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Ανερχόμενα αστέρια του πινγκ πονγκ Ανερχόμενα αστέρια του πινγκ πονγκ 
στην Ορεστιάδα τον Οκτώβριο  στην Ορεστιάδα τον Οκτώβριο  

ΣΥΚΝΕ: Σοβαρή ΣΥΚΝΕ: Σοβαρή 
υποχρηματοδότηση για την κάλυψη υποχρηματοδότηση για την κάλυψη 
του προϋπολογισμού στο ΠΓΝΑ του προϋπολογισμού στο ΠΓΝΑ 
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Πράξη αλληλεγγύης από τον Έβρο προς 
τους πυρόπληκτους ασθενείς με καρκίνο

Με παρέμβαση του Σύλλογου Καρκινοπαθών και Φίλων 
Νομού Έβρου "ΣυνεχίΖΩ" ▶ 4

Δεκάδες εργαζόμενοι στα Νοσοκομεία του 
Έβρου αντιμέτωποι με την αναστολή εργασίας

Λόγω μη εμβολιασμού τους…. Η πλειοψηφία είναι νοσηλευτές 
▶ 5

● Επιχειρησιακά  σχέδια για τη φύλαξη 
των ελληνοτουρκικών συνόρων από την 
έλευση προσφύγων από το Αφγανιστάν 
των Ταλιμπάν

 ● Χρυσοχοΐδης και Παναγιωτόπουλος 
από τον Έβρο: «Ασφαλή και απαραβία-
στα τα σύνορά μας»

● Οι δύο κορυφαίοι Υπουργοί εξέτασαν 
τα έκτακτα μέτρα με Στρατό, Αστυνομία

● Πλέγμα αυξημένων μέτρων στα χερ-
σαία και ποτάμια σύνορα της περιοχής, 
ενισχυμένες περιπολίες αστυνομίας και 
στρατού, νέες προσλήψεις συνοριοφυ-
λάκων ▶ 8,9

Επιχείρηση «Έβρος φρούριο» 
από την κυβέρνηση 

Εγνατία Οδός 
χωρίς Σ.Ε.Α.  

Πληρώνουν διπλά τα διόδια 
στη Μουσθένη για λίγο καύσι-
μο ή ανάπαυλα

Αναστολή λειτουργίας 
38 σχολείων σε 
Ανατολική Μακεδονία 
και Θράκη  
Κλειστά θα μείνουν τέσσερα νη-
πιαγωγεία, έξι δημοτικα και ένα 
ειδικό σχολείο στο Νομό Έβρου

▶ 11

▶ 7
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Τακτικοί συνεργάτες: 
Θεόδωρος Ορδουμποζάνης, ∆ημή-
τρης Μακροδημόπουλος, Γιώργος 
Αναγνωστόπουλος, Αγγελική, ∆ελη-
γιάννη, Λευτέρης Χαβιαράς, Ανδρέ-
ας Καφετζής, Σμαρώ Τσοκαταρίδου, 
Νικόλαος Παπανικολόπουλος, Λεω-
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 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΙ∆ΗΣ
Υπουργός Προστασίας 

Πολίτη

Ολοκληρώθηκε αυτές τις μέρες η κα-
τασκευή του φράχτη μήκους περίπου 
40 χλμ σε πολύ κρίσιμα σημεία των 
συνόρων μας -παρέμβρια και όχι μό-
νο- ένα έργο που είναι αξιοθαύμαστο, 
που δημιουργεί δυνατότητες και προ-
ϋποθέσεις αποτροπής 

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ 
παρουσιαστής

«Σαμοθράκη, είσαι το αγαπημένο 
μου νησί. Είσαι ένας μαγικός τόπος. 
Ανυπομονώ να έρθω ξανά το επό-
μενο καλοκαίρι..»

ΝΙΚΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Υπουργός Άμυνας
 

«Η Ελλάδα συνεχίζει να θωρακί-
ζεται απέναντι σε κάθε δυνητική ή 
υπαρκτή απειλή ασφαλείας. ∆ια-
πιστώθηκε η άριστη και αναβαθμι-
σμένη λειτουργία των συστημάτων 
φύλαξης των συνόρων»

Ο περασμένος Ιούλιος ήταν ο θερμότερος μήνας που έχει καταγραφεί ποτέ, ωστόσο η ζέστη δεν έχει τελειώ-
σει. Το 2021 είναι «σχεδόν βέβαιο» ότι θα είναι ένα από τα 10 θερμότερα έτη που έχουν καταγραφεί ποτέ, και 
τα «σύννεφα φωτιάς» θα μπορούσαν να γίνουν μια καλοκαιρινή συνήθεια, αποκάλυψαν οι επιστήμονες της 
Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (NOAA). Στη νέα έκθεση της NOAA, τρεις επιστήμο-
νες του κλίματος παρουσίασαν τις πιο πρόσφατες προβλέψεις τους γύρω από το μεταβαλλόμενο κλίμα της Γης. 

Ο γρίφος και η μυστικοπάθεια για το μέλλον του παλιού 
κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης

Πέρασαν 12 μήνες από τότε που 
συνεργεία της δημοτικής αρχής προ-
χώρησαν στην επικάλυψη του χώρου 
του παλιού κολυμβητηρίου Αλεξαν-
δρούπολης με χώμα. Από τότε ωστό-
σο δεν υπήρξε η παραμικρή εξέλιξη. 
Το μέλλον το υ χώρου παραμένει 
ένας δύσκολος και άλυτος(; ) γρί-
φος. Όσο και να ρωτάμε απάντηση 
δεν παίρνουμε. Και έτσι από τα πολ-
λαπλώς διαφορετικά σενάρια που 
αιωρούνταν από την προηγούμενη 
δημοτική αρχή, φτάσαμε στην μυστι-
κοπάθεια ακόμα και «νεκρική σιγή» 
για το θέμα από την παρούσα. Ευ-
ελπιστούμε μέχρι το επόμενο καλο-
καίρι σε ένα χρόνο από τώρα, καλά 
να μαστε, να γνωρίζουμε τουλάχιστο 
τις προθέσεις και τον σχεδιασμό που 
θα υπάρξει. Τι όχι;   

 Γιώργος Πανταζίδης

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ
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`Μικρογνωμικά

Ν∆: Ο φράχτης στον Έβρο ενοχλεί τον ΣΥΡΙΖΑ
Η Ν∆, απαντώντας στον ΣΥΡΙΖΑ για την επίσκεψη των 

υπουργών κ.κ. Χρυσοχοΐδη και Παναγιωτόπουλου στον 
Έβρο, επισημαίνει τα εξής:

«Ο φράχτης στον Έβρο ενοχλεί τον ΣΥΡΙΖΑ. ∆εν τον 
ήθελε και δεν τον θέλει. Ο φράχτης όμως δημιουργή-
θηκε για να μας δίνει την ευχέρεια να διαχειριζόμαστε 
ζητήματα προσφύγων και μεταναστών με βάση τις δια-
δικασίες που προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Έτσι υπερα-
σπιζόμαστε πρωταρχικά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα 
και την ασφάλεια της χώρας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μηταράκης: “Θα γίνουν νέες προσλήψεις… 
συνοριοφύλακες και λιμενικοί”

∆εν θέλουμε να γίνουμε πύλη παράτυπων μεταναστών, 
τόνισε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου

«∆ε θα ξαναβιώσουμε το χάος… Η Τουρκία δε θα γί-
νει πύλη εισόδου γιατί η χώρα μας είναι απροσπέλαστη». 
Αυτό υποστήριξε το Σάββατο ο υπουργός Μετανάστευ-
σης και Ασύλου Νότης Μηταράκης μιλώντας για την αν-

θρωπιστική κρίση στο Αφγανιστάν.
«Θα προσληφθούν συνοριοφύλακες τους επόμενες 

μήνες, αλλά και λιμενικοί, θα προστατευθούν τα σύνορά 
μας, δε θέλουμε να γίνουμε πύλη παράτυπων μετανα-
στών. Κλείσαμε τα σύνορα πέρυσι, έχουμε μείωση μετα-
ναστευτικών ροών 97% το τελευταίο 12μηνο», τόνισε ο 
υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Ο Νότης Μητα-
ράκης διαβεβαίωσε ότι «είμαστε προετοιμασμένοι στα 
θαλάσσια και χερσαία σύνορά μας με νέες επενδύσεις σε 
ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό και με συνεργασία με 

ΕΕ και Τουρκία με την οποία είμαστε στην ίδια πλευρά 
του προβλήματος».

Νέοι και ανεμβολίαστοι οι ασθενείς του 
Αυγούστου

Νέοι κάτω των 50 ετών και ανεμβολίαστοι είναι η απά-
ντηση στην ερώτηση ποιοι είναι εκείνοι που γεμίζουν μή-
να Αύγουστο τις απλές κλίνες και τις κλίνες ΜΕΘ – Covid 
των νοσοκομείων της χώρας, προκαλώντας μέρα με τη 
μέρα εικόνα ασφυξίας στο ΕΣΥ.

Το να μην πρόλαβαν να εμβολιαστούν μοιάζει μάλλον 

απίθανο, καθώς υπήρχε αρκετός χρόνος τους προηγού-
μενους μήνες για να κλειστεί το λεγόμενο ραντεβού με 
την… ελευθερία.

Η μεγάλη πλειοψηφία φαίνεται να είναι άτομα που εν-
στερνίζονται την άποψη του 23χρονου Στέφανου Τσιτσιπά 
ότι «το concept ήταν να δοθεί το εμβόλιο στους μεγαλύ-
τερους ηλικιακά». Μόνο που η ανταπόκριση από το μέτω-
πο των επιστημόνων, οι οποίοι βλέπουν τις ΜΕΘ να γεμί-
ζουν η μία μετά την άλλη, δίνει μια διαφορετική εικόνα.

Οι μισοί κάτω των 40 ετών
Oπως εξηγεί στα «ΝΕΑ» ο καθηγητής Πνευμονολογίας 

και Εντατικής Θεραπείας της Ιατρικής Σχολής του Πανε-
πιστημίου Αθηνών Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, που έχει 
μια συνολική εικόνα για το τι συμβαίνει στις ΜΕΘ ανά την 
επικράτεια, «η διάμεση ηλικία των ασθενών Covid σε όλη 
τη χώρα, δηλαδή οι μισοί άνθρωποι που νοσηλεύονται 
αυτή τη στιγμή, είναι κάτω από 40 ετών.

Πάρα πολλοί νέοι νοσηλεύονται οι οποίοι, ίσως και 
όλοι, είναι ανεμβολίαστοι. Είναι αυτοί που επέλεξαν να 
μην το κάνουν για λόγους φόβου συνήθως. Νομίζω ότι 
σιγά σιγά πρέπει να ξεπεράσουν τον φόβο τους. Το εμ-
βόλιο δεν κάνει κανένα κακό, κάνει μόνο καλό, ως εκ 
τούτου πρέπει να πάψουν να φοβούνται».

Να είσαι Αύγουστο Σαμοθράκη και να πλακωθείς 
για … οπαδικα

∆ύο διαφορετικές διακομιδές τραυματιών έγιναν το 
βράδι της 20ης Αυγούστου (ξημερώματα 21ης) από τη 
Σαμοθράκη προς την Αλεξανδρούπολη. Η μία αφορά σε 
τραυματία τροχαίου ατυχήματος, που έπρεπε να λάβει 
αυξημένη φροντίδα στο Νοσοκομείο της Αλεξανδρού-
πολης και στη δεύτερη περίπτωση, πρόκειται για άτομα 
που μαχαιρώθηκαν σε «οπαδικό» καυγά.

∆εν έχουν σημασία οι ομάδες αυτή την ώρα, το ζή-
τημα είναι ότι ο οπαδισμός είναι μία κακή πρακτική. Σα-
φώς και στο αθλητικό πνεύμα υπάρχουν άνθρωποι που 
ακολουθούν ομάδες σε διάφορα αθλήματα, ωστόσο το 
να κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές στο όνομα αυτών είναι 
τουλάχιστον αφελές.

Παρ’ όλα αυτά συνέβη για άλλη μία φορά και ας ελ-
πίσουμε ότι θα είναι η τελευταία και θα ότι θα φτάσουμε 
κάποτε στο σημείο εκείνο πνευματικής διαύγειας που ο 
καθένας/μια θα μπορεί να ακολουθεί και να υποστηρί-
ζει την αγαπημένη του/της ομάδα χωρίς καυγάδες, τσα-
μπουκάδες και νοσοκομεία (ή ακόμα και νεκροταφεία).

Πηγή: reportal.gr

«Όταν η ανικανότητα συναντάει την απόγνωση, 
τότε έχουμε εικόνες σαν αυτές από την επιθεώρηση 
των δύο υπουργών στον Έβρο», υπογραμμίζει ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, σε σχόλιό του για την 
επίσκεψη των Νίκου Παναγιωτόπουλου και Μιχάλη 
Χρυσοχοΐδη.

Επιπλέον, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης επισημαίνει πως «ο κ. Μητσοτάκης στην απέλπι-
δα προσπάθεια του να αλλάξει την ατζέντα από τις 
καταστροφικές πυρκαγιές που έχουν κάψει τη μισή 

χώρα με άπνοια, δεν διστάζει να εκμεταλλευτεί για 
μια ακόμη φορά σοβαρά εθνικά θέματα, στήνοντας 
κακόγουστα επικοινωνιακά σόου με πρωταγωνιστές 
υπουργούς του».

Προσθέτει, δε, πως η «εικόνα του κ. Χρυσοχοΐδη να 
πουλάει φύκια για μεταξωτές κορδέλες την ώρα που 
καίγονται για 5η μέρα τα Βίλια, είναι επιεικώς τραγι-
κή. Αλλά δε φταίει ο ίδιος, εντολές του αρχηγού του 
επιτελικού μπάχαλου εκτελεί». «Να τους χαίρεται και 
να τον χαίρονται», καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Αντιπαράθεση ΣΥΡΙΖΑ - ΝΔ για Εβρο - Φράχτη

Την αφίσα των φετινών Γιορτών 
Παλιάς Ξάνθης, που επανέρχονται 
μετά από τη διακοπή λόγο κορο-
ναϊού μπορούν να δουν πλέον οι 
Ξανθιώτες.

Οι φετινές γιορτές δεν επανέρ-
χονται πλήρως στο γνωστό πλαίσιο 
καθώς συναυλίες μέσα στην Πλα-
τεία Μητροπόλεως δεν θα υπάρ-
ξουν ενώ, κατά πάσα πιθανότητα, 
δεν υπάρχουν ούτε τα στέκια με πώ-
ληση κρεατικών κλπ. Τόσο οι τρέχο-
ντες περιορισμοί δεν το επιτρέπουν 
αλλά και οι επερχόμενοι που θα ανα-
κοινωθούν από την κυβέρνηση, εν 
μέσω επιδείνωσης της εξάπλωσης 
της πανδημίας, θεωρείται σχεδόν 
βέβαιο πως θα καθιστούν απαγο-
ρευτικά τα “σουβλάκια”.

Η έναρξη θα γίνει με συναυλία 
της Ελωνόρας Ζουγανέλη στο γή-
πεδο του ΑΟΞ στις 4 Σεπτέμβρη ενώ 
άλλη μια μεγάλη συναυλία θα γίνει 
στο γήπεδο. Επίσης θα υπάρξουν δι-
άφορες εκδηλώσεις στις σκηνές που 
θα στηθούν σε Νησάκι και Λημνίο, θα 
ξεκινήσει ένα πρόγραμμα ξεναγήσε-
ων από το ∆ήμο στην Παλιά Πόλη 

ενώ θα υλοποιηθούν και προτάσεις 
που έγιναν από διάφορους συλλό-
γους (Βάτραχοιι, ΠΑΣ Αντίκας) για 
εναλλακτικές εκδηλώσεις.

Το Κέντρο Πολιτισμού αναφέρει:
Η φετινή, 30η διοργάνωση των 

Γιορτών Παλιάς Πόλης, περιλαμβά-
νει εκδηλώσεις, δράσεις και θεά-
ματα προσαρμοσμένα στα απαιτη-
τικά υγειονομικά πρωτόκολλα για 
την αντιμετώπιση του κινδύνου δι-
ασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 

Οι ιδιαίτερες αυτές συνθήκες δεν θα 
μας επιτρέψουν να διασκεδάσουμε 
με τους ρυθμούς και την ένταση που 
συνηθίσαμε. Μας επιτρέπουν όμως 
να ρίξουμε μια πιο άνετη ματιά στον 
παραδοσιακό οικισμό της Παλιάς Πό-
λης. Να περπατήσουμε τα σοκάκια 
της, να γνωρίσουμε πτυχές της νε-
ότερης ιστορίας μας, να θυμηθούμε 
τη «βόλτα». Όλες οι εκδηλώσεις του 
προγράμματος μας πραγματοποιού-
νται με γνώμονα την ασφάλεια. Εθε-
λοντών, συμμετεχόντων, επισκεπτών.

Οι  φετινές διαφορετικές 
Γιορτές Παλιάς Πόλης Ξάνθης    
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Ο Σύλλογος Καρκινοπα-
θών και Φίλων Νομού Έβρου 
"ΣυνεχίΖΩ", με απόλυτη ενσυ-
ναίσθηση προς τους συναν-
θρώπους μας, ασθενείς με 
καρκίνο,στις πυρόπληκτες πε-
ριοχές της χώρας, επικοινώνη-
σε με τη ∆ιοίκηση του ΠΓΝΑ 
και σε συνεννόηση με τις ογκο-
λογικές κλινικές, πρότεινε τα 
εξής:

Όποιος ογκολογικός ασθε-
νής, χρήζει θεραπείας και το 
σπίτι του είναι μη κατοικήσι-
μο,του προσφέρεται η δυνα-

τότητα να φιλοξενηθεί ∆Ω-
ΡΕΑΝ,με το συνοδό του,στον 
"ΞΕΝΩΝΑ ΣΤΑΎΡΟΣ ΝΙΆΡΧΟΣ" 
του ΠΓΝΑ.Τα έξοδα μετάβα-
σης θα καλυφθούν από την 
Περιφέρεια Ανατολικής Μα-
κεδονίας και Θράκης, η σίτι-
ση και στέγαση από το ΠΓΝΑ 
κι εμείς ως σύλλογος "Συνε-
χίΖΩ",τα υπόλοιπα έξοδα δι-
αβίωσής τους καθώς και την 
ψυχολογική τους υποστήριξη, 
για όσο διάστημα διαρκεί η θε-
ραπεία τους.

Η πρόταση έγινε ΑΜΕΣΑ 

αποδεκτή και υιοθετήθηκε από 
τη ∆ιοίκηση του ΠΓΝΑ,την 4η 
ΥΠΠΕ,το ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ και φυσι-
κά από την Παν/κη Ογκολογική 
και Αιματολογική κλινική.

Είναι συγκινητική η αντα-
πόκριση όλων των εμπλεκο-

μένων κι ελπίζουμε ΜΑΖΙ να 
καταφέρουμε να δώσουμε μια 
ανάσα ζωής,σ'αυτούς που δο-
κιμάζονται διπλά κι έτσι Συνε-
χίΖΟΥΜΕ !!!!

Tο ∆Σ του ΣυνεχίΖΩ.

Σύλλογος Καρκινοπαθών 
και Φίλων Νομού Έβρου "Συ-
νεχίΖΩ" 

Πλατεία Ηρώων Πολυτε-
χνείου 17,Ημιόροφος, κτίριο 
Παλαιάς ∆ημαρχείας,Αλεξαν-
δρούπολη Τ.Κ. 68132

Τηλ.επικοινωνίας: 
2551026464 & 695 300 
1854
Αριθ.Λογαριασμού για δωρεές:
Τράπεζα Πειραιώς
GR 460171 1830 0061 8301 
0432323

Πράξη αλληλεγγύης από τον 
Έβρο προς τους πυρόπληκτους 
ασθενείς με καρκίνο
ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΏΝ 
ΚΑΙ ΦΙΛΏΝ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ 
"ΣΥΝΕΧΙΖΏ"

Όποιος ογκολογικός ασθενής, χρήζει 
θεραπείας και το σπίτι του είναι μη 
κατοικήσιμο, του προσφέρεται η 
δυνατότητα να φιλοξενηθεί ∆ΩΡΕΑΝ,με 
το συνοδό του, στον "ΞΕΝΩΝΑ ΣΤΑΎΡΟΣ 
ΝΙΆΡΧΟΣ" του ΠΓΝΑ, με καλυμμένα τα 
έξοδα μετακίνησης 

Συνελήφθησαν στις 19-8, στον 
νομό Έβρου, από αστυνομικούς της 
∆ιεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρού-
πολης τρεις (3) αλλοδαποί διακινητές, 
οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό 
της χώρας, σε δύο διαφορετικές πε-
ριπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. 

Αναλυτικότερα, στην πρώτη περί-
πτωση  στην επαρχιακή οδό Αισύμης 
– Άβαντα, αστυνομικοί της Ειδικής 
Επιχειρησιακής Ομάδας Επέμβασης 
της ∆ιεύθυνσης Αστυνομίας Αλε-
ξανδρούπολης συνέλαβαν τους δύο 
διακινητές, διότι τους εντόπισαν να 
επιβαίνουν σε όχημα και να μετα-
φέρουν παράνομα στην ενδοχώρα 
έντεκα (11) μη νόμιμους μετανάστες. 

Σημειώνεται ότι ο οδηγός – δια-
κινητής δεν υπάκουσε σε σήμα στά-
σης των αστυνομικών και ανέπτυξε 
ταχύτητα, ενώ στη συνέχεια το όχημα 
εξετράπη της πορείας του και ακινη-
τοποιήθηκε εκτός της οδού μετά από 
πρόσκρουση σε ανάχωμα.

Στη δεύτερη περίπτωση, χθες το 
βράδυ, στην Εγνατία Οδό Αλεξαν-
δρούπολης – Κομοτηνής, αστυνομικοί 
της Ειδικής Επιχειρησιακής Ομάδας 
Επέμβασης του Τμήματος Συνοριακής 

Φύλαξης Φερών συνέλαβαν τον τρί-
το διακινητή, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Ε. 
αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στην 
ενδοχώρα τρεις (3) μη νόμιμους με-
τανάστες. 

Σημειώνεται ότι ο δράστης αρχικά 
δεν σταμάτησε σε σήμα στάσης των 
αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα, 
ενώ στη συνέχεια ακινητοποίησε το 

όχημα και επιχείρησε να διαφύγει πε-
ζός σε παρακείμενη θαμνώδη έκταση, 
πλην όμως ακινητοποιήθηκε αντιστε-
κόμενος κατά τη σύλληψη.

Επισημαίνεται ότι και οι δύο οδη-
γοί – διακινητές στερούνται άδειας 
ικανότητας οδήγησης.

Κατασχέθηκαν τα παραπάνω οχή-
ματα. Οι συλληφθέντες θα οδηγη-
θούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτο-
δικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την 
προανάκριση για τις δύο υποθέσεις 
ενεργούν η Υποδιεύθυνση Ασφάλει-
ας Αλεξανδρούπολης και το Τμήμα 
Συνοριακής Φύλαξης Φερών.

Καταδίωξη στον Αβάντα και στοπ σε 
όχημα με 11 μη νόμιμους μετανάστες
Συνελήφθησαν 3 αλλοδαποί διακινητές οι οποίοι 
προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας, σε δύο 
διαφορετικές περιπτώσεις, μη νόμιμους μετανάστες 

Bρέφος μόλις 35 ημερών από 
την Καβάλα που προσβλήθηκε από 
κορωνοϊό διακομίσθηκε στο Νοσο-
κομείο Παπαγεωργίου και νοσηλεύ-
εται σε απλή κλίνη.

Όπως σημειώνει στη Voria.gr ο 
Χρήστος Παπαστεργίου, ακτινολό-

γος στο νοσοκομείο, το βρέφος δι-
ακομίστηκε στο Παπαγεωργίου από 
την Καβάλα πριν από δύο ημέρες, 
καθώς κρίθηκε απαραίτητη η νο-
σηλεία του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κατά-
σταση της υγείας του είναι καλή και 
αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε απλή 
κλίνη Covid, ενώ φαίνεται πως κόλ-
λησε από το οικογενειακό του πε-
ριβάλλον.

Νοσηλεύεται στο 
Παπαγεωργίου

Κορωνοϊός «χτύπησε» 
βρέφος μόλις 35 
ημερών στην Καβάλα
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Εβδομήντα εργαζόμενοι 
του νοσοκομείου ∆ιδυμο-
τείχου, κυρίως νοσηλευτές, 
βρίσκονται αντιμέτωποι με 
την αναστολή εργασίας, λό-
γω μη εμβολιασμού τους. Να 
σημειωθεί ότι στο νοσοκο-
μείο εργάζονται με διάφορες 
σχέσεις εργασίας, και από δι-
αφορετικούς κλάδους, περί-
που 400 άτομα, τα οποία, στο 
σύνολό τους, θα πρέπει είτε 
να έχουν εμβολιαστεί είτε να 
έχουν προγραμματίσει εμβο-
λιασμό είτε να έχουν λάβει 
εξαίρεση από την υποχρεω-
τικότητα, για να συνεχίσουν 
να εργάζονται στη νοσηλευ-
τική μονάδα. 

Όσον αφορά το νοσοκο-
μείο Αλεξανδρούπολης, με 
προσωπικό που ξεπερνά τα 
1.100 άτομα, η εκτίμηση εί-

ναι ότι υπάρχουν περίπου 200 
ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι, 
από όλες τις ∆ιευθύνσεις (νο-
σηλευτική, διοικητική, τεχνι-
κή, κ.α.). 

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ 
Ορεστιάδας, η πλειοψηφία 
είναι νοσηλευτές, που μπο-
ρεί να φτάνουν και τους 135, 
ενώ υπάρχουν και ορισμένοι 
γιατροί. Οι εκπρόσωποι των 
εργαζομένων τονίζουν τις 
επιπτώσεις που θα έχει στη 
λειτουργία των νοσοκομείων 
η υποχρεωτικότητα, υποστη-
ρίζοντας πως δεν είναι δυνα-
τόν να υπάρξει αναπλήρωση 
του προσωπικού που θα μπει 
σε αναστολή. 

Τα προβλήματα αυτά, όπως 
υπογραμμίζουν, θα έχουν σο-
βαρότατες επιπτώσεις στην 
ασφάλεια των νοσηλευομέ-
νων και ζητούν διαλλακτι-
κότητα από την πλευρά του 

υπουργείου, για να μην δη-
μιουργηθούν αδιέξοδα. 

«Το ζήτημα είναι πολύ σο-
βαρό και υπάρχει ανησυχία 
για τη συνέχεια που θα έχου-
με στα νοσοκομεία», δήλωσε 
στην ΕΡΤ Ορεστιάδας ο πρόε-
δρος του Σωματείου Εργαζο-
μένων του νοσοκομείου Αλε-
ξανδρούπολης, Χριστόδουλος 
Μεντίζης, και συμπλήρωσε ότι 
την ερχόμενη ∆ευτέρα αναμέ-
νεται η Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου που θα επιση-
μοποιεί το πλαίσιο της «υπο-
χρεωτικότητας».

 Ο ίδιος αναφέρθηκε στον 
κίνδυνο να συγχωνευτούν 
ή να καταργηθούν κλινικές, 
χειρουργεία και άλλες ιατρι-
κές πράξεις, σημειώνοντας 
ότι στην 1η Υγειονομική Πε-
ριφέρεια (Αττικής) έχει ήδη 
ζητηθεί από τα νοσοκομεία 
να ετοιμάσουν επιχειρησιακά 
σχέδια που θα περιλαμβάνουν 

τέτοιες συγχωνεύσεις και κα-
ταργήσεις. «Αυτό μπορεί να 
μην αργήσει και να ζητηθεί 
και από τη δική μας Υγειονο-
μική Περιφέρεια», ανέφερε ο 
κ. Μεντίζης, εκτιμώντας ότι 
«οι αντιδράσεις της κυβέρνη-
σης δεν βοηθούν, ειδικά όταν 
έχουμε σε εξέλιξη το τέταρτο 
κύμα της πανδημίας». 

Χρ. Σαμουρίδου
 ΕΡΤ Ορεστιάδας

Δεκάδες εργαζόμενοι στα 
Νοσοκομεία του Έβρου αντιμέτωποι 
με την αναστολή εργασίας
ΛΟΓΏ ΜΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ 
ΤΟΥΣ…. Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΙΝΑΙ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ                                

Τα προβλήματα αυτά, όπως υπογραμμίζουν, 
θα έχουν σοβαρότατες επιπτώσεις στην 
ασφάλεια των νοσηλευομένων και ζητούν 
διαλλακτικότητα από την πλευρά του 
υπουργείου

Η περίπτωση μίας μόνον 
εργαζόμενης στο «Βοήθεια 
στο Σπίτι», η οποία προς το 
παρόν δεν έχει εμβολια-
στεί, βρίσκεται σε εκκρεμό-
τητα στον δήμο Ορεστιάδας, 
αναφορικά με τις αναστολές 
εργασίας που προβλέπονται 
για το ανεμβολίαστο προσω-
πικό κοινωνικών δομών και 
του προγράμματος «Βοήθεια 
στο Σπίτι». Σύμφωνα με ρε-
πορτάζ της ΕΡΤ Ορεστιάδας, 
οι υπόλοιποι εργαζόμενοι του 
προγράμματος αλλά και των 
άλλων κοινωνικών δομών και 
υπηρεσιών του Κέντρου Κοι-
νότητας του δήμου Ορεστι-
άδας, που ανέρχονται σε 30 
περίπου, έχουν ήδη εμβολια-
στεί και συνεχίζουν κανονικά 
την εργασία τους.

 Αντίστοιχα, στον δήμο 
Σουφλίου υπάρχει εκκρεμό-

τητα για δύο ανεμβολίαστα 
προς το παρόν άτομα, από 
τους συνολικά 14 εργαζόμε-
νους στις κοινωνικές δομές 
και υπηρεσίες του δήμου. Στο 
∆ιδυμότειχο, οι έξι εργαζό-
μενοι του «Βοήθεια στο Σπί-
τι» είναι όλοι εμβολιασμένοι, 
ενώ ο δήμος δεν έχει άλλη 
κοινωνική δομή ή υπηρεσία 
που να στελεχώνεται από ερ-
γαζόμενους που θα πρέπει 

υποχρεωτικά να είναι εμβο-
λιασμένοι για να ασκούν τα 
καθήκοντά τους. Όσον αφορά 
τις κοινωνικές δομές του δή-
μου Αλεξανδρούπολης, όπως 
δήλωσε στη «∆έλτα Τηλεόρα-
ση» η πρόεδρος του Πολυ-
κοινωνικού, 10 ανεμβολία-
στοι εργαζόμενοι οδηγούνται 
σε αναστολή εργασίας άνευ 
αποδοχών. 

Ποια είναι η εικόνα 
στους άλλους 
∆ήμους του Έβρου 

Το σωματείο εργαζομέ-
νων κρατικών νοσοκομείων 
Έβρου σε ανακοίνωσή του 
σχετικά με τον προϋπολο-
γισμό του πανεπιστημιακού 
γενικού νοσοκομείου Έβρου 
αναφέρει:

Έχει προκύψει σοβαρότα-
το ζήτημα υποχρηματοδότη-
σης για την πλήρη κάλυψη 
του προϋπολογισμού του 
2021 και ως εκ τούτου ορθά 
η ∆ιοίκηση του Π.Γ.Ν.Α ζήτη-
σε εδώ και 2 μήνες την σχε-
τική αναμόρφωση του προϋ-
πολογισμού για την κάλυψη

όλων των αναγκών μέχρι 
και τέλους του έτους.

∆υστυχώς όμως μέχρι και 
σήμερα παρά την έλευση δύο 
μηνών δεν έχει ολοκληρωθεί 
η διαδικασία της αναμόρφω-
σης η οποία είναι χρονοβό-

ρα και σύμφωνα με όλες τις 
ενδείξεις δεν πρόκειται να 
ολοκληρωθεί έως και τα μέ-
σα Σεπτεμβρίου.

Λόγω και της έξαρσης 
του 4ου κύματος πανδημίας 
covid το πρόβλημα επιτείνε-
ται και μας δημιουργεί εντο-
νότατες ανησυχίες για την 
ομαλή λειτουργία του Νο-
σοκομείου και την ασφάλεια 
των Νοσηλευομένων.
ΤΟ ∆.Σ ΤΟΥ Σ.Υ.Κ.Ν.Ε

ΣΥΚΝΕ: Σοβαρό ζήτημα 
υποχρηματοδότησης για 
την πλήρη κάλυψη του 
προϋπολογισμού του 2021 
«Ορθά η ∆ιοίκηση του Π.Γ.Ν.Α ζήτησε εδώ 
και 2 μήνες την σχετική αναμόρφωσή του» 

Μια εργαζόμενη 
ανεμβολίαστη στις δομές 
του Δήμου Ορεστιάδας 

 Σχέδιο για την αντικατάσταση των ανεμβολίαστων στο 
ΕΣΥ, που θα βγουν σε αναστολή με εργαζόμενους λοιπού 
προσωπικού από ιδιωτικές εταιρείες, που θα κληθούν να 
καλύψουν τα κενά τα οποία θα προκύψουν, επεξεργάζε-
ται το υπουργείο Υγείας, όπως αποκάλυψε το κεντρικό 
δελτίο ειδήσεων του OPEN

Το OPEN αποκαλύπτει: 
Εργαζόμενοι ιδιωτικών εταιρειών 

θα καλύψουν τα κενά των 
ανεμβολίαστων στο Ε.Σ.Υ
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Ενισχύεται o «στόλος» της Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης όσον αφορά το ΕΚΑΒ. Συγκε-
κριμένα, εγκρίθηκε η προμήθεια των είκοσι νέων ασθε-
νοφόρων για την καλύτερη αντιμετώπιση της επιδημίας 
του covid-19, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης μέσω του (ΠΕΠ) Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης.Παράλληλα η περιφέρεια της ΑΜΘ θα αποκτήσει 
και 6 νέες κινητές μονάδες επείγουσας προνοσοκομεια-
κής φροντίδας 4Χ2 προϋπολογισμού 595.200,00€ και 
τα 20 ασθενοφόρα οχήματα προνοσοκομειακής φρο-
ντίδας 4Χ2 που είναι προϋπολογισμού 1.364.000,00€.

Στη συνέχεια,με αφορμή αυτή την προμήθεια ο ∆ιευ-
θυντής της έκτης και ένατης Περιφέρειας ΕΚΑΒ, Χάρης 
Λώτης, έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Οι συστηματικές προσπά-
θειες όλων των εμπλεκόμενων απέδωσαν καρπούς, τό-
σο για τους εργαζόμενους του ΕΚΑΒ όσο και για τους 
πολίτες της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης».

 Ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Αλε-
ξανδρούπολης εκφράζει τη βαθύτα-
τη θλίψη του για τον πρόωρο θάνα-
το του αγαπημένου μας συναδέλφου 
Γεωργίου Νεδέλτσου του Νικολάου.

Ο εκλιπών υπηρέτησε επί μακρόν 
ως ∆ικηγόρος και τίμησε το λειτούρ-
γημα του υποδειγματικά ως μέλος 
του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αλεξαν-

δρούπολης.
Κατά τη διάρκεια της επαγγελμα-

τικής του πορείας, διετέλεσε Ταμί-
ας και Γενικός Γραμματέας του ∆.Σ. 
του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αλεξαν-
δρούπολης.

Ίδιον της προσωπικότητάς του 
ήταν το μέτρο, η σύνεση, η ευγένεια 
και η γλυκύτητα. Υπήρξε άνθρωπος 

με αρχές, αξίες και ηθική και τίμη-
σε με την παρουσία του τον ∆ικη-
γορικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης 
και το λειτούργημα του ∆ικηγόρου 
εν γένει.

Το αποτύπωμά του θα μείνει για 
πάντα στην μνήμη της κοινωνίας 
της Αλεξανδρούπολης, όπου έζησε 
και υπηρέτησε την νομική επιστήμη.

Με την αδόκητη απώλειά του, ο 
νομικός κόσμος της Αλεξανδρούπο-
λης έγινε φτωχότερος.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οι-
κογένειά του και τους οικείους του.
Για το ∆Σ
 Η Πρόεδρος                                  
Ζαχαρούλα Τσιρτσίδου                      
 Η Γεν. Γραμματέας
Ελένη Μπαλλάκη

Συλλυπητήρια 
επιστολή του 
Δικηγορικού Συλλόγου 
Αλεξανδρούπολης
ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΓΕΏΡΓΙΟΥ 
ΝΕΔΕΛΤΣΟΥ

«Ο εκλιπών υπηρέτησε επί μακρόν ως ∆ικηγόρος 
και τίμησε το λειτούργημα του υποδειγματικά ως 
μέλος του, φτωχότερος ο νομικός κόσμος».

Επιμένει η 
Περιφέρεια για τη 
μελέτη στατικής 
επάρκειας του 
παλιού νοσοκομείου 
Μετά την προ λίγων εβδομάδων ματαίωση της 
διαδικασίας, εν μέσω αντιδράσεων από μερίδα 
της αντιπολίτευσης

Επανέρχεται η Περιφέρεια ΑΜΘ στο 
θέμα του διαγωνισμού για την ανάθεση 
μελέτης για τη διερεύνηση της στατι-
κής επάρκειας του παλιού νοσοκομεί-
ου Αλεξανδρούπολης, μετά την προ 
λίγων εβδομάδων ματαίωση της δι-
αδικασίας, εν μέσω αντιδράσεων από 
μερίδα της αντιπολίτευσης, αναφέρει 
το evrosonline.gr.

Η Περιφέρεια είχε αποφασίσει τη 
ματαίωση του διαγωνισμού, λόγω «εκ 
παραδρομής λάθους επιλογή προτύ-
που ανάθεσης Σύμβασης κατά την ηλε-
κτρονική υποβολή των δεδομένων του 
διαγωνισμού στην διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών ∆ημόσιων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ). και την ανά-
γκη επικαιροποίησης των όρων και της 
περίληψης της διακήρυξης». Ωστόσο η 
παράταξη «Ανεξάρτητη Ενωτική Πρω-
τοβουλία» είχε επικαλεστεί μεταξύ άλ-
λων δηλώσεις του   πρώην βουλευτή 
Έβρου και πρώην Υποδιοικητή του ΙΚΑ, 
Γιάννη Καβαρατζή, σύμφωνα με τον 
οποίο, «κάθε μελέτη για την στατική 
επάρκεια του παλαιού Νοσοκομείου 
της Αλεξανδρούπολης είναι περιττή, 
εφ’ όσον το κτήριο υφίσταται νομίμως» 
, ενώ ο ίδιος επιφυλάχθηκε να ασκήσει 
και ασφαλιστικά μέτρα κατά της από-
φασης της Οικονομικής Επιτροπής της 
ΠΑΜΘ, να αναθέσει μελέτη ελέγχου της 
στατικής επάρκειας του κτιρίου.

Τελικώς,  η Οικονομική Επιτροπή 
της Περιφέρειας έλαβε πριν λίγες μέ-
ρες νέα απόφαση για την έγκριση των 
όρων και της περίληψης της ∆ιακήρυ-
ξης του ανοικτού διαγωνισμού: «Μελέ-
τη στατικής  επάρκειας  πρώην  παλιού  
νοσοκομείου  Αλεξανδρούπολης»  ) με 
συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 
476.763,05€ συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. 24%.

Η απόφαση ελήφθη με 7 ψήφους 
υπέρ και 4 κατά . Μειοψήφησαν τα μέ-
λη της οικονομικής επιτροπής Ταπατζάς 
Εμμανουήλ, Εξακουστός Κωνσταντίνος,   
Καζάκου -Βρούζου Τριανταφυλλιά και 
Χατζηπέμου Χρήστος ψηφίζοντας κατά.  

Συγκεκριμένα τα τρία πρώτα μέλη 
ανέφεραν τα εξής: «ψηφίζουμε αρνη-
τικά διότι έπειτα από καταγγελίες πο-
λιτών το εν λόγω θέμα αποσύρθηκε 

από προηγούμενη συνεδρίαση της Ο.Ε. 
και το επαναφέρετε σήμερα μετά από 
μικρό χρονικό διάστημα και δίχως να 
έχουν απαντηθεί τα ερωτήματα των 
καταγγελιών. Η διοίκηση της περιφέ-
ρειας, για άλλη μια φορά, αποδεικνύ-
εται η προχειρότητα, όπως της αποδο-
χής δωρεάν παραχώρησης του κτιρίου 
εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας. Η 
μελέτη στατικής επάρκειας θα έπρεπε 
να έχει υλοποιηθεί προ μηνών, καθώς 
υπάρχουν ετήσια έξοδα για το κτήριο, 
που πληρώνονται από τα ταμεία της 
περιφέρειά μας, (π.χ. περιμετρική θω-
ράκιση, φύλαξη του χώρου κ.α.), χω-
ρίς να γνωρίζουμε αν το κτήριο είναι 
ασφαλές και μπορεί να αξιοποιηθεί».  

Ο  κ.  Χατζηπέμου  ανέφερε  τα  
εξής:  «Έχει  ήδη  τοποθετηθεί  δημό-
σια  η  Ανεξάρτητη  Ενωτική Πρωτο-
βουλία, ενάντια στην σπατάλη 477.000 
€ και την σύνταξη μιάς μελέτης στατι-
κής επάρκειας χωρίς την διαπίστωση 
μακροσκοπικά προβλημάτων που να 
αφορούν την στατικότητα του κτηρί-
ου. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ανέφε-
ρα στη 12 συνεδρίαση της ΟΕ ΠΑΜΘ 
«Στις 10.12.2018 παραχωρήθηκε το 
κτήριο του παλιού Νοσοκομείου στην 
Περιφέρεια ΑΜΘ προκειμένου να χρη-
σιμοποιηθεί για την στέγαση των Υπη-
ρεσιών της. Όρος της παραχώρησης 
είναι εντός πενταετίας η στέγαση των 
Υπηρεσιών, δηλαδή η πραγμάτωση του 
σκοπού της παραχώρησης. Πρόκειται 
για κτήριο που ανεγέρθηκε την δεκαετία 
του 70 χωρίς άδεια και νομιμοποιήθηκε 
μόλις το 2012, χωρίς κατά τη νομιμο-
ποίησή του να εγερθούν θέματα σχετι-
ζόμενα με την στατικότητα του κτηρίου 
και χωρίς να τεκμηριώνεται και η ση-
μερινή ανάγκη ενδελεχούς ελέγχου της 
στατικότητας ώστε να είναι αναγκαία η 
σχετική μελέτη η οποία προκηρύσσεται 
δυόμισι χρόνια μετά την παραχώρηση κι 
εκτρέπει παντελώς το χρονοδιάγραμμα 
εγκατάστασης των Υπηρεσιών στο πα-
λιό Νοσοκομείο και καθιστά αδύνατη 
την υλοποίηση της δέσμευσης που έχει 
αναλάβει η Περιφέρεια. Ας σημειωθεί 
ότι τμήματα και αίθουσες του κτηρίου 
σήμερα, έχουν ήδη καταληφθεί ανενό-
χλητα από τρίτους φορείς και διάφορες 
συλλογικότητες.»

Με νέο στόλο 26 ασθενοφόρων 
ενισχύεται η ΠΑΜΘ
Είκοσι νέα σθενοφόρα μέσω ΠΕΠ 
και έξι κινητές μονάδες επείγουσας 
προνοσοκομειακής φροντίδας

Ο δικηγορικός κόσμος Αλεξανδρούπολης αποχαιρέτησε 
με θλίψη το μέλος του Γεώργιο Νεδέλτσου
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Κλειστές, για το σχολικό 
έτος 2021-2022, θα παρα-
μείνουν 38 σχολικές μονάδες 
της πρωτοβάθμιας και δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης 
στην Ανατολική Μακεδονία 
και Θράκη, με απόφαση του 
Περιφερειακού ∆ιευθυντή, 
Κωνσταντίνου Μπαντίκου.

Στην απόφασή του, καθο-
ρίζεται η αναστολή λειτουρ-
γίας 38 σχολικών μονάδων 
της Περιφερειακής ∆ιεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και ∆ευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. 
Μακεδονίας – Θράκης για το 
σχολικό έτος 2021-2022

Η αναστολή λειτουργίας 
των 38 ∆ημοτικών Σχολεί-
ων και Νηπιαγωγείων και των 
Μειονοτικών ∆ημοτικών Σχο-
λείων, για το σχολικό έτος 
2021-2022 ανά ∆ιεύθυνση 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Ανατολικής Μακεδονί-
ας – Θράκης καθορίζεται ως 
ακολούθως:

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΟ∆ΟΠΗΣ
Νηπιαγωγείο Φαναρίου
Νηπιαγωγείο ’Ανω Βυρσίνης
Νηπιαγωγείο Λαμπρού
Νηπιαγωγείο Αρσακείου

14ο ∆ημοτικό Σχολείο Κο-
μοτηνής
2/θέσιο Μειονοτικό ∆ημοτικό 
Σχολείο Αράτου
2/θέσιο Μειονοτικό ∆ημοτικό 
Σχολείο Αρσακείου
2/θέσιο Μειονοτικό ∆ημοτικό 
Σχολείο ∆ρανιάς
2/θέσιο Μειονοτικό ∆ημοτικό 
Σχολείο Ηπίου
2/θέσιο Μειονοτικό ∆ημοτικό 
Σχολείο Θάμνας
2/θέσιο Μειονοτικό ∆ημοτικό 
Σχολείο Νεύρων
2/θέσιο Μειονοτικό ∆ημοτικό 
Σχολείο Πατέρμων
2/θέσιο Μειονοτικό ∆ημοτικό 
Σχολείο Ριζώματος

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ
∆ημοτικό Σχολείο Λουτρού
∆ημοτικό Σχολείο Πρωτοκ-
κλησίου
∆ημοτικό Σχολείο ∆αδιάς
∆ημοτικό Σχολείο Καστανεών
∆ημοτικό Σχολείο Λεπτής
Νηπιαγωγείο Λουτρού
Νηπιαγωγείο Γονικού
Νηπιαγωγείο Στέρνας
Νηπιαγωγείο Λακκώματος
Ειδικό ∆ημοτικό Σχολείο ∆ι-
δυμοτείχου
13ο ∆ημοτικό Σχολείο Αλε-

ξανδρούπολης
Νηπιαγωγείο Σιδηροχωρίου

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. Ε. 
ΞΑΝΘΗΣ
Νηπιαγωγείο Κεντητής
Νηπιαγωγείο Μ. Ορφανού
Νηπιαγωγείο Τεμένους
∆ημοτικό Σχολείο Νέου Ολ-
βίου
Μειονοτικό ∆ημοτικό Σχολείο 
Π. Ερασμίου
Μειονοτικό ∆ημοτικό Σχολείο 
Τεμένους
Μειονοτικό ∆ημοτικό Σχολείο 
Κρεμαστής
Μειονοτικό ∆ημοτικό Σχολείο 
Εξοχής

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. Ε. 
∆ΡΑΜΑΣ

Νηπιαγωγείο Μοναστηρακίου
Νηπιαγωγείο Φτελιάς

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. Ε. 
ΚΑΒΑΛΑΣ
Νηπιαγωγείο Ν. Ξεριά

∆ύο σχολεία στον Εβρο 
κλειστά λόγω έλλειψης 
μαθητών

Παράλληλα, εξακολουθούν 
να βρίσκονται σε αναστολή 
σύμφωνα με τις υπό στοιχεία 
Φ.2.1/9378/05-08-2019 (Β’ 
3260) και Φ.2.1/7288/10-
08-2020 αποφάσεις του 
Περιφερειακού ∆ιευθυντή 
Πρωτοβάθμιας και ∆ευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Ανα-
τολικής Μακεδονίας- Θρά-
κης και κατά το σχολικό έτος 

2021-2022 λόγω παντελούς 
έλλειψης εγγραφέντων μαθη-
τών, οι παρακάτω σχολικές 
μονάδες:
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΟ∆Ο-
ΠΗΣ – ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ ∆Η-
ΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ:
∆ροσιάς, Μεγάλου ∆ουκάτου, 
Μελέτης, Τυχηρού, (3η σχολι-
κή χρονιά) και Βελκίου, Ισά-
λου, Ληνού και Σκαλώματος 
(2η σχολική χρονιά).

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ 
– ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ ∆ΗΜΟΤΙ-
ΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ:
Ζηλωτής(3η σχολική χρονιά)
και Βελοχωρίου, Ευλάλου (2η 
σχολική χρονιά).

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ – 

ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ:
Γονικού, Πετρολόφου (2η 
σχολική χρονιά).

Σε αναστολή ένα γυμνάσιο 
και ένα λύκειο στη Ροδόπη
Τέλος, αποφασίζεται η ανα-
στολή λειτουργίας Γενικών 
Λυκείων και Γυμνασίων, για 
το σχολικό έτος 2021-2022 
ανά ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Ανατολι-
κής Μακεδονίας – Θράκης ως 
ακολούθως

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆. Ε. ΡΟ∆Ο-
ΠΗΣ
Γενικό Λύκειο Ξυλαγανής
Γυμνάσιο Ν. Σιδηροχωρίου

Αναστολή λειτουργίας 38 σχολείων 
σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021-
2022 ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ, 
ΚΏΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΠΑΝΤΙΚΟΥ  

Κλειστά θα μείνουν τέσσερα νηπιαγωγεία, 
έξι δημοτικα και ένα ειδικό σχολείο στο 
Νομό Έβρου

Τα Πανεπιστήμια όντας ένας από 
τους χώρους που επλήγησαν σε με-
γάλο βαθμό από την πανδημία του 
κορωνοϊού, ετοιμάζονται μετά από 
πάνω από ένα χρόνο να υποδεχτούν 
ξανά τους φοιτητές. Ουσιαστικά, η 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα λειτουρ-
γήσει με δια ζώσης παρακολούθη-

ση των μαθημάτων για πρώτη φορά 
από την έναρξη της πανδημίας και 
των μέτρων που πάρθηκαν για τη μη 
εξάπλωσή της.

Αναφορικά με τον τρόπο λειτουρ-
γίας των πανεπιστημίων, το υπουρ-
γείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι το εκ-
παιδευτικό προσωπικό και οι φοιτητές 
οφείλουν να προσέρχονται στα Ανώ-
τατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα:

• με πιστοποιητικό εμβολιασμού,
• με βεβαίωση παρελθούσας νόση-

σης από κορωνοϊό (τελευταίου εξα-
μήνου) ή

• με βεβαίωση αρνητικού εργα-
στηριακού τεστ, το οποίο θα πρέπει 

να πραγματοποιείται δύο φορές την 
εβδομάδα (με ευθύνη του εργαζο-
μένου).

Τι θα γίνει με τις εξεταστικές
Η αρχή για την τριτοβάθμια εκ-

παίδευση θα γίνει με την επαναλη-
πτική εξεταστική, η οποία ξεκινά την 

1η Σεπτεμβρίου. Όπως δήλωσε ο 
υφυπουργός Παιδείας, Άγγελος Συ-
ρίγος, η εξεταστική του Σεπτεμβρίου 
θα πραγματοποιηθεί με τους ίδιους 
όρους που έγιναν τον Ιούνιο, δηλαδή 
κάθε ίδρυμα θα μπορεί να αποφασί-
ζει για το ποια μαθήματα θα εξετά-
ζονται διαδικτυακά και ποια με φυ-

σική παρουσία.
Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση 

που κάποιο πανεπιστήμιο επιλέξει τη 
δια ζώσης εξεταστική, τότε φοιτη-
τές, μέλη ∆ΕΠ και όσοι εμπλέκονται 
στην εξεταστική διαδικασία θα πρέ-
πει να πραγματοποιούν self test και 
να προσέρχονται έχοντας αρνητικό 
αποτέλεσμα.

Πανεπιστήμια: Αρχές 
Οκτωβρίου ξεκινούν τα 
μαθήματα

Η μεγάλη πρεμιέρα θα δοθεί από 
την 1η Οκτωβρίου, όταν θα ξεκινή-
σει το χειμερινό εξάμηνο. Μάλιστα, ο 
υφυπουργός Παιδείας αρμόδιος για 
τα ζητήματα ανώτατης εκπαίδευσης 
προανήγγειλε τη λειτουργία δομών 
για εμβολιασμούς φοιτητών, συμπλη-
ρώνοντας πως ειδικά στις σχολές Ια-
τρικής θα υπάρχουν μόνιμες δομές 
για τον εμβολιασμό των φοιτητών.

Επίσης, τόνισε πως οι μαθητές στα 
σχολεία θα έχουν τη δυνατότητα να 
παρακολουθήσουν τα μαθήματα δια 
ζώσης με δύο self test την εβδομάδα.

Η διεξαγωγή της 
εξεταστικής παραμένει 
στη διακριτική ευχέρεια 
του κάθε τμήματος

1 Οκτωβρίου αναμένεται η μεγάλη πρεμιέρα 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο Παύλος Γεωργιάδης του Πέτρου και της ∆έσποινας το γένος 
Ζωίδη που γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη και κατοικεί στο 
Φράιμπουργκ και η Στεφανία Ξυδιά του Γεράσιμου-Ανδρέα και της 
Κλεοπάτρας το γένος Ζουμπούλη που γεννήθηκε στο Μαρούσι και 
κατοικεί στο Φράιμπουργκ πρόκειται να παντρευτούν στο ∆ημαρ-
χείο Φράιμπουργκ.
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Μονάδες και στρατιωτικά 
φυλάκια στον Έβρο επισκέ-
φθηκαν την Παρασκευή οι 
υπουργοί Εθνικής Άμυνας και 
Προστασίας του Πολίτη, συ-
νοδευόμενοι από τους αρχη-
γούς ΓΕΕΘΑ και Αστυνομίας, 
προκειμένου να εξετάσουν τα 
έκτακτα μέτρα στα σύνορα, για 
το ενδεχόμενο αύξησης των 
μεταναστευτικών ροών, μετά 
τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν.

«Τα σύνορά μας θα παρα-
μείνουν ασφαλή και απαρα-
βίαστα», τόνισε ο υπουργός 
Προστασίας του Πολίτη Μι-
χάλης Χρυσοχοΐδης σε κοινές 
δηλώσεις του με τον υπουρ-
γό Άμυνας Νίκο Παναγιωτό-
πουλο. Σε ύψιστη ετοιμότητα 
βρίσκεται η αστυνομία και ο 
στρατός στα ελληνοτουρκι-
κά σύνορα.

«Αποτελεί απόφασή μας 
– κι αυτή είναι η εντολή του 
Πρωθυπουργού που μεταφέ-
ρουμε σήμερα εδώ στα στε-
λέχη των Ενόπλων ∆υνάμεων 
και της Ελληνικής Αστυνομίας 
και στους τοπικούς φορείς – 
η υπεράσπιση των συνόρων 
μας. Τα σύνορά μας θα παρα-
μείνουν ασφαλή και απαρα-
βίαστα. ∆εν θα επιτρέψουμε 
ασύντακτες και άτακτες κινή-
σεις και δεν θα επιτρέψουμε 
καμιά απόπειρα παραβίασής 
τους», είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

«Η αφγανική κρίση δημι-
ουργεί νέα δεδομένα στη γεω-
πολιτική σφαίρα και ταυτόχρο-
να δημιουργεί και πιθανότητες 
μεταναστευτικών ροών. Είναι 
γνωστό ότι εμείς ως ευρωπα-
ϊκή χώρα συμμετέχουμε στα 
θεσμικά όργανα της Ευρω-
παϊκής Ένωσης και μέσα στο 
πλαίσιο αυτό λαμβάνονται μια 
σειρά από αποφάσεις, ωστόσο 
ως χώρα δεν μπορούμε να πε-
ριμένουμε απαθείς τις πιθανές 
επιπτώσεις», υπογράμμισε ο κ. 

Χρυσοχοΐδης και πρόσθεσε: 
«Στηρίζουμε τα δημοκρατικά 
δικαιώματα και τις ελευθερίες 
των ανθρώπων αλλά παράλ-
ληλα δεν μπορούμε να επι-
τρέψουμε την εργαλειοποίηση 
των μεταναστευτικών ροών 
που πιθανόν να προκύψουν».

Από την πλευρά του, ο κ. 
Παναγιωτόπουλος διαβεβαί-
ωσε ότι «η Ελλάδα συνεχί-
ζει να θωρακίζεται απέναντι 
σε κάθε δυνητική ή υπαρκτή 
απειλή ασφαλείας» και ότι 
αυτό που διαπιστώθηκε στα 
σημεία που επισκέφθηκαν με 
τον κ. Χρυσοχοΐδη αλλά και 
σε μήκος όλων των χερσαί-
ων συνόρων είναι «η άριστη 
και αναβαθμισμένη λειτουρ-
γία των συστημάτων φύλαξης 
των συνόρων, με την πολύτιμη 
συνδρομή όλων των στελεχών 
της ΕΛΑΣ και των Ενόπλων 
∆υνάμεων με όρους αρμο-
νικής και εξαιρετικής συνερ-
γασίας μεταξύ τους αλλά και 
με την ανάπτυξη συστημάτων 
επιτήρησης τελευταίας τεχνο-
λογίας». Μάλιστα, όπως ση-
μείωσε, «εξετάσαμε τρόπους 
ενίσχυσης των συστημάτων 
αυτών».

Στη «σημαντική αναβάθμι-

ση της ασφάλειας και προστα-
σίας των συνόρων σε σχέση με 
18 μήνες πριν, όταν εξελίχθη-
κε η κρίση στον Έβρο», ανα-
φέρθηκε και ο κ. Χρυσοχοΐδης, 
επισημαίνοντας σχετικά: «Ολο-
κληρώθηκε αυτές τις μέρες η 
κατασκευή του φράχτη μήκους 
περίπου 40 χλμ σε πολύ κρίσι-
μα σημεία των συνόρων μας 
-παρέμβρια και όχι μόνο- ένα 
έργο που είναι αξιοθαύμαστο, 
που δημιουργεί δυνατότητες 
και προϋποθέσεις αποτροπής 
και ολοκληρώθηκε επίσης το 
ολοκληρωμένο αυτοματοποι-
ημένο σύστημα ηλεκτρονικής 
επιτήρησης των συνόρων μας, 
το οποίο επισκεφθήκαμε σήμε-
ρα για πρώτη φορά και αρχίζει 
να λειτουργεί αυτές τις μέρες. 
Τεχνολογικά είναι εξαιρετικά 
εξελιγμένο, με μεγάλες δυ-
νατότητες και αποτελεσματι-
κότητα στην επιτήρηση των 
συνόρων».

Σε ό,τι αφορά τη σύσκεψη 
που προηγήθηκε, ανέφερε ότι 
«αποφασίστηκαν μια σειρά 
από πολύ συγκεκριμένα επι-
χειρησιακά μέτρα, τα οποία 
θα ξεδιπλωθούν το επόμενο 
χρονικό διάστημα και θα δη-
μιουργήσουν περαιτέρω απο-

τρεπτική ικανότητα».
Παράλληλα, εξήρε την αρ-

μονική συνεργασία μεταξύ των 
Ενόπλων ∆υνάμεων, του Ελ-
ληνικού Στρατού και της Ελλη-
νικής Αστυνομίας, με διακρι-
τούς ρόλους ο καθένας αλλά 
ταυτόχρονα με πολλές συνδυ-
ασμένες δράσεις. Εξήρε ακόμη 
«την προσπάθεια και το έργο 
που παράγει εδώ στην περιο-
χή και στην ασφάλεια των συ-
νόρων ο Ελληνικός Στρατός 
με τη δημιουργία μιας σειράς 
αποτρεπτικών προϋποθέσεων, 
που καθημερινά χτίζει τα σύ-
νορά μας. Υπάρχει πλέον πο-
λύ know-how, πολλή εμπειρία, 
πολλή εκπαίδευση και κυρίως 
αυτό που υπάρχει είναι υψη-
λό ηθικό και υψηλό φρόνιμα».

Το πρόγραμμα επισκέψεων 
και συναντήσεων

Οι δυο υπουργοί  επισκέ-
φθηκαν το φυλάκιο των Κα-
στανιών Έβρου– όπου πέρσι 
εκτυλίχτηκαν επεισόδια όταν 
χιλιάδες πρόσφυγες και μετα-
νάστες επιχείρησαν να εισέλ-
θουν στο ελληνικό έδαφος, 
υπόθεση που εργαλειοποι-
ήθηκε από την Τουρκία. Οι 
δύο υπουργοί ξεναγήθηκαν 

στο ανακαινισμένο φυλάκιο 
αλλά και στο καινούριο τμήμα 
του φράχτη, που έχει στήσει ο 
στρατός στη βόρεια πλευρά 
του περάσματος Καστανέων.

Στη συνέχεια επισκέφτηκαν 
το ένα εκ των δύο περιφερει-
ακών επιχειρησιακών κέντρων 
της Αστυνομίας, στην Ορεστι-
άδα (το δεύτερο στήνεται στην 
Αλεξανδρούπολη), όπου θα 
συγκεντρώνονται όλες οι εικό-
νες από τα ηλεκτρονικά μέσα 
από τις κάμερες, τα drones αλ-
λά και το zeppelin της Frontex.

Στη συνέχεια επισκέφτηκαν 
τον φράχτη του Έβρου και το 
φυλάκιο των Κήπων, πάνω στο 
σύνορο Ελλάδας και Τουρκίας.

Το κλιμάκιο των υπουρ-
γών και της ηγεσίας στρατού 
και ηγεσίας συμμετείχε σε σύ-
σκεψη που πραγματοποιήθηκε 
στην έδρα της ΧΙΙ μηχανοκίνη-
της μεραρχίας πεζικού, στην 
Αλεξανδρούπολη, κατά τη δι-
άρκεια της οποίας εξετάστη-
κε το πλέγμα των μέτρων που 
ήδη εφαρμόζονται, με μεικτές 
περιπολίες και επιτήρηση με 
drones και κάμερες, τοποθέ-
τηση τεχνητών φραγμάτων.
 Πηγές: ΕΡΤ, ΑΠΕ – ΜΠΕ

Χρυσοχοΐδης και Παναγιωτόπουλος 
από Έβρο: Ασφαλή και απαραβίαστα 
τα σύνορά μας 

ΟΙ ΔΥΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ 
ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΑΝ 
ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΏΤΙΚΑ 
ΦΥΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΕΘΕΣΑΝ 
Ε ΥΨΙΣΤΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΟ ΣΤΑ 
ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ 

Εξέτασαν τα έκτακτα μέτρα στα σύνορα, 
για το ενδεχόμενο αύξησης των 
μεταναστευτικών ροών, μετά τις εξελίξεις 
στο Αφγανιστάν.
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Στο πλαίσιο του προ-
γράμματος «Eco-Conscious 
Minds to Stop Pollution in 
the Valuable Wetlands of 
Black Sea Basin – BioLearn» 
(Ανάπτυξη οικολογικής συ-
νείδησης για να σταματήσει 
η ρύπανση στους πολύτι-
μους υγροτόπους της λεκά-
νης απορροής της Μαύρης 
Θάλασσας), που χρηματο-
δοτείται από το Επιχειρησι-
ακό Πρόγραμμα Black Sea 
Basin, πραγματοποιήθηκε κα-
μπάνια καθαρισμών στις νη-
σίδες του Ανατολικού ∆έλ-
τα Έβρου και στην παραλία 
του Απαλού σε συνεργασία 
με την περιβαλλοντική οργά-

νωση iSea, τον∆ήμο Αλεξαν-
δρούπολης, την Αντιδημαρχία 
Φερών, το ∆ασαρχείο Αλε-
ξανδρούπολης και τονΣύλλο-
γο Αινήσιο ∆έλτα Έβρου. Με 
τη συμμετοχή 40 εθελοντών, 
μαθητών και μελών εθελοντι-
κών συλλόγων συγκεντρώθη-

καν περισσότερα από 80 κιλά 
απορριμμάτων, η συντριπτι-
κή πλειοψηφία των οποίων 
αποτελούνταν από πλαστικά 
αντικείμενα, όπως μπουκά-
λια και σακούλες. Επιπλέον, 
διοργανώθηκε διαγωνισμός 
ζωγραφικής με θέμα «Προ-
στατεύω τα ζώα από τα σκου-
πίδια», όπου συμμετείχαν 8 
τοπικά σχολεία και συνολικά 
συγκεντρώθηκαν 174 έργα 
μαθητών. Τα έργα θα εκτε-
θούν κατά την επόμενη στο 
Κέντρο Πληροφόρησης ∆έλ-
τα Έβρου στην Τραϊανούπο-
λη και στο Τουριστικό Κέντρο 
των Φερών. 

Τα καλύτερα έργα, όπως 
προέκυψαν από ψηφοφορία 

στα Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύ-
ωσης, έλαβαν βραβεία για 
τη συμμετοχή τους και δώ-

ρα που προωθούν τη μείω-
ση των απορριμμάτων τους, 
όπως τσάντες, κατά τη διάρ-

κεια του παράκτιου καθαρι-
σμού στην παραλία του Απα-
λού.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ  9

Δράσεις παράκτιων καθαρισμών στο Δέλτα 
Έβρου και διαγωνισμού ζωγραφικής 

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους 
εθελοντές, τους δασκάλους και τους 
μαθητές που συμμετέχουν ενεργά 
στις δράσεις του προγράμματος 
BioLearn συμβάλλοντας στη μείωση 
της ρύπανσης στο Δέλτα Έβρου!

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ 
ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΡΥΠΑΝΣΗ 
ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΙΜΟΥΣ 
ΥΓΡΟΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ 
ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ 
ΘΑΛΑΣΣΑΣ- BIOLEARN» 

Στο πλαίσιο του προγράμματος BioLearn, ο Φορέας 
∆ιαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών ∆έλτα Έβρου 
και Σαμοθράκης, σε συνεργασία με την Περιβαλλοντι-
κή Οργάνωση iSea υλοποιούν πολλαπλές δράσεις που 
περιλαμβάνουν ακόμη τη διερεύνηση της επικρατούσας 
κατάστασης σχετικά με τα υδάτινα απορρίμματα στους 
υγροτόπους της περιοχής σχετικά με την κατανομή, τις 
ποσότητες και τους τύπους απορριμμάτων, την υλοποί-
ηση σεμιναρίων για τοπικές ΜΚΟ, καθηγητές σχολείων, 
προσωπικό σχετικών φορέων και άλλων ενδιαφερόμε-
νων σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές διδασκαλίας για 
τον κίνδυνο που προκαλούν τα απορρίμματα στα ποτάμια 
και τις θάλασσες, την αποτύπωση του προβλήματος της 
ρύπανσης σε φωτογραφίες και έκθεση αυτών, τη δημι-
ουργία φυλλαδίων και την αγορά κάδων.

Info

Αυξημένα είναι τα μέτρα στα ελ-
ληνοτουρκικά σύνορα του Έβρου 
μετά τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν. 
Οι αρχές των συνόρων εξετάζουν 
σενάρια αύξησης των ροών από Αφ-
γανούς μετανάστες που ήδη βρίσκο-
νται εδώ και καιρό στην Τουρκία.

Στα χερσαία και ποτάμια σύνορα 
στον Έβρο έχουν ενισχυθεί οι πε-
ριπολίες αστυνομίας και στρατού, 
ενώ τα σύνορα επιτηρούνται από 
ηλεκτρονικά μέσα παρακολουθώ-
ντας κινήσεις που γίνονται από την 
άλλη πλευρά των συνόρων.

Αστυνομικοί έχουν αυξήσει τις 

περιπολίες τους στον ποταμό Έβρο, 
ελέγχοντας όλα τα περάσματα  και 
στο νέο φράχτη, που κατασκευά-
στηκε στο νότιο τμήμα του νομού. 
Οι δυνάμεις των συνόρων βρίσκο-
νται σε υψηλή ετοιμότητα για το 
ενδεχόμενο μεγάλου μεταναστευ-
τικού κύματος.

“Ο Έβρος τα τελευταία χρόνια 
είναι σε μια μόνιμη μεταναστευτι-
κή κρίση και βρισκόμαστε πάντα 
εγρήγορση. Παρακολουθούμε τις 
εξελίξεις και είμαστε οργανωμένοι 
να αντιμετωπίσουμε την κατάστα-
ση” δήλωσε στην ΕΡΤ3 ο Γεώργι-
ος Τουρνάκης, διοικητής Τμήματος 
Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας. 

Οι έλεγχοι είναι αυξημένοι, ενώ 
στον Έβρο έχει ενεργοποιηθεί μία 
ηλεκτρονική ομπρέλα ηλεκτρονι-

κών μέσων που επιτηρούν τα σύνο-
ρα. Drones και κάμερες καλύπτουν 
ένα μεγάλο τμήμα των συνόρων, 
ενώ εικόνα δίνει και το zeppelin 
που χρησιμοποιεί η Frontex. Τα μέ-
τρα ενισχύονται καθώς εξετάζεται 
του σενάριο κατακόρυφης αύξησης 
των ροών Αφγανών μεταναστών 
που ήδη εδώ και καιρό βρίσκονται 
στην Τουρκία.

Πλωτά σκάφη της αστυνομίας 
ερευνούν σπιθαμή προς σπιθαμή τον 
ποταμό Έβρο. Ελέγχουν τα σημεία 
που εκμεταλλεύονται κυκλώματα 
διακινητών, προωθώντας από την 
Τουρκία στην Ελλάδα μετανάστες 
και πρόσφυγες.
Ρεπορτάζ: Κώστας Καντούρης 
- ertnews.gr

Πλέγμα αυξημένων μέτρων στα χερσαία 
και ποτάμια σύνορα του Έβρου 
Ενισχυμένες περιπολίες 
αστυνομίας και στρατού
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Ξεκινούν τη ∆ευτέρα, 23 
Αυγούστου 2021 και ώρα 
13:00, οι αιτήσεις των επι-
χειρήσεων για τη δημιουρ-
γία 4.700 νέων θέσεων ερ-
γασίας μέσω του Β’ κύκλου 
του προγράμματος απασχό-
λησης για ανέργους 30 ετών 
και άνω στις Λιγότερο Ανε-
πτυγμένες Περιφέρειες της 
χώρας (Αν. Μακεδονίας και 
Θράκης, ∆υτικής Ελλάδας, 
Ηπείρου, Θεσσαλίας και Κε-
ντρικής Μακεδονίας), με έμ-
φαση σε μακροχρόνια ανέρ-
γους και ανέργους 50 ετών 
και άνω.

Όπως διευκρινίζεται στην 
ανακοίνωση του ΟΑΕ∆, το 
πρόγραμμα απευθύνεται σε 
ιδιωτικές επιχειρήσεις, η δι-
άρκεια της επιδότησης είναι 
12 μήνες και τα ποσά της μη-

νιαίας επιχορήγησης μισθού 
και ασφαλιστικών εισφορών 
για την πρόσληψη ανέργων 
σε νέες θέσεις πλήρους απα-
σχόλησης έχουν ως εξής:

• 473,50 ευρώ για τους 
ανέργους ηλικίας έως και 49 
ετών

• 568,20 ευρώ για τους 
ανέργους ηλικίας 50 ετών 
και άνω

• 65,55 ευρώ για τους μα-
κροχρόνια ανέργους

• 710,25 ευρώ για τους 
μακροχρόνια ανέργους 50 
ετών και άνω

Σκοπός της δράσης είναι η 
προώθηση της απασχόλησης, 
ιδιαίτερα για τους μακροχρό-
νια ανέργους και τους ανέρ-
γους μεγαλύτερων ηλικιών 
των οποίων η διαρκής ανερ-
γία δυσχεραίνει την επανέ-

νταξή τους στην αγορά ερ-
γασίας.

Ο συνολικός προϋπολο-
γισμός του προγράμματος 
ανέρχεται στα 44.000.000 
ευρώ και συγχρηματοδοτεί-
ται από το Ευρωπαϊκό Κοι-
νωνικό Ταμείο, μέσω του Ε.Π. 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υ-
ναμικού, Εκπαίδευση και ∆ια 
Βίου Μάθηση 2014-2020».

Επισημαίνεται, ακόμη, ότι 
δεν υπάρχει δέσμευση απα-
σχόλησης μετά το τέλος του 
προγράμματος και προβλέπο-
νται απλουστευμένες και τα-

χύτερες διαδικασίες ένταξης 
και αποπληρωμής.

Επίσης, στην επιχορήγηση 
του μισθολογικού και μη μι-
σθολογικού κόστους συμπε-
ριλαμβάνονται και τα αντί-
στοιχα δώρα Χριστουγέννων 
και Πάσχα και επιδόματα 

αδείας.
Οι επιχειρήσεις υποβάλ-

λουν αιτήσεις στο Πληρο-
φοριακό Σύστημα Κρατικών 
Ενισχύσεων του Υπουργεί-
ου Ανάπτυξης & Επενδύσε-
ων στην διεύθυνση www.
ependyseis.gr/mis

Αιτήσεις για 4.700 
επιδοτούμενες θέσεις εργασίας
ΟΑΕΔ – ΑΠΟ ΤΙΣ 23 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ               

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές 
επιχειρήσεις με διάρκεια επιδότησης 
12 μηνών

Νέα ευκαιρία να επανε-
νταχθούν στις ρυθμίσεις των 
100 και 120 δόσεων, τις οποί-
ες απώλεσαν τους προηγού-
μενους μήνες έχουν χιλιάδες 
πληττόμενοι από την υγειονο-
μική κρίση οφειλέτες του δη-
μοσίου. Σύμφωνα με εγκύκλιο 
της Ανεξάρτητης Αρχής ∆η-
μοσίων Εσόδων (ΑΑ∆Ε), κοι-
νοποιούνται οι διατάξεις του 
άρθρου 76 του ν. 4821/2021 
σχετικά με τη δυνατότητα 
επανένταξης στο ίδιο καθε-
στώς ρύθμισης, με τους ίδιους 
όρους και προϋποθέσεις σε πε-
ρίπτωση απώλειας της ρύθμι-
σης για το χρονικό διάστημα 
από 1/3/2020 έως 31/7/2021.

Η επανένταξη πραγματο-
ποιείται μετά από αίτηση του 
οφειλέτη και εφόσον καταβλη-
θεί η δόση Αυγούστου μέχρι 
την τελευταία εργάσιμη μέρα 
του Σεπτεμβρίου 2021 μαζί με 
τη δόση και του Σεπτεμβρίου .

H αίτηση υποβάλλε-
ται ηλεκτρονικά στη δι-
αδ ικτυακή εφαρμογή 
myBusinessSupport της ΑΑ∆Ε 
(aade.gr/mybusinesssupport). 
Στην ηλεκτρονική εφαρμογή 
της ΑΑ∆Ε εμφανίζονται οι 
ρυθμίσεις οι οποίες, σύμφω-
να με τα στοιχεία που τηρού-

νται στη Γενική ∆ιεύθυνση 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
της ΑΑ∆Ε, χάθηκαν κατά την 
περίοδο Μαρτίου 2020 – Ιου-
λίου 2021.

Από αυτές, ο οφειλέτης 
μπορεί να επιλέξει εκείνη για 
την οποία επιθυμεί να υποβά-
λει αίτηση επανένταξης.

Η καταληκτική ημερομηνία 
της αναβιώσασας ρύθμισης 
επεκτείνεται κατά το πλήθος 
των δόσεων που ήταν ανεξό-
φλητες την ημέρα της αναβι-
ώσεως.

Οι αιτούντες την επανέντα-
ξη δηλώνουν στην αίτηση, η 
οποία επέχει και θέση υπεύ-
θυνης δήλωσης του αρ. 8 ν. 
1599/1986, ότι:

1.  είναι πληγέντες από την 
πανδημία, ήτοι ότι έχει χορη-
γηθεί παράταση και αναστολή 
είσπραξης για τις οφειλές τους 
στο πλαίσιο αντιμετωπίσεως 
των επιπτώσεων του κορονο-
ϊού COVID19, και

2.  απώλεσαν ρύθμιση 
του ν. 4321/2015 ή/και του 
ν. 4611/2019 εντός του χρο-
νικού διαστήματος Μαρτίου 
2020 έως και Ιουλίου 2021, 
και

3.  έχουν υποβάλει όλες 
τις δηλώσεις φορολογίας ει-
σοδήματος και του φόρου 
προστιθέμενης αξίας, όπως 
προβλέπεται από τις κείμενες 
διατάξεις.

Απώλεια ρυθμίσεων

Η απώλεια των ρυθμίσεων 
των 100 και των 120 δόσεων 
οφείλεται στο αυστηρό καθε-
στώς που τις περιβάλει, καθώς 
οι όροι είναι ασφυκτικοί.

Στις συγκεκριμένες ρυθ-
μίσεις ισχύει η γενική αρχή, 
σύμφωνα με την οποία, οι 
οφειλέτες θα πρέπει να απο-
πληρώνουν, εκτός από τις μη-
νιαίες δόσεις των συγκεκρι-
μένων ρυθμίσεων και όλες τις 
υπόλοιπες τρέχουσες οφειλές 
τους ή να τις εντάσσουν σε κά-
ποια άλλη ρύθμιση.

Ειδικότερα, όσοι επανεντα-
χθούν σε αυτές, θα πρέπει να 
πληρώνουν τακτικά όχι μόνο 
τις δόσεις που αντιστοιχούν 
στις ρυθμίσεις των 100 ή των 
120 δόσεων, αλλά προηγουμέ-
νως, να έχουν ρυθμίσει όλα τα 
αρρύθμιστα χρέη τους και μετά 
να αποπληρώνουν εμπρόθε-
σμα όλα τις νέες φορολογικές 
υποχρεώσεις που προκύπτουν.

Η ρύθμιση των 100 δόσε-
ων χάνεται:

1.  Αν ο οφειλέτης δεν κα-
ταβάλλει τρεις συνεχόμενες 

μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης 
ή καθυστερήσει την καταβολή 
των τριών τελευταίων δόσεων 
της ρύθμισης για το αντίστοιχο 
χρονικό διάστημα.

2.  Αν ο οφειλέτης δεν υπο-
βάλλει τις προβλεπόμενες 
δηλώσεις φορολογίας εισο-
δήματος και του φόρου προ-
στιθέμενης αξίας, καθ’ όλο το 
διάστημα της ρύθμισης των 
οφειλών του και μέχρι την εξό-
φλησή της, εντός τριών μηνών 
το αργότερο από την παρέ-
λευση της προθεσμίας υπο-

βολής τους.
3.  Αν έχει ενταχθεί στη 

ρύθμιση του ν.4321/2015 με 
εσφαλμένες βεβαιώσεις.

4.  Αν δεν εξοφλεί ή τακτο-
ποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις 
νέες οφειλές του μετά την ημε-
ρομηνία υπαγωγής στη ρύθμι-
ση νόμου 4321/2015, εντός 
της νόμιμης προθεσμίας κα-
ταβολής τους.

Η ρύθμιση των 120 δόσε-
ων χάνεται:

1.  Αν ο οφειλέτης δεν κα-
ταβάλλει δύο συνεχόμενες μη-
νιαίες δόσεις της ρύθμισης ή 
καθυστερήσει την καταβολή 
των δύο τελευταίων δόσεων 
της ρύθμισης για το αντίστοιχο 
χρονικό διάστημα για ρύθμιση 
με τον ν.4611/2019

2.  Αν ο οφειλέτης δεν υπο-
βάλλει τις προβλεπόμενες 
δηλώσεις φορολογίας εισο-
δήματος και του φόρου προ-
στιθέμενης αξίας, καθ' όλο το 
διάστημα της ρύθμισης των 
οφειλών του και μέχρι την εξό-
φλησή της, εντός τριών μηνών 
το αργότερο από την παρέ-
λευση της προθεσμίας υπο-
βολής τους.

3.  Αν δεν εξοφλεί ή τακτο-
ποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις 
νέες οφειλές του μετά την ημε-
ρομηνία υπαγωγής στη ρύθ-
μιση του νόμου 4611/2019 
εντός διμήνου από τη λήξη 
προθεσμίας καταβολής τους.

Ρύθμιση οφειλών: Τα βήματα για επανένταξη 
στις 100 και 120 δόσεις 
Τι πρέπει να 
προσέξετε
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Στα μέσα του Μαΐου ξεκί-
νησε η λειτουργία των πλευ-
ρικών σταθμών διοδίων της 
Μουσθένης και με το πέρα-
σμα των ημερών πληθαίνουν 
τα παράπονα των διερχόμε-
νων οδηγών, οι οποίοι διαμαρ-
τύρονται γιατί καλούνται να 
πληρώσουν διπλά το αντίτιμο 
των διοδίων αν επιλέξουν να 
κάνουν μία στάση στη διαδρο-
μή από Θεσσαλονίκη.

Η διαμαρτυρία αφορά στην 
πρακτική είσπραξης διοδίων 
από πλευρικούς Σταθμούς διο-
δίων ενώ έχουν πληρώσει συγ-
χρόνως κάθετους σταθμούς 

διοδίων και κινούνται σε ση-
μεία που δεν υπάρχουν Σταθ-
μοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητι-
στών (ΣΕΑ). Το θέμα ανέδειξε 
με σχόλιο προς την εφημερίδα 
μας αναγνώστης, επισημαίνο-
ντας ότι στην πραγματικότητα 
οι οδηγοί πληρώνουν την πα-
ράλειψη της εταιρείας Εγνα-
τία οδός Α.Ε. να κατασκευά-
σει Σταθμούς Εξυπηρέτησης 
Αυτοκινητιστών.

Ειδικότερα, σε όλο το μήκος 
της διαδρομής των 300 χιλιο-
μέτρων από την Αλεξανδρού-
πολη προς Θεσσαλονίκη, δεν 
υπάρχει Σταθμός Εξυπηρέτη-

σης Αυτοκινητιστών. Επιπρο-
σθέτως, δίπλα στον κόμβο της 
Μουσθένης έχουν κατασκευά-
σει ιδιώτες κατάστημα και βεν-
ζινάδικο που εξυπηρετεί τους 
διερχόμενους για τροφοδοσία 
καυσίμων ή για ανάπαυλα.

Πληρώνουμε διπλά 
ελλείψει ΣΕΑ

Όπως σημειώνει στην επι-
στολή του προς την εφημερίδα 
ο αναγνώστης: «Την Πέμπτη, 
29 Ιουλίου 2021 κατευθυνό-
μενος από Αλεξανδρούπολη 
προς Θεσσαλονίκη πλήρωσα 
τα διόδια που υπάρχουν κά-
θετα στον αυτοκινητόδρομο 
στον σταθμό διοδίων Μουσθέ-
νης, 4 χιλιόμετρα πριν από τον 
κόμβο της Μουσθένης. Βγήκα 
από τον αυτοκινητόδρομο για 
να μεταβώ στα καταστήματα 
των ιδιωτών για να ελέγξω την 
πίεση των ελαστικών του αυ-
τοκινήτου μου, πήρα ένα καφέ 
και μπήκα πάλι στον αυτοκινη-
τόδρομο για να συνεχίσω την 
διαδρομή μου. Με έκπληξη δι-
απίστωσα πως η εταιρία Εγνα-
τία οδός Α.Ε. μου ζήτησε να 
πληρώσω εκ νέου διόδια για 
να μπω στον αυτοκινητόδρο-
μο. Είπα στην υπάλληλο πως 
έρχομαι από την Αλεξανδρού-
πολη και έχω πληρώσει στον 
Σταθμό ∆ιοδίων Μουσθένης 
που είναι 4 χιλιόμετρα πριν. Ο 
μόνος λόγος που βγήκα από 

τον αυτοκινητόδρομο είναι η 
έλλειψη Σταθμού Εξυπηρέτη-
σης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) κάτι 
που είναι ευθύνη της εταιρείας 
Εγνατία οδός Α.Ε. και όχι δική 
μου. Της έδειξα και την απόδει-
ξη πληρωμής των διοδίων που 
πλήρωσα πριν 20 λεπτά. Μου 
αποκρίθηκε πως είμαι υποχρε-
ωμένος να πληρώσω. Κατόπιν 
αυτού πλήρωσα».

Πρόθεση για λύση από 
την Εγνατία οδό

Ενήμερη, ασφαλώς, για το 

θέμα είναι η Εγνατία οδός ΑΕ, 
αφού παράπονα έχει απευθυν-
θεί και στη ίδια την εταιρεία 
όχι μόνο από διερχόμενους 
οδηγούς, αλλά και από τις 
ιδιωτικές επιχειρήσεις παρα-
πλεύρως του κόμβου, αφού η 
κατάσταση που έχει δημιουρ-
γηθεί αποθαρρύνει τη στάση 
αυτοκινήτων, λεωφορείων και 
φορτηγών.

Το «Ε» μετέφερε το ζήτη-
μα στην Εγνατία οδό απ’ όπου 
επισημάνθηκε ότι το ποσό που 
καλούνται να καταβάλουν οι 

περαστικοί είναι 80 λεπτά από 
τον κόμβο της Μουσθένης έως 
και τον Στρυμόνα. Παρόλα αυ-
τά εκφράστηκε η πρόθεση να 
«προστατευτούν» από τον κίν-
δυνο της ενδεχόμενης μη επι-
σκεψιμότητας οι ιδιωτικές επι-
χειρήσεις της περιοχής και γι’ 
αυτό υπάρχει συνεννόηση με 
το Υπουργείο Μεταφορών. Ει-
λημμένη απόφαση δεν υπάρχει 
και ενδέχεται να προκύψουν 
εξελίξεις το επόμενο διάστημα.
Χρύσα Κιατίπη
Από ΕΜΠΡΟΣ Ξάνθης

Πληρώνουν διπλά τα διόδια 
στη Μουσθένη για λίγο καύσιμο 
ή ανάπαυλα
ΟΣΟΙ ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΓΙΑ ΣΤΑΣΗ 
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΟΥΝ 
ΤΟ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΤΏΝ ΔΙΟΔΙΏΝ 
ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ, 
ΕΝΏ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΏΣΕΙ ΣΤΟΝ 
ΚΑΘΕΤΟ ΣΤΑΘΜΟ     

Πρόθεση για διευθέτηση από την 
Εγνατία οδό σε συνεννόηση με το 
Υπουργείο μεταφορών, μετά τα παράπονα 
διερχόμενων, αλλά και των επιχειρήσεων 
εξυπηρέτησης των οδηγών

Από τις 22 Ιουλίου έως 
και τις 31 Αυγούστου 2021 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να υποβάλλουν τα δικαιολο-
γητικά τους για την έκδο-
ση κάρτας ωφελούμενου ή 
την ανανέωσή αυτής για το 
Κοινωνικό Παντοπωλείο του 
∆ήμου Ορεστιάδας, στην κε-
ντρική κοινωνική υπηρεσία 
του ∆ήμου (Βασ. Κωνστα-
ντίνου 11) καθώς επίσης 
και στο Κοινωνικό Παντο-
πωλείο Ορεστιάδας (Εθνο-
μαρτύρων 98).

Ο θεσμός του "Κοινωνι-
κού Παντοπωλείου" αποτε-
λεί μια ουσιαστική και επι-
τακτική αναβάθμιση των 
παροχών σε τρόφιμα, που 
παρέχει ο ∆ήμος Ορεστιά-
δας σε άτομα που αντιμε-
τωπίζουν προβλήματα δι-

αβίωσης, καθημερινά αλλά 
και κατά τις περιόδους των 
Εορτών των Χριστουγέννων 
και του Πάσχα.

Τα απαραίτητα δικαιο-
λογητικά που θα πρέπει να 
προσκομίσει ο ενδιαφερό-
μενος είναι:

Αστυνομική Ταυτότητα 
(φωτοτυπία)

1. Πιστοποιητικό οικογε-

νειακής κατάστασης
2.Βεβαίωση μόνιμης κα-

τοικίας
3.Ε1, Εκκαθαριστικό, Ε9, 

ΕΤΑΚ-ΕΝΦΙΑ οικον. έτους 
2020 (φωτοτυπία)

4.Βεβαίωση χρόνου 
ανεργίας (ΟΑΕ∆)

5.Απόφαση υγειονομικής 
επιτροπής ΚΕΠΑ / γνωμα-
τεύσεις (φωτοτυπία εφόσον 
υπάρχει αναπηρία)

6.Φωτοτυπία βιβλιαρίου 
υγείας (πρώτη σελίδα).

Ημέρες και ώρες κατά-
θεσης δικαιολογητικών κα-
θημερινά από τις 9:00 έως 
τις 14:00

Αιτήσεις για το Κοινωνικό 
Παντοπωλείο του Δήμου 
Ορεστιάδας
Έως 31 Αυγούστου 2021 θα γίνεται 
η υποβολή των αιτήσεων για το 
Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήμου 
Ορεστιάδας.

Στο πλαίσιο των αστυνομι-
κών ελέγχων για την εφαρμο-
γή των μέτρων αποφυγής και 
περιορισμού της διάδοσης του 
κορωνοϊού, τη Τετάρτη 18 Αυ-
γούστου πραγματοποιήθηκαν 
σε όλη την επικράτεια 105.072 
έλεγχοι, από τους οποίους οι 
62.703 στο ∆ιεθνή Αερολιμέ-
να Αθηνών «Ελευθέριος Βενι-
ζέλος».

Βεβαιώθηκαν συνολικά 287 
παραβάσεις και πραγματοποι-
ήθηκαν 4 συλλήψεις, ως ακο-
λούθως:

•199 παραβάσεις για μη χρή-
ση μάσκας κ.λπ. συναφείς πα-
ραβάσεις και επιβλήθηκαν 191 
πρόστιμα των 300 ευρώ και 8 
των 150 ευρώ, εκ των οποίων 
14 στην Ανατολική Μακεδονία 

και Θράκη,
•70 παραβάσεις και 4 συλ-

λήψεις για κανόνες λειτουρ-
γίας καταστημάτων, ιδιωτικών 
επιχειρήσεων κ.λπ. παραβάσεις 
της σχετικής νομοθεσίας (απα-
γόρευση λειτουργίας, μη χρήση 
μάσκας, ποσοστό τ.μ. επιφανεί-
ας ανά άτομο κ.α.).

Στις παραπάνω περιπτώσεις 
επιβλήθηκαν οι ακόλουθες κυ-

ρώσεις για παραβίαση αναστο-
λής λειτουργίας κ.λπ. συναφείς 
παραβάσεις των σχετικών δια-
τάξεων και συγκεκριμένα στην 
Π.Ε Έβρου επιβλήθηκε 10.000 
ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος, 
με επιβολή 7ήμερης αναστολής 
λειτουργίας, για εξυπηρέτηση 
όρθιων πελατών.

∆εκατέσσερα 
πρόστιμα για μη 
χρήση μάσκας στην 
Περιφέρεια

«Καμπάνα» 10.000 ευρώ 
για εξυπηρέτηση όρθιων 
πελατών στον Έβρο
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Το Τμήμα ∆ασολογίας και 
∆ΠΦΠ του ∆ΠΘ είναι ένα 
πρωτοπόρο, σύγχρονο Τμήμα, 
κορυφαίο ως προς τις προο-
πτικές των αποφοίτων του, με 
ευρεία πεδία γνωστικών αντι-
κειμένων και μία ειδικότητα 
που θεωρείται από τις πλέ-
ον υποσχόμενες για μελλοντι-
κή καριέρα και επαγγελματική 
αποκατάσταση. 

Το νέο, πλήρως αναβαθμι-
σμένο πρόγραμμα σπουδών 
του Τμήματος ανταποκρίνε-
ται στις ανάγκες και τις απαι-
τήσεις της ραγδαία εξελισσό-
μενης δασολογικής επιστήμης 
και προσφέρει πολλαπλές 
επαγγελματικές προοπτικές, 
με υψηλή ζήτηση στην αγο-
ρά εργασίας, αντίστοιχο με το 
Τμήμα ∆ασολογίας και ΦΠ του 
ΑΠΘ. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

το Τμήμα λειτουργεί σε μία πό-
λη με χαμηλό κόστος ζωής, 
που δεν υστερεί όμως σε τί-
ποτα σε σχέση με τα υπόλοι-
πα αστικά κέντρα της χώρας. 

Φοίτηση με σύγχρονες 
μεθόδους διδασκαλίας 

Τα μαθήματα είναι εναρ-
μονισμένα με το πλαίσιο των 
πλέον σύγχρονων τεχνικών 
και μεθόδων διδασκαλίας και 
προσφέρουν ∆ια ζώσης πα-
ρακολούθηση του προγράμ-
ματος στις εγκαταστάσεις του 
∆ημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης, αλλά και εξ αποστά-
σεως διδασκαλία μέσω σύγ-
χρονης και ασύγχρονης τηλεκ-
παίδευσης. 

Εμβάθυνση στην πρακτική 
άσκηση των φοιτητών, που 
συνδυάζει βασική και εφαρ-
μοσμένη έρευνα στο πεδίο και 
ενισχύεται περαιτέρω με πα-

ρακολούθηση, παρατήρηση, 
σχεδιασμό εκπαιδευτικής πα-
ρέμβασης και πραγματοποί-
ηση διδασκαλίας/μικροδιδα-
σκαλίας 

Παρέχει εφόδια στους από-
φοιτους τους 

Το συγκριτικό πλεονέκτημα 
του Τμήματος, είναι το γεγο-
νός ότι πρόκειται για το μο-
ναδικό Τμήμα ∆ασολογίας και 
Γεωπονίας στην Ελλάδα που 
δίνει ταυτόχρονα στους απο-
φοίτους του τα τρία πιο ση-
μαντικά εφόδια για την αγορά 
εργασίας:

Παρέχει Πιστοποίηση Παι-
δαγωγικής και ∆ιδακτικής 
Επάρκειας

 Απονέμει ενιαίο και αδι-
άσπαστο τίτλο σπουδών 
μεταπτυχιακού επιπέδου 
(Integrated Master)

 Παρέχει Πιστοποίηση/
Επάρκεια Γνώσεων Πληρο-

φορικής, αναγνωρίσιμη από 
το ΑΣΕΠ Κατευθύνσεις 

Το ΠΠΣ προσφέρει τη δυνα-
τότητα επιλογής πέντε κατευ-
θύνσεων: Οικολογίας – Προ-
στασίας Περιβάλλοντος και 
∆ασικής Παραγωγής, Λιβα-
δοπονίας και Θηραματοπονί-
ας, ∆ιαχείρισης και Ανάπτυξης 
Φυσικών Πόρων, ∆ασοτεχνι-
κών και Υδρονομικών Έργων, 
Συγκομιδής και Τεχνολογίας 
∆ασικών Προϊόντων Επαγγελ-
ματική αποκατάσταση σε πολ-
λούς τομείς 

Οι απόφοιτοι του Τμήματος 
απορροφώνται: 

•Σε ερευνητικές δράσεις 
που συνδέονται με την παρα-
γωγή δασικού αναπαραγωγι-
κού υλικού (σπόροι, μοσχεύμα-
τα), με αναλύσεις DNA φυτών 
(εκχύλιση DNA, PCR, ηλεκτρο-
φορήσεις), με αναλύσεις χη-
μείας ξύλου και προϊόντων 

ξύλου και με αναλύσεις χλω-
ρίδας και βλάστησης

•Στη σύνταξη μελετών δι-
αχείρισης δασών, βοσκοτό-
πων, πανίδας, οδοποιίας, δι-
ευθέτησης ορεινών υδάτων, 
αρχιτεκτονικής διαμόρφωσης 
κήπων/πάρκων και δασικής 
παθολογίας και εντομολογίας 

•Στη ∆ασική Υπηρεσία, 
στους ΟΤΑ και στο Πυροσβε-
στικό Σώμα 

•Σε βιομηχανίες και εμπο-
ρικές επιχειρήσεις 

•Σε Μη Κυβερνητικές Περι-
βαλλοντικές Οργανώσεις

•Σε κυνηγετικούς Συλλό-
γους και Ομοσπονδίες

•Με συμβάσεις έργου ή 
χρόνου σε διάφορες υπηρεσίες 

•Με την ίδρυση εταιριών 
για την εκπόνηση μελετών 

•Με την ίδρυση εταιριών 
για την ανάληψη δημοσίων 
έργων 

Αναβαθμισμένο το πρόγραμμα σπουδών 
του τμήματος δασολογίας του ΔΠΘ 
ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ 
ΘΕΏΡΕΙΤΑΙ ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΡΙΕΡΑ 
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ    

Φοίτηση με σύγχρονες μεθόδους 
διδασκαλίας  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                                                    
∆ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ     

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Πρόσληψης  προσωπικού

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  (με αντίτιμο)
Ο ∆ήμαρχος  Αλεξανδρούπολης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έναντι αντιτίμου, συνολικά είκοσι 

τεσσάρων (24) ατόμων για την κάλυψη αναγκών, του ∆ημοτικού Ωδείου και του Παραρτήματος ∆ημοτικής Ενό-
τητας Φερών του ∆ήμου Αλεξανδρούπολης , του τρέχοντος εκπαιδευτικού έτους 2021-2022 και συγκεκριμένα, 
ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης και  αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα 
απαιτούμενα (τυπικά και επικουρικά) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β).

ΠΙΝΑΚΑΣ  Α

Κωδικός 
θέσης

    Υπηρεσία Έδρα Υπηρεσίας Κατηγορία /
Ειδικότητα

Αριθμός 
ατόμων

∆ιάρκεια 
σύμβασης

01 ∆ήμος Αλεξαν-
δρούπολης

∆Ε Αλεξ/πολης 
∆Ε Φερών

ΠΕ ή TΕ Καθηγητής βιολιού 2 Εννέα (9) 
μήνες

02 ∆ήμος Αλεξαν-
δρούπολης

∆Ε Αλεξ/πολης 
∆Ε Φερών

ΠΕ ή TΕ Καθηγητής βιολο-
ντσέλου

1 Εννέα (9) 
μήνες

03 ∆ήμος Αλεξαν-
δρούπολης

∆Ε Αλεξ/πολης 
∆Ε Φερών

ΠΕ ή TΕ Καθηγητής φλά-
ουτου

1 Εννέα (9) 
μήνες

04 ∆ήμος Αλεξαν-
δρούπολης

∆Ε Αλεξ/πολης 
∆Ε Φερών

ΠΕ ή TΕ Καθηγητής κιθάρας 3 Εννέα (9) 
μήνες

05 ∆ήμος Αλεξαν-
δρούπολης

∆Ε Αλεξ/πολης 
∆Ε Φερών

ΠΕ ή TΕ Καθηγητής  πιάνου 2 Εννέα (9) 
μήνες

06 ∆ήμος Αλεξαν-
δρούπολης

∆Ε Αλεξ/πολης 
∆Ε Φερών

ΠΕ ή TΕ Καθηγητής Μονω-
δίας - Μελοδραματικής

1 Εννέα (9)  
μήνες

07 ∆ήμος Αλεξαν-
δρούπολης

∆Ε Αλεξ/πολης 
∆Ε Φερών

ΠΕ ή TΕ Καθηγητής  Βυζα-
ντινής Μουσικής 

1 Εννέα (9)  
μήνες

08 ∆ήμος Αλεξαν-
δρούπολης

  

∆Ε Αλεξ/πολης 
∆Ε Φερών

 

ΠΕ ή TΕ Καθηγητής
Ανώτερων
 Θεωρητικών 

1 Εννέα (9)  
μήνες

       09 ∆ήμος 
Αλεξανδρού-
πολης 

∆Ε Αλεξ/πολης 
∆Ε Φερών

TΕ Καθηγητής
Κατώτερων Θεωρητικών

1 Εννέα (9)  
μήνες

10 ∆ήμος 
Αλεξανδρού-
πολης

∆Ε Αλεξ/πολης 
∆Ε Φερών

TΕ Καθηγητής
Μουσικής Αγωγής-Προπαι-
δείας

1 Εννέα (9)  
μήνες

11 ∆ήμος Αλεξαν-
δρούπολης

∆Ε Αλεξ/πολης 
∆Ε Φερών

ΤΕ ή ∆Ε Καθηγητής Σύγ-
χρονου τραγουδιού

1 Εννέα (9)  
μήνες

12 ∆ήμος Αλεξαν-
δρούπολης

∆Ε Αλεξ/πολης 
∆Ε Φερών

∆Ε ∆άσκαλος
Μοντέρνων Κρουστών

1 Εννέα (9)  
μήνες

13 ∆ήμος 
Αλεξανδρού-
πολης

∆Ε Αλεξ/πολης 
∆Ε Φερών

∆Ε ∆άσκαλος  
Ηλεκτρικής Κιθάρας

1 Εννέα (9)  
μήνες

14 ∆ήμος 
Αλεξανδρού-
πολης

∆Ε Αλεξ/πολης 
∆Ε Φερών

 ∆Ε ∆άσκαλος Μπουζου-
κιού

1 Εννέα (9)  
μήνες

15 ∆ήμος 
Αλεξανδρού-
πολης

∆Ε Αλεξ/πολης 
∆Ε Φερών

∆Ε ∆άσκαλος Παραδοσια-
κής Μουσικής (Κλαρινέτο)

1 Οκτώ (8)  
μήνες

16 ∆ήμος 
Αλεξανδρού-
πολης

∆Ε Αλεξ/πολης 
∆Ε Φερών

∆Ε ∆άσκαλος Παραδοσια-
κής Μουσικής ( Βιολί)

1 Οκτώ (8)  
μήνες

17 ∆ήμος 
Αλεξανδρού-
πολης

∆Ε Αλεξ/πολης 
∆Ε Φερών

∆Ε ∆άσκαλος Παραδοσια-
κής Μουσικής (Λύρα)

1 Οκτώ (8)  
μήνες

18 ∆ήμος 
Αλεξανδρού-
πολης

∆Ε Αλεξ/πολης 
∆Ε Φερών

∆Ε ∆άσκαλος Παραδοσια-
κής Μουσικής (Ούτι - Λα-
ούτο)

1 Οκτώ (8)  
μήνες

19 ∆ήμος 
Αλεξανδρού-
πολης

∆Ε Αλεξ/πολης 
∆Ε Φερών

∆Ε ∆άσκαλος Παραδοσια-
κής Μουσικής (Κρουστά)

1 Οκτώ (8)  
μήνες

20 ∆ήμος 
Αλεξανδρού-
πολης

∆Ε Αλεξ/πολης 
∆Ε Φερών

∆Ε ∆άσκαλος Παραδοσια-
κής Μουσικής (Γκάιντα)

1 Οκτώ (8)  
μήνες

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει 

από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα του νομού 
και της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ήμου Αλεξανδρούπολης, του ∆ημοτικού Ωδείου  και στην 
ιστοσελίδα του ∆ήμου www.alexpolis.gr  Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα γίνονται δεκτές είτε αυτοπροσώ-
πως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους 
θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην 
ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήμος Αλεξανδρούπολης, Λ. ∆ημοκρατίας 306, Τ.Κ.641 32, Αλεξανδρούπολη, απευθύνο-
ντας την στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου ∆υναμικού (τηλ. επικοινωνίας: 2551064162, 
2551064163, 2551064219). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αι-
τήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του 
επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Επισημαίνεται: ότι σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας ∆εδομένων (ΕΕ) 2016/679 
γνωστό ως GDPR, που ετέθη σε εφαρμογή τον Μάιο 2018, καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστα-
σία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Για το λόγο αυτό, η συμμετοχή των υποψηφίων 
στη διαδικασία πρόσληψης με την οικειοθελή υποβολή αίτησης με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά προς 
τον Φορέα, συνεπάγεται τη συναίνεση του υποψηφίου για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσω-
πικού χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και για την ασφαλή διατήρησή τους σε αρχείο (φυσικό ή ψηφιακό) 
για συγκεκριμένο σκοπό και για όσο χρόνο απαιτείται, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι νόμιμες διαδικασίες 
πρόσληψης. Οι φορείς οφείλουν να προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων από τυχόν υποκλο-
πή προκειμένου να επιτυγχάνεται η ασφαλής επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι υποψή-
φιοι διατηρούν το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής τους ανά πάσα στιγμή και κατόπιν υποβολής σχετικής 
αίτησης προς το Φορέα.

ΕΠΙΛΟΓΗ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει στις 10 -09-2021 από την  επιτροπή επιλογής προσωπικού του αρ. 4 

του Π∆ 524/80, που ορίστηκε με την με αρ.  πρωτ. 169729/10-8-2021 απόφαση του Συντονιστή  Αποκεντρω-
μένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης « Συγκρότηση  επιτροπής επιλογής υποψηφίων του άρθρου 4, παρ. 2 του 
Π.∆. 524/80», η οποία θα συνεδριάσει στο ∆ημοτικό Ωδείο του ∆ήμου Αλεξανδρούπολης, οδός Καραΐσκάκη αρ. 
5. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η επιτροπή θα καλέσει αυθημερόν και τηλεφωνικά όσους υποψηφίους κρίνει, για 
να υποβληθούν σε πρακτική δοκιμασία  (ακρόαση, διδασκαλία, συνέντευξη) οι οποίοι οφείλουν υποχρεωτικά να 
παραστούν ενώπιον της επιτροπής. 

Κατόπιν θα συντάξει πίνακα με αξιολογική σειρά των υποψηφίων κατά την κρίση της.
Υποβολή της αίτησης συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας προκήρυξης, καθώς και 

την συναίνεση των υποψηφίων στην διεξαγωγή τυχόν πρακτικής δοκιμασίας (ακρόαση, διδασκαλία, συνέντευξη).
Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν αυθημερόν στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήμου 

Αλεξανδρούπολης και του ∆ημοτικού Ωδείου. Η πρόσληψη των επιλεγέντων θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των 
προσερχόμενων σπουδαστών στα τμήματα που θα λειτουργήσουν στο ∆ημοτικό Ωδείο. 

Κατά των ανωτέρω πινάκων δεν προβλέπεται από το Π ∆ 524/1980 η υποβολή ενστάσεων.
* Η υπηρεσία προβαίνει στην σύναψη σύμβασης με τους επιλεγέντες υποψηφίους, αμέσως μετά την ανάρτη-

ση των πινάκων κατάταξης και ανάλογα με τις διδακτικές ανάγκες του Ωδείου.
* Οι επιτυχόντες καλύπτουν τις διδακτικές ανάγκες του Ωδείου τόσο στο Κεντρικό Κτίριο όσο και στο παράρ-

τημα της ∆ημοτικής Ενότητας Φερών.
* Επισημαίνεται ότι οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν με πλή-

ρες ωράριο όπου χρειάζεται .

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
        ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ
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Έντονη πίεση δέχεται το 
Εθνικό Σύστημα Υγείας εξαι-
τίας των διασωληνωμένων 
ασθενών κοροναϊού στις ΜΕΘ, 
οι οποίοι αυξάνονται σε καθη-
μερινή βάση, την ώρα που οι 
απλές νοσηλείες παραμένουν 
σε σταθερά επίπεδα, με μικρές 
διακυμάνσεις. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία 
του ΕΟ∆Υ, μόλις το προηγού-
μενο Σάββατο (14/8) οι διασω-
ληνωμένοι ήταν στους 236, με 
τη διάμεση ηλικία να είναι τα 
65 έτη, ενώ οι εισαγωγές βρί-
σκονταν στις 285, καταγράφο-
ντας αύξηση 11.76%. 

Σε διάστημα μιας εβδο-
μάδας, όμως, παρατηρήθηκε 
μεγάλη αύξηση, φθάνοντας  
στους 317 διασωληνωμέ-
νους, με διάμεση ηλικία τα 64 

έτη, ενώ έγιναν 280 νέες ει-
σαγωγές. 

Αναλυτικά, η αύξηση που 
καταγράφηκε όλη την εβδο-
μάδα στους ασθενείς που ει-
σήχθησαν στις ΜΕΘ διαμορ-
φώθηκε ως εξής: 

Σάββατο (21/8): 317 
Παρασκευή (20/8): 296 
Πέμπτη (19/8): 286 
Τετάρτη (18/8): 282 
Τρίτη (17/8): 258 
∆ευτέρα (16/8): 250 
Κυριακή (15/8): 241 
Σάββατο (14/8): 236 

Αύξηση 154% μέσα σε 
ένα μήνα 

Πάνω από 300 διασωλη-
νωμένοι είχαν καταγραφεί στα 
μέσα Ιουνίου. Συγκεκριμένα, 
στις 17 Ιουνίου, ο ΕΟ∆Υ είχε 

ανακοινώσει 321 διασωληνω-
μένους, στις 18 του μήνα 307 
και στις 19/6 ήταν 301. 

Παράλληλα, σύμφωνα με 
τα δεδομένα, ένα μήνα πριν, οι 
διασωληνωμένοι συμπολίτες 
μας ήταν 125, με την αύξηση 
να αγγίζει το 154,6%. 

Επιπλέον, το πρώτο 20ήμε-
ρο του Αυγούστου, από 1η/8 
έως 21/8, οι νεκροί ήταν 376, 
ενώ το αντίστοιχο διάστημα 
του Ιουλίου, οι θάνατοι που εί-
χαν καταγραφεί ήταν 160. Πα-
ρατηρήθηκε αύξηση, δηλαδή, 
της τάξης του 135%. 

Πίεση στα νησιά 
Μεγάλη πίεση ασκείται και 

στα «κόκκινα» νησιά, με την 
Κρήτη και τη Ρόδο να είναι 
στην κορυφή, καταγράφο-
ντας τριψήφιους αριθμούς 
νέων κρουσμάτων και γεμάτα 
νοσοκομεία. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 
ΠΑΓΝΗ του Ηρακλείου έφτασε 
να έχει μόλις μια κλίνη ΜΕΘ 
κενή, με τον διοικητή Γιώργο 
Χαλκιαδάκη, να τονίζει την πίε-
ση που δέχεται το νοσοκομείο 
του, όπως και άλλα νοσοκο-
μεία στην Κρήτη. 

Αυτή είναι η λίστα με τα 
6 μέρη που απαγορεύεται 
η είσοδος στους 
ανεμβολίαστους από 1/9

Η κυβέρνηση το έχει ξεκα-
θαρίσει ότι περίπτωση νέου 

γενικού lockdown δεν υπάρ-
χει ακόμα και αν το τέταρτο 
κύμα της πανδημίας χτυπήσει 
με σφοδρότητα τη χώρα. Και 
αυτό γιατί πλέον τα εμβόλια 
είναι διαθέσιμα και είναι στο 
χέρι του καθενός να προφυ-
λάξει τον εαυτό του.

Μίνι…lockdown αντίθετα θα 
ισχύσει για όλους τους ανεμ-
βολίαστους οι οποίοι από τις 
αρχές του επόμενου μήνα θα 
δουν μια σειρά από μπλόκα 
να υψώνονται μπροστά τους.

Την Τρίτη αναμένεται να 
ανακοινωθεί και επίσημα από 
την κυβέρνηση η λίστα με τα 

6 μέρη στους κλειστούς χώ-
ρους των οποίων θα απαγο-
ρεύεται η είσοδος σε όσους 
δεν έχουν κάνει ακόμα το εμ-
βόλιο: 1) Εστιατόρια, 2) καφέ, 
3) μπαρ, 4) θέατρα, 5) κινημα-
τογράφοι και 6) γήπεδα από 
1/9 θα είναι απαγορευμένα μέ-
ρη για τους ανεμβολίαστους.

Το σκεπτικό πίσω από την 
κυβερνητική στρατηγική είναι 
ότι η έξοδος για ψυχαγωγία σε 
αντίθεση με την εργασία ή τις 
αγορές αγαθών δεν αποτελεί 
ανάγκη. Συνεπώς, εφόσον οι 
μη εμβολιασμένοι αρνούνται 
να προστατευθούν από τον κο-

ρωνοϊό ενώ όλα τα εμβόλια 
είναι πλέον διαθέσιμα, η ανά-
γκη προστασίας της δημόσιας 
υγείας υπερισχύει της δικής 
τους επιλογής για διασκέδαση.

Ο κυβερνητικός εκπρόσω-
πος, Γιάννης Οικονόμου, άλ-
λωστε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ 
δεν άφησε περιθώρια παρερ-
μηνειών:

«Ή θα εμβολιαστούν αυ-
τοί οι άνθρωποι, ή θα νοσή-
σουν, θέτοντας σε κίνδυνο το 
κοινωνικό σύνολο, κι όσους 
έχουν εμβολιαστεί κι αυτό εί-
ναι άδικο».

Ραγδαία αύξηση των 
διασωληνωμένων έως και 154% 
μέσα σε ένα μήνα 
ΕΝΤΟΝΗ ΠΙΕΣΗ ΔΕΧΕΤΑΙ 
ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΥΓΕΙΑΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΏΝ 
ΔΙΑΣΏΛΗΝΏΜΕΝΏΝ 
ΑΣΘΕΝΏΝ ΚΟΡΟΝΏΙΟΥ
ΣΤΙΣ ΜΕΘ     

Αυτή είναι η λίστα με τα 6 μέρη 
που απαγορεύεται η είσοδος στους 
ανεμβολίαστους από 1/9

Την ανάγκη εμβολιασμού των νέ-
ων επισήμανε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, 
ο καθηγητής Πνευμονολογίας και 
Εντατικής Θεραπείας της Ιατρικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. «Χάσα-
με 6 νέους την τελευταία εβδομάδα» 
ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ έθεσε 
και θέμα εμβολιασμών στα παιδιά 5 
με 12 ετών. 

Αίτημα για εμβολιασμό στα 
παιδιά 5 με 12 στις ΗΠΑ 

«Η Αμερικανική Παιδιατρική Εται-
ρεία έκανε επίσημη αίτηση στον FDA 
(Αμερικανικός Οργανισμός Τροφί-
μων και Φαρμάκων) να χορηγηθεί 
το εμβόλιο και στα παιδάκια 5 με 
12, δηλαδή όλο το δημοτικό νηπια-
γωγείο κλπ, όλα όσα πάνε σχολείο. 
Ζήτησε να μην περιμένουμε να περά-
σουν έξι μήνες τη μελέτη, αλλά μόνο 
δύο, γιατί απ’ όλα τα άλλα παιδάκια 
τις άλλες ηλικίες φάνηκε ότι μετά 
το δίμηνο δεν υπάρχει η παραμικρή 

παρενέργεια, ούτως ή άλλως δεν 
υπάρχουν παρενέργειες, όποτε δεν 
χρειάζεται να συμπληρωθεί το εξά-
μηνο παρατήρησης, και για να προ-
στατεύσουμε τα παιδιά μας, το τονί-
ζω, όχι τους παππούδες, αυτό είναι 
δευτερογενές όφελος. «Καμία παρε-
νέργεια στα εμβόλια, κάνουν μόνο 
καλό, προστατεύουν το παιδάκι από 
την έστω μικρή πιθανότητα θανάτου» 
υπογράμμισε. 

«Και φέτος το καλοκαίρι προσπα-
θήσαμε να ζήσουμε μια ψευδαίσθηση 
στην Ελλάδα, ότι μπορούμε να ζή-
σουμε όπως παλιά, πριν τον κορονα-
ϊό να γλεντήσουμε με τον ίδιο τρόπο 
να ξεφαντώνουμε με τον ίδιο τρό-
πο τη νύχτα μαζί αγκαλιά, κάνοντας 
πάρτι φλερτάροντας αγκαλιάζοντας, 
πράγματα που όμως αν δεν εμβολια-
στούμε όλοι δεν θα μπορέσουμε να 
τα ξανακάνουμε εκτός αν περάσει 
πολύς καιρός και φύγει ο κορονα-
ϊός» εξήγησε ο κ. Βασιλακόπουλος. 

15 νέοι διασωληνωμένοι και 
ένα παιδί 

«Άργησε να ανοίξει η εμβολιαστι-
κή δυνατότητα για τους νέους, γιατί 
πρώτα έπρεπε να καλυφθούν οι ηλι-
κιωμένοι και γιατί έχουν ψευδαίσθη-
ση ότι είναι άτρωτοι, η αλήθεια είναι 
κάπου στη μέση ότι είναι πιο ισχυροί 

από μεγαλύτερους, αλλά δεν είναι 
άτρωτοι, δυστυχώς χάσαμε έξι νέους 
την τελευταία εβδομάδα, και αυτή τη 
στιγμή έχουμε 15 διασωληνωμένους 
και ένα παιδί. Είχαμε και την προη-
γούμενη εβδομάδα ένα παιδάκι δια-
σωληνωμένο. Θα εμβολιάσουμε το 
παιδί μας. Είμαι στενοχωρημένος που 
ο γιός μου είναι 11 και δεν έχει ανοί-
ξει η πλατφόρμα να τον εμβολιάσω». 

Όπως επισήμανε ο πνευμονολό-
γος «τρία παιδάκια έχουν πεθάνει 
μέχρι τώρα στην Ελλάδα από κορο-
ναϊό, τα εμβόλια προστατεύουν από 
τη νοσηλεία στη ΜΕΘ. Μια νοσηλεία 
περίπου την εβδομάδα έχουμε… Η 
ΜΕΘ είναι σωτήρια, αλλά είναι μια 
τραυματική εμπειρία και για τον ενή-
λικα, και για ένα παιδάκι 10 φορές 
περισσότερο. Φανταστείτε παιδάκι 
σε μια εντατική, διασωληνωμένο χω-
ρίς τους γονείς του, οι γονείς απέξω 
τρελαμένοι, το παιδάκι να μην ξέρει 
ακριβώς που βρίσκεται. Αυτά πρέπει 
να σκεφτόμαστε για να εμβολιάσου-
με το παιδί μας για να μην υπάρχει 
καμία πιθανότητα ΜΕΘ». 

Πρόσθεσε ότι είναι θέμα ωρών η 
οριστική άδεια στο εμβόλιο της Pfizer, 
οπότε δίνεται στην κυβέρνηση των 
ΗΠΑ να καταστήσει τον εμβολιασμό 
υποχρεωτικό, χωρίς υποσημειώσεις. 

Σοκάρουν τα στοιχεία 
για τους νέους
6 νεκροί από 
κορονoϊό μέσα σε 
επτά ημέρες,15 
δίνουν μάχη στη 
ΜΕΘ 

Ολοκληρώθηκε στις 20 
Αυγούστου 2021 η επε-
ξεργασία των αιτήσεων 
για χορήγηση vouchers 
και ανακοινώθηκαν τα ορι-
στικά αποτελέσματα για το 
πρόγραμμα ΕΕΤΑΑ παιδι-
κοί σταθμοί ΕΣΠΑ. 

Συνολικά, υπέβαλαν αί-
τηση 167.104 μητέρες για 
232.203 παιδιά. 

Μετά την εξέταση και 
των ενστάσεων, έλαβαν 
voucher 118.443 μητέρες, 
για 152.269 παιδιά, προ-
κειμένου να εγγραφούν σε 
δημοτικούς ή ιδιωτικούς 
φορείς. 

Πιο αναλυτικά οι κατη-
γορίες και οι αιτήσεις ανά 
δομή: 

ΒΡΕΦΗ:7.323 
ΝΗΠΙΑ:44.993 
Κ∆ΑΠ:63.051 
Κ∆ΑΠAμεΑ:6.902 

Φέτος έλαβαν voucher 
όλες οι αιτούσες/αιτούντες 
που πληρούν τις προϋπο-
θέσεις συμμετοχής, για τις 
κατηγορίες των βρεφών, 
νηπίων καθώς και των παι-
διών και ατόμων με ανα-
πηρία. 

Οι εγγραφές των δικαι-
ούχων παιδιών σε δημοτι-
κές και ιδιωτικές δομές, θα 
ξεκινήσουν από την Τρίτη 
24/8/2021. 

Η ∆ράση «Εναρμόνιση 
Οικογενειακής και Επαγ-
γελματικής Ζωής» περι-
όδου 2021 – 2022 αφο-
ρά παιδιά προσχολικής & 

σχολικής ηλικίας και παιδιά 
& άτομα με αναπηρία και 
υλοποιείται από την Ελλη-
νική Εταιρία Τοπικής Ανά-
πτυξης και Αυτοδιοίκησης 
(Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. 

Ο προϋπολογισμός του 
Προγράμματος για την πε-
ρίοδο 2021 – 2022 ανέρ-
χεται σε 279 εκατομμύρια 
ευρώ. 

Το Πρόγραμμα είναι 
συγχρηματοδοτούμενο 
από το Ευρωπαϊκό Κοι-
νωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 
– 2020. 

Eκτός 
προγράμματος 
80.000 - Ξεκινούν 
οι εγγραφές 

ΕΕΤΑΑ παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ: 
Voucher σε 152.269 παιδιά
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Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση 
θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες 
σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

Δικηγόροι

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

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

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

ΑΓΓΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  •  Δικηγόρος 
Ειρήνης 39  •  Αλεξανδρούπολη 
Τηλέφωνο : 2551024142

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

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

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ •  Δικηγόρος

Κων/πόλεως  207  •  Ορεστιάδα
Τηλέφωνο : 2552023462

Λογιστές

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

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

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

ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ ΓΑΛΑΤΕΙΑ • Λογιστικό Γραφείο  

Φιλιππουπόλεως 7  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 25510-80173

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

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

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

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

Συμβολαιο-
γράφοι

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

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

Φαρμακεία Ιατροί

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • Οφθαλμίατρος  
Μιαούλη  11  •  Αλεξ/πολη 

Τηλέφωνο : 25510 24689

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Μαζαράκη 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551038473

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

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

ΓΟΥΤΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΔΙΚΑΙΑ
Τηλέφωνο : 2556031371

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

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

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

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

Δικαστικοί
Επιμελητές

Κτηνίατροι

Ασφάλειες

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

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

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

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

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

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

Security

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

Οπτικά

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

Μεταφορές

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

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

Ορθοπεδικά
Ιατρικά Είδη

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

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Ψυκτικοί

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

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

Ταξιδιωτικά
Πρακτορεία
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 χρησιμα τηλεφωνα

 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ  
 ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

 SUDUKU

8 1 3 9

5 4 3

5 9

5 4 7 6

2 1 5 3

1 4 7 8

3 5

7 5 4

3 6 9 7

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.63)
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.71)

7 5 4 3 6 8 9 1 2
3 6 8 9 1 2 4 7 5
2 9 1 5 4 7 3 8 6
9 2 3 4 7 1 6 5 8
1 8 5 6 2 9 7 4 3
6 4 7 8 5 3 1 2 9
4 3 6 1 8 5 2 9 7
5 7 9 2 3 4 8 6 1
8 1 2 7 9 6 5 3 4
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ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

Χρηστικά Δρομολόγια

Aστυνομία  100
EKAB  166
Πυροσβεστική  199 
Α/Τ Ασ. Αλεξ/λης 25510 66300
Α/ΤΤροχ. Αλ/λης  25510 66395
Α/ΤΤουρ. Αλ/λης 25510 66200
Α/Τ Φερών 25550 23333
Α/Τ Σουφλίου 25540 22100
Α/Τ Τυχερού 25540 41201
Α/Τ ∆ιδ/χου 25530 22103
Α/Τ Ορεστιάδας 25520 81808
∆. Αλεξ/πολης 25510 64100
∆K Τραϊαν/λης 25513 50900
∆K Φερών 25553 50073
∆. Σουφλίου 25543 50100
∆. ∆ιδυμοτείχου 25530 26000
∆. Ορεστιάδας 25520 22219
∆. Σαμοθράκης 25510 41218
∆. Κομοτηνής 25310 24444
∆ασαρ. Αλεξ/λης 25510 80643
∆ασαρ.Σουφλίου 25540 22221
∆ασαρ. ∆ιδ/χου 25530 22204
∆ασαρ. Ορ/δας 25520 22482
Πυρ/κή Αλεξ/λης 25510 26222
Πυρ/κή Σαμ/κης 25510 41199
Πυρ/κή Κομ/νής 25310 22199
Πυρ/κή Σουφλ. 25540 22199
Πυρ/κή ∆ιδ/χου 25530 22199
Πυρ/κή Ορ/δας 25520 22221
Νοσ/μείο Αλ/λης 25513-51000
Περ. Εν. Έβρου 25510 36500  
Λιμεναρχείο 25513-56200
Ο.Λ.Αλεξ/λης 25510-26251 
Αεροδρόμιο 25510 89300 
ΕΛΤΑ Αλεξ/λης 25510 23122
ΚΤΕΛ Αλεξ/λης 25510 26479
ΑΣΤΙΚΑ 25510-28844
ΟΑΕ∆ Αλεξ/λης 25510 25646
ΟΣΕ Αλεξ/πολης 25510 26395
ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ 25510 33500   
Ι.Κ.Α. 25510-84611
ΕΚΑΒ 25510-89370
∆ΕΗ 25510-53529
ΟΤΕ 25510-56160
∆ΕΥΑΑ 25510-24018 
Κ.Ε.Π. Aλεξ/λης 25513-50010
Κ.Ε.Π. Φερών 25553-50103
Aστυνομία  100
EKAB  166
Πυροσβεστική  199 

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 1

2 4 8 3

1 5 4 9 7

6 1 5

8 9 6

6 8 3

7 9 4 3 1

8 5 9 7

5 1

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.52)
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

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

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

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

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

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

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

Αλεξ/ΠΟλη - ΚΟμΟΤηΝη

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

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

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

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ - AEGEAN 
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη – ΑΘηΝΑ:  
∆ΕΥΤΕΡΑ:  11:45 - 22:45
ΤΡΙΤΗ: 11:45 - 22:45
ΤΕΤΑΡΤΗ: 11:45 - 22:45
ΠΕΜΠΤΗ: 11:45 - 22:45
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 11:45 - 22:45
ΣΑΒΒΑΤΟ: 11:45 - 21:40
ΚΥΡΙΑΚΗ: 11:45 - 22:45
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
∆ΕΥΤΕΡΑ: 10:10 - 21:05
ΤΡΙΤΗ: 10:10 - 21:05
ΤΕΤΑΡΤΗ: 10:10 - 21:05
ΠΕΜΠΤΗ: 10:10 - 21:05
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 10:10 - 21:05

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

SKY EXPRESS
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη – ΑΘηΝΑ:  
∆ΕΥΤΕΡΑ:  08:50 - 20:35
ΤΡΙΤΗ: 21:35
ΤΕΤΑΡΤΗ:  20:35
ΠΕΜΠΤΗ:  21:35
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  08:50, 21:55
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:30 
ΚΥΡΙΑΚΗ: 11:25, 21:55

ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
∆ΕΥΤΕΡΑ: 07:15 - 19:00
ΤΡΙΤΗ: 12:15
ΤΕΤΑΡΤΗ:  19:00
ΠΕΜΠΤΗ:  12:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  07:15, 20:20
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:00 
ΚΥΡΙΑΚΗ: 09:50, 20:20

ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη - ΣηΤεΙΑ
ΤΡΙΤΗ 13:40  - ΠΕΜΠΤΗ  13:40
ΣηΤεΙΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη
ΤΡΙΤΗ 19:30  - ΠΕΜΠΤΗ  19:30

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

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

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

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ
14:00-22:00 Καρακύριος Λ. 
∆ημοκρατίας 391 ✆2551035777
18:00-08:00 Παζαρλιώτη Μα-
ζαράκη 2 (γωνία Λ. ∆ημοκρατίας) 
✆2551031295
ΦΕΡΕΣ
Χατζή ∆ήμητρα. Τραϊανουπό-
λεως 3 ✆2555022744
ΣΟΥΦΛΙ 
Αλατζιά Βασ. Γεωργίου 93 
✆2554023176 
∆I∆YMOTEIXO
Γιουρτσόγλου Χρήστος Βενι-
ζέλου 9 ✆2553022922
ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α
Ζησίδης Παναγιώτης Βασ. 
Κωνσταντίνου 36 ✆2552112450

σαν σημερα
ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1882
Η επική «Εισαγωγή 1812» 
του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφ-
σκι ακούγεται για πρώ-
τη φορά στον Καθεδρι-
κό Ναό του Σωτήρος στη 
Μόσχα. Γράφτηκε από τον 
μεγάλο συνθέτη για την 
επέτειο των 70 χρόνων 
από την αποτυχημένη ει-
σβολή του Ναπολέοντα 
στη Ρωσία.

1897
Ο άγγλος γιατρός Ρό-
ναλντ Ρος ανακαλύπτει 
ότι η ελονοσία προέρ-
χεται από τα κουνούπια. 
Θα τιμηθεί με βραβείο 
Νόμπελ το 1902 και θα 
γίνει «σερ». Η 20η Αυ-
γούστου γιορτάζεται ως 
Παγκόσμια Ημέρα κατά 
των Κουνουπιών.

1954

Κατατίθεται στη γραμμα-
τεία του ΟΗΕ η πρώτη ελ-
ληνική προσφυγή για το 
Κυπριακό, με αίτημα την 
εφαρμογή των αρχών της 
ισότητας και της αυτοδι-
άθεσης των λαών. Παλ-
λαϊκό συλλαλητήριο στην 
Αθήνα, με πάνω από 100 
πολίτες τραυματίες, αλλά 
και 24 αστυνομικούς.

1968
650.000 στρατιώτες του 
Συμφώνου της Βαρσοβί-
ας εισβάλουν στην Τσεχο-
σλοβακία και τερματίζουν 
την «Άνοιξη της Πράγας».

1982
∆ημοσιεύεται στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως 
ο Νόμος 1972, που κα-
ταργεί την ποινική δίωξη 
της μοιχείας.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1795
Νικόλαος Κασομούλης, 
αγωνιστής της Ελληνικής 
Επανάστασης του 1821 
και λόγιος από την Κοζά-
νη. (Θαν. 1872)

1929
Παύλος Γιαννακόπουλος, 
Έλληνας επιχειρηματίας 
(ΒΙΑΝΕΞ) και αθλητικός 
παράγων (Παναθηναϊκός). 
(Θαν. 10/6/2018)

1948
Ρόμπερτ Πλαντ, άγγλος ρό-
κερ, ο τραγουδιστής των 
«Led Zeppelin».

ΘΑΝΑΤΟΙ
1995
Ούγκο Πρατ, ιταλός συγ-
γραφέας ιστοριών κόμιξ 
και δημιουργός του δημο-
φιλούς ήρωα Κόρτο Μαλ-
τέζε. (Γεν. 15/6/1927)

2011
Νίκος Θέμελης
Νίκος Θέμελης, έλληνας 
νομικός και συγγραφέας. 
(Γεν. 1947)

αγγελιεσ

αγγελιεσ

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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Την ανανέωση της συνεργασίας 
της με τον προπονητή Ιπποκράτη ∆ή-
μητσα ανακοίνωσε η Νίκη Αλεξαν-
δρούπολης.

Ο κ. ∆ήμητσας τη νέα σεζόν θα 
είναι Τεχνικός ∆ιευθυντής στην ακα-
δημία της Νίκης, ενώ αναλαμβάνει και 
προπονητής στα τμήματα Κορασίδων 
& Παγκορασίδων.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε πως 
Υπεύθυνη των Προαγωνιστικών τμη-
μάτων θα είναι η Μαρία Χατζηνικο-
λάου, ενώ ο ∆ημοσθένης Τούμπος 
(έχει εργαστεί στους άνδρες σε Εθνικό 
Αλεξ/πολης και Ηρακλή Θεσ/νίκης) θα 
είναι ειδικός συνεργάτης της Νίκης.

H ανακοίνωση: 
Η διοίκηση της Νίκης Αλεξανδρού-

πολης βρίσκεται στην ευχάριστη θέση 
να ανακοινώσει την επέκταση της συ-
νεργασίας με τον προπονητή κ. Ιππο-
κράτη ∆ήμητσα, ο οποίος αναλαμβά-
νει το πόστο του τεχνικού διευθυντή 
της Ακαδημίας μας καθώς και του 
προπονητή των τμημάτων Παγκο-
ρασίδων-Κορασίδων.

Η ομάδα των προπονητών που θα 
στελεχώσουν τα αναπτυξιακά τμή-
ματα είναι:

Υπεύθυνη προαγωστικών η Μαρία 
Χατζηνικολάου

Ειδικός συνεργάτης ο ∆ημοσθέ-
νης Τούμπος.

Τους ευχόμαστε καλή αγωνιστι-
κή χρονιά.

16 TΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ   Η  ΠΟΛΥΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  ΠΟΥ  ΑΞΙΖΕΙ  ΣΤΟΥΣ  ΘΡΑΚΙΩΤΕΣ

Ανερχόμενα αστέρια του πινγκ 
πονγκ στην Ορεστιάδα τον Οκτώβριο

Το διεθνές τουρνουά επι-
τραπέζιας αντισφαίρισης νέ-
ων της Ορεστιάδας μπαίνει 
στο βασικό στάδιο της προ-
ετοιμασίας του. Οι επίλεκτοι 
Έλληνες αθλητές μικρών ηλι-
κιών μπορούν να σχεδιάζουν 
τη συμμετοχή τους στο πρώ-
το 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 κατηγο-
ρίες κάτω των 13, των 15, 
των 17 και των 19 ετών σε 

αγόρια και κορίτσια και θα 
φιλοξενηθούν στο κλειστό 
γυμναστήριο «Νίκος Σαμα-
ράς» (Βασιλίσσης Όλγας 1). Ο 
Γ.Σ. Φιλία Ορεστιάδας είχε το 
όραμα όταν υπέβαλε πέρσι το 
αίτημα για τη σπουδαία αθλη-
τική εκδήλωση. Τον Νοέμβριο 
την είδε να μπαίνει στο κα-
λεντάρι των επονομαζόμε-
νων Youth Contender του 
World Table Tennis και τώ-
ρα μαζί με διάφορους συνερ-
γάτες ...σηκώνει τα μανίκια 
για να κάνει πραγματικότη-
τα μία μεγάλη επιθυμία πολ-
λών χρόνων εκπεφρασμένη 
από το σύνολο των ανθρώ-
πων της ελληνικής επιτραπέ-
ζιας αντισφαίρισης. Στη διεύ-
θυνση https://www.ittf.com/
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 δι-
εξαχθούν οι αγώνες των κο-
ριτσιών, 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 
συμμετοχών στις κατηγορί-
ες. Σύμφωνα λοιπόν, με την 
προκήρυξη, στην Ορεστιάδα 
οι αγωνιστικές παρουσίες θα 
είναι 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 Ορε-
στιάδας Σόλων Μαυρίδης και 
Event Supervisor ο ∆ημοσθέ-
νης Μεσσήνης. Στην αρχική 
σελίδα του ιστότοπου για το 
τουρνουά θα υπάρχει μόνιμα 
φωτογραφία της πρωταθλή-
τριας Ελλάδας σε όλες τις 
νεαρές ηλικίες Μαλαματένιας 
Παπαδημητρίου. Σστην προ-
κήρυξη υπάρχουν και τα υγει-
ονομικά πρωτόκολλα για τον 
κορωνοϊό, όπως και οι πλη-
ροφορίες για τη διαμονή, τις 
μετακινήσεις κ.α.  

ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ 
ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΝΕΏΝ 
ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΒΑΣΙΚΟ 
ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 
ΤΟΥ   

WTTYouth Contender Ορεστιάδας: 
Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη του τουρνουά  
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Εκδήλωση για την Πο-
λιτιστική Διαδρομή «VIA 
EGNATIA» θα πραγματο-
ποιηθεί την Τρίτη 6 Φε-
βρουαρίου στο Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών. Πρόκει-

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

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

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

το οποίο επιμελήθηκε ο 
Θανάσης Γκαϊφύλλιας. 

Συμμετέχουν: Θανάσης 
Γκαϊφύλλιας, Χαλήλ Μου-

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

Τάσος Καπζάλας.
Η μουσική επιμέλεια της 

εκδήλωσης ανήκει στον 
Θανάση Γκαϊφύλλια.

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

Προλογίζει ο πρόεδρος του Διαζώματος 
Σταύρος Μπένος 

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

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

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

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

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

● Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα: 

25510 27404 & 25510 80173 

Καθαρό περιβαλλόν,  
 εξόιΚόνόμηση 
φυσιΚών πόρών 

λαΤόμεια μαΚρησ α.ε.

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

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

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

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

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

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

Info

Δυναμικό το επιτελείο της Νίκης Αλεξ/πολης
 Στις ακαδημίες βόλεϊ 
κοριτσιών 


