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Κατανεμήθηκαν οι ρόλοι στη νέα 
Νομαρχιακή του ΠΑΣΟΚ Έβρου  

Η νέα σύνθεση και οι αρμοδιότητες, το μήνυμα 
του νέου Γραμματέα κ. Αρχοντάκη
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Σύλλογος ΑμεΑ Έβρου: Μετακομίζει 
γιατί… δεν τα βρίσκει με τη δημοτική 

αρχή Αλεξανδρούπολης

Η απόφαση για παραχώρηση γραφείου σε άλλο Σύλλογο έφερε 
τη ρήξη και την απόφαση αποχώρησης των ΑμεΑ από το κτίριο 
της οδού Σολωμού. Τι ισχυρίζεται ο κ. Ευθυμιάδης, τι απαντά ο κ 

Βουρδόλης � 5

Πρόγραμμα 
«ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» για 

την υπογεννητικότητα 

Στήριξη σε εγκυμονούσες 
που κατοικούν στις ενορί-

ες της Μητρόπολης Αλεξαν-
δρούπολης
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ΙΣΜΟ: Πρόγραμμα 
δράσεων με 

συμμετέχοντες 
μαθητές με αναπηρία

Δημιουργικά εργαστήρια 
υλοποιήθηκαν στο Ιστορικό 
Μουσείο Αλεξανδρούπολης 
και στον χώρο του Ειδικού 

σχολείου  
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Σε λειτουργία η Σε λειτουργία η 
πλατφόρμα για το 12% των πλατφόρμα για το 12% των 
επιχειρήσεων της Θράκης ! επιχειρήσεων της Θράκης ! 

Αλεξ/πολη: Έρχονται οι Αλεξ/πολη: Έρχονται οι 
καινοτόμοι σταθμοί ανακύκλωσης καινοτόμοι σταθμοί ανακύκλωσης 
που λειτουργούν και ως ταϊστρες  που λειτουργούν και ως ταϊστρες  

Άλλη οπτική Ζαμπούκη – 
Γκότση για το Πυροσβεστικό 

κλιμάκιο Φερών
«Αποκάλεσε κοτέτσι το Εθελοντικό Πυροσβεστικό 

Κλιμάκιο Φερών» ανέφερε ο πρώην αντιδήμαρχος. 
«Χρέος μας η αναβάθμισή του», σημείωσε στον 

αγιασμό ο Δήμαρχος
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Η ώρα για τα 
επίσημα εγκαίνια στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο 
Αλεξανδρούπολης

● Θα τελεστούν το ερχόμενο  Σάββατο από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη

● Η οικοδόμηση του κτιρίου ολοκληρώθηκε το 2016, η μόνιμη έκθεση του Μουσείου 
ολοκληρώθηκε φέτος την Ανοιξη

● Στη μόνιμη έκθεσή του τα ευρήματα που έφεραν στο φως οι ανασκαφές στο χερσαίο 
τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου αφηγούνται την ιστορία της περιοχής από τους 
προϊστορικούς έως και τους ρωμαϊκούς χρόνους

Και η Αλεξανδρούπολη στις 
περιοχές με νέα Πρότυπα 

Επαγγελματικά Λύκεια 
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ
451
Διεξάγεται η επονομασθείσα «Μάχη 
των Εθνών» στα Καταλαυνικά πεδία 
της Γαλατίας. Αντίπαλοι, Ρωμαίοι και 
Βησιγότθοι υπό τους Φλάβιο Αέτιο 
και Θευδέριχο από τη μία πλευρά 
και οι Ούνοι του Αττίλα από την άλ-
λη. Ο Αττίλας υποχρεώνεται σε τα-
κτική υποχώρηση, αλλά γρήγορα θα 
ανακάμψει και θα προελάσει προς τη 
Ρώμη. Ο Θευδέριχος πίπτει επί του 
πεδίου της μάχης.

1824
Οι Τούρκοι καταστρέφουν τα Ψαρά.

1837
Η πριγκίπισσα Αλεξαντρίνα στέφεται 
βασίλισσα της Μ. Βρετανίας ως Βι-
κτώρια, σηματοδοτώντας την εποχή 
που ονομάστηκε Βικτωριανή.

1940
Η Μαρία Κάλλας υπογράφει το πρώ-
το επαγγελματικό συμβόλαιό της με 
τη Λυρική Σκηνή.

1944
Ιδρύεται η αμερικανική Κεντρική Υπη-
ρεσία Πληροφοριών (CIA).

1978
Καταστροφικός σεισμός, μεγέθους 
6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, 
πλήττει τη Θεσσαλονίκη. 35 νεκροί 
ο απολογισμός.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1889
Ιωάννης Παρασκευόπουλος, έλ-
ληνας αστρονόμος με καριέρα 
στη Νότιο Αφρική. Ένας κρατήρας 
της Σελήνης φέρει το όνομά του 
(Paraskevopoulos crater). (Θαν. 
15/3/1951)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1869
Διομήδης Κυριακός, έλληνας νομικός 
και πολιτικός, που διατέλεσε και πρω-
θυπουργός για ένα μήνα το 1863. 
(Γεν. 1811)

1929
Εμμανουήλ Μπενάκης, έλληνας 
έμπορος, πολιτικός και εθνικός ευ-
εργέτης. (Γεν. 1843)

2011
Δομνίτσα Λανίτου - Καβουνίδου, κύ-
πρια αθλήτρια του στίβου, η οποία το 
1936 έγινε η πρώτη Ελληνίδα που 
έλαβε μέρος στο στίβο σε Ολυμπια-
κούς Αγώνες. (Γεν. 6/4/1914)

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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16...28

17...29

Ανατολή - 05:45
Δύση - 20:51

18...29

Ξεκίνησαν πάλι τα έργα στον κάθετο άξονα 
Μάνδρα Ψαθάδες 

20
ΙΟΥΝ
2015

33

15...29

Ξεκίνησαν να δουλεύουν και πάλι τα 
μηχανήματα στο τμήμα Μάνδρα-Ψα-
θάδες του κάθετου άξονα της Εγνατί-
ας Οδού. Εδώ και λίγες μέρες, το εδώ 
και περίπου δύο μήνες παρατημένο έρ-
γο έχει αρχίσει και πάλι να κατασκευάζε-
ται, αυτή τη φορά από την εταιρεία ΑΚΤΩΡ.

Όλα τα προηγούμενα χρόνια έχουν 
σημειωθεί πολλά τροχαία δυστυχή-
ματα, ενώ το έργο αποτελεί σίγου-
ρα το ‘γεφύρι της Άρτας’ για την περιοχή

και αυτή τη φορά, ο χρονικός ορίζο-
ντας που είχε δοθεί προ μηνών για πα-
ράδοσή του στα τέλη του 2015 μάλ-
λον θα πρέπει και πάλι να αναθεωρηθεί.

Το έργο που είναι τμήμα του κάθε-
του άξονα της Εγνατίας Αρδάνιο-Ορ-
μένιο είναι ένα από τα πιο ταλαιπωρημέ-
να έργα στην ιστορία της Εγνατίας Οδού
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Οι "κρατήρες" αυτοί βρίσκονται στη διασταύρωση των οδών 28ης Οκτωβρίου και Αίνου (στην Αλε-
ξανδρούπολη, πού αλλού) και είναι εξαιρετικά επικίνδυνοι. Εάν δεν τους προσέξει οδηγός δίκυκλου 
(μηχανάκι, ποδήλατο) και βρεθεί μέσα σε αυτούς, μπορεί να πάθει σοβαρή ζημιά. Εάν βρεθεί αυτο-
κίνητο μέσα σε μια από αυτές τις #λακκούβες, κινδυνεύει με σοβαρή βλάβη.  Είναι άμεση ανάγκη να 
καλυφθούν !!!!

Να πούμε να μεγάλο μπράβο 
στον Χρήστο Σταϊκούρα που 
γράφει ότι δρομολόγησε - τη 
δρομολογημένη από το 2018 - 
έξοδο από την ενισχυμένη επο-
πτεία. Ότι η ΝΔ - μέχρι στιγμής 
τουλάχιστον - κατάφερε να μην 
εκτροχιάσει τη χώρα όπως το 
2009. 

Ε. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ

Είπαν

Το θέμα είναι αν οι λογαριασμοί 
ρεύματος θα έχουν μια ουσια-
στική μείωση στο τέλος Ιουλίου, 
όπως λέει η κυβέρνηση. Εμείς 
προτείναμε πλαφόν στη λιανι-
κή τιμή στα επίπεδα του Μαΐου 
2021 συν 10% αύξηση. Δυστυ-
χώς, δεν μπορώ να καταλάβω 
ποια είναι η άσκηση που κάνει 
η κυβέρνηση και θα βγάλει την 
τελική τιμή.. .

Ο. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑΣΟΚ 
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Μικρογνωμικά

Συγκροτήθηκε σε Σώμα και κατα-
νεμήθηκαν οι ρόλοι στο νέο όργανο  
του ΠΑΣΟΚ Έβρου. Όπως ανακοίνωσε 
ο νέος γραμματέας Γιάννης Αρχοντά-
κης, «έπειτα από τις εκλογές της 8ης 
Μαΐου, τα μέλη του ΠΑΣΟΚ στο νομό 
έδειξαν το δρόμο για μια νέα, δυναμι-
κή και αυτόνομη πορεία.

Πλέον με νέα σύσταση η οποία δια-
μορφώθηκε ομόφωνα, βάζοντας όλοι 
την ενότητα ως βασικό στοιχείο αυτής 
της νέας προσπάθειας.

Γραμματέας: Αρχοντάκης Γιάννης
Αν.Γραμματέας: Μαραζίδης Χρόνης
Υπ.Επικοινωνίας και ΜΜΕ: Μπακαλά-
κης Κώστας
Υπ. Social media και νέας γενιάς: Δη-
μοσθένης Φωτιάδης
Υπ. Οργανωτικού: Τσομπανίδης Γιάννης

Σε αυτό το νέο ξεκίνημα του ΠΑΣΟΚ, 
θα βρισκόμαστε πάντα δίπλα στην κοι-
νωνία έτσι ώστε ο νομός να διεκδικεί 
αυτό που αξίζει».

Γ.Π.

Κατανεμήθηκαν οι ρόλοι στη νέα 
σύνθεση της νομαρχιακής ΠΑΣΟΚ Έβρου

Γυναίκες που εμπνέουν 

Καταπληκτική ποιότητα ζωής 
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η Ελ-

λάδα τον καιρό της μεγάλης διεθνούς κρί-
σης στις τιμές των καυσίμων κατέχει την 6η 
θέση στον κόσμο ως προς την ακρίβεια της 
βενζίνης (μιλάμε για την αμόλυβδη των 95 
οκτανίων, το είδος, δηλαδή, του καυσίμου 
που χρησιμοποιείται περισσότερο από κάθε 
άλλο στη χώρα μας).

Οπως θα μπορέσετε να διαπιστώσετε και 
εσείς στο σχετικό γράφημα του news247, 
πάνω από την Ελλάδα βρίσκεται μόνο το 
Χονγκ-Κονγκ και τέσσερις χώρες της βόρειας 
Ευρώπης, η Νορβηγία, η Δανία, η Φινλανδία 

«Ήταν αρχές Μαρτίου όταν η μαθήτρια 
Χριστίνα Γυφτάκη με ρώτησε ευγενικά και 
δύσπιστα αν θα μπορούσε να παρακολου-
θήσει το μάθημα Master «Καινοτομία – Επι-
χειρηματικότητα και Βιώσιμη Τουριστική 
Ανάπτυξη» κρατώντας στην αγκαλιά της 
την 2 μηνών κορούλα της. Δέχτηκα αμέσως 
και χωρίς δεύτερη σκέψη γιατί ξέρω καλά 
τι σημαίνει να θέλεις να προχωρήσεις στις 
σπουδές σου ενώ είσαι μητέρα.

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου η μητέ-
ρα συμμετείχε ενεργά άλλοτε με ερωτήσεις 
που είχε και άλλοτε με απαντήσεις σε διά-
φορες ερωτήσεις που έκανα ενώ το μωρό, 
η μικρή Ζωή, δεν ακούστηκε ούτε μια φορά!

Στην τελευταία διάλεξη, που αφορού-
σε την ανάλυση των πεδίων του business 
canvas, η μικρή Ζωή ήταν πολύ αναστα-
τωμένη και η μητέρα της προσπαθούσε με 
αγωνία να την ηρεμήσει.

Πλησίασα τη μητέρα σε μια προσπάθεια 
να τη χαλαρώσω και τη ρώτησα πειρακτι-
κά: «Γιατί η μικρή Ζωή διαφωνεί με αυτά 
που λέω... Να της το εξηγήσω κατ’ ιδίαν;». 
Άπλωσα αυθόρμητα τα χέρια μου και πήρα 
το μωρό στην αγκαλιά μου, συνεχίζοντας 
την ανάλυσή μου στο business canvas...

Η μικρή αμέσως ηρέμησε και για την 

υπόλοιπη 1,5 ώρα του μαθήματος που την 
κράτησα δεν έβγαλε ήχο!

Η πρόκληση του να διδάσκεις δύο γε-
νιές ταυτόχρονα είναι μεγάλη �.....αλλά το 
μήνυμα είναι ακόμα μεγαλύτερο!

Ας στηρίξουμε όλους όσους αγωνίζο-
νται για μια ευκαιρία για εκπαίδευση, ειδικά 
ας στηρίξουμε τις γυναίκες και τις μητέρες 
που παλεύουν να τα καταφέρουν σε πολ-
λούς διαφορετικούς ρόλους! Το αξίζουν!

Κείμενο της λέκτορα, Χαρίτας Βλάχου!
Κ.Η.

και η Ισλανδία. Δεν χρειάζεται βέβαια να είναι 
κανείς σοφός για να συμπεράνει ότι με τις εν 
λόγω χώρες μάς χωρίζει άβυσσος σε ότι αφο-
ρά τους μισθούς (βασικό, μέσο και...γενικά)

Αν αυτό δε συνιστά "καταπληκτική ποιό-
τητα ζωής", τότε δεν ξέρω τι άλλο θέλετε... 

Κ.Η.

5,2 εκατομ. ευρώ στο Δήμο 
Σουφλίου για το οδικό δίκτυο

Με απόφαση του υφυπουργού ανάπτυξης 

και επενδύσεων κ. Τσακίρη εγκρίθηκε για τον 
Δήμο Σουφλίου το ποσό των 5 εκατομμυρίων 
270 χιλιάδες ευρώ για επείγουσες παρεμβά-
σεις αποκατάστασης στο διαδημοτικο οδικό 
δίκτυο του Δήμου του κεντρικού Έβρου.

Ο Δήμαρος κ. Καλακίκος εξέφρασε τις 
ευχαριστίες του προς τον υφυπουργό στον 
Πρωθυπουργό κ. Τριαντοπουλο, τους Εβρί-
τες βουλευτές Ν.Δ και στον περιφερειάρχη 
για την υποστήριξη του αιτήματός του.

Γ.Π.
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Στην Αλεξανδρούπολη πραγ-
ματοποιήθηκε το συνέδριο για 
τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη 
και Προσβασιμότητα του Δή-
μου Αλεξανδρούπολη, με στόχο 
την ανάδειξη της σημασίας της 
βιώσιμης ανάπτυξης στα σύγ-
χρονα αστικά κέντρα, την πο-
ρεία των έργων που υλοποι-
εί ο Δήμος Αλεξανδρούπολης 
στο πλαίσιο της ΣΒΑΑ και η δι-
ερεύνηση προσεγγίσεων που θα 
καταστήσουν μια πόλη φιλική 
στους κατοίκους και τους επι-
σκέπτες, φιλόξενη στους του-
ρίστες και ανταγωνιστική ως 
προορισμό, παρέχοντας ίσες 
ευκαιρίες σε όλες τις ομάδες 
του πληθυσμού.

Ο δήμαρχος Αλεξανδρού-
πολης Γιάννης Ζαμπούκης κατά 
την τοποθέτησή του, αναφέρθη-
κε στα έργα που υλοποιούνται 
στο πλαίσιο της ΣΒΑΑ και έχουν 
ολοκληρωθεί κατά 85%, τονί-
ζοντας ότι «Η Στρατηγική Βιώ-

σιμης Αστικής Ανάπτυξης για 
εμάς ήταν μόνο η αρχή. Εκμε-
ταλλευόμενοι τα διαθέσιμα χρη-
ματοδοτικά εργαλεία μέσω προ-
γραμμάτων όπως το «Αντώνης 
Τρίτσης» καταφέραμε με σχεδι-
ασμό και στοχοπροσήλωση να 
διεκδικήσουμε και εν τέλη να 
δεσμεύσουμε 12.500.000 ευ-
ρώ για ένα εμβληματικό έργο 
ανάπλασης και αστικής αναζω-
ογόνησης με επέκταση του δι-
κτύου ποδηλατοδρόμων, αυτή 
τη φορά στο Βόρειο κομμάτι 
της Αλεξανδρούπολης. Επιπλέ-
ον, καταφέραμε και καταθέσα-
με εγκαίρως και παρά τα στενά 
χρονικά περιθώρια, μια φιλόδο-
ξη μεν τεκμηριωμένη και ολο-
κληρωμένη πρόταση δε, διεκ-
δικώντας χρηματοδότηση 8,9 
εκατομμυρίων από το Ταμείο 
Ανάκαμψης και το πρόγραμ-
μα "Παρεμβάσεις με στόχο τη 
βελτίωση του Δημόσιου Χώ-
ρου" για μια σειρά έργων που 

θα ολοκληρώσουν την αστική 
ανάπλαση του κεντρικού ιστού 
της Αλεξανδρούπολης».

Μεταξύ των εισηγητών ο 
Κώστας Πορτοκαλίδης, Χωρο-
τάκτης Πολεοδόμος μηχανικός 
PhD στον Δήμο Αλεξανδρούπο-
λης αναφέρθηκε στο παραλιακό 
μέτωπο της Αλεξανδρούπολης 
και τη διαχρονική εξέλιξή του, 
ενώ ο Νικόλαος Κουτσομάρκος, 
Χωροτάκτης Πολεοδόμος μηχα-
νικός MSc ανέλυσε τη σημασία 
του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας του Δήμου Αλε-
ξανδρούπολης, στη διαμόρφω-
ση του οποίου πολύ σημαντική 

είναι η συμμετοχή των δημοτών 
μέσα από τη διαβούλευση που 
είναι σε εξέλιξη (βλ. www.svak-
alexpolis.gr).

Εκτενή αναφορά στα ζη-
τήματα που απασχολούν τα 
άτομα με αναπηρία αλλά και 
τη συνεργασία που διέπει τον 
Δήμο Αλεξανδρούπολης με την 
Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων 
με Αναπηρία για την επίλυσή 
τους, έκανε ο Ιωάννης Λυμβαί-
ος, Οργανωτικός Γραμματέας 
της ΕΣΑμεΑ.

Η Δρ.Νεφέλη Ράντου και ο 
δημοσιογράφος Νίκος Υποφά-
ντης, συνιδρυτές της synergy, 

τόνισαν τις προκλήσεις και τις 
ευκαιρίες για τα άτομα με ανα-
πηρία με ιδιαίτερη αναφορά 
στην προσβασιμότητα και επι-
κοινωνία. Μάλιστα η κα Ράντου 
παρουσίασε την καλή πρακτική 
παρουσίασης των αποφάσεων 
του Δημοτικού Συμβουλίου κα-
θώς και ενημερωτικών δελτίων 
που έχει υιοθετήσει ο Δήμος 
Αλεξανδρούπολης.

Η Δάφνη Δεληγιάννη, Κα-
θηγήτρια Φυσικής Αγωγής, 
Προπονήτρια του Αθλητικού 
Συλλόγου ΑμΕΑ "ΚΟΤΙΝΟΣ" 
Αλεξανδρούπολης, έδωσε απα-

ντήσεις στο ερώτημα «Είναι ο 
αθλητισμός για όλους;» αναφε-
ρόμενη σε πρακτικές συμπερί-
ληψης όλων ανεξαιρέτως των 
ατόμων σε αθλητικές δραστη-
ριότητες και εκδηλώσεις, ενώ ο 
Πάνος Γεωργιάδης, Ταξιδιωτι-
κός συντάκτης και πατέρας ατό-
μου με Αναπηρία, μοιράστηκε τη 
δική του προσωπική εμπειρία, 
εντοπίζοντας προβλήματα και 
προτείνοντας καλές πρακτικές.

Το συνέδριο συντόνισε η  δη-
μοσιογράφος του Αθηναϊκού-
Μακεδονικού Πρακτορείου Ει-
δήσεων, Νικόλ Καζαντζίδου

Ολοκληρώθηκε το συνέδριο για τη Βιώσιμη 
Αστική Ανάπτυξη και Προσβασιμότητα

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ 
ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ                      
          
Συζήτηση για την πορεία των έργων που 
υλοποιεί ο Δήμος στο πλαίσιο της ΣΒΑΑ 
και «η διερεύνηση προσεγγίσεων που θα 
καταστήσουν μια πόλη φιλική στους κατοίκους 
και τους επισκέπτες»

Ολοκληρώθηκαν οι αρχαιρεσίες 
για την εκλογή του νέου της Προε-
δρείου της Νομαρχιακής Επιτροπής 
Έβρου του Περιφερειακού Τμήματος 
Θράκης του Τεχνικού Επιμελητηρί-
ου Ελλάδος.

Η σύνθεση του Προεδρείου και 
των μελών της Νομαρχιακής Επι-
τροπής Έβρου του ΤΕΕ-Θράκης έχει 

ως εξής:
Πρόεδρος: Τσιακίρης Απόστολος, 

Πολιτικός Μηχανικός
Αντιπρόεδρος: Σιδέρης Παναγιώ-

της, Πολιτικός Μηχανικός 
Γεν. Γραμματέας: Τοκαμάνη Γεωρ-

γία, Πολιτικός Μηχανικός
Μέλος: Λάμπογλου Μαρίνα,  

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
Μέλος: Παπαδόπουλος Κωνστα-

ντίνος, Πολιτικός Μηχανικός
Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κα-

νονισμού Λειτουργίας των Νομαρχι-
ακών Επιτροπών του ΤΕΕ: 

Οι Νομαρχιακές Επιτροπές επε-
ξεργάζονται τα θέματα αποκλει-
στικά νομαρχιακού ενδιαφέροντος 
και εισηγούνται σχετικά στην Αντι-
προσωπεία που τις έχει ορίσει ή 
την αντίστοιχη Διοικούσα Επιτρο-
πή. Μπορούν επίσης να  κάνουν προ-
τάσεις και για γενικότερα θέματα.
Από το ΤΕΕ-Θράκης 

Εκλογή νέου Προεδρείου της Νομαρχιακής 
Επιτροπής Έβρου του ΤΕΕ
Ποια η σύνθεσή του

Στην Αλεξανδρούπολη πραγματοποιήθηκε το συνέδριο για τη Βιώσιμη 
Αστική Ανάπτυξη και Προσβασιμότητα του Δήμου Αλεξανδρούπολη

Εκτενή αναφορά στα ζητήματα που 
απασχολούν τα άτομα με αναπηρία αλλά και τη 
συνεργασία που διέπει τον Δήμο με την Εθνική 
Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία για την 
επίλυσή τους, έκανε ο Ιωάννης Λυμβαίος

Στόχος του συνεδρίου ήταν η ανάδειξη της σημασίας της βιώσιμης ανάπτυξης στα σύγχρονα 
αστικά κέντρα, την πορεία των έργων που υλοποιεί ο Δήμος Αλεξ/πολης στο πλαίσιο της ΣΒΑΑ
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Της Κικής Ηπειρώτου
Πολλά ήταν τα ρεπορτάζ 

που είχαμε αφιερώσει στο πα-
ρελθόν στο θέμα της στέγασης 
του Νομαρχιακού Συλλόγου 
Ατόμων με Αναπηρία Έβρου. 
Από την περίοδο που στεγαζό-
ταν χωρίς ιδιαίτερα προβλήμα-
τα σε χώρο του παλιού νοσοκο-
μείου της οδού Δήμητρας, τον 
οποίο, μετά από μεγάλη κινη-
τοποίηση, προσωπική εργασία 
και με τη συμβολή ιδιωτών εί-
χαν καταφέρει να ανακαινίσουν, 
στήνοντας μέχρι κι ένα μικρό 
γυμναστήριο για τις ανάγκες 
των μελών του. 

Στη συνέχεια, για μία σει-
ρά από γραφειοκρατικούς λό-
γους, ο Σύλλογος είχε μείνει 
χωρίς ρεύμα, αλλά ελλείψεις 
κάποιας άλλης λύσης, υπέμεινε 
αυτή την κατάσταση για περισ-
σότερα από δύο χρόνια, αφού 
κανείς δεν μπορούσε να βρει 
λύση για τον επόμενο χώρο 
στέγασής του.  

Η λύση αυτή πίστεψαν κά-
ποιοι πως ήρθε πριν από 6,5 
μήνες, όταν, ανήμερα της Πα-
γκόσμιας Ημέρας Ατόμων με 
Αναπηρία, ο Δήμος Αλεξαν-
δρούπολης και ο Σύλλογος 
υπέγραψαν συμφωνητικό, στο 
οποίο προβλέπονταν η πα-
ραχώρηση προς το Σύλλογο 
χώρων στο ισόγειο του κτιρί-
ου της παλιάς πυροσβεστικής, 
στην οδό Σολωμού. Μετά από 
αρκετά προβλήματα και κά-
ποιες αναγκαίες εργασίες, τα 
νέα γραφεία του Συλλόγου, 
εδώ και λίγο καιρό, είχαν αρ-
χίσει να παίρνουν μορφή και 
να ανταποκρίνονται στις ανά-
γκες των μελών του Συλλόγου. 
Μία εξέλιξη όμως ήρθε να αλ-
λάξει τα δεδομένα και να προ-
καλέσει τριγμούς στις σχέσεις 
των δύο πλευρών. Η απόφα-
ση του Δημοτικού Συμβουλίου 
να παραχωρηθεί ένα γραφείο, 
που βρίσκεται στο ισόγειο του 
κτιρίου στον Σύλλογο Διαβη-

τικών, πυροδότησε την έντονη 
αντίδραση του Συλλόγου ΑμεΑ, 
ο οποίος εξέφρασε την επιθυ-
μία να αποχωρήσει από το χώ-
ρο και να τον παραδώσει πίσω 
στον Δήμο.

Στο έγγραφο αυτό, μεταξύ 
άλλων, αναφέρονταν τα εξής: 

«Την Παρασκευή 3 Δεκεμ-
βρίου 2021 παγκόσμια ημέρα 
ατόμων με αναπηρία παρουσία 
μελών του Δημοτικού Συμβου-
λίου, αλλά και του ΔΣ του Συλ-
λόγου, υπογράψαμε σύμφωνο 
παραχώρησης για τον  ισόγειο 
χώρο του Δημοτικού κτηρίου 
που βρίσκεται επί της Ανατο-
λικής Θράκης και Διονυσίου 
Σολωμού 26 (γραφεία πρώ-
ην Πρόνοιας). Ο Αντιδήμαρχος 
κ. Βουρδόλης μας ενημέρωσε 
τηλεφωνικά, μετά από 5 μή-

νες (και ενώ προχωρήσαμε σε 
αρκετές εργασίες) ότι τον μισό 
χώρο του ισογείου τον έχετε 
παραχωρήσει σε άλλο σύλλο-
γο. Επειδή ο υπόλοιπος χώρος 
δεν επαρκεί για την κάλυψη 
των αναγκών του συλλόγου 
μας και παρ’ όλες τις εργασίες 
που κάναμε στο εξάμηνο που 
διανύσαμε, δεν θα το χρησι-
μοποιήσουμε. Παρακαλούμε να 
ορίσετε συνάντηση για υπογρα-
φές συμφώνου επιστροφή-πα-
ράδοση του χώρου προς τον 
Δήμο Αλεξανδρούπολης».

Μάλιστα, σύμφωνα με τον 
πρόεδρο του Συλλόγου Κώστα 
Ευθυμιάδη, η αρχική υπογρα-
φή της παραχώρησης του χώ-
ρου έγινε μετά από πίεση με-
λών της δημοτικής αρχής προς 
τον Σύλλογο και παρά τις εν-

στάσεις του, καθώς ο χώρος 
ήταν άκρως ακατάλληλος και 
μόνο μετά από μήνες και πολ-
λές οχλήσεις, έγιναν κάποιες 
παρεμβάσεις ώστε να καταστεί 
λειτουργικός. Ο κ. Ευθυμιάδης, 
εμφανώς ενοχλημένος, σε συ-
νέντευξή του στον Maximum 
FM 93,6, πριν λίγες μέρες, κα-
τηγόρησε τη δημοτική αρχή ότι 
δεν έχει κάνει τίποτα για τα 
άτομα με αναπηρία, πέρα από 
τη νέα ράμπα στο Δημαρχείο, 
το οποίο, πάντως, όπως τόνισε, 
δεν διαθέτει ούτε καν WC για 
ΑμεΑ. Μάλιστα, σημείωσε ότι 
όταν ενημέρωσε τον αρμόδιο 
Αντιδήμαρχο Θεόδωρο Βουρ-
δόλη για την απόφαση του Συλ-
λόγου να αποχωρήσει από το 
κτίριο, αφού δεν μπορεί να κα-
λύψει τις ανάγκες του, εκείνος 

του είπε «κάντε ό,τι θέλετε».

Οι εξηγήσεις Βουρδόλη 
Από την πλευρά του, ο κ. 

Βουρδόλης μιλώντας στην Αλ-
φα Τηλεόραση, σημείωσε πως 
το συμφωνητικό μεταξύ Δήμου 
και Συλλόγου δεν ανέφερε ποτέ 
ότι η παραχώρηση αφορά όλη 
την έκταση του ισογείου, αλλά 
μόνο χώρους αυτού. Σημείωσε 
ότι η αντίδραση του Συλλόγου 
είναι στη λάθος κατεύθυνση, 
καθώς το μόνο που θα στερη-
θούν είναι 10 τ.μ. Όπως είπε, ο 
Σύλλογος Διαβητικών στεγάζο-
νταν ήδη σε μία μικρή αποθήκη 
του ισογείου και ότι αυτό που 
αποφασίστηκε από το Δημοτικό 
Συμβούλιο είναι να του παρα-
χωρηθεί κι ένα μικρό, αυτόνο-
μο γραφείο, που δεν εμποδίζει 
σε τίποτα τον Σύλλογο ΑμεΑ να 
συνεχίσει την απρόσκοπτη λει-
τουργία του, αφού ο υπόλοιπος 
χώρος είναι μεγάλος και επαρ-
κεί για τις ανάγκες του. 

Επισήμανε ότι η προσπάθεια 
της δημοτικής αρχής είναι να 
αξιοποιηθούν και οι υπόλοιποι 
χώροι ώστε να στεγαστούν κι 
άλλοι σύλλογοι από το χώρο 
της υγείας.   

«Προσπάθησα να εξηγήσω 
και να δώσω λύσεις, όμως η  
μόνη λύση από την πλευρά του 
Συλλόγου ήταν να φύγει ο άλ-
λος Σύλλογος… Με κατηγόρη-
σαν ότι όλο αυτό έγινε για προ-
σωπικό μου όφελος, όμως η 
απόφαση ήταν ομόφωνη από 
όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, 
ώστε να δοθεί ένας επιπλέον 
χώρος σε έναν Σύλλογο που 
στεγάζονταν ήδη εκεί», υπο-
γράμμισε ο κ. Βουρδόλης. 

Σύλλογος ΑμεΑ Έβρου: Μετακομίζουν 
γιατί… δεν τα βρίσκουν με τη δημοτική 
αρχή Αλεξανδρούπολης

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟ ΣΥΛΛΟΓΟ 
ΕΦΕΡΕ ΤΗ ΡΗΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΑΜΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 
ΣΟΛΩΜΟΥ         
                               
«Ο Δήμαρχος δεν έχει κάνει τίποτα 
για μας», λέει ο πρόεδρός τους, «δεν 
παραχωρήσαμε ποτέ όλο το ισόγειο», 
απαντά ο Βουρδόλης

Τα Υπουργεία Οικονομικών 
και Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων και η Ανεξάρτητη 
Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) 
προχωρούν στην επίλυση του 
χρονίζοντος ζητήματος των ανε-
ξόφλητων οικονομικών αξιώσε-
ων επιχειρήσεων που δραστη-
ριοποιούνται σε παραμεθόριες 
περιοχές της χώρας, κυρίως στη 
Θράκη (σ.σ το λεγόμενο 12%). 
Οι αξιώσεις αυτές αφορούν 
οφειλόμενα ποσά για επιδοτή-
σεις του εργοδοτικού κόστους, 

τα οποία δεν είχαν καταβληθεί 
σε δικαιούχους βιομηχανικές, βι-
οτεχνικές και μεταλλευτικές επι-
χειρήσεις από τη Δημόσια Υπη-
ρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α. 
– πρώην ΟΑΕΔ).

Ειδικότερα, σε συνέχεια της 
έκδοσης της Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης (υπ. αρ. οικ. 51245 
ΚΥΑ, ΦΕΚ 2795/Β΄/6.6.2022), 
με την οποία ρυθμίζονται οι 
προϋποθέσεις τα δικαιολογη-
τικά και η διαδικασία χορήγη-
σης έκπτωσης από τις οφει-

λές στη φορολογική διοίκηση 
και στους φορείς κοινωνικής 
ασφάλισης, των επιχειρήσε-
ων με ανεξόφλητες απαιτήσεις 
προς τη Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ) 
έως 31/12/2015, με την προϋ-
πόθεση ότι για τις απαιτήσεις 
αυτές δεν έχουν ασκηθεί έν-

δικα μέσα ή έχουν παραιτηθεί 
απ’ αυτά, ενεργοποιείται σή-
μερα, Παρασκευή 17/-6/2022 
στην ψηφιακή πλατφόρμα 
«myBusinessSupport» της ΑΑ-
ΔΕ η υποβολή των σχετικών αι-
τήσεων από τις επιχειρήσεις-δι-
καιούχους.

Συνοπτικά, μετά την έκδο-
ση σχετικής εγκριτικής απόφα-
σης από την αρμόδια Περιφε-
ρειακή Υπηρεσία της Δ.ΥΠ.Α., 
οι δικαιούχοι μπορούν να 
υποβάλουν, έως 30.11.2022, 
αίτηση στην πλατφόρμα 
«myBusinessSupport – Ρύθμι-
ση ανεξόφλητων οικονομικών 
αξιώσεων παραμεθορίου», δη-
λώνοντας το ποσό της ανεξό-
φλητης απαίτησής τους που θα 
χρησιμοποιηθεί για τη χορήγη-
ση έκπτωσης από φορολογι-
κές οφειλές και το ποσό που 
θα χρησιμοποιηθεί για τη χορή-
γηση έκπτωσης από ασφαλιστι-
κές οφειλές.

Εντός 48 ωρών από την ημε-
ρομηνία υποβολής της αίτησης 
ή από τη βεβαίωση των οφει-
λών, θα διενεργείται από την 
ΑΑΔΕ και το Κέντρο Είσπραξης 

Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) 
κεντρική διαδικασία απόσβεσης 
των οφειλών αυτών, με τη σειρά 
που προβλέπεται στην παραπά-
νω απόφαση, έως την κάλυψη 
των ανεξόφλητων απαιτήσεων 
που έχουν αναγνωριστεί με την 
εγκριτική απόφαση.

Μετά την απόσβεση των 
οφειλών προς τη φορολογική 
διοίκηση και τα ασφαλιστικά τα-
μεία, οι δικαιούχοι θα λαμβά-
νουν αποδεικτικό φορολογικής 
και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Μέσω της νέας, πλήρως ψη-
φιοποιημένης διαδικασίας με τη 
συμβολή της ΑΑΔΕ, η Κυβέρνη-
ση ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσε-
ων παραμεθόριων περιοχών της 
χώρας και τους παρέχει ανάσα 
ρευστότητας σε μια δύσκολη, 
διεθνώς, συγκυρία.

Σε λειτουργία η πλατφόρμα για το 12% 
των επιχειρήσεων της Θράκης !
Οι επιχειρήσεις μπορούν μέσω της 
“myBusinessSupport” να υποβάλλουν 
τις αιτήσεις τους και εντός 48 ωρών θα 
διενεργείται από την ΑΑΔΕ διαδικασία 
απόσβεσης των οφειλών τους
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Παρέμβαση για την ιστορία 
ίδρυσης και τη σημασία ύπαρξης 
του Εθελοντικού Πυροσβεστικού 
Κλιμακίου Φερών, το οποίο, τα 
τελευταία χρόνια έχει παρέμβει 
πολλές φορές, με σωτήριο τρό-
πο, τόσο σε δασικές πυρκαγιές, 
όσο και σε περιστατικά που αφο-
ρούσαν τη ζωή και την περιουσία 
των κατοίκων της ευρύτερης πε-
ριοχής, πραγματοποίησε ο τέως 
Αντιδήμαρχος Φερών, νυν δημο-
τικός σύμβουλος και  μέλος της 
Επιτροπής Πολιτικής Προστασί-
ας της ΚΕΔΕ Νίκος Γκότσης. Με 
αφορμή την τέλεση αγιασμού 
για την δημιουργία εντευκτηρί-
ου στον χώρο του Κλιμακίου, που 
έγινε πριν λίγες μέρες, ο κ. Γκό-
τσης στηλιτεύει τόσο την «αδι-
αφορία» της δημοτικής αρχής 
Ζαμπούκη για την εύρυθμη λει-
τουργία του Κλιμακίου, όσο και 
τη γενικότερη «απαξιωτική συ-
μπεριφορά» του Δημάρχου σχε-
τικά με το θέμα. 

Αναλυτικά:
«Ήταν το 2013 με την ιδιότη-

τα τότε του Αντιδημάρχου Φε-
ρών και την  εξαιρετική συνερ-
γασία με τον τότε Διοικητή της 
Π.Υ Αλεξανδρούπολης Σωτήρη 
Τερζούδη ξεκινήσαμε την δια-
δικασία για την διεκδίκηση της 
δημιουργίας  Εθελοντικού Πυ-
ροσβεστικού Κλιμακίου στις Φέ-
ρες . Προϋποθέσεις που απαιτού-
νταν  και δεσμεύσεις  ατελείωτες 
. Μέχρι τότε στον χώρο του πα-
λιού σφαγείου, στεγάζαμε τους 
χειμερινούς μήνες εξαιτίας του 
παγετού και  σε θερμαινόμενο 
χώρο την υδροφόρα του Δήμου. 
Από το 2011 είχαμε καταργή-
σει  την  εναπόθεση και φύλαξη 
στο χώρο του αλατιού για τους 
αποχιονισμούς.  Ήρθαν από το 
Πυροσβεστικό Σώμα σχέδια με 
προδιαγραφές με την επιβαλλό-
μενη διαμόρφωση του χώρου και 

στα οποία θα έπρεπε να προσαρ-
μοστούμε και ο χώρος να τύχει   
εγκρίσεως . Παράλληλα έπρεπε 
να βρεθεί ικανός αριθμός Εθελο-
ντών οι οποίοι αφού θα έπρεπε 
να πειστούν για κάτι που τους 
ήταν άγνωστο και αβέβαιο,  θα 
έπρεπε να μαζέψουν μια αγκαλιά 
χαρτιά από διάφορους γιατρούς. 
Έπρεπε να κλείνουν ραντεβού 
για κάθε ειδικότητα ιατρού ξε-
χωριστά. Οι περισσότεροι ήταν  
εργαζόμενοι που έπρεπε να φεύ-
γουν από την εργασία τους (Ευ-
χαριστούμε  τον τότε διοικητή 
του Νοσοκομείου κ. Λαζόπουλο 
για την συμβολή του). Να κατατε-
θούν οι αιτήσεις των εθελοντών 
στην Π.Υ. για να διατάξει το Αρ-
χηγείο την δημιουργία σχολής . 
Να βολέψουμε τις ώρες που δεν 
θα εμπόδιζαν την εργασία των 
Εθελοντών και οι Εκπαιδευτές 
να έρχονται για τα θεωρητικά 
μαθήματα   στις Φέρες για να 
μην επιβαρύνονται οι εθελοντές 
με μετακινήσεις . Παράλληλα 
έπρεπε να προχωρήσουμε και 
στην προμήθεια των στολών και 
ατομικού εξοπλισμού όπως ήταν 
στην υποχρέωση μας . Άγνωστο 
αντικείμενο για το τμήμα προμη-
θειών του Δήμου, καθώς απαι-
τούνταν ειδικές προδιαγραφές με 
πυρίμαχα υλικά , και η προμήθεια 
αυτή προσέκρουε σε κωδικό που 
αφορούσε την εν γένει προμή-
θεια ιματισμού για το προσωπι-
κό του Δήμου. 

Στις  δέσμευσης μας ήταν και 
η κάλυψη όλων των λειτουργι-
κών δαπανών του Κλιμακίου και 
η παραχώρηση Δημοτικού οχή-
ματος που έφερε στην καρότσα 
του δεξαμενή νερού, αντλία και 
μάνικα.

Η ίδρυση του Εθελοντικού 
Πυροσβεστικού Κλιμακίου απαι-
τούσε Κοινή Υπουργική απόφαση 

Δημοπρατήσαμε έργο για την 

διαμόρφωση του χώρου και όχι 
ανάθεση (δημοπρασία είχαμε έχει 
την  σημασία αυτό). 

Μετά την κοινή υπουργική 
απόφαση και μεγάλο διάστημα 
στις 3-5-2017 υπήρξε απόφαση 
του Αρχηγού του Πυροσβεστικού 
Σώματος στρατηγού κ. Βασίλει-
ου Καπέλιου  για την ίδρυση του 
Κλιμακίου και ακολούθησε και 
ΦΕΚ στις 10-5-2017.

Μετά από αυτό τον Γολγοθά 
που ανεβήκαμε αιρετοί, υπάλλη-
λοι του Δήμου και προπαντός οι 
Εθελοντές μας, φθάσαμε την πο-
λυπόθητη ημέρα των εγκαινίων 
με την παρουσία του Γ. Γραμμα-
τέα Πολιτικής Προστασίας Γιάννη 
Καπάκη, την ηγεσία του Πυρο-
σβεστικού Σώματος και τους θε-
σμικούς φορείς της περιοχή μας. 

Παράλληλα το Κλιμάκιο έπρε-
πε να εφοδιαστεί και με δεύτερο 
όχημα. Βρέθηκε ανακατασκευά-
στηκε από την Π.Υ και του προ-
σθέσαμε και εξοπλισμό. 

Και ενώ εμείς παραδώσα-
με της Δημοτική αρχή στις 1-9-
2019 η αγωνία μας για την εύ-
ρυθμη λειτουργία του Κλιμακίου 
των Φερών παρέμεινε , σε αντί-
θεση με την Δημοτική αρχή του 
κ. Ζαμπούκη που σφύριζε αδιά-
φορα.  Νιώσαμε από κοντά την 
αγωνία των εθελοντών όταν δεν 
τους παρείχαν  πετρέλαιο για την 
θέρμανση και αναζητούσαν την 
συνδρομή του Στρατού.  Παρο-
τρύναμε  νέους να γίνουν Εθελο-

ντές του Κλιμακίου μας. Ο γρά-
φων μετά από επικοινωνία με τον 
Υπουργό Προστασίας του Πολί-
τη εξασφάλισε την έλευση στις 
2-6-2021 ενός Πυροσβεστικού 
οχήματος Iveko 4 τόνων από την 
Αθήνα, απαραίτητο για την αντι-
μετώπιση σοβαρών συμβάντων. 

Σήμερα 15-6-2022 στον χώ-
ρο του Κλιμακίου πραγματοποιή-
θηκε Αγιασμός για την δημιουρ-
γία εντευκτηρίου στον χώρο του 
Κλιμακίου. Μετά το πέρας του 
Αγιασμού  τον λόγο πήρε ο Δή-
μαρχος κ. Ζαμπούκης. Αφού ευ-
χαρίστησε εθελόντρια για  την 
πίεση που του ασκούσε και το εν-
διαφέρον της   (μάλλον δεν έχει  
αντιδήμαρχο στις Φέρες γιατί 
δεν τον ανέφερε καθόλου), είπε 
ότι μεταμόρφωσε ένα ΚΟΤΕΤ-
ΣΙ σε χώρο αξιοπρεπέστατο. Τι 
προσβολή για το προσωπικό του 
Κλιμακίου που αυτά τα 5 χρόνια 
έχει παρέμβει σε δεκάδες εκατο-
ντάδες περιστατικά. Και ενώ βρι-
σκόμουνα καλεσμένος δεν ζήτη-
σα να παρέμβω  για ένα και μόνο 
λόγο. Γιατί σέβομαι απεριόριστα 
το έργο των εθελοντών και δεν 
ήθελα να υπάρξει μια ανούσια 
πολιτική αντιπαράθεση μπροστά 
τους, ενώ εκείνοι εγκαταλείπουν 
τα σπίτια τους για να προσφέ-
ρουν στον συνάνθρωπο, στην 
περιουσία του ,αλλά και στην 
προστασία του περιβάλλοντος 
με κίνδυνο την  ζωή τους. Έτσι 
αποχώρησα μετά την τελετή ενώ 

ο κ. Ζαμπούκης έμεινε και συνέ-
χισε να δείχνει τον πραγματικό 
του εαυτό, και την μικρότητα του 
λογομαχώντας με το προσωπικό 
του Κλιμακίου,  ζητώντας  τους 
το λόγο που δεν του παρείχαν 
κάλυψη  όταν  του ασκήσαμε  
κριτική για την αργοπορία των 
εργασιών το προηγούμενο δι-
άστημα.

Δείτε τώρα πως έχουν τα 
πράγματα . στις 30-1-2021 με 
ΑΔΑ ΨΨΝΩΨΟ-ΠΨΙ γίνεται 
ανάθεση 29.844,00 ευρώ για 
την δημιουργία στεγασμένου χώ-
ρου για τα οχήματα του Κλιμακί-
ου και όχι για την διαμόρφωση 
του χώρου αναμονής και ανά-
παυσης του προσωπικού.

Όπως προκύπτει και από την 
ανάθεση καμιά παρέμβαση δεν 
γίνεται στο κυρίως κτήριο και 
που όμως διαμορφώθηκε με την 
επιμέλεια της Π.Υ. Η οποία εξα-
σφάλισε τα υλικά του δαπέδου , 
της βιομηχανίας Ξύλου ΑΚΡΙΤΑΣ 
που χορήγησε τα υλικά για την 
κουζίνα, τους επαγγελματίες των 
Φερών που συγκέντρωσαν χρή-
ματα,  την μικρή συνεισφορά του 
γράφοντος στην προμήθεια κόκ-
κινο χρώματος και ενός εθελοντή 
που με προσωπική του εργασία 
κατασκεύασε  τα πάντα στον χώ-
ρο . Για τον κ. Ζαμπούκη σήμερα 
δεν συνέβαλε κανείς,  εκτός από 
αυτόν. Σήμερα πάλι ήταν μόνο 
αυτός εκεί  και το είδωλο του 
στον καθρέπτη. Αντί να ζητήσει 

συγνώμη που εξαιτίας του ανα-
γκάστηκε η Π.Υ Αλεξανδρούπο-
λης να μεταφέρει τους χειμερι-
νούς μήνες το 4 τόνων IVEKO 
στην Αλεξανδρούπολη αφού το 
εγκατέλειψε χωρίς στεγασμένο 
χώρο και κινδύνευαν να σπάσουν 
τα υδραυλικά του. Να ζητήσει 
συγνώμη γιατί από την ημέρα της 
ανάθεσης πέρασε ενάμιση χρό-
νος για να εκτελεστεί ένα  απλό 
έργο  που ταλαιπώρησε το προ-
σωπικό του Κλιμακίου, προσπά-
θησε σήμερα να καπηλευτεί με 
τον γνωστό ναρκισσισμό του και 
την προσφορά όλων των πα-
ραπάνω.  Εμείς από την πλευρά 
μας επειδή πλέον τον γνωρίζου-
με τον προσπερνάμε. Οφείλου-
με ένα τεράστιο  ευχαριστώ στο 
μόνιμο προσωπικό και στους 
εθελοντές του Εθελοντικού μας 
Κλιμακίου. Όπως επίσης και σε 
κάποιους Εθελοντές και εθελό-
ντριες που στήριξαν τον πρώτο 
δύσκολο καιρό το Κλιμάκιο και 
για κάποιους λόγους έπρεπε να 
αποχωρήσουν. Ο στόχος για εμάς  
είναι ένας και μοναδικός.  Η  με-
τατροπή του Εθελοντικού Πυρο-
σβεστικού Κλιμακίου μας σε Εθε-
λοντικό Πυροσβεστικό Σταθμό. 
Αυτό ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ .

Πάντως εμείς χθες λάβαμε 
πρόσκληση από το Κλιμάκιο για 
Αγιασμό και σήμερα το ονόμασαν 
εγκαίνια. Μα τα εγκαίνια έγιναν 
στις 27-5-2017 πάλι εγκαίνια;» 

6   ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Γκότσης κατά Ζαμπούκη: «Αποκάλεσε κοτέτσι 
το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Φερών»

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΠΟΥ 
ΕΓΙΝΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑ 
ΑΠΟ ΠΟΛΛΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ  

«Νέος στόχος η μετατροπή του 
Πυροσβεστικού Κλιμακίου σε 
Πυροσβεστικό Σταθμό»  

Πραγματοποιήθηκε ο καθι-
ερωμένος αγιασμός στις εγκα-
ταστάσεις του Εθελοντικού Πυ-
ροσβεστικού Κλιμακίου Φερών. 
Όπως τονίζει ο Δήμος Αλεξαν-
δρούπολης, «αυτοί οι άνθρω-
ποι είναι η ψυχή του Εθελοντι-
κού Πυροσβεστικού Κλιμακίου 
Φερών.  

Το λιγότερο που θα μπορού-

σαμε να κάνουμε ήταν να βελ-
τιώσουμε τις συνθήκες παρα-
μονής τους στον χώρο ενόσω 
βρίσκονται σε υπηρεσία, όπως 
επίσης να γίνουν οι απαραίτη-
τες παρεμβάσεις για τη βελτί-
ωση του χώρου στέγασης των 
οχημάτων.  Ευχή όλων να έχου-
με μια καλή αντιπυρική περίοδο 
χωρίς πυρκαγιές»

Αγιασμός στις εγκαταστάσεις του Εθελοντικού 
Πυροσβεστικού Κλιμακίου Φερών

Όπως τονίζει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, «το 
λιγότερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι θα 
βελτιώσουμε τις συνθήκες του χώρου»
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Δεκαεννέα νέα Πρότυ-
πα Επαγγελματικά Λύκεια 
(ΠΕΠΑΛ) ιδρύονται από το 
σχολικό έτος 2022-2023, 
φτάνοντας τα 25 συνολικά 
μαζί με τα 6 Πρότυπα ΕΠΑΛ 
που ξεκίνησαν τη λειτουργία 
τους από πέρυσι σε ‘Άργος, 
Επανομή, Πέραμα, Ξάνθη, 
Ηγουμενίτσα και Τρίκαλα.

Τα νέα ΠΕΠΑΛ ιδρύονται 
σε: Αλεξανδρούπολη, Λαύ-
ριο, Κρύα Βρύση Πέλλας, 
Χαϊδάρι, Γλυφάδα, Ταύρο, 
Ελευσίνα, Αίγιο, Αμαλιάδα, 
Πτολεμαΐδα, Κέρκυρα, Βε-
λεστίνο, Κατερίνη, Νεάπο-
λη Κρήτης, Ακρωτήρι Χα-
νίων, Ρόδο, Σύρο, Κιάτο, 
‘Άμφισσα.

Οι τομείς που θα διδά-
σκονται στα Πρότυπα ΕΠΑΛ 
είναι ιδιαιτέρως ελκυστικοί 
για τους νέους και τις νέες, 
καθώς αφορούν σε επαγ-
γέλματα σύγχρονα, με προ-
οπτικές και μεγάλη ζήτηση 
στην αγορά εργασίας.

Μεταξύ άλλων, περιλαμ-

βάνονται τομείς όπως: Δο-
μικών Έργων-Δομημένου 
Περιβάλλοντος και Αρχιτε-
κτονικού Σχεδιασμού, Υγεί-
ας-Πρόνοιας-Ευεξίας, Μη-
χανολογίας, Πληροφορικής, 
Ναυτιλιακών Επαγγελμά-
των, Γεωπονίας-Τροφίμων 
και Περιβάλλοντος, Διοίκη-
σης και Οικονομίας.

Ο θεσμός των ΠΕΠΑΛ 
γνώρισε ευρύτατη αποδο-
χή ήδη από τον πρώτο κύ-
κλο εγγραφών, η οποία εκ-
δηλώθηκε με αύξηση των 
αιτήσεων εγγραφής και με 
αυξημένο ενδιαφέρον απο-
φοίτων γυμνασίου με υψη-
λές ή πολύ υψηλές μαθησι-
ακές επιδόσεις.

«Το δίκτυο των Πρό-
τυπων ΕΠΑΛ, που ξεκίνη-
σε πέρυσι, επεκτείνεται σε 
όλη την Ελλάδα, παρέχο-
ντας στους μαθητές μας 
τη δυνατότητα για ακόμη 
πιο ποιοτική επαγγελματι-
κή εκπαίδευση. Η προσπά-
θεια αυτή εντάσσεται στο 

ευρύτερο πλαίσιο της συ-
νολικής αναβάθμισης και εν 
γένει αλλαγής φιλοσοφίας 
ως προς την Επαγγελματι-
κή Εκπαίδευση και Κατάρ-
τιση και τις προοπτικές που 
ανοίγει στις νέες και τους 
νέους μας.

Το Επαγγελματικό Λύκειο 
αποτελεί μία ποιοτική, αξι-
όπιστη επιλογή για όλους, 

που αξιοποιεί κλίσεις και 
δεξιότητες, ανταποκρίνεται 
στις επιθυμίες των μαθητών 
και τις σύγχρονες επαγγελ-
ματικές προκλήσεις, παρέ-
χει γνώσεις και δεξιότητες 
σε σύγχρονους κλάδους 
υψηλής ζήτησης» δήλωσε 
η υπουργός Παιδείας.

Όπως επισημαίνεται σε 
σχετική ανακοίνωση του 

υπουργείου, στα Πρότυπα 
ΕΠΑΛ αξιοποιούνται νέες 
μεθοδολογίες, λαμβάνο-
νται υπόψη οι πραγματι-
κές ανάγκες της κοινωνίας 
και της αγοράς σε επαγγελ-
ματικά προσόντα κατά τον 
ορισμό ειδικοτήτων και την 
κατάρτιση των προγραμμά-
των σπουδών, προβλέπονται 
αυξημένοι βαθμοί ελευθερί-

ας στην εκπαιδευτική διαδι-
κασία και επιμορφώσεις των 
ήδη υπηρετούντων εκπαι-
δευτικών όλων των κλάδων 
στα Κέντρα Επιμόρφωσης 
εντός των ΠΕΠΑΛ, ενώ στο-
χεύουν στη διάχυση καλών 
πρακτικών σε όλα τα Επαγ-
γελματικά Λύκεια.

Και η Αλεξανδρούπολη στις περιοχές 
για νέα Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια

ΙΔΡΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ 
ΕΤΟΣ 2022-2023   
                               
Οι τομείς που θα διδάσκονται στα 
Πρότυπα ΕΠΑΛ είναι ιδιαιτέρως 
ελκυστικοί για τους νέους και τις νέες, 
καθώς αφορούν σε επαγγέλματα 
σύγχρονα, με προοπτικές και μεγάλη 
ζήτηση στην αγορά εργασίας

Μαθητές και εκπαιδευτικοί 
από την Ιταλία, την Κροατία, 
την Πολωνία, τη Βουλγαρία, 
τη Ρουμανία και φυσικά από 
την Ελλάδα κατέκλυσαν την 
Παρασκευή το γραφείο του 

δημάρχου Αλεξανδρούπολης 
Γιάννη Ζαμπούκη, στο πλαί-
σιο του προγράμματος “Happy 
Hands-Happy children”, στο 
οποίο συμμετέχει το 9ο δημο-
τικό σχολείο της!

Τα παιδιά είχαν την ευκαι-
ρία να μιλήσουν με τον δήμαρ-
χο, να παρουσιάσουν τον τόπο 
τους, τους στόχους του προ-
γράμματος που αφορά την ενί-
σχυση της χειροτεχνίας και της 
πρακτικής έρευνας και τη βελ-
τίωση της γλωσσικής επικοι-
νωνίας στην αγγλική γλώσσα 
και να δεσμευτούν ότι θα έρ-
θουν πάλι στην Αλεξανδρού-
πολη που τόσο αγάπησαν!

Γέμισε μαθητές και εκπαιδευτικούς το γραφείο Δημάρχου

Το  9ο δημοτικό σχολείο υποδέχθηκε 
αποστολές από Ιταλία, Κροατία, Πολωνία,  
Βουλγαρία, Ρουμανία 
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Η Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Έβρου με ιδιαίτερη χαρά ανα-
κοινώνει την επίσημη έναρξη 
λειτουργίας του Αρχαιολογι-
κού Μουσείου Αλεξανδρού-
πολης Το Αρχαιολογικό Μου-
σείο Αλεξανδρούπολης είναι 
ένα δημόσιο μουσείο που 
υπάγεται στην αρμοδιότητα 
της Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Έβρου, περιφερειακής υπη-
ρεσίας του Υπουργείου Πολι-
τισμού & Αθλητισμού.

 Η οικοδόμηση του κτιρίου 

ολοκληρώθηκε το 2016 με 
την αξιοποίηση των πιστώσε-
ων του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος «Ανταγωνιστικό-
τητα και Επιχειρηματικότητα 
2007-2013». Η μόνιμη έκθε-
ση του Μουσείου ολοκληρώ-
θηκε το 2022 με δαπάνες του 
Επιχειρησιακού Προγράμμα-
τος «Ανταγωνιστικότητα, Επι-
χειρηματικότητα, Καινοτομία 
2014-2020». 

Στη μόνιμη έκθεση του 
Μουσείου τα ευρήματα που 

έφεραν στο φως οι ανασκα-
φές στο χερσαίο τμήμα της 
Περιφερειακής Ενότητας 

Έβρου αφηγούνται την ιστο-
ρία της περιοχής από τους 
προϊστορικούς έως και τους 

ρωμαϊκούς χρόνους. 
Τα εγκαίνια θα τελεστούν 

το Σάββατο 25 Ιουνίου 2022, 

στις 20.00 από την Υπουργό 
Πολιτισμού και Αθλητισμού 
Λίνα Μενδώνη

Σε μια εβδομάδα τα επίσημα εγκαίνια 
Αρχαιολογικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΛΙΝΑ 
ΜΕΝΔΩΝΗ      

Στη μόνιμη έκθεσή του τα ευρήματα 
που έφεραν στο φως οι ανασκαφές 
στο χερσαίο τμήμα της Περιφερειακής 
Ενότητας Έβρου αφηγούνται την ιστορία 
της περιοχής από τους προϊστορικούς 
έως και τους ρωμαϊκούς χρόνους

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα 
των μαθητών που διακρίθηκαν 
στο 16ο Διαγωνισμό "Παιχνίδι 
και Μαθηματικά - Μικρός Ευ-
κλείδης", που διεξήχθει την Πα-
ρασκευή 1 Απριλίου 2022 στα 
παρακάτω δημοτικά σχολεία του 
νομού Έβρου:
• 3ο, 4ο & 10ο 
• ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
• ΑΠΑΛΟΥ
• 3ο ΦΕΡΩΝ
• 1ο, 2ο, 3ο, 4ο & 5ο 
• ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
• 1ο, 2ο, 3ο & 8ο 
• ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
• ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ
• ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ

Η επίσημη ανακοί-
νωση των αποτελε-
σμάτων βρίσκεται στη 
σελίδα της ΕΜΕ, εδώ.

Εκ μέρους της Δι-
οικούσας Επιτροπής 
της ΕΜΕ Έβρου, θα 
θέλαμε να εκφράσου-
με τα συγχαρητήριά 
μας στους μαθητές, 
τους γονείς & κηδε-
μόνες τους, καθώς 
και στους δασκάλους 
τους, που με όρεξη και 
πάθος μεταδίδουν στα 
παιδιά την αγάπη για 
τα μαθηματικά.
Ο πρόεδρος                                              
Δούδης Δημήτριος                                   
Ο γενικός γραμμα-
τέας
Τζιτζούδης Απόστο-
λος

Διακριθέντες Εβρίτες μαθητές του 16ου 
Διαγωνισμού "Παιχνίδι και Μαθηματικά"

Αναλυτικά 
όλα τα ονόματα
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 Το Ιστορικό Μουσείο Αλε-
ξανδρούπολης, με την στήριξη 
του Υπουργείου Πολιτισμού, το 
2021-2022 υλοποίησε δράσεις 
με θέμα τη διαχείριση του εαυ-
τού και την καλλιέργεια δεξιο-
τήτων σε άτομα με αναπηρία, 
δίνοντας έμφαση στην αξία της 
συναισθηματικής νοημοσύνης 
και της ελεύθερης δημιουργι-
κής έκφρασης. Συγκεκριμένα, το 
σχολικό έτος 2021-2022 εξελί-
χθηκε το μουσειοπαιδαγωγικό-
θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα 
με τίτλο "ΝΙΩΘΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ-
ΝΙΩΘΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ"", που 
είχε παιδαγωγικά επιμεληθεί 
ενεργό μέλος του Συλλόγου 
του Ιστορικού Μουσείου Αλε-
ξανδρούπολης, η Δρ. Αγνή Λ. 
Καραγιάννη, Μουσειοπαιδαγω-
γός. Το πολιτιστικό πρόγραμμα 
είχε ως στόχο να κινητοποιήσει 
το ενδιαφέρον ατόμων με ειδι-
κές δεξιότητες ώστε να εκφρα-
στούν με διαφορετικό τρόπο- 
με το σώμα, με τον λόγο, με μια 
ζωγραφιά, με ένα τραγούδι- και 
να αποδώσουν τα παιδιά συναι-
σθήματα, καταστάσεις, προβλη-
ματισμούς.

     Σε αυτό το πλαίσιο, έγιναν 
μεθοδικά και στοχευμένα βιωμα-

τικά εργαστήρια τόσο στον χώρο 
του μουσείου όσο και στον χώρο 
της δομής Ειδικής Αγωγής στην 
Αλεξανδρούπολη, συγκεκριμένα 
στον ισόγειο χώρο του ΕΕΕΕΚ 
Αλεξανδρούπολης. Με τη συ-
νεργασία μαθητών ΑΜΕΑ, εκ-
παιδευτικών και με την ευρύτερη 
εποπτεία τόσο του διευθυντή της 

δομής κ. Α. Δημαρά όσο και του 
προέδρου του μουσείου κ. Ν. Πι-
νάτζη και της μουσειοπαιδαγω-
γού Α. Καραγιάννη, οι προσχεδι-
ασμένες παιδαγωγικές δράσεις 
του Ιστορικού Μουσείου Αλε-
ξανδρούπολης εμπλουτίζονταν 
συνεχώς σε όλη τη διάρκεια της 
σχολικής χρονιάς, λαμβάνοντας 
υπόψη και όλα τα μέτρα προστα-
σίας από την πανδημία. Κατάλ-
ληλα εκπαιδευμένοι συνεργάτες 

του μουσείου έρχονταν σε επα-
φή με τους μαθητές και υλοποι-
ούσαν δράσεις εκκινώντας από 
ένα βιβλίο, μία εικόνα, από στιγ-
μές της καθημερινότητας. Με 
τρόπο βιωματικό και ελκυστικό, 
απελευθερώθηκε ο δημιουργι-
κός εαυτός των συμμετεχόντων.

   Το πολιτιστικό πρόγραμ-
μα ολοκληρώθηκε με την τελι-
κή εκδήλωση-δράση που έγινε 
στο ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ την Τετάρτη 
8 Ιουνίου 2022. Υλοποιήθηκε 
βιωματικό εργαστήριο δημιουρ-
γικής έκφρασης όπου το μήνυμα 
"Νιώθω ελεύθερος-νιώθω δημι-
ουργικός" διαπερνούσε όλες τις 
δραστηριότητες των συμμετε-
χόντων: ζωγραφική, εικαστικά, 
μουσική, λεκτική και σωματική 
έκφραση, παιχνίδι, εμψύχωση 
από ειδικούς παιδαγωγούς-συ-
νεργάτες του μουσείου. Η δρά-
ση εμπλουτίστηκε με κατάλληλη 

ηχητική εγκατάσταση, κατάλλη-
λο φωτισμό, ζωντανή μουσική, 
εδέσματα, χορό και κίνηση. Δό-
θηκαν μικρά αναμνηστικά δώ-
ρα στα παιδιά, μπλουζάκια με 
τον λογότυπο του μουσείου και 
του προγράμματος, αποτυπώ-
θηκαν εντυπώσεις στο βιβλίο 
εντυπώσεων, υπήρχε ενδιαφέ-
ρουσα ανταλλαγή σκέψεων και 
συναισθημάτων μέσω εμψυχω-
τικών δράσεων. Τα παιδιά ένιω-
σαν ιδιαίτερα ενθουσιασμένα και 
συγκινημένα όταν είδαν την αφί-
σα, που είχαν τα ίδια ζωγραφίσει 
σε ένα από τα βιωματικά εργα-
στήριά τους, να κοσμεί σε με-
γάλων διαστάσεων runner το 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΥΠΟΛΗΣ.

   Αξίζει να σημειωθεί ότι η 
τοπική κοινωνία και τα ΜΜΕ 
αγκάλιασαν την εκδήλωση και 
ενίσχυσαν με την παρουσία τους 
τη δράση των παιδιών. Ακολου-
θούν ενδεικτικές φωτογραφί-
ες από την τελική εκδήλωση-
δράση.

ΙΣΜΟ: Πρόγραμμα δράσεων με 
συμμετέχοντες μαθητές με αναπηρία

ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΜΕ 
ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ "ΝΙΩΘΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ-
ΝΙΩΘΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ  

Μεθοδικά και στοχευμένα βιωματικά 
εργαστήρια τόσο στον χώρο του μουσείου 
όσο και στον χώρο της δομής Ειδικής 
Αγωγής στον χώρο του ΕΕΕΕΚ Αλεξ/πολης

 Κατάλληλα εκπαιδευμένοι 
συνεργάτες του μουσείου έρχονταν 

σε επαφή με τους μαθητές και 
υλοποιούσαν δράσεις εκκινώντας 

από ένα βιβλίο, μία εικόνα, από 
στιγμές της καθημερινότητας
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Γνώμη

Ολιστικά συντρίμμια στην Περιφέρεια 
αφήνει πίσω της η κυβέρνηση Μητσοτάκη

Ο
ι πολίτες στις ακριτικές περιοχές, 
όπως ο Έβρος, απολαμβάνουν κα-
θημερινά την «εκπληκτική, ολιστι-
κή ποιότητας ζωής» που τους έχει 
εξασφαλίσει, όπως δηλώνει, η κυ-
βέρνηση Μητσοτάκη.

Με τη βενζίνη να έχει σκαρφαλώσει στα 2,5 
ευρώ/λίτρο, τους λογαριασμούς στο ρεύμα, με τη 
ληστρική ρήτρα αναπροσαρμογής, να αγγίζουν ή 
και να ξεπερνούν ένα ολόκληρο μηνιάτικο, τον 
πληθωρισμό να σκαρφαλώνει στο 11,3%, 
σπάζοντας ρεκόρ 29 ετών, και τα προ-
ϊόντα να έχουν υποστεί εκρηκτικές 
αυξήσεις από τις ανατιμήσεις.

Δίπλα σε αυτό το πρωτοφα-
νές ράλι ακρίβειας και αισχρο-
κέρδειας, που λεηλατεί τη χώρα, 
τις επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά, και 
στο οποίο η κυβέρνηση επέλεξε τον 
ρόλο του επιταχυντή-πολλαπλασια-
στή της κρίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε 
και τις αρνητικές «πρωτιές» που πέτυχε 
η ΝΔ στη διαχείριση της πανδημί-
ας, με αποτέλεσμα η χώρα μας να 
είναι, ανά εκατομμύριο κατοίκους, 
πρώτη σε θανάτους από κορωνο-
ϊό στην Ευρώπη. Αυτές τις μέρες, 
η χώρα μας ξεπέρασε τους 30.000 νεκρούς από 
Covid-19 από την αρχή της πανδημίας.

Τίποτα από τα παραπάνω, δεν «έτυχε», αλλά 
είναι πολιτική επιλογή. Το δόγμα που ακολουθεί η 
κυβέρνηση Μητσοτάκη από την πρώτη στιγμή είναι 
πολύ συγκεκριμένο: μετατρέπουμε και αξιοποιούμε 
την κρίση ως ευκαιρία για να πλουτίσουν οι ισχυροί 
φίλοι μας, για να βολέψουμε γαλάζια golden boys, 
για να εξυπηρετήσουμε συγκεκριμένα οικονομικά 
συμφέροντα. Αδιαφορούν για τα συντρίμμια που 
αφήνουν στην κοινωνία, αν κρίνουμε και από τα 7 
δις απευθείας αναθέσεων και κλειστών διαγωνι-
σμών που «έτρεξε» η κυβέρνηση Μητσοτάκη κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας και με πρόσχημα αυτήν.

Αντί να ενισχύσουν εκ θεμελίων το ΕΣΥ και το 
προσωπικό του, τα Νοσοκομεία και την Πρωτοβάθ-
μια Φροντίδα Υγείας, επιδότησαν με ζεστό χρήμα 
ιδιώτες κλινικάρχες, προχώρησαν σε προσωρινές 
μόνο προσλήψεις, ενώ έρχονται σήμερα και ιδιω-
τικοποιούν κομμάτι-κομμάτι το ΕΣΥ ετοιμάζοντας 
λουκέτα σε δομές και υπηρεσίες.

Αντί να στηρίξουν την κοινωνία στην τρέχουσα 
ενεργειακή κρίση, επέλεξαν να ξεπουλήσουν τη 
ΔΕΗ, αφήνοντας ταυτόχρονα εδώ και πολλούς 
μήνες ιδιώτες παρόχους ενέργειας, να παίζουν 
παιχνίδια απίστευτης αισχροκέρδειας στις πλάτες 
της ελληνικής κοινωνίας. Με τους πολίτες να λαμ-
βάνουν λογαριασμούς που προκαλούν εγκεφα-
λικά. Και την ίδια στιγμή τα γαλάζια golden boys 
του κ. Μητσοτάκη να στήνουν ένα πρωτοφανές 
πάρτι, με μισθούς χιλιάδων ευρώ, στη ΔΕΗ, στον 
ΔΕΔΔΗΕ, παντού.

Έχουν οδηγήσει σε ασφυξία την αγορά, τους μι-
κρομεσαίους, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της 
εγχωρίας οικονομίας και για τους οποίους «κόπτο-
νταν» προεκλογικά – μαγαζάτορες και εμπόρους, 
επαγγελματίες, αγρότες, παραγωγούς και κτηνο-
τρόφους. Ενδιαφέρονται μόνο για το πως θα ανα-
διαρθρώσουν την εγχώρια οικονομία υπέρ των 
λίγων και ισχυρών, όλους τους υπόλοιπους τους 
θεωρούν «βαρίδια» και «εμπόδια» τα οποία πρέπει 
να ξεφορτωθούν.

Οι «πολλές και καλές δουλειές» αποδείχθη-
καν ένα από τα πολλά, συνειδητά ψεύδη που εκ-
στόμισε ο κ. Μητσοτάκης για να «υποκλέψει» την 
ψήφο των πολιτών, με τους μισθούς στη χώρα να 
κατακρημνίζονται, την ανεργία στις νέες και στους 
νέους να θεριεύει – σταθερά πρώτη η Ελλάδα με-
ταξύ των χωρών της Ε.Ε – και συνθήκες εργασια-
κής γαλέρας να ξεπηδούν καθημερινά στους ερ-

γασιακούς χώρους.

Ακόμη πιο δραματική η κατάσταση στην 
Περιφέρεια της χώρας

Στον Έβρο η επίθεση που έχει εξαπολύσει η 
κυβέρνηση σε δομές, υπηρεσίες και υποδομές, 3 
χρόνια τώρα, είναι πρωτοφανής. Πανεπιστημιακά 
Τμήματα στον Νομό, όπως και σε όλη τη Θράκη, 
«χτυπήθηκαν» ανηλεώς από τις αντιεκπαιδευτικές, 
αντιεπιστημονικές ρυθμίσεις Κεραμέως-Μητσοτά-

κη (Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής κλπ). Σχο-
λικά τμήματα συγχωνεύτηκαν εν μέσω 

πανδημίας. Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και 
τραπεζικά υποκαταστήματα έκλει-
σαν, των ΕΛΤΑ συρρικνώθηκαν και 
υποβαθμίστηκαν. Τα τρένα σταμά-
τησαν για καιρό να σφυρίζουν στη 
Θράκη, ενώ δρομολογημένα έργα 

υποδομών πάγωσαν. Η καθημερι-
νότητα των Εβριτών χειροτέρεψε έτι 

περαιτέρω με την κυβέρνηση να αδια-
φορεί πλήρως.

Ανύπαρκτες παραμένουν μέχρι 
και σήμερα οι στοχευμένες παρεμ-
βάσεις και οι αναπτυξιακές πολιτι-
κές που απαιτούνται ώστε, για πα-
ράδειγμα, η «διασυνοριακότητα» 

να μετατραπεί σε συγκριτικό πλεονέκτημα και όχι 
«πληγή» για τον Έβρο. Σήμερα, εκατοντάδες οχήμα-
τα κατευθύνονται καθημερινά από τον Έβρο προς 
τις γειτονικές χώρες, Τουρκία και Βουλγαρία, για 
να προμηθευτούν φθηνά καύσιμα και προϊόντα, με 
την κυβέρνηση να αδιαφορεί για το πλήγμα στην 
οικονομία που δημιουργείται. Ανύπαρκτες, επίσης, 
είναι οι πολιτικές αποκέντρωσης και συγκράτησης 
πληθυσμού στην Περιφέρεια, μέσω ενός στρατη-
γικού σχεδιασμού για την ελκυστικότητα της πε-
ριοχής ως προς την εργασία, τις επενδύσεις, των 
υποδομών.

Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε καταθέσει και ψη-
φίσει ένα πλέγμα νόμων, προτάσσοντας ένα ριζικά 
διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης για τη χώρα, με 
έμφαση στις εξωστρεφείς, καινοτόμες μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις έντασης γνώσης και υψηλής προστιθέ-
μενης αξίας, με τη μικρομεσαία επιχειρηματικότη-
τα και την αποκέντρωση στο επίκεντρο, όπως τον 
νόμο για την ίδρυση της Αναπτυξιακής Τράπεζας 
και τις «μικροπιστώσεις», ή την πρόβλεψη για την 
ενίσχυση των υφιστάμενων επιχειρήσεων σε ακρι-
τικές περιοχές όπως ο Έβρος, με την επιδότηση του 
λειτουργικού, ενεργειακού, μεταφορικού και εργα-
σιακού κόστους. Νόμους που η ΝΔ όχι μόνο μέχρι 
σήμερα αρνείται να εφαρμόσει στην πράξη, αλλά 
ψήφισε και Νέο Αναπτυξιακό, όπου οι υφιστάμε-
νες, μικρές και ατομικές επιχειρήσεις αποκλείονται 
από τη χρηματοδότηση.

Σήμερα, προϋπόθεση για να επανέλθει η χώρα 
σε μια αναπτυξιακή τροχιά, όπου στο επίκεντρο θα 
βρίσκονται οι ανάγκες της κοινωνίας και των πο-
λιτών και όχι τα κέρδη για τα καρτέλ και τις συ-
γκεκριμένες κρατικοδίαιτες οικονομικές ελίτ που 
στηρίζουν, «τρέφονται» και εξαρτώνται από το 
σύστημα Μητσοτάκη, είναι να φύγει το συντομό-
τερο η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ, η πιο ανάλ-
γητη κοινωνικά κυβέρνηση που γνώρισε ο τόπος. 
Ώστε να σχηματιστεί από την πρώτη Κυριακή των 
εκλογών μια προοδευτική κυβέρνηση με κορμό τον 
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα. 
Για να επιστρέψει στη χώρα η ελπίδα, η δικαιοσύ-
νη, το όραμα, η ισονομία, το μέλλον που κλέβουν 
σήμερα από τους νέους και τις νέες, που αναγκά-
ζονται να μεταναστεύουν στο εξωτερικό.

Σε αυτή τη μάχη δεν περισσεύει κανείς και καμία.

*Η Αναστασία Γκαρά είναι Βουλευτής Έβρου και 
Αν. Τομεάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ενημέρω-
σης & Επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ

Γνώμη

Ο Τούρκος Πρόεδρος 
χρειάζεται έναν εχθρό

Ο 
Πρόεδρος Ερντογάν 
συνέχισε αυτή την 
εβδομάδα τη στρα-
τηγική του για αύ-
ξηση της έντασης 
με τους -αληθινούς 

ή ψεύτικους- εχθρούς του, κατά τις 
πολλαπλές δημόσιες δηλώσεις του.

Ανακοίνωσε, επίσης, την υποψη-
φιότητά του για τις επόμενες 
προεδρικές εκλογές, οι 
οποίες θεωρητικά θα 
διεξαχθούν το αργό-
τερο τον Ιούνιο του 
2023. Η υποψηφι-
ότητα αυτή αμφι-
σβητείται από τους 
δικηγόρους και την 
αντιπολίτευση, διό-
τι το ισχύον Σύνταγμα 
δεν επιτρέπει πρόεδρο 
που έχει ήδη ολοκληρώ-
σει τις δύο θητείες 
του, να θέσει υπο-
ψηφιότητα τρίτη 
φορά, όπως είναι 
η περίπτωση του 
Ερντογάν. Αλλά το Σύνταγμα, το 
Δίκαιο και οι Νόμοι δεν βρίσκο-
νται πλέον στην ημερήσια διάταξη 
του Προέδρου εδώ και πολύ καιρό.

Ο αγαπημένος στόχος του προέ-
δρου είναι, ως φαίνεται, οι Κούρδοι, 
σύμφωνα με τους παρατηρητές, δι-
ότι τουλάχιστον τρία γεγονότα δεί-
χνουν ότι το καθεστώς του Ερντο-
γάν απειλείται από τις πολιτικές και 
στρατιωτικές δραστηριότητες των 
Κούρδων της Τουρκίας, της Συρίας 
και του Ιράκ.

� Παρά την αντίθεση της Ουάσι-
γκτον και της Μόσχας, ο τουρκικός 
στρατός συνεχίζει τις επιθέσεις του 
εναντίον των κουρδικών στόχων 
στη Συρία και το Ιράκ. Ο αριθμός 
των «μαρτύρων», από τουρκικής 
πλευράς, αυξάνεται καθημερινά 
σύμφωνα με τους «φρουρούς του 
χωριού», φιλοκυβερνητικές πολι-
τοφυλακές που συμμετέχουν σε 
αυτές τις επιθέσεις.

� Η Άγκυρα αντιτίθεται στην 
υποψηφιότητα της Σουηδίας και 
της Φινλανδίας, οι οποίες επιθυ-
μούν να γίνουν μέλη του ΝΑΤΟ. Ο 
Ερντογάν πιστεύει ότι αυτές οι δύο 
χώρες είναι «τα κέντρα υποδοχής 
των τρομοκρατών». Υποδεικνύει 
Κούρδους πολιτικούς πρόσφυγες 
που ζουν σε αυτές τις χώρες εδώ 
και τουλάχιστον 30 ή ακόμα και 
40 χρόνια. Η Ουάσιγκτον, το ΝΑ-
ΤΟ και τα μέλη του δεν φαίνονται 
να αποδέχονται τις απαιτήσεις της 
Άγκυρας. Αντίθετα, τα ευρωπαϊκά 
ΜΜΕ πιστεύουν ότι ο Ερντογάν 
λειτουργεί ως «πέμπτη φάλαγγα 
του Πούτιν εντός του ΝΑΤΟ».

� Περισσότεροι από 20 Κούρδοι 
δημοσιογράφοι και ακτιβιστές συ-
νελήφθησαν αυτήν την εβδομάδα 
στο Ντιγιάρμπακιρ (νοτιοανατολι-
κά) και σε άλλες πόλεις της Τουρ-
κίας. Οι Κούρδοι δημοσιογράφοι 
είχαν βιντεοσκοπήσει και μεταδώ-
σει σκηνές διαμαρτυρίας των οικο-
γενειών Τούρκων στρατιωτών που 

σκοτώθηκαν στη Συρία και το Ιράκ. 
Τα κουρδικά ΜΜΕ είναι τα μόνα 
που δημοσιεύουν και μεταδίδουν 
ειδήσεις γνήσιας αντιπολίτευσης, 
διότι η επίσημη κεμαλική και συ-
ντηρητική αντιπολίτευση υποστη-
ρίζει γενικά τις βίαιες αντι-κουρδι-
κές πολιτικές και τις στρατιωτικές 
επιχειρήσεις στο έδαφος των γει-

τονικών χωρών.
 � Η εχθρότητα του 
Ερντογάν εναντίον 

των Κούρδων δεν 
είναι μάλλον αρ-
κετά ισχυρή, για 
να σταματήσει 
την πτώση της δη-
μοτικότητας του 

Προέδρου αυτήν 
την εκλογική περίο-

δο, σύμφωνα με ορισμέ-
νους ανεξάρτητους σχολι-

αστές. Αυτός είναι ο 
λόγος, για τον οποίο 
ο πρόεδρος χρειάζε-
ται έναν μεγαλύτερο 
και πιο ενοποιητικό 

στόχο για την εκλογική του βάση 
που πλέον είναι κάτω από 27%. 
Το ΝΑΤΟ, η Σουηδία, η Φινλανδία 
είναι μακρινοί και ξένοι στόχοι, αλ-
λά ξένοι και για το κοινό του Ερ-
ντογάν. Η Ελλάδα, από την άλλη, 
βρίσκεται πολύ πιο κοντά και έχει 
ήδη ένα ιστορικό συγκρούσεων με 
την Άγκυρα.

Είναι ενδιαφέρον να βλέπεις τον 
Ερντογάν να επιτίθεται με τα πιο 
εξελιγμένα ΝΑΤΟϊκά όπλα εναντί-
ον των Κούρδων σε συριακό και 
ιρακινό έδαφος και ταυτόχρονα να 
αντιτίθεται στη στρατιωτικοποίηση 
των ελληνικών νησιών του Αιγαίου.

Ο Ερντογάν με στρατιωτική σχε-
δόν περιβολή, συμμετέχοντας στις 
ασκήσεις Έφεσος 2022 του τουρ-
κικού στρατού στο Αιγαίο, υιοθέτη-
σε έναν όχι και πολύ διπλωματικό 
ή πολιτικό τόνο, αλλά μάλλον σαν 
του μαφιόζου της γειτονιάς.

Η συντριπτική πλειονότητα της 
τουρκικής κοινής γνώμης, η οποία 
πλήττεται πλέον από μια πολύ σο-
βαρή οικονομική κρίση, δεν έλκεται 
από αυτήν τη ρητορική. Στα μάτια 
των περισσότερων Τούρκων πολι-
τών, η απάντηση του Τσίπρα, του 
Έλληνα αρχηγού της αντιπολίτευ-
σης, που δημοσιεύτηκε στο διαδί-
κτυο στα τουρκικά, ήταν πιο πειστι-
κή από τις απειλές του Ερντογάν: 
«Η απάντηση στην οικονομική κρίση 
που αντιμετωπίζουμε όλοι μαζί δεν 
είναι ο εθνικισμός».

Επιπλέον, αρκετοί οικονομο-
λόγοι υπενθυμίζουν ότι μεσούσης 
της οικονομικής κρίσης η Άγκυρα 
δεν μπορεί πλέον να χρηματοδοτεί 
βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα 
τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Αλ-
λά ο Ερντογάν έχει εδώ και καιρό 
συνηθίσει να βρίσκει στρατιωτικές 
απαντήσεις σε πολιτικά ή οικονο-
μικά ζητήματα. Ακόμα κι αν αυτές 
οι απαντήσεις δεν λύνουν το πρό-
βλημα!

ΤΟΥ ΡΑΓΚΙΠ ΝΤΟΥΡΑΝ ΤΗΣ ΝΑΤΑΣΑΣ ΓΚΑΡΑ*
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Κλιμάκιο της Τομεακής Επι-
τροπής Έβρου του ΚΚΕ πραγμα-
τοποίησε επίσκεψη στον Απαλό 
Αλεξανδρούπολης. Εκεί συνα-
ντήθηκε με κατοίκους που η 
εταιρεία GASTRADE Α.Ε. τους 
παίρνει κοψοχρονιά τα χωράφια 
τους για τη διέλευση του αγω-
γού του υγροποιημένου φυσι-
κού αερίου (LNG), αλλά και με 
κατοίκους που ανησυχούν για 
πολλοστή φορά για τις περιου-
σίες και τη ζωή τους από την 
συνεχιζόμενη έλλειψη αντιπλημ-
μυρικών έργων.

Οι κάτοικοι είναι αγανακτι-
σμένοι με τις μεθοδεύσεις εται-
ρίας, κράτους, τοπικής διοίκη-
σης που έχουν ως αποτέλεσμα 
να αποζημιώνει με ψίχουλα τα 
οικόπεδα και τα χωράφια του 
Απαλού, απ’ τα οποία θα δι-
έλθει ο αγωγός, μέχρι  και της 
Αμφιτρίτης όπου θα κατασκευ-
αστούν αποθήκες και ο τερμα-
τικός σταθμός.

Επίσης εκφράστηκαν παρά-
πονα από τους κατοίκους για τη 

έλλειψη ενημέρωσης διαχρο-
νικά από τις δημοτικές αρχές 
και από την εταιρεία εδώ και 
10 χρόνια που σχεδιάζεται το 
έργο. Αποτέλεσμα αυτού βλέ-
πουν ξαφνικά μπροστά τους να 
γίνονται εργασίες γεωτρήσεων, 
να περνούν μηχανήματα και να 
διαπιστώνουν ότι όλα αφορούν 
τα χωράφια τους.

Στη συνέχεια το κλιμάκιο του 
ΚΚΕ επισκέφθηκε την ανατο-
λική πλευρά του οικισμού του 
Απαλού έως και το αεροδρόμιο 
όπου πριν 1,5 χρόνο είχε πλημ-
μυρίσει με τον τραγικό θάνατο 
του πυροσβέστη και τις μεγάλες 
ζημιές σε σπίτια, δρόμους, γέφυ-
ρες, αυτοκίνητα κλπ.

Δυστυχώς η κατάσταση δεν 
έχει αλλάξει στο παραμικρό. Το 
σπασμένο γεφύρι εξακολουθεί 
να είναι στην ίδια κατάσταση και 
αναγκάζει τους αγρότες να περ-
νούν με τα μηχανήματά  τους 
από τον δρόμο του σχολείου 
με ό,τι αυτό συνεπάγεται… Το 
βασικό ρέμα που πλημμύρισε 

παραμένει ακαθάριστο και γεμά-
το χόρτα. Η διέξοδός του μέσα 
στο αεροδρόμιο είναι στην ίδια 
κατάσταση και το αίτημα των 
κατοίκων για να ανοίξει έγινε 
«μπαλάκι» ανάμεσα στις ευθύ-

νες Δήμου και Περιφέρειας.
Έτσι τα πρόσφατα μηνύμα-

τα της Πολιτικής Προστασίας 
για τις καταιγίδες μόνο αγωνία 
γέμισαν τους κατοίκους, αν θα 
πρέπει να μείνουν ή να φύγουν 

από το σπίτι τους για να μην πά-
θουν τα ίδια.

Η Τ.Ε. Έβρου του ΚΚΕ είχε 
επισημάνει ότι η πορεία μετα-
τροπής της περιοχής και της πό-
λης μας σε στρατιωτικό, ενερ-

γειακό και διαμετακομιστικό 
κόμβο μεγαλώνει τους κινδύ-
νους για το λαό ενώ ωφελημέ-
νοι θα είναι μόνο μια χούφτα 
μονοπώλια.

Νέοι και νέες που αναγκάστη-
καν να εγκαταλείψουν τη μέση 
εκπαίδευση για διάφορους λό-
γους, μεταξύ των οποίων συχνά 
και λόγοι επιβίωσης, έχουν πλέον 
μια δεύτερη ευκαιρία να αποκτή-
σουν τον τίτλο αποφοίτησης του 
Γυμνασίου που αποτελεί σημαντι-
κό κριτήριο και εφόδιο για την 
εύρεση εργασίας. Με τον τρόπο 
αυτό εκτός από την απόκτηση 
γνώσεων, την ανάπτυξη προσω-

πικών δεξιοτήτων και την προε-
τοιμασία για την αγορά εργασίας, 
αντιμετωπίζεται και το φαινόμε-
νο του κοινωνικού αποκλεισμού. 
Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας  
(ΣΔΕ) είναι η ευκαιρία τους

Τα ΣΔΕ   είναι ένα εναλλακτι-
κό σχολείο  της μη τυπικής εκπαί-
δευσης που δίνει την ευκαιρία  
σε ενήλικες (18 ετών και άνω), 
οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώ-
σει την εννιάχρονη υποχρεωτική 

εκπαίδευση, να συνεχίσουν τις 
σπουδές τους και να αποκτήσουν 

τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο 
του Γυμνασίου (νόμος 2525/97).

Η φοίτηση  διαρκεί δύο σχο-
λικά έτη. Τα μαθήματα γίνονται 

απογευματινές ώρες από Δευτέ-
ρα έως Παρασκευή 5.00-8.40μμ. 
Καθ όλη τη διάρκεια της φοίτη-
σης δεν υπάρχουν εξετάσεις, δι-
αγωνίσματα και τεστ..παρά μόνο  
ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευ-
όμενων. Η ύλη του κάθε μαθή-
ματος προσαρμόζεται στα ενδι-
αφέροντα και στο επίπεδο των 
εκπαιδευόμενων οι οποίοι  υπο-
στηρίζονται σε όλους τους τομείς 
όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Οι εγγραφές για το σχολικό 
έτος 2022-2023 έχουν ξεκινή-
σει. Οι ενδιαφερόμενοι για το 
ΣΔΕ Αλεξανδρούπολης  μπορούν 
να κάνουν αίτηση εγγραφής. Το 
σχολείο συστεγάζεται με το 6ο 
Πειραματικό Γυμνάσιο Αλεξαν-
δρούπολης (Αυτ. Θεοδώρας 15)  
Πληροφορίες για τις εγγραφές 
στο τηλέφωνο 2551089804 κά-
θε απόγευμα 5.30-8.30μμ. 
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Αλεξανδρούπολη: Ξεκίνησαν οι εγγραφές 
στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023 
                               
Νέοι και νέες που αναγκάστηκαν να 
εγκαταλείψουν τη μέση εκπαίδευση για 
διάφορους λόγους,  έχουν πλέον μια 
δεύτερη ευκαιρία να αποκτήσουν τον 
τίτλο αποφοίτησης του Γυμνασίου

               
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ         ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ   16-06-2022
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ.: 25513 53423 FAX : 25513 53409
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Δ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

        
Θ Ε Μ Α:  «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ».

        Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, σε 
εφαρμογή της υπ. αριθμ. Θ1/ΔΣ19/09-06-2022 (ΑΔΑ:9ΨΩΝ4690Ω3-
ΨΧΠ) απόφασης του Δ.Σ του Νοσοκομείου διενεργεί Δημόσιο Ανοικτό 
Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με αντικείμενο την διάθεση προσωπικού το οποίο 
θα απασχολείται στο τομέα καθαριότητας στους χώρους του ΠΓΝ Αλε-
ξανδρούπολης, στον Ξενώνα Σταύρος Νιάρχος και δομές Ψυχικής Υγεί-
ας ευθύνης ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης, έναντι προϋπολογισθείσας δαπάνης 
121.774,20€ πλέον ΦΠΑ (151.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Αριθμ. Διακήρυξης: 14/22
Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη 

Προσφορά μόνο βάσει Τιμής. 
Τελική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η 01-07-

2022 και ώρα 15:00  μ.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 05-07-2022 

και ώρα 13:00 μ.μ.
Χρόνος ισχύος προσφορών: Έξι (6) μήνες από την επόμενη της διε-

νέργειας του διαγωνισμού.
Δικαίωμα Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύνα-

ψης της παρούσας σύμβασης έχουν φορείς του άρθρου 20 παρ. 1γ του 
Ν. 4412/2016, ήτοι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις  Ένταξης της 
περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4019/2011 (Α΄ 216), α) 
Κοι.Σ.Π.Ε. του άρθρου 12 του Ν.2716/1999 τα οποία αυτοδικαίως θεω-
ρούνται Κοιν.Σ.Επ και β) Κοιν.Σ.Επ της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρ-
θρου 2 του ν.4019/2011.

Σε περίπτωση ένωσης φορέων αυτές πρέπει να είναι αποκλειστικά με-
ταξύ Κοι.Σ.Π.Ε και Κοιν.Σ.Επ.

Εγγυήσεις: Α) Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2% επί 
της αξίας (άνευ ΦΠΑ). Β) Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η 
παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του 
ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτι-
μώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται μέχρι και την 
υπογραφή του συμφωνητικού.  

         Πληροφορίες και διευκρινήσεις δίδονται καθημερινά από το Γρα-
φείο Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 25513-53423. Αρμό-
διος Υπάλληλος: Δ. Χριστοδούλου

                                                                        
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΟΥ Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Ε. ΡΟΥΦΟΣ

Ο Φιλανθρωπικός Οργανι-
σμός «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Αθηνών, στο 
πλαίσιο του κοινωνικού έργου 

που επιτελεί, σε συνεργασία 
με την Ιερά Μητρόπολη Αλε-
ξανδρουπόλεως, υλοποιούν το 
πρόγραμμα «Αντιμετωπίζοντας 

την υπογεννητικότητα» που πε-
ριλαμβάνει υλική υποστήριξη 
των νεογέννητων και των οι-
κογενειών τους με βρεφικά εί-
δη. Το Πρόγραμμα απευθύνεται 
σε εγκυμονούσες γυναίκες, που 
κατοικούν στις ενορίες της Μη-
τροπόλεώς μας. Οι ενδιαφερό-
μενες που επιθυμούν να συμ-
μετέχουν στο πρόγραμμα και 

πληρούν τα κριτήρια που έχουν 
τεθεί, μπορούν να υποβάλουν 
αίτηση στην Ενορία τους, το 
αργότερο έως την 1η Ιουλίου 
2022. Περισσότερες πληροφο-
ρίες και δικαιολογητικά μπο-
ρείτε να βρείτε στην ιστοσε-
λίδα της Ιεράς Μητροπόλεως 
www.imalex.gr ή στους ιερείς 
των ενοριών σας.

Πρόγραμμα «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» 
για την υπογεννητικότητα
Στήριξη σε εγκυμονούσες που 
κατοικούν στις ενορίες της Μητρόπολης 
Αλεξανδρούπολης

Κλιμάκιο του ΚΚΕ στον Απαλό Αλεξανδρούπολης
«Οι κάτοικοι είναι αγανακτισμένοι για LNG 
και έλλειψη αντιπλημμυρικών έργων…»
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6 5 7

8 1 9 5 6
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.66)
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.70)

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

3 1 2

6 1 3 5

4 3

4 7 5 9

8 6 9 7

7 6 8 4

1 2

9 4 7 6

3 8 2

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.48)
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Κλείνουν φυλακή ένα Γερμανό, ένα Γάλλο και 
έναν Έλληνα ισόβια.

Αποφασίζουν να τους χώσουν σε ένα μπου-
ντρούμι και να μην έχουν επαφή με τον υπόλοι-
πο κόσμο για όλη τους τη ζωή. 

Τους επιτρέπουν όμως να πάρουν από ένα 
αντικείμενο, δικιάς τους επιλογής.

Διαλέγει λοιπόν ο Γερμανός ένα σκάκι. 
΄΄Μ΄αυτό θα περνάω τον καιρό μου είναι παι-
χνίδι που δεν το βαριέσαι ποτέ..́ ΄

Ο Γάλλος διαλέγει μια τράπουλα. ́ ΄Μ΄αυτή 
μπορείς να παίξεις όχι ένα αλλά πολλά διαφο-
ρετικά παιχνίδια και εγώ τα ξέρω όλα. Σίγουρα 
θα είμαι απασχολημένος για πολλά χρόνια΄ .́

Διαλέγει και ο Έλληνας ένα κουτί tampon.
΄΄Καλά ρε του λένε οι άλλοι 2 τι θα κάνεις 

με αυτό; Χαζός είσαι; 
Και τους απαντάει ο Έλληνας: ΄΄Τι θα κάνω 

μ΄αυτό; Διαβάστε εδώ τι γράφει.. Μπορείτε να 
κάνετε ιππασία, κολύμβηση, ορειβασία, θαλάσ-
σια σπορ...́ ΄ 

* * * * * * 

Ένας Γάλλος, ένας Γερμανός και ένας Έλλη-
νας συζητούν για τα ταχύτατα μέσα συγκοινω-
νίας που διαθέτουν οι χώρες τους.

Ο Γερμανός λέει : "Ο αδελφός μου είναι δά-
σκαλος στο Μόναχο και μένει στο Αμβούργο, 
500 χλμ απόσταση. Τρεις και τέταρτο σχολάει και 
με το υπερτρένο τεσσερις και είκοσι είναι σπίτι."

Ο Γάλλος λέει : "Ο αδελφός μου είναι για-
τρός στο Παρίσι και μένει στη Λυών, 1.000 χλμ 
απόσταση. Πέντε σχολάει και με το SNCF υπε-
ρηχητικό τρένο στις έξι και τέταρτο είναι σπίτι."

Ο Έλληνας λέει : "Ο αδελφός μου είναι δημόσι-
ος υπάλληλος στους Αμπελόκηπους στην Αθήνα 
και μένει στη Δάφνη, επίσης στην Αθήνα, 10 χλμ 
απόσταση. Δυόμιση σχολάει και με το Μετρό μία 
και τέταρτο είναι σπίτι."

- Οποιος τους δυο σας τη ρωτήσει αν με ξέ-
ρει, την έβαψε!

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια
1. Το εικονιζόμενο ζώο.
8. … Καλάμα: Ινδός σοφός του 6ου π.Χ. 
αιώνα, δάσκαλος του Βούδα.
13. Μένει ο κατάπληκτος.
14. Περίφημο το φαράγγι της.
16. Ερμηνευτής του μωσαϊκού νόμου.
17. Οργανική λειτουργία.
19. Υπήρξε παγκόσμιος πρωταθλητής 
στο σκάκι.
20. Συγκέντρωση χαρτοπαικτών.
22. Λέγεται ο σκηνοθέτης Βερνέιγ.
24. Τραγοπόδαρος θεός (αρχ.).
26. Χέντι…: παλιά ηθοποιός του Χόλι-
γουντ.
28. Ιταλός ποιητής της Αναγέννησης.
29. Εμπορικό κέντρο της Ιαπωνίας.
31. Ερωτηματική αντωνυμία (θηλ.).
33. Ελληνικό… 55.
34. Αντίθετο του… προφίλ.
36. Καλλιτεχνικό εργαστήρι.
38. Μάγκικα… κτητικά.
40. Κι αυτή… γυρίζει.
41. Παλιό, ισπανικό νόμισμα.
43. Ασθένεια του αίματος.
44. Ποτάμι της Β. Γαλλίας.

-- Συστατικά -- 

• 1 πακέτο μύδια κατεψυγμένα
• 2 κ.σ. ελαιόλαδο
• 1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
• 1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένο
• 2 κ.σ. μαϊντανός ψιλοκομμένος
• Μισή πιπεριά καυτερή πράσινη κομμένη
• 2 φλιτζάνια ρύζι καρολίνα
• 2 ντομάτες κομμένες σε κυβάκια
• 1 μικρό ποτηράκι κρασί λευκό (όχι ρετσίνα)
• αλάτι, πιπέρι
• 1-2 κλωναράκια σαφράν (προαιρετικά)
• Πιπεριές χρωματιστές ψιλοκομμένες (προαιρετικά)

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Πλένουμε τα μύδια καλά.
• Σε μια κατσαρόλα, ζεσταίνουμε το λάδι και μόλις 

κάψει λίγο ρίχνουμε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι και 
το σκόρδο.

• Σωτάρουμε το σκόρδο-κρεμμύδι στο ελαιόλαδο όσο 
να μαραθούν λίγο – όχι να καούν!

• Μόλις τελειώσει το τσιγάρισμα, προσθέτουμε και όλα 
τα υπόλοιπα υλικά, το ρύζι, τα μύδια και πολύ λίγο 
νερό. Αν θέλουμε πιο έντονο άρωμα, προσθέτουμε 

προαιρετικά και πολύ λίγο σαφράν.
• Προσθέτουμε την ντομάτα σε κύβους. Αν δεν έχουμε 

φρέσκια βάζουμε μια συσκευασία κονκασέ. Αν δεν 
θέλουμε καθόλου ντομάτα, μπορούμε να κάνουμε το 
μυδοπίλαφο και χωρίς ντομάτα. Μια χαρά θα βγει...

• Αφήνουμε τα μύδια να βράσουν σε σιγανή φωτιά 
για μισή ώρα.

• Προσέχουμε να έχει αρκετό νερό το φαγητό. Θέ-
λουμε να μαλακώσουν και τα μύδια και το ρύζι και 
να «δέσει» το μυδοπίλαφο.

• Σερβίρουμε το μυδοπίλαφο όπως είναι ζεστό.  
• Καλή όρεξη!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Μυδοπίλαφο, η κλασική συνταγή

Κάθετα
1. Μακαρονάδα με κρέμα γάλακτος.
2. Χορευτικό επιφώνημα.
3. Λιβάδι για ζέβρες.
4. Η αγαπημένη του… Ποπάι.
5. Καντόνι της Ελβετίας.
6. Πόλη στο νησί Χονσού της Ιαπωνίας.
7. Αρχικά επιστημονικού συλλόγου.
8. Έκφραση αγανάκτησης.
9. Νότα μουσικής.
10. Ακέραια, πλήρης.
11. Διεθνής ακτογραφικός όρος.
12. Φιλανδός πρωτοποριακός αρχιτέκτονας.
15. Μουσουλμάνος θεολόγος.
18. Λαός του Τόγκο.
21. Μόρτης, γαβριάς.
23. Ανάμεσά τους το "Σ".
25. Κοινή ονομασία της ακετόνης.
27. Είναι… τα πλαστικά λουλούδια.
30. Αλλιώς ο κασσίτερος.
32. Περιοχή του Μοριά.
35. Μπράιαν…: διάσημος τραγουδιστής.
37. Είχε αρχηγό τον Ηλία Ηλιού (αρχικά).
39. Λέξη πρόσκλησης.
42. Ακολουθούν… απόστρατους αξιωματι-
κούς (αρχικά).
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Μιλώντας στη Γιορτή Επι-
στήμης στην βρετανική πόλη 
Τσέλτενχαμ ο Τζέημς 
Ντέιβις, καθηγη-
τής γενωμικής 
στην Ιατρι-
κή Σχολή του 
Πανεπιστη-
μίου της Οξ-
φόρδης υπο-
στήριξε ότι για 
ένα μεγάλο πο-
σοστό των ασθενών 
με Covid που έχασαν την ζωή 
τους ευθύνεται ένας και μόνο 
Νεάντερταλ. Η γενωμική είναι 

ένας διεπιστημονικός κλάδος της 
γενετικής που συνδυάζει τους το-

μείς της βιολογίας και της 
πληροφορικής.

Μέχρι σήμε-
ρα καταγράφο-
νται περίπου 
6,3 εκατ. θάνα-
τοι από Covid 
παγκοσμίως και 

ένα μεγάλο πο-
σοστό των ασθενών 

που έχασαν τη μάχη με 
τον κορωνοϊό διαπιστώθηκε ότι 

διέθεταν ένα γονίδιο που έκανε 
τους πνεύμονες πιο ευάλωτους 

σε σχέση με τους υπολοίπους.
Διαπιστώθηκε επίσης ότι αυτή 

η αδυναμία των πνευμόνων είχε 
γονιδιακό υπόβαθρο με προέλευ-
ση από τους Νεάντερταλ. Η άπο-
ψη της επιστημονικής κοινότητας 
μετά από αυτό το εύρημα ήταν 
ότι γονιδιακή κληρονομιά ήταν 
αποτέλεσμα ανταλλαγής γονι-
δίων ανάμεσα στους Νεάντερ-
ταλ και τον σύγχρονο άνθρωπο 
(Homo Sapiens). Με απλά λόγια 
ήταν οι ερωτικές επαφές που είχε 
μεγάλος αριθμός Νεάντερταλ με 
τους προγόνους μας.

Όμως ο καθηγητής Ντέιβις 
πραγματοποίησε μια έρευνα πά-
νω στις γονιδιακές διαφοροποι-
ήσεις των πνευμόνων και κατέ-
ληξε στο συμπέρασμα ότι όλα 
οφείλονται σε μια και μόνο ερω-
τική επαφή μεταξύ ενός αρσενι-
κού Νεάντερταλ και μιας γυναί-
κας του δικού μας είδους πριν 
από 60 χιλιάδες έτη.

«Αν καθίσεις και το σκεφτείς 
για λίγο είναι εντυπωσιακό. Αν το 
πρώτο δείπνο ανάμεσα σε αυτόν 
τον Νέαντερταλ και τη γυναίκα 
του είδους μας δεν είχε πάει κα-
λά θα είχαμε αποφύγει εκατοντά-
δες χιλιάδες θανάτους», ανέφερε 
ο Ντέιβις.

Περίπου μια δεκαετία μετά την εξαγγε-
λία του ιδρυτή της Amazon Τζεφ Μπέζος 
για τη χρήση drones στη μεταφορά προϊό-
ντων της ο ιντερνετικός εμπορικός κολοσ-
σός παρουσίασε το αυτό-
νομο όχημα που θα 
χρησιμοποιήσει. 
Παρά τις μεγά-
λες επενδύσεις 
που έγιναν σε 
αυτόν τον το-
μέα χρειάστη-
καν αρκετά χρό-
νια μέχρι να βρεθεί 
το κατάλληλο drone για 
τις μεταφορές μικρού μεγέθους προϊόντων 

που πουλά η Amazon. Ξεκινά σε πιλοτικό 
στάδιο την παράδοση παραγγελιών με 
drone στην κωμόπολη Λόκφορντ που βρί-
σκεται 50 χλμ. νοτιοανατολικά του Σακρα-

μέντο στην Καλιφόρνια. Ο χρήστης της 
υπηρεσίας Prime-Air που αφορά 

την μεταφορά παραγγελιών της 
Amazon με drones θα μπο-
ρεί να παρακολουθεί μάλιστα 
στον υπολογιστή ή το κινητό 
του τηλέφωνο την πορεία του 

drone για να ξέρει την ακριβή 
ώρα παράδοσης. Όταν το drone 

φτάσει στο σημείο παράδοσης θα 
στέκεται στον αέρα σε κοντινή απόστα-

ση από το έδαφος και θα αφήνει το προ-

ϊόν απαλά στο έδαφος χρησιμοποιώντας 
ένα μηχανισμό με σκοινί.

Στις δοκιμαστικές πτήσεις που θα γί-
νουν οι τεχνικοί της Prime-Air θα παρα-
κολουθούν τις πτήσεις του drone και θα 
καταγράφουν όλα τα δεδομένα μεταφο-
ράς και παράδοσης των προϊόντων για να 
διαπιστώνουν τυχόν προβλήματα ή κενά 
στην όλη διαδικασία ώστε να κάνουν τις 
απαραίτητες βελτιώσεις.

Μετά από περίπου 25 drones που δο-
κιμάστηκαν τα τελευταία χρόνια από την 
Amazon για την μεταφορά των προϊόντων 
της η εταιρεία κατέληξε σε ένα αυτόνομο 
όχημα με έξι έλικες και ένα περιμετρικό 
προστατευτικό σκελετό.

Ξεκινά τις παραδόσεις με drones η Amazon

Το
ραδιοτηλεσκόπιο 
FAST είναι το 

μεγαλύτερο μας... αφτί 
στο Σύμπαν

Το Τμήμα Έρευνας Αναζήτησης Εξω-
γήινου Πολιτισμού του Πανεπιστημίου 
Normal του Πεκίνου ανακοίνωσε ότι το 
μεγαλύτερο ραδιοτηλεσκόπιο στον κό-
σμο, το FAST (γνωστό και ως Sky Eye - 
Μάτι του Ουρανού) που βρίσκεται στην 
Κίνα εντόπισε ένα σήμα που το χαρα-
κτηρίζουν «ύποπτο» υπό την έννοια ότι 
μπορεί να προέρχεται από κάποιο προ-
ηγμένο τεχνολογικά εξωγήινο πολιτισμό.

Η ερευνητική ομάδα θα επικεντρωθεί 
στη μελέτη αυτών των σημάτων για να 
αποκαλύψει την προέλευση και ταυτό-
τητα τους αλλά ότι θα χρειαστεί αρκετός 
χρόνος για να ολοκληρωθεί η ανάλυση 
του σήματος. Οι ερευνητές είπαν επίσης 
ότι το FAST θα στοχεύσει εκ νέου την 

ίδια περιοχή από όπου προήλθε αυτό 
το επίμαχο σήμα σε μια προσπάθεια να 
συλλεχθούν στοιχεία που μπορεί να δι-
αλευκάνουν το μυστήριο 

Το Fast  έχει διάμετρο 500 μέτρα και 
το κάτοπτρο του αποτελείται από 4,5 χι-
λιάδες πάνελ. Οι δημιουργοί του έχουν 
πει ότι λειτουργεί σαν ένα ευαίσθητο 
«αφτί» που προσπαθεί να ανιχνεύσει 
πολύτιμα ραδιοκύματα μέσα στον συ-
μπαντικό «θόρυβο». Πρόκειται για ένα 
ανιχνευτή που προσπαθεί να απομονώ-
σει ήχους που μπορεί να είναι σημαντικοί 
μέσα σε ένα συνεχές κοσμικό θόρυβο.

Επειδή η αποτελεσματική λειτουργία 
του FAST απαιτεί τη μικρότερη δυνατή 
παρεμβολή ηλεκτρομαγνητικής ακτινο-

βολίας από το περιβάλλον, ως σημείο 
εγκατάστασης του επιλέχθηκε μια απο-
μονωμένη περιοχή στην επαρχία Γκινζού 
στη νοτιοδυτική Κίνα, μεταφέροντας μά-
λιστα σε άλλες περιοχές για μετεγκατά-
σταση λίγες χιλιάδες ανθρώπων που 
ζούσαν σε μια ακτίνα πέ-
ντε χλμ. από το τη-
λεσκόπιο ώστε 
να μην υπάρ-
χει καμία 
ανθρώπινη 
δραστηριό-
τητα που να 
δημιουργεί 
οποιαδήποτε 
παρεμβολή.

Η Κίνα λέει ότι ίσως έπιασε σήμα 
από εξωγήινο πολιτισμό

Ο Μπλέικ Λεμόιν εργάζεται σε 
ένα από τα προγράμματα τεχνη-
τής νοημοσύνης της Google. Το 
πρόγραμμα ονομάζεται LaMDA 
και αποτελεί ένα chatbot, ένα 
πρόγραμμα που μιμείται την αν-
θρώπινη συνομιλία αλληλεπι-
δρώντας με τους χρήστες δια-
φόρων εφαρμογών.

Ο Λεμόιν αποφάσισε να μιλή-
σει στην εφημερίδα Washington 
Post για να κάνει γνωστό ότι το 
LaMDA έχει αποκτήσει συνείδηση 
γεγονός που αν ισχύει αποτελεί 
κάτι περισσότερο από ένα σταθμό 
όχι μόνο στην βιομηχανία της τε-
χνολογίας αλλά του ανθρώπινου 
πολιτισμού γενικότερα.

Σύμφωνα με τον Λεμόιν το 
πρόγραμμα έχει νοημοσύνη και 
συνείδηση παιδιού ηλι-
κίας 7-8 ετών. Για 
να επιβεβαιώ-
σει τον ισχυ-
ρισμό του ο 
μηχανικός 
έδωσε στη 
δημοσιότητα 
ένα διάλογο 
που υποστηρίζει 
ότι είχε με το πρό-
γραμμα, στον οποίο το LaMDA 
αναφέρει ότι αλληλεπιδρώντας 
με τους φίλους και την οικογένεια 

του αναπτύσσει συναισθήματα 
χαράς, αγάπης, ικανοποίησης και 
θυμού. Ο μηχανικός υποστηρί-

ζει επίσης ότι το 
πρόγραμμα του 
μίλησε γενικότε-
ρα για την προ-
σωπικότητα του 

αλλά και για τα 
δικαιώματα που πι-

στεύει ότι έχει.
Ο Λεμόιν ανέφερε ότι παρου-

σίασε τα στοιχεία αυτά στην διοί-
κηση της Google αλλά η εταιρεία 

διαφώνησε και απέρριψε την δι-
απίστωση του μηχανικού. Η από-
φαση του Λεμόιν να δημοσιοποι-

ήσει την όλη ιστορία οδήγησε την 
Google στο να τον θέσει σε υπο-
χρεωτική άδεια μετ’ αποδοχών 
κατηγορώντας τον για παραβίαση 
εμπιστευτικότητας.

Εκπρόσωπος της Google δή-
λωσε στην Washington Post ότι 
δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα και ότι 
σε καμία περίπτωση το LaMDA 
δεν έχει φτάσει σε επίπεδα από-
κτησης συνείδησης.

Ανέπτυξε η Google σύστημα 
τεχνητής νοημοσύνης με συνείδηση;

Ένας Νεάντερταλ εξόντωσε 
ένα εκατομμύριο ασθενείς με κορωνοϊό

Science

Σύμφωνα 
με τον Λεμόιν 

το πρόγραμμα έχει 
νοημοσύνη παιδιού 7-8 

ετών

«Η μεγάλη ανθρώπινη περιπέτεια είναι η εξέλιξη και ανάπτυξη της συνείδησης. 
Είμαστε σε αυτή τη ζωή για να μεγαλώσουμε την ψυχή μας, να απελευθερώσουμε 

το πνεύμα μας και να φωτίσουμε το μυαλό μας.» 
Tom Robbins,  Αμερικανός συγγραφέας

Το αυτόνομο όχημα 
έχει έξι έλικες και ένα 

περιμετρικό προστατευτικό 
σκελετό

Ένα γονίδιο 
με προέλευση 

Νεάντερταλ κάνει τους 
πνεύμονές μας πιο 

ευάλωτους



14 Η ΓΝΩΜΗΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση 

θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν
Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες 

σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

ΑΣΤΗΡ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 
Λ. Δημοκρατίας 280  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 83000

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ALEXANDER
2ο χιλ. Αλεξ/πολης - Χιλής
Τηλέφωνο :  25510 89055

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΛΚΥΩΝ
Μουδανιών 1  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 23593

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΑΡΚ
Λ. Δημοκρατίας 458  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 28607

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 
Μαλγάρων 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551081455

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΩΚΕΑΝΙΣ  
Κ. Παλαιολόγου 20  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551028830

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΛΩΤΙΝΗ 
Αγ. Παρασκευής 1  •  Διχ/χο 
Τηλέφωνο :  2553023400

ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε  •  Αλευροβιομηχανία
Τ.Θ. 1104  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551026259

ΚΥΚΛΩΠΑΣ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ Α.Ε. 
11ο χλμ  Αλεξ/πολης - Μάκρης -  Τ.Θ. 
317 Τηλέφωνο : 2551071271

ΕΠΑΠ ΑΕ  •  Βιομηχανία Αναψυκτικών
Λεπτή Ορεστιάδος 
Τηλέφωνο : 25520 81180

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ
Παραγωγή Επεξεργασία Γάλακτος
Τ.Θ. 49   Διδ/χο •  Τηλέφωνο : 25530 20020

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Ε.
Εμπόριο Αεριούχων Ποτών
11ο χλμ  Αλεξ/πολης - Συνόρων
Τηλέφωνο : 2551051285

ΛΑΝΤΣΙΟΝ ΜΗΤ ΕΒΡΟΥ Α.Ε.
Βιομηχανία Αλλαντικών 
ΤΘ. 148  Β.Ι.Π.Ε. Άβαντος  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551081742-1

ΠΡΑΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Ν. Χιλή •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551039005

ΣΤΑΦΥΛΑΣ Β. & ΥΙΟΙ - ΓΩΝΙΑΔΗΣ Μ. ΟΕ
Λ. Δημοκρατίας 448  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 81230 & 61500

Καύσιμα

ΚΟΜΗΤΗΣ ΔΟΞΑΚΗΣ  
Θέρμανση - Κλιματισμός
Δ. Σολωμού 6  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551033133

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ GAS A.E.
Προμύθεια Φυσικού Αερίου
Λ. Κηφισίας  209  •  Μαρούσι
Τηλέφωνο :  2106141130

Φωτοβολταϊκά
Ενέργεια

Ακίνητα

ΧΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 
Κτηματομεσιτικό Γραφείο 
Ειρήνης 32  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  :  25510 38991

Ξενοδοχεία

ΘΡΑΚΗ ΠΑΛΛΑΣ 
4ο χιλ Αλεξ/πολης - Χιλής  •  Τ.Θ 19 
Τηλέφωνο : 25510 89100

ΚΑΦΈ ΜΠΑΡ "ΔΕΛΦΊΝΙ" 
1ο χλμ Αλεξ/πολης - Χιλής
Τηλέφωνο : 2551087200 

Καφέ
Εστίαση

ART GALLERY CAFE
Σκρα 4  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  :  2551081220

ΜΑΚΑΡΩΝΗΣ ΣΙΜΟΣ 
Λ. Δημοκρατίας 27   •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  : 2551034645

Μηχανές
Ποδήλατα

Γερανοί

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Πλ. Ελευθερίας 3  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 36645

Εμπόριο

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Α.Ε  •  Εμπόριο Εισαγωγές
6ο χλμ. Αλεξ/πολης  - Φερών
Τηλέφωνο : 25510 45250

ΑΦΟΙ ΑΥΓΙΔΗ Ο.Ε.Ε. 
Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 9  •  Διδ/χο  
Τηλέφωνο : 2553022489

ΚΑΝΤΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ  •  Εμπόριο 
Δίκαια Έβρου

ΘΥΓ. ΧΑΡ. ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εμπόριο Μεταχ. Αυτοκινήτων
3ο χλμ  Αλεξ/πολης  - Φερών
Τηλέφωνο : 2551026329

ΜΑΥΡΗΣ Α.Ε  •  Καλλυντικά - Ενδύματα
14ης ΜΑΙΟΥ 30 Β  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551023685

ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  •  Μεταξωτά
Βασ. Γεωργίου 199   •  Σουφλί  
Τηλέφωνο :  25540 22371

ΛΥΜΠΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Βιολογικά Προϊόντα
Αν. Θράκης 98  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :   25510 29716

ΑΦΟΙ ΡΙΖΟΓΛΟΥ Α.Ε  •  Σπούπερ Μάρκετ
Κων/πόλεως 173 • Ορεστιάδα
 Τηλέφωνο :   2552022993

ΣΑΛΓΚΑΜΗΣ Σ. & ΥΙΟΙ ΟΕΕ
Αρτοποιεία - Ζαχαροπλαστική  
Λ. Δημοκρατίας 49  •  Αλεξ/πλη
 Τηλέφωνο :   2551024825

Tρόφημα
Ποτά

ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Επεξεργασία Ξυλείας
Φυλάκιο  •  Κυπρίνος
Τηλέφωνο : 2552095493

Ξυλεία

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε 
Βιομηχανία Ξύλου
Σωκράτη Οικονόμου 34 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 89810

ΓΛΥΣΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών
Ανδρονίκου 66  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 84111

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης
Κωλλέτη 2    •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  : 25510 34604

''ΑΝΟΔΟΣ" ΠΡΑΣΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Φροντιστήριο  Μέσης Εκπαίδευσης
Ι. Καβύρη & Π. Φωτίου 75   •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  : 2551020660

"ΟΡΟΣΗΜΟ"  ΡΟΥΦΟΣ Ε & ΣΙΑ
Φροντιστήριο  Μέσης Εκπαίδευσης
Αν. Θράκης 52 & 14ης Μαΐου • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 23523

Φροντιστήρια

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ "ΕΞΕΛΙΞΗ"
Φροντιστήριο  Μέσης Εκπαίδευσης
Ι. Δραγούμη 32   •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  : 2551305123

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

Ορθοπεδικά
Ιατρικά Είδη

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

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας
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Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 05.59, 

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
INTERCITY 05.59, 

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

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Παρασκευή 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Σάββατο 06.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Κυριακή 16.30

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Παρασκευή 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Σάββατο 06.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Κυριακή 16.30

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Παρασκευή 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Σάββατο 06.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Κυριακή 16.30

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Παρασκευή 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Σάββατο 06.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Κυριακή 16.30

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Αλεξ/λη - ΘεΣ/ΝΙΚη: 
06:30 ,08:00, 11:00 , 14.00, 
16.30, 18:45,  22:00
ΘεΣ/ΝΙΚη - Αλεξ/λη 
08:00, 11:00 , 13.00, 
15.30, 17:30,  19:00 , 23:59
Αλεξ/ΠΟλη - ξΑΝΘη - ΚΑΒΑλΑ: 
08.00, 11:30 , 16.00, 
18:45, 22:00
ΚΑΒΑλΑ - Αλεξ/ΠΟλη 
02:15 , 10:15, 14:30 ,18:30
ξΑΝΘη -Αλεξ/ΠΟλη 
02.45, 10:45 , 15:10, 19:10
Αλεξ/ΠΟλη - ΦεΡεΣ - ΣΟΥΦλΙ - 
ΔΙΔ/ΧΟ -ΟΡεΣΤΙΑΔΑ 
04:45, 06:30, 08:30, 11:15, 12:30, 
14.30, 15.30, 17:00, 19:30, 21.30 
ΟΡεΣΤΙΑΔΑ- ΔΙΔ/ΧΟ- ΣΟΥΦλΙ
-ΦεΡεΣ- Αλεξ/ΠΟλη 
05:45, 07:30, 09:00, 11:30, 13:30 
14:40, 16:30, 18:00, 19:45
Αλεξ/ΠΟλη -ΣΑΠεΣ- ΚΟμΟΤηΝη
07:45,  09:00, 11:15, 13:00, 
16:00, 18:30, 20:10
ΚΟμΟΤηΝη -ΣΑΠεΣ-Αλεξ/ΠΟλη
07:20,  09:00, 11:00, 12:30, 
14:40,  19:00, 20:10 
Αλεξ/ΠΟλη-ΣεΡΡεΣ
15:00 - 19:30
ΣεΡΡεΣ-Αλεξ/ΠΟλη
15:00 - 19:30

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

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

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

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

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

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

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

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

 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ  
 ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Χρηστικά

 χρησιμα τηλεφωνα

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

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
14:00-22:00 Μυρμιλιάγκος Βενιζέλου 46 
(όπισθεν Δημαρχείου) ✆2551027077
18:00-08:00 Χατζησωτηρίου Ανατολικής 
Θράκης 47 (έναντι ΙΚΑ) ✆25510 27333

ΦΕΡΕΣ 
Ηλιάκη Πλαστήρα 3 ✆25550 22229

ΣΟΥΦΛΙ 
Αλατζιά Βασ. Γεωργίου 93 ✆2554023176 

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

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Γκαϊδατζής Απόστολος Βασ. Κωνσταντίνου 
44 ✆2552022610

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

αγγελιεσ

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

Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr

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

Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr

Κάλλιστος

Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Φίλε Κριέ, την σημερινή ημέρα, πραγ-
ματικά το παρακάνεις με απαιτητικό-
τητα, πείσματα και ισχυρογνωμοσύνη, 
γεγονός που θα σου φέρει ορισμένα 
προβλήματα στις διαπροσωπικές σου 
σχέσεις! 

ΤΑΥΡΟΣ
Φίλε Ταύρε, πρέπει να είσαι πολύ προ-
σεκτικός! Το Τετράγωνο Αφροδίτης 
-Κρόνου, σε καθιστά αρκετά επιρρεπή 
σε γκάφες και λάθη που δεν θα διορ-
θωθούν εύκολα! Άρπαξε τις ευκαιρίες 
που θα σου δοθούν και εκμεταλλεύ-
σου τες, μένοντας όμως λογικός, προ-
σγειωμένος και ώριμος απέναντι στους 
σκοπούς και τους!  

ΔΙΔΥΜΟΣ
Φίλε Δίδυμε, σήμερα οφείλεις να απο-
φύγεις μυστικά και ψέματα, όπως και 
παρασκηνιακές δράσεις! Δυστυχώς, 
κάποια προβλήματα επανέρχονται και 
σε βαραίνουν ξανά, λόγω του Τετρα-
γώνου Αφροδίτης-Κρόνου! 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αγαπητέ Καρκίνε, σήμερα οφείλεις να 
είσαι πολύ προσεκτικός στον φιλικό το-
μέα! Παρασύρεσαι σε άδικες και εγω-
ιστικές συμπεριφορές, όπως και σε 
απρόσμενα ξεσπάσματα, λόγω του Τε-
τραγώνου Αφροδίτης-Κρόνου, προκα-
λώντας ρήξεις και ισχυρές διαφωνίες! 

ΛΕΩΝ
Φίλε Λέοντα, σήμερα λόγω του Τετρα-
γώνου Αφροδίτης-Κρόνου, θα πρέπει 
να είσαι προετοιμασμένος, για ορισμέ-
νες δυσάρεστες εξελίξεις σε αρκετούς 
από τους σημαντικούς τομείς της ζωής 
σου και σε πολλές από τις διαπροσω-
πικές σου σχέσεις και συναναστροφές! 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Φίλε Παρθένε, μέσα από επαφές, συ-
ζητήσεις, συναναστροφές, συναντήσεις 
και γενικά μετακινήσεις, θα προβλη-
ματιστείς και θα απογοητευτείς, λόγω 
του σημερινού Τετραγώνου Αφροδί-
της-Κρόνου!    

ΖΥΓΟΣ
Αγαπητέ Ζυγέ, σήμερα κάποιες εμμο-
νές σου επανέρχονται στο προσκήνιο 
και σε βασανίζουν για άλλη μία φορά. 
Αισθάνεσαι πως δεν καλύπτεις τις βα-
θιές σου επιθυμίες και πως τα συναι-
σθήματα σου, μένουν ανεκπλήρωτα!  

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αγαπητέ Σκορπιέ, το σημερινό Τετρά-
γωνο Αφροδίτης-Κρόνου, θα φέρει 
στην ζωή σου, ορισμένες αλήθειες που 
θα αναγκαστείς να σοβαρευτείς και να 
γίνεις και πάλι ολιγαρκής! Απέφυγε κά-
θε είδους πρωτοβουλίες και αποφά-
σεις, που αφορούν τις διαπροσωπικές 
σου σχέσεις και συναναστροφές!

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αγαπητέ Τοξότη, αρκετές θα είναι οι 
πρακτικές δυσκολίες σήμερα στην κα-
θημερινότητα σου! Πρέπει άμεσα στις 
δράσεις σου, να είσαι ώριμος και προ-
σγειωμένος, ώστε οι υποχρεώσεις σου 
και οι εκκρεμότητες που έχεις, να δι-
εκπεραιωθούν!

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Φίλε Αιγόκερε, οφείλεις να μην πα-
ρασυρθείς σε επιπόλαιες και ανώρι-
μες συμπεριφορές, εγωισμό και έπαρ-
ση, λόγω του Τετραγώνου Τετράγωνο 
Αφροδίτης -Κρόνου! Πες ναι σε δια-
σκεδάσεις! 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αγαπητέ Υδροχόε, επικεντρώνεσαι την 
σημερινή ημέρα στο σπίτι και την οικο-
γένεια! Πιθανόν, να κλονιστούν σοβαρά 
ορισμένες συγγενικές σου σχέσεις, λό-
γω του Τετραγώνου Αφροδίτης -Κρό-
νου, όψη που θα επαναφέρει παλαιά 
προβλήματα! Προσπάθησε να κρατή-
σεις χαμηλούς τους τόνους

ΙΧΘΥΕΣ
Αγαπητέ Ιχθύ, λόγω του σημερινού 
Τετραγώνου Αφροδίτης -Κρόνου, θα 
υπάρξουν προβλήματα και αναποδιές 
σε επαφές, επικοινωνίες, νέα ξεκινή-
ματα και μετακινήσεις! Απέφυγε αγέ-
νεια και κουτσομπολιό!

Επέτειοι

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

1. Μέχρι τον 14ο αιώνα, τα ρολόγια εί-
χαν μόνο ωροδείκτη. Έπρεπε να περά-
σουν τουλάχιστον δύο αιώνες για να 
προστεθούν λεπτοδείκτες και δευτε-
ρολεπτοδείκτες!

2. Μέχρι το 1840, τα προφυλακτικά κα-
τασκευάζονταν από έντερα ζώων και 
κύστες ψαριών σε εργοστάσιο όπου 
δούλευαν μικρά κορίτσια.

3. Μέχρι σήμερα έχουν κυκλοφορήσει 
περισσότερα από 4.500 διαφορετικά 
είδη ποντικοπαγίδας.

4. Μεταξύ 1666 και 1766, 250.000 Αφρι-
κανοί σκλάβοι πέθαναν διασχίζοντας 
τον Ατλαντικό κατά τη μεταφορά τους 
στις αποικίες της Αμερικής. Η θνησι-
μότητα του «φορτίου» σε κάθε ταξίδι 
ήταν 10-12%.

5. Μετά την περίφημη εισβολή των Η.Π.Α. 
στη Γρενάδα, τον Οκτώβριο του 1983, 
ο αμερικανικός στρατός έκανε 9.000 
παρασημοφορήσεις. Αν και στην από-
βαση συμμετείχαν μόνο 7.000 άνδρες...

6. Με την ονομασία «Μάχη της Καμήλας» 

έμεινε στην ιστορία η ενδοαραβική σύ-
γκρουση στη Βασόρα, το 656 μ.Χ. Ο 
λόγος; Στη μάχη αυτή σκοτώθηκαν και 
οι 70 άντρες που κράτησαν διαδοχικά 
τα χαλινάρια της καμήλας, στην οποία 
επέβαινε η χήρα του Μωάμεθ, Αϊσά.

7. Λόγω κρουσμάτων κερδοφορίας, από 
το 1950 και έκτοτε όλοι οι νικητές των 
Βραβείων Όσκαρ υπογράφουν συμβό-
λαιο, σύμφωνα με το οποίο τους απα-
γορεύεται να πουλήσουν το πολυπό-
θητο βραβείο.

ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ...
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Της Κικής Ηπειρώτου 
Καινοτόμοι σταθμοί ανα-

κύκλωσης που θα λειτουρ-
γούν παράλληλα και ως 
ταΐστρες για τους τετράπο-

δους φίλους μας έχουν το-
ποθετηθεί και αναμένεται 
να λειτουργήσουν σύντο-
μα σε 5 σημεία της Αλε-
ξανδρούπολης. Ο λόγος 
για το καινοτόμο σύστημα 
«Pugedon» που αποτελεί 
τμήμα του αστικού εξοπλι-
σμού που προμηθεύτηκε ο 
Εμπορικός Σύλλογος Αλε-
ξανδρούπολης, ως δικαι-
ούχος του προγράμματος 
για τη Στρατηγική Βιώσι-
μης Αστικής Ανάπτυξης του 
Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Τα σημεία στα οποία θα 
λειτουργούν οι σταθμοί εί-
ναι: 

• Κάτω από τον Φλοίσβο
• Στο Πάρκο Ακαδημίας
• Μπροστά στο Δημαρ-

χείο
• Στην είσοδο του πάρκο 

προσκόπων
• Στο πάρκο Αργώ, απέ-

ναντι από τη Μεραρχία

Οι στόχοι και ο τρόπος 
λειτουργίας του 
Pugedon 

Το Pugedon είναι ένα 
καινοτόμο προϊόν με διτ-
τό σκοπό καθώς στοχεύ-
ει στην αφύπνιση της συ-
νείδησης των πολιτών σε 
ότι αφορά στην οικολογία 

– ανακύκλωση και στη φι-
λοζωία.

Πρόκειται για μια συ-
σκευή-σταθμό, η οποία ακο-
λουθεί την λογική της αντα-

ποδοτικής ανακύκλωσης 
καθώς συνδυάζει την συλλο-
γή ανακυκλώσιμων φιαλών 
με την σίτιση των αδέσπο-
των και κατοικίδιων ζώων.

Ο καλαίσθητος σχεδια-
σμός του είναι κατάλληλος 
για την τοποθέτησή του σε 
οποιονδήποτε δημόσιο χώ-
ρο.

Το Pugedon αποτελεί-
ται από έναν θάλαμο, όπου 
εσωτερικά εκτός από τον μη-
χανισμό λειτουργίας, υπάρ-
χουν διαμορφωμένοι χώροι 
για την συγκέντρωση των 
ανακυκλώσιμων υλικών, την 
αποθήκευση ζωοτροφής και 
την υποδοχή υπολειμμάτων 

νερού των προς ανακύκλω-
ση φιαλών.

Στο επάνω μέρος της εξω-
τερικής επιφάνειας υπάρ-
χουν δύο οπές, η μία για την 
ρίψη των ανακυκλώσιμων 

φιαλών (πλαστικά μπουκάλια 
νερού-αναψυκτικού, κουτά-
κια αλουμινίου και χαρτιού 
αναψυκτικών-χυμών) και η 
άλλη για την ρίψη υπολείμ-
ματος νερού.

Στο κάτω μέρος είναι το-
ποθετημένες δύο ειδικές λε-
κάνες ζωοτροφής και νερού, 
οι οποίες είναι ανοιχτές για 
την εύκολη πρόσβαση των 
ζώων.

Η πόρτα που 
υπάρχει στο πίσω 
μέρος του Pugedon, 
εξυπηρετεί στην εκ-
κένωση του χώρου 
των ανακυκλώσιμων 
υλικών και στην συ-
μπλήρωση ζωοτρο-
φής.

Το Pugedon εί-
ναι ένας αυτόνομος 
σταθμός. Λειτουργεί 
με συσσωρευτή, ο 
οποίος τροφοδοτεί-
ται από φωτοβολτα-
ϊκό πάνελ που είναι 
τοποθετημένο στην 
οροφή του θαλάμου.

Με κάθε ρίψη της 
ανακυκλώσιμης φιά-
λης στην ειδική οπή, 
αποδεσμεύεται αυτό-
ματα ποσότητα ζωο-
τροφής, η οποία συ-
γκεντρώνεται στην 
ειδική λεκάνη ζω-
οτροφής στο κάτω 
μέρος του Pugedon.

Στην δεύτερη οπή 
γίνεται η ρίψη του 
υπόλοιπου νερού 
της φιάλης, το οποίο 
συγκεντρώνεται στην 
ειδική λεκάνη νερού 
στο κάτω μέρος του 
Pugedon.

16 TΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ   Η  ΠΟΛΥΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  ΠΟΥ  ΑΞΙΖΕΙ  ΣΤΟΥΣ  ΘΡΑΚΙΩΤΕΣ

Αλεξανδρούπολη: Έρχονται οι 
καινοτόμοι σταθμοί ανακύκλωσης 
που λειτουργούν και ως ταϊστρες  

ΤΟ PUGEDON ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΣΤΗΝ 
ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ 
ΣΤΗ ΦΙΛΟΖΩΙΑ   

Πώς λειτουργούν οι συσκευές 
που θα τοποθετηθούν σε 5 σημεία 

Με κάθε ρίψη της ανακυκλώσιμης φιάλης στην ειδική οπή, αποδεσμεύεται αυτόματα ποσότητα 
ζωοτροφής, η οποία συγκεντρώνεται στην ειδική λεκάνη ζωοτροφής στο κάτω μέρος του Pugedon.
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