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Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το 
άλσος του Φυτωρίου

«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αστική δενδροφυτεμένη έκταση 
που υιοθέτησε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης» αναφέρει η Ομάδα 

Φίλοι «Γαλλικού Σταθμού».« Η πόλη έχει προφανώς ανάγκη 
από νέες υποδομές, αλλά και από χώρους πρασίνου» 

γράφει ο Κ. Πετρίδης ▶ 8

Χαμηλότερες 
βάσεις εισαγωγής 

σε ΑΕΙ

 Τι δείχνουν οι επιλογές 
των 452 πανεπιστημιακών 

τμημάτων για τη φετινή 
Ελάχιστη Βάση Εισαγωγή

▶ 11

Σε χαμηλές πτήσεις 
ο τζίρος των 
εκπτώσεων

Χειρότερες ακόμη και από 
πέρυσι, που τα φυσικά 

καταστήματα ήταν ανοιχτά 
μόνο για 15 ημέρες τον 

Ιανουάριο

▶ 11

Αλεξανδρούπολη: Νέο Αλεξανδρούπολη: Νέο 
περιστατικό απάτης, ηλικιωμένη περιστατικό απάτης, ηλικιωμένη 
"έχασε" 45.000 ευρώ!  "έχασε" 45.000 ευρώ!  

Ο Γιώργος Κουκουράβας νέος Ο Γιώργος Κουκουράβας νέος 
πρόεδρος της  Αντιπροσωπείας πρόεδρος της  Αντιπροσωπείας 
του ΤΕΕ-Θράκης του ΤΕΕ-Θράκης 

Στον Έβρο θα περιοδεύσει ο 
Υφυπ. αρμόδιος για θέματα 

σύγχρονου πολιτισμού 
κ.  Γιατρομανωλάκης
Το πρόγραμμα των συναντήσεών 

του σε Θράκη, ΑΜΘ

▶ 6

2 χρόνια από το πρώτο κρούσμα 
CoViD στην Ελλάδα  

▶ 4 4

▶ 7 7

▶ 3

Υπεγράφη η σύμβαση 
για το έργο «Ανάπλαση 
ιστορικού κέντρου 
Αλεξανδρούπολης»

● Διαβάστε για τους βασικούς άξονες της μελέτης

● Τι προβλέπει το έργο που υπέγραψε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης και ο ανάδοχός του 

● «Επιδιώκεται η προώθηση  και εξασφάλιση των εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης και η 
παροχή της δυνατότητας σε κατοίκους και επισκέπτες να διασχίσουν το ιστορικό κέντρο της 
πόλης με άνεση και ασφάλεια, τονώνοντας την εμπορική κίνηση»

▶ 9

Πάνω από 1 εκ ευρώ χρωστούν 
οι εταιρείες ενέργειας στο Δήμο 

Αλεξανδρούπολης

Μικρότερο, αλλά σημαντικό το χρέος τους στο Δήμο Ορεστιάδας. 
Τη νομική οδό θα ακολουθήσουν οι Δήμοι ▶ 5
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1770
Ο Θεόδωρος Ορλόφ καταπλέει στη 
Μάνη και παρακινεί τους κατοίκους 
της να εξεγερθούν κατά των Τούρ-
κων. (Ορλοφικά)

1826
Οι Τουρκοαιγύπτιοι κυριεύουν τα 
νησάκια Ντολμά και Πόρο στη λι-
μνοθάλασσα του Μεσολογγίου και 
αναγκάζουν τη φρουρά του Ανατο-
λικού να εγκαταλείψει τις θέσεις 
της. Κάθε επικοινωνία της πολιορ-
κημένης πόλης με τον έξω κόσμο 
είναι πια αδύνατη.

1854
Ιδρύεται το Ρεπουμπλικανικό Κόμ-
μα των ΗΠΑ, με κύριο στόχο την 
κατάργηση της δουλείας.

1943
«Ηχήστε σάλπιγγες...» απαγγέλλει 
ο Άγγελος Σικελιανός στην κηδεία 
του σπουδαίου έλληνα ποιητή Κω-
στή Παλαμά στο Α’ Νεκροταφείο, η 
οποία εξελίσσεται στην κορυφαία 
-ίσως- αντιστασιακή εκδήλωση κα-
τά τη διάρκεια της γερμανικής κα-
τοχής, με τη συμμετοχή χιλιάδων 
κόσμου.

1959
H ελληνική Βουλή απορρίπτει με 
ψήφους 170 έναντι 117 την πρό-
ταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνη-
σης του Κωνσταντίνου Καραμανλή, 
που υπέγραψε τις συμφωνίες Ζυ-
ρίχης και Λονδίνου για το Κυπρια-
κό, δηλώνοντας ότι πρόκειται «για 
τας ευτυχεστέρας ημέρας της ζωής 
μου». Οι βουλευτές της ΕΡΕ χειρο-
κροτούν, ενώ ο Σοφοκλής Βενιζέ-
λος αποχωρεί κραυγάζοντας: «Ζή-
τω η Ένωσις».

1991
Τερματίζεται ο Πόλεμος του Κόλ-
που, καθώς ιρακινοί στρατιώτες και 
Σύμμαχοι διατάσσονται να σταμα-
τήσουν τις επιθέσεις.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1942
Μπράιαν Τζόουνς, βρετανός μουσι-
κός, κιθαρίστας τον Rolling Stones. 
(Θαν. 3/7/1969)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1986
Ούλοφ Πάλμε, σουηδός πολιτικός. 
Διετέλεσε δύο φορές πρωθυπουρ-
γός της χώρας του, προτού δολο-
φονηθεί το 1986. (Γεν. 30/1/1927)

2 ΑΠΟΨΕΙΣ

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

Υπεύθυνη ∆ιαφημίσεων 
και Λογιστηρίου
Χρύσα Γρηγοριάδου

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

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

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

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

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα Ο καιρός σήμερα
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3...7

Ανατολή - 06:52
Δύση - 18:06

5...10

1...4

Όταν η γκαλερί (ART Gallery) μεταβάλλεται σε 
εργαστήριο νέων !

Συνήθως, μια γκαλερί είναι χώρος παρουσί-
ασης των έργων τέχνης και μόνο!!! Όταν όμως 
πρόκειται για τέτοιου είδους έργα, η απλή ανάρ-
τησή τους θα έχανε σε νόημα!!! Πρόκειται για την 
παρουσίαση της έρευνας με τον τίτλο: Μέρα με 
την μέρα η Προσωπογραφία μου, που παρουσι-
άστηκε στην Artgallery Αλεξανδρούπολης, από 
τις 11-22.02.2014, με προσωπογραφίες της Μα-
ριάννας Παυλίδου. 

Μέσα σε 11 ημέρες, πέρασαν πάνω από 300 
άτομα, φοιτητές της Σχολής Επιστημών της Αγω-
γής της Αλεξανδρούπολης και κοινό, ομάδες που 
προσέγγισαν βιωματικά τα έργα τέχνης, συνομιλώ-
ντας με τη ζωγράφο, και ζωγραφίζοντας, καταθέ-
τοντας την σκέψη τους και τα συναισθήματά τους…

Πρόκειται για μια εργασία μελέτης, πάνω στη 
διαδικασία της Αυτο-προσωπογράφησης, με ζω-
γραφικά έργα και κείμενα, που συνοδεύουν την 
εικαστική έρευνα…

26
ΦΕΒ
2014

4
3
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Χωρίς να υπολογίζουν το προσωπικό κόστος, χιλιάδες Ρώσοι βγήκαν σε πόλεις ολόκληρης της 
χώρας, για να διαδηλώσουν ενάντια στον πόλεμο.
Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, που μετέδωσε το Associated Press, συνελήφθησαν περίπου 
1.702 άνθρωποι σε 53 ρωσικές πόλεις. Εξ αυτών τουλάχιστον 940 συνελήφθησαν στη Μόσχα. 
Άνθρωποι που δεν διστάζουν και παλεύουν στην πράξη για τα ιδανικά τους. Άνθρωποι που αξίζουν 
τον θαυμασμό μας.

«Σημαντικός παράγοντας 
ομαλής εξέλιξης εκτέλεσης 
των εργασιών στον ανατ. πε-
ριφερειακό, αποτελούν η με-
τακίνηση των υφιστάμενων 
δικτύων κοινής ωφελείας, 
και η διαδικασία ταχύτερης 
καταβολής αποζημιώσεων 
στους δικαιούχους για τις 
αναγκαίες απαλλοτριώσεις» .

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΕΒΡΟΥ 
 

Είπαν

Μετά από διαβεβαίωση του 
αρμόδιου Υφυπουργού θα 
υπάρξει σχετική τροπολογία 
που θα επιτρέπει τους ιδιοκτή-
τες την επιστροφή στην κατά-
σταση που δείχνουν οι χάρτες 
του 1945.
Δηλαδή ακόμη κι αν σήμερα 
φαίνεται το αγροτεμάχιο δα-
σικό να το επαναφέρει στην 
προτέρα κατάσταση»

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΝΔ
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Μικρογνωμικά

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης συμμε-
τέχει με δικό του περίπτερο στη διε-
θνή τουριστική έκθεση Holiday & Spa 
2022, στη Σόφια της Βουλγαρίας από 
24-25 Φεβρουαρίου, που αποτελεί την 
ετήσια συνάντηση των τουριστικών επι-
χειρήσεων, φορέων και οργανισμών 
της Βουλγαρίας. 
Όπως σημειώνει η 
ενημέρωση του Δή-
μου, «από την πρώτη 
ημέρα της έκθεσης, 
το περίπτερο του Δή-
μου Αλεξανδρούπο-
λης αποτέλεσε πόλο 
έλξης για επιχειρη-
ματίες του τουρισμού 
και απλούς επισκέ-
πτες από διάφορες 
χώρες του κόσμου.

Το μήνυμα “All 
You Wish is Here”, 
πιστοποιεί ότι ο Δή-
μος Αλεξανδρούπο-

λης είναι ένας ιδανικός προορισμός που 
καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των επαγ-
γελματιών του τουρισμού και τις επι-
θυμίες των επισκεπτών, προσφέροντας 
ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών υψηλού 
επιπέδου για κάθε μορφής τουρισμό και 
τις 4 εποχές του χρόνου».

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης 
σε τουριστική έκθεση στη Σόφια 

2 χρόνια από το πρώτο κρούσμα 
CoViD στην Ελλάδα

Ο «Απόστρατος» στην 
Κινηματογραφική Λέσχη 
Αλεξανδρούπολης  

Τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου και την 
Τρίτη 1 Μαρτίου 2022 η Κινηματογραφι-
κή Λέσχη Αλεξανδρούπολης θα προβάλει 
την βραβευμένη, σε Ελλάδα και εξωτερι-
κό, ταινία του Ζαχαρία Μαυροειδή «Από-
στρατος».  Μία τολμηρή δραμεντί που 
προσεγγίζει τη σύγχρονη ελληνική πραγ-
ματικότητα. Με απανωτές εκπλήξεις και 
ρεαλιστικούς διαλόγους ο σκηνοθέτης 
σκιαγραφεί την αθηναϊκή πραγματικότη-

«Επιβεβαιώθηκε η πρώτη περίπτωση 
της νόσου στην Ελλάδα. Πρόκειται για 
Ελληνίδα 38 ετών, ταξιδιώτισσα από 
πληττόμενη περιοχή της βόρειας Ιταλί-
ας. Είναι καλά στην υγεία της. Παρακο-
λουθείται από μία ομάδα εξαιρετικών 
συναδέλφων στη Θεσσαλονίκη και τη 
στιγμή που σάς μιλώ γίνεται ιχνηλάτηση 
των επαφών της. Οι κοντινές επαφές 
θα τεθούν οικειοθελώς σε απομόνωση 
και θα επιτηρείται η υγεία τους”.

Ηταν 26η Φεβρουαρίου 2020, όταν 
– με τα παραπάνω λόγια – ο καθηγη-
τής Σωτήρης Τσιόδρας ανακοίνωνε το 
πρώτο κρούσμα CoViD στην Ελλάδα. 
Η “ασθενής μηδέν” ήταν η Δήμητρα 
Βουλγαρίδου (φωτογραφία), η οποία 
μίλησε προχθές στο iatronet.gr και 
στον Βασίλη Ιγνατιάδη για τη δυσά-
ρεστη εμπειρία που βίωσε δύο χρό-
νια πριν.

Η δήλωση του Σωτήρη Τσιόδρα ήταν 
το πρώτο βήμα σε μία μακρά και δύσκο-

λη πορεία. Η χώρα μπήκε σε μία περι-
πέτεια, από την οποία δεν έχει ακόμη 
βγει. Λίγες μέρες μετά την ανακοίνω-
ση, ξεκίνησε το περιβόητο lockdown 
του Μαρτίου, ενώ τον Οκτώβριο του 
ίδιου έτους η χώρα βίωσε την οδυνη-
ρή εμπειρία του δεύτερου κύματος, με 
τους χιλιάδες νεκρούς.

Οι απώλειες από την πανδημία απο-
τελούν μόνιμη “σκιά” για την Ελλάδα, 
η οποία αντιμετώπισε τον κορωνοϊό 
άριστα κατά το πρώτο κύμα, αλλά από 
τότε μετράει λάθη και νεκρούς. Μέχρι 
χθες, 2.385.304 άτομα είχαν μολυνθεί, 
25.668 ασθενείς με CoViD είχαν χάσει 
τη ζωή τους και 4.249 είχαν πάρει εξι-
τήριο από ΜΕΘ.

 Η χώρα μας βρίσκεται σταθερά στις 
πρώτες θέσεις θανάτων ανά πληθυσμό 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταγράφο-
ντας ορισμένα αρνητικά ημερήσια ρε-
κόρ

τα και την καθημερινότητα της κρίσης.
Οι προβολές της Κ.Λ.Α. γίνονται κάθε 

Δευτέρα και Τρίτη στο Δημοτικό Θέατρο 
Αλεξανδρούπολης με ώρα έναρξης, 

τη Δευτέρα στις 20:15 και την Τρίτη στις 
21:30. 

Η ημερομηνία-κλειδί για τις 
προσφορές για το λιμάνι    

Στην τελική ευθεία, έπειτα από διεργα-
σίες μηνών, εισέρχονται οι δύο κρίσιμοι 
διαγωνισμοί του ΤΑΙΠΕΔ για τα λιμάνια 
της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, την προσεχή 
Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου έχει οριστεί 

να κατατεθούν οι δεσμευτικές προσφο-
ρές για την παραχώρηση του εμπορικού 
λιμένα Καβάλας. Αντίστοιχα, η 5η Μαΐου 
είναι η πιθανότερη ημερομηνία για τις 
δεσμευτικές προφορές στον αντίστοι-
χο διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ που αφο-
ρά στο 67% του λιμένα Αλεξανδρούπο-
λης.Οι δύο διαγωνισμοί, για λόγους που 
αφορούν πρωτίστως τη γεωπολιτική και 
ενεργειακή σημασία της Αλεξανδρούπο-
λης, συνδέονται και για το λόγο αυτό έχει 
εκδηλωθεί ενδιαφέρον από μεγάλους και 
γνωστούς επιχειρηματικούς ομίλους, εγ-
χώριους και ξένους.
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Απανωτά είναι τις τελευταίες ημέρες 
στον Έβρο τα περιστατικά απάτης σε βά-
ρος πολιτών, οι οποίοι “έχασαν” μεγάλα 
ποσά από τις οικονομίες ή τους λογαρια-
σμούς τους. Μετά τις τρεις περιπτώσεις 
των προηγούμενων ημερών, στις οποί-
ες τρία άτομα εξαπατήθηκαν από απα-
τεώνες που τους απέσπασαν συνολικά 
33.000 ευρώ, το απόγευμα της Πέμπτης 
ήρθε και μία τέταρτη περίπτωση, με μία 
ηλικιωμένη στην Αλεξανδρούπολη, η 
οποία έδωσε 45.000 ευρώ για δήθεν 
χειρουργική επέμβαση συγγενικού της 
προσώπου. Έπεσε θύμα του γνωστού 
σεναρίου απάτης, στο οποίο ο δράστης 
δηλώνει γιατρός και ζητά χρήματα για 
να χειρουργήσει πρόσωπο του οικογε-
νειακού περιβάλλοντος του υποψήφι-
ου θύματος, μετά από τραυματισμό σε 
τροχαίο. Η ηλικιωμένη πείστηκε και πα-
ρέδωσε το μεγάλο χρηματικό ποσό σε 
γυναίκα συνεργό του δράστη, η οποία 
μετέβη για την παραλαβή των χρημάτων 
έξω από το σπίτι της παθούσας. 

Συνελήφθησαν διακινητές 
μεταναστών σε Εβρο, Ξάνθη 

Συνελήφθησαν χθες και σήμερα 
(24/25-2-2022), σε περιοχές της Ξάν-
θης και του Έβρου, από αστυνομικούς 
των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ξάνθης 
και Αλεξανδρούπολης, πέντε (5) διακι-
νητές, τέσσερις αλλοδαποί και ένας ημε-
δαπός, οι οποίοι προωθούσαν στο εσω-
τερικό της χώρας, σε τρεις διαφορετικές 
περιπτώσεις, μη νόμιμους μετανάστες. 

Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτω-
ση, χθες το μεσημέρι, στην Εθνική οδό 
Κομοτηνής - Ξάνθης, αστυνομικοί του 
Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ξάν-
θης συνέλαβαν έναν ημεδαπό διακινη-
τή, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. 
αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα 
στην ενδοχώρα τέσσερις (4) μη νόμιμους 
μετανάστες.

Στη δεύτερη περίπτωση, το μεσημέρι 
της ίδιας ημέρας, στο Συνοριακό Σημείο 
Διέλευσης Κήπων, από αστυνομικούς 
του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου 
Κήπων συνελήφθη ένας αλλοδαπός, ο 
οποίος μετέφερε παράνομα στο εσω-
τερικό της χώρας τέσσερις (4) μη νόμι-
μους μετανάστες.

Αναλυτικότερα, ο δράστης οδηγώ-
ντας Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο (ρυμουλκό μετά 
ρυμουλκούμενου), μετέβη στο Συνοριακό 
Σημείο Διέλευσης Κήπων προκειμένου 
να πραγματοποιήσει είσοδο στη χώρα. 

Κατά τον ενδελεχή έλεγχο που 
πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί με 
τη βοήθεια μηχανήματος ανίχνευσης 
καρδιακών παλμών και τη συνδρομή 
τελωνιακών υπαλλήλων διαπίστωσαν 
ότι ο δράστης είχε αποκρύψει στο ρυ-
μουλκούμενο ανάμεσα σε εμπορεύμα-
τα τέσσερις μη νόμιμους μετανάστες, 
μεταφέροντάς τους με αυτό τον τρόπο 
παράνομα στο εσωτερικό της χώρας. 

Στην τρίτη περίπτωση, βραδινές ώρες 
την 24/25-2-2021 στην παρέβρια πε-
ριοχή Γεμιστής Έβρου, αστυνομικοί του 
Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού 
της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξαν-
δρούπολης συνέλαβαν τρείς αλλοδα-
πούς διακινητές, διότι τους εντόπισαν να 
μεταφέρουν παράνομα από την Τουρκία 
στην Ελλάδα, διασχίζοντας τον ποταμό 
Έβρο με φουσκωτή βάρκα, έξι (6) μη νό-
μιμους μετανάστες. Κατασχέθηκαν ένα 
Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ένα Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο, 
μία πλαστική βάρκα και χρηματικό ποσό. 

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στους 
αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την  προ-
ανάκριση για τις τρεις υποθέσεις ενήρ-
γησαν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης 
Ξάνθης και Τυχερού και το Τμήμα Δια-
βατηριακού Ελέγχου Κήπων. 

Χ. Σαμουρίδου - ΕΡΤ

Αλεξανδρούπολη: 
Νέο περιστατικό 
απάτης, ηλικιωμένη 
"έχασε" 45.000 
ευρώ! 

4ο ΣΥΜΒΆΝ ΣΕ ΛΊΓΕΣ ΏΡΕΣ

Συνελήφθησαν διακινητές μεταναστών σε Εβρο, Ξάνθη 
Στα πλαίσια αντιμετώπισης 
της πανδημίας Covid-19, θα 
πραγματοποιηθούν από 
Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ οι πα-
ρακάτω δωρεάν δειγματο-
ληψίες (rapid test) ανίχνευ-
σης του κορωνοϊού: 
• Δευτέρα 28/2/2022,9:30-
13:30,στο Κέντρο Υγείας 
Σουφλίου
• Τρίτη 1/3/2022, 9:30-
12:00, στη Δημοτική Αίθου-
σα Λαβάρων(πίσω από το 
Κοινοτικό κατάστημα) 
• Τετάρτη 2/3/2022,9:30-
13:30,στο Ιατρείο Τυχερού

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΣΟΥΦΛΙ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το 
πρωί της Παρασκευής κοντά στο Επαγ-
γελματικό Λύκειο Ορεστιάδας, όταν 
μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο μαθητής 
συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.

Το αποτέλεσμα της σύγκρουσης 
ήταν ο τραυματισμός του μαθητή στο 
πόδι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληρο-
φορίες ο τραυματισμός δεν εμπνέει 
ανησυχία με τον μαθητή αρχικά να με-
ταφέρεται με ασθενοφόρο στο Κέντρο 
Υγείας Ορεστιάδας για τις πρώτες εκτι-
μήσεις.  (methorios.gr)

Απανωτά είναι τις τελευταίες 
ημέρες στον Έβρο τα περιστατι-
κά απάτης σε βάρος πολιτών, οι 
οποίοι “έχασαν” μεγάλα ποσά από 
τις οικονομίες ή τους λογαρια-
σμούς τους. Μετά τις τρεις περι-

πτώσεις των προηγούμενων ημε-
ρών, το απόγευμα της Πέμπτης 
ήρθε και μία τέταρτη περίπτωση, 
με μία ηλικιωμένη στην Αλεξαν-
δρούπολη, η οποία έδωσε 45.000 
ευρώ για δήθεν χειρουργική επέμ-
βαση συγγενικού της προσώπου

Εξήντα επτά θέσεις διαφόρων ειδικο-
τήτων στον δήμο Ορεστιάδας περιλαμ-
βάνει η δημόσια πρόσκληση του ΟΑΕΔ 
για το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς χα-
ρακτήρα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει 

να υποβάλουν στις αιτήσεις τους ηλε-
κτρονικά μέχρι τις 11 το πρωί της 18ης 
Μαρτίου, στη σχετική πλατφόρμα που 
έχει ενεργοποιηθεί στο gov.gr.

σύντομεςειδήσεις
στον Έβρο

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 1

2

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 

Ο Δήμος Σαμοθράκης ενημερώνει ότι 
την Τρίτη 1η Μαρτίου 2022 
θα πραγματοποιηθεί ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ στο 
Πνευματικό Κέντρο «Νικόλαος Φαρ-
δύς» στη Χώρα.
-Ώρες προσέλευσης, 08:00 π.μ. έως 
13:00 μ.μ.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να 
έχουν μαζί τους την αστυνομική τους 
ταυτότητα, τον ΑΜΚΑ τους και υποχρε-
ωτικά μάσκα.
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Πάνω από 1 εκατομμύριο 
ευρώ  είναι οι συσσωρευμένες 
οφειλές των ιδιωτών παρόχων 
ενέργειας προς τον Δήμο Αλε-
ξανδρούπολης, όπως ανέφερε 
μιλώντας στον Maximum Fm, 
η αντιδήμαρχος Οικονομικών, 
Ενέργειας και Φυσικών Πό-
ρων,  Ελένη Ιντζεπελίδου. 

Όπως σημείωσε, το πο-
σό είναι πολύ μεγάλο και αν 
δεν αποδοθεί άμεσα, τότε 
ίσως υπάρξει πρόβλημα με 
τις ανταποδοτικές υπηρεσί-
ες του Δήμου, όπως είναι για 
παράδειγμα η καθαριότητα. Η 
Αντιδήμαρχος σημείωσε πως 
έχει ήδη αποσταλεί επιστολή 
σε κάθε μία από τις εταιρείες, 
από τις οποίες ζητείται να τα-
κτοποιήσουν τις οφειλές τους, 
σε διαφορετική περίπτωση, ο 

Δήμος θα απευθυνθεί στη δι-
καιοσύνη. 

Η κα Ιντζεπελίδου σημείω-
σε πως είναι υποχρέωση των 
εταιρειών να αποδίδουν  τα 
συγκεκριμένα ποσά που ει-
σπράττουν υπέρ των Δήμων 
μέσα από τους λογαριασμούς 
ρεύματος, επισημαίνοντας πως 
η δικαιολογία που προβάλλουν 
περί ενεργειακής κρίσης δεν 
ευσταθεί και δεν είναι αποδε-
κτή. Παράλληλα, εξέφρασε τον 
προβληματισμό της για το γε-
γονός ότι υπάρχει πάντα ο κίν-
δυνος τα συγκεκριμένα χρήμα-
τα να χαθούν. 

Στο Δήμο Ορεστιάδας 
Μόνον ένας -ο μεγαλύτε-

ρος- από τους 13 ιδιώτες πα-
ρόχους ηλεκτρικού ρεύματος 

έχει αποδώσει τα «τέλη υπέρ 
δήμου», του 2021, που χρε-
ώνονται στους λογαριασμούς 
ρεύματος κάθε νοικοκυριού και 
επιχείρησης. Αυτό απάντησε, 
όπως αναφέρει η ΕΡΤ Ορε-
στιάδας, ο δήμαρχος Ορεστι-
άδας, Βασίλης Μαυρίδης, απα-
ντώντας σε σχετικό ερώτημα 
που έθεσε στην τελευταία συ-

νεδρίαση του δημοτικού συμ-
βουλίου, η επικεφαλής της πα-
ράταξης μείζονος μειοψηφίας, 
Μαρία Γκουγκουσκίδου, ζητώ-
ντας ενημέρωση για το ύψος 
των οφειλών των παρόχων 
προς τον δήμο Ορεστιάδας.

 «Εκτός από τη ΔΕΗ, που 
αποδίδει τα τέλη κάθε 2-3 
μήνες, οι υπόλοιποι καθυστε-

ρούν πολύ, και αυτό είναι ένα 
πρόβλημα που αντιμετωπί-
ζουν όλοι οι δήμοι», εξήγησε 
ο κ. Μαυρίδης, σημειώνοντας 
ωστόσο ότι στην περίπτωση 
του δήμου Ορεστιάδας το πρό-
βλημα είναι μικρότερο από άλ-
λους δήμους της χώρας, αφού 
ο αριθμός των συνδέσεων μέ-
σω ιδιωτών παρόχων δεν είναι 

μεγάλος. 
Ο κ. Μαυρίδης ανέφε-

ρε επίσης ότι μέσω της ΚΕ-
ΔΕ γίνονται ενέργειες για την 
αποκατάσταση της ροής στην 
απόδοση των τελών, ενώ εξε-
τάζεται και η περίπτωση οι δή-
μοι να κινηθούν με εξώδικα 
κατά των μη συνεπών παρό-
χων. 

Πάνω από 1 εκ ευρώ χρωστούν οι εταιρείες 
ενέργειας στο Δήμο Αλεξανδρούπολης

ΜΊΚΡΌΤΕΡΌ, ΆΛΛΆ ΣΗΜΆΝΤΊΚΌ 
ΤΌ ΧΡΕΌΣ ΤΌΥΣ ΣΤΌ ΔΗΜΌ 
ΌΡΕΣΤΊΆΔΆΣ 
                               
Τη νομική οδό θα ακολουθήσουν 
οι Δήμοι

Το Κέντρο Κοινότητας 
Δήμος Αλεξανδρούπολης 
προσκαλεί τους γονείς, 
που τα παιδιά τους φοι-
τούν  στους δημοτικούς 
παιδικούς σταθμούς στην 
περιοχή ευθύνης του Δή-
μου Αλεξανδρούπολης, να 
συμμετέχουν σε ομάδες γο-
νέων.

Στις ομάδες, οι γονείς θα 
έχουν την δυνατότητα 

• Να ενημερωθούν σε 
θέματα που αφορούν την 
αναπτυξιακή πορεία και την  
διαπαιδαγώγηση των παι-
διών τους

• Ν’ ανταλλάξουν με άλ-
λους γονείς τις εμπειρίες 
και τους προβληματισμούς 
τους

• Να διατυπώσουν τις δι-
κές τους απόψεις  και

• Να δεχθούν συμβου-
λευτική υποστήριξη για θέ-
ματα που αντιμετωπίζουν 
με τα παιδιά τους.

Οι ομάδες (8 ατόμων) 
θα υλοποιούνται  στο χώ-
ρο του Πολυκοινωνικού , 

Τρίτη και Τετάρτη 18.00-
20.00 με έναρξη  την Τρίτη 
08/03/2022 για το διάστη-
μα Μάρτιο  έως Μάιο 2022.

Ο συντονισμός των 
ομάδων θα γίνει από την 
Ψυχολόγο του Κέντρου 
Κοινότητας του δήμου Αλε-
ξανδρούπολης  κ. Παζβάντη 
Χρύσα.

Για τη συμμετοχή τους 
οι γονείς θα πρέπει να εκ-
δηλώσουν το ενδιαφέρον 
τους στις διευθύνσεις των 
παιδικών σταθμών που φοι-
τούν τα παιδιά τους και να 
έχουν τα απαραίτητα πιστο-
ποιητικά για τον Covid_19.

Για συμμετοχή σε 
ομάδες γονέων  

Η Ομοσπονδία Επαγγελμα-
τικών, Βιοτεχνικών και Εμπο-
ρικών Σωματείων Έβρου 
πραγματοποίησε στις 20 Φε-
βρουαρίου στο Δημοτικό Θέ-
ατρο Σουφλίου σύσκεψη με το 
Προεδρείο της ΓΣΕΒΕΕ, τους 
Βουλευτές του Νομού καθώς 

και εκπροσώπους των επαγ-
γελματικών φορέων του Έβρου 
και της Περιφέρειας.

Με την έναρξη της σύσκε-
ψης ο Πρόεδρος της Ομο-
σπονδίας κ. Χατζάκης Τρια-
ντάφυλλος με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου απέ-

νειμε τιμητική πλακέτα στον τέ-
ως Πρόεδρο κ. Μαλτσάκη Παύ-
λο και τον ανακήρυξε Επίτιμο 
Πρόεδρο της Ομοσπονδίας για 
την 15ετή προσφορά του στην 
Ομοσπονδία και στους επαγ-
γελματίες του Νομού.

Με τη σειρά του ο κ. Μαλ-
τσάκης ευχαρίστησε τον Πρό-
εδρο και το Διοικητικό Συμ-
βούλιο της Ομοσπονδίας για 
τη μεγάλη τιμή που του κάνα-
νε και υποσχέθηκε πως θα εί-
ναι αρωγός και συμπαραστά-
της σε κάθε προσπάθεια της 
Ομοσπονδίας.

Τιμήθηκε ο κ. Παύλος 
Μαλτσάκης για την πολυετή 
προσφορά του 
Ανακηρύχθηκε Επίτιμος πρόεδρος 
της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών, 
Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων 
Έβρου

Πρόσκληση του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης στους γονείς 
με παιδιά προσχολικής ηλικίας 

Μεγάλα είναι τα ποσά που χρωστούν εταιρείες ενέργειας 
στους Δήμους της Αλεξανδρούπολης και της Ορεστιάδας
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Τον Έβρο και συγκεκριμένα 
το Διδυμότειχο, το Σουφλί και 
την Αλεξανδρούπολη θα επι-
σκεφθεί στις 1 και 2 Μαρτίου 
ο Υφυπουργός Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, αρμόδιος για θέ-
ματα σύγχρονου πολιτισμού, 
Νικόλας Γιατρομανωλάκης, 
στο πλαίσιο πενθήμερης πε-
ριοδείας του στη Θράκη.

Ο Υφυπουργός θα ξεκινήσει 
την περιοδεία του στον Έβρο 
την 1η Μαρτίου από το Σου-
φλί, όπου θα συναντηθεί με 
τον δήμαρχο, Παναγιώτη Κα-
λακίκο, έπειτα θα επισκεφθεί 
το Μεταξουργείο Τζίβρε, το 
Μουσείο Μετάξης, και το ερ-
γοστάσιο μεταξουργίας στο 
Γονικό.

Το απόγευμα θα μεταβεί 
στο Δημαρχείο Διδυμοτείχου, 
ώστε συναντηθεί με τον δή-
μαρχο Ρωμύλο Χατζηγιάν-
νογλου, και στη συνέχεια θα 
επισκεφθεί τη δομή υφαντουρ-
γίας στο Σοφικό.

Το βράδυ της Τρίτης, θα 
επισκεφθεί και το Κέντρο Πα-
ραδοσιακής Υφαντικής Τέχνης 
Έβρου στο Φυλακτό Σουφλίου. 
Το πρωί της Τετάρτης θα συνα-

ντηθεί με τον δήμαρχο Αλεξαν-
δρούπολης, Γιάννη Ζαμπούκη, 
και αμέσως με την πρόεδρο 
και διευθύντρια του Εθνολο-
γικού Μουσείου Θράκης, Αγ-
γέλα Γιαννακίδου.

Η τελευταία συνάντηση του 
Υφυπουργού θα είναι στο «Νο-
μαρχείο» με τον Πρόεδρο της 
Ένωσης Πολιτιστικών Φορέων 
Θράκης, Δημήτρη Κελεμίδη.

«Στήριξη του σύγχρονου 
πολιτισμού της Αν. 
Μακεδονίας – Θράκης»

Η στήριξη του σύγχρονου 
πολιτισμού της αν.Μ.Θ. μέσω 
του Ταμείου Ανάκαμψης είναι 
στόχος του Υπουργείου Πο-
λιτισμού όπως είπε στην ΕΡΤ 
Κομοτηνής και στην εκπομπή 
«Καθημερινές Ιστορίες» (25-
2-2022) ο Υφυπουργός Πολι-
τισμού και Αθλητισμού, ο κος 
Νικόλας Γιατρομανωλάκης. Με 
αφορμή την περιοδεία του στη 
Θράκη ανέφερε ότι εξαίρεση 
δεν αποτελεί η αν.Μ.Θ.

Ήδη, όπως αποκάλυψε ο 
Υφυπουργός, έχει ενταχθεί 
στο Ταμείο Ανάκαμψης ειδι-
κό κονδύλι για την αν.Μ.Θ. και 

τα νησιά του Βορείου – νοτίου 
Αιγαίου. Όπως επίσης έχουν 
ενταχθεί στον προγραμματισμό 
δράσεις- προγράμματα ανα-
βάθμισης θεσμών σύγχρονου 
πολιτισμού, όπως το Φεστι-
βάλ ταινιών μικρού μήκους 
στη Δράμα, τα μουσεία της 
Καβάλας κ.α. «Είναι κάτι που 
θα το συζητήσουμε εκτενώς με 
όλους τους αρμόδιους φορείς 
και παράγοντες και στις τρεις 
ΠΕ της Θράκης (Ξάνθη,Ροδό-
πη, Έβρος) για να δούμε ακρι-
βώς με ποια εργαλεία και ποιες 
υποδομές μπορούμε να ανα-
πτύξουμε πολιτιστικά οικοσυ-
στήματα στην περιοχή. » είπε 
ο κος Γιατρομανωλάκης.

Μέγαρο Μουσικής 
Κομοτηνής: Βιώσιμο 
οικονομικά και με 
πολιτιστικό και κοινωνικό 
αποτύπωμα

Παράλληλα, σημείωσε πως 
εκείνο που επίσης ενδιαφέρει 
το Υπουργείο είναι πώς θεσμοί 
που ήδη υπάρχουν, όπως για 
παράδειγμα το Μέγαρο Μου-
σικής στην Κομοτηνή, μπορούν 
να αποκτήσουν μια δυναμική, 
να είναι βιώσιμοι οικονομικά 
αλλά να έχουν και ένα αποτύ-
πωμα και πολιτιστικό και κοι-
νωνικό στην πόλη και στην ευ-
ρύτερη περιοχή.

«Δεν μου αρέσει να προτεί-

νω χωρίς πρώτα να συζητήσω 
με τους ανθρώπους» είπε ερω-
τηθείς για το Μέγαρο Μουσι-
κής Κομοτηνής σημειώνοντας 
«Πρώτα συζητάμε, ακούμε, κα-
ταλαβαίνουμε και μετά προτεί-
νουμε. Είναι στο χάρτη μας και 
στο ραντάρ μας αυτό το θέμα.»

Σε αναφορά του στη Θρά-
κη τόνισε πως αυτή τη στιγμή 
έχει τεράστιες προοπτικές σε 
αυτό το πεδίο. « Είναι σχεδόν 
ένα καλά κρυμμένο μυστικό το 
οποίο και εγώ ο ίδιος ανυπο-
μονώ να το ανακαλύψω μέσα 
από την επίσκεψή μου και θε-
ωρώ ότι πραγματικά δεν έχει 
να κάνει μόνο με την ανάδειξη 
ή την συντήρηση πραγμάτων, 

το οποίο κι αυτό είναι εξαι-
ρετικά σημαντικό και υπάρχει 
ένας τεράστιος πλούτος πο-
λιτιστικής κληρονομιάς , ένα 
φοβερό απόθεμα στην περι-
οχή, αλλά με το πώς αυτή η 
παράδοση , αυτό το πνεύμα 
αλλά και το ανθρώπινο δυνα-
μικό μπορούν να έχουν νέες 
προοπτικές μέσα από τον το-
μέα του πολιτισμού, ο οποί-
ος τομέας του πολιτισμού με 
τη σειρά του συνδέεται με τον 
τουρισμό, την εκπαίδευση και 
το λιανεμπόριο» είπε. Ανα-
φέροντας ως παράδειγμα τη 
δημιουργία πολιτιστικών δι-
αδρομών και την προσέλκυ-
ση τουριστών και επισκεπτών 
Ελλήνων και ξένων με ειδικά 
ενδιαφέροντα. «Να σχεδιάσεις 
ολόκληρα συστήματα πολιτι-
στικά και να προτείνεις εμπει-
ρίες» τόνισε επισημαίνοντας 
πως τα οφέλη για τον τόπο εί-
ναι πάντα μεγάλα από τέτοιου 
είδους δραστηριότητες.

«Υπάρχουν μελέτες που λέ-
νε ότι όταν δημιουργείτε ένα 
φεστιβάλ κάπου για κάθε ένα 
ευρώ παίρνεις 4 ευρώ πίσω. 
Οι επισκέπτες που έρχονται 
κάπου θα κοιμηθούν, κάπου 
θα φάνε, οπότε όλο αυτό έχει 
μια δυναμική» είπε σημειώνο-
ντας πως στόχος του ίδιου και 
των συνεργατών του με αυτή 
την επίσκεψη στη Θράκη είναι 
να συζητήσουν με την ΤΑ τις 
προοπτικές της Θράκης και να 
βρούνε τρόπους ανάδειξης κι 
αξιοποίησης για το καλό πρω-
τίστως της ίδιας της τοπικής 
κοινωνίας.
Με πληροφορίες 
από την ΕΡΤ

Γιατρομανωλάκης: Στήριξη του σύγχρονου 
πολιτισμού της Αν. Μακεδονίας – Θράκης

ΠΌΛΥΗΜΕΡΗ ΠΕΡΊΌΔΕΊΆ ΤΌΥ 
ΥΦΥΠΌΥΡΓΌΥ ΠΌΛΊΤΊΣΜΌΥ ΚΆΊ 
ΆΘΛΗΤΊΣΜΌΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΊΌΧΗ ΜΆΣ  
                               
Την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη θα 
βρεθει σε Διδυμότειχο, το Σουφλί και 
την Αλεξανδρούπολη  όπου θα έχει 
συναντήσεις με φορείς και αρχές

Αναγόρευση του Σεβασμιω-
τάτου Αρχιεπισκόπου Αμερικής 
κ. Ελπιδοφόρου σε Επίτιμο Δι-
δάκτορα του Τμήματος Ελλη-
νικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ.

Την Τετάρτη 2 Μαρτίου και 
ώρα 19:30, θα πραγματοποιη-
θεί στο Κεντρικό Αμφιθέατρο 
του Δημοκριτείου Πανεπιστη-
μίου Θράκης, στην Πανεπιστη-
μιούπολη Κομοτηνής, τελετή 
αναγόρευσης του Σεβασμιω-
τάτου Αρχιεπισκόπου Αμερικής 
κ. Ελπιδοφόρου σε Επίτιμο Δι-
δάκτορα του Τμήματος Ελλη-
νικής Φιλολογίας της Σχολής 
Κλασσικών και Ανθρωπιστικών 
Σπουδών του Δ.Π.Θ. 

Νωρίτερα την ίδια ημέρα  
στις  18:00,  θα προηγηθεί στο 
κτήριο Διοίκησης του ΔΠΘ, 
παρουσία δημοσιογράφων, η 
υπογραφή  του Πρωτοκόλ-
λου Συνεργασίας μεταξύ της 

Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής 
και του Δημοκριτείου Πανεπι-
στημίου Θράκης, που αφορά, 
μεταξύ άλλων, στη συγγρα-
φή προγραμμάτων σπουδών 
για τη διδασκαλία της Ελληνι-
κής ως Γλώσσας Πολιτισμικής 
Κληρονομιάς στα σχολεία της 
ομογένειας στην Αμερική, υπό 
την επίβλεψη της Καθηγήτριας 
Ζωής Γαβριηλίδου, Αντιπρύτα-
νη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων 
και Φοιτητικής Μέριμνας.

Το αναλυτικό πρόγραμμα 
της τελετής αναγόρευσης έχει 
ως εξής:

19.20: Προσέλευση του 
Τιμώμενου, των Πρυτανικών 
Αρχών του Δημοκριτείου Πα-
νεπιστημίου Θράκης, του Κο-
σμήτορος και των Προέδρων 
των Τμημάτων της Σχολής 
Κλασικών και Ανθρωπιστικών 
Σπουδών

19.30: Έναρξη Τελετής.
Προσφώνηση του Πρύτανη 

του Δημοκριτείου Πανεπιστη-
μίου Θράκης, Καθηγητή Χει-
ρουργικής κ. Αλέξανδρου Χ. 

Πολυχρονίδη.
Προσφώνηση του Κοσμή-

τορος της Σχολής Κλασικών 
και Ανθρωπιστικών Σπουδών, 
Καθηγητή κ. Εμμανουήλ Γερ. 
Βαρβούνη.

Προσφώνηση της Προέ-
δρου του Τμήματος Ελληνι-
κής Φιλολογίας, Καθηγήτριας 
κ. Μαρίας Τζιάτζη.

19.45: Έπαινος του τιμώ-
μενου, κ. Ελπιδοφόρου, από 
την Καθηγήτρια του Τμήμα-
τος Ελληνικής Φιλολογίας 
και Αντιπρύτανη Ακαδημαϊ-
κών Υποθέσεων και Φοιτητι-
κής Μέριμνας, Καθηγήτρια κ. 
Ζωή Γαβριηλίδου.

20.00: Ανάγνωση του Ψη-
φίσματος, της Έγκρισης και της 
Αναγόρευσης από την Πρόε-
δρο του Τμήματος Ελληνικής 
Φιλολογίας, Καθηγήτρια κ. 
Μαρία Τζιάτζη.

Περιένδυση του τιμώμενου 
με το επιτηβέννιο του Ιδρύ-
ματος, από τον Πρύτανη του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης, Καθηγητή Χειρουρ-

γικής κ. Αλέξανδρο Χ. Πολυ-
χρονίδη.

Επίδοση των μεμβρανών 
από τον Κοσμήτορα της Σχο-
λής Κλασικών και Ανθρωπιστι-
κών Σπουδών, Καθηγητή κ. Εμ-
μανουήλ Γερ. Βαρβούνη.

20:15: Ομιλία του τιμώμε-
νου, κ. Ελπιδοφόρου, με θέμα: 
«Το Οικουμενικό Πατριαρχείο 
ως φορέας ειρήνης και αλλη-
λοκατανόησης μεταξύ λαών 
και πολιτισμών».

20.30: Πέρας Τελετής.
Η εκδήλωση της αναγόρευ-

σης του Σεβασμιωτάτου Αρ-
χιεπισκόπου Αμερικής κ. Ελ-
πιδοφόρου πραγματοποιηθεί 
στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης, στην Πανεπιστημιού-
πολη Κομοτηνής,  είναι ανοικτή 
για το κοινό,  και η είσοδος θα  
πραγματοποιηθεί με  την επί-
δειξη πιστοποιητικού εμβολι-
ασμού ή νόσησης.

Το πέρας της προσέλευσης 
ορίζεται  στις 19:15.  

Αναγόρευση του Αρχιεπισκόπου Αμερικής 
κ. Ελπιδοφόρου σε Επίτιμο Διδάκτορα του ΔΠΘ
Την ερχόμενη 
Τετάρτη η τελετή 
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Ολοκληρώθηκαν, σε ειδι-
κή συνεδρίαση της Αντιπρο-
σωπείας του Περιφερειακού 
Τμήματος Θράκης του Τεχνι-
κού Επιμελητηρίου Ελλάδος, 
οι αρχαιρεσίες για την εκλο-
γή του νέου Προεδρείου της 
Αντιπροσωπείας καθώς και 
του νέου Γενικού Γραμματέα 
της Διοικούσας Επιτροπής του 
ΤΕΕ- Θράκης 

Η  σύνθεσή του νέου Προ-
εδρείου της  Αντιπροσωπείας 
του ΤΕΕ-Θράκης έχει ως εξής:
• Πρόεδρος Αντιπροσωπεί-

ας:  Γεώργιος Κουκουρά-
βας, Πολιτικός Μηχανικός

• Αντιπρόεδρος Αντιπρο-
σωπείας: Δημήτριος Φε-
λάκης, Αγρονόμος Τοπο-
γράφος Μηχανικός

• Γεν. Γραμματέας Αντιπρο-
σωπείας:  Βασίλειος Γιαν-
νίκης, Μηχανικός Παραγω-
γής & Διοίκησης

Μετά την εκλογή του νέου 
Γενικού Γραμματέα της Διοι-
κούσας Επιτροπής του ΤΕΕ-
Θράκης, η νέα σύνθεση του 
Προεδρείου της Διοικούσας 
Επιτροπής  έχει ως εξής:
• Πρόεδρος Διοικούσας 
Επιτροπής: Δημήτριος 
Λουρίκας, Πολιτικός Μη-
χανικός

• Αντιπρόεδρος Διοικούσας 
Επιτροπής: Μιχαήλ Κού-
γκουλος, Πολιτικός Μηχα-
νικός

• Γεν. Γραμματέας Διοικού-
σας Επιτροπής: Γεώργιος 
Λυπηρίδης, Πολιτικός Μη-
χανικός   

ΤΕΕ: Σε διαβούλευση 
οδηγία για τον 
βιοκλιματικό σχεδιασμό 
στον ελλαδικό χώρο

Το ΤΕΕ έθεσε σε ανοιχτή 
δημόσια διαβούλευση, που 
απευθύνεται κυρίως στον τε-
χνικό κόσμο της χώρας, σε 
όσους ασχολούνται με θέματα 
σχεδιασμού αλλά και σε όσους 
λαμβάνουν αποφάσεις σε κάθε 
επίπεδο, την ΤΟΤΕΕ (Τεχνική 
Οδηγία ΤΕΕ) 20701-6: Βιο-
κλιματικός σχεδιασμός στον 
ελλαδικό χώρο.

Πρόκειται για μία παντε-
λώς νέα ΤΟΤΕΕ που συνέτα-
ξε έμπειρη επιστημονικά και 
επαγγελματικά ομάδα εργα-
σίας. Η συμβολή ωστόσο τό-
σο των μελών του ΤΕΕ όσο 
και της αγοράς και των θεσμι-
κών φορέων είναι πολύτιμη 
στη διαδικασία οριστικοποίη-
σής της, καθώς για πρώτη φο-
ρά θα υπάρξει τέτοιο κείμενο 
οδηγιών προς τον τεχνικό κό-
σμο της χώρας.

Η διαβούλευση της νέας 
ΤΟΤΕΕ για τον Βιοκλιματικό 
Σχεδιασμό θα παραμείνει ανοι-

χτή μέχρι 14/3/2022. Τα κείμε-
να των σχεδίων όλων των ΤΟ-
ΤΕΕ, όπως ετοιμάζονται, είναι 
ανηρτημένα στην ειδική ιστο-
σελίδα του ΤΕΕ:

h t t p s : / / w e b . t e e . g r /
anatheorisi-methodologikoy-
p l a i s i oy -ene rge i a koy -
schediasmoy-ktirion/

 Υπενθυμίζεται ότι το ΤΕΕ 
προχωρά σε αναθεώρηση των 
Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ που 
αφορούν τον τομέα της ενέρ-
γειας στα κτίρια αλλά και την 
καθιέρωση νέων Τεχνικών 
Οδηγιών ΤΕΕ που μέχρι σή-
μερα δεν υπήρχαν. Η θεσμοθέ-
τηση των νέων ΤΟΤΕΕ θα οδη-
γήσει και σε αναθεώρηση του 
ισχύοντος ΚΕνΑΚ (Κανονισμού 
Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρί-
ων) σε δεύτερο χρόνο, σύμφω-
να με τις νομοθετικές και κα-
νονιστικές εξελίξεις, όπως θα 
αποφασίσει το αρμόδιο Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και ενέρ-
γειας.

 Γιατί μια νέα ΤΟΤΕΕ 
για τον Βιοκλιματικό 
Σχεδιασμό

Καίρια σύγχρονα ζητήματα, 
όπως η κλιματική αλλαγή, η 
κατασπατάληση φυσικών πό-
ρων και η υποβάθμιση του φυ-
σικού και του ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος, σχετίζονται 
άμεσα με την κατασκευή και τη 
λειτουργία των κτιρίων σε όλη 
τη διάρκεια του κύκλου ζωής 
τους. Ο σχεδιασμός των κτιρί-
ων αποτελεί κρίσιμο παράγο-
ντα στην αντιμετώπιση αυτών 
των ζητημάτων. Η προσέγγι-
ση του βιοκλιματικού σχεδια-
σμού στοχεύει στην ανακατεύ-
θυνση των αρχών σχεδιασμού 
του δομημένου περιβάλλοντος 
προς αειφορικές λύσεις, που 
περιλαμβάνουν την αξιοποίη-
ση τοπικών ιδιαιτεροτήτων και 
κλιματικών συνθηκών, την ορ-
θή διαχείριση φυσικών πόρων, 
τη συνεισφορά ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και την υιο-
θέτηση τεχνικών και υλικών 
που δεν επιβαρύνουν το πε-
ριβάλλον ή την υγεία των αν-
θρώπων.

Η παρούσα Τεχνική Οδη-
γία αποσκοπεί στην ανασκό-
πηση των διαθέσιμων στοι-
χείων, των δυνατοτήτων και 
των περιορισμών της εφαρμο-
γής των αρχών του βιοκλιμα-
τικού σχεδιασμού στα κτίρια, 
στις κλιματικές ζώνες της Ελ-
λάδας, με άξονα την αξιοποί-
ηση σχεδιαστικών επιλογών 
για τη βελτίωση της ενεργει-
ακής συμπεριφοράς των κτι-
ρίων, λαμβάνοντας υπόψη και 
την ανάγκη τεκμηρίωσης των 
σχεδιαστικών επιλογών των 
μελετών ενεργειακής απόδο-
σης κτιρίων.

Σκοπός της Οδηγίας είναι 

πολλαπλός:
• να καθορίσει μια κοινή 

ορολογία και «γλώσσα» για 
όλους τους μηχανικούς που 
συνεργάζονται για την σύντα-
ξη μιας Μελέτης Ενεργειακής 
Απόδοσης,

• να εξηγήσει ουσιώδεις και 
βασικές αρχές που χρησιμο-
ποιούνται από άλλες Τεχνικές 
Οδηγίες και το εθνικό λογισμι-
κό βάσης υπολογισμών ΤΕΕ-
Κ.Εν.Α.Κ.,

• να προσφέρει στον μελε-
τητή αξιοποιήσιμα εργαλεία 
για το σχεδιασμό καθώς και 
για τις αποφάσεις κατά τη σύν-
θεση για την πρακτική ενσωμά-
τωση βιοκλιματικών στοιχείων 
σε κτίρια τόσο του αστικού χώ-
ρου όσο και της εκτός σχεδίου 
δόμησης.

• να λειτουργήσει επικου-
ρικά στις υφιστάμενες Τεχνι-
κές Οδηγίες για την ενεργει-
ακή απόδοση των κτιρίων και 
να καλύψει την τεκμηρίωση 
ζητημάτων που αφορούν:

Ø  σε επιλογές σχεδιασμού, 
χωροθέτησης και διαστασιολό-
γησης δομικών στοιχείων και 
συστημάτων όπως ανοίγματα 
και συστήματα ηλιοπροστα-
σίας, γεωμετρικές αναλογίες 

κελύφους, μέγεθος, θέση και 
προσανατολισμός ανοιγμάτων, 
που ήδη λαμβάνονται υπόψη 
στους υπολογισμούς του λογι-
σμικού ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ, όμως δεν 
αξιολογούνται πλήρως, λόγω 
της σχεδιαστικής ταύτισης με 
το κτίριο αναφοράς.

Ø  σε επιλογές σχεδιασμού, 
χωροθέτησης και διαστασιο-
λόγησης δομικών στοιχείων 
και συστημάτων που ως τώ-
ρα δεν λαμβάνονταν υπόψη 
στους υπολογισμούς του λο-
γισμικού ΤΕΕ Κ.Εν.Α.Κ. (αλλά 
πλέον λαμβάνονται), όπως πα-
θητικά ηλιακά συστήματα, φυ-
τεμένα δώματα και φυτεύσεις 
σε κατακόρυφες επιφάνειες.

Ø  τον τρόπο διαχείρισης 
και τον υπολογισμό ποσοτι-
κών δεδομένων για επιλογές 
σχεδιασμού και συστήματα που 
δεν λαμβάνονται στους υπολο-
γισμούς του λογισμικού ΤΕΕ 
ΚΕΝΑΚ, όπως η επίδραση του 
διαμπερούς αερισμού, του νυ-
χτερινού δροσισμού κ.ά.

Η οδηγία αντιμετωπίζει το 
βιοκλιματικό σχεδιασμό του 
κτιρίου, που αφορά κυρίως 
την ενεργειακή του συμπερι-
φορά, ως ένα υποσύνολο του 
αειφορικού σχεδιασμού, όπως 

αναλύεται και στο τελευταίο 
κεφάλαιο.

 Τι περιλαμβάνει η 
νέα ΤΟΤΕΕ για τον 
Βιοκλιματικό Σχεδιασμό

Η Τεχνική Οδηγία διαρ-
θρώνεται σε επτά ενότητες, οι 
οποίες περιλαμβάνουν συνο-
πτικά τις κυριότερες παραμέ-
τρους του βιοκλιματικού σχε-
διασμού για τα κτίρια, καθώς 
και συγκριτικά αποτελέσμα-
τα ποσοτικών δεδομένων που 
προκύπτουν από τις διάφορες 
επιλογές σχεδιασμού.

Στην πρώτη ενότητα ανα-
πτύσσονται οι βασικές αρχές 
και οι στόχοι του βιοκλιματικού 
σχεδιασμού καθώς και οι κύ-
ριες περιβαλλοντικές παράμε-
τροι και σχεδιαστικές επιλογές 
που επηρεάζουν την περιβαλ-
λοντική και ενεργειακή συμπε-
ριφορά των κτιρίων.

Στη δεύτερη ενότητα διε-
ρευνώνται μέθοδοι αξιολόγη-
σης της απόδοσης του κελύ-
φους ως προς τον σχεδιασμό 
του και τα χαρακτηριστικά 
των δομικών στοιχείων του. 
Δίνονται απλοποιητικές σχέ-
σεις συσχέτισης απωλειών και 
ηλιακών κερδών, με αντίστοιχα 

παραδείγματα και νομογράμ-
ματα, ώστε ο/η μελετητής/
ήτρια να μπορεί, με τη χρήση 
τους κατά τον σχεδιασμό του 
κτιρίου, να λαμβάνει εύκολα 
αποφάσεις σχετικά με τη βιο-
κλιματική στρατηγική που θα 
ακολουθήσει.

Στην τρίτη ενότητα αναφέ-
ρονται οι μέθοδοι παθητικής 
θέρμανσης των κτιρίων και οι 
σχεδιαστικές επιλογές που ενι-
σχύουν τα ηλιακά κέρδη και 
περιορίζουν τις θερμικές απώ-
λειες. Επίσης, παρουσιάζονται 
ενδεικτικά συγκριτικά αποτελέ-
σματα της χωροθέτησης ανοιγ-
μάτων με διαφορετικό μέγε-
θος και προσανατολισμό και 
της εφαρμογής διαφορετικών 
παθητικών ηλιακών συστημά-
των σε τυπικό κτίριο ως προς 
τις ενεργειακές απαιτήσεις για 
θέρμανση και ψύξη.

Στην τέταρτη ενότητα ανα-
φέρονται οι μέθοδοι φυσικού 
δροσισμού των κτιρίων και οι 
σχεδιαστικές επιλογές που πε-
ριορίζουν τα θερμικά κέρδη, 
αξιοποιούν τη θερμική μάζα 
των δομικών στοιχείων για τη 
συγκράτηση θερμότητας και 
ενισχύουν την αποβολή θερμό-
τητας. Επίσης παρουσιάζονται 
ενδεικτικά συγκριτικά αποτε-
λέσματα της εφαρμογής δια-
φορετικών συστημάτων ηλιο-
προστασίας και διαφορετικών 
μεθόδων φυσικού αερισμού σε 
τυπικό κτίριο ως προς τις ενερ-
γειακές απαιτήσεις για θέρμαν-
ση και ψύξη.

Στην πέμπτη ενότητα ανα-
φέρονται μέθοδοι ενίσχυσης 
του φυσικού φωτισμού στο 
εσωτερικό των κτιρίων και 
σχεδιαστικές επιλογές μεγέ-
θους και χωροθέτηση ανοιγ-
μάτων, διαχείρισης ιδιοτήτων 
επιφανειών και προσθήκης συ-
μπληρωματικών συστημάτων.

Στην έκτη ενότητα αναφέ-
ρονται μέθοδοι βελτίωσης του 
μικροκλίματος στο περιβάλ-
λον των κτιρίων και σχεδιαστι-
κές επιλογές για τη διαχείριση 
των συνθήκων στον υπαίθριο 
χώρο που συνεπικουρούν στη 
μείωση των απαιτήσεων ψύ-
ξης ή και θέρμανσης των κτι-
ρίων. Επίσης, παρουσιάζονται 
ενδεικτικά συγκριτικά αποτε-
λέσματα προσομοιώσεων της 
εφαρμογής φυτεμένων δωμά-
των και κατακόρυφων φυτεύ-
σεων σε όψεις διαφορετικού 
προσανατολισμού σε τυπικό 
κτίριο ως προς τη μεταβολή 
της θερμοκρασίας περιβάλλο-
ντος εξωτερικά του κελύφους 
του κτιρίου.

Στην τελευταία ενότητα γί-
νεται μια σύντομη αναφορά 
σε ορισμένες επιπλέον παρα-
μέτρους του σχεδιασμού που 
αφορούν στη διαχείριση των 
υλικών με κριτήριο τις περι-
βαλλοντικές επιπτώσεις στο 
σύνολο του κύκλου ζωής τους. 
Περιλαμβάνονται επίσης επτά 
παραρτήματα τα οποία πε-
ριέχουν πρόσθετες τεχνικές 
πληροφορίες και λεπτομέρει-
ες, αναλυτικές υπολογιστικές 
σχέσεις και μεθόδους τεκμη-
ρίωσης

Ο Γιώργος Κουκουράβας νέος πρόεδρος 
της  Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-Θράκης

ΝΕΆ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΌ ΠΡΌΕΔΡΕΊΌ     
                               
ΤΕΕ: Σε διαβούλευση οδηγία για τον 
βιοκλιματικό σχεδιασμό στον ελλαδικό 
χώρο

Ο Γιώργος Κουκουράβας είναι ο νέος πρόεδρος 
της  Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-Θράκης
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Συνεχίζονται οι αντιδράσεις 
για το άλσος του Φυτωρίου και 
τα δεκάδες δέντρα -κοντά στα 
250- που κόβονται τις τελευταίες 
ημέρες, προκειμένου να προχω-
ρήσει η κατασκευή του κλειστού 
γυμναστηρίου.

Όπως είχαμε γράψει πρό-
σφατα, ορισμένα από τα δέντρα 
έχουν μεταφυτευτεί σε πάρκα της 
πόλης, ενώ κάποια άλλα, που εί-
τε εμποδίζουν το έργο είτε κρί-
θηκαν ως «άρρωστα» υλοτομού-
νται. Το θέμα έχει προκαλέσει 
εδώ και πολύ καιρό τη συσπείρω-
ση πολλών πολιτών, που έχουν 
προχωρήσει σε διάφορες μορ-
φές αγώνα, προκειμένου, έστω 
και τώρα, να σταματήσει αυτή η 
καταστροφή. 

Μία από τις πρωτοβουλίες 
αυτές ήταν η συγκέντρωση εκα-
τοντάδων υπογραφών, ώστε να 
συζητηθεί το θέμα στο δημοτικό 
συμβούλιο Αλεξανδρούπολης, 
κάτι που δεν έγινε, ενώ την Πέ-
μπτη συζητήθηκαν στο δικαστή-
ριο τα ασφαλιστικά μέτρα που 
κατέθεσε κατά του Δήμου η Οι-
κολογική Εταιρεία. Εντωμεταξύ, 
η κοπή των δέντρων συνεχίζε-
ται, όπως και τα αρνητικά σχόλια 
στα social media και όχι μόνο, 
από ευαισθητοποιημένους πο-
λίτες που ζητούν νέους χώρους 
πρασίνου και όχι εξαφάνιση των 
ήδη υφιστάμενων.

Η πρόταση 
Σε αυτό το πλαίσιο, σε παρέμ-

βασή του το μέλος της Ομάδας 
του facebook «Φίλοι του Γαλλι-
κού Σταθμού Αλεξανδρούπολης» 
Κώστας Πετρίδης, προχωρά σε 
μία σειρά από σημαντικές διαπι-
στώσεις γύρω από το θέμα και 
καταθέτει μία εναλλακτική πρό-
ταση για την ευρύτερη περιοχή.

«Το άλσος του Φυτωρίου εί-
ναι η μεγαλύτερη αστική δενδρο-
φυτεμένη έκταση που υιοθέτησε 
ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Η 

τοποθέτηση του νέου Κολυμβη-
τηρίου , ο σχεδιασμός του γυ-
μναστηρίου τύπου "μπαλόνι" και 
τώρα του νέου κλειστού Γυμνα-
στηρίου περιορίζει κατά πολύ 
έναν έτοιμο δενδροφυτεμένο 
χώρο πρασίνου.

Η πόλη έχει προφανώς ανά-
γκη από νέες υποδομές, αλλά και 
από χώρους πρασίνου. Το άλσος 
του Φυτωρίου σε συνδυασμό με 
τα κτίρια της Στρατιωτικής στά-

σης (που είναι παραχωρημένα 
στο Δήμο) καθώς και όλη η έκτα-
ση έως και τις παλιές αποθήκες 
της Ένωσης θα μπορούσαν να 
γίνουν ένας ενιαίος χώρος πρα-
σίνου, με ποικίλες δράσεις και να 
πλαισιώσουν την Βόρειο-Ανατο-
λική πλευρά της πόλης καθώς και 
την καινούργια Επέκταση των 
Μαϊστριανών που τα έχει τόσο 
ανάγκη.

Μπορούσε επίσης να προ-

βλεφθεί στην ευρύτερη έκταση 
χώρος για Δημοτικό Αθλητικό 
Κέντρο (ΔΑΚ) για να λύσει τις 
ανάγκες για γήπεδα (κλειστό Γυ-
μναστήριο, γήπεδα τένις κ.α.)

Η διαδικασία είναι δύσκολη τα 
προβλήματα πολλά και η επίλυσή 
τους χρονοβόρα.

Σκοπός όμως είναι η αύξηση 
των Κοινόχρηστων και Κοινωφε-
λών χώρων κι όχι η ανταλλαγή 
εκτάσεων μεταξύ τους».

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις 
για το άλσος του Φυτωρίου

«ΠΡΌΚΕΊΤΆΊ ΓΊΆ ΤΗ ΜΕΓΆΛΥΤΕΡΗ 
ΆΣΤΊΚΗ ΔΕΝΔΡΌΦΥΤΕΜΕΝΗ 
ΕΚΤΆΣΗ ΠΌΥ ΥΊΌΘΕΤΗΣΕ Ό ΔΗΜΌΣ 
ΆΛΕΞΆΝΔΡΌΥΠΌΛΗΣ» ΆΝΆΦΕΡΕΊ 
Η ΌΜΆΔΆ ΦΊΛΌΊ ΤΌΥ ΓΆΛΛΊΚΌΥ 
ΣΤΆΘΜΌΥ                    
           
Κώστας Πετρίδης: Η πόλη έχει προφανώς 
ανάγκη από νέες υποδομές, αλλά και από 
χώρους πρασίνου. Η πρόταση που καταθέτει 
για την αξιοποίηση της περιοχής

Σκοπός πρέπει να είναι η αύξηση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών 
χώρων κι όχι η ανταλλαγή εκτάσεων μεταξύ τους τονίζεται 

«Για τεχνικούς λόγους» ανέ-
στειλαν προσωρινά τη λειτουρ-
γία τους τα Γραφεία Κτηματο-
γράφησης του Έβρου, απάντησε 
στην ΕΡΤ Ορεστιάδας το Ελλη-
νικό Κτηματολόγιο, σημειώνο-
ντας ότι «οι πολίτες μπορούν 
να εξυπηρετούνται από τις ηλε-
κτρονικές υπηρεσίες του Κτη-
ματολογίου». Η εκτίμηση που 
υπάρχει, σύμφωνα με την απά-

ντηση, είναι ότι «το πρόβλημα 
αναμένεται να αποκατασταθεί το 
αργότερο τη Δευτέρα το πρωί», 
ενώ διευκρινίζεται πως με την 
επαναλειτουργία των Γραφεί-
ων, «θα τηρηθεί η σειρά των 
ραντεβού». Υπενθυμίζεται ότι 
το βράδυ της Τρίτης (22/02) 
τα Γραφεία Κτηματογράφησης 
του νομού (Ορεστιάδας, Διδυ-
μοτείχου, Σουφλίου και Αλεξαν-
δρούπολης) έλαβαν ενημέρωση 
για αναστολή λειτουργίας τους 
«μέχρι νεωτέρας». Το προσωπι-
κό των Γραφείων Κτηματογρά-
φησης ακυρώνει από εχθές τα 
προγραμματισμένα ραντεβού 
των πολιτών, αναμένοντας νε-
ότερη εντολή.

Οφείλεται σε 
"τεχνικούς λόγους" 
απαντά το Ελληνικό 
Κτηματολόγιο

Στις 15 και 22 Φεβρουαρίου 2022 
μαθητές και  μαθήτριες του Α1 του 4ου 
Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης «Θεόδω-
ρος Κάστανος», στο πλαίσιο των Ερ-
γαστηρίων Δεξιοτήτων με υπεύθυνη 
την καθηγήτρια κ. Κι-
τσάτη Μαρία, συμμε-
τείχαν στο καινοτόμο 
διαδικτυακό εκπαι-
δευτικό πρόγραμμα 
«Ονειρεύομαι Σο-
φά» του Σωματεί-
ου Επιχειρηματικό-
τητας Νέων/Junior 
Achievement Greece, 
παραρτήματος του JA 
Worldwide.

Το πρόγραμμα, 
ύστερα από την υλο-
ποίησή του σε πάνω 
από 2.000 μαθητές 
σε όλη την Ελλάδα, 
αξιολογήθηκε, επα-
νασχεδιάστηκε και 
εντάχθηκε στα Ερ-
γαστήρια Δεξιοτή-
των, του Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολι-
τικής.

Οι μαθητές/μαθήτριες στο Εργαστή-
ριο Πληροφορικής του σχολείου περιη-
γήθηκαν διαδραστικά στην πλατφόρμα 
του προγράμματος, απάντησαν σε ερω-
τήσεις κλειστού τύπου αυτοαξιολόγη-
σης, έπαιξαν παιχνίδια αξιοποιώντας τις 
γνώσεις που απέκτησαν, αξιολόγησαν 
το πρόγραμμα και παρέλαβαν βεβαίω-
ση ολοκλήρωσης του προγράμματος.

Μέσω της συμμετοχής τους στο πρό-
γραμμα «Ονειρεύομαι Σοφά» εξοικει-

ώθηκαν με τις έννοιες της προνοητι-
κότητας, της υπευθυνότητας και της 
ασφάλειας. Επιπλέον, μέσα από παρα-
δείγματα της καθημερινής ζωής, αντι-
λήφθηκαν τη σημασία της πρόληψης 
κινδύνων, μιας σημαντικής επιχειρημα-
τικής ικανότητας.

 Περισσότερες πληροφορίες για το 
πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην 
ιστοσελίδα: https://dreamwisely.gr/

Στο 4ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης 
οι μαθητές «Ονειρεύονται σοφά»
Μαθητές συμμετείχαν σε 
καινοτόμο διαδικτυακό 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα

«"Προσωρινή" η αναστολή 
λειτουργίας των Γραφείων 
Κτηματογράφησης 
στον Έβρο»  
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Υπεγράφη από τον Δή-
μαρχο Αλεξανδρούπολης 

Γιάννη Ζαμπούκη και τον 
εκπρόσωπο της αναδόχου 

εταιρίας η σύμβαση για την 
υλοποίηση του έργου «Ανά-
πλαση ιστορικού κέντρου 
Αλεξανδρούπολης», συνολι-
κής δαπάνης 1.092.951,00€ 
με τον ΦΠΑ.

Οι βασικοί άξονες της με-
λέτης του έργου είναι :

• Ανάπλαση της περιοχής 
ιστορικού κέντρου  με τρόπο 
ώστε να συνεχιστεί η παρα-
δοσιακή της λειτουργία

• Απόδοση ενιαίου αρχι-
τεκτονικού χαρακτήρα στην 
περιοχή παρέμβασης

• Περιβαλλοντική ανα-
βάθμιση της περιοχής με τη 
δημιουργία και ανανέωση 
πράσινου στοιχείου (δεν-
δροφύτευση)

• Βιολογική αναβάθμιση 
της περιοχής με τη χρήση 

σύγχρονων οικοδομικών 
υλικών, πιο εναρμονισμέ-
νων με το περιβάλλον (ψυ-
χρά υλικά δαπεδόστρωσης)

• Δημιουργία χώρου, προ-
σβάσιμου για όλες τις κατη-
γορίες κατοίκων και επισκε-
πτών της πόλης (ράμπες και 
λωρίδες ΑΜΕΑ)

• Αισθητική αναβάθμιση.
Η μελέτη περιλαμβάνει 

διαμόρφωση της οδού Δι-
καστηρίων ήπιας κυκλοφο-
ρίας πλάτους 8,00μ. από τον 
πεζόδρομο Ν. Φωκά έως την 
πλατεία Κύπρου, κατασκευή 
ενός νέου πεζόδρομου (οδό 
Κουντουριώτη) καθώς και 
ανακατασκευή των ήδη υφι-
στάμενων πεζόδρομων Μια-
ούλη, Κανάρη, Σουλίου και 
Ν. Φωκά.

Στην περιοχή παρέμβα-
σης θα γίνει εκ νέου εγκα-
τάσταση δικτύου ηλεκτρο-
φωτισμού, τοποθέτηση 
καινούργιων ιστών φωτι-
σμού, φωτιστικών LED  και 
φύτευση δένδρων. Ως υλι-
κό δαπεδόστρωσης επιλέ-
χτηκαν πλάκες πεζοδρομί-
ου τριών αποχρώσεων από 
ψυχρά υλικά, τα οποία συμ-
βάλλουν στη δημιουργία βι-
οκλιματικά αναβαθμισμένου 
ανοιχτού δημόσιου χώρου. 
Για την ασφαλή όδευση των 
τυφλών θα τοποθετηθούν 
έγχρωμες ανάγλυφες πλά-
κες πεζοδρομίου.

Σύμφωνα με τη μελέτη 
προβλέπεται κατ' εξαίρεση 
η διέλευση οχημάτων πα-
ροχής πρώτων βοηθειών 

(ΕΚΑΒ), των απορριμματο-
φόρων, των Οργανισμών 
Κοινής Ωφέλειας, των αυ-
τοκινήτων της Αστυνομίας 
και της Πυροσβεστικής.

Με την ολοκλήρωση του 
έργου επιδιώκεται η προώ-
θηση  και  εξασφάλιση  των  
εναλλακτικών τρόπων με-
τακίνησης (πεζοί-ποδήλατο) 
και η παροχή της  δυνατότη-
τας σε όλες τις κατηγορίες 
των κατοίκων και επισκε-
πτών να διασχίσουν το ιστο-
ρικό κέντρο της πόλης  με 
άνεση και ασφάλεια, φτάνο-
ντας από την κεντρική  Λε-
ωφόρο Δημοκρατίας μέχρι 
την παραλία πιο εύκολα και 
ενισχύοντας ταυτόχρονα την  
εμπορική κίνηση

Υπεγράφη η σύμβαση για το έργο 
«Ανάπλαση ιστορικού κέντρου 
Αλεξανδρούπολης»

ΌΊ ΒΆΣΊΚΌΊ ΆΞΌΝΕΣ ΤΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ, ΤΊ ΠΡΌΒΛΕΠΕΊ ΤΌ ΕΡΓΌ 
ΠΌΥ ΥΠΕΓΡΆΨΕ Ό ΔΗΜΆΡΧΌΣ 
ΆΛΕΞΆΝΔΡΌΥΠΌΛΗΣ ΚΆΊ Ό 
ΆΝΆΔΌΧΌΣ ΤΌΥ                        
           
«Επιδιώκεται η προώθηση  και εξασφάλιση 
των εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης και 
η παροχή της δυνατότητας σε κατοίκους 
και επισκέπτες να διασχίσουν το ιστορικό 
κέντρο της πόλης με άνεση και ασφάλεια, 
τονώνοντας την εμπορική κίνηση»

Υπεγράφη από τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρίας κο 
Παρασκευόπουλο η σύμβαση για το έργο «Ανάπλαση ιστορικού κέντρου Αλεξανδρούπολης»

Στην έναρξη εργασιών 
κατασκευής της ανατολι-
κής περιφερειακής οδού της 
Αλεξανδρούπολης παρέστη 
ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου 
Δημήτριος Πέτροβιτς και 
ενημερώθηκε για τον προ-
γραμματισμό εκτέλεσης του 
έργου από τον εργοταξιάρχη 
Αθανάσιο Βρέκο.

Το έργο, προϋπολογισμού 
36 εκ. ευρώ, που σύμφωνα 
με το χρονοδιάγραμμα θα 
πρέπει να ολοκληρωθεί σε 
24 μήνες, περιλαμβάνει με-

ταξύ άλλων την κατασκευή 
του συνδετήριου κλάδου 
με το λιμάνι Αλεξανδρού-
πολης, κόμβου σύνδεσης 
με τον κλάδο προς Εγνατία 
Οδό, καθώς επίσης και τρείς 
ανισόπεδες διαβάσεις.

Όπως τόνισε σε δηλώσεις 
του ο κ. Πέτροβιτς «Πρόκει-
ται για ένα ιδιαίτερα σημα-
ντικό έργο υπερτοπικής ση-
μασίας, που εκτελείται από 
το Υπουργείο Υποδομών και 
Μεταφορών και με την ολο-

κλήρωσή του θα συμβάλει 
στην αποσυμφόρηση της 
κυκλοφοριακής επιβάρυν-
σης του αστικού ιστού της 
Αλεξανδρούπολης, αλλά και 
στην εύρυθμη διοχέτευση 
κυρίως βαρέων οχημάτων 
από και προς το λιμάνι και 
την Εγνατία οδό». Βέβαια, 
όπως επεσήμανε ο Αντιπε-
ριφερειάρχης Έβρου «ση-
μαντικός παράγοντας ομα-
λής εξέλιξης εκτέλεσης των 
εργασιών, αποτελούν η με-
τακίνηση των υφιστάμενων 
δικτύων κοινής ωφελείας, 
σε συνδυασμό με τη διαδι-
κασία ταχύτερης καταβολής 
αποζημιώσεων στους δικαι-
ούχους για τις αναγκαίες 
απαλλοτριώσεις».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου στο εργοτάξιο 
της ανατολ. περιφερειακής Αλεξανδρούπολης
O κ Πέτροβιτς ενημερώθηκε για τον 
προγραμματισμό εκτέλεσης του έργου από 
τον εργοταξιάρχη κ. Βρέκο
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Η 
Θράκη κατά την διαρρεύσασα εκατονταε-
τία ελεύθερης ζωής έχει να επιδείξει ση-
μαντικούς και σημαντικές εκπροσώπους 
της τέχνης του λόγου. ΄Ενας σύγχρονος 
πολυτάλαντος λογοτέχνης είναι ο εβραί-
ος κομοτηναίος δημιουργός Μισέλ Φάις.

  Αυτό το διάστημα, με την ευκαιρία των Αποκαλυπτη-
ρίων του Μνημείου Ολοκαυτώματος των Εβραίων της 
Ξάνθης, ήρθε στο μυαλό μου  μια σειρά  από γεγονότα, 
δημοσιεύσεις και πρόσωπα που συνδέονται άμε-
σα ή έμμεσα με την παρουσία των Εβραίων 
στην περιοχή μας. 

   Το έργο του Μισέλ Φάις είναι πολύ-
τομο και πολύπλευρο. Θα περιοριστού-
με σε πολύ λίγα στοιχεία, εστιάζοντας 
τη ματιά μας σε ένα βιβλίο που πρωτο-
κυκλοφόρησε το 1994 από τις εκδόσεις 
Καστανιώτη με τίτλο «Αυτοβιογραφία 
ενός βιβλίου» (μυθιστόρημα), ενώ τώ-
ρα κυκλοφορεί σε αναθεωρημένη μορ-
φή  από το 2005 στις εκδόσεις Πατάκη. Θα 
χρησιμοποιήσουμε την παλιότερη έκδοση, όπου 
το πρωτοδιαβάσαμε και το απολαύσαμε.

 *   Στην Εταιρεία συγγραφέων (στην 
οποία ανήκει) διαβάζουμε κάποια στοιχεία. 
Ο Μισέλ Φάις γεννήθηκε το 1957 στην 
Κομοτηνή, όπου έζησε ως τα 11 χρόνια του. Σπούδασε 
Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Για μεγάλα δια-
στήματα εργάστηκε στα έντυπα Το Τέταρτο, Καθημερινή, 
Ελεύθερος Τύπος, Ελευθεροτυπία. Τα τελευταία χρόνια 
επιμελείται τις σελίδες του βιβλίου στην Εφημερίδα των 
Συντακτών.  Διδάσκει δημιουργική γραφή στη "Σχόλη"  
(Εκδ. Πατάκη) και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονί-
ας. Έχει επιμεληθεί πολλές ανθολογίες, λευκώματα και 
εκθέσεις. Έχει διοργανώσει λογοτεχνικούς διαγωνισμούς. 
Διακρίσεις: Κρατικό Βραβείο Διηγήματος (2000) για το 
βιβλίο του Από το ίδιο ποτήρι και άλλες ιστορίες.

 ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ (επιλογή)
Ποίηση: Το σύνορο (1983, το πρώτο του έργο, μονα-

δική ποιητική συλλογή).
Πεζογραφία:  Αυτοβιογραφία ενός βιβλίου - Το μέλι και 

η στάχτη του Θεού - Ελληνική αϋπνία -  Από το πουθενά
Θέατρο: θεατρικά έργα, δραματική επεξεργασία, μο-

νόλογοι
Κινηματογράφος:  Συνεργάστηκε με τον Νίκο Πανα-

γιωτόπουλο στο σενάριο των ταινιών Delivery (επίσημη 
Συμμετοχή Φεστιβάλ Βενετίας 2004), Αθήνα-Κωνσταντι-
νούπολη (2008) και Η κόρη του Ρέμπραντ (2015).

Φωτογραφία: Λευκώματα, συμμετοχή σε εκθέσεις  
φωτογραφίας - ζωγραφικής

Μεταφράσεις:  Χαϊκού για τη βροχή, το χιόνι, τον άνε-
μο, τον ήλιο, το φεγγάρι. Μεταφράσεις έργων του σε 
ξένες γλώσσες (γαλλικά, ρουμανικά, ισπανικά, αγγλικά).  
Διηγήματά του συμπεριλήφθηκαν σε ξενόγλωσσες αν-
θολογίες και περιοδικά.

 * Το μυθιστόρημα Αυτοβιογραφία ενός βιβλίου του 
Μισέλ Φάις αποτελεί ένα συναρπαστικό καλειδοσκόπιο, 
όντας  ένα πανόραμα ιστορίας και πολιτισμού κατά τον 
εικοστό αιώνα της  Ανατολικής Μακεδονίας και της Θρά-
κης, από τα Σέρρας ως τον Έβρο. Ιδιαίτερα, βέβαια, ζούμε 
την Κομοτηνή και τους ανθρώπους της, από την ενσω-
μάτωση της Θράκης στην Ελλάδα και μετά. Όμως και η 
Ξάνθη σε πολλά σημεία του έργου είναι παρούσα. Ξεχω-
ριστές είναι οι σελίδες που αναφέρονται στους Εβραίους 
της περιοχής και στην απάνθρωπη εξολόθρευσή τους.

    Στο διαδίκτυο υπάρχουν πολλά στοιχεία για τον 
Φάις και για το συγκεκριμένο έργο του. Ο ίδιος ο συγ-
γραφέας πρόσφατα μιλά στον Άρη Δημοκίδη ("Μικρο-
πράγματα" Lifo) για το πρώτο του βιβλίο. Αποσπούμε 
χαρακτηριστικά αποσπάσματα, που δείχνουν την καλλι-
τεχνική του βούληση.  

 «Τα βιβλία έχουν ψυχή. Είναι πασίγνωστη η παράδοση 
που τα θεωρεί πρόσωπα: βιβλία που γεννιούνται και ζουν, 
βιβλία που ταξιδεύουν, πάσχουν ή ευτυχούν, αρρωσταί-
νουν βιβλία που, με φυσικό ή βίαιο τρόπο, πεθαίνουν». 
Αυτές τις πρώτες αράδες στο οπισθόφυλλο της Αυτοβι-
ογραφίας ενός βιβλίου τις έγραψε ο Κωστής Παπαγιώρ-
γης (μετά λύθηκα και το συνέχισα μόνος), δηλαδή αυτός 

που πρότεινε και το βιβλίο στον Θανάση Καστανιώτη.
   Είναι η πρώτη μου κάθοδος στην πρόζα. Μπήκα 27 

χρονών στον λαβύρινθο αυτού του μυθιστορήματος και 
βγήκα 37. Δέκα χρονάκια έγραφα και ταυτόχρονα μά-
θαινα να γράφω. Σήμερα με οχτώ-δέκα βιβλία στην κα-
μπούρα μου (αθροίζω και τα φωτογραφικά λευκώματα) 
το θεωρώ ως μήτρα όλου του έργου μου. Δηλαδή, δεν 
είναι απλώς το εναρκτήριο λάκτισμα μιας αφηγηματικής 
περιπέτειας αλλά ένας εμμονικός κύκλος, όπου τα ριζικά 

μοτίβα μιας γραφής ― το ιστορικό, οικογενεια-
κό και ερωτικό «σφαγείο», όπως έχω ξαναπεί 

― παρουσιάζονται εδώ για πρώτη φορά.
Άρχισα να μαζεύω υλικό από το '84. 

Χωρίς μπούσουλα. Σαν το παιδί που μα-
ζεύει ό,τι του γυαλίζει στο μάτια. Και με-
τά, σαν τον γεροξούρα που δεν πετάει 
ούτε τη σκόνη από τα παπούτσια του, 
δεν ήθελα να πετάξω τίποτα. Για χρό-

νια αρχειοθετούσα, ταξινομούσα, φωτο-
γράφιζα, μαγνητοφωνούσα, διασταύρωνα.
Άρχισα να το γράφω όταν άρχισα να ξε-

χνάω, όταν μπέρδεψα δηλαδή τα φαντάσμα-
τα της Ιστορίας, της καταγωγής και της 
γραφής, όταν, μ' άλλα λόγια, πέρασα από 
τη μέθοδο της μνήμης στον κλονισμό της, 
στον πυρετό της...»

 
    Ο Σπύρος Τσακνιάς (στην εφημερίδα "Το Βήμα", 

1.1.1995) παρατηρεί «Το πιο ενδιαφέρον μυθιστόρημα 
του 1994, απ' όσα διάβασα, βρίσκω πως είναι η "Αυτο-
βιογραφία ενός βιβλίου" του Μισέλ Φάις. Μολονότι το 
πρώτο βιβλίο ενός νέου συγγραφέα, εντυπωσιάζει για 
την ωριμότητα του στοχασμού και την πολυτροπία της 
αφήγησης», ενώ ο  Δημήτρης Τζιόβας δύο χρόνια μετά 
σημειώνει ότι το έργο αυτό «θα αποκτήσει, νομίζω, κομ-
βική σημασία στην ιστορία της Ελληνικής Λογοτεχνίας 
καθώς συνυφαίνει και υπερβαίνει διαδοχικά το φάσμα 
τριών ρευμάτων: του ρεαλισμού, του μοντερνισμού και 
του μεταμοντερνισμού, συνδυάζοντας έντεχνα την ιστορία 
με τη μνήμη και την αυτοβιογραφία με την μυθοπλασία».  
Και, βέβαια, δικαιώθηκε στην πρόβλεψη.

  Τέλος,  ο Mark Mazower (στο Bulletin of Judae-Greek 
Studies University of Cambridge, No 17, 1995) γράφει 
«Η Αυτοβιογραφία ενός βιβλίου είναι μια έξοχη αναδό-
μηση (ή αποδόμηση) της ζωής και της ιστορίας της Κο-
μοτηνής. Δεν υπάρχει η εκ των άνω φωνή της αυθεντίας, 
αλλά μια πολυποίκιλη συλλογή "συνηθισμένων" ιστοριών, 
το υλικό της Ιστορίας καθεαυτήν [...] Ολόκληρο το βιβλίο 
το διατρέχει σαν μαύρο νήμα, χωρίς όμως ποτέ να υπερ-
τονίζεται, η εκτόπιση της εβραϊκής κοινότητας της Κομο-
τηνής κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ο Φάις πετυχαίνει 
εκεί που πολλές ιστορικές εργασίες αστοχούν».

  Πριν δώσουμε το λόγο στον Μισέλ, νιώθω την ανά-
γκη να αναφερθώ στην  ανέκδοτη ακαδημαϊκή κριτικο-
γραφία (1996-2019) στο έργο του Μ. Φάις (στο άρθρο 
«Ο ορίζοντας της γραφής του Μισέλ Φάις» της Σταυρι-
νής Ιωαννίδου, τεύχος 120, Ιούνιος 2021, της έντυπης 
έκδοσης του Books' Journal), όπου η ερευνήτρια κατα-
γράφει και παρουσιάζει πολλές εργασίες μεταπτυχιακές 
και διατριβές ξένων και ελλήνων επιστημόνων που δι-
ερευνούν από ποικίλες πλευρές το πρωτοποριακό αυτό 
έργο του Φάις.

•  Μισέλ Φάις, Απόσπασμα 1
1906 και Καραολή 4 γωνία, η τουλούμπα. Και δέκα 

μέτρα πιο κάτω το περίπτερο του κυρ Αντώνη.
«Υπήρχον όμως και φυλαί Θρακικαί εγκρατείς ονο¬μα-

ζόμενοι κτίσται ζώντες άνευ γυναικών. Ούτοι απείχον της 
κρεοφαγίας, ετρέφοντο δε με μέλι, γάλα, τυρόν και εν 
γένει με φυτικάς ουσίας. Τούτους τους αναφέρει ό Όμη-
ρος ως αγαθούς γαλακτοφόρους, αβίους και δικαιοτά-
τους των ανθρώπων».

Και τρίβοντας ψηλά στον μηρό το ξύλινο πόδι του ο 
κυρ Αντώνης ― ό,τι έχει απομείνει δηλαδή, γιατί τώρα με 
τα πρώτα κρύα και την υγρασία υποφέρει ― συνέ¬χισε 
σε χαμηλότερους τόνους την ανάγνωση από το Λεξικόν 
Γεωγραφικόν και Ιστορικόν της Θράκης, χρω¬ματίζοντας 
με μια ανεπαίσθητη μυστικοπάθεια τη φωνή του.

Ο κυρ Αντώνης λοιπόν πιστεύει ότι ο Μανολάκης ― 

έτσι τον φωνάζει ― κατά βάθος είναι ένας άβιος, ένας 
μακρινός απόγονός τους. Επειδή, καθώς λέει, και χτί¬στης 
έκαμε κάποτε και γυναίκα δεν άγγιξε, όπως φαί¬νεται, 
στη ζωή του. Αλλά και τόσα χρόνια τώρα, σ' αυτήν εδώ 
την τρύπα, με λίγο γάλα πορεύεται.

Μετά ο κυρ Αντώνης σάς έβαζε στα μαλλιά βαριά 
βουλγάρικη κολόνια τριαντάφυλλο και σας έδιωχνε, για-
τί ερχόταν κόσμος.

Ο κυρ Αντώνης έχασε το πόδι του στο Αλβανικό και 
τη γυναίκα του, εδώ και δέκα χρόνια, από ελονοσία. Από 
τότε ζει μόνος, στοιβάζοντας στο δωμάτιό του τα ισχνά, 
κιτρινισμένα τεύχη των Θρακικών όπως, παλιά, παστά-
λιαζε φύλλο φύλλο τα καπνά, όταν δού¬λευε ντεκτσής 
στο καπνεργοστάσιο του Βακιάνη στην Ξάνθη.

Απόσπασμα 2
Μπροστά από τη Λέσχη Κομοτηναίων περνούσε ο 

Μπουκλουτζάς. Όταν απέναντι δεξιά, έχοντας πίσω σου 
τη βαθυκύανη οροσειρά της Ροδόπης, καθρεφτι¬ζόταν 
στο υγρό βελούδο των ματιών σου, επιβλητικό, το σταχτί 
κτίριο της Νομαρχίας· βαριά, κεντροευρω¬παϊκή αρχιτε-
κτονική των αρχών του αιώνα (δωρεά τού τοπικού ευερ-
γέτη με αξιόλογη εθνική δράση Νέστο¬ρος Τσανακλή).

«Εντός της πόλεως ταύτης ρέει ο Σικιαρλίτσαϊ, ρύαξ 
έχων πηγήν ύδατος καλού και αφθόνου. Επί δε τού¬του 
του ποταμίσκου υπάρχουν σε πέντε μέρη μικραί ξύλιναι 
γέφυραι, δι' ων γίνεται η διάβασις, αμφοτέρωθεν δε τού-
των εκτείνεται η πόλις.

Παρ' αυτόν ρέει ο Καλφάτσαϊ, όστις ενούται μετά του 
άλλου και αμφότεροι εκβάλλουν εις την Μεσόγειον. Αμ-
φότεροι οι ρύακες ούτοι εις το βόρειον μέρος της πόλεως, 
ρέοντες εκ των θερέτρων, πο¬τίζουν την πόλιν, αρδεύουν 
χιλιάδες κήπων, επί¬γειων παραδείσων, πολλούς συδέν-
δρους, δροσερούς λειμώνας και δικτυώδεις λαχανοκή-
πους μεθ'  ο εκ-βάλλουν εις την Μεσόγειον».

Αυτή την εδεμική εικόνα του έχοντος άφθονη θήρα πο-
ταμού (Σικιαρλίτσαϊ) και του παραπόταμου (Καλ¬φάτσαϊ) 
κατέγραψε ό Τούρκος περιηγητής Εβλιγιά Τσε¬λεμπή. 
Όταν γύρω στα 1660 επισκέφτηκε την τότε μουσουλμα-
νική πολίχνη Kumurzine (Καρβουνότοπος) ή Gumurzine 
ή Cumulzine (τόπος χαμηλός, κοίλος). Τρια¬κόσια χρόνια 
μετέπειτα, ακριβώς, η εφημερίδα – της Κομοτηνής πλέον 
– Πρωία ανέτρεπε την ειδυλλιακή εικόνα του ορμητικού 
χειμάρρου. Στον βαθμό που, με συνεχή δημοσιεύματα, 
κάτω από ζοφερούς τίτλους, περιέγραφε μια από τις με-
γαλύτερες πλημμύρες –είχε προηγηθεί ήδη ο μέγας χα-
λασμός του 1784, Οκτω¬βρίου 26, ημέρα Σάββατο – του 
Σκουπιδοπόταμου (Μπουκλουτζάς), η οποία σημειώθηκε 
στις 10 μ.μ. της 20ής Ιανουαρίου 1960».

•     Πολλές φορές στο παρελθόν  έχω γράψει και πει 
ότι λογοτεχνικά κείμενα συγγραφέων είναι χρήσιμο να  
αποτελούν όργανα θρακογνωσίας. Μέσο, μ' άλλα λόγια,  
για την τοπική ιστορία και τον τοπικό πολιτισμό. Το μυθι-
στόρημα του Μισέλ Φάις  «Αυτοβιογραφία ενός βιβλίου», 
που επιχειρήσαμε να παρουσιάσουμε,  αναμφίβολα παίζει 
αυτό τον ρόλο. Εκτός των άλλων και για την  παρουσία 
των Εβραίων στη Θράκη.

ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ 
ΜΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ

Αφιέρωμα

Ο Θρακιώτης Εβραίος Μισέλ Φάϊς και η «αυτοβιογραφία ενός βιβλίου»

Ο Θρακιώτης Εβραίος Μισέλ Φάϊς 
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Σύμφωνα με την έρευνα 
του Ινστιτούτου Εμπορίου και 
Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ, το 73% 
αγοράζει ήδη σε υψηλότερες 
τιμές τα προϊόντα που πουλά-
ει στη συνέχεια στη λιανική. 
Οσοι δήλωσαν ότι αγοράζουν 
πλέον ακριβότερα τα εμπο-
ρεύματα απάντησαν ότι οι τι-
μές είναι αυξημένες έως 30%.

Xειρότερες ακόμη και από 
πέρυσι, που τα φυσικά κατα-
στήματα ήταν ανοιχτά μόνο 
για 15 ημέρες τον Ιανουά-
ριο, αποδείχθηκαν οι φετινές 
χειμερινές εκπτώσεις για 4 
στις 10 μικρομεσαίες εμπο-
ρικές επιχειρήσεις, ενώ για 
τη συντριπτική πλειονότητα 
αυτών, το 90%, ο τζίρος που 
συγκεντρώθηκε ήταν χαμηλό-
τερος από αυτόν του 2019. 
Η διασπορά του κορωνοϊού 
λόγω της μετάλλαξης «Ομι-
κρον», οι πληθωριστικές πιέ-
σεις που απέτρεψαν τα νοι-

κοκυριά από το να προβούν 
σε πολλές αγορές πέραν των 
απολύτως απαραίτητων, αλλά 
και η κακοκαιρία που κράτη-
σε κλειστά τα καταστήματα 
στην Αττική για περίπου μία 
εβδομάδα μέσα στον Ιανου-
άριο αποτελούν τους βασι-
κούς λόγους της μειωμένης 
ζήτησης. Αν και τα ευρήματα 
αυτά προκύπτουν από έρευνα 
που πραγματοποιήθηκε σε μι-
κρομεσαίες εμπορικές επιχει-
ρήσεις, η πτώση του τζίρου, 
σύμφωνα με έμπειρα στελέ-
χη της αγοράς, διαπιστώνε-
ται στις φετινές χειμερινές 
εκπτώσεις και στις αλυσίδες 
λιανικής. Οι χειμερινές εκπτώ-
σεις ολοκληρώνονται τυπικά 
τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρί-
ου, όμως πολλές επιχειρήσεις 
αναμένεται να συνεχίσουν τις 
προσφορές.

Σύμφωνα, λοιπόν, με την 
έρευνα που πραγματοποίησε 

το Ινστιτούτο Εμπορίου και 
Υπηρεσιών της Ελληνικής Συ-
νομοσπονδίας Εμπορίου και 
Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), 
για το 32% των επιχειρήσεων 
οι πωλήσεις κατά τη φετινή 
χειμερινή εκπτωτική περίοδο 
κινήθηκαν σε υψηλότερο επί-
πεδο σε σχέση με πέρυσι, για 
το 29% στα ίδια επίπεδα, ενώ 
για το 39% των επιχειρήσε-
ων οι πωλήσεις κινήθηκαν σε 
χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση 
με το 2021. Χαμηλότερες επι-
δόσεις καταγράφονται στον 

κλάδο του οικιακού εξοπλι-
σμού (το 52% των επιχειρή-
σεων κινήθηκε πτωτικά σε σύ-
γκριση με πέρυσι). Αντίθετα, 
καλύτερη εικόνα παρουσιάζει 
ο κλάδος αθλητικού εξοπλι-
σμού και ειδών ψυχαγωγίας 
(βιβλία/παιχνίδια κ.ά.), όπου 
το 48% των επιχειρήσεων πα-
ρουσίασε άνοδο των πωλήσε-
ων σε σύγκριση με το πέρυσι, 
ενώ στον κλάδο της ένδυσης-
υπόδησης δεν παρατηρούνται 
σημαντικές διαφοροποιήσεις 
από τη γενική εικόνα.

Για το 39% των 
επιχειρήσεων οι 
πωλήσεις μειώθηκαν 
σε σχέση με το 2021.

Σε δυσμενέστερη θέ-
ση βρέθηκαν οι μικρότερες 
επιχειρήσεις, με το 40% να 
δηλώνει χαμηλότερο τζί-
ρο σε σύγκριση με πέρυσι, 
ενώ το αντίστοιχο ποσοστό 
στις μεγαλύτερες επιχειρή-
σεις ήταν 37%. Η δύναμη 
των ηλεκτρονικών πωλήσε-
ων επιβεβαιώνεται και σε 
αυτή την έρευνα, παρά μά-

λιστα το γεγονός ότι φέτος 
λειτουργούσαν τα φυσικά 
καταστήματα. Ειδικότερα, 
οι επιχειρήσεις που είχαν 
δυνατότητα πωλήσεων και 
εκτός φυσικού καταστήμα-
τος (μέσω e-shop, κοινω-
νικών δικτύων ή ακόμη και 
τηλεφωνικών παραγγελιών) 
εμφάνισαν ελαφρώς καλύ-
τερες επιδόσεις (34%) σε 
σχέση με εκείνες που δεν 
είχαν (30%). Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι από αυτές, το 
28% απέκτησε τη δυνατό-
τητα πωλήσεων εκτός φυ-
σικού καταστήματος κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας.

Σημαντική ήταν η επίπτω-
ση της αύξησης του ενερ-
γειακού κόστους στις επι-
δόσεις που καταγράφηκαν 
στις εκπτώσεις. Οχι μόνο 
διότι ήταν πιο διστακτικοί 
οι καταναλωτές στις αγο-
ρές τους, αλλά γιατί αυξά-
νονται το κόστος λειτουργί-
ας των καταστημάτων και οι 
τιμές χονδρικής στις οποίες 
αγόρασαν τα εμπορεύματά 
τους. Το 73% αγοράζει ήδη 
σε υψηλότερες τιμές τα προ-
ϊόντα που πουλάει στη συ-
νέχεια στη λιανική. Οσοι δή-
λωσαν ότι αγοράζουν πλέον 
ακριβότερα τα εμπορεύματα 
απάντησαν ότι οι τιμές είναι 
αυξημένες έως 30%
kathimerini.gr

Σε χαμηλές πτήσεις ο τζίρος 
των εκπτώσεων

ΧΕΊΡΌΤΕΡΕΣ ΆΚΌΜΗ ΚΆΊ 
ΆΠΌ ΠΕΡΥΣΊ, ΠΌΥ ΤΆ ΦΥΣΊΚΆ 
ΚΆΤΆΣΤΗΜΆΤΆ ΗΤΆΝ ΆΝΌΊΧΤΆ 
ΜΌΝΌ ΓΊΆ 15 ΗΜΕΡΕΣ ΤΌΝ 
ΊΆΝΌΥΆΡΊΌ
                               
Το 73% αγοράζει ήδη σε υψηλότερες τιμές τα 
προϊόντα που πουλάει στη συνέχεια στη λιανική. 

Το ένα στα δύο πανεπιστημιακά 
τμήματα επεδίωξε να αυξήσει τους 
εισακτέους του ή, αλλιώς, να περι-
ορίσει τις απώλειές του λόγω της 
Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ). 
Αυτό αποδεικνύεται, σύμφωνα με τα 
στοιχεία που παρουσιάζει η «Καθημε-
ρινή», από τον συντελεστή βαρύτητας 
που επέλεξαν τα τμήματα για τις φε-
τινές Πανελλαδικές Εξετάσεις, ώστε 
να κατεβάσουν την ΕΒΕ.

Ειδικότερα, όπως θεσμοθετήθηκε 
και ίσχυσε για πρώτη φορά στις Πα-
νελλαδικές Εξετάσεις εισαγωγής του 
2021, η ΕΒΕ κάθε τμήματος ΑΕΙ δια-
μορφώνεται από τον μέσο όρο των 
επιδόσεων των υποψηφίων στο επι-
στημονικό πεδίο στο οποίο ανήκει το 
τμήμα πολλαπλασιαζόμενο από έναν 
συντελεστή που επιλέγει το τμήμα. Η 
διακύμανση του συντελεστή ορίστη-
κε από 0,8 έως 1,2. Αρα εάν ο μέ-
σος όρος των επιδόσεων των υπο-
ψηφίων ενός επιστημονικού πεδίου 
είναι 10, ένα τμήμα μπορεί να δια-
μορφώσει την ΕΒΕ του από 8 (εάν 
επιλέξει συντελεστή 0,8) έως 12 (αν 
επιλέξει 1,2).

Από την επεξεργασία των αποφά-
σεων των 452 τμημάτων ΑΕΙ προκύ-
πτει ότι τα 233 (51,5%) επέλεξαν συ-
ντελεστή από 0,8 έως 0,99. Μάλιστα 

εξ αυτών, τέσσερα στα δέκα –178 επί 
του συνόλου των 452– επέλεξαν τον 
κατώτερο δυνατό συντελεστή, δη-
λαδή 0,8.

Η ΕΒΕ καθορίστηκε από τα τμή-
ματα όχι διότι ήθελαν ένα καλύτε-
ρο επίπεδο φοιτητών, αλλά για να 
πετύχουν τον στόχο που έθεσαν, να 
αυξήσουν ή να μειώσουν τον αριθμό 
νέων φοιτητών.

«Με την καθιέρωση της ΕΒΕ από 
τις Πανελλαδικές του 2021 τα τμήμα-
τα χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: αυτά 
που ψάχνουν για φοιτητές και αυτά 
που θέλουν να διώξουν φοιτητές. Ο 
διαχωρισμός έγινε με βάση την έδρα 
κάθε τμήματος και όχι τη συγκριτική 
αξιολόγησή τους. Τα τμήματα στα κε-
ντρικά πανεπιστήμια (Αθήνα, Θεσσα-
λονίκη και Πάτρα) έχουν, στην πλει-
ονότητά τους, αυξημένη ζήτηση όχι 
λόγω της καλύτερης ποιότητας σπου-
δών που προσφέρουν, αλλά λόγω 
της κατανομής του πληθυσμού στα 
μεγάλα αστικά κέντρα. Ετσι τα τμήμα-
τα αυτά υπερφορτώνονται με φοιτη-
τές, διότι το υπουργείο Παιδείας δεν 
υλοποιεί το σταθερό αίτημά τους να 
δέχονται λιγότερους φοιτητές. Κάθε 
χρόνο υποβάλλουν στο υπουργείο 
Παιδείας τον αριθμό των φοιτητών 
που μπορούν να εκπαιδεύσουν, όπως 

οφείλουν, και το υπουργείο τον αυ-
ξάνει συνήθως κατά 50%. Με τις με-
τεγγραφές ο αριθμός αυτός αυξάνε-
ται, δημιουργώντας το αδιαχώρητο 
στα αμφιθέατρα», λέει στην «Κ» ο κ. 
Στρατηγάκης.

Στον αντίποδα βρίσκονται τα τμή-
ματα που έχουν έδρα απομακρυ-
σμένες περιοχές. «Οι υποψήφιοι τα 
αποφεύγουν λόγω απόστασης. Το 
Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι εξαιρετι-
κό με διεθνές κύρος, αλλά το προτι-
μούν ως πρώτη επιλογή μόνο οι κά-
τοικοι της Κρήτης. Γι’ αυτό οι σχολές 
του έχουν χαμηλότερη βάση από τις 
αντίστοιχες στην Αθήνα και τη Θεσ-

σαλονίκη. Η κατάσταση είναι χειρό-
τερη στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, που 
δεν έχει τον πληθυσμό της Κρήτης 
για να στηρίξει τα τμήματά του. Αυ-
τά τα τμήματα αγωνιούν για την εύ-
ρεση φοιτητών. Οι κενές θέσεις που 
δημιουργήθηκαν με την καθιέρωση 
της ΕΒΕ ήταν 17.162 και χτύπησαν 
αυτή την κατηγορία των τμημάτων», 
προσθέτει ο κ. Στρατηγάκης.

Είναι προφανές, λοιπόν, ότι η ΕΒΕ 
καθορίστηκε από τα τμήματα όχι διό-
τι ήθελαν ένα καλύτερο επίπεδο των 
φοιτητών που υποδέχονται, αλλά για 
να πετύχουν τον στόχο που έθεσαν, 
να αυξήσουν ή να μειώσουν τον αριθ-

μό των νέων φοιτητών τους. Αυτό 
μάλιστα ίσχυσε για το 2022, δηλα-
δή έπειτα από τη δυνατότητα που 
τους έδωσε το υπουργείο Παιδείας 
να αναθεωρήσουν τον συντελεστή 
της ΕΒΕ, μετά την πρώτη εφαρμογή 
του μέτρου πέρυσι.

Στα κεντρικά πανεπιστήμια
Πολλά από τα τμήματα των κε-

ντρικών πανεπιστημίων υιοθέτησαν 
τον υψηλότερο συντελεστή για την 
Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (1,2) και 
τα τμήματα της περιφέρειας τον χα-
μηλότερο (0,8). Από τα 127 τμήματα 
που επέλεξαν συντελεστή 1,2 μόνο 
τα 28 βρίσκονται εκτός Αθηνών και 
πρόκειται για τμήματα που έχουν πο-
λύ υψηλή βάση, όπως τμήματα Ιατρι-
κής, Νομικής, Μηχανολόγων Μηχα-
νικών και Ηλεκτρολόγων, στα οποία 
η ΕΒΕ έτσι κι αλλιώς δεν επηρεάζει 
καθόλου τον αριθμό των φοιτητών 
που εισάγονται στο τμήμα. Αντιστρό-
φως, η συντριπτική πλειονότητα των 
178 τμημάτων που επέλεξαν τον χα-
μηλότερο συντελεστή, δηλαδή 0,8, 
είναι τμήματα περιφερειακών ΑΕΙ, 
στα οποία η ζήτηση των υποψηφίων 
είναι χαμηλή κυρίως λόγω της από-
στασης του ΑΕΙ από το πατρικό σπί-
τι.  Μόνο 68 τμήματα από τα 452, το 
15%, όρισαν για την ΕΒΕ συντελεστή 
1, δηλαδή άφησαν τις επιδόσεις των 
υποψηφίων να καθορίσουν την Ελά-
χιστη Βάση Εισαγωγής τους.

Χαμηλότερες βάσεις εισαγωγής σε ΑΕΙ
Τι δείχνουν οι επιλογές των 452 πανεπιστημιακών 
τμημάτων για τη φετινή Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.62)
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ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)
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8 9 6

5 1 7 9

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.60)
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία

Οριζόντια
1. Αίσθημα όλο… κακία — Αρχικά κίνη-
σης ειρήνης.
2. Αφρικάνοι Πυγμαίοι — Γίνεται το νερό 
όταν βράζει.
3. Η τρόπιδα του πλοίου — Έδινε έμφα-
ση στο "και".
4. Είδος πετονιάς με πολλά αγκίστρια.
5. Απόβαρο — Συνήθεια (αρχ.).
6. Πρώτα στο αλφάβητο — … Στόουν: 
ηθοποιός.
7. Παιχνίδι της τράπουλας — Τσου Εν…: 
παλιός, Κινέζος ηγέτης.
8. Κομποσκοίνι για… προσευχή.
9. Σύστημα υγείας (αρχικά) — Διαπλη-
κτισμός.
10. Λέει το φαΐ… ο μάγκας — Εν Απο-
στρατεία.
11. Η πρωτεύουσα του Βιετνάμ — Στα 
γλυκίσματα ανήκει.

 σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Είναι μια παρέα από τέσσερις φοιτητές, που 
σπουδάζουν Πληροφορική. Μια Παρασκευή πρωί, 
αφού γράφουν εξετάσεις για ένα μάθημα μαζεύ-
τηκαν, προκειμένου να οργανωθούν για το Σαββα-
τοκύριακο που πλησίαζε.

Τη Δευτέρα το πρωί έδιναν εξετάσεις σε ένα 
εύκολο μάθημα, που ήθελε μόνο 2-3 ώρες διάβα-
σμα. Έτσι, έπεσε η ιδέα: «Ρε παιδιά, δεν κάνουμε 
μια απόδραση προς Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύ-
ριακο να συναντήσουμε τη Μαρία…; Θα είναι και 
άλλες φίλες της στην παρέα, καλά θα περάσουμε».

Δεν το σκέφτηκαν και πολύ και σε μία ώρα είχαν 
γίνει κιόλας όλες οι αναγκαίες κινήσεις και η τετρά-
δα ταξίδευε με νοικιασμένο αμάξι για τη Θεσσαλο-
νίκη. Στη Θεσσαλονίκη όντως πέρασαν πολύ καλά.

Για κακή τους τύχη, όμως, αντί να ξυπνήσουν 
κατά τις 6:00 τη Δευτέρα και να επιστρέψουν, για 
να είναι στην ώρα τους στις εξετάσεις, ξύπνησαν 
το μεσημέρι. Τι θα έκαναν τώρα με το μάθημα; Στο 
δρόμο προσπαθούσαν να σκεφτούν τι να πουν 
στον καθηγητή.

Αποφάσισαν, λοιπόν, να πουν ένα ψέμα αλλά 
με αρκετή δόση αλήθειας για να γίνουν πιστευτοί. 
Και οι τέσσερις συμφώνησαν να πουν ότι πήγανε 
στη Θεσσαλονίκη σε συγγενείς και ενώ ξεκίνησαν 
τη Δευτέρα πρωί πρωί για το Πανεπιστήμιο, τους 
έπιασε λάστιχο στο δρόμο και δεν είχανε ρεζέρβα. 
κ.λπ. κ.λπ. Έτσι κι έγινε!

Ο καθηγητής τούς άκουσε με προσοχή και επει-
δή ήταν καλοί φοιτητές, δέχτηκε να δώσουν μόνοι 
τους την Τρίτη το πρωί το μάθημα. Χαράς ευαγγέ-
λια στην ομάδα. Κάθισαν, διάβασαν καλά και την 
άλλη μέρα πήγαν στο Πανεπιστήμιο να δώσουν τις 
εξετάσεις. Δεν υπήρχε, όμως, διαθέσιμη αίθουσα 
και έτσι ο καθηγητής τούς έβαλε σε τέσσερα ξεχω-
ριστά γραφεία, τον καθένα μόνο του.

Βέβαια, αυτό καθόλου δεν τους ένοιαζε, αφού 
και οι τέσσερις ήταν καλά διαβασμένοι.

Σε λίγο μοίρασε και τα θέματα. Ήταν μόνο δύο. 
Το πρώτο, που έπιανε 5 μονάδες στις 100, ήταν ένα 
πανεύκολο θέμα θεωρίας, που το ήξεραν νεράκι και 
κανείς τους δεν δυσκολεύτηκε και το απαντήσει.

Το δεύτερο όμως θέμα, που θα έπιανε τα υπό-
λοιπα 95 στα 100, ήταν μία ερώτηση μόνο: Ποιο 
λάστιχο έσκασε από τα 4; 

Συστατικά 
• 500 γρ. μανιτάρια πλευρώτους
• 4 κ.σ. ελαιόλαδο
• 3 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένο
• 2 κ.σ. μουστάρδα
• 3 κ.σ. ξύδι μπαλσάμικο
• 2 κ.σ. χυμό λεμονιού
• 1 κ.σ. πάπρικα
• 2 κ.σ. φρέσκια ρίγανη
• 2 κ.σ. μαϊντανό ψιλοκομμένο
• αλάτι
• πιπέρι

Μέθοδος Εκτέλεσης 
Κατ’αρχάς παίρνουμε ένα ταψάκι και στρώνουμε λαδό-
κολλα.  Παράλληλα προθερμαίνουμε το φούρνο μας. 
Σε ένα μεγάλο μπωλ ανακατεύουμε όλα τα υλικά της 
εκτός από το μαϊντανό και τα μανιτάρια.

Βάζουμε τα μανιτάρια πάνω στη λαδόκολλα.

Με ένα πινέλο μαγειρικής, αλείφουμε τα μανιτάρια με 
το μείγμα που φτιάξαμε πριν. 
Ψήνουμε τα μανιτάρια πλευρώτους στο προθερμα-
σμένο φούρνο σε γκριλ και αέρα στους 200 βαθμούς 
για 20 λεπτά περίπου.

Αυτό ήταν! Σερβίρουμε τα μανιτάρια ζεστά και λα-
χαριστά, αφού πασπαλίσουμε μαϊντανό πάνω τους. 
Καλή όρεξη! 
        

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Μανιτάρια 
πλευρώτους στο φούρνο, 

εύκολα και νόστιμα!

 ΜΕΜΕS

Κάθετα

1. Μικρογραφία κατασκευής — Το γογγύλι.

2. Αρχικά ασφαλιστικού ιδρύματος — Έχει λε-

πτούς τρόπους.

3. Ζαν Πολ…: αποποιήθηκε το Νόμπελ Λογοτε-

χνίας — Είναι το ψωμί χωρίς προζύμι.

4. Εξομάλυνση, τακτοποίηση — Σύντομος… 

άγιος.

5. Πόλη της Υεμένης — Μπουένος…: η πρω-

τεύουσα της Αργεντινής.

6. Οικιακό σκεύος κι αυτό — Κράτος του Περ-

σικού.

7. Αριθμός Μητρώου — Καθαροί, διαυγείς.

8. Μεγάλη ακατέργαστη πέτρα — Πρέπει… 

στο παρελθόν.

9. Προσωπική αντωνυμία (πληθ.) — Γιος του 

Αβραάμ.
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Μια γυναίκα που ζούσε πριν από 5,3 
χιλιάδες έτη στην περιοχή του Μπούργκος 

στη Βόρεια Ισπανία έπασχε από μαστοειδί-
τιδα. Πρόκειται για μια επιπλοκή της μέσης 

ωτίτιδας η οποία αν δεν θεραπευτεί εγκαίρως, 
ο ασθενής κινδυνεύει με πονοκεφάλους, οίδημα 

στο αυτί, πυρετό, μερική ή ολική απώλεια ακοής, μηνιγγί-
τιδα και παρενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο την ζωή του.

Το κρανίο αυτής της γυναίκας εντοπίσθηκε το 2018 σε 
ένα μεγαλιθικό μνημείο πραγματοποίησης διαφόρων τελε-
τών και ταφής που είναι γνωστό με το όνομα Dolmen of El 
Pendón. Με δημοσίευση της στην επιθεώρηση «Scientific 
Reports» ερευνητική ομάδα παρουσιάζει τα αποτελέσμα-
τα της μελέτης που έκανε σε αυτό. Η γυναίκα ήταν 35-50 
ετών ηλικία σχετικά μεγάλη για την εποχή στην οποία ζούσε.

Όπως διαπίστωσαν οι ερευνητές η γυναίκα αυτή είχε 
υποστεί δύο χειρουργικές επεμβάσεις, δύο μαστοειδεκτο-

μές, για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που αντιμετώπιζε 
στο ένα της αυτί. Είναι οι αρχαιότερες μέχρι σήμερα χει-
ρουργικές επεμβάσεις σε αυτιά που γνωρίζουμε. Μάλιστα 
σύμφωνα με τους ερευνητές η γυναίκα αυτή επέζησε από 
τις χειρουργικές επεμβάσεις γεγονός επίσης ιδιαίτερα ση-
μαντικό όσο και εντυπωσιακό δεδομένης δυσκολίας της 
επέμβασης και των ιατρικών μέσων που υπήρχαν εκείνη 
την εποχή.

«Οι επεμβάσεις αυτές πρέπει να έγιναν είτε από πραγ-
ματικούς ειδικούς εκείνης της εποχής είτε από άτομα που 
κατείχαν κάποιες βασικές ανατομικές και θεραπευτικές 
γνώσεις» αναφέρει ο Μανουέλ Ρόχο-Γκέρα του Πανεπι-
στημίου του Βαγιαδολίδ.

Οι ερευνητές εντόπισαν επίσης στο σημείο που βρέθηκε 
το κρανίο τα ίχνη καυτηρίασης αντικειμένων που πιθανώς 
χρησιμοποιήθηκαν στις χειρουργικές επεμβάσεις.

Μπορεί τα δάση του Αμαζόνιου να έχουν υπο-
στεί σημαντικά πλήγματα από την αποψίλωση, 
εμπρησμούς και τις φυσικές αλλά εξακολουθεί να 
αποτελεί τον πιο πλούσιο σε βιοποιλότητα οικο-
σύστημα του πλανήτη στο οποίο βρίσκονται πολ-
λά άγνωστα ακόμη είδη χλωρίδας και πανίδας.

Ερευνητική ομάδα ανακάλυψε σε μια περιοχή 
σε δάσος του Αμαζόνιου στο Περού ένα άγνωστο 
είδος βατράχου με μοναδικά χαρακτηριστικά. Ο 
Synapturanus danta όπως ονομάστηκε ο βάτρα-
χος αυτός έχει μια επιμήκη μύτη που μοιάζει με τη 
μικρή προβοσκίδα του τάπιρου, του φυτοφάγου 
θηλαστικού που ζει στην αμερικανική και ασιατική 
ήπειρο. Το σώμα του βατράχου έχει ένα πλήθος 
αποχρώσεων που επίσης τον κάνει ξεχωριστό. 
Η σωματοδομή αλλά και τα χαρακτηριστικά του 
βάτραχου είναι σύμφωνα με τους ειδικούς προ-
ϊόν της προσαρμογής στο περιβάλλον που ζει.

Οι ερευνητές κατά το πέρασμα τους από την 
συγκεκριμένη περιοχή άκουσα τους χαρακτηρι-
στικούς ήχους που έκανε ο βάτραχος οι οποίοι 
τους κίνησαν την περιέργεια και προσπάθησαν 
να εντοπίσουν την πηγή τους. Υποχρεώθηκαν να 
ψάχνουν σκυμμένοι και γονατιστοί με τα χέρια 
μέσα στην τύρφη για να ανακαλύψουν τελικά 
τον βάτραχο.

«Είναι ένα ακόμη παράδειγμα της κρυμμένης 
βιοποικιλότητας του Αμαζόνιου και είναι σημα-
ντικό να γίνει γνωστό παντού για να κατανοή-
σουμε την σημασία και τον τρόπο λειτουργίας 
των οικοσυστημάτων. Ο βάτραχος μοιάζει με μια 
καρικατούρα τάπιρου με το μεγάλο σώμα του 
που καταλήγει σε ένα μικρό επίμηκες κεφάλι» 
δηλώνει η Μισέλ Τόμσον, ερευνήτρια του Κέ-
ντρου Επιστημονικής Δράσης Keller του Μου-
σείου Field στο Σικάγο.
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Η μελέτη, που δημοσιεύ-
τηκε στο «Frontiers In Aging 
Neuroscience», επικεντρώθηκε 
σε έναν 87χρονο άνδρα που νο-
σηλευόταν με επιληψία.

Ο άνδρας συνδέθηκε με ένα 
ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, το 
οποίο καταγράφει την εγκεφα-
λική δραστηριότητα, όταν υπέ-
στη ξαφνική καρδιακή προσβολή 
και πέθανε. Όμως το ηλεκτροε-
γκεφαλογράφημα συνέχισε να 
καταγράφει εγκεφαλική δρα-

στηριότητα, ακόμη και κατά τη 
διάρκεια 15 λεπτών μετά τον 
θάνατό του.

Οι επιστήμονες παρατήρη-
σαν ότι, στα 30 δευτερόλεπτα 
του τελικού καρδιακού παλμού 
του άνδρα, υπήρξε μια αύξηση 
στα εγκεφαλικά κύματα γάμμα. 
Αυτά τα κύματα σχετίζονται με 
εξελιγμένες γνωστικές λειτουρ-
γίες και είναι ιδιαίτερα ενεργά 
όταν συγκεντρωνόμαστε, ονει-
ρευόμαστε  καθώς και όταν ανα-

κτούμε αναμνήσεις.
Τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι 

καθώς πεθαίνουμε, βιώνουμε 
την ίδια νευρική δραστηριότητα 
όπως κατά τη διάρκεια του ονεί-
ρου, της ανάκλησης αναμνήσε-
ων ή του διαλογισμού. 

Ο καθηγητής Ατζμάλ Ζεμάρ, 
νευροχειρουργός στο Πανεπι-
στήμιο του Λούισβιλ, ο οποίος 
ηγήθηκε της μελέτης, είπε στο 
ZME Science: «Αυτά τα ευρή-
ματα αμφισβητούν την κατανό-
ησή μας για το πότε ακριβώς τε-
λειώνει η ζωή και δημιουργούν 
σημαντικά επακόλουθα ερωτή-
ματα, όπως αυτά που σχετίζο-
νται με το χρόνο της δωρεάς 
οργάνων».

Οι ερευνητές προειδοποίη-
σαν ότι η μελέτη ήταν η πρώ-
τη του είδους της και αφορού-
σε έναν εγκέφαλο που είχε ήδη 
«τραυματιστεί» λόγω επιληψίας. 
Ωστόσο, θα μπορούσε να ανοίξει 
το δρόμο για περαιτέρω έρευνα 
και μια βαθύτερη κατανόηση του 
τι περνάει από το μυαλό μας τις 
τελευταίες μας στιγμές.

Είναι οι 
αρχαιότερες μέχρι 

σήμερα χειρουργικές 
επεμβάσεις σε αυτιά που 

γνωρίζουμε

Πετυχημένη χειρουργική επέμβαση σε αυτιά 
ασθενούς έγινε πριν 5,3 χιλιάδες χρόνια

Ανακαλύφθηκε βάτραχος με… προβοσκίδα

Οι ερευνητές, με επικεφαλής 
τον νευροεπιστήμονα δρα Sam 
Norman-Haignere του Πανεπι-
στημίου του Ρότσεστερ της Νέας 
Υόρκης, που έκαναν τη σχετική 
δημοσίευση στο περιοδικό Βιο-
λογίας «Current Biology», σύμ-
φωνα με το New Scientist και 
τη βρετανική «Γκάρντιαν», κατέ-
γραψαν την ηλεκτρική δραστη-
ριότητα στον ακουστικό φλοιό 
του εγκεφάλου 15 ανθρώπων 
που άκουγαν 165 διαφορετικούς 
ήχους (τραγούδια, μουσική, ομι-
λία, φωνές ζώων, καζανάκι του-
αλέτας, γαύγισμα σκύλου κ.ά.).

Με τη βοήθεια ενός ειδικού 
υπολογιστικού αλγόριθμου, οι 
επιστήμονες εντόπισαν εγκεφα-
λικά κύτταρα που ανταποκρίνο-
νται σχεδόν αποκλειστικά στο 
τραγούδι. Οι ερευνητές ανακά-
λυψαν ότι οι νευρώνες του τρα-
γουδιού έχουν, επίσης, μία πολύ 
μικρή απόκριση στην ομιλία και 
τη μουσική.

Προηγουμένως, οι επιστήμο-
νες είχαν μελετήσει με λειτουρ-
γική μαγνητική απεικόνιση  τους 
εγκεφάλους 30 άλλων ανθρώ-

πων που άκουγαν επίσης διά-
φορους ήχους, κάτι που τους 
βοήθησε στη «χαρτογράφηση» 
των νευρώνων του τραγουδιού 
στον ακουστικό φλοιό, σε μία πε-
ριοχή περίπου ανάμεσα στους 
νευρώνες που ανταποκρίνονται 
στην ομιλία και σε εκείνους της 
μουσικής.

Δεν είναι σαφές γιατί εξελί-

χθηκαν στον άνθρωπο νευρώνες 
ειδικά για το τραγούδι. Μία πιθα-
νή εξήγηση είναι ότι το τραγούδι 
έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εξέ-
λιξη της μουσικής. Οι ερευνητές 
εκτιμούν ότι πιθανότατα σχεδόν 
όλοι οι άνθρωποι έχουν τέτοιους 
νευρώνες του τραγουδιού και 
όχι μόνο όσοι εκτίθενται συχνά 
λόγω εκπαίδευσης στη μουσική 

Ανακαλύφθηκαν «νευρώνες τραγουδιού» 
στον ανθρώπινο εγκέφαλο

Έρευνα: Τι μας συμβαίνει όταν πεθαίνουμε; 
Το εγκεφαλογράφημα ενός ετοιμοθάνατου

Science

Πρώτη φορά 
επιστήμονες 

εντοπίζουν νευρώνες 
που «εξειδικεύονται 

στο τραγούδι»

«Το καλό με την επιστήμη είναι ότι είναι αληθινή 
είτε την πιστεύεις είτε όχι.» 

Neil deGrasse Tyson, αστροφυσικός

Στο δάσος 
του Αμαζόνιου ζει 
ένα άγνωστο είδος 

βατράχου με μοναδικά 
χαρακτηριστικά
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Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση 
θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες 
σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

Δικηγόροι

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

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

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

ΑΓΓΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  •  Δικηγόρος 
Ειρήνης 39  •  Αλεξανδρούπολη 
Τηλέφωνο : 2551024142

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

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

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ •  Δικηγόρος

Κων/πόλεως  207  •  Ορεστιάδα
Τηλέφωνο : 2552023462

Λογιστές

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

ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ ΓΑΛΑΤΕΙΑ • Λογιστικό Γραφείο  

Φιλιππουπόλεως 7  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 25510-80173

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

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

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

Συμβολαιογράφοι

Ιατροί

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • Οφθαλμίατρος  
Μιαούλη  11  •  Αλεξ/πολη 

Τηλέφωνο : 25510 24689

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Δικαστικοί
Επιμελητές

Κτηνίατροι

Ασφάλειες

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

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

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

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

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

Οπτικά

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

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Ψυκτικοί

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

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

Φαρμακεία

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

ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Μαζαράκη 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551038473

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

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

ΓΟΥΤΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΔΙΚΑΙΑ
Τηλέφωνο : 2556031371

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

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

Ταξιδιωτικά
Πρακτορεία

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

Συνεταιρισμοί

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

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας
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Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 05.59, 

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
INTERCITY 05.59, 

ΘεΣ/Κη - Αλεξ/λη 
INTERCITY 05.50, 

Αλεξ/λη-ΟΡεΣΤΙΑΔΑ 
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
Πετίνος Λ. Δημοκρατίας 382 (έναντι Ακαδη-
μίας) ✆2551025210 
Παζαρλιώτη Μαζαράκη 2 (γωνία Λ. Δημο-
κρατίας) ✆2551031295

ΦΕΡΕΣ 
Μπουρουλίτη Δημοκρίτου 17 ✆2555022273

ΣΟΥΦΛΙ 
Μπαμίδου - Πιτιακούδης Βασ. Γεωργίου 207 
✆2554022013

ΔIΔYMOTEIXO
Μαυρουδής Π. - Μαυρουδής Φ. Βενιζέλου 
85 ✆2553024434

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Ζησίδης Παναγιώτης Βασ. Κωνσταντίνου 36 
✆2552112450

Το δίλημμα της 
οδοντόβουρτσας, Aπλή 
ή ηλεκτρική;

Αν και το πρώτο σίγουρο είναι πως το πλύ-
σιμο των δοντιών είναι απαραίτητο με όποιο 
τρόπο και αν ο καθένας επιλέξει.

Πλένοντας τα δόντια πρωί και βράδυ σε 
συνδυασμό με τη χρήση οδοντικού νήματος, 
απομακρύνετε τις τροφές και τα βακτήρια που 
αναπτύσσονται στη στοματική κοιλότητα.

Για τον καθαρισμό των δοντιών υπάρχουν 
δύο επιλογές, η κλασική οδοντόβουρτσα χει-
ρός και η ηλεκτρική οδοντόβουρτσα.
Κλασική οδοντόβουρτσα

Η κλασική οδοντόβουρτσα είναι η πιο απλή 
και οικονομική επιλογή για τον καθαρισμό των 
δοντιών. Το κόστος αγοράς της είναι πολύ 
χαμηλότερο σε σύγκριση με μια ηλεκτρονική 
οδοντόβουρτσα.

Επιπλέον μπορεί να μεταφερθεί εύκολα 
οπουδήποτε καθώς δεν χρειάζεται φόρτιση, 
όπως συμβαίνει με την ηλεκτρική οδοντό-

βουρτσα.

Ηλεκτρική οδοντόβουρτσα
Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότε-

ροι άνθρωποι επιλέγουν τις ηλεκτρικές οδο-
ντόβουρτσες.

Η ηλεκτρική οδοντόβουρτσα απομακρύνει 
πιο αποτελεσματικά την οδοντική πλάκα, κά-
τι που ενδεχομένως να μην οφείλεται όμως 
και σε άλλους παράγοντες που σχετίζονται με 
τη χρήση της.

Το βούρτσισμα των δοντιών με την ηλε-
κτρική οδοντόβουρτσα είναι απλό, γι’ αυτό και 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά αλλά και 
από άτομα με ειδικές ανάγκες ή ηλικιωμένους. 
Επίσης είναι πιο ξεκούραστη διαδικασία, γι’ αυ-
τό και το βούρτσισμα διαρκεί περισσότερο, άρα 
είναι και πιο καλός ο καθαρισμός των δοντιών.

Είναι επίσης πιο ασφαλής για το σμάλτο 
των δοντιών, επειδή δεν χρειάζεται να ασκή-
σετε πίεση στα δόντια. Αν έχετε ορθοδοντικά 
προβλήματα (γέφυρες, εμφυτεύματα, σιδε-
ράκια), η ηλεκτρική οδοντόβουρτσα είναι κα-
τάλληλη για σας, καθώς λόγω των γρήγορων 
περιστροφικών κινήσεων και της μικρής κεφα-
λής, είναι πιο αποτελεσματική στον καθαρισμό 
των δοντιών.

MIA... ΕΞΥΝΠΗ ΓΝΩΜΗ

Κύρα, Κυράννα.

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

Οροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Φίλε Κριέ, είσαι σήμερα πανέτοι-
μος να αξιολογήσεις και να διορ-
θώσεις την στάση σου στην κοινω-
νική ζωή, ώστε να βάλεις τέλος στα 
κακώς κείμενα, προκειμένου να κά-
νεις σημαντικά βήματα ανέλιξης και 
να κερδίσεις και πάλι τον σεβασμό 
και τον θαυμασμό των κοινωνικών 
σου κύκλων

ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ Ταύρε, σήμερα απέφυγε 
όσο περισσότερο μπορείς, τα τετριμ-
μένα της καθημερινότητας! Έχεις και 
την ευκαιρία και την διάθεση να δι-
ευρύνεις τους ορίζοντες σου και να 
κάνεις καινούργια και διαφορετι-
κά πράγματα και απλά να περάσεις 
όμορφα 

ΔΙΔΥΜΟΣ
Φίλε Δίδυμε, θα έχεις την ευκαιρία 
σήμερα, να αντιμετωπίσεις με επιτυ-
χία, έναν μέχρι τώρα κρυφό σου αντί-
παλο ή ανταγωνιστή, που τώρα απο-
καλύπτεται, αφού οι μάσκες πέφτουν

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Σήμερα αγαπητέ Καρκίνε, το ζητού-
μενό σου είναι να υπάρχει ισοτιμία, 
δικαιοσύνη κι ισορροπία στις επαφές 
και τις συναναστροφές σου και έχεις 
τον τρόπο να το καταφέρεις

ΛΕΩΝ
Φίλε Λέοντα, ήρθε η στιγμή, να κα-
ταλάβεις πως οι λεπτομέρειες, είναι 
πολύ σημαντικές και κάνουν την δι-
αφορά, γι'αυτό και δεν πρέπει να 
τις αμελείς. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Σήμερα φίλε Παρθένε, θα έχεις την 
ευκαιρία, να αναπτύξεις με ποικίλους 
τρόπους, τις δημιουργικές πτυχές της 
προσωπικότητας σου και να αποκτή-
σεις μια πιο χαρούμενη και παιχνιδιά-
ρικη διάθεση και κέφι
 
ΖΥΓΟΣ
Φίλε Ζυγέ, ήρθε η στιγμή να διορ-
θώσεις και να εξομαλύνεις τις συγ-
γενικές σου σχέσεις, με συζήτηση και 
καλοπροαίρετη διάθεση! 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Σήμερα αγαπητέ Σκορπιέ, προσπάθη-
σε να επικοινωνείς κυρίως με μηνύ-
ματα, αφού εκφράζεσαι σαφώς κα-
λύτερα, μέσα από τον γραπτό λόγο! 
 
ΤΟΞΟΤΗΣ
Φίλε Τοξότη, σήμερα αποφασίζεις 
να γίνεις πρακτικός και να βρεις λύ-
σεις σε όλα σου τα παροντικά προ-
βλήματα! 
 
ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Φίλε Αιγόκερε, σήμερα με την Σε-
λήνη στο δικό σου ζώδιο, θα έχεις 
σίγουρα αυξημένη αυτοπεποίθηση, 
δυναμικότητα και διάθεση για να κά-
νεις νέα ξεκινήματα! 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αγαπητέ Υδροχόε, σήμερα είσαι σα-
φώς πολύ πιο διαισθητικός και θα 
υπάρξουν μάλιστα στιγμές μέσα στην 
ημέρα, που θα θες να είσαι μοναχι-
κός, αλλά και μυστικοπαθής! 

ΙΧΘΥΕΣ
Αγαπητέ Ιχθύ, ήρθε η ιδανική ημέρα, 
για να κοινωνικοποιηθείς, να αξιολο-
γήσεις ορθά τις φιλίες σου, όπως και 
να οριοθετήσεις τις κοινωνικές σου 
επαφές και γνωριμίες

Επέτειοι

Παγκόσμια Ημέρα Σπάνιων 
Παθήσεων

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

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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Με ένα κύπελλο πρωταθλητή, ένα 
απίστευτο ρεκόρ μεταλλίων στην 
ιστορία της Αλεξανδρούπολης (108 
σε απόλυτο αριθμό μεταλλίων στους 
αθλητές!) και ατομικών ρεκόρ, η αγω-
νιστική ομάδα του Ομίλου Φίλων Θα-
λάσσης Αλεξανδρούπολης (ΟΦΘΑ) 
επέστρεψε στην πόλη μας μετά το 
Χειμερινό Πρωτάθλημα Κολύμβησης 
Βόρειας Ελλάδας Κατηγοριών (13-18 
ετών), που διεξήχθη στην Θεσσαλονί-
κη το τριήμερο 18-20/2/2022. 

Και να σημειώσουμε ότι ο σύλ-
λογος έκανε και ρεκόρ συμμετοχών 
στην διοργάνωση με 45 αθλητές, από 
τους οποίους οι 39 κατέκτησαν του-
λάχιστον ένα μετάλλιο! Αυτό και μόνο 
δείχνει την ποιότητα και το επίπεδο 
των αθλητών μας, που κάνουν την 
Αλεξανδρούπολη μια κυρίαρχη πό-
λη στην κολύμβηση σε όλη την Ελ-
λάδα και τον ΟΦΘΑ ομάδα πρότυπο 
προς μίμηση!

Το νόμισμα των αγώνων είχε δύο 
όψεις: Η μία ήταν αυτή των δύσκο-
λων αγώνων με πολύωρες αγωνι-
στικές που δεν επέτρεπαν καθόλου 
ξεκούραση το μεσημέρι, και η άλλη 
όψη ήταν αυτή των αθλητών μας που 
όσο περνούσαν οι αγωνιστικές, τόσο 
ανέβαινε η αγωνιστική τους διάθεση, 
αψηφώντας την κούρασή τους, δη-
λώνοντας έτσι πόσο τους έλειψαν 
οι αγώνες λόγω των προβλημάτων 
που δημιούργησε δύο χρόνια τώρα 
η πανδημία Covid-19.

Τα 60 μετάλλια (16 χρυσά, 24 
ασημένια, 20 χάλκινα), που είναι ρε-
κόρ συλλόγου και Αλεξανδρούπο-
λης, είναι μία μόνο ένδειξη από το 
κλίμα που επικράτησε για την απο-
στολή του ΟΦΘΑ. Διασκέδαζαν με 
τους αγώνες, το ένα ατομικό ρεκόρ 
διαδεχόταν το άλλο και σε πολλές 
περιπτώσεις έκαναν ανατροπή στα 
προγνωστικά κερδίζοντας τις κούρσες 
και αποδεικνύοντας ότι το κλίμα σε 
μια ομάδα είναι ο καθοριστικότερος 
παράγοντας της νίκης. Εδώ πρέπει να 
αναφέρουμε ότι όλη αυτή η τεράστια 
επιτυχία είναι προϊόν της οργάνωσης 
και της καλής διάθεσης που υπάρχει 
στα τμήματα υποδομών, που είναι η 
μικρή πισίνα, οι ακαδημίες εκμάθησης 
και του προαγωνιστικού, που είναι ο 
προθάλαμος του αγωνιστικού τμήμα-
τος, όπως επίσης και της συνεργασί-
ας με τους γονείς, που εμπιστεύονται 
τα παιδιά τους στους προπονητές 
του ΟΦΘΑ, χωρίς ανασφάλεια, αμ-
φιβολία και στείρες παρεμβάσεις που 
εμποδίζουν την κολυμβητική εξέλιξη 
των παιδιών.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του 
θεσμού η Κολυμβητική Ομοσπονδία 
θέσπισε βαθμολογία στους αγώνες. 
Έτσι είχαμε τον ΟΦΘΑ να κατακτά το 
κύπελλο του πρωταθλητή στην κα-
τηγορία των Παμπαίδων Β΄ με 400 
βαθμούς και να φιγουράρει στις πρώ-
τες θέσεις στις άλλες κατηγορίες.

Συγκεκριμένα οι κατατάξεις του 
ΟΦΘΑ ήταν:
•  Παμπαίδων Β΄: 1η θέση με 400 
βαθμούς
•  Παγκορασίδων Β΄: 4η θέση με 258 
βαθμούς 

•  Γενική Παμπαίδων - Παγκορασίδων 
Β: 2η θέση με 658 βαθμούς
•  Παμπαίδων Α΄: 7η θέση με 168 
βαθμούς 
•  Παγκορασίδων Α΄: 11η θέση με 
111 βαθμούς 

•  Γενική Παμπαίδων - Παγκορασίδων 
Α΄: 9η θέση με 279 βαθμούς  
•  Παίδων: 2η θέση με 334,5 βαθμούς
•  Κορασίδων: 4η θέση με 245 βαθ-
μούς 
•  Γενική Παίδων - Κορασίδων: 4η 
θέση με 579,5 βαθμούς 
•  Εφήβων: 3η θέση με 285 βαθμούς  
•  Νεανίδων: 3η θέση με 290 βαθμούς   
•  Γενική Εφήβων - Νεανίδων: 2η θέ-
ση με 575 βαθμούς

Το Δ.Σ. του ΟΦΘΑ σμειώνει πως 
«η συνέχεια της κολυμβητικής χρο-
νιάς που διανύουμε ευελπιστούμε να 
είναι απαλλαγμένη από την απειλή 
της πανδημίας και όλος ο κόσμος να 
βιώσει την αίσθηση της ελευθερίας σε 
κάθε επίπεδο, ιδιαίτερα στον αθλητι-
σμό που υπέστη σοβαρό πλήγμα και 
από πλευράς διοργανώσεων και από 
πλευράς ψυχολογίας! Θα θέλαμε όλοι 
να δούμε να διοργανώνονται τα Πα-
νελλήνια Πρωταθλήματα όπως αρμό-
ζει στην διοργάνωση αυτή, με την συ-
γκέντρωση όλων των αθλητών μετά 
από 2 χρόνια και την ανάλογη αίγλη 
αυτών των αγώνων! Οι κολυμβητές 
μας πάντως φωνάζουν παρόντες»!

Σάρωσε τα μετάλλια ο ΟΦΘΑ 
στο Χειμερινό Πρωτάθλημα 
Κολύμβησης Βόρειας Ελλάδας

ΕΝΤΥΠΏΣΊΆΚΌΣ Ό ΆΠΌΛΌΓΊΣΜΌΣ ΤΗΣ 
ΆΓΏΝΊΣΤΊΚΗΣ ΌΜΆΔΆΣ ΤΌΥ ΌΜΊΛΌΥ 
ΦΊΛΏΝ ΘΆΛΆΣΣΗΣ ΆΛΕΞΆΝΔΡΌΥΠΌΛΗΣ

Με ένα κύπελλο πρωταθλητή, ένα απίστευτο ρεκόρ 
μεταλλίων στην ιστορία της Αλεξανδρούπολης (108 
σε απόλυτο αριθμό μεταλλίων στους αθλητές!) 
και ατομικών ρεκόρ, επέστρεψαν οι κολυμβητές & 
κολυμβήτριες του 

Του Νικόλαου Πετρίδη
Σ’ έναν αγώνα θρίλερ με δραματικό 

φινάλε, η Νίκη έβαλε δύσκολα στην 
ΦΓΣ Πρέβεζας αλλά τελικά υπέκυψε 
στο ται μπρέι με 2-3 σετ στην πρεμιέ-
ρα των πλέϊ οφ ανόδου της Α2 Βό-
λεϊ Γυναικών

 Η ομάδα της Πρέβεζας τερμάτι-
σε στην πρώτη θέση αήττητη με 14 
νίκες, στον ΄Β Όμιλο της ΄Β Ζώνης 
και η Νίκη στην τρίτη θέση στον αντί-

στοιχο Ά Όμιλο με 7 νίκες και 5 ήττες.                   
Ο αγώνας είχε πολλές εναλλαγές και 
συγκινήσεις κατά την διάρκεια του, με 
τις δυο ομάδες να προσπαθούν να 
πάρουν την πολύτιμη νίκη. Στο πρώ-
το σετ η Νίκη ξεκίνησε πολύ δυνατά 
είχε το προβάδισμα και πήρε διαφορά 
μέχρι και πέντε πόντους. Η Πρέβεζα 
όμως με διαρκή αντεπίθεση κι εκμε-
ταλλευόμενη τα λάθη των παικτριών 
της Νίκης, ισοφάρισε με το σετ να πη-
γαίνει πόντο-πόντο με τελικό σκορ στο 
φινάλε 31-29 για τους γηπεδούχους. 
Το δεύτερο σετ άνηκε στην φιλοξε-
νούμενη το οποίο κέρδισε με σχετι-
κή ευκολία 18-25. Μεταμορφωμένη 
η ομάδα της Νίκης στο τρίτο σετ, με 
πολύ καλές άμυνες και ορθολογικές 
επιθέσεις περιορίζοντας τα ατού της 

Πρέβεζας, πήρε την νίκη με 25-19. 
Παρόμοιο με το δεύτερο σετ το 

τέταρτο, με την Πρέβεζα να είναι η 
κυρίαρχη ομάδα και να επικρατεί με 
ευκολία 17-25.

Στο τάϊ μπρέικ στο οποίο και κρίθη-
κε ο αγώνας, η Πρέβεζα προηγήθηκε 
από την αρχή έχοντας συνεχές προ-
βάδισμα στην διάρκεια του, παρ’όλη 
την αντεπίθεση της Νίκης, όπου και 
επικράτησε τελικά με σκορ 10-15. 
Έτσι η ομάδα της Πρέβεζας δραπέ-
τευσε δύσκολα με τους βαθμούς της 
νίκης, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του 
φαβορί του αγώνα, με την ομάδα του 
Σάκη Μουστακίδη όμως να δείχνει τα 
δόντια της και να προειδοποιεί με την 
απόδοση της ότι θα βάλει δύσκολα σε 
όλους τους αντιπάλους της.

 Τα σετ: 2-3 (31-29, 19-25, 25-19, 
17-25, 10-15)

Νίκη Αλεξ/πολης (Μουστακίδης): 
Μπαρή, Καραμιχάλη, Παπάζογλου, 
Μπαχλαβά, Προφαντή, Χατζηχαρα-
λάμπους, λ- Καραμπάση (Αφεντου-

λίδη, Στεφάνου, Σαράντη, Αθανασο-
πούλου).

Πρέβεζα (Παπαδόπουλος): Θεο-
δωράκη, Πάρσινα, Ρίτσα, Γκίμπερτ, 
Κούκα, Σιουλά, λ- Κοσμίδου (Μητσο-
πούλου, Ζιώγου).

Έβαλε δύσκολα στην αήττητη Πρέβεζα, 
κέρδισε το χειροκρότημα

Στο τάι μπρέικ λύγισε η 
Νίκη στην πρεμιέρα των 
Πλέϊ οφ Ανόδου, μετά 
από παιχνίδι θρίλερ 


