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Αναβαθμίστηκε το Φυλάκιο Αναβαθμίστηκε το Φυλάκιο 
1 στις Καστανιές 1 στις Καστανιές 

▶ 44

Εγκαίνια της έκθεσης «Τίνος Είσαι;» Εγκαίνια της έκθεσης «Τίνος Είσαι;» 
Λιβανός: Οι 7 μεγάλες Λιβανός: Οι 7 μεγάλες 
μεταρρυθμίσεις της ΚΑΠ μεταρρυθμίσεις της ΚΑΠ 

▶ 5 5 ▶ 99

Παρουσίαση τοπικών προϊόντων 
στην Αλεξανδρούπολη

Στο πλαίσιο της Εβδομάδας Εξωστρέφειας 
του Επιμελητηρίου Έβρου ▶ 16

Η ΓΝΩΜΗ πάει διακοπές!

● «Κολλημένος» στους 40 βαθμούς ο υδράργυρος και στον Έβρο 
● Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έκανε λόγο για ένα «επικίνδυνο φαινόμενο με μεγάλη διάρκεια», 
    που θα διατηρηθεί τουλάχιστον ως τις 6 Αυγούστου 
● Σε συναγερμό η Πολιτική Προστασία, ενώ το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε εγκύκλιο με μέτρα προστασίας 
    για τους εργαζόμενους

Συνεχίζεται η επέλαση 
του καύσωνα

▶ 11

Ξανά μαζί σας από την Τρίτη 17 Αυγούστου! 
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Χρύσα Γρηγοριάδου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
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Τηλέφωνα
2551024222, 2551029888 
Fax
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ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ετήσια ιδιωτών  €100
∆ήμων-∆ημοτικών διαμ/των €200
Τραπεζών-Οργανισμών  €200
Ανώνυμες Εταιρίες  €200

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

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

∆. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ 
Καθηγητής Μηχανικής 

Περιβάλλοντος

Χωρίς τα εμβόλια κατά της Covid- 19, 
στην Ελλάδα στα τέλη Αυγούστου θα 
μετρούσαμε περίπου 350.000 νέα 
κρούσματα καθημερινά. Στις 12 Σε-
πτεμβρίου 2021 η χώρα θα μετρού-
σε 1.022 νεκρούς μόλις σε 24 ώρες.

Β. ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Καθηγήτρια Παιδιατρικής

Την εβδομάδα που μας πέρασε πε-
ρίπου 2.500 συνάνθρωποί μας άνω 
των 40 ετών νόσησαν. Στη συντρι-
πτική τους πλειοψηφία ήταν ανεμ-
βολίαστοι.. Το  10% αυτών θα χρει-
αστεί να νοσηλευτούν την επόμενη 
εβδομάδα ή τη μεθεπόμενη.

N. ΧΑΡ∆ΑΛΙΑΣ
Υφυπουργός Πολιτικής 

Προστασίας

Oι άνθρωποι αυτοί παίζουν με την ζωή 
τους. Και το βασικότερο δεν είναι ότι 
παίζουν με τη ζωή τους. Κάποιοι παί-
ζουν με τις ζωές και των υπολοίπων 
και αυτό δεν ξέρω πόσο πραγματικά 
ηθικά ή όχι είναι ανεκτό.

Viral έχει γίνει μια φωτογραφία που δείχνει έναν πυροσβέστη που συμμετείχε στην κατάσβεση των πυρκαγιών 
σε Δροσιά και Πτέρη, στην Αχαΐα να διασώζει μια χελώνα προσφέροντάς της νερό.
«Ενεργούσαμε στη φωτιά, είχαμε σβήσει τον τομέα μας και κάναμε έλεγχο μέσα στα καμένα» λέει στο thebest.
gr o Άκης Μπαρδάκης. «Με τους συναδέλφους μου είδαμε τη χελώνα, θεωρήσαμε πως ήταν καμένη στην αρχή 
αλλά παρατηρήσαμε πως το καβούκι της ήταν καθαρό. Της δώσαμε λίγο νερό σε ένα κυπελάκι μικρό, να δούμε 
αν θα αντιδράσει και είδαμε πως ανταποκρίθηκε. Μετά από λίγη ώρα ξεκίνησε να περπατάει. Την πήραμε στη 
συνέχεια και την τοποθετήσαμε στο δάσος που δεν είχε καεί...!».

Συν & Πλην
■ Κλήση στο Πειθαρχι-
κό Συμβούλιο του γιατρού 
Φαίδωνα Βόβολη, που δι-
οργανώνει συγκεντρώσεις 
κατά των εμβολίων στην 
Αθήνα, έρχεται σε συνέχεια 
μιας σειράς ανάλογων δι-
αδικασιών πειθαρχικού 
ελέγχου που έχουν ξεκινή-
σει Ιατρικοί Σύλλογοι στην 

περιφέρεια κατά γιατρών 
που διατυπώνουν δημόσια 
αντιεπιστημονικές απόψεις 
για την πανδημία και τα εμ-
βόλια. Ιατρικοί Σύλλογοι σε 
Λάρισα, Άρτα, Βόλο, έχουν 
αρχίσει να διερευνούν υπο-
θέσεις γιατρών που μόνο 
σε επιστήμονες δεν παρα-
πέμπουν

■Η αποκατάσταση στε-
γών σε σχολεία της Ορε-
στιάδας υπογράφηκε χθες 
μεταξύ του ∆ήμου και της 
αναδόχου εταιρείας. Το 
έργο προϋπολογισμού 
96.000 ευρώ αναμένε-
ται να λύσει το σοβαρό 
πρόβλημα των δυο σχο-
λείων (6ου Νηπιαγωγείου 

και 1ου ∆ημοτικού σχο-
λείου) Σύμφωνα με την 
ΕΡΤ Ορεστιάδας, η χρη-
ματοδότηση γίνεται  από 
ιδίους πόρους ενώ το έρ-
γο αναμένεται να ολοκλη-
ρωθεί σε 6 μήνες.έγκριση

■ Κινητοποίηση της 
∆ΕΥΑΑ στις 2 τα ξη-
μερώματα της Παρα-
σκευής, επί της οδού 
Κομνηνών, όπου βού-
λωσε κεντρικός αγω-
γός αποχέτευσης. Το 
βούλωμα οφειλόταν 
σε πανιά τα οποία δεν 
διασπώνται ( μωρο-
μάντηλα, σερβιέτες 

καθώς και μάσκες)  
Παρακαλούν ται οι 
πολίτες να μην πετάνε 
στη λεκάνη της τουα-
λέτας τους τα εν λό-
γω απορρίμματα, αλ-
λά στο καλαθάκι των 
σύμμεικτων σκουπι-
διών τους!

■ H μετάλλαξη ∆έλ-
τα φαίνεται να προκα-
λεί πιο σοβαρή νόσηση 
απ’ όσο προηγούμενες 
μεταλλάξεις του κορω-
νοϊού και μεταδίδεται 
εύκολα όπως η ανεμο-
βλογιά, υποστηρίζεται 
σε εσωτερικό έγγραφο 
των αμερικανικών υπη-
ρεσιών υγείας που απο-

καλύπτει η Washington 
Post.  Σε μια από τις δια-
φάνειες της παρουσίασης 
σημειώνεται ότι υπάρχει 
μεγαλύτερος κίνδυνος 
νοσηλείας στους ηλικι-
ωμένους απ’ ό,τι στους 
νεότερους, ανεξάρτητα 
από το εάν έχουν εμβο-
λιαστεί. 
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`Μικρογνωμικά

Ιστορική στιγμή 
Την ώρα που πάσης φύσεως… «ειδικοί» στέκονται 

πεισματικά κατά των εμβολίων και ιδιαίτερα αυτών της 
τεχνολογίας mRNA, με την δικαιολογία ότι τάχα θα αλ-
λοιωθεί το DNA τους, προβάλλοντας ψευδοεπιστημονι-
κά επιχειρήματα και άγνωστες μελέτες, στον πραγματικό 
ιατρικό κόσμο συντελείται μια πραγματική κοσμογονία.

Το «αύριο» χωρίς καρκίνο φαίνεται να πλησιάζει λίγο 
πιο κοντά εδώ και περίπου ένα μήνα, όταν και πραγμα-
τοποιήθηκε ο πρώτος εμβολιασμός καρκινοπαθούς με το 
θεραπευτικό εμβόλιο BNT111, όπως ανακοινώθηκε επί-
σημα από την φαρμακευτική εταιρεία BioNTech.

Ουσιαστικά με αυτό το γεγονός «εγκαινιάστηκε» η Φά-
ση 2 των σχετικών ερευνών οι οποίες τελικό στόχο έχουν 
την οριστική αξιολόγηση για την επίδραση που μπορεί 
να έχει το συγκεκριμένο εμβόλιο τεχνολογίας mRNA  σε 
ασθενείς με μελάνωμα ανθεκτικού – υποτροπιάζοντος 
σταδίου τρία ή τέσσερα, σε συνδυασμό με το μονοκλωνι-
κό αντίσωμα Libtayo των Regeneron και Sanofi. Εφόσον 
τα πράγματα εξελιχθούν όπως αναμένουν οι επιστήμο-
νες, θα ενεργοποιηθεί η ανοσοαπόκριση κατά της συγκε-
κριμένης μορφής καρκίνου από τον ίδιο τον οργανισμό, 
χάρη στα mRNA αντιγόνα που σχετίζονται με τον όγκο.

Αυτό δηλαδή που αναμένουν οι ερευνητές είναι να 
δουν τον ανθρώπινο οργανισμό να «διδάσκεται» ώστε 
να αναγνωρίζει τους φονικούς όγκους και να τους αντι-
μετωπίζει, δημιουργώντας το δικό του «τείχος προστα-
σίας», εκεί που οι κλασικές μορφές αγωγής (με φάρμακα 
κλπ) σήμερα αποτυγχάνουν.

Κ.Η.

Αλλαγές
Αλλαγές στα πρωτόκολλα λειτουργίας των σχο-

λείων από τη νέα χρονιά προανήγγειλε η υπουργός 
Παιδείας, Νίκη Κεραμέως. Όπως είπε στο ΣΚΑΪ, οι αλ-
λαγές θα γίνουν γίνονται μετά από συζήτηση με την 
Επιτροπή Λοιμωξιολόγων, τονίζοντας ότι οι εμβολι-
ασμοί έχουν δημιουργήσει νέα δεδομένα.

Πέρσι έκλειναν τμήματα με το πρώτο κρούσμα κο-
ρωνοϊού για να αποφευχθεί η διασπορά στην οικογέ-
νεια. Τώρα, είπε η κ. Κεραμέως, «η οικογένεια είναι 
ήδη εμβολιασμένη σε μεγάλο βαθμό «ή τέλος πάντων 
μπορούν να εμβολιαστούν».

Πρόσθεσε ότι θα γίνει συζήτηση με την Επιτροπή 
των Ειδικών για να αλλάξουν τα πρωτόκολλα και να 
διασφαλιστεί η συνέχιση της δια ζώσης λειτουργίας 
των σχολείων.

Η ενημέρωση των πρωτοκόλλων αναμένεται χρονι-

κά κοντά στην έναρξη της σχολικής χρονιάς με βάση 
τα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα.

Η κ. Κεραμέως ξεκαθάρισε ότι δεν θα εισέρχεται 
στις σχολικές αίθουσες εκπαιδευτικός που δεν είναι 
είτε πλήρως εμβολιασμένος είτε δεν έχει υποβληθεί 
εβδομαδιαίως σε εργαστηριακό τεστ. ∆ιευκρίνισε ότι 
ο αριθμός των εργαστηριακών τεστ που θα απαιτού-
νται την εβδομάδα για τους ανεμβολίαστους εκπαι-
δευτικούς δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

Για εκπαιδευτικούς που δεν θα προσκομίσουν πι-
στοποιητικό εμβολιασμού ή εργαστηριακό τεστ προ-
βλέπεται αναστολή εργασίας. Την ευθύνη για τον 
έλεγχο των εγγράφων των εκπαιδευτικών θα έχουν 
οι διευθυντές των σχολικών μονάδων.

Κ.Η.

Μπλόκο
∆εν θα επιτρέπεται από την Παρασκευή 13 Αυγού-

στου έως και τη ∆ευτέρα 16 Αυγούστου στο δίκτυο 
της Εγνατίας Οδού και των Κάθετων Αξόνων η πραγ-
ματοποίηση ειδικών διελεύσεων υπέρβαρων/υπερ-
μεγέθων οχημάτων και μηχανημάτων έργων (για την 
πραγματοποίηση των οποίων απαιτείται η χορήγηση 
ειδικής άδειας βάσει του Άρθρου 53 του Κ.Ο.Κ), όπως 
ανακοινώνει η «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.».

Κατά τις παραπάνω ημέρες δεν θα εκδίδονται 
άδειες ειδικών διελεύσεων από το γραφείο έκδο-
σης των σχετικών αδειών. Για περισσότερες πληρο-
φορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την «ΕΓΝΑΤΙΑ 
Ο∆ΟΣ Α.Ε.» στο e-mail: VPermits@egnatia.gr (τηλ. 
2310470460).

Κ.Η.

Αμετακίνητοι & αμετανόητοι
Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών - τα 2/3 

-  εμπιστεύεται τα εμβόλια, ωστόσο ένας πολύ κρί-
σιμος αριθμός - τουλάχιστον ένας στους τρεις - που 
δεν έχει εμβολιαστεί, όχι μόνο δεν εμπιστεύεται τα 
εμβόλια κατά της Covid-19, αλλά εκτιμά ότι δεν υπάρ-
χει κορωνοϊός και ότι τα εμβόλια δεν μπορούν να τον 
νικήσουν. Τα παραπάνω συμπεράσματα, προκύπτουν 
από μία αποκαλυπτική έρευνα σχετικά με τη στάση 
των πολιτών για την πανδημία και τον εμβολιασμό, 
που πραγματοποίησε η ALCO, για λογαριασμό του 
Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας.

Το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό το 1/3, αφορά 
άνδρες έως 44 ετών και δυστυχώς το κομμάτι αυτό, 
καθώς αντιστέκεται τόσο σθεναρά, μπορεί να δημι-
ουργήσει ρωγμές στο τοίχος ανοσίας. Οι οικογενει-
ακοί γιατροί, θα μπορούσαν να βοηθήσουν ώστε να 
πεισθεί ένα μικρό ποσοστό (12%) των μη εμβολια-
σμένων πολιτών, όμως ο σκληρός πυρήνας παραμέ-
νει αμετακίνητος.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ένα πολύ μεγάλο ποσο-
στό των πολιτών (38%), θεωρεί ότι τα εμβόλια είναι 
απολύτως ασφαλή.

Κ.Η.

Με μία απίστευτη κούρσα, ο Στέ-
φανος Ντούσκος κατέκτησε πανά-
ξια το χρυσό μετάλλιο στο μονό 
σκιφ της κωπηλασίας στους Ολυ-
μπιακούς Αγώνες 2021 και μάλιστα 
με νέο ολυμπιακό ρεκόρ!

Παράλληλα, αυτό ήταν και 
το πρώτο μετάλλιο της Ελλάδας 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2021.

Ο 24χρονος Γιαννιώτης πρωτα-
θλητής όχι μόνον έφερε τη χώρα 
μας στο ψηλότερο σκαλί του βά-
θρου στο άθλημά του, αλλά «υπέ-
γραψε» και τη μεγαλύτερη επιτυχία 
στην ιστορία της ελληνικής κωπη-
λασίας!

Ο Έλληνας σκιφίστας πέρασε 
τα 500 μέτρα στην 4η θέση, αλλά 
στη συνέχεια ανέβασε τον ρυθμό 
του και βρέθηκε πρώτος στα 1.000 
μέτρα της κούρσας. Ο Στέφανος 
Ντούσκος συνέχισε πρώτος και στα 
1.500 μέτρα, καταβάλλοντας υπερ-
προσπάθεια ώστε να μείνει σε αυτή 
τη θέση στα τελευταία 500 μέτρα. 

 Ο Έλληνας πρωταθλητής, παρά 
την πίεση που δέχθηκε από τους 
αντιπάλους του στον τελικό, άντε-
ξε, κατακτώντας την 1η θέση και 
το πρώτο χρυσό Ολυμπιακό μετάλ-
λιο της Ελλάδας στο άθλημα της 
κωπηλασίας. 

Στις πρώτες δηλώσεις του περι-
έγραψε τις υπεράνθρωπες προσπά-
θειες που κατέβαλε μέχρι να φτά-
σει στο χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο.

Όπως είπε, μιλώντας στην εκ-
πομπή «Alpha Παντού», έχει περά-
σει αμέτρητες ώρες προπόνησης, 
ζώντας ουσιαστικά κλεισμένος, με 
τους συναθλητές του, στο προπο-
νητικό κέντρο.

Ο Στέφανος Ντούσκος περιέ-
γραψε ακόμη ότι είχε φτάσει στο 

σημείο να τρώει παγάκια για να 
κρατηθεί στο επιθυμητό βάρος 
στους ολυμπιακούς αγώνες του 
Ρίο, ενώ μίλησε και για τη στήριξη 
που έλαβε από την οικογένεια και 
το σωματείο του.

Όπως είπε, από την οικογένεια 
και το σωματείο του είχε στήριξη, 
από την πολιτεία ωστόσο, δεν εί-
χε καμία.

Κ.Η.

Μια μεγάλη επιτυχία & μια πικρή αλήθεια 

Ξεκάθαρη θέση υπέρ των κακοποιημένων γυναικών 
έλαβε με ανάρτησή του ο πρόεδρος του Πειθαρχικού 
του ΣΕΗ. Ο Εβρίτης Πασχάλης Τσαρούχας, μετά την 
προφυλάκιση του Φιλιππίδη και αφού αποφασίστηκε 
να διαγραφεί από το συλλογικό όργανο των ηθοποι-
ών, έστειλε ηχηρό μήνυμα.

Ο πρόεδρος του Πειθαρχικού του Σωματείου Ελλή-
νων Ηθοποιών με ανάρτησή του στα Μέσα Κοινωνικής 
∆ικτύωσης θεωρεί υποχρέωση όλων να τις στηρίξουν.

Αναλυτικά, ο κ. Τσαρούχας έγραψε στο Facebook:
«Από χθες το απόγευμα δέχομαι τα τηλεφωνήματα 

των κοριτσιών, όλων των κοριτσιών, που κλαίγοντας 
ευχαριστούν και λεν ότι μας χρωστάν. Τίποτα δε χρω-
στάτε. Τίποτα δεν ήταν αυτό που ζήσαμε εμείς τους 
τελευταίους μήνες μπροστά στον δικό σας εφιάλτη, τη 
δική σας υπέρβαση. Εμείς όλοι σας ευχαριστούμε. Για 
το κουράγιο, την εμπιστοσύνη, τα δάκρυα χαράς. Σας 
αγαπάμε πολύ και σας ευχαριστούμε. Μέχρι το τέλος».

Κ.Η.

Το μήνυμα του Πασχάλη 
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Πυροσβεστικά οχήματα 
30ετίας, κτιριακές εγκατα-
στάσεις που δεν πληρούν τις 
απαιτούμενες προδιαγραφές 
και  σοβαρές ελλείψεις προσω-
πικού, κατέγραψε η  διήμερη 
επίσκεψη που πραγματοποί-
ησε   κλιμάκιο της Τομεακής 
Επιτροπής του ΚΚΕ Β. Έβρου 

στις  πυροσβεστικές υπηρεσίες 
∆ιδυμοτείχου και Ορεστιάδας.

Μιλώντας στην ΕΡΤ Ορε-
στιάδας το μέλος της Τ.Ε. Κώ-
στας Ζαλουφλής επισήμανε ότι 
τα κτίρια που στεγάζουν τις 
υπηρεσίες είναι ακατάλληλα 
διότι είναι σχεδιασμένα για κα-
τοικίες και όχι για υπηρεσίες 
τέτοιων απαιτήσεων. ∆ιαπι-
στώθηκε επίσης ότι τα υπόστε-
γα που φυλάσσουν τον στόλο 
της όπως αυτό του  ∆ιδυμο-
τείχου είναι κατασκευασμένα 
από   αμίαντο, ενός στόλου 

που έχει περάσει τα 30 χρό-
νια ζωής και που συνεχώς δη-
μιουργεί  προβλήματα. Χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα όπως 
ανέφερε, η αναγκαστική απο-
στολή ενός τέτοιου οχήματος 
από την Ορεστιάδα στην πρό-
σφατη πυρκαγιά της Αττικής, 
με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Οι ελλείψεις προσωπικού 
είναι μεγάλες, θέσεις που μέ-
νουν κενές λόγω συνταξιοδό-
τησης δεν αναπληρώνονται, 
όπως οι τρεις στο πυροφυλά-
κιο Τριγώνου ενώ από τις 35 

οργανικές θέσεις του ∆ιδυμο-
τείχου ενεργές είναι μόνο οι 28 
σε μια έκταση χιλιάδων στρεμ-
μάτων δασικής έκτασης  που 
καλύπτει η υπηρεσία.

Επιπροσθέτως η κατάργηση 
του αμετάθετου λόγω εντοπιό-
τητας παίρνει στελέχη από την 
περιοχή για να εξυπηρετήσει 
ανάγκες άλλων περιοχών.

Έχει προγραμματισθεί σχε-
τική έκθεση των προβλημά-
των όπως ανέφερε τα οποία 
θα υποβληθούν στη Βουλή  με 
σκοπό την επίλυση τους.

4  ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Το πρώτο Ελληνικό Στρατι-
ωτικό Φυλάκιο 1 της χώρας, 
συμφώνα με δημοσιογραφικές 
πληροφορίες της ΕΡΤ, εγκαι-
νιάζεται μετά την αναβάθμι-
σή του, την ερχόμενη Τρίτη 3 
Αυγούστου.

Το φυλάκιο που πρωτοστά-
τησε στα γεγονότα το Μάρ-
τιο του 2020 στις Καστανιές, 
μετά από απόφαση της Πολι-
τείας αναβαθμίστηκε κτιρια-
κά και επιχειρησιακά και είναι 
στην διάθεση των αρμόδιων 
υπηρεσιών.

Την εκδήλωση αναμένεται 
να τιμήσουν με την παρουσία 
τους ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ και ο 
Αρχηγός ΓΕΣ ενώ αναμένεται 
και η ανακοίνωση συμμετοχής 
και άλλων υψηλών πολιτικών 
πρόσωπων στην περιοχή.

Παναγιωτόπουλος: 
«Σύντομα οι αποζημιώσεις 
του Στρατού στον Έβρο»

Σύντομα θα προχωρήσει η 
καταβολή αποζημιώσεων στο 
προσωπικό του Στρατού Ξηράς 
για τις υπηρεσίες σε αργίες 
το 2020, μετά από συντονι-
σμένες ενέργειες της πολιτι-
κής ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ που 

είχαν σκοπό την ενίσχυση του 
προϋπολογισμού του ΓΕΣ προ-
κειμένου να καταστεί δυνατή 
η απρόσκοπτη καταβολή των 
δικαιούμενων αποζημιώσεων 
για το προσωπικό του Στρα-
τού Ξηράς.

Σύμφωνα με τον Υπουργό 
Νίκο Παναγιωτόπουλο, η δι-
αδικασία βρίσκεται σε αγαστή 
συνεργασία με το υπουργείο 
Οικονομικών,      με αποτέ-
λεσμα να εξασφαλιστούν οι 
απαραίτητες πιστώσεις προ-
κειμένου να καταβληθεί στα 
στελέχη του ΣΞ η αποζημίωση 
για την εκτέλεση 24ωρης υπη-
ρεσίας τα Σάββατα, τις Κυρια-
κές, τις επίσημες και τις, κατά 
περίπτωση, τοπικές αργίες για 
το έτος 2020. Η καταβολή της 
εν λόγω αποζημίωσης πρόκει-
ται να πραγματοποιηθεί στο 
προσεχές χρονικό διάστημα.

Ο προϋπολογισμός του 
υπουργείου Εθνικής Άμυνας 
και συνακόλουθα του Γενικού 
Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) ενι-
σχύεται με 3,4 εκατ. ευρώ που 
αφορούν σε έξοδα ημερήσι-
ας αποζημίωσης προσωπικού.  

«Οι πιστώσεις», υπογράμ-
μισε ο Ν. Παναγιωτόπουλος, 

«εγκρίθηκαν στο πλαίσιο των 
επιχειρήσεων που έλαβαν χώ-
ρα στον Έβρο, για την αντιμε-
τώπιση της προσφυγικής και 
μεταναστευτικής κρίσης».

Το υπουργείο Εθνικής Άμυ-
νας σε συνεργασία με το ΓΕΣ, 
«αναγνωρίζοντας την ουσια-
στική, συνεχή και καταλυτική 
συνδρομή του προσωπικού 

που ενεπλάκη στις εν λόγω 
επιχειρήσεις για την προάσπι-
ση των κυριαρχικών μας δι-
καιωμάτων και τη διαφύλαξη 
της εδαφικής ακεραιότητας, 

προέβη στην απονομή ηθικής 
αμοιβής και τιμητικού διπλώ-
ματος εξαίρετων υπηρεσιών, 
το οποίο επιδόθηκε σε ειδι-
κή τελετή» καθώς και «στη 
χορήγηση τιμητικής άδειας» 
διάρκειας δέκα ημερών, συ-
μπλήρωσε ο υπουργός Εθνι-
κής Άμυνας.

Εξάλλου, ο υπουργός, απα-
ντώντας σε  ερώτηση με θέμα: 
«Καθυστερούμενες αμοιβές και 
αποζημιώσεις του στρατιωτι-
κού προσωπικού που επιχει-
ρεί στα σύνορα του Έβρου» 
τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι το 
υπουργείο Εθνικής Άμυνας 
«θα συνεχίσει να λαμβάνει κά-
θε αναγκαίο μέτρο, προς την 
κατεύθυνση της μέριμνας υπέρ 
του προσωπικού του, προβαί-
νοντας, όπου αυτό καθίσταται 
εφικτό, σε τακτικές και έκτα-
κτες καταβολές αποζημίωσης, 
αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες 
συνθήκες εργασίας που πηγά-
ζουν από την αποστολή του 
και την ανάγκη διατήρησης 
υψηλού επιπέδου επιχειρησι-
ακής ετοιμότητας».

Τη σχετική ερώτηση κατέ-
θεσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙ-
ΖΑ Γ. Τσίπρας, Λ. Αβραμάκης, 
Αθ. Αθανασίου, Τρ. Αλεξιάδης, 
Θ. Αυγέρη, Αλ. Αυλωνίτης, Σ. 
Βαρδάκης, Κ. Βέττα, Χρ. Γιαν-
νούλης, Αν. Γκαρά, Θ. ∆ρί-
τσας, Κ. Ζαχαριάδης, ∆. Κα-
λαματιανός, Χ. Καφαντάρη, Κ. 
Μάλαμα, Αλ. Μεϊκόπουλος, Κ. 
Μπάρκας, Αθ. Μωραΐτης, Ν. 
Παππάς, Π. Πολάκης, Π. Πού-
λου, Γ. Ραγκούσης, Ελ. Σκού-
φα, Χρ. Σπίρτζης, Θ. Τζάκρη, 
Αλ. Τριανταφυλλίδης, Σ. Φά-
μελλος, ∆. Χαρίτος και Μ. Χα-
τζηγιαννάκης.

Εγκαίνια του αναβαθμισμένου 
Ελληνικού Στρατιωτικού 
Φυλακίου 1 στις Καστανιές
ΠΑΝΑΓΙΩΤΌΠΌΥΛΌΣ: 
«ΣΥΝΤΌΜΑ ΌΙ 
ΑΠΌΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΌΥ 
ΣΤΡΑΤΌΥ ΣΤΌΝ ΕΒΡΌ»        

Το Υπουργείο Άμυνας ενέκρινε 3,4 εκ 
ευρώ  στο πλαίσιο των επιχειρήσεων 
που έλαβαν χώρα το 2020

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο Ματθαίος Παραβολιδάκης του Νικολάου και της Ιωάννας το γένος Μαστρο-
γιαννάκη που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης και κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη 
και η Μαρία Ευστρατιάδου του Νικολάου και της Σοφίας το γένος Τζιτζικάκη που 
γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη και κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη πρόκειται να 
παντρευθούν με πολιτικό γάμο στο ∆ήμο Τραϊανούπολης.

Το πριν και το μετά του Φυλακίου 1 στις Καστανιές

Πυροσβεστική με ελλείψεις στον Β. Έβρο
 Χωρίς προσωπικό 
και σύγχρονο 
εξοπλισμό 
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Τις επτά μεγάλες μεταρ-
ρυθμίσεις που επιφέρει η 
εφαρμογή της νέας Κοινής 
Αγροτικής Πολιτικής στην 
αγροτική μας οικονομία, επι-
σήμανε ο υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπή-
λιος Λιβανός στη Συνδιάσκε-
ψη για τη νέα ΚΑΠ που έγινε 
στην Κομοτηνή.

Παράλληλα ο κ. Λιβανός 
εξειδίκευσε τα οφέλη που 
προκύπτουν από την εφαρ-
μογή της νέας ΚΑΠ για την 
Περιφέρεια Ανατολικής Μα-
κεδονίας και Θράκης.

Ξεκινώντας την ομιλία του 
ο κ. Λιβανός σημείωσε: «Βρι-
σκόμαστε σήμερα στη Θράκη, 
εδώ που ξεκινάει η Ελλάδα 
μας. Ξεκινάει, δεν τελειώνει. 
Εδώ είναι το σύνορο και η 
αρχή της Ευρώπης. Η Θράκη 
αποτελεί πραγματικό παρά-
δειγμα ειρηνικής συνύπαρξης 
Χριστιανών και μουσουλμά-
νων.

Η Θράκη με τον φυσικό 
πλούτο που διαθέτει μπορεί 
να αποτελέσει και παράδειγμα 
βιώσιμης ανάπτυξης, συνδυά-
ζοντας την εξαιρετικής ποιό-
τητας πρωτογενή παραγωγή, 
με το φυσικό της κάλος και το 
τεράστιο πολιτιστικό, ιστορικό 
απόθεμα που διαθέτει».

Όπως είπε ο κ. Λιβανός με 
τη διαβούλευση που γίνεται 
για τη νέα ΚΑΠ την οποία χα-
ρακτήρισε εθνική επιτυχία, 
«συνδιαμορφώνουμε όλοι μα-
ζί το κοινό μας σχέδιο για το 
κοινό μας μέλλον»

Οι μεταρρυθμίσεις 
Περιγράφοντας τις επτά 

μεταρρυθμίσεις που επιφέρει 
η ΚΑΠ, ο κ. Λιβανός είπε:

Με βάση τη νέα ΚΑΠ, λοι-
πόν, προχωράμε σε συγκεκρι-
μένες αναπτυξιακές μεταρ-
ρυθμίσεις:

Πρώτον, καταργούμε τα 
ιστορικά δικαιώματα, με στρα-
τηγικό σχεδιασμό, σταδιακά 
από το 2022 με συγκεκριμέ-
να βήματα έως το 2026, βά-
ζοντας τέλος στις ανισότητες 
και στρεβλώσεις του παρελ-
θόντος.

∆εύτερον, ενισχύουμε τις 
μικρές και μεσαίες εκμεταλ-
λεύσεις μέσω της αναδια-
νεμητικής ενίσχυσης από το 
2023, ανατρέποντας τη δια-
χρονική ανισοκατανομή της 
καταβολής των ενισχύσεων 
όπου το 30% των δικαιού-
χων της βασικής ενίσχυσης 
εισπράττει το 80% των πόρων.

Τρίτον, στηρίζουμε στοχευ-
μένα σημαντικούς τομείς πα-
ραγωγής που αντιμετωπίζουν 
προβλήματα ανταγωνιστικό-

τητας & βιωσιμότητας, μέσω 
των συνδεδεμένων ενισχύ-
σεων από το 2023, προχω-
ρώντας στον ανασχεδιασμό 
τους με γνώμονα την ενίσχυ-
ση παραγωγικών κατευθύνσε-
ων, όπως είναι η κτηνοτροφία, 
οι πρωτεϊνούχες καλλιέργειες 
και τα ψυχανθή.

Τέταρτον, ενσωματώνου-
με στο Στρατηγικό μας Σχέδιο 
γεωργικές πρακτικές επωφε-
λείς για το κλίμα και το περι-
βάλλον και προχωρούμε στην 
εφαρμογή των οικολογικών 
σχημάτων, μέσω στοχευμένων 
δράσεων.

Πέμπτον, επενδύουμε 
στους Νέους Αγρότες, με αύ-
ξηση του προϋπολογισμού για 
τους νέους αγρότες από το 
2% στο 3% του συνολικού 
προϋπολογισμού.

Έκτον, στηρίζουμε τις βιο-
λογικές καλλιέργειες με βάση 
τη Στρατηγική «Από το Αγρό-
κτημα στο Πιάτο», για να δώ-
σουμε προστιθέμενη αξία στα 
προϊόντα μας, να αυξήσουμε 
τις εξαγωγές μας και να κά-
νουμε πιο προσιτές τις τιμές 
για τον Έλληνα καταναλωτή.

Έβδομον, ενδυναμώνουμε 
την αγροτική εκπαίδευση & 
κατάρτιση, δημιουργώντας το 
ΑKIS, ένα σύγχρονο σύστημα 
που καλύπτει πραγματικά τις 
ανάγκες των παραγωγών μας 
και λειτουργεί σε τρία επίπε-
δα: εκπαίδευση – κατάρτιση, 
παροχή συμβουλευτικών υπη-
ρεσιών και έρευνα.

Οι στόχοι
Αναφερόμενος στους στό-

χους που έχουν τεθεί μέσω 
της ΚΑΠ ο κ. Λιβανός είπε ότι 
είναι εξής:

Να άρουμε χρόνιες στρε-
βλώσεις και ανισότητες.

Να στηρίξουμε τους μι-
κρούς και μεσαίους παραγω-
γούς.

Να φέρουμε περισσότε-
ρους νέους στο χωράφι.

Να βοηθήσουμε τους πα-
ραγωγούς μας να επιμορφω-
θούν, αλλά και να ενώσουν 
τις δυνάμεις τους.

Να μειώσουμε τη γραφει-
οκρατία,

Να αυξήσουμε την καινο-
τομία και την ψηφιοποίηση,

Να θέσουμε δίκαιους κα-
νόνες για όλους.

Παραδείγματα 
Εξηγώντας πώς μεταφρά-

ζεται η νέα ΚΑΠ με πραγ-
ματικά παραδείγματα στην 
Περιφέρεια Ανατολικής Μα-
κεδονίας και Θράκης, είπε:

«Μέσα από το μοντέλο Σύ-

γκλισης των ∆ικαιωμάτων και 
εφαρμογής της Αναδιανεμητι-
κής ενίσχυσης βλέπουμε πέ-
ντε συγκεκριμένες περιπτώ-
σεις εκμεταλλεύσεων και πώς 
θα διαμορφωθούν τα νέα δε-
δομένα για αυτές:

Εκμετάλλευση με λοιπές 
αροτραίες καλλιέργειες στον 
Έβρο και αριθμό δικαιωμάτων 
4,49 εκτάρια, θα λάβει επι-
πλέον ποσό ύψους 875 ευρώ.

Εκμετάλλευση με λοιπές 
αροτραίες καλλιέργειες στον 
Έβρο και αριθμό δικαιωμάτων 
32,5 εκτάρια, θα λάβει επι-
πλέον ποσό ύψους 450 ευρώ.

Εκμετάλλευση με καπνό 
στη Ξάνθη και αριθμό δικαι-
ωμάτων 5,42 εκτάρια, θα λά-
βει επιπλέον ποσό ύψους 585 
ευρώ.

Εκμετάλλευση με καπνό 
στον Έβρο και αριθμό δικαι-
ωμάτων 3,35 εκτάρια, θα λά-
βει επιπλέον ποσό ύψους 115 
ευρώ.

Εκμετάλλευση με ετήσι-
ες καλλιέργειες στη ∆ράμα 
και αριθμό δικαιωμάτων 8,34 
εκτάρια, θα λάβει επιπλέον 
ποσό ύψους 1.604 ευρώ.

Αυτά είναι μόνο κάποια 
παραδείγματα της εφαρμο-
γής του νέου μοντέλου κα-
τανομής των άμεσων ενισχύ-
σεων. Τα οφέλη από τη νέα 
ΚΑΠ θα είναι πολυδιάστατα 
και πολλαπλά για το σύνολο 
των αγροτών και της ελληνι-
κής περιφέρειας».

Πρακτικά για την Περιφέ-
ρεια Ανατολικής Μακεδονίας 
- Θράκης, όπως συμπλήρωσε 
ο κ. Λιβανός, σημαίνει:

Ενίσχυση των μικρομεσαί-
ων παραγωγών και γεωργο-
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύ-
σεων, που αποτελούν την 
πλειοψηφία των εκμεταλ-
λεύσεων της περιοχής, κα-
θιστώντας τες περισσότερο 
βιώσιμες και ανθεκτικές σε οι-
κονομικές, υγειονομικές, δια-

τροφικές ή και περιβαλλοντι-
κές/κλιματικές κρίσεις.

Καινούργιες πράσινες και 
ψηφιακές επενδύσεις, που θα 
συμβάλλουν στον εκσυγχρο-
νισμό και τη βιωσιμότητα των 
καλλιεργειών σας.

Περισσότερες και καλύτε-
ρες θέσεις εργασίας για την 
Περιφέρειά σας που μπορούν 
να έρθουν μέσα από την επέν-
δυση στην καινοτομία και την 
πράσινη γεωργία.

Νέες επαγγελματικές ευ-
καιρίες για τους νέους της πε-
ριοχής, προσφέροντάς τους 
διέξοδο και προοπτικές στον 
πρωτογενή τομέα και ταυτό-
χρονα ηλικιακή ανανέωση του 
απασχολούμενου ανθρώπινου 
δυναμικού.

Ουσιαστική στήριξη για την 
κτηνοτροφία και την παραγω-
γή ζωοτροφών, που αποτε-
λούν και βασικό παραγωγικό 
κλάδο της Περιφέρειάς σας.

Ενθάρρυνση της συλλογι-
κής οργάνωσης των παραγω-
γών για την ανάπτυξη υγιών 
επιχειρηματικών – συνεργατι-
κών σχημάτων.

Έμπρακτη στήριξη των πα-
ραγωγών με την παροχή συμ-
βουλευτικής υποστήριξης και 
την παροχή εκπαίδευσης και 
κατάρτισης.

Βελτίωση του εισοδήμα-
τος των παραγωγών, όχι μόνο 
μέσω των ενισχύσεων αλλά 
και μέσω της μείωσης του κό-
στους παραγωγής και της ταυ-
τόχρονης αύξησης της προστι-
θέμενης αξία των προϊόντων.

Πέρα, όμως, από τις μεταρ-
ρυθμίσεις της ΚΑΠ, ο ΥΠΑ-
ΑΤ τόνισε ότι διαμορφώνεται 
μια συγκροτημένη και συνε-
κτική Εθνική Στρατηγική για 
τον αγροδιατροφικό τομέα, 
που τόσο πολύ λείπει από το 
ελληνικό κράτος όλα τα τε-
λευταία χρόνια.

Για τον αγροδιατροφικό 
τομέα 

Ο κ. Λιβανός αναφέρθη-
κε στη συνέχεια στις μεταρ-
ρυθμίσεις που περιλαμβάνει 
η Εθνική Στρατηγική για τον 
αγροδιατροφικό τομέα:

-  Αναδιαρθρώνουμε τους 
ελεγκτικούς μηχανισμούς με 
στόχους: την αποτελεσματι-
κότερη προστασία κατανα-
λωτών και παραγωγών από 
νοθείες και παράνομες ελλη-
νοποιήσεις, και την αυστηρή 
τιμωρία όσων παρανομούν. 
Από τη πρώτη στιγμή εντατι-
κοποιήσαμε τους ελέγχους και 
τα πρώτα αποτελέσματα είναι 
ήδη ορατά. Πρόσφατα επιβά-
λαμε πρόστιμα και κυρώσεις 
για παράβαση σχετική με τη 
Φέτα ΠΟΠ. Αποσύραμε από 
την αγορά μεγάλες ποσότητες 
κοτόπουλων και αυγών που 
κυκλοφορούσαν ως βιολογικά 
ενώ δεν ήταν. Ενδεικτικό εί-
ναι ακόμα ότι μόνο στο πρώτο 
εξάμηνο του 2021, οι επιτρο-
πές του ΕΦΕΤ πραγματοποίη-
σαν πάνω από 300 συνεδρι-
άσεις και επέβαλαν σχεδόν 
1.000.000? πρόστιμα. Είμαστε 
αποφασισμένοι να βάλουμε το 
μαχαίρι στο κόκκαλο.

- Επενδύουμε στη βιώσι-
μη διαχείριση των φυσικών 
πόρων και της ενέργειας για 
τους αγρότες μας. Μεταρρυθ-
μίζουμε το πλαίσιο λειτουρ-
γίας των ΤΟΕΒ για την απο-
τελεσματικότερη διαχείριση 
των υδάτινων πόρων και τη 
μείωση του κόστους παραγω-
γής. Και υλοποιούμε ένα τερά-
στιο πρόγραμμα επενδύσεων 
στις εγγειοβελτιωτικές υποδο-
μές, εντάσσοντας στο Ταμείο 
Ανάκαμψης έργα φραγμάτων 
νερού και δικτύων άρδευσης 
ύψους 1 δισ. ?. Σήμερα, εί-
χαμε τη χαρά να ανακοινώ-
σουμε από τους Τοξότες ένα 
σημαντικό έργο που εντάσ-
σεται στο Ταμείο Ανάκαμψης 
για τη μεταφορά και διανομή 
νερού από τον ποταμό Νέστο 
στην πεδιάδα της Ξάνθης για 

αρδευτικούς σκοπούς, ύψους 
200 εκ. ?. που θα συμβάλλει 
σημαντικά στην ορθολογικό-
τερη χρήση των υδάτων και 
τη βελτίωση της ποιότητάς 
τους, ενισχύοντας την γεωρ-
γική ανάπτυξη της περιοχής.

- Μετασχηματίζουμε ψη-
φιακά τον ελληνικό αγροτι-
κό τομέα για να ανταποκρι-
θεί στις απαιτήσεις της νέας 
εποχής, εντάσσοντας στο Τα-
μείο Ανάκαμψης έργα για την 
έξυπνη γεωργία, τον ψηφιακό 
εκσυγχρονισμό και τη διασύν-
δεση των πληροφοριακών συ-
στημάτων.

- Αναβαθμίζουμε την αγρο-
τική εκπαίδευση και κατάρτι-
ση. Προχωράμε άμεσα στην 
ίδρυση (6) ∆ημόσιων Ινστι-
τούτων Επαγγελματικής Κα-
τάρτισης, που θα πάρουν την 
θέση των παλαιών ΕΠΑΣ, με 
αναβαθμισμένα προγράμματα 
σπουδών. Αυτό είναι το πρώ-
το βήμα μιας σειράς πρωτο-
βουλιών. Ταυτόχρονα εστιά-
ζουμε και στη διεύρυνση των 
γνώσεων και την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων των παιδιών μας 
σε θέματα σωστής διατρο-
φής, παραγωγικής αλυσίδας 
και προστασίας του περιβάλ-
λοντος.

Όπως επισήμανε μέσα 
από την εφαρμογή 
αυτής της πολιτικής, 
όραμά μας είναι:

– η αναβάθμιση της θέσης 
του Έλληνα αγρότη & η ταύτι-
ση της πρωτογενούς παραγω-
γής με τη σύγχρονη ταυτότητα 
του Έλληνα και της Ελληνίδας 
στον 21ο αιώνα,

– η ανάδειξη της σχέσης 
των ελληνικών προϊόντων και 
της ελληνικής διατροφής με 
την υγεία, την ευζωία και την 
μακροζωία και

– η σύνδεση της παραγω-
γής με τη μεταποίηση, την 
εμπορία, το Branding και τις 
εξαγωγές.

Λιβανός: Αυτές είναι οι επτά 
μεγάλες μεταρρυθμίσεις της ΚΑΠ
Ό ΥΠΌΥΡΓΌΣ ΑΓΡΌΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕ 
ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΌΜΌΤΗΝΗ ΤΑ 
ΌΦΕΛΗ ΠΌΥ ΠΡΌΚΥΠΤΌΥΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΘ             

 «Εθνική επιτυχία η νέα ΚΑΠ» 
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Αλλαγή σκυτάλης στον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών 
Έβρου μετά τις εκλογές που διεξήχθησαν στις 18 Ιουλ 
2021. Για την επόμενη τριετία  η νέα σύνθεση του ∆Σ 
που προέκυψε θα  έχει ως εξής:

Πρόεδρος :  Τερζής  Αναστάσιος
Αντιπρόεδρος:   Αλατζιάς ∆ημήτριος
Ταμίας: Γεωργίου Αντώνιος 
Γραμματέας : Πετίνος Νικόλαος
Μέλη  Μπιμπούδης ∆ημήτριος 
 Κυριακούδη Άννα
 Τρέμμας Βασίλειος 
 Κοντού Βιλελμίνη
 Καρπούζας Αντώνιος  εκπρόσωπος εργαζομένων
Παράλληλα, αλλαγή υπήρξε και στη Γενική ∆ιεύθυν-

ση του Συνεταιρισμού. Νέος Γενικός ∆ιευθυντής ανέ-
λαβε Σταύρος Τζωίδης, Οικονομολόγος του (Α.Π.Θ.) και 
πρώην Αναπληρωτής ∆ιοικητής του Πανεπιστημιακού 
Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης.

Κανονικά προχωρά το έργο κατα-
σκευής μετωπικού σταθμού διοδίων 
στο ύψος του Αρδανίου στην Εγνα-
τία Οδό. Οι νέες κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις στο σημείο ξεκινούν να 
εφαρμόζονται από σήμερα και σύμ-
φωνα με την απόφαση του Αστυνο-
μικού ∆ιευθυντή Αλεξανδρούπολης 
Λάμπρου Τσιάρα θα έχουν ισχύ ως 
τις 31-08-2020.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό 

έγγραφο, αποφασίζεται:
«Η  τοποθέτηση  εργοταξιακής  

σήμανσης  και  ο αποκλεισμός και  
των  δύο λωρίδων κυκλοφορίας της 
Εγνατίας Οδού Ηγουμενίτσας – Κή-
πων, από την χ.θ. 648+717 έως την 
χ.θ. 648+917  και  στα  δύο ρεύμα-
τα  κυκλοφορίας, προκειμένου να 
εκτελεστούν εργασίες κατασκευής 
των μετωπικών σταθμών διοδίων 
Αρδανίου, σύμφωνα με την τεχνι-

κή μελέτη.
Για την πραγματοποίηση των πα-

ραπάνω εργασιών θα αποκλειστεί 
η δεξιά (αργή) και η αριστερή (γρή-
γορη) λωρίδα κυκλοφορίας και των 
δύο ρευμάτων κυκλοφορίας και η 
κίνηση θα διεξάγεται από την πα-
ραπλεύρως της ζώνης εργασιών κα-
τασκευασμένη λωρίδα κυκλοφορίας 
πλάτους 3,5 μέτρων.

Το ανώτατο  όριο ταχύτητας  ορί-
ζεται στα 100 χλμ/ώρα σε απόσταση 
700 μέτρων από το σημείο εκτέλε-
σης των εργασιών, στα 80 χλμ/ώρα 
σε απόσταση 500 μέτρων, στα 60 
χλμ/ώρα σε απόσταση 100 μέτρων 
και στα 50 χλμ/ώρα στο  σημείο ερ-
γασιών αντίστοιχα.

Σε καμιά περίπτωση δεν θα δια-
κοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων 
επί του αυτοκινητόδρομου».

«Απαραίτητη η 
ενίσχυση των 
Εφορειών της Θράκης 
με προσωπικό» 
 ΌΥΤΕ ΕΝΑΣ ΜΌΝΙΜΌΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΌΣ, ΌΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ό 
ΑΡΧΑΙΌΛΌΓΌΣ ΣΤΑΥΡΌΣ ΜΠΑΖΑΣ

«∆εν μπορείς να προχωρήσεις αν δεν έχεις χέρια 
να δουλέψουν»

Γκαρά: «Συστηματική 
εργαλειοποίηση των 
fakenews από πολιτικά 
κόμματα»
Αναγκαία η ένταξη προγραμμάτων 
στο εκπαιδευτικό σύστημα

Την ανάγκη να συνεργαστούν επι-
στήμονες, εργαζόμενοι στα ΜΜΕ, θε-
σμικοί φορείς, δημοσιογραφικές ενώ-
σεις και πολιτικές δυνάμεις, ώστε να 
αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της ευ-
ρείας διάδοσης ψευδών ειδήσεων 
(fakenews), που λαμβάνει ανεξέλε-
γκτες διαστάσεις λόγω και του αρ-
ρύθμιστου «τοπίου» στις πλατφόρμες 
ενημέρωσης, επισήμανε η Βουλευτής 
Έβρου και Αν. Τομεάρχης, Ψηφιακής 
∆ιακυβέρνησης, Ενημέρωσης & Επι-
κοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Νατάσα 
Γκαρά, κατά τη συζήτηση με τίτλο 
«Παιδεία &Μέσα Ενημέρωσης: Πα-
ραπληροφόρηση και Ψευδείς Ειδή-
σεις», που διεξήχθη χθες στην Επι-
τροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της 

Βουλής.
Η κα Γκαρά τόνισε πως προϋπόθε-

ση για την αναχαίτιση των fakenews 
είναι η εκπαίδευση του κοινού και των 
χρηστών, σημειώνοντας πως η συμ-
βολή του εκπαιδευτικού συστήματος 
σε αυτήν  την προσπάθεια πρέπει να 
είναι ιδιαίτερα ενεργή: «Είναι απα-
ραίτητη η εκπόνηση προγραμμάτων 
για μαθητές, όπου θα εκπαιδεύονται 
σε μεθόδους κριτικής και πλουραλι-
στικής προσέγγισης μιας είδησης, με-
θόδους για να ξεχωρίζουν ψεύτικες 
πληροφορίες που μεταμφιέζονται ως 
ειδήσεις, να ξεχωρίζουν και να αξιο-
λογούν τις πηγές, αξιόπιστες και μη, 
να προστατεύουν τα προσωπικά τους 
δεδομένα ως χρήστες» υπογράμμισε.

Παράλληλα, επισήμανε πως η χα-
μηλή αξιοπιστία των παραδοσιακών 
ΜΜΕ εντείνει την ενίσχυση του φαι-
νομένου των fakenews. Η χαμηλή 
ποιότητα στην εγχώρια ενημέρω-
ση, που αποτυπώνεται  σε όλες τις 
μετρήσεις, στρέφει τους πολίτες σε 
εναλλακτικές πηγές πληροφόρησης. 

Η έλλειψη δημοκρατικού ελέγχου 
της εκάστοτε εξουσίας, η εξάρτηση 
και η χειραγώγηση από συγκεκριμέ-
να συμφέροντα ή πρακτικές, όπως οι 
«Λίστες Πέτσα», καθιστούν τα ΜΜΕ 
«ευάλωτα», ενώ η εγκυρότητά τους 
θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα 
«αντι – fakenews» τοίχο προστασί-
ας της πληροφόρησης.

Στη συνέχεια,  η Αν. Τομεάρχης 
Ενημέρωσης & Επικοινωνίας του ΣΥ-
ΡΙΖΑ - ΠΣ ανέφερε πως τα τελευ-
ταία χρόνια, παρατηρείται διεθνώς 
η τάση, κόμματα που ανήκουν στον 
συντηρητικό και ακροδεξιό χώρο να 
κατασκευάζουν και να διαδίδουν συ-
νειδητά fakenews, εντάσσοντάς τα 
συστηματικά στην επικοινωνιακή τους 

στρατηγική. «Πάμπολλες οι περιπτώ-
σεις Υπουργών και Βουλευτών της 
Ν∆, ακόμη και ο ίδιος ο Πρωθυπουρ-
γός, που έχουν αποδεδειγμένα δια-
δώσει ψεύτικες ειδήσεις, σε αγαστή 
συνεργασία με συστημικά ΜΜΕ, προ-
κειμένου να πλήξουν τους πολιτικούς 
τους αντιπάλους».

Τέλος, η κα Γκαρά δεν παρέλειψε 
να αναφερθεί και στην ευθύνη που 
έχουν οι κολοσσοί ιδιοκτήτες και δι-
αχειριστές στις πλατφόρμες κοινω-
νικής δικτύωσης, για την ένταση του 
φαινομένου των fakenews, λέγοντας 
πως: «Ο έλεγχος της διάδοσης ψευ-
δών ειδήσεων που απειλούν τη δη-
μοκρατία μας στην ουσία, και τη συ-
νοχή των κοινωνιών, δεν μπορεί να 
επαφίεται στη βούληση πολυεθνικών 
ιδιωτικών εταιρειών και μόνο», υπερ-
θεματίζοντας για την ανάγκη πρωτο-
βουλιών από πλευράς Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, κρατών, θεσμικών φορέων 
για τη δημιουργία ρυθμιστικού πλαι-
σίου συμβατό με το ∆ιεθνές ∆ίκαιο 
και το Σύνταγμα. 

Νέο ΔΣ στον Συνεταιρισμό 
Φαρμακοποιών Έβρου
Πρόεδρος ο Αναστάσιος Τερζής
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Καλεσμένος στο studio του 
Ράδιο Έβρος και στην εκπομπή 
Εβροσκόπιο με τον Νίκο Πα-
τούνα ο ∆ήμαρχος Ορεστιάδας 
Βασίλης Μαυρίδης σε μια συ-
ζήτηση εφ’ όλης της ύλης για 
τα σημαντικά θέματα του ∆ή-
μου Ορεστιάδας αλλά και για 
την προσωπική του αποτίμηση 
στη διαχείριση των γεγονότων. 

Αρχικά ο κ. Μαυρίδης μίλη-
σε για την πανδημία του κο-
ρονοϊού παροτρύνοντας τους 
πολίτες να εμβολιαστούν και 
να συμβάλλουν στο “χτίσιμο” 
της ανοσίας και στη συνέχεια 
η κουβέντα όπως είναι λογικό 
οδηγήθηκε στα ζητήματα που 
έχουν ανακύψει τον τελευταίο 
χρόνο ξεκινώντας με τις δομές 
φιλοξενίας στο Φυλάκιο. 

Για το ΚΥΤ και το ΠΡΟ.
ΚΕ.Κ.Α. στο Φυλάκιο 

Ο δήμαρχος Ορεστιάδας 
τόνισε ότι δεν έχει αλλάξει 
η θέση της δημοτικής αρχής 
από την πρώτη στιγμή ανα-
φορικά με τη βελτίωση των 
συνθηκών, χαρακτήρισε θετι-
κή την απόφαση της κυβέρ-
νησης για τη μη επέκταση του 
ΚΥΤ, όχι όμως για την επέκτα-
ση του ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. Μάλιστα 
είπε πως η κυβέρνηση αθέτη-
σε την υπόσχεση για επίσκεψη 
του Υπουργού Προστασίας Του 
Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη 
αλλά και την επίδοση του τε-
χνικού δελτίου στους βουλευ-
τές του νομού. Αναφορικά με 
τους χειρισμούς του Υπουργού 
Μετανάστευσης και Ασύλου 
Νότη Μηταράκη ο κ. Μαυρίδης 
είπε ότι ήταν λανθασμένοι και 
ανάγκασαν τον πρωθυπουργό 
“να το μαζέψει”, προσθέτοντας 
πως στο πλαίσιο αυτών των 
λανθασμένων χειρισμών είναι 
και η μη επίδοση του τεχνικού 
δελτίου στους βουλευτές του 

νομού. Απαντώντας στις κατη-
γορίες ότι ο δήμαρχος Ορεστι-
άδας καθυστέρησε να επιδείξει 
αντανακλαστικά στον κίνδυνο 
της επέκτασης της δυναμικής 
των δομών φιλοξενίας, απά-
ντησε πως είναι ο μόνος που 
είναι παρεξηγημένος με την 
κυβέρνηση, λέγοντας χαρακτη-
ριστικά “ούτε οι βουλευτές ού-
τε ο περιφερειάρχης έχουν χα-
λάσει την σχέση τους με την 
κυβέρνηση”, ενώ σε σχετική 
ερώτηση είπε ότι δεν έχει μι-
λήσει με τον πρωθυπουργό 
παρά μόνο μέσω επιστολών. 
Από τις 11 Μαρτίου δε, δεν 
έχει επαφή ούτε με τους αρ-
μόδιους υπουργούς. Σχολιά-
ζοντας τη μέχρι τώρα δράση 
του υπουργού προστασίας του 
πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο 
κ. Μαυρίδης είπε ότι έχει βο-
ηθήσει την περιοχή αλλά για 
το θέμα των δομών έχει εντε-
λώς διαφορετική αντίληψη 
των πραγμάτων. Αναφορικά 
με τις κατηγορίες για συνά-
ντηση του δημάρχου με τους 
βουλευτές και τους αρμόδιους 
υπουργούς στην Αθήνα χωρίς 
την παρουσία άλλων θεσμι-
κών, ο δήμαρχος υποστήριξε 
πως εφόσον δεν συγκάλεσε 
αυτός αυτή τη συνάντηση στην 
Αθήνα, αλλά είχε προσκληθεί 
από την κυβέρνηση, δεν μπο-
ρούσε να καθορίσει ποιοι θα 
συμμετέχουν. Ωστόσο, όπως 
συμπλήρωσε, ενημέρωσε την 
επιτροπή αγώνα αμέσως μόλις 
επέστρεψε από την Αθήνα, το 
ίδιο πρωί πριν από το συλλα-
λητήριο της 12ης Μαρτίου. Ο 
∆ήμαρχος Ορεστιάδας μίλησε 
και για το τέλος της Επιτρο-
πής Αγώνα η οποία, σύμφωνα 
με τον ίδιο, είχε θετικά αποτε-
λέσματα. Χαρακτηριστικά είπε 
ότι “η ενότητα είχε επικροτηθεί 
από την τοπική κοινωνία, απλά 

δεν άφηνε χώρο για αντιπο-
λιτευτική δραστηριότητα και 
ίσως αυτός ήταν ο λόγος που 
κάποιοι επιθυμούσαν την διά-
λυση της”. Συμπληρώνοντας, 
τόνισε ότι νομικά η κυβέρνη-
ση έχει κατοχυρώσει την επέ-
κταση του ΚΥΤ και πλέον οι 
όποιες αντιδράσεις μπορούν 
να γίνουν μόνο επί τόπου, στο 
πεδίο. Ο κ. Μαυρίδης άφησε 
ξεκάθαρες αιχμές και κατά των 
κυβερνητικών βουλευτών λέ-
γοντας πως αυτοί είναι που 
αποτρέπουν κυβερνητικές απο-
φάσεις και αυτοί πρέπει να κρι-
θούν για αυτές τις αποφάσεις 
που παίρνουν στη Βουλή. Πα-
ράλληλα, έκρινε ικανοποιητική 
την συνεργασία που έχει μαζί 
τους σε άλλα θέματα. 

“Ο Μέτιος έχει εκτραπεί 
θεσμικά” 

Πέρα από τους βουλευτές 
ο δήμαρχος Ορεστιάδας σχο-
λίασε και την στάση του Περι-
φερειάρχη Ανατολικής Μακε-
δονίας και Θράκης Χρήστου 
Μέτιου για τη στάση που κρά-
τησε αναφορικά με την επέκτα-
ση τον δομών. ∆εν παρέλειψε 
να πει πως οι δύο άντρες δεν 
έχουνε κανένα κοινό σημείο 
επαφής ενώ είπε ότι ο Περιφε-
ρειάρχης έχει εκτραπεί θεσμικά 
καθώς δεν απαντά σε έγγρα-
φα, προτάσεις και ερωτήματα 
που του στέλνει. 

Όπως είπε ο κ. Μαυρίδης, ο 

Περιφερειάρχης δεν αντέδρα-
σε στην αύξηση του ΚΥΤ αλλά 
ούτε ζήτησε από τον πρωθυ-
πουργό, που είναι προσωπι-
κή του επιλογή, να ανατρέψει 
την απόφαση. Συνολικά για το 
έργο του περιφερειάρχη ο δή-
μαρχος Ορεστιάδας και πρόε-
δρος της ΠΕ∆-ΑΜΘ είπε πως 
εδώ και ένα χρόνο έχει φύγει 
από τον σχεδιασμό και, αν χα-
θούν τα επόμενα δύο χρόνια, 
το μέγεθος της ζημιάς που θα 
αφήσει το 2023 θα είναι ανυ-
πολόγιστο.

 “Έρχονται δύο 
επενδύσεις στην περιοχή 
που θα φέρουν και θέσεις 
εργασίας” 

Ο κ. Μαυρίδης μίλησε και 
για τις σχέσεις που έχει με τους 
άλλους δημάρχους του νομού 
αλλά και για την πρόθεση του 
να ξαναδιεκδικήσει το ∆ήμο 
Ορεστιάδας, λέγοντας μάλι-
στα ότι αν δεχτεί πρόταση για 
βουλευτική θέση δεν θα την 
αποδεχθεί. Στο ερώτημα τι θα 
κάνει στην επόμενη θητεία, αν 
εκλεγεί, που δεν έχει κάνει μέ-
χρι και σήμερα, ο ∆ήμαρχος 
Ορεστιάδας απάντησε πως με 
την εμπειρία που έχει αποκτή-
σει θα μπορέσει να υλοποιήσει 
όλα τα μεγάλα έργα την χρη-
ματοδότηση των οποίων έχει 
ήδη εξασφαλίσει. Ανέφερε τον 
στόχο του για μηδενικά έξο-
δα σε ενεργειακές δαπάνες σε 

όλο το ∆ήμο, ενώ αποκάλυψε 
πως υπάρχουν επενδυτές που 
έχουν ζητήσει συνεργασία με 
το ∆ήμο, οι οποίοι θα φέρουν 
και θέσεις εργασίας το επόμε-
νο διάστημα. Επί του παρόντος 
όμως δεν μπορεί να επεκταθεί 
σχετικά, καθώς εκκρεμούν δι-
αδικασίες που πρέπει να ακο-
λουθηθούν, πριν γίνουν λε-
πτομερείς ανακοινώσεις. Ο 
δήμαρχος Ορεστιάδας απά-
ντησε και σε ερωτήσεις που 
έχουν να κάνουν με το άνοιγμα 
του τελωνείου των Καστανέ-
ων, τις σχέσεις του με το κόμμα 
της Νέας ∆ημοκρατίας από το 
οποίο προέρχεται αλλά και την 
άποψη του για τη σχέση αυτο-
διοίκησης-κυβέρνησης. 

∆υσοίωνες οι προβλέψεις 
για ίδρυση τρίτου 
τμήματος στην Ορεστιάδα 
στο άμεσο μέλλον 

Στη συζήτηση ήρθαν και τα 
ζητήματα που αφορούν την 
παρουσία του ∆ημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης στην 
πόλη της Νέας Ορεστιάδας 
όπου μετά την εξαγγελία της 
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για ίδρυ-
ση νέου τμήματος αυτή ανα-
τράπηκε από την σημερινή κυ-
βέρνηση. Κατά τον κ. Μαυρίδη 
ο λόγος που δεν προχώρησε 
ίδρυση του νέου τμήματος, 
μεταξύ άλλων, έχει να κάνει 
με την ανωτατοποίηση τμημά-
των σε όλη τη χώρα αμφιβό-

λου ποιότητας, σχολιάζοντας 
μάλιστα και την ελάχιστη βάση 
εισαγωγής που θεσμοθέτησε 
την κυβέρνηση. Αναφορά έγι-
νε και στο στεγαστικό επίδομα, 
αλλά και σε μία σειρά κινήτρων 
για προσέλκυση φοιτητών στα 
τμήματα της πόλης που έστει-
λε ο ίδιος ως προτάσεις στην 
υπουργό παιδείας – οι οποίες, 
εκ του αποτελέσματος κρίνο-
ντας, δεν έγιναν τελικά αποδε-
κτές. Ο κ. Μαυρίδης ερωτήθη-
κε αν υπήρχε σκέψη ο ∆ήμος 
Ορεστιάδας να διεκδικήσει το 
Τμήμα Ψυχολογίας ύστερα 
από όσα έγιναν το προηγού-
μενο διάστημα στην πόλη του 
∆ιδυμοτείχου. Στην απάντησή 
του είπε χαρακτηριστικά ότι 
υπήρχε σκέψη μόνο σε περί-
πτωση που το τμήμα θα πή-
γαινε στην Αλεξανδρούπολη 
ενώ στάθηκε υπέρ της ίδρυ-
σης έδρας του ∆ημοκρίτειου 
στο ∆ιδυμότειχο. 

“Οι πρόεδροι των 
τοπικών κοινοτήτων είναι 
ευχαριστημένοι με την 
δημοτική αρχή” 

Mιλώντας για τις Τοπικές 
Κοινότητες του ∆ήμου Ορεστι-
άδας ο κ. Μαυρίδης αναγνώ-
ρισε ότι υπάρχει πληθυσμιακή 
εγκατάλειψη και αποψίλωση 
υπηρεσιών, λέγοντας ωστό-
σο ότι με τις δυνατότητες που 
υπάρχουν οι πρόεδροι των Το-
πικών Κοινοτήτων είναι ευχα-
ριστημένοι με τη δημοτική αρ-
χή. Μάλιστα σε ερώτηση που 
έθεσε ακροατής του ράδιο 
Έβρος, αναφορικά με την ανα-
βάθμιση του αμφιθεάτρου ∆ι-
καίων, ο δήμαρχος είπε ότι σε 
ενάμιση χρόνο θα ξεκινήσει η 
αναβάθμιση καθώς η χρηματο-
δότηση του μέσω Leader έχει 
εξασφαλιστεί. Κλείνοντας την 
συζήτηση, ο δήμαρχος Ορεστι-
άδας απάντησε και σε σχετικό 
ερώτημα που έχει να κάνει με 
το δίκτυο φυσικού αερίου αλ-
λά και το οδικό δίκτυο της πό-
λης λέγοντας πως οι εργασίες 
θα ξεκινήσουν από 1η Οκτω-
βρίου για το φυσικό αέριο, ενώ 
ήδη ο δήμος έχει αποταμίευ-
σεις ύψους 500.000 € για την 
ασφαλτόστρωση, μόλις ολο-
κληρωθούν οι εργασίες του 
δικτύου.
Συντάκτης Γιάννης 
Βαβαλικούδης 

Δήμαρχος Όρεστιάδας: “Έρχονται 
δύο επενδύσεις που θα φέρουν 
και θέσεις εργασίας”
ΕΦ’ ΌΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 
ΜΙΛΗΣΕ ΣΤΌ ΡΑΔΙΌ 
ΕΒΡΌ Ό Β. ΜΑΥΡΙΔΗΣ, Ό 
ΌΠΌΙΌΣ ΤΌΝΙΣΕ ΠΩΣ Ό 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΧΕΙ 
ΕΚΤΡΑΠΕΙ ΘΕΣΜΙΚΑ                   

Αναφέρθηκε στις εξελίξεις με το ΚΥΤ και  
παρότρυνε τους πολίτες να εμβολιαστούν

www.gnomionline.grwww.gnomionline.gr
Η ΓΝΩΜΗ στο ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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Με κατάνυξη, μεγαλοπρέπεια και 
ιδιαίτερη λαμπρότητα και ενώπιον 
πλήθους κόσμου το πρωινό του Σαβ-
βάτου 24 Ιουλίου, στον Ιερό Ναό Αγί-
ας Κυριακής Αλεξανδρούπολης, τελέ-
σθηκε Αρτοκλασία υπέρ υγείας των 
μελών και των φίλων του συλλόγου, 
το Κόλλυβο του Αγίου Κυρίλλου ΣΤ΄, 
καθώς και  Μνημόσυνο υπέρ αναπαύ-
σεως της ψυχής του Βυζαντινού Αυτο-
κράτορα Ιωάννη ΣΤ´ Καντακουζηνού, 
που είναι οι Προστάτες του συλλόγου, 
χοροστατούντων: του Μητροπολίτη 
Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλε-
ως και Σαμοθράκης κκ. Ανθίμου, του 
Μητροπολίτη Ανδρούσης κκ. Κων-
στάντιου και του Μητροπολίτη Σιδη-
ροκάστρου κκ. Μακαρίου, παρουσία 
πολλών Ιερέων - π. Ειρηναίος, π. Γρη-
γόριος, π. Ευάγγελος, π. Σωκράτης, 
π. Νικόλαος, π. Λάμπρος, π. Θεόκλη-
τος, π. Χριστόδουλος, π. Προκόπιος, 
π. Κωνστάντιος, καθώς και παρουσία 

∆ιάκων.
Σύντομη ομιλία για τον Βυζαντι-

νό Αυτοκράτορα Ιωάννη ΣΤ´ Καντα-
κουζηνό και τον Άγιο Κύριλλο ΣΤ´, 
Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, εκ-
φώνησε ο Αρχιμανδρίτης π. Γρηγόρι-
ος Λιόλιος.

Στο τέλος, στα μέλη και τους φί-
λους του συλλόγου, αλλά και σε 
όσους Πυθιώτες προσήλθαν παρατέ-
θηκε καφές σε ξενοδοχείο της πόλης. 

Προσκεκλημένοι στην εκδήλωση 
ήταν όλα τα μέλη και οι φίλοι του 
συλλόγου, οι κάτοικοι του Πυθίου, 
καθώς και οι Εκπρόσωποι Αρχών και 
Φορέων της περιοχής.

Ευχαριστίες Συλλόγου
«Ευχαριστούμε θερμότατα:
· Όλα τα σεβαστά μέλη του συλλό-

γου, τους παριστάμενους αγαπητούς 
συμπατριώτες μας από το Πύθιο, κα-
θώς και τους πολυάριθμους φίλους 

του συλλόγου μας, που ανταποκρίθη-
καν στο κάλεσμά μας.

· Τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη 
Αλεξανδρουπόλεως κκ. Άνθιμο, για 
την άριστη συνεργασία στην οργά-

νωση της εκδήλωσης και την αμέ-
ριστη συμπαράστασή του στον σύλ-
λογό μας, του οποίου αποτελεί και 
Επίτιμο Μέλος. 

· Τον Αρχ. πατέρα Άνθιμο Ρεγγίδη 

του Ιερού Ναού της Αγίας Κυριακής 
Αλεξανδρούπολης, για τον άριστο συ-
ντονισμό των προσπαθειών μας, με 
σκοπό την επιτυχή ευόδωση της εκ-
δήλωσης.

· Τους επίσημους προσκεκλημένους 
μας που παρέστησαν στην εκδήλωση 
και μας τίμησαν με την παρουσία τους: 
τον Βουλευτή Έβρου κ. ∆ημοσχάκη 
Αναστάσιο, τον ∆ιοικητή της ΧΙΙ Μ/Κ 
Μεραρχίας Πεζικού Έβρου Υποστρά-
τηγο κ. Παπασταθόπουλο Σταύρο, τον 
∆ήμαρχο Αλεξανδρούπολης κ. Ζα-
μπούκη Κ. Ιωάννη, τον Πρόεδρο της 
Ε.ΠΟ.Φ.Ε./Ένωση Πολιτιστικών Φορέ-
ων Έβρου κ. Κελεμίδη ∆ημήτριο και 
τον Εκπρόσωπο του Βουλευτή Έβρου 
κ. Κελέτση Σταύρου, κ. Μιχελή Γιώργο.

· Την χοροδιδάσκαλο του συλλό-
γου μας κα Λίτσα Ουλιανούδη και τον 
γκαιντατζή Γιώργο Μπεζιργιαννίδη, 
που επιμελήθηκαν τη μουσική υπο-
δοχή των μελών και των φίλων του 
συλλόγου μας.

Αρτοκλασία και μνημόσυνο 
από τον Πολιτιστικό  Σύλλογο  
Πυθιωτών Αλεξανδρούπολης
ΣΤΙΓΜΕΣ ΚΑΤΑΝΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΛΑΜΠΡΌΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΌ 
ΝΑΌ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ      

Οι ευχαριστίες του Συλλόγου

Ο ∆ήμος Αλεξανδρούπο-
λης προσκαλεί το κοινό την 
Κυριακή 8 Αυγούστου, ώρα 
21.30 στο Θέατρο Αλτιναλ-
μάζη, όπου θα λάβει χώρα η 
θεατρική παράσταση «ΕΓΩ Η 
ΛΕΝΓΚΩ» του Βασίλη Γιαννό-
πουλου σε σκηνοθεσία της Κα-
τερίνας Μαντέλη.

Πρωταγωνιστές της παρά-
στασης είναι η Γεωργία ΖΩΗ 
και ο Γιώργος ΣΙΣΚΟΣ. Παίζουν 
επίσης ο Σταύρος Βόλκος και 
η Κατερίνα Βολίκα. Η Πρωτό-
τυπη μουσική, αλλά και οι δια-
σκευές παραδοσιακών τραγου-
διών, είναι γραμμένες από την 

Αρετή Κοκκίνου. Στα κλαρίνο 
ζωντανά ο Πάρης Μαμμάς στα 
κρουστά ο Σταύρος Βόλκος και 
στην κιθάρα ο Βασίλης Σαλ-
ταγιάννης. 

Λίγα λόγια για την 
παράσταση….

Η Λένγκω είναι μια Ηπει-
ρώτισσα γυναίκα, που ζει μια 
αλληλουχία ζωών, από την πε-
ρίοδο της Επανάστασης του 
1821 έως και σήμερα. 

Η ίδια θεωρεί ότι στο αίμα 
της κυλά το αίμα της Αρχαίας 
∆ιώνης αλλά και άλλων γυναι-
κών, τις οποίες με την φαντα-
σία της ενσαρκώνει σε πολλές 
διαφορετικές ζωές. Έτσι «ζώ-
ντας» τα τελευταία 200 χρόνια, 
(Επανάσταση 1821 , Γερμανι-
κή κατοχή 1940, Πολυτεχνείο, 
Μεταπολίτευση έως και σήμε-

ρα), αντιλαμβάνεται ότι η Ιστο-
ρία επαναλαμβάνεται, με το 
«τέρας» του πολέμου να εμ-
φανίζεται πάντα, αλλά με δι-
αφορετικό πρόσωπο. Πότε ως 
Τούρκος κατακτητής με το για-
ταγάνι, πότε ως Φασίστας κα-
τακτητής με την μπότα και πότε 
ως οικονομικός αόρατος κατα-
κτητής, με κοινά προβλήματα, 
την πείνα, την εξαθλίωση την 
προσφυγιά και την προδοσία. 

Στην τελευταία της ζωή που 
φτάνει στο σήμερα, υπερασπί-
ζεται τους αγώνες των σημερι-
νών γυναικών κατ’ αντιστοιχία 
με τις ηρωίδες των εκάστοτε 
Εθνικών αγώνων, περνώντας 
το μήνυμα, ότι οι ήρωες υπάρ-
χουν πάντα και ζουν ανάμε-
σα μας. 

 

Η παράσταση «Εγώ η Λένγκω» στην Αλεξανδρούπολη
Στο θέατρο 
Αλτιναλμάζη, 
στις  8 Αυγούστου
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Η Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Έβρου συμμετέχει φέτος 
στη δράση του Υπουργείου 
Πολιτισμού & Αθλητισμού 
"Όλη η Ελλάδα ένας Πολι-
τισμός" με το πρόγραμμα 
"Τίνος είσαι;", μια εικαστική 
δράση της Art Traces ΑΜ-
ΚΕ, με τη συνεργασία του 
∆ημοκριτείου Πανεπιστημί-
ου Θράκης, του Ιστορικού 
Μουσείου Αλεξανδρούπο-
λης και της Εφορείας Αρ-
χαιοτήτων Έβρου, που θα 
πραγματοποιηθεί στο Αρ-
χαιολογικό Μουσείο Αλε-
ξανδρούπολης από 13 
Αυγούστου μέχρι 30 Σε-
πτεμβρίου 2021.

Το πρόγραμμα "Τίνος εί-
σαι;" ερευνά το πώς μέσα 
από τις καθημερινές ιστο-
ρίες, τα ακούσματα και 
τις μνήμες των προγόνων 
τους, οι νέοι της Αλεξαν-
δρούπολης γνωρίζουν την 
ιστορία της πληθυσμιακής ή 
της εθνοτικής ομάδας στην 
οποία ανήκουν και το πώς 
διαμορφώνουν την ατομι-
κή και συλλογική τους ταυ-
τότητα. Σκοπός του προ-
γράμματος είναι μέσω της 
προσωπικής τους εμπλοκής 
να γνωρίσουν τόσο τα κοι-
νά όσο και τα διαφορετικά 
χαρακτηριστικά της ποικι-
λομορφίας των πολιτισμών 
που ενυπάρχουν στην πόλη.

Μέσα από τη χρήση της 
φωτογραφίας, των βίντεο-
μαρτυριών, της μουσικής 
και των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων οι νέοι της 

πόλης καλούνται να ανα-
στοχαστούν επάνω στην έν-
νοια της ταυτότητας, του 
προσφυγικού τραύματος 
και στη σημασία της δια-
τήρησης της μνήμης και της 
πολιτιστικής κληρονομιάς.

Πληροφορίες για την 
έκθεση 

Τα εγκαίνια της εικαστι-
κής δράσης θα γίνουν την 
Παρασκευή 13 Αυγούστου 
2021 στις 20.00 και η έκ-
θεση θα παραμείνει ανοιχτή 
για τη συγκεκριμένη μόνο 
μέρα ως τις 22.00.

Το ωράριο λειτουργίας 
της έκθεσης για το υπόλοι-
πο διάστημα μέχρι και τη 
λήξη της στις 30 Σεπτεμ-
βρίου 2021 θα είναι: 

∆ευτέρα, Τετάρτη, Πέ-
μπτη 09.00 - 13.00 (Τρίτη 
κλειστά) 

& 
Παρασκευή, Σάββατο, 

Κυριακή 09.00 - 13.00 & 
19.00- 21.00.

Η είσοδος είναι ελεύθε-
ρη για το κοινό.

Λόγω των περιορισμών 
που επιβάλλουν οι ισχύ-
ουσες διατάξεις για την 
αποφυγή μετάδοσης του 
COVID-19, οι θέσεις για 
τα εγκαίνια της δράσης θα 
είναι περιορισμένες. 

Η προκράτηση θέσεων 
είναι υποχρεωτική και για 
την εξασφάλισή τους μπο-
ρεί ο κάθε ενδιαφερόμενος 
να επισκεφτεί το: 

https://digitalculture.

gov.gr/.../tinos-ise.../...
Θα τηρούνται οι οδηγίες 

και οι συστάσεις της Επι-
τροπής Εμπειρογνωμόνων 
του Υπουργείου Υγείας, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες 
Κ.Υ.Α. και τον κανόνα των 
απαραίτητων αποστάσεων 
για την ασφαλή προσέλευ-
ση και παραμονή στο χώρο 
της δράσης. 

Η είσοδος στον χώρο 
της περιοδικής έκθεσης 
του μουσείου θα γίνεται 
αυστηρά σε ομάδες των 
δέκα (10) ατόμων.

Η χρήση μη ιατρικής 
μάσκας είναι υποχρεωτική 
καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εκδήλωσης των εγκαινίων 
και εντός του Αρχαιολογι-
κού Μουσείου.

 
 Λίγα λόγια για την Αrt 
Traces και το «Τίνος 
είσαι;» 

Η Art Traces ΑΜΚΕ εί-
ναι μία ομάδα η οποία απο-
τελείται από καλλιτέχνες 
και ακαδημαϊκούς ερευνη-
τές. Ιδρύθηκε το 2019 με 
έδρα την Αλεξανδρούπο-
λη. Το όραμά των μελών 
της είναι, μέσω πολυμε-
σικών μεθόδων και διεπι-
στημονικών εργαλείων, να 
καταγράψουν και να απο-
τυπώσουν την παράδοση, 
τον πολιτισμό και την κα-
θημερινότητα ατόμων και 
συλλογικοτήτων που η κλη-
ρονομιά και η ιστορία του 
λαού τους παραμένει ζω-
ντανή στην κοσμοαντίλη-
ψή τους.

Το πρόγραμμα που υλο-
ποιεί η ομάδα αυτή την πε-
ρίοδο είναι το «Τίνος Εί-
σαι;» το οποίο αναφέρεται 
στον αυτοπροσδιορισμό, 
την ευαισθητοποίηση και 
την κινητοποίηση της 3ης 

και 4ης γενιάς των κατοί-
κων και των προσφύγων 
που δημιούργησαν την Αλε-
ξανδρούπολη και διαμόρ-
φωσαν τον πολιτισμό της.  

«∆ημιουργούμε μια σει-
ρά από  βίντεο με προφο-
ρικές μαρτυρίες όπου νέοι, 
προερχόμενοι από διαφο-
ρετικές εθνοτικές και πλη-
θυσμιακές ομάδες που 
συνθέτουν τον ∆ήμο Αλε-
ξανδρούπολης αφηγούνται 
την ιστορία του πολιτισμού, 
της μετανάστευσης και της 
εγκατάστασης των προγό-
νων τους στην πόλη μας. 
Παράλληλα φωτογραφί-
ζουμε άτομα από αυτές τις 
ομάδες, συλλέγουμε αρχει-
ακό υλικό,  πολύτιμα γι’ αυ-
τούς αντικείμενα και απο-
τυπώνουμε φωτογραφικά 
το αστικό ή αγροτικό το-
πίο του ∆ήμου στο οποίο 
οι ομάδες εγκαταστάθηκαν 
και έχτισαν τους οικισμούς 
τους» αναφέρουν τα μέλη 
της ομάδας.

 «Μέσω όλων των πα-
ραπάνω επιθυμούμε οι νέοι 
της πόλης μας, πρώτον να 
ενημερωθούν και να ανα-
γνωρίσουν τον πολιτισμό 
της δικής τους πληθυσμι-
ακής ομάδας, δεύτερον 
θέλουμε να τους παρο-
τρύνουμε και να τους κι-
νητοποιήσουμε να αναζη-
τήσουν και να εμβαθύνουν 
από μόνοι τους στην ιστο-
ρία της δικής τους πληθυ-
σμιακής ομάδας, τρίτον 
να αναστοχαστούν επάνω 
στην έννοια της ταυτότητας 
και του προσφυγικού τραύ-

ματος και τέταρτον να γνω-
ρίσουν και να αποδεχθούν 
τις υπόλοιπες διαφορετικές 
πληθυσμιακές και εθνοτικές 
ομάδες που συνθέτουν την 
πόλη μας», τονίζουν χαρα-
κτηριστικά.

Συντελεστές
Φωτογραφία – Έρευνα 

– Οργάνωση – ∆ιαχείριση 
παραγωγής: Συμεών Χα-
τζηλίδης

Φωτογραφία – Επικοι-
νωνία έργου: Άννα Παρα-
σκευίδου

Βίντεο – Μοντάζ: Βασί-
λης Καραφυλλίδης

Μουσική: Παναγιώτης 
Στουπιάδης

Παραγωγή εκπαιδευτι-
κού προγράμματος: Αγνή 
Καραγιάννη

Ακαδημαϊκή επίβλεψη: 
Βασίλης ∆αλκαβούκης

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  9
«Τίνος Είσαι;»: Εικαστική δράση για 
το project της ομάδας «Art Traces»
ΤΌ ΕΝΔΙΑΦΕΡΌΝ ΥΛΙΚΌ 
ΘΑ ΠΑΡΌΥΣΙΑΣΤΕΙ ΣΤΌ 
ΑΡΧΑΙΌΛΌΓΙΚΌ ΜΌΥΣΕΙΌ ΑΠΌ 
13/8 ΩΣ 30/9                               

Μία συλλογή ιστοριών για τον πολιτισμό, 
τη μετανάστευση και την εγκατάσταση των 
προγόνων τους στην Αλεξανδρούπολη
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Κατά τη συνεδρίαση της 
20ης  Ιουλίου 2021, η Σύ-
γκλητος του ∆ημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης απο-
φάσισε, μετά από εισήγηση 
της Αντιπρύτανη Ακαδημαϊ-
κών Υποθέσεων και Φοιτητι-
κής Μέριμνας, Καθηγήτριας 
Ζωής Γαβριηλίδου, την υπο-
γραφή Μνημονίου Κατανό-
ησης και Συνεργασίας με το 
Logos University College της  
Αλβανίας.

Το Logos University 
College είναι μη κερδοσκοπι-
κό Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαί-
δευσης, το οποίο ιδρύθηκε το 
2008 από τον Αρχιεπίσκοπο 
Τιράνων και πάσης Αλβανί-
ας κ.κ. Αναστάσιο (Γιαννου-
λάτο), μέσω του Ιδρύματος 
ΛΟΓΟΣ (LOGOS) του οποίου 
είναι Πρόεδρος. 

Το ∆ημοκρίτειο Πανε-

πιστήμιο Θράκης  έχει ήδη 
συνδράμει μέσω των μελών 
του διδακτικού προσωπικού 
του Τμήματος Ελληνικής Φι-
λολογίας στη λειτουργία και  
ανάπτυξη του Τμήματος Ελ-
ληνικών στα Τίρανα, ενώ πρό-
σφατα το Logos University 
College απευθύνθηκε στο 
∆.Π.Θ ζητώντας τη συνδρομή 
του Τμήματος Κοινωνικής Ερ-
γασίας για την ανάπτυξη του 
πρόσφατα εγκεκριμένου προ-
πτυχιακού προγράμματος στην 
Κοινωνική Εργασία, ενός προ-
γράμματος που ο Μακαριώτα-
τος Αρχιεπίσκοπος Αναστάσι-
ος θεωρεί ζωτικής σημασίας 
καθώς συνάδει με την κοινω-
νική αποστολή της Εκκλησίας 
της Αλβανίας, θα εξασφαλίσει 
στο μέλλον το κατάλληλο αν-
θρώπινο επιστημονικό δυναμι-
κό και θα καλύψει ένα μεγά-

λο κενό στις πανεπιστημιακές 
σπουδές της χώρας.

Η συνεργασία αφορά στο 
Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 

και στο Τμήμα Ελληνικής Φι-
λολογίας του ∆.Π.Θ., και είναι 
ήδη σε εξέλιξη καθώς έχουν 
πραγματοποιηθεί ανταλλα-

γές προσωπικού με την υπο-
στήριξη του προγράμματος 
Erasmus+, μέσω του οποίου 
το ∆.Π.Θ. κατάφερε να εξα-

σφαλίσει επιχορήγηση για τη 
συνεργασία του με το Logos 
University College.

Μνημόνιο συνεργασίας ΔΠΘ με Logos 
University College της Αλβανίας
ΣΤΌ ΕΠΙΚΕΝΤΡΌ 
ΠΡΌΠΤΥΧΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ 
ΣΤΗΝ ΚΌΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ   

Το Logos University College ιδρύθηκε 
από τον Αρχιεπίσκοπο Τιράνων και πάσης 
Αλβανίας

Βοήθεια από απόσταση χι-
λιάδων χιλιομέτρων. ∆ώδε-
κα μέλη ομάδας εθελοντών 
πυροσβεστών από τη Βαυ-
αρία χάθηκαν στη Θάσο κα-
τά τη διάρκεια πεζοπορίας. 
Σώθηκαν χάρη στη βοήθεια 
συναδέλφου τους από τη 
Νυρεμβέργη… Αυτό γράφει 
η ιστοσελίδα Spiegel Online 
με τίτλο «Πυροσβέστης από 

τη Νυρεμβέργη συμβάλλει σε 
σωτηρία στην Ελλάδα».

Η διαδικτυακή έκδοση του 
γερμανικού περιοδικού παρα-
τηρεί: «Οι Γερμανοί πυροσβέ-
στες επικοινώνησαν με τα κε-
ντρικά της πυροσβεστικής στη 
Νυρεμβέργη μέσω της γραμ-
μής βοήθειας, μιας και δύο 
μέλη της ομάδας είχαν χα-
θεί για ώρες χωρίς να έχουν 
μαζί τους αρκετό νερό. Προ-
ηγουμένως οι πυροσβέστες 
επικοινώνησαν με τον ενιαίο 
ευρωπαϊκό αριθμό κλήσης 
εκτάκτων αναγκών 112, δεν 

κατάφεραν ωστόσο να συ-
νεννοηθούν λόγω γλώσσας.

»Στην κλήση των απελπι-
σμένων πυροσβεστών απά-
ντησε ένας Έλληνας της Νυ-
ρεμβέργης, ο οποίος όσο κι 
αν φαίνεται απίστευτο, εί-
χε ζήσει στη Θάσο και είχε 
αποθηκευμένο στο κινητό του 
ακόμη και τον αριθμό κλή-
σης της Πυροσβεστικής του 
νησιού. Μέσω GPS εντόπι-
σε τους πυροσβέστες και ει-
δοποίησε τους συναδέλφους 
στη Θάσο. Επειδή όμως τα 
12 ελικόπτερα της περιοχής 
είχαν μεταφερθεί στην Αθή-
να για την καταπολέμηση της 
φωτιάς στον ∆ιόνυσο, ομάδα 
διάσωσης 50 ατόμων ξεκίνη-
σε με τα πόδια να βρει τους 
πυροσβέστες που είχαν χά-
σει τον προσανατολισμό τους.

»Μετά από πέντε ώρες 
εντοπίστηκαν όλοι οι Γερ-
μανοί πυροσβέστες, εφοδιά-
στηκαν με τα απαραίτητα και 
επέστρεψαν σώοι και αβλα-
βείς στο ξενοδοχείο τους. 
Εκπρόσωπος της Πυροσβε-
στικής Νυρεμβέργης ωστό-
σο δεν θέλησε να αποκαλύ-
ψει από πια ακριβώς πόλη 
της Βαυαρίας προέρχονταν 
η ομάδα των εθελοντών πυ-
ροσβεστών».
Deutsche Welle

Όταν χάθηκαν 
στο νησί

Στο πλαίσιο της ομιλίας 
του στην Ολομέλεια της Βου-
λής επί του Σ/Ν του Υπουρ-
γείου Παιδείας, ο Βουλευτής 
Έβρου κι Επίτιμος Αρχηγός της 
Αστυνομίας, Αν.∆ημοσχάκης, 
υπογράμμισε ότι η σημερινή 
κυβέρνηση, προχωρά σε τολ-
μηρές τομές που εκσυγχρο-
νίζουν την εκπαίδευση στην 
Χώρα μας.

Ειδικότερα ανέφερε ότι:
• Με το ν/σ του ΥΠΑΙΘ ενι-

σχύεται η αυτοτέλεια των σχο-
λικών μονάδων, δίνεται ελευ-
θερία στους εκπαιδευτικούς 
οι οποίοι όμως θα κρίνονται 
για το εκπαιδευτικό τους έργο.

• Εξέφρασε την ικανοποίη-
σή του για την τροπολογία με 
την οποία προβλέπεται η χορή-
γηση στεγαστικού επιδόματος 
κατ’ εξαίρεση, στους προπτυ-
χιακούς Φοιτητές που εισάγο-
νται κατά το ακαδημαϊκό έτος 
2021-2022 σε τρία (3) ακριτι-
κά  Πανεπιστήμια, μεταξύ των 
οποίων και στο  ∆ΠΘ! 

• Τόνισε ότι οι αναταρά-
ξεις που προέκυψαν στο ζή-
τημα της 5ης Πανεπιστημιακής 
έδρας του ∆ΠΘ, θα ξεπερα-
στούν με πνεύμα συναίνεσης 
& ενότητας, υπηρετώντας την 
Ειρήνη για το καλό του ∆ιδυ-
μοτείχου!

• Ανέδειξε την σύσταση με-
τα-δευτεροβάθμιας επαγγελ-
ματικής σχολής ΣΗΡΟΤΡΟ-
ΦΙΑΣ-ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ στο 
Σουφλί και την συλλειτουργία 
αυτής με την αντίστοιχη της 
ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ!

• Επίσης υπογράμμισε ότι 

το ιδανικό αλιευτικό πεδίο που 
διαθέτει ο Έβρος προσφέρεται 
ιδανικά για την ίδρυση ΣΧΟ-
ΛΗΣ ΑΛΙΕΩΝ/ΑΛΙΕΡΓΑΤΏΝ, η 
οποία μπορεί να λειτουργήσει 
ως Τμήμα Αλιείας Εσωτερικών 
Υδάτων στην περιοχή των Φε-
ρών..και ως Τμήμα Παράκτιας 
Αλιείας στην Σαμοθράκη…

• Τέλος τόνισε ότι η ίδρυση 
Σχολής Ειδικών Τεχνιτών για 
εγκαταστάσεις γενικά φυσικού 
αερίου στη Ν.Ορεστιάδα απο-
τελεί εύστοχη επιδίωξη του 
τοπικού ∆ήμου!

«Το ν/σ του Υπουργείου 
Παιδείας δικαιώνει τις 
προσδοκίες της ελληνικής 
οικογένειας»
Τοποθέτηση του 
βουλευτή Αν. 
∆ημοσχάκη

Θάσος: Πώς σώθηκαν 12 
Γερμανοί πυροσβέστες 
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Άλλη μία δύσκολη εβδομά-
δα ξεκινά σήμερα, με ακραίο κύ-
μα καύσωνα να πλήττει όλη τη 
χώρα. Η Εθνική Μετεωρολογι-
κή Υπηρεσία έκανε λόγο για ένα 
«επικίνδυνο φαινόμενο με μεγά-
λη διάρκεια», που θα διατηρηθεί 
έως τις 6 Αυγούστου, τουλάχι-
στον. Σε συναγερμό η Πολιτική 
Προστασία, τόσο για τη διασφά-
λιση της δημόσιας υγείας, όσο 
και για την αποφυγή εκδήλωσης 
πυρκαγιών. Την ίδια στιγμή, το 
Υπουργείο Εργασίας, εξέδωσε 
εγκύκλιο με μέτρα προστασίας 
για τους εργαζόμενους.

Ο καιρός στον Έβρο
∆υστυχώς, ο Έβρος δεν θα 

αποτελέσει εξαίρεση.  Ο υδράρ-
γυρος θα ξεπεράσει τους 40 
βαθμούς κελσίου ακόμη και στην 
Αλεξανδρούπολη, ενώ σε κεντρι-
κό και βόρειο Έβρο οι προβλέ-
ψεις κάνουν λόγο ακόμη και για 
43-44 βαθμούς κελσίου.

Αναλυτικά, οι θερμοκρασίες 
ως την Πέμπτη, στους πίνακες 
από το freemeteo.gr

Συναγερμός στην Πολιτική 
Προστασία 

«Επικίνδυνο φαινόμενο με με-
γάλη διάρκεια», που θα διατηρη-
θεί έως τις 6 Αυγούστου, χαρα-
κτήρισε το κύμα του καύσωνα ο 
επικεφαλής της ΕΜΥ, Θοδωρής 
Κολυδάς, στο πλαίσιο των δη-
λώσεων μετά την ευρεία σύσκε-
ψη στο Κέντρο Επιχειρήσεων της 
Πολιτικής Προστασίας, την  Πα-
ρασκευή 30/7.

Ο κ. Κολυδάς τόνισε ότι η 
ΕΜΥ θα δίνει ανά τριήμερο τα 
όρια των θερμοκρασιών, δί-
χως να αποκλείσει το ενδεχό-
μενο να δούμε και θερμοκρασί-
ες άνω των 43 βαθμών σήμερα 
∆ευτέρα.

 Ο υπουργός Προστασίας του 
Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης 
τόνισε ότι θα υπάρχουν διαρκείς 
περιπολίες για τυχόν πυρκαγιές 
ώστε να είναι άμεση η επέμβαση 
των αρχών.

Ο ίδιος τόνισε ότι ο κρατικός 
μηχανισμός βρίσκεται σε «κατά-
σταση ετοιμότητας για όλες τις 
σχετικές ενέργειες», προκειμένου 
να διασφαλιστεί η «αδιάλειπτη 
λειτουργία των κρίσιμων υπο-
δομών που στηρίζουν την λει-
τουργία του κράτους, όπως το 
ηλεκτρικό ρεύμα και η ύδρευση».

Πρόσθεσε ότι έχουν υπάρ-
χει μέριμνα ώστε «να μην υπάρ-
χει πρόβλημα, κι αν υπάρχει να 
υπάρχει άμεση επέμβαση», κα-
λώντας τους πολίτες σε «στοχευ-
μένη χρήση ρεύματος και νερού, 
για να μην υπάρξει πρόβλημα».

Παράλληλα επισήμανε ότι το-
πική αυτοδιοίκηση θα βρίσκεται 
σε κατάσταση ετοιμότητας.

Ο υπουργός Προστασίας του 
Πολίτη τόνισε ότι «όλοι μαζί, κρά-
τος, τοπική αυτοδιοίκηση, θα συ-
νεργαστούμε για να προλάβουμε 

δυσάρεστες καταστάσεις».
Όπως είπε, το έργο τους θα 

κινηθεί σε τέσσερις άξονες:
-την αυξημένη ετοιμότητα για 

αποτροπή και πρόληψη πυρκα-
γιών,

-την αδιάλειπτη λειτουργία 
κρίσιμων υποδομών,

-την παροχή υπηρεσιών σε 
ευπαθείς ομάδες που θα ανα-
ζητήσουν στέγη

 -και περίθαλψη καθώς και 
την προστασία των εργαζομένων.

 Η εγκύκλιος 
Στη δημοσιότητα έδωσε την 

Παρασκευή το υπουργείο Εργα-
σίας την εγκύκλιο με τα αναλυ-
τικά μέτρα προστασίας για τους 
εργαζόμενους ενόψει του κύμα-
τος καύσωνα που πλήττει τη χώ-
ρα και αναμένεται να κορυφωθεί 
τις επόμενες ημέρες.

Το υπουργείο Εργασίας καλεί 
τους εργοδότες να προβούν τό-
σο στη λήψη των απαραίτητων 
τεχνικών και οργανωτικών μέ-
τρων, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, όσο και σε μείωση 
απασχόλησης ή/και παύση ερ-
γασιών κατά τις ώρες θερμοκρα-
σιακής αιχμής (12.00 – 16.00), 
όπου αυτό κριθεί, κατά περίπτω-
ση, απαραίτητο.

Παράλληλα, το Σώμα Επι-
θεώρησης Εργασίας εντατικο-
ποιεί την περίοδο αυτή τους 
στοχευμένους ελέγχους σε ερ-
γασιακούς χώρους, σύμφωνα με 
την επισυναπτόμενη υπ’ αριθμ. 
56738/30.07.2021 εγκύκλιο, 
και σε συνέχεια της από 22 Ιου-
νίου 2021 σχετικής εγκυκλίου 
(αριθ.πρωτ. 41935), με έμφαση 
σε υπαίθριες εργασίες (π.χ. οι-
κοδομές, οδικά και άλλα τεχνικά 
έργα), σε εργασίες σε στεγασμέ-
νους χώρους όπου λόγω της φύ-
σης των παραγωγικών διαδικασι-
ών μπορεί να υπάρχει επί πλέον 
θερμική καταπόνηση από υψηλές 
τιμές θερμοκρασίας-υγρασίας και 
ακτινοβολούμενη θερμότητα (π.χ. 
σε χυτήρια, μεταλλουργίες, βιο-
μηχανίες πλαστικών, μαγειρεία 
κ.α.), καθώς και σε χειρωνακτι-
κές εργασίες (π.χ. μεταφορά βα-
ρέων αντικειμένων, οικοδομικών 
υλικών). Σε κάθε περίπτωση, εφι-
στάται η προσοχή για εργαζό-
μενους που ανήκουν σε ομάδες 
υψηλού κινδύνου (πίνακας).

Οργανωτικά μέτρα για 
την πρόληψη της θερμικής 
καταπόνησης

Οργάνωση του χρόνου εργα-
σίας με προγραμματισμό διαλειμ-
μάτων κατάλληλης διάρκειας για 
τη μείωση της θερμικής καταπό-
νησης των εργαζομένων.

Προγραμματισμός των εργα-
σιών που συνεπάγονται υψηλή 
θερμική καταπόνηση των εργα-
ζομένων, κατά το δυνατόν, σε 
ώρες εκτός θερμοκρασιακών 
αιχμών.

Μείωση της απασχόλησης 

ή παύση εργασιών σε ιδιαίτερα 
επιβαρυμένους θερμικά χώρους 
όπως είναι τα μηχανοστάσια, χυ-
τήρια, υαλουργεία, κεραμοποιεία, 
ναυπηγικές εργασίες κ.λπ. μεταξύ 
των ωρών 12.00-16.00.

∆ιαμόρφωση κυλικείων, ή άλ-
λων κατάλληλων χώρων για το 
χρόνο διαλείμματος. Οι χώροι 
αυτοί, ανάλογα με τις αντικει-
μενικές ανάγκες και δυνατότη-
τες, να εξοπλίζονται με σύστημα 
κλιματισμού. Οι χώροι αυτοί θα 
επιλεγούν μετά από συνεργασία 
του εργοδότη και του Τεχνικού 
Ασφάλειας, Ιατρού Εργασίας και 
μελών ΕΥΑΕ και όπου δεν υπάρ-
χουν των εκπροσώπων των ερ-
γαζομένων.

Παροχή πόσιμου δροσερού 
νερού σε θερμοκρασία 10 -15 °C.

Ειδικές προβλέψεις για 
υπαίθριες εργασίες

Τα μέτρα που μπορεί να λη-
φθούν για να αντιμετωπιστεί τυ-
χόν θερμική καταπόνηση των ερ-
γαζομένων περιλαμβάνουν:

Χορήγηση και χρήση κατάλ-
ληλου καλύμματος κεφαλής 
όπου δεν προβλέπεται χρήση 
κράνους προστασίας, καθώς και 
προστατευτικών μέσων δέρμα-
τος.

∆ιαμόρφωση / επιλογή σκι-
ερού μέρους για διαλείμματα.

∆ιαμόρφωση / επιλογή σκι-
ερού μέρους ή κατασκευή κα-
τάλληλων στεγάστρων για την 
εκτέλεση των εργασιών, όπου 
αυτό είναι δυνατόν.

Προγραμματισμός των εργα-

σιών έτσι ώστε οι πλέον επιβα-
ρυμένες (π.χ. εργασίες ασφαλτό-
στρωσης) να γίνονται τις ώρες 
που οι θερμοκρασίες είναι χα-

μηλότερες.
Μείωση της απασχόλησης ή/

και παύση εργασιών κατά το χρο-
νικό διάστημα μεταξύ των ωρών 

12.00-16.00
Χορήγηση πόσιμου δροσερού 

νερού (10-15 °C).

Συνεχίζεται η επέλαση του καύσωνα
«ΚΌΛΛΗΜΕΝΌΣ» ΣΤΌΥΣ 40 
ΒΑΘΜΌΥΣ Ό ΥΔΡΑΡΓΥΡΌΣ ΤΙΣ 
ΕΠΌΜΕΝΕΣ ΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΌΝ 
ΕΒΡΌ     

Τι προβλέπει η εγκύκλιος για τα μέτρα 
προστασίας των εργαζομένων 

Αλεξανδρούπολη ∆ιδυμότειχο

Σουφλί Ορεστιάδα
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Το… εφιαλτικό σενάριο τι 
θα συνέβαινε στην χώρα μας 
σήμερα, εάν δεν είχαν ανακα-
λυφθεί τα εμβόλια κατά της 
Covid- 19 αποτυπώνεται σε 
μελέτη την οποία συγγράφει 
και επεξεργάζεται η ομάδα 
του καθηγητή Περιβαλλοντι-
κής Μηχανικής του ΑΠΘ, ∆η-
μοσθένη Σαρηγιάννη, η οποία 
έχει αναπτύξει το υπολογιστι-
κό μοντέλο CORE που μελετά 
την πορεία της πανδημίας και 
του σχετικού υγειονομικού 
κινδύνου λαμβάνοντας υπό-
ψη διάφορους παράγοντες.

Μόλις ολοκληρωθεί η συγ-
γραφή η μελέτη θα αποστα-
λεί στους συναδέλφους του 
κ. Σαρηγιάννη, το Μέγαρο 

Μαξίμου και την ηγεσία του 
υπουργείου Υγείας.

Όπως αναφέρει ο ίδιος 
στο makthes.gr «από καθα-
ρά επιστημονική περιέργεια 
θέλησα να δω ποια θα είναι 
η εικόνα στην χώρα μας, σή-
μερα, εάν δεν υπήρχαν τα εμ-
βόλια και δεδομένων των μέ-
τρων που έχουν ληφθεί από 
την αρχή της πανδημίας μέχρι 
σήμερα».

Το σενάριο, εφιαλτικό. 
Σύμφωνα με τον καθηγητή 
του ΑΠΘ, χωρίς τα εμβόλια 
κατά της Covid- 19, στην Ελ-
λάδα στα τέλη Αυγούστου θα 
μετρούσαμε περίπου 350.000 
νέα κρούσματα καθημερινά.

Αυτό, όπως λέει ο κ. Σα-

ρηγιάννης, «αντιλαμβανόμα-
στε πως θα δημιουργούσε την 
λεγόμενη ανοσία της αγέλης 
μέσω μαζικής νόσησης και 
σταδιακά θα παρατηρούσα-
με πτώση των κρουσμάτων».

Σε ό,τι αφορά τους διασω-
ληνωμένους στις Μονάδες 
Εντατικής Θεραπείας, όπως 
υποστηρίζει ο κ. Σαρηγιάννης, 
αυτοί θα ανέρχονταν στους 
27.500, με αποτέλεσμα το 
Εθνικό Σύστημα Υγείας να 
ξεπεράσει τα όριά του.

Την ίδια ώρα, ένα δεν 
υπήρχαν εμβόλια, στις 12 Σε-
πτεμβρίου 2021 η χώρα θα 
μετρούσε 1.022 νεκρούς από 
κορονοϊό μόλις σε 24 ώρες.

Όπως υποστηρίζει ο καθη-
γητής του ΑΠΘ, η συγκεκρι-
μένη μελέτη αποτυπώνει την 
εικόνα που θα είχε η Ελλά-
δα αν δεν ήταν στη διάθεση 
μας τα εμβόλια δεδομένων 
όλων των μέτρων που έχουν 
επιβληθεί από την Ελληνική 
Πολιτεία αλλά και των μεταλ-
λάξεων του κορονοϊού.
makthes.gr

Σαρηγιάννης: «Εάν δεν υπήρχε το 
εμβόλιο κατά του κορονοϊού…»
ΤΌ ΕΦΙΑΛΤΙΚΌ ΣΕΝΑΡΙΌ 
ΓΙΑ ΤΡΌΜΑΚΤΙΚΌ ΑΡΙΘΜΌ 
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΡΌΥΣΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΩΝ 

Mελέτη  του ΑΠΘ

Άνοιξε την Παρασκευή η 
πλατφόρμα για τον εμβολι-
ασμών των παιδιών 12 – 17 
ετών. Το ραντεβού   γίνεται 
από την πλατφόρμα emvolio.
gov.gr με κωδικούς Taxisnet 
και το ραντεβού μπορεί να 
το κλείσει οποιοσδήποτε από 
τους γονείς ανήκει στην ίδια 
οικογενειακή μερίδα με το 
παιδί.

Ραντεβού για 
εμβολιασμό και μέσω 
ΚΕΠ και φαρμακείων

Επίσης, το ραντεβού του 
παιδιού μπορεί να κλειστεί 

στα ΚΕΠ ή στα φαρμακεία, 
προσκομίζοντας ο γονέας τα 
ταυτοποιητικά στοιχεία τα δι-
κά του και του παιδιού. Τα 
παιδιά πρέπει να προσέρχο-
νται για εμβολιασμό στα εμ-
βολιαστικά κέντρα συνοδευ-
όμενα από τον γονέα ή τον 
κηδεμόνα τους.

Ασφαλή και 
αποτελεσματικά τα 
εμβόλια

Προ ημερών, κατά την 
ενημέρωση για το Εθνικό 
Σχέδιο εμβολιαστικής κάλυ-
ψης για τη νόσο COVID-19, 
η πρόεδρος της Εθνικής Επι-
τροπής Εμβολιασμών, Μαρία 
Θεοδωρίδου, είχε τονίσει ότι 
«οι διεθνείς οργανισμοί έχουν 
εγκρίνει με αδειοδότηση υπό 

προϋποθέσεις από τον Μά-
ιο το εμβόλιο της Pfizer για 
εμβολιασμό παιδιών 12-15 
ετών, ενώ πριν τρεις ημέρες ο 
ΕΜΑ ενέκρινε και το εμβόλιο 
της Moderna για παιδιά ηλι-
κίας 12-17 ετών. Από τις με-
λέτες προέκυψε ότι τα εμβό-
λια είναι ικανά να παράγουν 
αντισώματα, είναι αποτελε-
σματικά και ασφαλή».

Σύμφωνα με την κυρία Θε-
οδωρίδου, στόχος της θετι-
κής γνωμοδότησης της Επι-
τροπής είναι η προστασία της 
υγείας των ίδιων των παι-
διών, επισημαίνοντας ιδιαίτε-
ρα την ανάγκη εμβολιασμού 
των παιδιών με χρόνια υπο-
κείμενα προβλήματα.
Πηγή: iefimerida.gr  

Πώς κλείνουμε 
ραντεβού

H μετάλλαξη ∆έλτα φαίνε-
ται να προκαλεί πιο σοβαρή 
νόσηση απ’ όσο προηγούμε-
νες μεταλλάξεις του κορω-
νοϊού και μεταδίδεται εύκολα 
όπως η ανεμοβλογιά, υποστη-
ρίζεται σε εσωτερικό έγγραφο 
των αμερικανικών υπηρεσι-
ών υγείας που αποκαλύπτει η 
Washington Post. Σε αυτό ση-
μειώνεται ότι οι αξιωματούχοι 
πρέπει να αναγνωρίσουν ότι 
«ο πόλεμος άλλαξε».

Το έγγραφο αποτελεί μια 
εσωτερική παρουσίαση στο 

CDC. ∆ίνει έμφαση στο ότι 
πρέπει να επιταχυνθούν οι 
εμβολιασμοί, που αποτελούν 
την καλύτερη άμυνα απέναντι 
σε έναν ιό που είναι σαν ένας 
νέος κορωνοϊός, που μεταφέ-
ρεται από στόχο σε στόχο πιο 
γρήγορα απ’ ό,τι ο Εμπολα ή 
το κοινό κρυολόγημα.

Επικαλείται συνδυασμό 
πρόσφατα αποκτημένων, ακό-
μα αδημοσίευτων δεδομένων 
από έρευνες που δείχνουν ότι 
εμβολιασμένοι πολίτες που 
μολύνονται με τη μετάλλαξη 
∆έλτα ίσως μπορούν να τη 
μεταδώσουν το ίδιο εύκολα 
με τους μη εμβολιασμένους. 
Εμβολιασμένοι που μολύν-
θηκαν με τη μετάλλαξη αυτή 
έχουν μετρήσιμα αντίστοιχα ιι-

κά φορτία με αυτούς που δεν 
εμβολιάστηκαν.

"Τελείωσα να τη διαβάζω 
περισσότερο ανήσυχος απ’ 
ό,τι όταν ξεκίνησα", έγραψε 
σε email ο Robert Wachter, 
πρόεδρος του τμήματος Ια-
τρικής στο Πανεπιστήμιο της 
Καλιφόρνια.

Όπως γράφει η Washington 
Post, οι επιστήμονες του CDC 
κινητοποιήθηκαν από την 
έρευνα και άλλαξαν προ λί-
γων ημερών τη σύσταση για 
τη χρήση μάσκας στις ΗΠΑ.

Σε μια από τις διαφάνει-
ες της παρουσίασης σημειώ-
νεται ότι υπάρχει μεγαλύτε-
ρος κίνδυνος νοσηλείας στους 
ηλικιωμένους απ’ ό,τι στους 
νεότερους, ανεξάρτητα από 
το εάν έχουν εμβολιαστεί. Σε 
άλλη εκτιμάται ότι υπάρχουν 
35.000 συμπτωματικές μολύν-
σεις κάθε εβδομάδα μεταξύ 
των 162 εκατομμυρίων εμβο-
λιασμένων Αμερικανών.

Η παρουσίαση τονίζει το 
δύσκολο έργο που αντιμετω-
πίζει το CDC. Πρέπει να συ-
νεχίσει να δίνει έμφαση στην 
αποδεδειγμένη αποτελεσμα-
τικότητα των εμβολίων στην 
αποτροπή σοβαρής νόσησης 
και θανάτου, αναγνωρίζοντας 
ότι μολύνσεις εμβολιασμένων 
με ηπιότερα συμπτώματα μπο-
ρεί να μην είναι τελικά τόσο 
σπάνιες και ότι εμβολιασμένοι 
μεταδίδουν τον ιό
Πηγές: Euro2day

Η μετάλλαξη Δέλτα μεταδίδεται 
σαν την ανεμοβλογιά και από 
εμβολιασμένους
Εσωτερική 
παρουσίαση του 
αμερικανικού CDC  

Άνοιξε η πλατφόρμα 
για τον εμβολιασμό των 
παιδιών άνω των 12 ετών 
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Μ
ετά την τενίστρια Ναόμι Οσάκα, η οποία είχε 
αποσυρθεί από το Ρολάν Γκαρός επικαλού-
μενη την πίεση που της ασκεί η υποχρέωση 
να δίνει συνεντεύξεις Τύπου, και η Αμερικα-
νίδα αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής 
Σιμόν Μπάιλς αποχώρησε από τους Ολυ-

μπιακούς Αγώνες. H μέχρι πρότινος «υπεράνθρωπη», όπως 
την αποκαλούσαν τα ΜΜΕ, Μπάιλς, η οποία έχει πέσει κατά 
το παρελθόν θύμα σεξουαλικής επίθεσης, αιτιολόγησε την 
απόφασή της λέγοντας πως έχει σημασία να «προστατεύου-
με το μυαλό μας και το σώμα μας». «Στο τέλος της ημέρας, 
είμαστε άνθρωποι». Εχει ενδιαφέρον ότι οι δηλώσεις της, 
όπως και της Οσάκα, ενώ θα μπορούσαν να προκαλέσουν 
αρνητικές αντιδράσεις, έτυχαν τελικά ευρείας επιδοκιμασίας 
από πρώην και νυν αθλητές. Ολοι μίλησαν για την ειλικρίνεια 
και το θάρρος που χρειάζονται τέτοιου είδους αποφάσεις. 

Αίφνης η ψυχική υγεία προβάλλει σαν κάτι σημαντικό, 
το οποίο όλοι πρέπει να φροντίζουμε εξίσου με το σώμα 
μας. Παράλληλα γκρεμίζεται το ταμπού του στίγματος της 

ψυχικής ασθένειας. Αφού μπορεί η Μπάιλς, τότε όλοι έχου-
με δικαίωμα στην αστάθεια, στην πτώση, στην πλήρη κα-
τάρρευση μπροστά σε μια κρίσιμη πρόκληση. Αφού η Οσά-
κα δεν μπορεί να αντέξει την πίεση και διεκδικεί να μείνει 
σιωπηλή, τότε όλοι μπορούμε να κλειστούμε στον εαυτό 
μας, χωρίς να πρέπει να δώσουμε εξηγήσεις στον κοινωνι-
κό μας περίγυρο. Κι όλοι μπορούμε να απαντήσουμε στην 
τετριμμένη ερώτηση «Είσαι καλά;» ως εξής: «Οχι, αυτή την 
περίοδο είμαι χάλια», χωρίς να δημιουργηθεί μια αμήχανη 
χασμωδία με τον συνομιλητή μας. 

Η πανδημία δοκίμασε τα όρια αντοχής όλων μας. Μια 
επίσκεψη στον ψυχίατρο είναι τόσο απαραίτητη όσο και σε 
έναν παθολόγο. Η απενοχοποίηση της ψυχικής ασθένειας 
δεν έχει κατακτηθεί πάντως ακόμη ολοκληρωτικά στη χώ-
ρα μας. Είδαμε πρόσφατα τη συνταρακτική υπόθεση της 
64χρονης διεμφυλικής από τη Συκαμνιά Λέσβου, της ∆ή-
μητρας Καλογιάννη, η οποία αντιμετωπίστηκε σε όλη της 
τη ζωή σαν ψυχικά άρρωστη και τελικά εγκαταλείφθηκε 
νεκρή από οδηγό μετά την απόδρασή της από το ∆ρομο-
καΐτειο, όπου είχε εγκλειστεί παρά τη θέλησή της. Παράλ-
ληλα, ο δικηγόρος του 30χρονου δράστη της γυναικοκτο-
νίας στη Φολέγανδρο ισχυρίστηκε πως ο πελάτης του είχε 
διαγνωστεί με διπολική διαταραχή. Αναπαρήγαγε δηλαδή 
το στερεότυπο προηγούμενων δεκαετιών, ότι για να φτάσει 
κανείς στο έγκλημα σημαίνει πως είναι ψυχικά άρρωστος. 
Ευτυχώς για τη μνήμη της Γαρυφαλλιάς Ψαράκου, αλλά 
και για την αλήθεια γύρω από την ίδια την ασθένεια, που 
σπάνια προκαλεί επιθετικές τάσεις (συχνότερα αυτοκατα-
στροφικές), η προσπάθεια «ψυχιατρικοποίησης» του ειδε-
χθούς εγκλήματος απέτυχε.
Καθημερινή

THΣ ΞΕΝΙΑΣ  ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ

Γνώμη

Με το «Πράσινο Φως» από τη 
κυβέρνηση η τραπεζική συρρίκνωση 

Ο
ι διοικήσεις των τραπεζών προ-
χωρούν το επόμενο διάστημα 
σε κλείσιμο 96 ακόμη υποκατα-
στημάτων σε όλη τη χώρα, μει-
ώνοντας και άλλο το στόχο να 
παραμείνουν με λιγότερα από 

1.000 σε όλη την χώρα.
Η κυβέρνηση, δια του  αρμόδιου υφυπουργού  

Οικονομικών, κ. Γιώργου Ζαββού, τους έδωσε 
το πράσινο φως, καθώς από βήματος της Βου-
λής απέκλεισε το ενδεχόμενο παρέμβασης από 
την κυβέρνηση ή από το Ταμείο Χρηματοπιστω-
τικής Σταθερότητας στις σχετικές αποφάσεις 
των τραπεζών..

Οι επιδιώξεις αυτές των τραπε-
ζών  θα δημιουργήσουν  μεγάλα 
προβλήματα στις τοπικές κοινωνίες 
και τον επιχειρηματικό κόσμο. Στον 
Νομό μας κλείνουν τραπεζικά υπο-
καταστήματα στα ∆ίκαια, Τυχερό 
Φέρες και «κύριος οίδε» που αλλού. 

Συνεχίζουν ακόμα και μέσα στην 
πανδημία να λειτουργούν με λογική 
συρρίκνωσης και περικοπής του κό-
στους, επικαλούμενες την «αλματώ-
δη πρόοδο της ψηφιοποίησης» και 
τη «δραστική αλλαγή στις συναλλα-
κτικές συνήθειες της πελατείας» που 
έφεραν η πανδημία και τα lockdowns.

Τα golden boys  ξεχνούν ότι οι «αλματώδεις 
αυξήσεις» στις ψηφιακές συναλλαγές προέρχο-
νται από τα ιδιαίτερα χαμηλά μεγέθη εκκίνησης. 
Φαίνεται να αγνοούν ότι το δίκτυο καταστημά-
των και το προσωπικό τους είναι ο σύνδεσμος 
εμπιστοσύνης με την πελατεία τους και τις το-
πικές κοινωνίες.

Οι διοικήσεις των Τραπεζών αδιαφορούν για 
τις συνεχείς διαμαρτυρίες των τοπικών κοινωνι-
ών για το κλείσιμο των υποκαταστημάτων του 
δικτύου τους, πολλαπλασιάζοντας την αγανά-
κτηση των πολιτών, καθώς το  τραπεζικό σύ-
στημα, έχει ανακεφαλαιοποιηθεί τρεις φορές 
με τα χρήματα τους, έχει «προικιστεί» με τις 
πρόνοιες του «αναβαλλόμενου» φόρου και την 
παροχή εγγυήσεων του ∆ημοσίου για τη δια-
χείριση των «κόκκινων» δανείων, μέσω του σχε-
δίου «Ηρακλής».

Επιφυλάσσουν ανεργία για τους εργαζο-
μένους τους που στήριξαν και στηρίζουν την 
προσπάθεια ανάκαμψής τους, και προχωρούν 
στον «απορφανισμό» της υπαίθρου ακόμη και 
ευαίσθητων εθνικά και ακριτικών περιοχών από 
τραπεζικά υποκαταστήματα, και μάλιστα εν  μέ-
σω πανδημίας,.

Αδιαφορούν για το ότι τουλάχιστον 30% της 
πελατείας (όχι μόνο οι ηλικιωμένοι, που έχουν 
και αυτοί δικαίωμα σε ισότιμη και απρόσκοπτη 
εξυπηρέτηση), αδυνατεί να χρησιμοποιήσει τα 
εναλλακτικά δίκτυα, όχι μόνο εξαιτίας έλλειψης 
ψηφιακών γνώσεων και δεξιοτήτων. αλλά και 
εξαιτίας προβλημάτων στις υποδομές, κόστους 
σύνδεσης, αλλά και κόστους συναλλαγών, Εί-
ναι αδιανόητο να αποκλείονται συνειδητά ολό-
κληρες κατηγορίες πολιτών ή να επιβαρύνονται 
δυσανάλογα, προκειμένου να έχουν πρόσβαση 
σε αυτές.

Οι διοικήσεις παραβλέπουν ότι ευρωπαϊκές 
χώρες πολύ πιο προχωρημένες από την χώρα 
μας στις συναλλακτικές συνήθειες και στην ψη-
φιακή Τραπεζική διατηρούν πολύ μεγαλύτερα 
δίκτυα και απασχολούν περισσότερους εργα-
ζόμενους, αναλογικά με τον πληθυσμό τους.

Οι συγκρίσεις είναι συντριπτικές:
Με βάση στοιχεία της ΟΤΟΕ στην χώρα μας 

αντιστοιχεί σήμερα ένας τραπεζοϋπάλ-ληλος 
σε 292 κατοίκους, ενώ στην Ευρωζώνη ένας 

σε 185 κατοίκους. Με άλλα λόγια, για να πλη-
σιάσει το τραπεζικό μας σύστημα τον μέσο όρο 
της Ευρωζώνης, θα έπρεπε να απασχολεί 37% 
επιπλέον εργαζόμενους.

Το 2010 είχαμε 41,3 καταστήματα εμπορικών 
Τραπεζών ανά 100.000 κατοίκους.

Το 2019 φτάσαμε μόλις 19,2 καταστήματα 
ανά 100.000 κατοίκους που σήμερα ακόμη λι-
γότερα, έναντι 38,8 καταστημάτων ανά 100.000 
κατοίκους στην Ιταλία, 34,3 στην (ανεπτυγμέ-
νη ψηφιακά) Γαλλία, 38,2 στην Πορτογαλία και 
49,7 στην Ισπανία.

Το 2019 η αντιστοιχία στην Ευρωζώνη ήταν 
ένα τραπεζικό κατάστημα ανά 2.530 κατοίκους. 

Στην Ελλάδα (με τις γνωστές γεω-
γραφικές ιδιομορφίες…) αντιστοι-
χούσε ένα κατάστημα σε 5.662 κα-
τοίκους.

Αλλά το ίδιο συμβαίνει και με τα 
ΑΤΜ, που ενώ μπορούν να διευκο-
λύνουν τις συναλλαγές και να κα-
λύψουν έστω μερικά τη συρρίκνω-
ση του δικτύου, είχαμε αναλογικά 
με τον πληθυσμό μείωση, έναντι 
αύξησης στην Ε.Ε. το ίδιο διάστημα.

Με βάση τα παραπάνω επίση-
μα δεδομένα, στην Ελλάδα έχουμε 
υπερβολική συρρίκνωση του κλά-

δου, σε σχέση με την αναμφισβήτητα πιο ανα-
πτυγμένη, από άποψη ψηφιακής Τραπεζικής και 
συναλλακτικών συνηθειών, Ευρώπη.

Το δίκτυο καταστημάτων είχε ήδη δραματικά 
συρρικνωθεί πριν την πανδημία, με μείωση πά-
νω από 50% το 2019 έναντι του 2010. Η απα-
σχόληση μειώθηκε κατά 34,3% στο διάστημα 
2011-2019, έναντι 14,6% μείωσης, στο ίδιο 
διάστημα, στην Ευρωζώνη.

Οι Τράπεζες συνεχίζουν να κλείνουν κατα-
στήματα και να πιέζουν σε έξοδο τους εργα-
ζόμενους, εκμεταλλευόμενες την αβεβαιότητα 
και την ανασφάλεια των τραπεζοϋπαλλήλων, 
που γίνεται μεγαλύτερη λόγω της πανδημίας.

Αντί να επενδύσουν σε σχέδια δράσης και 
λογικές ανάπτυξης, που είναι προϋπόθεση για 
την εξυγίανση τους και τη βιώσιμη επέκτασής 
τους, να σταθούν υπεύθυνα στο ρόλο τους με 
τη στήριξη της χειμαζόμενης οικονομίας και τη 
χρηματοδότηση της ανάκαμψης, επιμένουν σε 
αδιέξοδες λογικές αύξησης της κερδοφορίας 
μέσω της μείωσης του λειτουργικού κόστους.

Αυτή η στάση αποτελεί πλέον, μείζον αναπτυ-
ξιακό, πολιτικό και κοινωνικό ζήτημα.

Είναι καιρός το δημόσιο να ασκήσει τα δικαι-
ώματά του ως μέτοχος των συστημικών τραπε-
ζών για  να δοθεί ένα τέλος σε αυτή την αδιέ-
ξοδη πολιτική που στηρίζεται στην περικοπή του 
δικτύου των καταστημάτων και στη μείωση της 
απασχόλησης.

Καλούμε την κυβέρνηση και το ΤΧΣ (κύριο 
μέτοχο) να πάρουν ξεκάθαρα θέση απέναντι 
σε αυτές τις πρακτικές. Οι Τράπεζες καλούνται 
να αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στην 
κοινωνία τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την 
ανάπτυξη.

Πολίτες και  φορείς του Έβρου από κοινού 
να δώσουμε την μάχη ενάντια στην πολιτική 
ερήμωσης  του Νομού διεκδικώντας  αυτά που 
μας ανήκουν απ τα κονδύλια του Ταμείου Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας που κατανέμονται 
στους λίγους και ημετέρους χωρίς να ρωτηθεί 
η τοπική κοινωνία..

* Ο Μενέλαος Μαλτέζος είναι Οικονομολόγος,  
Μέλος Κεντρικής Διοίκησης. Οικονομικού Επιμε-
λητηρίου Ελλάδος, Εκπρόσωπος Προοδευτικών 
Οικονομολόγων Ελλάδας

Ψυχολογία

Η απενοχοποίηση 
της ψυχικής ασθένειας

ΤΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΥ 
ΜΑΛΤΕΖΟΥ*
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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

6 5 1

1 9 3 5

5 9 7

9 4 7 3

5 2

4 2 1 6

2 8 6

5 8 1 2

9 7 4

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.69)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Fri Jul 30 08:32:37 2021 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Very hard, difficulty rating 0.76)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu Jul 29 08:53:46 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

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 05.59, 

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
NTERCITY 05.59, 

ΘεΣ/Κη - Αλεξ/λη 
NTERCITY 05.50, 

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

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 
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Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

7 5

3 5 4 6

1 7 3

6 1 2 7

9 1 5 8 2

2 7 6 4

9 2 3

6 9 5 2

7 5

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.53)
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ
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

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

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ - AEGEAN 
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη – ΑΘηΝΑ:  
∆ΕΥΤΕΡΑ:  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: 
∆ΕΥΤΕΡΑ: 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:  
∆ΕΥΤΕΡΑ:  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: 
∆ΕΥΤΕΡΑ: 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

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ
ΑλεξΑΝΔΡΟyΠΟλη 
ΠΡΟΣ ΣΑμΟΘΡΑΚη
ΠλΟΙΟ ΑΔΑμaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
∆ευτέρα  13:00,  18:00
Τρίτη  09:30 
Τετάρτη 07:00, 19:00 
Πέμπτη 15:30 
Παρασκευή 15:30
Σάββατο  15:30 
Kυριακή  13:00,  18:00

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

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

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ
14:00-22:00 Σαλονικίδου 
Ε.&Ι Αίνου 27 (έναντι ∆ημ. Βι-
βλιοθήκης) ✆2551029022
18:00-08:00 Καΐσας 14ης 
Μαΐου 88 (έναντι ΚΑΠΗ) 
✆2551020667
ΦΕΡΕΣ
Μπαμίδου - Πιτιακούδης Βασ. 
Γεωργίου 207 ✆2554022013
ΣΟΥΦΛΙ 
Αλατζιά Βασ. Γεωργίου 93 
✆2554023176 
∆I∆YMOTEIXO
Παρασκευόπουλος Ιωάννης  
Βενιζέλου 93 ✆2553023544
ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α
Παρασκευόπουλος Ιωάννης  
Βενιζέλου 93 ✆2553023544

σαν σημερα
ΓΕΓΟΝΟΤΑ
338 π.Χ.
Η Μάχη της Χαιρώνειας: Ο 
Φίλιππος Β’ ο Μακεδών νι-
κά τις ενωμένες δυνάμεις 
Αθηναίων και Θηβαίων και 
καθίσταται κυρίαρχος του 
τότε ελληνικού χώρου.

216 π.Χ.
Η μάχη των Καννών: Ο 
στρατηγός των Καρχηδο-
νίων, Αννίβας, συντρίβει τις 
ρωμαϊκές λεγεώνες. 50.000 
Ρωμαίοι πέφτουν στο πε-
δίο της μάχης. «Hannibal 
ante portas» αναφωνούν 
οι Ρωμαίοι.

46 π.Χ.
Ο Ιούλιος Καίσαρας νικά 
τον βασιλιά του Πόντου 
Φαρνάκη Γ’ και αναφωνεί 
«Veni,Vidi, Vici» («Ήλθον, εί-
δον, ενίκησα») για την ευ-
κολία της επικράτησής του.

1903
Επαναστατούν οι βουλγα-
ρόφωνοι πληθυσμοί στη 
Μακεδονία, ανήμερα της 
γιορτής του προφήτη Ηλία 
(Παλαιό Ημερολόγιο). Η 
επανάσταση, την οποία 
έχει σχεδιάσει η Εσωτερική 
Μακεδονική Επαναστατική 
Οργάνωση (VMRO), κατα-
πνίγεται από τα τουρκικά 
στρατεύματα. Το γεγονός 
αυτό γίνεται αφορμή για 
να ξεκινήσει ο Μακεδονι-
κός Αγώνας. Στην ιστορία 
θα μείνει ως η «Επανάσταση 
του Ίλιντεν» (Ίλιντεν = Ημέρα 
του Αη Λιά).

1913
Ο Φρεντερίκ Μπουασονά 
υψώνει την ελβετική σημαία.
Ο Χρήστος Κάκαλος, ο Φρε-
ντερίκ Μπουασονά και ο 
Ντανιέλ Μπο-Μποβί πατούν 
για πρώτη φορά στον Μύ-
τικα, την ψηλότερη κορυφή 
του Ολύμπου (2.917 μ.).

1990
Το Ιράκ εισβάλει και κατα-
λαμβάνει το Κουβέιτ. (Α’ Πό-
λεμος του Κόλπου)

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1938
∆ήμος Μούτσης, έλληνας 
συνθέτης.

1942
Ιζαμπέλ Αλιέντε, χιλιανή συγ-
γραφέας.

ΘΑΝΑΤΟΙ
1970
Γιάννης Ντεσσές, διάσημος 
ελληνοαιγύπτιος μόδιστρος 
τις δεκαετίες ’40, ’50 και ’60. 
Οι δημιουργίες του ήταν κυ-
ρίως πτυχωτές τουαλέτες, κα-
τασκευασμένες από μουσελί-
να και σιφόν, επηρεασμένες 
από τα αρχαία ελληνικά και 
αιγυπτιακά ενδύματα. (Γεν. 
6/8/1904)

2000
Αριστόβουλος Μάνεσης, δια-
κεκριμένος έλληνας συνταγ-
ματολόγος και ακαδημαϊκός. 
(Γεν. 1922)

αγγελιεσ

αγγελιεσ

Πωλείται μονοκατοικία στο Τυχερό Νομού 
Έβρου. Το σπίτι είναι στο κέντρο του Τυχερού. 
Η λαϊκή αγορά γίνεται 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 45.000 ευρώ. Όποιος αγοράσει το σπίτι 
θα πάρει δώρο 3 στρέμματα χωράφι.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6979822491 όλο 
το 24ωρο.

Πωλείται  ∆ιαμέρισμα δυομισάρι, στον 3ο 
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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Στην Αλεξανδρούπολη  
βρέθηκε την Πέμπτη 29/07 η 
διοργάνωση του Επιμελητη-
ρίου Έβρου στο πλαίσιο της 
οποίας λειτουργεί εκθετήριο 
– πωλητήριο τοπικών προϊ-
όντων. 

Η διοργάνωση έδωσε την 

ευκαιρία σε παραγωγούς από 
όλο τον Έβρο να συναντηθούν 
και ανταλλάξουν εμπειρίες, 
αλλά και να συστήσουν τα 
προϊόντα τους σε μεγαλύτε-
ρο κοινό από αυτό στο οποίο 
δραστηριοποιούνται συνήθως. 
Η παραλιακή λεωφόρος της 
πόλης γέμισε τοπικές γεύσεις 
και χρώματα, αλλά και από 
την καλή διάθεση των παρα-
γωγών και των επισκεπτών!

Παράλληλα, έγινε και μία 
ενδιαφέρουσα συζήτηση με-
ταξύ του ∆ημάρχου Αλεξαν-
δρούπολης Γιάννη Ζαμπούκη 
και του Προέδρου του Επι-
μελητηρίου Έβρου Χριστό-
δουλου Τοψίδη. Ο ∆ήμαρχος 
παρουσίασε εν συντομία τις 
επικείμενες ιδιωτικές επενδύ-
σεις που έχουν επιλέξει την 
Αλεξανδρούπολη και που η 
ολοκλήρωσή τους θα φιλο-
τεχνήσει ένα ακόμη πιο ελκυ-
στικό επενδυτικό περιβάλλον, 
ενώ ο Πρόεδρος του Επιμελη-
τηρίου τόνισε ότι η επενδυτι-
κή αλυσίδα αποτελείται από 
πάρα πολλούς κρίκους, που 
πρέπει να είναι σφιχτά δεμέ-
νοι μεταξύ τους. 

Παράλληλα, στον ∆ήμο 
Αλεξανδρούπολης ξεκινούν 
και μία σειρά δημοσίων επεν-
δύσεων μεγάλου βεληνεκούς, 
οι οποίες πέρα από το κοι-
νωνικό αποτύπωμα θα εξυ-
πηρετήσουν σημαντικά την 
ανάπτυξη της επιχειρηματι-
κότητας. 

Το Επιμελητήριο Έβρου φέ-
τος γιορτάζει την 100η επέ-
τειο από την έναρξη της λει-
τουργίας του και τιμώντας την 
χρονιά – ορόσημο έχει σχεδι-
άσει μία σειρά δράσεων που 
όμως κινούνται με γνώμονα 
τις ισχύουσες διατάξεις και 

τα μέτρα προφύλαξης από 
τον κορωνοϊό. Σε αυτό το 
πλαίσιο είναι η ενταγμένη 
η Εβδομάδα Εξωστρέφει-
ας 2021, η οποία φιλοδο-
ξεί να ενισχύσει το κατά 
δύναμιν την τοπική επιχει-
ρηματικότητα να δημιουρ-
γήσει μία κινητικότητα στα 
κέντρα των πρωτευουσών 
των ∆ήμων του Έβρου, 
αλλά κυρίως να δείξει και 
να αποδείξει ότι παρά τις 
αντιξοότητες, το Επιμελη-
τήριο Έβρου αναζητά συ-
νεχώς τρόπους δράσης και 
παρουσίας στο πλευρό των 
επιχειρηματιών. 

Παρουσίαση τοπικών προϊόντων 
στην Αλεξανδρούπολη
ΣΤΌ ΠΛΑΙΣΙΌ ΤΗΣ 
ΕΒΔΌΜΑΔΑΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 
ΤΌΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΌΥ ΕΒΡΌΥ      

Τι συζήτησαν ο Πρόεδρός του 
και ο ∆ήμαρχος 
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Εκδήλωση για την Πο-
λιτιστική Διαδρομή «VIA 
EGNATIA» θα πραγματο-
ποιηθεί την Τρίτη 6 Φε-
βρουαρίου στο Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών. Πρόκει-

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

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

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

το οποίο επιμελήθηκε ο 
Θανάσης Γκαϊφύλλιας. 

Συμμετέχουν: Θανάσης 
Γκαϊφύλλιας, Χαλήλ Μου-

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

Τάσος Καπζάλας.
Η μουσική επιμέλεια της 

εκδήλωσης ανήκει στον 
Θανάση Γκαϊφύλλια.

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

Προλογίζει ο πρόεδρος του Διαζώματος 
Σταύρος Μπένος 

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

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

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

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

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

● Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα: 

25510 27404 & 25510 80173 

Καθαρό περιβαλλόν,  
 εξόιΚόνόμηση 
φυσιΚών πόρών 

λαΤόμεια μαΚρησ α.ε.

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

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

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

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

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

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

Info


