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«Απαιτούμε ο ΦΛΟΙΣΒΟΣ 
να παραμείνει πάση θυσία 

δημοτικός κινηματογράφος»

Παρέμβαση της Κινηματογραφικής Λέσχης 
Αλεξανδρούπολης για την απόφαση της ΤΙΕΔΑ να 

δρομολογήσει διαγωνισμό για την εκμίσθωση από ιδιώτη

▶ 16

ΠΓΝΑ: Λειτουργία 
Ιατρείου «Παιδικής 

και Εφηβικής 
Ενδοκρινολογίας»

Σύντομα θα λειτουργή-
σουν ιατρεία για παχυ-

σαρκία και μεταβολικά νο-
σήματα

▶ 11

Αστυνομικοί 
έσωσαν πολίτη από 

χείμαρρο

Συγχαρητήρια της 
Ένωσης Αστυνομικών 

Αλεξ/πολης 

▶ 10

Σε απόγνωση οι επαγγελματίες του 
Έβρου λόγω της αύξησης 

του ρεύματος 
Πολλές επιχειρήσεις κινδυνεύουν με διακοπή ρεύματος 

ή ακόμη και με παύση λειτουργίας - Επιστολή του 
Επιμελητηρίου προς τους αρμόδιους Υπουργούς ▶ 10

ΕΛΣΤΑΤ: Συνεχίστηκε ΕΛΣΤΑΤ: Συνεχίστηκε 
και το 2021 η μείωση του και το 2021 η μείωση του 
πληθυσμού του Έβρου  πληθυσμού του Έβρου  

Ομιχλώδες τοπίο χθες το πρωί Ομιχλώδες τοπίο χθες το πρωί 
στην Αλεξανδρούποληστην Αλεξανδρούπολη

Κ. Κυριαλάνης: 
Αν δεν είχα εμβολιαστεί, 
δεν θα μιλούσαμε σήμερα 

Η περιπέτεια ενός νέου επαγγελματία, πατέρα 
2 παιδιών από τον Έβρο, που χρειάστηκε να 

διασωληνωθεί μετά από τη ραγδαία επιδείνωση της 
υγείας του

▶ 9

Από ρεκόρ σε ρεκόρ τα 
κρούσματα στον Έβρο

 ● Μετά το σοκ της Δευτέρας με τα 444 κρούσματα, χθες ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 508 νέα 
κρούσματα – Και πανελλαδικό ρεκόρ με 50.126 κρούσματα 

● Εκτόξευση της θετικότητας έδειξαν τα τεστ του ΕΟΔΥ τη Δευτέρα σε Αλεξανδρούπολη, 
Ορεστιάδα και Σαμοθράκη 

● Αύξηση 158% και στο ιικό φορτίο των λυμάτων της Αλεξανδρούπολης, 
την εβδομάδα 27/12 ως 2/1

Πληθαίνουν οι αντιδράσεις
 για την κατάργηση των 
Φορέων Διαχείρισης

▶ 6

▶  8  8

▶ 5 ▶ 7
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1895
Ο γάλλος αξιωματικός Άλφρεντ 
Ντρέιφους καθαιρείται από το 
αξίωμά του και καταδικάζεται 
σε ισόβια κάθειρξη στο Νησί του 
Διαβόλου, μετά από μία δίκη που 
αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες 
δικαστικές πλάνες. Ως Υπόθεση 
Ντρέιφους χαρακτηρίζονται έως 
τις μέρες μας οι δικαστικές πλάνες.

1913
Η Ναυμαχία της Λήμνου. Τρία 
ελληνικά θωρηκτά και οκτώ 
αντιτορπιλικά, με επικεφαλής 
το θρυλικό θωρηκτό Αβέρωφ, 
καταναυμαχούν τον τουρκικό 
στόλο και τον αναγκάζουν να 
κρυφτεί οριστικά στα Στενά. Οι 
Τούρκοι μετρούν μεγάλες υλικές 
και ανθρώπινες απώλειες, ενώ από 
την πλευρά της Ελλάδας υπάρχει 
μόνο ένας τραυματίας.

1941
Τα ελληνικά αντιτορπιλικά 
«Βασίλισσα Όλγα», «Βασιλεύς 
Γεώργιος», «Σπέτσες», «Ψαρά» 
και «Κουντουριώτης» περνούν 
από το στενό του Οτράντο, που 
ελέγχεται από τον ιταλικό στόλο, 
και βομβαρδίζουν τις ιταλικές 
θέσεις στον κόλπο του Αυλώνα.

1950
Στην Ελλάδα, αποκαλύπτεται 
σκάνδαλο μεταφοράς καυσίμων, 
που εμπλέκει στελέχη του Λαϊκού 
Κόμματος.

1972
Ο Βασίλειος Λυμπέρης πυρπολεί 
την οικία της εν διαστάσει συζύγου 
του, προκαλώντας το θάνατο 
αυτής, της μητέρας της και των 
δύο παιδιών του, ηλικίας δυόμιση 
κι ενός έτους. Θα καταδικασθεί σε 
θάνατο και θα εκτελεσθεί.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1867
Δημήτριος Γούναρης, έλληνας 
πολιτικός, που διετέλεσε και 
πρωθυπουργός, ένας από τους 6 
που εκτελέστηκαν ως πρωταίτιοι 
της μικρασιατικής καταστροφής. 
(Θαν. 15/11/1922)

ΘΑΝΑΤΟΙ
2014
Εουσέμπιο (ντα Σίλβα Φερέιρα), 
ποδοσφαιριστής από τη Μοζαμβίκη, 
που με τη φανέλα της Μπενφίκα και 
της Εθνικής Πορτογαλίας έγραψε 
χρυσές σελίδες στην ιστορία του 
αθλήματος. (Γεν. 25/1/1942)

2 ΑΠΟΨΕΙΣ

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

Υπεύθυνη ∆ιαφημίσεων 
και Λογιστηρίου
Χρύσα Γρηγοριάδου

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

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

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

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

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα Ο καιρός σήμερα

2-4

10...15

5...12

Ανατολή - 07:40
Δύση - 17:02

5...13

8...14

Βαρυχειμωνιά στα θρανία του Έβρου

Το πετρέλαιο θέρμανσης, είδος πολυτελείας στις 
μέρες μας, ακόμη και για τα σχολεία, ρέει σταγόνα-
σταγόνα, με τους διευθυντές να αγωνιούν καθημε-
ρινά και να προσπαθούν να εξασφαλίσουν ότι δεν 
θα μείνει ούτε μέρα το σχολείο τους δίχως, έστω 
λίγες ώρες, θέρμανσης. 

Το σκηνικό είναι ίδιο σε όλη την Ελλάδα, ωστόσο, 
σε περιοχές όπως ο νομός μας, όπου οι χαμηλές θερ-
μοκρασίες κυριαρχούν σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια 
του χειμώνα, τα πράγματα είναι ακόμη πιο σοβαρά. 
Οι αρμόδιοι φορείς της εκπαίδευσης μιλούν για τη 
χειρότερη εκπαιδευτική χρονιά από τα χρόνια του 
εμφυλίου και για τάξεις με θερμοκρασίες ψυγείου. 

«Είναι ενδεικτικό να πούμε ότι οι λειτουργικές 
δαπάνες φέτος φτάνουν μόλις στο 1/6 των δαπα-
νών που δίνονταν στα σχολεία πριν 2 χρόνια», λέει 
στη «ΓΝΩΜΗ» ο πρόεδρος των εκπαιδευτικών Α’ 
βάθμιας εκπαίδευσης Αλεξανδρούπολης Φώτης 
Χαριτάκης. 

Οι ανάγκες που μπορεί και καλύπτει ο Δήμος 
έχουν προσωρινό χαρακτήρα, καθώς η χρηματο-
δότηση, ομοίως με το πετρέλαιο, ρέει κι αυτή με 
το σταγονόμετρο. 

21
IAN
2012

2-3
1-2
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Άσχημο ποδαρικό έκανε σε έναν πολίτη της Αλεξανδρούπολης το 2022, καθώς ανήμερα της Πρωτοχρο-
νιάς έπεσε θύμα απάτης. Σύμφωνα με την Αστυνομία, άγνωστη δράστιδα προσποιούμενη γνωστή επι-
χειρηματία της πόλης, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον παθόντα και χρησιμοποιώντας διάφορα τεχνά-
σματα και προφάσεις, κατάφερε να αποσπάσει τα προσωπικά του τραπεζικά δεδομένα και να αποκτήσει 
με αυτόν τον τρόπο πρόσβαση στον τραπεζικό του λογαριασμό, από τον οποίο στη συνέχεια αφαίρεσε 
συνολικά το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ. Οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό της δράστι-
δας είναι σε εξέλιξη. 

Οπωσδήποτε κατά τη διάρ-
κεια του μεταλλαγμένου στε-
λέχους Δέλτα, που όμως είναι 
διαφορετικό από το Όμικρον, 
τα μέτρα για τη λειτουργία των 
σχολείων λειτούργησαν. Ελ-
πίζουμε ότι κάτι ανάλογο θα 
συμβεί, σε μικρότερο βαθμό, 
με το μεταλλαγμένο στέλεχος 
Όμικρον.

Α. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΕΚΠΑ

Είπαν

Θα μπορούσε η Ελλάδα να 
ακολουθήσει το ευρωπαϊ-
κό παράδειγμα όπου γίνε-
ται συνταγογράφηση μορι-
ακών τεστ. Γιατί χωρίς αυτή 
δεν γίνεται αποτελεσματική 
ιχνηλάτηση της πανδημίας. 
Βέβαια, η κυβέρνηση έχει 
πετάξει λευκή πετσέτα και 
σε αυτό.. 

N. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ 
ΣΥΡΙΖΑ

Μικρογνωμικά

Επίσκεψη στο παιδικό χωριό SOS 
Θράκης στο Αρίστηνο πραγματοποίη-
σε ο Σύλλογος Κυριών και Δεσποινί-
δων Αλεξανδρούπολης, από την οποία 
προέκυψαν κάποιοι…  προβληματισμοί, 
οι οποίοι διατυπώνονται γλαφυρά, στην 
παρακάτω ανάρτηση του Συλλόγου: 

«Εδώ χωριά SOS!!!!!! Ακούει κανείς;;; 
Από πολιτεία, από περιφέρεια, από εκ-
κλησία, από δημοτική αρχή, από κάπου 
βρε αδελφέ…. έλεος!!!!

Εμείς μαζί εκεί, σε μια εξαιρετικά δο-
μημένη όντως …. δομή, όπου ο εκλε-
κτός παιδαγωγός κύριος Ρεμπούτζιας, 
μας φιλοξένησε και μας πληροφόρησε 
ευγενικά και …..καρτερικά θα έλεγα για 

τον τρόπο λειτουργίας τους, που μας 
άφησε άφωνες, από το πόσο μεθοδικά 
όλα λειτουργούν παρά δυστυχώς την 
πλήρη απουσία τής πολιτείας και άλλων 
φορέων!!!!!! Αχ βρε Έλληνα που συγκι-
νείσαι και βοηθάς από το περίσσευμα 
ή από το ….τίποτα που έχεις και όμως 
βοηθάς, ενώ ανάλγητη η πολιτεία γενι-
κά, παρακολουθεί παγερά αδιάφορη!!!

Γυρίσαμε στην πόλη, μετά την όποια 
προσφορά μας, αποφασισμένες να προ-
σπαθήσουμε για ό,τι …όσο μπορούμε!!!! 
Συγχαρητήρια σε όλο το προσωπικό 
για την υποδειγματική λειτουργία των 
σπιτιών !!!!» 

Κ.Η. 

Πλήρης απουσία πολιτείας & φορέων 

Ποδαρικό… 

Επιχορήγηση λόγω covid
Την άμεση επιχορήγηση των Οργανι-

σμών Λιμένων Αλεξανδρούπολης, Βόλου, 
Ελευσίνας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρ-
κυρας, Πατρών και Ραφήνας αποφάσι-
σε το Υπουργείο Ναυτιλίας. Ο λόγος για 
την έκτακτη αυτή ενίσχυση είναι η ανά-
γκη κάλυψης της απώλειας των εσόδων 
που προκλήθηκε στους Οργανισμούς, από 
την εφαρμογή των μέτρων για την αντι-

μετώπιση της πανδημίας καθώς και για 
την κάλυψη των δαπανών που πραγμα-
τοποίησαν κατά το 2020. Η επιχορήγη-
ση αποφασίστηκε κατόπιν έγκρισης από 
την Κομισιόν, ενώ το συνολικό ποσό για 
όλους τους Οργανισμούς φτάνει στα  
3.601.430,36 €. Ο Οργανισμός Λιμένα 
Αλεξανδρούπολης, στο πλαίσιο αυτό, ενι-
σχύεται με 274.135,28 €.

Κ.Η. 

Από τη σελίδα της δομής ασυνό-
δευτων προσφυγόπουλων Άρσις Αλε-
ξανδρούπολης στο facebook: «Το πρωί 
της Πρωτοχρονιάς μαζί με το νέο έτος 
υποδεχτήκαμε για ακόμη μια φορά τον 
Άγιο Βασίλη, ο οποίος μοίρασε παιχνί-
δια κ πολλά χαμόγελα σε όλα τα φι-

λοξενούμενα παιδιά μας! Σας ευχαρι-
στούμε πολύ που για ακόμη μια χρονιά 
ήσασταν συμπαραστάτες μας και σας 
ευχόμαστε καλή χρονιά και χρόνια πολ-
λά με υγεία, πίστη, αγάπη και σεβασμό 
στον άνθρωπο».

Κ.Η. 

Στον Καναδά αυτά
Στον Καναδά αποφάσισαν να μην ανοί-

ξουν τα σχολεία για τις επόμενες δυο 
εβδομάδες, προκειμένου να υπάρξει στα 
κτίρια βελτίωση των συστημάτων εξαερι-
σμού (εντάξει, εκεί έχουν κρύο, δεν έχουν 
την πολυτέλεια του ασύλληπτου συστή-
ματος ‘ανοίξτε παράθυρα, πουντιάστε, για 
να μην κολλήσετε), και να επιταχυνθεί ο 
εμβολιασμός των παιδιών (οκ, εμείς εδώ 
ξεμείναμε από παιδικά εμβόλια μέσα σε 
λίγες μέρες, χαλλλαρά). Μαγική χώρα! (η 
δική μας, όχι οι … φλώροι του Καναδά)!

Κ.Η. 

Κι όμως, μιλάμε για γιατρούς
Κατέληξε την Τρίτη διασωληνωμένος 

με κορονοϊό στη ΜΕΘ του νοσοκομείου 

ΑΧΕΠΑ γιατρός που δεν είχε εμβολιαστεί 
και μάλιστα είχε πρωτοστατήσει σε κινη-
τοποιήσεις κατά της υποχρεωτικότητας 
του εμβολιασμού.

Ο 54χρονος γενικός γιατρός ήταν το-
ποθετημένος στο περιφερειακό ιατρείο 
Γερακαρούς, που υπάγεται στο Κέντρο 
Υγείας Ζαγκλιβερίου του δήμου Λαγκαδά.

Τόσο ο ίδιος όσο και η σύντροφός του, 
επίσης γιατρός, ήταν σφόδρα αντίθετοι 
στον υποχρεωτικό εμβολιασμό των υγει-
ονομικών, ενώ από την 1η Σεπτεμβρίου 
βρισκόταν σε αναστολή από την υπηρε-
σία του ως εργαζόμενος σε δημόσια δο-
μή υγείας που δεν είχε εμβολιαστεί κατά 
του κορονοϊού.

ethnos.gr
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Ως άλλο ένα πλήγμα για 
τους βιοπαλαιστές αγρό-
τες και κτηνοτρόφους του 
Έβρου χαρακτηρίζει η Ομο-
σπονδία Αγροτικών Συλλόγων 
«Η ΕΝΟΤΗΤΑ» το γεγονός ότι 
περίπου 1.300 βιοκαλλιεργη-
τές της περιοχής μένουν εκτός 
πρόσκλησης βιολογικών, δί-
χως καμία εξήγηση και δικαι-
ολογία, όπως επισημαίνεται 
σε σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την ΕΝΟΤΗ-
ΤΑ, εκτός πρόσκλησης μένουν 
οι βιοκαλλιεργητές του 2017 
(πενταετίας) και του 2019 
(τριετίας) με βάση το πλαί-
σιο εφαρμογής του μέτρου 11 
(αριθμ. 2916/374421/28-12-
2021) που δημοσιεύτηκε στο 
ΦΕΚ της Κυβέρνησης.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 7 
«κριτήρια εκλεξιμότητας εκ-
μετάλλευσης» παράγραφο 6 
σημείο β’ αναφέρει ότι απο-

κλείονται από την ένταξη τα 
αγροτεμάχια ή βοσκοτόπια ή 
εκτροφές που είναι ενταγμένα 
σε άλλες δράσεις των μέτρων 
10, 11 και 14.

Στην πρόσκληση που θα 
δημοσιευθεί άμεσα, Αίτη-
ση Στήριξης στο Μέτρο θα 
μπορούν να υποβάλουν όσοι 
έχουν πιστοποιήσει ως βιο-
λογικές τις καλλιέργειες ή τις 
εκτροφές τους μέχρι και τις 
31/12/2020, καθώς και νεο-
εισερχόμενοι παραγωγοί που 
δεν έχουν Σύμβαση με φορέα 
Πιστοποίησης. Οι αιτήσεις θα 
έχουν ως βάση τις αιτήσεις 
ΟΣΔΕ του 2021. Τα κονδύλια 
που θα διατεθούν ανέρχονται 
στο ποσό των 490 εκατ. ευρώ 
για 85.000 περίπου δικαιού-
χους και θα αφορά δεσμεύ-
σεις για τρία έτη.

«Δυστυχώς από αυτή την 
προκήρυξη αποκλείονται χω-

ρίς καμία εξήγηση και δικαιο-
λογία οι ενταγμένοι στη Δρά-
ση 11.2.1(1η Πρόσκληση) που 
στην Περιφέρεια μας ανέρχο-
νται στους 1053 παραγωγούς 
(Πανελλαδικά 4.693 παραγω-
γοί) και στη Δράση 11.1.1(3η 
Πρόσκληση) είναι ενταγμένοι 
στην Περιφέρεια μας 221 πα-
ραγωγοί. Οι παραγωγοί πή-
ραν ενίσχυση για τελευταία 
φορά για την ΕΑΕ 2021, οι 
υποχρεώσεις του προγράμ-
ματος λήγουν στις 31/5/2022 
και με βάση τα δεδομένα δεν 
μπορούν να υποβάλουν Αίτη-
ση Στήριξης. Ενώ και οι δύο 

προσκλήσεις ανάφεραν ότι 
θα υπάρξει δυνατότητα ετή-
σιας παράτασης μετά τη λή-
ξη της αρχικής περιόδου και 
μετά από σχετική πρόσκληση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Ομοσπονδίας Αγροτικών 
Συλλόγων Έβρου «Η ΕΝΟΤΗ-
ΤΑ» καταγγέλλει την απαρά-
δεκτη απόφαση της κυβέρνη-
σης της Ν.Δ. και του ΥΠΑΑΤ 
που αποκλείει από το νέο πρό-
γραμμα των βιολογικών 1.274 
αγρότες της περιφέρειας μας.

Η μη ένταξη αυτών των 
βιοκαλλιεργητών εκτός από 
την στέρηση σημαντικών ει-

σοδημάτων που ουσιαστικά 
οδηγούνται στην καταστρο-
φή ταυτόχρονα οδηγεί και 
σε απαξίωση μηχανολογικού 
εξοπλισμού που χρησιμοποι-
ούσαν οι βιοκαλλιεργητές για 
να ανταποκριθούν στις ανά-
γκες των καλλιεργειών τους.

Γίνεται φανερό ότι με βά-
ση το «πλαίσιο εφαρμογής» 
όλοι αυτοί οι βιοκαλλιεργη-
τές που για χρόνια καλλιερ-
γούν και παράγουν βιολογικά 
προϊόντα θα αναγκαστούν να 
εγκαταλείψουν την βιολογική 
παραγωγή, με τις αντίστοιχες 
αρνητικές συνέπειες για την 

αγροτική παραγωγή της περι-
οχής μας αλλά και όλης χώ-
ρας μας.

Μπροστά σ’ αυτήν την κα-
τάσταση η Ομοσπονδία Αγρο-
τικών Συλλόγων Έβρου «Η 
ΕΝΟΤΗΤΑ» παίρνοντας υπό-
ψη τις δυσμενείς εξελίξεις 
στους βιοκαλλιεργητές, αλλά 
και τις εξελίξεις στην τιμή του 
πετρελαίου, τις αυξήσεις στο 
ηλεκτρικό ρεύμα, τις αυξήσεις 
στα αγροτικά εφόδια ( σπόροι, 
λιπάσματα, φάρμακα κλπ) που 
θα εκτινάξουν το κόστος πα-
ραγωγής στα ύψη.

Καλεί τους βιοπαλαιστές 
αγρότες και κτηνοτρόφους 
της περιοχής μας να βρίσκο-
νται σε επαγρύπνηση. Μόνο 
με οργάνωση και αγώνες μπο-
ρούμε να διεκδικήσουμε τα 
δικαιώματά μας.

Καλεί τους Αγροτικούς και 
Κτηνοτροφικούς Συλλόγους 
της Περιφέρειάς μας να κα-
ταγγείλουν την απαράδεκτη 
απόφαση της κυβέρνησης και 
να απαιτήσουν την δικαίωση 
των βιοκαλλιεργητών της πε-
ριοχής μας.

Καλεί το Περιφερειακό 
Συμβούλιο να πάρει άμεσα 
πρωτοβουλίες προς το ΥΠΑ-
ΑΤ και να απαιτήσει την άρση 
της άδικης και καταστροφικής 
απόφασης για του υφιστάμε-
νους βιοκαλλιεργητές» υπο-
γραμμίζει η Ομοσπονδία.

Εκτός πρόσκλησης βιολογικών σχεδόν 
1.300 βιοκαλλιεργητές του Έβρου

ΆΛΛΟ ΈΝΆ ΠΛΉΓΜΆ ΓΙΆ ΤΟΥΣ 
ΒΙΟΠΆΛΆΙΣΤΈΣ ΆΓΡΟΤΈΣ ΚΆΙ 
ΚΤΉΝΟΤΡΟΦΟΥΣ ΤΉΣ ΠΈΡΙΟΧΉΣ, 
ΣΥΜΦΩΝΆ ΜΈ ΤΉΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΆ 
ΆΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΈΒΡΟΥ «Ή 
ΈΝΟΤΉΤΆ»                       
           
«Αποκλείονται από την προκήρυξη χωρίς καμία 
εξήγηση και δικαιολογία»  

Κοπή βασιλόπιτας πραγματοποι-
ήθηκε τη Δευτέρα στο δημοτικό κα-

τάστημα Φερών , ενώ ακολούθη-
σε βόλτα στη λαϊκή αγορά, όπου ο 
δήμαρχος  Γιάννης Ζαμπούκης είχε 
την ευκαιρία να συνομιλήσει και να 
ανταλλάξει ευχές για τη νέα χρο-
νιά με παραγωγούς και εμπόρους.

Παρουσία του Δημάρχου 
Γ. Ζαμπούκη

Ο ΓΟΕΒ Ορεστιάδας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει 
προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εβδομήντα επτά (77) 
ατόμων για την κάλυψη εποχιακών αναγκών του.

Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του 
εγκεκριμένου ΚΕΥ του Οργανισμού.

Η διάρκεια της απασχόλησης θα εξαρτηθεί από τις 
ανάγκες του Οργανισμού και σε καμία περίπτωση δεν 
μπορεί να υπερβεί τους οκτώ μήνες.

Οι ανάγκες που θα αντιμετωπιστούν, τα απαιτούμενα 
προσόντα και άλλες πληροφορίες που αναφέρονται στην 
αναλυτική ανακοίνωση θα παρέχονται στους ενδιαφερο-
μένους μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, κατόπιν τη-
λεφωνικής επικοινωνίας με τον Οργανισμό.

Έντυπα αιτήσεων θα παρέχονται από τον Οργανισμό 
επίσης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και θα υπο-
βάλλονται με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τις 31-
12-21 έως και τις 24-01-22, κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο 
έτος της ηλικίας τους και όσον αφορά τους άντρες να 
έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους.

Nα έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που 
τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσε-
ως που επιλέγουν.

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα διορισμού.
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 25520-

22031 (τμήμα Διοικητικό). Ο αριθμός κατά ειδικότητα 
του εποχιακού προσωπικού που θα προσληφθεί είναι:

• 5 ΠΕ Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
(μέχρι 8 μήνες)

• 1 ΠΕ Διοικητικών Οικονομικών (μέχρι 8 μήνες)
• 1 ΠΕ Διοικητικών Οικονομικών (μέχρι 4 μήνες)

• 1 ΤΕ Διοικητικών Οικονομικών (μέχρι 8 μήνες)
• 1 ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών (μέχρι 8 μήνες)
• 3 ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών (μέχρι 8 μήνες)
• 2 ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (μέχρι 8 μήνες)
• 1 ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας (μέχρι 8 μήνες)
• 1 ΔΕ Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής (μέχρι 8 μήνες)
• 2 ΔΕ Πρακτικών Μηχανικών (μέχρι 8 μήνες)
• 2 ΔΕ Ηλεκτρολόγων (μέχρι 8 μήνες)
• 1 ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών (μέχρι 8 μήνες)
• 47 ΔΕ & ΥΕ Χειριστές Αντλιοστασίων (μέχρι 6 μήνες)
• 1 ΥΕ Πρακτικών Μηχανικών (μέχρι 8 μήνες)
• 2 ΥΕ Εργατοτεχνίτες Συνεργείου (μέχρι 8 μήνες)
• 5 ΥΕ Εργατοτεχνίτες Διώρυγας (μέχρι 8 μήνες)
• 1 ΥΕ Εργατών Λειτουργίας αρδευτικών δικτύων – 

Υδρονομείς (μέχρι 6 μήνες).

Προσλήψεις 77 ατόμων 
στον ΓΟΕΒ Ορεστιάδας
Οι ειδικότητες

Κοπή βασιλόπιτας του 
∆ήμου στις Φέρες
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Στην κατάργηση δύο 
ακόμα Φορέων Διαχείρισης 
Προστατευόμενων Περιοχών 
της Κεντρικής Μακεδονίας, 
της Κορώνειας – Βόλβης και 
της Κερκίνης προχώρησε το 
υπουργείο Περιβάλλοντος 
την παραμονή της Πρωτο-
χρονιάς ύστερα από την κα-
τάργηση των πρώτων επτά 
φορέων, η οποία προχώρη-
σε με ισάριθμες αποφάσεις 
την παραμονή των Χριστου-
γέννων.

Οι καταργήσεις των Φο-
ρέων προβλέπονται από τον 
νόμο 4685/2020 και προ-
βλέπουν την ενσωμάτωση 
των καταργούμενων Φορέ-
ων στον Οργανισμό Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Κλιμα-
τικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ). 
Οι σχετικές αποφάσεις για 
τους πρώτους 7 φορείς εκ-
δόθηκαν μέσα στα Χριστού-
γεννα και αφορούν τις εξής 
προστατευόμενες περιοχές: 
Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας, 
Εθνικό Πάρκο Σχινιά, Μα-
ραθώνα, Υμηττού και Νοτι-
οανατολικής Αττικής, Δέλ-
τα Έβρου και Σαμοθράκης, 
Εθνικό Πάρκο Δάσους Δα-
διάς – Λευκίμης – Σουφλί-
ου, Εθνικό Πάρκο Βόρειας 
Πίνδου, Εθνικό Πάρκο Τζου-
μέρκων, Αγράφων, κοιλάδας 
Αχελώου και Μετεώρων και 
Εθνικό Δρυμό Ολύμπου.

Την έντονη αντίδρασή 
τους για την κατάργηση των 
Φορέων Διαχείρισης, η οποία 
όπως επισημαίνουν θα έχει 
θύμα το περιβάλλον, αλλά 
και τους δεκάδες εργαζομέ-
νους σ΄ αυτούς που εισέρχο-
νται σε καθεστώς πλήροους 
αβεβαιότητας, έχουν εκφρά-
σει τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και το 
Κίνημα Αλλαγής.

«Σε ένα νομικό πρόσωπο 
ιδιωτικού δικαίου, οι μη κρα-
τιστές δεξιοί θα βολεύουν 
τα δικά τους παιδιά και θα 
βγάζουν τις αποφάσεις που 
τους συμφέρουν για περιο-
χές σε όλη την Ελλάδα, για 
αδειοδοτήσεις έργων και 
τακτοποίηση ημετέρων και 
της διαπλοκής. Γράφοντας 
στα παλιά τους τα παπού-
τσια τις τοπικές κοινωνίες 
και τους φορείς τους. Πιθα-
νά αυτός ήταν και ένας από 
τους λόγους που οδήγησαν 
στην ταχεία κατάργηση του 
φορέα της Κορώνειας, εφό-
σον η διοίκησή του είχε ορ-
θά αντιδράσει στην παρά-
νομη χωροθέτηση Μονάδας 
Επεξεργασίας Απορριμμάτων 
ΕΝΤΟΣ του Εθνικού Πάρκου 

της Κορώνειας», σημειώνει 
σε νέα δήλωσή του ο Τομε-
άρχης Περιβάλλοντος του 
ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελ-
λος.

Όπως αναφέρει το ethnos.
gr, είχε προηγηθεί ερώτηση 
προς τον υπουργό Περιβάλ-
λοντος, Κώστα Σκρέκα, την 
οποία υπογράφουν 41 βου-
λευτές του κόμματος της αξι-
ωματικής αντιπολίτευσης και 
στην οποία επισημαίνεται ότι 
ήδη 50 εργαζόμενοι έχουν 
εγκαταλείψει τους Φορείς 
εξαιτίας του κλίματος ερ-
γασιακής ανασφάλειας που 
έχει διαμορφωθεί: «Επιπλέ-
ον, μέχρι σήμερα δεν έχει δι-
ευκρινισθεί ο τρόπος που θα 
κατανεμηθεί το προσωπικό 
των Φορέων που καταργού-
νται. Με αυτές τις πρακτι-
κές η κυβέρνηση Μητσοτά-
κη ωθεί προς την έξοδο και 
το υπόλοιπο προσωπικό των 
Φορέων που έχει απομείνει 
σήμερα» σημειώνουν οι βου-
λευτές προσθέτοντας πως 
«απόδειξη της υποτίμησης 
των στελεχών των ΦΔΠΠ και 
του έργου που παρέχουν, αλ-
λά και ένδειξη κοροϊδίας της 
ηγεσίας του ΥΠΕΝ προς αυ-
τούς είναι η πρόβλεψη για 
την αυτοδίκαιη μεταφορά 
τους στις Μονάδες Διαχεί-
ρισης Προστατευόμενων Πε-
ριοχών (ΜΔΠΠ) με μια απλή 
διαπιστωτική απόφαση, δί-
χως όμως να προβλέπεται 
με ποια σχέση εργασίας θα 
συνεχίσουν».

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙ-
ΖΑ υπογραμμίζουν ότι με τον 
τρόπο αυτό δεν εξασφαλίζε-
ται η στελέχωση των φορέ-
ων που λειτουργούν εδώ και 
χρόνια και παρέχουν υπηρε-
σίες και στην προστατευό-
μενη περιοχή αλλά και στο 
ευρύ κοινό, εφόσον με τη 
μεταφορά των εργαζομέ-
νων στις Μονάδες Διαχεί-
ρισης προκύπτουν και ζητή-
ματα μεταφοράς σε άλλες 
διοικητικές περιφέρειες και 
σε άλλη έδρα απασχόλησης.

Οι προβλέψεις αυτές μά-
λιστα βρίσκονται σε πλή-
ρη αντίθεση με τον νόμο 
4519/2018 που προέβλε-
πε την παράταση των συμ-
βάσεων ορισμένου χρόνου 
έως ότου βγουν οι προσωρι-
νοί Πίνακες από τον διαγω-
νισμό ΑΣΕΠ στον οποίο θα 
συμμετείχαν, εφόσον το επι-
θυμούσαν οι σημερινοί ερ-
γαζόμενοι με αυξημένη μο-
ριοδότηση λόγω εμπειρίας 
και εξειδίκευσης.

Σύμφωνα με τον κ. Φά-
μελλο, «με τις επιλογές της 
ΝΔ οι εργαζόμενοι μένουν 
στον αέρα, η χώρα κινδυ-
νεύει από τη νέα ευρωπαϊκή 
καταδίκη (C-949/19, 17-12-
2020), ενώ στην περίπτωση 
της Κορώνειας έχει αποδει-
χθεί ότι όλες οι δεσμεύσεις 
Υπουργών ήταν απλώς ψέ-
ματα. Για τον λόγο αυτό ο 
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει δεσμευ-
τεί για την ανασύσταση και 
των 36 φορέων των περιο-
χών NATURA 2000 της χώ-
ρας μας και την εξασφάλιση 
των εργαζομένων, ως προ-
γραμματική δέσμευση προ-
τεραιότητας της επόμενης 
προοδευτικής κυβέρνησης 
της χώρας».

Κίνημα Αλλαγής: 
«Συντηρητική 
και υδροκέφαλη 
στρατηγική»

Για μια «συντηρητική 
και υδροκέφαλη στρατηγι-
κή που θέτει σε διακινδύ-
νευση την αποτελεσματική 
προστασία της ελληνικής 
φύσης αλλά και τις συνθή-
κες εργασίας του προσωπι-
κού των φορέων διαχείρι-
σης», κάνουν λόγο σε κοινή 
δήλωσή τους η Ευαγγελία 
Λιακούλη, Γραμματέας Κ.Ο. 
Κινήματος Αλλαγής και Το-
μεάρχης Εσωτερικών και ο 
Γιώργος Αρβανιτίδης, Ανα-
πληρωτής Γραμματέας Κ.Ο. 
Κινήματος Αλλαγής και Το-
μεάρχης Ενέργειας και Περι-
βάλλοντος.

Οι δύο βουλευτές επιση-
μαίνουν πως η κυβέρνηση 
της ΝΔ κάνει ένα ακόμα βή-
μα προς την αποδιοργάνω-
ση του συστήματος προστα-
σίας του φυσικού πλούτου 
της χώρας μας καταργώντας 
φορείς διαχείρισης προστα-
τευόμενων περιοχών και συ-
γκεντρώνοντας τις αρμοδι-
ότητές τους κεντρικά στον 
Οργανισμό Φυσικού Περι-

βάλλοντος και Κλιματικής 
Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) στο 
Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας. 

Έντονη αντίδραση από 
Λαϊκή Συσπείρωση 
Αλεξανδρούπολης-
Σουφλίου

Όχι στην διεύρυνση της 
επιχειρηματικής δράσης στο 
περιβάλλον, λένε οι δημοτι-
κοί σύμβουλοι Αλεξανδρού-
πολης και Σουφλίου με την 
παράταξη της Λαϊκής Συσπεί-
ρωσης, με αφορμή την εν-
σωμάτωση των 7 φορέων 
διαχείρισης των προστατευ-
όμενων περιοχών στον ΟΦΥ-
ΠΕΚΑ (Οργανισμός Φυσικού 
Περιβάλλοντος Κλιματικής 
Αλλαγής).

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
εκφράζουν  την αντίθεσή 
τους «στην προσπάθεια της 
κυβέρνησης να υλοποιήσει 
το πλαίσιο διεύρυνσης και 
διευκόλυνσης της επιχειρη-
ματικής δραστηριότητας, με 
βάση τον περιβαλλοντοκτό-
νο νόμο 4685/2020. Νόμος 
ο οποίος, δίνει τη δυνατότη-
τα αλλαγών χρήσης γης για 
εγκατάσταση ξενοδοχείων, 
λατομείων και κάθε άλλης 
επιχειρηματικής εκμετάλ-
λευσης του περιβάλλοντος 
ακόμη και εντός προστατευ-
όμενων περιοχών, με πιο χα-
ρακτηριστική την εγκατάστα-
ση ΑΠΕ. Νόμος που φέρει τη 
σφραγίδα του ΣΕΒ και της 
ΕΕ και αποτελεί έναν ακό-
μα οργανικό κρίκο της προ-
σαρμογής της περιβαλλοντι-
κής νομοθεσίας στις ανάγκες 
της κερδοφορίας των μονο-
πωλιακών ομίλων, συνέχεια 
της πολιτικής που άσκησαν 
όλες οι μέχρι σήμερα κυβερ-
νήσεις».

Όπως τονίζουν, σε πρότα-
ση ψηφίσματος που κατέθε-
σαν προς τα προεδρεία των 
δημοτικών τους συμβουλίων, 
«το βήμα αυτό είναι συνέχεια 

της περιβαλλοντικής πολιτι-
κής της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ 
και των κατευθύνσεων της 
ΕΕ. Αποσκοπεί στην παρά-
καμψη κάθε περιορισμού και 
τήρησης  των οποίων περι-
βαλλοντικών όρων υπήρχαν 
και έβαζαν κάποιους ελάχι-
στους  περιορισμούς στην 
εκμετάλλευση των προστα-
τευόμενων  περιοχών και του 
περιβάλλοντος. Συμβάλλει 
στην γενικευμένη προώθη-
ση των επενδυτικών σχεδίων 
των ομίλων στον ενεργεια-
κό, στον κατασκευαστικό και 
στον τουριστικό τομέα. 

 Επιβεβαιώνονται οι εκτι-
μήσεις, ότι με την ίδρυση του 
ΟΦΥΠΕΚΑ που είναι συνέ-
χεια των φορέων διαχείρισης 
που είχε θεσμοθετήσει η κυ-
βέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ εκσυγ-
χρονίζοντας τη σχετική νο-
μοθεσία της προηγούμενης 
κυβέρνησης της ΝΔ, επιτα-
χύνεται πιο συστηματικά η 
ιδιωτικοποίηση και εμπορευ-
ματοποίηση τομέων του πε-
ριβάλλοντος σε συνεργασία 
με ΜΚΟ, ανοίγει ο δρόμος 
ακόμα πιο διάπλατα στους 
επιχειρηματικούς ομίλους.

Οι επιπτώσεις από την 
εφαρμογή αυτής της πο-
λιτικής πέφτουν στους ερ-
γαζόμενους των  φορέων 
διαχείρισης προστατευόμε-
νων περιοχών του δικτύ-
ου Natura, που βρίσκονται 
στον "αέρα" και στην πολύ-
πλευρη περιβαλλοντική επι-
βάρυνση όλων των περιο-
χών στις οποίες βρίσκονται 
τα προστατευόμενα οικοσυ-
στήματα».

Και καταλήγουν με τα 
εξής αιτήματα:

«Ζητάμε από τα Δημοτικά 
Συμβούλια Αλεξανδρούπο-
λης και Σουφλίου να αποφα-
σίσουν και να διεκδικήσουν : 

- Την κατάργηση του νό-
μου  4685/2020 και κάθε 
άλλης απόφασης που διευ-
κολύνει και υπηρετεί τα συμ-

φέροντα των επιχειρηματι-
κών ομίλων σε βάρος του 
λαού, των εργαζομένων και 
του περιβάλλοντος.

- Την πλήρη ανάληψη της 
ευθύνης και της διαχείρισης 
των προστατευόμενων πε-
ριοχών από κράτος και όχι 
την ανάθεσή της σε διάφο-
ρα ΝΠΙΔ και ΜΚΟ.

-Την κατάργηση κάθε επι-
χειρηματικής εκμετάλλευσης 
του Περιβάλλοντος. 

- Τη μονιμοποίηση όλων 
των εργαζομένων στους φο-
ρείς διαχείρισης και τη με-
ταφορά τους στις αρμόδιες 
κρατικές υπηρεσίες του Περι-
βάλλοντος (διευθύνσεις πε-
ριβάλλοντος ΥΠΕΝ, δασική 
υπηρεσία κλπ) που πρέπει να 
αναλάβουν συνολικά τη δι-
αχείριση και προστασία των 
περιοχών αυτών. 

- Την εξασφάλιση της 
αναγκαίας χρηματοδότησης 
όλων των μελετών και έρ-
γων που εξασφαλίζουν την 
προστασία του περιβάλλο-
ντος και του λαού  και όχι 
των κερδοφόρων επιδιώ-
ξεων των επιχειρηματικών 
ομίλων.

-Την εξασφάλιση της πλή-
ρους και δωρεάν πρόσβασης 
των εργαζόμενων, του λαού, 
σε όλες τις προστατευόμενες 
περιοχές, τον Εθνικό δρυμό 
του Ολύμπου και σε όλους 
τους Εθνικούς δρυμούς.

Οι  Δημοτικοί Σύμβουλοι
ΜΙΔΑΛΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

– ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ – 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΒΑΡΣΑΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
– ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΒΛΙΣΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΗΜΟΣ – 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΡΑΜΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΗ - 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» 

Πληθαίνουν οι αντιδράσεις για την 
κατάργηση των Φορέων ∆ιαχείρισης 

ΜΈΤΆΞΥ ΤΩΝ 9 ΦΟΡΈΩΝ ΠΟΥ 
ΚΆΤΆΡΓΉΘΉΚΆΝ ΜΈΧΡΙ ΤΩΡΆ ΚΆΙ ΟΙ 
ΔΥΟ ΦΟΡΈΙΣ ΣΈ ΔΈΛΤΆ ΈΒΡΟΥ ΚΆΙ 
ΔΆΣΟΣ ΔΆΔΙΆΣ                      
           
«Πυρά» από ΣΥΡΙΖΑ-ΚΙΝΑΛ, για 
εμπορευματοποίηση του περιβάλλοντος κάνει 
λόγο η Λαϊκή Συσπείρωση 
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Μειωμένος κατά 509 άτομα 
ήταν ο πληθυσμός του Έβρου 
την 1η Ιανουαρίου 2021, σύμ-
φωνα με τα στοιχεία που δη-
μοσίευσε πριν λίγες μέρες η 
Ελληνική Στατιστική Αρχή. 
Πανελλαδικά, ο μόνιμος πλη-
θυσμός της χώρας ανήλθε σε 
10.678.632 άτομα (5.196.048 
άνδρες και 5.482.584 γυναί-
κες), μειωμένος κατά 0,37% 
σε σχέση με τον αντίστοιχο 
πληθυσμό της 1ης Ιανουαρί-
ου 2020 που ήταν 10.718.565 
άτομα.

Στον Έβρο, στις 1/1/2021, 
ο πληθυσμός ανέρχονταν 
σε 146.582 άτομα, ενώ στις 
1/1/2020 σε 147.091. Το 
2021 οι γυναίκες ήταν 71.853 
ενώ οι άνδρες 74.729. 

Σε επίπεδο ΑΜΘ, στο σύ-
νολο των 5 νομών, το 2021 
ο πληθυσμός έφτασε τα 

594.905 άτομα, μειωμένος 
κατά 3.708 άτομα, σε σύγκρι-
ση με το 2020.

Επιπλέον, ο  Έβρος κατέ-
γραψε το 2021 τη μικρότερη 
μείωση πληθυσμού, σε σχέση 
με τους υπόλοιπους νομούς 
της ΑΜΘ, και πάντα σε σύγκρι-
ση με το 2020:

Έβρος: μείωση πληθυσμού 
κατά 509 άτομα

Ροδόπη: μείωση κατά 715
Ξάνθη: μείωση κατά 517
Καβάλα: μείωση κατά 

1.175 άτομα
∆ράμα: μείωση πληθυσμού 

κατά 792 άτομα

Η πανελλαδική εικόνα
Σε 10.678.632 άτο-

μα (5.196.048 άνδρες και 
5.482.584 γυναίκες) εκτιμάται 
ο μόνιμος πληθυσμός της χώ-
ρας την 1η Ιανουαρίου 2021, 

μειωμένος κατά 0,37% σε σχέ-
ση με τον αντίστοιχο πληθυσμό 
της 1ης Ιανουαρίου 2020 που 

ήταν 10.718.565 άτομα, σύμ-
φωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. 

Η εξέλιξη αυτή είναι απο-

τέλεσμα της φυσικής μείωσης 
του πληθυσμού που ανήλθε σε 
45.902 άτομα (84.767 γεννή-
σεις έναντι 130.669 θανάτων 
ατόμων με τόπο συνήθους δια-
μονής εντός της ελληνικής επι-
κράτειας) και της καθαρής με-
τανάστευσης που εκτιμάται σε 
6.384 άτομα (θετικό ισοζύγιο).

Ο πληθυσμός ηλικίας 0- 14 
ετών ανήλθε σε 14,1% του 
συνολικού πληθυσμού, ένα-
ντι 63,3% του πληθυσμού 15- 
64 ετών και 22,6% του πλη-
θυσμού 65 ετών και άνω. Ο 
δείκτης γήρανσης (πληθυσμός 
ηλικίας 65 ετών και άνω προς 
τον πληθυσμό ηλικίας 0- 14 
ετών) ανήλθε σε 159,4.

Η καθαρή μετανάστευση 
εκτιμάται σε 6.384 άτομα που 
αντιστοιχεί στη διαφορά μετα-
ξύ 84.221 εισερχομένων και 
77.837 εξερχομένων μετανα-
στών. Το 2019, η καθαρή με-
τανάστευση είχε εκτιμηθεί σε 

34.439 άτομα (129.459 εισερ-
χόμενοι και 95.020 εξερχόμε-
νοι) μετανάστες. Σημειώνεται 
ότι στα στοιχεία εισερχόμενης 
μετανάστευσης περιλαμβάνο-
νται και άτομα που βρίσκονταν 
στη χώρα μας την 1/1/2021 
λόγω της προσφυγικής κρίσης. 

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, 
τα στοιχεία αυτά δεν πρέπει 
να συγχέονται με τη διενερ-
γούμενη απογραφή πληθυ-
σμού- κατοικιών 2021, καθώς 
ο αναφερόμενος σε αυτά πλη-
θυσμός εκτιμάται και διαβιβά-
ζεται σύμφωνα με τον Κανονι-
σμό (ΕΕ) αριθ. 1260/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου για τις ευρω-
παϊκές δημογραφικές στατι-
στικές, με βάση την εκτίμηση 
πληθυσμού της πιο πρόσφατης 
απογραφής το 2011. Ειδικό-
τερα, ο πληθυσμός εκτιμάται 
με βάση: α) τα αποτελέσματα 
των εργασιών αναθεώρησης 
του πληθυσμού της χώρας για 
την περίοδο 1991-2014 που 
στηρίχτηκαν στα αποτελέσμα-
τα της απογραφής πληθυσμού 
2011, β) τα ετήσια στοιχεία 
φυσικής κίνησης πληθυσμού 
του 2020 και γ) τις εκτιμήσεις 
των ετήσιων μεταναστευτικών 
ροών 2020 (εισερχόμενη και 
εξερχόμενη μετανάστευση).

ΕΛΣΤΑΤ: Συνεχίστηκε και το 2021 η 
μείωση του πληθυσμού του Έβρου  

ΩΣΤΟΣΟ, ΣΈ ΈΠΙΠΈΔΟ ΆΜΘ, Ο 
ΝΟΜΟΣ ΜΆΣ ΚΆΤΈΓΡΆΨΈ ΤΉ 
ΜΙΚΡΟΤΈΡΉ ΜΈΙΩΣΉ ΣΈ ΣΧΈΣΉ ΜΈ 
ΤΟ 2020                       
           
Σχεδόν 3.000 περισσότεροι οι άνδρες 
από τις γυναίκες στο νομό μας
 

ειδήσειςσύντομες ΚΟΜΟΤΗΝΗΔΡΑΜΑ

Σε χρονιά ανάκαμψης φαίνεται 
ότι θα εξελιχθεί το 2022 για 
τον τομέα της κρουαζιέρας που 
αφορά το λιμάνι της Καβάλας. 
Μετά από 2 χρόνια με ελάχι-
στες αφίξεις λόγω της πανδη-
μίας, η πόλη μετράει 30 και 
πλέον προγραμματισμένες αφί-
ξεις για το τρέχον έτος. Η περί-
οδος της κρουαζιέρας θα ανοί-
ξει και νωρίτερα με την πρώτη 
άφιξη να σημειώνεται στις αρ-
χές Μαρτίου. (kavalapost.gr)

Τη λήψη μέτρων στήριξης για τις επι-
χειρήσεις του κλάδου της εστίασης, με 
διεύρυνση των ΚΑΔ για τους οποίους 
ισχύει η αναστολή συμβάσεων εργα-
σίας, ζήτησε μιλώντας στην ΕΡΤ Κο-
μοτηνής   ο αντιπρόεδρος του Σω-
ματείου Ζυθεστιατόρων   Αντώνης 
Καμπουρίδης. Παράλληλα, σημείωσε 
ότι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς 
οι ακυρώσεις κρατήσεων άγγιξαν το 
80% λόγω της υποχρεωτικής λειτουρ-
γίας μέχρι τις 2 τα ξημερώματα, χω-
ρίς μουσική.

ΞΑΝΘΗ

O Δήμος Σουφλίου παρακαλεί τους 
πολίτες να μην τοποθετούν στους 
κάδους απορριμμάτων υλικά από 
θερμαντικά σώματα, τα οποία δεν 
έχουν προηγουμένως σβήσει, διό-
τι παρατηρήθηκε το φαινόμενο της 
φωτογραφίας. Σε συνθήκες υγειο-
νομικής κρίσης οφείλουμε να σεβα-
στούμε τα συνεργεία καθαριότητας 
που φροντίζουν καθημερινά ώστε 
να παραμείνει ο Δήμος καθαρός.

Την επείγουσα ανάγκη στελέχωσης του 
ΕΚΑΒ Ξάνθης επισημαίνει με επιστολή του 
προς τον υπουργό Υγείας, Θάνο Πλεύρη, 
ο Βουλευτής Ξάνθης του ΚΙΝΑΛ Μπουρ-
χάν Μπαράν.  Όπως αναφέρει, «η παρού-
σα κατάσταση της πανδημίας, επιτάσσει 
διακομιδή ασθενών σε γειτονικούς νο-
μούς, γεγονός που σε συνδυασμό με την 
επικείμενη συνταξιοδότηση μέρους του 
πληρώματος θα οδηγήσει σε ασφυ-
κτική κατάσταση την λειτουργία του 
ΕΚΑΒ Ν. Ξάνθης. 

Από την Περιφερειακή Ενότη-
τα Δράμας, ανακοινώνεται ότι, 
λόγω των νέων υγειονομικών 
μέτρων που ισχύουν εξαιτίας 
πανδημίας, όλα τα έθιμα και 
οι μεταμφιέσεις που πραγμα-
τοποιούνται τις ημέρες πριν και 
μετά τα Θεοφάνεια στη Δρά-
μα, δεν θα πραγματοποιηθούν.

ΚΑΒΑΛΑ 

ΣΟΥΦΛΙ 

στην ΑΜΘ
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Ο Έβρος ξεπέρασε χθες τα 
17.000 κρούσματα από την 
έναρξη της πανδημίας του κο-
ρωνοϊού, με αποτέλεσμα να 
είναι ο νομός της Περιφέρει-
ας ΑΜΘ με τα περισσότερα 
κρούσματα, με την περιφε-
ρειακή ενότητα Καβάλας να 
ακολουθεί με περίπου 16.000 
κρούσματα. 

Η κατάσταση στο νομό εί-
ναι εκρηκτική, καθώς μετά το 
σοκ με τα 444 κρούσματα της 
Δευτέρας, ήρθε το νέο ρεκόρ 
της χθεσινής ημέρας, όπου ο 
ΕΟΔY ανακοίνωσε 508 νέα 
κρούσματα για την περιοχή 
μας. 

Οι ενεργές μολύνσεις του 
7ημέρου είναι 1.706 με την 
τάση να είναι αυξητική σε πο-
σοστό 245%. 

Την εκρηκτική αύξηση των 
κρουσμάτων καταδεικνύουν 
τα αποτελέσματα των rapid 
test του ΕΟΔΥ τη Δευτέρα 3 
Ιανουαρίου σε Αλεξανδρούπο-
λη, Ορεστιάδα και Σαμοθράκη. 
Συνοπτικά, στην Ορεστιάδα 
βρέθηκε ότι περίπου 1 στους 5 
είναι  θετικός, στην Σαμοθρά-
κη 1 στους 4, ενώ στην Αλε-
ξανδρούπολη παρατηρείται το 
χαμηλότερο ποσοστό αφού η 
αναλογία είναι μικρότερη του 
ενός θετικού ανά 10 τεστ.

Πιο αναλυτικά:
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
203 rapid test με 46 θετι-

κά (22.66%) αφορούν σε 17 
άνδρες και 29 γυναίκες με δι-
άμεση ηλικία τα 24 έτη

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ, ΛΙΜΑΝΙ ΚΑ-
ΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ

41 rapid test με 10 θετικά 
(24.39%) αφορούν σε 7 άν-
δρες και 3 γυναίκες με διά-
μεση ηλικία τα 54 έτη

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

490 rapid test με 29 θε-
τικά (5.92%) αφορούν σε 14 
άνδρες και 15 γυναίκες με δι-
άμεση ηλικία τα 32 έτη

Αύξηση και στα λύματα
Σύμφωνα με τη χθεσι-

νή ανακοίνωση του ΕΟΔΥ, 
την εβδομάδα 27/12/2021-
02/01/2022 στην Αλεξαν-
δρούπολη, παρατηρήθηκε αύ-
ξηση 158% στο ιικό φορτίο 
των λυμάτων της.

Η κατάσταση στο ΠΓΝΑ
Σύμφωνα με την ΕΡΤ Ορε-

στιάδας, χθες, εννέα ασθενείς 
με κορωνοϊό βρίσκονταν στη 
ΜΕΘ το νοσοκομείου Αλεξαν-
δρούπολης και άλλοι 19 στις 
απλές κλίνες covid. Εν τω με-
ταξύ, τη Δευτέρα δόθηκαν 6 
εξιτήρια, ενώ ένας ασθενής 
εξέπνευσε.

Παράπονα για τις ουρές 
στα φαρμακεία

Εντωμεταξύ, αρκετά είναι 
τα παράπονα πολιτών που ιδι-
αίτερα τα Σαββατοκύριακα και 
τα απογεύματα που είναι κλει-
στή η αγορά, ταλαιπωρούνται 
στην ουρά του εκάστοτε εφη-
μερεύοντος φαρμακείου. Το 
απόγευμα της Δευτέρας παρα-
τηρήθηκαν φαινόμενα μεγά-
λης αναμονής, τόσο στο δημο-
τικό θέατρο από το πρωί ως το 
μεσημέρι, όσο και στα εφημε-
ρεύοντα φαρμακεία. Πολίτες 
ζητούν να υπάρξει, για αυτό 
το δύσκολο διάστημα, ανα-
σχεδιασμός της λειτουργίας 
των φαρμακείων με προσθή-
κη περισσότερων εφημεριών.  

Χωρίς ιδιαίτερα 
προβλήματα το 
προσωπικό των 
επιχειρήσεων

Παρά το γεγονός ότι τα 
κρούσματα αυξάνονται γεω-
μετρικά, μέχρι στιγμής, στις 
εμπορικές επιχειρήσεις της 
Αλεξανδρούπολης δεν πα-
ρατηρείται κάποιο πρόβλημα 
έλλειψης προσωπικού λόγω 
ασθένειας. Κάπως πιο δύσκο-

λη η κατάσταση στην εστίαση, 
όπου συνήθως εργάζεται νε-
ότερος κόσμος, που αποτελεί 
και την πλειοψηφία των κρου-
σμάτων, πανελλαδικά. Ωστό-
σο, ούτε σε αυτή την περίπτω-
ση προκύπτει σοβαρό θέμα 
λειτουργίας, τουλάχιστον μέ-
χρι στιγμής. 

 Ανοίγουν τα σχολεία 
στις 10 Ιανουαρίου

Τα νέα πρωτόκολλα που 
ανακοινώθηκαν

Tα σχολεία θα ανοίξουν 
στις 10 Ιανουαρίου, με διαφο-
ρετικό πρωτόκολλο. Το πλαί-
σιο αυτό σχετίζεται με αυξη-
μένα τεστ που θα είναι στο 
σύνολο του πληθυσμού.

Τα παραπάνω ανακοίνωσαν 
την Τρίτη οι υπουργοί Παιδεί-
ας και Υγείας Νίκη Κεραμέως 
και Θάνος Πλεύρης, παρουσία 
της καθηγήτριας Βάνας Παπα-

ευαγγέλου.
Ο κ. Πλεύρης ανακοίνωσε 

πως το πιστοποιητικό νόση-
σης: Όσοι είναι εμβολιασμένοι, 
θα αρκεί να έχουν θετικό rapid 
test και οι ανεμβολίαστοι με 
PCR. Για άδεια από την εργα-
σία, αρκεί το θετικό rapid test.

Η κ. Κεραμέως ανέφε-
ρε πως τίποτε δεν μπορεί να 
υποκαταστήσει τη διά ζώσης 
λειτουργία και τα σχολεία θα 
λειτουργήσουν ως εξής:

Θα γίνουν τρία self tests 
για τους μαθητές για την πρώ-
τη εβδομάδα λειτουργίας των 
σχολείων (10 έως 15 Ιανουα-
ρίου). Τα τεστ θα διανεμηθούν 
δωρεάν.

Τα άλλα δύο τεστ θα δι-
ενεργούνται τις επόμενες 
εβδομάδες και από τους εμ-
βολιασμένους μαθητές και εκ-
παιδευτικούς.

Σε περίπτωση κρούσματος 

στην τάξη, θα γίνονται έλεγχοι 
σε όλο το τμήμα, κάθε μέρα, 
για 5 μέρες.

Τι ισχύει στην Ευρώπη
Στη Γαλλία και τα περισσό-

τερα κρατίδια της Γερμανίας οι 
μαθητές έχουν ήδη επιστρέ-
ψει στο σχολείο από σήμερα, 
Δευτέρα, ενώ προγραμματί-
ζεται επίσης κανονικά από τις 
10 Ιανουαρίου η επανέναρ-
ξη των μαθημάτων σε χώρες 
όπως η Βρετανία, η Ιταλία και 
η Ολλανδία, καθώς και στην 
Ελλάδα.

Όσον αφορά τη Γαλλία, η 
επιστροφή στις τάξεις «συ-
νοδεύεται» από το ισχύον 
πρωτόκολλο για το κλείσιμο 
σχολικού τμήματος για επτά 
ημέρες μετά τον εντοπισμό 
τριών κρουσμάτων, ενώ πρό-
κειται να ενισχυθεί η πολιτική 
της ιχνηλάτησης των επαφών.

Συγκεκριμένα, όπως ανα-
κοίνωσε το γαλλικό υπουργείο 
Παιδείας εάν εντοπιστεί κρού-
σμα Covid-19 σε μια τάξη, οι 
μαθητές θα υποβάλλονται σε 
τρία διαγνωστικά τεστ σε διά-
στημα τεσσάρων ημερών.

Καθώς οι περισσότεροι μα-
θητές κάτω των 12 ετών δεν 
έχουν εμβολιαστεί κατά της 
Covid-19 τα συνδικάτα των 
εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης ζητούν να επι-
στρέψει η πολιτική κλεισίμα-
τος ενός τμήματος μόλις εντο-
πιστεί το πρώτο κρούσμα, κάτι 
που έπαψε να εφαρμόζεται 
από τις 29 Νοεμβρίου.

Τα παιδιά επέστρεψαν στο 

σχολείο και σε αρκετά κρα-
τίδια της Γερμανίας σήμερα. 
Στο Βερολίνο η επιστροφή γί-
νεται με ένα τεστ ημερησίως 
για την πρώτη εβδομάδα επα-
ναλειτουργίας, και στη συνέ-
χεια θα απαιτούνται τρία τεστ 
εβδομαδιαίως.

Στο ανατολικό κρατίδιο της 
Θουριγγίας, όπου καταγράφε-
ται τις τελευταίες εβδομάδες ο 
υψηλότερος ρυθμός μολύνσε-
ων στη Γερμανία, η «πρεμιέρα» 
έγινε με δύο ημέρες τηλεκπαί-
δευσης, σήμερα και αύριο, Τρί-
τη, και από την Τετάρτη ενα-
πόκειται σε κάθε εκπαιδευτικό 
ίδρυμα να αποφασίσει εάν θα 
επιστρέψει ή μη στα διά ζώσης 
μαθήματα.

Στην Ιταλία, την ίδια στιγ-
μή, η κυβέρνηση του Μάριο 
Ντράγκι δείχνει αποφασισμέ-
νη να μην αναβάλει την προ-
γραμματισμένη επιστροφή των 
μαθητών στα θρανία, αν και 
υπάρχουν φωνές σε ιταλικές 
περιφέρειες που ζητούν να 
αποφασιστεί αναβολή του-
λάχιστον 20 ημερών.

Στην Ολλανδία, όπου έχει 
εφαρμοστεί σκληρό lockdown 
εδώ και δύο εβδομάδες, τα 
σχολεία θα επαναλειτουργή-
σουν από τις 10 Ιανουαρίου, 
μολονότι ο αριθμός των κρου-
σμάτων της Covid-19 παραμέ-
νει υψηλός, ανακοίνωσε σή-
μερα, Δευτέρα, η κυβέρνηση.

Τα σχολεία είχαν κλείσει 
μία εβδομάδα νωρίτερα από 
το σύνηθες για τις χειμερινές 
διακοπές.

Από ρεκόρ σε ρεκόρ 
τα κρούσματα στον Έβρο

ΈΚΤΟΞΈΥΣΉ ΤΉΣ ΘΈΤΙΚΟΤΉΤΆΣ 
ΈΔΈΙΞΆΝ ΤΆ ΤΈΣΤ ΤΟΥ ΈΟΔΥ ΤΉ 
ΔΈΥΤΈΡΆ ΣΈ ΆΛΈΞΆΝΔΡΟΥΠΟΛΉ, 
ΟΡΈΣΤΙΆΔΆ ΚΆΙ ΣΆΜΟΘΡΆΚΉ  - 
ΆΥΞΉΣΉ ΙΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΆ 
ΛΥΜΆΤΆ 158%!  
                               
Η αύξηση στις ενεργές μολύνσεις του 
7ημέρου ξεπέρασε το 245% 

www.gnomionline.grwww.gnomionline.gr
Η ΓΝΩΜΗ στο ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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Ένα ελαφρύ πέπλο ομίχλης έπεσε το 
πρωί της Τρίτης πάνω από την Αλεξαν-
δρούπολη, το οποίο διαλύθηκε γρήγορα, 
χωρίς να δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλή-
ματα. Τις τελευταίες ημέρες, τόσο στον 
Έβρο, όσο και στην υπόλοιπη Θράκη, ιδιαί-
τερα κατά τις πρωινές ώρες, η ομίχλη είναι 
συχνό φαινόμενο. Μάλιστα, τη Δευτέρα, 
το πρωινό αεροπλάνο από Αθήνα προς 
Αλεξανδρούπολη χρειάστηκε να κάνει κά-
ποιες «βόλτες», προτού καταστεί εφικτή η 
προσγείωσή του, λόγω της περιορισμένης 
ορατότητας. 

Χθες το πρωί, λίγο προτού διαλυθεί 
η ομίχλη, αρκετός κόσμος απόλαυσε την 
πρωινή του βόλτα στην παραλιακή σε ένα 
όχι και τόσο συνηθισμένο σκηνικό, το οποίο 
αποτυπώσαμε και σας μεταφέρουμε με τα 
παρακάτω «κλικ».

ΞΈΧΩΡΙΣΤΈΣ 
ΈΙΚΟΝΈΣ ΆΠΟ ΤΉΝ 
ΠΆΡΆΛΙΆΚΉ ΟΔΟ 
ΤΉΣ ΠΟΛΉΣ  

Συχνό το φαινόμενο στη 
Θράκη τις τελευταίες 
ημέρες

Σε ένα ομιχλώδες τοπίο 
ξύπνησε χθες
η Αλεξανδρούπολη
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* Απόρριψη αποβλήτων εκσκαφών σε χώρους που δεν είναι αδειοδοτημένοι απαγορεύεται με το νόμο 4042/2012

τηλ: 25510 27404 & 25510 80173 

 email: info@latomiamakris.gr

www.latomiamakris.gr

Καθαρό περιβάλλον,
εξοικονόμηση φυσικών πόρων

Η απόρριψη* των άχρηστων υλικών 
(μπάζων), από τις κάθε είδους 
εκσκαφές και κατεδαφίσεις δεν 
είναι πλέον πρόβλημα

Τώρα μπορούν να ανακυκλωθούν Τώρα μπορούν να ανακυκλωθούν 
και να επαναχρησιμοποιηθούν, 
προς όφελος της αειφορίας και του 
περιβάλλοντος

Η ανακύκλωση πραγματοποιείται Η ανακύκλωση πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές, στον χώρο των 
«Λατομείων Μάκρης ΑΕ» 

Πού θα πετάξω τα μπάζα;

Ποδαρικό με μηνύματα 
ζωής στην πρώτη εκπομπή 
Εβροσκόπιο του 2022 έκα-
νε το πρωί της Δευτέρας 3/1 
στο Ράδιο Έβρος ο Κυριάκος 
Κυριαλάνης μετά από τη νίκη 
του έναντι στη μάχη με τον κο-
ρονοϊό. Ένας νέος άνθρωπος, 
πατέρας δύο παιδιών, δραστή-
ριος επαγγελματίας στο χώρο 
της εστίασης, χωρίς σημαντι-
κά υποκείμενα νοσήματα πέρα 
από κάποια συνήθη περιττά κι-
λά, έζησε όλη την περιπέτεια 
με τη νόσο που ταλαιπωρεί τον 
πλανήτη. Μολύνθηκε, έμεινε 
στο σπίτι μια βδομάδα, επιδει-
νώθηκε, μεταφέρθηκε στο νο-
σοκομείο Διδυμοτείχου, εκεί 
ραγδαία επιδείνωση, διασωλη-
νώθηκε, ακολούθησε αγώνας 
να βρεθεί μια ΜΕΘ, μεταφέρ-
θηκε εσπευσμένα στην Κα-

βάλα, νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ 
εκεί, έζησε για πάνω από ένα 
μήνα όλα όσα απεύχεται ο κα-
θένας να του συμβούν συνε-
πεία της πανδημίας. 

“Νόμιζα πως θα πάω στο 
νοσοκομείο του Διδυμοτείχου, 
θα μου βάλουν λίγο οξυγόνο 
και θα βγω την επόμενη μέ-
ρα. Και ξύπνησα μετά από μέ-
ρες σε μια ΜΕΘ στην Καβάλα 
χωρίς να ξέρω πού βρίσκο-
μαι“, είπε… 

Σήμερα υγιής, δυνατός και 
αισιόδοξος μεταφέρει τα δικά 
του μηνύματα ζωής στο πρώ-
το “Εβροσκόπιο” της νέας χρο-
νιάς. Περιγράφει τη δική του 
ιστορία που ταυτίζεται με τό-
σων και τόσων άλλων ανθρώ-
πων, μόνο που στη δική του 
περίπτωση ευτυχώς το τέλος 
είναι αίσιο. 

∆εν περιγράφεται ο 
αγώνας που κάνουν οι 
γιατροί και οι νοσηλευτές 

Ο Κυριάκος αφηγήθηκε 
το δικό του “Γολγοθά”, όπως 
χαρακτήρισε την περιπέτειά 
του. “Όταν συνήλθα έμαθα τι 
αγώνας έγινε για να βρεθεί 
μία ΜΕΘ και ευτυχώς βρέθη-
κε στην Καβάλα“, σημείωσε. 
Εντυπωσιασμένος και ευγνώ-
μων για τη βοήθεια που του 
παρείχαν οι γιατροί και το νο-
σηλευτικό προσωπικό, δεν πα-
ρέλειψε να αναφερθεί στον 
αγώνα τους: “Στην Καβάλα η 
προσοχή που μου δείχνανε οι 

γιατροί και οι νοσηλευτές ήταν 
απερίγραπτη. Είδα τι αγώνα 
κάνουν όλοι τους και ήταν φα-
νταστικοί. Έβλεπα νοσηλευτές 
που δούλευαν την 1η και την 
3η βάρδια την ίδια μέρα και 
ήταν όλη μέρα εκεί. Στο Δι-
δυμότειχο ήταν χειρότερα τα 
πράγματα, εκτός από έλλειψη 
προσωπικού είχαν και έλλει-
ψη υλικών“, επισήμανε, δίνο-
ντας το στίγμα της υγειονομι-
κής κρίσης στη χώρα όπως ο 
ίδιος τη βίωσε. 

Ευτυχώς που ήμουν 
εμβολιασμένος. Αλλιώς 

δεν θα μιλούσαμε τώρα…
Δυνατό το μήνυμά του προς 

όσους ακόμα αμφιταλαντεύο-
νται περί του εμβολιασμού ή 
αμφισβητούν τη χρησιμότη-
τά του. “Ήμουν εμβολιασμένος 
και με τις δύο δόσεις. Ευτυχώς 
που ήμουνα γιατί δεν θα μι-
λούσαμε αυτή τη στιγμή. Εγώ 
γιατρός δεν είμαι, δεν ξέρω, 
αλλά οι γιατροί και οι νοση-
λευτές μού έλεγαν ότι το εμβό-
λιο με έσωσε από το να φύγω“, 
υποστήριξε. Ο ιός τον βρήκε 
στην ευάλωτη μεταβατική πε-
ρίοδο μεταξύ δεύτερης και τρί-
της δόσης. “Δεν είχα προλάβει 
να κάνω την τρίτη δόση, δεν 
είχε ανοίξει ακόμα η πλατφόρ-
μα να την κάνω. Φυσικά τώρα 
θα εμβολιαστώ και με την τρί-
τη δόση“, τόνισε. 

Εντωμεταξύ, όπως επισή-
μανε: “Δεν το πίστευαν ότι 
ήμουν εμβολιασμένος και περ-
νούσα όλο αυτό το Γολγοθά. 
Και ήμουν ο μοναδικός εμβο-
λιασμένος μες στη ΜΕΘ“. 

Σημαντική και η επισήμανση 
πως όταν μεταφέρθηκε πλέον 
στην “καθαρή” ΜΕΘ, όπως λέ-
γονται οι Μονάδες Εντατικής 
Θεραπείας όπου νοσηλεύονται 
οι εκτός covid ασθενείς, ήταν 
ο μόνος που τα κατάφερε από 
όσους εκείνη την περίοδο νο-
σηλεύονταν στην covid ΜΕΘ. 

“Αφότου έφυγε από πάνω 
μου ο ιός, με πήγαν στη δι-
πλανή “καθαρή” ΜΕΘ, χωρίς 
κορονοϊό. Και δεν ήρθε κανείς 

άλλος από τη διπλανή ΜΕΘ 
που ήμουν πριν. Οι υπόλοιποι, 
ανεμβολίαστοι όλοι, ή πάλευ-
αν ακόμα ή έφευγαν ένας – 
ένας“… 

Η χαρά μου όταν γύρισα 
σπίτι δεν περιγράφεται 

Σήμερα αυτό που μένει εί-
ναι η χαρά. Χαρά για την επι-
στροφή στο σπίτι, στην οικογέ-
νεια, στη δουλειά, στη ζωή. “Το 
σημαντικό είναι να επιστρέ-
φει κανείς στην οικογένειά του 
και στους ανθρώπους που τον 
αγαπάνε και τον περιμένου-
νε. Και γω δεν φανταζόμουν 
ότι θα εισέπραττα τόση αγάπη 
από τον κόσμο όταν πέρασαν 
όλα“, σημείωσε, εμφανώς συ-
γκινημένος. 

Μακάρι να γίνω το 
παράδειγμα να σωθεί 
έστω και ένας 

Επανέλαβε εμφατικά τα 
οφέλη του εμβολιασμού, προ-
τρέποντας όλους να προχω-
ρήσουν, να ακούσουν τους 
γιατρούς τους, να μην επηρεά-
ζονται από άλλες φωνές. “Μα-
κάρι να γίνω το παράδειγμα 
για να εμβολιαστεί ο κόσμος, 
να προσέχει ο κόσμος. Έστω 
και ένας να σωθεί, να εμβολι-
αστεί, θα είναι κέρδος. Αν δεν 
εμπιστεύεσαι το γιατρό σου, 
ποιον να πιστέψεις;”, κατέληξε 
απευθύνοντας αυτό το μήνυ-
μα-κάλεσμα ζωής προς όλους.
radioevros.gr

Κ. Κυριαλάνης: Αν δεν είχα 
εμβολιαστεί, δεν θα μιλούσαμε σήμερα 

Ή ΠΈΡΙΠΈΤΈΙΆ ΈΝΟΣ ΝΈΟΥ 
ΈΠΆΓΓΈΛΜΆΤΙΆ, ΠΆΤΈΡΆ 2 
ΠΆΙΔΙΩΝ ΆΠΟ ΤΟΝ ΈΒΡΟ, 
ΠΟΥ ΧΡΈΙΆΣΤΉΚΈ ΝΆ 
ΔΙΆΣΩΛΉΝΩΘΈΙ ΜΈΤΆ ΆΠΟ 
ΤΉ ΡΆΓΔΆΙΆ ΈΠΙΔΈΙΝΩΣΉ ΤΉΣ 
ΥΓΈΙΆΣ ΤΟΥ  

«Μακάρι να γίνω το παράδειγμα να 
σωθεί έστω και ένας» 
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Σε απόγνωση βρίσκονται 
οι επαγγελματίες του Έβρου, 
καθώς η εκτόξευση της τιμής 
του ηλεκτρικού ρεύματος έχει 
ως αποτέλεσμα πολλές επι-
χειρήσεις να κινδυνεύουν είτε 
με διακοπή ρεύματος είτε με 
λουκέτο. Κι όλα αυτά, εν μέ-
σω πανδημίας, που ήδη έχει 
συντελέσει καθοριστικά στη 
μείωση του τζίρου των περισ-
σότερων επιχειρήσεων της πε-
ριοχής μας. 

Είναι γεγονός πως οι τελευ-
ταίοι λογαριασμοί ρεύματος 
που έφτασαν σε καταστήμα-
τα και επιχειρήσεις του νομού 
μας είναι σημαντικά αυξημένοι, 
ενώ σε κάποιες περιπτώσεις το 
ποσό που καλούνται να πλη-
ρώσουν οι επαγγελματίες, εί-
ναι ακόμη και διπλάσιο, σε σχέ-
ση με τα προηγούμενα χρόνια. 

Το Επιμελητήριο Έβρου, 
που βρίσκεται σε συνεχή επα-
φή με την επιχειρηματική κοι-
νότητα και με δεδομένο το 
επαχθές κόστος ηλεκτρικής 
ενέργειας, προέβη σε αίτημα 
προς τους αρμόδιους Υπουρ-

γούς, Ανάπτυξης Άδωνη Γε-
ωργιάδη και Ενέργειας Κώστα 
Σκρέκα, προτείνοντας τρόπους 
ώστε η αποπληρωμή των λο-
γαριασμών να καταστεί ευ-
κολότερη για τους επιχειρη-
ματίες, που ήδη επωμίζονται 
δυσθεώρητα λειτουργικά κό-
στη συνεπεία και δύο κρίσε-
ων που διάγει η πατρίδα μας 
(οικονομική και υγειονομική). 

 
Η επιστολή

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Το Επιμελητήριο Έβρου γί-

νεται καθημερινά αποδέκτης 
της αγωνίας και της απόγνω-
σης των επιχειρηματιών της 
περιοχής μας, οι οποίοι έχουν 
βρεθεί αντιμέτωποι με ένα 
σφοδρότατο κύμα ανατιμή-
σεων στις χρεώσεις ηλεκτρι-
κής ενέργειας.

Οι μεγάλες ανατιμήσεις 
στην ενέργεια τους τελευταί-
ους μήνες έχουν δημιουργήσει 
οξύτατα προβλήματα στις επι-
χειρήσεις, το κόστος λειτουργί-
ας των οποίων έχει εκτοξευθεί, 
ενώ πολλές από αυτές κινδυ-

νεύουν με παύση εργασιών αλ-
λά και με διακοπή ρεύματος 
λόγω αδυναμίας καταβολής 
των οφειλομένων.

Το πρόβλημα αυτό απειλεί 
εκ νέου τη βιωσιμότητα των 
επιχειρήσεων που έχουν υπο-
στεί τις επιπτώσεις της πανδη-
μίας και της δεκαετούς οικο-
νομικής ύφεσης, ενώ σοβαρό 
είναι το πλήγμα στην ανταγω-
νιστικότητα των παραγόμενων 
προϊόντων, λόγω εξαγωγικής 
αδυναμίας, εξ αιτίας του αντα-
γωνισμού με τις χαμηλές τιμές 
των εισαγόμενων προϊόντων.

Όπως αντιλαμβάνεστε, η 
λήψη μέτρων για τη στήρι-
ξη των επιχειρήσεων που θα 
αντισταθμίσει τις αυξήσεις 

των χρεώσεων στην ηλεκτρι-
κή ενέργεια, είναι άκρως επι-
βεβλημένη. Το Επιμελητήριο 
Έβρου προτείνει ενδεικτικά τις 
ακόλουθες προτάσεις, οι οποί-
ες θα συνδράμουν στην απο-
φυγή λουκέτων σε επιχειρή-
σεις του ακριτικού νομού μας:

● Δυνατότητα υπαγωγής 
στο καθεστώς μειωμένων χρε-
ώσεων του Ειδικού Τέλους 
Μείωσης Εκπομπών Αερίων.

● Παροχή δυνατότητας 
στις επιχειρήσεις για επιλογή 
σταθερού τιμολογίου, ώστε να 
περιοριστεί η εξάρτηση τους 
από την χρηματιστηριακή τι-
μή ενέργειας.

● Παροχή δυνατότητας 
αποπληρωμής των λογαρια-

σμών με τις αυξημένες τιμές 
του ρεύματος σε χρονικό δι-
άστημα 6 μηνών από την έκ-
δοσή τους.

● Επιδότηση του τιμολο-
γίου για όλες τις πληττόμενες 
από την πανδημία επιχειρήσεις 
για το χρονικό διάστημα των 
αυξημένων χρεώσεων.

Κύριε Υπουργέ,
Ζητούμε επιτακτικά την 

έμπρακτη στήριξη των επιχει-
ρήσεων της Π.Ε Έβρου και την 
άμεση εφαρμογή μέτρων που 
θα αποτρέψουν τον περαιτέ-
ρω αφανισμό των Ελλήνων 
επιχειρηματιών και θα διατη-
ρήσουν ζωντανή την τοπική 
οικονομία και το ανθρώπινο 
δυναμικό μας.

Ευχαριστούμε εκ των προ-
τέρων για την ανταπόκρισή 
στο αίτημά μας.

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος του Επιμελη-

τηρίου Έβρου
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ 
ΤΟΨΙ∆ΗΣ» 

Σε απόγνωση οι επαγγελματίες του 
Έβρου λόγω της αύξησης του ρεύματος 

ΠΟΛΛΈΣ ΈΠΙΧΈΙΡΉΣΈΙΣ 
ΚΙΝΔΥΝΈΥΟΥΝ ΜΈ ΔΙΆΚΟΠΉ 
ΡΈΥΜΆΤΟΣ Ή ΆΚΟΜΉ ΚΆΙ ΜΈ ΠΆΥΣΉ 
ΛΈΙΤΟΥΡΓΙΆΣ, ΛΟΓΩ ΆΔΥΝΆΜΙΆΣ 
ΠΛΉΡΩΜΉΣ ΤΩΝ ΛΟΓΆΡΙΆΣΜΩΝ                       
           
Επιστολή του Επιμελητηρίου προς τους 
αρμόδιους Υπουργούς

Η λήψη μέτρων για τη στήρι-
ξη των επιχειρήσεων που θα 
αντισταθμίσει τις αυξήσεις των 
χρεώσεων στην ηλεκτρική ενέρ-
γεια, είναι άκρως επιβεβλημένη

Χ. ΤΟΨΙ∆ΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΒΡΟΥ

 Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευ-
νες των αστυνομικών Αρχών για 
την ταυτοποίηση άγνωστης μέχρι 
στιγμής δράστιδας, η οποία την 
1-1-2022, εξαπάτησε ημεδαπό 
στην Αλεξανδρούπολη. Αναλυτι-
κότερα, άγνωστη δράστιδα προ-
σποιούμενη γνωστή επιχειρηματία 

της πόλης, επικοινώνησε τηλεφω-
νικά με τον παθόντα και χρησιμο-
ποιώντας διάφορα τεχνάσματα και 
προφάσεις, κατάφερε να αποσπάσει 
τα προσωπικά του τραπεζικά δε-
δομένα και να αποκτήσει με αυτόν 
τον τρόπο πρόσβαση στον τραπεζι-
κό του λογαριασμό, από τον οποίο 
στη συνέχεια αφαίρεσε συνολικά το 
χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ. 
Την προανάκριση ενεργεί η Υποδι-
εύθυνση Ασφάλειας Αλεξανδρού-
πολης.

Σε εξέλιξη οι έρευνες της 
Αστυνομίας

Στη διάσωση ενός συμπολίτη μας 
που είχε παρασυρθεί από ορμητικό 
χείμαρρο σε ρέμα πέριξ της Αλεξαν-
δρούπολης προχώρησαν δύο αστυ-
νομικοί, τους οποίους συγχαίρει και 
επαινεί για την αυταπάρνησή τους, 
με ανακοίνωσή της η Συνδικαλιστι-
κή Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Αλεξανδρούπολης.
Αναλυτικά, η ανακοίνωση 
αναφέρει:

«Η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνο-
μικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης 
εκφράζει τα θερμά της συγχαρητή-
ρια προς τους συναδέλφους μας, οι 
οποίοι την 02/01/2022 εκτελώντας 
υπηρεσία εποχούμενης περιπολίας 
ανταποκρίθηκαν άμεσα στην εντολή 
του R/T Κέντρου, εντοπίζοντας και δι-
ασώζοντας συμπολίτη μας, ο οποίος 
διέτρεχε άμεσο κίνδυνο για την ζωή 
του. Ειδικότερα, επαινούμε την αυτα-
πάρνηση που επέδειξαν οι  συνάδελ-
φοί μας   ΔΕΛΗΑΝΔΡΕΑΣ Γεώργιος 

και ΤΣΟΛΑΚΗΣ Ανδρέας του Τμήμα-
τος Τροχαίας Αλεξανδρούπολης, κα-
θώς επιχειρώντας κάτω από αντίξοες 
συνθήκες απεγκλώβισαν συμπολίτη 
μας, ο οποίος είχε παρασυρθεί από 
ορμητικό χείμαρρο σε ρέμα της πε-
ριοχής αψηφώντας τον κίνδυνο για 
την ίδια τους τη ζωή.

Οι συνάδελφοι μας για ακόμη μια 
φορά αποδεικνύουν εμπράκτως ότι  
εκτελούν απερίσπαστοι το καθήκον 
τους, προστατεύοντας την ζωή των 
συνανθρώπων μας και διαφυλάττο-

ντας την ασφάλεια αυτών με κάθε 
κίνδυνο.

Ως Συνδικαλιστική Ένωση Αστυ-
νομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρού-
πολης έχοντας γνώση του αισθήμα-
τος ευθύνης, την ευαισθησία και τον 
ηρωισμό που διακατέχει το σύνολο 
των συναδέλφων μας δεν μας ξαφ-
νιάζουν τα αλλεπάλληλα περιστατικά 
που το αποδεικνύουν. Συνεχίζουμε να 
βρισκόμαστε στο πλάι τους διεκδικώ-
ντας και προσφέροντας σε αυτούς 
τα μέγιστα».

Αλεξανδρούπολη: 
∆ιάσωση πολίτη που είχε 
παρασυρθεί από ορμητικό χείμαρρο
Συγχαρητήρια προς τους 
δύο αστυνομικούς που 
παρενέβησαν

Αλεξανδρούπολη: 
Παρουσιάστηκε ως 
γνωστή επιχειρηματίας 
και άρπαξε 3.000 ευρώ
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Ο Διοικητής και Πρόεδρος 
του Διοικητικού Συμβουλί-
ου του Πανεπιστημιακού 
Γενικού Νοσοκομείου Αλε-
ξανδρούπολης, Ευάγγελος 
Ρούφος, είναι στην ευχάρι-
στη θέση να ανακοινώσει τη 
λειτουργία ειδικού τακτικού 
εξωτερικού ιατρείου «Παιδι-
κή και Εφηβική Ενδοκρινολο-
γία» (νοσήματα θυρεοειδούς, 

αναστήματος, νοσήματα επι-
νεφριδίων, παραθυρεοειδών, 
σύνδρομα με ενδοκρινικές 
διαταραχές κλπ).

Η λειτουργία του ειδικού 
αυτού ιατρείου εγκρίθηκε 
από το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης 
(Θ20.Α/ΔΣ39/24-11-2021) 
στα πλαίσια της Πανεπιστη-
μιακής Παιδιατρικής κλινικής 

του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης 
και θα λειτουργεί κάθε Τρί-
τη, με υπεύθυνο τον Καθηγη-
τή Παιδιατρικής ΔΠΘ, ιατρό 
της Πανεπιστημιακής Παιδι-
ατρικής κλινικής του Π.Γ.Ν. 
Αλεξανδρούπολης, Αντώνιο 
Βουτετάκη.

Σημειώνουμε ότι στα 
πλαίσια της Παιδιατρικής 
Κλινικής λειτουργεί ήδη ια-
τρείο για τα παιδιά με Σακ-
χαρώδη Διαβήτη ενώ σύντο-
μα θα λειτουργήσουν ιατρεία 
για παχυσαρκία και μεταβο-
λικά νοσήματα αλλά και μο-
νάδα ημερήσιας νοσηλείας 
για τη διενέργεια ειδικών 
οργανολογικών εξετάσεων 
καλύπτοντας περαιτέρω τις 
ανάγκες του παιδιατρικού 
πληθυσμού της Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης.

ΠΓΝΑ: Έναρξη λειτουργίας για το Ιατρείο 
«Παιδικής και Εφηβικής Ενδοκρινολογίας»

ΛΈΙΤΟΥΡΓΈΙ ΉΔΉ ΙΆΤΡΈΙΟ ΓΙΆ ΤΆ 
ΠΆΙΔΙΆ ΜΈ ΣΆΚΧΆΡΩΔΉ ΔΙΆΒΉΤΉ 
ΈΝΩ ΣΥΝΤΟΜΆ ΘΆ ΛΈΙΤΟΥΡΓΉΣΟΥΝ 
ΙΆΤΡΈΙΆ ΓΙΆ ΠΆΧΥΣΆΡΚΙΆ ΚΆΙ 
ΜΈΤΆΒΟΛΙΚΆ ΝΟΣΉΜΆΤΆ                        
           
Ετοιμάζεται και η μονάδα ημερήσιας νοσηλείας 
για τη διενέργεια εξετάσεων  

Αναφορά στο ψαλίδι 
που έρχεται στις συντά-
ξεις χηρείας και αναπη-
ρίας με τον ερχομό του 
νέου χρόνου από την κυ-
βέρνηση Μητσοτάκη, έκα-
νε ο εκπρόσωπος των 
Προοδευτικών Οικονομο-
λόγων Ελλάδας Μενέλα-
ος Μαλτέζος. Συγκεκρι-
μένα λέει πως στο παρά 
πέντε του νέου χρόνου  ο 
υφυπουργός Εργασίας με 
διευκρινιστική εγκύκλιο 
για τις μειώσεις και  αφή-
νει ανοιχτό το ενδεχόμενο 
περικοπών και στους νυν 
συνταξιούχους. 

«Ποδαρικό με «ψαλί-
δι» για αρκετές χιλιάδες 

διπλοσυνταξιούχους που 
εισπράττουν μια σύνταξη 
από δικό τους δικαίωμα 
(π.χ. γήρατος ή αναπηρί-
ας) και μια σύνταξη χηρεί-
ας κάνει το 2022.

Στο παρά πέντε του νέ-
ου έτους, ο υφυπουργός 
Εργασίας με διευκρινιστι-
κή εγκύκλιο για τις μειώ-
σεις και  αφήνει ανοιχτό 
το ενδεχόμενο περικοπών 
και στους νυν συνταξιού-
χους.

Χαμένη βγαίνει μερί-
δα διπλοσυνταξιούχων 
οι οποίοι λαμβάνουν μια 
σύνταξη από δικό τους 
δικαίωμα (π.χ. γήρατος 
ή αναπηρίας) και μια σύ-
νταξη λόγω θανάτου (σύ-
νταξη χηρείας) – Χάνουν 
έως και 268 ευρώ από 
την Πρωτοχρονιά.

Η εγκύκλιος ανακοινώ-
θηκε λίγο πριν εκπνεύσει 
το 2021 η οποία φέρει 
την υπογραφή του υφυ-
πουργού Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Πάνου Τσακλόγλου. Δη-
μοσιοποιήθηκε… στις 30 
Δεκεμβρίου, με στόχο να 
περάσει κάτω από τα ρα-
ντάρ των ΜΜΕ, δηλαδή 
όταν ήδη είχε κλείσει η 
ύλη στα πρωτοχρονιάτικα 
φύλλα των εφημερίδων 
και τα εορταστικά προ-
γράμματα των ηλεκτρο-
νικών και τηλεοπτικών 
ΜΜΕ απέκλειαν, όπως 
άλλωστε το απέδειξαν, 
οποιονδήποτε επικριτικό 
σχολιασμό στις κυβερνη-
τικές ρυθμίσεις».

Ποιους αφορά

Στις 29/12/2021 συνάφθη-
κε σύμβαση παροχής υπηρε-
σιών  «Υπηρεσίες συμβούλου 
ψυχικής υγείας για την υποστή-
ριξη υπηρεσιών ψυχοκοινωνι-
κής στήριξης του Κέντρου Κοι-
νότητας Δήμους Σαμοθράκης», 
μεταξύ του Δημάρχου Σαμο-
θράκης κ. Γαλατούμου Νικόλα-
ου και  της Συμβούλου Ψυχικής 
Υγείας -Ψυχοθεραπεύτριας  κα. 
Μαρινάκη Μαγδαληνής. 

Σκοπός είναι η αναβάθμι-
ση  των παρεχόμενων υπηρε-
σιών ψυχοκοινωνικής στήρι-
ξης του Κέντρου Κοινότητας 
Δήμου Σαμοθράκης προς τους 
ωφελούμενους δημότες, μέ-
σω της υποστήριξης των αρ-
μόδιων στελεχών του Κέντρου 
Κοινότητας Δήμου Σαμοθρά-

κης στην υλοποίηση δράσεων 
ψυχοκοινωνικής στήριξης αλ-
λά και των ωφελούμενων που 
χρήζουν στήριξης σε ατομικό 
και ομαδικό επίπεδο.

Το Κέντρο Κοινότητας Δή-
μου Σαμοθράκης χρηματοδο-
τείται από  Ε.Π. «Ανατολική Μα-
κεδονία Θράκη 2014-2020» 
που είναι συγχρηματοδοτού-
μενο από το Ευρωπαϊκό Κοι-
νωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).  

Συστάθηκε και  λειτουρ-
γεί από το 2016 με σκοπό την  
υποστήριξη του  Δήμου Σαμο-
θράκης στην εφαρμογή πολι-
τικών κοινωνικής προστασίας 
και την ανάπτυξη ενός τοπι-
κού σημείου αναφοράς για την 
υποδοχή, εξυπηρέτηση και δι-
ασύνδεση των πολιτών με όλα 
τα Κοινωνικά Προγράμματα και 
Υπηρεσίες που υλοποιούνται 
στην περιοχή. 

Η διασύνδεση του κατοίκου 
της Σαμοθράκης με τα εθνικά 
κοινωνικά προγράμματα όπως 

ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, 
επίδομα στέγασης, προνοιακά 
επιδόματα ΟΠΕΚΑ, ανασφάλι-
στων υπερηλίκων, τοπικά κοι-
νωνικά προγράμματα όπως δι-
ανομή ειδών πρώτης ανάγκης 
σε δικαιούχους του ΚΕΑ μέσω 
προγράμματος ΤΕΒΑ, η υπο-
στήριξη υλοποίησης δράσεων 
όπως κοινωνικό ιατρείο, κοι-
νωνικό φροντιστήριο, δίκτυο 
εθελοντών, πρόγραμμα εμβο-
λιασμών covid, ιατρικές εξετά-
σεις από κλιμάκια εθελοντών, 
υποστήριξη στην εύρεση ερ-
γασίας και την ενίσχυση της 
απασχόλησης και της επιχειρη-
ματικότητας κ.ά. εντάσσονται 
στο έργο του Κέντρου Κοινό-
τητας Δήμου Σαμοθράκης και 
αποδεικνύουν το ενεργό και 
καθοριστικό ρόλο της δομής 
στην αποδοτικότητα και απο-
τελεσματικότητα του συστή-
ματος κοινωνικής προστασίας 
του Δήμου Σαμοθράκης.

Σαμοθράκη: Υπηρεσίες 
συμβούλου ψυχικής υγείας 
Από το Κέντρο 
κοινότητας του 
Δήμου  

Μαλτέζος για «ψαλίδι» 
σε αρκετές χιλιάδες 
διπλοσυνταξιούχους 
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία

Οριζόντια
1. Παλιά επιτυχία του Νιλ Σεντάκα — 
Το σύνολο των έργων ενός συγγραφέα.
2. Τ' ακούει… φταίχτης.
3. Αθόρυβη… ριπή — Οι έξι διδακτικές 
ώρες σε ημερήσιο μάθημα — Αρχικά ενός 
Όπλου μας.
4. Παλιά, αθηναϊκά συγκοινωνιακά αρχι-
κά — Παράσιτο των σιτηρών — Ειδικές 
μονάδες της Αστυνομίας (αρχικά).
5. Πρωτεύουσα ομώνυμου νομού της 
Ηπείρου — Σιδερένιο περίφραγμα.
6. Ναυτικό παράγγελμα — Μάρκα μα-
γειρικού αλατιού.
7. Άγρια… ξεσπάσματα — Μοντέλο αυ-
τοκινήτων Φολκσβάγκεν.
8. Μέτρα… εκτός προγράμματος — Κρη-
τικά ακτοπλοϊκά αρχικά.
9. Διεθνής ακτογραφικός όρος — Και 
τραμπάλες σε… παιδική — Η χώρα του 
Αιήτη.
10. Ο αριθμός 71 — Καλάθι από λυγα-
ριά — Αρχή… άριας.
11. Ύφεση (μτφ.).
12. Ο κυρίαρχος των ανέμων — Όπερα 
του Βέρντι.

 σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ένας άντρας τεμπελιάζει ξαπλωμένος στο γρασίδι 
και χαζεύει τα σύννεφα στον
ουρανό. Ξαφνικά αποφασίζει να μιλήσει με το Θεό.
Αντρας: Θεέ μου τι διάρκεια έχουν για σένα ένα 
εκατομμύριο χρόνια;
Θεός: Περίπου ένα λεπτό
Αντρας: Θεέ μου τι είναι για σένα ένα εκατομμύ-
ριο δολάρια;

Θεός: Μια δεκάρα.
Αντρας: Θεέ μου, μπορώ να έχω μια δεκάρα;
Θεός: Ναι βέβαια, σε ένα λεπτό...

 *  *  *  *  *  *  *  *
 
Πέντε φίλοι, μεταξύ των οποίων και ο Βάγγος, 
που ψευδίζει, ψαρεύουν αμέριμνοι πάνω σε μια 
βάρκα, στη μέση του πελάγους, όταν ο Βάγγος 
έντρομος φωνάζει:
- "Κακακακα... Καράβι!!!"
Πριν τελειώσει τη φράση του όμως έχει ήδη πέσει 
στη θάλασσα και έχει απομακρυνθεί από τη βάρ-
κα, στην οποία πέφτει ένα μεγάλο καράβι. αφού 
οι υπόλοιποι πέρασαν αρκετές μέρες στο νοσο-
κομείο και έγιναν καλά, μετά από αρκετό καιρό 
βρέθηκαν πάλι όλοι στη βάρκα να ψαρεύουν στη 
μέση του πελάγους. Ξαφνικά ο Βάγγος αρχίζει 
πάλι να φωνάζει:
- "Κακακα…κα."
Πριν τελειώσει τη φράση του οι άλλοι πέφτουν 
αμέσως στη θάλασσα και απομακρύνονται γρή-
γορα από τη βάρκα. Ο Βάγγος όμως χωρίς να 
εγκαταλείψει τη βάρκα συνεχίζει:
- "Κα..κα..κα…καρχαρίας!!!"

Η συνταγή για ένα υπέροχο ορεκτικό, από την Κύ-
προ. Δοκιμάστε τον κρασομεζέ με χοιρινό κρέας 
και δεν θα χάσετε. Δεν πρέπει να λείπει από κα-
νένα τραπέζι!

Συστατικά 
• 1 κιλό χοιρινό
• 2 ποτ. κρασί μπρούσκο
• 1 φλ. ξύδι
• Λίγο μπαχάρι
• Αλάτι
• Πιπέρι
• Ελαιόλαδο, για το τηγάνισμα

Μέθοδος Εκτέλεσης 
• Αρχικά πλένουμε το κρέας, το στεγνώνουμε και 

το κόβουμε σε μικρά κομματάκια.
• Βάζουμε το κρέας σε μία λεκάνη, προσθέτουμε 

το αλάτι, το πιπέρι, το μπαχάρι, το σκεπάζουμε 
με το ξύδι και το κρασί και το αφήνουμε για 6 
ώρες τουλάχιστον.

• Κατόπιν, βάζουμε σε ένα τηγάνι να κάψει το 
ελαιόλαδο και τηγανίζουμε το μείγμα μας κου-

ταλιά-κουταλιά.
• Τέλος, στραγγίζουμε το κρέας και το τηγανίζου-

με σε μέτρια φωτιά για να ψηθεί μέχρι μέσα.
• Καλή όρεξη!

Συμβουλές
• Συνοδεύουμε με ζεστό ψωμάκι.

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Κρασομεζές Κύπρου

 ΜΕΜΕS

Κάθετα
1. Υπάρχει Βόρεια και Νότια — Πόλη της 
Μακεδονίας.
2. Σύνολο ομοεθνών που κατοικούν σε 
ξένη πόλη.
3. Βουβοί… Ρώσοι — Δρόμος, ρούγα — 
Πρώτα στη… μόδα.
4. Βουλευτές την απαρτίζουν (αρχικά) — 
Η μητέρα του Οκταβιανού Αυγούστου — 
Υπήρξε παγκόσμιος πρωταθλητής στο 
σκάκι.
5. Ιδιότροπη αντίληψη, παραξενιά — Ζά-
χαρη.
6. Είναι τα τραγούδια του Καζαντζίδη — 
Αρχαίων… ταλαίπωρος.
7. Κρεμαστό κρεβάτι — Υποδιαίρεση 
τουρκικού νομίσματος.
8. Το σπίτι… του Καραγκιόζη — Αρχαίο 
δίτροχο πολεμικό όχημα.
9. Σκηνοθέτησε και την ταινία "Η αρκού-
δα" — Κι έτσι η χρέωση στην πρέφα — 
Αόρατοι νοσογόνοι μικροοργανισμοί.
10. Συντομογραφία ανέμου — Δυσοίω-
να… χρώματα — Έτσι αρχίζει ο… σνομπ.
11. Ευπρόσδεκτη στα καταστήματα.
12. Παντοτινός — Γεμάτα, ως επάνω 
(επίρρ.).
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Το 2021 χαρακτηρίστηκε από 26 
ακραία καιρικά φαινόμενα στην 
Ελλάδα και ορισμένα από αυτά 
προκάλεσαν καταστροφές και τον 
θάνατο συνολικά 20 ανθρώπων, 
σύμφωνα με το meteo του Εθνι-
κού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

- Στις αρχές Αυγούστου οκτώ 
άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από 
επιπλοκές της υγείας τους που οφεί-
λονται στις ακραία υψηλές θερμοκρα-
σίες κατά τη διάρκεια ενός ισχυρού επεισοδίου 
καύσωνα.

– Πέντε θάνατοι οφείλονταν σε ξαφνικές πλημ-
μύρες που συνέβησαν στην Αλεξανδρούπολη τον 
Φεβρουάριο, στη Θεσσαλονίκη τον Ιούνιο, στην 
Εύβοια τον Οκτώβριο, στην Ηλεία τον Νοέμβριο 

και στην Πιερία τον Δεκέμβριο.
- Τέσσερις άνθρωποι κατέλη-

ξαν από το πολικό ψύχος και από 
αποκλεισμούς λόγω του μεγάλου 
ύψους χιονιού κατά τη διάρκεια 
της κακοκαιρίας «Μήδεια» τον 
Φεβρουάριο.

- Οι κεραυνοί αποτελούν μια 
από τις κυριότερες αιτίες θανάτου 

από καιρικά φαινόμενα στη χώρα μας. 
Το 2021 ευθύνονταν για τον θάνατο δύο 

ανθρώπων στο Ανήλιο Μετσόβου τον Ιούνιο και 
στην Καβάλα τον Σεπτέμβριο.

- Ακόμη ένας άνθρωπος πνίγηκε πέφτοντας από 
τη βάρκα του στον Αμβρακικό Κόλπο τον Αύγουστο, 
κατά τη διάρκεια θυελλωδών ανέμων.
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Στη νησιωτική κοινότητα 
του Κοντιάκ, η θερμοκρασία 
αέρα έφτασε την Κυριακή 
τους 19,4 C, η υψηλότερη 
τιμή Δεκεμβρίου δηλαδή που 
έχει καταγραφεί ποτέ στην 
Αλάσκα, σύμφωνα με τον 
επιστήμονα Ρικ Τόμαν του 
Κέντρου Κλιματικής Αξιολό-
γησης και Πολιτικής. Ο ίδιος 
αποκάλεσε την εξέλιξη «πα-

ράλογη». 
Το νέο αυτό υψηλό ρε-

κόρ έρχεται εν μέσω σει-
ράς «ακραίων» για την πε-
ριοχή θερμοκρασιών εντός 
Δεκεμβρίου, εξηγεί ο Τό-
μαν, περιλαμβανομένων των 
18,3 βαθμών στο αεροδρό-
μιο του Κόντιακ, του ρεκόρ 
των 16.6C στην κοινότητα 
της Cold Bay και τουλάχι-

στον οκτώ ημερών του μήνα 
με θερμοκρασίες άνω των δέ-
κα βαθμών Κελσίου. 

Η πιο σοβαρή άμεση επί-
πτωση για τους ανθρώπους 
είναι πιθανώς από τον τερά-
στιο όγκο νερού από τις βρο-
χοπτώσεις που πλήττουν την 
ενδοχώρα της Αλάσκα, εξηγεί 
ο Τόμαν.

Αφού είδαν με τα μάτια τους 
τις καταστροφές που προκά-
λεσαν οι πυρκαγιές στην 
πατρίδα τους, ο 13χρο-
νος Άντρε Ολιβιέρα, η 
16χρονη αδελφή του 
Σοφία και οι φίλοι 
τους, είναι αποφασι-
σμένοι να πιέσουν 
τους ηγέτες να τηρή-
σουν τις δεσμεύσεις 
τους για μείωση των εκ-
πομπών στην ατμόσφαιρα. 

Για αυτόν τον λόγο μηνύουν 
33 χώρες της Ευρώπης για παραβί-

αση του δικαιώματός τους στη ζωή, την 
ιδιωτικότητα και μια καθημερινότητα 

χωρίς διακρίσεις. 
Το 2017 η Πορτογαλία 

επλήγη από μερικές από τις 
χειρότερες πυρκαγιές στην 
ιστορία της. Εξήντα έξι άν-
θρωποι σκοτώθηκαν και κα-
ταστράφηκαν περισσότερες 
από 480 κατοικίες. Περίπου 

530 τετραγωνικά χιλιόμετρα 
κάηκαν σε εκείνες τις φωτιές. 

Είχε προηγηθεί ακραίος καύσω-
νας.   Δικαιωμάτων.

Δύο αδέλφια κάνουν μήνυση σε 33 χώρες 
της Ευρώπης για το Κλίμα 

Σύμφωνα 
με το meteo 
του Εθνικού 

Αστεροσκοπείου 
Αθηνών.

Ελλάδα: 20 νεκροί από ακραία καιρικά 
φαινόμενα το 2021

Το λεγόμενο ψάρι-τεκί-
λα (επιστημονική ονομασία 
Zoogoneticus tequila), που έχει 
μέγεθος όχι μεγαλύτερο των 70 
χιλιοστών, εξαφανίστηκε από τη 
φύση το 2003 λόγω της ρύπαν-
σης των νερών, αλλά και του 
πολλαπλασιασμού χωροκατα-

κτητικών τροπικών ειδών στο 
οικοσύστημά του. 

Με το ψαράκι να «βαφτίζεται» 
από το ηφαίστειο Τεκίλα, το εί-
δος ανακαλύφθηκε το 1990 στο 
ποτάμι Teuchitlán στα νοτιοδυ-
τικά του Μεξικού. 

Σε ένα επαναστατικό πρό-

γραμμα εκτροφής και επανέ-
νταξης, οι ειδικοί του ζωολο-
γικού κήπου του Τσέστερ και 
του πανεπιστημίου Μιτσοακά-
να του Μεξικού ετοιμάζονται να 
επιστρέψουν πάνω από 1.500 
ψαράκια του είδους στο ποτάμι 
όπου ενδημούν.

Επιστήμονες κατάφεραν να επαναφέρουν 
στη φύση το εξαφανισμένο «ψάρι - τεκίλα»

Αλάσκα: Ρεκόρ θερμοκρασίας 
τον Δεκέμβριο με 19.4C  

Περιβάλλον

Η υψηλότερη 
τιμή Δεκεμβρίου 

που έχει καταγραφεί 
ποτέ στην Αλάσκα

Εξαφανίστηκε από 
τη φύση το 2003 λό-
γω της ρύπανσης των 

νερών

«Μερικά από τα πιο καταστροφικά ακραία καιρικά φαινόμενα 
το 2021 έπληξαν τα φτωχότερα έθνη, τα οποία έχουν συμβάλει 

ελάχιστα στην πρόκληση της κλιματικής αλλαγής» 
Έκθεση της Christian Aid  

Μηνύουν 33 χώρες 
της Ευρώπης για 
παραβίαση του 

δικαιώματός τους 
στη ζωή
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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
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Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Αλεξ/λη - ΘεΣ/ΝΙΚη: 
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
∆ευτέρα  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
∆ευτέρα 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 ∆ιδ/χου 25530 22103
Α/Τ Ορεστιάδας 25520 81808
∆. Αλεξ/πολης 25510 64100
∆K Τραϊαν/λης 25513 50900
∆K Φερών 25553 50073
∆. Σουφλίου 25543 50100
∆. ∆ιδυμοτείχου 25530 26000
∆. Ορεστιάδας 25520 22219
∆. Σαμοθράκης 25510 41218
∆. Κομοτηνής 25310 24444
∆ασαρ. Αλεξ/λης 25510 80643
∆ασαρ.Σουφλίου 25540 22221
∆ασαρ. ∆ιδ/χου 25530 22204
∆ασαρ. 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 ∆ιδ/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
ΟΑΕ∆ Αλεξ/λης 25510 25646
ΟΣΕ Αλεξ/πολης 25510 26395
ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ 25510 33500   
Ι.Κ.Α. 25510-84611
ΕΚΑΒ 25510-89370
∆ΕΗ 25510-53529
ΟΤΕ 25510-56160
∆ΕΥΑΑ 25510-24018 
Κ.Ε.Π. Aλεξ/λης 25513-50010
Κ.Ε.Π. Φερών 25553-50103

14:00-22:00 Μανδηλά Ε.-Μανδηλά Ν. 14ης 
Μαΐου 33 & Κων. Παλαιολόγου ✆2551024463
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ
18:00-08:00 Ζηκίδου Κων. Παλαιολόγου 51 
(γωνία Κομνηνών) ✆2551035223
ΦΕΡΕΣ 
Χατζή ∆ήμητρα. Τραϊανουπόλεως 3 
✆2555022744

ΣΟΥΦΛΙ 
Ροκκά Βασ. Γεωργίου 88 ✆25540 24303
∆I∆YMOTEIXO
Πατσιουρίδης Παρασκευάς Βασ. Αλεξάν-
δρου 20 ✆2553022322
ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α
Αλβανούδη Νεραντζιά Κωνσταντινουπόλε-
ως 203 ✆2552022582

Πως να φτιάξετε γάντια 
από παλιά πουλόβερ!

Θα χρειαστείτε:
• Ένα παλιό πουλόβερ
• Χαρτί
• Μαρκαδόρο
• Ψαλίδι
• Ραπτομηχανή / βελόνα και κλωστή
• Καρφίτσες

• Με το μαρκαδόρο σχεδιάστε στο 
χαρτί το χέρι σας. Αφήστε ένα πε-
ριθώριο μεταξύ του χεριού και του 
περιγράμματος για να χωράει το χέ-
ρι και να μπορούν να γίνουν οι ρα-
φές. Σχεδιάστε τον καρπό λίγο μεγα-
λύτερο για να μπαίνει το χέρι μέσα 
στο γάντι.

• Κόψτε το σχήμα του γαντιού.
• Γυρίστε το πουλόβερ από την ανά-

ποδη και ισιώστε το.
• Τοποθετήστε το σχέδιο του γαντιού 

ευθυγραμμίζοντας τον καρπό με το 

κάτω μέρος του πουλόβερ. Το στρί-
φωμα θα γίνει η μανσέτα του γα-
ντιού

• Μόλις είστε ικανοποιημένοι με τη θέ-
ση του γαντιού στο πουλόβερ, σχεδι-
άστε το περίγραμμα του με το μαρ-
καδόρο.

• Κόψτε προσεκτικά και αργά τα κομ-
μάτια του γαντιού από το πουλόβερ.

• Καρφιτσώστε τα δυο κομμάτια του 
πουλόβερ.

• Με τη ραπτομηχανή ή στο χέρι ράψ-
τε περιμετρικά του γαντιού. Μην ξε-
χάσετε να κάνετε πισωβελονιά στην 
αρχή και στο τέλος για να μην χαλα-
ρώσουν οι ραφές.

• Μόλις τελειώσετε το ράψιμο βγάλτε 
όλες τις καρφίτσες.

• Κόψτε τυχόν περίσσεια ραφής , γυ-
ρίστε το γάντι σας το μέσα έξω και 
δοκιμάστε το στο χέρι σας.

• Για να φτιάξετε το δεύτερο γάντι 
επαναλάβετε την ίδια διαδικασία.

• Μπορείτε να τα τυλίξετε με μια κορ-
δέλα, να προσθέσετε μια κάρτα και 
να τα κάνετε δώρο στα αγαπημένα 
σας πρόσωπα.

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

Θεόπεμπτος, Θεόπεμπτη, 
Θεωνάς, Θεώνη.
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Ηχηρή παρέμβαση από την Κινημα-
τογραφική Λέσχη Αλεξανδρούπολης 
για το θέμα με το μέλλον του δημοτι-
κού,  θερινού κινηματογράφου «Φλοί-
σβου», που προέκυψε πριν λίγες μέρες, 
όταν η ΤΙΕΔΑ αποφάσισε να δρομολο-
γήσει τις εξελίξεις για την προκήρυξη 
διαγωνισμού, από τον οποίο θα προκύ-
ψει ιδιώτης που θα αναπλάσει, θα νοι-
κιάσει και θα εκμεταλλευτεί το χώρο.

Είχε προηγηθεί επιστολή επαγγελ-
ματία της πόλης, ο οποίος παρουσίασε 
το επιχειρηματικό του πλάνο για την 
αξιοποίηση του χώρου, με σειρά πα-
ρεμβάσεων που προτίθεται να πραγ-
ματοποιήσει. Συζητώντας το θέμα, τα 
μέλη του ΔΣ της ΤΙΕΔΑ που ήταν πα-
ρόντα, αποφάσισαν να εξουσιοδοτή-
σουν τον πρόεδρο Βασίλη Δέλκο να 
έρθει σε συνεννόηση με δικηγόρο, 
ώστε να συνταχθεί κείμενο δημοπρά-
τησης του χώρου, προς κάθε πιθανό 
ενδιαφερόμενο. 

Αντιδρώντας, η Κινηματογραφική 
Λέσχη, που εδώ και χρόνια διαχειρίζε-
ται τον κινηματογράφο, σε συνεργασία 
με την ΤΙΕΔΑ, εξέδωσε την παρακάτω 
ανακοίνωση παρουσιάζοντας το πο-
λυετές και πολυσήμαντο έργο της και 
το καθεστώς λειτουργίας του «Φλοί-
σβου», υπογραμμίζοντας ότι «η ΤΙΕΔΑ  
δεν νομιμοποιείται ΗΘΙΚΑ να αλλάξει 
μονομερώς το καθεστώς λειτουργίας 
του ΦΛΟΙΣΒΟΥ». Όπως τονίζει, «η συ-
νέχιση της λειτουργίας του Φλοίσβου 
από την ΚΛΑ θα είναι αποδοτικότερη 
απ’ ότι από τη μίσθωσή του σε ιδιώτη. 
Άλλωστε η υπεραξία που δημιούργη-
σε η ΚΛΑ όλα αυτά τα χρόνια σε ένα 
τεμαχίδιο του οικοπέδου της γιορτής 
κρασιού είναι μη απαλλοτριώσιμη», 
ενώ ζητά ε από τη δημοτική αρχή να 
αντιληφθεί το άτοπον της πράξης των 
διοικούντων την ΤΙΕΔΑ και να αναιρέ-
σει αυτήν την κίνηση.

Η ανακοίνωση της ΚΛΑ 
«Στη  ΔΙΑΥΓΕΙΑ, τον επίσημο ιστό-

τοπο του Υπουργείου Ψηφιακής Δι-
ακυβέρνησης,  με αριθμό πρωτο-
κόλλου ΑΔΑ:Ω21ΩΟΛΜΒ-ΖΑΒ της 
28/12/2021, δημοσιεύτηκε απόφα-
ση της ΤΙΕΔΑ (τουριστική Ιαματική 
Επιχείρηση Δήμου Αλεξανδρούπολης  
Α.Ε.ΟΤΑ) με την οποία προτίθεται να 
παραχωρήσει τον Δημοτικό Θερινό Κι-
νηματογράφο   ΦΛΟΙΣΒΟ στο εμπο-
ρικό κύκλωμα καταργώντας, εν μία 
νυκτί, έναν ιστορικό δημοτικό χώρο 
πολιτισμού και απεμπολώντας  μια κα-
τά γενική ομολογία πετυχημένη πορεία 
και αξιοζήλευτη συνεργασία του Δή-
μου Αλεξανδρούπολης με την Κινημα-
τογραφική Λέσχη Αλεξανδρούπολης.

Ο Δημοτικός Κινηματογράφος 
«ΦΛΟΙΣΒΟΣ» ιδρύθηκε τον Σεπτέμ-
βριο του 1995 επί δημαρχίας  Ηλία 
Ευαγγελίδη για να καλυφθεί η παντε-
λής πλέον απουσία θερινών αιθουσών 
και εντάχθηκε  στο « Δίκτυο Δημοτικών 
Κινηματογράφων» που λειτουργού-
σε υπό την εποπτεία του Υπουργείου 
Πολιτισμού. Συμβαλλόμενα μέλη της 
Προγραμματικής  Σύμβασης δεκαετούς 
διάρκειας, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, 
η Δημοτική Τουριστική Επιχείρηση Αλε-
ξανδρούπολης και το Υπουργείο Πο-
λιτισμού .  Καλλιτεχνικός υπεύθυνος, 
όπως οριζόταν ρητώς,  η Κινηματο-
γραφική Λέσχη Αλεξανδρούπολης. Από 
τότε κύλησαν  πολλές βραδιές κινημα-
τογραφικής μέθεξης, ο Φλοίσβος έγινε 
μια όαση πολιτισμού, ένα πραγματικό 
κόσμημα για την καλοκαιρινή Αλεξαν-
δρούπολη και οι  Αλεξανδρουπολίτες 
χάρηκαν ποιοτικές προβολές και πολι-
τιστικές εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου. 
Κατά την επιτυχή αυτή πορεία υπήρ-
ξαν πολλοί δημοτικοί άρχοντες , όλοι 
ανεξαιρέτως βοήθησαν την Κ.Λ.Α. στη 
διαχείριση του Φλοίσβου επειδή κατα-
νόησαν το σημαντικό έργο που επιτελεί 
στον χώρο του κινηματογράφου αλλά 
και ευρύτερα του πολιτισμού.

Η Κινηματογραφική Λέσχη Αλεξαν-
δρούπολης  γεννήθηκε την 1 Δεκεμβρί-

ου του 1974, με πρώτη προβολή την 
ταινία «’Αμλετ» του  Κόζιτζεφ.  Από τις 
τάξεις της  παρήλασαν  ευαισθητοποι-
ημένοι πολίτες  με σημαντική παρου-
σία στη ζωή της πόλης και εθελοντι-
κά υπηρέτησαν την 7η τέχνη, αυτήν τη 
σπουδαία πολιτιστική δημιουργία,  κά-
τω από τις εξαιρετικά δύσκολες συνθή-
κες των πρώτων καιρών. Το Δημοτικό 
Θέατρο εξοπλίστηκε για να μπορεί να 
λειτουργεί και ως κινηματογραφική 
αίθουσα και ένα αναξιοποίητο κομ-
μάτι γης μεταμορφώθηκε στον θερινό 
μας Κινηματογράφο Φλοίσβο. Η πόλη 
γνώρισε από κοντά τους μεγάλους του 
ελληνικού σινεμά, Βούλγαρη,  Αγγελό-
πουλο, Κούνδουρο, Παναγιωτόπουλο, 
Μανθούλη, Λαμπρινό, Αβδελιώδη και 
πολλούς άλλους που έπλασαν σιγά 
-  σιγά αυτό το τόσο σπουδαίο σινε-
φίλ κοινό της πόλης. Στις δράσεις της 
ΚΛΑ συμπεριλαμβάνονται εκτός των 
τακτικών προβολών, χειμώνα καλοκαί-
ρι,  μικρές και μεγάλες συναυλίες με 
αποκορύφωμα το άνοιγμα της καθο-
λικής εκκλησίας για το ευρύ κοινό με 
αφορμή μία από αυτές, θεατρικές πα-
ραστάσεις από την Ελλάδα, την Ιταλία, 
τη Βουλγαρία, κουκλοθέατρα υψηλής 
ποιότητας, η  εκπληκτική και μακροχρό-
νια συνεργασία με το διεθνές φεστι-
βάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, η 
διοργάνωση πανελλήνιων συνεδρίων, 
ελληνοτουρκικών συνεδρίων με θέμα 
πάντοτε το σινεμά, η απ’ ευθείας με-
τάδοση  των παραστάσεων της Με-
τροπόλιταν όπερας της Νέας Υόρκης ,  

εκπαιδευτικά προγράμματα, θεατρικά 
και κινηματογραφικά εργαστήρια,  γνή-
σια ξεφαντώματα με αφορμή κυρίως 
τις απόκριες, ομάδες ανάγνωσης  και 
τόσα  άλλα  “ων ουκ έστι αριθμός'. Η  
Κινηματογραφική Λέσχη Αλεξανδρού-
πολης μέσα σ’ αυτόν τον σχεδόν μισό 
αιώνα λειτουργίας της  δυνάμωσε, με-
γάλωσε, εκσυγχρονίστηκε, ανανέω-
σε τον εξοπλισμό της, αγόρασε σύγ-
χρονες μηχανές προβολής και σήμερα 
αποτελεί μια από τις σημαντικότερες 
και πιο δραστήριες κινηματογραφικές 
λέσχες σε πανελλήνιο επίπεδο ενώ 
παράλληλα παίζει ενεργό ρόλο στα 
διοικητικά συμβούλια της Πανελλήνι-
ας Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών 
Λεσχών Ελλάδας 

Η Κ.Λ.Α. δεν είναι ένας ακόμη σύλ-
λογος. Είναι ο σύλλογος που προω-
θεί δραστικά τον πολιτισμό στην πό-
λη μας. Που την φέρνει σε επαφή με 
τα νέα διεθνή ρεύματα της τέχνης και 
ενισχύει τον παλιό της κοσμοπολίτικο  
χαρακτήρα.

Σήμερα η ακατανόητη αυτή και  «εν 
κρυπτώ» απόφαση της ΤΙΕΔΑ μας δι-
εγείρει και μας ωθεί να εναντιωθούμε 
σε ό,τι πρόκειται να συμβεί. Θεωρού-
με ότι μια τέτοια πράξη μας θίγει ως 
ενεργούς δημότες αυτής της πόλης και 
απαιτούμε ο ΦΛΟΙΣΒΟΣ να παραμείνει 
πάση θυσία δημοτικός κινηματογρά-
φος, να διατηρήσει το καθεστώς λει-
τουργίας όπως προβλεπόταν από την 
ιδρυτική προγραμματική σύμβαση και 
εγγυόταν τη λειτουργία του ως κινη-

ματογράφου πολιτισμού με προβολές 
ευρωπαϊκών και ελληνικών ταινιών και 
όχι μόνον χολιγουντιανών εμπορικών 
προϊόντων.

Η ΤΙΕΔΑ  δεν νομιμοποιείται ΗΘΙ-
ΚΑ να αλλάξει μονομερώς το καθε-
στώς λειτουργίας του ΦΛΟΙΣΒΟΥ.  
Στον Προϋπολογισμό  της θα πρέπει 
να υπολογίζονται όχι μόνον  τα πιθα-
νολογούμενα έσοδα σε ευρώ αλλά και 
οι κοινωνικές παράμετροι τις οποίες δι-
εύρυνε η ΚΛΑ καθ’ όλη τη λειτουργία 
του Φλοίσβου ( χιλιάδες εθελοντικά 
προσφερθείσες εργατοώρες των με-
λών της, εισιτήρια και λειτουργία κυ-
λικείου σε τιμές κόστους, ανάπτυξη 
του πολιτισμού της πόλης μέσω του 
κινηματογράφου, δημιουργία σινεφίλ 
κοινού κ.λ.π. κ.λ.π.). Αθροιστικά,  η συ-
νέχιση της λειτουργίας του Φλοίσβου 
από την ΚΛΑ θα είναι αποδοτικότερη 
απ’ ότι από τη μίσθωσή του σε ιδιώτη. 
Άλλωστε η υπεραξία που δημιούργη-
σε η ΚΛΑ όλα αυτά τα χρόνια σε ένα 
τεμαχίδιο του οικοπέδου της γιορτής 
κρασιού είναι μη απαλλοτριώσιμη. 

Η Κινηματογραφική λέσχη Αλεξαν-
δρούπολης θα συνεχίσει να ενεργεί 
ως θεσμοφύλακας της ιδρυτικής Προ-
γραμματικής Σύμβασης που δημιούρ-
γησε τον Δημοτικό Θερινό Κινηματο-
γράφο «ΦΛΟΙΣΒΟ».

Ζητούμε από τη δημοτική αρχή να 
αντιληφθεί το άτοπον της πράξης των 
διοικούντων την ΤΙΕΔΑ και να αναιρέ-
σει αυτήν την κίνηση». 

«Απαιτούμε ο ΦΛΟΙΣΒΟΣ να παραμείνει 
πάση θυσία δημοτικός κινηματογράφος»

ΠΆΡΈΜΒΆΣΉ ΤΉΣ ΚΙΝΉΜΆΤΟΓΡΆΦΙΚΉΣ 
ΛΈΣΧΉΣ ΆΛΈΞΆΝΔΡΟΥΠΟΛΉΣ ΓΙΆ ΤΉΝ 
ΆΠΟΦΆΣΉ ΤΉΣ ΤΙΈΔΆ ΝΆ ΔΡΟΜΟΛΟΓΉΣΈΙ 
ΔΙΆΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΆ ΤΉΝ ΈΚΜΙΣΘΩΣΉ ΆΠΟ 
ΙΔΙΩΤΉ

«Μπορεί μια υπογραφή να διαγράψει 
την ιστορία της πόλης;»

Αυτές τις γιορτές χάρισε 
στους ανθρώπους που 

αγαπάς ένα βιβλίο

«ΚΥΝΗΓΗΜΈΝΟΙ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ»,

το νέο μυθιστόρημα 
του Γιάννη Λασκαράκη

Κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία 
από τις εκδόσεις «Έπίκεντρο»


