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Σε ποιους θα γίνεται γ’ δόση Σε ποιους θα γίνεται γ’ δόση 
εμβολίου κατά του κορωνοϊού  εμβολίου κατά του κορωνοϊού  

▶ 1010

Νέος διαγωνισμός για το πάρκινγκ Νέος διαγωνισμός για το πάρκινγκ 
του λιμανιού Αλεξανδρούπολης  του λιμανιού Αλεξανδρούπολης  

Μέρες Σαμοθράκης του ‘19 θυμίζει Μέρες Σαμοθράκης του ‘19 θυμίζει 
η Λήμνος με προβλήματα στα πλοίαη Λήμνος με προβλήματα στα πλοία

▶77 ▶ 77

Τα μέτρα για τους ανεμβολίαστους, 
που μπαίνουν στο περιθώριο 

Τι θα ισχύσει από 13 Σεπτεμβρίου έως 31 Μαρτίου 2022
▶ 8, 9

Εμβολιασμένοι 8 στους 10 
εκπαιδευτικούς της Αλεξανδρούπολης

Ανοικτό το ενδεχόμενο για μικρή αύξηση των εμβολιασμών, λόγω των νέ-
ων μέτρων, σύμφωνα με την πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών. Προ-
βληματισμός για κενά και υπερπλήρη τμήματα ▶ 5

● Αρνητικά ρεκόρ από την αρχή της πανδη-
μίας στα νέα κρούσματα κατέγραψε ο ΕΟ-
ΔΥ, πολλά και χθες στην Θράκη

● Σημαντική αύξηση του ιικού φορτίου 
(+160%) στα λύματα της Αλεξανδρούπολης                  

● Υψηλότατος ο δείκτης θετικότητας στην 
Ορεστιάδα

● Σε χαμηλά επίπεδα ο αριθμός των ημερή-
σιων εμβολιασμών στον Έβρο

▶ 3, 4 , 10

ΑΜΘ: Αύξηση 60% στον 
αριθμό των κρουσμάτων 
μέσα σε μία εβδομάδα 

«Θωρακισμένα τα 
40 χλμ του Έβρου, 
πάντα θα υπάρχουν 
περάσματα»  

Συνέντευξη του Δήμαρχου 
Ορεστιάδας Βασιλη Μαυρίδη 
στο ΡΘ για το προσφυγικό με 
φόντο τις εξελίξεις στο Αφγα-
νιστάν

Αλεξανδρούπολη – 
Θερμαϊκός: Όλα όσα 
θα ισχύσουν για την 
είσοδο φιλάθλων 
Την Κυριακή το πρώτο επίσημο 
παιχνίδι της σεζόν κόντρα στον 
Θερμαϊκό για το Κύπελλο

▶ 11

▶ 16

▶ 6
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θέση της Eφημερίδας.

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

 Χ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Υπουργός Τουρισμού

Ξεπεράσαμε Ιούλιο και τον Αύγουστο, 
απ’ ό,τι φαίνεται, τους 2 εκατομμύρια 
τουρίστες. Αυτό είναι ελπιδοφόρο νέο 
καθώς η τελευταία φορά που σημει-
ώθηκε τέτοιος αριθμός σε μηνιαίο 
επίπεδο ήταν το 2019.

Ν. ΤΖΑΝΑΚΗΣ
Πνευμονολόγος 

Θα πρέπει ο υποχρεωτικός εμβο-
λιασμός να προχωρήσει και σε άλ-
λους τομείς, όπως η αστυνομία και 
ο στρατός, αλλά και σε τομείς του 
ιδιωτικού τομέα, όπως καταστήμα-
τα και υπηρεσίες υγειονομικού εν-
διαφέροντος. 

Π. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
Γραμματέας ΣΥΡΙΖΑ

Τίποτα απολύτως δεν αποδείχθηκε 
στην πράξη ότι λειτούργησε στοιχει-
ωδώς ολοκληρωμένα, άμεσα, απο-
τελεσματικά, για να αποτρέψει ή του-
λάχιστον να περιορίσει την τεράστια 
καταστροφή από τις πυρκαγιές.

Ζεσταίνεται σιγά-σιγά η Βουλή εν όψει της νέας περιόδου. Τι θα γίνει όμως με τους περίπου 10 ανεμβολίαστους 
βουλευτές; Πριν κάποιο διάστημα είχε διατυπωθεί η άποψη ότι, εφόσον υπάρχει πλέον η δυνατότητα συμμε-
τοχής στις κοινοβουλευτικές εργασίες από απόσταση, θα πρέπει να μην επιτρέπεται  η φυσική τους παρουσία 
στις αίθουσες της Βουλής. Δεν φαίνεται, ωστόσο, αυτό να προχωρεί καθώς θα ξεσήκωνε αντιδράσεις και τελι-
κά σύμφωνα με το Ποντίκι, όσοι επιμένουν να μην εμβολιαστούν θα πρέπει να κάνουν με δικά τους έξοδα δύο 
τεστ την εβδομάδα. Εντάξει… λεφτά υπάρχουν! 

Οι καλύτεροι «πρεσβευτές» του τόπου μας

Τα τελευταία χρόνια όλο και πε-
ρισσότεροι «επώνυμοι», είτε λέγο-
νται influencers είτε ηθοποιοί, πα-
ρουσιαστές κλπ, επισκέπτονται την 
περιοχή μας. Άπαντες γοητεύονται 
από τις ομορφιές του Έβρου και 
της Θράκης και τις αποθεώνουν μέ-
σω των αναφορών τους στα social 
media. 

Έτσι, αποτελούν τους καλύτε-
ρους πρεσβευτές μας, αφού οι χι-
λιάδες ακόλουθοί τους γνωρίζουν 
τον τόπο μας καλύτερα και παίρ-
νουν ένα επιπλέον κίνητρο για να 
μας επισκεφθούν …. 

Στη φωτογραφία ρεπορτάζ μας 
από τον Αύγουστο του 2007 «η 
Μαίρη Συνατσάκη εξυμνεί τον τό-
πο μας»

 
Επιμέλεια: Γιώργος 
Πανταζίδης

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ
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`Μικρογνωμικά

«Χαράτσι» 80 ευρώ τον μήνα στους φοιτητές 
για τεστ

Νέα μέτρα ισχύουν για όλους τους ανεμβολίαστους 
από τις 13 Σεπτεμβρίου, συμπεριλαμβανομένων και των 
φοιτητών που θα επιστρέψουν στα έδρανα για πρώτη 
φορά έπειτα από ενάμιση χρόνο. Το υπουργείο Παιδεί-
ας είχε ήδη ανακοινώσει τον τρόπο λειτουργίας των 
πανεπιστημίων, σύμφωνα με τον οποίο το εκπαιδευτικό 
προσωπικό και οι φοιτητές οφείλουν να προσέρχονται 
στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα:

• με πιστοποιητικό εμβολιασμού,
• βεβαίωση παρελθούσας νόσησης από κορονοϊό 

(τελευταίου εξαμήνου) ή
• βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού τεστ, το οποίο 

θα πρέπει να πραγματοποιείται δύο φορές την εβδο-
μάδα

Ο Βασίλης Κικίλιας ανακοίνωσε σήμερα όλα τα μέ-
τρα που θα ισχύουν σε όλους τους χώρους, ενημερώ-
νοντας, μεταξύ άλλων, ότι οι φοιτητές που δεν έχουν 
κάνει εμβόλιο είναι υποχρεωμένοι να κάνουν δύο 
rapid test την εβδομάδα με δική τους δαπάνη και κό-
στος 10 ευρώ έκαστο. Τα rapid test θα πρέπει να γί-
νονται αποκλειστικά σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. 
Στις δημόσιες δομές, όπως ανακοινώθηκε, θα διενερ-
γούνται έλεγχοι μόνο για εμβολιασμένους με έλεγχο 
ταυτοπροσωπίας. Αυτό σημαίνει, ότι η συμμετοχή των 
φοιτητών στα μαθήματα της σχολής τους θα κοστίζει 
80 ευρώ τον μήνα!

Για τους μαθητές παραμένουν υποχρεωτικά τα 2 self 
test την εβδομάδα που διατίθενται δωρεάν και δηλώ-
νονται στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr.

ieidiseis.gr

Δεκτή και η ασπιρίνη
Η διαδικτυακή πλατφόρμα διαμονής Airbnb ανα-

κοίνωσε ότι θα φιλοξενήσει 20.000 Αφγανούς πρό-
σφυγες χωρίς χρέωση για να τους βοηθήσει να επα-
νεγκατασταθούν.

Ο επικεφαλής της εταιρείας είπε ότι η κίνηση αυ-
τή είναι μία απάντηση σε «μια από τις μεγαλύτερες 
ανθρωπιστικές κρίσεις της εποχής μας». Ο διευθύ-
νων σύμβουλος και συνιδρυτής της εταιρείας, Brian 
Chesky, πρόσθεσε: «Ελπίζω ότι αυτό εμπνέει και άλ-
λες επιχειρήσεις να κάνουν το ίδιο. Δεν υπάρχει χρό-
νος για χάσιμο».

«Καθώς δεκάδες χιλιάδες Αφγανοί πρόσφυγες επα-
νεγκαθίστανται σε όλο τον κόσμο, εκεί θα είναι το 
πρώτο κεφάλαιο της νέας τους ζωής. Για αυτούς τους 
20.000 πρόσφυγες, η ελπίδα μου είναι ότι η κοινότητα 
της Airbnb θα τους προσφέρει όχι μόνο ένα ασφαλές 
μέρος για ξεκούραση και για να ξεκινήσουν από την 
αρχή, αλλά και ένα θερμό καλωσόρισμα» σημείωσε.

Η προσφορά ξεκινά άμεσα και η εταιρεία γνωστο-
ποίησε ότι συνεργάζεται με μη κυβερνητικές οργα-
νώσεις για να βοηθήσει στις πιο επείγουσες ανάγκες.

Κάποιοι θα πουν ότι πρόκειται για μια κίνηση που 
δεν λύνει το πρόβλημα οριστικά και ριζικά, κάποιοι άλ-
λοι ότι απλώς είμαι ένα διαφημιστικό κόλπο, κάποιο 

ότι είναι ασπιρίνη για τον καρκίνο. Θα συμφωνήσω εν 
μέρει , όμως, θα πω ότι εδώ που έχουμε φτάσει, και 
την ασπιρίνη θα πρέπει να θεωρείται μια κάποια λύ-
ση. Δυστυχώς φοβάμαι ότι η αρρώστια είναι ανίατη.

Κ.Η.

Η διαφορά
Η διαφορά του πολιτικού από τον πολιτικάντη στο 

σχόλιο του Πέτρου Κατσάκου: "Ξεπέρασε τον εαυτό 
του ο περιφερειάρχης Αττικής. Σύμφωνα με καταγγε-
λίες κατοίκων του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας, ο κ. 
Πατούλης μοίρασε μερίδες φαγητού σε πυρόπληκτους 
της περιοχής και σε πυροσβέστες και μέσα στα πακέ-
τα φρόντισε να βάλει και ένα σημείωμα με το όνομά 
του ώστε όλοι να γνωρίζουν σε ποιον οφείλουν ευ-
γνωμοσύνη.

Τεράστια η... ανάγκη αυτοπροβολής του περιφε-
ρειάρχη, που μπορεί εδώ και εβδομάδες να δηλώνει 
αναρμόδιος για τα πάντα όσον αφορά την πρόληψη 
και την καταπολέμηση των πυρκαγιών αλλά δεν χάνει 
ευκαιρία να κερδοσκοπήσει πολιτικά εις βάρος απελ-
πισμένων πολιτών και καταπονημένων πυροσβεστών.

...Και όλα αυτά ενώ πολίτες και συλλογικότητες 
από όλη τη χώρα έχουν συγκεντρώσει τόνους τρόφι-
μα, νερό και άλλα είδη πρώτης ανάγκης και τα έχουν 
στείλει ανώνυμα στους πυρόπληκτους. Λες και είχαν 
ανάγκη οι πολίτες που έστειλαν βοήθεια να γράψουν 
και το όνομά τους μέσα στα δέματα που έστειλαν. Λες 
και το έκαναν με ονοματεπώνυμο..."

Κ.Η.

Πολιτική κόντρα και για τους εισακτέους
Εν αναμονή της ανακοίνωσης των βάσεων 2021, ο 

Αλέξης Τσίπρας ανέβασε μια ανάρτηση στο Facebook 
για τους εισακτέους. Η απάντηση του Γιάννη Οικονόμου.

Πολιτική κόντρα με αφορμή τις βάσεις εισαγωγής 
στα πανεπιστήμια που ανακοινώνονται είτε την Παρα-
σκευή 27 Αυγούστου, είτε τη Δευτέρα 30 Αυγούστου. 
Νωρίτερα, σήμερα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης 
Τσίπρας, έκανε μια ανάρτηση στο Facebook ενώ λί-
γο αργότερα απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, 
Γιάννης Οικονόμου.

«30.000 εισακτέοι λιγότεροι στα ΑΕΙ. 120.000 εκτός 
μαζικού αθλητισμού. 83.000 παιδιά -ένα στα τρία!- 
εκτός παιδικών σταθμών και ΚΔΑΠ. Η κυβέρνηση Μη-
τσοτάκη εντελώς ανίκανη να σβήσει μια φωτιά, αλλά 
εξαιρετικά ικανή να διευρύνει τις ανισότητες και να 
υπονομεύει το δημόσιο συμφέρον έναντι των ιδιω-
τικών» έγραψε ο Αλέξης Τσίπρας στο Facebook. «Οι 
αριθμοί για τον κ. Τσίπρα ήταν πάντοτε εργαλείο δι-
αστρέβλωσης της πραγματικότητας» απάντησε ο κ. 
Οικονόμου.

Την εβδομάδα 16 έως 22 Αυ-
γούστου 2021, παρατηρήθηκαν 
αυξητικές τάσεις, σε σχέση με την 
εβδομάδα 9 έως 15 Αυγούστου 
2021, στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό 
φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά 
λύματα των εννέα από τις δώδεκα 
(9/12) περιοχές που ελέγχθηκαν 
από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιο-
λογίας Λυμάτων του ΕΟΔΥ. Οι κα-
θαρά αυξητικές τάσεις κυμάνθηκαν 
από +81% στο Βόλο έως +292% 
στα Ιωάννινα, ενώ οριακή ήταν η 
αύξηση (+30%) στη Θεσσαλονίκη. 
Σταθερό παρέμεινε το ιικό φορτίο 
στην Περιφέρεια Αττικής (+2%).

Ποσοστιαία μεταβολή του μέ-
σου εβδομαδιαίου ιικού φορτίου* 
σε κάθε πόλη

•  Αττική +2%
•  Θεσσαλονίκη +30%
•  Λάρισα +152%
•  Βόλος +81%
•  Ηράκλειο +246%
•  Χανιά -29%
•  Ρέθυμνο +215%
•  Άγιος Νικόλαος +200%
•  Πάτρα Μη ανιχνεύσιμο – Κά-

τω από το όριο ποσοτικοποίησης
•  Ξάνθη +282%

•  Αλεξανδρούπολη +160%
•  Ιωάννινα +292%
* Μεταβολές της τάξης +/- 30% 

είναι κοντά στα όρια της εργαστη-
ριακής αβεβαιότητας.

Αλεξανδρούπολη: Την τελευταία 
εβδομάδα, 16-22/08/21, παρατη-
ρήθηκε σημαντική αύξηση (+160%) 
στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο 
των αστικών λυμάτων στην Αλε-

ξανδρούπολη, σε σχέση με την 
εβδομάδα 09-15/08/21. Έπειτα 
από την πτώση που παρατηρήθη-
κε κατά την εβδομάδα του Δεκαπε-
νταύγουστου (09-15/08/21),

οι συγκεντρώσεις του ιικού φορ-
τίου στα αστικά λύματα της πόλης 
επανήλθαν σε πρότερα υψηλότε-
ρα επίπεδα.

Γ.Π.

Αύξηση των κρουσμάτων 
δείχνουν τα λύματα

Η συζήτηση για τον ανασχηματισμό είναι 
πανταχού παρούσα, με σενάρια επί σεναρίων. 
Ενα από αυτά, που τροφοδοτούν αρκετοί, εί-
ναι πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πρέπει 
να βάλει και τον γεωγραφικό παράγοντα στην 
εξίσωσή του.

Οπως λένε, δηλαδή, δεν... γίνεται μεγάλες 
περιφέρειες, όπως η Αχαΐα, οι Κυκλάδες, η Δυτ. 
Μακεδονία, ο Εβρος, η Β΄ Πειραιά και ο Κά-
μπος της Θεσσαλίας, να μην έχουν αντιπροσώ-
πευση. Νομίζω πως το συγκεκριμένο κριτήριο 
δεν είναι πάνω πάνω στις προτεραιότητες του 
Μητσοτάκη, που το πλάνο της διακυβέρνησής 
του έως τώρα έχει δείξει πως δεν λαμβάνει 
υπ’ όψιν την ικανοποίηση τοπικών πελατεια-
κών σχέσεων. 

Αυτό δεν αναιρεί, ωστόσο, την πιθανότητα 
να δούμε στην επόμενη κυβέρνηση στελέχη 
από κάποιους από τους παραπάνω νομούς, 
χωρίς όμως το κριτήριο να είναι γεωγραφι-
κό, αλλά περισσότερο «ποιος μπορεί να κάνει 
τη δουλειά»...
Θεωρείο - Καθημερινή

Ο Έβρος στην κυβέρνηση;
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Αυξημένος σε ποσοστό άνω του 60% 
ήταν ο αριθμός των νέων κρουσμάτων 
που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα 23/8 από 
τον ΕΟΔΥ για την Ανατολική Μακεδονία 
και Θράκη, σε σχέση με την προηγούμενη 
Δευτέρα (16/08), όπως αναφέρει η ΕΡΤ 
Ορεστιάδας.

Τη Δευτέρα 23/8 ανακοινώθηκαν 172 
νέα κρούσματα, δηλαδή 67 περισσότερα 
από τις 16/8. Από τα 172 κρούσματα, τα 
92 καταγράφηκαν στην Καβάλα, τα 45 
στον Έβρο, στη Δράμα είχαμε 18, στην 
Ξάνθη 9 και στη Ροδόπη 8.

Την ίδια στιγμή, σε χαμηλά επίπεδα 
παραμένει ο καθημερινός αριθμός των 
εμβολιασμών τόσο σε πανελλαδικό, όσο 
και σε τοπικό επίπεδο. Στον Έβρο, τη Δευ-
τέρα 23/9 έγιναν 427 νέοι εμβολιασμοί, 
οι 197 με την πρώτη δόση και οι 253 με 
τη δεύτερη. Στο νομό μας έχουν γίνει συ-
νολικά 136.479 εμβολιασμοί και οι πλή-
ρως εμβολιασθέντες πολίτες ανέρχονται 
σε 68.838, αριθμός που σημαίνει ότι δεν 
έχει ακόμη εμβολιαστεί ούτε το 50% του 
πληθυσμού του νομού μας, που σύμφω-
να με την απογραφή του 2011 φτάνει 
τους 147.530 κατοίκους. 

ΕΟΔΥ: 8, 64% θετικότητα στην 
Ορεστιάδα

Εντωμεταξύ, 689 rapid test πραγμα-
τοποιήθηκαν από τον ΕΟΔΥ τη Δευτέρα  
στον Έβρο. Στην Ορεστιάδα, όπου, σε 
162 ελέγχους που έγιναν βρέθηκαν 14 
θετικά κρούσματα, με το ποσοστό της θε-
τικότητας να διαμορφώνεται στο 8,64%.

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα ανά πε-
ριοχή:

DRIVE THROUGH ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΓΗΠΕ-
ΔΟΥ “ΦΩΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ”

27 αρνητικά rapid test

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

323 rapid test με 7 θετικά (2.17%) 
αφορούν σε 4 άνδρες και 3 γυναίκες με 
διάμεση ηλικία τα 50 έτη

ΝΟΜΑΡΧΕΙΟ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

106 rapid test με 4 θετικά (3.77%) 
αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες με 
διάμεση ηλικία τα 21 έτη

ΟΡΕΣΤΙΆΔΑ
162 rapid test με 14 θετικά (8.64%) 

αφορούν σε 8 άνδρες και 6 γυναίκες με 
διάμεση ηλικία τα 24 έτη

ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ, ΣΑΜΟ-
ΘΡΑΚΗ

43 rapid test με 2 θετικά (4.65%) 
αφορούν σε 1 άνδρα και 1 γυναίκα με 
διάμεση ηλικία τα 44 έτη

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΑ, 
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

28 rapid test με 1 θετικό (3.57%) 
αφορά σε 1 γυναίκα 32 ετών

  
Στάση εργασίας ΠΟΕΔΗΝ

Σε πανελλαδική στάση εργασίας 
10:00 – 15:00 προχωρά αύριο Πέμπτη 
26 Αυγούστου, η Πανελλήνια Ομοσπον-
δία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσο-
κομεία (ΠΟΕΔΗΝ), με αίτημα την κα-
τάργηση της υποχρεωτικότητας των 
εμβολιασμών κατά της covid-19. Όσον 
αφορά τους εργαζομένους στα Νοσο-
κομεία Αττικής θα συγκεντρωθούν στις 

11:00 στο Υπουργείο Υγείας, στη Θεσσα-
λονίκη στο Υπουργείο Μακεδονίας- Θρά-
κης και στην Περιφέρεια στις κατά τόπους 
ΥΠΕ και στις πύλες των Νοσοκομείων. 
Η ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει ότι ο νόμος της 
υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού θα 
διαλύσει την δημόσια υγεία και καταθέ-
τει αίτημα αναστολής και ακύρωσής του 
στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Στην Αλεξανδρούπολη η στάση ερ-
γασίας των εργαζομένων του ΠΓΝΑ θα 
πραγματοποιηθεί από τις 10 το πρωί έως 
τις 3 το μεσημέρι.

Κ.Η.

ΑΜΘ: Αύξηση 60% στον αριθμό των 
κρουσμάτων μέσα σε μία εβδομάδα
ΣΕ ΧΑΜΗΛΑ ΕΠΊΠΕΔΑ Ο ΑΡΊΘΜΟΣ 
ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΊΩΝ ΕΜΒΟΛΊΑΣΜΩΝ 
ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ

Στάση εργασίας των εργαζομένων του ΠΓΝΑ κατά 
των υποχρεωτικών εμβολιασμών

 «Η οδήγηση είναι το πιο επικίνδυ-
νο πράγμα που κάνουμε κάθε στιγ-
μή, κάθε εβδομάδα κάθε μήνα, αλλά 
δεν το συνειδητοποιούμε» ανέφερε 
στην ΕΡΤ Κομοτηνής και στην εκπο-
μπή «Καθημερινές Ιστορίες» (24-8-
2021) η κα Καίτη Μακρή μέλος του 
ΔΣ SOS Τροχαία και μέλος του ΔΣ 
της Διεθνής Ομοσπονδίας Οργανι-
σμών Θυμάτων Τροχαίων. 

Μιλώντας με αφορμή τα δυστυ-
χήματα που σημειώθηκαν και αυτό 
το καλοκαίρι στην άσφαλτο σε όλη 
τη χώρα αλλά, αλλά και με αφορ-
μή το τελευταίο τροχαίο δυστύχημα 
στην Καβάλα που στοίχισε τη ζωή σε 
έναν 24χρονο νέο τόνισε ότι «δεν 
είναι ούτε τα νούμερα τυχαία, ούτε 
τα στατιστικά». Όπως είπε, σε όλο 
τον πλανήτη 1.350.000 άνθρωποι 
χάνουν τη ζωή τους στην άσφαλτο. 
“Κάθε στιγμή που μιλάμε χάνονται 
ανθρώπινες ζωές” είπε χαρακτηρι-
στικά προσθέτοντας πως «Στην χώρα 
μας κάθε στιγμή που μιλάμε επίσης 
συμβαίνουν παραβάσεις”.

“Υπάρχουν μεγάλες παραβάσεις, 
μεγάλες ελλείψεις στον τρόπο που 
διοικούν οι κυβερνήσεις όσον αφορά 
στην οδική ασφάλεια και στην προ-

στασία του πολίτη” είπε η κα Μακρή  
«Εκτός κι αν οι πολιτικοί όταν λένε 
ότι: «Η ανθρώπινη ζωή έχει αξία» δι-
ευκρινίσουν ότι αυτό που λένε δεν 
αφορά στη ζωή που χάνεται στην 
άσφαλτο. Εάν δεν υπάρχει πρόληψη 
και δεν υπάρχει δικαιοσύνη δεν θα 
υπάρχει και ειρήνη στους δρόμους».

Παράλληλα, σημείωσε ότι: «Δεν 
μπορεί να θεωρείται πλημμέλημα 
όταν ένας οδηγός προκαλεί μια κα-
ταστροφή.Θα έπρεπε ο παραβάτης 
να τιμωρείται αυστηρά, να αφαιρού-
νται άδειες και να μην θεωρείται 
πλημμέλημα ένα κακούργημα όπως 
τροχαίο και εγκατάλειψη, ένα κα-
κούργημα όπως περνάω με κόκκινο, 
μιλώ στο κινητό μου, έχω επιλέξει να 
πιώ και να οδηγήσω., Αυτά δεν εί-
ναι πλημμελήματα όταν προκαλούν 
τέτοιου είδους καταστροφές στις 
οικογένειες».

Με αφορμή το τελευταίο τροχαίο 
δυστύχημα στην Καβάλα η κα Μακρή 
είπε πως: «Είναι φοβερό, είναι οι πιο 
σκοτεινές ώρες στις ζωές των αν-
θρώπων, στις ζωές των οικογενειών. 
Η σκέψη μας είναι μαζί τους. Κι εγώ 
ξεκίνησα αυτόν τον αγώνα έχοντας 
χάσει το γιο μου 10 χρόνια πριν τον 

Αύγουστο του 2011. Τώρα το 2021 
ολοκληρώθηκε μια δεκαετία και δεν 
έχει αλλάξει τίποτε. Δύο χρόνια τώρα 
η Κυβέρνηση κάνει εξαγγελίες ότι θα 
μπει στην υποχρεωτική εκπαίδευση 
το μάθημα για την οδική ασφάλεια, 
το ανώτατο όριο των 30 khm/h στον 
αστικό ιστό, που έχει θεσμοθετηθεί 
το 2020 στο Παγκόσμιο Διυπουργικό 
Συνέδριο στη Στοκχόλμη στο οποίο 

εκπροσώπησα την Ελλάδα από τους 
Οργανισμούς Θυμάτων Τροχαίων. 

Έγιναν; Όχι. Θα γίνουν; Δεν το ξέ-
ρουμε αυτό. Μάλιστα, δεν συμμετεί-
χε καν η Ελληνική Κυβέρνηση τότε, 
αναγκαστικά συμμετείχε αργότερα 
όταν υπήρξε η οδηγία όλες οι ευρω-
παϊκές χώρες να συμβαδίσουν σε μια 
ευρωπαϊκή πολιτική, να γίνει υποχρε-
ωτικό το μάθημα στην εκπαίδευση, 

να μπει το όριο των 30 χιλιομέτρων 
στον αστικό ιστό, και συμμετείχε η 
Ελληνική κυβέρνηση στη Μάλτα τον 
περασμένο Δεκέμβριο. Και γυρίζο-
ντας ο Υπουργός Μεταφορών εί-
πε ότι όλα αυτά θα συμβούν. Εσείς 
είδατε να έγινε το 30 υποχρεωτικό 
ανώτατο όριο μέσα στον αστικό ιστό; 
Είδατε να επιμελήθηκε κανείς για να 
υπάρξει οδική ασφάλεια;”

Αναγκαία η κυκλοφοριακή 
αγωγή

Σύμφωνα με την κα Μακρή ανα-
γκαία όσο ποτέ κρίνεται η κυκλο-
φοριακή αγωγή. Όπως είπε, εάν δεν 
υπάρξει Παιδεία μέσα στα σχολεία, 
εάν δεν μπει το μάθημα της κυκλο-
φοριακής αγωγής από 4 ετών να 
ασχολούνται τα παιδιά με αυτά τα 
ζητήματα, δεν θα έχουν σωστή οδη-
γική συμπεριφορά στη συνέχεια.

Οι “παγίδες” στο οδικό δίκτυο πα-
ραμένουν “παγίδες”

Όσον αφορά στις κακοτεχνίες που 
αποτελούν «παγίδες» για τους διερ-
χόμενους οδηγούς η κα Μακρή ανα-
φέρθηκε σε μια δράση «Πήγαμε και 
ζωγραφίσαμε πεταλούδες στον Έβρο 
στα σημεία που έχουν σκοτωθεί άν-
θρωποι σε τροχαία με τον Σύλλογο 
SOS Τροχαία Εγκλήματα, δεν έχει 
αλλάξει τίποτα. Είναι τα ίδια ακόμη 
έτοιμα τα σημεία για να σκοτωθεί 
ο επόμενος» είπε χαρακτηριστικά.
Μαρία Νικολάου

Καίτη Μακρή: Η οδήγηση είναι το πιο επικίνδυνο 
πράγμα που κάνουμε κάθε μέρα
“Κάθε στιγμή που μιλάμε χάνονται ανθρώπινες 
ζωές”  σημείωσε το μέλος του ΔΣ της Διεθνής 
Ομοσπονδίας Οργανισμών Θυμάτων Τροχαίων
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Της Κικής Ηπειρώτου
Από τους επαγγελματικούς 

κλάδους που έχουν πετύχει τα 
υψηλότερα ποσοστά εμβολια-
σμών είναι οι εκπαιδευτικοί, με 
την Αλεξανδρούπολη να μην 
αποτελεί εξαίρεση. Τόσο στην 
πρωτοβάθμια, όσο και στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 
τα ποσοστά των εμβολιασθέ-
ντων καθηγητών, δασκάλων 
και νηπιαγωγών κυμαίνονται 
περίπου στο 80%. 

Μιλώντας στη «ΓΝΩΜΗ» η 
Πρόεδρος του Συλλόγου Εκ-
παιδευτικών Α’βάθμιας Εκ-
παίδευσης Αλεξανδρούπολης 
«Γεώργιος Βιζυηνός» Ζωή 
Κάλτσου, τόνισε πως είναι 
πιθανό να υπάρξει μία μικρή 
αύξηση στο συγκεκριμένο πο-
σοστό, το επόμενο διάστημα, 
λόγω των νέων μέτρων που 
ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός 

Υγείας Βασίλης Κικίλιας.  
«Είναι ταλαιπωρία η υπο-

χρέωση για τεστ δύο φορές 
την εβδομάδα, ενώ είναι σημα-
ντικό και το συνολικό κόστος 
που θα προκύπτει από αυτή 
την υποχρέωση. Επιπλέον, λό-
γω της μεγάλης εξάπλωσης 
της μετάλλαξης Δέλτα και της 
αύξησης των κρουσμάτων και 
στην περιοχή μας, θεωρώ ότι 
ίσως κάποιοι συνάδελφοι απο-
φασίσουν να εμβολιαστούν το 
επόμενο διάστημα», ανέφερε η 
ίδια, ωστόσο, όπως εκτίμησε, 
«στον κλάδο των εκπαιδευτι-
κών δεν υπάρχουν απόλυτοι 
αρνητές των εμβολίων, αλλά 
συνάδελφοι που περισσότερο 
είναι προβληματισμένοι, από 
τη μία, λόγω όσων ακούγονται 
για τις παρενέργειες των εμβο-
λίων, από την άλλη όμως ανη-
συχούν και λόγω της φύσης 

του επαγγέλματος και της δι-
αρκούς επαφής με παιδιά που 
μεταδίδουν πολύ εύκολα τον 
ιό, χωρίς πολλές φορές να πα-
ρουσιάζουν συμπτώματα».

Η κα Κάλτσου επισήμανε 
ακόμη πως οι εκπαιδευτικοί 
είναι κατά της υποχρεωτικό-
τητας των εμβολιασμών. «Από 
την αρχή, ως κλάδος, ανταπο-
κριθήκαμε άμεσα, εμβολιαστή-
καμε σε πολύ μεγάλο ποσοστό, 
κάτι που δείχνει την υπευθυνό-
τητά μας. Είναι όμως θέμα σε-
βασμού στη ζωή και τις επιλο-
γές του άλλου, το να μην τον 
υποχρεώνεις να κάνει κάτι που 

δεν επιθυμεί».

Ανησυχία  για τη νέα 
σχολική χρονιά

Η πρόεδρος του συλλόγου 
εκτίμησε ακόμη πως η φετινή 
σχολική χρονιά μάλλον δεν θα 
κυλήσει καλύτερα από πέρυ-
σι, καθώς τα πρώτα δείγμα-
τα από το Υπουργείο παιδείας 
δεν μοιάζουν να είναι προς τη 
θετική κατεύθυνση.  

«Το Υπουργείο υπολογίζει 
πολύ στο θέμα του εμβολια-
σμού, με αποτέλεσμα να μην 
έχει προχωρήσει στην ικανο-
ποίηση καίριων αιτημάτων 

μας, όπως είναι για παράδειγ-
μα η μείωση του αριθμού των 
μαθητών ανά τμήμα. Είναι θε-
τικό το ότι είχαμε κάποιους δι-
ορισμούς, πιστεύω όμως ότι 
δεν θα είναι αρκετοί και θα 
έχουμε και πάλι κενά. Πιστεύ-
ουμε ότι  θα έχουμε προβλή-
ματα στη λειτουργία των σχο-
λείων από την τάση που έχει το 
Υπουργείο να μειώνει δαπάνες 
για τις προσλήψεις εκπαιδευτι-
κών και αναπληρωτών. Για πα-
ράδειγμα, ενημερωθήκαμε ότι 
έχει δοθεί, προφορικά για την 
ώρα, εντολή, στις κατά τόπους 
διευθύνσεις, ο κάθε εκπαιδευ-

τικός παράλληλης στήριξης να 
υποστηρίζει δύο μαθητές, αντί 
για έναν που υποστήριζε μέ-
χρι πέρυσι. Να υπάρχει δηλαδή 
φραγμός στις προσλήψεις εκ-
παιδευτικών παράλληλης στή-
ριξης ανά σχολείο, κάτι που εί-
ναι πολύ αρνητικό».

Την ίδια στιγμή, εντείνε-
ται η ανησυχία για την τύχη 
του 13ου Δημοτικού Σχολείου 
Αλεξανδρούπολης, το οποίο 
και φέτος ήταν στη λίστα του 
Υπουργείου με τα σχολεία που 
δεν θα λειτουργήσουν για το 
σχολικό έτος 2021-2022. 
Σημειώνουμε πως το εν λό-
γω σχολείο έχει ιδρυθεί μόνο 
στα χαρτιά, αφού δεν υπάρχει 
διαθέσιμο κτίριο, ενώ παρά τις 
προσπάθειες του συλλόγου για 
συνάντηση και συζήτηση με τη 
δημοτική αρχή, τόσο για το θέ-
μα του 13ου, όσο και για την 
ασφυκτική, όπως την έχουν 
επιγράψει οι εκπαιδευτικοί, κα-
τάσταση στα νηπιαγωγεία και 
δημοτικά της πόλης, δεν έχει 
υπάρξει ακόμη κάποια θετική 
ανταπόκριση. Σύμφωνα με την 
κα Κάλτσου, αν δεν δρομολο-
γηθεί το θέμα του 13ου Δη-
μοτικού Σχολείου, υπάρχει κίν-
δυνος να αποσυρθεί το ΦΕΚ 
που προέβλεπε  την ίδρυση και 
λειτουργία του, βάζοντας σε 
νέες περιπέτειες  τη μαθητική 
και εκπαιδευτική κοινότητα της 
πόλης μας, η οποία διαθέτει 
ίσως τον μικρότερο αριθμό δη-
μοτικών σχολείων, σε σύγκριση 
με τις άλλες πόλεις της ΑΜΘ. 

Εμβολιασμένοι 8 στους 10 
εκπαιδευτικούς της Αλεξανδρούπολης
ΑΝΟΊΚΤΟ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ 
ΓΊΑ ΜΊΚΡΗ ΑΎΞΗΣΗ ΤΩΝ 
ΕΜΒΟΛΊΑΣΜΩΝ, ΛΟΓΩ ΤΩΝ 
ΝΕΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΎ ΣΎΛΛΟΓΟΎ 
ΕΚΠΑΊΔΕΎΤΊΚΩΝ Α’ΒΑΘΜΊΑΣ 
«ΓΕΩΡΓΊΟΣ ΒΊΖΎΗΝΟΣ»                               

Προβληματισμός για κενά και υπερπλήρη 
τμήματα, αλλά και για το «φάντασμα» του 
13ου Δημοτικού

Από τους επαγγελματικούς κλάδους που έχουν πετύχει τα 
υψηλότερα ποσοστά εμβολιασμών είναι οι εκπαιδευτικοί, με την 
Αλεξανδρούπολη να μην αποτελεί εξαίρεση

Στην “Πρωινή περιπολία” 
μίλησε σήμερα ο πρόεδρος 
των συνοριοφυλάκων Έβρου 
κ. Χρυσοβαλάντης Γιαλαμάς, 
απαντώντας στις ερωτήσεις 
των Γιάννη Βαβαλικούδη και 
Χάρη Κανταρίδη. Για το θέμα 
της επίσκεψης των δύο υπουρ-
γών στον Έβρο, σημείωσε ότι 
καλό είναι αυτές να συνοδεύ-
ονται από αποτελέσματα τονί-
ζοντας πως οι ροές των μετα-
ναστών συνεχίζονται, κυρίως 
στα χωριά του Βορείου Έβρου 
και πρέπει η πολιτεία να πάρει 
ρηξικέλευθες αποφάσεις.

 Επίσης αναφέρθηκε στην 
ταχύτητα της επίσκεψης, η 
οποία δεν έδωσε τον απαι-
τούμενο χρόνο για να συνα-
ντηθούν λέγοντας πως “ναι 
μεν αναγνωρίζουμε πως έγι-
ναν βήματα προόδου, όπως 
η ολοκλήρωση και ενίσχυση 
του φράχτη, η έλευση τεχνο-
λογικά καλύτερων εποπτικών 
μέσων και οι προσλήψεις των 

400 ατόμων, αλλά οι ελλεί-
ψεις είναι πολύ περισσότερες 

και ενώ έχουμε ακούσει από 
πέρυσι για 800 νέους συνο-
ριοφύλακες, τελικά ο αριθμός 
αυτός συνεχώς μειώνεται, στις 
νέες εξαγγελίες”. 

Ακόμα, σχολιάζοντας το με-
γάλο πρόβλημα που έχει προ-
κύψει με την κατάσταση στο 

Αφγανιστάν, είπε ότι “πέραν 
του ανθρωπισμού τον οποίο 
επιδεικνύουμε πάντα, υποβό-
σκει η ανησυχία για το πότε 
και πόσοι διωγμένοι άνθρω-
ποι, μπορεί να μας έρθουν στα 
σύνορα”.
radioevros.gr

Γιαλαμάς: Οι μεταναστευτικές ροές 
συνεχίζουν να προβληματίζουν
Πώς σχολίασε την επίσκεψη 
των δύο υπουργών στον Έβρο 

Στα πλαίσια αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19, 
αύριο Τετάρτη 25 Αυγούστου 2021,θα βρίσκεται κλιμά-
κιο του ΕΟΔΥ στην πλατεία Άλσους στο Τυχερό από τις 
9:00 έως τη 13:00, για την πραγματοποίηση δωρεάν δειγ-
ματοληψιών (rapid tests) ανίχνευσης του κορωνοϊού σε 
όλους τους πολίτες. 

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες να προ-
σέρχονται στο σημείο, φορώντας μάσκα και γνωρίζοντας 
τον ΑΜΚΑ τους.

Rapid Tests 
στο Τυχερό
Δειγματοληπτικοί Έλεγχοι από τον ΕΟΔΥ 
κατά του COVID-19 
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Συνελήφθησαν την Δευ-
τέρα (23-8-2021), στους νο-
μούς Καβάλας, Ροδόπης και 
Έβρου, από αστυνομικούς των 
Διευθύνσεων Αστυνομίας Κα-
βάλας, Ροδόπης και Αλεξαν-
δρούπολης έξι (6) διακινη-
τές, τέσσερις αλλοδαποί και 
δύο ημεδαποί, οι οποίοι προ-
ωθούσαν στο εσωτερικό της 
χώρας, σε τρεις διαφορετικές 
περιπτώσεις μη νόμιμους με-
τανάστες. 

Αναλυτικότερα, στην πρώτη 
περίπτωση, χθες το πρωί, στην 
παλαιά Εθνική Οδό Καβάλας 
- Αμφίπολης, αστυνομικοί της 
Ειδικής Επιχειρησιακής Ομά-
δας Επέμβασης του Τμήματος 
Διαχείρισης Μετανάστευσης 
Καβάλας συνέλαβαν τον έναν 
αλλοδαπό και τους δύο ημε-
δαπούς διακινητές, διότι επι-
βαίνοντες σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνη-
το μετέφεραν παράνομα στην 
ενδοχώρα έξι (6) μη νόμιμους 
μετανάστες.

Σημειώνεται ότι ο οδηγός – 

διακινητής αρχικά δεν υπάκου-
σε σε σήμα στάσης των αστυ-
νομικών στην Εγνατία Οδό και 
ανέπτυξε ταχύτητα, πραγματο-
ποιώντας επικίνδυνους ελιγ-
μούς ενώ στη συνέχεια ακινη-
τοποίησε το όχημα και μαζί με 
τους άλλους δύο συνεργούς 
του επιχείρησε να διαφύγουν 
πεζή, χωρίς όμως να τα κατα-
φέρουν καθόσον ακινητοποιή-
θηκαν από τους αστυνομικούς 
και συνελήφθησαν. 

Στη δεύτερη περίπτωση, 
χθες το πρωί, σε οικισμό της 
Ροδόπης, αστυνομικοί του 
Τμήματος Συνοριακής Φύλα-
ξης Σαπών της Διεύθυνσης 
Αστυνομίας Ροδόπης συνέλα-
βαν άλλον ένα αλλοδαπό δια-
κινητή, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Ε. 
αυτοκίνητο μετέφερε παράνο-
μα στην ενδοχώρα έξι (6) μη 
νόμιμους μετανάστες. 

Σημειώνεται ότι ο δράστης 
δεν υπάκουσε σε σήμα στά-
σης των αστυνομικών και ανέ-
πτυξε ταχύτητα, ενώ μετά την 

ακινητοποίηση του οχήματος 
επιχείρησε να διαφύγει πεζός, 
πλην όμως συνελήφθη από 
τους αστυνομικούς. 

Στην τρίτη περίπτωση, χθες 
το μεσημέρι, στον Έβρο (ευ-
ρύτερη περιοχή Αρδανίου), 
αστυνομικοί του Τμήματος 
Συνοριακής Φύλαξης Φερών 
της Διεύθυνσης Αστυνομίας 
Αλεξανδρούπολης συνέλαβαν 

τους άλλους δύο αλλοδαπούς 
διακινητές, διότι επιβαίνοντες 
σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μετέφε-
ραν παράνομα στην ενδοχώ-
ρα τέσσερις (4) μη νόμιμους 
μετανάστες. 

Σημειώνεται ότι ο οδηγός 
– διακινητής δεν υπάκουσε σε 
σήματα στάσης των αστυνομι-
κών και ανέπτυξε ταχύτητα, 
οδηγώντας επικίνδυνα, ενώ 

στη συνέχεια ακινητοποίησε 
το αυτοκίνητο και μαζί με τον 
συνοδηγό – συνεργό του  επι-
χείρησαν να διαφύγουν πεζή, 
χωρίς να τα καταφέρουν. 

Σημειώνεται ότι και οι τρεις 
οδηγοί – διακινητές στερού-
νται άδειας ικανότητας οδή-
γησης.

Κατασχέθηκαν τρία Ι.Χ.Ε. 
αυτοκίνητα και χρηματικό 

ποσό. Οι συλληφθέντες οδη-
γήθηκαν στους αρμόδιους 
Εισαγγελείς, ενώ την προα-
νάκριση ενήργησαν το Τμή-
μα Διαχείρισης Μετανάστευ-
σης Καβάλας και τα Τμήματα 
Συνοριακής Φύλαξης Σαπών 
και Φερών. 

Κήποι: Συνελήφθη 
αλλοδαπός διωκόμενος 
με  Ευρωπαϊκό Ένταλμα 
Σύλληψης

 Συνελήφθη τις πρώτες 
πρωινές ώρες της Δευτέρας, 
στο Συνοριακό Σημείο Διέλευ-
σης Κήπων Έβρου, από αστυ-
νομικούς του Τμήματος Δια-
βατηριακού Ελέγχου Κήπων 
της Διεύθυνσης Αστυνομίας 
Αλεξανδρούπολης ένας αλλο-
δαπός, ο οποίος διώκεται με 
Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλλη-
ψης των Αρχών της Σλοβακίας 
για σοβαρές απειλές.  

Συγκεκριμένα, ο δράστης 
μετέβη στο Συνοριακό Σημείο 
Διέλευσης Κήπων προκειμέ-
νου να πραγματοποιήσει εί-
σοδο από τη χώρα μας, όπου 
κατά τον έλεγχο διαπιστώθη-
κε ότι σε βάρος του έχει εκδο-
θεί το παραπάνω Ευρωπαϊκό 
Ένταλμα Σύλληψης.  Ο συλ-
ληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. 
Εισαγγελέα Εφετών Θράκης.

Συνελήφθησαν 6 διακινητές παράτυπων 
μεταναστών σε Εβρο, Ροδόπη
ΣΕ ΤΡΕΊΣ ΔΊΑΦΟΡΕΤΊΚΕΣ 
ΠΕΡΊΠΤΩΣΕΊΣ                               

Κήποι: Συνελήφθη αλλοδαπός διωκόμενος 
με  Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης

«Σήμερον 28 Αυγούστου 1944 το 81ο Σύνταγ-
μα  πεζικού του ΕΛΑΣ

εισήλθε εις Φέρες και απελευθέρωσε την πόλη»
Με αυτήν την λιτή ανακοίνωση στα βραδινά 

δελτία ειδήσεων οι Ραδιοφωνικοί Σταθμοί Λονδί-
νου και Μόσχας πληροφορούσαν όλο τον κόσμο 
για τις εξελίξεις του πολέμου στην Ελλάδα και την 
απελευθέρωση των Φερών

Σας προσκαλούμε στην εκδήλωση τιμής και 
μνήμης που οργανώνει η Τ.Ε Έβρου του ΚΚΕ και 
το Τομεακό Συμβούλιο  Έβρου της ΚΝΕ σε συνερ-
γασία με τα παραρτήματα ΠΕΑΕΑ – ΔΣΕ Έβρου, 
την Κυριακή 29 Αυγούστου 2021 και ώρα 18.30΄ 

στο μνημείο Εθνικής Αντίστασης Φερών,  
για να τιμήσουμε τον ηρωικό αγώνα του ΕΛΑΣ, 

του ΕΑΜ, της ΕΠΟΝ,   που ξεπερνώντας όλες τις 
δυσκολίες κατάφεραν να απελευθερώσουν την 
πρώτη πόλη στην Ελλάδα τις Φέρες και σε λίγες 
μέρες όλο το Νομό από τις κατοχικές δυνάμεις των 
Ναζί και Βουλγάρων φασιστών.

Στην εκδήλωση θα χαιρετίσει η γραμματέας του 
Τομεακού Συμβουλίου Έβρου της ΚΝΕ Δευτεραίου 
Σωτηρία, ενώ την ομιλία θα πραγματοποιήσει ο Γκα-
τζίδης Σταμάτης στέλεχος της Τομεακής Επιτροπής 
‘Έβρου του ΚΚΕ και πρόεδρος του παραρτήματος 
της ΠΕΑΕΑ – ΔΣΕ Διδυμοτείχου - Ορεστιάδας.

Στην εκδήλωση θα λειτουργεί βιβλιοπωλείο της 
Σύγχρονης Εποχής.

Παρακαλούνται οι παρευρισκόμενοι να φορούν 
μάσκα καθ όλη την διάρκεια της εκδήλωσης και να 
κρατούν αποστάσεις.

Εκδήλωση την Κυριακή από 
ΚΚΕ – ΚΝΕ - ΠΕΑΕΑ – ΔΣΕ 
Έβρου

Σε πανελλαδική στάση ερ-
γασίας 10:00 - 15:00 προ-
χωρά την Πέμπτη (26 Αυ-
γούστου), η Πανελλήνια 
Ομοσπονδία Εργαζομένων 
στα Δημόσια Νοσοκομεία 
(ΠΟΕΔΗΝ), με αίτημα την κα-
τάργηση της υποχρεωτικότη-
τας των εμβολιασμών κατά 

της covid-19.
Οι εργαζόμενοι στα Νο-

σοκομεία Αττικής θα συγκε-
ντρωθούν στις 11:00 στο 
Υπουργείο Υγείας, στη Θεσ-
σαλονίκη στο Υπουργείο Μα-
κεδονίας- Θράκης και στην 
Περιφέρεια στις κατά τόπους 
ΥΠΕ και στις πύλες των Νο-

σοκομείων.
Η ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει ότι ο 

νόμος της υποχρεωτικότητας 
του εμβολιασμού θα διαλύσει 
την δημόσια υγεία και κατα-
θέτει αίτημα αναστολής και 
ακύρωσής του στο Συμβού-
λιο της Επικρατείας.

Στις κινητοποιήσεις συμμε-
τέχει και το Σωματείο Εργα-
ζομένων και στο Νοσοκομείο 
Αλεξανδρούπολης από τις 10 
το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι

Αντιδρούν με 
κινητοποιήσεις οι 
εργαζόμενοι στα νοσοκομεία 
Στον υποχρεωτικό εμβολιασμό,  στάση 
εργασίας της ΠΟΕΔΗΝ στις 26 Αυγούστου 

77 χρόνια από την 
απελευθέρωση των Φερών 
και του Έβρου
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Σε επαναληπτικό, ανοικτό, πλει-
οδοτικό διαγωνισμό για την παρα-
χώρηση χρήσης χώρου στη Δυτική 
Χερσαία Ζώνη Λιμένα Αλεξανδρού-
πολης, επιφάνειας 6.177,53τ.μ., με 
σκοπό την εκμετάλλευση αυτού ως 

Υπαίθριου Σταθμού Επιβατικών Αυ-
τοκινήτων προχωρά ο Οργανισμός 
Λιμένα Αλεξανδρούπολης.

Ο διαγωνισμός θα γίνει με σφρα-
γισμένες προσφορές και κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέ-

ρουσα οικονομική προσφορά (με-
γαλύτερο προσφερόμενο μηνιαίο 
αντάλλαγμα παραχώρησης), χωρίς 
περαιτέρω πλειοδοσία.

Ημερομηνία λήξης υποβολής και 
αποσφράγισης προσφορών είναι η 
Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου και ώρα 
10:00 π.μ. στα γραφεία του Οργα-
νισμού.

Η προσφορά θα συνοδεύεται 
υποχρεωτικά από δικαιολογητικά 
και από εγγυητική επιστολή συμ-
μετοχής.

H διακήρυξη διανέμεται όλες τις 
εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 
09:00-14:00, από τα γραφεία του 
Οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρού-
πολης Α.Ε.

Νέος διαγωνισμός 
για το πάρκινγκ 
του λιμανιού 
Αλεξανδρούπολης 

Ο ΟΡΓΑΝΊΣΜΟΣ ΛΊΜΕΝΑ ΠΡΟΧΩΡΑ 
ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΊΚΟ, ΑΝΟΊΚΤΟ, 
ΠΛΕΊΟΔΟΤΊΚΟ ΔΊΑΓΩΝΊΣΜΟ ΓΊΑ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΎ ΣΤΗ 
ΔΎΤΊΚΗ ΧΕΡΣΑΊΑ ΖΩΝΗ   

Ημερομηνία λήξης υποβολής και αποσφράγισης 
προσφορών είναι η Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 

Μετά από σχετική οδηγία του 
αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνο-
μίας ξεκαθαρίστηκε το ζήτημα των 
δικαιολογητικών για την παράτα-
ση της προσωρινής απασχόλησης 
των εργατών γης για επιπλέον 90 
ημέρες, η οποία προβλέφθηκε με 
τροπολογία του ΥΠΑΑΤ το Μάρτιο 
του τρέχοντος έτους καλύπτοντας 
τις παρούσες και επείγουσες ανά-

γκες των αγροτών, όπως αναφέρει 
σε ανακοίνωση του το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων.  «Συγκεκριμένα απαιτείται μό-
νο αίτηση και υπεύθυνη δήλωση 
του εργοδότη, φωτοαντίγραφο της 
αστυνομικής του ταυτότητας, φω-
τοτυπία του διαβατηρίου του ερ-
γαζόμενου και φωτογραφία του, 
τα οποία υποβάλλονται στην κατά 
τόπο αρμόδια Διεύθυνση Αλλοδα-
πών ή στη Διεύθυνση Αστυνομίας 
της Ελληνικής Αστυνομίας, χωρίς 
επιπλέον κόστη και επιβαρύνσεις» 
ενημερώνει το Υπουργείο.

Παράταση προσωρινής απασχόλησης 
εργατών γης για επιπλέον 90 μέρες
Τι έγγραφα 
απαιτούνται από τον 
εργοδότη

Στη Λήμνο ετοιμάζουν 
κινητοποιήσεις, λόγω 
των συνεχών βλαβών 
στο πλοίο Aqua Star»
Φορείς και πολίτες στα «κάγκελα» για τα 
προβλήματα στην ακτοπλοϊκή σύνδεση με 
Καβάλα και Λαύριο

Καταστάσεις που έζησε η Σαμοθράκη το καλοκαίρι του 2019, όταν 
καταμεσής της τουριστικής περιόδου έμεινε για μέρες χωρίς ακτοπλο-
ϊκή σύνδεση, ζει φέτος το νησί της Λήμνου, λόγω συχνών βλαβών του 
πλοίου που εκτελεί τα δρομολόγια προς Καβάλα και Λαύριο. Μετά το 
ψήφισμα με το οποίο το Δημοτικό Συμβούλιο του γειτονικού απαιτεί 
την άμεση παρέμβαση του υπουργού Ναυτιλίας για την αντικατάσταση 
του πλοίου AQUA STAR, σωματεία, φορείς, επαγγελματίες και πολίτες 
ζητούν από την Κυβέρνηση την αναβάθμιση της ακτοπλοϊκής σύνδε-
σης του νησιού με την Καβάλα και το Λαύριο, προχωρώντας μάλιστα 
και σε κινητοποιήσεις.

Η ανακοίνωση-κάλεσμα των Σωματείων για τις κινητοποιήσεις
Τα σωματεία στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της Λήμνου, καλού-

με όλες και όλους στη συγκέντρωση ενάντια στην υποβάθμιση των 
ακτοπλοϊκών και αεροπορικών συγκοινωνιών στο νησί μας, την Τε-
τάρτη 25 Αυγούστου 2021 στις 19:00 στο λιμάνι της Μύρινας μπρο-
στά από το Δημαρχείο.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ
Την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Ναυτιλίας ως υπεύθυνους για την 

τραγική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην ακτοπλοϊκή γραμμή 
Λαυρίου-Αγίου Ευστρατίου-Λήμνου-Καβάλας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
Άμεση αντικατάσταση του πλοίου AQUA STAR στη γραμμή Λαύ-

ριο-Άγιος Ευστράτιος-Λήμνος-Καβάλα. Σύγχρονα, ασφαλή, αξιόπλοα 
πλοία, μεγάλης χωρητικότητας σε επιβάτες, αυτοκίνητα, και εμπορεύ-
ματα, σταθερά δρομολόγια, σε όλες τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις

Καθημερινή ακτοπλοϊκή και αεροπορική σύνδεση της Λήμνου με 
την κεντρική και βόρεια Ελλάδα, καθώς και με τα άλλα νησιά, καθ’ 
όλη τη διάρκεια του έτους

Φτηνά ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια
Ναυτεργάτες με σύγχρονα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, 

σύμφωνα και με τα δίκαια αιτήματα των σωματείων τους
Υπογράφουν τα παρακάτω Σωματεία
Παράρτημα Λήμνου του Παλλεσβιακού Εργατικού Κέντρου
Νομαρχιακό Τμήμα Λήμνου της ΑΔΕΔΥ
Σωματείο Οικοδόμων Λήμνου
Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Λήμνου
Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Λήμνου
ΕΛΜΕ Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου
Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λήμνου
Ένωση Ιατρών Νοσοκομείου Λήμνου
Σωματείο Συνταξιούχων Λήμνου

kavalapost.gr 
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Ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικί-
λιας ανακοινώνει νέα μέτρα Δημόσιας 
Υγείας που αφορούν σε ανεμβολία-
στους πολίτες, την ώρα που η πανδη-
μία του κορονοϊού μπαίνει στο τέταρ-
το “κύμα” της, με ένα μεγάλο ποσοστό 
συμπολιτών μας να μην έχουν κάνει 
ακόμη εμβόλιο.

Στις ανακοινώσεις συμμετέχει και 
η Διευθύντρια της ΜΕΘ του ΓΝ “Ευ-
αγγελισμός”, Πρόεδρος της Ελληνι-
κής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας, 
Καθηγήτρια Αναστασία Κοτανίδου. 
Στόχος είναι να υπάρξει έμμεση πί-
εση στους ανεμβολίαστους πολίτες 
ώστε να πειστούν για την αξία του 
εμβολιασμού.

Δίνοντας στοιχεία για τα εμβόλια, 
ο κ. Κικίλιας είπε πως πλέον “πάνω 
από το 90% των ασθενών που βρί-
σκονται σε ΜΕΘ COVID είναι ανεμ-
βολίστοι”. “Τα νοσοκομεία θα συ-
νεχίζουν να εξυπηρετούν όλα τα 
περιστατικά” πρόσθεσε, τονίζοντας 
πως και όσοι νοσούν από άλλες ασθέ-
νειες, έχουν δικαίωμα στη περίθαλ-
ψη. “Αυτό είναι ένα επίτευγμα των 

ανθρώπων που υλοποιούν τα εμβο-
λιαστικά προγράμματα”, πρόσθεσε ο 
υπουργός Υγείας, αναφέροντας πως 
πλέον οι επιλογές υπάρχουν και η δι-
αδικασία είναι εύκολη και γρήγορη. 
“Μετά τον Δεκαπενταύγουστο έχουμε 
νέα ραντεβού και χρειαζόμαστε ένα 
εκατομμύριο εμβολιασμούς ακόμη για 
να φτάσουμε τα ποσοστά που έχουν 
άλλες χώρες όπως η Πορτογαλία και 
η Ισπανία. Πιστεύω στον Έλληνα και 
πιστεύω πως θα επικρατήσει το “εμείς 
έναντι του εγώ”, συνέχισε ο ίδιος.

Τα νέα μέτρα για τα rapid test:
-Θα τηρηθεί από 1η Σεπτεμβρίου 

και χωρίς καμία παράταση το μέτρο 
αναστολής όσων υγειονομικών δεν 
έχουν εμβολιαστεί με τουλάχιστον 
την πρώτη δόση ή δεν έχουν πιστο-
ποιητικό νόσησης εξαμήνου.

-Ο υποχρεωτικός εμβολιασμός 
αφορά και ιδιώτες ιατρούς και φαρ-
μακοποιούς. Για τους ιδιώτες θα θε-
σμοθετηθούν πρόστιμα και κυρώσεις.

-Οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι 
σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, θα 

πρέπει να κάνουν ένα υποχρεωτικό 
rapid test αντιγόνου την εβδομάδα 
με δαπάνη του ιδίου του εργαζομέ-
νου, με την τιμή να διαμορφώνεται 
στα 10 ευρώ.

-Οι ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί 
και εργαζόμενοι στο χώρο του θε-
άματος θα πρέπει να κάνουν 2 υπο-
χρεωτικά rapid test αντιγόνου την 
εβδομάδα με δαπάνη του ιδίου του 
εργαζομένου. Τα τεστ θα ελέγχονται 
με την εφαρμογή covid free app από 
τον εργοδότη.

-Οι μαθητές θα πρέπει να κάνουν 
2 σελφ τεστ την εβδομάδα που δια-
τίθενται δωρεάν.

-Οι ανεμβολίαστοι φοιτητές θα 
πρέπει να κάνουν 2 υποχρεωτικά 
rapid test αντιγόνου την εβδομά-
δα με δαπάνη του ιδίου του φοιτητή.

-Οι ανεμβολίαστοι ταξιδιώτες υπο-
χρεούνται σε 1 εργαστηριακό rapid 
test 48 ώρες πριν το ταξίδι.

-Τα rapid test θα γίνονται σε ιδι-
ωτικό εργαστήριο.

Διευκρινίζεται πως οι ανεμβολί-
αστοι δεν θα μπορούν να κάνουν 
δωρεάν rapid test.

Χώροι διασκέδασης
Οι κλειστοί χώροι διασκέδασης θα 

είναι προσβάσιμοι μόνο για εμβολια-

σμένους ή νοσήσαντες μέχρι έξι μήνες 
πριν. Έλεγχος βεβαίωσης νόσησης ή 
εμβολιασμού θα γίνεται στην είσο-
δο της επιχείρησης με την εφαρμογή 
covid free app. Οι κλειστοί χώροι θα 
λειτουργούν στο 100% της χωρητι-
κότητάς τους.

Οι κλειστοί και ανοιχτοί χώροι 
άθλησης θα είναι προσβάσιμοι μόνο 
για εμβολιασμένους ή νοσήσαντες 
μέχρι έξι μήνες πριν. Έλεγχος βεβαί-
ωσης νόσησης ή εμβολιασμού θα γί-
νεται στην είσοδο του αθλητικού χώ-
ρου με την εφαρμογή covid free app.

Τα μέτρα για τους ανεμβολίαστους
ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΚΑΝΟΎΝ 
ΔΩΡΕΑΝ RAPID TEST ΣΕ ΔΗΜΟΣΊΕΣ 
ΔΟΜΕΣ, ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΊΔΊΩΤΊΚΑ 
ΔΊΑΓΝΩΣΤΊΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΝΑΝΤΊ 10 
ΕΎΡΩ ΤΟ ΤΕΣΤ  

Σήμανση για χρήση μάσκας σε όλους τους 
εσωτερικούς χώρους και τους εξωτερικούς χώρους 
υψηλής συνάθροισης 

Αλλαγές στις μετακινήσεις εκτός νο-
μού περιλαμβάνονται στις αποφάσεις 
της κυβέρνησης με τα νέα μέτρα που 
ανακοίνωσε πριν από λίγο ο υπουργός 
Υγείας Βασίλης Κικίλιας. Τα ταξίδια με 
πλοίο και αεροπλάνο να συνεχίσουν ως 
έχουν. Δηλάδη και πέραν τις 13 Σεπτεμ-
βρίου με αρνητικό rapid test 48 ωρών, 
PCR 72 ωρών ή πιστοποιητικό νόση-
σης. Οι εμβολιασμένοι θα μπορούν να 
ταξιδεύουν με πιστοποιητικό εμβολια-

σμού εφόσον έχουν ολοκληρώσει τον 
εμβολιασμό τους τουλάχιστον 14 μέρες 
πριν το ταξίδι.

Αυτό που αλλάζει είναι τα ταξίδια με 
τρένο και ΚΤΕΛ καθώς πλέον θα πρέπει 
να κάνουν rapid test 48 ώρες πριν το 
ταξίδι τους σε διαγνωστικό κέντρο με 
δικά τους έξοδα. 

Στην ουσία τα μέτρα που ισχύουν στα 
πλοία επεκτείνονται και στα ΚΤΕΛ και 
τρένα. Οι ανεμβολίαστοι ταξιδιώτες (αε-
ροπλάνο, πλοίο, τρένο, ΚΤΕΛ) θα πρέ-
πει να έχουν rapid test 48 ώρες πριν 
το ταξίδι. Αυτό ισχύει για ηλικίες από 
12 ετών. Παιδιά 5-12 ετών ταξιδεύουν 
με self test.

Για τη μετακίνηση 
εκτός νομού

Σε αντίθεση με το περσινό φθι-
νόπωρο που η ανθρωπότητα βρέ-
θηκε αντιμέτωπη με το δεύτερο 
κύμα του κορονοϊού χωρίς άλλα 
όπλα παρά μόνο με lockdown, μά-
σκες και αντισηπτικά ο καθένας 
πλέον μπορεί να προστατεύσει 
και να προστατευτεί» είπε αρχι-
κά ο κ. Κικίλιας θέτοντας το δί-
λημμα: Μένουμε μέσα στο τείχος 
ανοσίας από τα εμβόλια ή εκτός 
αυτού με τον μικρότερο δυνατό 
κίνδυνο να βρεθούμε σε κάποιο 
κρεβάτι νοσοκομείου.

«Τα τελευταία δεδομένα δεί-
χνουν μια πανδημία των ανεμ-
βολίαστων. Πάνω από το 90% 
των ασθενών σε ΜΕΘ Covid εί-
ναι ανεμβολίαστοι» είπε ο υπουρ-
γός Υγείας.

Ανακοίνωσε ότι χάρη στο εμβό-
λιο δεν θα μετατρέψουμε τα νο-
σοκομεία σε κατά προτεραιότητα 
χώρους περίθαλψης όσων νοσούν 
βαριά με κορονοϊό. Θα εξυπηρε-
τούν όλα τα περιστατικά γιατί το 
αντίθετο θα ήταν ανήθικο απένα-
ντι σε όσους έχουν εμβολιαστεί 

και υποφέρουν από άλλο νόσημα.
Ανάμεσα σε άλλα μέτρα που 

ανακοίνωσε από 13 Σεπτεμβρίου 
έως το τέλος Μαρτίου του 2022 
για τη μάσκα ισχύουν τα εξής:

Σε όλους τους εξωτερικούς 
χώρους όπου υπάρχει συνάθροι-

ση θα πρέπει να υπάρχει σήμανση 
για υποχρεωτική χρήση μάσκας με 
την υποχρεωτικότητα να εξακο-
λουθεί να ισχύει για όλους τους 
κλειστούς χώρους.

Τελικά, παρά το γεγονός οτι 
πολλοί ειδικοί αυτές τις μέρες εί-
χαν αναφέρει την επαναφορά της 
μάσκας  και στους εξωτερικούς 
χώρους, τελικά το μέτρο αυτό 
δεν πέρασε και ισχύει μόνο όπου 
υπάρχει συνωστισμός.

Τι ισχύει με τη χρήση 
μάσκας, μετά τα νέα μέτρα 
που ανακοινώθηκαν
Είναι υποχρεωτική σε όλους τους κλειστούς 
χώρους και σε ανοιχτούς χώρους όπου 
παρατηρείται συνωστισμός

Η νέα απόφαση με τα 
μέτρα φέρνει ανατροπή 
στο παραπέντε 
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Ραγδαίες αλλαγές και στη 
μετακίνηση εκτός νομού ανα-
κοίνωσε ο Βασίλης Κικίλιας δί-
νοντας τα νέα μέτρα της κυ-
βέρνησης που βάζουν τους 
ανεμβολίαστους στο περιθώ-
ριο.

Όπως είπε πάνω από το 
90% των ασθενών σε ΜΕΘ 
Covid είναι ανεμβολίαστοι. 
Ανακοίνωσε ότι τα νοσοκομεία 
θα συνεχίσουν να εξυπηρετούν 
όλα τα περιστατικά και δεν θα 
μετατραπούν κλινικές αποκλει-
στικά σε Covid καθώς αυτό θα 
ήταν άδικο για τους εμβολια-
σμένους που δικαιούνται πε-
ρίθαλψη για άλλες ασθένειες.

Σημείωσε ότι χρειαζόμα-
στε ένα εκατομμύριο εμβο-
λιασμούς ακόμα για να φτά-
σουμε σε επίπεδα ανοσίας που 
καταγράφονται σήμερα σε άλ-
λες χώρες όπως η Πορτογαλία.

Για τη μετακίνηση εκτός νο-
μού έχουμε επέκταση των μέ-
τρων με τα τεστ. Οι ανεμβολί-
αστοι ταξιδιώτες (αεροπλάνο, 
πλοίο, τρένο, ΚΤΕΛ) θα πρέπει 

να έχουν rapid test 48 ώρες 
πριν το ταξίδι. Αυτό ισχύει για 
ηλικίες από 12 ετών. Παιδιά 
5-12 ετών ταξιδεύουν με self 
test.

Θα πρέπει να πληρώνουν 
το τεστ 10 ευρώ. Ταυτόχρονα 
10 ευρώ θα πρέπει να πλη-
ρώνουν και τα παιδιά για να 
κάνουν τεστ, προκειμένου να 
ταξιδέψουν.

Τι θα ισχύσει:
Από 1η Σεπτεμβρίου οι μη 

εμβολιασμένοι υγειονομικοί θα 
μπουν σε αναστολή εργασί-
ας. Δεν θα δοθεί παράταση. 
Ο υποχρεωτικός εμβολιασμός 
αφορά και ιδιώτες γιατρούς 
καθώς και φαρμακοποιούς. Για 
αυτούς θα υπάρξουν πρόστιμα 
και κυρώσεις

Από 13 Σεπτεμβρίου έως 
31 Μαρτίου 2022 θα ισχύουν 
μέτρα υποχρεωτικής διάγνω-
σης Covid για ανεμβολίαστους. 
Συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι 
σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα 
πρέπει να κάνουν ένα rapid 

test κάθε εβδομάδα σε ιδιω-
τικό διαγνωστικό κέντρο. Το 
κόστος είναι 10 ευρώ.

Εργαζόμενοι εκπαιδευτικοί, 
εργαζόμενοι στον τουρισμό και 
τις τηλεοπτικές παραγωγές θα 
πρέπει να κάνουν δυο rapid 
test.

Υποχρεωτικά δυο τεστ θα 
κάνουν οι μαθητές και θα δι-
ατίθενται δωρεάν από το κρά-
τος.

Οι φοιτητές θα κάνουν δυο 
rapid test την εβδομάδα με 
κόστος 10 ευρώ.

Οι ανεμβολίαστοι ταξιδιώ-

τες (αεροπλάνο, πλοίο, τρέ-
νο, ΚΤΕΛ) θα πρέπει να έχουν 
rapid test 48 ώρες πριν το 
ταξίδι. Αυτό ισχύει για ηλικί-
ες από 12 ετών. Παιδιά 5-12 
ετών ταξιδεύουν με self test.

Από 13 Σεπτεμβρίου σε δη-
μόσιες δομές τεστ μπορούν να 
κάνουν μόνο εμβολιασμένοι 
και συμπτωματικοί πολίτες. Οι 
ανεμβολίαστοι δεν θα μπορούν 
να κάνουν δωρεάν τεστ πριν 
ταξιδέψουν κτλ.

Σε δημόσιους χώρους από 
13 Σεπτεμβρίου:

Κλειστοί χώροι εστίασης 
μόνο για εμβολιασμένους και 
όσους έχουν νοσήσει προ εξα-
μήνου.

Στα γήπεδα επιτρέπεται εί-
σοδος μόνο για εμβολιασμέ-
νους-νοσήσαντες

Σε θέατρα, σινεμά και αρ-
χαιολογικούς χώρους επιτρέ-
πεται είσοδος σε ανεμβολία-
στους με rapid test 48 ώρες 
πριν. Οι εταιρείες μπορούν να 
επιλέξουν μόνο για εμβολι-
ασμένους. Αν το κάνουν θα 
λειτουργούν με χωρητικότη-
τα 100%.

Στα κλειστά γυμναστήρια 
επιτρέπεται είσοδος ανεμβολί-
αστων με rapid test 48 ώρες 
πριν. Μπορούν να λειτουργή-
σουν ως Covid Free

Στους υπόλοιπους χώρους 
εργασίας θα μπορεί ο εργο-
δότης να γνωρίζει ποιοι είναι 
εμβολιασμένοι. Υποχρεούται 
να ελέγχει την εγκυρότητα της 
βεβαίωσης του αρνητικού τεστ.

Σε όλους τους εξωτερικούς 
χώρους που υπάρχει συνά-
θροιση πρέπει να υπάρχει σή-
μανση για χρήση μάσκας.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ  9

Ραγδαίες αλλαγές και στη 
μετακίνηση εκτός νομού 
ΤΊ ΘΑ ΊΣΧΎΣΕΊ ΑΠΟ 13 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΎ ΕΩΣ 31 
ΜΑΡΤΊΟΎ 2022

Aνακοίνωσε ο Βασίλης Κικίλιας δίνοντας τα 
νέα μέτρα της κυβέρνησης που βάζουν τους 
ανεμβολίαστους στο περιθώριο
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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
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Από ρεκόρ σε (αρνητικό) 
ρεκόρ οδεύει η πανδημία στη 
χώρα μας. Ο Εθνικός Οργα-
νισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟ-
ΔΥ) ανακοίνωσε το απόγευ-
μα της Τρίτης (24/08) ότι τα 
εργαστηριακά επιβεβαιωμένα 
νέα κρούσματα του κορονοϊ-
ού είναι 4.608, εκ των οποί-
ων 23 εντοπίστηκαν κατόπιν 
ελέγχων στις πύλες εισόδου 
της χώρας. Τα νέα κρούσματα 
και η άνοδος διασωληνωμέ-
νων και θανάτων καθώς και ο 
δείκτης θετικότητας αλλά και η 

αύξηση του ιικού φορτίου στην 
ανάλυση των λυμάτων στην 
Αλεξανδρούπολη (+160%) δεν 
δημιουργούν συνθήκες αισιο-
δοξίας.

 Συγκεκριμένα από τα συ-
νολικά 4.608 κρούσματα κο-
ρονοϊού, στην Αττική καταγρά-
φονται 1.096 νέα κρούσματα 
και στη Θεσσαλονίκη 402. 
Στο «κόκκινο» παραμένει και 
η Κρήτη όπου καταγράφονται 
συνολικά 344 κρούσματα.

Η κατανομή των 
κρουσμάτων στην ΑΜΘ

• ΔΡΑΜΑΣ 47
• ΕΒΡΟΥ 69
•  ΚΑΒΑΛΑΣ 128
• ΞΑΝΘΗΣ 27
• ΡΟΔΟΠΗΣ 15
Αναλυτικά, σύμφωνα με 

την επιδημιολογική έκθεση 
του ΕΟΔΥ:

• Τα νέα εργαστηριακά επι-
βεβαιωμένα κρούσματα της 
νόσου που καταγράφηκαν 
τις τελευταίες 24 ώρες είναι 
4.608, εκ των οποίων 23 εντο-
πίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις 
πύλες εισόδου της χώρας. 

• Ο συνολικός αριθμός 
των κρουσμάτων ανέρχεται 
σε 566.812 (ημερήσια μετα-
βολή +0.9%), εκ των οποίων 
51.1% άνδρες. 1 2 Με βάση 
τα επιβεβαιωμένα κρούσμα-
τα των τελευταίων 7 ημερών, 
170 θεωρούνται σχετιζόμενα 
με ταξίδι από το εξωτερικό και 
1.923 είναι σχετιζόμενα με ήδη 
γνωστό κρούσμα.

• Οι νέοι θάνατοι ασθενών 
με COVID-19 είναι 32, ενώ 
από την έναρξη της επιδημίας 
έχουν καταγραφεί συνολικά 
13.466 θάνατοι. 3 Το 95.3% 

είχε υποκείμενο νόσημα ή/και 
ηλικία 70 ετών και άνω. 

• Ο αριθμός των ασθενών 
που νοσηλεύονται διασωλη-
νωμένοι είναι 326 (58.3% άν-
δρες). Η διάμεση ηλικία τους 
είναι 65 έτη. 

• To 83.1% έχει υποκεί-

μενο νόσημα ή/και ηλικία 70 
ετών και άνω. Από την αρχή 
της πανδημίας έχουν εξέλθει 
από τις ΜΕΘ 2.926 ασθενείς. 

• Οι εισαγωγές νέων ασθε-
νών Covid-19 στα νοσοκομεία 
της επικράτειας είναι 293 (ημε-
ρήσια μεταβολή +9.74%). 

• Ο μέσος όρος εισαγω-
γών του επταημέρου είναι 
272 ασθενείς.Η διάμεση ηλι-
κία των κρουσμάτων είναι 39 
έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη), 
ενώ η διάμεση ηλικία των θα-
νόντων είναι 78 έτη (εύρος 0.2 
έως 106 έτη).

Από (αρνητικό) ρεκόρ σε 
ρεκόρ για τον αριθμό νέων 
κρουσμάτων κορωνοϊού….
ΤΑ ΝΕΑ ΚΡΟΎΣΜΑΤΑ, Η 
ΑΝΟΔΟΣ ΔΊΑΣΩΛΗΝΩΜΕΝΩΝ 
ΚΑΊ ΘΑΝΑΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΊ Ο 
ΔΕΊΚΤΗΣ ΘΕΤΊΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕΝ 
ΔΗΜΊΟΎΡΓΟΎΝ ΣΎΝΘΗΚΕΣ 
ΑΊΣΊΟΔΟΞΊΑΣ               

ΕΟΔΥ: Τα νέα κρούσματα του κορονοϊού 
είναι 4.608, το τελευταίο 24ωρο έχασαν τη 
ζωή τους 32 συμπολίτες μας. Στους 326 οι 
διασωληνωμένοι.

Με εμβόλια mRNA θα γίνεται 
η αναμνηστική δόση του εμβολί-
ου κατά του κορονοϊού σε συγκε-
κριμένες ομάδες ασθενών υψηλού 
κινδύνου ανακοίνωσε η ομότιμη 
Καθηγήτρια Παιδιατρικής και Πρό-
εδρο της Εθνικής Επιτροπής Εμ-
βολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου. 
Όπως ανέφερε ο γενικός γραμ-
ματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, την 
πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρί-

ου θα ανοίξει η πλατφόρμα για 
την τρίτη δόση του εμβολίου. «Θα 
ανοίξει η πλατφόρμα και τα άτομα 
που θα πρέπει να κάνουν την τρίτη 
δόση θα μπορούν να κλείνουν τα 
ραντεβού. Επιχειρησιακά η τρίτη 
δόση του εμβολίου θα γίνει με τον 
ίδιο τρόπο που γίνονται σήμερα τα 
ραντεβού εμβολιασμού» εξήγησε.

«Η χορήγηση αναμνηστικής δό-
σης εμβολίου στοχεύει καταρχάς 
στη θωράκιση των ατόμων που 
λόγω νόσου  ή θεραπείας δεν μπό-
ρεσαν να έχουν ικανοποιητική αντι-
σωματική ανταπόκριση μετά από 
τους βασικούς εμβολιασμούς και 
παραμένουν ευάλωτοι στη λοίμω-

ξη. Ο άλλος στόχος της τρίτης δό-
σης είναι η υπενθύμιση στο ανοσι-
ακό σύστημα, η επανανεργοποίηση 
της ανοσοανταπόκρισης, έτσι ώστε 
να δημιουργηθούν υψηλότερα επί-
πεδα αντισωμάτων και να αναπλη-
ρώσουν τη μείωση που έχει παρα-
τηρηθεί με την πάροδο του χρόνου. 
Είναι ένα γεγονός που βοηθάει στο 
να μην είναι εκτεθειμένα σε κίνδυ-
νο άτομα τα οποία λόγω αδυνα-
μίας χάνουν γρήγορα τα αντισώ-
ματά τους ή άτομα που κινούνται 
σε χώρους εργασιακούς με αυξη-
μένη έκθεση ή διαβιούν σε τόπους 
με αυξημένη έκθεση» ανέφερε η 
Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής 
Εμβολιασμών.

Όπως είπε την προηγούμενη 
Τρίτη έγινε συνεδρίαση των αρμο-
δίων για το θέμα και η τρίτη δό-
ση των εμβολίων θα είναι mRNA 
εμβόλιο για τα άτομα που έχουνε 
λάβει δυο δόσεις mRNA βασικού 
εμβολιασμού και μια δόση mRNA 
για εκείνους που έκαναν δυο δό-
σεις AstraZeneca ή το μονοδοσικό 
Johnson & Johnson.

Oι αρμόδιες επιτροπές λαμβά-
νοντας υπόψη την τρέχουσα βιβλι-
ογραφία και τις απόψεις των επι-
στημονικών εταιρειών προέβησαν 
στη σύσταση της αναμνηστικής 
δόσης που θα χορηγείται τέσσερις 
εβδομάδες μετά τη δεύτερη δόση 
στις παρακάτω ομάδες ασθενών 

υψηλού κίνδυνου: μεταμοσχευμέ-
νους, άτομα σε λίστα για μεταμό-
σχευση, με νεφρική ανεπάρκεια, με 
καρκίνο υπό αγωγή και άτομα με 
ανοσοκαταστολή.

Μία άλλη κατηγορία η οποία θα 
πρέπει να υποβληθεί σε τρίτη δόση 
του εμβολίου, είναι όσοι λαμβά-
νουν κορτιζόνη πάνω από 20 mg 
ημερησίως για διάστημα μεγαλύ-
τερο των 30 ημερών.

Η κ. Θεοδωρίδου τόνισε ότι η 
αύξηση της εμβολιαστικής κάλυ-
ψης αποτελεί την πιο αποτελεσμα-
τική μέθοδο μείωσης της εξάπλω-
σης της παραλλαγής Δέλτα και της 
προστασίας από σοβαρή νόσο των 
ευάλωτων ατόμων αλλά και των 
ανεμβολίαστων. Είπε ακόμα ότι ο 
εμβολιασμός με δύο δόσεις πα-
ραμένει αποτελεσματικός για την 
πρόληψη της σοβαρής νόσου και 
την αποφυγή των θανάτων σε πο-
σοστό που ξεπερνά το 92%.

«Αναντίρρητα με την παραλλαγή 
Δέλτα φαίνεται ότι και οι εμβολι-
αζόμενοι είναι λιγότερο προστα-
τευμένοι από την ήπια και μέτρια 
λοίμωξη, κολλάνε τον ιό και η λοί-
μωξη δημιουργεί υψηλό ιικό φορ-
τίο, έχει βραχύτερο χρόνο επώα-
σης, όμως και πάλι στο σύνολο τα 
εμβολιασμένα άτομα έχουν κατά 
65% μικρότερες πιθανότητες να 
μεταδώσουν τον ιό σε σχέση με 
τους ανεμβολίαστους».

Σε ποιους θα γίνεται γ’ δόση 
εμβολίου κατά του κορονοϊού 
Πότε ανοίγει η 
πλατφόρμα 

Από τις 13 Σεπτεμβρίου τίθενται σε ισχύ 
τα νέα μέτρα για τους ανεμβολίαστους πο-
λίτες και όπως τόνισε κατά την παρουσίασή 
τους ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, η 
χρήση μάσκας θα είναι υποχρεωτική στους 
κλειστούς χώρους και στους ανοιχτούς 
όμως, εκεί όπου υπάρχει συνωστισμός.

Συγκεκριμένα, σε όλους τους εσωτερι-
κούς χώρους όπως σχολεία, θέατρα, χώ-
ρους εργασίας, καταστήματα, χώρους εστί-
ασης, γυμναστήρια αλλά και εξωτερικούς 
χώρους όπου υπάρχει συνάθροιση (λαϊκές 
αγορές, αθλητικοί αγώνες, στάσεις λεωφο-
ρείων), θα πρέπει να υπάρχει σήμανση και 
υπενθύμιση για υποχρεωτική χρήση μάσκας

Mάσκες: 
Τι αλλάζει στη 
χρήση τους 
Σε ποιους χώρους είναι 
και πάλι υποχρεωτικές
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Για την κατάσταση του 
Έβρου με φόντο τις εξελίξεις 
στο Αφγανιστάν και τον φόβο 
νέου προσφυγικού ρεύματος, 
μίλησε στο Ράδιο Θεσσαλονί-
κη και στους δημοσιογράφους 
Σάκη Μόσχη και Δημήτρη Δια-
μαντίδη, ο δήμαρχος Ορεστιά-
δας Βασίλης Μαυρίδης.

Σε σχέση με τους συνοριο-
φύλακες είπε ότι έχουν γίνει 
προσλήψεις οι οποίες όμως 
δεν είναι αρκετές για να κα-
λύψουν τις ανάγκες.

«Έχουν αλλάξει τα δρομο-
λόγια των λαθροδιακινητών 
και έχουμε μεγάλη είσοδο στη 
χώρα μας από την Βουλγαρία, 

από την περιοχή της Ροδό-
πης. Εδώ γεννάται ένα μεγά-
λο ερώτημα καθώς η Βουλγα-
ρία είναι μέλος της Ε.Ε για το 
ποιες υποχρεώσεις της τηρεί. 
Τις τελευταίες βδομάδες βλέ-
πουμε κάποιες κινήσεις θωρά-
κισης» είπε.

Σε ότι αφορά τον Έβρο τα 
έργα έχουν ολοκληρωθεί και 
συμπεριλαμβάνουν και τεχνο-
λογικά συστήματα με μεγάλη 
ευκρίνεια για τον εντοπισμό 
κάθε κίνησης. Στο δήμο Ορε-
στιάδας ο φράχτης είναι 12,5 
χλμ. Έχουν γίνει βελτιωτικές κι-
νήσεις και το νότιο τμήμα είναι 
σε φάση ολοκλήρωσης.

«Είναι θωρακισμένη η πε-
ριοχή. Δεν περνάει τίποτα» 
σημείωσε ο δήμαρχος αλλά 

σημείωσε ότι δεν πρέπει να 
θρέφουμε αυταπάτες καθώς 
σε ένα μήκος 200 χιλιομέτρων 

που είναι ο ποταμός Έβρος οι 
λαθροδιακινητές θα βρουν πε-
ράσματα.

«Όταν θωρακίζεις από τα 
200 χιλιόμετρα μόνο τα 40 πά-
ντα θα υπάρχουν περάσματα 
όταν μάλιστα τώρα η στάθμη 
του ποταμού είναι πολύ χα-
μηλή. Φυλάσσονται τα περά-
σματα. Κάνουν υπεράνθρωπες 
προσπάθειες από τους συνορι-
οφύλακες και το στρατό αλλά 
πάντα θα υπάρχει μία τρύπα 
για να πετύχουν οι λαθροδι-
ακινητές τους στόχους τους», 
ανέφερε.

«Πάντα θα υπάρχουν περά-
σματα και δεν ξέρουμε πως και 
αν θα εργαλειοποιήσει ο Ερ-
ντογάν το μεταναστευτικό ρεύ-
μα από το Αφγανιστάν» σημεί-
ωσε ενώ σε σχέση με τις ροές 
είπε ότι είναι πολύ μειωμένες 
σε σχέση με τις προηγούμενες 
χρονιές.

Ανέφερε πως το 50% εί-
ναι Αφγανοί οι οποίοι είχαν 
αρχίσει να περνούν πριν τις 
εξελίξεις και την κατάληψη 
της εξουσίας από τους Ταλι-
μπάν. Δεν είναι όμως μόνο οι 
πρόσφυγες καθώς τα σύνορα 
περνούν και οικονομικοί μετα-
νάστες. «Είναι μία πραγματι-
κότητα που έχουμε συνέχεια» 
κατέληξε ο δήμαρχος Ορεστι-
άδας.

«Θωρακισμένα τα 40 από τα 200 
χιλμ του ποταμού Έβρου, πάντα 
θα υπάρχουν περάσματα»
ΣΎΝΕΝΤΕΎΞΗ ΤΟΎ 
ΔΗΜΑΡΧΟΎ ΟΡΕΣΤΊΑΔΑΣ 
ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΎΡΊΔΗ ΣΤΟ 
ΡΑΔΊΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ ΓΊΑ ΤΟ 
ΠΡΟΣΦΎΓΊΚΟ ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΊΣ 
ΕΞΕΛΊΞΕΊΣ ΣΤΟ ΑΦΓΑΝΊΣΤΑΝ   

Σε σχέση με τους συνοριοφύλακες είπε ότι 
έχουν γίνει προσλήψεις οι οποίες όμως δεν 
είναι αρκετές για να καλύψουν τις ανάγκες.

Η απόφαση που δημοσι-
εύτηκε στο ΦΕΚ, στην ουσία 
αφορά τις αλλαγές που ψη-
φίστηκαν με τον πρόσφατο 
νόμο στη Βουλή και πλέον 
αναγνωρίζει μόρια σε όλα 
τα πτυχία που ο υποψήφιος 
προσκομίζει προς υποστήρι-
ξη της αίτησης του ενώ, στο 
παρελθόν γινόταν αποκλει-
στικά μόνο μέσω της συνέ-
ντευξης.

Οι αιτήσεις συμμετοχής 
στη διαδικασία πλήρωσης 
θέσεων με σειρά προτεραι-
ότητας υποβάλλονται ηλε-
κτρονικά στο ΑΣΕΠ αποκλει-
στικά μέσω του διαδικτυακού 
του τόπου, ανάλογα με την 
κατηγορία των προς πλήρω-
ση θέσεων (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ)

Σε πρώτη φάση, κατά τη 
διάρκεια των αιτήσεων, οι 
υποψήφιοι δεν χρειάζεται να 
επισυνάψουν δικαιολογητι-
κά παρά μόνο όταν κληθούν 
από τον ΑΣΕΠ

Προσοχή πρέπει να δεί-
ξουν οι υποψήφιοι καθώς 
πλέον λόγω της ηλεκτρο-
νικής αίτησης η παράλειψη 
συμπλήρωσης ενός εκ των 
πεδίων, για παράδειγμα με-
ταπτυχιακός τίτλος σπου-
δών, γνώση ξένης γλώσσας 
ή εμπειρία, συνεπάγεται τη 
μη αναγνώριση του προσό-
ντος ακόμα και αν έχουν επι-
συναφθεί τα σχετικά δικαιο-
λογητικά.

Η διαδικασία
Πίνακες υποψηφίων που 

καλούνται προς υποβολή δι-
καιολογητικών

Η Κεντρική Επιτροπή Δι-
αγωνισμού καλεί εκείνους 
τους υποψηφίους που έχουν 
καταβάλει το αντίτιμο του 
απαιτούμενου παραβόλου 
μέχρι τη λήξη της προθεσμί-
ας υποβολής των αιτήσεων 
συμμετοχής.

Προσωρινοί πίνακες κα-
τάταξης, διοριστέων/ προ-

σληπτέων και απορριπτέων 
υποψηφίων

Στους προσωρινούς πίνα-
κες κατάταξης παρατίθενται 
οι προτιμήσεις των υποψη-
φίων, καθώς και τα στοιχεία, 
κριτήρια και ιδιότητες με βά-
ση τα οποία καθορίστηκε η 
σειρά κατάταξης των υπο-
ψηφίων.

Στον προσωρινό πίνα-
κα απορριπτέων εγγράφο-
νται οι υποψήφιοι που δεν 
έχουν πληρώσει το απαιτού-
μενο παράβολο μέχρι τη λή-
ξη της προθεσμίας υποβολής 
των αιτήσεων συμμετοχής ή 
έχουν υπερβεί το προβλεπό-
μενο στην προκήρυξη όριο 
ηλικίας ή δεν διαθέτουν τα 

απαιτούμενα από την προ-
κήρυξη προσόντα διορισμού 
ή αποκλείονται βάσει άλλης 
νόμιμης αιτιολογίας.

Οι προσωρινοί πίνακες 
αναρτώνται στον διαδικτυ-
ακό τόπο του ΑΣΕΠ, το οποίο 
εκδίδει δελτίο τύπου με το 
οποίο γνωστοποιείται η σχε-
τική καταχώριση.

Ενστάσεις
Κατά των προσωρινών 

πινάκων οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να ασκήσουν έν-
σταση ενώπιον του ΑΣΕΠ μέ-
σα σε αποκλειστική προθε-
σμία δέκα (10) ημερών.

Το ΑΣΕΠ εξετάζει τις εν-
στάσεις που υποβλήθηκαν 
κατά των προσωρινών πινά-
κων και διενεργεί αυτεπάγ-
γελτο έλεγχο των αιτήσεων 
και των δικαιολογητικών των 
υποψηφίων που περιλαμβά-
νονται στον προσωρινό πίνα-
κα διοριστέων/προσληπτέων.

Αιτήσεις συμμετοχής - Δι-
καιολογητικά

Τα απαιτούμενα από την 
προκήρυξη δικαιολογητικά 
επισυνάπτονται ηλεκτρονικά 
στην αίτηση συμμετοχής του 
υποψηφίου (ενιαία αίτηση).

Τα πιστοποιητικά θα πρέ-
πει να έχουν εκδοθεί και 
προσκομισθεί στο ΑΣΕΠ 
εντός της προθεσμίας υπο-
βολής ενστάσεων κατά των 
αρχικών πινάκων κατάταξης 
και αποκλειομένων για τυπι-
κούς λόγους.

Με νέα απόφαση αλλάζουν τα δεδομένα 
για τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ
Σχετικά με τη μοριοδότηση των 
υποψηφίων 
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 
«ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΥΦΤΗ»

ΣΤΙΣ ΜΟΥΦΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,  προκηρύσσει την πλήρωση τριών (3) θέσεων  μετακλητών υπαλ-
λήλων με τον τίτλο «Γραμματέας Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή» στις Μουφτείες της Θράκης. 

Οι υπάλληλοι θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με θητεία 
πέντε (5) ετών, με δυνατότητα ανανέωσης για ίσο χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) φορές το ανώτερο. 

1. Έργο των μετακλητών υπαλλήλων που φέρουν τον τίτλο «Γραμματέας Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μου-
φτή» είναι:

α) η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων και ο συντονισμός της Διεύθυνσης Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μου-
φτή κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της,

β) η σύνταξη μελέτης και η εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση της λειτουργίας της Διεύθυνσης Υποθέσεων 
Δικαιοδοσίας Μουφτή και την αποτελεσματικότερη δράση των υπηρεσιών της,

γ) η παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της Διεύθυνσης Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή και η μέρι-
μνα για την έγκαιρη προετοιμασία και λήψη των αναγκαίων μέτρων συμμόρφωσης με τις κείμενες διατάξεις,

δ) η προσαρμογή της λειτουργίας της Διεύθυνσης Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή στις ανάγκες της το-
πικής θρησκευτικής κοινότητας,

ε) η  βελτίωση της απόδοσης του στελεχικού δυναμικού και των τεχνικών μέσων της και
στ) ο χειρισμός κάθε άλλου συναφούς θέματος.
2. Ο μετακλητός υπάλληλος που φέρει τον τίτλο «Γραμματέας Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή» προΐστα-

ται της Δ/νσης Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή. 
3. Ο Μουφτής μπορεί να μεταβιβάζει με απόφασή του στον «Γραμματέα Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή» 

το δικαίωμα υπογραφής δημοσίων εγγράφων και πιστοποιητικών, πλην χρηματικών ενταλμάτων.
4. Ο «Γραμματέας Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή» κατόπιν εντολής του Μουφτή, μπορεί να συντάσσει 

ενημερωτικά σημειώματα για όλα τα θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητες της Μουφτείας.
Στην προκήρυξη  αναφέρονται  οι  θέσεις, τα  απαιτούμενα   προσόντα πρόσληψης, η  προθεσμία, ο τόπος 

υποβολής  της  αίτησης  συμμετοχής, τα  αναγκαία  δικαιολογητικά, τα κριτήρια επιλογής, η διαδικασία  επι-
λογής και  διενέργειας της  συνέντευξης . Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει  δέκα (10) εργάσιμες 
ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της περίληψης της προκήρυξης στον τύπο. Το πλήρες κείμενο της προ-
κήρυξης  έχει αναρτηθεί  στον δικτυακό ιστότοπο του  Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (http://www.
minedu.gov.gr) και της Περιφερειακής Δ/νσης  Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης (http://www.pdeamth.gr).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
ΣΤΙΣ ΜΟΥΦΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,  προκηρύσσει την πλήρωση τριών (3) θέσεων  ειδικών συνερ-
γατών στις Μουφτείες της Θράκης. 

Οι υπάλληλοι θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με  δυνατότη-
τα ανανέωσης ανά έτος. 

Έργο των ειδικών συνεργατών,είναι:
α) η παροχή προφορικών και γραπτών ειδικευμένων νομικών συμβουλών στον  Μουφτή, 
β) η επεξεργασία και κωδικοποίηση των αποφάσεων του Μουφτή,
γ) η υποβοήθηση όλων των εργασιών της Μουφτείας, 
δ) η κάλυψη λοιπών υπηρεσιακών αναγκών και
ε) η άσκηση κάθε συναφούς εργασίας που τους ανατίθεται από τον Μουφτή.
Στην προκήρυξη  αναφέρονται  οι  θέσεις, τα  απαιτούμενα   προσόντα πρόσληψης, η  προθεσμία, ο τόπος 

υποβολής  της  αίτησης  συμμετοχής, τα  αναγκαία  δικαιολογητικά, η διαδικασία  επιλογής και  διενέργειας της  
συνέντευξης. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει  δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την τελευταία δη-
μοσίευση της περίληψης της προκήρυξης στον τύπο. Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης  έχει αναρτηθεί  στον 
δικτυακό ιστότοπο του  Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (http://www.minedu.gov.gr) και της Περιφερει-
ακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (http://www.pdeamth.gr).

Γνώμη

«Το ακραίο πρόσωπο του Ισλάμ και τι αυτό 
μπορεί να συνεπάγεται για τον κόσμο της Δύσης».

Μ
ε κομμένη την ανάσα πα-
ρακολουθεί ολόκληρος ο 
πλανήτης τις εξελίξεις στην 
Καμπούλ, την πρωτεύουσα 
του Αφγανιστάν, εδώ και 
μια και πλέον εβδομάδα, 

μετά και την πλήρη κατάληψή της από το 
ακραίο, Ισλαμικό καθεστώς των Ταλιμπάν. 
Ποιοι είναι, όμως, οι Ταλιμπάν; Με τον όρο 
Ταλιμπάν ή Ταλεμπάν χαρακτηρίζονται όλοι 
εκείνοι οι σπουδαστές του κινήματος της ισλα-
μικής γνώσης που ως πολιτικό – θρησκευτι-
κό κίνημα κυβέρνησε το Αφγανιστάν από το 
1996 έως το 2001και από την 15η Αυγού-
στου του 2021 μέχρι σήμερα. 

Πρόκειται για ένα από τα πιο ακραία φο-
νταμενταλιστικά, απολυταρχικά, θεοκρατικά, 
Ισλαμικά καθεστώτα, τα οποία δείχνουν πλή-
ρη και πιστή αφοσίωση με τον πιο αυστηρό 
τρόπο στη «Σαρία», το νομικό σύστημα του 
Ισλάμ, το οποίο βασίζεται στο Κοράνι και τις 
αποφάσεις των μελετητών του. 

Πιο συγκεκριμένα, η «Σαρία» αποτελεί και 
είναι κώδικα δεοντολογίας, τον οποίο και πρέ-
πει να τηρούν οι σύγχρονοι Μουσουλμάνοι, 
διασφαλίζοντας ότι εφαρμόζουν πιστά τις 
επιθυμίες του Θεού σε όλους τους τομείς της 
ζωής, από την καθημερινότητα έως τις προ-
σωπικές πεποιθήσεις. Στα αραβικά Σαρία ση-
μαίνει «ο τρόπος» και δεν αναφέρεται σε ένα 
δίκαιο. Ο νόμος της Σαρία βασίζεται βασικά 
σε διδασκαλίες από το Κοράνι και τη Σούννα, 
τις ρήσεις, τις διδασκαλίες και τις πρακτικές 
του Προφήτη Μωάμεθ. 

Ουσιαστικά υπάρχουν τόσες πολλές και 
διαφορετικές ερμηνείες για το τι σημαίνει 
Σαρία, ώστε σε ορισμένες περιπτώσεις μπο-
ρεί να ενσωματωθεί στα πολιτικά συστήματα 
σχετικά εύκολα. Ορισμένες, ωστόσο, ερμηνείες 
του νόμου της Σαρία χρησιμοποιούνται για να 

δικαιολογήσουν σκληρές τιμωρίες, συμπερι-
λαμβανομένου του ακρωτηριασμού και του 
λιθοβολισμού των γυναικών, καθώς και της 

άνισης μεταχείρισής τους σε ότι αφορά την 
κληρονομιά, το ντύσιμο, την εκπαίδευση και 
την ανεξαρτησία.

Σύμφωνα με τον καθηγητή, διδάκτορα του 
Παντείου Πανεπιστημίου, Νομικό και Τουρκο-
λόγο, κ. Δημήτρη Σταθακόπουλο πιθανολο-
γούνται στο εξής συγκριτικά στοιχεία με το 
προ εικοσαετίας διάστημα της άσχημης κατά-
στασης που επικρατούσε στο Αφγανιστάν, τα 
οποία δείχνουν συλλήβδην να επανέρχονται 
σε ότι αφορά, κυρίως, τη θέση και το ρόλο 
της γυναίκας. Έτσι, αναφέρει ρητά την έντονη 
απορία ότι στο διάστημα τελικά της εικοσαετί-
ας που προηγήθηκε δεν φαίνεται να μπήκαν οι 
βάσεις, ώστε να αλλάξουν τα δεδομένα, γιατί 
προφανώς υπογραμμίζει δεν υπήρχε πολιτικό 
έρεισμα. Ώστε, από τη μια μεριά υπάρχει το 
Ισλάμ που έχει μια ανοχή και μια προσαρμο-
στικότητα προς τον Δυτικό τρόπο ζωής που 
αφορά τους Μουσουλμάνους, οι οποίοι ζούνε 
στη Δύση, κι από την άλλη υπάρχει το Ισλάμ 
του Αφγανιστάν που επιθυμεί και επιδιώκει τη 
δημιουργία ενός χαλιφάτου με πιστή τήρηση 
των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων της επο-
χής του Προφήτη Μωάμεθ. 

Με μέτρο σύγκρισης, λοιπόν, πριν 20 χρό-
νια, που θυμίζει κατά πολύ την εποχή του Προ-
φήτη Μωάμεθ, εκείνο που κανείς διαπιστώνει, 
όπως αναφέρει ο εν λόγω καθηγητής, είναι ότι 
η θέση της γυναίκας δεν ήταν, ούτε κι επρό-
κειτο να είναι καθόλου καλή, εφόσον, οι ίδιοι 
οι Ταλιμπάν έχουν, ήδη, θέσει 8 απαράβατους 
όρους, των οποίων η αθέτηση συνεπάγεται 
μεγάλες ποινές, όπως δημόσιος ξυλοδαρμός, 
εξευτελισμός, ακόμα και εκτέλεση. 

Ανάμεσα σε αυτούς τους όρους χαρακτηρι-
στικά αναφέρεται ότι η  Αφγανή γυναίκα στο 
εξής θα πρέπει απαρέγκλιτα να συνοδεύεται 
από τον άντρα της ή από συγγενικό  της πρό-

σωπο κατά την όποια έξοδό της από το σπίτι, 
να πηγαίνει στο σχολείο ως τα 12 χρόνια της 
ζωής της, να μην εργάζεται, παρά μόνο σε πο-
λύ συγκεκριμένες περιπτώσεις και να φοράει 
την γνωστή μαντήλα- ένδυμα «μπούρκα» που 
να καλύπτει εξ’ ολοκλήρου το σώμα της. Σε 
περίπτωση, επομένως, που ισχύσουν όλα τα 
παραπάνω, τότε, όπως χαρακτηριστικά επεσή-
μανε ο κ. Σταθακόπουλος η ζωή της γυναίκας 
όχι απλά θα είναι δύσκολη, αλλά στην κυριο-
λεξία θα μιλάμε για κόλαση. 

Πριν, ωστόσο, κλείσει την αναφορά του 
στις εξελίξεις στο Αφγανιστάν ο εν λόγω κα-
θηγητής μετά κι από την προσωπική του το-
ποθέτηση ότι η Δύση εύκολα μπορεί να απο-
δεσμευτεί από την όλη κατάσταση, από τη 
στιγμή που το συμφέρον της δεν είναι εκεί, 
φέρνοντας ως παράδειγμα τους ίδιους τους 
Αμερικανούς αξιωματούχους, οι οποίοι, αφού 
αποχώρησαν, ευθέως δήλωσαν το επιζήμιο 
της εκεί παραμονής τους, εύλογα διερωτή-
θηκε αν το συγκεκριμένο μοντέλο του σκλη-
ροπυρηνικού Ισλάμ που έχει Τζιχαντισμό είναι, 
επιπλέον, κι ένα εξαγώγιμο προϊόν. 

Θέλοντας να γίνει πιο σαφής έθεσε το ζή-
τημα, αν οι Ταλιμπάν θα απαιτήσουν το ακραίο 

μοντέλο του Ισλάμ να εξαπλωθεί, τουλάχιστον, 
στις γειτονικές χώρες του Αφγανιστάν ή αργό-
τερα και στο Δυτικό κόσμο. Κι αυτό θα ήταν, 
όπως υπογράμμισε, αφενός, σε ένα βαθμό 
εφικτό μετά και την εύκολη μετακίνηση των 
πληθυσμών, ενώ αφετέρου θα μπορούσε να 
βρει εφαρμογή και ανταπόκριση στο Δυτικό 
κόσμο εκεί όπου υπάρχουν στενές Μουσουλ-
μανικές κοινότητες. Ώστε σε μια τέτοια περί-
πτωση δικαιολογημένα τίθεται το ερώτημα τι 
θα ήταν εκείνο που θα υπερίσχυε τελικά το 

Δίκαιο της χώρας υποδοχής που είναι Ευρω-
παϊκό, Διεθνές, Αστικό ή Ποινικό ή η «Σαρία», 
ο Ιερός Νόμος;

Όπως και να έχει πάντως από πλευράς νέ-
ας τάξης πραγμάτων που τείνει να εφαρμό-
σει στη χώρα του Αφγανιστάν το ακραίο εξ-
τρεμιστικό πρόσωπο του Μουσουλμανισμού, 
έχει πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε 
από κοντά τις όποιες Διεθνείς εξελίξεις πολι-
τικού ή όποιου άλλου χαρακτήρα  προκύψουν 
σε Δύση και Ανατολή, καθώς το ζήτημα του 
Αφγανιστάν, ήδη, απασχολεί έντονα την Διε-
θνή Κοινότητα με χώρες να δυσανασχετούν 
κι άλλες να ικανοποιούνται από τα πρόσφα-
τα γεγονότα.  

Της Ολγας Τατσιδου
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Χρονογράφημα

Μία απόφαση ζωής 

Α
πόγευμα Αυγούστου και στους δρόμους της 
Αθήνας τ’ αυτοκίνητα που κυκλοφορούν εί-
ναι ελάχιστα. Οι κάτοικοί της έχουν αφήσει 
για λίγο το  κλεινόν άστυ για να κάνουν την 
εξόρμηση τους από άκρη σ’ άκρη στην ελ-
ληνική επαρχία. 

Στο κτίριο της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας 291 
μία γυναίκα, που έχει περάσει πια την πρώτη νιότη της 
ζωής της, μπαίνει βιαστικά στην είσοδο και κατευθύ-
νεται στον τρίτο όροφο της πολυκατοικίας. Εκεί όπου 
βρίσκονται τα γραφεία της τράπεζας σπέρματος και 
εξωσωματικής γονιμοποίησης «Life» για 
να συναντήσει τον Γιάννη Θεοδωσιάδη, 
εξειδικευμένο γυναικολόγο πάνω σε θέ-
ματα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και 
προβλημάτων. Πολλά ζευγάρια στην πά-
ροδο των είκοσι χρόνων λειτουργίας του 
συγκεκριμένου κέντρου έχουν γίνει γονείς 
με την βοήθεια του έμπειρου και εξειδικευ-
μένου προσωπικού του. 

Η Έλσα σε λίγα λεπτά θα περάσει την 
πόρτα του γραφείου του γυναικολόγου για 
να κάνει σπερματέγχυση και αν όλα πά-
νε καλά σ’ εννέα μήνες θα κρατάει στην 
αγκαλιά το παιδί της. Μόνο που η Έλσα 
δεν είναι σαν τις άλλες υποψήφιες μέλ-
λουσες μαμάδες. Στην επίσκεψη αυτή, την τόσο σπου-
δαία για κείνη, είναι μόνη της χωρίς να τη συνοδεύει 
κάποιος σύντροφος. Παρόλα αυτά όμως είναι σίγουρη 
και αποφασισμένη για την απόφαση ζωής που έχει πάρει. 

Οι στιγμές στην αίθουσα αναμονής κυλούν αργά και 
βασανιστικά. Απέναντί της ένα ζευγάρι σχεδόν συνο-
μήλικό της, κρατιέται τρυφερά από το χέρι, ρίχνοντας 
κλεφτές ματιές συμπόνιας και λύπησης στην Έλσα, ενώ 
εκείνη τους το ανταποδίδει μ’ ένα βλέμμα υπεροψίας. Ο 
χρόνος όμως δεν λέει να κυλίσει. Μετανιώνει που ήρθε 
πολύ νωρίτερα από το προγραμματισμένο της ραντε-
βού. Μέσα στο εξεταστήριο ο γιατρός ολοκληρώνει μία 
ακόμα διαδικασία μεταφοράς γονιμοποιημένων ωαρίων 
με την ελπίδα να μετατραπούν σε έμβρυο.  

Στην αίθουσα αναμονής η Έλσα παρόλο που είναι 
ανήσυχη προσπαθεί να μη σκέφτεται και να είναι ήρεμη. 
Γνωρίζει καλά ότι είναι πολύ σημαντικό να παραμείνει 
ψύχραιμη. Προσπαθεί ν’ απασχολήσει το μυαλό της με 
ασήμαντες σκέψεις που δεν της προκαλούν ένταση και 
εκνευρισμό. Σκέφτεται τους γονείς της που την έχουν 
στηρίξει σε κάθε της απόφαση, σωστή ή λάθος. 

Θυμάται τότε που ήταν είκοσι τριών χρονών, φοιτή-
τρια της Παντείου, όταν ένα βράδυ γνώρισε τον Βαγγέ-
λη που δούλευε τα σαββατοκύριακα ως μπάρμαν σ’ ένα 
μπαράκι στο Γκάζι. Ένας έρωτας με την πρώτη ματιά. Ο 
Βαγγέλης ήταν δεκαπέντε χρόνια μεγαλύτερός της και 
τις καθημερινές εργαζόταν όταν έβρισκε μεροκάματο 
στις οικοδομές. Μετά από λίγους μήνες γνωριμίας το 
ζευγάρι αποφάσισε να παντρευτεί. Από την πρώτη στιγ-
μή πήγαν να ζήσουν μαζί με τους γονείς της Έλσας στο 
διαμέρισμα της ιδιόκτητης μονοκατοικίας που τους εί-
χαν παραχωρήσει οι γονείς της. 

Καθώς τα χρόνια περνούσαν, τελειώνοντας τη σχο-
λή της έπιασε γρήγορα δουλειά σε μία μεγάλη διαφη-
μιστική εταιρεία που της προσέφερε καλές προοπτικές 
επαγγελματικής εξέλιξης. Ο Βαγγέλης από την πρώτη 
στιγμή για να κερδίσει τη συμπάθεια των πεθερικών 
του, που από την αρχή ήταν αντίθετοι σε αυτό το γάμο, 
σταμάτησε να δουλεύει στο μπαράκι.

Με την πάροδο των χρόνων η σχέση του ζευγαριού 
βούλιαζε ολοένα και πιο βαθιά στην κινούμενη άμμο της 
ρουτίνας. Είχαν φτάσει πια να ζουν συμβατικά και να 
περνάει ο ένας πολύ χρόνο μακριά από τον άλλο, ενώ 
δεν είχαν τη δύναμη να παραδεχτούν ότι η απόφασή 
τους να παντρευτούν ήταν λανθασμένη. 

Η Έλσα βγαίνει για λίγο από τις σκέψεις της και μη-
χανικά κοιτάζει την ώρα στο κινητό της. Απέναντί της το 
ζευγάρι δείχνει αγχωμένο, αν και μιλάει χαμηλόφωνα. 
Εξάλλου, σε λίγο περιμένουν και κείνοι τη σειρά τους. 
Για μία ακόμα φορά τα βλέμματά τους συναντιούνται, 
όμως εκείνη γυρίζει απότομα το κεφάλι κοιτάζοντας 
αλλού, μιας και δεν έχει όρεξη για κουβέντες οίκτου, 

αλλά και κουτσομπολιού.
 Κοιτάζει πάλι το κινητό της αμήχανα και μετά χάνε-

ται στις σκέψεις της. Ο Βαγγέλης σαν ενοχλητικός επι-
σκέπτης χτυπάει την πόρτα της μνήμης της. Ίσως τελικά 
αυτός ο γάμος ήταν ένα νεανικό καπρίτσιο. Μία ακόμα 
προσπάθεια για να δοκιμάσει τη συγκαταβατικότητα και 
την υπομονή των γονιών της. Άλλωστε, δεν τους ρίχνει 
ευθύνες που δεν στάθηκαν εμπόδιο σε αυτό το γάμο. 
Εξάλλου, όπως της αρέσει να λέει «Μαθαίνουμε από τα 
λάθη μας» θέλοντας να πιστεύει ότι έχει διδαχτεί καλά 
το μάθημά της. 

2020 και η Έλσα με το Βαγγέλη μετρούν 
ήδη πάνω από δεκαπέντε χρόνια γάμου. 
Ένας γάμος χωρίς παιδιά, μιας και οι δυο 
τους προφασιζόμενοι ότι έχουν ακόμα χρό-
νο μπροστά τους, καθυστερούσαν να γίνουν 
γονείς. Ο Βαγγέλης τώρα πια κόντευε τα πε-
νήντα πέντε, ενώ η Έλσα τα σαράντα. 

Όταν η χώρα μπήκε σε καραντίνα λόγω 
της πανδημίας, εκείνος σταμάτησε να δου-
λεύει, αν και πριν έκανε μόνο μερικά μεροκά-
ματα σε οικοδομές που χτίζονταν γύρω από 
την Αττική, ενώ η Έλσα συνέχισε να δουλεύει 
από το σπίτι. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα το 
ζευγάρι, επειδή περνούσε ατελείωτες ώρες 
μαζί μέσα στο σπίτι, να καυγαδίζει για ασή-

μαντους λόγους και αφορμές. Έτσι, λοιπόν, αποφάσισαν 
ότι ήρθε η ώρα ν’ ακολουθήσουν διαφορετικούς δρό-
μους στη ζωή τους, χωρίζοντας σαν φίλοι. 

Ένα πρωινό του Σεπτέμβρη ο Βαγγέλης έφυγε από 
το σπίτι, εκεί όπου έζησε συμβατικά με μία γυναίκα που 
από χρόνια δεν τους ένωνε τίποτα. Η Έλσα τώρα πια με 
την απόφασή της αυτή ένιωθε ελεύθερη και χαρούμενη. 
Παρόλα αυτά όμως υπήρχαν στιγμές όπου ασυναίσθητα 
άγγιζε τον παράμεσο του δεξιού χεριού της, πιστεύο-
ντας ότι αγγίζει τη βέρα της. Ποτέ όμως δεν μετάνιωσε 
που χώρισε με το Βαγγέλη. 

Οι γονείς της που είχαν περάσει τα εβδομήντα χρό-
νια ένιωθαν για την κόρη τους αφάνταστη θλίψη που 
ήταν τώρα πια μόνη, χωρίς να έχει αποκτήσει ένα δικό 
της παιδί. Όπως και η Έλσα, που τώρα πια αισθάνονταν 
έντονη την ανάγκη να γίνει μάνα. Όμως, ζώντας πολ-
λά χρόνια μ’ έναν άνθρωπο, δεν είχε πια τη διάθεση να 
βάλει στη ζωή της έναν άλλο άντρα, που πιθανόν αν 
πήγαιναν όλα καλά θα γινόταν ο πατέρας του παιδιού 
που τόσο λαχταρούσε.

Εδώ και λίγο καιρό μέσω κάποιων συναδέλφων της 
στη δουλειά, αλλά και κάποιων δημοσιευμάτων στο 
διαδίκτυο, είχε μάθει ότι στην Ελλάδα, αλλά και στο 
εξωτερικό πολλές γυναίκες για την απόκτηση παιδιού 
κατέφευγαν στις τράπεζες σπέρματος, με σκοπό μέσω 
εξωσωματικής γονιμοποίησης να γίνουν μητέρες. Στην 
αρχή η σκέψη ν’ αποκτήσει παιδί με το σπέρμα ενός 
άγνωστου δότη την τρόμαζε, σιγά σιγά όμως άρχισε 
να θεωρεί πιθανή μια τέτοια επιλογή. Σε λίγο γινόταν 
σαράντα χρονών και οι πιθανότητες ν’ αποκτήσει παι-
δί μέσα από ένα γάμο δεν της φαινόταν πια καθόλου 
ενδιαφέρουσες. Το μόνο που τη φόβιζε ήταν πώς θα 
αντιδράσουν στο ενδεχόμενο απόκτησης παιδιού εκτός 
γάμου οι γονείς της. Εκείνοι όμως γνώριζαν καλά την 
κόρη τους και είχαν μάθει να τη στηρίζουν σε κάθε της 
βήμα. Η Έλσα μετά από έρευνες που έκανε σε διάφο-
ρα κέντρα εξωσωματικής γονιμοποίησης ανακοινώσε 
στους γονείς της την απόφασή της, οι οποίοι για μία 
ακόμη φορά ήταν συγκαταβατικοί, αλλά και ταυτόχρο-
να επιφυλακτικοί. 

Ιούλιος και η ζέστη στην Αθήνα είναι αφόρητη. Ο 
Άγγελος, ένας νεαρός εικοσιτριάχρονος  άντρας, αγχω-
μένος και μ’ ένα αίσθημα ντροπής βγαίνει από το κτί-
ριο της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας 291. Εκεί όπου 
βρίσκεται η τράπεζα σπέρματος «Life». Ο Άγγελος που 
είναι τελειόφοιτος του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, αναγκάζεται να δουλεύει ακόμα και τα καλο-
καίρια για να μπορέσει να τελειώσει τις σπουδές του. 
Δεν θέλει να επιβαρύνει οικονομικά τους γονείς του, 
που λόγω της πανδημίας και των σκληρών μέτρων που 
επακολούθησαν αναγκάστηκαν να βάλουν λουκέτο στη 
μικρή οικογενειακή επιχείρηση. Γι’ αυτό και κείνος κά-

νοντας δουλειές του ποδαριού προσπαθεί με νύχια και 
με δόντια να καλύψει τα έξοδά του.

 Σε μία παρέα, από ένα άλλο φοιτητή του πανεπιστη-
μίου έμαθε ότι θα μπορούσε, όπως κάνουν πολλοί νέοι 
άντρες ανώνυμα στην πόλη, να γίνει δωρητής σπέρμα-
τος μία φορά την εβδομάδα, με το αζημίωτο φυσικά. 
Εξάλλου, τα χρήματα ήταν καλά. Για αρχή θα έπρεπε να 
περάσει από ένα κέντρο και να δώσει συνέντευξη, κάνο-
ντας τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις που θα επιβε-
βαίωναν ότι σωματικά και ψυχικά είναι υγιής. Αρχικά η 
σκέψη αυτή τον έκανε να ντρέπεται, λόγω των ηθικών 
του αναστολών. Όμως είχε πολύ ανάγκη τα χρήματα. 
Όταν πήρε την απόφαση να γίνει τελικά δότης σπέρματος 
στον μόνο άνθρωπο που το εκμυστηρεύτηκε ήταν στον 
κολλητό του φίλο, τον Άρη, ξορκίζοντας τον να μην το 
πει πουθενά. Έτσι, λοιπόν, αφού έκλεισε ραντεβού στη 
«Life» πέρασε από συνέντευξη, κάνοντας τις απαραίτη-
τες ιατρικές εξετάσεις. Το μόνο που σκεφτόταν και του 
έδινε θάρρος ήταν πως η δωρεά σπέρματος ήταν και 
κείνη μία δουλειά με  ιδιαιτερότητες. Ένας λόγος, πέρα 
από τον οικονομικό, που τον έκανε να προχωρήσει ήταν 
το γεγονός ότι εκείνο το διάστημα ήταν μόνος και αυτό 
διευκόλυνε την κατάσταση. 

Τελευταίες μέρες του Ιούλη και η Έλσα επισκέπτε-
ται για πρώτη φορά τη «Life» θέλοντας να ενημερωθεί 
για τη διαδικασία απόκτησης παιδιού από δότη σπέρμα-
τος. Στην πρώτη αυτή συνάντηση, μετά την ενημέρωση, 
της έδωσαν μία λίστα από μία σειρά ανώνυμων δοτών.  
Εκείνη με βάση τα χαρακτηριστικά τους θα έπρεπε να 
διαλέξει ποιον ήθελε για πατέρα του παιδιού της. Οι επι-
λογές πολλές και ενδιαφέρουσες. Η Έλσα όμως διάλεξε 
εκείνο το νεαρό άντρα που δήλωνε ότι ήταν εικοσιτριών 
χρονών, χωρίς επιβαρημένο οικογενειακό ιατρικό ιστο-
ρικό, τελειόφοιτο πανεπιστημίου της Αθήνας, με κατα-
γωγή από την επαρχία, ο οποίος δήλωνε πως λάτρευε 

το διάβασμα, τα ταξίδια, τις καλές γεύσεις και τους αυ-
θεντικούς ανθρώπους. Τα χαρακτηριστικά αυτά τα είχε 
δηλώσει στο βιογραφικό του ο Άγγελος όταν έδωσε συ-
νέντευξη στη «Life». Το μόνο που σόκαρε την Έλσα ήταν 
η ηλικία του δότη. Για λίγο σκέφτηκε ότι θα μπορούσε 
να ήταν σχεδόν παιδί της. Όμως τώρα ο ανώνυμος αυ-
τός δότης, αν όλα πάνε καλά, θα της χαρίσει ένα παιδί. 

Τα λεπτά κυλούν. Η Έλσα μόνη πια στην αίθουσα 
αναμονής νιώθει  αφάνταστα ανυπόμονη. Σε λίγη ώρα 
ο γιατρός θα ολοκληρώσει τη διαδικασία της εξωσω-
ματικής γονιμοποίησης. Ξαφνικά ανοίγει η πόρτα του 
εξεταστηρίου.

-Η κυρία Μπέκου; Εάν είστε έτοιμη ελάτε μέσα πα-
ρακαλώ.

Η Έλσα ακούγοντας τ’ όνομά της πετάχτηκε λες και 
την άγγιξε ρεύμα. Η καρδιά της χτυπούσε σαν τρελή. 
Προχωρώντας προς το εξεταστήριο νιώθει  σίγουρη 
και αποφασισμένη για την απόφαση ζωής που πήρε. Αν 
όλα πάνε καλά σ’ εννέα μήνες θα κρατάει στην αγκα-
λιά το παιδί της. 

Υ.Γ. Η ιστορία βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα. Την 
«Έλσα» τη γνώρισα πριν δέκα χρόνια στην Αθήνα, η οποία 
μου διηγήθηκε την ιστορία 

ΤΗΣ ΓΙΩΤΑΣ
 ΑΓΑΠΗΤΟΥ  
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Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση 
θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες 
σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

Δικηγόροι

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

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

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

ΑΓΓΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  •  Δικηγόρος 
Ειρήνης 39  •  Αλεξανδρούπολη 
Τηλέφωνο : 2551024142

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

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

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ •  Δικηγόρος

Κων/πόλεως  207  •  Ορεστιάδα
Τηλέφωνο : 2552023462

Λογιστές

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

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

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

ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ ΓΑΛΑΤΕΙΑ • Λογιστικό Γραφείο  

Φιλιππουπόλεως 7  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 25510-80173

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

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

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

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

Συμβολαιο-
γράφοι

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

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

Φαρμακεία Ιατροί

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • Οφθαλμίατρος  
Μιαούλη  11  •  Αλεξ/πολη 

Τηλέφωνο : 25510 24689

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Μαζαράκη 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551038473

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

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

ΓΟΥΤΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΔΙΚΑΙΑ
Τηλέφωνο : 2556031371

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

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

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

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

Δικαστικοί
Επιμελητές

Κτηνίατροι

Ασφάλειες

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

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

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

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

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

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

Security

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

Οπτικά

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

Μεταφορές

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

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

Ορθοπεδικά
Ιατρικά Είδη

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

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Ψυκτικοί

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

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

Ταξιδιωτικά
Πρακτορεία
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 χρησιμα τηλεφωνα

 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ  
 ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

 SUDUKU

9 5 2

5 1 9 4

6 9 8

1 9 6 8

8 7

7 9 6 2

1 3 5

3 4 5 1

4 3 6

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.67)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Aug 24 08:52:34 2021 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Very hard, difficulty rating 0.82)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Mon Aug 23 07:51:06 2021 GMT. Enjoy!

ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

Χρηστικά Δρομολόγια

Aστυνομία  100
EKAB  166
Πυροσβεστική  199 
Α/Τ Ασ. Αλεξ/λης 25510 66300
Α/ΤΤροχ. Αλ/λης  25510 66395
Α/ΤΤουρ. Αλ/λης 25510 66200
Α/Τ Φερών 25550 23333
Α/Τ Σουφλίου 25540 22100
Α/Τ Τυχερού 25540 41201
Α/Τ Διδ/χου 25530 22103
Α/Τ Ορεστιάδας 25520 81808
Δ. Αλεξ/πολης 25510 64100
ΔK Τραϊαν/λης 25513 50900
ΔK Φερών 25553 50073
Δ. Σουφλίου 25543 50100
Δ. Διδυμοτείχου 25530 26000
Δ. Ορεστιάδας 25520 22219
Δ. Σαμοθράκης 25510 41218
Δ. Κομοτηνής 25310 24444
Δασαρ. Αλεξ/λης 25510 80643
Δασαρ.Σουφλίου 25540 22221
Δασαρ. Διδ/χου 25530 22204
Δασαρ. Ορ/δας 25520 22482
Πυρ/κή Αλεξ/λης 25510 26222
Πυρ/κή Σαμ/κης 25510 41199
Πυρ/κή Κομ/νής 25310 22199
Πυρ/κή Σουφλ. 25540 22199
Πυρ/κή Διδ/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
ΟΑΕΔ Αλεξ/λης 25510 25646
ΟΣΕ Αλεξ/πολης 25510 26395

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 05.59, 

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
NTERCITY 05.59, 

ΘεΣ/Κη - Αλεξ/λη 
NTERCITY 05.50, 

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

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

5 2 3

9 5 4 7

1 4 8 6

5 2

3 4 5 1 7

7 5

2 8 7 3

4 6 5 1

5 1 8

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.49)
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

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

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

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

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

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

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

Αλεξ/ΠΟλη - ΚΟμΟΤηΝη

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

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

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

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

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

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

ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 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

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑλεξΑΝΔΡΟyΠΟλη 
ΠΡΟΣ ΣΑμΟΘΡΑΚη
ΠλΟΙΟ ΑΔΑμaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
Δευτέρα  13:00,  18:00
Τρίτη  09:30 
Τετάρτη 07:00, 19:00 
Πέμπτη 15:30 
Παρασκευή 15:30
Σάββατο  15:30 
Kυριακή  13:00,  18:00

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

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

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
14:00-22:00 Τιγγιρίδης Βε-
νιζέλου 40 (παράπλευρα ΚΤΕΛ) 
✆2551028337
18:00-08:00 Ιωαννίδου - 
Αλατζιά Λ. Δημοκρατίας 190 ✆ 
2551035897
ΦΕΡΕΣ
Ηλιάκη Πλαστήρα 3 ✆25550 
22229
ΣΟΥΦΛΙ 
Μπαμίδου - Πιτιακούδης Βασ. 
Γεωργίου 207 ✆2554022013
ΔIΔYMOTEIXO
Καρακατσάνη Μ.-Bαφειάδου 
Κ. έναντι Νοσοκομείου ✆25530 
25115
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Παπανδρέου Αθανάσιος Βασ. 
Κων/νου 142 ✆2552023701 

σαν σημερα
ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1898
700 Έλληνες και 17 Άγ-
γλοι σφαγιάζονται στο 
Ηράκλειο της Κρήτης 
από τους Τούρκους. Η 
σημερινή κεντρική «οδός 
25ης Αυγούστου» στην 
πόλη ονομάστηκε έτσι 
από αυτό το γεγονός.

1920
Ο Ελευθέριος Βενιζέ-
λος ανακηρύσσεται από 
τη Βουλή άξιος ευεργέ-
της και σωτήρας, για την 
«Ελλάδα των Δύο Ηπεί-
ρων και των Πέντε Θα-
λασσών».

1928
Πρωτοεμφανίζονται οι 
αριθμοί στις φανέλες 
των παικτών, στους αγώ-
νες ποδοσφαίρου Άρσε-
ναλ - Σέφιλντ Γουένσντεϊ 
και Τσέλσι - Σουόνσι Τά-
ουν. Οι γηπεδούχοι φο-
ράνε νούμερα από 1 έως 
11 και οι φιλοξενούμε-
νοι από 12 έως 22.

1949
Στις 5:30 το πρωί ο 
Εθνικός Στρατός εξα-
πολύει την τελική επί-
θεσή του στον Γράμμο 
εναντίον των ανταρ-
τών του «Δημοκρατικού 
Στρατού» (ΔΣΕ).

2004
Φανή Χαλκιά
Η Φανή Χαλκιά κατακτά 
το χρυσό μετάλλιο στα 
400 μέτρα μετ’ εμποδί-
ων, στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες της Αθήνας.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1918
Λέοναρντ Μπέρνσταϊν, 
αμερικανός διευθυντής 
ορχήστρας και συνθέτης. 
(Θαν. 14/10/1990)

1930
Τόμας Σον Κόνερι, σκω-
τσέζος ηθοποιός.

1954
Έλβις Κοστέλο, καλλι-
τεχνικό ψευδώνυμο του 
Ντέκλαν Πάτρικ Μακ Μά-
νους, βρετανός ρόκερ.

ΘΑΝΑΤΟΙ
1819
Τζέιμς Βατ, σκοτσέζος 
εφευρέτης της πρώτης 
ατμομηχανής. Το όνομά 
του δόθηκε στη μονάδα 
μέτρησης της ηλεκτρικής 
ισχύος. (Γεν. 19/1/1736)

1908
Ανρί Μπεκερέλ, γάλλος 
φυσικός, που ανακά-
λυψε τη ραδιενέργεια. 
Βραβεύτηκε το 1903 μα-
ζί με το ζεύγος Κιουρί 
με το Νόμπελ Φυσικής, 
ενώ το όνομά του δόθη-
κε στη μονάδα μέτρησης 
της ραδιενέργειας. (Γεν. 
15/12/1852)

αγγελιεσ

αγγελιεσ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Από Α.Ε. εστίασης ζητείται Μάγειρας/Μα-
γείρισσα με πτυχίο και προϋπηρεσία σε ελ-
ληνική κουζίνα έως 35 ετών, για την περιο-
χή της Αλεξανδρούπολης.
Αποστολή βιογραφικού : cv@kobatsiaris.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.

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
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Αλεξανδρούπολη – Θερμαϊκός: Όλα όσα 
θα ισχύσουν για την είσοδο φιλάθλων

Τον Θερμαϊκό Θέρμης υπο-
δέχεται την Κυριακή 29 Αυγού-
στου στις 17:00 για την 1η φάση 
του Κυπέλλου Ελλάδας η Αλε-
ξανδρούπολη FC. Πρόκειται για 
τον πρώτο αγώνα που δίνει η 
εβρίτικη ομάδα στην ιστορία της 
για την συγκεκριμένη διοργά-
νωση. Αναφορικά με την είσο-
δο των φιλάθλων στο γήπεδο, 
με ανακοίνωση της η Αλεξ/πολη 
προχώρησε σε διευκρινήσεις για 
το τι ισχύει.

Αναλυτικά:
«Την Κυριακή 29 Αυγούστου 

και ώρα 17:00 η Αλεξανδρού-
πολη FC θα αντιμετωπίσει στο 
«Φώτης Κοσμάς» τον Θερμαϊκό 
Θέρμης, για την 1η φάση του 
Κυπέλλου Ελλάδος. Η ομάδα 
μας θα αγωνιστεί για πρώτη φο-
ρά στην ιστορία της στη διοργά-
νωση και σας θέλει όλους δίπλα.

Στη γήπεδο επιτρέπεται η εί-

σοδος σε πλήρως εμβολιασμέ-
νους και αφού έχουν περάσει 14 
μέρες από την μονή ή τη 2η δό-
ση (δείχνοντας το πιστοποιητικο 
εμβολιασμου), όσους έχουν κά-
νει PCR Μοριακό τεστ 72 ώρες 
πρίν ή Rapid τεστ 48 ώρες πριν 
(δείχνοντας τα απαραίτητα έγ-
γραφα) και όσους έχουν πιστο-
ποιητικό νόσησης 6 μηνών. Στο 
γήπεδο θα υπάρχει πληρότητα 
στο 60%. Απαραίτητη η χρήση 
μάσκας.

Εισητήρια θα υπάρχουν κα-
τα την είσοδο στο γήπεδο την 
ημέρα του αγώνα. Δικαίωμα ει-
σόδου έχουν και οι κάτοχοι των 
Blue εισητηρίων διαρκείας! Για 
περισσότερες πληροφορίες σχε-
τικά με τα εισητήρια μπορείτε να 
επικοινωνήσετε με την κα Ρένα 
Καλαϊτζίδου στο 6981924511».

Γ’ Εθνική: Η αλλαγή της 

προκήρυξης από την 
ΕΠΟ που ανατρέπει τα 
δεδομένα

Μία αλλαγή που μπορεί να 
φανεί χρήσιμη για πολλές ομά-
δες της Γ’ Εθνικής, ειδικά αυτές 
που συνήθως προτιμούσαν της 
“ηχηρές” μεταγραφές παρά το 
να επενδύουν στο μέλλον, έγι-
νε στη νέα προκήρυξη της Ελ-

ληνικής Ποδοσφαιρικής Ομο-
σπονδίας.

Σύμφωνα με την αλλαγή αυ-
τή, ενώ μέχρι τώρα κάθε ομά-
δα θα έπρεπε να έχει στην εν-
δεκάδα της 2 ποδοσφαιριστές 
κάτω των 21 ετών, πλέον αυτό 
αλλάζει και θα υποχρεούται να 
έχει 5 στην 20μελή αποστολή 
της που σημαίνει πως μπορεί να 

τους έχει ακόμα και απλά στην 
αποστολή χωρίς να τους υπο-
χρεώνει κανείς να πάρουν χρό-
νο συμμετοχής

Πιο συγκεκριμένα στην προ-
κήρυξη της Γ’ Εθνικής αναφέρε-
ται χαρακτηριστικά:

“Από την αγωνιστική περίο-
δο 2021 – 2022και μετά είναι 
υποχρεωτική η αναγραφή στο 

φύλλο αγώνος πέντε (5) πο-
δοσφαιριστών U21, οι οποίοι 
απαραιτήτως θα πρέπει να δι-
καιούνται να αγωνίζονται στις 
ελληνικές εθνικές ομάδες και να 
είναι γεννηθέντες τα έτη 2001, 
2002 και 2003 αντίστοιχα για 
τις αγωνιστικές περιόδους 2021 
– 2022, 2022 – 2023 και 2023 
– 2024.

Η μη τήρηση της παρούσας 
πρόβλεψης συνιστά αντικανο-
νική συμμετοχή και χορηγεί το 
δικαίωμα υποβολής ενστάσεως 
και τιμωρίας της παραβάτιδας 
ομάδας με τις ποινές του άρ-
θρου 23 του ΚΑΠ”.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει 
να αναφερθεί και ότι θα επι-
τρέπεται η αναγραφή στο φύλ-
λο αγώνα και η χρησιμοποίηση 
έως πέντε (5)ποδοσφαιριστών 
ηλικίας άνω των τριάντα τρι-
ών (33) ετών. Για το πρωτάθλη-
μα της περιόδου 2021 – 2022 
εντάσσονται σε αυτήν την κατη-
γορία οι γεννηθέντες πριν από 
την 01.01.1989, για την περίοδο 
2022- 2023 οι γεννηθέντες πριν 
από την 01.01.1990 και για την 
περίοδο 2023-2024 οι γεννηθέ-
ντες πριν από την 01.01.1991. 
Η συμμετοχή περισσότερων πο-
δοσφαιριστών άνω του εν λόγω 
ηλικιακού ορίου συνιστά αντικα-
νονική συμμετοχή.

ΤΗΝ ΚΎΡΊΑΚΗ ΤΟ ΠΡΩΤΟ 
ΕΠΊΣΗΜΟ ΠΑΊΧΝΊΔΊ ΤΗΣ 
ΣΕΖΟΝ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ 
ΘΕΡΜΑΪΚΟ ΓΊΑ ΤΟ ΚΎΠΕΛΛΟ   

Γ’ Εθνική: Η αλλαγή της προκήρυξης από 
την ΕΠΟ που ανατρέπει τα δεδομένα

Σημαντική βραζιλιάνικη ενί-
σχυση για τον Αθλο Ορεστιά-
δας….Στον Έβρο επιστρέφει στα 
33 του χρόνια ο Γκιγιέρμε Φε-
ρέιρα Ντα Σίλβα.

Ο Βραζιλιάνος ακραίος που 
την σεζόν 2014-2015 είχε φο-
ρέσει τη φανέλα του ΑΟ Ορε-
στιάδας, επιστρέφει για να παί-
ξει αυτή τη φορά στον Άθλο. 
Πρόκειται για μία σημαντική κί-
νηση από τους Εβρίτες καθώς 
τα τελευταία χρόνια ο Γκιγιέρ-
με έπαιζε στην πρώτη κατηγο-
ρία του ουγγρικού πρωταθλή-
ματος με παρουσία και στο 
Challenge Cup. Εκεί μάλιστα 
είχε συμπαίκτη τον άλλοτε παί-
κτη του Εθνικού Ιβάν Μίχαλι 
που φέτος επέστρεψε Ελλάδα 
για την Κηφισιά. Επίσης είναι η 
πρώτη μεταγραφή ξένου στην 
ιστορία του συλλόγου.

Η ανακοίνωση της 
ομάδας της Ορεστιάδας:

«Η διοίκηση του Άθλου 
Ορεστιάδας είναι στην ευχά-
ριστη θέση να ανακοινώσει 
την έναρξη της συνεργασίας 
με τον Guilherme Ferreira da 
Silva (Mineiro).

Ο 33χρονος Βραζιλιάνος 
ακραίος θα αποτελέσει τον 
πρώτο ξένο αθλητή στην ιστο-

ρία του Άθλου Ορεστιάδας και 
με την έλευσή του ισχυροποιεί 
ακόμη περισσότερο την ομάδα 
εν όψει της συμμετοχής της στη 
νεοσύστατη Preleague.

Ο Guilherme Ferreira da 
Silva (Mineiro), είναι γεννημέ-
νος στην Uba στις 09.01.1988, 
έχει ύψος 1,94 και είναι γνώ-
ριμος στο ελληνικό φίλα-
θλο κοινό καθώς την περίοδο 
2014-2015 αγωνίστηκε στη 
Volleyleague με τον ΑΟ Ορε-
στιάδας.

Ο έμπειρος ακραίος την τε-
λευταία αγωνιστική περίοδο 
αγωνίστηκε στην Ουγγαρία και 
την Vegyész RC Kazincbarcika 
με την οποία τερμάτισε στην 4η 
θέση του πρωταθλήματος, συμ-

μετείχε στο Final 4 του Κυπέλ-
λου κατακτώντας την 3η θέση, 
ενώ παράλληλα είχε και Ευρω-
παϊκή παρουσία αγωνιζόμενος 
στο Challenge Cup.

Την διετία 2018-2020 o 
Guilherme Ferreira da Silva 
(Mineiro) αγωνίστηκε στη Γαλ-
λία με τα χρώματα της Mende 
Volley Lozere, ενώ κατά το 
παρελθόν έχει αγωνιστεί στην 
Τσεχία με την Odolena Voda 
και στο Λίβανο με τις Blat και 
Al Anwar. Στην πατρίδα του 
η UCS Sogipa αποτέλεσε την 
πρώτη ομάδα όπου αγωνίστη-
κε, ενώ έχε περάσει με επιτυχία 
και από τις APV Volei, UFJF και 
Sao Jose Volei.

Καλωσορίζουμε τον 
Guilherme Ferreira da Silva 
στον Άθλο Ορεστιάδας και 
του ευχόμαστε μία επιτυχημένη 
χρονιά με υγεία και διακρίσεις».

Στον Έβρο επιστρέφει στα 33 του χρόνια

Το 2Χ2 στις φιλικές αναμε-
τρήσεις με την Λετονία έκανε 
η Εθνική ανδρών, μετά τη νέα 
νίκη της στο κλειστό γυμνα-
στήριο Καρπενησίου με 3-0 
σετ. Οι δύο ομάδες έπαιξαν 
και τέταρτο σετ το οποίος κα-
τέληξε και αυτό στην Εθνική 
μας ομάδα με 30-28.

Ο Ομοσπονδιακός προπο-
νητής και στο δεύτερο φιλι-
κό παιχνίδι με τους Λετονούς 
ξεκίνησε με την ίδια εξάδα 
(Πρωτοψάλτη-Ανδρεόπουλο 
ακραίους, Πετρέα-Παπαλεξί-
ου κεντρικούς, Μούχλια δια-
γώνιο, Κασαμπαλή πασαδό-
ρο και Κοκκινάκη λίμπερο), με 
την διαφορά ότι στο σημερι-
νό παιχνίδι μοίρασε το χρό-
νο συμμετοχής σε όλους τους 
παίκτες του.

Το αντιπροσωπευτικό μας 
συγκρότημα υπερτερούσε σε 
όλες τις στατιστικές κατηγο-
ρίες (11-5 άσσοι, 11-3 μπλοκ, 
49%-48% αποτελεσματικότη-
τα στην επίθεση, 36%-28% 
υποδοχή), με τον Δημήτρη 
Μούχλια να πετυχαίνει 15 
πόντους, τον Θανάση Πρω-
τοψάλτη 14 και τον Νίκο Ζου-
πάνι 12 ερχόμενος από τον 
πάγκο,

Η Εθνική μας ομάδα ολο-
κλήρωσε τις φιλικές της υπο-
χρεώσεις στην Ελλάδα, θα συ-
νεχίσει τις προπονήσεις στο 
Καρπενήσι μέχρι την Παρα-
σκευή 27 Αυγούστου και στη 
συνέχεια θα ταξιδέψει στη 
Τσεχία για δύο φιλικές ανα-
μετρήσεις πριν πάει στη Πο-
λωνία για το Ευρωπαϊκό πρω-
τάθλημα.

Τα σετ: 3-0 (25-17, 26-24, 
25-22), Τέταρτο σετ: 30-28

*Οι πόντοι της Ελλάδας 
προήλθαν από 11 άσσους, 54 
επιθέσεις, 11 μπλοκ και 30 λά-
θη αντιπάλων και της Λετονίας 
προήλθαν από 5 άσσους, 52 
επιθέσεις, 3 μπλοκ και 31 λά-
θη αντιπάλων.

ΕΛΛΑΔΑ (Δημήτρης Ανδρε-

όπουλος): Παπαλεξίου 4 (3/5 
επ., 1 μπλοκ), Πετρέας 3 (1/5 
επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Κασα-
μπαλής 6 (2/2 επ., 3 άσσοι, 1 
μπλοκ), Ανδρεόπουλος 9 (6/11 
επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 62% υπ. 
– 38% άριστες), Μούχλιας 15 
(12/22 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), 
Πρωτοψάλτης 14 (11/20 επ., 
2 άσσοι, 1 μπλοκ, 70% υπ. – 
50% άριστες) / Κοκκινάκης (λ, 
56% υπ. – 44% άριστες), Ζή-
σης (λ, 56% υπ. – 22% άρι-
στες), Ζουπάνι 12 (10/17 επ., 
2 μπλοκ), Στιβαχτής 1 (1 άσ-
σος), Κουμεντάκης 4 (4/13 
επ., 62% υπ. – 50% άριστες), 
Βουλκίδης 1 (1/4 επ.), Ράπτης 
5 (3/10 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 
30% υπ. – 10% άριστες), Λι-
νάρδος 2 (1/1 επ., 1 μπλοκ).

Βασικοί οι Κασαμπαλής, Μούχλιας 
στην Εθνική βόλεϊ ανδρών

Δεύτερη φιλική νίκη 
κόντρα στη Λετονία 
για την Ελλάδα 

«Σάμπα» με τον Βραζιλιάνο 
Γκιγιέρμε θα… χορεύει ο Άθλος


