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Καμπανάκι κινδύνου με αφορμή 
τα αυξημένα περιστατικά 

ενδοσχολικής βίας

Κρούει «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Σχεδόν 2 
περιστατικά βίας και εκφοβισμού ανά σχολική μέρα, 

απο την έναρξη της σχολικής χρονιάς ▶ 8

H ΓΝΩΜΗ

Υποχώρηση και ανατροπή των χθεσινών σχεδίων μετά τις 
αντιδράσεις. Πιθανή επέκταση τηλεργασίας και αλλαγές 

στο ωράριο στην εστίαση μετά τις γιορτές και ανάλογα την 
επιδημιολογική κατάσταση ▶ 5

Αλλαγές στα μέτρα: Δωρεάν self 
test για όλους, όχι rapid για τους 

εμβολιασμένους

Έκτακτη 
χρηματοδότηση 

για το ΔΠΘ 

Ενισχύεται με 
1.157.000 

Στα μπαράζ 
ανόδου για την Α1 

χάντμπολ 
oι Κύκλωπες

Σημαντική στιγμή 
για το χάντμπολ της 
Αλεξανδρούπολης

▶ 16

▶ 7

84 άτομα εμβολιάστηκαν 84 άτομα εμβολιάστηκαν 
στην δράση της Μητρόπολης στην δράση της Μητρόπολης 
στην Ορεστιάδα    στην Ορεστιάδα    

Νέα δεδομένα για ταξίδι Νέα δεδομένα για ταξίδι 
στην Τουρκία, τι αλλάζει στην Τουρκία, τι αλλάζει 

Η χώρα μας ξεπέρασε το 
φράγμα των 20.000 νεκρών 

από Covid-19

Καμία απώλεια ζωής από επιπλοκές του 
κορωνοϊού το προηγούμενο τελευταίο 

24ωρο στο ΠΓΝΑ

▶ 3, 5

Η πρόταση για την προαιρετική 
Κυριακάτικη λειτουργία 
καταστημάτων το 2022 

▶ 4

▶  7  7

▶ 6

ΑΣΕΠ: Προ των πυλών 
4 μεγάλες προκηρύξεις, 
φέρνουν 8.000 μόνιμες 
προσλήψεις

ΤΈΣΣΈΡΙΣ ΜΈΓΆΛΈΣ ΠΡΟΚΗΡΎΞΈΙΣ 
ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΎΛΩΝ ΤΟ ΈΠΟΜΈΝΟ 
ΔΙΆΣΤΗΜΆ ΣΎΜΦΩΝΆ ΜΈ ΤΟΝ 
ΠΡΟΈΔΡΟ ΤΟΎ ΆΣΈΠ, ΘΆΝΟ 
ΠΆΠΆΪΩΆΝΝΟΎ

● Δείτε τι και ποιους αφορούν

● Πάει πίσω η προκήρυξη για 4.000 νοσηλευ-
τές, προ των πυλών 910 μόνιμες προσλήψεις

● Προσλήψεις 4 ατόμων στην Εφορεία Αρχαι-
οτήτων Έβρου

● Προαναγγελία πρόσληψης 550 συνοριοφυλά-
κων το 2022. 250 θα τοποθετηθούν στην Αλε-
ξανδρούπολη και οι υπόλοιποι 300 στους τρεις 
νομούς της Ανατ. Μακεδονίας

● Δήμος Αλεξανδρούπολης: Επιδοτούμενα Προ-
γράμματα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εργα-
ζομένων και Ανέργων στον Τουρισμό

▶ 9, 11
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1882
Ο Τόμας Έντισον στολίζει το πρώ-
το χριστουγεννιάτικο δέντρο με λα-
μπιόνια.

1927
Στην Ελλάδα, οι δημόσιοι υπάλλη-
λοι απεργούν, ζητώντας την κατα-
βολή ενός ολόκληρου μισθού για τις 
γιορτές των Χριστουγέννων (Δώρο 
Χριστουγέννων).

1953
Ο πρωθυπουργός Αλέξανδρος Πα-
πάγος συναντάται με τον βρετανό 
υπουργό Εξωτερικών, Άντονι Ίντεν, 
στη βρετανική πρεσβεία της Αθήνας 
για το Κυπριακό. Υπάρχει διάσταση 
απόψεων, ενώ αίσθηση προκαλεί η 
δήλωση του τελευταίου ότι για τη 
βρετανική κυβέρνηση «δεν υφίσταται 
Κυπριακό ζήτημα, ούτε εις το παρόν, 
ούτε εις το μέλλον».

1963
Το ελληνικό κρουαζιερόπλοιο «Λα-
κωνία», συμφερόντων Γουλανδρή, 
πιάνει φωτιά και βυθίζεται δύο ημέ-
ρες αργότερα στα ανοιχτά των νη-
σιών Μαδέρα στον Ατλαντικό, προ-
καλώντας το θάνατο 128 ατόμων.

1978
Δια νόμου επιβάλλεται η χρήση μιας 
και μοναδικής ελληνικής σημαίας, 

αυτή της θαλάσσης, με 9 ρίγες, για 
όλες τις χρήσεις.

1989
Έπειτα από μία εβδομάδα αιματη-
ρών διαδηλώσεων, ο Ίον Ιλιέσκου 
αναλαμβάνει την Προεδρία της Ρου-
μανίας, θέτοντας τέλος στο κομμου-
νιστικό καθεστώς του Νικολάε Τσα-
ουσέσκου.

2013
Ξεπερνά τα 300 κιλά το βάρος του 
γιγάντιου κουραμπιέ, που παρασκευ-
άζεται και καταναλώνεται στο πάρκο 
του Αστερόκοσμου, στο Διεθνές Εκ-
θεσιακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης, 
διεκδικώντας μία θέση στο βιβλίο 
των ρεκόρ Γκίνες.

2 ΑΠΟΨΕΙΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
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Σύμβουλος Έκδοσης
Γιάννης Λασκαράκης
Υπεύθυνος Τυπογραφείου
Δ. Μπένδρελης

Υπεύθυνη Διαφημίσεων 
και Λογιστηρίου
Χρύσα Γρηγοριάδου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Πλησίον στρατοπέδου «Ιωάννου»
Τηλέφωνα
2551024222, 2551029888 
Fax
2551080606

Κωδικός 1793
email
gnomi@gnomionline.gr 
efimerida-gnomi@hotmail.com
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ετήσια ιδιωτών  €100
Δήμων-Δημοτικών διαμ/των €200
Τραπεζών-Οργανισμών  €200
Ανώνυμες Εταιρίες  €200

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

Τακτικοί συνεργάτες: 
Θεόδωρος Ορδουμποζάνης, 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

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα Ο καιρός σήμερα

2-3

-2...4

-1...4

Ανατολή - 07:37
Δύση - 16:51

-3...3

-5...2

Έργο 9.5 εκατομμυρίων ευρώ διεκδικεί 
ο Δήμος Αλεξανδρούπολης

Ένα μεγάλο έργο, με προϋπολογισμό 9.5 εκατομμύ-
ρια ευρώ, έχει σχεδιάσει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, ο 
οποίος αναζητά χρηματοδότηση για την υλοποίησή του 
μέσα από το πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Αντώνης Τρίτσης». 

Στο έργο «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗ-
ΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ» προβλέπεται η ολική ανάπλαση 
των οδών : Ηροδότου, Ανδρονίκου, Κονδύλη, Θράκης και 
Αγίου Δημητρίου, με παράλληλη φύτευση άνω των 600 
δέντρων, νέες οδεύσεις για τους τυφλούς και νέες ρά-
μπες για τα ΑμεΑ, τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών 
και παρεμβάσεις σε επικίνδυνα σημεία, με ενοποίηση και 
επέκταση του δικτύου ποδηλατοδρόμων κατά 3,5 χιλιο-
μέτρων, από το κλειστό γυμναστήριο ως τον ΕΟΤ.

 Με όλες αυτές τις παρεμβάσεις δεν υπάρχει καμία επι-
βάρυνση του κυκλοφοριακού και καμία απώλεια θέσεων 
στάθμευσης. Πρόσφατα, το έργο έλαβε και την έγκριση, 
κατά πλειοψηφία, του Συμβουλίου της Κοινότητας

21
ΔΕΚ
2020

1-2
1-2
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Στα γιορτινά ντύθηκε εδώ και λίγες ημέρες ο οικισμός του Μαίστρου. «Χθες το χωριό μας γέ-
μισε χαρά, αγάπη και χριστουγεννιάτικα τραγούδια! Παιδικές φωνούλες στόλισαν υπέροχα την 
γιορτουλα μας! Η Εθελοντική Ομάδα Γονέων Μαΐστρου με μεγάλη προσπάθεια και ενθουσια-
σμό έφερε στον οικισμό μας τα Χριστούγεννα!» αναφέρει το σχετικό μήνυμα

Οι θέσεις κράτησης στο ΠΡΟ-
ΚΕΚΑ Φυλακίου πρόσφατα 
μειώθηκαν από 374 σε 240 
κατ’ εφαρμογή των Ευρωπα-
ϊκών Οδηγιών που αφορούν 
στα τετραγωνικά μέτρα που 
αντιστοιχούν από 3 σε 4 τ.μ 
σε κάθε κρατούμενο. Οι ανα-
βαθμισμένες δομές που σχε-
διάζονται σε συνεργασία των 
Υπουργείων θα επαναφέρουν 
την δομή στην αρχική της χω-
ρητικότητα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΒΡΟΥ ΝΔ 

Είπαν

Ανακοινώθηκε μείωση της μι-
σθωτής απασχόλησης στον 
ιδιωτικό τομέα τον μήνα Νο-
έμβριο φέτος κατά 79.129 θέ-
σεις εργασίας. Πρόκειται για 
το μεγαλύτερο αρνητικό ισο-
ζύγιο του μήνα Νοεμβρίου την 
περίοδο 2001-2021  

ΝΑΤΑΣΑ ΓΚΑΡΑ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΒΡΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Photo   Shoot

Μικρογνωμικά

Το όριο των 20.000 θανάτων από 
τη νόσο Covid-19 έσπασε σήμερα στη 
χώρα μας, σύμφωνα με τα στοιχεία που 
ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ. Μικρή μείωση στις 
διασωληνώσεις, αύξηση στις εισαγω-
γές νέων ασθενών στα νοσοκομεία της 
επικράτειας.

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας 
Υγείας ανακοίνωσε το απόγευμα της 
Τρίτης (21/12) ότι τα εργαστηριακά 
επιβεβαιωμένα νέα κρούσματα του κο-
ρονοϊού είναι 6.424, εκ των οποίων 75 
εντοπίστηκαν στον Έβρο.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμά-
των ανέρχεται σε 1.044.301 (ημερή-
σια μεταβολή +0.6%). Οι νέοι θάνατοι 
ασθενών με COVID-19 είναι 77, ενώ 
από την έναρξη της επιδημίας έχουν 
καταγραφεί συνολικά 20.055 θάνατοι. 
Το 95.2% είχε υποκείμενο νόσημα ή/
και ηλικία 70 ετών και άνω.

Ο αριθμός των ασθενών που νοση-
λεύονται διασωληνωμένοι είναι 661 
(62.3% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους 

είναι63 έτη. Μεταξύ των ασθενών που 
νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 545 
(82.45%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερι-
κώς εμβολιασμένοι και 116 (17.55%) 
είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Από την 
αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από 
τις ΜΕΘ 3.679 ασθενείς. Το τελευταίο 
24ωρο πραγματοποιήθηκαν 30.878 
μοριακά τεστ και 524.503 rapid test. 
Σε σύνολο 555.381 η θετικότητα υπο-
λογίζεται σε 1,16%.

Γ.Π.

Η χώρα μας ξεπέρασε το φράγμα των 
20.000 νεκρών από Covid-19

Από την Κερκίνη 
και πάλι στο Δέλτα Έβρου!

Με… «ρεζερβέ» οι πιστοί στη 
λειτουργία των Χριστουγέννων!

Μόνον… ταξιθέτες δεν θα υπάρχουν 
στις εκκλησίες της Μητρόπολης Ιωαν-
νίνων στις λειτουργίες Χριστουγέννων 
και Πρωτοχρονιάς. Οι πιστοί που θέλουν 
να τις παρακολουθήσουν θα προσέρχο-
νται έχοντας κάνει… τηλεφωνική κρά-
τηση. Θα πρέπει να προσέρχονται την 
προκαθορισμένη ώρα και να γνωρίζουν 
τη θέση ή το… στασίδι όπου θα στα-
θούν. Σε εγκύκλιο που εξέδωσε χθες ο 

μητροπολίτης Ιωαννίνων Μάξιμος, επι-
σημαίνει ότι «στο ναό θα εισέλθει μόνο 
ο προβλεπόμενος αριθμός πιστών που 
θα έχουν εξασφαλίσει συμμετοχή μέ-
σω τηλεφωνικής κράτησης». Αιτιολο-
γώντας τη διαδικασία αυτή τονίζει ότι 
«μόνο έτσι θα αποφευχθεί κάθε αταξία 
και παρεξήγηση». Η κράτηση θα γίνε-
ται σε τηλεφωνική επικοινωνία με τους 
υπευθύνους των ιερών ναών. Οπως επι-
σημαίνεται στην εγκύκλιο, πρέπει οι εν-
διαφερόμενοι να αποσαφηνίζουν κάθε 

Ο ευρωπαϊκός πληθυσμός της Νανόχη-
νας αναπαράγεται στη Νορβηγία και ξεχει-
μωνιάζει στην Ελλάδα στους υγροτόπους 
της λίμνης Κερκίνης και του Δέλτα Έβρου.

Τα 69 πουλιά του τελευταίου αυτού 
κοπαδιού, αφού πέρασαν ένα διάστημα 
στην Κερκίνη, κατέφθασαν όπως συνήθως 
κάθε χρόνο, στα λιβάδια του Δέλτα, όπου 
μπορούν να βρουν καταφύγιο και τροφή. 

Ο Φορέας Διαχείρισης, συμμετέχει 

ενεργά σε δράσεις παρακολούθησης και 
προστασίας του είδους μέσω του προγράμ-
ματος LIFE “Providing a climate resilient 
network of critical sites for the Lesser 
White-fronted Goose in Europe” με τη 
συμμετοχή πέντε χωρών (Ελλάδα, Φιλαν-
δία, Λιθουανία, Εσθονία και Ουγγαρία) με 
σκοπό την προστασία του εμβληματικού 
αυτού είδους.

φορά σε ποιά λειτουργία θέλουν να 
παραστούν, ώστε να μην παρατηρηθεί 
συνωστισμός.

Στους 9 μήνες η ισχύς του 
ευρωπαϊκού ψηφιακού 
πιστοποιητικού

Ισχύ εννέα μηνών θα έχει το ευρωπα-
ϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό, όπως ανα-
κοίνωσε η Κομισιόν. Ειδικότερα, η Επι-
τροπή ενέκρινε κανόνες σχετικά με το 
ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ, 
καθορίζοντας δεσμευτική περίοδο απο-
δοχής 9 μηνών (ακριβώς 270 ημερών) 
των πιστοποιητικών εμβολιασμού για 
τους σκοπούς των ταξιδιών εντός της 

ΕΕ. Μια σαφής και ομοιόμορφη περί-
οδος αποδοχής για τα πιστοποιητικά 
εμβολιασμού θα εγγυηθεί ότι τα ταξι-
διωτικά μέτρα θα συνεχίσουν να συ-
ντονίζονται, όπως ζήτησε το Ευρωπα-
ϊκό Συμβούλιο μετά την τελευταία του 
συνεδρίαση της 16ης Δεκεμβρίου 2021. 
Οι νέοι κανόνες θα διασφαλίζουν ότι οι 
περιορισμοί βασίζονται στα καλύτερα 
διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία καθώς 
και σε αντικειμενικά κριτήρια. Ο συνεχής 
συντονισμός είναι απαραίτητος για τη 
λειτουργία της ενιαίας αγοράς και θα 
παρέχει σαφήνεια στους πολίτες της ΕΕ 
κατά την άσκηση του δικαιώματός τους 
στην ελεύθερη κυκλοφορία.
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Στα πλαίσια της εκστρατείας για την 
μη περαιτέρω διάδοση της πανδημίας 
του κορωνοϊού η Ιερά Μητρόπολη Διδυ-
μοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου σε 
συνεργασία με την 4η Υγειονομική Πε-
ριφέρεια Μακεδονίας –  Θράκης (Υ.ΠΕ) 
την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου το πρωί, 
διοργάνωσε την δεύτερη εμβολιαστι-
κή δράση της στην Ορεστιάδα, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέ-
ντρο του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού 
Αγίων Θεοδώρων.

Η συμμετοχή υπήρξε αθρόα. Προσήλ-

θαν 120 άτομα εκ των οποίων εμβολι-
άσθηκαν 84. Στις 21 Νοεμβρίου ημέρα 
Κυριακή, είχε προηγηθεί στο Διδυμότει-
χο η πρώτη εμβολιαστική κοινή δράση 
της Ιεράς Μητροπόλεως με την 4η Υ.ΠΕ.

Ο Σεβασμιώτατος μεταξύ άλλων, είπε· 
«οφείλουμε να μην εκθέτουμε σε κίνδυνο 
ούτε την υγεία μας ούτε την υγεία των 
συνανθρώπων μας»  και συνέχισε ότι 
«πρέπει με εμπιστοσύνη στο Θεό να λαμ-
βάνουμε όλα τα μέτρα που προβλέπουν 
τα υγειονομικά πρωτόκολλα» .

84 άτομα 
εμβολιάστηκαν 
στην εμβολιαστική 
δράση της 
Μητρόπολης στην 
Ορεστιάδα

ΘΈΤΙΚΟ ΆΠΟΤΎΠΩΜΆ ΆΠΟ ΤΗ ΔΡΆΣΗ ΤΗΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΙΔΎΜΟΤΈΙΧΟΎ
ΆΠΟ ΤΗ ΔΡΆΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ
                               
Η συμμετοχή πολιτών υπήρξε αθρόα

Τέσσερεις αλλοδαπούς δι-
ακινητές συνέλαβαν στις 
παρέβριες  περιοχές Διδυ-
μοτείχου και  Πετράδων 
αστυνομικοί  της Ειδικής 
Επιχειρησιακής Ομάδας 
Επέμβασης της Διεύθυνσης 
Αστυνομίας Ορεστιάδας με 
τη συνδρομή αστυνομικών 
του Τμήματος Συνοριακής 
Φύλαξης Διδυμοτείχου. Και 
στις δυο περιπτώσεις οι δια-
κινητές επρόκειτο να μετα-
φέρουν παράνομα από την 
Τουρκία στην Ελλάδα συνο-
λικά εικοσιένα παράτυπους 
μετανάστες χρησιμοποιώ-
ντας πλαστικές βάρκες

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΠΕΤΡΑΔΕΣ 

Το Θεατρικό Εργαστήρι Νέας Ορεστιάδας ΔΙΟΝΥ-
ΣΟΣ αποχαιρετά το 2021 και υποδέχεται το 2022 
με τις δύο απολαυστικές κωμωδίες του, που (κα-
τάφερε και) ανέβασε εν μέσω των πρωτόγνωρων 
αντίξοων συνθηκών της τρέχουσας – πολύμηνης – 
περιόδου. Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΓΛΥΚΙΑ… Συγκεκριμένα, το 
διήμερο ΚΥΡΙΑΚΗ 26 και ΔΕΥΤΕΡΑ 27 Δεκεμβρίου 
2021, παρουσιάζεται η απολαυστική κωμωδία, βα-
σισμένη στο έργο της Ζοζιάν Μπαλασκό «LE PÈRE 
NOËL EST UNE ORDURE» (“Ο Αϊ Βασίλης είναι σκέ-
τη λέρα»), σε διασκευή – σκηνοθεσία Άκη Τσονίδη, 
με τίτλο «Η Ζωή Είναι Γλυκιά»

Μια πρωτότυπη έκθεση μικροσκο-
πικής εικόνας σε καμβά θα έχουν 
τη δυνατότητα να απολαύσουν οι 
επιβάτες του Κρατικού Αερολιμέ-
να Αλεξανδρούπολης «ΔΗΜΟΚΡΙ-
ΤΟΣ» (ΚΑΑΛΔ), αλλά και το κοινό 

της Θράκης, από τη Δευτέρα 20 Δε-
κεμβρίου 2021 έως την Κυριακή 30 
Ιανουαρίου 2022. Φιλοξενεί στους 
χώρους του το έργο της Λαμπρο-
πούλου Μαρίας, Καθηγήτριας Ιστο-
λογίας - Εμβρυολογίας στο Τμήμα 
Ιατρικής του ΔΠΘ

Για σήμερα, στην Αθήνα, είναι 
προγραμματισμένη η συνάντη-
ση του υφυπουργού Παιδείας, 
Άγγελου Συρίγου με τον δήμαρ-
χο Διδυμοτείχου, τον Πρύτανη 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημί-
ου Θράκης και τους τρεις κυβερ-
νητικούς βουλευτές του Έβρου, 
στη διάρκεια της οποίας αναμέ-
νεται να οριστικοποιηθούν τα 
προαπαιτούμενα για τη στέγα-
ση του υπό σύσταση Τμήματος 
Ψυχολογίας στο Διδυμότειχο.

σύντομεςειδήσεις
στον Έβρο

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

Η εταιρεία ΖΑΝTE FERRIES θα παρέχει 
έκπτωση 50% για την έκδοση των εισι-
τηρίων των μόνιμων και αναπληρωτών 
καθηγητών και δασκάλων καθώς και 
των οχημάτων τους για την μετακίνη-
ση τους στον τόπο διαμονής τους για 
τις εορτές με την επίδειξη της υπουργι-
κής απόφασης της πρόσληψης τους και 
της αστυνομικής τους ταυτότητας, για 
το χρονικό διάστημα από 22/12/2021 
έως και 09/01/2022.
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Self test και όχι rapid test 
για τους εμβολιασμένους στις 
γιορτές προκρίνει η κυβέρνη-
ση ως μέσο ανάσχεσης της 
μετάδοσης της παράλλαξης 
Ομικρον του κορονοϊού. Αυτό 
δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης χθες στο 
υπουργικό συμβούλιο σημειώ-
νοντας ότι δέχθηκε εισηγήσεις 
για υποχρεωτικά rapid τεστ σε 
εμβολιασμένους και μη, αλ-
λά τις απέρριψε ως άδικες για 
τους εμβολιασμένους.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφε-
ρε ακόμη ότι θα ξανανοίξει η 
πλατφόρμα και θα δοθούν δω-
ρεάν για όλους δύο self test 
στις γιορτές τα οποία θα πρέ-
πει να γίνουν πριν τα Χριστού-
γεννα και την Πρωτοχρονιά.

Για την περίοδο μετά τις 
γιορτές ο ο κ Μητσοτάκης εί-
πε πως με τα μέχρι τώρα δεδο-
μένα δεν θα υπάρξει αναστολή 
της λειτουργίας των σχολείων 
αλλά ανάλογα με την εξέλιξη 
της πανδημίας είναι ανοικτή 
η επέκταση της τηλεργασίας 
και οι ρυθμίσεις ωραρίων στην 
εστίαση και την διασκέδαση.

Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης, 
στην εισαγωγική του τοποθέ-
τηση στο υπουργικό συμβού-
λιο, μίλησε για τη «δεύτερη 
φάση της άμυνας» το 2022. 
«Ανάλογα με την εξέλιξη της 
πανδημίας έχουμε στη διάθε-
σή μας ένα εύρος επιλογών, 
όπως η επέκταση της τηλερ-
γασίας, οι ρυθμίσεις ωραρίων 
στην εστίαση και την διασκέ-
δαση. Όχι, πάντως, αναστολή 
της λειτουργίας των σχολείων. 
Όλα όμως, το τονίζω αυτό, θα 
κριθούν από τα τότε δεδομένα. 

Καμία απόφαση δεν έχει ακόμα 
ληφθεί» τόνισε, μεταξύ άλλων.

Πρόκειται για προφανή αλ-
λαγή σχεδίων μετά τις αντι-
δράσεις από τις χθεσινές προ-
αναγγελίες για νέα μέτρα με 
rapid test και για εμβολιασμέ-
νους που θα επιβαρύνονται και 
με το κόστος τους. 

Τι είπε για τηλεργασία και 
εστίαση

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά 
στη λειτουργεία των σχολείων, 
την επέκταση της τηλεργασίας 
και τα νέα μέτρα στην εστίαση, 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλω-
σε τα εξής:

«Η δεύτερη φάση της 
άμυνας μας αφορά τις πρώ-
τες εβδομάδες του 2022. Και 
ανάλογα με την εξέλιξη της 
πανδημίας έχουμε στη διά-
θεσή μας ένα εύρος επιλο-
γών, όπως η επέκταση της 
τηλεργασίας, οι ρυθμίσεις 
ωραρίων στην εστίαση και 
την διασκέδαση. Όχι, πάντως, 
αναστολή της λειτουργίας 
των σχολείων. Όλα όμως, 
το τονίζω αυτό, θα κριθούν 
από τα τότε δεδομένα. Κα-
μία απόφαση δεν έχει ακόμα 
ληφθεί.

Ήδη η έγκαιρη πρωτοβου-
λία να ανοίξει η τρίτη δόση για 
όλες τις ηλικίες, να ξεκινήσουν 
οι εμβολιασμοί των παιδιών 
-να ευχαριστήσω τους γονείς 
που ανταποκρίνονται πολύ θε-
τικά σε αυτή την πρωτοβουλία- 
να ενταθεί η θωράκιση των 
άνω των 60, να ελέγχονται οι 
εισερχόμενοι από το εξωτερι-
κό και με μοριακά, αλλά και με 
rapid test, όλα αυτά συγκρο-

τούν μία πρώτη ζώνη άμυνας.
Σειρά τώρα έχει η δική μας 

συμπεριφορά στις γιορτές. Οι 
χαρούμενες συγκεντρώσεις 
δεν πρέπει να γίνουν εστί-
ες μετάδοσης πόνου. Άμυνά 
μας είναι τα τεστ και οι βασι-
κές προφυλάξεις. Και η στάση 
μας σήμερα θα κρίνει και τις 
αποφάσεις μας αύριο.

Θέλω να τονίσω ότι ήδη η 

ελληνική πολιτεία έχει διαθέ-
σει σχεδόν 80 εκατομμύρια, 
επαναλαμβάνω, εκατομμύρια 
δωρεάν self test, αξίας σχεδόν 
150 εκατομμυρίων ευρώ. Και 
αυτή η φροντίδα του κράτους 
θα συνεχιστεί, πλαισιωμένη 
πια και από άλλα όπλα, όπως 
τα νέα φάρμακα, η χρήση των 
οποίων θα εξαπλωθεί γρήγορα 
μετά την επίσημη έγκρισή τους.

Τι είχε πει ο Γιάννης 
Οικονόμου

Ερωτηθείς από τους δη-
μοσιογράφους του ΣΚΑΪ, ο 
κ. Οικονόμου είπε νωρίτερα, 
προϊδεάζοντας για τις ανακοι-
νώσεις που θα ακολουθούσαν:

«Υπήρχε η δυνατότητα διά-
θεσης δωρεάν self test, εξε-
τάζεται η πιθανότητα να ξα-
νανοίξει η πλατφόρμα για να 
εξετάσουμε όλοι την επιδημι-
ολογική μας κατάσταση.»

«Θα έλεγα να περιμένουμε 
τις επόμενες ώρες αν θα υπάρ-
ξουν νέα μέτρα μέχρι την ολο-
κλήρωση της εορταστικής πε-
ριόδου. Οποιαδήποτε αναγκαία 
ρύθμιση χρειαστεί, θα την κά-
νουμε» επισήμανε ο ίδιος.

«Βασικές αλλαγές δεν θα 
υπάρχουν. Θα βοηθήσει το 
επόμενο διάστημα το αυξη-
μένο testing. Για να μη δημι-
ουργούμε σύγχυση να περι-
μένουμε τις επόμενες ώρες» 
πρόσθεσε.

«Αναγνωρίζω», συνέχισε ο 
κ. Μητσοτάκης, «την κούραση 
όλων ύστερα από δύο σχεδόν 
χρόνια. Ελπίζαμε ότι με το εμ-
βόλιο θα έφτανε το τέλος αυ-
τής της περιπέτειας και τώρα 
μία νέα έξαρσή της έρχεται να 
το καθυστερήσει. Δεν πρέπει 
όμως να μας νικήσει ούτε η 
κούραση, ούτε ο φόβος».

Και πρόσθεσε: «Το μήνυ-
μα λοιπόν και φέτος είναι 
ότι οι καλύτερες γιορτές εί-
ναι οι ασφαλείς γιορτές. Αυ-
τή τη στιγμή δεν χρειαζό-
μαστε νέα μέτρα. Αρκεί, το 
τονίζω, να τηρήσουμε τα μέ-
τρα τα οποία ήδη υπάρχουν. 
Με συχνούς ελέγχους, επιτά-
χυνση των εμβολιασμών, ιδί-
ως της ενισχυτικής δόσης, και 
όπως σας είπα με πολλά self 
test, έτσι ώστε εμείς οι ίδιοι 
να ελέγχουμε την κατάσταση 
της υγείας μας.»

Παράκαμψη των Ειδικών 
και της Επιτροπής

Παρότι ο πρωθυπουργός εί-
πε στην εισαγωγή του ότι «δέ-
χθηκε εισηγήσεις για υποχρε-
ωτικά rapid test σε όλους για 
την είσοδο σε χώρους διασκέ-
δασης», τις οποίες «απέρριψε», 
είχαν προηγηθεί οι έντονες εν-
στάσεις των ειδικών για το συ-
γκεκριμένο μέτρο.

Όπως ανέφερε, μεταξύ 
άλλων, στον ΑΝΤ1 ο πρόε-
δρος του Πανελλήνιου Ιατρι-

κού Συλλόγου και μέλος της 
Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, 
Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, δεν 
υπήρξε σχετική εισήγηση για 
το συγκεκριμένο μέτρο, ενώ 
εξέφρασε τις ενστάσεις του για 
όσα ανακοινωθούν.

Ερωτηθείς, για εάν η Επι-
τροπή έχει κάνει σχετική ει-
σήγηση στην κυβέρνηση, ο 
κ. Εξαδάκτυλος υπογράμμισε 
πως η Επιτροπή θα συνεδριά-
σει το μεσημέρι της Τρίτης και 
ως εκ τούτου δεν έχει προηγη-
θεί κάποια εισήγηση.

Σύμφωνα με τον κ. Εξαδά-
κτυλο, έχει συζητηθεί το μέ-
τρο για δωρεάν self test, του 
οποίου το αποτέλεσμα θα κα-
ταχωρείται, και το οποίο θα 
κάνουν και οι εμβολιασμένοι 
για την είσοδο σε χώρους εστί-
ασης και κέντρα διασκέδασης. 
Ωστόσο, δεν έχει ληφθεί κά-
ποια απόφαση.

Αλλά και ο καθηγητής Μι-
κροβιολογίας και μέλος της 
Επιτροπής, Αλκιβιάδης Βατό-
πουλος, μιλώντας στο Mega, 
ξεκαθάρισε ότι αυτό το σενά-
ριο δεν το έχει εισηγηθεί η Επι-
τροπή. Όπως υπογράμμισε:

«Η Επιτροπή δεν έχει συ-
γκληθεί εδώ και 15 ημέρες. 
Αντικειμενικά δεν έχει πάρει 
απόφαση για αυτό το θέμα. 
Την τελευταία φορά που συνα-
ντήθηκαν είπαν για τα δωρεάν 
self test εν μέσω των εορτών».
Επιμέλεια Γιώργος 
Πανταζίδης 

Δωρεάν self test για όλους, όχι 
rapid για τους εμβολιασμένους

ΆΛΛΆΓΈΣ ΣΤΆ ΜΈΤΡΆ ΆΝΆΚΟΙΝΩΣΈ 
Ο ΠΡΩΘΎΠΟΎΡΓΟΣ, ΆΓΝΟΙΆ 
ΔΗΛΩΝΟΎΝ ΟΙ ΈΠΙΣΤΗΜΟΝΈΣ ΤΗΣ 
ΈΠΙΤΡΟΠΗΣ 
                               
Υποχώρηση και ανατροπή των χθεσινών 
σχεδίων μετά τις αντιδράσεις. Mίλησε 
για πιθανή επέκταση τηλεργασίας και 
αλλαγές στο ωράριο στην εστίαση 
μετά τις γιορτές και ανάλογα την 
επιδημιολογική κατάσταση.

Καμία απώλεια ζωής από επιπλο-
κές του κορωνοϊού δεν υπήρξε το τε-
λευταίο 24ωρο στο νοσοκομείο Αλε-
ξανδρούπολης, ενώ νωρίς το πρωί 

στη ΜΕΘ βρίσκονταν 12 ασθενείς και 
άλλοι 30 στις απλές κλίνες covid. Εν 
τω μεταξύ, την Παρασκευή 24 Δε-
κεμβρίου, στο νοσοκομείο θα πραγ-
ματοποιηθεί «καταδρομική» εμβο-
λιαστική δράση, για εμβολιασμούς 
χωρίς ραντεβού. 

Απευθύνεται σε άτομα άνω των 
12 ετών, τα οποία θα πρέπει να προ-
σέρχονται στον αύλειο χώρο του νο-

σοκομείου, έξω από το εμβολιαστι-
κό κέντρο, όπου θα βρίσκεται κινητή 
μονάδα, από τις 10 το πρωί έως τις 
5 το απόγευμα. Σε ό,τι αφορά τους 
αριθμούς νέων κρουσμάτων, εχθές ο 
ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 36 για τον Έβρο, 
168 για όλη την Ανατολική Μακε-
δονία και Θράκη και 3.689 για όλη 
τη χώρα. 
Πηγή : ERTNEWS

Καμία απώλεια ζωής από 
επιπλοκές του κορωνοϊού 

Δεν υπήρξε το 
προηγούμενο τελευταίο 
24ωρο στο ΠΓΝΑ

Υπενθυμίζεται ότι χθες ουσιαστικά 
η κυβέρνηση είχε επιβεβαιώσει την 

πρόθεση της να επιβάλλει υποχρεωτικό 
rapid test και στους εμβολιασμένους 

προκειμένου να γιορτάσουν την 
Πρωτοχρονιά σε κλειστούς χώρους 
εστίασης και διασκέδασης, με δικα 

τους μάλιστα έξοδα Ο πρωθυπουργός, προ-
φανώς λαμβάνοντας 
υπόψη του τις αντιδρά-
σεις, ιδίως για το γεγο-
νός ότι οι εμβολασμένοι 
πολιτες θα επωμίζονταν 
το κόστος, αλλά και κα-
θως κάτι τέτοιο θα ερχό-
ταν σε αντίθεση με μέχρι 
τώρα στρατηγική περιο-
ρισμου μονο των ανεμ-
βολιαστων, αποφάσισε 
τελικά να μην προχωρή-
σει σε αυτό το μέτρο, αλ-
λά στη διάθεση δωρεάν 
self test.

Info
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Η Διεύθυνση Ανάπτυξης 
Περιφερειακής Ενόττηας 
Έβρου, Τμήμα Εμπορίου 
και Τουρισμού,  ενημερώ-
νει τους καταναλωτές και 
επαγγελματίες της περι-
οχής, ότι οι Κυριακές κα-

τά τις οποίες επιτρέπεται 
η προαιρετική λειτουργία 
των καταστημάτων στην 
Περιφερειακή Ενότητα 
Έβρου για το έτος 2022 
είναι οι παρακάτω: 

Τις Κυριακές τα κατα-
στήματα θα μπορούν να 
λειτουργήσουν από τις 
11.00 μέχρι τις 20.00 σύμ-
φωνα με το άρθρο 23 παρ. 
1 του Ν. 2224/94 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 

και λαμβάνοντας υπόψη τα 
έκτακτα μέτρα προστασίας 
της δημόσιας υγείας από 
τον κίνδυνο περεταίρω δι-
ασποράς του κορωνοϊού 
COVID 19, όπως ισχύουν. 

Προαιρετική Κυριακάτικη λειτουργία 
καταστημάτων για το 2022

ΆΝΆΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΎ ΤΜΗΜΆΤΟΣ 
ΈΜΠΟΡΙΟΎ – ΤΟΎΡΙΣΜΟΎ, 
ΔΙΈΎΘΎΝΣΗΣ ΆΝΆΠΤΎΞΗΣ ΠΈ ΈΒΡΟΎ 
                               
Θα μπορούν να λειτουργήσουν 
από τις 11.00 μέχρι τις 20.00  

ειδήσειςσύντομες ΚΟΜΟΤΗΝΗΔΡΑΜΑ

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η 
υπόθεση της αξιοποίησης του 
ιστορικού αεροδρομίου του 
Αμυγδαλεώνα μετά την υπο-
γραφή του φακέλου του πλει-
οδοτικού διαγωνισμού από τον 
υπουργό Εθνικής Άμυνας. Η 
συνολική επένδυση ανέρχεται 
κατ’ ελάχιστον στα 4.861.000 
ευρώ ενώ η αναβάθμιση και 
επαναλειτουργία του αεροδρο-
μίου με διεθνή πρότυπα και πα-
ραμέτρους, στοχεύει στο να 
αποτελέσει πόλο έλξης αερο-
πορικών δραστηριοτήτων,

Σαββατοκύριακο με κίνηση, πτώ-
ση τις καθημερινές, και προσδοκία 
για κάτι καλύτερο την Πέμπτη, την 
Παρασκευή, παραμονή των Χρι-
στουγέννων, και το Σάββατο. Κά-
πως έτσι περιγράφεται το «Ημε-
ρολόγιο Καταστρώματος» για 
τους επαγγελματίες-ιδιοκτήτες 
καταστημάτων αναψυχής στην 
Κομοτηνή. Καφέ και εστίαση στην 
“πρώτη γραμμή” και ακολουθούν 

και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις, με 
πρώτα τα καταστήματα με ζαχα-
ρώδη και με είδη ένδυσης-υπό-
δησης. (ΕΡΤ)

ΞΑΝΘΗ
«Φουσκωμένος» κατά 7 εκ. ευρώ περίπου 
είναι ο προϋπολογισμό του δήμου Ξάν-
θης για το 2022 σε σχέση με το 2021. Το 
σχέδιο κατάρτισης εγκρίθηκε κατά πλειο-
ψηφία από την Οικονομική Επιτροπή που 
συνεδρίασε δια ζώσης. Ο προϋπολογισμός 
θα εισαχθεί προς συζήτηση και έγκριση στο 
προσεχές δημοτικό συμβούλιο εντός της 
εβδομάδας. Αναλυτικότερα ο προϋπολο-
γισμός του δήμου Ξάνθης για το 2022 
ανέρχεται στα  59 εκ. ευρώ

Μηνυτήρια αναφορά υπέ-
βαλε ο Μητροπολίτης Δράμας 
κ. Παύλος κατά δύο Δραμινών 
πολιτών για συκοφαντικά σχό-
λια σε αναρτήσεις τους στα μέ-

σα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο Μητροπολίτης Δράμας δέ-
χεται συχνά τον τελευταίο και-
ρό επιθέσεις για την σταθε-
ρή στάση, που κρατά από την 
αρχή της πανδημίας στο θέμα 
εμβολιασμών και των μέτρων 
ασφαλείας στους ναούς.

Μια τρομακτική εμπειρία είχαν 
δυο γυναίκες στην Ξάνθη. Σύμ-
φωνα με ανάρτηση της μιας σε 
Μέσο κοινωνικής δικτύωσης, 
άγνωστος τις  έκλεισε τον δρό-
μο και τις απείλησε με μαχαίρι 
ενώ διάβαιναν την οδό Αν. Δη-
μητρίου. Σύμφωνα με την περι-
γραφή οι δύο γυναίκες τράπηκαν 
σε φυγή στην  προσπάθειά τους 
να γλιτώσουν.  Τις έσωσε οδηγός 
διερχόμενου αυτοκινήτου που 

σταμάτησε και τις περιμάζεψε. 
Μάλιστα όπως αναφέρεται στην 
ανάρτηση ο δράστης απείλησε 
και τον οδηγό. Για το συμβάν 
ενημερώθηκε η Αστυνομία Ξάν-
θης. Σύμφωνα με πληροφορίες 
μας, ο φερόμενος ως δράστης 
είναι γνωστός στις αστυνομικές 
αρχές οι οποίες χειρίζονται την 
υπόθεση με ιδιαίτερη προσοχή  
καθώς ο νεαρός πάσχει από ψυ-
χική νόσο.

ΚΑΒΑΛΑ 

ΞΑΝΘΗ

1

2

1 16/1/2022  Πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη της τακτικής εκπτωτικής 
περιόδου Ιανουαρίου (ν. 4177/13 άρ.15-16)

2 17/4/2022 Κυριακή των Βαΐων (ν. 4177/13 άρ.16)

3 15/5/2022 Τρίτη Κυριακή Μαΐου κατά τις ενδιάμεσες εκπτώσεις  (ν. 
4177/13 άρ.15-16 και 342937/3841/2021 απόφαση του 
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Έβρου περί εφαρμογής άρθρου 114 Ν. 
4446/2016)

4 17/7/2022 Πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη της τακτικής εκπτωτικής 
περιόδου Ιουλίου (ν. 4177/13 άρ.15-16)

5 3/7/2022 Τελευταία Κυριακή πριν την έναρξη της εορτής Κουρμπάν 
Μπαϊραμι (απόφαση ΟΙΚ/4450/2019 Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ 
Έβρου)

6 6/11/2022 Πρώτη Κυριακή Νοεμβρίου κατά τις ενδιάμεσες εκπτώσεις Νο-
εμβρίου (ν. 4177/13 άρ.15-16 και 342937/3841/2021 απόφαση 
του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Έβρου περί εφαρμογής άρθρου 
114 Ν. 4446/2016)

7 11/12/2022 Δεύτερη Κυριακή πριν τα Χριστούγεννα (ν. 4177/13 άρ.16)

8 18/12/2022 Πρώτη Κυριακή πριν τα Χριστούγεννα (ν. 4177/13 άρ.16)
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Όσοι επιθυμούν να ταξιδέ-
ψουν στην Τουρκία άσχετα από 
το αν είναι εμβολιασμένοι η όχι 
για την επιστροφή τους πέρα 
από το έντυπο plf που χρειάζε-
ται, πλέον απαιτείται και αρνη-
τικό pcr τεστ 72 ωρών η rapid 
test 24 ωρών από τη χώρα 
προέλευσης, δηλαδή από την 
Τουρκία !!!

Όπως γράφει το thrakinea.
gr, από την Κυριακή το πρωί 
και μετά

Όλοι οι ταξιδιώτες προς 
Ελλάδα, ανεξαρτήτως υπη-
κοότητας και τρόπου εισόδου 
στη Χώρα, συμπληρώνουν 
την ηλεκτρονική φόρμα PLF 
(Passenger Locator Form), 

στην ηλεκτρονική διεύθυν-
ση https://travel.gov.gr, με τα 
στοιχεία επαφής τους στην Ελ-
λάδα πριν από την άφιξή τους 
στη Χώρα. Η απόδειξη συ-
μπλήρωσης της ηλεκτρονικής 
φόρμας PLF, που αποστέλλε-
ται αυτόματα με ηλεκτρονικό 
μήνυμα στον επιβάτη από το 
σύστημα, θεωρείται αναγκαίο 
ταξιδιωτικό έγγραφο. Έγκυρη 
φόρμα PLF, με κωδικό QR, θε-
ωρείται αναγκαία για την είσο-
δο σε κάθε πύλη εισόδου της 
χώρας.

Οι αλλαγές στα 
αεροδρόμια 

Θυμίζουμε πως με τις νέ-

ες ρυθμίσεις για να μπει κά-
ποιος στη χώρα μας θα πρέ-
πει να έχει μαζί του αρνητικό 
PCR (μοριακό) τεστ ανίχνευσης 
κορονοϊού 72 ωρών ή ράπιντ 
τεστ 24 ωρών. Αφορά όχι μόνο 
τους κατοίκους ξένων χωρών 

(Έλληνες και αλλοδαπούς) που 
επισκέπτονται τη χώρα μας, 
αλλά και τους μόνιμους κα-
τοίκους Ελλάδας που επιστρέ-
φουν στη χώρα μετά από ταξί-
δι στο εξωτερικό. Επίσης αυτή 
την υποχρέωση την έχουν όλοι, 

άσχετα αν είναι εμβολιασμένοι, 
νοσήσαντες ή όχι. 

Όσοι δεν έχουν αυτό το 
τεστ δεν μπορούν να επιβιβα-
στούν στην πτήση για την Ελ-
λάδα ή σε άλλα μέσα μαζικής 
μεταφοράς. Οι εταιρείες πρέπει 

να επιβεβαιώνουν ότι ο ταξι-
διώτης φέρει όλα τα απαραί-
τητα έγγραφα.

Ωστόσο ακόμη και έτσι, συ-
νεχίζονται τα δειγματοληπτικά 
ράπιντ τεστ στα αεροδρόμια, 
σε αυτούς που φτάνουν στην 
Ελλάδα. 

Σύμφωνα με τη σχετική 
ΚΥΑ, οι ταξιδιώτες προς την 
Ελλάδα που διαγιγνώσκονται 
θετικοί στον κορονοϊό:

-υπόκεινται σε προσωρινό 
περιορισμό, κατ' οίκον ή σε 
κατάλληλο τόπο προσωρινής 
διαμονής που υποδεικνύεται 
από τις αρμόδιες αρχές, για 
δέκα ημέρες,

-ενώ όσοι έχουν ολοκληρώ-
σει τον εμβολιασμό προ δεκα-
τεσσάρων ημερών και διαγι-
γνώσκονται θετικοί, τίθενται 
σε προσωρινό περιορισμό επτά 
ημερών.

Επίσης λόγω της νέας με-
τάλλαξης περιορίζονται προ-
σωρινά οι θαλάσσιες συν-
δέσεις με την Τουρκία, ενώ 
μειώνεται η πληρότητα στα 
πλοία που εκτελούν τα δρο-
μολόγια Ελλάδα-Ιταλία και Ελ-
λάδα-Αλβανία.

Θες να ταξιδέψεις στην Τουρκία; 
Αυτά είναι τα νέα δεδομένα

ΠΩΣ ΘΆ ΠΈΡΝΆΤΈ ΤΆ ΤΈΛΩΝΈΙΆ 
ΔΈΙΤΈ ΤΙΣ ΝΈΈΣ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΈΙΣ 
ΓΙΆ ΤΆΞΙΔΙ  
                               
Τι ισχύει εδώ και λιγα 24ωρα στα 
αεροδρόμια της χώρας για αλλοδαπούς 
και Ελληνες που φτάνουν από το 
εξωτερικό

Με έκτακτη χρηματοδό-
τηση 1.157.000 ενισχύε-
ται το ΔΠΘ με στόχο κατά 
50% να χρηματοδοτηθούν 
οι λειτουργικές δαπάνες 
και το άλλο 50% να δοθεί 
για τα σχέδια φύλαξης και 
ασφάλειας.

«Η πρώτη κατανομή πι-
στώσεων για το Πανεπι-
στήμιό μας στο πλαίσιο του 
80% ήταν στα 5.350.000 
ευρώ, ένα ποσό το οποίο 

δεν επαρκεί για την συνέ-
χιση του Πανεπιστημίου 
όπως το φανταζόμαστε και 
πιστεύουμε ότι πρέπει να 
παίξει ένα ρόλο πολυσήμα-
ντο τόσο ως Πανεπιστήμιο 
για εμάς τους ίδιους, αλλά 
και για την τοπική κοινω-
νία,» σχολίασε στην ΕΡΤ 
Ορεστιάδας ο αντιπρύτα-
νης Οικονομικών του ΔΠΘ, 
κ. Φώτης Μάρης, υπογραμ-
μίζοντας πως «με την επι-

πλέον χρηματοδότηση μέ-
χρι ένα σημείο καλύπτονται 
κάποιες από τις ανάγκες 
μας και αυτό καθιστά τη 
λειτουργία του Πανεπιστη-
μίου μας καλή σε έναν πο-
λύ μεγάλο βαθμό».

Αναφερόμενος στη δια-
φοροποίηση του προϋπο-
λογισμού σε σχέση με τις 
προηγούμενες χρονιές εί-
πε πως έγκειται στο εξής: 
«Πλέον η χρηματοδότησή 
μας είναι άμεσα εξαρτώ-
μενη με τους στόχους τους 
οποίους επιτυγχάνουμε, και 
στην πραγματικότητα αυτό 
απαιτεί έναν διαφορετικό 
τρόπο λειτουργίας».

Με στόχο κατά 50% να χρηματοδοτηθούν 
οι λειτουργικές δαπάνες και το άλλο 
50% να δοθεί για τα σχέδια φύλαξης και 
ασφάλειας

Ένα καινοτόμο εγχείρημα για 
την περιοχή της Ορεστιάδας, αλλά 
και γενικότερα του Βορείου Έβρου, 
υλοποίησε ο Δήμος Ορεστιάδας 
στο πλαίσιο της συμμετοχής του 
στο διακρατικό έργο GreeTHiS - 
ένα εργαλείο για την ανάπτυξη της 
Λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας. 

Αρχικά, το έργο προέβλεπε την 
μετάβαση των συμμετεχόντων του 
στα θεματικά εργαστήρια σε επι-
λεγμένες περιοχές της Ορεστιάδας 
όπου, εκτός από την παρουσίαση 
και μελέτη των σημείων αυτών θα 
γινόταν και προβολή της προοπτι-
κής για την συμβολή τους στην 
τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. 

Ωστόσο, η δυναμική εμφάνι-
ση του Covid -19 και οι περιορι-
σμοί στην γενικότερη κοινωνική και 
επαγγελματική δραστηριότητα εν-
θάρρυνε τον Δήμο Ορεστιάδας να 
αιτηθεί την μετατροπή των δια ζώ-
σης εργαστηρίων σε ψηφιακά και 

τις επιτόπιες επισκέψεις σε σημεία 
ενδιαφέροντος σε ένα «Ψηφιακό 
Ταξίδι» (Virtual Tour). Έτσι, στην 
διεύθυνση https://vr360.gr/vr/
orestiada/index.html μπορεί ο κα-
θένας από εμάς να γίνει ένας «ψη-
φιακός» ταξιδιώτης και να ανακα-
λύψει τις κρυμμένες, και σίγουρα 
απομακρυσμένες, ομορφιές του 
Βορείου Έβρου που εντάσσονται 
στα όρια του Δήμου Ορεστιάδας.

Οι Καστανιές, το Άλσος Ανδρι-
ανουπόλεως, τα Κόμαρα, η Μπά-
ρα Πενταλόφου, ο Μύλος Πετρω-
τών, η Καρακόπετρα, τα Μαντένια 
Πετρωτών, ο αναβαθμισμένος και 
ψηφιακός, πια, Εκθεσιακός Χώρος 
Καραθεοδωρή, αλλά και το Δη-
μαρχείο Ορεστιάδας καλωσορί-
ζουν τον διαδικτυακό επισκέπτη 
και τον προσκαλούν σε ένα ταξίδι 
ανακάλυψης της ιστορίας και του 
φυσικού πλούτου της περιοχής. 

Σίγουρα αποτέλεσε μια ευχά-

ριστη έκπληξη για τους συμμετέ-
χοντες στα εργαστήρια αλλά και 
τους εταίρους του Δήμου Ορε-
στιάδας το Virtual Tour, οι οποίοι 
κατά την επίσκεψή τους για το τε-
λικό συνέδριο του έργου που ορ-
γανώθηκε τον Νοέμβριο από τον 
έλληνα εταίρο εντυπωσιάστηκαν 
από το εύρος των εικόνων και των 
πληροφοριών που μπορεί κανείς 
να αντλήσει για την καλλονή της 
Ορεστιάδας και των γύρων περι-
οχών. Μάλιστα, το «Ψηφιακό Τα-
ξίδι» είναι διαθέσιμο στην ελληνι-
κή αλλά και στην αγγλική γλώσσα 
προκειμένου να μπορεί ένα ευρύ 
κοινό να τον επισκέπτεται και να 
περιηγείται σε αυτόν, να μαγεύεται 
και, όταν το επιτρέψουν, οι υγειο-
νομικές και οι γενικότερες συνθή-
κες που επικρατούν να γίνουν και 
πραγματικοί τουρίστες της περιο-
χής και να απολαύσουν την εμπει-
ρία της τοπικής φιλοξενίας.

Η Ορεστιάδα από ψηλά και 
σε 360ο με το έργο GreeTHiS

Με έκτακτη χρηματοδότηση 
1.157.000 ενισχύεται το ΔΠΘ



Η ΓΝΩΜΗ
22  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20218  ΡΕΠΟΡΤΑΖ 

Από την έναρξη της σχολικής 
χρονιάς οι κοινωνικοί λειτουρ-
γοί και ψυχολόγοι της Εθνικής 
Τηλεφωνικής Γραμμής για τα 
Παιδιά SOS 1056 κλήθηκαν να 
διαχειριστούν περίπου 2 υπο-
θέσεις ενδοσχολικής βίας και 
εκφοβισμού την ημέρα. Οι κλή-
σεις πραγματοποιήθηκαν, τό-
σο από τα παιδιά, όσο και από 
τους γονείς, αναζητώντας λύ-
σεις σε ένα πρόβλημα που ξεκί-
νησε πριν καλά καλά ξεκινήσει 
η σχολική χρονιά. Παράλληλα 
με αυτά τα περιστατικά, η δημο-
σιογραφική επικαιρότητα σχε-
δόν «βομβαρδίζει» καθημερινά 
το κοινό με ειδήσεις παιδιών 
που επιτίθενται σε άλλα παι-
διά με αντικείμενα, κουζινομά-
χαιρα μέχρι και με καπνογόνα, 
με παιδιά που οδηγούνται στο 
νοσοκομείο μετά απο ξυλοδαρ-
μό απο τους συμμαθητές τους, 
παιδιά που έπεσαν θύματα σε-
ξουαλικής παρενόχλησης στις 
τουαλέτες, παιδί που το ανά-
γκασαν να πέσει απο ύψος 3 
μέτρων, παιδί που το κούρε-
ψαν οι συμμαθητές του παρά 
τη θέλησή του. Εκτός απο την 
ποσοτική αύξηση των κρου-
σμάτων βίας και εκφοβισμού 
παρατηρείται και μια ποιοτική 
αλλαγή και ένταση σε αυτά τα 
φαινόμενα.

• Το 27% των μαθητών / μα-
θητριών στην Ελλάδα αναφέ-
ρουν ότι έχουν βιώσει εκφοβι-
σμό (Statista 2021)

• Διεθνώς το 23% των μα-
θητών, μαθητριών αναφέρουν 
ότι έχουν βιώσει εκφοβισμό αρ-
κετές φορές μέσα σε ένα μήνα 
(PISA,2018)

• Στις Η.Π.Α. το 20,2% των 
μαθητών, μαθητριών αναφέ-
ρουν ότι έχουν εμπειρία εκφο-
βισμού (National Center for 
Educational Statistics, 2019).

Η ενδοσχολική βία και ο εκ-
φοβισμός (bullying) αποτελεί 
πλέον μια μάστιγα για τη χώρα 
μας. Μια μάστιγα που αφήνει 
ανεξίτηλα σημάδια στο σώμα, 
αλλά και στις ψυχές των παι-
διών, ενώ στο πρόσφατο πα-
ρελθόν παιδιά αυτοκτόνησαν 
λόγω του επίμονου και έντονου 
εκφοβισμού που βίωναν.

Είναι σημαντικό να αναφερ-
θεί ότι «To Χαμόγελο του Παι-
διού» για τέταρτη συνεχή φορά 

ασκεί την προεδρεία στο Ευρω-
παϊκό Δίκτυο κατά του Εκφο-
βισμού (European Antibullying 
Network – ΕΑΝ), το οποίο σή-
μερα αποτελείται από 21 μέλη, 
14 ευρωπαϊκών χωρών. Στόχος 
του Δικτύου είναι ο συντονι-
σμός δράσεων και η ανταλλαγή 
καλών πρακτικών σε ευρωπαϊ-
κό επίπεδο, ώστε μέσα από μία 
κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική να 
ευαισθητοποιούμε το ευρύ κοι-
νό και να ενδυναμώνουμε παι-
διά, γονείς, εκπαιδευτικούς για 
την αποτελεσματική πρόληψη 
και αντιμετώπιση του εκφοβι-
σμού. Μέσα στο πλαίσιο των 
δράσεων του δικτύου σχεδιά-
στηκε και υλοποιείται το «Ευ-
ρωπαϊκό Πρότυπο Πιστοποίη-
σης κατά του Εκφοβισμού», το 
οποίο προσφέρει μία σαφή δι-
αδικασία στον αγώνα για την 
καταπολέμηση του εκφοβισμού 
και της βίας, τόσο εντός των 
σχολείων, όσο και σε μη εκπαι-
δευτικούς οργανισμούς.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. του Ορ-
γανισμού «Το Χαμόγελο του 
Παιδιού» και του Ευρωπαϊκού 
Δικτύου κατά του Σχολικού Εκ-
φοβισμού, κ. Κώστας Γιαννό-
πουλος, ανέφερε: «Το φαινόμε-
νο του εκφοβισμού έχει πάρει 
τεράστιες διαστάσεις παγκοσμί-
ως. Στη χώρα μας, κάθε μέρα, 
καλούμαστε να διαχειριστού-
με τουλάχιστον δύο υποθέσεις 
ενδοσχολικής βίας και εκφοβι-
σμού.Αποτελεί χρέος όλων μας 
να κινητοποιήσουμε Αρχές και 
Δυνάμεις πανελλαδικά, ώστε 
να προστατεύσουμε τα παιδιά 
μας, τα οποία είναι εκτεθειμέ-
να σε κινδύνους και ιδιαίτερα 
στις μέρες μας στον ψηφιακό 
εκφοβισμό. Πονάει όταν υπάρ-
χουν προβλήματα. Ωστόσο, με 
τη συνεργασία και θωράκιση 
των ανθρώπων που βρίσκο-
νται στην πρώτη γραμμή για 
την αντιμετώπιση του εκφοβι-
σμού, πρέπει και μπορούμε να 
τα προλαμβάνουμε. “Το Χαμό-
γελο του Παιδιού”, έχοντας ως 
στόχο την υποστήριξη των θε-
σμών και της πολιτείας, ανα-
πτύσσει εξειδικευμένα εργαλεία 
και υλοποιεί δράσεις με σκοπό 
την αποφυγή της ποινικοποίη-
σης της σχολικής ζωής μέσω 
της απαραίτητης διεπιστημονι-
κής προσέγγισης για την πρό-

ληψη και την αντιμετώπιση του 
φαινομένου.»

Είναι η στιγμή για την κινη-
τοποίηση όλων, όλης της κοι-
νωνίας για την στήριξη των 
παιδιών, των παιδιών μας. Οι 
γονείς που αντιλαμβάνονται 
περιστατικά εκφοβισμού είναι 
σημαντικό:

•  Να διαχειριστούν με ψυ-
χραιμία την πληροφορία που 
τους δίνεται και να είναι καλά 
ενημερωμένοι για την έννοια 
του εκφοβισμού

•  Να προσπαθήσουν να μά-
θουν όσα περισσότερα στοι-
χεία γίνεται

•  Να εξηγήσουν στο παιδί 
ποιες συμπεριφορές είναι απο-
δεκτές και ποιες όχι. Τα παιδιά 
πρέπει να γνωρίζουν τα δικαιώ-
ματα και τις υποχρεώσεις τους 
και να σέβονται τα δικαιώματα 
των άλλων

•  Να θέσουν όρια στις αντι-
δράσεις των παιδιών. Τα όρια 
βοηθούν τα παιδιά να κατανο-
ήσουν τους κανόνες, καλλιερ-
γούν την υπευθυνότητα, βο-
ηθούν την αναγνώριση των 
δυνατοτήτων τους, εξασφαλί-
ζουν τη σωματική και ψυχική 
ασφάλεια, ενισχύουν την αυτο-
πεποίθηση και την ανεξαρτησία

•  Να συζητήσουν για την 
ενσυναίσθηση, την ηθική, τον 
σεβασμό και τη διαφορετικότη-
τα και ότι αυτά υπάρχουν τόσο 
στην πραγματική, όσο και στην 
εικονική διάσταση.

Τα περιστατικά ολοένα και 
αυξάνονται με τους αρμόδιους 
και υπεύθυνους να βρίσκονται 
μπροστά σε ένα αδιέξοδο για το 
πώς να το διαχειριστούν. Παρά, 
όμως, την αύξηση των περι-
στατικών βίας και εκφοβισμού, 
φαίνεται ότι εκπαιδευτικοί, γο-
νείς αλλά και παιδιά δεν γνω-
ρίζουν τι πρέπει να κάνουν για 
να προλάβουν αυτά τα φαινό-
μενα, αλλά και να τα διαχειρι-
στούν αποτελεσματικά.

Με βάση τα παραπάνω απο-
δεικνύεται η ανάγκη να στα-
ματήσουν οι θεωρητικές συ-

ζητήσεις και να προχωρήσει η 
κοινωνία σε οργανωμένες και 
συντονισμένες δράσεις πρό-
ληψης και αντιμετώπισης του 
φαινομένου.

Ο Εθελοντικός Οργανισμός 
για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του 
Παιδιού» μέσα από ένα σταθε-
ρό και διαχρονικό Σύμφωνο Συ-
νεργασίας με το Υπουργείο Παι-
δείας και Θρησκευμάτων, εδώ 
και χρόνια προσφέρει τις υπη-
ρεσίες του στη σχολική κοινότη-
τα και στέκεται δίπλα στους εκ-
παιδευτικούς, γονείς και παιδιά 
στη μάχη τους ενάντια σε αυτά 
τα φαινόμενα, ακολουθώντας 
ένα ολιστικό μοντέλο δράσης. 
Συγκεκριμένα:

Σε επίπεδο Πρόληψης και 
Ευαισθητοποίησης

•  Διαδραστικές παρεμβά-
σεις σε μαθητές, εκπαιδευτι-
κούς, γονείς

«Το Χαμόγελο του Παι-
διού» αναγνωρίζοντας τον 
καθοριστικό ρόλο της σχολι-
κής κοινότητας στην Πρόληψη 
πραγματοποιεί οργανωμένες 
διαδραστικές, βιωματικές δρά-
σεις που απευθύνονται στους 
μαθητές και στις μαθήτριες, 
στους εκπαιδευτικούς, στους 
γονείς και κηδεμόνες. Οι πα-
ρεμβάσεις γίνονται από εξει-
δικευμένη ομάδα Ψυχολόγων 
του οργανισμού σε Νηπιαγω-
γεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και 
Λύκεια πανελλαδικά. Η δρά-
ση υλοποιείται από «Το Χαμό-
γελο του Παιδιού» στο πλαί-
σιο Συμφώνου Συνεργασίας με 
το Υπουργείο Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων από το 
2009, το οποίο επικαιροποιήθη-
κε πρόσφατα, και σε συνεργα-
σία με τους Σχολικούς Συμβού-
λους, τους Υπεύθυνους Αγωγής 
Υγείας, τις Περιφέρειες και τους 
Δήμους

• Εκστρατεία Ενημέρωσης 
«ΜΙΛΑ ΤΩΡΑ»

Υπό τον συντονισμό του Ευ-
ρωπαϊκού Μαθητικού Εθελο-
ντικού Δικτύου YouSmile, «Το 

Χαμόγελο του Παιδιού» υλο-
ποιεί από το 2016 την καμπά-
νια «ΜΙΛΑ ΤΩΡΑ» στο πλαίσιο 
της οποίας τα ίδια τα παιδιά 
επεξεργάζονται και στέλνουν 
μηνύματα ενάντια στον Σχολικό 
Εκφοβισμό (Bullying) με στόχο 
να κινητοποιήσουν τους συμμα-
θητές τους, τους καθηγητές και 
τους γονείς τους να μην μένουν 
αμέτοχοι στο φαινόμενο.

•  Ευρωπαϊκή Γραμμή Υπο-
στήριξης Παιδιών 116111

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» 
λειτουργεί την Ευρωπαϊκή 
Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών 
116111, η οποία παρέχει δω-
ρεάν ψυχολογική υποστήριξη 
σε παιδιά, αλλά και σε ενήλικες. 
Ομάδα εξειδικευμένων Ψυχο-
λόγων είναι στη διάθεση κά-
θε παιδιού και ενήλικα για την 
παροχή υποστήριξης σε θέματα 
που τους απασχολούν και δια-
δραματίζει καθοριστικό ρόλο 
στην πρόληψη του φαινομένου 
της ενδοσχολικής Βίας και του 
Εκφοβισμού. Η Γραμμή 116111 
είναι στελεχωμένη αποκλειστι-
κά από εξειδικευμένους Ψυχο-
λόγους και διαθέσιμη δωρεάν 
και πανελλαδικά, 24ώρες το 
24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο.

 
Σε επίπεδο Αντιμετώπισης

•  Εθνική Γραμμή για τα Παι-
διά SOS 1056

Η αναγνωρισμένη ως Εθνι-
κή Τηλεφωνική Γραμμή για τα 
Παιδιά SOS 1056 λειτουργεί 
από «Το Χαμόγελο του Παι-
διού» και είναι στη διάθεση κά-
θε παιδιού και ενήλικα για την 
παροχή υποστήριξης σε θέμα-
τα που τους απασχολούν, όπως 
και στο φαινόμενο του εκφοβι-
σμού, με στόχο την παροχή κα-
τευθύνσεων, αλλά και τη λήψη 
και διαχείριση αναφορών περι-
στατικών εκφοβισμού.

•  Κινητές μονάδες άμεσης 
ψυχολογικής υποστήριξης

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» 
διαθέτει Κινητές Μονάδες Άμε-
σης Ψυχολογικής Υποστήριξης, 
οι οποίες σε συνεργασία με τις 

αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες 
αλλά και την Εθνική Τηλεφω-
νική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 
1056 βρίσκονται δίπλα στο παι-
δί που έχει ανάγκη άμεσης στή-
ριξης σε όλη την Ελλάδα. Είναι 
ευέλικτες και διαθέσιμες 365 
ημέρες τον χρόνο, 24 ώρες το 
24ωρο, καθημερινά βρίσκονται 
σε σχολεία, αστυνομικά τμήμα-
τα, σπίτια με τους Ψυχολόγους 
που τις στελεχώνουν να υπο-
στηρίζουν ψυχολογικά το παιδί 
και το περιβάλλον του. 

Σε επίπεδο Θεραπείας
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» 

μέσα από την πολυετή δράση 
του στον τομέα της Παιδικής 
Προστασίας και την εμπειρία 
και τεχνογνωσία που έχει απο-
κτήσει, το 2014 δημιούργησε 
«Το Σπίτι του Παιδιού. «Το Σπίτι 
του Παιδιού» αποτελεί ένα Κέ-
ντρο Ημέρας Εξατομικευμένης 
Παροχής Υπηρεσιών Ψυχικής 
Υγείας σε Παιδιά και Εφήβους, 
θύματα κακοποίησης, παραμέ-
λησης, ενδοοικογενειακής βίας, 
παιδιά θυματοποιημένα, εμπλε-
κόμενα σε περιστατικά bullying 
και γενικά παιδιά που έχουν 
εκτεθεί πρόσφατα ή παλαιότε-
ρα σε έντονες ψυχοτραυματι-
κές εμπειρίες και ως εκ τούτου 
αντιμετωπίζουν προβλήματα 
ψυχικής υγείας, προσαρμογής 
ή συμπεριφοράς. «Το Σπίτι του 
Παιδιού» είναι μία ειδικευμένη 
υπηρεσία, μοναδική στην Ελ-
λάδα και πρωτοποριακή σε ευ-
ρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω 
πληροφορία ή διευκρίνιση μπο-
ρείτε να καλέσετε στην «Ευ-
ρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης 
Παιδιών 116111», ώστε να συ-
ζητήσετε με έναν ψυχολόγο του 
Οργανισμού «Το Χαμόγελο του 
Παιδιού» όλα αυτά που μπορεί 
να σας απασχολούν σε σχέση 
με το παιδί σας.

Περισσότερες πληροφορίες:
«Το Χαμόγελο του Παιδιού»
Τηλ. 11040

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» κρούει 
τον κώδωνα με αφορμή τα αυξημένα 
περιστατικά ενδοσχολικής βίας

ΣΧΈΔΟΝ 2 ΠΈΡΙΣΤΆΤΙΚΆ 
ΈΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΆΣ ΚΆΙ 
ΈΚΦΟΒΙΣΜΟΎ ΆΝΆ ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΜΈΡΆ, ΧΈΙΡΙΣΤΗΚΈ Η ΈΘΝΙΚΗ 
ΤΗΛΈΦΩΝΙΚΗ ΓΡΆΜΜΗ ΓΙΆ ΤΆ 
ΠΆΙΔΙΆ SOS 1056 ΆΠΟ ΤΗΝ ΈΝΆΡΞΗ 
ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΆΣ                 
           
Από την αρχή της σχολικής χρονιάς έχει δεχθεί 
και υλοποιήσει 91 αιτήματα για παρέμβαση 
πρόληψης της βίας στα σχολεία (3 σχολεία ανά 
ημέρα)
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τηλ: 25510 27404 & 25510 80173 

 email: info@latomiamakris.gr

www.latomiamakris.gr

Καθαρό περιβάλλον,
εξοικονόμηση φυσικών πόρων

Η απόρριψη* των άχρηστων υλικών 
(μπάζων), από τις κάθε είδους 
εκσκαφές και κατεδαφίσεις δεν 
είναι πλέον πρόβλημα

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

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

Πού θα πετάξω τα μπάζα;

Τέσσερις μεγάλες προκη-
ρύξεις προ των πυλών το επό-
μενο διάστημα σύμφωνα με 
τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ, Θάνο 
Παπαϊωάννου.

Ετοιμο για την ανακοίνωση 
τεσσάρων μεγάλων προκη-
ρύξεων το επόμενο διάστημα 
είναι το ΑΣΕΠ, που φέρνουν 
8.000 μόνιμες προσλήψεις.

- Τις 1.467 θέσεις σε δή-
μους, προκήρυξη η οποία θα 
σταλεί, όπως είπε στο εθνι-
κό τυπογραφείο έως το τέλος 
του χρόνου

-Τις περίπου 800 θέσεις 
στην ΑΑΔΕ (ελεγκτών, στατι-
στικών κλπ) η οποία θα σταλ-
θεί μετά την προκήρυξη ΟΤΑ 
στο Εθνικό Τυπογραφείο, δη-
λαδή τέλος του χρόνου, αρχές 
του επόμενου. Πρόκειται για 
γραπτό διαγωνισμό ο οποίος 
θα διεξαχθεί με το υφιστάμε-
νο σύστημα μέχρι το καλοκαί-
ρι του 2022

-Τον γραπτό διαγωνισμό 
με το νέο σύστημα το Φθι-
νόπωρο του 2022. Πρόκειται 

για προκήρυξη που περιέχει 
έως 1700 θέσεις και θα αφο-
ρά πολλές ειδικότητες, όπως 
Διοικητικού, Οικονομικού και 
εν μέρει και μηχανικούς. Μά-
λιστα,

ο κ. Παπαϊωάννου επιβε-
βαίωσε εμμέσως τον αριθμό 
των 1.700 θέσεων, τονίζοντας 
ότι οι τρεις αυτές προκηρύξεις 
θα έχουν αριθμό προσλήψε-
ων ίσο, περίπου, με τις 4.000 
της τέταρτης που αφορά πρό-
σληψη νοσηλευτών στα νο-
σοκομεία.

-Τις 4.000 θέσεις νοσηλευ-
τών που εργάστηκαν κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας σε 
ΜΕΘ και αλλού. Πρόκειται, 
όπως είπε ο πρόεδρος του 
ΑΣΕΠ, για προκήρυξη που 
θα δημοσιοποιηθεί «όταν το 
υπουργείο Υγείας θα καταγρά-
ψει τα κενά και τις θέσεις».

Πάει πίσω η προκήρυξη 
για 4.000 νοσηλευτές, 
προ των πυλών 910 
μόνιμες προσλήψεις

Το 2022 θα βγει τελικά η 
προκήρυξη για τις προσλήψεις 
4.000 νοσηλευτών με την κα-
θυστέρηση να οφείλεται στο 
ίδιο το υπουργείο και όχι στο 
ΑΣΕΠ.

«Η προκήρυξη για τους νο-
σηλευτές , θα “πάρει το δρόμο 
της”, όταν το υπουργείο Υγεί-
ας καταγράψει τα κενά και τις 
θέσεις», ανέφερε χαρακτηρι-
στικά ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, 
Θ. Παπαϊωάννου. 

Η προκήρυξη αφορά προ-
σλήψεις νοσηλευτικού προ-
σωπικού, οι οποίοι ήδη ερ-

γάζονται σε νοσοκομεία και 
τους οποίους η εμπειρία στη 
διάρκεια της πανδημίας, θα 
τους πριμοδοτήσει με μόρια 
για την πρόσληψή τους.Εκτός 
από νοσηλευτες η νέα προ-
κήρυξη θα περιλαμβάνει ει-
δικότητες όπως: Κοινωνιο-
λογίας, Βιολόγων/ Χημικών 
/ Βιοχημικών, Διοικητικού –
Οικονομικού, Πληροφορικής, 
Στατιστικής, Φαρμακοποιών, 
Ψυχολόγων, Βρεφοκόμων / 
Βρεφονηπιοκόμων, Διοίκησης 
Μονάδων Υγείας & Προνοίας, 
Εργοθεραπευτων, Λογοθερα-

πευτές, Μαιευτικής / Μαιών – 
Μαιευτων, Ραδιολογίας- Ακτι-
νολογίας, Επισκεπτριών/Των 
Υγείας, Διατροφής Και Διαιτο-
λογιας, Οδοντοτεχνιτων, Βο-
ηθων Φαρμακείου, Προσω-
πικού Ασφάλειας (Ημερησιοι 
Φυλακες / Φύλακες / Νυχτο-
φύλακες), Μαγείρων, Βοηθών 
Οδοτεχνιτων, Γενικών Καθη-
κόντων / Βοηθητικό Υγειο-
νομικό Προσωπικό, Βοηθητι-
κών Εργασιών Καθαριότητας 
/ Πλυντων-ντριων.

Παράλληλα με τη προκή-
ρυξη για το νοσηλευτικό και 

παραϊατρικό προσωπικό, θα 
ανακοινωθεί και νέα προκή-
ρυξη για 910 μόνιμους για-
τρούς σε όλα τα νοσοκομεία 
και κέντρα υγείας της χώρας.

Προσλήψεις 4 ατόμων 
στην ΕΦΑ Έβρου

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων 
(ΕΦΑ) Έβρου γνωστοποιεί 
την πρόσληψη επιστημονικού 
και εργατοτεχνικού προσω-
πικού, με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, για την εκτέλεση 
των αρχαιολογικών εργασι-
ών του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «ΠΡΟ-
ΔΡΟΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 
ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩ-
ΡΟΥ ΠΛΩΤΙΝΟΠΟΛΗΣ, Δ.ΔΙ-
ΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ» ΠΟΥ ΥΛΟ-
ΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ 
ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥ-
ΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
& ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙ-
ΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΩΤΙΝΟΠΟ-
ΛΗΣ, Δ.ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ» ΤΟΥ 
Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟ-
ΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020 
ΜΕ MIS 5037523, για χρονι-
κό διάστημα έξι μηνών από 
την ημερομηνία υπογραφής 
της σύμβασης, με δυνατότη-
τα ανανέωσης ή παράτασης 
της σύμβασης έως τη λήξη 
του έργου.

ΑΣΕΠ: Προ των πυλών 
4 μεγάλες προκηρύξεις

ΦΈΡΝΟΎΝ 8.000 ΜΟΝΙΜΈΣ 
ΠΡΟΣΛΗΨΈΙΣ                 
           
Πάει πίσω η προκήρυξη για 4.000 νοσηλευτές, 
προ των πυλών 910 μόνιμες προσλήψεις
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Χρονογράφημα

Χάρισέ μου ένα τριαντάφυλλο
Μέρος όγδοο  

Ο 
Φαίδωνας λόγω 
της μοναξιάς του 
έβλεπε τον εαυ-
τό του, όσο και 
αν τον πλήγωνε 
αυτό, να μετα-

μορφώνεται σιγά σιγά σ’ έναν 
άντρα γεμάτο γεροντοπαραξε-
νιές. Στα μάτια όμως της Γιασμίν 
θα ήταν πάντα αυτός που τη βο-
ήθησε όταν ήρθε στην Αθήνα, 
θυμίζοντάς της τι σημαίνει αγά-
πη. Όμως τα βράδια όταν έπε-
φτε να κοιμηθεί, έχοντας στην 
αγκαλιά της την Ηλιαχτίδα που 
χουρχούριζε δίπλα της, άθελά 
της συνέκρινε τις ζωές των δύο 
ανδρών που μπήκαν στη ζωή της 
μ’ έναν περίεργο και απρόσμενο 
τρόπο. Έβλεπε δύο ανθρώπους 
σχεδόν συνομήλικους, που γεν-
νήθηκαν και έζησαν σ’ αυτή την 
πόλη. Οι ζωές τους όμως ήταν 
πολύ διαφορετικές, γιατί τώρα 
πια πέρα από τη αφόρητη μο-
ναξιά που βίωναν και οι δύο σε 
προσωπικό και κοινωνικό επίπε-
δο, η μοίρα τους ένωσε με τον 
πιο ανορθόδοξο τρόπο. 

Η Γιασμίν μετά από κείνο το 
πρωινό που έφυγε από το μαγαζί 
του Ιάσονα πολλές φορές προ-
σεύχονταν στους νεκρούς της, 
ζητώντας τους μία λύση. Άλλω-
στε ο εγωισμός και η παιδική πε-
ρηφάνια της τής απαγόρευαν να 
ζητήσει βοήθεια από τον Φαί-
δωνα, ο οποίος έβλεπε το μικρό 
κορίτσι μέρα με τη μέρα να βυθί-
ζεται στη θλίψη. Γι’ αυτό και απο-
φάσισε ότι ήρθε η ώρα να πάρει 
την κατάσταση στα χέρια του, 
πηγαίνοντας επιτέλους να βρει 
τον Ιάσονα και να του μιλήσει. 

Απόγευμα και ο Φαίδωνας 
φτάνει στο μαγαζί του Ιάσονα. 
Το ρολόι δείχνει σχεδόν εννέα 
και κείνος για μία ακόμα φορά 
ετοιμάζεται να κλείσει το ανθο-
πωλείο. Ο Φαίδωνας έχει απο-
φασίσει τι ακριβώς θέλει να του 
πει. Εξάλλου, από τα μισόλογα 
της Γιασμίν για τον Ιάσονα είχε 
καταλάβει ότι θα συναντούσε 
έναν καλό κι ευγενικό άνθρωπο 
που αγαπούσε το μικρό κορίτσι 
και θα μπορούσε να το βοηθή-
σει. Πριν μπει στο μαγαζί άναψε 
ένα τσιγάρο και πείρε μια βαθιά 
ανάσα. Ήταν επιτέλους η ώρα ν’ 
ανοίξει την πόρτα.

-Καλησπέρα. Είστε ο κύριος 
Ιάσονας; 

-Ναι, ο ίδιος. Τι θα θέλατε; 
Είναι κάτι επείγον; γιατί ετοιμά-
ζομαι να κλείσω. 

Οι δύο άντρες για λίγο σιω-
πούν, κοιτάζοντας ο ένας τον άλ-
λο σαν να είναι παλιοί γνώρι-
μοι που συναντιούνται μετά από 
χρόνια. Δύο συνομήλικοι άντρες 
με παράλληλες ζωές, που η τύχη 
τα έφερε έτσι και τώρα πρέπει να 
συνεργαστούν για να βοηθήσουν 
ένα παιδί που απροσδόκητα μπή-
κε στη ζωή τους.

-Είμαι ο Φαίδωνας. Ο γείτο-

νας της Γιασμίν που μένει στο 
διπλανό διαμέρισμα στα Προ-
σφυγικά της Αλεξάνδρας.

-Κατά περίεργο τρόπο όταν 
σε είδα ν’ ανοίγεις την πόρτα 
το κατάλαβα αμέσως ότι είσαι 
εσύ ο άνθρωπος για τον οποίο 
μου είχε μιλήσει η μικρή Γιασμίν. 

-Ιάσονα πήρα το θάρρος να 
έρθω να σε βρω για το μικρό 
προσφυγόπουλο που έχει κλέψει 
την καρδιά και των δυο μας. Από 
κείνη τη μέρα που έφυγε από το 
μαγαζί σου δεν έχει και πολύ κα-
λή διάθεση. Με το ζόρι έχω μά-
θει λίγα πράγματα για το τι συ-
νέβη μεταξύ σας. Εσύ άλλωστε 
ξέρεις καλύτερα ότι η Γιασμίν εί-
ναι ένα παιδί που δεν ανοίγεται 
εύκολα στους ανθρώπους. Ακό-
μα και σε κείνους που σέβεται 
και συμπαθεί. Να φανταστείς τον 
πρώτο καιρό που τη γνώρισα με 
το ζόρι μου είπε από πού ήρθε. 
Βέβαια αυτό δεν ήταν δύσκολο 
να το καταλάβω. Έπρεπε να την 
έβλεπες. Ήταν ένα πλάσμα που 
ενώ πριν ζούσε ευτυχισμένο και 
ανέμελο, ξαφνικά στον κόσμο 
της έγινε μία απότομη έκρηξη, 
αλλάζοντας τα πάντα στη ζωή 
της, κάνοντάς την έτσι να χά-
σει την  εμπιστοσύνη της στους 
ανθρώπους. Μερικές φορές την 
κοιτάζω καθώς ψάχνει μαζί μου 
στα σκουπίδια και σκέφτομαι ότι 
αυτό το κορίτσι όταν ζούσε στην 
πατρίδα του με την οικογένειά 
του ούτε στους πιο σκοτεινούς 
εφιάλτες του δε θα φανταζόταν 
τι επρόκειτο να του συμβεί. Στο 
χέρι μας όμως είναι να τη βοη-
θήσουμε να δει τα κοριτσίστικα 
όνειρά της να πραγματοποιού-
νται. Όταν μου δείχνει τις φω-
τογραφίες των δικών της νιώθω 
την καρδιά μου να σφίγγεται. 
Βλέπω αποτυπωμένες ευτυχι-
σμένες στιγμές. Στιγμές ανθρώ-
πων που σε τίποτα δεν προμή-
νυαν την έλευση του θανάτου. 

Ο Ιάσονας καθισμένος πίσω 
από τον πάγκο του ακούει αμί-
λητος τα λόγια του Φαίδωνα. 
Χωρίς να το θέλει παρατηρεί 
για λίγο τα χέρια, το πρόσωπο, 
τα μαλλιά και τις κινήσεις του. 
Βλέπει μπροστά του έναν άν-
θρωπο πολύ πονεμένο και τα-
λαιπωρημένο. Εξάλλου η Γιασμίν 
ελάχιστα πράγματα του είχε πει 
για τον καλόκαρδο γείτονά της. 
Νιώθει ντροπή που εκείνος είχε 
εύκολα παιδικά χρόνια και χω-
ρίς άλλα ιδιαίτερα προβλήματα.

-Καπνίζεις Φαίδωνα; Να σου 
προσφέρω ένα τσιγάρο;

Οι δύο άντρες καπνίζουν για 
λίγο σιωπηλοί, προσπαθώντας 
να μη συναντηθούν τα βλέμμα-
τά τους. 

-Ιάσονα όσο και αν ακούγεται 
κουραστικό εγώ θα το ξαναπώ. 
Ήρθα με σκοπό με όποιο τρόπο 
μπορώ να βοηθήσω τη Γιασμίν. 
Το παιδί αυτό ξέρω ότι σου έχει 
μεγάλη συμπάθεια. Εγώ βέβαια 

θα τ’ ονόμαζα αγάπη, όμως ο 
παιδικός της εγωισμός δεν την 
αφήνει να το παραδεχτεί αν και 
υποφέρει. Το βλέμμα της είναι 
γεμάτο θλίψη όταν πέφτει πά-
νω στο άδειο από τριαντάφυλλα 
βάζο. Νιώθει αφόρητα πληγω-

μένη και δεν ξέρω το λόγο. Θα 
‘θελα πάρα πολύ να είχα τη δυ-
νατότητα να της προσφέρω όσα 
αναπάντεχα η ζωή της στέρησε, 
αλλά δυστυχώς όσο και αν αυ-
τό με πονάει δε γίνεται. Αυτό το 
παιδί το αγαπάω σαν δικό μου. 
Δε θέλω όμως με τίποτα να συ-
νεχίσει να μένει σ’ ένα τέτοιο 
περιβάλλον. Γιατί μαζί μου, όσο 
και αν ακούγεται σκληρό, δε θα 

έχει κανένα μέλλον. Είναι πολύ 
άσχημο να τη βλέπω να ψάχνει 
πράγματα μέσα από τα σκουπί-
δια για να ζήσει. Εγώ είμαι ένας 
άνθρωπος που η ταυτότητά μου 
γράφει αγνώστου πατρός και η 
κοινωνία μ’ έχει στιγματίσει από 
παιδί. Η Γιασμίν, όπως όλα τα 
παιδιά αυτού του κόσμου, πρέπει 
να έχει διασφαλισμένο ένα μέλ-
λον χωρίς κανενός είδους στίγμα 
από την κοινωνία. Ξέρουμε κα-
λά και οι δυο μας ότι μόνο εσύ 
θα μπορούσες να τη βοηθήσεις, 
εξασφαλίζοντάς της μία ζωή που 

της στέρησε ο πόλεμος. Πήρα 
το θάρρος, λοιπόν, να σου μι-
λήσω έτσι, γιατί πιστεύω ότι και 
συ νοιάζεσαι και αγαπάς αυτό το 
παιδί όσο και γω.

Ο Ιάσονας, αφού ήπιε μία 
γουλιά από τον παγωμένο καφέ 
του, στάθηκε για λίγο σκεφτικός.  

-Δεν θα το κρύψω ότι από την 
πρώτη ώρα που μπήκε η Γιασμίν 
σ’ αυτόν εδώ το χώρο όλα άλ-
λαξαν για μένα. Πριν απ’ αυτήν 
η ζωή μου ήταν μία αδιάκοπη 
ρουτίνα χωρίς όμορφες στιγμές. 
Βλέπεις, εδώ και λίγα χρόνια, 
από τότε που έφυγαν από τη ζωή 
οι γονείς μου, έχω μείνει τελεί-
ως μόνος μου. Μένω ακόμα στο 
σπίτι που γεννήθηκα, ίσως γιατί 
δεν είχα το θάρρος να κάνω το 
μεγάλο βήμα προς την ανεξαρτη-
σία μου. Δεν παντρεύτηκα ποτέ 
μου και αυτό εξαιτίας της δειλίας 
μου. Γιατί κατά βάθος είμαι ένας 
πολύ άτολμος  άνθρωπος. Μετα-
νιώνω ακόμα και τώρα που δεν 
αποφάσισα ν’ ακολουθήσω την 
γυναίκα που αγάπησα πραγμα-
τικά και να φύγω μαζί της στην 
πατρίδα της, στη Χιλή. Αν και θα 
θελα πολύ να ζούσα στο εξωτε-
ρικό. Η ζωή στέλνοντας τη Για-
σμίν στο δρόμο μου ίσως και να 
θέλει να μου δώσει μία τελευ-
ταία ευκαιρία. 

Ο Φαίδωνας όση ώρα μιλού-
σε ο Ιάσονας συνέχισε ν’ απο-
φεύγει το βλέμμα του. Όταν 
όμως για λίγο τον κοίταξε ένιω-
σε ζήλια. Ένα συναίσθημα που 
ήθελε ν’ αποφύγει. Υπήρχαν 
όμως στιγμές καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της κουβέντας που και οι 
δύο άντρες ένιωθαν αμήχανα. 
Ίσως γιατί οι σκέψεις που έκα-
ναν ο ένας για τη ζωή του άλλου 
τους προκαλούσε ντροπή.  

-Ιάσονα θα σε παρακαλού-
σα αν το ήθελες πραγματικά και 
εσύ να έρθεις να μιλήσεις στη 

Γιασμίν. Εξάλλου, γνωρίζουμε 
καλά και οι δύο ότι ξέρεις πού 
ακριβώς μένει. Σ’ έχω δει όλο 
αυτό το διάστημα αρκετές φο-
ρές να στέκεσαι στην απέναντι 
γωνιά του δρόμου και να κοι-
τάζεις σχεδόν προς το διαμέρι-
σμά της. Θεωρώ ότι είναι κρίμα 
να μη μιλάτε. Αυτό σ’ ένα παι-
δί που έχει περάσει τόσα πολλά 
δεν κάνει καλό. Στεναχωριέμαι 
αφάνταστα όταν σκέφτομαι ότι 
κανονικά θα έπρεπε να πηγαίνει 
στο σχολείο, γιατί είναι ένα χα-
ρισματικό παιδί. Υπάρχουν βρά-
δια μετά το φαγητό που κλείνε-
ται στο δωμάτιό της και όπως 
μου έχει εκμυστηρευτεί φοράει 
τη στολή του φλαμένκο που της 
είχε χαρίσει κάποτε η γιαγιά της 
και χορεύει. Όμως μετά έρχεται 
σε μένα τρέχοντας και ξεσπά-
ει σε κλάματα, νευριάζοντας με 
τον εαυτό της. Πιστεύω από αυ-
τά που έχω διαβάσει στα βιβλία 
για τους ανθρώπους ότι αυτό το 
παιδί μέσα του νιώθει πολύ φόβο 
και θυμό, αλλά για κάποιο λό-
γο δε θέλει να τα  εκφράσει. Τη 
θαυμάζω όμως αφάνταστα για 
τη γενναιότητα της, αλλά και το 
θάρρος της να παλεύει. Ωστόσο, 
νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ζήσει 
μία καλύτερη ζωή. Δε θα σου πω 
εγώ τι πρέπει να κάνεις για κεί-
νη. Όμως, όσο κι αν ακούγεται 
σκληρό, δε με νοιάζει αν πάψω 
ακόμη και να τη βλέπω, αρκεί 
να ξέρω ότι η ίδια είναι καλά. 
Εξάλλου έχω μάθει να ζω με τη 
μοναξιά και τις αναμνήσεις μου, 
που είναι φτιαγμένες από αμέ-
τρητες στιγμές που βαραίνουν 
την ψυχή μου. Στην ηλικία μου 
όμως δε θα άντεχα ν’ αλλάξω 
ζωή για κανέναν. 

Ο Ιάσονας με σκυμμένο το 
κεφάλι τον άκουγε προσεκτικά. 
Ίσως ήταν η ώρα ν’ αφήσει τους 
δισταγμούς του και να προχω-
ρήσει.  

-Δε θα διαφωνήσω σε πολλά 
απ’ αυτά που είπες. Όμως, ό,τι κι 
αν αποφασίσω θα πρέπει πρώ-
τα να συμφωνήσει και η Γιασμίν. 
Ποτέ δε θα έκανα κάτι παρά τη 
θέλησή της, ακόμα κι αν ήξερα 
ότι αυτό θα της άλλαζε τη ζωή 
προς το καλύτερο. Άλλωστε αυ-
τή μόνο ξέρει τι πραγματικά θα 
την έκανε ευτυχισμένη.  

Ο Φαίδωνας κούνησε κατα-
φατικά το κεφάλι χωρίς να πει 
λέξη. Ήταν η στιγμή που επιτέ-
λους ο Ιάσονας έπρεπε να κάνει 
μία μεγάλη και σοβαρή κουβέ-
ντα με τη Γιασμίν. Αφού οι δύο 
άντρες χαιρετήθηκαν, έμεινε και 
πάλι μόνος μέσα στο μαγαζί του, 
σκεπτόμενος τα όσα είχαν πει. 
Τώρα πια ήταν απολύτως σίγου-
ρος ως προς το μέλλον το οποίο 
είχε σκοπό να προσφέρει στο μι-
κρό αυτό κορίτσι. Αν όλα πήγαι-
ναν καλά ήξερε τον κατάλληλο 
άνθρωπο που ήταν σχεδόν σί-
γουρος ότι θα τον βοηθούσε…

ΤΗΣ ΓΙΩΤΑΣ
 ΑΓΑΠΗΤΟΥ  
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Προαναγγελία πρόσληψης 550 
συνοριοφυλάκων το 2022

ΆΠΟ ΤΟΝ ΎΠΟΎΡΓΟ ΠΡΟΣΤΆΣΙΆΣ 
ΤΟΎ ΠΟΛΙΤΗ 
                               
250 θα τοποθετηθούν στην 
Αλεξανδρούπολη και οι υπόλοιποι 
300 στους τρεις νομούς της Ανατ. 
Μακεδονίας

Στο πλαίσιο του εγκεκριμέ-
νου σχεδίου ΣΒΑΑ Δήμου Αλε-
ξανδρούπολης που χρηματο-
δοτείται από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Περιφέρειας Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θρά-
κης 2014-2020 υλοποιείται το 
έργο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟ-
ΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕ-
ΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ» 
(ΟΠΣ 5031786) και το έργο 
«ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΡΤΙ-
ΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕ-
ΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΕΡ-
ΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ»(ΟΠΣ 
5030838) που έχουν ως στόχο 
την αναβάθμιση των γνώσεων 
και των δεξιοτήτων των συμ-
μετεχόντων με πιστοποίηση νέ-
ων προσόντων καθώς και στην 
ανάπτυξη της τουριστικής συ-
νείδησης ώστε να βελτιωθούν 
οι υπηρεσίες προς τους επισκέ-
πτες / τουρίστες της Αλεξαν-
δρούπολης.

Η πρώτη πράξη απευθύνε-
ται σε σύνολο 40 ωφελουμέ-
νων, αποφοίτων ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ, 
οι οποίοι είναι εργαζόμενοι σε 
τουριστικές επιχειρήσεις του 
Δήμου Αλεξανδρούπολης και 
η δεύτερη πράξη απευθύνε-
ται σε σύνολο 25 ωφελουμέ-
νων, αποφοίτων ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ, οι 
οποίοι είναι άνεργοι εγγεγραμ-
μένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ 
(18-64 ετών).

Το Μεσογειακό Εκπαιδευ-
τικό Κέντρο Α.Ε ως ανάδοχος 
των παραπάνω πράξεων πρό-
κειται να υλοποιήσει τις παρα-
κάτω δράσεις:

Για τα τμήματα των 
εργαζομένων:

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Θα υλοποιηθούν 3 ατομικές 

συνεδρίες για την καταγραφή 
και αξιολόγηση των ικανοτή-
των, προσόντων και δεξιοτή-
των του κάθε ωφελούμενου 
και 6 ομαδικές συνεδρίες οι 
οποίες θα εστιάζουν σε θέματα 
εργασιακών σχέσεων, διαχείρι-
σης άγχους, στην ενίσχυση της 
απασχολησιμότητας του ωφε-
λούμενου, κλπ.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕ-
ΝΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗ-
ΤΩΝ

Προβλέπεται η υλοποίηση 
προγράμματος κατάρτισης, δι-
άρκειας εξήντα (60) ωρών. Η 
διάρκεια της εκπαίδευσης δεν 
θα υπερβαίνει τις 4 ώρες,ενώ 
θα υλοποιηθεί εκτός του ωρα-
ρίου εργασίας των συμμετε-
χόντων. Το εκπαιδευτικό περι-
εχόμενο εστιάζει κυρίως στις 
ακόλουθες θεματικές ενότητες:

•  Λιανικό εμπόριο σε του-
ριστικές επιχειρήσεις

•  Βασικές αρχές διοίκησης 
τουριστικής επιχείρησης λιανι-
κού εμπορίου

•  Επικοινωνία και Ποιοτική 
Εξυπηρέτηση Πελάτη

•  Social Media Marketing
•  Ηλεκτρονικό εμπόριο στον 

τουρισμό
Μετά το πέρας της θεω-

ρητικής κατάρτισης, το Μεσο-
γειακό Εκπαιδευτικό Κέντρο 
Α.Ε σε συνεργασία με διαπι-
στευμένο φορέα πιστοποίη-
σης φυσικών προσώπων θα 
υλοποιήσει εξετάσεις πιστο-
ποίησης στις οποίες θα συμ-
μετάσχουν όλοι οι ωφελού-
μενοι που ολοκλήρωσαν την 
παρακολούθηση της θεωρητι-
κής κατάρτισης, στο συναφές 
σχήμα πιστοποίησης “Στέλεχος 
λιανικών πωλήσεων σε του-
ριστικές περιοχές” ή "Υπάλλη-
λος Διαδικτυακών Πωλήσεων” 
ή “Στέλεχος Social Media και 
Ηλεκτρονικού Marketing στον 
τομέα του τουρισμού”

Για τα τμήματα των 
ανέργων:
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Θα υλοποιηθούν 6 ατομικές 
συνεδρίες για την καταγραφή 
και αξιολόγηση των ικανοτή-
των, προσόντων και δεξιοτή-
των του κάθε ωφελούμενου 
και 6 ομαδικές συνεδρίες οι 
οποίες θα εστιάζουν σε θέματα 
εργασιακών σχέσεων, διαχείρι-
σης άγχους, στην ενίσχυση της 
απασχολησιμότητας του ωφε-
λούμενου, κλπ.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕ-
ΝΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗ-
ΤΩΝ

Προβλέπεται η υλοποίηση 
προγράμματος κατάρτισης, 
διάρκειας ογδόντα πέντε (85) 
ωρών, 70 ώρες θεωρία και 15 
ώρες πρακτική άσκηση (case 
studies). Η διάρκεια της εκπαί-
δευσης δεν θα υπερβαίνει τις 
6 ώρες. Το εκπαιδευτικό περι-
εχόμενο εστιάζει κυρίως στις 
ακόλουθες θεματικές ενότητες:

•  Βασικές αρχές διοίκησης 
τουριστικού καταλύματος, κα-
τηγορίες, οργάνωση

•  Μορφές Τουρισμού
•  Επικοινωνία και Ποιοτική 

Εξυπηρέτηση Πελάτη
•  Social Media Marketing
•  Ηλεκτρονικό εμπόριο στον 

τουρισμό

•  Εγκαταστάσεις και εξο-
πλισμός επισιτιστικών επιχει-
ρήσεων

•  Τουριστικά γραφεία και 
τουριστικά πρακτορεία

Μετά το πέρας της θεωρητι-
κής κατάρτισης, το Μεσογειακό 
Εκπαιδευτικό Κέντρο Α.Ε. σε 
συνεργασία με διαπιστευμένο 
φορέα πιστοποίησης φυσικών 
προσώπων θα υλοποιήσει εξε-
τάσεις πιστοποίησης στις οποί-
ες θα συμμετάσχουν όλοι οι 
ωφελούμενοι που ολοκλήρω-
σαν την παρακολούθηση της 
θεωρητικής κατάρτισης, στο 
συναφές σχήμα πιστοποίησης 
“Στέλεχος Social Media και 
Ηλεκτρονικού Marketing στον 
τομέα του τουρισμού” ή “Στέ-
λεχος τουρισμού μικρών κατα-
λυμάτων” ή "Στέλεχος εναλλα-
κτικού τουρισμού σε βουνό και 
θάλασσα” ή “Διοίκηση επισιτι-
στικών επιχειρήσεων” ή “Του-
ριστικός αντιπρόσωπος - υπάλ-
ληλος τουριστικού γραφείου”.

Οι δράσεις συμβουλευτικής, 
κατάρτισης και πιστοποίησης 
θα υλοποιηθούν είτε δια ζώ-
σης είτε εξ’ αποστάσεως μέσω 
Ολοκληρωμένου Συστήματος 
Τηλεκατάρτισης - Τηλεσυμβου-
λευτικής, κατ’ εφαρμογή των 
εν ισχύ μέτρων αποστασιοποί-
ησης λόγω COVID-19. Σε περί-
πτωση διά ζώσης εκπαίδευσης 
θα πρέπει οι συμμετέχοντες να 
είναι είτε εμβολιασμένοι είτε 
να υποβληθούν σε rapid test.

Οι συμμετέχοντες στα πα-
ραπάνω προγράμματα δικαι-
ούνται εκπαιδευτικό επίδομα 
ύψους 5,00 € ανά ώρα πα-
ρακολούθησης με μοναδική 
προϋπόθεση την ολοκλήρω-
ση των προγραμμάτων .Μετά 
την επιτυχή ολοκλήρωση του 
προγράμματος θα δοθεί βε-
βαίωση παρακολούθησης εκ-
παίδευσης.

Πληροφορίες για συμμετο-
χή δίνονται καθημερινά 09:00 
π.μ. - 13:00 μ.μ. από τα γρα-
φεία της ΤΙΕΔΑ Α.Ε. - Τουριστι-
κή Ιαματική Επιχείρηση Δήμου 
Αλεξανδρούπολης, στο τηλ. 
2551088340 και από το Με-
σογειακό Εκπαιδευτικό Κέντρο 
Α.Ε. στο τηλ 2310527722 (κα 
Κουμαροπούλου Πόπη).

Για την εκδήλωση ενδιαφέ-
ροντος συμμετοχής στην πράξη 
των εργαζομένων τα ακόλου-
θα δικαιολογητικά είναι απα-
ραίτητα:

•  Αίτηση (Απαραίτητη η συ-
μπλήρωση ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΜΚΑ 
και ΑΜΑ ΙΚΑ).

•  Αντίγραφο αστυνομικής 
ταυτότητας.

•  Απολυτήριο/Πτυχίο ΔΕ, 
ΤΕ, ΠΕ.

•  Βεβαίωση εργασίας.
Σημειώνεται ότι απαραίτη-

τη προϋπόθεση είναι οι υπο-

ψήφιοι να είναι εργαζόμενοι 
σε τουριστικές επιχειρήσεις και 
ως μόνο κριτήριο επιλογής ορί-
ζεται η ημερομηνία κατάθεσης 
της αίτησης καθώς θα τηρηθεί 
σειρά προτεραιότητας.

Για την εκδήλωση ενδιαφέ-
ροντος συμμετοχής στην πράξη 
των ανέργων τα ακόλουθα δι-
καιολογητικά είναι απαραίτητα:

•  Αίτηση (Απαραίτητη η συ-
μπλήρωση ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΜΚΑ 
και ΑΜΑ ΙΚΑ).

•  Αντίγραφο αστυνομικής 
ταυτότητας.

•  Απολυτήριο/Πτυχίο ΔΕ, 
ΤΕ, ΠΕ.

•  Αντίγραφο κάρτας ανεργί-
ας και Αποδεικτικό Ανανέωσης.

•  Εκκαθαριστικό σημείωμα.
Σημειώνεται ότι απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι οι υποψήφι-
οι να είναι άνεργοι εγγεγραμ-
μένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ 
και ως κριτήρια επιλογής ορί-
ζονται ο χρόνος ανεργίας και 
το ατομικό ή οικογενειακό ει-
σόδημα.

Η υποβολή των δικαιο-
λογητικών δύναται να γίνει 
με ηλεκτρονικό τρόπο στο 
email: pkoumaropoulou@
mesogeiako.gr

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 15/01/2022

Δήμος Αλεξανδρούπολης: Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης 
και Πιστοποίησης Εργαζομένων και Ανέργων στον Τουρισμό
Παράταση των 
Αιτήσεων υποβολής 
έως 15 Ιανουαρίου 
2022

                                    
                               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ο Φορέας  «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» εξέδωσε την ακόλου-
θη ανακοίνωση:

Με την υπ αριθμ. 164/8/09.12.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του ν.π.δ.δ.  «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» παρατείνεται έως 
την 21η Φεβρουαρίου 2022 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων διόρθω-
σης κατά των προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων 
της Ανάρτησης, για τους κατοίκους εσωτερικού, Καλλικρατικούς Δήμους 
Ορεστιάδας και Διδυμότειχου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.
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 SUDUKU

5 3 9

1 4 2

7 9 5

6 7 4 1

7 5 9 2

1 9 8 5

6 2 1

5 3 9

9 3 5

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.68)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Dec 21 11:36:01 2021 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Very hard, difficulty rating 0.85)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Mon Dec 20 10:55:12 2021 GMT. Enjoy!

ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

7 4 5 3

5 9

8 1 6 4 5

3 4 1 6

4 5 7 1

7 2 4 1 3

8 9

1 3 8 5

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.48)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Dec 21 11:36:08 2021 GMT. Enjoy!

1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία

Οριζόντια
1. Σπουδαίος υπήρξε ο Λορέντζος Μα-

βίλης.

2. Συνέρχομαι από αρρώστια.

3. Άηχη… ρίμα — Αγιάτρευτα, αθεράπευ-

τα — Αγγλικό "Ρ".

4. Νηπιακή λεξούλα — Γιατρειά, θερα-

πεία — Ο γνωστότερος Χαν.

5. Πλεούμενο κι αυτή — Σύλλογος, σω-

ματείο.

6. Απρόσβλητα από τη φωτιά — Η κυρίως 

πόλη σε αντίθεση με τα προάστια (αρχ.).

7. Τελ…: πόλη του Ισραήλ — Μείγμα από 

διάφορα μπαχαρικά.

8. Ασιατικό βουνό — Ιστιοφόρο τα ανοί-

γει.

9. Ποτάμι της Αμερικής — Επιφώνημα 

έκπληξης — Θάλασσα… αρχαίων.

10. Εκφράζει αδιαφορία — Θορυβεί σε… 

γήπεδα — Αρχή… απάτης.

11. Ο μήνας Ιούνιος.

12. Δεν εμπνέει… εμπιστοσύνη.

 σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ποιες 3 λεξούλες έρχονται στο μυαλό ενός 
άντρα όταν βλέπει μια ρομαντική σκηνή στο σινεμά;

Πιάσε το ποπ-κορν.

--------------------------------------------------

Έφυγε λοιπόν ο Σταμάτης απ τη δουλειά νω-
ρίς και σταμάτησε στο μπαρ για μερικές μπυρί-
τσες. Κατά τις 2 μετά τα μεσάνυχτα, που ξεκίνησε 
να πάει σπίτι του, μετά από ένα γενναίο καυγά με 
κάτι άλλους θαμώνες, ήτανε σκνίπα στο μεθύσι. 
Το πρωί λοιπόν, του λέει η γυναίκα του:

- Πού ήσουνα χτες το βράδυ;
- Δούλεψα μέχρι αργά και μετά πήγα για μια 

μπύρα, λέει αυτός.
- ΜΙΑ μπύρα; απορεί αυτή. Λιώμα ήσουνα τη 

νύχτα που γύρισες.
- Και τι σε έπεισε δηλαδή ότι ήμουν μεθυσμέ-

νος; ρωτάει αυτός.
- Το πρώτο αποδεικτικό στοιχείο, του απαντάει 

η γυναίκα του, είναι κάτι τσιρότα που βρήκα κολ-
λημένα στον καθρέφτη του λουτρού...

--------------------------------------------------

Πόσοι χωρισμένοι χρειάζονται για ν αλλάξουν 
μια λάμπα;

Κανείς. Ποτέ δεν καταφέρνουν να πάρουν το 
σπίτι.

Μια συνταγή που θα απογειώσει το κυριακάτικο τρα-
πέζι σας. Λαχταριστά τορτελίνια με μοσχάρι. Ένα πε-
ντανόστιμο γεύμα που θα εντυπωσιάσει τους πάντες. 
Υπόσχεται απόλαυση σε κάθε μπουκιά. Δοκιμάστε τα!

Συστατικά 
• 400 γρ. τορτελίνια
• 800 γρ. μοσχάρι, κομμένο σε καρεδάκια
• 200 γρ. προσούτο, κομμένο σε κομματάκια
• 3 κρεμμύδια, τριμμένα στον τρίφτη
• 1 σκ. σκόρδο, κομμένο σε φετούλες
• 2 κλωναράκια σέλερι, κομμένο σε κομματάκια
• 2 καρότα, κομμένα σε ροδέλες
• 2 κ.σ. μαϊντανό, ψιλοκομμένο
• 2 κ.τσ. θυμάρι, αποξηραμένο (σε βαζάκι)
• 2 κ.σ. ντοματοπελτέ
• Μισό φλ. άσπρο κρασί, ξηρό
• 8 κ.σ. αγνό παρθένο ελαιόλαδο (4 + 4)
• Αλάτι, Πιπέρι, φρεσκοτριμμένο

Μέθοδος Εκτέλεσης 
• Αρχικά αναμειγνύουμε το προσούτο, το σκόρδο, 

το μαϊντανό και το θυμάρι.
• Ζεσταίνουμε το μισό ελαιόλαδο και σοτάρουμε 

το κρεμμύδι.
• Στη συνέχεια προσθέτουμε το κρέας, το ροδίζουμε 

και το σβήνουμε με το κρασί.
• Ρίχνουμε στην κατσαρόλα το μείγμα που ετοιμά-

σαμε (το προσούτο και τα μυρωδικά) και 1 φλι-
τζάνι του τσαγιού νερό.

• Έπειτα, βράζουμε για μιάμιση με δύο ώρες σε χαμη-
λή φωτιά (αν χρειαστεί, ρίχνουμε λίγο νερό ακόμα).

• Προσθέτουμε το καρότο, το σέλερι και τον ντο-
ματοπελτέ.

• Βράζουμε για 20 με 30 λεπτά επιπλέον και αλα-
τοπιπερώνουμε.

• Μετά βράζουμε τα τορτελίνια, τα σουρώνουμε και 
ρίχνουμε το υπόλοιπο ελαιόλαδο.

• Τέλος, τα μεταφέρουμε σε ζεσταμένη πιατέλα και 
ρίχνουμε πάνω το κρέας με τη σάλτσα.

• Τα τορτελίνια με μοσχάρι είναι έτοιμα.
• Καλή όρεξη!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Tορτελίνια με μοσχάρι

 ΜΕΜΕS

Κάθετα
1. Κάνουμε και τέτοια… μάτια — Άδο-
λα, αθώα.
2. Παιχνίδι της τράπουλας.
3. Το λέμε δείχνοντας — Ήταν και ο Αρα-
φάτ — Μόριο υπόσχεσης.
4. Αρχή ατέλειωτης σειράς — Μάρκα σα-
μπάνιας — … Χάρισον: παλιός ηθοποιός.
5. Θυμίζει… την Καψάλη — Γίνεται… 
όποιος εξοργίζεται.
6. Διαχωριστικές γραμμές — Η πρωτεύ-
ουσα της Ιαπωνίας.
7. Λιπαντικό μηχανών — Συνδικαλιστική 
φοιτητική παράταξη.
8. Δε… θέλει το αυτονόητο — Κάρλο…: 
Ιταλός παραγωγός κινηματογράφου.
9. Πρόθεση… αναψυχής — Εύφλεκτος 
μύκητας — Ατμοηλεκτρικός σταθμός (συ-
ντομ.).
10. Πρώτα στη… φωτιά — Εξώστης με 
λουλούδια — Η τελευταία τάξη του δη-
μοτικού.
11. Στυφάδα.
12. Δίνουν λάμψη σε φορέματα — Ένας 
πολύτιμος λίθος.
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Δυσκολίες – μάλλον πρό-
σκαιρες – ενδεχομένως να 
αντιμετωπίσουν τα ζευγάρια 
που θέλουν να κάνουν παι-
δί και ενώ προηγουμένως ο 
άντρας έχει υποστεί λοίμωξη 
λόγω κορονοϊού. Κι αυτό λό-
γω του μικρότερου αριθμού 
σπερματοζωαρίων και της μι-
κρότερης κινητικότητάς τους. 
Μια νέα βελγική έρευνα δεί-
χνει ότι η ποιότητα του ανδρι-
κού σπέρματος, από το οποίο 
δεν μεταδίδεται ο ιός, μπο-
ρεί να επηρεαστεί για 
λίγους μήνες με-
τά την ανάρρω-
ση από λοίμωξη 
Covid-19.

Διαπιστώθηκε 
ότι από τους άν-
δρες που έδωσαν 
δείγμα μέσα σε λι-
γότερο από ένα μήνα 
μετά την ανάρρωσή τους 
από συμπτωματική λοίμωξη 
Covid-19, το 60% είχαν μει-
ωμένη κινητικότητα σπερμα-
τοζωαρίων και το 37% μει-
ωμένη ποσότητα. Από τους 

άνδρες που είχαν δώσει δείγ-
μα σπέρματος έναν έως δύο 
μήνες μετά την ανάρρωσή 
τους, το 37% είχαν μειωμένη 
κινητικότητα σπερματοζωα-
ρίων και το 29% μειωμένο 
αριθμό σπερματοζωαρίων. 
Από τους άνδρες που έδω-
σαν δείγμα αφότου είχαν πε-
ράσει τουλάχιστον δύο μήνες 
από την ανάρρωση τους, το 
28% είχαν μειωμένη κινητι-

κότητα σπερματοζωαρίων και 
το 6% μειωμένο αριθμό τους.

Η σοβαρότητα της προη-
γηθείσας λοίμωξης Covid-19 
δεν φάνηκε να συσχετίζεται 
με τον βαθμό της μείωσης της 
ποιότητας του σπέρματος. Ο 
κορονοϊός δεν ανιχνεύθηκε 
στο σπέρμα κανενός άνδρα 
της μελέτης ούτε λίγο μετά 
ούτε αρκετά μετά την ανάρ-
ρωση.

Εξήγησε 
ωστόσο γιατί 
η Ελλάδα δεν 

λαμβάνει έκτακτα 
μέτρα

Τους λόγους για τους οποί-
ους εκτιμά ότι η Ελλάδα δεν 
χρειάζεται αυτή τη στιγμή πρό-
σθετα μέτρα για την ανάσχεση 
της πανδημίας, εξήγησε ο Γκίκας 
Μαγιορκίνης Επίκουρος Καθηγη-
τής Επιδημιολογίας και μέλος της 
Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, μι-
λώντας στο κεντρικό δελτίο ει-
δήσεων του ΣΚΑΪ και τον Νίκο 
Στραβελάκη.

«Δεν αποκλείονται (νέα μέ-
τρα), απλά αυτή τη στιγμή είμα-
στε μακριά από αυτό το ενδεχό-
μενο», τόνισε ο κ. Μαγιορκίνης 
λέγοντας υπάρχει ακόμα χρόνος 
γιατί στην Ελλάδα ισχύουν πολύ 

περισσότερα μέτρα σε σχέση με 
άλλες χώρες.

Επιπλέον ανέφερε ότι η χώ-
ρα μας είναι «πολύ πιο μπροστά» 
από τις περισσότερες χώρες στον 
εμβολιασμό με την τρίτη ενισχυ-
τική δόση και συνεπώς εκτιμά ότι 
«έχουμε χρόνο ακόμα σε αυτή 
τη φάση».

Ο καθηγητής ανέφερε ότι οι 
επιστήμονες αναμένουν δραμα-
τική αύξηση του αριθμού των 
κρουσμάτων της Όμικρον ένα-
ντι της Δέλτα, εξέλιξη την οποία 
προσδιόρισε μετά τις γιορτές.

«Δεν νομίζω ότι θα συμβεί 
μέσα στις γιορτές αλλά είναι 

ένας ιός εξαιρετικά δύσκολος 
να τον προβλέψουμε», ανέφε-
ρε. Στο ερώτημα πότε εκείνος 
θα εισηγούταν πρόσθετα μέτρα, 
αποκρίθηκε ότι η απάντηση δεν 
εξαρτάται από τον αριθμό των 
κρουσμάτων αλλά από την πίεση 
που ασκείται στο σύστημα υγείας.

Εξήγησε ότι είναι εξαιρετικά 
δύσκολο αυτή τη στιγμή να υπο-
λογιστούν πόσα είναι τα κρού-
σματα της μετάλλαξης Όμικρον 
στην Ελλάδα, ωστόσο αφού ξε-
περάσουν τα 25 τότε στην κοι-
νότητα μπορεί να υπάρχουν 3 με 
4 φορές περισσότερα.

Μαγιορκίνης: Περιμένουμε 
δραματική αύξηση κρουσμάτων

Θα μας 
ταλαιπωρεί αρκετά 
ακόμη, όμως έφερε 

κόπωση στο σύστημα 
υγείας.

Η επόμενη μέρα της πανδημίας θα 
αργήσει να έρθει. Στο μεταξύ όμως, 
υπάρχει μεγάλη κόπωση στο σύστημα 
υγείας. Για τον περιορισμό της παν-
δημίας πρέπει να τηρούνται τα μέτρα 
δημόσιας υγείας, ενώ ο εμβολιασμός 
είναι υποχρέωση όλων.
Τα συμπεράσματα αυτά αναδείχθη-
καν στο Πανελλήνιο Συνέδριο για τα 
Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας 
2021 που οργανώθηκε από το Ινστι-
τούτο Οικονομικών της Υγείας και 
την Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία 
Οικονομίας και Πολιτικής της Υγείας.
Ο πρόεδρος του Συνεδρίου ομ. Καθη-
γητής Οικονομικών της Υγείας Γιάννης 
Κυριόπουλος δήλωσε πως κεντρικό 

συμπέρασμα από πολλές συνεδρίες 
είναι ότι «η επόμενη ημέρα της παν-
δημίας θα αργήσει να έρθει. Η παν-
δημία θα παραμείνει για αρκετό και-
ρό ακόμη, παρότι αναδύονται όλο 
και περισσότερα επιστημονικά δεδο-
μένα και θεραπείες της Covid-19 πο-
λύ σύντομα θα είναι διαθέσιμες. Εν 
τούτοις τα ισχυρότερα εργαλεία που 
διαθέτουμε για τον περιορισμό της 
πανδημίας είναι τα μέτρα δημόσιας 
υγείας, με κορυφαίο το εμβόλιο και 
είναι υποχρέωση μας είναι να είναι 
διαθέσιμο σε όλους.
Το δεύτερο ζήτημα που αναδείχθη-
κε από το συνέδριο είναι η μεγά-
λη κόπωση στο σύστημα υγείας και 

όλους τους συντελεστές του. 
Η πανδημία και η μεγά-
λη της διάρκεια εί-
ναι μόνο μέρος του 
προβλήματος. Η 
προηγούμενη δε-
καετία των μνη-
μονίων και της 
οικονομικής κρί-
σης έπληξε βα-
θιά τον τομέα της 
υγείας. Στην «επό-
μενη μέρα» πρέπει να 
γίνουν ριζικές αλλαγές 
με αυξημένη χρηματοδότηση, 
αναδιάρθρωση, και εκσυγχρονισμός».

Ο κοροναϊός κούρασε το ΕΣΥ 

Προσπάθειες για καθυ-
στέρηση της εξάπλωσης της 
παραλλαγής Όμικρον 
με τήρηση των μέ-
τρων προστασί-
ας και εμβολι-
ασμό, ζητούν 
οι καθηγητές 
της Ιατρικής 
του ΕΚΠΑ από 
τους πολίτες, 
καθώς τα κρού-
σματά της διπλα-
σιάζονται σε 3 ημέ-
ρες όταν της παραλλαγής 
Δέλτα διπλασιάζονται σε 15 
ημέρες.

Αντίστοιχα οι πιθανό-
τητες να νοσήσει ξανά κά-
ποιος που κόλλησε Όμικρον είναι 8-9%, όταν 
το αντίστοιχο ποσοστό στη Δέλτα είναι 1-2%. 
Οι ειδικοί επισημαίνουν ακόμη, πως οι πολί-
τες πρέπει να προσέχουν ακόμη περισσότερο 
τον φετινό χειμώνα, καθώς η εξαφάνιση των 
αναπνευστικών λοιμώξεων πέρυσι λόγω παν-
δημίας, έχει μειώσει την ανοσία στη γρίπη και 
τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό, με κίνδυνο 
για βαρύτερη νόσηση.

Ειδικότερα, ο αναφέρθηκαν ο πρόεδρος 
του ΕΟΔΥ καθ. Παιδιατρικής κ. Ζαούτης ση-
μείωσε πως με το πρόγραμμα εμβολιασμού σε 
ολόκληρο τον πληθυσμό, πλέον, το 25-30% 

των κρουσμάτων είναι πλέον μέχρι 17 ετών, 
αφού οι μεγαλύτερες ηλικίες είναι σε μεγαλύ-
τερο ποσοστό εμβολιασμένες. Παράλληλα, η κ. 
Λάγιου σημείωσε πως οι εμβολιασμένοι έχουν 
11 φορές λιγότερες πιθανότητες για βαρειά 
νόσηση και 14 φορές λιγότερες πιθανότητες 
να χάσουν τη ζωή τους.

Η καθηγήτρια Παιδιατρικής Βάνα Παπα-
ευαγγέλου, σημείωσε ότι ήδη το 50% του 
πληθυσμού έχει κάνει την 3η δόση, ενώ άλλο 
ένα 22% την έχει προγραμματίσει ως το τέ-
λος του έτους.

Η Όμικρον διπλασιάζεται σε 3 ημέρες Πώς επηρεάζει ο κορονοϊός 
το σπέρμα και τη γονιμότητα

Ιατρική

Παρατηρήθηκε 
μικρότερος αριθμός 

σπερματοζωαρίων και 
μειωμένη κινητικότητα 

 

Εξαπλώνονται 
αναπνευστικές και 
νοσοκομειακές λοι-

μώξεις

«Η εξάπλωση της νέας παραλλαγής Όμικρον του κοροναϊού σημαίνει ότι πρέπει να 
«κάνουμε άμεσα την τρίτη δόση γιατί όπως φαίνεται από αρκετές μελέτες, θα έχουμε 

αρκετή προστασία έναντι της όμικρον εάν έχουμε κάνει και τις τρεις δόσεις»
Ηλίας Μόσιαλος  καθηγητής Πολιτικής της Υγείας
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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/πο-
λη 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

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

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

Συμβολαιογράφοι

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

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

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

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

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

Οπτικά

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

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Ψυκτικοί

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

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

Φαρμακεία

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

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

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

Ταξιδιωτικά
Πρακτορεία

ΜΑΓΔΑ ΖΑΜΠΟΥΚΗ
Συμβολαιογράφος
Λ. Δημοκρατίας 344 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 21281

Συνεταιρισμοί

ΤΟΕΒ ΦΕΡΩΝ - ΠΕΠΛΟΥ 
Αγροτικός Συνεταιρισμός
Αγ. Παρασκευής 2 •   ΦΕΡΕΣ 
Τηλέφωνο  :  2555022170

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας
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Δρομολόγια

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: 

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:  09:45 - 21:15
ΤΡΙΤΗ: 11:40 - 21:15
ΤΕΤΑΡΤΗ: 09:45 - 21:15
ΠΕΜΠΤΗ: 11:40 - 21:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 11:40 - 21:15
ΣΑΒΒΑΤΟ: 11:40 - 20:15
ΚΥΡΙΑΚΗ: 11:40 - 21:15
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 08:10 - 19:30
ΤΡΙΤΗ: 10:00 - 19:30
ΤΕΤΑΡΤΗ: 08:10 - 19:30
ΠΕΜΠΤΗ: 10:00 - 19:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 10:00 - 19:30

ΣΑΒΒΑΤΟ: 10:00 - 18:30
ΚΥΡΙΑΚΗ: 10:00 - 19:30

SKY EXPRESS
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη – ΑΘηΝΑ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ:  08:40 - 15:35 - 21:55
ΤΡΙΤΗ: 08:40 - 15:35 - 21:55
ΤΕΤΑΡΤΗ:  08:40 - 15:35 - 21:55
ΠΕΜΠΤΗ:  15:35 - 17:40 - 21:55
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:08:40 - 15:35 - 21:55
ΣΑΒΒΑΤΟ: 15:35 - 17:40 - 21:55
ΚΥΡΙΑΚΗ: 08:40 - 15:35 - 21:55

ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 07:00 - 14:00 - 20:15
ΤΡΙΤΗ: 07:00 - 14:00 - 20:15
ΤΕΤΑΡΤΗ: 07:00 - 14:00 - 20:15
ΠΕΜΠΤΗ: 07:30 - 14:00 - 20:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:07:00 - 14:00 - 20:15
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:30 - 14:00 - 20:15
ΚΥΡΙΑΚΗ: 07:30 - 14:00 - 20:15

ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη - ΣηΤεΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 09:10 - ΣΑΒΒΑΤΟ  09:10
ΣηΤεΙΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη
ΠΕΜΠΤΗ 15:25 - ΣΑΒΒΑΤΟ  15:25

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑλεξΑΝΔΡΟyΠΟλη 
ΠΡΟΣ ΣΑμΟΘΡΑΚη
ΠλΟΙΟ ΑΔΑμaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
Δευτέρα  09:00
Τρίτη  09:00 
Τετάρτη 15:00 
Πέμπτη 15:00 
Παρασκευή 15:00
Σάββατο  09:00 
Kυριακή  15:00

ΣΑμΟΘΡaΚη ΠΡΟΣ
ΑλεξΑΝΔΡΟyΠΟλη 
ΠλΟΙΟ ΑΔΑμaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
Δευτέρα 16:00
Τρίτη 16:00 
Τεταρτη  -
Πέμπτη 07:00 - 17:30 
Παρασκευή 17:30
Σάββατο  - 12:00
Kυριακή  17:30

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

 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ  
 ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Χρηστικά
 χρησιμα τηλεφωνα

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

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
14:00-22:00 Τρέμμας Θράκης 10 (κόμ-
βος παλαιού νοσοκομείου προς Εγνατία) 
✆2551031988
18:00-08:00 Καΐσας 14ης Μαΐου 88 (έναντι 
ΚΑΠΗ) ✆2551020667
ΦΕΡΕΣ 
Καψίδου Δημοκρίτου 28✆2555024096

ΣΟΥΦΛΙ 
Κυριακούδη Βασ. Γεωργίου 157 ✆2554022033

ΔIΔYMOTEIXO
Τσεκούρα Ηρώ (πλατ. Ελευθερίας) 
✆2553023466

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Κουκλατζή Σμαρώ Βασ. Κων/νου 52 
✆2552027049

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Προβολή Κινηματογραφικής 
Λέσχης Αλεξ/πολης «Το Ταξίδι»
• Τρίτη 21.12 9.30μμ
• Επίσημη πρόταση της Σουηδίας 
για τα βραβεία Όσκαρ 2021

----------------------------------
Παιδική Παράσταση
 «Όλιβερ Τουίστ»
• Τρίτη 21/12 , ώρα 19.00 (εί-
σοδος ελεύθερη), • Δημοτικό 
Θέατρο Αλεξανδρούπολης
• Τετάρτη 22/12, ώρα 19.00 
(είσοδος ελεύθερη), • δημοτικό 
θέατρο Φερών
------------------------------------
Συλλογική εικαστική έκθεση 
«Ύμνος εις την Ελευθερίαν»
• Ιστορικό Μουσείο Αλεξαν-
δρούπολης
• Έναρξη: Τρίτη 21 Δεκεμβρί-
ου 2021
• Διάρκεια έκθεσης: 21 Δεκεμ-
βρίου 2021 – 22  Ιανουαρίου 
2022 
• Ώρες λειτουργίας: Τρίτη – 
Σάββατο 10:30-14:30
----------------------------------

Χριστουγεννιάτικες μελωδίες 
από τη Φιλαρμονική Μπάντα 
• Παρασκευή 24/12 
• Στο ΠΓΝΑ και το Ιωακείμειο 
Ίδρυμα
----------------------------------
Κάλαντα Χριστουγέννων 
και εδέσματα
• Παρασκευή 24/12 (ώρα, 17:00)
• Στην πλατεία του Άβαντα
 ----------------------------------
Παιδική γιορτή με δώρα και 
μουσική 
• Παρασκευή , (ώρα 12.00)
• Στην Άνθεια 
----------------------------------
Λάμπει  ο ουρανός Φαναράκια
• 30 Δεκεμβρίου 
• Πάρκο Εθνικής Ανεξαρτησίας - 
Αλεξανδρούπολη

• Στην εκδήλωση θα διεξαχθούν 
παράλληλες δράσεις για παιδιά 
υπό τον ήχο χριστουγεννιάτικης 
μουσικής.
-----------------------------------
Έκθεση μικροσκοπικής εικό-
νας σε καμβά    
• Από τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρί-
ου 2021 έως Κυριακή 30 Ιανου-
αρίου 2022
• Στους χώρους του Αεροδρομίου 
Δημόκριτος

----------------------------------

ΣΟΥΦΛΙ
Οι ήρωες από το “Σαν παρα-
μύθι” έρχονται στην πλατεία 
του Σουφλίου 
• Παραμονή Πρωτοχρονιάς 
31/12 11πμ

Ποιους κινδύνους 
εγκυμονούν τα 
ακατάλληλα παπούτσια

Το «κατάλληλο» παπούτσι δεν εξασφαλίζει 
μόνο άνετο βάδισμα. Μας κάνει πιο εύκολη την 
καθημερινότητα, μας χαρίζει αυτοπεποίθηση. 
Το περπάτημα γίνεται απόλαυση και οι υποχρε-
ώσεις της ημέρας δεν μοιάζουν με μπελά. Τι 
γίνεται, όμως στην αντίθετη περίπτωση; Όταν 
φοράς καθημερινά παπούτσια που ουσιαστικά 
βλάπτουν τα πόδια σου;

O ποδίατρος Robert Khorramian αποκα-
λύπτει το είδος παπουτσιού που μπορεί να 
προξενήσει μεγάλη ζημιά στα πόδια μας σε 
μακροχρόνιο επίπεδο. Αν πιστεύατε ότι τα ψη-
λοτάκουνα είναι πρώτα στη λίστα με τα επι-
βλαβή για την υγεία των ποδιών μας παπού-
τσια, ο γιατρός κάνει την έκπληξη. Oι φλατ 
μπαλαρίνες μπορούν να προκαλέσουν σοβα-
ρά προβλήματα στα πόδια λόγω του ότι δεν 
παρέχουν επαρκή στήριξη.

O γιατρός αναφέρει ότι μπορεί να προκλη-

θεί «μεταταρσαλγία». Τι είναι μεταταρσαλγία; 
Είναι ο γενικός όρος που χρησιμοποιείται για 
να περιγράψει τον πόνο στο κάτω και μπρο-
στινό μέρος του ποδιού (την περιοχή των κε-
φαλών των μεταταρσίων οστών). Συνηθίζουμε 
να συναντάμε την μεταταρσαλγία ιδιαιτέρως 
στις γυναίκες μέσης ηλικίας.

Επιπρόσθετα, μπορεί να προκληθεί πελμα-
τιαία απονευρωσίτιδα, μια συχνή αιτία πόνου 
στο πέλμα στο ποδιού συνήθως στην περιο-
χή της πτέρνας και να καταστραφεί ο λιπώδης 
ιστός κάτω από το πόδι.

Επικίνδυνες για την υγεία του ποδιού εί-
ναι και οι σαγιονάρες -που μπορούν να προ-
καλέσουν τραυματισμούς- αλλά και τα μυτε-
ρά παπούτσια που μπορούν να προκαλέσουν 
ενοχλητικούς κάλους που δεν αφήνουν στο 
αίμα να κυκλοφορεί σωστά στα δάκτυλα των 
ποδιών.

Ο γιατρός συστήνει να φοράμε παπούτσια 
με επαρκή χώρο για τα δάχτυλα και προστα-
τευτικό μαξιλαράκι κάτω από τις σόλες. Αν συ-
νηθίζετε να φοράτε ψηλοτάκουνα, σας προ-
τείνει να έχετε μαζί μας μια μεγάλη τσάντα 
ώστε να έχετε πάντα μαζί σας και πιο άνετα 
παπούτσια.

αγγελιεσ

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

MIA... ΕΞΥΝΠΗ ΓΝΩΜΗ

Οδηγός
Εκδηλώσεων

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

Αναστασία, Χρυσόγονος, 
Χρυσόγονη.
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Του Κοσμά Πανταζή
Όπως μας έχουν συνη-

θίσει στα μεταξύ τους ματς, 
έτσι και αυτή τη φορά στην 
Αλεξανδρούπολη, Κύκλωπες 
και Ασπίδα Ξάνθης πρόσφε-
ραν ένα παιχνίδι με θέαμα και 
ένταση στους φιλάθλους που 
το παρακολούθησαν.

Οι δύο εκπρόσωποι της 
Θράκης στην Α2 ανδρών χά-
ντμπολ, χάρισαν όμορφες 
στιγμές, με τους Κύκλωπες 
να παίρνουν το ντέρμπι στις 
λεπτομέρειες με 26-23. Χάρη 
σε αυτή τη νίκη τους εξασφά-
λισαν την συμμετοχή τους 
στα μπαράζ ανόδου για την 
Α1. Από την άλλη η Ασπίδα 
θα παλέψει για την παραμο-
νή της στην Α2 μέσα από τα 
play out.

Κορυφαίος σκόρερ για 
τους Κύκλωπες ο Βαγγέλης 
Πιστόλας με 11 γκολ. Ο Πι-
στόλας αφιέρωσε τη νίκη αυ-

τή και την εμφάνιση του στον 
πατέρα του που τον έχασε τον 
Οκτώβριο από κορονοϊό. Μά-
λιστα, συγκίνησε μιλώντας 
μετά το τέλος της αναμέτρη-
σης στο SportsAddict.gr, μην 
μπορώντας να συγκρατήσει 
τα δάκρυα του: «Αφιερώνω 
τη νίκη και την εμφάνιση μου 
στον πατέρα μου. Συγγνώμη 
που κλαίω, αλλά τόσο καιρό 
το κρατούσα μέσα μου. Δεν 
περνάει μέρα που να μην το 
σκέφτομαι. Έφυγε από κο-
ντά μας στις 8-10-21 ξαφνι-
κά από τον κορονοϊό και όλο 
αυτό μου βγήκε σήμερα. Ξέ-
σπασα μετά το παιχνίδι γιατί 
όπως όλοι ξέρουμε ο αθλητι-
σμός είναι συναισθήματα. Ευ-
χαριστώ και πάλι την ομάδα 
που ξέρει πόσο πίεση έχω τό-
σο καιρό και παλεύουμε μα-
ζί. Συγγνώμη και πάλι για τα 
κλάματα και να ευχηθώ σε 
όλο τον κόσμο καλές γιορ-

τές με υγεία πάνω από όλα».
Στο καθαρά αγωνιστικό 

κομμάτι τώρα, οι δύο ομά-
δες ήταν κοντά στο σκορ στο 
πρώτο ημίχρονο, με τους Κύ-
κλωπες να είναι αυτοί που 
έφυγαν για τα αποδυτήρια 
προηγούμενοι 13-10. Στο β’ 
μέρος η εικόνα δεν άλλαξε 
πολύ. Το ματς ήταν ντέρμπι, 
με τους Κύκλωπες να έχουν 
προβάδισμα 14-11 στο πρώ-
το 5λεπτο και την Ασπίδα να 

ισοφαρίζει σε 14-14. Οι Ξαν-
θιώτες είχαν την απάντηση 
και όταν οι Εβρίτες προηγή-
θηκαν με 18-15, ισοφαρί-
ζοντας σε 18-18.  Σε αυτό 
το σημείο ο τερματοφύλα-
κας της Ασπίδας Μόσχος, θα 
πιάσει πέναλτι και θα πραγ-
ματοποιήσει άλλες δύο ση-
μαντικές επεμβάσεις μέσα σε 
λίγα λεπτά. Οι Κύκλωπες θα 
καταφέρουν να προηγηθούν 
με 20-19, ο Θεοδωρόπουλος 

θα βγει έξω με δίλεπτη, αλλά 
οι γηπεδούχοι δεν θα μπορέ-
σουν να εκμεταλλευτούν το 
αριθμητικό τους πλεονέκτημα 
πετυχαίνοντας κάποιο γκολ 
σε αυτό το διάστημα.

Η ομάδα του Ηλία Παπα-
χρήστου 5 λεπτά πριν το φι-
νάλε πήρε προβάδισμα με 23-
21, ενώ θα ακολουθήσουν 
δύο σημαντικά τέρματα από 
τον Τουλιόπουλο για το 25-
23, δύο μόλις λεπτά πριν το 

τέλος. Με τους Καραβασίλη 
και Γλήνια να προχωρούν σε 
δύο καίριες επεμβάσεις, οι 
Κύκλωπες έβγαλαν δύσκο-
λες άμυνες και έτσι έφτασαν 
στο τελικό 26-23 με γκολ του 
Χαραλαμπίδη.

Αγαθόνικος και Θεοδωρό-
πουλος ξεχώρισαν από την 
Ασπίδα σημειώνοντας 9 γκολ 
έκαστος.

Λίγο πριν την έναρξη του 
β’ μέρους, η διοίκηση των Κυ-
κλώπων τίμησε τον Δημήτρη 
Αργυρούδη για την πολυετή 
προσφορά του στον σύλλογο.

Τα 5λεπτα: 2-1, 6-5, 7-6, 
8-8, 10-9, 13-10 (ημίχρονο), 
14-12, 17-15, 18-17, 20-19, 
23-21, 26-23 (τελικό).

Κύκλωπες Αλεξανδρούπο-
λης (Παπαχρήστου): Καραβα-
σίλης Β., Γλήνιας, Μπουλτα-
δάκης 2, Χαραλαμπίδης 1, 
Γκάρας 2,  Κωστόπουλος, 
Τουλιόπουλος 2, Μαμούρης, 
Ανδρεαδάκης 1, Καραβασίλης 
Δ., Ναβροζίδης 5, Λαιλισίδης 
2, Πιστόλας 11.

Ασπίδα Ξάνθης (Βαφειά-
δης): Μόσχος, Αγαθόνικος 9, 
Βασιλακόπουλος, Θεοδωρό-
πουλος 9, Λευθέρης, Λιόντος 
2, Μαρκοπουλιώτης, Μπέτσι-
ος, Ναθαναηλίδης 1, Πατσα-
τζής 1, Ρούφος 1, Σαλήογλου, 
Φραγκούλης, Χαραλαμπάκης.
Sportsaddict.gr

Στα μπαράζ ανόδου για την Α1 oι Κύκλωπες 
ΧΆΝΤΜΠΟΛ: ΝΙΚΗΤΡΙΆ Η ΟΜΆΔΆ 
ΤΗΣ ΆΛΈΞΆΝΔΡΟΎΠΟΛΗΣ ΣΤΟ 
ΘΡΆΚΙΩΤΙΚΟ ΝΤΈΡΜΠΙ  

Κορυφαίος σκόρερ για τους Κύκλωπες 
ο Βαγγέλης Πιστόλας 

Αυτές τις γιορτές χάρισε στους 
ανθρώπους που αγαπάς ένα βιβλίο

«ΚΥΝΗΓΗΜΈΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ»,
το νέο μυθιστόρημα 

του Γιάννη Λασκαράκη
Κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία 
από τις εκδόσεις «Έπίκεντρο»

Με την 9η αγωνιστική ολοκληρώθηκε η 
δράση στην Α2 κατηγορία για το 2021. Την 
ήττα με 3-0 σετ από την Ελπίδα Αμπελοκή-
πων στην Θεσσαλονίκη γνώρισε ο Φοίνικας 
Αλεξανδρούπολης. Η ομάδα του Έβρου λίγο 
έλλειψε να ξανά μπει στο παιχνίδι, αλλά έχα-
σε στις λεπτομέρειες το 3ο σετ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Νέα Γενεά – ΑΟ Καβάλας 3-0 
(25 – 12, 25 – 22, 25 – 20)
Ελπίς – Φοίνικας 3-0 
(25 – 19, 25 – 16, 25 – 22)
Γαία Δράμας –Ίκαρος Έδεσσας 1-3 
(23 – 25, 14 – 25, 25 – 13, 21 – 25)
Ρεπό: Νίκη Αλεξ/πολης

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Ελπίδα Αμπελοκήπων 24
2. Νίκη Αλεξ/πολης 15 *
3. Νέα Γενεά 15
4. ΑΟ Καβάλα 11
5. Φοίνικας Αλεξ/πολης 10
6. Ίκαρος Έδεσσας 6 *
7. Γαία Δράμας 0
*Έχουν κάνει το ρεπό τους στον β’ γύρο.

Τα αποτελέσματα της 9ης 
αγωνιστικής και η βαθμολογία

Δύο προκρίσεις σε άνδρες 
και μία σε γυναίκες ήταν ο 
απολογισμός για τους αθλητές 
του Εθνικού Αλεξανδρούπο-
λης, στην προκριματική φάση 
του πανελληνίου πρωταθλή-
ματος ανδρών – γυναικών που 
διεξήχθη στην Καβάλα το Σάβ-
βατο 18 Δεκεμβρίου.

Στους άνδρες ο Νίκος Μα-
ρασλής πιάνοντας πολύ υψη-
λά επίπεδα απόδοσης κατά-
φερε για πρώτη φορά στην 
καριέρα του να πάρει την ση-
μαντική πρόκριση και μαζί με 

τον έμπειρο Λεωνίδα Ζαρειφί-
δη ζευγάρωσαν τις επιτυχίες. 
Στις γυναίκες η φορμαρισμένη 
Κατερίνα Αλεξούδη η οποία 
προπονείται στην Ορεστιάδα 
και αγωνίζεται με υποσχετι-
κή μεταγραφή στον Εθνικό, 
συνέχισε τη νικηφόρα πορεία 
της και κατέκτησε την 1η θέ-
ση και την πρόκριση για την 
τελική φάση.

Οι αθλητές Βαγγέλης Δερ-
νεξής και Μάριος Δελάκης δεν 
τα κατάφεραν αλλά δεν το βά-
ζουνε κάτω καθώς βρίσκονται 

μόλις στην κατηγορία των παί-
δων και έχουν αρκετά χρόνια 
μπροστά τους.

Την αποστολή της ομά-
δας συνόδευσε ο προπονη-
τής Παύλος Τελόπουλος και 
ο φίλος και πραγματικός “ερ-
γάτης” της ομάδας Δημήτρης 
Κυραδενίδης!

Στο δρόμο διακρίσεων και 
φέτος το πινγκ πονγκ της 
Αλεξανδρούπολης
Τρεις προκρίσεις για την τελική φάση 
ανδρών – γυναικών ο Εθνικός

Α2 Γυναικών Βόλεϊ: Oλοκληρώθηκε 
η δράση για το 2021 


