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Εκπόνηση σχεδίου φόρτισης Εκπόνηση σχεδίου φόρτισης 
ηλεκτρικών οχημάτων του ηλεκτρικών οχημάτων του 
Δήμου Ορεστιάδας Δήμου Ορεστιάδας 

▶ 44

Βαλκανικό Πρωτάθλημα: Συνέτριψε Βαλκανικό Πρωτάθλημα: Συνέτριψε 
το πανελλήνιο ρεκόρ η Εβρίτισσα το πανελλήνιο ρεκόρ η Εβρίτισσα 
Αντωνιάδη Αντωνιάδη 

11 περιπτώσεις απεγκλωβισμού 11 περιπτώσεις απεγκλωβισμού 
μετράμε ήδη από τις βάθρες μετράμε ήδη από τις βάθρες 
της Σαμοθράκης της Σαμοθράκης 

▶ 7 7 ▶ 1616

Πανελλήνιες: Eως 27 Αυγούστου οι 
επιτυχόντες και οι βάσεις εισαγωγής

Σε λιγότερο από δύο εβδομάδες θα πάρει τέλος η αγωνία των 
υποψηφίων. Τι θα ισχύσει για τις μεταγραφές φοιτητών ▶ 11

«Τίνος είσαι εσύ;» Σε εξέλιξη 
η έκθεση ενός ξεχωριστού project 

Η ερευνητική ομάδα Art Traces κατέγραψε την ιστορία της μνήμης των 
απογόνων των προσφυγών που δημιούργησαν την Αλεξανδρούπολη

▶ 8, 9

●  37 άτομα με covid-19 
νοσηλεύονται στο Νοσο-
κομείο Αλεξανδρούπολης, 
4 στη ΜΕΘ

● Χθες ανακοινώθηκαν 
57 νέα κρούσματα στο 
νομό, 99 στην Καβάλα !

● 4.206 κρούσματα, 16 
θάνατοι, 258 διασωληνω-
μένοι, ανακοίνωσε χθες ο 
ΕΟΔΥ

● Θετική η μείωση του ιι-
κού φορτίου στα λύματα 
της Αλεξ/πολης

● Υπερδιπλασιάστη-
κε το τελευταίο διάστη-
μα ο αριθμός νέων κρου-
σμάτων κορωνοϊού στην 
ΑΜΘ

● Πόσοι Έλληνες έχουν 
εμβολιαστεί ανά ηλικιακή 
ομάδα

● Θεοδωρίδου: Έκκληση 
για εμβολιασμό των παι-
διών 12-15 ετών

▶ 3, 5, 10

Έβρος: Ο κορωνοϊός 
είναι εδώ και χρειάζεται 
επαγρύπνηση 
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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

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ
Tενίστας

«∆εν έχω κάνει το εμβόλιο, κανείς 
δεν το έχει θεωρήσει υποχρεωτικό 
έως τώρα. Είμαι σίγουρος ότι κάποια 
στιγμή θα εμβολιασθώ, αλλά μέχρι 
να γίνει υποχρεωτικό, δεν πρόκειται 
να το κάνω»

ΤΖΟ ΜΠΑΙΝΤΕΝ
Πρόεδρος των ΗΠΑ

Η άνοδος των Ταλιμπάν στην εξου-
σία εξελίχθηκε πολύ πιο γρήγορα 
από ό,τι περιμέναμε. Έχει ευθύνες ο 
Αφγανικός στρατός δεν μπορούσα-
με να τους δώσουμε τη θέληση να 
πολεμήσουν». 

ΤΖΑΣΙΝΤΑ ΑΝΤΕΡΝ
Πρωθυπουργός Νέας 

Ζηλανδίας

Η Νέα Ζηλανδία μπαίνει σε περίοδο 
σκληρών λοκντάουν μετά την εμφάνι-
ση ενός κρούσματος covid. Eίναι καλύ-
τερα να ξεκινήσουμε με το υψηλότερο 
επίπεδο και να κατεβαίνουμε επίπεδα 
παρά από το χαμηλότερο και να μην 
αναχαιτιστεί ο ιός 

Σε λιγότερο από δύο εβδομάδες θα πάρει τέλος η αγωνία των υποψηφίων, οι οποίοι έλαβαν μέρος στις φετινές 
πανελλαδικές εξετάσεις καθώς σύμφωνα με τις εκτιμήσεις παραγόντων του υπουργείου Παιδείας, οι βάσεις και 
τα ονόματα των επιτυχόντων θα ανακοινωθούν έως τις 27 Αυγούστου. Αυτή τη στιγμή προχωρούν κανονικά 
όλες οι ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών ώστε τα αποτελέσματα ν΄ ανακοινωθούν χωρίς να υπάρχουν κα-
θυστερήσεις.

Σχολιάζοντας την επικαιρότητα

Ολυμπιακοί Αγώνες: Από το Τόκιο στο Παρίσι 
με τη Νίκη της Σαμοθράκης

Η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων 
του Τόκιο πέρασε στην ιστορία την Κυριακή 
(08/08) και έτσι η σκυτάλη πέρασε στο Πα-
ρίσι για το 2024, που εισήγαγε τον πλανή-
τη στην επόμενη Ολυμπιάδα με τη Νίκη της 
Σαμοθράκης και με… breakdancing.

Μέσω ενός βίντεο  οι Γάλλοι παρουσία-
σαν τη διοργάνωση των 33ων Ολυμπιακών 
Αγώνων που θα γίνουν στο Παρίσι από τις 
26 Ιουλίου έως τις 11 Αυγούστου 2024 και 
ο Εθνικός Ύμνος της χώρας, δηλαδή η πε-
ρίφημη «Μασσαλιώτιδα», πλαισιώθηκε και 
από τη Νίκη της Σαμοθράκης μιας και είναι 
ένα από τα δημοφιλέστερα εκθέματα του 
Μουσείου του Λούβρου.

Οι Γάλλοι, ως γνωστόν, έχουν πλήρως οι-
κειοποιηθεί το κορυφαίο έκθεμα, το οποίο 
και αρνούνται πεισματικά να επιστρέψουν 
ως οφείλουν στην Ελλάδα και μάλιστα προ-
καλούν προβάλλοντάς το ως δικό τους και 
σύμβολο των Ολυμπιακών αγώνων 2024.

Αναδρομή στο παρελθόν 
Στις 15 Απριλίου του 1865, η αρχαιολο-

γική αποστολή του Γάλλου υποπρόξενου 
Καρόλου Σαμπουαζό, έκανε ανασκαφές στα 

βόρεια της Σαμοθράκης. Τότε ένας Έλληνας 
εργάτης αναφώνησε «Κύριε, εύραμεν μια 
γυναίκα»! Είχε βρει τα πόδια και τον κορμό 
της Νίκης της Σαμοθράκης. 

Όταν ο Σαμπουαζό πήρε τη Νίκη από τη 
Σαμοθράκη, είχε αφήσει πίσω την πλώρη 
στην οποία πατούσε το άγαλμα, γιατί πίστευε 
ότι ανήκε σε άλλο γλυπτό. Χωρίς την πλώρη 
όμως, το άγαλμα δεν μπορούσε να σταθεί 
όρθιο. Ήταν έτσι δημιουργημένο απ’ τον γλύ-
πτη, που χρειαζόταν να στέκεται στην πλώρη 
για να υπάρχει η απαραίτητη ισορροπία. Το 
πρόβλημα έλυσαν Αυστριακοί αρχαιολόγοι 
το 1875, όταν συνειδητοποίησαν ότι τελικά 
η πλώρη ήταν μέρος της σύνθεσης της Νί-
κης. Ο Σαμπουαζό κατάφερε να πάρει και 
αυτό το κομμάτι στη Γαλλία.

Η Νίκη της Σαμοθράκης εκτίθεται στο 
Λούβρο από το 1884. Το όνομα του ιδιο-
φυή γλύπτη παραμένει άγνωστο, αλλά η φή-
μη του αγάλματος έχει φτάσει στα πέρατα 
του κόσμου. Υπολογίζεται ότι δημιουργήθη-
κε τον 2ο αιώνα π.Χ. και κοσμούσε το Ιερό 
των Μεγάλων Θεών στη Σαμοθράκη. Πολ-
λοί λένε ότι ήταν αφιέρωμα του ∆ημήτριου 

του Πολιορκητή, που νίκησε τον στόλο του 
Πτολεμαίου το 290 π.Χ….

Πηγή: με πληροφορίες από 
mixanitouxronou.gr
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`Μικρογνωμικά

Απώλεια για την κοινωνία του Έβρου   
θλίψη στην τοπική κοινωνία, και στους κόλπους του 

νομικού κόσμου της Αλεξανδρούπολης.
"Εφυγε" από τη ζωή ο δικηγόρος Γιώργος Νεδέλτσος.  

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στις Φέρες όπου και τελείωσε 
τις σχολικές του υποχρεώσεις.

Ο έγκριτος νομικός πέρα από τις εκατοντάδες υποθέ-
σεις που είχε χειριστεί στην καριέρα του, είχε επιδείξει 
ενδιαφέρον και για τον ∆ικηγορικό Σύλλογο της Αλε-
ξανδρούπολης, τον οποίο είχε υπηρετήσει από τις θέσεις 
του Γραμματέα και του Ταμία στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο.

Ήταν 60 ετών, παντρεμένος με την ιατρό ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ και πατέρας ενός παιδιού.

Η κηδεία του θα τελεστεί το πρωί της Τετάρτης 18/08 
στις 11.00 στον Ι.Ν. του Αγίου Βασιλείου στην Αλεξαν-
δρούπολη.

reportal.gr

Πτωτική τάση στα λύματα 
Πολύ μεγάλη και ανησυχητική είναι αύξηση του ιικού 

φορτίου σε δύο μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, τα Ιωάννινα 
και τα Χανιά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργα-
στηριακών ελέγχων του Εθνικού ∆ικτύου Επιδημιολογίας 
Λυμάτων για τον ιό SARS-CoV-2. Την τελευταία εβδομά-
δα (9-15 Αυγούστου) στα Ιωάννινα, καταγράφηκε αύξηση 
της τάξης του 260% και στα Χανιά 103%.

Σύμφωνα με τα ευρήματα των επιστημόνων, την εβδο-
μάδα 9 έως 15 Αυγούστου 2021 παρατηρήθηκαν πτωτι-
κές ή σταθεροποιητικές τάσεις, σε σχέση με την εβδομά-
δα 2 έως 8 Αυγούστου 2021, στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό 
φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα των οκτώ 
από τις δέκα περιοχές που ελέγχθηκαν από το Εθνικό 
∆ίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΕΟ∆Υ. 

Οι καθαρά πτωτικές τάσεις κυμάνθηκαν από -55% στην 
Αλεξανδρούπολη έως -72% στο Ρέθυμνο, ενώ οριακές 
ήταν οι μειώσεις στον Βόλο (-28%) και στο Ηράκλειο 
(-25%). Να σημειωθεί ότι οι μεταβολές της τάξης +/- 30% 
είναι κοντά στα όρια της εργαστηριακής αβεβαιότητας.

Γ.Π.

Η χώρα μετρά πληγές…. 
Στα ένα εκατ. οι καμένες εκτάσεις

Την καταγραφή των εκτάσεων που έχουν καεί 
με κάθε δυνατή λεπτομέρεια πραγματοποιεί ήδη 
το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, έτσι ώστε να μπορούν να 
πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις το 
συντομότερο δυνατό για την αποφυγή  μεγαλύτε-
ρων καταστροφών.

Σύμφωνα με τις καταγραφές μέχρι την προηγού-
μενη εβδομάδα συνολικά στις μεγάλες πυρκαγιές σε 
όλη τη χώρα είχαν καεί 888.280 στρέμματα.

Συγκεκριμένα, οι κύριες μεγάλες πυρκαγιές κατέ-
στρεψαν στην Αττική 73.870 στρέμματα, στη βόρεια 
Εύβοια 518.160 στρέμματα, στην Αρχαία Ολυμπία 
100.110 στρέμματα, στην Αιγιάλεια 42.050 στρέμ-
ματα, στο ∆ιαβολίτσι Μεσσηνίας 45.990 στρέμμα-
τα και στην Ανατολική Μάνη 96.810 στρέμματα.

Επίσης στη Ρόδο κάηκαν 11.290 στρέμματα. Θυ-
μίζουμε πως στην τραγωδία έχει χυθεί κι ανθρώπι-

νο αίμα, αφού ένας εθελοντής πυροσβέστης μόλις 
38 ετών στην Αττική κι ένας 70χρονος χειριστής 
μπουλντόζας στο νομό Φωκίδα έχασαν τη ζωή τους, 
ο μεν πρώτος μετά από πτώση στύλου της ∆ΕΗ πά-
νω του κι ο δεύτερος μετά από πτώση σε γκρεμό.

Βοήθεια στους πυρόπληκτους του 
Δικηγορικού Συλλόγου Ορεστιάδας

Είδη πρώτης ανάγκης συγκεντρώνει ο ∆ικηγορι-
κός Σύλλογος Ορεστιάδας μέχρι τις 25 Αυγούστου. 
Σε μήνυμα που εξέδωσε αναφέρει πως αυτές στις 
δύσκολες ώρες πρέπει να δείξουμε την αλληλεγγύη 
και τη συμπαράσταση μας στους συμπολίτες μα ς 
που κινδύνεψαν και είδαν του κόπους μια ζωής να 
καταστρέφονται από την πύρινη λαίλαπα .

Συγκεκριμένα τα είδη που συγκεντρώνει αφο-
ρούν υγειονομικό υλικό ξηρά τροφή, είδη προσω-
πικής υγιεινής και ζωοτροφές.

Η συλλογή θα γίνεται καθημερινά από τις 9 το 
πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι , στη βιβλιοθήκη του 
∆ικηγορικού Συλλόγου που βρίσκεται μέσα στο ∆ι-
καστικό Μέγαρο.

Αυστηρό lockdown για ένα (1) κρούσμα
Αυστηρό lockdown που θα τεθεί σε ισχύ από σή-

μερα, Τετάρτη, ανακοίνωσε σήμερα η πρωθυπουρ-
γός της Νέας Ζηλανδίας, Τζασίντα Άρντερν.

Η απόφαση αυτή οφείλεται σε νέο κρούσμα που 
εντοπίστηκε στο Όκλαντ, έξι μήνες μετά το τελευταίο 
κρούσμα τοπικής μετάδοσης κορονοϊού στη χώρα.

Η καραντίνα θα διαρκέσει τρεις μέρες σε ολόκλη-
ρη τη χώρα και μια εβδομάδα στο Όκλαντ και στο 
Κορομάντελ, μια παραλιακή πόλη στην οποία είχε 
περάσει επίσης χρόνο το άτομο που διαγνώστηκε 
θετικό στον κορονοϊό.

Σύμφωνα με την πρωθυπουργό, οι αρχές πιστεύ-
ουν για το νέο κρούσμα ότι πρόκειται για το πα-
ραλλαγμένο στέλεχος ∆έλτα του νέου κορονοϊού, 
αν και αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Η επιβολή των αυστηρότερων κανόνων λοκντά-
ουν επιπέδου 4 σημαίνει ότι σχολεία, γραφεία και 
όλες οι επιχειρήσεις θα είναι κλειστές και μόνον οι 
βασικές υπηρεσίες θα λειτουργούν.

«Το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε για να 
βγούμε από την κατάσταση αυτή το ταχύτερο δυνα-
τό είναι να υιοθετηθεί ο δύσκολος τρόπος», δήλω-
σε σε συνέντευξη Τύπου η Άρντερν. Πώς ακούγεται 
αλήθεια όλο αυτό στα μέρη μας ….. Θυμίζουμε χθες 
τα νέα κρούσματα ήραν κοντά στα 4,5 χιλιάδες και 
«δε τρέχει τίποτα» … 

Γ.Π.

Για το μακρύ ταξίδι με απώτε-
ρο στόχο τα μετάλλια και τα ρεκόρ 
στο Τόκιο ξεκίνησε ο ∆ημοσθένης 
Μιχαλεντζάκης.

Ο Εβρίτης πρωταθλητής μας 
αναχώρησε το βράδυ της ∆ευτέ-
ρας από το αεροδρόμιο ∆ημόκρι-
τος της Αλεξανδρούπολης με προ-
ορισμό την Ιαπωνία με ενδιάμεσο 
σταθμό την Αθήνα.

Ο Ολυμπιονίκης κολυμβητής 
μας θα λάβει μέρος στους Παρα-
ολυμπιακούς Αγώνες με στόχο να 
υπερασπίσει τα κεκτημένα του Ρίο 
και να μας κάνει για μια ακόμη φο-
ρά υπερήφανους.

Στο πλευρό του για μια ακό-
μη φορά ο προπονητής του Τάσος 
Καλλιτσάρης

Γ.Π.

Ξεκίνησε το ταξίδι του προς τα Ολυμπιακά 
μετάλλια ο Μιχαλεντζάκης

Αυτό είναι το εξώφυλλο του νέου 
βιβλίου του πολυγραφότατου Αλεξαν-
δρουπολίτη Θεόδωρου Ορδουμποζά-
νη που αναμένεται να κυκλοφορήσει 
σε λίγες ημέρες από τις εκδόσεις Βα-
ταμίδη. Η νέα συγγραφική του δουλειά 
είναι αφιερωμένη στα 150 χρόνια από 
την ίδρυση της πόλης.

«... Σαν παραμύθι μοιάζει η ιστορία 
της αγαπημένης μας Αλεξανδρούπο-
λης. Ο Θόδωρος Ορδουμποζάνης μας 
παρουσιάζει πρόσωπα και γεγονό-
τα που σμίλεψαν και καθόρισαν την 
ιστορία αυτού του τόπου μέσα σε μια 
διαδρομή 150 χρόνων! Σύντομα, αυ-
τό το νέο λεύκωμα θα εκδοθεί από 
τις εκδόσεις του βιβλιοπωλείου μας 
με νέα στοιχεία και φωτογραφίες που 
θα μείνουν ως παρακαταθήκη. 

Αλεξανδρούπολη 1870-2020... σαν 
παραμύθι!» αναφέρει στο σημείωμά 
του ο εκδότης Γιάννης Βαταμίδης

Γ.Π.

«Αλεξανδρούπολη 1870-2020... σαν 
παραμύθι» από τον Θ. Ορδουμποζάνη !    
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Στις 13/08/2021, υπογρά-
φηκε η σύμβαση μεταξύ ∆ή-
μου Ορεστιάδας και ανάδοχης 
εταιρίας της υπηρεσίας «Πα-
ροχή υπηρεσιών συμβούλου 
για την εκπόνηση του σχεδί-
ου φόρτισης ηλεκτρικών οχη-
μάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του ∆ήμου 
Ορεστιάδας», προϋπολογισμού 
49.600 €.

Η παροχή υπηρεσιών 
προβλέπει:

1.  Ανάλυση υφιστάμενης 
κατάστασης- Χαρτογράφηση 
της περιοχής παρέμβασης.

2.  Χωροθέτηση σημείων 
επαναφόρτισης και θέσεων 

στάθμευσης ηλεκτρικών οχη-
μάτων- Σενάρια ανάπτυξης δι-
κτύου σημείων επαναφόρτισης 
ηλεκτρικών οχημάτων.

3.  Έκθεση διαβούλευσης.
4.  Ολοκλήρωση φακέλου- 

Εφαρμογή σχεδίου.
Η διάρκεια της σύμβασης 

ορίζεται σε 6 μήνες.
Αξίζει να αναφερθεί ότι 

ο ∆ήμος Ορεστιάδας ήταν ο 
πρώτος ∆ήμος πανελλαδικά 
που εγκατέστησε τον πρώτο 
πιλοτικό σταθμό φόρτισης ηλε-
κτρικών οχημάτων, πριν από 
14 μήνες.

Κατασκευή υπόγειου 

δικτύου άρδευσης 
Στις γεωτρήσεις του 
αγροκτήματος  Σαγήνης 

Ο ∆ήμαρχος Ορεστιάδας 
Μαυρίδης Βασίλειος υπέγρα-
ψε τη σύμβαση με την ανάδοχο 
εταιρία, του έργου «Αντικατά-

σταση επιφανειακού δικτύου 
με κατασκευή υπόγειου δικτύ-
ου άρδευσης στις γεωτρήσεις 
του αγροκτήματος ΣΑΓΗΝΗΣ 
ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ»

Το έργο αφορά σε 33 γε-
ωτρήσεις στην περιοχή «ΣΑ-

ΓΗΝΗ» ∆ήμου Ορεστιάδας με 
εμβαδόν εξυπηρετούμενης επι-
φάνειας 10.800 στρέμματα. 
Το μήκος παρέμβασης ανέρχε-
ται στα 38,5 χιλιόμετρα και θα 
εξυπηρετεί περισσότερους από 
250 αγρότες/ παραγωγούς.

Το έργο περιλαμβάνει :
•  Προμήθεια και τοποθέτη-

ση σωλήνων πολυαιθυλενίου 
3ης γενιάς, μήκους 38,5 χιλιο-
μέτρων και διαμέτρου Φ160

•  Τυποποιημένα φρεάτια 
υδροληψίας ανά 50 μέτρα δι-
κτύου

•  Τυποποιημένη διάταξη 
στην κεφαλή κάθε γεώτρησης 
για λόγους αντιπληγματικής 
προστασίας και εξορθολογι-
σμού παροχής μεταξύ άντλη-
σης και ζήτησης

Ο προϋπολογισμός του έρ-
γου είναι 2.165.000,00 ευρώ 
με τον ΦΠΑ, με χρόνο υλοποί-
ησης τους 18 μήνες.

Οι πόροι προέρχονται από 
το Υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης με εκχώρηση αυτών 
στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ. Εί-
ναι το 2ο έργο που υπογρά-
φεται σε διάστημα μικρότερο 
του ενός μήνα, από τα τρία 
δημοπρατημένα έργα που 
αφορούν την υπογειοποίηση 
99 αρδευτικών γεωτρήσεων 
συνολικού προϋπολογισμού 
6.100.000,00 ευρώ.

Ο ∆ήμος Ορεστιάδας συ-
νεχίζει αδιάλειπτα την στήρι-
ξη της τοπικής αγροτικής οι-
κονομίας.

Εκπόνηση σχεδίου φόρτισης 
ηλεκτρικών οχημάτων του 
Δήμου Ορεστιάδας
ΉΤΑΝ Ο ΠΡΏΤΟΣ ΔΉΜΟΣ 
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΠΟΥ 
ΕΓΚΑΤΕΣΤΉΣΕ ΤΟΝ ΠΡΏΤΟ 
ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ 
ΦΟΡΤΙΣΉΣ ΉΛΕΚΤΡΙΚΏΝ 
ΟΧΉΜΑΤΏΝ, ΠΡΙΝ ΑΠΟ 14 
ΜΉΝΕΣ.
              
Κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης 
Στις γεωτρήσεις του αγροκτήματος  
Σαγήνης 

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο Στρατίδης Γεώργιος του Χαράλαμπο και της Αλεξάνδρας το γένος Γκουτζικίδη 
που γεννήθηκε στο ∆ιδυμότειχο και κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη και η Σκούνδρα 
Σοφία του ∆ημητρίου και της ∆ημητρούλας το γένος Τσαγιαννίδη που γεννήθηκε 
στη Θεσσαλονίκη και  κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη πρόκειται να παντρευτούν με 
Θρησκευτικό Γάμο στο Εκκλησάκι του Αγίου Εύπλου στην Αλεξανδρούπολη στις 19 
Σεπτεμβρίου 2021

Ο Σύλλογος “ΕΛΛΗ-
ΝΟΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΙΝΟΥ`` 
που ιδρύθηκε στην Αλε-
ξανδρούπολη το 1976 – 
υιοθετώντας την επωνυ-
μία αυτή σε ανάμνηση της 
Σχολής Μέσης Εκπαίδευ-
σης της Αίνου –τίμησε δύο 
αξιόλογες γυναίκες, την κ. 
Καίτη Τσακίρη – Καραμι-
χάλη και την εικαστικό κ. 
Άννα ∆ημάκη που τιμούν 
και προβάλουν την ιστο-
ρία και τους ήρωες της 
Αίνου μέσω των δράσε-
ων τους.

Η κ. Καραμιχάλη-Τσα-
κίρη έλαβε το 2ο Βραβείο 
του 17ου Παγκόσμιου Λο-
γοτεχνικού ∆ιαγωνισμού 
με το μονόγραμμα «∆ό-
μνα Βισβίζη – η Πρωτο-
καπετάνισσα» και ψευδώ-
νυμο: «Κυρά ∆ομνίτσα».

Η εικαστικός κ. ∆ημάκη 
δημιούργησε μία συλλογή 
10 ελαιογραφιών με τίτ-
λο «Η θρακιώτισσα καπε-
τάνισσα ∆όμνα Βισβίζη» 
στα πλαίσια των 200 ετών 
της Εθνικής Παλιγγενεσί-
ας 1821-2021.

Πολλά συγχαρητήρια 
και στις δύο κυρίες και ει-
δικότερα στην κ. Καρα-
μιχάλη – Τσακίρη για τη 
σημαντική βράβευση και 
διάκριση και μάλιστα σε 
έναν παγκόσμιο διαγω-
νισμό

Η έκθεση επρόκειτο να 
λάβει χώρα στο Νομαρ-
χείο της Αλεξανδρούπο-
λης αλλά λόγω COVID 19 
αναβλήθηκε.

Ας ελπίσουμε ότι θα 
υπάρξει η δυνατότητα να 
προβληθεί η έκθεση αυ-
τή σε λίγους μήνες και με 
την έναρξη της σχολικής 
χρονιάς για να μπορέσουν 
να την δουν και οι νεαροί 
μαθητές.

2ο Βραβείο στον 17ο Παγκόσμιο Λογοτεχνικό 
Διαγωνισμό για την Αλεξανδρουπολίτισσα Καίτη Τσακίρη
Σημαντικές διακρίσεις για μέλη 
του Συλλόγου “ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟΝ 
ΑΙΝΟΥ``

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο Νάκας Πέτρος του Βασιλείου και της Όλγας το γένος Νάκα που γεννήθηκε στο 
Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας και κατοικεί στα Ιωάννινα και η Μανδάνη Ζωή του Ευαγ-
γέλου και της Ουρανίας το γένος Μποντσίδου που γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπο-
λη και κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη πρόκειται να παντρευθούν με πολιτικό γάμο 
στα Ιωάννινα.
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Σταθερά μεγάλος παραμέ-
νει το τελευταίο διάστημα ο 
αριθμός των ατόμων που νο-
σηλεύονται στο Νοσοκομείο 
της Αλεξανδρούπολης και πά-
σχουν από κορωνοϊό. Αυτή τη 
στιγμή, η κλινική Covid-19 
του ιδρύματος έχει 37 ασθε-
νείς λένε οι πληροφορίες του 
«Reportal.gr».

Την ίδια ώρα νοσηλεύο-
νται και τέσσερα άτομα στη 
ΜΕΘ του Νοσοκομείου, επί-
σης με κορωνοϊό. Οι ηλικίες 
τους είναι 41, 44, 57, 64 ετών. 
∆υστυχώς, οι ασθενείς είναι 
στην πλειοψηφία τους ανεμ-
βολίαστοι.

Αρνητικά πρωτεία σε 
Καβάλα, Εβρο 

Υπερδιπλασιάστηκε μέσα 
σε μία εβδομάδα ο αριθμός 
νέων κρουσμάτων κορωνο-
ϊού που ανακοινώθηκαν για 
την Ανατολική Μακεδονία και 
Θράκη στη διάρκεια ενός Σαβ-
βατοκύριακου. Κατά το διήμε-
ρο 7 και 8 Αυγούστου, στην 
Περιφέρεια, αθροιστικά, τα 
νέα κρούσματα ήταν 130, το 
Σαββατοκύριακο που μας πέ-
ρασε (14 και 15 Αυγούστου) 
έφτασαν τα 270. Οι περιφε-
ρειακές ενότητες Καβάλας και 
Έβρου συνεχίζουν να παρου-
σιάζουν τους υψηλότερους 
αριθμούς, με τους δύο νομούς 
να «δίνουν» το 79,5% του συ-

νόλου των νέων κρουσμάτων 
που καταγράφηκαν στην Πε-
ριφέρεια. Ειδικότερα, για την 
Καβάλα ο ΕΟ∆Υ ανακοίνωσε 
στη διάρκεια του Σαββατοκύ-
ριακου 144 νέα κρούσματα, 
για τον Έβρο 71. Ακολουθεί η 
Ξάνθη με 28, η ∆ράμα με 16 
και η Ροδόπη με 11, ενώ για 
όλη τη χώρα, αθροιστικά, ο 
ΕΟ∆Υ ανακοίνωσε 5.158 νέα 
κρούσματα. 

Εννέα κρούσματα 
κορωνοϊού στον”Άγιο 
Κυπριανό”

Θετικό κρούσμα κορονο-
ϊού σε ανεμβολίαστη τρόφι-
μο εκδηλώθηκε προ ημερών 
μετά από έλεγχο ανίχνευσης 
στο Σταυρίδειο Ίδρυμα χρονί-
ως πασχόντων «Ο Άγιος Κυ-
πριανός».

Χαρακτηριστικό είναι το γε-
γονός ότι πρόκειται για μία εκ 
των δυο τροφίμων  (επί συ-
νόλου 130), των οποίων οι 
συγγενείς δεν επέτρεψαν τον 
εμβολιασμό της. .

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο 
έδωσε εντολή να ελεγχθεί όλο 
το προσωπικό και οι τρόφιμοι. 
Βρέθηκαν άλλα 8 θετικά, εμ-
βολιασμένων και μέχρι αυτήν 
την ώρα τελείως ασυμπτω-
ματικών.

Τα αποτελέσματα μέχρι σή-
μερα των μοριακών tests των 
υπαλλήλων είναι όλα αρνη-

τικά.
Ενημερωτικά, σημειώνουμε 

ότι στο Ιωακείμειο Γηροκομείο 
το σύνολο των τροφίμων και 
το σύνολο των εργαζομένων 
είναι εμβολιασμένοι.

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο 
θα συνεδριάσει αύριο Παρα-
σκευή 13 Αυγούστου προ-
κειμένου να εξετάσει τον 
σχετικό Νόμο περί των ανεμ-
βολίαστων υπαλλήλων και τον 
Εσωτερικό Κανονισμό περί 
των τροφίμων του Ιδρύματος.

Πόσοι Έλληνες έχουν 
εμβολιαστεί ανά 
ηλικιακή ομάδα

Σύμφωνα με τα ποσοστά οι 
εμβολιασμοί ξεπέρασαν τα 11 
εκατ. στη χώρα ενώ περισσό-
τεροι από 5.850.000 πολίτες 
έχουν εμβολιαστεί με τουλά-
χιστον μία δόση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία 
που έδωσε ο Γενικός Γραμ-
ματέας Πρωτοβάθμιας Φρο-
ντίδας Υγείας, Μάριος Θεμι-
στοκλέους, περισσότεροι από 
5.515.000 πολίτες έχουν ολο-

κληρώσει τον εμβολιασμό, 
που αντιστοιχεί σε ποσοστό 
52,5% στον γενικό πληθυσμό 
και 61,6% στον ενήλικο πλη-
θυσμό.

Τα ραντεβού της εβδομά-
δας κυμαίνονται, κατά μέσο 
όρο, γύρω στις 23.000 σε 
καθημερινή βάση, ενώ τις τε-
λευταίες 10 ημέρες 72.000 
πολίτες έχουν κλείσει νέα ρα-
ντεβού, δηλαδή για την πρώ-
τη δόση.

Ποσοστά εμβολιασμών 
ανά ηλικιακή ομάδα

Για την ηλικιακή ομάδα 85 
και άνω, το 72,1% έχει ήδη 
εμβολιαστεί με τουλάχιστον 
μία δόση και αν υπολογίσου-
με και τα ραντεβού ανέρχεται 
στο 72,3%.

Για την ηλικιακή ομάδα 80-
84, το 72,3% έχει ήδη εμβο-
λιαστεί και αν υπολογίσου-
με και τα ραντεβού ανέρχεται 
στο 72,5%.

Για την ηλικιακή ομάδα 75-
79, το 84,4% έχει ήδη εμβο-
λιαστεί και αν υπολογίσου-

με και τα ραντεβού ανέρχεται 
στο 84,5%.

Για την ηλικιακή ομάδα 70-
74, το 78,7% έχει ήδη εμβο-
λιαστεί και αν υπολογίσου-
με και τα ραντεβού ανέρχεται 
στο 78,9%.

Για την ηλικιακή ομάδα 65-
69, το 80,1% έχει ήδη εμβο-
λιαστεί και αν υπολογίσου-
με και τα ραντεβού ανέρχεται 
στο 80,2%.

Για την ηλικιακή ομάδα 60-
64, το 75,9% έχει ήδη εμβο-
λιαστεί και αν υπολογίσου-
με και τα ραντεβού ανέρχεται 
στο 76,2%.

Για την ηλικιακή ομάδα 55-
59, το 72,8% έχει ήδη εμβο-
λιαστεί και αν υπολογίσου-
με και τα ραντεβού ανέρχεται 
στο 73,1%.

Για την ηλικιακή ομάδα 50-
54, το 69,3% έχει ήδη εμβο-
λιαστεί και αν υπολογίσου-
με και τα ραντεβού ανέρχεται 
στο 69,7%.

Για την ηλικιακή ομάδα 45-
49, το 66,1% έχει ήδη εμβο-
λιαστεί και αν υπολογίσου-

με και τα ραντεβού ανέρχεται 
στο 66,6%.

Για την ηλικιακή ομάδα 40-
44, το 61% έχει ήδη εμβολια-
στεί και αν υπολογίσουμε και 
τα ραντεβού ανέρχεται στο 
61,6%.

Για την ηλικιακή ομάδα 35-
39, το 53,6% έχει ήδη εμβο-
λιαστεί και αν υπολογίσου-
με και τα ραντεβού ανέρχεται 
στο 54,2%.

Για την ηλικιακή ομάδα 30-
34, το 51,7% έχει ήδη εμβο-
λιαστεί και αν υπολογίσου-
με και τα ραντεβού ανέρχεται 
στο 52,5%.

Για την ηλικιακή ομάδα 25-
29, το 50% έχει ήδη εμβολια-
στεί και αν υπολογίσουμε και 
τα ραντεβού ανέρχεται στο 
50,9%.

Για την ηλικιακή ομάδα 18-
24, το 39,4% έχει ήδη εμβολι-
αστεί με τουλάχιστον μια δό-
ση και αν υπολογίσουμε και 
τα ραντεβού ανέρχεται στο 
40,5%.

Στην ηλικιακή ομάδα 15-
17 έχει ήδη εμβολιαστεί με 
τουλάχιστον μια δόση το 
11,1% και αν υπολογίσου-
με και τα ραντεβού ανέρχε-
ται στο 12,6%.

Η ηλικιακή ομάδα 12-14 
το 3% έχει εμβολιαστεί και 
αν υπολογιστούν και τα ρα-
ντεβού το ποσοστό ανέρχε-
ται στο 4%.

Στον κατ' οίκον εμβολια-
σμό, έχουν δηλώσει συμμε-
τοχή στο πρόγραμμα 5.274 
πολίτες και ήδη έχουν εμβολι-
αστεί ήδη 4.000 πολίτες.

Επίσης, περισσότεροι από 
10.000 πολίτες έχουν εμβο-
λιαστεί σε απομακρυσμένες 
περιοχές. Ταυτόχρονα, υπάρ-
χουν και ειδικές δράσεις που 
αφορούν τον εμβολιασμό 
κατά της Covid-19 ειδικών 
ομάδων πληθυσμού, όπως οι 
Ρομά, οι άστεγοι και οι μετα-
νάστες.

Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης: 37 
άτομα με κορωνοϊό – 4 στη ΜΕΘ
ΥΠΕΡΔΙΠΛΑΣΙΑΣΤΉΚΕ 
ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΕΏΝ 
ΚΡΟΥΣΜΑΤΏΝ ΚΟΡΏΝΟΪΟΥ 
ΣΤΉ ΑΜΘ, ΤΑ ΠΡΏΤΕΙΑ ΣΕ 
ΚΑΒΑΛΑ, ΕΒΡΟ               

Πόσοι Έλληνες έχουν εμβολιαστεί 
ανά ηλικιακή ομάδα

Σε κάθε περίπτωση φαίνε-
ται ότι τα rapid test θα μπουν 
για τα καλά στη ζωή των ανεμ-
βολίαστων οι οποίοι σε κάθε 
μετακίνηση θα πρέπει να τα 
έχουν μαζί τους. Το κόστος για 
ένα rapid είναι 20 ευρώ.

Όπως φαίνεται ακόμη και 
για την εργασία τους οι ανεμ-
βολίατοι θα πρέπει να πληρώ-
νουν 20 ευρώ. ∆εν αποκλεί-
εται ακόμη και για το σούπερ 
μάρκετ, αν και δείχνει δύσκο-
λο να εφαρμοστεί. Πάντως η 
Κύπρος έχει πάρει συγκεκρι-
μένα μέτρα.

Το ενδεχόμενο ενός νέου 

lockdown έχει αποκλεισθεί 
επισήμως από την κυβέρνη-
ση, αλλά δεν αποκλείεται τελι-
κά να το βρούμε μπροστά μας. 
Μέχρι τότε όμως τα μέτρα θα 
κλιμακώνονται με στόχο τους 
ανεμβολίαστους.

Τα όποια νέα μέτρα απο-
φασιστούν τελικά φαίνεται 
ότι θα αφορούν την εστίαση, 
τη διασκέδαση και την εργα-
σία. Σε κάθε τους μετακίνηση 
οι ανεμβολίαστοι θα πρέπει 
να έχουν μαζί τους το αποτέ-
λεσμα του τεστ. Βεβαίως θα 
υπάρχουν σημεία στα οποία 
δεν θα μπορούν να πλησιά-

σουν… Όλα αυτά πάντως είναι 
ακόμη σενάρια και αναμένο-
νται οι αποφάσεις.

Φαίνεται ότι οι ανεμβολί-
αστοι αναμένεται να ζήσουν 
πολλούς αποκλεισμούς αφού 
σε πρώτη φάση δεν θα τους 
επιτρέπεται η είσοδος κυρίως 

σε σημεία διασκέδασης, χωρίς 
μάλιστα να μπορούν να αξιο-
ποιήσουν ακόμη και διαγνω-
στικά τεστ.

Καφετέριες και εστιατόρια
Όσοι δεν είναι εμβολιασμέ-

νοι φαίνεται ότι δεν θα έχουν 
δυνατότητα εισόδου στους 

κλειστούς και θερμαινόμε-
νους χώρους εστιατορίων και 
καφετεριών οι οποίοι θα πα-
ραμείνουν αμιγείς. Εξάλλου 
όσο ο καιρός θα χαλάει από 
Σεπτέμβριο οι συγκεκριμένες 
δραστηριότητες θα μεταφέρο-
νται σε εσωτερικούς χώρους, 
κάτι που θα αποτελέσει πρό-
βλημα για όσους δεν θα έχουν 
εμβολιασθεί.

Μπαρ και κέντρα 
διασκέδασης

Αντίστοιχες απαγορεύσεις 
θα υπάρχουν και τη νύχτα 
αφού τα μπαρ και τα κέντρα 
διασκέδασης θα απευθύνονται 
μόνο σε εμβολιασμένους ή σε 
όσους έχουν νοσήσει.

Θέατρα
Περιορισμός φαίνεται ότι 

θα υπάρχει και στα κλειστά θέ-
ατρα αφού η είσοδος θα επι-
τρέπεται μόνο σε όσους έχουν 
εμβολιασθεί ή έχουν νοσήσει 
οπότε και θα πρέπει να περι-
μένουν 6 μήνες για να κάνουν 
μία δόση του εμβολίου.

Κινηματογράφοι
Ανάλογα μέτρα αναμένεται 

ότι θα ισχύουν και για τους κι-
νηματογράφους.

Γήπεδα
Η είσοδος στα γήπεδα γί-

νεται μόνο με πιστοποιητικό 
εμβολιασμού, νόσησης ή ερ-
γαστηριακό τεστ (PCR ή rapid 
test).

Νέα μέτρα στην εστίαση, απαγορευτικό 
στη διασκέδαση για τους ανεμβολίαστους
Η κυβέρνηση φαίνεται να εξετάζει για το 
Σεπτέμβριο, πολλά τα σενάρια.
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Η Γενική Περιφερειακή 
Αστυνομική ∆ιεύθυνση Ανατο-
λικής Μακεδονίας και Θράκης 
δημοσιεύει συνολικά στοιχεία 
που αφορούν θέματα οδικής 
ασφάλειας και τροχονομικής 
αστυνόμευσης που συνέβησαν, 
κατά τη διάρκεια του μηνός 
Ιουλίου του 2021, στην εδα-
φική αρμοδιότητα των νομών 
Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Κα-
βάλας και ∆ράμας. Η δημοσί-
ευση των μηνιαίων στοιχείων 
συνοδεύεται με στατιστικά – 
αριθμητικά στοιχεία του αντί-
στοιχου περσινού μήνα.

Τροχαία Ατυχήματα
Στην εδαφική αρμοδιό-

τητα της Γενικής Περιφερει-
ακής Αστυνομικής ∆ιεύθυν-
σης Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης, σημειώθηκαν 46 
τροχαία δυστυχήματα (έναντι 
41 το 2020). Ειδικότερα ση-
μειώθηκαν:
•    6 θανατηφόρα τροχαία 

ατυχήματα (έναντι 2 το 2020)
•    6 σοβαρά τροχαία ατυχή-

ματα (όπως επίσης το 2020)

•    34 ελαφριά τροχαία ατυ-
χήματα (έναντι 33 το 2020)
Από τα τροχαία δυστυχήματα 

που συνέβησαν σε αστικές και 
αγροτικές περιοχές των νομών 
καταγράφηκαν συνολικά 69 
παθόντες (έναντι 42 το 2020). 
Ειδικότερα καταγράφηκαν:
•    8 νεκροί (έναντι 2 το 2020)
•    11 βαριά τραυματίας (ένα-

ντι 7 το 2020)
• 50 ελαφρά τραυματίες (ένα-

ντι 44 το 2020)
Τα κυριότερα αίτια των τρο-

χαίων ατυχημάτων – δυστυ-
χημάτων, όπως προέκυψε από 
την αστυνομική τροχονομική 
έρευνα, ήταν:
•    Η υπερβολική ταχύτητα
•    Η παραβίαση σημάνσεων
•    Απόσπασης προσοχής οδη-

γού
•    Μη τήρηση απόστασης 

ασφάλειας

Δράσεις Τροχονομικής 
αστυνόμευσης

Οι Υπηρεσίες Τροχαίας της 
Γενικής Περιφερειακής Αστυ-
νομικής ∆ιεύθυνσης Ανατολι-

κής Μακεδονίας και Θράκης 
βρίσκονται σε διαρκή ετοιμό-
τητα, εφαρμόζοντας συγκεκρι-
μένο σχεδιασμό, που προβλέ-
πει μέτρα οδικής ασφάλειας 
και τροχονομικής αστυνόμευ-
σης για την ασφαλή κυκλο-
φορία των οχημάτων και των 
πολιτών, καθώς και για την 
πρόληψη και αποτροπή ατυ-
χημάτων και δυστυχημάτων 
σε όλο το οδικό δίκτυο.

Στο πλαίσιο των τροχονο-
μικών δράσεων, τον μήνα Ιου-
λίου του 2021, βεβαιώθηκαν 
συνολικά 9.212 παραβάσεις, 
από τις οποίες οι 2.659 ήταν 
επικίνδυνες παραβάσεις, ως 
ακολούθως:

•    1.408 για υπερβολική τα-
χύτητα
•    225 για οδήγηση υπό την 

επήρεια οινοπνεύματος (μέθη)
•    170 για κίνηση στο αντί-

θετο ρεύμα
•    59 για παραβίαση ερυθρού 

σηματοδότη
•    393 για μη χρήση κράνους 

κατά την οδήγηση
•    280 για μη χρήση της ζώ-

νης ασφαλείας κατά την οδή-
γηση
•    53 για χρήση κινητού τη-

λεφώνου κατά την οδήγηση
•    18 για αντικανονικό προ-

σπέρασμα
•    28 για φθαρμένα ελαστικά
•    25 για αντικανονικούς 

ελιγμούς

 Συμβουλές Οδικής 
Ασφάλειας

Η Ελληνική Αστυνομία ιδι-
αίτερα ευαισθητοποιημένη στα 
θέματα ασφαλούς οδήγησης 
και οδικής ασφάλειας με σκο-
πό να συμβάλλει στη μείωση 
των τροχαίων ατυχημάτων και 
δυστυχημάτων υπενθυμίζει σε 
όλους τους οδηγούς και τους 
χρήστες του οδικού δικτύου ότι 
η οδική ασφάλεια είναι υπόθε-
ση όλων μας.

Στο πλαίσιο αυτό οι οδη-
γοί οφείλουν να εφαρμόζουν 
τις διατάξεις του Κώδικα Οδι-
κής Κυκλοφορίας, να οδηγούν 

με σύνεση και προσοχή και να 
ακολουθούν τις υποδείξεις και 
τις συμβουλές του προσωπικού 
της Τροχαίας.

∆εν πρέπει να ξεχνάμε ότι 
οδηγώ με ασφάλεια σημαίνει :
•    Μαθαίνω και εφαρμόζω τον 
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
•    Έχω διαρκώς τεταμένη την 
προσοχή μου στην οδήγηση 
και τον έλεγχο του οχήματος
• Όταν οδηγώ δεν έχω κατανα-
λώσει οινοπνευματώδη ποτά
• ∆εν παραβιάζω τα όρια τα-
χύτητας
• Φορώ πάντα ζώνη ασφα-
λείας
•    Τοποθετώ τα παιδιά σε παι-
δικό κάθισμα στο πίσω μέρος 
του αυτοκινήτου και τους φο-
ρώ ζώνη ασφαλείας
•    Σε περίπτωση που οδηγώ 
ή είμαι συνεπιβάτης σε μοτο-
σικλέτα φορώ πάντα κράνος
• ∆εν κάνω αντικανονικά προ-
σπεράσματα
•    ∆εν παραβιάζω τον κόκκινο 
σηματοδότη
•    Σταματώ στο STOP και δί-
νω προτεραιότητα
•    ∆εν μιλώ στο κινητό όταν 
οδηγώ
•    ∆ίνω προτεραιότητα στους 
πεζούς
•    Σέβομαι τα σήματα και τις 
υποδείξεις των τροχονόμων.

Οι παραπάνω συμβουλές θα 
επαναλαμβάνονται διαρκώς με 
σκοπό να συμβάλλουν στην 
εμπέδωση της κυκλοφοριακής 
και οδικής κουλτούρας.

Αυξήθηκαν τα τροχαία 
δυστυχήματα τον Ιούλιο στην ΑΜΘ 
ΜΉΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΔΙΚΉΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ                     

Οι 2.659 ήταν επικίνδυνες παραβάσεις, 
1.408 για υπερβολική ταχύτητα

Κατά τη συνεδρίαση της 
20ης  Ιουλίου 2021, η Σύγκλη-
τος του ∆ημοκριτείου Πανεπι-
στημίου Θράκης αποφάσισε, 
μετά από εισήγηση της Αντι-
πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέ-
σεων και Φοιτητικής Μέριμνας, 
Καθηγήτριας Ζωής Γαβριηλίδου, 
την υπογραφή Μνημονίου Κα-
τανόησης και Συνεργασίας με 
το LogosUniversityCollege της  
Αλβανίας.

Το Logos University College 
είναι μη κερδοσκοπικό Ίδρυ-
μα Ανώτατης Εκπαίδευσης, το 
οποίο ιδρύθηκε το 2008 από 
τον Αρχιεπίσκοπο Τιράνων και 
πάσης Αλβανίας κ.κ. Αναστάσιο 
(Γιαννουλάτο), μέσω του Ιδρύ-
ματος ΛΟΓΟΣ (LOGOS) του 
οποίου είναι Πρόεδρος.

Το ∆ημοκρίτειο Πανεπιστή-
μιο Θράκης  έχει ήδη συνδράμει 
μέσω των μελών του διδακτι-

κού προσωπικού του Τμήμα-
τος Ελληνικής Φιλολογίας στη 
λειτουργία και  ανάπτυξη του 
Τμήματος Ελληνικών στα Τί-
ρανα, ενώ πρόσφατα το Logos 
University College απευθύνθη-
κε στο ∆.Π.Θ ζητώντας τη συν-
δρομή του Τμήματος Κοινωνικής 
Εργασίας για την ανάπτυξη του 
πρόσφατα εγκεκριμένου προ-
πτυχιακού προγράμματος στην 
Κοινωνική Εργασία, ενός προ-
γράμματος που ο Μακαριώτα-
τος Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος 
θεωρεί ζωτικής σημασίας καθώς 
συνάδει με την κοινωνική απο-
στολή της Εκκλησίας της Αλβα-
νίας, θα εξασφαλίσει στο μέλ-

λον το κατάλληλο ανθρώπινο 
επιστημονικό δυναμικό και θα 
καλύψει ένα μεγάλο κενό στις 
πανεπιστημιακές σπουδές της 
χώρας.

Η συνεργασία αφορά στο 
Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας και 
στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολο-
γίας του ∆.Π.Θ., και είναι ήδη 
σε εξέλιξη καθώς έχουν πραγ-
ματοποιηθεί ανταλλαγές προ-
σωπικού με την υποστήριξη του 
προγράμματος Erasmus+, μέσω 
του οποίου το ∆.Π.Θ. κατάφερε 
να εξασφαλίσει επιχορήγηση για 
τη συνεργασία του με το Logos 
University College.

Στο επίκεντρο 
προπτυχιακό 
πρόγραμμα στην 
Κοινωνική Εργασία

Στην ανακατα-
σκευή του πρώην 
∆ημοτικού Σχολείου 
στον οικισμό Κοίλα 
της ∆ημοτικής Ενό-
τητας Φερών» προ-
χωρά ο ∆ήμος Αλε-
ξανδρούπολης μετά 
την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης 
που υπογράφηκε από 
τον ∆ήμαρχο Αλεξαν-
δρούπολης Γιάννη Ζα-
μπούκη και τον ανά-
δοχο του έργου.

Οι εργασίες που 
προβλέπονται να 
πραγματοποιηθούν 
σύμφωνα με τη σύμ-
βαση είναι μεταξύ άλ-
λων

-καθαίρεση εξω-
τερικά των παλαιών 
επιχρισμάτων για την 
ανάδειξη της πέτρας

-επιδιόρθωση
-ανακατασκευή 

των δαπέδων
-αποκατάσταση 

της στέγης
-κατασκευή νέων 

ξύλινων οροφών
-τοποθέτηση κλι-

ματιστικής μονάδας 
(split-unit)

-το πολυετής η 
ανυψωτικού μηχανι-
σμού στην εξωτερική 

σκάλα για την εξυπη-
ρέτηση ΑμΕΑ

-κατασκευή εκ νέ-
ου των παλιών WC με 
τη διαμόρφωση ενός 
για ΑμΕΑ και κατα-
σκευή βόθρου

-κατασκευή και δι-
αμόρφωση βοηθητι-
κού χώρου (μικρής 
κουζίνας)

-τσιμεντόστρω-
ση και πλακόστρωση 

επιφάνειας του αύ-
λειο χώρου.

Ο ανακαινισμένος 
πλέον χώρος πρόκει-
ται να χρησιμοποιη-
θεί για πολιτιστικές 
και κοινωνικές δρά-
σεις και εκδηλώσεις 
δίνοντας πνοή στην 
καθημερινότητα του 
οικισμού.

Ανακατασκευή του πρώην 
Δημοτικού σχολείου στα 
Κοίλα Φερών
Υπογραφή 
σχετικής 
σύμβασης

Μνημόνιο συνεργασίας 
ΔΠΘ με Logos University 
College της Αλβανίας
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  Στο πλαίσιο του  προ-
γράμματος καταπολέμησης  
κουνουπιών, που διενεργεί η 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακε-
δονίας και Θράκης, σας ενη-
μερώνουμε ότι θα διενεργηθεί 
επίγειος ψεκασμός ακμαιο-
κτονίας υπέρμικρου όγκου 
(ULV) για την καταπολέμηση 
των  κουνουπιών την TETΑΡ-
ΤΗ 18  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021.

Πεδίο Εφαρμογής-περιο-
χές: Στο περιαστικό περιβάλ-
λον της ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ του 
ομώνυμου ∆ήμου  της Περι-
φερειακής Ενότητας Έβρου.

Ώρα εκτέλεσης ψεκασμών:  
Μετά τη δύση του ηλίου από 
20:00΄ – 24:00΄. 

Προφυλάξεις: Παρακαλού-
με κατά τη  διάρκεια πραγ-
ματοποίησης  του ψεκασμού:

• Να μην κυκλοφο-
ρούν άνθρωποι και ζώα στην 

περιοχή ψεκασμού. 
• Να μην υπάρχουν εκτε-

θειμένα είδη οικιακής χρήσης 
(π.χ. ρούχα, παιχνίδια κλπ).

• Να είναι κλειστά τα κλι-
ματιστικά.  

• Να απομακρυνθούν τα 
μελισσοσμήνη από την ψε-
καζόμενη περιοχή.

 Για τη διενέργεια των ψε-
κασμών ακολουθούνται οι 
οδηγίες που ορίζονται στο 
υπ΄ αριθμ. πρωτ: ∆1α/Γ.
Ποικ.13110/01-03-2021 
(Α∆Α:Ω0Κ3465ΦΥΟ-∆25) 
έγγραφο, μετά και την έκ-
δοση του υπ΄αριθμ.πρωτ. 
∆1α/Γ.Π.19136 από 20-05-
2021 (Α∆Α:ΩΘΕΥ465ΦΥΟ-
ΣΗΨ) «κατ’ εξαίρεση χορήγη-
ση άδειας χρήσης βιοκτόνων 
σκευασμάτων για ULV εφαρ-
μογή από εδάφους & αέρος 
για την αντιμετώπιση ακμαί-
ων κουνουπιών στην Περι-
φέρεια Ανατολικής Μακεδο-
νίας και Θράκης για το έτος 
2021» εγγράφου του Υπουρ-
γείου Υγείας. 

Η εφαρμογή θα γίνει: 
-  Με ευθύνη του ανάδο-

χου φορέα που είναι η εται-
ρεία  NOVAGREEN A.E.  

- Με χρήση οχήματος που 
φέρει ειδικό και κατάλληλο 

εξοπλισμό.
- Με συνεχή επίβλεψη από 

αρμόδιους υπαλλήλους της 
Π.Ε Έβρου της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης.

- Με εγκεκριμένα για το 
σκοπό σκευάσματα, όπως 
προβλέπονται στο υπ΄αριθμ.
πρωτ:    2609/75744/31-03-
2021 (Α∆Α: 6ΧΖΠ4653ΠΓ-
ΥΛΩ)) έγγραφο της ∆/νσης 

Προστασίας Φυτικής Παρα-
γωγής του Υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων «Κατ’ εξαίρεση χρήση 
βιοκτόνου σκευάσματος για 
ULV εφαρμογή από αέρος και 
από εδάφους για την αντιμε-
τώπιση των ακμαίων κουνου-
πιών  για το έτος 2021».

Οι ψεκασμοί θα πραγμα-
τοποιηθούν εφόσον οι καιρι-
κές συνθήκες (άνεμοι, βροχο-
πτώσεις κ.λ.π) το επιτρέψουν, 
ώστε να διασφαλιστεί η υγεία 
των πολιτών, καθώς και η 
αποτελεσματικότητα των 
εφαρμογών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ στα 
τηλέφωνα:

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ 
ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕ-
ΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

τηλ .  2551355303-
2551355342

∆ΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙ-
ΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ

τηλ  2552081717

 ΡΕΠΟΡΤΑΖ 7

Έντεκα είναι ήδη, σύμφω-
να με ρεπορτάζ της ΕΡΤ Ορε-
στιάδας, τα περιστατικά απε-

γκλωβισμών από βάθρες και 
φαράγγια, στα οποία χρειά-
στηκε να επέμβει ομάδα Πυ-

ροσβεστών του Κλιμακίου 
Σαμοθράκης, από την αρχή 
του καλοκαιριού. 

∆υστυχώς, ανάμεσα στα 
έντεκα περιστατικά υπήρξε 
και εκείνο του θανάτου-στις 
5 Αυγούστου- ενός 32χρο-
νου από την Αθήνα, που έπε-
σε σε χαράδρα 20 μέτρων 
στη «Γριά» βάθρα και τραυ-
ματίστηκε θανάσιμα από την 
πτώση. 

Την προηγούμενη εβδομά-
δα, μία 21χρονη κοπέλα απε-
γκλωβίστηκε από το φαράγγι 
του «Χριστού», στην περιο-
χή Θέρμων και πάλι, ενώ μία 
ημέρα μετά, την περασμένη 

Πέμπτη, έγινε άλλη μία επέμ-
βαση απεγκλωβισμού ενός 
δεσποζόμενου σκύλου που 
ανήκε σε επισκέπτη του νη-
σιού, και είχε παγιδευτεί σε 
μεγάλο βάθος, στο φαράγ-
γι του «Φονιά», επίσης στη 
βορειοανατολική πλευρά της 
Σαμοθράκης. 

Συγκριτικά με άλλες χρο-
νιές, τα έντεκα περιστατι-
κά, ως τώρα, είναι αρκετά, ο 
αριθμός τους, ωστόσο, δεν 

έχει πολύ μεγάλη απόκλιση 
από εκείνους προηγούμενων 
ετών, αφού κάθε καλοκαίρι 
είναι αρκετοί οι επισκέπτες 
που βρίσκονται σε αυτή τη 
δυσχερή θέση και συνήθως 
απεγκλωβίζονται τραυμα-
τισμένοι από πυροσβεστικό 
κλιμάκιο. 

Να σημειωθεί ότι στα δύ-
σβατα μονοπάτια και στα ση-
μεία που κρίνονται επικίνδυνα 
για ανάβαση, υπάρχουν ση-

μάνσεις που προειδοποιούν 
τους επισκέπτες για τους κιν-
δύνους, ωστόσο, συχνά αγνο-
ούνται, όπως και οι συστά-
σεις των τοπικών αρχών αλλά 
και των κατοίκων, που διαρ-
κώς επαναλαμβάνουν ότι η 
εξερεύνηση των τοπίων αυ-
τών, για εκείνους που δεν τα 
γνωρίζουν, είτε θα πρέπει να 
αποφεύγεται είτε θα πρέπει 
να γίνεται με οδηγό κάποιον 
έμπειρο γνώστη. 

Πολλή δουλειά και φέτος 
για την ομάδα Πυροσβεστών 
του Κλιμακίου Σαμοθράκης
11 ΕΙΝΑΙ ΉΔΉ 
ΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 
ΑΠΕΓΚΛΏΒΙΣΜΏΝ ΑΠΟ 
ΒΑΘΡΕΣ ΚΑΙ ΦΑΡΑΓΓΙΑ ΑΠΟ 
ΤΉΝ ΑΡΧΉ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ                    

Μέσα σε αυτά η τραγική απώλεια 32χρονου 
από την Αθήνα που τραυματίστηκε θανάσιμα 
από την πτώση

Ουκ ολίγες φορές χρειάστηκε και φέτος η παρέμβαση μελών του 
πυροσβεστικού κλιμακίου Σαμοθράκης

Επίγειος ψεκασμός ακμαιοκτονίας 
για την καταπολέμηση των  κουνουπιών
Σήμερα στην περιοχή 
της Ορεστιάδας

Οι βάθρες και τα φαράγγια Σαμοθράκης αποδείχθηκαν παγίδες 
για όσους αγνόησαν τους κινδύνους
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Του Γιώργου 
Πανταζίδη

«Τίνος είσαι εσύ;»; «Από 
πού έρχεσαι;»…. Πόσες και πό-
σες φορές δεν έχουμε ακούσει 
ή κάνει αυτήν την ερώτηση ; 
Πόσες κοινότητες και ομάδες 
προσφύγων έχουν καταφθά-
σει και απόγονοί τους ζουν και 
αφομοιώνονται στην περιοχή 
της Αλεξανδρούπολης; 

Απαντήσεις στα παραπάνω 
δίνονται – ή επιχειρεί να δώ-
σει, αφού η συλλογή δεδομέ-
νων θα συνεχιστεί – στην εικα-
στική δράση της «Art Traces»  
για την πολιτιστική ποικιλο-
μορφία της Αλεξανδρούπολης, 
η οποία εκτίθεται εδώ και λί-
γες ημέρες στο Αρχαιολογικό 
μας Μουσείο. 

Το πρόγραμμα που υλοποιεί 
η ομάδα αυτή την περίοδο εί-
ναι το «Τίνος Είσαι;» το οποίο 
αναφέρεται στον αυτοπροσδι-
ορισμό, την ευαισθητοποίηση 
και την κινητοποίηση της 3ης 
και 4ης γενιάς των κατοίκων 
και των προσφύγων που δημι-
ούργησαν την Αλεξανδρούπο-
λη και διαμόρφωσαν τον πο-
λιτισμό της. Αναφέρεται στο 

πώς μέσα από τις καθημερινές 
ιστορίες, τα ακούσματα και τις 
μνήμες των προγόνων τους οι 
νέοι της πόλης διαμορφώνουν 
την ιστορική και πολιτισμική 
τους ταυτότητα.

Το project
Όπως αναφέρουν οι άν-

θρωποι της ομάδας Art 
Traces, η ιδέα ήταν να ερευ-
νήσουμε το πώς οι νέοι της 
Αλεξανδρούπολης θυμούνται 
και συγκεκριμένα τί θυμού-
νται. Στην ουσία το πρόγραμ-

μα «Τίνος Είσαι» αναφέρεται 
στην ιστορία της μνήμης των 
απογόνων των προσφυγών 
που δημιούργησαν την Αλε-

ξανδρούπολη. Αναφέρεται στο 
πως μέσα από τις καθημερινές 
ιστορίες, τα ακούσματα και τις 
μνήμες των προγόνων τους οι 

νέοι της πόλης διαμορφώνουν 
την ιστορική και πολιτισμική 
τους ταυτότητα.

Σε αυτή μας τη δράση κα-
ταγράψαμε μαρτυρίες οι οποί-
ες βιντεοσκοπήθηκαν, μοντα-
ρίστηκαν και πλαισιώθηκαν 
από μουσική η οποία γράφτη-
κε για κάθε εθνοπολιτισμική 
ομάδα ξεχωριστά. Επίσης φω-
τογραφίσαμε ανθρώπους, το-

Καταγράφοντας την ιστορία της       μνήμης των απογόνων των 
προσφυγών που δημιούργησαν       την Αλεξανδρούπολη
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΉ ΣΤΟ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ  ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΤΉΣ ΠΟΛΉΣ Ή ΕΚΘΕΣΉ ΕΝΟΣ 
ΞΕΧΏΡΙΣΤΟΥ PROJECT ΑΠΟ 
ΤΉΝ ΕΡΕΥΝΉΤΙΚΉ ΟΜΑΔΑ 
ART TRACES       

Το πρόγραμμα αναφέρεται στο πώς μέσα 
από τις καθημερινές ιστορίες, τα ακούσματα 
και τις μνήμες των προγόνων τους οι νέοι 
της πόλης διαμορφώνουν την ιστορική και 
πολιτισμική τους ταυτότητα.

Οι ώρες και οι μέρες λειτουργίας 
της έκθεσης είναι: Δευτέρα, 
Τετάρτη, Πέμπτη 09.00 – 13.00 
(Τρίτη κλειστά) & Παρασκευή, 
Σάββατο, Κυριακή 09.00 – 13.00 
& 19.00- 21.00. Η είσοδος είναι 
ελεύθερη για το κοινό.

Η Art Traces ΑΜΚΕ εί-
ναι μία ομάδα η οποία 
αποτελείται από καλλι-
τέχνες και ακαδημαϊκούς 
ερευνητές. Ιδρύθηκε το 
2019 με έδρα την Αλε-
ξανδρούπολη. Το όραμά 
των μελών της είναι, μέ-
σω πολυμεσικών μεθό-
δων και διεπιστημονικών 
εργαλείων, να καταγρά-
ψουν και να αποτυπώ-
σουν την παράδοση, τον 
πολιτισμό και την καθη-
μερινότητα ατόμων και 
συλλογικοτήτων που η 
κληρονομιά και η ιστορία 
του λαού τους παραμένει 
ζωντανή στην κοσμοα-
ντίληψή τους.

Info

Οι άνθρωποι της ομάδας Art Traces

 Έκθεση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης βρίσκεται σε εξέλιξη

Το πρόγραμμα «Τίνος Είσαι» αναφέρεται στην ιστορία της 
μνήμης των απογόνων των προσφυγών που δημιούργησαν την 
Αλεξανδρούπολη
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Οι Εφορείες Αρχαιοτήτων 
Έβρου και Ροδόπης ενημερώνουν 
το κοινό ότι από την Παρασκευή 
6 Αυγούστου 2021 οι επισκέπτες 
του Αρχαιολογικού Μουσείου Σα-
μοθράκης θα έχουν πρόσβαση 
στην Αίθουσα Γ του Μουσείου, 
όπου φιλοξενείται η πρόσφατα 
ολοκληρωμένη αποκατάσταση 
του Ανάθηματος των Φιλίππου 
Γ΄ και Αλεξάνδρου ∆ .́

Το  εντυπωσιακό μαρμάρινο 
∆ωρικό κτίριο, ένα από τα σημα-
ντικότερα του Ιερού των Μεγά-
λων Θεών, βρισκόταν στη βορει-

οδυτική πλευρά του Θεατρικού 
Κύκλου και ανατέθηκε στους Με-
γάλους Θεούς από τους διαδό-
χους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, 
δηλ. τον ετεροθαλή αδελφό του 
Φίλιππο Γ  ́Αρριδαίο, και τον Αλέ-
ξανδρο ∆’, τον   γιο του Μακεδό-
να Βασιλέα που γεννήθηκε μετά 
τον θάνατό του.

Υπενθυμίζουμε ότι στο Αρ-
χαιολογικό Μουσείο Σαμοθρά-
κης – η επανέκθεση του οποίου 
υλοποιείται απολογιστικά από την 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης, 
στο πλαίσιο του ενταγμένου στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-
2020 της Περιφέρειας Ανατολι-
κής Μακεδονίας-Θράκης Έργου: 

«Αναβάθμιση Αρχαιολογικού 
Μουσείου Σαμοθράκης και έργα 
προστασίας του ευρύτερου χώ-

ρου από φυσικές καταστροφές» 
–  είναι επίσης επισκέψιμες:

Η Αίθουσα Α’, στην οποία φι-

λοξενούνται αρχιτεκτονικές απο-
καταστάσεις από τρία σημαντι-
κά ∆ωρικά  κτίρια του Ιερού των 
Μεγάλων Θεών, – της Αυλής του 
Βωμού, του Ἱεροῦ και της Θόλου 
της Αρσινόης Β .́

Η Αίθουσα Β’, στην οποία ο 
επισκέπτης μπορεί να παρακο-
λουθήσει σύντομο video με τρισ-
διάστατη απεικόνιση των κτιρίων 
του Ιερού των Μεγάλων Θεών, 
καθώς και μια φωτογραφική πε-
ριήγηση  στην αρχαιολογική έρευ-
να στο νησί.

Ώρες Λειτουργίας: Καθημερινά 
08.30-15.30.

Οι επισκέπτες θα πρέπει να τη-
ρούν τα απαραίτητα μέτρα ασφα-
λείας και σε κάθε περίπτωση να 
συμμορφώνονται με τις υποδεί-
ξεις του αρμόδιου προσωπικού, 
προς αποφυγή του κινδύνου με-
τάδοσης του COVID-19.

πία του αστικού και αγροτικού 
ιστού της Αλεξανδρούπολης 
και συλλέξαμε αρχειακό υλικό 
(οικογενειακές φωτογραφίες, 
έγγραφα και αντικείμενα).

Τα παραπάνω θα εκτε-

θούν στο Αρχαιολογικό Μου-
σείο Αλεξανδρούπολης – ΕΦΑ 
Έβρου από 13 Αυγούστου έως 
και 30 Σεπτεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια της έκθε-
σης θα υπάρξουν εκπαιδευ-

τικά προγράμματα τα οποία 
θα αφορούν έννοιες όπως το 
προσφυγικό τραύμα, τη συλ-
λογική και ατομική ταυτότητα 
και τη σημασία της διατήρησης 
της μνήμης, της υλικής και άυ-

λης πολιτιστικής κληρονομιάς.
 «∆ημιουργούμε μια σει-

ρά από  βίντεο με προφορι-
κές μαρτυρίες όπου νέοι, προ-
ερχόμενοι από διαφορετικές 
εθνοτικές και πληθυσμιακές 

ομάδες που συνθέτουν τον 
∆ήμο Αλεξανδρούπολης αφη-
γούνται την ιστορία του πολι-
τισμού, της μετανάστευσης και 
της εγκατάστασης των προ-
γόνων τους στην πόλη μας. 
Παράλληλα φωτογραφίζουμε 
άτομα από αυτές τις ομάδες, 
συλλέγουμε αρχειακό υλικό,  
πολύτιμα γι’ αυτούς αντικείμε-
να και αποτυπώνουμε φωτο-
γραφικά το αστικό ή αγροτικό 
τοπίο του ∆ήμου στο οποίο οι 
ομάδες εγκαταστάθηκαν και 
έχτισαν τους οικισμούς τους» 
αναφέρουν τα μέλη της ομά-
δας.

«Μέσω όλων των παρα-
πάνω επιθυμούμε οι νέοι της 
πόλης μας, πρώτον να ενη-

μερωθούν και να αναγνωρί-
σουν τον πολιτισμό της δικής 
τους πληθυσμιακής ομάδας, 
δεύτερον θέλουμε να τους 
παροτρύνουμε και να τους 
κινητοποιήσουμε να αναζη-
τήσουν και να εμβαθύνουν 
από μόνοι τους στην ιστορία 
της δικής τους πληθυσμιακής 
ομάδας, τρίτον να αναστοχα-
στούν επάνω στην έννοια της 
ταυτότητας και του προσφυ-
γικού τραύματος και τέταρτον 
να γνωρίσουν και να αποδε-
χθούν τις υπόλοιπες διαφορε-
τικές πληθυσμιακές και εθνο-
τικές ομάδες που συνθέτουν 
την πόλη μας», τονίζουν χα-
ρακτηριστικά.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  9

Καταγράφοντας την ιστορία της       μνήμης των απογόνων των 
προσφυγών που δημιούργησαν       την Αλεξανδρούπολη

Ανοιχτή για το κοινό νέα αίθουσα 
στο Μουσείο Σαμοθράκης
Οι επισκέπτες θα έχουν πρόσβαση στην 
Αίθουσα που φιλοξενείται η πρόσφατα 
ολοκληρωμένη αποκατάσταση του 
Ανάθηματος των Φιλίππου Γ΄ και 
Αλεξάνδρου ∆΄.

Από τα εγκαίνια της έκθεσης

www.gnomionline.grwww.gnomionline.gr
Η ΓΝΩΜΗ στο ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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ΟΕΟ∆Υ ανακοίνωσε 4.206 
νέα κρούσματα σήμερα, Τρί-
τη 17 Αυγούστου, ενημερώ-
νοντας για την πανδημία του 
κορονοϊού στην Ελλάδα. Πα-
ράλληλα ανακοίνωσε πως κα-
ταγράφηκαν 258 διασωλη-
νωμένοι στα νοσοκομεία ενώ 
κατά το τελευταίο 24ωρο 
καταγράφηκαν 16 θάνατοι. 
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με 
την ανακοίνωση του ΕΟ∆Υ:

Τα νέα εργαστηριακά επι-
βεβαιωμένα κρούσματα της 
νόσου που καταγράφηκαν 
τις τελευταίες 24 ώρες εί-
ναι 4.206, εκ των οποίων 21 
εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγ-
χων στις πύλες εισόδου της 
χώρας. 

Στον Εβρο τα νέα κρού-
σματα που ανακοινώθηκαν 
είναι 57, στην Καβάλα 99 (!!!), 

η Ξάνθη 33, και η Ροδόπη 18
•  Ο συνολικός αριθμός 

των κρουσμάτων ανέρχεται 
σε 543.749 (ημερήσια μετα-
βολή +0.8%), εκ των οποίων 
51.2% άνδρες. 

•  Με βάση τα επιβεβαιω-
μένα κρούσματα των τελευ-
ταίων 7 ημερών, 135 θεω-
ρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι 
από το εξωτερικό και 1.524 
είναι σχετιζόμενα με ήδη 
γνωστό κρούσμα

•  Οι νέοι θάνατοι ασθενών 
με COVID-19 είναι 16, ενώ 
από την έναρξη της επιδημί-
ας έχουν καταγραφεί συνολι-
κά 13.253 θάνατοι. Το 95.2% 
είχε υποκείμενο νόσημα ή/και 
ηλικία 70 ετών και άνω.

•  Ο αριθμός των ασθενών 
που νοσηλεύονται διασωλη-
νωμένοι είναι 258 (61.2% 

άνδρες). Η διάμεση ηλικία 
τους είναι 64 έτη. To 84.9% 
έχει υποκείμενο νόσημα ή/
και ηλικία 70 ετών και άνω. 
Από την αρχή της πανδημίας 
έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 
2.885 ασθενείς. 

•  Οι εισαγωγές νέων 
ασθενών Covid-19 στα νο-
σοκομεία της επικράτειας εί-
ναι 218 (ημερήσια μεταβολή 
-2.68%). Ο μέσος όρος εισα-
γωγών του επταημέρου είναι 
234 ασθενείς.

•  Η διάμεση ηλικία των 
κρουσμάτων είναι 40 έτη (εύ-
ρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η 
διάμεση ηλικία των θανόντων 
είναι 78 έτη (εύρος 0.2 έως 
106 έτη).

Επιστροφή από διακοπές με 
self test και εμβολιασμό: 
Νέες οδηγίες από την Κυ-
βέρνηση

Η Κυβέρνηση δίνει οδηγί-
ες για την ασφαλή επιστρο-
φή των ταξιδιωτών από τις 

διακοπές τους με νέο βίντεο 
που ανήρτησε στα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης.

Νέο βίντεο με συμβουλές 
για την ασφαλή από τη νό-
σο του κορονοϊού επιστροφή 
των πολιτών από τις διακο-
πές τους και με την παρό-
τρυνση να σπεύσουν να εμ-
βολιαστούν, όλοι όσοι δεν το 
έχουν κάνει ακόμη, ανήρτησε 
η κυβέρνηση στα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης.

Όπως αναφέρεται χα-

ρακτηριστικά στον επίση-
μο λογαριασμό της Ελληνι-
κής κυβέρνησης στο Twitter, 
«επιστρέφοντας από τις δι-
ακοπές προσέχουμε περισ-
σότερο.

Κάνουμε self test και για 
μία εβδομάδα δεν ερχόμαστε 
σε στενή επαφή με ευπαθείς 
ομάδες, ειδικά εάν αυτές δεν 
έχουν εμβολιαστεί. Και εμβο-
λιαζόμαστε! Κλείστε ραντε-
βού, προστατεύστε τον εαυτό 
σας. emvolio.gov.gr»

Κορονοϊός: 4.206 κρούσματα, 
16 θάνατοι, 258 διασωληνωμένοι
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΥΨΉΛΑ ΤΑ 
ΝΟΥΜΕΡΑ ΣΤΉΝ ΑΜΘ -Ή 
ΕΝΉΜΕΡΏΣΉ ΤΟΥ ΕΟΔΥ ΓΙΑ 
ΤΉΝ ΠΑΝΔΉΜΙΑ ΚΑΙ ΤΑ 
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ 
ΣΤΉΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 24ΏΡΟ               

Επιστροφή από διακοπές με self test 
και εμβολιασμό: Νέες οδηγίες από την 
Κυβέρνηση

Έκκληση στους γονείς, 
απηύθυνε η Πρόεδρος της 
Εθνικής Επιτροπής Εμβολια-
σμών Μαρία Θεοδωρίδου, να 
προγραμματίσουν μετά τις κα-
λοκαιρινές διακοπές τον εμ-
βολιασμό των παιδιών 12-15 
ετών κατά του κορωνοϊού. Κα-
τά την ενημέρωση στο υπουρ-
γείο Υγείας για το Εθνικό Σχέ-
διο εμβολιαστικής κάλυψης 
για τον κορωνοϊό, η Μ. Θεο-
δωρίδου υπογράμμισε ότι πα-
ρά τους δικαιολογημένους δι-
σταγμούς που έχουν οι γονείς, 
«ο καλύτερος σύμβουλος είναι 
ο παιδίατρος, τον οποίο εμπι-
στεύονται», ενώ αναφέρθηκε 
και στα δεδομένα για την τρί-
τη δόση του εμβολίου, για την 
οποία ο δόκιμος όρος, όπως 
είπε, είναι «ενισχυτική δόση».

Αρχικά η Μ. Θεωρίδου, 
επανέλαβε τη σύσταση του 
τελευταίου 10ημέρου του 

Ιουλίου για εμβολιασμό των 
12-15 ετών, επισημαίνοντας 
ότι στοχεύει στην προστα-
σία της υγείας των παιδιών, 
στην επαναφορά των παιδιών 
στην εκπαιδευτική διαδικασία 
δια ζώσης και στις κοινωνι-
κές δραστηριότητες, αλλά και 
στην προστασία των ευάλω-
των ατόμων του περιβάλλο-
ντός τους.

Τόνισε επίσης ότι «οι ανε-
πιθύμητες ενέργειες είναι οι 
συνήθεις των ήπιων συμπτω-
μάτων και οι παρενέργειες του 
μυοκαρδίου είναι εξαιρετικά 
σπάνιες (12,6 περιπτώσεις στο 
1 εκατ.) ενώ υπερδεκαπλάσι-
ος είναι ο κίνδυνος λοίμωξης 
από τον κορωναϊό»

Όπως τόνισε από τον κο-
ρωνοϊό κινδυνεύουν περισ-
σότερο τα παχύσαρκα παιδιά, 
καθώς και τα παιδιά με χρόνια 
νοσήματα, με ανοσοεπάρκει-

ες, σύνδρομα και αναπτυξια-
κά προβλήματα. Ανέφερε ότι 
οι ανεπιθύμητες ενέργειες του 
εμβολίου παγκοσμίως και για 
αυτή την ηλικιακή κατηγορία 
είναι οι συνήθεις των εμβο-
λίων και πως είναι εξαιρετι-
κά σπάνιες οι μυοκαρδίτιδες 
(12,6 περιπτώσεις στο ένα 
εκατομμύριο).

Επανέλαβε την ασφάλεια 
των εμβολίων και εξήγησε ότι 

ο καλύτερος σύμβουλος των 
γονιών είναι ο παιδίατρος, που 
θα τους συμβουλεύσει και έχει 
χορηγήσει όλα τα εμβόλια στα 
παιδιά τους, τα οποία, όπως 
είπε, δεν πρέπει να τα ξεχνούν.

Τρίτη ενισχυτική δόση
Γα το ενδεχόμενο αναμνη-

στικής δόσης εμβολίου κατά 
του κορωνοϊού, για την οποία 
γίνεται συζήτηση τον τελευ-
ταίο καιρό αναφέρθηκε σε με-

λέτες για ειδικές κατηγορίες 
πολιτών, όπου φαίνεται ότι με-
τά τους 6 μήνες μειώνεται το 
επίπεδο αντισωμάτων.

Η πρόεδρος της Εθνι-
κής Επιτροπής Εμβολιασμών 
υπενθύμισε ότι ο ΠΟΥ ζήτησε 
μορατόριουμ 3ης δόσης ώστε 
να εμβολιαστεί ο αναπτυσσό-
μενος κόσμος. Με βάση και το 
αίτημα αυτό, η χορήγηση της 
3ης δόσης πρέπει να γίνει με 

συγκεκριμένα κριτήρια και κα-
τά προτεραιότητα σε όσους 
την έχουν ανάγκη.

Με βάσει το αμερικανικό 
CDC, στην κατηγορία αυτή 
περιλαμβάνονται οι μεταμο-
σχευμένοι, άτομα με μέτρια 
ή σοβαρού βαθμού συγγενή 
ανεπάρκεια, με HIV και όσοι 
λαμβάνουν φάρμακα όπως 
η κορτιζόνη και άλλα ειδικά 
ανοσοκατασταλτικά.

Η Εθνική Επιτροπή Εμβολι-
ασμών θα στηρίζει τη γνωμο-
δότηση της στα επιστημονικά 
και επιδημιολογικά δεδομέ-
να, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν 
υπάρχουν δεδομένα που να 
υποδεικνύουν την ανάγκη χο-
ρήγησης τρίτης δόσης στον 
γενικό πληθυσμό.

Ο γενικός γραμματέας 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέ-
ους αναφέρθηκε στην πορεία 
του εμβολιαστικού προγράμ-
ματος στην Ελλάδα. Μέ-
χρι σήμερα έχουν εμβολια-
στεί 5.850.000 με μία δόση, 
ενώ 5.515.000 πολίτες έχουν 
ολοκληρώσει τον εμβολιασμό 
τους, αριθμός που αντιστοιχεί 
στο 52,5%.

Θεοδωρίδου: Έκκληση για εμβολιασμό 
των παιδιών 12-15 ετών
Τα μέχρι σήμερα δεδομένα δεν 
υποδεικνύουν την ανάγκη χορήγησης 
τρίτης δόσης στον γενικό πληθυσμό , 
σημείωσε η Μ. Θεοδωρίδου
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Σε λιγότερο από δύο εβδο-
μάδες θα πάρει τέλος η αγωνία 
των υποψηφίων, οι οποίοι έλα-
βαν μέρος στις φετινές πανελλα-
δικές εξετάσεις καθώς σύμφωνα 
με τις εκτιμήσεις παραγόντων 
του υπουργείου Παιδείας, οι βά-
σεις και τα ονόματα των επιτυ-
χόντων θα ανακοινωθούν έως 
τις 27 Αυγούστου. Αυτή τη στιγ-
μή προχωρούν κανονικά όλες οι 
ενέργειες των αρμόδιων υπηρε-
σιών ώστε τα αποτελέσματα ν΄ 
ανακοινωθούν χωρίς να υπάρ-
χουν καθυστερήσεις.

Η φετινή χρονιά των πανελ-
λαδικών εξετάσεων ήταν εξαι-
ρετικά δύσκολη όχι μόνο λόγω 
της πανδημίας και της αναγκα-
στικής τηλεκπαίδευσης των μα-
θητών αλλά κυρίως λόγω της 
Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 
(ΕΒΕ). Η εφαρμογή για πρώ-
τη φορά της ΕΒΕ θα γίνει αιτία 
να μείνουν εκτός πανεπιστημί-
ων φέτος χιλιάδες μαθητές και 
ταυτόχρονα δεκάδες τμήματα με 
κενές θέσεις και όλα τα συνεπα-
κόλουθα προβλήματα.

Η ανακοίνωση των βάσεων 
θα φέρει στην επιφάνεια όλα 
αυτά τα σοβαρά θέματα και το 
υπουργείο Παιδείας θα αναγκα-
στεί να λάβει μέτρα και να επα-
νεξετάσει το ζήτημα της ΕΒΕ κά-
τι το οποίο έχουν ζητήσει και τα 
πανεπιστήμια και κυρίως τα πε-
ριφερειακά των οποίων πολλά 
τμήματα θα μείνουν χωρίς φοι-
τητές. Φέτος προστέθηκε ένα 
επιπλέον πρόβλημα αυτών των 
καταστροφικών πυρκαγιών από 
τις οποίες επλήγησαν χιλιάδες 
άνθρωποι, αναμεσά τους, φοι-
τητές, μαθητές και εκπαιδευτικοί. 
Ηδη δημοσιεύθηκε στην Εφημε-
ρίδα της Κυβέρνησης η Πράξη 
Νομοθετικού Περιεχομένου, η 
οποία προβλέπει έξι μέτρα για 
τους  μαθητές, εκπαιδευτικούς 
και φοιτητές που επλήγησαν 
από τις φωτιές και καθ΄ υπέρ-
βαση δικαίωμα μετεγγραφής σε 
φοιτητές, που επλήγησαν από 
τις φωτιές:

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΕΓ-
ΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ένα σοβαρό ζήτημα που θα 
απασχολήσει τους νέους φοι-
τητές, αμέσως μετά την ανακοί-
νωση των αποτελεσμάτων είναι 
αυτό της μετεγγραφής τους σε 
πανεπιστήμιο κοντά στον τόπο 
της μόνιμης διαμονής τους . Για 
το λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενοι 
θα πρέπει να γνωρίζουν όλες τις 
λεπτομέρειες, ώστε να «δούν» 
εάν δικαιούνται να πάρουν με-
τεγγραφή και να καταθέσουν τη 
σχετική αίτηση σε ημερομηνίες 
που θα ανακοινώσει στις αρ-

χές Σεπτεμβρίου το υπουργείο 
Παιδείας.

ΠΟΙOI ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ 
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ

1. Από τη διαδικασία μετεγ-
γραφής ή μετακίνησης σε άλλο 
Τμήμα του ίδιου επιστημονικού 
πεδίου αποκλείονται οι ακόλου-
θες κατηγορίες φοιτητών:

α) όσοι έχουν υπερβεί τον 
ανώτατο χρόνο σπουδών, ο 
οποίος προβλέπεται για την από-
κτηση πτυχίου, σύμφωνα με το 
Πρόγραμμα Σπουδών του Τμή-
ματος, όπου φοιτούν,

β) όσοι έχουν λάβει μετεγ-
γραφή ή μετακίνηση σε άλλο 
Τμήμα του ιδίου επιστημονικού 
πεδίου,

γ) όσοι, με αίτησή τους, έχουν 
διακόψει τη φοίτησή τους και 
για όσο χρόνο διαρκεί η διακο-
πή της φοίτησης και της φοιτη-
τικής ιδιότητας, εκτός αν αυτή 
οφείλεται σε αποδεδειγμένους 
λόγους υγείας ή σε λόγους ανω-
τέρας βίας,

δ) όσοι έχουν εισαχθεί στα 
Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. με τις κάτωθι κα-
τηγορίες:

δα) τέκνα των Ελλήνων εξω-
τερικού,

δβ) αλλοδαποί αλλογενείς,
δγ) υπότροφοι αλλοδαποί 

αλλογενείς οι οποίοι έχουν
δικαίωμα πρόσβασης στα 

Τμήματα Θεολογίας των Α.Ε.Ι. 
και στα προγράμματα σπου-
δών των Α.Ε.Α. σε συγκεκριμένο 
αριθμό θέσεων και σε ποσοστό 
ένα τοις εκατό (1%) καθ’ υπέρ-
βαση του αριθμού εισακτέων 
σε όλες τις υπόΛοιπες Σχολές,

δδ) υπότροφοι ομογενείς,
δε) αθλητές οι οποίοι εισή-

χθησαν στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση με διάκριση, σύμφωνα με 
το άρθρο 34 του ν. 2725/1999 
(Α ́ 121),

δστ) όσοι έχουν εισαχθεί στα 
Α.Ε.Ι. σε θέσεις ελεύθερης πρό-
σβασης, δηλαδή χωρίς συμμετο-
χή στις πανελλαδικές εξετάσεις,

δζ) όσοι έχουν εγγραφεί σε 
Ξενόγλωσσο Πρόγραμμα Σπου-
δών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.

2. Αποκλείεται η μετεγγραφή 
μεταξύ Τμημάτων Α.Ε.Ι. με έδρα 
την ίδια Περιφερειακή Ενότητα. 
Για τις ανάγκες του παρόντος, 
η Περιφέρεια Αττικής νοείται 
ως μία Περιφερειακή Ενότητα, 
εξαιρουμένης της Περιφερεια-
κής Ενότητας Νήσων.

Τι ισχύει για την μετεγγρα-
φή βάσει οικονομικών και 
κοινωνικών κριτηρίων

1. Ο αριθμός των μετεγγρα-
φομένων βάσει οικονομικών 
και κοινωνικών κριτηρίων είναι 

ίσος με το δεκαπέντε τοις εκα-
τό (15%) του συνολικού αριθ-
μού των εισακτέων ανά Τμήμα 
Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. όπως αυτό ορίζεται 
ανά ακαδημαϊκό έτος. Έως την 
30η Απριλίου εκάστου έτους τα 
Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. αποστέλλουν σχετι-
κή εισήγηση προς τον Υπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων ως 
προς τις λειτουργικές τους δυ-
νατότητες σχετικά με τον αριθμό 
των φοιτητών τον οποίο δύνα-
νται να μετεγγράψουν κατά το 
επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Με 
απόφαση του Υπουργού Παι-
δείας και Θρησκευμάτων κατό-
πιν αιτιολογημένης εισήγησης 
Τμήματος Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. ο αριθμός 
των μετεγγραφομένων βάσει οι-
κονομικών και κοινωνικών κρι-
τηρίων δύναται να υπερβεί το 
δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του 
συνολικού αριθμού των εισακτέ-
ων του οικείου Τμήματος. Σε πε-
ρίπτωση δεκαδικού υπολοίπου, 
κατά τον αριθμητικό υπολογι-
σμό των θέσεων μετεγγραφής, 
γίνεται στρογγυλοποίηση στην 
αμέσως μεγαλύτερη ακέραιη 
μονάδα.

2. Ο φοιτητής, ο οποίος αιτεί-
ται μετεγγραφή βάσει του παρό-
ντος άρθρου, δύναται να υποβά-
λει σχετική αίτηση για αντίστοιχα 
Τμήματα έως δύο (2) διαφορε-
τικών Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α..

3. Ο αιτών μετεγγραφή μο-
ριοδοτείται ανά κατηγορία κρι-
τηρίων ως εξής:

α) Οικονομικά κριτήρια:
αα) Έξι (6) μόρια, εάν το κατά 

κεφαλήν εισόδημα δεν υπερβαί-
νει το ποσό των τριών χιλιάδων 
(3.000) ευρώ,

αβ) τέσσερα (4) μόρια, εάν 
το κατά κεφαλήν εισόδημα κυ-
μαίνεται από το ποσό των τριών 
χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού 
(3.000,01) έως το ποσό των έξι 
χιλιάδων ευρώ (6.000),

αγ) τρία (3) μόρια, εάν το 
κατά κεφαλήν εισόδημα κυμαί-
νεται από το ποσό των έξι χι-
λιάδων ευρώ και ενός λεπτού 
(6.000,01) έως το ποσό των εν-
νέα χιλιάδων ευρώ (9.000),

αδ) δύο (2) μόρια, εάν το κα-
τά κεφαλήν εισόδημα κυμαίνε-
ται από το ποσό των εννέα χι-
λιάδων ευρώ και ενός λεπτού 
(9.000,01) έως το ποσό των δώ-

δεκα χιλιάδων ευρώ (12.000) 
ευρώ.Η μοριοδότηση των υπο-
περιπτώσεων αα ́ έως και αδ 
́ γίνεται πάντα διαζευκτικώς.

β) Κοινωνικά κριτήρια:
βα) ενάμισι (1,5) μόριο, εάν 

ο αιτών είναι μέλος τρίτεκνης 
οικογένειας, προσαυξανόμενο 
κατά ήμισυ (0,5) μόριο για κά-
θε άγαμο τέκνο κάτω των 25 
ετών της οικογένειας πλην του 
αιτούντος,

ββ) δύο (2) μόρια, εάν ο αι-
τών είναι μέλος πολύτεκνης 
οικογένειας προσαυξανόμενα 
κατά ήμισυ (0,5) μόριο για κά-
θε άγαμο τέκνο κάτω των 25 
ετών της οικογένειας πλην του 
αιτούντος,

βγ) δύο (2) μόρια, εάν ο αι-
τών είναι ορφανός από τον ένα 
γονέα και πέντε (5) μόρια εάν 
είναι ορφανός και από τους δύο 
γονείς,

βδ) δύο (2) μόρια, εάν ο αι-
τών είναι τέκνο άγαμου γονέα,

βε) ένα (1) μόριο για κάθε 
μέλος της οικογένειας του αι-
τούντος (γονέα, τέκνο, αδελ-
φό/η ή σύζυγο) το οποίο έχει 
αναπηρία 67% και άνω, πιστο-
ποιούμενης από το Κέντρο Πι-
στοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) 
ή παθήσεις που αναφέρονται 
στο παράρτημα της υπ’ αρ. 
Φ.151/17897/Β6/2014 (Β ́ 
358) κοινής υπουργικής από-
φασης, όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Σε περίπτωση που ο αριθ-
μός των αιτούντων μετεγγρα-
φής με τη διαδικασία του πα-
ρόντος άρθρου υπερβαίνει το 
ποσοστό της παρ. 1, η επιλογή 
αυτών γίνεται κατά φθίνουσα 
σειρά κατάταξης του συνόλου 
των μορίων τα οποία συγκέ-
ντρωσαν επί των οικονομικών 
και κοινωνικών κριτηρίων. Σε πε-
ρίπτωση ισοψηφίας περισσο-
τέρων αιτούντων, λαμβάνονται 
υπόψη τα μόρια εισαγωγής των 
αιτούντων κατά φθίνουσα σει-
ρά κατάταξης, ώστε ο συνολι-
κός αριθμός μετεγγραφομένων 
να μην υπερβαίνει το ποσοστό 
της παρ. 1.

Τι ισχύει για την μετεγγρα-
φή αδελφών προπτυχιακών 
φοιτητών

1. Φοιτητής, ο οποίος έχει 

ένα ή περισσότερα αδέλφια 
προπτυχιακούς φοιτητές, δύνα-
ται να αιτηθεί μετεγγραφή απο-
κλειστικά κατά το πρώτο έτος, 
σύμφωνα με τη διαδικασία του 
παρόντος άρθρου, υπό τις ακό-
λουθες προϋποθέσεις:

α) τα αδέλφια σπουδάζουν 
σε Τμήματα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. τα οποία 
εδρεύουν σε διαφορετική Περι-
φερειακή Ενότητα τόσο μεταξύ 
τους όσο και από την Περιφερει-
ακή Ενότητα στην οποία διαμέ-
νουν μόνιμα οι γονείς ή οι ίδιοι 
ή οι γονείς τους έχουν πλήρη 
κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας,

β) τα αδέλφι  ́ συμπεριλαμ-
βανομένου του αιτούντος, δεν 
είναι κάτοχοι τίτλων πρώτου κύ-
κλου σπουδών και δεν έχουν 
υπερβεί τον ανώτατο χρόνο 
σπουδών, ο οποίος προβλέπε-
ται για την απονομή του τίτλου 
σπουδών,

γ) το κατά κεφαλήν εισόδημα 
του αιτούντος δεν υπερ- βαίνει 
το ποσό των δώδεκα χιλιάδων 
πεντακοσίων (12.500) ευρώ.

2. Οι μετεγγραφές του πα-
ρόντος πραγματοποιούνται καθ’ 
υπέρβαση του ποσοστού 15%.

3. Εφαρμόζεται η ακόλουθη 
διαδικασία:

α) ο φοιτητής δύναται να με-
τεγγραφεί σε αντίστοιχο Τμήμα, 
το οποίο εδρεύει στην Περιφε-
ρειακή Ενότητα φοίτησης του 
αδελφού,

β) εάν δεν υπάρχει αντίστοιχο 
Τμήμα στην Περιφερειακή Ενό-
τητα φοίτησης του αδελφού, ο 
φοιτητής δύναται να μετεγ-
γραφεί σε αντίστοιχο Τμήμα το 
οποίο εδρεύει στην Περιφερει-
ακή Ενότητα της μόνιμης κα-
τοικίας των γονέων του ή της 
Περιφερειακής Ενότητας στην 
οποία ο ίδιος ή οι γονείς του 
έχουν πλήρη κυριότητα ή επι-
καρπία κατοικίας,

γ) εάν δεν πληρούνται τα 
ανωτέρω κριτήρια, τα αδέλφια 
δύνανται να μετεγγραφούν από 
κοινού σε αντίστοιχα Τμήματα τα 
οποία εδρεύουν σε άλλη Περι-
φερειακή Ενότητα, πλην Αττικής 
και Θεσσαλονίκης.

4. Κατ’ εξαίρεση  σε περίπτω-
ση που το κατά κεφαλήν εισόδη-
μα του αιτούντος δεν υπερβαί-
νει το ποσό των πέντε χιλιάδων 

(5.000) ευρώ, τα αδέλφια φοι-
τητές δύνανται να μετεγγρα-
φούν από κοινού σε αντίστοιχο 
Τμήμα της Περιφερειακής Ενό-
τητας, στην οποία οι ίδιοι ή οι 
γονείς τους διαμένουν μόνιμα 
ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επι-
καρπία κατοικίας.

Τι ισχύει για την μετεγ-
γραφή για τη μετακίνηση 
σε Τμήμα του ιδίου επιστη-
μονικού πεδίου

1. Ο φοιτητής, ο οποίος αιτεί-
ται μετεγγραφής κατά το πρώτο 
έτος φοίτησής του σε αντίστοιχο 
Τμήμα με αυτό στο οποίο έχει 
εισαχθεί, δύναται να υποβάλλει 
ταυτόχρονα αίτηση μετακίνησης 
σε Τμήμα του ίδιου επιστημονι-
κού πεδίου στις ακόλουθες πε-
ριπτώσεις:

α) εάν έχει υποβάλει αίτηση 
μετεγγραφής βάσει οικονομικών 
και κοινωνικών κριτηρίων, πλην 
όμως δεν πληροί την προϋπόθε-
ση της βάσης μετεγγραφής, ή

β) έχει υποβάλει αίτηση με-
τεγγραφής βάσει οικονομικών 
και κοινωνικών κριτηρίων, αλλά 
η αίτηση αυτή δεν γίνεται δεκτή 
λόγω πλήρωσης του ποσοστού 
15% από συνυποψηφίους, οι 
οποίοι συγκέντρωσαν υψηλό-
τερο σύνολο μορίων βάσει οι-
κονομικών και κοινωνικών κρι-
τηρίων, ή

γ) εάν έχει υποβάλει αίτηση 
μετεγγραφής βάσει της κατη-
γορίας αδελφών προπτυχιακών 
φοιτητών, πλην όμως δεν πλη-
ροί την προϋπόθεση της βάσης 
μετεγγραφής.

2. Οι αιτήσεις μετακίνησης 
των φοιτητών  :

α) δύνανται να περιλαμβά-
νουν έως πέντε (5) Τμήματα του 
ίδιου επιστημονικού πεδίου με 
σειρά προτίμησης, και εντός 
δύο (2) το πολύ διαφορετικών 
Περιφερειακών Ενοτήτων. Τα 
Τμήματα, τα οποία δύναται να 
δηλώσει ο φοιτητής είναι αυτά 
τα οποία είχε δηλώσει κατά την 
υποβολή του μηχανογραφικού 
του δελτίου και για τα οποία συ-
γκεντρώνει τα μόρια της βάσης 
εισαγωγής,

β) ικανοποιούνται μετά την 
ολοκλήρωση των μετεγγραφών 
βάσει οικονομικών και κοινω-
νικών κριτηρίων και εφόσον 
υπάρχουν κενές θέσεις στα Τμή-
ματα τα οποία έχουν δηλωθεί 
από τον αιτούντα και αποκλει-
στικά έως την πλήρωση του πο-
σοστού 15%,

γ) πραγματοποιούνται με 
αναλογική εφαρμογή .

3. Οι αιτήσεις μετακίνησης 
των φοιτητών που  έχουν υπο-
βάλει αίτηση μετεγγραφής  , αλ-
λά η αίτηση αυτή δεν γίνεται 
δεκτή λόγω πλήρωσης του πο-
σοστού   από συνυποψηφίους, οι 
οποίοι συγκέντρωσαν υψηλότε-
ρο σύνολο μορίων βάσει οικονο-
μικών και κοινωνικών κριτηρίων:

α) ικανοποιούνται καθ’ υπέρ-
βαση του ποσοστού 15%,

β) πραγματοποιούνται με 
αναλογική εφαρμογή
ethnos.gr

Πανελλήνιες 2021: Eως 27 
Αυγούστου ανακοινώνονται οι 
επιτυχόντες και οι βάσεις εισαγωγής
ΣΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΔΥΟ 
ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΘΑ ΠΑΡΕΙ 
ΤΕΛΟΣ Ή ΑΓΏΝΙΑ ΤΏΝ 
ΥΠΟΨΉΦΙΏΝ     

Τι θα ισχύσει για τις μεταγραφές φοιτητών
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
                  -------
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμ. Πρωτ.: ∆∆3808/16-08-2021

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ανακοινώνει και Προσκαλεί

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ 1649/45/15-01-2014 (ΦΕΚ 
45/Β΄) τους  πολίτες (κοινό, ενδιαφερόμενο κοινό) και φορείς εκπρο-
σώπησής τους (οικείο ∆ημοτικό Συμβούλιο, ∆ημοτική Επιτροπή ∆ιαβού-
λευσης, Ποιότητας Ζωής, Συμβούλιο ∆ημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας), 
να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις (σύμφωνα με 
το έντυπο υπό στοιχεία ∆11, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α της 
προαναφερόμενης ΚΥΑ) στα πλαίσια των γνωμοδοτήσεων και της έναρ-
ξης δημόσιας διαβούλευσης, επί του περιεχομένου της Μ.Π.Ε. για την 
ανανέωση και τροποποίηση της με Α.Π. 1879/08-07-2004 Απόφασης 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκη-

σης Μακεδονίας - Θράκης, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί για το έργο: 
«Αποθήκευση πετρελαιοειδών καταλοίπων στην παραλία Μαΐστρου του 
∆ήμου Αλεξανδρούπολης, Ν. Έβρου».

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: HELLENIC ENVIRONMENTAL CENTER 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

Ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας για την κατάθεση γραπτών 
απόψεων των πολιτών και των φορέων εκπροσώπησής τους ορίζεται 
η 16-08-2021 και η ημερομηνία λήξης αυτής η 16-09-2021.

ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, 
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ Β΄.

Η παρούσα Μελέτη είναι αναρτημένη στο ΗΠΜ, (https://eprm.ypen.
gr) με Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ 2105528612).

Η υπηρεσία, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
για παροχή πληροφοριών και στοιχείων είναι το τμήμα Περιβάλλοντος & 
Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου τηλ. 25513 - 55817.

Η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνει τον φορέα υλοποίησης.

Κομοτηνή 16-08-2021
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Χρονογράφημα

Σκιαγραφώντας το χαμένο καλοκαίρι που τελειώνει

Κ
άποτε όταν ήμασταν μικρά παιδιά με-
τρούσαμε τα καλοκαίρια μας με το πόσα 
παγωτά φάγαμε, αλλά και με τα μπάνια 
που κάναμε στις θάλασσες και τα πο-
τάμια. Καλοκαίρια στη ελληνική επαρ-
χία που με το πέρασμα των χρόνων φα-

ντάζουν από μακριά μαγικά και ανέμελα, τώρα που 
έχει καθίσει η σκόνη της μνήμης στο παλιό έπιπλο 
των αναμνήσεων.  

Μεγαλώνοντας, καθώς τα χρόνια περνούν βιαστι-
κά από μπροστά μας, υπάρχουν στιγμές όπου σαν 
κλέφτες οι γεύσεις των παγωτών που 
συντρόφευαν τα ηλιόλουστα μεσημέ-
ρια μας εισβάλουν στους γευστικούς 
μας κάλυκες σαν μία μακρινή νοσταλ-
γική ανάμνηση. ∆έλτα, Έβγα, Αγνό, 
Άλτζιτα ήταν οι εταιρείες που μετου-
σίωναν σε παγωμένα γλυκίσματα τα 
παιδικά μας όνειρα. 

Οι μανάδες σπάνια ανησυχούσαν 
για το πού βρισκόμασταν. Μα όταν 
μεσημέριαζε και το φαγητό ήταν πά-
νω στο τραπέζι, από το μπαλκόνι του 
σπιτιού φωνάζανε τ’ όνομά μας, κά-
νοντας τη φωνή της ν’ ακούγεται στα 
πέρατα του κόσμου. 

Ποιος άραγε μπορεί να ξεχάσει τα ματωμένα και 
λερωμένα με χώματα γόνατά μας; Παράσημο από τα 
παιχνίδια που παίζαμε στις αλάνες με τ’ άλλα παιδιά 
της γειτονιάς.  Πολλά από αυτά τα παιδιά ερχόταν 
με τους δικούς τους για να περάσουν τις διακοπές 
τους μαζί με τον παππού και τη γιαγιά. 

Ακόμα θυμάμαι τη Νατάσα. Το μικρό κορίτσι με τα 
κόκκινα μαλλιά, με τις μπούκλες και τις διάσπαρτες 
φακίδες στο πρόσωπο, που ερχόταν κάθε καλοκαί-
ρι από την Αθήνα στο χωριό για να περάσει κάποιες 
βδομάδες με τη γιαγιά της. Μία ανάμνηση που είχα 
ξεχάσει για χρόνια και τώρα έτσι ξαφνικά ζητάει να 
μιλήσω για κείνη. Το κορίτσι αυτό έχω να το δω από 
κείνα τα μακρινά και ξέγνοιαστα καλοκαίρια, όπως 
και όλα τα παιδιά της γειτονιάς. Εξάλλου, μεγαλώ-
σαμε. Οι δρόμοι μας χωρίσανε και οι αναμνήσεις αυ-
τές  καταχωνιάστηκαν πολύ βαθιά μέσα στην ψυχή.

Κοιτάζω το ρολόι απέναντί μου. Οι δείκτες του 
κοντεύουν δώδεκα. Είναι Σάββατο 14 Αυγούστου. 
Το καλοκαίρι μετράει σιγά σιγά στο ημερολόγιο του 
τοίχου τις τελευταίες μέρες του, δυσαρεστημένο με 

τον εαυτό του λόγω των γεγονότων, γιατί δυστυχώς 
δεν πρόσφερε στους ανθρώπους την ανεμελιά που 
έπρεπε. Αφού ήταν γεμάτο με έντονα γεγονότα που 
σημάδεψαν τις ζωές και τις ψυχές τόσων ανθρώπων. 
Γεγονότα δυσάρεστα που δε σ’ άφηναν να πάρεις 
ανάσα, κάνοντας τα μάτια να πλημυρίζουν με δάκρυα 
οργής, θυμού και αβάσταχτου πόνου. Πυρκαγιές που 
κατέκαψαν δάση, μαζί με τα χωριά που εκκενώθηκαν. 
Σπίτια που χτίστηκαν πάνω στους κόπους μίας ολό-
κληρης ζωής, σε απευθείας μετάδοση από τα μέσα 
παραδίδονταν ανελέητα στις φλόγες. Ενώ από την 

άλλη γνωστοί τηλεπερσόνες επιστημονι-
κού κύρους έβγαζαν ψυχρά λογίδρια επί 
παντός επιστητού για την πανδημία, τα 
κρούσματα και την υποχρεωτικότητα των 
εμβολίων σε μικρούς και μεγάλους, έως 
ακόμα και την κλιματική αλλαγή, έχοντας 
ένα ψυχρό χαμόγελο ευγένιας και υπερο-
ψίας στο πρόσωπό τους που θύμιζε έντονα 
ιεροεξεταστή του Μεσαίωνα, που χαίρεται 
να παίζει  με το φόβο της κοινωνίας και τα 
όσα συμβαίνουν γύρω της. 

Όσο και αν προσπαθώ να φέρω, τώρα 
πια που κοντεύει να τελειώσει ένα ακόμα 
καλοκαίρι, τις όμορφες στιγμές που μας 
χάρισε, αυτό είναι αδύνατον. Ίσως για-

τί ήταν ελάχιστες και ασήμαντες και δεν μπόρεσα 
να τις νιώσω. Το μόνο που είδα ήταν τον άνθρωπο, 
που αβοήθητος και μόνος αντιμετώπιζε τ’ επίχειρα  
κάποιων  λανθασμένων επιλογών του σε σχέση με 
το περιβάλλον. 

Στην αντίπερα όχθη μία πανδημία που εδώ και 
ενάμιση χρόνο μαζί με τα παράγωγα τα οποία επέ-
φερε στην κοινωνία έχει διχάσει τους ανθρώπους. 
Εξαιτίας της ξεπετάχτηκε μία νέα γενιά τηλεστάρ. 
Μόνο που δυστυχώς δεν ήταν ασήμαντοι καλλιτέχνες 
ή αργόσχολοι κοσμικοί. Ήταν κάθε λογής επιστήμο-
νες που έβγαιναν στην τηλεόραση, απειλούσαν, εκλι-
παρούσαν και υποτίθεται σεβόντουσαν τους κανό-
νες της ενημέρωσης και του ουσιαστικού διαλόγου.  

Αυτό το δύσκολο καλοκαίρι πολλές επαγγελματι-
κές ομάδες ένιωσαν τη δαμόκλειο σπάθη της ανερ-
γίας να κρέμεται απειλητικά πάνω από το κεφάλι 
τους, λόγω της πανδημίας και όσων δυσεφάρμοστων 
επιπτώσεων εκείνη έφερε. Εάν τους ρωτούσε κανείς 
σίγουρα αυτοί οι άνθρωποι θα ήθελαν οι στιγμές 
αυτές να καταχωνιαστούν βαθιά στο συρτάρι της 

λήθης σαν ένα τόσο δύσκολο και χαμένο παρελθόν.  
Ακόμα όμως και τώρα που μεγαλώσαμε, έχου-

με συνδέσει αυτή την εποχή του χρόνου με στιγμές 
γεμάτες ήλιο, θάλασσα και αμμουδιά, αλλά δυστυ-
χώς τα μικρά παιδιά μας φέτος είδαν ότι τα καλο-
καίρια δεν είναι πάντα όπως τα περιγράφουν οι με-
γάλοι στα βιβλία. Οι θάλασσες όπου κολυμπούσαν 
ξέγνοιαστα  μέχρι χθες ήταν βρόμικες, ενώ από την 
άλλη έβλεπαν τους συνομηλίκους τους μέσα από 
την οθόνη του κινητού των γονιών τους ν’ απομα-
κρύνονται από τα σπίτια τους, καθώς καίγονταν τα 
παιδικά τους παιχνίδια που γίνονταν τροφή για τις 
φλόγες. Τα παιδικά βλέμματα, τα γεμάτα αθωότητα, 
προσπαθούσαν να καταλάβουν γιατί να συμβαίνουν 
όλα αυτά. Με ειλικρινή στεναχώρια δάκρυζαν από τις 
εικόνες των απανθρακωμένων ζώων. Εικόνες τόσο 
σκληρές για τις παιδικές ψυχούλες, που δυστυχώς 
θα τις συνοδεύουν ίσως σε όλη τους τη ζωή για να 
θυμούνται με θλίψη εκείνο το χαμένο και όχι τόσο 
ανέμελο καλοκαίρι που έφυγε. Θα θυμούνται όμως, 
όσα χρόνια και αν περάσουν, ότι εξαιτίας μίας ακό-
μα πανδημίας που ταλαιπώρησε την ανθρωπότητα 
άλλαξε ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι ζουν, 
συναναστρέφονται και σκέφτονται. 

Αναρωτιέμαι, πώς άραγε αυτό το καλοκαίρι ο 
ιστορικός του μέλλοντος θα περιγράφει τα γεγονό-
τα και τους πρωταγωνιστές του; 

Με ποια μελανή γλώσσα θ’ αποτυπώνει τις πρά-
ξεις των ιθυνόντων και το δυσοίωνο παρελθόν ενός 
καλοκαιριού που τότε θα έχει περάσει στην ιστορία;    

Σε λίγο το χαμένο καλοκαίρι φτάνει στο τέλος 
του. Οι σκέψεις που θα το συνοδεύουν θα είναι δυ-
σάρεστες. Ίσως όμως πάλι, παρόλο που το ψυχικό 
και υλικό κόστος ήταν τεράστιο, μας έκανε να σκε-
φτούμε ότι τελικά αξία έχουν και κείνες οι στιγμές 
που μας προκαλούν πόνο και θυμό. 

Αποχαιρετώντας το καλοκαίρι του θλίψης, της ορ-
γής και της απελπισίας, όπου δυστυχώς η ξεγνοιασιά 
και η χαρά ήταν ελάχιστες, εύχομαι από καρδιάς καλό 
φθινόπωρο, γεμάτο ελπίδα στις καρδιές όλων μας, 
συνοδευόμενο με μία ευχή, πως από δω και πέρα 
εμείς και τα παιδιά μας να συνεχίσουμε να μετράμε 
τα καλοκαίρια με τις πολλές πραγματικά όμορφες 
στιγμές που θα περνάνε κάτω από το ζεστό ήλιο και 
τη χρυσαφένια αμμουδιά. 

ΤΗΣ ΓΙΩΤΑΣ
 ΑΓΑΠΗΤΟΥ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ 

Με την υπ αριθ. 2849∆’/13-08-2021 έκθεσή μου επίδοσης, κοινο-
ποιήθηκε στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξ/πολης, επισπεύσει της 
αιτούσας Ασπασίας Σπαθούλα του Σπυρίδωνος, κατοίκου Αλεξανδρού-
πολης, δια τον Αλέξανδρο Ρόπουλο του Θεοδοσίου και της Κρυσταλ-
λένιας, πρώην κάτοικο Αλεξ/πολης (Βενιζέλου 7) και ήδη αγνώστου 
διαμονής, ακριβές αντίγραφο Ηλεκτρονικής Βεβαίωσης της υπ’ αριθ. 
156762/14-07-2021 Υποβληθείσας Αίτησης Επαναπροσδιορισμού βά-
σει του ν. 4745/2020, μετά του συνκοινοποιουμένου ακριβούς αντιγρά-
φου της με αριθμό κατάθεσης 193/2014 Αίτησης του άρθρου 4 παρ. 
1 του Ν. 3869/2010 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αλεξ/πολης, της ως 
άνω αιτούσας, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αλεξ/
πολης, μαζί με την στη συνέχεια αυτής με Αριθμό ΕΚ160/19-07-2021 
«Εκθεση Κατάθεσης ∆ικογράφου της Γραμματέως του Ειρηνοδικείου 
Αλεξ/πολης από την οποία προκύπτει ότι υποβλήθηκε ηλεκτρονικά μέ-
σω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της ∆ημόσιας ∆ιοίκησης, με χρήση 
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας ∆ιαχείρισης 
Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓ∆ΙΧ), σύμφωνα με το άρθρο 4Β του 4745/2020, 
της ως άνω αναφερόμενης αίτησης. 

Αλεξ/πολη 17-08-2021 
Η ∆ικαστική Επιμελήτρια Τ.Σ.Υ. ΕΛΙΣΑΒΕΤ Α. ΤΣΟΙΝΙ∆ΟΥ
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Περιβάλλον

“Ο όρος αναδάσωση είναι λανθα-
σμένος. Το ζητούμενο είναι η αποκα-

τάσταση του οικοσυστήματος”

Μ
ε τις φωτιές να συνε-
χίζουν να καίνε ένα 
μεγάλο τμήμα της Β. 
Αττικής, της Εύβοιας 
και της Ηλείας είναι 
σχεδόν βλάσφημο 

να μιλάμε μόνο για αν-
θρώπινες απώλειες. Τα 
δέντρα και τα ζώα που 
χάνονται όλες αυτές τις 
ημέρες είναι ο λόγος που 
υπάρχουμε. Ήρθαμε σε 
αυτό τον κόσμο με έναν 
και μόνο σκοπό: να ζούμε 
σε αρμονία με την φύση 
και όχι να την πολεμού-
με με κάθε δυνατό μέ-
σο.  Ιδιαίτερα επίκαιρη 
και εύστοχη η δημόσια 
τοποθέτηση του εθνοβιο-
λόγου και συντοπίτη μας, 
Παύλου Γεωργιάδη σχε-
τικά με το φαινόμενο των 
πυρκαγιών/ εμπρησμών 
και τη γενικότερη υποβάθμιση του αστι-
κού και όχι μόνο περιβάλλοντος.

“Ο όρος “αναδάσωση” είναι λανθα-
σμένος. Το ζητούμενο είναι η αποκατά-
σταση του οικοσυστήματος. Για να το 
θέσω πιο απλά: όχι απλώς δέντρα, αλ-
λά τα κατάλληλα δέντρα στο κατάλλη-
λο σημείο.

Είναι ανάγκη να δημιουργηθούν άμε-
σα φυτώρια με ελληνικά δενδρώδη είδη 

πλαισίου στα hotspots της ελληνικής βι-
οποικιλότητας. Κυρίως στις ορεινές πε-
ριοχές, όπου το γενετικό υλικό είναι πιο 
άφθονο και οι συνθήκες είναι ευνοϊκές. 
Συνεταιρισμοί νέων ανθρώπων για τη 
διαχείρησή τους θα μπορούσαν να ευδο-

κιμήσουν και θα είχαν εξα-
σφαλισμένο κέρδος από 
μία πανέμορφη δουλειά 
της υπαίθρου, μιας και η 
ζήτηση πλέον είναι πολύ 
μεγαλύτερη από ό,τι έχου-
με διαθέσιμο.

Οι Περιφέρειες να 
εντάξουν την Αναγέννηση 
των Οικοσυστημάτων στις 
Στρατηγικές Έξυπνης Εξει-
δίκευσης και στα “Έξυπνα 
Χωριά”, αντλώντας κοι-
νοτικούς πόρους για την 
άμεση δημιουργία των 
δομών και των υποδο-
μών. Τα χρήματα, επιτέ-

λους, να πάνε σε αυτούς που αναγεν-
νούν, όχι σε αυτούς που καταστρέφουν.

Οι Έλληνες πολιτικοί και σύμβουλοι 
επενδύσεων είναι ώρα, επιτέλους, να 
αναθεωρήσουν τις απόψεις τους. Η επι-
στήμη και η τεχνολογία υπάρχουν”. Εί-
ναι στο χέρι μας να τις χρησιμοποιήσου-
με προς όφελος της ανθρωπότητας και 
όχι εις βάρος της με μοναδικό στόχο το 
κέρδος.

ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ 

Γνώμη

“ Ολική επίθεση που δέχεται 
ο Δήμος Ορεστιάδας και γενικότερα 

ο βόρειος Έβρος”

Ανακοίνωση της Αυτόνομης 
Κίνησης Πολιτών Ορεστιάδας 
για την υποβάθμιση του ΕΦΚΑ 
Ορεστιάδας

Μ
ια από τις παλαιότε-
ρες υπηρεσίες που 
λειτουργούσε στην 
Ορεστιάδα, το υποκα-
τάστημα ΙΚΑ Ορεστιά-

δας, που για δεκαετίες εξυπηρετού-
σε τον κόσμο της περιοχής αποτελεί 
πλέον παρελθόν. Με ένα mail στις 9 
Αυγούστου, η διοίκηση ενημέρωνε 
για το τέλος του υποκαταστήματος 
ΙΚΑ Ορεστιάδας και τη λειτουργία 
του, πλέον, ως αποκεντρωμένο τμήμα 
με ελάχιστες αρμοδιότητες. Παράλ-
ληλα, μετακινήθηκαν 5 υπάλληλοι 
του υποκαταστήματος σε αυτό του 
∆ιδυμοτείχου.

Η ολική επίθεση που δέχεται ο ∆ή-
μος Ορεστιάδας και γενικότερα ο βό-
ρειος Έβρος συνεχίζεται αμείωτη από 
τους οπαδούς του νεοφιλευθερισμού 
που επιτίθενται μαζικά στην κοινωνι-
κή ασφάλιση την οποία κομματιάζουν 
και ξεπουλούν στα ιδιωτικά συμφέ-
ροντα. Η εξέλιξη αυτή δεν αποτέλε-
σε κεραυνό εν αιθρία καθώς αποτε-
λούσε μνημονιακή υποχρέωση από 
το 2012 που έπρεπε να υλοποιηθεί 
μέχρι το 2015. Οι αντιδράσεις των 
εργαζομένων, της τοπικής κοινωνίας, 
των φορέων και πολιτών ανέστειλαν 
την εφαρμογή της απόφασης. Με το 
“ασφαλιστικό Βρούτση”, εκτός των 

άλλων, δρομολογήθηκε όμως η τελι-
κή επίθεση και το κλείσιμο του υπο-
καταστήματος του ΙΚΑ Ορεστιάδας. 
∆υστυχώς, για τον τόπο, οι κυβερνη-
τικοί βουλευτές ή δεν άκουσαν τίπο-
τα, ή δεν κατάλαβαν τίποτα και βα-
ρύνονται με το κλείσιμο μιας ακόμη 
υπηρεσίας. Κατόπιν εορτής μπορεί να 
καταθέσουν καμιά ερώτηση.

Το ίδιο αδιάφορη αποδείχτηκε και 
η δημοτική αρχή του κ. Μαυρίδη που 
δεν ανέλαβε καμία πρωτοβουλία, δεν 
άσκησε καμία πίεση για να αποτρέψει 
το κλείσιμο του υποκαταστήματος και 
έχει σοβαρότατες ευθύνες. Περισσό-
τερο ενδιαφέρει τον κ. Μαυρίδη να 
φωτογραφίζεται με τον κ. Άδωνι Γε-
ωργιάδη παρά να αγωνίζεται για την 
παραμονή σημαντικών υπηρεσιών στο 
δήμο και την αναβάθμισή τους. Για 
άλλη μια φορά αποδεικνύεται κατώ-
τερος των περιστάσεων και την πλη-
ρώνουν οι πολίτες του ∆ήμου.

Καλούμε την κυβέρνηση να πάρει 
πίσω την απόφαση για το κλείσιμο 
του υποκαταστήματος ΙΚΑ Ορεστιά-
δας και να προχωρήσει στην ουσια-
στική του ενίσχυση έτσι ώστε να συ-
νεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες 
του στον κρίσιμο τομέα της κοινωνι-
κής ασφάλισης.

“Είναι στο χέρι μας”
Αυτόνομη Κίνηση Πολιτών 
Δήμου Ορεστιάδας

Άποψη

Η ελπίδα πεθαίνει πρώτα για τις Αφγανές

ΤΗΣ ΒΙΚΥΣ
ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Μ
έσα σε λίγα 
24ωρα οι γυ-
ναίκες του Αφ-
γανιστάν εί-
δαν να χάνεται 
μπροστά στα 

μάτια τους όλη η πρόοδος που 
με δυσκολία είχαν πετύχει στην 
ασφάλεια και στην ποιότητα ζω-
ής τους τα τελευταία 20 χρόνια 

 24χρονη από την Καμπούλ πε-
ριγράφει στην Guardian τις πρώ-
τες ώρες του τρόμου με την επι-
στροφή των Ταλιμπάν

«Καλώς ήρθατε και πάλι στον 
Μεσαίωνα… Κάπως έτσι βιώνουν 
οι δύστυχες γυναίκες του Αφγα-
νιστάν την ολική επαναφορά των 
Ταλιμπάν στην εξουσία και τον δι-
κό τους ζοφερό εγκλωβισμό στο 
«Ισλαμικό Εμιράτο» που εκείνοι 

σκοπεύουν να εγκαθιδρύσουν. 
Ούτε μία δεν εμπιστεύεται τις κε-
νές υποσχέσεις, στο πλαίσιο δή-
θεν μιας κάποιας μετριοπάθειας, 
πως π.χ. τα κορίτσια θα μπορούν 
να εκπαιδεύονται.

Είναι μια ολόκληρη γενιά γυ-
ναικών, που μεγάλωσε την τελευ-
ταία 20ετία στη χώρα με ασύγκρι-
τα περισσότερα δικαιώματα και 
ελευθερίες σε σχέση με το σκο-
ταδιστικό όσο και βάρβαρο κα-
θεστώς των ισλαμιστών φοντα-
μενταλιστών, το 1996-2001, όταν, 
ας πούμε, ήταν συχνό φαινόμενο 
οι δημόσιοι λιθοβολισμοί γυναι-
κών μέχρι θανάτου με πρόφαση 
τη μοιχεία.

Μήπως τώρα δεν τις περιμένει 
διαρκής τρόμος, βία, καταπίεση, 
οπισθοδρόμηση, αναχρονισμός – η 
επιβολή εν τέλει της σαρία; Οπως 
ήδη καταμαρτυρούν γυναίκες από 

αφγανικές επαρχίες που κατέλα-
βαν οι Ταλιμπάν στη διάρκεια της 
επέλασής τους προς την Καμπούλ, 
άρπαξαν κοπέλες και τις πάντρε-
ψαν με μαχητές τους. Εδιωξαν 
κακήν κακώς εργαζόμενες από 
τα γραφεία τους, απαγορεύοντάς 
τους να δουλεύουν εκτός σπιτιού. 
Αλλες τις ανάγκασαν με το ζόρι να 
φορούν μπούρκα και να κυκλο-
φορούν μόνο με άντρα συνοδό.

Παραθέτουμε –ενδεικτικά πλην 
δηλωτικά– ορισμένα αποσπάσμα-
τα από τη σπαραχτική γραπτή 
μαρτυρία στην «Guardian» μιας 
ανώνυμης 24χρονης από την Κα-
μπούλ, που περιγράφει ανατριχια-
στικά πώς έζησε τις πρώτες ώρες 
μετά την επιστροφή των Ταλιμπάν.

«Ολες θέλαμε να γυρίσουμε 
σπίτι, αλλά δεν μπορούσαμε να 
χρησιμοποιήσουμε δημόσια συ-
γκοινωνία. Οι οδηγοί δεν μας 

άφηναν να μπούμε στα οχήμα-
τά τους, επειδή δεν ήθελαν να 
αναλάβουν την ευθύνη μεταφο-
ράς μιας γυναίκας. […] Αντρες που 
έστεκαν τριγύρω κορόιδευαν τα 
κορίτσια και τις γυναίκες, γελώ-
ντας με τον τρόμο μας. “Τράβα και 
βάλε τη μπούρκα σου!” φώναξε 
ένας. “Αυτές είναι οι τελευταίες 
σας μέρες έξω στους δρόμους”, 
είπε ένας άλλος. “Θα παντρευτώ 
τέσσερις από σας σε μία μέρα” εί-
πε ένας τρίτος. […] ∆ούλεψα τόσες 
πολλές μέρες και νύχτες για να γί-
νω ο άνθρωπος που είμαι σήμε-
ρα. Το πρωί, όταν έφτασα σπίτι, 
το πρώτο πράγμα που κάναμε με 
τις αδερφές μου ήταν να κρύψου-
με τις ταυτότητές μας, τα διπλώ-
ματα και τα πιστοποιητικά. Ηταν 
συντριπτικό. Γιατί πρέπει να κρύ-
βουμε τα πράγματα για τα οποία 
θα έπρεπε να είμαστε περήφανες; 

Στο Αφγανιστάν τώρα δεν μας 
επιτρέπεται να είμαστε γνωστές 
ως οι άνθρωποι που είμαστε. Ως 
γυναίκα, νιώθω σαν να είμαι θύμα 
ενός πολιτικού πολέμου που ξε-
κίνησαν άντρες. Νιώθω πως δεν 
μπορώ πια να γελάω δυνατά, δεν 
μπορώ πια να ακούω τα αγαπημέ-
να μου τραγούδια, δεν μπορώ πια 
να συναντώ τους φίλους μου στο 
αγαπημένο μας καφέ, δεν μπορώ 
πια να φοράω το αγαπημένο μου 
κίτρινο φόρεμα ή κόκκινο κρα-
γιόν. Και δεν μπορώ πια να πάω 
στη δουλειά μου ή να πάρω το 
πτυχίο μου από το πανεπιστήμιο. 
[…] Τώρα φαίνεται πως πρέπει να 
κάψω όλα όσα κατάφερα στα 24 
χρόνια της ζωής μου».

Δημοσιεύθηκε στην 
«Εφημερίδα των 
Συντακτών»
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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

9 1 4 8

5 6 7 3

3 9 5 2

5 2 3 7 9 1

4 8 2 5

2 4 9 3

8 1 6 4

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.74)

Generated by http://www.opensky.ca/~jdhildeb/software/sudokugen/ on Mon Mar 14 14:22:47 2011 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Very hard, difficulty rating 0.87)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Mon Aug 16 08:12:42 2021 GMT. Enjoy!

ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

Χρηστικά Δρομολόγια

Aστυνομία  100
EKAB  166
Πυροσβεστική  199 
Α/Τ Ασ. Αλεξ/λης 25510 66300
Α/ΤΤροχ. Αλ/λης  25510 66395
Α/ΤΤουρ. Αλ/λης 25510 66200
Α/Τ Φερών 25550 23333
Α/Τ Σουφλίου 25540 22100
Α/Τ Τυχερού 25540 41201
Α/Τ Διδ/χου 25530 22103
Α/Τ Ορεστιάδας 25520 81808
Δ. Αλεξ/πολης 25510 64100
ΔK Τραϊαν/λης 25513 50900
ΔK Φερών 25553 50073
Δ. Σουφλίου 25543 50100
Δ. Διδυμοτείχου 25530 26000
Δ. Ορεστιάδας 25520 22219
Δ. Σαμοθράκης 25510 41218
Δ. Κομοτηνής 25310 24444
Δασαρ. Αλεξ/λης 25510 80643
Δασαρ.Σουφλίου 25540 22221
Δασαρ. Διδ/χου 25530 22204
Δασαρ. Ορ/δας 25520 22482
Πυρ/κή Αλεξ/λης 25510 26222
Πυρ/κή Σαμ/κης 25510 41199

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: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

8 5

9 6 1 8 7

5 9

7 3 4 2 5

1 9

5 2 8 7 1

9 7

2 6 7 5 4

9 4

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.49)

Generated by http://www.opensky.ca/~jdhildeb/software/sudokugen/ on Tue Jul 19 09:15:44 2011 GMT. Enjoy!

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
Δευτέρα  13:00,  18:00
Τρίτη  09:30 
Τετάρτη 07:00, 19:00 
Πέμπτη 15:30 
Παρασκευή 15:30
Σάββατο  15:30 
Kυριακή  13:00,  18:00

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

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

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
14:00-22:00 Ζηκίδου Κων. Πα-
λαιολόγου 51 (γωνία Κομνηνών) 
✆2551035223
18:00-08:0 Αδαμίδης - Αδα-
μίδου Ι. Καβύρη 36 (γωνία Βιζ-
βύζη) ✆2551021444
ΦΕΡΕΣ
Χατζή Δήμητρα. Τραϊανουπό-
λεως 3 ✆2555022744
ΣΟΥΦΛΙ 
Ροκκά Βασ. Γεωργίου 88 
✆25540 24303
ΔIΔYMOTEIXO
Τριανταφυλλίδου Ελένη ένα-
ντι Νοσοκομείου ✆2554024243
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Αλγιαννάκης Σάββας Ευριπί-
δου 96 ✆2552028477

σαν σημερα
ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1841
Πρώτη γραπτή μαρτυρία για 
τον Καραγκιόζη στην αθη-
ναϊκή εφημερίδα «Ταχύπτε-
ρος Φήμη»: «Την 21 του πα-
ρόντος, θα παρουσιαστεί εις 
Ναύπλιον η κωμωδία του 
Καραγκιόζη, έχουσα αντικεί-
μενον τον Χατζ-Αββάτην και 
Κουσζούκ-Μεϊμέτην».

1936
Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα
Εκτελείται από τους Φαλαγ-
γίτες του Φράνκο ο ποιητής 
και θεατρικός συγγραφέας 
Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα.

1937
Ιδρύεται η ιαπωνική αυτο-
κινητοβιομηχανία TOYOTA.

1961
Ο Ανδρέας Παπανδρέου εν 
ώρα μαθήματος, όταν ήταν 
καθηγητής στο τμήμα Οικο-
νομικών στο Πανεπιστήμιο 
του Μπέρκλεϊ.
Ο καθηγητής Οικονομι-
κών στο πανεπιστήμιο του 
Μπέρκλεί Ανδρέας Παπαν-
δρέου καλείται από την κυ-
βέρνηση του Κωνσταντίνου 
Καραμανλή και διορίζεται 
πρόεδρος και επιστημονι-
κός διευθυντής στο νεοσύ-
στατο Κέντρο Οικονομικών 
Ερευνών, μετέπειτα Κέντρο 
Προγραμματισμού και Οικο-
νομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ).

1976
Εβδομάδα πέντε ημερών 
καθιερώνεται στη Μέση 
Εκπαίδευση στην Ελλάδα.

2004
Ιστορική μέρα για τους σύγ-
χρονους Ολυμπιακούς Αγώ-
νες. Το αγώνισμα της σφαι-
ροβολίας επιστρέφει στην 
κοιτίδα του, στο στάδιο της 
Αρχαίας Ολυμπίας, έπειτα 
από 1611 χρόνια. Νικητές 
αναδεικνύονται ο ουκρανός 
Γιούρι Μπιλόνογκ στους άν-
δρες και η κουβανέζα Γιου-
μιλεϊντι Κούμπα στις γυναί-
κες.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1932
Λικ Μοντανιέ, γάλλος βιο-
λόγος, από τους πρωτοπό-
ρους στην καταπολέμηση του 
AIDS.

1933
Ρομάν Πολάνσκι, πολωνικής 
καταγωγής γάλλος σκηνο-
θέτης.

1937
Ρόμπερτ Ρέντφορντ, αμερι-
κανός ηθοποιός.

ΘΑΝΑΤΟΙ
1850
Ονορέ Ντε Μπαλζάκ, φιλολο-
γικό ψευδώνυμο του Ονορέ 
Μπαλσά, γάλλος μυθιστορι-
ογράφος. (Γεν. 20/5/1799)

1936
Φεντερίκο Γκαρθία Λόρ-
κα, ισπανός ποιητής και θε-
ατρικός συγγραφέας. (Γεν. 
5/6/1898

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  Διαμέρισμα 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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Το διεθνές τουρνουά επι-
τραπέζιας αντισφαίρισης νέ-
ων της Ορεστιάδας μπαίνει 
στο βασικό στάδιο της προ-
ετοιμασίας του.   
 Οι επίλεκτοι Έλλη-
νες αθλητές μικρών ηλικιών 
μπορούν να σχεδιάζουν τη 
συμμετοχή τους στο πρώτο 
διεθνές όπεν νέων, που θα 
γίνει σε ελληνικό έδαφος και 
οι ξένοι ταλαντούχοι αθλητές 
μπορούν να βάλουν στο πλά-
νο τους το ταξίδι στη χώρα 
μας, καθώς δημοσιεύτηκε η 
προκήρυξη των αγώνων, οι 
οποίοι θα γίνουν στην όμορ-
φη ακριτική πόλη από τη 1 
έως τις 7 Οκτωβρίου 2021.

Αφορούν μόνο στο αγώνι-
σμα του απλού, περιλαμβά-
νουν τις ηλικιακές κατηγορίες 
κάτω των 13, των 15, των 17 
και των 19 ετών σε αγόρια 
και κορίτσια και θα φιλοξενη-
θούν στο κλειστό γυμναστή-
ριο «Νίκος Σαμαράς» (Βασι-
λίσσης Όλγας 1). Ο Γ.Σ. Φιλία 
Ορεστιάδας είχε το όραμα 
όταν υπέβαλε πέρσι το αίτη-
μα για τη σπουδαία αθλητική 
εκδήλωση. Τον Νοέμβριο την 
είδε να μπαίνει στο καλεντάρι 
των επονομαζόμενων Youth 
Contender του World Table 
Tennis και τώρα μαζί με διά-
φορους συνεργάτες …σηκώ-
νει τα μανίκια για να κάνει 
πραγματικότητα μία μεγάλη 
επιθυμία πολλών χρόνων εκ-

πεφρασμένη από το σύνολο 
των ανθρώπων της ελληνικής 
επιτραπέζιας αντισφαίρισης.

Σ τ η  δ ι ε ύ θ υ ν σ η 
h t t p s : / / w w w. i t t f . c o m /
tournament/5312/2021/
w t t y o u t h c o n t e n d e r -
orestiada/ άνοιξε η σελίδα 
της διοργάνωσης στο σάιτ 
της ∆ιεθνούς Ομοσπονδίας 
Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης 
(ITTF) κι εκεί οι ενδιαφερό-
μενοι βρίσκουν το prospectus 
και άλλες πληροφορίες.

Η Ορεστιάδα, που επί σει-
ρά ετών καμαρώνει στην 1η 
κατηγορία την ανδρική ομά-
δα της Φιλίας, έχει φιλοξε-
νήσει αρκετές φορές τα τε-
λευταία χρόνια κορυφαίους 
αγώνες της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. στην 
Α1 ανδρών. Τώρα επιχειρεί 
μεγάλο βήμα με τουρνουά 
παγκόσμιας εμβέλειας και 
περιμένει καλή ανταπόκριση 
από τις ξένες χώρες. Την ίδια 
ώρα ελπίζει φυσικά να κυλή-
σουν όλα ομαλά στην προ-
σπάθεια αντιμετώπισης του 
κορωνοϊού και να μην υπάρ-
ξουν ανατροπές. Οι ηλεκτρο-
νικές δηλώσεις συμμετοχής 
έχουν ανοίξει και η σχετική 
προθεσμία λήγει στη 1 Σε-
πτεμβρίου.

Το τουρνουά στο κλειστό 
γυμναστήριο «Νίκος Σαμα-
ράς» χωρίζεται σε δύο μέρη, 
όπως σταθερά γίνεται από 
την έναρξη αυτής της σειράς 

αγώνων για το 2021. Από τη 
1 έως τις 3 Οκτωβρίου θα 
διεξαχθούν οι αγώνες των 
κοριτσιών, η 4η Οκτωβρίου 
είναι μέρα ρεπό κι από τις 5 
έως τις 7 θ’ αγωνιστούν τα 
αγόρια.

Όπως σε κάθε WTT Youth 
Contender μπαίνει όριο συμ-
μετοχών στις κατηγορίες. 
Σύμφωνα λοιπόν, με την προ-
κήρυξη, στην Ορεστιάδα οι 
αγωνιστικές παρουσίες θα εί-
ναι μέχρι 16 στο απλό U13, 
μέχρι 36 στις U15, U17 και 
U19 και οι αριθμοί είναι ίδιοι 
για αγόρια και κορίτσια. Εάν 
το επιτρέψει το πρόγραμμα οι 
συμμετοχές μπορούν ν’ αυξη-
θούν. Η πρώτη φάση γίνεται 
σε γκρουπ, η δεύτερη σε νοκ 
άουτ και κάθε αθλητής/τρια 
έχει το δικαίωμα να δηλώσει 
και στη μία παραπάνω κατη-
γορία από τη δική του.

Επίσης κάθε χώρα μπορεί 
να εμφανίσει έως και 3 αθλη-
τές/τριες σε κάθε κατηγορία 
και η διοργανώτρια Ελλάδα 
έως 6. Event Director είναι 
ο πρόεδρος του Γ.Σ. Φιλία 
Ορεστιάδας Σόλων Μαυρί-
δης και Event Supervisor ο 
∆ημοσθένης Μεσσήνης. Στην 
αρχική σελίδα του ιστότοπου 
για το τουρνουά θα υπάρχει 
μόνιμα φωτογραφία της πρω-
ταθλήτριας Ελλάδας σε όλες 
τις νεαρές ηλικίες Μαλαμα-
τένιας Παπαδημητρίου. Σστην 
προκήρυξη υπάρχουν και τα 
υγειονομικά πρωτόκολλα για 
τον κορωνοϊό, όπως και οι 
πληροφορίες για τη διαμονή, 
τις μετακινήσεις κ.α.
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Η Νικολέτα Αντωνιάδη των 
Μυρμιδόνων ∆ιδυμοτείχου με 
προπονητή τον Θανάση Τσιτσι-
μάκα, αγωνιζόμενη το πρωί του 
Σαββάτου στα 100μ. εμπόδια 
στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα 
Κ18 που διεξάγεται στο Κρά-
λιεβο της Σερβίας, διένυσε την 
απόσταση σε 13.67 (0,7) και 
συνέτριψε το πανελλήνιο ρε-
κόρ της κατηγορίας, που ήταν 
13.85 και ανήκε στην Ηρώ Συ-
νολακη, από τις 25/6/2016. Η 
Αντωνιάδη συνδύασε τη νίκη 
της με την κατάκτηση του χρυ-

σού μεταλλίου.
Η επιτυχία της Αντωνιάδη 

παίρνει ακόμα μεγαλύτερες δι-
αστάσεις αν σκεφτεί κανείς ότι 
είναι μόλις 15 ετών και 8 μηνών 
και κατέρριψε ρεκόρ σε μεγαλύ-
τερη ηλικιακή κατηγορία. Θυμί-
ζουμε ότι ο προπονητής της κ. 
Τσιτσιμάκας, μιλώντας αποκλει-
στικά στο SportsAddict.gr στις 
20 Ιουλίου, ήταν αισιόδοξος ότι 
το ρεκόρ μπορούσε να καταρ-
ριφθεί ακόμα και φέτος και με 
χρόνο πολύ χαμηλότερο, όπως 
και έγινε τελικά! 

Χρυσό μετάλλιο κατέκτησε 
και η Αφροδίτη Τζατζιμακη με 
βολή στα 64,98μ., ολοκληρώ-
νοντας της χρονιά με μία ακόμη 
καλή παρουσία.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτη-

σε στη δισκοβολία κοριτσιών η 
Κυριακή Μιχελάκη με βολή στα 
43,76 μ. στην πέμπτη της προ-
σπάθεια. Η νεαρή πλησίασε το 
44,04 μ., που πέτυχε στο Πανελ-
λήνιο Πρωτάθλημα του Βόλου.

Τον εαυτό του ξεπέρασε ο 
Εμμανουήλ – Γιώργος Σγουρός 
και αυτό του χάρισε το χρυσό 
μετάλλιο στα 3.000 μέτρα. Ο 
17χρονος τερμάτισε την από-
σταση σε 8.23.78 και έφτασε 

εύκολα στην κατάκτηση της 
πρώτης θέσης.

Στα 1.500μ. των αγοριών ο 
Αλέξανδρος- ∆ιαμαντής Σκούρ-
της τερμάτισε στην δεύτερη θέ-
ση με 3.58.80 και κατέκτησε το 
ασημένιο μετάλλιο. Στην ίδια 
απόσταση ο Θανάσης- Μάρι-
ος Ζυγόρης ήταν τέταρτος με 
4.02.44.

Στα 100 μ. των αγοριών ο 
Έντυ Εκχόσου ξεπέρασε τον 
εαυτό του στον προκριματικό 
τερματίζοντας σε 10.79 κι έπει-
τα στον τελικό τερμάτισε δεύτε-
ρος με 10.85 και κατέκτησε το 
ασημένιο μετάλλιο.

Στο ύψος ο Ανδρέας Μίτα 
πρόσθεσε μία ακόμη σταθερή 
εμφάνιση στη σεζόν, αφού ξεπέ-
ρασε τα 2,05 μ. και κατέκτησε το 
χάλκινο μετάλλιο. Ο 16χρονος 
έκλεισε έτσι με τον καλύτερο 
τρόπο τη χρονιά, αφού βελτίωσε 
το ατομικό του ρεκόρ, το οποίο 
ήταν 2,03 μ., κι έβαλε τις βάσεις 
για ακόμη καλύτερες παρουσίες 
την επόμενη χρονιά.
Sportsaddict.gr

Βαλκανικό Πρωτάθλημα Κ18: Συνέτριψε 
το πανελλήνιο ρεκόρ η Αντωνιάδη!
ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΑΘΛΉΤΙΣΜΟ ΤΟΥ 
ΕΒΡΟΥ!       

Η επιτυχία της παίρνει ακόμα μεγαλύτερες 
διαστάσεις αν σκεφτεί κανείς ότι είναι 
μόλις 15 ετών και 8 μηνών και κατέρριψε 
ρεκόρ σε μεγαλύτερη ηλικιακή κατηγορία

Διεθνές τουρνουά νέων επιτραπέζιας αντισφαίρισης 
έρχεται στην Ορεστιάδα
Θα διεξαχθεί από τη 1 έως τις 7 
Οκτωβρίου με επίλεκτους Έλληνες αθλητές 
μικρών ηλικιών


