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Δύο νέα νηπιαγωγεία στα 
Μαϊστριανά και 13ο Δημοτικό στο 

νέο κολυμβητήριο

Τα σχέδια του Δήμου Αλεξανδρούπολης για τις κτιριακές ανάγκες 
των σχολείων. Τι ανέφερε ο Δήμαρχος Γ. Ζαμπούκης με τον νέο 
Διευθυντή της Αβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Έβρου, κ. Χατζή και 

εκπροσώπους εκπαιδευτικών � 6

Αλεξανδρούπολη: 
Συνομιλία με 
την Τουρκάλα 

συγγραφέα Γιασεμίν 
Οζέκ

Πρωτοβουλία της ομάδας ανά-
γνωσης του καφε-βιβλιοπωλεί-
ου ΚΑΦΚΑ για συζήτηση του 
βιβλίου της «Δέσποινα Μάτια 

Μου»

� 9

«Πικρία» για τον υπό 
κατασκευή δρόμο 

Μαρώνεια-Δίκελλα 

Από καθηγητή του 
Τμήματος Γεωλογί-

ας του ΑΠΘ

� 7

Θράκη: 1 στα 10 παιδιά 5-11 ετών 
έχουν εμβολιαστεί για covid

Καλύτερη η εικόνα στις ηλικίες 12-17, όπου η εμβολιαστική κάλυ-
ψη στην περιοχή μας φτάνει στο 41,8% . Η χώρα μας υστερεί ση-

μαντικά στον εμβολιασμό παιδιών κι εφήβων

� 7

Με τρία ψηφοδέλτια στις Με τρία ψηφοδέλτια στις 
κάλπες οι γιατροί του Έβρου   κάλπες οι γιατροί του Έβρου   

Εμπορικός Σύλλογος 
Αλεξανδρούπολης: Δεν αλλάζει 

το ωράριο λειτουργίας των 
καταστημάτων

 “Χρειαζόμαστε ουσιαστική στήριξη και όχι 
πρόχειρους πειραματισμούς εις βάρος μας”

� 6

Παρεμβάσεις στην πλημμυρίζουσα 
ζώνη του ποταμού Έβρου

� 16

�  4  4

� 8

3.500 σπίτια χωρίς 
πρόσβαση στο ίντερνετ 
στην περιοχή της 
Άβαντος

● Υποδομές για πρόσβαση στο διαδίκτυο για τους κατοίκους της συγκεκριμένης περιοχής ζητά από 
τον ΟΤΕ το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης    

●  Το δικαίωμα στην ενημέρωση και τις ίσες ευκαιρίες διεκδικούν οι κάτοικοι, αρκετοί από τους οποί-
ους είναι μαθητές και φοιτητές

●  Οι προβληματισμοί και οι προτάσεις που κατατέθηκαν στην πρόσφατη συνεδρίαση του ΔΣ
� 5

Πνευμονολογική Κλινική και Πνευμονολογική Κλινική και 
Δήμος Αλεξανδρούπολης Δήμος Αλεξανδρούπολης 
δίνουν πάσα στη ζωή!  δίνουν πάσα στη ζωή!  
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ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Ε. Λασκαράκης και ΣΙΑ Ε.Ε.
Εκδότης-∆ιευθυντής
Μάνος Λασκαράκης
Υπεύθυνος Ύλης
Γ. Πανταζίδης
Σύμβουλος Έκδοσης
Γιάννης Λασκαράκης
Υπεύθυνος Τυπογραφείου
∆. 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.∆.∆., OTA: €0,20/χιλιοστό
3. N.Π.I.∆. (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, ∆ημή-
τρης Μακροδημόπουλος, Γιώργος 
Αναγνωστόπουλος, Αγγελική, ∆ελη-
γιάννη, Λευτέρης Χαβιαράς, Ανδρέ-
ας Καφετζής, Σμαρώ Τσοκαταρίδου, 
Νικόλαος Παπανικολόπουλος, Λεω-
νίδας Σκερλετόπουλος, Γιώτα Αγαπη-
τού, Μενέλαος Μαλτέζος

ΓΕΓΟΝΟΤΑ
680
Η Μάχη της Καρμπάλα: 30.000 στρα-
τιώτες του χαλίφη Γιαζίντ περικυκλώ-
νουν τον σιίτη ιμάμη Χουσαίν Μπιν 
Αλί, τον οποίο υπερασπίζονται 72 
φίλοι και τα δύο παιδιά του. Ο ιμά-
μης αποκεφαλίζεται με διαταγή του 
χαλίφη, ο οποίος δεν του συγχωρεί 
τη γοητεία που ασκεί στα πλήθη. Η 
μουσουλμανική αίρεση των σιιτών 
γιορτάζει κάθε χρόνο την «Ασουράχ», 
τιμώντας τον αδικοσκοτωμένο ιμά-
μη της, ενώ η Καρμπάλα, που βρί-
σκεται στο Ιράκ, είναι ιερή πόλη για 
τους σιίτες.

1862
Λαϊκή απεικόνιση της τριανδρίας 
(Ρούφος - Βούλγαρης- Κανάρης)
Καταλύεται η μοναρχία του Όθωνα. 
Την εξουσία αναλαμβάνει η επανα-
στατική «Τριανδρία», αποτελούμενη 
από τους ∆ημήτριο Βούλγαρη, Κων-
σταντίνο Κανάρη και Μπενιζέλο Ρού-
φο. (Μεσοβασιλεία)

1908
Αρχίζει να λειτουργεί το Παρθενα-
γωγείο Βόλου. Σε αυτό φοιτούσαν 
μόνο κορίτσια, κάτι το οποίο θεωρή-
θηκε πρωτοποριακό για την εποχή, 
διότι μόνο αγόρια, ως επί το πλεί-
στον, μπορούσαν να πάνε σχολείο. 
∆ιευθυντής του Παρθεναγωγείου 
είναι ο δημοτικιστής και σοσιαλιστής 
Αλέξανδρος ∆ελμούζος,

1935
Καταλύεται με στρατιωτικό πραξι-
κόπημα το δημοκρατικό πολίτευμα 
στην Ελλάδα. Επικεφαλής, οι στρατη-
γοί Παπάγος, Ρέππας και Οικονόμου, 
«εγκέφαλος» ο Γεώργιος Κονδύλης, 
θύμα ο πρωθυπουργός Παναγής 
Τσαλδάρης.

1964
Εγκαινιάζεται στη Σύμη η πρώτη 
εγκατάσταση αφαλάτωσης θαλασ-
σινού νερού στην Ελλάδα.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1954
Φερνάντο Σάντος, πορτογάλος πο-
δοσφαιριστής και προπονητής (ΑΕΚ, 
Παναθηναϊκός, Μπενφίκα, ΠΑΟΚ, 
Εθνική Ελλάδος, Εθνική Πορτογα-
λίας).

ΘΑΝΑΤΟΙ
1951
Γεώργιος Βλάχος, έλληνας λόγιος και 
δημοσιογράφος, ιδρυτής της εφη-
μερίδας «Καθημερινή». (Γεν. 1886)

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα

Στην κυκλοφορία το τμήμα Ψαθάδες 
Κισσάριο του κάθετου άξονα

10
OKT
2017

Στην κυκλοφορία παραδίδεται τη ∆ευτέ-
ρα 9 Οκτωβρίου ένα από τα πλέον επικίνδυ-
να τμήματα του κάθετου άξονα του Έβρου, 
στο οποίο έχουν σημειωθεί ουκ ολίγα τρο-
χαία τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για το 
τμήμα Ψαθάδες-Κισσάριο, ενώ σύμφωνα 
με εκτιμήσεις ως τα Χριστούγεννα θα έχει 
ολοκληρωθεί και το τμήμα ως τη Μάνδρα.

Tο οδικό τμήμα Κισσάριο – Ψαθάδες, τμή-
μα για το οποίο υπήρχαν διαβεβαιώσεις για την 
ολοκλήρωσή του το καλοκαίρι του 2016, ημε-
ρομηνία η οποία άλλαξε 4 φορές, από το κα-
λοκαίρι του 2016 σε Χριστούγεννα του 2016, 
έπειτα μετατέθηκε για τον Μάρτιο 2017, κα-
τόπιν για τον Αύγουστο του 2017 και τέλος 
η ολοκλήρωσή του έγινε την τελευταία ημε-
ρομηνία που δόθηκε, φθινόπωρο του 2017.

Ο καιρός σήμερα

3

15...23

17...26

Ανατολή - 07:22
Δύση - 18:44

17...25

33

14...24
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Αυτή ήταν το απόγευμα της Πέμπτης η εικόνα στο αλσάκι της Καλλιθέας στην Αλεξανδρούπολη. 
Πεταμένα ρούχα μέσα στο πράσινο, ενώ ακριβώς δίπλα υπάρχει κάδος ανακύκλωσης... 

Ο κόσμος περνά από μια πε-
ρίοδο σχετικής προβλεψιμό-
τητας σε μια νέα εποχή αυξη-
μένης οικονομικής αστάθειας 
με αβεβαιότητα, γεωπολιτικές 
αντιπαραθέσεις και πιο συχνές 
και καταστροφικές φυσικές κα-
ταστροφές- έναν κόσμο στον 
οποίο οποιαδήποτε χώρα μπο-
ρεί να παρεκτραπεί από την 
πορεία της πιο εύκολα και πιο 
συχνά..
Κ. ΓΚΕΟΡΓΚΙΕΒΑ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΝΤ

Είπαν

Η αντιεμβολιαστική διάθεση σε 
Ελλάδα και Ευρώπη για την 4η 
δόση εμβολίου κατά του κορο-
νοϊού θα έχει άσχημα αποτε-
λέσματα. Θα το πληρώσουμε 
το κίνημα αυτό. Μόλις το 15% 
των άνω των 65 ετών την έχει 
λάβει. Κι αυτό παρά τα σημαντι-
κά επιστημονικά δεδομένα που 
επιβεβαιώνουν τη σημασία της..
Σ. ΤΣΙΟΔΡΑΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑΣ

Photo   Shoot

Μικρογνωμικά

150 καινούρια μέ-
λη και 300 δωρεές 
βιβλίων μετρά η δη-
μοτική βιβλιοθήκη Δι-
δυμοτείχου στους 3 
μήνες επαναλειτουρ-
γίας της, ανοίγοντας 
ένα νέο κεφάλαιο στην 
ιστορία της.

H δημοτική βιβλιο-
θήκη Διδυμοτείχου εί-
ναι τμήμα του ΕΥΓΕ-
ΝΙΔΕΙΟΥ Πολιτιστικού 
Κέντρου του Δήμου.  
Συστάθηκε στις αρχές 
της δεκαετίας του '90. 
Λόγω covid-19 & ακα-
ταλληλότητας του χώ-
ρου, έκλεισε το 2019.  
Τον Ιούλη του 2022 
έγινε η μετεγκατάστα-
σή της στο Κέντρο Θρακικών Ερευνών 
και η επαναλειτουργία της.  Μεταφέρ-
θηκαν τα  καινούρια βιβλία, δωρεά του 
future libary, και επιλεκτικά κάποια από 
τα παλιά, λόγω απόσυρσης...

Σήμερα η συλλογή περιλαμβάνει:  

Αρχείο θρακικού εντύπου (βιβλία για 
τη Θράκη & θρακιώτες συγγραφείς), 
ελληνικό & ξένο μυθιστόρημα, ψυχο-
λογία, θρησκεία, τέχνες, παιδικά & νε-
ανικά βιβλία, κ.ά. !

Κ.Η.

Νέα σελίδα για τη δημοτική 
βιβλιοθήκη Διδυμοτείχου 

Για περισσότερη ασφάλεια

Από συνεδρίαση σε συνεδρίαση
Νέα προσπάθεια ολοκλήρωσης της 

ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Αλεξανδρούπολης θα πραγματο-
ποιηθεί σήμερα στην προγραμματισμένη 
συνεδρίαση. Πρόκειται για θέματα που 
«σέρνονται» εδώ και πολύ καιρό και αναγ-
γέλλονται από ΔΣ σε… ΔΣ. Και έχουμε το 
εξής παράδοξο, για χρόνια στις συνεδρι-
άσεις των συμβουλίων των προηγούμε-
νων θητειών είχαμε την διεξαγωγή με 

30 και (πολύ) πάνω θεμάτων στην ημε-
ρήσια διάταξη που εξελίσσονταν ομαλά 
και ολοκληρώνονταν, ενώ πλέον κάτι τέ-
τοιο κρίνεται σχεδόν απίθανό για αρκετά 
μικρότερο αριθμό θεμάτων στην ατζέντα. 
Για το ποιος έχει την ευθύνη, ας ρίχνουν 
μια ματιά οι δημότες τις συνεδριάσεις 
(μπορεί εύκολα να το κάνει κανείς μέσω 
της μετάδοσης στη σελίδα του δήμου στο 
Fb) και θα μπορεί να βγάλει τα δικά του 
συμπεράσματα. Σε λίγους μήνες φτάνει η 

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ανατ. 
Μακεδονίας – Θράκης (ΠΕΔ ΑΜ-Θ), 
στο πλαίσιο των δράσεων της για την 
συνδρομή της στο έργο των Δήμων 
της ΑΜ-Θ στον τομέα του Αθλητισμού, 
ανέλαβε την πρωτοβουλία της ενίσχυ-
σης της υλικοτε-
χνικής υποδομής 
τους για την υγει-
ονομική προστα-
σία των δημοτών 
τους στους αθλη-
τικούς χώρους αρ-
μοδιότητας τους. 
Σε εφαρμογή του 
προγράμματος, 
κατά τη συνεδρί-
αση του Δ.Σ της 
ΠΕΔ στις 06-09-
2022, παραδόθη-
καν από τον πρό-
εδρο της, δήμαρχο 
Ορεστιάδας Βασί-
λη Μαυρίδη στους 
εκπροσώπους των 

Δήμων, 22 απινιδωτές και ισάριθμες 
συλλογές φαρμακείων πρώτων βοη-
θειών για τον εξοπλισμό των αθλητι-
κών τους εγκαταστάσεων.

Κ.Η. 

ώρα της κάλπης και στις αυτοδιοικητικές 
εκλογές και καλό θα είναι οι πολίτες που 
θα πάνε στην κάλπη να είναι ενημερωμέ-
νοι για τα πεπραγμένα.

Γ.Π.

Πυρά ΙΝΚΑ
Πυρά στον υπουργό Ανάπτυξης Άδω-

νι Γεωργιάδη εξαπέλυσε το ΙΝΚΑ μετά τη 
συνάντηση με εκπροσώπους των σούπερ 
μάρκετ για την αντιμετώπιση της ακρί-
βειας παντού.

«Ως ΙΝΚΑ Γενική Ομοσπονδία Κατανα-
λωτών Ελλάδας θέλουμε να επισημάνουμε 
πως όλα αυτά είναι Μπαρούφες όπως και 
οι δήθεν έλεγχοι και επιβολή προστίμων σε 

επιχειρήσεις. Όπως είπαν και λένε με την 
νέα υπηρεσία του υπουργού την ΔΙΜΕΑ 
έχουν επιβληθεί πρόστιμα σε επιχειρήσεις 
και οι έλεγχοι που έχουν κάνει είναι 4000 
και τα πρόστιμα σε 287 επιχειρήσεις» ανα-
φέρει η ανακοίνωση. «Οσο δεν μειώνει η 
κυβέρνηση τον Ειδικό φόρο κατανάλωσης 
στα καύσιμα τόσο απλά θα ανεβαίνουν οι 
τιμές. Άρα τα μέτρα κατά της ακρίβειας πα-
ντού είναι φούσκες. Ότι και εάν λένε είναι 
εκτός πραγματικότητας. Τώρα βέβαια για 
την ακρίβεια δεν φταίει ο πόλεμος κύριοι 
της κυβέρνησης αλλά η δική σας πολιτική. 
Είστε δυστυχώς υπέρ της ακρίβειας παντού 
της αισχροκέρδειας και κερδοσκοπίας».

Γ.Π.
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Την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2022 θα διενερ-
γηθούν οι εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Έβρου, 
ταυτόχρονα με όλους τους Ιατρικούς Συλλόγους 
της χώρας, για την ανάδειξη:

1. Έντεκα μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Προέδρου και Αντιπροέδρου του Πειθαρχι-

κού Συμβουλίου, έξι τακτικών μελών και έξι ανα-
πληρωματικών μελών.

3. Τριών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής με 
ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη.

4. Έξι εκπροσώπων του Ιατρικού Συλλόγου 
Έβρου για την Γενική Συνέλευση του Πανελλήνι-
ου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ).

Δικαίωμα του εκλέγειν, θα έχουν όλα τα μέλη 
του Ιατρικού Συλλόγου Έβρου, που θα είναι οικονο-
μικά τακτοποιημένα για το 2022 έως 8 ημέρες πριν 
από τη διεξαγωγή των εκλογών, δηλαδή θα έχουν 
καταβάλει την εισφορά τους ως και την 7/10/2022.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν από την ανατολή 
έως τη δύση του ηλίου, σε δύο διαφορετικά εκλο-
γικά τμήματα, Αλεξανδρούπολη και Διδυμότειχο 
και με τη δυνατότητα ηλεκτρονικής συμμετοχής, 
για όσους το έχουν δηλώσει εντός της προκαθο-
ρισμένης ημερομηνίας.

Οι υποψηφιότητες οι οποίες κατατέθηκαν 
εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τις σχετικές διατά-
ξεις είναι οι εξής:

1. Ψηφοδέλτιο με την επωνυμία
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΚΙΝΗΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ Δ.Σ.
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΘΩΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ ΒΕΡΟΝΙΚΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΚΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
ΜΟΥΡΒΑΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
ΜΠΕΔΡΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΠΑΝΔΡΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΤΖΙΑΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΤΡΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΤΣΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΦΛΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΦΙΛΗΜΩΝΑ
ΧΑΡΤΑΜΠΑ ΒΑΓΓΕΛΙΤΣΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΘΩΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΟΣΜΑ
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΚΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
ΠΑΠΑΝΔΡΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΣΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΤΡΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΝΑΓΟΥΤΣΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΛΥΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΜΕΛΗ:
ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΙΟΡΔΑΝΗ
ΒΑΒΕΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΕΖΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ
ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΣΑΑΚ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΟΥΡΜΠΑΝΙΑΝ ΚΑΡΑΜΠΕΤ του ΒΑΡΤΑΝ
ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΧΟΙΝΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΑΡΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΗΛΙΑ
ΚΑΤΣΙΚΑ ΑΝΝΑ του ΠΕΤΡΟΥ
ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΕΛΕΤΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΗΡΑΚΛΗ

2. Ψηφοδέλτιο με την επωνυμία
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 
ΚΙΝΗΣΗ (ΔΗΠΑΚ)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ Δ.Σ.
ΑΛ-ΕΑΝΤ ΜΑΜΝΤΟΥΧ του ΓΑΤΤΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΠΑΝΑΓΗ
ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΗ ΙΟΥΛΙΑ του ΜΛΑΝΤΕΝ
ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΒΑΛΕΡΙΟΣ του ΣΕΡΓΙΟΥ
ΣΟΥΛΤΑΝΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ
ΣΥΓΚΟΥΝΑ ΑΘΗΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΤΖΑΜΠΕΡ ΧΑΝΗ του ΑΝΤΕΛ
ΤΙΛΚΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΤΟΥΦΕΚΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΣ
ΑΛ-ΕΑΝΤ ΜΑΜΝΤΟΥΧ του; ΓΑΤΤΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΠΑΝΑΓΗ
ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΗ ΙΟΥΛΙΑ του ΜΛΑΝΤΕΝ
ΠΕΤΡΟΒΑΣ ΟΘΩΝ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΒΑΛΕΡΙΟΣ του ΣΕΡΓΙΟΥ

ΣΟΥΛΤΑΝΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ
ΣΥΓΚΟΥΝΑ ΑΘΗΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΤΖΑΜΠΕΡ ΧΑΝΗ του ΑΝΤΕΛ
ΤΙΛΚΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΤΟΥΦΕΚΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

3. Ψηφοδέλτιο με την επωνυμία
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ Δ.Σ.
ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΣΟΝΙΑ του ΣΕΡΓΙΟΥ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΛΕΞΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΒΑΛΚΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ
ΖΗΚΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΗΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΘΕΟΧΑΡΗ
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΚΟΓΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΓΕΙΡΟΥΔΗ ΒΑΪΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
ΜΠΑΜΠΟΥΡΔΑ ΕΛΕΝΗ του ΧΑΡΙΣΗ
ΝΑΓΟΡΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΠΑΡΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΟΝΙΑΝ ΔΑΥΙΔ του ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ
ΤΟΥΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΤΣΙΓΑΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΚΑΝΕΛΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΣ
ΑΛΕΞΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΒΑΛΚΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ
ΗΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΘΕΟΧΑΡΗ
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΟΥΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΤΣΙΓΑΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΚΑΝΕΛΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Ο Ιατρικός Σύλλογος Έβρου καλεί όλους τους συ-
ναδέλφους να συμμετέχουν καθολικά στην ψηφο-
φορία, για την εκλογή των νέων οργάνων του ΙΣΕ.

Με τρία ψηφοδέλτια θα προσέλθουν στις 
κάλπες τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Έβρου 

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 
16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
ΕΚΛΕΓΟΥΝ ΝΕΟ ΔΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΠΙΣ               

Αναλυτικά όλα τα ονόματα 

Τη διαμαρτυρία τους για 
την υποβάθμιση του Δημοτι-
κού Σχολείου Κυπρίνου εκφρά-
ζουν οι γονείς και οι κηδεμόνες 
των μαθητών, όπου διατυπώ-
νουν αναλυτικά τους έξι σημα-
ντικούς λόγους για τους οποί-
ους θα πρέπει να αναιρεθεί η 
απόφαση της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Έβρου.

Συγκεκριμένα όπως αναφέ-
ρουν λαμβάνοντας υπ’όψιν των 
αριθμό των μαθητών και όχι 
την ιδιαιτερότητα του σχολεί-
ου, το σχολείο θα έπρεπε να 
παραμείνει 6θέσιο σύμφωνα με 
το άρθρο 2 παρ. 2 και 4, διό-
τι σε αυτό φοιτούν παιδιά από 
11 διαφορετικά χωριά της ευ-

ρύτερης περιοχής και ο χρόνος 
που χρειάζεται για να φτάσουν 
κυμαίνεται από 15 έως και 45 
λεπτά, το ίδιο και να επιστρέ-
ψουν στα σπίτια τους. Το κο-
ντινότερο 6θέσιο σχολείο βρί-
σκεται 26 χιλιόμετρα μακριά 
και δεν υπάρχει συχνή συγκοι-
νωνία ώστε να μεταφέρει τους 
μαθητές οι οποίοι αναγκάζο-
νται να ξεκινούν από τα σπί-
τια τους στις 6 το πρωί και να 
γυρίζουν 4 το απόγευμα.

Οι μαθητές επίσης που φοι-
τούν στο σχολείο προέρχονται 
από αγροτικές κατά κύριο λό-
γο οικογένειες, που δεν μπο-
ρούν να βοηθούν πάντα στην 
μεταφορά των μαθητών, αλλά 

με αυτή την υποβάθμιση θα 
αναγκάζονται να εγκαταλεί-
ψουν τα σπίτια τους και ίσως 
και την περιοχή τους, ώστε να 
προσφέρουν στα παιδιά τους 
μια καλύτερη εκπαίδευση. Στο 
σχολείο επίσης φοιτούν παιδιά 
στρατιωτικών , που έρχονται 
να υπηρετήσουν την πατρίδα 

από όλη την Ελλάδα Δεν μπο-
ρούν τα τμήματα ενός σχολεί-
ου έτσι ξαφνικά να συμπτύσ-
σονται και να δημιουργούνται 
εκπαιδευτικά κενά λόγω της 
συνύπαρξης δύο διαφορετικού 
επιπέδου τάξεων . Μη έχοντας 
καλή εκπαίδευση τα παιδιά θα 
αναγκαστούν όλες αυτές οι οι-

κογένειες να εγκαταλείψουν τα 
χωριά τους και τις οικίες τους 
αναζητώντας ένα καλύτερο εκ-
παιδευτικό σύστημα στην πόλη 
της Ορεστιάδας που βρίσκεται 
40 χλμ μακριά.

Η υποβάθμισης μιας βαθμί-
δας εκπαίδευσης έχεις ως απο-
τέλεσμα και την υποβάθμιση 

ή και το οριστικό κλείσιμο και 
των υπολοίπων βαθμίδων που 
βρίσκονται στην ίδια περιοχή 
(παιδικό, νηπιαγωγείο, γυμνά-
σιο) και το τελικό αποτέλεσμα 
θα είναι ο τόπος μας να ερη-
μώσει από νέους ανθρώπους 
και ένας τόπος δίχως νέους, 
είναι ένας τόπος χωρίς μέλλον.

Γι αυτό το λόγο ο Σύλλογος 
Γονέων & Κηδεμόνων του Δη-
μοτικού σχολείου θα παλέψει 
με κάθε νόμιμο τρόπο και μέ-
σο που διαθέτει για να αλλά-
ξει την απαράδεκτη απόφαση 
για το καλό των παιδιών μας 
και του τόπου μας, καταλήγει 
η επιστολή διαμαρτυρίας που 
απέστειλαν στο υπουργείο, 
μετά τις μάταιες προσπάθει-
ες της τοπικής αυτοδιοίκησης 
και των άλλων βουλευτικών 
και περιφερειακών προσώπων 
που ασχολήθηκαν και πάλεψαν 
για το θέμα.

Διαμαρτυρία Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων 
για την υποβάθμιση του Δημοτικού σχολείου Κυπρίνου 
Διατυπώνουν έξι σημαντικούς λόγους 
για τους οποίους θα πρέπει να αναιρεθεί 
η απόφαση της Αβάθμιας Εκπαίδευσης 
Έβρου
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της Κικής Ηπειρώτου 
Πάνω από 3.500 νοικο-

κυριά στην περιοχή της Άβα-
ντος στην Αλεξανδρούπολη 
δεν έχουν πρόσβαση στο δι-
αδίκτυο, εν έτει 2022. Το θέ-
μα απασχόλησε το Δημοτικό 
Συμβούλιο, το οποίο ομόφω-
να αποφάσισε να πιέσει τον 
ΟΤΕ ώστε να βρει μία πρό-
σφορη λύση, προκειμένου οι 
κάτοικοι της περιοχής, αρκετοί 
από τους οποίους είναι μαθη-
τές και φοιτητές, να αποκτή-
σουν σύνδεση με το internet, 
κάτι που είναι εύκολο και αυ-
τονόητο σχεδόν για όλο τον 
υπόλοιπο πληθυσμό της πε-
ριοχής μας.

Οι αρνητικές επιπτώσεις 
από την έλλειψη πρόσβασης 
στο διαδίκτυο είχαν γίνει ιδι-
αίτερα αισθητές κατά την πε-
ρίοδο της πανδημίας, όταν τα 
σχολεία ήταν κλειστά και η 
συντριπτική πλειοψηφία των 
μαθητών της εν λόγω περιο-
χής δεν ήταν σε θέση να πα-
ρακολουθήσει τα μαθήματα 
μέσω τηλεκπαίδευσης. Όπως 
είπε στη συνεδρίαση του δη-
μοτικού συμβουλίου ο Πρόε-
δρος του Συλλόγου Ελλήνων 
Πολιτών Μουσουλμάνων στο 
θρήσκευμα με μητρική γλώσ-
σα τα τουρκικά στο δήμο Αλε-

ξανδρούπολης Δαγλή Γιασάρ, 
κανένας κάτοικος της περιο-
χής δεν ζητά δωρεάν ίντερνετ. 
Επιθυμούν απλώς να έχουν 
τη δυνατότητα να κάνουν μία 
σύνδεση, όπως κάθε πολίτης. 

«Είδαμε όλοι πόσο χρήσιμη 
είναι η ενημέρωση και μέσα 
από το διαδίκτυο κατά την πε-
ρίοδο της πανδημίας. Στην πε-
ριοχή μας η κατάσταση γίνεται 
ολοένα και χειρότερη, έχουμε 
πάρα πολλά προβλήματα. Εί-
ναι πολύ εύκολη η απάντηση 
που μας δίνουν κατά καιρούς 
οι αρμόδιοι, ότι είναι αυθαί-
ρετη η περιοχή μας. Το θέμα 
είναι ότι σε αυτήν διαμένουν 
εκατοντάδες μαθητές, σπου-
δαστές όλων των βαθμίδων κι 
αν θέλουμε να επενδύσουμε 
σε ένα καλύτερο μέλλον θα 
πρέπει να αλλάξουμε την κα-
τάσταση. Η γκετοποίηση γί-
νεται όλο και χειρότερη και η 
εγκληματικότητα αυξάνεται. 
Δεν θα πρέπει να εκδικηθού-
με αυτά τα παιδιά για τα λάθη 
των γονιών τους. Πρέπει να 
τα βοηθήσουμε να αλλάξουν 
τη ζωή τους μέσω της εκπαί-
δευσης. Ζητάμε υποδομές για 
ίντερνετ, όπου μπορούν να γί-
νουν, υπάρχουν κεντρικά ση-
μεία στα οποία σίγουρα μπο-
ρεί να υπάρξει παρέμβαση», 

ανέφερε ο κ. Γιασάρ, ενώ ση-
μείωσε πως οι κεραίες που 
τοποθετήθηκαν στην περιο-
χή πριν δύο χρόνια για wifi  
καλύπτουν μόλις το 10% της 
γειτονιάς και δεν μπορούν να 
«σηκώσουν» ούτε 10 χρήστες 
ταυτόχρονα. 

Ο εισηγητής του θέματος 
και επικεφαλής της μείζονος 
αντιπολίτευσης Βαγγέλης Λα-
μπάκης σημείωσε πως πρέπει 
να γίνει κάθε δυνατή προσπά-
θεια από το δημοτικό συμβού-
λιο προκειμένου να μπορούν 
οι κάτοικοι της Άβαντος να 
έχουν πρόσβαση στο διαδί-
κτυο, να ενημερώνονται και 
να εξελίσσονται, όπως και κά-
θε πολίτης αυτής της πόλης.

Ο αντιδήμαρχος Δό μησης, 
Χωροταξικού  Σχεδιασμού  και 
Ψηφιακού  Μετασχηματισμού  
Βασίλης Δέλκος σημείωσε 
πως σε συνομιλία με τον ΟΤΕ 
αναφέρθηκε πως είναι εξαι-
ρετικά δύσκολο, τεχνικά, να 
τοποθετηθούν στην περιοχή 
αυτή κεραίες και να γίνουν 
νέες συνδέσεις για να καλυ-
φθεί όλη η περιοχή, λόγω και 
των πολλών μεταλλικών κα-
τασκευών που υπάρχουν. Ο 
μόνος τρόπος που θα μπορού-
σε να λυθεί το πρόβλημα είναι 
όταν εγκατασταθεί το δίκτυο 
οπτικής ίνας, χωρίς να είναι 
ακόμη γνωστό πότε θα γίνει 
αυτό. Όπως σημείωσε, μέχρι 
να γίνει αυτό, θα πρέπει να 
πιεστεί ο ΟΤΕ ώστε να βρει 
μία άλλη λύση, εάν αυτή είναι 
εφικτή, ενώ θα μπορούσε να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο να 
δοθούν κάποιες κάρτες στους 
κατοίκους για πρόσβαση στο 
ίντερνετ, το κόστος των οποί-
ων θα μπορούσε να καλυφθεί 
από το Δήμο ή το Πολυκοι-
νωνικό.

Ο επικεφαλής της παράτα-
ξης «Αδέσμευτη Νέα Αυτοδι-

οίκηση» Βαγγέλης Μυτιληνός 
έκανε λόγο για ένα πολύ σο-
βαρό πρόβλημα, για το οποίο 
ο Δήμος οφείλει να λάβει μία 
δυναμική και γενναία απόφα-
ση που θα οδηγήσει στην ορι-
στική επίλυσή του, πιέζοντας 
τον ΟΤΕ και παίρνοντας πρω-
τοβουλίες. 

«Είναι συγκλονιστικό να 
ακούμε ότι τα παιδιά όταν εί-
χαμε την πανδημία δεν μπο-
ρούσαν να διαβάσουν και να 
συμμετέχουν στα σχολεία 
τους, να κάνουν τηλεκπαίδευ-
ση. Αυτά είναι πράγματα ανή-
κουστα, δεν μπορεί όλη η πό-
λη να έχει ίντερνετ και να μην 
υπάρχει σε έναν συγκεκριμέ-
νο δρόμο. Όσο για την οπτική 
ίνα, οφείλουμε να πατήσουμε 
πόδι και να ζητήσουμε να μπει 
πρώτα στην Άβαντος».  

Ο πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου Γιώργος Καϊσας, 

από την πλευρά του, σημείω-
σε πως «είναι υποχρέωση της 
κοινωνίας μας συνολικά και 
της αυτοδιοίκησης, τοπικής 
και περιφερειακής και του κοι-
νωνικού κράτους να εντάξου-
με στον κοινωνικό ιστό τους 
ανθρώπους αυτούς». 

Ο κάτοικος της περιοχής 
και τεχνικός σε κατάστημα κι-
νητής τηλεφωνίας κ. Μεμέ-
τογλου, παίρνοντας το λό-
γο, σημείωσε μεταξύ άλλων 
πως «γεννήθηκα και μεγάλω-
σα μέσα στη λάσπη, είδα την 
εξέλιξη αυτής της περιοχής 
που από τα 37 σπίτια έφτα-
σε στα 3.557, μέχρι το Ζού-
ρας Farm», ενώ αναφέρθηκε 
σε συγκεκριμένους τεχνικούς 
τρόπους με τους οποίους θα 
μπορούσε να λυθεί το πρό-
βλημα.

Η δημοτική σύμβουλος της 
Λαϊκής Συσπείρωσης Νίκη 

Δραμανίδου επισήμανε πως 
θα πρέπει να γίνει κάθε προ-
σπάθεια προκειμένου να πά-
ψει ο  κόσμος της περιοχής 
αυτής να νιώθει αδικημένος, 
καθώς, όπως υπογράμμισε, 
«δεν γίνεται να έχουμε παντού 
κεραίες κι εκεί όχι». 

Ο κ. Λαμπάκης σημείωσε 
πως αν δεν υπάρξει απάντη-
ση από τον ΟΤΕ στο επόμενο 
δίμηνο, τότε να δει το δημοτι-
κό συμβούλιο τρόπους χρημα-
τοδότησης για πρόσβαση στο 
ίντερνετ με άλλους τρόπους. 
Τέλος, ο δημοτικός σύμβου-
λος Χρήστος Γερακόπουλος 
αναφέρθηκε στην επιτροπή 
που συστήθηκε πριν μήνες 
για τα προβλήματα της Άβα-
ντος, με πρωταρχικό αυτό της 
ονοματοδοσίας των οδών, η 
οποία, όμως, δεν έχει συνε-
δριάσει ποτέ. 

Άβαντος: 3.500 σπίτια χωρίς 
πρόσβαση στο ίντερνετ 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ 
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                    

Το δικαίωμα στην ενημέρωση και τις ίσες 
ευκαιρίες διεκδικούν οι κάτοικοι 

Τη διενέργεια προκαταρκτι-
κής εξέτασης για τη «διακρίβωση 
της τέλεσης του αδικήματος της 
παράβασης καθήκοντος και της 
απιστίας κατά Οργανισμού Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης» από τα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής του 
δήμου Ορεστιάδας παρήγγειλε 
η αντιεισαγγελέας Ορεστιάδας, 
με αφορμή δημοσιεύματα σχετι-
κά με το έργο της «αναβάθμισης 
Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλι-
σμού κτιριακού συγκροτήματος 
δήμου Ορεστιάδας για την εξοι-
κονόμηση ενέργειας μέσω ενι-
αίας διαχείρισης». Οι ενεργεια-
κές παρεμβάσεις αφορούσαν τα 
κτίρια του 8ου δημοτικού σχο-

λείου, του 9ου νηπιαγωγείου, 
του 2ου γυμνασίου, του παλαι-
ού κλειστού γυμναστηρίου και 
του κλειστού κολυμβητηρίου, τα 
οποία βρίσκονται σε γειτονικά 
οικοδομικά τετράγωνα.

Η προκαταρκτική εξέταση πα-
ραγγέλθηκε για την διερεύνηση 
των αποφάσεων της Οικονομι-
κής Επιτροπής στις 7 Σεπτεμβρί-
ου 2021 και 2 Νοεμβρίου του 
ίδιου έτους. Με την πρώτη από-
φαση αναδείχτηκε προσωρινός 
ανάδοχος και με τη δεύτερη κα-
τακυρώθηκε το αποτέλεσμα του 
διαγωνισμού για το έργο, προϋ-
πολογισμού 5,7 εκ. ευρώ περί-
που, με ποσοστό έκπτωσης 5%.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρι-
σης, στην οποία εστάλη η διαγω-
νιστική διαδικασία και τα σχετικά 
δικαιολογητικά, διατύπωσε αρ-

νητική γνώμη, επισημαίνοντας 
ότι δεν μπορεί να χρηματοδο-
τήσει την υλοποίηση του έργου 
με τον συγκεκριμένο τρόπο που 
έγινε ο διαγωνισμός, ενώ θεώ-
ρησε ότι το ποσοστό έκπτωσης 
του 5% είναι σε βάρος του δη-
μοσίου συμφέροντος.

Μετά την εξέλιξη αυτή, η Οι-
κονομική Επιτροπή, με νεότε-
ρη απόφαση που πήρε στις 19 
Απριλίου του 2022, ακύρωσε 
την προηγούμενη απόφαση κα-
τακύρωσης του έργου. Η προ-
καταρκτική εξέταση έχει ανατε-
θεί σε πταισματοδίκη που ήδη 
έχει καλέσει για ανωμοτί κατα-
θέσεις τα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής.
Βασίλης Πρεμίδης

ΕΡΤ Ορεστιάδας

Εισαγγελική παρέμβαση για διαγωνισμό έργου που 
ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Ορεστιάδας

Τι συνέβη
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Αθωώθηκε από το Μονομελές 
Πλημμελειοδικείο Ορεστιάδας ο 
πρόεδρος της κοινότητας Φυλα-
κίου, Χρήστος Τυρμπάκης, ο οποί-
ος κατηγορούνταν για «παράνομη 
βία» και «απείθεια» κατά την ειρη-

νική διαμαρτυρία που έκανε στις 
14 Ιανουαρίου 2022 μπροστά στις 
δομές μεταναστών/προσφύγων του 
Φυλακίου, αντιδρώντας στις εργα-
σίες επέκτασής τους, αναφέρερι η 
ΕΡΤ. Η πρώτη δικάσιμος είχε ορι-
στεί στις 18 Φεβρουαρίου, ωστό-
σο η υπόθεση είχε πάρει αναβολή 
και εξετάστηκε σήμερα το πρωί, με 
την απόφαση του δικαστηρίου να 
βγαίνει σε λιγότερο από μία ώρα. 

Είχε συλληφθεί για τη 
διαμαρτυρία στο ΚΥΤ

Ο Εμπορικός Σύλλογος της Αλε-
ξανδρούπολη ενημερώνει πως ισχύει 
κανονικά το ωράριο λειτουργίας των 
καταστημάτων. Το τελευταίο διάστη-
μα έχει ανοίξει μία συζήτηση για μεί-
ωση του ωραρίου λειτουργίας των 
εμπορικών καταστημάτων λόγω της 
ενεργειακής κρίσης.

Ακούγονται πρόχειρες, αντικρουό-
μενες και αντιφατικές ιδέες και προ-
τάσεις.

Ο Εμπορικός Σύλλογος της Αλε-
ξανδρούπολης επισημαίνει ότι:

• Δεν θα επιτρέψουμε να υπάρξει 
καμία απόφαση χωρίς διαβούλευση 
και την σύμφωνη γνώμη των Συλ-
λόγων μας καθώς και της κοινωνίας.

• Δεν θα επιτρέψουμε το λιανικό 
εμπόριο να αποτελέσει εκ νέου το 
θύμα των όποιων μέτρων όπως έγινε 
και κατά την διάρκεια της πανδημίας.

• Βρισκόμαστε στα όριά μας και 
χρειαζόμαστε ουσιαστική στήριξη και 
όχι πρόχειρους πειραματισμούς εις 

βάρος μας.
• Απαιτούμε την οριζόντια, ουσια-

στική και στοχευμένη ενίσχυση των 
επιχειρήσεών μας στο ενεργειακό 
κόστος.

Στην εσχάτη των περιπτώσεων θα 
υπάρξει μείωσης του ωραρίου, μόνο 
εάν ισχύσει για όλους οριζόντια (και 
για πολυκαταστήματα και για πολυε-
θνικές αλλά και για τα Super Market), 
για να μην επαναληφθούν φαινόμενα 

αθέμιτου ανταγωνισμού όπως κατά 
την διάρκεια της πανδημίας, και εφό-
σον αποζημιωθεί η απώλεια εσόδων 
και ληφθούν μέτρα στήριξης των θέ-
σεων εργασίας.

Τέλος επισημαίνουμε για ακόμη 
μία φορά ότι η επιβίωση των μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεών μας καθώς 
και των αυτοαπασχολουμένων, είναι 
μείζον οικονομικό, εθνικό και κοινω-
νικό θέμα.

Εμπορικός Σύλλογος 
Αλεξανδρούπολης: Δεν αλλάζει το 
ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων

“Χρειαζόμαστε 
ουσιαστική στήριξη 
και όχι πρόχειρους 
πειραματισμούς εις 
βάρος μας”

Αθώος ο πρόεδρος 
του Φυλακίου

Συναντήσεις εργασίας είχε 
ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης 
Γιάννης Ζαμπούκης με τον νέο 
Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Έβρου Ηλία Χατζή 
καθώς και με τις εκπροσώπους 
των εκπαιδευτικών της Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ζωή 
Κάλτσου, Μαρία Γιαμούρα και 
Μαντώ Νίκου, παρουσία του 
αντιδημάρχου Αθλητισμού, Πο-
λιτισμού, Εθελοντισμού, Παιδεί-
ας και Νέας Γενιάς Θεόδωρου 
Βουρδόλη.

Επίκεντρο της συνάντησης 
ήταν τα λειτουργικά κενά της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
στον Δήμο μας και οι κτιριακές 
ανάγκες των σχολείων, καθώς 
αρκετά από αυτά στεγάζονται σε 
μισθωμένα κτίρια που δεν καλύ-
πτουν λειτουργικές ανάγκες. Για 
τα σχολεία αυτά ο Δήμαρχος, ο 
οποίος βρίσκεται σε συνεχή επι-
κοινωνία και συνεργασία με τη 
Διεύθυνση Α΄βάθμιας Εκπαίδευ-
σης επεσήμανε ότι αναζητά ήδη 
λύσεις, όπως την αγορά κτιρί-
ων που πληρούν προϋποθέσεις 
ώστε να γίνουν νηπιαγωγεία και 
τους ενημέρωσε για τον σχεδι-
ασμό του Δήμου για νέα κτίρια.

Συγκεκριμένα παρουσίασε τα 
δυο νηπιαγωγεία (16ο και 23ο) 
στην περιοχή Μαϊστριανά, για 
τα οποία έχει κατατεθεί αίτηση 
χρηματοδότησης και βρίσκονται 
στο στάδιο της αναμονής έντα-
ξης. Παρουσίασε σχέδια της Τε-
χνικής Υπηρεσίας του Δήμου για 
την κατασκευή του 13ου Δημοτι-
κού Σχολείου στην περιοχή απέ-
ναντι από το νέο κολυμβητήριο, 
όπως επίσης και δύο διαφορετι-
κές προτάσεις για την κατασκευή 
νέων σχολικών μονάδων στην 
έκταση του Αλτιναλμάζη, οι οποί-
ες θα υλοποιηθούν ανάλογα με 

τις ανάγκες που θα υποδειχθούν.
Ο Δήμαρχος πρότεινε λύσεις 

προσωρινής χρήσης κάποιων χώ-
ρων μέχρι την κατασκευή νέων 
κτιρίων ενώ συζητήθηκαν λύσεις 
για τη διαχείριση της ενεργεια-
κής κρίσης στα σχολεία, που συ-
νιστά φλέγον ζήτημα ειδικά για 
τη φετινή σχολική χρονιά. Μά-
λιστα, πρότεινε να υπάρξει χρη-
ματικό έπαθλο επιβράβευσης για 
τα σχολεία που θα καταφέρουν 
να πιάσουν τον στόχο 15% ως 
προς τη μείωση κατανάλωσης 
ενέργειας

Δύο νέα νηπιαγωγεία στα Μαϊστριανά 
και 13ο Δημοτικό στο νέο κολυμβητήριο

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ            

Τι ανέφερε ο Δήμαρχος Γ. Ζαμπούκης 
με τον νέο Διευθυντή της Αβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ν. Έβρου, κ. Χατζή και 
εκπροσώπους εκπαιδευτικών

Τα σχέδια του Δήμου Αλεξανδρούπολης για τις κτιριακές ανάγκες των σχολείων ανέλυσε ο Δήμαρχος Γ. 
Ζαμπούκης στο νέο Διευθυντή της Αβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Έβρου, κ. Χατζή και εκπροσώπους εκπαιδευτικών
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Μόλις το 10% των παιδιών 
ηλικίας 5 ως 11 ετών έχουν 
εμβολιαστεί κατά του κορω-
νοϊού στη Θράκη, ποσοστό που 
απέχει σημαντικά από τον πα-
νελλαδικό μέσο όρο. Αντιθέ-
τως, στις ηλικίες 12-17 η ει-
κόνα είναι κάπως καλύτερη, 
καθώς έχει εμβολιαστεί σχεδόν 
το 42% των εφήβων σε Έβρο, 
Ροδόπη και Ξάνθη.

Σε πανελλαδικό επίπεδο, 
όπως αναφέρει ρεπορτάζ του 
Β. Ιγνατιάδη για το iatronet.
gr, το 17,1% των παιδιών 5 
– 11 ετών και το 41,3% των 
εφήβων 12 – 14 ετών και το 
53,56% της ηλικιακής ομάδας 
15 – 17 ετών έχουν ολοκλη-
ρώσει μέχρι σήμερα τον βασικό 

εμβολιασμό τους στην Ελλά-
δα. Τα ποσοστά κρίνονται ως 
χαμηλά σε σχέση με κάποιες 
ευρωπαϊκές χώρες που διαθέ-
τουν περισσότερο προηγμένα 
συστήματα πρωτοβάθμιας πε-
ρίθαλψης, όπως αναφέρθηκε 
σε διαδικτυακή εκδήλωση της 
Παιδιατρικής Εταιρείας Βορεί-
ου Ελλάδος για τον εμβολια-
σμό παιδιών και εφήβων. Αν, 
μάλιστα, εξαιρεθεί η πρωτεύ-
ουσα, που έχει τη μεγαλύτερη 
κάλυψη, τα ποσοστά πέφτουν 
περαιτέρω, με τη Βόρεια Ελλά-
δα να υστερεί σημαντικά.

Σύμφωνα με τα τελευταία 
στατιστικά στοιχεία που παρου-
σίασε ο αναπληρωτής καθη-
γητής του Τμήματος Ιατρικής 

του ΑΠΘ και μέλος της Εθνικής 
Επιτροπής Επιτροπής Εμβολι-
ασμών, Μανώλης Σμυρνάκης, 
ανά ηλικιακή ομάδα:

5 έως 11 ετών: 141.473 
παιδιά (19,3% της συγκεκρι-
μένης ομάδας) έχουν κάνει 
τουλάχιστον μία δόση, ενώ 
έχουν ολοκληρώσει τον εμβο-
λιασμό τους 125.204 παιδιά, 
ή το 17,1%. Αναμνηστική δό-
ση έχουν κάνει μόλις 8 παιδιά.

12 έως 14 ετών: Έχουν εμ-
βολιαστεί με τουλάχιστον μία 
δόση 147.657 παιδιά (44,55% 
της ομάδας) και έχουν ολοκλη-
ρώσει τον εμβολιασμό τους 
137.263 παιδιά, ή το 41,3%. 
Αναμνηστική δόση έχουν κά-
νει 47 παιδιά

15 έως 17 ετών: Τουλά-
χιστον μία δόση έχουν κάνει 
191.972 παιδιά (58,2% της 
ομάδας). Έχουν ολοκληρώσει 
τον εμβολιασμό 176.745 παι-
διά, ή το 53,6%. Αναμνηστική 
δόση έχουν κάνει 4.506 παιδιά, 
δηλαδή το 1,4% της ηλικιακής 
ομάδας.

(*) Πηγή: ΓΓ Πρωτοβάθμι-
ας Φροντίδας Υγείας, στοιχεία 
έως 27/9

Τα ποσοστά της Ελλάδας 
είναι υψηλότερα συγκριτικά με 
χώρες όπως π.χ. η Κροατία που 
έχει ποσοστά εμβολιασμού πε-
ρίπου 20% στους εφήβους 15 
ως 17 ετών, παρόμοια με αυτά 
της Κύπρου (59%) και σημα-
ντικά χαμηλότερα από χώρες 
όπως η Σουηδία και Ισπανία, 
όπου το ποσοστό κάλυψης αγ-
γίζει ή και ξεπερνάει το 75% 
για τον βασικό εμβολιασμό στη 
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα.

Η κάλυψη ανά περιοχή
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν 

οι σημαντικές διακυμάνσεις 
που καταγράφονται σε ό,τι 
αφορά την εμβολιαστική κά-
λυψη ανά γεωγραφικό διαμέρι-
σμα. Σύμφωνα με στοιχεία της 
30/3/2022 (που εκτιμάται πως 
δεν έχουν μεταβληθεί σημα-
ντικά μέχρι σήμερα), τα ποσο-
στά εμβολιασμού είναι ως και 
υπερδιπλάσια μεταξύ της πρώ-
της και της τελευταίας σε επι-
δόσεις γεωγραφικής περιοχής.

Όπως φαίνεται στον πρώ-
το χάρτη, που αφορά τα παι-
διά ηλικίας 5 ως 11 ετών, το 
ποσοστό εμβολιαστικής κάλυ-

ψης είναι 21,2% στην Αττική, 
που βρίσκεται στην κορυφή της 
λίστας, έναντι μόλις 9,4% της 
«ουραγού» Δυτικής Μακεδονί-
ας. Ψηλά στη λίστα βρίσκονται 
Ήπειρος, νησιά Βόρειου Αιγαί-
ου και Κρήτη, ενώ στον αντί-
ποδα υστερούν η Μακεδονία 
και η Θράκη.

Παρόμοια είναι η εικόνα 
και στους εφήβους 12 ως 17 
ετών (Χάρτης 2), όπου το Βό-
ρειο Αιγαίο που βρίσκεται στην 
κορυφή της λίστας με 61,5% 
και η Αττική που ακολουθεί με 
60,7% έχουν ικανοποιητικά πο-
σοστά εμβολιαστικής κάλυψης, 
σε αντίθεση με την Δυτική Μα-
κεδονία, που είναι και εδώ τε-
λευταία, με 34,9%. Πάνω από 
50% των εφήβων έχουν εμ-
βολιαστεί, επίσης, σε Ήπειρο, 
Νησιά Αιγαίου και Κρήτη, ενώ 
εκτός από τη Βόρεια Ελλάδα 
υστερεί και η Πελοπόννησος.

 Ροηλίδης: Υπάρχει μια 
διστακτικότητα

Έλλειμμα ενημέρωσης και 
διστακτικότητα των γονέων 
σχετικά με τα οφέλη του εμ-
βολιασμού εντοπίζει ο καθη-

γητής Παιδιατρικής – Λοιμωξι-
ολογίας στο ΑΠΘ, Εμμανουήλ 
Ροηλίδης.

Όπως ανέφερε χαρακτηρι-
στικά, στο Ιπποκράτειο νοσο-
κομείο Θεσσαλονίκης, όπου 
λειτουργεί παιδιατρικό εμβο-
λιαστικό κέντρο, έχουν προ-
σέλθει για εμβολιασμό μόλις 4 
παιδιά από τον Ιούνιο ως τον 
Σεπτέμβριο. Από αυτά τα δύο 
ήταν για την πρώτη δόση και 
το ένα για την δεύτερη.

«Υπάρχει ένα έλλειμμα ενη-
μέρωσης ώστε να ξεπεράσου-
με την διστακτικότητα των γο-
νέων», είπε, εστιάζοντας στον 
σημαντικό ρόλο που παίζει ο 
παιδίατρος.

Σε ό,τι αφορά την αναμνη-
στική δόση, για παιδιά με υπο-
κείμενα προβλήματα, παρατή-
ρησε πως η ανταπόκριση είναι 
μεγαλύτερη, ενώ αναφέρθηκε 
και στις μελέτες που γίνονται 
στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 
πρωτοβουλίας VACCELERATE 
για το αν επαρκεί μία δόση εμ-
βολίου σε παιδιά που έχουν 
νοσήσει.
Κ.Η. 

Θράκη: Μόνο 1 στα 10 παιδιά 5-11 
ετών έχουν εμβολιαστεί για covid

ΚΑΛΥΤΕΡΗ Η ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ 
12-17, ΟΠΟΥ Η ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗ 
ΚΑΛΥΨΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ 
ΦΤΑΝΕΙ ΣΤΟ 41,8%                  

Η χώρα μας υστερεί σημαντικά στον 
εμβολιασμό παιδιών κι εφήβων

Εμβολιαστική κάλυψη ανά 
γεωγραφικό διαμέρισμα 
στην ηλικιακή ομάδα 5 – 11 
(πηγή: Γ.Γ. ΠΦΥ)

Εμβολιαστική κάλυψη ανά 
γεωγραφικό διαμέρισμα στην 
ηλικιακή ομάδα 12 - 17  

Στην περιοχή όπου γίνονται 
οι εργασίες για τον νέο υπό 
κατασκευή δρόμο που θα συν-
δέει την Μαρώνεια με τα Δί-
κελλα, προχωρούν κανονικά. 
Κατά διαστήματα -εάν και σε 
πολύ χαμηλούς τόνους- έχουν 
υπάρξει αντιδράσεις για την 
κατασκευή αυτού του δρόμου, 

καθώς υπάρχει μοναδική φύ-
ση και πλούσιο αρχαιολογικό 
ενδιαφέρον. Μια τέτοια φωνή 
ήταν από την Οικολογική Ομά-
δα Ροδόπης.

Τώρα «πικρία» φαίνεται ότι 
υπάρχει και σε ακαδημαϊκό επί-
πεδο, καθώς ο αναπληρωτής 
καθηγητής του Τμήματος Γεω-
λογίας του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θράκης Βασίλης 
Μέλφος βρέθηκε στον δρόμο 
μαζί με φοιτητές από Ελλάδα 
και εξωτερικό για επιστημονι-
κούς σκοπούς -όπως έχει κά-
νει και στο παρελθόν- και δια-

πίστωσε την αλλαγή στο τοπίο 
σε ένα περιβάλλον που δεν είχε 
“αγγιχτεί”.

«Ξεκινήσαμε πεζοί στο νέο 
δρόμο από τον Άγιο Χαράλα-
μπο της Μαρώνειας μέχρι και 
τα Πετρωτά. Υπάρχει μια στε-
νοχώρια λόγω του νέου δρό-
μου, γιατί αυτό το περιβάλλον 
είχε μείνει εδώ και 3.000 χρό-
νια χωρίς παρέμβαση και τώρα 
αυτό έχει αλλάξει» δήλωσε ο 
κος Μέλφος.
Δήμος Μπακιρτζάκης – 
Χρόνος

«Πικρία» για τον υπό κατασκευή δρόμο Μαρώνεια-Δίκελλα

Από καθηγητή 
του Τμήματος 
Γεωλογίας του ΑΠΘ
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Συνεχίζονται οι εργασίες 
για το έργο «Διαχείριση οικο-
τόπων στην πλημμυρίζουσα 
ζώνη του ποταμού Έβρου» που 
υλοποιείται από την Μονάδα 
Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων 
Δέλτα Έβρου και Δαδιάς σε 
συνεργασία με το Δασαρχείο 
Αλεξανδρούπολης.

Το έργο, τελικού κόστους 
105.286,74 € , υλοποιείται 
στο πλαίσιο του Επιχειρησια-
κού Προγράμματος ΥΜΕΠΕ-
ΡΑΑ και χρηματοδοτείται από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο 
Συνοχής) και από εθνικούς πό-
ρους μέσω του ΠΔΕ.

Το έργο προβλέπει τη δημι-

ουργία ανοιγμάτων σε αλμυρί-
κια στην περιοχή της πλημμυ-
ρίζουσας ζώνης του ποταμού 
Έβρου με σκοπό να δημιουρ-
γηθούν ευνοϊκότερες συν-
θήκες για την τροφοληψία 
πολλών ειδών άγριας ορνι-
θοπανίδας του Δέλτα Έβρου 
καθώς και για την άσκηση πα-
ραγωγικών δραστηριοτήτων 
από τους χρήστες της περιο-
χής όπως είναι η κτηνοτροφία. 

Συγκεκριμένα προβλέπε-
ται η διάνοιξη 700 περίπου 
στρεμμάτων σε 10 περιοχές 
κατά μήκος της πλημμυρίζου-
σας ζώνης του ποταμού Έβρου 
που αυτή τη στιγμή κυριαρ-

χούν οι αλμυρικώνες καθώς 
και η δημιουργία μιας αντιπυ-
ρικής λωρίδας

Δράση τοποθέτησης 
δορυφορικών πομπών 
και δακτυλίωσης ατόμων 
Μαυρόγυπα

Ξεκίνησε για φέτος η δρά-
ση της τοποθέτησης δορυφο-
ρικών πομπών και δακτυλίω-
σης ατόμων Μαυρόγυπα που 
πραγματοποιείται από το 2016 
στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δα-
διάς - Λευκίμης - Σουφλίου. 

Οι δορυφορικοί πομποί 
που τοποθετούνται στα που-
λιά έχουν προμηθευτεί από τη 

Μονάδα Διαχείρισης στο πλαί-
σιο του προγράμματος ΥΜΕΠ-
ΠΕΡΑΑ του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 
που υλοποιείται αυτήν την πε-
ριόδο. 

Οι δορυφορικοί πομποί που 
τοποθετούνται στους Μαυρό-
γυπες αποτελούν σημαντικό 
εργαλείο για την καταγραφή 
της συμπεριφοράς του πληθυ-
σμού του Μαυρόγυπα παρέχο-
ντας μεταξύ άλλων πληροφο-
ρίες: για τις μετακινήσεις, τη 
διασπορά και την περιοχή εν-
δημίας, την συμπεριφορά και 
την ημερήσια δραστηριότητα, 
την θνησιμότητα

Παρεμβάσεις στην πλημμυρίζουσα 
ζώνη του ποταμού Έβρου

ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ 
ΠΑΡΚΩΝ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ 
ΔΑΔΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΜΕ ΤΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ   

Δράση τοποθέτησης δορυφορικών 
πομπών και δακτυλίωσης ατόμων 
Μαυρόγυπα

Συνεχίζονται οι εργασίες για το έργο «Διαχείριση οικοτόπων 
στην πλημμυρίζουσα ζώνη του ποταμού Έβρου»

Οι δορυφορικοί πομποί που 
τοποθετούνται στους Μαυρόγυπες
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O Σύλλογος Ελληνογαλλικής Φιλίας ¨το 
Σπίτι της Αντουανέττας¨ βρίσκεται στην ευχά-
ριστη θέση να ανακοινώσει 
την έναρξη των Δημιουρ-
γικών Εργαστηρίων Γαλ-
λικής Γλώσσας και Πολιτι-
σμού για τη σχολική χρονιά 
2022-2023!

Τα ateliers απευθύνο-
νται σε παιδιά ηλικίας 5-8 
ετών και καλύπτουν ένα ευ-
ρύ φάσμα ενδιαφερόντων 
όπως ζωγραφική, κατα-
σκευές, φιλαναγνωσία, δρα-
ματοποίηση, μαγειρική, μου-
σική κ.ά. Ο Σύλλογος μέσα 
από το παιχνίδι, τη δημιουρ-
γία, τη γνώση, την καλλι-
έργεια της φαντασίας και 
την ψυχαγωγία, με τη χρήση 
πολλών και ποικίλων μέσων 
επιδιώκει αφενός την δημι-
ουργική απασχόληση των 
παιδιών και αφετέρου την 
ενίσχυση της ελληνογαλλι-
κής φιλίας, την προώθηση 
της γαλλικής γλώσσας και 
του γαλλικού πολιτισμού, 
καθώς και τον εντοπισμό 
κοινών στοιχείων αναφο-
ράς ή αντιθέσεων που μπο-
ρεί να υπάρχουν ανάμεσα 

στις δύο κουλτούρες.
Σχεδιασμός-Εμψύχωση: Ειρήνη Μπρέσκα, 

Μαρία Ζαμπούρα, Audrey Hoarau
Έναρξη: 15 Οκτωβρίου
Πληροφορίες-Κρατήσεις θέσεων: 

lamaisonantoinette@gmail.com & https://
www.facebook.com/lamaisondantoinette

Τα ateliers απευθύνονται σε 
παιδιά ηλικίας 5-8 ετών  με 
πλήθος δράσεων

Ο Δήμος Διδυμοτείχου και το 
Λαογραφικό Μουσείο Διδυμοτεί-
χου τιμώντας την ιστορία και την 
πολυπολιτισμικότητα της περιοχής 
, παρουσιάζουν την Πέμπτη 13/10 
και ώρα 19:00 στο χώρο του Λαο-
γραφικού Μουσείου το βιβλίο του 
συγγραφέα/αρχιτέκτονα Δρ Ηλία 
Β. Μεσσίνα.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

Απόφοιτος του Κολλεγίου Αθη-
νών, της Σχολής Αρχιτεκτονικής 
του Yale, της Ακαδημίας Bezalel, 
με διδακτορικό από το ΕΜΠ στην 
Χωροταξία και Mεταπτυχιακό σε 
«Περιβάλλον και Ανάπτυξη». Με 
μεταδιδακτορικό από το τη Σχολή 
Αρχιτεκτονικής και Αστικού Σχε-
διασμού του Technion, πραγμα-
τοποίησε επίσης έρευνα πάνω στο 
βιοκλιματικό σχεδιασμό στη Μονά-
δα Αρχιτεκτονικής της Ερήμου του 
Πανεπιστημίου Ben Gurion. 

Ανέλαβε για πρώτη φορά στην 
Ελλάδα την εκτενή μελέτη και 
αποτύπωση των συναγωγών της 
Ελλάδας το 1993. Από το 1995 
έχει αναλάβει τη μελέτη και απο-
κατάσταση ιστορικών συναγωγών 

στη Βέροια (1995), στη Θεσσα-
λονίκη (2016 και 2017), στα Τρί-
καλα (2019) και στην Κω (2022), 
ενώ στην Αίγινα, σε συνεργασία με 
την Υβέτ Ναχμία-Μεσσίνα και την 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιά και 
Νήσων προώθησε την προστασία 
του ψηφιδωτού της αρχαίας συ-
ναγωγής.

Το πρόσφατο βιβλίο του «Η Συ-
ναγωγή» αναφέρεται εκτενώς στην 
ιστορία και αρχιτεκτονική της συ-
ναγωγής της εβραϊκης κοινότητας 
του Διδυμοτείχου. Στο βιβλίο του 
«Οι Συναγωγές της Ελλάδος» πε-
ριλαμβάνει και αρχιτεκτονικά σχέ-
δια λεπτομερούς αναπα-
ράστασης της συναγωγής 
του Διδυμοτείχου, που 
χρονολογείται από τον 19 
αιώνα ή νωρίτερα, ανακαι-
νίστηκε το 1924 και τέλος 
κατεδαφίστηκε τη δεκαετία 
του 1980.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙ-
ΒΛΙΟ «Η Συναγωγή» 

Στην εκδήλωση θα 
διαβαστούν αποσπάσμα-
τα του βιβλίου του Δρ 
Ηλία Β. Μεσσίνα που κυ-
κλοφόρησε τον Απρίλιο 
2022 και παρουσιάζει τις 
ανθρώπινες ιστορίες πί-
σω από την εξαντλητική 
επιστημονική και αρχιτε-
κτονική έρευνα και απο-
τύπωση που ξεκίνησε τη 
δεκαετία του 1990. Τότε 
που ο συγγραφέας ως νέ-

ος αρχιτέκτονας και ως φαντάρος 
στο Διδυμότειχο, ξεκίνησε την πε-
ριοδεία της αποτύπωσης όλων των 
συναγωγών που έστεκαν ακόμη 
στην Ελλάδα, ορισμένες από τις 
οποίες κατεδαφίστηκαν αμέσως 
μετά. Το βιβλίο εστιάζει στις πό-
λεις Αίγινα, Βέροια, Διδιμότειχο, 
Κομοτηνή, Ξάνθη και Χαλκίδα. Το 
κείμενο περιλαμβάνει αφήγηση, δι-
αλόγους, σημειώσεις από σημειω-
ματάρια και σκίτσα του συγγραφέα 
από την έρευνά και περιήγησή του 
στις τοποθεσίες αυτές συνδυάζο-
ντας ντοκουμέντα με μυθοπλασία, 
που συμπληρώνει την αφήγηση

Διδυμότειχο: Παρουσιάζεται το 
βιβλίο του συγγραφέα/αρχιτέκτονα 
Δρ Ηλία Β. Μεσσίνα
Αναφέρεται εκτενώς 
στην ιστορία και 
αρχιτεκτονική της 
συναγωγής της 
εβραϊκης κοινότητάς 
του 

Δημιουργικά Εργαστήρια 
Γαλλικής Γλώσσας και 
Πολιτισμού στο “Σπίτι της 
Αντουανέττας”

Οι εκδόσεις  ΠΑΤΑΚΗ και 
η ομάδα ανάγνωσης του κα-
φε-βιβλιοπωλείου ΚΑΦΚΑ, 
που τους τελευταίους μήνες 
διαβάζει βιβλία σχετικά με το 

1922, συστήνουν  τη συγγρα-
φέα Γιασεμίν Οζέκ και συνο-
μιλούν μαζί της για το βιβλίο 
της «Δέσποινα Μάτια Μου». 
Η εκδήλωση, ανοιχτή για το 

κοινό, θα γίνει τη Δευτέρα 10 
Οκτωβρίου στις 6.30 μ.μ. στο 
ΚΑΦΚΑ (Εμπορίου 41, Αλε-
ξανδρούπολη).

Προλογίζουν:
ΜΑΡΑΓΚΟΖΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ, 

συγγραφέας, δημοσιογράφος
ΚΩΣΤΑΣ ΠΡΑΣΣΑΣ, φιλό-

λογος

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΤΖΗΛΙΑ-
ΔΗΣ, καθηγητής ξένων γλωσ-
σών

Η Γιασεμίν Οζέκ γεννή-
θηκε το 1980 στην Κωνστα-
ντινούπολη και είναι εγγονή 
ανταλλαγέντων. Σπούδασε 
κινηματογράφο, τηλεόραση 
και ραδιόφωνο στην Academi  
Istanbul. Κειμενογράφος σε 

διαφημιστικές εταιρίες έγρα-
ψε το σενάριο σε τηλεοπτι-
κές σειρές (Buyuk Surgun  
Kafkasya, Tatli Intikam, κ.ά.) 
ενώ το τελευταίο της μυθι-
στόρημα είναι το «Αγγελική 
και ο Μεχμέτ». Πήρε το βρα-
βείο ντοκιμαντέρ της Τουρ-
κικής Ραδιοτηλεόρασης  για 
τον σεισμό στο Βαν.

Το «Δέσποινα μάτια μου» 
είναι μυθιστόρημα για μια 
τραυματική ιστορική στιγ-
μή, μέσα από τα μάτια ενός 
παιδιού, που βιώνει όλες τις 
πτυχές της ανταλλαγής, του 
ξεριζωμού, του αβάσταχτου 
αποχωρισμού: αγάπη, φόβο, 
μίσος, λαχτάρα, προβλήματα 
ταυτότητας.

Αλεξανδρούπολη: Συνομιλία με την 
Τουρκάλα συγγραφέα του βιβλίου 
«Δέσποινα Μάτια Μου»
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 
ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΦΕ-
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΦΚΑ          

Η συγγραφέας Γιασεμίν Οζέκ καλεσμένη 
την  Δευτέρα 10 Οκτωβρίου πρόσωπα
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Ομιλία 

Γιορδαμλής: Ένα  τεχνολογικό 
ταξίδι που διαρκώς εξελίσσεται

Τ
ην τρίτη ημέρα της έκθε-
σης Καινοτομίας και Τε-
χνολογίας Beyond-«Get 
Future Ready» που έγι-
νε στη Θεσσαλονίκη η 

Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμ-
ματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» διοργάνωσε θε-
ματικά πάνελ για «έξυπνες πόλεις» 
όπου παρουσιάστηκαν Λύσεις Ψηφι-
ακού Μετασχηματισμού των Δήμων. 
Ο πρόεδρος του Δικτύου Συνδέ-
σμων Βιοτεχνιών και Βιομηχανιών 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θρά-
κης, και CEO της Εταιρίας Prisma 
Electronics S.A.,  Χρήστος Γιορδαμ-
λής, στην ομιλία του με θέμα «Ολο-
κληρωμένη Πλατφόρμα Έξυπνης 
Πόλης – Ενιαία Διαχείριση Δεδομέ-
νων για την Εξυπηρέτηση του Πολί-
τη & την Οργανωτική Ανάπτυξη των 
Δημοτικών Υπηρεσιών» αναφέρθη-
κε στα οφέλη της διαρκούς παρακο-
λούθησης αισθητήρων και συστημά-
των ώστε  οι Δήμοι να μειώσουν την 
ενεργειακή τους κατανάλωση όπως 
ορίζει ο νόμος με κόστος σημαντικά 
μικρότερο για τον Δημότη.

Ο κ. Γιορδαμλής στην ομιλία του 
τόνισε: «Εργαζόμαστε για τη δημι-
ουργία έξυπνων λύσεων λογισμικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ώστε 
ένας οργανισμός μπορεί να διαχει-
ριστεί την ενεργειακή κατανάλωση 
σε πολλά κτήρια, πιθανόν και με δι-

αφορετικά συστήματα ανά κτήριο, 
χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της 
PRISMA. Σήμερα είναι εφικτό με 
ενιαίο και αποτελεσματικό τρόπο η 
βελτιστοποίηση της ενεργειακή κα-
τανάλωση των κτηρίων αυτών και 
ο περιορισμός της άσκοπης χρήση. 
Είναι σημαντικό οι λύσεις αυτές να 
είναι φιλικές προς τον τελικό χει-
ριστή, να απαιτούν την ελάχιστη 
εμπλοκή ειδικευμένου προσωπι-
κού ώστε να δίνουν μία αυξημέ-
νη επιχειρησιακή ικανότητα και να 
αποσβένουν γρήγορα την αρχική 
επένδυση.

Ξεκινήσαμε πριν από 31 χρόνια 
στην Αλεξανδρούπολη προσφέρο-

ντας λύσεις πληροφορικής κυρίως 
σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοί-
κησης, σε εργοστάσια και μεγάλους 
οργανισμούς στη Θράκη. Σήμερα, 
όλοι οι δήμοι που ξεκινήσαμε τότε, 
είναι πελάτες μας και συνεχίζουμε 
να τους υποστηρίζουμε. Στελέχη της 
εταιρίας μας γνωρίζουν πραγματικά 
τις ανάγκες ενός σύγχρονου δήμου 
και πως μπορεί η τεχνολογία να 
τους βοηθήσει. Το 1997 δημιουργή-
σαμε εργοστάσιο για την παραγωγή 
ηλεκτρονικών και ειδικών καλωδι-
ώσεων. Το 2008 δικές μας τεχνο-
λογίες και εφαρμογές χρησιμοποι-
ήθηκαν στο CERN για την έγκαιρη 
ανίχνευσή βλαβών και συμβάντων 
που λαμβάνουν χώρα στα πειρά-
ματα. Από το 2012 η τεχνολογία 
μας έχει εφαρμοσθεί σε εκατοντά-
δες ποντοπόρα πλοία για την μείω-
ση του περιβαλλοντολογικού τους 
αποτυπώματος.  Από το 2014 οι τε-
χνολογίες μας εφαρμόζονται στον 
τομέα του διαστήματος ενώ, από το 
2017 δίνουμε μεγάλη έμφαση και 
στην ενεργειακή και περιβαλλοντι-
κή παρακολούθηση, έτσι ώστε ένας 
σύγχρονος οργανισμός να μπορεί 
να παρακολουθεί διαρκώς το πε-
ριβαλλοντικό του αποτύπωμα και 
αξιοποιώντας τα εργαλεία μας να 
φτιάχνει στρατηγικές και τακτικές 
για τη μείωση αυτού και τη συμμόρ-
φωσή του με το κανονιστικό πλαίσιο 

που σωστά, διαρκώς αυστηροποι-
είται. Όλοι οι δήμοι γνωρίζουν ότι 
έρχεται μία καταιγίδα μέτρων και 
αυξημένες τιμές ηλεκτρικής ενέρ-
γειας  για όσους φορείς δεν μπο-
ρέσουν να μειώσουν πολύ σύντομα 
την ενεργειακή τους κατανάλωση».

Ένα  τεχνολογικό ταξίδι όλα αυτά 
τα χρόνια που διαρκώς εξελίσσεται 
και δομεί ένα Ελληνικό Σύστημα 
ιδιαίτερα υψηλών προδιαγραφών.

Από την ομιλία του CEO της Εται-
ρίας Prisma Electronics S.A. και προ-
έδρου του συνδέσμου βιομηχάνων 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
στην έκθεση Beyond

Για το περιβάλλον 

WWF: Απαντήσεις σε κάθε απορία για 
την προστασία του περιβάλλοντος

Ν
έος οδηγός διευκολύνει τη συμμε-
τοχή των πολιτών στον αγώνα για 
προστασία του περιβάλλοντος και 
συμμετοχή στις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων.

Πώς και πού μπορώ να υποβάλω καταγ-
γελία για καταπάτηση αιγιαλού; Τι μπορώ να 
κάνω όταν βρεθώ μπροστά σε μπάζωμα υγρο-
τόπου, αποψίλωση δάσους ή χτίσιμο αυθαίρε-
της οικοδομής; Έχω δικαίωμα παρέμβασης αν 
αρνηθούν να μου δώσουν πληροφορίες; Γιατί 
είναι σημαντικοί οι δασικοί χάρτες; Μπορώ στ' 
αλήθεια να συμμετάσχω σε διαβούλευση για 
περιβαλλοντικό νομοσχέδιο; Όταν ο πλανήτης 
καταστρέφεται, πώς μπορώ εγώ να διαμαρτυ-
ρηθώ και να ακουστώ;

 Απαντήσεις στα 'καυτά' ερωτήματα που απα-
σχολούν κάθε περιβαλλοντικά ενεργό και ευαι-
σθητοποιημένο πολίτη δίνονται στον νέο οδηγό 
που δημοσιεύουν σήμερα η περιβαλλοντική ορ-
γάνωση WWF Ελλάς  και ο Οργανισμός Ανοι-
χτών Τεχνολογιών (ΕΕΛ/ΛΑΚ). Ο οδηγός αυτός 
παρέχει στους πολίτες ελεύθερη πρόσβαση σε 
πρακτικές πληροφορίες και συμβουλές, έχοντας 
ως στόχο την ενδυνάμωσή τους προκειμένου 
να είναι σε θέση να αναλάβουν ενεργό δράση 
και να συμμετέχουν στη διαμόρφωση και λή-
ψη αποφάσεων για περιβαλλοντικά ζητήματα.

 Το σημαντικό αυτό εργαλείο ενίσχυσης των 
πολιτών κατά την άσκηση του δικαιώματός 
τους για προστασία του περιβάλλοντος ανα-
πτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματοςActive 
citizens fundκαι του έργου «Πολίτες για το πε-
ριβάλλον: Η εκπαίδευση ως εργαλείο αποτελε-
σματικής συμμετοχής στα κοινά και στη λήψη 
αποφάσεων».

 Μέσα από τον οδηγό, ο οποίος είναι δια-
θέσιμος μαζί με άλλα ενημερωτικά υλικά στην 
πλατφόρμα του έργου, οι πολίτες μπορούν να 
αποκτήσουν πρόσβαση σε χρήσιμη περιβαλλο-
ντική πληροφορία, να αναζητήσουν τρόπους 
με τους οποίους μπορούν να συμμετέχουν στη 
διαμόρφωση και λήψη περιβαλλοντικών απο-
φάσεων στην Ελλάδα, καθώς και σε αντίστοι-
χες διαδικασίες της Ε.Ε. για το περιβάλλον, αλλά 
και να αναφέρουν οποιαδήποτε παραβίαση της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας αντιληφθούν. Πα-
ράλληλα, μέσα από την πλατφόρμα του έργου, 
οι πολίτες μπορούν πλέον να αναζητήσουν άλ-
λες ομάδες πολιτών που δραστηριοποιούνται 
σε τοπικό επίπεδο και να έρθουν σε επαφή μαζί 
τους για να ανταλλάξουν γνώσεις και απόψεις 
γύρω από ένα περιβαλλοντικό ζήτημα που τους 
απασχολεί από κοινού. Η λειτουργία αυτή είναι 
αποτέλεσμα μίας πρώτης χαρτογράφησης, η 
οποία θα επικαιροποιείται τακτικά. 

"Στον αγώνα για την προστασία του περι-
βάλλοντος δεν είμαστε και δεν πρέπει να αι-
σθανόμαστε μόνοι. Όλοι αποτελούμε μέρη ενός 
ευρύτερου συνόλου, με το οποίο είμαστε σε 
άμεση αλληλεπίδραση και γι΄αυτό, η συμμετο-
χή μας στα κοινά, και τα περιβαλλοντικά ζητή-
ματα ειδικότερα, είναι απαραίτητη", δήλωσε η 
Άννα Βαφειάδου, υπεύθυνη νομικού τομέα στο 
WWF Ελλάς. "Αναγνωρίζοντας τα κενά γνώσης 
και πληροφόρησης που υπάρχουν και αποτρέ-
πουν τους πολίτες από την ενεργή συμμετοχή, 
ο οδηγός αυτός έχει ως στόχο να συγκεντρώ-
σει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και να τις 
επικοινωνήσει με απλό τρόπο στο κοινό, προ-
κειμένου να ενισχυθεί σημαντικά η συμμετοχή 
του στη διαμόρφωση και λήψη αποφάσεων και 
εν τέλει, να ενδυναμωθεί η σχέση μεταξύ κοι-
νωνίας και περιβάλλοντος."

 "Στο σημερινό κόσμο των εντεινόμενων προ-
κλήσεων για το περιβάλλον, οι πολίτες χρειάζο-
νται περισσότερο από ποτέ χώρους και εργαλεία 
για να ασκήσουν αποτελεσματικά τα περιβαλ-
λοντικά τους δικαιώματα." σημειώνει ο γενικός 

διευθυντής του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνο-
λογιών ΕΕΛΛΑΚ, Αλέξανδρος Μελίδης.  "Δημι-
ουργήσαμε ένα πρακτικό οδηγό για να αναδεί-
ξουμε ένα νέο υπόδειγμα δημόσιας συμμετοχής 
φορέων και πολιτών. Ένα υπόδειγμα δημόσιου 
διαλόγου και συμμετοχής με ουσιαστικό αντί-
κτυπο στη διαμόρφωση και λήψη αποφάσεων. 
Η ενημερωμένη δημόσια συμμετοχή, ο δομη-
μένος διάλογος με τη στάθμιση εναλλακτικών 
προσεγγίσεων είναι ζωτικής σημασίας. Ειδικά 
για τις ευάλωτες κοινότητες που επηρεάζονται 
δυσανάλογα από την κλιματική αλλαγή, αλλά 
που συνήθως δεν έχουν θέση στους χώρους 
λήψης αποφάσεων." 

Το έργο ξεκίνησε να υλοποιείται τον Απρί-
λιο 2021 και θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο 
2023 με την συνδιαμόρφωση από κοινού με 
την κοινωνία των πολιτών μίας πρότασης πο-
λιτικής για την βελτίωση των διαδικασιών δη-
μόσιας συμμετοχής. Στα μέσα Νοεμβρίου έχει 
προγραμματιστεί η διεξαγωγή ενός εργαστηρίου 
επιμόρφωσης στην Αθήνα, ώστε περισσότεροι 
ενεργοί πολίτες να μπορέσουν να συμβάλουν 
πιο ενεργητικά στη συζήτηση για τη βελτίωση 
του νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου για τις 
διαδικασίες δημόσιας συμμετοχής. Από τον Δε-
κέμβριο 2022 έως το Φεβρουάριο 2023 πρό-
κειται να διεξαχθούν ακόμα περισσότερα ερ-
γαστήρια σε διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας, 
με στόχο την εκπαίδευση τοπικών ομάδων και 
ενεργών πολιτών και τη συνεργασία τους με 
δημοσίους υπαλλήλους για τη συνδιαμόρφω-
ση προτάσεων σχετικών με την ενίσχυση της 
δημόσιας συμμετοχής.

 Tο έργο «Πολίτες για το Περιβάλλον» υλο-
ποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active 
citizens fund, με φορέα υλοποίησης το WWF 
Ελλάς και εταίρο την Εταιρεία Ελεύθερου Λο-
γισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/
ΛΑΚ). Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους 
€ 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, 
το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος 
του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊ-
κού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 
– 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμ-
μα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση 
της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και 
στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή 
των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση 
της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην 
προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη 
διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμμα-
τοςActive citizens fundγια την Ελλάδα έχουν 
αναλάβει από κοινού τοΊδρυμα Μποδοσάκηκαι 
τοSolidarityNow. Περισσότερες πληροφορί-
ες:www.activecitizensfund.gr

 Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛ/
ΛΑΚ) ιδρύθηκε το 2008, σήμερα έχει μετόχους 
37 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και κοινω-
φελείς φορείς.  Έχει ως κύριο στόχο να συμβά-
λει στην ανοιχτότητα και ειδικότερα στην προ-
ώθηση και ανάπτυξη των Ανοιχτών Προτύπων, 
του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Πε-
ριεχομένου, των Ανοιχτών Δεδομένων και των 
Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής στο χώ-
ρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα, των 
επιχειρήσεων και της Κοινωνικής Οικονομίας 
στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να 
αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα δι-
αλόγου για τις ανοιχτές τεχνολογίες. Ανάμεσα 
στους φορείς που συμμετέχουν στον Οργανισμό 
Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) είναι τα πιο 
πολλά ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά 
Κέντρα, ενώ για την υλοποίηση των δράσεων 
του, βασίζεται στη συνεργασία και ενεργή συμ-
μετοχή των μελών του και της ελληνικής κοι-
νότητας χρηστών και δημιουργών Ελεύθερου 
Λογισμικού, Ανοιχτού Περιεχομένου και Τεχνο-
λογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής.
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Δήλωση-μήνυμα 

«Η αντίσταση στον 
παραλογισμό του 

πολέμου δεν είναι αντι-
ευρωπαϊσμός αλλά 

καθήκον»

Δήλωση-μήνυμα του Γιάνη Βαρουφάκη 
για τον Πόλεμο στην Ουκρανία από την 

Αλεξανδρούπολη

O 
π ό λ ε μ ο ς 
στην Ου-
κρανία κλι-
μακώνεται 
γοργά.

Κ α ν ε ί ς 
στην ΕΕ δεν κάνει το παρα-
μικρό για να τον αποκλιμα-
κώσει

Το αντίθετο – ως πολεμο-
χαρείς μαζορέτες της Ουάσι-
γκτον γιορτάζουν την κλιμά-
κωσή του ενώ οι φωνές που 
αμφισβητούν την λογική του 
κλιμάκωσης φιμώνονται και 
δαιμονοποιούνται ως χρήσι-
μοι ηλίθιοι το Πούτιν – αν όχι 
Ρώσοι πράκτορες

 Η ολοκληρωτική τακτική 
του ευρωπαϊκού κατεστημέ-
νου να δαιμονοποιεί όποιες 
και όποιους δεν θεωρούν ότι 
περισσότερος πόλεμος είναι 

η λύση στον πόλεμο θυμίζει 
την ρήση και την πρακτική 
του Χέρμαν Γκαίριγκ:

 «Αν και οι άνθρωποι δεν 
θέλουν τον πόλεμο, μπορούν 
εύκολα να τον αποδεχτούν, 
να συρθούν σε αυτόν μέσα 
από ψέμματα και δαιμονο-
ποίηση. Πείθοντάς τους ότι 
απειλούνται από μη πατρι-
ώτες ειρηνιστές έτοιμους να 
αφήσουν την πατρίδα ανο-
χύρωτη.» 

Αυτή η τακτική βλέπου-
με να εφαρμόζεται σήμερα 
στην Ευρώπη, στην Τουρκία, 

στην Ελλάδα – με μοναδι-
κούς ωφελημένους τους 
εμπόρους όπλων. 

Σήμερα, από εδώ, από 
την Αλεξανδρούπολη την 
οποία οι κυβερνήσεις ΣΥΡΙ-
ΖΑ και ΝΔ κατέστησαν ορ-
μητήριο του Αμερικανικού 
στρατού, ο οποίος δεν θα ση-
κώσει καν το μικρό του δα-
κτυλάκι για να προστατεύσει 
τα σύνορά μας σε περίπτω-
ση Τουρκικής εισβολής, από 
την Αλεξανδρούπολη που 
την κατέστησαν τραγικό επί-
κεντρο όλο και πιθανότερης 
πυρηνικής σύρραξης - εδώ, 
από την Αλεξανδρούπολη, 
το ΜέΡΑ25 καλεί όλες και 
όλους, στην Ελλάδα, στην 
Ευρώπη, στον Κόσμο ολάκε-
ρο, σε πατριωτική, αντιπολε-
μική συστράτευση εναντίον 
της κλιμάκωσης του πολέμου 
στην Ουκρανία – μιας κλιμά-
κωσης που ανοίγει ορέξεις 
των πολεμοχαρών για κλι-

μάκωση και θερμά επεισόδια 
εδώ διπλά μας, στον Έβρο 
και στο Αιγαίο. 

Η αντίσταση στον παρα-
λογισμό του πολέμου δεν εί-
ναι αντι-ευρωπαϊσμός, δεν 
σημαίνει ανοχή στον Πούτιν, 
δεν σηματοδοτεί την οποια-
δήποτε ανοχή σε επιβουλές 
αναθεωρητικών γειτόνων. 

Η αντίσταση στον παρα-
λογισμό του πολέμου και 
στους εμπόρους του είναι 
αυτονόητο καθήκον των πα-
τριωτών.

Αναλύσεις

Γιατί δεν προηγήθηκε η οριοθέτηση 
της ΑΟΖ Ελλάδας - Λιβύης έναντι 

του τουρκολιβυκού μνημονίου;

Η νέα συμφωνία της Άγκυρας 
με την κυβέρνηση της Λιβύης που 
εδρεύει στην Τρίπολη, η οποία βάζει 
την Τουρκική Εταιρεία Πετρελαίων 
(ΤΡΑΟ) στη λιβυκή αγορά στα όρια 
της ΑΟΖ που οριοθέτησαν Άγκυρα 
και Τρίπολη τον Νοέμβριο του 2019 
με το παράτυπο τουρκολιβυκό μνη-
μόνιο κλιμακώνει περαιτέρω την ελ-
ληνοτουρκική κρίση, τις ήδη οξυμμέ-
νες σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες. 
Μάλιστα θα οξυνθούν περαιτέρω δι-
ότι η νέα συμφωνία βάζει την ΤΡΑΟ 
εκεί όπου άλλοτε κυριαρχούσαν γαλ-
λικοί και ιταλικοί κολοσσοί δεδομέ-
νου ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις 
αξιοποιούνται από τη Γαλλία ως πα-
ράμετρος της γαλλοτουρκικής σύ-
γκρουσης συμφερόντων στην Ανα-
τολική Μεσόγειο.

 Τίθεται όμως εύλογα το ερώτη-
μα: Γιατί επί τόσα χρόνια, δε-
καετίες θα λέγαμε, Ελλάδα και Λιβύη 
δεν προέβησαν στην οριοθέτηση της 
ΑΟΖ καίτοι η γεωγραφική τους θέση 
διευκόλυνε σε αυτό χωρίς μάλιστα 
να εμπλέκουν τρίτες χώρες, όπως 
συνέβη με το παράτυπο τουρκολι-

βυκό μνημόνιο; Διότι η οριοθέτη-
ση της ΑΟΖ Ελλάδας - Λιβύης δεν 
θα επέτρεπε στην Τουρκία να αξι-
οποιήσει τη Λιβυκή κρίση συνομο-
λογώντας με την αναγνωρισμένη 
από τον ΟΗΕ κυβέρνηση της Τρίπο-
λης το 2019 το τουρκολιβυκό μνη-
μόνιο. Σε τι βάθος χρόνου θα πρέ-
πει να αναζητηθεί αυτή η ευθύνη, η 
αβελτηρία δηλαδή των κυβερνήσε-
ων της χώρας να ρυθμίσει το θέμα 
της ΑΟΖ με τη Λιβύη προτρέχοντας 
της Τουρκίας; Μας το αποκαλύπτει 
ο Ελμαχντί Ελμαρτζ, μόνιμος αντι-
πρόσωπος της κυβέρνησης Σάραζ 
της Λιβύης στον ΟΗΕ, δηλαδή της 
διεθνώς αναγνωρισμένης τότε κυ-
βέρνησης της Λιβύης. Στην επιστολή 
του προς τον ΟΗΕ κατηγορούσε την 
Ελλάδα ότι προσπάθησε στο παρελ-
θόν να διεκδικήσει επήρεια που δεν 
της ανήκει. «Από το 2004, έγραφε, 
η Λιβύη διεξήγαγε τέσσερις γύρους 
διαπραγματεύσεων με την Ελλάδα 
με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων 

και από τις δύο χώρες. Οι διαπραγ-
ματεύσεις αυτές δεν επέφεραν κα-
νένα αποτέλεσμα, διότι η Ελλάδα 
επέμενε να καθορίσει τη θαλάσσια 
δικαιοδοσία της έναντι της Λιβύης 
με βάση τα εξαιρετικά μικρά ακα-
τοίκητα νησιά χωρίς νομική σημασία. 
Η Ελλάδα επέμενε να σχεδιάσει μια 
διάμεση γραμμή βασιζόμενη σε αυ-
τές τις υπερβολές των νησιών και 
αρνήθηκε να εφαρμόσει την αρχή 
της αναλογικότητας που χρησιμο-
ποιείται διεθνώς σε τέτοιες καταστά-
σεις. Η αλληλογραφία μεταξύ των 
δύο πλευρών συνεχίστηκε μέχρι το 
2014. Δυστυχώς η Ελλάδα αγνόησε 
εντελώς τα δικαιώματα της Λιβύης 
και έσπευσε με τους συμμάχους της 
στο Φόρουμ Φυσικού Αερίου της 
Ανατολικής Μεσογείου να συνάψει 
συμφωνίες και να εκμεταλλευτεί τις 
περιφερειακές εντάσεις για να επι-
βάλει de facto μονοπώλιο στην πα-
ραγωγή, υγροποίηση και μεταφορά 
αερίου (προφανώς εννοεί τον East 
Med)» (Καθημερινή 10/1/2020). Τα 
ανωτέρω επιβεβαιώνει ο Χρήστος 
Ροζάκης  στο βιβλίο «Η  Αποκλειστική 
Οικονομική Ζώνη και το Διεθνές Δί-
καιο», εκδ. Παπαζήση, 2013, σελ. 47: 
«Η αδυναμία προσέγγισης των δύο 

μερών (Ελλάδας – Λιβύης) στο θέ-
μα της οριοθέτησης των θαλασσίων 
ζωνών στην περιοχή πρέπει να οφεί-
λεται στις διαμετρικά διαφορετικές 
απόψεις τους σε σχέση με τη μέθο-
δο οριοθέτησης: η Λιβύη υποστηρί-
ζει ότι η μέθοδος οριοθέτησης πρέ-
πει να είναι η ευθυδικία – τη στιγμή 
που η Ελλάδα υποστηρίζει σταθερά 
τη μέση γραμμή – και αντιτίθεται σε 
απόδοση πλήρους επήρειας των ελ-
ληνικών νησιών νοτίως της Κρήτης 
και των ακτών της Πελοποννήσου». 
Να σημειώσουμε ότι το 2020 στα 
πλαίσια της οριοθέτησης της ελλη-
νοιταλικής ΑΟΖ, στις νήσους Στρομ-
φάδες αποδεχθήκαμε επήρεια μόνον 
32%. Γιατί όχι τότε;

 Εκείνο όμως που εντυπωσιάζει 
διαβάζοντας άρθρο του Χρήστου 
Ροζάκη πάλι, με τίτλο «Το μνημόνιο 
Τουρκίας – Λιβύης και τα ελληνικά 
νησιά» (Καθημερινή 8/12/2019) εί-
ναι ότι η Λιβύη προσέφυγε δύο φο-
ρές στο Διεθνές Δικαστήριο της Χά-

γης, τη μια με την Τυνησία (1982) 
και την άλλη με τη Μάλτα (1985) 
επί Καντάφι για την οριοθέτηση της 
υφαλοκρηπίδας, δηλαδή η Τρίπολη 
ακολουθούσε τον δρόμο της διε-
θνούς Δικαιοσύνης για την επίλυ-
ση των θαλάσσιων διαφορών με τα 
γειτονικά κράτη. Στην Αθήνα λοι-
πόν εναπόκειτο επί τόσες δεκαετίες 
να συμφωνήσει και να πορευτεί με 
την Τρίπολη στη Χάγη. Ο Καντάφι το 
έπραξε, η Αθήνα όχι, διότι όπως απο-
δεικνύουν οι εξελίξεις οι ελληνικές 
κυβερνήσεις προτάσσουν το πολιτικό 
κόστος και την επανεκλογή τους, και 
παραπέμπουν την επίλυση των εθνι-
κών θέματα στις καλένδες. Όμως οι 
εξελίξεις τρέχουν και ανατρέπουν το 
γεωπολιτικό σκηνικό.

 Ποιά ήταν η τελευταία ευκαιρία 
αποτροπής του τουρκολιβυκού συμ-
φώνου; Τον Ιούλιο του 2019 ο Τουρ-
κοκύπριος ηγέτης Μουσταφά Ακι-
ντζί κοινοποίησε στον πρόεδρο της 
Κυπριακής Δημοκρατίας επιστολή 
του προς  στον Γ.Γ. του ΟΗΕ με την 
οποία πρότεινε τη συγκρότηση κοι-
νής επιτροπής υδρογονανθράκων, 
για τον διαμοιρασμό των κερδών 
και τις υφιστάμενες αδειοδοτήσεις. 
Η πρόταση του Τουρκοκύπριου ηγέ-
τη απορρίφθηκε ομόφωνα από το 
Συμβούλιο Αρχηγών που συνήλθε 
υπό τον πρόεδρο Αναστασιάδη, διότι 
σύμφωνα με το κοινό ανακοινωθέν η 
πρόταση αυτή, «δεν μπορεί να γίνει 
αποδεκτή καθώς αποπροσανατολίζει 
από την ουσία του Κυπριακού». Ποιά 
είναι η ουσία του Κυπριακού; Διότι 
εκεί σήμερα εστιάζεται το κυπριακό 
πρόβλημα, στην εκμετάλλευση των 
υδρογονανθράκων που είναι ο κατα-
λύτης της κρίσης στην Ανατολική Με-
σόγειο. Μάλιστα,  η πρόταση Ακιντζί 
είχε την έγκριση της Άγκυρας. Διότι 
παράλληλα με τη δημοσιοποίηση της 
συγκεκριμένης κίνησης του κ. Ακι-
ντζί, ο ΥΠΕΞ της Τουρκίας Μεβλούτ 
Τσαβούσογλου σε άρθρο του στην 
τουρκοκυπριακή εφημερίδα Kibris 
Postasi ανέφερε ότι σε περίπτωση 
απόρριψης της πρότασης Ακιντζί η 
Τουρκία θα συνεχίσει τις έρευνες και 
τις γεωτρήσεις, όπως και έγινε, ενώ 
αργότερα καυτηρίασε επανειλημμέ-
να την απόρριψή της. 

Ποιές ήταν οι συνέπειες της απόρ-
ριψης της πρότασης Ακιντζί; Η απο-
δοχή της πρότασης, η οποία προηγή-
θηκε μήνες του συμφώνου Ερντογάν 
– Σάραζ, θα αποστερούσε από την 
Άγκυρα, κατά τη διάρκεια των συζη-
τήσεων των δύο κοινοτήτων για την 
κατανομή των ενεργειακών πηγών, 
κάθε επιχείρημα ώστε να προβεί στη 
συνομολόγηση του συμφώνου με τη 
Λιβύη. Διότι θα ήταν αδιανόητο να 
συζητούν οι δύο κοινότητες με τη συ-
ναίνεση της Άγκυρας για την κατα-
νομή των ενεργειακών πηγών εντός 
της κυπριακής ΑΟΖ και ταυτόχρονα 
ο Ερντογάν να συνυπογράφει με τον 
Σάρατζ το σύμφωνο που αγνοούσε 
(μηδένιζε) την ΑΟΖ της Κυπριακής 
Δημοκρατίας.

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ 
ΜΑΚΡΟΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΗ
 ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.69)
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7 2 3 9 6 1 8 4 5
1 4 8 7 5 2 6 9 3
9 5 6 3 8 4 2 7 1
5 8 2 4 3 7 9 1 6
6 1 4 2 9 5 7 3 8
3 9 7 8 1 6 4 5 2
2 3 5 6 4 9 1 8 7
4 6 1 5 7 8 3 2 9
8 7 9 1 2 3 5 6 4
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ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

7 9 1 8

7 2 3

6 9

9 6 7 2 1

5 7

2 8 3 1 9

6 9

7 9 4

2 3 1 5

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.50)
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

 Λέει ο Έλληνας πατέρας στον γιο του: 

«Υιέ μου σου βρήκα νύφη» 

«Πατέρα εγώ θέλω να διαλέξω την γυναίκα 

που θα παντρευτώ» απαντάει ο γιος 

«Ναι αλλά η νύφη που σου προτείνω είναι η 

κόρη του Bill Gates» λέει ο πατέρας 

Οπότε ο γιος συμφωνεί… Πάει ο Έλληνας πα-

τέρας στον Bill Gates και του λέει: «Σου έχω έναν 

καλό γαμπρό για την κόρη σου, τον γιο μου.» 

«Γιατί νομίζεις πως αξίζει να παντρευτεί η κόρη 

μου τον γιο σου;» απαντά ο Bill Gates 

Και του λέει ο πατέρας «Ο γιος μου είναι Γε-

νικός Διευθυντής στην Παγκόσμια Τράπεζα.» 

Οπότε ο Bill Gates συμφωνεί. Πηγαίνει μετά 

ο Έλληνας πατέρας στον Πρόεδρο της Παγκό-

σμιας Τράπεζας και του λέει: «Σου έχω βρει ένα 

φοβερό Γενικό Διευθυντή για την τράπεζα σου.» 

«Μα έχω ήδη Γενικό Διευθυντή» απαντά ο 

Πρόεδρος. 

«Ναι, αλλά αυτός που σου προτείνω είναι γα-

μπρός του Bill Gates, άνδρας της μοναχοκόρης 

του.» Oπότε συμφωνεί και ο Πρόεδρος Και είναι 

όλοι ευχαριστημένοι!

* * * * * *

Ένα ζευγάρι συζητά για τις διακοπές:

- Λοιπόν, γυναίκα, πρέπει να αποφασίσεις. 

Διακοπές στη Χαβάη ή διακοπές στο χωριό σου 

για να μπορέσω να σου αγοράσω εκείνο το με-

νταγιόν που είδαμε τις προάλες;

- Διακοπές στη Χαβάη!

- Πώς κι έτσι;

- Να, έχω ακούσει ότι εκεί τα κοσμήματα εί-

ναι φτηνά...

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια
1. Ωραίο το παράστημά του.
13. Μικρή η πυκνότητά τους (ουδ.).
14. Ρώσικο διαστημικό πρόγραμμα.
15. … Καλέ: η Ακροναυπλία.
16. … Σάμερ: παλιά, διάσημη τραγου-
δίστρια.
18. Αδελφός του Λυδού και του Μυσού.
19. Άγια, ιερά.
21. Κατοικία του ηγούμενου σε μονα-
στήρι καθολικών.
23. Πόλη της βορειοκεντρικής Ιταλίας.
25. Κάρι…: Άγγλος ηθοποιός.
27. Τα έχει ο… λοβός.
28. Και ζηλοτυπίας… δημιουργείται.
30. Μεταλλικός δίσκος ζυγαριάς.
32. Θυμίζει… Τσανακλίδου.
34. Παθαίνουν και κατάγματα.
36. Στριμώχνουν το… Κ.
37. Μπράιαν…: διάσημος συνθέτης.
38. Χορηγεί υποτροφίες (αρχικά).
40. Συνθηματική γλώσσα του υπόκο-
σμου.
42. Τίτλος ευγενείας στην Αγγλία.
43. Παλιά, συγκοινωνιακά αρχικά της 
Αθήνας.

-- Συστατικά --
• 12 φέτες ζαμπόν μπούτι
• 200 γρ. τυρί κρέμα
• 50 γρ. ροκφορ
• 2-3 κ.σ. κρέμα γάλακτος
• 2 κ.σ. άνηθο, ψιλοκομμένο
• 2 κ.σ. φρέσκο κρεμμυδάκι, ψιλοκομμένο (μό-

νο το άσπρο)
• Λίγο αλάτι
• Πιπέρι, άσπρο

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Αρχικά, σε ένα μπολ ρίχνουμε το τυρί κρέμα 

και το χτυπάμε με το μίξερ μέχρι να αφρατέψει.
• Προσθέτουμε κατόπιν την κρέμα γάλακτος, 

τον άνηθο, το φρέσκο κρεμμυδάκι, το ροκ-
φορ λιωμένο με πιρούνι και συνεχίζουμε το 
χτύπημα για 2 με 3 λεπτά ακόμα.

• Απλώνουμε σε μια φέτα ζαμπόν λίγο από το 
μείγμα του τυριού και τυλίγουμε σε ρολό.

• Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία με το υπό-
λοιπο ζαμπόν και το τυρί και φτιάχνουμε άλ-
λα 11 ρολά.

• Μετά, τυλίγουμε κάθε ρολό σε διάφανη μεμ-
βράνη και αφήνουμε 1 με 2 ώρες στο ψυγείο.

• Τέλος, όταν κρυώσουν και σφίξουν τα κόβου-
με σε ρολό πάχους 2 με 3 εκατοστά.

• Τα ρολάκια με τυρί κρέμα και ζαμπόν είναι 
έτοιμα.

• Καλή όρεξη!

--Συμβουλές--
• Σερβρίρουμε τα ρολάκια με οδοντογλυφίδες.

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Νόστιμα ρολάκια με ζαμπόν και τυρί κρέμα

Κάθετα
1. Μουσικό οδηγητικό θέμα (ξ.λ.).
2. Ραδιοτηλεοπτικά αρχικά.
3. Γιορτάζει την Πρωτοχρονιά.
4. Υποθέτει… αρχαιόπρεπα.
5. Κοιμίζει… νήπια.
6. Διπλασιάζεται σε… ξεπούλημα.
7. Μπουρλοτιέρης του 1821 και μετέπειτα 
πρωθυπουργός.
8. Πόλη της Πολωνίας.
9. Δύο έχει το… κριθάρι.
10. Στρώνεται… από τοίχο σε τοίχο.
11. Αρχαίων επιφώνημα.
12. Είδος κινητήριας μηχανής.
17. Μερίδα ζωοτροφής.
20. Πλαίσιο αυτοκινήτου.
22. Ακρωτήριο της Ανταρκτικής.
24. Φημίζεται για τα πούρα της.
26. … Χάμσουν: Νορβηγός συγγραφέας.
29. Ο δολοφόνος του Άβελ.
31. Βιτόριο Ντε…: παλιός, Ιταλός σκηνοθέτης 
και ηθοποιός.
33. Αλίκη…: παλιά ηθοποιός.
35. "Ή ταν ή επί…": αρχαίο ρητό.
39. Ατέλειωτο… κέφι.
41. Πρώτα στα… γεγονότα.
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Η παντόφλα σπάνια πετυχαί-
νει τις κατσαρίδες, ενώ τα χημι-
κά εντομοκτόνα είναι 
δυνητικά επικίν-
δυνα για τον 
άνθρωπο, τα 
ζώα ή το πε-
ριβάλλον. Γιατί 
λοιπόν να μην 
σκοτώνουμε τις 
κατσαρίδες με λέ-
ιζερ;

Ερευνητές στη Βρετανία ανέ-
πτυξαν μια συσκευή με κάμερες 
και αλγόριθμο τεχνητής νοημο-

σύνης που αναγνωρίζει τα ανε-
πιθύμητα έντομα και τα εξο-

λοθρεύει με μια ριπή 
λέιζερ.

Ο αλγόριθ-
μος εξετάζει 
σε πραγματικό 
χρόνο τις εικό-
νες από τις δύο 

κάμερες του συ-
στήματος και, εφό-

σον αντιληφθεί τυχόν 
διερχόμενη κατσαρίδα, στέλνει 
σήμα σε ένα γαλβανόμετρο που 
στοχεύει την κάμερα στη θέση 

του εντόμου.
Μια στιγμή αργότερα, ο ει-

σβολέας είναι νεκρός, έδειξαν 
οι δοκιμές που παρουσιάζο-
νται στην επιθεώρηση Oriental 
Insects.

Σε περίπτωση που ο χρή-
στης δεν θέλει να σκοτώσει αλ-
λά απλώς να διώξει τα έντομα, 
μπορεί να μειώσει την ένταση 
του λέιζερ ώστε να τα αναγκά-
ζει απλώς να αλλάζουν πορεία.

Η ερευνητική ομάδα δηλώνει 
πως δεν έχει σχέδια για εμπορι-
κή αξιοποίηση της τεχνολογίας, 
ανάρτησε όμως στο GitHub τις 
εικόνες που χρησμοποιήθηκαν 
για την εκπαίδευση της τεχνητής 
νοημοσύνης και καλεί οποιονδή-
ποτε ενδιαφερόμενο να χρησι-
μοποιήσει ελεύθερα τις τεχνικές 
που περιγράφονται στη μελέτη.

Το όλο σύστημα κοστίζει γύ-
ρω στα 250 δολάρια, υπολογί-
ζουν οι ερευνητές.

Προειδοποιούν όμως τους 
υποψήφιους χρήστες ότι πρέ-
πει να προσέχουν ώστε να μην 
στοχεύσουν το λέιζερ στα μάτια 
τους και προκαλέσουν απώλεια 
όρασης.

in.gr

Η οξυτοκίνη είναι μια ορμόνη τα επί-
πεδα της οποίας αυξάνονται κατακόρυ-
φα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, 
του οργασμού και κατά τα πρώτα 
στάδια μιας νέας σχέσης, γι’ 
αυτό και αποκαλείται ορ-
μόνη της αγάπης.

Με δημοσίευση 
της στην επιθεώρηση 
«Frontiers in Cell and 
Development Biology» 
ερευνητική ομάδα με επικε-
φαλής επιστήμονες του Τμήματος 
Βιοιατρικής Μηχανικής του Πολιτειακού 
Πανεπιστημίου του Μίτσιγκαν στις ΗΠΑ 
παρουσιάζουν τα ευρήματα πειραμάτων 
που πραγματοποίησαν με την οξυτοκίνη.

Τα πειράματα που έγιναν σε πει-
ραματόζωα (ψάρια ζέβρες) και σε αν-
θρώπινα κύτταρα και τα αποτελέσμα-

τα έδειξαν ότι η οξυτοκίνη 
μπορεί να βοηθήσει 

στην αναγέννηση 
του καρδιακού 
ιστού που έχει 
υποστεί κάποια 
βλάβη. Σύμφω-

να με τους ερευ-
νητές η ανακάλυψη 

τους σημαίνει ότι μπορούν 
να ξεκινήσουν προσπάθειες ανάπτυ-
ξης μεθόδων χρήσης της οξυτοκίνης 
ως θεραπείας σε ασθενείς που έχουν 
υποστεί έμφραγμα για την αποκατά-

σταση της ζημιάς που έχει προκληθεί 
στην καρδιά τους.

Τα πειράματα που έγιναν στην καρ-
διά των ψαριών ζέβρα έδειξαν ότι η 
οξυτοκίνη κατάφερε να αναγεννήσει 
τραυματισμένα ή ακόμη και νεκρά καρ-
διοκύτταρα. Τα πειράματα σε ανθρώπι-
να κύτταρα έδειξαν ότι η ορμόνη έχει 
παρόμοια επίδραση σε κύτταρα της αν-
θρώπινης καρδιάς που έχουν υποστεί 
ζημιές αν έρθει σε επαφή με αυτά στον 
σωστό χρόνο και στη σωστή δοσολο-
γία. Η ερευνητική ομάδα σχεδιάζει τώ-
ρα το επόμενο βήμα της που θα είναι 
πειράματα με χορήγηση οξυτοκίνης σε 
ασθενείς που έχουν υποστεί έμφραγμα.

Naftemporiki.gr

Η ορμόνη της αγάπης επουλώνει (πραγματικά)
 πληγωμένες καρδιές

Το 
65% της 

πόλης θα έχει 
ανοικτούς 
χώρους

Τα τελευταία χρόνια οι πλούσιες 
χώρες της Μέσης Ανατολής εκ-
πονούν διαφόρων σχέδια για 
τη δημιουργία νεών πόλεων 
κοινό χαρακτηριστικό των 
οποίων είναι τα βιώσιμα και 
άκρως φιλικά στο περιβάλ-
λον συστήματα λειτουργίας 
και διαβίωσης των κατοίκων 
της.

Πρόκειται για πόλεις φουτουριστικού 
σχεδιασμού που ενσωματώνουν μια σειρά 
από προηγμένες τεχνολογίες και προσπα-
θούν να προωθήσουν μια νέα φιλοσοφία 
στον τρόπο. Μια καθημερινότητα στην οποία 
η ανθρώπινη δραστηριότητα γίνεται άκρως 
φιλική στο περιβάλλον χωρίς να υπάρχει 

απώλεια των ανέσεων του ανθρώ-
πινου πολιτισμού.

Στο πλαίσιο αυτό η εται-
ρεία URB με εδρεύει στα 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
ανακοίνωσε ότι σχεδίασε 
για λογαριασμό του Κουβέ-

ιτ μια πόλη μηδενικού περι-
βαλλοντικού αποτυπώματος. 

Η πόλη που ονομάζεται XZERO 
θα δημιουργηθεί σε μια περιοχή στα νό-

τια της χώρας. Η πόλη είναι σχεδιασμένη 
σαν ένα λουλούδι με ανοικτά πέταλα και θα 
κατασκευαστούν σε αυτή περίπου 30 χιλιά-
δες κατοικίες με στόχο ο πληθυσμός της να 
κυμαίνεται πέριξ των 100 χιλιάδων κατοί-
κων. Η πόλη σχεδιάζεται έτσι ώστε η πρό-

σβαση των αυτοκινήτων να είναι ελάχιστη 
και οι κάτοικοι να κινούνται με ποδήλατα.

Υπάρχουν 35 χλμ. δρόμων στην πόλη για 
τζόκινγκ και ποδηλασία καθώς και εννέα χλμ. 
δρόμων για κίνηση με άλογα σε διαδρομές 
που συνδέονται με το κέντρο της πόλης και 
όλες τις υποδομές της. Θα υπάρχουν και 
ηλεκτροκίνητα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το 
65% της πόλης θα έχει ανοικτούς χώρους.

«Η δημιουργία βιώσιμων πόλεων που 
ακολουθούν τα υψηλότερα στάνταρτ δια-
βίωσης των κατοίκων με τις μικρότερες δυ-
νατές επιπτώσεις στο περιβάλλον δεν είναι 
πλέον μια επιλογή αλλά μια αναγκαιότητα.» 
αναφέρει ο Μπαχαράς Μπαγκέριαν, διευθύ-
νων σύμβουλος της URB.

Πόλη «λουλούδι» που δεν θα εκπέμπει ρύπους 
θέλει να φτιάξει το Κουβέιτ

Ένας μηχανικός και ένας σεφ 
που εργάζονταν στην Space 
X, τη διαστημική εταιρεία του 
Ελον Μασκ, ένωσαν την δυνά-
μεις τους και δημιούργησαν την 
Stellar Pizza, ένα ρομποτικό σύ-
στημα που μπορεί να φτιάχνει πί-
τσες από το μηδέν και να τις ψήνει 
μέσα σε χρονικό διάστημα μόλις 
πέντε λεπτών.

Το ρομπότ παίρνει τα μπαλά-
κια της ζύμης και τα μετατρέπει 
στην βάση της πίτσας και στη συ-
νέχεια ρίχνει τα υπόλοιπα υλικά. 
Όταν η διαδικασία αυτή ολοκλη-
ρωθεί ο μηχανισμός οδηγεί την 
πίτσα στον φούρνο για να ψηθεί. 
Οι άνθρωποι εισέρχονται στην όλη 
διαδικασία μόνο για να πάρουν 
την ψημένη πλέον πίτσα και να 
την σερβίρουν στους πελάτες. Στη 
Stellar Pizza επένδυσε 16,5 εκατ. 
δολάρια ο διάσημος αμερικανός 
καλλιτέχνης Jay-Z που εί-
ναι σύζυγος της Μπι-
γιονσέ.

Η εταιρεία του 
ρομποτικού μηχα-
νισμού αναφέρει 
ότι η ζύμη της πί-
τσας είναι δικής της 
παραγωγής και έχει 

υψηλά στάνταρτ 
ποιότητας και 
γεύσης. Το ρο-
μπότ μπορεί να 
φτιάχνει δέκα εί-

δη πίτσας σε μια τι-
μή από 7 ως δώδεκα 

δολάρια. Όπως είναι ευνόητο μια 
τόσο γρήγορη στη δημιουργία, χα-
μηλού κόστους και υψηλής ποιό-
τητας πίτσα μπορεί να μπει σφήνα 
στη βιομηχανία της πίτσας ο ετή-
σιος τζίρος της οποίας στις ΗΠΑ 
είναι 45 δισ. δολάρια.

Ρομπότ φτιάχνει και ψήνει πίτσες 
σε πέντε λεπτά

Συσκευή με τεχνητή νοημοσύνη πυροβολεί 
τις κατσαρίδες με λέιζερ

Science

Στιγμιότυπο 
από τη διαδικασία 

δημιουργίας της πίτσας 
από το ρομποτικό 

μηχανισμό

«Η δημιουργία βιώσιμων πόλεων που ακολουθούν τα υψηλότερα στάνταρτ 
διαβίωσης των κατοίκων με τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις στο περιβάλλον δεν 

είναι πλέον μια επιλογή αλλά μια αναγκαιότητα»
Μπαχαράς Μπαγκέριαν, διευθύνων σύμβουλος της URB

Η οξυτοκίνη 
μπορεί να βοηθήσει 

στην αναγέννηση του 
καρδιακού ιστού

Η ερευνητική 
ομάδα δεν έχει 

σχέδια για εμπορική 
αξιοποίηση της 

τεχνολογίας



14 Η ΓΝΩΜΗ

Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση 
θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

Δικηγόροι

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

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

ΑΓΓΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  •  Δικηγόρος 
Ειρήνης 39  •  Αλεξανδρούπολη 
Τηλέφωνο : 2551024142

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

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

Λογιστές

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

ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ ΓΑΛΑΤΕΙΑ • Λογιστικό Γραφείο  

Φιλιππουπόλεως 7  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 25510-80173

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

Ιατροί

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • Οφθαλμίατρος  
Μιαούλη  11  •  Αλεξ/πολη 

Τηλέφωνο : 25510 24689

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Δικαστικοί
Επιμελητές

Ασφάλειες

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

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

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

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

Οπτικά

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

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Ψυκτικοί

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

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

Φαρμακεία

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

ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Μαζαράκη 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551038473

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

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

ΓΟΥΤΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΔΙΚΑΙΑ
Τηλέφωνο : 2556031371

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

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

Συμβολαιογράφοι

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

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

Κτηνίατροι

Συνεταιρισμοί

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

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας

ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ • Λογιστικό Γραφείο

Ηροδότου 104   •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 25510-31505
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Επέτειοι

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των 
Δήμων και των Περιφερειών
Παγκόσμια Ημέρα κατά της 
Θανατικής Ποινής
Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής 
Υγείας

Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 06:00

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
INTERCITY 06:00

ΘεΣ/Κη - Αλεξ/λη 
INTERCITY 16:05
Αλεξ/λη-ΟΡεΣΤΙΑΔΑ 
04:30 , 15:10
ΟΡεΣΤΙΑΔΑ-Αλεξ/λη 
07:00, 18:39
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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: 
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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 Αλεξανδρού-
πολης, μπορείτε να καλείτε 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:07:55-11:30- 21:40
ΤΡΙΤΗ: 07:55 - 11:30 - 21:40
ΤΕΤΑΡΤΗ: 11:30 - 21: 40
ΠΕΜΠΤΗ: 07:55 - 11:30 - 21:40 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 11:30 - 21:40
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:55 -11:30 - 21:40
ΚΥΡΙΑΚΗ: 11:30 - 21:40 
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 06:10 - 09:50 - 20:05
ΤΡΙΤΗ: 06:10 - 09:50 - 20:05 
ΤΕΤΑΡΤΗ: 09:50 - 20:05 
ΠΕΜΠΤΗ: 06:10 - 09:50 - 20:05
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:09:50 - 20:05

ΣΑΒΒΑΤΟ: 06:10 - 09:50 -20:05
ΚΥΡΙΑΚΗ: 09:50 - 20:05

SKY EXPRESS
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη – ΑΘηΝΑ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ:  08:50 - 22:05
ΤΡΙΤΗ: 08:50 - 21:35 
ΤΕΤΑΡΤΗ:  08:50 - 22:05
ΠΕΜΠΤΗ:  08:50 - 21:35
ΠΑΡΑΚΕΥΗ:08:50-16:45-22:05
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:50 - 22:05
ΚΥΡΙΑΚΗ: 08:50 - 16:45 - 22:05
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 07:15 - 20:30
ΤΡΙΤΗ:  07:15 - 12:15
ΤΕΤΑΡΤΗ: 07:15 - 20:30
ΠΕΜΠΤΗ: 07:15 - 12:15
ΠΑΡΑΚΕΥΗ:07:15-15:10-20:30
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:15 - 20:30
ΚΥΡΙΑΚΗ: 07:15 - 15:10 - 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  09:00
Τρίτη  09:00
Τετάρτη 15:00 
Πέμπτη 15:00
Παρασκευή 15:00
Σάββατο 09:00
Kυριακή  15:00

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

ΤηλEΦωΝΑ 
λΙμεΝΑΡΧεIωΝ
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 Σκανδαλίδου Νικομηδείας & 
Ε. Φιλιππίδου 22 (όπισθεν Αγίου Ελευθερίου) 
✆2551023421
18:00-08:00 Σερμπέζη Λ. Μάκρης 15 (Νέα 
Χιλή) ✆2551039222

ΦΕΡΕΣ 
Μαλάκης Ορφέως 2 ✆25550 24333

ΣΟΥΦΛΙ 
Κυριακούδη Βασ. Γεωργίου 157 
✆2554022033

ΔIΔYMOTEIXO
Παρασκευόπουλος Ιωάννης  Βενιζέλου 93 
✆2553023544

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Αλβανούδη Νεραντζιά Κωνσταντινουπόλε-
ως 203 ✆2552022582

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

Ευλάμπιος, Ευλαμπία

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Η σημερινή ημέρα είναι ιδανική για σέ-
να αγαπητέ Κριέ για να ενδοσκόπηση, 
σκέψεις, αναθεώρηση και προστασία 
του εαυτού σου στο εσωτερικό σου 
ψυχικό καταφύγιο. Δώσε σημασία στα 
όνειρα που βλέπεις σήμερα! 

ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ Ταύρε, σήμερα στρέφεις το 
ενδιαφέρον σου στους φίλους σου και 
στις κοινωνικές ομάδες που ανήκεις! Τα 
επικείμενα γεγονότα και εξελίξεις, θα 
σε βοηθήσουν να δεθείς πολύ με τους 
φίλους σου, αλλά ίσως παρουσιάσεις 
υπερευαισθησία για τον τρόπο που σου 
συμπεριφέρονται!    

ΔΙΔΥΜΟΣ
Αγαπητέ Δίδυμε, σήμερα θα επηρεά-
σουν έντονα τις εξελίξεις σου, αλλά 
και τις φιλοδοξίες σου, η γνώμη των 
άλλων, αλλά και κατάσταση μέσα στον 
οικογενειακό τομέα! Η κοινωνική σου 
εικόνα βελτιώνεται και κερδίζεις τον 
σεβασμό!  

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Σήμερα αγαπητέ Καρκίνε, θα έχεις και 
πάλι την ευκαιρία να ανακτήσεις αισιο-
δοξία, να καλοπεράσεις και να φιλοσο-
φήσεις με βελτιωμένη και ανεβασμένη 
διάθεση την ζωή! Καταφέρνεις λοιπόν, 
με την βοήθεια της τύχης! 

ΛΕΩΝ
Η ιδιαίτερα έντονη συναισθηματική σου 
φύση, αγαπητέ Λέοντα, είναι αυτή που 
θα σου δώσει τις λύσεις σε ό,τι μέχρι 
τώρα σε απασχολούσε, σε συνδυασμό 
φυσικά με τα μαθήματα που έχεις πά-
ρει στο παρελθόν, τις εμπειρίες σου και 
την εξαιρετικά ισχυρή διαίσθηση σου! 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Σήμερα αγαπητέ Παρθένε, είναι μία 
ημέρα που θα καταφέρεις μέσα από 
επαφές, αλλά και συγκυρίες να εναρ-
μονιστείς με τους γύρω σου και να εξο-
μαλύνεις ή απλά να βελτιώσεις τις δι-
απροσωπικές σου σχέσεις!

ΖΥΓΟΣ
Σήμερα αγαπητέ Ζυγέ, θα νιώσεις την 
ανάγκη να βοηθήσεις και να εξυπηρε-
τήσεις ανάγκες, ανθρώπων που αγα-
πάς και εκτιμάς! Η τάση σου αυτή, θα 
λειτουργήσει εποικοδομητικά και για 
εσένα, παρόλο που οι πράξεις σου χα-
ρακτηρίζονται από ανιδιοτέλεια!          

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Η σημερινή ημέρα αποτελεί την απόλυ-
τη συναισθηματική χαρά για σένα, φί-
λε Σκορπιέ και σου επιτρέπει να γίνεις 
και πάλι παιδί, με κάθε τρόπο! Μπορείς 
να καλοπεράσεις χωρίς δισταγμό σή-
μερα, μέσα από ερωτικές δραστηριό-
τητες, καλλιτεχνικά θέματα, εξόδους, 
ψυχαγωγία!   

ΤΟΞΟΤΗΣ
Σήμερα, αγαπητέ Τοξότη, θα βρεις ξα-
νά τον εαυτό σου, αυτόν που τόσο πο-
λύ αγαπάμε! Ενισχύεται η ανάγκη σου 
για συναισθηματικό δέσιμο με το σπί-
τι και την οικογένεια και καταφέρνεις 
και εξομαλύνεις τις συγγενικές και τις 
οικογενειακές σου σχέσεις!          

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Αγαπητό Αιγόκερε, ήρθε η ώρα να μι-
λήσεις με την καρδιά σου και να επι-
κοινωνήσεις με αγάπη! Οι σχέσεις σου 
με τα αδέρφια ενδυναμώνονται και οι 
επαφές σου με γείτονες και γνωστούς, 
βελτιώνονται και εξομαλύνονται! 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Σήμερα αγαπητέ Υδροχόε, θα ασχολη-
θείς με την προστασία και την διατήρη-
ση των κεκτημένων σου αλλά και των 
προσωπικών σου αξιών. Συγκεκριμένα, 
ίσως αποφασίσεις να κάνεις ένα ξεκα-
θάρισμα στο σπίτι σου, από πράγματα 
που δεν χρειάζεσαι ουσιαστικά!  

ΙΧΘΥΕΣ
Σήμερα, η Σελήνη στο Ζώδιο σου, θα 
σε βοηθήσει στην αναζήτηση και στον 
προσδιορισμό της προσωπικότητάς σου 
και θα καταφέρεις, να χρησιμοποιήσεις 
σωστά τα ταλέντα σου και την διαί-
σθηση σου, ώστε να ξεχωρίσεις και να 
προβάλλεις τον καλύτερο εαυτό σου!

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

3 λόγοι να κάνουμε 
περισσότερο ποδήλατο
 

1. Το ποδήλατο βελτιώνει το ανα-
πνευστικό μας σύστημα

Είναι απόλυτα φυσιολογικό να λα-
χανιάζουμε κατά την ποδηλασία, ειδικά 
στην αρχή. Όμως, όσο κι αν αυτό σας 
ταλαιπωρεί, είναι ευεργετικό μακρο-
πρόθεσμα. Για να κάνουμε ποδήλατο, 
ειδικά όταν ανεβάζουμε το ρυθμό ή/και 
την απόσταση, το σώμα μας χρειάζεται 
περισσότερη κατανάλωση οξυγόνου. 
Οι πνεύμονες τραβούν αέρα και απο-
μακρύνουν το διοξείδιο του άνθρακα, 
που παράγεται από τα κύτταρά μας. Το 
καθαρό οξυγόνο διοχετεύεται στο αί-
μα και περνά από την καρδιά, τους μύ-
ες και όλο το υπόλοιπο σώμα. Με τον 
καιρό, οι επιδόσεις του οργανισμού μας 
βελτιώνονται και νιώθουμε την άσκηση 
λιγότερο κουραστική.

2. Η ποδηλασία μειώνει τον κίν-

δυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών 
παθήσεων

Σε συνέχεια της προηγούμενης δια-
δικασίας, ο καρδιακός σας ρυθμός ανε-
βαίνει, καθώς οι μύες χρειάζονται πε-
ρισσότερο οξυγόνο, για να δουλέψουν. 
Γι’ αυτό, όπως και οι άλλες μορφές αε-
ρόβιας άσκησης, έτσι και η ποδηλασία 
θεωρείται ένας από τους αποτελεσμα-
τικότερους τρόπους μακροπρόθεσμης 
διατήρησης της καρδιακής μας υγείας.

3. Βελτιώνει την ψυχική μας ευ-
εξία

Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι η 
ποδηλασία είναι διασκεδαστική, με ή 
χωρίς παρέα. Υπάρχουν τόσοι πολλοί 
τρόποι που η συγκεκριμένη δραστηρι-
ότητα μπορεί να τονώσει τη διάθεσή 
σας, μα κυρίως είναι η απελευθέρωση 
μεγάλων ποσοτήτων αδρεναλίνης και 
ενδορφινών και η βελτιωμένη αυτοπε-
ποίθηση (λόγω της εκπλήρωσης στό-
χων) που θα σας απελευθερώσει από 
το στρες της καθημερινότητας 1000 
θερμίδες.

ΜΙΑ...ΕΞΥΠΝΗ ΓΝΩΜΗ

Ζητείται εργολάβος να αναλάβει για
αντιπαροχή 3 σπίτια καθώς και τα 2 μεγάλα
οικόπεδα στο κέντρο του Τυχερού Νομού
Έβρου. Είναι μέσα στο πάρκο του Τυχερού.
Βρίσκεται σε καλή εμπορική θέση.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6979822491
όλο το 24ωρο.
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Στο πλαίσιο του συνεδρίου 
“Φάρος Πνευμονολογίας” που 
διεξάγεται στην Αλεξανδρούπο-
λη από τις 7 έως τις 9 Οκτωβρίου 
2022 με τη συμμετοχή εξαίρετων 
επιστημόνων, πραγματοποιήθη-
κε σήμερα στο δημοτικό στάδιο 
“Φώτης Κοσμάς” μια παράλλη-
λη δράση που συνδιοργάνωσαν 
η Πνευμονολογική Κλινική Δ.Π.Θ. 
του Π.Γ.Ν.Α. και ο Δήμος Αλεξαν-
δρούπολης.

Πρόκειται για μια ενημερωτική 
παρέμβαση πρόληψης για το κά-
πνισμα με τίτλο «Αναπνέω ελεύ-
θερα-Ζω καλύτερα”, στην οποία 
συμμετείχαν μαθητές και μαθή-
τριες της ΣΤ’ Δημοτικού.

Μέσα από διαδραστικές πα-
ρουσιάσεις και συμμετοχικές δι-
αδικασίες, τα παιδιά ενημερώθη-
καν για τις βλαβερές συνέπειες 
του καπνίσματος στην υγεία, την 
εξάρτηση που προκαλεί και τους 

τρόπους προστασίας από αυτό 
ενώ παράλληλα συμμετείχαν σε 
δράσεις ενθάρρυνσης του υγιει-
νού τρόπου ζωής, της σωματικής 
άσκησης και της ισορροπημένης 
διατροφής.

Στο στάδιο, εκτός από τους 
μαθητές και τις μαθήτριες βρέ-
θηκαν τόσο ο υπεύθυνος της 
δράσης Αν. Καθηγητής Πνευ-
μονολογίας και Διευθυντής της 
Πνευμονολογικής Κλινικής Τμή-
ματος Ιατρικής Δ.Π.Θ., Paschalis 
Steiropoulos όσο και ο Δήμαρ-
χος Αλεξανδρούπολης Ioannis 
Zampoukis - Γιάννης Ζαμπούκης 
που μαζί με τον Αντιδήμαρχο Πο-
λιτισμού, Αθλητισμού, Εθελοντι-
σμού, Παιδείας και Νέας Γενιάς 
Θεόδωρος Βουρδολης συζήτη-
σαν με τα παιδιά για τις καθημερι-
νές τους συνήθειες και τα οφέλη 
της τακτικής άσκησης.

Πνευμονολογική Κλινική και Δήμος 
Αλεξανδρούπολης δίνουν πάσα στη ζωή!

ΔΡΑΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ “ΦΩΤΗΣ 
ΚΟΣΜΑΣ”  

Μέσα από διαδραστικές παρουσιάσεις 
και συμμετοχικές διαδικασίες, τα παιδιά 
ενημερώθηκαν για τις βλαβερές συνέπειες 
του καπνίσματος στην υγεία, την εξάρτηση 
που προκαλεί και συμμετείχαν σε δράσεις 
ενθάρρυνσης του υγιεινού τρόπου ζωής
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