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Ανοίγουν φροντιστήρια, βιβλιοθήκες, Ανοίγουν φροντιστήρια, βιβλιοθήκες, 
πρακτικές ασκήσεις στα ΑΕΙ πρακτικές ασκήσεις στα ΑΕΙ 

▶ 88

Πρεμιέρα για τις πανελλαδικές Πρεμιέρα για τις πανελλαδικές 
εξετάσεις. Τι πρέπει να γνωρίζετε εξετάσεις. Τι πρέπει να γνωρίζετε 

Επένδυση 375 εκ ευρώ στη Θράκη, Επένδυση 375 εκ ευρώ στη Θράκη, 
με εκατοντάδες θέσεις εργασίαςμε εκατοντάδες θέσεις εργασίας

▶ 9 9 ▶ 1212

Εντός του Ιουνίου ο διαγωνισμός για το νέο 
Αστυνομικό Μέγαρο Αλεξανδρούπολης

Την υλοποίηση του έργου ανέλαβε η Εταιρία του Δημοσίου «Κτιριακές 
Υποδομές ΑΕ».  Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο Βουλευτής Έβρου 
Σταύρος Κελέτσης ▶ 5

1⁰ Samothraki Free Ride το τριήμερο 
του Αγίου Πνεύματος στο νησί του Έβρου

Η Ένωση Μοτοσυκλετιστών Αλεξανδρούπολης "Οι Αγριάνες", απευ-
θύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους μοτοσυκλετιστές, για συμ-
μετοχή ▶ 11

● Το 6ο Γυμνάσιο θα στεγαστεί στο κενωθέν κτίριο του 4ου Γυμνασίου. 
● Όλα όσα συζητήθηκαν στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
● Τι ζήτησαν οι παρατάξεις, τι υποστήριξε η διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

▶ 7

Οριστικό κι επίσημο: 
Στο ΚΕΓΕ το 4ο Γυμνάσιο και 
το 2ο ΓΕΛ Αλεξανδρούπολης

Έργο ενοποίησης 
των αρχαιολογικών 
χώρων του 
Διδυμοτείχου  
Η Περιφέρεια ΑΜΘ θα στηρίξει 
τον Δήμο με 1,2 εκ. Τι παρεμβά-
σεις προβλέπονται στην «πόλη των 
Κάστρων»

74.000 ευρώ για 
μελέτη αναβάθμισης 
του δρόμου 
στην Παναγία 
Κρημνιώτισσα  

Εξασφάλισε ο Δήμος 
Σαμοθράκης

Κ.Ο.Κ.: Στα 30χλμ 
το όριο ταχύτητας 
στις κατοικημένες 
περιοχές

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο του 
υπουργείου Μεταφορών για την 
οδική ασφάλεια

▶ 16

▶ 10

▶ 4
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και Λογιστηρίου
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Πλησίον στρατοπέδου «Ιωάννου»
Τηλέφωνα
2551024222, 2551029888 
Fax
2551080606

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

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

Τακτικοί συνεργάτες: 
Θεόδωρος Ορδουμποζάνης, Δημή-
τρης Μακροδημόπουλος, Γιώργος 
Αναγνωστόπουλος, Λευτέρης Χαβια-
ράς, Αγγελική Δεληγιάννη, Ανδρέας 
Καφετζής, Σμαρώ Τσοκαταρίδου, 
Νικόλαος Παπανικολόπουλος, Λεω-
νίδας Σκερλετόπουλος, Γιώτα Αγαπη-
τού, Μενέλαος Μαλτέζος

Κ. ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ
Συνταγματολόγος 

Αυτός ο οποίος αρνείται το εμβόλιο, 
μπορεί να τεθεί σε επαγγελματικό 
περιθώριο, μέχρι να αντιμετωπιστεί 
η πανδημία… Θα ήταν υπέρμετρος 
περιορισμός των συνταγματικών δι-
καιωμάτων το ενδεχόμενο απόλυσης 
ενός υπαλλήλου, λόγω του μη εμβο-
λιασμού του.

Λ. ΛΑΖΑΡΟΥ
Σεφ 
   

Δεν έχω το δικαίωμα νομίζω, συ-
νταγματικά, να απαγορεύσω την εί-
σοδο σε κάποιον ανεμβολίαστο στο 
μαγαζί μου. Αν κάποιος εργαζόμενός 
μου αρνείται να το κάνει, θα πρέπει 
να τον πείσω να αλλάξει σκέψη... 
Δεν θα αστυνομεύσω εγώ τον εμ-
βολιασμό.

Σ. ΠΕΤΣΑΣ
Αναπλ. Υπουργός Εσωτερικών

Όλη η συζήτηση για την υποχρεωτικό-
τητα του εμβολιασμού δεν πρέπει να 
είναι ταμπού. Πρέπει να περιλαμβά-
νει όλο και περισσότερες περιπτώσεις. 

«Από 1ης Ιουλίου οι λοιμωξιολόγοι έκριναν ότι μπορούμε να πάμε στα 300 άτομα στις δεξιώσεις γάμων και 
πάντοτε με μέτρα και κανόνες, με ροτόντες των 8 ατόμων» δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης Νί-
κος  Παπαθανάσης, ενώ μιλώντας για τους γάμους διευκρίνισε ότι οι καλεσμένοι θα ψυχαγωγούνται με μου-
σική αλλά… δεν θα μπορούν να χορεύουν! Μαχαιριά στην καρδιά του μέσου Έλληνα που αν δεν ρίξει τις ζεϊ-
μπεκιές του, κι αν δεν σύρει το χορό στα λιανοχορταρούδια, καλύτερα να μην πάει καν σε γάμο…! 

Μια εικόνα, χίλιες λέξεις, χίλια συναισθήματα, το δράμα, η ζωή

Το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου «Euro»είναι ένα από 
τα κορυφαία αθλητικά ραντεβού, το οποίο οι φίλοι του αθλήματος 
το περιμένουν πώς και πως. Σάββατο, δεύτερη μέρα της επετεια-
κής διοργάνωσής του, σε εξέλιξη το τρίτο παιχνίδι Δανία Φινλαν-
δία στην Κοπεγχάγη…. 

Ξαφνικά σε ζωντανή μετάδοση στο 43’ , ο άσος τη Ιντερ,   Κρί-
στιαν Ερικσεν, καταρρέει στον αγωνιστικό χώρο, προκαλώντας σοκ 
σε εκατομμύρια τηλεθεατών. Το μυαλό όλων πήγε στο χειρότερο … 
στο μοιραίο.  Οι πρώτες στιγμές προκάλεσαν πανικό σε συμπαίκτες 
και αντιπάλους , στην εξέδρα. Άλλοι έκλαιγαν, άλλοι κρατούσαν το 
κεφάλι τους μη μπορώντας να πιστέψουν αυτό που έβλεπαν, άλλοι 
προσεύχονταν για να γινει το θαύμα, βλέποντας , το ιατρικό τιμ που 
από την πρώτη στιγμή είχε σπεύσει και προσπαθούσε να επαναφέ-
ρει τον άτυχο ποδοσφαιριστή, ο οποίος είχε χάσει τις αισθήσεις του.   

Μέσα σε όλη την αναταραχή της κατάρρευσης του Κριστιαν Έρικ-
σεν οι συμπαίκτες του, παρά τη σύγχυση και τα δάκρυα τους, έκαναν 
μια ανθρώπινη αλυσίδα γύρω του, για να τον προστατέψουν από 
τα αδηφάγα βλέμματα και τον φακό, που επιχειρούσαν να μετατρέ-
ψουν τον δράμα  του Ερικσεν σε δημόσιο θέαμα. Μία διαφορετική 
εικόνα, αντίστοιχη της οποίας δεν έχει αποτυπωθεί στον φακό, την 
κάμερα, το μυαλό και ήταν τρομερά δυνατή.

Όπως και να ένιωθαν τη στιγμή εκείνη, από ένστικτο; Από ψυ-
χραιμία, από ενσυναίσθηση; Με την κίνησή τους να κρύψουν τον 
Ερικσεν, δεν επέτρεψαν σε κανέναν άλλον να έχει πρόσβαση στη 
σοκαριστική εικόνα. Εχτισαν ένα τείχος συναδελφικότητας, ανθρω-
πιάς, προστασίας.

Ακόμη και όταν μεταφερόταν εκτός γηπέδου με φορείο, είχε τη 

συνοδεία των συμπαικτών του που κρατούσαν, δεξιά κι αριστερά 
του, λευκά σεντόνια, προφανώς για να αποφευχθούν οι φωτογρα-
φίες με τον συμπαίκτη τους που διένυε τις πιο κρίσιμες στιγμές της 
ζωής του …. Ορισμένες τέτοιες στιγμές φανερώνουν την ουσία του 
αθλητισμού, της ομάδας. Όλοι για έναν και ένας για όλους στα εύ-
κολα και στα δύσκολα. Αλλά πάνω από όλα, τίποτα δεν συγκρίνεται 
με το αγαθό της ζωής

ΥΓ: Ο Ερικσεν βγήκε νικητής από αυτή τη δύσκολη μάχη …. 
ΥΓ2: Όπως διάβασα σε αρθρο του Β. Παπαθεοδώρου στη η κί-

νηση των παικτών της Δανίας ήταν η αντίδραση της ζωής απέναντι 
στην απανθρωπιά των media και των social media, το φυσικό τεί-
χος απέναντι στον θάνατο

Γιώργος Πανταζιδης

Σχολιάζοντας την επικαιρότητα
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`Μικρογνωμικά

Η επόμενη μάχη 
Για τη μετά-COVID εποχή μίλησε στο Cnn η καθη-

γήτρια Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανε-
πιστημίου Αθηνών, Αθηνά Λινού. Η κα Λινού δήλωσε 
αισιόδοξη όσον αφορά την καταπολέμηση της πανδη-
μίας, όμως φοβάται για τις επιπτώσεις της στην ψυχι-
κή υγεία και την κοινωνία γενικότερα. 

«Θα τα καταφέρουμε. Θα σας έλεγα ότι περισσότερο 
ανησυχώ γι’αυτό που έρχεται μετά την πανδημία, όπως 
φτώχεια, ανεργία, οικονομικό στρες, ψυχικά προβλή-
ματα και ένα τσουνάμι νοσηρότητας. Επίσης να σημει-
ώσουμε, όλο αυτό το διάστημα της υγειονομικής κρί-
σης και του εγκλεισμού, ότι αυξήθηκαν οι παράγοντες 
κινδύνου, όπως παχυσαρκία, κάπνισμα, στρες, η κατα-
νάλωση ουσιών, ενώ αυξήθηκε σημαντικά η φτώχεια 
και η απομόνωση».

Καταλήγοντας εκτιμά ότι η φτώχεια και η απομόνω-
ση θα αποτελέσει παράγοντα στρες στους νέους και 
είναι μία παράμετρος την οποία μετράμε και θα μας 
απασχολήσει ιδιαίτερα το επόμενο διάστημα.

Κ.Η.

Αποχή δικηγόρων από πλειστηριασμούς 
Η Ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλ-

λόγων Ελλάδας καλεί τα Διοικητικά Συμβούλια των 
Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας να αποφασίσουν 
την αποχή των δικηγόρων-μελών τους από αυτές τις 
διαδικασίες. Σημειώνεται : «Να μη συμμετέχει στους 
πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας των ευάλωτων νοι-
κοκυριών, αποφάσισε η Ολομέλεια των προέδρων των 
Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας. Καλεί τα Διοικητικά 
Συμβούλια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας να 
αποφασίσουν την αποχή των δικηγόρων-μελών τους 

από διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης για επίσπευ-
ση πλειστηριασμών, με εντολείς τράπεζες ή εταιρείες 
διαχείρισης απαιτήσεων, κατά της πρώτης κατοικίας 
των ευάλωτων νοικοκυριών».

Ποδόσφαιρο και πολιτική
Δεν γονάτισαν οι Ρώσοι, στην συμβολική κίνηση 

για το BLM, που έκαναν οι Βέλγοι πριν από το παιχνί-
δι των δυο ομάδων. Όπως έκαναν και οι Ούγγροι, στο 
πρόσφατο φιλικό με την Ιρλανδία (οι οπαδοί αποδο-
κίμαζαν μάλιστα). Στην Εθνική Ουκρανίας, οι φανέλες 
των ποδοσφαιριστών είχαν στην αρχή ένα σύνθημα 
που παρέπεμπε στη συνεργασία των εθνικιστών Ου-
κρανών με τους ναζί, ενώ εμφάνισαν υδατογράφημα 
με την "ουκρανική" Κριμαία. Η Βόρειος Μακεδονία, θέ-

λει τα αρχικά της να παραπέμπουν στη... σκέτη Μακε-
δονία (εξυπνάδες σε βάρος της συμφωνίας των Πρε-
σπών) και άλλα τέτοια γραφικά (ίσως και επικίνδυνα) 
θα μας απασχολήσουν τις επόμενες μέρες. Δεν είναι 
τόσο αθώο το ποδόσφαιρο, κρύβει μέσα του ακόμη και 
φίδια. Όσο για το Βέλγιο δεν ενοχλήθηκε καθόλου από 
την στάση των Ρώσων ποδοσφαιριστών. Τους φιλοδώ-
ρησε με τρία γκολ, δυο εκ των οποίων προήλθαν από 
τον μαύρο Ρουμελού Λουκακού. Μετά το πρώτο γκολ 
πήγε κατευθείαν στην τηλεοπτική κάμερα. Όχι για να 
"την πει" στους ποδοσφαιριστές της Ρωσίας, όσο για 
να στείλει μήνυμα στον συμπαίκτη του στην Ιντερ, Κρί-
στιαν Έρικσεν, φωνάζοντας "Κρις σε αγαπάω"...

Γιάννης Φιλέρης

Απόλυτα δικαιολογημένος ο σάλος που προκάλε-
σε το πρόγραμμα, η στόχευση και το σποτ του 1ου 
Πανελλήνιο Συνεδρίου Γονιμότητας και Αναπαραγω-
γικής Αυτονομίας, το οποίο θα γίνει (;) 2 με 4 Ιουλί-
ου στα Ιωάννινα. 

Το συνέδριο τελούσε υπό την αιγίδα της προέδρου 
της Δημοκρατίας, η οποία όμως αναγκάστηκε να απο-
σύρει την αιγίδα της, ενώ η ΕΡΤ και το ΑΠΕ ανακοί-
νωσαν ότι αποσύρονται από χορηγοί επικοινωνίας.

Το συνέδριο, εφόσον πραγματοποιηθεί, θα αποτε-
λέσει κήρυκα του μισογυνίστικου alt right σκοταδι-
σμού: Η αποστολή της γυναίκας είναι η αναπαραγω-
γή του είδους και ειδικότερα του … έθνους, γι’ αυτό 
παρουσιάζεται ως λάθος να ασχολείται με σπουδές, 
καριέρες κλπ και να θυμάται την τεκνοποίηση όταν 
πια είναι «αργά». Κεντρικό ρόλο στο συνέδριο έχουν 
διάφοροι μητροπολίτες με διαλέξεις «ορθόδοξης 
χριστιανικής ηθικής» ως μέρος του … επιστημονικού 
προγράμματος. Το ποσοστό μάλιστα μεταξύ ανδρών 
και γυναικών ομιλητών είναι συντριπτικά υπέρ των 
ανδρών. 

Και όλα αυτά με διοργανώτριες τρεις πανεπιστη-
μιακές Μαιευτικές – Γυναικολογικές κλινικές (Ιωαν-
νίνων  – Λάρισας – Αλεξανδρούπολης)!

Είμαστε στο 2021 και κάποιοι, ακόμη, νομίζουν ότι 
έχουν λόγο στο κορμί και τις επιλογές μιας γυναίκας. 
Ότι μπορούν να τη φορτώνουν με πρέπει, με ενοχές, 
με κατηγορίες. Ας ξεκινήσουμε με το βασικό, που μπο-
ρεί να προκαλεί σοκ σε ορισμένους, όμως, είναι αλή-
θεια: Δεν είναι για κάθε γυναίκα όνειρο ζωής το να 

γίνει μητέρα! Δεν ήταν ποτέ, απλώς κάποτε πίστευαν 
ότι δεν είχαν δικαίωμα να επιλέξουν τι θα κάνουν με 
το σώμα και τη ζωή τους. Όπως δεν είναι το όνειρο 
και για κάθε άντρα να γίνει πατέρας. Για τον άντρα, 
όμως, δεν θα γίνουν συνέδρια που να τον στήνουν 

στον τοίχο ως προβληματικό, δεν θα πει κανείς ότι 
τον πήραν τα χρόνια, ότι αν δεν τεκνοποιήσει δεν εί-
ναι ολοκληρωμένος, αξιοσέβαστος, "φυσιολογικός".

Είναι αναρίθμητες οι περιπτώσεις ζευγαριών που 
έγιναν γονείς επειδή "έπρεπε", χωρίς να το θέλουν 
πραγματικά, καταλήγοντας, συχνά, να μεγαλώνουν 

δυστυχισμένα παιδιά, που είναι πολύ πιθανό να εξε-
λιχθούν σε δυστυχισμένους ενήλικες. Η απόφαση μιας 
γυναίκας να φέρει στον κόσμο έναν άλλο άνθρωπο 
πρέπει να είναι προϊόν δικής της επιθυμίας, σε συ-
νεννόηση με τον σύντροφο της. 

Και το να μη θέλει, όμως, μια γυναίκα να γίνει μη-
τέρα, για λόγους που δεν αφορούν κανέναν, πρέπει 
να είναι απολύτως σεβαστό. Είναι σχεδόν άθλος να 
μπορέσει να αντισταθεί στις αφόρητες κοινωνικές 
πιέσεις, και να ζήσει τη ζωή της, όπως εκείνη επιθυ-
μεί. Κι αν το μετανιώσει; θα πει κάποιος. Δύσκολο, 
όμως, και πάλι, είναι καλύτερα να μετανιώσει επει-
δή δεν έκανε παιδί, παρά επειδή έκανε. Στην πρώ-
τη περίπτωση, θα κάνει "κακό" μόνο στον εαυτό της, 
στη δεύτερη όμως; 

Από την άλλη, ακόμη και για τις γυναίκες που θέ-
λουν να γίνουν μητέρες, αλήθεια, το κράτος παρέχει 
τις δομές και την υποστήριξη που χρειάζονται; Ξέρου-
με τι ισχύει για τις νέες οικογένειες στην Ευρώπη και 
τη Σκανδιναβία ειδικότερα;   Δεν ντρέπονται να δεί-
χνουν κάποιοι με το δάχτυλο τις γυναίκες ως βασικές 
υπεύθυνες για την υπογεννητικότητα στη χώρα μας;

Πιστεύω και εύχομαι πως το συνέδριο δεν θα γί-
νει τελικώς. Αν οι προθέσεις των διοργανωτών είναι 
αγνές, μπορούν να λάβουν υπόψη τις αντιδράσεις 
και να επανέλθουν με  ένα συνεδριο που θα συνά-
δει περισσότερο με τον αιώνα που βρισκόμαστε, με 
τις ανάγκες, τους φόβους και τα θέλω της σύγχρο-
νης γυναίκας. 

Κ.Η.

Μωρομηχανές

Με μπροστάρηδες τους εργαζο-
μένους στο χώρο της υγείας που 
εδω και μήνες βρίσκονται στην 
πρώτη γραμμή της μάχης ενάντια 
στην πανδημία, εργαζόμενοι και 
συνδικαλιστές βρέθηκαν μπροστά 
στο Εργατικό κέντρο 
Έβρου κατά τη διάρ-
κεια της πανελλαδικής 
κινητοποίησης κατά 
του νομοσχεδίου για 
τα εργασιακά. 

Απεργοί συγκε-
ντρώθηκαν για να δι-
ατρανώσουν την αντί-
θεσή τους λέγοντας ότι 
αυτό που επιχειρείται 
ξηλώνει δικαιώματα, 
καταστρατηγεί εργατι-
κά δικαιώματα, διαλύει 
οικογένειες, μας γυρ-
νά πολλά χρόνια πίσω, 
με εξαθλιωμένους γο-
νατισμένους εργαζό-
μενους, ανάπτυξη δεν 
γίνεται…».

Πέρα από τον πρόε-

δρο του Εργατικού κέντρου Έβρου 
και το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕ-
ΔΥ, χαιρετισμό μήνυμα απηύθυ-
ναν, ο πρόεδρος των εργαζομέ-
νων στο νοσοκομείο κ. Μεντίζης, 
ο αντιπρόεδρος των εργαζομένων 

στον Δήμο Αλεξανδρούπολης και 
ο πρόεδρος της Α ΕΛΜΕ ΕΒρου κ. 
Καραγεωργίου. 

Ακολούθησε πορεία διαμαρτυ-
ρίας σε κεντρικούς δρόμους της 
Αλεξανδρούπολης.

Το δικό τους μήνυμα
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Ο Δήμος Σαμοθράκης μετά τις 
επαφές του Δημάρχου με τον Πε-
ριφερειάρχη ΑΜΘ και την υποβολή 
σχετικού αιτήματος του, εξασφάλισε 
την χρηματοδότηση της Μελέτης για 

την ωρίμανση του έργου «Αναβάθμι-
ση τοπικού οδικού δικτύου στην περι-
οχή Παναγιά Κρημνιώτισσα» ύψους 
73.959,85€.

Η Μελέτη εντάχθηκε στο Πρό-

γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στο 
Περιφερειακό Πρόγραμμα Μελετών 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακε-
δονίας Θράκης.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδι-
κασίας ανάθεσης της μελέτης και την 
εκπόνηση της, θα υπάρχει ωριμότητα 
ώστε να μπορέσει να υποβληθεί αίτη-
μα χρηματοδότησης υλοποίησης του 
έργου σε αντίστοιχο χρηματοδοτικό 
πρόγραμμα. Σημειώνεται πως, όπως 
φαίνεται και στις φωτογραφίες, το 
οδικό δίκτυο στην περιοχή, είναι σε 
πολύ άσχημη κατάσταση, έως και 
επικίνδυνη, ιδιαίτερα για επισκέπτες 
που δεν γνωρίζουν καλά το σημείο.

74.000 ευρώ για μελέτη 
αναβάθμισης του 
δρόμου στην Παναγία 
Κρημνιώτισσα
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Ο ΔΉΜΟΣ 
ΣΑΜΟΘΡΑΚΉΣ

Στόχος η αποκατάσταση του επικίνδυνου οδικού 
δικτύου που οδηγεί σε ένα από ομορφότερα 
σημεία του νησιού

Παρέμβαση της ΔΕΥΑΑ 
στο “Μάτι” της Μάκρης
“Επικίνδυνη περιοχή, όπως το Μάτι, στον 
σχεδιασμό μας ουσιαστική παρέμβαση”, αναφέρει ο 
αντιπρόεδρος της επιχείρησης

Σε εργασίες αποκατάστασης βατότη-
τας με υλικό τύπου 3Α , αγροτικής οδο-
ποιίας, σε τομές που δημιουργήθηκαν 
από διαρροές του δικτύου ύδρευσης 
στην περιοχή Ντεμίραλι Μάκρης στον 
ελαιώνα, προχώρησε η ΔΕΥΑΑ.

Όπως αναφέρει ο αντιπρόεδρος της 
επιχείρησης Μπάμπης Μιχαηλίδης, η πε-
ριοχή  είναι στον σχεδιασμό της ΔΕΥΑΑ 
για ουσιαστική παρέμβαση, με πυροσβε-
στικές φωλιές, υπόμνημα με χάρτη της 
περιοχής, όπου θα οδηγεί σε είσοδο και 

έξοδο οχημάτων και πεζών, κλάδεμα 
δέντρων που κλείνουν τον δρόμο και 
διάνοιξη οδοποιίας.

“Μια περιοχή όπου είναι ίδια περί-
πτωση με την περιοχή Μάτι και υπάρχει 
τεράστιος κίνδυνος σε περίπτωση πυρ-
καγιάς εγκλωβισμού πεζών και οχημά-
των που δεν γνωρίζουν την περιοχή .

Δυστυχώς καμία Δημοτική Αρχή έως 
τώρα δεν έχει κάνει την παραμικρή πα-
ρέμβαση”, σημειώνει ο ίδιος.

Χρηματικά έπαθλα για 
τρεις μεταπτυχιακούς 
φοιτητές του ΔΠΘ 
Από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 

Το πρόγραμμα μεταπτυχια-
κών σπουδών στη Διοίκηση Επι-
χειρήσεων (Master In Business 
Administration - ΜΒΑ) του Τμή-
ματος Οικονομικών Επιστημών 
και η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θρά-
κης ΑΕ (Βεργίνα), πραγματοποί-
ησαν διαδικτυακή εκδήλωση για 
την απονομή των βραβείων των 
νικητών του επενδυτικού διαγω-
νισμού  Stock Trading Simulation 
στα πλαίσια του μαθήματος Χρημα-
τοδοτική και Τραπεζική, συνολικής 
αξίας 1000€, ποσό το οποίο δια-
μοιράστηκε στους νικητές ως εξής:

500€ για τον/την πρώτο/η, 300€ 
για τον/την δεύτερο/η, 200€ για 
τον/την τρίτο/η. Η σχετική βράβευ-
ση έγινε το απόγευμα της Τρίτης 
08/06 μέσω τηλεδιάσκεψης, ενώ 
σε αυτή παρέστη και μίλησε στους 
φοιτητές για την επιχειρηματικό-
τητα και τις ευκαιρίες στο άμεσο 
μέλλον ο Δημήτρης Πολιτόπουλος, 
ιδρυτής της Ζυθοποιίας Μακεδονί-
ας Θράκης ΑΕ.

Οι επιδόσεις των φοιτητών
Μιλώντας στο ράδιο Χρόνος 

87.5fm και τον Δήμο Μπακιρτζάκη, 
ο καθηγητής του Τμήματος Οικονο-
μικών Επιστημών Περικλής Γκόγκας 

έδωσε περισσότερες πληροφορί-
ες για τον εκπαιδευτικό διαγωνι-
σμό, τον οποίο χαρακτήρισε ως μία  
«προσομοίωση χρηματιστηριακών 
συναλλαγών τις οποίες κάνουν οι 
φοιτητές μας στο μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρή-
σεων […] χρησιμοποιούν εικονικά 
χρήματα, 100.000 δολάρια (ο κα-
θένας), κι έκαναν συναλλαγές σε 
διάστημα δύο μηνών, με στόχο το 
ποιος θα μπορέσει να αυξήσει πε-
ρισσότερο τα χρήματα αυτά».

Μέσω αυτού του προγράμματος 
μπορούν να γίνουν και συναλλαγές 
με κανονικά χρήματα, άρα αυτός ο 
διαγωνισμός αποτέλεσε μία πρώτης 
τάξεως ευκαιρία, για να εφαρμό-
σουν στην πράξη οι φοιτητές όσα 
διδάσκονται σε θεωρητικό επίπε-
δο. Ως προς τις επιδόσεις τους, 
η πρωτεύσασα φοιτήτρια κατόρ-
θωσε μέσα σε δύο μόλις μήνες, 
να αυξήσει τα 100.00 δολάρια σε 
150.000 δολάρια περίπου, καθώς 
πέτυχε αύξηση 50,94%. Η δεύτερη 
πέτυχε αύξηση 21,38% και ο τρίτος 
18,23%. «Για δύο μήνες αυτές οι 
αποδόσεις είναι εξαιρετικά καλές», 
δήλωσε ο καθηγητής.
Xronos.gr
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Στις 16:00 ώρα Βρυξελλών 
(17:00 ώρα Ελλάδας) την Δευ-
τέρα 14 Ιουνίου, θα διεξαχθεί 
η πολυαναμενόμενη συνάντη-
ση του πρωθυπουργού Κυριά-
κου Μητσοτάκη, με τον πρόε-
δρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν, στο περιθώριο της 
Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. 
Όπως διευκρίνισε η κυβερνη-
τική εκπρόσωπος Αριστοτελία 
Πελώνη, θα πρόκειται για κατ’ 
ιδίαν συνάντηση, δηλαδή δεν 
θα είναι παρόντες οι υπουργοί 
Εξωτερικών, ενώ όπως όλα δεί-
χνουν δεν θα υπάρξουν διευ-
ρυμένες συνομιλίες.

Συνάντηση Μητσοτάκη – 
Ερντογάν: Θετική ατζέντα ζη-
τεί η Αθήνα

Σύμφωνα με το ρεπορ-
τάζ της Αλεξίας Τασούλη στο 
OPEN, η κυβέρνηση ευελπιστεί 
σε μια θετική ατζέντα, ο κ. Μη-
τσοτάκης κρατά ήπιους τόνους, 

αλλά ζητεί από την Τουρκία να 
υπάρξει σεβασμός στο διεθνές 
δίκαιο. Μήνυμα που εξάλλου 
έστειλε τόσο ο πρωθυπουργός 
κατά την τοποθέτησή του κη-
ρύσσοντας την έναρξη των ερ-
γασιών της Ευρωμεσογειακής 
Υπουργικής Συνόδου MED7, 
όσο και η Αριστοτελία Πελώ-
νη κατά τη διάρκεια της ενη-
μέρωσης των κυβερνητικών 
συντακτών.

Η τοποθέτηση 
Μητσοτάκη στη MED7

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης κατά την τοποθέ-
τησή του στην υπουργική σύνο-
δο των ΥΠΕΞ των χωρών του 
Νότου, ζήτησε από την Άγκυρα 
να επιδείξει σεβασμό στο διε-
θνές δίκαιο και το δίκαιο της 
Θάλασσας, κάνοντας αναφο-
ρά στην επικείμενη συνάντησή 
του με τον Τούρκο πρόεδρο: 

«Θα έχω την ευκαιρία να συ-
ναντήσω τον Πρόεδρο Ερντο-
γάν στη Σύνοδο Κορυφής του 
ΝΑΤΟ τη Δευτέρα. Και φυσι-
κά είμαστε πάντα ανοιχτοί σε 
μια θετική ατζέντα, αλλά κατά 
τρόπο σταδιακό, αναλογικό και 
αναστρέψιμο, για να χρησιμο-
ποιήσω τις φράσεις που περι-
λαμβάνονταν στο κείμενο των  
Συμπερασμάτων του Συμβουλί-
ου του Μαρτίου. Και αυτό, φυ-
σικά, υπό την προϋπόθεση ότι 
η τρέχουσα αποκλιμάκωση θα 
διατηρηθεί και ότι η Τουρκία θα 
συμμετάσχει με εποικοδομητικό 

τρόπο στον διάλογο και θα σε-
βαστεί τους όρους που θέτει η 
ΕΕ, πάντα σύμφωνα με το διε-
θνές δίκαιο, συμπεριλαμβανο-
μένης της Σύμβασης των Ηνω-
μένων Εθνών για το Δίκαιο της 
Θάλασσας (UNCLOS)».

Τι είπε η Αριστοτελία 
Πελώνη

Από την πλευρά της η κυ-
βερνητική εκπρόσωπος Αριστο-
τελία Πελώνη, επανέλαβε την 
θέση της Κυβέρνησης και του 
Πρωθυπουργού για ανοικτούς 
διαύλους επικοινωνίας με τη 

γειτονική χώρα σημειώνοντας: 
«Είμαστε υπέρ του εποικοδομη-
τικού διαλόγου πάντα στη βάση 
του διεθνούς δικαίου. Και με 
πλήρη σεβασμό στις διεθνείς 
υποχρεώσεις που έχει αναλά-
βει κάθε χώρα. Διαφορετικές 
θέσεις με την Τουρκία υπήρχαν 
και υπάρχουν. Σε πολλά ζητή-
ματα οι θέσεις μας είναι διαμε-
τρικά αντίθετες. Ακριβώς αυτός 
είναι ο λόγος που πρέπει να συ-
ζητάμε με τη γειτονική χώρα».

Συμπλήρωσε δε ότι: «Το ότι 
διαφωνούμε δεν σημαίνει ότι 
δεν συζητάμε. Η Ελλάδα επα-
ναλαμβάνει με ειλικρίνεια τις 
πάγιες θέσεις της για όλα τα ζη-
τήματα, σε κάθε ευκαιρία και σε 
όλα τα επίπεδα. Το ίδιο θα κά-
νει και τώρα» είπε και συνέχισε:

«Την ίδια ώρα, η αποκλιμά-
κωση έργων και λόγων είναι το 
διαρκές ζητούμενο στις σχέσεις 
με τη γειτονική χώρα, προκειμέ-
νου να καταστεί εφικτή μία στα-
διακή βελτίωση των σχέσεων. 
Προσβλέπουμε σε ένα ήρεμο 
καλοκαίρι. Πρώτο όχημα προς 
αυτή την κατεύθυνση είναι η 
προώθηση της θετικής ατζέ-
ντας σε μια σειρά από τομείς».

Η κ. Πελώνη είπε ακόμα 
ότι ήδη έχουν ενεργοποιηθεί 
όλοι οι δίαυλοι επικοινωνίας. 
«Τους τελευταίους μήνες είχα-
με επανέναρξη και δύο γύρους 
διερευνητικών επαφών, πολιτι-
κές διαβουλεύσεις σε ανώτατο 
υπηρεσιακό επίπεδο, ανταλλα-
γές επισκέψεων των Υπουργών 
Εξωτερικών.

Η Ελλάδα είναι διατεθειμένη 
να στηρίξει μια θετική ατζέντα 
τόσο στις ελληνοτουρκικές, όσο 
και στις ευρωτουρκικές σχέσεις. 
Ωστόσο, η πρόοδος τόσο των 
ελληνοτουρκικών, όσο και των 
ευρωτουτουρκικών σχέσεων, 
περνούν μέσα από τη συμπερι-
φορά της Τουρκίας τόσο έναντι 
της Ελλάδας όσο και ευρύτερα 
στην Ανατολική Μεσόγειο.

Αυτό είναι καταγεγραμμένο 
και σε σειρά αποφάσεων του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η 
ένταση δεν είναι προς το συμ-
φέρον κανενός. Ελπίζουμε ότι 
θα το καταλάβει και η Τουρκία 
και ότι η συνάντηση αυτή στο 
ανώτατο επίπεδο θα είναι μια 
ευκαιρία για ένα περαιτέρω βή-
μα στις διμερείς σχέσεις».
Ethnos.gr

Συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Θετική ατζέντα 
αλλά και σεβασμό του διεθνούς δικαίου ζητά η Αθήνα
Στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής 
του ΝΑΤΟ το πολυαναμενόμενο τετ α τετ 
του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της 
Τουρκίας 

Εντός του Ιουνίου ανα-
μένεται να ξεκινήσει η πρώ-
τη φάση του διαγωνισμού 
για την κατασκευή του νέου 
Αστυνομικού Μεγάρου Αλε-
ξανδρούπολης,  ενός έργου 
που, μεταξύ άλλων, αναμέ-
νεται να συμβάλει δραστικά 
στην αποσυμφόρηση του κέ-
ντρου της πόλης από το κυ-
κλοφοριακό πρόβλημα.

Την ευχάριστη είδηση κοι-
νοποίησε ο βουλευτής Έβρου 
της ΝΔ Σταύρος Κελέτσης, 
σύμφωνα με τον οποίο, «η 
Κυβέρνηση και το Υπουργείο 
Δημόσιας Τάξης οριστικοποί-
ησε την απόφαση για  κατα-
σκευή νέων κτιριακών υπο-
δομών μέσω ΣΔΙΤ για πέντε 
Αστυνομικές Διευθύνσεις σε 
ολόκληρη την Ελλάδα, μεταξύ 
των οποίων και της Αλεξαν-
δρούπολης».

Την υλοποίηση των έργων 
ανέλαβε η Εταιρία του Δη-

μοσίου «Κτιριακές Υποδομές 
ΑΕ», ενώ ο διαγωνισμός για 
την κατασκευή τους αναμέ-
νεται να εγκριθεί μέσα στον 
Ιούνιο, οπότε θα ξεκινήσει η 
Α΄ Φάση του Διαγωνισμού με 
την έκδοση των Τευχών Δη-
μοπράτησης, και την υποβολή 
των Προσφορών.

Υπενθυμίζεται πως η δη-
μιουργία ενός νέου, σύγχρο-
νου, άνετου αστυνομικού με-
γάρου, έξω από τον αστικό 
ιστό, και συγκεκριμένα στον 
δρόμο προς Παλαγία, κοντά 
στην Πυροσβεστική, αποτελεί 
πάγιο αίτημα των αστυνομι-
κών υπαλλήλων της Αλεξαν-
δρούπολης. 

Την ικανοποίησή του για 
την εξέλιξη αυτή  εξέφρασε 
ο Βουλευτής Έβρου Σταύρος 
Κελέτσης, ο οποίος δήλωσε : 
«Θέλω να εκφράσω την ικα-
νοποίησή μου για το γεγονός 
ότι η Κυβέρνηση και το Υπουρ-

γείο Δημόσιας Τάξης προχω-
ρούν με ταχύτατους ρυθμούς 
την διαδικασία υλοποίησης 
του έργου του νέου Αστυνο-
μικού Μεγάρου Αλεξανδρού-
πολης. Ήταν αίτημά μας εδώ 
και χρόνια και αποτελεί ανα-
γκαιότητα για την πόλη της 

Αλεξανδρούπολης. 
Όλοι γνωρίζουμε τις απα-

ράδεκτες συνθήκες υπό τις 
οποίες οι γυναίκες και οι άν-
δρες της ΕΛ.ΑΣ που υπηρε-
τούν στην Πρωτεύουσα του 
Έβρου, καλούνται να προ-
σφέρουν τις υπηρεσίες τους 

και να εργαστούν.  Έφτασε η 
ώρα η Αλεξανδρούπολη να 
αποκτήσει ένα νέο Αστυνομι-
κό Μέγαρο που θα υπηρετεί 
τις ανάγκες των στελεχών της 
ΕΛΑΣ αλλά και τους πολίτες. 
Ταυτόχρονα η μεταφορά της 
Υπηρεσίας έξω από το κέντρο 

της πόλης θα το αποσυμφο-
ρήσει. Αποδεικνύεται  για μια 
ακόμη φορά ότι ο θεσμός των 
ΣΔΙΤ αποτελεί ένα αποτελε-
σματικό εργαλείο εκτέλεσης 
μεγάλων δημόσιων έργων».
Κ.Η. 

Εντός του Ιουνίου ο διαγωνισμός 
για το νέο Αστυνομικό Μέγαρο 
Αλεξανδρούπολης
ΤΉΝ ΥΛΟΠΟΙΉΣΉ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΑΝΕΛΑΒΕ Ή ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ 
ΔΉΜΟΣΙΟΥ «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ»   

Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο 
Βουλευτής Έβρου Σταύρος Κελέτσης

Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο 
Δημόσιας Τάξης οριστικοποίη-
σε την απόφαση για  κατασκευή 
νέων κτιριακών υποδομών μέ-
σω ΣΔΙΤ για πέντε Αστυνομικές 
Διευθύνσεις σε ολόκληρη την 
Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και 
της Αλεξανδρούπολης».

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΒΡΟΥ ΝΔ

Εντός του Ιουνίου ο διαγωνισμός για το νέο Αστυνομικό Μέγαρο 
Αλεξανδρούπολης, ενημέρωσε με ανακοίνωσή του ο Βουλευτής 
Έβρου Σταύρος Κελέτσης
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Για σοβαρά εμπόδια στην προσπά-
θεια εφαρμογής της Κοινής Υπουρ-
γικής Απόφασης, που εκδόθηκε τον 
περασμένο Νοέμβριο, αναφορικά με 
τη διαδικασία πληρωμής των ανε-
ξόφλητων απαιτήσεων των επιχει-
ρήσεων από την επιδότηση του ερ-
γοδοτικού κόστους για την περίοδο 
2010-2015, κάνουν λόγο σε κοινή 
επιστολή τους προς τον Υπουργό Οι-
κονομικών Χρήστο Σταϊκούρα τρεις 
σύλλογοι λογιστών από Έβρο, Ρο-
δόπη και Ξάνθη.

Όπως τονίζει ο Σύλλογος Οικονο-
μολόγων Ελεύθερων Επαγγελματιών 
Έβρου, ο Σύλλογος Λογιστών Ροδό-
πης και η Ένωση Φοροτεχνικών-Λο-
γιστών Ελεύθερων Επαγγελματιών 
Ξάνθης, κατά την εφαρμογή της από-
φασης, που αποτελεί μείζον θέμα για 
τις επιχειρήσεις της Θράκης, έχουν 
προκύψει ζητήματα τα οποία δυσχε-
ραίνουν την ουσιαστική υλοποίηση 
της ως άνω απόφασης. 

«Θεωρούμε πέραν κάθε υγιούς 
επιχειρηματικής λογικής, τις προ-
τροπές Υπηρεσιακών Λειτουργών, 
να δημιουργήσουν οι επιχειρήσεις 
ληξιπρόθεσμες οφειλές για να μπο-
ρέσουν να επωφεληθούν από τη συ-
γκεκριμένη απόφαση», σημειώνεται 
μεταξύ άλλων. 

Αναλυτικά, η επιστολή των τρι-
ών συλλόγων, που κοινοποιείται 
προς τους βουλευτές της Θράκης, 
τον Υπουργό Εργασίας κ. Χατζηδάκη, 
τον αναπληρωτή Υπουργό κ. Σκυλα-
κάκη και τον Υφυπουργό Οικονομι-

κών κ. Βεσυρόπουλο, έχει ως εξής: 
«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Έπειτα από τη δημοσίευση της 

47284/359/17-11-2020 κοινής 
απόφασης των Υπουργείων Οικονο-
μικών και Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, αναφορικά με τη διαδι-
κασία πληρωμής των ανεξόφλητων 
απαιτήσεων των επιχειρήσεων από 
την επιδότηση του εργοδοτικού κό-
στους για την περίοδο 2010-2015, 
και κατά την εφαρμογή της, έχουν 
προκύψει ζητήματα τα οποία δυσχε-
ραίνουν την ουσιαστική υλοποίηση 
της ως άνω απόφασης.

Η εφαρμογή της εν λόγω ΚΥΑ 
47284/359 έχει ξεκινήσει, έπειτα και 
από τη δημοσίευση της με Αρ. Πρωτ. 
72751/25-11-2020 Εγκυκλίου του 
ΟΑΕΔ, για τις επιχειρήσεις που έχουν 
είτε ληξιπρόθεσμες οφειλές είτε ρυθ-
μισμένες έναντι της Φορολογικής Δι-
οίκησης και των Φορέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης. Βάσει ενημέρωσης  που 
υπάρχει από το Υπουργείο Εργασί-
ας και Κοινωνικών Υποθέσεων, είναι 
θέμα ημερών να εκκινήσουν και οι 
πρώτοι συμψηφισμοί.

Ωστόσο η παρέμβαση μας έγκειται 
στο ότι δεν έχουν εξειδικευθεί προς 
τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι όροι που 
προβλέπει η ΚΥΑ 47284/359, περί 
συμψηφισμού των απαιτήσεων για 
επιχειρήσεις που δεν έχουν Φορο-
λογικές και Ασφαλιστικές υποχρεώ-
σεις, αλλά διατηρούν την απαίτηση 
έναντι του ΟΑΕΔ για την επιδότηση 
του εργοδοτικού κόστους περιόδου 

2010-2015
Η ως άνω προαναφερθείσα Εγκύ-

κλιο του ΟΑΕΔ 72751/25.11.2020, 
αρθ. 5, ορίζει ότι το ΚΠΑ2 εκκαθα-
ρίζει τις απαιτήσεις των επιχειρή-
σεων δικαιούχων αρχικά μέχρι του 
ύψους των υφιστάμενων υποχρεώ-
σεων προς την Φορολογική Διοίκηση 
και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλι-
σης εκδίδοντας εκκαθαριστική από-
φαση, και στη συνέχεια με μελλο-
ντικές προκύπτουσες υποχρεώσεις 
προς αυτά. Η εν λόγω διαδικασία 
εφαρμόζεται τόσο κατά την πρώ-
τη εκκαθάριση των ανεξόφλητων 
απαιτήσεων των επιχειρήσεων - δι-
καιούχων όσο και στις μελλοντικές 
εφόσον αυτές υπάρχουν.

Από τα ανωτέρω απορρέει ότι ο 
ΟΑΕΔ θα εκκαθαρίζει μελλοντικές 
απαιτήσεις μόνο όταν οι επιχειρή-
σεις έχουν, είτε βεβαιωμένες είτε 
ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι μια επι-
χείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει 
δίχως φορολογική και ασφαλιστική 
ενημερότητα (διαγωνισμοί του δη-
μοσίου, τραπεζικές χρηματοδοτή-
σεις, προγράμματα ΕΣΠΑ, κ.α.) και 
αναλογιζόμενοι το χρόνο που χρει-
άζεται ο ΟΑΕΔ και τα συναρμόδια 
Υπουργεία να προχωρήσουν στις 
σχετικές εκκαθαρίσεις, καθιστά την 
ΚΥΑ 47284/359/17-11-2020 ανε-
φάρμοστη για επιχειρήσεις οι οποίες 
εκπληρώνουν απόλυτα τις φορολο-
γικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις 
τους. Η πρακτική αυτή δεν συνάδει 
με το πνεύμα της υγιούς επιχειρη-
ματικότητας αλλά επιβραβεύει για 
άλλη μια φορά τους απρόθυμους 
στη συμμόρφωση επιχειρηματίες και 
ενισχύει τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Θεωρούμε πέραν κάθε υγιούς επι-
χειρηματικής λογικής, τις προτροπές 
Υπηρεσιακών Λειτουργών, να δημι-

ουργήσουν οι επιχειρήσεις ληξιπρό-
θεσμες οφειλές για να μπορέσουν να 
επωφεληθούν από τη συγκεκριμένη 
απόφαση.

Ως Σύλλογοι των τριών νομών 
της Θράκης, με τα μέλη μας, επαγ-
γελματίες Λογιστές – Φοροτεχνικοί 
– Οικονομολόγοι να συνεπικουρούν 
εκατοντάδων επιχειρήσεων,  πολλές 
εκ των οποίων έχουν εκκρεμείς απαι-
τήσεις από τον ΟΑΕΔ της περιόδου 
2010-2015, προτείνουμε τη δημι-
ουργία ενός Πιστωτικού Υπολοίπου, 
ως υπερείσπραξη, στο ΑΦΜ της κά-
θε δικαιούμενης επιχείρησης με το 
προς απαίτηση ποσό.

Με την συγκεκριμένη διευκρίνηση 
– πρόβλεψη θεωρούμε ότι επιλύεται 
οριστικά το χρόνιο ζήτημα συμψηφι-
σμού των απαιτήσεων όλων των δι-
καιούμενων επιχειρήσεων».
Κ.Η.

Αδιέξοδο στην καταβολή του 12% 
διαπιστώνουν οι λογιστές της Θράκης
ΚΟΙΝΉ ΕΠΙΣΤΟΛΉ ΠΡΟΣ ΤΟΝ 
ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΧΡΉΣΤΟ 
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ        

«Η ΚΥΑ καθίσταται ως ανεφάρμοστη για 
επιχειρήσεις, οι οποίες εκπληρώνουν απόλυτα τις 
φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους»

Την έναρξη λειτουργίας 
της πλατφόρμας για τη δρά-
ση «Λευκές Περιοχές» ανα-
κοίνωσε το υπουργείο Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης σε 
συνέχεια της υπογραφής 
της Κοινής Υπουργικής Από-
φασης 14177/14-5-2021 
«Εξασφάλιση της πρόσβα-
σης των μόνιμων κατοίκων 
των Περιοχών Εκτός Τηλεο-
πτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) στα 
προγράμματα των ελληνικών 
τηλεοπτικών σταθμών ελεύ-
θερης λήψης εθνικής εμβέ-
λειας».

Μέσω της δράσης «Λευ-
κές περιοχές», 160.869 νοι-
κοκυριά σε 4.079 οικισμούς 
που βρίσκονταν εκτός τηλε-
οπτικής κάλυψης αποκτούν 
πρόσβαση σε αυτή δωρεάν 
και για διάστημα οκτώ ετών, 

με μια ιδιαίτερα απλή δια-
δικασία.

Οι δικαιούχοι μπορούν να 
υποβάλουν αίτηση:

• ψηφιακά στη σελί-
δα white-areas.gov.gr, χω-
ρίς υποχρέωση επισύναψης 
ή προσκόμισης δικαιολογη-
τικών

• στα κατά τόπους 
ΚΕΠ, χωρίς την προσκόμιση 
δικαιολογητικών. Στην εν λό-
γω την περίπτωση, απαιτού-
νται μόνο: το Δελτίο Αστυ-
νομικής Ταυτότητας και ο 
ενδεκαψήφιος Αριθμός Πα-
ροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
του δικαιούχου

Στην περίπτωση που η 
αίτηση υποβάλλεται μέσω 
Κ.Ε.Π., στο Κέντρο Εξυπηρέ-
τησης Πολιτών δύναται να 
προσέλθει προς υποβολή της 

αίτησης και τρίτο πρόσωπο 
ειδικά εξουσιοδοτημένο από 
τον αιτούντα.

Η υποβολή αιτήσεων μέ-
σω ΚΕΠ ειδικά για την πρώτη 

φάση του έργου είναι δυνα-
τή μέχρι τις 15 Ιουνίου 2021.
Μετά την πρώτη φάση είναι 
δυνατή η υποβολή αιτήσεων 
εντός των δεκαπέντε πρώτων 

ημερολογιακών ημερών κάθε 
τετράμηνου κάθε έτους. Στο 
πλαίσιο εφαρμογής της πα-
ρούσας ως τετράμηνα ορί-
ζονται: Το πρώτο από 1η Φε-

βρουαρίου έως και την 31η 
Μαΐου, το δεύτερο από 1η 
Ιουνίου έως και 30η Σεπτεμ-
βρίου, το τρίτο από 1η Οκτω-
βρίου έως και 31η Ιανουα-
ρίου.

Στα πλαίσια εφαρμογής 
των μέτρων για την αντιμε-
τώπιση της πανδημίας covid 
19, απαιτείται προηγουμένη 
επικοινωνία για ραντεβού στα 
τηλέφωνα:

ΚΕΠ ΟΡΕΣΤΙΑ-
ΔΑΣ 2552350013, 
2552350019-22

ΚΕΠ ΒΥΣ-
ΣΑΣ :2552350606, 
2552350632

ΚΕΠ ΚΥΠΡΙΝΟΥ: 
2556350137

ΚΕΠ ΤΡΙΓΩ-
ΝΟΥ:2556350236, 
2556350237

 Οι Λευκές περιοχές του 
Δήμου Ορεστιάδας είναι οι 
εξής: Καβύλη, Καστανέαι, Ρί-
ζια, Δίκαια, Δίλοφος, Θερα-
πειό, Μηλέα, Ορμένιον

Τηλεοπτική κάλυψη για 8 περιοχές του Δήμου Ορεστιάδας
Έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας για τη 
δράση “Λευκές Περιοχές” – Τι περιλαμβάνει
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Της Κικής Ηπειρώτου
Δεν υπήρχε ποτέ επίσημη 

απόφαση για να στεγαστεί το 
6ο Γυμνάσιο στο νέο κτίριο του 
ΚΕΓΕ, τονίστηκε μεταξύ άλ-
λων, πριν λίγο, στη συνεδρία-
ση του Δημοτικού Συμβουλί-
ου Αλεξανδρούπολης, όπου, 
όπως τονίστηκε, τόσο από τη 
δημοτική αρχή, όσο και από 
την προϊσταμένη της Β’ Βάθμι-
ας Εκπαίδευσης Έβρου Ελένη 
Πλακωτή, θα στεγαστούν, από 
τον Σεπτέμβριο, το 4ο Γυμνά-
σιο και το 2ο Γενικό Λύκειο.

Το θέμα συζητήθηκε με-
τά από αίτημα της παράταξης 
«Πόλη & Πολίτες», αν και στην 
αρχή, ο Δήμαρχος Γιάννης Ζα-
μπούκης ζήτησε την απόσυρση 
του θέματος, καθώς, αναφερ-
θείς στη νομοθεσία, σημείωσε 
ότι οι αποφάσεις για μεταστέ-
γαση σχολείων είναι στην αρ-
μοδιότητα του Δημάρχου και 
δεν περνούν μέσα από δημο-
τικά συμβούλια.

Ο επικεφαλής της μείζονος 
αντιπολίτευσης Βαγγέλης Λα-
μπάκης αντέδρασε λέγοντας 
πως είναι «πολιτικά ανέντι-
μο να μας κόβεται έτσι ο λό-
γος,  οφείλατε να περιμένετε 
να ακούσετε  την τοποθέτησή 
μας  επί της ουσίας και να στεί-
λετε όσα λέτε ότι προβλέπει η 
νομοθεσία για να τα διασταυ-
ρώσουμε».

Συνεχίζοντας, σημείωσε 
πως όταν αποφασίστηκε η  
ίδρυση του 6ου γυμνασίου, 
αυτό έγινε χωρίς να υπάρχει 
πρόβλεψη για τη στέγασή του, 
κάτι που δείχνει προχειρότη-
τα και που λειτουργεί εις βά-
ρος των μαθητών, της εκπαί-
δευσης γενικότερα, αλλά και 
των γονέων. Η χρηματοδότη-
ση από το ΕΣΠΑ δόθηκε με-
τά από πολύ κόπο, όπως είπε, 
για να στεγαστούν στο ΚΕΓΕ 
το 4ο γυμνάσιο και το 2ο ΓΕΛ, 
τα οποία έχουν συγκεκριμένο 
αριθμό μαθητών. «Όχι για να 
στεγαστεί το 6ο που ο κ. Ζα-
μπούκης ψιθυρίζει ότι θέλει να 
στεγαστεί στο ΚΕΓΕ, το οποίο 
έχει 125 παιδιά. Αν δεν  στεγα-

στεί το 4ο στο ΚΕΓΕ, παραβιά-
ζεται όρος του ΕΣΠΑ και η δι-
αχειριστική  αρχή μας κουνάει 
ήδη το δάχτυλο ότι υπάρχει ο 
απόλυτος κίνδυνος να πληρώ-
σουμε όλοι οι πολίτες κάποια 
εκατομμύρια… Δόξα τω θεώ να 
λένε οι γονείς πο έχουμε νέο 
σχολείο για τα παιδιά μας. Κύ-
ριε Ζαμπούκη, αφού τα κάνατε 
μούσκεμα, τώρα στεγνώστε τα, 
βγάλτε εσείς τα κάστανα από 
τη φωτιά», κατέληξε ο κ. Λα-
μπάκης.

Παίρνοντας το λόγο, ο δη-
μοτικός σύμβουλος της ίδιας 
παράταξης, Γιώργος Κουκου-
ράβας, σημείωσε πως ο λό-
γος που επιλέχθηκε η περιο-
χή του ΚΕΓΕ, για την ίδρυση 
των δύο νέων σχολείων, ήταν 
ότι σκοπός της συγκεκριμένης 
πρόσκλησης του ΕΣΠΑ ήταν 
να καλυφθούν γειτονιές που 
δεν έχουν σχολικές μονάδες, 
έτσι επιλέχθηκε η ανατολική 
πόλη που τόσα χρόνια τα παι-
διά που έμεναν εκεί έπρεπε να 
μεταφέρονται προς το κέντρο. 
Ωστόσο, τόνισε κι αυτός από 
την μεριά του, ότι ο δικαιού-
χος  – εν προκειμένω ο Δή-
μος- υποχρεούται να τηρήσει 
τους όρους και τις υποχρεώ-
σεις ένταξης. Αν αποκλίνει, η 
διαχειριστική αρχή μπορεί να 
προβεί σε ανάκληση της από-
φασης και απαίτηση επιστρο-
φής ποσού.

«Όταν υποβάλλαμε τα προς 
ένταξη τα έργα, στο πλαίσιο 
αξιολόγησης από τη διαχειρι-
στική αρχή, μας ζητήθηκε να 
απευθυνθούμε στη β’ βάθμια 
να μας γνωστοποιήσει ποια 
σχολεία προτείνει να μεταστε-
γαστούν εκεί. Το 2017, σε mail 
μού απάντησαν, για το 2ο ΓΕΛ 
και το 4ο γυμνάσιο. .. Για να το 
πω απλά, η διαχειριστική αρχή 
έδωσε τα λεφτά ανά κεφάλι 
μαθητή, οπότε δεν μπορούν να 
φοιτήσουν λιγότεροι μαθητές, 
από τους προβλεπόμενους, στα 
συγκεκριμένα σχολεία».

Ο δημοτικός σύμβουλος 
Χρήστος Γερακόπουλος, τέ-
λος, σημείωσε πως μετά από 

τις αντιδράσεις των γονέων, 
μέλη της παράταξης επισκέ-
φθηκαν την κα Πλακωτή, και 
διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε 
ποτέ αλλαγή απόφασης για με-
ταστέγαση στο ΚΕΓΕ του 6ου 
αντί για το 4ο. «Υπάρχει αυτό 
που υπήρχε από την αρχή και 
που βέβαια δεν μπορεί να αλ-
λάξει» σχολίασε ο ίδιος.

Από την πλευρά της, η προϊ-
σταμένη της Β’ βάθμιας σημεί-
ωσε πως μετά από έλεγχο στο 
αρχείο της υπηρεσίας, βρέθη-
καν κάποιες εισηγήσεις από 
την προηγούμενη διοίκηση, 
που όντως ερχόταν σε αντί-
θεση με τις αποφάσεις και τις 
εγκρίσεις των κτιριολογικών 
προγραμμάτων των σχολείων 
στο ΚΕΓΕ.

«Όμως, έτσι ήταν τα πράγ-

ματα, υπήρχαν συγκεκριμένες 
κτιριολογικές μελέτες από το 
2016, που αναφέρονταν στη 
μεταστέγαση 4ου γυμνασίου 
και 2ου ΓΕΛ στο ΚΕΓΕ. Συνα-
ντηθήκαμε με τον Δήμαρχο κι 
συμφωνήσαμε ότι έτσι πρέπει 
να πορευτούμε. .. Δεν σκοπεύ-
αμε να ακυρώσουμε ένα έργο 
ΕΣΠΑ που  με τόσο κόπο ο δή-
μος διασφάλισε για την πόλη 
μας. Δεν σκοπεύουμε να κά-
νουμε καμία ζημία. Όντως, η 
πρότασή μας, με το έγγραφό 
μας σήμερα, είναι να μεταφερ-
θεί το 4ο στο ΚΕΓΕ,  όπως και 
το 2ο ΓΕΛ. Επίσης,  ζητάμε την 
μεταστέγαση του 4ου ΕΠΑΛ 
στο κενό  κτίριο του 2ου ΓΕΛ, 
καθώς θα προκύψει πρόβλη-
μα με την στέγαση των μαθη-
τών, αφού από το 2021-2022 

θα λειτουργήσουν 8 τμήματα».
Η κα Πλακωτή επισήμανε 

ακόμη πως τον Αύγουστο που 
ανέλαβε, υπήρχε προβλημα-
τισμός για το θέμα του 6ου, 
αφού δεν είχε προβλεφθεί η 
στέγη του. Τόνισε μάλιστα πως 
το 6ο έχει ιδρυθεί ήδη, σύννο-
μα, λειτουργεί από πέρσι η Α’ 
τάξη του (στα κτίρια του 1ου 
και 3ου γυμνασίου), και δεν 
είναι ένα σχολείο που ιδρύ-
εται τώρα, για να χρειάζεται 
να στείλει  η υπηρεσία το θέ-
μα έγκρισης ίδρυσής του στο 
δημοτικό συμβούλιο. Έτσι, η Β’ 
βάθμια ζητά από τον δήμαρ-
χο, που είναι ο αρμόδιος, να 
εγκρίνει και τη μεταστέγαση 
του Πειραματικού Γυμνασίου 
στο κενωθέν κτίριο του 4ου 
γυμνασίου.

Όπως είπε, μέχρι στιγμής, 
στο 6ο Πειραματικό Γυμνάσιο, 
προβλέπεται να λειτουργήσουν 
3 τμήματα για την Α’ γυμνα-
σίου, ενώ θα λειτουργήσουν 
κι ακόμη 5 της Β’ γυμνασίου.

Από την Α’ τάξη του 6ου Γυ-
μνασίου, από τα 125 παιδιά, 
τα 100 θέλουν να φοιτήσουν 
από το Σεπτέμβριο στο ΚΕΓΕ, 
δηλαδή στο 4ο Γυμνάσιο. Αυτά 
σε επίπεδο τάσης των προαι-
τήσεων, καθώς η πλήρης εικό-
να θα διαμορφωθεί σε δεύτε-
ρο χρόνο.

Για την αναστάτωση που 
έχει προκληθεί σε γονείς και 
μαθητές, σημείωσε πως είναι 
φυσιολογική, ωστόσο ο νόμος 
δίνει τη δυνατότητα μετεγγρα-
φών, κι έτσι, από 1 ως 15/9, 
όσοι μαθητές επιθυμούν να 
αλλάξουν σχολείο, θα  μπο-
ρούν να υποβάλλουν τη σχε-
τική αίτηση. «Έχουν καθησυχα-
στεί οι γονείς, τους έδωσα τη 
νομοθεσία να ενημερωθούν.. 
Θεωρώ ότι δεν θα υπάρχει 
πρόβλημα, το μόνο  που θέ-
λουμε από σας είναι συχνότε-
ρη συγκοινωνία των μαθητών 
προς τα νέα σχολεία».

Ο κ. Ζαμπούκης υποσχέθηκε 
πως θα υπάρξει μέριμνα, προ-
κειμένου να υπάρχει ξεχωρι-
στό δρομολόγιο μόνο για τις 
ανάγκες των μαθητών που θα 
φοιτούν στο ΚΕΓΕ, μετά από 
σχετικό αίτημα προς την Πε-
ριφέρεια ΑΜΘ, που είναι αρ-
μόδια.

Οριστικό κι επίσημο: 
Στο ΚΕΓΕ το 4ο Γυμνάσιο 
και το 2ο ΓΕΛ Αλεξανδρούπολης
ΤΟ 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΑ 
ΣΤΕΓΑΣΤΕΙ ΣΤΟ ΚΕΝΏΘΕΝ 
ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ        

Όλα όσα συζητήθηκαν στην πρόσφατη 
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο  Μουσταφά Μουσταφά του Μεμέτ και της Νιλουφέρ το γένος Κοτζιάογλου                             
που γεννήθηκε στο Έσσλινγκεν Γερμανίας και  κατοικεί στην Έσσλινγκεν Γερμανίας 
και η Μουμίν Σελίν του Τζεβάτ  και της Ρασιμέ το γένος Σεφκετ Ογλου που γεννήθη-
κε στην Λουντβικσμπουρκ Γερμανία ς  και  κατοικεί στο Λουντβικσμπουρκ Γερμανίας 
πρόκειται να παντρευθούν με πολιτικό γάμο στο Γενικό Προξενείο της Στουτγάρδης 
Γερμανίας

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο Αρχοντάκης Απόστολος του Γεωργίου και της Παναγιώτας το γένος  Χριστοφο-
ράκη που γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη και κατοικεί  στην Αλεξανδρούπολη 
και η Γίωρα Παναγιώτα του Αθανασίου και της Αικατερίνης το γένος  Μωραΐτη που 
γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη και κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη πρόκειται να 
παντρευτούν με Θρησκευτικό Γάμο στον Ιερό Ναό Παναγίας Κοσμοσώτειρας Φε-
ρών το Σάββατο στις 10 Ιουλίου 2021.
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Με νέα κοινή υπουργική 
απόφαση που εκδόθηκε σε 
ΦΕΚ ανοίγουν την προσεχή 
Δευτέρα 14 Ιουνίου όλα τα 
φροντιστήρια και τα κέντρα 
ξένων γλωσσών

Σύμφωνα με την από-
φαση που δημοσιεύτηκε σε 
ΦΕΚ και αφού προηγήθηκαν 
οι ανακοινώσεις της Τετάρ-
της με την άρση ορισμένων 
μέτρων `για τις αντιμετώπι-
ση της πανδημίας όπως αυ-
τό της επιστροφής της μου-
σικής στην εστίαση αλλά και 
την επέκταση του ωραρίου 

κυκλοφορίας, προβλέπεται ότι 
από την Δευτέρα ξεκινούν να 
λειτουργούν κανονικά όλες οι 
βαθμίδες των φροντιστηρί-
ων και όλα τα κέντρα ξένων 
γλωσσών. 

Να υπενθυμίσουμε ότι μέ-
χρι τώρα προβλεπόταν η δια 
ζώσης λειτουργία μόνο για 
τους μαθητές της Γ Λυκείου 
αλλά και των μαθητών σε κέ-
ντρα ξένων γλωσσών που εί-
ναι σε διαδικασία να δώσουν 
εξετάσεις για πτυχίο.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ από 
την Δευτέρα 14 Ιουνίου επι-

τρέπεται η δια ζώσης εκπαι-
δευτική λειτουργία των φρο-
ντιστηρίων και των κέντρων 
γλωσσών. Η συμμετοχή των 
μαθητών θα επιτρέπεται μετά 
από την επίδειξη στον υπεύ-
θυνο του φροντιστηρίου ή 
του κέντρου ξένων γλωσσών 
η σχολική κάρτα με το αρνητι-
κό αποτέλεσμα self test που 
έχει διενεργηθεί τις τελευταί-
ες 24 ώρες πριν το μάθημα 
κάθε εβδομάδας. Δεκτά θα 
γίνονται και τα υπόλοιπά δια-
γνωστικά τεστ όπως τα rapid 
test και τα PCR test.

Να υπενθυμίσουμε ότι την 
προαναγγελία για το άνοιγμα 
φροντιστηρίων και κέντρων 
ξένων γλωσσών είχε κάνει το 

υπουργείο Ανάπτυξης με ανα-
κοίνωση του ενώ στο θέμα 
δεν είχε αναφερθεί ο υφυ-

πουργός Πολιτικής Προστα-
σίας Νίκος Χαρδαλιάς κατά 
την ενημέρωση για τις νέες 

αποφάσεις της κυβέρνησης 
και της επιτροπής των λοι-
μωξιολόγων 

Με self test ανοίγουν όλα τα φροντιστήρια και τα 
κέντρα ξένων γλωσσών
Την προσεχή Δευτέρα 14 Ιουνίου. 
Ποιες οι προϋποθέσεις 

Αίρονται μια σειρά από περιορισμοί 
που είχαν επιβληθεί εξαιτίας του κο-
ρονοϊού και αφορούν την εκπαίδευση. 
Με απόφαση του υπουργείο Παιδεί-
ας δόθηκε το πράσινο φως για δια 
ζώσης εκπαιδευτική επαναλειτουργία 
των φροντιστηρίων, έναρξη εργαστη-
ριακών, κλινικών και πρακτικών ασκή-
σεων/μαθημάτων, λειτουργία των πά-
σης φύσεως βιβλιοθηκών καθώς και 
εκδηλώσεις αποφοίτησης μαθητών 
και ορκωμοσίας φοιτητών.
Η ανακοίνωση του Υπουργείου 
Παιδείας:

Κατόπιν θετικής εισήγησης της Επι-
τροπής των Ειδικών για θέματα του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμά-
των, ανακοινώνονται τα εξής:

• Έναρξη εργαστηριακών, κλινικών
και πρακτικών ασκήσεων/μαθημάτων 
όλων των ετών των προγραμμάτων 
σπουδών α’ και β’ κύκλου Τμημάτων/
Σχολών των Α.Ε.Ι., των Κέντρων Δια 
Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) των Α.Ε.Ι. 
και των Κολεγίων με τα μέτρα προ-
στασίας που ισχύουν μέχρι σήμερα 
για τις πρακτικές/εργαστηριακές/κλι-
νικές ασκήσεις.

• Διοργάνωση επιστημονικών εκ-
δηλώσεων υβριδικού χαρακτήρα στα 
ΑΕΙ, δηλαδή μέσω δυνατότητας ταυ-
τόχρονης διαδικτυακής μετάδοσης 
και περιορισμένης φυσικής παρουσί-
ας στον Πανεπιστημιακό χώρο, καθώς 
και ημερίδων και συνεδρίων εντός 
των Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τα υγειονομι-
κά πρωτόκολλα του Παραρτήματος 13 

της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 36587 (ΦΕΚ Β’ 
2476/10.06.21).

• Δια ζώσης εκπαιδευτική επανα-
λειτουργία των φροντιστηρίων, με τα 
προβλεπόμενα μέτρα προστασίας και 
επίδειξη στον υπεύθυνο του φροντι-
στηρίου σχολικής κάρτας/ηλεκτρονι-
κής ή χειρόγραφης βεβαίωσης/δήλω-
σης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού τεστ 
που έχει διενεργηθεί έως και 24 ώρες 
πριν το πρώτο μάθημα κάθε εβδο-
μάδας ή άλλου τύπου διαγνωστικού 
ελέγχου (rapid-test ή PCR test) που 
έχει διενεργηθεί έως και 72 ώρες πριν 
το πρώτο μάθημα κάθε εβδομάδας.

• Λειτουργία των πάσης φύσεως βι-
βλιοθηκών με τη λειτουργία των ανα-
γνωστηρίων εντός αυτών με υποχρε-
ωτική χρήση μάσκας από όλους και 
τήρηση απόστασης ενάμισι μέτρου με-
ταξύ των χρηστών, καθώς και σύστα-
ση για ενδελεχή καθαρισμό και τοπική 
εφαρμογή απολυμαντικού στις επιφά-
νειες των χώρων μελέτης.

• Εκδηλώσεις αποφοίτησης μαθη-
τών και ορκωμοσίας φοιτητών: μετά 
την 27η Ιουνίου 2021, σε ανοιχτούς 
χώρους με πληρότητα έως 75%, με 
υποχρεωτική χρήση προστατευτικής 
μάσκας (χειρουργικής) για όλους τους 
παρευρισκόμενους, μόνο με καθήμε-
νους και όχι όρθιους επισκέπτες, με 
υποχρεωτική δημιουργία κενού χώ-
ρου/κενής θέσης ανά δύο καθήμενους 
με υποχρεωτική ταξιθεσία και ελάχι-
στη απόσταση μεταξύ των θέσεων 1,5 
μέτρο, με χρήση μουσικής μόνο από 

μεγαφωνικές εγκαταστάσεις, χωρίς 
συνοδεία χορωδίας ή χορών, με από-
σταση τουλάχιστον 3 μέτρων μετα-
ξύ της σκηνής/ή της εξέδρας και της 
πρώτης σειράς θεατών, χωρίς υπηρε-
σίες εστίασης ή παροχής φαγητού ή 
ποτού. Η είσοδος των μαθητών/φοι-
τητών, εκπαιδευτικών, προσωπικού και 
επισκεπτών θα είναι εφικτή μόνο με 
επίδειξη είτε πιστοποιητικού εμβολι-
ασμού (14 ημερών μετά τη δεύτερη 
δόση), είτε βεβαίωσης αρνητικού μο-
ριακού τεστ 72 ωρών ή αντιγονικού 
τεστ (rapid-test)

24 ωρών, είτε δήλωσης αρνητικού 
self-test 24 ωρών είτε βεβαίωσης νό-
σησης (2 μήνες μετά τη νόσηση και 
έως 9 μήνες).
Επιπλέον:

• Πριν από κάθε ομιλία, θα πραγ-
ματοποιείται από το προσωπικό κα-
θαριότητας απολύμανση των επιφα-
νειών του αναλογίου με αλκοολούχο 
διάλυμα με ελάχιστη συγκέντρωση 
αλκοόλης 70%.

• Απαγορεύονται τα διαλείμματα
κατά τη διάρκεια της τελετής. Εξαι-
ρούνται ολιγόλεπτες παύσεις για τε-
χνικούς λόγους κατά τη διάρκεια των 
οποίων οι θεατές παραμένουν στις 

θέσεις τους
• Οι θέσεις, τα καθίσματα και οι

καρέκλες θα πρέπει να απολυμαίνο-
νται πριν από κάθε χρήση. (Οι σχετικές 
οδηγίες είναι διαθέσιμες: https://eody.
gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/
covid19-apolimansi-14-05-20.pdf)

• Θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο
αντισηπτικό αλκοολούχου διαλύματος 
70% σε όλες τις εισόδους και εξόδους 
και σε εμφανή διάσπαρτα σημεία στον 
χώρο της εκδήλωσης.

• Προτείνεται η μονοδρόμηση των
διαδρόμων που διατρέχουν τον χώρο. 
Θα πρέπει να υπάρχει ειδική σήμαν-
ση σε όσους χώρους αναμένεται να 
υπάρχει σειρά αναμονής, για την τήρη-
ση ελάχιστης απόστασης ασφαλείας.

• Προτείνεται η περισχοίνιση όπου
είναι εφικτό προκειμένου να διασφα-
λίζει την ομαλή ροή του κοινού.

• Προτείνεται οι πύλες εισόδου να
είναι ανοιχτές για χρονικό διάστημα 
που θα είναι ικανοποιητικό για την 
αποφυγή συγχρωτισμού κατά την πρό-
σβαση (τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από 
την τελετή).

• Σε περίπτωση διεξαγωγής περισ-
σότερων από μια εκδηλώσεων την ίδια 
ημέρα, προτείνεται επαρκές χρονικό 

διάστημα μεταξύ της λήξης μίας εκ-
δήλωσης και της έναρξης της επόμε-
νης (τουλάχιστον μια ώρα και ανάλογα 
με τον αριθμό των επισκεπτών και τις 
προδιαγραφές του χώρου), έτσι ώστε 
να μπορούν να αποχωρήσουν οι επι-
σκέπτες της πρώτης και να εισέλθουν 
οι επισκέπτες της δεύτερης χωρίς να 
συμπέσουν και χωρίς να παρατηρείται 
συνωστισμός στους κοινόχρηστους 
χώρους. Έτσι θα υπάρχει και επαρκής 
χρόνος για απολύμανση μεταξύ των 
εκδηλώσεων.

• Προτείνεται η σταδιακή είσοδος
και έξοδος ανά σειρά, με τον υποχρε-
ωτικό συντονισμό της ροής από το 
προσωπικό, και ιδανικά η σταδιακή 
άφιξη του κοινού ώστε να μην δημι-
ουργούνται μεγάλες ουρές. Οι θύρες 
εισόδου και εξόδου των επισκεπτών 
στους χώρους των εκδηλώσεων θα 
πρέπει να είναι διαφορετικές, όπου 
αυτό είναι εφικτό.

• Οι διοργανωτές των εκδηλώσε-
ων θα πρέπει να μεριμνούν για την 
ασφαλή αναμονή σε ουρά του κοινού, 
τόσο κατά την είσοδο και έξοδο στον 
χώρο της εκδήλωσης όσο και σε άλ-
λες πιθανές ροές (π.χ. από τον χώρο 
στάθμευσης).

Ανοίγουν φροντιστήρια, βιβλιοθήκες, 
πρακτικές ασκήσεις στα ΑΕΙ
ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΘΕΤΙΚΉ ΕΙΣΉΓΉΣΉ 
ΤΉΣ ΕΠΙΤΡΌΠΉΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ, 
ΑΝΌΙΓΌΥΝ ΞΑΝΑ ΦΡΌΝΤΙΣΤΉΡΙΑ, 
ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΑ Α.Ε.Ι., ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑ 
ΒΙΌΥ ΜΑΘΉΣΉΣ ΚΑΙ ΚΌΛΕΓΙΩΝ ΚΑΙ 
ΒΙΒΛΙΌΘΉΚΕΣ. 

Επιπλέον, μετά την 27η Ιουνίου, επιτρέπονται οι 
εκδηλώσεις αποφοίτησης μαθητών και ορκωμοσίας 
φοιτητών
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Τη συνεργασία τους για την 
από κοινού ανάπτυξη, κατα-
σκευή και λειτουργία του νέου 
υπερσύγχρονου Αεριοστροβι-
λικού Σταθμού Συνδυασμένου 
Κύκλου με καύσιμο το φυσικό 
αέριο, εγκατεστημένης μικτής 
ισχύος 877 MW, στη ΒΙ.ΠΕ. 
Κομοτηνής ανακοίνωσαν οι 
Όμιλοι ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ και ΓΕΚ 
ΤΕΡΝΑ.

Πρόκειται για μία από τις 
σημαντικότερες επενδύσεις 
στην ελληνική αγορά ενέρ-
γειας, ύψους 375 εκατ. ευρώ, 
που θα δημιουργήσει περίπου 
500 θέσεις εργασίας κατά τη 
διάρκεια της περιόδου κατα-
σκευής και 100 κατά την πε-
ρίοδο λειτουργίας.

Η τεχνολογία του κύριου 
εξοπλισμού που έχει επιλεγεί 
για το Σταθμό είναι η πλέον 
σύγχρονη και θα οδηγήσει σε 

πολύ υψηλούς βαθμούς συ-
νολικής καθαρής απόδοσης. 
Στόχος είναι η κατασκευή 
της νέας μονάδας να ξεκινή-
σει εντός του 2021, ώστε να 
τεθεί σε εμπορική λειτουργία 
στις αρχές του 2024. Τις εργα-
σίες κατασκευής θα αναλάβει 
η ΤΕΡΝΑ.

Στην κοινή εταιρία που θα 
αναπτύξει το Σταθμό, καθένα 
από τα δύο μέρη θα συμμετέ-
χει με ποσοστό 50%. Η ανω-
τέρω συμφωνία τελεί υπό την 
έγκριση των αρμοδίων Αρχών.

Ο Όμιλος ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ εί-
ναι ένας σύγχρονος ενεργει-
ακός όμιλος με ηγετικό ρόλο 
στον κλάδο διύλισης αργού 
και εμπορίας προϊόντων πε-
τρελαίου στην Ελλάδα και την 
ευρύτερη περιοχή της Ανα-
τολικής Μεσογείου. O Όμι-
λος έχει παρουσία στον το-

μέα της ηλεκτρικής ενέργειας 
και του φυσικού αερίου μέσω 
της θυγατρικής NRG Supply 
and Trading S.A., η οποία εί-
ναι ένας ολοκληρωμένος πά-
ροχος που προσφέρει ενερ-
γειακές λύσεις σε οικιακούς, 
εμπορικούς και βιομηχανικούς 
πελάτες. Επιπλέον η NRG εί-
ναι πρωτοπόρος στο χώρο της 
ηλεκτρο-κίνησης. Ο Όμιλος 

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ δραστηριοποι-
είται επίσης στην αγορά των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργει-
ας (ΑΠΕ) διευρύνοντας συστη-
ματικά την παρουσία του στον 
τομέα αυτό.

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κα-
τέχει ηγετική θέση στους το-
μείς των υποδομών, των πα-
ραχωρήσεων, της παραγωγής, 
προμήθειας κι εμπορίας ηλε-

κτρικής ενέργειας και της δια-
χείρισης απορριμμάτων.

Μέσω της ΗΡΩΝ, ήταν 
ο πρώτος ιδιωτικός όμιλος 
που κατασκεύασε και έθεσε 
σε λειτουργία σταθμό παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από φυσικό αέριο στην Ελλά-
δα το 2004 (ΗΡΩΝ 1). Σήμε-
ρα διαθέτει συμμετοχή σε δύο 
σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής 

με καύσιμο το φυσικό αέριο 
(ΗΡΩΝ 1 & 2), ενώ μέσω της 
ΗΡΩΝ διαδραματίζει πρωτα-
γωνιστικό ρόλο και στην αγο-
ρά της προμήθειας ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου. 
Παράλληλα, μέσω της ΤΕΡΝΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, κατέχει ηγετική 
θέση στον τομέα των Ανανεώ-
σιμων Πηγών Ενέργειας.
οt.gr

Επένδυση 375 εκ ευρώ στη Θράκη, 
με εκατοντάδες θέσεις εργασίας
Ο ΝΕΟΣ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟΣ 
ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΤΏΝ ΟΜΙΛΏΝ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΚΑΙ 
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ 
ΣΤΉΝ ΚΟΜΟΤΉΝΉ                                  

Υπολογίζεται ότι θα προκύψουν 500 θέσεις 
για την κατασκευή του σταθμού και 100 
για τη λειτουργία του

Με επιτυχία και πολύ 
μεγάλη συμμετοχή πραγ-
ματοποιήθηκε η πρώτη κα-
λοκαιρινή ποδηλατοβόλτα 
στις Φέρες παρουσία του 
Αντιδημάρχου Φερών Δη-
μήτρη Κολγιώνη και του 
Αντιδημάρχου Πολιτισμού, 
Αθλητισμού, Εθελοντισμού, 

Παιδείας, Νεολαίας & Φι-
λοζωϊας Θεόδωρου Βουρ-
δόλη

Με αφετηρία το κολυμ-
βητήριο, μικροί και μεγάλοι 
ποδηλάτες διέσχισαν την 
πόλη των Φερών. Στο τέ-
λος της ποδηλατοβόλτας 
δόθηκε στους συμμετέχο-

ντες ένα κιτ επισκευής πο-
δηλάτου. Οι διοργανωτές 
ευχαριστούν το Α.Τ. Φερών 
για τα μέτρα ασφάλειας, 
τον Αθλητικό Ποδηλατικό 
Σύλλογο Alexandroupolis 
Bike Team για την υποστή-
ριξη, τον Σύλλογο Μοτο-
συκλετιστών  Φερών για 
τη βοήθειά τους, κυρίως 
όμως τους ποδηλάτες μι-
κρούς και μεγάλους για τη 
συμμετοχή τους.

Πρώτη καλοκαιρινή 
ποδηλατοβόλτα στις Φέρες
Με μεγάλη συμμετοχή 
μικρών και μεγάλων
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Με νέα κοινή υπουργική 
απόφαση που εκδόθηκε σε 
ΦΕΚ ανοίγουν την προσεχή 
Δευτέρα 14 Ιουνίου όλα τα 
φροντιστήρια και τα κέντρα 
ξένων γλωσσών

Σύμφωνα με την από-
φαση που δημοσιεύτηκε σε 
ΦΕΚ και αφού προηγήθηκαν 
οι ανακοινώσεις της Τετάρ-
της με την άρση ορισμένων 
μέτρων `για τις αντιμετώπι-
ση της πανδημίας όπως αυ-
τό της επιστροφής της μου-
σικής στην εστίαση αλλά και 
την επέκταση του ωραρίου 

κυκλοφορίας, προβλέπεται ότι 
από την Δευτέρα ξεκινούν να 
λειτουργούν κανονικά όλες οι 
βαθμίδες των φροντιστηρί-
ων και όλα τα κέντρα ξένων 
γλωσσών. 

Να υπενθυμίσουμε ότι μέ-
χρι τώρα προβλεπόταν η δια 
ζώσης λειτουργία μόνο για 
τους μαθητές της Γ Λυκείου 
αλλά και των μαθητών σε κέ-
ντρα ξένων γλωσσών που εί-
ναι σε διαδικασία να δώσουν 
εξετάσεις για πτυχίο.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ από 
την Δευτέρα 14 Ιουνίου επι-

τρέπεται η δια ζώσης εκπαι-
δευτική λειτουργία των φρο-
ντιστηρίων και των κέντρων 
γλωσσών. Η συμμετοχή των 
μαθητών θα επιτρέπεται μετά 
από την επίδειξη στον υπεύ-
θυνο του φροντιστηρίου ή 
του κέντρου ξένων γλωσσών 
η σχολική κάρτα με το αρνητι-
κό αποτέλεσμα self test που 
έχει διενεργηθεί τις τελευταί-
ες 24 ώρες πριν το μάθημα 
κάθε εβδομάδας. Δεκτά θα 
γίνονται και τα υπόλοιπά δια-
γνωστικά τεστ όπως τα rapid 
test και τα PCR test.

Να υπενθυμίσουμε ότι την 
προαναγγελία για το άνοιγμα 
φροντιστηρίων και κέντρων 
ξένων γλωσσών είχε κάνει το 

υπουργείο Ανάπτυξης με ανα-
κοίνωση του ενώ στο θέμα 
δεν είχε αναφερθεί ο υφυ-

πουργός Πολιτικής Προστα-
σίας Νίκος Χαρδαλιάς κατά 
την ενημέρωση για τις νέες 

αποφάσεις της κυβέρνησης 
και της επιτροπής των λοι-
μωξιολόγων 

Με self test ανοίγουν όλα τα φροντιστήρια και τα 
κέντρα ξένων γλωσσών
Την προσεχή Δευτέρα 14 Ιουνίου. 
Ποιες οι προϋποθέσεις 

Αίρονται μια σειρά από περιορισμοί 
που είχαν επιβληθεί εξαιτίας του κο-
ρονοϊού και αφορούν την εκπαίδευση. 
Με απόφαση του υπουργείο Παιδεί-
ας δόθηκε το πράσινο φως για δια 
ζώσης εκπαιδευτική επαναλειτουργία 
των φροντιστηρίων, έναρξη εργαστη-
ριακών, κλινικών και πρακτικών ασκή-
σεων/μαθημάτων, λειτουργία των πά-
σης φύσεως βιβλιοθηκών καθώς και 
εκδηλώσεις αποφοίτησης μαθητών 
και ορκωμοσίας φοιτητών.
Η ανακοίνωση του Υπουργείου 
Παιδείας:

Κατόπιν θετικής εισήγησης της Επι-
τροπής των Ειδικών για θέματα του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμά-
των, ανακοινώνονται τα εξής:

• Έναρξη εργαστηριακών, κλινικών
και πρακτικών ασκήσεων/μαθημάτων 
όλων των ετών των προγραμμάτων 
σπουδών α’ και β’ κύκλου Τμημάτων/
Σχολών των Α.Ε.Ι., των Κέντρων Δια 
Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) των Α.Ε.Ι. 
και των Κολεγίων με τα μέτρα προ-
στασίας που ισχύουν μέχρι σήμερα 
για τις πρακτικές/εργαστηριακές/κλι-
νικές ασκήσεις.

• Διοργάνωση επιστημονικών εκ-
δηλώσεων υβριδικού χαρακτήρα στα 
ΑΕΙ, δηλαδή μέσω δυνατότητας ταυ-
τόχρονης διαδικτυακής μετάδοσης 
και περιορισμένης φυσικής παρουσί-
ας στον Πανεπιστημιακό χώρο, καθώς 
και ημερίδων και συνεδρίων εντός 
των Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τα υγειονομι-
κά πρωτόκολλα του Παραρτήματος 13 

της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 36587 (ΦΕΚ Β’ 
2476/10.06.21).

• Δια ζώσης εκπαιδευτική επανα-
λειτουργία των φροντιστηρίων, με τα 
προβλεπόμενα μέτρα προστασίας και 
επίδειξη στον υπεύθυνο του φροντι-
στηρίου σχολικής κάρτας/ηλεκτρονι-
κής ή χειρόγραφης βεβαίωσης/δήλω-
σης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού τεστ 
που έχει διενεργηθεί έως και 24 ώρες 
πριν το πρώτο μάθημα κάθε εβδο-
μάδας ή άλλου τύπου διαγνωστικού 
ελέγχου (rapid-test ή PCR test) που 
έχει διενεργηθεί έως και 72 ώρες πριν 
το πρώτο μάθημα κάθε εβδομάδας.

• Λειτουργία των πάσης φύσεως βι-
βλιοθηκών με τη λειτουργία των ανα-
γνωστηρίων εντός αυτών με υποχρε-
ωτική χρήση μάσκας από όλους και 
τήρηση απόστασης ενάμισι μέτρου με-
ταξύ των χρηστών, καθώς και σύστα-
ση για ενδελεχή καθαρισμό και τοπική 
εφαρμογή απολυμαντικού στις επιφά-
νειες των χώρων μελέτης.

• Εκδηλώσεις αποφοίτησης μαθη-
τών και ορκωμοσίας φοιτητών: μετά 
την 27η Ιουνίου 2021, σε ανοιχτούς 
χώρους με πληρότητα έως 75%, με 
υποχρεωτική χρήση προστατευτικής 
μάσκας (χειρουργικής) για όλους τους 
παρευρισκόμενους, μόνο με καθήμε-
νους και όχι όρθιους επισκέπτες, με 
υποχρεωτική δημιουργία κενού χώ-
ρου/κενής θέσης ανά δύο καθήμενους 
με υποχρεωτική ταξιθεσία και ελάχι-
στη απόσταση μεταξύ των θέσεων 1,5 
μέτρο, με χρήση μουσικής μόνο από 

μεγαφωνικές εγκαταστάσεις, χωρίς 
συνοδεία χορωδίας ή χορών, με από-
σταση τουλάχιστον 3 μέτρων μετα-
ξύ της σκηνής/ή της εξέδρας και της 
πρώτης σειράς θεατών, χωρίς υπηρε-
σίες εστίασης ή παροχής φαγητού ή 
ποτού. Η είσοδος των μαθητών/φοι-
τητών, εκπαιδευτικών, προσωπικού και 
επισκεπτών θα είναι εφικτή μόνο με 
επίδειξη είτε πιστοποιητικού εμβολι-
ασμού (14 ημερών μετά τη δεύτερη 
δόση), είτε βεβαίωσης αρνητικού μο-
ριακού τεστ 72 ωρών ή αντιγονικού 
τεστ (rapid-test)

24 ωρών, είτε δήλωσης αρνητικού 
self-test 24 ωρών είτε βεβαίωσης νό-
σησης (2 μήνες μετά τη νόσηση και 
έως 9 μήνες).
Επιπλέον:

• Πριν από κάθε ομιλία, θα πραγ-
ματοποιείται από το προσωπικό κα-
θαριότητας απολύμανση των επιφα-
νειών του αναλογίου με αλκοολούχο 
διάλυμα με ελάχιστη συγκέντρωση 
αλκοόλης 70%.

• Απαγορεύονται τα διαλείμματα
κατά τη διάρκεια της τελετής. Εξαι-
ρούνται ολιγόλεπτες παύσεις για τε-
χνικούς λόγους κατά τη διάρκεια των 
οποίων οι θεατές παραμένουν στις 

θέσεις τους
• Οι θέσεις, τα καθίσματα και οι

καρέκλες θα πρέπει να απολυμαίνο-
νται πριν από κάθε χρήση. (Οι σχετικές 
οδηγίες είναι διαθέσιμες: https://eody.
gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/
covid19-apolimansi-14-05-20.pdf)

• Θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο
αντισηπτικό αλκοολούχου διαλύματος 
70% σε όλες τις εισόδους και εξόδους 
και σε εμφανή διάσπαρτα σημεία στον 
χώρο της εκδήλωσης.

• Προτείνεται η μονοδρόμηση των
διαδρόμων που διατρέχουν τον χώρο. 
Θα πρέπει να υπάρχει ειδική σήμαν-
ση σε όσους χώρους αναμένεται να 
υπάρχει σειρά αναμονής, για την τήρη-
ση ελάχιστης απόστασης ασφαλείας.

• Προτείνεται η περισχοίνιση όπου
είναι εφικτό προκειμένου να διασφα-
λίζει την ομαλή ροή του κοινού.

• Προτείνεται οι πύλες εισόδου να
είναι ανοιχτές για χρονικό διάστημα 
που θα είναι ικανοποιητικό για την 
αποφυγή συγχρωτισμού κατά την πρό-
σβαση (τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από 
την τελετή).

• Σε περίπτωση διεξαγωγής περισ-
σότερων από μια εκδηλώσεων την ίδια 
ημέρα, προτείνεται επαρκές χρονικό 

διάστημα μεταξύ της λήξης μίας εκ-
δήλωσης και της έναρξης της επόμε-
νης (τουλάχιστον μια ώρα και ανάλογα 
με τον αριθμό των επισκεπτών και τις 
προδιαγραφές του χώρου), έτσι ώστε 
να μπορούν να αποχωρήσουν οι επι-
σκέπτες της πρώτης και να εισέλθουν 
οι επισκέπτες της δεύτερης χωρίς να 
συμπέσουν και χωρίς να παρατηρείται 
συνωστισμός στους κοινόχρηστους 
χώρους. Έτσι θα υπάρχει και επαρκής 
χρόνος για απολύμανση μεταξύ των 
εκδηλώσεων.

• Προτείνεται η σταδιακή είσοδος
και έξοδος ανά σειρά, με τον υποχρε-
ωτικό συντονισμό της ροής από το 
προσωπικό, και ιδανικά η σταδιακή 
άφιξη του κοινού ώστε να μην δημι-
ουργούνται μεγάλες ουρές. Οι θύρες 
εισόδου και εξόδου των επισκεπτών 
στους χώρους των εκδηλώσεων θα 
πρέπει να είναι διαφορετικές, όπου 
αυτό είναι εφικτό.

• Οι διοργανωτές των εκδηλώσε-
ων θα πρέπει να μεριμνούν για την 
ασφαλή αναμονή σε ουρά του κοινού, 
τόσο κατά την είσοδο και έξοδο στον 
χώρο της εκδήλωσης όσο και σε άλ-
λες πιθανές ροές (π.χ. από τον χώρο 
στάθμευσης).

Ανοίγουν φροντιστήρια, βιβλιοθήκες, 
πρακτικές ασκήσεις στα ΑΕΙ
ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΘΕΤΙΚΉ ΕΙΣΉΓΉΣΉ 
ΤΉΣ ΕΠΙΤΡΌΠΉΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ, 
ΑΝΌΙΓΌΥΝ ΞΑΝΑ ΦΡΌΝΤΙΣΤΉΡΙΑ, 
ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΑ Α.Ε.Ι., ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑ 
ΒΙΌΥ ΜΑΘΉΣΉΣ ΚΑΙ ΚΌΛΕΓΙΩΝ ΚΑΙ 
ΒΙΒΛΙΌΘΉΚΕΣ. 

Επιπλέον, μετά την 27η Ιουνίου, επιτρέπονται οι 
εκδηλώσεις αποφοίτησης μαθητών και ορκωμοσίας 
φοιτητών
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Στα 30 χιλιόμετρα την ώρα 
θα μειώνει το όριο ταχύτητας 
των οχημάτων στις κατοικη-
μένες περιοχές ο νέος ανα-
θεωρημένος Κώδικας Οδικής 
Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), ο οποίος 
αναμένεται να κατατεθεί στη 
Βουλή από το υπουργείο Υπο-
δομών και Μεταφορών έως τα 
τέλη Σεπτεμβρί ου.

Παράλληλα σημαντικές αλ-
λαγές προωθούνται και στο 
Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφο-
ράς Οδηγών, πιο γνωστό ως 
point system με τους χρεω-
μένους πόντους των οδηγών 
να φτάνουν ως μήνυμα στο κι-
νητό τους τηλέφωνο, ενώ θα 
επιταχυνθεί η εισπραξιμότητα 
των προστίμων για τις παρα-
βάσεις του ΚΟΚ ώστε να μπο-
ρούν να χρηματοδοτούνται 
δράσεις οδικής ασφάλειας.

Επιπλέον από τη νέα σχολι-
κή χρονιά που ξεκινά τον Σε-
πτέμβριο θα είναι υποχρεωτική 
η διδασκαλία του μαθήματος 
της κυκλοφοριακής αγωγής 
στα σχολεία.

Τα μέτρα αυτά συγκαταλέ-
γονται στους βασικούς άξονες 
του Εθνικού Σχεδίου Δράσης 
για την Οδική Ασφάλεια, το 
οποίο παρουσίασε στην αρ-
μόδια επιτροπή της Βουλής 
ο υφυπουργός Μεταφορών, 
Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Αν και η χώρα μας είχε την 
υψηλότερη μείωση στον αριθ-
μό των νεκρών από τροχαία τη 
δεκαετία 2010 – 2020 μεταξύ 
των χωρών της Ευρωπαικής 
Ενωσης βρίσκεται ακόμα πο-
λύ μακριά από το στόχο του 
μηδενισμού των θυμάτων που 
έχει τεθεί για το 2050. Την τε-
λευταία δεκαετία τα τροχαία 
στερούν τη ζωή σε 54 ανθρώ-
πους ανά 1 εκατομμύριο την 
ώρα που ο μέσος όρος στην 
Ε.Ε. είναι 42 νεκροί και σε χώ-
ρες όπως η Σουηδία 22. 

Παρόλο που ο ρύθμός μεί-
ωσης των θυμάτων είναι εντυ-
πωσιακός, πιθανότατα δεν 
αποτυπώνει την πραγματική 
εικόνα διότι μπορεί να οφεί-
λεται εν μέρει στην ολοκλήρω-
ση των αυτοκινητοδρόμων και 
στα ασφαλή και πιο σύγχρονα 
οχήματα, αλλά ιδιαίτερα σημα-
ντικό ήταν και το αποτύπωμα 
της 10ετούς οικονομικής κρί-
σης στην Ελλάδα, η οποία συ-
νέβαλε στον περιορισμό των 
μετακινήσεων, αλλά και τη μεί-
ωση της ταχύτητας για λόγους 
οικονομίας καυσίμου.

Και με την υφιστάμενη κα-
τάσταση, πάντως, το οικονομι-
κό τίμημα των τροχαίων παρα-
μένει βαρύ, καθώς, σύμφωνα 

με υπολογισμούς μπορεί να 
ανέλθει έως και στο 1,5% του 
ΑΕΠ της χώρας μας.

Παρά τις κατά καιρούς 
εξαγγελίες για τη βελτίω-
ση της οδικής ασφάλειας, τα 
μέτρα έως τώρα ήταν απο-
σπασματικά και λαμβάνονταν 
σχεδόν στα «τυφλά» αφού τα 
υφιστάμενα δεδομένα συνθέ-
τουν μόνο μία γενική εικόνα 
για το προφίλ των τροχαίων 
στην Ελλάδα. Ετσι, βάσει των 
αναλύσεων, στην πλειονότη-
τα των ατυχημάτων στο δρό-
μο εμπλέκεται άνδρας, οδηγός 
αυτοκινήτου στην πιο παρα-
γωγική ηλικία 25 – 49 ετών, 
ο οποίος κινείται σε αστικές 
οδούς. Επιπλέον τα τροχαία 
στην Ελλάδα παρουσιάζουν 
μία έντονη εποχικότητα με 
την πλειοψηφία τους να συμ-
βαίνουν την περίοδο μεταξύ 
Ιουλίου – Οκτωβρίου, ενώ οι 
περισσότερες εισαγωγές στα 
νοσοκομεία καταγράφονται 
απογευματινές ώρες και Σαβ-
βατοκύριακα.

Ωστόσο δεν υπάρχουν στοι-
χεία ως προς τον τύπο των 
ατυχημάτων που συμβαίνουν 
ανά περιοχή, ποιοι είναι οι 
χρόνοι αντίδρασης του ΕΚΑΒ, 
ενώ δεν έχει δημιουργηθεί πο-
τέ ένας χάρτης που να δείχνει 
την πύκνωση, την επανάληψη 
ή τη συσσώρευση ατυχημάτων 
σε περιοχές της χώρας ή και 
σε ολόκληρη τη χώρα. 

Το κενό αυτό έρχεται να κα-
λύψει το Εθνικό Πρατηρητήριο 
για την Οδική Ασφάλεια, το 
οποίο θα θεσμοθετηθεί με το 
υπό επεξεργασία νομοσχέδιο 
του υπουργείο, όπως αποκά-
λυψε ο κ. Κεφαλογιάννης. Φο-
ρέας υλοποίησης θα είναι το 
Πολυτεχνείο της Αθήνας, ενώ 
κάθε χρόνο σε συνεργασία με 
τα συναρμόδια υπουργεία θα 
δημοσιεύεται ενημερωτικό 
δελτίο στατιστικών στοιχείων 
για την οδική ασφάλεια.

Παράλληλα έτοιμη προς 
υπογραφή είναι και η προ-
γραμματική σύμβαση έργου 
με το ΕΜΠ με αντικείμενο τη 
συλλογή δεδομένων και τον 
υπολογισμό βασικών δεικτών 
επίδοσης της οδικής ασφάλει-
ας στην Ελλάδα.

Για τη βελτίωση της οδι-
κής ασφάλειας το κυβερνη-
τικό σχέδιο περιλαμβάνει τη 
δημιουργία ακόμα δύο επιτρο-
πών, την αναγκαιότητα των 
οποίων αμφισβήτησαν αρκε-
τοί από τους βουλευτές – μέλη 
της Επιτροπής Οδικής Ασφά-
λειας της Βουλής κάνοντας 
λόγο για περισσότερη γραφει-

οκρατία τη στιγμή μάλιστα που 
από τον σχεδιασμό απουσιάζει 
η Επιτροπή της Βουλής που δι-
αχρονικά αποτελεί το συνδετι-
κό κρίκο με την κοινωνία των 
πολιτών και έχει διαδραματί-
σει κρίσιμο ρόλο σε προηγού-
μενες αναθεωρήσεις του ΚΟΚ.

Βάσει του κυβερνητικού 
σχεδιασμού, επικεφαλής της 
προσπάθειας βελτίωσης της 
οδικής ασφάλειας θα είναι 
η νεοσυσταθείσα κυβερνητι-
κή επιτροπή που συνεδρίασε 
για πρώτη φορά πριν λίγες 
ημέρες, ενώ παράλληλα θα 
συγκροτηθεί μια εκτελεστική 
μόνιμη επιτροπή και σημαντι-
κό ρόλο θα έχουν η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση και η κοινωνία 
των πολιτών. 

Ειδικά σε ό,τι αφορά τους 
ΟΤΑ, θα έχουν την ευθύνη της 
υλοποίησης των σχεδίων για 
την οδική ασφάλεια μέσω των 
ΣΒΑΚ (Σχέδια Βιώσιμης Αστι-
κής Κινητικότητας), τα οποία 
θα είναι δεσμευτικά για δή-
μους άνω των 30.000 κατοί-
κων και θα περιλαμβάνουν 
υποχρεωτικά τέτοιες δράσεις.

Αλλαγές στον ΚΟΚ και 
το Point System

Ωστόσο οι μεγάλες αλλα-
γές θα έρθουν με την ανα-
θεώρηση του ΚΟΚ, η τελική 
μορφή του οποίου αναμένε-
ται να αναρτηθεί σε δημόσια 
διαβούλευση έως τα τέλη Σε-
πτεμβρίου.

Η φιλοσοφία είναι η θε-
σμοθέτηση μη υψηλών χρημα-
τικών προστίμων, ενώ έμφαση 
θα δοθεί στις πέντε πιο επικίν-
δυνες παραβάσεις που έχουν 
ως αποτέλεσμα είτε σοβαρούς 
τραυματισμούς είτε θανάτους 
σε ένα τροχαίο ατύχημα, για 
τις οποίες τα πρόστιμα πιθα-
νότατα θα αυξηθούν. Οι συ-
γκεκριμένες παραβάσεις είναι 
η υπερβολική ταχύτητα, η μη 
χρήση ζώνης από όλους τους 
επιβαίνοντες, η μη χρήση κρά-
νους από οδηγό και συνοδη-
γό, η οδήγηση υπό την επή-
ρεια αλκοόλ και ναρκωτικών 
ουσιών και η χρήση κινητού 
τηλεφώνου.

«Η οδική ασφάλεια ήταν 
για χρόνια ταυτισμένη με τα 
υψηλά πρόστιμα και μάλιστα 
στη συνείδηση του κόσμου 
όσο πιο υψηλό ήταν ένα πρό-
στιμο τόσο πιο αποτελεσμα-
τικό θεωρούνταν. Ωστόσο η 
αλήθεια είναι κάπου στη μέ-
ση» επεσήμανε ο κ. Κεφαλο-
γιάννης προσθέτοντας πως 
η ασφαλής οδηγική συμπερι-
φορά είναι καρπός τόσο της 
κυκλοφοριακής αγωγής και 
εκπαίδευσης όσο και της ορ-
θής επιβολής του ΚΟΚ.

Στην κατεύθυνση αυτή το 
υπουργείο θα προχωρήσει 
στην αναθεώρηση του ΚΟΚ 
με το σχετικό νομοσχέδιο 
να αναμένεται το φθινόπω-
ρο. Βασικοί άξονες του νέου 
ΚΟΚ θα είναι:

•  η κατηγοριοποίηση των 
παραβάσεων του ΚΟΚ με βά-
ση το βαθμό επικινδυνοτητας 
και συχνότητας,

•  ο διαχωρισμός των κυ-
ρώσεων με βασικό κριτήριο 
διαφοροποίησης την οδηγική 
συμπεριφορά ή την κατάστα-
ση του οχήματος,

•  η μείωση του ορίου ταχύ-
τητας στα 30 χιλιόμετρα την 
ώρα στις κατοικημένες περι-
οχές,

•  η διασφάλιση της επιβο-
λής και είσπραξης των προ-
στίμων

•  η καθιέρωση ηλεκτρονι-
κής διαδικασίας για την παρα-
κολούθηση των παραβάσεων 
του ΚΟΚ.

Αναφορικά με την αύξηση 
της ταχύτητας, το υπουργείο 
αν και δεν την ενέταξε στο 
πρόσφατο νομοθέτημα των 
ΣΒΑΚ φαίνεται πλέον να έχει 
πειστεί από τους ειδικούς και 
τους φορείς που τη ζητούν 
μαζικά.

Σε αυτό έχουν συντείνει τα 
δεδομένα βάσει των οποίων 
έχει υπολογιστεί ότι η αύξη-
ση της ταχύτητας κίνησης των 
οχημάτων κατά 5%, οδηγεί σε 
άνοδο των τροχαίων ατυχη-
μάτων κατά 10% και των δυ-
στυχημάτων κατά 20%.

Παράλληλα σε περίπτωση 
πρόσκρουσης οχήματος με πε-

ζό εάν το όχημα κινείται με 
30 χλμ την ώρα εκτιμάται ότι 
η πιθανότητα πρόκλησης θα-
νατηφόρου ατυχηματος είναι 
10%, ενώ αν κινείται με 50 
χλμ την ώρα η πιθανότητα 
εκτινάσσεται στο 80%.

Σημαντικές θα είναι οι αλ-
λαγές όμως και στο Point 
System με τις σχετικές νομο-
θετικές ρυθμίσεις να ετοιμά-
ζονται ήδη από κοινού με το 
υπουργείο Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης.

Σύμφωνα με το σχέδιο, 
θα εισαχθεί πρόβλεψη ώστε 
η ευθύνη για την παράβαση 
που επιβάλλεται απουσία του 
οδηγού (με κάμερες ή ραντάρ) 
να αποδίδεται στον ιδιοκτή-
τη του οχήματος. Θα δίνεται 
η δυνατότητα ηλεκτρονικής 
πληρωμής της παράβασης 
μέσω e-banking ή ΑΤΜ, ενώ 
στην βεβαίωση της υπερήμε-
ρης οφειλής θα ενημερώνεται 
το TAXIS.

Το υπουργείο Μεταφορών 
προχωρεί στην καθιέρωση 
ηλεκτρονικών διαδικασιών 
ελέγχου και παρακολούθη-
σης παραβάσεων συγκεκρι-
μένων διατάξεων του ΚΟΚ και 
της οδικής συμπεριφοράς των 
καθ΄έξιν παραβατών στηριζό-
μενο στα εξής βήματα:

•  Ανασχεδιασμό του συ-
στήματος ώστε ο παραβάτης 
να γνωρίζει ότι οι προβλεπό-
μενοι πόντοι θα καταγράφο-
νται μέσα σε εύλογο χρόνο.

•  Αμεση online ενημέρωση 
των οδηγών ακόμα και μέσω 
γραπτού μηνύματος στο κι-
νητό τους τηλέφωνο για την 
καταγραφή των παραβάσε-
ών τους και των πόντων που 
έχουν στο Point System.

•  Δυνατότητα άμεσης ενη-
μέρωσης της Τροχαίας για την 
οδηγική συμπεριφορά όλων 
των οδηγών.

•  Ποιοτικά στατιστικά στοι-
χεία για το είδος και τη συ-
χνότητα της παραβατικότητας 
των Ελλήνων οδηγών. 

Υπενθυμίζεται ότι έχει ήδη 
ολοκληρωθεί το συστημα ηλε-
κτρονικής υποβολής δικαιο-
λογητικών για την αντικατά-

σταση άδειας οδήγησης, ενώ 
εντός του μήνα θα ολοκληρω-
θεί και το δεύτερο υποσύστη-
μα που θα αφορά τις ανανε-
ώσεις αδειών.

Για την επίτευξη της ει-
σπραξιμότητας των προστί-
μων θα δημιουργηθεί το Τα-
μείο Οδικής Ασφάλειας, το 
οποίο θα αποτελεί νομικό 
πρόσωπο και θα τελεί υπό υπό 
την εποτεία του υπουργείου 
Εσωτερικών με τη συμμετοχή 
εκπροσώπων των υπουργείων 
Οικονομικών και Μεταφορών 
και Κεντρικής Ενωσης Δήμων 
Ελλάδας (ΚΕΔΕ).

Θα αποτελεί τον βασι-
κό μηχανισμό υποδοχής των 
χρημάτων που προέρχονται 
από τα πρόστιμα του ΚΟΚ. Στη 
συνέχεια θα προχωρεί στην 
κατανομή των ποσών στου 
δήμους. Οι δήμοι θα δινουν 
αναφορά στο Ταμειο για τις 
δράσεις οδικής ασφάλειας 
που υλοποιούν π.χ. στο πλαί-
σιο των ΣΒΑΚ. Το ταμείο θα 
εγκαθιδρύει μηχανισμό επο-
πτείας των δράσεων στη βάση 
δεικτών επίτευξης/επίδοσης 
και θα παρέχει τεχνογνωσία 
και συμβουλτικό ρόλο στους 
δήμους.

«Κλειδί» η εκπαίδευση
Από την επόμενη σχολική 

χρονιά η διδασκαλία της κυ-
κλοφοριακής αγωγής γίνεται 
υποχρεωτική, όπως ανακοί-
νωσε ο κ. Κεφαλογιάννης. Σε 
συνεργασία με το υπουργείο 
Παιδείας ήδη από φέτος παρά 
τις δυσκολίες λόγω πανδημίας 
είχαν δημιουργηθεί τα πρώτα 
πιλοτικά εργαστήρια δεξιοτή-
των σε 218 νηπιαγωγεια, δη-
μοτικα και Γυμνασια.

Από την προσεχή σχολική 
χρονιά το πρόγραμμα θα ακο-
λουθηθεί καθολικά σε 12.000 
σχολικές μοναδες. Ηδη προ-
ετοιμάζεται η πλατφόρμα e-
drive academy ώστε να συ-
μπεριληφθεί στα εργαστηρια 
δεξιοτητων σε όλα τα σχο-
λεία της χώρας και διερευνα-
ται η ικανοτητα επιμόρφωσης 
των εκπαιδευτικών μέσω του 
Εθνικού Κέντρου Δημόσιας 
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 
(ΕΚΔΔΑ).

Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί 
και στην εκπαίδευση των υπο-
ψηφίων οδηγών. Η δημόσια 
διαβούλευση για το νέο νο-
μοσχέδιο που περιλαμβάνει 
εκ βάθρων αλλαγές για τον 
τρόπο εκπαίδευσης, θεωρη-
τικής και πρακτικής εξέτασης 
των υποψηφίων, για τις οποί-
ες έχει γράψει αναλυτικά το 
«ethnos.gr» ολοκληρώθηκε 
πρόσφατα και το σχέδιο νό-
μου αναμένεται να κατατεθεί 
προς ψήφιση στη Βουλή στο 
τέλος του μήνα με στόχο να 
αποτελεί νόμο του κράτους 
από τις αρχές Ιουλίου. Έμ-
φαση θα δοθεί και στην επι-
μόρφωση των εκπαιδευτών 
οδήγησης, μέσω περιοδικής 
πιστοποιημένης εκπαίδευσης 
κάθε τρία χρόνια.

Μαρία Λιλιοπούλου 
Ethnos.gr

Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας: Τι αλλάζει 
σε εκπαίδευση, ΚΤΕΟ και point system
ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ 
ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΜΕΤΑΦΟΡΏΝ ΓΙΑ ΤΉΝ ΟΔΙΚΉ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ   

Στα 30 χιλιόμετρα την ώρα θα μειώνει 
το όριο ταχύτητας των οχημάτων 
στις κατοικημένες περιοχές ο νέος 
αναθεωρημένος ΚΟΚ 
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Η Ένωση Μοτοσυκλετι-
στών Αλεξανδρούπολης "Οι 
Αγριάνες", απευθύνουν ανοι-
χτό κάλεσμα σε όλους τους 
μοτοσυκλετιστές, για συμμε-
τοχή στο 1⁰ Samothraki Free 
Ride, που διοργανώνει  από 
18 έως 21 Ιουνίου 2021, στο 
νησί των Μεγάλων Θεών.

Όπως αναφέρει, «σε συ-
νεργασία με τοπικούς φορείς 
έχουμε εξασφαλίσει για όλους 
όσους συμμετέχουν, εκπτώ-
σεις στα εισιτήρια του πλοίου, 
στην διαμονή στο camping, 
ενώ θα δοθούν και δωρεάν 
αναμνηστικά αυτοκόλλητα και 
t-shirt.

Λεπτομέρειες θα δοθούν 
τις επόμενες ήμερες.

Μείνετε συντονισμέ-
νοι στην σελίδα μας στο 
facebook!

h t t p s : / / w w w .
f a c e b o o k . c o m /
groups/214115305772344

Εκπτώσεις από την 
ακτοπλοϊκή εταιρεία

Όπως αναφέρει ο κ. Γρηγο-
ράκης υπεύθυνος της Ένωσης 
Μοτοσυκλετιστών Αλεξαν-
δρούπολης, σε συνάντηση σή-
μερα το πρωί με τον εκπρόσω-
πο της ακτοπλοϊκής εταιρείας 
Zante Ferries, κ.Χατζηγαβρι-
ήλ Γαβριήλ, καθορίστηκαν οι 
τελικές τιμές, για όσους συμ-
μετέχουν στο 1⁰ Samothaki 
Free Ride.

Να σημειώσουμε πως σε 
συνεργασία με τοπικούς φο-
ρείς και με την πολύ θετική δι-
άθεση από πλευράς της Zante 
Ferries, η έκπτωση για όλη την 
διάρκεια του 4ημερου, καθο-
ρίστηκε στο 25%.

Αναλυτικά:
Για τα επιδοτούμενα δρο-

μολόγια:
Επιβάτης: 7 ευρώ
Μοτοσυκλέτα έως 250cc: 

6 ευρώ
Μοτοσυκλέτα πάνω από 

250cc: 9 ευρώ
Για τα μη επιδοτούμενα 

δρομολογια:
Επιβάτης: 11 ευρώ
Μοτοσυκλέτα έως 250cc: 

9 ευρώ
Μοτοσυκλέτα πάνω από 

250cc: 11 ευρώ
Οι ώρες των δρομολογίων 

φαίνονται στο πρόγραμμα μέ-

σα στην ανάρτηση.
Οι φίλοι μοτοσυκλετιστές 

θα πρέπει να προμηθευτούν 
το σχετικό αυτοκόλλητο σήμα 
για όλες τις εκπτώσεις, από το 

Καφωδειο ΕΔΕΜ , 14ης Μα-
ΐου & Φειδιου, στην Αλεξαν-
δρούπολη.

Τα σήματα θα είναι διαθέ-
σιμα από την Δευτέρα 14/6.
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1⁰ Samothraki Free Ride το 
τριήμερο του Αγίου Πνεύματος 
στο νησί του Έβρου
Ή ΕΝΏΣΉ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΏΝ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΉΣ "ΟΙ 
ΑΓΡΙΑΝΕΣ", ΑΠΕΥΘΥΝΟΥΝ 
ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ 
ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΕΣ, ΓΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ    

Σε συνεργασία με τοπικούς φορείς έχουν 
εξασφαλίσει για όλους όσους συμμετέχουν, 
εκπτώσεις στα εισιτήρια του πλοίου, στην 
διαμονή στο camping κ.α.

Την Παρασκευή 4 Ιουνί-
ου πραγματοποιήθηκε δια-
δικτυακή εκδήλωση για τον 
εθελοντισμό στο πλαίσιο του 
προγράμματος “Γνωρίζουμε 
τα δικαιώματα των παιδιών, 
ταξιδεύοντας στην Κένυα” 
(Εργαστήρια Δεξιοτήτων Α΄ 
Γυμνασίου) και του προγράμ-
ματος σχολικών δραστηριο-
τήτων “Εθελοντισμός: Θεω-
ρία και Πράξη”. Οι μαθητές 
και οι μαθήτριες του Α3 εί-
χαν τη χαρά να συζητήσουν 

με την κ. Κέλλυ Γαρυφάλλη, 
μέλος της εθελοντικής ομά-
δας Wheeling2Help, για τις 
δράσεις της ομάδας και να 
ταξιδέψουν μαζί της στη μα-
κρινή Κένυα, αναπτύσσοντας 
την ενσυναίσθηση, την απο-
δοχή της διαφορετικότητας, 
τον αυτοσεβασμό, τον αλλη-
λοσεβασμό και την ευαισθη-
σία απέναντι στις διακρίσεις 
και τις κοινωνικές ανισότητες.

Τη διαδικτυακή δράση μπο-
ρείτε να δείτε στη διεύθυν-

ση: https://www.youtube.
com/watch?v=OUxmvWo-
m n I & l i s t = P L r u g A x A K _
G y H K F J E 9 U P y Y b h 3 A -
YFyDGNo&t=1679s

Παράλληλα, οι μαθητές και 
οι μαθήτριες του σχολείου μας 
και ο σύλλογος διδασκόντων 
υποστήριξαν το έργο της ελ-
ληνικής εθελοντικής οργάνω-
σης «Γιατροί καρδιάς», συγκε-
ντρώνοντας χρήματα για την 
αγορά φαρμάκων και την απο-
στολή τους σε πληθυσμούς 
που ζουν σε δυσπρόσιτες και 
στερημένες περιοχές του πλα-
νήτη και δοκιμάζονται από 
υποσιτισμό,  πείνα, λιμό και 
κακουχίες.

Τέλος, συμμετείχαν στο 
πρόγραμμα «Αστέρι της Ευ-
χής» του Make-A-Wish (Κά-
νε-Μια-Ευχή Ελλάδος), βο-
ηθώντας με τη χρηματική 

συνεισφορά τους να εκπλη-
ρωθούν ευχές παιδιών που 
παλεύουν για τη ζωή τους.

Με τη συμμετοχή τους 
στις  συγκεκριμένες δράσεις 
τα  παιδιά κατανόησαν την έν-

νοια του εθελοντισμού και την 
αξία της ανιδιοτελούς αγάπης 
και προσφοράς.

4ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης: Κλείνοντας 
τη σχολική χρονιά με  εθελοντικές δράσεις
Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Α3 
συζήτησαν με την κ. Κέλλυ Γαρυφάλλη, 
μέλος της εθελοντικής ομάδας 
Wheeling2Help και υποστήριξαν το έργο 
της ελληνικής εθελοντικής οργάνωσης 
«Γιατροί καρδιάς» 
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Ξεκινούν σήμερα Δευτέρα 
οι Πανελλήνιες 2021 για πά-
νω από 100.000 υποψήφιους 
όλων των κατηγοριών, με τους 
μαθητές των Γενικών Λυκεί-
ων (ΓΕΛ) να εξετάζονται στη 
Νεοελληνική Γλώσσα και τη 
Λογοτεχνία, ενώ οι υποψήφι-
οι των ημερήσιων και εσπερι-
νών Επαγγελματικών Λυκείων 
(ΕΠΑΛ) αρχίζουν την Τρίτη με 
τα Νέα Ελληνικά. 

Εκτός από τα μέτρα προ-
στασίας για την covid-19, που 
είναι παρόμοια με όσα ίσχυ-
σαν κατά τη δια ζώσης παρου-
σία των μαθητών στα σχολεία, 
υπάρχουν κάποιες αλλαγές, 
που θα ισχύσουν από φέτος. 

Η κατάθεση δυο μηχανο-
γραφικών, η Ελάχιστη Βάση 
Εισαγωγής (ΕΒΕ), η αύξηση 
του αριθμού των εισακτέων 
σε κάποιες σχολές, η μείωση 
σε άλλες, η ενημέρωση των 
υποψηφίων με SMS, αποτε-
λούν κάποιες από τις αλλαγές 
του υπουργείου. 

Επίσης, επανέρχονται οι 
Συντελεστές Βαρύτητας του 
2019 για τον υπολογισμό των 
βαθμολογικών επιδόσεων των 
υποψηφίων στις Πανελλαδικές 
Εξετάσεις. 

Η ώρα έναρξης της εξέτα-
σης έχει οριστεί στις 8:30 π.μ. 
και οι υποψήφιοι πρέπει να 
προσέρχονται στις αίθουσες 
μέχρι τις 8.00 π.μ.. Η διάρκεια 
εξέτασης κάθε μαθήματος εί-
ναι τρεις ώρες, εκτός από το 
μάθημα ειδικότητας -Αρχιτε-
κτονικό Σχέδιο- για το οποίο 
η διάρκεια εξέτασης είναι τέσ-
σερις ώρες. 

Οι υποψήφιοι, οι εκπαιδευ-
τικοί, το διοικητικό και λοιπό 
προσωπικό θα προσέρχονται 
στα εξεταστικά κέντρα, αφού 
έχουν πραγματοποιήσει αυτο-
διαγνωστικό τεστ (self test) 
και με την επίδειξη σχετικής 
βεβαίωσης από την πλατφόρ-
μα https://self-testing.gov.gr ή 
χειρόγραφης δήλωσης.  

Υγειονομικά μέτρα 
Κατά τη διάρκεια των εξε-

τάσεων, θα είναι υποχρεωτι-
κή η χρήση προστατευτικής 
μάσκας από υποψηφίους, εκ-
παιδευτικό, διοικητικό και λοι-
πό προσωπικό εντός των εξε-
ταστικών κέντρων και στους 
εξωτερικούς χώρους τους, και 
εξακολουθούν να ισχύουν τα 
μέτρα πρόληψης και προστασί-

ας από τον κορονοϊό (επαρκής 
φυσικός αερισμός των αιθου-
σών, αποφυγή συγχρωτισμού, 
τήρηση αποστάσεων και προ-
σωπικών κανόνων υγιεινής-
χρήση αντισηπτικού, καθώς και 
σχολαστικός καθαρισμός των 
αιθουσών). 

Στην εξέταση του μαθήμα-
τος «Μουσική Εκτέλεση και 
Ερμηνεία» επιτρέπεται η χρήση 
πνευστών και κρουστών οργά-
νων, ωστόσο θα πρέπει να τη-
ρείται απόσταση τριών μέτρων 
μεταξύ εξεταζομένων και εξε-
ταστών πίσω από το παραβάν, 
και τα μουσικά όργανα θα πρέ-
πει μετά την ολοκλήρωση της 
εξέτασης κάθε υποψηφίου να 
καθαρίζονται με απολυμαντι-
κό υγρό. 

Για τις πρακτικές δοκιμασίες 
ΤΕΦΑΑ τόσο τα όργανα εξέτα-
σης όσο και ο βοηθητικός εξο-
πλισμός απολυμαίνονται πριν 
από κάθε χρήση, ενώ τηρείται 
απόσταση μεταξύ των υποψη-
φίων στους χώρους προετοι-
μασίας ή προθέρμανσης. 

Για λόγους προστασίας της 
δημόσιας υγείας, συνιστάται 
στους συγγενείς των υποψηφί-
ων να μην συνωστίζονται έξω 
από το χώρο του εξεταστικού 
κέντρου.  

Τι επιτρέπεται και τι όχι 
στις αίθουσες εξέτασης 

Κατά την είσοδό τους στην 
αίθουσα της εξέτασης οι υπο-
ψήφιοι απαγορεύεται να φέ-
ρουν μαζί τους βιβλία, τετρά-
δια, σημειώσεις, διορθωτικό, 
κινητά τηλέφωνα, υπολογιστι-
κές μηχανές και οποιαδήποτε 
άλλα ηλεκτρονικά μέσα μετά-
δοσης ή λήψης πληροφοριών 
ή επικοινωνίας. 

Επιτρέπεται να έχουν στυ-
λό μόνο ανεξίτηλης μελάνης 
(μαύρο ή μπλε), μολύβι, γομο-
λάστιχα, γεωμετρικά όργανα 
και μπουκαλάκι με νερό ή ανα-
ψυκτικό. Το μολύβι γενικά δεν 
επιτρέπεται στις απαντήσεις, 
παρά μόνο αν το διευκρινίζουν 
οι οδηγίες των θεμάτων. 

Οι υποψήφιοι γίνονται δε-
κτοί στις εξετάσεις με βασικό 
αποδεικτικό στοιχείο το Δελ-
τίο εξεταζομένου και δεν εί-
ναι απαραίτητο να έχουν άλλο 
αποδεικτικό στοιχείο (ταυτότη-
τα ή διαβατήριο). 

Απαγορεύεται η είσοδος 
εντός του εξεταστικού κέ-
ντρου (κτιριακό συγκρότημα 

και αύλειος χώρος) οποιουδή-
ποτε άλλου εκτός των εξεταζο-
μένων, των μελών και λοιπού 
προσωπικού των οικείων επι-
τροπών, του βοηθητικού προ-
σωπικού και των επιτηρητών. 
Εξαίρεση από την απαγόρευ-
ση αυτή επιτρέπεται μόνο στην 
περίπτωση παροχής έκτακτης 
τεχνικής ή ιατρικής βοήθειας 
μετά από σχετική πρόσκληση 
της επιτροπής. Επίσης, απαγο-
ρεύεται η γνωστοποίηση των 
θεμάτων σε οποιονδήποτε και 
με οποιονδήποτε τρόπο.  

Κατάθεση δυο 
μηχανογραφικών 

Δίνεται για πρώτη φορά φέ-
τος, η δυνατότητα για υποβολή 
παράλληλου μηχανογραφικού 
δελτίου για τη φοίτηση σε δη-
μόσιο ΙΕΚ. Συνεπώς, ένας/μια 
υποψήφιος μπορεί να υποβά-
λει παράλληλα μηχανογραφι-
κό για είσοδο σε ΑΕΙ, βάσει της 
επίδοσής του/της στις Πανελ-
λαδικές εξετάσεις και μηχανο-
γραφικό για εγγραφή σε δημό-
σιο ΙΕΚ βάσει του απολυτηρίου 
του/της και επιπλέον κριτηρί-
ων, σύμφωνα με τον κανονι-
σμό λειτουργίας των ΙΕΚ.  

Ελάχιστη Βάση 
Εισαγωγής 

Το υπουργείο προχώρησε 
στη θέσπιση συντελεστών Ελά-
χιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) 
σχολών, τμημάτων ή εισαγωγι-
κών κατευθύνσεων, καθώς και 
συντελεστών Ελάχιστης Βάσης 
Εισαγωγής (ΕΒΕ) ειδικών μα-
θημάτων και πρακτικών δοκι-
μασιών για την εισαγωγή των 
υποψηφίων στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση. 

Οι συντελεστές ορίστηκαν 
από το εκάστοτε Πανεπιστη-
μιακό Ίδρυμα για κάθε Τμήμα/
Σχολή του, βάσει των οποίων 
προέκυψε η Ελάχιστη Βάση 
Εισαγωγής (ΕΒΕ). Για την ει-
σαγωγή υποψηφίων σε ΑΕΙ 
απαιτείται η επίτευξη στις πα-

νελλαδικές εξετάσεις βαθμο-
λογικής επίδοσης ίσης ή μεγα-
λύτερης της Ελάχιστης Βάσης 
Εισαγωγής ανά Σχολή, Τμήμα 
ή εισαγωγική κατεύθυνση.  

Αριθμός εισακτέων, 
αύξηση σε κάποιες 
σχολές, μείωση σε άλλες 

Ο συνολικός αριθμός εισα-
κτέων στην Τριτοβάθμια Εκ-
παίδευση, για το ακαδημαϊκό 
έτος 2021-2022, ανέρχεται σε 
77.415, μειωμένος κατά 550 
θέσεις σε σχέση με πέρυσι. 

Αύξηση θέσεων σημειώ-
νεται στο Δημοκρίτειο Πα-
νεπιστήμιο Θράκης, στο Πα-
νεπιστήμιο Αιγαίου και στο 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακε-
δονίας, καθώς και σε Τμήματα 
«με αναμενόμενη αύξηση της 
απορρόφησης των αποφοίτων 
τους από την αγορά εργασίας», 
όπως π.χ. στα Τμήματα Επι-
στημών Αγωγής στην Πρώιμη 
και Παιδική Ηλικία, στα Τμήμα-
τα Νηπιαγωγών, στα Τμήματα 
Πληροφορικής, στην Κτηνια-
τρική, επισημαίνει το υπουρ-
γείο. 

Η μεγαλύτερη μείωση κα-
ταγράφεται στο Πανεπιστήμιο 
Πατρών, από 7.020 πέρυσι στις 
6.283 θέσεις, λόγω συγχωνεύ-
σεων τμημάτων του.  

Μείωση εξεταστέας ύλης, 
επαναφορά Συντελεστών 
Βαρύτητας 

Λόγω των έκτακτων συν-
θηκών της πανδημίας, από τις 
αρχές του 2021 το υπουργείο 
Παιδείας επανακαθόρισε την 
εξεταστέα ύλη με μείωση σε 
όλα τα πανελλαδικώς εξετα-
ζόμενα μαθήματα στην Γ' Λυ-
κείου. Επιπλέον, είχαν σταλεί 
κατά τη διάρκεια της χρονιάς 
αναλυτικές οδηγίες σχετικά με 
τα κεντρικά σημεία της ύλης 
μαθημάτων όλων των τάξεων. 

Για τον προσδιορισμό του 
συνόλου των μορίων κάθε 
υποψηφίου θα υπολογίζονται 

τα μαθήματα και οι Συντελε-
στές Βαρύτητας τα οποία προ-
βλέπονται στην Ομάδα Προσα-
νατολισμού (ΟΠ) που ανήκει ο 
υποψήφιος για το συγκεκριμέ-
νο Επιστημονικό Πεδίο, όπως 
ίσχυε και το 2019. 

Τι προβλέπεται για όσους 
θα είναι άρρωστοι 

Εάν ασθενήσει κάποιος 
υποψήφιος στις Πανελλαδι-
κές Εξετάσεις, θα του δοθεί η 

δυνατότητα να εξεταστεί τον 
Σεπτέμβριο.  

Ενημέρωση των 
υποψηφίων με γραπτό 
μήνυμα στο κινητό τους 

Από φέτος θα γίνεται ενη-
μέρωση των υποψηφίων των 
Πανελλαδικών Εξετάσεων με 
γραπτό μήνυμα στο κινητό 
τους για τη βαθμολογία τους 
και για το τμήμα ή σχολή επι-
τυχίας τους. 

Πανελλήνιες 2021: Οι αλλαγές 
που ισχύουν από φέτος 
- Αρχίζουν τη Δευτέρα 
ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΕΣ 
2021 ΓΙΑ ΠΑΝΏ ΑΠΟ 100.000 
ΥΠΟΨΉΦΙΟΥΣ ΟΛΏΝ ΤΏΝ 
ΚΑΤΉΓΟΡΙΏΝ   

Τα υγειονομικά μέτρα, αριθμός εισακτέων, 
αύξηση σε κάποιες σχολές, μείωση 
σε άλλες, μείωση εξεταστέας ύλης, 
επαναφορά Συντελεστών Βαρύτητας 
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  Αλεξανδρούπολη,  11-06-2021

Αριθ. Πρωτ:  ΟΙΚ. 18059
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ  
Ν Ο Μ Ο Σ       Ε  Β  Ρ  Ο  Υ   
Δ Η Μ Ο Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ              

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΟΙΚΟΝOΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ  ΕΣΟΔΩΝ  & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ  εκμίσθωση του Κυλικείου 

εντός του Κλειστού Γυμναστηρίου Αλεξανδρούπολης 
«ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Πλειοδοτική, φανερά και προφορική δημοπρασία του Κυλικείου εντός 
του Κλειστού Γυμναστηρίου Αλεξανδρούπολης «ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟ-
ΠΟΥΛΟΣ», που ανήκει κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή στο  Δήμο 
Αλεξανδρούπολης. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις  24 Ιουνίου 2021, 
ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 12.00 μ.μ. στην Αίθουσα  Δημοτικού  Συμβου-
λίου Αλεξανδρούπολης, στο κατάστημα του δήμου που βρίσκεται επί της 
οδού Λ. Δημοκρατίας 306, 2ος Όροφος στην Αλεξανδρούπολη, ενώπιον 
της επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών έτους 2021. Τα δικαιολογητι-
κά συμμετοχής θα κατατίθενται ενώπιον της Επιτροπής Δημοπρασιών 
του Δήμου. Η μίσθωση αρχίζει με την υπογραφή του συμφωνητικού και 
λήγει μετά την πάροδο πέντε  (5) ετών. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα νομικά πρόσωπα ή φυσικά πρό-
σωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών. Για τις ενώσεις απαιτείται να 
έχει ολοκληρωθεί η σύστασή τους. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης 
αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο πρόγραμμα Διαύγεια. 

   Ο Δήμαρχος 
Αλεξανδρούπολης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ
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Ψυχολογία

Ίρβιν Γιάλομ: «Όσο αναζητούμε 
σκόπιμα το νόημα της ζωής, τόσο 

λιγότερο πιθανό είναι να το βρούμε»

Η αβεβαιότητα και η 
αναζήτηση για νόη-
μα: Ο διάσημος ψυ-
χίατρος Ίρβιν Γιάλομ 
γράφει για το πώς 
πρέπει να αναζητάμε 

το νόημα στη ζωή μας.
Η αναζήτηση για νόημα, όπως και 

η αναζήτηση για την απόλαυση, πρέ-
πει να γίνεται έμμεσα. Το νόημα προ-
έρχεται από μια δραστηριότητα που 
έχει νόημα: όσο προσπαθούμε να το 
επιδιώξουμε με προμελετημένο τρό-
πο, τόσο λιγότερο πιθανό είναι να το 
βρούμε.

Ο μοναδικός σκοπός της ανθρώ-
πινης ύπαρξης, έγραφε ο Carl Jung 
στα σημειωματάρια του, είναι να ανά-
ψει ένα φως στο σκοτάδι της ίδιας 
της ύπαρξης. Σε ένα σύμπαν που δεν 
έχει σκοπό με την ανθρώπινη έννοια, 
όπου δεν είμαστε παρά ένα κοσμι-
κό ατύχημα, το σκοτάδι της ίδιας της 
ύπαρξης, μπορεί εύκολα να μας κατα-
κλύσει και όμως συνεχίζουμε να αγω-
νιζόμαστε για νόημα. Όσο απέραντο 
και να είναι το σκοτάδι, συμπλήρωσε 
ο Στάνλεϋ Κιούμπρικ σε μια συνέντευ-
ξη του 1968, πρέπει να φέρουμε το 
δικό μας φως.

Ο τρόπος με τον οποίο φέρνουμε 
στην επιφάνεια αυτό το φως, διερευ-
νάται από τον μεγάλο υπαρξιακό ψυ-
χίατρο Ίρβιν Γιάλομ στο απολύτως δι-
αφωτιστικό κλασικό βιβλίο του 1989, 
«Ο Δήμιος του Έρωτα και άλλες Ψυ-
χοθεραπευτικές Ιστορίες».

Ο Γιάλομ έχει κάνει για την ψυχοθε-
ραπεία ό,τι έκανε ο Oliver Sacks για τη 
νευρολογία, χρησιμοποιώντας αφηγή-
σεις από περιστατικά συνεδριών του, 
προκειμένου να εξετάσει μερικά από 
τα μεγαλύτερα και πολυετή ανθρώπι-
να ερωτήματα. Μέσα από τις ιστορίες 
δέκα θεραπευόμενων, εξετάζει ποιες 
είναι οι τέσσερις κύριες πτυχές της 
ψυχοθεραπείας – το αναπόφευκτο του 
θανάτου, η ελευθερία να διαμορφώ-
σουμε τη ζωή μας, η απόλυτη μοναξιά 
μας και η απουσία οποιουδήποτε προ-
φανούς νοήματος ή λογικής στη ζωή.

Το τελευταίο από τα τέσσερα, το 
οποίο ο Γιάλομ θεωρεί το υπαρξιακό 
ανθρώπινο δίλημμα ενός όντος που 
ψάχνει για νόημα και βεβαιότητα σε 
ένα σύμπαν που δεν έχει κανένα από 
τα δύο, είναι ταυτόχρονα το πιο άπια-
στο όσο και το πιο γόνιμο, γιατί εν-
σωματωμένα σε αυτό, βρίσκονται τα 
άλλα τρία. Ο Γιάλομ γράφει:

Αν ο θάνατος είναι αναπόφευκτος, 
αν όλα τα επιτεύγματά μας και ολόκλη-
ρο το ηλιακό μας σύστημα καταστρα-
φούν μία ημέρα, αν ο κόσμος μας είναι 
σχετικός (δηλαδή, όλα θα μπορούσαν 
να ήταν διαφορετικά), αν τα ανθρώπι-
να όντα πρέπει να κατασκευάσουν τον 
κόσμο και την ανθρώπινη πρόθεση μέ-
σα σε αυτόν τον κόσμο, τότε ποιο διαρ-
κές νόημα μπορεί να υπάρχει στη ζωή;

Είμαστε πλάσματα που αναζητούν 
νόημα. Βιολογικά, τα νευρικά μας συ-
στήματα είναι οργανωμένα με τέτοιο 
τρόπο ώστε ο εγκέφαλος να συγκε-

ντρώνει αυτόματα τα εισερχόμενα 
ερεθίσματα σε παραμέτρους. Το νό-
ημα παρέχει επίσης την αίσθηση της 
κυριαρχίας: αν νιώθουμε αβοήθητοι και 
μπερδεμένοι εν όψει τυχαίων, αδιευκρί-
νιστων γεγονότων, επιδιώκουμε να τα 
βάλουμε σε μία τάξη και, με τον τρό-
πο αυτό, να αποκτήσουμε μια αίσθηση 
ελέγχου πάνω τους. Ακόμη πιο σημα-
ντικό είναι ότι το νόημα γεννά αξίες και, 
ως εκ τούτου, τον κώδικα συμπεριφο-
ράς: έτσι η απάντηση στις «ερωτήσεις 
του γιατί» (Γιατί ζω;) παρέχει μια απά-
ντηση στις «ερωτήσεις του πώς» (Πώς 
μπορώ να ζήσω;).

Πράγματι, ολόκληρη η ιστορία της 
ανθρωπότητας σχετικά με το πώς να 
ζήσει βασίζεται σε αυτήν την αναζήτη-
ση του νοήματος. Και όμως ο Γιάλομ 
υποστηρίζει ότι μπορούμε να αναζη-
τήσουμε το νόημα μόνο με έμμεσο 
τρόπο. Με μια αίσθηση που θυμίζει 
την Βιρτζίνια Γούλφ για το παράδοξο 
της γραφής για την ψυχή, ισχυρίζεται:

Η αναζήτηση για νόημα, όπως και η 
αναζήτηση της ευχαρίστησης, πρέπει 
να γίνεται έμμεσα. Το νόημα προέρχεται 
από μια δραστηριότητα που μας κάνει 
νόημα: όσο περισσότερο σκοπεύουμε 
να το ακολουθήσουμε εσκεμμένα, τόσο 
λιγότερο πιθανό είναι να το βρούμε. Τα 
ορθολογικά ερωτήματα που μπορεί κα-
νείς να θέσει για το νόημα, ξεπερνούν 
τις απαντήσεις. Στη θεραπεία, όπως 
και στη ζωή, η ύπαρξη νοήματος είναι 
ένα υποπροϊόν της αφοσίωσης και της 
δέσμευσης και εκεί είναι όπου οι θε-
ραπευτές πρέπει να κατευθύνουν τις 
προσπάθειές τους – όχι ότι η δέσμευ-
ση παρέχει την ορθολογική απάντη-
ση στις ερωτήσεις για το νόημα, αλλά 
μετατρέπει αυτά τα ερωτήματα σε μη 
σημαντικά.

Τόσο στη θεραπεία όσο και στη 
ζωή, αυτή η παράλληλη λάμψη του 
νοήματος, απαιτεί την καλλιέργεια 
ενός επιπέδου άνεσης με την αβεβαι-
ότητα και να αναρωτιόμαστε συνεχώς 
αυτό που η Hannah Arendt όρισε τόσο 
αξιοσημείωτα: τα «αναπάντητα ερω-
τήματα» που μας κάνουν ανθρώπους. 
Στη συνέχεια ζητά, για να παραφρά-
σουμε τα αθάνατα λόγια του Rilke, 
να βιώνουμε αυτά τα ερωτήματα. Ο 
Γιάλομ γράφει:

Η ικανότητα να ανεχθούμε την αβε-
βαιότητα είναι προαπαιτούμενη… Ο 
ισχυρός πειρασμός να αποκτήσουμε 
την βεβαιότητα με την αποδοχή μίας 
ιδεολογικής σχολής και ενός αυστηρού 
θεραπευτικού συστήματος είναι επικίν-
δυνος: μια τέτοια πεποίθηση μπορεί να 
εμποδίσει την αβέβαιη και αυθόρμητη 
συνάντηση, που είναι απαραίτητη για 
την αποτελεσματική θεραπεία.

Πρέπει να υποθέσω ότι το να γνω-
ρίζουμε, είναι καλύτερο από το να μην 
γνωρίζουμε, το να τολμούμε να εξερευ-
νούμε από το να μην τολμούμε και ότι η 
μαγεία και η ψευδαίσθηση, όσο πλούσι-
ες, όσο γοητευτικές και να είναι, αποδυ-
ναμώνουν τελικά το ανθρώπινο πνεύμα

πηγή: antikleidi.com

Π
άντα χαίρομαι όταν απο-
φασίζω να γράψω  κάτι για 
ένα βιβλίο που μου άρεσε 
πολύ. Εδώ όμως χαίρομαι  
διπλά. Ο λόγος είναι ότι ο 
συγγραφέας,  Γιάννης Λα-

σκαράκης  είναι ένας  παλιός καλός φίλος 
και συνεργάτης συνάμα όταν έγγραφα 
στη ΓΝΩΜΗ τον πρωινό καφέ και γιατί 
με τίμησε και μου προσέφερε με αφιέρω-
ση το πόνημά του αυτό μόλις πρωτοκυ-
κλοφόρησε..  Και  για μια ακόμη  φορά  
ξαφνιάστηκα από τη νέα αυτή συγγραφι-
κή δουλειά του.  Πρόκειται για το ιστο-
ρικό μυθιστόρημα  με τίτ-
λο «Κυνηγημένοι από την 
Ιστορία» από τις εκδόσεις  
ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ. 

Ομολογώ μου πήρε πο-
λύς καιρός  να το διαβά-
σω όλο, γιατί πρόκειται για 
ένα τεράστιο έργο (κοντά 
600 σελίδες) με πάρα πολ-
λές ιστορικές παραπομπές, 
που μόνο η ανάγνωσή τους 
και η έρευνά τους απαιτεί 
χρόνο, και κυρίως γιατί για 
εμένα προσωπικά (ελπίζω 
και για κάθε αναγνώστη) 
αποτέλεσε ένα μάθημα ιστορικής αυτο-
γνωσίας της πατρίδας μου, της Θράκης, 
και έχρηζε μεγάλης προσοχής, αφού πολ-
λά από όσα αναφέρονται στη πλοκή του  
έργου αποτελούν πραγματικά ιστορικά 
γεγονότα για τα οποία δυστυχώς πολύ 
λίγα πράγματα έχουμε ακούσει ή διαβά-
σει. Ή διδαχτεί. 

Όλη η  πορεία του 
έργου είναι ένα  ενδια-
φέρον συνεχές περιπε-
τειώδες και πολυτάρα-
χο μακρινό  οδοιπορικό 
από τη Μεγαλόνησο 
της Κρήτης, από  όπου 
ξεκινά η αφήγησή του, 
στην Θεσσαλία του 
1897, στη Θεσσαλο-
νίκη, στην Θράκη, στο 
Δεδέαγατς, στον Δρα-
γούμη, την Κωνσταντι-
νούπολη, στα βάρη της 
Ανατολίας , τον Πόντο 
και πάλι στη Θράκη του 
1922. με ξεναγό πάντα 
τον  ήρωά του, έναν  νε-
αρό ένθερμο πατριώτη 
από τη Κρήτη που ζει 
και αυτός τις δικές του 
περιπέτειες, αγωνίες, 
περιπλανήσεις και δυνατούς έρωτες! Και 
μέσα από  την περιπλάνηση αυτή, μετα-
ξύ φτώχιας  και ευημερίας, πλούτου  και  
χλιδής, απληστίας  και  στέρησης, εμπο-
ρίου  και κινδύνων, συνύπαρξης Οθωμα-
νών και χριστιανών, ερώτων και παθών, 
φίλων και εχθρών, αγώνων για την απε-
λευθέρωση της πατρίδας, που όλα δένο-
νται  και πλέκονται  σφιχταγκαλιασμένα  
σε ένα μεγάλο κουβάρι, μας οδηγεί  ο 
συγγραφέας στο αποκορύφωμα που δεν 
είναι άλλο από  τη μεγάλη καταστροφή 
του Ελληνισμού. Την προσφυγιά και τον 
αφανισμό, την καταστροφή ανθρώπινων 
ζωών και περιουσιών και τα ανεξίτηλα ση-
μάδια που άφησε πίσω της η ταραγμένη 
εκείνη εποχή.  Είναι η ιστορία μας, η δική 
μας ιστορία, που όπως έγραφε ο αείμνη-
στος Άγγελος Ποιμενίδης το 1938, δεν 

την είδαμε ποτέ γραμμένη στο χαρτί. Κομ-
μάτια αυτής της ιστορίας τόλμησε ο συγ-
γραφέας να συμπεριλάβει στο έργο του.

Η πλοκή του έργου, δεμένη πολύ κα-
λά, κρατά σε διαρκή αγωνία τον αναγνώ-
στη. Η περιγραφή γεγονότων, τόπων και 
ανθρώπων είναι  λεπτομερής, απόλυτα 
ακριβής ιστορικά και συναρπαστική. Οι 
χαρακτήρες πλάθονται (και περιγράφο-
νται) με μεγάλη μαεστρία. Είναι πολύ κα-
λά και με λεπτομέρεια σκιαγραφημένοι οι 
ήρωες, ο καθένας με τον δικό του ιδιαίτε-
ρο χαρακτήρα, με αποτέλεσμα να νιώθει 
στο τέλος ο αναγνώστης ότι τους γνωρί-

ζεις πολύ καλά και συμπάσχει 
μαζί τους. Σαν να ήταν δικοί 
του άνθρωποι. Εύκολα επίσης 
ο  αναγνώστης  θα αντιληφτεί 
ότι ο συγγραφέας πρέπει να 
συνδέεται και με δεσμούς αί-
ματος με τους πρωταγωνιστές 
του, που τους νοιώθει δικούς 
του, κάτι που μαρτυρά η Κρη-
τική καταγωγή του επιθέτου 
του, η ύπαρξη στο οικογενεια-
κό του περιβάλλον  παρόμοιων 
ονομάτων με αυτά των πρωτα-
γωνιστών του και η Θρακιώτι-
κη νοοτροπία και αγάπη του 

συγγραφέα για αυτόν τον τόπο που ζει.
Εξ ιδίων γνωρίζω τα πάρα πολλά τα-

ξίδια που έξανε ο συγγραφέας για να 
περιγράψει όσο το δυνατόν με περισ-
σότερη ακρίβεια τους τόπους όπου δια-
δραματίζονται σκηνές από το έργο του. 
Μια προσπάθεια που πρέπει να κράτησε 
αρκετά χρόνια.

Και τέλος η γλώσσα  που χρησιμοποιεί 
ο συγγραφέας είναι  απλή και κατανοητή 
που δένει απόλυτα με τη πλοκή του έργου. 

Είναι ένα έργο που θα πρέπει να διαβα-
στεί απ΄ όσους θέλουν να μάθουν άγνω-
στα κομμάτια της ιστορίας του Θρακικού 
και όχι μόνο Ελληνισμού  και για αυτό δεν 
πρέπει  να λείπει από καμία βιβλιοθήκη.

Αισθάνομαι τέλος την  υποχρέωση να 
ευχαριστήσω  τον συγγραφέα για την  
τιμή που μου έκανε να με αναφέρει στο 
τέλος του έργου του και να με ευχαριστή-
σει για την όποια πενιχρή μου συμβολή 
στην αποτύπωση ιστορικών γεγονότων 
του Δεδέαγατς.

Να είναι καλά ο συγγραφέας να μας 
χαρίζει και άλλα, πολλά, τέτοια βιβλία. Για 
να  μάθουμε ξανά την ιστορία μας όλη.... 
κι΄ απ΄ την αρχή!

ΤΟΥ ΘΟΔΩΡΟY 
ΟΡΔΟΥΜΠΟΖΑΝΗ

«Κυνηγημένοι από την Ιστορία»

Το καινούργιο βιβλίο του Γιάννη Λασκαράκη
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Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση 
θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες 
σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

Δικηγόροι

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

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

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

ΑΓΓΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  •  Δικηγόρος 
Ειρήνης 39  •  Αλεξανδρούπολη 
Τηλέφωνο : 2551024142

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

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

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ •  Δικηγόρος

Κων/πόλεως  207  •  Ορεστιάδα
Τηλέφωνο : 2552023462

Λογιστές

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

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

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

ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ ΓΑΛΑΤΕΙΑ • Λογιστικό Γραφείο  

Φιλιππουπόλεως 7  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 25510-80173

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

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

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

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

Συμβολαιο-
γράφοι

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

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

Φαρμακεία Ιατροί

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • Οφθαλμίατρος  
Μιαούλη  11  •  Αλεξ/πολη 

Τηλέφωνο : 25510 24689

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Μαζαράκη 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551038473

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

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

ΓΟΥΤΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΔΙΚΑΙΑ
Τηλέφωνο : 2556031371

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

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

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

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

Δικαστικοί
Επιμελητές

Κτηνίατροι

Ασφάλειες

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

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

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

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

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

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

Security

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

Οπτικά

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

Μεταφορές

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

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

Ορθοπεδικά
Ιατρικά Είδη

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

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Ψυκτικοί

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

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

Ταξιδιωτικά
Πρακτορεία



Η ΓΝΩΜΗ
14 ΙΟΥΝΙΟΥ  2021  15

 χρησιμα τηλεφωνα

 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ  
 ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

 SUDUKU

5 7 8 4 9

7 1 3 8

2 6

1 2 3

7 1

6 1 8

8 2

8 3 4 7

7 4 2 5 6

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.60)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu Jun 10 10:57:59 2021 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.65)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed Jun  9 11:25:41 2021 GMT. Enjoy!

ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

Χρηστικά Δρομολόγια

Aστυνομία  100
EKAB  166
Πυροσβεστική  199 
Α/Τ Ασ. Αλεξ/λης 25510 66300
Α/ΤΤροχ. Αλ/λης  25510 66395
Α/ΤΤουρ. Αλ/λης 25510 66200
Α/Τ Φερών 25550 23333
Α/Τ Σουφλίου 25540 22100
Α/Τ Τυχερού 25540 41201
Α/Τ Διδ/χου 25530 22103
Α/Τ Ορεστιάδας 25520 81808
Δ. Αλεξ/πολης 25510 64100
ΔK Τραϊαν/λης 25513 50900
ΔK Φερών 25553 50073
Δ. Σουφλίου 25543 50100
Δ. Διδυμοτείχου 25530 26000
Δ. Ορεστιάδας 25520 22219
Δ. Σαμοθράκης 25510 41218
Δ. Κομοτηνής 25310 24444
Δασαρ. Αλεξ/λης 25510 80643
Δασαρ.Σουφλίου 25540 22221
Δασαρ. Διδ/χου 25530 22204
Δασαρ. Ορ/δας 25520 22482
Πυρ/κή Αλεξ/λης 25510 26222
Πυρ/κή Σαμ/κης 25510 41199
Πυρ/κή Κομ/νής 25310 22199
Πυρ/κή Σουφλ. 25540 22199
Πυρ/κή Διδ/χου 25530 22199
Πυρ/κή Ορ/δας 25520 22221
Νοσ/μείο Αλ/λης 25513-51000
Περ. Εν. Έβρου 25510 36500  
Λιμεναρχείο 25513-56200
Ο.Λ.Αλεξ/λης 25510-26251 
Αεροδρόμιο 25510 89300 
ΕΛΤΑ Αλεξ/λης 25510 23122

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 05.59, 

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
NTERCITY 05.59, 

ΘεΣ/Κη - Αλεξ/λη 
NTERCITY 05.50, 

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

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

3 8 7 9

9 3 5

5 8 3 6

8 1 2 9

6

6 2 5 3

1 3 2 5

9 4 8

5 1 2 4

Puzzle 1 (Easy, difficulty rating 0.45)
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

αγγελιεσ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Επί των οδών Εμπορίου και Αρκαδιουπόλεως 
(κοντά στη Νομαρχία) εμβαδού 170 m2. ΠΛΗ-
ΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ. 2551037645 & 2551028690.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Αλεξ/λη - ΘεΣ/ΝΙΚη: 

08:00 - 11:00 , 15.00, 18.45 

ΘεΣ/ΝΙΚη - Αλεξ/λη 

09:00 - 13.00 , 16.00, 23.59

Αλεξ/ΠΟλη - ξΑΝΘη - ΚΑΒΑλΑ: 

08.00, 15.00, 18.45

ΚΑΒΑλΑ - Αλεξ/ΠΟλη 

11.15, 18.15,  02:00

ξΑΝΘη -Αλεξ/ΠΟλη 

11.45, 18.45,  02:30

Αλεξ/ΠΟλη - ΦεΡεΣ - ΣΟΥΦλΙ - 

ΔΙΔ/ΧΟ -ΟΡεΣΤΙΑΔΑ 

04:45, 06:30, 08:30, 11:45, 13.30  

15.30, 17:00, 20.45 

Αλεξ/ΠΟλη - ΚΟμΟΤηΝη

09:45,  13:00

ΚΟμΟΤηΝη - Αλεξ/ΠΟλη

09:30, 11:30

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:  08:05  20:50
ΤΡΙΤΗ: 20:50
ΤΕΤΑΡΤΗ: 11:45 
ΠΕΜΠΤΗ: 08:05 - 20:50
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 11:45 - 20:50
ΣΑΒΒΑΤΟ: 11:45
ΚΥΡΙΑΚΗ: 15:20 , 20:50
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 06:30  - 19:10
ΤΡΙΤΗ: 19:10
ΤΕΤΑΡΤΗ: 10:10
ΠΕΜΠΤΗ: 06:30 - 19:10
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 10:10 - 19:10

ΣΑΒΒΑΤΟ: 10:10
ΚΥΡΙΑΚΗ: 13:45 , 19:10

SKY EXPRESS
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη – ΑΘηΝΑ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ:  08:50 - 18:35
ΤΡΙΤΗ: 21:35
ΤΕΤΑΡΤΗ:  08:50
ΠΕΜΠΤΗ:  21:35
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  08:50, 18:35
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:50 
ΚΥΡΙΑΚΗ: 08:50, 18:35

ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 07:15 - 17:00
ΤΡΙΤΗ: 12:15
ΤΕΤΑΡΤΗ:  07:15
ΠΕΜΠΤΗ:  12:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  07:15, 17:00
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:15 
ΚΥΡΙΑΚΗ: 07:15, , 17:00

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

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

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

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

Η ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ κα-
τασκευαστική εταιρία με έδρα την Αλε-
ξανδρούπολη αναζητά να προσλάβει 
μηχανικούς για πλήρη απασχόληση στα 
γραφεία της ή/και στα εργοτάξια της 
στην περιοχή του Έβρου.
Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
14:00-22:00 Γαλάζιου Κου-
ταβού 5 (περιοχή Αγ. Βασιλείου) 
✆2551026214
18:00-08:00 Παταπάτη Ρόδου 
1 (ΔΕΗ όλο ευθεία μετά τις γραμ-
μές) ✆25510 25948
ΦΕΡΕΣ
Χατζή Δήμητρα. Τραϊανουπό-
λεως 3 ✆2555022744
ΣΟΥΦΛΙ 
Ροκκά Βασ. Γεωργίου 88 
✆25540 24303
ΔIΔYMOTEIXO
Μαχμουρίδου Αγάπη Λεωνιδί-
ου 61 (έναντι ΙΚΑ) ✆2553024676
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Ζαφειριάδης Χρήστος Βασ. 
Κωνσταντίνου 82 ✆2552023803

σαν σημερα
ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1789
Ο πατήρ Ελάιτζα Κρέιγκ 
αποστάζει ουίσκι από κα-
λαμπόκι. Θα ονομαστεί 
«Bourbon», επειδή ο ιε-
ρωμένος ζούσε στην κο-
μητεία Μπέρμπον του Κε-
ντάκι.

1905
Άγρια σύρραξη σημειώ-
νεται στον Άγιον Όρος, 
μεταξύ ελλήνων και 
ρώσων μοναχών, με 80 
τραυματίες.

1980
Η Ελλάδα δίνει τον δεύ-
τερο αγώνα της στην 
τελική φάση του Ευ-
ρωπαϊκού Πρωταθλή-
ματος, που διεξάγεται 
στην Ιταλία. Αντιμετωπί-
ζει στο «Ολύμπικο» της 
Ρώμης την Τσεχοσλοβα-
κία και ηττάται με 3-1.
Τα γκολ σημειώνουν: Πά-
νενκα (5’), Αναστόπουλος 
(13’), Βίτσεκ (26’) και Νέ-
χοντα (62’).

1982
Τελειώνει ο Πόλεμος στα 
Φόκλαντς, με την παρά-
δοση των δυνάμεων της 
Αργεντινής.

1991
Το ΚΚΕ αποχωρεί από 
τον Συνασπισμό της Αρι-
στεράς και της Προόδου.

2008
Η Ελλάδα ηττάται από τη 
Ρωσία με 1-0 και απο-
κλείεται από το Euro 
2008.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1864
Αλόις Αλτσχάιμερ, γερ-
μανός νευρολόγος. Το 
όνομά του δόθηκε στην 
ασθένεια του εγκεφάλου 
που πλήττει κυρίως τα 
ηλικιωμένα άτομα. (Θαν. 
19/12/1915)

1928
Ερνέστο Τσε Γκεβά-
ρα, αργεντίνος γιατρός 
και επαναστάτης. (Θαν. 
9/10/1967)

1946
Ντόναλντ Τραμπ, αμερι-
κανός δισεκατομμυριού-
χος και πολιτικός.

ΘΑΝΑΤΟΙ
1904
Νικηφόρος Λύτρας, έλλη-
νας ζωγράφος. (Γεν. 1832)

1920
Μαξ (Μαξιμίλιαν) Βέμπερ, 
γερμανός οικονομολόγος 
και κοινωνιολόγος, από 
τους θεμελιωτές της επι-
στήμης της κοινωνιολογί-
ας. (Γεν. 21/4/1864)

1995
Ρόρι Γκάλαχερ, ιρλανδός 
ρόκερ. (Γεν. 2/3/1948)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Πωλούνται 2 αυτόματες συσκευαστικές 
μηχανές για ζάχαρη, καφέ, στιγμιαίο και 
ελληνικό, σοκολάτα ρόφημα, καπουτσί-
νο, espresso κλπ. (η μία είναι ολοκαίνου-
ρια και η άλλη σε άριστη κατάσταση). Τηλ 
25310-33193 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Πωλούνται αυτόματες Καφεμηχανές και αυ-
τόματοι πωλητές με 10 επιλογές ροφημάτων 
(καφέ, σοκολάτα, καπουτσίνο, μοκατσίνο, τσάι). 
Ζεστά και κρύα. Κατάλληλοι για ξενοδοχεία, ερ-
γοστάσια, καφετέριες, συνεργεία, γραφεία κλπ. 
Απολαύστε τα ροφήματά σας  με πολύ μικρό 
κοστολόγιο. Πώληση Α’ υλών σε τιμές εργοστα-
σίου. Πληροφορίες στο παρακάτω τηλέφωνο 
25310-20251 και ώρες 08:00 – 16:00.

αγγελιεσ
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Με απόφαση του Περιφερει-
άρχη Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης κ. Χρήστου Μέτιου, το 
έργο του Δήμου Διδυμοτείχου 
για την ενοποίηση των αρχαιο-
λογικών χώρων και των σημείων 
πολιτιστικού ενδιαφέροντος της 
πόλης του Διδυμοτείχου θα χρη-
ματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ της 
Περιφέρειας με πόρους ύψους 
1,2 εκατομμυρίων ευρώ.

Πρόκειται για ένα έργο ανα-
πλάσεων, αισθητικών και λει-
τουργικών παρεμβάσεων και 
σήμανσης για τη βελτίωση της 
μετακίνησης και της προσβασι-
μότητας σε κεντρικές και πολυ-
σύχναστες συνοικίες της πόλης, 
ώστε να δημιουργηθεί μια δια-
δρομή που θα συνδέει εμβλημα-

τικά τοπόσημα του Διδυμοτείχου:
• τις Καλιόπορτες, τον Πύργο 

Βασιλοπούλας – Μπαρουταπο-
θήκη, το Παλιό Ρολόι, τη Φυ-
λακή Καρόλου, τα Υπόσκαφα, 
τους Ναούς Σωτήρος Χριστού 
και Αγίου Αθανασίου, την Αγία 
Μαρίνα και το Πεντάζωνο στο 
λόφο του Καλέ

• την Πλωτινόπολη και την 
Αγία Πέτρα

•  το Τέμενος Βαγιαζήτ, τα 
Λουτρά Ουρούτς Πασά και την 
Πυροστιά

• το Βυζαντινό Μουσείο, το 
Στρατιωτικό Μουσείο, το Λαο-
γραφικό Μουσείο και το Κέντρο 
Θρακικών Ερευνών.

Το συνολικό μήκος των ανα-
πλάσεων θα ξεπερνά το ένα χι-

λιόμετρο και θα περιλαμβάνει 
την οδό Δημοκρατίας, την πλα-
τεία Γεωργίου Ροκίδη, τμήμα της 
οδού Πατριάρχου Διονυσίου και 
της οδού Ορφέως καθώς και 
τμήματα των οδών Διοικητηρί-
ου και Βασιλέως Γεωργίου.

Με τη χρηματοδότηση του 
έργου από το ΕΣΠΑ της Περι-
φέρειας, η πόλη του Διδυμοτεί-
χου εντάσσεται ως ενιαίος χώ-
ρος ιστορικού και τουριστικού 
ενδιαφέροντος στην Πολιτιστική 
Διαδρομή της Αρχαίας Εγνατί-
ας Οδού, την οποία δημιουργεί 
η Περιφέρεια μέσω της αποκα-
τάστασης και ανάδειξης αρχαιο-
λογικών χώρων και μνημείων σε 
ολόκληρη την Ανατολική Μακε-
δονία και Θράκη.

Με αφορμή την υπογραφή 
της απόφασης χρηματοδότησης, 
ο κ. Μέτιος επισκέφθηκε το Δι-
δυμότειχο μαζί με τον Αντιπε-
ριφερειάρχη Έβρου κ. Δημήτρη 
Πέτροβιτς, τον Αντιπεριφερειάρ-
χη Τουρισμού κ. Θανάση Τσώ-
νη, τον Αντιπεριφερειάρχη Υγεί-
ας κ. Κώστα Βενετίδη και τους 

περιφερειακούς συμβούλους 
Έβρου κ. Βασίλη Γαλάνη, κ. Βα-
σίλη Δελησταμάτη και κ. Γιάννη 
Ζαμπουνίδη.

Εκεί συναντήθηκε με το Δή-
μαρχο Διδυμοτείχου κ. Ρωμύ-
λο Χατζηγιάννογλου και ενημε-
ρώθηκε για τις εργασίες που θα 

πραγματοποιηθούν από στελέχη 
των τεχνικών υπηρεσιών του Δή-
μου Διδυμοτείχου.

Έργο ενοποίησης των αρχαιολογικών 
χώρων του Διδυμοτείχου

Ή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΜΕ 1,2 
ΕΚ. ΘΑ ΣΤΉΡΙΞΕΙ ΤΟΝ ΔΉΜΟ    

Τι παρεμβάσεις προβλέπονται στην 
«πόλη των Κάστρων»

Η Ελληνική Επανάσταση «ζωντά-
νεψε» το βράδυ του Σαββάτου  και 
στην Αλεξανδρούπολη στο κτίριο της 
Ζαρίφειου Παιδαγωγικής Ακαδημίας 
μέσα από την τεχνική του projection 
mapping.

Ο κόσμος είχε τη δυνατότητα να 
παρακολουθήσει μια οπτικοποιημένη 
αφήγηση του Αγώνα του 1821, μέ-
σα από έργα τέχνης που αναφέρο-
νται σε αυτόν.

Η προβολή έγινε στο πλαίσιο της 
εμβληματικής δράσης της Επιτροπής 
«Ελλάδα 2021» με τίτλο «Επιθυμία 
Ελευθερίας» και πραγματοποιείται 
ταυτόχρονα σε επιλεγμένα κτήρια 18 
πόλεων της Ελλάδας, με προεξάρχον 
το κτήριο της Βουλής των Ελλήνων.

Ή Ελληνική Επανάσταση “ζωντάνεψε” στο ιστορικό 
κτίριο της Ζαρίφειου Ακαδημίας
Μέσα από την τεχνική 
του projection mapping

Με απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ θα λάβει χρηματοδότηση 
το έργο του Δήμου Διδυμοτείχου για την ενοποίηση των 
αρχαιολογικών χώρων

Ο κ. Μέτιος επισκέφθηκε το Διδυμότειχο μαζί με τον κ. Πέτροβιτς, 
τον κ.Τσώνη, τον κ. Βενετίδη και συναντήθηκε με τον Δήμαρχο κ. 
Χατζηγιάννογλου


