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Το Pulsar Samothraki Art 
Festival επιστρέφει δυναμικά!

Βραδιές γεμάτες ρυθμικές, μυστικιστικές 
αλλά και εκρηκτικές μουσικές
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Πανελλήνιες: Ανακοινώνονται 
οι βάσεις εισαγωγής. Οι 

εκτιμήσεις για την πορεια τους
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Δάσος Δαδιάς: 
Στάχτη σχεδόν 
40.000 στρέμματα

 ● Στόχος των δυνάμεων χθες ήταν να υπάρξει οριοθέτηση της πυρκαγιάς προς Λευκίμ-
μη, καθώς από σήμερα αναμένονται άνεμοι αυξημένης έντασης στην περιοχή

● «Καλή» χαρακτήρισε χθες το απόγευμα την εικόνα από το νοτιοδυτικό πύρινο μέτωπο 
ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Γ. Αρτοποιός
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Σχέδιο για Ανοιχτό Αθλητικό 
Πάρκο στο παλιό κολυμβητήριο

Σε φάση ολοκλήρωσης η μελέτη σύμφωνα με τη δημοτική αρχή 
Αλεξανδρούπολης - Μελέτη και για υπόγειο πάρκινγκ 

«Η οδυνηρή αυτή οικολογική καταστροφή ας γίνει η αφορμή 
για να δούμε επιτέλους με άλλο μάτι την ουσιαστική 

προστασία των δασών» � 6 � 5

WWF: Τα ερωτήματα 
που “καίνε” τη Δαδιά

Κορωνοϊός: Στα 
570.000 τα ενεργά 

κρούσματα

Πενταπλάσια η πιθα-
νότητα μόλυνσης αυτή 

την περίοδο
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Μετά τον 
Ερντογάν, τι;

Το συμφέρον 
της Ελλάδας
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1821
Οι Σουλιώτες, πολιορκούμενοι από 
τον Ομέρ Βρυώνη, εγκαταλείπουν 
οριστικώς το Σούλι.

1822
Η καταστροφή της στρατιάς του 
Δράμαλη ολοκληρώνεται στο Αγιο-
νόρι Αργολίδας από τους άνδρες 
του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, του 
Δημήτριου Υψηλάντη, του Παπα-
φλέσσα και του Νικηταρά.

1914
Η Αυστροουγγαρία κηρύσσει τον 
πόλεμο στη Σερβία. Αρχή του Α’ Πα-
γκοσμίου Πολέμου.

1920
Ο σουλτάνος Μεχμέτ ο 6ος υπογρά-
φει τη Συνθήκη των Σεβρών, που 
βάζει την οριστική «ταφόπλακα» 
στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η 
Ελλάδα κερδίζει εδάφη και γίνεται 
«η χώρα των δύο ηπείρων και των 
πέντε θαλασσών», σύμφωνα με τον 
Ελευθέριο Βενιζέλο. (10 Αυγούστου 
με το νέο ημερολόγιο)

1948
Μία μέρα πριν από την τελετή έναρ-
ξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 
Λονδίνου, διοργανώνονται αγώ-
νες για βετεράνους αθλητές - θύ-
ματα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, 
με πρωτοβουλία του σερ Λούτβιγκ 
Γκούτμαν. Οι αγώνες αυτοί αποτε-
λούν το προοίμιο των Παραολυ-
μπιακών Αγώνων, που θα διοργα-
νωθούν για πρώτη φορά το 1960 
στη Ρώμη.

1998
Το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαι-
ωμάτων διατάσσει την Τουρκία να 
καταβάλει αποζημίωση στην ελλη-
νοκύπρια Τιτίνα Λοϊζίδου για τη δη-
μευμένη περιουσία της στα Κατε-
χόμενα.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1836
Εμμανουήλ Ροΐδης, έλληνας λόγιος 
και συγγραφέας. («Πάπισσα Ιωάν-
να») (Θαν. 7/1/1904)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1980
Σωτηρία Βασιλακοπούλου, ελληνίδα 
φοιτήτρια, μέλος της ΚΝΕ. Σκοτώ-
θηκε κατά τη διάρκεια απεργιακής 
κινητοποίησης στην ΕΤΜΑ,του ΚΚΕ. 
(Γεν. 2/6/1959)

2 ΑΠΟΨΕΙΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Ε. Λασκαράκης και ΣΙΑ Ε.Ε.
Εκδότης-∆ιευθυντής
Μάνος Λασκαράκης
Υπεύθυνος Ύλης
Γ. Πανταζίδης
Σύμβουλος Έκδοσης
Γιάννης Λασκαράκης
Υπεύθυνος Τυπογραφείου
Δ. Μπένδρελης

Υπεύθυνη ∆ιαφημίσεων 
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
∆ήμων-∆ημοτικών 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
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Ανατολή - 06:09
Δύση - 20:37
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Το μεγαλείο της αλληλεγγύης
27

ΙΟΥΛ
2018

43
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Στο πλευρό των πληγέντων από τους φονικές 
πυρκαγιές της Αττικής βρίσκονται χιλιάδες Εβρίτες  
και κάτοικοι από όλη την Ελλάδα. Πλήθος οι πρωτο-
βουλίες από Δήμους, φορείς, συλλόγους του Νομού 
μας. Δεκάδες συρρέουν για να προσφέρουν αίμα 
εθελοντικά. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης,  όπως και 
ολόκληρη η ελληνική κοινωνία, πενθεί για τον θάνα-
το δεκάδων αθώων ανθρώπων στην πύρινη τραγω-
δία της Ανατολικής Αττικής και συμπάσχει με όσους 
έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα αλλά και με όσους 
έχουν επηρεαστεί από την πυρκαγιά με οποιοδήποτε 
τρόπο. Λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές ενημερώ-
σεις του Δήμου Ραφήνας –Πικερμίου ότι το μέγεθος 
της μέχρι τώρα ανθρωπιστικής βοήθειας από Δή-
μους, πολίτες, φορείς, οργανώσεις, επιχειρήσεις έχει 
υπερκαλύψει, προς το παρόν, τις ανάγκες των πληγέ-
ντων από την καταστροφική πυρκαγιά στην περιοχή  
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Αυτή ήταν η εικόνα του Δάσους της Δαδιάς, όπως την κατέγραψε το σύστημα Copernicus της ESA στις 
24 Ιουλίου 2022 και κοινοποίησε ο Σύλλογος Ερασιτεχνικής Αστρονομίας Θράκης. Ένα μεγάλο κομμάτι 
του δάσους έχει καεί και συνεχίζει να καίγεται, άγνωστο μέχρι πότε… 

Η Αγγλία έφτασε 1 στους 14 
πολίτες με ενεργή μόλυνση 
την περασμένη εβδομάδα, 
παρ’ ότι είναι πάνω από 95% 
εμβολιασμένοι, προηγούμενα 
μολυσμένοι ή και τα δυο. Δεν 
θα πρέπει να γίνει αυτό στην 
Ελλάδα, αλλά είναι πιθανόν 
αν συνεχίσει η αδράνεια..   

Γ. ΠΑΥΛΑΚΗΣ
ΙΑΤΡΟΣ�ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Είπαν

(για την υπόθεση Πισπιρίγκου) 
Σημασία έχει τι θα αποδειχθεί 
στο δικαστήριο. Εκεί θα χρεια-
στούν αποδείξεις και καμία αμ-
φιβολία. Θα είναι μια δίκη που 
θα κρατήσει ψηλά το ενδιαφέ-
ρον. Όπως είναι όμως τα πράγ-
ματα, δεν ξέρω εάν τα στοιχεία 
που υπάρχουν είναι αρκετά για 
καταδίκη..

Γ. ΓΛΥΚΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΩΝ
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Μικρογνωμικά

Μία αλυσίδα αγάπης και 
προσφοράς προς όσους επι-
χειρούν τις τελευταίες μέ-
ρες στο δάσος της Δαδιάς 
έστησαν τα μέλη του Νέ-
ου Πολιτιστικού Συλλόγου 
Λύρας που με ανακοίνωσή 
τους εκφράζουν τις ευχα-
ριστίες τους σε όλους όσοι 
ενισχύουν την προσπάθεια 
αυτή που ξεκίνησε με την 
προσφορά παγωμένων νε-
ρών από λίγα άτομα στο 
χωριό κι έχει εξελιχθεί σε 
κάτι πολύ μεγαλύτερο. Στη 
συνέχεια, οι κάτοικοι ξεκί-
νησαν να μαγειρεύουν για 
τους πυροσβέστες, με τους 
κυνηγούς να μεταφέρουν 
και να διανέμουν τα τρόφιμα επί του 
πεδίου. Καθώς οι ανάγκες αυξάνονταν 
λόγω των πυροσβεστών που έφταναν 
από διάφορα μέρη της Ελλάδας, τα μέ-
λη του συλλόγου έκαναν κκληση στην 
τοπική κοινωνία αλλά και σε όλο το 
νομό Έβρου και σύντομα άρχισαν να 
καταφθάνουν προμήθειες. Σταδιακά, οι 
εθελοντές πολλαπλασιάστηκαν και κα-
θημερινά πλέον παρασκευάζονται από 
το Σύλλογο Λύρας περισσότερα από 
400 σάντουιτς, τα οποία πλέον διανέ-
μονται με τη βοήθεια των Εθελοντών 
Σαμαρειτών του Ερυθρού Σταυρού, μα-
ζί με κρουασάν, μπάρες δημητριακών, 
μπισκότα, χυμούς, νερά και άλλου εί-
δους τρόφιμα σε όσους πυροσβέστες 
επιχειρούν. «Ο μόνος λόγος που απο-
στέλλουμε την επιστολή αυτή είναι για 
να ευχαριστήσουμε θερμά όλους όσοι 
μας έχουν επιτρέψει να συνεχίσουμε 

το εθελοντικό μας έργο, είτε ατομι-
κά είτε συλλογικά. Χωρείς τους αφα-
νείς αυτούς καθημερινούς ήρωες δεν 
θα μπορούσαμε να υλοποιήσουμε την 
σκέψη μας. Επομένως, ευχαριστούμε 
όλους τους πολίτες, τα σούπερ μάρ-
κετ, τις επιχειρήσεις τροφίμων και τους 
συλλόγους όλου του νομού Έβρου, που 
έχουν στηρίξει το έργο μας στο Νέο Πο-
λιτιστικό Σύλλογο Λύρας. Παράλληλα, 
ευχαριστούμε και την εθελοντική ομά-
δα “Ο άλλος άνθρωπος” που βρέθηκε 
στα μέρη μας και πρόσφεραν δωρε-
άν γεύματα. Στο συντονισμό της προ-
σπάθειας μας συνετέλεσαν ιδιαίτερα οι 
αντιδήμαρχοι του Δήμου Σουφλίου, ο 
στρατός αλλά και οι συντονιστές του 
Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σουφλίου 
για να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί, 
τους οποίους και ευχαριστούμε για τη 
συνεργασία».

Κ.Η.

Μία αλυσίδα προσφοράς  
Συνέβη κι αυτό

Η αύξηση στις τιμές των καυσίμων έχει 
κάνει αρκετούς οδηγούς να βάζουν καύσιμα 
στα αυτοκίνητα και τις μηχανές τους με το… 
σταγονόμετρο. Ένας οδηγός μοτοσυκλέτας 
ζήτησε από υπάλληλο σε πρατήριο να του 
βάλει 1 ευρώ βενζίνη! Για το θέμα αυτό μί-
λησε η πρόεδρος της  Ένωσης Βενζινοπω-
λών Αττικής Μαρία Ζάγκα σε τηλεοπτική 
εκπομπή του ΣΚΑΙ. Όπως είπε, ένας πελά-
της ζήτησε να του βάλουν 1 ευρώ βενζίνη 
στη μηχανή του. Ο πελάτης αυτός της είπε 
ότι θα έκανε την διαδρομή από το πρατήριό 

της μέχρι το Σύνταγμα και επειδή η βενζίνη 
είναι σωστή εκτίμησε ότι  θα “τα βγάλει” τα 
χιλιόμετρα και μετά θα έρθει να βάλει άλλο 
1 ευρώ βενζίνη.  “Πρέπει να πω την αλήθεια 
ότι είμαι για 1 ευρώ”,  επεσήμανε ο πελάτης. 
Εν συνεχεία μίλησε για τον πελάτη που έβα-
λε 2,80 ευρώ βενζίνη στο αυτοκίνητο του. Ο 
συγκεκριμένος πελάτης με τα χρήματα αυτά 
θα έκανε τη διαδρομή από το πρατήριο μέχρι 
την Καλλιθέα και θα επέστρεφε το απόγευμα 
να βάλει επιπλέον  2,50 ευρώ, συμπλήρωσε.

Κ.Η.

Μία φοιτήτρια του Τμήματος Μαθημα-
τικών έγραψε ιστορία στη Σχολή Θετικών 
Επιστημών του ΑΠΘ, μιας και αποφοίτησε 
με Άριστα, 10. Πρόκειται για την Ελίνα Χα-
τζηδημητρίου η οποία κατάφερε να πετύχει 
κάτι το οποίο δεν είχε συμβεί ποτέ σε όλα 
τα χρόνια λειτουργίας της Σχολής.  «Στις 
22-07-2022, στην τελετή ορκωμοσίας του 
Τμήματος Μαθηματικών, η απόφοιτος κ. Ε. 
Χατζηδημητρίου έλαβε βαθμό πτυχίου δέ-
κα (10), το πρώτο 10 της Σχολής σε όλα τα 
χρόνια λειτουργία της. Στη φωτογραφία η 
απόφοιτος, με τον πρύτανη του Α.Π.Θ., την 
Κοσμητόρισσα της ΣΘΕ και τον Πρόεδρο 
του Τμήματος Μαθηματικών», τονίζεται σε 

ανάρτηση του Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης στα social media. 

Σημειώνεται πως η Σχολή Θετικών Επι-
στημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
αποτελείται από τα τμήματα Μαθηματικών, 
Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Γεωλογίας, 
και Πληροφορικής. Ιδρύθηκε το 1925, ενώ 
το τμήμα Μαθηματικών προστέθηκε την 
ακαδημαϊκή χρονιά 1928 – 1929, μαζί με 
το τμήμα Χημείας. Από τότε μέχρι και σή-
μερα κανένας φοιτητής δεν είχε καταφέρει 
να αποφοιτήσει σημειώνοντας βαθμολο-
γία Άριστα, 10.

Κ.Η.

Έγραψε ιστορία! 
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Εξοπλισμός τελευταίας τε-
χνολογίας μένει παροπλισμένος 
λόγω έλλειψης προσωπικού στο 
Κέντρο Υγείας Αλεξανδρούπολης 
και συγκεκριμένα στο ακτινολογι-
κό τμήμα. Το θέμα είχε αναδείξει 
πριν λίγες ημέρες ο Σύλλογος Ερ-
γαζομένων Πρωτοβάθμιας Φρο-
ντίδας Θράκης, με αποτέλεσμα να 
κατατεθεί και σχετική ερώτηση 
στη βουλή από τη βουλευτή Να-
τάσα Γκαρά. Ο Σύλλογος επανέρ-
χεται με νέα παρέμβασή του στο 
ζήτημα, εκφράζοντας την αγωνία 
του για το γγεγονός ότι από τον 
Σεπτέμβριο, στο εν λόγω τμήμα, 
αν δεν γίνουν άμεσα προσλήψεις, 
θα μείνει μόνο μία ακτινολόγος.

Αναλυτικά:
«Πρόσφατα αναδείξαμε και 

επισημάναμε το πρόβλημα που 
προέκυψε με το ακτινολογικό ερ-
γαστήριο του Κ.Υ. Αλεξανδρούπο-
λης. Με υπεύθυνη και τεκμηριω-
μένη θέση παρουσιάζουμε πλέον 
το μείζον αυτό ζήτημα στην τοπι-
κή κοινωνία, με μοναδικό γνώμο-
να την προάσπιση μιας ποιοτικής, 
ισότιμης και δωρεάν πρωτοβάθ-
μιας φροντίδας υγείας.

Το ακτινολογικό τμήμα του Κέ-
ντρου Υγείας Αλεξανδρούπολης 
τα τελευταία δύο έτη έχει εξοπλι-
στεί με ακτινοδιαγνωστικά μηχα-
νήματα τελευταίας τεχνολογίας. Η 
κίνηση αυτή συνάδει με τον σχε-

διασμό για την ποιοτική και πο-
σοτική αναβάθμιση των υπηρε-
σιών στην ΠΦΥ. Ο εξοπλισμός 
περιλαμβάνει: Ψηφιακό μαστο-
γράφο και ακτινολογικό. Επίσης, 
διαθέτει μετρητή οστικής πυκνό-
τητας και ορθοπαντογράφο, στα 
οποία αναμένεται η άδεια από το 
Δημόκριτο. 

Στο τμήμα εργάζονται μια 
ακτινολόγος και μια χειρίστρια, 
της οποίας τον Σεπτέμβριο ξεκι-
νάει η συνταξιοδότησή της. Καθη-
μερινά εκτελούνται πάνω από 50 
ακτινογραφίες, με παραπομπές 
από ιατρούς του Κέντρου Υγείας 
αλλά και ιδιώτες. Οι υπάρχουσες 
ακτινοδιαγνωστικές παροχές, τό-

σο στον ιδιωτικό όσο και στον 
δημόσιο τομέα είναι ελλιπείς, οι 
οποίες μπορούν να καλυφθούν 
από τον προαναφερόμενο εξο-
πλισμό. 

Από τις επαφές που είχαμε με 
τους εργαζόμενους προκύπτει η 
αναγκαιότητα της στελέχωσης 
του τμήματος. Για να εκμεταλ-
λευτεί το Κέντρο Υγείας Αλεξαν-
δρούπολης στο έπακρο τον τε-
χνολογικό εξοπλισμό χρειάζονται 
4 εργαζόμενοι( 2 Τ.Ε. και 2 Δ.Ε. 
χειριστές). Όπως προαναφέραμε 
υπάρχουν 4 διαφορετικά ακτι-
νοδιαγνωστικά μηχανήματα. Εκ 
των πραγμάτων δεν μπορεί να 
λειτουργεί ένας εργαζόμενος ταυ-

τόχρονα τέσσερα μηχανήματα. 
Σημαντική παράμετρος είναι και 
η πρόνοια για την εκπαίδευση του 
προσωπικού στα νέα μηχανήματα, 
σε συνεννόηση με τις προμηθεύ-
τριες εταιρίες.

Με τα υπάρχοντα στοιχεία 
για την ζήτηση υπηρεσιών υγεί-
ας στην ακτινοδιαγνωστική, σε 
συνδυασμό με την κάλυψη των 
θέσεων, αναμένεται η αύξηση της 
επισκεψιμότητας και η ενδυνάμω-
ση του ρόλου του Κέντρου Υγεί-
ας. Η πρώτη κίνηση με την προ-
μήθεια του εξοπλισμού έχει γίνει, 
το δεύτερο βήμα, είναι η στελέ-
χωση. Τονίζουμε ότι η αύξηση του 
κύκλου εργασιών, δημιουργεί και 

την ανάγκη ύπαρξης και δεύτερου 
ακτινολόγου. Κρίνεται αναγκαία 
για την έγκαιρη διάγνωση, για 
την διενέργεια συμπληρωματικών 
εξετάσεων (υπερηχογράφημα μα-
ζί με την μαστογραφία) και την 
μείωση των χρόνων αναμονής. 
Ας μη ξεχνάμε και το φιλόδοξο 
πρόγραμμα πρόληψης “Σπύρος 
Δοξιάδης” .Σε δεύτερο χρόνο, 
ακολουθώντας την αύξηση των 
εξετάσεων μπορεί να επεκταθεί 
το ωράριο λειτουργίας. 

Αξίζει να σημειωθεί, πως 
το Κ.Υ. Αλεξανδρούπολης έχει 
γνωστοποιήσει το θέμα στην 4η 
Υ.Π.Ε., ζητώντας αναπλήρωση 
των κενών θέσεων.

Αναγνωρίζοντας την επένδυ-
ση που έχει γίνει, αγωνιούμε για 
την εκμετάλλευση αυτής, προς 
όφελος του πληθυσμού της Αλε-
ξανδρούπολης, αλλά και όλου 
του νομού. Είναι οξύμωρο, εξο-
πλισμός τελευταίας τεχνολογί-
ας να μένει παροπλισμένος σε 
μια ακριτική περιοχή. Επένδυση 
ενός σεβαστού ποσού, να μην 
αποφέρει τους αναμενόμενους 
καρπούς, στον τομέα της πρό-
ληψης και της προαγωγής της 
δημόσιας πρωτοβάθμιας υγείας. 
Είναι άδικο να πληρώνουν από 
το υστέρημά τους οι κάτοικοι της 
περιοχής, καθώς οδηγούνται στον 
ιδιωτικό τομέα».

Κ.Υ. Αλεξανδρούπολης: Τελευταίας τεχνολογίας 
εξοπλισμός παροπλισμένος λόγω έλλειψης προσωπικού

ΤΑ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ ΣΤΟ 
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΉΜΑ, ΟΠΟΥ 
ΚΑΘΉΜΕΡΙΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ 
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 50 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ, 
ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΚ ΝΕΟΥ Ο 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
ΘΡΑΚΉΣ     
                               
Με μία εργαζόμενη το τμήμα από Σεπτέμβρη, 
όταν χρειάζονται 4! 

Γυρολόγοι στα νοσοκομεία 
της Βόρειας Ελλάδας έχουν κα-
ταντήσει αναισθησιολόγοι, αλλά 
και γιατροί κρίσιμων ειδικοτή-
των, προκειμένου να καλύψουν 
τα κενά. Μπορεί το Ιπποκράτειο 
της Θεσσαλονίκης να αντιμετω-
πίζει το πιο σοβαρό πρόβλημα σε 
ό,τι αφορά τους αναισθησιολό-
γους, όμως ανάλογες σοβαρές 
ελλείψεις και σε άλλες ειδικότη-
τες έχουν και άλλα νοσοκομεία 
τόσο της πόλης όσο -κυρίως- της 
περιφέρειας, που αδυνατούν να 
βγάλουν πρόγραμμα εφημεριών 
με το υπάρχον προσωπικό ή να 
εξυπηρετήσουν συγκεκριμένες 
ιατρικές πράξεις. Οι υγειονομικοί 
χτυπούν καμπανάκι, τονίζοντας 
ότι η κατάσταση στα δημόσια 
νοσοκομεία είναι χειρότερη σε 
σχέση με την αρχή της πανδημί-
ας. Μάλιστα, εκφράζουν φόβους 
για κατάρρευση του συστήματος 
υγείας σε περίπτωση που επιβε-
βαιωθούν οι προβλέψεις για νέα 
έξαρση του κορωνοϊού από τον 
ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Σαφώς το μεγαλύτερο πρό-
βλημα είναι η έλλειψη αναι-
σθησιολόγων, ειδικότητα για 
την οποία οι πολλές προκηρύ-
ξεις προσλήψεων που έγιναν το 
τελευταίο διάστημα ήταν στην 
πλειονότητά τους άγονες. Έτσι οι 
υγειονομικές αρχές καλούνται να 
αντιμετωπίσουν μία δυσεπίλυτη 

εξίσωση με ντόμινο μετακινήσε-
ων από νοσοκομείο σε νοσοκο-
μείο, μεταθέτοντας στην ουσία 
το πρόβλημα. Είναι ενδεικτικό 
ότι αναισθησιολόγος μετακινή-
θηκε από τον Άγιο Παύλο στο 
νοσοκομείο των Σερρών και το 
κενό που άφησε καλύφθηκε από 
γιατρό του Θεαγένειου. Οι μετα-
κινήσεις αυτές είναι είτε ημερήσι-
ες με τη συναίνεση των γιατρών, 
είτε τρίμηνες με εντέλλεσθε από 
την υπηρεσία.

Το νοσοκομείο των Σερρών 
είναι ίσως το πιο αντιπροσωπευ-
τικό του συνολικού προβλήμα-
τος. Στο συγκεκριμένο νοσηλευ-
τικό ίδρυμα έγιναν τρεις φορές 
προκηρύξεις για δύο θέσεις αναι-
σθησιολόγων και τελικά καλύ-
φθηκε μόνο μία από γιατρό του 
νοσοκομείου της Δράμας. Συνο-
λικά, πλέον, μαζί με τον γιατρό 
που μετακινήθηκε από τον Άγιο 
Παύλο της Θεσσαλονίκης, υπη-
ρετούν μόλις δύο αναισθησιολό-
γοι μένει ένα κενό 13-14 εφη-
μεριών, οι οποίες καλύπτονται με 
γιατρούς από την Καβάλα, την 
Αλεξανδρούπολη, τη Χαλκιδική ή 
από ιδιώτη. Ανάλογη είναι η κα-
τάσταση και στο νοσοκομείο της 
Δράμας, όπου μία μόνιμη αναι-
σθησιολόγος καλύπτει σχεδόν τις 
μισές εφημερίες, με τις υπόλοι-
πες να καλύπτονται από άλλες 
περιοχή ή και με εντέλλεσθε. Οι 

διαρκείς μετακινήσεις έχουν εξα-
ντλήσει τους εργαζόμενους για-
τρούς, με αποτέλεσμα να εκφρά-
ζονται φόβοι ότι θα οδηγηθούν 
κι αυτοί σε παραίτηση.

Όμως και στα υπόλοιπα νοσο-
κομεία της Θεσσαλονίκης, εκτός 
από το Ιπποκράτειο, η κατάσταση 
είναι οριακή. Είναι ενδεικτικό ότι 
το ΑΧΕΠΑ αναγκάστηκε να με-
τακινήσει δύο αναισθησιολόγους 
από τις ΜΕΘ στα χειρουργεία, 
προκειμένου να μην μειωθούν 
οι χειρουργικές πράξεις. Και το 
πρόβλημα εκτιμάται ότι θα επι-
δεινωθεί το επόμενο διάστημα, 
αν δεν δοθούν δραστικές λύσεις 
με σοβαρά κίνητρα για εργασία 
στο ΕΣΥ, καθώς όσοι παίρνουν 
τη συγκεκριμένη ειδικότητα επι-
λέγουν στην πλειονότητά τους 

τον ιδιωτικό τομέα. Επιπλέον, ει-
δικοί σημειώνουν ότι πρέπει να 
δοθούν κίνητρα και στους φοι-
τητές, επισημαίνοντας ότι τον πε-
ρασμένο Ιούνιο δεν υπήρχε ούτε 
ένας υποψήφιος στις εξετάσεις 
για την ειδικότητα.

Και σε άλλες ειδικότητες
Μετακινήσεις όμως γίνονται 

και σε γιατρούς άλλων ειδικο-
τήτων, που καλούνται μέσα σε 
λίγες ώρες να μετακινηθούν σε 
πολύ μακρινά νοσοκομεία. Χαρα-
κτηριστική είναι η περίπτωση πα-
θολόγου από το Παπανικολάου, 
που του δόθηκε εντολή να πάει 
την επόμενη ημέρα να παρουσια-
στεί στο νοσοκομείο της Φλώρι-
νας! Επίσης, ακτινολόγοι από τη 
Θεσσαλονίκη καλύπτουν συχνά 

– πυκνά τις ελλείψεις στο νοσο-
κομείο του Πολυγύρου.

«Το μεγαλύτερο πρόβλημα εί-
ναι με τους αναισθησιολόγους, 
όμως αφορά σχεδόν όλες τις 
ειδικότητες, ειδικά τις κρίσιμες, 
που, όταν δεν υπάρχουν, δεν 
μπορεί να λειτουργήσει το νο-
σοκομείο. Ακτινολογικό, αναι-
σθησιολογικό, παθολογικό, αυτά 
είναι τμήματα που, αν κλείσουν, 
δεν νοείται νοσοκομείο. Ένα ου-
ρολογικό περιστατικό μπορεί να 
καλυφθεί με εκ περιτροπής εφη-
μερίες σε διπλανά νοσοκομεία, 
όπως συνέβη στο νοσοκομείο 
της Καβάλας. Δεν είναι ειδικό-
τητα που, αν δεν είναι κάποιος, 
κινδυνεύει η ζωή του ασθενή. Κι 
αυτό βέβαια είναι υποβάθμιση 
των παρεχόμενων υπηρεσιών», 

ανέφερε στη Voria.gr ο πρόε-
δρος της ΕΝΙΘ, Χρήστος Καρα-
χρήστος.

Ο πρόεδρος της ΕΝΙΘ τονίζει 
ότι πρόκειται για πολιτική της κυ-
βέρνησης, την οποία ακολουθεί 
σε όλες τις υγειονομικές περιφέ-
ρειες, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη 
και στη Βόρεια Ελλάδα, με στόχο 
να προωθήσει σε επόμενη φάση 
τις απευθείας συμβάσεις με ιδιω-
τικές κλινικές που θα καλύπτουν 
τα κενά, με ό,τι αυτό συνεπάγε-
ται στο κόστος, αλλά και συνολι-
κά για τη φιλοσοφία που πρέπει 
να διέπει ένα δημόσιο σύστημα 
υγείας. «Η κατεύθυνση είναι σε 
αυτήν τη λογική, να καλύπτονται 
τρύπες και κενά όπως – όπως, 
ώστε να προωθήσουν τις συ-
μπράξεις δημόσιου και ιδιωτι-
κού τομέα. Έρχεται, βέβαια, να 
πατήσει σε υπαρκτά προβλήμα-
τα, τα οποία όμως δημιούργησε 
η υποστελέχωση και η υποχρη-
ματοδότηση των νοσοκομείων 
από τον κρατικό προϋπολογι-
σμό. Αντί να χρηματοδοτήσουν 
τα νοσοκομεία, λένε ότι θα λυ-
θεί το θέμα με συμπράξεις», είπε 
χαρακτηριστικά.

Ο κ. Καραχρήστος τόνισε ότι 
το πρόβλημα που ήδη αναδείχτη-
κε στο Ιπποκράτειο θα «σκάσει» 
το επόμενο διάστημα και σε άλλα 
νοσοκομεία και όχι μόνο εφόσον 
υπάρξει νέα έξαρση του κορω-
νοϊού. «Το μπαμ και να μην γίνει 
από την πανδημία θα γίνει από 
τα χειρουργεία», κατέληξε.
voria.gr 

Αναισθησιολόγοι-γυρολόγοι στα νοσοκομεία 
της Β. Ελλάδας για κάλυψη των κενών
Γιατροί και από την Αλεξανδρούπολη 
μετακινούνται σε άλλα νοσοκομεία
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Το παλιό κολυμβητήριο της 
Αλεξανδρούπολης, ή καλύτερα 
ό,τι έχει απομείνει από αυτό, εί-
ναι ένας χώρος εδώ και περίπου 
10 χρόνια αναξιοποίητος, αφη-
μένος στη μοίρα του. Ακολουθεί, 
δηλαδή, την ελληνική και τοπική 
«παράδοση» των υποδομών που 
όταν λήξει η περίοδος λειτουρ-
γίας τους, εγκαταλείπονται και 
ερημώνουν, πολλές φορές συ-
νιστώντας απειλή για τους πε-

ραστικούς, ή τόπο λεηλασίας για 
τους επιτήδειους (βλέπε και πε-
ρίπτωση παλιού νοσοκομείου)

Στην περίπτωση του παλιού 
κολυμβητηρίου, πολλά έχουν 
ακουστεί κατά καιρούς, τίποτα 
όμως δεν έχει γίνει ακόμη. Κι ενώ 
το χειμώνα το δημοτικό συμβού-
λιο πήρε απόφαση να εκπονηθεί 
μελέτη με την οποία θα εκτιμηθεί 
αν μπορεί στο σημείο να λειτουρ-
γήσει υπόγειο πάρκινγκ, η δημο-

τική αρχή επανέρχεται στο θέμα 
με μία πρόταση για το… ισόγειο 
του κολυμβητηρίου.

Πιο συγκεκριμένα, όπως δη-
μοσίευσε στο προφίλ του ο Αντι-
δήμαρχος Θεόδωρος Βουρδό-
λης, η δημοτική αρχή στοχεύει 
στη δημιουργία Ανοιχτού Αθλη-
τικού Πάρκου στο χώρο του πα-
λιού κολυμβητηρίου. Μάλιστα, 
η μελέτη είναι στη φάση ολο-
κλήρωσης και η πρόταση θα έρ-
θει προς ψήφιση στην επόμενη 
αναμόρφωση του τεχνικού προ-
γράμματος.

Δείτε τι έγραψε ο Αντιδήμαρ-
χος Θεόδωρος Βουρδόλης δη-
μοσιεύοντας μακέτα του έργου:

“Σχεδιάσαμε και ολοκληρω-
νουμε την μελέτη για ένα ανά-
λογο Ανοιχτο Αθλητικό Πάρκο 
ελεύθερο για όλους τους πολίτες 

στον χώρο του παλιού Κολυμβη-
τηρίου συμπεριλαμβανομενου και 
μιας σύγχρονης αίθουσας βαρών 
για τους αθλητές του στίβου του 
τένις και των σωματείων της σά-
λας που δραστηριοποιούνται στο 
κλειστό γυμναστήριο Μιχάλης 
Παρασκευοπουλος. Ελπίζουμε 
στην επόμενη αναμόρφωση του 
τεχνικού προγράμματος να γίνει 
αποδεκτό και από την αντιπολί-
τευση που το καταψήφισε την 
πρώτη φορά και επιτέλους να 
αξιοποιήσουμε τον χώρο του πα-
λιού Κολυμβητηρίου όπως ακρι-
βώς του αρμόζει αφού ο χώρος 
είναι χαρακτήρισμενος αθλητικές 
εγκαταστάσεις και επιτέλους να 
δώσουμε στους πολίτες του Δή-
μου μας ένα νέο αθλητικό πάρ-
κο με ελεύθερη πρόσβαση από 
όλους”.

Η μελέτη για το υπόγειο 
πάρκινγκ 

Γράψαμε τον περασμένο Φε-

βρουάριο: «Το θέμα της εκπόνη-
σης οικονομοτεχνικής μελέτης 
σκοπιμότητας – βιωσιμότητας για 
την κατασκευή υπόγειου χώρου 
στάθμευσης στο παλιό Κολυμβη-
τήριο, που έφερε προς συζήτηση 
και ψήφιση ο Βαγγέλης Λαμπά-
κης και ο Παύλος Μιχαηλίδης, 
ήταν η αφορμή για να υπάρξουν 
και πάλι στιγμές μεγάλης έντασης 
στη συνεδρίαση του δημοτικού 
συμβουλίου Αλεξανδρούπολης, η 
οποία ξεκίνησε στις 6 το απόγευ-
μα της Τρίτης και ολοκληρώθη-
κε στις 11, δίχως, για ακόμη μία 
φορά, να έχουν συζητηθεί όλα τα 
θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην πορεία της συζήτησης 
του θέματος, προέκυψε μία δεύ-
τερη πρόταση, από τον επικεφα-
λής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» 
Σάββα Δευτεραίο, σύμφωνα με 
την οποία, πέρα από τη μελέτη 
για το πάρκινγκ στο κολυμβη-
τήριο, προτείνονταν να γίνει πα-
ράλληλα διερεύνηση για χώρους 

στους οποίους θα μπορούσαν να 
δημιουργηθούν χώροι στάθμευ-
σης, όχι τόσο κοντά στο κέντρο, 
αλλά περιφερειακά της Αλεξαν-
δρούπολης. Αυτό προκάλεσε την 
έντονη αντίδραση ενός μεγάλου 
μέρους της αντιπολίτευσης και 
κυρίως των εισηγητών του θέμα-
τος, που υποστήριξαν πως πρό-
κειται για εντελώς διαφορετικό 
ζήτημα, που δεν θα πρέπει, στην 
παρούσα φάση, να μπλέξει με 
το υπόγειο παρκινγκ του κολυμ-
βητηρίου…   Τελικώς, η  πρότα-
ση Δευτεραίου συγκέντρωσε 19 
ψήφους. Ο κ. Κιζιρίδης ψήφισε 
αρνητικά για το θέμα του υπόγει-
ου πάρκινγκ και θετικά για τους 
χώρους περιφερειακά, ενώ ο κ. 
Καρυπίδης ψήφισε την πρόταση 
των εισηγητών για το υπόγειο 
πάρκινγκ, αφού η υποσημείωση 
για διερεύνηση περιφερειακών 
χώρων σε δεύτερο χρόνο δεν 
έγινε δεκτή από το προεδρείο».

Σχέδιο για Ανοιχτό Αθλητικό Πάρκο 
στο παλιό κολυμβητήριο

ΣΕ ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
Η ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ      
                               
Μελέτη και για υπόγειο πάρκινγκ

Γραπτή Ερώτηση κατέθεσε ο 
βουλευτής κι Επίτιμος Αρχηγός 
της Αστυνομίας Αν.Δημοσχάκης 
προς το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης για το καταστροφι-
κό φαινόμενο του «σκουληκιού» 
που πλήττει τις αγροτικές καλλι-
έργειες στο κεντρικό κυρίως τμή-
μα του Ν.Έβρου. Στην Ερώτηση 
ο βουλευτής υπογραμμίζει ότι το 
φαινόμενο εξελίσσεται με επικίν-
δυνη ένταση, προσβάλει καθολικά 
όλων των ειδών τις καλλιέργειες, 
με  εστίες σε όλο το μήκος σχεδόν 
του Νομού

Παράλληλα αναφέρεται στις 
πρακτικές και νομικές δυσχέρει-
ες που ανακύπτουν αναφορικά με 
την ενδεδειγμένη λύση του καθο-
λικού ή μερικού (drone) αεροψε-
κασμού, οι οποίοι απαγορεύονται 

αυστηρά, σύμφωνα με το άρθρο 
17 του νόμου 4036/2012 .
Η ερώτηση

Τις τελευταίες 15 ημέρες, στην 
περιοχή του κεντρικού Έβρου κυ-
ρίως, εντοπίζεται στις αγροτικές 
καλλιέργειες το φαινόμενο του 
«σκουληκιού», που προήλθε από 
τις προνύμφες λεπιδόπτερων της 
οικογένειας Crambidae. 

Το φαινόμενο εξελίσσεται με 
επικίνδυνη ένταση σε καταστρο-
φικό βαθμό για τις καλλιέργειες 
ενώ παράλληλα δημιουργούνται 
εστίες σε όλο το μήκος σχεδόν 
του Νομού. 

Το συγκεκριμένο έντομο προ-
σβάλει καθολικά όλων των ειδών 
τις καλλιέργειες ενώ η αντιμετώ-
πιση του φαινομένου καθίσταται 
δυσχερέστερη λόγω του συστή-
ματος των πολυκαλλιεργειών που 
εφαρμόζεται κατά μήκος του Νο-
μού αλλά και της συνύπαρξης του 
μελισσοκομικού στοιχείου.

Το πρόβλημα δύναται να αντι-
μετωπιστεί μέσω του ψεκασμού 
καθώς υπάρχουν εγκεκριμένα 
συμβατικά σκευάσματα που κα-
ταπολεμούν το συγκεκριμένο 

έντομο με ικανοποιητικά αποτε-
λέσματα. 

Ωστόσο σχετικά με την ενδε-
δειγμένη λύση του ψεκασμού 
αναδύονται μια σειρά από προ-
βλήματα:

-Καλλιέργειες όπως ο ηλίαν-
θος την παρούσα χρονική στιγμή 
βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη με 
αποτέλεσμα να μην μπορεί να διε-
νεργηθεί ο ψεκασμός με τον συμ-
βατικό μηχανολογικό εξοπλισμό 
(τρακτέρ ). Παρόλα αυτά για καλ-
λιέργειες όπως μηδική, βαμβάκι 
κ.ά είναι εφικτό να διενεργηθεί 
ψεκασμός με καλά αποτελέσματα.

-Ο ψεκασμός του ηλίανθου 
μπορεί να πραγματοποιηθεί χρη-
σιμοποιώντας είτε τον καθολικό 
ψεκασμό των περιοχών με ενα-
έρια ψεκαστικά είτε με την χρη-
σιμοποίηση της σύγχρονης τε-
χνολογίας μέσο των drones που 
στοχεύει στον τοπικό ψεκασμό 
ακριβείας.

-Ο καθολικός ψεκασμός με 
εναέρια μέσα επιτρέπεται μόνο 
κατόπιν σύμφωνης  γνώμης των 
υπηρεσιών του  υπουργείου και 
για συγκεκριμένες περιπτώσεις .

-Ο τοπικός ψεκασμός με drone 
είναι σε αντίθεση στο μη εγκεκρι-
μένο νομικό πλαίσιο . 

Στην Ελλάδα, όπως και σε 
όλες σχεδόν της χώρες της ΕΕ, 
οι αεροψεκασμοί, η εφαρμογή 
δηλαδή (γεωργικών) φαρμάκων 
από αεροσκάφος, απαγορεύονται 
αυστηρά, σύμφωνα με τον νόμο 
4036/2012 άρθρο 17. 

Η συγκεκριμένη νομοθεσία 
εντάσσει αδιακρίτως τις επεμβά-
σεις φυτοπροστασίας με drones 
στην ευρύτερη κατηγορία των 
αεροψεκασμών, που θεωρού-
νται μη ελεγχόμενοι και ως απο-
τέλεσμα τις απαγορεύει (άρθρα 
23 & 39, του ν.4036/2012). Μο-
ναδική εξαίρεση αποτελούν οι αε-
ροψεκασμοί για λόγους δημό-
σιας υγείας (π.χ. καταπολέμηση 
κουνουπιών).

Η ύπαρξη βιολογικών καλλι-
εργειών μεταξύ των λοιπών άλ-
λων καλλιεργειών  δημιουργεί 
ένα επιπλέον πρόβλημα σε έναν 
ενδεχόμενο αεροψεκασμό καθώς 
απαγορεύει την χρήση συμβατι-
κών σκευασμάτων για την κατα-
πολέμηση του σκουληκιού ενώ 

επιτρέπει μόνο βιολογικής προ-
έλευσης με άγνωστη αποτελε-
σματικότητα. 

Όλη αυτήν την σύνθετη και 
πρωτόγνωρη  κατάσταση κα-
λούνται να αντιμετωπίσουν τό-
σο οι ίδιοι παραγωγοί αλλά και 
οι υπηρεσιακοί παράγοντες της 
ΔΑΟΚ της Περιφερειακής Ενό-
τητας Έβρου.

Ο συντονισμός των ενεργειών 
μεταξύ των αγροτών των υπη-
ρεσιακών παραγόντων αλλά και 
των Μελισσοκόμων θα μπορούσε 
να επιφέρει κάποια αποτελέσματα 
έχοντας όμως και το κατάλληλο 
νομικό στήριγμα που αυτήν την 
στιγμή δεν υπάρχει.

Εάν δεν ληφθούν άμεσα μέ-
τρα τότε θα ξαναζήσουμε τις δυ-
σάρεστες συνέπειες του έτους 
2018, όταν η αγροτική παραγω-
γή είχε υποστεί μεγάλη καταστρο-
φή λόγω του πράσινου/ρόδινου 
σκουληκιού.

Ενδείκνυται μια επιτόπια επί-
σκεψη στον Νομό Έβρου από κλι-
μάκιο του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων προκει-
μένου να εξετάσουν από κοντά 

το φαινόμενο αλλά και να συλ-
λέξουν στοιχεία πολύτιμα για την 
αξιολόγηση κι αντιμετώπιση της 
κατάστασης. 

 Λαμβάνοντας υπόψιν τα πα-
ραπάνω ερωτάσθε

• Έχετε στον σχεδιασμό σας 
να προβείτε στην έκδοση άδειας 
καθολικού ή μερικού αεροψεκα-
σμού στις περιοχές που έχουν 
πληγεί;

• Θα προχωρήσετε σε τροπο-
ποίηση του θεσμικού πλαισίου 
ώστε να επιτρέπεται με κανόνες 
ο τοπικός ψεκασμός μέσω των 
σύγχρονων τεχνολογιών (με χρή-
ση drone) ;

• Θα προβείτε στην αποζημίω-
ση των μελισσοκόμων προκειμέ-
νου να μετακινήσουν τα μελίσσια 
τους σε άλλες περιοχές ώστε να 
καταστεί εφικτός ο ψεκασμός των 
καλλιεργειών;

• Εάν δεν είναι εφικτή η 
άμεση υλοποίηση των προτάσε-
ων σχετικά με τον ψεκασμό, πώς 
προβλέπεται να αποζημιωθούν οι 
αγρότες για τις κατεστραμμένες 
καλλιέργειες;

«Οι αγροτικές καλλιέργειες του Έβρου 
απειλούνται από το "σκουλήκι"»
Ερώτηση 
Δημοσχάκη προς 
το Υπουργείο 
Αγροτικής 
Ανάπτυξης

Η μακέτα της πρότασης της δημοτικής αρχής για δημιουργία 
Ανοιχτού Αθλητικού Πάρκου στο παλιό κολυμβητήριο

Τη μοίρα των υποδομών που όταν λήξει η περίοδος λειτουργίας 
τους εγκαταλείπονται και ερημώνουν, ακολουθεί εδώ και σχεδόν 
10 χρόνια το παλιό κολυμβητήριο της Αλεξανδρούπολης
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Συγκεκριμένα ερωτήματα 
καταθέτει σε ανακοίνωσή του 
το WWF για την καταστροφική 
πυρκαγιά στο δάσος της Δα-
διάς, που χθες συμπλήρωσε 
μία εβδομάδα από την εκδή-
λωσή της. 

«Για 7η συνεχόμενη ημέρα, 
η πυρκαγιά μέσα στο Εθνι-
κό Πάρκο Δαδιάς- Λευκίμης- 
Σουφλίου δεν έχει ακόμα τεθεί 
υπό έλεγχο με τις έως τώρα 
εκτιμήσεις να κάνουν λόγο 
για περισσότερα από 25.000 
στρέμματα καμένης έκτασης. 
Η φωτιά καίει τον μεγάλο πυ-
ρήνα του Πάρκου και εγείρει 
τεράστια ανησυχία εντός και 
εκτός της χώρας: ένας παγκό-
σμιας σημασίας οικολογικός 
θησαυρός, μια από τις σημα-
ντικότερες προστατευόμενες 
περιοχές στη χώρα μας και πα-
νευρωπαϊκά, καίγεται επί μέ-
ρες και μάλιστα χωρίς ακραίες 
συνθήκες!

Όσο η πυρκαγιά συνεχίζει 
θα ήταν ανεύθυνο να προ-
βεί ο οποιοσδήποτε σε ορι-

στικό απολογισμό και βιαστι-
κά συμπεράσματα. Σε τοπικό 
επίπεδο, οι προσπάθειες της 
Πυροσβεστικής, της δασικής 
υπηρεσίας, του στρατού, των 
εθελοντών, της αυτοδιοίκη-
σης, των τοπικών και μη φο-
ρέων και οργανώσεων, των 
υλοτομικών συνεταιρισμών 
και των κατοίκων της περιο-
χής έχουν υπάρξει συγκινητι-
κές και καταβάλλεται τεράστια 
προσπάθεια. Αξίζει μάλιστα, να 
υπογραμμιστεί ότι φέτος είχε 
προηγηθεί έγκαιρη συντήρηση 
σημαντικού μέρους δασικών 
δρόμων και αντιπυρικών ζω-
νών. Δυστυχώς όμως, στις δα-
σικές πυρκαγιές όλα κρίνονται 
εκ του αποτελέσματος και τα 
μέχρι στιγμής δεδομένα μόνο 
θλίψη προκαλούν».

Τα ερωτήματα 
«Είναι επιτακτική ανάγκη να 

τεθούν επί τάπητος όσα οδή-
γησαν σε αυτήν την κατάσταση 
και δεν μπορεί παρά να ανα-
ρωτηθεί κανείς για τα εξής:

-Ποια είναι η ιδιαίτερη μέ-
ριμνα της Πολιτείας και του 
μηχανισμού δασοπυροπροστα-
σίας για τους μοναδικούς θύ-
λακες ζωής που είναι οι προ-
στατευόμενες περιοχές της 
χώρας; Υπάρχει ειδικό σχέδιο 
και τοπική εξειδίκευση για αυ-
τά τα οικολογικά διαμάντια;

-Είναι ο κρατικός μηχανι-
σμός έτοιμος να διαχειριστεί 
και να αντιμετωπίσει τις ιδι-
αιτερότητες των πυρκαγιών 
σε αμιγώς δασικές περιοχές 
και προστατευόμενα οικοσυ-
στήματα; Τί πρέπει να αλλάξει 
επιχειρησιακά σε επίπεδο επί-
γειας και εναέριας προσέγγι-
σης, αλλά και συνολικού συ-
ντονισμού και αξιοποίησης της 
τοπικής γνώσης;

-Τι σημαίνει ουσιαστική 
πρόληψη και πώς συνδέεται 
με τη δασική διαχείριση ειδι-
κά σε περιοχές μοναδικής οι-
κολογικής αξίας και με δεδο-

μένες τις ιδιαιτερότητες που 
αυτές έχουν;

-Τι πόρους έχει διαθέσει (ή 
περικόψει…) η Πολιτεία δια-
χρονικά τις τελευταίες δεκα-
ετίες προκειμένου να είναι 
αποτελεσματικό το σύστημα 
διακυβέρνησης των Προστα-
τευόμενων Περιοχών και η 
Δασική Υπηρεσία;

 -Πώς είναι δυνατόν να 
υπάρχει ουσιαστική προστα-
σία όταν τα σχήματα που κα-
λούνται να την σχεδιάσουν και 
να υλοποιήσουν τη διαχείριση 
στην πράξη, δεινοπαθούν από 
υποστελέχωση, απουσία προο-
πτικής και έλλειψη σαφούς θε-
σμικού πλαισίου, όπως τα προ-
εδρικά διατάγματα που ακόμα 
εκκρεμούν εδώ και χρόνια;

Με αφορμή την πυρκαγιά 
στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς – 
Λευκίμης – Σουφλίου πρέπει 
όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς 
να συνειδητοποιήσουν ότι τα 

περιθώρια εξαντλήθηκαν και 
επιβάλλεται να επανεξετα-
στεί συνολικά και συλλογικά 
το υφιστάμενο σύστημα κα-
τάσβεσης, ο σχεδιασμός της 
πρόληψης και τελικά η επιχει-
ρησιακή αντιμετώπιση τέτοιων 
περιστατικών, ιδιαίτερα σε αμι-
γώς δασικες περιοχές. Το πά-
θημα όλων των τελευταίων 
ετών πρέπει επιτέλους να γί-
νει μάθημα, αλλά και αφορμή 
να αλλάξουν όλες οι αστοχί-
ες στον επίσημο σχεδιασμό».

Η απίστευτη οικολογική 
αξία του δάσους που 
καίγεται

«Το Εθνικό Πάρκο Δαδιάς- 
Λευκίμης- Σουφλίου είναι μια 
από τις παλαιότερες και με-
γαλύτερες προστατευόμενες 
περιοχές στην Ελλάδα, καθώς 
και περιοχή εθνικής και ευρω-
παϊκής οικολογικής σημασίας. 
Φιλοξενεί 3 από τα συνολικά 

4 είδη γύπα της Ευρώπης και 
αποτελεί ένα από τα λίγα ενα-
πομείναντα καταφύγια για 36 
διαφορετικά είδη απειλούμε-
νων αρπακτικών, όπως ο θα-
λασσαετός, ο βασιλαετός, ο 
κραυγαετός και το κιρκινέζι. 
Πέρα από τα πουλιά, η ποικι-
λία ειδών ζώων που φιλοξε-
νεί είναι εντυπωσιακή: από τα 
έντομα, ως τα αμφίβια και από 
τα ερπετά ως και τα θηλαστι-
κά. Πέραν όλων αυτών, όμως, 
το Εθνικό Πάρκο Δαδιάς έχει 
ανυπολόγιστη οικολογική ση-
μασία για ακόμα έναν λόγο: 
φιλοξενεί τον μοναδικό ανα-
παραγόμενο πληθυσμό μαυ-
ρόγυπα (30-35 ζευγάρια) σε 
ολόκληρη τη Βαλκανική χερ-
σόνησο.

Καθώς η μάχη με τις ανα-
ζωπυρώσεις συνεχίζεται ακό-
μα, το κυριότερο στοίχημα 
παραμένει η προστασία αυ-
τού του πληθυσμού και της 
αποικίας του μαυρόγυπα. Η 
πιθανή απώλεια των μεγά-
λων δέντρων που στηρίζουν 
τις φωλιές και η καταστροφή 
του δάσους που τις περιβάλ-
λει θα είναι κάτι αδιανόητο. 
Ένας εθνικός και ευρωπαϊκός 
θησαυρός θα εξαφανιστεί ανε-
πιστρεπτί, χωρίς δυνατότητα 
αποκατάστασης ή αναπλήρω-
σης.

Ελπίζουμε ότι η επόμενη 
μέρα, θα βρει το δάσος της 
Δαδιάς λαβωμένο αλλά όχι 
θανάσιμα τραυματισμένο. Ελ-
πίζουμε ότι η επόμενη μέρα, 
θα βρει την Πολιτεία πιο έτοι-
μη και πιο αποφασισμένη να 
προστατεύσει τους πολύτιμους 
αυτούς θησαυρούς της χώρας 
μας, που χωρίς εκείνους δεν 
μπορεί να υπάρξει καμία ζωή».

WWF: Τα ερωτήματα που “καίνε” τη Δαδιά
25.000 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΕΝΟΣ 
ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ, 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΣΗΜΑΣΙΑΣ, ΕΧΟΥΝ ΚΑΕΙ, ΕΝΩ 
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ Ο 
ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΑΥΡΟΓΥΠΑ       
                               
«Η οδυνηρή αυτή οικολογική 
καταστροφή ας γίνει η αφορμή για 
να δούμε επιτέλους με άλλο μάτι την 
ουσιαστική προστασία των δασών» 

Με αγωνία η ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και 
Πολιτισμού (#ΕΛΛΕΤ) παρακο-
λουθεί την καταστροφική πυρ-
καγιά που έπληξε και συνεχίζει 
-για πέμπτη συνεχόμενη ημέ-
ρα- να πλήττει το Εθνικό Πάρκο 
Δαδιάς - Λευκίμης - Σουφλίου, 
απειλώντας το μοναδικό οικο-
σύστημα μίας από τις σημαντι-
κότερες προστατευόμενες πε-
ριοχές της χώρας. 

Η εν εξελίξει τεράστια οικο-
λογική καταστροφή επιβάλει να 
τεθεί το ζήτημα της δασοπρο-
στασίας και ειδικότερα της προ-
στασίας των περιοχών υψηλής 
οικολογικής αξίας σε νέες βά-
σεις και να αποτελέσει μεγίστη 
προτεραιότητα για την Πολι-
τεία, τη στιγμή που η κλιματική 
κρίση ενισχύει κατακόρυφα τον 
κίνδυνο πυρκαγιών στα ήδη ευ-
άλωτα μεσογειακά δασικά οικο-
συστήματα. 

Δεδομένου ότι το συνολικό 

κόστος για την καταστολή των 
πυρκαγιών είναι πολλαπλάσιο 
του κόστους πρόληψης, η ΕΛ-
ΛΕΤ θεωρεί επιτακτική την ανά-
γκη η χώρα να επικεντρώσει τις 
προσπάθειές της: 

• στην κατάρτιση και υλο-
ποίηση σχεδίων #αντιπυρικής-
προστασίας για κάθε δήμο και 
ορεινό όγκο, 

• στη στοχευμένη ενίσχυση 
δράσεων δασικής διαχείρισης 
με στόχο την #πρόληψη των 
δασικών πυρκαγιών, 

• στην ενεργοποίηση του συ-
στήματος εθελοντισμού πολιτι-
κής προστασίας, και στη δημι-
ουργία αυτοτελών τμημάτων 
πολιτικής προστασίας σε επί-
πεδο δήμου, με ταυτόχρονη 
ενσωμάτωση των σύγχρονων 
τεχνολογιών, για την πρόληψη 
και διαχείριση των δασών και 
δασικών εκτάσεων, 

• στην κατάλληλη #κατάρτι-
ση των κατά τόπους τμημάτων 

των #ΕνόπλωνΔυνάμεων ώστε 
να μπορούν να βοηθούν αποτε-
λεσματικά στην πυροπροστασία, 

• στη διαρκή #πληροφόρη-
ση και #ευαισθητοποίηση των 
πολιτών για τη σημασία και τα 
οφέλη των δασών, ει δυνατόν 
από την αρχή της σχολικής ηλι-
κίας, 

• στην ολοκληρωμένη ανά-
λυση των αιτιών των πυρκα-
γιών σε τοπικό επίπεδο και της 
προσαρμογής του αντιπυρικού 
σχεδιασμού στους πιθανούς κιν-
δύνους καθώς και 

• στην ενίσχυση της #χρημα-
τοδότησης μέτρων πυροπρο-
στασίας σε περιοχές με μεγά-
λες δασικές εκτάσεις και υψηλή 
επικινδυνότητα σε πυρκαγιές. 

Αντί των παραπάνω, σήμε-
ρα βρισκόμαστε σε μία κρίσι-
μη στιγμή, κατά την οποία το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, με νέο σχέδιο νό-
μου, έρχεται να αποδομήσει πε-
ραιτέρω το πλαίσιο προστασίας 
του φυσικού περιβάλλοντος της 
χώρας μας με: 

• την υπεραπλούστευση της 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης, 

• την αποδυνάμωση της πε-
ριβαλλοντικής επιθεώρησης, 

• την επιβάρυνση όλων των 
ζωνών προστασίας των περιο-
χών του δικτύου #Natura2000 
με ασύμβατες και βλαπτικές για 
το περιβάλλον χρήσεις και 

• τη σοβαρή υποβάθμιση του 
ήδη αναξιόπιστου θεσμού των 
Μελετών Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων. 

Στις περιοχές του δικτύ-
ου Natura 2000, στις οποίες 
ανήκει το Εθνικό Πάρκο Πάρ-
κο Δαδιάς - Λευκίμης - Σου-
φλίου, το προτεινόμενο σχέδιο 
νόμου που έχει τεθεί προς ψή-
φιση στη Βουλή: 

• επιτρέπει την αλλοίωση του 
διεθνώς αποδεκτού θεσμού των 
αυστηρά προστατευόμενων πε-
ριοχών, 

• προωθεί την επί της αρχής 
επιβάρυνση όλων των ζωνών 
προστασίας των περιοχών του 
δικτύου Natura 2000 με νέες, 
βαριές, ασύμβατες χρήσεις που 
δεν προβλέπονταν από το έτσι 
κι αλλιώς προβληματικό ισχύον 
καθεστώς, 

• προωθεί τη σημειακή τρο-

ποποίηση ρυθμίσεων εις βάρος 
της ολοκληρωμένης διαχείρισης 
του ελληνικού χώρου, 

• εντείνει τη συνεχιζόμενη 
απλοποίηση των διαδικασιών 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης 
σε βάρος της προστασίας του 
φυσικού περιβάλλοντος. 

Η ΕΛΛΕΤ θεωρεί απαραίτη-
το, κάθε πρωτοβουλία που τρο-
ποποιεί τους όρους προστασί-
ας των περιοχών Natura 2000 
να συμβαδίζει με τις αρχές της 
αειφορίας, να πραγματοποιεί-
ται βάσει αυστηρών κριτηρίων 
και οπωσδήποτε να πληροί την 
ενωσιακή περιβαλλοντική νο-
μοθεσία και τις Συνταγματικές 
επιταγές, ειδικά εφόσον εκκρε-
μεί ακόμα η συμμόρφωση της 
Ελλάδας με την καταδικαστική 
απόφαση του Δικαστηρίου της 
ΕΕ για μη καθορισμό των στό-
χων διατήρησης και των ανα-
γκαίων μέτρων διατήρησης 
(όπως απαιτεί η οδηγία 92/43/
ΕΟΚ). Οποιαδήποτε νομοθετική 
παρέμβαση στις περιοχές αυτές 
οφείλει να είναι αποτέλεσμα ευ-
ρύτατης και ουσιαστικής #δια-
βούλευσης, προσέγγιση η οποία 

δεν έχει καμία ομοιότητα με τον 
τρόπο που έχει χειριστεί έως 
σήμερα το θέμα το #Υπουργεί-
οΠεριβάλλοντοςκαιΕνέργειας. 

Η Ελλάδα θρηνεί σήμερα την 
απώλεια πολύτιμου τμήματος 
του φυσικού της πλούτου. Η 
κλιματική κρίση είναι πλέον μια 
πραγματικότητα και ένα μόνι-
μο φαινόμενο που θα αφήσει 
ανεξίτηλο το στίγμα του στην 
ανθρωπότητα τις επόμενες δε-
καετίες. 

Η προσαρμογή στις επιπτώ-
σεις της κλιματικής αλλαγής, η 
ανάδειξη του ρόλου των υγιών 
οικοσυστημάτων, ιδίως δασι-
κών, για τον μετριασμό της, η 
ολοκλήρωση των Ειδικών Πε-
ριβαλλοντικών Μελετών για 
τις προστατευόμενες περιοχές 
και ο καθορισμός ουσιαστικών 
ρυθμίσεων βάσει αυτών, καθώς 
και η λήψη μέτρων που θα δι-
ασφαλίσουν ό,τι απομένει και 
θα περιορίσουν την επανάλη-
ψη μίας τέτοιας καταστροφής 
στο μέλλον, είναι πλέον #κατε-
πείγουσες. Πρέπει να ενεργή-
σουμε σήμερα. 

Ανάγκη για ενίσχυση και όχι αποδόμηση της προστασίας 
των περιοχών υψηλής οικολογικής αξίας
Παρέμβαση από την Ελληνική Εταιρεία 
Περιβάλλοντος και Πολιτισμού
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Μάχη με τις αναζωπυρώ-
σεις για έβδομη ημέρα έδιναν 
χθες οι πυροσβεστικές δυνά-
μεις στο νοτιοδυτικό τμήμα του 
Εθνικού Πάρκου της Δαδιάς 
προς την Λευκίμμη, με την βοή-
θεια εναέριων μέσων.   Στόχος 
των δυνάμεων ήταν να γινόταν 
η οριοθέτηση της πυρκαγιάς, 
καθώς από σήμερα Πέμπτη 
αναμένονται άνεμοι αυξημέ-
νης έντασης στην περιοχή.

Στην ενημέρωση από την 
Πυροσβεστική χθες το απόγευ-
μα, ο εκπρόσωπός της Γιάν-
νης Αρτοποιός σημείωσε πως 
στο νότιο μέτωπο της φωτιάς 
η εικόνα ήταν καλή, ενώ στα 
υπόλοιπα σημεία η πυρκαγιά 
έχει οριοθετηθεί από την Τρί-
τη. Όπως είπε, η προσπάθεια 
συνεχίζεται με αμείωτη ένταση 
για πιθανές αναζωπυρώσεις. 

Οι ομάδες δασυπορόσβε-
σης, ο στρατός και οι πολλοί 
εθελοντές δίνουν όλες αυτές 
τις μέρες μάχη για να σωθεί ο 
κύριος πυρήνας του παρθένου 
δάσους, τα σημαντικά οικοσυ-
στήματα και οι αποικίες των 
σπάνιων αρπακτικών πουλιών. 
Σημαντική είναι η προσφορά 
των εθελοντών από όλη την 
Ανατολική Μακεδονία – Θρά-
κη, που βρίσκονται στην Δα-
διά, προσφέροντας τρόφιμα ή 
ακόμα και μαγειρεύοντας φα-
γητό το οποίο προσφέρουν σε 
όσους εργάζονται στα μέτω-
πα της φωτιάς. Στην περιοχή 
επιχειρούν περισσότεροι από 
320 πυροσβέστες, στελέχη των 
Ενόπλων Δυνάμεων, εθελο-
ντές αλλά και υλοτόμοι.   

“Συνεχίζουμε να επιχειρού-
με στην πυρκαγιά, έχουμε φέ-
ρει νέα μηχανήματα έργου για 
να αναπτύξουμε νέα αντιπυ-
ρική ζώνη για να αποφευχθεί 
η είσοδος της πυρκαγιά στην 
πιό σημαντική ζώνη” ανέφερε 
ο υπουργός Κλιματικής Αλλα-
γής και Πολιτικής Προστασίας 
Χ. Στυλιανίδης, που βρίσκεται 
στην περιοχή επιβλέποντας τις 
επιχειρήσεις.

34.000 στρέμματα έχουν 
γίνει στάχτη 

Πάνω από 40.000 στρέμ-
ματα είχε κατακάψει ως χθες 
η φωτιά στο δάσος της Δαδιάς. 
Με βάση  εικόνα πολύ υψηλής 
ανάλυσης που ελήφθη από το 
δορυφόρο Sentinel 2 την Τρί-
τη 26.07.2022 στις 12:10 το-
πική ώρα, την οποία ανέκτησε 
και επεξεργάστηκε η πυρομε-
τεωρολογική ομάδα FLAME 
του Εθνικού Αστεροσκοπείου 
Αθηνών (ΕΑΑ) / meteo.gr, η 
εκτίμηση για την έκταση που 
έχει μέχρι στιγμής επηρεα-
στεί από τη δασική πυρκαγιά 
στη Δαδιά Έβρου είναι περί-
που 34.105 στρέμματα, χωρίς 
να έχει υπολογιστεί ακόμη η 
χθεσινή ημέρα. Η έκταση αυ-
τή αντιστοιχεί σε περίπου 12% 
της προστατευόμενης περιοχής 
Natura 2000. Στη δορυφορι-
κή εικόνα διακρίνονται επίσης 
οι ενεργές εστίες της φωτιάς, 
κατά τη στιγμή του περάσμα-
τος του δορυφόρου, στα νο-
τιοδυτικά της περιμέτρου (κε-
φαλή πυρκαγιάς). Παράλληλα, 
αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως 
αποτυπώνεται δορυφορικά, η 
φωτιά φαίνεται να προσεγγί-
ζει προηγούμενα καμένη δα-
σική έκταση.

Σημειώνεται ότι η παρα-
πάνω έκταση έχει υπολογι-
στεί κατά προσέγγιση, καθώς 
οι περιοχές εντός της περιμέ-
τρου δεν έχουν πληγεί όλες 
το ίδιο και η παρουσία καπνού 
δυσχεραίνει τον υπολογισμό, 
ενώ αναμένεται και ο περισσό-
τερο ακριβής, τελικός υπολο-
γισμός από την ενεργοποίηση 
της υπηρεσίας Rapid Mapping 
του Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Copernicus.

«Ανυπολόγιστη η 
καταστροφή στο δάσος»

O γενικός διευθυντής του 
Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ (Οργανισμός 
Φυσικού Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής), Γιάν-

νης Μητσόπουλος επεσήμανε 
στο MEGA πως η καταστροφή 
στο δάσος είναι ανυπολόγι-
στη, πολλά στρέμματα φυσικού 
πλούτου έχουν γίνει στάχτη και 
οι φωλιές των σπάνιων ειδών 
αρπακτικών πουλιών, έχουν 
καταστραφεί.

 «Θα πάρει κάποιες μέρες 
ακόμη η φωτιά, είναι δύσκο-
λη η περιοχή εκεί είναι δύ-
σβατη, και τα εναέρια μέσα 

δυσκολεύονται, γιατί το νερό 
που ρίχνουν συγκρατείται και 
δεν πέφτει κάτω λόγω της πυ-
κνής βλάστησης. Στο μεγαλύ-
τερο ποσοστό επεκτείνεται στο 
έδαφος. Τα ¾ του νερού από 
τα μέσα, συγκρατείται και δεν 
πέφτει στο έδαφος», ανέφε-
ρε αρχικά.

«Υπάρχει μεγάλη κινητοποί-
ηση από όλη την Ελλάδα, είναι 
μία ιδιαιτερη περίπτωση το μέ-

ρος. Την πρώτη μέρα η φωτιά 
ξεκίνησε έξω από το πάρκο και 
καταβάλαμε προσπάθειες να 
μην περάσει μέσα στο δάσος, 
ωστόσο η πρώτη μέρα χάθηκε, 
και δεν τα καταφέραμε. Έπει-
τα οριοθετήθηκε η φωτιά την 
Παρασκευή, αλλά μετά από μία 
μεγάλη αναζωπύρωση έγινε 
ανεξέλεγκτη. Ήταν μία ιδιαί-
τερη περίπτωση, το να προ-
στατεύσεις έναν πυρήνα, με 

φωλιές από σπάνια αρπακτικά, 
θέλει ιδιαίτερη αντιμετώπιση. 
Δώσαμε τις κατευθύνσεις και 
το Σαββατοκύριακο φτιάχτη-
κε μία αντιπυρική ζώνη για να 
σωθούν οι φωλιές αυτών των 
σπάνιων ζώων. Αλλάζει συνέ-
χεια η πορεία του ανέμου και 
σύμμαχος μας είναι κυρίως η 
ταχύτητά του, που είναι συμ-
βατή με την εποχή», επεσήμανε 
χαρακτηριστικά.

Δάσος Δαδιάς: Στάχτη 
σχεδόν 40.000 στρέμματα

ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΝΑ 
ΥΠΑΡΞΕΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ 
ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΑΠΟ 
ΣΗΜΕΡΑ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΑΝΕΜΟΙ 
ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ  
                               
«Καλή» η κατάσταση στο ΝΔ μέτωπο 
σύμφωνα με την Πυροσβεστική

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο Τσομπασίδης Γεώργιος του Κυριάκου και της Λι-
ουντμίλα το γένος Καντζιάροβα που γεννήθηκε στο 
Σοχούμι Γεωργίας και  κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη 
και η Αγγελίδου Μαρία του Παναγιώτη και της Βενετί-
ας το γένος Καραμεσίνη   που γεννήθηκε στην Καβάλα 
και  κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη πρόκειται να πα-
ντρευθούν με πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο Αλεξαν-
δρούπολης.

Μάχη για να ελεγχθεί το πύρινο μέτωπο έδιναν και χθες 
επίγειες και εναέριες δυνάμεις (φωτο: Αντώνης Δούρος/wwf)

Mε βάση νεότερη εικόνα  από το δορυφόρο Sentinel 2  η εκτίμηση για την έκταση που είχε μέχρι τις 26/7  
επηρεαστεί από τη δασική πυρκαγιά στη Δαδιά είναι περίπου 34.105 στρέμματα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Με την υπ’ αρίθμ. 80/2022 Διαταγή του Ειρηνοδικείου 
Αλεξανδρούπολης τροποποιήθηκαν όλα τα άρθρα και 
κωδικοποιήθηκε το καταστατικό του αθλητικού σωματείου 
με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 
ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΦΕΡΩΝ ΕΒΡΟΥ», με έδρα τις Φέρες Έβρου 
το οποίο αποτελείται πλέον από 42 άρθρα.

Αλεξανδρούπολη, 27.07.2022
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Χρήστος Κ. Κενανίδης

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Με την υπ’ αρίθμ. 81/2022 Διαταγή του Ειρηνοδικείου 
Αλεξανδρούπολης τροποποιήθηκαν όλα τα άρθρα και 
κωδικοποιήθηκε το καταστατικό του σωματείου με 
την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ», με έδρα την Αλεξανδρούπολη το 
οποίο αποτελείται πλέον από 22 άρθρα.

Αλεξανδρούπολη, 27.07.2022
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Χρήστος Κ. Κενανίδης
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Του Γιωργου 
Πανταζίδη

Την Αλεξανδρούπολη, επέλε-
ξε για να πραγματοποιήσει την 
πρώτη παρουσίαση της τρίτης 
της ποιητικής της συλλογής, θέ-
λοντας να τιμήσει με τον τρόπο 
αυτό τον γενέθλιο τόπο της  μη-
τέρας της Χρυσούλας, η κα Μα-
ρία Δ. Σφήκα. 

Η ποιητική συλλογή «Άλογα 
στο στήθος» θα παρουσιαστεί 
σε εκδήλωση που θα πραγμα-
τοποιηθεί την Δευτέρα 1 Αυγού-
στου και ώρα 7μμ στο χώρο της 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αλεξαν-
δρούπολης στο πρώην Καπνομά-
γαζο. Για το βιβλίο θα μιλήσουν 
η φιλόλογος συγγραφέας, ποι-
ήτρια και κριτικός λογοτεχνίας 
Αννα Δεληγιάννη Τσουλπά και 
ο συγγραφέας ερευνητής Θεό-
δωρος Ορδουμποζάνης. Ποιή-
ματα θα απαγγείλει  υπεύθυνη 
της δημοτικής βιβλιοθήκης κα 
Καίτη Μακρή.

Πρόσφατα η κα Σφήκα τιμή-
θηκε με το 1ο Βραβείο στον 26ο 
Πανελλήνιο Ποιητικό Διαγωνι-
σμό «Κούρος Ευρωπού» για την 
ανέκδοτη (τότε) ποιητική συλλο-
γή «Άλογα στο στήθος», ενώ στο 
παρελθόν έχει βραβευθεί και με 
μια σειρά άλλων διακρίσεων για 
παλαιότερες συγγραφικές της 
δουλειές.

Όπως ανέφερε σε συνέντευ-
ξή της η συγγραφέας, «ο «Υπο-
κειμενικός Κήπος», ήταν μια ανί-

χνευση του εξωτερικού κύκλου 
της ποιητικής εμπειρίας, η «Ει-
σαγωγή στις πονηρίες της χα-
ράς» προχώρησε λίγο πιο μέσα, 
τα «Άλογα στο στήθος» αποτε-
λούν τον εσωτερικό πια κύκλο, 
τον ζέοντα πυρήνα, το «δαχτυλίδι 
της φωτιάς».

Γενικά δεν μ’ αρέσει να εκβι-
άζω κάποια λογική τάξη ή σειρά 
στο υλικό μου αν δεν προκύπτει 
από μόνη της: είμαι πεπεισμέ-
νη πια πως η ποίηση είναι ένα 
φαινόμενο τόσο πειθαρχημέ-
νο όσο και χαοτικό. Πρέπει να 
«αναβλύζει» με χάρη σαν να εί-
ναι ένα φυσικό φαινόμενο, αλλά 
και ταυτόχρονα να στηρίζεται σε 
μια στιβαρή, τεχνική υποδομή: το 
«κοίτασμα» πρέπει να μαστευτεί 
για να αξιοποιηθεί, η έμπνευση 

πρέπει να υποστεί τη βάσανο της 
γλωσσικής επεξεργασίας. Όταν 
γράφω σπάνια λογοκρίνω αυτό 
που βγαίνει: αφήνομαι σε κάτι 
μέσα μου που γνωρίζει καλύ-
τερα από μένα, το εμπιστεύο-
μαι και το ακολουθώ. Είναι μια 

παραίτηση από τη δική μου συ-
νειδητή βούληση, μια μεταφυσι-
κού τύπου παράδοση σε κάποιο 
άλλο θέλημα, ίσως αταβιστικά 
αυτό της γλώσσας: εγκαταλεί-
πομαι με ανακούφιση στη φόρα 
μιας δύναμης που είναι εγώ αλ-
λά και με ξεπερνάει. Ακολουθεί 
όμως ενδελεχής γλωσσική επε-
ξεργασία για να αποδοθεί με ευ-
κρίνεια η αρχική σύλληψη, το αρ-
χικό συναίσθημα. Χρονολογικά 
και στυλιστικά μπορεί ν’ ανήκω 

στην μετα-μοντερνιστική γενιά 
αλλά η φιλοσοφική προσέγγισή 
μου απέναντι στη γραφή είναι 
καθαρά ρομαντική».

Για τη συγγραφέα 
Η Μαρία Δ. Σφήκα γεννήθηκε 

το 1969 στη Λαμία. Είναι πτυχι-
ούχος του τμήματος Αγγλικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας του 
ΑΠΘ με μεταπτυχιακή ειδίκευ-
ση στην Δημιουργική Γραφή (Πα-
νεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας) 
και Υποψήφια Διδάκτορας του 
Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας 
του ΕΚΠΑ. Ποιήματά της έχουν 
δημοσιευτεί σε διάφορα λογο-
τεχνικά περιοδικά, παρουσιαστεί 
σε λογοτεχνικές εκδηλώσεις και 
βιβλιοθήκες ανά την Ελλάδα, δι-
ακριθεί σε Πανελλήνιους Ποιητι-
κούς Διαγωνισμούς και συμπερι-
ληφθεί σε συλλογικές εκδόσεις 
και ανθολόγια. Αυτό είναι το τρί-
το της βιβλίο. Έχει εκδώσει δύο 
ακόμη ποιητικές συλλογές, τον 
«Υποκειμενικό Κήπο» (εκδ. Οι-
ωνός 2006) και την «Εισαγωγή 
στις πονηρίες της χαράς» (εκδ. 
Οιωνός 2011). Ζει στη Ναύπα-
κτο όπου και εργάζεται ως κα-
θηγήτρια Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης.

ΣΥΜΒΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
(Πανδαμάτωρ)
Γίνονται όλα όμοια μετά από 
καιρό,

και τα καλά, και τα κακά:
μας συμψηφίζει ο χρόνος χο-
ντρικά,
απλοποιεί εγωισμούς,
μας στρογγυλοποιεί προς την 
ιδανική μονάδα.
Ηπιάζουν όλα·
Εξουδετερώνονται
τα τρομερά, αντίθετα φορτία
του θυμού
υπαίτια για τόσες καταιγίδες,
χαλασμούς,
τα λόγια,
οι ειρωνίες,
οι πικρίες,
ώς και το καυστικό οξύ του σά-
λιου
–πάντα έτοιμο
να εκτοξευτεί απέναντι
σαν το φαρμάκι του φιδιού–
αλλάζει χημική δομή \
και αυτό·

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΠΟΙΗΣΗ
Δεν φαίνονται από μακριά·
ξέρουν μάλιστα απέξω

και δυο-τρεις στίχους
διάσημους, γνωστούς,
που εξυμνούν, συνήθως,
τον ήλιο
ή τα μάτια της
-τους έχουν πάντα πρόχειρους
στο στόμα για ώρα ανάγκης,
για περιπτώσεις δύσκολες
ερωτικής διεκδίκησης
σαν κινδυνεύει να χαθεί
-χωλαίνει επικίνδυνα-
η δική τους πειστικότητα.
Δεν έχουν διακριτικά·
μα τους αναγνωρίζεις
έτσι άτσαλα που κολυμπούν
στο πρώτο φως το πρωινό
βαριεστημένα,
ανόρεχτα,
σαν τα βαριά θηλαστικά.
Μοιάζουν πολύ μ' εκείνους
που μπαίνουνε στη θάλασσα
για λόγους θεραπευτικούς:
δεν το απολαμβάνουν,
μετρούν τον χρόνο,
τα λεπτά,
όπως συνέστησε ο γιατρός. [...]
[Από την έκδοση]

8 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Στην Αλεξανδρούπολη παρουσιάζεται 
η ποιητική συλλογή της Μαρίας 
Σφήκα «Άλογα στο στήθος»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 1 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ       

Πρόκειται για την βραβευμένη 3η 
συγγραφική δουλειά της συγγραφέως 
η μητέρα της οποίας καταγεται από τον 
τόπο μας

Πρόσφατα η κα Σφήκα τιμήθηκε με 
το 1ο Βραβείο στον 26ο Πανελλήνιο 

Ποιητικό Διαγωνισμό «Κούρος 
Ευρωπού» για την ανέκδοτη (τότε) 

ποιητική συλλογή «Άλογα στο στήθος»

"Από Σένα σε Σένα" η θεματογραφία της 
έκθεσης ζωγραφικής της ιατρού - ζωγράφου 
Νάνης Σαρίδου, από 25 ως 31 Ιουλίου στο 
Νομαρχείο, στην Αλεξανδρούπολη.

Αγιογραφία, ελεύθερο σχέδιο, ποστμόντερν 
(ισμός), νατουραλισμός, αναφέρει η ΕΠΟΦΕ.

Διάρκεια Έκθεσης:   έως και Κυριακή 31 
Ιουλίου 2022.

Ώρες λειτουργίας: 20.00 - 23.00.
Η πολιτιστική δράση τελεί υπό την αιγίδα 

της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης - Περιφερειακής Ενότητας Έβρου. Η 
είσοδος είναι ελεύθερη.

Σύντομο βιογραφικό της Νάνης 
Σαρίδου

Η Νάνη Σαρίδου είναι ιατρός - καρδιολό-
γος. Γεννήθηκε στο Ρουστάβι της Γεωργίας. 
Προέρχεται από οικογένεια γιατρών και δα-
σκάλων. Η ίδια δηλώνει ότι, εάν δεν την κέρ-
διζε η ιατρική, θα γινόταν καλλιτέχνης, επαγ-
γελματίας ζωγράφος ή λογοτέχνης.

Από το 1996 ζει και εργάζεται στην Αλε-
ξανδρούπολη ως ιατρός. Παράλληλα, δρα-
στηριοποιείται ως ποιήτρια, μεταφράστρια 
λογοτεχνικών κειμένων από τα ρωσικά στα 
ελληνικά και ως ζωγράφος.

Τη ζωγραφική διδάχθηκε στη Σχολή Ζω-
γραφικής (Ρουστάβι, Γεωργία) και στη Σχολή 
Καλών Τεχνών (Τιφλίδα, Γεωργία). Στη Λευ-
κωσία (Κύπρος) η Νάνη Σαρίδου παρακολου-
θεί μαθήματα αγιογραφίας, όπου για μικρό 
χρονικό διάστημα (1997-1998) εργάζεται ως 
αγιογράφος.

Με την ατομική της έκθεση με θέμα «Βυζα-
ντινή αγιογραφία και ελεύθερο σχέδιο» (2000) 
στη Σαμοθράκη, η Νάνη Σαρίδου αποτίνει 

το φόρο τιμής στο νησί, όπου εργάστηκε ως 
αγροτική ιατρός.

Η δεύτερη της ατομική έκθεση, εντάσσεται 
στο πολιτιστικό πρόγραμμα του Δήμου Αλε-
ξανδρούπολης «Ελευθέρια 2006».

Η ίδια φιλοτεχνεί τα εξώφυλλα βιβλίων 
και περιοδικών, αλλά και διαφορά λογοτε-
χνικά δοκίμια.

Ομιλεί πέντε γλώσσες. Συγγράφει κυρί-
ως στα ρωσικά, αλλά και στα ελληνικά και 
τουρκικά.

Είναι δημιουργός πέντε ποιητικών συλλο-
γών. Το τρίτο της βιβλίο, «Οι πίνακες του Ερμή» 
(2020), εκδόθηκε στα ελληνικά και στα ρωσικά.

Η Νάνη Σαρίδου μετέχει ως ποιήτρια και 
ζωγράφος στις πολιτιστικές εκδόσεις του περι-
οδικού «Ιατρικές Ώρες», που εκδίδει ο Ιατρικός 
Σύλλογος Έβρου. Η ποίησή της, μεταφράστηκε 
στα γερμανικά, ουκρανικά, αζέρικα, καταλανι-
κά, ισπανικά και στα εβραϊκά!

Έκθεση Ζωγραφικής της Νάνης Σαρίδου 

Στο Νομαρχείο της 
Αλεξανδρούπολης
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Έπειτα από τρία χρόνια απου-
σίας, το Pulsar Samothraki Art 
Festival επιστρέφει δυναμικά και 
υπόσχεται τέσσερις βραδιές γε-
μάτες εξαιρετικές, ρυθμικές, μυ-
στικιστικές αλλά και εκρηκτικές 
μουσικές, 4-7 Αυγούστου 2022 
στον πολιτιστικό χώρο “Εργο-
στάσιο” (1ο χλμ Καμαριώτισσας 
– Χώρας Σαμοθράκης).

Η φετινή διοργάνωση ανοί-
γει την Πέμπτη 4 Αυγούστου 
με την αγαπημένη εκπρόσωπο 
της εναλλακτικής ποπ, Nalyssa 
Green, τη φωνή και τις μελω-
δίες της, τον συναισθηματι-
κό και ενδοσκοπικό της στίχο. 
Synthesizers, beats, theremin 
και μπουζούκι. Λυρισμός, ρομα-
ντισμός και ρυθμικές εξάρσεις. 
Το live θα ανοίξει ο Logout με 

τα folk, lo-fi  indie, synthpop  βι-
ωματικά και κινηματογραφικά 
τραγούδια του όπου η Σαμοθρά-
κη έχει σημαντική θέση.

Η έκσταση των ελληνόφω-
νων τραγουδιών της Κάτω Ιτα-
λίας, η βαλκάνια πολυφωνία, ο 
πλούτος της ελληνικής παρά-
δοσης, ο σπαραγμός του fado 
και η δωρικότητα του gospel και 
του blues αλλά και του ρεμπέτι-
κου θα μας “κοινωνηθούν” από 
την Ελένη και τη Σουζάνα Βου-
γιουκλή την Παρασκευή 5 Αυ-
γούστου.

Το Σάββατο 6 Αυγούστου, ο 
Παύλος Παυλίδης, ο “απόλυτος 
storyteller” της ελληνικής εναλ-
λακτικής rock σκηνής μοιράζε-
ται τη σκηνή του φεστιβάλ με 
τους Hotel Alaska για να μας 

απογειώσει με τις ηλεκτρισμέ-
νες ενορχηστρώσεις και έναν 
γνώριμο όσο και ανανεωμένο 
ήχο. Τραγούδια από την εποχή 
των Ξύλινων Σπαθιών μέχρι τώ-
ρα, επαναλαμβάνονται με πνεύ-
μα πειραματισμού, αποκτώντας 
φρέσκια εικόνα και νέα δυναμι-
κή, δημιουργώντας μια μουσική 

συνέχεια μεταξύ του παρελθό-
ντος και του παρόντος του Παυ-
λίδη και των συντρόφων του στη 
σκηνή και στη φάση της δημι-
ουργίας, φτάνοντας σε ένα μυ-
στικιστικό έως εκρηκτικό, εξαι-
ρετικό μουσικό αποτέλεσμα που 
μας προσφέρει την ευκαιρία να 
ανακαλύψουμε το έργο του από 

την αρχή.
Τέλος, την Κυριακή 7 Αυγού-

στου, τιμώντας τον μαγικό τό-
πο, τη Σαμοθράκη όσο και τα 
100 χρόνια από τη Μικρασιατι-
κή Καταστροφή (1922 – 2022), 
ο Σύλλογος Φίλων Μουσικής 
Σαμοθράκης “Αρμονίας Γένεσις” 
παρουσιάζει μουσική, τραγούδια 

και χορούς από το γοητευτικό, 
πλούσιο και πολύμορφο, δια-
μορφωμένο από τον 19ο αιώ-
να ως τις μέρες μας, ρεπερτόριο, 
απόρροια της κομβικής θέσης 
του νησιού στους διαύλους επι-
κοινωνίας ανάμεσα στο Αιγαίο, 
την Κωνσταντινούπολη και τη 
Μικρά Ασία.

Το Pulsar Samothraki Art Festival 
επιστρέφει δυναμικά!

ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΘΑ ΛΑΒΕΙ 
ΧΩΡΑ 4-7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 
ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ 
“ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ”   

Βραδιές γεμάτες ρυθμικές, 
μυστικιστικές αλλά και εκρηκτικές 
μουσικές

O πολιτιστικός χώρος “Εργοστάσιο”  στο 1ο χλμ Καμαριώτισσας – Χώρας Σαμοθράκης
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Έξαρση καταγράφεται στα 
κρούσματα της Covid-19, λό-
γω των υπερμεταδοτικών υπο-
παραλλαγών της Όμικρον, τον 
τελευταίο μήνα, με αύξηση και 
των περιστατικών που χρήζουν 
νοσηλείας, παρόλο που τα στοι-
χεία πλέον είναι πολύ ισχυρά ότι 
πρόκειται για πιο ήπιες από τις 
προηγούμενες μεταλλάξεις του 
ιού. Σχετικά με την ηπιότητα της 
νόσου, συχνά διατυπώνεται η 
άποψη ότι αυτή οφείλεται στην 
προηγούμενη ανοσία του πλη-
θυσμού είτε λόγω του εμβολια-
σμού είτε λόγω νόσησης. 

Παρά την επιβεβαιωμένη, 
ωστόσο ηπιότερη νοσηρότητα 
της Όμικρον, πυκνώνουν οι φω-
νές που τονίζουν ότι θα πρέπει 
να ληφθούν εκ νέου μέτρα πρό-
ληψης και να μη βασιζόμαστε 
στο ότι τα περιστατικά είναι πιο 
ήπια και ότι οι ΜΕΘ δεν έχουν 
ακόμα δεχτεί ασφυκτική πίεση, 
σε μία προσπάθεια να προλά-
βουμε μία πιθανή μεγάλη αύ-
ξηση των κρουσμάτων.

Στο ίδιο αυτό πνεύμα, οι εκ-
πρόσωποι των εργαζόμενων 
στα νοσοκομεία εκφράζουν την 
έντονη ανησυχία τους για την 
πορεία της έξαρσης της επιδη-
μίας εν μέσω των καλοκαιρινών 
διακοπών και της χαλάρωσης 
που, όπως είναι φυσικό, χαρα-
κτηρίζει τον κόσμο.

«Τρομάζουμε πραγματικά με 
τη συνεχή αύξηση των νοσηλευ-
όμενων ασθενών με κορωνο-
ϊό στα νοσοκομεία», δηλώνει ο 
πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, κ. Μι-
χάλης Γιαννάκος.

«Μεγαλύτερη αύξηση εμφα-
νίζεται στη νοσηλεία ασθενών 
σε απλές κλίνες. Από τα επίσημα 
στοιχεία, δεν προκύπτει ισορρο-
πία σε εισαγωγές και εξιτήρια. 
Προκύπτουν περισσότερες ει-
σαγωγές και λιγότερα εξιτήρια, 
συνυπολογίζοντας σε αυτά και 
τους θανάτους που για καλοκαί-
ρι είναι πολλοί. Αύξηση, όμως, 
μικρότερη παρατηρείται και στις 
νοσηλείες ασθενών στις ΜΕΘ.

Εμείς δε συμμεριζόμαστε την 
καλοκαιρινή υπερχαλάρωση και 
συνιστούμε προσοχή:

· Τήρηση των μέτρων προ-
στασίας.

· ΜΑΣΚΑ παντού, ΜΕΣΑ-
ΕΞΩ, όταν υπάρχει γύρω μας 
κόσμος.

· Επαναφορά προληπτικών 
ελέγχων.

· Ειλικρίνεια και τήρηση της 
καραντίνας από τους θετικούς 
ασυμπωματικούς ασθενείς.

Να μη γεμίσουμε πάλι τα νο-
σοκομεία», καταλήγει ο κ. Γιαν-
νάκος.

Από τη μεριά του, μιλώντας 
στο e-farmako, ο Γ.Γ. της Ομο-
σπονδίας Ενώσεων Νοσοκομει-
ακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ), κ. Πα-
ναγιώτης Παπανικολάου, τονίζει 
ότι, για να ελεγχθεί κατά το δυ-
νατόν η κατάσταση δε χρειά-
ζονται οριζόντια, κατασταλτικά 
αλλά αρκεί η συστηματική ιχνη-
λάτηση καθώς και στοιχειώδη 
μέτρα επιδημιολογικής επιτή-
ρησης, στοχευμένα και με συ-
ναίνεση των κρουσμάτων, εκεί 
που κάθε φορά παρατηρούνται 
οι εστίες υπερμετάδοσης. 

«Το λέγαμε από την αρχή, 
όταν φάνηκε η αυξητική τά-
ση των κρουσμάτων και γίνε-
ται πολύ επίκαιρο τώρα, ότι δεν 
χρειαζόμαστε σκληρά αναπο-
τελεσματικά, οριζόντια, τυφλά, 
συλλήβδην μέτρα. Χρειαζόμαστε 
εκτεταμένη ιχνηλάτηση, εκεί που 
καταγράφονται, κάθε φορά, οι 
μεγαλύτερες εστίες υπερμετά-
δοσης. Αυτήν την περίοδο, οι 
μεγαλύτερες εστίες υπερμετά-
δοσης είναι οι τουριστικές πε-
ριοχές και για αυτό χρειάζεται 
εκεί εκτεταμένη ιχνηλάτηση και 
απομόνωση, τουλάχιστον για 5 
ημέρες, με συναίνεση των θετι-
κών κρουσμάτων και χωρίς κα-
ταναγκασμό», τονίζει ο κ. Παπα-
νικολάου.

«Για το λόγο αυτό, θεωρούμε 
τεράστιο πρόβλημα το ότι φέτος 
δεν υπάρχουν ξενοδοχεία κα-
ραντίνας, ενώ πέρσι υπήρχαν. 
Μάλιστα, στην ειδησεογραφία 
που περνάει στα ψιλά, πριν από 
μερικές εβδομάδες, δηλώθηκε 

από το υπουργείο Τουρισμού 
ότι ‘δε χρειάζεται να υπάρχουν 
ούτε καν πτέρυγες καραντίνας 
μέσα ήδη λειτουργούντα ξενο-
δοχεία’…!  Δηλαδή, ακόμα και 
αν ένας επισκέπτης κατανοεί 
από μόνος του ότι πρέπει να 
απομονωθεί (αν έχει ελαφριά 
συμπτώματα και  βγει θετικός) 
δεν μπορεί να απομονωθεί, ακό-
μα και αν το θέλει, καθώς δεν 
υπάρχει πρόβλεψη για το πού 
θα κοιμάται, πού θα παίρνει το 
πρωινό του γεύμα κλπ. Αυτά τα 
στοιχειώδη μέτρα προτείνουμε 
και το τονίζουμε με κάθε ευκαι-
ρία: ιχνηλάτηση και στοιχειώδη 
μέτρα επιδημιολογικής επιτήρη-
σης, στοχευμένα και όχι οριζό-
ντια, όχι κατασταλτικά, αλλά με 
συναίνεση εκεί που κάθε φορά 
είναι οι εστίες υπερμετάδοσης. 
Τώρα, είναι στις τουριστικές πε-
ριοχές και το χειμώνα θα είναι 
πάλι στους χώρους εργασίας 
τους μεγάλους και στα μέσα μα-
ζικής μεταφοράς. Θεωρούμε ότι 

είναι πάρα πολύ απλό!», καταλή-
γει ο κ. Π. Παπανικολάου.

Παυλάκης: Πενταπλάσια 
η πιθανότητα μόλυνσης 
τώρα

Ο επικεφαλής του Τμήματος 
Ανθρώπινων Ρετροϊών στο Πα-
ράρτημα Εμβολίων του Κέντρο 
Έρευνας για τον Καρκίνο των 
ΗΠΑ, Γιώργος Παυλάκης, σχο-
λιάζοντας την πορεία της επι-
δημίας στην Ελλάδα, σε ανάρ-
τησή του στα κοινωνικά δίκτυα 
αναφέρει χαρακτηριστικά: «Τώ-
ρα, στη μέση του καλοκαιρινού 
κύματος, η Ελλάδα έχει περί-
που 40-50 χιλιάδες κρούσμα-
τα την ημέρα και 33 θανάτους. 
Δεν το λες και τεράστια πρόο-
δο» ενώ συμπληρώνει πως «η 
χειρότερη περίοδος για μετάδο-
ση του κορωνοϊού στην Ελλά-
δα είναι σήμερα. Αυτό το ξέρετε 
και εμπειρικά κοιτωντας γύρω 
σας, πόσους μολυσμένους ξέ-
ρετε, τους περισσοτερους ούτε 

καν δηλωμένους, γιατί δεν πάνε 
στο νοσοκομείο».

Αιτιολογώντας την θερινή 
έξαρση των κρουσμάτων ο κ. 
Παυλάκης λέει ότι «δεν άλλαξε 
ο ιός, τουλάχιστον όχι δραστι-
κά, παρά τα όσα λένε μερικοί 
ημιμαθείς ή άσχετοι. Άλλαξε η 
αντίσταση μας στον ιό λόγω εμ-
βολίων και προηγούμενων μο-
λύνσεων».

Εκτιμά δε ότι σήμερα τα 
ενεργά κρούσματα είναι περίπου 
570.000 στην Ελλάδα, ενώ τον 
Νοέμβριο του 2021 υπολογίζο-
νταν σε περίπου 95.000. «Τε-
ράστια αύξηση. Με ~600,000 
ενεργά κρούσματα, σημαίνει: 
ένας στους 10-15 που συνα-
ντάτε στο δρόμο είναι μολυσμέ-
νος, και πολλοι είναι μεταδοτες. 
Άρα η πιθανότητα για μόλυνση 
σήμερα είναι 5 φορές μεγαλύτε-
ρη από το Νοέμβρη του 2021», 
εκτιμά.

Προειδοποιεί δε ότι οι πολ-
λές νέες μολύνσεις δίνουν το 
έναυσμα για νέες μεταλλάξεις 
του κορωνοϊού που διαφεύγουν 
των εμβολίων. «Ήδη ξέρουμε 
από πειράματα που προσπαθού-
με να δημοσιεύσουμε τώρα, ότι 
το Ο4/5 ξεφεύγει σε πολύ μεγα-
λύτερο βαθμό από τα εμβόλια 
από ότι τα προηγούμενα στε-
λέχη. Άρα, λιγότερη προστασία, 
και οι μολύνσεις θα παραμένουν 
ψηλά. Ετσι θα δημιουργηθεί ο 
νέος ιός που θα φέρει το επόμε-
νο κυμα», λέει χαρακτηριστικά.

Και υπενθυμίζει ότι το καλύ-
τερο μέσο προστασίας είναι ο 
εμβολιασμός και η αποφυγή της 
μόλυνσης ευθύς εξ αρχής. «Για 
να μη μολυνθείτε κρατήστε τα 
μέτρα, μάσκες, απόσταση, καθα-
ρισμό αέρα. Απαιτείστε από την 
κυβέρνηση προστασία της υγεί-
ας και της ζωής σας δια της επι-
βολής και τήρησης των μέτρων 
προστασίας που δεν εφαρμόζο-
νται πουθενά», καταλήγει.

Κορωνοϊός: Στα 570.000 
τα ενεργά κρούσματα 

ΠΕΝΤΑΠΛΑΣΙΑ Η ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ 
ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 
                               
Τήρηση μέτρων, μάσκα και συστηματική 
ιχνηλάτηση συστήνουν οι υγειονομικοί

Τουλάχιστον ένας στους οκτώ πο-
λίτες που απευθύνθηκαν σε υπηρεσία 
του συστήματος υγείας στη χώρα μας 
χρειάστηκε να δώσει «φακελάκι». Το 
σύστημα υγειονομικής περίθαλψης 
είναι στη συνείδηση της συντριπτικής 
πλειονότητας των Ελλήνων ο πιο διε-
φθαρμένος τομέας της ελληνικής κοι-
νωνίας. Μάλιστα, τα τελευταία τρία 
χρόνια η αίσθηση αυτή έχει ενταθεί.

Ειδικότερα, όπως κατέδειξε η τε-
λευταία έκθεση του Ευρωβαρόμετρου 
για τη διαφθορά, η οποία διεξήχθη 
τον περασμένο Μάρτιο και Απρίλιο 
και στην οποία συμμετείχαν από τη 
χώρα μας 1.013 άτομα, το 91% των 
Ελλήνων θεωρεί ότι το να δίνεις και 
να παίρνεις φακελάκια με χρήματα, 
καθώς και η κατάχρηση εξουσίας για 
προσωπικό κέρδος, είναι διαδεδομέ-

να στο σύστημα υγειονομικής περί-
θαλψης. Το αντίστοιχο ποσοστό στην 
έρευνα του Ευρωβαρόμετρου για τη 
διαφθορά το 2019 ήταν 81%. Ο μέ-
σος όρος των πολιτών κρατών-μελών 
της Ε.Ε. που θεωρούν διαδεδομένη 
τη διαφθορά στο σύστημα υγείας της 
χώρας τους είναι 29%.

Η Ελλάδα μαζί με τη Λιθουανία, 
τη Ρουμανία και την Πολωνία είναι 
οι χώρες που θεωρούν τον χώρο της 
υγείας ως τον πιο διεφθαρμένο σε 
σχέση με άλλους τομείς. Στην Ελλά-
δα, στις αρνητικές απόψεις αναφο-
ρικά με τη διαφθορά ακολουθούν οι 
φορολογικές αρχές (67%), οι πολιτι-
κοί σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό 
επίπεδο (65%) και τα πολιτικά κόμ-
ματα (65%).

Τους τελευταίους 12 μήνες από τη 
διενέργεια της έρευνας, το 54% των 
συμμετεχόντων Ελλήνων πολιτών 
χρειάστηκε να απευθυνθεί σε γιατρό 
ή μονάδα του δημόσιου συστήματος 
υγείας (το αντίστοιχο ποσοστό στην 

Ε.Ε. είναι 77%). Από αυτούς, το 13% 
δήλωσε ότι, εκτός από τα επίσημα 
έξοδα, χρειάστηκε να δώσει επιπλέον 
αμοιβή ή δώρο αξίας σε νοσοκόμα ή 
γιατρό, ή να κάνει δωρεά σε νοσοκο-
μείο (στην αντίστοιχη έρευνα του Ευ-
ρωβαρόμετρου του 2019 το ποσοστό 

ήταν 14%). Πρόκειται για το δεύτερο 
υψηλότερο ποσοστό στην Ε.Ε., όπου 
κατά μέσον όρο το 4% χρειάστηκε να 
δώσει «φακελάκι». Στην πρώτη θέση 
βρίσκεται η Ρουμανία με 18%. Στον 
αντίποδα βρίσκονται οι Ισπανία, Ολ-
λανδία, Πορτογαλία, Φινλανδία, Σου-

ηδία, Ιρλανδία, Κύπρος και Εσθονία, 
όπου μόλις το 1% δήλωσε ότι χρει-
άστηκε να δώσει επιπλέον αμοιβή.

Οι Ελληνες σε ποσοστό 98% θε-
ωρούν διαδεδομένο το γενικότερο 
πρόβλημα της διαφθοράς στη χώρα, 
έναντι του 68% που είναι ο μέσος 
όρος των πολιτών της Ε.Ε. Το 51% 
των Ελλήνων εκτιμά ότι έχει αυξη-
θεί την τελευταία τριετία το πρόβλη-
μα της διαφθοράς, το 41% πιστεύει 
ότι παραμένει το ίδιο και το 6% ότι 
έχει μειωθεί, ενώ 2% απαντά ότι δεν 
γνωρίζει.

Ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι 
το 55% των Ελλήνων θεωρεί απο-
δεκτό το να δώσει κάποιο δώρο εάν 
θέλει κάτι από τη δημόσια διοίκηση ή 
μια δημόσια υπηρεσία, καθώς και ότι 
το 51% των πολιτών πιστεύει ότι η 
καταγγελία υπόθεσης διαφθοράς θα 
ήταν άσκοπη γιατί οι υπεύθυνοι δεν 
θα τιμωρηθούν.
kathimerini.gr

Ψηλά στα «φακελάκια» οι Έλληνες
Σύμφωνα με έκθεση του 
Ευρωβαρόμετρου



Η ΓΝΩΜΗ
28 ΙΟΥΛΙΟΥ    2022 EIΔΗΣΕΙΣ    11

Ερντογάν ή αντιπολίτευ-
ση; Εχει «συμφέρον» η Ελ-
λάδα για αλλαγή κυβέρνησης 
στην Τουρκία και κατά πόσο 
θα υπάρξει πραγματικά αλλαγή 
προς το καλύτερο αναφορικά 
με τις σχέσεις Αγκυρας – Αθή-
νας και διάθεση για αποφυγή 
προκλήσεων από τη γείτονα; 
Γιατί μπορεί ο Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν να έχει εξελιχθεί σε 
έναν αυταρχικό «σουλτάνο», 
σύμφωνα με τα δυτικά ΜΜΕ, 
ωστόσο όπως υπενθυμίζει η 
«Welt» κατά την άνοδό του 
στην εξουσία το 2003 ήταν 
ο ηγέτης που προωθούσε τις 
μεταρρυθμίσεις, όταν η Αγκυ-
ρα διένυε τα «χρυσά χρόνια» 
των σχέσεών της με την ΕΕ.  
Σήμερα ο τούρκος πρόεδρος 
χαρακτηρίζεται από τη «Welt», 
και όχι μόνο, ως «επικίνδυνος» 
αφού μία ήττα του στις εκλο-
γές μπορεί να τον φέρει αντι-
μέτωπο ακόμα και με τη Δικαι-
οσύνη, και αυτό δεν μπορεί να 
το αντέξει.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Ερντο-
γάν επιχειρεί να χρησιμοποιή-
σει τα ελληνοτουρκικά και ως 
«αντιπερισπασμό» στο εσωτε-

ρικό του. Εναν εποικοδομητικό 
«αποπροσανατολισμό» που θα 
λειτουργήσει συνδυαστικά ως 
ένα σωσίβιο για την πολιτική 
του επιβίωση, ενώ η οικονομία 
καταρρέει και απειλεί να τον 
καταδικάσει στην ήττα.

Ο Ερντογάν γνωρίζει άλ-
λωστε ότι η οικονομία είναι η 
μόνη δύναμη που μπορεί να 
τον ανατρέψει. Η ίδια δύνα-
μη που γέννησε το ΑΚΡ και 
του έδωσε την εξουσία απέ-
ναντι στα παραδοσιακά κόμ-
ματα της Τουρκίας το 2002. 
Σίγουρα η αντιπολίτευση υπό-
σχεται ελευθερίες και δικαιώ-
ματα, καταγγέλλει τις διώξεις 
των τούρκων αντικαθεστωτι-
κών και ορκίζεται στις αρχές 
της δημοκρατίας. Ωστόσο για 
όσους γνωρίζουν την ιστορία 
της Τουρκίας, καμία πολιτική 
δύναμη δεν μπορεί να δηλώνει 
«αθώα» και αδέσμευτη απένα-
ντι στο «βαθύ κράτος».

Λύσεις στα προβλήματα
Στις σχέσεις Ελλάδας – 

Τουρκίας ο Ερντογάν της 
πρώτης δεκαετίας εμφανί-
στηκε ως ο πολιτικός ηγέτης 

που είχε τη διάθεση για λύσεις 
στα προβλήματα και όχι εντά-
σεις. Αμέσως μετά το 1999 και 
την ευκαιρία που έδωσε η «δι-
πλωματία των σεισμών». Με τη 
ρητορική του να αλλάζει ριζι-
κά, κυρίως, μετά την απόπει-
ρα πραξικοπήματος το 2016. 
Η ένταση κλιμακώθηκε σταδι-
ακά και το 2020 έφτασε στο 
όριο του «θερμού επεισοδίου». 
Οι σχέσεις Ελλάδας – Τουρκί-
ας επανήλθαν στην ατζέντα με 

αρνητικό πρόσημο και από τό-
τε και έπειτα ξεκίνησε και ένας 
ανταγωνισμός κυβέρνησης – 
αντιπολίτευσης για το ποιος 
θα εμφανιστεί με πιο εθνικι-
στικές θέσεις.

Και αν ο δήμαρχος Κων-
σταντινούπολης, Εκρέμ Ιμά-
μογλου, εμφανίζεται να έχει 
την πλέον διαλλακτική ρητο-
ρική, ο αρχηγός του CHP, του 
κόμματος στο οποίο ανήκει, ο 
Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου έχει 

επανειλημμένα κατηγορήσει 
τον τούρκο πρόεδρο για υπο-
χωρήσεις στα ελληνοτουρκικά, 
ακόμα και για «δειλία», η οποία 
συνοδεύεται από απειλές κενές 
περιεχομένου.

Σε αυτό το κλίμα το γεγονός 
ότι η ένταση με την Ελλάδα 
μπαίνει δυναμικά στην προε-
κλογική ατζέντα της τουρκικής 
πολιτικής σκηνής με ακραίο 
εθνικιστικό πρόσημο επί του 
οποίου ανταγωνίζονται κυβέρ-

νηση και αντιπολίτευση αυξά-
νει την ανησυχία για την επό-
μενη μέρα, όποια και αν είναι 
η κυβέρνηση στη γείτονα. Κα-
θώς τα ελληνοτουρκικά γίνο-
νται και επισήμως μία βάση 
εκτόνωσης και εξαγωγής της 
εσωτερικής έντασης… Με το 
δόγμα που κυριαρχεί να είναι 
«όποιος δεν είναι μαζί μας εί-
ναι εναντίον μας».
ΤΑ ΝΕΑ

Μετά τον Ερντογάν: Το συμφέρον της 
Ελλάδας για την επόμενη ημέρα στην Τουρκία

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΑΙΝΕΙ ΔΥΝΑΜΙΚΑ 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ 
ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΣΚΗΝΗΣ ΜΕ ΑΚΡΑΙΟ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΗΜΟ  
                               
Το προφίλ των αντιπάλων 
του τούρκου προέδρου

Θερμός» προμηνύεται ο 
Αύγουστος στη Μεσόγειο, 
καθώς η Τουρκία ανακοίνω-
σε πως βγάζει στη θάλασσα 
το γεωτρύπανο «Abdulhamid 
Han». Ενώ το προηγούμενο 
διάστημα οι τουρκικές αρχές 
είχαν διαμηνύσει πως αυτό 
θα γίνει το πρώτο δεκαπεν-
θήμερο του Αυγούστου, το 
βράδυ της Τρίτης έδωσαν 
ακριβή ημερομηνία. Πρόκει-
ται για τις 9 του ερχόμενου 
μήνα. 

Την αποκάλυψη έκανε το 
Anadolu, το οποίο επικαλεί-
ται δηλώσεις του υπουργού 
Ενέργειας της Τουρκίας. Το 
«Abdulhamid Han» θα απο-
πλεύσει από το λιμάνι της 
Μερσίνης.

Οι προκλητικές δηλώσεις 
Οκτάι από τα Κατεχόμενα

Υπενθυμίζεται ότι, πριν 
από λίγες ημέρες, ο τούρ-
κος αντιπρόεδρος, Φουάτ 
Οκτάι, δήλωσε από τα Κα-
τεχόμενα της Κύπρου ότι  το 

τουρκικό πλωτό γεωτρύπανο 
«Αμπντούλ Χαμίντ» θα ξεκινή-
σει τις εργασίες του τον Αύ-
γουστο στην Ανατολική Με-
σόγειο.

Οι ανακοινώσεις Οκτάι σί-
γουρα δεν συνάντησαν ούτε 
κατ’ ελάχιστο τα σενάρια που 
ήθελαν τον τούρκο πρόεδρο, 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να 
προχωρά σε αποκαλύψεις για 
τα σχέδιά του σε σχέση με το 
μέλλον του Κυπριακού.

Τα όσα ανακοίνωσε ήταν 
ήδη γνωστά. Τον είχε προ-
λάβει ο τούρκος υπουργός 
Ενέργειας, Φατίχ Ντονμέζ, 
τον περασμένο μήνα.

Αναφορά στη «Γαλάζια 
Πατρίδα»

Το Αμπντούλ Χαμίντ Χαν 
αναμένεται να ξεκινήσει τις 
δραστηριότητές του στη Με-
σόγειο τον επόμενο μήνα, κα-
θώς οι «πόροι των υδρογο-
νανθράκων δεν είναι παιχνίδι 
των Ελλήνων», είπε χαρακτη-
ριστικά ο Οκτάι.

Ο τούρκος αντιπρόεδρος 
έδωσε έμφαση και στην ισχύ 
του τουρκικού στόλου, αλλά 
και στην αποκαλούμενη από 
τους Τούρκους «Γαλάζια Πα-

τρίδα», υπενθυμίζοντας ότι η 
Τουρκία είναι μία από τις 10 
χώρες που κατασκεύασαν το 
δικό τους πολεμικό πλοίο.

«Τα μη επανδρωμένα υπο-
βρύχιά μας θα ενισχύσουν 
την κυριαρχία μας στη γα-
λάζια πατρίδα, θα αλλάξουν 
τις ισορροπίες στις θάλασ-
σες και θα διαταράξουν τα 
παιχνίδια», ανέφερε χαρα-

κτηριστικά.

Τα «βαφτίσια» και οι 
«κλέφτες»

«Αμπντουλχαμίτ» είναι το 
όνομα που έδωσε στο τέταρ-
το γεωτρύπανο της Τουρκί-
ας ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, 
στέλνοντας μήνυμα στις 13 
Ιουνίου – σε εσωτερικό και 
εξωτερικό – ότι η χώρα του 

γίνεται ακόμη πιο δυνατή με 
αυτό το πλοίο.

«Αποφασίσαμε να συνε-
χίσουμε τις έρευνες και γε-
ωτρήσεις, που προηγουμέ-
νως πραγματοποιούσαμε 
μισθώνοντας γεωτρύπανα, 
με δικά μας μέσα», σημείω-
σε ο τούρκος πρόεδρος, για 
να προσθέσει ότι η Τουρκία 
κάνει αισθητή την παρουσία 

της «και στην Ανατολική Με-
σόγειο. Υπερασπιζόμαστε τα 
δικαιώματα των Τουρκοκυ-
πρίων σε κάθε τομέα», όπως 
έλεγε τότε.

Με το βλέμμα σε Ελλάδα 
και Κύπρο, ο τούρκος πρό-
εδρος είχε αφήσει και τότε 
– όπως συνήθως, άλλωστε 
– αιχμές εναντίον της Ελλά-
δας και της Κύπρου, λέγο-
ντας πως «εμείς ούτε σφε-
τεριζόμαστε τα δικαιώματα 
κανενός, ούτε παραχωρού-
με τα δικά μας δικαιώματα 
σε κλέφτες».

«Ποτέ δεν επιτρέψαμε να 
καπηλευτούν κάτι που είναι 
δικό μας με βία ή απειλές. 
Βλέπουμε την ενέργεια, όχι 
ως στοιχείο έντασης και σύ-
γκρουση, αλλά ως το κλειδί 
της περιφερειακής συνεργα-
σίας. Γι’ αυτό προσπαθούμε 
να συνεργαστούμε με τους 
παίκτες της περιοχής. Τα απο-
τελέσματα των επαφών μας, 
θα τα δούμε το επόμενο δι-
άστημα», έλεγε ο Ερντογάν 
– και ήταν σαν να μιλούσε ο 
μεγαλύτερος προστάτης της 
ειρήνης και εχθρός της «έντα-
σης»…

Στη Μεσόγειο τον Αύγουστο το γεωτρύπανο «Abdulhamid Han»

Ανακοίνωση της 
Τουρκίας 
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ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Μια φορά σε ένα μπαρ καθόταν ένας αδύνα-
τος κύριος και κοιτούσε με μανία το ποτό του. 
Σε μια στιγμή έρχεται ένας μεγαλόσωμος κύριος, 
του παίρνει το ποτό του και το πίνει μονορούφι 
τότε ο άλλος βάζει τα κλάματα. Ο μεγαλόσωμος 
κύριος του λέει:

- "Καλά ρε φίλε μην κάνεις έτσι, θα σου πά-
ρω άλλο."

- "Όχι, δεν φταις εσύ", λέει ο αδύνατος κύριος.
- "Σήμερα είναι η πιο άσχημή μου μέρα. Το 

πρωί άργησα να σηκωθώ, έχασα ένα σημαντικό 
ραντεβού στη δουλειά και ο διευθυντής μου με 
απέλυσε. Βγαίνω έξω, μου έχουν κλέψει το αυ-
τοκίνητο. Παίρνω ένα ταξί και ξεχνάω μέσα το 
πορτοφόλι μου. Γυρνάω σπίτι και βλέπω τη γυ-
ναίκα μου αγκαλιά με τον υδραυλικό. Και ενώ 
δεν έφταναν όλα αυτά, ενώ σκόπευα να βάλω 
ένα τέλος στη ζωή μου έρχεσαι κι εσύ και μου 
πίνεις το δηλητήριο!"

* * * * * * 

Ένας νεαρός υποψήφιος αξιωματικός της σχο-
λής Ικάρων εξετάζεται για να μπει στη σχολή. Ο 
εξεταστής λοιπόν τον ρωτάει:

- Υποθέτουμε πως είσαι υπεύθυνος ενός μι-
κρού αεροδρομίου. Ο διάδρομος προσγείωσης 
έχει χαλάσει και ένα αεροπλάνο έρχεται να προ-
σγειωθεί. Τι θα κάνεις;

- Θα δώσω σήμα κινδύνου με τον ασύρματο, 
απαντά ο αξιωματικός.

- Και αν και ο ασύρματος έχει χαλάσει; ξανα-
ρωτά ο εξεταστής.

- Θα ρίξω φωτοβολίδα κινδύνου κύριε!
- Και αν σου έχουν τελειώσει οι φωτοβολίδες;
- Α! Τότε θα τηλεφωνήσω στη γυναίκα μου.
- Τι κόλπο είναι αυτό πάλι; ρωτά ο εξεταστής.
- Να, ξέρετε! Καημός της γυναίκας μου είναι 

να δει ένα αεροπορικό δυστύχημα!

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια
1. Υπολογίζω.
12. Κτηνοτροφικό φυτό.
13. Γιάννης…: τραγουδιστής.
14. Νηπιακή λεξούλα.
15. Όπου υπάρχει αυτός… υπάρχει και φωτιά.
17. Λατόμοι εργάζονται σ' αυτό.
19. Μέρος ιπποσκευής.
21. Μισή… ακτή.
22. Συνθηματική γλώσσα του υπόκοσμου.
24. Προηγείται… Σκοτσέζου.
25. Χώρα της Μ. Ανατολής.
27. Βοιωτός ήρωας, φίλος του Ηρακλή.
29. Δορυφόρος του Ουρανού.
31. Από εκεί ξεκίνησε η Επανάσταση του 1821.
33. Μέσα, στο εσωτερικό (αρχ.).
34. Έγχορδο ινδικό μουσικό όργανο.
36. Πρώτα στη… θραύση.
37. … όιλ: εταιρεία πετρελαιοειδών.
39. Αρχαία… ψώνια.
41. Παρασιτικό ζωύφιο.
43. Θυσιάζεται το… Πάσχα.
45. Γειτονικά γράμματα.
46. Λέγεται και δεντρογαλιά.
48. Σχολή για… υποψήφιους αεροπόρους (αρ-
χικά).
50. Δακρύβρεχτη… ταινία.
52. Ερνέστο…: Αργεντινός λογοτέχνης.
54. Των συγγραφέων… εκδίδονται.
55. Το ψηλότερο βουνό των Επτανήσων.

-- Συστατικά --

• 6 κρόκοι αυγών
• 150 γρ. ζάχαρη
• 180 γρ. γλυκό κρασί (τύπου Σαμιώτικου ή Κυπρια-

κής κουμανταρίας)
• 1 μικρή πρέζα κανέλας
• Ξύσμα από μισό λεμόνι
• Εκχύλισμα βανίλιας (1/4 κ.τσ)
• 5 κ.τσ. τζίντζερ κονσέρβας, ψιλοκομμένο
• 90 γρ. κρέμα σαντιγί

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Αρχικά, χτυπάμε τους κρόκους των αυγών, 

μαζί με τη ζάχαρη μέσα σε ένα μεταλλικό 
μπολ, μέχρι να πάρουν ανοιχτό χρώμα και 
να αφρίσουν.

• Συμπληρώνουμε με το κρασί και την κανέλα, 
το ξύσμα λεμονιού και το εκχύλισμα βανίλιας.

• Χτυπάμε καλά το νέο μείγμα μας κρατώντας 
το μπολ που το περιέχει πάνω ακριβώς από 
μία κατσαρόλα με ζεστό (προσοχή, όχι βρα-
στό) νερό.

• Όταν δούμε ότι το μείγμα μας παίρνει όγκο, 
ανοιχτό χρώμα και μία παχύρρευστη μορφή, 
το τραβούμε από τη θερμότητα και το ανα-

κατεύουμε μέχρι να κρυώσει.
•  Κατόπιν, προσθέτουμε το τζίντζερ και τη 

σαντιγί.
• Ανακατεύουμε και πάλι και βάζουμε το μείγμα 

μας στο ψυγείο να κρυώσει καλά.
• Τέλος, το περιχύνουμε πάνω από τις φράου-

λές μας, τις οποίες έχουμε τοποθετήσει σε 
ένα μεγάλο ποτήρι του λικέρ (εκείνο με το 
μεγάλο θόλο και τον κοντό λαιμό).

• Το γλυκό μας είναι έτοιμο.
• Καλή απόλαυση!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Ζαμπαλιόνε με φράουλες, το υπέροχο Ιταλικό γλυκό!

Κάθετα
1. Παροτρύνει… μαέστρο.
2. Χρησιμοποιείται για το πλύσιμο του προσώπου 
και των χεριών.
3. Είναι τα πυρίμαχα σκεύη.
4. Αρχή… λόγου.
5. Αμερικάνικο κινηματογραφικό βραβείο.
6. Έφιππο σώμα στρατού.
7. Λεγόταν ο Γάλλος συγγραφέας Κοκτό.
8. Το υγρό που απομένει αφού πήξει το γάλα.
9. Αποδημία.
10. Ασύμφωνο… χάος.
11. Πατριάρχης των Εβραίων.
16. Αλουμίνιο.
18. Γάλλοι παρτιζάνοι.
20. Περιοχή της ανατολικής Κρήτης.
23. Λέγεται η Λαζαρίδου.
26. Μυρίζει ευχάριστα.
28. Πέθανε πριν μπει στη Χαναάν.
30. Σπίτι, κατοικία.
32. Αρχαίος Λατίνος ποιητής.
33. Πλάκα μετάλλου που σχηματίστηκε με σφυ-
ρηλάτηση.
35. Είδος ψαροκάικου.
38. Λεγόταν ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Γουέλς.
40. Ο μήνας του εβραϊκού Πάσχα.
42. Ακατέργαστο καουτσούκ.
44. Ήρωας της ινδικής μυθολογίας.
47. Προϋποθέτουν σύγκριση (ουδ.).
49. Πρόθεση με άρθρο.
51. Κεντρικά στην… πλαζ.
53. Σύμφωνο του αλφαβήτου μας.
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Ο Σεπτέμβρης πλησιάζει και η 
Amazon επικεντρώνεται στον τη-
λεοπτικό της Άρχοντα, το Rings of 
Power. Και καλά κάνει, γιατί μέχρι 
στιγμής το υλικό των teasers και 
των πόστερ-χαρακτήρων που είχε 
μοιραστεί τους τελευταίους μήνες, 
δεν είχε πείσει το πιστό (και μη) 
κοινό του Τόλκιν πως η «πολύτι-
μη» σειρά της ήταν όντως πολυ-
δάπανη και απαραίτητη. 

Τα πράγματα φαίνεται να αλ-
λάζουν τελευταία, αφού μετά τα 
νέα, χορταστικά τρέιλερ αποσα-
φηνίζουν χαρακτήρες και πλοκή, 
ενώ δεν παύουν να επιδεικνύουν 
την παραμυθένια Μέση Γη. Από τα 
Ιερά Δέντρα του Βάλινορ (η Εδέμ 
της Μέσης Γης) που προμηνύουν 
ενδιαφέροντα flashbacks εμπνευ-
σμένα από το «Σιλμαρίλλιον» ως 
την «αόρατη» απειλή ενός υπηρέτη 
του σκοτεινού Άρχοντα Μόργκοθ 
(ναι, ξέρετε για ποιον μιλάμε), το 
τρέιλερ είναι πλημμυρι-
σμένο από εικόνες που 
δημιουργούν μεγάλες 
προσδοκίες και χαρα-
κτήρες που υπόσχονται 
συναρπαστικές περιπέ-
τειες. Το νέο ταξίδι στον 
κόσμο του Τόλκιν ξεκινά 
στο Amazon Prime στις 
2 Σεπτεμβρίου 2022.

Η μεγαλύτερη τηλεο-
πτική παραγωγή που έγινε ποτέ (στα 500 εκατομ-
μύρια δολάρια της παραγωγής προσθέστε και τα 
250 εκ. δολάρια που έχουν δοθεί ήδη για τα απο-
κλειστικά δικαιώματα του σύμπαντος του Τόλκιν), 
θα μας οδηγεί στις σκοτεινές μέρες της Δεύτερη 
Εποχής της Μέσης Γης, μέσα από οικείους - και όχι 
μόνο - χαρακτήρες. Και μπορεί η πρώτη εικόνα που 
κυκλοφόρησε πριν λίγους μήνες να κρύβει τα δέ-
ντρα του Βάλινορ ή/και το Ερέγκιον, την τοποθε-

σία όπου κατασκευάστηκαν τα Δαχτυλίδια των 
Ξωτικών, ας δούμε όμως τι γνωρίζουμε ήδη για 
την «αρχοντική» σειρά.  Η επική δραματική σει-
ρά θα λαμβάνει χώρα χιλιάδες χρόνια πριν από 

τα γεγονότα των «Χόμπιτ» κι «Άρχοντα των Δα-
χτυλιδιών» του Τζ.Ρ.Ρ.Τόλκιν, και θα ταξιδέψει τους 
θεατές σε μία περίοδο κατά την οποία σφυρηλατή-
θηκαν μεγάλες δυνάμεις, βασίλεια δοξάστηκαν και 
παρήκμασαν, αναπάντεχοι ήρωες δοκιμάστηκαν, η 
ελπίδα κρεμόταν από μία λεπτή κλωστή και ο σπου-
δαιότερος κακός της πένας του Τόλκιν απείλησε 
να καλύψει τον κόσμο στο σκοτάδι.

Το 79ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
της Βενετίας ανακοίνωσε το επίσημο 
πρόγραμμά του για την φετινή διορ-
γάνωση, ταινία έναρξης της οποίας 
θα αποτελέσει το νέο φιλμ του Νόα 
Μπάουμπακ με τίτλο «White Noise», 
στην οποία πρωταγωνιστούν οι Ανταμ 
Ντράιβερ, Γκρέτα Γκέργουικ και βασί-
ζεται στο ομότιτλο βιβλίο του Ντον 
ΝτεΛίλο. Η ταινία θα είναι παραγωγή 
του Netflix και σηματοδοτεί την πρώ-
τη φορά που ταινία της διαδικτυακής 
πλατφόρμας θα ανοίξει το φεστιβάλ.

Από το υπόλοιπο πρόγραμμα του 
Διαγωνιστικού φιλμ ξεχωρίζει καταρ-
χήν η νέα ταινία του Ντάρεν Αρονόφ-
σκι «The whale», όπως επίσης και το 
«Bardo, False Chronicle of a Handful 
of Truths» του Αλεχάντρο Ινιάριτου, 
το «Blonde» του Άντριου Ντόμινικ, το 
«Athena» του Κώστα Γαβρά, αλλά και 
οι νέες δουλειές των Λούκα Γκουαντα-
νίνο, Τζοάνα Χογκ, Τον Φιλντ, Μάρτιν 
ΜακΝτόνα.

Εκτός διαγωνιστικού θα προ-
βληθούν οι νέες ταινίες των 
Τάι Γουέστ, Ολίβια Ου-
άιλντ, Γουόλτερ Χιλ, 
Πολ Σρέιντερ, Λαβ 
Ντίαζ, αλλά και οι τη-
λεοπτικές σειρές των 
Λαρς Φον Τρίερ και 
Νίκολας Βίντιγκ Ρεφν, 
σε ένα πραγματικά πολύ 
δυνατό φετινό πρόγραμμα.

Στο διαγωνιστικό τμήμα Ορί-
ζοντες θα διαγωνιστεί και η Ρουμανο-Ελληνική συ-
μπαραγωγή «Προς τον Βορρά» του Μιχάι Μινκάν, 
γυρισμένη στο Κατάκολο Ηλείας. Οι ταινίες που θα 
διαγωνιστούν αναλυτικά:  White Noise του Νόα 
Μπάουμπακ (ΗΠΑ) – Ταινία Εναρξης ,Il Signore Delle 
Formiche του Τζάνι Αμέλιο (Ιταλία) .The Whale του 
Ντάρεν Αρονόφσκι (ΗΠΑ)

L’Immensità του Εμανουέλε Κριαλέζε (Ιταλία)

Saint Omer της Αλις Ντιόπ (Γαλλία)
Blonde του Αντριου Ντόμινικ (ΗΠΑ)

TAR του Τοντ Φιλντ (ΗΠΑ)
Love Life του Κότζι Φουκάντα (Ιαπωνία)
Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths 

του Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου (Μεξικό)
Athena του Ρομέν Γαβρά (Γαλλία)
Bones and All του Λούκα Γκουαντανίνο
The Eternal Daughter της Τζοάνα Χογκ (Ηνω-

μένο Βασίλειο)
Beyond The Wall του Βαχίντ Τζαλιλβάντ (Ιράν)
The Banshees of Inisherin του Μάρτιν ΜακΝτό-

να (Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ)

Το δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης, 
Facebook, συμπληρώνει σε λίγο καιρό τα 20 χρό-
νια από ημέρα που ξεκίνησε να λειτουργεί και το 
ΒΒC ετοιμάζει νέο ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στη 
ζωή του Μαρκ Ζάκερμπεργκ.

Η δημοφιλής πλατφόρμα που άλλαξε μία για 
πάντα τον τρόπο της διαδικτυακής επικοινωνίας 
πρόκειται να γιορτάσει προσεχώς τις δύο δεκαετί-
ες δημιουργίας της, αφού ιδρύθηκε το Φεβρουάριο 
του 2004. Το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο BBC 
ανακοίνωσε πως ετοιμάζει μια σειρά ντοκιμαντέρ, 
η οποία θα είναι αφιερωμένη στον δημιουργό 
του Facebook. Το σόου θα απαρτίζεται από τρία 
συνολικά επεισόδια και στόχος του είναι, να απο-
τελέσει την απόλυτη καταγραφή των γεγονότων.

Σε αντίθεση με το The Social Network, την 
οσκαρική ταινία του Ντέιβιντ Φίντσερ που έκα-
νε πρεμιέρα το 2010, το σόου του BBC δε θα 
έχει δραματοποιημένα γεγονότα. Tο τηλεοπτικό 
δίκτυο υπόσχεται πρόσβαση σε βασικούς συντε-
λεστές, σε μαρτυρίες εκ των έσω, σε προσωπικά 
ημερολόγια και σε σπάνιο αδημοσίευτο υλικό. 
Για την παραγωγή, το δίκτυο συνεργάζεται με 
την Mindhouse, η οποία πέρα από την παρου-
σίαση των γεγονότων που σχετίζονται με τη 
δημιουργία του Facebook, θα εξετάσει και τον 
αντίκτυπό του στην κοινωνία και στη συμπερι-
φορά των ανθρώπων.

Η σειρά ντοκιμαντέρ πιθανώς να έχει τίτλο 
«Zuckerberg», με την ημερομηνία πρεμιέρας της 

να παραμένει άγνωστη. Η ιστορία του Facebook 
ξεκίνησε όταν ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ σχεδίασε αρ-
χικά την πλατφόρμα για να συνδεθεί με τους μα-
θητές του Harvard. Μάλιστα ο δημιουργός πέρασε 
τότε από περιπέτειες μιας και οι πρώην φίλοι του, 
αδερφοί Winklevoss, τον έστειλαν στα δικαστήρια 
ισχυριζόμενοι πως έκλεψε την ιδέα τους. Αναμένε-
ται λοιπόν, αν η παραγωγή του BBC θα ρίξει νέο 
φως στην ιστορία

Έρχεται ο τηλεοπτικός 
«Άρχοντας των Δαχτυλιδιών»

Μια σειρά που προβάλλεται για μία 12ετία 
σχεδόν (από τον Οκτώβριο του 2010), είναι 
λογικό να προσελκύει όλων των ειδών τις 
αντιδράσεις. Εμείς ανήκουμε στους πρώ-
τους, καθώς παρά την αναπόφευκτη "κοιλιά" 
που κατέγραψε η αγαπημένη μας σειρά με 
ζόμπια κάπου στα μέσα της πορείας 
της και η αναπόφευκτη πτώ-
ση στην θεαματικότητά 
της, εδώ και μερικά χρό-
νια έχει ανακάμψει, έχει 
γίνει πιο σκοτεινή και 
σαφώς πιο κοντά στο 
ύφος του κόμικ. 

Η 11η σεζόν περιλαμ-
βάνει 24 επεισόδια και έχει 
σπάσει στα τρία. Η αρχή του 
μεγάλου φινάλε έχει οριστεί για 
τις 2 Οκτωβρίου του 2022 με την προβολή 
των επεισοδίων 17-24 και το AMC αποκά-
λυψε την ημερομηνία κυκλοφορίας σε ένα εντυ-
πωσιακό trailer που προβλήθηκε στο San Diego 
Comic-Con.

Η 11η σεζόν, που αρχικά αναμενόταν τον 
Οκτώβριο του 2020, διακόπηκε από την παγκό-
σμια πανδημία του COVID-19 και άλλαξε τα σχέ-
δια του AMC για το φινάλε της σειράς.

Και εννοείται ότι όλα δεν θα τελειώσουν εδώ. 
το AMC έδωσε το πράσινο φως για να ξεκινήσει 
παραγωγή το «Isle of the Dead», με πρωταγω-

νιστές δύο από τους πιο διάσημους χαρακτήρες 
του The Walking Dead, τον Negan του Τζέφρεϊ 
Ντιν Μόργκαν και την Maggie της Λόρεν Κόχαν. 
Μια spinoff σειρά, με τίτλο “Tales of the Walking 
Dead“, πρόκειται να κάνει πρεμιέρα στις 14 Αυ-
γούστου με παλιούς και νέους πρωταγωνιστές και 
6 αυτόνομα ωριαία επεισόδια. 

Και, τέλος, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και τις ται-
νίες μέσα από το σύμπαν του Walking Dead που 
θεωρητικά βρίσκονται σε στάδιο προπαραγωγής.

Το "The Walking Dead" 
ολοκληρώνεται 

Facebook: Ντοκιμαντέρ 
αφιερωμένο στον Mark Zuckerberg

Cinema-Tv

Από το 
BBC

Μεγάλο 
φινάλε τον 
Οκτώβριο

«Δεν νομίζω πως υπάρχει άνθρωπος που θα μπορούσε να νοιάζεται λιγότερο για την εμφάνισή του 
από εμένα. Πιστεύω πως αυτό συμβαίνει, γιατί όσο μεγαλώνεις, τόσο περισσότερο ενδιαφέρεσαι για 

την οικογένειά σου, τις σχέσεις σου και τη δουλειά σου. Αποκτάς μυωπία σε αυτό το θέμα» 
Julianne Moore – Ηθοποιός, πρόεδρος επιτροπής Φεστιβάλ Βενετίας

Φεστιβάλ Βενετίας 2022: 
Το επίσημο πρόγραμμα

Τον Σεπτέμβριο, 
στο Amazon 

Prime

Συμμετέχει 
και μία 

Ρουμανο-Ελληνική 
συμπαραγωγή
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Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση 
θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες 
σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

Δικηγόροι

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

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

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ  •  Δικηγόρος 
Μπότσαρη & Δικαστηρίων  •  Αλεξ/πο-
λη Τηλέφωνο : 2551081787

ΑΓΓΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  •  Δικηγόρος 
Ειρήνης 39  •  Αλεξανδρούπολη 
Τηλέφωνο : 2551024142

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

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

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ •  Δικηγόρος

Κων/πόλεως  207  •  Ορεστιάδα
Τηλέφωνο : 2552023462

Λογιστές

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

ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ ΓΑΛΑΤΕΙΑ • Λογιστικό Γραφείο  

Φιλιππουπόλεως 7  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 25510-80173

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

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

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

Συμβολαιογράφοι

Ιατροί

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • Οφθαλμίατρος  
Μιαούλη  11  •  Αλεξ/πολη 

Τηλέφωνο : 25510 24689

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Δικαστικοί
Επιμελητές

Κτηνίατροι

Ασφάλειες

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

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

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

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

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

Οπτικά

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

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Ψυκτικοί

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

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

Φαρμακεία

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

ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Μαζαράκη 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551038473

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

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

ΓΟΥΤΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΔΙΚΑΙΑ
Τηλέφωνο : 2556031371

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

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

Ταξιδιωτικά
Πρακτορεία

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

Συνεταιρισμοί

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

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας
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Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 05.59, 

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
INTERCITY 05.59, 

ΘεΣ/Κη - Αλεξ/λη 
INTERCITY 05.50, 
Αλεξ/λη-ΟΡεΣΤΙΑΔΑ 
04:30 , 15:10
ΟΡεΣΤΙΑΔΑ-Αλεξ/λη 
07:00, 18:39

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: 
06:30 ,08:00, 11:00 , 14.00, 
16.30, 18:45,  22:00
ΘεΣ/ΝΙΚη - Αλεξ/λη 
08:00, 11:00 , 13.00, 
15.30, 17:30,  19:00 , 23:59
Αλεξ/ΠΟλη - ξΑΝΘη - ΚΑΒΑλΑ: 
08.00, 11:30 , 16.00, 
18:45, 22:00
ΚΑΒΑλΑ - Αλεξ/ΠΟλη 
02:15 , 10:15, 14:30 ,18:30
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 
ΟΡεΣΤΙΑΔΑ- ΔΙΔ/ΧΟ- ΣΟΥΦλΙ
-ΦεΡεΣ- Αλεξ/ΠΟλη 
05:45, 07:30, 09:00, 11:30, 13:30 
14:40, 16:30, 18:00, 19:45
Αλεξ/ΠΟλη -ΣΑΠεΣ- ΚΟμΟΤηΝη
07:45,  09:00, 11:15, 13:00, 
16:00, 18:30, 20:10
ΚΟμΟΤηΝη -ΣΑΠεΣ-Αλεξ/ΠΟλη
07:20,  09:00, 11:00, 12:30, 
14:40,  19:00, 20:10 
Αλεξ/ΠΟλη-ΣεΡΡεΣ
15:00 - 19:30
ΣεΡΡεΣ-Αλεξ/ΠΟλη
15:00 - 19:30

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: 08:20 - 21:45
ΤΡΙΤΗ: 08:20 - 21:45
ΤΕΤΑΡΤΗ: 08:20 - 21:45
ΠΕΜΠΤΗ: 08:20 - 21:45 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 09:05 - 21:45
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:20 - 21:45
ΚΥΡΙΑΚΗ: 09:05 - 21:45 
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 06:45 - 20:10
ΤΡΙΤΗ: 06:45 - 20:10 
ΤΕΤΑΡΤΗ: 06:45 - 20:10 
ΠΕΜΠΤΗ: 06:45 - 20:10
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:30 - 20:10

ΣΑΒΒΑΤΟ: 06:45 - 20:10
ΚΥΡΙΑΚΗ: 07:30 - 20:10

SKY EXPRESS
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη – ΑΘηΝΑ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ:  08:50 - 22:05
ΤΡΙΤΗ: 08:50 - 21:35 
ΤΕΤΑΡΤΗ:  08:50 - 22:05
ΠΕΜΠΤΗ:  08:50 - 21:35
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 08:50 - 22:05
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:50 - 22:05
ΚΥΡΙΑΚΗ: 08:50 - 22:05
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 07:15 - 20:30
ΤΡΙΤΗ:  07:15 - 12:15
ΤΕΤΑΡΤΗ: 07:15 - 20:30
ΠΕΜΠΤΗ: 07:15 - 12:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:15 - 20:30
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:15 - 20:30
ΚΥΡΙΑΚΗ: 07:15 - 20:30

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

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑλεξΑΝΔΡΟyΠΟλη 
ΠΡΟΣ ΣΑμΟΘΡΑΚη
ΠλΟΙΟ ΑΔΑμaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
Δευτέρα  08:00
Τρίτη  08:00 
Τετάρτη 08:00-20:00 
Πέμπτη 16:00 
Παρασκευή 16:00
Σάββατο  08:00 
Kυριακή  16:00

ΣΑμΟΘΡaΚη ΠΡΟΣ
ΑλεξΑΝΔΡΟyΠΟλη 
ΠλΟΙΟ ΑΔΑμaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
Δευτέρα 17:30
Τρίτη 17:30 
Τεταρτη  17:30
Πέμπτη 07:00 - 19:00 
Παρασκευή 19:00
Σάββατο  - 17:30
Kυριακή  19:00

ΤηλEΦωΝΑ 
λΙμεΝΑΡΧεIωΝ
Αλεξανδρούπολης: 
2551356200, 
Σαμοθράκης: 25510 41305 
και 41385 
Τηλ. Πρακτ.: 25510 38503, 
2551024694, 2551083911

 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ  
 ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Χρηστικά

 χρησιμα τηλεφωνα

Aστυνομία  100
EKAB  166
Πυροσβεστική  199 
Βλάβες(ΔΕΔΔΗΕ): 8004004000
Βλάβες(ΔΕΥΑΑ): 25510-26046
Βλάβες ΟΤΕ:                  13888
Κ.Ε.Π. Αλεξ/πολης: 25513-50010
Κ.Ε.Π. Φερών:     25553-50101
Αστ.Τμ. Αλεξ/λης 25510 66300
Γραφείο Ταυτοτήτων: 2551066262
Τροχ. Αλ/λης  25510 66395
Δημ. Αλεξ/πολης 25510 64100
Δημ.Εν.Φερων     25555-50070
Γραμμή Δημότη:     25510-22222
Τμήμα Καθ/τητας: 25513-50040
Τμήμα Πρασίνου: 25513-50042
Τμήμα Αποκομιδής Απορριμάτων: 
25513-50068 , 25513-50069
Περ/κή Εν/τα Έβρου 25513-50405 
ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ: 25510-26298
ΤΙΕΔΑ:                       25510-28735 
ΔΟΥ Αλεξ/πλης : 25510-89622
Δασαρ. Αλεξ/λης 25510 80643
Πυρ/κή Αλεξ/λης 25510 26222
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  25510-41640
ΚΤΕΛ Αλεξ/λης 25510 26479
ΑΣΤΙΚΑ 25510-28844
ΟΑΕΔ Αλεξ/λης 25510 25646
ΟΣΕ Αλεξ/πολης 25510 26395
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ:    25510-45198 
AEGEAN:              25510-89150  
Αεροδρόμιο:          25510-89300
ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ 25510 33500   
Ι.Κ.Α. 25510-84611
ΕΚΑΒ 25510-89370
ΔΕΗ 25510-53529
ΟΤΕ 25510-56160
ΔΕΥΑΑ 25510-24018 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Τσώνης Μαζαράκη 11 (μεταξύ Αγ. Νικολάου 
& ΤΑΞΙ) ✆2551038473

ΦΕΡΕΣ 
Μπουρουλίτη Δημοκρίτου 17 ✆2555022273

ΣΟΥΦΛΙ 
Μπαμίδου - Πιτιακούδης Βασ. Γεωργίου 
207 ✆2554022013

ΔIΔYMOTEIXO
Τριανταφυλλίδου Ελένη έναντι Νοσοκομεί-
ου ✆2554024243

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Σ.Φ. Καλλινάκη Π.-Τσαβδαρίδου Δ. Ευρι-
πίδου 17 ✆2552022456

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

αγγελιεσ

Η ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ 
ζητά να προσλάβει πολιτικό ή τοπογράφο μη-
χανικό με εμπειρία στα δημόσια έργα

Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr

Η ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ 
ζητά να προσλάβει εργατοτεχνίτες για να απα-
σχοληθούν στα έργα της εταιρίας

Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr

Ακάκιος, Ακακία, 
Χρυσοβαλάντης, 
Χρυσοβαλαντία

Ημέρα Υπερακοντισμού της Γης
Παγκόσμια Ημέρα κατά της 
Ηπατίτιδας

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Αγαπητέ μου Κριέ σήμερα Πέμπτη 
πραγματοποιείται η Νέα Σελήνη του 
Ιουλίου από το ζώδιο του Λέοντα, η 
οποία ανοίγει ένα νέο κύκλο μπροστά 
σου γεμάτο από ευκαιρίες για έρωτα, 
διασκέδαση, ανεμελιά! Έχει έρθει η ώρα 
να εφαρμόσεις αλλαγές που θα σε κά-
νουν να νιώσεις πιο όμορφα!  

ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ μου Ταύρε σήμερα Πέμπτη 
πραγματοποιείται η Νέα Σελήνη του 
Ιουλίου από το ζώδιο του Λέοντα, η 
οποία φέρνει ανακατατάξεις στο σπί-
τι και στην οικογένεια! Σπατάλες που 
μπορεί να αφορούν αυτούς τους τομείς, 
θα είναι για καλό και θα προσφέρουν 
ανανέωση!  

ΔΙΔΥΜΟΣ
Αγαπητέ μου Δίδυμε σήμερα Πέμπτη 
πραγματοποιείται η Νέα Σελήνη του 
Ιουλίου από το ζώδιο του Λέοντα, η 
οποία και σε ωθεί να επικοινωνήσεις, 
να κάνεις νέες γνωριμίες, να εκφρα-
στείς, να ταξιδέψεις!    

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αγαπητέ μου Καρκίνε σήμερα Πέμπτη 
πραγματοποιείται η Νέα Σελήνη του 
Ιουλίου από το ζώδιο του Λέοντα, η 
οποία σε ωθεί να ανοίξεις ένα νέο κύ-
κλο στα επαγγελματικά και οικονομι-
κά σου!     

ΛΕΩΝ
Αγαπητέ μου Λέοντα σήμερα Πέμπτη 
πραγματοποιείται η Νέα Σελήνη του 
Ιουλίου και αυτή την φορά πραγμα-
τοποιείται στο δικό σου ζώδιο και σου 
δίνει την ώθηση να γυρίσεις μία νέα 
σελίδα και να ανανεώσεις την ζωή σου!

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αγαπητέ μου Παρθένε σήμερα Πέμπτη 
πραγματοποιείται η Νέα Σελήνη του 
Ιουλίου από το ζώδιο του Λέοντα, η 
οποία σε παροτρύνει να ασχοληθείς 
με όλες τις εκκρεμότητες του παρελθό-
ντος και να κλείσεις κύκλους με το χτε.!  

ΖΥΓΟΣ
Αγαπητέ μου Ζυγέ σήμερα Πέμπτη 
πραγματοποιείται η Νέα Σελήνη του 
Ιουλίου από το ζώδιο του Λέοντα και 
μπαίνεις στην πιο κοινωνική περίοδο 
του καλοκαιρού όπου θα γνωρίσεις 
κόσμο και θα είσαι μέσα στην ανεμελιά!    

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αγαπητέ μου Σκορπιέ σήμερα Πέμπτη 
πραγματοποιείται η Νέα Σελήνη του 
Ιουλίου από το ζώδιο του Λέοντα και 
τώρα σου δίνονται απλόχερα οι ευκαι-
ρίες για ένα νέο επαγγελματικό ξεκίνη-
μα που θα φέρει άνοδο , διάκριση και 
επιτυχία στα επαγγελματικά! 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αγαπητέ μου Τοξότη σήμερα Πέμπτη 
πραγματοποιείται η Νέα Σελήνη του 
Ιουλίου από το ζώδιο του Λέοντα και 
είσαι πραγματικότητα σε ετοιμότητα για 
διακοπές. Η διάθεση σου βελτιώνεται, 
λαμβάνεις όμορφα νέα!

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Αγαπητέ μου Αιγόκερε σήμερα Πέ-
μπτη πραγματοποιείται η Νέα Σελήνη 
του Ιουλίου από το ζώδιο του Λέοντα 
η οποία θα φέρει αέρα ανακούφισης 
στα οικονομικά σου και θα σε βοηθή-
σει να προβείς σε διευθετήσεις που σε 
συμφέρουν! 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αγαπητέ μου Υδροχόε σήμερα Πέμπτη 
πραγματοποιείται η Νέα Σελήνη του 
Ιουλίου από το ζώδιο του Λέοντα η 
οποία φέρνει νέα πνοή στον τομέα των 
σχέσεων και των συνεργασιών! Ο έρω-
τας καλά κρατεί γιατί έρχεται εντελώς 
ξαφνικά στην ζωή σου!

ΙΧΘΥΕΣ
Αγαπητέ μου Ιχθύ σήμερα Πέμπτη 
πραγματοποιείται η Νέα Σελήνη του 
Ιουλίου από το ζώδιο του Λέοντα,η 
οποία σε βοηθά να ξεκουραστείς, να 
χαλαρώσεις, να φροντίσεις τον εαυ-
τό σου αλλά και να προχωρήσεις ερ-
γασιακά σχέδια που θα τονώσουν τον 
οικονομικό σου τομέα!

Επέτειοι

Ζητείται για συνεργασία ιδιώτης ή επιχεί-
ρηση που εκτελεί τακτικά το δρομολόγιο 
Αλεξανδρούπολη – Κομοτηνή, με σκοπό τον 
επιμερισμό εξόδων μετακίνησης.
Τηλέφωνα επικοινωνίας 6973 436062, 
25510 24222

Face scrub: 3 Diy scrub 
προσώπου για όλους του 
τύπους δέρματος

Scrub προσώπου για λαμπερό δέρ-
μα κόκκους καφέ 

1/2 φλιτζάνι φρεσκοαλεσμένο καφέ
1/2 φλιτζάνι γιαούρτι ή γάλα
1 κ.γ. του μελιού
Ανακατέψτε τα συστατικά μαζί και απλώ-

στε απαλά πάνω στο δέρμα. Ξεπλύνετε με 
χλιαρό νερό.

 Scrub προσώπου για την ακμή με 
φράουλες

Προλάβετε τα σπυράκια με αυτό το 
φρουτώδες scrub προσώπου που καταπο-
λεμά την ακμή αλλά καταπραΰνει. Η φράου-
λα δρα ως στυπτικό και βοηθά στον καθαρι-
σμό των πόρων. Περιέχει επίσης σαλικυλικό 
οξύ για να φωτίζει το θαμπό δέρμα και να 
απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα. Εάν σας 
ενοχλούν τα επίμονα ξεσπάσματα ή το θα-
μπό, λιπαρό δέρμα, αυτό το scrub θα σας 
βοηθήσει να λαμπρύνετε, να καθαρίσετε και 

να μειώσετε τα βακτήρια της επιφάνειας.

1 φλιτζάνι απλό γιαούρτι
½ φλιτζάνι πολτοποιημένες φράουλες
½ φλιτζάνι αμύγδαλο
Mηλόξυδο
Ανακατέψτε όλα τα συστατικά και απλώ-

στε ελαφρά το μείγμα στο δέρμα. Αφήστε 
να δράσει για 15 λεπτά και στη συνέχεια 
ξεπλύνετε με χλιαρό νερό.

Scrub προσώπου για μαύρα στίγ-
ματα με λεμόνι

Ο χυμός λεμονιού έχει αντισηπτικές 
ιδιότητες που βοηθούν στην εξόντωση 
των βακτηρίων.

½ κουτ. χυμό λεμονιού
1 κ.γ. άλας
1 κουτ. απεσταγμένο νερό
Ανακατέψτε καλά τα υλικά και τρίψτε 

την πάστα στο δέρμα με κυκλικές κινή-
σεις. Τρίψτε απαλά για δύο με τρία λε-
πτά, προσέχοντας να μην τρίψετε πολύ 
δυνατά. Ξεπλύνετε με ζεστό νερό και 
ακολουθήστε την υπόλοιπη ρουτίνα πε-
ριποίησης της επιδερμίδας σας.

 ΜΙΑ...ΕΞΥΠΝΗ ΓΝΩΜΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ λόγω ύγειας, ΕΠΙΚΕΡΔΗΣ επι-
χείρηση ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙ-
ΟΥ σε λειτουργία. Πλήρως εξοπλισμένη και 
λειτουργική, 10ετούς συνεχούς λειτουργίας, 
με σταθερή πελατεία, κοντά στη Λεωφόρο 
Δημοκρατίας και παραδίπλα στο σούπερ 
μάρκετ ΜΑΣΟΥΤΗΣ. 
Μόνο σοβαρές προτάσεις . 
Τηλ 6983520687 και ώρες 08:00 -14:00
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Η ΓΝΩΜΗ στο ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Έως την ερχόμενη Παρα-
σκευή θα ανακοινωθούν οι 
βάσεις εισαγωγής στα πα-
νεπιστήμια, έκανε γνωστό η 
υπουργός Παιδείας Νίκης Κε-
ραμέως. «Τα τελικά αποτελέ-
σματα για πρώτη φορά μετά 
από 59 χρόνια θα εκδοθούν 
στα τέλη του Ιουλίου, αντί για 
τα τέλη Αυγούστου», δήλωσε η 
υπουργός στην τηλεόραση του 
ΣΚΑΪ. «Με σεβασμό στην αγω-
νία του υποψηφίου και στην 
ανάγκη για βέλτιστο προγραμ-
ματισμό», συμπλήρωσε.

Η υπουργός Παιδείας υπεν-
θύμισε πως οι υποψήφιοι μπο-
ρούν να λάβουν τα αποτελέ-
σματα και με sms στο κινητό 
τους, υπό την προϋπόθεση βέ-
βαια πως έχουν εγγραφεί στη 
σχετική ηλεκτρονική πλατφόρ-
μα. Επισήμανε τέλος πως «θα 
υπάρξει αύξηση στους εισα-
χθέντες στα δημόσια ΙΕΚ».

Σύμφωνα με τα foititikanea.
gr και τον αναλυτή Στράτο 
Στρατηγάκη η εκτίμηση της δι-
αμόρφωσης των βάσεων πιο 
δύσκολη από κάθε άλλη χρο-
νιά για λόγους που φέτος για 
πρώτη φορά εμφανίστηκαν: 
Οι διαφορετικοί συντελεστές 
βαρύτητας για κάθε μάθημα, 
σε κάθε τμήμα δημιούργησαν 
το φαινόμενο κάθε υποψήφιος 
να έχει διαφορετικά μόρια για 
κάθε τμήμα. Έτσι όλοι οι υπο-
ψήφιοι κουβαλούσαν μία εκτύ-
πωση με τα μόριά τους σε κάθε 
τμήμα. Το άριστα μεταβλήθηκε, 
αφού το μέχρι 24.000 μόρια 
που ήταν με τα ειδικά μαθήμα-
τα έγινε 28.000 σε μια σχολή.

Τα διαφορετικά μόρια σε 
συνδυασμό με την εφαρμογή 
της Ελάχιστης Βάσης Εισαγω-
γής (ΕΒΕ), που βάζει ένα κάτω 
όριο στη βάση κάποιων τμη-
μάτων, χωρίς να συμπληρω-
θούν οι Θέσεις τους, ωθώντας 
ταυτόχρονα τους υποψηφίους 
σε άλλα τμήματα με χαμηλό-
τερη ΕΒΕ, δημιουργεί ακόμη 
μία δυσκολία στον υπολογι-

σμό των βάσεων στα χαμη-
λόβαθμα τμήματα, που παρα-
δοσιακά ήταν ο πιο δύσκολος 
ο υπολογισμός. Αντιλαμβανό-
μαστε, λοιπόν, ότι πρόκειται 
για ένα εξαιρετικά πολύπλο-
κο σύστημα που είναι δύσκο-
λο να προβλεφθεί η συμπερι-
φορά του. Μία ακόμη μεγάλη 
δυσκολία είναι ότι φέτος, για 
πρώτη φορά εδώ και είκοσι 
χρόνια, το Υπουργείο Παιδεί-
ας δεν έδωσε στη δημοσιό-
τητα κανένα συγκεντρωτικό 
στοιχείο για τις επιδόσεις των 
υποψηφίων.

Τα τελευταία είκοσι χρόνια 
δίνονταν είτε οι μέσοι όροι 
των υποψηφίων, που λέγονταν 
βαθμοί πρόσβασης, είτε η κλι-
μάκωση των μορίων. Φέτος 
δεν ανακοινώθηκε κανένα τέ-
τοιο στοιχείο, που αποτελείτο 
βασικότερο εργαλείο για την 
εκτίμηση της διαμόρφωσης 
των βάσεων. Ουσιαστικά κά-
ναμε την εκτίμηση των βάσεων 
χωρίς να έχουμε τις απαιτού-
μενες πληροφορίες, που είχα-
με κάθε χρόνο. Αυτό σημαίνει 
ότι δεν μπορούμε να έχουμε 
την ακρίβεια των προηγού-
μενων ετών. Σ' αυτούς τους 
νέους παράγοντες έρχεται να 
προστεθεί και ο διαχρονικός 
άγνωστος πώς έχουν δηλώ-
σει τις σχολές οι υποψήφιοι. 
Οι προτιμήσεις τους γίνονται 
γνωστές μετά την ανακοίνωση 
των αποτελεσμάτων. Έτσι δεν 
μπορούμε να συνυπολογίσου-
με στη μελέτη μας τις αλλαγές 
στις προτιμήσεις.

Φέτος, ειδικά, πολλοί γο-
νείς φοβήθηκαν με την ακρί-
βεια που μας προέκυψε και, 
φοβούμενοι ότι δεν Θα μπο-
ρούν να τα βγάλουν πέρα, δεν 
άφησαν τα παιδιά τους να δη-
λώσουν σχολές εκτός έδρας. 
Πρόκειται για μη μετρήσιμο μέ-
γεθος που θα έχει ως συνέπεια 
να αυξηθεί η διαφορά των βά-
σεων μεταξύ Αθήνας και Θεσ-
σαλονίκης, με τα τμήματα της 

Περιφέρειας. Η διαφορά αυτή 
αναμένεται να διευρυνθεί κι 
άλλο λόγω της μείωσης του 
αριθμού των εισακτέων στα 
Πανεπιστήμια της Αθήνας και 
της Θεσσαλονίκης. Τα προη-
γούμενα χρόνια η εκτίμηση για 
τη διαμόρφωση των βάσεων 
στηριζόταν κατά 80% στα μα-
θηματικά και κατά 20% στην 
αίσθηση. Φέτος η αναλογία εί-
ναι 50-50, πράγμα που μειώνει 
την αξιοπιστία της εκτίμησης. 
Έτσι στη μελέτη που ακολουθεί 
η εκτίμηση της βάσης, εκ των 
πραγμάτων, είναι αδύνατο να 
έχει την ακρίβεια των προη-
γούμενων ετών, όταν προβλέ-
παμε τις βάσεις όλων των τμη-
μάτων του Μηχανογραφικού 
και πετυχαίναμε προσέγγιση 
με απόκλιση μέχρι 200 μόρια 
περίπου στο 40% των τμημά-
των. Θεωρήστε την ενδεικτική 
της, μικρής ή μεγάλης τάσης 
ανόδου ή καθόδου των τμη-
μάτων. Οι Εκτιμήσεις Βάσεων 
2022 ανά Τμήμα, όπως ανα-
φέρει ο κ. Στρατηγάκης στα 
foititikanea.gr

Αναλυτικές εκτιμήσεις 
ανά Επιστημονικό Πεδίο
Από το neolaia.gr: 

1ο Επιστημονικό πεδίο-Αν-
θρωπιστικών, Κοινωνικών και 
Νομικών Σπουδών

Κάτω από το όριο των 
18.000 μορίων η Νομική Αθή-
νας, με τις εκτιμήσεις να την 
τοποθετούν μεταξύ 17.550 και 
17.650, μια μείωση άνω των 
500 μορίων. Απώλειες άνω 
των 500 μορίων υπολογίζο-
νται και στο μάθημα της Ψυχο-
λογίας, με τις δημοφιλείς σχο-

λές να κινούνται στα όρια των 
16.000 με 17.500 μορίων. Σε 
όλες τις σχολές και τα τμήματα 
αναμένεται πτώση των βάσε-
ων, μιας και ο ανταγωνισμός 
μέσα σ’ ένα χρόνο έχει συρ-
ρικνωθεί στο 80% σε σχέση 
με πέρσι. Πιο συγκρατημένη 
θα είναι η πτώση στις σχολές 
που κινούνται μεταξύ 12.000 
και 14.000 μορίων, όπου σε 
μερικές περιπτώσεις μπορεί να 
καταγραφούν και μικρές αυξή-
σεις έως και 100 μορίων.

2ο Επιστημονικό 
πεδίο-Θετικών και 
Τεχνολογικών Σπουδών

Από 200 έως και 500 μό-
ρια κινούνται οι εκτιμήσεις για 
τις απώλειες στις βάσεις 2022 
του 2ου επιστημονικού πεδί-
ου, με τις πολυτεχνικές σχο-
λές σε κεντρικά ιδρύματα αλλά 
και περιφερειακά να κινούνται 
κάτω από το όριο των 18.000, 
ένα όριο που είχαν χάσει σχε-
δόν όλες από πέρσι. Η κύλιση 
προς χαμηλότερες βαθμολογί-
ες, στις πιο δημοφιλείς σχολές 
του εν λόγω πεδίου συνεχίζο-
νται, σταματούν όμως στο όριο 
των 14.000 μορίων, όπου σε 
αυτές τις περιπτώσεις μπορεί 
να υπάρξει και μικρή αύξηση. 
Και σε αυτή την περίπτωση οι 
υψηλόβαθμες σχολές εκτιμά-
ται ότι θα έχουν μείωση ακόμα 
και 400 μορίων, ενώ σε όσες 
κινούνται μεταξύ 10.000 και 
14.000 μορίων αναμένεται συ-
γκράτηση των βάσεων με μι-
κρές μεταβολές που δεν θα ξε-
περνούν τα 100 με 150 μόρια.

3ο επιστημονικό πεδίο-

Επιστημών Υγείας
Η Ιατρική Αθήνας φαίνεται 

να μένει σταθερά υψηλά και 
να μην πέφτει κάτω από τα 
18.600 μόρια. Από την άλλη, η 
τελευταία στην κατάταξη των 
βάσεων εισαγωγής Ιατρική, 
αυτή της Αλεξανδρούπολης, 
οριακά μπορεί να πέσει κάτω 
από το κατώφλι των 18.000 
μορίων, χωρίς όμως σοβαρές 
απώλειες σε σχέση με πέρσι.

Περιορισμένη αναμένεται 
να είναι η πτώση στις βάσεις 
2022 και στις χαμηλόβαθμες 
σχολές, καθώς οι επιδόσεις σε 
αυτό το επιστημονικό πεδίο εί-
ναι διαχρονικά οι καλύτερες. 
Μάλιστα, οι εκτιμήσεις κάνουν 
λόγο ακόμα και για μικρή άνο-
δο σε κάποιες περιπτώσεις.

Σε άλλες δημοφιλείς σχο-
λές του πεδίου, όπως η Οδο-
ντιατρική σε Αθήνα και Θεσ-
σαλονίκη να εκτιμάται ότι θα 
χάσουν 100-200 μόρια και τις 
Φαρμακευτικές να προβλέπε-
ται να έχουν αντίστοιχες απώ-
λειες. Επίσης, η πτώση στις βά-
σεις 2022 σε αρκετές σχολές 
θα οφείλεται στα μαθήματα 
που έχουν πριμοδοτήσει τα 
ίδια τα τμήματα όπως η Φυ-
σική, που δεν κατεγράφησαν 
τόσο υψηλές επιδόσεις όσο 
αναμένονταν.

4ο επιστημονικό πεδίο-
Σπουδών Οικονομίας και 
Πληροφορικής

Η μεγάλη έκπληξη για τις 
βάσεις 2022 φαίνεται να είναι 
οι σχολές και τα τμήματα Οι-
κονομίας, καθώς στο σύνολό 
τους θα καταγράψουν άνοδο 
της τάξης των 200-300 μο-

ρίων, σύμφωνα με τις εκτιμή-
σεις. Ειδικότερα, οι λίγες υψη-
λόβαθμες σχολές άνω των 
17.000 μορίων θα εμφανίσουν 
μία μικρή πτώση έως και 250 
μορίων, ενώ από τις σχολές 
που κινούνται από 16.000 και 
κάτω, θα καταγραφούν ανοδι-
κές τάσεις.

Μία από τις πιο υψηλόβαθ-
μες σχολές η Διοικητικής Επι-
στήμης και Τεχνολογίας στο 
ΟΠΑ αναμένεται να πέσει από 
τα 18.422 μόρια στα 18.150 
έως 18.250 μόρια. Αντίθετα, 
στο τμήμα Οικονομικών Επι-
στημών, στο ΕΚΠΑ, που πέρσι 
είχε βάση εισαγωγής 13.617, 
υπολογίζεται άνοδος 200 έως 
300 μορίων.

Παρά τις χαμηλές βαθμο-
λογίες που κατέγραψε το εν 
λόγω πεδίο, οι επιδόσεις δεν 
είναι πολύ χειρότερες σε σχέ-
ση με πέρσι, ενώ στις μεσαί-
ες βαθμολογίες υπήρξε μεγα-
λύτερος αριθμός υποψηφίων.

Πώς θα δείτε σε ποια 
Σχολή περάσατε

 Οι ενδιαφερόμενοι θα 
μπορούν να πληροφορούνται 
τα αποτελέσματα μέσω της 
ιστοσελίδας του Υπουργείου 
https://results.it.minedu.gov.
gr πληκτρολογώντας:

α) τον οκταψήφιο κωδικό 
αριθμό τους και

β) τα τέσσερα αρχικά γράμ-
ματα των προσωπικών τους 
στοιχείων (Επώνυμο – Όνομα 
– Πατρώνυμο – Μητρώνυμο).

Επίσης, για δεύτερη φορά 
φέτος, οι υποψήφιοι που είχαν 
αιτηθεί στην ειδική εφαρμο-
γή του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, μέσω της 
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δη-
μόσιας Διοίκησης gov.gr, θα 
λάβουν τα αποτελέσματα εισα-
γωγής στο Τμήμα επιτυχίας και 
με γραπτό μήνυμα SMS στο 
κινητό τους τηλέφωνο.

Παράλληλα, όπως και κάθε 
περασμένη χρονιά, τα αποτε-
λέσματα αποστέλλονται ηλε-
κτρονικά στις Διευθύνσεις 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
προκειμένου να προωθηθούν 
στα σχολεία ευθύνης τους, για 
να εκτυπωθούν καταστάσεις 
των επιτυχόντων και να αναρ-
τηθούν στα Λύκεια.

Διευκρινίζεται ότι οι κατα-
στάσεις που θα αναρτηθούν 
στα Λύκεια θα περιέχουν μό-
νο τον κωδικό κάθε υποψηφί-
ου και τα στοιχεία της επιτυχί-
ας του και όχι τα ονομαστικά 
στοιχεία του.

Ανακοινώνονται μέχρι την Παρασκευή 
οι βάσεις εισαγωγής στα Πανεπιστήμια

ΚΕΡΑΜΕΩΣ: «ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ 59 ΧΡΟΝΙΑ ΘΑ 
ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 
ΙΟΥΛΙΟΥ, ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΗ 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ»     

Οι τελευταίες εκτιμήσεις 
για την πορεία των βάσεων
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