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«Όμηροι» υπέρογκων προστίμων για 
τους ναυαγοσώστες πολλοί Δήμοι 

της χώρας
Στον Δήμο Αλεξανδρούπολης έχουν επιβληθεί πρόστιμα 520.000 
ευρώ. Δεν έχει προχωρήσει, η κατάργηση του ΠΔ, που προκάλεσε 

το πρόβλημα, το οποίο, ίσως, επαναληφθεί και φέτος  
▶ 5

Οι αλλαγές στις 
περιοχές Natura 
στο επίκεντρο 
συνάντησης 

Κελέτση – Αμυρά 

Τη διαβεβαίωση ότι 
δεν θα καταργηθεί η 

ανθρώπινη δραστηριότητα 
στις περιοχές Natura 

παρείχε ο Υφυπ. 
Περιβάλλοντος

▶ 4

Έναρξη εργασιών 
στο εμπορικό κέντρο 

Ορεστιάδας

Για την ανάπλαση 
πεζοδρομίων και νησίδας στα 
πλαίσια υλοποίησης του έργου 

Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου ( 
Open Mall )

▶ 6

Ελάχιστες οι σχολικές εκδρομές 
που προβλέπεται να γίνουν φέτος 

στον Έβρο

Μεγάλη καθυστέρηση στις ανακοινώσεις που επιτρέπουν και 
πάλι τα μαθητικά ταξίδια, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει επαρκής 

χρόνος για τη διοργάνωσή τους. «Τη χάσαμε τη σεζόν», λέει ο 
τουριστικός πράκτορας Β. Κασαπίδης ▶ 8

Ιστορική άνοδος στην Α1 Ιστορική άνοδος στην Α1 
γυναικών πινγκ πονγκ για τον γυναικών πινγκ πονγκ για τον 
Εθνικό ΑλεξανδρούποληςΕθνικό Αλεξανδρούπολης

Φυλακτό:  Χωριό με εκπλήξεις Φυλακτό:  Χωριό με εκπλήξεις 
και  μυστικά... εκατομμυρίων και  μυστικά... εκατομμυρίων 
ετών  ετών  

Στο «μικροσκόπιο» η στατική 
επάρκεια της στέγης του 
κλειστού γυμναστηρίου

Εργασίες θα αποτιμήσουν την κατάσταση 
στην οποία βρίσκεται. Στόχος του Δήμου 
η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών για την 

ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου

▶ 9

ΠΓΝΑ: Επανέρχεται η 
κανονικότητα στη λειτουργία 

των χειρουργείων 

▶ 3

▶  16  16

▶ 5

Αιτήσεις για το 
πρόγραμμα «Κοινωφελής 
Εργασία» και τις 25.000 
θέσεις εργασίας

● Ξεκίνησε το απόγευμα της Παρασκευής η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων

● Όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι 

● Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής, πώς και με ποια κριτήρια γίνεται η διαδικασία

● Tο πρόγραμμα απευθύνεται σε 25.000 ανέργους, εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων 
του ΟΑΕΔ και οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω των ιστοσελίδων www.oaed.gr ή gov.gr

● Την κατάταξη 1.600 Επαγγελματιών Οπλιτών και 1000 ΟΒΑ στις Ένοπλες Δυνάμεις το 2022 
προβλέπει κοινή υπουργική απόφαση ▶ 7
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1821
Σημειώνεται η πρώτη ένοπλη σύ-
γκρουση Ελλήνων υπό τον Βα-
σίλειο Καραβιά και Τούρκων στο 
Γαλάτσι της Μολδοβλαχίας, δύο 
μέρες πριν από την έναρξη της 
Επανάστασης από τον Αλέξαν-
δρο Υψηλάντη.

1848
Οι Μαρξ και Ένγκελς δημοσιεύ-
ουν το Κομουνιστικό Μανιφέστο, 
τη Βίβλο του Κομουνισμού.

1913
Έπειτα από διαπραγματεύσεις 
αντιπροσώπων του Εσάτ Πασά 
και του Ελληνικού Στρατηγείου 
Ηπείρου, υπογράφεται συμφω-
νία, με την οποία παραδίδονται 
άνευ όρων στον Ελληνικό Στρα-
τό 1.000 τούρκοι αξιωματικοί, 
32.000 άνδρες και 108 πυροβό-
λα. Έτσι, ο Ελληνικός Στρατός, 
με επικεφαλής τον Αρχιστράτηγο 
Διάδοχο Κωνσταντίνο, εισέρχεται 
απελευθερωτής στην πόλη των 
Ιωαννίνων.

1915
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος παραι-
τείται από πρωθυπουργός, κατό-
πιν διαφωνίας του με τον βασιλιά 
Κωνσταντίνο για τη συμμετοχή 
της Ελλάδας στον Α’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο, σηματοδοτώντας την αρ-
χή του εθνικού διχασμού.

1958
Ο άγγλος εικαστικός Τζέραλντ 
Χόρτομ σχεδιάζει το γνωστό σή-
μα της ειρήνης με το διχαλωτό 
σχήμα.

1973
Ισραηλινά μαχητικά καταρρίπτουν 
ένα πολιτικό αεροπλάνο των Λι-
βυκών αερογραμμών πάνω από 
το Σινά, με αποτέλεσμα να σκο-
τωθούν οι 108 από τους 113 επι-
βαίνοντες.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1893
Αντρές Σεγκόβια, ισπανός κλασσι-
κός κιθαρίστας. (Θαν. 3/6/1987)

1927
Ιμπέρ Ντε Ζιβανσί, γάλλος σχεδι-
αστής μόδας. (Θαν. 10/3/2018)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1835
Στάικος Σταϊκόπουλος, αγωνιστής 
της Ελληνικής Επανάστασης. (Γεν. 
1799)

2 ΑΠΟΨΕΙΣ

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

Υπεύθυνη ∆ιαφημίσεων 
και Λογιστηρίου
Χρύσα Γρηγοριάδου

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

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

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

Τακτικοί συνεργάτες: 
Θεόδωρος Ορδουμποζάνης, Δημή-
τρης Μακροδημόπουλος, Γιώργος 
Αναγνωστόπουλος, Αγγελική, Δελη-
γιάννη, Λευτέρης Χαβιαράς, Ανδρέ-
ας Καφετζής, Σμαρώ Τσοκαταρίδου, 
Νικόλαος Παπανικολόπουλος, Λεω-
νίδας Σκερλετόπουλος, Γιώτα Αγαπη-
τού, Μενέλαος Μαλτέζος

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα Ο καιρός σήμερα

3

10...13

11...16

Ανατολή - 07:03
Δύση - 17:58

11...15

9...13

Σωτήρας Αλεξανδρουπολιτης ψαράς για δεκάδες 
γυναικόπαιδα στη φουρτουνιασμένη θάλασσα

Όχι 10 ούτε 30, αλλά 68 ψυχές, μεταξύ αυτών πάνω 
από 20 παιδιά και βρέφη, διέσωσε ένας ψαράς από την 
Αλεξανδρούπολη. Ο καπετάνιος Παναγιώτης Καραβέτης 
αποδείχθηκε σωτήρας και η μηχανότρατά του καταφύγιο 
για τους ανθρώπους αυτούς που όδευαν μάλλον προς το 
μοιραίο, λόγω των ισχυρών ανέμων και των νερών που 
είχαν αρχίσει να γεμίζουν τη φουσκωτή λέμβο στην οποία 
ήταν στοιβαγμένοι… 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η λέμβος ξεκίνησε από τα 
τουρκικά παράλια τα ξημερώματα της Παρασκευής, με προ-
ορισμό τη Λέσβο. Ωστόσο, λόγω των ισχυρών ανέμων, το 
φουσκωτό παρασύρθηκε και έφτασε στη θαλάσσια περιοχή 
μεταξύ Σαμοθράκης και Αλεξανδρούπολης.

Κοντά στους ταλαιπωρημένους από τις συνθήκες του τα-
ξιδιού πρόσφυγες βρέθηκε από τα πρώτα λεπτά της άφιξής 
τους στο λιμάνι το Πολυκοινωνικό του δήμου Αλεξανδρού-
πολης προσφέροντάς τους φαγητό, ρούχα και κουβέρτες

Μιλώντας στη «ΓΝΩΜΗ», άτομο που βρέθηκε από την 
πρώτη στιγμή στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, περιγράφει 
συγκλονιστικές εικόνες που αντίκρισε

20
ΦΕΒ
2016

3
3
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ΑΠΟΨΕΙΣ 3

`

Ολημερίς το χτίζανε, το βράδυ γκρεμιζόταν… Πόσες φορές έχει φτιαχτεί αυτή η περίφραξη, 
πόσες φορές έχει παραβιαστεί και πόσες έχει ξαναφτιαχτεί… Και πόσες φορές ακόμη θα 
φτιαχτεί για να την ξαναχαλάσουν. Παλιό κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης, ώρα μηδέν… 

Θα πρέπει να συνηθίσουμε στο 
γεγονός ότι θα ζούμε με τον ιό 
για τα επόμενα 10 χρόνια. Ο 
ιός θα μεταλλαχθεί περαιτέ-
ρω, οδηγώντας ενδεχομένως 
σε νέες εξάρσεις κρουσμάτων. 
Όμως ο κόσμος είχε εισέλθει 
σε μια φάση όπου οι κοινωνί-
ες κατανοούν καλύτερα πώς να 
αντιμετωπίσουν τον ιό..

O. ΣΑΧΙΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
BIONTECH

Είπαν

Στα μέσα της Άνοιξης εκτιμώ 
ότ θα μειωθούν οι τιμές του 
φυσικού αερίου… Ωστόσο, τις 
τιμές που είχαμε ζήσει πριν δυο 
χρόνια να τις ξεχάσουμε… Εφ’ 
εξής θα έχουμε αυξημένες τι-
μές φυσικού αερίου, πιθανά 
και αυξημένες τιμές πετρελαί-
ου και ο ηλεκτρισμός θα πα-
ρασύρεται από αυτές.

Γ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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Μικρογνωμικά

 Οι ομάδες της Βόρειας Ελλάδας πρωταγωνίστησαν στα μπαράζ Α1 και Α2 
γυναικών στην επιτραπέζια αντισφαίριση, που διεξήχθησαν στην ομοσπονδιακή 
αίθουσα του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Φεβρου-
αρίου. Ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης κατάφερε να εξασφαλίσει την άνοδο για 
πρώτη φορά στην ιστορία του με τη 2η προνομιούχο θέση, ενώ η ΧΑΝ Θεσσαλο-
νίκης πήρε την πρωτιά στα μπαράζ και θα είναι για μία ακόμα χρονιά στη μεγάλη 
κατηγορία. Ο Εθνικός προερχόταν από την 3η θέση στην Α2 και σιγούρεψε την 
άνοδο το πρωί της Κυριακής μόλις διπλασίασε τις νίκες του.

Γ.Π.

Ιστορική άνοδος στην Α1 γυναικών 
για τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης 

Σαμοθράκη: Μεγάλη η συμμετοχή αιτήσεων 
για επενδύσεις μέσω του “Αλιεία και Θάλασσα”

Δεν αρκεί  
«Να φτάσει το μαχαίρι στο κόκκαλο» 

και να μην μείνει αδιερεύνητη 
καμία πτυχή της θλιβερής υπό-
θεσης αυτοκτονίας πατέρα σε 
ακριτικό νησί μετά τη «διαρροή» 
και το bullying που ακολούθη-
σε βίντεο με προσωπικές στιγ-
μές του γιου του με άλλον άν-
δρα, παρήγγειλε προφορικά στο 
αστυνομικό τμήμα του ακριτικού 
νησιού η εισαγγελέας Πλημμε-

λειοδικών Ρόδου κ. Μαρία Παπαγιαννί-
δου. Η κ. Εισαγγελέας πέραν του προ-

Ικανοποιημένος από την μεγάλη συμμε-
τοχή αιτήσεων στο επιχειρησιακό πρό-
γραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-20» 
μέσω της Δημοσυνεταιριστικής ΕΒΡΟΣ 
Α.Ε δηλώνει ο δήμαρχος Σαμοθράκης 
Νίκος Γαλατούμος μιλώντας στην ΕΡΤ 
Ορεστιάδας, εξηγώντας  ότι  το μεγα-
λύτερο μέρος των προτάσεων αφο-
ρούν το νησί.
Ο κ. Γαλατούμος και σαν μέλος της επι-
τροπής αξιολόγησης αναρωτιέται αν το 
ποσό των 15 εκατ. ευρώ, που αγγίζουν 
οι προτάσεις, που έχουν ήδη κατατεθεί, 
θα μπορέσει να χρηματοδοτηθεί, εκτι-
μώντας πως τα πράγματα θα δυσκο-
λέψουν. Επισημαίνει παράλληλα, ότι η 
εντοπιότητα θα πρέπει να αποτελεί μια 
από τις προϋποθέσεις αξιολόγησης και 
αυτό αποτελεί αίτημά τους.

Θεωρεί επίσης, ότι κατατέθηκαν αρκε-
τές προτάσεις από άτομα, που δεν εί-
ναι Σαμοθρακίτες, που έχουν σαν μο-
ναδικό κίνητρο την επιδότηση του 85% 
από το Leader και την συμμετοχή του 
15% από τον ιδιώτη.
Ο ίδιος εκτιμά ότι τέτοιες προτάσεις δεν 
θα μπορέσουν αν περάσουν. «Πολλοί 
μπήκαν για να κάνουν τη δουλειά τους, 
τονίζει χαρακτηριστικά αλλά εγώ όσο 
μπορώ δεν θα το επιτρέψω, προσθέ-
τοντας ότι, οι καινοτόμες προτάσεις θα 
υποστηριχθούν. Εκτός από τους ΟΒΑ 
και τους ΕΠΟΠ που εδώ και χρόνια κά-
ποιοι από αυτούς υπάρχουν στο νησί 
δεν υπάρχει κάτι άλλο σε έμψυχο δυ-
ναμικό στην περιοχή. Πρέπει να υπάρξει 
ανανέωση, τόνισε με έμφαση».

Γ.Π.

φανούς της έρευνας για τη φερόμενη ως 
αυτοχειρία του 60χρονου ζήτησε αρμο-
δίως να διερευνηθεί τυχόν τέλεση των 
αδικημάτων της πρόκλησης ανήκεστης 
ψυχικής βλάβης και παραβίασης προσω-
πικών δεδομένων, λόγω ακριβώς των 
καταγγελιών για τη διαρροή του βίντεο. 
Καλή κίνηση, όμως, δεν αρκεί. Η σαπίλα 
είναι αδιαπέραστη και σαν τη Λερναία 
Ύδρα, έχει πολλά, πάρα πολλά κεφάλια. 

Κ.Η. 

Πονοκέφαλος  
Το 2025 η Κομοτηνή θα αποκτήσει 

το νέο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής με 
αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύ-
ρος Νιάρχος (ΙΣΝ).  Όπως διαβάζουμε, 
θα είναι ένα υπερσύγχρονο, δημόσιο νο-
σοκομείο διεθνών προδιαγραφών, με ια-

τρο-διαγνωστικό εξοπλισμό τελευταίας 
τεχνολογίας, που περιλαμβάνει αποκλει-
στικά μονόκλινα και δίκλινα δωμάτια νο-
σηλείας, σχεδιασμένο να είναι ενεργειακά 
αποδοτικό και φιλικό προς το περιβάλλον 
και, κυρίως, ανοιχτό και προσβάσιμο για 
όλους τους ασθενείς. Το έργο σχεδιάζε-
ται από τον διεθνούς φήμης αρχιτέκτονα 
Renzo Piano. Ωραία όλα αυτά, το ελλη-
νικό κράτος, όμως, που θα πρέπει σώνει 
και καλά να εξασφαλίσει ένας Θεός ξέ-
ρει πόσα λεφτά για να το λειτουργήσει με 
επαρκές προσωπικό κι όλα όσα προβλέ-
πονται, το σκέφτεται κανείς; Ή θα κατα-
λήξει κι αυτό μισοάδειο, όπως το νοσο-
κομείο Αλεξανδρούπολης, η «ναυαρχίδα 
της υγείας», που λέγαμε κάποτε;  

Κ.Η.
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Συνάντηση και συνεργασία με τον 
Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας κ. Γιώργο Αμυρά, είχε ο Βουλευτής 
Έβρου Σταύρος Κελέτσης. Στη συνάντη-
ση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουρ-
γείο, ο βουλευτής έθεσε τρία ανοιχτά 
ζητήματα:

• Νέοι δασικοί χάρτες και παρενέρ-
γειες που δημιουργούνται.

• Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες 
(ΕΠΜ) για τις περιοχές Natura 2000 
και τις επιπτώσεις τους στο ανθρωπο-
γενές περιβάλλον.

• Διατήρηση ειδικού επιδόματος των 
δασικών υπαλλήλων.

Ειδικότερα, όσον αφορά τους δασι-
κούς χάρτες ο βουλευτής έθεσε στον 
Υφυπουργό τα μεγάλα προβλήματα που 
φαίνεται να προκαλούνται σε πολλές 
περιοχές του Νομού, και ιδίως του Βο-
ρείου Έβρου και τη Σαμοθράκη, όπου 
πολλοί αγροί εμφανίζονται ως δασι-
κές εκτάσεις. Συζητήθηκαν προτάσεις 
και λύσεις που μπορούν να δοθούν και 
υπήρξε διαβεβαίωση του Υφυπουργού 
για νομοθετική επίλυση του θέματος 
πολύ σύντομα.

Όσον αφορά τις ΕΠΜ ο Σταύρος Κε-
λέτσης αναφέρθηκε στις ανησυχίες των 
κατοίκων και στα προβλήματα που μπο-
ρούν να προκαλέσουν οι Ειδικές Περι-
βαλλοντικές Μελέτες σε συγκεκριμένες 
περιοχές όπως το Σουφλί, τα παράλια 
του νομού και το Δέλτα του Έβρου. Ο 
βουλευτής τόνισε ότι ο σεβασμός και η 
προστασία του Περιβάλλοντος δεν αντί-

κειται σε ανθρωπογενείς δραστηριότη-
τες που ασκούνται με κανόνες και έλεγ-
χο, ούτε μπορεί η σύνταξη των μελετών 
να γίνει ερήμην των τοπικών κοινωνι-
ών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το 
πλαίσιο δε που θα διαμορφωθεί με την 
υιοθέτηση των μελετών δεν πρέπει να 
λειτουργήσει ως τροχοπέδη στην ανά-
πτυξη και εμπόδιο στην άσκηση οικονο-
μικών ή άλλων ανθρώπινων δραστηριο-
τήτων. Ο κ. Αμυράς διαβεβαίωσε ότι οι 
φορείς που είχαν αναλάβει -ήδη πριν 
το 2019- τη σύνταξη των μελετών θα 
ακούσουν και θα αποτυπώσουν τις από-
ψεις των τοπικών κοινωνιών. Η εφαρ-
μογή των μελετών θα λαμβάνει υπόψη 
όλες τις προτάσεις, ενώ σε καμία περί-
πτωση δεν θα καταργείται η ανθρώπι-
νη δραστηριότητα αφού θα υπάρχουν 
εξαιρέσεις ανάλογα με τις ζώνες που 
θα διαμορφωθούν.

Τέλος ο βουλευτής Έβρου έθεσε στον 
Υφυπουργό το ζήτημα της μη κατάργη-
σης καταβολής στους δασικούς υπαλ-
λήλους του επιδόματος επικίνδυνης και 
ανθυγιεινής εργασίας – όπως προτάθηκε 
από επιτροπή που είχε σχηματιστεί από 
την εποχή των Μνημονίων –  δεδομέ-
νου ότι οι υπάλληλοι αυτοί πρόκειται 
να ενταχθούν στο νέο σχεδιασμό αντι-
μετώπισης των πυρκαγιών και φυσικών 
καταστροφών γεγονός που δικαιολογεί 
απόλυτα την καταβολή του επιδόματος. 
Ο Υφυπουργός από την πλευρά του τό-
νισε ότι το θέμα εξετάζεται από τους συ-
ναρμόδιους υπουργούς της κυβέρνησης

Οι αλλαγές στις 
περιοχές Natura 
στο επίκεντρο 
συνάντησης Κελέτση 
– Υφυπουργού 
Περιβάλλοντος

ΤΗ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΌΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΌΧΕΣ 
NATURA ΠΑΡΕΙΧΕ Ό Κ. ΑΜΥΡΑΣ 
                               
Συζητήθηκαν και οι δασικοί χάρτες, αλλά και η  διατήρηση 
των επιδόματων των δασικών υπαλλήλων

Στα πλαίσια αντιμετώπισης της 
πανδημίας Covid-19, θα πραγ-
ματοποιηθούν από Κλιμάκιο 
του ΕΟΔΥ οι παρακάτω δωρε-
άν δειγματοληψίες (rapid test) 
ανίχνευσης του κορωνοϊού: 
Δευτέρα 21/2/2022,10:00-
14:00,στο Ιατρείο Τυχερού 
Τρίτη 22/2/2022,9:30-11:30 
στο Μεγάλο Δέρειο(Σχολική 
Αίθουσα)
Τρίτη 22/2/2022,12:15-14:00 
στα Λάβαρα 
Τετάρτη 23/2/2022, 9:30-
13:30 στο Κέντρο Υγείας Σου-
φλίου 
Παρακαλούνται όλοι οι πολίτες 
κατά την προσέλευσή τους να 
φορούν μάσκα και να γνωρί-
ζουν τον ΑΜΚΑ τους

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΣΟΥΦΛΙ

Παράσταση διαμαρτυρίας μπρο-
στά από το υποκατάστημα της 
ΔΕΗ Ορεστιάδας θα πραγμα-
τοποιήσουν τη Δευτέρα 21 Φε-
βρουαρίου, στις 12 το μεσημέρι, 
οι αγρότες του βορείου Έβρου, 
που από την αρχή της εβδομά-
δας ξεκίνησαν κινητοποιήσεις, δι-
εκδικώντας μέτρα στήριξής τους, 
για να αντιμετωπίσουν την εκτό-
ξευση του κόστους παραγωγής 
και να παραμείνουν στα χωρά-
φια τους.

To Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλε-
ξανδρούπολης ανακοινώνει ότι 
πρόκειται να προβεί εκ νέου στην 
Ανασυγκρότηση του Τοπικού 
Κλιμακίου Επιθεώρησης Πλοί-
ων (ΤΚΕΠ), στα πλαίσια εφαρ-
μογής της Υπουργικής Απόφα-
σης 2070.0/43190/2020 (ΦΕΚ 
3084 Α΄/2020). Ως εκ τούτου 
όσοι/όσες ενδιαφερόμενοι/ες 
πληρούν τα κριτήρια, όπως αυτά 
αναφέρονται ρητά στην παρα-
πάνω Υ.Α, μπορούν να υποβάλ-
λουν μέχρι και την 30-03-2022 
σχετική αίτηση συμμετοχής τους 
μετά των προβλεπομένων δικαι-
ολογητικών στο Κεντρικό Λιμε-
ναρχείο Αλεξανδρούπολης. Πλη-
ροφορίες: Κεντρικό Λιμεναρχείο 
Αλεξανδρούπολης/ Γραφείο Επι-
θεώρησηςΚαταμέτρησης Πλοίων, 
τηλέφωνο:2551356224, email: 
alexandroupoli@hcg.gr 

Το ΚΚΕ με ερώτηση του προς 
τον υπουργό Κλιματικής Κρί-
σης και Πολιτικής Προστασίας 
αναφέρει την απαράδεκτη κα-
τάσταση των υποδομών του 
Πυροσβεστικού Κλιμακίου 
Σουφλίου, ζητώντας να βρε-
θεί ένα κατάλληλο κτίριο για 
τη στέγαση του. Την ερώτη-
ση, υπογράφουν οι βουλευτές 
του ΚΚΕ Νίκος Παπαναστά-
σης και Θανάσης Παφίλης.

σύντομεςειδήσεις
στον Έβρο

ΣΟΥΦΛΙ

2

1

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

Απο την οικονομική 
υπηρεσία του δήμου 
Σαμοθράκης ανακοι-
νώνεται ότι για πλη-
ρωμές και εξυπηρέ-
τηση του κοινού το 
γραφείο θα δέχεται 
τους πολίτες Δευτέ-
ρα και Τρίτη 09.00-
14.00πμ.
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Την ανακοίνωση, ότι από 
την Δευτέρα θα επανέλθει η 
κανονικότητα στην λειτουρ-
γία των χειρουργείων στο 
ΠΓΝΑ εξέφρασε με δηλώσεις 
του στην ΕΡΤ Ορεστιάδας ο 
διοικητής του Βαγγέλης Ρού-
φος. Ως γνωστόν εδώ και 15 
ημέρες έχουν συμπτυχθεί οι 
δυο χειρουργικές κλινικές, 
ώστε να εξυπηρετηθούν στο 
χώρο, τα περιστατικά Covid 
με αποτέλεσμα να μην πραγ-
ματοποιούνται τα τακτικά χει-
ρουργεία.

 «Δεν είμαστε ευτυχείς 
γι’ αυτό δηλώνει ο κ. Ρού-
φος αλλά είναι μια ανάγκη 
την οποία ζούμε τα τελευταία 

δυο χρόνια .Δεν υπήρχε άλ-
λη λύση. Φαίνεται όμως πως 
η πίεση αποκλιμακώνεται γι’ 
αυτό και έχει δοθεί εντολή 
την Δευτέρα να επανέλθει η 
Β΄ Πανεπιστημιακή Χειρουρ-
γική Κλινική. Είμαστε σε μια 
καλή πορεία και φαίνεται πως 

η αποκλιμάκωση θα συνεχι-
σθεί». Να σημειωθεί, ότι σή-
μερα στις απλές κλίνες Covid 
νοσηλεύονται 39 περιστατικά 
από 70 προ 15 ημέρων πε-
ρίπου και τρία παιδάκια ενώ 
άλλοι 8 ασθενείς νοσηλεύο-
νται στην ΜΕΘ.

Τρία παιδιά 
νοσηλεύονται με 
κορωνοϊό στο 
νοσοκομείο

Εθιμοτυπική συνάντηση με 
τον Σύμβουλο Πολιτικών, Οι-
κονομικών & Δημοσίων Σχέσε-
ων της Πρεσβείας του Καναδά 
Walter Bernyck είχε ο Αντιπε-
ριφερειάρχης Έβρου Δημήτριος 
Πέτροβιτς.

Στη συνάντηση, που πραγ-
ματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα φιλι-
κό κλίμα, ο κ. Πέτροβιτς είχε την 
ευκαιρία να ενημερώσει τον κ. 
Bernyck για τα πλεονεκτήματα 
και τη γεωστρατηγική θέση του 
Έβρου, καθώς και τις ευκαιρίες 
ανάπτυξης και επενδύσεων που 
προσφέρει η περιοχή. Επιπλέον, 
ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου 
αναφέρθηκε στο φυσικό κάλ-
λος και πλούτο της περιοχής, 
με τη σπάνια χλωρίδα και πα-
νίδα που συναντάται στα δύο 
εθνικά πάρκα, Δάσους Δαδιάς 
– Λευκίμης – Σουφλίου και Δέλ-
τα του Έβρου, καθώς και στα 

εξαιρετικής ποιότητας προϊό-
ντα που παράγει ο τόπος. Τέ-
λος, έκανε ιδιαίτερη μνεία στα 

ιστορικής και πολιτιστικής αξίας 
μνημεία κάθε Δήμου του Έβρου 
ξεχωριστά.

Συνάντηση Πέτροβιτς με τον 
εντεταλμένο Σύμβουλο της 
Πρεσβείας του Καναδά
Τι συζητήθηκε

ΠΓΝΑ: Επανέρχεται η 
κανονικότητα στη λειτουργία 
των χειρουργείων

Της Κικής Ηπειρώτου
«Όμηροι» υπέρογκων προ-

στίμων λόγω της έλλειψης ναυ-
αγοσωστών για το περασμένο 
καλοκαίρι είναι αρκετοί Δήμοι 
της χώρας, μεταξύ των οποίων 
και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, 
στον  οποίο, έχουν επιβληθεί 
από το Λιμεναρχείο πρόστιμα 
συνολικού ύψους 520.000 ευ-
ρώ. Για τα συγκεκριμένα πρό-
στιμα ο Δήμος έχει προχωρήσει 
σε προσφυγή, ζητώντας από 
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Μακεδονίας-Θράκης να τα ακυ-
ρώσει.

Εξάλλου, μετά από ενέργει-
ες της Κεντρικής Ένωσης Δή-
μων Ελλάδας, ψηφίστηκε πριν 
περίπου 3 μήνες νομοθετική 
ρύθμιση, με την οποία προβλέ-
πεται η άρση των προστίμων, σε 
Δήμους που, χωρίς δική τους 
υπαιτιότητα, δεν προσέλαβαν 
ναυαγοσώστες κατά την κα-
λοκαιρινή περίοδο. Μάλιστα, 
πριν λίγες μέρες, βάσει αυτής 
της ρύθμισης και με απόφα-
ση της Αποκεντρωμένης, απαλ-

λάχθηκε από πρόστιμα ύψους 
756.000 ευρώ ο Δήμος Κατε-
ρίνης, που επίσης δεν κατάφερε 
να τοποθετήσει ναυαγοσώστες 
στις παραλίες του το περσινό 
καλοκαίρι. 

Το επίμαχο Προεδρικό 
Διάταγμα

Το νέο προεδρικό Διάταγ-
μα, που σύμφωνα με την ΚΕ-
ΔΕ, προκάλεσε όλα τα προβλή-
ματα και τις δυσλειτουργίες, 
προέβλεπε, όπως αναφέρει το 
grtimes.gr, αυστηροποίηση κά-
ποιων προδιαγραφών για την 
ασφάλεια των λουόμενων για 
τις πολυσύχναστες παραλίες, 
ενώ άλλαξαν και αρκετά πρω-
τόκολλα.

Πρώτον, καθίσταται ως υπο-
χρεωτική η τοποθέτηση «πύρ-
γων» ανά 400 μέτρα, μ’ έναν 
ναυαγοσώστη. 

Δεύτερον, ο κάθε δήμος έχει 
την υποχρέωση από το Προε-
δρικό Διάταγμα να έχει στην 
κατοχή του ένα περιπολικό 
σκάφος πάνω από πέντε μέ-

τρα, πλήρες εξοπλισμένο. Στο 
σκάφος, επιβαίνει ένας χειρι-
στής κι ένας ναυαγοσώστης. 
Σε περίπτωση που συμβεί επεί-
γον περιστατικό, το συγκεκρι-
μένο πλήρωμα συνδράμει σε 
οποιαδήποτε παραλία του ζη-
τηθεί στον δήμο.

Τρίτον, εφόσον μία παραλία 
έχει δύο «πύργους» τότε ο ναυ-
αγοσώστης εκτός από τις δύο 
βάρκες, χρειάζεται κι ένα τζετ 
σκι, ενώ από τρεις «πύργους» 
και πάνω, προβλέπεται ένα τζετ 
σκι που το οδηγεί ακόμη ένας 
ναυαγοσώστης – συντονιστής, 
καθώς κι ένα ακόμη περιπολικό.

Με την μη τοποθέτηση ναυ-
αγοσώστη σε πολυσύχναστες 
παραλίες, ο εκάστοτε Δήμος 
καλείται να πληρώσει υπέρογκα 

ποσά. Το αρχικό πρόστιμο ξε-
κινάει από τα 2.000 ευρώ ανά 
πύργο και για κάθε εβδομάδα 
που περνάει και δεν έχει τοπο-
θετηθεί ναυαγοσώστης, το πο-
σό κάθε φορά διπλασιάζεται. 

Επανάληψη του περσινού 
καλοκαιριού βλέπει ο 
πρόεδρος της ΚΕΔΕ

Οι Δήμαρχοι σημειώνουν 
ότι βρέθηκαν αντιμέτωποι με 
ένα Προεδρικό Διάταγμα που 
δεν έλαβε υπόψη του ότι ο 
αριθμός των ναυαγοσωστών 
σε όλη τη χώρα δεν επαρκεί 
για να καλύψει το σύνολο των 
ακτών. Αυτό το αντιλήφθηκε η 
Κυβέρνηση,  αφού πολλοί Δή-
μοι σε όλη τη χώρα στερήθη-
καν τις γαλάζιες σημαίες, χωρίς 

υπαιτιότητά τους, όπως αναφέ-
ρουν, και προχώρησε νομοθε-
τικά στη δυνατότητα απαλλα-
γής των προστίμων. Αυτό που 
απομένει όμως είναι να υπάρξει 
αλλαγή και του Προεδρικού Δι-
ατάγματος. Οι Δήμοι μπροστά 
στο ανυπέρβλητο πρόβλημα 
της έλλειψης ναυαγοσωστών 
ζητούν την αλλαγή του Προ-
εδρικού Διατάγματος και την 
προσαρμογή του στις ανάγκες 
και τις δυνατότητες της κάθε 
περιοχής, τόσο σε οικονομικό 
επίπεδο, όσο και σε ανθρώπι-
νο δυναμικό.

Σε πρόσφατη συνεδρίαση 
της ΚΕΔΕ, ο πρόεδρός της Δη-
μήτρης Παπαστεργίου ενημέ-
ρωσε το ΔΣ ότι για το θέμα των 
ναυαγοσωστών δεν υπάρχει νε-

ότερη εξέλιξη. «Βλέπω επανά-
ληψη του ίδιου έργου και φέ-
τος» ανέφερε χαρακτηριστικά, 
τονίζοντας ότι για να τρέξουν 
οι Δήμοι τη νέα ναυαγοσωστι-
κή πολιτική, παραμένουν σε 
εκκρεμότητα οι δύο απαραίτη-
τες προϋποθέσεις: χρήματα και 
προσωπικό. 

«Μετά το περσινό μάθημα, 
καλούμε το αρμόδιο Υπουργείο 
να αναθεωρήσει την άποψή του 
για τους ναυαγοσώστες, για να 
μην τρέχουν πάλι οι Δήμαρχοι 
απολογούμενοι στα δικαστή-
ρια και φέτος. Και ελπίζω να 
γίνει σύντομα η συνάντηση που 
έχουμε ζητήσει για το θέμα με 
τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλα-
κιωτάκη», επισήμανε.

«Όμηροι» υπέρογκων προστίμων για τους 
ναυαγοσώστες πολλοί Δήμοι της χώρας

ΑΠΑΛΛΑΧΘΗΚΕ Ό ΔΗΜΌΣ 
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΠΌ ΠΡΌΣΤΙΜΑ 
756.000 ΕΥΡΩ – ΔΕΝ ΕΧΕΙ 
ΠΡΌΧΩΡΗΣΕΙ, ΩΣΤΌΣΌ, Η 
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΌΥ ΠΔ, ΠΌΥ 
ΠΡΌΚΑΛΕΣΕ ΤΌ ΠΡΌΒΛΗΜΑ, ΤΌ 
ΌΠΌΙΌ, ΙΣΩΣ, ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ ΚΑΙ 
ΦΕΤΌΣ   
                               
Στον Δήμο Αλεξανδρούπολης έχουν 
επιβληθεί πρόστιμα 520.000 ευρώ
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Ξεκίνησαν οι εργασίες για 
την ανάπλαση πεζοδρομίων 
και νησίδας στο εμπορικό κέ-
ντρο Ορεστιάδας στα πλαίσια 
υλοποίησης του έργου Ανοικτό 
Κέντρο Εμπορίου ( Open Mall 
), προϋπολογισμού 812.000 €.

Οι εργασίες ξεκίνησαν αρ-
χικά την Πέμπτη 17/2 επί της 
οδού Σκρά στο ύψος μεταξύ 

Αγίων Θεοδώρων και Αδρια-
νουπόλεως, όπως μας μετέ-
δωσε από το προσωπικό του 
προφίλ ο αντιδήμαρχος Τεχνι-
κών Έργων κ. Αρχοντής Αρ-
χοντίδης, ο οποίος μέσω των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
τόνισε: «Παρακαλούμε τους 
κατοίκους και επισκέπτες της 
περιοχής που πραγματοποιού-

νται οι εργασίες για την προ-
σοχή, υπομονή και κατανόηση 
τους” αναφέρει ανακοίνωση 
του αντιδημάρχου Αρχοντή Αρ-
χοντίδη. 

Μετά από χρονοβόρες και 
δαιδαλώδεις διαδικασίες που 
έπρεπε να προηγηθούν κ να 
ξεπεράσουμε, ο Δήμος Ορεστι-
άδας είναι από τους πρώτους 

δήμους της χώρας που προ-
χωρά στην υλοποίηση του κα-
τασκευαστικού τμήματος των 
Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου. 
Εργασίες από την Τεχνική Υπη-
ρεσία του Δήμου πραγματο-
ποιούνται και σε άλλα σημεία 
της πόλης, οπότε θέλει ιδιαί-
τερη προσοχή». 

Έναρξη εργασιών στο εμπορικό 
κέντρο Ορεστιάδας

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΠΕΖΌΔΡΌΜΙΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΑΣ                      
           
Παρεμβάσεις  στα πλαίσια υλοποίησης του 
έργου Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου ( Open 
Mall )

Παρατείνεται η προθεσμία 
για την Ανάρτηση στο Κτημα-
τολόγιο για Αλεξανδρόυπολη, 
Σαμοθράκη και Σουφλί. Συ-
γκεκριμένα, σε ανακοίνωσή 
του, το Ελληνικό Κτηματο-
λόγιο ενημερώνει όσες και 
όσους είναι κάτοχοι ακίνη-
της ιδιοκτησίας σε περιοχές 
των Καλλικρατικών Δήμων 
Αλεξανδρούπολης, Σαμοθρά-
κης και Σουφλίου της Περι-
φερειακής Ενότητας Έβρου 
της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης πως 
παρατείνεται η Ανάρτηση κτη-
ματολογικών στοιχείων μέχρι 
τις 11 Απριλίου 2022.

Η διαδικασία της Ανάρ-
τησης πραγματοποιείται, για 
πρώτη φορά, πλήρως ψηφι-
ακά, χωρίς την υποχρέωση 
του πολίτη για αυτοπρόσωπη 
παρουσία στα γραφεία κτη-
ματογράφησης.

Οι ιδιοκτήτες, αφού επι-
καιροποιήσουν τα στοιχεία 
επικοινωνίας τους, στην ιστο-
σελίδα www.ktimatologio.gr, 
μπορούν να ελέγξουν και να 
επιβεβαιώσουν ή να διορθώ-
σουν την καταγραφή της ιδιο-
κτησίας τους, αποφεύγοντας 
έτσι δικαστικές επιλύσεις που 
κοστίζουν σε χρόνο, χρήμα 
και ταλαιπωρία.

Συγκεκριμένα θα πρέπει 
να δουν και να ελέγξουν:

• Την περιγραφή και τη 
νομική πληροφορία των ακι-
νήτων τους (Κτηματολογικός 
Πίνακας)

• Τα όρια των γεωτεμαχί-
ων τους (Κτηματολογικό Δι-
άγραμμα)

Εάν συμφωνούν με τα 
στοιχεία της Ανάρτησης, δεν 
χρειάζεται να προβούν σε άλ-
λη ενέργεια.

Εάν δεν συμφωνούν με 
κάποια από τα στοιχεία, μπο-
ρούν να υποβάλλουν αίτη-
ση διόρθωσης (μέχρι την 11η 
Απριλίου 2022), ηλεκτρονικά 
στο www.ktimatologio.gr ή 
στο γραφείο κτηματογράφη-
σης, κατόπιν ραντεβού.

Ειδικά, για την αίτηση δι-
όρθωσης προδήλου σφάλ-
ματος η προθεσμία υποβολής 
είναι μέχρι τις 4 Νοεμβρίου 
2022. Μέχρι την ίδια ημερο-
μηνία μπορούν να υποβάλ-
λονται και εκπρόθεσμες δη-
λώσεις ψηφιακά στο www.
ktimatologio.gr ή στο γρα-
φείο κτηματογράφησης κα-
τόπιν ραντεβού.

Από την έναρξη της Ανάρ-
τησης τίθενται σε ισχύ οι δια-
τυπώσεις του άρθρου 5 του 
Ν. 2308/1995 (που αφορούν 
στη σύνταξη συμβολαίων, στη 
συζήτηση ενώπιον δικαστη-
ρίου και στην καταχώριση 
οποιασδήποτε πράξης στο 

Υποθηκοφυλακείο).
Κτηματολόγιο: Οι υπό 

Ανάρτηση περιοχές
Περιοχές υπό ανάρτηση:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙ-

ΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑ-
ΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗ-
ΤΑ ΕΒΡΟΥ

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΙ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΣΑ-
ΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Διευθύνσεις Γραφείων 
Κτηματογράφησης

Γραφείο Κτηματογράφη-
σης Αλεξανδρούπολης:

Παρόδου Μηδείας, Σηλυ-
βρίας & Κωνσταντινουπόλε-
ως 51 (ισόγειο), Τ.Κ. 68100,

τηλ. 2551001234, 
2551087301, e-mail: alex@
geoapikonisis.gr (μόνο για 
πληροφορίες)

Γραφείο Κτηματογράφη-
σης Σαμοθράκης:

Παλαιό Νηπιαγωγείο Χώ-
ρας Σαμοθράκης, Τ.Κ. 68002,

τηλ. 2551001234, 
2551041023, e-mail: sam@
tomh-ae.gr (μόνο για πληρο-
φορίες)

Γραφείο Κτηματογράφη-
σης Σουφλίου:

Πρώην ΚΕΠ Σουφλί-
ου (Παλαιό Χημείο), Τ.Κ. 
68400, τηλ. 2551001234, 
2554022750,

e-mail: ktsoufli.kthm@
gmail.com (μόνο για πληρο-
φορίες)

Ωράριο λειτουργίας: Κα-
θημερινά 08:00 – 16:00 & 
κάθε Τετάρτη 08:00 – 20:00.

Γενικές Πληροφορίες:
Τηλ 210 6505600 – 

www.ktimatologio.gr

Μέχρις τις 11 
Απριλίου

Με αποκλειστικές δηλώσεις του 
στο Ράδιο Έβρος και στην εκπο-
μπή Εβροσκόπιο ο Υφυπουργός 
Παιδείας Άγγελος Συρίγος δίνει 
ένα τέλος στην ανησυχία που επι-
κρατεί τα τελευταία 24ωρα με-
τά το επίμαχο δημοσίευμα σχε-
τικά με το νέο Μηχανογραφικό 
του 2022. Υπενθυμίζεται πως το 
σχετικό δημοσίευμα του esos.gr 
ανέφερε συγκεκριμένα πως “Το 
νέο Μηχανογραφικό δεν θα πε-
ριλαμβάνει αλλαγές στο πλαίσιο 
αναδιάρθρωσης του νέου ακα-
δημαϊκού χάρτη (συγχωνεύσεις 
τμημάτων, ίδρυση νέων τμημάτων 
κλπ)”, γεγονός που σήμανε “συνα-
γερμό” στο Διδυμότειχο και την 
τοπική κοινωνία γενικότερα, αφού 
συμπερασματικά δεν περιλαμβά-
νεται ούτε το Τμήμα Ψυχολογίας 
που αναμένεται να ιδρυθεί για να 
ξεκινήσει τη λειτουργία του το Σε-
πτέμβριο του 2022. 

Αυτός ο προβληματισμός και 
η ανησυχία εκφράστηκαν και στο 
δημοσίευμα που ακολούθησε στο 
radioevros.gr κρούοντας τον κώ-
δωνα του κινδύνου στους εμπλε-
κόμενους. Επικοινωνήσαμε με τον 

κ. Συρίγο ο οποίος – παρότι δεν 
κατάφερε να δηλώσει στον αέρα 
της εκπομπής τη δυσαρέσκειά του 
για τις συγκεκριμένες πληροφορί-
ες λόγω ανειλημμένων υποχρεώ-
σεών του την ίδια ώρα στη Βουλή 
– τόνισε όμως κατόπιν πως όσα 
δημοσιεύθηκαν δεν ισχύουν. 

“Ανυπόστατες” χαρακτήρισε 
τις πληροφορίες. Επισήμανε πως 
κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να 
ισχύει, καθώς ακόμα βρισκόμαστε 
στα μέσα του Φεβρουαρίου ενώ 
υπάρχουν ακόμα πολλά ανοιχτά 
θέματα με διάφορες συγχωνεύ-
σεις υπαρχόντων και ιδρύσεις νέ-
ων Τμημάτων, τα οποία πρέπει να 
διευθετηθούν έως τον Ιούνιο που 
θα προκύψει το τελικό Μηχανο-
γραφικό. Υποστήριξε δε σθενα-
ρά πως “ο προγραμματισμός για 
το Τμήμα Ψυχολογίας προχωράει 
κανονικά“, τονίζοντας χαρακτη-
ριστικά να σημειωθεί ειδικά πως 
“ο προγραμματισμός για το Τμή-
μα Ψυχολογίας – στο Διδυμότει-
χο – προχωράει κανονικά”, προς 
αποφυγή άλλων ερμηνειών και 
παρεξηγήσεων. Οι δηλώσεις του 
κ. Συρίγου αποτελούν μια ανακου-
φιστική εξέλιξη για το υπό ίδρυση 
Τμήμα Ψυχολογίας του ΔΠΘ στο 
Διδυμότειχο, ενώ οι εργασίες για 
την ολοκλήρωση των εκκρεμοτή-
των προκειμένου να ενταχθεί στο 
νέο Μηχανογραφικό και να ξεκινή-
σει τη λειτουργία του τον προσεχή 
Σεπτέμβριο συνεχίζονται.
radioevros.gr 

Α. Συρίγος: Προχωράει 
κανονικά το Τμ. Ψυχολογίας 
στο Διδυμότειχο
Διέψευσε μέσω 
του Ράδιο Έβρος 
δημοσιεύματα ότι 
μένει εκτός των 
μηχανογραφικών 

Κτηματολόγιο: Παράταση για την 
Ανάρτηση σε Αλεξανδρούπολη, 
Σαμοθράκη, Σουφλί 
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Ξεκίνησε το απόγευμα της 
Παρασκευής στις 16.00 η υπο-
βολή των αιτήσεων για το νέο 
πρόγραμμα κοινωφελούς εργα-
σίας του ΟΑΕΔ για 25.000 ανέρ-
γους όπως είχε γράψει από το 
Dnews.

Ειδικότερα ο ΟΑΕΔ καλεί 
τους ενδιαφερόμενους εγγε-
γραμμένους ανέργους στα μη-
τρώα ανέργων του Οργανισμού, 
ηλικίας 18 ετών και άνω, που 
επιθυμούν να συμμετάσχουν 
στη διαδικασία τοποθετήσεων 
προσωπικού για την Προώθη-
ση της απασχόλησης μέσω Προ-
γραμμάτων Κοινωφελούς Χα-
ρακτήρα, για 25.000 άτομα σε 
Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα 
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφε-
ρειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, 
Υπηρεσίες Υπουργείων και άλ-
λων φορέων» να υποβάλουν 
με ηλεκτρονικό μόνο τρόπο αί-
τηση συμμετοχής από σήμερα 
18/2/2022 και ώρα 16:00 έως 
και Παρασκευή 18/3/2022 και 
ώρα 11:00.

Η υποβολή αιτήσεων από 
τους ενδιαφερόμενους ανέρ-
γους γίνεται μέσω της Ενιαίας 
Ψηφιακής Πύλης του Ελληνι-
κού Δημοσίου gov.gr, (www.gov.
gr) επιλέγοντας το "Εργασία και 
Ασφάλιση"- "Αποζημιώσεις και 
Παροχές" - "Προγράμματα Κοι-
νωφελούς Χαρακτήρα"(https://
www.gov.gr/ipiresies/ergasia-
kai-asphalise/apozemioseis-
kai-parokhes/programmata-
koinophelous-kharaktera). 
Στη συνέχεια επιλέγουν "Είσο-
δος στην Υπηρεσία" και "Είσο-
δος στο Σύστημα" καταχωρώ-
ντας τους κωδικούς πρόσβασης 

TAXISnet ή τους κωδικούς πρό-
σβασης πιστοποιημένων χρη-
στών ΟΑΕΔ.

Επίσης μπορούν να υποβά-
λουν ηλεκτρονική αίτηση και 
στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑ-
ΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώ-
ντας το σχετικό πεδίο καταχώ-
ρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Οι νέοι χρήστες (χρήστες που 
δεν διαθέτουν κωδικούς πρό-
σβασης ΟΑΕΔ) μπορούν να ει-
σαχθούν στην ηλεκτρονική αίτη-
ση με τους κωδικούς TAXISnet, 
επιλέγοντας «Σύνδεση στο Σύ-
στημα μέσω πιστοποίησης από 
την ΓΓΠΣ».

Το πρόγραμμα «Προώθηση 
της απασχόλησης μέσω Προ-
γραμμάτων Κοινωφελούς Χα-
ρακτήρα για 25.000 άτομα σε 
Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα 
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφε-
ρειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, 
Υπηρεσίες Υπουργείων και άλ-
λων φορέων» είναι

οκτάμηνης διάρκειας με απα-
σχόληση σε Δήμους, Περιφέ-
ρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρό-
νοιας Περιφερειών κ.α. και με 
μισθό 569 ευρώ θα επιλέγουν 
βάση μοριοδότησης, οι 25.000 
ωφελούμενοι ανέργων 169 ει-
δικοτήτων.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να 
υποβάλουν, αποκλειστικά με 
ηλεκτρονικό τρόπο, μία αίτηση 
συμμετοχής για την τοποθέτη-
σή τους στις προκηρυσσόμενες 
θέσεις, για μία ειδικότητα, επιλέ-
γοντας από μία μέχρι τρεις υπη-
ρεσίες τοποθέτησης ή/και επι-
βλέποντες φορείς.

Οι δυνητικά ωφελούμενοι 
ηλικίας έως και 54 ετών στην 

αίτησή τους επιλέγουν επίσης 
από ένα έως δύο θεματικά αντι-
κείμενα για το πρόγραμμα κα-
τάρτισης που θα παρακολουθή-
σουν. Επισημαίνεται ότι για τους 
δυνητικά ωφελούμενους ηλικίας 
55 ετών και άνω η εν λόγω επι-
λογή είναι προαιρετική.

Οι δυνητικά ωφελούμενοι 
καλούνται να υποβάλουν, απο-
κλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, 
μία αίτηση συμμετοχής για την 
τοποθέτησή τους στις προκη-
ρυσσόμενες θέσεις, για μία ει-
δικότητα, επιλέγοντας από μία 
(1) μέχρι τρεις (3) υπηρεσίες το-
ποθέτησης ή/και επιβλέποντες 
φορείς.

Οι δυνητικά ωφελούμενοι 
ηλικίας έως και 54 ετών στην 
αίτησή τους επιλέγουν επίσης 
από ένα (1) έως δύο (2) θεματι-
κά αντικείμενα για το πρόγραμ-
μα κατάρτισης που θα παρακο-
λουθήσουν. Επισημαίνεται ότι 
για τους δυνητικά ωφελούμε-
νους ηλικίας 55 ετών και άνω 
η εν λόγω επιλογή είναι προ-
αιρετική.

Η αίτηση του δυνητικά ωφε-
λούμενου επέχει θέση υπεύθυ-
νης δήλωσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 8 του ν. 1599/1986, ως 
προς τα στοιχεία που αναφέρο-
νται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των 
στοιχείων που δηλώνονται από 
τον δυνητικά ωφελούμενο επι-
σύρει τον αποκλεισμό του από 
τη διαδικασία και τις προβλεπό-
μενες ποινικές και διοικητικές 
κυρώσεις.

Η αίτηση συμμετοχής συνιστά 
εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ 
για τη χρήση και επεξεργασία 
των προσωπικών δεδομένων 
του αιτούντος για τους σκοπούς 
της Δημόσιας Πρόσκλησης.

Ο δυνητικά ωφελούμενος 
φέρει την ευθύνη της πλήρους 
και ορθής συμπλήρωσης της αί-
τησης. Συμπληρώνει τα σχετικά 
πεδία με τα στοιχεία που θα ορι-
στούν στη Δημόσια Πρόσκληση 
και αντιστοιχούν σε προτιμήσεις 
φορέων και κριτήρια κατάταξης.

Διόρθωση ή τροποποίηση ή 
συμπλήρωση των αιτήσεων για 

ελλιπή στοιχεία-δικαιολογητικά, 
έστω και συμπληρωματικά ή δι-
ευκρινιστικά, επιτρέπεται με νέες 
αιτήσεις μέχρι τη λήξη της προ-
θεσμίας υποβολής των ηλεκτρο-
νικών αιτήσεων. Οι νέες αιτήσεις 
αντικαθιστούν τις προηγούμενες, 
οι οποίες ακυρώνονται.

Μετά τη λήξη της διαδικασίας 
υποβολής αιτήσεων, ο υποψήφι-
ος μπορεί να εκτυπώσει την ηλε-
κτρονική αίτησή του, στην οποία 
περιλαμβάνονται ο αριθμός και 
η ημερομηνία της ηλεκτρονικής 
υποβολής.

Ο ΟΑΕΔ επεξεργάζεται με 
μηχανογραφικό τρόπο τις αιτή-
σεις των δυνητικών ωφελουμέ-
νων για την απασχόλησή τους 
ανά ειδικότητα και τους κατα-
τάσσει σε προσωρινό πίνακα κα-
τάταξης ανέργων Στον πίνακα 
αυτόν αναγράφονται υποχρε-
ωτικά ο κωδικός αριθμός, η συ-
νολική βαθμολογία των δυνη-
τικά ωφελουμένων, οι μονάδες 
που αντιστοιχούν σε καθένα από 
τα κριτήρια κατάταξης, η σειρά 
κατάταξης με βάση την συνολι-
κή βαθμολόγηση των κριτηρί-
ων, η ειδικότητα των υποψηφί-
ων, οι δηλωθείσες προτιμήσεις 
και η υπηρεσία τοποθέτησης ή/
και ο επιβλέπων φορέας. Κρί-
σιμος χρόνος συνδρομής των 

προϋποθέσεων συμμετοχής στην 
διαδικασία και των κριτηρίων 
που λαμβάνονται υπόψη για 
την κατάταξη των υποψηφίων 
στους επιβλέποντες φορείς ή/
και υπηρεσίες τοποθέτησης είναι 
ο χρόνος λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των αιτήσεων συμμε-
τοχής στη Δημόσια Πρόσκληση 
για την κατάρτιση πίνακα κατά-
ταξης ανέργων.

Δικαίωμα υποβολής 
ηλεκτρονικών αιτήσεων 
συμμετοχής

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρο-
νικών αιτήσεων συμμετοχής στη 
διαδικασία κατάρτισης του Πί-
νακα Κατάταξης Ανέργων για 
την προώθηση της απασχόλησης 
μέσω προγραμμάτων κοινωφε-
λούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι  
, οι οποίοι ανήκουν σε

1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα 
μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέ-
λη οικογενειών στις οποίες δεν 
εργάζεται κανείς και οι σύζυ-
γοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι 
άνεργοι στα μητρώα ανέργων 
του ΟΑΕΔ

2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα 
μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέ-
λη μονογονεϊκών οικογενειών 
στις οποίες δεν εργάζεται κανείς 

3. εγγεγραμμένοι μακροχρό-

νια άνεργοι στα μητρώα ανέρ-
γων του ΟΑΕΔ 

4. άνεργοι πτυχιούχοι πανε-
πιστημιακού και τεχνολογικού 
τομέα, εγγεγραμμένοι στα μη-
τρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για 
την κάλυψη θέσεων με βάση τα 
τυπικά τους προσόντα 

5. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα 
μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ηλι-
κίας άνω των 29 ετών 

6. εγγεγραμμένοι στα μη-
τρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ 

7. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα 
μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δι-
καιούχοι του «Ελάχιστου Εγγυη-
μένου Εισοδήματος» (ΕΕΕ), 

8. εγγεγραμμένοι άνεργοι 
ενήλικες που συνεχίζουν να 
διαμένουν (μετά την ενηλικί-
ωσή τους) σε Μονάδες Παιδι-
κής Προστασίας και Φροντίδας 
(ν. 4538/2018), εγγεγραμμένοι 
στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων 
κατόπιν χορήγησης της συνα-
φούς βεβαίωσης από το Εθνικό 
Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύ-
ης (ΕΚΚΑ).

Δικαίωμα συμμετοχής στη 
δράση δεν έχουν οι ωφελού-
μενοι που συμμετείχαν στις υπ’ 
αρ. 9/2017, 16/2017, 4/2018, 
8/2018, 10/2018, 3/2019  και 
4/2020 Δημόσιες Προσκλήσεις 
του ΟΑΕΔ

Άνοιξαν οι αιτήσεις για την Κοινωφελή 
Εργασία και τις 25.000 θέσεις εργασίας

ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 
ΤΙΣ 18 ΜΑΡΤΙΌΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΌΝΙΚΑ ΌΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ    
                               
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 25.000 
ανέργους, εγγεγραμμένους στα 
μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ 

Την κατάταξη 1.600 Επαγγελματι-
ών Οπλιτών και 1000 ΟΒΑ στις Ένο-
πλες Δυνάμεις το 2022 προβλέπει κοινή 
απόφαση του αναπληρωτή υπουργού 
Οικονομικών και του υπουργού Εθνι-
κής Άμυνας με την οποία καθορίσθηκε 
ο αριθμός των Επαγγελματιών Οπλιτών 
που πρόκειται να καταταγούν στις Ένο-
πλες Δυνάμεις, το τρέχον έτος.

Ειδικότερα η συγκεκριμένη απόφα-
ση που αναρτήθηκε σήμερα το πρωί 
στη Διαύγεια (9:38:48) προβλέπει την 
κατάταξη το τρέχον έτος:

- 1.000 ΕΠΟΠ στο Στρατό Ξηράς,
- 300 ΕΠΟΠ στο Πολεμικό Ναυτικό

- 280 ΕΠΟΠ στην Πολεμική Αερο-
πορία και

- 20 ΕΠΟΠ στο Κοινό Νομικό Σώμα
Σύμφωνα με την απόφαση η συνο-

λική δαπάνη θα ανέλθει:
- Το οικονομικό έτος 2022, στα 

18.546.115 ευρώ (ΓΕΣ: 12.313.320 
ευρώ, ΓΕΝ:3.194.100 ευρώ, ΓΕΑ: 
3.038.695 ευρώ)

- Το οικονομικό έτος 2023, στα 
25.118.079 ευρώ (ΓΕΣ: 16.807.686 
ευρώ, ΓΕΝ: 4.258.800 ευρώ, ΓΕΑ: 
4.051.593 ευρώ)

- Το οικονομικό έτος 2024, στα 
25.699.827 ευρώ (ΓΕΣ: 17.223.834 

ευρώ, ΓΕΝ: 4.424.400 Euro, ΓΕΑ: 
4.051.593 ευρώ) και

- Το οικονομικό έτος 2025 στα 
26.081.543 ευρώ (ΓΕΣ: 17.362.550 
ευρώ, ΓΕΝ: 4.667.400 Euro, ΓΕΑ: 

4.051.593 ευρώ).
Οσον φορά τις προσλήψεις ΟΒΑ θα 

γίνουν οι εξής προσλήψεις:
- 600 ΟΒΑ για τον Στρατό Ξηράς
- 200 ΟΒΑ για το Πολεμικό Ναυ-

τικό και
- 200 ΟΒΑ για την Πολεμική Αερο-

πορία.
Σύμφωνα με την απόφαση η συνο-

λική δαπάνη θα ανέλθει:
- Για το οικονομικό έτος 2022, στα 

8.836.803 ευρώ (ΓΕΣ:5.330.852 ευρώ, 
ΓΕΝ: 1.793.988 ευρώ, ΓΕΑ: 1.711.963 
ευρώ)

- Για το οικονομικό έτος 2023, στα 
15.204.509 ευρώ (ΓΕΣ: 9.194.307 
ευρώ, ΓΕΝ: 3.075.408 ευρώ, ΓΕΑ: 
2.934.794 ευρώ)

- Για το οικονομικό έτος 2024, στα 
15.204.509 ευρώ (ΓΕΣ:9.194.307 
ευρώ, ΓΕΝ: 3.075.408 ευρώ, ΓΕΑ: 
2.934.794 ευρώ) και

- Για το οικονομικό έτος 2025 στα 
14.331.469 ευρώ (ΓΕΣ: 8.719.698 
ευρώ, ΓΕΝ:2.835.180 ευρώ, ΓΕΑ: 
2.776.591 ευρώ).

Προσλήψεις 2.600 ΟΒΑ και ΕΠΟΠ στις Ένοπλες Δυνάμεις
Την κατάταξη 1.600 Επαγγελματιών Οπλιτών 
και 1000 ΟΒΑ στις Ένοπλες Δυνάμεις το 2022 
προβλέπει κοινή υπουργική απόφαση  
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Της Κικής Ηπειρώτου
Ελάχιστες θα είναι φέτος 

οι σχολικές εκδρομές που θα 
γίνουν τόσο από σχολεία του 
Έβρου προς άλλους προορι-
σμούς, όσο και από σχολεία 
άλλων περιοχών προς την πε-
ριοχή μας. Το «πράσινο φως» 
που δόθηκε από την επιτροπή 
των ειδικών και την κυβέρνη-
ση για την επανέναρξή τους, 
φαίνεται πως ήρθε πολύ αργά, 
με αποτέλεσμα να είναι αρκε-
τά δύσκολη η οργάνωση εκ-
δρομών μέσα στον επόμενο 
1,5 μήνα.

Σύμφωνα με τις ανακοινώ-
σεις, από την 1η Μαρτίου επι-
τρέπεται οποιαδήποτε σχολική 
εκδρομή ή επίσκεψη περιλαμ-
βάνει και διανυκτέρευση. Τα 
άτομα, που θα συμμετέχουν 
στις πολυήμερες εκδρομές, συ-
νοδοί εκπαιδευτικοί και μαθη-
τές, εμβολιασμένοι ή μη, θα 
πραγματοποιούν ράπιντ τεστ 

48 ώρες πριν την αναχώρη-
ση, ενώ κατά τη διάρκεια της 
εκδρομής θα πρέπει να διε-
νεργούν τα τακτικά τεστ της 
εβδομάδας όλοι οι μαθητές 
και οι εκπαιδευτικοί.

Μιλώντας στη «ΓΝΩΜΗ», ο 
τουριστικός πράκτορας Βασί-
λης Κασαπίδης σημείωσε πως 
είναι πολύ αργά για να υπάρ-
ξει μία κανονική επανεκκίνη-
ση των σχολικών εκδρομών. 
«Απομένει περίπου 1,5 μήνας 
για την πραγματοποίηση των 
όποιων εκδρομών, μέχρι αρ-
χές Απριλίου. Εκτιμώ πως δεν 
υπάρχει αρκετός χρόνος για να 
οργανωθούν πολλές εκδρομές 
σε αυτό το διάστημα. Ίσως γί-
νουν κάποιες εκδρομές κυρίως 
προς την Αθήνα και κάποιες, 
ελάχιστες τριήμερες. Δεν έχου-
με ακόμη  εικόνα για εκδρο-
μές από άλλες περιοχές προς 
την περιοχή μας, δεν αποκλεί-
εται να γίνουν ορισμένες, αλλά 

σίγουρα θα είναι πολύ λίγες. 
Εκτιμώ πως τη χάσαμε τη σε-
ζόν , θα έπρεπε να είχε παρθεί 
αυτή η απόφαση νωρίτερα».

Η εγκύκλιος του Υπ. 
Παιδείας

«Το Γραφείο Τύπου του 
Υπουργείου Παιδείας για το 
θέμα τις σχολικές εκδρομές, 
ανακοινώνει:

• Επιτρέπεται εκ νέου, από 
την ημερομηνία έκδοσης της 
οικείας Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης, η διεξαγωγή ημε-
ρήσιων εκπαιδευτικών εκδρο-
μών, διδακτικών και εκπαιδευ-
τικών επισκέψεων, σχολικών 
περιπάτων που ολοκληρώνο-
νται εντός μιας ημέρας.

• Από την 1η Μαρτίου θα 
δύναται να λάβει χώρα οποια-

δήποτε σχολική εκδρομή ή επί-
σκεψη περιλαμβάνει και διανυ-
κτέρευση.

• Οι εκδρομείς που θα συμ-
μετέχουν στις πολυήμερες εκ-
δρομές, συνοδοί εκπαιδευτικοί 
και μαθητές, εμβολιασμένοι ή 
μη, θα πραγματοποιούν ράπιντ 
τεστ 48 ώρες προ της αναχώ-
ρησης, ενώ κατά τη διάρκεια 
της εκδρομής θα πρέπει να δι-

ενεργούν τα τακτικά τεστ της 
εβδομάδας (self / rapid ανα-
λόγως την περίπτωση), όλοι οι 
μαθητές και οι εκπαιδευτικοί.

• Κατά τις εκδρομές/επι-
σκέψεις θα πρέπει να τηρού-
νται τα ειδικότερα υγειονομικά 
πρωτόκολλα που ισχύουν στην 
εκάστοτε περίπτωση, π.χ. προ-
ϋποθέσεις μεταφορικού μέσου, 
εισόδου σε μουσεία κτλ».

Ελάχιστες οι σχολικές εκδρομές που 
προβλέπεται να γίνουν φέτος στον Έβρο

ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 
ΣΤΙΣ ΑΝΑΚΌΙΝΩΣΕΙΣ ΠΌΥ 
ΕΠΙΤΡΕΠΌΥΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΑ 
ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ, ΜΕ 
ΑΠΌΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΜΗΝ 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΧΡΌΝΌΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΌΡΓΑΝΩΣΗ ΤΌΥΣ  

«Τη χάσαμε τη σεζόν», λέει ο 
τουριστικός πράκτορας Β. Κασαπίδης

Δύσκολα θα δούμε σχολικές εκδρομές στην περιοχή μας τη φετινή περίοδο 

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης είναι 
ένας από τους 21 Ελληνικούς Δήμους 
που θέτουν υποψηφιότητα συμμετο-
χής στο μεγάλο εγχείρημα καινοτομί-
ας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο 
τον μετασχηματισμό 100 ευρωπαϊκών 
πόλεων προς την ουδετερότητα του 
κλίματος έως το 2030.

Ο φάκελος της υποψηφιότητας του 
Δήμου Αλεξανδρούπολης υποβλήθη-
κε στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής «100 κλιματικά ουδέτερες 
και έξυπνες πόλεις μέχρι το 2030», 
μέσω της οποίας, ο Δήμος θα απο-
κτήσει τα απαραίτητα υποστηρικτικά 
εργαλεία, όσον αφορά στην πολιτική 
του για την προστασία του περιβάλ-
λοντος και την επίτευξη της κλιματι-
κής ουδετερότητας μέχρι το 2030.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας για την 
Ευρωπαϊκή Αποστολή «100 Κλιματι-
κά Ουδέτερες Πόλεις μέχρι το 2030» 

υπέγραψαν 21 ελληνικοί Δήμοι με το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέρ-
γειας. Είχε προηγηθεί τηλεδιάσκε-
ψη παρουσία του Γενικού Γραμματέα 
Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Πε-
ριβάλλοντος, Ευθύμιου Μπακογιάννη, 
του Αναπληρωτή Γεν. Δ/ντή της Γεν. 
Δ/νσης Κινητικότητας & Μεταφορών 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Move) 
και Δ/ντή της Ευρωπαϊκής Αποστολής 
«Mission Board 100 Climate Neutral 
Cities by 2030», Matthew Baldwin,  
μελών της Αποστολής της ΕΕ, του 
ΥΠΕΝ και εκπροσώπων της τοπικής 
αυτοδιοίκησης στην οποία τον Δή-
μο Αλεξανδρούπολης εκπροσώπη-
σε ο Δήμαρχος Γιάννης Ζαμπούκης 
και η αντιδήμαρχος Ενέργειας Ελένη 
Ιντζεπελίδου.

Σκοπός του Μνημονίου Συνεργασί-
ας είναι η επιτάχυνση της μετάβασης 
των πόλεων στην κλιματική ουδετε-
ρότητα και στον ψηφιακό μετασχημα-
τισμό τους, ανακάμπτοντας ταυτόχρο-
να από την πανδημία του κορωνοϊού.

Στο Μνημόνιο Συνεργασίας συμ-
μετέχουν οι εξής 21 Δήμοι:

Αγρινίου, Αλεξανδρούπολης, Ηρα-
κλείου, Θεσσαλονίκης, Ιωαννιτών, 
Καλαμαριάς, Καλαμάτας, Καρδίτσας, 
Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων 

Νήσων, Κοζάνης, Μυτιλήνης, Τρικ-
καίων, καθώς και ο Αναπτυξιακός 
Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας, με τους  
Δήμους – μέλη: Αγία Βαρβάρα, Άγιοι 
Ανάργυροι – Καματερό, Αιγάλεω, Ίλι-
ον, Κορυδαλλός, Περιστέρι, Πετρού-
πολη, Φυλή, Χαϊδάρι.

Κατά τη σύναψη του Μνημονίου 
Συνεργασίας, ο Γ.Γ. Χωρικού Σχεδια-
σμού & Αστικού Περιβάλλοντος, Ευ-

θύμιος Μπακογιάννης, επισήμανε ότι 
«οι ελληνικές πόλεις διαθέτουν εκείνα 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τις 
καθιστούν πολύ σημαντικές για τη 
συλλογή δεδομένων από την νοτιο-
ανατολική Μεσόγειο τα οποία εν τέ-
λει θα συνεισφέρουν στον στόχο της 
κλιματικής ουδετερότητας όλης της 
Ευρώπης μέχρι το 2050 μέσω της 
Πράσινης Συμφωνίας» και υπογράμ-

μισε ότι «το ΥΠΕΝ αντιλαμβανόμενο 
την ευθύνη προς τις μελλοντικές γε-
νιές, ενθαρρύνει εδώ και δύο χρόνια 
τη συμμετοχή πολλών ελληνικών πό-
λεων και με αυτό το Μνημόνιο Συνερ-
γασίας επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του 
για τη συνεχή υποστήριξη των ελληνι-
κών Δήμων στο δύσκολο ταξίδι τους 
προς την κλιματική ουδετερότητα».

Τόνισε επίσης ότι «λόγω της κλι-
ματικής αλλαγής και των επιπτώσε-
ων που αντιμετωπίζουμε τον τελευ-
ταίο χρόνο στην Ελλάδα, οι Δήμοι 
βρίσκονται σε κομβική θέση να υιο-
θετήσουν άμεσες πολιτικές για την 
επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας 
και να προσφέρουν πολλαπλά οφέλη 
στις κοινότητές τους όσον αφορά στη 
μείωση της ρύπανσης, της κυκλοφο-
ριακής συμφόρησης και του ενεργει-
ακού κόστους, αλλά και συνολικά να 
υιοθετήσουν έναν πιο υγιεινό τρόπο 
ζωής για τους κατοίκους τους».

Αντίστοιχα, ο Matthew Baldwin 
χαιρέτισε την πρωτοβουλία των 21 
ελληνικών Δήμων να συμμετέχουν 
στη διαδικασία τονίζοντας ότι «το εν 
λόγω Μνημόνιο Συνεργασίας αποτε-
λεί παράδειγμα για τα υπόλοιπα κρά-
τη μέλη της Ε.Ε.».

Θέση στο πρόγραμμα για τις 100 κλιματικά ουδέτερες 
και έξυπνες πόλεις διεκδικεί ο Δήμος Αλεξ/πολης
Είναι ένας από τους 21 
Ελληνικούς Δήμους που 
θέτουν υποψηφιότητα 
συμμετοχής για το 
πρόγραμμα της ΕΕ
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Της Κικής Ηπειρώτου
Μία σειρά από ερευνητι-

κές και εργαστηριακές εργασί-
ες θα πραγματοποιηθούν στη 
μεταλλική στέγη του κλειστού 
γυμναστηρίου Αλεξανδρού-
πολης, προκειμένου να δια-
πιστωθεί η στατική της επάρ-

κεια. Στόχος του Δήμου είναι 
να αποτιμηθεί η παρούσα κα-
τάσταση προκειμένου να προ-

χωρήσουν εργασίες σχετικές 
με την ενεργειακή αναβάθμιση 
του κλειστού γυμναστηρίου.

Οι εργασίες θα γίνουν στα 
πλαίσια της ριζικής ενεργεια-
κής αναβάθμισης του κλειστού 
γυμναστηρίου, με στόχο την 
εξοικονόμηση ενέργειας και 

την ενσωμάτωση τεχνολογιών 
ΑΠΕ για την μετατροπή του 
κτιρίου σε σχεδόν μηδενικής 

ενεργειακής κατανάλωσης. 
Προς αυτή την κατεύθυνση, η 
αποτίμηση της στατικής επαρ-
κείας του  μεταλλικού σκε-
λετού της στέγης, είναι απα-
ραίτητη, καθώς ο σχεδιασμός 
προβλέπει την αντικατάσταση 
των πάνελ της επικάλυψης με 
πάνελ πετροβάμβακα και την 
προσθήκη φωτοβολταϊκών 
πάνελ στη στέγη.

Ο σκοπός της διεξαγωγής 
των ερευνητικών εργασιών 
είναι η συλλογή αξιόπιστων 
δεδομένων για τα μηχανικά 
χαρακτηριστικά των μελών 
που απαρτίζουν το χωροδι-
κτύωμα, ώστε να είναι εφι-
κτή η εκπόνηση στατικής με-

λέτης, η οποία αφορά μόνο 
τον έλεγχο και την αποτίμη-
ση της φέρουσας ικανότητας 
της στέγης, καθώς και προσο-
μοίωσης της λειτουργίας του 
στατικού φορέα της στέγης 
με προσθήκη επιπλέων φορ-
τίων που απαιτούνται για την 
ενεργειακή αναβάθμισή της. 
Επίσης, περιλαμβάνει την υπο-
βολή προτάσεων ενισχύσεώς 
της, εάν απαιτηθεί. 

Το θέμα απασχόλησε πριν 
από λίγες ημέρες τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Αλεξανδρούπολης, τα 
οποία ενέκριναν τη μελέτη της 
τεχνικής υπηρεσίας (με δυο 
‘παρών’ από Λαμπάκη-Γκοτσί-
δη) για το θέμα και την εκτέ-
λεση των εργασιών, με κόστος 
37.200 ευρώ, με απευθείας 
ανάθεση. 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ  9

* Απόρριψη αποβλήτων εκσκαφών σε χώρους που δεν είναι αδειοδοτημένοι απαγορεύεται με το νόμο 4042/2012

τηλ: 25510 27404 & 25510 80173 

 email: info@latomiamakris.gr

www.latomiamakris.gr

Καθαρό περιβάλλον,
εξοικονόμηση φυσικών πόρων

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

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

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

Πού θα πετάξω τα μπάζα;

Στο «μικροσκόπιο» η στατική επάρκεια 
της στέγης του κλειστού γυμναστηρίου

ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΌΠΌΙΗΘΌΥΝ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΠΌΥ ΘΑ  ΑΠΌΤΙΜΗΣΌΥΝ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΌΠΌΙΑ 
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ    

Στόχος του Δήμου η τοποθέτηση 
φωτοβολταϊκών για την ενεργειακή 
αναβάθμιση του κτιρίου

Θυμίζουμε ότι από τον Ιούλιο 
του 2019 έχει εγκριθεί 

πρόγραμμα χρηματοδότησης 
για ολοκληρωμένη παρέμβαση 
ενεργειακής αναβάθμισης του 

κλειστού γυμναστηρίου «Μιχάλης 
Παρασκευόπουλος»

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανά-
πτυξη 2014-2020» εντάχθηκε το καλιοκαίρι 
του 2019 η Πράξη «Ενεργειακή Αναβάθμιση 
του Κλειστού Γυμναστηρίου “Μιχάλης Παρα-
σκευόπουλος” του Δήμου Αλεξανδρούπολης», 
ύψους 1.380.000€, κατόπιν σχετικής απόφα-
σης του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης. 
Η Πράξη, προέβλεπε μια σειρά ενεργειών 
όπως:
– αντικατάσταση της κάλυψης της στέγης με 
νέα μεταλλικά πάνελ πετροβάμβακα
– αντικατάσταση των κουφωμάτων και υαλο-
πινάκων με νέα κουφώματα αλουμινίου και 

ενεργειακούς υαλοπίνακες
– εγκατάσταση συστήματος με αερόψυκτες 
αντλίες θερμότητας
– αντικατάσταση του συνόλου των φωτιστι-
κών σωμάτων με νέας τεχνολογίας LED
– ενσωμάτωση φωτοβολταϊκού συστήματος 
στη στέγη του κτιρίου
– τοποθέτηση ηλιακού θερμικού συστήματος 
παραγωγής ζεστού νερού χρήσης και
– εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήμα-
τος επιτήρησης και ελέγχου (BMS) μέσω του 
οποίου θα πραγματοποιείται και καταγραφή 
των ενεργειακών μεγεθών από τη λειτουρ-
γία του κτιρίου.

Info
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Στην επιτακτική ανάγκη, για 
ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) που 
αποτελεί βασικό πυλώνα στην 
θωράκιση των κοινωνιών απέ-
ναντι στις υγειονομικές απειλές, 
αναφέρθηκαν οι ομιλητές σε 
ημερίδα που διοργάνωσαν δι-
αδικτυακά, ο ΙΣΑ (Ιατρικός Σύλ-
λογος Αθήνών) και ο ΕΟΔΥ, με 
θέμα την επόμενη ημέρα της 
πανδημίας και τις νέες ανάγκες 
που αναδύονται για το σύστημα 
υγείας. Την εκδήλωση παρακο-
λούθησαν ιατροί, εκπρόσωποι 
συλλόγων ασθενών και φορέ-
ων από όλη την Ελλάδα.

Όπως επισημάνθηκε «η παν-
δημία ανέδειξε τα χρόνια προ-
βλήματα στην οργάνωση και 
λειτουργία της ΠΦΥ και της 
δημόσιας υγείας στην Ελλά-
δα, επιβεβαίωσε τις ανισότη-

τες στην πρόσβαση και στην 
παροχή υπηρεσιών υγείας, κα-
θώς και την αξία της διασύνδε-
σης δημόσιας υγείας και ΠΦΥ». 
Έχει διαπιστωθεί από μελέτες, 
ότι «στις κοινότητες με ισχυρή 
πρωτοβάθμια περίθαλψη, ισχυ-
ρότερες υποδομές δημόσιας 
υγείας και μικρότερες κοινωνι-
κές ευπάθειες, οι πολίτες είχαν 
42% λιγότερες πιθανότητες να 
πεθάνουν από covid-19 λοίμω-
ξη. Επίσης η ιατρική φροντίδα 
κατ’ οίκον μειώνει κατά 50%, 
περίπου, την ανάγκη νοσοκο-
μειακής νοσηλείας, την ανάγκη 
για υποστήριξη οξυγόνου και το 
ποσοστό θνησιμότητας».

Παράλληλα, οι ομιλητές πα-
ρουσίασαν τα διαγνωστικά ερ-
γαλεία και τις νέες θεραπείες 
που προστέθηκαν στη φαρέτρα 
της επιστήμης και είναι πλέον 

διαθέσιμες και στους Έλληνες 
ασθενείς. Τονίστηκε ότι το εμ-
βόλιο και οι μη φαρμακευτικές 
παρεμβάσεις πρόληψης στην 
κοινότητα παραμένουν και στη 
νέα φάση της πανδημίας ισχυ-
ρά όπλα, για την προστασία του 
πολίτη και της κοινωνίας.

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ και πε-
ριφερειάρχης Αττικής Γιώργος 
Πατούλης, ανοίγοντας τις ερ-
γασίες της ημερίδας αναφέρ-
θηκε στο Δίκτυο Πρωτοβάθμι-
ας Φροντίδας Υγείας των ΙΣΑ, 
ΙΣΠ (Ιατρικός Σύλλογος Πει-
ραιά) και Περιφέρειας Αττικής 
για την covid-19 λοίμωξη και 
τόνισε μεταξύ άλλων, την ανά-
γκη συνεργασίας της επιστημο-
νικής κοινότητας, με την τοπική 
αυτοδιοίκηση, για την πρόληψη 
των ασθενειών και την προα-
γωγή υγείας των πολιτών.

«Η μεγάλη αυτή υγειονο-
μική κρίση ανέδειξε τη σημα-
σία της πρωτοβάθμιας φροντί-
δας υγείας που τοποθετείται 
στον πυρήνα των σύγχρονων 

και αποδοτικών συστημάτων 
υγείας. Πιστεύουμε σθεναρά, 
σε μια ισχυρή πρωτοβάθμια 
φροντίδα υγείας για τον τόπο 
μας, οργανωμένη σε διεπιστη-
μονικές ομάδες και με καινο-
τόμους ρόλους, για επαγγελ-
ματίες υγείας, εξοπλισμένη με 
ψηφιακή τεχνολογία», τόνισε 
ο κ. Πατούλης και προσέθεσε 
ότι στην στρατηγική αυτή, η αυ-
τοδιοίκηση μπορεί και πρέπει 
να παίξει κυρίαρχο ρόλο. «Ορ-
γανώσαμε το Δίκτυο Πρωτο-
βάθμιας Φροντίδας Υγείας για 
την covid-19, με στόχο σε κά-
θε γωνιά του Λεκανοπεδίου, 
ο συμπολίτης μας που διαγι-
γνώσκεται θετικός να ξέρει πού 
να απευθυνθεί. Ευελπιστούμε 
ότι θα εξελιχθεί περαιτέρω σε 
μία ισχυρή πρότυπη δομή που 
θα παίξει κεντρικό ρόλο στην 
στρατηγική της Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας, στον τόπο 
μας», κατέληξε.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

10    ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

Η δημογραφική «ατονία» 
της χώρας μας χαρακτηρίζει, 
σε μικρότερο ή μεγαλύτερο 
βαθμό, το σύνολο πλέον του 
ελληνικού χώρου και όχι μό-
νον κάποια τμήματά του.

Περισσότεροι θάνατοι από 
γεννήσεις καταγράφονται πλέ-
ον σχεδόν σε όλη τη χώρα, ένα 
φαινόμενο το οποίο θα συνεχι-
σθεί και θα ενταθεί τις αμέσως 
επόμενες δεκαετίες, σύμφωνα 
με έρευνα του Παν. Θεσσαλίας. 
Ειδικότερα, την τελευταία δε-
καετία, από τους 325 δήμους 
της χώρας μας οι 56 μόνον 
είχαν θετικά Φυσικά Ισοζύγια 
(περισσότερες γεννήσεις από 
θανάτους), ενώ σε 1 στους 3 η 
υπεροχή αυτή ως ποσοστό του 
πληθυσμού τους το 2011 ήταν 
ασήμαντη (μικρότερη του 1%).

Στον αντίποδα, από τους 
υπολοίπους 269 δήμους με 
περισσοτέρους θανάτους από 

γεννήσεις, σε 50 από αυτούς 
τα Φυσικά τους Ισοζύγια υπερ-
βαίνουν το 10%, και σε 139 το 
5% του πληθυσμού τους.

Επομένως, με βάση τον δεί-
κτη αυτό, αν τα Μεταναστευ-
τικά τους ισοζύγια (είσοδοι –
έξοδοι) ήταν μηδενικά, τότε 
περισσότεροι από τους μισούς 
αυτούς «γερασμένους» δήμους 
(139 στους 269) θα έχαναν 
σε μια και μόνον δεκαετία το 
5 έως 20% του απογραφόμε-
νου το 2011 πληθυσμού τους.

Τα στοιχεία αυτά αποτε-
λούν αποτελέσματα έρευνας 
των καθηγητών Βύρωνα Κο-
τζαμάνη και Βασίλη Παππά και 
παρατίθενται στο τελευταίο 
ψηφιακό τεύχος της σειράς 
«FlashNews» που δημιουρ-
γήθηκε στο πλαίσιο του χρη-
ματοδοτούμενου από το ΕΛΙ-
ΔΕΚ (και υλοποιούμενου από 
τον ΕΛΚΕ του Παν. Θεσσαλίας) 

Προγράμματος «Δημογραφικά 
Προτάγματα στην Έρευνα και 
Πρακτική στην Ελλάδα».

Οι δυο ερευνητές, στη δη-
μοσίευση  με θέμα «Τα Φυσικά 
Ισοζυγία σε εθνικό και περιφε-
ρειακό επίπεδο την δεκαετία 
2011-20 και η συμβολή τους 
στη μείωση του πληθυσμού της 
Ελλάδας», αναφερόμενοι και 
στις προοπτικές δεν είναι αι-
σιόδοξοι καθώς εκτιμούν ότι 
οι θάνατοι θα συνεχίσουν να 
είναι περισσότεροι από τις γεν-
νήσεις και τις δυο επόμενες 
δεκαετίες, ενώ τα Φυσικά Ισο-
ζύγια δεν αναμένεται να αλλά-
ξουν πρόσημο παραμένοντας 
αρνητικά.

Αυτό οφείλεται, σύμφω-
να με τους Β. Κοτζαμάνη και 
Β.Παππά, σε δυο κυρίως λο-
γούς:

1) οι θάνατοι, μετά από μια 
πρώτη μείωσή τους τα επόμε-
να της πανδημίας έτη, θα συ-
νεχίσουν να αυξάνονται λόγω 
της δημογραφικής γήρανσης 
(της αύξησης δηλαδή του πλή-
θους και του ποσοστού των 65 
ετών και άνω στον συνολικό 
πληθυσμό),

2) οι γεννήσεις δεν αναμέ-
νεται να ανακάμψουν, ακόμη 
και αν οι νεότερες γενεές στα-
ματήσουν να κάνουν λιγότερα 
παιδιά σε όλο και μεγαλύτερη 
ηλικία καθώς η μείωση των σε 

αναπαραγωγική ηλικία γυναι-
κών – που έχει αρχίσει από τα 
μέσα της δεκαετίας του 2000 
στη χώρα μας–θα συνεχισθεί 
(οι 20-49 ετών από 2,35 εκα-
τομμύρια το 2010, μειώθηκαν 
στα 1,95 το 2021 και δεν θα 
υπερβούν τα 1,7 εκατομμύρια 
το 2041).

Αυτό θα έχει ως αποτέλε-
σμα, με βάση τα αναφερόμενα 
στην ίδια δημοσίευση, οι θάνα-
τοι της περιόδου 2021-40 σε 
εθνικό επίπεδο να είναι κατά 
περίπου 950.000 περισσότεροι 
από τις γεννήσεις, ενώ το σύ-
νολο σχεδόν των Περιφερεια-
κών Ενοτήτων και των Δήμων 
μας θα έχει τις δυο επόμενες 

δεκαετίες αρνητικά Φυσικά 
Ισοζύγια.

Κατ’ επέκταση εν απουσία 
συνταρακτικών ανατροπών 
(νέου κύματος μαζικής μετανά-
στευσης αλλοδαπών και δευ-
τερευόντως ανακοπής της φυ-
γής των νέων μας),οι ρυθμοί 
μείωσης του πληθυσμού μας 
δεν πρόκειται να ανακοπούν.

Σύμφωνα με όσα τονίζει 
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Κοτζαμά-
νης, γήρανση και χαμηλή γο-
νιμότητα θα οδηγήσουν ανα-
πόφευκτα στην περαιτέρω 
μείωση του πληθυσμού μας 
που έχει ξεκινήσει εδώ και μια 
δεκαετία, ενώ η μετανάστευ-
ση δεν είναι δυνατόν να την 
αποτρέψει, απλώς θα την επι-
βραδύνει.

Ταυτόχρονα, με δεδομένο 
ότι αφενός η γήρανση είναι 
μη αναστρέψιμη (και επομέ-
νως θα έχουμε αυξανόμενο 
αριθμό θανάτων) και αφετέ-
ρου το πλήθος των ατόμων 
που έρχονται σε ηλικία να κά-
νουν παιδιά είναι όλο και μι-
κρότερο, το μόνον εφικτό είναι 
η λήψη μέτρων που θα κρατή-
σουν τους νέους στην χώρα 
μας δίδοντάς τους ταυτόχρο-
να την δυνατότητα να κάνουν 
τον αριθμό των παιδιών που 
επιθυμούν αλλά δεν μπορούν 
να κάνουν, ανακόπτοντας σε 
μια πρώτη περίοδο την περαι-
τέρω μείωση των γεννήσεων, 
και, σε μια δεύτερη δημιουρ-
γώντας τις προϋποθέσεις για 
την αύξησή τους.

«Καμπανάκι» για το δημογραφικό 
περισσότεροι θάνατοι από γεννήσεις 
σχεδόν σε όλη την Ελλάδα

Η ΔΗΜΌΓΡΑΦΙΚΗ «ΑΤΌΝΙΑ» ΤΗΣ 
ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ, ΣΕ 
ΜΙΚΡΌΤΕΡΌ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΌ 
ΒΑΘΜΌ, ΤΌ ΣΥΝΌΛΌ ΠΛΕΌΝ ΤΌΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΌΥ ΧΩΡΌΥ   
                               
Ένα φαινόμενο το οποίο θα συνεχισθεί 
και θα ενταθεί τις αμέσως επόμενες 
δεκαετίες, σύμφωνα με έρευνα του Παν. 
Θεσσαλίας

 

 
Αλεξ/πολη : 15.02.2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
     ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΒΡΟΥ                                                       

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Ταχ. :Κύπρου 17
Πληρ.: Κων/νος Πορτοκαλίδης                            
Τηλ.: 2551350037          

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ

         Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης με την υπ’ αριθμ. 15/2022 Από-
φαση Δημοτικού Συμβουλίου ενέκρινε την «Κύρωση δικτύου κοινόχρη-
στων χώρων στον οικισμό Άνθειας, του Δήμου Αλεξανδρούπολης».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση των ανωτέρω, κα-
θώς τα σχετικά δικαιολογητικά (αποφάσεις, διαγράμματα κλπ) θα είναι 
αναρτημένα στο Γραφείο Σχεδίου Πόλης του Δήμου Αλεξανδρούπο-
λης (2ος όροφος παλιό Δημαρχείο Αλεξανδρούπολης) από την 1η μέ-
ρα ανάρτησης και για 20 ημέρες για την υποβολή πιθανών ενστάσεων. 

Ο Αντιδήμαρχος Δόμησης και Χωρικού Σχεδιασμού
Σεραφειμίδης Αναστάσιος                                 

ΙΣΑ: Η ισχυρή ΠΦΥ μειώνει κατά 42% 
τις πιθανότητες θανάτου από Covid-19
Επιτακτική η ανάγκη για ενίσχυση της 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
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Συνάντηση με την Επιτετραμμένη της 
Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα κυρία 
Martina Hermann είχε ο Περιφερειάρχης 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρή-
στος Μέτιος στο γραφείο του στην Κομο-
τηνή.

Η κυρία Hermann εξέφρασε ιδιαίτερο εν-
διαφέρον για την Ανατολική Μακεδονία και 
Θράκη και η συζήτηση περιστράφηκε γύρω 
από θέματα συνεργασίας μεταξύ της Περι-
φέρειας και της Αυστριακής Πρεσβείας στους 
τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού.

Αναφορά έγινε επίσης στο θέμα των με-
ταναστευτικών ροών στον Έβρο.

Για τις 7 Οκτωβρίου 2022 ανα-
βλήθηκε η δίκη του προέδρου της Κοι-
νότητας Φυλακίου, Χρήστου Τυρμπά-
κη, που είχε συλληφθεί το πρωί της 
14ης Ιανουαρίου για “παράνομη βία” 
και “απείθεια”, στη διάρκεια ειρηνικής 
διαμαρτυρίας που έκανε μπροστά στις 
δομές μεταναστών/προσφύγων του 
Φυλακίου, κατά των εργασιών επέ-
κτασής τους. 

Την ίδια ημέρα, με την αυτόφωρη 
διαδικασία, είχε εμφανιστεί ενώπιον 
του Εισαγγελέα και είχε οριστεί δικά-
σιμος για τις 18/02. 

Τελικά, υπήρξε αναβολή, καθώς, 

όπως προέκυψε από τη διαδικασία, και 
με τη σύμφωνη γνώμη όλων των πα-
ραγόντων της δίκης, κρίνεται αναγκαίο, 
κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, να 
καταθέσει και ο υπεργολάβος του έρ-
γου, ως προς το σκέλος του κατηγορη-
τηρίου που αφορά την “παράνομη βία”. 

Σε δηλώσεις του μετά την απόφαση 
για αναβολή, ο συνήγορος υπεράσπι-
σης του κ. Τυρμπάκη, Βασίλης Παρα-
παγκίδης, εξήγησε πως αυτή ελήφθη 
“προκειμένου να κληθούν κάποια πρό-
σωπα τα οποία φέρονται να ήταν πα-
ρόντα στο περιστατικό, σύμφωνα με 
το κατηγορητήριο, του οποίου, φυσικά, 

εμείς αρνούμαστε την κατηγορία, έτσι 
όπως περιγράφεται. Τα πρόσωπα αυ-
τά θα κληθούν για να καταθέσουν αν 
όντως συνέβησαν αυτά τα περιστατικά 
που στοιχειοθετούν, σύμφωνα με την 
Εισαγγελία, την κατηγορία”. 

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι “η κατηγορία, 
έτσι όπως έχει εισαχθεί, δεν ανταπο-
κρίνεται στα πραγματικά περιστατικά 
εκείνης της ημέρας. Όλα αυτά είναι 
αντικείμενο έρευνας για την απόδειξη 
της αλήθειας. Κλήθηκε ο φερόμενος 
ως εργολάβος, για να καταθέσει αυ-
τά που θα ενδιαφέρουν το δικαστή-
ριο, την εισαγγελική αρχή και εμάς ως 
υπεράσπιση”. 

Καταλήγοντας, ο κ. Παραπαγκίδης 
επανέλαβε ότι “ο κ. Τυρμπάκης είναι 
γνωστός για το πόσο πράος είναι σαν 
χαρακτήρας, και πήγε στο σημείο για-
τί υπήρχε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα 
με την κοινότητα (σ. σ. της οποίας είναι 
πρόεδρος). Αυτά θα αναλύσουμε και 
θα εκθέσουμε διεξοδικά στις 7 Οκτω-
βρίου στο Μονομελές Πρωτοδικείο 
Ορεστιάδας”. 
 Χρυσούλα Σαμουρίδου 
ΕΡΤ Ορεστιάδας

Αναβολή για 7 Οκτωβρίου 
πήρε η δίκη του προέδρου 
του Φυλακίου Χρήστου 
Τυρμπάκη 

Παραδόθηκαν 150 
δέματα σε άπορες 
οικογένειες
Διανεμήθηκαν σε ισάριθμες οικογένειες του 
Διδυμοτείχου, της Ορεστιάδος και του Σουφλίου

Συνεχίζοντας ο Φιλανθρωπικός Ορ-
γανισμός «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», της Ιεράς Αρχι-
επισκοπής Αθηνών, την προνοιακή μέρι-
μνα και φροντίδα του για τις ευάλωτες 
και άπορες οικογένειες της παραμεθο-
ρίου και ιδιαίτερα της ακριτικής Θρά-
κης, σε συνεργασία με την υπεραγορά 
«ΜΑΣΟΥΤΗΣ», παρέδωσαν στην Ιερά 
Μητρόπολη Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος 
και Σουφλίου 150 δέματα τροφίμων, 
που διενεμήθησαν σε ισάριθμες οικογέ-
νειες του Διδυμοτείχου, της Ορεστιάδος 
και του Σουφλίου, την Παρασκευή, 18 
του μηνός Φεβρουαρίου ε.έ.

Παράλληλα η Ένωση Ελλήνων Εφο-
πλιστών «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ» παρέδωσε στην 
Ιερά Μητρόπολη Διδυμοτείχου, Ορεστι-
άδος και Σουφλίου προ ημερών αλλά 
50 δέματα τροφίμων για τις πολύτε-
κνες οικογένειες της περιοχής, τα οποία 
διανεμήθηκαν την 31η Ιανουαρίου ε.έ.

Ο Σεβασμιώτατος για μια ακόμη φο-
ρά εξέφρασε ευγνώμονας ευχαριστίας 
σε όλους όσους ενισχύουν με τον τρόπο 
τους το προνοιακό και κοινωνικό έργο 
της παραμεθόριας επαρχίας μας.
Από τη Μητρόπολη 
Διδυμοτείχου 

Συνάντηση με την Επιτετραμμένη της 
Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα
Είχε ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ

Αλεξανδρούπολη: Έκθεση 
για τα 100 χρόνια έκδοσης 
της “Κομμουνιστικής 
Επιθεώρησης”  
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, άνθρωποι κάθε ηλικίας 
επισκέφθηκαν την έκθεση

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, άνθρωποι 
κάθε ηλικίας επισκέφθηκαν την έκθεση 
για τα 100 χρόνια έκδοσης της Κομμου-
νιστικής Επιθεώρησης το Σάββατο 12 
Φεβρουαρίου στην αίθουσα του Επιμε-
λητηρίου στην Αλεξανδρούπολη.

Οι ξεναγήσεις και η συζήτηση γύρω 
από τα θέματα που αναδεικνύει το θε-
ωρητικό και πολιτικό όργανο του ΚΚΕ 
εδώ και 100 χρόνια προβλημάτισαν ιδι-
αίτερα τους νεότερους επισκέπτες, σε 
μια εποχή που το διάβασμα και η γνώση 
γίνεται προσπάθεια να αντικατασταθούν 
από την εικόνα και την αποσπασματική 
πληροφορία.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση των 
ΚΚΕ – ΚΝΕ, “Οι θεωρητικές εργασίες 
των Μαρξ-Ένγκελς-
Λένιν, η γνωριμία με 
την ιστορία του ερ-
γατικού κινήματος, 
οι πολιτικές αναλύ-
σεις για την κατάστα-
ση στη χώρα μας και 
διεθνώς, οι επεμβά-
σεις του ιμπεριαλι-
σμού και οι εκτιμή-
σεις για τον ρόλο 
του ΝΑΤΟ και της 
ΕΕ στους πολέμους, 
τη φτώχεια, την πεί-
να και την προσφυ-

γιά εδώ και δεκαετίες ήταν κάποια από 
τα θέματα που εξιστορούνταν μέσα από 
την έκθεση, ενώ ειδική θέση είχαν τα γε-
γονότα και οι εκτιμήσεις από την πορεία 
του σοσιαλισμού στην ΕΣΣΔ, τα τεράστια 
επιτεύγματα που άλλαξαν την ποιότητα 
ζωής των εργαζομένων παγκοσμίως, μαζί 
με τις παρεκκλίσεις σε θεωρητικά και τε-
λικά πρακτικά ζητήματα, που οδήγησαν 
στην παλινόρθωση του καπιταλισμού. 
Παράλληλα, δίνονταν και η πορεία των 
σύγχρονων επεξεργασιών του ΚΚΕ, που 
μελέτησε και μελετάει την οικοδόμηση 
του σοσιαλισμού του 20ου αιώνα, έβγαλε 
και βγάζει συμπεράσματα και ανοίγει το 
δρόμο για τον σοσιαλισμό του 21ου αι-
ώνα, «για να ανθρωπέψει ο άνθρωπος»”.

ΕΙΧΕ ΣΥΛΛΗΦΘΕΙ 14ΗΣ ΙΑΝΌΥΑΡΙΌΥ ΓΙΑ 
“ΠΑΡΑΝΌΜΗ ΒΙΑ” ΚΑΙ “ΑΠΕΙΘΕΙΑ”, ΣΤΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 
ΜΠΡΌΣΤΑ ΣΤΙΣ ΔΌΜΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ/
ΠΡΌΣΦΥΓΩΝ ΤΌΥ ΦΥΛΑΚΙΌΥ          

Τι δηλώνει ο συνήγορος υπεράσπισής του 
Βασίλης Παραπαγκίδης
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 SUDUKU

2 1

7 4 3 6

2 6 5 1

9 8 1

3 1 2 8

6 3 7

6 4 8 9

3 8 6 4

7 6

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.65)
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.64)

1 8 2 4 3 5 7 9 6
4 9 7 6 2 8 1 3 5
6 3 5 7 9 1 8 2 4
5 4 1 3 8 6 9 7 2
7 6 3 9 5 2 4 1 8
8 2 9 1 4 7 6 5 3
2 7 4 8 1 3 5 6 9
9 5 6 2 7 4 3 8 1
3 1 8 5 6 9 2 4 7
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ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

8 5 4

4 3 7 1

4 6

1 6 9 3

9 5 7 4

3 1 2 9

8 1

9 7 2 5

5 4 8

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.55)
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία

Οριζόντια
1. Ξανοίγομαι οικονομικά.

2. Παλιός, Γάλλος τενίστας από το Καμε-

ρούν — Ταινία επιστημονικής φαντασίας.

3. Φτιαγμένο από ξύλο ελιάς — Δορυ-

φόροι του… Σ.

4. Ούτε ένας.

5. Πτώχευση τραστ — Τα χωρίς απόβαρο.

6. Έπαιρναν πάντα οξεία — Ιστορικό φρού-

ριο του Τέξας.

7. Καταγωγή, γένος (μτφ.) — Έργο του το 

μυθιστόρημα "Ντέμιαν".

8. Κάθεται… με σταυρωμένα χέρια.

9. Γυναικείο χαϊδευτικό — Είναι και το βα-

γόνι.

10. Τορκουάτο…: Ιταλός ποιητής της Ανα-

γέννησης — Οπτικά… δοκάρια.

11. Βρετανός εξερευνητής — Μυθική η 

Λερναία.

 σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Είχε μπει φθινώπορο και ο νέος αρχηγός μίας 
φυλής ινδιάνων ανησυχεί για των χειμώνα που έρ-
χεται. Παίρνει τηλέφωνο λοιπόν την τοπική μετεω-
ρολογική υπηρεσία και του λένε πως αναμένεται 
σχετικά βαρύς χειμώνας. Το συζητάει με την φυ-
λή του και αποφασίζουνε καλού κακού να βγουν 
όλοι στο δάσος να μαζέψουνε επιπλέον ξύλα και 
να διπλασιάσουν την ήδη μεγάλη σωρό που έχουν.

Αφού το κάνουνε και περνάνε λίγες εβδομάδες, 
ο καιρός δεν χειροτερεύει αλλά ο αρχηγός αρχίζει 
να ανησυχεί πάλι. Παίρνει τηλέφωνο την μετεωρο-
λογική υπηρεσία και του λένε πως οι ενδείξεις είναι 
σίγουρες και πως αναμένεται πολύ βαρύς χειμώ-
νας. Αγχώνεται λοιπόν και ανακοινώνει τα άσχημα 
νέα στην φυλή του.

Το συζητάνε διεξοδικά και εκφράζονται κάποιες 
επιφυλάξεις για την βασιμότητα των προβλέψεων 
της μετεωρολογικής υπηρεσίας.

Με λίγη δυσθυμία και περισσότερο ως ένδειξη 
αλληλεγγύης στον νέο τους αρχηγό συμφωνούνε 
όλοι να μαζέψουν και άλλα ξύλα για να είναι χίλια 
τα εκατό σίγουροι. Μαζεύουν τα ξύλα, περνάνε κι 
άλλες εβδομάδες αλλά ο καιρός δεν αλλάζει, είναι 
μάλιστα ασυνήθιστα καλός για την εποχή.

Παρ  ̀όλα αυτά ο αρχηγός δεν εφησυχάζει. Παίρ-
νει τηλέφωνο πάλι την μετεωρολογική υπηρεσία και 
του λένε πως οι ενδείξεις είναι αδιαμφισβήτητες, 
πως έχουν κάνει επανεκτίμηση των προβλέψεών 
τους προς το χειρότερο και πως σε λίγες μέρες εί-
ναι σίγουροι θα χειροτερέψει ο καιρός και προβλέ-
πονται χιόνια και κατακλυσμοί που θα κρατήσουν 
όλο τον χειμώνα.

Η σωρός με τα ξύλα έχει μεγαλώσει πια πολύ 
και υπερβαίνει το ύψος των σκηνών. Περνάνε βδο-
μάδες, ο καιρός κρυώνει λίγο αλλά κατά τα αλλά 
τίποτα. Δεν γίνεται! Πιάνει τον αρχηγό τώρα πολύ 
στρες. Στο κάτω κάτω της γραφής έχει και την υπό-
ληψή του να φροντίσει. Παίρνει τηλέφωνο πάλι την 
μετεωρολογική υπηρεσία και του λένε πως ανησυ-
χούνε πάρα πολύ.

Είναι σίγουροι και αναμένουν από μέρα σε μέ-
ρα το πιο καταστροφικό κύμα κακοκαιρίας που έχει 
γνωρίσει η περιοχή εδώ και χρόνια το οποίο θα ακο-
λουθηθεί από βαρύτατο χειμώνα που θα κρατήσει 
μέχρι αργά την άνοιξη. Ο αρχηγός τα παίζει εντελώς 
αλλά τον πιάνει και περιέργεια έτσι λοιπόν ρωτάει:

- "Που βασίζεται αυτές τις προβλέψεις σας;"
- "Έχουμε μια πολύ έγκυρη και αποδεδειγμένη 

μέθοδο που χρησιμοποιούμε εδώ και χρόνια. Πα-
ρατηρούμε την τοπική φυλή ινδιάνων και φέτος 
έχουν μαζέψει ποσότητα ρεκόρ από καυσόξυλα!"

Συστατικά 
• 1/2 κιλό λουκάνικα κομμένα σε ροδέλες
• 10 πράσινες πιπεριές κέρατο
• 1/2 κιλό ντομάτες ώριμες πολτοποιημένες
• 1 φλιτζάνι τσαγιού ελαιόλαδο
• αλάτι
• πιπέρι

Μέθοδος Εκτέλεσης 
• Χαράξτε τις πιπεριές με ένα μαχαιράκι κατά μήκος.
• Βάλτε το μισό λάδι σε ένα τηγάνι και τηγανίστε 

ελαφρά τις πιπεριές μέχρι να μαλακώσουν. Βγάλ-
τε τις και φυλάξτε τις.

• Καθαρίστε το τηγάνι και προσθέστε το υπόλοι-
πο λάδι.

• Βάλτε μέσα στο τηγάνι τα λουκάνικα και ψήστε τα 
μέχρι να ροδοκοκκινίσουν.

• Βάλτε και τις πιπεριές και περιχύστε με τη σάλτσα 
ντομάτας. Αφήστε να μαγειρευτεί το σύνολο μέχρι 
να φύγουν τα ζουμιά και να πήξει η σαλτσούλα. 

Σερβίρετε το σπετζοφάι ζεστό.
• Σερβίρετε δίπλα και ωραία φέτα και  ψωμάκι, και 

καλή όρεξη!

Συμβουλές
• Τα υλικά είναι για 4 άτομα. 
• Αν σας αρέσει μπορείτε να βάλετε μέσα και κομ-

ματάκια μελιτζάνας αφού πρώτα τα τηγανίσετε 
ελαφρά, αλλά και 1-2 σκελίδες σκόρδο αν σας 
αρέσει η γεύση του.

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Σπετζοφάι (βολιώτικο)

 ΜΕΜΕS

Κάθετα

1. Τελείως ανόητος είναι.

2. Το όνομα του τραγουδιστή Μακ Κάρτνεϊ — 

Υποδιαίρεση του παλιού εμπορικού πήχη.

3. Τραγούδια με… μπουζούκι — Περίοδος ή 

απόσταση.

4. Αφρικανική έρημος — Πόλη των… σταυ-

ρόλεξων.

5. Εκεί έγινε ένα από τα θαύματα του Χριστού 

— Τα μάτια του… διαφέρουν απ' της κουκου-

βάγιας.

6. Διαρκώς, συνεχώς — Δηλώνει αγανάκτηση.

7. Νότα, αλλά και σύμφωνο — Μυθική θεότητα 

προσωποποίηση της θεϊκής εκδίκησης.

8. Άνετος στη συμπεριφορά — Ο πρώτος δια-

στημικός σταθμός.

9. Είναι ίση με 2,54 εκατοστά — Η χημεία τα 

εξετάζει μαζί με τα λίπη.
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Ερευνητές του πανεπιστημί-
ου του Stanford ανέπτυξαν ένα 
συνθετικό μόριο που στοχεύει 
καρκινικούς όγκους, και προω-
θεί την ανοσοποιητική απόκριση 
και την υποχώρηση επιθετικών 
όγκων, όταν χορηγηθεί ενδο-
φλεβίως. 

Η ενεργοποίηση του ανο-
σοποιητικού συστήματος μόλις 
εντοπιστεί ένας όγκος, μπορεί 
να κινητοποιήσει τα κύτταρα 
του ανοσοποιητικού ώστε να 

καταστρέψουν τα καρκινικά 
κύτταρα.

Μία μέθοδος περιλαμβάνει 
μία ένεση απευθείας στον όγκο, 
αλλά αυτός ο τρόπος αποδει-
κνύεται κάποιες φορές δύσκο-
λος, για καρκίνους που δεν εί-
ναι εύκολα προσβάσιμοι. Τώρα, 
επιστήμονες στην ιατρική σχο-
λή του Stanford ανέπτυξαν μια 
νέα μορφή θεραπείας με συν-
δυασμό μορίων που μπορούν 
να χορηγηθούν ενδοφλεβίως 

φτάνοντας σε έναν ή και πε-
ρισσότερους όγκους μέσα στον 
οργανισμό. 

Τρεις δόσεις, αύξησαν τον 
χρόνο ζωής σε έξι από τα εννιά 
ποντίκια του εργαστηρίου που 
δέχθηκαν την θεραπεία, ενώ 
έπασχαν από έναν επιθετικό 
καρκίνο του μαστού. Από αυτά 
τα έξι ποντίκια, τα τρία φαίνε-
ται πως θεραπεύτηκαν κατά τη 
διάρκεια της έρευνας που διήρ-
κησε μήνες. 

Μία και μόνο δόση αυτού 
του μορίου προκάλεσε απόλυ-
τη υποχώρηση των όγκων στα 
μισά ποντίκια. 

Το συνθετικό μόριο έδειξε 
παρόμοια αποτελέσματα και 
στα μοντέλα για τον παγκρε-
ατικό καρκίνο. «Πρακτικά θε-
ραπεύσαμε κάποια ζώα μόνο 
με μερικές ενέσεις», εξήγησε 
η Τζένιφερ Κόκραν, πρόεδρος 
του τμήματος Βιοτεχνολογίας. 
«Ήταν πραγματικά εκπληκτικό 
όταν ελέγξαμε τους όγκους.»

Η μελέτη δημοσιεύτηκε δι-
αδικτυακά στο περιοδικό Cell 
Chemical Biology.

Σύμφωνα με τη 
θεωρία σχετικότητας, 

δύο ατομικά ρολόγια σε 
διαφορετικά ύψη χτυπούν 

με διαφορετικό ρυθμό

Επιστήμονες στις ΗΠΑ μέτρη-
σαν τη θεωρία σχετικότητας του 
'Αλμπερτ Αϊνστάιν και πιο συγκεκρι-
μένα τη διαστολή του χρόνου στην 
μικρότερη κλίμακα που έχει κατα-
στεί δυνατό μέχρι σήμερα. Έδει-
ξαν ότι δύο μικροσκοπικά ατομικά 
ρολόγια οπτικού πλέγματος, ευρι-
σκόμενα σε υψομετρική απόσταση 
μόλις ενός χιλιοστού μεταξύ τους 
ή όσο το πλάτος μιας μύτης μολυ-
βιού, χτυπάνε με διαφορετική τα-
χύτητα και δείχνουν διαφορετικούς 
χρόνους. Κάποτε τα τεστ της σχε-
τικότητας απαιτούσαν τα ρολόγια 
ακριβείας να χωρίζονται από απο-
στάσεις χιλιάδων χιλιομέτρων με-

ταξύ τους (π.χ. ένα ρολόι στη Γη και 
ένα σε δορυφόρο), κάτι που πλέον 
είναι περιττό.

Οι ερευνητές του Εθνικού Ινστι-
τούτου Προτύπων και Τεχνολογίας 
(NIST) των ΗΠΑ και του Πανεπιστη-
μίου του Κολοράντο, με επικεφα-
λής τον Τομπάιας Μπόθγουελ, οι 
οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσί-
ευση στην επιθεώρηση «Nature», 
ανέφεραν ότι τα πειράματα τους 
δείχνουν πως είναι δυνατό να κα-
τασκευαστούν ατομικά ρολόγια 50 
φορές πιο ακριβή από τα σημερινά. 
Επίσης τόσο ακριβή ατομικά ρολό-
για ίσως μελλοντικά μπορούν να 
λειτουργήσουν ως "μικροσκόπια" 

ανοίγοντας τον δρόμο για να απο-
καλυφθεί πώς η σχετικότητα και η 
βαρύτητα αλληλεπιδρούν με την 
κβαντομηχανική, ένα μεγάλο αίνιγ-
μα στο πεδίο της Φυσικής.

Σύμφωνα με τη θεωρία σχετικό-
τητας και τη στρέβλωση του χωρο-
χρόνου που προβλέπει, δύο ατομικά 
ρολόγια σε ελαφρώς διαφορετικά 
ύψη πεδίο χτυπούν με διαφορετικό 
ρυθμό. Ένα ρολόι χτυπάει πιο αρ-
γά σε χαμηλότερο ύψος, δηλαδή ο 
χρόνος κυλάει πιο αργά, κάτι που 
επιβεβαιώθηκε και με το νέο πείρα-
μα, που έγινε σε μικρότερη απόστα-
ση των δύο ρολογιών μεταξύ τους 
από κάθε άλλη φορά στο παρελθόν.

Ατομικά ρολόγια επιβεβαιώνουν τη θεωρία 
του Αϊνστάιν για τη διαστολή του χρόνου

Καλλιτεχνική 
απεικόνιση ενός 

πλανήτη με συνθήκες 
παρόμοιες με αυτές της 

Γης 

Με δημοσίευση της στην επιθεώρη-
ση «Royal Astronomical Society» ομά-
δα ερευνητών αναφέρει την ύπαρξη 
ενός πλανήτη που αν και βρίσκεται σε 
ένα σύστημα το άστρο του οποίου είναι 
πλέον νεκρό διαθέτει (δυνητικά) συνθή-
κες φιλόξενες στη παρουσία της ζωής.

Ο πλανήτης βρίσκεται σε απόσταση 
117 ετών φωτός από εμάς και είναι πο-
λύ κοντά στο μητρικό του άστρο, σχεδόν 
60 φορές πιο κοντά από ότι η Γη στον 
Ήλιο. Όμως το άστρο είναι ένας λευ-
κός νάνος. Με τον όρο λευκός νάνος 
χαρακτηρίζεται το υπόλειμμα του πυ-
ρήνα ενός άστρου που απομένει μετά 
τον θάνατο του αυτού του άστρου. Ο 

πλανήτης βρίσκεται στην αποκαλούμε-
νη κατοικήσιμη ζώνη δηλαδή απόσταση 
από το άστρο του όπου οι θερμοκρασί-
ες που αναπτύσσονται στην επιφάνεια 
τους επιτρέπουν την ύπαρξη νερού σε 
υγρή μορφή, παράγοντας που θεωρεί-
ται κρίσιμος για την παρουσία της ζωής.

«Είναι η πρώτη φορά που εντοπίζεται 
ένα διαστημικό σώμα στην κατοικήσι-
μη ζώνη ενός λευκού νάνου. Για αυτό 
και υπάρχει πιθανότητα ύπαρξης ζωής 
σε ένα κόσμο που βρίσκεται σε τροχιά 
γύρω από τον λευκό νάνο» αναφέρει ο 
Τζέι Φαρίχι, του Πανεπιστημιακού Κο-
λεγίου του Λονδίνου. Ο εντοπισμός του 
πλανήτη έγινε με έμμεσες παρατηρή-

σεις και πρέ-
πει τώρα να 
γίνουν νέες 
έρευνες εκεί 
για να πιστοποι-
ηθεί η ύπαρξη του.

«Στην αστρονομία 
όταν εντοπίζουμε μια κο-
σμική δομή αυτό σημαίνει συνήθως ότι 
υπάρχουν πολλές ακόμη στο Σύμπαν» 
αναφέρει ο Φαρίχι διατυπώνοντας έτσι 
την άποψη ότι θα είναι περισσότερο κοι-
νή από όσο πιστεύαμε μέχρι σήμερα ή 
ύπαρξη πλανητικών συστημάτων γύρω 
από ένα λευκό νάνο.

Πλανήτης υποψήφιος για ζωή βρίσκεται 
δίπλα σε νεκρό άστρο

Η ταχύτητα επεξεργασίας των 
πληροφοριών στον νου - με άλ-
λα λόγια η ευστροφία  - δεν αρ-
χίζει να μειώνεται πριν την ηλικία 
των 60 ετών, σύμφωνα με 
νέα γερμανική επιστη-
μονική μελέτη.

Το συμπέ-
ρασμα αυτό 
έρχεται σε 
αντίθεση με 
προηγού-
μενες εκτι-
μήσεις ότι η 
ταχύτητα του 
νου κορυφώ-
νεται στα 20 και 
μετά αρχίζει να πέ-
φτει σταδιακά.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής 
τον δρα Μίσα φον Κράουζε του 
Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέρ-
γης, οι οποίοι έκαναν τη σχετι-
κή δημοσίευση στο περιοδικό 
Nature Human Behaviour, ανέ-
λυσαν στοιχεία από 1,2 εκατομ-
μύρια ανθρώπους δέκα έως 80 
ετών, οι οποίοι είχαν συμμετά-
σχει σε ένα διαδικτυακό πείρα-
μα, που μέτρησε τους χρόνους 

αντίδρασης σε ένα νοη-
τικό - γνωστικό τεστ.

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν 
να κατηγοριοποιήσουν μια σει-
ρά από λέξεις και εικόνες που 
εμφανίζονταν αστραπιαία στην 
οθόνη, πατώντας το σωστό πλή-
κτρο. Διαπιστώθηκε ότι ναι μεν 
ο μέσος χρόνος αντίδρασης άρ-
χισε να επιβραδύνεται μετά την 
ηλικία των 30 ετών, όμως αυτό 
δεν είχε να κάνει με την ταχύτητα 

του μυαλού, αλλά με την πιο επι-
φυλακτική και προσεκτική στάση.

Η ίδια η νοητική διαδικασία 
της λήψης απόφασης για τη σω-
στή απάντηση εμφάνισε τάση 
επιβράδυνσης μόνο μετά τα 60.

Αντίθετα με την ευρέως δια-
δεδομένη αντίληψη, στη διάρκεια 
του μεγαλύτερου μέρους της ζω-
ής  συνήθως δεν επηρεάζεται η 
νοητική ευστροφία.

Πότε πέφτουν οι «στροφές» του μυαλού; 
Νέα μελέτη αλλάζει τα δεδομένα

Επιστήμονες δημιούργησαν συνθετικό μόριο 
που καταστρέφει καρκινικούς όγκους

Science

Πολλά 
υποσχόμενα 

αποτελέσματα 
σε ποντίκια 

εργαστηρίου

Στη διάρκεια 
του μεγαλύτερου 

μέρους της ζωής  δεν 
επηρεάζεται η νοητική 

ευστροφία.

«Βάλε το χέρι σου επί ένα λεπτό μέσα σε μια κατσαρόλα με καυτό νερό - θα σου 
φανεί μια ώρα. Κάθισε δίπλα σε μια γοητευτική γυναίκα επί μία ώρα - θα σου φανεί 

ένα λεπτό. Αυτό θα πει σχετικότητα! 
(Άλμπερτ Αϊνστάιν , αστειευόμενος, δίνοντας την πιο καυστική απάντηση 

σε όσους αμφισβητούν τη θεωρία της σχετικότητας)
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Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση 
θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες 
σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

Δικηγόροι

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

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

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

ΑΓΓΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  •  Δικηγόρος 
Ειρήνης 39  •  Αλεξανδρούπολη 
Τηλέφωνο : 2551024142

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

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

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ •  Δικηγόρος

Κων/πόλεως  207  •  Ορεστιάδα
Τηλέφωνο : 2552023462

Λογιστές

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

ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ ΓΑΛΑΤΕΙΑ • Λογιστικό Γραφείο  

Φιλιππουπόλεως 7  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 25510-80173

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

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

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

Συμβολαιογράφοι

Ιατροί

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • Οφθαλμίατρος  
Μιαούλη  11  •  Αλεξ/πολη 

Τηλέφωνο : 25510 24689

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Δικαστικοί
Επιμελητές

Κτηνίατροι

Ασφάλειες

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

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

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

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

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

Οπτικά

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

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Ψυκτικοί

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

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

Φαρμακεία

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

ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Μαζαράκη 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551038473

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

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

ΓΟΥΤΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΔΙΚΑΙΑ
Τηλέφωνο : 2556031371

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

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

Ταξιδιωτικά
Πρακτορεία

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

Συνεταιρισμοί

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

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας
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Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 05.59, 

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
NTERCITY 05.59, 

ΘεΣ/Κη - Αλεξ/λη 
NTERCITY 05.50, 

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

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Αλεξ/λη - ΘεΣ/ΝΙΚη: 
08:00, 11:00 , 14.00, 
16.30, 18:45,  22:00
ΘεΣ/ΝΙΚη - Αλεξ/λη 

08:00, 10:30 , 13.00, 
15.30, 17:30,  23:59
Αλεξ/ΠΟλη - ξΑΝΘη - ΚΑΒΑλΑ: 

08.00, 11:30 , 16.00, 
18:45, 22:00
ΚΑΒΑλΑ - Αλεξ/ΠΟλη 

02.45, 10:45 , 14:30, 19:10
ξΑΝΘη -Αλεξ/ΠΟλη 

02.45, 10:45 , 15:10, 19:10
Αλεξ/ΠΟλη - ΦεΡεΣ - ΣΟΥΦλΙ - 
ΔΙΔ/ΧΟ -ΟΡεΣΤΙΑΔΑ 

04:45, 06:30, 08:30, 11:15, 12:30, 
14.30, 15.30, 17:00, 19:30, 21.30 

Αλεξ/ΠΟλη - ΚΟμΟΤηΝη

07:45,  09:00, 11:15, 13:00, 
16:00, 18:30, 20:10
ΚΟμΟΤηΝη - Αλεξ/ΠΟλη

07:20,  09:00, 11:00, 12:30, 
14:40,  19:00, 20:10

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
Σε ό,τι αφορά τις πτήσεις από 
το αεροδρόμιο της Αλεξαν-
δρούπολης, μπορείτε να καλεί-
τε στα τηλέφωνα: Αεροδρόμιο: 
25510 89300, 25510 89305, 
AEGEAN: 25510 89150, 
ΟΛΥΜΠΙΑΚH: 25510 45198, 
SKY EXPRESS: 801-11-
28288, 2810-223800

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ - AEGEAN 
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη – ΑΘηΝΑ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ:  09:50 - 21:05
ΤΡΙΤΗ: 11:40 - 21:15
ΤΕΤΑΡΤΗ: 09:50 - 21:10
ΠΕΜΠΤΗ: 11:40 - 21:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 12:25 - 21:15
ΣΑΒΒΑΤΟ: 11:40 - 20:15
ΚΥΡΙΑΚΗ: 12:35 - 21:15
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 08:10 - 19:30
ΤΡΙΤΗ: 10:00 - 19:30
ΤΕΤΑΡΤΗ: 08:10 - 19:30
ΠΕΜΠΤΗ: 10:00 - 19:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 10:00 - 19:30

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

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

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

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

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

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

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

 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ  
 ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Χρηστικά
 χρησιμα τηλεφωνα

Aστυνομία  100
EKAB  166
Πυροσβεστική  199 
Βλάβες(ΔΕΔΔΗΕ): 8004004000
Βλάβες(ΔΕΥΑΑ): 25510-26046
Βλάβες ΟΤΕ:                  13888
Κ.Ε.Π. Αλεξ/πολης: 25513-50010
Κ.Ε.Π. Φερών:     25553-50101
Αστ.Τμ. Αλεξ/λης 25510 66300
Γραφείο Ταυτοτήτων: 2551066262
Τροχ. Αλ/λης  25510 66395
Δημ. Αλεξ/πολης 25510 64100
Δημ.Εν.Φερων     25555-50070
Γραμμή Δημότη:     25510-22222
Τμήμα Καθ/τητας: 25513-50040
Τμήμα Πρασίνου: 25513-50042
Τμήμα Αποκομιδής Απορριμάτων: 
25513-50068 , 25513-50069
Περ/κή Εν/τα Έβρου 25513-50405 
ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ: 25510-26298
ΤΙΕΔΑ:                       25510-28735 
ΔΟΥ Αλεξ/πλης : 25510-89622
Δασαρ. Αλεξ/λης 25510 80643
Πυρ/κή Αλεξ/λης 25510 26222
Νοσ/μείο Αλ/λης 25513-51000
Περ. Εν. Έβρου 25510 36500  
Λιμεναρχείο 25513-56200
Ο.Λ.Αλεξ/λης 25510-26251 
Αεροδρόμιο 25510 89300 
ΕΛΤΑ Αλεξ/λης  25510-41640
ΚΤΕΛ Αλεξ/λης 25510 26479
ΑΣΤΙΚΑ 25510-28844
ΟΑΕΔ Αλεξ/λης 25510 25646
ΟΣΕ Αλεξ/πολης 25510 26395
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ:    25510-45198 
AEGEAN:              25510-89150  
Αεροδρόμιο:          25510-89300
ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ 25510 33500   
Ι.Κ.Α. 25510-84611
ΕΚΑΒ 25510-89370
ΔΕΗ 25510-53529
ΟΤΕ 25510-56160
ΔΕΥΑΑ 25510-24018 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
14:00-22:00 Σερμπέζη Λ. Μάκρης 15 (Νέα 
Χιλή) ✆2551039222
18:00-08:00 Τσιντικίδης Λεωφόρος Μάκρης 
34 (Νέα Χηλή) ✆2551039445
ΦΕΡΕΣ 
Καψίδου Δημοκρίτου 28✆2555024096

ΣΟΥΦΛΙ 
Ροκκά Βασ. Γεωργίου 88 ✆25540 24303

ΔIΔYMOTEIXO
Καρακατσάνη Μ.-Bαφειάδου Κ. έναντι Νο-
σοκομείου ✆25530 25115

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Μπέδρελης Χριστόδουλος Αγ. Θεοδωρων 
150 ✆2552029084

Μήπως είστε εξαρτημένοι 
από το κινητό σας;

Η συνήθεια που δείχνει ότι μπορεί να έχετε 
σχέση εξάρτησης με την τεχνολογία.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα νέας έρευ-
νας, οι άνθρωποι που κοιμούνται με τα τη-
λέφωνά τους τείνουν να έχουν μεγαλύτερη 
εξάρτηση από την τεχνολογία, συγκριτικά 
με εκείνους που πηγαίνουν στο κρεβάτι χω-
ρίς αυτά.

Εταιρεία που επικεντρώνεται σε θέματα 
τεχνολογίας, διεξήγαγε έρευνα με τη συμμε-
τοχή 1.000 ατόμων, ηλικίας από 20 έως 30 
ετών και διαπίστωσε ότι σχεδόν 80% εξ αυ-
τών παίρνουν το τηλέφωνό τους στο κρεβά-
τι και αφιερώνουν κατά μέσο όρο 75 λεπτά 
κάνοντας scrolling πριν κοιμηθούν.

Πάνω από το 70% των ανθρώπων που 
κοιμούνται με τα τηλέφωνά τους στο κρεβά-
τι, τα τσεκάρουν τουλάχιστον κάθε 15 λεπτά 
κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Εκείνοι που παίρνουν τα smartphones 
τους στο κρεβάτι τείνουν να τα χρησιμοποι-

ούν συχνότερα και να διαμορφώνουν τη ζωή 
τους γύρω από αυτά. Για παράδειγμα, 51% 
από αυτούς ελέγχουν τα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης κάθε 15 λεπτά μέσα στην ημέρα και 
ξοδεύουν κατά μέσο όρο 3,5 ώρες την ημέρα 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Επιπλέον, 53% των ανθρώπων που κοι-
μούνται με τα τηλέφωνά τους αναφέρουν ότι 
δεν μπορούν να περάσουν περισσότερο από 
μία ώρα χωρίς να τα έχουν μαζί τους.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, 
όσοι κοιμούνται με τα smartphones τους 
ελέγχουν περισσότερο τις συσκευές τους και 
χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης δύο φορές περισσότερο από τους υπό-
λοιπους.

Η έρευνα δείχνει ότι τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης αυξάνουν τον κίνδυνο κατάθλιψης 
και συνδέονται με πολλές αρνητικές συνέπει-
ες στον ψυχισμό του ατόμου.

Παρόλα αυτά, υπάρχουν και καλά νέα: 
72% των ανθρώπων προσπάθησαν να μειώ-
σουν τη χρήση του τηλεφώνου τους στο πα-
ρελθόν και 47% ανέφεραν ότι προσπαθούν 
αυτήν την περίοδο να μειώσουν τον χρόνο 
που περνούν μπροστά στην οθόνη τους.

αγγελιεσ

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

Η ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ 
ζητά να προσλάβει εργατοτεχνίτες για να 
απασχοληθούν στα έργα της εταιρίας
Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr

MIA... ΕΞΥΝΠΗ ΓΝΩΜΗ

Παγκόσμια Ημέρα Μητρικής 
Γλώσσας
Παγκόσμια Ημέρα του 
Ξεναγού

Οροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Σήμερα αγαπητέ Κριέ, ετοιμάσου να 
έχεις ξανά τον έλεγχο στην ζωή σου, 
στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, σε 
σημαντικούς τομείς της καθημερινό-
τητας σου και σε θέματα που σε απα-
σχολούν τώρα τελευταία!

ΤΑΥΡΟΣ
Φίλε Ταύρε, σήμερα πολλά πρόσωπα 
θα σταθούν δίπλα σου και θα επιδι-
ώξουν να σε έχουν στην παρέα τους! 
Όλα κυλούν όπως επιθυμείς και περ-
νάς πολύ όμορφα και ήρεμα! Γενικά, 
δεν πρέπει να βιάζεσαι, ώστε να πά-
ρεις τις σωστές αποφάσεις

ΔΙΔΥΜΟΣ
Αγαπητέ Δίδυμε, ήρθε η ώρα να απο-
δείξεις την σοβαρότητα σου εμπρά-
κτως! Σήμερα καταφέρνεις να διεκπε-
ραιώσεις αρκετές από τις υποχρεώσεις 
που τρέχουν, να τελειώσεις πολλές 
από τις δουλειές σου και να πετύχεις 
ένα μεγαλεπήβολο στόχο! 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Σήμερα φίλε Καρκίνε, προβάλλεις τον 
καλύτερο εαυτό σου! Ευκαιρία να δρά-
σεις γρήγορα και δυναμικά και να απο-
λαύσεις κάθε στιγμή της σημερινής 
ημέρας! Ανταποκρίνεσαι όπως πρέπει 
σε κάθε γεγονός, κατάσταση, συνανα-
στροφή και συγκυρία!
 
ΛΕΩΝ
Σήμερα φίλε Λέοντα, επικεντρώνεις 
το ενδιαφέρον σου στα συναισθήματα 
σου, τα όνειρα σου και την διαίσθηση 
σου! Με τον τρόπο αυτό, θα καταφέ-
ρεις να καταλάβεις τις περισσότερες 
από τις προθέσεις των ατόμων που 
σε περιβάλλουν

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Με ευκολία σήμερα φίλε Παρθέ-
νε, δραστηριοποιείσαι για την εκ-
πλήρωση των υψηλών σου στό-
χων και στην διεκπεραίωση των 
υποχρεώσεων σου, ιδίως μέσα 
από συνομιλίες και επικοινωνίες!  
 
ΖΥΓΟΣ
Σήμερα φίλε Ζυγέ, έχεις σιγου-
ριά για τον εαυτό σου, αυτοεκτίμη-
ση, αυτοπεποίθηση, αλλά επιπλέον 
αισθάνεσαι και έντονα την ανάγκη 
για σοβαρότητα, σε όλους τους το-
μείς της ζωής σου και σε όλες τις δι-
απροσωπικές σου συναναστροφές! 
 
ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Με την Σελήνη σήμερα, στο δικό σου 
Ζώδιο Σκορπιέ, έχεις στα χέρια σου 
την επιτυχία! Ωστόσο. οφείλεις να απο-
φύγεις εγωισμούς, απαιτητικότητα και 
αδικαιολόγητα νεύρα! Εκμεταλλεύσου 
την ταχύτατη και την άμεση σκέψη σου 
και πείσε εύκολα τους συνομιλητές σου  
 
ΤΟΞΟΤΗΣ
Φίλε Τοξότη, καλύτερα σήμε-
ρα να συμπεριφερθείς λίγο διαφο-
ρετικά απ’ότι φέρεσαι συνήθως! 
Πρέπει να αποφύγεις την έντονη 
κοινωνικοποίηση, όπως και κάποια ση-
μαντική συζήτηση με τους γύρω σου!  
 
ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Σήμερα φίλε Αιγόκερε, ξεχωρίζεις στις 
κοινωνικές σου συναναστροφές, λό-
γω της εξυπνάδας και ισχυρής σου 
επικοινωνιακής γοητείας! Σε όλες τις 
διαπροσωπικές σου σχέσεις και επα-
φές, ορισμένες καταστάσεις που βιώ-
νεις, αλλάζουν σήμερα και βελτιώνο-
νται στο έπακρο
 
ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αγαπητέ Υδροχόε, η σημερινή ημέρα, 
θα φέρει επαφές και συναναστροφές, 
μόνο με αληθινούς ανθρώπους που 
όντως θέλουν το καλό σου και πραγ-
ματικά σε αγαπούν και σε εκτιμούν! 
Επιπλέον, κάνεις αισθητή την αξιοθαύ-
μαστη προσωπικότητα σου

ΙΧΘΥΕΣ
Σήμερα φίλε Ιχθύ, έχεις έντονα ανά-
γκη για κοινωνικότητα, επικοινωνία και 
ανανέωση της καθημερινότητας σου! 
Ωστόσο, οφείλεις να προσέξεις οπωσ-
δήποτε σε συναναστροφές, την τάση 
σου για κριτική αφού κάποιοι μπορεί 
να παρεξηγηθούν και να πληγωθούν. 

Επέτειοι

Ενοικιάζεται διαμέρισμα δυο δωματίων στον 
Άγιο Βασίλειο. 1 υπνοδωμάτιο, σαλόνι, μπά-
νιο, πάρκινγκ, αποθήκη, κήπος.
Τηλ. επικοινωνίας και πληροφορίες 
στο:  6943032444
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Γράφει η Ιωάννα 
Παρασχάκη

Ένα χωριό γεμάτο εκπλήξεις 
και μυστικά εκατομμυρίων ετών 
σας περιμένει κοντά στα σύνορα 
με τον Έβρο. Ο Έβρος ποταμός, 
μαζί με τους θρύλους ,τις παρα-
δόσεις και τα ιστορικά γεγονότα 
που ορίζουν τον τόπο θρέφει αι-
ώνες τώρα τους κατοίκους του 
Φυλακτού μαζί με τους κατοί-
κους των γειτονικών παρέβρι-
ων χωριών. Xιλιόχρονο σουσάμι 
και σουσαμόλαδο, σπαράγγια, 
φασόλια δημητριακά μποστάνια 
και κηπευτικά γεμίζουν τα κελά-
ρια των εργατικών κάτοικων του 
Φυλακτού. Αποτελούν την πρώτη 
υλη στο τραπέζι της φιλοξενίας 
για σε όσους μας επισκέπτεστε. 

Από το Γιακούπ- Μπεη .. 
στο Φυλακτό 

Οι κάτοικοι του Φυλακτού 
προέρχονται από την Ανατολι-
κή Θράκη και συγκεκριμένα από 
τα χωριά Γιακουπ- Μπεη και Κα-
βακλί. Ακλουθώντας τις οδηγί-
ες μετά από την Ανακωχή- Συν-
θήκη των Μουδανιών μαζί με( 
400.000 κατοίκους και στρατι-
ωτικούς ) έλληνες εγκαταλεί-
πουν τις εστίες τους, περνάνε 
τον Έβρο ποταμό και φτάνουν 
στην περιοχή. Σύμφωνα με τον 
τοπικό λαογράφο και ερευνητή 
κ. Βασίλη Μιχαηλίδη που κατά-
γεται από Φυλακτό οι κάτοικοι 
του Γιακούπ- Μπεη τον Οκτώβριο 
του 1922 φτάνουν στο Σουφλί. 

Εκεί οι Σουφλιώτες τους προ-
τείνουν τον οικισμό που σήμερα 
είναι το Φυλακτό και τότε ονο-
μαζόταν Σειμιλή. Βρήκαν παρ-
θένο δάσος αποτελούμενο από 
δρύες νερά και βαλτό που εξυ-

πηρετούσε τις ανάγκες των βου-
βαλιών ενώ η μορφολογία του 
εδάφους βοηθούσε συνολικά την 
αγρο-κτηνοτροφική δραστηριό-
τητα. Η κτηνοτροφία, η καλλιέρ-
γεια της γης, η σκληρή δουλειά 

ο ήπιος φιλήσυχος χαρακτήρας 
των κάτοικων έδωσε γρήγορα 
ώθηση στην κοινότητα. Κτίστηκε 
με προσωπική δουλειά ο Ιερός 
Ναός του Άγιου Νικόλαου όπου 
φιλοξενηθήκαν τα κειμήλια που 
έφεραν από τον τόπο τους, το 
σχολείο και μπήκαν οι βάσεις για 
μια νέα αισιόδοξη αρχή.

Τι θα δείτε, τι θα βιώσετε 
Εγκάρδιοι και φιλόξενοι άν-

θρωποι της υπαίθρου με χέρια 
γεμάτα καλούδια από τον ευλο-
γημένο τόπο τους σας περιμέ-
νουν πάντα. Στην είσοδο του χω-
ριού βρίσκεται ο απολιθωμένος 
κορμός του δέντρου (ΔΡΥΣ) που 
ξεπερνά τα 30 εκατομμύρια χρό-
νια. Σπάνιο και μοναδικό εύρημα 
που αναδείχτηκε μετά από την 
επιστημονική έρευνα και μελέτη 
του καθηγητή κ. Ευάγγελου Βε-

λιντζέλου. Εδώ βρεθήκαν δόντια 
καρχαρία κοχύλια και οργανισμοί 
της θάλασσας που αποδεικνύουν 
πως το σημείο που βρίσκεται το 
χωριό υπήρξε ο βυθός της θά-
λασσας πριν από εκατομμύρια 
χρόνια.

 Στο κέντρο του χωριού βρί-
σκεται ο κήπος των απολιθω-
μένων τμημάτων κορμών των 
δέντρων που βρέθηκαν στην πε-
ριοχή. Στη συλλογή οι κάτοικοι 
πρόσθεσαν επίσης ένα μιλιάρι-
ον (οδόσημα που τοποθετούσαν 
οι ρωμαϊκές αρχές) που βρέθη-
κε στο χωριό Κήποι γεμάτοι με 
ολάνθιστα λουλούδια μετατρέ-
πουν την επίσκεψη στο χωριό σε 
εμπειρία ζωής. Οι πελαργοί που 
αγκαλιάζουν τον ουρανό μαζί με 
την ευλογία του Ιερού Ναού του 
Αγίου Νικολάου δίνουν αφορμή 
για παρατήρηση και προσευχή. 
Τέλος τα δυο παραδοσιακά κα-
φενεία στην πλατεία του χωριού 
θα σας τρατάρουν παραδοσια-
κό καφέ. 

Πλούσια παράδοση 
Οι κάτοικοι του χωρίου δρόσι-

ζαν πάντα τις ψυχές τους με μου-
σική τραγούδι και χορό σε κάθε 
ευκαιρία για γιορτή. Κυρίως στον 
Πανηγύρι του χωρίου στις 6 Αύ-
γουστου ( Μεταμόρφωση Σωτή-
ρας). Ο σύλλογος των γυναικών 
τη δεκαετία του ‘80 και ‘90 με εμ-
φανίσεις σε μεγάλα φεστιβάλ και 
στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 
έφερε το Φυλακτό στο κέντρο 
του ενδιαφέροντος της παράδο-
σης. Παραδοσιακές φορεσιές δη-
μιουργήθηκαν σε κάθε σπίτι και 
η γνώση μεταφέρθηκε από γένια 
σε γένια. Τραγούδι, χορός υφα-
ντά κεντήματα. Ιδιαίτερη ανα-
φορά γίνεται στη γαστρονομία 
του χωριού Τα φημισμένα τζιλίκα 
των νοικοκυρών του Φυλακτού, 
που ψήνοντας στο σάτσι ο παρα-
δοσιακός κόκκινος τραχανάς, οι 
γιουφκάδες οι γκιοσλεμέδες και 
το παραδοσιακό κοτόπουλο με 
αλλαγγίτες αποτελούν γευστικό 
ταξίδι για φίλους και επισκέπτες 
του χωριού. 

Καλώς να ορίσετε

Φυλακτό:  Χωριό με μυστικά.. 
εκατομμυρίων ετών 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΕΝΑ ΧΩΡΙΌ 
ΓΕΜΑΤΌ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ΚΑΙ 
ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΚΑΤΌΜΜΥΡΙΩΝ 
ΕΤΩΝ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΚΌΝΤΑ 
ΣΤΑ ΣΥΝΌΡΑ ΜΕ ΤΌΝ ΕΒΡΌ   
       
Εγκάρδιοι και φιλόξενοι άνθρωποι της 
υπαίθρου με χέρια γεμάτα καλούδια 
από τον ευλογημένο τόπο τους, με 
πλούσια παράδοση σας περιμένουν 
πάντα

Στην είσοδο του χωριού βρίσκεται ο 
απολιθωμένος κορμός του δέντρου (ΔΡΥΣ) 
που ξεπερνά τα 30 εκατομμύρια χρόνια

Παραδοσιακές φορεσιές 
δημιουργήθηκαν σε κάθε σπίτι και η 

γνώση μεταφέρθηκε από γένια σε γένια

Οι κάτοικοι του χωρίου δρόσιζαν πάντα τις ψυχές τους με 
μουσική τραγούδι και χορό σε κάθε ευκαιρία για γιορτή

Πολλά τα κρυμμένα μυστικά του Φυλακτού 
μας καλούν να τα ανακαλύψουμε 


