίοδο και εντεύθεν; 

 Οι πανάρχαιοι κάτοικοι των ελληνικών περιοχών 
αγνοούσαν το ίδιο όσο και οι Σπαρτιάτες την αίσθηση 
και σημασία της μοιχείας. Αντίθετα πολλοί λαοί γνώ-
ριζαν πολύ καλά το έθιμο της ερωτικής φιλοξενίας. Το 
έθιμο υποχρέωνε τον άντρα να παραχωρήσει στο φιλο-
ξενούμενο τη γυναίκα του ή μία από τις γυναίκες του ή 
μία από τις θυγατέρες του για να πλαγιάσει μαζί της. Το 
έθιμο αυτό το συναντάμε σε πλήθος απολίτιστων λαών 
της Βόρειας Ευρώπης ως τον δέκατο έκτο αιώνα, αλλά 
και στους ιθαγενείς της Ταϊτής ως το δέκατο όγδοο αι-
ώνα - Ο Ντιντερό στο έργο του Άγριοι και Πολιτισμένοι 
μας αναφέρει αυτές τις εμπειρίες του από τους ιθαγε-
νείς της Ταϊτής.

     Το δε έθιμο της Ιεράς Πορνείας τελούνταν τόσο 
στους Βαβυλώνιους όσο και στην Εγγύς Ανατολή και 
σε μέρη της λεκάνης της Μεσογείου, όπως τη Λυδία, 
τη Συρία, την Κύπρο, την Αρμενία, τη Φοινίκη και τις 
υπερπόντιες αποικίες τους για παράδειγμα την Καρχη-
δόνα και αλλού. Ο Ηρόδοτος περιγράφει την ιερή πορ-
νεία των γυναικών της Βαβυλώνας, οι οποίες μία φορά 
στη ζωή τους έπρεπε να δοθούν στους ξένους στο ναό 
της θεάς Του έρωτα Ιστάρ/Αφροδίτης. Ένα στάδιο που 
έπρεπε να περάσει στη ζωή του κάθε κορίτσι, πριν πα-
ντρευτεί, το οποίο και χαρακτηρίζει ως το πιο αισχρό.

 «Ο δε δη αίσχιστος των νόμων εστί τοίσι Βαβυλωνί-
οισι όδε. Δει πάσαν γυναίκα επιχωρίην ιζομένην ες ιρόν 
Αφροδίτης άπαξ εν τη ζόη μιχθήναι ανδρί ξείνω». 

 Για να ξαναγυρίσουμε όμως στη Σπάρτη, μιας και 
εκεί οι υπάρχουσες δομές διαμόρφωσαν ένα σύστημα 
συρικνομένης Δημοκρατίας, ο Πλούταρχος μας διασώ-
ζει τη συνομιλία  κάποιου σπαρτιάτη Γεράδα, από τους 
πολύ παλιούς, μ’ ένα ξένο, που όταν έφτασε στην πόλη 
της Σπάρτης τον ρώτησε πως τιμωρούνται στην πατρί-
δα του οι μοιχοί.

- Ξένε κανείς δε γίνεται μοιχός στη χώρα μας.
- Αλλά αν γίνει; Επέμεινε ο ξένος.
- Πληρώνει, του είπε ο Γεράδας, για αποζημίωση ένα 

μεγάλο ταύρο που σκύβει το κεφάλι του από τον Ταΰ-
γετο και πίνει (νερό) στον Ευρώτα.

- Τότε ο ξένος τον ρώτησε έκπληκτος: Και πως γίνε-
ται τόσο μεγάλο βόδι;

- Ο Γεράδας γέλασε και είπε: Και πως θα μπορούσε 
να γίνει κάποιος μοιχός στη Σπάρτη;

 Κλείνοντας όμως θα ήθελα να τονίσω πως οι γυναί-
κες μετά από μία σκοτεινή περίοδο της ιστορίας, κυρί-
ως στο μεσαίωνα, όπου κάηκαν στην πυρά ως μάγισσες 
πάνω από 200.000 γυναίκες εξαιτίας της επιλογής τους 
να έχουν εξωγαμιαίες σχέσεις, μόνο στον 20ο αιώνα ου-
σιαστικά πήραν πολιτικά δικαιώματα, το 1918 και λίγο 
πιο πριν στη Φιλανδία, κακώς βέβαια και πολύ αργά. 
Ωστόσο, οι γυναίκες στις προ μονοθεϊστικές κοινωνίες 
απολάμβαναν τη ζωή, ενώ δεν αναφέρεται πουθενά οι 
άντρες ή οι κοινωνίες εν γένει να βιαιοπραγούν σε βά-
ρος των γυναικών.   

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

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες 
σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

Δικηγόροι

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

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

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

ΑΓΓΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  •  Δικηγόρος 
Ειρήνης 39  •  Αλεξανδρούπολη 
Τηλέφωνο : 2551024142

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

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

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ •  Δικηγόρος

Κων/πόλεως  207  •  Ορεστιάδα
Τηλέφωνο : 2552023462

Λογιστές

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

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

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

ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ ΓΑΛΑΤΕΙΑ • Λογιστικό Γραφείο  

Φιλιππουπόλεως 7  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 25510-80173

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

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

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

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

Συμβολαιο-
γράφοι

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

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

Φαρμακεία Ιατροί

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • Οφθαλμίατρος  
Μιαούλη  11  •  Αλεξ/πολη 

Τηλέφωνο : 25510 24689

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Μαζαράκη 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551038473

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

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

ΓΟΥΤΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΔΙΚΑΙΑ
Τηλέφωνο : 2556031371

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

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

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

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

Δικαστικοί
Επιμελητές

Κτηνίατροι

Ασφάλειες

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

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

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

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

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

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

Security

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

Οπτικά

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

Μεταφορές

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

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

Ορθοπεδικά
Ιατρικά Είδη

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

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Ψυκτικοί

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

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

Ταξιδιωτικά
Πρακτορεία
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 χρησιμα τηλεφωνα

 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ  
 ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

 SUDUKU

8 7 3

5 4 9 8

8 6 3 2

1 6

6 7 9 8

8 3

1 3 8 4

3 5 1 8

6 2 9

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.66)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Mon Jul 26 09:03:38 2021 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.64)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Sun Jul 25 07:55:49 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

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 05.59, 

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
NTERCITY 05.59, 

ΘεΣ/Κη - Αλεξ/λη 
NTERCITY 05.50, 

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

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

6 9 2

3 2 5 7 4

5 7 1

2 9 5

9 1

1 7 9

4 9 1

6 1 2 3 5

8 3 2

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.54)
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Αλεξ/λη - ΘεΣ/ΝΙΚη: 
08:00, 11:00 , 14.00, 
16.30, 18:45,  22:00
ΘεΣ/ΝΙΚη - Αλεξ/λη 

08:00, 10:30 , 13.00, 
15.30, 17:30,  23:59
Αλεξ/ΠΟλη - ξΑΝΘη - ΚΑΒΑλΑ: 

08.00, 11:30 , 16.00, 
18:45, 22:00
ΚΑΒΑλΑ - Αλεξ/ΠΟλη 

02.45, 10:45 , 14:30, 19:10
ξΑΝΘη -Αλεξ/ΠΟλη 

02.45, 10:45 , 15:10, 19:10
Αλεξ/ΠΟλη - ΦεΡεΣ - ΣΟΥΦλΙ - 
ΔΙΔ/ΧΟ -ΟΡεΣΤΙΑΔΑ 

04:45, 06:30, 08:30, 11:15, 12:30, 
14.30, 15.30, 17:00, 19:30, 21.30 

Αλεξ/ΠΟλη - ΚΟμΟΤηΝη

07:45,  09:00, 11:15, 13:00, 
16:00, 18:30, 20:10
ΚΟμΟΤηΝη - Αλεξ/ΠΟλη

07:20,  09:00, 11:00, 12:30, 
14:40,  19:00, 20:10

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:  11:45 - 22:45
ΤΡΙΤΗ: 11:45 - 22:45
ΤΕΤΑΡΤΗ: 11:45 - 22:45
ΠΕΜΠΤΗ: 11:45 - 22:45
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 11:45 - 22:45
ΣΑΒΒΑΤΟ: 11:45 - 21:40
ΚΥΡΙΑΚΗ: 11:45 - 22:45
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 10:10 - 21:05
ΤΡΙΤΗ: 10:10 - 21:05
ΤΕΤΑΡΤΗ: 10:10 - 21:05
ΠΕΜΠΤΗ: 10:10 - 21:05
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 10:10 - 21:05

ΣΑΒΒΑΤΟ: 10:10 - 20:05
ΚΥΡΙΑΚΗ: 10:10 - 21:05

SKY EXPRESS
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη – ΑΘηΝΑ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ:  08:50 - 20:05
ΤΡΙΤΗ: 21:35
ΤΕΤΑΡΤΗ:  20:05
ΠΕΜΠΤΗ:  21:35
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  08:50, 21:55
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:50 
ΚΥΡΙΑΚΗ: 11:25, 21:55

ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 07:15 - 18:30
ΤΡΙΤΗ: 12:15
ΤΕΤΑΡΤΗ:  18:30
ΠΕΜΠΤΗ:  12:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  07:15, 20:20
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:00 
ΚΥΡΙΑΚΗ: 09:50, 20:20

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

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ
Ζηκίδου Κων. Παλαιολόγου 51 
(γωνία Κομνηνών) ✆2551035223
ΦΕΡΕΣ
Μαλάκης Ορφέως 2 ✆25550 
24333
ΣΟΥΦΛΙ 
Αλατζιά Βασ. Γεωργίου 93 
✆2554023176 
∆I∆YMOTEIXO
Τιάκας Κύρος 25ης Μαΐ-
ου 139 (έναντι Νοσοκομείου) 
✆2553024010
ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α
Ζαφειριάδης Χρήστος Βασ. 
Κωνσταντίνου 82 ✆2552023803

σαν σημερα
ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1302
Ο στρατηγός Νικόλαος 
Μουζάλωνας ηττάται από 
τις κατά πολύ υπέρτερες 
δυνάμεις του Οθωμανού 
Οσμάν στη μάχη του Βαφέα, 
κοντά στη Νικομήδεια. Η 
ήττα αυτή των Βυζαντινών 
έχει ως συνέπεια την κατά-
ληψη της υπόλοιπης Μικράς 
Ασίας από τους Τούρκους.

1885
O Εμμανουήλ Ροΐδης πέφτει 
θύμα τροχαίου ατυχήματος. 
Ο συγγραφέας της «Πάπισ-
σας Ιωάννας» παρασύρε-
ται από δύο άμαξες στην 
οδό Φιλελλήνων, με απο-
τέλεσμα, περνώντας ο τρο-
χός της μίας άμαξας επά-
νω από το κεφάλι του, να 
του προκαλέσει κάταγμα της 
άνω γνάθου.

1922
Με το νόμο 2905 θεσπί-
ζονται για πρώτη φορά οι 
εισαγωγικές εξετάσεις. Θα 
εφαρμοστούν δύο χρόνια 
αργότερα στη Φυσικομα-
θηματική Σχολή και από το 
1926 στις υπόλοιπες σχολές 
του Πανεπιστημίου Αθηνών.

1940
Ο Μπαγκς Μπάνι κάνει το 
ντεμπούτο του στη μεγάλη 
οθόνη, με την ταινία κινου-
μένων σχεδίων «Ένας άγρι-
ος λαγός».

1953
Υπογράφεται στην πό-
λη Μουνσάν της Βορείου 
Κορέας η ανακωχή, με την 
οποία τερματίζεται ο πόλε-
μος της Κορέας. Έκτοτε, το 
Ελληνικό Εκστρατευτικό 
Σώμα Κορέας αναβαθμίζε-
ται από Τάγμα σε Σύνταγμα 
και θα επαναπατριστεί τον 
Οκτώβριο του 1955.

1974
Οι Lynyrd Skynyrd κυκλο-
φορούν σε σιγκλ τη μεγάλη 
επιτυχία τους «Sweet Home 
Alabama».

1996
Βόμβα εκρήγνυται στο Ολυ-
μπιακό Πάρκο της Ατλάντα, 
κατά τη διάρκεια των Ολυ-
μπιακών Αγώνων. Ένας νε-
κρός και 110 τραυματίες, ο 
απολογισμός.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1940
Πίνα Μπάους, διεθνούς φή-
μης γερμανίδα χορογρά-
φος και χορεύτρια. (Θαν. 
30/6/2009)

1948
Παύλος Σιδηρόπουλος, έλλη-
νας ρόκερ. (Θαν. 6/12/1990)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1864
Δημήτριος Πλαπούτας, ήρω-
ας της Ελληνικής Επανάστα-
σης, στρατηγός και πολιτικός 
μετά την ανεξαρτησία. (Γεν. 
15/5/1786)

1992
Τζένη Καρέζη, καλλιτεχνικό 
ψευδώνυμο της Ευγενίας 
Καρπούζη, ελληνίδα ηθοποι-
ός. (Γεν. 12/1/1934)

αγγελιεσ

αγγελιεσ

Πωλείται μονοκατοικία στο Τυχερό Νομού 
Έβρου. Το σπίτι είναι στο κέντρο του Τυχερού. 
Η λαϊκή αγορά γίνετε στην αυλή του σπιτιού 
αυτού. Είναι μέσα στο πάρκο του Τυχερού. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για επαγγελ-
ματική χρήση, 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.

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 χρησιμοποιηθεί και για επαγγελματική χρή-
ση.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6979822491 όλο το 
24ωρο.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

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

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

ΕΡΓΑΣΙΑ
  Από μεγάλη εταιρεία τροφίμων της Αλεξαν-
δρούπολης ζητείται υπάλληλος για Reception 
- Τηλεφωνικό κέντρο & Γραμματειακή υπο-
στήριξη. Απαραίτητα προσόντα, ευχέρεια στην 
επικοινωνία , προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση, 
καλή γνώση Αγγλικών επιπέδου Proficiency, 
πολύ καλή γνώση χειρισμού office & e-mail, 
γνώση χειρισμού εισαγωγών-εξαγωγών. Μι-
σθός ικανοποιητικός προοπτικές εξέλιξης. 
Αποστείλετε  βιογραφικό σημείωμα στο e-
mail naskidis@gmail.com.
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Τρεις Εβρίτες δέχθηκαν και 
αποδέχτηκαν την πρόσκληση 
της Πρόεδρου της Δημοκρατί-
ας Κατερίνας Σακελλαροπού-
λου για να παραστούν στη 
δεξίωση που δόθηκε στο Προ-
εδρικό Μέγαρο για την 47η 
επέτειο από την αποκατάστα-
ση της Δημοκρατίας.

Ο λόγος για την Φανή Μπα-
χαρίδου από την Νέα Βύσσα, 
τον Γιώργο Τσιακίρη από το 
Σουφλί και την Αγγέλα Γιαν-
νακίδου από την Αλεξανδρού-
πολη (ιδρύτρια του ΕΜΘ). Η 
Φανή Μπαχαρίδου βρέθηκε 
εκεί ως ενεργή πολίτης και 
δη Εβρίτισσα καθώς ο σύλ-
λογος του οποίου προεδρεύ-
ει (Σύλλογος Γυναικών Νέας 
Βύσσας) είχε πρωτοστατήσει 
στο «κίνημα» παραγωγής μα-
σκών στην έναρξη της πανδη-
μίας του κορωνοϊού και ως εκ 
τούτου αποτέλεσαν παράδειγ-
μα εθελοντισμού. «Μου ζήτησε 
να μεταφέρω σε όλους τους 
συντοπίτες μου τις ευχαριστίες 
της κ την υπόσχεση διατήρη-
σης μιας ζωντανής σχέσης με 
τους ακρίτες. Από πλευράς μου 
ευγνωμοσύνη και ανανεωμένη 
πίστη σε όλους μας, στην κοι-

νωνία των πολιτών, στις αλλα-
γές που μπορούμε να φέρου-
με μόνοι μας με τις δράσεις 
μας στις ζωές και την πατρί-
δα μας», σχολίασε στα social 
media η κα Μπαχαρίδου.

Ο Γιώργος Τσιακίρης από 
την άλλη πλευρά ηγείται μίας 
τοπικής επιχείρησης εμπορίας 
μεταξωτών ειδών που εδρεύ-
ει στο Σουφλί και στο πλαίσιο 
της δράσης της έχει συνεργα-
στεί με την Προεδρία της Δη-
μοκρατίας, την οποία προμη-
θεύει γραβάτες και μαντήλια 
από μετάξι που δίνονται ως 
αναμνηστικά στις επίσημες συ-
ναντήσεις της κας Σακελλα-
ροπούλου. «Θέλω να ευχαρι-
στήσω για άλλη μια φορά την 
Πρόεδρο για την εμπιστοσύνη 
που δείχνει στους Έλληνες πα-
ραγωγούς στις Βιοτεχνίες και 
στα εξαίρετα τοπικά προϊόντα 
της Ελλάδας» σχολίασε ο κος 
Τσιακίρης.

Κεντρικό θέμα της ομιλίας 
της Πτ∆ ο Εμβολιασμός 
κατά του Covid 

Ο φετινός εορτασμός για 
την αποκατάσταση της Δημο-
κρατίας σημαδεύτηκε από την 

ματαίωση της παρασημοφό-
ρησης του Ιάσονα Αποστολό-
πουλου. Ο Ιάσονας Αποστο-
λόπουλος δραστηριοποιείται 
στη διάσωση προσφύγων σε 
όλη τη Μεσόγειο θάλασσα και 
έχει τιμηθεί σε διάφορα κρά-
τη, ωστόσο η απόφαση για 
την παρασημοφόρησή του με 
τον  Χρυσό Σταυρό του Τάγ-
ματος του Φοίνικα στην Ελλά-
δα ακυρώθηκε κυριολεκτικά 
την τελευταία στιγμή, η οποία 
-σύμφωνα με τις φημολογίες- 
αποφασίστηκε από το Υπουρ-
γείο Εξωτερικών.

Παρά ταύτα, η Κατερίνα Σα-
κελλαροπούλου στην ομιλία 
της κατά τη διάρκεια της δε-
ξίωσης αφιέρωσε πολύ χρόνο 
μιλώντας για την πανδημία και 
υπερθεματίζοντας την ανάγκη 
του εμβολιασμού. «Η δημοκρα-
τία δεν προάγει μόνο τα ατο-
μικά δικαιώματα. Η ενάρετη 

άσκηση της ιδιότητας του πολί-
τη προϋποθέτει την απόσταση 
από τον ιδιοτελή εγωισμό και 
την αναγνώριση του καθολι-
κού. Η ελευθερία μας δεν εί-
ναι απεριόριστη και δεν εμπε-
ριέχει τη βλάβη των τρίτων. Η 
ισχύς της βρίσκεται εντός και 
όχι εκτός του νόμου. Στην υγει-
ονομική κρίση, συνειδητοποιή-
σαμε πόσο επιδρούν οι πράξεις 
και οι αποφάσεις μας στους 
συνανθρώπους μας. Οι υπο-
χρεώσεις μας στο κοινωνικό 
σύνολο είναι η άλλη όψη των 
δικαιωμάτων μας. Καθώς το 
τέταρτο κύμα εμφανίζεται ακό-
μη πιο μεταδοτικό, αντιλαμβα-
νόμαστε τη σπουδαιότητα και 
την επείγουσα ανάγκη του μα-
ζικού εμβολιασμού. Δεν υπάρ-
χει καμία αμφισημία και αμφι-
βολία: το τέλος της πανδημίας 
δεν είναι πια ζήτημα καλής τύ-
χης ή μεταφυσικής· είναι δική 

μας επιλογή και ευθύνη», είπε 
μεταξύ άλλων η κα Σακελλα-
ροπούλου, που προηγουμένως 

είχε εξάρει την προσφορά των 
γιατρών και των υγειονομικών. 
reportal.gr

Τρεις Εβρίτες στη δεξίωση 
της Προέδρου της Δημοκρατίας
ΦΑΝΗ ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ, 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΚΑΙ 
ΑΓΓΕΛΑ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ 
ΕΔΩΣΑΝ ΤΟ «ΠΑΡΩΝ»  

Κεντρικό θέμα της ομιλίας της ΠτΔ 
ο Εμβολιασμός κατά του Covid

Εν μέσω των καλοκαιρινών 
πολιτιστικών εκδηλώσεων ο Δή-
μος Αλεξανδρούπολης προσφέ-
ρει τη δυνατότητα σε δημότες και 
επισκέπτες να παρακολουθήσουν 
δωρεάν τη θεατρική παράσταση 
Το Νησί Των Σκλάβων του Πιέρ 
ντε Μαριβώ, που έρχεται σε Αλε-
ξανδρούπολη, Φέρες και Άνθεια 
με ελεύθερη είσοδο για το κοινό!

Η μοίρα, με τη μορφή ενός 
φριχτού ναυαγίου, φέρνει μέσα 
σε μια νύχτα, τα πάνω κάτω στη 
ζωή δυο αφεντικών και των δύο 
υπηρετών τους.

Γλιτώνοντας από τα τεράστια 
κύματα της θάλασσας ξεβράζο-
νται σε ένα περίεργο απομονω-
μένο νησί. Το «Νησί των Σκλά-
βων» κατοικείται από απόγονους 
παλιών δούλων, που εξεγέρθη-
καν πριν από χρόνια, οι οποίοι 
έχουν ιδρύσει τη δική τους ανε-

ξάρτητη Δημοκρατία και λειτουρ-
γούν με τους δικούς τους νόμους 
και κανόνες.

Όσοι αφέντες φτάνουν στο 
«Νησί των Σκλάβων» χάνουν την 
εξουσία τους η οποία περνάει 
κατευθείαν στα χέρια των μέ-
χρι πρότινος δούλων τους. Ένας 
εντεταλμένος φύλακας της Δη-
μοκρατίας, τους επιβάλει αυτή 
την αλλαγή ρόλων. Η ατμόσφαι-
ρα αρχίζει να γίνεται επικίνδυνη.

Μια εφιαλτική κωμωδία του 
κλασικού Γάλλου δραματουργού. 
Ένα κοινωνικό πείραμα με «ορ-
γουελικό» άρωμα. Ένα διαχρο-
νικό αριστούργημα γραμμένο το 
1725. Τραγελαφικές καταστάσεις 
προκύπτουν με αφετηρία κάποια 
από τα πιο ουσιώδη θέματα που 
απασχολούν τον άνθρωπο ανά 
τους αιώνες. Την εξουσία, την 
ελευθερία και την ηθική. Το κο-
ρυφαίο ερώτημα πάντα παρόν: 
Μπορούν οι συνθήκες που φέρ-
νει η μοίρα να διαμορφώσουν και 
να μεταλλάξουν το ποιόν ενός 
ανθρώπου;

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Σκηνοθεσία / Απόδοση κειμέ-

νου: Κωνσταντίνος Ασπιώτης
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Παραγωγή: Create4art
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άνθη) 
Παύλος Λουτσίδης (Ιφικράτης)
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Πάμε θέατρο σε Αλεξανδρούπολη, 
Φέρες και Άνθεια με ελεύθερη είσοδο!
Το Νησί Των Σκλάβων 
του Πιέρ ντε Μαριβώ

Μεταξύ των προσκεκλημένων της Προέδρου η Φανή Μπαχαρίδου
 και ο Γιώργος Τσιακίρης από τον Έβρο 


