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Συνεδρίαση 
Συντονιστικού 

Οργάνου Πολιτικής 
Προστασίας της ΠΕ 

Έβρου ενόψει χειμώνα 

Mε σκοπό τον καλύτερο 
συντονισμό των φορέων 

που εμπλέκονται σε δράσεις 
Πολιτικής Προστασίας για 
πλημμύρες, χιονοπτώσεις

� 7

Έκθεση «Σουφλί 
& Μετάξι» στο 

Ίδρυμα «Μιχάλης 
Κακογιάννης»

Σκοπός της η παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων των προσωπι-
κών έργων των φοιτητών που 

συμμετείχαν σε εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα στο Σουφλί 
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Στους δρόμους μαθητές και 
γονείς του Γυμνασίου Σουφλίου 

Διαμαρτυρία για  την απόφαση συγχώνευσης τμημάτων της Γ΄Γυμνασίου με 
αποτέλεσμα … 27 μαθητές ανα τάξη…. «Δεν είμαστε αριθμοί, αλλά άνθρωποι»
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Συνεδρίαση – «υπερθέαμα» 
του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αλεξανδρούπολης!

Από τα χειροκροτήματα των εργαζομένων, στην «πιπίλα» του Γκότση, κι από 
το «φταίει ο έρωτας» του Δευτεραίου στο «τσίρκο» του Βαταμίδη. Η συζήτη-
ση για τους συμβασιούχους του Πολυκοινωνικού τα είχε όλα… Αντιδράσεις 

της αντιπολίτευσης για τις «υπερεξουσίες» της Οικονομικής Επιτροπής

� 5,7

Τα συμπεράσματα του 17ου Τα συμπεράσματα του 17ου 
Δημοσιογραφικού Συνεδρίου Δημοσιογραφικού Συνεδρίου 
Σαμοθράκης Σαμοθράκης 

Κορονοϊός: 138 νεκροί 
και 52.966 κρούσματα σε 

εβδομαδιαία βάση 

Στους 82 οι διασωληνωμένοι – Τι αναφέρει η 
επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ. Αύξηση στο ιικό 

φορτίο των λυμάτων στην Αλεξανδρούπολη  
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Βραβεύσεις μαθητών του Έβρου 
που διακρίθηκαν σε μαθηματικούς 

διαγωνισμούς 

� 4,5
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�  8,9  8,9

27 ερευνητές του Δ.Π.Θ. 
στη λίστα των κορυφαίων 
2% του κόσμου
● Σημαντική στιγμή για το ακαδημαϊκό έργο του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 

● Συνολικά 27 ερευνητές από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης έχουν συμπεριληφθεί σε δύο λί-
στες κορυφαίων επιστημόνων του κόσμου που δημιουργήθηκαν από το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ και 
δημοσιεύτηκαν τον Οκτώβριο του 2022. 

● Διαβάστε τα ονόματα των μελών του Δ.Π.Θ. και το Τμήμα τους

● «Η είδηση αυτή μόνο υπερήφανους μπορεί να μας κάνει» δηλώνει ο Πρύτανης Καθηγητής 
Αλέξανδρος Πολυχρονίδης
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Ο Θρακιώτης Αλεξ Ταξιλδάρης Ο Θρακιώτης Αλεξ Ταξιλδάρης 
αρχηγός της Ελληνικής αποστολής αρχηγός της Ελληνικής αποστολής 
στους Παραολυμπιακούς Αγώνες στους Παραολυμπιακούς Αγώνες 
Παρίσι 2024   Παρίσι 2024   
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Πλησίον στρατοπέδου «Ιωάννου»
Τηλέφωνα
2551024222, 2551029888 
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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
1863
Ιδρύεται η Ένωση Ποδοσφαίρου 
της Αγγλίας και τίθενται οι πρώτοι 
κανονισμοί του αθλήματος. Έτσι, οι 
Άγγλοι ξεχωρίζουν το ποδόσφαιρο 
από το ράγκμπι, που παίζεται πλέ-
ον ως χωριστό άθλημα. Μαζί γεν-
νιέται και ο όρος «soccer», όπως 
ονομάζεται το ποδόσφαιρο στα 
αγγλικά. Η λέξη προέρχεται από 
τη σύντμηση δύο λέξεων: Social 
Ceremony (κοινωνική τελετή).

1880
Ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος 
αναλαμβάνει Πρωθυπουργός της 
Ελλάδας για 10η φορά (ρεκόρ 
στην ελληνική πολιτική ιστορία).

1912
Ο ελληνικός στρατός απελευθε-
ρώνει τη Θεσσαλονίκη απ’ τους 
Οθωμανούς. Την ίδια μέρα οι Σέρ-
βοι καταλαμβάνουν τα Σκόπια.

1930
Ο πρωθυπουργός Ελευθέριος Βε-
νιζέλος επισκέπτεται την Άγκυρα, 
εγκαινιάζοντας μία νέα εποχή ει-
ρήνης και φιλίας μεταξύ των δύο 
χωρών. ∆εν λείπουν, ωστόσο, οι 
διαμαρτυρίες των προσφύγων.

1931
Κορυφώνονται οι συγκρούσεις στη 
Λευκωσία μεταξύ των Κυπρίων και 
των αγγλικών δυνάμεων κατοχής. 
17 νεκροί και πολλοί τραυματίες. 
(Οκτωβριανή Εξέγερση)

1972
Λίγο πριν από την έναρξη του αγώ-
να Παναθηναϊκού - ΤΣΣΚΑ Σόφιας 
στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ο Τό-
της Φυλακούρης αφήνει έναν πε-
τεινό στη σέντρα, θέλοντας να κά-
νει πλάκα στον Ολυμπιακό για την 
ήττα του την προηγούμενη μέρα 
από την Τότεναμ με 4-0. Για την 
πράξη του αυτή θα τιμωρηθεί με 
4 αγωνιστικές.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1795
Νικόλαος (Χαλκιόπουλος) Μάντζα-
ρος, κερκυραίος μουσουργός, ο 
συνθέτης του Εθνικού Ύμνου της 
Ελλάδας. (Θαν. 30/3/1872)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1957
Νίκος Καζαντζάκης, έλληνας 
συγγραφέας. («Ζορμπάς») (Γεν. 
18/2/1883)

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα

Μαθήματα σε επικίνδυνα κτίσματα στις 
Φέρες , αγωνία για τη σχολική στέγη

26
OKT
2012

Μαθήματα σε κτίριο που μόνο σχολείο δεν θυ-
μίζει, επικίνδυνο και ακατάλληλο, με μαθητές που 
προαυλίζονται στο δρόμο και ανεβοκατεβαίνουν 
σκάλες που δεν δημιουργήθηκαν για τόση πολυκο-
σμία. Όπως είναι γνωστό, από την αρχή της σχολικής 
χρονιάς, λόγω σοβαρών προβλημάτων στο κανονι-
κό κτίριο του λυκείου Φερών, οι μαθητές παρακο-
λουθούν τα μαθήματα διαμοιρασμένοι κάποιοι στο 
γυμνάσιο των Φερών και κάποιοι στο παλιό ταχυ-
δρομείο της ΕΑΣ, στο οποίο έγιναν πρώτα κάποιες 
διαμορφώσεις. Ωστόσο, παρά τις αρχικές προβλέ-
ψεις ότι η λύση αυτή θα είναι για λίγους μόνο μή-
νες, γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί εκφράζουν 
την αγωνία τους για το μέλλον. Αξίζει να σημειωθεί 
μάλιστα πως τις τελευταίες ημέρες, οι μαθητές του 
λυκείου είχαν προβεί σε κατάληψη, διαμαρτυρόμε-
νοι για την έλλειψη κατάλληλης σχολικής στέγης.

Ο καιρός σήμερα
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Ανατολή - 07:40
Δύση - 18:21
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Είπαν Photo   Shoot

Μικρογνωμικά

Ανήμερα της 
Παγκόσμιας Ημέ-
ρας κατά τους καρ-
κίνου του μαστού 
και τα μέλη του Δι-
οικητικού Συμβου-
λίου της Ένωσης 
Συνοριοφυλάκων 
Έβρου, προχώρη-
σαν σε μια όμορφη, 
συμβολική κίνηση 
προς τις γυναίκες 
συναδέλφους τους 

Ο Πρόεδρος 
των Συνοριακών 
Φυλάκων Έβρου 
Χρυσοβαλάντης 
Γιαλαμάς ανέφε-
ρε στην ανάρτησή 
του: «Καλημέρα!! Η 
Ένωση Συνοριακών 
Φυλάκων Ν. Έβρου, ως συνδικαλιστι-
κός φορέας που διαχρονικά σέβεται και 
αναγνωρίζει τον ενεργό ρόλο της γυ-
ναίκας – Αστυνομικού Συνοριοφυλακα 
στην Ελληνική Αστυνομία και κοινωνία 
και στα πλαίσια ενημέρωσης για την 
πρόληψη – έγκαιρη διάγνωση του καρ-
κίνου του μαστού προχωρά στην συμ-

βολική κίνηση ευαισθητοποίησης των 
γυναικών συναδέλφων με την διανομή 
βραχιόλι για την εκστρατεία κατά του 
καρκίνου του μαστού, μεταδίδοντας το 
μήνυμα της πρόληψης. Η πρόληψη εί-
ναι το κλειδί!!!»

Γ.Π.

Συμβολική δράση με νόημα και μηνύματα

Απουσίες

Ασφυκτιούν 
Γεμάτες είναι οι φυλακές και τα κρατη-

τήρια στη Θράκη με τις Αστυνομικές Αρχές 
να ζητούν να ληφθεί άμεσα μια λύση. Την 
παραπάνω καταγγελία έκανε ο πρόεδρος 
της Αστυνομικής Κίνησης Ξάνθης, μιλώ-
ντας στο MEGA.

«Το πρόβλημα διαιωνίζεται εδώ και 
δύο χρόνια περίπου, από την εποχή της 
πανδημίας του Covid. Τότε οι φυλακές 
δεν δέχονταν κρατουμένους λόγο Covid 

και μεταβιβαζόταν το πρόβλημα στα κρα-
τητήρια» εξηγεί ο πρόεδρος Αστυνομικής 
Κίνησης Ξάνθης, Νίκος Γουναρίδης.

Ο ίδιος αποκάλυψε πως μέρα με τη μέ-
ρα το πρόβλημα διογκώνεται, καθώς την 
ίδια στιγμή το σωφρονιστικό ίδρυμα της 
Κομοτηνής παρουσιάζει πληρότητα, αφού 
όπως είπε δίνεται εντολή να παραμένουν 
οι κρατούμενοι στα κρατητήρια.

Γ.Π.

Χωρίς τον Δήμαρχο Αλεξανδρού-
πολης Γιάννη Ζαμπούκη και τον επι-
κεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης 
Βαγγέλη Λαμπάκη πραγματοποιήθηκε 
η συνεδρίαση του δημοτικού συμβου-
λίου Αλεξανδρούπολης το απόγευμα 
της Δευτέρας. Ο κ. Λαμπάκης νοσεί από 
covid (περαστικά!) ήταν όμως καλά και 
σε θέση να συμμετέχει στη συνεδρία-
ση με τηλεδιάσκεψη, κάτι που έθεσαν 
προς τον πρόεδρο του σώματος Γιώργο 
Καϊσα, τόσο ο 
Νίκος Γκότσης, 
όσο και ο Βαγ-
γέλης Μυτιλη-
νός. Ζητήθηκε 
για ακόμη μία 
φορά να δί-
νεται η δυνα-
τότητα συμ-
μετοχής των 
συμβούλων σε 
τέτοιες έκτα-
κτες περιπτώ-
σεις με τηλεδι-
άσκεψη, δίχως, 
όμως, να δοθεί 

κάποια απάντηση… Αν όμως επιβεβαι-
ωθούν οι εκτιμήσεις των επιστημόνων 
για εκρηκτικό «κοκτέιλ» γρίπης-κορω-
νοϊού, ίσως ο πρόεδρος αναγκαστεί 
από τις καταστάσεις να επαναφέρει, 
κατά ένα μικρό ποσοστό, την δυνατό-
τητα της τηλεδιάσκεψης. Ειδάλλως, η 
απαρτία μπορεί να αποδειχθεί άπιαστο 
όνειρο μέσα στο χειμώνα.

Κ.Η. 

Τον μάγεψε η πρωτεύουσα 
Για έναν άστεγο που δημιουργεί, κα-

τά τη δημοτική αρχή και την διοίκηση της 
ΤΙΕΔΑ, προβλήματα στους χώρους του 
κάμπινγκ, όπου διαμένει τα τελευταία δύο 
χρόνια, έγινε λόγος στο προχθεσινό δημο-
τικό συμβούλιο Αλεξανδρούπολης. Όπως 
είπε ο πρόεδρος της ΤΙΕΔΑ Αναστάσιος 
Σεραφειμίδης, ο εν λόγω έχει προβλημα-
τική συμπεριφορά, ενώ δεν υπάρχει λόγος 
να μένει στο κάμπινγκ, καθώς λαμβάνει 
διάφορα επιδόματα, άρα έχει εισόδημα, 
αφήστε που διαθέτει και ακίνητη περιου-
σία… Ωστόσο, όπως αποκάλυψε ο πρώην 

πρόεδρος της ΤΙΕΔΑ Βασίλης Δέλκος, ο 
ίδιος είχε προσφερθεί να τον βοηθήσει νο-
μικά με τα θέματα της ακίνητης περιουσί-
ας του, έλα όμως που το πρόβλημα είναι 
ότι αυτή η περιουσία είναι στο Σουφλί κι 
ο άνθρωπος θέλει να μείνει στην Αλεξαν-
δρούπολη!!! Η αναφορά αυτή προκάλεσε 
κάποια χαμόγελα, όπως ήταν αναμενόμε-
νο. Πάντως, θα διαφωνήσω με τον κύριο, 
το Σουφλί είναι πανέμορφο και έχει και τα 
καλύτερα ζαχαροπλαστεία… Για τσίπουρα 
και λουκάνικα δεν ξέρω, αλλά κι αυτά, όσοι 
γνωρίζουν, λένε ότι «φυσάνε»! 

Κ.Η. 

Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του 10ου Δημοτικού Σχολείου Κομοτηνής σε συνεργασία με το Delta Evros 
Explorer πραγματοποίησε την Κυριακή για τις τάξεις Α, Β, Γ & Δ εκπαιδευτική εκδρομή στο Δέλτα του Έβρου.  
Στην εκδρομή συμμετείχαν περίπου 150 άτομα. Στη συνέχεια επισκέφτηκαν την κτηνοτροφική μονάδα Βήρα 
Φάρμα στις Φέρες για να ξεναγηθούν στη φάρμα, να γνωρίσουν πώς παράγεται το γάλα, το τυρί και το γιαούρ-
τι και να δοκιμάσουν τα τυριά τους. (xronos.gr)

Δεν έχει τεθεί θέμα συζήτηση 
για Fuel Pass 3… δεν μπο-
ρούμε να μιλάμε κάθε εβδο-
μάδα για νέες παρεμβάσεις. 
Εχουμε δώσει περισσότερα 
από κάθε άλλο κράτος, έχου-
με πρωτογενές έλλειμα και 
ουσιαστικά μας λένε αυξήστε 
το έλλειμα. ι.. 

Χ. ΣΠΙΡΤΖΗΣ
ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΡΙΖΑ

(για τις υποκλοπές) Είναι επι-
βεβλημένη η επιτελική συμμε-
τοχή της Europol προκειμένου 
να διαφυλαχθεί έμπρακτα και 
αποτελεσματικά η ιδιωτικότη-
τα και το απόρρητο των επι-
κοινωνιών των πολιτών της 
Ευρώπης, αλλά και να θω-
ρακιστεί το θεσμικό πλαίσιο 
προστασίας των ατομικών δι-
καιωμάτων και ελευθεριών….  

Χ. ΣΠΙΡΤΖΗΣ
ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΡΙΖΑ
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Συνολικά 27 ερευνητές από 
το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης έχουν συμπεριλη-
φθεί σε δύο λίστες κορυφαί-
ων επιστημόνων του κόσμου 
που δημιουργήθηκαν από το 
Πανεπιστήμιο Στάνφορντ και 
δημοσιεύτηκαν τον Οκτώβριο 
του 2022. Η πρώτη λίστα προσ-
διορίζει τους κορυφαίους με-
λετητές στους τομείς της ειδι-
κότητάς τους, των οποίων οι 
δημοσιεύσεις αναφέρονται συ-
χνότερα από άλλους συγγρα-
φείς σε όλο τον κόσμο.

Η ανάλυση που εκπονή-
θηκε από ομάδα ειδικών του 
Stanford University υπό τον 
Καθηγητή John Ioannidis, διε-
ξήχθη με βάση αριθμό δεικτών 
με επίκεντρο τον αντίκτυπο του 

δημοσιευμένου έργου τους κα-
τά τη διάρκεια του έτους 2021, 
και αφορά σε αξιολόγηση των 
δεικτών αυτών για πέραν των 
8.000.000 επιστημόνων παγκο-
σμίως, απαριθμεί δε επιστήμο-
νες των οποίων οι δημοσιευμέ-
νες ερευνητικές εργασίες έχουν 
επιταχύνει την πρόοδο στους 
αντίστοιχους τομείς τους και 
έχουν επηρεάσει την εξέλιξη 
της εργασίας άλλων ερευνη-
τών.

Τα 20 ονόματα των μελών 
του Δ.Π.Θ. που συμπεριλαμβά-
νονται στη λίστα με βάση τον 
αντίκτυπο του δημοσιευμένου 
έργου τους κατά τη διάρκεια 

του έτους 2021 (αριστερά).
Η  δεύτερη λίστα, η οποία 

βασίζεται σε αριθμό δεικτών 
με επίκεντρο τον αντίκτυπο του 
δημοσιευμένου έργου ερευνη-
τών κατά τη διάρκεια του συ-
νολικού τους έργου και αφορά 
σε αξιολόγηση των δεικτών αυ-
τών για πέραν των 8.000.000 
επιστημόνων παγκοσμίως πε-
ριλαμβάνει 21 ερευνητές του 
Δ.Π.Θ.: (δεξιά)

Συνολικά, και στις δύο λί-
στες, εμφανίζονται είκοσι επτά 
(27) μέλη του ακαδημαϊκού 
προσωπικού του Ιδρύματος.

Κάνοντας λόγο για το ερευ-
νητικό έργο των μελών του 

Δ.Π.Θ., ο Πρύτανης Καθηγη-
τής Αλέξανδρος Πολυχρονίδης 
ανέφερε ότι «Η παρουσία 27 
ερευνητών του Δ.Π.Θ. στη λί-
στα του 2% των ερευνητών πα-
γκοσμίως που διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στην προαγω-
γή της έρευνας και στην καινο-
τομία σε διεθνές επίπεδο, μόνο 
υπερήφανους μπορεί να μας 
κάνει, αφού αναδεικνύει τη δέ-
σμευση του Πανεπιστημίου μας 
προς την αριστεία. Τους συγχαί-
ρω προσωπικά όλες και όλους.»

Τα σχετικά στοιχεία είναι δι-
αθέσιμα στο https://elsevier.
digitalcommonsdata.com/
datasets/btchxktzyw/4

27 ερευνητές του Δ.Π.Θ. στη λίστα 
των κορυφαίων 2% του κόσμου

Η ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ 2% ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ  
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ 
ΣΤΑΝΦΟΡΝΤ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 27 
ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Π.Θ.              

Η αναγνώριση του ακαδημαϊκού ΄έργων 
των παρουσία των μελών μας, μόνο 
υπερήφανους μπορεί να μας κάνει, 
αφού αναδεικνύει τη δέσμευση του 
Πανεπιστημίου μας προς την αριστεία» 
δήλωσε ο Πρύτανης του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου

Ονοματεπώνυμο ιδιότητα Τμήμα

Χρήστος Α. Δαμαλάς Αναπληρ. Καθηγητής Αγροτικής Ανάπτυξης

Μιχαήλ Λ. Κουκουράκης Καθηγητής Ιατρικής

Κωνσταντίνος Μ. Κόκκινος Καθηγητής ΠΤΔΕ

Χρήστος Γ. Καραγιάννης Καθηγητής Πολιτικών Μηχανικών

Δημήτριος Κομίλης Καθηγητής Μηχανικών Περιβάλλοντος

Ευγενία Μπεζιρτζόγλου Καθηγήτρια Ιατρικής

Αλεξάνδρα Γιατρομανωλάκη Καθηγήτρια Ιατρικής

Ιωάννης Μητρούλης Αναπληρ. Καθηγητής Ιατρικής

Ηλίας Β. Κοσματόπουλος Καθηγητής Ηλεκτρολόγων Μ&ΜΥ

Θεόδωρος Ρουσάκης Αναπληρ. Καθηγητής Πολιτικών Μηχανικών

Νικόλαος Παπάνας Καθηγητής Ιατρικής

Ζήσης Βρύζας Αναπληρ. Καθηγητής Αγροτικής Ανάπτυξης

Ιωάννης Πρατικάκης Καθηγητής Ηλεκτρολόγων Μ&ΜΥ

Αργυρώ Δημούδη Καθηγήτρια Μηχανικών Περιβάλλοντος

Γεώργιος Μπάκος Καθηγητής Ηλεκτρολόγων Μ&ΜΥ

Χρήστος Κοντογιώργης Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής

Κυριάκος Ε. Ζωηρός Καθηγητής Ηλεκτρολόγων Μ&ΜΥ

Κωνσταντίνος Ε. Χαλιορής Καθηγητής Πολιτικών Μηχανικών

Αστέριος Παντοκράτορας Καθηγητής (αφυπηρ.) Πολιτικών Μηχανικών

Γεώργιος Κολιός Καθηγητής (αφυπηρ.) Ιατρικής

Ονοματεπώνυμο ιδιότητα Περίοδος 
αξιολόγησης

Μιχαήλ Λ. Κουκουράκης Καθηγητής Ιατρικής 1992-2022

Αλεξάνδρα Γιατρομανωλάκη Καθηγήτρια Ιατρικής 1993-2022

Ευθύμιος Λ. Σιβρίδης Καθηγητής Ιατρικής (αφυπ.) 1984-2022

Χρήστος Α. Δαμαλάς Αν. Καθηγητής Αγροτικής Ανάπτυξης 2001-2022

Δημήτριος Κομίλης Καθηγητής Μηχαν. Περιβάλλοντος 1999-2022

Κωνσταντίνος Κόκκινος Καθηγητής ΠΤΔΕ 2004-2022

Χρήστος Γ. Καραγιάννης Καθηγητής Πολιτικών Μηχανικών 1988-2022

Ηλίας Β. Κοσματόπουλος Καθηγητής ΗΜ&ΜΥ 1991-2022

Γεώργιος Χ. Μπάκος Καθηγητής ΗΜ&ΜΥ 1993-2021

Θεόδωρος Ρουσάκης Αν. Καθηγητής Πολιτικών Μηχανικών 2002-2022

Νικόλαος Παπαμάρκος Καθηγητής ΗΜ&ΜΥ 1984-2017

Ευάγγελος Α. Βουδριάς Καθηγ. Μηχ. Περιβάλλοντος 1983-2022

Ιωάννης Πρατικάκης Καθηγητής ΗΜ&ΜΥ 1996-2022

Αργυρώ Δημούδη Καθηγήτρια Μηχαν. Περιβάλλοντος 2003-2022

Γεώργιος Χ. Συρακούλης Καθηγητής ΗΜ&ΜΥ 1999-2022

Κυριάκος Ε. Ζωηρός Καθηγητής ΗΜΜΥ 1999-2022

Λάζαρος Ηλιάδης Καθηγητής Πολιτικών Μηχανικών 2002-2022

Νίκος Π. Παπανικολάου Αναπληρ. Καθηγητής ΗΜ&ΜΥ 1998-2022

Αστέριος Παντοκράτορας Καθηγητής Πολιτικών Μηχαν.(αφυπ.) 1987-2022

Κωνσταντίνος Ε. Χαλιορής Καθηγητής Πολιτικών Μηχανικών 1998-2022

Ιωάννης Γ. Καραφυλλίδης Καθηγητής ΗΜ&ΜΥ 1990-2022

Το Παράρτημα Έβρου της Ελληνικής 
Μαθηματικής Εταιρείας (Ε.Μ.Ε.)  πραγ-
ματοποίησε με μεγάλη επιτυχία δύο εκ-
δηλώσεις βράβευσης των μαθητών σχο-
λείων του Νοτίου και Βορείου Έβρου, 
αντίστοιχα,  που διακρίθηκαν στους μα-
θηματικούς διαγωνισμούς: «Μικρός Ευ-

κλείδης 2022: Παιχνίδι & Μαθηματικά» 
[μαθητές Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού] & «ΠΥ-
ΘΑΓΟΡΑΣ 2022» [μαθητές Β’ δημοτικού 
έως Γ’ Γυμνασίου]

Η πρώτη εκδήλωση πραγματοποιή-
θηκε, υπό την αιγίδα του Δήμου Αλε-
ξανδρούπολης, το Σάββατο 8 Οκτωβρί-
ου 2022 και ώρα 18:30, στο Δημοτικό 
Θέατρο Αλεξανδρούπολης με ομιλητή 
τον κ. Τσέκο Τριαντάφυλλο, εκπαιδευτι-
κό ΠΕ70 στο 3ο Δημοτικό σχολείο Αλε-
ξανδρούπολης, και με θέμα: «Οι ωφέ-
λειες των Μαθηματικών Διαγωνισμών 

στο Δημοτικό».
Προηγουμένως, χαιρετισμούς απηύ-

θυναν:
Ο κος Ζαμπούκης Γιάννης, Δήμαρχος 

Αλεξανδρούπολης,
Ο κος Κελέτσης Σταύρος, Βουλευ-

τής ΝΔ Έβρου,
ενώ παρέστη και ο πατέρας Αναστά-

σιος Αλεξίου, διευθυντής του δημοτικού 
σχολείου Απαλού, εκπρόσωπος του σε-
βασμιότατου Μητροπολίτου Αλεξαν-
δρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σα-
μοθράκης κου Άνθιμου.

Βραβεύσεις μαθητών σε Βόρειο και Νότιο Έβρο 
Διακρίθηκαν σε 
μαθηματικούς 
διαγωνισμούς
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της Κικής Ηπειρώτου
Παρουσία των συμβασιού-

χων εργαζομένων του Πολυ-
κοινωνικού, που διεκδικούν δι-
καστικά τη μονιμοποίησή τους, 
πραγματοποιήθηκε το απόγευ-
μα της Δευτέρας η συνεδρία-
ση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αλεξανδρούπολης, μετά από αί-
τημα για συζήτηση του θέματος 
από τη Λαϊκή Συσπείρωση. Παρά 
το γεγονός ότι όλοι οι δημοτικοί 
σύμβουλοι συμφώνησαν ότι οι 
εν λόγω εργαζόμενοι καλύπτουν 
πάγιες και διαρκείς ανάγκες, δεν 
έλειψαν οι έντονες διαφωνίες, οι 
«πύρινες» τοποθετήσεις, αλλά 
και μερικές ατάκες που θα μεί-
νουν για καιρό χαραγμένες στη 
μνήμη μας…

Το βασικό θέμα ήταν το αί-
τημα στήριξης από το Δημοτι-
κό Συμβούλιο των συνολικά 39 
συμβασιούχων ΕΣΠΑ του Πολυ-
κοινωνικού, που δίνουν δικαστι-
κό αγώνα για τη μονιμοποίησή 
τους, ζητώντας παράλληλα τη 
διαβεβαίωση του σώματος ότι 
καλύπτουν πάγιες και διαρκείς 
ανάγκες. 

Όπως τόνισε ο πρόεδρος του 
Συλλόγου Εργαζομένων του Δή-
μου Δημήτρης Παπαδόπουλος, 
οι εργαζόμενοι δίνουν τον αγώνα 
τους σε τρεις ομάδες. Από τους 
39, οι 17 εργαζόμενοι έχουν ήδη 
δικαστεί, η απόφαση του δικα-
στηρίου για τη μετατροπή των 
συμβάσεών τους σε αορίστου 
ήταν αρνητική, καθώς, όπως εί-
πε, «δεν είχαν πάρει την βεβαίω-
ση από το Δημοτικό Συμβούλιο 
τότε, δεν δεχόταν ο Δήμαρχος». 
Στη νέα δικαστική μάχη, οι 17 
εργαζόμενοι ζητούν το δικαστή-
ριο να γίνει στην Αθήνα. Ακόμη 
9 εργαζόμενοι του Πολυκοινωνι-
κού έχουν δικαστήριο στις 2/11 
ενώ ακόμη 13 εργαζόμενοι ετοι-

μάζονται για να μπουν στην ίδια 
διαδικασία. 

«Όλοι οι εργαζόμενοι είναι 
αναγκαίοι, απαραίτητοι και χρήσι-
μοι και χωρίς αυτούς δεν μπορεί 
να λειτουργήσει το Πολυκοινωνι-
κό. Από τους εργαζόμενους της 
δομής οι μισοί είναι μόνιμοι. Χω-
ρίς τους άλλους μισούς, όταν λή-
ξουν οι συμβάσεις, δεν μπορεί να 
λειτουργήσει τίποτα. Γνωρίζου-
με πως είναι δύσκολο να υπάρ-
ξει δικαστική επιτυχία, υπάρχουν 
λίγες πιθανότητες, αν όμως το 
ΔΣ τους υποστηρίξει, τότε έχουν 
μεγαλύτερες πιθανότητες να δι-
καιωθούν». 

Ο Αντιδήμαρχος κ. Δαστερί-
δης αναγνώρισε ότι οι εργαζόμε-
νοι του ΕΣΠΑ καλύπτουν πάγιες 
και διαρκείς ανάγκες, ωστόσο 
διερωτήθηκε εάν ο Δήμος, αν 
κάποτε λήξει το πρόγραμμα, θα 
είναι σε θέση να πληρώνει τους 
μισθούς τους. Γι’ αυτό, σημείω-
σε πως θα πρέπει να υπάρξει μία 
μελέτη αναφορικά με το πόσο 
προσωπικό χρειάζεται ο Δήμος 
στις υπηρεσίες του και στο Πο-
λυκοινωνικό. 

Πιπίλες, νύφες και 
πεθερές 

Η αναφορά αυτή προκάλε-
σε την αντίδραση του δημοτικού 
συμβούλου της μείζονος αντιπο-
λίτευσης Νίκου Γκότση, ο οποίος 
κατηγόρησε τη δημοτική αρχή ότι 
με το παραμικρό ζητά μελέτες, 
διερωτώμενος αν μετά από τρία 
χρόνια στη διοίκηση, δεν γνωρί-
ζουν τα στελέχη της τι προσω-
πικό χρειάζεται ο Δήμος για να 
λειτουργήσει.  Στο σημείο αυ-
τό, ο κ. Δαστερίδης υπενθύμισε 
στον κ. Γκότση ότι όταν ήταν ο 
κ. Λαμπάκης Δήμαρχος είχε την 
ευκαιρία να προσλάβει 75 άτο-
μα και προσέλαβε μόλις 9. Ακο-

λούθησε έντονη αντιπαράθεση 
μεταξύ αντιπολίτευσης και δη-
μοτικής αρχής, με τον κ. Γκότση 
να ζητά επανειλημμένως από τον 
κ. Δαστερίδη να σταματήσει με 
αυτή την «πιπίλα», καθώς έχει 
κουράσει.

Ο επικεφαλής της παράταξης 
«Αδέσμευτη Νέα Αυτοδιοίκηση» 
Βαγγέλης Μυτιληνός τόνισε πως 
από την στιγμή που οι εργαζόμε-
νοι καλύπτουν πάγιες και διαρ-
κείς ανάγκες, κακώς μπαίνει το  
θέμα της εξεύρεσης πόρων. «Πεί-
τε μας αν πιστεύετε ότι όντως 
καλύπτουν πάγιες και διαρκείς 
ανάγκες, αν ναι, τότε θα βρεθούν 
τα λεφτά».

Ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συ-
σπείρωσης» Σάββας Δευτεραίος  
σημείωσε πως το θέμα θα πρέ-
πει να τεθεί στο επικείμενο συ-
νέδριο της ΚΕΔΕ, ώστε να απα-
ντηθεί το ερώτημα αν θα δώσει 
λεφτά η κυβέρνηση για τους ερ-
γαζόμενους αυτούς, όταν κάπο-
τε λήξουν οι συμβάσεις τους… 
Παράλληλα, σημείωσε πως «ο 
δικηγόρος του Δήμου, στο δι-
καστήριο, ενώ ήταν ομόφωνη 
απόφαση ΔΣ ότι οι 17 εργαζό-
μενοι καλύπτουν πάγιες και διαρ-
κείς ανάγκες, πήγε και είπε όχι. 
Όχι! Αυτό θέλουμε ;; Να σας κο-
ροϊδεύουμε; Αν πιστεύουμε ότι 
καλύπτετε πάγιες και διαρκείς 
ανάγκες, να το πούμε και στο δι-
καστήριο.. Όχι άλλα λέμε το πρωί 
στη νύφη κι άλλα το βράδυ στην 
πεθερά… Θα είμαστε μαζί σας ό,τι 

κι αν αποφασίσετε», κατέληξε κι 
έλαβε το θερμό χειροκρότημα 
των εργαζομένων που βρίσκο-
νταν στην αίθουσα. 

Χειροκροτήματα και 
παραλογισμοί 

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο 
Αντιδήμαρχος Θεόδωρος Βουρ-
δόλης, ο οποίος σημείωσε πως 
μόνο με τους μόνιμους εργα-
ζόμενους των βρεφονηπιακών 
σταθμών θα μπορούσε σήμε-
ρα να λειτουργήσει μόνος ένας 
από τους εννέα βρεφονηπιακούς 
σταθμούς. «Υπάρχει κανείς που 
κρίνει ότι δεν είναι επιτακτική 
ανάγκη να μείνουν όλοι οι ερ-
γαζόμενοι για να λειτουργήσουν 
οι παιδικοί σταθμοί;  Λεμέ κι εμείς 
λοιπόν ότι προφανώς καλύπτουν 
πάγιες και διαρκείς ανάγκες του 
Δήμου», ενώ αναφορικά με τους 
ισχυρισμούς της νομικής υπη-
ρεσίας στο δικαστήριο, σημείω-
σε πως «η δουλειά της είναι τα  
συμφέροντα Δήμου, δεν συνεπά-
γεται ότι η πολιτική βούληση του 
ΔΣ δεν μπορεί να εισακουστεί». 
Στο σημείο αυτό είχαμε και πάλι 
χειροκροτήματα από τους εργα-
ζόμενους.

Ο δημοτικός σύμβουλος της 
μείζονος αντιπολίτευσης Χρή-
στος Γερακόπουλος έκανε λόγο 
για παραλογισμούς και λογοπαί-
γνια του κ. Βουρδόλη, εκτιμώ-
ντας ότι δεν υπάρχει αμφισβή-
τηση ούτε νομικό παράθυρο για 
το αν οι άνθρωποι αυτοί καλύ-

πτουν πάγιες και διαρκείς ανά-
γκες. «Δεν μπορεί ο δικηγόρος 
στην Αθήνα να πει τα νομικά του, 
θα πει την απόφαση του δημοτι-
κού συμβουλίου».  

Ο ανεξάρτητος δημοτικός 
σύμβουλος Γιάννης Καρυπίδης 
διερωτήθηκε πώς γίνεται να λαμ-
βάνεται μία ομόφωνη απόφα-
ση υπέρ των εργαζομένων στο 
Δημοτικό Συμβούλιο και στο δι-
καστήριο, δύο φορές, ο νομικός 
σύμβουλος του Δήμου να λέει 
άλλα. «Με ποιο δικαίωμα το έκα-
νε αυτό; Είπαν εδώ οι Αντιδήμαρ-
χοι ότι οι εργαζόμενοι καλύπτουν 
πάγιες και διαρκείς ανάγκες, αλ-
λά ότι ο δικηγόρος προασπίζεται 
τα συμφέροντα του δήμου. Γιατί 
δεν ήρθε εδώ να το πει αυτό ο 
νομικός σύμβουλος μπροστά σ’ 
εμάς και στους εργαζόμενους; 
Έχει το θάρρος;… Υπερασπίζεται 
το συμφέρον του Δήμου, που 
είναι να μείνουν άνεργοι οι ερ-
γαζόμενοι; Μήπως έχετε στο νου 
σας να περάσουν και οι παιδικοί 
σταθμοί σε ιδιώτες;» (Χειροκρο-
τήματα) 

Φταίει ο έρωτας… 
Η Αντιδήμαρχος Οικονομικών 

Ελένη Ιντζεπελίδου σημείωσε ότι 
κανείς δεν θα πει όχι στην μονι-
μοποίηση των εργαζομένων αυ-
τών, ενώ παράλληλα τόνισε πως 
ποτέ δεν είπε ο νομικός σύμβου-
λος ότι δεν καλύπτουν πάγιες και 
διαρκείς ανάγκες στο δικαστήριο, 
καλώντας όποιος λέει το αντίθε-

το να το αποδείξει με τον κ. Δευ-
τεραίο να λέει ότι υπάρχουν όλα 
καταγεγραμμένα στα πρακτικά 
της Οικονομικής Επιτροπής. «Τον 
προηγούμενο μήνα, στην Οικονο-
μική Επιτροπή, ο Δήμαρχος ανα-
κοίνωσε ότι ο νομικός σύμβου-
λος σε υπόθεση που εξετάστηκε 
στην Αθήνα υποστήριξε αυτά που 
πίστευε αυτός κι όχι το ομόφωνα 
ψήφισμα. Αυτό έχει συμβεί δύο 
φορές. Αν η κα Ιντζεπελίδου ξε-
χνάει δεν φταίω εγώ... φταίει ο 
έρωτας!... Ή να μην πάει ο νομι-
κός σύμβουλος αυτή τη φορά ή 
αν πάει και να υποστηρίξει αυτά 
που συμφωνήσαμε εδώ». 

Ο Αντιδήμαρχος Βασίλης 
Δέλκος σημείωσε πως δεν υπάρ-
χει Δήμος που να μη θέλει να μο-
νιμοποιήσει προσωπικό, ωστόσο, 
και με την ιδιότητά του ως δι-
κηγόρος, σημείωσε ότι ο νομι-
κός σύμβουλος, από την στιγμή 
που δεν μπορεί να στηρίξει νο-
μικά την μονιμοποίηση, οφείλει 
να υποστηρίξει τα συμφέροντα 
του Δήμου και όπου συμφέρο-
ντα, για το νομοθέτη, δυστυχώς, 
εννοούμε τα οικονομικά. 

Τσίρκο;
Ο δημοτικός σύμβουλος της 

μείζονος αντιπολίτευσης και 
αντιπρόεδρος του ΔΣ Γιάννης 
Βαταμίδης τόνισε πως «γίνεται 
τσίρκο εδώ μέσα, πρέπει να λέ-
με τα πράγματα όπως είναι στην 
πραγματικότητα» με τον πρόεδρο 
της ΔΕΥΑΑ Χαράλαμπο Μιχαηλί-
δη να αντιδρά στα περί τσίρκου 
και να του ζητά να ανακαλέσει 
και τον κ. Βαταμίδη να απαντά 
πως δεν είναι πρόεδρος για να 
του ζητά κάτι τέτοιο.

 Συνεχίζοντας, για την ουσία 
της υπόθεσης, σημείωσε: «Στα 
5/11/2019 πήραμε ομόφωνη 
απόφαση να υποστηρίξουμε 
τους 33 εργαζόμενους. Το δι-
καστήριο έγινε 13/11 και είχε 
εκπροσωπήσει τον Δήμο ο νο-
μικός σύμβουλος του Δήμου κ. 
Παπατζελίδης, ο οποίος, κατά τη 
δική του άποψη  ή με τη βούληση 
της δημοτικής αρχής, υποστήριξε 
εντελώς αντίθετα πράγματα. Αυ-
τό για να αποκαταστήσουμε την 
αλήθεια», κατέληξε ο κ. Βαταμί-
δης αποσπώντας νέα χειροκρο-
τήματα από τους εργαζόμενους!

Τελικώς, ελήφθη ομόφωνη 
απόφαση υποστήριξης των ερ-
γαζομένων που καλύπτουν πά-
γιες και διαρκείς ανάγκες. 

Συνεδρίαση – «υπερθέαμα» του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης!

ΑΠΟ ΤΑ ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΣΤΗΝ 
«ΠΙΠΙΛΑ» ΤΟΥ ΓΚΟΤΣΗ, ΚΙ ΑΠΟ 
ΤΟ «ΦΤΑΙΕΙ Ο ΕΡΩΤΑΣ» ΤΟΥ 
ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΥ ΣΤΟ «ΤΣΙΡΚΟ» 
ΤΟΥ ΒΑΤΑΜΙΔΗ              

Η συζήτηση για τους συμβασιούχους του 
Πολυκοινωνικού τα είχε όλα… 

Στη συνέχεια της εκδήλωσης βρα-
βεύτηκαν μαθητές Δημοτικών σχολεί-
ων και Γυμνασίων των Δήμων Αλε-
ξανδρούπολης και Σαμοθράκης.

Η δεύτερη εκδήλωση πραγματο-
ποιήθηκε, υπό την αιγίδα του Δήμου 
Ορεστιάδας, την Κυριακή 9 Οκτω-
βρίου 2022 και ώρα 11:30, στο Πο-
λιτιστικό Πολύκεντρο Ορεστιάδας με 
ομιλήτρια την κα. Καραβοκύρη Ζωή, 
Διευθύντρια του 8ου Δημοτικού σχο-
λείου Ορεστιάδας και με θέμα: «Τα 
Μαθηματικά στο σχολείο: Πρόκληση 
ή Σπαζοκεφαλιά;».

Προηγουμένως, χαιρετισμούς 
απηύθυναν:

ο πατέρας Γρηγόριος Λιόλιος, εκ-

πρόσωπος του σεβασμιότατου Μη-
τροπολίτου Διδυμοτείχου, Ορεστιά-
δος και Σουφλίου κου. Δαμασκηνού, 
ο κος Κελέτσης Σταύρος, Βουλευτής 
ΝΔ Έβρου και ο κος Γατίδης Αθανά-
σιος, μέλος της επιτροπής παιδείας 
του δήμου Διδυμοτείχου.

Στη συνέχεια της εκδήλωσης βρα-
βεύτηκαν μαθητές Δημοτικών σχολεί-
ων και Γυμνασίων των Δήμων Ορε-
στιάδας, Διδυμοτείχου και Σουφλίου.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης 
στην Ορεστιάδα, τα μέλη της Δ.Ε. 
της ΕΜΕ Έβρου είχαν την τύχη να 
ξεναγηθούν στο νέο και υπερσύγ-
χρονο «Μουσείο των Καραθεοδωρή» 
στη Νέα Βύσσα, από τον κο. Σαράντη 

Σαραντίδη, διευθυντή του δημοτικού 
σχολείου Νέας Βύσσας.  Μάθαμε την 
άγνωστη ιστορία της οικογένειας Κα-
ραθεοδωρή, θαυμάσαμε τα υπέρο-
χα εκθέματα, αλλά μείναμε έκθαμβοι 
από τις τεχνολογικές εφαρμογές με 
τις οποίες είναι εξοπλισμένο το μου-
σείο αυτό!

Ανανεώνουμε το ραντεβού μας με 
μαθητές, γονείς, φίλους και συναδέλ-
φους και ευχόμαστε νέες και περισ-
σότερες επιτυχίες στη χρονιά αυτή.

Για τη Διοικούσα Επιτροπή,
Ο πρόεδρος Δούδης Δημήτρης
Η Γενική Γραμματέας Μόκαλη Με-

νεξιά
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Σε αποχή από τα μαθήμα-
τά τους προχώρησαν οι μα-
θητές της Γ’ Τάξης του Γυ-
μνασίου Σουφλίου χθες Τρίτη 
24/10/2022, την οποία ακο-
λούθησε η σημερινή συγκέ-
ντρωση και πορεία διαμαρτυ-
ρίας, με αφορμή την απόφαση 
της Διεύθυνσης Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Έβρου περί 
συγχώνευσης των τριών τμη-
μάτων της Γ’ Τάξης σε δύο, τα 
οποία θα αποτελούνται πια 

από 27 μαθητές το καθένα.
Μαθητές, γονείς και κηδε-

μόνες και εκπαιδευτικοί δια-
μαρτυρήθηκαν σήμερα κατά 
τη διάρκεια της πορείας που 
κατέληξε ενώπιον του Δημοτι-
κού Καταστήματος του Δήμου 
Σουφλίου υποστηρίζοντας ότι 
η ξαφνική και αδικαιολόγητη 
αυτή απόφαση θα πρέπει να 
αναθεωρηθεί διότι: 

• είναι ακατανόητο, στην 
πιο παραγωγική εποχή της 

σχολικής χρονιάς και ενώ 
έχουν ξεκινήσει τα μαθήματα, 
έχουν καλυφθεί όλες σχεδόν 
οι θέσεις εκπαιδευτικών, έχει 
οριστικοποιηθεί το πρόγραμ-
μα του σχολείου και έχει έρθει 
ο καιρός των διαγωνισμάτων, 
να στοιβάζονται ξαφνικά και 
αδικαιολόγητα οι μαθητές σε 
τμήματα των 27 ατόμων, 

• πολύ μεγάλο ποσο-
στό των μαθητών του Γυμνα-
σίου Σουφλίου προέρχεται 
από τη μουσουλμανική μει-
ονότητα του ορεινού όγκου, 
δεν γνωρίζουν την ελληνική 
γλώσσα και δυσκολεύονται 
πολύ σε όλα τα μαθήματα, 
αυτή η σύντμηση κάνει εξαι-
ρετικά δύσκολο το έργο των 
εκπαιδευτικών με αποτέλε-
σμα να αυξάνεται η μαθητι-
κή διαρροή και η σποραδική 
φοίτηση και να μειώνεται για 
όλους τους μαθητές η μαθη-
σιακή αποτελεσματικότητα,

• στο Σουφλί, ιδιαίτερα την 
τελευταία δεκαετία, μειώνεται 
με τρομερούς ρυθμούς ο πλη-

θυσμός και ενώ έχουν επιλέ-
ξει να φυλάνε Θερμοπύλες, 
έχουν την αίσθηση ότι η πο-
λιτεία αδιαφορεί για τις δικές 
του ανάγκες.

Συγκεκριμένα, οι μαθητές 
αιτούνται:

• να σταματήσει κάθε δια-
δικασία σύντμησης τμημάτων, 
όχι μόνο στο σχολείο τους αλ-
λά και σε όλο το νομό Έβρου,

• να ενισχυθεί το σχολείο 
τους τόσο σε υλικοτεχνική 
υποδομή όσο και σε εκπαι-
δευτικό προσωπικό, 

• όλα τα τμήματα να είναι 
ολιγομελή σε περιοχές όπως 
η δική μας, 

• να ενισχυθούν οι εκπαι-
δευτικοί με ουσιαστικές επι-
μορφώσεις  ώστε να μπορέ-
σουν να ανταπεξέλθουν στο 
δύσκολο έργο τους, ιδιαίτερα 
με τους μαθητές που μειονε-
κτούν λόγω υστέρησης στην 
ελληνική γλώσσα,

• να δείξει η πολιτεία επι-
τέλους έμπρακτο και πραγ-
ματικό ενδιαφέρον για όσους 

ζούν εδώ. 

Ο Σύλλογος Γονέων και 
Κηδεμόνων των μαθητών 
του σχολείου, σε ανακοίνω-
σή του, καταγγέλλει ότι ενώ 
από τον Ιούλιο είχε οριστεί η 
λειτουργία τριών τμημάτων 
και η σχολική χρονιά ξεκίνησε 
βάσει αυτού του σχεδιασμού, 
«ξαφνικά και αδικαιολόγητα 
στοιβάζονται οι μαθητές σε 
δύο τμήματα των 27 ατόμων». 
Στην ίδια ανακοίνωσή υπο-
γραμμίζεται η ιδιαιτερότητα 
που παρουσιάζει το Γυμνά-
σιο του Σουφλίου, στο οποίο 
«φοιτά μεγάλος αριθμός μα-
θητών από τη μουσουλμανι-
κή μειονότητα του ορεινού 
όγκου, που δεν γνωρίζουν 
την ελληνική γλώσσα και δυ-
σκολεύονται στα μαθήματα, 
και η σύντμηση κάνει εξαι-
ρετικά δύσκολο το έργο των 
εκπαιδευτικών, ενώ μειώνει 
και την μαθησιακή αποτελε-
σματικότητα όλων των μαθη-
τών». «Έχουμε την αίσθηση 

ότι η πολιτεία αδιαφορεί για 
τις ανάγκες τις δικές μας και 
των παιδιών μας», αναφέρει 
καταλήγοντας, και διεκδικεί 
να σταματήσει κάθε διαδικα-
σία σύμπτυξης τμημάτων, τό-
σο στο Γυμνάσιο Σουφλίου 
όσο και σε κάθε άλλο σχολείο 
του νομού Έβρου, να ενισχυ-
θούν τα σχολεία με υλικοτε-
χνική υποδομή και εκπαιδευ-
τικό προσωπικό και «να δείξει 
η πολιτεία επιτέλους έμπρα-
κτο και πραγματικό ενδιαφέ-
ρον για αυτούς που ζουν στις 
ακριτικές περιοχές».

Ο Δήμος Σουφλίου στηρί-
ζοντας την μαθητική κοινό-
τητα προέβην αμέσως στην 
επικοινωνία του ζητήματος σε 
φορείς του κεντρικού συστή-
ματος, ενώ σκοπεύει να φρο-
ντίσει με κάθε δυνατό μέσο, 
για τη διευθέτηση του.

Οι ανάγκες των μαθητών 
πρέπει να γίνονται κατανοητές 
και να υποστηρίζονται από την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση έως και 
το Κεντρικό Σύστημα.  

Στους δρόμους οι μαθητές 
Γ’ Τάξης Γυμνασίου Σουφλίου 

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ             

“Η πολιτεία αδιαφορεί για τις ανάγκες τις 
δικές μας και των παιδιών μας” αναφέρει 
ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων. 
Ο Δήμος Σουφλίου στηρίζοντας την 
μαθητική κοινότητα   

Μία ακόμη πετυχημένη συμ-
μετοχή μετρά στο πλαίσιο των 
δράσεων εξωστρέφειας το Δη-
μοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θρά-
κης, με την παρουσία του στην 
29η  Διεθνή Έκθεση Agrotica 
που πραγματοποιήθηκε στη 
Θεσσαλονίκη, το χρονικό δι-
άστημα 20 έως 23 Οκτωβρίου 
2022, στο εκθεσιακό κέντρο 
της  ΔΕΘ -Helexpo.

Στην περίοδο αυτή που το 
ενδιαφέρον των καταναλω-
τών μονοπωλεί η παραγωγή 
και το κόστος της ενέργειας, η 
συμμετοχή του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστήμιου Θράκης με την 
επίδειξη πειραμάτων παραγω-
γής της, προσέλκυσε πλήθος 
ενδιαφερομένων.

Συγκεκριμένα, τεχνοβλαστός 
του Δημοκριτείου Πανεπιστη-
μίου Θράκης, η εταιρεία Τε-
χνολογίες Περιβάλλοντος και 
Βιοαερίου – act4energy, που 
εξειδικεύεται στον τομέα της 
αναερόβιας χώνευσης παρέ-
χοντας ολοκληρωμένες υπη-
ρεσίες, παρουσίασε σύστημα 
παραγωγής ενέργειας από από-
βλητα, αποτελούμενο από έναν 
αντιδραστήρα μαζί με όλα τα 
παρελκόμενα του.

Επιπλέον, ο τεχνοβλαστός 
του Δ.Π.Θ. παρουσίασε  το μο-
ντέλο που ανάπτυξε σε συνερ-
γασία με εταιρεία αντι-ρύπαν-
σης αέρα. Πρόκειται για ένα 
βιολογικό φίλτρο απομάκρυν-
σης υδρόθειου (H2S), αμμω-

νίας (NH3), μερκαπτανών και 
άλλων δύσοσμων αερίων, της 
σειράς Bio-X η οποία μπορεί να 
τοποθετηθεί  και να λειτουργή-
σει με θεαματικά αποτελέσματα 
σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
λυμάτων, αντλιοστάσια λυμά-

των, εγκαταστάσεις διαχείρισης 
απορριμμάτων καθώς και σε 
βιομηχανικές εφαρμογές όπου 
απαντώνται αυτά τα αέρια.

Ένα αναερόβιο σύστημα δύο 
σταδίων, με στόχο την επεξερ-
γασία αποβλήτων φρούτων 

και λαχανικών, στο πλαίσιο στο 
πλαίσιο του προγράμματος για 
την κυκλική οικονομία και δια-
χείρισης του οργανικού κλά-
σματος των αστικών απορριμ-
μάτων μεταξύ των χωρών της 
Μεσογείου (CEOMED), ήταν το 

αντικείμενο ενός ακόμη πειρά-
ματος που υλοποιείται στα ερ-
γαστήρια του ΔΠΘ και συγκε-
κριμένα σε αυτά του Τμήματος 
Μηχανικών Περιβάλλοντος.

Η εκχύλιση από φρούτα τα 
λαχανικά τα οποία είναι πλού-
σια σε οργανικό υλικό τρο-
φοδοτούνταν σε αναερόβιο 
αντιδραστήρα ανοδικής ροής 
στρώματος ιλύος (UASB), όπου 
πραγματοποιείτο η παραγωγή 
μεθανίου, επιτυγχάνοντας υψη-
λές αποδόσεις παραγωγής του.

Στο περίπτερο του Δημο-
κριτείου Πανεπιστημίου Θρά-
κης που ήταν στελεχωμένο 
με προσωπικό και ερευνητές 
του, ενημερώθηκαν οι επιχει-
ρηματίες, που το επισκέφτη-
καν, εκατοντάδες φοιτητών και 
σπουδαστών, εκπρόσωποι της 
Κυβέρνησης, Δήμων, και ο Πρό-
εδρος της αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης, κ. Αλέξης Τσίπρας.

Η συμμετοχή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στην 29η Agrotica

Με επίδειξη πειραμάτων παραγωγής της, 
προσέλκυσε πλήθος ενδιαφερομένων

Σε αποχή από τα μαθήματά τους προχώρησαν οι μαθητές της Γ’ Τάξης του 
Γυμνασίου Σουφλίου, ενώ ακολούθησε διαμαρτυρία και των γονέων
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της Κικής Ηπειρώτου
Νέα αντιπαράθεση μεταξύ 

αντιπολίτευσης και δημοτικής 
αρχής προκάλεσε ο απολογι-
σμός των πεπραγμένων της Οι-
κονομικής Επιτροπής του Δή-
μου Αλεξανδρούπολης, για το 
πρώτο εξάμηνο του 2022, που 
συζητήθηκε κατά τη διάρκεια 
ειδικής συνεδρίασης το από-
γευμα της Δευτέρας 24/10. 

Συνολικά, ελήφθησαν 461 
αποφάσεις τους πρώτους έξι 
μήνες του 2022, από τις οποί-
ες οι 165 αφορούσαν θέματα 
διαγωνισμών και μελετών. 

Παίρνοντας το λόγο, ο επι-
κεφαλής της Λαϊκής Συσπείρω-
σης Σάββας Δευτεραίος, ση-
μείωσε πως μέσω του νόμου 
Βορίδη η Οικονομική Επιτροπή 
έχει υπερεξουσίες, που καταρ-
γούν την ψηφισμένη αναλογία 
του δημοτικού συμβουλίου, κα-
θώς η νομοθεσία δίνει ψευ-
δείς και τεχνητές πλειοψηφίες 
υπέρ της εκάστοτε δημοτικής 
αρχής, με αποτέλεσμα, όπως 
είπε, «να αποφασίζει ό,τι θέλει» 
και, κυρίως, να μην έρχονται 
προς συζήτηση στο δημοτικό 

συμβούλιο σημαντικά θέματα, 
για τα οποία θα έπρεπε να ενη-
μερώνονται τόσο οι σύμβουλοι, 
όσο και οι πολίτες. Αναφορικά 
με τις 165 αποφάσεις για δια-
γωνισμούς και μελέτες, σημεί-
ωσε ότι δεν υποστηρίζει πως 
έχουν γίνει ατασθαλίες, αλλά 
ότι θα έπρεπε τα θέματα αυτά 
να αποτελέσουν θέμα σχεδι-

ασμού και συζήτησης από το 
δημοτικό συμβούλιο. «Είτε δια 
ζώσης, είτε δια περιφοράς, είτε 
με τηλεδιάσκεψη, το ζητούμε-
νο είναι η Οικονομική Επιτροπή 
να μην ασκεί την ‘αυτοκρατο-
ρική’ δυνατότητα που έχει και 
να έχει το δημοτικό συμβούλιο 
περισσότερη, καλύτερη και ου-
σιαστικότερη συμμετοχή στις 
αποφάσεις για να μπορέσει να 
ενημερώσει ουσιαστικότερα και 
τον λαό του Δήμου».

Η Αντιδήμαρχος Οικονο-
μικών Ελένη Ιντζεπελίδου δι-
ευκρίνισε πως ο νόμος είναι 
αυτός που ορίζει ποια θέμα-
τα  θα απασχολούν την Οικο-

νομική Επιτροπή και ποια το 
Δημοτικό Συμβούλιο, σημειώ-
νοντας πως αν έρχονταν όλα 
στο ΔΣ, τότε θα χρειαζόταν 1-2 
συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα. 
Απαντώντας, ο κ. Δευτεραίος  
υπογράμμισε πως αυτό είναι 
γνωστό και πως αυτό που ζητά 
η παράταξή του από τη δημοτι-
κή αρχή είναι να μην εφαρμόσει 

αυτό τον νόμο. «Απ’ ό,τι φαίνε-
ται δεν έχει τα κότσια να κάνει 
κάτι τέτοιο. Εμείς διαφωνού-
με με τον νόμο που βάζει στο 
χρονοντούλαπο της ιστορίας 
τη λαϊκή συμμετοχή που όλοι 
πρεσβεύουν και όλοι ονειρεύ-
ονται. Αυτά είναι χαζομάρες, 
μιλάμε για μία τοπική διοίκη-
ση που εφαρμόζει την πολι-
τική της κυβέρνησης», τόνισε 
επισημαίνοντας πως η Λαϊκή 
Συσπείρωση θα καταψηφίσει 
τον απολογισμό της Οικονο-
μικής Επιτροπής.

Στο ίδιο μήκος κύματος η 
παράταξη «Πόλη & Πολίτες», 
που συμμετέχει με δύο  μέλη 

της στην Οικονομική Επιτρο-
πή (Λαμπάκης, Γκοτσίδης), με 
τον Νίκο Γκότση να κάνει λό-
γο για μία τεχνητή πλειοψηφία 
που έχει η δημοτική αρχή στην 
Οικονομική Επιτροπή, με απο-
τέλεσμα να χειρίζεται κατά το 
δοκούν τα θέματα που αφο-
ρούν την επιτροπή. «Επιπλέον,  
το ύψος των αναθέσεων αγ-

γίζει τα 5 εκατομμύρια ευρώ, 
χωρίς να υπάρχει στοιχειώδης 
έκπτωση, με αποτέλεσμα να 
υπάρχει και ζημία σε ό,τι αφο-
ρά τα οικονομικά του Δήμου». 
Και η παράταξη της μείζονος 
αντιπολίτευσης καταψήφισε.

Το ίδιο και για την παρά-
ταξη του Βαγγέλη Μυτιληνού 
«Αδέσμευτη Νέα Αυτοδιοίκη-
ση», ο οποίος σημείωσε πως 
η δημοτική αρχή, αν και είναι 
μειοψηφία στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο, καταφέρνει να περνά-
ει θέματα πολύ σοβαρά μέσα 
από την Οικονομική Επιτροπή, 
τα οποία δεν θα εγκρίνονταν 
από το συμβούλιο.  Σχολίασε 

και αυτός τις πολλές απευθείας 
αναθέσεις, «ίσως σε κανένα άλ-
λο δήμο αυτό το διάστημα να 
μην ήταν τόσες πολλές». 

Σε μία αποστροφή της το-
ποθέτησής του, ο κ. Μυτιληνός 
δεν παρέλειψε να ρωτήσει τον 
πρόεδρο Γιώργο Καϊσα για το 
αν θεωρεί δίκαιο και δημοκρα-
τικό να μη δίνεται το δικαίωμα 

στον κ. Λαμπάκη, ο οποίος νο-
σεί με κορωνοϊό να συμμετέχει 
με τηλεδιάσκεψη στη συνεδρί-
αση. Πρότεινε και πάλι να τεθεί 
ένα όριο στους συμβούλους 
που θα συμμετέχουν με τηλε-
διάσκεψη στις συνεδριάσεις, 
ώστε να αποφευχθεί κάποιο 
νέο αδιέξοδο στο μέλλον. Το 
θέμα έθεσε και ο κ. Γκότσης 
στη συνέχεια, με τον κ. Καϊσα 
να του απαντά πως αυθαιρετεί 
και πως πρέπει πρώτα να πάρει 
παρουσίες για την τακτική συ-
νεδρίαση που ακολουθούσε. Τα 
αίματα άναψαν με τον κ Γκό-
τση να τον ρωτά αν ντρέπεται 
για τη συμπεριφορά του αυτή, 

την κα Ιντζπελίδου να παρεμ-
βαίνει και να ζητά από τον κ. 
Γκότση να σταματήσει να λέ-
ει στον πρόεδρο αν ντρέπεται 
και τελικώς το θέμα να μένει 
αναπάντητο.

Για την ιστορία, τα πεπραγ-
μένα της Οικονομικής Επιτρο-
πής συγκέντρωσαν 16 ψήφους 
υπέρ και 12 κατά.    

Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τις 
«υπερεξουσίες» της Οικονομικής Επιτροπής

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ 
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ 
ΤΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2022, 
ΑΣΚΗΘΗΚΕ ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΥΨΟΥΣ 
ΠΕΡΙΠΟΥ 5 ΕΚ ΕΥΡΩ              

Συνολικά 461 αποφάσεις έλαβε η 
Οικονομική Επιτροπή

Mε σκοπό τον καλύτερο 
συντονισμό των φορέων που 
εμπλέκονται σε δράσεις Πολιτι-
κής Προστασίας για την αντιμε-
τώπιση κινδύνων από την εκδή-
λωση πλημμυρικών φαινομένων, 
χιονοπτώσεων και παγετού ενό-
ψει της νέας χειμερινής περιό-
δου, συνεδρίασαν χθες τα μέ-
λη του Συντονιστικού Οργάνου 
Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) 
της Περιφερειακής Ενότητας 
Έβρου υπό τον Αντιπεριφερει-
άρχη Έβρου Δημήτριο Πέτροβιτς. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου, 
κατά την εισήγησή του, ευχαρί-
στησε για ακόμη μια φορά δημό-
σια τα στελέχη του Πυροσβεστι-
κού Σώματος, του Στρατού, της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και όλων 
των εμπλεκόμενων φορέων για 
την πολύτιμη συνεισφορά τους 
στη μεγάλη πυρκαγιά της Δα-
διάς. Συνεχίζοντας ο κ. Πέτροβιτς 
έθεσε τα σημεία στα οποία θα 
πρέπει να εστιάσουν ενόψει της 
νέας χειμερινής περιόδου όλοι οι 
εμπλεκόμενοι φορείς και υπηρε-
σίες, θέτοντας πάντα ως προτε-
ραιότητα την προστασία της αν-
θρώπινης ζωής. «Ο καλύτερος 
δυνατός συντονισμός φέρει και 
τη μεγαλύτερη δυνατή αποτε-
λεσματικότητα», υπογράμμισε ο 
Αντιπεριφερειάρχης Έβρου. Και 
συνέχισε: «Θέλω να επισημάνω 
πως όλοι οι πολίτες του Έβρου 
είμαστε Πολιτική Προστασία και 

να υπενθυμίσω στους συμπολί-
τες μας να ακολουθούν τις υπο-
δείξεις των αρμόδιων αρχών κα-
τά τη διάρκεια έντονων καιρικών 
φαινομένων». 

Ο κ. Πέτροβιτς επισήμανε εν-
δεικτικά ότι θα πρέπει να μερι-
μνήσουν οι Δήμοι, μεταξύ άλ-
λων, για την προμήθεια άλατος, 
την ετοιμότητα των μηχανημά-
των τους, τον καθαρισμό αγω-

γών όμβριων υδάτων, οι Τοπικοί 
Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσε-
ων (ΤΟΕΒ) για τη λειτουργία 
των αποστραγγιστικών αντλιο-
στασίων, η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 
για τον έγκαιρο αποχιονισμό του 
οδικού δικτύου ευθύνης της, και 
σε περίπτωση καταστροφών ο 
ΕΛΓΑ για την επίσπευση των δι-
αδικασιών αποζημίωσης των 
αγροτών, οι υπηρεσίες για την 

καταγραφή των ζημιών. 
Στη συνεδρίαση παρέστησαν 

ο Αντιδήμαρχος Κυκλικής Οικο-
νομίας και Περιβάλλοντος του 
Δήμου Αλεξανδρούπολης Ηλί-
ας Δαστερίδης, ο Αντιδήμαρχος 
Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολιτικής 
Προστασίας, Πρασίνου, Καθα-
ριότητας του Δήμου Σουφλίου 
Νικόλαος Γκαϊδατζής, ο Προϊ-
στάμενος της Διεύθυνσης Πο-

λιτικής Προστασίας της Περιφέ-
ρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης Κωνσταντίνος Χου-
βαρδάς, εκπρόσωποι των Γρα-
φείων Πολιτικής Προστασίας 
των Δήμων Αλεξανδρούπολης, 
Ορεστιάδας και Σουφλίου, του 
στρατού, των Πυροσβεστικών 
Υπηρεσιών του νομού, της Ελλη-
νικής Αστυνομίας, του Κεντρικού 
Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης, 
της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε, του 
ΕΚΑΒ, του ΕΛΓΑ, του ΟΣΕ, της 
ΔΕΔΔΗΕ, της Διεύθυνσης Δα-
σών Έβρου, των Δασαρχείων 
Διδυμοτείχου και Αλεξανδρού-
πολης, της Κτηματικής Υπηρεσί-
ας Έβρου, της Διεύθυνσης Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου, 
του ΓΟΕΒ Ορεστιάδας, των ΤΟ-
ΕΒ Τυχερού, Πλάτης, Νεοχωρίου 
Βάλτου Στέρνας, του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού, της Ελληνι-
κής Ομάδας Διάσωσης – Πα-
ράρτημα Έβρου, υπηρεσιών της 
Π.Ε. Έβρου.

Συνεδρίαση Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής 
Προστασίας της ΠΕ Έβρου ενόψει χειμώνα
Mε σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των 
φορέων που εμπλέκονται σε δράσεις 
Πολιτικής Προστασίας για πλημμύρες, 
χιονοπτώσεις 

Η Αντιδήμαρχος Οικονομικών Ελένη Ιντζεπελίδου διευκρίνισε πως 
ο νόμος είναι αυτός που ορίζει ποια θέματα  θα απασχολούν

Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Σάββας 
Δευτεραίος, σημείωσε πως μέσω του νόμου Βορίδη η 
Οικονομική Επιτροπή έχει υπερεξουσίες, που καταργούν 
την ψηφισμένη αναλογία του δημοτικού συμβουλίου
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Η προάσπιση της ελευθε-
ρίας του Τύπου ως δείκτης 
ποιότητας του δημοκρατικού 
πολιτεύματος, η ανεμπόδιστη 
και αντικειμενική ενημέρωση 
του κοινωνικού συνόλου και 
η ασφάλεια των δημοσιογρά-
φων σε συνθήκες κοινωνικο-
οικονομικών και γεωπολιτικών 
κρίσεων, ήταν τα θέματα που 
απασχόλησαν το 17ο Δημο-
σιογραφικό Συνέδριο Σαμο-
θράκης, που ολοκλήρωσε τις 
εργασίες του με επιτυχία το 
Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2022.

Ήταν το πρώτο συνέδριο 
μετά την 14ετή διακοπή του, 
αλλά και το 17ο από την πρώ-
τη διοργάνωση - πάντα στο 
νησί της Σαμοθράκης. Υλοποι-
ήθηκε με την υποστήριξη της 
Γενικής Γραμματείας Ενημέρω-
σης Επικοινωνίας και διοργα-
νώθηκε από την Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας-Θρά-
κης σε συνεργασία με τις πέ-
ντε Ενώσεις Συντακτών στην 
Ελλάδα (ΕΣΗΕΑ, ΕΣΗΕΜ-Θ, 
ΕΣΗΕΠΗΝ, ΕΣΗΕΘΣΤΕΕ, ΕΣ-
ΠΗΤ) και την ΠΟΕΣΥ. 

Το 17ο Δημοσιογραφικό 
Συνέδριο Σαμοθράκης τελού-
σε υπό την αιγίδα της Α.Ε. της 
Προέδρου της Δημοκρατίας 
Κατερίνας Σακελλαροπούλου. 

Το συνέδριο χαιρέτησαν ο 
Οικουμενικός Πατριάρχης κ. 
Βαρθολομαίος και ο Αρχιεπί-
σκοπος Αθηνών και Πάσης Ελ-
λάδας κ. Ιερώνυμος. 

Οι εργασίες
Περισσότεροι από 70 δη-

μοσιογράφοι και εκπρόσωποι 
δημοσιογραφικών Ενώσεων 
από την Ελλάδα και το εξω-
τερικό πλαισίωσαν με φυσι-
κή και ηλεκτρονική παρουσία 
τα πέντε πάνελ των ομιλητών 
σε μια συνεκτική, περιεκτική 
και πλουραλιστική συνεδρια-
κή διαδικασία, που ξεπέρασε 
τις 10 συνεχόμενες ώρες, δι-
ατηρώντας ωστόσο ενεργό το 
δημοσιογραφικό ενδιαφέρον 
μέχρι το τέλος. Ταυτόχρονα τις 
εργασίες του συνεδρίου μπο-
ρούσαν να παρακολουθήσουν 
ελεύθερα όσοι το επιθυμούσαν 
από την επίσημη ιστοσελίδα 
του συνεδρίου https://press-

samothraki.gr/ 
Στο χαιρετισμό του κατά την 

έναρξη των εργασιών, ο Περι-
φερειάρχης Ανατολικής Μα-
κεδονίας και Θράκης κ. Χρή-
στος Μέτιος υπογράμμισε ότι: 
«Στόχος μας είναι το Δημοσι-
ογραφικό Συνέδριο Σαμοθρά-
κης να γίνει και πάλι θεσμός 
και το νησί της Σαμοθράκης 
να καθιερωθεί ξανά ως τό-
πος συνάντησης, διαλόγου και 

ανταλλαγής γνώσης για τους 
ανθρώπους της δημοσιογρα-
φίας, των Μέσων Ενημέρω-
σης, της έρευνας και της πο-
λιτικής». Και υπογράμμισε τον 
συμβολισμό που έχει η επιλο-
γή του τόπου καλωσορίζοντας 
τους παριστάμενους «σε έναν 
τόπο πολυπολιτισμικότητας και 
αποδοχής της διαφορετικότη-
τας. Σε έναν τόπο όπου έχου-
με δημιουργήσει ένα μοντέλο 

αρμονικής συνύπαρξης διαφο-
ρετικών θρησκειών μοναδικό 
στην Ευρώπη».

Στο χαιρετισμό του ο πρόε-
δρος της Οργανωτικής Επιτρο-
πής του Συνεδρίου, Αντιπερι-
φερειάρχης Έβρου, Δημήτρης 
Πέτροβιτς ανέφερε μεταξύ άλ-
λων: «Το Δημοσιογραφικό Συ-
νέδριο της Σαμοθράκης, επί 
16 χρόνια (1992-2008) απο-
τελούσε σημείο αναφοράς για 

τα τεκταινόμενα στο χώρο των 
λειτουργών των ΜΜΕ στη χώ-
ρα μας, προσεγγίζοντας και 
αναλύοντας καίρια και επίκαι-
ρα ζητήματα του κλάδου. Τα 
14 χρόνια που ανεστάλη η δι-
οργάνωση και μεσολάβησαν, 
οι εξελίξεις ειδικά στο χώρο 
της τεχνολογίας για την άσκη-
ση του δημοσιογραφικού λει-
τουργήματος, ήταν ραγδαίες 
και σημαντικές. Η Περιφέρεια 

Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, σε συνεργασία με την 
ΠΟΕΣΥ και τις Ενώσεις Συ-
ντακτών, έκριναν ως επιτακτι-
κή την ανάγκη αναβίωσης του 
επιτυχημένου θεσμού με στόχο 
την περεταίρω ποιοτική ανα-
βάθμισή του, ώστε ν' αποτε-
λεί γόνιμο βήμα διαλόγου και 
ζύμωσης ιδεών. Η Σαμοθρά-
κη, το υπέροχο αυτό νησί του 
βορειοανατολικού Αιγαίου και 

της Νίκης, δεκατέσσερα χρόνια 
μετά, υποδέχεται και πάλι τους 
δημοσιογράφους». 

Ο Γενικός Γραμματέας Επι-
κοινωνίας και Ενημέρωσης 
Δημήτρης Γαλαμάτης μιλώ-
ντας στο συνέδριο: 

• Υπογράμμισε ότι η Ελλά-
δα- χαιρέτισε την πρωτοβου-
λία European Media Freedom 
Act της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και συμμετέχει με τις υπηρε-
σίες της, ώστε η διαβούλευση 
για έναν Κανονισμό της Ε.Ε., 
να καταλήξει μέσα στο 2023 
σε ένα διευρυμένο πλαίσιο, 
από το ιδιοκτησιακό καθεστώς 
ως και τους κανόνες λειτουρ-
γίας της ενημέρωσης στην Ε.Ε. 

• Εκτίμησε ότι η κριτική που 
δέχεται η χώρα μας το τελευ-
ταίο διάστημα σε ζητήματα 
πλουραλισμού και ελευθερίας 
του Τύπου, «δεν αφορούν μό-
νο την κυβέρνηση, αλλά όλους 
στη χώρα συνολικά, τους ιδιο-
κτήτες των ΜΜΕ, τους δημο-
σιογράφους και όλους όσοι 
συμμετέχουν στη διαμόρφωση 
της ενημέρωσης στη χώρα». 

• Σημείωσε ότι η Ελλάδα 
είναι «ίσως η μοναδική χώρα 
στην Ευρώπη» που προώθησε 
την υπογραφή σύμβασης των 
δημόσιων μέσων ενημέρωσης 
με τους δημοσιογράφους για 
την ενίσχυση –μεταξύ άλλων– 

της ασφάλειάς τους κατά την 
κάλυψη γεγονότων υψηλού 
κινδύνου. 

• Απάντησε στην κριτική 
εκπροσώπων της Ευρωπαϊ-
κής Ομοσπονδίας Δημοσιο-
γράφων καλώντας τους να 
«επικαιροποιήσουν» τα στοι-
χεία τους, για υποθέσεις κυ-
ρίως αστυνομικής βίας σε βά-
ρος δημοσιογράφων καθώς 
«από το Σεπτέμβριο του 2021 
ως τον Σεπτέμβριο του 2022 
στην Ελλάδα έγιναν 5.121 δι-
αδηλώσεις και υπήρξαν πέντε 
καταγγελίες αστυνομικής βί-
ας, οι οποίες έχουν κατατεθεί 
και ερευνώνται. Και προέτρε-
ψε τους ερευνητές να λάβουν 
υπόψη τους αυτόν τον αριθμό. 

• Είπε ότι η Ελληνική Πο-
λιτεία «υποστηρίζει οικονομι-
κά και ηθικά» την προοπτική 
ίδρυσης, σε συνεργασία με το 
ΑΠΘ, διεθνούς κέντρου εκπαί-
δευσης δημοσιογράφων για 
θέματα ασφάλειας και προ-
στασίας τους κατά την άσκη-
ση της δραστηριότητάς τους 
σε επικίνδυνες περιοχές

• Αναφέρθηκε στην υπο-
γραφή, την περασμένη άνοι-
ξη, πράξης με τα συναρμόδια 
υπουργεία για εφαρμοσμένες 
πολιτικές στα θέματα αυτά, με 
κύρια την ασφάλεια και την 
προστασία των δημοσιογρά-

 Η «ελευθερία του Τύπου» και η ανε  
στο επίκεντρο των συζητήσεων 

ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ 
17ΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 
– ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ, 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ   

Περισσότεροι από 70 δημοσιογράφοι και 
εκπρόσωποι δημοσιογραφικών Ενώσεων 
από την Ελλάδα και το εξωτερικό 
πλαισίωσαν με φυσική και ηλεκτρονική 
παρουσία τα πέντε πάνελ των ομιλητών

Περισσότεροι από 80 δημοσιογράφοι, ερευνητές, 
εκπρόσωποι ευρωπαϊκών οργανισμών για 

τη δημοσιογραφία και τα ΜΜΕ και πολιτικοί, 
κατέθεσαν τις απόψεις τους, στην ενδιαφέρουσα 

και σημαντική θεματολογία του 17ου 
Δημοσιογραφικού Συνεδρίου Σαμοθράκης

Ήταν το πρώτο συνέδριο μετά την 14ετή διακοπή του, αλλά και το 
17ο από την πρώτη διοργάνωση - πάντα στο νησί της Σαμοθράκης

Περισσότεροι από 70 δημοσιογράφοι και εκπρόσωποι δημοσιογραφικών Ενώσεων από την Ελλάδα 
και το εξωτερικό πλαισίωσαν με φυσική και ηλεκτρονική παρουσία τα πέντε πάνελ των ομιλητών
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 μπόδιστη αντικειμενική ενημέρωσης 

φων.
• Σε ό,τι αφορά τις παρατη-

ρήσεις της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής στο «rule of low» για 
το μηχανισμό διαφάνειας του 
επιχειρηματικού περιβάλλο-
ντος και στα ΜΜΕ, υπογράμ-
μισε ότι τον περασμένο Μάρ-
τιο ξεκίνησαν οι δηλώσεις 
από πλευράς των ΜΜΕ για 
την αποσαφήνιση του ιδιοκτη-
σιακού καθεστώτος, της ταυ-
τότητας και της φυσιογνωμίας 
τους. Η ρύθμιση, που νομο-
θετικά θα προωθηθεί ως το 
Νοέμβριο -με μια παράταση 
για τον τοπικό τύπο- προβλέ-
πει τη σύσταση δύο μητρώων, 
του έντυπου και ηλεκτρονικού 
τύπου, ώστε με βάση συγκε-
κριμένα «σκληρά» κριτήρια, να 
μπορούν να έχουν πρόσβαση 
σε προγράμματα χρηματοδό-
τησης.

• Για τον περιφερειακό τύπο 
τόνισε ότι η κυβέρνηση με δύο 
ΚΥΑ έχει καλύψει τις ασφα-
λιστικές εισφορές του, ενώ 
σήμερα τρέχει η ΚΥΑ για τη 
στήριξη της κάλυψης του αυ-
ξημένου κόστους χαρτιού και 
της διακίνησης του. «Δε θα 
μείνει καμία εφημερίδα ακά-
λυπτη».

• Τέλος, ανέφερε για το δη-
μοσιογραφικό συνέδριο της 
Σαμοθράκης: «Για μας είναι 
χρέος να στηρίζουμε τέτοιες 
πρωτοβουλίες και αναμένου-

με ενδιαφέρον τα αποτελέ-
σματα του».

Διαπιστώσεις - 
Συμπεράσματα – 
Προτάσεις 

Το 17ο Δημοσιογραφι-
κό συνέδριο της Σαμοθρά-
κης αναβίωσε ανανεωμένο 
έναν θεσμό για τον ελληνικό 
δημοσιογραφικό κόσμο, και 
εμπλουτίστηκε με τη διεθνή 
εμπειρία με τη συμμετοχή της 
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δη-
μοσιογράφων και άλλων ευ-
ρωπαϊκών οργανισμών.

Το σύνολο των εργασι-
ών και φωτογραφίες είναι 
αναρτημένα στην ιστοσελί-
δα της διοργάνωσης press-
samothraki.gr

Συμπεράσματα 
Στα συμπεράσματα των ερ-
γασιών περιλαμβάνονται με-
ταξύ άλλων: 

• Η ασφάλεια των δημο-
σιογράφων δεν πρέπει να 
περιορίζεται στην κάλυψη 
πολεμικών συγκρούσεων, δι-
αδηλώσεων, επεισοδίων. 

• Οι επιθετικές πρακτι-
κές (βιομηχανία αγωγών 
-SLAPPS) με σκοπό την απο-
θάρρυνση της ανεξάρτητης 
έρευνας σε ειρηνικές περιό-
δους, χρήζουν μεγαλύτερης 
προσοχής και έμπρακτης υπο-
στήριξης τόσο με τον εκσυγ-
χρονισμό του σχετικού νομι-
κού πλαισίου όσο και με την 
ηθική συμπαράσταση προς 
τα θύματα εκφοβισμού, από 
όλους τους εμπλεκόμενους με 
θέση ευθύνης στη διαδικασία 
της ενημέρωσης. 

• Η εκπαίδευση των δημο-
σιογράφων στην αναγνώριση 
και την αντιμετώπιση εξοντω-
τικών αγωγών είναι σημαντι-
κό μέσο για να αντιμετωπι-
στεί συνολικά το φαινόμενο. 
Σε αυτή την κατεύθυνση πρέ-
πει να αξιοποιηθούν σχήματα 
και πρακτικές που αναπτύσ-
σονται εκτός Ελλάδος και να 
αναπτυχθούν ανάλογες δομές 
εντός Ελλάδας. 

• Σταθερή προϋπόθεση εί-
ναι η πολιτική βούληση, προς 
την οποία πρέπει να υπάρχει 
σταθερή πίεση αλλά και συ-
ντονισμός των δημοσιογραφι-
κών οργανώσεων, των κρατι-
κών αρχών και των πολιτικών 

κομμάτων. 
• Η αναζήτηση λύσεων δεν 

πρέπει γίνεται σε πλαίσιο πο-
λιτικής πόλωσης γιατί το μόνο 
θύμα υπό αυτές τις συνθήκες 
είναι η ίδια η ελευθερία της 
ενημέρωσης.  

• Η πολιτική εξάρτηση εί-
ναι εξίσου απειλητική με την 
εμπορική εξάρτηση για την 
ανεξαρτησία του Τύπου.  

• Οι οικονομικές συνθήκες 
επηρεάζουν καθοριστικά την 
Ελευθερία του Τύπου και η συ-
ζήτηση γύρω από την Ασφά-
λεια των Δημοσιογράφων 
οφείλει να λαμβάνει υπόψιν 
το γεγονός ότι δεν υπάρχει 
ανεξάρτητη δημοσιογραφία 
χωρίς οικονομική ευρωστία 
των ΜΜΕ. 

• Η δημοσιογραφία αλλά-
ζει. Τα νέα μέσα επιβάλλουν 
περαιτέρω εξειδίκευση, πε-
ρισσότερες δεξιότητες και νέα 
μοντέλα χρηματοδότησης. Το 
κοινό πρέπει να εξοικειωθεί 
με την ιδέα αυτή, μέσω πρω-
τοβουλιών εξοικείωσης με τα 
νέα μέσα (media literacy), 
ώστε να αναγνωρίζει και να 
υποστηρίζει την αδέσμευτη 
ενημέρωση.  

• Η Ευρωπαϊκή Πράξη για 
την Ασφάλεια των Δημοσιο-
γράφων αγγίζει πολλά σημα-
ντικά σημεία, όπως η ιδιοκτη-
σιακή διαφάνεια, η λειτουργία 
ανεξάρτητων αρχών, η εσω-
τερική ελευθερία στα ΜΜΕ. 

• Οι πολιτικές πρωτοβου-
λίες υπέρ της ασφάλειας των 
δημοσιογράφων, όπως η πρό-
σφατη δημιουργία task force 
για την ασφάλεια των δημο-
σιογράφων είναι ευπρόσδε-
κτες. Οι Ενώσεις Συντακτών 
ενθαρρύνουν κάθε ανάλογη 
πρωτοβουλία, χωρίς να θεω-
ρούν ότι εξαντλείται σε αυτές 
το περιθώριο των πολιτικών 
παρεμβάσεων για τη διασφά-
λιση των συνθηκών ελεύθερης 
άσκησης του δημοσιογραφι-
κού έργου. 

• Οι νομοθετικές πρωτο-
βουλίες έχουν μειωμένη ση-
μασία αν δεν υπάρχει διαρκής 
μέριμνα για εφαρμογή τους 
και πάντως δεν είναι ο μόνος 
και αποκλειστικός τρόπος ρύθ-
μισης του τοπίου της Ενημέ-
ρωσης
Φωτογραφίες: 
Δημήτρης Αλεξούδης

Υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα είναι μία 
δημοκρατική χώρα και επ’ αφορμή της κα-
τάταξής της στην 108η θέση στην έκθεση 
αξιολόγησης ως προς την ελευθερία του Τύ-
που της οργάνωσης «Δημοσιογράφοι Χωρίς 
Σύνορα», η υφυπουργός Μετανάστευσης και 
Ασύλου και δημοσιογράφος, Σοφία Βούλτε-
ψη χαρακτηρίζοντας την καταγγελία το πιο 
εύκολο πράγμα, σημείωσε πως όταν μονα-
δικός σκοπός της είναι «να καταγγείλεις την 
κυβέρνηση, βλάπτεις τους χιλιάδες δημο-
σιογράφους της χώρας», συμπληρώνοντας 
πως αν οι 20.000 δημοσιογράφοι της χώ-
ρας ένιωθαν ότι χειραγωγούνται ή φιμώνο-
νται θα προχωρούσαν οι ίδιοι και μέσω των 
Ενώσεών τους σε καταγγελίες. 

Με μελανά χρώματα περιέγραψε την ελευ-
θεροτυπία στην Ελλάδα ο Γιώργος Χρηστί-
δης, δημοσιογράφος από την Ένωση Αντα-
ποκριτών Ξένου Τύπου, εκφράζοντας την 
άποψη ότι σημαντικά θέματα δεν χαίρουν 
της προβολής που τους αξίζει στην Ελλάδα 
σε σύγκριση με την προβολή τους από ξένα 
δημοσιογραφικά μέσα ζητώντας απευθυνό-
μενος στους συνέδρους να υπερασπίζονται 
τα θέματά τους διεκδικώντας τη δημοσίευσή 
τους, εκτιμώντας πως τα θέματα της ελευ-
θερίας του Tύπου μπορούν να διευθετηθούν 
μέσω δημοκρατικών συζητήσεων.

Τις αλλαγές που οδήγησαν στο να καθί-
σταται ολοένα και δυσκολότερη στην πάρο-
δο των ετών η παρουσίαση συγκεκριμένων 
θεμάτων σε τηλεοπτικά μέσα εθνικής εμβέ-
λειας σκιαγράφησε ο δημοσιογράφος Τά-
σος Τέλλογλου με αναφορές σε προσωπικά 
επαγγελματικά βιώματα. Η αλλαγή ως προς 
την προθυμία των δημοσιογράφων σε συγκε-
κριμένα θέματα, η αδυναμία των στελεχών 
των οργανισμών να υποστηρίξουν τους συ-
ντάκτες τους και τα εμπορικά συμφέροντα τα 
οποία κατά την εκτίμησή του είναι πολύ πιο 
απειλητικά από τις κυβερνήσεις, είναι κάποιοι 
από τους λόγους της προαναφερθείσας δυ-
σκολίας. Σημείωσε ότι δεν συμμερίζεται την 
άποψη ότι στην Ελλάδα υπάρχει μία ιδιαίτερη 
έξαρση των SLAPPS γιατί δεν μπορεί να δει 
περισσότερες των δύο περιπτώσεων αγωγών 
κατά δημοσιογράφων στη συγκεκριμένη κα-
τηγορία, περιπτώσεις που παρουσίασαν στη 
διάρκεια του συνεδρίου οι ίδιοι οι πρωταγω-
νιστές-δημοσιογράφοι.

Μεταξύ των συμπερασμάτων του συνε-
δρίου και ειδικότερα ως προς τη στοχοποί-
ηση των δημοσιογράφων αναφέρθηκε πως 
η Παγκόσμια Ομοσπονδία για τους Δημοσι-

ογράφους και την Ασφάλεια αγγίζει πολλά 
σημαντικά σημεία, όπως η ιδιοκτησιακή δια-
φάνεια, η λειτουργία ανεξάρτητων αρχών και 
η εσωτερική ελευθερία στα ΜΜΕ. Επισημάν-
θηκε πως είναι ευπρόσδεκτες οι πρωτοβουλί-
ες υπέρ της ασφάλειας των δημοσιογράφων 
και οι Ενώσεις Συντακτών ενθαρρύνουν κάθε 
τι που βελτιώνει το πεδίο αυτό, που διασφα-
λίζει τις συνθήκες ασφαλούς και ελεύθερης 
άσκησης του δημοσιογραφικού έργου.

Στο 17ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο Σαμο-
θράκης επισημάνθηκε η αναγκαιότητα προ-
σαρμογής των ΜΜΕ στη νέα εποχή, την οποία 
όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο πρόεδρος 
της ΠΟΕΣΥ, Σωτήρης Τριανταφύλλου, χα-
ρακτηρίζουν οι ραγδαίες αλλαγές και οι με-
γάλες προκλήσεις. Περιγράφοντας το τοπίο 
«της βιομηχανίας των Μέσων» σημείωσε πως 
μεταξύ άλλων θα πρέπει να εξεταστούν τα 
θέματα της κατοχύρωσης της δουλειάς του 
δημοσιογράφου, το ιδιοκτησιακό τοπίο και 
το επιχειρηματικό μοντέλο των ΜΜΕ «που 
βρίσκεται σε παρακμή» και που όπως εκτιμά 
έχουν άμεση σχέση με τη χαμηλή αξιοπιστία 
των πολιτών απέναντι στα Μέσα Ενημέρωσης 
και την υστέρηση της ελευθερίας του Τύπου 
διεθνώς. Υστέρηση που όπως είπε συνδέεται 
άμεσα με τις επιθέσεις, τη βία και τις αγωγές 
κατά των δημοσιογράφων, απειλώντας ευ-
θέως την ελευθεροτυπία.

«Οι λύσεις δεν πρέπει να αναζητούνται σε 
πλαίσιο πολιτικής πόλωσης...Η ψυχολογική 
και ηθική στήριξη, η θεσμική θωράκιση και η 
εκπαίδευση των δημοσιογράφων στην ανα-
γνώριση και την αντιμετώπιση απειλών, είναι 
σημαντικά μέσα για ν’ αντιμετωπιστεί συνο-
λικά το φαινόμενο. Σ’ αυτή την κατεύθυνση 
πρέπει ν’ αξιοποιηθούν σχήματα και πρακτικές 
που αναπτύσσονται και εκτός Ελλάδος αλλά 
και ν’ αναπτυχθούν ανάλογες εντός Ελλάδος 
όπως αναφέραμε και στην πρωτοβουλία που 
υπάρχει με την Task Force... Οι νομοθετι-
κές πρωτοβουλίες έχουν μειωμένη σημασία 
αν δεν υπάρχει διαρκής πρόβλεψη για την 
εφαρμογή τους. Η νομοθετική λειτουργία δεν 
μπορεί να θεωρείται αποκλειστικός τρόπος 
ρύθμισης», αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην 
κατακλείδα του συνεδρίου από τον Δημήτρη 
Χορταριά, αντιπρόεδρο του Οργανισμού για 
τη συλλογική διαχείριση και την προστασία 
των πνευματικών δικαιωμάτων των δημοσι-
ογράφων «Ξενοφών».

Λ. Παπαδημητρίου – Αθηναϊκό Πρακτο-

ρείο Ειδήσεων ΑΠΕ - ΜΠΕ

Τι απειλεί την ελευθερία του Τύπου 
στην Ευρώπη και την Ελλάδα

Από την ξενάγηση στο Ιερό των Μεγάλων Θεών στην Παλαιάπολη

Αναμνηστική φωτογραφία έξω από τον χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου 
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Χρονογράφημα

Φερμπ  - Το κουνέλι που ήθελε να μάθει να μιλάει στους ανθρώπους 

Ο Φερμπ είναι  ένα κουνέλι τόσο δα. Με μεγάλα αμυγδα-
λωτά μάτια στο χρώμα τ’ ουρανού και με μπερδεμένο μαύρο 
και λευκό τρίχωμα. Γεννήθηκε ένα χειμωνιάτικο πρωινό του 
δυο χιλιάδες είκοσι, λίγο πριν οι άνθρωποι όλου του κόσμου 
αποφασίσουν να κλειστούν στα σπίτια τους για να προστα-
τευθούν από έναν φημολογούμενο φονικό ιό, όπως 
λέγανε. Τι τα θες όμως, είναι περίεργα πλάσματα 
αυτοί οι άνθρωποι. 

Ο ήρωάς μας, λοιπόν, γεννήθηκε σ’ ένα με-
γάλο εκτροφείο. Εκεί όπου μετά τη γέννησή 
τους τα ζωάκια, όταν πια είναι ικανά ν’ ανε-
ξαρτητοποιηθούν από τη μαμά τους, τα μετα-
φέρουν σε ειδικά καταστήματα για να τα που-
λήσουν. Ο Φερμπ ήταν το μωρό μίας νεαρής 
κουνέλας με την ονομασία… α συγνώμη θυμήθη-
κα με το νούμερο ήθελα να πω 314. Δεν είχε κανο-
νικό όνομα βλέπετε. Μαζί του από την ίδια μάνα 
γεννήθηκαν άλλα δύο μικρά, με λευκό σαν το χιόνι 
τρίχωμα και κίτρινα μάτια. ‘Ήταν το τελευταίο μω-
ρό εκείνης της γέννας. Όταν βγήκε στον κόσμο τα 
βλέφαρα του ήταν κλειστά και τουρτούριζε από το 
κρύο. Αυτό όμως δεν τον εμπόδισε να θηλάσει το γεύμα του με 
λαιμαργία. Οι  πρώτες στιγμές  της ζωής του κύλησαν  βαρετά 
κι αδιάφορα με το ήρωά μας να προσπαθεί να τραβάει συνε-
χώς την προσοχή της μαμάς του. Σε αντίθεση με τ’ αδερφάκια 
του που είχαν κουρνιάσει σε μία γωνιά και κοιμόταν για ώρες, 
όπως άλλωστε συνέχισαν να κάνουν και τον υπόλοιπο καιρό.  

Το μικρό κουνελάκι μας μέρα με τη μέρα δυνάμωνε κι έκα-
νε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να γίνεται το επίκεντρο 
όλων. Η νεαρή κουνέλα, αν και είχε φέρει κι άλλα μωρά στον 
κόσμο, τον καμάρωνε για τη ζωντάνια του. Ίσως και να ήταν 
η πρώτη φορά που ένιωθε τόσο περήφανη για ένα παιδί της. 
Στον Φερμπ, ακούγοντας τους ανθρώπους που τα φρόντιζαν, 
του γεννήθηκε η απορία πώς κατάφερναν και μιλούσαν μία 
γλώσσα που δεν καταλάβαινε. 

-Μαμά εμείς γιατί δε μπορούμε να μιλάμε όπως οι άν-
θρωποί;  

Η νεαρή μάνα στο άκουσμα της ερώτησης αυτής σάστισε. 
Ποτέ κανένα παιδί της στο παρελθόν δεν της είχε εκφράσει 
κάποια τέτοιου είδους απορία. Κοντοστάθηκε για λίγο, προ-
σπαθώντας να κερδίσει χρόνο για να σκεφτεί και ύστερα του 
απάντησε.

-Εμάς μικρό μου έτσι μας έφτιαξε η φύση. Φαντάζομαι πως 
όλα τα πλάσματα που υπάρχουν πάνω στη γη δε μοιάζουν με-
ταξύ τους. Αυτή άλλωστε είναι και η ομορφιά της ζωής, που 
δημιουργείται από την  ποικιλομορφία της.  

-Μαμά εσύ πού τα έμαθες όλα αυτά; έχεις βγει ποτέ έξω 
από δω;

-Εγώ μικρό μου έχω έρθει στον κόσμο για να γεννάω άλλα 
κουνέλια. Όταν όμως ήμουν μικρή, όπως και τους υπόλοιπους, 

με μετέφεραν σ’ ένα κατάστημα με την ελπίδα να βρεθεί 
ένα παιδί που θα με διαλέξει για φίλο του. Οι  εβδο-

μάδες περνούσαν κι εγώ παρέμενα εκεί χωρίς κα-
νένας να θέλει να με αποκτήσει, χαρίζοντάς μου 
ένα ζεστό σπιτικό. Για αυτό, όπως συμβαίνει με 
όλα τα ζώα που δεν είναι τυχερά να βρουν μία 
οικογένεια που θα τα νοιάζεται, κατέληξα εδώ. 
Για μέρες ήμουν πολύ στεναχωρημένη, συνέ-

χεια έκλαιγα και δεν ήθελα να φάω, γιατί δεν 
είχα βρει ένα μικρό παιδί να μ’ αγαπήσει. Ίσως 

να έφταιγα κι εγώ κατά κάποιον τρόπο  γι’ αυτό, 
όμως τώρα πια δεν μπορεί ν’ αλλάξει κάτι. Έτσι απο-
φάσισα ότι αφού δε μπορώ να κάνω διαφορετική τη 
ζωή μου, θα έπρεπε να κάνω διαφορετικό τον τρόπο 
με τον οποίο την έβλεπα. Όταν, λοιπόν, τα μωρά μου 
φεύγουν από μένα, το μόνο που τους εύχομαι είναι 
να είναι καλότυχα. Μέχρι τώρα κανένα τους δε γύ-

ρισε πίσω κι αυτό ξέρεις με κάνει περήφανη. Ελπίζω και συ 
με τ’ αδελφάκια σου να είστε το ίδιο τυχερά. 

-Μαμά δεν απάντησες όμως, θα μπορέσω ποτέ να μάθω 
να μιλάω σαν τους ανθρώπους; 

-Με τον ίδιο τρόπο φοβάμαι πως δε θα μάθεις ποτέ, αλλά  
μπορείς να εκφράζεσαι με τα μάτια σου ή και με τις κινήσεις 
που θα κάνεις με το σώμα σου. Εμείς βλέπεις τα κουνέλια δυ-
στυχώς  δεν έχουμε φωνητικές χορδές στο λαιμό μας και γι’ 
αυτό δε μπορούμε να βγάζουμε ήχους που να μετατρέπονται 
σε λέξεις ή κραυγές, όπως συμβαίνει με όλα σχεδόν τα πλά-
σματα πάνω στη γη.  Δες όμως, πόσο άνετα επικοινωνούμε με 
τα μάτια μας και συ μικρό μου πλασματάκι είσαι προικισμένος 
από τη φύση μ’ ένα ζευγάρι πανέμορφα μεγάλα κι εκφραστικά 
μάτια στο χρώμα τ’ ουρανού όταν τον βλέπει ο ήλιος. Πρό-
σεχε όμως, αυτό το θείο χάρισμα να το χρησιμοποιήσεις για 
καλό σκοπό, διαλέγοντας μέσα απ’ όλα τα παιδιά που θα σε 
πλησιάσουν εκείνο το ξεχωριστό που θα γίνει οικογένειά σου 
και θα είστε και οι δύο ευτυχισμένοι. 

Τελειώνοντας η νεαρή κουνέλα τα λόγια της έστρεψε την 
προσοχή της προς τ’ άλλα δύο μικρά της που καθόταν ήσυχα 
σε μία γωνιά. Όλη την υπόλοιπη μέρα ο Φερμπ έμεινε σιω-
πηλός. Αν και οι απαντήσεις της μαμάς του δεν ικανοποίησαν 
την περιέργειά του, δεν μπορούσε να βγάλει από το μυαλό 
του τα λόγια της. Ήθελε όσο τίποτε να μάθει να μιλάει στους 
ανθρώπους.

Ο καιρός πέρασε γρήγορα. Η μέρα που τα μικρά ζωάκια θα 
έφευγαν για πάντα από το εκτροφείο είχε φτάσει. Για πρώτη 
φορά η κουνέλα με τον αριθμό 314 ένιωθε αγχωμένη για το 
μέλλον του γιου της εξαιτίας του χαρακτήρα του. Την ώρα που 
ετοιμαζόταν να τον πάρουν από κοντά της  εκείνη του είπε. 

-Να προσέχεις! φροντίζοντας να έχεις για συντροφιά τις 
συμβουλές μου. Μόνο τότε θα βρεις την ευτυχία και τις απα-
ντήσεις που αναζητάς. Καλή τύχη σου εύχομαι. 

Ο Φερμπ την κοίταξε θλιμμένα, προσπαθώντας να της χα-
μογελάσει. Μετά από μία ολόκληρη μέρα ταξιδιού έφτασαν 
επιτέλους στον προορισμό τους. Ήταν ένα μεγάλο κατάστη-
μα που πουλούσε ζώα συντροφιάς. Τον Φερμπ τον βάλανε σ’ 
ένα κλουβί με άλλα τρία μικρά κουνέλια μπροστά στη βιτρίνα, 
η οποία κοίταζε στον πολυσύχναστο δρόμο. Από την πρώτη 
στιγμή κιόλας δεν έπαψε να παρατηρεί τους ανθρώπους που 
περνούσαν βιαστικοί από το πεζοδρόμιο. Κάποιοι κοντοστέκο-
νταν για λίγο μπροστά από το τζάμι και μετά έφευγαν. Είχαν 
περάσει δύο βδομάδες και κανένας δεν είχε ενδιαφερθεί ακόμη 
ν’ αποκτήσει κάποιο κουνελάκι από το συγκεκριμένο κλουβί. 
Αυτό όμως δεν πτοούσε τον Φερμπ που έπαιζε κι έτρεχε μέ-
σα στο σπιτάκι του όλη την ώρα. «Ας μας γυρίσουν πίσω στο 
εκτροφείο, εμένα δε με νοιάζει καθόλου» σκέφτηκε, ρίχνοντας 
μια υποτιμητική ματιά στους συγκατοίκους του που τον κοί-
ταζαν βαριεστημένα, μιας και κοιμόταν σχεδόν όλη τη μέρα.

Πέμπτη απόγευμα, αρχές  Μάρτη του 2020.
Σε λίγες ώρες όλος ο πλανήτης από άκρη σ’ άκρη θα έμπαι-

νε σε καθεστώς υποχρεωτικού εγκλεισμού, δήθεν με αφορ-
μή την προστασία των ανθρώπων από έναν ιό, όπως έλεγαν. 
Η ώρα κόντευε εννέα το βράδυ. Το κατάστημα ετοιμαζόταν 
να κλείσει, όταν ξαφνικά άνοιξε η πόρτα κι εμφανίστηκε ένα 
μικρό παιδί που το ακολουθούσε αλαφιασμένη η μαμά του. 
Ο Σταύρος ήθελε από καιρό ν’ αγοράσει ένα κουνελάκι και 
γι’ αυτό οι γονείς του δεν θέλανε να του χαλάσουν χατίρι. Το 
παιδί μπαίνοντας κατευθύνθηκε γρήγορα προς το μέρος που 
ήταν ο Φερμπ, καθώς εδώ και μέρες τον έβλεπε στη βιτρίνα. 
Εκείνος, αντικρίζοντας το μικρό αγόρι το συμπάθησε αμέσως 
κι άρχισε να τρέχει πάνω κάτω, προσπαθώντας να τραβήξει 
την προσοχή του, όπως τον είχε συμβουλεύσει κάποτε η μαμά 
του. Για πρώτη φορά ένιωθε τόσο χαρούμενος. Η ώρα έδειχνε 
εννέα ακριβώς. Ο Φερμπ επιτέλους είχε διαλέξει την οικογέ-
νειά του. Ένιωθε περήφανος που κατάφερε τελικά μέσα από 
την ψυχή του να μιλάει στους ανθρώπους με τον δικό του ξε-
χωριστό τρόπο κι αυτό τον έκανε πολύ ευτυχισμένο.

ΤΗΣ ΓΙΏΤΑΣ
 ΑΓΑΠΗΤΟΎ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακε-

δονίας και Θράκης,
σύμφωνα με 719/2022 απόφασή της,

διακηρύσσει
μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), Ανοικτή Διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευ-
ής του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΗ ΚΟΙΤΗ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ 
ΒΑΝΙΚΙΩΤΗ», εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 129.000,00€ (δαπάνη εργα-
σιών, Γ.Ε.&Ο.Ε., απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),που θα διεξαχθεί 
σύμφωνα με τους όρους που ακολουθούν:

1. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή 
διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 και τις προϋποθέσεις του 
νόμου αυτού, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), Διαγωνισμός με το σύστημα υποβολής προσφο-
ρών «επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες εργασιών με έλεγχο 
ομαλότητας των προσφερόμενων επί μέρους ποσοστών», σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016. 

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρο-
νική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβά-
σιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.
gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.pamth.gov.gr.

3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλε-
κτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ-
ΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Πληροφορίες στο τη-
λέφωνο 2551355842, αρμόδιος για επικοινωνία κ. Τσολακίδης Γεώργιος. 

4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών ορίζεται η 15/11/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00. Ως ημε-
ρομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται 
η 22/11/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

5. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ με 
Κ.Ε 221002005.

6. Το έργο συντίθεται από τις εξής κατηγορίες εργασιών: ΥΔΡΑΥ-
ΛΙΚΑ και ΟΔΟΠΟΙΙΑ.

7. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή 
ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ για 
ύψος προϋπολογισμού 89.749,27 Ευρώ και στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 
για ύψος προϋπολογισμού 13.890,33 Ευρώ και που είναι εγκατεστημένα 
σε κράτος-μέλος της Ένωσης, σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονο-
μικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει 
τη ΣΔΣ.

8. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 
129.000,00€ και αναλύεται σε: Δαπάνη Εργασιών 76.374,06€, Γενικά 
έξοδα και Όφελος Εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) 13.747,33 €, Απρόβλεπτα (πο-
σοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 
13.518,21 € Αναθεώρηση 392,66€ και Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ 
24%) 24.967,74€. .

9. Ο κωδικός CPV του έργου είναι: 45246410-0. Ο κωδικός NUTS 
είναι EL511.  

10. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών και κά-
θε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.

11. Η γλώσσα στην οποία πρέπει να είναι συνταγμένες οι προσφο-
ρές πρέπει να είναι η Ελληνική.

12. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονο-
μική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.

13. Αύξων Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : Α/Α 192108

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
της Οικονομικής Επιτροπής

Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Με την υπ’ αριθμ. 107/2022 Διάταξη του Ειρηνοδικείου 
Αλεξανδρούπολης, εγκρίνονται οι τροποποιήσεις του κατα-
στατικού του σωματείου με την επωνυμία «ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ 
ΟΜΙΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ», που εδρεύει στην Άνθεια 
Νομού ΄Εβρου  ειδικότερα δε τα άρθρα 2,4 και 6 σύμφω-
να με το από 25/09/2022 τροποποιημένο καταστατικό του.

                                                  
      Αλεξ/πολη, 19/10/2022
  Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Χρήστος Απ. Φωτιάδης



Η ΓΝΩΜΗ
26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ    2022

Σειρά ερωτημάτων προς τη δι-
οίκηση της Περιφέρειας ΑΜΘ ανα-
φορικά με τα πεπραγμένα της για 
μία σειρά σημαντικών ζητημάτων 
του Έβρου, θέτει η παράταξη του 
Χριστόδουλου Τοψίδη “Περιφε-
ρειακή Σύνθεση” με αφορμή την 
“προσπάθεια του Περιφερειάρχη 
να πείσει ότι παράγει έργο στην 
περιοχή”.

Αναλυτικά:
Ακόμη μία προσπάθεια να πεί-

σει ότι παράγει έργο στην Περιφε-
ρειακή Ενότητα Έβρου έκανε πρό-
σφατα ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ, 
αλλά φυσικά χωρίς αποτέλεσμα, 
αφού όλοι ξέρουν πια ότι ο ίδιος 
και η διοίκησή του είναι εξαιρετικά 
ανεπαρκείς και ανίκανοι να σχεδι-
άσουν και να υλοποιήσουν ακόμη 
και το παραμικρό έργο.

Γι’ αυτό βαφτίζει το κρέας ψάρι 
και ονομάζει «έργα» τις συντηρή-
σεις των βασικών υποδομών – που 
και αυτές τις κάνει πλημμελώς- 
χωρίς να αναφέρει πουθενά ότι 
η συντήρηση μιας υποδομής δεν 
είναι «έργο», αλλά υποχρέωση κά-
θε διοίκησης.

Φυσικά ο ίδιος και η διοίκη-
σή του, δεν πείθουν κανέναν γιατί 
όλοι ξέρουν την ανεπάρκεια τους, 
ωστόσο αν όντως θέλουν να μιλή-
σουμε για «έργα», ας μας πουν συ-
γκεκριμένα και στοιχειοθετημένα τι 

έχουν κάνει:
• Για την αντιπλημμυρική θωρά-

κιση στην κοιλάδα του Ερυθροπο-
τάμου και τις αποκαταστάσεις των 
ζημιών παλαιότερων πλημμυρών;

• Για την αντιπλημμυρική θωρά-
κιση του κάμπου Τυχερού – Προ-
βατώνα – Θυμαριάς και τις απο-
καταστάσεις των αντιπλημμυρικών 
υποδομών στην περιοχή;

• Για την αποκατάσταση των 
ζημιών στον οικισμό των Λουτρών 
του Δήμου Αλεξανδρούπολης από 
την πλημμύρα του 2021; (σ.σ. ο 
Αντιπεριφερειάρχης Έβρου επι-
σκέφθηκε τον οικισμό μετά από 
παρέμβαση της Περιφερειακής 
Σύνθεσης)

• Για την ένταξη των φραγμά-
των της Περιφέρειας μας στη Δι-
οικητική Αρχή Φραγμάτων;

• Για την διοικητική παραλαβή 
υποδομών του ΤΟΕΒ Ορεστιάδας;

Επίσης, εφόσον ο Χρήστος Μέ-
τιος είναι τόσο παραγωγικός και 
αυτοδιαφημίζεται με θράσος, μή-
πως μπορεί να μας πει τι έχει κάνει:

• Για την τουριστική προβολή 
του Έβρου και της Περιφέρειας 
ΑΜΘ συνολικά;

• Για τους αναδασμούς που εκ-
κρεμούν εδώ και δεκαετίες;

• Για την κλειστή γέφυρα του 
Ερυθροποτάμου στο Διδυμότειχο 
και την προβληματική γέφυρα του 

Άβαντα στην Αλεξανδρούπολη;
• Για τις αποζημιώσεις των καλ-

λιεργητών ηλίανθου που επλήγη-
σαν φέτος από το νεοεμφανισθέν 
σκουλήκι; Εξασφάλισε τη δυνατό-
τητα ψεκασμών μέσω drone μετά 
τις συναντήσεις που είχε με τον 
Υπουργό;

• Για το επαρχιακό οδικό δίκτυο 
που σε πολλά σημεία (π.χ. Αερο-
δρόμιο Αλεξανδρούπολης – Φέ-
ρες) είναι σε εξαιρετικά κακή κα-
τάσταση;

Επιπλέον, μπορεί να απαντήσει 
στοιχειοθετημένα ο Περιφερειάρ-
χης στα εξής:

• Πότε θα προκηρυχθεί το αρ-
δευτικό έργο του κάμπου Τυχε-
ρού – Θυμαριάς – Γεμιστής για το 
οποίο μάλιστα τα τεύχη δημοπρά-
τησης είναι έτοιμα, αλλά δεν έχει 
ληφθεί ακόμη απόφαση δημοπρά-
τησης από την Οικονομική Επιτρο-
πή της ΠΑΜΘ;

• Θα ξεκινήσει επιτέλους η δι-
αδικασία για τη σύνταξη μελετών 
και τη διεκδίκηση χρηματοδότησης 
για τον δρόμο Διδυμότειχο – Με-
ταξάδες, ώστε να πάψει η ταλαι-
πωρία κατοίκων και επισκεπτών;

• Σε ποιο σημείο βρίσκεται η 
επικαιροποίηση της μελέτης για 
τον δρόμο Απαλός – Λουτρά; Πρό-
κειται άλλωστε για ένα έργο, για 
το οποίο υπάρχει κονδύλι άμεσης 
προτεραιότητας (15.000.000 ευ-
ρώ) και έχει διπλή σημασία: α) ενι-
σχύει την αντιπλημμυρική θωράκι-
ση της περιοχής και β) λειτουργεί 
ως παρακαμπτήριος δρόμος της 
Εγνατίας Οδού σε περιπτώσεις 
έκτακτης ανάγκης (π.χ. πυρκαγιά 

στη γέφυρα της Ιτέας).
• Πότε θα δημοπρατηθεί η πε-

ριβαλλοντική μελέτη για τα αρ-
δευτικά έργα στην περιοχή από 
το φράγμα του Κυπρίνου έως τον 
κάμπο της Ορεστιάδας η οποία 
αφορά σε μία έκταση 300.000 
στρεμμάτων;

Όλες αυτές είναι ενδεικτικές 
παρατηρήσεις που όμως απηχούν 
σε πραγματικά και ουσιαστικά προ-
βλήματα των κατοίκων του Έβρου 
και φυσικά έχουμε κάνει τις σχετι-
κές επερωτήσεις στο Περιφερεια-
κό Συμβούλιο.

Απαντήσεις δεν πήραμε, γιατί 
πολύ απλά δεν υπάρχουν. Και δεν 
υπάρχουν γιατί εκτός από ομαδι-
κές αναμνηστικές φωτογραφίες ο 
Χρήστος Μέτιος και η Διοίκησή του 
δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο.

Τον καλούμε λοιπόν να πάψει 
τον εμπαιγμό προς τους πολίτες – 
γιατί μόνο ως εμπαιγμός λογίζο-
νται οι γενικόλογες ανακοινώσεις 
που περιλαμβάνουν αοριστίες και 
ασάφειες με μόνο στόχο να κα-
λυφθεί η διοικητική τους ανεπάρ-
κεια. Που, όμως είναι πλέον τόσο 
μεγάλη και δεν κρύβεται με τίποτα!

Η Περιφερειακή Σύνθεση θα 
συνεχίσει την ανάδειξη των ουσι-
αστικών προβλημάτων που απα-
σχολούν τον Έβρο και την Περι-
φέρεια μας και σε έναν χρόνο από 
σήμερα θα είναι πλέον σε θέση να 
παράξει ουσιαστικό έργο αντιμε-
τωπίζοντας προβλήματα και χα-
ράσσοντας πραγματική ουσιαστική 
πορεία προς την Ανάπτυξη για την 
περιοχή μας.

Περιφερειακή Σύνθεση: Ανεπιτυχής 
προσπάθεια Μέτιου να πείσει 
ότι «κάνει έργα» στον Έβρο

“Ονομάζει «έργα» τις συντηρήσεις των βασικών 
υποδομών – που και αυτές τις κάνει πλημμελώς- χωρίς 
να αναφέρει πουθενά ότι η συντήρηση μιας υποδομής 
δεν είναι «έργο», αλλά υποχρέωση κάθε διοίκησης”
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Το Σουηδικό Ινστιτού-
το Αθηνών σε συνεργασία με 
την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τε-
χνών (ΑΣΚΤ), της Αθήνας, το 
KONSTFACK, University of 
Arts, CraG s and Design, της 
Στοκχόλμης και το Σύλλογο Φί-
λων Της Μετάξης «Η Χρυσαλλί-
δα», διοργανώνουν την έκθεση 
«Σουφλί & Μετάξι» στο Ίδρυμα 
«Μιχάλης Κακογιάννης».

Η έκθεση εγκαινιάζεται την 
Τετάρτη 2 Νοεμβρίου, στις 
19:30, και θα διαρκέσει έως τις 
20 Νοεμβρίου 2022, με ώρες 
λειτουργίας 18:00-22:00.

Σκοπός της έκθεσης είναι 
η παρουσίαση των αποτελε-
σμάτων των προσωπικών έρ-
γων των φοιτητών από τις 
δύο σχολές, της ΑΣΚΤ και του 
KONSTFACK, που συμμετείχαν 
στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
«A common thread. Artistic 
exchange Sweden-Greece», 
στο Σουφλί του Έβρου τα έτη 
2019 και 2022, καθώς και η 
ανάδειξη της μοναδικότητας του 
Σουφλίου.

Το Σεπτέμβριο του 2019 
αλλά και το Μάιο του 2022 
διενεργήθηκε με μεγάλη επι-

τυχία το εκπαιδευτικό πρόγραμ-
μα «A common thread. Artistic 
exchange Sweden-Greece» με 
φοιτητές και καθηγητές από τις 
δύο σχολές.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
διάρκειας μιας εβδομάδας δεν 
αποβλέπει μόνο στη δημιουργία 
σχέσεων και στην ανταλλαγή 
γνώσεων και ιδεών νέων καλ-
λιτεχνών και καθηγητών των 
δύο χωρών. Αποσκοπεί επίσης 
και στην ανάδειξη της μοναδι-
κότητας του Σουφλίου σε ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο, όχι μόνο ως 
προς τη σύγχρονη παραγωγή 
και επεξεργασία του μεταξιού 
(σε όλα τα στάδια παραγωγής 

του, από τη σηροτροφία έως τη 
μεταξουργία) και τη βιωσιμότη-
τα της ύλης, αλλά και στην ιδι-
αίτερη ιστορία και πλούσια πο-
λιτιστική κληρονομιά του τόπου.

Κατά τη διάρκεια της εκπαι-
δευτικής δράσης οι φοιτητές 
συμμετείχαν ενεργά σε εργα-
στήρια με θέμα την κλωστοϋ-
φαντουργία μεταξιού, τη βαφή 
με φυσικές χρωστικές της περι-
οχής, το μακραμέ, τη σχεδίαση 
και το τύπωμα μεταξιού χρησι-
μοποιώντας παραδοσιακές αλλά 
και σύγχρονες τεχνικές τύπωσης 
και ύφανσης.

Εκμεταλλευόμενοι αυτές τις 
γνώσεις και τα βιώματα από το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο 
Σουφλί, οι φοιτητές, αξιοποιώ-
ντας το μετάξι ως ύλη, θα μας 
παρουσιάσουν τώρα τις προ-
σωπικές τους εργασίες σε δι-
άφορες εικαστικές εφαρμογές.

Συμμετέχουν τα εργαστήρια 
της ΑΣΚΤ: Α΄, Β΄, Γ, ΣΤ΄, Ζ΄, 
Ι΄και ΙΓ΄ Ζωγραφικής, Α΄ και Γ΄ 
Γλυπτικής καθώς και το Εργα-
στήριο Γραφιστικής και Τέχνης 
του Βιβλίου.

Συμμετέχει το τμήμα από 
KONSTFACK: Textile, The 
Department of CraG .

Συμμετέχουν οι φοιτη-
τές από KONSTFACK: Lovisa 
Axén, Sun Bjers, Turid Elgenäs 
Lindholm, Klara Gardtman, 
Pernille Knudsen, Konrad Lidén, 
Vera Ljunggren, Elisabeth 
Radhe, Maja Rooth, Amanda 
Sartori Leksell, Emma Vässmar.

Συμμετέχουν οι φοιτητές 
από ΑΣΚΤ: Βιλελμίνη Ανδριώ-
τη, Ελισάβετ Γκολφινοπούλου, 
Μαργαρίτα Γούκου, Έλενα-Άν-
να Δεμερτζή, Μάγαλένα Ζώτου, 
Αικατερίνη Κούκκου, Δέσποι-
να Κουκουλά, Ιωάννα Λυμνίου, 
Βασίλης Μαλακούνας, Ευάγ-
γελος Νάνος, Ελένη Νικολάου, 
Αναστασία-Ευγενία Παρασκευά, 
Δέσποινα Παυλίδου, Δημήτριος-

Ραφαήλ Σημάδης, Σοφία Σου-
λιώτη, Μυρτώ Σταματοπούλου, 
Ελπίδα Χατζηνικολάου.

Επιμέλεια: Ερατώ Χατζησάβ-
βα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
και Πρόεδρος Τμήματος, ΑΣΚΤ 
και Ulrika Mårtensson Hanje, 
Senior Lecturer, KONSTFACK.

Υπόλοιποι διδάσκοντες: 
Elsa Chartin, Senior Lecturer, 
KONSTFACK, Αλεξάνδρα Γε-
ωργιάδου, ΑΣΚΤ, Δήμητρα Χα-
νιώτη, ΑΣΚΤ, Λουκάς Λουκίδης, 
ΑΣΚΤ.

Διοργανωτές: Σουηδικό Ιν-
στιτούτο Αθηνών (www.sia.gr), 
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 
(www.asfa.gr), KONSTFACK, 
University of Arts, CraG s and 
Design (www.konstfack.se/en), 
Σύλλογος Φίλων Της Μετάξης 
«Η Χρυσαλλίδα»

(https://el-gr.facebook.com/
sullogosChrisalida).

Με την ευγενή υποστήριξη: 
Δήμος Σουφλίου, Τσιακίρης Silk 
House, Silk Line Μουχταρίδης, 
Ίδρυμα «Μιχάλης Κακογιάννης».

Περισσότερες πληροφορίες: 
Ελένη Άνδροβικ, Υπεύθυνη πο-
λιτιστικών εκδηλώσεων, Σουη-
δικό Ινστιτούτο Αθηνών, eleni.
androvic@sia.gr, τηλ. 210 92 
32 102

Έκθεση «Σουφλί & Μετάξι» στο 
Ίδρυμα «Μιχάλης Κακογιάννης»

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΣΧΟΛΕΣ, 
ΤΗΣ ΑΣΚΤ ΚΑΙ ΤΟΥ KONSTFACK   

Συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
«A common thread. Artistic exchange 
Sweden-Greece», στο Σουφλί τα έτη 
2019 και 2022, καθώς και η ανάδειξη της 
μοναδικότητας του 

Πάτρα, 18/10/2022  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Προκηρυσσει
Α) την πλήρωση μίας κενής θέσης Εργαστηριακού Διδακτικού Προ-

σωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μία (1) κενή θέση Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), 
κατηγορίας ΠΕ, εισαγωγικής βαθμίδας Δ’, με πενταετή θητεία στο γνω-
στικό αντικείμενο «Εργαστηριακή Προσέγγιση Υλικού και Αρχιτεκτονι-
κής Υπολογιστών». 

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 2564/11.10.2022 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 96ΣΚ469Β7Θ-ΥΒΗ   
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση 

δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλο-
νται στη Γραμματεία του Τμήματος σε έντυπη μορφή.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επι-
σκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών και Πληροφορικής και  να επικοινωνούν στο e-mail και 
στα τηλέφωνα που αναγράφονται:

ΤΜΗΥ & Π     e-mail: secretary@ceid.upatras.gr   
Ιστότοπος: https://www.ceid.upatras.gr/ 
 τηλ.: 2610-996941
Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για την ανωτέρω θέση  

είναι η   28  / 11  / 2022
Β) την πλήρωση μίας κενής θέσης Εργαστηριακού Διδακτικού Προ-

σωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 
του  Πανεπιστημίου Πατρών.  

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μία (1) κενή θέση Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), 
κατηγορίας ΤΕ, εισαγωγικής βαθμίδας Δ’, με πενταετή θητεία στο γνω-
στικό αντικείμενο «Αγροτική παραγωγή και περιβάλλον». 

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 2607/14.10.2022 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 6ΞΣΑ469Β7Θ-ΨΣ4  
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση 

δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλο-
νται στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφί-
μων α) σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και β) 
σε έντυπη μορφή. 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επι-
σκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογί-
ας Τροφίμων και  να επικοινωνούν στο e-mail και στα τηλέφωνα που 
αναγράφονται:

ΕΕΤ e-mail: foodscsecr@upatras.gr
Ιστότοπος: http://foodscitech.upatras.gr/
τηλ.: 26410-74131, 26410-74130, 26410-74108
Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για την ανωτέρω θέση  

είναι η   28  / 11  / 2022

 Ο Πρύτανης 
ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ 
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.65)
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Κάποτε ένας παπάς έψαχνε κάποιον αγιογρά-

φο να ζωγραφίσει τον Μυστικό Δείπνο στον τοί-

χο της εκκλησίας του. Τελικά βρήκε έναν   σχετι-

κά φτηνό ο οποίος όμως  ήταν και μεθύστακας . 

Παρόλα αυτά, επειδή τα λεφτά ήταν λίγα, απο-

φασίζει να τον προσλάβει.

Αρχίζει να ζωγραφίζει ο μάστορας, αρχίζει και 

να πίνει, γίνεται ντίρλα, και κάνει τον Ιησού να 

χορεύει ζεϊμπεκιές, τον Ιούδα να χτυπάει παλα-

μάκια, τον Ματθαίο να σπάει πιάτα, τον Πέτρο να 

πετάει λουλούδια και διάφορα άλλα…

Πηγαίνει την άλλη μέρα ο παπάς, τα βλέπει, 

γίνεται τούρμπο  και αρχίζει να φωνάζει:

– Ου να χαθείς  ρε αντίχριστε, τι είναι αυτά 

που έκανες εκεί; Δεν ντρέπεσαι ρε παλιοτόμαρο…

Τότε ο τύφλα στο μεθύσι αγιογράφος του λέει:

– Τι να σου πω, παππούλη μου… Εγώ όταν 

τους άφησα, τρώγανε ακόμα…

* * * * * * 

Πάει ένας στην Αμερική πάμφτωχος και σε 1 

χρόνο έγινε πολυεκατομμυριούχος. Του παίρνουν 

συνέντευξη από περιοδικό:

– Πώς τα καταφέρατε;

– Όταν έφτασα Αμερική είχα 2 δολάρια στην 

τσέπη. Αγόρασα 4 μήλα από μισό δολάριο, τα 

έπλυνα, τα γυάλισα και τα πούλησα για 1 δολά-

ριο το ένα. Με τα 4 δολάρια αγόρασα 8 μήλα, τα 

έπλυνα, τα γυάλισα και τα πούλησα για 1 δολάριο 

το ένα. Μετά αγόρασα με 8 δολάρια 16 μήλα…

– Και έτσι γίνατε πλούσιος!

– Όχι, πέθανε ένας άτεκνος και  πολύ πλούσι-

ος θείος μου και μου άφησε την περιουσία του.

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια
1. Πλύσιμο του δαπέδου.
12. Δέσμη από μαλλιά.
13. Εργαλείο… διαρρήκτη.
14. Παλιά λεγόταν Κ.Υ.Π. (αρχικά).
15. Σκηνικά (ξ.λ.).
17. Λόγος… που μένει.
19. Μάρκα αυτοκινήτων.
21. Άφωνη… Άννα.
22. Παιχνίδια… νηπίων.
24. Επιφώνημα απορίας ή έκπληξης.
25. Ιαχή του '40.
27. Νοσήματα δεκτικά θεραπείας.
29. Σκυλίτσα που υπήρξε ο πρώτος τα-
ξιδιώτης του διαστήματος.
31. Η μητέρα της Λαβίνιας.
33. … Πέκινπα: ο σκηνοθέτης της ταινίας 
"Αδέσποτα σκυλιά".
34. Το ένα πάνω στ' άλλο τ' αντικείμε-
νά της.
36. Ιταλική κατάφαση.
37. Δε διαφέρουν μεταξύ τους (ουδ.).
39. Πρωτοπόροι της αεροπορίας.
41. Φαγητά περιλαμβάνει.
43. Περίφημη εταίρα της αρχαιότητας.
45. Προεδρικό Διάταγμα.
46. Προκαλείται και από άγχος (ξ.λ.).
48. Διάλεκτος των πυγμαίων Ιτούρι.
50. Νωθρά, αλλά και σιγά.
52. Γένος καρκινοειδών.
54. Όνομα βυζαντινών στρατηγών.
55. Λίμνη της Ασίας.

-- Συστατικά --
• 400 γρ. ρύζι αρμπόριο
• 40 γρ. μανιτάρια ταρτούφο
• 100 γρ. μανιτάρια πλευρώτους
• 100 γρ. μανιτάρια πορτσίνι
• 100 γρ. άλλα άγρια μανιτάρια
• 100 γρ. παρμεζάνα
• 100 γρ. κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
• 200 γρ. βούτυρο
• 1200 γρ. ζωμός λαχανικών
• Αλάτι
• Πιπέρι

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Αρχικά, σοτάρουμε σε 100 γραμμάρια βούτυρο, το 

ψιλοκομμένο κρεμμύδι.
• Προσθέτουμε όλα τα μανιτάρια πλυμένα και κομ-

μένα σε φέτες.
• Στη συνέχεια, προσθέτουμε το ρύζι αρμπόριο.
• Σβήνουμε με το λευκό κρασί και προσθέτουμε το 

ζωμό λαχανικών.
• Αφήνουμε το ριζότο να βράσει για 15 περίπου λεπτά.
• Όταν είναι έτοιμο το ριζότο, προσθέτουμε την παρ-

μεζάνα και το υπόλοιπο βούτυρο.

• Τέλος, ανακατεύουμε και σερβίρουμε αμέσως.
• Το ριζότο μας είναι έτοιμο.
• Καλή όρεξη!

--Συμβουλές--
• Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ζωμό κότας 

αντί λαχανικών.

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Πεντανόστιμο ριζότο με μανιτάρια 
του δάσους

Κάθετα
1. Αυτά δεν είναι βρεγμένα.
2. Εκρηκτικές ύλες.
3. Στερεώνει… βίδα (ξ.λ.).
4. Συνεχόμενα στο αλφάβητο.
5. Στο χέρι φοριέται.
6. Αρχαία πόλη της Γαλατίας.
7. … Χάτσον: παλιός ηθοποιός.
8. Τίμιος, ειλικρινής (μτφ.).
9. Μονάδα μέτρησης εκτάσεων γης.
10. Ένας από το "Τρίο Στούτζες".
11. Ζηλεύουν τα… χορτάτα.
16. Υπήρξε ηγέτης του ιταλικού κομουνιστι-
κού κόμματος.
18. Δίπλα, παραπλεύρως.
20. Ινδιάνοι της Βόρειας Αμερικής.
23. Βουλγαρική δυναστεία.
26. Ένα από τα ονόματα του προπονητή Ρό-
τσα.
28. Περίφημη γιαπωνέζικη πορσελάνη.
30. … Χάμσουν: Νορβηγός συγγραφέας.
32. Κατηγορία, αλλά και παράπονο.
33. Το σύνολο των ουράνιων σωμάτων.
35. Πόλη της Γερμανίας.
38. Ποτάμι της Ευρώπης.
40. Πόλη στο νησί Χονσού της Ιαπωνίας.
42. Ο τόπος όπου έχει μόνιμα βάση κάποια 
επιχείρηση.
44. Έχει τα ψηλότερα βουνά.
47. Βρετανός εξερευνητής.
49. Γερμανός πολιτικός.
51. Άφωνη… γριά.
53. Γειτονικά γράμματα.
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Το Περιφερειακό Τμήμα του 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 
Αλεξανδρούπολης ανακοινώ-
νει την παράταση υποβολής 
αιτήσεων για το Πρόγραμμα 
Εκπαίδευσης Εθελοντών του 
Τομέα Υγείας από τις Νοση-
λεύτριες-Εκπαιδεύτριες του 
τμήματος. 

Καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των αιτήσεων η 
11η Νοεμβρίου 2022.

Υπενθυμίζουμε, ότι το πρό-
γραμμα αποτελείται από τη θε-
ωρητική εκπαίδευση και την 

πρακτική άσκηση στο Νο-
σοκομείο της πόλης μας.

Στόχος του προ-
γράμματος είναι η εκ-
παίδευση Εθελοντών 
στον Τομέα Υγείας,  η 

ένταξή τους στο αν-
θρώπινο δυναμικό του 

Ερυθρού Σταυρού και τη 
συμμετοχή τους στις  δράσεις 
του τμήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να υποβάλλουν τις αι-
τήσεις τους στα γραφεία του 
Ερυθρού Σταυρού, Ειρήνης 
41, στον 2ο όροφο, από τις 
8.30 π.μ. έως τη 2.30 μ.μ.

Ο Κούκι, ο ειδικά εκπαιδευμένος σκύ-
λος ανιχνευτής δηλητηριασμένων 
δολωμάτων της Ελληνικής 
ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ Εταιρεί-
ας, που επί χρόνια προ-
στάτευε την άγρια ζωή 
από τη δηλητηρίαση, 
είναι πλέον συνταξιού-
χος! Ο Κούκι, μαζί με τον 
αδελφό του Κίκο στη Δα-
διά (WWF Ελλάς), ήταν ο 
πρώτος σκύλος που δραστη-
ριοποιήθηκε αποκλειστικά στην 
Ελλάδα για την ανίχνευση δηλητηρι-
ασμένων δολωμάτων, στο πλαίσιο του 
Προγράμματος LIFE για τη διάσωση του 
γύπα Ασπροπάρη, ανοίγοντας τον δρόμο 

για τη δημιουργία άλλων πέντε Ομά-
δων Ανίχνευσης Δηλητηρι-

ασμένων Δολωμάτων, 
ενώ πρόσφατα επτά 
νέες ομάδες προστέ-
θηκαν στο δυναμι-
κό της χώρας, αυτή 
τη φορά από κρατι-
κούς φορείς.

Μέσα σε διάστη-
μα οκτώ ετών (από 

τον Μάρτιο του 2014 
μέχρι και τον Σεπτέμβριο 

του 2022), ο Κούκι, μαζί με τον 
συνοδοιπόρο και χειριστή του Δημήτρη 
Βαβύλη, διενήργησαν 315 περιπολίες κα-
λύπτοντας περισσότερα από 550 χιλιόμε-

τρα. Συνολικά ερεύνησαν 60 περιστατικά 
δηλητηρίασης, εντοπίζοντας 139 δηλητη-
ριασμένα δολώματα και 118 δηλητηρια-
σμένα ζώα, σώζοντας πολλά περισσότερα 
από βέβαιο και μαρτυρικό θάνατο.

Ως μέλος της Ομάδας της Ελληνικής 
ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ Εταιρείας και φύλα-
κας της ζωής της υπαίθρου, ο Κούκι έγι-
νε ο προστάτης του γύπα Ασπροπάρη, 
του πιο απειλούμενου είδους πουλιού 
της χώρας μας, φροντίζοντας η περιο-
χή αναπαραγωγής του στα Μετέωρα να 
είναι ασφαλής τόσο για τον ίδιο όσο και 
για την υπόλοιπη ζωή της υπαίθρου, ενώ 
επενέβαινε και στην Ήπειρο, καθώς και σε 
άλλες περιοχές της χώρας όπου προέκυ-
πτε σχετική ανάγκη.

Αντίο στον Κούκι, πρώτο σκύλο ανιχνευτή 
δηλητηριασμένων δολωμάτων στην Ελλάδα

Μεγάλη 
στιγμή για 

τον Κομοτηναίο 
Παραολυμπιονίκη και Πρόεδρο 

του Συλλόγου Ατόμων με 
Κινητικά Προβλήματα και 

Φίλων ν.Ροδόπης 
«ΠΕΡΠΑΤΩ» 

Ο Κομοτηναίος Παραολυμπιονίκης 
και Πρόεδρος του Συλλόγου Ατόμων με 
Κινητικά Προβλήματα και Φίλων ν.Ροδό-
πης «ΠΕΡΠΑΤΩ» κ.Αλέξανδρος Ταξιλ-
δάρης θα είναι ο αρχηγός της ελληνι-
κής αποστολής στους Παραολυμπιακούς 
Αγώνες Παρίσι 2024, με απόφαση της 
Ολομέλειας της Ελληνικής Παραολυμπι-
ακής Επιτροπής.

Οι προσδοκίες για τη συμμετοχή της 
χώρας μας στους Παραολυμπιακούς 
Αγώνες Παρίσι 2024 είναι πολύ μεγά-
λες όπως αναφέρει ο ίδιος χαρακτηρι-
στικά, εξηγώντας πως «η απόφαση για 
τον αρχηγό της ελληνικής  Παραολυ-
μπιακής αποστολής στο Παρίσι πάρθηκε 
μαζί με μία σειρά κι άλλων αποφάσεων 
που θέλουμε να στηρίξουν την συμμε-

τοχή μας στους επόμενους Παρολυμπι-
ακούς αγώνες από πολύ νωρίς ούτως 
ώστε να έχουμε πρώτα απ’ όλα τον με-
γαλύτερο δυνατό αριθμό συμμετοχών  
σε όσο περισσότερα αθλήματα γίνεται 
αλλά και η ομάδα να φτάσει στο Παρίσι 
και να πάρει μέρος στους αγώνες όσο 
πιο σωστά  οργανωμένη μπορεί να γίνει. 

Ο Αλέξανδρος Χέλμουτ Ταξιλδάρης 
έχει εκπροσωπήσει τη χώρα μας ως αρ-
χηγός αποστολής και κατά τους Χειμε-
ρινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες στο 
Πεκίνο. Ερωτηθείς σχετικά ο ίδιος έκανε 
λόγο για μια μοναδική από πλευράς γνώ-
σεων εμπειρία, την οποία όπως τόνισε 
«θα τη χρησιμοποιήσω μαζί με τους συ-
νεργάτες μου για την οργάνωση της πο-
λύ μεγαλύτερης αποστολής στο Παρίσι». 

Εξηγώντας τον ρόλο του αρχηγού της 
Ελληνικής αποστολής ο κ.Ταξιλδάρης 
έκανε σαφές πως «η δουλειά του αρχη-
γού της αποστολής είναι να οργανώνει 
όλη την ομάδα, τους τεχνικούς συμβού-
λους τους προπονητές το ιατρικό team 
προκειμένου να λύνουν τα προβλήματα 
που προκύπτουν ανά πάσα ώρα και να 
καθιστούν την συμμετοχή των αθλη-
τών ιδανική σε όλα τα επίπεδα, όπως 
της προπόνησης της ξεκούρασης του 
φαγητού αλλά πάνω απ’ όλα της αγω-
νιστικής συμμετοχής! Οι πρωταγωνιστές 
είναι οι αθλητές και οι υπόλοιποι είμαστε 
οι κομπάρσοι και το επιτελείο που τους 
συνοδεύει».

Πηγή : www.paratiritis-news.gr 

Ο Αλεξ Ταξιλδάρης αρχηγός της Ελληνικής 
αποστολής στους Παραολυμπιακούς Αγώνες Παρίσι 2024

Στο πλαίσιο του 13ου Φεστι-
βάλ Πολιτισμού Διδυμοτεί-
χου ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑ-
ΜΟΣ - REDRIVER 
2022, διοργανώνε-
ται το Σάββατο 29 
Οκτωβρίου ορεινή 
πεζοπορία, μόλις 2 
χλμ. από τα σύνο-
ρα Ελλάδας - Τουρ-
κίας, με μικρό βαθμό 
δυσκολίας, χωρίς αγωνι-
στικό χαρακτήρα και με ελεύ-
θερη συμμετοχή πολιτών, συλλό-
γων ή οργανωμένων group.

Πρόκειται για μία συνάντηση 

περιπατητών με σκοπό την εξόρ-
μηση στη φύση του 

βορείου Έβρου. 
Στόχος η προ-
βολή των μο-
νοπατιών με 
υπέροχη θέα 
και μνημεία, 
του φυσικού 

κάλους των 
ποταμών, του 

δάσους και των 
τοπικών διαδρομών 

της περιοχής του Διδυμοτείχου. 
Περιλαμβάνει δύο ειδών group 
με δυνατότητα συμμετοχής σε δύο 

πεζοπορίες, μία των 20 χλμ. και μία 
των 10 χλμ.

Οδηγίες, χάρτες και πολλές 
πληροφορίες θα βρείτε στη σελί-
δα του φεστιβάλ www.redriver.gr

Η έναρξη της περιπατητικής δι-
αδρομής για όλα τα group θα γίνει 
το πρωί του Σαββάτου 29 Οκτω-
βρίου 2022 από την Αγία Μαρίνα, 
δίπλα στον Ερυθροπόταμο.

•Group 20 χλμ: έναρξη 10:00 
π.μ. (προσέλευση για συμμετοχή 
έως 9:45).

•Group 10 χλμ: έναρξη 11:00 
π.μ. (προσέλευση για συμμετοχή 
έως 10:45).

Ορεινή πεζοπορία για να εξερευνήσετε την 
περιοχή του Διδυμοτείχου

26η  Εκπαίδευση Εθελοντών του Τομέα Υγείας 
του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Αλεξ/πολης

Life

Ορεινή πεζοπορία το 
Σάββατο 29 Οκτωβρίου 

στο πλαίσιο του 13ου Φεστιβάλ 
Πολιτισμού Διδυμοτείχου 

ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΣ – 
REDRIVER

«Νιώθω πραγματικά ευεργετημένος από την εμπλοκή μου στο πάραολυμπιακό κίνημα από την πρώτη 
στιγμή έως και το κλείσιμο της αθλητικής μου καριέρας  μετά από 10 χρόνια. Κάνοντας απλά όσο
καλύτερα μπορούσα αυτό που πραγματικά αγαπούσα, να αθλούμαι  δηλαδή και να προπονούμαι, 

κέρδισα πολύτιμα αγαθά για τη ζωή μου» 
Αλεξ Ταξιλδάρης, Κομοτηναίος Παραολυμπιονίκης,  πρόεδρος Συλλόγου «Περπατώ»

Μετά από 8 χρόνια 
δράσης, ο ειδικά 

εκπαιδευμένος σκύλος της 
ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ 

βγήκε στη σύνταξη!

Παράταση 
υποβολής 

αιτήσεων για 
το πρόγραμμα 
εκπαίδευσης 



14 Η ΓΝΩΜΗΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση 

θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν
Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες 

σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

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

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

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

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 
Μαλγάρων 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551081455

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

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

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

GREEN COLA  •  Βιομηχανία Αναψυκτι-
κών - Λεπτή Ορεστιάδος 
Τηλέφωνο : 25520 81180

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

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

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

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

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

Καύσιμα

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

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

Φωτοβολταϊκά
Ενέργεια

Ακίνητα

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

Ξενοδοχεία

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

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

Καφέ
Εστίαση

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

Μηχανές
Ποδήλατα

Γερανοί

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

Εμπόριο

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

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

ΚΑΝΤΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ  •  Εμπόριο 
Δίκαια Έβρου

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

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

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

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

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

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

Tρόφημα
Ποτά

ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Επεξεργασία Ξυλείας
Φυλάκιο  •  Κυπρίνος
Τηλέφωνο : 2552095493

Ξυλεία

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

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

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

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

Φροντιστήρια

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

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

Ορθοπεδικά
Ιατρικά Είδη

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

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης
14ης Μαΐου  77 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  : 2551 081414
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Επέτειοι

Ημέρα Ευαισθητοποίησης για 
τα Μεσοφυλικά Άτομα

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

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

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

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
Σε ό,τι αφορά τις πτήσεις από το 
αεροδρόμιο της 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 Γούση Μ.Ε. - Γρηγορίου Σ. 
Εθν. Αντιστάσεως 146 (πλησίον S/M Mασού-
τη & ΑΒ) ✆2551400229
18:00-08:00 Μασκαλέρης Θ. Αν. Θράκης 
43 (έναντι ΙΚΑ) ✆2551026174

ΦΕΡΕΣ 
Μπουρουλίτη Δημοκρίτου 17 ✆2555022273

ΣΟΥΦΛΙ 
Αλατζιά Βασ. Γεωργίου 93 ✆2554023176 

ΔIΔYMOTEIXO
Τσεκούρα Ηρώ (πλατ. Ελευθερίας) 
✆2553023466

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

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

Δημήτριος, Δήμητρα

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Αγαπητέ Κριέ, το Τρίγωνο Ερμή-Άρη, 
θα σε ωθήσει την σημερινή ημέρα, να 
πετύχεις σκοπούς και στόχους κάθε εί-
δους! Επιπλέον, θα μπορέσεις να εξο-
μαλύνεις διαπροσωπικές σχέσεις και 
συναναστροφές, μέσα από συζητήσεις 
και συνομιλίες!      

ΤΑΥΡΟΣ
Το Τρίγωνο Ερμή-Άρη σου προσφέρει 
φίλε Ταύρε, άπειρες λύσεις και εύνοια, 
όσον αφορά τα κεκτημένα και τα υλικά 
σου αγαθά! Θα επικεντρώσει την σκέ-
ψη σου σε ό,τι έχεις κατακτήσει μέχρι 
τώρα, ιδίως σε θέματα που αφορούν 
τις προσωπικές σου αξίες!       

ΔΙΔΥΜΟΣ
Φίλε Δίδυμε, το σημερινό Τρίγωνο Ερ-
μή-Άρη, σε ευνοεί πάρα πολύ, σε κάθε 
σημαντικό τομέα της ζωής σου και σε 
όλες τις ουσιαστικές διαπροσωπικές 
σου συναναστροφές! Η ιδανική ημέρα 
για να εκπληρώσεις στόχους και σκο-
πούς κάθε είδους!  

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Σήμερα, φίλε Καρκίνε, καταφέρνεις με 
το Τρίγωνο Ερμή-Άρη, να ανακαλύψεις 
παρασκηνιακές δράσεις και καταστά-
σεις, όπως και ωφέλιμα μυστικά που σε 
αφορούν, κυρίως λόγω της βοήθειας 
που θα έχεις από το ένστικτο και την 
διαίσθηση σου!   

ΛΕΩΝ
Αγαπητέ Λέοντα, ετοιμάσου την σημε-
ρινή ημέρα, να εκπληρώσεις τις ελπί-
δες σου, τους στόχους σου και κυρίως 
να αναζωπυρώσεις και να ενδυναμώ-
σεις τις φιλίες σου, με το Τρίγωνο Ερ-
μή-Άρη!   

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Σήμερα, φίλε Παρθένε, το Τρίγωνο Ερ-
μή-Άρη, εκπληρώνει τις φιλοδοξίες σου 
και βελτιώνει την κοινωνική σου εικό-
να, μέσω τις επικοινωνιακής οδού! Οι 
αξιοθαύμαστες διανοητικές και επικοι-
νωνιακές σου ικανότητες, σε καθιστούν 
ικανό να πετύχεις ακόμα και τους πιο 
μεγάλους σου στόχους!

ΖΥΓΟΣ
Φίλε Ζυγέ, με το Τρίγωνο Ερμή-Άρη, 
θέλεις να διευρύνεις τους πνευματικούς 
σου ορίζοντες, να αποκτήσεις γνώσεις 
και νέες διαφορετικές εμπειρίες! Το 
μυαλό σου δεν σταματά να δουλεύει 
και σίγουρα σήμερα πετυχαίνεις πολ-
λούς από τους στόχους σου!  

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αγαπητέ Σκορπιέ, με το Τρίγωνο Ερμή-
Άρη, ετοιμάσου σήμερα να στραφείς 
προς τον στον εσωτερικό σου εαυτό 
και να αναζητήσεις αλήθειες για σέ-
να, αλλά και για τις διαπροσωπικές 
σου σχέσεις!      

ΤΟΞΟΤΗΣ
Σήμερα, φίλε Τοξότη, θα καταφέρεις 
με το Τρίγωνο Ερμή-Άρη, να ηρεμήσεις 
αλλά και να διατηρήσεις τις κατάλληλες 
ισορροπίες, στις διαπροσωπικές σου 
σχέσεις! Όσον αφορά, προβληματικές 
σχέσεις ή κάποιους καυγάδες που εί-
χες τελευταία!

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Αγαπητό Αιγόκερε, σήμερα, το Τρίγωνο 
Ερμή-Κρόνου, ομορφαίνεις και παίρνεις 
αποφάσεις που έχουν να κάνουν με αλ-
λαγή εμφάνισης, διακοπή κακής συνή-
θειας, βελτίωση φυσικής κατάστασης!   

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Φίλε Υδροχόε, με το σημερινό Τρίγωνο 
Ερμή-Κρόνου, απολαμβάνεις αισιοδο-
ξία και χαρά, σε κάθε σου δραστηριό-
τητα! Εκφράζεις με άνεση τις ιδέες σου 
και τις σκέψεις σου και όλοι σε θαυμά-
ζουν, γεγονός που είναι και ένας από 
τους σημερινούς σου στόχους! 

ΙΧΘΥΕΣ
Αγαπητέ Ιχθύ, με το Τρίγωνο Ερμή-
Κρόνου σήμερα, γίνεσαι ιδιαίτερα 
γλυκός, καλοπροαίρετος αλλά και με 
συναισθηματική αυτοπεποίθηση! Εκμε-
ταλλεύεσαι τις εμπειρίες που είχες μέχρι 
τώρα και βρίσκεις λύσεις και ευκολίες 
σε ότι σε απασχολούσε, ιδιαίτερα όσον 
αφορά οικογένεια και σπίτι!

Πωλείται οικόπεδο 127 τμ στην Αλεξαν-
δρούπολη, περιοχή Εξώπολη,  εντός σχε-
δίου πόλης  με συντελεστή δόμησης 1
Τιμή 100 χιλ ευρώ.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971597243

O δεσμός του ύπνου με 
την προπόνηση και tips 
για να κοιμάστε πιο 
εύκολα

Εξασκηθείτε πάνω στο διαλογισμό
Όπως έχει αποδειχθεί, ο διαλογισμός μει-

ώνει τα επίπεδα κορτιζόλης, βοηθώντας σας 
να αισθάνεστε λιγότερο ανήσυχοι και πιο 
χαλαροί – και συνεπώς γίνεται ακόμα πιο 
πιθανό να κοιμηθείτε. Μια μελέτη του 2015 
διαπίστωσε ότι ο διαλογισμός βοηθάει να 
βελτιωθεί η ποιότητα του ύπνου στους ενή-
λικες, μειώνοντας τις «ανησυχίες, τα ερεθί-
σματα και τις διαταραχές της διάθεσης». Στο 
διαδίκτυο υπάρχουν πολλές ηχογραφημένες 
ασκήσεις διαλογισμού. 

Μην κάνεις το κρεβάτι σου μέρος 
δουλειάς

Όταν είστε ξαπλωμένοι στο κρεβάτι αλ-
λά δεν μπορείτε να κοιμηθείτε, βιώνετε αυτό 
που ειδικοί ονομάζουν «κλιμακωτή διέγερση». 

Αυτό το φαινόμενο προκαλείται από πράγ-
ματα που κάνετε στο κρεβάτι και τα οποία 
εκπαιδεύουν τον εγκέφαλό σας να μένει 
ξύπνιος. Όπως για παράδειγμα όταν κοιτάτε 
τα mail σας από το λάπτοπ ή το τηλέφωνό 
σας. «Είναι καταπληκτικό πόσοι άνθρωποι 
λένε ότι πάνε για ύπνο γύρω στις 21:00 κά-
θε βράδυ και τους παίρνει δύο ώρες για να 
κοιμηθούμε», λέει ο Δρ. Γουίντερ. Συνεπώς 
αφήστε όλες αυτές τις ασχολίες έξω από το 
κρεβάτι και χρησιμοποιείστε το τελευταίο 
μόνο για ύπνο.

Ξαπλώστε και ξεκουραστείτε πραγ-
ματικά. 

Αν δεν μπορείτε να κοιμηθείτε, μην πανι-
κοβάλλεστε διότι όσο είστε σχετικά χαλαροί 
μπορείτε να αποκομίσετε πολλά από τα ίδια 
οφέλη. «Μια μελέτη του 2008 σχετικά με τις 
επιπτώσεις του να είσαι ξαπλωμένος στο με 
τα μάτια κλειστά διαπίστωσε ότι όταν ξε-
κουράζεστε, κάποιοι από τους νευρώνες 
του εγκεφάλου σας σβήνουν, μιμούμε-
νοι ακριβώς ότι συμβαίνει στον ύπνο. Η 
ανάπαυση μπορεί να μην σας δώσει τα 
πλήρη οφέλη του πραγματικού ύπνου.

ΜΙΑ...ΕΞΥΠΝΗ ΓΝΩΜΗ
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Στα 52.966 ανέρχονται τα 
συνολικά κρούσματα για την 
εβδομάδα 17-24 Οκτωβρίου 
σύμφωνα με την εβδομαδιαία 
επιδημιολογική έκθεση της 
πανδημίας κορονοϊού που ανα-
κοίνωσε σήμερα, Τρίτη 25/10 
ο ΕΟΔΥ, ενώ οι νεκροί έφτα-
σαν τους 138 και οι διασωλη-
νωμένοι τους 82.

Ειδικότερα ο ΕΟΔΥ ανα-
κοίνωσε ότι την εβδομάδα 
αναφοράς καταγράφηκαν - 
κρούσματα COVID-19 (- ανά 
εκατoμμύριο πληθυσμού: -% 
εβδομαδιαία μεταβολή) εκ 
των οποίων οι επαναλοιμώ-
ξεις αφορούν στο -% των λοι-
μώξεων. Ο συνολικός αριθμός 
των λοιμώξεων από την έναρ-
ξη της πανδημίας ανέρχεται σε 
- εκ των οποίων -% γυναίκες.

Το Rt για την επικράτεια βά-
σει των κρουσμάτων εκτιμάται 
σε 0.96.

Η κατανομή των νέων 
κρουσμάτων του κορονοϊού 
στην Ελλάδα, ανά περιφερεια-
κή ενότητα, την εβδομάδα 17-
24 Οκτωβρίου, είναι η εξής:

• Έβρος     529
• Ροδόπη   417
• Ξάνθη     264

• Καβάλα     529
• Δράμα       402

Νεκροί & 
Διασωληνωμένοι 
Κορονοϊού

Το σύνολο των εισαγωγών, 
στα νοσοκομεία της επικράτει-
ας, την εβδομάδα αναφοράς 
ήταν 1.291 ασθενείς, ενώ το 
σύνολο των εξιτηρίων ανέρχε-
ται σε 1.095 ασθενείς.

Ο αριθμός των ασθενών 
που νοσηλεύονται διασωλη-
νωμένοι μέχρι τέλος της εβδο-
μάδας αναφοράς είναι 82.

Την εβδομάδα αναφοράς 
καταγράφηκαν 138 θάνατοι 
ασθενών COVID-19.

Την εβδομάδα αναφοράς, 
το ποσοστό θετικότητας ήταν 
7,66%% σε σύνολο 691.863 
εργαστηριακών ελέγχων (RT-
PCR/Rapid-Ag) με το μέσο όρο 
επταημέρου να είναι 98.838 
δείγματα (-1% εβδομαδιαία 
μεταβολή).

Δείγματα που έχουν 
ελεγχθεί

Την εβδομάδα αναφοράς, 
το ποσοστό θετικότητας ήταν 
7,66% σε σύνολο 691.863 

εργαστηριακών ελέγχων (RT-
PCR/Rapid-Ag) με το μέσο όρο 
επταημέρου να είναι 98.838 
δείγματα (0% εβδομαδιαία με-
ταβολή). Από την 1η Ιανου-
αρίου 2020 μέχρι 23 Οκτω-
βρίου 2022 , στα εργαστήρια 
που διενεργούν ελέγχους για 
τον SARSCoV-2 και που δη-
λώνουν συστηματικά το σύνο-
λο των δειγμάτων που ελέγ-
χουν, έχουν συνολικά ελεγχθεί 
12.859.094 (7μερος μ.ό.: 
9.699, -1% εβδομαδιαία με-
ταβολή) κλινικά δείγματα ενώ 
από Μονάδες Υγείας και Κλι-
μάκια του ΕΟΔΥ που διενερ-
γούν ελέγχους Rapid Ag έχουν 
ελεγχθεί 84.063.438 δείγμα-
τα (7μερος μ.ό.: 89.138, 0% 

εβδομαδιαία μεταβολή).
Mαζικές Δειγματοληψίες 

ΕΟΔΥ: Tην εβδομάδα ανα-
φοράς, πραγματοποιήθηκαν 
935 δράσεις δειγματοληπτι-
κών ελέγχων από τις Κινητές 
Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του 
ΕΟΔΥ, στις οποίες διενεργή-
θηκαν 60.877 έλεγχοι Rapid 
Ag και ανευρέθηκαν 8.684 θε-
τικά (14%).

Αύξηση στο ιικό φορτίο 
των λυμάτων στην 
Αλεξανδρούπολη

Καλά τα νέα για το ιικό 
φορτίο στα λύματα των περι-
οχών της Ελλάδας, σύμφωνα 
με την τελευταία έκθεση του 
ΕΟΔΥ., όχι όμως και για την 

Θράκη, αφού στα περισσότερα 
μέρη παρατηρήθηκε πτώση, με 
εξαίρεση την Ξάνθη που σημεί-
ωσε αύξηση κατά 101%. και 
την Αλεξανδρούπολη.

Ειδικότερα, την εβδομάδα 
17 έως 23 Οκτωβρίου 2022, 
παρατηρήθηκαν αυξητικές 
τάσεις σε σχέση με την εβδο-
μάδα 10 έως 16 Οκτωβρίου 
2022, στο μέσο εβδομαδιαίο 
ιικό φορτίο του κορονοϊού στα 
αστικά λύματα σε τρείς από 
τις έντεκα (3/11) περιοχές που 
ελέγχθηκαν από το Εθνικό Δί-
κτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων 
(ΕΔΕΛ) του ΕΟΔΥ, πτωτικές 
τάσεις σε τρείς από τις έντεκα 
περιοχές (3/11) και σταθερο-
ποίηση σε πέντε από τις έντε-

κα (5/11) περιοχές του ΕΔΕΛ.
Καθαρά αυξητικές τάσεις 

στο μέσο εβδομαδιαίο φορτίο 
των αστικών λυμάτων παρατη-
ρήθηκαν στην Ξάνθη (+101%) 
και στην Αλεξανδρούπολη 
(+48%), ενώ οριακή αύξηση 
παρατηρήθηκε στην Αττική 
(+27%). Οριακά πτωτικές τά-
σεις παρατηρήθηκαν στη στη 
Λάρισα (-18%), στην Πάτρα (- 
16%) και στα Ιωάννινα (-15%). 
Σταθεροποιητικές τάσεις στο 
μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο 
των αστικών λυμάτων παρα-
τηρήθηκαν στη Θεσσαλονίκη 
(-7 %), στο Βόλο (-9%), στον 
Άγιο Νικόλαο (-5%), στα Χανιά 
(-4%) και στο Ηράκλειο (-2%).

Κορονοϊός: 138 νεκροί και 52.966 
κρούσματα σε εβδομαδιαία βάση 

ΣΤΟΥΣ 82 ΟΙ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΜΕΝΟΙ 
– ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η 
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ 
ΕΟΔΥ     

Αύξηση στο ιικό φορτίο των λυμάτων 
στην Αλεξανδρούπολη

Την εμφάνισή τους και στην 
Ελλάδα έκαναν υποπαραλλα-
γές της «Κένταυρος» σύμφω-
να με την εβδομαδιαία έκθεση 
του ΕΟΔΥ.

Πρόκειται για νέες υποπα-
ραλλαγές για τις οποίες οι ει-
δικοί είχαν προειδοποιήσει πως 
θα έκαναν την εμφάνισή τους 
και στην Ελλάδα, καθώς έχουν 
ήδη ανιχνευτεί σε αρκετές χώ-
ρες του εξωτερικού και πιθα-
νόν θα επικρατήσουν το επό-
μενο διάστημα.

Το στέλεχος Omicron 
(B.1.1.529) απομονώθηκε από 
τα 629 δείγματα που ελέχθη-
καν από το Eθνικό Δίκτυο Γο-
νιδιωματικής Επιτήρησης του 
ιού SARS-CoV-2, που λειτουρ-
γεί υπό το συντονισμό του ΕΟ-
ΔΥ, την περίοδο 01 Σεπτεμβρί-
ου 2022 έως 18 Οκτωβρίου 
2022.

Σύμφωνα με τα στοιχεία για 

πρώτη φορά καταγράφονται 
κρούσματα των υποπαραλλα-
γών BQ.1 (10 κρούσματα) και 
ΒQ.1.1 (5 κρούσματα), (υπο-
παραλλαγές της ΒΑ.5), συνο-
λικά 15 κρούσματα.

Ταυτοποιήθηκαν, επίσης, 35 
κρούσματα ως υποπαραλλαγή 
της BA.2 (BA.2.75), τη γνω-
στή "Κένταυρος". Συνολικά, 
έως τώρα έχουν ταυτοποιηθεί 
66 στελέχη με υπο-παραλλα-
γή BA.2.75..

Άγνωστο αν τις πιάνουν 
τα εμβόλια

Τα τρία νέα υποστελέχη του 
κορονοϊού, τα BQ.1, BQ1.1 και 
XBB, φαίνεται να ανησυχούν 
τους επιστήμονες στις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες, καθώς υπάρχει 
η πιθανότητα ένα ή περισσό-
τερα υποστελέχη να παρακά-
μπτουν την ανοσολογική μας 
προστασία.

Παρόλα αυτά, ειδικοί του 
Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) 
τονίζουν ότι, τρία χρόνια μετά 
την έναρξη της πανδημίας, οι 
επιστήμονες γνωρίζουν πολλά 

για τον ιό Sars-CoV-2 καθώς 
και οι πολίτες πως να προφυ-
λάσσονται από αυτόν.

Η επιδημιολογική αύξηση 
των συγκεκριμένων υποστε-
λεχών δεν είναι ανεξήγητη, 
καθώς είναι γνωστό ότι ο ιός 
Sars-Cov-2 θα συνεχίσει να 

μεταλλάσσεται και να γίνεται 
ακόμα πιο μεταδοτικός, οπό-
τε οι υπομεταλλάξεις BQ.1, 
BQ1.1 και XBB ήταν αναμε-
νόμενες.

Νέο εμβόλιο και αντι-ιικά 
φάρμακα

Το νέο ενισχυμένο εμβόλιο, 
θεωρείται ότι είναι πιο απο-
τελεσματικό από το προηγού-
μενο, αλλά δεν είναι γνωστό 
πόσο αποτελεσματικό θα είναι 
έναντι των καινούργιων υπο-
στελεχών. Ωστόσο, επιστήμο-
νες δηλώνουν αισιόδοξοι ότι 

το ενισχυμένο εμβόλιο θα βο-
ηθήσει αυξάνοντας την ανο-
σία έναντι των υποστελεχών 
της Όμικρον.

Όσον αφορά στις αντιικές 
θεραπείες, το αντιικό φάρμα-
κο Paxlovid θα συνεχίσει, όπως 
αναφέρεται στη δημοσίευση, 
να παίζει σημαντικό ρόλο στην 
πρόληψη πιο σοβαρής νόση-
σης, καθώς δρα σε μία εντελώς 
διαφορετική περιοχή του ιού, 
διαφορετική από αυτές που 
αφορούν μεταλλάξεις που πε-
ριβάλλουν την ανοσία.

Σε αντίθεση με το Paxlovid, 
τα μέχρι τώρα δεδομένα για 
τις θεραπείες με μονοκλωνικά 
αντισώματα, εκτιμάται ότι δεν 
θα είναι αποτελεσματικά για τις 
νέες μεταλλάξεις, καθώς εάν 
τα στελέχη είναι σε θέση να 
ξεφύγουν από την ανοσία των 
αντισωμάτων και τα μονοκλω-
νικά αντισώματα δεν είναι απο-
τελεσματικά, έτσι τα ανοσοκα-
τεσταλμένα άτομα μπορεί να 
εκδηλώσουν σοβαρή συμπτω-
ματολογία παρά τη λήψη των 
μονοκλνωνικών αντισωμάτων.
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