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Σειρά πρωτοβουλιών για τη 
Νοσηλευτική Διδυμοτείχου 

Αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο. Ψήφισμα προς 
Πρωθυπουργό και Υπουργό Παιδείας, στο οποίο θα δηλώνεται 

η κάθετη αντίθεση για τη μεταφορά της σχολής στην 
Αλεξανδρούπολη. Επιδίωξη συνάντησης με την κα Κεραμέως 
 ▶ 5

Παρουσιάζονται 
τα «ΘΡΑΚΙΩΤΙΚΑ»: 

Ένα πρότυπο 
επιτραπέζιο 
ψυχαγωγικό 

παιχνίδι 

Για τα γλωσσικά 
ιδιώματα της Θράκης

▶ 9

Εκδικάστηκε 
η έφεση της 

Αλεξανδρούπολης FC

Σύντομα το αποτέλεσμα, 
αισιόδοξοι οι Εβρίτες

▶ 16

 Στα μέσα Μαϊου οι αποφάσεις 
για το αεροπορικό μέλλον της 

Αλεξανδρούπολης 

Οι συνδέσεις με Ηράκλειο και Ρόδο αποτελούν, για την ώρα, 
σενάριο και όχι βεβαιότητα.  Αλεξ/πολη - Αθήνα: Μείωσε τιμές, 

αύξησε δρομολόγια ο ανταγωνισμός δύο εταιριών
▶ 8

▶ 7

Και η Σαμοθράκη στη Και η Σαμοθράκη στη 
δυνατότητα μείωσης δυνατότητα μείωσης 
συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά 

Άσκηση  ευρείας κλίμακας από την Άσκηση  ευρείας κλίμακας από την 
Πυροσβεστική στο 1ο Δημοτικό Πυροσβεστική στο 1ο Δημοτικό 
Σχολείο ΑλεξανδρούποληςΣχολείο Αλεξανδρούπολης

Βουλή: Ομοφωνία κομμάτων 
για το σχέδιο ανάπτυξης της 

Θράκης
Διαφωνία στις προτεραιότητες και τα μέτρα. Τα 

βασικά σημεία των τοποθετήσεων των τεσσάρων 
βουλευτών του Έβρου στη συζήτηση για το 

αναπτυξιακό πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής

▶ 6,7

Η «τέλεια καταιγίδα» 
στην αγορά του 
βορείου Έβρου 

● Επικρατεί εικόνα ερημιάς και κατήφειας, αφού τόσο οι επαγγελματίες, όσο και οι καταναλωτές, 
έχουν να διαχειριστούν ένα πρωτοφανές και πολύπλευρο κύμα ακρίβειας

● Αυξήσεις παντού: «Έκοψαν το ρεύμα σε επαγγελματία για 146 ευρώ» 

● «Μεγάλη 'φυγή' προς Βουλγαρία και Τουρκία», λέει η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ορε-
στιάδας Φ. Μυλωνά 

● «Μόνος εργοδότης το ΚΥΤ Φυλακίου και το ΠΡΟΚΕΚΑ

●  Στο Open Mall ελπίζει ο εμπορικός κόσμος

Μανωλόπουλος για 4η δόση 
εμβολίου: Γιατί δεν είναι για όλους     

▶ 10

▶  8  8

▶ 11 ▶ 4
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Γεγονότα
1820
Ο αγρότης Γιώργος Κεντρωτάς, 
σκάβοντας στο κτήμα του στη Μή-
λο, ανακαλύπτει ένα γυναικείο 
άγαλμα. Είναι η πασίγνωστη σή-
μερα Αφροδίτη της Μήλου, που 
βρίσκεται στο Μουσείο του Λού-
βρου και την οποία απέκτησαν οι 
Γάλλοι με την απειλή των όπλων.

1896
Κηρύσσεται απεργία των μεταλ-
λωρύχων στο Λαύριο. Οι φύλα-
κες σκοτώνουν δυο απεργούς. Οι 
απεργοί σκοτώνουν τους φύλα-
κες, ανατινάζουν τις αποθήκες και 
τα γραφεία, και αφοπλίζουν τους 
αστυνομικούς. Η απεργία θα λήξει 
στις 21 Απριλίου, με μικρή αύξηση 
των αποδοχών των εργαζομένων.

1941
Οι Γερμανοί «ραγίζουν» το μέ-
τωπο της ελληνικής άμυνας στη 
«Γραμμή Μεταξά».

1963
Ο Οδυσσέας Ελύτης αναλαμβά-
νει διευθυντής προγράμματος του 
ΕΙΡ. Θα παραμείνει στη θέση του 
έως τις 28 Απριλίου 1964.

1989
Το ΚΚΕ, η Ελληνική Αριστερά, η 
ΕΔΑ και ανεξάρτητοι αριστεροί 
συγκροτούν το Συνασπισμό της 
Αριστεράς και της Προόδου. Πρό-
εδρος ορίζεται ο Χαρίλαος Φλω-
ράκης και γραμματέας ο Λεωνί-
δας Κύρκος.

1990
Η Νέα Δημοκρατία αναδεικνύ-
εται πρώτο κόμμα, με ποσοστό 
46,8% και 150 έδρες, στις τρί-
τες βουλευτικές εκλογές μέσα σ’ 
ένα χρόνο. Ακολουθούν το ΠΑ-
ΣΟΚ με 38,6% και ο Συνασπισμός 
με 10,2%.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1798
Διονύσιος Σολωμός, ο εθνικός 
ποιητής της χώρας μας. (Θαν. 
9/2/1857) 

ΘΑΝΑΤΟΙ
1867
Δημήτριος Καλλέργης, αξιωματι-
κός του ελληνικού στρατού, αρ-
χηγός της Επανάστασης της 3ης 
Σεπτεμβρίου. (Γεν. 1803)

2 ΑΠΟΨΕΙΣ

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

Υπεύθυνη ∆ιαφημίσεων 
και Λογιστηρίου
Χρύσα Γρηγοριάδου

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

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

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

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

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα Ο καιρός σήμερα

3

11...21

12...20

Ανατολή - 06:49
Δύση - 19:48

12...19

10...22

Σοβαρές αποκαλύψεις για τη σύλληψη των δύο 
Ελλήνων στρατιωτικών

Σημαντικές αποκαλύψεις και λεπτομέρειες έρχονται στο 
φως σχετικά με τις συνθήκες που οδήγησαν στη σύλληψη 
και στην κράτηση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών. Σύμ-
φωνα με έγγραφο που αποκαλύπτουν «ΤΑ ΝΕΑ» και έχουν 
στη διάθεσή τους και οι ελληνικές στρατιωτικές Αρχές, την 
«αλλαγή δόγματος» για τα μεθοριακά επεισόδια στον Έβρο 
ανακοίνωσαν επί της ουσίας οι ίδιες οι τουρκικές Αρχές γνω-
στοποιώντας ότι μεταφέρουν στη στρατοχωροφυλακή την 
ευθύνη και την αρμοδιότητα για τον χειρισμό μικροσυμβά-
ντων στον Έβρο, απαγορεύοντας στο εξής διευθέτηση αντί-
στοιχων περιστατικών στο τοπικό επίπεδο και τη συνεννόηση 
που υπήρχε μεταξύ στρατιωτικών διοικητικών. 

Το επίσημο τουρκικό έγγραφο που προκάλεσε «συνα-
γερμό» στον Ελληνικό Στρατό στον Έβρο συντάχθηκε και 
διαβιβάστηκε στις 17 Μαρτίου, δηλαδή 16 ημέρες μετά τη 
σύλληψη στις Καστανιές των δύο Ελλήνων στρατιωτικών. 
Το έγγραφο αποκαλύπτει ίσως το γιατί έπεσε στο κενό την 
ημέρα της σύλληψης η προσπάθεια του Έλληνα τοπικού δι-
οικητή που μετέβη στην τουρκική πλευρά να συνεννοηθεί με 
τον τούρκο ομόλογό του.

6
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ΑΠΟΨΕΙΣ 3

`Μικρογνωμικά

Ο πρόεδρος του ΟΛΑ, μα-
ζί με τον CEO και τον Δι-
ευθυντή της Τεχνικής Υπη-
ρεσίας του Οργανισμού 
υποδέχθηκαν την Τετάρ-
τη τους εκπροσώπους της 
Gastrade που θα κατασκευ-
άσει την πλωτή μονάδα πα-
ραλαβής, αποθήκευσης & 
αεριοποίησης υγροποιημέ-
νου φυσικού αερίου στην 
Αλεξανδρούπολη και της 
αναδόχου κοινοπραξίας 
Saipem/TERNA S.A. που 
θα κατασκευάσει τον υποθαλάσσιο και 
τον χερσαίο αγωγό του FSRU καθώς 
και τις υποδομές πρόσδεσης της πλατ-
φόρμας. Όπως αναφέρει ο κ. Χατζη-
μιχαήλ, «πρόκειται για την πρώτη συ-
νάντηση στο λιμάνι μετά τη λήψη της 
τελικής επενδυτικής απόφασης από το 
consortium της Gastrade όπου και συ-
ζητήσαμε μία σειρά από τεχνικά ζητή-
ματα καθώς ο Οργανισμός με τον λι-

μένα Αλεξανδρούπολης πρωτίστως και 
δευτερευόντως με το λιμάνι της Μάκρης 
πρόκειται να υποστηρίξει το FSRU τόσο 
στη φάση κατασκευής των υποδομών 
του, όσο και κατά τη λειτουργία του». 
Αν απορείτε για τον τίτλο που επέλεξα 
για αυτό το σχόλιο, ψάξτε στο youtube 
«lost bodies – σωλήνες». Αν ξέρετε ήδη 
για τι μιλάω, είστε φίλοι μου.
Κ.Η.

Τι θα τους κάνουμε τόσους σωλήνες; 

Μπουμπούκια πέταξαν κάποια από τα δέντρα που μεταφυτεύτηκαν από το Φυτώριο σε διάφορα σημεία 
της Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Ηλία Δαστερίδη. Την ίδια στιγμή, η παράταξη της 
μείζονος αντιπολίτευσης κατηγορεί τη δημοτική αρχή για τα δεκάδες δέντρα που κόπηκαν και θα κοπούν 
καθώς και ότι «πετσοκόβει», αντί να κλαδεύει δέντρα,  κάτι για το οποίο, υπάρχουν αρκετά παράπονα και 
από πολίτες… Μόνο που δυστυχώς, τα ίδια και χειρότερα, ζούμε κάθε άνοιξη, με όλες τις δημοτικές αρχές 
ανεξαιρέτως
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Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο 
πραγματικός σκοπός των συ-
ντακτών της αβάσιμης απόφα-
σης να εκδιώξουν τους υπαλ-
λήλους μας από τη χώρα είναι 
να σπείρουν διχόνοια μεταξύ 
του ρωσικού και του ελληνι-
κού λαού… Οι συνέπειες μιας 
εχθρικής ενέργειας θα παρα-
μένουν πλήρως στη συνείδηση 
της Αθήνας..   

Μ. ΖΑΧΑΡΟΒΑ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΥΠΕΞ ΡΩΣΙΑΣ 

Είπαν

Η ατζέντα μου είναι απλή και 
περιλαμβάνει μόνο τρία πράγ-
ματα: όπλα, όπλα και όπλα. 
Είμαστε πεπεισμένοι ότι ο κα-
λύτερος τρόπος για να βοη-
θηθεί η Ουκρανία είναι να της 
παρασχεθεί ό,τι είναι απαραί-
τητο για να νικήσει τον ρωσι-
κό στρατό..

Ν. ΚΟΥΛΕΜΠΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ

Βραβείο στο 3o Δημοτικό Σχολείο 
Αλεξανδρούπολης

Αριθμοί που ξεγελάνε
Μεταξύ των διασωληνωμένων που νο-

σηλεύονται σήμερα στις ΜΕΘ, το 60% περί-
που είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολι-
ασμένοι και το 40% πλήρως εμβολιασμένοι. 
Οι αριθμοί αυτοί δημιουργούν σε πολλούς 
την πλάνη ότι το εμβόλιο δεν παρέχει ση-
μαντική προστασία. Η βασική παράμετρος 
που παραβλέπουν όμως, είναι ότι το 60% 
προκύπτει από το 25% του πληθυσμού που 
είναι ανεμβολίαστο. Με άλλα λόγια, το ένα 
τέταρτο του πληθυσμού οφείλεται για το 
60% της πληρότητας των ΜΕΘ. 

Αν κάνουμε τα μαθηματικά, προκύπτει ότι 
οι ανεμβολίαστοι έχουν ΠΕΝΤΑΠΛΑΣΙΑ πι-

θανότητα να βρεθούν στην ΜΕΘ από έναν 
εμβολιασμένο.

Μ.Λ.
Ένταξη στο «Τρίτσης» 

Με 65.210 ευρώ θα χρηματοδοτηθεί μέ-
σα από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» 
το έργο «Προσεισμικός Έλεγχος Κρίσιμων 
Δημοτικών Υποδομών Δήμου Αλεξανδρού-
πολης» σύμφωνα με χθεσινή απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών. Το έργο προβλέπει 
τη διενέργεια πρωτοβάθμιου προσεισμικού 
ελέγχου σε 41 υποδομές - 74 κτήρια, κα-
θώς και δευτεροβάθμιο έλεγχο σε 12 υπο-
δομές του Δήμου.

Κ.Η. 

Ακόμα μία σχολική χρονιά οι μαθη-
τές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων 
είχαν την δυνατότητα να πάρουν μέ-
ρος στον Δημιουργικό μας Διαγωνισμό, 
που έχει δημιουργηθεί στα πλαίσια του 
εκπαιδευτικού προγράμματος Αστέ-
ρι της Ευχής. Παίρνοντας έμπνευση 
από το Αστέρι της Ευχής και το μήνυμα 
που πρεσβεύει οι 
μαθητές υπέβαλ-
λαν τη συμμετοχή 
τους στις εξής κα-
τηγορίες: Σχεδία-
σε το Αστέρι σου, 
Φωτογραφία, Βί-
ντεο, Τραγούδι. 
Με περισσότερες 
από 2000 συμ-
μετοχές φέτος τα 
έργα των μαθη-
τών μάς γέμισαν 
χαρά, ενθουσια-
σμό και συγκίνη-
ση! Ευχαριστούμε 

εκπαιδευτικούς και μαθητές που αφι-
έρωσαν χρόνο και αγάπη για τις όμορ-
φες δημιουργίες τους!

Το 1ο βραβείο από το Make a Wish 
στην κατηγορία Γ-Δ δημοτικού κατάφε-
ρε να αποσπάσει το 3o Δημοτικό Σχο-
λείο Αλεξανδρούπολης «Άγγελος Ποι-
μενίδης» στον διαγωνισμό τραγουδιού!

Επίσημα στις 2 Μαΐου 
μετατίθεται η αργία της 
Πρωτομαγιάς 

Το υπουργείο Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων ανακοίνωσε 
σήμερα ότι η υποχρεωτική αργία 
της 1ης Μαΐου μετατίθεται για τη 
Δευτέρα 2 Μαΐου, επειδή πέφτει 
Κυριακή. Ως εκ τούτου τα σχολεία, 
που κλείνουν την Παρασκευή 15 
Απριλίου, στις αναμένεται να ανοί-
ξουν την Τρίτη 3 Μαΐου.
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Της Κικής Ηπειρώτου
Μία εικόνα ερημιάς και κα-

τήφειας επικρατεί στην αγορά 
του βορείου Έβρου, αφού τό-
σο οι επαγγελματίες, όσο και οι 
καταναλωτές, έχουν να διαχει-
ριστούν ένα πρωτοφανές και 
πολύπλευρο κύμα ακρίβειας, 
το οποίο εκμηδενίζει το όποιο 
εισόδημα σε χρόνο-ρεκόρ και 
συσσωρεύει τις υποχρεώσεις, 
μην αφήνοντας περιθώρια για 
κάτι πέρα από τα απολύτως 
απαραίτητα.

Ο μεγαλύτερος, ίσως, «πο-
νοκέφαλος», το διάστημα αυτό, 
είναι οι λογαριασμοί ρεύματος. 
Όπως δηλώνει στη «ΓΝΩΜΗ» 
η πρόεδρος του Εμπορικού 
Συλλόγου Ορεστιάδας Φιλιώ 
Μυλωνά, η κατάσταση είναι 
εξαιρετικά δύσκολη για τις επι-
χειρήσεις, καθώς οι αυξήσεις 
στους λογαριασμούς, σε σχέση 
με ένα χρόνο πριν, κυμαίνονται 
από 50 ως και 100%. 

«Αν ανέβουν κι άλλο τα τι-
μολόγια, θα αναγκαστούμε να 
κατεβάσουμε τα φώτα. Δεν ξέ-
ρω αν θα είναι αντιμετωπίσι-
μη η κατάσταση που καλούμε-
θα να παλέψουμε. Όπου κι αν 
γυρίσουμε υπάρχει ένα πρό-

βλημα που πρέπει να λυθεί, 
μια οφειλή που πρέπει να εξο-
φληθεί. Ακόμη κι αν κάνουμε 
κάποια ρύθμιση, ο επόμενος 
λογαριασμός θα είναι και πά-
λι στα ύψη».

Μάλιστα, όπως αναφέρει, 
οι διακοπές ρεύματος σε κα-
ταστήματα είναι σχεδόν καθη-
μερινό φαινόμενο. Πρόσφατο 
παράδειγμα, η περίπτωση ενός 
επαγγελματία, ο οποίος πήγε 
το πρωί στο κατάστημά του 
για να το ανοίξει, διαπίστω-
σε όμως ότι δεν έχει ρεύμα. 
Η ληξιπρόθεσμη οφειλή, για 
την οποία του έκοψαν το ρεύ-
μα, στις 6.30 το πρωί (!), όπως 
σημειώνει η κα Μυλωνά, ήταν 
μόλις 146 ευρώ. «Ο άνθρωπος 
μόνο που δεν έκλαιγε… κι όταν 
πήγε να πληρώσει, μετά από 
λίγο, του είπαν ότι το συνερ-
γείο που κάνει τις επανασυν-
δέσεις είναι στο Διδυμότειχο 
και δεν θα μπορέσουν να πε-
ράσουν πριν το μεσημέρι!», λέ-
ει χαρακτηριστικά η πρόεδρος 
του Εμπορικού Συλλόγου. 

«Μόνος εργοδότης το 
ΚΥΤ»

Όπως αναφέρει, «το κρά-

τος επιδεικνύει αναλγησία απέ-
ναντι στους πολίτες του, τους 
οποίους έχει μετατρέψει σε 
σκυθρωπά ανθρωπάκια, χω-
ρίς χαρά, χωρίς γέλιο, αφού 
το μόνο που τους απασχολεί 
είναι το πώς θα καταφέρουν 
να επιβιώσουν… Μας πήραν τα 
πάντα, πήραν τη Νοσηλευτική 
από το Διδυμότειχο, πήραν τα 
πάντα από Ορεστιάδα… Ο μό-
νος εργοδότης είναι το ΚΥΤ 
και το ΠΡΟΚΕΚΑ. Η  άλλοτε 
παλλόμενη από κόσμο αγορά 
της Ορεστιάδας είναι έρημη, 
σου ματώνει την ψυχή η εικόνα 
αυτή, είναι λες και είμαστε σε 
‘εμπόλεμη’ κατάσταση».

Την ίδια στιγμή, συνεχί-
ζεται με ακόμη πιο έντονους 
ρυθμούς η φυγή των κατανα-
λωτών προς Βουλγαρία και 
Τουρκία, ιδιαίτερα λόγω των 
φθηνότερων καυσίμων.

«Αυτή η τάση έχει χειροτε-
ρέψει, δεν μπορείς όμως να 
επιβάλεις πράγματα στον άλ-
λον… είμαστε προ των ευθυ-
νών μας, γιατί ο τόπος πεθαί-
νει καθημερινά οικονομικά κι 
εμείς στηρίζουμε ξένες οικο-
νομίες. Δεν κοιτάμε το σπίτι 
μας που καταρρέει και που σαν 
άλλος Τιτανικός θα μας πάρει 
όλους μέσα».

Το Open Mall δίνει ελπίδα
Μοναδικό «παράθυρο» 

ελπίδας το μεγάλο έργο του 
Open Mall στην Ορεστιάδα. 
Από την πλευρά του, ο Δή-
μος προχωρά με έργα αστι-
κών παρεμβάσεων στο κέντρο 
της πόλης, καθιστώντας το πιο 
ελκυστικό, «έξυπνο» και λει-
τουργικό, ενώ ο Εμπορικός 
Σύλλογος, σε συνεργασία με 
το Επιμελητήριο, προχωρούν 

με αργά και σταθερά βήματα 
στην υλοποίηση συγκεκριμέ-
νων δράσεων, ώστε το έργο 
να πάρει σάρκα και οστά και 
να δώσει μία ανάσα στην πε-
ριοχή. 

«Υπεγράφη η σύμβαση με 
το Επιμελητήριο πριν λίγες μέ-
ρες, θα γίνουν οι προσλήψεις 
που προβλέπονται και σιγά-σι-
γά, παράλληλα με τον Δήμο, 
θα το ξεκινήσουμε, μήπως και 
δώσουμε μία πιο όμορφη νότα 
στην πόλη και αλλάξει η ψυχο-
λογία όλων μας», υπογραμμίζει 
η κα Μυλωνά. 

Εκλογές στις 11/4
Εντωμεταξύ, τα μέλη του 

Εμπορικού Συλλόγου Ορεστι-
άδας καλούνται να ψηφίσουν 
για το νέο Διοικητικό τους 
Συμβούλιο, τη Δευτέρα 11/4, 
στην αίθουσα συνεδριάσεων 

του Εργατικού Κέντρου Ορε-
στιάδας, από τις 12 το μεση-
μέρι ως τις 8 το βράδυ. 

«Θα είμαι εκ νέου υποψή-
φια και καλώ τους συναδέλ-
φους μου να έρθουν να ψηφί-
σουν, να μας δώσουν δύναμη 
και ώθηση να κρατήσουμε τον 
σύλλογό μας ζωντανό», τονίζει 
η κα Μυλωνά.

Η «τέλεια καταιγίδα» 
στην αγορά του βορείου Έβρου 

ΑΥΞΉΣΕΙΣ ΠΑΝΤΟΥ: «ΕΚΟΨΑΝ ΤΟ 
ΡΕΥΜΑ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΓΙΑ 146 ΕΥΡΏ 
– ΜΕΓΑΛΉ «ΦΥΓΉ» ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑ», ΛΕΕΙ Ή ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Φ. 
ΜΥΛΏΝΑ     
                               
«Μόνος εργοδότης το ΚΥΤ» - Στο Open Mall 
ελπίζει ο εμπορικός κόσμος

Ο μεγαλύτερος, ίσως, «πονο-
κέφαλος», το διάστημα αυτό, 
είναι οι λογαριασμοί ρεύματος. 
Η κατάσταση είναι εξαιρετικά 
δύσκολη για τις επιχειρήσεις, 
καθώς οι αυξήσεις στους λο-
γαριασμούς, σε σχέση με ένα 
χρόνο πριν, κυμαίνονται από 50 
ως και 100%. .

ΦΙΛΙΩ ΜΥΛΩΝΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευ-
νες των αστυνομικών Αρχών για 
την ταυτοποίηση αγνώστων μέχρι 
στιγμής δραστών, οι οποίοι την 
6-4-2022, εξαπάτησαν ηλικιωμέ-
νη στην Αλεξανδρούπολη. Ανα-
λυτικότερα, άγνωστος δράστης 

επικοινώνησε τηλεφωνικά με την 
παθούσα και με το πρόσχημα ότι 
συγγενικό της πρόσωπο χρειάζεται 
άμεση πραγματοποίηση χειρουργι-
κής επέμβασης, κατάφερε να την 
εξαπατήσει και να της αποσπάσει 
το χρηματικό ποσό των 25.000 
ευρώ. Την προανάκριση ενεργεί 
η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αλε-
ξανδρούπολης.

Απάτες δίχως τέλος… 

Σοκ έφερε στην κοινω-
νία της Αλεξανδρούπολης 
η είδηση του θανάτου της 
Άννας Φυλλαρίδου, που 
“έφυγε” ξαφνικά μόλις 
στα 55 της χρόνια.

Ένας δραστήριος άν-
θρωπος, που για περισσό-
τερο από δέκα χρόνια είχε 
ασχοληθεί ενεργά με τον 
κλάδο της διαφήμισης και 
των ΜΜΕ, εκδίδοντας το 
free press περιοδικό Thea 
Magazine.

Πριν από περίπου δέκα 
ημέρες νοσηλεύτηκε στο 
Νοσοκομείο της Αλεξαν-
δρούπολης μετά από ένα 

ανεύρυσμα εγκεφάλου 
και παρά τις προσπάθει-
ες των γιατρών, δεν κέρ-
δισε τη μάχη. Η οικογένεια 
της έχει λάβει την σπου-
δαία απόφαση να προ-
χωρήσει σε δωρεά των 
ζωτικών της οργάνων. Η 
συγκεκριμένη διαδικασία 
είναι ήδη σε εξέλιξη από 
την σχετική ιατρική ομάδα 
και μόλις ολοκληρωθεί θα 
τελεστεί και η κηδεία της 
σορού της.

Εκφράζουμε τα θερμά 
συλλυπητήρια στους οι-
κείους της

Θλίψη από τον χαμό της Αννας 
Φυλλαρίδου, εκδότριας του 
“Thea Magazine”
“Εφυγε” ξαφνικά μόλις στα 55 της 
χρόνια ένας δραστήριος άνθρωπος, 
που για χρόνια είχε ασχοληθεί ενεργά 
με τον κλάδο της διαφήμισης και των 
ΜΜΕ.

Αλεξανδρούπολη: 
Απάντησε στο τηλέφωνο 
και έχασε 25.000 ευρώ
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Ομόφωνα «πέρασε» από το 
δημοτικό συμβούλιο Διδυμο-
τείχου, μετά από συζήτηση 2,5 
ωρών περίπου, η πρόταση του 
δημάρχου, Ρωμύλου Χατζηγι-
άννογλου, σχετικά με τις επό-
μενες ενέργειες που θα γίνουν 
με σκοπό την απόρριψη της 
εισήγησης του προέδρου του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου, να 
μεταφερθεί από το Διδυμό-
τειχο στην Αλεξανδρούπολη 
η Νοσηλευτική Σχολή. Όπως 
αναφέρει η ΕΡΤ Ορεστιάδας, 
άμεσα θα εκδοθεί ψήφισμα του 
δημοτικού συμβουλίου που θα 
αποσταλεί στον Πρωθυπουργό 
και την Υπουργό Παιδείας, με 
το οποίο θα δηλώνεται η κάθε-
τη αντίθεση στην πρόταση του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου. Πα-
ράλληλα, τις επόμενες ημέρες 
θα συγκληθεί και η Επιτροπή 
Αγώνα για τη Νοσηλευτική, η 
οποία συγκροτείται από τον 
δήμαρχο Διδυμοτείχου, τους 
βουλευτές, τον Περιφερειάρ-
χη, τον πρόεδρο της ΠΕΔ Ανα-
τολικής Μακεδονίας-Θράκης 
τον Μητροπολίτη Διδυμοτεί-
χου, Ορεστιάδας και Σουφλίου, 
καθηγητές της Σχολής και φο-
ρείς, οι οποίοι θα κληθούν να 
ενισχύσουν με δικό τους κεί-
μενο θέσεων το ψήφισμα του 

δημοτικού συμβουλίου. 
Τέλος, θα υποβληθεί επί-

σημο αίτημα συνάντησης και 
συζήτησης με την ηγεσία του 
Υπουργείου Παιδείας, ακό-
μα και με τον Πρωθυπουρ-
γό, «ώστε να γίνει ξεκάθαρο 
τι σκοπό έχουν για τη Νοση-
λευτική», όπως ανέφερε στη 
συνεδρίαση ο δήμαρχος Δι-
δυμοτείχου. 

Να σημειωθεί ότι ανάμεσα 
στις προτάσεις αντίδρασης 
που ακούστηκαν στο δημοτι-
κό συμβούλιο, ήταν και αυτή 
της σύσσωμης παραίτησης του 
δημοτικού συμβουλίου, ωστό-
σο, εκτός από τον κ. Σκίνδρη 
που την υποστήριξε επαναλαμ-
βανόμενα, ο δήμαρχος και οι 
επικεφαλής των άλλων παρα-
τάξεων έκριναν ότι μία τέτοια 
ενέργεια, στην παρούσα φάση, 
δεν θα αποτελούσε την «ενδε-
δειγμένη λύση» διεκδίκησης, 
δήλωσαν ωστόσο ότι σε περί-
πτωση που ομόφωνα αποφα-
σιστεί κάτι τέτοιο ως ύστατο 
μέσο πίεσης, είναι διατεθειμέ-
νοι να το πράξουν. 

Αντιδράσεις και στη Σίνδο 
Αντιδράσεις έχει προκαλέ-

σει η εισήγηση της Διοικού-
σας Επιτροπής του Διεθνούς 

Πανεπιστημίου Ελλάδος για 
κατάργηση και συγχώνευση 
τμημάτων, στο πλαίσιο αναδι-
άρθρωσης τους ακαδημαϊκού 
χάρτη και σε άλλες περιοχές. 
Καθηγητές και φοιτητές του 
πρώην Αλεξάνδρου ΤΕΙ της 
Σίνδου και νυν παραρτήματος 
του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
Ελλάδος κάνουν λόγο για αιφ-
νιδιαστική απόφαση και όπως 
καταγγέλλουν δεν ενημερώ-
θηκαν εγκαίρως, ενώ αγωνι-
ούν για το τι μέλλει γενέσθαι.

Ο πρόεδρος του συλλόγου 
διδασκόντων ΔΙ.ΠΑ.Ε. και κα-
θηγητής Τμήματος Μηχανικών 
Πληροφορικής και Ηλεκτρονι-
κών Συστημάτων, Δημοσθένης 
Σταμάτης, αναφέρει ότι πρό-
κειται για μια βιαστική τοπο-
θέτηση αλλά και στοχευμένη 
εισήγηση του προέδρου της 
Διοικούσας Επιτροπής, Αθανά-
σιου Καΐση, τονίζοντας παράλ-
ληλα ότι δεν υπάρχει κάποια 

πρόβλεψη για τους φοιτητές 
και τους καθηγητές.

«Το θέμα προέκυψε ξαφνι-
κά. Υπάρχει μια συζήτηση για 
το θέμα συγχωνεύσεων καταρ-
γήσεων από πλευράς υπουρ-
γείου Παιδείας. Το δικό μας το 
ίδρυμα έχει διορισμένη από το 
υπουργείο και είναι το μόνο 
ίδρυμα το οποίο έκανε κάποιες 
ξαφνικές προτάσεις χωρίς κα-
μία πραγματική διαβούλευση 
με τα τμήματα, τις σχολές, τις 
κοσμητείες κλπ, σε αντίθεση με 
τις τοποθετήσεις των τμημά-
των, να καταργηθούν τμήμα-
τα, να συγχωνευθούν τμήματα 
και να μετακινηθούν τμήματα», 
αναφέρει στο Thestival ο κ. 
Σταμάτης.

Η εισήγηση της Διοικούσας 
Επιτροπής περιλαμβάνει, σύμ-
φωνα με τον κ. Σταμάτη, κα-
τάργηση του Τμήματος Φυσι-
κής στην Καβάλα, κατάργηση 
του Τμήματος Τεχνολογίας Πε-

ριβάλλοντος στη Θεσσαλονί-
κη, κατάργηση του Τμήματος 
Μηχανικών Περιβάλλοντος 
στη Θεσσαλονίκη, κατάργηση 
του Τμήματος Μηχανικών Πλη-
ροφορικής και Ηλεκτρονικών 
Συστημάτων και απορρόφησή 
του από τμήμα των Σερρών, 
μετακίνηση του τμήματος Μη-
χανικών Παραγωγής και διοί-
κησης από Θεσσαλονίκη στις 
Σέρρες, κατάργηση και ενσω-
μάτωση του τμήματος Τοπο-
γράφων και Γεωπληροφορικής 
στο τμήμα Πολιτικών Μηχανι-
κών των Σερρών.

Στα εν λόγω τμήματα φοι-
τούν 11.000 φοιτητές, εκ των 
οποίων 6.000 φοιτητές θα 
αναγκαστούν να μετακινηθούν 
από τη Θεσσαλονίκη στις Σέρ-
ρες, ενώ άλλοι 5.500 περίπου  
θα βρεθούν σε άλλο τμήμα από 
αυτό που πέτυχαν και φοιτούν.

Από την πλευρά της, η 
Αναπληρώτρια Πρόεδρος του 

Τμήματος Μηχανικών Περι-
βάλλοντος και Αναπληρώτρια 
καθηγήτρια Περιβαλλοντικής 
Πληροφορικής, Παρασκευή 
Μεντζέλου τονίζει ότι καταρ-
γείται ένα τμήμα, στο οποίο 
φοιτούν 880 φοιτητές, χωρίς 
λόγο.

«Μας καταργούν χωρίς λό-
γο. Καταργούν ένα τμήμα αιχ-
μής. Έχει 4% ανάπτυξη όσον 
αφορά τις θέσεις εργασίας σε 
όλο τον κόσμο», επισημαίνει η 
κα Μεντζέλου και τονίζει ότι  
το 70 % των 6.000 φοιτη-
τών νοικιάζει σπίτι στη δυτική 
Θεσσαλονίκη. «Υποβαθμίζεται 
η δυτική Θεσσαλονίκη και η 
περιοχή της Σίνδου», προσθέ-
τει στο Thestival.

«Είναι ένα τμήμα που δου-
λεύει τρία χρόνια, δεν έχει βγά-
λει ούτε απόφοιτους. Τα παι-
διά τι θα γίνουν;», διερωτάται 
η ίδια.

Την προκήρυξη εκλογών 
για την ανάδειξη πρυτανικών 
εκλογών στο ΔΙΠΑΕ ζητάει ο 
σύλλογος διδασκόντων, όπως 
αποφασίστηκε σε σημερινή συ-
νεδρίαση του ΔΣ με την συμ-
μετοχή 100 μελών του Ιδρύ-
ματος.

«Δεν συζητάμε συγχώνευ-
ση και κατάργηση τμημάτων. 
Απορρίπτουμε επί της ουσίας 
όλη αυτή την προσπάθεια της 
Διοικούσας Επιτροπής, ζητάμε 
την παραίτησή της και ζητάμε 
να προκηρυχθούν εκλογές για 
ανάδειξη πρυτανικών αρχών 
στο πανεπιστήμιό μας, το οποίο 
είναι αυτόνομο», υπογραμμίζει 
ο πρόεδρος του συλλόγου δι-
δασκόντων.

Φοιτητές έχουν ξεκινήσει 
ήδη κινητοποιήσεις. 

Κ.Η.

Σειρά πρωτοβουλιών για τη 
Νοσηλευτική Διδυμοτείχου 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΟ ΔΉΜΟΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ     
                               
Ψήφισμα προς Πρωθυπουργό 
και Υπουργό Παιδείας, στο οποίο 
θα δηλώνεται η κάθετη αντίθεση 
για τη μεταφορά της σχολής στην 
Αλεξανδρούπολη. Επιδίωξη συνάντησης 
με την κα Κεραμέως

Στην έδρα του δήμου  ο Δήμαρ-
χος Αλεξανδρούπολης κ. Ζαμπού-
κης υποδέχτηκε και συνομίλησε 
τους “ευέλπιδες” της Διπλωματι-
κής Ακαδημίας οι οποίοι / ες ήταν 
συνοδευόμενοι από τη Διευθύ-
ντρια Σπουδών της Ακαδημίας κα 
Καμπά και τον Υποδιευθυντή του 
Γραφείου Πολιτικών Υποθέσεων 
του ΥΠΕΞ στη Θράκη, κ. Παπαμάρ-
γαρης, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής 
εκδρομής στη Θράκη. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση του 
Δημάρχου Αλεξανδρούπολης : 

Είχα την ευκαιρία, την τιμή και 
τη μεγάλη χαρά να υποδεχτώ χτες 
στο γραφείο μου τους αυριανούς 
Έλληνες Διπλωμάτες, τους “ευέλ-

πιδες” της Διπλωματικής Ακαδημί-
ας, τους/τις οποίους/ες συνόδευ-
αν η Διευθύντρια Σπουδών της 
Ακαδημίας κα Καμπά και ο Υποδι-
ευθυντής του Γραφείου Πολιτικών 
Υποθέσεων του ΥΠΕΞ στη Θράκη, 
κ. Παπαμάργαρης, στο πλαίσιο εκ-
παιδευτικής εκδρομής στη Θράκη.

Είχαμε μια ενδιαφέρουσα συ-
ζήτηση για όλα όσα συμβαίνουν 
στην Αλεξανδρούπολη. 

Για την Αλεξανδρούπολη που 
αλλάζει και εξελίσσεται. Για την 
Αλεξανδρούπολη που αποκαλύ-
πτεται. Για τα μεγάλα δημόσια έρ-
γα υποδομών που τη μετατρέπουν 
σε κόμβο ενέργειας, εμπορίου, με-
ταφορών και ασφάλειας για τα 
Βαλκάνια και τη ΝΑ Ευρώπη αλλά 
και για τις μεγάλες ιδιωτικές επεν-
δύσεις που βρίσκονται σε τροχιά 
υλοποίησης. 

“Ευέλπιδες” της Διπλωματικής Ακαδημίας 
στον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης 
 Τι περιείχε 
η συνάντηση
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Με την ομόφωνη παραδοχή 
για την ανάγκη υλοποίησης ενός 
ολοκληρωμένου εθνικού σχεδί-
ου με στοχευμένα μέτρα στήρι-
ξης για την βιώσιμη ανάπτυξη 
της Θράκης, αλλά με διαφορετι-
κές ιδεολογικές προσεγγίσεις ως 
προς τις προτεραιότητες και το 
παραγωγικό οικονομικό μοντέλο 
που πρέπει να εφαρμοστεί, ολο-
κληρώθηκε στην oλομέλεια της 
Βουλής, η συζήτηση επί της έκ-
θεσης της διακομματικής κοινο-
βουλευτικής επιτροπής, για την 
ανάπτυξη της Θράκης. Κλείνο-
ντας την συζήτηση, ο υφυπουρ-
γός Πολιτισμού και Αθλητισμού 
Νίκος Γιατρωμανωλάκης, υπο-
γράμμισε ότι «το πόρισμα της επι-
τροπής αποτυπώνει τα χαρακτη-
ριστικά της Θράκης, που μπορεί 
να είναι σήμερα μειονεκτήματα 
αλλά μπορούν να γίνουν πλεο-
νεκτήματα».

«Είναι στο χέρι της κυβέρνη-
σης και της Βουλής, όλων μαζί, 
να αξιοποιήσουν τα πορίσματα 
και να προσπαθήσουν να βάλουν 
τις βάσεις για μακροπρόθεσμη βι-
ώσιμη ανάπτυξη της Ανατολικής 
Μακεδονίας και της Θράκης. Το 
σχέδιο, από δω και πέρα, πρέ-
πει να υλοποιηθεί με ξεκάθαρους 
τρόπους και μετρήσιμα αποτελέ-
σματα», ανέφερε χαρακτηριστικά 
ο υφυπουργός.

Από την πλευρά τους, τα κόμ-
ματα της Αντιπολίτευσης απέρ-
ριψαν την πρόταση της κυβερ-
νητικής πλειοψηφίας κάνοντας 
λόγο για αοριστίες και ευχολό-
για. Ο γενικός εισηγητής της ΝΔ, 
Θοδωρής Ρουσόπουλος, έδωσε 
έμφαση στην ενίσχυση της εκ-
παίδευσης, ώστε όπως είπε, να 
μην υπάρχει σχολική διαρροή των 
παιδιών. Ταυτόχρονα τόνισε την 
ανάγκη να εστιαστεί η προσπά-
θεια «στην πολιτική ενθάρρυνση 
των ολοήμερων σχολείων, στον 
εκσυγχρονισμό των υποδομών 
των μειονοτικών σχολείων και 
στην ενίσχυση της ενεργότερης 
συμμετοχής των γυναικών στα 
πανεπιστήμια». «Αυτό που θέλου-
με είναι η αναβάθμιση των παρε-
χόμενων υπηρεσιών στην εκπαί-
δευση, ώστε να έχουν όλοι ίσες 
ευκαιρίες και να μην είναι έρμαια 
της προπαγάνδας», σημείωσε ο κ. 
Ρουσόπουλος.

Μίλησε ακόμα, για επιτακτι-
κή ανάγκη λύσης του προβλήμα-
τος με τους τίτλους ιδιοκτησίας 
της κοινότητας των παλιννο-
στούντων, ενώ αναφερόμενος 
στο θέμα της εκλογής των θρη-
σκευτικών ηγετών, τόνισε ότι το 
υπουργείο Παιδείας επεξεργάζε-
ται ένα εκσυγχρονισμένο θεσμικό 
πλαίσιο και συμπλήρωσε ότι «η 
Ελλάδα αξιολογείται θετικά, ο 
μουφτής διορίζεται ως κρατικός 
λειτουργός και αποτελεί δημόσια 
αρχή η μουφτία».

Από την πλευρά του, ο πρώ-
ην υπουργός Παιδείας και βου-
λευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Φί-
λης, χαρακτήρισε την πρόταση 
της κυβερνητικής πλειοψηφίας, 
«ευχολόγια χωρίς συγκεκριμέ-
να έργα και χρονοδιαγράμματα» 
ενώ επεσήμανε ότι «η κυβέρνη-
ση, όταν μιλά για επενδύσεις, 
εννοεί υπέρ των συμφερόντων 
των επενδυτών, και όχι της πε-
ριοχής». Η βουλευτής του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, Νατάσα Γκαρά, κατηγόρησε 
την κυβέρνηση ότι είναι απούσα 
από τα πραγματικά προβλήμα-
τα της περιοχής και τόνισε ότι η 
συζήτηση δεν είναι μόνο επίκαι-
ρη, αλλά είναι και αναγκαία για 
την άμεση στήριξη της κοινωνίας 
της Θράκης, και την αλλαγή του 
παραγωγικού μοντέλου και του 
στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης.

Ο γενικός εισηγητής του ΚΙ-
ΝΑΛ, Ανδρέας Λοβέρδος, εξέ-
φρασε την διαφωνία του με το 
πόρισμα της πλειοψηφίας, κα-
θώς όπως είπε, δεν υπήρξε δια-
χωρισμός των θεσμικών και των 
αναπτυξιακών θεμάτων, σημει-
ώνοντας ταυτόχρονα ότι «στην 
επιτροπή υπήρξαν μεν ευγενείς 
προθέσεις, αλλά χάθηκε η προ-
σπάθεια να υπάρξει κοινή συμ-
φωνία των κομμάτων». «Στο 
κομμάτι της ανάπτυξης, εμείς 
συμφωνήσαμε σε γενικές γραμ-
μές. Ωστόσο, στο γεγονός ότι μέ-
σα στη πρόταση μπήκαν και θε-
σμικά θέματα, διαφωνούμε. Εμείς 
θέλουμε να λύνουμε τα προβλή-
ματα και όχι να τα γεννάμε», ανέ-
φερε ο κ. Λοβέρδος.

Ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ, 
Γιάννης Δελής, επεσήμανε ότι «τα 
αυξημένα προβλήματα στη πε-
ριοχή οφείλονται στη διαχρονι-
κή έλλειψη ουσιαστικών μέτρων 
και πολιτικών για τη Θράκη», ενώ 
κατηγόρησε τη κυβέρνηση ότι 
λειτουργεί αποσπασματικά και 
επικοινωνιακά. «Για το ΚΚΕ, αφε-
τηρία για το δρόμο ανάπτυξης 
της Θράκης ήταν και είναι το δι-
καίωμα του λαού να ζει ειρηνικά, 
χωρίς ρατσιστικό μίσος και φυλε-
τικές διακρίσεις, και με κατοχύρω-
ση των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των του. Όλα αυτά εμπεριέχονται 
στο πόρισμα μας. Η αφετηρία για 
όλα τα αστικά κόμματα είναι άλ-
λη, και δεν έχει γνώμονα και στό-
χο τις λαϊκές ανάγκες, αλλά την 
καπιταλιστική ανάπτυξη και την 
κερδοφορία των επιχειρηματικών 
ομίλων», υποστήριξε ο κ. Δελής.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσω-
πος της Ελληνικής Λύσης, Κων-
σταντίνος Μπούμπας, έκανε λό-
γο για «διαφορετικές ιδεολογικές 
προσεγγίσεις ως προς την τροχιά 
ανάπτυξης της Θράκης», τονίζο-
ντας ότι η πρόταση του κόμματός 
του συνδέεται μεταξύ άλλων, με 
φορολογικά κίνητρα, εφαρμογή 
της νησιωτικής ρήτρας, εκσυγ-

χρονισμό του οδικού και σιδηρο-
δρομικού δικτύου, αλλά και την 
ίδρυση πολιτοφυλακής.

Η εκπρόσωπος του ΜεΡΑ25, 
Σοφία Σακοράφα, επεσήμανε ότι 
υπάρχουν πολλά κοινά διαρθρω-
τικά σημεία μεταξύ των προτάσε-
ων των κομμάτων αλλά και με-
γάλες διαφορές. Όπως είπε, «το 
μνημόνιο απαγόρευσε σχεδόν την 
βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής 
και τώρα χρειάζεται εντατική προ-
σπάθεια, πολιτική βούληση, και 
στοχοπροσήλωση» και πρόσθεσε 
ότι, δεν πρόκειται το αναπτυξιακό 
σχέδιο να έχει ουσιαστικά αποτε-
λέσματα αν δεν υπάρξει απόλυ-
τος σεβασμός των μειονοτήτων 
και δεν δοθεί βάρος στην εκπαί-
δευση τους.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσω-
πος του ΚΙΝΑΛ, Κώστας Σκανδα-
λίδης, έκανε λόγο για θεμελιώδη 
ιδεολογική διαφορά μεταξύ του 
πορίσματος της πλειοψηφίας και 
του πορίσματος που κατέθεσε το 
κόμμα του, ως προς την ιεράρ-
χηση των παρεμβάσεων και την 
στρατηγική ανάπτυξης της περι-
οχής. «Η σημερινή πρόταση δεν 
συνιστά αναπτυξιακή προοπτική. 
Έπρεπε να είχε προηγηθεί συζή-
τηση στην επιτροπή με περιφερει-
ακούς φορείς και τοπικά συμβού-
λια για να υπάρξει σύνδεση του 
σχεδίου. Όλα έγιναν ανάποδα, για 
αυτό δεν κατέληξε σε ένα εθνικό 
πρόγραμμα. Δεν υπάρχει καμία 
ιεράρχηση των προτεραιοτήτων 
στις παρεμβάσεις. Δεν μπορεί να 
εφαρμοστεί αν δεν αλλάξει το 
δήθεν επιτελικό κράτος με δημο-
κρατικό καταμερισμό», πρόσθεσε.

Ο βουλευτής της ΝΔ, Ευρυπί-
δης Στυλιανίδης, υπογράμμισε ότι 
η Θράκη μπορεί να καταστεί ιδα-
νικός διεθνής επενδυτικός προο-
ρισμός. Όπως είπε, στο πόρισμα 
έχουν ληφθεί υπόψη πολλές προ-
τάσεις φορέων της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θρά-
κης αλλά και εισηγήσεις των ειδι-
κών τεχνοκρατών. Έδωσε ακόμα 
έμφαση στις πρωτοβουλίες, τό-
σο των βουλευτών, όσο και στις 
παρεμβάσεις της προέδρου της 
επιτροπής, Ντόρας Μπακογιάννη, 
που πέτυχαν όπως είπε, σημαντι-
κά αποτελέσματα. Ανάμεσα στα 
άλλα ο κ. Στυλιανίδης, αναφέρ-
θηκε στον συμψηφισμό του 12% 
για τις επιχειρήσεις της περιοχής 
που οφειλόταν από το 2010, στη 
ρύθμιση των στεγαστικών δανεί-

ων των Ποντίων και την ψήφιση 
της εθνικής τους σύνταξης και 
στη χρηματοδοτική έγκριση της 
σιδηροδρομικής «Εγνατία».

Η βουλευτής του ΚΙΝΑΛ, Χαρά 
Κεφαλίδου, χαρακτήρισε το πόρι-
σμα της κυβερνητικής πλειοψηφί-
ας, «έκθεση ιδεών και πηγή ανι-
σοτήτων μιας ακρωτηριασμένης 
περιφέρειας. Από την πλευρά του, 
ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος 
της ΝΔ, Γιάννης Βρούτσης, χαρα-
κτήρισε «προσχηματική τη κριτι-
κή των κομμάτων της αντιπολί-
τευσης περί αόριστου κειμένου 
και ευχολόγια», τονίζοντας ότι 
«το ζήτημα της ανάπτυξης της 
Θράκης έπρεπε να ενώνει και όχι 
να διχάζει». «Είναι προσχηματι-
κοί και μικροκομματικοί οι λόγοι 
που επικαλείται η αντιπολίτευση. 
Είναι ένα πόρισμα 224 σελίδων 
που καταρρίπτει το μύθο ότι δεν 
περιλαμβάνονται προτάσεις των 
κομμάτων ή των αρμόδιων τοπι-
κών φορέων.

Έγινε διάλογος, επί 20 μήνες 
συζητούνταν οι προτάσεις με όλα 
τα υπουργεία και όλα τα επιμε-
λητήρια και των πέντε νομών και 
τους θεσμικούς φορείς» αντέτεινε 
ο κ. Βρούτσης. «Το κείμενο αυτό 
μπορεί να αξιοποιηθεί ως βάση 
και μπούσουλας για την βιώσιμη 
ανάπτυξη της Ανατολικής Μα-
κεδονίας και της Θράκης. Είναι 
ένα άρρηκτα συνεκτικό ολιστι-
κό σχέδιο βιώσιμης αναπτυξια-
κής παρέμβασης με στοχευμέ-
νες παρεμβάσεις», υποστήριξε ο 
κ. Βρούτσης.

Δημοσχάκης: 
«Θωρακισμένη η Θράκη, 
με ΑΜΘ να καταστεί 
πρότυπο Περιφέρειας» 

Στην ομιλία επί του Πορίσμα-
τος της Διακομματικής Επιτροπής 
για την ανάπτυξη της Θράκης, ο 
Βουλευτής Έβρου & Επίτιμος Αρ-
χηγός της Αστυνομίας, Αν.Δημο-
σχάκης, τόνισε ότι οι προτεινόμε-
νες πολιτικές είναι καινοτόμες & 
υλοποιήσιμες, θέτοντας σε τρο-
χιά ανάπτυξης & ευημερίας τον 
Έβρο, την Θράκη αλλά και όλη 
την Περιφέρεια της ΑΜ-Θ!! 

Ειδικότερα ανέφερε τα ακό-
λουθα : Η 6η Απριλίου 1914, 
αποτελεί ιστορική ημέρα μνήμης 
για το ‘μαύρο Πάσχα‘ των Θρα-
κών, σηματοδοτώντας την κορύ-
φωση της εθνικής τραγωδίας!! Σε 
αυτή την ιστορική ημέρα για τον 

Θρακικό οικουμενισμό, η Βου-
λή των Ελλήνων υποδέχτηκε το 
ψηφισθέν πόρισμα της Διακομ-
ματικής Επιτροπής για τη Θράκη!!

Την επανασύσταση της οποίας 
διεκδίκησε αταλάντευτα και επί-
μονα ο ίδιος, τόσο ως βουλευτής 
της αντιπολίτευσης όσο και της 
συμπολίτευσης!!

Η υλοποίηση του οράματος 
του αείμνηστου Κωνσταντίνου 
Μητσοτάκη, από τον σημερινό 
Πρωθυπουργό της Χώρας, με την 
γενναία απόφαση του Ιουλίου 
2020, αποδεικνύει ότι ο Έβρος & 
η Θράκη αποτελούν εθνική προ-
τεραιότητα της κυβέρνησης!

Οι πολιτικές του τελικού πορί-
σματος είναι υλοποιήσιμες καθώς 
με την συγκρότηση της Επιτροπής 
Παρακολούθησης θα ελέγχεται 
κάθε δύο χρόνια αν η εκάστοτε 
κυβέρνηση τις υλοποιεί!!

Ο πρωτογενής τομέας και 
η μεταφορική, συγκοινωνιακή, 
ενεργειακή, οικονομική και εκ-
παιδευτική θωράκιση της εθνικά 
ευαίσθητης περιοχής...βρίσκονται 
σε προτεραιότητα!!

Τόνισε εμφατικά, ότι η ''αχίλ-
λειος πτέρνα'' του Έβρου & της 
Χώρας είναι το Τρίγωνο Ορεστι-
άδας με τα 17 χωριά και για τον 
λόγο αυτό προβλέπονται στοχευ-
μένες αναπτυξιακές πολιτικές!

Κλείνοντας υπογράμμισε ότι 
το εν λόγω πόρισμα θα αποτε-
λέσει τον οδηγό πολιτικών όλων 
των κυβερνήσεων και θα μείνει 
ανεξίτηλο στην ιστορία!!! 

Δερμεντζόπουλος: « To 
πόρισμα είναι πλήρως 
αναπτυξιακό, δημιουργικό 
και υλοποιήσιμο» 

Ομιλία στην Ολομέλεια της 
Βουλής κατά τη συζήτηση επί της 
εκθέσεως της Διακομματικής Κοι-
νοβουλευτικής Επιτροπής για την 
ανάπτυξη της Θράκης πραγμα-
τοποίησε σήμερα 6 Απριλίου ο 
βουλευτής Έβρου της Νέας Δη-
μοκρατίας, Χρήστος Δερμεντζό-
πουλος.

Ο κ. Δερμεντζόπουλος ξεκίνη-
σε την ομιλία του,  αναφέροντας 
ότι η πρόταση σύστασης της επι-
τροπής αυτής προέκυψε κατό-
πιν πρωτοβουλίας του Πρωθυ-
πουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη 
και πως βασική προτεραιότητα 
όλων – αλλά και της Προέδρου 
της Επιτροπής, Ντόρας Μπακο-
γιάννη,  ήταν μέσω ενός ειλικρι-

νούς διαλόγου, μιας μίξης ιδεών 
και προτάσεων αλλά και ενός συ-
γκερασμού συλλογικής δουλειάς 
και επιμονής να  γίνει η Θράκη 
κέντρο ανάπτυξης, εξέλιξης και 
αναδιαμόρφωσης.

«Το πόρισμα αποκρυσταλ-
λώνει ρεαλιστικές προτάσεις και 
προτείνει εφαρμόσιμες πολιτικές 
για κυβερνητική δράση, σε μεσο-
πρόθεσμo και μακροπρόθεσμο 
ορίζοντα. Αντιμετωπίζει την Ανα-
τολική Μακεδονία και Θράκη ως 
μία περιφερειακή και γεωγραφική 
ολότητα» τόνισε, μεταξύ άλλων, 
ο Βουλευτής.

Κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά 
στους βασικούς άξονες δράσεων 
και πρωτοβουλιών που περιλαμ-
βάνονται στο πόρισμα, ο κ. Δερ-
μεντζόπουλος αναφέρθηκε και 
σε συγκεκριμένες πολιτικές που 
ήδη υλοποιούνται στην περιοχή. 

Τέλος, ο Βουλευτής Έβρου 
έκανε ιδιαίτερη μνεία στην πρό-
τασή του, που τελικώς εφαρμό-
στηκε, για τη δημιουργία διαδι-
κτυακής πλατφόρμας υποβολής 
προτάσεων και ιδεών εκ μέρους 
των φορέων και των πολιτών , 
ενώ επεσήμανε και το ρόλο της 
Βουλής στον έλεγχο της προό-
δου εφαρμογής των δράσεων 
του πορίσματος.

Κελέτσης: «Εχουμε στα 
χέρια μας ένα πρακτικό 
εργαλείο πολιτικής για την 
Ανάπτυξη της Θράκης»

Στην Ολομέλεια της Βουλής 
στη συζήτηση του πορίσματος της 
Διακομματικής Επιτροπής για την 
ανάπτυξη της Θράκης, τοποθετή-
θηκε σήμερα ο βουλευτής Έβρου 
κ. Σταύρος Κελέτσης. Στην ομιλία 
του, τόνισε τα εξής : 

«Χαρακτηριστικό της πρότα-
σης της Επιτροπής, είναι ο ρεα-
λισμός. Ήδη στοιχεία της έχουν 
αρχίσει να εφαρμόζονται, όπως 
αυτά που συμπεριλήφθηκαν στον 
αναπτυξιακό νόμο. Κατά την άπο-
ψή μου θα πρέπει αυτό που έγινε 
με τον αναπτυξιακό νόμο να είναι 
ένα υπόδειγμα και να επεκταθεί 
και στην άσκηση πολιτικής από 
όλα τα υπόλοιπα Υπουργεία.  

Τρία είναι τα μεγάλα αναπτυ-
ξιακά κεφάλαια που αφορούν τη 
Θράκη : 

1. Το Θεσμικό πλαίσιο δη-
λαδή ο αναπτυξιακός νόμος, τα 
φορολογικά και άλλα κίνητρα και 
τα μέτρα αντιστάθμισης των αντι-

Βουλή: Ομοφωνία κομμάτων για το      σχέδιο ανάπτυξης της Θράκης
ΔΙΑΦΏΝΙΑ ΣΤΙΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΉΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ    
                               
Τα βασικά σημεία των τοποθετήσεων 
των τεσσάρων βουλευτών του Έβρου 
Δημοσχάκη, Δερμεντζόπουλου, Κελέτση, 
Γκαρά στη συζήτηση για το αναπτυξιακό 
πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής
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Βουλή: Ομοφωνία κομμάτων για το      σχέδιο ανάπτυξης της Θράκης
κινήτρων.

2. Τα μεγάλα έργα Υποδο-
μής: Το οδικό, το σιδηροδρομικό 
δίκτυο, ενεργειακά δίκτυα, έργα 
αγροτικής ανάπτυξης όπως είναι 
τα αρδευτικά, τα φράγματα και οι 
αναδασμοί.

3. Το γεγονός ότι πρέπει 
να εκμεταλλευτούμε και να επεν-
δύσουμε στα συγκριτικά πλεονε-
κτήματα, στις ιδιαιτερότητες και 
μοναδικότητες της περιοχής. 

Στοχευμένα. Παραδείγματος 
χάρη έχουμε τη σηροτροφία στο 
Σουφλί που είναι κάτι μοναδικό.  
Μπορούμε να βοηθήσουμε ως 
κράτος, να στηρίξουμε σε νέες 
βάσεις την παραγωγή, την οικο-
νομική δραστηριότητα γύρω από 
τη σηροτροφία. Με εξαγωγικό 
προσανατολισμό, με την ενίσχυ-
ση της υφαντουργίας, με τη δη-
μιουργία αντίστοιχων σχολών και 
πολιτιστικών δράσεων. Έχουμε 
την παραγωγή ζεόλιθου στο Τρί-
γωνο, μιλάμε για τις αναπτυξι-
ακές δυνατότητες του Βορείου 
Έβρου. Να μια επένδυση που εί-
ναι έτοιμη και δυστυχώς συναντά 
σημαντικές δυσκολίες.

Αυτές τις ιδιαιτερότητες όπως 
είναι και το μοναδικό φυσικό πε-
ριβάλλον που υπάρχει στο Δέλτα 
του Έβρου, στο Δάσος της Δα-
διάς, στη Σαμοθράκη. Όλα αυ-
τά θα πρέπει να τα εκμεταλλευ-
τούμε. 

Το κεφάλαιο Θράκη δεν τε-
λειώνει με το Πόρισμα. Αντιθέτως 
τώρα ξεκινά. Πολλά πράγματα 
μπορούν να πραγματοποιηθούν. 
Αρκεί να προχωρήσουμε μεθοδι-
κά, στοχευμένα και συντονισμένα. 
Είναι σίγουρο ότι έτσι μπορούν 
να γίνουν πολλά πράγματα στη 
Θράκη, που θα αλλάξουν την ει-
κόνα της».

Γκαρά: «Η Θράκη 
να αναδειχθεί σε 
πυλώνα ανάπτυξης και 
σταθερότητας»

Στην τοποθέτησή της, η βου-
λευτής Έβρου του ΣΥΡΙΖΑ Νατά-
σα Γκαρά, υπογράμμισε τα εξής: 
-Η κυβέρνηση είναι απούσα από 
τις πραγματικές ανάγκες των πο-
λιτών της Θράκης και δεν μπορεί 

να δώσει απαντήσεις στα αιτήμα-
τα και τα προβλήματά τους, ιδιαί-
τερα στη σημερινή δύσκολη συ-
γκυρία (ακρίβεια, πληθωρισμός, 
αισχροκέρδεια, πόλεμος).

-Αναγκαία και επίκαιρη η συ-
ζήτηση για άμεσα μέτρα στήριξης 
που πρέπει να λάβει η κυβέρνη-
ση, αλλά και για την αλλαγή του 
παραγωγικού μοντέλου με την 
κατάρτιση ενός στρατηγικού σχε-
δίου ανάπτυξης της Θράκης που 
θωρακίζει την οικονομία και την 
εργασία.

-Ο ΣΥΡΙΖΑ επεδίωξε στη Δι-
ακομματική ευρείες συναινέσεις, 
δεν μπορεί όμως να συναινέ-
σει σε λογικές όπως η ιδιωτικο-
ποίηση λιμανιών, η πώληση και 
υποβάθμιση δημόσιων δομών, 
υποδομών και υπηρεσιών, ή η 
εξόρυξη χρυσού που αποτελεί 
αντιπεριβαλλοντικό και αντιανα-
πτυξιακό μέτρο.

-Οι επιπτώσεις από την εγκλη-
ματική απόφαση της ΝΔ να ξε-
πουλήσει το λιμάνι της Αλε-
ξανδρούπολης ήδη γίνονται 
αισθητές, με την άρνηση να πα-
ραχωρηθεί η δυτική χερσαία 
ζώνη του λιμανιού στην τοπική 
κοινωνία. Κάτι που προβλέπεται 
ρητά στο πόρισμα που κατέθεσε 
ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

-Απαιτείται η αναβάθμιση 
του εμπορικού χαρακτήρα του 
λιμανιού – υπό δημόσιο έλεγχο 
–  και η ένταξή του στους μεγά-
λους άξονες μεταφοράς και στα 
διευρωπαϊκά δίκτυα. Αναπτυξια-
κή προοπτική, ειδικά σε αυτή τη 
συγκυρία, δεν προσδίδουν ούτε 
οι στρατιωτικές βάσεις ούτε ένα 
περίκλειστο λιμάνι, αλλά η σχέ-
ση της πόλης με αυτό. -Εδώ και 
3 χρόνια η κυβέρνηση εφαρμό-
ζει καταστροφικές πολιτικές στη 
Θράκη: έκλεισαν περιφερειακά 
ιατρεία, δομές υγείας, δημόσιες 
υπηρεσίες, έχουν παγώσει όλα 
τα έργα, υποβαθμίστηκαν πανε-
πιστημιακά τμήματα λόγω ΕΒΕ, 
εγκαταλείφθηκε η περιοχή δίχως 
τρένα, οι αγρότες βρίσκονται σε 
απόγνωση, εργαζόμενοι και νέ-
οι επιστήμονες μεταναστεύουν.

-Η ΝΔ κατέθεσε ένα πόρισμα-
ευχολόγιο, χωρίς κανέναν απο-

λογισμό για τα λάθη του παρελ-
θόντος, που θυμίζει περισσότερο 
συρραφή προτάσεων ή λίστα έρ-
γων, χωρίς στρατηγικό πλαίσιο, 
χρονοδιάγραμμα, στοχεύσεις και 
δεσμεύσεις, που διαιωνίζει αντί 
να αμβλύνει τις ανισότητες στη 
Θράκη, κοινωνικές και ενδοπε-
ριφερειακές.

-Με πολύ πρόσφατη απόφαση 
δρομολογείται η μεταφορά του 
Τμήματος Νοσηλευτικής από το 
Διδυμότειχο στην Αλεξανδρού-
πολη, απόφαση που θα φέρει 
μεγάλο πλήγμα στην ακριτική 
περιοχή. Αποδείχθηκαν υποκρι-
τικές οι δεσμεύσεις των Υπουρ-
γών της ΝΔ.

-Ο ΣΥΡΙΖΑ στη δική του πρό-
ταση παρουσίασε ένα ολιστικό 
στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της 
Θράκης, στο οποίο το ανθρώπι-
νο δυναμικό αποτελεί τον βασι-
κό παράγοντα της αναπτυξιακής 
διαδικασίας και όπου τα χρημα-
τοδοτικά εργαλεία θα πρέπει να 
έχουν αιρεσιμότητα.

-Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ υπη-
ρετεί τέσσερις στρατηγικούς στό-
χους:

α)μετατροπή της Θράκης σε 
ικανοποιητικό προορισμό για κα-
τοίκηση, με παρεμβάσεις στις δο-
μές υγείας, παιδείας, πολιτισμού, 
δημογραφική ανασυγκρότηση, 
προγράμματα επιδότησης α΄ κα-
τοικίας στον Βόρειο Έβρο, εξάλει-
ψη της φτώχειας, ενίσχυση της 
υπαίθρου κλπ

β)βελτίωση της ελκυστικότη-
τας της Θράκης ως τόπου επι-
χειρηματικής δραστηριότητας, με 
όχημα την οικονομία της γνώσης, 
την έξυπνη ειδίκευση, την κυκλι-
κή οικονομία, τη μεταποίηση, τη 
γεωργία

γ)μετατροπή της διασυνορια-
κότητας και της διαπολιτισμικό-
τητας σε συγκριτικό πλεονέκτημα 
της περιοχής

δ)εκσυγχρονισμό δικτύων και 
υποδομών

-Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 
πόρισμά του πρόκρινε τέσσερις 
εμβληματικές παρεμβάσεις: 1)δη-
μιουργία τεχνολογικού Campus 
στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης, 2)δημιουργία Οργανι-

σμού Ανάπτυξης & Ενίσχυσης της 
Συνεργασίας της ΝΑ Ευρώπης με 
έδρα τη Θράκη, 3)πιλοτική εφαρ-
μογή δομής στήριξης μικρών & 
μεσαίων επιχειρήσεων της περι-
οχής, και, τέλος, 4) ενίσχυση των 
υποδομών ώστε να αντιμετωπι-
στεί το μεγάλο μεταφορικό, ενερ-
γειακό και παραγωγικό κόστος.

-Η περιοχή της Θράκης εκτός 
από πυλώνας σταθερότητας και 
συνεργασίας, πρέπει να γίνει «πι-
λότος» για τη συνολική αναβάθ-
μιση των ψηφιακών υποδομών 
στη χώρα, ενώ θα πρέπει να δι-
ατηρηθούν και οι πολιτικές που 
χάραξε ο ΣΥΡΙΖΑ για την ανα-
βάθμιση της περιοχής σε διαμετα-
κομιστικό και ενεργειακό κόμβο.

-Δεν νοείται ανάπτυξη της 
Θράκης δίχως στήριξη του πρω-
τογενή τομέα μέσω προγραμ-
μάτων ψηφιακής γεωργίας, επι-
τάχυνσης των αναδασμών και 
ανόρθωσης της κτηνοτροφίας.

-Πρέπει ταυτόχρονα να προ-
χωρήσουν τόσο η ίδρυση πανε-
πιστημιακών τμημάτων σε συνο-
ριακές περιοχές όσο και η ίδρυση 
στην περιοχή διετών τεχνολογι-
κών τμημάτων, ώστε να εξειδι-
κεύονται οι νέοι και να καλύπτο-
νται οι παραγωγικές ανάγκες.

-Το brand name «Θράκη», θα 
πρέπει να κατοχυρωθεί και να ενι-
σχυθεί, ώστε να μετασχηματιστεί 
σε συγκριτικό μας πλεονέκτημα 
σε σειρά δράσεων και προϊόντων.

-Την περίοδο της διακυβέρ-
νησης του ΣΥΡΙΖΑ, προχώρησαν 
σημαντικές μεταρρυθμίσεις σε 
ζητήματα που απασχολούν την 
μειονότητα, όπως η προαιρετι-
κότητα της Σαρία, με στόχο την 
πλήρη κατάργησή της στη συνέ-
χεια, παρεμβάσεις στη μειονοτική 
εκπαίδευση όπως για την αντιμε-
τώπιση της σχολικής διαρροής, 
ενίσχυση του δημόσιου σχολείο 
στη Θράκη κ.α.

-Για να γίνουν όλα τα παρα-
πάνω χρειάζεται ένα προοδευτικό 
σχέδιο, μετρήσιμο, με χρονοδιά-
γραμμα και συγκεκριμένους στό-
χους, που θα αξιοποιεί τις δυνα-
τότητες και τις δυνάμεις που έχει 
η περιοχή της Θράκης.

Το πόρισμα αυτό θα μείνει ανε-
ξίτηλο στην ιστορία. Θα απο-
τελέσει τον οδηγό πολιτικών 
όλων των κυβερνήσεων και η 
Θράκη θα αποτελεί πλέον εθνι-
κή προτεραιότητα.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΒΡΟΥ ΝΔ

Το πόρισμα αποκρυσταλλώ-
νει ρεαλιστικές προτάσεις και 
προτείνει εφαρμόσιμες πολιτι-
κές για κυβερνητική δράση, σε 
μεσοπρόθεσμo και μακροπρό-
θεσμο ορίζοντα

ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΒΡΟΥ ΝΔ

Το κεφάλαιο Θράκη δεν τελειώ-
νει με το Πόρισμα. Αντιθέτως 
τώρα ξεκινά. Πολλά πράγμα-
τα μπορούν να πραγματοποιη-
θούν. Αρκεί να προχωρήσουμε 
μεθοδικά, στοχευμένα και συ-
ντονισμένα

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΒΡΟΥ ΝΔ

Το brand name «Θράκη», θα 
πρέπει να κατοχυρωθεί και να 
ενισχυθεί. Χρειάζεται ένα προ-
οδευτικό σχέδιο, μετρήσιμο, με 
χρονοδιάγραμμα και συγκεκρι-
μένους στόχους, που θα αξι-
οποιεί τις δυνατότητες και τις 
δυνάμεις

ΝΑΤΑΣΑ ΓΚΑΡΑ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΒΡΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

«Ομολογία αποτυχίας» της κυβερνητικής 
πολιτικής η επιλογή της βίαιης απολιγνιτο-
ποίησης. Τον Σεπτέμβριο του 2019, ανακοί-
νωνε από το βήμα του ΟΗΕ την επίσπευση 
της απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων 
προς μεγάλη χαρά των εισαγωγέων φυσι-
κού αερίου και όσων παράγουν ηλεκτρισμό 
από αυτό το ορυκτό. Τα καταστροφικά απο-
τελέσματα της απόφασης βίαιης απολιγνιτο-
ποίησης φάνηκαν σύντομα.

Δυόμισι χρόνια μετά τη στομφώδη εξαγ-
γελία ο πρωθυπουργός έκανε την «κωλο-
τούμπα» υπό την πίεση των ανατιμήσεων 
στην ενέργεια ανακοινώνοντας χθες από 
την Κοζάνη την παράταση της λειτουργίας 
των λιγνιτικών μονάδων τουλάχιστον μέχρι 
το 2028 και την αύξηση κατά 50% της εξό-

ρυξης του λιγνίτη.
Η χθεσινή εξαγγελία του κ. 

Μητσοτάκη είναι η «ομολογία 
αποτυχίας» της κυβερνητι-
κής πολιτικής με την επι-
λογή της βίαιης απολιγνι-
τοποίησης.

Η απόφασή του δεν μπο-
ρεί να συγκαλύψει τη ζημιά 
που έχει συντελεστεί στις μο-
νάδες και στις εγκαταστάσεις 
εξόρυξης λιγνίτη. Η αναγκαστι-
κή επιστροφή στον λιγνίτη έχει 
πρόσθετα κόστη και πιθα-
νές πρόσθετες επιβαρύνσεις 
στους καταναλωτές.

Άποψη

«Ομολογία αποτυχίας»

ΤΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΥ 
ΜΑΛΤΕΖΟΥ
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Της Κικής Ηπειρώτου
Στα μέσα με τέλη του επό-

μενου μήνα υπολογίζεται ότι 
θα ληφθούν οι αποφάσεις 
για το αεροπορικό μέλλον 
της Αλεξανδρούπολης, σε ό,τι 
αφορά τη σύνδεση του αερο-
δρομίου «Δημόκριτος» με Ρό-
δο και Ηράκλειο Κρήτης. 

Η σύνδεση με Ηράκλειο είχε 
εγκαινιαστεί για πρώτη φορά 
πέρσι το καλοκαίρι, με θετικά 
αποτελέσματα και υπάρχει εν-
δεχόμενο να επαναληφθεί και 
φέτος. Επιπρόσθετα, γίνονται 
συζητήσεις και για σύνδεση 
με τη Ρόδο.

Ωστόσο, «αυτή την στιγμή, 
δεν υπάρχει κάποια απόφαση, 
δεν είναι τίποτα επίσημο» λέει 
στη «ΓΝΩΜΗ» ο αερολιμενάρ-
χης Αλεξανδρούπολης Στέλι-
ος Ζαντανίδης. Οι συγκεκρι-

μένοι προορισμοί αποτελούν 
ένα πολύ καλό σενάριο, που 
έχει πιθανότητες να επιβεβαι-
ωθεί, όχι όμως στην παρούσα 
φάση. «Πιστεύω πως μέχρι μέ-
σα με τέλη Μαΐου, θα έχουν 
ληφθεί οι όποιες αποφάσεις, 
κι αν προκύψει όντως κάποιο 
δρομολόγιο, θα ανακοινωθεί 
τότε», υπογραμμίζει. 

Αλεξανδρούπολη - 
Αθήνα: Μείωσε τιμές, 
αύξησε δρομολόγια 
ο ανταγωνισμός δύο 
εταιριών

Σε ό,τι αφορά στη γραμ-
μή Αλεξανδρούπολη-Αθήνα, 
ο ανταγωνισμός δύο εταιριών 
(Aegean και Skyexpress) τα τε-
λευταία χρόνια έχει αυξήσει τη 
διαθεσιμότητα, τις επιλογές και 
τις ώρες πτήσεων, ενώ συγ-

χρόνως έχει συμπιέσει προς 
τα κάτω τις τιμές προς όφελος 
των καταναλωτών.

Όπως αναφέρει ο Χρόνος, 
οι άλλοτε απλησίαστες τιμές 
ενός αεροπορικού εισιτηρί-
ου, έχουν γίνει ακόμη και δε-
λεαστικές, αφού εάν κλείσει 

κανείς ημέρα χωρίς μεγάλη 
ζήτηση πριν ένα μήνα, μπο-
ρεί να βρει πτήση ακόμη και 
με 30€ ή φθηνότερη, ενώ κα-
τά μέσο όρο πλέον τα εισιτή-
ρια οικονομικών θέσεων κυ-
μαίνονται στα 60-70€, εάν η 
κράτηση γίνει τουλάχιστον δύο 

με τρεις εβδομάδες πριν την 
πτήση. «Εάν κλείσετε θέση ένα 
20ήμερο πριν για να πάτε Αθή-
να, δεν θα σας κοστίσει πάνω 
από 60-70 ευρώ», σχολίασε 
χαρακτηριστικά ο αερολιμε-
νάρχης του Δημόκριτου Στέ-
λιος Ζαντανίδης.

Η Aegean προσφέρει τρεις 
πτήσεις ημερησίως προς Αθή-
να (πρωινή, μεσημβρινή και 
βραδινή) και η Skyexpress 
τουλάχιστον δύο (πρωινή και 
βραδινή) ενισχυμένη με τρίτη 
απογευματινή τις Παρασκευές.

Στα μέσα Μαϊου οι αποφάσεις για το 
αεροπορικό μέλλον της Αλεξανδρούπολης 

ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΉΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΙ 
ΡΟΔΟ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ, ΓΙΑ ΤΉΝ ΏΡΑ, 
ΣΕΝΑΡΙΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΟΤΉΤΑ     

Αλεξανδρούπολη - Αθήνα: Μείωσε τιμές, 
αύξησε δρομολόγια ο ανταγωνισμός δύο 
εταιριών

Ο εκκωφαντικός ήχος της σει-
ρήνας από τα πυροσβεστικά οχή-
ματα και τα ασθενοφόρα ανα-
στάτωσε το ήσυχο πρωινό στην 
περιοχή της Αγίας Κυριακής στην 
Αλεξανδρούπολη. Τρία οχήματα 
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και 
άλλα που μετέφεραν προσωπικό 
εισήλθαν στον προαύλιο χώρο του 
1ου Δημοτικού Σχολείου. 

Πολλοί τρόμαξαν με το σκηνι-
κό που δημιουργήθηκε καθώς όλα 
συνέβαιναν κατά τη διάρκεια του 
σχολικού  ωραρίου.  Τα παράθυ-
ρα του σχολικού κτιρίου άνοιξαν 
οι σκάλες στήθηκαν , οι πυροσβε-
στικοί σωλήνες των οχημάτων ξε-
τυλίχθηκαν ….. 

Ωστόσο, όλα αυτά, αποτέλεσαν 
το σκηνικό μιας ευρείας κλίμακας 
άσκησης – ευτυχώς. Το σενάριο 
ήταν η εκδήλωση φωτιάς στο λε-
βητοστάσιο του σχολείου και ο 
απεγκλωβισμός ατόμων από τον 
πάνω όροφο του κτιρίου. 

Οι μικροί μαθητές με τους εκ-

παιδευτικούς , σε μια πλευρά της 
αυλής, παρακολουθούσαν με με-
γάλη προσοχή την όλη επιχείρηση 
και δέχθηκαν τις συμβουλές για 
τις οδηγίες που π[ρέπει να ακο-
λουθήσουν σε μια έκτακτη περί-
πτωση. 

Στους παλαιότερους και κα-
τοπικυος της περιοχής, ξύπνησαν 
μνήμες της δεκαετίας στα τέλη 
του 80 , όταν πυρκαγιά είχε λα-
μπαδιάσει και καταστρέψει μεγάλο 
μέρος του ιστορικού κτιρίου της 
Αλεξανδρούπολης.     
Γιώργος Πανταζίδης

Αναστάτωση το πρωί της Πέμπτης 
στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης
Άσκηση  ευρείας 
κλίμακας από την 
Πυροσβεστική
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Τι είναι η μπαϊντούσκα; Τα 
σαμάλια τηγανίζονται; Γιατί 
πουσπουρίζει ο Πουρπούρς; 
Πως λέμε τους Guns n’ Roses 
στα θρακιώτικα…; Τα ντιλι-
μπάσκα άλογα είναι μαργελε-
μένα; Είναι το γκρ΄τλακ σπά-
νιο υδρόβιο πτηνό του Έβρου; 
Ποια η προηγούμενη ζωή της 
λέξης γκρατζούνα; Χιούτς δε 
νογάς; Σασίρντσαν τα γκζάνια! 
Κι άλλα πολλά!

Οι απαντήσεις την Κυρια-
κή 10 Απριλίου στις 6 μ.μ. στο 
Εθνολογικό Μουσείο Θράκης 
όπου παρουσιάζεται το έργο 
του Δημοκριτείου Πανεπιστη-
μίου Θράκης «Τα Θρακιώτι-
κα», ένα πρότυπο επιτραπέζιο 
ψυχαγωγικό παιχνίδι αφιερω-
μένο στα γλωσσικά ιδιώματα 
της Θράκης

Παρουσιάζουν οι:
•  Ασημάκης Φλιάτουρας, 

Επίκουρος Καθηγητής Γλωσ-
σολογίας ΤΕΦ/ΔΠΘ - Επιστη-
μονικός υπεύθυνος του παι-
χνιδιού.

•  Πηνελόπη Καμπάκη-Βου-
γιουκλή, Ομότιμη Καθηγήτρια 
Γλωσσολογίας ΤΕΦ/ΔΠΘ.

•  Παναγιώτης Παναγιωτό-
πουλος, Πρόεδρος του Δικτύ-
ου Ντοπιολαλιά.

Συντονίζει η Γιούλη Ζήκα, 
Πρόεδρος Συνδέσμου Φιλο-
λόγων Νομού Έβρου.

Οι ήχοι της γκάιντας του 
Γιώργου Μπεζιργιαννίδη θα 
μας συνοδεύσουν σ’ αυτό το 
συναρπαστικό ταξίδι στη πο-
λιτισμική μνήμη και τη λαϊκή 
παράδοση μας!

Τα «Θρακιώτικα», είναι ένα 
πρότυπο ψυχαγωγικό, διαδρα-
στικό επιτραπέζιο παιχνίδι που 
σε εξοικειώνει με τα λογής το-
πικά ιδιώματα της Θρακιώτι-
κης λαλιάς και παράλληλα 
αποκομίζεις συναρπαστικές 
γνώσεις για τη παράδοση, τον 
πολιτισμό, την μακραίωνη και 
αρχαία ιστορία της Θράκης!

Μια πρότυπη πρωτοβου-
λία, προϊόν της επιστημονι-
κής συνεργασίας μεταξύ του 
Εργαστηρίου Γλωσσολογίας 
+ΜορΦωΣη του Τμήματος 
Ελληνικής Φιλολογίας του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης και του «Πολιτιστικού 
Δικτύου για την Ντοπιολαλιά».

Τα «Θρακιώτικα», ένα πρω-
τότυπο ψυχαγωγικό πολιτιστι-
κό παιχνίδι για όλη την οικο-
γένεια.

Παίζοντας τα «Θρακιώτικα», 
θα εξοικειωθείς με τα λογής 
τοπικά ιδιώματα της Θρακιώ-
τικης λαλιάς. Θα μυηθείς στην 
κουλτούρα της ακριτικής σκέ-
ψης και θα αποκομίσεις συ-
ναρπαστικές γνώσεις για τη 
παράδοση, τον πολιτισμό, την 
μακραίωνη και αρχαία ιστορία 
της Θράκης. Ένα συναρπαστι-
κό ταξίδι στη πολιτισμική μνή-
μη και τη λαϊκή παράδοση. Ένα 
ψυχαγωγικό παιχνίδι γνώσε-
ων με ευρηματική πλοκή και 
πολλές ανατροπές. Ένα απο-
λαυστικό παιχνίδι δημιουργι-
κής απασχόλησης για όλη την 
οικογένεια. Το διαδραστικό 
παιχνιδόλεξο που θα αγαπή-
σουν μικροί και μεγάλοι. Ντό-
πιοι αλλά και επισκέπτες της 
περιοχής.

Το πρόγραμμα των ενημε-
ρωτικών εκδηλώσεων στην 
Θράκη

Με την ευκαιρία κυκλο-

φορίας του παιχνιδιού το 
Εργαστήριο Γλωσσολογίας 
+ΜορΦωΣη του Τμήματος 
Ελληνικής Φιλολογίας του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης έχει προγραμματίσει 
το επόμενο διάστημα μια σει-
ρά από δημόσιες ενημερωτι-
κές εκδηλώσεις παρουσίασης 
του παιχνιδιού στους τοπικούς 
φορείς και το ευρύ κοινό της 
Θράκης που θα πραγματοποι-
ηθούν στην Κομοτηνή, στην 
Ξάνθη και στην Αλεξανδρού-
πολη στις 9 και 10 Απριλίου, 
και εν συνεχεία μέσω ανοικτών 
διαδικτυακών εκδηλώσεων, σε 
όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

Ειδικότερα:
(α) Κεντρική παρουσίαση 

στην Κομοτηνή: 9 Απριλίου, 
αίθουσα Γεώργιος Παυλίδης 
της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης (πρώ-
ην Διοικητήριο, Δ/νση: Δημο-
κρατίας 1, 69100), 19.00 μ.μ. 
[Η εκδήλωση πραγματοποιεί-
ται υπό την αιγίδα της Περιφέ-
ρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης, την οποία ευχα-

ριστούμε θερμά για τη στή-
ριξή της].

(β) Παρουσίαση στην Ξάν-
θη: 10 Απριλίου, Σπίτι Πολιτι-
σμού της ΦΕΞ, 11.30.

(γ) Παρουσίαση στην Αλε-
ξανδρούπολη: 10 Απριλίου, 
Εθνολογικό Μουσείο, 18.00. 
[Η εκδήλωση πραγματοποιεί-
ται με τη στήριξη του Συνδέ-
σμου Φιλολόγων του νομού 
Έβρου και της Ένωσης Πολι-
τιστικών Φορέων του νομού 
Έβρου, τους οποίους ευχαρι-
στούμε θερμά].

Θα μιλήσουν ο Α. Φλιάτου-
ρας, η Π. Καμπάκη-Βουγιουκλή 
και ο Π. Παναγιωτόπουλος.

Καλούμε όλους τους φο-
ρείς να συμμετέχουν στις εκ-
δηλώσεις και να συμβάλουν 
στη διάχυση και την με οι-
ονδήποτε τρόπο υποστήριξη 
της παρούσας συνεργασίας 
και ειδικά του παιχνιδιού για 
τα Θρακιώτικα, το οποίο είναι 
εξαιρετικά σημαντικό για τη δι-
ατήρηση και διάδοση της άυ-
λης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η εκδήλωση τελεί υπό την 
αιγίδα του Συνδέσμου Φιλο-
λόγων Νομού Έβρου και της 
Ένωσης Πολιτιστικών Φορέ-
ων Έβρου (Ε.ΠΟ.Φ.Ε.).

«ΘΡΑΚΙΩΤΙΚΑ»: Ένα πρότυπο 
επιτραπέζιο ψυχαγωγικό παιχνίδι για 
τα γλωσσικά ιδιώματα της Θράκης

ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ ΤΉΝ 
ΚΥΡΙΑΚΉ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 
6 Μ.Μ. ΣΤΟ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟ 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΡΑΚΉΣ    

Πρόκειται για μια πρότυπη πρωτοβουλία, 
προϊόν της επιστημονικής συνεργασίας 
μεταξύ του Εργαστηρίου Γλωσσολογίας 
+ΜορΦωΣη του Τμήματος Ελληνικής 
Φιλολογίας του ΔΠΘ και του «Πολιτιστικού 
Δικτύου για την Ντοπιολαλιά».

Το μοναδικό μνημείο Ανατολικο-
θρακών στον Έβρο και ίσως στην 
Θράκη τοποθετήθηκε ήδη στο Διδυ-
μότειχο και πρόκειται να εγκαινια-
σθεί τον ερχόμενο Μάιο πιθανότατα 
με την παρουσία της ΠτΔ, σύμφωνα 
με δηλώσεις της προέδρου του Πο-
λιτιστικού Συλλόγου Διδυμοτείχου 
Αθηνών, Σίσσυ Καζακίδου.

Μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, 
η κ. πρόεδρος τόνισε ότι «η πρωτο-
βουλία πάρθηκε με αφορμή την συ-
μπλήρωση φέτος 100 χρόνων από 
την άδικη εκκένωση της Ανατολικής 
Θράκης από το ελληνικό στοιχείο, 
ώστε να δώσει ένα μήνυμα μνήμης, 
γνώσης και δύναμης σε όλες τις γε-
νιές. Είναι απορίας άξιο, συνεχίζει, 

πως εδώ και τόσα χρόνια δεν έχου-
με γνωρίσει αυτή τη δύσκολη εξέλι-
ξη που βίωσαν οι πρόγονοι μας , ο 
Θρακικός Ελληνισμός.»

Η ιδέα ήταν του  συγγραφέα από 
το Ασημένιο, Κωνσταντίνου Τριαντα-
φυλλάκη, η οποία άρχισε να δρομο-

λογείται μέσα από τις κινήσεις μιας 
πενταμελούς επιτροπής που συστά-
θηκε  από την ίδια ως προέδρου του 
Συλλόγου , τον συγγραφέα κ. Κ. Τρια-
νταφυλλάκη, τον δημοσιογράφο Πα-
ντελή Αθανασιάδη , την κ. Ελένη Τζε-
λεπίδου υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων 

του Συλλόγου και τον ιστορικό ερευ-
νητή Ιωάννη Σαρσάκη με σχετικό αί-
τημα που υποβλήθηκε στο Δημοτικό 
Συμβούλιο το περασμένο καλοκαίρι.

Όπως τονίζεται στο σχετικό αίτη-
μα του Συλλόγου «ο ξεριζωμός των 
Ανατολικοθρακών είναι μια από τις 
φοβερές πτυχές της προσφυγιάς που 
στοιχειώνουν όλο τον Ελληνισμό 100 
χρόνια τώρα. Οι συνθήκες αποχώρη-
σης των Ελλήνων από την Ανατολι-
κή Θράκη υπήρξαν πρωτοφανείς και 
δραματικές όχι μόνο ως προς την 
πολιτική και διπλωματική πτυχή της 
οδυνηρής αυτής υπόθεσης, αλλά και 
ως προς τις καιρικές συνθήκες των 
τραγικών εκείνων ημερών.»

Οι διαδικασίες εξελίχθηκαν γρή-
γορα και σήμερα ο ντόπιος γλύπτης 
Γιάννης Ιωαννίδης φιλοτέχνησε  το 
μνημείο, το οποίο τοποθετήθηκε σε 
κεντρικό σημείο της πόλης.

Η στήριξη Θρακιωτών από όλο 

τον κόσμο αλλά και ανθρώπων φί-
λων της Θράκης ήταν μεγάλη, σύμ-
φωνα με την κ. Καζακίδου δείγμα ότι 
«η πατρίδα μας βρίσκεται στην καρδιά 
πολλών Ελλήνων,» επισημαίνοντας 
παράλληλα, «ότι η σκέψη όλων μας 
είναι στη γενέτειρα πατρίδα άλλωστε 
η Ελλάδα αρχίζει και τελειώνει από 
την Θράκη.»

 
Η αναγνώριση της γενοκτονίας 
του Θρακικού Ελληνισμού

Αξίζει να σημειωθεί ότι απώτερος 
στόχος πολλών Θρακιωτών είναι η 
διεκδίκηση και θεσμοθέτηση της γε-
νοκτονίας του θρακικού ελληνισμού.

«Δυστυχώς δεν το έχουμε πιστέψει 
επισήμανε η κ. Καζακίδου. Η γενοκτο-
νία ξεκίνησε από την Εθνοκάθαρση , 
η οποία έγινε για τους Ποντίους, τους 
Αρμένιους, όμως πρώτα ξεκίνησε από 
τους Θρακιώτες. Η αναγνώριση των 
δυο πρώτων έγινε , εμείς όμως οι 
Θρακιώτες δεν το ξέρουμε δεν το πι-
στεύουμε δεν το διεκδικούμε. Όπως 
καταλαβαίνεται είναι τολμηρό και ση-
μαντικό και πρέπει όλοι μαζί ενωμέ-
νοι να το διεκδικήσουμε» κατέληξε.

Διδυμότειχο: Τον Μάιο τα εγκαίνια 
του Μνημείου Ανατολικοθρακών

Η πρωτοβουλία 
πάρθηκε με αφορμή 
την συμπλήρωση 
φέτος 100 χρόνων 
από την εκκένωση της 
Ανατολικής Θράκης από 
το ελληνικό στοιχείο
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Αντιμέτωποι με τον κίνδυ-
νο αναστολής, ακόμα και πε-
ρικοπής του επιδόματος και 
της κάρτας ανεργίας του ΟΑ-
ΕΔ θα βρεθούν όσοι άνεργοι 
δεν αποδεικνύουν... έμπρακτα 
ότι ψάχνουν για δουλειά αλλά 
και όσοι άνεργοι δεν αποδέχο-
νται εργασία σε τομείς που δεν 
έχουν σχέση με την ειδικότητά 
τους και προσφέρουν πολύ χα-
μηλές αμοιβές.

Συγκεκριμένα αντιμέτωποι με 
την απώλεια των επιδομάτων 
ανεργίας ύψους 407 ευρώ θα 
βρεθούν περίπου 212.000 δι-
καιούχοι, οι οποίοι θα αρνηθούν 
για τρίτη φορά θέση εργασίας 
που χαρακτηρίζεται κατάλληλη 
σε σχέση με τις γνώσεις τους, 
την πρόσφατη αμοιβή τους και 

τον τόπο εργασίας.
Ο άνεργος θα διαγραφεί για 

δύο χρόνια από το μητρώο του 
ΟΑΕΔ, ενώ θα διακόπτεται και 
η καταβολή του επιδόματος. Στο 
ίδιο μήκος κύματος, θα διαγρά-
φεται από τα μητρώα του ΟΑΕΔ 
για έξι μήνες και θα διακόπτεται 
η καταβολή επιδόματος, αν ο 
άνεργος αρνηθεί τη συμμετοχή 
του σε πρόγραμμα κατάρτισης.

Οι διαγραφέντες από τα μη-
τρώα του ΟΑΕΔ, όπως προβλέ-
πει το σχέδιο νόμου, θα χάνουν 
ωφελήματα όπως:

- μοριοδοτήσεις σε ΑΣΕΠ και 
κοινωφελή εργασία,

- κοινωνικό τουρισμό,
-  κατασκηνωτικό επίδομα,
- δωρεάν μετακίνηση με δη-

μόσια μέσα μεταφοράς,

- ελεύθερη είσοδο σε μου-
σεία και αρχαιολογικούς χώ-
ρα κ.ά.

Η διακοπή της καταβολής 
επιδόματος και η διαγραφή από 
το μητρώο δεν επηρεάζουν τα 
ωφελήματα που έχουν σχέση με 
τον ΕΝΦΙΑ, το κοινωνικό τιμο-

λόγιο ρεύματος και το επίδομα 
θέρμανσης.

Δυο νέα μπόνους
Εξάλλου, τη χορήγηση δύο 

«μπόνους»/επιδομάτων μέχρι 
300 ευρώ σε ανέργους, περι-
λαμβάνει -μεταξύ άλλων- το νο-

μοσχέδιο του Υπουργείου Εργα-
σίας «Δουλειές Ξανά», το οποίο 
δόθηκε για δημόσια διαβούλευ-
ση και αναμένεται να ψηφιστεί 
το επόμενο διάστημα.

Ένας από τους βασικούς στό-
χους του νομοσχεδίου είναι να 
βοηθηθούν οι άνεργοι – ιδίως 

οι μακροχρόνια – στο να βρουν 
δουλειά, με νέα ψηφιακά ερ-
γαλεία, και να επιβραβευθούν 
όσοι αναζητούν ενεργά ή βρί-
σκουν εργασία.

Σε αυτά τα πλαίσια, προβλέ-
πεται bonus 300 ευρώ για τους 
μακροχρόνια ανέργους άνω των 
5 ετών, οι οποίοι καταρτίζουν 
Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δρά-
σης.

Παράλληλα, προβλέπεται –
για πρώτη φορά– η χορήγηση 
Επιδόματος Εργασίας, που αντι-
στοιχεί στο 50% του επιδόματος 
ανεργίας και θα καταβάλλεται 
σε όσους ανέργους βρίσκουν 
δουλειά κατά την περίοδο κα-
ταβολής του κανονικού επιδό-
ματος ανεργίας, έως και τη λή-
ξη της.

Όσοι άνεργοι βρουν δου-
λειά κατά την περίοδο καταβο-
λής του επιδόματος ανεργίας, 
θα συνεχίσουν να λαμβάνουν 
το 50% του επιδόματος, δηλα-
δή ένα ποσό άνω των 200 ευ-
ρώ (αφού το επίδομα ανεργί-
ας σήμερα είναι 407 ευρώ) για 
όσο διάστημα υπολείπεται μέχρι 
τη λήξη της περιόδου καταβο-
λής του.

Ποιοι κινδυνεύουν να χάσουν 
επίδομα & κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ

ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΉ Ή ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΟΠΉ 
ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΉΣ 
ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ (ΘΑ) 
ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΟΣΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΔΕΝ 
ΨΑΧΝΟΥΝ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ  
                               
Ποιοι δικαιούνται μπόνους

Ο ρώσος υπουργός Εξω-
τερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, 
δήλωσε την Πέμπτη ότι το 
Κίεβο παρουσίασε στη Μό-
σχα ένα σχέδιο για συμφω-
νία ειρήνης το οποίο περιείχε 
κατά τον ίδιο «απαράδεκτα» 
στοιχεία. Όπως ανέφερε, το 
σχέδιο παρέκκλινε από τις 
προτάσεις στις οποίες είχαν 
συμφωνήσει προηγουμένως 
οι δύο πλευρές.

 Συγκεκριμένα ο Ρώσος 
ΥΠΕΞ σημείωσε: «Η εν λόγω 
αδυναμία συμφωνίας ανα-
δεικνύει για άλλη μια φορά 
τις πραγματικές προθέσεις 
του Κιέβου. Την επιλογή του 
δηλαδή να τραβήξει χρονικά 
τις διαπραγματεύσεις και να 
υπονομεύσει τις συνομιλίες 
παίρνοντας αποστάσεις από 
τις συμφωνίες που έχουν ήδη 
επιτευχθεί» και ξεκαθάρισε 
ότι η Ρωσία θα συνεχίσει τις 
συνομιλίες και θα πιέσει για 
να εξασφαλίσει τις απαιτή-
σεις της.

«Παρά τις προκλήσεις, η 
ρωσική αντιπροσωπεία θα 
συνεχίσει τη διαδικασία των 
διαπραγματεύσεων, πιέζο-
ντας για το δικό μας σχέδιο 
συμφωνίας που θα περιγρά-
φει με σαφήνεια και πληρό-
τητα τις αρχικές και βασικές 

μας θέσεις και απαιτήσεις», 
σημείωσε.

Κίεβο: Προπαγάνδα 
της Μόσχας για αν 
αποπροσανατολίσει από 
τη Μπούχα

Στην δήλωση του Ρώσου 
υπουργού Εξωτερικών, Σερ-
γκέι Λαβρόφ, απάντησε άμε-
σα ο Ουκρανός διαπραγμα-
τευτής και στενός σύμβουλος 
του προέδρου Ζελένσκι Μι-
χαήλο Ποντόλιακ, απορρί-
πτοντας τον ισχυρισμό της 
Μόσχας.

Ο Ποντόλιακ δήλωσε με 
γραπτή δήλωση στο Reuters 
ότι ο Λαβρόφ δεν εμπλέκε-
ται άμεσα στις διαπραγμα-
τεύσεις και οι δηλώσεις του 
είχαν «καθαρά προπαγανδι-
στική σημασία».

Ο Ποντόλιακ δήλωσε ότι η 
Μόσχα ήθελε να αποσπάσει 
την προσοχή από τις φρικα-
λεότητες στην πόλη Μπούχα, 
όπου η Ουκρανία κατηγορεί 
τα ρωσικά στρατεύματα για 
μαζική δολοφονία αμάχων.

 Τι απαντά το Κίεβο
Μετά τη δημοσίευση της 

νέας Οδηγίας της ΕΕ που πα-
ρέχει τη σχετική ευελιξία, ο 
δρόμος ανοίγει για μόνιμους 
μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ 
κατά 30% στα νησιά του Αι-
γαίου από το 2025. 

Σύμφωνα με την Οδηγία, 
στους νομούς Λέσβου, Χίου, 
Σάμου, Δωδεκανήσου και 
Κυκλάδων και στα νησιά της 
Θάσου, των Βορείων Σπορά-
δων, της Σαμοθράκης και της 
Σκύρου, η Ελλάδα μπορεί να 
εφαρμόζει συντελεστές έως 
30% χαμηλότερους από τους 
αντίστοιχους συντελεστές που 
εφαρμόζονται στην ηπειρωτι-
κή χώρα.

Σήμερα, πέντε νησιά του 
Αιγαίου τα οποία συνδέο-
νται με τις προσφυγικές ροές 
έχουν μειωμένους κατά 30% 
συντελεστές ΦΠΑ. Πρόκειται 
για τη Χίο, τη Λέρο, τη Σάμο, 
την Κω και τη Λέσβο.

Σύμφωνα με την Οδηγία, 
αφενός η εκάστοτε ελληνι-
κή κυβέρνηση διασφαλίζει 
τη δυνατότητα να διατηρή-
σει τις εκπτώσεις στα πέντε 
νησιά χωρίς σύνδεση με το 
προσφυγικό, αφετέρου σε συ-
νάρτηση με τα δημοσιονομικά 
περιθώρια έχει τη δυνατότητα 
να επαναφέρει το καθεστώς 
των εκπτώσεων σε όλα τα νη-

σιά του Αιγαίου, πλην Κρήτης, 
όπως ίσχυε πριν από την κα-
τάργηση της έκπτωσης που 
επιβλήθηκε την εποχή των 
μνημονίων.  

Σύμφωνα με το imerisia.gr, 
για να εφαρμοστεί η σχετική 
ρύθμιση πρέπει η νέα Οδηγία 
να ενσωματωθεί στο εθνικό 
δίκαιο, αφού βρεθεί και ο σχε-
τικός δημοσιονομικός χώρος.

Μειωμένοι συντελεστές 
σε περισσότερα προϊόντα

Όλα τα κράτη - μέλη θα 
μπορούν να εφαρμόζουν μει-
ωμένους συντελεστές ΦΠΑ σε 
περισσότερα προϊόντα.

Στα νέα προϊόντα και υπη-
ρεσίες που προστίθενται στον 
κατάλογο περιλαμβάνονται 
εκείνα που προστατεύουν τη 
δημόσια υγεία, είναι επωφε-
λή για το περιβάλλον και στη-
ρίζουν την ψηφιακή μετάβα-

ση. Μόλις τεθούν σε ισχύ οι 
κανόνες, τα κράτη-μέλη θα 
μπορούν επίσης για πρώτη 
φορά να απαλλάσσουν από 
τον ΦΠΑ ορισμένα αγαθά και 
υπηρεσίες που θεωρείται ότι 
καλύπτουν βασικές ανάγκες.

Πιο συγκεκριμένα, οι χώ-
ρες - μέλη θα συνεχίσουν 
να εφαρμόζουν ως κανο-
νικό έναν συντελεστή ΦΠΑ 
υψηλότερο από το 15% αλ-
λά θα έχουν τη δυνατότητα 
να εφαρμόζουν δύο μειωμέ-
νους συντελεστές, με τον χα-
μηλότερο στο 5%, σε αγαθά 
και υπηρεσίες και θα μπορούν 
ακόμη να εφαρμόζουν έναν 
πολύ μειωμένο συντελεστή, 
χαμηλότερο από 5%, και έναν 
μηδενικό συντελεστή για έως 
επτά κατηγορίες της λίστας 
που καλύπτουν βασικές ανά-
γκες, π.χ. τρόφιμα, φάρμακα 
και φαρμακευτικά προϊόντα.

ΦΠΑ: Μείωση 
συντελεστών στα νησιά 
Νέα οδηγία ΕΕ – 
Τι αλλάζει

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Μόσχα 
απορρίπτει ουκρανικό προσχέδιο 
για ειρήνη ως «απαράδεκτο»
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Για αναγκαιότητα διενέργει-
ας από ηλικιωμένους, ευπαθή 
άτομα και πολίτες με χαμηλή 
ανοσοαπόκριση της τέταρτης 
δόσης του εμβολίου για τη θω-
ράκιση από τον κορονοϊό κάνει 
λόγο στο ethnos.gr ο καθηγη-
τής Φαρμακολογίας του Δημο-
κριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 
και αντιπρόεδρος της Ελληνι-
κής Εταιρείας Φαρμακολογί-
ας, Βαγγέλης Μανωλόπουλος.

Ο ίδιος σημειώνει ότι από 
το φθινόπωρο θα είναι διαθέ-
σιμες οι βελτιωμένες εκδόσεις 
των υπαρχόντων εμβολίων, η 
διενέργεια των οποίων θα είναι 
κατά πάσα πιθανότητα υποχρε-
ωτική, ενώ μέσα στο 2023 ανα-
μένουμε τη νέα γενιά των εμβο-
λίων για την αντιμετώπιση του 
κορονοϊού, τα οποία θα έχουν 
καλύτερη αποτελεσματικότητα 
και θα παρέχουν μεγαλύτερης 
διάρκειας ανοσία. Τέλος, ο κ. 
Μανωλόπουλος αναφέρει ότι 
εκτός απροόπτου ο κορονοϊ-
ός θα μείνει για πάντα ή έστω 
για πολύ καιρό στην κοινότητα 
και αν καταστεί απολύτως δια-
χειρίσιμος, θα λειτουργεί όπως 
η γρίπη.

«Με την τέταρτη δόση 
αυξάνεται η ανοσία»

Ακόμα μεγαλύτερη προ-

στασία απέναντι στον κορονο-
ϊό προσφέρει σε ηλικιωμένους 
και ευπαθείς υγειονομικά ομά-
δες η τέταρτη δόση του εμβολί-
ου για τον κορονοϊό, σύμφωνα 
με τον κ. Μανωλόπουλο, αφού 
αυξάνεται η διάρκεια της ανο-
σίας και οι ασθενείς περνούν 
με ελαφρότερα συμπτώματα 
τη νόσο. «Υπάρχει αναγκαιό-
τητα διενέργειας της τέταρτης 
δόσης. Όχι για το γενικό πληθυ-
σμό, αλλά για ηλικιωμένους, για 
ευπαθείς ομάδες και για άτο-
μα με χαμηλή ανοσοαπόκριση. 
Η τέταρτη δόση θα αυξήσει το 
επίπεδο προστασίας καθώς και 
τη διάρκεια της ανοσίας. Θα βο-
ηθήσει να περάσουν ευκολότε-
ρα και με πιο ήπια συμπτώματα 
τη νόσο, όσοι μολυνθούν από 
τον ιό. Δεν υπάρχει παγκοσμίως 
κάποια προκαθορισμένη ηλικία, 
πάνω από την οποία θα πρέπει 
να γίνεται η τέταρτη δόση. Στις 
ΗΠΑ αποφάσισαν να γίνει η τέ-
ταρτη δόση σε άτομα ηλικίας 
άνω των 50 ετών, στη Σουηδία 
σε άτομα άνω των 65 και στην 
Ελλάδα η επιτροπή αποφάσισε 
να διεξαχθεί σε πολίτες πάνω 
από 60 έτη. Η τέταρτη δόση εί-
ναι προαιρετική και όχι υποχρε-
ωτική», αναφέρει στο ethnos.gr 
ο κ. Μανωλόπουλος.

Από φθινόπωρο τα νέα 
εμβόλια

Σύμφωνα με τον καθηγητή 
Φαρμακολογίας του Δημοκρι-
τείου Πανεπιστημίου Θράκης, 
αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχει 
κάποιο εμβόλιο από τα υπάρ-
χοντα, το οποίο να επιφέρει πο-
λύ μεγάλης διάρκειας ανοσία. 
Για το λόγο αυτό και εν’ όψει 
των νέων και αποτελεσματικό-
τερων εμβολίων που θα έχει η 
ανθρωπότητα από το ερχόμε-
νο φθινόπωρο, δεν προτείνε-
ται από τους ειδικούς να γίνει 
τώρα σε όλους η τέταρτη δό-
ση. «Από το ερχόμενο φθινόπω-
ρο, ίσως και λίγο νωρίτερα, θα 
έχουμε τη βελτιωμένη έκδοση 
των υπαρχόντων εμβολίων, από 
τις εταιρείες που και σήμερα 
εμβολιαζόμαστε. Αυτά τα εμ-
βόλια θα παρέχουν μεγαλύτε-
ρη αποτελεσματικότητα απένα-
ντι στα μεταλλαγμένα στελέχη 
του κορονοϊού. Οι μελέτες για 
τα εμβόλια αυτά βρίσκονται σε 
εξέλιξη. Πιστεύω ότι μέσα στο 
2023 θα έχουμε μια νέα γενιά 
εμβολίων απέναντι στον κο-
ρονοϊό, τα οποία θα έχουν ως 
αποτέλεσμα και μεγαλύτερης 
διάρκειας ανοσία», τονίζει ο κ. 
Μανωλόπουλος. Κατά τον ίδιο, 
τα εμβόλια που θα έχουμε από 
το φθινόπωρο κατά πάσα πιθα-
νότητα θα είναι υποχρεωτικά, 
κάτι που θα εξαρτηθεί και από 
τα στελέχη του κορονοϊού που 
θα υπάρχουν στην κοινότητα.

«Κρούσματα θα υπάρχουν 
και φαίνεται ότι θα μείνει μαζί 
μας για πάντα ή έστω για με-
γάλο χρονικό διάστημα, όπως 
συμβαίνει με τη γρίπη. Εκτός 
κι αν βρούμε κάποιο εμβόλιο, 
το οποίο θα βοηθάει στο να μη 
μολυνόμαστε καν. Δεν μπορεί 
να αποκλειστεί ούτε αυτό το 
ενδεχόμενο, διότι έχουν γίνει 
και γίνονται πάρα πολλές επι-

στημονικές προσπάθειες για την 
αντιμετώπιση του κορονοϊού», 
λέει ο κ. Μανωλόπουλος.

Σε μεγαλύτερο κίνδυνο 
οι ανεμβολίαστοι μετά τη 
χαλάρωση των μέτρων

Τέλος, ο καθηγητής Φαρμα-
κολογίας σημειώνει ότι με τη 
χαλάρωση των μέτρων προ-
στασίας αυτοί που διατρέχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο, είναι όσοι 
δεν έχουν εμβολιαστεί, διότι τα 
μέτρα κυρίως αυτούς προστα-
τεύουν. «Αυτό πρέπει να γίνει 
κατανοητό στους ανεμβολία-
στους, ώστε να επιδείξουν με-
γαλύτερη προσοχή στην προ-
στασία του εαυτού τους. Για 
παράδειγμα, να φοράνε μάσκα 
σε εσωτερικούς χώρους, ακόμα 
κι αν αυτό δεν είναι υποχρεω-
τικό», υπογραμμίζει ο κ. Μανω-
λόπουλος.

Καπραβέλος: Είμαστε 
υποχρεωμένοι να 
κάνουμε πολλές δόσεις 
για να προστατευθούμε 
– Αυθαίρετο το όριο των 
60 ετών 

Για τη σημασία της τέταρ-
της δόσης έναντι του κορονο-
ϊού μίλησε στην ΕΡΤ και την 
εκπομπή «Συνδέσεις ο Νίκος 
Καπραβέλος, διευθυντής ΕΣΥ 
της Β΄ Μονάδας Εντατικής Θε-
ραπείας στο Νοσοκομείο «Πα-
πανικολάου» λέγοντας ότι είναι 
επιτακτική ανάγκη ο κόσμος να 
εμβολιαστεί.

«Είναι απαραίτητη διότι εμείς 
δίνουμε τα στοιχεία στον ΕΟ-
ΔΥ με τους διασωληνωμένους 
ασθενείς. Οι δύο δόσεις δεν 
προστατεύουν. Προσπαθούμε 
να πείσουμε τον κόσμο να γί-
νει η τρίτη δόση, πόσο μάλλον 

η τέταρτη δόση» δήλωσε ο κ. 
Καπραβέλος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η τέ-
ταρτη δόση του εμβολίου πρέ-
πει να επεκταθεί σε όλο τον 
ενήλικο πληθυσμό καθώς, όπως 
είπε, ο κορονοϊός δεν κάνει δια-
κρίσεις και το όριο των 60 ετών 
είναι αυθαίρετο.

«Δυστυχώς ώσπου να έρθει 
το πολυδύναμο εμβόλιο είμαστε 
υποχρεωμένοι να κάνουμε πολ-
λές δόσεις για να προστατευ-
θούμε», πρόσθεσε ο κ. Καπρα-
βέλος. Και όπως είπε, «πρέπει 
να κάνουμε όλοι την 4η δόση».

Όπως τόνισε, ο ιός αλλάζει 
πολύ εύκολα. «Αυτό  το ειδικό 
χαρακτηριστικό δεν το έχουμε 
ξαναδεί. Χρειαζόμαστε δεύτε-
ρης γενιάς εμβόλιο για να μπο-
ρέσουμε να ξεμπερδεύουμε με 
αυτό που λέγεται πανδημία», 
πρόσθεσε.

Μανωλόπουλος για 4η δόση 
εμβολίου: Γιατί δεν είναι για όλους

“ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ 
ΑΠΟ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΏΡΟ ΚΑΤΑ 
ΠΑΣΑ ΠΙΘΑΝΟΤΉΤΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΏΤΙΚΑ”  
                               
Καπραβέλος: Είμαστε υποχρεωμένοι 
να κάνουμε πολλές δόσεις για να 
προστατευθούμε – Αυθαίρετο το όριο 
των 60 ετών 

Εγκρίθηκε και εντάχθηκε 
στο πρόγραμμα « Αντώνης Τρί-
τσης» το έργο του Δήμου Σου-
φλίου με τίτλο «Εκσυγχρονι-
σμός Δικτύου Ύδρευσης Δήμου 
Σουφλίου», συνολικού προϋ-
πολογισμού 2.231.053,88 ευ-
ρώ. Η παρούσα πράξη αφορά 
το εκσυγχρονισμό του δικτύου 
ύδρευσης του Δήμου Σουφλί-
ου. Θα υλοποιηθεί με δύο (2) 
κύρια υποέργα ως εξής:

α)Επείγουσα αντικατάσταση 
άκρως προβληματικών τμημά-
των δικτύου ύδρευσης στο Δή-
μο Σουφλίου

β)Προμήθεια και εγκατά-
σταση ψηφιακών υδρομετρη-
τών και ολοκληρωμένου συ-

στήματος τηλεμετρίας.
Οι παρεμβάσεις με το 

παρόν έργο αφορούν 
άκρως προβληματικά τμή-
ματα των υφιστάμενων δι-

κτύων ύδρευσης που παρου-
σιάζουν συχνότατες θραύσεις 
και οφείλουν να αντικατα-
σταθούν κατά προτεραιότη-
τα. Οι θραύσεις των αγωγών 
σε συνδυασμό με το υλικό κα-
τασκευής τους, που είναι κατά 
το πλείστον αμίαντος, επιβάλει 
και για υγιεινολογικούς λόγους 
την αντικατάσταση τους.

Με το πρώτο υποέργο θα 
αντικατασταθούν στην Πό-
λη του ΣΟΥΦΛΙΟΥ, στην Τ.Κ. 
ΑΜΟΡΙΟΥ, στην Τ.Κ. ΑΓΡΙΑ-
ΝΗΣ και στην Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΥ ΔΕ-
ΡΕΙΟΥ προβληματικά τμήματα 
υφιστάμενων δικτύων ύδρευ-
σης, με νέο δίκτυο από σω-

λήνες πολυαιθυλενίου υψη-
λής πυκνότητας (HDPE) 3ης 
γενιάς.

Το δεύτερο υποέργο αφορά 
στην προμήθεια, εγκατάστα-
ση και εφαρμογή τηλεμετρικού 
συστήματος ανάγνωσης και δι-
αχείρισης των παροχών του 
δικτύου ύδρευσης του Δήμου 
Σουφλίου. Το φυσικό αντικεί-
μενο της προτεινόμενης πρά-
ξης περιλαμβάνει το σύνολο 
του απαιτούμενου τεχνολογι-
κού εξοπλισμού καθώς και των 
κατάλληλων λογισμικών. 

Η Δημοτική Αρχή αξιοποι-
ώντας κάθε δυνατό χρημα-
τοδοτικό εργαλείο προχωρά 
στην αναβάθμιση των υποδο-
μών της, καθώς επίσης και σε 
μια πιο ορθολογική διαχείριση 
των δικτύων ύδρευσης και του 
πόσιμου ύδατος.

Ευχαριστούμε τον αναπλη-
ρωτή υπουργό Εσωτερικών κ. 
Στέλιο Πέτσα και όσους συνέ-
βαλαν στην χρηματοδότηση 
αυτού του σημαντικού έργου!!!

Νέα χρηματοδότηση για το Δήμο 
Σουφλίου 2,23 εκ ευρώ

Εγκρίθηκε και 
εντάχθηκε στο  
«Τρίτσης» το έργο 
«Εκσυγχρονισμός 
Δικτύου Ύδρευσης 
Δήμου Σουφλίου
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία

Οριζόντια
1. Όμορφος νέος της μυθολογίας μας — 
Στα χαμένα (επίρρ.).
2. Σχετικό με την εστία.
3. Απομεινάρια.
4. Μεγάλη χώρα (αρχικά) — Ρενέ…: Γάλ-
λος λογοτέχνης — Αντιθετικός σύνδεσμος.
5. Περιοχή του Πακιστάν — Αρχαία χώρα 
της Μ. Ασίας — Η γη… των αρχαίων.
6. Οπτασία, ψευδαίσθηση — Μυθικό της… 
Αμάλθειας.
7. Αυλάκι άρδευσης — Ένα ναρκωτικό.
8. Σύνολο… κλακαδόρων — Σημείο στίξης.
9. Αέρας… αρχαίων — Φημίζεται η ρετσί-
να τους — Πωλ…: παλιός ευθυμογράφος.
10. Σχολή για… υποψήφιους αεροπόρους 
(αρχικά) — Την ίδρυσε ο Κ. Καραμανλής 
(αρχικά) — Αναλαμβάνει και το χτίσιμο σχο-
λείων (αρχικά).
11. Ο μεγαλύτερος ποταμός της Ν. Αμε-
ρικής.
12. Δεν "ακούγονται" σε προσκλητήριο.
13. Ο κυρίαρχος των ανέμων — Έλλει-
ψη κεφιού.

 σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ο Τάκης έχει σοβαρό πρόβλημα. Σήμερα είναι η 

επέτειος γάμου του και την είχε ξεχάσει...

Η γυναίκα του εξαγριωμένη του λέει:

- Αύριο το πρωί θέλω στο πεζοδρόμιο ένα δώρο 

που να πηγαίνει από τα 0 στα 200 σε έξι δευτερό-

λεπτα. ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ!!!

Ο φίλος μας ο Τάκης τρομοκρατήθηκε και έφυγε 

στεναχωρημένος από το σπίτι...

Την άλλη μέρα ο Τάκης σηκώθηκε το πρωί και 

έφυγε για την δουλειά. Μετά από μια ώρα ξύπνη-

σε και η γυναίκα του, φόρεσε με ανυπομονησία τη 

ρόμπα της και κοίταξε από το παράθυρο στο πε-

ζοδρόμιο. Εκεί είδε ένα κουτί με περιτύλιγμα και 

κορδέλα. Με εμφανή σημάδια ανυπομονησίας και 

την απορία ζωγραφισμένη στο πρόσωπό της, τρέ-

χει στο πεζοδρόμιο και ανοίγει το κουτί.

Μέσα σε αυτό βρίσκει ...μια ζυγαριά μπάνιου!

                          * * * * * * 

Ένας διάσημος καρδιολόγος πεθαίνει και του 

κάνουν περίτεχνη κηδεία. Ως σύμβολο του επαγ-

γέλματός του μια τεράστια καρδιά καλυμμένη με 

λουλούδια βρίσκεται πίσω από το φέρετρο κατά 

τη διάρκεια της τελετής.

Σε μια προσπάθεια να είναι η κηδεία ξεχωριστή, 

στο τέλος της τελετής η καρδιά ανοίγει και το φέ-

ρετρο κυλάει προς το μέρος της. Αφού μπει ολό-

κληρο, η καρδιά κλείνει σφραγίζοντας το γιατρό 

μέσα της για πάντα.

Τότε ένας από τους παρευρισκόμενους σκάει 

στα γέλια! Όταν όλα τα μάτια στρέφονται πάνω 

του, ομολογεί:

-Συγνώμη, απλώς σκεφτόμουν τη δική μου κη-

δεία... είμαι γυναικολόγος...!!!

Συστατικά 
• 1 φλιτζάνι τσαγιού τραχανάς ξυνός
• 4 φλιτζάνια νερό
• 150 γραμμάρια φέτα κομμένη σε κυβάκια
• 1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο
• αλάτι
• πιπέρι

Μέθοδος Εκτέλεσης 
• Βάζουμε 4 φλυτζάνια νερό σε μια κατσαρόλα και 

το βράζουμε. Αν θέλετε να είναι πιο νερουλή η 
σούπα, προσθέστε κι άλλο ένα ποτήρι.

• Όταν το νερό βράσει, προσθέτουμε τον τραχα-
νά, το ελαιόλαδο και αλάτι και ανακατεύουμε 
συνεχώς για να μην κολλήσει στο κάτω μέρος 
της κατσαρόλας.

• Κόβουμε τη φέτα σε κυβάκια. Το πόση φέτα θα 
βάλετε τελικά εξαρτάται από σας.

• Μόλις το μείγμα αρχίζει να βράζει, προσθέτουμε 
τη φέτα και ανακατεύουμε συνεχώς για να γίνει 

ομογενές το μείγμα.
• Δοκιμάζουμε αν χρειάζεται παραπάνω αλάτι.
• Δε σταματάμε να ανακατεύουμε.
• Σε 15 λεπτά, η σούπα μας με τον τραχανά θα αρ-

χίσει να χυλώνει.
• Κατεβάζουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά και η 

σούπα τραχανά με φέτα είναι έτοιμη.
• Σερβίρουμε τον τραχανά ζεστό και αν θέλουμε 

προσθέτουμε πιπέρι και λίγα κρουτόν ή ψημένο 
ψωμάκι σε κυβάκια όπως στη φωτογραφία της 
συνταγής.

• Καλή όρεξη.

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Τραχανάς σούπα
 με φέτα

 ΜΕΜΕS

Κάθετα
1. Απροσκάλεστο — Πολλά ήταν άπαρτα.
2. Πλούσιος.
3. Έχει κι αυτή… Απόλλωνα.
4. Μικρή σε ηλικία, νεαρή — Γερμανός γλύπτης 
— Σκηνοθέτησε και την ταινία "Αντίο παιδιά".
5. Το 16 με γράμματα — Μαύρο άλογο — Χρη-
σιμοποιείται και για αφαίρεση.
6. Χαϊδευτικό γυναικείου ονόματος — Καθόλου 
ρομαντικός τύπος (μτφ.).
7. Φαιδρά, εύθυμα — … γλασέ: γαλλική λιχουδιά.
8. Πολυνησιακή φυλή της Ν. Ζηλανδίας — Ορ-
θάνοιχτα (επίρρ.).
9. … Μπούα: παλιός, Ουγκαντέζος δρομέας — 
Δεν πειράζουν… μυρμήγκι αυτά — Αρχικά εκ-
παιδευτικών ινστιτούτων.
10. Άγγλων… κορυφή — Σ' αυτήν ανήκουν οι 
σκακιστικοί σύλλογοι (αρχικά) — Αρχικά οργα-
νισμού για τα τρένα.
11. Καρφάκι δεν του… καίγεται.
12. Ολλανδός ουμανιστής κι ελληνιστής.
13. Μετ' εμποδίων… είναι η ζωή — Κάμποσα, 
μπόλικα.
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«Η «Τούρτα της μαμάς» έχει σπάσει κατεστημένα, δείχνει με μια άλλη ματιά στον κόσμο το πώς 
μπορεί να είναι μια οικογένεια. Δεν είναι μόνο το φιλί, είναι ότι όλοι μας είμαστε διαφορετικοί και 

ίσοι μεταξύ μας. Αυτό οφείλουμε να το θυμόμαστε και να το εφαρμόζουμε στη ζωή μας.» 
Κώστας Κόκλας-Ηθοποιός

Μία πολύ ευχάριστη είδηση μοιράστηκε ο Άκης 
Πετρετζίκης μέσα από το ισχυρό του 
προφίλ στο Instagram. Ειδικότερα, 
ο γνωστός σεφ, ανακοίνωσε στους 
εκατομμύρια followers του, πως 
πρόκειται να γίνει μπαμπάς για 
δεύτερη φορά, καθώς η σύζυγός 
του Κωνσταντίνα Παπαμιχαήλ εί-
ναι έγκυος, λίγους μόλις μήνες με-
τά τη γέννηση του πρώτου τους παιδιού.

Το ταιριαστό ζευγάρι, απέκτησε το περασμέ-
νο καλοκαίρι το πρώτο του παιδί, τον μικρό 

Αχιλλέα, και τώρα η οικογένειά τους θα 
υποδεχθεί το νέο μέλος το οποίο και 
είναι κοριτσάκι. Το ευχάριστο ανακοι-
νώθηκε σε story το οποίο μαρτυρά το 
φύλο του μωρού με την εξής λεζάντα: 

«Ο μικρός Αχιλλέας σε λίγους μήνες θα 
έχει παρεούλα».
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Η ζωή της Selena Gomez έχει αλλάξει ριζικά 
τα τελευταία χρόνια κι όλα τα οφείλει σε μία διά-
γνωση και μία απλή απόφαση. Η Selene Gomez 
μίλησε για το πώς η διάγνωσή της με διπολική δι-
αταραχή και η απόφασή της να μείνει μακριά από 
το internet, άλλαξε τη ζωή της προς το καλύτερο.

Αφορμή για την εξομολόγησή της στη εκπο-
μπή Good Morning America, στάθηκε η παρουσί-
αση της πλατφόρμας της Wondermind που είναι 
αφιερωμένη στην ψυχική υγεία. Ανάμεσα στους 
συνιδρυτές της πλατφόρμας, εκτός από την τρα-

γουδίστρια είναι η κι η μητέρα της, η κινηματο-
γραφική παραγωγός Mandy Teefey. Η Selena 
Gomez μίλησε, λοιπόν, με ειλικρίνεια για το δικό 
της δύσκολο ταξίδι που περιλάμβανε αγώνες για 
την ψυχική της υγεία, αλλά που την έφερε σε ένα 
καλύτερο σημείο σήμερα.

Η Selena Gomez δεν ήθελε να είναι πια στο 
επίκεντρο της δημοσιότητας. Η τραγουδίστρια 
αποκάλυψε ότι έχει μείνει εκτός internet για πε-
ρισσότερα από 4 χρόνια κι αυτό, όπως λέει, την 
έχει κάνει να αισθάνεται «φυσιολογική», παρόλο 

που είναι μία A – 
List αστέρας της 
μουσικής βιομη-
χανίας. «Δεν έχω 
μπει στο internet 
εδώ και 4,5 χρό-
νια. Άλλαξε η ζωή 
μου εντελώς», ση-
μείωσε. «Είμαι πιο 
ευτυχισμένη, εί-
μαι πιο παρούσα, 
συνδέομαι περισ-
σότερο με τους 
ανθρώπους. Με 
κάνει να αισθά-
νομαι φυσιολο-
γική», πρόσθεσε 
η Selena Gomez 
για το πώς κυλάει 
η πολύ καλύτερη, 
offline ζωή της.

Η 
τρυφερή 

ανακοίνωση

Άκης Πετρετζίκης - Κωνσταντίνα 
Παπαμιχαήλ: Γονείς για δεύτερη φορά 

Η περιουσία της 
ανέρχεται στα 7,4 

δισ. δολάρια

Η ανανεωμένη λίστα Forbes με τους πιο πλούσιους ανθρώπους 
του κόσμου για το 2022, περιλαμβάνει για ακόμα μία χρονιά τα 
ονόματα των Αριστοτέλη Μυστακίδη, Φίλιππο Νιάρχο και Βαρδή 
Βαρδινογιάννη. Ανάμεσα σε αυτά τα ελληνικά ονόματα, βρίσκεται 
και το όνομα μίας γυναίκας που έκανε την εμφάνισή της στη λίστα 
το 2021 και που συνεχίζει να διατηρείται (μαζί με την περιουσία που 
τη συνοδεύει) για δεύτερη χρονιά σε αυτήν τη βαθύπλουτη λίστα.

Βίκυ Σάφρα το όνομα της Ελληνίδας που βρίσκεται ανάμεσα 
στους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου για φέτος, λοιπόν. Η 
περιουσία της ανέρχεται στα 7,4 δισ. δολάρια. Αριθμός που αυτό-
ματα την κατατάσσει στην 321η θέση της οικονομικής ελίτ αυτού 
του κόσμου (το 2021 βρισκόταν στην 339η θέση) και ταυτόχρο-
να της χαρίζει τον τίτλο της πιο πλούσιας Ελληνίδας παγκοσμίως. 
Πριν συνεχίσουμε, να αναφέρουμε απλά πως ο Elon Musk και ο 
Jeff Bezos βρίσκονται στην κορυφή της λίστας.  

Παρά την ελληνική της καταγωγή, η Βίκυ Σάφρα έζησε το με-
γαλύτερο μέρος της ζωής της μακριά και πέρα από τα ελληνικά 
σύνορα. Πιο συγκεκριμένα, η ίδια έμεινε για αρκετά χρόνια στη 
Βραζιλία, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει να ζει στο Crans-
Montana της Ελβετίας. Για τον λόγο αυτόν, το όνομά της ίσως να 
μην σου είναι γνωστό. Ωστόσο, η ίδια έχει χτίσει γερό όνομα στους 
διεθνείς τραπεζικούς κύκλους, ούσα στο πλευρό του συζύγου της, 

Joseph Safra. Ο ίδιος ήταν τρα-
πεζίτης και δισεκατομμυριού-
χος επιχειρηματίας με έδρα την 
Ελβετία που διηύθυνε τη βραζι-
λιάνικη τραπεζική και επενδυτική 
αυτοκρατορία, Safra Group. Να ση-
μειώσουμε, επίσης, πως ο ίδιος κατεί-
χε για πολλά χρόνια τον τίτλου του πλουσιότερου τραπεζίτη του 
κόσμου, ενώ μάλιστα ήταν ο 52ος πλουσιότερος άνθρωπος του 
κόσμου στη λίστα Forbes. 

Μετά τον θάνατο του μεγιστάνα το 2020, η Βίκυ Σάφρα «στέ-
φθηκε» μαζί με τα 4 παιδιά που είχαν αποκτήσει, χρυσή κληρο-
νόμος της περιουσίας του. Η ελβετική τράπεζα J. Safra Sarasin 
και η βραζιλιάνικη Banco Safra, 2 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με 
ενεργητικό αξίας 90 δισ. δολαρίων, real estate εταιρίες που σχετί-
ζονται με ακίνητα της οικογένειας (πχ. ο πύργος Gherkin στο City 
του Λονδίνου και το κτίριο γραφείων και κατοικιών 660 Madison 
Avenue στο κέντρο του Manhattan στην Νέα Υόρκη), πέρασαν 
στην κατοχή τους. Η μεταβίβαση αυτής της αμύθητης περιουσίας 
του Joseph Safra (που εντοπίζεται σε τρεις διαφορετικές ηπείρους), 
στους νόμιμους κληρονόμους του, έχει σημειωθεί ως μία από τις 
μεγαλύτερες μεταφορές πλούτου της ιστορίας.

Βίκυ Σάφρα: Η πλουσιότερη Ελληνίδα στον
 κόσμο στη λίστα Forbes

Ενώ η βασίλισσα Ελισάβετ 
δεν αποκαλεί πλέον τα Ανάκτο-
ρα του Buckingham ως την κύ-
ρια κατοικία της -ξέρουμε πως 
το κάστρο του Windsor  διεκδι-
κεί τώρα αυτόν τον τίτλο- εξα-
κολουθεί να είναι μια βασιλική 
κατοικία με υπέροχους εσωτε-
ρικούς χώρους και πρόκειται να 
ανανεωθεί.

Σύμφωνα με μια αγγελία ερ-
γασίας που έγινε από το The 
Royal Household νωρίτερα αυ-
τό το μήνα, το Παλάτι ψάχνει 
επί του παρόντος να προσλά-
βει έναν ζωγράφο και έναν δι-
ακοσμητή για να ανανεώσει το 
εσωτερικό της εμβληματικής βα-
σιλικής κατοικίας.  

Ο επαγγελματίας που θα 
κερδίσει τη θέση θα πρέπει να 
έχει κατάλληλη εκπαίδευση τό-
σο στη διακόσμηση όσο και στη 
ζωγραφική, με «πάθος για τα ιστορικά κτίρια» και 
πρόθυμος να αντιμετωπίσει «ασυνήθιστες προκλή-
σεις που συνεπάγονται τα ιστορικά κτίρια».

Το πιο σημαντικό, σύμφωνα με τη λίστα θέσε-
ων εργασίας, είναι να «είσαι ένας ομαδικός παίκτης 
με μια ευέλικτη στάση απέναντι στην εργασία, που 
σου δίνει τη δυνατότητα να ανταποκριθείς στις 
διάφορες προκλήσεις συντήρησης που έρχονται 
στο δρόμο σου».

Όσο για τον μισθό που δίνει το παλάτι; Αυτή 
η θέση ανταποκρίνεται σ΄ένα καλά αμειβούμενο 
κόστο και κυμαίνεται  από 28.000 £ έως 30.000 
£ ετησίως (που μεταφράζεται σε 34.000 € έως 
36.000 €), ανάλογα με την εμπειρία του υποψηφί-
ου. Οι παροχές περιλαμβάνουν εργοδοτική εισφο-
ρά 15% σε συνταξιοδοτικό ταμείο, καθώς και 33 
ημέρες ετήσιας άδειας.

Η βασίλισσα Ελισάβετ αναζητά νέο 
διακοσμητή για το παλάτι 

Η Selena Gomez είναι offline 
εδώ και 4,5 χρόνια 

Showbiz

…κι έχει 
αλλάξει η ζωή 

της!

Τα 
προσόντα και ο 

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

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες 
σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

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

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

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΛΚΥΩΝ
Μουδανιών 1  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 23593

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

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 
Μαλγάρων 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551081455

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΩΚΕΑΝΙΣ  
Κ. Παλαιολόγου 20  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551028830

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

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

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

ΕΠΑΠ ΑΕ  •  Βιομηχανία Αναψυκτικών
Λεπτή Ορεστιάδος 
Τηλέφωνο : 25520 81180

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

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

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

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

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

Καύσιμα

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

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

Φωτοβολταϊκά
Ενέργεια

Ακίνητα

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

Ξενοδοχεία

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

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

Καφέ
Εστίαση

ART GALLERY CAFE
Σκρα 4  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  :  2551081220

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

Μηχανές
Ποδήλατα

Γερανοί

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

Εμπόριο

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

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

ΚΑΝΤΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ  •  Εμπόριο 
Δίκαια Έβρου

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

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

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

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

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

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

Tρόφημα
Ποτά

ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Επεξεργασία Ξυλείας
Φυλάκιο  •  Κυπρίνος
Τηλέφωνο : 2552095493

Ξυλεία

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

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

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης
Κωλλέτη 2    •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  : 25510 34604

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

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

Φροντιστήρια

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

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

Ορθοπεδικά
Ιατρικά Είδη

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

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας
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Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 05.59, 

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
NTERCITY 05.59, 

ΘεΣ/Κη - Αλεξ/λη 
NTERCITY 05.50, 

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

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Αλεξ/λη - ΘεΣ/ΝΙΚη: 
06:30 ,08:00, 11:00 , 14.00, 
16.30, 18:45,  22:00
ΘεΣ/ΝΙΚη - Αλεξ/λη 

08:00, 11:00 , 13.00, 
15.30, 17:30,  17:00 , 23:59
Αλεξ/ΠΟλη - ξΑΝΘη - ΚΑΒΑλΑ: 

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

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

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

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

Αλεξ/ΠΟλη - ΚΟμΟΤηΝη

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

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

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

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ - AEGEAN 
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη – ΑΘηΝΑ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ: 08:15-12:15-21:45 
ΤΡΙΤΗ: 12:15 - 21:45
ΤΕΤΑΡΤΗ: 08:15 - 12:15 - 21:45
ΠΕΜΠΤΗ: 12:15 - 21:45
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 08:15 -12:55 - 21:45
ΣΑΒΒΑΤΟ: 12:15 - 21:45
ΚΥΡΙΑΚΗ: 12:55 - 21:45
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 06:35 - 10:35 - 20:10
ΤΡΙΤΗ: 10:35 -20:10
ΤΕΤΑΡΤΗ: 06:35 - 10:35 - 20:10 
ΠΕΜΠΤΗ: 10:35 - 20:10
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 06:35 -11:20 - 20:10

ΣΑΒΒΑΤΟ: 10:35 - 20:10
ΚΥΡΙΑΚΗ: 11:20 - 20:10

SKY EXPRESS
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη – ΑΘηΝΑ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ:  08:50 - 22:05
ΤΡΙΤΗ: 08:50 - 21:35 
ΤΕΤΑΡΤΗ:  08:50 - 22:05
ΠΕΜΠΤΗ:  08:50 - 21:35
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 08:50 -16:45 - 22:05
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:50 - 22:05
ΚΥΡΙΑΚΗ: 08:50 - 16:45 - 22:05
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 07:15 - 20:30
ΤΡΙΤΗ: 07:15 - 12:15
ΤΕΤΑΡΤΗ: 07:15 - 20:30
ΠΕΜΠΤΗ: 07:15 - 12:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:15 -15:10 - 20:30
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:15 - 20:30
ΚΥΡΙΑΚΗ: 07:15 - 15:10 - 20:30

ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη - ΣηΤεΙΑ
ΤΡΙΤΗ 13:40 - ΠΕΜΠΤΗ  13:40
ΣηΤεΙΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη
ΤΡΙΤΗ 19:30 -ΠΕΜΠΤΗ  19:30

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

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

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

 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ  
 ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Χρηστικά

 χρησιμα τηλεφωνα

Aστυνομία  100
EKAB  166
Πυροσβεστική  199 
Βλάβες(ΔΕΔΔΗΕ): 8004004000
Βλάβες(ΔΕΥΑΑ): 25510-26046
Βλάβες ΟΤΕ:                  13888
Κ.Ε.Π. Αλεξ/πολης: 25513-50010
Κ.Ε.Π. Φερών:     25553-50101
Αστ.Τμ. Αλεξ/λης 25510 66300
Γραφείο Ταυτοτήτων: 2551066262
Τροχ. Αλ/λης  25510 66395
Δημ. Αλεξ/πολης 25510 64100
Δημ.Εν.Φερων     25555-50070
Γραμμή Δημότη:     25510-22222
Τμήμα Καθ/τητας: 25513-50040
Τμήμα Πρασίνου: 25513-50042
Τμήμα Αποκομιδής Απορριμάτων: 
25513-50068 , 25513-50069
Περ/κή Εν/τα Έβρου 25513-50405 
ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ: 25510-26298
ΤΙΕΔΑ:                       25510-28735 
ΔΟΥ Αλεξ/πλης : 25510-89622
Δασαρ. Αλεξ/λης 25510 80643
Πυρ/κή Αλεξ/λης 25510 26222
Νοσ/μείο Αλ/λης 25513-51000
Περ. Εν. Έβρου 25510 36500  
Λιμεναρχείο 25513-56200
Ο.Λ.Αλεξ/λης 25510-26251 
Αεροδρόμιο 25510 89300 
ΕΛΤΑ Αλεξ/λης  25510-41640
ΚΤΕΛ Αλεξ/λης 25510 26479
ΑΣΤΙΚΑ 25510-28844
ΟΑΕΔ Αλεξ/λης 25510 25646
ΟΣΕ Αλεξ/πολης 25510 26395
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ:    25510-45198 
AEGEAN:              25510-89150  
Αεροδρόμιο:          25510-89300
ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ 25510 33500   
Ι.Κ.Α. 25510-84611
ΕΚΑΒ 25510-89370
ΔΕΗ 25510-53529
ΟΤΕ 25510-56160
ΔΕΥΑΑ 25510-24018 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Σερμπέζη Λ. Μάκρης 15 (Νέα Χιλή) 
✆2551039222

ΦΕΡΕΣ 
Μαλάκης Ορφέως 2 ✆25550 24333

ΣΟΥΦΛΙ 
Μπαμίδου - Πιτιακούδης Βασ. Γεωργίου 
207 ✆2554022013

ΔIΔYMOTEIXO
Μαυρουδής Π. - Μαυρουδής Φ. Βενιζέλου 
85 ✆2553024434

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Κουκλατζή Σμαρώ Βασ. Κων/νου 52 
✆2552027049

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

Ένα από τα πιο ενοχλητικά πράγματα πράγ-
ματα μέσα στο μπάνιο κάθε σπιτιού είναι αναμ-
φισβήτητα η μούχλα που αναπτύσσεται λόγω 
της υγρασίας σε δύσκολα να καθαριστούν 
σημεία.

Η μούχλα εκτός από αηδιαστική στην όψη 
και την οσμή είναι και επικίνδυνη για την υγεία, 
αφού μπορεί να προκαλέσει διάφορα προ-
βλήματα.

Δείτε το ακόλουθο βίντεο για να μάθετε 
ένα εξαιρετικό κόλπο για να καθαρίζετε την 
μούχλα από τα δύσκολα σημεία στο μπάνιο.

Πρώτα απ’ όλα πρέπει να καταλάβετε ότι η 
μούχλα είναι ένας ζωντανός οργανισμός, που 
πρέπει να σκοτωθεί, για να απομακρυνθεί επι-
τυχώς από κάποιο σημείο.

Ο καλύτερος τρόπος είναι να ψεκάσετε 
χλωρίνη απευθείας στο σημείο που έχει ανα-
πτυχθεί μούχλα.

Αφήστε την χλωρίνη να δράσει για 5-10 
λεπτά και θα αρχίσετε να βλέπετε τα μαύρα 
στίγματα της μούχλας να υποχωρούν.

Στην συνέχεια πάρτε μία βούρτσα και τρίψ-
τε καλά το σημείο, για να φύγουν τα υπο-
λείμματα.

Είναι πιθανό να μην δείτε το σημείο να λά-
μπει τελείως και να έχουν μείνει κάποια σημά-
δια. Αυτά θα φύγουν αφότου επαναλάβετε τη 
διαδικασία μερικές ημέρες.

Έπειτα ξεπλύνετε με άφθονο νερό το ση-
μείο και στεγνώστε το πολύ καλά με απορρο-
φητικό χαρτί, επειδή η υγρασία θα προκαλέσει 
και πάλι το ίδιο πρόβλημα.

αγγελιεσ

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

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

Φλέγων, Φλόγα.

MIA... ΕΞΥΝΠΗ ΓΝΩΜΗ

Ζωγράφισε Ένα Πουλί (Draw a 
Bird Day)
Ημέρα του Έθνους των Ρομά

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Αγαπητέ Κριέ, το Εξάγωνο του Ερ-
μή στο Ζώδιο σου με τον Άρη, που 
σχηματίζεται σήμερα, επηρεάζει 
θετικά όλους τους σημαντικούς 
τομείς της ζωής σου και βελτιώνει 
απόλυτα τις διαπροσωπικές σου 
σχέσεις!

ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ Ταύρε, το Εξάγωνο Ερμή-
Άρη που πραγματοποιείται σήμερα, 
θα σου δώσει πολλές ευκαιρίες να 
ξεφύγεις από την βαρετή ρουτίνα 
να ασχοληθείς με τον εαυτό σου, 
ανανεώνοντας το κέφι και την δι-
άθεση σου! 

ΔΙΔΥΜΟΣ
Αγαπητέ Δίδυμε, ο Άρης σχηματί-
ζει Εξάγωνο με τον Ερμή σήμερα 
και σίγουρα θα σου χαρίσει μια 
χαρμόσυνη και ευχάριστη περίοδο. 
Οι διαπροσωπικές σου σχέσεις και 
συναναστροφές!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αγαπητέ Καρκίνε, το Εξάγωνο Ερ-
μή-Άρη που σχηματίζεται σήμερα 
θα φέρει πολλές θετικές και απρό-
σμενες εξελίξεις, που θα σε βοηθή-
σουν πολύ, όσον αφορά την βελ-
τίωση της κοινωνικής σου εικόνας 
και υπόστασης! 

ΛΕΩΝ
Φίλε Λέοντα, το Εξάγωνο που θα 
σχηματίσει ο Ερμής με τον Άρη 
σήμερα, είναι απόλυτα τυχερό για 
εσένα! Να αναμένεις πολλά ευχά-
ριστα γεγονότα στη ζωή σου και 
μάλιστα απρόσμενα!

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αγαπητέ Παρθένε, το Εξάγωνο Ερ-
μή-Άρη που πραγματοποιείται σή-
μερα, θα σε βοηθήσει με ποικίλους 
τρόπους, να αναλύσεις και να κα-
τανοήσεις ουσιαστικά τις κρυφές 
σκέψεις σου, τις ουσιαστικές σου 
επιθυμίες και τα σημαντικά συναι-
σθήματά σου! 
 
ΖΥΓΟΣ
Φίλε Ζυγέ, το γεγονός ότι ο Ερμής 
απέναντι σου, σχηματίζει Εξάγωνο 
με τον Άρη σήμερα, είναι σίγουρα 
τύχη και εύνοια, για όλες τις δια-
προσωπικές σου σχέσεις! 
 
ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Φίλε Σκορπιέ, το σημερινό Εξάγω-
νο Ερμή-Άρη, σου προσφέρει την 
δυνατότητα να κάνεις πραγματικό-
τητα πολλές από τις βαθιές επιθυ-
μίες σου, κυρίως για θέματα που 
αφορούν καθημερινότητα! 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αγαπητέ Τοξότη, μπορείς να υπο-
δεχθείς μία απόλυτα τυχερή όψη 
για το ζώδιό σου! Το Εξάγωνο Ερ-
μή-Άρη! Η σημερινή ημέρα, θα σου 
προσφέρει την πολύτιμη ευκαιρία, 
να κοινωνικοποιηθείς!

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Φίλε Αιγόκερε, σήμερα ο Ερμής 
σχηματίζει ένα θετικό Εξάγωνο με 
τον Άρη και εσύ θα μπορέσεις να 
βελτιώσεις με ποικίλους τρόπους, 
όλους τους σπουδαίους τομείς της 
ζωής σου!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Φίλε Υδροχόε, το θετικό Εξάγωνο 
Ερμή-Άρη που σχηματίζεται σήμε-
ρα, στρέφει το ενδιαφέρον σου, 
στις διαπροσωπικές σου επαφές, 
στις μετακινήσεις σου και τις επι-
κοινωνίες σου!

ΙΧΘΥΕΣ
Αγαπητέ Ιχθύ το Εξάγωνο Ερμή-
Άρη που σχηματίζεται σήμερα, θα 
σου δώσει πολλές και μάλιστα 
απρόσμενες ευκαιρίες, να βελτι-
ώσεις στο έπακρο τις συνθήκες 
της καθημερινότητας σου και να 
αισθανθείς και πάλι σίγουρος για 
τον εαυτό σου! 

Επέτειοι

Ενοικιάζεται διαμέρισμα δυο δωματίων στον 
Άγιο Βασίλειο. 1 υπνοδωμάτιο, σαλόνι, μπά-
νιο, πάρκινγκ, αποθήκη, κήπος.
Τηλ. επικοινωνίας και πληροφορίες 
στο:  6943032444

Πώς βγαίνει η μούχλα από 
τα δύσκολα σημεία στο 
μπάνιο!

Ζητείται για συνεργασία ιδιώτης ή επιχεί-
ρηση που εκτελεί τακτικά το δρομολόγιο 
Αλεξανδρούπολη – Κομοτηνή, με σκοπό τον 
επιμερισμό εξόδων μετακίνησης.
Τηλέφωνα επικοινωνίας 6973 436062, 
25510 24222
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Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη η 
εκδίκαση της έφεσης που είχε ασκή-
σει η Αλεξανδρούπολης FC στην από-
φαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της 
ΕΠΟ να κάνει δεκτή την ένσταση της 

Δόξας Δράμας.
Το αποτέλεσμα της ένστασης όπως 

πληροφορείται το SportsAddict θα 
γίνει γνωστό την Παρασκευή 8 Απρι-
λίου, δύο μέρες δηλαδή πριν το τε-

λευταίο παιχνίδι της σεζόν για την 
ομάδα του Έβρου κόντρα στον Απόλ-
λωνα Παραλιμνίου, αλλά και πριν την 
τελευταία αγωνιστική γενικότερα.

Θυμίζουμε ότι η Δόξα είχε καταθέ-
σει ένσταση καθώς στο παιχνίδι της 
Αλεξανδρούπολης με την Αναγέννη-
ση Πλαγιάς, η ομάδα της Θράκης εί-
χε δηλώσει 1 αντί για 5 παίκτες στην 
αποστολή, όπως ορίζει ο κανονισμός. 
Στην συνέχεια η Πειθαρχική Επιτρο-
πή της Ομοσπονδίας έκανε 
δεκτή την ένσταση ανακοι-
νώνοντας ότι η Αλεξανδρού-
πολη χάνει το ματς από την 
Πλαγιά στα χαρτιά, ενώ θα 
κληθεί να πληρώσει και πρό-

στιμο 550 ευρώ.
Στις τάξεις της Αλεξανδρούπολης 

επικρατεί αισιοδοξία για θετική έκβα-
ση της έφεσης.

ΕΠΣ Έβρου: Το πρόγραμμα 
στην 21η και προτελευταία 
αγωνιστική της Α’ κατηγορίας

Με την 21η και προτελευταία 
στροφή συνεχίζεται το Σαββατοκύ-
ριακο η Α’ κατηγορία της ΕΠΣ Έβρου.

Το αναλυτικό πρόγραμμα:
Α’ ΕΠΣ Έβρου – 21η αγωνιστική
Σάββατο 9/4, 16:30
Ατρόμητος Άβαντα – Εθνικός Αλεξ/
πολης
Ένωση Οινόης – Έβρος Σουφλίου
Νεοχώρι – Μαΐστρος
Κυριακή 10/4, 16:30
Ποντιακός – Ορέστης Ορεστιάδας
Άρδας Καστανεών – Ιπποκράτης
Θράκη Φερών – ΑΕ Διδυμοτείχου

Εκδικάστηκε η έφεση της Αλεξανδρούπολης 
FC, σύντομα το αποτέλεσμα

ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΏΝ ΕΒΡΙΤΏΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ 
ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΉ ΕΚΒΑΣΉ ΤΉΣ 
ΕΦΕΣΉΣ   

ΕΠΣ Έβρου: Το πρόγραμμα στην 21η και 
προτελευταία αγωνιστική της Α’ κατηγορίας

Μετά την προπόνηση προεπιλογής 
για την στελέχωση της Εθνικής Κορα-
σίδων που πραγματοποιήθηκε στην 
Αλεξανδρούπολη, έγιναν γνωστές οι 
αθλήτριες που θα λάβουν μέρος στην 
2η φάση που θα γίνει 14-15 Απριλίου 

στην Θεσσαλονίκη.
Από την Θράκη θα συμμετάσχουν η 

Δροσούλα Σιβούδη της Αναγέννησης 
Αλεξανδρούπολης και η Νίκη Μαμού-
τογλου του Ορέστη Ορεστιάδας.

Δύο κορίτσια από τον Έβρο στην 2η φάση 
προεπιλογής της Εθνικής Κορασίδων 

Μία σπουδαία νίκη πανη-
γύρισε ο Άθλος Ορεστιάδας.

Μετά την ήττα με 3-1 στο 
πρώτο ματς για τις θέσεις 2-5 
της Pre League στην Καλα-
μάτα, οι Εβρίτες υποδέχθηκαν 
σήμερα Τετάρτη την ομάδα της 
Πελοποννήσου και επικράτη-
σαν 3-2 ισοφαρίζοντας σε 1-1 
στις νίκες και στέλνοντας την 
σειρά εκ νέου στην Καλαμάτα.

Ο Άθλος πήρε προβάδισμα 

δύο φορές στα σετ, αλλά και 
τις δύο οι φιλοξενούμενοι εί-
χαν την απάντηση. Οι παίκτες 
του Θοδωρή Χουσίδη όμως 
δεν λύγισαν, κατέκτησαν με 
15-10 το τάι μπρέικ και μα-
ζί τη νίκη.

Τα σετ: 3-2 (25-19, 20-25, 
25-22, 26-28, 15-10)

ΑΘΛΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΣ (ΘΟΔΩ-
ΡΗΣ ΧΟΥΣΙΔΗΣ): Γκιγιέρμα, 
Φερείρα, Ριζόπουλος, Καψα-
λιάρης, Αλεξάκης, Στοϊλούδης/ 
Διαμαντίδης (λ), Σκαρλατίδης, 
Ράπτης

Α2 Γυναικών - Β' 
Ζώνη - Γ' Όμιλος - 7η 
αγωνιστική

Σάββατο 9 Απριλίου 2022
«Μ. Παρασκευόπουλος» 

18.00: ΓΣΓ Νίκη - ΑΣ Ελπίς, 
Διαιτητές: Παπαχρήστου, Γκο-
βάτσος.

Κυριακή 10 Απριλίου 2022
ΕΑΚ Νεάπολης 17.00: Φι-

λαθλητικός Λαρισαϊκός - ΦΓΣ 
Πρέβεζας, Διαιτητές: Χουλια-
ρόπουλος, Κατσιούλης.

ΠΕΑΚ Ιωαννίνων 18.00: ΑΣ 
Γιάννενα - ΜΑΣ Νέα Γενεά, Δι-
αιτητές: Γκοργκόλης, Τζελέτας.

Α2 Γυναικών - Β' Ζώνη - Γ' 
Όμιλος - 8η αγωνιστική

Τετάρτη 13 Απριλίου 2022
ΔΑΚ Πρέβεζας 18.00: ΦΓΣ 

Πρέβεζας - ΑΣ Γιάννενα, Διαι-
τητές: Αποστόλου, Φλούδας.

Iσοφάρισε την σειρά 
με Καλαμάτα! Η Νίκη 
φιλοξενεί την Ελπίδα 
για την Α2 γυναικών

Με την 6η αγωνιστική έπε-
σε η αυλαία των play off στην 
Α2 κατηγορία χάντμπολ των 
ανδρών. Οι Κύκλωπες Αλε-
ξανδρούπολης στην τελευταία 
στροφή ηττήθηκαν στην έδρα 
τους από τη ΧΑΝΘ, η οποία 
κατέκτησε την 1η θέση και επι-
στρέφει στην Α1.

Mε ήττα 40-26 από την 
ΧΑΝΘ ολοκλήρωσαν τις υπο-
χρεώσεις τους στην Α2 οι Κύ-
κλωπες Αλεξανδρούπολης. Η 
χρονιά μπορεί να χαρακτη-
ριστεί επιτυχημένη για τους 
Εβρίτες καθώς πέτυχαν τον 
στόχο της εισόδου στα play 
off. Όσο για την ΧΑΝΘ, πα-
νηγυρίζει την επιστροφή της 
μετά από 3 χρόνια στην Α1.

Πεντάλεπτα 2-3,5-6,6-
10,9-14,10-19,13-20 [ημ], 
17-25,19-28,20-32,22-
34,24-39,26-40.

Πρώτος σκόρερ των Κυ-
κλώπων ήταν ο Πιστόλας με 7 
γκολ, ενώ πρώτος σκόρερ της 

ΧΑΝΘ αλλά και της αναμέτρη-
σης ο Σαρηγιαννίδης με 11.

Διαιτητές: Μπέτμαν-Ου-
ζούνης

Κύκλωπες Αλεξανδρού-
πολης (Ηλίας Παπαχρήστου): 
Οικονόμου, Χαραλαμπίδης 
7, Μπλίντοφ 2, Πιστόλας 7, 
Καραβασίλης, Ναβροζίδης 5, 
Γουλιόπουλος 1, Χαραλαμπά-
κης 1, Ξαντάς 3, Νικολαίδης, 
Καραβασίλης, Λαιλισίδης, Πέ-
ξας.

ΧΑΝΘ (Ευριπίδης Ναουμί-
δης): Αντωνίου, Μηλόπουλος, 
Τσιρογιάννης 1, Παπαδόπου-
λος 1, Τζινέβης 3, Βασιάδης 
6, Καράγγελος 2, Πάντζιος 
4, Ανδρεαδάκης 6, Πετρίδης 

1, Μπίλλιας 1, Τσαγκαράκης 
2, Γιαννακίδης 1, Σαρηγιαν-
νίδης 11, Βαρδάκας 1, Κω-
στόπουλος.
Αναλυτικά τα 
αποτελέσματα:
ΓΑΣ Κιλκίς – ΑΟ Ιωαννίνων 
27-18
Φοίβος Συκεών – ΑΟ Κοζά-
νης 39-25
Κύκλωπες Αλεξ/πολης – ΧΑΝΘ 
26-40
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1.  ΧΑΝΘ 16
2. Φοίβος Συκεών 16
3. ΓΑΣ Κιλκίς 14
4. Κύκλωπες 5
5.  ΑΟ Ιωαννίνων 4
6. ΑΟ Κοζάνης 3

Α2 Ανδρών Χάντμπολ: Αυλαία 
με ήττα για Κύκλωπες στην Α2, 
από την ΧΑΝΘ που ανέβηκε Α1
Τα αποτελέσματα της 
6ης αγωνιστικής και 
η τελική βαθμολογία 
στα play off

Pre League βόλεϊ: Πολύ σκληρός 
για να πεθάνει ο Άθλος


