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Πλημμύρες Έβρου: Στις 400.000 
ευρώ οι αποζημιώσεις

Τι έδειξε η προεκτίμηση του ΕΛΓΑ για «Ερυθροπόταμο» και 
«Δρούτζα» -  «Ανοχύρωτος ο Έβρος μπροστά στα καιρικά 

φαινόμενα», καταγγέλλει η «Ενότητα» ▶ 7

Νέα προεδρεία 
εκλέγουν οι 

Δήμοι

Οι προσκλήσεις για 
Αλεξανδρούπολη και 

Ορεστιάδα

▶ 11

492 χθες τα 
κρούσματα στον 

Έβρο

43.386 νέα κρούσματα 
στην Ελλάδα

▶ 16

ΠΓΝΑ: Δύο γυναίκες από τον 
Έβρο τα τελευταία θύματα του 

κορωνοϊού
Η πορεία των εμβολιασμών στο νομό ▶ 8

Στην Αλεξανδρούπολη Στην Αλεξανδρούπολη 
αντιπροσωπεία από τη αντιπροσωπεία από τη 
Σαουδική Αραβία Σαουδική Αραβία 

48 επικίνδυνες παραβάσεις τη 48 επικίνδυνες παραβάσεις τη 
μέρα στους δρόμους της ΑΜΘ μέρα στους δρόμους της ΑΜΘ 

«Όχι στην ιδιωτικοποίηση 
του θερινού σινεμά 

ΦΛΟΙΣΒΟΣ»

Ανακοίνωση από την παράταξη
 «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αλεξανδρούπολης»

▶ 5

Απεμπλοκή των Ενόπλων 
Δυνάμεων από τη διαχείριση 

του μεταναστευτικού

▶ 5

▶ 6 6

▶ 4

Έβρος: Τρομάζει η 
επιστροφή στα θρανία εν 
μέσω επέλασης της Όμικρον 

 ● Απροετοίμαστα τα σχολεία: Απολύτως αναγκαίες οι προσλήψεις ψυχολόγων, καθώς οι 
συνέπειες της πανδημίας στην ψυχολογία των μαθητών είναι μεγάλες

● Πρόεδρος Εκπαιδευτικών Α’ Βάθμιας Αλεξανδρούπολης: «Να αλλάξει το σύστημα 
50+1% και να προσληφθούν αναπληρωτές για να καλύψουν τα κενά όσων εκπαιδευτι-
κών ασθενήσουν» ▶ 9
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1449
Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος 
στέφεται στον Μυστρά 
αυτοκράτορας του Βυζαντίου.

1821
Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 
αποβιβάζεται στην Καρδαμύλη 
της Μάνης για να προετοιμάσει 
την εξέγερση των υπόδουλων 
Ελλήνων.

1828
Φτάνει έξω από το Ναύπλιο ο 
κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας, 
προερχόμενος από την Μάλτα.

1919
Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα 
της Ελλάδος (ΣΕΚΕ), μετέπειτα 
ΚΚΕ, κάνει την πρώτη ανοιχτή 
συγκέντρωσή του στην Αθήνα.

1966
Στο Τουρκολίμανο παρακολουθούν 
τον αγιασμό των υδάτων οι 
βασιλείς και η κυβέρνηση, ενώ 
ο Γεώργιος Παπανδρέου στον 
Πειραιά, όπου ξεσπούν σοβαρά 
επεισόδια μεταξύ της αστυνομίας 
και των συγκεντρωμένων οπαδών 
της Ένωσης Κέντρου και της Ε.Δ.Α.

2010
Τα Θεοφάνια γιορτάζονται για 
πρώτη φορά από την καταστροφή 
του 1922, μετά από 84 χρόνια, στο 
λιμάνι της Σμύρνης. Προηγείται η 
Θεία Λειτουργία στην εκκλησία της 
Αγίας Φωτεινής.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1792
Απόστολος Αρσάκης, έλληνας 
φιλάνθρωπος, γιατρός, λόγιος και 
πολιτικός. Διετέλεσε μεταξύ άλλων 
και πρωθυπουργός της Ρουμανίας. 
(Θαν. 16/7/1874)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1884
Γκρέγκορ Μέντελ, τσέχος μονάχος, 
που ανακάλυψε τους νόμους 
της κληρονομικότητας. (Γεν. 
20/7/1822)

2 ΑΠΟΨΕΙΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Ε. Λασκαράκης και ΣΙΑ Ε.Ε.
Εκδότης-Διευθυντής
Μάνος Λασκαράκης
Υπεύθυνος Ύλης
Γ. Πανταζίδης
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

3-4

14...15

7...13

Ανατολή - 07:40
Δύση - 17:03

5...13

13...14

Το Υπουργείο Άμυνας παραχωρεί έκταση 
για τον Ρώσικο ναό

Την κατά χρήση δωρεάν παραχώρηση του 
ανεξάρτητου τμήματος, συνολικού εμβαδού 
4.650,86τ.μ. του στρατοπέδου «ΖΗΣΗ» παραχω-
ρεί στην ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως ο 
υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος. Απο-
κλειστικός σκοπός της παραχώρησης είναι η ανέγερ-
ση και λειτουργία του ιερού ναού του Αγίου Βλαδί-
μηρου, της πολυσυζητημένης ρωσικής εκκλησίας με 
τους 12 τρούλους, κόστους 4 εκ. ευρώ, την οποία 
θα χρηματοδοτήσουν (;) Ρώσοι επενδυτές.

Η εξέλιξη θεωρείται θετική, τόσο τυπικά, όσο και 
ουσιαστικά, αφού σύμφωνα με πληροφορίες της 
ΓΝΩΜΗΣ, το ενδιαφέρον των Ρώσων επενδυτών 
παραμένει, παρά τις περί του αντιθέτου φήμες που 
κατά καιρούς ακούγονται.  

Σημειώνεται πως αρχικά, ο δήμαρχος Αλεξαν-
δρούπολης Βαγγέλης Λαμπάκης, είχε προτείνει για 
την κατασκευή της εκκλησίας είτε το συγκεκριμένο 
σημείο στο «Ζήση», είτε μία δημοτική έκταση στην 
περιοχή του Φυτωρίου. Μάλιστα, είχε ακουστεί σε 
διάφορα «πηγαδάκια» πως και ο δήμος θέλησε να 
διεκδικήσει την έκταση στο «Ζήση»

18
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ΑΠΟΨΕΙΣ 3

`

Το 2021 κατατάσσεται ως μακράν το χειρότερο έτος των τελευταίων 13 χρόνων σε ό,τι αφορά τη συ-
νολική καμένη έκταση της χώρας μας, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Ει-
δικότερα, με βάση τα δεδομένα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης για Δασικές Πυρκαγιές, 
κατά τη διάρκεια του 2021 χαρτογραφήθηκαν στην Ελλάδα 84 συμβάντα δασικών πυρκαγιών, τα οποία 
κατέκαψαν συνολική έκταση που ξεπερνά τα 1.300.000 στρέμματα. Η συγκεκριμένη «επίδοση» είναι η 
χειρότερη της περιόδου 2008-2021, με τη συνολική καμένη έκταση το 2021 να προσεγγίζει το άθροισμα 
των καμένων εκτάσεων της οκταετίας 2013-2020.

Το ότι το κράτος θα πληρώ-
σει το τεστ, ας υποτεθεί ότι 
τα πληρώνει όλα το κράτος, 
σημαίνει ότι είναι δωρεάν ή 
το κράτος θα πρέπει να αυ-
ξήσει τους φόρους; Έχετε την 
εντύπωση πως το κράτος γεν-
νάει λεφτά; Δεν είναι δυνατό 
να συνταγογραφούνται κάθε 
μέρα 11 εκατομμύρια τεστ..

Α. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Είπαν

Αμφιβάλλω αν τα μέτρα για 
τα σχολεία θα ισχύσουν μέ-
χρι το Σαββατοκύριακο… Η 
Όμικρον είναι σε άνοδο και 
δεν έχουμε δει ακόμα τι ση-
μαίνει σε εισαγωγές στα νο-
σοκομεία. Η κυβέρνηση βιά-
στηκε να πάρει απόφαση 
για τα σχολεία

Β. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΔΠΘ

Μικρογνωμικά

Αντιδράσεις προκαλεί η κα-
ταγγελία για πατέρα «αρνητή» 
που υποχρέωσε το παιδί του 
να χάσει την χρονιά στο σχο-
λείο, προκειμένου να μη φο-
ρέσει μάσκα μέσα στην τάξη. 
Μιλώντας στην ΕΡΤ, η δικηγό-
ρος Ανθούλα Ανάσογλου απο-
κάλυψε πως ο εν λόγω άν-
δρας, που αυτοπροσδιορίζεται 
ως ένας από τους «Θεματο-
φύλακες του Συντάγματος», 
δεν επέτρεψε στο ανήλικο 
να εφαρμόσει τα υγειονομι-
κά πρωτόκολλά που απαιτούνταν για 
τη συμμετοχή στο διά ζώσης μάθημα. 

Η μητέρα ήταν εκείνη που τελικώς 
κατήγγειλε τον πατέρα, όταν το παιδί 
της έχασε μια ολόκληρη σχολική χρονιά. 
Ο άνδρας είχε υιοθετήσει τις συνωμοσι-
ολογικές θεωρίες για τις μάσκες και πί-
στευε πως δήθεν προκαλούσαν λιποθυ-
μίες και έλλειψη οξυγόνου στα παιδιά. 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, 
ο πατέρας προσκόμισε ένα έγγραφο 
των Θεματοφυλάκων στο σχολείο, δι-
ακηρύσσοντας πως δεν αναγνωρίζει 
την σχετική υπουργική απόφαση. Το 
αποτέλεσμα ήταν το παιδί να μην γίνει 
δεκτό και τελικώς να παραμείνει στην 

ίδια τάξη. 
Ο άνδρας φέρεται να διαπληκτίστη-

κε με τη μητέρα, εκδιώκοντάς την και 
η γυναίκα διεκδίκησε την επιμέλεια και 
τη φροντίδα του παιδιού. 

Η κα Ανάσογλου πρόσθεσε ότι πριν 
από λίγες μέρες καταγγέλθηκε ακόμα 
ένα περιστατικό, αυτή τη φορά από μία 
μητέρα που κατηγορεί τον πρώην σύζυ-
γό της ότι αρνείται να της παραδώσει 
το παιδί επειδή εμβολιάστηκε παρά την 
αντίθεσή. Κατά την δικηγόρο «το παιδί 
περνάει κρίση ταυτότητας γιατί πιστεύ-
ει ότι στρατεύτηκε στους «Θεματοφύ-
λακες»». (lifo) 

Κ.Η. 

Κι όμως, συνέβη

Νέα φάση

Fifty-fifty
Μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα 91,6 

και 105,8, ο διευθυντής του τομέα Βιοχη-
μείας στο Ολλανδικό Ινστιτούτο για τον 
καρκίνο και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο 
της Ουτρέχτης, Αναστάσης Περράκης μί-
λησε για την επιτυχία των τεστ.

«Στατιστικά με τόσα κρούσματα που 
ανιχνεύονται κάθε μέρα, τόνισε «σε μια 
τάξη 30 μαθητών, με τεράστια πιθανότη-

τα σε κάθε τμήμα θα υπάρχουν 2-3 θε-
τικά περιστατικά. Ξέρουμε επίσης ότι τα 
ράπιντ τεστ είναι 50-50 να πιάσουν ένα 
κρούσμα. Και να κάνουμε τεστ σε όλη την 
τάξη, θα πιάσουμε τα μισά. Τελικά η τάξη 
σε 2-3 εβδομάδες με την μεταδοτικότητα 
της Όμικρον θα έχει κολλήσει, δεν υπάρχει 
περίπτωση. Γι’ αυτό η επιλογή είναι πολι-
τική. Γι’ αυτό δεν καταλαβαίνω αυτό το 
αυστηρό πλαίσιο που κοστίζει και οικονο-
μικά και ψυχολογικά και σε αναστάτωση».

Σε νέα φάση περνάει η συνεργασία της 
φαρμακοβιομηχανίας Pfizer με τη γερμανι-
κή εταιρεία βιοτεχνολογίας BioNTech. Με-
τά το εμβόλιο κατά του Covid-19, οι δύο 
εταιρείες συνασπίζονται για την ανάπτυ-
ξη εμβολίου τεχνολογίας mRNA για τον 
έρπητα ζωστήρα, ώστε να ανταγωνιστούν 
το εμβόλιο της GlaxoSmithKline για την 
επώδυνη ασθένεια που πλήττει κυρίως 
τους ηλικιωμένους.

Οι δύο εταιρείες ευελπιστούν να αξι-
οποιήσουν την επιτυχία τους με το εμβό-
λιο του κορωνοϊού, με τη BioNTech να 
παρέχει την αποκλειστική της τεχνολογία 
mRNA και την Pfizer να συνεισφέρει στην 
έρευνα αντιγόνων.

Η Pfizer είχε προηγουμένως ευπονοή-
σει ότι θα μπορούσε να συνεχίσει την πα-
ραγωγή του mRNA εμβολίου της για μόνη 
της. Ωστόσο, οι δύο εταιρείες συνεχίζουν 
μαζί «το ταξίδι της ανακάλυψης, προάγο-
ντας την τεχνολογία mRNA για να αντιμε-

τωπίσει άλλη μία πρόκληση για την υγεία 
που είναι ώριμη για επιστημονική καινο-
τομία, με την υποστήριξη του παγκόσμιου 
κατασκευαστικού μας δικτύου», δήλωσε ο 
επικεφαλής επιστημονικός υπεύθυνος της 
Pfizer, Μίκαελ Ντόλστεν.
Voria.gr

Το θετικό ράπιντ, επεσήμανε ο κ. Περ-
ράκης, με πιθανότητα πάνω από 95% θα 
επιβεβαιωθεί και με μοριακό τεστ. Το αρ-
νητικό σελφ ή ράπιντ απ’ την άλλη, είναι 
50-50 εάν είναι αρνητικό. Δεν σημαίνει 
ότι δεν έχεις κορονοϊό» είπε καταλήγο-
ντας ο κ. Περράκης.

Κ.Η.

Θετικός  
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ιεράς 

Μητροπόλεως Δράμας, χθες Τετάρτη 5 
Ιανουαρίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης Δράμας κ. Παύλος, μετά από εξέτα-
ση ταχείας διαγνώσεως και στη συνέχεια 
μοριακού τεστ, διαγνώστηκε θετικός στην 
covid-19, με ανεπαίσθητα συμπτώματα.

Αμέσως απομονώθηκε στον χώρο 
του και ενημέρωσε τους ανθρώπους με 
τους οποίου ήρθε σε επαφή το τελευ-

ταίο 48ωρο.
«Ο Σεβασμιώτατος προτρέπει όλους 

τους χριστιανούς σε εμβολιασμό ως το 
μόνο όπλο αναχαιτίσεως της πανδημίας 
και εύχεται ο επιφανής εν τω Ιορδάνη 
ποταμώ Κύριός μας να φωτίσει άπαντας, 
ώστε να πράττομε το αγαθόν» αναφέρει 
η ανακοίνωση. 

Κ.Η.
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Τον Υπουργό Μεταναστεύσε-
ως & Ασύλου Νότη Μηταράκη 
με αφορμή την από 31 Δεκεμ-
βρίου 2021 λήξη της εμπλοκής 
των Ενόπλων Δυνάμενων από 
την διαχείριση δομών φιλοξε-
νίας αιτούντων άσυλο και την 
άρση ισχύος των ειδικών δια-
τάξεων που αφορούσαν στην 
διαχείριση της μεταναστευτι-
κής κρίσης, δέχτηκε ο Υπουργός 
Εθνικής Αμύνης Νίκος Παναγιω-
τόπουλος την Τρίτη 4 Ιανουαρί-
ου 2022.

Στην ειδική εκδήλωση που 
πραγματοποιήθηκε στην Αί-
θουσα Συνεδριάσεων «Ιωάννης 
Καποδίστριας» στο Υπουργείο 
Εθνικής Αμύνης, συμμετείχαν 
επίσης ο Υφυπουργός Εθνικής 
Αμύνης Νίκος Χαρδαλιάς και ο 
Γενικός Γραμματέας Μετανα-
στευτικής Πολιτικής Πάτροκλος 
Γεωργιάδης, ενώ τον Αρχηγό 
ΓΕΕΘΑ εκπροσώπησε ο Αρχηγός 
ΓΕΣ Αντιστράτηγος Χαράλαμπος 
Λαλούσης. Παρόντες ήταν επί-
σης ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρ-
χος Στυλιανός Πετράκης ΠΝ, ο 
Υπαρχηγός ΓΕΑ Υποπτέραρχος 
(Ι) Πέτρος Χατζήρης και ο Επι-
τελάρχης του ΓΕΕΘΑ Αντιπτέ-
ραρχος (Ι) Γεώργιος Φασούλας.

Κατά την παρέμβασή του, ο 
Υπουργός Εθνικής Αμύνης επι-
σήμανε τα εξής:

«Με χαρά μας υποδεχόμα-

στε σήμερα στο Υπουργείο Εθνι-
κής Άμυνας τον καλό φίλο και 
εξαιρετικό συνάδελφο τον κύ-
ριο Νότη Μηταράκη, Υπουργό 
Μετανάστευσης, προκειμένου 
να σηματοδοτήσουμε, μια ιδιαί-
τερη καμπή στη διαχείριση του 
Μεταναστευτικού στην Πατρίδα 
μας. Επισήμως λοιπόν, σήμερα 
και δυνάμει του Νόμου που έχει 
ψηφιστεί από το Ελληνικό Κρά-
τος, από 31 Δεκεμβρίου 2021 οι 
Ένοπλες Δυνάμεις απεμπλάκη-
σαν από τη διαχείριση των ζη-
τημάτων που απορρέουν από τις 
προσφυγικές και μεταναστευτι-
κές ροές.

Όπως ξέρετε, οι Ένοπλες Δυ-
νάμεις ήταν κατά νόμο αρμόδι-
ες, μεταξύ άλλων και για την 
σίτιση των προσφύγων και με-
ταναστών στις Δομές που είχαν 
δημιουργηθεί, για τη δημιουρ-
γία και κατασκευή Δομών (ΚΥΤ, 
δομές υποδοχής Μεταναστών 
και Προσφύγων, κλπ.), για την 
υγειονομική περίθαλψη, για τη 
μεταφορά υλικών και αναλωσί-
μων προς τις Δομές αυτές. Εί-
χαν επωμισθεί σε μεγάλο βαθμό 
την καθημερινότητά του μετα-
ναστευτικού.

Η Κυβέρνηση έκρινε -και ο 
Υπουργός το υλοποίησε- ότι πα-
ρά την ευσυνειδησία που επι-
δείχθηκε -όπως επιδεικνύεται 
πάντα από τις Ένοπλες Δυνά-

μεις- στη διαχείριση αυτού του 
ζητήματος, εν τούτοις, η κύρια 
αποστολή τους είναι διαφορε-
τική. Έτσι κι αλλιώς εξετέλεσαν, 
όπως συνεχίζουν να εκτελούν 
την κύρια αποστολή τους, που 
είναι η υπεράσπιση της εδαφικής 
ακεραιότητας, ανεξαρτησίας και 
των κυριαρχικών δικαιωμάτων 
της Πατρίδας, αυτή είναι και η 
αποστολή των Ενόπλων Δυνά-
μεων. Κι έτσι χάρη στον προσε-
κτικό σχεδιασμό και την εφαρ-
μογή και υλοποίηση του κύριου 
Υπουργού -γιατί δεν αρκεί μόνο 
να σχεδιάζεις, αλλά και να υλο-
ποιείς, τουλάχιστον αυτό θέλου-
με να πιστεύουμε εμείς στην Κυ-
βέρνηση- έχουν δημιουργηθεί οι 
συνθήκες έτσι ώστε να μην είναι 
απαραίτητες οι Ένοπλες Δυνά-
μεις στην καθημερινή διαχείριση 
του Μεταναστευτικού.

Γι’ αυτό το λόγο σήμερα εί-
μαστε εδώ, προκειμένου να 
σηματοδοτήσουμε με αυτή τη 
παρουσία μας, αυτή την αλλα-
γή πολιτικής, την αλλαγή στον 
τρόπο διαχείρισης του ζητήμα-
τος. Οι Ένοπλες Δυνάμεις ασφα-
λώς και ανταπεξήλθαν απολύ-
τως επιτυχώς στη συνδρομή της 
Πολιτείας, στη διαχείριση ενός 

ζητήματος περίπλοκου, σύνθε-
του και με λεπτές, αν θέλετε, 
αποχρώσεις. Θεωρώ ότι τα κα-
τάφεραν σε εξαιρετικά ικανοποι-
ητικό βαθμό, από εκεί και πέρα 
όμως θεωρούμε και εμείς, κι αυ-
τή είναι και η κοινή μας πεποίθη-
ση, ότι καλό είναι να επικεντρω-
θούν στην κύρια αποστολή τους 
όπως προανέφερα.

Θέλω να ευχαριστήσω για 
λογαριασμό της Πολιτικής Ηγε-
σίας του Υπουργείου όλους όσοι 
συνέδραμαν -κι είναι πάρα πολ-
λοί αυτοί- στη διαχείριση αυ-
τού του σύνθετου ζητήματος, 
να ευχηθώ να μην προκύψει ξα-
νά ανάγκη και υπάρξει εμπλοκή 
των Ενόπλων Δυνάμεων. Από 
εκεί και πέρα ξέρουμε όλοι ότι 
εάν προκύψει ανάγκη, όπως και 
παντού, οι Ένοπλες Δυνάμεις 
θα είναι εκεί πάλι. Δεδομένου 
όμως ότι υπάρχει αυτή τη στιγ-
μή ένα σχέδιο που είναι σε εκτέ-
λεση και εφαρμογή, χάρη στην 
μέριμνα της Πολιτικής Ηγεσίας 
του Υπουργείου Μετανάστευ-
σης, αυτή τη στιγμή μπορούμε 
να πούμε ότι οι Ένοπλες Δυνά-
μεις δεν ασχολούνται πλέον με 
τις συνθήκες και τις απαιτήσεις 
διαχείρισης αυτού του ζητήμα-

τος. Δεδομένου ότι καλύπτεται 
αυτό από την μέριμνα και τις 
ενέργειές του Υπουργείου».

Ο Υπουργός Μετανάστευσης 
και Ασύλου Νότης Μηταρά-
κης υπογράμμισε:

«Η σημερινή εκδήλωση ση-
ματοδοτεί την απεμπλοκή των 
Ενόπλων Δυνάμεων από τη δι-
αχείριση των δομών φιλοξενίας 
αιτούντων άσυλο, από τη διαχεί-
ριση της καθημερινότητας της 
μεταναστευτικής κρίσης.

Η Κυβέρνηση ανέκτησε τον 
έλεγχο του Μεταναστευτικού, 
εκπληρώνοντας τις δεσμεύσεις 
της απέναντι στον ελληνικό λαό. 
Μειώσαμε τις ροές φέτος στο 
χαμηλότερο της δεκαετίας. Οι 
ροές φέτος ήταν μειωμένες κα-
τά 99% σε σχέση με την κρίση 
του 2015.

Ως αποτέλεσμα μειώσαμε σε 
34 από 121 τις δομές φιλοξε-
νίας που προ διετίας λειτουρ-
γούσαν στη χώρα μας και ολο-
κληρώσαμε την ανάκτηση του 
ελέγχου λειτουργίας τους με τον 
ορισμό διοικητή του Υπουργείου 
Μετανάστευσης και Ασύλου σε 
κάθε δομή. Αποσυμφορήσαμε 
ουσιαστικά τα νησιά, αλλά και 

την ηπειρωτική Ελλάδα από τις 
επιπτώσεις των ροών των προ-
ηγούμενων ετών.

Επιτρέποντας πλέον την κα-
τάργηση των ειδικών διατάξεων 
που είχε θεσπίσει η Κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για τη διαχείριση 
του Μεταναστευτικού.

Κρίσιμη παραμένει για την 
θωράκιση της χώρας η ολοκλή-
ρωση του Εθνικού Συστήματος 
Υποδοχής, παρέχοντας αφενός 
τις κατάλληλες συνθήκες δια-
βίωσης για σύντομη παραμο-
νή στις ακριτικές περιοχές της 
χώρας και αφετέρου ισχυρό αί-
σθημα ασφάλειας και για τους 
διαμένοντες και για το προσωπι-
κό και για τις τοπικές κοινωνίες.

Βέβαια αναγνωρίζουμε ότι το 
Μεταναστευτικό δεν παύει να 
αποτελεί πρόκληση. Πρόκληση 
που απαιτεί αυστηρή εφαρμογή 
της Εθνικής Στρατηγικής που 
έχει εγκρίνει το Υπουργικό Συμ-
βούλιο, εγρήγορση και σκληρή 
δουλειά από όλους τους εμπλε-
κόμενους.

Όλοι θυμόμαστε την κρίση 
του Έβρου και την αποφασιστι-
κότητα που επέδειξε η πατρίδα 
μας. Μια ανάλογη προσπάθεια 
εργαλειοποίησης του ανθρώπι-
νου πόνου δεν μπορεί να απο-
κλειστεί στο μέλλον, στον Έβρο 
και στα νησιά μας. Αλλά θα μας 
βρει έτοιμους, όπως μας βρήκε 
το 2020.

Θέλω να εκφράσω τις βαθύ-
τατες ευχαριστίες μου σε εσάς 
προσωπικά, κ. Υπουργέ, στο 
ΥΠΕΘΑ, στο ΓΕΕΘΑ, σε όλους 
τους άντρες και τις γυναίκες των 
Ενόπλων Δυνάμεων για την ου-
σιαστική συμβολή τους την προ-
ηγούμενη επταετία για την αντι-
μετώπιση της Μεταναστευτικής 
Κρίσης».

Απεμπλοκή των Ενόπλων Δυνάμεων 
από τη διαχείριση του μεταναστευτικού

ΠΑΝΑΓΙΩΤΌΠΌΥΛΌΣ: «ΚΑΛΌ ΕΙΝΑΙ 
ΝΑ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΘΌΥΝ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ 
ΑΠΌΣΤΌΛΗ ΤΌΥΣ»                       
           
Μηταράκης: «Όλοι θυμόμαστε την κρίση 
του Έβρου… δεν μπορεί να αποκλειστεί κάτι 
ανάλογο»

«Η Ελλάδα απενεργοποίησε τα εκ-
κωφαντικά ηχητικά όπλα, τα οποία 
χρησιμοποιήθηκαν κατά των μετα-
ναστών που προσπαθούσαν να πε-
ράσουν τα ελληνικά σύνορα, κατά τη 
διέλευση μελών της τρομοκρατικής 
οργάνωσης Φετουλάχ (FETÖ) αφού 
ενημερώθηκε εκ των προτέρων», 
γράφει η φιλοκυβερνητική εφημερί-
δα Γενί Σαφάκ, στην Τουρκία.

Ο Ιλχάν Ταχσίν, εκδότης της τουρ-
κόφωνης εφημερίδας Birlik στη Ρο-
δόπη, είπε ότι χρησιμοποιήθηκαν 
εκκωφαντικά ηχητικά όπλα στα τουρ-
κικά σύνορα.  «Αυτές οι συσκευές 
μπορούν να εκπέμπουν ηχητικά κύ-
ματα σε βάθος έως και 3 χιλιομέτρων 
προς την τουρκική πλευρά. Οταν χρη-
σιμοποιήθηκαν αυτά τα όπλα, δεν 
υπήρχε πρόβλημα από την ελληνι-
κή πλευρά, επομένως ο στόχος εδώ 

είναι η τουρκική πλευρά. Αρχίζουν 
να χρησιμοποιούν αυτό το όπλο μό-
λις παρατηρηθεί κίνηση στα σύνορα» 
αναφέρει ο Ταχσίν.

Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι αυτό το 
ηχητικό σύστημα απενεργοποιήθη-
κε κατά τη διέλευση των μελών της 
τρομοκρατικής οργάνωσης Φετουλάχ 
(σ.σ.: υποστηρικτές του κινήματος του 
Φετουλάχ Γκιουλέν).

Υπενθυμίζοντας ότι τα μέλη της 
FETO ενημέρωσαν το κέντρο στην 
πόλη Φέρες, ο Ταχσίν προσθέτει: 
«Μετά από αυτές τις πληροφορίες, 
οι FETÖ-ιστές, πέρασαν εύκολα από 
τον Εβρο και ζήτησαν άσυλο στην 
Ελλάδα».

«Αφού ολοκληρωθούν οι διαδικα-
σίες στις Φέρες, θα μεταβούν στην 
Αθήνα από το αεροδρόμιο της Αλε-
ξανδρούπολης ή οδικώς» λέει.

«Ηταν γνωστό εκ των προτέρων 
πόσα άτομα θα έρθουν στην Ελλά-
δα. Γιατί εφαρμόζονται δύο μέτρα 
και σταθμά μεταξύ των ανθρώπων, 
γιατί επιτρέπονται τα μέλη της FETÖ; 

Η Ελλάδα, μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης (ΕΕ) κάνει διακρίσεις κατά 
των ανθρώπων», καταλήγει ο Ταχσίν.

Η τουρκική εφημερίδα σημειώ-
νει ότι η συσκευή LRAD προκαλεί 
αίσθηση κουδουνίσματος στα αυτιά 

και, σύμφωνα με τον ειδικό συστη-
μάτων ασφαλείας Τουράν Ογκούτς, 
η διατήρηση των ντεσιμπέλ σε υψη-
λά επίπεδα μπορεί να οδηγήσει σε 
μόνιμη κώφωση. Ενώ τα 160 ντε-
σιμπέλ είναι αρκετά για μόνιμη κώ-

φωση, η συσκευή φτάνει έως και τα 
162 ντεσιμπέλ.

Οσοι βρίσκονται εκτός γωνίας 30 
μοιρών δεν επηρεάζονται από τον 
ήχο. Επισημαίνοντας ότι αυτά τα συ-
στήματα θα προκαλέσουν σοβαρά 
προβλήματα, ο Ογκούτς τονίζει:

«Για να προστατευτείτε από αυτά 
τα συστήματα, είναι απαραίτητο να 
χρησιμοποιείτε ειδικά κατασκευασμέ-
να ακουστικά. Η στρατιωτική μας δύ-
ναμη που δρα στην περιοχή έχει τέ-
τοια ακουστικά, αλλά οι πρόσφυγες 
είναι ευάλωτοι».

«Επιπλέον, εάν ο τούρκος στρατιώ-
της τραυματιστεί με αυτόν τον τρόπο, 
θα υπάρξουν ορισμένες συνέπειες», 
προσθέτει.

Και καταλήγει, αναφέροντας ότι 
αυτά τα όπλα δεν μπορούν να χρη-
σιμοποιηθούν 24 ώρες το 24ωρο, και 
γι’ αυτό ενεργοποιούνται όταν παρα-
τηρηθεί πλήθος στα σύνορα.
Πηγή: yenisafak.com, 
echedoros-a.gr

Γενί Σαφάκ :  Η Ελλάδα χρησιμοποιεί 
εκκωφαντικά ηχητικά όπλα στον Εβρο
Τα απενεργοποιεί για τα 
μέλη της FETO
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Η στάση της τουρκικής κυ-
βέρνησης «αποτελεί επιτομή 
του παραλογισμού», υπογράμ-
μισε ο υπουργός Εξωτερικών 
Νίκος Δένδιας, σε δηλώσεις 
του μετά τη συνάντησή του 
με τον υπουργό Εξωτερικών 
της Σαουδικής Αραβίας Πρί-
γκιπα Φαϊζάλ μπιν Φαρχάν αλ 
Σαούντ την Τρίτη 4 Ιανουαρί-
ου. Η συνάντηση, που αρχικά 
είχε διαρρεύσει πως θα γίνει 
στην Αλεξανδρούπολη, τελι-
κώς πραγματοποιήθηκε στην 
Αθήνα, ωστόσο, σύμφωνα με 
τον κ. Δένδια, που τυγχάνει να 
είναι εδώ και λίγες εβδομάδες 
επίτιμος δημότης της πόλης 
μας, επίκειται επίσκεψη αντι-
προσωπείας από τη Σαουδική 
Αραβία στα μέρη μας, το επό-
μενο διάστημα.

Στη συνάντηση με τον ομό-
λογό του, ο Έλληνας υπουργός 
Εξωτερικών αναφέρθηκε στην 
έξαρση της τουρκικής επιθε-
τικής ρητορικής εναντίον της 
χώρας μας, η οποία, όπως ανέ-
φερε, «έχει πάρει διαστάσεις 
που δεν είχαμε δει για χρόνια».

«Η τουρκική κυβέρνηση έχει 
επιδοθεί σε μια διαρκή δια-
στρέβλωση της αλήθειας και 
κάθε έννοιας του Διεθνούς Δι-
καίου, συμπεριλαμβανομένου 
του Δικαίου της Θάλασσας», 
σημείωσε.

«Απειλεί με πόλεμο την Ελ-
λάδα εάν εφαρμόσει το ανα-
φαίρετο δικαίωμα της επέκτα-
σης των χωρικών υδάτων της, 
όπως ρητά προβλέπεται από 
το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασ-

σας», επισήμανε και πρόσθεσε:
«Η Τουρκία έχει αντιπαρα-

τάξει έναντι των νησιών μας τη 
μεγαλύτερη αποβατική δύναμη 
και τον μεγαλύτερο αποβατικό 
στόλο στη Μεσόγειο και συγ-
χρόνως απαιτεί από εμάς να 
αποστρατιωτικοποίησουμε τα 
νησιά μας. Δηλαδή να παραι-
τηθούμε από το αναγνωρισμέ-
νο δικαίωμα της αυτοάμυνας, 
όπως αυτό προβλέπεται στον 
Χάρτη του ΟΗΕ».

Όπως ανέφερε μάλιστα, «η 
τουρκική κυβέρνηση τα κάνει 
όλα αυτά κοπτόμενη λεκτικά 
υπέρ του Διεθνούς Δικαίου».

«Έχω να διατυπώσω μια 
πολύ απλή πρόταση προς 
την τουρκική κυβέρνηση: να 
αποδείξει την πίστη της στο 
Διεθνές Δίκαιο στην πράξη, 
δηλαδή να αρχίσει να το εφαρ-
μόζει. Και μια απλή και γρή-
γορα εφαρμογή του θα ήταν 
η άμεση ανάκληση του casus 
belli και η άμεση αναγνώριση 
της ανυπαρξίας του τουρκολυ-
βικού “μνημονίου”», σημείωσε 
ο υπουργός Εξωτερικών.

Ο κ. Δένδιας σημείωσε πως 
«τόσο η Ελλάδα όσο και η Σα-
ουδική Αραβία είναι προσηλω-
μένες στην προάσπιση του Δι-
εθνούς Δικαίου της Θάλασσας 
και στην ελευθερία της ναυσι-
πλοΐας».

Και οι δύο χώρες τάσσονται 
υπέρ της ειρήνης και της στα-
θερότητας σε χώρες της πε-
ριοχής, όπως το Ιράκ, η Λιβύη 
και η Συρία. Και βεβαίως στη-
ρίζουμε την αρχή της μη ανά-

μιξης στις εσωτερικές υποθέ-
σεις τρίτων χωρών, προσέθεσε.

Η αναφορά στην 
Αλεξανδρούπολη

Ο υπουργός Εξωτερικών 
αναφέρθηκε στους στενούς 
δεσμούς των δύο χωρών στην 
άμυνα, το εμπόριο, τις επεν-
δύσεις, την ενέργεια, τον πο-
λιτισμό.

Ήδη, όπως επισήμανε έχουν 
επιτευχθεί σημαντικά βήματα 
την τελευταία διετία, αρχής 
γενομένης από τη συμφωνία 
αμυντικού χαρακτήρα επί τη 
βάσει της οποίας απεστάλη συ-
στοιχία αμυντικών πυραύλων 
Patriot στο Βασίλειο της Σα-
ουδικής Αραβίας.

«Η Ελλάδα αισθάνεται, έτσι, 
ότι συνεισφέρει στην ασφάλεια 
όχι μόνο της Σαουδικής Αρα-
βίας, αλλά και στην ενεργει-
ακή ασφάλεια της ευρύτερης 
περιοχής και της Ευρώπης», 
ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ 

προσέθεσε πως οι δύο πλευ-
ρές βρίσκονται σε προχωρη-
μένο στάδιο αναφορικά με τη 
σύναψη και άλλων διμερών 
συμφωνιών στρατηγικού και 
οικονομικού ενδιαφέροντος.

Μάλιστα, σημείωσε πως σύ-
ντομα θα επισκεφθεί την Αλε-
ξανδρούπολη αντιπροσωπεία 
από τη Σαουδική Αραβία για 
να εξετάσει ζητήματα επενδύ-
σεων στην πολύ ενδιαφέρου-
σα και αναπτυσσόμενη περιοχή 
της Θράκης.

Ο κ. Δένδιας εξέφρασε ακό-
μη την ικανοποίησή του για την 
πρόθεση της Σαουδικής Αρα-
βίας να δημιουργήσει γραφείο 
οικονομικών υποθέσεων στην 
Αθήνα, γεγονός που χαρακτή-
ρισε ένα ακόμα δείγμα της εμ-
βάθυνσης των σχέσεων των 
δύο χωρών και της πρόθεσης 
να προωθηθούν οι Σαουδαρα-
βικές Επενδύσεις στην Ελλάδα.

Όπως τόνισε, η Ελλάδα πα-
ρακολουθεί στενά την Πρωτο-

βουλία “Vision 2030”, η οποία 
βρίσκεται στο επίκεντρο των 
προσπαθειών του Διαδόχου 
Πρίγκιπα Μοχάμεντ Μπιν Σαλ-
μάν και θα ήθελε να συμμε-
τάσχει ενεργά στην προσπά-
θεια αυτή.

«Ένα όραμα για μια ριζική 
μεταρρύθμιση του Βασιλείου, 
με απώτερο στόχο μια ευημε-
ρούσα κοινωνία, μια ακμάζου-
σα οικονομία και ένα φιλόδο-
ξο έθνος», είπε και σημείωσε: 
«Η Ελλάδα είναι και θα παρα-
μείνει προσηλωμένη στην ενί-
σχυση της στρατηγικής σχέσης 
με το Βασίλειο της Σαουδικής 
Αραβίας».

ΥΠΕΞ Σ. Αραβίας: Να 
αξιοποιήσουμε κάθε 
ευκαιρία για ενίσχυση 
των σχέσεών μας

Την ανάγκη Ελλάδα και 
Σαουδική Αραβία να εκμεταλ-
λευτούν και να αξιοποιήσουν 
κάθε ευκαιρία που τους δίνε-

ται για την ενίσχυση των σχέ-
σεών τους υπογράμμισε από 
την πλευρά του ο υπουργός 
Εξωτερικών της Σαουδικής 
Αραβίας.

«Διαβεβαίωσα τον υπουργό 
Εξωτερικών ότι ενδιαφερόμα-
στε για την ενίσχυση των αμυ-
ντικών, πολιτιστικών, εμπορι-
κών σχέσεων με την Ελλάδα», 
ανέφερε και επισήμανε πως οι 
δύο υπουργοί μίλησαν για τις 
οικονομικές, εμπορικές σχέ-
σεις μεταξύ των δύο χωρών 
«και πώς μπορούν να αναπτυ-
χθούν και να ενισχυθούν σε 
ό,τι αφορά τις επενδύσεις για 
να μπορέσουμε να φτάσουμε 
σ’ αυτό που επιθυμούμε και να 
αντανακλώνται οι πολύ καλές 
σχέσεις».

Όπως επισήμανε, στη συ-
νάντηση οι δύο πλευρές τό-
νισαν το ενδιαφέρον των δύο 
χωρών για την καταπολέμηση 
της τρομοκρατίας στην περιο-
χή και την ενίσχυση της στα-
θερότητας και τη σημασία της 
ειρήνης.

Συζητήθηκαν οι επιθέσεις 
που αντιμετωπίζει η Σαουδική 
Αραβία και πώς γίνεται προ-
σπάθεια από ορισμένους να 
υπάρξει αποσταθεροποίηση 
στην περιοχή.

Ακόμη, οι δύο υπουργοί 
αναφέρθηκαν στις τελευταίες 
εξελίξεις στο Αφγανιστάν με 
τον Σαουδάραβα υπουργό να 
ενημερώνει «για την έκτακτη 
σύσκεψη των υπουργών Εξω-
τερικών της Ισλαμικής Διάσκε-
ψης και για το πώς μπορούμε 
να αντιμετωπίσουμε αυτή την 
κατάσταση και να βοηθήσουμε 
τον αφγανικό λαό, τόσο από 
την ανθρωπιστική πλευρά, όσο 
και για την σταθερότητα στην 
περιοχή».
kathimerini.gr

Επίσκεψη στην Αλεξανδρούπολη 
προγραμματίζει αντιπροσωπεία 
από τη Σαουδική Αραβία 

ΕΠΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΘΡΑΚΗ                      
           
Σε θερμό κλίμα η συνάντηση Δένδια – Σαούντ

«Η δημοτική αρχή και το ΔΣ 
της ΤΙΕΔΑ ΑΕ (Τουριστική Ια-
ματική Επιχείρηση Δήμου Αλε-
ξανδρούπολης)  αμέσως με την 
ανάληψη των καθηκόντων τους 
έσπευσαν να κλείσουν τα Ιαμα-
τικά λουτρά απαλλάσσοντας 
την ΤΙΕΔΑ από ένα «βαρίδιο». 
Στη συνέχεια 2 καλοκαίρια τώ-
ρα  απαξίωσαν το δημοτικό κά-
μπιγκ βουλιάζοντας οικονομικά 
ακόμη περισσότερο την Δημοτική 
Τουριστική Επιχείρηση. Το μόνο 
ζωντανό που παρέμεινε και στις 
δύσκολες συνθήκες της πανδημί-
ας είναι το θερινό σινεμά ΦΛΟΙΣ-
ΒΟΣ κι αυτό γιατί χρόνια τώρα 
βρίσκεται στα χέρια της Κινημα-

τογραφικής Λέσχης Αλεξαν-
δρούπολης, που με βάση την 

σύμβαση παραχώρησης είναι ο 
καλλιτεχνικός υπεύθυνος.

Ο ΦΛΟΙΣΒΟΣ βρίσκεται και 
αυτός στο στόχαστρο της δη-
μοτικής αρχής που σχεδιάζει την 
ιδιωτικοποίησή του. Το ΔΣ  της 
ΤΙΕΔΑ ΑΕ ΟΜΟΦΩΝΑ αποφά-
σισε να απαντήσει θετικά στην 
πρόταση γνωστού επιχειρηματία 
της πόλης να αναλάβει την ανά-
πλαση και λειτουργία του σινεμά 
αποδεικνύοντας πως είναι απο-
φασισμένοι να μην αφήσουν τί-
ποτα όρθιο, να μην αφήσουν τί-
ποτα που να ικανοποιεί τις λαϊκές 
ανάγκες δωρεάν ή με ελάχιστο 
αντίτιμο. Άλλωστε η λογική του 

δημάρχου (και της πλειοψηφίας 
των δημοτικών παρατάξεων και 
ανεξάρτητων συμβούλων) είναι 
πως για να εκτιμήσει ο δημότης 
τις παρεχόμενες υπηρεσίες πρέ-
πει να πληρώνει, δηλαδή αντα-
ποδοτικότητα σε όλα.

Ως Λαϊκή Συσπείρωση καταγ-
γέλλουμε την απόφαση του ΔΣ 
της ΤΙΕΔΑ να προχωρήσει η δι-
αδικασία ιδιωτικοποίησης ξεπου-
λώντας δημοτική περιουσία ενώ 
θα μπορούσε να την ενισχύσει 
διαφορετικά.

Θεωρούμε πως ο λαός, οι δη-
μότες πρέπει να ξεσηκωθούν και 
να υπερασπιστούν την ύπαρξη 
του δημοτικού σινεμά ως ελεύ-
θερου χώρου πολιτισμού και 

δράσης μέσα σε ένα χώρο πρασί-
νου που αποτελούν πραγματική 
όαση για τα καλοκαιρινά βράδια. 
Να αντισταθούν στην προσπά-
θεια ευτελισμού και περιθωρι-
οποίησης της συλλογικής δρά-
σης και μνήμης που περικλείει η 
παρουσία της Κινηματογραφικής 
Λέσχης. Όλα δεν αγοράζονται 
ούτε ξεπουλιούνται στο όνομα 
της αξιοποίησης, της ανάπλα-
σης, της «νέας αντίληψης» που 
καθημερινά αποδεικνύεται πόσο  
παλιά και επικίνδυνη είναι για τις 
λαϊκές ανάγκες.

Απαιτούμε να ανακληθεί 
ΑΜΕΣΑ η απόφαση του ΔΣ της 
ΤΙΕΔΑ. Μετά και την σημερινή 
διαμαρτυρία του ΔΣ και μελών  
ΔΣ προηγούμενων ετών της Κι-
νηματογραφικής Λέσχης  ο  Δή-
μαρχος δεσμεύτηκε  να αποσύρει 
την απόφαση. Περιμένουμε τα 
λόγια να γίνουν πράξεις».

«Όχι στην ιδιωτικοποίηση του 
θερινού σινεμά ΦΛΟΙΣΒΟΣ»

Ανακοίνωση από την 
παράταξη «Λαϊκή 
Συσπείρωση Δήμου 
Αλεξανδρούπολης» 
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Η Γενική Περιφερειακή 
Αστυνομική Διεύθυνση Ανατο-
λικής Μακεδονίας και Θράκης 
δημοσιεύει συνολικά στοιχεία 
που αφορούν θέματα οδικής 
ασφάλειας και τροχονομικής 
αστυνόμευσης που συνέβησαν, 
κατά τη διάρκεια του μηνός 
Δεκεμβρίου του 2021, στην 
εδαφική αρμοδιότητα των Πε-
ριφερειακών Ενοτήτων Έβρου, 
Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας και 
Δράμας. Η δημοσίευση των 
μηνιαίων στοιχείων συνοδεύ-
εται με στατιστικά – αριθμη-
τικά στοιχεία του αντίστοιχου 
περσινού μήνα.  

Τροχαία Ατυχήματα   
Στην εδαφική αρμοδιό-

τητα της Γενικής Περιφερει-
ακής Αστυνομικής Διεύθυν-
σης Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης, σημειώθηκαν 17 
τροχαία δυστυχήματα (έναντι 

9 το 2020). Ειδικότερα σημει-
ώθηκαν:

2 θανατηφόρα τροχαία ατυ-
χήματα (όπως επίσης το 2020)

0 σοβαρά τροχαία ατυχήμα-
τα (έναντι 1 το 2020)

15 ελαφριά τροχαία ατυχή-
ματα (έναντι 6 το 2020)

Από τα τροχαία δυστυχή-
ματα που συνέβησαν σε αστι-
κές και αγροτικές περιοχές των 
ανωτέρω Περιφερειακών Ενο-
τήτων καταγράφηκαν συνολι-
κά 25 παθόντες (έναντι 9 το 
2020). Ειδικότερα καταγρά-
φηκαν:

2 νεκροί (όπως επίσης το 
2020)

0 βαριά τραυματίες (έναντι 
1 το 2020)

23 ελαφρά τραυματίες 
(έναντι 6 το 2020)

Τα κυριότερα αίτια των τρο-
χαίων ατυχημάτων – δυστυχη-
μάτων, όπως προέκυψε από 

την αστυνομική τροχονομική 
έρευνα, ήταν:
• Η απόσπαση προσοχής οδη-
γού
• Η παραβίαση προτεραιότητας 
• Η κίνηση στο αντίθετο ρεύμα
• Η παραβίαση σημάνσεων
• Μη τήρηση απόστασης ασφά-
λειας
• Αντικανονικό προσπέρασμα

Δράσεις Τροχονομικής 
αστυνόμευσης 

Οι Υπηρεσίες Τροχαίας της 
Γενικής Περιφερειακής Αστυ-
νομικής Διεύθυνσης Ανατολι-
κής Μακεδονίας και Θράκης 
βρίσκονται σε διαρκή ετοιμό-
τητα, εφαρμόζοντας συγκεκρι-
μένο σχεδιασμό, που προβλέ-

πει μέτρα οδικής ασφάλειας 
και τροχονομικής αστυνόμευ-
σης για την ασφαλή κυκλο-
φορία των οχημάτων και των 
πολιτών, καθώς και για την 
πρόληψη και αποτροπή ατυ-
χημάτων και δυστυχημάτων 
σε όλο το οδικό δίκτυο.    

Στο πλαίσιο των τροχονομι-
κών δράσεων, τον μήνα Δεκέμ-
βριο του 2021, βεβαιώθηκαν 
συνολικά 6.601 παραβάσεις, 
από τις οποίες οι 1.488 ήταν 
επικίνδυνες παραβάσεις, ως 
ακολούθως: 
• 974 για υπερβολική ταχύτητα
• 91 για οδήγηση υπό την επή-
ρεια οινοπνεύματος (μέθη)
• 86  για κίνηση στο αντίθε-
το ρεύμα 

• 20  για παραβίαση ερυθρού 
σηματοδότη 
• 64 για μη χρήση κράνους κα-
τά την οδήγηση
• 156 για μη χρήση της ζώνης 
ασφαλείας κατά την οδήγηση 
• 64 για χρήση κινητού τηλε-
φώνου κατά την οδήγηση  
• 8 για αντικανονικό προσπέ-
ρασμα 
• 18 για φθαρμένα ελαστικά 
• 5 για αντικανονικούς ελιγ-
μούς  
• 2 για παραβίαση προτεραι-
ότητας

Συμβουλές Οδικής 
Ασφάλειας 

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

Στο πλαίσιο αυτό οι οδη-
γοί οφείλουν να εφαρμόζουν 
τις διατάξεις του Κώδικα Οδι-
κής Κυκλοφορίας, να οδηγούν 
με σύνεση και προσοχή και να 
ακολουθούν τις υποδείξεις και 
τις συμβουλές του προσωπικού 
της Τροχαίας. 

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

• Σέβομαι τα σήματα και τις 
υποδείξεις των τροχονόμων.

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

48 επικίνδυνες παραβάσεις 
τη μέρα στους δρόμους της ΑΜΘ 

Ό ΑΠΌΛΌΓΙΣΜΌΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΣΤΥΝΌΜΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΌΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΌ 
ΤΌΥ 2021                       
           
974 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα και 
91 για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ 
 

ειδήσειςσύντομες ΚΟΜΟΤΗΝΗΔΡΑΜΑ

Με επείγουσα επιστολή που 
απέστειλε προς την εταιρεία 
«Εγνατία Οδός Α.Ε.» ο αντιπε-
ριφερειάρχης Καβάλας, Αλέξι-
ος Πολίτης, ζήτησε να ενημε-
ρωθεί, μεταξύ άλλων, και για 
την πορεία της μελέτης απο-
κατάστασης της ζημιάς στην 
γέφυρα της οδού Αμερικανι-
κού Ερυθρού Σταυρού της Κα-
βάλας, η οποία κατέρρευσε το 
Νοέμβριο του 2018!

Χορηγήθηκαν χθες μονοκλω-
νικά αντισώματα στο Νοσοκο-
μείο Κομοτηνής, σε 2 ασθενείς, 
μια 57χρονη και έναν 31χρονο.   
Εκδηλώθηκε η επιθυμία να τους 
χορηγηθούν τα μονοκλωνικά στο 
νοσοκομείο, καθώς εμπίπτουν στα 
ιατρικά κριτήρια που θέτει ο νό-
μος και ακολουθήθηκε το πρω-
τόκολλο για την χορήγησή τους 

ΞΑΝΘΗ

Αν και τριπλά εμβολιασμένος, τελι-
κώς, ο κορωνοϊός χτύπησε την “πόρ-
τα” και του Δημάρχου Ορεστιάδας 
Βασίλη Μαυρίδη,  ο οποίος έγρα-
ψε στο fb: “-ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΑΝΕΒΑΣΕΙ 
ΣΕΛΦΙ ΜΕ ΠΙΤΖΑΜΕΣ. -ΘΑ ΤΟ ΚΑ-
ΝΩ ΟΤΑΝ ΜΠΩ ΣΕ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ…
ΚΑΙ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑ-
ΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΤΕΣΤ, ΣΗ-
ΜΕΡΑ ΒΓΗΚΑ ΘΕΤΙΚΟΣ. ΤΡΙΠΛΑ 
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΣ, ΑΣΥΜΠΤΩΜΑ-
ΤΙΚΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ, ΕΛΠΙΖΩ ΟΛΑ 
ΝΑ ΠΑΝΕ ΚΑΛΑ! ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ.. 
Η ΜΟΝΗ ΕΠΙΛΟΓΗ!”

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των 
εργαστηριακών ελέγχων του Εθνι-
κού Δικτύου Επιδημιολογίας Λυμά-
των για την επιδημιολογική επιτή-
ρηση του ιού SARS-CoV-2 σε αστικά 
λύματα, την τελευταία εβδομάδα, 
27/12/21-02/01/22, στην Ξάνθη, το 
μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο παρου-
σίασε αύξηση (+50%) σε σχέση με 
την εβδομάδα 20-26/12/21.

Το αδιαχώρητο επικρατεί 
αυτές τις μέρες στην προσέ-
λευση ατόμων με συμπτώματα 
Covid στο Τμήμα Επειγόντων 
Περιστατικών (ΤΕΠ Covid) του 
Νοσοκομείου Δράμας. Χαρα-
κτηριστικό είναι ότι την Τρίτη 
28 Δεκεμβρίου, είχαμε περί-
που 110 προσελεύσεις θετι-
κών κρουσμάτων ή με συμπτώ-
ματα Covid στο Νοσοκομείο 
(proinos-typos.gr)

ΚΑΒΑΛΑ 

OΡΕΣΤΙΑΔΑ 

στην ΑΜΘ
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Την προεκτίμηση των καλ-
λιεργημένων εκτάσεων στην 
περιοχή του Ερυθροποτάμου 
και της Δρούτζας, που πιθανόν  
να πλημμυρίσουν ζήτησε από 
τις αρχές Δεκεμβρίου από τον 
Πρόεδρο του ΕΛΓΑ Ανδρέα Λυ-
κουρέντζο, σε συνεννόηση  με 
τον προϊστάμενο εκτιμήσεων 
του ΕΛΓΑ Έβρου  Δημήτρη Πα-
νταζή , ο Αντιπεριφερειάρχης 
Έβρου Δημήτρης Πέτροβιτς.

Αφουγκραζόμενος την αγω-
νία αιρετών και αγροτών το 
τελευταίο  διάστημα και με 
αφορμή τα πρόσφατα πλημ-
μυρικά  φαινόμενα στην περι-
οχή,  ο κ. Πέτροβιτς δήλωσε μι-
λώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας  
ότι από τις αρχές Δεκεμβρί-
ου το αίτημα του βρήκε άμε-
ση ανταπόκριση. Τα στοιχεία 
της προεκτίμησης έδειξαν ότι 
για την  περιοχή Ερυθροποτά-
μου τα στρέμματα που βρίσκο-
νται στην δίνη των πλημμυρών 
είναι 7.420 με αποζημιώσεις 
ύψους 340.000 ευρώ και για 
την περιοχή της Δρούτζας 
1000 στρεματα με αποζημίω-
ση 50.000 ευρώ.

Θα ακολουθήσει κανονική 
εκτίμηση, τόνισε ο Αντιπεριφε-
ρειάρχης Έβρου, όταν τραβη-
χτούν τα νερά, αλλά έτσι και 
αλλιώς τώρα ξέρουμε που βα-
δίζουμε. Βέβαια, αν θα προ-

κληθούν και άλλες ζημίες, θα 
προστεθούν και αυτές στην κα-
τάσταση που έχει ήδη διαμορ-
φωθεί  με τις εκτιμήσεις του 
ΕΛΓΑ Έβρου.

«Δυστυχώς δεν υπήρξε 
ολόκληρη χρηματοδότηση, 
όπως ζητήσαμε σαν ΠΕ Έβρου, 
αλλά τμήμα αυτής, με αποτέ-
λεσμα να μην υπάρξει αντα-
πόκριση στο κλείσιμο των ζη-
μιών στα αναχώματα από τις 
πλημμύρες του Ιανουαρίου - 
Φεβρουαρίου 2021, γι’ αυτό 
και ζήτησα αυτήν την προεκτί-
μηση» τόνισε χαρακτηριστικά.

Ανέφερε μάλιστα και τις πε-
ριοχές όπου έγιναν οι εκτιμή-
σεις. Αυτές αφορούν την πόλη 
του Διδυμοτείχου και τα χω-
ριά Αλεποχώρι, Ασβεστάδες, 
Ασπρονέρι, Βρυσικά, Ελαφο-
χώρι Ευγενικό, Ελληνοχώρι, 
Θούριο, Ισαάκιο, Καρωτή, Κου-
φόβουνο, Κυανή, Λάδη, Μάνη, 
Παλιούρι, Ποιμενικό, Πραγγί, 
Πύθιο και  Σοφικό.

Ενότητα: «Ανοχύρωτος 
ο Έβρος μπροστά στα 
καιρικά φαινόμενα»

Τις νέες, καταστροφικές, 
όπως τις χαρακτηρίζει, πλημ-
μύρες στην Περιφερειακή Ενό-
τητα Έβρου  και τις «εγκλη-
ματικές οι ευθύνες  όλων των 
κυβερνήσεων  για την πρωτό-

γονη  αντιπλημμυρική θωρά-
κιση της περιοχής μας» ανα-
δεικνύει με παρέμβασή της η 
Ομοσπονδία Αγροτικών Συλ-
λόγων Έβρου  «Η ΕΝΟΤΗΤΑ».

Όπως επισημαίνει, ο εφι-
άλτης  των πλημμυρών ξα-
ναχτύπησε και πάλι τις παρέ-
βριες περιοχές, αυτή τη φορά 
στον κεντρικό Έβρο ( περιοχή 
Τυχερού) και την κοιλάδα του 
Ερυθροπόταμου, με μεγάλες 
καταστροφές σε καλλιέργειες, 
υποδομές, αρδευτικά και εγ-
γειοβελτιωτικά  δίκτυα,  οδο-
ποιία κλπ

«Για άλλη μια φορά περί-
τρανα αποδεικνύεται ότι η Π.Ε 
Έβρου παραμένει ανοχύρω-
τη μπροστά στα όποια καιρικά 
φαινόμενα. Φέτος δε τα  πράγ-
ματα είναι  ακόμα χειρότερα,  
γιατί με ευθύνη της Κυβέρνη-
σης και της Περιφέρειας τα 
ρήγματα στα αναχώματα από 
παλιότερες πλημμύρες παρέ-
μειναν ανοιχτά, με αποτέλε-

σμα τα αγροκτήματα χιλιάδων 
συναδέλφων μας στον Έβρο, 
στον Άρδα  και τον Ερυθροπό-
ταμο να είναι  εντελώς απρο-
στάτευτα.  

Η ευθύνη γι’ αυτήν την τρα-
γικά επαναλαμβανόμενη κα-
τάσταση δεν έχουν τα όποια 
ακραία καιρικά φαινόμενα, 
όπως συνήθισαν να μας λένε.  
Άλλωστε ο φετινός χειμώνας 
μέχρι τώρα είναι ήπιος, αλλά 
φταίνε η  ΕΕ και οι  Ελληνικές 
κυβερνήσεις  που στις  πολι-
τικές  τους,  τα έργα για  την 
αντιπλημμυρική θωράκιση και 
την διαχείριση των υδάτινων 
πόρων, δεν είναι επιλέξιμα.  Τε-
ράστιες  όμως είναι οι ευθύ-
νες και των τοπικών στελεχών  
τους,  που  για άλλη μια φορά 
θα σπεύσουν «επί τόπου » για 
να  χύσουν  δάκρυα  που εί-
ναι πέρα για πέρα κροκοδείλια.  
Μπροστά στα μάτια τους η αρ-
μόδια Υπηρεσία (ΕΔΥΕ) είναι 
υπό διάλυση,  τα αναχώματα 

ανοιχτά, οι κοίτες των ποτα-
μών και τα αποστραγγιστικά 
δίκτυα για δεκαετίες ακαθάρι-
στα, εμποδίζοντας κυριολεκτι-
κά την απορροή των υδάτων»

Απευθύνει κάλεσμα προς 
αγρότες και κτηνοτρόφους να 
πάρουν την υπόθεση στα δικά 
τους χέρια, λαμβάνοντας μέ-
ρος στις εκλογές που θα πραγ-
ματοποιήσουν στο επόμενο δι-
άστημα οι Αγροτικοί Σύλλογοι 
της περιοχής .

«Συσπειρωμένοι στους Συλ-
λόγους μας και την Ομοσπον-
δία να συγκρουστούμε με τις  
αντιλαϊκές πολιτικές  τους και 
ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗ-
ΣΟΥΜΕ:

• Να γίνει άμεσα η καταγρα-
φή των ζημιών και να αποζη-
μιωθούν οι πληγέντες αγρότες 
και κτηνοτρόφοι στο 100% για 
το σύνολο των καταστροφών.  

• Να  κλείσουν τώρα τα  
ρήγματα στα αναχώματα. Να 
παρθούν συγκεκριμένα μέτρα 

για την άμεση αποκατάσταση 
όλων των καταστροφών.  

• Να απαιτήσουμε την 
έγκριση όλων των κονδυλί-
ων που απαιτούνται  για την 
προώθηση ενός ολοκληρω-
μένου σχεδίου αντιπλημμυρι-
κών υποδομών, φραγμάτων, 
αρδευτικών και εγγειοβελτι-
ωτικών έργων κλπ στην Π.Ε 
Έβρου για μια αποτελεσματι-
κή  αντιπλημμυρική θωράκιση  
και  σύγχρονη  διαχείριση των 
υδάτινων πόρων». 

Πλημμύρες Έβρου: Στις 400.000 
ευρώ οι αποζημιώσεις

ΤΙ ΕΔΕΙΞΕ Η ΠΡΌΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΌΥ 
ΕΛΓΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΣΜΕΝΕΣ 
ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΕ «ΕΡΥΘΡΌΠΌΤΑΜΌ» 
ΚΑΙ «ΔΡΌΥΤΖΑ»  
                               
 «Ανοχύρωτος ο Έβρος μπροστά στα 
καιρικά φαινόμενα», καταγγέλλει η 
«Ενότητα» 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

Με την υπ’ αριθ. 71/2021 Διάταξη του Ειρηνοδίκη Αλεξανδρούπο-
λης κ. Γεωργίου Ταβαντζή, εγκρίθηκε η τροποποίηση του Καταστατικού 
του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 
ΦΕΡΩΝ», που εδρεύει στις Φέρες Αλεξανδρούπολης Έβρου, σύμφωνα 
με το υπ’ αριθ. 2/21-11-2021 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης αυτού. 

Αλεξανδρούπολη, 30-12-2021 
Η Πληρεξούσια Δικηγόρος 

ΒΑΡΣΑΜΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ  (Α342)

Δυστυχώς δεν υπήρξε ολόκλη-
ρη χρηματοδότηση, όπως ζη-
τήσαμε σαν ΠΕ Έβρου, αλλά 
τμήμα αυτής, με αποτέλεσμα 
να μην υπάρξει ανταπόκριση 
στο κλείσιμο των ζημιών στα 
αναχώματα από τις περσινές 
πλημμύρες .

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ 

Εντολές για την εφαρμο-
γή άμεσων μέτρων στις υπη-
ρεσίες της Αστυνομίας μετά 
τα αλλεπάλληλα κρούσματα 
κορωνοϊού και μετάλλαξης 
«Όμικρον» δόθηκαν καθώς 
μέχρι και σήμερα πάνω από 
2.000 αστυνομικοί νοσού-
σαν, με πλέον χαρακτηριστι-
κό ότι μόνο μέσα σε έξι ώρες 
200 αστυνομικοί δήλωσαν την 
ασθένειά τους.

Μπροστά στο ενδεχόμενο 
να υπάρξουν σοβαρά κενά στη 
λειτουργία κρίσιμων υπηρεσι-
ών η ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. ζήτησε 
ήδη όσα άτομα βρίσκονται σε 
γραφεία και υπηρεσίες γραμ-
ματείας να εργάζονται από το 
σπίτι με τηλεργασία.

Σε σύσκεψη με τον αρχηγό 
της ΕΛ.ΑΣ. Μιχάλη Καραμαλά-

κη συζητήθηκαν τα πρωτόκολ-
λα για τις υπηρεσίες πρώτης 
ανταπόκρισης όπως η Άμεση 

Δράση, η ομάδα ΔΙ.ΑΣ. αλλά 
και οι υπηρεσίες Ασφαλείας.

Σε καμία περίπτωση όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρθηκε, 
δεν πρέπει να μειωθούν οι πε-
ριπολίες και η παρουσία της 

αστυνομίας στο δρόμο και γι' 
αυτό το λόγο τα ζευγάρια στις 
περιπολίες, είτε πρόκειται για 
πεζές είτε για μηχανοκίνητες, 
θα παραμένουν τα ίδια και δεν 
θα εναλλάσσονται, για να μην 
υπάρχει διασπορά σε ενδεχό-
μενη νόσηση.

Επίσης έχει ήδη ζητηθεί 

από τα αστυνομικά τμήματα 
οι αστυνομικοί να εργάζονται 
είτε πρωί είτε απόγευμα και οι 
δυο βάρδιες να μην έρχονται 
σε επαφή μεταξύ τους ενώ 
για τις υπηρεσίες Ασφαλείας 
οσοι αστυνομικοί βρίσκονται 
εκτός κτηρίου σε έρευνες υπο-
θέσεων να παραμένουν εντός 
και να αποφεύγεται η επα-
φή τους με αστυνομικούς που 
βρίσκονται μέσα στα γραφεία 
της υπηρεσίας.

Πάνω από 2.000 αστυνομικοί 
θετικοί στον κορωνοϊό

Η Όμικρον 
πλήττει και την 
ΕΛ.ΑΣ. 
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Δύο ηλικιωμένες γυναί-
κες από τον Έβρο, που νο-
σηλεύονταν στο Πανεπιστη-
μιακό Γενικό Νοσοκομείο 
Αλεξανδρούπολης με κορω-
νοϊό κατέληξαν το προηγού-
μενο 24ωρο. Πρόκειται για 
μία 68χρονη και μία 80χρονη 
που δεν κατάφεραν να ανα-
κάμψουν μετά τη σοβαρή νό-
σησή τους. 

Εντωμεταξύ,  καθημερινή 
μείωση παρατηρείται τις τε-
λευταίες ημέρες στον αριθμό 
των νοσηλευομένων ασθενών 
στις απλές κλίνες covid του 
νοσοκομείου Αλεξανδρού-
πολης, σύμφωνα με την ΕΡΤ 
Ορεστιάδας. Στη ΜΕΘ του 
νοσοκομείου νοσηλεύονταν 
χθες 8 ασθενείς και άλλοι 20 
στις απλές κλίνες covid. 

Στο 10% η θετικότητα 
των τεστ της Τρίτης 

735 τεστ πραγματοποιήθη-
καν χθες σε Αλεξανδρούπο-
λη, Σαμοθράκη, Διδυμότειχο 
και Ορεστιάδα. Προέκυψαν 
77 θετικά τεστ, με τη θετικό-
τητα να ξεπερνά, κατά μέσο 
όρο, το 10%, ενώ ο μέσος 
όρος ηλικίας των ασθενών 
είναι κάτω από 30.

Αναλυτικά:
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

49 rapid test με 6 θετικά 
(12.24%) αφορούν σε 2 άν-
δρες και 4 γυναίκες με διά-
μεση ηλικία τα 33 έτη

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
136 rapid test με 20 θε-

τικά (14.71%) αφορούν σε 
10 άνδρες και 10 γυναίκες 

με διάμεση ηλικία τα 26 έτη

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ, ΛΙΜΑΝΙ 
ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ

30 rapid test με 2 θετικά 
(6.67%) αφορούν σε 1 άνδρα 
και 1 γυναίκα με διάμεση ηλι-
κία τα 29 έτη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, 
ΝΟΜΑΡΧΕΊΟ

173 rapid test με 13 θε-
τικά (7.51%) αφορούν σε 7 
άνδρες και 6 γυναίκες με δι-
άμεση ηλικία τα 28 έτη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

347 rapid test με 36 θε-
τικά (10.37%) αφορούν σε 
18 άνδρες και 18 γυναίκες 
με διάμεση ηλικία τα 22 έτη

Η πορεία των 
εμβολιασμών 

Σύμφωνα με τα επίσημα 
στοιχεία, μέχρι χθες, είχαν εμ-
βολιαστεί και με τις δύο δό-
σεις  88.554 πολίτες στον 
Έβρο, ενώ με την τρίτη δό-
ση έχουν γίνει 45.727 εμβο-
λιασμοί. Σε ποσοστό επί του 
συνόλου του πληθυσμού, αυ-

τό μεταφράζεται ότι έχει εμ-
βολιαστεί και με τις δύο δό-
σεις το 56% των κατοίκων 
του νομού. 

Επιπλέον, την Τρίτη 4/1, 
έγιναν 1.053 εμβολιασμοί, 
από τους οποίους μόλις οι 76 
αφορούσαν την πρώτη δόση, 
με τη συντριπτική πλειοψη-
φία να αφορά την τρίτη δό-
ση (785).

ΠΓΝΑ: Δύο γυναίκες από τον Έβρο 
τα τελευταία θύματα του κορωνοϊού

Σε ισχύ τίθενται και επίσημα, με 
δύο Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, 
οι αλλαγές που ανακοινώθηκαν την 
Τρίτη από τους υπουργούς Ανάπτυ-
ξης, Άδωνι Γεωργιάδη, και Υγείας, 
Θάνο Πλεύρη στο πλαίσιο του σχεδί-
ου για την ανάσχεση της διασποράς 
του κοροναϊού.

Σε αυτές προβλέπονται ρυθμίσεις 
για την τιμή των PCR test, τα πιστο-
ποιητικά νόσησης, καθώς και την 
αναρρωτική άδεια που προβλέπεται 
σε εργαζόμενους που θα νοσήσουν.

Στα 47 ευρώ τα PCR test
Ορίζεται στα 47 ευρώ το πλαφόν 

για τα pcr tests, στα 10 για rapid, 
ενώ τα πρόστιμα σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης με τη νέα τιμολόγη-
ση θα φτάνουν τις 5.000 ευρώ για 
κάθε παράβαση.

Οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμέ-
νες να έχουν σε εμφανή σημεία τους 
τιμοκαταλόγους, αλλιώς προβλέπεται 
πρόστιμο 1.000 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα:
1) Για το τεστ ανίχνευσης του κο-

ροναϊού SARS-CoV-2 με τη μέθοδο 
μοριακού ελέγχου Real Time – PCR:

α) ως ανώτατο όριο τιμής χρέω-
σης παροχής υπηρεσίας (ανάλυση 
δείγματος κ.λπ.), περιλαμβανόμενων 
των απαιτούμενων αντιδραστηρίων 
και αναλώσιμων υλικών, το ποσό των 
35 ευρώ και

β) ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης 
της δειγματοληψίας στα ιδιωτικά δι-
αγνωστικά εργαστήρια και στις ιδιω-
τικές κλινικές, το ποσό των 12 ευρώ.

2) Για το τεστ ανίχνευσης αντιγό-
νου του κοροναϊού SARS-CoV-2 με 
τη μέθοδο ταχείας δοκιμασίας (rapid 
test) ως ανώτατο όριο του αθροί-
σματος της τιμής χρέωσης παροχής 
υπηρεσίας (ανάλυση κ.λπ.), περιλαμ-
βανόμενων των απαιτούμενων αντι-
δραστηρίων και αναλώσιμων υλικών, 
και της δειγματοληψίας στα ιδιωτικά 
διαγνωστικά εργαστήρια, στις ιδιω-
τικές κλινικές, στα φαρμακεία, στα 
ιδιωτικά ιατρεία και σε κάθε άλλο 
σημείο λιανικής πώλησης το ποσό 
των 10 ευρώ.

3) Τα ανώτατα όρια τιμών χρέ-
ωσης που προβλέπονται στις περ. 
1β) και 2) δεν ισχύουν στην περίπτω-
ση κατά την οποία η δειγματοληψία 
πραγματοποιείται εκτός ιδιωτικών δι-
αγνωστικών εργαστηρίων, ιδιωτικών 
κλινικών,φαρμακείων και ιδιωτικών 
ιατρείων οπότε η τιμή τους διαμορ-
φώνεται ελεύθερα.

4) Οι επιχειρήσεις που προσφέ-
ρουν τις παραπάνω υπηρεσίες και 
αγαθά, οφείλουν να αναρτήσουν σε 
εμφανές για το κοινό σημείο και στις 
ιστοσελίδες τους, τιμοκατάλογο που 
θα περιλαμβάνει και θα αναφέρει ευ-
κρινώς τις ως άνω προβλεπόμενες 
ανώτατες τιμές.

5) Σε περίπτωση μη συμμόρφω-
σης με όσα ορίζονται στις περ. 1 και 
2, επιβάλλεται από τα αρμόδια ελε-
γκτικά όργανα διοικητικό πρόστιμο 

ύψους 5.000 € για κάθε παράβαση.
6) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης 

με όσα ορίζονται στην περ. 4, επι-
βάλλεται από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα διοικητικό πρόστιμο ύψους 
1.000 €.

Πιστοποιητικά νόσησης
Σε σχέση με τα πιστοποιητικά νό-

σησης τροποποιούνται οι προϋποθέ-
σεις έκδοσης ως εξής:

α) κατόπιν εργαστηριακού ελέγ-
χου με τη μέθοδο PCR για κορονα-
ϊό COVID-19, εντός 14 ημερών μετά 
από τον πρώτο θετικό έλεγχο,

β) ειδικώς για τους πλήρως εμβο-
λιασμένους, σύμφωνα με τα οριζόμε-
να στην παρ. 2, και κατόπιν θετικού 
ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευ-
σης αντιγόνου κοροναϊού COVID-19 

(rapid test). Η ισχύς του πιστοποιη-
τικού νόσησης διαρκεί έως 90 ημέ-
ρες μετά από τον κατά τα ανωτέρω 
μοναδικό ή πρώτο θετικό έλεγχο, με 
την επιφύλαξη των δύο επόμενων 
εδαφίων.

Ποια η ισχύς τους
Ειδικώς, τα πιστοποιητικά νόσησης 

που εκδόθηκαν από τις 5.7.2021 έως 
και τις 31.10.2021 είτε κατόπιν εργα-
στηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR 
είτε κατόπιν ελέγχου με rapid test 
παραμένουν σε ισχύ έως 180 ημέρες 
μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και 
πάντως όχι πέραν της 31ης.1.2022. 
Η ισχύς των πιστοποιητικών νόσησης 
που εκδόθηκαν από την 1η.11.2021 
έως και τις 4.12.2021 είτε κατόπιν 
εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθο-

δο PCR είτε κατόπιν ελέγχου με τη 
χρήση rapid test διαρκεί 90 ημέρες.

Ο πρώτος θετικός έλεγχος διε-
νεργείται από α) δημόσια αρχή σύμ-
φωνα με την οικεία νομοθεσία ή β) 
εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή ιδι-
ωτικά και περιλαμβάνει το ονοματε-
πώνυμο του προσώπου, όπως αυτό 
αναγράφεται στην ταυτότητα ή στο 
διαβατήριο. Εφόσον πραγματοποιηθεί 
επαναληπτικός εργαστηριακός έλεγ-
χος με τη μέθοδο PCR μετά από τις 
90 ημέρες συν μία (1) ημέρα και είναι 
θετικός, δεν εκδίδεται πιστοποιητικό 
νόσησης, τηρουμένων πάντως των 
επιβαλλόμενων μέτρων προστασίας 
της δημόσιας υγείας.

Τι προβλέπεται για άδειες
Για την άδεια από την εργασία κά-

ποιου που νοσεί αναφέρεται ότι:
«3Α. Για να θεωρηθεί νόμιμη η 

απουσία από την εργασία λόγω νό-
σησης από τον κοροναϊό COVID-19, 
σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα 
υγειονομικά πρωτόκολλα, αρκεί η βε-
βαίωση θετικού ελέγχου με τη χρήση 
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορο-
ναϊού COVID-19 (rapid test) σύμφω-
να με την παρ. 3. Ειδικώς ως προς 
τους δημοσίους υπαλλήλους εφαρ-
μόζεται η παρ. 3 του άρθρου 38 της 
από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώ-
θηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 
(Α’ 83)».

3. Η παρούσα ισχύει από τη δημο-
σίευσή της έως και τις 17 Ιανουαρίου 
2022 και ώρα 6.00

Τι προβλέπουν οι νέες ΚΥΑ για πιστοποιητικά 
νόσησης, PCR, rapid test και άδειες από εργασία
Στα 47 ευρώ 
τα PCR test

ΣΤΌ 10% Η ΘΕΤΙΚΌΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΤΕΣΤ ΤΌΥ ΕΌΔΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ, 
ΜΕΣΌΣ ΌΡΌΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΤΩ ΑΠΌ 30  

Η πορεία των εμβολιασμών στο νομό 
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Της Κικής Ηπειρώτου 
Απροετοίμαστα είναι τα 

σχολεία και στον Έβρο για τη 
μεγάλη επιστροφή μαθητών 
και εκπαιδευτικών την ερχό-
μενη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου, 
κι ενώ την Τρίτη ανακοινώ-
θηκαν στη χώρα πάνω από 
50.000 κρούσματα. Εν μέσω 
έξαρσης της πανδημίας λό-
γω της μετάλλαξης Όμικρον, 
οι εκπαιδευτικοί σημειώνουν 
πως πέρα από τη διενέργεια 
περισσότερων τεστ, δεν έχει 
ληφθεί κανένα άλλο ουσιώ-
δες μέτρο από το Υπουργείο 
Παιδείας, τονίζοντας πως θα 
πρέπει οπωσδήποτε να αλλά-
ξει το σύστημα 50+1%, ενώ 
περισσότερο αναγκαία από 
ποτέ είναι η πρόσληψη εκ-
παιδευτικών, για την κάλυψη 
των συναδέλφων τους που 
θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι 
θα ασθενήσουν, αλλά και η 
πρόσληψη ψυχολόγων, αφού, 
όπως παρατηρείται, οι επι-
πτώσεις της πανδημίας στην 
ψυχολογία και συμπεριφο-
ρά των μαθητών είναι σημα-
ντικές. 

Όπως δηλώνει στη ΓΝΩ-
ΜΗ η πρόεδρος του Συλ-
λόγου Εκπαιδευτικών Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Αλεξανδρούπολης «Γεώργι-
ος Βιζυηνός» Ζωή Κάλτσου, η 
εκπαιδευτική κοινότητα είναι 
σαφώς υπέρ της δια ζώσης 
διδασκαλίας και του ανοίγ-
ματος των σχολείων, αρκεί, 
όπως τονίζει, αυτό να γίνει με 
τη μεγαλύτερη δυνατή προ-
φύλαξη. 

«Με όσα ακούμε από τους 
ειδικούς, για τη νέα μετάλ-
λαξη και τη μεταδοτικότητά 
της, είναι εύλογο να είμαστε 
επιφυλακτικοί και να αγω-
νιούμε. Δεν ανακοινώθηκε 
κάποιο ουσιαστικό μέτρο για 
την ασφαλέστερη λειτουργία 
των σχολείων, πέρα από τα 
επιπλέον τεστ. Για παράδειγ-
μα, θεωρούμε ουσιώδες και 
περισσότερο αναγκαίο από 
ποτέ, να γίνουν οι προσλή-
ψεις αναπληρωτών, που θα 
κληθούν να αντικαταστήσουν 
τους συναδέλφους που θα 
ασθενήσουν. Μέχρι τώρα, α 

όποια κενά καλύπτονταν εν-
δοσχολικά, με μεγάλες δυ-
σκολίες. Δυστυχώς, δεν έχει 
γίνει ούτε μία πρόσληψη ανα-
πληρωτή στην περιοχή μας 
από την έναρξη της χολικής 
χρονιάς».

Πιο έντονες οι 
συμπεριφορές των 
παιδιών 

Επιπλέον, όπως επισημαί-
νει η ίδια, δεν έχουν γίνει 
ούτε προσλήψεις ψυχολό-
γων, που θεωρούνται, στην 
παρούσα φάση, απολύτως 
αναγκαίες. 

«Αυτό που βιώσαμε τα τε-
λευταία 2 χρόνια επέφερε με-
γάλες αλλαγές στην ψυχο-
λογία των μαθητών, αρχικά 
με τις παιδαγωγικές και εκ-
παιδευτικές ανισότητες, λό-
γω της τηλεκπαίδευσης, στην 
οποία δεν είχαν πρόσβαση 
όλα τα παιδιά… Η ψυχολογι-
κή υποστήριξη είναι απαραί-
τητη, θα πρέπει να υπάρχουν 
σε κάθε σχολείο για να υπο-
στηρίζουν τους μαθητές, τις 
οικογένειες τους, τους συνα-
δέλφους. Διακρίνουμε, όσο 
περνά ο καιρός, όλο και πιο 
έντονα, πως υπάρχουν αντι-
δράσεις παιδιών, οι οποίες 
χρήζουν προσοχής. Θα λέ-
γαμε πως είναι περισσότε-
ρο αναστατωμένα, ανασφαλή 
και ανήσυχα σε σχέση με πα-
λαιότερα. Και είναι κάτι ανα-
μενόμενο, καθώς, λόγω της 
πανδημίας, είναι σαφές πως 
έχει επηρεαστεί το οικογενει-
ακό τους περιβάλλον. Ως ζω-
ντανό κομμάτι της κοινωνίας, 
κάποια πράγματα από την οι-
κογένεια μεταφέρονται στις 
τάξεις και στις σχέσεις τους 
με τους συμμαθητές τους. Εί-
ναι συμπεριφορές πιο έντο-
νες σε σχέση με παλαιότε-
ρα, θα λέγαμε πως επικρατεί 
μεγαλύτερη αναστάτωση και 
ανησυχία».

«Το 50+1% πρέπει να 
αλλάξει»

Παρά το γεγονός ότι η πα-
νελλήνια ομοσπονδία εκπαι-
δευτικών ζητούσε συνάντη-
ση με την Υπουργό  Παιδείας 

από τις 15/12, τελικώς αυ-
τή θα γινόταν χθες, κι αφού 
είχαν ήδη ληφθεί οι απο-
φάσεις και ανακοινωθεί τα 
νέα πρωτόκολλα. Σύμφωνα 
με την κα Κάλτσου, όπως 
αποκαλύφθηκε από λοι-
μωξιολόγο της Επιτροπής, 
το σύστημα να κλείνει ένα 
τμήμα αφού έχει νοσήσει 
το 50+1% των μαθητών, 
δεν αποτέλεσε ποτέ εισή-
γηση των επιστημόνων, αλ-
λά ήταν μία πολιτική από-
φαση, η οποία, δυστυχώς 
δεν άλλαξε ούτε αυτή τη 
φορά. 

 «Δημιουργούνται ερω-
τήματα για το πώς θα λει-
τουργήσει αυτό το σύστη-
μα, αν κάθε μέρα έχουμε 
πολλά κρούσματα σε μία 
τάξη, λόγω της μεγάλης 
μεταδοτικότητας της Όμι-
κρον. Ποιος γονέας θα πε-
ριμένει να συμπληρωθεί το 
50+1 για να μη στείλει το 
παιδί του σχολείο; Επίσης, 
δεν θα πρέπει να λειτουρ-
γεί η τηλεκπαίδευση ακό-
μη και όταν το ποσοστό των 
κρουσμάτων είναι κάτω του 
50+1%;» σημείωσε, εκφράζο-
ντας παράλληλα τον προβλη-
ματισμό της και για το νομικό 
ζήτημα που έχει προκύψει με 
την πλατφόρμα του webex 
και τα προσωπικά δεδομέ-
να, διαπιστώνοντας πως «οι 
αποφάσεις της πολιτείας για 
τα σχολεία λαμβάνονται με 
γνώμονα τα οικονομικά δε-
δομένα και όχι τα κοινωνικά 
και υγειονομικά». 

 
Μανωλόπουλος:  
«Μέχρι το 

Σαββατοκύριακο μπορεί 
να αλλάξουν τα μέτρα 
για τα σχολεία» 

Προβληματισμό έχει προ-
καλέσει η απόφαση της κυ-
βέρνησης για άνοιγμα των 
σχολείων στις 10 Ιανουαρίου, 
καθώς δεν είναι λίγοι οι ειδι-
κοί που εκφράζουν τις επιφυ-
λάξεις και για τα μέτρα επα-
ναλειτουργίας. Ο καθηγητής 
Φαρμακολογίας Ευάγγελος 
Μανωλόπουλος, ενώ συμφω-
νεί με το άνοιγμα των σχολεί-
ων, δεν έκρυψε τον προβλη-
ματισμό του για τα μέτρα που 
ανακοινώθηκαν.

Μιλώντας στον ANT1 τό-
νισε ότι τα μέτρα είναι περί-
πλοκα ενώ σχολίασε πως δεν 
αποκλείεται να δούμε αλλα-
γές μέχρι το Σαββατοκύρια-

κο καθώς η Όμικρον είναι 
σε άνοδο ακόμα, και δεν 
έχουμε δει τι σημαίνει σε 
εισαγωγές στα νοσοκομεία. 
Το μεγαλύτερο πρόβλημα 
το εντοπίζει στη διεξαγω-
γή των rapid test. Πρέπει 
να βρεθεί μίλα λύση από 
τον ΕΟΔΥ, πώς θα γίνονται 
τα τεστ και από ποιον κα-
θώς οι δημόσιες δομές δεν 
επαρκούν και το σενάριο 
για την επαρχία δεν είναι 
ρεαλιστικό.

H καθηγήτρια Αθηνά 
Λινού, σχετικά με το πρω-
τόκολλο του 50+1% που 
διατηρήθηκε για τα σχο-
λεία, εξέφρασε την άποψη 
ότι, «θα έπρεπε να πέσει 
πολύ περισσότερο από το 
30-40% για να προστατεύ-
σουμε τα παιδιά», επιση-
μαίνοντας ότι, «σε πολλές 
χώρες κλείνουν τα σχολεία 

επειδή νοσούν οι εκπαιδευ-
τικοί».

Τα νέα πρωτόκολλα για 
τα σχολεία

Εντατικοποίηση ελέγχων 
– 3 προσαρμογές

1. Τρία self test την πρώ-
τη εβδομάδα.

Ένα επιπλέον self test (3 
στο σύνολο) για την πρώτη 
εβδομάδα λειτουργίας των 
σχολείων. Θα διατεθούν δω-
ρεάν στα φαρμακεία.

2. Δύο self test από τη 
δεύτερη εβδομάδα και μετά 
– Θα το κάνουν μαθητές και 
δάσκαλοι

Από τη δεύτερη εβδομάδα 
και μετά θα γίνονται υποχρε-
ωτικά δύο self test και από 

μαθητές και από εμβολιασμέ-
νους δασκάλους.

Οι ανεμβολίαστοι δάσκα-
λοι θα κάνουν rapid test, 
όπως πριν.

3. Τέλος ο σταυρός σε πε-
ρίπτωση κρούσματος

Σε περίπτωση κρούσματος, 
οι ανεμβολίαστοι συμμαθητές 
ενός τμήματος θα κάνουν 2 
rapid και 3 self test.

Σε περίπτωση κρούσματος, 
οι εμβολιασμένοι συμμαθητές 
θα κάνουν σύνολο 3 σελφ 
τεστ δωρεάν την εβδομάδα.

Σε περίπτωση κρούσματος, 
οι ανεμβολίαστοι δάσκαλοι 
θα κάνουν 2+2 rapid και ένα 
self test.

Σε περίπτωση κρούσμα-
τος,οι εμβολιασμένοι δάσκα-
λοι θα κάνουν 3 self test δω-
ρεάν την εβδομάδα.

Όλες οι άλλες προβλέψεις 
του πρωτοκόλλου, όπως για 
παράδειγμα τα υποχρεωτικά 
ράπιντ τεστ για εκπαιδευτι-
κούς που δεν είναι εμβολια-
σμένοι, η υποχρεωτική χρή-
ση μάσκας σε εσωτερικούς 
και εξωτερικούς χώρους, τα 
διαφορετικά διαλείμματα για 
ομάδες μαθητών, η αναστο-
λή των εκδρομών, εξακολου-
θούν να ισχύουν. Θα υπάρ-
ξουν αναλυτικές ερωτήσεις/
απαντήσεις για τα νέα πρω-
τόκολλα.

Τα πρωτόκολλα που εφαρ-
μόζονται στις υπόλοιπες εκ-
παιδευτικές δομές, για παρά-
δειγμα στα Πανεπιστήμια, τα 
οποία έχουν και υψηλή εμβο-
λιαστική κάλυψη, επίσης πα-
ραμένουν ως έχουν. 

Έβρος: Τρομάζει η επιστροφή στα 
θρανία εν μέσω έξαρσης της Όμικρον 

ΑΠΡΌΕΤΌΙΜΑΣΤΑ ΤΑ ΣΧΌΛΕΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΣΤΡΌΦΗ: 
ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΌΙ ΠΡΌΣΛΗΨΕΙΣ 
ΨΥΧΌΛΌΓΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΌΙ 
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΨΥΧΌΛΌΓΙΑ ΤΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ  

Κάλτσου: «Να αλλάξει το 50+1% 
και να προσληφθούν αναπληρωτές 
για να καλύψουν τα κενά όσων θα 
ασθενήσουν» 

Τη δωρεάν διάθεση self-test για 
μαθητές και εμβολιασμένους εκ-
παιδευτικούς από τα φαρμακεία 
ανακοίνωσε το υπουργείο Παι-
δείας διευκρινίζοντας ότι οι μα-
θητές όλων των βαθμίδων, εμ-
βολιασμένοι και μη, καθώς και οι 
εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί, θα 
προμηθεύονται από χθες Τετάρτη 
5 Ιανουαρίου ως και το Σάββατο 
8 Ιανουαρίου,  5 δωρεάν αυτο-
διαγνωστικά (self) τεστ από τα 
φαρμακεία, προκειμένου να κα-
λύψουν τις ανάγκες ελέγχου των 
δυο πρώτων εβδομάδων επανα-
λειτουργίας των σχολείων, δηλα-
δή από 10 Ιανουαρίου έως και 21 
Ιανουαρίου 2022

Δωρεάν self test
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Επιφυλλίδες 
Μαζί σας κάθε Πέμπτη

Εσείς τί λέτε…; 

Ό
λοι μας θέλουμε να κάνουμε κά-
ποια άλλη δουλειά απ’ αυτή που 
κάνουμε σήμερα.

Όλοι μας νομίζουμε πως η 
δουλειά που κάνουμε είναι ποιο 
κουραστική και των άλλων η δου-

λειά ποιο ξεκούραστη.
Κανείς μας δεν είναι ικανοποιημένος από την 

δουλειά του. Ρώτησε και έναν ταξιτζή να δούμε 
τί θα σας πει…

Πολλοί πιστεύουν πως οι ταξιτζήδες, η δου-
λειά που κάνουν, δεν είναι δουλειά, μιας και το 
αυτοκίνητο θεωρείται μέσω ψυχαγωγίας. Για μας 
το αυτοκίνητο είναι μέσο ψυχαγωγίας, όχι όμως 
και για τους ταξιτζήδες το ταξί.   

Το επάγγελμα του ταξιτζή είναι κουραστι-
κό. Είναι ένα επάγγελμα καθιστικό στο τιμόνι 
που προσφέρει ψυχοσωματικά προ- β λ ή μ α -
τα, έλκος στο στομάχι και 
εκνευρισμούς. Άσε που 
ο ταξιτζής δουλεύει 
όλο το 24ώρο. Δεν 
έχει ωράριο όπως 
όλα τα άλλα επαγ-
γέλματα έχουν το 
8ωρό τους και το 
πενθήμερό τους. 

Ο ταξιτζής δου-
λεύει όλες τις μέρες 
κι όλες τις ώρες, χω-
ρίς να κάθεται ακόμα και 
τις αργίες. Δουλεύει 
κι όταν ακόμα εμείς 
διασκεδάζουμε…

Άσε που συνέχεια 
η ζωή του απειλείται, 
ανάμεσα στα τόσα χιλιόμετρα που κάνει και στα 
τόσα φρεναρίσματα. Ακόμα απειλείται η ζωή του 
κι από εμάς τους επιβάτες, που ίσως κάποιοι από 
εμάς τον απειλήσουν για να εισπράξουν το νυ-
χτοκάματό του. Συμβαίνει κι αυτό…  

Ο ταξιτζής ίσως είναι ο μόνος που δεν κά-
νει απεργία. Όταν τα αστικά λεωφορεία έχουν 
απεργία, τα ταξί θα μας εξυπηρετήσουν και θα 
μας πάνε στις δουλειές μας, γιατί βλέπετε, ο τα-
ξιτζής είναι ο εργαζόμενος λαός.

Ο ταξιτζής δουλεύει με όλες τις καιρικές συν-
θήκες. Κυνηγάει το μεροκάματό του μέσα στους 
δρόμους και στην βροχή, ακόμα, που όταν εμείς 
δεν τολμάμε να βγούμε από το σπίτι.

Ο ταξιτζής μέρα και νύχτα τρέχει και η βενζί-
νη στην ίδια πάντα τιμή με τα ψυχαγωγικά αυ-
τοκίνητα…

Γι’ αυτό όλοι μας θα θέλαμε να κάνουμε κά-
ποια άλλη δουλειά μιας και όλοι μας δεν είμα-
στε ικανοποιημένοι από την δουλειά που κά-
νουμε σήμερα.

Ακόμα κι αν καθόμασταν και δεν δουλεύαμε 
καθόλου και μας έφερναν τα λεφτά στο φακελάκι 
στο σπίτι, πάλι δεν θα ήμασταν ικανοποιημένοι.

Θα θέλαμε να έχουμε κι έναν οδηγό, έναν 
ταξιτζή να μας κάνει τσάρκες.

Και μη χειρότερα… 

ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ 
ΧΑΒΙΑΡΑ

Γνώμη

Ριγάτε; Ψοφήσαμε! Μπήκαμε στο 22

Ρίχτερ, ΣτΕ, Ιθαγένεια: Πλατεία (Ελευθερίας)Ντένκο Μάλεσκι

Η 
ανεκδοτολογία δε συνεπάγεται γελοιώ-
δεις διηγήσεις πάντοτε. Ανέκδοτα συνι-
στούν εξιστορήσεις ήσσονος σημασίας, 
ενίοτε τριτεύουσας. Η παρακάτω ρέπει 
στην κατηγορία της παραδοσιακής. 

Χειμώνα κάποτε πριν αρκετά χρόνια 
στο γιαπί τών υπό ανέγερση εγκαταστάσεων του πανε-
πιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο φοιτητές και φοιτήτριες 
της Φιλοσοφικής περίμεναν έξω, στο κρύο. Συμπαθής 
Κρητικός με εντόπια προφορά τούς ρωτά: Ργάτε ωρέ, 
ργάτε (ήτοι: ριγάτε, βρε; Τουτέστιν, κρυώνετε); ‒Όχι, 
κύριε. Φοιτηταί!

Η επόμενη αφήγηση που θα παραθέσω είναι εξίσου 
ανεκδοτολογική. Συναφής με την Κρήτη και το 
πανεπιστήμιό της. Συνδηλωτική όσο τίποτε με 
την κρητική ομογενοποιητική εντοπιότητα, 
όμως αντλεί ωσαύτως από το γελοιογρα-
φικό στοιχείο, τον τραγέλαφο ειδικότερα. 
Μοιάζει στο παραμύθι, γιατί παραπέμπει 
ευθέως και ευθαρσώς στον αποτροπαϊκό 
χαρακτήρα των λαϊκών αφηγήσεων.

Δεν πάνε πολλές μέρες που ο νεότερος 
ιστορικός Χανς Ρίχτερ στερήθηκε οριστικά 
με απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας 
τον τίτλο του επίτιμου διδάκτορα του Πανε-
πιστημίου Κρήτης. Τον τίτλο που το Πανεπιστή-
μιο Κρήτης το ίδιο τού απέδωσε το 2014 και 
πρόσφατα αποφάσισε να του αφαιρέσει! Να 
αφαιρέσει από τον άνθρωπο που σύσσωμη 
η μπρουτάλ Κρήτη κυνηγά στα δικαστήρια 
χρόνια τώρα ανεπιτυχώς, τώρα με επιτυχία πλέον. Του 
όντως φιλέλληνα και δημοκράτη. Αποφάσισε η Σύγκλη-
τος του Πανεπιστημίου Κρήτης να συμπεριφερθεί στον 
καταξιωμένο ερευνητή όπως ακριβώς συμπεριφέρθηκαν 
οι Ναζί στον Τόμας Μαν. Γιατί απλώς αυτό που υπο-
στηρίζει δεν τους αρέσει. Ως κρατικό άλλωστε ίδρυμα 
έπραξαν. Προστάτεψαν τα ιερά και όσια του κράτους. 
Μέτρησε ο Αυγενάκης και η τοπική εθνοφροσύνη, όχι 
η λογική και η επιστήμη. Άλλωστε, αν συνέβαινε δια-
φορετικά η λαμπρή Φιλοσοφική τού Πανεπιστημίου 
Κρήτης, κάτι τί θα είχε τόσα χρόνια εκστομίσει για τις 
ανθρωποθυσίες στο μινωικό ιερό της Αγίας Τριάδας, το 
σκάνδαλο της άρνησης ραδιοχρονολόγησης του διαβό-
ητου δίσκου τής Φαιστού (αν είναι γνήσιος, οι Μινωίτες 
έχασαν την ευκαιρία να προλάβουν το… Γουτεμβέργιο), 
τη συστηματική εθνοκάθαρση και τις ανείπωτες βιαι-
ότητες εις βάρος των Τουρκοκρητικών, ιδίως μεταξύ 
1998-1911, την απόλυτη σιωπή έως ενθάρρυνση των 
Χανιωτών στο δράμα των Κρητικών Εβραίων, όταν 
επιβιβάζονταν στο Τάναϊς, ή ακόμη και για το θλιβερό 
κρητικό παράδειγμα της χείριστης ανά την Ελλάδα εν-
σωμάτωσης των πληθυσμών τής ανταλλαγής τού 22 
(και του πάρτι με τις περιουσίες των ανταλλαξίμων).

Δίπλα στα Κρητικά (όχι τη γνωστή συμπαθή περίγια-
λη συνοικία στη Ρόδο, που κτίστηκε για να φιλοξενήσει 
τους επήλυδες από την Κρήτη διωγμένους μουσουλμά-
νους) η γύμνια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Πώς 
μπορεί το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της Χώρας 
να συντάσσεται με την απόφαση στέρησης ενός διδα-
κτορικού τίτλου; Σε ποια χώρα ζούμε; Οι διοικητικοί 
βέβαια δικαστές μας δεν είναι πρώτη φορά που «μας 
κάνουν περήφανους». Σερβία και Πολωνία έχουν δει 
κι άλλες φορές τα νώτα μας. Όπως τότε όταν ΣτΕ, Μι-
σθοδικείο, Ελεγκτικό Συνέδριο διεκδίκησαν και άρπα-
ξαν πολιτική εξουσία καθορίζοντας το μισθολόγιο του 

δημοσίου (βλ. την εκτενέστατη και αφοπλιστικότατη 
επιχειρηματολογία του Τσακυράκη –πόσο μας λείπει!) 
γνωμοδοτώντας αν μπορεί και πώς η κεντρική κυβέρ-
νηση να οργανώνει τον προϋπολογισμό και τη μισθο-
δοσία εκείνων που επαφίενται σε αυτόν…

Δε βαριέσαι. Κήνσορες. Φωστήρες οι του ΣτΕ. Και 
παιδεύουν. Και πληρώνουν (με των άλλων τις τσέπες). 
Το περιμέναμε. Αφού από έτη εις έτη αυτοαναγορεύ-
θηκαν σε Θεματοφύλακες  ‒Έθνους και‒ του Συντάγ-
ματος. Πώς να μην ανακαλέσει κανείς τη χρυσαυγίτι-
κης εμπνεύσεως επιχειρηματολογία τής απόφασης του 
ΣτΕ το 2012 με την οποία κρίθηκαν αντισυνταγματικές 

οι ευνοϊκές διατάξεις τού νόμου Ραγκούση για 
τη χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας σε 

αλλοδαπούς! Με λίγα λόγια οι σεπτοί 
εκπρόσωποι της δικαστικής εξουσίας 

αποφάνθηκαν πως «Έλληνας γεν-
νιέσαι, δε γίνεσαι». Τι 12 τι 21. Τι-
μούν τον, αυτόχθονα, Μακρυγιάννη 
και την, κολοκοτρώνεια, Τριπολιτσά.

Έτσι, όπως το Πανεπιστήμιο Κρή-
της, το Δικαστικό σώμα: ένα έθνος, 
μια ψυχή, μια ιδεολογία.  Ακολού-

θως κι ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Απα-
ντά άμεσα στο λαϊκό αίτημα και στο 

λαϊκό αίσθημα. Πλατεία Ελευθερίας πάρ-
κιγκ αμνησίας; Όχι βέβαια. Μπετόν 
αρμέ πάρκο κατευθυνόμενης μνήμης 
και αντινοηματοδότησης. Βίαιη πράξη 
κανονικότατου αντισημιτισμού.

Υπάρχουν θεσμοί στη χώρα; Πολλοί. Πρώτα πρώ-
τα η Δικαιοσύνη, καθώς η απόφαση του Δήμου είναι 
στα όρια της νομιμότητας. Δευτερευόντως η Περιφέ-
ρεια, καθώς σε δικούς της ευρύτερους σχεδιασμούς 
εντασσόταν ο ανατρεπόμενος προγραμματισμός που 
καταρρίπτει η διοίκηση Ζέρβα. Και φυσικά η κεντρική 
Κυβέρνηση: αν ήθελε, αν δεν κόστιζε πολιτικά (κι όμως 
η προκλητική κυβερνητική αδιαφορία μεταφράζεται σε 
συγκαλυμμένο, και από την πλευρά της, αντισημιτισμό). 
Τόσο το Υπουργείο Μεταφορών και Δικτύων μπορεί και 
πρέπει να επικαλεστεί λόγους χωροταξικούς όσο αλλά 
κυρίως το Υπουργείο Πολιτισμού πρέπει να ανακηρύ-
ξει το σύνολο χώρο της Πλατείας Ελευθερίας σε Τόπο 
Μνήμης και Σεβασμού των Εβραίων Ηρώων και Μαρ-
τύρων τού Ολοκαυτώματος. 

Εν πάση περιπτώσει, και το ΑΠΘ θα μπορούσε να 
παρέμβει. Να σώσει τα προσχήματα, να κόψει τους δε-
σμούς με το σκιερό παρελθόν του, όταν οι αρχές του 
συμμετέσχαν στο Ολοκαύτωμα, όταν επιδικάζονταν σε 
μέλη του διαμερίσματα Εβραίων τής πόλης που «με-
τοίκησαν» στην Πολωνία. Αργότερα το ίδρυμα κατα-
πλάκωσε τη μνήμη των αδικοχαμένων ορθώνοντας τα 
κτήριά του πάνω στο κατεστραμμένο (από τον Έλληνα, 
ορθόδοξο, δήμαρχο Θεσσαλονίκης) πανάρχαιο εβρα-
ϊκό νεκροταφείο της πόλης. Σιγά τώρα όμως. Μια θε-
τική παράδοση είχε να περηφανεύεται το ΑΠΘ, αυτήν 
του Δημοτικισμού και του γλωσσικού ανθρωπισμού. Κι 
αυτή πήγε περίπατο τελευταία για τα διπλά μισθά τής 
Ακαδημίας και την (επιτυχή) προώθηση της αντιαερο-
πορικής Άμυνας στο Αιγαίο. 

Για Εβραίους θα μιλάμε τώρα! Εξάλλου ανώτατο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας τού 22 αναδεικνύεται 
το ΣτΕ. Τι Ζουράρις τι Αυγενάκης. Της Κρήτης πνευμα-
τικοί. Πάσης Ελλάδος και Επικρατείας.

ΤΟΥΔΗΜΗΤΡΗ
 ΣΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

ΓΙΝΕ ΕΘΕΛOΝΤΗΣ ΑΙΜOΔOΤΗΣ! ΧΑΡΙΣΕ ΤΗ ΧΑΡΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ!
ΜΗ ΔΙΣΤΑΖΕΙΣ ΝΑ ΠΡOΣΦΕΡΕΙΣ ΛΙΓO ΑΠO ΤO ΑΙΜΑ ΣOΥ!
ΕΘΕΛOΝΤΗΣ ΑΙΜOΔOΤΗΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΥΓΕΙΑ - ΠOΛΙΤΙΣΜOΣ!

ΚΑΝΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚO ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤO ΑΙΜΑ!
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Νέα Προεδρεία Δημοτικών 
Συμβουλίων, Οικονομικών Επι-
τροπών και Επιτροπών Ποιό-
τητας Ζωής εκλέγουν οι πε-
ρισσότεροι Δήμοι της χώρας 
αυτή την Κυριακή  9 Ιανουαρί-
ου. Ειδικές συνεδριάσεις έχουν 
ανακοινώσει μέχρι στιγμής οι 
Δήμοι Αλεξανδρούπολης και 
Ορεστιάδας.

Στο Δήμο Αλεξανδρούπο-
λης, η συνεδρίαση, μετά από 
ομόφωνη απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου, θα πραγ-
ματοποιηθεί στις 11 το πρωί, 
στο Δημοτικό Θέατρο, προς 
αποφυγή συνωστισμού.

Η πρόσκληση για την ειδική 
συνεδρίαση, υπογράφεται από 
τον πρώτο σε ψήφος δημοτικό 
σύμβουλο, εν προκειμένω από 
τον Δημήτρη Κολγιώνη:

«Παρακαλείσθε, όπως 
προσέλθετε στο Δημοτικό 
Κατάστημα του Δήμου Αλε-

ξανδρούπολης (Λεωφ. Δημο-
κρατίας 306), στο χώρο του 
Δημοτικού Θεάτρου, την 09η 
Ιανουαρίου 2022, ημέρα Κυ-
ριακή και ώρα 11:00, ώστε να 
συμμετέχετε στην ειδική συνε-
δρίαση, σύμφωνα με:

το άρθρο 67 του Ν. 
3852/2010, όπως τροποποι-
ήθηκε από το άρθρο 74 του N. 
4555/18 και τα  άρθρα  177 
και 184  του N. 4635/19,

τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 
3852/2010, όπως τροποποι-
ήθηκαν και ισχύουν,

τις από 11.03.2020 και 
30.03.2020 Πράξεις Νομο-
θετικού Περιεχομένου,

τις αριθ. 18318/13.3.2020, 
40/20930/31 .03 .2020, 
163/33282/29.05.2020  
60249/22.09.2020 και με τις 
μέχρι τώρα σχετικές ΔΙΔΑΔ 
εγκυκλίους του ΥΠΕΣ,  καθώς 
και την τελευταία εκδοθείσα 

ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ. οικ. 81558/29-
12-2021 (ΦΕΚ Β΄6290),

τ ι ς  α ρ ι θ . 
932/96599/29.12.2021 και 
933/96605/29.12.2021 εγκυ-
κλίους του ΥΠΕΣ,

προκειμένου, να διεξαχθεί: 
α. η εκλογή των μελών του 
Προεδρείου του Δημοτικού 
Συμβουλίου, β. η εκλογή των 
μελών της Οικονομικής Επι-
τροπής και γ. η εκλογή των 
μελών της Επιτροπής Ποιό-
τητας Ζωής.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα 
με την 933/96605/29.12.2021 
εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, προκειμέ-
νου να τηρηθούν τα υγειονο-
μικά μέτρα και να διευκολυν-
θεί η διαδικασία της εκλογής 
των μελών του Προεδρείου 
του Δημοτικού Συμβουλίου, 
των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής και της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής, παρακαλεί-
σθε όπως φέρετε μαζί σας: α. 
πιστοποιητικό εμβολιασμού ή 
νόσησης ή  β. αρνητικό δια-

γνωστικό έλεγχο νόσησης  για 
COVID – 19 (PCR ή rapid test), 
σύμφωνα με όσα προβλέπο-
νται στο άρθρο 9 της τελευ-
ταίας εκδοθείσας ΚΥΑ Δ1α/
ΓΠ. οικ. 81558/29-12-2021 
(ΦΕΚ Β΄6290) (όπως αυτό 
τροποποιήθηκε με την  ΚΥΑ 
Δ1α/ΓΠ. οικ. 361/04-01-2022 
(ΦΕΚ Β΄3))»

Στο Δήμο Ορεστιάδας
Η πρόσκληση του Δήμου 

Ορεστιάδας αναφέρει:

«Πρόσκληση σε Ειδική συ-
νεδρίαση για την εκλογή των 
μελών του Προεδρείου του 
Δημοτικού Συμβουλίου και 
των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής και της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής 

«Παρακαλείσθε όπως προ-
σέλθετε στο Δημοτικό κατά-
στημα (Βασ. Κων/νου 9-11, Αί-
θουσα Δημοτικού Συμβουλίου) 
την 09.01.2022, ημέρα Κυρια-
κή και ώρα 12:00, σε Ειδική, 
δια ζώσης συνεδρίαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου, ώστε να 
διεξαχθεί η εκλογή των με-
λών του Προεδρείου του Δη-
μοτικού Συμβουλίου και των 
μελών της Οικονομικής Επι-
τροπής και της Επιτροπής Ποι-
ότητας Ζωής, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στα άρθρα 64, 
67 και 74 του Ν. 3852/2010, 
όπως τα άρθρα αυτά αντικατα-
στάθηκαν και ισχύουν σήμερα 
και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
933 εγκύκλιο του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών με αριθμ. 
Πρωτ. 96605/29.12.2021 
(ΑΔΑ:9Β2546ΜΤΛ6-Ω3Σ) 
και την υπ’ αριθμ. 932 
εγκύκλιο του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών με αριθμ. 
Πρωτ. 96599/29.12.2021 
(ΑΔΑ:6ΝΣΙ46ΜΤΛ6-ΣΩΜ)».

Νέα προεδρεία εκλέγουν οι Δήμοι
ΓΙΑ ΔΗΜΌΤΙΚΌ ΣΥΜΒΌΥΛΙΌ, 
ΌΙΚΌΝΌΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΌΠΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΤΡΌΠΗ ΠΌΙΌΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                        
           
Οι προσκλήσεις για Αλεξανδρούπολη και 
Ορεστιάδα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
Δ Η Μ Ο Σ  ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
……………………………….
Ταχ.Δ/νση :Βασιλ. Γεωργίου 1
Ταχ.Κώδικας : 68300
Πληροφορίες : 25533 50633-662
e-mail:th.gountinaki@didymoteicho.gr

ΑΔΑ: Ω2ΩΓΩ9Τ-Ω35

Διδυμότειχο  30 /12 /2021
Αρ.πρωτ.:10030

Απόφ. Δημ.:  Γ69 /2021

ΦΟΡΕΑΣ :  ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
“Προμήθεια ειδών διατροφής για τα έτη 2022 
& 2023 για τις ανάγκες του Δ. Διδυμοτείχου & 

Ν.Π. του Δήμου”
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :  1/ 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Προκηρύσσει 
Διεθνή  ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορέςγια την:Προμήθεια   ει-

δών διατροφής για τα έτη 2022 & 2023 για τις ανάγκες του Δ. Διδυμοτείχου & Ν.Π. του Δήμου”προϋπολογισμού  
644.262,29 € 

1. Ανατέτουσα Αρχή Στοιχεία επικοινωνίας : Δήμος Διδυμοτείχου ,Βασ. Γεωργίου 1, Τ.Κ. 68300 Διδυμότειχο, 
τηλ. 2553350633-50662 ΦΑΞ: 2553024424, E-MAIL:info@didymoteicho.gr- th.gountinaki@didymoteicho.gr

2. Κωδικός cpv:15511000-3, 15810000-9, 15000000-8,  15411110-6,  15000000-8,  15119000-5,    
03310000-5,  03220000-9 , 15300000-1,  15842300-5   

3. κωδικός NUTS:EL 511
4. Διαδικασία : Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός
5.Περιγραφή αντικειμένου:παστεριωμένο γάλα για το δικαιούχο προσωπικό ,γαλακτωκομικά είδη,  και εί-

δη αρτοποιείου, παντοπωλείου, ελαιολάδου, κρεοπωλείου, ιχθυοπωλείου, οπωροπωλείου, ζαχαροπλαστείου
Συγκεκριμένα :α) η προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος για την κάλυψη των αναγκών των δικαι-

ούχων εργαζομένων του Δήμου Διδυμοτείχου 
β) η προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστείου, παντοπωλείου για τις ανάγκες των εκδηλώσεων και εορτών καθώς 

και για τις δημόσιες σχέσεις   του Δήμου Διδυμότειχου.
γ) η προμήθεια ειδών διατροφής για τις ανάγκες  των «Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Κ.Κ.Π.Α.», και τη 

σίτιση ηλικιωμένων, τις διάφορες εορταστικές εκδηλώσεις καθώς και η προμήθεια γάλακτος για το δικαιούχο 
προσωπικό του ΚΚΠΑ 

δ) η προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστείου, παντοπωλείου που θα χρησιμοποιηθούν για τις εορταστικές και πο-
λιτιστικές εκδηλώσεις  που πραγματοποιεί κάθε χρόνο το Κ.Π.Α.Π.Ν.Π.

6. Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Ελληνική
7. κριτήριο κατακύρωσης: Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασηςείναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άπο-

ψη προσφορά βάσει τιμής.
Για τα ειδη γαλακτοκομικών, αρτοποιείου, παντοπωλείου, ζαχαροπλαστείου (ΤΜΉΜΑΤΑ 1,2,3,8,9,10,11,12,13) 

η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών του τμήματος, αναγράφοντας ανά είδος προσφερόμενη τιμή.
β)για τα ειδη κρεοπωλείου, ελαιολαδο-ηλιελαιο, ιχθυοπωλείου, οπωροπωλείου και καταψυγμένα λαχανικά 

(ΤΜΉΜΑΤΑ 4,5,6,7)  το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό  έκπτωσης επί τοις εκατό (%) ανά ομάδα, επί της νόμιμα 
διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης τιμής λιανικής πώλησης του είδους  κατά την ημέρα παράδοσης του προϊό-
ντος , όπως αυτή προκύπτει  από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της αρμόδιας υπηρεσίας 
Εμπορίου της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης.

8. Προϋπολογισμός : 644.262,29 € με ΦΠΑ   
9. Υποδιαίρεση της προμήθειας σε τμήματα:Η προμήθεια υποδιαιρείται σε δεκατρία (13) τμήματα ανά είδος 

και νομικό πρόσωπο.
10. Δικαιούμενοι συμμετοχής :φυσικά ή νομικά πρόσωπα σύμφωνα με το άρθρο 2.2.1 της διακήρυξης.
11. Απαιτούμενες εγγυήσεις : Κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 1% της εκτιμώμενης αξίας  όπως 

αναλυτικά αναφέρεται στο αρθρο 2.2.2.1. της διακήρυξης.
12.Παραλαβή προσφορών : Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συ-

στήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.
grκαι ο συστημικός αριθμός είναι ο 149447

Η έναρξη υποβολής προσφορών είναι η : 05-01-2022 ώρα 15:00.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η02/02/2022 ώρα 15:00 και η αποσφράγιση 

των προσφορών θα γίνει την 08/02/2022  ώρα 10:30. 
13. Χρηματοδότηση : Η δαπάνη της προμήθειας ειδών διατροφής θα βαρύνει τους ιδίους πόρους του Δήμου 

και του εκάστοτε φορά  Ν.Π του Δήμου ανά έτος ( πολυετής δαπάνη2022-2023)
14. Διάρκεια σύμβασης : Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται   σε δύο ( 2 έτη) από την υπογραφή και έως 

31/12/2023.Ο Δήμος και τα Ν.Π. έχουν το δικαίωμα να παρατείνουν τη χρονική ισχύ των συμβάσεων έως την 
υπογραφή νέας σύμβασης και όχι πέραν των δύο (2) μηνών χωρίς υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων και της 
προϋπολογισθείσας κατά είδος δαπάνης.

15.Δημοσιεύσεις :Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης θα γίνει,  στην Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης στις 28/12/2021 (ημ/νια αποστολής), στον ελληνικό τύπο και στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτου-
σας αρχής www.didymoteicho.gr, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο ( www.diavgeia.gov.gr) και στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και  στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.Οι δαπάνες 
δημοσίευσης του παρόντος διαγωνισμού βαρύνουν τον ανάδοχο.

O Δήμαρχος Διδυμοτείχου 
Ρωμύλος Χατζηγιάννογλου

Κοντά στα στελέχη και τους εργα-
ζόμενους της Ελληνικής Αστυνομίας 

και της Πυροσβεστικής, σε Ορεστι-
άδα και Διδυμότειχο, βρέθηκε κατά 
την περίοδο των εορτών ο βουλευτής 
Έβρου της ΝΔ Σταύρος Κελέτσης. Με 
την ευκαιρία αυτή, αντάλλαξε ευχές 
και άκουσε τα προβλήματα και τα αι-
τήματά τους. 

Όπως αναφέρει: «Ευχές για τις 

γιορτές και το νέο χρόνο ανταλλά-
ξαμε με τους άνδρες και τις γυναί-
κες της ΕΛΑΣ και του Πυροσβεστικού 
Σώματος, σε Ορεστιάδα και Διδυμό-
τειχο. Ταυτόχρονα είχα την ευκαιρία 
να ενημερωθώ για τα θέματα που 
τους απασχολούν και τα προβλήμα-
τα που αντιμετωπίζουν».

Επισκέψεις Κελέτση 
σε Ορεστιάδα και Διδυμότειχο 

Αντάλλαξε ευχές 
με ΕΛΑΣ και 
Πυροσβεστική
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 SUDUKU

4 8 7

2 5 4

6 3 5 9

2 6 9 8

7 5

9 6 8 7

9 2 3 1

4 1 7

1 2 4

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.68)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed Jan  5 10:30:00 2022 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.65)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Jan  4 11:13:19 2022 GMT. Enjoy!

ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

8 6 7

8 2

1 9 5 4

2 1 9 3

1 5 3 7 2

3 9 7 4

6 4 8 9

9 2

6 7 9

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.51)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed Jan  5 10:31:49 2022 GMT. Enjoy!

1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία

Οριζόντια
1. Μονάδα μέτρησης της έντασης του 
ηλεκτρικού ρεύματος — Αφορμή, πρό-
σχημα (μτφ.).
2. Θρησκευτικός ηγέτης (μτφ.).
3. Βρίσκονται στη… λάσπη — Πορτογαλι-
κό αρχιπέλαγος — Άφωνος… σερ.
4. Ιδρύθηκε από τον Κ. Καραμανλή (αρ-
χικά) — Ο βασιλιάς (αρχ.) — Πρόδρο-
μος της Ολυμπιακής αεροπορίας (αρχικά).
5. Εκλεκτό μέρος μοσχαρίσιου κρέατος 
(ξ.λ.) — Έχουν την ίδια αξία με άλλα.
6. Μεταλλική σφαίρα δεμένη με αλυσί-
δα — Πέρσης στρατηγός που πολέμησε 
στο Μαραθώνα.
7. Ιταλική… αγάπη — Κουνώ δυνατά.
8. Αρπακτικά πτηνά — Εκτρέφεται και 
για τ' αβγά της.
9. Αρχή ατέλειωτης σειράς — … Τάρνερ: 
παλιά ηθοποιός του Χόλιγουντ — Ο με-
ταξοσκώληκας… των αρχαίων.
10. Τα έχουν τα… νώτα — Κι έτσι το λούκι 
(θηλ.) — Πρώτα στο… σγουρό.
11. Ανώτατος αξιωματούχος.
12. Πρόσωπο εντελώς όμοιο με άλλο — 
Δημιούργημα της φαντασίας.

 σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ο γέρος με τη γριά του μένανε πάνω στους λό-
φους, μακριά απ’ τον πολιτισμό και σε
ημιάγρια κατάσταση. Σπάνια βλέπανε άλλους αν-
θρώπους. Μια μέρα ένα πλανόδιος πωλητής
πέρασε από κει και ρώτησε το γέρο αν θέλανε να 
αγοράσουνε τίποτα.
- Η γριά μου δεν είναι σπίτι, λέει αυτός. Έχει πάει 
κάτω στο ποτάμι, να πλύνει. Αλλά
για δείξε μου τι έχεις.
Ο πλανόδιος του έδειξε κατσαρόλες και τηγάνια, 
εργαλεία και συσκευές διάφορες, αλλά ο
γέρος δεν έδειχνε ενδιαφέρον. Όταν όμως πρό-
σεξε έναν καθρέφτη,...
- Τι είναι αυτό; ρώτησε
Πριν ο πωλητής προλάβει να του εξηγήσει ότι ήταν 
καθρέφτης, ο γέρος το άρπαξε και το
κοίταζε.
- Θεέ μου! αναφώνησε. Πού στην ευχή βρήκες τη 
φωτογραφία του πατερούλη μου;
Ο γέρος ήταν τόσο ενθουσιασμένος, που ήθελε να 
αγοράσει τον καθρέφτη αμέσως, αλλά, μη
έχοντας λεφτά, έδωσε στον πλανόδιο το καλύτε-
ρο σταμνί, που είχε φτιάξει η γυναίκα
του. Ο πωλητής το πήρε και ξεκίνησε να φύγει 
αμέσως, πριν επιστρέψει η γυναίκα και
χαλάσει η ανταλλαγή.
Ο γέρος φοβότανε ότι η γριά του θα θύμωνε πο-
λύ, που είχε ανταλλάξει το καλύτερο
σταμνί της με τον καθρέφτη και γι’ αυτό τον έκρυ-
ψε στο στάβλο, πίσω από κάτι άχρηστα
κιβώτια.
Πήγαινε 2-3 φορές την ημέρα στο στάβλο, να δει 
τη «φωτογραφία» του πατερούλη του και
τελικά της γυναίκας του της μπήκανε ψύλλοι στ’ 
αυτιά.
Αγανακτισμένη μια μέρα από τα πήγαιν - έλα του 
γέρου της στο στάβλο, περίμενε να
κοιμηθεί και μόλις έπιασε το ροχαλητό ο γέρος, 
γραμμή η γριά για το στάβλο. Βρίσκει λοιπόν τον 
καθρέφτη και βάζει τις φωνές:
- Αααα, ώστε αυτή είναι η παστρικιά, που τσιλη-
μπουρδίζει μαζί της!!!!

Συστατικά 
• 500 γρ. γίγαντες
• 2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα
• 2 καρότα κομμένα σε φέτες ψιλές
• 4 ντομάτες μικρές χτυπημένες στο μπλέντερ
• 2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες
• ½ ματσάκι μαιντανό
• 3 κλωναράκια σέλινο ψιλοκομμένο
• αλάτι , πιπέρι , ρίγανη
• ½ κούπα ελαιόλαδο

Μέθοδος Εκτέλεσης 
• Τα φασόλια γίγαντες στο φούρνο είναι ένα παρα-

δοσιακό ελληνικό πιάτο. Είναι πολύ εύκολο να τους 
φτιάξουμε αρκεί να θυμηθούμε μία ημέρα πριν να τα 
βάλουμε στο νερό για να φουσκώσουν.

• Αφού λοιπόν βάλουμε τα φασόλια μας σε νερό από 
το προηγούμενο βράδυ, ακολουθούμε την παρακά-
τω διαδικασία.

• Την επόμενη μέρα, στραγγίζουμε τους γίγαντες από 
το αρχικό νερό, και τοποθετούμε τα φασόλια σε μία 
κατσαρόλα με αρκετό νερό για να βράσουν.

• Προσθέτουμε τα καρότα και το σέλινο και τα αφήνου-

με να βράσουν όλα μαζί.
• Ελέγχουμε τους γίγαντες κάθε 20 λεπτά και όταν 

δούμε ότι έχουν μαλακώσει αρκετά κατεβάζουμε την 
κατσαρόλα από τη φωτιά και στραγγίζουμε τα φασό-
λια μας. Κρατήστε ένα φλιτζάνι με το ζουμί για να το 
βάλετε στο πυρέξ στο τέλος.

• Σε μία άλλη κατσαρόλα τσιγαρίζουμε ελαφρά το κρεμ-
μύδι και το σκόρδο με το λάδι, και προσθέτουμε την 
ντομάτα, αλάτι, πιπέρι και ρίγανη.

• Προσθέτουμε τα φασόλια και τελευταίο τον μαϊντανό.
• Αν έχουμε κρατήσει και λίγο από το ζουμί των φασο-

λιών (όταν τα βράζαμε), το περιχύνουμε και αφήνου-
με για 5-6 λεπτά να πάρουν μια βράση.

• Στη συνέχεια, αδειάζουμε το φαγητό σε ένα πυρέξ 
και ψήνουμε στους 180 βαθμούς σε προθερμασμένο 
φούρνο για περίπου 1 ώρα. Οι γίγαντες στο φούρ-
νο είναι έτοιμοι.

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Γίγαντες στο φούρνο

 ΜΕΜΕS

Κάθετα
1. Θυμίζει… Λουπέν — Δεν έχει καλούς 
τρόπους.
2. Προσδοκώ, καρτερώ.
3. Όμοια χειλικά σύμφωνα — Καρπερά, 
αποδοτικά — Εκφράζει αδιαφορία.
4. Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων — 
Δροσιστική η θαλάσσια — Διπλό… γίνε-
ται ζώο της Κρήτης.
5. Σ' αυτή… πρέπει να χτυπιούνται τα προ-
βλήματα — Συνεκδοχικά η αφίσα.
6. Φωλιά άγριου ζώου — Θεός των Ρω-
μαίων με δύο πρόσωπα.
7. Εκεί που τελειώνει κάτι — Μυθικός 
θεός.
8. Τα χωρίς δαπάνες — Η βαθύτερη γυ-
ναικεία φωνή.
9. Δωρικός τύπος άρθρου — Αντισηπτική 
σκόνη — Αέρας… αρχαίων.
10. Κατάληξη πολλών αρσενικών ονομά-
των — Αποδεικτικό στοιχείο για δικαιώ-
ματα — Αρχή… σαματά.
11. Ο κάτοικος νησιού του Αιγαίου.
12. Μυθικός βασιλιάς των Μυκηνών, γε-
νάρχης των Ατρειδών — Ποινή κληρικού.
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Συνεχίζεται η ταινία Κινουμένων Σχεδίων, «Τρα-
γούδα! 2» του Γκαρθ Τζένινγκς (Γυρίστε τον Γαλα-
ξία με Οτοστόπ, Ο Γιος του Ράμπο, Τραγούδα!) με 
τους Θέμη Γεωργαντά, Ντορίνα Θεοχαρίδου, Θάνο 
Λέκκα, Θοδωρή Μαραντίνη, Σπύρο Μπιμπί-
λα, Παναγιώτη Αποστολόπουλο, Βίνα 
Παπαδοπούλου, Βαγγέλη Ζάπα, 
Χριστόδουλο Στυλιανού, Απο-
στόλη Ψυχράμη, Εστέλλα Κο-
πάνου, Πηνελόπη Σκαλκώτου, 
Πέτρο Δαμουλή, Τζωρτζίνα 
Λιώση, Κώστα Τερζάκη, Άγγε-
λο Λιάγκο, Έλενα Δελακούρα, 
Κωνσταντίνο Ρεπάνη, Δημή-
τρη Σάρλο, Χρύσα Διαμαντο-
πούλου, Μαριάνθη Σοντάκη & 
Πέγκυ Μανωλά στην μεταγλωττι-
σμένη έκδοση...

Υπόθεση: To λατρεμένο Κοάλα, ο Μπάστερ 
Μουν και τα ζωάκια της παρέας του ετοιμάζο-
νται για την εκθαμβωτική τους παράσταση στη 
λαμπερή πρωτεύουσα ψυχαγωγίας του κόσμου! 
Πρέπει να τα καταφέρουν και να κάνουν την από-

λυτη μουσική παράσταση! Υπάρχει βέβαια ένα με-
γάλο εμπόδιο… Θα πρέπει πρώτα να πείσουν τον 
μεγαλύτερο ροκ αστέρα του κόσμου, τον Κλέι να 
παίξει μαζί τους.  

Ενώ συνεχίζεται και η 
Περιπέτεια, «The Matrix 
Resurrections» της Λάνα 
Γουατσόφσκι (Παράνομα Δε-
μένες, Τριλογία The Matrix, 
Speed Racer, Cloud Atlas, Το 
Πεπρωμένο της Τζούπιτερ) 
με τους Κιάνου Ριβς, Κάρι-Αν 
Μος, Τζέιντα Πίνκετ Σμιθ, Κρι-
στίνα Ρίτσι, Πριγιάνκα Τσόπρα 
Τζόνας, Νιλ Πάτρικ Χάρις, Για-
χία Αμπντούλ-Ματίν, Τζέσικα 
Χένγουικ & Τζόνοθαν Γκροφ...

Υπόθεση: Επιστροφή σε 
έναν κόσμο με δύο πραγμα-
τικότητες. Η μία είναι η καθη-
μερινότητα. Η άλλη κρύβεται 
πίσω της. Για να ανακαλύψει 

αν η δική του πραγματικότητα 
υφίσταται ή είναι ένα νοητικό 
κατασκεύασμα, για να γνωρί-
σει τον πραγματικό του εαυτό, 
ο κύριος Άντερσον πρέπει να 
ακολουθήσει ξανά τον λευ-
κό λαγό. Και αν ο Τόμας ή ο 
Νίο έχει μάθει κάτι καλά, είναι 
ότι αυτή η επιλογή, ακόμα κι 
αν είναι ψευδαίσθηση, είναι 
ο μόνος τρόπος για να βγει 
ή να μπει στο Matrix. Φυσι-
κά, ο Νίο ξέρει ήδη τι πρέπει 
να κάνει. Αυτό που δεν ξέρει 
ακόμα είναι ότι το Matrix έχει 
ισχυροποιηθεί και έχει γίνε πιο 
επικίνδυνο από ποτέ. Όλα αυ-
τά του θυμίζουν κάτι. Déjà vu.

Καλώς (ξανά) ορίσατε 
στον κόσμο του Matrix 

Επίσης συνεχίζει, σπά-
ζοντας όλα τα ρεκόρ, η Πε-
ριπέτεια, «Spider-man: No 
Way Home» του Τζον Γου-
άτς (Clown, Η Καταδίωξη, 
Spider-Man: Η Επιστροφή 
στον Τόπο του, Spider-man: 
Μακριά Από τον Τόπο του) με 
τους Τομ Χόλαντ, Μπένεντικτ 
Κάμπερμπατς, Ζεντάγια, Τζέι-
κομπ Μπάταλον, Γιον Φαβρό, 
Μαρίζα Τομέι, Άλφρεντ Μο-
λίνα, Γουίλεμ Νταφόε, Τζέιμι 
Φοξ, Τζ. Κ. Σίμονς & Μπένε-
ντικτ Γουόνγκ...

Υπόθεση: Για πρώτη φορά 
στην κινηματογραφική ιστο-
ρία του Spider-Man, η ταυ-
τότητά του αποκαλύπτεται, 

φέρνοντας τις ευθύνες του 
ως Super Hero σε πόλεμο με 
την κανονικότητα στη ζωή του 
και θέτοντας αυτούς που αγα-
πά περισσότερο σε κίνδυνο. 
Όταν απευθύνεται στον Δρ. 
Strange να τον βοηθήσει με 
την αποκατάσταση του μυστι-
κού του, το ξόρκι ανοίγει μια 
πόρτα στον κόσμο που επι-
τρέπει να ελευθερωθούν οι 
πιο δυνατοί εχθροί που έχει 
αντιμετωπίσει ποτέ ο Spider-
Man σε κάθε σύμπαν. Τώρα, ο 
Πίτερ πρέπει να ξεπεράσει την 
πιο μεγάλη πρόκληση, που θα 
αλλάξει για πάντα το δικό του 
αλλά και το μέλλον του Πο-
λυσύμπαντος.

Συνεχίζει να σπάει ρεκόρ 
ο νέος Spider-Man 

Κοντά μας η ταινία Κινουμένων Σχεδί-
ων, «Φεγγαρόσκονη» του Αλί Σαμαντί Αχα-
ντί με τους Πάνο Αποστολόπουλο, Γιάννη 
Στεφόπουλο, Πέτρο Δαμουλή, Ζωή Κατσά-
του, Αποστόλη Ψυχράμη, Βίκυ Νικολαΐδου, 
Θανάση Κουρλαμπά & Βάσια Ζαχαροπού-
λου στην μεταγλωττισμένη έκδοση...

Υπόθεση: Ο Πίτερ και η ονειροπόλα 
αδελφούλα του, η Ανέλι, περνούν 
δύσκολα. Έχουν μόλις μετακομί-
σει σε μια νέα γειτονιά και δέ-
χονται εκφοβισμό από κάποια 
παιδιά στο σχολείο τους. Μια 
μέρα η Ανέλι συναντά τον κύ-
ριο Ζουζούνη, ένα σκαθάρι 
που μιλά, αλλά είναι απελπι-
σμένο, γιατί έχει χάσει το μι-
κροσκοπικό έκτο πόδι του σε 
ένα ατύχημα. Ακόμη χειρότερα: 
κάποιος του το έκλεψε και το πήρε 
μαζί του στο φεγγάρι! Σύμφωνα με μια πα-
λιά προφητεία, ο κύριος Ζουζούνης μπορεί 
να πάρει πίσω το χαμένο του πόδι μόνο 
αν βρει δύο γενναία παιδιά, που θα τον 
συνοδεύσουν στο ταξίδι του στο φεγγάρι.

Ο κύριος Ζουζούνης και η «Φεγγαρόσκονη» «Τραγούδα!», 
μέρος 2ο! 

Cinema

Πέμπτη, Σάββατο: 
16:15, 

Κυριακή: 12:00

Παρασκευή, 
Κυριακή, 

Τετάρτη: 16:45

Έχω ένα ιδιωτικό ίδρυμα που λειτουργεί εδώ και πέντε ή έξι χρόνια και βοηθάει μερικά 
νοσοκομεία για παιδιά και την έρευνα για τον καρκίνο. Δεν μου αρέσει να βάλω το όνομά 

μου σε αυτό, απλώς άφησα το ίδρυμα να κάνει αυτό που κάνει».
Κιάνου Ριβς – Ηθοποιός

Έρχεται σε Πανελλήνια Πρεμιέ-
ρα η Περιπέτεια, «Ο Άνθρωπος του 
Βασιλιά: Το Ξεκίνημα» του Μάθιου 
Βον (Χάπια, Σφαίρες & 2.000.000 
Λίρες, Αστερόσκονη, Kick-Ass, X-
Men: Η Πρώτη Γενιά, Kingsman: 
Η Μυστική Υπηρεσία, Kingsman: 
Ο Χρυσός Κύκλος) με τους Ρέιφ 
Φάινς, Τζέμα Άρτερτον, Άαρον Τέ-
ιλορ-Τζόνσον, Ρις Ίφανς, Μάθιου 
Γκουντ, Τομ Χολάντερ, Χάρις Ντί-
κινσον, Ντάνιελ Μπρουλ, Ντζιμόν 
Χουνσού & Τσαρλς Ντανς...

Υπόθεση: Καθώς οι χείριστοι 
τύραννοι της Ιστορίας και κάποιες 
από τις πλέον εγκληματικές δι-
άνοιες συγκεντρώνονται για να 
συνωμοτήσουν για έναν πόλεμο 
που θα σκοτώσει εκατομμύρια αν-
θρώπους, ένας άνδρας πρέπει να 
καταφέρει να τους σταματήσει και 
ο χρόνος δεν είναι σύμμαχός του. 
Ανακαλύψτε από πού ξεκίνησε η 
πρώτη ανεξάρτητη υπηρεσία πλη-
ροφοριών στην ταινία «Ο Άνθρω-
πος του Βασιλιά: Το Ξεκίνημα».

«Ο Άνθρωπος του Βασιλιά» 
σε πανελλήνια πρεμιέρα 

Πέμπτη,
Σάββατο: 

18:45

Πέμπτη, Σάββατο, 
Δευτέρα, Τετάρτη: 

22:00, 
Παρασκευή, Κυριακή, 

Τρίτη: 19:00

Στα «Ηλύσια» αυτή την εβδομάδα 

Παρασκευή, Κυριακή, 
Τρίτη: 22:00, 

Δευτέρα, Τετάρτη: 18:45.



Η ΓΝΩΜΗ
6  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 20211414 Η ΓΝΩΜΗ

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
Μυρμιλιάγκος Βενιζέλου 46 (όπισθεν Δη-
μαρχείου) ✆2551027077

ΦΕΡΕΣ 
Καψίδου Δημοκρίτου 28✆2555024096

ΣΟΥΦΛΙ 
Μπαμίδου - Πιτιακούδης Βασ. Γεωργίου 207 
✆2554022013

ΔIΔYMOTEIXO
Μαχμουρίδου Αγάπη Λεωνιδίου 61 (έναντι 
ΙΚΑ) ✆2553024676

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Σ.Φ. Κυρούδη - Μπιμπούδη Κων/πολεως 
222 ✆2552023926

Πως να καθαρίστε 
τις ράγες της 
μπαλκονόπορτας

Οι ράγες της μπλακονόπορτας είναι 
ένα από εκείνα τα σημεία του σπιτιού που 
συνήθως δεν καθαρίζονται. Μαζεύουν 
πολλή σκόνη, η οποία μάλιστα αποθη-
κεύεται στις ράγες και μένει εγκλωβισμέ-
νη καθώς το ανοιγοκλείσιμο της πόρτας 
δεν βοηθάει ιδιαίτερα αλλά δυσκολεύει 
στην απομάκρυνσή τους.

Τι θα χρειαστείτε Για να καθαρίσετε 
τις ράγες της μπαλκονόπορτας θα χρει-
αστείτε απλά υλικά που ήδη έχετε στην 
κουζίνα σας. Λευκό ξίδι, μια παλιά οδο-
ντόβουρτσα, χαρτί κουζίνας, νερό και 
ένα μπουκάλι σπρέι.

Αρχικά ρίξτε ξίδι σε μερικές χαρτο-
πετσέτες και τοποθετήστε τις πάνω στις 
ράγες. Αφήστε τις εκεί για 30 λεπτά και 
αμέσως μετά χρησιμοποιήστε την οδο-
ντόβουρτσα για να τρίψετε τις ράγες. 
Όλη η βρομιά και η σκόνη θα φύγουν 

εύκολα.
Tip Για τις πιο δύσκολες επιφάνειες 

που δεν φτάνει η οδοντόβουρτσα μπο-
ρείτε να χρησιμοποιήσετε μπατονέτες.

Μόλις ολοκληρώσετε με το τρίψιμο 
σειρά έχει το ξέπλυμα. Γεμίστε ένα μπου-
καλάκι σπρέι με νερό και ψεκάστε πάνω 
στις ράγες ώστε να καθαρίσουν καλά 
από το ξίδι, τις βρομιές και τις σκόνες.

Με αυτό το εύκολο κόλπο οι ράγες 
σας θα λάμψουν σαν καινούριες. Μπο-
ρείτε να κάνετε ακριβώς την ίδια δια-
δικασία και στις ράγες της πόρτας της 
ντουζιέρας σας αλλά και στις ράγες των 
παραθύρων.

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

Θεόπη, Θεοπία, Θεοπούλα, 
Θεοφάνης, Θεοφανία, Ιορδάνης, 
Ιορδανία, Ουράνιος, Ουρανία, 
Περιστέρης, Περιστέρα, Φωτεινός, 
Φωτεινή, Φώτιος, Φωτία.
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ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ
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Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας 
Υγείας (ΕΟΔΥ) ανακοίνωσε το από-
γευμα της Τετάρτης (05/01) ότι τα 
εργαστηριακά επιβεβαιωμένα νέα 
κρούσματα του κορονοϊού είναι 
43.386, εκ των οποίων 69 εντοπί-
στηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες 
εισόδου της χώρας.

Στον Έβρο είχαμε 492 νέα 
κρούσματα

Στη Ροδόπη 167
Στην Ξάνθη 204
Στην Καβάλα 559
Στη Δράμα 432
Ο συνολικός αριθμός των κρου-

σμάτων ανέρχεται σε 1.388.309 
(ημερήσια μεταβολή +3.2%), εκ των 
οποίων 50.1% άνδρες. Με βάση τα 
επιβεβαιωμένα κρούσματα των τε-
λευταίων 7 ημερών, 326 θεωρούνται 
σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτε-
ρικό και 1.398 είναι σχετιζόμενα με 
ήδη γνωστό κρούσμα.

Το Rt για την επικράτεια βάσει των 
κρουσμάτων εκτιμάται σε 1.26 (95% 
ΔΕ: 1.06 – 1.47).

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με 
COVID-19 είναι 62, ενώ από την 
έναρξη της επιδημίας έχουν κατα-
γραφεί συνολικά 21.115 θάνατοι. Το 
95.1% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και 
ηλικία 70 ετών και άνω.

Ο αριθμός των ασθενών που νο-
σηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 
628 (58.4% άνδρες). Η διάμεση ηλι-
κία τους είναι 64 έτη. To 79.9% έχει 
υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 
ετών και άνω. Μεταξύ των ασθενών 
που νοσηλεύονται διασωληνωμέ-
νοι, 532 (84.71%) είναι ανεμβολί-
αστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 

96 (15.29%) είναι πλήρως εμβολια-
σμένοι. Από την αρχή της πανδημί-
ας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 3.787 
ασθενείς.

Οι εισαγωγές νέων ασθενών 
Covid-19 στα νοσοκομεία της επι-
κράτειας είναι 641 (ημερήσια μετα-
βολή +41.81%). Ο μέσος όρος ει-
σαγωγών του επταημέρου είναι 462 
ασθενείς.

Το προηγούμενο 24ωρο πραγμα-
τοποιήθηκαν 59.058 μοριακά τεστ 
και 357.342 rapid test. Σε σύνολο 
416.400 η θετικότητα υπολογίζεται 
σε 10,42%.

Αύξηση 120% στις εισαγωγές 
ασθενών με CoViD σε μόλις 8 
μέρες  

Μεγάλη αύξηση στις εισαγωγές 
ασθενών με CoViD, φέρνει η παραλ-
λαγή Όμικρον στην Ελλάδα.  Ο αριθ-
μός των διασωληνωμένων παραμένει 
σχετικά σταθερός, αλλά οι νοσηλείες 
αυξάνονται μέρα με τη μέρα, προκα-
λώντας πίεση στο σύστημα.

Ενδεικτικό της τάσης είναι πως οι 
εισαγωγές έφτασαν  πανελλαδικά 
κοντά στις 650, από μόλις 289 που 
ήταν στις 26 Δεκεμβρίου. Πρόκειται 
για αύξηση πάνω από 120%, με το 
45% των ασθενών να αφορούν την 
Αττική. Από τη Δευτέρα (452 εισα-
γωγές) έως την Τρίτη, η αύξηση ξε-
περνά το 40%!

Ο μέσος αριθμός ειαγωγών ήταν 
330 την εβδομάδα έως τα Χριστού-
γεννα, με τον λόγο εισαγωγών προς 
εξιτήρια να βρίσκεται στο 1,04.

Η εικόνα αυτή προκαλεί (τουλά-
χιστον) δύο ερωτήματα:

Εάν θα μπορέσει το σύστημα Υγεί-

ας να αντεπεξέλθει στην πίεση, η 
οποία βαίνει αυξανόμενη.

Εάν ο μεγάλος αριθμός εισαγω-
γών θα συνοδευτεί από πολλές δια-
σωληνώσεις και θανάτους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 
υπουργείου Υγείας, οι νοσηλευόμενοι 
στις κλινικές CoViD όλης της χώρας 
είναι περίπου 4.300, εκ των οποίων 
οι 619 είναι διασωληνωμένοι.

Στο τέλος του έτους, η πληρότητα 
των ΜΕΘ CoViD ανερχόταν σε 87%, 
έναντι 92% την προηγούμενη εβδο-
μάδα. Στην Αττική και στη Θεσσαλο-
νίκη, η πληρότητα κλινών ΜΕΘ ανερ-
χόταν σε 91% και 96% αντίστοιχα.

Κενά
Το προεδρείο της Ομοσπονδίας 

εργαζομένων στα νοσοκομεία (ΠΟ-
ΕΔΗΝ) προειδοποιεί πως η αυξη-
τική τάση των νοσηλειών επιβαρύ-
νει περισσότερο το σύστημα Υγείας 
στην παρούσα φάση, δεδομένου ότι 
τo προσωπικό είναι κατά 10.000 λι-

γότερο.
Στα μεγάλα νοσοκομεία της Αττι-

κής έως το 2,5% των εργαζομένων 
βρίσκονται σε καραντίνα λόγω μό-
λυνσης από τον κορωνοϊό. Εκτιμάται 
πως σε ολόκληρη τη χώρα βρίσκονται 
σε καραντίνα 2.000 υγειονομικοί.

Τι λένε οι ειδικοί για τη 
μετάλλαξη από το Καμερούν

Να μην μετατοπίζουμε τη συζήτη-
ση στην κάθε μετάλλαξη που προκύ-
πτει και να μη ρίχνουμε το βάρος σε 
αυτή ζήτησε ο Καθηγητής Αιματολο-
γίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόν-
νης, Γρηγόρης Γεροτζιάφας, μιλώντας 
για τη μετάλλαξη από το Καμερούν.

«Να μην μπαίνουμε στη μεταλλα-
ξιολογία, καθώς η εμφάνιση μεταλ-
λάξεων είναι μια φυσιολογική διαδι-
κασία του ιού για να προσαρμόζεται 
στο περιβάλλον του. Αυτό που έχει 
πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι ο ιός 
μπορεί να αλλάζει αλλά το νόση-
μα δεν αλλάζει. Είναι ένα νόσημα 

δυνητικά θανατηφόρο, σκληρό, που 
εμπλέκει βαριές αιματολογικές και 
αγγειακές διαταραχές.»

» Άνθρωποι που παθαίνουν covid 
και είναι επιλέξιμοι για να γίνουν αι-
μοδότες, τρεις μήνες μετά ένας στους 
τέσσερις έχει τουλάχιστον έναν δεί-
κτη αγγειακής ενεργοποίησης. Το 
30% των αρρώστων στα νοσοκο-
μεία κινδυνεύουν να πάθουν θρόμ-
βωση ή πνευμονική εμβολή παρά τη 
χορηγούμενη αντιπηκτική αγωγή. Το 
40% των ασθενών που πεθαίνουν 
από covid στο σπίτι πεθαίνουν από 
πνευμονική εμβολή» εξήγησε ο κ. Γε-
ροτζιάφας, μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Μη δημιουργούμε ψευδείς ελπί-
δες, έχουμε μπροστά μας ένα σοβαρό 
νόσημα. Η μετάλλαξη Όμικρον είναι 
λιγότερο νοσογόνα αλλά για τους 
εμβολιασμένους» είπε και σημείω-
σε ότι η πανδημία θα λήξει όταν εμ-
βολιαστεί το 70% του παγκόσμιου 
πληθυσμού.

43.386 νέα κρούσματα χθες 
στην Ελλάδα, 492 στον Έβρο

62 ΝΕΚΡΌΙ ΚΑΙ 628 ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΜΕΝΌΙ

Αύξηση 120% στις εισαγωγές ασθενών 
με CoViD σε μόλις 8 μέρες  

Η Ελλάδα έσπασε το φράγμα 
των 50.000 κρουσμάτων κορονο-
ϊού γεγονός που κατατάσσει την 
χώρα μας μέσα στην πεντάδα με 
τα περισσότερα κρούσματα στην 
Ευρώπη.

Το κύμα της Όμικρον γιγαντώ-
νεται όλο και περισσότερο και στα-
θερά η Ελλάδα είναι η πρώτη ευ-
ρωπαϊκή χώρα με τα περισσότερα 
κρούσματα σε αναλογία πληθυ-
σμού και κρουσμάτων με μικρή 
διαφορά από την Ιρλανδία (5 εκ. 
πληθυσμό) και την Δανία (5,8 εκ. 
πληθυσμό).

Την Τρίτη η Γαλλία ανακοίνωσε 
271.686 κρούσματα που δεν είναι 

ρεκόρ, όμως, είναι πολύ μεγάλος 
αριθμός για τη χώρα των 65,5 εκα-
τομμυρίων κατοίκων.

Είναι αξιοσημείωτο πως η Ελλά-
δα ξεπέρασε για δεύτερη φορά και 
τη Γερμανία των 83 εκ κατοίκων.

Στον πίνακα των χωρών με τα 
περισσότερα κρούσματα παγκοσμί-
ως η Ελλάδα βρίσκεται στην 7η θέ-
ση καθώς εκτός από τη Γαλλία, τη 
Μεγάλη Βρετανία, την Ιταλία και 
την Ισπανία την ξεπερνούν ακό-
μα η Τουρκία που δήλωσε 54.724 
κρούσματα και οι ΗΠΑ με 237.000 
κρούσματα.

Μέσα σε μία ημέρα, την Τρίτη 
4/1, χάθηκαν 3.000 ψυχές σε όλη 

την Ευρώπη συμπεριλαμβανομέ-
νων και των χωρών της πρώην 
ΕΣΣΔ. Η Ρωσία των 146 εκ. κατοί-
κων είχε 834 νεκρούς και ακολου-
θούν η Πολωνία με 433 και η Γερ-
μανία με 397 νεκρούς. Η Ελλάδα 
με 63 νεκρούς βρίσκεται στην 9η 
θέση των ευρωπαϊκών χωρών με 
τις περισσότερες ανθρώπινες απώ-
λειες μέσα σε ένα 24ωρο.

Σε παγκόσμια κλίμακα στις 4 Ια-
νουαρίου πέθαναν 5.000 άνθρω-
ποι χωρίς ακόμα να έχουν ανακοι-
νώσει τις επιδόσεις τους η Ινδία 
και οι χώρες της Λατινικής Αμε-
ρικής.

Στις 3 Ιανουαρίου σε όλο τον 
πλανήτη χάθηκαν 4.500 άνθρω-
ποι. Η Ελλάδα στην παγκόμια λί-
στα των χωρών με απώλειες ζω-
ών το τελευταίο 24ωρο βρίσκεται 
στην 13η θέση.
ethnos.gr

Η Ελλάδα στην 5η θέση της Ευρώπης 
και 7η στον κόσμο στα ημερήσια κρούσματα
Είναι αξιοσημείωτο πως η Ελλάδα ξεπέρασε 
για δεύτερη φορά και τη Γερμανία των 83 εκ 
κατοίκων


