
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

www.gnomionline.gr 
Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2021

αρ. φύλλου 9228
€0.60H ΓΝΩΜΗ

Ανεξαρτητοποίηση του Ανεξαρτητοποίηση του 
δημοτικού συμβούλου δημοτικού συμβούλου 
Κυριάκου Αραμπατζή   Κυριάκου Αραμπατζή   

▶ 16Eργο ενίσχυσης της αντιπλημμυρικής 
προστασίας του κάμπου Θυμαριάς-

Τυχερού-Φυλαχτού 

Η Περιφέρεια ΑΜΘ υπέγραψε με ανάδοχο σύμβαση 
για την ισχυροποίηση των αντιπλημμυρικών 

υποδομών του κάμπου ο οποίος δέχεται μεγάλο 
υδάτινο φορτίο ταυτόχρονα από τον ποταμό Έβρο

▶ 4

▶ 5 5

▶ 3

ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ 
ΔΥΣΑΡΕΣΤΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ, 
ΣΕ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΧΡΟΝΙΑ 
ΥΠΟ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΗΣ 
ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Έναν απολογισμό της χρονιάς που φεύγει 
επιχειρούμε σήμερα στο τελευταίο φύλλο 
της ΓΝΩΜΗΣ για το 2021, με βάση τις ει-
δήσεις που διαβάστηκαν περισσότερο στο 
site μας, gnomionline.gr. Πολλές δυσά-
ρεστες, ακόμη και τραγικές ειδήσεις, αλ-
λά και μερικές που προκαλούν χαμόγελα 
και αισιοδοξία. 
Όσο δύσκολη κι αν ήταν η χρονιά αυτή, 
υπήρχαν, ευτυχώς, κάποιες χαραμάδες φω-
τός και ελπίδας. Ευχή μας, το 2022 να εί-
ναι ένας χρόνος που, στο τέλος του, θα 
τον θυμόμαστε για όλους τους καλούς 
λόγους του κόσμου!

Έβρος: Όσα ζήσαμε 
το 2021 μέσα από τα 
ρεπορτάζ της ΓΝΩΜΗΣ

▶ 8, 9, 10

Νέα χρονιά με νέες ευκαιρίες 
για εργασία

Κοινωφελής Εργασία ΟΑΕΔ: Προ των πυλών η πρόσκληση 
για 25.000 θέσεις εργασίας. ΑΣΕΠ: Έρχονται άμεσα πάνω 

από 2.000 μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο
▶ 7

Οι στόχοι του νέου 
Αντιπεριφερειάρχη 
Β. Δελησταμάτη

Προτεραιότητες του νέου 
υπευθύνου Αγροτικής Οι-
κονομίας και Κτηνιατρικής 

ΑΜΘ

▶ 6

Γκαρά: «Σε 
απόγνωση 

επαγγελματίες και 
εργαζόμενοι στον 

Έβρο»

Από τις παλινωδίες της 
κυβέρνησης, αναφέρει η 

βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ

▶ 4

Πάνω από 200 τα νέα 
κρούσματα στον Έβρο, 35 

χιλιάδες πανελλαδικά
 Μια ακόμη ημέρα με ραγδαία αύξηση νοσήσεων, 
αυξημένοι οι δείκτες σε όλη την Περιφέρεια ΑΜΘ

▶ 4

«Light Hub»: O απολογισμός «Light Hub»: O απολογισμός 
του προγράμματος που λειτουρ-του προγράμματος που λειτουρ-
γεί το Επιμελητήριο Έβρουγεί το Επιμελητήριο Έβρου



ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
www.gnomionline.gr

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
EΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (ΣΗΠΕ)

Είπαν

Η ΓΝΩΜΗ
31  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1879
Ο Τόμας Έντισον επιδεικνύει για 
πρώτη φορά δημόσια τον λαμπτήρα 
πυρακτώσεως.

1944
Ο 22χρονος φοιτητής του 
Πολυτεχνείου Ιάννης Ξενάκης 
τραυματίζεται από θραύσμα όλμου 
στο πρόσωπο κατά τα Δεκεμβριανά. 
Ο μετέπειτα μεγάλος συνθέτης ανήκε 
στο λόχο «Λόρδος Βύρων» της ΕΠΟΝ.

1989
Ο ιδιωτικός τηλεοπτικός σταθμός 
ΑΝΤ1 ξεκινά τις εκπομπές του.

1999
Ο πρωθυπουργός της Ρωσίας 
Βλαντιμίρ Πούτιν αναλαμβάνει 
προσωρινά και την προεδρία της 
χώρας μετά την παραίτηση του 
Μπόρις Γέλτσιν.

2009
Τους 21 φτάνει ο αριθμός των 
νεκρών λαθρομεταναστών που 
«ξέβρασε» το Θρακικό πέλαγος. Οι 
άτυχοι λαθρομετανάστες επέβαιναν 
σε σκάφος, το οποίο ανετράπη στο 
Θρακικό πέλαγος λόγω των ισχυρών 
βοριάδων. Τα πτώματα βρέθηκαν στις 
παραλίες Δελφίνι Αλεξανδρούπολης 
και Μαγγάνα Αβδήρων Ροδόπης.

2010
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι και 
επίσημα ο νέος πρόεδρος του 
Ολυμπιακού, μετά την ολοκλήρωση 
της Γενικής Συνέλευσης, όπου γίνεται 
η παράδοση - παραλαβή από τον 
Σωκράτη Κόκκαλη.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1923
Γιάννης Δαλιανίδης, έλληνας 
σκηνοθέτης. (Θαν. 16/10/2010)

1931
Κώστας Βουτσάς, έλληνας ηθοποιός. 
(Θαν. 26/2/2020)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1988
Νίκολας Κάλας, φιλολογικό 
ψευδώνυμο του Νικολάου Καλαμάρη, 
έλληνας ποιητής και τεχνοκριτικός. 
Χρησιμοποιούσε, επίσης, τα 
ψευδώνυμα Νικήτας Ράντος και Μ. 
Σπιέρος. (Γεν. 27/5/1907)

1905
Αλεξάντρ Ποπόφ, ρώσος φυσικός, 
από τους πρωτοπόρους της 
ραδιοφωνίας. (Γεν. 4/3/1859)

2 ΑΠΟΨΕΙΣ

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

Υπεύθυνη Διαφημίσεων 
και Λογιστηρίου
Χρύσα Γρηγοριάδου

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

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

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

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

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα Ο καιρός σήμερα

3-3
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5...11

Ανατολή - 07:40
Δύση - 16:57

4...12

3...9

Τα μαγκάλια της χαράς και των ευχών… 
Το έθιμο της Αλεξανδρούπολης

Τι κι αν οι περισσότεροι ευχήθηκαν λίγες 
ώρες πριν από μας αποχαιρετίσει το 2013, να 
φύγει και να μην ξανάρθει τέτοια χρονιά; Τι κι 
αν πολλοί πέρασαν δύσκολες στιγμές, άλλοι 
τόσοι ζορίζονται και περνούν δύσκολα; Τέ-
τοιες ημέρες όπως η παραμονή της Πρωτο-
χρονιάς, όλοι μας αφήνουμε λίγο στην άκρη 
τις σκοτούρες και τα προβλήματα θέλοντας 
να ξεγνοιάσουμε, να ευχηθούμε, να γεμίσου-
με νέες προσδοκίες 

Τα έθιμα και οι παραδόσεις είναι για να 
τηρούνται και έτσι, και αυτή τη χρονιά η Αλε-
ξανδρούπολη πλημμύρισε κόσμο , μουσικές 
χαμόγελα αλλά και … τσίκνα. 

Λίγο μετά τις 11 το πρωί τα μαγκάλια, τα 
ψηστήρια στήθηκαν σε πολλές γωνιές της 
πρωτεύουσας του Έβρου, οι παρέες ενώθη-
καν, και πολλά κιλά κρέατος, καταναλώθηκαν. 

Πλέον η πόλη έχει αποκτήσει το δικό της 
χρώμα και … άρωμα στην αυλαία του χρόνου.

31
ΔΕΚ
2013

3-4
3-4
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Έναν έξυπνο τρόπο για να νιώθουν ασφαλείς τόσο οι πελάτες που κάνουν rapid test όσο και οι εργα-
ζόμενοι που τα διενεργούν, βρήκε ένας φαρμακοποιός στα Τρίκαλα. Σε φωτογραφίες που δημοσιεύει το 
trikalavoice.gr, φαίνεται ότι ο ευφυής φαρμακοποιός έστησε μία ειδική γωνιά στο φαρμακείο του, στην 
οποία εισέρχεται ο εργαζόμενος του φαρμακείου. Εκεί έχει οπτική επαφή με τους πελάτες πίσω από ένα 
τζάμι, ενώ υπάρχουν τρύπες στο τζάμι όπου έχουν τοποθετηθεί ειδικά γάντια. Έτσι ο εργαζόμενος κάνει 
εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια τα rapid τεστ χωρίς να έρχεται σε επαφή με τους πελάτες.

Οι μελέτες δείχνουν πως είναι 
πιο ήπια η νόσος, δεν υπάρχει 
σημαντική αύξηση στις νοση-
λείες. Η ανησυχία είναι ότι και 
μια πιο ήπια νόσος, αν μολυν-
θούμε όλοι μαζί ταυτόχρονα, 
θα πιεστεί το σύστημα και θα 
έχουμε αυξημένη νοσηρότητα..

Θ. ΖΑΟΥΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΔΥ

Είπαν

Η χώρα μας θα μπορούσε 
να αποφύγει το τσουνάμι, 
εάν είχαμε πάρει μέτρα από 
το φθινόπωρο.  Προσπα-
θούμε να σβήσουμε τη φω-
τιά με νεροπίστολο έχοντας 
απέναντι τον ιό με πολυβό-
λο. Τα μέτρα πρέπει να είναι 
ανάλογα της απειλής..

Γ. ΠΑΥΛΑΚΗΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 
ΗΠΑ 

Photo   Shoot

Μικρογνωμικά

Η διαδικτυακή ομάδα των Φίλων 
του Γαλλικού Σταθμού της Αλεξανδρού-
πολης, μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων 
που σέβεται το γενέθλιο τοπόσημο, την 
ιστορία και αγαπά το τρένο, και οι εκ-
δόσεις "Παρατηρητής της Θράκης", με 
την υποστήριξη του ΟΣΕ, κυκλοφό-
ρησαν ένα  ημερολόγιο τοίχου για το 
2022 με βασική θεματική τον Γαλλικό 
Σταθμό από το παρελθόν στο παρόν.

Ένα χρηστικό ημερολόγιο στο οποίο 
σημειώνονται αναλυτικά οι μέρες ανά 
μήνα, οι σημαντικές χριστιανικές εορτές 
και οι παγκόσμιες ημέρες, και παράλ-
ληλα διανθίζεται από ιστορικές φω-

τογραφίες του Γαλλικού Σταθμού από 
τα μέσα περίπου του 20ού αιώνα αλλά 
και από σύγχρονες, που «αναζωογο-
νούν» το αφημένο στη σιωπή κτιριακό 
συγκρότημα.

Ο Γαλλικός Σταθμός της Αλεξαν-
δρούπολης

Ημερολόγιο Τοίχου
Αριθμός Σελίδων: 14
Διαστάσεις: 22Χ34 εκ.
Τιμή: 5 € ηλεκτρονική παραγγελία
7 € σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία της 

Θράκης
Η ομάδα των Φίλων του Γαλλικού 
Σταθμού της Αλεξανδρούπολης

Ημερολόγιο τοίχου με θέμα τον Γαλλικό 
Σταθμό της Αλεξανδρούπολης

Αυτά τα μπαράκια θέλουμε 

Ποιος τα πληρώνει;
Ιδιαιτέρως βαριά είναι τα πρόστιμα για 

τις εκδηλώσεις σε δημόσιο ή και ιδιωτικό 
χώρο, σύμφωνα με την ΚΥΑ που δημο-
σιεύθηκε την Πέμπτη για τους περιορι-
σμούς που είναι ήδη σε ισχύ.

Σημειώνεται ότι βάσει των τελευταί-
ων ανακοινώσεων, απαγορεύεται η δι-
ενέργεια εκδήλωσης πάρτι σε δημόσιο 
ή ιδιωτικό χώρο και όπως προκύπτει, οι 

παραβάτες θα βρεθούν αντιμέτωποι με 
μεγάλες «καμπάνες». 

 Αναφορικά με τα πρόστιμα που θα 
κληθούν να πληρώσουν οι παραβάτες, 
προβλέπονται τα παρακάτω: 

1η παράβαση: Διοικητικό πρόστιμο 
50.000 ευρώ στον μισθωτή ή παραχω-
ρησιούχο του ιδιωτικού, μη επαγγελμα-
τικού χώρου, στον οποίο έλαβε ή λαμ-
βάνει χώρα η εκδήλωση

Στον Βόλο, υπάρχει ένα μα-
γαζί όπου κάθε γυναίκα και θη-
λυκότητα μπορεί να αισθάνε-
ται ασφαλής, αφού φροντίζει 
το προσωπικό γι’ αυτό.

Στις γυναικείες τουαλέτες, 
υπάρχει μια επιγραφή που εξη-
γεί σε όσες το χρειάζονται, τι 
θα πρέπει να παραγγείλουν 
εάν κάποιος θαμώνας τις πα-
ρενοχλεί.

Δεν αναφέρουμε το όνομα 
του μπαρ, ώστε να εξακολου-
θήσει να αποτελεί ασφαλές 
μέρος, ωστόσο το συγχαίρου-
με βαθιά, όπως και όποιες άλ-
λες επιχειρήσεις επιλέγουν 
τον δρόμο της ανθρωπιάς, 
τον δρόμο της αλληλεγγύης. 
(news247.gr)

Κ.Η.

2η παράβαση: Διοικητικό πρόστιμο 
200.000 ευρώ στον μισθωτή ή παραχω-
ρησιούχο του ιδιωτικού, μη επαγγελμα-
τικού χώρου, στον οποίο έλαβε ή λαμ-
βάνει χώρα η εκδήλωση.

Ας μας πει και κάποιος, πόσοι από 
τους παραβάτες, τα τελευταία δύο χρό-
νια, πληρώνουν τα πρόστιμα που τους 
έχουν επιβληθεί, για μάσκα, καραντίνα, 
κτλ κτλ. Θα έχει ενδιαφέρον

Κ.Η. 

Ολοκλήρωσα πριν λίγες μέρες 
την ανάγνωση του βιβλίου 
του Γιάννη Λασκαράκη 
ΚΥΝΗΓΗΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΙΣΤΟΡΙΑ" 

Είχα την αίσθηση ότι ταξιδευω από 
κορυφή σε κορυφή στερεού πολυεδρου 
με διαφανες πλευρες , που στο εσωτερι-
κό του εξελίσσονταν η πιο κρίσιμη περί-

οδος της νεώτερης Ελληνικής ιστοριας, 
που καθόρισε τα σημερινά συνορα της 
χώρας μας. Ότι είμαι αυτόπτης μάρτυ-
ρας στα παρασκηνια των μεγάλων απο-
φάσεων των πολιτικων πρωταγωνιστων 
της, μα ταυτόχρονα συνοδοιπόρος στα 
παθη των απλων ανθρώπων, που οι ζω-
ές τους άλλαζαν δραματικά σε κάθε μια 
απ' αυτές. 

Ο συγγραφέας θυμίζει χωρίς παρα-
μορφωτικα γυαλιά την πορεια των κυ-
νηγημενων προσφατων προγονων μας 
στα μονοπάτια της ιστορίας, που δεν 
διαφέρει σε τίποτα απ' αυτήν των συγ-
χρονων φυγάδων. Μόνο οι ηγέτες, που 
παίρνουν τις αποφάσεις διαφέρουν, τα 
θέατρα των πολέμων και οι εθνότητες 
των κυνηγημενων, που ψάχνουν απε-
γνωσμένα νέες πατριδες.

Χαρακοπίδης Χρήστος



Η ΓΝΩΜΗ
31  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20214  ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Την αντιπλημμυρική προστα-
σία 38.500 στρεμμάτων στον 
κάμπο Θυμαριάς – Τυχερού – 
Φυλαχτού του Δήμου Σουφλίου 
ενισχύει η Περιφέρεια Ανατολι-
κής Μακεδονίας και Θράκης, με 
ένα νέο έργο προϋπολογισμού 
3,1 εκατομμυρίων ευρώ από πό-
ρους του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών.

Το έργο έχει στόχο την ισχυ-
ροποίηση των αντιπλημμυρικών 
υποδομών του κάμπου ο οποίος 
δέχεται μεγάλο υδάτινο φορ-
τίο ταυτόχρονα από τον ποτα-
μό Έβρο στα ανατολικά, το ρέμα 
Λύρας στα βόρεια και το ρέμα 
Σαράντη στα νότια.

Με το έργο, θα συντηρηθούν 
και θα αποκατασταθούν τα ανα-

χώματα του ποταμού Έβρου και 
των ρεμάτων Λύρας και Σαρά-
ντη, θα καθαριστούν τα δύο 
αυτά ρέματα καθώς και άλλα 
μικρότερα που καταλήγουν σε 
αυτά, θα καθαριστεί το δίκτυο 
των αποστραγγιστικών κανα-
λιών και τάφρων, θα επισκευ-
αστούν και θα αναβαθμιστούν 
τα θυροφράγματα  και τα αντλι-
οστάσια.

Η σύμβαση του έργου υπο-
γράφηκε σήμερα από τον Πε-
ριφερειάρχη Ανατολικής Μα-
κεδονίας και Θράκης κ. Χρήστο 
Μέτιο και τον ανάδοχο του έρ-
γου κ. Μιχάλη Κούγκουλο, νόμι-
μο εκπρόσωπο της εταιρείας ΜΙ-
ΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ.

Ξεκινάει το έργο ενίσχυσης της 
αντιπλημμυρικής προστασίας του 
κάμπου Θυμαριάς-Τυχερού-Φυλαχτού 

ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ , 
ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΜΕ ΑΝΑΔΟΧΟ                     
           
Το έργο έχει στόχο την ισχυροποίηση των 
αντιπλημμυρικών υποδομών του κάμπου 
ο οποίος δέχεται μεγάλο υδάτινο φορτίο 
ταυτόχρονα από τον ποταμό Έβρο

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα πλέγμα μέ-
τρων στήριξης των επαγγελματιών και των 
εργαζομένων που πλήττονται οικονομικά από 
την εφαρμογή των νέων μέτρων κατά της 
πανδημίας. Σε αυτό περιλαμβάνεται και μία 
από τις προτάσεις του Επιμελητηρίου Έβρου 
και είναι αυτή που αφορά την ενεργοποίη-
ση του μέτρου περί Αναστολής Συμβάσεων 
Εργασίας για τους εργαζόμενους με αποζη-

μίωση ειδικού σκοπού τουλάχιστον για τον 
μήνα Ιανουάριο. 

Προφανώς, το μέτρο αυτό είναι χρήσιμο 
και απαραίτητο, όμως δεν είναι αρκετό για να 
αποσοβήσει τη ζημία που υφίστανται οι επι-
χειρήσεις του κλάδου της Εστίασης. 

Για το λόγο αυτό συνεχίζουμε τη διεκδίκη-
ση και τις επαφές με τα κέντρα λήψης απο-
φάσεων, επιμένοντας ότι το πλέγμα στήριξης 
πρέπει να διευρυνθεί ώστε όλες οι επιχειρή-
σεις Εστίασης να επανέλθουν σε κανονική 
λειτουργία μετά την άρση των περιοριστι-
κών μέτρων. 
Επιμελητήριο Εβρου

Στα μέτρα που ανακοινώθηκαν 
περιλαμβάνεται και ένα του 
ΕΒΕΑ αλλά «δεν αρκεί» 

Η επιλογή της κυβέρνη-
σης να πορευτεί για μία ακό-
μη φορά χωρίς κανένα σχέδιο 
απέναντι στο νέο κύμα της 
πανδημίας, παρά μόνο με το 
γνωστό «βλέποντας και κάνο-
ντας», έχει ολέθριες συνέπει-
ες για τις επιχειρήσεις, τους 
επαγγελματίες και τους εργα-
ζόμενους στον Έβρο, οι οποίοι 
βιώνουν πλέον την απόλυτη 
ανασφάλεια και αβεβαιότητα.

Στις συνομιλίες και συνα-
ντήσεις που είχαμε αυτές τις 
μέρες οι επαγγελματίες, οι 
μαγαζάτορες, οι αγρότες και 
οι παραγωγοί του Έβρου μας 
μετέφεραν το αδιέξοδο στο 
οποίο βρίσκονται σήμερα. Τον 
κίνδυνο για μαζικά λουκέτα. 

Το κύμα ακρίβειας με το 
οποίο έρχονται αντιμέτωποι 
καθημερινά, με τις ανατιμή-
σεις να σαρώνουν κυριολε-
κτικά αγορά και νοικοκυριά 
(ρεύμα, πρώτες ύλες, βασι-
κά αγαθά, θέρμανση, αγρο-
τικό πετρέλαιο κλπ) και την 
κυβέρνηση να παρακολουθεί 

σαν απλός «θεατής». 
Εδώ και ένα μήνα ο ΣΥΡΙ-

ΖΑ – ΠΣ και οι επιστήμονες 
προειδοποιούσαν. Η κυβέρ-
νηση με την αδιαφορία και 
τις παλινωδίες της οδηγεί σή-
μερα ολόκληρους κλάδους, 
όπως η εστίαση σε άτυπο 
lockdown.  Και μάλιστα χω-
ρίς καμία οικονομική στήριξη. 

Χρειάζεται να ληφθούν 
άμεσα έκτακτα μέτρα ενί-
σχυσης των επαγγελματιών 
και των εργαζομένων στην 
εστίαση και στο λιανεμπόριο.

Τέλος, θα πρέπει  επιτέ-

λους η κυβέρνηση να λάβει 
έκτακτα μέτρα ενίσχυσης του 
ΕΣΥ, με άμεσες προσλήψεις 
γιατρών και νοσηλευτών, πα-
ροχή δωρεάν ράπιντ τέστ σε 
όλους τους πολίτες για τη 
σωστή ιχνηλάτηση, αναβάθ-
μιση της πρωτοβάθμιας φρο-
ντίδας και υγειονομική θω-
ράκιση της λειτουργίας των 
σχολικών μονάδων.

Καλή χρονιά, με Υγεία σε 
όλους και όλες. Για μια Νέα 
αρχή με την Κοινωνία στην 
Πρώτη Γραμμή.

Γκαρά: «Σε απόγνωση 
επαγγελματίες και 
εργαζόμενοι στον Έβρο»
«Από τις παλινωδίες 
της κυβέρνησης» 
αναφέρει η 
βουλευτής Έβρου 

Επιμελητήριο Έβρου: Συνεχίζεται 
η διεκδίκηση μέτρων στήριξης 
για την Εστίαση 
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Την ανεξαρτητοποίησή του 
από  την παράταξη της δημο-
τικής αρχής του κ. Γιάννη Ζα-
μπούκη ανακοίνωσε,  ο δημο-
τικός σύμβουλος και πρώην 
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Κυριά-
κος Αραμπατζής. 

Ο κ. Αραμπατζής είχε προ-
σχωρήσει σε αυτήν, μαζί άλ-
λα μέλη της παράταξης ΑΝΑ-
ΣΑ και για μια διετία διετέλεσε 
αντιδήμαρχος σε ένα σημαντι-
κό πόστο. 

Με μια μακροσκελή ανακοί-
νωση εξηγεί τους λόγους, ενώ 
δεν παραλείπει να μιλήσει με 
σκληρή γλώσσα εναντίον του 
Δημάρχου και όσων τον οδή-
γησαν σε αυτήν την απόφαση. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 Τι αναφέρει στην επιστολή 
ανεξαρτητοποίησης.
Προς
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβου-
λίου
Δήμαρχο
Επικεφαλής Παρατάξεων
κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι 
κύριοι

Δύο χρόνια σαν δημοτικός 
σύμβουλος υποστήριξα με 
πράξεις τη συνεργασία των πα-
ρατάξεων για να πάει ο Δήμος 
μας μπροστά.

Δύο χρόνια σαν Αντιδήμαρ-
χος Τεχνικών έργων, δε δίστα-

σα ούτε στιγμή να εκφράζω τη 
γνώμη μου. Αντιθέτως εξέφρα-
ζα με σθένος τις αντιρρήσεις 
μου σε αποφάσεις που θεω-
ρούσα ότι εναντιωνόταν στο 
κοινό καλό των δημοτών.

Επειδή η αλήθεια ενοχλεί 
και το θάρρος τρομάζει, όπως 
όλοι γνωρίζουν, ο Δήμαρχος 
προσπαθούσε συστηματικά 
να με απομονώσει από τις 
δραστηριότητες της τεχνικής 
υπηρεσίας και από τους υπη-
ρεσιακούς συνεργάτες μου, 
αγνοώντας ότι οι εργασιακές 
σχέσεις που είχα αναπτύξει μα-
ζί τους βασιζόταν στην εμπι-
στοσύνη, την ειλικρίνεια και 
την αλληλεγγύη.

Όταν δεν πέτυχε τον στόχο 
του, με “καρατόμησε” πιστεύ-
οντας ότι έτσι θα με φιμώσει 
και θα εξαλείψει την δράση 
μου ως δημοτικός σύμβουλος.

Στη συνέχεια θεώρησε ότι 
είμαι και εγώ ένα πρόβλημα 
από το βουνό των προβλημά-
των που δημιούργησε ο ίδιος 
με την τακτική του.

Προσπαθώντας να εξαγο-
ράσει την πειθαρχία μου και 
να με φιμώσει , μου πρότεινε 
την Προεδρία του Αναπτυξια-
κού οργανισμού αφού πρώτα 
δέχτηκε την απόρριψη από άλ-
λους συναδέλφους.

Φυσικά και αρνήθηκα. Αρ-
νήθηκα γιατί η αξιοπρέπεια 
μου δεν εξαγοράζεται.

Μπορώ ακόμη να κάνω 
όνειρα και να αγωνίζομαι για 
αυτούς που με τίμησαν με την 
ψήφο τους και όχι μόνο.

Διάλεξα το δικαίωμα να 
λέω ΝΑΙ και μπράβο όποτε κρί-
νω ότι αξίζει, και να λέω ΟΧΙ 
σε ότι προσβάλλει τους δημό-
τες και την νοημοσύνη τους.

Χθες Τετάρτη 29-12-2021 
ιδρύθηκε μετά από μεγάλο 
αγώνα, ο Αναπτυξιακός Ορ-
γανισμός των Δήμων Αλεξαν-
δρούπολης, Σουφλίου & Σα-
μοθράκης.

Τον υποδέχτηκα με χαρά 
γιατί τον στήριξα πιστεύο-
ντας στις σοβαρές αναπτυξι-
ακές προοπτικές που δίνει στο 
Δήμο μας.

Δύο μόνο μέρες μετά, την 
31/12/2021, καλούμαστε στην 
οικονομική επιτροπή να λά-
βουμε δύο πρωτοφανείς απο-
φάσεις για τα χρονικά του Δή-
μου.

Ο Δήμαρχος ,στη μία από-
φαση, εισηγείται να συνάψου-
με προγραμματική σύμβαση με 
τον Αναπτυξιακό Οργανισμό 
της Περιφέρειας Αττικής για 
την τεχνική Υποστήριξη και 
ωρίμανση του έργου : «Ανα-
βάθμιση και Δικτύωση Πολι-
τιστικών Υποδομών στο πα-
ραλιακό μέτωπο του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης».

Δηλαδή ο Δήμαρχος απα-
ξιώνει τον Αναπτυξιακό Οργα-
νισμό των τριών Δήμων του 
Έβρου δύο μέρες μετά την γέν-
νηση του. Απαξιώνει επίσης 
για άλλη μια φορά την τεχνική 
υπηρεσία του Δήμου μας και 
επιλέγει να δώσει τα χρήματα 
μας σε αναπτυξιακό οργανισμό 
της Αττικής.

Στην άλλη περίπτωση ο 
Δήμαρχος θέλει να δώσει με 
απευθείας ανάθεση 25.000 
ευρώ για την «Παροχή συμ-
βουλευτικών και υποστηρικτι-

κών υπηρεσιών για την προε-
τοιμασία φακέλου πρότασης 
για τη στρατηγική Αστική πα-
ρέμβαση».

Τους λόγους τους γνωρί-
ζει μόνο ο Δήμαρχος. Σίγου-
ρα θέλουν να τους μάθουν και 
οι πολίτες.

Με βασανίζουν διάφορα 
ερωτήματα.

Πως και με ποιες τεχνικές 
προδιαγραφές θα δώσουμε 
25.000 € για ένα μέτρο του 
οποίου δεν έχει βγει καν πρό-
σκληση και κανείς δεν γνωρίζει 
τις απαιτήσεις και τις προϋπο-
θέσεις του;

Πως θα αποφασίσουν οι 
σύμβουλοι τι θα ψηφίσουν 
χωρίς να έχουν εισήγηση για 
να διαβάσουν;

Γιατί τόση βιασύνη τελευ-
ταία μέρα του χρόνου για κά-
ποιες ίσως επικίνδυνες απο-
φάσεις που η νομιμότητά τους 
είναι αμφίβολη;

Το δημοτικό συμβούλιο 
απένταξε από το τεχνικό πρό-
γραμμα το εν λόγω έργο και 
αντί αυτού ενέταξε ένα μεγα-
λύτερο πλήρως αναπτυξιακό 
για το οποίο η τεχνική υπηρε-
σία του δήμου έχει ξεκινήσει 
μελέτες.

Ο Δήμαρχος απαξιώνει και 
περιφρονεί το δημοτικό συμ-
βούλιο και τους εκπροσώπους 
των δημοτών, κάνοντας προ-
γραμματική σύμβαση για ένα 
έργο που έχει απορριφθεί από 
τους εκπροσώπους των δη-
μοτών.

Τέτοιες πρακτικές δε συνά-
δουν με τη χρηστή διοίκηση. 
Προσβάλλουν τους θεσμούς 
και πλήττουν τη δημοκρατία.

Τα χρήματα του δήμου 
ανήκουν στους δημότες. Τό-
σο στους ευκατάστατους όσο 
και σε αυτούς που αγωνίζονται 
καθημερινά να προσφέρουν 
στα παιδιά τους ένα πιάτο φα-
γητό. Η διαχείρισή τους απαιτεί 
σύνεση και σοβαρότητα.

Οι ελπίδες μου για λογι-
κή και υπεύθυνη αντιμετώπι-
ση των προβλημάτων από τον 
Δήμαρχο εξαντλήθηκαν.

Δεν διατίθεμαι πλέον με τη 
συμμετοχή μου στην παράταξη 
του Δημάρχου να νομιμοποιώ 
τακτικές και αποφάσεις που εί-
ναι επικίνδυνες για το δήμο και 
εναντιώνονται στο κοινό καλό 
των συνδημοτών μας.

Για όλα αυτά δηλώνω την 
αποχώρηση μου από την πα-
ράταξη του Δημάρχου Γιάννη 
Ζαμπούκη.

Από την νέα χρονιά θα λει-
τουργώ ελεύθερα ως ανεξάρ-
τητος δημοτικός σύμβουλος 
στην υπηρεσία των συνανθρώ-
πων μου.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος
Κυριάκος Αραμπατζής

Ανεξαρτητοποίηση του δημοτικού 
συμβούλου Κυριάκου Αραμπατζή 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΤΟΥ 
ΔΗΜΑΡΧΟΥ Γ. ΖΑΜΠΟΥΚΗ ΟΠΟΥ 
ΕΙΧΕ ΔΙΑΤΕΛΕΣΕΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΏΝ                    
           
Με μια μακροσκελή ανακοίνωση 
εξηγεί τους λόγους

205 νέα κρούσματα ανα-
κοίνωσε στις 30 Δεκεμβρίου 
ο ΕΟΔΥ στον Έβρο. Αυξημένοι 
οι αριθμοί σε όλες τις Περιφε-
ρειακές Ενότητες της ΑΜΘ. 
Παράλληλα, σημειώθηκε νέο 
αρνητικό ρεκόρ στη χώρα με 
πάνω από 35.000 νέες μο-
λύνσεις.

Για τέταρτη συνεχόμε-
νη ημέρα καταρρίπτεται στη 
χώρα το προηγούμενο ρεκόρ 
ημερησίων κρουσμάτων κο-
ρονοϊού, με τα νούμερα πια 
να τρομάζουν σε σχέση με 
την εικόνα που είχαμε μέ-
χρι πριν από μερικές ημέρες 
Όσον αφορά τους διασωλη-

νωμένους, οι 540 (84.91%) 
είναι ανεμβολίαστοι ή μερι-
κώς εμβολιασμένοι και οι 96 
(15.09%) είναι πλήρως εμβο-
λιασμένοι.

Αναλυτικά, στην 
Περιφέρεια ΑΜΘ:

•  ΈΒΡΟΣ: 205
•  ΘΑΣΟΣ: 20
•  ΔΡΑΜΑΣ: 216
•  ΚΑΒΑΛΑΣ: 275
•  ΞΑΝΘΗΣ: 99
•  ΡΟΔΟΠΗΣ: 126
Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε σή-

μερα 35.580 νέα κρούσματα 
κορονοϊού στη χώρα. Παράλ-
ληλα 72 άνθρωποι έχασαν την 

ζωή τους, ενώ 636 είναι οι δι-
ασωληνωμένοι.

Το τελευταίο 24ωρο κατέ-

ληξαν άλλοι 72 ασθενείς από 
επιπλοκές της Covid-19, ενώ 
636 δίνουν μάχη όντας δια-

σωληνωμένοι σε ΜΕΘ (59,7% 
άνδρες). Όσον αφορά στους 
διασωληνωμένους η διάμε-
ση ηλικία τους είναι 64 έτη, 
τo 80,5% έχει υποκείμενο νό-
σημα ή/και ηλικία 70 ετών και 
άνω. Μεταξύ των ασθενών 
που νοσηλεύονται διασωλη-
νωμένοι, 540 (84,91%) είναι 
ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμ-
βολιασμένοι και 96 (15,09%) 
είναι πλήρως εμβολιασμένοι.

Από την αρχή της πανδημί-
ας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 
3.751 ασθενείς.

Οι εισαγωγές νέων ασθε-
νών Covid-19 στα νοσοκο-
μεία της επικράτειας είναι 421 
(ημερήσια μεταβολή +1.94%). 
Ο μέσος όρος εισαγωγών του 
επταημέρου είναι 346 ασθε-
νείς.

Η διάμεση ηλικία των 
κρουσμάτων είναι 37 έτη (εύ-

ρος 0.2 έως 110 έτη), ενώ η 
διάμεση ηλικία των θανόντων 
είναι 78 έτη (εύρος 0.2 έως 
106 έτη).

Το 95,2% των θανόντων 
είχε υποκείμενο νόσημα ή/και 
ηλικία 70 ετών και άνω.

Με βάση τα επιβεβαιωμέ-
να κρούσματα των τελευταί-
ων 7 ημερών, 217 θεωρού-
νται σχετιζόμενα με ταξίδι από 
το εξωτερικό και 1.410 είναι 
σχετιζόμενα με ήδη γνωστό 
κρούσμα.

Ο συνολικός αριθμός των 
κρουσμάτων στη χώρα ανέρ-
χεται σε 1.170.293, ενώ από 
την έναρξη της επιδημίας 
έχουν καταγραφεί συνολικά 
20.708 θάνατοι.

Έγιναν 424.682 τεστ και ο 
δείκτης θετικότητας ανήλθε 
στο 8,37%.

Πάνω από 200 τα νέα κρούσματα στον Έβρο, 
35 χιλιάδες πανελλαδικά
Μια ακόμη ημέρα με ραγδαία αύξηση 
νοσήσεων, αυξημένοι οι δείκτες σε όλη την 
Περιφέρεια ΑΜΘ
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Στους στόχους του αλλά και 
στα συναισθήματα που νιώ-
θει με την ανάληψη των νέων 
καθηκόντων του ως Αντιπερι-
φερειάρχης Αγροτικής Οικο-
νομίας και Κτηνιατρικής ανα-
φέρθηκε μιλώντας στην ΕΡΤ 
Ορεστιάδας ο περιφερειακός 
σύμβουλος Βασίλης Δεληστα-
μάτης.

«Το χαρτοφυλάκιο που ανα-
λαμβάνω, όπως τόνισε, είναι 
πολύ βαρύ αλλά όπως έχω 
αποδείξει θα εργαστώ σκλη-
ρά για να  ανταποκριθώ στις 
απαιτήσεις προς όφελος της 
κοινωνίας για την ανάπτυξη 
του Αγροτικού Τομέα στην πε-
ριοχή, συνεχίζοντας το έργο το 
όποιο ξεκίνησε η διοίκηση Μέ-
τιου. Ευχαριστώ θερμά για την 
επιλογή και την εμπιστοσύνη 
στο πρόσωπο μου»

Όπως διευκρίνισε οι στόχοι 
που τίθενται σε εφαρμογή με 
την ανάληψη των καθηκόντων 
του χωρίζονται σε κατηγορίες

Πρώτον: στα προβλήματα 

καθημερινότητας(αναχώματα 
, νέα ΚΑΠ, επιδοτήσεις) που 
αντιμετωπίζουν οι αγρότες και 
οι κτηνοτρόφοι ώστε η ζωή 
τους να γίνεται ευκολότερη

Δεύτερον: Σχεδιασμός για 
την διασφάλιση ενός καλύ-
τερου επιπέδου παραγωγικό-
τητας- προώθηση προϊόντων 
στις αγορές

Τρίτον: στα νέα έργα Υπο-
δομής και ένταξης τους αλλά 
και στην παρακολούθηση και 
προώθηση των ήδη υπαρχό-
ντων (υπογειοποίηση αρδευ-
τικού Ερυθροποτάμου, Τυχε-
ρού κα.)

Τέταρτον: Ζωονόσοι. Δημι-
ουργία  αισθήματος ασφάλειας 
στον κτηνοτρόφο της περιοχής 
ώστε να μπορέσει να δημιουρ-
γήσει ελεύθερα

Στο σημείο αυτό ανέφερε 
ότι θα γίνει προσπάθεια  ενί-
σχυσης με προσωπικό των 
Κτηνιατρικών υπηρεσιών της 
περιοχής ενώ ήδη όπως ανα-
κοίνωσε εγκρίθηκαν στην περι-

φέρεια  ΑΜΘ 7 θέσεις επιστη-
μόνων (οι 2 στον Έβρο) , ενώ 
ασκείται πίεση να υπάρξουν σ 
αυτή την φάση και θέσεις επο-
χιακών κτηνιάτρων οι οποίοι 
θ ασχολούνται με τα εξωτικά 
νοσήματα, αφρικανική πανώλη 
των χοίρων κ.α.

Κτηνιατρική σχολή στο 
Σουφλί: Δύσκολος στόχος

Ο νέος Αντιπεριφερειάρχης 
σαν παιδί της περιοχής Σου-
φλίου σχολίασε τις διεκδική-
σεις του Δημάρχου για την 

ίδρυση και λειτουργία Κτηνι-
ατρικής Σχολής στην περιοχή.

Αρχικά διαβεβαίωσε ότι θα 
είναι στο πλευρό της δημοτικής 
αρχής για μια τέτοια διεκδίκη-
ση προσθέτοντας ότι πρόκειται 
για ένα πολύ δύσκολο στόχο, 
με δεδομένο το γεγονός ότι 
ήδη την διεκδικούν το πανε-
πιστήμιο  Αθηνών, η Τρίπολη 
και η Αλεξανδρούπολη.

Μια πρόταση που έχει ήδη 
κατατεθεί από τον βουλευτή 
Αναστάσιο Δημοσχάκη και την 
σύγκλητο του ΔΠΘ όμως χρει-

άζονται υποδομές . «Πρόκει-
ται για μια δύσκολη σχολή, οι 
υποδομές της είναι περισσό-
τερες από της Ιατρικής, αφο-
ρούν πολλά είδη ζώων και οι 
απαιτήσεις της είναι περισσό-
τερες που θα πρέπει να προϋ-
πάρξουν αν θέλουμε να βγά-
λουμε φοιτητές επιπέδου και 
αν θέλουμε  η Σχολή να έχει 
διάρκεια. Η περιοχή είναι κτη-
νοτροφική αλλά δεν φτάνει 
μόνο αυτό .Όμως θα αγωνι-
στούμε για το καλύτερο.»

Μόνο με καθαρό υγειονο-
μικό πλαίσιο μπορούμε να 
«περπατήσουμε» τουριστι-
κά, δηλώνει ο Θ. Τσώνης

Την ιδιαίτερη ικανοποίηση 
του για την εκ νέου ανάληψη 
των καθηκόντων του εξέφρα-
σε μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστι-
άδας ο εντεταλμένος περιφε-
ρειακός σύμβουλος τουρισμού 
Θανάσης Τσώνης.

Ο μέχρι σήμερα Αντιπερι-
φερειαρχης  στον ίδιο τομέα 
εξηγώντας, τη νέα του θέση 
επισήμανε ότι δεν έχει αλλάξει 
κάτι στην πράξη και ότι το θέμα 
είναι τυπικό «Το χαρτοφυλάκιο 
, ο στόχος η πολιτική που ακο-
λουθούμε είναι η ίδια τόνισε 
χαρακτηριστικά με βασικό στό-
χο η Περιφέρεια , ο Έβρος να 
καταστούν πιο ισχυροί.

Τώρα η  μοναδική έννοια 
του κ. Τσώνη είναι η υγειονομι-
κή κατάσταση που επικρατεί σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο ευχόμενος 
« να καταφέρουμε να βγούμε 
από την δίνη της πανδημίας 
διότι αν δεν έχουμε ξεκάθαρο 
υγειονομικό πλαίσιο ο τουρι-
σμός θα είναι ο πρώτος που 
θα επηρεαστεί.

«Μια άρτια υγειονομική ει-
κόνα στην χώρα, μας δίνει το 
ελεύθερο να σχεδιάζουμε του-
ριστικά, επιστρέφοντας παράλ-
ληλα και στην κανονικότητα 
όπως αρμόζει» κατέληξε.

Αυτοί είναι οι στόχοι του νέου 
Αντιπεριφερειάρχη Β. Δελησταμάτη 

Ο ΝΕΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΙΛΗΣΕ ΣΤΗΝ ΕΡΤ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ                     
           
Μόνο με καθαρό υγειονομικό πλαίσιο 
μπορούμε να «περπατήσουμε» τουριστικά, 
δηλώνει ο Θ. Τσώνης 

Ο νέος Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
Βασίλης Δελησταμάτης με τον Περιφερειάρχη κ. Μέτιο 

Την Πρωτοχρονιά, Σάββατο 1 Ιανουαρίου 
2022, εορτάζει ο Ιερός Ναός του Αγίου Βα-
σιλείου Καλλιθέας. 

Για το λόγο αυτό την Παρασκευή 31 Δε-
κεμβρίου 2021 στις 6.30’ το απόγευμα θα 
τελεσθεί ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός. 

Το Σάββατο 1 Ιανουαρίου 2022 από 7.30΄-
10.00΄ η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. 

Στις 10.30’ θα τελεσθεί η Δοξολογία του 
Νέου Έτους παρουσία μόνο των Αρχόντων 
της περιοχής μας. 

Στις ανωτέρω ακολουθίες θα προεξάρχει 
ο Μητροπολίτης μας κ. Άνθιμος.
Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

Το πρόγραμμα σήμερα και αύριο

499 rapid test πραγμα-
τοποιήθηκαν την Τετάρτη 
29/12, από συνεργεία του 
ΕΟΔΥ σε Αλεξανδρούπολη, 
Ορεστιάδα και Σαμοθράκη. 
Σε αντίθεση με τις προηγού-
μενες μέρες, όταν η θετικό-
τητα, σε όλο τον Έβρο, είχε 
μειωθεί αισθητά, σύμφωνα 

με τα αποτελέσματα των συ-
γκεκριμένων τεστ, το τελευ-
ταίο διήμερο, παρατηρείται 
αύξηση στον αριθμό των τεστ 
που βρίσκονται θετικά. Από τα 
χθεσινά 499 τεστ βρέθηκαν 
15 θετικά.

Αναλυτικά:
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

124 rapid test με 4 θε-
τικά (3.23%) αφορούν σε 4 
άνδρες με διάμεση ηλικία τα 
39 έτη

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ, ΛΙΜΑΝΙ 
ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ

23 rapid test με 1 θετικό 
(4.35%) αφορά σε 1 γυναίκα 
82 ετών

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, 
ΠΑΛΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

56 rapid test με 1 θετικό 
(1.79%) αφορά σε 1 γυναίκα 
19 ετών

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, 
ΦΟΥΑΓΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΘΕΑΤΡΟf

296 rapid test με 9 θε-
τικά (3.04%) αφορούν σε 4 
άνδρες και 5 γυναίκες με δι-
άμεση ηλικία τα 27 έτη

Έβρος: Τα αποτελέσματα των 
τεστ του ΕΟΔΥ την Τετάρτη
Αύξηση της 
θετικότητας 
δείχνουν τα 
αποτελέσματα

Πανήγυρις Ι.Ν. Αγίου Βασιλείου 
- Δοξολογία Νέου Έτους
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Ποδαρικό με 25.000 νέ-
ες προσλήψεις θα έχουμε το 
2022, αφού προ των πυλών 
είναι η έκδοση της δημόσιας 
πρόσκλησης του ΟΑΕΔ για 
την κοινωφελή εργασία. Υπεν-
θυμίζουμε ότι πριν από λίγες 
ημέρες δημοσιεύθηκε το σχε-
τικό ΦΕΚ και τώρα έχει σειρά 
ο ΟΑΕΔ, οποίος καταρτίζει 
τη Δημόσια Πρόσκληση και 
είναι αρμόδιος για την υπο-
δοχή των ηλεκτρονικών αιτή-
σεων των ωφελουμένων και 
την κατάρτιση των πινάκων 
κατάταξης των ανέργων, τη 
σύζευξη των ωφελουμένων 
με τις θέσεις απασχόλησης 
των επιβλεπόντων φορέων 
σύμφωνα με τους οριστικούς 
πίνακες κατάταξης.

Αναλυτικά, η δράση που 
υλοποιείται από τον ΟΑΕΔ 
και τη Γενική Γραμματεία του 
υπουργείου Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων με τίτ-
λο, «Προώθηση της απασχό-
λησης μέσω Προγραμμάτων 
Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 
25.000 άτομα σε Δήμους, Πε-
ριφέρειες, Κέντρα Κοινωνι-
κής Πρόνοιας Περιφερειών 
(ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, 
Υπηρεσίες Υπουργείων και 
άλλων φορέων», περιλαμ-
βάνει:

•  Τοποθέτηση σε συγκε-
κριμένη θέση απασχόλησης 

για 8 μήνες σε Δήμους, Πε-
ριφέρειες, Κέντρα Κοινωνι-
κής Πρόνοιας Περιφερειών 
(ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς και 
Υπηρεσίες Υπουργείων και 
άλλων φορέων.

•  Πρόγραμμα θεωρητικής 
κατάρτισης έως 150 ωρών, το 
οποίο θα οδηγεί στην πιστο-
ποίηση των γνώσεων και δε-
ξιοτήτων που θα αποκτηθούν 
στο πλαίσιο του προγράμμα-
τος κατάρτισης.

Ο μισθός των απασχολού-
μενων ορίζεται στα 569,39 
και διαμορφώνεται με βάση 
τον νέο κατώτατο μισθό των 
663 ευρώ που θα ισχύσει από 
1η Ιανουαρίου 2022.

Σε ότι αφορά τις αιτήσεις 
καταβάλλονται προσπάθειες 
από τον ΟΑΕΔ και το υπουρ-
γείο Εργασίας να ξεκινήσει 
η υποβολή των αιτήσεων 
για την κοινωφελής εργασία 
μέσα στον μήνα όμως είναι 
δύσκολο λόγω των εορτών 
των Χριστουγέννων και τε-
λικά προβλέπεται η διαδικα-
σία να ξεκινήσει εντός του 
Ιανουαρίου.

Τι στόχο έχει η δράση
Η δράση έχει ως στόχο την 

ενίσχυση/προώθηση της απα-
σχόλησης των ανέργων με 
έμφαση κυρίως σε ευπαθείς 
ομάδες πληθυσμού που αντι-
μετωπίζουν υψηλό κίνδυνο 

αποκλεισμού (όπως ενδεικτι-
κά οι μακροχρόνια άνεργοι, 
άνεργοι με χαμηλά προσόντα) 
και απαιτείται να εργαστούν 
σε πρώτη φάση, σε «προστα-
τευμένο περιβάλλον» προ-
κειμένου να ενταχθούν στην 
αγορά εργασίας και να απο-
φύγουν την περιθωριοποίηση, 
διατηρώντας την ικανότητα 
απασχόλησής τους.

Παράλληλα το πρόγραμμα 
θα συνδέεται με την αναβάθ-
μιση γνώσεων και δεξιοτή-
των, ώστε οι συμμετέχοντες 
να ενισχύονται κατά την δι-
αδικασία ένταξης τους στην 
αγορά εργασίας, ούτως ώστε 
να έχουν πολλαπλασιαστική 
επίδραση στην οικονομία.

Οι δυνητικά ωφελούμενοι, 
κατόπιν Δημόσιας Πρόσκλη-
σης του ΟΑΕΔ, καλούνται να 
υποβάλουν, αποκλειστικά με 

ηλεκτρονικό τρόπο, μία αί-
τηση συμμετοχής για την το-
ποθέτησή τους στις προκη-
ρυσσόμενες θέσεις, για μία 
ειδικότητα, επιλέγοντας από 
μία (1) μέχρι τρεις (3) υπηρε-
σίες τοποθέτησης ή/και επι-
βλέποντες φορείς, όπως προ-
βλέπει η Δημόσια Πρόσκληση.

Οι ωφελούμενοι
O ΟΑΕΔ υποδέχεται τις 

ηλεκτρονικές αιτήσεις ωφε-
λουμένων, καταρτίζει πίνακα 
κατάταξης ανέργων, προβαί-
νει στη σύζευξη των ωφε-
λουμένων με τις θέσεις απα-
σχόλησης των επιβλεπόντων 
φορέων και των υπηρεσιών 
τοποθέτησης σύμφωνα με 
τους οριστικούς πίνακες κα-
τάταξης, καταβάλλει μισθο-
λογικό και μη μισθολογικό 
κόστος στους ωφελουμέ-

νους και τους επιβλέποντες 
φορείς αντιστοίχως και δι-
ενεργεί δειγματοληπτικούς 
επιτόπιους ελέγχους στους 
επιβλέποντες φορείς ή και τις 
υπηρεσίες τοποθέτησης.

Ωφελούμενοι της δράσης 
είναι Έλληνες πολίτες, πολί-
τες κρατών-μελών της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, Βορει-
οηπειρώτες, ομογενείς και 
ομογενείς αλλοδαποί που 
προέρχονται από την Κων-
σταντινούπολη και από τα 
νησιά Ίμβρο και Τένεδο, ή 
ομογενείς εξ Αιγύπτου, χω-
ρίς να απαιτείται πιστοποι-
ητικό ελληνικής ιθαγένειας 
ούτε η συμπλήρωση ενός (1) 
έτους από την απόκτηση αυ-
τής, υπό την προϋπόθεση ότι 
η ιδιότητά τους ως Ελλήνων 
κατά το γένος και τη συνείδη-
ση αποδεικνύεται με άλλους 

τρόπους (ν.δ. 3832/1958), οι 
οποίοι ανήκουν σε τουλάχι-
στον μία από τις παρακάτω 
κατηγορίες:

1.  άνεργοι, εγγεγραμμέ-
νοι στο μητρώο ανέργων του 
ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις 
οποίες δεν εργάζεται κανείς 
και οι σύζυγοι αυτών είναι 
εγγεγραμμένοι άνεργοι στο 
μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ,

2.  άνεργοι, εγγεγραμμένοι 
στο μητρώο ανέργων του ΟΑ-
ΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικο-
γενειών στις οποίες δεν ερ-
γάζεται κανείς,

3.  μακροχρόνια άνεργοι, 
εγγεγραμμένοι στο μητρώο 
ανέργων του ΟΑΕΔ,

4.  άνεργοι πτυχιούχοι πα-
νεπιστημιακού και τεχνολο-
γικού τομέα, εγγεγραμμένοι 
στο μητρώο ανέργων του ΟΑ-
ΕΔ, για την κάλυψη θέσεων 
με βάση τα τυπικά προσόντα,

5.  άνεργοι ηλικίας άνω 
των 29 ετών, εγγεγραμμένοι 
στο μητρώο ανέργων του ΟΑ-
ΕΔ,

6.  εγγεγραμμένοι στο μη-
τρώο ανέργων ΑμεΑ του ΟΑ-
ΕΔ και

7.  άνεργοι δικαιούχοι 
«Ελάχιστου Εγγυημένου Ει-
σοδήματος», εγγεγραμμένοι 
στο μητρώο ανέργων του 
ΟΑΕΔ, η) άνεργοι ενήλικες 
που συνεχίζουν να διαμένουν 
(μετά την ενηλικίωσή τους) 
σε Μονάδες Παιδικής Προ-
στασίας και Φροντίδας (ν. 
4538/2018), εγγεγραμμένοι 
στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων 
κατόπιν χορήγησης της συνα-
φούς βεβαίωσης από το Εθνι-
κό Κέντρο Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης (ΕΚΚΑ).
Proson.gr

Κοινωφελής Εργασία ΟΑΕΔ: Προ των πυλών 
η πρόσκληση για 25.000 θέσεις εργασίας

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ 
Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΥ 
ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ 25.000 ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΙΣΘΟ 569 ΕΥΡΏ  
                               
Τι στόχο έχει η δράση, ποιους αφορά

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επι-
λογής Προσωπικού -ΑΣΕΠ- 
έχει σε εξέλιξη τέσσερις προ-
κηρύξεις που αναμένεται να 
στελεχώσουν άμεσα τον ευρύ-
τερο δημόσιο τομέα με 2.419 
νέους δημόσιους υπαλλήλους.

Συγκεκριμένα, το ΑΣΕΠ έχει 
ήδη εκδώσει δύο προκηρύξεις 
για το Εθνικό Τυπογραφείο, 
την Τράπεζα της Ελλάδος, το 
υπουργείο Τουρισμού και το 
Ελληνικό Κτηματολόγιο, ενώ 
από μέρα σε μέρα αναμένου-
με και την έκδοση της προκή-
ρυξης για 1.468 θέσεις στους 
Δήμους και την Τοπική Αυτοδι-
οίκηση όλης της χώρας.

Τέλος, αναμένουμε στην 
αρχή του νέου έτους και την 

μεγάλη προκήρυξη του ΑΣΕΠ 
για 822 μόνιμες προσλήψεις 
διοικητικών υπαλλήλων στην 
ΑΑΔΕ.

Αναλυτικά:
 Η προκήρυξη 11Κ/2021 

του ΑΣΕΠ
Η προκήρυξη 11Κ/2021 

του ΑΣΕΠ, αφορά στην πλή-
ρωση με σειρά προτεραιότητας 
50 θέσεων τακτικού προσωπι-
κού Πανεπιστημιακής, Τεχνο-
λογικής και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης στο Εθνικό Τυπο-
γραφείο και στην Τράπεζα της 
Ελλάδος. Η προκήρυξη βρί-
σκεται σε πλήρη εξέλιξη και 
δέχεται αιτήσεις μέχρι και την 
Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2021 
και ώρα 14:00.

Η προκήρυξη 12Κ/2021 
του ΑΣΕΠ

Η προκήρυξη 12Κ/2021 
του ΑΣΕΠ που αφορά την πλή-
ρωση με σειρά προτεραιότητας 
101 θέσεων μόνιμου προσω-
πικού στο υπουργείο Τουρι-
σμού και στο Ελληνικό Κτημα-

τολόγιο. Η προκήρυξη αυτή θα 
ξεκινήσει να δέχεται αιτήσεις 
από την Πέμπτη 13 Ιανουαρί-
ου 2022. 

 Η προκήρυξη 13Κ/2021 
του ΑΣΕΠ

Το ΑΣΕΠ έχει αποστείλει 
στο Εθνικό Τυπογραφείο για 

δημοσίευση, την πολυαναμε-
νόμενη προκήρυξη 13K/2021 
για περίπου 1.500 προσλήψεις 
στους Οργανισμούς της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης όλης της 
χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, η 
13K/2021 προκήρυξη, του 

ΑΣΕΠ αφορά στην πλήρωση με 
σειρά προτεραιότητας 1.468 
θέσεων μόνιμου προσωπικού 
σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, 
στην Κεντρική Ένωση Δήμων 
Ελλάδας, στο Διαδημοτικό Λι-
μενικό Ταμείο Λέσβου και

στον Φορέα Διαχείρισης 
Μητροπολιτικού Πάρκου Πε-
ριβαλλοντικών και Εκπαιδευτι-
κών Δραστηριοτήτων και Ανά-
πτυξης Κοινωνικής Οικονομίας 
«Αντώνης Τρίτσης». 

Γραπτός διαγωνισμός για 
την ΑΑΔΕ

Τέλος, στον «δρόμο» για 
δημοσίευση είναι και η νέα 
προκήρυξη του ΑΣΕΠ που θα 
αφορά γραπτό διαγωνισμό για 
822 θέσεις στην ΑΑΔΕ (ελε-
γκτών, στατιστικών κλπ). Πρό-
κειται για γραπτό διαγωνισμό 
ο οποίος θα διεξαχθεί με το 
υφιστάμενο σύστημα μέχρι το 
καλοκαίρι του 2022.

ΑΣΕΠ: Έρχονται άμεσα πάνω από 2.000 
μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο
Σε εξέλιξη τέσσερις προκηρύξεις που 
αναμένεται να στελεχώσουν άμεσα τον 
ευρύτερο δημόσιο
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Της Κικής Ηπειρώτου
Έναν απολογισμό της χρονιάς που φεύγει 

επιχειρούμε σήμερα στο τελευταίο φύλλο της 
ΓΝΩΜΗΣ για το 2021, με βάση τις ειδήσεις 
που διαβάστηκαν περισσότερο στο site μας, 
gnomionline.gr. Πολλές δυσάρεστες, ακόμη και 
τραγικές ειδήσεις, αλλά και μερικές που προκα-
λούν χαμόγελα και αισιοδοξία. Όσο δύσκολη κι 
αν ήταν η χρονιά αυτή, υπήρχαν, ευτυχώς, κά-
ποιες χαραμάδες φωτός και ελπίδας. Ευχή μας, 
το 2022 να είναι ένας χρόνος που, στο τέλος 
του, θα τον θυμόμαστε για όλους τους καλούς 
λόγους του κόσμου!

Ιανουάριος 
Ανεβαίνοντας στην κορυφή του Κιλι-
μάvτζαρο παρέα με τον 74χρονο Καβα-
λιώτη Γιάννη Καραδούκα

Για την πραγματική ιστορία ενός άντρα που 
έδωσε ραντεβού με την πραγματική του νιότη 
στην κορυφή της Αφρικής, γράφει στη ΓΝΩΜΗ 
η Κική Τσακαλδήμη, σε ένα κείμενο, με πλούσιο 

φωτογραφικό υλικό, από μία εμπειρία ζωής και 
για τους δύο, που διαβάστηκε πολύ στο site της 
ΓΝΩΜΗΣ τον Ιανουάριο του 21.  

Ανάστατος ο βόρειος Έβρος: Επεκτείνεται 
το ΚΥΤ Φυλακίου για να χωρά 1.500 με-
τανάστες 

Λίγες ώρες μετά την επίσκεψη του (τέως) 
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυ-
σοχοΐδη και τις δηλώσεις του για ενίσχυση 

της ασφάλειας στον Έβρο, ένα έγγραφο του 
Υπουργείου Μετανάστευσης, το οποίο προ-
βλέπει την κατασκευή νέου χώρου φιλοξενίας 
παράτυπων μεταναστών, βάζει «φωτιά» στην 
τοπική κοινωνία… Ένα «σήριαλ» που συνεχίζε-
ται μέχρι σήμερα 

Έναρξη εμβολιασμών στο Νοσοκομείο 
Αλεξανδρούπολης

Η πρώτη νοσηλεύτρια  προϊσταμένη των Λοι-
μώξεων, εμβολιάστηκε το πρωί της Παρασκευ-
ής 8 Ιανουαρίου κατά της νόσου covid-19 στο 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπο-
λης, παρουσία του Διοικητή της 4ης ΥΠΕ Μα-
κεδονίας Θράκης  Δημήτρη Τσαλικάκη και του 
Διοικητή του νοσοκομείου Ευάγγελου Ρούφου.

Έβρος: Χωριά, δρόμοι και κάμποι βρέθη-
καν βυθισμένα στο νερό 

Πολύ δύσκολες στιγμές πέρασε ο Έβρος στα 
μέσα Ιανουαρίου. Στο αρχείο της μετεωρολο-
γίας δύσκολα βρίσκεις τα τελευταία 50 χρόνια 
τόσο μεγάλη ποσότητα βροχόπτωσης, όπως ση-

μείωσε και ο διευθυντής του Αερολιμένα Αλε-
ξανδρούπολης Στέλιος Ζαντανίδης.  Σοβαρές 
καταστροφές σε υποδομές, πλημμυρισμένες 
εκτάσεις και σπίτια κυρίως σε οικισμούς του 
Δήμου Αλεξανδρούπολης. 

Φεβρουάριος 
Πνίγηκε πυροσβέστης στον Απαλό  

Το χειρότερο  «ποδαρικό» κάνει ο Φεβρου-
άριος στον Έβρο με το  θάνατο του 46χρο-
νου πυροσβέστη Ιωάννη Ζαφειρόπουλου στις 

πλημμύρες του Απαλού. Λίγες μέρες αργότε-
ρα, η Βουλή αποφάσισε να «υιοθετήσει» τα 
τρία παιδιά του.

11 εκ. € για την ανάδειξη του ταφικού τύμ-
βου της Μικρής Δοξιπάρας-Ζώνης  

Ένα έργο μεγάλης ιστορικής και πολιτιστικής 
αξίας, αυτό της προστασίας και ανάδειξης του 
ταφικού τύμβου της Μικρής Δοξιπάρας-Ζώνης 
στο βόρειο Έβρο, παίρνει σάρκα και οστά με τη 
διάθεση 11 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ. 
Με τη χρηματοδότηση της Περιφέρειας, θα κα-
τασκευαστεί στο σημείο ένα κλειστό θολωτό 
κέλυφος προστασίας του ταφικού τύμβου, μέ-
σα στο οποίο θα οργανωθεί εκθεσιακός χώρος 
2.150 τετραγωνικών μέτρων.

Μοναδικές εικόνες από ένα ομιχλώδες 
βράδυ στην Αλεξανδρούπολη  

Σε ένα ασυνήθιστο σκηνικό στην πόλη μας 
απλώθηκε ένα πέπλο ομίχλης που μεταμόρφω-
σε την απογευματινή βόλτα της 5ης Φεβρου-

αρίου σε μια ασυνήθιστη όσο και ξεχωριστή 
εμπειρία. Πολύς κόσμος έκανε τη βόλτα του 
απολαμβάνοντας τις σπάνιες εικόνες που σας 
μεταφέρουμε!

Δεν πέρασε η εισήγηση για μετονομασία 
της πλατείας Ελευθερίας σε «Ανθίμου Α»

Οριακά αρνητική ήταν η θέση της πλειοψη-
φίας των συμβούλων της Κοινότητας Αλεξαν-

δρούπολης σε εισήγηση  για την μετονομασία 
της πλατείας Ελευθερίας σε πλατεία «Μητρο-
πολίτου Ανθίμου Α’», η οποία είχε προκαλέσει 
αντιδράσεις.  Τελικώς, η πρόταση της δημοτι-
κής αρχής καταψηφίστηκε με 7 κατά, έξι υπέρ 
, ενώ υπήρχε και ένα «παρών».

Μάρτιος 
Εντυπωσιάζει η άμπωτη που σημειώθηκε 
και στις παραλίες της Αλεξανδρούπολης 

Εντυπωσιακές εικόνες από τη «μαζεμένη» 
θάλασσα σε διάφορες περιοχές της χώρας κα-
τέκλυσαν τα προηγούμενα 24ωρα ιστοσελίδες, 
social media και δελτία ειδήσεων. Η άμπωτη 
επηρέασε σε μεγάλο βαθμό και την Αλεξαν-
δρούπολη, ιδιαίτερα όμως τη Σαμοθράκη, όπου, 

το πρωί της Κυριακής, η ακτοπλοϊκή εταιρεία 
αναγκάστηκε να αναβάλει για λίγες ώρες το 
δρομολόγιο προς το νησί, λόγω της μεγάλης 
πτώσης στη στάθμη της θάλασσας και της αδυ-
ναμίας του να δέσει με ασφάλεια στο λιμάνι της 
Καμαριώτισσας.

Θλίψη για την απώλεια του Στάθη 
Ανδριόπουλου  

Η είδηση του θανάτου του Στάθη Ανδριό-
πουλου στις 29/3 γέμισε θλίψη τον δημοκρα-
τικό, προοδευτικό κόσμο της περιοχής μας, την 
τοπική κοινωνία. Ο Στάθης, ενεργός πολίτης, 

ακούραστος άνθρωπος της προσφοράς, νική-
θηκε από τα προβλήματα της επιβαρυμένης, τα 
τελευταία χρόνια, υγείας του.

Εταιρεία από τη Θράκη απέκρυψε 2,8 εκ 
ευρώ

Λαβράκια φοροδιαφυγής έπιασαν οι ράμπο 
της ΑΑΔΕ σε ολόκληρη την επικράτεια σε ειδι-
κούς, στοχευμένους ελέγχους και έρευνες που 

πραγματοποίησαν για τις οικονομικές χρήσεις 
2014-2019.  

Σε μεταφορική Ε.Π.Ε. στη Θράκη διαπι-
στώθηκε, για τις χρήσεις 2010 έως 2019, με-
τά από επεξεργασία κατασχεμένων, η μη υπο-
βολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και 
Φ.Π.Α. με συνολικό ύψος αποκρυβείσας ύλης 
2.800.000€.

Συνταγές από τη Θράκη μαγειρεύει στο 
youtube η Εβρίτισσα Γεωργία Μέτση! 

Περίπου 88.000 ακολούθους έχει καταφέ-
ρει να συγκεντρώσει στο κανάλι της “Cuzina 
Gias” στο youtube, η Εβρίτισσα Γεωργία Μέ-
τση, η οποία κατάγεται από την Ορεστιάδα και 

μίλησε για τις μεγάλες αγάπες, τη μαγειρική και 
τον τόπο καταγωγής της, στην πρωινή εκπομπή 
της ΕΡΤ1 «Από τις 6».

Απρίλιος
Τραγωδία με εγκυμονούσα στην 
Αλεξανδρούπολη

Μία νέα γυναίκα, η οποία διένυε τον 7ο μήνα 
της εγκυμοσύνης της, έχασε τη ζωή της τα ξη-
μερώματα της Πέμπτης 15 Απριλίου Η γυναίκα 
νοσηλευόταν από το βράδυ της Τετάρτης στο 
Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, στο οποίο τη 
μετέφερε ο σύζυγός της, λόγω έντονων πόνων. 
Ο ίδιος έπρεπε να επιστρέψει στο σπίτι, καθώς 
λόγω του κορωνοϊού, δεν επιτρέπεται η πα-
ραμονή συνοδών στους θαλάμους. Μετά από 
μία αγωνιώδη νύχτα, με πολλές αναπάντητες 
κλήσεις, ο σύζυγος ενημερώθηκε ότι η γυναίκα 
του και το μωρό που κυοφορούσε κατέληξαν.  

Νέα, ενδιαφέρουσα μελέτη για τον κο-
ρωνοϊό από το Νοσοκομείο Διδυμοτείχου 

Τη χρονική διάρκεια αντοχής αντισωμάτων 
«έναντι της ακίδας του κορωνοϊού», στον αν-
θρώπινο οργανισμό, θα μελετήσει  το Εργα-
στήριο Μικροβιολογίας του Νοσοκομείου Δι-

δυμοτείχου, συνεχίζοντας την έρευνα μικρής 
κλίμακας που ξεκίνησε μεταξύ του προσωπι-
κού του νοσηλευτικού ιδρύματος, εκτιμώντας 
την επίδραση του εμβολίου της Pfizer, το οποίο 
χορηγείται στους υγειονομικούς. 

Η απίστευτη ιστορία μίας πρώην αδέσπο-
της σκυλίτσας από την Αλεξανδρούπολη 

Η Luna, που εγκαταλείφθηκε όταν ήταν κου-

Έβρος: Όσα ζήσαμε το 2021 μέσα      από τα ρεπορτάζ της ΓΝΩΜΗΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΔΥΣΑΡΕΣΤΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΣΕ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ 
ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΟ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ                  
           
Ανά μήνα τα θέματα που διαβάστηκαν περισσότερο στο gnomionline.gr
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Έβρος: Όσα ζήσαμε το 2021 μέσα      από τα ρεπορτάζ της ΓΝΩΜΗΣ
τάβι, σήμερα ζει στην Αγγλία και συμμετέχει σε 
μία σημαντική φιλανθρωπική δράση! Μαζί με τη 
«μαμά» της, διανύουν χιλιόμετρα, συγκεντρώ-
νοντας χρήματα για οργανισμό που βοηθά αν-
θρώπους με άνοια.

Μάιος 
Σε καθολικό lockdown ο οικισμός των 
Καστανεών  

Στις 8 Μαϊου 2021 ο οικισμός των Καστανε-
ών, στο Δήμο Ορεστιάδας, τέθηκε σε καθολικό 
lockdown. Όπως ανακοίνωσε την προηγούμενη 
μέρα ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νί-

κος Χαρδαλιάς, πριν λίγο, ο οικισμός Καστανεών 
θα μπει σε καθολικό lockdown, τύπου Καλύμνου 
. Όπως είπε, τα αποτελέσματα από τα  τεστ είναι 
ιδιαίτερα ανησυχητικά, με το ποσοστό θετικό-
τητας να ξεπερνά το 15%. Τελικώς, η διασπο-
ρά στο χωριό κόστισε σε 4 ανθρώπινες ζωές.

Αλεξανδρούπολη: Μέχρι 50 θέσεις εργασί-
ας στη μονάδα ρεύματος του Κοπελούζου

Ένα βήμα πιο κοντά έρχεται η υλοποίηση της 
νέας μεγάλης επένδυσης του Ομίλου Κοπελού-
ζου στην Αλεξανδρούπολη, για την κατασκευή 
ηλεκτροπαραγωγικής μονάδας 662 MW, μετά 
το «πράσινο φως» που άναψε το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ξηλώνεται το Κηποθέατρο στο Πάρκο 
Προσκόπων

Στις 28 Μαΐου ξεκίνησε να ξηλώνεται το 
ιστορικό Κηποθέατρο στο πάρκο των Προσκό-
πων στην Αλεξανδρούπολη, στο πλαίσιο ανά-
πλασης του πάρκου, μία σημαντική σελίδα στην 
ιστορία του πολιτισμού της πόλης, διαγράφηκε.

Ιούνιος 
Eλικοφόρο αεροπλάνο σχεδόν 
“ακούμπησε” κτίριο του αεροδρομίου 
Αλεξανδρούπολης

Μια περιπέτεια που θα θυμούνται για και-
ρό έζησαν  επιβάτες της πτήσης 293 της Sky 
Express που αναχωρούσε από το αεροδρόμιο 
της Αλεξανδρούπολης με προορισμό την Αθήνα.

Tο  ελικοφόρο αεροπλάνο σχεδόν ακούμπη-
σε κτίριο του «Δημόκριτος», εξαιτίας προβλή-
ματος στα υδραυλικά του συστήματα που είχαν 

ως αποτέλεσμα να χαθεί ο έλεγχος των φρένων. 
Όπως γίνεται αντιληπτό η πτήση δεν πραγμα-
τοποιήθηκε, ενώ άμεση ήταν η κινητοποίηση 
του προσωπικού ασφαλείας του Δημόκριτος.

ΠΓΝΑ: Ξεκίνησε η εξέταση των 
εργαζομένων για το θάνατο της 
37χρονης εγκύου και του βρέφους της  

Στις 4 Ιουνίου, ξεκίνησε η πειθαρχική διαδι-
κασία εντός του Νοσοκομείου της Αλεξανδρού-
πολης και σε αυτήν συμμετέχουν όλοι και όλες 
οι εμπλεκόμενοι τη μοιραία νύχτα. Καταθέσεις 
λαμβάνονται από όλους και όλες όσοι ασχο-

λήθηκαν με την 37χρονη κατά τη διάρκεια της 
εισαγωγής και της νοσηλείας της στο Νοσοκο-
μείο της Αλεξανδρούπολης.

Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως: «Εμ-
βολιάσθηκα – Δεν το κρύβω ότι είχα κι 
εγώ δισταγμούς»

Για να λυτρωθούμε οριστικά από τον κορω-
νοϊό «ο μονόδρομος λέγεται εμβόλιο παρά τις 
ενδεχόμενες – και δόξα τω Θεώ – ελάχιστες 
παρενέργειες» ξεκαθαρίζει χωρίς κανέναν δι-
σταγμό ο μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως 
Ανθιμος, από τους πρώτους που μίλησαν για 

τη σημασία των εμβολιασμών σε συνέντευξή 
του στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο»  

Οριστικό κι επίσημο: Στο ΚΕΓΕ 
το 4ο Γυμνάσιο και το 2ο ΓΕΛ 
Αλεξανδρούπολης 

Δεν υπήρχε ποτέ επίσημη απόφαση για να 
στεγαστεί το 6ο Γυμνάσιο στο νέο κτίριο του 
ΚΕΓΕ, τονίστηκε μεταξύ άλλων στη συνεδρία-
ση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπο-
λης, όπου, όπως τονίστηκε, τόσο από τη δημο-

τική αρχή, όσο και από την προϊσταμένη της Β’ 
Βάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου Ελένη Πλακωτή, 
θα στεγαστούν, από τον Σεπτέμβριο, το 4ο Γυ-
μνάσιο και το 2ο Γενικό Λύκειο.

Ιουλιος
Με το Ηράκλειο της Κρήτης συνδέεται 
για πρώτη φορά η Αλεξανδρούπολη!  

Με το Ηράκλειο της Κρήτης συνδέεται για 
πρώτη φορά, απευθείας, το αεροδρόμιο Αλε-
ξανδρούπολης! Οι πτήσεις, με την Aegean 
Airlines ξεκίνησαν  από τις 31 Ιουλίου.  

Πανελλήνιες 2021: Βαθμολογική κορυ-
φή για τον Αλεξανδρουπολίτη Δημήτρη 
Δομούζη!  

Ο Δημήτρης Δομούζης, αριστούχος μαθητής 
του 4ου ΓΕΛ Αλεξανδρούπολης, είναι ο πρώ-
τος των πρώτων στην Αλεξανδρούπολη, σε ό,τι 
αφορά τις επιδόσεις του στις πανελλήνιες εξε-
τάσεις. Ο Δημήτρης, που «έπιασε» πάνω από 19 
χιλιάδες μόρια, μίλησε στο WEB TV της ΓΝΩ-

ΜΗΣ και τον Γιώργο Πανταζίδη, για το μυστικό 
της επιτυχίας του, για τα μελλοντικά του σχέδια, 
αποκαλύπτοντας τι θα έκανε αν ήταν για λίγες 
ημέρες … Υπουργός Παιδείας. 

«Στα κόκκινα» το Βόρειο Αιγαίο από την 
υπερσυγκέντρωση φυτοπλαγκτού  

Ιδιαίτερα έντονη είναι η παρουσία χλωρο-
φύλλης στο βόρειο Αιγαίο, σύμφωνα με τους 
ημερήσιους χάρτες του Ευρωπαϊκού Άτλα των 
Θαλασσών. Το πολυσυζητημένο φυτοπλαγκτόν, 

είτε είναι εισαγόμενο, όπως η βλέννα από τη 
θάλασσα του Μαρμαρά, που όπως φαίνεται,  
ένα μέρος της έφτασε στον ελλαδικό θαλάσσιο 
χώρο, είτε «ντόπιο», λόγω διάφορων παραγό-
ντων, επηρεάζει σημαντικά, κατά καιρούς, την 
ποιότητα των υδάτων και την τοπική οικονομία.  

Απομάκρυνση ιερέα – αρνητή του 
κορωνοϊού από χωριό του Έβρου 

Την απομάκρυνση ιερέα που, σύμφωνα με 
αναφορές πιστών, ήταν αρνητής του κορωνο-
ϊού και των εμβολιασμών, αποφάσισε η τοπική 
εκκλησία. Ο ιερέας, που διακονούσε σε οικισμό 
του Έβρου, παρότρυνε το ποίμνιο της περιοχής 
να μην πιστεύει στον κορωνοϊό, δήλωνε κάθε-
τα αρνητικός στους εμβολιασμούς και διέδι-
δε διάφορες ανυπόστατες φήμες και θεωρίες.

Στη Σαμοθράκη ο Νίκος Μουτσινάς και 
η Ζέτα Μακρυπούλια
  Τη Σαμοθράκη επέλεξαν για τις 
καλοκαιρινές τους διακοπές οι Νίκος 
Μουτσινάς και Ζέτα Μακρυπούλια! Οι δύο 
παρουσιαστές απόλαυσαν τις ομορφιές του 
νησιού με πρώτο τους σταθμό τις Βάθρες!

Αυγουστος
Νεκρός 20χρονος Έλληνας τουρίστας 
στις Βάθρες Σαμοθράκης  

Το άσχημο του πρόσωπο έδειξε σε έναν 
νεαρό τουρίστα το βουνό της Σαμοθράκης, ο 
οποίος έχασε τη ζωή του – σύμφωνα με πλη-
ροφορίες- σε κάποια από τις βάθρες.

Η Κυανή ακτή Αλεξανδρούπολης “χάνει” 
τη γαλάζια σημαία φέτος

Εκτός της λίστας των βραβευμένων ακτών 
με Γαλάζια Σημαία βγαίνει το στολίδι της πό-
λης μας – η αδιαμφισβήτητα πιο δημοφιλής 

παραλία της ευρύτερης περιοχής – η Κυανή 
Ακτή του Δήμου Αλεξανδρούπολης.  Δεν είναι 
η μόνη, ακόμη  14 ακτές ανά την Ελλάδα υπέ-
στησαν όμοια υποβάθμιση.

Καπνοί από τις φωτιές Εύβοιας & 
Αττικής σκέπασαν τον ουρανό της 
Αλεξανδρούπολης  

Στις 6/8 οι κάτοικοι και επισκέπτες στην Αλε-
ξανδρούπολη αντίκρυζαν μία περίεργη καταχνιά 
που τύλιγε όλη την ατμόσφαιρα. Εικάζεται,   ότι 

οι καπνοί από τις φωτιές στην περιοχή της Εύ-
βοιας και της Β. Αττικής έφθασαν έως εδώ και 
δημιούργησαν αυτό το ασφυκτικό – από κάθε 
άποψη – σκηνικό.

Σεπτεμβριος
Αλεξανδρούπολη: Νεκρός βρέθηκε ο 
αγνοούμενος Δημήτρης Τεληγιαννίδης  

Τραγικός επίλογος για τον 34χρονο Δη-
μήτρη Τεληγιαννίδη που βρέθηκε νεκρός στις 
6/9 σε αγροτική τοποθεσία της Αλεξανδρού-
πολης. Είχε εξαφανισθεί από το σπίτι του στην 
Αλεξανδρούπολη στις 15 Αυγούστου χωρίς να 
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δώσει σημεία ζωής. Η νεκροψία έδειξε αυτο-
πυροβολισμό

Τσάκας από Αλεξανδρούπολη: «Από φέτος 
το χειμώνα, νοικοκυριά και επιχειρήσεις 
μπορούν να ζεσταθούν με φυσικό αέριο»  

 «Από φέτος το χειμώνα, κάποια νοικοκυ-
ριά και επιχειρήσεις της Αλεξανδρούπολης θα 
μπορούν να ζεσταθούν με φυσικό αέριο», είπε  
ο διευθύνων σύμβουλος της Δημόσιας Επιχεί-
ρησης Δικτύων Διανομής Αερίου (ΔΕΔΑ) Μά-
ριος Τσάκας, κατά τη διάρκεια ενημερωτικής 

εκδήλωσης για το «μεγαλύτερο έργο υποδο-
μής, μετά τον ηλεκτρισμό», όπως χαρακτήρισε 
το έργο ανάπτυξης δικτύων διανομής φυσικού 
αερίου για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, η πρώ-
τη φάση του οποίου ξεκίνησε αρχές Οκτώβρη

Θετικό το πρώτο δείγμα από την 
αεροπορική σύνδεση Αλεξανδρούπολης-
Κρήτης 

Ολοκληρώθηκαν οι πτήσεις στη γραμμή Αλε-
ξανδρούπολη – Κρήτη, που άνοιξε φέτος για 
περίπου ένα μήνα. Τα πρώτα δείγματα, σύμ-
φωνα με τους τουριστικούς πράκτορες, είναι 
θετικά, ωστόσο, εφόσον η γραμμή συνεχιστεί 
το επόμενο καλοκαίρι, θα είναι σημαντικό να 
υπάρξει χρονική επέκτασή της, ώστε αντί για 

έναν μήνα να καλύπτει τουλάχιστον τρεις και 
οι σχετικές ανακοινώσεις να γίνουν εγκαίρως.

Oκτώβριος
Παραλίγο τραγωδία στην στροφή της 
παραλιακής Αλεξανδρούπολης 

Από θαύμα δεν υπήρξε τραγωδία το απόγευ-
μα της 4ης Οκτωβρίου στη στροφή του Εγνατία 

στην παραλία της Αλεξανδρούπολης. Αυτοκί-
νητο μικρού κυβισμού ξέφυγε της πορείας του 
και σταμάτησε στο κιγκλίδωμα πριν βρεθεί στη 
θάλασσα. Ωστόσο είχε προλάβει να προσκρού-
σει σε παγκάκι όπου καθόταν πολίτης.

Γέμισαν οι κλίνες στο ΠΓΝΑ, στη "μάχη" 
και το Νοσοκομείο Κομοτηνής  

Για τέταρτη φορά στη διάρκεια της πανδημί-
ας στήθηκε η πτέρυγα Covid στο Νοσοκομείο 
Κομοτηνής, η οποία ήδη νοσηλεύει έξι ασθε-
νείς. Με δεδομένη την πίεση στο Πανεπιστη-

μιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, 
το Νοσοκομείο Κομοτηνής μέσα σε μία ημέρα 
έστησε ξανά την πτέρυγα covid, στην οποία δεν 
θα νοσηλεύονται διασωληνωμένοι (θα μεταφέ-
ρονται στο ΠΓΝΑ).

Οριστικός ανάδοχος για το νέο Κλειστό 
Γυμναστήριο Αλεξανδρούπολης Την 
εταιρεία GEOGENESIS, με έδρα τον 
Χολαργό Αττικής, ανέδειξε ως οριστικό 
ανάδοχο για το έργο κατασκευής του νέου 
Κλειστού Γυμναστηρίου Αλεξανδρούπολης, 

η επιτροπή του διαγωνισμού, την απόφαση 
της οποίας επικύρωσε, πριν λίγες μέρες, και η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Νοέμβριος
ΠΓΝΑ: 6 θάνατοι από κορωνοϊό 
σε μία μέρα 

Θλίψη στην Ορεστιάδα, τόπο καταγωγής 
της 39χρονης που νοσηλευόταν διασωληνω-
μένη στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 
Αλεξανδρούπολης.

Η άτυχη γυναίκα δεν τα κατάφερε στη μά-
χη που έδινε με τον κορονοϊό και πέθανε από 
επιπλοκές της νόσου.

Συνολικά, στις 17/11 καταγράφηκαν έξι θά-
νατοι λόγω Covid τέσσερις από τη ΜΕΘ του 
Νοσοκομείου και δυο από τη μονάδα απλών 
κλινών Covid.

Ενημέρωση από το ΠΓΝΑ για την 
πορεία της υγείας του Δημάρχου 
Αλεξανδρούπολης 

Τη δική του περιπέτεια με τον κορωνοϊό, 
αν και διπλά εμβολιασμένος, έζησε ο Δήμαρ-
χος Γιάννης Ζαμπούκης, ο οποίος χρειάστηκε 
να νοσηλευτεί. Σε ενημέρωση για την πορεία 
της υγείας του, ο Διοικητής του ΠΓΝΑ ανέφε-
ρε μεταξύ άλλων πως αναμένεται τις επόμενες 

μέρες να πάρει εξιτήριο.

Αλεξανδρούπολη: Πτώση νεαρού 
άνδρα από μπαλκόνι "πάγωσε" τους 
περαστικούς 

Σοκαρισμένοι οι κάτοικοι της Αλεξανδρούπο-
λης στην περιοχή των οδών Ελένης Φιλιππίδη 
και Νικομηδείας στην Αλεξανδρούπολη, όταν 

αντίκρισαν το μεσημέρι της 10ης Νοεμβρίου 
μπροστά τους έναν νεαρό άνδρα, ο οποίος εί-
χε πέσει από το μπαλκόνι 

 
Δεκέμβριος
Γυναικοκτονία στην Αλεξανδρούπολη 

Από τα βάναυσα χτυπήματα του συζύγου και 
πατέρα των τριών παιδιών της έχασε τη ζωή 
της η 29χρονη Τζεβριέ Εδινερλί από την Αλε-
ξανδρούπολη.    Τα χτυπήματα του συζύγου 
της ήταν θανάσιμα αφού έπληξαν σε μεγάλο 
βαθμό ζωτικά όργανα, σύμφωνα και με την ια-

τροδικαστική εξέταση. Ο δράστης συνελήφθη 
και μετά την απολογία του προφυλακίστηκε.

Στο καλό, Πασχάλη και Κυριάκο !  
Η Αλεξανδρούπολη, μέσα σε λίγες ώρες 

έχασε δυο ανθρώπους σημαντικούς στην κα-
ταγραφή της τοπικής ταυτότητας. Τον Πασχάλη 
Γιμουσακακη και τον Κυριάκο Μορφινο.

 Ελεύθερος αφέθηκε ο Έλληνας 
αστυνομικός που είχε συλληφθεί στην 
Τουρκία

Πρόστιμο 50.000 τουρκικών λιρών επιβλή-
θηκε στον αστυνομικό και τη σύντροφό του από 
τον Έβρο, που συνελήφθησαν στην Τουρκία. Η 
περιπέτειά τους είχε αίσιο τέλος καθώς στα κι-
νητά τους τηλέφωνα δεν εντοπίστηκε κανένα 
ενοχοποιητικό στοιχείο με αποτέλεσμα οι δύο 
τους να αφεθούν ελεύθεροι.  

www.gnomionline.grwww.gnomionline.gr
Η ΓΝΩΜΗ στο ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΓΙΝΕ ΕΘΕΛOΝΤΗΣ ΑΙΜOΔOΤΗΣ! ΧΑΡΙΣΕ ΤΗ ΧΑΡΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ!
ΜΗ ΔΙΣΤΑΖΕΙΣ ΝΑ ΠΡOΣΦΕΡΕΙΣ ΛΙΓO ΑΠO ΤO ΑΙΜΑ ΣOΥ!
ΕΘΕΛOΝΤΗΣ ΑΙΜOΔOΤΗΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΥΓΕΙΑ - ΠOΛΙΤΙΣΜOΣ!

ΚΑΝΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚO ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤO ΑΙΜΑ!
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ΣΗΜΕΙΑΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Γ.Π.Σ. ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ 
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διδυμοτείχου με την 149/21 από-
φασή του ενέκρινε την τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου 
της πόλης του Διδυμοτείχου, όπως αυτή, ως Μελέτη, εγκρίθηκε και παρα-
λήφθηκε με την 300/21 Α.Ο.Ε., ως εξής:

Η προτεινόμενη τροποποίηση του Γ.Π.Σ. Διδυμοτείχου στοχεύει στην 
ενσωμάτωση αλλαγών πολεοδομικών ρυθμίσεων που δημιουργήθηκαν 
και υφίστανται ή που κρίνεται απαραίτητο να δημιουργηθούν, με γνώμο-
να: την αντιμετώπιση των σημερινών αναγκών της τοπικής κοινωνίας, την 
εύρυθμη λειτουργία της πόλης και την αειφορική διαχείριση των φυσικών 
πόρων. Περιλαμβάνει:

1. Στα τμήματα των Ο.Τ. Γ307-308-310-305-304-311 επί του 
προσώπου στην οδό Μανδαλίδου, καθώς επίσης και στα τμήματα των Ο.Τ. 
Γ321-322-323-324-335 επί του προσώπου στην οδό Λεωνίδου, προτείνε-
ται ο καθορισμός της χρήσης Γενικής Κατοικίας, αντί της χρήσης Αμιγούς 
Κατοικίας, που ισχύει σήμερα. Στα υπόλοιπα τμήματα των παραπάνω Ο.Τ. 

παραμένει η υφιστάμενη χρήση της Αμιγούς Κατοικίας.
2. Τροποποίηση της χρήσης γης δημοτικού οικοπέδου, το οποίο 

βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ305, από Αμιγή Κατοικία σε Κοινόχρηστο Χώρο-Παι-
δική Χαρά.

3. Τροποποίηση της χρήσης γης του βόρειου τμήματος έκτασης 
500μ2 του Ο.Τ. Γ71, από χώρο για Νηπιαγωγείο σε Κοινόχρηστο Χώρο-
Πάρκο.

4. Τροποποίηση της χρήσης γης του Ο.Τ. Γ196, από χώρο για ΚΑ-
ΠΗ και Κέντρο Νεότητας σε χώρο για Κέντρο Νεότητας και μεταφορά της 
χρήσης ΚΑΠΗ στο δημοτικό οικόπεδο όπου έχει αναγερθεί το ΚΑΠΗ, στο 
Ο.Τ. Γ328.

5. Τροποποίηση του ορίου Σχεδίου Πόλης στην περιοχή Σκορδο-
μαχαλά (Ο.Τ. Γ247-250-251), με απένταξη απαλλοτριωμένων εκτάσεων 
από το στρατόπεδο ΚΑΠΕΤΑΝ ΛΑΖΟΣ.

6. Καθορισμός χρήσεων γης σε ιδιοκτησίες του στρατού και της 
αεροπορίας, στα Ο.Τ. Γ327 ως Σ.Ο.Μ.Υ., Γ42 ως Σ.Ο.Α., Γ161 ως Σ.Ο.Α., 
Γ148 ως Λέσχη Αεροπορίας-Σ.Ο.Α., Γ141 ως Λέσχη Αεροπορίας, Γ159 από 
Λέσχη Αξιωματικών σε Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο.

7. Προσθήκη κόμβων σε κρίσιμα από κυκλοφοριακής άποψης ση-

μεία: Αγ. Μαρίνας (δυτικά του Ο.Τ. Γ261), Β.Αλεξάνδρου-Βατάτζη-Αγ.Μαρί-
νας (Ο.Τ. Γ263-264-272-273-271-266), Λεωνίδου-Μανδαλίδου-Χατζημιχα-
ήλ (Ο.Τ. Γ312-313-314), Μανδαλίδου-Κανάρη (Ο.Τ Γ 307-310-311-305), 
Γ.Χατζηαντωνίου-Γ.Βουδούρη (Ο.Τ. Γ318-320-319), 25ηςΜαϊου-επ. οδός 
Διδυμοτείχου-Θουρίου-Παπαναστασίου (Ο.Τ. Γ42-43-44-392-363-363Α), 
25ηςΜαϊου-Ορεστιάδος (Ο.Τ. Γ29-32-348-347-340), Α.Βασιλόπουλου-
Κριεζή (Ο.Τ. Γ5-26-19-61), 25ηςΜαϊου-Ε.Βενιζέλου (Ο.Τ Γ10-11-328-
143), Β.Γεωργίου-Μπεγέτη (0.Τ. Γ6-143-144-142), Β.Γεωργίου-Ρ.Φεραί-
ου (Ο.Τ. Γ8-142-141), Β.Γεωργίου-Πλωτινουπόλεως (Ο.Τ. Γ8-130-123), 
Β.Γεωργίου-Διοικητηρίου (Ο.Τ. Γ124-135-134-126), Βρανά-Διοικητηρίου 
(Ο.Τ. Γ134-135-168-171), Βρανά-Κατακουζηνού (Ο.Τ. Γ171-169-172-
174), Ε.Κεχαγιά-πάρ. Πλωτινουπόλεως-Σοφοκλέους (Ο.Τ. Γ 81-82-84), 
25ηςΜαϊου-Κριεζή (Ο.Τ. Γ23-25-340), Αγ.Μαρίνας-Βρανά-Βυζαντίου (Ο.Τ. 
Γ218-220-223), Β.Γεωργίου-Αγ.Πέτρας (Ο.Τ. Γ120-121-126-134-127), 
Α.Βασιλόπουλου-επ. οδός Διδυμοτείχου-Θουρίου (Ο.Τ. Γ46-392).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις στο Τμήμα 
Υ.ΔΟΜ. του Δήμου Διδυμοτείχου εντός (15) ημερών από τη δημοσίευση 
στον τοπικό τύπο.

  31 Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
  «ΚΑΜΙΑ»
 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Yπ’ αριθ. 02/2021

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι, θα διενεργηθεί Ανοιχτός Διαγωνισμός ανάδειξης προ-
μηθευτή, για την την Προμήθεια Ανταλλακτικών Μηχανημάτων Έργου που θα χρησιμοποιηθούν για τη συ-
ντήρηση των δρομολογίων:

α) Δρομολόγιο Περιοχή ΔΙΔΥΜΑ, βόρεια του Χ. ΓΕΜΙΣΤΗ.
β) Δρομολόγιο από ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΗΠΩΝ έως ΕΦ ΠΕΤΑΛΟΥ .
γ) Παρέβριο δρομολόγιο Από περιοχή ΑΜΜΟΥΔΙΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥ έως νοτιοανατο-λικά    του Χ. ΠΟΡΟΥ.
Η δαπάνη χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμέ-

να του έργου της ΣΑΕ 031 με κωδικό 2021ΕΠ03100000 με φορέα χρηματοδότησης την Περιφέρεια Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

Περισσότερες λεπτομέρειες για τους ενδιαφερόμενους, υπάρχουν στην προκήρυξη του διαγωνισμού, η 
οποία  αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ: 21PROC009864834 και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με AΔΑ:Ω52Ω6-
Ε1Μ.

Σχετικές πληροφορίες θα διατίθενται από την 31 Μ/Κ ΤΑΞ/4ο ΕΓ, Στρατόπεδο «ΒΟΓΙΑΤΖΗ», ΦΕΡΕΣ ΤΚ 
68200, τηλέφωνο: 25550 84226, email: 31mktax@gmail.com, καθημερινά μέχρι την 14:00, πλην Σαβ-
βάτου - Κυριακής. 

 
Από τη Στρατιωτική Υπηρεσία
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων θα βαρύνει τον ανάδοχο προμηθευτή και εξοφλείται πριν από την υπο-

γραφή της σύμβασης.

 

 

Αρ. Πρ. 5321οικ
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ 1ης/2018 ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟ-

ΓΗΣ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕ IV «Ν. ΧΙΛΗ» ΑΛΕΞΑΝ-

ΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Μετά από την Κύρωση της 1ης/2018 Πράξης Εφαρ-

μογής της περιοχής ΠΕ IV «Ν. Χιλή» του Δήμου Αλε-
ξανδρούπολης, 

Καλούνται
οι ιδιοκτήτες να λάβουν γνώση αυτής (διαγράμματος 

και πίνακα) που θα είναι διαθέσιμα στο Τμήμα Πολεοδο-
μικών Εφαρμογών της Τεχνικής Υπηρεσία & Υπηρεσίας 
Δόμησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Κύπρου 17, 2ος 
Όροφος email: domisi@alexpolis.gr).

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγών στο Συντονι-
στή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης 
(τέως Γ.Γ.) από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, 
μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς Υπηρεσίας εποπτείας 
ΟΤΑ (Ελεγκτής Νομιμότητας), μόνο για παράβαση του 
Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 227 του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) μέσα σε προθεσμία δεκα-
πέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας ή 
την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή 
της ή αφού έλαβε γνώση αυτής.

Ο Αντιδήμαρχος Δόμησης και Χωροταξικού Σχε-
διασμού Αλεξανδρούπολης

Σεραφειμίδης Αναστάσιος

Έ
ρχεται και η στιγμή που γινόμα-
στε και γονείς .Έτσι εκπληρώ-
νουμε την κοινωνική έκφραση 
της ζωής, φτιάχνουμε οικογένεια 
και παιδιά.

Οικογένεια, δεν είναι τίποτα 
άλλο από ένα περιβάλλον, μέσα στο οποίο 
μεγαλώνουν και αναπτύσσονται τα παιδιά. 

Οικογένεια, δεν είναι μόνο η γέννηση των 
παιδιών… Οι γονείς να τα βρίσκουν μεταξύ 
τους και να μην αποδυναμώνει ο ένας τον 
άλλον. Να μην ζουν στο ίδιο σπίτι σαν ξένοι, 
άσχετα αν δεν υπάρχουν καβγάδες ανάμε-
σα τους. Και η σιωπή πολλές φορές είναι 
αφόρητη. Χρειάζεται πνεύμα συνεργασίας 
και από τους δύο, για την κοινή συμβίωση 
και προσαρμογή στην καινούργια τους ζωή. 

Μη ξεχνάμε, πως η οικογένεια είναι 
η μικρή κοινωνία του παιδιού, που μέ-
σα σ’ αυτήν θα αναπτύξει τρόπους και 
προσωπικότητα μέχρι να έλθει η ενη-
λικίωσή του…

Οι σχέσεις γονιών και παιδιών πρέπει να 
είναι άριστες, να τα παρέχει ηρεμία και σι-
γουριά. Ιδιαίτερα, στη μικρή ηλικία, να μη 
νιώθουν στο μυαλό τους την φυγή από το 
σπίτι.

Η φυγή έρχεται μέσα από μία κόντρα, 
ευτυχώς όμως που το μεγαλύτερο ποσοστό 
των παιδιών ξαναγυρίζει.

Στα μεγάλα παιδιά, στα ενήλικα, η φυ-
γή είναι μία συνειδητοποιημένη απόφαση. 
Φεύγουν συνήθως από ρόλους που τους 
επέβαλαν οι γονείς, ενώ τα παιδιά τα ανή-
λικα, φεύγουν συνήθως από το σπίτι, γιατί 

νιώθουν καταπιεσμένα και τα παι-
διά, που ζουν σε διαλυμένες οι-
κογένειες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία 
του Τμήματος Αναζητήσεων 
της Υποδιεύθυνσης Δημό-
σιας Ασφάλειας, σε όλη τη 
χώρα έχουμε χιλιάδες εξα-
φανίσεις ανηλίκων και ενη-
λίκων. 

Περισσότερες εξαφανίσεις 
ανηλίκων έχουμε συνήθως τους 
καλοκαιρινούς μήνες, με μεγαλύτε-
ρο ποσοστό εξαφάνισης των 
κοριτσιών. 

Όπως είναι γνωστό, μία 
εξαφάνιση για να δηλωθεί, 
πρέπει να έχουν περάσει τουλάχιστον ει-
κοσιτέσσερις ώρες.

Το ερώτημά μου είναι, μήπως οι εικοσι-
τέσσερις ώρες, για τα ανήλικα παιδιά, είναι 
πολλές και είναι μοιραίες για τη ζωή τους; 

   ***
Το στρες έχει μπει πια τόσο στη ζω΄ξ μας, 

που μπορεί κανείς να πάψει να το κατατάσ-
σει στις αρρώστιες και να το κατατάξει στα 
χαρακτηριστικά μας.

Τι είναι το στρες, που σχεδόν βασανίζει 
όλα τα στρώματα της κοινωνίας μας; 

Η λέξη στρες στα Ελληνικά, μεταφρα-
ζόμενη, σημαίνει ένταση και αυτός ίσως 
να είναι και ο πιο επιτυχημένος χαρακτη-
ρισμός του.

Η υπερέντασή του μπορεί να γεννηθεί 
από ένα σωρό αιτίες. Κυριότεροι παράγο-

ντες, που γεννούν το στρες, είναι 
οι έντονες ψυχολογικές συγκι-

νήσεις και εκδηλώνεται με πά-
ρα πολλούς τρόπους. Έχει 
αποδειχθεί πως επεμβαίνει 
δραστικά και στη λειτουργία 
του μεταβολισμού της τρο-
φής του ανθρώπου.

Τα συμπτώματα του 
στον εαυτό μας είναι:   
1.Αδικαιολόγητη νευρι-

κότητα.
2.Αδικαιολόγητη ανορεξία.

3.Αύξηση του καπνίσμα-
τος και του πιοτού. 

4.Πονοκέφαλος και στο-
μαχικές διαταραχές.

5.Παρατεταμένε αϋπνίες.
6.Αδιαφορία ακόμη και στο σεξ.
7.Απώλεια του αισθήματος του χιού-

μορ και
8.Δυσκολία στην πνευματική αυτο-

συγκέντρωση-αφηρημάδα. 
             Το ότι το στρες προσθέτει και 

χρόνια στον άνθρωπο, αυτό δεν είναι κάτι 
καινούργιο. Οι άνθρωποι που στενοχωριού-
νται γερνάνε εύκολα. Αντίθετα αυτοί που 
δεν στενοχωριούνται, όχι μόνο διατηρούν 
την ακμαιότητά τους, αλλά ξεπερνάνε τα 
όποια προβλήματά τους εύκολα.

Η Ιατρική, στην περίπτωση του στρες, ση-
κώνει ψηλά τα χέρια. Δεν μπόρεσε ακόμα 
να καταλήξει σε πρακτικά συμπεράσματα 
για την αντιμετώπιση αυτής της μάστιγας 
και πως η «ηρεμία» είναι η μόνη θεραπεία 

του στρες. 
Δεν είναι ανάγκη να αγχώνεστε και να χα-

μογελάτε συχνά. Χαμογελάτε περισσότερο.
Αντιμετωπίζετε τη ζωή από την εύθυμη 

πλευρά της. Μην αφήσετε τη νευρική υπε-
ρένταση να σας ωθήσει στη νευρική κατάρ-
ρευση!... Το χαμόγελο ομορφαίνει ακόμη και 
την πιο άσχημη γυναίκα και αποτελεί το αντί-
θετο του στρες. Δεν λέω να φθάσετε στο 
μέτρο της «αναισθησίας». Απλά να σας συ-
νοδεύει πάντα το Ελληνικότατο ρητό: «Παν 
μέτρον άριστον»… 

Να αποφεύγετε να εργάζεστε κάτω από 
συνθήκες ψυχολογικής πίεσης.

Στις βαριές μόνο περιπτώσεις του στρες, 
οι γιατροί καταφεύγουν στα ηρεμιστικά φάρ-
μακα και στη ψυχανάλυση. Αν και πάλι, η 
θεραπεία των φαρμάκων έχουν αμφίβολη 
επιτυχία. Οι γιατροί καταλήγουν στο συμπέ-
ρασμα, ότι  η μόνη θεραπεία για το στρες, εί-
ναι αυτή, που κάνει μόνος του κάποιος στον 
εαυτό του, όταν διαπιστώσει, ότι το πράγμα 
έχει φτάσει στο απροχώρητο.

Και σ’ αυτή όμως την περίπτωση, η θε-
ραπεία δεν μπορεί να είναι άλλη από την 
απομάκρυνση του αιτίου που δημιουργεί το 
στρες. Με λίγα λόγια, αν η δουλειά που κά-
νετε σας έγινε βραχνάς, αλλάξτε δουλειά(!). 
Κι’ αν τα οικονομικά σας σάς δημιουργούν 
στρες, κάνετε περικοπές για ένα χρονικό δι-
άστημα, δεν χάλασε ο κόσμος…

Το να έχει κανείς την υγεία του είναι 
πολύ πιο σημαντικό πράγμα από το να 
καταφέρει να αποκτήσει… στρες, την 
αρρώστια του πολιτισμού μας. 

ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ 
ΧΑΒΙΑΡΑ

Σχόλια και γεγονότα

Με αλάτι και πιπέρι
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 SUDUKU

4 7 3 8

9 8 3

6 7 4 2

4 3 5

6 4

5 8 3

5 1 3 2

2 4 9

3 2 4 5

Puzzle 1 (Very hard, difficulty rating 0.80)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu Dec 30 15:00:01 2021 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.72)

8 3 5 9 4 7 6 1 2
7 4 1 6 8 2 9 5 3
9 2 6 3 1 5 7 8 4
5 7 4 2 3 8 1 9 6
1 9 3 4 7 6 5 2 8
2 6 8 5 9 1 3 4 7
4 1 9 8 6 3 2 7 5
3 8 2 7 5 9 4 6 1
6 5 7 1 2 4 8 3 9

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed Dec 29 12:17:34 2021 GMT. Enjoy!

ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

6 8 2 3 1

5 3

1 5 2

4 3 6 2 9

3 6 9 8 1

7 4 2

9 2

8 7 3 6 5

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.57)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu Dec 30 15:00:04 2021 GMT. Enjoy!

1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία

Οριζόντια
1. Ανεξερεύνητο — Και από τα γέλια… 
λύνεται.
2. Ένα σπορέλαιο.
3. Βρίσκονται στον… τόκο — Μπαούλο, 
σεντούκι — Εγώ… χωρίς τέλος.
4. … Παρνές: καζίνο της Αθήνας — Μα-
τωμένα… του Μελά — Μεγάλο αμερικα-
νικό αστεροσκοπείο.
5. Δυσάρεστο συναίσθημα — Πουλιά που 
μπορούν να κολυμπούν.
6. Ήρωας παιδικών ανεκδότων — … Νο-
βάρο: παλιός ηθοποιός του Χόλιγουντ.
7. … Λουπέν: ήρωας του Μορίς Λεμπλάν 
— Μαύρο άλογο.
8. Εμβολιασμός κατά της ευλογιάς — Μι-
ράντα βαφτίστηκε.
9. Αρχαία… αηδία — Εστία, παραγώνι — 
Σκουριά, γάνα.
10. Άηχο… θήτα — Πυκνόφυλλο δέντρο 
— Αρχή… σήματος.
11. Τιμές για… πολλούς.
12. Σχέδιο που γίνεται με απλές γραμμές 
— Περιοχή της Πελοποννήσου.

 σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Κάποτε που λέτε κατέβαινε την Πανεπιστημίου 

ένας ανθρωπάκος ήσυχα, ήσυχα με το αυτοκίνητό 

του, αργά το βράδυ. Πάνω που μπήκε στην Ομό-

νοια, φρρρρρτ τον σταματάει ένας δερματόδετος 

αυστηρός αξιωματικός της τροχαίας.

- Άδεια και δίπλωμα κύριε, του λέει με φωνή που 

έσταζε εξουσία.

Όπως ο οδηγός έψαχνε το ντουλαπάκι να βρει 

τα χαρτιά του, κάνει μία έτσι το όργανο και βλέ-

πει στο πίσω κάθισμα μια στοίβα μυτερά μαχαίρια 

που γυάλιζαν στο φως. Φανερά σοκαρισμένος από 

το θέαμα τον ρωτάει αγριεμένα:

- Τι τα θέλεις αυτά τα μαχαίρια νυχτιάτικα;

Και ανοίγοντας την πόρτα του οδηγού, του ζητάει 

να βγει από το αυτοκίνητο παίρνοντας παράλλη-

λα αμυντική στάση.

- Να σας εξηγήσω κύριε πόλισμαν, του απαντάει 

φοβισμένος ο άνθρωπος. Η δουλειά μου είναι ζο-

γκλέρ και μόλις σχόλασα από το τσίρκο που δου-

λεύω και πάω σπίτι μου. Τα μαχαίρια είναι για το 

νούμερό μου.

- Ωραία μας τα λες ρε φίλε, κάγχασε δύσπιστα το 

όργανο, για δείξε μου πως το κάνεις και κοίτα να 

λες αλήθεια γιατί την έβαψες !

Τι να κάνει ο άνθρωπος, παίρνει τρία - τέσσερα 

μαχαίρια και αρχίζει να τα πετάει στον αέρα με 

φανερή επιδεξιότητα.

Ένας τύπος που περνούσε με το αυτοκίνητό του 

από δίπλα, βλέπει το θέαμα και γυρίζει και λέει 

στον συνεπιβάτη που κάθεται δίπλα του:

- Πω πω ρε φίλε… Ευτυχώς που έκοψα το ποτό. 

Κοίτα τι σε βάζουνε να κάνεις τώρα !

Η πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα μπορεί να φτια-
χτεί πάρα πολύ εύκολα με καρύδια σύμφωνα με 
την παρακάτω παραδοσιακή συνταγή.

Συστατικά 
• 3 κούπες αλεύρι που φουσκώνει μόνο του
• 4 αυγά
• 1 κουταλάκι κανέλα
• 2 κούπες ζάχαρη
• 1 κούπα βούτυρο
• 2 βανίλιες
• 1/2 κούπα χυμό πορτοκαλιού
• 1 κούπα καρύδια χοντροαλεσμένα

Μέθοδος Εκτέλεσης 
• Στο μπολ του μιξερ ανακατεύουμε την ζάχαρη 

με το βούτυρο. Προσθέτουμε το χυμό πορτοκα-
λιού και τα αυγά και ανακατεύουμε.

• Κοσκινίζουμε το αλεύρι, την βανίλια και την κα-
νέλα και τα προσθέτουμε σιγά σιγά στο μίξερ. 
Στο τέλος προσθέτουμε τα καρύδια.

• Χτυπάμε όλα τα υλικά για 3 λεπτα.
• Βουτυρώνουμε καλά μια φόρμα για κέικ και 

αδειάζουμε μέσα το μίγμα.
• Μην ξεχάσετε σε αυτό το στάδιο να βάλετε το 

φλουρί, τυλιγμένο με αλουμινόχαρτο. Ψήνου-
με το κεικ στους 175 βαθμούς για 1 ώρα. Για 
να δούμε αν η βασιλόπιτά μας ψήθηκε, βουτά-
με ένα μαχαίρι στο κεικ και αυτο θα πρέπει να 
βγεί "καθαρό".

• Πασπαλίζουμε με ζάχαρη άχνη και σερβίρουμε 
την βασιλόπιτα!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Βασιλόπιτα τσουρέκι

 ΜΕΜΕS

Κάθετα
1. Είναι τα κέρδη των ληστών — Μικρό 
το βάθος του.
2. Οπτική αντίθεση φωτός και σκιάς (ξ.λ.).
3. Τα έχει το… ξύλο — Αμέτρητη… φορά 
— Με το φι… σύντομα.
4. Σπασμωδική σύσπαση του προσώπου 
— Αυτές οι ίδιες (ιδιωμ.) — Οπ…: τεχνο-
τροπία που πέρασε.
5. Ομηρικό… όνειρο — Γάδος, μπακα-
λιάρος.
6. Τεχνητό άρωμα (ξ.λ.) — Γαλλική βα-
ριά βιομηχανία.
7. Μετατροπή σε σκόνη — Μικρό πλε-
ούμενο.
8. Η έλλειψη τριχών, σ' όλο ή σε μέρος 
μόνο του κεφαλιού — Η φτωχότερη χώ-
ρα της Αμερικής.
9. Αρχαία πόλη της Κολχίδας — Κι έτσι 
το απόβαρο — Αρχικά ομάδας της Θεσ-
σαλίας.
10. Μαζί στο… πλοίο — Προσφέρεται για 
παραμονή πλοίου — Μισή… σέλα.
11. Ένας… αιώνας.
12. Φρανσουάζ…: Γαλλίδα συγγραφέας 
— Περνούν απαρατήρητα.
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Ψυχαγωγία
«Η δυναμική επιστροφή του HBO, η διαρκής άνοδος της Apple TV+ και η σταθερότητα του 

Netflix στο παιχνίδι των εντυπώσεων, είναι το βασικό best 3, μιας τηλεοπτικής χρονιάς που είχε και 
πάλι τα κέφια της.».

Δημήτρης Πάντσος συντάκτης αφιερώματος στο propaganda.gr

Ένας νεαρός άνδρας επιστρέφει στην απομο-
νωμένη γενέτειρα του στο νησί Crockett 
(γυρίσματα: στο Garry Point Park 
του Βανκούβερ), ελπίζοντας να 
ξαναφτιάξει τη ζωή του, αφού 
εξέτισε τέσσερα χρόνια φυ-
λακής, επειδή σκότωσε κά-
ποιον σε ένα αυτοκινητιστικό 
δυστύχημα υπό την επήρεια 
αλκοόλ. Την ίδια στιγμή φτά-
νει και ένας μυστηριώδης, χα-
ρισματικός νεαρός ιερέας (ένας 
εντυπωσιακός Hamish Linklater), 
ο οποίος αρχίζει να αναζωογονεί την 
πίστη της πόλης με μυστηριώδη γεγονότα και 
λεκτικές φιλοσοφικές αναλύσεις. Η σειρά του 
Mike Flanagan (με τα σπουδαία «The Haunting 
of Hill House» και «The Haunting of Bly Manor» 
στην παρακαταθήκη του), παραδόξως, ξεφεύγει 
από τα στερεότυπα των ανάλογων σειρών που 
έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια (ο ίδιος 
την περιγράφει ως ένα έργο πάθους, ένα έργο 
βαθιά προσωπικό, βασισμένο πάνω στην καθο-
λική ανατροφή του και στην θρησκευτική του νη-

φαλιότητα). Οι συνεχόμενοι διάλογοι /μονόλογοι, 
«εξοντωτικές» περιγραφές ενός απελευθερωτικού 
αθεϊσμού,  θεωρητικά δεν είναι τα κλειδιά για να 
ξεκλειδώσεις μία ιστορία συνεχόμενης απορίας, 
με εμφανείς ρίζες στην χριστιανική πίστη. Εδώ 
όμως λειτουργούν. Και παρουσιάζουν την ιστορία 
με ένα βαθιά εσωστρεφές τρόπο, μετατρέποντας 
την έτσι, από μία συνηθισμένη ιστορία τρόμου, σε 
ένα από τα masterpiece της χρονιάς

Ο Craig Zobel του παρε-
ξηγημένου Hunt σκηνοθε-
τεί μια από τις μεγαλύτερες 
τηλεοπτικές επιτυχίες της 
χρονιάς, και ξεκαθαρίζει τι 
σημαίνει μελέτη χαρακτήρα 
και ανάλυση σεναριακής 
ιδέας. Υπενθυμίζοντας στον 
κόσμο ότι είναι μια από τις 
καλύτερες εν ζωή ηθοποι-
ούς, η Kate Winslet  είναι 
ακόμη εδώ, έτοιμη να δια-
λύσει τους ερμηνευτικούς 
της κανόνες και να στήσει 
το προσωπικό της παιχνίδι 
ξανά από την αρχή. Η Mare 
Sheehan, μια ντετέκτιβ σε 
μια πόλη της Πενσυλβάνια 
που ισορροπεί δύο έρευ-
νες και μια καταρρέουσα 
προσωπική ζωή είναι σχε-
διασμένη από την Winslet, 

δαιμονισμένα, σε κάθε της 
λεπτομέρεια.  Δεν χάνεται 
στον ρόλο, είναι ο ρόλος. 
Καθώς ερευνά το έγκλημα, 
το οποίο καταλήγει άβολα, 
κοντά στο σπίτι, αρχίζει να 
ξεφλουδίζει τις σκληρές 
ταπετσαρίες από το προ-
σωπικό της τοίχο που έχει 
δημιουργήσει μετά την αυ-
τοκτονία του γιου της. Έτσι 
ώστε το εσωτερικό της τα-
ξίδι να γίνει ακόμα πιο συ-
ναρπαστικό από το εξωτε-
ρικό της. Ένα masterpiece 
αστυνομικής κλιμάκωσης 
που έχει την τύχη να δι-
αθέτει και ένα συμπλη-
ρωματικό μοναδικό κάστ. 
Τον Evan Peters, την Jean 
Smart, τον Cameron Mann 
και την Julianne Nickolson

Mare of Easttown
«Τρείς κύκλοι, η ίδια πάνω 

κάτω ιστορία. Ένας μιντιακός 
King Lear που προσπαθεί να 
εναρμονιστεί στη νέα επο-
χή και να αποφύγει τα κακό-
βουλα επιθετικά πτηνά από 
τα άλλα Broadcasting 
Companies που 
προσπαθούν 
να χωθούν 
και να αρπά-
ξουν τα κα-
λούδια της 
αγίας του 
οικογένειας, 
ένας μπαμπάς 
που αποφασίζει 
και διατάζει (συνή-
θως με ένα γοητευτικό #not 
τρόπο) και μια χούφτα παιδιά 
που τρώγονται μεταξύ τους 
για το ποιος θα κατακτήσει 
την καρδιά παύλα σεβασμό 
παύλα αποδοχή παύλα θέση 
του. Και γιατί τώρα όλα αυ-
τά είναι συναρπαστικά;». Μια 
κάποια απάντηση είχα δώσει 

εδώ. Πάνω στο 7ο επεισό-
διο. Πριν σκάσουν τα επό-
μενα δύο και οδηγήσουν το 
τηλεοπτικό statement του 
Jesse Armstrong, στον τρίτο 
κύκλο του, στο νούμερο ένα 

σε όλες τις λίστες με τις 
καλύτερες σειρές 

της χρονιάς.  
Τρία χρόνια 
απ ίθανης 
τηλεοπτι-
κής προ-
σφοράς και 

ακόμη ξέ-
ρει πως να το 

κάνει καλύτε-
ρα από τον καθένα. 

Με ένα εντελώς θεατρικό και 
μαγικά σκηνοθετημένο στή-
σιμο για τρεις, έτσι για πα-
ράδειγμα, εκεί στα σκαλιά τα 
Ιταλικής επαρχίας, λίγο πριν 
το τέλος του κύκλου. Βαθιά 
υπόκλιση. Επίπεδο Sopranos 
και λίγα θα πω! 

Succession

Κατηγορία: ένα επεισόδιο εί-
ναι αρκετό. Και πιο συγκεκριμέ-
να αυτό που ακούει στον αριθμό 8 
(«Confirmations»). Και βάζει την σε-
ξουαλική παρενόχληση, την μιντιακή 
υποκρισία και τα ανθρώπινα 
συναισθήματα μπρο-
στά στο τετελε-
σμένο, σε άλλα 
επίπεδα. Πολ-
λά τα φάουλ 
και οι άστοχες 
ιδέες σε αυτόν 
τον κύκλο (για 
παράδειγμα το 
εντελώς άκυρο 
κλείσιμο του, που 
μοιάζει σαν να πιέ-
στηκε ξαφνικά  η επικαι-
ρότητα να ενσωματωθεί). Είναι τέτοια η σημα-
ντικότητα όμως αυτού του επεισοδίου για τον 
δημόσιο διάλογο και την συλλογική σκέψη, που 
μοιάζει λες και όλα τα υπόλοιπα υπάρχουν για 
να στηρίξουν αυτό.  Όχι δεν είναι καλύτερος 
κύκλος από τον πρώτο, η τηλεοπτική ιστορία 

όμως θα δείξει πως είναι ίσως πιο σπουδαίος. 
Γιατί τολμά να μιλήσει για τα συναισθήματα 
αυτών «που ήξεραν και δεν πήραν θέση» με 
μια ωμότητα, ένα θάρρος και μια κριτική σκέ-
ψη που δύσκολα συναντάς πια. Αμερικανική 
τηλεόραση στα πολύ ωραία της!

The Morning ShowMidnight Mass

limited series, 
7 episodes, Netflix

2η season,
 10 episodes, 
Apple TV+)

Μια γυναικεία εφηβική ομάδα 
ποδοσφαίρου, ταξιδεύει για πρώ-
τη φορά εκτός πόλης και πολιτείας 
και της τυχαίνει ο μεγάλος λαχνός. 
Το αεροπλάνο πέφτει κά-
που στα Αμερικανο-
καναδικά όρη και 
όσες γλιτώνουν, 
εξαφανίζονται 
για δεκαεννιά 
χρόνια. Κανείς 
δεν μαθαίνει 
πως επιβιώ-
νουν, όρκος 
σιωπής πέφτει 
όταν τις βρίσκουν 
(όσες βρίσκουν), ο 
χρόνος κυλά, και κάποια 
στιγμή, κάποιοι σκαλίζουν το πα-
ρελθόν και κάποιοι …πεθαίνουν. 
Το Lost των 20/20’s φοράει pulp 
teen περιβολή και βουτά σε πα-

ράλληλες χρονικές περιόδους για 
να θυμηθεί «τι ακριβώς συνέβη στο 
βουνό» και να εξηγήσει πω αυτό 
διέλυσε τις ζωές όσων επέζησαν. 

Ξέχνα τη Mallory Knox του 
«Natural Born Killers» 

και την ανάγκη της 
Juliette Lewis να 

επαναλαμβάνει 
τον ρόλο της 
ζωής της, ως 
το τέλος του 
κόσμου. Το 

πραγματικό δια-
μάντι εδώ είναι η 

Christina Ricci που 
μαζί με την Samantha 

Hanratty (η Misty του Βου-
νού), στήνει ένα wtf psycho χαρα-
κτήρα, τίγκα στην ένοχη απόλαυση 
και την άνιωθη παραβατικότητα.

Yellowjackets

3η season, 
9 episodes, 

HBO 

1η season, 
10 episodes, 

Showtime 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ “POPAGANDA”: 5 ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ 2021 ΠΟΥ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΣ

limited series, 
7 episodes, HBO 
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Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση 
θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες 
σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

Δικηγόροι

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

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

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

ΑΓΓΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  •  Δικηγόρος 
Ειρήνης 39  •  Αλεξανδρούπολη 
Τηλέφωνο : 2551024142

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

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

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ •  Δικηγόρος

Κων/πόλεως  207  •  Ορεστιάδα
Τηλέφωνο : 2552023462

Λογιστές

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

ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ ΓΑΛΑΤΕΙΑ • Λογιστικό Γραφείο  

Φιλιππουπόλεως 7  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 25510-80173

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

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

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

Συμβολαιογράφοι

Ιατροί

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • Οφθαλμίατρος  
Μιαούλη  11  •  Αλεξ/πολη 

Τηλέφωνο : 25510 24689

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Δικαστικοί
Επιμελητές

Κτηνίατροι

Ασφάλειες

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

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

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

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

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

Οπτικά

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

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Ψυκτικοί

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

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

Φαρμακεία

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

ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Μαζαράκη 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551038473

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

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

ΓΟΥΤΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΔΙΚΑΙΑ
Τηλέφωνο : 2556031371

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

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

Ταξιδιωτικά
Πρακτορεία

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

Συνεταιρισμοί

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

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας
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Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 05.59, 

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
NTERCITY 05.59, 

ΘεΣ/Κη - Αλεξ/λη 
NTERCITY 05.50, 

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

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

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

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

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

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

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

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

Αλεξ/ΠΟλη - ΚΟμΟΤηΝη

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

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

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

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ - AEGEAN 
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη – ΑΘηΝΑ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ:  09:45 - 21:15
ΤΡΙΤΗ: 11:40 - 21:15
ΤΕΤΑΡΤΗ: 09:45 - 21:15
ΠΕΜΠΤΗ: 11:40 - 21:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 11:40 - 21:15
ΣΑΒΒΑΤΟ: 11:40 - 20:15
ΚΥΡΙΑΚΗ: 11:40 - 21:15
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 08:10 - 19:30
ΤΡΙΤΗ: 10:00 - 19:30
ΤΕΤΑΡΤΗ: 08:10 - 19:30
ΠΕΜΠΤΗ: 10:00 - 19:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 10:00 - 19:30

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

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

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

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

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

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

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

 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ  
 ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Χρηστικά
 χρησιμα τηλεφωνα

Aστυνομία  100
EKAB  166
Πυροσβεστική  199 
Α/Τ Ασ. Αλεξ/λης 25510 66300
Α/ΤΤροχ. Αλ/λης  25510 66395
Α/ΤΤουρ. Αλ/λης 25510 66200
Α/Τ Φερών 25550 23333
Α/Τ Σουφλίου 25540 22100
Α/Τ Τυχερού 25540 41201
Α/Τ Διδ/χου 25530 22103
Α/Τ Ορεστιάδας 25520 81808
Δ. Αλεξ/πολης 25510 64100
ΔK Τραϊαν/λης 25513 50900
ΔK Φερών 25553 50073
Δ. Σουφλίου 25543 50100
Δ. Διδυμοτείχου 25530 26000
Δ. Ορεστιάδας 25520 22219
Δ. Σαμοθράκης 25510 41218
Δ. Κομοτηνής 25310 24444
Δασαρ. Αλεξ/λης 25510 80643
Δασαρ.Σουφλίου 25540 22221
Δασαρ. Διδ/χου 25530 22204
Δασαρ. Ορ/δας 25520 22482
Πυρ/κή Αλεξ/λης 25510 26222
Πυρ/κή Σαμ/κης 25510 41199
Πυρ/κή Κομ/νής 25310 22199
Πυρ/κή Σουφλ. 25540 22199
Πυρ/κή Διδ/χου 25530 22199
Πυρ/κή Ορ/δας 25520 22221
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 23122
ΚΤΕΛ Αλεξ/λης 25510 26479
ΑΣΤΙΚΑ 25510-28844
ΟΑΕΔ Αλεξ/λης 25510 25646
ΟΣΕ Αλεξ/πολης 25510 26395
ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ 25510 33500   
Ι.Κ.Α. 25510-84611
ΕΚΑΒ 25510-89370
ΔΕΗ 25510-53529
ΟΤΕ 25510-56160
ΔΕΥΑΑ 25510-24018 
Κ.Ε.Π. Aλεξ/λης 25513-50010
Κ.Ε.Π. Φερών 25553-50103

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Χατζησωτηρίου Ανατολικής Θράκης 47 (ένα-
ντι ΙΚΑ) ✆25510 27333

ΦΕΡΕΣ 
Χατζή Δήμητρα. Τραϊανουπόλεως 3 
✆2555022744

ΣΟΥΦΛΙ 
Ροκκά Βασ. Γεωργίου 88 ✆25540 24303

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

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Σ.Φ. Καλλινάκη Π.-Τσαβδαρίδου Δ. Ευρι-
πίδου 17 ✆2552022456

DIY απορρυπαντικά: Έτσι 
θα τα φτιάξετε μόνοι σας!

To γνωρίζετε πως μπορείτε να φτιάξετε τα 
δικά σας προϊόντα καθαρισμού με υλικά από την 
κουζίνα σας; Με αυτόν τον τρόπο θα γλιτώσετε 
αρκετά χρήματα και θα δημιουργήσετε προϊό-
ντα που θα είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον.

Πώς να φτιάξετε απορρυπαντικό για τα 
ρούχα

Για να φτιάξετε απορρυπαντικό για τα ρού-
χα θα χρειαστείτε αρχικά 4 φλ. νερό. Βάλτε το 
νερό να βράσει σε ένα κατσαρολάκι. Μόλις το 
νερό φτάσει σε σημείο βρασμού, τρίψτε πρά-
σινο σαπούνι σε έναν τρίφτη (όσο μια χούφτα 
περίπου) και ρίξτε το μέσα στο βραστό νερό. 
Μόλις το σαπούνι λιώσει τελείως απομακρύ-
νετε το κατσαρολάκι από το μάτι της κουζίνας 
και αφήστε το μείγμα να κρυώσει. Σε ένα άλλο 
μπολ ρίξτε 1/2 φλ. βόρακα και 1 φλ. μαγειρική 
σόδα. Ανακατέψτε καλά τα υλικά μαζί με το νε-
ρό και το σαπούνι και αφήστε τα για 24 ώρες 
πριν τα χρησιμοποιήσετε.

Πώς να καθαρίσετε την μπανιέρα σας
Αυτό το τρικ θα σας βοηθήσει να καθαρίσε-

τε την μπανιέρα σας πανεύκολα και χωρίς να 
χρειαστείτε κανένα απορρυπαντικό. Πάρτε ένα 
λεμόνι ή ένα γκρέιπφρουτ και κόψτε το στη μέση. 
Αφαιρέστε την «ψίχα» τους και ρίξτε εσωτερικά 
αλάτι. Τρίψτε με το λεμόνι την μπανιέρα σας και 
αυτή θα λάμψει μέσα σε λίγα λεπτά.

Εναλλακτικά μπορείτε να φτιάξετε ένα απορ-
ρυπαντικό για την μπανιέρα σας ενώνοντας 1 
φλ. μαγειρική σόδα, 1κ.γ. υγρό σαπούνι, λίγες 
σταγόνες αντιβακτηριδιακού αιθέριου ελαίου, 
όπως λεβάντα, και αρκετό νερό ώστε το μείγμα 
να γίνει σαν μια παχύρευστη λάσπη.

Πώς να φτιάξετε σπρέι για όλες τις χρήσεις
Με αυτό το σπρέι θα μπορείτε να καθαρίσε-

τε τα τζάμια σας, να ξεσκονίσετε οποιαδήποτε 
επιφάνεια και να καθαρίσετε τους καθρέφτες. 
Ανακατέψτε 1 φλ. λευκό ξίδι με 3 φλ. νερό και το 
φυσικό σας σπρέι είναι έτοιμο. Αποφύγετε μόνο 
να καθαρίσετε με αυτό οτιδήποτε είναι φτιαγ-
μένο από φυσική πέτρα. Αν θέλετε να δώσετε 
πιο γλυκιά μυρωδιά στο σπρέι σας, μπορείτε να 
προσθέσετε μερικές σταγόνες από κάποιο αιθέ-
ριο έλαιο της επιλογής σας.

αγγελιεσ

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

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

MIA... ΕΞΥΝΠΗ ΓΝΩΜΗ

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

Ζωτικός, Ζωτική, Μελάνη, 
Μελανία.
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Ολοκληρώθηκαν για το 
2021 οι εκπαιδευτικές ενότητες 
για τις ομάδες που εντάχθηκαν 
στο 1ο στάδιο του προγράμ-
ματος του Light Hub, το οποίο 
αποτελεί την ολοκληρωμένη δο-
μή στήριξης επιχειρηματικότη-
τας που λειτουργεί στο Επιμε-
λητήριο Έβρου.  

Συνοπτικά, οι ομάδες και τα 
άτομα που εντάχθηκαν κατόπιν 
αίτησης στο πρώτο στάδιο του 
προγράμματος επιχειρηματικής 
ανάπτυξης, παρακολούθησαν 
30 ώρες σε 6 εβδομάδες, εκ 
των οποίων η πρώτη εβδομά-
δα είχε καθημερινά μαθήματα, 
με κορύφωση την παρουσίαση 
των επιχειρηματικών ιδεών στην 
επιστημονική επιτροπή. Από την 
έναρξη του προγράμματος, μέ-
χρι και σήμερα, οι ομάδες και τα 
άτομα που πέρασαν στο πρώ-
το στάδιο, είχαν την ευκαιρία 
να διδαχθούν βασικά θέματα 
ανάπτυξης ενός επιχειρηματικού 
μοντέλου από τα στελέχη του 
Light Hub, από καταξιωμένους 
εισηγητές και εισηγήτριες με δι-
εθνή εμπειρία και από ιδρυτικά 
στελέχη νεοφυών επιχειρήσεων. 

Το πρόγραμμα άνοιξε στις 
8 Νοεμβρίου ο κ. Πέτρος Σου-
κουλιάς, υπεύθυνος επιστημο-
νικής επιτροπής του Light Hub 
και κορυφώθηκε με τον κ. Βα-
σίλειο Μακιό, Ομότιμο Καθηγη-
τή του Πανεπιστημίου Πατρών 
και Υπεύθυνο της Μονάδας 
Corallia. Ο καθηγητής κ. Βασί-
λειος  Μακιός καλωσόρισε τις 
ομάδες, αναφέρθηκε σε θέμα-
τα δημιουργίας νεοφυών επιχει-
ρήσεων, ενώ κατά τη διάρκεια 

της εισήγησης του μοιράστηκε 
προσωπικές εμπειρίες και κα-
λές πρακτικές. Τις υπόλοιπες 
ημέρες της πρώτης εβδομάδας 
οι ομάδες παρακολούθησαν 
ενότητες σχετικά με τα θέμα-
τα ανάπτυξης επιχειρηματικής 
ιδέας, ειδικά θέματα ιδρυτών 
και δημιουργία επιχειρηματι-
κού μοντέλου από τους συντο-
νιστές της δομής. Παράλληλα 
είχαν την ευκαιρία να γνωρί-
σουν τον Δημήτρη Μουστάκα, 
ιδρυτικό μέλος της AidPlex, μια 
startup που καινοτομεί στον το-
μέα τεχνολογίας της υγείας και 
να διδαχθούν την παρουσίαση 
επιχειρηματικής ιδέας σε επεν-
δυτές από τον Γιώργο Κόκκα, 
διευθυντή κέντρου επιχειρημα-
τικότητας του Αμερικάνικου Κο-
λεγίου Θεσσαλονίκης. 

Η πρώτη εβδομάδα κορυ-
φώθηκε με την δια ζώσης πα-
ρουσίαση των ιδεών, στην επι-
στημονική επιτροπή του Light 
Hub, η οποία απαρτίζεται από 
τους  κ. Πέτρο Σουκουλιά, τον 
κ. Θοδωρή Σπηλιώτη, κ. Ιωάν-
νη Κεσσανλή και τους καθηγη-
τές κ. Παναγιώτη Κετικίδη, κ. Γε-
ώργιο Ατσαλάκη και κ. Νικόλαο 
Παναγιώτου.  Στην παρουσίαση 
συμμετείχε ως ειδικός προσκε-
κλημένος  ο Michael Van Den 
Berg, σειριακός επιχειρηματίας 
με ειδίκευση στην ψηφιακή και-
νοτομία, ενώ συμμετείχαν ψηφι-
ακά και μέντορες του Light Hub. 

Τις επόμενες πέντε εβδομά-
δες οι ομάδες παρακολούθη-
σαν ενότητες για την ανάπτυ-
ξη επιχειρηματικού μοντέλου 
με εστίαση στην αναγνώριση 

επιχειρηματικών ευκαιριών, την 
κοστολόγηση, την ανάλυση πε-
ριβάλλοντος και ανταγωνισμού 
και την έρευνα αγοράς. Σε αυ-
τό το διάστημα οι ομάδες είχαν 
την ευκαιρία να διδαχθούν από 
την Μαρίκα Λάμπρου, συγγρα-
φέα, σύμβουλο επιχειρήσεων 
και μία από τις πιο ισχυρές γυ-
ναίκες στο χώρο της πληροφο-
ρικής, τον Δημήτρη Καρακούλα, 
ειδικό σε θέματα ηγεσίας και 
μάνατζμεντ με διεθνή εμπειρία, 
τον Θάνο Πανταζη, οικονομολό-
γο και λογιστή,  τον Αναστάσιο 
Νταμπίζα, υπεύθυνο ανάπτυξης 
στο Κέντρο Ερευνών Νοτιοανα-
τολικής Ευρώπης (SEERC) στο 
City College, University of York 
και τον Χάρη Λαλάτση, ιδρυτή 
της IERAX Analytics. Επιπλέον 
οι ομάδες είχαν την ευκαιρία να 
συζητήσουν με την Μάχη Συμε-
ωνίδου, ιδρύτρια της Agroapps, 
μια νεοφυή επιχείρηση η οποία 
έχει καινοτομήσει συμβάλλο-
ντας παράλληλα και στην ανά-
πτυξη του αγροτικού τομέα.

Το πρόγραμμα συνεχίζει δη-
μιουργικά το νέο έτος. Από τις 
14 Ιανουαρίου μέχρι και τις 19 
Φεβρουαρίου, οι συμμετέχοντες 
θα παρακολουθήσουν ενότητες 
για την προστασία πνευματικών 

δικαιωμάτων, τον ανθρωποκε-
ντρικό σχεδιασμό, τις χρηματο-
οικονομικές προβλέψεις, την 
εξοικείωση με τη λειτουργία 
της επενδυτικής αγοράς και 
την  χρηματοδότηση νεοφυών 
επιχειρήσεων. 

Οι ομάδες από το νέο έτος, 
θα έχουν την ευκαιρία να δι-
δαχθούν και να συζητήσουν με 
καταξιωμένους ανθρώπους του 
επιχειρηματικού οικοσυστήμα-
τος και ειδικούς. Θα διδαχθούν 
ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό 
από τον Δημήτρη Σκουρογιάν-
νη, σύμβουλο στρατηγικού σχε-
διασμού με δραστηριότητα σε 
τρείς ηπείρους, ενώ θα έχουν 
την ευκαιρία να συζητήσουν με 
τον Στήβ Βρανάκη, Δημιουργι-
κό Διευθυντή στην Google, ο 
οποίος πρόσφατα υπηρέτησε 
ως ο πρώτος Δημιουργικός Δι-
ευθυντής της Ελλάδος. Επιπρό-
σθετα, θα γνωρίσουν θέματα  
χρηματοδότησης από επενδυτές 
με τον Δρ Παναγιώτη Κετικίδη, 
Αν. Διευθυντή του City College 
και εκτελεστικό μέλος ΔΣ του 
Δικτύου Επιχειρηματικών Αγ-
γέλων Ευρώπης (EBAN), ενώ 
θα εξοικειωθούν με ζητήματα 
οικονομικών προβλέψεων με 
τον Δρ Γεώργιο Ατσαλακη, ει-

δικό τεχνολογικών προβλέψε-
ων, Αν. Καθηγητή Πολυτεχνεί-
ου Κρήτης, και επικεφαλή του 
εργαστηρίου ανάλυσης δεδο-
μένων  και πρόβλεψης. Αντί-
στοιχα ο Δημήτρης Κουρτέσης, 
ιδρυτής της «Ideas Forward» 
θα καλύψει θέματα σχετικά 
με την οπτική των επενδυτών 
και την επικύρωση (validation) 
της επιχειρηματικής ιδέας και ο 
Μάνος Φάς ιδρυτής της Smile 
Trademarks θα καλύψει την 
ενότητα πνευματικών δικαιω-
μάτων. Το πρόγραμμα επίσης 
συμπεριλαμβάνει δύο επιπλέον 
ενότητες εργαστηρίων για την 
στρατηγική εισόδου στην αγο-
ρά με τον Τομ (Αθανάσιο) Κα-
τσιούλα, ειδικό στρατηγικής οι-
κοσυστημάτων απο τον Silicon 
Valley, προηγμένες πρακτικές δι-
αχείρισης καινοτομιών απο τον 
Δρ Φώτη Φιλιππόπουλο, ειδικό 
εταιρικής καινοτομίας και στρα-
τηγική ψηφιακού μετασχηματι-
σμού με τον Πέτρο Σουκουλιά, 
ειδικό στον ψηφιακό μετασχη-
ματισμό.  

Στόχος του προγράμματος 
πρώτου σταδίου είναι να δώσει 
στις ομάδες τα απαραίτητα εφό-
δια, για να μετασχηματίσουν την 
ιδέα τους σε ένα επιχειρηματι-

κό μοντέλο το οποίο θα αποτυ-
πώσουν σε μια ολοκληρωμένη 
παρουσίαση. Στις 19 Φεβρου-
αρίου οι ομάδες και τα άτομα 
θα παρουσιάσουν δια ζώσης τις 
επιχειρηματικές τους ιδέες, ενώ-
πιων της επιστημονικής επιτρο-
πής και των μεντόρων του Light 
Hub, όπου και θα εκτιμηθεί η 
ετοιμότητα της μετάβασης των 
ομάδων στο δεύτερο στάδιο 
υποστήριξης του προγράμματος.   

Το Light Hub, είναι η δομής 
στήριξης επιχειρηματικότητας 
που δημιουργήθηκε από το  Επι-
μελητηρίου Έβρου. Eντάχθηκε 
στο επιχειρησιακό πρόγραμμα 
«Ανατολική Μακεδονία Θράκη» 
και υλοποιείται με την συγχρη-
ματοδότηση της Ελλάδας και 
της Ευρωπαϊκής Ένωση  στο 
πλαίσιο του προγράμματος.  

Χρήσιμοι σύνδεσμοι: 
Facebook Έβρου: https://

www.facebook.com/
evroschamber/ 

Facebook Light Hub:  https://
www.facebook.com/lighthub.gr 

Youtube Επιμελητηρί-
ου Έβρου: https://bit.ly/YT-
EvrosChamber 

Spotify: https://spoti.
fi/3mI0z2P 

«Light Hub»: O απολογισμός 
του Προγράμματος που λειτουργεί 
στο Επιμελητήριο Έβρου

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΒΕΑ 
ΓΙΑ ΤΟ 2021

Οι ομάδες των συμμετεχόντων από το νέο 
έτος, θα έχουν την ευκαιρία να διδαχθούν 
και να συζητήσουν με καταξιωμένους 
ανθρώπους του επιχειρηματικού 
οικοσυστήματος και ειδικούς

Αυτές τις γιορτές χάρισε 
στους ανθρώπους που 

αγαπάς ένα βιβλίο

«ΚΥΝΗΓΗΜΕΝΟΙ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ»,

το νέο μυθιστόρημα 
του Γιάννη Λασκαράκη

Κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία 
από τις εκδόσεις «Επίκεντρο»


