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Ξεκίνησε η μεταφύτευση
δέντρων από το Φυτώριο, τα
πρώτα 10 στο πάρκο Ποιμενίδη
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Αποκλιμάκωση
του αριθμού των
κρουσμάτων στον Έβρο

Διαμαρτυρία αγροτών στη ΔΕΗ
Ορεστιάδας: "Διεκδικούμε την
επιβίωσή μας"
Με άλλες μορφές δράσης θα συνεχίσουν το
επόμενο διάστημα τις κινητοποιήσεις τους οι
αγρότες του βορείου Έβρου

▶7
▶ 13

Νίκη "ανάσα" για την
Αλεξανδρούπολη FC στη
Γ΄Εθνική
Το Γενικό Λύκειο Τυχερού
συμμετέχει στη Διάσκεψη για το
Μέλλον της Ευρώπης
▶6
Η Νίκη Αλεξ/πολης
στα play off για
άνοδο στην Pre
League

● Κορωνοϊός: Ο νομός μας, μετά από μεγάλο διάστημα, δεν είναι ο πρώτος στην ΑΜΘ με τα
περισσότερα κρούσματα
● Τι δείχνουν οι αναλύσεις του καθηγητή Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ Δημοσθένη
Σαρηγιάννη
● Καταργήθηκε η 3η κλινική covid που είχε ανοίξει στο Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης λόγω
αυξημένων νοσηλειών
● Παραμένουν τα προβλήματα από την απουσία ανεμβολίαστων ή νοσούντων νοσηλευτών
● Νέα δεδομένα για τους εμβολιασμένους με 3 δόσεις και την ανοσία. Γιατί δεν θα χρειαστεί
να κάνουμε εμβόλιο με την τέταρτη δόση. Πώς θα κάνουμε Πάσχα, σύμφωνα με καθηγητή
Πνευμονολογίας στο Johns Hopkins.

▶5

«Το πάρκο Αλτιναλμάζη να μείνει
στο λαό της Αλεξανδρούπολης»

Κέρδισε τον
συμπολίτη Φοίνικα
με 3-1

▶ 13
Αρθρο – παρέμβαση:
H αθλητική
παιδεία ως μέσο
καταπολέμησης της
βίας στον αθλητισμό
Ανακοινώθηκαν νέα μέτρα
κατά της ομαδικής βίας

▶ 10-11

Τιμητική εκδήλωση στο Σουφλί στη
μνήμη του Αθανάσιου Μπέλλα
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας από φορείς και πολίτες, μετά από την
αποκάλυψη ότι ο Δήμος δεν έχει πια την χρήση της έκτασης, η
οποία είναι στην κυριότητα του στρατού

▶8

Η αίθουσα εκδηλώσεων στα γραφεία της ΟΕΒΕΣΕ πήρε το όνομα
του αγαπητού και πρόωρα εκλιπόντος τέως προέδρου της. Παρών
και ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γ. Καββαθάς συμμετείχε σε σύσκεψη
με φορείς

▶9
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1993
H «Ορχήστρα των Χρωμάτων»
υπό τη διεύθυνση του ιδρυτή της
Μάνου Χατζιδάκι δίνει συναυλία
διαμαρτυρίας κατά του Νεοναζισμού με έργα Βάιλ, Λιστ και
Μπάρτοκ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το πρόγραμμα της
συναυλίας περιέχει ένα κείμενο
- μανιφέστο του μεγάλου έλληνα
συνθέτη κατά του νεοναζισμού,
με τίτλο «Σκέψεις και παρατηρήσεις για το αναζωογονημένο φαινόμενο του νεοναζισμού».

ΘΑΝΑΤΟΙ
2020
Κική Δημουλά, ελληνίδα ποιήτρια. (Γεν. 6/6/1931)

Θεόδωρος Ορδουμποζάνης, Δημήτρης Μακροδημόπουλος, Γιώργος
Αναγνωστόπουλος, Αγγελική, Δεληγιάννη, Λευτέρης Χαβιαράς, Ανδρέας Καφετζής, Σμαρώ Τσοκαταρίδου,
Νικόλαος Παπανικολόπουλος, Λεωνίδας Σκερλετόπουλος, Γιώτα Αγαπητού, Μενέλαος Μαλτέζος

8...17

1917
Ξεσπούν απεργιακές κινητοποιήσεις στη Ρωσία, που θα οδηγήσουν στη λεγόμενη Φεβρουαριανή Επανάσταση και στο τέλος
της κυριαρχίας των Τσάρων, με
την καθαίρεση του Νικολάου Β’.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1974
Τζέιμς Μπλαντ, άγγλος τραγουδοποιός, που κινείται μεταξύ τζαζ, ροκ και σόουλ(«You’re
Beautiful», «Goodbye My Lover».

Τακτικοί συνεργάτες:

Ανατολή - 07:01
Δύση - 17:59

1848
Ξεσπά η λεγόμενη «Φεβρουαριανή Επανάσταση» στη Γαλλία, που
θα οδηγήσει στην κατάργηση της
βασιλείας και στην εγκαθίδρυση της Β’ Γαλλικής Δημοκρατίας.

2016
Τα εγκληματικά δίκτυα διακίνησης ανθρώπων αποκόμισαν καθαρά κέρδη ύψους 3 έως 6 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2015 από
την παράνομη μεταφορά προσφύγων, ανακοινώνει η Europol.

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
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 κείμενα δεν εκφράζουν υποχρεωτικά τη
θέση της Eφημερίδας.

Ο καιρός σήμερα

ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1630
Ο ινδιάνος Κουαντεκίνα γνωρίζει στους βρετανούς αποίκους
το ποπ-κορν.

2015
Σοβαρά επεισόδια σημειώνονται
πριν από την έναρξη του αγώνα
Παναθηναϊκού - Ολυμπιακού για
το Πρωτάθλημα Ελλάδας, με εισβολή οπαδών του «τριφυλλιού»
στον αγωνιστικό χώρο. Τελικά,
οι πράσινοι θα επικρατήσουν με
2-1.

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
EΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (ΣΗΠΕ)

4

4

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ
22
ΦΕΒ
2011

Έωλο το σχέδιο για υπόγειο πάρκινγκ στο κέντρο
της Αλεξανδρούπολης

Μόλις πρόσφατα ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης «ανακάλυψε» ότι υπάρχει παραχώρηση κατά χρήση για 50 χρόνια από το Δημόσιο προς το Δήμο, με σκοπό την κατασκευή
υπόγειου πάρκινγκ.
Η παραχώρηση έγινε με τον όρο ότι σε επτά χρόνια από
την παραχώρηση, η οποία έγινε τον Ιανουάριο του 2004,
να είχε κατασκευασθεί ο υπόγειος χώρος στάθμευσης. Στην
πρόσφατη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, η συνέχιση του διαγωνισμού, για το
μοναδικό ενδιαφερόμενο, μια Ισπανική Εταιρία, παρά τις παρατυπίες που υπάρχουν.
Ωστόσο υπάρχουν σοβαρά επιστημονικά επιχειρήματα
που συνηγορούν εναντίον της κατασκευής του υπόγειου
πάρκινγκ στην πλατεία Ανεξαρτησίας. Γεγονός είναι ότι με
αυτές τις καθυστερήσεις, τα 7 χρόνια υλοποίησης του σκοπού, που προέβλεπε η παραχώρηση της πλατείας, έχουν
παρέλθει και η δημοτική αρχή ζήτησε εσπευσμένα, για να
μην ανακληθεί η παραχώρηση.
και αλλιώς όμως ο διαγωνισμός είναι αμφίβολο αν θα
εγκριθεί από τη διοίκηση και η κατασκευή του υπόγειου
πάρκινγκ, είναι έωλη διότι θα αντιμετωπίσει, πέρα από την
αντίδραση των δημοτών και ζητήματα νομιμότητας

ΑΠΟΨΕΙΣ 3
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Μικρογνωμικά
Επίσκεψη του Πρέσβη της Πολωνίας
στον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης

`

πό το 2016 σύμφωνα με τον δικηγόρο
του κ. Βουλγαρίδη, ο Idris Sayilgan “δέχεται συνεχώς διώξεις από το Τουρκικό κράτος για τα ρεπορτάζ του που αφορούν το
μεταναστευτικό και το Κουρδικό ζήτημα”.
Σε λίγες ημέρες ο Idris Sayilgan αναμένεται να μεταφερθεί στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) στο Φυλάκιο
όπου εκεί θα δηλώσει τις προθέσεις του,
να ζητήσει πολιτικό άσυλο.

Μ.Μ. (ΕΡΤ Ορ)

«Μαύρο» ρεκόρ με 2.100 θανάτους
σε 21 μέρες

Τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης Γιάννη Ζαμπούκη επισκέφτηκε για δεύτερη
φορά κατά τη διάρκειας της θητείας του ο Πρέσβης της Πολωνίας Artur Lompart.
Ο κ. Lompart μετέφερε την πρόσκληση του Υπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολωνίας προς τον Δήμο Αλεξανδρούπολης, να συμμετάσχει σε διεθνές
forum για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη που θα πραγματοποιηθεί στο Κατοβίτσε
της Πολωνίας στις 26-30 Ιουνίου 2022, με αφορμή και την υποψηφιότητα συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις 100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις. Κατά τη συνάντηση, διερευνήθηκε επίσης το
πλαίσιο συνεργασίας σε τομείς όπως η ηλεκτροκίνηση και η πράσινη ανάπτυξη
καθώς και η συμμετοχή ιστιοπλοϊκών πληρωμάτων στη διεθνή Regatta, η οποία
συμπίπτει με την έναρξη της Ναυτικής Εβδομάδας στην Αλεξανδρούπολη.

Έβρος: Πολιτικό άσυλο αναμένεται
να ζητήσει ο δημοσιογράφος Idris
Sayilgan

Στο Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών παραμένει εδώ και
μια εβδομάδα ο Τούρκος δημοσιογράφος
Idris Sayilgan ο οποίος το στις 13 Δεκεμβρίου συνελήφθη από άνδρες του Συνοριακού Τμήματος Ισαακίου Διδυμοτείχου,
να εισέρχεται παράνομα στην Ελλάδα.
Ο Κουρδικής καταγωγής δημοσιογράφος είναι πολύ καλά στην υγεία του και

Τις τελευταίες 144 ημέρες, ήτοι από
1/10 μέχρι και 21/2, στη χώρα μας έχουν
χάσει τη ζωή τους 9.725 συνάνθρωποί
μας. Ο νέος κορονοϊός, μέσω πια της
μετάλλαξης Όμικρον, πραγματικά προελαύνει. Τον Οκτώβριο 1.110, τον Νο-

έμβριο 1.178, τον Δεκέμβριο 2.633, τον
Ιανουάριο 2.710 και μέσα στον Φεβρουάριο, δηλαδή μέσα σε μόλις 21 ημέρες,
η COVID-19 έχει σκοτώσει άλλα 2.114
άτομα στην πατρίδα μας. Το τελευταίο,
αποτελεί αρνητικό ρεκόρ θανάτων από
την την έναρξη της επιδημίας στην Ελλάδα, από της οποίας την έναρξη έχουν
καταγραφεί συνολικά 25.417 θάνατοι από
τον SARS-CoV2. Στον αντίποδα, τα μέτρα
έχουν πλέον «εξαϋλωθεί». Πρόκειται για
μια εκατόμβη νεκρών, με τη χώρας να βρίσκεται εδώ και πολλούς μήνες στις χειρότερες θέσεις της Ευρώπης από πλευράς
θανάτων από COVID-19 ανά εκατομμύριο
πληθυσμού. Πολλοί είναι οι επιστήμονες
που διαφωνούν ριζικά με τη χαλάρωση.

(ieidiseis.gr)
Παν. Ζαφειρόπουλος

Ο θησαυρός του άλλου
Τουρκία, Αγκυρα, οδοκαθαριστές και
«σκουπιδιαραίοι» απορριμματοφόρων,
όπως τους αποκαλούμε υποτιμητικά,
δημιούργησαν μια υπέροχη βιβλιοθήκη
από βιβλία που βρήκαν στα σκουπίδια.
Λίγο μετά, όταν διαδόθηκε στον κόσμο
η προσπάθειά τους, άρχισαν και οι πο-

λίτες να δίνουν κάποια βιβλία τους και
τελικά με τη βοήθεια και του Δήμου
άνοιξε αυτή η υπέροχη δημόσια δανειστική βιβλιοθήκη στον χώρο ενός
άδειου εργοστασίου τούβλων. (από το
FB της Κλεμάνς Ζαβιτσάνου)

Κ.Η.

σύμφωνα με τον δικηγόρο του Νίκο Βουλγαρίδη, ο οποίος μίλησε σήμερα στην ΕΡΤ
Ορεστιάδας, είναι “πολύ συνειδητοποιημένος αλλά και ήρεμος” διότι αισθάνεται
την ασφάλεια που του παρέχει μια ευρωπαϊκή δημοκρατική χώρα. Σύμφωνα με
τον δικηγόρο του, “… η μόνη διέξοδος
του ιδίου αλλά και άλλων συναδέλφων
του που έχουν υποστεί κατά καιρούς δυσκολίες στην άσκηση του επαγγέλματος
τους στην γείτονα χώρα, ήταν να φύγουν
με αυτό τον τρόπο”.

Πριν παρθεί οποιαδήποτε απόφαση για το έκτακτο επίδομα
θα πρέπει να υπάρχει ο απαραίτητος δημοσιονομικός χώρος.
Αυτό θα εξαρτηθεί σε μεγάλο
βαθμό αφενός από τις εξελίξεις
στην Ουκρανία που επηρεάζουν συνολικά την οικονομία
στην Ευρώπη αφετέρου από το
μακροοικονομικό σενάριο που
θα κατατεθεί στις 30 Απριλίου...
Θ. ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΌΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ

Είναι εντυπωσιακή η επίκληση
των δημοσιονομικών περιορισμών όταν πρόκειται για μέτρα
κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής, ενώ την ίδια στιγμή η
κυβέρνηση προχωρά σε φοροελαφρύνσεις στη μεγάλη ακίνητη περιουσία, εξελίσσεται ένα
διαρκές πάρτι απευθείας αναθέσεων με τεράστια ποσά και η
χώρα μπαίνει σε μια νέα κούρσα
εξοπλισμών.
Α. ΧΑΡΙΤΣΗΣ
ΤΟΜΕΆΡΧΗΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ ΣΥΡΙΖΑ

Photo Shoot

Είπαν

Τα έτοιμα τελάρα με καμβά προορίζονται συνήθως για έργα ζωγραφικής με διαλυτά χρώματα. Μια
δραστήρια γυναίκα όμως από τη Ξάνθη, η κ. Ανθή Κουρτίδου, αποφάσισε να δώσει έμφαση σε
μια άλλη καλλιτεχνική έκφραση κι αντί για λάδια κι ακρυλικά δημιουργεί τα έργα της στον καμβά
...ζωγραφίζοντας συνήθως με μαύρη κλωστή. «Τόσες ομορφιές έχει η Ξάνθη μας, γιατί να μην τις
κεντήσω;» λέει η ίδια μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Όταν κεντάς παραδοσιακά κτίσματα και μνημεία
της πόλης σου, χρειάζεται μεράκι, αγάπη γι' αυτό που κάνεις και προπάντων υπομονή για να βγει
ένα πολύ καλό αποτέλεσμα...»
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σύμβαση για
την ενεργειακή
αναβάθμιση
Κτιρίων του ΕΠΑΛ
Ορεστιάδας

Η ΓΝΩΜΗ

22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2022

ειδήσεις
σύντομες

στον Έβρο

Το κινητό συνεργείο
αιμοληψιών της αιμοδοσίας του ΠΓΝΑ θα
πραγματοποιήσει αιμοληψίες στην βιβλιοθήκη των Καστανέων
την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου από τις 9.30 μέχρι και τις 13.30. Καλούνται τα μέλη του
συλλόγου αιμοδοτών
Καστανέων και όποιον
πολίτη μπορεί να έρθει στις Καστανιές και
να προσφέρει αίμα για
τον άγνωστο πάσχοντα
συνάνθρωπο.

Σε νέα κινητοποίηση προχώρησαν οι αγρότες του Βορείου Έβρου, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν μπροστά από το
κατάστημα της ΔΕΗ Ορεστιάδας ως ένδειξη διαμαρτυρίας
για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Τα μηχανήματα των αγροτών παρατάχθηκαν μπροστά από το
κατάστημα της ΔΕΗ, παρουσία των Αγροτικών Συλλόγων Ν. Βύσσας, Ν. Ορεστιάδας, Τριγώνου
και την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Έβρου “Η ΕΝΟΤΗΤΑ”.

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΚΑΣΤΑΝΙΈΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΉ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ
2.480.000,00 € ΜΕΤΑΞΎ ΤΟΥ ΔΗΜΆΡΧΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΏΠΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΔΌΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ

Συνεχίζονται οι δωρεάν μαζικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι
για τον κορωνοϊό στις Φέρες.
Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της
πανδημίας covid_19 και μείωσης διασποράς του κορωνοϊού
κλιμάκιο του ΕΟΔΥ θα πραγματοποιήσει μαζικές δειγματοληψίες (rapid tests), την Πέμπτη
24 Φεβρουαρίου, από τις 9.30
έως τις 14.00, στο αμφιθέατρο
του Δημοτικού Καταστήματος
Φερών.

ΦΈΡΕΣ

Στόχος η μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας και η
βελτίωση των επιπέδων θερμικής άνεσης. Το σύνολο των
κτιρίων χρησιμοποιείται από 425 μαθητές και 80 καθηγητές
Υπογράφηκε χθες Δευτέρα από τον
Δήμαρχο Ορεστιάδας Μαυρίδη Βασίλη και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας η σύμβαση για το έργο
«Ενεργειακή Αναβάθμιση Συγκροτήματος Κτιρίων ΕΠΑΛ», προϋπολογισμού
2.480.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Το έργο της Ενεργειακής Αναβάθμισης του σχολικού συγκροτήματος κτιρίων ΕΠΑΛ του Δήμου Ορεστιάδας περιλαμβάνει την εφαρμογή
παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ενσωμάτωσης τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
(Α.Π.Ε.) με απώτερο στόχο την μείωση
της καταναλισκόμενης ενέργειας και
την βελτίωση των επιπέδων θερμικής
άνεσης των χρηστών των κτιρίων με
στόχο την υποστήριξη της προσπάθειας του Δήμου Ορεστιάδας για τη
μετάβαση σε μία οικονομία χαμηλών
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα,
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής σε τοπικό επίπεδο αλλά και την
αντιμετώπιση της αύξησης του ενεργειακού κόστους.
Το σχολικό κτιριακό συγκρότημα αποτελείται από 13 κτίρια και
περιλαμβάνουν αίθουσες διδασκαλί-

ας, εργαστήρια, αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων, γραφεία και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, με τη συνολική τους
επιφάνεια να ανέρχεται στα 6.461,22
m2 . Το κτιριακό συγκρότημα χαρακτηρίζεται από έντονη χρήση καθώς το
σύνολο των κτιρίων χρησιμοποιείται
από 425 μαθητές και 80 καθηγητές.
Μεταξύ των παρεμβάσεων που θα
πραγματοποιηθούν στα κτίρια είναι :
• Τοποθέτηση θερμομόνωσης κελύφους και στεγών
• Αλλαγή κουφωμάτων υαλοπινάκων
• Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων προηγμένης γενιάς τύπου LED
• Τοποθέτηση αντλιών θερμότητας
• Δημιουργία νέων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
• Τοποθέτηση και χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων
• Δημιουργία κεντρικού σταθμού
ελέγχου και επιτήρησης
Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται στο σύνολό της από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ με τίτλο δράσης «Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης
δημοσίων κτιρίων στην Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης»

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Η θεατρική εταιρεία Πεδίο Τέχνης, σε συνεργασία µε τη
θεατρική κολεκτίβα Strates -υπότροφη του διεθνούς οργανισμού Ibsen Awards-, διοργανώνει το πρώτο χειμερινό
πολιτιστικό φεστιβάλ στο νησί της Σαμοθράκης.
Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 24 μέχρι τις
27 Μαρτίου, και φιλοδοξούν να συνδυάσουν
το θέατρο, τη μουσική,
το χορό, τη φωτογραφία και την ακροβασία.

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

Η Κινηματογραφική Λέσχη Αλεξανδρούπολης την Τρίτη 22/2
στις 9.30μμ στο Δημοτικό Θέατρο προβάλλει την ταινία Corpus
Christi, η οποία σημείωσε τεράστια επιτυχία στα ευρωπαϊκά φεστιβάλ μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της στις Giornate degli
Autori της Βενετίας και προτάθηκε ως υποψηφιότητα για το
Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας
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Αποκλιμάκωση του αριθμού
των κρουσμάτων στον Έβρο
ΚΑΤΑΡΓΉΘΗΚΕ Η 3Η
ΚΛΙΝΙΚΉ COVID ΠΟΥ ΕΊΧΕ
ΑΝΟΊΞΕΙ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΎΠΟΛΗΣ ΛΌΓΩ
ΑΥΞΗΜΈΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΏΝ
Παραμένουν τα προβλήματα από την
απουσία ανεμβολίαστων ή νοσούντων
νοσηλευτών

Αποκλιμάκωση των κρουσμάτων στον Έβρο διαπιστώνει
ο καθηγητής Περιβαλλοντικής
Μηχανικής του ΑΠΘ Δημοσθένης Σαρηγιάννης. Όπως φαίνεται και στο σχετικό σχεδιάγραμμα που δημοσιεύτηκε
στο enikos.gr, η καμπύλη των
κρουσμάτων στον νομό μας είναι πτωτική, ενώ το Σαββατοκύριακο ανακοινώθηκαν μόλις
265 κρούσματα.
Πιο αναλυτικά, στον Έβρο
ανακοινώθηκαν το Σάββατο
174 κρούσματα και την Κυριακή 91. Συνολικά, σε επίπεδο
7ημέρου και σύμφωνα με τα
στοιχεία ως 17/2, οι ενεργές

μολύνσεις στο νομό ανέρχονταν σε 1.911, με πτωτική τάση σε ποσοστό -7,37%.
Αναφορικά με τους άλλους
δύο νομούς της Θράκης, στη
Ροδόπη εντοπίστηκαν την Κυριακή 125 κρούσματα και συνεχίζει η πτωτική πορεία, όπως
και σε μικρότερο βαθμό στη
Ξάνθη, όπου εντοπίστηκαν 152
κρούσματα.

Δυσλειτουργίες στο
ΠΓΝΑ

Εντωμεταξύ, στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, οι
αριθμοί νοσηλειών είναι σαφώς πτωτικοί σε σχέση με το

προηγούμενο διάστημα, και
αυτό, όπως αναφέρει η ΕΡΤ
Ορεστιάδας, οδήγησε στην κατάργηση της 3ης κλινικής covid
που είχε ανοίξει λόγω αυξημένων αναγκών. Στην πτέρυγα επιστρέφει η Β΄ Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική,
ωστόσο τα προγραμματισμένα χειρουργεία στο νοσοκομείο θα είναι και πάλι μειωμένα, καθώς, εκτός από τους
νοσηλευτές που έχουν βγει σε
αναστολή, είναι σημαντικός,
αυτό το διάστημα, και αριθμός εκείνων που απουσιάζουν

επειδή νοσούν.

Προσοχή ζητούν οι
επιστήμονες

Ο καθηγητής Σαρηγιάννης
μιλώντας στην ΕΡΤ, σημείωσε
ότι αρχές Απριλίου τα ημερήσια κρούσματα θα πέσουν στις
10.000 και κοντά στο Πάσχα
θα μειωθούν στις 2.000 γιατί
«ο καιρός βοηθάει στο θέμα
της αερογενούς μετάδοσης,
του κορονοϊού». Ο καθηγητής
προειδοποιεί όμως, ότι «η μείωση του ρυθμού εμβολιασμού
είναι λάθος, επειδή σε ένα μή-

να δεν θα λήξουν όλα». «Θα
συνεχίσουμε με 60 νεκρούς
την ημέρα, υπερβολικά μεγάλος αριθμός. Και είναι κρίμα να
χάνονται άνθρωποι, ενώ μπορούν να σωθούν όλοι» ανέφερε ο καθηγητής. Εκτιμάται
επίσης ότι και «οι διασωληνώσεις θα μειωθούν, σε 350
αρχές Μαρτίου και θα συνεχιστεί η πτώση».
Γεωργία Γκιούλα: «Ο κορονοϊός δεν θα φύγει μαγικά σε
ένα μήνα»
Η αναπληρώτρια καθηγήτρια Μικροβιολογίας της Ια-

τρικής Σχολής ΑΠΘ, Γεωργία
Γκιούλα, επισημαίνει ότι «δεν
θα απελευθερωθούμε μαγικά
από τον κορονοϊό, αν και καθημερινά ως και 15.000 νοσούντες προστίθενται στην συλλογική ανοσία». «Πιστεύουμε ότι
κορονοϊός θα γίνει σαν τον ιό
της γρίπης, πιθανό λοιπόν ετησίως να χρειαστεί να εμβολιαζόμαστε και για τους δύο λόγους ενώ τον επόμενο χειμώνα
μάλλον δεν θα υπάρχει ακόμα
το αναμενόμενο “διπλό”» λέει
χαρακτηριστικά.

Νέα δεδομένα για τους
εμβολιασμένους με 3 δόσεις
και την ανοσία

Αρκετά μειωμένα τα κρούσματα
και χθες στην ΑΜΘ συγκριτικά
με μια εβδομάδα νωρίτερα

Γιατί δεν θα χρειαστεί να κάνουμε εμβόλιο με
την τέταρτη δόση. Πώς θα κάνουμε Πάσχα,
σύμφωνα με καθηγητή Πνευμονολογίας στο
Johns Hopkins.

Κορονοϊός: 18.094
νέα κρούσματα
στην Ελλάδα - 88
νεκροί και 460
διασωληνωμένοι

Για την πορεία της πανδημίας, αλλά και τον χρονικό ορίζοντα που θα παραμείνουμε προστατευμένοι με
την τρίτη δόση του εμβολίου
κατά του κορονοϊού μίλησε ο
καθηγητής Πνευμονολογίας
στο Johns Hopkins, Παναγής
Γαλιατσάτος.
«Τα κρούσματα πέφτουν,
και το ζητούμενο είναι να μείνουν χαμηλά. Πρέπει να κάνει
ο καθένας μας ό,τι χρειάζεται για να κρατήσουμε τους
δείκτες κάτω και να φύγει η
πανδημία», τόνισε στο MEGA
ο κ. Γαλιατσάτος.
«Υπάρχουν υποθέσεις που

μιλούν για νέες μεταλλάξεις.
Εγώ έχω εμπιστοσύνη στον
κόσμο. Τα εμβόλια βοηθούν
πολύ. Αν ο κόσμος μας βοηθήσει να τελειώσουμε την
πανδημία, δε θα έχουμε τέτοιο φόβο, για νέα παραλλαγή. Πρέπει να πάνε τα εμβόλια σε όλα τα κράτη, αν
υπάρξει νέα παραλλαγή θα
έρθει από χώρες που δεν
έχουν εμβολιαστεί», εξήγησε ο ίδιος.

Πότε θα χρειαστεί να
κάνουμε την τέταρτη
δόση

«Το εμβόλιο μας προστα-

τεύει από σοβαρή νόσο, δε
μας βοηθά να μην κολλήσουμε τον ιό. Για να μην κολλήσουμε προσέχουμε και φοράμε μάσκες. Αν κολλήσουμε
τον ιό, αλλά έχουμε κάνει τα
εμβόλια, δε θα νιώσουμε τίποτα. Για την Όμικρον νόμιζα
ότι θα χρειαστούμε 4η δόση, αλλά με τις έρευνες που
βλέπω και το πόσο πέφτουν
τα κρούσματα, πιστεύω πως
χρειαζόμασταν μόνο τις 3
δόσεις. Είμαστε προστατευμένοι για τη Δέλτα και την
Όμικρον», ανέφερε ο κ. Γαλιατσάτος σχετικά με το αν
πρόκειται να χρειαστούμε 4η
δόση εμβολίου.
«Θα έχουμε με τα τρία εμβόλια αρκετά αντισώματα για
να περάσει το καλοκαίρι, και
βλέπουμε αν θα γίνει κάτι από
το χειμώνα», πρόσθεσε στο
ίδιο θέμα.

«Τα μέτρα πρέπει να
αρθούν σιγά – σιγά»

«Για να πέσουν τα κρούσματα τα μέτρα πρέπει να αρθούν σιγά – σιγά. Πιστεύω ότι
η Δανία πήγε πολύ γρήγορα στην άρση τους, για αυτό τώρα ανεβαίνουν πάλι τα
κρούσματα. Πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε ένα καλό
Πάσχα, αλλά πρέπει να γίνονται τεστ», σημείωσε κλείνοντας ο κ. Γαλιατσάτος.

Ieidiseis.gr

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) ανακοίνωσε το απόγευμα της
Δευτέρας (21/02) ότι τα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα νέα
κρούσματα του κορονοϊού είναι 18.094 εκ των οποίων 192
στον Έβρο. Οι νέοι θάνατοι
ασθενών με COVID-19 είναι 88,
ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 25.417 θάνατοι. Το 95.0%

είχε υποκείμενο νόσημα ή/και
ηλικία 70 ετών και άνω.
Ο αριθμός των ασθενών που
νοσηλεύονται διασωληνωμένοι
είναι 460 (64,3% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 67 έτη.
To 87.4% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και
άνω. Μεταξύ των ασθενών που
νοσηλεύονται διασωληνωμένοι,
339 (73.46%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι
και 121 (26.54%) είναι πλήρως
εμβολιασμένοι. Από την αρχή
της πανδημίας έχουν εξέλθει
από τις ΜΕΘ 4.217 ασθενείς.
Οι εισαγωγές νέων ασθενών
Covid-19 στα νοσοκομεία της
επικράτειας είναι 301 (ημερήσια μεταβολή -8.51%). Ο μέσος
όρος εισαγωγών του επταημέ-

ρου είναι 361 ασθενείς.Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων
είναι 35 έτη (εύρος 0.2 έως 106
έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των
θανόντων είναι 79 έτη (εύρος
0.2 έως 106 έτη).
Από το σύνολο των 123.759
ελέγχων, τα 9.085 ήταν μοριακά, τα 114.674 rapid test, με
την θετικότητα να ανέρχεται σε
14,62%.
Αναλυτικά, η κατανομή
των κρουσμάτων κορονοϊού στους νομούς της ΑΜΘ
•
ΔΡΑΜΑΣ 100
•
ΕΒΡΟΥ 192
•
ΚΑΒΑΛΑΣ 202
•
ΚΑΛΥΜΝΟΥ 89
•
ΞΑΝΘΗΣ 172
•
ΡΟΔΟΠΗΣ 159
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Το Γενικό Λύκειο
Τυχερού συμμετέχει στη
Διάσκεψη για το Μέλλον
της Ευρώπης
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΆ ΤΗΣ ΟΜΆΔΑΣ EPAS
ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΊΟΥ ΤΟΥ ΈΒΡΟΥ ΣΕ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΔΡΆΣΗ
Μέσα από την πρωτοβουλία των μαθητών
τονίζεται η ανάγκη για τη σωστή αξιοποίηση
των πόρων και τη μείωση των αποβλήτων σε
τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
Το Γενικό Λύκειο Τυχερού συμμετέχει στη Διάσκεψη για το Μέλλον της
Ευρώπης. Μια διάσκεψη που όπως
σημειώνει η ομάδα του σχολείου,
φιλοδοξεί να ανοίξει νέο χώρο για
συζήτηση με τους πολίτες επί των
προκλήσεων και των προτεραιοτή-

των της Ευρώπης. Είναι μια άσκηση
εστιασμένη στους πολίτες, από τη
βάση προς την κορυφή, ώστε οι Ευρωπαίοι να μπορούν να εκφράζουν
την άποψή τους σχετικά με το τι αναμένουν από την ΕΕ.
Στο πλαίσιο της Διάσκεψης, πραγ-

ματοποιούνται εκδηλώσεις και συζητήσεις σε ολόκληρη την Ένωση,
σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό
και τοπικό επίπεδο, μέσω μιας διαδραστικής πολύγλωσσης ψηφιακής
πλατφόρμας.
Κάθε πολίτης δύναται να συμμετέχει
στη συζήτηση υποβάλλοντας ιδέες,
αλλά και διοργανώνοντας εκδηλώσεις.
Το Γενικό Λύκειο Τυχερού συμμετέχει
στη Διάσκεψη τονίζοντας την ανάγκη
για τη σωστή αξιοποίηση των πόρων
και τη μείωση των αποβλήτων σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Στον παρακάτω σύνδεσμο υπάρχει
η συνεισφορά της ομάδας EPAS του
ΓΕ.Λ. Τυχερού στην πλατφόρμα της
Διάσκεψης.
https://futureu.europa.eu/…/Gre…
/f/1/proposals/259451…

Συνάντηση Πέτροβιτς με
τον Πρόεδρο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων
Για τη δυνατότητα
αξιοποίησης των
προγραμμάτων του
Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.) Δημήτριο Σταμάτη, κατά την επίσκεψη του στον
ακριτικό νομό, είχε ο Αντιπεριφερειάρχης
Έβρου Δημήτριος Πέτροβιτς.
Σκοπός της σύσκεψης ήταν η ενημέρωση
σχετικά με τη δυνατότητα αξιοποίησης των
προγραμμάτων του Τ.Π.Δ. για τη στήριξη της
τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης μέσω
χορήγησης δανείων προς ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, με στόχο κυρίως την εκτέλεση έργων
υποδομής ή έργων γενικού συμφέροντος.

Διαδικτυακή εκδήλωση
από Επιμελητήριο Έβρου
και Ελληνική Ακαδημία
Μάρκετινγκ
Με θέμα: «Οι Δεξιότητες μάρκετινγκ και ψηφιακού
μάρκετινγκ των τοπικών επιχειρήσεων»
Το Επιμελητήριο Έβρου και η Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ στο πλαίσιο
των κοινών δράσεων που στοχεύουν
στον εντοπισμό των γνώσεων και των
ικανοτήτων μάρκετινγκ που χρειάζονται
ώστε να καταφέρουν οι επιχειρήσεις της
περιοχής να γίνουν πιο ανταγωνιστικές
διοργανώνουν την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022 διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο «Οι Δεξιότητες μάρκετινγκ
και ψηφιακού μάρκετινγκ των τοπικών
επιχειρήσεων». Η ώρα έναρξης της εκδήλωσης είναι στις 6μμ και θα πραγματοποιηθεί μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ZOOM.
Την εκδήλωση θα πραγματοποιήσουν από κοινού το Επιμελητήριο Έβρου
και η Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ.
Θα συμμετάσχουν αλφαβητικά οι
ομιλητές:
1. Πολυχρόνης Δαρδαμπούνης, Διευθυντής Στρατηγικής Ανάπτυξης, ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.
2. Γεώργιος Μπάλτας, Καθηγητής
τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας,
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πρόεδρος Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ
3. Απόστολος Παλακίδης, Ξενοδόχος, Πρόεδρος Συνδέσμου Ξενοδόχων
Θράκης
4. Κωνσταντίνος Ρηγόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Μάρκετινγκ και
Έρευνας Αγοράς, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
5. Λεωνίδας Σκερλετόπουλος, Διαχειριστής, Δομή Στήριξης Επιχειρηματικότητας LightHub, Board member
International Social Marketing
Association

6. Πέτρος Σουκουλιάς, Συνιδρυτής &
Μέντωρ της SEEMS PC, π. Μέλος του
Περιφερειακού (ΠΣΕΚ) και του Εθνικού
Συμβουλίου Ε&Κ (ΕΣΕΚ)
7. Χριστόδουλος Τοψίδης, Πρόεδρος
Επιμελητηρίου Έβρου, Επιχειρηματίας,
Πρόεδρος του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Περιγραφή Εκδήλωσης

Ο επιχειρηματικός κόσμος της περιοχής του Έβρου αντιμετωπίζει διαχρονικά
αρκετές προκλήσεις. Το υψηλό μεταφορικό κόστος ανθρώπων και προϊόντων,
η έλλειψη εξειδικευμένου στελεχιακού
δυναμικού, η περιορισμένη ανάπτυξη
της επιχειρηματικότητας που αποκλείει σημαντικές συνέργειες είναι κάποιες
από αυτές.
Στο πόρισμα της διακομματικής επιτροπής της βουλής για τη Θράκη εξάλλου, αναφέρεται η ανάγκη βελτίωσης
των δεξιοτήτων των επιχειρήσεων και
των στελεχών με έμφαση στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και γνώσεων
digital marketing στα πλαίσια της αναδιάταξης του εργασιακού, οικονομικού
και επενδυτικού μοντέλου για μία καινοτόμα και βιώσιμη ανάπτυξη στην εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης.
Η εκδήλωση απευθύνεται στον επιχειρηματικό κόσμο της περιοχής, στους
φοιτητές που ενδιαφέρονται για την
περιφερειακή ανάπτυξη αλλά και στους
εκπροσώπους τοπικών και εθνικών φορέων που ασχολούνται με θέματα περιφερειακής ανάπτυξης και εξωστρέφειας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ					
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Αλεξ/πολη : 15.02.2022
Ταχ. :Κύπρου 17
Πληρ.: Κων/νος Πορτοκαλίδης
Τηλ.: 2551350037
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ
Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης με την υπ’ αριθμ. 15/2022 Απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου ενέκρινε την «Κύρωση δικτύου κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό Άνθειας,
του Δήμου Αλεξανδρούπολης».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση των ανωτέρω, καθώς τα σχετικά δικαιολογητικά (αποφάσεις, διαγράμματα κλπ) θα είναι αναρτημένα στο Γραφείο Σχεδίου
Πόλης του Δήμου Αλεξανδρούπολης (2ος όροφος παλιό Δημαρχείο Αλεξανδρούπολης)
από την 1η μέρα ανάρτησης και για 20 ημέρες για την υποβολή πιθανών ενστάσεων.
Ο Αντιδήμαρχος Δόμησης και Χωρικού Σχεδιασμού
Σεραφειμίδης Αναστάσιος
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Διαμαρτυρία αγροτών στη ΔΕΗ
Ορεστιάδας:«Διεκδικούμε την επιβίωσή μας»
ΜΕ ΆΛΛΕΣ ΜΟΡΦΈΣ ΔΡΆΣΗΣ
ΘΑ ΣΥΝΕΧΊΣΟΥΝ ΤΟ ΕΠΌΜΕΝΟ
ΔΙΆΣΤΗΜΑ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΉΣΕΙΣ
ΤΟΥΣ ΟΙ ΑΓΡΌΤΕΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΊΟΥ
ΈΒΡΟΥ
Τον Μάρτιο οι επόμενες πληρωμές του
ΕΛΓΑ σε πληγέντες αγρότες του Έβρου
Με άλλες μορφές δράσης
θα συνεχίσουν το επόμενο διάστημα τις κινητοποιήσεις τους
οι αγρότες του βορείου Έβρου,
που χθες το μεσημέρι πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας μπροστά από το
υποκατάστημα της ΔΕΗ Ορεστιάδας, ολοκληρώνοντας τον
πρώτο κύκλο του αγώνα τους
για μέτρα στήριξης, κυρίως για
το ενεργειακό κόστος και τις
τιμές των εφοδίων τους, που
τους φέρνουν σε εξαιρετικά
δυσχερή θέση φέτος.
«Είναι μεγάλη η αγανάκτηση, τις τελευταίες ημέρες βρισκόμαστε σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις, βγήκαμε στον

δρόμο για να διεκδικήσουμε
την επιβίωσή μας», ανέφερε
μεταξύ άλλων, στη διαμαρτυρία που έγινε έξω από τη ΔΕΗ,
ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας
Αγροτικών Συλλόγων Έβρου
«Η Ενότητα», Γιάννης Μαργαριτίδης, και κάλεσε ξανά τους
επαγγελματίες, τον εμπορικό
κόσμο, τους φορείς και τα σωματεία να στηρίξουν τον αγώνα των αγροτών και να γίνει
αυτός κοινός για όλους.
«Ζητούμε φθηνό ρεύμα και
πετρέλαιο για όλους», πρόσθεσε ο ίδιος και κατήγγειλε την
κυβέρνηση ότι «μέχρι σήμερα
αδιαφορεί και κοροϊδεύει τον
αγροτικό κόσμο με εξαγγελίες

που ούτε στο ελάχιστο καλύπτουν τα υπέρογκα κόστη». Να
σημειωθεί ότι τα τρακτέρ που
είχαν παραταχθεί στην είσοδο
της Ορεστιάδας την προηγούμενη Δευτέρα, αποχώρησαν
σήμερα από το σημείο, και οι

Κλιμάκιο του ΚΚΕ στο
πλευρό των αγροτών
στο μπλόκο της
Ορεστιάδας
Εκφράστηκε η στήριξη
του ΚΚΕ στο δίκαιο
αγώνα επιβίωσης που
δίνουν οι μικρομεσαίοι
αγρότες, ώστε να
παραμείνουν στο χωριό
και το χωράφι τους.
Κλιμάκιο της Τομεακής Οργάνωσης Έβρου του ΚΚΕ, το βράδυ της
Παρασκευής 18 Φλεβάρη, επισκέφθηκε τους αγρότες που είναι συγκεντρωμένοι εδώ και μέρες στο
μπλόκο της Ορεστιάδας.
Εκφράστηκε η στήριξη του ΚΚΕ
στο δίκαιο αγώνα επιβίωσης που δί-

νουν οι μικρομεσαίοι αγρότες, ώστε
να παραμείνουν στο χωριό και το
χωράφι τους, αναδεικνύοντας τις
θέσεις του ΚΚΕ για τα αγροτικά
ζητήματα και τις διεκδικήσεις των
αγροτών.
Η Τ.Ο. Έβρου του ΚΚΕ με όσες
δυνάμεις διαθέτει, με παρεμβάσεις
μέσα στη Βουλή, έξω στις πόλεις και
τα χωριά, θα δυναμώσει τον αγώνα για να ικανοποιηθούν τα δίκαια
αιτήματα των αγροτών.
Έχει μεγάλη αξία για το εργατικό - λαϊκό κίνημα, ο ξεσηκωμός της
αγροτιάς, έτσι ώστε να μην περάσουν και να μην εφαρμοστούν τα
εξοντωτικά μέτρα που επιβάλλονται
με τη νέα ΚΑΠ και γενικότερα την
πολιτική της Ε.Ε

αγροτικοί σύλλογοι Τριγώνου,
Βύσσας και Ορεστιάδας παραμένουν σε συνεννόηση για τις
επόμενες δράσεις διαμαρτυρίας τους, συντονισμένοι και με
τις αποφάσεις της Επιτροπής
των Μπλόκων.

Τον Μάρτιο οι επόμενες
πληρωμές του ΕΛΓΑ σε πληγέντες αγρότες του Έβρου
Πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ υπολογίζεται ότι θα
δοθεί με τις επόμενες πληρωμές του ΕΛΓΑ, σε πληγέντες

αγρότες του Έβρου, ανάμεσά τους οι σκορδοπαραγωγοί
της Βύσσας, οι παραγωγοί της
περιοχής του Πέπλου και του
Ποιμενικού Διδυμοτείχου. Οι
πληρωμές θα γίνουν πιθανότητα στις 10 Μαρτίου, και με
αυτές, όπως ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας ο
προϊστάμενος του ΕΛΓΑ Θράκης, Δημήτρης Πανταζής, θα
έχει ολοκληρωθεί το σύνολο
σχεδόν των πληρωμών για τις
ζημιές του 2021.
Εκκρεμούν οι πληρωμές
των βαμβακοπαραγωγών για
τις ζημιές που είχαν τον Νοέμβριο του περασμένου έτους,
για τις οποίες, ωστόσο, ήδη
από την προηγούμενη εβδομάδα είναι σε εξέλιξη οι εκτιμήσεις στα χωράφια και θα ακολουθήσει η διαδικασία των
πορισμάτων. «Το 2021 ήταν
μια σχετικά κακή χρονιά, όχι
όμως από τις χειρότερες», σχολίασε στις δηλώσεις του ο κ.
Πανταζής, σημειώνοντας πως
στη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς ο ΕΛΓΑ Θράκης
προέβη σε εκτιμήσεις για 568
αναγγελίες ζημιάς.

Στα μπλόκα των αγροτών
στην Ορεστιάδα η Γκαρά
«Οδηγούν σε ασφυκτική
οικονομική κατάσταση
τους αγρότες του
Έβρου»
Τους αγρότες που βρίσκονται με
τα τρακτέρ τους παρατεταμένα στην
είσοδο της Ορεστιάδας επισκέφθηκε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νατάσα
Γκαρά όπου και συζήτησε μαζί τους.
Όπως αναφέρει, το αυξημένο κόστος
παραγωγής, η ακρίβεια και οι ανατιμήσεις στα καύσιμα και την ενέργεια
οδηγούν σε ασφυκτική οικονομική
κατάσταση τους αγρότες του Έβρου,
που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις.
«Στην Ορεστιάδα συζητήσαμε τα
δίκαια αιτήματα και τα προβλήματα
των αγροτών που αφορούν στο σύνολο της κοινωνίας! Το τεράστιο κύμα ακρίβειας αυξάνει δραματικά το
κόστος παραγωγής που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος και ουσιαστικά διακυβεύεται η ίδια η παραμονή
τους στην #ύπαιθρο και στα χωράφια.
Την ίδια στιγμή που ο κυβερνητικός οδοστρωτήρας της ΝΔ δείχνει να
έχει χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα, έχοντας σπείρει ανέμους
και αγνοώντας ότι αναπόφευκτα θερίζει θύελλες...
Η λήψη άμεσων μέτρων για την
πρωτογενή παραγωγή, που προτείνει και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι αναγκαία.
Η μείωση των φόρων στην ενέργεια,
η αύξηση του κατώτατου μισθού, η
ενίσχυση του δημόσιου συστήματος
Υγείας, η μη επιστρεπτέα ενίσχυση
των επαγγελματιών για τις επιπτώσεις της πανδημίας, η στήριξη ενός

δημόσιου και αλληλέγγυου ΕΛΓΑ, η
επαναφορά της διαφάνειας και της
δικαιοσύνης στις αγροτικές επιδοτήσεις, η παραπέρα ανάπτυξη των συλλογικών σχημάτων των παραγωγών.

Είναι σε όλους πλέον σαφές ότι η
κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν αντιλαμβάνεται αλλά και δεν ενδιαφέρεται
για τη στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής στη χώρα μας».
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«Το πάρκο Αλτιναλμάζη να μείνει
στο λαό της Αλεξανδρούπολης»
ΣΥΓΚΈΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΊΑΣ ΑΠΌ
ΦΟΡΕΊΣ ΚΑΙ ΠΟΛΊΤΕΣ, ΜΕΤΆ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΑΠΟΚΆΛΥΨΗ ΌΤΙ Ο ΔΉΜΟΣ
ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΠΙΑ ΤΗΝ ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ
ΈΚΤΑΣΗΣ, Η ΟΠΟΊΑ ΕΊΝΑΙ ΣΤΗΝ
ΚΥΡΙΌΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΎ
Θα ακολουθήσουν και νέες κινητοποιήσεις
Μία πρώτη συγκέντρωση-απάντηση στις εξελίξεις
αναφορικά με το πάρκο Αλτιναλμάζη πραγματοποιήθηκε την Κυριακή από φορείς
της περιοχής. Στο κάλεσμα
του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων – Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης-Φερών-Σουφλίου «Η Ενότητα»,
ανταποκρίθηκαν πολίτες και
εκπρόσωποι φορέων, που εξέφρασαν την αγωνία τους για
τον συγκεκριμένο χώρο πρασίνου, έναν από τους ελάχιστους στην πόλη, που έχει
προβλεφθεί και μπορεί να καλύψει στο μέλλον και ανάγκες
σε ανέγερση νέων σχολείων,
αλλά και αθλητικών εγκαταστάσεων.
Όπως έγινε πρόσφατα γνωστό, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, από τα τέλη του 2020
δεν έχει επίσημα τη χρήση της
έκτασης, που του είχε παραχωρηθεί από τον στρατό, καθώς, όπως αναφέρθηκε από
τον Δήμαρχο Γιάννη Ζαμπούκη,
δεν ανταποκρίθηκε σε κάποιες
υποχρεώσεις για τις οποίες είχε δεσμευθεί προς τον στρατό,
με αποτέλεσμα να μην είναι
δυνατή η παράταση της παραχώρησης. Έτσι, η δημοτική
αρχή έχει προχωρήσει σε μία
σειρά επαφών με τον στρατό,
αλλά και την πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου Άμυνας, προκειμένου να βρεθεί μία ‘win
– win’, όπως είχε αναφερθεί
λύση. Ένα από τα σενάρια που
εξετάζονται είναι η ενοικίαση
του χώρου ε τον Δήμο να υποχρεούται στην καταβολή ετήσιου μισθώματος κοντά στα 2-3
εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον,
στη συγκεκριμένη έκταση, δίνεται και η δυνατότητα δημιουργίας σχολείων και αθλητικών εγκαταστάσεων, ωστόσο,

μέχρι να ξεκαθαρίσει το ιδιοκτησιακό, ο Δήμος, που έχει
μόνο ανεπίσημα τη χρήση, δεν
μπορεί να υποβάλει προτάσεις
σε χρηματοδοτικά προγράμματα για νέα σχολεία ή χώρους
άθλησης.
Οι εξελίξεις αυτές έχουν
προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, τόσο στην αντιπολίτευση
του Δημοτικού Συμβουλίου,
όσο και στην τοπική κοινωνία.
Το «παρών» στη συγκέντρωση, μεταξύ άλλων, έδωσαν οι
σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης Δευτεραίος-Δραμανίδου, οι ανεξάρτητοι ΚολιόςΚιζιρίδης και ο Αντιδήμαρχος
Ποιότητας Ζωής Σάββας Σεφεριάδης.
Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην είσοδο του πάρκου
την Κυριακή χαρακτηρίστηκε
από τους διοργανωτές της ως
ένα πρώτο βήμα προς την διεκδίκηση – απαίτηση ο συγκεκριμένος χώρος να επιστρέψει οριστικά και ολοκληρωτικά
στον λαό της πόλης. Όπως επισημάνθηκε, το νέο αγωνιστικό

Μία πρώτη συγκέντρωση-απάντηση στις εξελίξεις αναφορικά με το πάρκο
Αλτιναλμάζη πραγματοποιήθηκε την Κυριακή από φορείς της περιοχής

ραντεβού δίνεται για την Καθαρά Δευτέρα, στον ίδιο χώρο,
ενώ το μέλλον των κινητοποιήσεων, εφόσον δεν υπάρξει κάποια ικανοποιητική εξέλιξη, θα
εξεταστεί σε σύσκεψη που θα
γίνει σε δεύτερο χρόνο.
Από το σωματείο «Η Ενότητα», τοποθετήθηκε ο κ Γιάννης
Χιόνης, ο οποίος κατήγγειλε
την πλειοψηφία του ΔΣ του
Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου
Έβρου, καθώς, όπως τόνισε,
ενώ τέθηκε το θέμα του πάρκου, θεωρήθηκε ότι το πρόβλημα θα λυθεί από τη δημοτική αρχή, κι ότι οποιαδήποτε
κριτική από την πλευρά του
Εργ/κού Κέντρου θα μπορού-

Στο Κυριακάτικο κάλεσμα ανταποκρίθηκαν πολίτες και εκπρόσωποι
φορέων, που εξέφρασαν την αγωνία τους για τον συγκεκριμένο χώρο
πρασίνου, έναν από τους ελάχιστους στην πόλη

Ο κ. Γιάννης Χιόνης από το σωματείο
«Η Ενότητα» σημείωσε πως δεν μας
περισσεύουν χώροι πρασίνου

Το «παρών» στη συγκέντρωση, μεταξύ άλλων, έδωσαν οι σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης ΔευτεραίοςΔραμανίδου, οι ανεξάρτητοι Κολιός-Κιζιρίδης και ο Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής Σάββας Σεφεριάδης.

σε να εκληφθεί ως
άσκηση αντιπολίτευσης προς το Δήμο. Ο
κ. Χιόνης σημείωσε
πως δεν μας περισσεύουν χώροι πρασίνου στην πόλη και
πως θα πρέπει να πιέσουν όλοι οι σύλλογοι και οι φορείς για
το θέμα αυτό. Όπως
είπε, «προεκλογικά,
όλοι οραματίζονται
για το πράσινο, όταν
όμως έρθει η ώρα
όλα μπαίνουν στο
βωμό της ανταποδοτικότητας και του
κέρδους-οφέλους».
Παράλληλα, άσκησε

κριτική στην στάση της ηγεσίας
του στρατού, την στιγμή που,
όπως είπε, ο λαός έχει δώσει
ό,τι του έχει ζητηθεί: δρόμους,
λιμάνια, ελικοδρόμια, έμψυχο υλικό για τη διευκόλυνση
των νατοϊκών σχεδιασμών,
όταν όμως πρόκειται για λίγα
στρέμματα πρασίνου και μερικές δεκάδες δέντρα, τότε κάνει
σκληρές διαπραγματεύσεις».
Από την πλευρά του, εκπροσωπώντας την Οικολογική
Εταιρεία Έβρου, ο κ Γιώργος
Δεμερίδης σημείωσε πως και
στη Θεσσαλονίκη ο στρατός
ζητά πίσω δύο πάρκα, χαρακτηρίζοντας ως αδιανόητο να
ζητάς πίσω χώρους που είναι
απαραίτητοι για την ποιότητα ζωής των πολιτών. Μίλησε
ακόμη για την οδυνηρή, όπως
είπε, εμπειρία με τα δέντρα
που προβλέπεται να κοπούν
στο Φυτώριο, προκειμένου να
κατασκευαστεί το κλειστό γυμναστήριο. Όπως είπε, στον
κάτοικο της Αλεξανδρούπολης
αντιστοιχούν 2,5 τ.μ. πρασίνου,
όταν το ιδανικό είναι 18 με 20!
«Το πράσινο που έχει στη διάθεσή της μία πόλη δείχνει το
πολιτιστικό επίπεδό της», τόνισε, υπενθυμίζοντας πως για
τη διάσωση των δέντρων στο
Φυτώριο έχουν συγκεντρωθεί
εκατοντάδες υπογραφές, τις
οποίες η δημοτική αρχή φαίνεται να περιφρονεί.

Κ.Η.
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Τιμητική εκδήλωση στο Σουφλί
στη μνήμη του Αθανάσιου Μπέλλα
Η ΑΊΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΏΣΕΩΝ
ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΊΑ ΤΗΣ ΟΕΒΕΣΕ
ΠΉΡΕ ΤΟ ΌΝΟΜΑ ΤΟΥ
ΑΓΑΠΗΤΟΎ ΚΑΙ ΠΡΌΩΡΑ
ΕΚΛΙΠΌΝΤΟΣ ΤΈΩΣ
ΠΡΟΈΔΡΟΥ ΤΗΣ
Παρών και ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ
Γ. Καββαθάς «Πρέπει πάση θυσία να
κρατήσουμε τον πληθυσμό στον Έβρο»
δήλωσε

Εκδήλωση που ήταν αφιερωμένη στον αείμνηστο επιχειρηματία Θανάση Μπέλλα πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στο
Σουφλί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και
Εμπορικών Σωματείων Έβρου,
σε συνεργασία με την Ένωση
Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και
Εμπόρων Σουφλίου.
Στην εκδήλωση, της οποίας
προηγήθηκε τρισάγιο στη μνήμη του Θανάση Μπέλλα, συμμετείχαν φίλοι και συγγενείς
του εκλιπόντος, καθώς και εκπρόσωποι του εμπορικού, οικονομικού και πολιτικού κόσμου
του Έβρου. Ως ελάχιστος φόρος τιμής στον ιδιαίτερα αγαπητό και δραστήριο πρόεδρο της
Ομοσπονδίας, δόθηκε το όνομά του στην αίθουσα εκδηλώσεων στα γραφεία της Ένωσης
στο Σουφλί.
Παρών στην εκδήλωση ήταν
και ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ
Γιώργος Καββαθάς συνοδευόμενος από κάποια μέλη του ΔΣ.
Έτσι, δόθηκε η ευκαιρία για μία
ευρύτερη συζήτηση των προβλημάτων που απασχολούν τη
Μικρομεσαία Επιχείρηση στην
περιοχή μας, αλλά και στη χώρα μας, και όπως σημείωσε και
ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Έβρου Χριστόδουλος Τοψίδης οι κινήσεις που πρέπει να
γίνουν, συνοψίζονται ως εξής:
ορθή εφαρμογή του νέου αναπτυξιακού νόμου, μείωση ενεργειακού κόστους, πάταξη παρεμπορίου.
Σε ό,τι αφορά τη μνήμη του
Θανάση Μπέλλα, όλα τα μέ-

λη του ΔΣ του Επιμελητηρίου
Έβρου έχουν εκφράσει τη θέση ότι το κενό που άφησε πίσω του είναι δυσαναπλήρωτο
και με αφορμή την εκδήλωση
της ονοματοδοσίας, εκφράζουν
για άλλη μία φορά θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του
και εύχονται καλή δύναμη στην
εργώδη προσπάθεια τους για
τη συνέχιση της επιχειρηματικής πορείας που ο ίδιος είχε
χαράξει.
Όπως ανέφερε ο βουλευτής
Έβρου της ΝΔ Σταύρος Κελέτσης, «τιμήσαμε σήμερα τη μνήμη ενός καλού φίλου, απ' τους
πιο δραστήριους, εν ζωή, επιχειρηματίες της περιοχής μας και
δημιουργικού συμπολίτη μας,
του Θανάση Μπέλλα. Συγχαρητήρια στην Ομοσπονδία Επαγγελματικών Σωματείων Έβρου
που πήρε την πρωτοβουλία της
ονοματοδοσίας στην αίθουσα
της στο Σουφλί που έλαβε το
όνομα του. Ας αποτελέσει ο Θανάσης με τον μειλίχιο χαρακτήρα του, αλλά και την οξύτητα και την διεκδικητικότητα
που τον διέκριναν παράδειγμα
για όλους!». Ο κ. Κελέτσης, στη
συσκεψη που ακολούθησε με
τον κ Καββαθά, σημείωσε μεταξύ άλλων πως η αναθεώρηση
του καθεστώτος των περιοχών
NATURA 2000 με τις ΕΠΜ δεν
θα είναι απαγορευτική για την
ανάπτυξη ανθρωπογενών δραστηριοτήτων. Επιπλέον, τόνισε
πως αναμένουμε τροπολογία
προκειμένου να ξεπεραστούν
τα εμπόδια καταβολής του 12%
στις επιχειρήσεις της Θράκης
που το δικαιούνται και τέλος,

Ο κ Καββαθάς, εισέπραξε την αγωνία
όσων τοποθετήθηκαν στη συνάντηση αυτή
δηλώνοντας ότι η ΓΣΕΒΕΕ έχει πραγματοποιήσει
μελέτη για το σύνολο της Θράκης

Αρχές και φορείς τίμησαν τη μνήμη του αείμνηστου επιχειρηματία Θανάση Μπέλλα

και εκπροσώπων επαγγελματικών φορέων του Έβρου και
της Περιφερειας ΑΜΘ. Τέθηκαν
προβλήματα των επαγγελματιών κι αιτήματα για την ακρίβεια,
τη natura, το υψηλό μεταφορικό κόστος, παρεμπόριο κ.α.»

Καββαθάς: Πρέπει πάση
θυσία να κρατήσουμε τον
πληθυσμό στον Έβρο

Παρών στην εκδήλωση ήταν και ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ
Γιώργος Καββαθάς συνοδευόμενος από κάποια μέλη του ΔΣ

σημείωσε πως ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος έδωσε για πρώτη φορά επιπλέον κίνητρα στον
Έβρο από την υπόλοιπη Θράκη.
Από την πλευρά της, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νατάσα
Γκαρά υπογράμμισε : «Αφιερωμένη η σημερινή μέρα στη
μνήμη του φίλου και αγωνιστή
Αθανάσιου Μπέλλα. Πάντα αισιόδοξος, με γνώση και πάθος
για την επιχειρηματικότητα και
την ανάπτυξη της περιοχής μας.
Ο Θανάσης μας δίδαξε πολλά,
αφήνοντας μεγάλη παρακαταθήκη. Κατάφερνε να μας ενώνει, να μας φέρνει κοντά, προτάσσοντας διεκδικήσεις για τον
Έβρο. Ακόμα και σήμερα, παρά
την μεγάλη απουσία του… Έπειτα πραγματοποιήθηκε σύσκε-

ψη στο δημοτικό θέατρο Σουφλίου, με τη συμμετοχή του κ.
Καββαθά- Προέδρου της ΓΣΕ-

ΒΕ, του Γεν. Γραμματέα - κ. Νικολόπουλου και του αντιπροέδρου - κ. Βαφειαδάκη, καθώς

Ως ελάχιστος φόρος τιμής δόθηκε το όνομά του
στην αίθουσα εκδηλώσεων στα γραφεία της
Ένωσης στο Σουφλί.

Ο κ Καββαθάς, αργότερα
συμμετείχε σε σύσκεψη φορέων
στο δημαρχείο Σουφλίου όπου
συζητήθηκαν τα προβλήματα
που απασχολούν τους επαγγελματίες του Νομού. Εντύπωση
προκαλεί στον ίδιο, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, η
άποψη που διατυπώνεται για
την ανάγκη στήριξης του νομού
ακόμη και μέσα από τον αναπτυξιακό νόμο. «Θεωρώ ότι ο
Έβρος χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή τόνισε και ότι ο κόσμος
πρέπει να διατηρηθεί ενεργός
πάση θυσία, ώστε να έρθουν
στην περιοχή νέες επιχειρήσεις.»
Σύμφωνα με τον ίδιο δεν
αρκεί ένας αναπτυξιακός νόμος εάν δεν υπάρχουν βασικές
υποδομές όπως το σιδηροδρομικό δίκτυο η ολοκλήρωση του
κάθετου άξονα ώστε να είναι
θελκτικός σε επενδύσεις, σημειώνοντας τις θετικές προδιαγραφές των έργων στο λιμένα
Αλεξανδρούπολης.
Ο κ Καββαθάς, εισέπραξε την
αγωνία όσων τοποθετήθηκαν
στη συνάντηση αυτή δηλώνοντας ότι η ΓΣΕΒΕΕ έχει πραγματοποιήσει μελέτη για το σύνολο
της Θράκης αντιμετωπίζοντας
την υπάρχουσα κατάσταση
αλλά και τις δυνατότητες που
υπάρχουν ανά νομό έτσι ώστε
να υπάρχει ένα στρατηγικό σχέδιο τοπικό ή εθνικό.
«Ένα σχέδιο που θα περιλαμβάνει όλα τα προβλήματα της
περιοχής από το ανατολικότερο σημείο της Ευρώπης , το δημογραφικό του ζήτημα και την
ανάγκη να κρατήσουμε τον πληθυσμό εδώ ακόμη κι αν χρειασθεί να δημιουργήσουμε μια
επιδότηση για το δεύτερο η το
τρίτο παιδί. Ο Έβρος έζησε, ζει
και θα ζει γιατί είναι ο θώρακας
της Ελλάδας» κατέληξε.
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Αναλύσεις
H αθλητική παιδεία ως μέσο καταπολέμησης της βίας στον αθλητισμό
ΤΟΥ ΑΝΤΏΝΗ ΚΟΥΦΟΎ*
Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια βιώνουμε φαινόμενα βίας σε διάφορους αθλητικούς χώρους αλλά και έξω από αυτούς στη
χώρα μας.. Το φαινόμενο της <<αθλητικής
βίας>> έχει πάρει στην Ελλάδα τέτοιες διαστάσεις που , κάνοντας μια προσωπική εκτίμηση , φοβάμαι ότι σε λίγο η κατάσταση θα
είναι μη αναστρέψιμη.
Από την στιγμή που το πανανθρώπινο
αγαθό του αθλητισμού που μας κληροδότησαν οι αρχαίοι Έλληνες , δείχνοντας μας πώς
να προάγουμε ,την ομορφιά και την υγεία του
σώματος , την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης
προσωπικότητας ,την διαύγεια του πνεύματος και το να ζούμε με ήθος , κατάντησε <<
άρτος και θέαμα >> και εκφράζεται μέσα
από τα Μ.Μ.Ε. και μέσα από τον τζόγο, διαμορφώνοντας μόνο οπαδούς και όχι φιλάθλους, και το κυριότερο όχι αθλούμενους ,
η βία θα είναι μία πρακτική που θα συνεχίζει
να υπάρχει και να καταστρέφει την ομορφιά
του αθλητισμού. Δυστυχώς το πρόβλημα έχει
πάρει τέτοιες διαστάσεις που πλέον κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές . Η προβληματική αυτή
συμπεριφορά πλήττει καταρχήν τον ίδιο τον
αθλητισμό , αφού ολοένα και περισσότεροι
υγιώς σκεπτόμενοι άνθρωποι απομακρύνονται από τους αθλητικούς χώρους.
Το φαινόμενο της αθλητικής βίας δεν
μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με μέτρα κατασταλτικού χαρακτήρα , τα οποία οφείλει
να πάρει η πολιτεία . Τα μέτρα πρόληψης θα
έχουν καλύτερα αποτελέσματα , έστω και σε
βάθος χρόνου , γιατί θα συντελέσουν στην
απόκτηση μιας σωστής νοοτροπίας και θα θέσουν το αγαθό του αθλητισμού στις σωστές
του διαστάσεις. Ως πρόληψη καταρχήν εννοείται το δίπτυχο << κάνω αθλητισμό-αποκτώ αθλητική παιδεία >>, χωρίς ωστόσο να
παραβλέπουμε την σπουδαιότητα της εισαγωγής του μαθήματος της Ολυμπιακής Παιδείας – Αθλητικής Αγωγής στα σχολεία που
αποτελούν τον πλέον ασφαλή χώρο για μια
σωστή , διαρκή και αποτελεσματική παρέμβαση, ώστε στην πιο κρίσιμη και ευαίσθητη
ηλικία να διαμορφωθούν, δια βίου, στάσεις
και συμπεριφορές, υψηλής κοινωνικής, παιδαγωγικής , ανθρωπιστικής και αθλητικής
ευθύνης .

Ψυχογράφημα ενός χούλιγκαν

Όπως προκύπτει από τις βάσεις δεδομένων της Ελληνικής Αστυνομίας για τους
συλληφθέντες επεισοδίων σε αθλητικούς
χώρους , τα τελευταία χρόνια , πρόκειται
κατά κύριο λόγω για άτομα που δεν έχουν
ολοκληρώσει την μέση εκπαίδευση και δεν
έχουν σταθερή απασχόληση. Ο καθηγητής
Ψυχολογίας Γ. Πιπερόπουλος σημειώνει
πως <<σε γενικές γραμμές το ψυχογράφημα
ενός χούλιγκαν περιλαμβάνει την διάσταση
του νεαρού της ηλικίας ( οπότε δεν υπάρχουν καλά εδραιωμένοι μηχανισμοί αυτοελέγχου της συμπεριφοράς ) και το στοιχείο
της ανώριμης προσωπικότητας . Η όλη ψυχοδυναμική κατάσταση επιβαρύνεται με προσωπικά βιώματα που εγείρονται σε πιθανές
διαλυμένες οικογένειες ή και οικογένειες
που έχουν την έξωθεν καλή μαρτυρία , αλλά
κατ’ ουσίαν είναι διαλυμένες ή δεν υπάρχει
επαφή ανάμεσα στα μέλη της . >>. Σύμφωνα με τον καθηγητή Πιπερόπουλο σημαντικό
ρόλο παίζει και η ψυχολογία του όχλου όπου
μειώνονται οι κοινονικοψυχολογικοί έλεγχοι
της ατομικής και ομαδικής συμπεριφοράς.
Σημαντικό ρόλο παίζουν επίσης η γενικότερη
κατάπτωση των αξιών , οι ταξικές αντιπαραθέσεις και οι διαφορές στο βιοτικό επίπεδο.

Έρευνα του Πανεπιστημίου της Αθήνας
με επικεφαλής τον καθηγητή Εγκληματολογίας Ν. Κουράκη έδειξε πως οι νέοι αυτοί
έχουν δυσκολίες προσαρμογής στο σχολικό
περιβάλλον και σε συνδυασμό με την έλλειψη κατανόησης και αισθήματα αποξένωσης
, παρακινούνται να αναζητήσουν ψυχολογική κάλυψη σε κλειστές ομάδες στις οποίες
μπορούν να αφιερωθούν αποκλειστικά , προκειμένου να αντλήσουν ένα αίσθημα ότι κάτι
αξίζουν (χαμηλή αυτοεκτίμηση).
Οι παραπάνω επισημάνσεις μας δείχνουν
πως η ενασχόληση με τον αθλητισμό και η
απόκτηση αθλητικής παιδείας είναι η σωστή
κατεύθυνση .
Ερευνητικά Δεδομένα
Ένα σημαντικό δεδομένο που πρέπει να
λάβουμε σοβαρά υπόψη μας , για να κατανοήσουμε την αξία της Αθλητικής Αγωγής ,
είναι πως βία παράγεται και μέσα από την ίδια

την ενασχόληση με τον αθλητισμό . Σύμφωνα με την ψυχολογική θεωρία του ενστίκτου
, η επιθετικότητα είναι έμφυτη στον άνθρωπο , είναι ένα ένστικτο απαραίτητο για την
επιβίωση του είδους . Ο αθλητισμός θεωρείται μία ασφαλή οδό διοχέτευσης της επιθετικότητας . Μία άλλη ψυχολογική θεωρία
, αυτή της απογοήτευσης – επιθετικότητας ,
υποστηρίζει πως η επιθετικότητα είναι άμεσο
προϊόν της απογοήτευσης του ατόμου από
την αποτυχία των προσπαθειών του ή την
παρεμπόδιση των στόχων του . Δύο από τα
βασικά πεδία εμφάνισης της επιθετικότητας
, είναι το σχολείο και ο αθλητισμός .
Οι αντιαθλητικές συμπεριφορές που παρατηρήθηκαν από εφήβους αθλητές , τόσο
σε υψηλού επιπέδου αθλητισμό όσο και στον
σχολικό αθλητισμό , έδωσαν το έναυσμα για
επιστημονική έρευνα και μελέτη για φαινόμενα όπως η βία , ο φανατισμός και η φαρμακοδιέγερση . Οι μελέτες αυτές υποστηρίζουν πως ο αθλητισμός από μόνος του δεν
επαρκεί να βοηθήσει στην ηθική ανάπτυξη
των νέων , αντιθέτως μπορεί να οδηγήσει
τους νέους αθλητές να εκδηλώσουν αντικοινωνική συμπεριφορά. Έτσι κατά την διάρκεια του αγώνα , της προπόνησης ή κάποιου
άλλου είδους κοινωνική εκδήλωση οι νεαροί
αθλητές να θελήσουν να βλάψουν κάποιον
με σωματική ή ψυχολογική επίθεση. Επίσης
οι μελέτες έχουν δείξει πως η συμπεριφορά
των νεαρών αθλητών επηρεάζεται και από
τον τύπο του αθλήματος , δηλαδή αν είναι
ατομικό ή ομαδικό και κυρίως αν είναι άθλημα επαφής, στο οποίο μπορεί να γίνουν βίαιες

ενέργειες , ή αν δεν υπάρχει σωματική επαφή. Εδώ συναντάμε και τη μία παράμετρο της
αθλητικής βίας που ονομάζεται Αυθόρμητη
βία και μπορούμε να την ορίσουμε σαν επιθετική ενέργεια ως αντίδραση σε εξωτερικό
ερέθισμα χωρίς βαθύτερη σκέψη , παράδειγμα όταν δεχτούμε χτύπημα και αντιδράσουμε
ανάλογα (Μουντάκης 1992, 2000 ). Γίνεται
λοιπόν φανερό πως ο αθλητισμός προωθεί
όχι μόνο θετικές αλλά και αρνητικές συμπεριφορές (Hodge 1989). Έρευνες που έγιναν
σε αθλητές στους οποίους εφαρμόστηκαν ειδικές στρατηγικές (αθλητική παιδεία) έδειξαν
στοιχεία ηθικής ανάπτυξης σε αντίθεση με
αθλητές τους οποίους γίνονταν προπόνηση
με τον παραδοσιακό τρόπο , βασισμένο μόνο
στον ανταγωνισμό και την επίτευξη επίδοσης
.(Gibbons, Ebbeck & Weis 1995 , Romance
& Bockoven 1986).
Ο αθλητισμός σίγουρα καλλιεργεί αξίες

ως κοινωνική και συμπεριφορική εκδήλωση αλλά το είδος των αξιών που προωθεί
εξαρτάται στενά από το πώς διδάσκονται και
εφαρμόζονται τα διάφορα αθλήματα. Άρα η
ενασχόληση με τον αθλητισμό για να έχει
θετικές επιδράσεις πρέπει να συνοδεύεται
από ειδικές στρατηγικές που να στοχεύουν
στην ηθική ανάπτυξη.
Σε αυτό ακριβώς το σημείο εντοπίζεται
η μεγάλη ευθύνη που έχουν όλοι οι προπονητές όλων των αθλημάτων γιατί ο προπονητής πρέπει να είναι και Παιδαγωγός . Ο
προπονητής οφείλει να συμπεριφέρεται με
σεβασμό στους νεαρούς αθλητές να επιλύει
ειρηνικά και με νηφαλιότητα τα προβλήματα
που προκύπτουν , να νοιάζεται και φυσικά να
αποτελεί πρότυπο εφαρμόζοντας όλα αυτά
που διδάσκει μέσα και έξω από τους αγωνιστικούς χώρους. Βασικό και αναπόσπαστο
κομμάτι της προπόνησης πρέπει να είναι η
καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος και η
ηθική ανάπτυξη των νεαρών αθλητών δηλαδή το << ευ αγωνίζεσθαι>> .
Έρευνες για την ανάπτυξη ηθικών και
κοινωνικών συμπεριφορών που βασίστηκαν
σε ψυχολογικές και κοινωνικές αρχές και
εφαρμόστηκαν στην προπόνηση ή στο μάθημα Φυσικής Αγωγής μας δείχνουν πως πρέπει
α να γίνεται ξεκάθαρο στους νεαρούς
αθλητές ποιες συμπεριφορές είναι αποδεκτές και ποιες όχι
β να γίνεται χρήση και προβολή επιθυμητών συμπεριφορών
γ να μην ξεχνάμε πως ο προπονητής ,
ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής και οι γονείς

αποτελούν πρότυπα για τα παιδιά
δ να γίνεται χρήση διαλόγου και όχι
κήρυγμα ή διάλεξη όταν προκύπτουν ηθικά
– κοινωνικά θέματα .
Βασιζόμενοι στα παραπάνω συμπεράσματα γίνεται φανερό πως οι νεαροί αθλητές
θα πρέπει να γίνονται κοινωνοί του πνεύματος της αθλητικής εντιμότητας και του τίμιου
παιχνιδιού (fair play) μαθαίνοντας
• να αγωνίζονται σύμφωνα με τους κανόνες των αθλημάτων
• να μην χρησιμοποιούν παράνομα μέσα
για να φτάσουν στη νίκη
• να σέβονται τον αντίπαλο
• να σέβονται τις αποφάσεις των αρχών
(διαιτητής , αλυτάρχης κ.τ.λ.)
Σκοπός των προγραμμάτων Αθλητικής
Παιδείας είναι οι μαθητές να γίνουν
α Άτομα Ικανά
• αναπτύσσουν ικανότητες για συμμετοχή
σε διάφορα αθλήματα
• γνωρίζουν και χρησιμοποιούν τις κατάλληλες στρατηγικές που αρμόζουν σε κάθε παιχνίδι
β Άτομα Ενημερωμένα
• κατανοούν την αξία των κανονισμών
• γνωρίζουν τα τελετουργικά των αθλημάτων
• να διακρίνουν τη διαφορά μεταξύ θετικών και αρνητικών στοιχείων στο παιχνίδι από οποιαδήποτε ρόλο και αν κατέχουν
(αθλητές , διαιτητές , φίλαθλοι)
γ Άτομα Ενθουσιώδη
• -να συμμετέχουν ενεργά. ,να προστατεύουν και να ενισχύουν την αθλητική κουλτούρα
Για την προαγωγή του< < ευ αγωνίζεσθαι>> η Επιτροπή Αθλητισμού του Συμβουλίου της Ευρώπης έχει θεσπίσει τον Κώδικα Αθλητικής Δεοντολογίας . Ως βασική του
αρχή θέτει το ότι οι ηθικοί παράγοντες που
οδηγούν στο τίμιο παιχνίδι είναι αναπόσπαστα και όχι προαιρετικά στοιχεία κάθε αθλητικής δραστηριότητας , αθλητικής πολιτικής
και διοίκησης. Πρωταρχικός στόχος του κώδικα είναι να ενστερνιστούν το << ευ αγωνίζεσθαι>> τα παιδιά γιατί αυτά είναι τα αυριανά αστέρια του αθλητισμού αλλά και οι
αυριανοί φίλαθλοι. Απ’ όλα τα παραπάνω
προκύπτει πως η έννοια του < < ευ αγωνίζεσθαι>> ορίζεται ως κάτι πολύ πιο πέρα από
το να αγωνίζεται κανείς σύμφωνα με τους
κανόνες . Περιλαμβάνει τις έννοιες της φιλίας ,του σεβασμού προς τους άλλους και του
να αγωνίζεται κανείς με το φίλαθλο πνεύμα.
Είναι στην ουσία τρόπος σκέψης που οδηγεί
σε μια καλύτερη κοινωνική συμπεριφορά.
Η κατάλληλη Αθλητική Παιδεία αποτελεί το καλύτερο μέτρο κατά της βίας στους
αθλητικούς χώρους . Γιατί μέσα από την διδασκαλία του τίμιου παιχνιδιού οι νέοι εκπαιδεύονται να είναι όχι μόνο καλοί αθλητές αλλά και καλοί προπονητές , διαιτητές
και θεατές . Η ανάπτυξη ηθικών , κοινωνικών χαρακτηριστικών μέσα από τη Φυσική
Αγωγή μπορεί , με κατάλληλες τεχνικές, να
συμβάλλει και στην γενικότερη βελτίωση του
ατόμου στην κοινωνία.
Άλλωστε βλέποντας το από μια άλλη
οπτική γωνία και η αντίπαλη ομάδα μέσα
στο γήπεδο κατά βάθος δεν είναι αντίμαχη
,έχει τον ρόλο της <<συνεργάζεται>> με την
δική μας , γιατί χωρίς αυτήν δεν θα υπήρχε παιχνίδι .
‘Όλα τα παραπάνω τα είχα επισημάνει και
δημοσιεύσει το 2011 , και μετά από τα τελευταία θλιβερά γεγονότα θα ήθελα να τονίσω ξανά την σημασία του Παιδαγωγικού
μας ρόλου ως προπονητές .
ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΣΜΟΣ
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Ένα αναπόσπαστο κομμάτι του Αθλητισμού Υποδομής είναι οι Παράγοντες
και φυσικά η αρμόδια ομοσπονδία. Τους παράγοντες μπορούμε να τους χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες τους Θεσμικούς και τους παράγοντες των Συλλόγων.
Η πρόταση που έχω να κάνω όσο αφορά τους Θεσμικούς παράγοντες είναι πως
προκειμένου να έχουν το δικαίωμα να εκλεγούν , μιλώντας για τις τοπικές ενώσεις , είναι πως θα πρέπει πιστοποιημένα να έχουν γνώσεις Διοίκησης – Οργάνωσης Αθλητισμού ώστε να μπορούν να παρουσιάζουν ένα ολοκληρωμένο πλάνο
ανάπτυξης βασιζόμενο σε σωστές αρχές Διοίκησης – Οργάνωσης Αθλητισμού,
προπονητικού σχεδιασμού υπό τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ε.Π.Ο. και φυσικά
Παιδαγωγικών αρχών του << ευ αγωνίζεσθαι>> για το ποδόσφαιρο υποδομής.
Πρέπει να γίνει κατανοητό πλέον πως έχει περάσει ανεπιστρεπτί η εποχή του <<
αγαπώ το ποδόσφαιρο ή έχω παίξει και θέλω να προσφέρω>> από ανθρώπους
οι οποίοι δεν έχουν τα κατάλληλα προσόντα και την προσωπικότητα να διαχειριστούν ανθρώπους από τα σωματεία που θα <<ζητούν κάτι>>.
Φυσικά για να υπάρχει σωστή συνεργασία για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου και για την Αθλητική Παιδεία των μικρών μας αθλητών θα πρέπει και οι παράγοντες των συλλόγων που διαθέτουν Τμήματα Υποδομής να έχουν τα ανάλογα
προσόντα και γνώσεις Διοίκησης – Οργάνωσης Αθλητισμού, ώστε να κατανοούν
και να εφαρμόζουν ένα σωστό Προπονητικό -Εκπαιδευτικό προγραμματισμό που
θα υποβάλλουν οι Τεχνικοί Υπεύθυνοι του Συλλόγου και να εκπονούν ένα σωστό
και εφαρμόσιμο Εσωτερικό κανονισμό.
Τώρα η ερώτηση ή αντίρρηση των περισσοτέρων που μου κάνουν την τιμή
να διαβάσουν τις σκέψεις και τους προβληματισμούς μου είναι << καλά θα πρέπει να πάω στο Πανεπιστήμιο για να γίνω παράγοντας;>> . Προφανώς όχι . Την
στιγμή αυτή μόνο δύο τρόπους μπορώ να προτείνω. Ο ένας είναι η Ε.Π.Ο. να διοργανώσει εκπαιδευτικές ημερίδες – διημερίδες κ.ο.κ. Διοίκησης – Οργάνωσης
Αθλητισμού με πιστοποιήσεις ( κατά τα πρότυπα του UEFA) . Ο δεύτερος είναι
οι παράγοντες να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά σεμινάρια – ομιλίες που διοργανώνονται στις πόλεις τους. Στην Αλεξανδρούπολη (πριν covid) διοργανώθηκε
το Πανελλήνιο Συνέδριο Διοίκησης – Οργάνωσης Αθλητισμού στο οποίο υπήρχε
παντελής απουσίας παραγόντων του ποδοσφαίρου ( προσωπικά συμμετείχα εκπροσωπώντας το Δρομικό κίνημα και δήλωσα και παρουσία του ποδοσφαίρου
όμως ως προπονητής και Τεχνικός Υπεύθυνος Ακαδημίας) , όπως επίσης και σε
δύο πολύ σημαντικές ομιλίες από εξαιρετικούς καθηγητές Διοίκησης – Οργάνωσης όπου συμμετείχαμε οι δύο συνήθης γνωστοί άνθρωποι του ποδοσφαίρου.
Άρα προτείνω η Ε.Π.Σ. να εκπονήσει ένα πλάνο δράσεων εκπαιδευτικού χαρακτήρα για παράγοντες, προπονητές αλλά και διαιτητές με θέματα που σχετίζονται
με την Αθλητική Παιδεία , καθώς πρέπει να σταματήσουν δια παντός φαινόμενα
βίας στον νομό μας.
Επίσης ένα πολύ σοβαρό θέμα είναι και η Διαιτησία στα Τμήματα Υποδομής
. Θα πρέπει η τοπική επιτροπή διαιτησίας να κατανοήσει σαφές στους Διαιτητές
πως παράλληλα με το καθήκον τους για την εφαρμογή των κανονισμών στο παιχνίδι έχουν και εκπαιδευτικό ρόλο καθώς μιλάμε για μικρά παιδιά τα οποία πρέπει
να μάθουν να σέβονται τις αποφάσεις του Διαιτητή και τους κανόνες του παιχνιδιού. Άρα θα πρέπει να ορίζονται Διαιτητές με προσωπικότητα και ήθος , ικανοί
να διαχειριστούν πιέσεις ή προσωπικές σχέσεις (είμαι φίλος με τον έναν προπονητή , ή η μία ομάδα είναι από την πόλη μου κ.α.) καταστάσεις που εν έτη 2022
ακόμη δυστυχώς αντιμετωπίζουμε.
Εν κατακλείδι θα πρέπει όλοι μας να φροντίσουμε από το δικό του μετερίζι
ο καθένας να αλλάξουμε κακές νοοτροπίες του παρελθόντος (έστω και αν υπάρξουν συγκρούσεις) ώστε ο Αθλητισμός να είναι πραγματικά η χαρά της ζωής μακριά από κάθε μορφή βίας.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΠΗΓΕΣ

- Ι. Γκιόσος Ολυμπιακή και Αθλητική Παιδεία
Εκδ. Προπομπός
- Μ. Χασάνδρα Το << ευ αγωνίζεσθαι >> στη Φ.Α.
Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό Τόμος 4 2006
- Rainer Martens Προπονητής και Αθλητική Ψυχολογία
Εκδ. Σάλτο
- Ι. Μάστορα BA, MED, PHD.
Πρόγραμμα διαλέξεων σχολής Αξιωματικών δοκίμων Ελληνικής Αστυνομίας
- Το ψυχογράφημα ενός χούλιγκαν Ευ αγωνίζεσθαι blockspot.gr 27\02\2011
- A. Κυριακίδου Αθλητική Παιδεία αντίδοτο στη βία και την παραβατική συμπεριφορά.2010
- Ν. Παπαπαντελής Αθλητική αγωγή και παιδεία στο νέο σχολείο
www. Alphavita.gr 29\04\2011
-A .Kουφός
Η Αθλητική Παιδεία ως μέσο καταπολέμησης της βίας στον
αθλητισμό
Εφημερίδα ΓΝΩΜΗ 31\03\2011
-Μ. Γούδας Βία και Επιθετικότητα στον αθλητισμό
Πρόγραμμα διαλέξεων Τ.Ε.Φ.Α.Α Π.Θ.
- Γ. Δογάνης Η ψυχολογία στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό
Εκδ. Σάλτο
- Dr. Ε.Π. Παπακυριακού Θέματα Κοινωνιολογίας του Αθλητισμού
Εκδ. Παρατηρητής
* Ο Κουφός Αντώνης είναι:
Απόφοιτος Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής Αθλητισμού Α.Π.Θ.
Προπονητής Ακαδημίας Ποδοσφαίρου
Τεχνικός Διευθυντής ΕΑΡΙΝΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Τεχνικός Διευθυντής του VIA EGNATIA RUN 2016.2017, 2018
Τεχνικός Υπεύθυνος Διαδρομή – Ασφάλειας Αγώνα RUN GREECE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δρομέας
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Νέα μέτρα για την
βία στα γήπεδα

Τι ανακοίνωσε η κυβέρνηση για
την αντιμετώπιση περιστατικών
οπαδικής βίας
Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας όλων
των λεσχών φιλάθλων και όλων των παραρτημάτων τους στην επαρχία έως τις 31 Ιουλίου ανακοίνωσε ο υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης κατά την παρουσίαση του νέου πλαισίου
κατά της αθλητικής βίας.
Εδικότερα, ο κ. Αυγενάκης δήλωσε ότι η αναστολή θα είναι σε ισχύ μέχρις ότου οι λέσχες φιλάθλων λάβουν νέα άδεια σύμφωνα με τους νέους κανόνες: «Σήμερα είναι καταχωρημένες και
λειτουργούν 12 νόμιμες Λέσχες Φιλάθλων, με
222 Παραρτήματα. Με την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των Λεσχών, έως τις 31 Ιουλίου,
εξασφαλίζεται ένα εύλογο μεταβατικό χρονικό διάστημα, έως ότου επιτραπεί ξανά η αδειοδότηση
των Λεσχών και των Παραρτημάτων τους» δήλωσε χαρακτηριστικά.
Ο υφυπουργός Αθλητισμού δήλωσε επίσης ότι:
- Απαγορεύεται η διάθεση μεμονωμένων εισιτηρίων, όπου συγκεντώνονται οργανωμένοι οπαδοί.
- Οι ΠΑΕ και ΚΑΕ θα προχωρούν στη διάθεση
μόνο εισιτηρίων διαρκείας στις θύρες οργανωμένων και μονο στους νομιμους κατόχους θα επιτρέπεται η είσοδος.
- Αν εντοπίστεί κάποιος που δεν δικαιούται να
έχει το διαρκείας θα ισχύσουν κλιμακωτές ποινές
στην λειτουργία της συγκεκριμένης θύρας.
Τα νέα μέτρα για την καταπολέμηση της οπαδικής βίας
«Για την ΕΛ.ΑΣ. ο νόμος είναι νόμος και ισχύει
για όλους. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες έγιναν
575 ελέγχοι κι έκλεισαν 67 σύνδεσμοι χούλιγκαν
σε όλη τη χώρα. Συνολικά έγιναν 17 συλλήψεις»
δήλωσε από πλευράς του ο υπουργός Προστασίας
του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος. «Οι σύνδεσμοι
που έχουν κλείσει αυτήν την περίοδο των χούλιγκανς είναι σύνδεσμοι απ' όλες τις ομάδες, δεν χαριζόμαστε σε κανέναν» συμπλήρωσε και στάθηκε
στην προχθεσινή σύλληψη του δράστη της επίθεσης σε 15χρονο οπαδό στην Αθήνα.
Στη συνέχεια ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανακοίνωσε τα εξής μέτρα:
1. «Συνεχίζουμε τους ελέγχους σε συνδέσμους
οργανωμένων οπαδών που λειτουργούν και όσοι
δεν πληρούν τις προβλέψεις του Νόμου θα σφραγίζονται.
2. Οι ανώνυμες εταιρείες του χώρου του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ, έχουν την ευθύνη να
εκσυγχρονίσουν και να αναβαθμίσουν το σύστημα καμερών που παρακολουθούν τις εξέδρες των
φιλάθλων κατά τη διάρκεια των αγώνων. Και θα
ελεγχθούν γι’ αυτό. Αυτή η μέθοδος διασφαλίζει
την εφαρμογή του μέτρου της ταυτοποίησης του
κατόχου κάθε εισιτηρίου και συγκεκριμένης θέσης στο γήπεδο.
3. Υλοποιούμε πρόγραμμα εκπαίδευσης του
Αστυνομικού προσωπικού με βάση ευρωπαϊκά

πρότυπα για την πρόληψη και αντιμετώπιση της
παραβατικότητας ανηλίκων, διότι οι ανήλικοι είναι
συνήθως τα θύματα προσηλυτισμού των χούλιγκαν. Έχουμε εξειδικευμένες ομάδες με τη συμμετοχή ψυχολόγων, ώστε να μπορούμε να προσεγγίσουμε τους νέους με τον σωστό τρόπο. Στο ίδιο
πλαίσιο, προχωράμε σε εκπαιδευτικές ανταλλαγές
με αξιωματικούς άλλων χωρών, και ιδιαίτερα της
Μεγάλης Βρετανίας
4. Αναβαθμίζουμε τη διαρκή εποπτεία των μέτρων αντιμετώπισης της οπαδικής βίας με την
καθημερινή εμπλοκή ανώτατου αξιωματικού του
Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. και συγκεκριμένα του εκάστοτε Υπαρχηγού της.
Κατά αυτόν τον τρόπο, εντατικοποιείται το πλαίσιο των ελέγχων και αναβαθμίζεται η επιχειρησιακή μας ικανότητα, ώστε να περιοριστεί ο ζωτικός
χώρος δράσης αυτών των εγκληματικών ομάδων
και να αντιμετωπιστεί στη ρίζα του το φαινόμενο
του χουλιγκανισμού.»

Αυξάνονται οι ποινές, ιδιώνυμο
η κουκούλα

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας μίλησε για την αυστηροποίηση του ποινικού πλαισίου για τα περιστατικά οπαδικής βίας.
1. Αυξάνεται ως προς τα ελάχιστα και μέγιστα
όρια το πλαίσιο ποινής για εγκλήματα οπαδικής
βίας. Συγκεκριμένα: Αυστηροποιούνται οι ποινές
του άρθρου 41ΣΤ του Αθλητικού Νόμου (κατοχή
επικινδύνων αντικειμένων, βιαιοπραγίες, απειλές,
είσοδος στους αγωνιστικούς χώρους με σκοπό τη
διακοπή αθλητικής εκδήλωσης, ρατσιστικές εκδηλώσεις, δημόσια υποκίνηση σε αδικήματα αθλητικής βίας κλπ)
2. Καθιερώνεται ειδικό ποινικό αδίκημα για
όσους κατά τη διάρκεια αθλητικών αγώνων έχουν
καλυμμένα χαρακτηριστικά προσώπου με σκοπό
να παρεμποδιστεί η ανίχνευση και καταγραφή του
από τις συσκευές καταγραφής εικόνας Με την καθιέρωση του αξιοποίνου, προβλέπεται ειδικότερα
ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 6 μηνών και χρηματική ποινή.
Σημειωτέον πάντως ότι λόγω των μέτρων για
τον κορονοϊό υπάρχει ένα ζήτημα όσον αφορά
στη χρήση μάσκας προστασίας, η οποια σε συνδυασμό με γυαλιά ηλίου και καπέλο συμβάλλει στην
απόκρυψη των χαρακτηριστικών ενός ατόμου. Η
ΕΛΑΣ θα καλείται να διαχειριστεί τις εικόνες απο
τις κάμερες και να διαπιστώσει εάν υπάρχει παράβαση ως προς αυτό.
3. Απαγορεύεται η αναστολή εκτέλεσης της
ποινής για εγκλήματα οπαδικής βίας και πιο συγκεκριμένα:
4. Οι υποθέσεις οπαδικής βίας εκδικάζονται κατά προτεραιότητα και καθιερώνεται σε περίπτωση
αναβολής εκδίκασης η υποχρεωτική επιβολή περιοριστικών όρων. Έτσι, οταν η εκδίκαση της υπόθεσης αναβάλλεται για οποιονδήποτε λόγο, επιβάλλονται υποχρεωτικά περιοριστικοί όροι (όπως
π.χ απαγόρευση παρακολούθησης αγώνων και
εμφάνιση στο ΑΤ κατά το χρόνο διεξαγωγής τους).
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SUDUKU
Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.70)

1. ΔΥΣΚΟΛΟ

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

1
5

O εν λόγω φοιτητής που δουλεύει σε πιτσαρία

1

3

3

4

4

5

3

πάει να παραδώσει μία πίτσα στο σπίτι του γερο-

5

6

8

8

4

9

Νίκου...

7

Ο γερο-Νίκος λοιπόν τον ρωτάει:

7

- Ποιο είναι το σύνηθες φιλοδώρημα;

8

- Ξέρετε, είναι το πρώτο μου delivery εδώ, αλλά

7

- Έτσι ε; Ε, λοιπόν για να σου αποδείξω πόσο

3

6

2

4

2

οι άλλοι μου είπαν ότι αν καταφέρω και πάρω 2
ευρώ από εσάς θα είμαι πολύ τυχερός...

2

6

4

6

5

5

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.50)

2. ΜΕΤΡΙΟ

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Mon Feb 21 10:20:06 2022 GMT. Enjoy!

4

άδικο έχουν, πάρε ένα 5ευρω...
- Ευχαριστώ πάρα πολύ, απαντά ο νέος... Χρη-

5

σιμοποιώ ξέρετε τα φιλοδωρήματα για να ανταπεξέρχομαι στα έξοδα των σπουδών μου...

Οριζόντια
1. Στέκει… ο ακίνητος.
2. Άτομο με… φορτίο — Είδος νεοπλάσματος.
3. Επιτραπέζιο δοχείο για υγρά — Τα χωρίζει το… Π.
4. Λόγια… χωρίς περιεχόμενο.
5. Τη λένε και Κίσαβο — … Μπερντ: "λευκός" θρύλος του ΝΒΑ.
6. Δύο έχει ο… κάλυκας — Ξυράφι… του
τετραπέρατου.
7. Προϊόν… έκστασης — Αρχικά ταμείου
αυτοκινητιστών.
8. Ένας Αφρικανός.
9. Είχε αξία στην αρχαία Ελλάδα — Θηλαστικό του Κογκό.
10. Ορειχάλκινος δίσκος της σύγχρονης
ορχήστρας — Γιαπωνέζικο θέατρο με μάσκες.
11. Και τη δική του… τρέμει ο δειλός —
Αιματηρό το… Κυλώνειον.

Κάθετα

1. Παιδικό… σύνολο.
2. Δεν έχει ξυλώδη κορμό — Λέγεται η ηθο-

5. Ο δημιουργός της "δεύτερης" Γιουγκοσλαβίας
— Διαφανές και εύθραυστο υλικό.
6. Βίαια, με το ζόρι (επίρρ.) — Κυκλικά ανοίγματα του πλοίου για την άγκυρα.
7. Ο Κώστας τα έχει στην… αρχή — Γίνεται και
με ντομάτα.
8. Κακότυχος — Ναυτικοί τα μέλη της (αρχικά).
9. Παλάτι (ξ.λ.) — Είναι ο μισθός… του επι-

• 1/3 μήλα μεγάλα
• 2 κουταλιές βούτυρο αγελαδινό
• Μισό φλιτζάνι ζάχαρη
• 1 κ.σ. κανέλλα τριμμένη
• 1 φλιτζάνι καρυδόψιχα
• Μισό βιτάμ σε θερμοκρασία δωματίου
• 1 φλιτζάνι ζάχαρη
• Ενάμιση φλιτζάνι αλεύρι για όλες τις χρήσεις
• 1 κ.γ. μπέϊκιν πάουντερ
• 1 κ.σ. χυμό λεμονιού
• ξύσμα από ένα λεμόνι, 4 αυγά

Μέθοδος Εκτέλεσης
• Κατ’αρχάς προθερμαίνουμε τον φούρνο μας στους
200 βαθμούς.
• Παράλληλα, καθαρίζουμε τα μήλα. Τα κόβουμε είτε σε
ροδέλες είτε σε μισοφέγγαρα και αφαιρούμε τα κουκούτσια τους.
• Βάζουμε στο ταψί μας τις 2 κουταλιές βούτυρο και το
λιώνουμε στο φούρνο για 2-3 λεπτά.
• Στρώνουμε τα μήλα μας στο ταψί, προσεκτικά! Θέλου-

9

2

ψυχολογία"

8

9

3
3

7

2

5
6

6

9

7

4

********

7

1

4

3

3

7

5

8

4

Ένας ταξιδιώτης φθάνει λαχανιασμένος στο σιΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.65)

δηροδρομικό σταθμό του ΟΣΕ στην
Αττική.
- Προλαβαίνω το τραίνο των 12 και 45; ρωτάει
τον σταθμάρχη.
- Εξαρτάται από το πόσο γρήγορα τρέχετε, του
απαντάει εκείνος. Έφυγε εδώ και
επτά λεπτά!

ΜΕΜΕS

ΣΥΝΤΑΓΗ

Συστατικά

6

Ο νέος χαμογελά και απαντά: "Εφαρμοσμένη

τήδειου.

Η πιο εύκολη μηλόπιτα!

4

4

3. Αρχιερέας των Ιουδαίων — Οικογένεια Ιτα4. Πρόκληση φωτιάς — Άκρα χωρίς… μέση.

8

- Αλήθεια, τι σπουδάζεις; ρωτά ο γερο-Νίκος.

ποιός Στόουν.
λών κατασκευαστών βιολιών.

2

με να καλύψουμε όλο το ταψί με μήλο. Περιχύνουμε
με το λεμόνι για να μη μαυρίσουν τα μήλα.
• Πασπαλίζουμε τα μήλα με τη ζάχαρη, την κανέλλα, το
ξύσμα λεμονιού και τα καρύδια, τα οποία έχουμε κάνει τρίμμα.
• Βάζουμε το ταψάκι πάλι στο φούρνο για 10 λεπτά να
ζεσταθεί το μήλο.
• Σε ένα μπολ, κοσκινίζουμε όλο το αλεύρι και προσθέτουμε μπέϊκιν πάουντερ.
• Στον κάδο του μίξερ, βάζουμε το βούτυρο με τη ζάχαρη και χτυπάμε στο μίξερ μέχρι το μείγμα να ασπρίσει.
• Προσθέτουμε τους κρόκους από τα αυγά.
• Τα ασπράδια τα χτυπάμε σε μαρέγκα και τη ρίχνουμε
κι αυτήν στο μείγμα με τη ζάχαρη.
• Ανακατεύουμε λίγο και προσθέτουμε το αλεύρι σιγά-σιγά.
• Συνεχίζουμε να χτυπάμε το μείγμα του αλευριού-ζάχαρης στο μίξερ μέχρι να γίνει μία λεία ζύμη.
• Τέλος, ρίχνουμε τη ζύμη πάνω στα μήλα ώστε να καλύψει όλο το ταψί όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφα γίνεται.
• Ψήνουμε τη μηλόπιτά μας για 1 ώρα περίπου στους
180 βαθμούς.
• Όταν η μηλόπιτα είναι έτοιμη, τη βγάζουμε από το
ταψί και τη βάζουμε ανάποδα ώστε να είναι τα μήλα
από πάνω!
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9
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3
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1
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8

2

7

3

5

6

1

4

7

3

1

4

6
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8
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7
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8
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4
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Sports

«Η προσπάθεια μας έφερε τα πρώτα αποτελέσματα. Ο πρώτος στόχος

επιτεύχθηκε. Είμαστε στα play off, τώρα πρέπει να το απολαύσουμε.
Συγχαρητήρια στα κορίτσια»
Σάκης Μουστακίδης, προπονητής

"Ανάσα" για Αλεξανδρούπολη FC
Επέστρεψε στις νίκες η Αλεξανδρούπολη FC, με νίκη 3-1 απέναντι
στον Άρη Αβάτου στο Φώτης Κοσμάς. Με τον Καρακασίδη να πετυχαίνει δύο γκολ και τον Μαντζίρη να
σκοράρει στο πρώτο του παιχνίδι ως
βασικός η Αλεξανδρούπολη έκανε
ένα ακόμη βήμα προς την παραμονή
στη Γ’ Εθνική κατηγορία.
Από το πρώτο μόλις λεπτό οι γηπεδούχοι έδειξαν ότι ήθελαν τη νίκη
και θα έκαναν τα πάντα για να την
πετύχουν. Στο 6ο λεπτό ο Δορουγιδένης εκτέλεσε μακρινό πλάγιο και
ο Καρακασίδης μέσα από την μεγάλη περιοχή με βολέ θα κάνει το 1-0.

Δέκα λεπτά αργότερα ο Καρακασίδης και πάλι θα χριστεί σκόρερ, έπειτα από υποδειγματική αντεπίθεση
και ατομική ενέργεια του Ρουμπιέ. Η
Αλεξανδρούπολη είχε όμως και άλλο γκολ για το πρώτο ημίχρονο. Ο
Μπαρμπαγιάννης στο 25ο λεπτό θα
σημαδέψει το δοκάρι του Νταφόπουλου και ένα λεπτό αργότερα ο Μαντζίρης με κεφαλιά θα κάνει το 3-0.
Οι γηπεδούχοι μπήκαν στο δεύτερο ημίχρονο για να διαχειριστούν
το σκορ όπως και έγινε μέχρι το 92ο
λεπτό. Ο Άρης πίεσε όσο μπόρεσε,
απείλησε τον Μπινόπουλο στο 90ο
λεπτό με απευθείας εκτέλεση φάουλ,

αλλά ο τερματοφύλακας της Αλεξανδρούπολης είπε «όχι». Στο 92ο
λεπτό ο Κωσταρέλης θα σημειώσει
το γκολ της τιμής για το Άβατο, για
το τελικό 3-1.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ FC

(Μιχάλης Φλώρος): Μπινόπουλος, Δορουγιδένης (83’ Τσιτσεκίδης),
Σιώπης, Γκαϊδατζής, Μπαρμπαγιάννης, Πατσιώρας Κων., Πατσιώρας
Αγγ. (75’ Τσιεγγελίδης), Αμπραχαμιάν (63’ Χριστοφορίδης), Καρακασίδης (83’ Γεωργαντζόπουλος), Ρουμπιές, Μαντζίρης (63’ Παγωνίδης)

Σημαντική νίκη για
τους Εβρίτες 3-1 επί
του Αρη Αβάτου

Στα play off για άνοδο στην Pre League
η Νίκη Αλεξ/πολης!

Κέρδισε τον
συμπολίτη Φοίνικα
με 3-1

Τον στόχο που είχε θέσει από την
αρχή της χρονιάς πέτυχε η Νίκη Αλεξανδρούπολης.
Η ομάδα του Έβρου στην τελευταία
αγωνιστική της Α’ φάσης στην Α2 κατηγορία, επικράτησε 3-1 του συμπολίτη
Φοίνικα και προκρίνεται στα play off,
όπου και θα διεκδικήσει την άνοδο της
στην Pre League. Θυμίζουμε ότι στη
Νίκη αρκούσε να πάρει 2 σετ για να
«κλειδώσει» την πρόκριση. Αντίθετα ο
Φοίνικας θα παίξει στα play out για την
παραμονή στην Α2, μία όμως τυπική διαδικασία καθώς με τους 14 βαθμούς
που μεταφέρει η ομάδα του Δημήτρη
Τσoυλκανάκη δεν θα κινδυνέψει.
Στο ντέρμπι της Αλεξανδρούπολης

Δυο στα δύο για τους ΕΒρίτες της Α2
ανδρών βόλεϊ στα play out
Ένα εύκολο απόγευμα πέρασε ο Εθνικός Αλεξ/
πολης επικρατώντας 3-0 σετ του Πανοράματος.
Η ομάδα του Έβρου ήταν καλύτερη στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα και έφτασε στη νίκη
απέναντι στους Θεσσαλονικείς, στην 2η στροφή
των play out της Α2.
Τα σετ: 25-13, 25-11, 25-15
Εθνικός Αλεξ/πολης (Ανδραβίζος): Καραπιπέρης, Καβαρατζής, Κεσκίνης, Σταυρόπουλος,
Δημητριάδης, Μπουφίδης, λ- Κωνσταντινίδης
(Σαλαμπάσης, Μπατίλης, Κοντοστάθης, Σου-

Ξεκούραστη νίκη για
τον Εθνικό κόντρα στο
Πανόραμα

σουρίδης).
Δύο στα δύο και για το Σουφλί στα play out
της Α2!
Και ο Έβρος Σουφλίου κέρδισε τον Πανηπειρωτικό και έκανε το 2 στα 2 στα play out της Α2.
Η ομάδα των Ιωαννίνων ήταν αυτή που προηγήθηκε στα σετ, αλλά οι παίκτες του Νίκου
Μούχλια έφεραν «τούμπα» το παιχνίδι και πήραν το τρίποντο.
Τα σετ: 3-1 (20-25, 25-14, 25-13, 25-14)

η Νίκη μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι
κατακτώντας το 1ο σετ. Η ομάδα του
Σάκη Μουστακίδη πήρε προβάδισμα
19-12 και τελικά έκανε το 1-0 με 2518. Το δεύτερο σετ κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Η Νίκη έφτασε σε set ball κάνοντας το 24-20, αλλά ο Φοίνικας δεν
τα παράτησε και σε συνδυασμό με αρκετά λάθη της αντιπάλου του κατέκτησε
το σετ με 29-27 και ισοφάρισε σε 1-1.
Στο τρίτο σετ η Νίκη επικράτησε 25-18
και τελείωσε την υπόθεση πρόκριση.
Το 4ο σετ έτσι ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα, με τους δύο προπονητές να
δίνουν χρόνο συμμετοχής σε όλες τις
αθλήτριες τους. Τελικά η Νίκη το πήρε
με 25-20. Βροντερό «παρών» έδωσαν

οι φίλοι των δύο ομάδων στις κερκίδες του «Μιχάλης Παρασκευόπουλος».
Τα σετ: 25-18, 27-29, 25-18, 25-20
Νίκη Αλεξ/πολης (Μουστακίδης):
Μπαρή, Μπαχλαβά, Παπάζογλου, Χατζηχαραλάμπους, Καράμπαλη, Χατζηνικολάου, λ- Καραμπάση (λ- Πασπαλά,
Καραμιχάλη, Αφεντουλίδη, Λαμπρίδου,
Αθανασοπούλου, Προφάντη, Στεφάνου)
Φοίνικας Αλεξ/πολης (Τσουλκανάκης): Σωτηρίου, Διαμάντη, Παπαστεφάνου, Ξανθή, Αλεξάκη, Νικολαΐδου,
λ-Κοντογιάννογλου, (λ-Δαμιανίδη, Διαμιανίδη, Δαλλή, Παπαβασιλείου, Καραμπατζάκη, Μήτσικα, Τσολακίδου)

Αγχώθηκαν αλλά πήραν τη νίκη κόντρα
στα Γιάννενα οι Κύκλωπες
Νίκη των Κυκλώπων Αλεξανδρούπολης στην 2η
αγωνιστική
για τα πλει
οφ στην
Α2 ανδρών
χάντμπολ.
Η ομάδα του
Έβρου ήταν
μπροστά στο
σκορ στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης. Το ημίχρονο έληξε
με 18-15 υπέρ των Κυκλώπων
οι οποίοι στα 45′ ξέφυγαν στο
σκορ με 26-20.
Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν
όμως στο σκορ, ήταν σε απόσταση αναπνοής και 2 λεπτά πριν το
φινάλε ισοφάρισαν σε 32-32. Οι
Κύκλωπες έκαναν το 33-32 και
12 δευτερόλεπτα πριν την λήξη ο
τερματοφύλακας Οικονόμου με
μεγάλη απόκρουση κράτησε το
προβάδισμα των Θρακιωτών και
στην κόντρα οι Κύκλωπες έκαναν
το 34-32 και σφράγισαν τη νίκη.
Πρώτος σκόρερ για τους Κύ-

Με 34-32 του
ΑΟ Ιωαννίνων
επικράτησαν οι
Αλεξανδρουπολίτες

κλωπες ο Ηλίας Γκάρας με 11
γκολ και για τα Γιάννενα ο Δημήτρης Τζελέπης με 9. Τα 5λεπτα:
2-3, 8-4, 9-7, 13-9, 15-12, 1815 (ημίχρονο), 21-16, 22-18, 2620, 27-25, 30-28, 34-32.
Κύκλωπες Αλεξ/πολης (Παπαχρήστου): Οικονόμου, Χαρα-

λαμπίδης 6, Λαιλισίδης 5, Γκάρας
11, Πιστόλας 3, Ναβροζίδης 5,
Καραβασίλης Δ., Καραβασίλης Β.,
Πέξας, Τουλιόπουλος 2, Μπασδάνης, Νικολαΐδης, Κωστόπουλος, Χαραλαμπάκης, Παπανδρέου 1, Μπλίντοφ 1.
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

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

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες
σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

Φαρμακεία
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Ιατροί
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • Οφθαλμίατρος

Δικηγόροι

Συμβολαιογράφοι

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

Μιαούλη 11 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 24689

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

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

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

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

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ • Δικηγόρος

Ειρήνης 39 • Αλεξανδρούπολη
Τηλέφωνο : 2551024142

Δικαστικοί
Επιμελητές

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ • Δικηγόρος

ΤΣΟΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ • Δικ. Επιμελητής

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

Ειρήνης 32 Α • Αλεξ/πολη
τηλ: 25510 34048

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

Ασφάλειες

Κων/πόλεως 207 • Ορεστιάδα
Τηλέφωνο : 2552023462

Λογιστές
ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ ΓΑΛΑΤΕΙΑ • Λογιστικό Γραφείο
Φιλιππουπόλεως 7 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510-80173

ΜΑΝΤΙΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Λογιστικό Γραφείο
Σωτηρίου Τσερκεζη 12 • Ορεστιάδα
Τηλέφωνο : 2252027923
ΤΣΙΚΑΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Κρήνης 8 • Αλεξ/πολη
Τηλ.:2551025496 Κιν. 6979007987

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

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

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ & ΣΙΑ ΕΕ

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

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

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

Βενιζέλου 46 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551032982

ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ • Οδοντίατρος

14ης Μαϊου 53 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551026478

Μπότσαρη & Δικαστηρίων • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551081787

ΑΓΓΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ • Δικηγόρος

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

Τηλέφωνο : 2556031371

Οπτικά

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Δες εδώ την
επιχείρησή σου
Τηλεφώνησε στο
25510 24222 και
γίνε συνδρομητής
στην εφημερίδα μας

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΚΑΒΑΛΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ : 06.00 -19.00 ΑΝΑ ΜΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
72, ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.52, άφιξη εις
ΔΕΛΦΙΝΙΑ
ΩΡΑ 20.30 ΤΟ ΤΕΔίκαια 23.17
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 05.15 (εκτός
71 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, ΑναχώΑΠΟ ΘΑΣΟ: 08.50, 15.15
ΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ: 06.00 Κυριακής), 08.00 (express), 10.00
ρηση Λιμάνι: 6.42, Άφιξη Τελικού:
602 KOINH ΩΡΑ: 1.40, άφιξη εις
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 07.55, 14.00
Η ΓΝΩΜΗ (express), 14.00
09.00
(express),11.00
16.43
Σβίλεγκραντ 9.08
ΚΑΒΑΛΑ - ΠΡΙΝΟ: 07.10, 13.00
ΠΡΙΝΟ - ΚΑΒΑΛΑ: 06.25, 12.15
22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ
2022
-12.00 - 15.00 -18.00
(express),
15.45 (express), 17.00
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώρη74 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 4.10, άφιξη εις
ΦΕΡΡΥ ΜΠΟΟΥΤ
συνέβη ση αρχικού: 15.22, Άφιξη Τελικού:
συνέβη
(express) εκτός Σάββατο, 18.45, 22.00.
Δίκαια 9.06.
ΓΙΑ ΑΛΕΞ/ΛΗ: 09.40-12.30-14.30Πληροφορίες στα τηλ. του Λιμεναρχείου:
16.50-18.00-21.3001.30 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011 5.46
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΑΘΗΝΑ: 18.45
70 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 13.50, άφιξη εις
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1
ΑΠΡΙΛΙοΥ
2011
2510/223716 & 2510/224472
ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ - ΦΕΡΕΣ - ΣΟΥΦΛΙ
Δίκαια 18.38.
75 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, ΑναχώΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 07.15, 10.15, 12.15,
ΔΡΑΜΑ
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
ρηση Λιμάνι: 20.32, Άφιξη Τελικού:
604 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 10.54, άφιξη εις
14.30. ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 09.00, 12.00,
ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.15-05.156.45
Ορμένιο 17.09
ΔΡΑΜΑ – ΑΘΗΝΑ 08.30, 19.30
14.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 05.45,
07.00, 08.15, 09.15, 10.30, 12.00,
06.20-07.00 (μέσω Τυχερού),
ΑΘΗΝΑ – ΔΡΑΜΑ 08.00, 20.00
70 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Αναχώρη614 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 17.40, άφιξη εις
ΚΡΙΟΣ
ΑΠΟ
13.30, 14.30, 16.00, 18.15.
07.45-08.45 (μέσω Τυχερού),
ση: 6.50, Άφιξη Τελικού: 17.16
Δίκαια23.40.
ΔΡΑΜΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Φίλε
Κριέ, πες ναι στην ενδοσκόπηση
ΚΕΡΑΜΩΤΗ:
07.00,
08.00,
09.30,
10.00-11.15-12.30-13.30-14.3006.00, 07.15, 08.00, 09.00,
74 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , Αναχώ90 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.36, άφιξη
σήμερα,
αφού έτσι θα έχεις την δυνα10.30, 11.45, 13.15, 14.45,
16.00,
15.30-17.00-19.00 (μέσω Τυχε10.00,11.00,12.00,13.00, 14.00,
ρηση αρχικού: 20.39, Άφιξη Αλεξ/
εις Ορμένιο 14.38. Πληροφορίες:
τότητα να ανακαλύψεις υποσυνείδητες
17.15, 19.15.
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ
Επέτειοι
ρού),19.30-20.45.
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 19.30
πολη: 6.58
25210-32444.
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ
πτυχές της ψυχικής και συναισθηματιΣΑΒΒΑΤΟ 04.15-06.30-07.30 (μέσω
Την Κυριακή το δρομολόγιο των 6.00
604 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΑναχώΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 10.15, 14.30.
ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
κήςΑΠΟ
σου υπόστασης! Επίσης, θα έχεις
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ
Τυχερού), 08.45 (μέσω
Τυχερού),
π.μ. δεν ισχύει
ρηση αρχικού: 23.59, Άφιξη Αλεξ/
ΘΑΣΟ: να αντιμετωπίσεις και να
Ανθούσα, Θαλάσσιος,ΚΑΒΑΛΑ: 12.00, 16.15. ΑΠΟ
την ευκαιρία
ΠΛΟΙΑ
ΤΡΕΝΑ
ΟΣΕ
ΠΛΟΙΑ
06.00, 08.00, 09.15, 10.30,
12.15,έναν κρυφό σου εχθρό
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ 07.00,
10.00-11.30-12.30-13.30-14.30πολη: 13.18
ΞΑΝΘΗ
Θαλασσία.
νικήσεις,
14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ ΚΕΡΑ15.30-17.00-18.15 (μέσω Τυχερού),
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
613 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
ΞΑΝΘΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΜΩΤΗ: 07.15, 09.15, 10.30, 11.45,
19.30-20.45. ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΑΡΓΙΕΣ
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
Αναχώρηση: 8.29, Άφιξη Τελικού:
Απλή: 11.19 Ιντερσίτι: 19.43
ΤΑΥΡΟΣ
13.30, 16.00, 17.15, 19.15.
04.15-06.30-07.30 (μέσω Τυχερού),
18.00, 19.30, 21.00. Κυριακή: το
14.10
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΞΑΝΘΗΕπέτειοι
Σήμερα φίλε Ταύρε, είναι η ιδανική
Τηλ. για έκδοση εισητηρίων:
08.45
(μέσω Τυχερού), 10.00-11.30δρομολόγιο
των 07.00 γίνεται 07.30,
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
Απλή:14.48 Ιντερσίτι: 07.17
ημέρα να στρέψεις το ενδιαφέρον σου
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΚΑΒΑΛΑ
ΚΑΒΑΛΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
2593022318 & 2593022426.
72, ΙΝTERСITY
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΩΡΑ:
20.52,
άφιξη
εις
ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ : 06.00 -19.00 ΑΝΑ ΜΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
72, ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.52, άφιξη εις
12.30-13.30-14.30-15.30-17.00τωνΑλεξανδροyπολη
08.00 καταργείται.
Αναχώρηση αρχικού: 15.22, Άφιξη
ΞΑΝΘΗ - ΑΘΗΝΑ Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης
στις διαπροσωπικές σου σχέσεις και
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΕΛΦΙΝΙΑ
ΔΕΛΦΙΝΙΑ
ΑΛΕΞ/ΛΗ
- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ:
Δίκαια ΑΛΕΞ/ΛΗ
23.17
ΩΡΑ
ΤΟΚαθημερινά
ΤΕ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ:
(εκτός
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, ΑναχώΑπό Καβάλα
επαφές08.50,
και γενικά
σε ό,τι με σχετίζεται
18.15 (μέσω
Τυχερού),05.15
19.30-20.45.
Τελικού:71
22.59
ΔΡΑΜΑ
–20.30
ΚΑΒΑΛΑ
από
Απλή: 17.50,Δίκαια
2.44 23.17
ΑΠΟ
ΘΑΣΟ:
08.50,
15.15
ΑΠΟ
ΘΑΣΟ:
15.15
προσ
ΣαμοθρΑκη
ΛΗΜΝΟ, ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ,
ΛΑΥΡΙΟκαι
ΛΕΥΤΑΙΟ
ΕΓΝΑΤΙΑ:
06.00 Κυριακής),
08.00
(express),
ρηση ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
Λιμάνι: 6.42,
Άφιξη Τελικού:
602 KOINH
ΩΡΑ:11:00
1.40, άφιξη
εις 10.00
602
KOINH
ΩΡΑ: 1.40, άφιξη▶ εις
με αυτές
την βελτίωση
08:00,
, 14.00,
06.00
το πρωίΑΠΟ
έως
20.30
και κάθε
Ιντερσίτι: 8,11,
14.58,
22.33
71 ΙΝTERСITY
–ΘΕΣΣΑΑΠΟ
ΚΑΒΑΛΑ:
07.55,
14.00
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ:
07.55,
14.00 τους. Έχεις
ΠΛΟΙΟ ΑΔΑΜaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
Τρίτη 13.30
τώρα
την ευκαιρία
καλυτερεύσεις
(express),11.00
(express),
Σβίλεγκραντ
9.0818:45,
Σβίλεγκραντ
9.08 τηλεφωνα
ΞΑΝΘΗ
μισή09.00
ώρα. -Τις
Κυριακές
από 07.00
ΛΟΝΙΚΗ,16.43
Αναχώρηση: 06.42 Άφιξη:
ΚΑΒΑΛΑ
ΠΡΙΝΟ:
07.10,
13.00
ΚΑΒΑΛΑ
- ΠΡΙΝΟ:
07.10,να
13.00
χρησιμα
16.30,
22:00 14.00
▶ ΛΗΜΝΟ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΧΙΟ,
ΚΑΡΛΟ-σου
09:00
σχέσεις
ΠΡΙΝΟ
- ΚΑΒΑΛΑ:
06.25, 12.15
ΠΡΙΝΟτις
- ΚΑΒΑΛΑ:
06.25, 12.15
έωςΔευτέρα
20.30
ανά
ώρα.
11.40 605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, ΑναχώρηΞΑΝΘΗ ΩΡΑ:
- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
06.00,
-12.00
- 15.00
-18.00
(express),
15.45
(express),
17.00
74 ΙΝTERСITY
4.10,
άφιξη
εις
74 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 4.10, άφιξη
εις
ΒΑΣΙ,
ΑΓ.
ΚΗΡΥΚΟΣ,
Τετάρτη
20.00
Τρίτη
09:0007.15,
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
-12.00,
ΑΛΕΞ/ΛΗ
Aστυνομία

100 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
ΦΕΡΡΥ ΜΠΟΟΥΤ
08.30,
10.30,
13.30,
15.00,22.00. ΦΕΡΡΥ
ΔΡΑΜΑ
– ΜΠΟΟΥΤ
ΣΕΡΡΕΣ
08.45,
75 ΙΝTERСITY
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
–ΘΕΣΣΑΣΕΡΡΕΣ Δίκαια
εκτός
Σάββατο,
18.45,
Δίκαια (express)
9.06.
ση αρχικού:
15.22,
Άφιξη Τελικού:
9.06.
ΓΙΑ ΑΛΕΞ/ΛΗ:
09.40-12.30-14.30▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ.
ΔΙΔΥΜΟΣ
Τετάρτη
15:00
Πληροφορίες
στα
τηλ. του
Λιμεναρχείου:
στα τηλ. του Λιμεναρχείου:
16.30,
18.15,
19.45.
Παρασκευή
ΛΟΝΙΚΗ,5.46
10.45,
12.45,
12.00,
14.00,
15.30 Αναχώρηση: 20.32 Άφιξη:
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ
EKAB  ΩΡΑ: 13.50, άφιξη
166 Πληροφορίες
Πέμπτη
08:00,
10:30
, 13.00,
16.50-18.00-21.3001.30
70 ΙΝTERСITY
ΑΛΕΞ/ΛΗ
ΩΡΑ:
-ΑΘΗΝΑ:
13.50,
18.45
άφιξη εις
70 ΙΝTERСITY
εις13.30
Φίλε Δίδυμε,
ήρθε η στιγμή, που η κα2510/223716
&
2510/224472
2510/223716
& 2510/224472
ΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ
Πέμπτη
15:00
▶
06.00,
08.30,
10.30,
12.00,
13.30,
16.45
-17.00.
01.41
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
00.10,
Πυροσβεστική

199
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Δίκαια ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ
18.38.
- ΦΕΡΕΣ
- ΣΟΥΦΛΙ ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 07.15, 10.15, 12.15,
Δίκαια 18.38.
75 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ15.30,
17:30,
23:59
θημερινότητα
θα αποκτήσει
07.15, σου
10.15,
12.15, διαΠαρασκευή 20.00ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ:
15.00,
15.45,
16.30,
18.15, 19.45.
08.23,
11.49
ΔΡΑΜΑ
– ΞΑΝΘΗ 08.00,
10.30, 12.30,
614 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ,
Παρασκευή
15:00
Αχτσή ρηση
Α. - Αχτσής
Σ. Λ. Άφιξη
Δημοκρατίας
Βλάβες(ΔΕΔΔΗΕ):
8004004000
ΔΡΑΜΑ
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ
-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Λιμάνι: 20.32,
Τελικού: 152604 ΚΟΙΝΗ
604 ΚΟΙΝΗ
ΩΡΑ: 10.54,
άφιξη ειςΔΕΥΤΕΡΑ 14.30.
ΩΡΑ: 10.54, άφιξη
εις
φορετικούς
ρυθμούς
κι
αυτό
εξαιτίας
ΛΗΜΝΟ-ΑΓ.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
▶
ΑΠΟ
ΚΑΒΑΛΑ:
09.00,
12.00,
ΑΠΟ
ΚΑΒΑΛΑ:
09.00,
12.00,
14.30.
Κυριακή-αργίες
10.00,
12.00,
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 05.14, 19.46
14.45,
16.30, 18.45
Αναχώρηση αρχικού: 15.41, Άφιξη
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ -07.30,
ΞΑΝΘΗ
- ΚΑΒΑΛΑ:
Σάββατο
09:0008.30, 19.30
(έναντι SevenSpot)
✆2551029523
Βλάβες(ΔΕΥΑΑ):
25510-26046
Σάββατο 06.30 14.00,των
ΕΩΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
6.45
Ορμένιο
17.09
Ορμένιο
17.09
ΔΡΑΜΑ
– ΑΘΗΝΑ
αυξημένων
υποχρεώσεων
που
ΑΠΟ ΘΑΣΟ:
05.45,
ΑΠΟ ΘΑΣΟ:
05.45,
14.00,
16.15.
16.15.
13.30,
15.00, 16.30,04.15-05.1518.15, 19.45,
ΚΥΡΙΑΚΕΣ
&
ΕΟΡΤΕΣ
10.30,
12.45,
Αλεξ/πολη:
22.28
ΣΕΡΡΕΣ
–
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
22.04
Kυριακή
15:00
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ.
08.00,
11:30
, άφιξη
16.00,
θα
παρουσιαστούν
τώρα.
Πρέπει
τώ07.00,
08.15,
09.15,
10.30,
12.00,
07.00,
08.15,
09.15,
10.30,
12.00,
Βλάβες
ΟΤΕ:
13888
06.20-07.00
(μέσω
Τυχερού),
614 ΚΟΙΝΗ
ΩΡΑ:
17.40,
εις
ΑΘΗΝΑ
–
ΔΡΑΜΑ
08.00,
20.00
70
ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
Αναχώρη614
ΚΟΙΝΗ
ΩΡΑ:
17.40,
άφιξη
εις
20.30
16.30, 18.45
ΑΠΛΟ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 09.13, 13.47,
74 ΙΝTERСITY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/
Κυριακή 16.30
να σοβαρευτείς
καιΑΠΟ
να στρέψεις
ΑΠΟ
13.30,
14.30,
16.00,
18.15.15.00,
14.30,
16.00, 18.15.
ΦΕΡΕΣ
07.45-08.45
(μέσω
Τυχερού),
Δίκαια23.40.
ση: 6.50, Άφιξη
Τελικού:
Δίκαια23.40.
ΔΡΑΜΑ
- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κ.Ε.Π. Αλεξ/πολης: 25513-50010 13.30,ρα
18:45, 22:00
15.37,
ΠΟΛΗ , Αναχώρηση:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
– ΞΑΝΘΗ
08.00,
ΞΑΝΘΗ
- ΔΡΑΜΑ
08.00, 10.30,
02.01,
Άφιξη: 17.16
το ενδιαφέρον
σου και09.30,
σε υποθέσεις,
Σαμοθρaκη
προσ
ΚΕΡΑΜΩΤΗ:
ΚΕΡΑΜΩΤΗ:
07.00,
08.00,
09.30,
07.00, 08.00,
Μαλάκης
Ορφέως 2 ✆25550, 24333
10.00-11.15-12.30-13.30-14.3090 ΙΝTERСITY
ΩΡΑ:- ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
9.36,
06.00, 07.15,
08.00,
09.00,
Αναχώ90 ΙΝTERСITY
ΩΡΑ: 9.36, 25553-50101
άφιξη
10.30,
12.00,
13.30,άφιξη
15.00, 16.30,
17.30.
6.58 74 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΣΕΡΡΕΣ – ΔΙΚΑΙΑ
-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Κ.Ε.Π. Φερών:
ΚΑΒΑΛΑ
πρακτικού
χαρακτήρα
10.30,
11.45,
13.15,
14.45,
16.00,
10.30,
11.45,
13.15,
14.45,
16.00,
Αλεξανδροyπολη
18.45,
19.45,Πληροφορίες:
21.30, 23.30
ΚΥΡΙΑΚΕΣ
& ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45,
613 ΔΙΚΑΙΑ,
5.43–ΘεσΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
04.13,
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
15.30-17.00-19.00
(μέσωΚυριακήΤυχεεις Ορμένιο
14.38.
10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,
ρησηΑναχώρηση:
αρχικού: 20.39,
Άφιξη Αλεξ/
εις Ορμένιο
Πληροφορίες:
Αστ.Τμ.14.38.
Αλεξ/λης25510
66300 - 17.15,
17.15,
19.15.
19.15.
02.45,
10:45
,
14:30,
19:10
ΠΛΟΙΟ
ΑΔΑΜaΝΤΙΟΣ
ΚΟΡΑhΣ
αργίες 08.00, 11.00, 13.30, 15.00,
16.30,
18.45
Πληροφορίες
25210-19.30 ΣΟΥΦΛΙ
σαλονίκη,
Άφιξη:
14.54
08.47
Δευτέρα 11.00 / Τρίτη 12.30
/
ρού),19.30-20.45.
25210-32444.
15.00,
16.00,
17.00, 18.30,
πολη:
6.58
25210-32444.
Γραφείο Ταυτοτήτων: 2551066262
ΚΑΡΚΙΝΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ
- ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
- ΚΥΡΙΑΚΗ
Δευτέρα
16:00
16.30,
18.15,
19.45, 21.30, 23.30(μέσω 32421
ΑΠΛΟ
– ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.52, 10.06,
Τετάρτη 13.30 / ΠέμπτηΣήμερα
14.30 /θα έχεις την δυνατότητα φίΠαρασκευάς Βασ.
ΑλεξάνΞΑΝΘΗ
-ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
04.15-06.30-07.30
Την
Κυριακή
το δρομολόγιο
604 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΑναχώΑΠΟ
ΠΡΙΝΟ:
10.15,
14.30. ΑΠΟτων 6.00Πατσιουρίδης
10.15, 14.30. ΑΠΟ
Τροχ. Αλ/λης 
25510 66395 ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ:
Τρίτη
17.09
ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 06.30, 08.30,
Παρασκευή 15.30ΚΑΒΑΛΑ:
/ Σάββατο
---- / 16.15.
✆2553022322
λε Καρκίνε,
να αναπτύξεις
και να προΤυχερού),
08.45 (μέσω
Τυχερού),
π.μ. δεν16:00
ισχύει 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: δρου 20ρηση
αρχικού: 23.59, Άφιξη Αλεξ/
ΚΑΒΑΛΑ:
12.00,
12.00,
ΑΠΟ ΘΑΣΟ:
02.45,
10:45
,
15:10,
19:10
Δημ.
Αλεξ/πολης25510
64100
ΣΕΡΡΕΣ
09.30, 11.15, 12.40, 14.00, 15.55,
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΔΡΑΜΑ
Κυριακή 14.00 06.00,βάλλεις
Τεταρτη
δημιουργικές
πτυχές του
06.00,
08.00,-09.15,
10.30,07.00,
12.15,
08.00, τις
09.15,
10.30, 12.15,
10.00-11.30-12.30-13.30-14.30πολη:
13.18
ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
– ΔΡΑΜΑ
Δημ.Εν.Φερων
25555-50070
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
- ΦΕΡΕΣ
- ΣΟΥΦΛΙ -ΣΕΡΡΕΣ
17.00,
20.30 Κυριακές
και Γιορτές
- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Από
τις 05.30
ΔΡΑΜΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ:
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
15.26
ΣΑΜΟΘΡAΚΗ 14.30,
- ΑΛΕΞΑΝΠέμπτη
07:00
- 17:30
χαρακτήρα
σου και
ναΚΕΡΑαποκτήσεις μια
ΑΠΟ
ΚΕΡΑΑΠΟ
16.00,
18.15.
16.00, 18.15.
ΔIΔYMOTEIXO
08.00,
09.00,
10.00,
11.00,
12.00,
ΞΑΝΘΗ15.30-17.00-18.15
– ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (μέσω Τυχερού), 14.30,
613 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
ΞΑΝΘΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
08.30,
11.15,
14.15, 15.30, 17.00,
71 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.19 άφιξη στην
έωςΠαρασκευή
20.45
ανά μισή
ώρα10.30, 11.45,
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ Γραμμή Δημότη:
25510-22222
ΔΡΟYΠΟΛΗ ΜΩΤΗ:πιο
εύθυμη
και χαρούμενη
διάθεση
ΔΙΔ/ΧΟ
-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΜΩΤΗ:
07.15,
09.15,
07.15,
09.15,
10.30, 11.45,
17:30
Ελένη
έναντι
Νοσοκομεί19.30-20.45.
ΚΥΡΙΑΚΕΣ
13.00,
14.00,
15.00,
16.00, 17.00, Τριανταφυλλίδου
Αναχώρηση: 8.29,
Άφιξη
Τελικού:
Απλή: 11.19
19.43 & ΑΡΓΙΕΣ
Απλή:Τμήμα
11.19 20.34
Ιντερσίτι: 19.43
19.15.Ιντερσίτι:
Αθήνα 16.17
ΣΕΡΡΕΣ
- ΚΑΒΑΛΑ
06.45,
10.15,
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
Δευτέρα 16.00 / 13.30,
Τρίτη ---/ Τετάρτη
Καθ/τητας:
25513-50040
13.30,
16.00,
17.15,
19.15.
16.00,
17.15,
19.15.
Σάββατο
12:00
04:45,- 06:30,
11:15,
12:30,14.30,
ου
04.15-06.30-07.30
(μέσω
18.00,
19.30, 21.00.
Κυριακή: το
14.10
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΞΑΝΘΗ08:30,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΞΑΝΘΗ
18.30
ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ
(μέσω
Π.Τυχερού),
613✆2554024243
ΚΟΙΝΗ
ΩΡΑ: 12.41, άφιξη στην
08.00 / Πέμπτη 07.00
/ ΛΕΩΝ
Παρασκευή
Τηλ.
για
έκδοση
εισητηρίων:
Τηλ. για
έκδοση εισητηρίων:
Τμήμα Πρασίνου: 25513-50042
Kυριακή
17:30
08.45
(μέσω
Τυχερού),
10.00-11.30δρομολόγιο
των
07.00
γίνεται
07.30,
Απλή:14.48
Ιντερσίτι:
07.17
605
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
–ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
Απλή:14.48
Ιντερσίτι: 07.17 12.30, 18.15 / Σάββατο
Λάγους)
07.30,
10.15,
13.25,
14.30,
Θεσσαλονίκη
15.36
ΣΕΡΡΕΣ
ΔΡΑΜΑ
06.45,
09.15,
11.00,
---- / ΚυριαΑγαπητέ
Λέοντα,
ήρθε η στιγμή για να
14.30, 15.30, 17:00, 19:30, 21.302593022318 & 2593022426.
2593022318
&
2593022426.
Τμήμα Αποκομιδής Απορριμάτων:
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Κυριακές και Γιορτές 09.45,
15.00,
73 ΙΝTERСITY
ΩΡΑ: 16.06,
άφιξη15.22, Άφιξη
έναν μικρό αποκή 18.00
των16.30,
08.0020.15
καταργείται.
ΞΑΝΘΗ12.30-13.30-14.30-15.30-17.00-19.15
ΑΘΗΝΑ
Αναχώρηση
αρχικού:
ΞΑΝΘΗ - ΑΘΗΝΑ
ΝΗΣΙΑ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΗΣΙΑπραγματοποιήσεις
ΑΙΓΑΙΟΥ
, 25513-50069
ΤηλEφωνα
λογισμό, να ετοιμάσεις τις επόμενες
12.30,(μέσω
18.00,Τυχερού),
2.30 (Ισχύουν
τα αντίστην Αθήνα
22.59
ΣΕΡΡΕΣ
- ΑΘΗΝΑ
09.15, Καθημερινά
14.15, 20.15 από Γκαϊδατζής
Απόστολος
Βασ. ΚωνσταντίνουΑπλή:25513-50068
Από
Καβάλα
Από Καβάλα
18.15
19.30-20.45.
Τελικού:
22.59
Απλή: 17.50,
2.44
ΔΡΑΜΑ
– ΚΑΒΑΛΑ
17.50, 2.44
αλεξ/πολη
- κομοτηνη
Περ/κή Εν/τα Έβρου 25513-50405 ▶ ΛΗΜΝΟ,
ΛιμεναρχεIων
μελλοντικές
κινήσεις σου,
αλλά και
Κομοτηνή
για Ξάνθη)
ΚΥΡΙΑΚΕΣ
& ΑΓ.
ΕΟΡΤΕΣ
10.30,
12.45,
605✆2552022610
ΚΟΙΝΗ
ΩΡΑ: 19.50, ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
άφιξη στην –ΘΕΣΣΑ▶
ΛΗΜΝΟ,
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ,
ΛΑΥΡΙΟ
ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ,
ΛΑΥΡΙΟ
Ιντερσίτι:στοιχα
8,11,από
14.58,
22.33
06.00 το
πρωί
έως
20.30
και κάθε 44
Ιντερσίτι: 8,11, 14.58, 22.33ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ
71 ΙΝTERСITY
Αλεξανδρούπολης:
25510
και και εσύ ο ίδιος ώστε
να26468
ετοιμαστείς
ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ: 25510-26298
Α
λ
ε
ξ
α
ν
δ
ρ
ο
ύ
π
ο
λ
η
ς
:
16.30,
18.45
Πληροφορίες
25210Αθήνα
5.23,
με
ανταπόκριση
στη
ΞΑΝΘΗ
-ΑΘΗΝΑ
20.00
Τρίτη
13.30
Τρίτη
13.30
07:45, 09:00, 11:15, 13:00,
ΞΑΝΘΗ
μισή ώρα. Τις Κυριακές από 07.00
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 06.42 Άφιξη:
να αντιμετωπίσεις
τις εξελίξεις
26619, Σαμοθράκης:
25510
41305
▶
ΛΗΜΝΟ,
ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΧΙΟ, ΚΑΡΛΟ- Θεσσαλονίκη
▶ ΛΗΜΝΟ,
ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΧΙΟ,
ΚΑΡΛΟ- στον
32421
ΑΘΗΝΑ – ΞΑΝΘΗ 20.00
2551356200,
ΤΙΕΔΑ:
25510-28735
έωςΑΓ.
20.30
ανά ώρα.
11.40
ΞΑΝΘΗ
- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
16:00,
18:30, 20:10 06.00,
τομέα
του
σπιτιού
και
της
οικογένειας!
και
41385
Τηλέφωνα
Πρακτ.:
25510
ΒΑΣΙ,
ΚΗΡΥΚΟΣ,
Τετάρτη
20.00
ΒΑΣΙ,
ΑΓ.
ΚΗΡΥΚΟΣ,
Τετάρτη
20.00
603
ΚΟΙΝΗ
ΩΡΑ:
4.07,
άφιξη
στην
ΞΑΝΘΗ – ΔΡΑΜΑ 08.10, 10.30, 15.15,
ΣΕΡΡΕΣ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Από
τις
05.30
Σαμοθράκης:
25510
41305
ΔΟΥ Αλεξ/πλης : 25510-89622
08.30,
10.30,
12.00,
13.30,16.30,
15.00, ▶
ΔΡΑΜΑ – ΣΕΡΡΕΣ
07.15,
08.45,
75 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ
38503, 2551024694,
2551083911
κομοτηνη
- αλεξ/πολη
ΛΗΜΝΟ-ΑΓ.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
Αθήνα 15.07
17.30.
Αργίες 10.45,
12.45,
έως
20.45
ανά μισή
ώρα
και
41385
Δασαρ.
Αλεξ/λης25510 80643 Πέμπτη
18.15, 19.45. Παρασκευή
ΛΟΝΙΚΗ,
10.45,
12.45, 06.45,
12.00, 14.00, 15.30 - 91 ΙΝTERСITY
ΣΕΡΡΕΣ16.30,
- ΑΘΗΝΑ
Αναχώρηση:
ΣΕΡΡΕΣ
- ΑΘΗΝΑ
ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Πέμπτη
13.30
ΩΡΑ:
20.53, άφιξη20.32 Άφιξη:
18.45
ΣΕΡΡΕΣ
- 13.30
ΚΑΒΑΛΑ
07:20, 09:00, 11:00, 12:30,
Τηλ.
Πρακτ.:
2551010.15,
38503,
Πυρ/κή
Αλεξ/λης25510
26222
Σήμερα φίλε Παρθένε, η έντονη ανάΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ
ΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ
▶
▶
06.00,
08.30,
10.30,
12.00,
13.30,
16.45
-17.00.
01.41
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
00.10,
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
00.10,
στη Θεσσαλονίκη 23.07
Από Ξάνθη για Καβάλα έχει δρομ.
14.30, 18.30
2551024694,
2551083911
γκη σου
για επικοινωνία, θα γίνει πιο
14:40,
19:00,
20:10
20.00
Νοσ/μείο
Ενοικιάζεται
διαμέρισμα
δυο δωματίων, στον 08.23,
15.45,
16.30,
18.15, 19.45. Παρασκευή
08.23, 15.00,
11.49
11.49 Αλ/λης25513-51000 Παρασκευή
ΔΡΑΜΑ
– 20.00
ΞΑΝΘΗ
614 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΙΝTERСITY
ΩΡΑ: 23.43, άφιξη
κάθε
μισή
ώρα
ΣΕΡΡΕΣ
- ΔΡΑΜΑ
06.45,08.00,
09.15,10.30,
11.00, 12.30,75
ουσιαστική
και θα εκδηλωθεί με πολΛΗΜΝΟ-ΑΓ.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
ΛΗΜΝΟ-ΑΓ.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
▶
▶
Περ.
Εν.
Έβρου
25510
36500
Άγιο
Βασίλειο.
1
υπνοδωμάτιο,
σαλόνι,
μπάστην Αθήνα
07.18. αρχικού: 15.41, Άφιξη
ΚΑΒΑΛΑ
16.30,
20.1518.45
ΑΠΛΟ –Κυριακή-αργίες
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 07.30,
05.14,10.00,
19.4612.00, 15.00,
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 05.14, 19.46
14.45,
16.30,
Αναχώρηση
λούς
αποτελεσματικούς τρόπους! ΑποΣάββατο
06.3009.15, 14.15, 20.15
Σάββατο
06.30
ΓΙΑ
ΑΘΗΝΑ:
-13.30
- 19.15
ΣΕΡΡΕΣ
- ΑΘΗΝΑ
–Αλεξ/πολη:
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
νιο, πάρκινγκ,
αποθήκη,
Λιμεναρχείο
25513-56200
15.00,9.15
16.30,
18.15,
19.45,
ΚΥΡΙΑΚΕΣ
& ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, ΔΡΑΜΑ
22.28 κήπος.
ΣΕΡΡΕΣ13.30,
– ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
22.04
ΣΕΡΡΕΣ
– ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
22.04


B6

Δρομολόγια
Δρομολόγια

Χρηστικά

15
Οροσκόπιο

αγγελιεσ

λαμβάνειςΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
αρκετές επαφές, συζητήσεις
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ.
25510-26251
16.30,16.30
18.45
ΑΠΛΟ -20.30
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 09.13, 13.47,
- ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
13.47,
ΙΝTERСITY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/
 09.13,
Τηλ. 74
επικοινωνίας
και πληροφορίες ΑΠΛΟΟ.Λ.Αλεξ/λης
και16.30
κοινωνικότητα, αλλά και κάποιες
Κυριακή
Κυριακή
15.37, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΞΑΝΘΗ 08.00,
15.37,
ΠΟΛΗ , Αναχώρηση: 02.01, Άφιξη:
ΞΑΝΘΗ - ΔΡΑΜΑ 08.00, 10.30, 15.00, στο: 6943032444
Αεροδρόμιο
25510 89300
ευχάριστες συναντήσεις ή εξόδους!
12.00,
13.30, 15.00, 16.30, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
17.30.
6.58
ΣΕΡΡΕΣ10.30,
– ΔΙΚΑΙΑ
-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΣΕΡΡΕΣ
– ΔΙΚΑΙΑ
-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΕΛΤΑ
Αλεξ/λης
25510-41640 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΖΥΓΟΣ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
18.45,
19.45, 21.30, 04.13,
23.30 Κυριακή- ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ
10.30, 12.45,
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
- ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
613 ΔΙΚΑΙΑ, Αναχώρηση: 5.43–ΘεσΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ25510
04.13, 26479 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
- ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
ΚΤΕΛ- Αλεξ/λης
Φίλε
Ζυγέ,/ Τρίτη
σήμερα
είσαι/ αποφασι13.30, 15.00, Δευτέρα
16.30, 11.00
18.45 Πληροφορίες
08.47 αργίες 08.00, 11.00,ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ
σαλονίκη, Άφιξη: 14.54
08.47ΑΣΤΙΚΑ
/ Τρίτη 12.3025210/
Δευτέρα
11.00
12.30
25510-28844
σμένος να ασχοληθείς με τα κεκτηΗ
ΑΚΜΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΤΕ
18.15, 19.45,
21.30,
23.30
3242113.30 / Πέμπτη 14.30 /
ΑΠΛΟ –16.30,
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
00.52,
10.06,
ΑΠΛΟΟΑΕΔ
– ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
10.06,
Τετάρτη
13.30
/ Πέμπτη
/ ότι έχει
Αλεξ/λης00.52,
25510
25646 Τετάρτη
μένα
σου και
με ό,τι 14.30
θεωρείς
ζητά να προσλάβει πολιτικό ή τοπογράφο 17.09ΟΣΕ Αλεξ/πολης 25510 26395 Παρασκευή
17.09 ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 06.30, 08.30, Παρασκευή 15.30 / Σάββατο ---- /
15.30
/ Σάββατο
/ είτε
σημαντική
αξία
στην ζωή---σου,
μηχανικό
με εμπειρία στα δημόσια έργα
ΣΕΡΡΕΣ
11.15, 12.40, 14.00, 15.55, Κυριακή
ΣΕΡΡΕΣ09.30,
- ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΔΡΑΜΑ
14.00
Κυριακή
14.00
υλική,
είτε
συναισθηματική.
Οι
ευΟΛΥΜΠΙΑΚΗ:
25510-45198
ΣΑΒΒΑΤΟ: 10:00 - 18:30
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:
ΚΑΒΑΛΑ:ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 15.26
καιρίες για να
το κάνεις αυτό, θα εί17.00,
20.30 Κυριακές
και Γιορτές
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
- ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
15.26
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Από τις 05.30
ΔΡΑΜΑ –hiring@akmonate.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ:
ΣΑΜΟΘΡAΚΗ
- ΑΛΕΞΑΝΣΑΜΟΘΡAΚΗ
- ΑΛΕΞΑΝΒιογραφικά:
ΚΥΡΙΑΚΗ:
10:00
19:30
AEGEAN:
25510-89150
Σετην
ό,τι
αφορά τις
πτήσεις
από
ενημέρωση
σε ό,τι
αφορά
SKY
AEGEAN
ναι πολλές και πιθανόν θα προέρ11.15,
14.15,σας,
15.30,
17.00,
71 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.19 άφιξη στην
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ08.30,
-Για
ΔΡΑΜΑ
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ
ΔΡΟYΠΟΛΗ
ΔΡΟYΠΟΛΗ
τοπτήσεις
αεροδρόμιο
της ΑλεξανΑεροδρόμιο:
25510-89300
τις
της
Ολυμπιακής
και
της
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΗΤΕΙΑ:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ:
Για
την
ενημέρωση
σας,
σε
ό,τι
αφοΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
χονται
από/ Τρίτη
κάποιες
συνθήκες
19.15.
Αθήνα 16.17
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
- ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 20.34
ΣΕΡΡΕΣ16.00
- ΚΑΒΑΛΑ
06.45,
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 20.34
Δευτέρα
/ Τρίτη
---- 10.15,
/ Τετάρτη
Δευτέρα
16.00
----νέες
/ Τετάρτη
SKY
EXPRESS
δρούπολης,
μπορείτε νατηςκαλείAegean
από το αεροδρόμιο
Αλερά τις πτήσεις της
Ολυμπιακής
ΔΕ.-ΣΑΒ.
15.30
11.20, 17.35
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ:
ΔΕ-ΤΡ.
ΡΑΔΙΟ
ΤΑΞΙ και
25510
33500 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:
14.30,
18.30 07.00 / Παρασκευή
ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ (μέσω Π.
613 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 12.41, άφιξη στην
08.00
/ Πέμπτη
08.00 ΣΚΟΡΠΙΟΣ
/ Πέμπτη 07.00 / Παρασκευή
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΑΘΗΝΑ:
ξανδρούπολης,
μπορείτε
να καλείτε
της Aegean από Ι.Κ.Α.
το αεροδρόμιο της 25510-84611
-TE. -ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 08.25, 18.35 ΚΥ.
ΣΗΤΕΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
:
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:
τε στα τηλέφωνα:
Αεροδρόμιο:
Λάγους)
07.30, 10.15, 13.25, 14.30, 12.30,
Θεσσαλονίκη
15.36 ΑΤΕ Καβάλας, μπορείτε
ΣΕΡΡΕΣ
- ΔΡΑΜΑ
06.45,
09.15,
11.00,09.45,
18.15
/ Σάββατο
---/ Κυρια12.30,Αγαπητέ
18.15 / Σκορπιέ,
Σάββατοσήμερα
---- / Κυριαμε την ΣεΗ ΑΚΜΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
στα
τηλέφωνα:
να καλείτε στα
ΔΕ.-ΣΑΒ. 13.20
16.00
08.25, 18.35, 21.55
08:40 - 15:35 - 21:55
25510
89300, 25510 89305, ΔΕΥΤΕΡΑ:
ΕΚΑΒ
25510-89370
19.15
Κυριακές
και
Γιορτές
09.45,
15.00,
16.30,
20.15
73
ΙΝTERСITY
ΩΡΑ:
16.06,
άφιξη
κή
18.00
κή
18.00
λήνη
στο
δικό
σου
ζώδιο, θα έχεις
Αεροδρόμιο
25510 45198,
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: ΔΕ-ΤΡ. -TE.
AEGEAN: :25510
89150,Aegean: ΤΡΙΤΗ: 08:40 - 15:35 - 21:55
ζητά να προσλάβει εργατοτεχνίτεςτηλέφωνα:
για να
ΔΕΗ
25510-53529
12.30,
στην Αθήνα 22.59
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15
σίγουρα
2551018.00,
891502.30 (Ισχύουν τα αντί- ΤΕΤΑΡΤΗ:
Ολυμπιακή: 25910
53273, 25910
-ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 06.50, 17.00,
ΚΥ. 6.50, τονισμένη αυτοπεποίθη08:40 - 15:35 - 21:55
ΟΛΥΜΠΙΑΚH:
25510 45198,
απασχοληθούν στα έργα της εταιρίας
ση, ενέργεια
και διάθεση για να ξεΤΗΛEφωΝΑ
ΤΗΛEφωΝΑ
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ
ΟΤΕ229000 και
25510-56160
στοιχα από Κομοτηνή για Ξάνθη)
ΚΥΡΙΑΚΕΣΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ
& ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45,
605 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 19.50, άφιξη 53279
στην Aegean: 2510
17.00, 20.20
ΠΕΜΠΤΗ: 15:35 - 17:40 - 21:55
SKY
EXPRESS:
801-11- Αλεξανδρούπολης:
κινήσεις καινούργια
hiring@akmonate.gr
25510 26468
και Βιογραφικά:
25510πράγματα!
26468 καιΑυτή
25910 53333 ΔΕΥΑΑ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
16.30, 18.45 Πληροφορίες
25210Αθήνα 5.23,
με ανταπόκριση στη
ΞΑΝΘΗ
-ΑΘΗΝΑΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
20.00
25510-24018 Αλεξανδρούπολης:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:08:40 - 15:35 - 21:55
28288,
2810-223800
η
διάθεση
σου,
είναι
πιθανόν
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΑΘΗΝΑ : ΑΝΑ26619,
Σαμοθράκης: 25510 41305
26619, Σαμοθράκης: 25510πολύ
41305
32421
Θεσσαλονίκη
ΑΘΗΝΑ
– ΞΑΝΘΗ 20.00
ΣΑΒΒΑΤΟ: 15:35 - 17:40 - 21:55
να υποκινείται από γεγονότα ή και
ΧΩΡΗΣΗ:
07.05,
19.45,
ΚΥΡΙΑΚΗ
19.45
και
41385
Τηλέφωνα
Πρακτ.:
25510
και
41385
Τηλέφωνα
Πρακτ.:
25510
603 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 4.07, άφιξη στην
ΞΑΝΘΗ – ΔΡΑΜΑ 08.10, 10.30, 15.15,
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30
ευκαιρίες που θα έρθουν τώρα!
ΚΥΡΙΑΚΗ: 08:40 - 15:35 - 21:55
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
- AEGEAN : ΑΝΑ- 38503,
ΑΘΗΝΑ
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
2551024694,
38503, 2551024694, 2551083911
Αθήνα 15.07
17.30.
Αργίες
10.45, 12.45, 16.30,
έως 20.45
ανά μισή 2551083911
ώρα
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΑΘΗΝΑ:
ΧΩΡΗΣΗ:
05.30, 18.05, ΚΥΡΙΑΚΗ
18.05
MIA...
ΕΞΥΝΠΗ
91
ΙΝTERСITY
ΩΡΑ:ΓΝΩΜΗ
20.53, άφιξη
18.45
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15,
ΤΟΞΟΤΗΣ
στά να αναζητούμε πιτζάμες που αναπνέουν,
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:
ΔΕΥΤΕΡΑ: 09:50 - 21:05
Αγαπητέ Τοξότη, σήμερα είσαι αποφαστη Θεσσαλονίκη 23.07
Από Ξάνθη για Καβάλα έχει δρομ.
14.30, 18.30
κατασκευασμένες
από
ένα
ή
συνδυασμό
των
ΔΕΥΤΕΡΑ: 07:00 - 14:00 - 20:15
ΤΡΙΤΗ: 11:40 - 21:15
σισμένος να ασχοληθείς με πιο σοβα75
ΙΝTERСITY
ΩΡΑ:
23.43,
άφιξη
κάθε μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00,
παρακάτω
υφασμάτων:
Τα ιδανικά
ρούχα για έναν
ΤΡΙΤΗ: 07:00 - 14:00 - 20:15
ΤΕΤΑΡΤΗ: 09:50 - 21:10
ρά και ουσιαστικά πράγματα! Αφήνεις
στην Αθήνα 07.18.
ΚΑΒΑΛΑ
15.00, 16.30, 20.15
• Μπαμπού
ΤΕΤΑΡΤΗ: 07:00 - 14:00 - 20:15
πίσω ανούσιους προβληματισμούς και
ΠΕΜΠΤΗ: 11:40 - 21:15
ύπνο, σύμφωνα • Λινό
ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ: 9.15 -13.30 - 19.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15 καλύτερο
ΔΡΑΜΑ – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
διορθώνεις δυσάρεστες για σένα καΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 12:25 - 21:15
ΣΑΒΒΑΤΟ: 11:40 - 20:15
ΚΥΡΙΑΚΗ: 12:35 - 21:15

ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:

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

ΔΕΥΤΕΡΑ: 08:10 - 19:30
ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - σητεια
ΤΡΙΤΗ: 10:00 - 19:30
ΠΕΜΠΤΗ 09:10 - ΣΑΒΒΑΤΟ 09:10
ΤΕΤΑΡΤΗ: 08:10 - 19:30
ΠΕΜΠΤΗ: 10:00 - 19:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 10:00 - 19:30

σητεια - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 15:25 - ΣΑΒΒΑΤΟ 15:25

ΚΑΒΑΛΑ:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:
Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφορά
SKY
τιςενημέρωση
πτήσεις της σας,
Ολυμπιακής
και της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
Για την
σε ό,τι αφοΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
– ΣΗΤΕΙΑ:
αεροδρόμιο
της
Αλερά τιςAegean
πτήσειςαπό
τηςτοΟλυμπιακής
και
ΑΠΟ
ΚΑΒΑΛΑ:
ΔΕ.-ΣΑΒ.
15.30
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:
ΔΕ-ΤΡ.
ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ
ξανδρούπολης,
μπορείτε να της
καλείτε -TE. -ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ.
της Aegean
από το αεροδρόμιο
ΣΗΤΕΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
08.25, 18.35 ΚΥ. :
στα τηλέφωνα:
Καβάλας,
μπορείτε να καλείτε στα
08.25,ΔΕ.-ΣΑΒ.
18.35, 21.55
13.20
Αεροδρόμιο : 25510 45198, Aegean:ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: ΔΕ-ΤΡ. -TE.
τηλέφωνα:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
25510 25910
89150 53273, 25910
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- Αλεξ/λη
ΜΙΑ
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72, ΙΝTERСITY
ΩΡΑ: 20.52, άφιξη εις
53279 Aegean: 2510 229000 και
17.00, 20.20
Δίκαια 23.17
71 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, ΑναχώNTERCITY
05.50,
Αλεξ/λη-ΑΘΗΝΑ
25910
53333
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ρηση Λιμάνι: 6.42,
Άφιξη Τελικού:
602 KOINH ΩΡΑ: 1.40, άφιξη εις

0-

INTERCITY 05.59,

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΑΘΗΝΑ : ΑΝΑ16.43
ΧΩΡΗΣΗ:
07.05, 19.45,
ΚΥΡΙΑΚΗ
19.45
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
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75 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώρηση Λιμάνι: 20.32, Άφιξη Τελικού:
6.45
70 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Αναχώρηση: 6.50, Άφιξη Τελικού: 17.16

Σβίλεγκραντ 9.08
Αλεξ/λη-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

74 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 4.10, άφιξη εις
08.40

Δίκαια 9.06.

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ-Αλεξ/λη
70 ΙΝTERСITY

12:19
Δίκαια 18.38.

ΩΡΑ: 13.50, άφιξη εις

ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 10.54, άφιξη εις
Ορμένιο 17.09
614 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 17.40, άφιξη εις
Δίκαια23.40.
604

με τους ειδικούς

Γνωρίζεις ήδη ότι είναι σημαντικό να διατηρείς την κρεβατοκάμαρά σουσυνέβη
σκοτεινή, δροσε1 ΑΠΡΙΛΙοΥ
2011 βραρή και ήσυχη εάνΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
θέλεις ένα
ξεκούραστο
δινό ύπνο. Αλλά έχεις συνειδητοποιήσει ποτέ
ότι οι πιτζάμες που θα φορέσεις μπορούν επίσης να βελτιπώσουν ή να καταστρέψουν τον
ύπνο σου; Μπορεί να μην γνωρίζεις ποια είναι
τα ιδανικά ρούχα για να κοιμηθείς καλύτερα,
AEGEAN
αλλά μην
ανησυχείς γιατί παρακάτω έχουμε
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΑΘΗΝΑ:
καλύψει
όλες τις λεπτομέρειες.
Οι πιτζάμες μας
11.20,
17.35
παίζουν
μεγάλο
ρόλο
στον
ΠΛΟΙΑαποκαταστατικό
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
:
ύπνο»,ΑΘΗΝΑ
λέει ο Chris
Winter, MD, νευρολόγος,
16.00 και συγγραφέας των «The
ειδικός09.45,
στον ύπνο
Sleep Solution» και «The Rested Child». «Αν
ξέρουμε
τι να αναζητήσουμε, μπορούμε να
ΚΑΒΑΛΑ
ΔΕΛΦΙΝΙΑ ένα σετ που καταπολεμά σχεδόν
επιλέξουμε
ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 08.50, 15.15
οτιδήποτε
μας κάνει να νιώθουμε άβολα»,
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 07.55, 14.00
συμπληρώνει.
ΚΑΒΑΛΑ - ΠΡΙΝΟ: 07.10, 13.00
ΠΡΙΝΟ
- ΚΑΒΑΛΑ:
06.25,
Αν και
δεν υπάρχει
μια12.15
λύση που να ταιριάΦΕΡΡΥ
ΜΠΟΟΥΤ
ζει
σε όλους,
ο Δρ Winter λέει ότι γενικά συνιΠληροφορίες 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

• Υφάσματα υψηλής απόδοσης (όπως
ταστάσεις!
micromodal, spandex ή lycra)
ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
• Μετάξι
Αγαπητέ Αιγόκερε, ήρθε η ιδανική ημέ• Βαμβάκι
ρα να κοινωνικοποιηθείς, να αξιολο• Συνθετικά (σκέψου: Tencel, ακρυλικό ή
γήσεις ορθά την κοινωνική θέση σου
ρεγιόν)
και να οριοθετήσεις ή και να εκπλη• Φανέλα
ρώσεις τα μακροπρόθεσμα σχέδια και
• Μαλλί
όνειρα σου!
Αν ζεσταίνεσαι, κρυώνεις, ιδρώνεις ή συχνά
ΥΔΡΟΧΟΟΣ
ΚΑΒΑΛΑ:
αισθάνεσαι
φαγούρα όταν κοιμάσαι, αυτά τα
Το ενδιαφέρον σου σήμερα, φίλε
υφάσματα είναι γενικά μία ασφαλής επιλογή,
Υδροχόε, ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
θα στραφεί σίγουρα σε θέΓια
την
ενημέρωση
σας,
σε
ό,τι
αφοΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
σύμφωνα με τον Δρ Winter.
ματα που αφορούν την κοινωνική σου
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

ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: ΔΕ-ΤΡ.

θέση και την καλή σου φήμη! Υπάρχει

-TE. -ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ.
08.25, 18.35
ΚΥ.
μεγάλη πιθανότητα
να αξιολογήσεις
08.25, διαφορετικά,
18.35, 21.55 την μέχρι τώρα στάση
σου στηνΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:
κοινωνική σουΔΕ-ΤΡ.
ζωή -TE.
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ:
-ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 06.50, 17.00, ΚΥ. 6.50,
17.00, ΙΧΘΥΕΣ
20.20

Είσαι αποφασισμένος σήμερα αγαπητέ
Ιχθύ, να διαγράψεις μια και καλή, τα
τετριμμένα της καθημερινότητας σου!
Έχεις έντονα την διάθεση να διευρύνεις τους ορίζοντες σου και να κάνεις
διαφορετικά πράγματα τώρα, ώστε να
περάσεις όμορφα και… εναλλακτικά!
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Ξεκίνησε η μεταφύτευση
δέντρων από το Φυτώριο
ΤΑ ΠΡΏΤΑ ΔΈΚΑ ΔΈΝΤΡΑ ΧΘΕΣ
ΣΤΟ ΠΆΡΚΟ ΤΗΣ ΠΟΙΜΕΝΊΔΗ 		
Θα ακολουθήσουν κι άλλα τις
επόμενες ημέρες
Ξεκίνησαν οι εργασίες
μεταφύτευσης δέντρων από
το αλσύλλιο του Φυτωρίου,
όπου ξεκινούν οι εργασίες
για την κατασκευή του νέου κλειστού γυμναστηρίου,
σε πάρκα και παιδικές χαρές της Αλεξανδρούπολης.
Χθες Δευτέρα, όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες
που εξασφάλισε η Γνώμη,
μεταφυτεύτηκαν τα πρώτα δέκα δέντρα στο πάρκο
της οδού Ποιμενίδη, ενώ τις
επόμενες μέρες αναμένεται
να γίνει το ίδιο και στην οδό
Άρδα, σε άλλα σημεία της
πόλης, καθώς και σε παιδικές χαρές, οι οποίες είναι σε
φάση ανακατασκευής αυτό

το διάστημα, μέσα από μεγάλο έργο του Δήμου.
Την ομάδα εργασίας για
τις μεταφυτεύσεις συντονίζουν ο πρόεδρος της Κοινότητας Αλεξανδρούπολης
Γιάννης Ναϊτίδης, ο αντιδήμαρχος Πρασίνου Ηλίας Δαστερίδης και ο αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής Σάββας
Σεφεριάδης.
Στόχος είναι να μεταφυτευτούν όσα περισσότερα
δέντρα γίνεται από το χώρο του Φυτωρίου, όπου έχει
προβλεφθεί η υλοτόμηση
συνολικά 250 δέντρων.
Κ.Η.

Η ΓΝΩΜΗ
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