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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

Σ. ΠΕΤΣΑΣ
Αναπλ. Υπουργός 

Εσωτερικών

Ο μέσος όρος των μαθητών ανά τά-
ξη είναι μικρότερος στην Ελλάδα από 
αυτόν της ΕΕ . Δεν υπάρχουν μαγι-
κές λύσεις για να διορθωθούν χρό-
νια προβλήματα από τη μια στιγμή 
στην άλλη.

Ν. ΣΥΨΑΣ
Καθηγητής Λοιμωξιολογίας

Τα παιδιά θα μολυνθούν κάποια 
στιγμή αν δεν εμβολιαστούν. Μέχρι 
τα Χριστούγεννα θα έχουμε πολύ 
μεγάλη εξάπλωση του ιού. Όλα τα 
παιδιά θα εκτεθούν αργά ή γρήγορα.

Ν. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Βουλευτής ΝΔ

Η τοποθέτηση του κ. Μπογδάνου ήταν 
ένα βαρύτατο πολιτικό και ηθικό ατό-
πημα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ 
αυτό. Τουλάχιστον το κατάλαβε και ζή-
τησε συγγνώμη»

Ένταση επικράτησε πριν από λίγα μετά στο πάρκο Αλτιναλμάζη. Άτομα νεαρής ηλικίας θεώρησαν ως "παιχνί-
δι" το ξήλωμα κυβόλιθων από τους διαδρόμους του και τη ρίψη τους στο χώρο της εξέδρας του θεάτρου νερού  
με αποτέλεσμα την πρόκληση ζημιών. Περίοικοι ειδοποίησαν την Αστυνομία η οποία επενέβη άμεσα

Σαν σήμερα, η Θράκη 
με δύο πρόσωπα στο 
Υπουργικό Συμβούλιο

Σαν σήμερα το 2007 η Νέα Δημοκρατία κερ-
δίζει τις εκλογές και ανανεώνει την κυβερνητική 
της θητεία. ΙΟ τότε πρωθυπουργός Κώστας Κα-
ραμανλής ανακοινώνει το νέο Υπουργικό Συμ-
βούλιο το οποίο περιλαμβάνει δύο Θρακιώτες. 
Τον Ευρυπίδη Στυλιανίδη στο Υπυογείο Παιδείας 
και τον Αλέξανδρο Κοντό στο Υπουργείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Εξέλιξη που δεν 
έχει σχέση με το σήμερα που η Βόρεια Ελλάδα 
μένει εκτός νυμφώνος…

Η ΓΝΩΜΗ είχε όλο το ρεπορτάζ και την ανά-
λυση των εκλογών. Η θητεία της ΝΔ θα κρατή-
σει δύο χρόνια….. 

Επιμέλεια: Γιώργος Πανταζίδης

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ



Η ΓΝΩΜΗ
20  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2021

ΑΠΟΨΕΙΣ 3

`Μικρογνωμικά

Καταγγελία από τον Αγροτικό Σύλλογο Εβρου 
για την κατασκευή του φράχτη

Σε καταγγελία σχετικά με την κατασκευή του φράχτη 
αποτροπής εισόδου παράτυπων μεταναστών και προ-
σφύγων στην ευρύτερη περιοχή του Δέλτα του Έβρου 
προχώρησε ο Αγροτικός Κτηνοτροφικός Σύλλογος Δή-
μου Αλεξανδρούπολης.

Μέσα από την σελίδα του Συλλόγου σε μέσο κοινωνι-
κής δικτύωσης, καταγγέλλεται η δημιουργία φράχτη στο 
αντιπλημμυρικό έργο της ιρλανδικής διάβασης μελισσο-
κομείου στην περιοχή των Φερών.

Συγκεκριμένα ο σύλλογος γράφει σε ανάρτησή του: «Η 
δημιουργία φράκτη στο αντιπλημμυρικό έργο (ιρλανδι-
κή διάβαση μελισσοκομείου )είναι εγκληματική! Από την 
στιγμή που δεν λαμβάνετε υπόψιν την τοπική κοινωνία 
να αναλάβετε την ευθύνη για της συνέπειες που θα προ-
κύψουν από την λανθασμένη παρέμβαση σας . Να δούμε 
τι θα πείτε στον κόσμο όταν θα πλημμυρίζουμε!».

Η τραγωδία συνεχίζεται
Κατάλοιπα στην ψυχολογία των κατοίκων της Βόρει-

ας Εύβοιας έχουν αφήσει οι πυρκαγιές οι οποίες έπλη-
ξαν σφοδρά την περιοχή το καλοκαίρι, όπως αναφέρουν 
τα κλιμάκια τα οποία παρέχουν ψυχοκοινωνική στήριξη 
στην περιοχή από τον Αύγουστο με πρωτοβουλία του 
υπουργείου Υγείας.

Τα τραύματα των ανθρώπων αυτών είναι ακόμα νωπά 
και, όπως λέει ο Μενέλαος Θεοδωρουλάκης, πρόεδρος 
ΠΕΨΑΕΕ και πρόεδρος Ομοσπονδίας ΑΡΓΩ «δεν πρέπει 
να αισθανθούν ότι έχουν εγκαταλειφθεί».

Όπως λέει, "τα συμπτώματα τις πρώτες εβδομάδες δεν 
συνεπάγονται και κάποια διαταραχή της ψυχικής υγείας. 
Όλοι οι άνθρωποι όταν βιώσουμε ένα τραυματικό γεγο-
νός που μας αποδιοργανώνει αντιμετωπίζουμε διάφορες 
επιπτώσεις. Μπορεί να είναι αϋπνίες, γιατί σκεφτόμαστε 
το γεγονός, μπορεί να είναι άρνηση πρόσληψης τροφής, 
μπορεί να είναι ένα γενικευμένο άγχος, και βέβαια η θλί-
ψη και η δυσφορία που είναι αναμενόμενη μόνο και μόνο 
από τι περιβάλλον, στο οποίο διαβιούν οι άνθρωποι. Αυτά 
γίνονται συμπτώματα που χρειάζονται παρέμβαση μετά 
την τέταρτη εβδομάδα και όταν έχουμε συνδυασμό συ-
μπτωμάτων. Δηλαδή όταν νιώθουμε κατάθλιψη σε συν-
δυασμό με διαταραχές ύπνου και διαταραχές πρόσληψης 
τροφής, όταν έχουμε φλας μπακ, δηλαδή να ξαναβιώνουν 
το περιστατικό χωρίς να υπάρχει βέβαια φωτιά, τότε που 
η κατάσταση είναι βαρύτερη και συνεπάγεται σημαντική 

δυσλειτουργία διότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να εκτελέσει 
τις καθημερινές λειτουργίες του, τότε υπάρχει παρέμβα-
ση ψυχοθεραπευτική".

Κ.Η.
 

Αγωγός East Med: Σύννεφα στην κατασκευή 
Θολώνει ο αγωγός East Med: Οι τουρκικές προκλή-

σεις και τα ήξεις αφίξεις των ΗΠΑ
Σε γεωπολιτικές συμπληγάδες το έργο του East Med, 

καθώς η πραγματοποίηση σεισμικών και άλλων υποθα-
λάσσιων ερευνών που πραγματοποιούνται τις ημέρες 
αυτές στην περιοχή μεταξύ Κρήτης, Κύπρου, Ισραήλ, από 
το γαλλικών συμφερόντων ερευνητικό σκάφος, Nautical 
Geo, πυροδότησαν σειρά αντιδράσεων, δημιουργώντας 
αμφιβολίες για την εξέλιξη το φιλόδοξου έργου.

Όπως αναφέρει το imerisia.gr, η απόφαση για την κα-
τασκευή του έργου αναμένεται να ληφθεί περί το τέλος 
του 2022 και, αν είναι θετική, ο αγωγός θα είναι έτοι-
μος για τη μεταφορά φυσικού αερίου περί το 2025. Η 
απόφαση αυτή αποτελεί καυτή πατάτα, για τη σημερινή 
(ή όποια) κυβέρνηση με δεδομένη την έντονη αντίδρα-
ση της Τουρκίας.

Ρινικό εμβόλιο για τον κορονοϊό 
Πολύ θετικά είναι τα αποτελέσματα των προκλινικών 

δοκιμών σε ζώα, ενός γαλλικού ρινικού εμβολίου κατά 
της Covid-19.  Το υποψήφιο ρινικό εμβόλιο κατά του κο-
ρονοϊού, που βασίζεται σε ιικές πρωτεΐνες και αναπτύσσε-
ται από την ερευνητική ομάδα BioMAP, που περιλαμβάνει 
πανεπιστήμια και εταιρείες της Γαλλίας, είναι το όγδοο 

στον κόσμο ρινικό εμβόλιο, που πρόκειται να υποβληθεί 
σε κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους. 

Σε αντίθεση με τα συμβατικά εμβόλια που χορηγού-
νται μέσω ένεσης, μόνο τα ρινικά εμβόλια μπορούν να 
μπλοκάρουν άμεσα τον κορονοϊό στη μύτη, επιφέροντας 
έτσι τοπική ανοσία στον ρινικό βλεννογόνο, την κατ' εξο-
χήν "πύλη" εισόδου και πολλαπλασιασμού του κορονοϊού 
στον οργανισμό. 

Ieidiseis.gr

Συνάντηση κορυφής
Για επικείμενη συνάντησή του με τον Έλληνα πρωθυ-

πουργό στη Νέα Υόρκη έκανε λόγο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερ-
ντογάν πριν από λίγο κατά τη διάρκεια δηλώσεών του. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του kathimerini.gr ο κ. Ερ-
ντογάν δήλωσε σχετικά: «Εμείς θα πραγματοποιήσουμε 
το αίτημα του Μητσοτακη στις ΗΠΑ. Εκεί έχουμε συνά-
ντηση μαζί του», είπε ο Τούρκος Πρόεδρος, που αναφέρ-
θηκε εκ νέου στην πρόσφατη σύνοδο του EUMED9 στην 
Αθήνα λέγοντας:

«Όμως σε αυτή τη συνάντηση των «9» που διοργάνω-
σαν έγιναν ανεπιθύμητες δηλώσεις. Βέβαια το υπουργείο 
Εξωτερικών μας έδωσε τις απαραίτητες απαντήσεις. Εκεί 
θα δούμε πόσο ειλικρινείς είναι και πόσο θα αντισταθούν. 
Η Τουρκία σε αυτό το σημείο δεν είναι ο θυρωρός (υπη-
ρέτης) κανενός. Εμείς από τους απέναντί μας πρέπει να 
δούμε με εντιμότητα τα βήματα που πρέπει να γίνουν. Αν 
δεν τα δούμε, τότε θα πάρουμε την απαραίτητη απόφαση 
και θα κάνουμε τα ανάλογα βήματα».

Κ.Η.

Και τρέχουν και προσφέρουν    
Οι αιμοδοσίες του συλλόγου στην πόλη και ο Σύλλο-

γος Εθελοντών Αιμοδοτών Αλεξανδρούπολης κάθε Σάβ-
βατο πρωί δίνουν ραντεβού 08:30 - 14:00 σε αίθουσα 
στο Νομαρχείο Αλεξανδρούπολης, στην παραλιακή οδό.

Το Run Greece, όπου βρέθηκε αυτές τις μέρες εκεί, 
στηρίζει αυτή την προσπάθεια . Ένα μεγάλο μπράβο σε 
όλους τους εθελοντές αιμοδότες

Στα χέρια πάρα λίγο να 
πιαστούν δύο πεζοί με μια 
οδηγό, τις προάλλες κάπου 
στην Αλεξανδρούπολη. Η μα-
ντάμ τους επέπληξε έντονα 
επειδή έκαναν το "λάθος" 
να περάσουν από τη διάβα-
ση...!!! Όπως καταλαβαίνετε, 
οι πεζοί έγιναν έξαλλοι με το 
θράσος της οδηγού και την 
"στόλισαν" κανονικά. Μάλλον 
είναι ώρα ορισμένοι να ξα-
ναπάνε στις σχολές οδηγών 
να μάθουν από την αρχή τα 
βασικά...
Κ.Η.

Να πούμε και συγνώμη;

Με επιτυχία, δεδομένων των συν-
θηκών του κορονοϊού, ολοκληρώθηκε 
το 7ο Run Greece Αλεξανδρούπολης. 
Την διοργάνωση ανέλαβε και φέτος ο 
ΣΕΓΑΣ, με συνδιοργανωτές την Π.Ε. 
Έβρου και τον Δήμο Αλεξ/πολης.

Σε μία ηλιόλουστη μέρα που βοή-
θησε στο να συγκεντρωθεί και κοινό 
για να παρακολουθήσει τους αγώνες, 
περίπου 550 δρομείς έτρεξαν στα 10 
και στα 5 χιλιόμετρα με εκκίνηση και 
τερματισμό τον Φάρο.

Στους αγώνες που διεξήχθησαν 
για πρώτη φορά μετά το 2019, έλα-
βαν μέρος δρομείς με πιστοποιητικό 
εμβολιασμού ή νόσησης, ενώ δεν δι-
εξήχθη φέτος ο αγώνας παιδιών. Τη-
ρήθηκε το υγειονομικό πρωτόκολλο 
με όλα τα μέτρα για την covid-19, με 
τους δρομείς να καταχειροκροτούνται 
από τον κόσμο.

7ο Run Greece Αλεξανδρούπολης: 
Το δρομικό κίνημα επέστρεψε
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Με ένα flashback δηλώ-
σεων του Μιχάλη Αμοιρίδη, 
ανεξάρτητου –πλέον- περι-
φερειακού συμβούλου, που 
εκλέχθηκε το 2019 με την 
«Περιφερειακή Σύνθεση», 
στην οποία είχε προσχωρήσει 
μετά την αποχώρησή του από 
την παράταξη Μέτιου, σχολι-
άζει την απόφαση ανεξαρτη-
τοποίησής του.

Είχε προηγηθεί κάλεσμα 
του κ. Αμοιρίδη για κοινή πο-
ρεία των παρατάξεων Τοψίδη-
Μετιου, με βασικό επιχείρημα 
ότι και οι δύο παρατάξεις απο-
τελούνται, ως επί το πλείστον, 
από στελέχη της Νέας Δημο-
κρατίας. Κι ενώ ο Περιφερει-
άρχης υποδέχθηκε με ικανο-
ποίηση την πρόταση Αμοιρίδη, 
η παράταξη Τοψίδη υπήρξε 
κατηγορηματικά αντίθετη. 
Έτσι, ο περιφερειακός σύμ-
βουλος Ξάνθης αποφάσισε να 
επανέλθει, με νέα ανακοίνω-
ση, στην οποία γνωστοποιεί 
την ανεξαρτητοποίησή του.

Η απάντηση της 
«Περιφερειακής 
Σύνθεσης»

«Καμία εντύπωση δεν προ-
καλεί σε κανέναν η ανακοί-
νωση της ανεξαρτητοποίησης 
του Μιχάλη Αμοιρίδη, καθώς, 
μετά τις ανακοινώσεις των 
προσωπικών του απόψεων, η 
κατάληξη της ιστορίας ήταν 
προδιαγεγραμμένη. 

Η απόφασή του είναι σε-
βαστή μεν, αλλά όχι εύκολα 
κατανοητή κυρίως από τον 
κόσμο που τίμησε με την ψή-
φο του το πρόσωπό του. Στις 
εκλογές του 2019 ο Μιχάλης 
Αμοιρίδης, ψηφίστηκε κυρίως 
ως φορέας του πολιτικού προ-
γράμματος της Περιφερειακής 
Σύνθεσης και δυνάμει εφαρ-
μογέας αυτού. 

Αξίζει, πάντως να θυμη-
θούμε μερικές από τις σχετι-
κά πρόσφατες δηλώσεις του 
Μιχάλη Αμοιρίδη στον περιφε-
ρειακό τύπο της ΑΜΘ: 

«Εδώ και αρκετό διάστη-
μα, εμείς ως παράταξη (Περι-
φερειακή Σύνθεση), αλλά και 
μεμονωμένα δεν προβαίνου-
με σε χαρακτηρισμούς, ούτε 
σε στείρα αντιπολίτευση, αλ-
λά καταθέτουμε τις προτάσεις 
μας για την υγεία τον πρω-
τογενή τομέα, τον τουρισμό, 
την ενίσχυση επιχειρήσεων 
και όλους τους τομείς, γενι-
κότερα. Επιζητούμε αυτές οι 
προτάσεις, να συζητηθούν και 
κάποιες από αυτές ενδεχομέ-
νως να αξιοποιηθούν. Δυστυ-
χώς βλέπουμε πως αυτό δεν 
συμβαίνει. Αντιθέτως υπάρ-
χει μία στάση από την μεριά 
του Περιφερειάρχη, η οποία 
είναι συνεχώς απαξιωτική με 
υβριστικούς χαρακτηρισμούς, 
οι οποίοι δεν ταιριάζουν ού-
τε στην θέση, αλλά και ούτε 
στον θεσμό που κατέχει  (σ.σ. 

ο Περιφερειάρχης). 
Εμείς προσπαθούμε να δια-

τηρήσουμε το ήθος και τις αρ-
χές που μας διέπουν ως άτο-
μα και ως παράταξη και αυτό 
θα συνεχίσουμε να κάνουμε, 
προσπαθώντας παράλληλα 
να κινητοποιήσουμε τη διοί-
κηση, δίνοντάς της κάποιες 
προτάσεις όσο και διεκδικώ-
ντας πράγματα για τους πο-
λίτες της περιφέρειας μας».

Δήλωνε, επίσης, για τον 
Περιφερειάρχη ότι «υπάρ-
χουν μειωμένα αντανακλα-
στικά στην διοίκηση, αλλά 
και μια εμμονική διάθεση να 
μην συζητά και να μην κάνει 
διάλογο» καθώς και ότι «Εί-
ναι νομίζω θέμα χαρακτήρα 
και περισσότερο ανασφάλειάς 
του (σ.σ. του Περιφερειάρχη)» 
(Ενήμερος Καβάλας, Νοέμβρι-
ος 2020)

Άλλη αξιοσημείωτη δήλω-
ση του είναι η εξής: «Περιφε-
ρειάρχης με μέσον δεν μπο-
ρείς να γίνεις» που έλεγε για 
τον Χρήστο Μέτιο στο όχι και 
τόσο μακρινό 2019, ενώ την 
ίδια περίοδο τον καλούσε «να 
δεσμευτεί ότι δεν θα αναλάβει 
αμειβόμενο πόστο, σε περί-
πτωση που δεν εκλεγεί».

Άρα λοιπόν διακατέχεται 
από «τάσεις φυγής», που υπό 
άλλες συνθήκες αυτό θα ήταν 

αποδεκτό, αλλά μιλώντας για 
Πολιτική μία τέτοια αστάθεια 
συνιστά μειονέκτημα. 

Ο Μιχάλης Αμοιρίδης οφεί-
λει να εξηγήσει κυρίως στους 
πολίτες της Ξάνθης, αλλά και 
στον εαυτό του αυτή αλλα-
γή των απόψεων του! Ο ίδιος 
οφείλει, όχι μόνο στην παρά-
ταξή μας υπό την σημαία της 
οποίας εξελέγη, αλλά περισ-
σότερο στους πολίτες να εξη-
γήσει ακόμη πως προέκυψε 
αυτός ο τρομερός συγχρονι-
σμός: «δήλωση Μ. Αμοιρίδη» 
– «δελτίο τύπου Χρ. Μέτιου» 
– «αποχώρηση Μ. Αμοιρίδη»; 

Αυτό είναι το λιγότερο που 
μπορεί και πρέπει να κάνει 
απέναντι στους πολίτες που 
εμφατικά αποζητούν την ευ-
πρέπεια, την συνέπεια και τις 
«καθαρές κουβέντες» σε όλα 
τα επίπεδα της Πολιτικής και 
κατακρίνουν σφόδρα τις πολι-
τικές κυβιστήσεις και τις προ-
σχηματικές επιλογές.

Σε κάθε περίπτωση, εμείς 
του ευχόμαστε καλή επιτυχία 
στον πολιτικό δρόμο που θα 
αποφασίσει να ακολουθήσει, 
αλλά κυρίως καλή ευκολία 
στη λήψη αποφάσεων από 
δω και πέρα. 

Η Περιφερειακή Σύνθε-
ση συνεχίζει την πορεία της 
προς το μέλλον υπηρετώντας 

ακλόνητα το πρόγραμμά και 
τις θέσεις της που εκπορεύ-
ονται και απευθύνονται απο-
κλειστικά στους πολίτες της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μα-
κεδονίας Θράκης, που εν τέ-
λει κρίνουν τις επιλογές όλων 
μας, με συνέπεια, ευπρέπεια 
και σοβαρότητα.

Για την Περιφερειακή Σύν-
θεση η συμμαχία και η ενότη-
τα που επιδιώκουμε αφορά 
τους πολίτες της ΑΜΘ». 

Η δήλωση 
ανεξαρτητοποίησης 
Αμοιρίδη

«Τις προηγούμενες ημέρες 
δημοσιοποίησα σκέψεις μου, 
όπως τις είχα θέσει λίγες ημέ-
ρες νωρίτερα στους συναδέλ-
φους μου στην Περιφερειακή 
Σύνθεση. Υπήρξε ο χρόνος για 
να τις μελετήσουν και έγινε 
αναλυτική συζήτηση. Μίλησα 
για ενότητα, για συνεργασία, 
για τα λάθη του παρελθόντος 
που πρέπει να τεθούν στο πε-
ριθώριο. Η ενότητα και η ομο-
ψυχία, ιδιαίτερα ανάμεσα σε 
ανθρώπους του ίδιου πολιτι-
κού χώρου, είναι αναγκαιότη-
τα, που θα αποβεί επωφελής 
όχι μόνο για την παράταξη αλ-
λά πρωτίστως για τους πολί-
τες της περιφέρειας μας . Εάν 
μιλάμε για σύνθεση απόψεων 

και ανθρώπων, πρώτοι εμείς 
πρέπει να δίνουμε το παρά-
δειγμα.

H συντριπτική πλειοψηφία 
των πολιτών μου δείχνει με 
κάθε τρόπο ότι επικροτεί αυ-
τές τις σκέψεις. Η Περιφερει-
ακή Σύνθεση όμως απέστει-
λε σχετικό δελτίο τύπου που 
απορρίπτει τις προτάσεις μου 
και αναφέρει εμμέσως πλην 
σαφώς ότι πρέπει έμπρακτα 
να τις απορρίψω και εγώ. 
Τους εκτιμώ και τους σέβο-
μαι αλλά θα πρέπει να σεβα-
στούν και αυτοί την άποψη 
μου, την οποία θα υπηρετήσω 
το επόμενο διάστημα με τη 
στάση μου εντός και εκτός του 
περιφερειακού συμβουλίου. 
Ο δρόμος της ενότητας του 
πολιτικού χώρου που ανήκω 
είναι η επιλογή μου, ελπίζω 
σύντομα να ενστερνιστούν και 
άλλοι τις σκέψεις μου. 

Αυτονόητο είναι ότι θα 
πρέπει πλέον να δηλώσω την 
ανεξαρτητοποίηση μου από 
την Περιφερειακή Σύνθεση. 
Ελπίζω ότι θα ωριμάσουν οι 
συνθήκες και οι δρόμοι μας θα 
συναντηθούν ξανά σε κοινούς 
αγώνες και προσπάθειες με 
μία ενιαία περιφερειακή πα-
ράταξη που θα περιλαμβάνει 
όλα τα στελέχη της Νέας Δη-
μοκρατίας και όχι μόνο». 

«Άνω κάτω» οι μεγάλες 
παρατάξεις της Περιφέρειας ΑΜΘ
ΝΕΑ ΑΠΟΧΏΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΣΎΝΘΕΣΗ» ΤΟΎ ΧΡ. 
ΤΟΨΙΔΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ 
ΑΝΑΚΟΙΝΏΣΕΏΝ ΜΕ ΤΟΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ    

Με flashback δηλώσεων Αμοιρίδη 
κατά Μέτιου απαντά ανακοίνωση 
ανεξαρτητοποίησης του περιφερειακού 
συμβούλου Ξάνθης. «Σεβαστή, αλλά όχι 
εύκολα κατανοητή η απόφασή του»

Με την αριθμ. 7670/30-6-
2021 ερώτηση που κατέθεσε 
ο βουλευτής Ροδόπης ΣΥΡΙΖΑ 
Δημήτρης Χαρίτου ζήτησε από 
τα συναρμόδια Υπουργεία να 
γνωστοποιήσουν τα μέτρα που 
προτίθενται να λάβουν, ώστε 
να ολοκληρωθεί η λειτουρ-
γία του συνοριακού σταθμού 
της Νυμφαίας με την διέλευ-

ση λεωφορείων και φορτηγών 
μεγαλύτερων των 3,5 τόνων, 
με την ενίσχυση των ελεγκτι-
κών μηχανισμών για το πα-
ραεμπόριο κ.α., αλλά και με 
την δημιουργία των αναγκαί-
ων κτιριακών υποδομών, ώστε 
να καταστεί σύγχρονη και λει-
τουργική η σημαντική αυτή πύ-
λη εισόδου για όλη την χώρα. 

Αντί απάντησης σε ένα τό-
σο σημαντικό θέμα, που συμ-
βάλει στην αξιοποίηση του συ-
γκριτικού πλεονεκτήματος της 
περιοχής μας, της διασυνορι-
ακότητας, και κατ’  επέκταση 
στην ανάπτυξη της περιοχής, 
τα Υπουργεία  επιβεβαίω-
σαν  πως αγνοούν πλήρως τα 
προβλήματα του συνοριακού 
σταθμού και ότι δεν είναι στις 
προτεραιότητές τους η αντιμε-
τώπισή τους.  

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο 
Προστασίας του Πολίτη δεν 

έχει απαντήσει μέχρι σήμερα 
για θέματα που αφορούν στην 
αρμοδιότητά του, όπως η ανα-
γκαιότητα ενίσχυσης της Αστυ-
νομικής Διεύθυνσης Ροδόπης. 

Ενώ τα Υπουργεία Οικονο-
μικών και Υποδομών & Με-
ταφορών δήλωσαν στις απα-
ντήσεις τους αναρμόδια και 
παρέπεμψαν το θέμα σε άλλα 
Υπουργεία.  

Ενώ και το Υπουργείο Εξω-
τερικών, στο κύριο ζήτημα που 
θέσαμε - γιατί εξακολουθεί σή-
μερα ο συνοριακός σταθμός να 

λειτουργεί με την προσωρινή 
εξάμηνης διάρκειας ρηματική 
διακοίνωση του 2013 ανάμε-
σα στις δυο χώρες - μας έκανε 
γνωστό ότι όλες οι ενέργειες 
από Ελληνικής πλευράς εξα-
ντλήθηκαν στην αλληλογρα-
φία που είχε η πρεσβεία μας 
στην Σόφια με την γείτονα χώ-
ρα! Επίσης αναφέρθηκε σε συ-
νομιλίες σε ανώτερο πολιτικό 
επίπεδο, που δεν είχαν κανέ-
να αποτέλεσμα, ενώ δεν έκανε 
καμία αναφορά στις πρωτο-
βουλίες που πρόκειται να ανα-

λάβει στην συνέχεια η ελληνι-
κή πλευρά  για την προώθηση 
των αιτημάτων μας.

Δυστυχώς επιβεβαιώνεται 
ότι δεν είναι στις προτεραιό-
τητες της Ελληνικής Κυβέρνη-
σης η αναβάθμιση του συνορι-
ακού σταθμού της Νυμφαίας 
ως βασική πύλη εισόδου της 
χώρας. Και ότι οι δεσμεύσεις 
που ανέλαβε ο πρωθυπουργός 
στην σύσκεψη με τους παρα-
γωγικούς φορείς της Κομοτη-
νής τον Φεβρουάριο του 2020 
ήταν κούφια λόγια. 

« Δεν αποτελεί προτεραιότητα της Κυβέρνησης 
η αναβάθμιση του συνοριακού σταθμού Νυμφαίας»
Απάντηση σε ερώτηση του βουλευτή 
Ροδόπης ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Χαρίτου

Χώρισαν και επίσημα οι δρόμοι Τοψίδη – Αμοιρίδη 
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Επιμέλεια: Κική 
Ηπειρώτου 

«Θα έχουμε μια μεγάλη άφι-
ξη το Νοέμβριο στην Αλεξαν-
δρούπολη, θα είναι ο μεγαλύ-
τερος αριθμός αεροσκαφών και 
ελικοπτέρων που έχουμε φέρει 
ποτέ μέσω του λιμένα της Αλε-
ξανδρούπολης. Βλέπετε ότι κι-
νούμαστε όλο και πιο δυνατά» 
ανακοίνωσε στο viadiplomacy 
ο Αμερικανός Πρέσβης Τζέφρι 
Πάιατ.

 «Έχουμε συγκεντρωθεί εδώ 
και πολλά χρόνια στην Αλεξαν-
δρούπολη, έχετε δει την οικο-
νομική και ψυχολογική μετα-
μόρφωση ως αποτέλεσμα της 
ενισχυμένης παρουσίας μας εκεί. 
Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι 
με την διαχείριση του λιμανιού, 
στο τρίτο χρόνο επιτυχίας, εξαι-
τίας κυρίως της παρουσίας του 
Αμερικανικού στρατού» τόνισε.

«Το καλοκαίρι υπήρχαν δύο 
πλοία για πρώτη φορά, ήταν η 
πρώτη φορά που χρησιμοποιή-
θηκε ο σιδηρόδρομος, και ήταν 
η πρώτη φορά που σηκώσαμε 
ένα τανκ σε πλοίο. Είναι σαν 
τους Ολυμπιακούς αγώνες, ανε-
βάζουμε τον πήχη όλο και πιο 
ψηλά», συμπλήρωσε ο Αμερι-
κανός διπλωμάτης.

Η συμφωνία AUKUS 
και ο ρόλος της 
Αλεξανδρούπολης

Η συμφωνία AUKUS, που 
ανακοίνωσαν οι ηγέτες των 
ΗΠΑ, της Βρετανίας και της 
Αυστραλίας, έχει προκαλέσει 
παγκόσμιο αντίκτυπο, την αντί-
δραση της Κίνας, αλλά και της 
Γαλλίας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η 
Βρετανία και η Αυστραλία ανα-
κοίνωσαν την εγκαθίδρυση μιας 
νέας εταιρικής σχέσης ασφάλει-
ας στην περιοχή του Ινδικού-Ει-
ρηνικού Ωκεανού, που θα πε-
ριλαμβάνει βοήθεια προς την 
Αυστραλία ώστε να αποκτήσει 
πυρηνοκίνητα υποβρύχια, καθώς 
η κινεζική επιρροή στην περιοχή 
αυξάνεται.

Η Κίνα αντέδρασε με οργή, 
κάνοντας λόγο για «ψυχρό πό-
λεμο», ενώ η Γαλλία, που βλέ-
πει να ακυρώνεται η συμφωνία 
με την Αυστραλία για πυρηνικά 
υποβρύχια, μιλά για «πισώπλα-
τη μαχαιριά».

Τελικά, τι σημαίνει αυτή η 
συμφωνία που έκανε άνω-κά-
τω τον πλανήτη;  

Το iefimerida.gr, επιχειρώ-
ντας να απαντήσει στα ερωτή-
ματα που τίθενται, απευθύνθηκε 
στον Κωνσταντίνο Φίλη, ανα-

πληρωτή καθηγητή Διεθνών 
Σχέσεων στο Αμερικανικό Κολ-
λέγιο Ελλάδας και συγγραφέα 
του βιβλίου «Διεκδικητικός πα-
τριωτισμός. Ανατομία μιας συ-
ζήτησης που δεν έγινε ποτέ».

Κάποιες από τις 
απαντήσεις του κ. Φίλη: 

Πώς αξιολογείτε τη συμ-
φωνία ΗΠΑ-Βρετανίας-Αυ-
στραλίας με το αρκτικόλεξο 
AUKUS; Τι σημαίνει γεω-
στρατηγικά και πολιτικά 
για τον παγκόσμιο χάρτη;

Βλέπω πέντε επίπεδα ανάλυ-
σης και αξιολόγησης αυτής της 
συμφωνίας.

Το πρώτο έχει να κάνει με 
τις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ είδαν το γόη-
τρό τους να πλήττεται σοβαρά 
με την αποχώρηση από το Αφ-
γανιστάν και με τον τρόπο που 
αυτή έγινε, δημιουργώντας μια 
ανησυχία στους περιφερειακούς 
τους συμμάχους ότι βρίσκονται 
σε φάση αποδρομής και ενδια-
φέρονται πλέον να παρεμβαί-
νουν επιλεκτικά. Αυτό δημιούρ-
γησε ανησυχία σε πολλούς από 
τους εταίρους των ΗΠΑ στην 
ευρύτερη περιοχή της Ασίας και 
όχι μόνο.

Με αυτή την κίνηση λοιπόν, 
οι Αμερικανοί προσπαθούν να 
δείξουν ότι επανακάμπτουν εμ-
φατικά σε μια περιοχή που χα-
ρακτηρίζεται ως μεγάλης στρα-
τηγικής σημασίας ζώνη, αυτή 
του Ινδικού-Ειρηνικού Ωκεανού, 
και δίνουν το «παρών» για να 
προασπίσουν τα δικά τους συμ-
φέροντα καθώς και των συμμά-
χων τους, και, βέβαια, να ανα-
σχέσουν την Κίνα.

Η δεύτερη διάσταση αφορά 
στη Βρετανία, η οποία μετά το 
Brexit, κ. Μόσχοβα, βρίσκεται σε 
αναζήτηση παγκόσμιου ρόλου. 
Εχει επιχειρήσει με κάποιες κινή-
σεις να κάνει εμπορικές και αμυ-
ντικές συμφωνίες, αλλά οπωσ-
δήποτε αυτή η συμφωνία δίνει 
μεγάλη ώθηση και στον Μπόρις 
Τζόνσον προσωπικά, αλλά και 
στη Βρετανία και στον ρόλο που 
θέλει να επιτελέσει. Δεδομένου 
ότι καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα 
δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτή 
τη συμφωνία, είναι και μια απά-
ντηση των Βρετανών, κατά κά-
ποιον τρόπο, ότι μετά το Brexit 
μπορούν να ζήσουν και μόνοι 
τους. Αλλωστε, αυτή ήταν πάντα 
η αίσθηση της ιδιαιτερότητας 
που είχαν οι Βρετανοί, ακόμη 
και όταν ήταν μέλος της ευρω-
παϊκής οικογένειας.

Η τρίτη διάσταση αφορά στη 

Γαλλία, η οποία μένει κυριολε-
κτικά στα κρύα του λουτρού. 
Διότι, πέραν του γεγονότος ότι 
έχει η ίδια παρουσία στην περι-
οχή, είχε και μία συμφωνία από 
το 2016 ύψους 31 δισ. ευρώ για 
την παροχή πυρηνοκίνητων υπο-
βρυχίων στην Αυστραλία. Αυτή 
η συμφωνία, για την οποία μά-
λιστα είχε μιλήσει ο Μακρόν τον 
περασμένο μόλις Ιούλιο, κάνο-
ντας λόγο για τη δέσμευση της 
Γαλλίας να τηρήσει τα συμφω-
νηθέντα, δεν βρίσκεται στον αέ-
ρα, πρόκειται να ακυρωθεί. Διότι 
η Αυστραλία, σε συνεργασία με 
τους Αμερικανούς, θα αναπτύξει 
τα δικά της πυρηνικά υποβρύχια. 
Προφανώς, αυτή η απογοήτευ-
ση, όπως εκφράστηκε ήδη από 
τους Γάλλους, δείχνει και μία 
τάση: Ότι το δυτικό μέτωπο, το 
οποίο θα ανέμενε κανείς ότι με-
τά την εκλογή Μπάιντεν θα ήταν 
και πάλι αρραγές, δεν είναι. Και 
ότι ο αγγλοσαξονικός άξονας 
ΗΠΑ-Βρετανίας φαίνεται να έχει 
βρει μια δική του περπατησιά και 
να κινείται ανεξάρτητα και αυτό-
νομα από τις ευρωπαϊκές δυνά-
μεις και την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Το τέταρτο έχει να κάνει προ-
φανώς με την Κίνα. Ο στόχος 
αυτής της συμφωνίας, ακόμη και 
αν δεν το είπαν ανοικτά, είναι 
φανερά η ανάσχεση της Κίνας 

στην περιοχή. Και μάλιστα θα το 
συνέδεα με το γεγονός ότι την 
ερχόμενη εβδομάδα, στις 24 Σε-
πτεμβρίου, ο Τζο Μπάιντεν ανα-
κοίνωσε ότι θα δεχθεί στην Ου-
άσιγκτον τους πρωθυπουργούς 
Ινδίας, Αυστραλίας και Ιαπωνί-
ας. Αυτή ήταν μια περιφερειακή 
σύμπραξη, με τα αρχικά QUAΤ, 
που αφορούσε σε μια τετραμε-
ρή συμμαχία ΗΠΑ, Αυστραλίας, 
Ινδίας και Ιαπωνίας. Εφόσον και 
αυτή αναβιώσει -γιατί επί Τραμπ 
είχε αφεθεί-, θα στείλει οπωσ-
δήποτε ένα μήνυμα σε σχέση με 
την απόπειρα να μην επιτραπεί 
στην Κίνα να αναπτύξει τα ερεί-
σματά της σε μια περιοχή που εί-
ναι η άμεση γειτονιά της.

Το πέμπτο έχει να κάνει με 
τον ρόλο της Αυστραλίας, η 
οποία μέχρι τώρα προφανώς 
και ήταν προσδεδεμένη στο άρ-
μα των Αμερικανών, αλλά ήταν 
πιο διακριτικός ο ρόλος της. Αυ-
τή τη στιγμή μοιάζει σαν να βγαί-
νει από το καβούκι της. Υπάρχει 
και μια επιπρόσθετη διάσταση 
εδώ: Η Αυστραλία σε λίγα χρό-
νια από σήμερα θα είναι πρώτη 
δύναμη παγκοσμίως σε παρα-
γωγή υγροποιημένου φυσικού 
αερίου (LNG). Κι αυτό είναι κάτι 
που προσμετράται, γιατί η Κίνα 
θα ήθελε πολύ να είχε πρόσβα-
ση και στα ενεργειακά αποθέμα-

τα της Αυστραλίας, και τώρα τα 
πράγματα δυσκολεύουν.

Και όλο αυτό γίνεται, πρέπει 
να σας πω, σχεδόν έναν χρόνο 
μετά από μια συμφωνία εμπορι-
κού χαρακτήρα που είχε συνα-
φθεί μεταξύ όλων των κρατών 
της περιοχής -με εξαίρεση την 
Ινδία-, συμπεριλαμβανομένης 
της Ιαπωνίας, της Νότιας Κο-
ρέας και της Αυστραλίας, με την 
Κίνα, η οποία τότε είχε θεωρη-
θεί ως μεγάλη νίκη του Πεκίνου, 
εφόσον είχε καταφέρει να συ-
μπεριλάβει χώρες-συμμάχους 
των ΗΠΑ σε αυτή την εμπορι-
κού και οικονομικού χαρακτή-
ρα σύμπραξη.

Τελικά, η Κίνα είναι 
πραγματική απειλή για το 
δυτικό μπλοκ;

Η Κίνα, κ. Μόσχοβα, ήταν η 
υπ’ αριθμόν ένα απειλή ασφά-
λειας και για τα συμφέροντά 
τους, ήδη από την εποχή Ομπά-
μα. Μάλιστα, αν δεν είχε προη-
γηθεί η 11η Σεπτεμβρίου 2001, 
στο στρατηγικό δόγμα των Αμε-
ρικανών, ήδη από τότε, η Κίνα 
θεωρούνταν ο μεγάλος ανταγω-
νιστής και αντίπαλος των ΗΠΑ. 
Σας θυμίζω ότι όταν ο Ομπά-
μα ουσιαστικά αποστασιοποι-
ήθηκε από περιοχές της Μέσης 
Ανατολής -και αυτό το έκανε, 

βέβαια, επειδή είχαν μειωμένο 
ενεργειακό ενδιαφέρον οι ΗΠΑ, 
εξαιτίας του ότι είχαν καταστεί 
αυτάρκεις λόγω της επανάστα-
σης του σχιστολιθικού πετρε-
λαίου, και αερίου-, τότε μίλησαν 
οι Αμερικανοί για το περίφημο 
Asia Pivot, που ήταν ουσιαστικά 
η πρόθεσή τους να στρέψουν το 
ενδιαφέρον τους στην Ασία και 
να αφήσουν σε δεύτερη μοίρα 
άλλες περιοχές, στις οποίες εί-
χαν πολύ πιο έντονη παρουσία. 

Με όλο αυτό που διαδρα-
ματίζεται σε επίπεδο πα-
γκόσμιων παικτών, η Ελ-
λάδα μοιάζει με μυρμήγκι. 
Οταν παλεύουν οι ελέφα-
ντες μπορεί να πάρει θέση;

Εγώ στο μυαλό μου είχα κά-
τι άλλο, τα βουβάλια με τα βα-
τράχια! Προφανώς σε τέτοια ζη-
τήματα η Ελλάδα δεν μπορεί 
να έχει θέση ή δεν είναι υπο-
χρεωμένη να την εκφράσει με 
σθεναρότητα. Όμως, αν αυτός 
ο ανταγωνισμός μεταξύ Πεκί-
νου-Ουάσιγκτον συνεχιστεί και 
διευρυνθεί, αυτό θα επηρεάσει 
και χώρες όπως είναι η Ελλά-
δα, δεδομένου ότι εμείς έχου-
με μια συνεπή και πολύ θετική 
για την οικονομία, το εμπόριο 
και τις μεταφορές μας παρου-
σία με την Cosco στον Πειραιά 
και γενικότερα ένα ενδιαφέρον 
των Κινέζων για την Ελλάδα, 
ως πύλη εισόδου προς και από 
την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Από την άλλη, οι Αμερικα-
νοί είναι πάρα πολύ σημαντι-
κοί για ζητήματα ασφάλειας της 
Ελλάδας και έτσι κι αλλιώς ο 
στρατηγικός μας προσανατο-
λισμός είναι προς τη Δύση. Θα 
σας έβαζα δε και την παράμετρο 
της Ρωσίας: Υπάρχει πολύ έντο-
νη αμερικανική παρουσία στην 
Αλεξανδρούπολη, κάτι το οποίο 
ενοχλεί και τους Τούρκους, για-
τί τους χαλάει κάποιους σχεδι-
ασμούς ή τους αποτρέπουν να 
κάνουν κινήσεις που θα ήθελαν 
στην περιοχή, αλλά και τους Ρώ-
σους. Οπότε δεν είναι εύκολη 
η εξίσωση για εμάς. Αν υπάρ-
ξει ένταση των ανταγωνισμών, 
θα πρέπει να ισορροπήσουμε σε 
ένα τεντωμένο σχοινί. Αλλά, να 
σας είμαι ειλικρινής, έχουμε μια 
σχετική εμπειρία. Επειδή είμαστε 
μικροί αλλά σημαντικοί, έχουμε 
μάθει με ποιο τρόπο να ελισσό-
μαστε. Αν, βέβαια, μας μπει «το 
μαχαίρι στον λαιμό», κυρίως από 
τον αμερικανικό παράγοντα, εκεί 
τα πράγματα θα είναι πιο δύσκο-
λα. Αλλά θα πρέπει κι εμείς να 
εξηγήσουμε προς πάσα κατεύ-
θυνση ότι την Ελλάδα, επειδή 
ακριβώς δεν είναι ούτε επιθετι-
κή ούτε αναθεωρητική δύναμη 
και δεν σκοπεύει να αλλάξει το 
stauts quo, την ενδιαφέρει στην 
παρούσα φάση να μπορέσει να 
ανοικοδομήσει την οικονομία 
της. Και ως προς αυτό, όποιος 
θέλει να συνδράμει, από όποια 
πλευρά του κόσμου και αν προ-
έρχεται, είναι καλοδεχούμενος . 

Πάιατ: Αριθμός ρεκόρ 
αεροσκαφών – ελικοπτέρων στην 
Αλεξανδρούπολη το Νοέμβριο
ΠΏΣ Η ΣΎΜΦΏΝΙΑ ΗΠΑ-
ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ-ΑΎΣΤΡΑΛΙΑΣ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΗΝ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΎΠΟΛΗ   

Οι εκτιμήσεις του αναπλ. Καθηγητή 
Διεθνών Σχέσεων Κ. Φίλη 

Κινούμαστε όλο και πιο δυνατά στην περιοχή, προανήγγειλε 
ο Αμερικανός Πρέσβης Τζέφρι Πάιατ

Το Νοέμβριο καταφθάνει στην Αλεξανδρούπολη, ο μεγαλύτερος 
αριθμός αεροσκαφών και ελικοπτέρων που έχει ερθει ποτέ μέσω 
του λιμένα της Αλεξανδρούπολης.
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Έργα για παιδικές χαρές σε Πλάτη 
& Πεντάλοφο Ορεστιάδας          

Έναρξη εργασιών για την κατασκευή των παιδικών χαρών Πλά-
της & Πενταλόφου Δήμου Ορεστιάδας.

Με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 
2014-2020, Leader, συνολικού προϋπολογισμού 212.175,66 €.

Παρουσίαση του Ιστορικού 
Λευκώματος "Η δική μας 
Αλεξανδρούπολη"

Το Ιστορικό Λεύκωμα "Η δική μας Αλεξανδρούπολη" που εκδό-
θηκε με αφορμή τα 100 χρόνια του Συλλόγου Κυριών και Δεσποι-
νίδων, θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου, ώρα 19:00 
στην παραλία της Αλεξανδρούπολης, στον χώρο του Αγίου Εύπλου.

Παρουσίαση: Ελένη Σκάβδη (δημοσιογράφος- συγγραφέας) 
και Φωτεινή Σκάβδη.

Στο πάνελ θα συμμετέχει και ο Ρωμανίδης Κωνσταντίνος (κα-
θηγητής χειρουργικής).

Σε περίπτωση κακοκαιρίας η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί 
την ίδια μέρα και ώρα σε αίθουσα του MOTEL ASTIR, οπότε θα 
τηρηθούν όλοι οι προβλεπόμενοι κανόνες ατομικής προστασίας 
που απαιτούνται για εκδηλώσεις σε κλειστούς χώρους. Η εκδή-
λωση πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση του Δήμο Αλεξαν-
δρούπολης με τον Σύλλογο Κυριών και Δεσποινίδων.

Εγγραφές για τη Σχολή 
Αγιογραφίας «Η Αγία Γλυκερία»

Η Ιερά Μητρόπολις Αλεξανδρουπόλεως σας ενημερώνει πως 
από την προσεχή Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου αρχίζουν οι εγγραφές 
για την Σχολή Αγιογραφίας «Η Αγία Γλυκερία» της Μητροπόλε-
ώς μας και θα διαρκέσουν έως και την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου. 

Οι εγγραφές θα γίνονται στη Σχολή Αγιογραφία, επί της οδού 
Αμφιπόλεως, παραπλεύρως από το Ανθίμειο Κέντρο, κατά τις κά-
τωθι ημέρες και ώρες:

• Δευτέρα: 17.00’-21.00’
• Τρίτη: 09.00’-12.00’
• Τετάρτη: 17.00’-21.00’
• Πέμπτη: 09.00’-12.00’
• Παρασκευή: 09.00’-12.00’
Τα μαθήματα αρχίζουν την 1η Οκτωβρίου.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

∆ήμος Σαμοθράκης: Ανακοίνωση 
για την 3η δόση εμβολίου 

Όσοι πολίτες του Δήμου Σαμοθράκης έχουν λάβει μήνυμα για 
την 3η δόση του εμβολίου κατά του κορωνοϊού SARS Covid-19 
(ΜΟΝΟ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΜΗΝΥΜΑ), παρακαλούνται να καλέ-
σουν στο Κέντρο Κοινότητας Σαμοθράκης ώστε να δηλώσουν τα 
στοιχεία τους για να πραγματοποιηθεί η 3η δόση του εμβολίου. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :2551042026, από Δευτέρα έως 
Παρασκευή, από τις 09:00 π.μ. έως τις 14:00.

Ένα εξιλαστήριο θύμα σε ομηρία, 
που χρησιμοποιείται ως μέσο αντιπα-
ράθεσης από αντιμαχόμενες πλευρές, 
είναι το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας 
Αλεξανδρούπολης, το οποίο, αν και 
κοντεύει να τελειώσει ο Σεπτέμβριος 
δεν μπορεί να λειτουργήσει ακόμη για 
τη νέα σχολική χρονιά.

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας 
(ΣΔΕ) Αλεξανδρούπολης  είναι ένα 
δημόσιο σχολείο ενηλίκων στο πεδίο 
της Διά Βίου Μάθησης. Απευθύνεται  
σε πολίτες 18 ετών και άνω, οι οποί-
οι δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιά-
χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση. Με το 
θεσμό αυτό παρέχεται η δυνατότητα 
να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με το 
απολυτήριο Γυμνασίου (ν.2525/1997), 
δίνοντας έμφαση στην απόκτηση βα-
σικών προσόντων και στην ανάπτυξη 
προσωπικών δεξιοτήτων. Το Σχολείο 
αυτό είναι ένα καινοτόμο Σχολείο Εκ-
παίδευσης Ενηλίκων. Παρέχει εκπαί-
δευση, αλλά επιπρόσθετα υπηρετεί την 
καταπολέμηση του κοινωνικού απο-
κλεισμού, τη βελτίωση της απασχολη-
σιμότητας και την ενεργό συμμετοχή 
των πολιτών στο οικονομικό, κοινωνι-
κό, πολιτισμικό και πολιτικό γίγνεσθαι, 
δηλαδή την ανάπτυξη, την απασχόλη-
ση και την κοινωνική συνοχή.

Όπως αναφέρει ο διευθυντής του, 
Μιχάλης Αναγνωστόπουλος, από την 
στιγμή της δημιουργίας του στην Αλε-
ξανδρούπολη, το (2003, υπήρξε ένα 
αναπόσπαστο και ενεργό κομμάτι του 
εκπαιδευτικού  συστήματος της  πόλη 
μας που  εκτός από την παροχή γνώ-
σεων έχει σαν στόχο του, να αποτε-

λέσει ένα χώρο ανάπτυξης κριτικής 
στάσης απέναντι στην κοινωνική ανι-
σότητα. Η μεγάλη διαφορά ανάμεσα 
στην εκπαίδευση εφήβων με αυτή των 
ενηλίκων είναι ότι «εδώ, η εκπαίδευ-
ση είναι εκούσια. Ο καθένας έρχεται 
με τη θέλησή του και αυτό είναι κάτι 
που παίζει τεράστιο ρόλο στο ενδια-
φέρον με το οποίο αντιμετωπίζουν οι 
εκπαιδευόμενοι το σχολείο. Μέχρι σή-
μερα έχουν αποφοιτήσει από το ΣΔΕ, 
περισσότεροι από 700 ενήλικοι συ-
μπολίτες μας, πολλοί δε από αυτούς 
συνέχισαν σε ΕΠΑΛ ή σε Γενικό Λύκειο 
και κάποιοι προχώρησαν και σε Πανε-
πιστημιακές Σχολές.

Όπως αναφέρει το evrosonline.gr 
, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, λοι-
πόν, από το 2003 συστεγάζεται με το 
4ο Γυμνάσιο. Η συστέγαση αυτή υπήρ-
ξε αρμονική και δεν δημιούργησε ποτέ 
κανένα πρόβλημα.

«Τον τελευταίο όμως  καιρό (από τις 
αρχές Σεπτεμβρίου) και από τη στιγμή 
που στο χώρο αυτό στεγάστηκε το 6ο 
Γυμνάσιο Πειραματικό, λάβαμε εντο-
λή μετακόμισης  λόγω του ότι ο νόμος 
των Πειραματικών Σχολείων,  προβλέ-
πει  τη λειτουργία ομίλων και τμημά-
των ενισχυτικής διδασκαλίας μετά το 
πέρας του ωραρίου, δηλαδή τις απο-
γευματινές ώρες. Η μετακόμισή μας 
όμως και η αναζήτηση στέγης, απο-
δείχθηκε πράγμα  πολύ δύσκολο κα-
θόσον,  πρέπει ένα εναλλακτικό σχο-
λείο μη τυπικής εκπαίδευσης (με ό,τι 
αυτό σημαίνει) να τύχει και της απο-
δοχής του συλλόγου των εκπαιδευτι-
κών στο χώρο του οποίου πρόκειται να 

μεταστεγαστεί και να λειτουργήσει το 
απόγευμα (17.00-21.00)», σημειώνει ο 
διευθυντής, και συνεχίζει: «Στην προ-
σπάθειά μας και αναζητώντας να υπο-
στηριχθούμε από εκπαιδευτικούς  στη 
ΔΕΠ (Δημοτική Επιτροπή Παιδείας) 
πληροφορηθήκαμε ότι καταψήφισαν 
την πρόταση της επιτροπής, προφανώς 
για να εξυπηρετήσουν την αντιπαλό-
τητα που υπάρχει ανάμεσα σε παλιά 
και νέα σχολεία, σε Πειραματικά και 
μη, σε επώνυμα και ανώνυμα. Έτσι 
λοιπόν εξιλαστήριο θύμα βρέθηκε το 
ΣΔΕ το οποίο είναι σήμερα σε ομηρία 
και χρησιμοποιείται ως μέσο αντιπα-
ράθεσης στην ιδεολογική πάλη των 
γιγάντων, ή για να το πω καλύτερα …
παλεύουν οι ελέφαντες και την πλη-
ρώνουν τα ποντίκια …….   Και έχει σαν  
αποτέλεσμα  (το ΣΔΕ)  να μη μπορεί να 
ξεκινήσει τη σχολική  του χρονιά πε-
ριμένοντας να διευθετηθεί το ζήτημα 
περί της αριστείας ή μη των  αντιμα-
χόμενων σχολείων, χάνοντας έτσι την 
ουσία που είναι η δυνατότητα παροχής 
ευκαιρίας σε ενήλικους συμπολίτες μας  
για την ολοκλήρωση της εννεαετούς 
εκπαίδευσής τους  με σκοπό την επα-
νένωσή τους με την  αγορά εργασίας 
για μία καλύτερη τύχη. Ξέρουμε πως 
τα σχολεία  αποτελούν τον καθρέφτη 
της κοινωνίας μας και ότι αποτελούν 
μια μικρογραφία αυτής. Αυτή λοιπόν 
θα είναι η κοινωνία μας και η κοινω-
νία του αύριο; Οι προνομιούχοι εντός 
άνετων και λειτουργικών σχολικών 
χώρων  και όσοι περισσεύουν θα πα-
λεύουν με αντιξοότητες για να απο-
λαύσουν το αγαθό της κατά τα άλλα 
δημόσιας και δωρεάν παιδείας που 
προσφέρει ίσες ευκαιρίες;»

Είναι αναγκαίο να βρεθεί άμεσα μία 
λύση για την στέγαση του Σχολείου, 
που προσφέρει τα μέγιστα στην εκπαί-
δευση και ενσωμάτωση του ενήλικων 
συμπολιτών μας. Να σημειωθεί πως το 
θέμα επανέρχεται προς συζήτηση στη 
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου Αλεξανδρούπολης, την Τετάρ-
τη 22/9, με τίτλο: «Μετεγκατάσταση 
του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στο 
παράρτημα του 3ου Γυμνασίου (πρώ-
ην ΠΕΚ)».

«Ύπό διωγμό το Σχολείο 
Δεύτερης Ευκαιρίας 
Αλεξανδρούπολης»

ΕΝΑ ΕΞΙΛΑΣΤΗΡΙΟ ΘΎΜΑ ΣΕ 
ΟΜΗΡΙΑ, ΠΟΎ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 
ΏΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ 
ΑΝΤΙΜΑΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΕΎΡΕΣ, ΤΟ 
ΟΠΟΙΟ  

Το ζήτημα που δημιούργησε προβλήματα και αν και 
κοντεύει να τελειώσει ο Σεπτέμβριος δεν μπορεί να 
λειτουργήσει ακόμη για τη νέα σχολική χρονιά 

ειδήσεις
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Στο 1,40% βρίσκεται ο 
δείκτης θετικότητας στον 
Έβρο με την τάση των 
κρουσμάτων, σύμφωνα με 
τον ΕΟΔΥ, να χαρακτηρί-
ζεται ως πτωτική. Την ίδια 
στιγμή, το 52,38% του συ-
νολικού πληθυσμού του νο-
μού φαίνεται να έχει εμβο-
λιαστεί με την 1η δόση, ενώ 
έχουν ξεκινήσει και οι εμ-
βολιασμοί με την αναμνη-
στική δόση για όσες κατη-

γορίες προβλέπεται.
Την στιγμή που η «κόκ-

κινη», πια, Περιφερειακή 
Ενότητα Καβάλας μπήκε 
σε περιπέτειες με εφαρμο-
γή νέων περιοριστικών μέ-
τρων, λόγω μεγάλης αύξη-
σης των κρουσμάτων, με τη 
θετικότητα να σκαρφαλώ-
νει στο 3,39%, οι υπόλοι-
ποι νομοί της ΑΜΘ βρίσκο-
νται σε πορτοκαλί επίπεδο 
συναγερμού. Στην ΠΕ Ρο-

δόπης η θετικότητα κυμαί-
νεται στο 2,60%, στην ΠΕ 
Ξάνθης στο 1,45% και στην 
ΠΕ Δράμας στο 2,07%. 

Σε ό,τι αφορά τους εμβο-
λιασμούς, στο νομό Έβρου 
μέχρι την Παρασκευή 17/9 
είχαν γίνει 145.115 εμβολι-
ασμοί, με 72.562  πολίτες 
να έχουν ολοκληρώσει τον 
εμβολιασμό τους. Παράλ-
ληλα, από τις 15 του μήνα 
ξεκίνησαν και οι εμβολια-
σμοί με την τρίτη, αναμνη-
στική δόση για  περίπου 
285.000 ανοσοκατεσταλ-
μένους πολίτες σε όλη τη 
χώρα. Στον Έβρο, έχουν γί-
νει μέχρι στιγμής 55 τέτοιοι 
εμβολιασμοί.

ΜΕΘ Μακεδονίας-
Θράκης: Μόνο ένας 
εμβολιασμένους σε 
ΜΕΘ 

Ενδεικτικά της προστα-
σίας που παρέχουν τα εμ-
βόλια είναι τα καθημερινά 

στοιχεία που παρουσιάζο-
νται για τους νοσηλευόμε-
νους στα νοσοκομεία της 
4ης Υγειονομικής Περιφέ-
ρειας Μακεδονίας-Θράκης. 

Για την Παρασκευή 17/9, 
στις ΜΕΘ των νοσοκομεί-
ων της 4ης ΥΠΕ, στα οποία 

περιλαμβάνεται και το Νο-
σοκομείο Αλεξανδρούπο-
λης, νοσηλεύονταν 51 άτο-
μα, από τα οποία, μόνο το 
ένα έχει εμβολιαστεί κατά 
του κορωνοϊού. Διαφωτι-
στικά και τα στοιχεία για τις 
νοσηλείες σε απλές κλίνες 

covid, όπου το 78,7% είναι 
ασθενείς μη εμβολιασμέ-
νοι, αλλά και σε κλίνες με 
μάσκα υψηλής ροής οξυ-
γόνου, όπου ανεμβολίαστο 
είναι το 87% των νοσηλευ-
όμενων.

Κ.Η. 

Μείωση του δείκτη
θετικότητας στον Έβρο
ΠΆΝΩ ΆΠΌ ΤΌ 52% 
ΤΌΥ ΠΛΗΘΥΣΜΌΥ ΈΧΈΙ 
ΈΜΒΌΛΙΆΣΤΈΙ ΚΆΤΆ ΤΌΥ 
ΚΌΡΩΝΌΪΌΥ ΜΈ ΤΗΝ 1Η 
ΔΌΣΗ

Μόλις 1 εμβολιασμένος από τους 51 
νοσηλευόμενους στις ΜΕΘ Μακεδονίας-
Θράκης 

Αλλαγή δεδομένων για 
τις επισκέψεις στον οδοντί-
ατρο φέρνουν τα νέα μέτρα 
μετά το τελευταίο ΦΕΚ της 
κυβέρνησης, ενώ τέθηκε σε 
ισχύ το πρώτο μέτρο που 
επιβάλλεται και σε εμβολι-
ασμένους.

Συγκεκριμένα οι αλλαγές 
καθιστούν ακριβότερη την 
επίσκεψη σε οδοντιατρεία, 
τόσο για τους ασθενείς όσο 
και τους συνοδούς τους.

Αυτό γιατί πλέον κατά την 
είσοδό τους απαιτείται υπο-
χρεωτικά η προσκόμιση αρ-
νητικού rapidtest έως 48 
ωρών όσον αφορά τους εμ-
βολιασμένους ασθενείς και 
συνοδούς, ή αρνητικό μορια-
κό τεστ (pcr) για τους ανεμ-

βολίαστους.
Πιο αναλυτικά: Όσοι 

εμβολιασμένοι ασθενείς 
έχουν να κάνουν επεμβα-
τική εξέταση, οφείλουν να 
προσέλθουν στο ιατρείο 
με rapidtest. Εξαιρούνται 
οι επισκέψεις για θεραπεί-
ες που δεν απαιτείται τρο-
χός (π.χ. εξαγωγή), κατά τις 
οποίες δεν χρειάζεται τεστ.

Επίσης, ανεξαρτήτως 
μορφής περιστατικού, οι συ-
νοδοί καλούνται να έχουν 
κάνει rapidtest αν είναι εμ-
βολιασμένοι και μοριακό 
τεστ αν είναι ανεμβολίαστοι.

Όπως γίνεται κατανοητό, 
δεδομένου ότι οι επισκέψεις 
στον οδοντίατρο για ορισμέ-
νες θεραπείες ενδέχεται να 

πραγματοποιούνται αρκετά 
συχνά – ή ακόμα και εβδο-
μαδιαία για κάποιους ασθε-
νείς, κάτι τέτοιο προκαλεί 
αναστάτωση, τη στιγμή που 
οι πολίτες θα πρέπει να δι-
αθέτουν συνεχώς μαζί τους 
αρνητικό τεστ για τον κο-
ρονοϊό.

Παράλληλα, σύγχυση δη-
μιουργείται σχετικά με τους 
γονείς οι οποίοι συνοδεύουν 
τα μικρά παιδιά στον οδο-
ντίατρο, καθώς και εκείνοι 
οφείλουν να προσκομίσουν 
το σχετικό έγγραφο, ή… να 
περιμένουν έξω.

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι 
υπάρχει η δυνατότητα όσοι 
χρειάζεται να επισκεφτούν 
τον οδοντίατρο να πραγμα-
τοποιήσουν rapidtest στους 
δωρεάν ελέγχους που γί-
νονται καθημερινά από τον 
ΕΟΔΥ.

Επιβεβαίωση από Κ. 
Κούγια στο Ράδιο 
Θεσσαλονίκη

Τις αλλαγές επιβεβαίωσε 
μιλώντας στο Ράδιο Θεσ-
σαλονίκη, ο πρόεδρος του 
Οδοντιατρικού Συλλόγου 
Θεσσαλονίκης, Κωνστα-
ντίνος Κούγιας.Όπως είπε, 
σύμφωνα με τις νέα οδηγίες 
στην αρχική επίσκεψη, χωρίς 
να χρειαστεί να γίνει κάποια 
εργασία, δεν χρειάζεται τεστ. 
Όταν όμως διαπιστωθεί ότι 
ο ασθενής χρειάζεται να κά-
νει εργασίες για τις οποίες 
απαιτείται η χρήση ιατρικού 
εξοπλισμού, όπως είναι ο 
τροχός που βγάζει νερό και 
αέρα και επιμολύνεται από 
τα βιολογικά υγρά, τότε και 
οι εμβολιασμένοι θα πρέπει 

να προσκομίσουν αρνητικό 
rapidtest.

Φέρνοντας ένα παρά-
δειγμα ο κ. Κούγιας διευ-
κρίνισε πως μία εξαγωγή δεν 
παράγει αερόλυμα ενώ ένα 
σφράγισμα παράγει.

Σε κάθε περίπτωση ο 
οδοντίατρος θα είναι αυτός 
ο οποίος θα υποδείξει στον 
ασθενή αν χρειάζεται ή όχι 
rapidtest.

Τι προβλέπει το ΦΕΚ για 
τα ιατρεία

Όπως αναφέρει το ΦΕΚ 
της Κυριακής 12/09 πλέον 
για επισκέψεις σε νοσοκο-
μεία, κλινικές, ιατρεία, δια-
γνωστικά κέντρα και κέντρα 
αποκατάστασης ισχύουν με-
ταξύ άλλων τα εξής:

– Ασθενείς που προσέρ-
χονται σε δημόσια ή ιδιωτική 
δομή υγείας για εξέταση δεν 
υπόκεινται σε εργαστηριακό 
έλεγχο covid-19.

– Ασθενείς που προσέρ-
χονται σε δημόσια ή ιδιω-
τική δομή υγείας για επεμ-
βατική εξέταση ή εξέταση 
που ενδέχεται να προκα-
λέσει αερόλυμα υπόκεινται 
σε εργαστηριακό έλεγχο με 
rapidtest εντός 48 ωρών 
πριν την εξέταση.

– Οι πλήρως εμβολιασμέ-
νοι συνοδοί ασθενών υπό-
κεινται σε rapidtest εντός 
48 ωρών πριν την είσοδο 
τους σε δημόσια ή ιδιωτι-
κή δομή.

– Οι ανεμβολίαστοι συνο-
δοί ασθενών υπόκεινται σε 
μοριακό τεστ (PCR) εντός 48 
ωρών πριν την είσοδο τους 
σε δημόσια ή ιδιωτική δομή.

Εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι 
υποχρεωτικά με τεστ για τον κορονοϊό 
στον οδοντίατρο – Αναλυτικά όσα 
ισχύουν

Απαντήσεις και διευκρινήσεις 
σχετικά με την τρίτη δόση εμβο-
λίου για τους άνω των 60 ετών 
και τους υγειονομικούς θα δώ-
σει την προσεχή Δευτέρα η Εθνι-
κή Επιτροπή Εμβολιασμών, όπως 
τόνισε σε συνέντευξή του στον 
ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπο-
λιτικά 90,1» ο γενικός γραμμα-
τέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. 
Στο πλαίσιο των διευκρινήσεων 
θα μάθουμε και τι ακριβώς προ-
βλέπεται για όσους έχουν κάνει το 
εμβόλιο της AstraZeneca.

Η Επιτροπή έχει καταλήξει 
στην ομάδα των ατόμων που θα 
ακολουθήσουν τους ανοσοκατα-
σταλμένους, για τους οποίους η 
πλατφόρμα των ραντεβού άνοιξε 
14 Σεπτεμβρίου και είναι η ομά-
δα των ατόμων που διαμένουν 
σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιω-
μένων αφενός και τα άτομα ηλι-
κίας άνω των 60 ετών.

Σύμφωνα με επιστημονικά δε-
δομένα, η ένταση των ανοσιακών 

απαντήσεων επηρεάζεται κυρίως 
από την ηλικία και από το ιστορικό 
της έκθεσης του ατόμου στον ιό. 
Διαπιστώθηκε ότι άτομα σε ανο-
σοκαταστολή και άτομα άνω των 
60 ετών αποτελούν τις ομάδες 
πληθυσμού με ανάγκη να πάρουν 
μία αναμνηστική δόση.

Επίσης, τα δεδομένα της ανο-
σιακής ανταπόκρισης, από μελέ-
τες που εξετάζει η Επιτροπή Εμ-
βολιασμών δείχνουν ότι και άλλες 
πληθυσμιακές ομάδες μπορεί να 
προτεραιοποιηθούν για την 3η 
δόση όπως οι υγειονομικοί. Σύμ-
φωνα με τους ειδικούς η διατήρη-
ση της αποτελεσματικότητας του 
εμβολίου για την αποφυγή λοιμώ-
ξεων στο υγειονομικό προσωπικό 
είναι καθοριστικής σημασίας για 
την μετάδοση του ιού στο εργα-
σιακό και στο οικογενειακό περι-
βάλλον αλλά κυρίως και για την 
αποφυγή της επιβάρυνσης του 
συστήματος υγείας που μπορεί 
να προκύψει εάν μεγάλος αριθ-
μός υγειονομικών απομακρύνο-
νται λόγω λοίμωξης από τα κα-
θήκοντα τους στους χώρους των 
νοσοκομείων ή των άλλων χώ-
ρων παροχής υγείας.

Τη Δευτέρα οι 
ανακοινώσεις για 
την τρίτη δόση 
Στους άνω των 60 και 
στους υγειονομικούς

Μόνο με rapidtest στον οδοντίατρο
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Στη σύσταση εξαμελούς 
επιτροπής, η οποία θα απαρ-
τίζεται από έναν αιρετό και 
έναν πολίτη από κάθε δήμο, 
προχωρούν οι δήμοι Ορεστι-
άδας, Διδυμοτείχου και Σου-
φλίου, με σκοπό την κατα-
γραφή, ανάδειξη και προβολή 
των ιστορικών πολιτιστικών 
και πολιτισμικών στοιχείων της 
περιοχής του βορείου και κε-
ντρικού Έβρου. Τα μέλη της 
θα διαμορφώσουν ένα κοινό 
πλαίσιο ενεργειών και δράσε-
ων, το οποίο, στη συνέχεια, θα 
αποτελέσει τη βάση για τη σύ-
μπραξη των τριών δήμων. «Θα 
υπάρξει ένας κοινός πυρήνας 

και οι επιμέρους προτάσεις θα 
έρχονται προς έγκριση στα δη-
μοτικά συμβούλια», εξήγησε ο 
δήμαρχος Ορεστιάδας, Βασί-
λης Μαυρίδης, εισηγούμενος 
το θέμα στην τελευταία συ-
νεδρίαση του δημοτικού συμ-
βουλίου. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι 
«οι τρεις δήμοι αναλαμβάνουν 
αυτή την πρωτοβουλία, κρί-
νοντας πως έχουν ιδιαίτερα 
κοινά χαρακτηριστικά». Όπως 
αποφασίστηκε από το δημοτι-
κό συμβούλιο, από την πλευρά 
του δήμου Ορεστιάδας, στην 
επιτροπή θα συμμετάσχουν ο 
πρόεδρος της Δημοτικής Επι-
χείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυ-

ξης, Δημήτρης Βαρσαμακίδης, 
και ο Σαράντης Σαραντίδης ως 
δημότης με έντονη πολιτιστι-
κή δράση. 

∆Σ Ορεστιάδας: Ψήφισμα 
κατά απόφαση αύξησης 
της τιμής του ηλεκτρικού 
ρεύματος

Ομόφωνα πέρασε από την 
τελευταία συνεδρίαση του δη-
μοτικού συμβουλίου Ορεστιά-
δας το ψήφισμα που έφερε η 
παράταξη της «Λαϊκής Συσπεί-
ρωσης», με το οποίο εκφράζε-
ται η αντίθεση του συμβουλίου 
στην απόφαση αύξησης της τι-
μής του ηλεκτρικού ρεύματος. 
Στο αρχικό, προτεινόμενο κεί-
μενο, το αίτημα ήταν να μει-
ωθεί κατά 50% η τιμή για τα 
εργατικά και λαϊκά νοικοκυριά 
και να σταματήσουν οι διακο-
πές ηλεκτροδότησης στις λα-
ϊκές κατοικίες και στις μικρές 
επιχειρήσεις που αδυνατούν 
να πληρώσουν, ωστόσο, με-
τά τη συζήτηση και τις παρα-
τηρήσεις που έγιναν από δη-
μοτικούς συμβούλους και τον 
δήμαρχο, προστέθηκαν επίσης 
τα αιτήματα να διατηρηθεί και 

μετά το τέλος του 2021 η από-
φαση κάλυψης των αυξήσεων, 
να υποχρεωθούν σε «φρένο» 
ανατιμήσεων και οι ιδιωτι-

κές εταιρείες-πάροχοι και να 
προβλεφθεί κάλυψη και για το 
αγροτικό ρεύμα αλλά και για 
τις επιβαρύνσεις που θα επιφέ-

ρουν οι αυξήσεις στην Επιχεί-
ρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης. 
Ertnews.gr
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Σύμπραξη για την ανάδειξη και 
προβολή ιστορικών πολιτιστικών και 
πολιτισμικών στοιχείων
ΣΤΗ ΣΎΣΤΑΣΗ ΕΞΑΜΕΛΟΎΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΠΡΟΧΏΡΟΎΝ 
ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, 
ΔΙΔΎΜΟΤΕΙΧΟΎ ΚΑΙ 
ΣΟΎΦΛΙΟΎ

ΔΣ Ορεστιάδας: Ψήφισμα κατά απόφαση 
αύξησης της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος

Στην επόμενη συνεδρίαση της 
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων 
ΑΜΘ θα τεθεί προς συζήτηση το 
θέμα της επικείμενης αύξησης των 
διοδίων στην Εγνατία Οδό, αλλά και 
των σοβαρών παραλείψεων που δι-
απιστώνουν οι οδηγοί που κινούνται 
στον οδικό άξονα, ειδικά στο τμή-
μα του από το Αρδάνιο μέχρι και τη 
Θεσσαλονίκη. 

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ Ορεστι-
άδας, στο θέμα αναφέρθηκε στην 
τελευταία συνεδρίαση του δημοτι-
κού συμβουλίου Ορεστιάδας ο δη-
μοτικός σύμβουλος της παράταξης 
«Είναι στο Χέρι μας», Θανάσης Κυρ-
γιάννης, υπογραμμίζοντας ότι θα 

πρέπει να υπάρξει αντίδραση από 
τους δήμους της Ανατολικής Μα-
κεδονίας και Θράκης και το συλ-
λογικό όργανό τους, ενώ άσκησε 
σκληρή κριτική και στους κυβερνη-
τικούς βουλευτές των νομών από 
τους οποίους διέρχεται ο άξονας, 
ότι αδρανούν αντί να υπερασπίζο-
νται τα συμφέροντα των πολιτών 
που τους εξέλεξαν. 

Υπενθυμίζεται ότι η σύμβαση πα-
ραχώρησης της Εγνατίας στην ΤΕΡ-
ΝΑ, προβλέπει τον διπλασιασμό της 
τιμής των διοδίων αλλά και την κα-
τάργηση των δωρεάν διελεύσεων 
για τους τοπικούς χρήστες και τους 
άνεργους.

Στο θέμα αναφέρθηκε στην τελευταία 
συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου 
Ορεστιάδας η παράταξη «Είναι στο Χέρι μας»

Το Πρόγραμμα «Σχολεία 
- Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου (EPAS)» απο-
τελεί πρωτοβουλία του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
απευθύνεται σε σχολεία ανώ-
τερης δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης σε όλες τις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσω 
ποικίλων δράσεων, τα σχολεία 
- τα οποία συμμετέχουν σε 
εθελοντική βάση - έχουν την 
ευκαιρία να γνωρίσουν καλύ-
τερα την Ευρωπαϊκή Ένωση 
καθώς και να ενημερωθούν 
για το ρόλο, τις αρμοδιότητες 
και τη δομή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.

Το Γενικό Λύκειο Τυχερού, 
κατά το σχολικό έτος 2020-
21, συμμετείχε για δεύτερη 
φορά στο πρόγραμμα EPAS, 
μέσω μιας σειράς δράσεων 
στο πλαίσιο των εορτασμών 
για την Ημέρα της Ευρώπης 
και την επέτειο των 40 ετών 
από την ένταξη της Ελλάδας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η 
ομάδα EPAS του σχολείου 

έθεσε ως προτεραιότητα του 
προγράμματος την εμβάθυνση 
της γνώσης των μαθητών/μα-
θητριών σε ζητήματα Ευρω-
παϊκής Ένωσης, χρησιμοποι-
ώντας ως αφετηρία τα έργα 
που έχουν υλοποιηθεί με ευ-
ρωπαϊκή χρηματοδότηση στην 
περιοχή του Έβρου. 

Για τον λόγο αυτό τα μέλη 
της ομάδας διοργάνωσαν στα 

τέλη Μαΐου δύο εκδηλώσεις, 
μέσω των οποίων παρουσία-
σαν στη σχολική και την ευρύ-
τερη τοπική κοινότητα τα απο-
τελέσματα της έρευνάς τους 
ως προς τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και την 
αξιοποίηση των ευρωπαϊκών 
χρηματοδοτήσεων στον Έβρο. 

Οι παραπάνω δράσεις κα-
τατέθηκαν προς αξιολόγηση 
στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα 
και το Γενικό Λύκειο Τυχερού 
είχε την τιμή να αναγορευθεί 
για δεύτερη φορά "Σχολείο 
Πρέσβης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου". 

Παράλληλα, οι μαθητές/
μαθήτριες και οι εκπαιδευτι-

κοί Τσαπάνης Χρήστος, Τζώγα 
Κυριακή, Τρυφωνίδου Στυλια-
νή, Γενηζεγκίνη Ζωή και Κανί-
δου Ζωή που συμμετείχαν στο 
πρόγραμμα, τιμήθηκαν με τον 
τίτλο του Junior Ambassador 
και Senior Ambassador αντί-
στοιχα, αναλαμβάνοντας να 
συνεχίσουν την εκστρατεία 
ενημέρωσης της σχολικής και 
της ευρύτερης τοπικής κοινό-
τητας σε ζητήματα Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης. 

Στον παρακάτω σύνδεσμο 
μπορείτε να δείτε το αποθε-
τήριο δράσεων της ομάδας 
EPAS του Γενικού Λυκείου 
Τυχερού.

https://epas21geltycher.
weebly.com/

Για 2η φορά το ΓΕΛ Τυχερού 
αναγορεύεται σε Σχολείο-Πρέσβης 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Συμμετείχε για δεύτερη φορά σε 
πρόγραμμα, μέσω μιας σειράς δράσεων 
στο πλαίσιο των εορτασμών για την 
Ημέρα της Ευρώπης και την 40η επέτειο 
από την ένταξη της Ελλάδας στην EE  

Στην ΠΕΔ ΑΜΘ προς 
συζήτηση το θέμα της 
επικείμενης αύξησης των 
διοδίων στην Εγνατία
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Στον τάφο του Έλληνα «γί-
γαντα», με συμμετοχή  σε ται-
νίες δράσης του Hollywood 
Στέφανου Μιλτσακάκη, που 
βρίσκεται στη γενέτειρά του, 
το χωριό Προβατώνας Σου-
φλίου, βρέθηκε την Πέμπτη και 
προσκύνησε τιμώντας τη μνή-
μη του, ο Νεοζηλανδός κατα-
ξιωμένος ηθοποιός και σταρ 
του Hollywood Manu Benett.

Ο δημοφιλής από τη συμμε-
τοχή και τους ρόλους του στις 
Αμερικανικές υπερπαραγωγές 
Spartacus, Arrow και Hobbit, 
με εκατομμύρια υποστηρικτές 
σε ολόκληρο τον κόσμο, βρί-
σκεται  στο Σουφλί για τα γυ-
ρίσματα της ιστορικής ταινίας 
«Πέντε 5» του Βασίλη Τσικάρα, 
που αφορά στο «Ολοκαύτω-
μα της Σαμοθράκης» και στην 
οποία πρωταγωνιστεί.

Κατά τη συνάντησή του με 
τον Δήμαρχο Σουφλίου Πα-

ναγιώτη Καλακίκο, του ανέ-
φερε ότι στο χωριό Προβα-
τώνας βρίσκεται ο τάφος του 

Στέφανου Μιλτσακάκη, ο οποί-
ος επίσης είναι γνωστός από 
τη συμμετοχή του σε ταινίες 
του Hollywood, όπου ερμήνευ-
σε δυναμικούς ρόλους δίπλα 
στον διάσημο Ζαν-Κλοντ Βαν 
Νταμ . Πέθανε το 2019 στις 
Ηνωμένες Πολιτείες και η τα-
φή του έγινε στον τόπο κατα-
γωγής του.

Ο Manu Benett ένοιωσε έκ-
πληξη, απάντησε στον κ.Καλα-
κίκο ότι φυσικά και γνωρίζει 
τον συντοπίτη μας ηθοποιό, 
που έπαιξε όπως και ο ίδιος 
ρόλους που απαιτούσαν δυ-
ναμισμό δίπλα στον Ζαν-Κλοντ 
Βαν Νταμ , με τον οποίο και ο 
ίδιος επρόκειτο να παίξει, αλ-

λά τελικά η συνεργασία αυτή 
δεν ευοδώθηκε.

Ο Νεοζηλανδός αστέρας 

του Hollywood ζήτησε αμέ-
σως από τον δήμαρχο Σουφλί-
ου να επισκεφθούν τον τάφο 
του αείμνηστου Μιλτσακάκη 
στο χωριό Προβατώνας Σου-
φλίου. Έτσι και έγινε, με τον 
Manu Benett να μην μπορεί 
να κρύψει τη συγκίνησή του, 
όταν βρέθηκε στο σημείο όπου 
είναι θαμμένος ο συμπρωτα-
γωνιστής του Ζαν-Κλοντ Βαν 
Νταμ   στην ταινία «Cyborg» 
και αρκετές ακόμα.

Προσευχήθηκε, παρέμει-
νε σιωπηλός και σκυφτός στο 
μνήμα, ενώ στο τέλος ζήτησε 
από τον κ.Καλακίκο και όσους 
τον συνόδευαν να απομα-
κρυνθούν και αφού έβγαλε 

την μπλούζα του χόρεψε το 
«Χάκα», τον εντυπωσιακό τε-
λετουργικό χορό των ιθαγενών 

Μαορί της Νέας Ζηλανδίας, με 
τον οποίο τιμούν τους νεκρούς 
ή τιμούν κάποιους διακεκριμέ-
νους ανθρώπους.

Ο Manu Benett παρέμεινε 
μάλιστα για μια περίπου ώρα 
στον τάφο του Έλληνα «γίγα-
ντα» Στέφανου Μιλτσακάκη, 
φανερά συγκινημένος αλλά και 
ευχαριστημένος που βρήκε την 
ευκαιρία λόγω της παρουσί-
ας του στο Σουφλί, να τιμήσει 
έναν ηθοποιό που συμμετείχε 
σε υπερπαραγωγές του Χόλι-

γουντ. Ευχαρίστησε μάλιστα 
θερμά τον δήμαρχο Σουφλί-
ου Παναγιώτη Καλακίκο που 
του γνωστοποίησε το γεγονός 
και του έδωσε την ευκαιρία να 
τιμήσει τον συμπατριώτη μας 
που το 2019 «έφυγε» από τη 
ζωή σε ηλικία 60 χρόνων στις 
ΗΠΑ.

Ο Νεοζηλανδός αστέρας 
ανέβασε το στιγμιότυπο αυ-
τό σε ιστορία, στο λογαρια-
σμό του στο instagram: @
manubenett

Στον τάφο του Έλληνα «γίγαντα» 
Στέφανου Μιλτσακάκη o ηθοποιός 
Manu Benett
ΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ 
ΠΡΟΒΑΤΏΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ 
ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ Ο 
ΧΟΛΙΓΟΎΝΤΙΑΝΟΣ ΣΤΑΡ, Ο 
ΟΠΟΙΟΣ ΒΡΛΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΓΎΡΙΣΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ 
«ΠΕΝΤΕ 5»   

Χόρεψε το «Χάκα», τον εντυπωσιακό 
τελετουργικό χορό των ιθαγενών Μαορί 
της Νέας Ζηλανδίας, με τον οποίο τιμούν 
τους νεκρούς 

Με την έναρξη της σχολικής 
χρονιάς στην Αδριανούπολη, ο 
Διευθυντής του Δημοτικού Σχο-
λείου Μητχάτπασα, Ερτάν Τσε-
κίτς παρατήρησε ότι μερικά από 
τα παπούτσια των μαθητών του 
ήταν σκισμένα. Μετά από αυτό 
άρχισε να εργάζεται σε οικοδο-
μές τα Σαββατοκύριακα. Ο Τσε-
κίτς τόνισε ότι θα συνεχίσει να 
εργάζεται μέχρι να καλύψει τις 
ανάγκες υποδημάτων 128 μα-
θητών με την υποστήριξη του 
ιδιοκτήτη οικοδομής και των 
υπολοίπων εργαζόμενων. Δη-
λώνοντας ότι υπάρχουν πολλοί 
μειονεκτούντες μαθητές και ότι 
είναι διευθυντής στο Δημοτικό 

Σχολείο Μητχάτπασα, ο Ερτάν 
Τσεκίτς ανέφερε ότι όταν ξεκί-
νησε η σχολική χρονιά, παρα-
τήρησε ότι τα παπούτσια των 
ορισμένων μαθητών ήταν παλιά 
και για αυτό τον λόγο ξεκίνησε 
να εργάζεται σε οικοδομές.

Σε μια μέρα κάλυψαν τις 
ανάγκες παπουτσιών 20 
μαθητών

«Σκέφτηκα τι θα μπορούσα 
να κάνω για να διασφαλίσω ότι 
οι μαθητές μου θα μπορούν να 
επωφεληθούν από ίσες ευκαι-
ρίες. Πήρα την απόφαση με την 
υποστήριξη των εργαζόμενων 
μιας οικοδομής που βρίσκεται 

στη γειτονιά Σουκρούπασα. Θα 
εργαστούμε για να στηρίξουμε 
τους μαθητές μου που έχουν 
ανάγκη. Θα δώσουμε τη σημε-
ρινό μας μισθό για τους μαθη-
τές του σχολείου μου που έχουν 
ανάγκη στα παπούτσια. Θα 
ήθελα να ευχαριστήσω όλους 

όσους υποστηρίζουν πραγματι-
κά την εκπαίδευση στην Αδρια-
νούπολη. Καλύπτουμε τις ανά-
γκες παπουτσιών 20 μαθητών 
με το σημερινό μας μισθό».

«Συμβάλλουμε στην 
εκπαίδευση»

Ο ιδιοκτήτης της οικοδο-
μής, Νουρετίν Ερτέκ, δήλωσε 
ότι ήταν ευτυχής που συνέβα-
λαν στην εκπαίδευση, υπογραμ-
μίζοντας ότι «ο δάσκαλός μας 
Ερτάν, διευθυντής του Δημο-
τικού Σχολείου Μητχατπασά, 
ήρθε και ήθελε να συνεργαστεί 

μαζί μας. Εργάζεται στην οικο-
δομή μας για να αγοράσει πα-
πούτσια για τους μαθητές του 
που δεν έχουν την οικονομική 
δυνατότητα. Τον υποστηρίζου-
με για να συμβάλουμε στην εκ-
παίδευση».

«Όταν βλέπω τέτοιους 
δασκάλους νιώθω 
περήφανος»

Ο Σαντίκ Αλπντεΐν, εργάτης 
οικοδομών δήλωσε ότι αισθά-
νεται υπερηφάνεια. «Νιώθουμε 
περήφανοι. Είναι πραγματικά 
σπουδαίο να βλέπεις τέτοιους 
δασκάλους και τον συγχαίρου-
με. Θα κάνουμε το καλύτερο δυ-
νατό για να τον υποστηρίξουμε. 
Καλούμε όλους τους ανθρώ-
πους να βοηθήσουν. Όλα είναι 
για την εκπαίδευση, όλα είναι 
για τα παιδιά».
paratiritis-news.gr

Αδριανούπολη: Διευθυντής σχολείου δουλεύει σε οικοδομή 
για να αγοράσει παπούτσια για τους μαθητές του
Ερτάν Τσεκίτς: «Σκέφτηκα τι θα μπορούσα 
να κάνω για να διασφαλίσω ότι οι μαθητές 
μου μπορούν να επωφεληθούν από ίσες 
ευκαιρίες» 
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Τον δρόμο για την πρόσλη-
ψη νέων Συνοριοφυλάκων και 
Ειδικών Φρουρών προετοι-
μάζει το υπουργείο Προστα-
σίας του Πολίτη, σύμφωνα 
με υπουργική απόφαση που 
τροποποιεί τα κριτήρια πρό-
σληψης.

Στον «απόηχο» των πρό-
σφατων δηλώσεων του 
υπουργού Μετανάστευσης 
και Ασύλου, Νότη Μηταράκη, 
για έκτακτες προσλήψεις λι-
μενικών και συνοριοφυλάκων 
εντός του επόμενου διαστήμα-
τος με σκοπό την αντιμετώπι-
ση των εισροών μεταναστών 
από το Αφγανιστάν, το υπουρ-
γείο Προστασίας του Πολίτη 
υπογράφει διπλή απόφαση.

Σύμφωνα με την διπλή 
υπουργική απόφαση, που φέ-
ρει την υπογραφή του αρ-
μόδιου υπουργού, Τάκη Θε-
οδωρικάκου καθώς και του 
υφυπουργού Λευτέρη Οικο-
νόμου, τροποποιούνται τα 
«Προσόντα, δικαιολογητικά 
και διαδικασία πρόσληψης 
Συνοριακών Φυλάκων» κα-
θώς και τα «Προσόντα, δικαι-
ολογητικά και διαδικασία πρό-
σληψης Ειδικών Φρουρών».

Συνοριοφύλακες: 
Παραμένει η 
εντοπιότητα – Κριτήρια 
πρόσληψης

Όπως προκύπτει από την 
απόφαση, για μια ακόμα φορά 

προκρίνεται η εντοπιότητα των 
υποψηφίων, καθώς δεν αλλά-
ζουν τα κριτήρια σε σχέση με 
τη σειρά επιτυχίας των υπο-
ψηφίων και τη μοριοδότηση.

Προκρίνεται ο τόπος κα-
τοικίας

Ειδικότερα, προβλέπεται 
ότι ως Συνοριακοί Φύλακες 
προσλαμβάνονται με σύστη-
μα αντικειμενικών κριτηρίων 
(μόρια) Έλληνες πολίτες (άν-
δρες και γυναίκες) για κάλυ-
ψη κενών οργανικών θέσεων 
(μόνιμοι), ξεχωριστά για κάθε 
Περιφερειακή Ενότητα ή νησί, 
από υποψηφίους που κατοι-
κούν την τελευταία διετία ή 
κατοικούσαν από τη γέννησή 
τους και μέχρι τη συμπλήρω-
ση του 18ου έτους της ηλικί-
ας τους στην Περιφέρεια, στην 
οποία ανήκει η συγκεκριμένη 
Περιφερειακή Ενότητα ή νη-
σί, όπου λειτουργούν ή πρό-
κειται να λειτουργήσουν Υπη-
ρεσίες Συνοριακής Φύλαξης, 
Διαχείρισης Μετανάστευσης, 
Φύλαξης των θεσμοθετημέ-
νων σημείων εισόδου – εξό-
δου της Επικράτειας, ιδίως 
αεροδρομίων, ή Προαναχω-
ρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλ-
λοδαπών και κατά προτίμηση 
ή αποκλειστικά στις περιοχές 
της εκάστοτε Περιφερειακής 
Ενότητας ή νησιού.

Εφόσον οι θέσεις που προ-
κηρυχθούν δεν καλυφθούν 
από την ανωτέρω κατηγο-

ρία υποψηφίων, αφού πρώτα 
υλοποιηθεί η μεταφορά των 
κενών θέσεων, δύναται να 
προσληφθούν υποψήφιοι, οι 
οποίοι κατοικούν την τελευ-
ταία διετία ή κατοικούσαν από 
τη γέννησή τους και μέχρι τη 
συμπλήρωση του 18ου έτους 
της ηλικίας τους σε έτερες Πε-
ριφέρειες, οι οποίες καθορίζο-
νται με απόφαση του Υπουρ-
γού Προστασίας του Πολίτη.

Κατά των αποτελεσμάτων 
επιτρέπεται επιτρέπεται η 
άσκηση ένστασης ενώπιον του 
Α.Σ.Ε.Π. μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία δέκα (10) ημερών, 
που αρχίζει από την επόμενη 
της ανάρτησής τους.

Αλλαγές σε 
Υγειονομικές εξετάσεις 
και ψυχομετρικές – 
αθλητικές δοκιμασίες

Αλλαγές και στις εξετάσεις 
των υποψηφίων περιλαμβάνει 
η απόφαση του υπ. Προστασί-
ας του Πολίτη.

Αναλυτικά, από τους κυρω-
μένους κύριους πίνακες των 
κατ’ αρχήν πληρούντων τα 
προσόντα, καλούνται οι υπο-
ψήφιοι, κατά σειρά επιτυχί-
ας και σε αριθμό ίσο με τον 
αριθμό των προσλαμβανό-
μενων, προσαυξημένο κατά 
ποσοστό πενήντα τοις εκατό 
(50%), με διαταγή του Προϊ-
σταμένου Κλάδου Διοικητικής 
Υποστήριξης και Ανθρώπινου 

Δυναμικού/Α.Ε.Α., να προσέλ-
θουν εντός ορισμένων προθε-
σμιών, προκειμένου να εξετα-
σθούν ως προς τα σωματικά, 
ψυχικά και διανοητικά τους 
προσόντα από τις αντίστοιχες 
επιτροπές. Σε περίπτωση που 
δεν συμπληρωθεί ο προβλε-
πόμενος αριθμός, καλούνται 
υποψήφιοι από τους κυρω-
μένους επικουρικούς πίνακες 
των κατ’ αρχήν πληρούντων 
τα προσόντα.

Ειδικοί Φρουροί: Τι 
αλλάζει στα κριτήρια 
πρόσληψης

Τροποποιήσεις και στα 
κριτήρια πρόσληψης Ειδικών 
Φρουρών περιλαμβάνει από-

φαση του υπουργού Προστα-
σίας του Πολίτη.

Οι αλλαγές αφορούν τους 
τίτλους, τα πιστοποιητικά και 
βεβαιώσεις της αλλοδαπής 
που απαιτούνται από την προ-
κήρυξη, με εξαίρεση τα πιστο-
ποιητικά ή πτυχία γνώσης ξέ-
νων γλωσσών, τα οποία πρέπει 
να είναι επίσημα μεταφρασμέ-
να στην ελληνική γλώσσα.

Επίσης, «καθαρογράφο-
νται» τα άρθρα σχετικά με τις 
Υγειονομικές εξετάσεις και ψυ-
χομετρικές – αθλητικές δοκι-
μασίες καθώς και εκείνα που 
αφορούν στην πρόσληψη των 
νέων στελεχών.
πηγη: www.workenter.gr

«Πράσινο φως» για προσλήψεις 
Συνοριοφυλάκων και Ειδικών 
Φρουρών (ΦΕΚ)
ΣΎΝΟΡΙΟΦΎΛΑΚΕΣ: ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ 
Η ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ                                

Αλλαγές σε Υγειονομικές εξετάσεις και 
ψυχομετρικές – αθλητικές δοκιμασίες

Αντισυνταγματική και αντί-
θετη στο ενωσιακού δίκαιο 
είναι σύμφωνα με απόφαση 
της Ολομέλειας του Συμβου-
λίου της Επικρατείας (ΣτΕ) 
η υπουργική απόφαση του 
2007 ως προς το σκέλος 
που προβλέπει ως αναγκαίο 
προσόν για τη συμμετοχή σε 
διαγωνισμό κατάταξης των 
στρατιωτικών σχολών ως 
ελάχιστο ύψος 1.65 μ. για γυ-
ναίκες και 1.70 μ. για άνδρες.

Ειδικότερα, βάσει της 
υπ΄ αριθμ. 1363/2021 από-
φαση του Ανώτατου Δι-

καστηρίου, με τη διάταξη 
του άρθρου 2 περ. δ´ της 
1211.2/18/07/25-9-2007 

υπουργικής αποφάσεως, η 
οποία όριζε ως αναγκαίο 
προσόν για τη συμμετοχή σε 

διαγωνισμό για την κατάτα-
ξη Δοκίμων Λιμενοφυλάκων 
ελάχιστο ανάστημα για μεν 

τους άνδρες υποψηφίους 
1,70 μ., για δε τις γυναίκες 
υποψήφιες 1.65 μ., προκα-
λείτο διάκριση εις βάρος των 
γυναικών εν δυνάμει υπο-
ψηφίων, υπό την έννοια του 
αποκλεισμού αυτών σε πολύ 
μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέ-
ση με τους άνδρες εν δυνάμει 
υποψηφίους.

Η διάκριση αυτή, σύμφω-
να με τους συμβούλους Επι-
κρατείας, «αντιβαίνει τόσο 
στο ενωσιακό δίκαιο, όσο 
και στις συνταγματικές αρ-
χές περί ισότητας των φύλων, 
αξιοκρατίας και αναλογικότη-
τας, δεδομένου ότι δεν αιτι-
ολογείται αντικειμενικώς ως 
προς την προσφορότητα και 
αναγκαιότητα του συγκεκρι-
μένου ελαχίστου ορίου, η δε 

άσκηση της ευρείας, κατ’ αρ-
χήν, ευχέρειας του κανονιστι-
κού νομοθέτη προς θέσπιση 
των αναγκαίων προσόντων 
των υποψηφίων λιμενοφυλά-
κων υπερέβη εν προκειμένω, 
ενόψει των αλλεπαλλήλων 
και άνευ αποχρώντος λόγου 
αυξομειώσεων των προβλε-
πομένων ελαχίστων ορίων 
αναστήματος, το αναγκαίο 
μέτρο και τα τιθέμενα με τις 
ως άνω υπερνομοθετικές δι-
ατάξεις και αρχές όρια».

Σύμφωνα με τα παραπάνω, 
η Ολομέλεια του ΣτΕ έκανε 
δεκτή έφεση υποψηφίας, η 
οποία είχε αποκλεισθεί από 
διαγωνισμό, επειδή δεν διέ-
θετε το ελάχιστο απαιτούμε-
νο ύψος.

ΣτΕ: Αντισυνταγματικό το όριο ύψους για τις στρατιωτικές σχολές 
Κρίθηκε ως διάκριση 
εις βάρος των 
γυναικών
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Νέο καμπανάκι για τις διαδικτυακές 
απάτες, χτύπησε η Ελληνική Αστυνομία, 
με ανάρτησή της στο Twitter, για επιτή-
δειους που ζητούν αριθμό χρεωστικών 
καρτών και κωδικούς επιβεβαίωσης μέ-
σω Viber. 

Συγκεκριμένα, η ΕΛ.ΑΣ «ανέβασε» στο 
Twitter «μήνυμα από συμπολίτη μας» ο 
οποίος περιγράφει πως ένας επιτήδει-
ος προσπάθησε να εξαπατήσει κάποιον 
άνθρωπο ζητώντας του τον αριθμό μιας 
χρεωστικής κάρτας προκειμένου να κα-
ταθέσει το αντίτιμο για κάτι που πωλού-
νταν σε αγγελία.

Ο απατεώνας ζήτησε από τον συμπο-
λίτη μας τον εξαψήφιο κωδικό που πή-
γε στο κινητό του πωλητή για μια απλή 
επιβεβαίωση της κατάθεσης.

Κάπως έτσι ο επιτήδειος άρχισε να 
τραβάει χρήματα από τον λογαριασμό 
του ανυποψίαστου πολίτη, τα οποία 
ωστόσο δεν ρευστοποιήθηκαν χάρις στην 
άμεση αντίδραση της τράπεζας και της 
αστυνομίας.

«Εμείς δυστυχώς δεν γνωρίζαμε» ότι 
ο οποιοσδήποτε απατεώνας με πρόσβα-
ση στο viber και γνώση του αριθμού της 
χρεωστικής κάρτας μπορεί να κάνει τόσο 
μεγάλη ζημιά, καταλήγει στο μήνυμά του 
το θύμα της απάτης.

Κάπως έτσι ο επιτήδειος άρχισε να τραβάει χρή-
ματα από τον λογαριασμό του ανυποψίαστου πολίτη, 
τα οποία ωστόσο δεν ρευστοποιήθηκαν χάρις στην 
άμεση αντίδραση της τράπεζας και της αστυνομίας.

«Εμείς δυστυχώς δεν γνωρίζαμε» ότι ο οποιοσδή-
ποτε απατεώνας με πρόσβαση στο viber και γνώση 
του αριθμού της χρεωστικής κάρτας μπορεί να κάνει 
τόσο μεγάλη ζημιά, καταλήγει στο μήνυμά του το θύ-
μα της απάτης.

Προειδοποίηση 
Αστυνομίας: Αυτό 
είναι το colpo grosso 
διαδικτυακών 
απατεώνων
ΝΕΟ ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΔΙΑΔΙΚΤΎΑΚΕΣ ΑΠΑΤΕΣ, 
ΧΤΎΠΗΣΕ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΣΤΎΝΟΜΙΑ

Με ανάρτησή της στο Twitter 
για επιτήδειους που ζητούν 
αριθμό χρεωστικών καρτών 
και κωδικούς επιβεβαίωσης 
μέσω Viber

Δράση του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού 
στο Μουσικό Σχολείο 
Αλεξανδρούπολης 
Δράση του Περιφερειακού Τμήματος του 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για την Παγκόσμια 
Ημέρα Πρώτων Βοηθειών 

Στο πλαίσιο εορτασμού της Πα-
γκόσμιας Ημέρας Πρώτων Βοηθειών, 
που καθιερώθηκε από το Παγκόσμιο 
Κέντρο Αναφοράς για την Εκπαίδευ-
ση Πρώτων Βοηθειών (GFARC) της 
IFRC, το Περιφερειακό Τμήμα του Ελ-
ληνικού Ερυθρού Σταυρού Αλεξαν-
δρούπολης πραγματοποίησε στις 14 
Σεπτεμβρίου στο Μουσικό Γυμνάσιο 
– Λύκειο Αλεξανδρούπολης, επίδειξη 
των κανόνων Υγιεινής στους μαθητές/
τριες των τριών τάξεων του Σχολείου.

Οι κανόνες Υγιεινής στο σχολικό 
περιβάλλον περιλάμβαναν:

• Τα μέτρα πρόληψης για τη νόσο 
Covid-19 – Ατομική Υγιεινή.

• Αναφορά και ενημέρωση σχετικά 
με το εμβόλιο για τη νόσο Covid-19.

Οι εκπαιδεύτριες του τμήματος 
αναφέρθηκαν επιπλέον στη σπου-
δαιότητα της εκπαίδευσης στις Πρώ-
τες Βοήθειες με σκοπό την  ευαισθη-
τοποίηση των μαθητών με στόχο την 
άμεση και ασφαλή ανταπόκρισή τους 
σε περιπτώσεις τραυματισμών στο 
σχολικό και οικογενειακό τους πε-
ριβάλλον.

Το φετινό μήνυμα της Παγκόσμιας 
Ημέρας Πρώτων Βοηθειών είναι αφι-
ερωμένο στα παιδιά και κατ’ επέκταση 
στους γονείς και στους εκπαιδευτι-
κούς των παιδιών: «Πρώτες Βοήθει-
ες στο Σχολείο», «Γίνε ήρωας Πρώ-
των Βοηθειών στο σχολείο και στην 
κοινωνία»

Διδυμότειχο: Συνελήφθη 
νεαρός που τα έκανε 
γυαλιά-καρφιά στο 
αστυνομικό τμήμα 
Ο νεαρός επικοινώνησε τηλεφωνικά με την αστυνομία για 
να καταγγείλει ότι άγνωστος σκύλος ενοχλούσε τον δικό 
του, ζητώντας την σύλληψή του

 Ενώπιον του εισαγγελέα Πρωτο-
δικών  Ορεστιάδας οδηγήθηκε με την 
αυτόφωρη διαδικασία και  θα δικα-
σθεί σε λίγη ώρα  πολίτης από το Δι-
δυμότειχο μετά από απρεπή και βίαιη 
συμπεριφορά σε όργανο της αστυνο-
μίας. Ο νεαρός επικοινωνήσει 
εχθές τηλεφωνικά για να κα-
ταγγείλει το γεγονός ότι άγνω-
στος σκύλος ενοχλούσε τον δικό 
του ζητώντας την σύλληψη του. 
Ο αστυνομικός προσπαθώντας  
να του δώσει οδηγίες  εκνεύρισε  
τον νεαρό πολίτη ο οποίος με-
τά από λίγα λεπτά βρέθηκε στο 
Τμήμα αρχίζοντας να μιλά απρε-
πώς  σε αστυνομικό τον οποίο  
και χτύπησε. Αμέσως συνελήφθη 
και οδηγήθηκε στα κρατητήρια 
όπου εκεί άρχισε να προκαλεί 

ζημιές. Οι κατηγορίες που τον βαρύ-
νουν είναι αντίσταση, εξύβριση αστυ-
νομικού, φθορά δημόσιας περιουσίας, 
απείθεια. Κατά πάσα πιθανότητα θα 
ζητήσει 48ωρη  αναβολή.
ΕΡΤ Ορεστιάδας
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Δια ζώσης θα πραγματο-
ποιηθεί φέτος η εκπαιδευτική 
διαδικασία των Πανεπιστημί-
ων., ενώ ανακοινώθηκε και το 
πρωτόκολλο με όλα τα μέτρα 
προστασίας από τον κορονοϊό 
που θα ισχύουν τη νέα ακαδη-
μαϊκή χρονιά.

Σύμφωνα με το υπουργείο 
Παιδείας, τα ποσοστά εμβολι-
ασμού στην ακαδημαϊκή κοινό-
τητα είναι πολύ ενθαρρυντικά 
και συμβάλλουν καθοριστικά 
στη θωράκιση της δια ζώσης 
εκπαίδευσης.

Ειδικότερα:
•  Άνω του 73% των εγγε-

γραμμένων φοιτητών έχουν 
εμβολιαστεί με τουλάχιστον 1 
δόση ή έχουν νοσήσει.

•  Άνω του 87% διοικητικού 
προσωπικού έχει πλήρως εμ-
βολιαστεί.

•  Άνω του 91% των μελών 
ΔΕΠ έχει πλήρως εμβολιαστεί.

Το διδακτικό προσωπικό και 
οι φοιτητές, προκειμένου να 
συμμετέχουν στη δια ζώσης 
εκπαιδευτική διαδικασία των 
ΑΕΙ οφείλουν να πληρούν μία 
από τις εξής προϋποθέσεις:

•  έχουν ολοκληρώσει προ 
τουλάχιστον 14 ημερών τον 
εμβολιασμό για κορωνοϊό 
COVID-19 και επιδεικνύουν 
πιστοποιητικό εμβολιασμού,

•  επιδεικνύουν πιστοποιη-
τικό νόσησης τελευταίου εξα-
μήνου, ή

•  έχουν διαγνωσθεί αρνη-

τικοί σε εργαστηριακό έλεγχο 
(rapid ή PCR) για κορωνοϊό 2 
φορές την εβδομάδα, με δι-
κή τους δαπάνη, έως 48 ώρες 
πριν την προσέλευσή τους στα 
ΑΕΙ κάθε Τρίτη και Παρασκευή, 
και επιδεικνύουν βεβαίωση αρ-
νητικού αποτελέσματος.

•  Από 30.9.2021 η συμ-
μετοχή των φοιτητών των 
Σχολών Επιστημών Υγείας 
σε εκπαιδευτική διαδικασία ή 
πρακτική/κλινική άσκηση σε 
φορείς του δημοσίου ή ιδιω-
τικού τομέα για τους οποίους 
έχει καταστεί υποχρεωτικός ο 
εμβολιασμός πραγματοποιεί-
ται μόνο κατόπιν απόδειξης ότι 
έχει πραγματοποιηθεί η πρώτη 
ή μονοδοσική δόση εμβολίου 
κατά του COVID-19, η δε ολο-
κλήρωση του εμβολιαστικού 
κύκλου πρέπει να γίνει στον 
προβλεπόμενο χρόνο.

Κάθε είδους εκπαιδευτική 
διαδικασία στο πλαίσιο προ-
γραμμάτων σπουδών Α’ και 
Β’ κύκλου πραγματοποιείται 
αποκλειστικά δια ζώσης με τη 
μέγιστη πληρότητα, με την επι-
φύλαξη των προβλέψεων του 
νόμου για μεταπτυχιακά προ-
γράμματα σπουδών (παρ. 3, 
άρ. 30, Ν 4485/2017).

Παράλληλα προβλέπεται η 
λειτουργία εμβολιαστικών κέ-
ντρων ή αποστολή κινητών μο-
νάδων εμβολιασμού στα ΑΕΙ ή 
σε συνεργασία με τα ΑΕΙ για 
τον άμεσο εμβολιασμό τόσο 
του προσωπικού, όσο και των 

φοιτητών που δεν έχουν εμβο-
λιαστεί έως σήμερα. Επιπλέον, 
τίθεται σε λειτουργία προσε-
χώς η ηλεκτρονική πλατφόρμα 
edupass.gov.gr, στο πλαίσιο 
της οποίας θα διασυνδέεται 
η πληροφορία σχετικά με τον 
εμβολιασμό, νόσηση ή τα ερ-
γαστηριακά τεστ που κάνουν 
οι υπόχρεοι με τις Γραμματεί-
ες του κάθε τμήματος. Το αμέ-
σως επόμενο διάστημα τα ΑΕΙ 
δύναται να προσλάβουν έκτα-
κτο προσωπικό με αποκλειστι-
κό αντικείμενο τον έλεγχο των 
κατά περίπτωση πιστοποιητι-
κών και βεβαιώσεων των συμ-
μετεχόντων στη δια ζώσης εκ-
παιδευτική διαδικασία.

Το πρωτόκολλο 
λειτουργίας

Συνοπτικά, το πρωτόκολλο 
για τη λειτουργία των Πανεπι-
στημίων έχει ως εξής:

1.  Κάθε Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ, 
με απόφαση του αρμοδίου ορ-

γάνου, ορίζει τον υπεύθυνο δι-
αχείρισης COVID-19 και τον 
αναπληρωτή του.

2.  Η εκπαιδευτική διαδι-
κασία στα ΑΕΙ πραγματοποιεί-
ται σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στον εγκεκριμένο κανονισμό 
του κάθε προγράμματος σπου-
δών.

3.  Η διενέργεια πρακτι-
κής άσκησης φοιτητών κάθε 
κύκλου σπουδών με φυσική 
παρουσία σε φορείς του δη-
μοσίου και ιδιωτικού τομέα 
πραγματοποιείται σύμφωνα 
με τα ειδικότερα μέτρα προ-
στασίας της δημόσιας υγείας 
και τους όρους που ισχύουν 
ανά φορέα για τους λοιπούς 
εργαζομένους.

4.  Η χρήση μάσκας είναι 
υποχρεωτική τόσο σε εσωτε-
ρικούς, όσο και εξωτερικούς 
χώρους των ΑΕΙ όπου υπάρ-
χει συνωστισμός. Εξαιρούνται 
περιπτώσεις όπου η φύση του 
διδασκόμενου μαθήματος δεν 

επιτρέπει τη διεξαγωγή τους 
με χρήση μάσκας (π.χ. αθλήμα-
τα σε Σχολές Φυσικής Αγωγής, 
χρήση πνευστών μουσικών ορ-
γάνων σε Τμήματα Μουσικών 
Σπουδών).

5.  Τηρούνται όλα τα ανα-
γκαία μέτρα Υγιεινής και Κα-
θαριότητας/Απολύμανσης σε 
όλους τους εκπαιδευτικούς 
χώρους των ΑΕΙ, η διασφάλιση 
επαρκούς αερισμού, ο συνεχής 
καθαρισμός και η εφαρμογή 
απολυμαντικών σε επιφάνειες 
και εργαστηριακό εξοπλισμό.

6.  Λειτουργία αιθουσών 
πολυμέσων – αναγνωστηρί-
ων – βιβλιοθηκών: Είσοδος με 
επίδειξη βεβαίωσης εμβολια-
σμού ή νόσησης ή αρνητικού 
διαγνωστικού αποτελέσματος. 
– Υποχρεωτική χρήση μάσκας.

7.  Φοιτητικά γυμναστή-
ρια: Λειτουργία σύμφωνα με 
τα ισχύοντα υγειονομικά πρω-
τόκολλα λειτουργίας των γυ-
μναστηρίων.

8.  Καταστήματα υγειονο-
μικού ενδιαφέροντος: Εφαρ-
μόζονται τα μέτρα και οι ειδι-
κότεροι κανόνες λειτουργίας 
καταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος για τα φοιτη-
τικά εστιατόρια και τα κυλικεία 
(σε εσωτερικούς χώρους μόνο 
εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες) 
– Δυνατότητα λήψης φαγητού 
σε πακέτο για τους μη εμβο-
λιασμένους ή μη (διευκρινιστι-
κά) νοσήσαντες φοιτητές, υπό 
την προϋπόθεση μη παραμο-
νής στους εσωτερικούς χώ-
ρους των εστιατορίων.

9.  Φοιτητικές εστίες:
10.  Τήρηση όλων των ανα-

γκαίων μέτρων Περιβαλλοντι-
κής Υγιεινής και Καθαριότητας 
σε όλους τους κοινόχρηστους 
χώρους της εστίας.

11.  Απομόνωση σύμφω-
να με τις εκάστοτε ισχύουσες 
οδηγίες του ΕΟΔΥ τυχόν δια-
μένοντος φοιτητή σε φοιτητική 
εστία που έχει διαγνωσθεί ως 
θετικός στον covid-19 σε μο-
νόκλινο δωμάτιο, εφόσον δεν 
διαμένει ήδη σε τέτοιο τύπο 
δωματίου.

12.  Τελετές ορκωμοσίας με 
φυσική παρουσία: Η είσοδος 
εκπροσώπων του ΑΕΙ, φοιτη-
τών και επισκεπτών θα πραγ-
ματοποιείται κατόπιν επίδειξης 
βεβαίωσης εμβολιασμού ή νό-
σησης ή αρνητικού εργαστη-
ριακού αποτελέσματος και με 
υποχρεωτική χρήση μάσκας.

13.  Προγράμματα ανταλλα-
γής – κινητικότητας φοιτητών, 
διδακτικού και λοιπού προσω-
πικού των ΑΕΙ (π.χ. Erasmus) 
θα διενεργούνται σύμφωνα με 
τους κανόνες που ισχύουν για 
τα ταξίδια.
alfavita 

Δια ζώσης η λειτουργία 
των Πανεπιστημίων 
ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΙΣΧΎΟΎΝ                                   

 Αναλυτικά το πρωτόκολλο λειτουργίας

«Πολιτικό μήνυμα» χαρακτη-
ρίζει ο Άγγελος Συρίγος, υφυ-
πουργός Παιδείας, αρμόδιος για 
θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης 
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, το μεγάλο ποσο-
στό των εμβολιασμένων φοιτη-
τών. «Έρχεται μια βουβή μάζα, 
ένας τεράστιος αριθμός φοι-
τητών και λέει "εμβολιάζομαι". 
Εξαίρεση αποτελούν οι εκκλη-
σιαστικές σχολές με ποσοστό 
55%». 

Τα ποσοστά 
εμβολιασμένων στα 
πανεπιστήμια 

Ειδικότερα, ανά πανεπιστή-
μιο, το υψηλότερο ποσοστό 
εμβολιασμένων έχει το ΕΜΠ 
(78%), ακολουθούν, το ΕΑΠ 
(77%), το ΟΠΑ (75%), το ΕΚ-
ΠΑ και το Πολυτεχνείο Κρήτης 

(73%), το ΠΑΠΕΙ και το Πά-
ντειο, (72%), το Πανεπιστήμιο 
Κρήτης (71%), η ΑΣΚΤ και το 
Χαροκόπειο (70%), το ΑΠΘ, το 
Δημοκρίτειο και το Πανεπιστή-
μιο Δυτικής Αττικής (68%), ενώ 
στις τελευταίες θέσεις, πριν τις 
εκκλησιαστικές σχολές, είναι το 
Ιόνιο, το Πανεπιστήμιο Πελοπον-
νήσου και το Ελληνικό Μεσογει-
ακό Πανεπιστήμιο με 62%, το 
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλά-
δας με 59% και το Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Μακεδονίας με 58%. 

Μέχρι στιγμής, έχει εμβολι-
αστεί σχεδόν το 70% των φοι-
τητών, με τουλάχιστον μια δόση, 
και πλήρως το 91% του διδακτι-
κού προσωπικού και το 87% του 
διοικητικού προσωπικού. 

Προς ένα «ασφαλές 

άνοιγμα των ΑΕΙ» 
«Για τη σωστή προετοιμασία 

του ασφαλούς ανοίγματος», 
εξηγεί ο κ. Συρίγος στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ, «ψηφίστηκαν τα σχετικά 
νομοθετήματα». Αφενός δημι-
ουργήθηκε μια ηλεκτρονική βά-
ση δεδομένων για εκείνους, που 
θα παρακολουθούν μαθήματα 
στο Πανεπιστήμιο, το edupass, 
στην οποία ένα φοιτητής θα δη-
λώνει, ότι θα παρακολουθήσει 
το Α ή Β μάθημα και μετά θα 
καταθέτει τα δικαιολογητικά εμ-
βολιασμού, νόσησης, εργαστη-
ριακών τεστ. Τα πιστοποιητικά 
θα επιβεβαιώνονται από το σύ-
στημα, το οποίο συνδέεται με τις 
βάσεις του ΕΟΔΥ, ενώ τα δεδο-
μένα θα διαγράφονται μετά από 
επτά ημέρες. 

Δίνεται επίσης η δυνατότητα 
σύμβασης παροχής υπηρεσιών 
από τα πανεπιστήμια να προ-
σλαμβάνουν άτομα για τον απο-
κλειστικό έλεγχο όσων εισέρχο-
νται στα πανεπιστήμια. 

Για τυχόν καθηγητές που θα 
αρνηθούν να διδάξουν με φυ-

σική παρουσία, «δεν θα αμεί-
βονται εφόσον δεν θα παρέ-
χουν υπηρεσίες», ξεκαθαρίζει ο 
κ. Συρίγος. 

Σχετικά με τα εμβολιαστικά 
κέντρα μέσα στα ΑΕΙ, οι πανε-
πιστημιακές αρχές απάντησαν 
θετικά, υπογραμμίζει ο κ. Συρί-
γος. Μόνο το Αριστοτέλειο και 
το ΠΑΜΑΚ δεν θα χρειαστούν 
εντός των εγκαταστάσεών τους, 
γιατί μπροστά στην είσοδό τους 
λειτουργεί εμβολιαστικό κέντρο. 
Για τα υπόλοιπα, σε όσα υπάρχει 
μόνιμη υποδομή με γιατρό και 
νοσοκόμο, αυτά θα συνεχίσουν 
επί μονίμου βάσεως και ο ΕΟ-
ΠΥ θα παρέχει ψυγεία, εμβόλια, 
αναλώσιμα κλπ. Στα υπόλοιπα 
θα σταλούν εκτάκτως κινητές 
εμβολιαστικές μονάδες, περι-
γράφει ο κ. Συρίγος. 

Αναμόρφωση του 
ακαδημαϊκού χάρτη από 
την επόμενη χρονιά 

«Ο ακαδημαϊκός χάρτης πρό-
κειται να αναμορφωθεί από την 
επόμενη χρονιά», προαναγγέλλει 

στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Συρίγος. Ένα 
από τα «εργαλεία» για την ανα-
διάρθρωση αποτελεί η μελέτη 
της Εθνικής Αρχής για την Ανώ-
τατη Εκπαίδευση (ΕΘΑΑΕ), που 
αναμένεται να ολοκληρωθεί. 

Η μελέτη εξετάζει ποιος είναι 
ο αριθμός του διδακτικού προ-
σωπικού, τι διδάσκει συγκεκρι-
μένα κάθε τμήμα, η επιστημονι-
κή σαφήνεια, η πρόσβαση και 
η απορρόφηση από την αγορά 
εργασίας, τα συναφή τμήμα-
τα ανά την Ελλάδα, τον τρόπο 
λειτουργίας κάθε τμήματος κοκ. 
Επίσης, το υπουργείο περιμένει 
και τις προτάσεις των πρυτανι-
κών αρχών. 

«Οι προτιμήσεις των υποψη-
φίων σε συνδυασμό με την Ελά-
χιστη Βάση Εισαγωγής αποτυ-
πώνουν την αντίληψη που έχει 
η κοινωνία για κάποια τμήμα-
τα», αναφέρει ο κ. Συρίγος και 
εξηγεί, ότι υπάρχουν τμήματα, 
για παράδειγμα, με πολύ χαμη-
λή βάση και πολύ μικρό αριθμό 
αποφοίτων. 

«Έχουμε 28 τμήματα με λιγό-
τερους από 30 φοιτητές. Αυτό 
πρέπει να προβληματίσει πρω-
τίστως τα ίδια τα τμήματα. Το 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο 
έχει εξαιρετικά τμήματα, πολλά 
μέλη ΔΕΠ, εγκαταστάσεις κλπ, 
έχει μικρή προσέλευση φοιτη-
τών επειδή είναι μακριά από τα 
μεγάλα αστικά κέντρα», επιση-
μαίνει ο κ. Συρίγος, αλλά τονί-
ζει, ότι το υπουργείο οφείλει να 
στηρίξει αυτά τα τμήματα. 

Άλλα τμήματα, τα οποία είναι 
μέσα στα αστικά κέντρα, «δεν 
πάνε καλά, γεγονός που πρέπει 
να απασχολήσει τις πρυτανικές 
αρχές». 

«Τα Μαθηματικά τμήματα εί-
ναι έντεκα σε όλη τη χώρα. Μή-
πως είναι πολλά;», διερωτάται ο 
κ. Συρίγος. Ακόμα και το Αριστο-
τέλειο, το οποίο έχει εξαιρετικό 
μαθηματικό τμήμα, έχει πολλές 
κενές θέσεις. 

«Όλα αυτά πρέπει να τα δού-
με με προσοχή συνολικά στον 
πανεπιστημιακό χάρτη της χώ-
ρας», καταλήγει ο κ. Συρίγος. 

Συρίγος: «Προς ένα ασφαλές άνοιγμα των πανεπιστημίων» 
Ενθαρρυντική παράμετρος, το πολύ υψηλό 
ποσοστό εμβολιασμού τόσο των φοιτητών, 
όσο και του διδακτικού και διοικητικού 
προσωπικού. 
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Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 1.305 νέα 
κρούσματα σήμερα, Κυριακή 19 Σε-
πτεμβρίου, ενημερώνοντας για την 
πανδημία του κορονοϊού στην Ελ-
λάδα. Παράλληλα ανακοίνωσε πως 
καταγράφηκαν 348 διασωληνωμέ-
νοι στα νοσοκομεία ενώ κατά το τε-
λευταίο 24ωρο και καταγράφηκαν 
33 θάνατοι.

Σύμφωνα με την επιδημιολογική 
έκθεση του ΕΟΔΥ:

• Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαι-
ωμένα κρούσματα της νόσου που 
καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 
ώρες είναι 1.305 , εκ των οποίων 
14 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων 
στις πύλες εισόδου της χώρας.

• Ο συνολικός αριθμός των κρου-
σμάτων ανέρχεται σε 630.784 (ημε-
ρήσια μεταβολή +0.2%), εκ των 
οποίων 51.0% άνδρες. Με βάση 
τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των 
τελευταίων 7 ημερών, 143 θεω-
ρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από 
το εξωτερικό και 3.111 είναι σχε-
τιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

• Οι νέοι θάνατοι ασθενών με 
COVID-19 είναι 33, ενώ από την 
έναρξη της επιδημίας έχουν κατα-
γραφεί συνολικά 14.466 θάνατοι. 
Το 95.4% είχε υποκείμενο νόσημα 
ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

• Ο αριθμός των ασθενών που 
νοσηλεύονται διασωληνωμένοι εί-
ναι 348 (63.8% άνδρες). Η διάμεση 
ηλικία τους είναι 64 έτη. To 80.2% 
έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλι-
κία 70 ετών και άνω.

• Μεταξύ των ασθενών που νο-
σηλεύονται διασωληνωμένοι, 318 
(91.38%) είναι ανεμβολίαστοι ή με-
ρικώς εμβολιασμένοι και 30 (8.62%) 
είναι πλήρως εμβολιασμένοι.

• Από την αρχή της πανδημίας 
έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 3.087 
ασθενείς. Οι εισαγωγές νέων ασθε-
νών Covid-19 στα νοσοκομεία της 
επικράτειας είναι 192 (ημερήσια με-
ταβολή -0.52%).

• Ο μέσος όρος εισαγωγών του 
επταημέρου είναι 198 ασθενείς.Η 
διάμεση ηλικία των κρουσμάτων 
είναι 39 έτη (εύρος 0.2 έως 106 
έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θα-
νόντων είναι 78 έτη

Η κατανομή των νέων 
κρουσμάτων ΑΜΘ

• ΔΡΑΜΑΣ 32
• ΕΒΡΟΥ 20
• ΚΑΒΑΛΑΣ 26
• ΞΑΝΘΗΣ 30
• ΡΟΔΟΠΗΣ 22

Ρινικό εμβόλιο για τον 
κορονοϊό - Ελπιδοφόρες οι 
πρώτες δοκιμές 

Πολύ θετικά είναι τα αποτελέ-
σματα των προκλινικών δοκιμών 
σε ζώα, ενός γαλλικού ρινικού εμ-
βολίου κατά της Covid-19. 

Το υποψήφιο ρινικό εμβόλιο κατά 
του κορονοϊού, που βασίζεται σε ιι-
κές πρωτεΐνες και αναπτύσσεται από 
την ερευνητική ομάδα BioMAP, που 
περιλαμβάνει πανεπιστήμια και εται-
ρείες της Γαλλίας, είναι το όγδοο 
στον κόσμο ρινικό εμβόλιο, που 
πρόκειται να υποβληθεί σε κλινι-
κές δοκιμές σε ανθρώπους. 

Σε αντίθεση με τα συμβατικά εμ-
βόλια που χορηγούνται μέσω ένε-
σης, μόνο τα ρινικά εμβόλια μπο-
ρούν να μπλοκάρουν άμεσα τον 
κορονοϊό στη μύτη, επιφέροντας 
έτσι τοπική ανοσία στον ρινικό βλεν-

νογόνο, την κατ' εξοχήν "πύλη" ει-
σόδου και πολλαπλασιασμού του 
κορονοϊού στον οργανισμό. 

Τι δείχνουν τα επιστημονικά 
στοιχεία 

Το σταθερό και μη τοξικό εμβόλιο 
της κοινοπραξίας BioMAP, εσωμα-
τώνει τμήματα της πρωτεΐνης του 
ιού μέσα σε λιπώδη νανοσωματίδια. 
Η συγκεκριμένη τεχνολογία των ρι-
νικών εμβολίων έχει ήδη αποδειχθεί 
αποτελεσματική κατά της λοίμωξης 
από τοξοπλάσμωση σε πρωτεύοντα 
ζώα (μαϊμούδες) και τώρα δοκιμάζε-
ται κατά του κορονοϊού. Σύμφωνα 
με τους ερευνητές, το εμβόλιο πε-
ριέχει, τόσο την πρωτεΐνη ακίδα του 
SARS-CoV-2, όσο και άλλες πρωτε-
ΐνες του που δεν είναι επιρρεπείς σε 
μεταλλάξεις, συνεπώς οι εμβολια-
σμένοι θα προστατεύονται άσχετα 
με τα μεταλλαγμένα στελέχη του 
κορονοϊού που θα κυκλοφορούν. 

Οι δοκιμές του εμβολίου σε τρω-
κτικά (δύο δόσεις με χρονική από-
σταση τριών εβδομάδων) προκάλε-

σαν ισχυρή ανοσιακή απόκριση στα 
ζώα. Επίσης διαπιστώθηκε αποτελε-
σματική προστασία στα ζώα που εί-
χαν λοίμωξη από κορονοϊό, καθώς 
σε ποσοστό 100% επέζησαν χω-
ρίς κλινικά συμπτώματα (δύσπνοια, 
απώλεια βάρους κ.α.), αντίθετα με 
την ομάδα ελέγχου των μη εμβο-
λιασμένων ζώων. Δεν ανιχνεύθηκε 
ο ιός, ούτε στη μύτη, ούτε στους 
πνεύμονες των εμβολιασμένων ζώ-
ων, αντίθετα με τα μη εμβολιασμένα 
τρωκτικά που είχαν υψηλά επίπεδα 
ιικού RNA. 

Τα ανωτέρω αποτελέσματα, σύμ-
φωνα με τους Γάλλους επιστήμονες, 
αποτελούν βάσιμες ενδείξεις για την 
αποτελεσματικότητα του ρινικού εμ-
βολίου και στους ανθρώπους, κάτι 
που πάντως θα πρέπει να επιβεβαι-
ωθεί από κλινικές δοκιμές. Αν όντως 
αυτό συμβεί, τότε το ρινικό εμβόλιο, 
πιθανώς θα μπορεί να «φρενάρει» 
πιο αποτελεσματικά τη μεταδοτικό-
τητα του κορονοϊού σε σχέση με τα 
υπάρχοντα εμβόλια. 

Πώς θα χορηγείται - Πότε θα 
κυκλοφορήσει 

Πρακτικά, το εμβόλιο θα χορηγείται 
μέσω μιας σύριγγας χωρίς βελόνα που 
θα εισχωρεί στη ρινική κοιλότητα. Το 
εμβόλιο διατηρείται σταθερό σε θερ-
μοκρασία δωματίου, ενώ η διατήρη-
σή του παρατείνεται χρονικά σε θερ-
μοκρασία ψύξης 4 βαθμών Κελσίου. 
Στόχος του ρινικού εμβολίου θα είναι 
η προστασία των μη εμβολιασμένων 
κατά της μέτριας ή σοβαρής Covid-19, 
ή η χρήση του ως ενισχυτικής δόσης 
σε ήδη εμβολιασμένους. 

Στην ανάπτυξη του ρινικού εμβο-
λίου συμμετέχουν ερευνητικά ινστι-
τούτα γαλλικών πανεπιστημίων και οι 
εταιρείες βιοτεχνολογίας-φαρμακευτι-
κές Vaxinano (με έδρα στη Λιλ), GTP 
Bioways (Τουλούζη), C.RIS Pharma 
(Σεν Μαλό) και Recipharm (Τουρ). Η 
έναρξη κλινικών δοκιμών σε ανθρώ-
πους προγραμματίζεται για το δεύτε-
ρο εξάμηνο του 2022 και η κυκλοφο-
ρία του εμβολίου στην αγορά εντός 
του 2023

Κορονοϊός: 1.305 κρούσματα, 
33 θάνατοι, 348 διασωληνωμένοι
Η ΕΝΗΜΕΡΏΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΔΎ 
ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΟΎΣΜΑΤΑ ΚΟΡΟΝΟΪΟΎ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΕΛΕΎΤΑΙΟ 
24ΏΡΟ   

Ρινικό εμβόλιο για τον κορονοϊό - 
Ελπιδοφόρες οι πρώτες δοκιμές 

Στην Αλεξανδρούπολη και 
συγκεκριμένα στο στρατόπεδο 
«Γιαννούλη» θα εγκατασταθεί 
μόνιμη δύναμη των αμερικανι-
κών στρατευμάτων στο τέλος 
του χρόνου, μετά την υπογραφή 
νέας αμυντικής συμφωνίας μετα-
ξύ Ελλάδας και ΗΠΑ που θα έχει 
5ετή διάρκεια, όπως αποκάλυψε 
στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός.

Οι Αμερικανοί έχουν επιθεω-
ρήσει το στρατόπεδο Γιαννούλη 

και έχουν καταγράψει τις ανά-
γκες ώστε να εγκατασταθεί δύ-
ναμη περίπου 300 – 400 στρα-
τιωτικών.

Πρόκειται για μόνιμες εγκατα-
στάσεις, οι οποίες έχουν ελεγχθεί 
από μηχανικούς των ενόπλων 
δυνάμεων των ΗΠΑ, ώστε μετά 
την υπογραφή της νέας συμφω-
νίας με τις ΗΠΑ να ξεκινήσουν 
και οι εργασίες.

Το στρατόπεδο Γιαννούλη 

έχει εύκολη πρόσβαση στο λι-
μάνι και το αεροδρόμιο, άλλω-
στε για αυτό το λόγο επιλέχθηκε, 
καθώς επίσης και λόγω της εγγύ-
τητας με το πεδίο βολής Αετός.

Το ερώτημα βέβαια είναι 
ποιος θα έχει τον έλεγχο του 
στρατοπέδου, δηλαδή εάν θα 
είναι όπως στο Στεφανοβίκειο, 
όπου τον έλεγχο έχει η Ελλάδα, 
ή όπως στη Σούδα, όπου υπάρ-
χει εκχώρηση εξουσίας σε αμερι-
κανό διοικητή. Το ερώτημα ανα-
μένεται  μάλλον να απαντηθεί 
το προσεχές διάστημα, μετά την 
υπογραφή της MDCA. 
πηγή armyvoice.gr

Στο στρατόπεδο «Γιαννούλη» θα εγκατασταθεί μόνιμη 
δύναμη των αμερικανικών στρατευμάτων
Στο τέλος του χρόνου, μετά την υπογραφή 
νέας αμυντικής συμφωνίας μεταξύ 
Ελλάδας και ΗΠΑ
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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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2 8

1 2 6

9 5 6 4 2

8 6 4 7 5

1 9 6 4 3

9 2 7 6 4

3 9 8

7 8

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.65)
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.62)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu Sep 16 08:46:05 2021 GMT. Enjoy!

ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

Χρηστικά Δρομολόγια

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

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: 

4 6 3 8 2

9 5 2

2 4 5

2 1

5 6 3 9

4 5

3 7 6

5 2 3

6 5 1 3 8

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.57)
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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
∆ευτέρα  08:00
Τρίτη  08:00 
Τετάρτη 15:00 
Πέμπτη 15:00 
Παρασκευή 15:30
Σάββατο  09:00 
Kυριακή  15:00

ΣΑμΟΘΡaΚη ΠΡΟΣ
ΑλεξΑΝΔΡΟyΠΟλη 
ΠλΟΙΟ ΑΔΑμaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
∆ευτέρα 17:30
Τρίτη 16:00 
Τεταρτη  -
Πέμπτη 07:00 
Παρασκευή 11:30 - 17:40
Σάββατο  -
Kυριακή  11:30 - 1800

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

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ
14:00-22:00 Γούση Μ.Ε. - 
Γρηγορίου Σ. Εθν. Αντιστάσε-
ως 146 (πλησίον S/M Mασούτη 
& ΑΒ) ✆2551400229
18:00-08:00 Μήτκας Ι. Καβύρη 
1 & Λ. Δημοκρατίας 310 (παρα-
πλεύρως ΟΤΕ) ✆2551028396
ΦΕΡΕΣ 
Μαλάκης Ορφέως 2 ✆25550 
24333
ΣΟΥΦΛΙ 
Κυριακούδη Βασ. Γεωργίου 157 
✆2554022033
∆I∆YMOTEIXO
Καρακατσάνη Μ.-Bαφειάδου 
Κ. έναντι Νοσοκομείου ✆25530 
25115
ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α
Χατζηγιάννη Ισιδώρα - ∆ήμη-
τρα Ευριπίδου 19  ✆2552024315

σαν σημερα
ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1176
Ο βυζαντινός στρατός υπό 
τον αυτοκράτορα Μανου-
ήλ Α’ Κομνηνό υφίσταται 
δεινή ήττα στο Μυριοκέ-
φαλο της Μικράς Ασίας, 
από τους Σελτζούκους 
Τούρκους του Κιλίτζ Αρ-
σλάν.

1877
Ο εκλογικός νόμος ΧΜΗ 
επιβάλλει τη συμμετοχή 
της δικαστικής εξουσίας σε 
όλα τα στάδια της εκλογι-
κής διαδικασίας και κατά 
την κατάρτιση των εκλο-
γικών καταλόγων. Με τον 
παραπάνω νόμο καταργεί-
ται κάθε τιμοκρατικός πε-
ριορισμός του εκλογικού 
δικαιώματος και περιορίζε-
ται ο χρόνος ψηφοφορίας 
στη μία ημέρα. Τέλος, επι-
βάλλονται αυστηρές κυρώ-
σεις στις παραβάσεις που 
γίνονται στη διάρκεια των 
εκλογών.

1961
Οι πραξικοπηματίες στρα-
τιωτικοί της Άγκυρας εκτε-
λούν τον Αντνάν Μεντερές, 
ο οποίος ως πρωθυπουρ-
γός της Τουρκίας ανέχθηκε 
το πογκρόμ εναντίον της 
ελληνικής παροικίας στην 
Κωνσταντινούπολης.

1978
Αίγυπτος και Ισραήλ υπο-
γράφουν τη συνθήκη ει-
ρήνης του Καμπ Ντέιβιντ, 
την πρώτη ειρηνευτική 
συμφωνία του Ισραήλ με 
γειτονικό του κράτος.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1878
Άπτον Σίνκλερ, αμερικανός 
μυθιστοριογράφος και πολι-
τικός ακτιβιστής, στρατευμέ-
νος στην υπόθεση του σο-
σιαλισμού. («Η Ζούγκλα») 
(Θαν. 25/11/1968)

1924
Τζέιμς Γαλανός, ελληνοαμε-
ρικανός σχεδιαστής μόδας, 
που έντυσε για πολλά χρό-
νια της «πρώτες κυρίες» των 
ΗΠΑ. (Θαν. 30/10/2016)

1934
Σοφία Λόρεν, ιταλίδα ηθο-
ποιός.

ΘΑΝΑΤΟΙ
1949
Νίκος Σκαλκώτας, έλληνας 
συνθέτης, που μετά θάνατον 
αναγνωρίστηκε ως ένας από 
τους κορυφαίους του 20ου 
αιώνα. (Γεν. 8/3/1904)

1957
Ζαν Σιμπέλιους, φιλανδός 
συνθέτης, ένας από τους κο-
ρυφαίους του ύστερου ρο-
μαντισμού και εθνικό σύμ-
βολο στη χώρα του. (Γεν. 
8/12/1865)

1971
Γιώργος Σεφέρης, φιλολο-
γικό ψευδώνυμο του Γεωρ-
γίου Σεφεριάδη, έλληνας 
νομπελίστας ποιητής. (Γεν. 
29/2/1900)

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

Η ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ 
ζητά να προσλάβει πολιτικό ή τοπογράφο 
μηχανικό με εμπειρία στα δημόσια έργα
Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr

Η ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ 
ζητά να προσλάβει εργατοτεχνίτες για να 
απασχοληθούν στα έργα της εταιρίας
Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr
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Ταξίδι στη μνήμη και την ιστορία

Το ιστορικό μυθιστόρη-
μα του Γιάννη Λασκαράκη 
παρουσιάστηκε το απόγευ-
μα της Παρασκευής στο χώ-
ρο του θερινού κινηματογρά-
φου “Φλοίσβος”. 

Ο κόσμος που γέμισε το 
χώρο του κινηματογράφου, 
τηρώντας πιστά τα μέτρα 
προστασίας από τον κορωνο-
ϊό, παρακολούθησε τον Μη-
τροπολίτη Αλεξανδρουπό-
λεως Άνθιμο, τον Δήμαρχο 
Αλεξανδρούπολης Γιάννη 
Ζαμπούκη, τον ομότιμο κα-
θηγητή Ιστορίας ΔΠΘ, Κώ-
στα Χατζόπουλο και τον Δρ. 
Νεοελληνικής Φιλολογίας-
Ε.Δ.Π τμήματος Ιστορίας και 
Εθνολογίας ΔΠΘ, Θανάση 
Β. Κούγκουλος να μιλούν 
για τον συγγραφέα με θερ-
μά λόγια και να αναλύουν το 
ιστορικό του υπόβαθρο του 
μυθιστορήματος, που πραγ-
ματεύεται την ιστορία δύο οι-
κογενειών που θαλασσοδέρ-
νονται μέσα στα αφρισμένα 
κύματα της Ιστορίας, από το 
1880 έως το 1923. 

Από την επαναστατημένη 
Κρήτη στην επονείδιστη ήττα 
του 1897, από τους νικηφό-

ρους Βαλκανικούς Πολέμους 
στον Εθνικό Διχασμό, από την 
τραγωδία στον Πόντο στη Μι-
κρασιατική Καταστροφή.

Ο συγγραφέας, εμφανώς 
συγκινημένος, μίλησε για τις 
δυσκολίες που αντιμετώπισε 
στη συγγραφή του βιβλίου, 
το οποίο του πήρε 5 χρόνια 
να γράψει αλλά πάνω από 10 
για να προετοιμάσει, με πολλά 
ταξίδια και επιτόπιες έρευνες 
σχεδόν σε όλα τα μέρη για 
τα οποία μιλά στο βιβλίο του.

Ευχαρίστησε ιδιαίτερα 
τον καθηγητή Χατζόπουλο 
για τη βοήθειά του, αλλά και 
τη σύζυγό του που του έδι-
νε κουράγιο και δύναμη. Τη 
συζήτηση συντόνισε ο δημο-
σιογράφος και ιστορικός, Νί-
κος Πετρίδης, ο οποίος επί-
σης πρόσφερε τη βοήθεια και 
τις γνώσεις του στον συγγρα-
φέα, ενώ αποσπάσματα από 
το βιβλίο διάβασε η δημοσιο-
γράφος και ηθοποιός, Μαρία 
Παπαδοπούλου.
Αναλυτικό ρεπορτάζ στο 
φύλλο της Γνώμης την Τρί-
τη 21/9.
Κ.Η.

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 
ΤΟΎ ΒΙΒΛΙΟΎ ΤΟΎ ΓΙΑΝΝΗ 
ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ      

Το ιστορικό μυθιστόρημα του συγγραφέα  
παρουσιάστηκε στο χώρο του θερινού 
κινηματογράφου “Φλοίσβος”
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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


