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Παράπονα φέρνουν τα έργα για το 
φυσικό αέριο στην παραλιακή 

Χωρίς προειδοποίηση έκλεισε το πρωί του Σαββάτου το ένα 
ρεύμα, προκαλώντας κυκλοφοριακό πρόβλημα. Αλλαγές στην 
επίβλεψη και ολοκλήρωση των εργασιών με νέα απόφαση της 

Αποκεντρωμένης ▶ 9

Οι «Κυνηγημένοι 
από την Ιστορία» 

στη Βουλή

Το βιβλίο του Γιάννη 
Λασκαράκη θα συμπεριληφθεί 
στα ντοκουμέντα της έκθεσης 
της βιβλιοθήκης της Βουλής 

για την επέτειο των 100 
χρόνων από τη Μικρασιατική 

καταστροφή

▶ 16

Το «Γκατζολάκι» 
έρχεται και φέτος 

ειρηνικά !

23 χρόνια Πανελλήνιο 
Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού 

Θεάτρου στη Νέα 
Ορεστιάδα

▶ 16

Αλεξανδρούπολη: Ένας χρόνος 
από το θάνατο της Δέσποινας 

και του μωρού της…

Η οικογένεια της ακόμη ψάχνει δικαίωση και δημοσιοποιεί 
επιστολή που υπογράφουν 228 πολίτες 

▶ 8

● Την  στιγμή που η τοπική κοινω-
νία της Αλεξανδρούπολης παραμένει 
χωρίς  επαρκή ενημέρωση για το πως 
θα διαμορφωθεί μελλοντικά η θαλάσ-
σια – και όχι μόνο περιοχή μας – οι 
αλιείς μας ζητούν συνάντηση με την 
εταιρεία Gastrade 

● Ο αλιευτικός Συνεταιρισμός Εβρου, 
επιθυμεί να γίνει διαβούλευση και να 
συζητηθούν τα ενδεχόμενα προβλή-
ματα από το έργο που αφορούν τα 
αλιευτικά πεδία για να ελαχιστοποιη-
θούν οι απώλειες από την κατασκευή 
και λειτουργία του LNG

● Αίτημα για 5μηνη παύση αλιείας, 
καθώς μελέτες του ΙΝΑΛΕ δείχνουν 
μεγάλη μείωση αλιευμάτων στο Θρα-
κικό πέλαγος 

● Στα μέσα του 2024 ο δεύτερος 
σταθμός LNG στην Αλεξανδρούπο-
λη, ανακοίνωσε ο Κωστής Σιφναίος, 
Διευθυντής της Gastrade, του ομίλου 
Κοπελούζου.

● Για τον τερματικό σταθμό FSRU 
της Αλεξανδρούπολης σημείωσε ότι 
το καράβι θα εγκατασταθεί στο λιμάνι 
το Νοέμβριο του 2023

Εξιχνιάσθηκαν 3 απάτες σε Εξιχνιάσθηκαν 3 απάτες σε 
περιοχές του Έβρου, συλλήψεις περιοχές του Έβρου, συλλήψεις 
για εκβιασμό μέσω τηλεφώνουγια εκβιασμό μέσω τηλεφώνου

Η Ορεστιάδα πανηγυρίζει: Η Ορεστιάδα πανηγυρίζει: 
Τεράστια νίκη για τον Άθλο που Τεράστια νίκη για τον Άθλο που 
είναι μια ανάσα από την Α1!είναι μια ανάσα από την Α1!

▶ 1313Αγωνία στη βόρεια Ελλάδα 
για την πορεία του οδικού 

τουρισμού

Κίνδυνος να χαθούν εκατομμύρια τουρίστες 
και για την Θράκη. ΑΜΘ: Το 2020 χάθηκαν 
350 εκατομμύρια ευρώ λόγω μειωμένων 

οδικών αφίξεων 

▶ 7

▶ 6 6

Το τοπίο αλλάζει, 
ο αγωγός LNG έρχεται

▶ 4,5
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1204
Η Κωνσταντινούπολη καταλαμβά-
νεται από τους Σταυροφόρους. (Α’ 
Άλωση)

1823
Έκθεση της δωδεκαμελούς επιτρο-
πής, που όρισε η Β’ Εθνοσυνέλευση 
για να συντάξει ένα πρόχειρο προ-
ϋπολογισμό του επαναστατημένου 
Έθνους, δεν αφήνει κανένα περιθώ-
ριο για την κρισιμότητα της κατάστα-
σης: Τα έξοδα του πρώτου εξαμήνου 
του 1823 θα ανέλθουν σε 38 εκατομ-
μύρια γρόσια και τα έσοδα σε μόλις 
12 εκατομμύρια γρόσια. Η ανάγκη 
εξωτερικού δανεισμού είναι πλέον 
μονόδρομος.

1861
Αρχίζουν οι πολεμικές επιχειρήσεις 
του Αμερικάνικου Εμφυλίου Πολέ-
μου, με την επίθεση των Νοτίων στο 
Οχυρό Σάμτερ, στο λιμάνι του Τσάρ-
λεστον της Βιρτζίνια.

1877
Η Ρωσία κηρύσσει τον πόλεμο στην 
Οθωμανική Αυτοκρατορία και φθάνει 
ένα βήμα πριν από την κατάληψη της 
Κωνσταντινούπολης. Στις 31 Ιανουα-
ρίου 1878 θα κηρυχθεί ανακωχή και 
στις 19 Φεβρουαρίου με τη Συνθήκη 
του Αγίου Στεφάνου η Υψηλή Πύλη 
θα παραχωρήσει ανεξαρτησία στη 
Ρουμανία, στη Σερβία και το Μαυρο-
βούνιο και αυτονομία στη Βουλγαρία.

1906
Διεξάγεται στο Ποδηλατοδρόμιο, το 
κατοπινό Στάδιο Καραϊσκάκη, ο αγώ-
νας Ελλάδας - Δανίας για το ποδο-
σφαιρικό τουρνουά της Μεσολυμπι-
άδας. Στο ημίχρονο κι ενώ το σκορ 
είναι 9-0 υπέρ των Δανών, οι παί-
κτες της Εθνικής μας αρνούνται να 
εμφανιστούν. Στην ομάδα παίζει και 
ο 17χρονος Γιώργος Καλαφάτης, ο 
μετέπειτα ιδρυτής του Παναθηναϊκού.

1961
Ο ρώσος κοσμοναύτης Γιούρι Γκα-
γκάριν γίνεται ο πρώτος άνθρωπος 
που μπαίνει σε τροχιά γύρω από τη 
Γη, με το διαστημόπλοιο «Βοστόκ 1».

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1940
Χέρμπι Χάνκοκ, αμερικανός τζαζίστας.

ΘΑΝΑΤΟΙ
1920
Βλάσης Γαβριηλίδης, έλληνας δημο-
σιογράφος και εκδότης της εφημερί-
δας «Ακρόπολις». (Γεν. 1848)

2 ΑΠΟΨΕΙΣ

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

Υπεύθυνη Διαφημίσεων 
και Λογιστηρίου
Χρύσα Γρηγοριάδου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Πλησίον στρατοπέδου «Ιωάννου»
Τηλέφωνα
2551024222, 2551029888 
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ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ετήσια ιδιωτών  €100
Δήμων-Δημοτικών διαμ/των €200
Τραπεζών-Οργανισμών  €200
Ανώνυμες Εταιρίες  €200

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

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

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα Ο καιρός σήμερα

3-4

6...13

7...14

Ανατολή - 06:42
Δύση - 19:51

8...15

4...15

Κύρωση εφαρμογής επέκτασης του σχεδίου 
πόλης στην περιοχή Φυτώριο-Μαϊστριανά

Την κύρωση της πράξης εφαρμογής στην 
περιοχή Φυτωρίου Μαϊστριανών, με την οποία 
επεκτείνεται το σχέδιο πόλης στην περιοχή 
αυτή, με την ολοκλήρωση πολεοδόμησης μί-
ας έκτασης 550 στρεμμάτων, μετά από από-
φαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ, ανακοίνω-
σε ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Βαγγέλης 
Λαμπάκης. Μετά το πέρας της συγκεκριμένης 
διαδικασίας, υπάρχει πλέον η δυνατότητα της 
απόδοσης των τελικών οικοπέδων στις ιδι-
οκτησίες της περιοχής, η εγγραφή τους στο 
λειτουργούν κτηματολόγιο και τελικά η εκμε-
τάλλευση από τους ιδιοκτήτες τους

Από τη συγκεκριμένη Πράξη Εφαρμογής 
ολοκληρώνεται πλέον η πολεοδόμηση έκτασης 
550 στρεμμάτων. Για το Δήμο Αλεξανδρούπο-
λης δημιουργούνται μια σειρά κοινόχρηστων 
και κοινωφελών εκτάσεων προς εκμετάλλευση 
ενώ επεκτείνεται και αναβαθμίζεται ο μικρός 
περιφερειακός …. 

12
AΠΡ
2017

2-3
2-3



Η ΓΝΩΜΗ
12  AΠΡΙΛΙΟΥ  2022

`

ΑΠΟΨΕΙΣ 3

`

Περίπου ένα μήνα προτού 
αποχωρήσει ο μακροβιότε-
ρος πρέσβης των ΗΠΑ στην 
Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ από τη 
χώρα μας, αποθεώνει με ένα 
tweet του το ελληνικό καλο-
καίρι. «Θα μας λείψει το ελ-
ληνικό καλοκαίρι φέτος αλλά 
αυτό με κάνει να απολαμβά-
νω ακόμη περισσότερο τη ση-
μερινή εικόνα. Τι προνόμιο να 
υπηρετήσω ως πρέσβης των 
ΗΠΑ σ’ αυτήν την ξεχωριστή 
γωνία του κόσμου». Ο Τζέφρι 
Πάιατ, πολύ συχνός επισκέ-
πτης και όπως έχει δηλώσει 
και θαυμαστής των δυνατο-
τήτων της Αλεξανδρούπολης, 
θα αφήσει στο πόστο του τον 
ελληνικής καταγωγής Τζορτζ 
Τσούνης. 

Photo   
ShootΥπάρχει επάρκεια σε διατροφικά 

προϊόντα, για αρκετούς μήνες… 
γίνονται ενέργειες ώστε τον επό-
μενο χειμώνα να μην υπάρχουν 
ελλείψεις, μέσω της αύξησης πα-
ραγωγής στη χώρα μας προϊό-
ντων που εισάγονται από Ουκρα-
νία και Ρωσία, όπως αραβόσιτο, 
μαλακό σιτάρι, ηλίανθο, αλλά και 
την διευκόλυνση των εισαγωγών..   

Γ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Είπαν

Η δημιουργία δεύτερου τερ-
ματικού LNG στην Αλεξαν-
δρούπολη θα διπλασιάσει 
τη δυναμικότητα, στα 11 
δις. κυβικά μέτρα με στόχο, 
το καθαρά εξαγωγικό αυτό 
terminal να επεκτείνει ακό-
μη πιο βόρεια τις εξαγωγές 
αερίου, φτάνοντας μέχρι την 
Ουκρανία..

Κ. ΣΙΦΝΑΙΟΣ
MANAGING DIRECTOR 
GASTRADE

Α
ς κάνουμε ένα υποθετικό σενά-
ριο: Το 1940 ή γερμανική πο-
λεμική αεροπορία «Luftwaffe» 
νικάει στον αέρα την αντίστοι-
χη βρετανική «RAF» και ο Χίτ-
λερ κατακτά το Ηνωμένο Βα-

σίλειο. Το 1942 ο Κόκκινος Στρατός χάνει 
τη μάχη του Στάλινγκραντ και τα γερμανι-
κά στρατεύματα προελαύνουν μέχρι την 
Μόσχα. Την ίδια χρονιά οι Αμερικανοί χά-
νουν όλα τους τα αεροπλανοφόρα στην 
Αεροναυμαχία της Σάντα Κρουζ με τους 
Ιάπωνες, οι οποίοι κερδίζουν τον Πόλεμο 
στον Ειρηνικό. Μαζικά κινήματα στις ΗΠΑ 
με σύνθημα «καμία εμπλοκή στον πόλεμο» 
ζητούν αποχώρηση από όλα τα μέτωπα. Οι 
εξελίξεις υποχρεώνουν ΗΠΑ και ΕΣΣΔ και 
Βρετανία να αναστείλουν το πυρηνικό τους 
πρόγραμμα, η Χιτλερική Γερμανία ανακα-
λύπτει πρώτη την Ατομική Βόμβα και την 
ρίχνει σε τρεις μητροπόλεις των Συμμάχων 
οι οποίοι παραδίδονται άνευ όρων. Κάπως 
έτσι λήγει ο πόλεμος και επικρατεί μία πα-
γκόσμια ειρήνη υπό την ηγεμονία των Ναζί.

Το σενάριο δεν αποτελεί επιστημονική 
φαντασία. Θα μπορούσε να έχει συμβεί. 

Η Ιστορία όμως ήταν πιο γενναιόδωρη. 
Μας προσέφερε ένα άλλο σενάριο. Που 
για την ακρίβεια δεν ήταν ένα, αλλά δύο 
παράλληλα: Ένα στη Δύση και ένα «εναλ-
λακτικό» στην Ανατολή. Και τα δύο σενάρια 
είχαν ένα κοινό παρονομαστή: Τις συνερ-
γασίες και τους υπερεθνικούς θεσμούς. Ο 
φόβος ενός νέου πολέμου ώθησε τα κράτη 
να θωρακίσουν την ειρήνη μέσω της ανά-
πτυξης κοινών οικονομικών συμφερόντων 
και συμμαχιών. 

Και εδώ αρχίζουν οι διαφορές. Την επο-

χή που τα δολάρια του Σχεδίου Μάρσαλ 
ρέουν άφθονα στην Ευρώπη για την ανοι-
κοδόμησή της, η ΕΣΣΔ κάνει ακριβώς το 
αντίθετο. Υποχρεώνει τις χώρες του Ανα-
τολικού Μπλοκ να την χρηματοδοτούν. 
Απλώνει το χέρι και αρπάζει ό,τι της 
κάνει κέφι. 

Ενώ η Ευρωατλαντική 
Συμμαχία διευρύνεται οι-
κειοθελώς και κατόπιν 
προσκλήσεως, το «Σύμ-
φωνο της Βαρσοβίας» 
συντηρείται με τα Τανκς, 
καταπνίγοντας βίαια εξε-
γέρσεις όπως της Ουγγα-
ρίας.

Και τα δύο σενάρια συνα-
ντώνται στο Βερολίνο. Και αναμε-
τρώνται. Όχι στα χέρια αλ-
λά στην ποιότητα ζωής. Και 
το αποτέλεσμα της «μάχης» 
δεν χρειάζεται να μετρηθεί 
σε οικονομικούς ούτε κοι-
νωνικούς δείκτες παρά μόνο στο φαινό-
μενο της φυγής των Βερολινέζων – από 
Ανατολή προς Δύση. Μέχρι να ορθωθεί 
το Τείχος, και η τιμωρία σε θάνατο όσων 
επιχειρούν το άλμα στον ελεύθερο κόσμο.

Και κάπως έτσι κατέρρευσε το «εναλ-
λακτικό» σενάριο της Ιστορίας. Γιατί απλά 
απέτυχε να προσφέρει όσο προσέφερε 
το Δυτικό.

Η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης έδω-
σε στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης το 
δικαίωμα της επαναχάραξης της μοίρας 
τους και του προσανατολισμού τους. Και 
οι χώρες αυτές κατευθύνθηκαν προς τη 
Δύση. Οικειοθελώς - το τονίζω. Η Δύση 

σήμερα δεν «επεκτείνεται», όπως εσφαλ-
μένα μερικοί θεωρούν. Η Δύση διευρύνεται. 
Με χειραψίες, όχι με εκβιασμούς. Το ίδιο 
κίνητρο που είχαν οι Βερολινέζοι εγκατα-
λείποντας την Ανατολή, έχουν και τα έθνη-

κράτη, κατευθυνόμενα προς τη Δύ-
ση. Η σημερινή Ρωσία ίσως να 

έχει κοινοβούλιο, ίσως να δι-
εξάγει εκλογές, όμως ΔΕΝ 
έχει Φιλελεύθερη Δημο-
κρατία. Η αντιπολίτευ-
ση και η ελευθερία του 
τύπου αγνοούνται. Αυ-
τή η Ρωσία λοιπόν σήμε-

ρα, υψώνει ένα τείχος πί-
σω από την Ουκρανία, λέει 

«στοπ» και πυροβολεί…
Αλλά… μισό λεπτό. Η τελευταία 

πρόταση κρύβει μια πλά-
νη. Έναν υπαινιγμό πως η 
Ουκρανία είναι υπό ένταξη 
χώρα στο ΝΑΤΟ. Είναι αυτό 
αληθές; Το καταστατικό του 

ΝΑΤΟ απαιτεί από τα υποψήφια μέλη να 
μην βρίσκονται σε διαμάχη με άλλες χώρες 
και να μην έχουν εδαφικές διεκδικήσεις. 
Από το 2014 που η Ρωσία προσάρτησε την 
Κριμαία αυτοί οι δύο όροι παραβιάζονται. 
Η Ουκρανία δεν μπορεί να θωρείται χώρα 
υπό ένταξη και οι ΝΑΤοικές της βλέψεις 
αποτέλεσαν καθαρά ένα πρόσχημα για τον 
Πούτιν ώστε να προχωρήσει στην εισβολή.

Πέρα από το πρόσχημα του Πούτιν, δια-
βάζω και άλλα προσχήματα από διάφο-
ρους εγχώριους «αναλυτές», όπως τον 
παραλληλισμό με την Κρίση των πυραύ-
λων της Κούβας. Τι συνέβη τότε; Η ΕΣΣΔ 
τοποθέτησε πυραύλους με πυρηνικές κε-

φαλές στο έδαφος της Κούβας αλλά ο 
ψύχραιμος Κένεντι ΔΕΝ διέταξε επίθεση 
εναντίων της Κούβας, παρά μόνο ναυτι-
κό αποκλεισμό του νησιού. Τελικά η κρίση 
λύθηκε διπλωματικά. Στην σημερινή κρίση 
το ΝΑΤΟ ΔΕΝ είχε τοποθετήσει πυραύλους 
στην Ουκρανία και ο Πούτιν παρόλα αυ-
τά την βομβαρδίζει και προσαρτάει εδάφη 
της. Σαν να λέμε δηλαδή ότι ο Κένεντι το 
62’ βομβαρδίζει την Κούβα πριν καν φτά-
σουν οι πύραυλοι στο νησί. Από την πόλη 
έρχομαι και στην κορφή κανέλα. 

Και όσο για τους περίφημους «Ναζί» 
της Ουκρανίας. Στις τελευταίες βουλευτι-
κές εκλογές του 2019, το ακροδεξιό εθνι-
κιστικό κόμμα πήρε 2,15% των ψήφων. Αν 
αυτό το ποσοστό δικαιολογεί μια εισβολή 
για «αποναζιστικοποίηση», τι θα έπρεπε να 
γίνει στην Ελλάδα το 2012 όταν η Χρυσή 
Αυγή πήρε 7%...;

Και ως επίλογο. Η Δύση μπορεί να έχει 
κάνει στο παρελθόν πολλά λάθη. Από τα 
μεγάλα εγκλήματα την εποχή της αποικιο-
κρατίας έως τους δύο παγκόσμιους πολέ-
μους που ξεκίνησαν από τα σπλάχνα της. 
Παράλληλα όμως στην Δύση οφείλουμε 
την μακροχρόνια ευημερία που απολαμ-
βάνει ο κόσμος μας μεταπολεμικά, τόσο 
θεσμικά και δημοκρατικά, όσο και οικονο-
μικά, με τα όποια σκαμπανεβάσματα. Και 
ειδικά στην Γηραιά Ήπειρο που βίωσε την 
πιο ειρηνική και ευημερούσα περίοδο της 
Ιστορίας της, χάρη στην συνεννόηση και την 
δημιουργία υπερεθνικών θεσμών.

Και όσο για την Ειρήνη που ΌΛΟΙ σή-
μερα ζητούμε δεν είναι πανάκεια αν δεν 
έχουμε διαλέξει πρώτα την σωστή πλευ-
ρά της Ιστορίας. 

Μία Γνώμη

Όχι μόνο Ειρήνη, αλλά και Δημοκρατία

ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ
ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ
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Στο Οικονομικό Φόρουμ 
των Δελφών ο Κωστής 
Σιφναίος, Διευθυντής της 
Gastrade, του ομίλου Κοπε-
λούζου, ανακοίνωσε για τον 
τερματικό σταθμό FSRU της 
Αλεξανδρούπολης ότι το κα-
ράβι θα εγκατασταθεί στο λι-
μάνι το Νοέμβριο του 2023. 
Για το δεύτερο τερματικό που 
σχεδιάζεται, ανέφερε ότι η 
ιδέα είναι να διπλασιαστεί η 
ποσότητα με ορίζοντα υλο-
ποίησης τα μέσα του 2024.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι στό-
χος θα πρέπει να είναι να 
ανοίξει ο διάδρομος για την 
ενίσχυση των διασυνδέσεων 
φυσικού αερίου στην ΝΑ Ευ-
ρώπη στα επόμενα δύο χρό-
νια. «Να ανοίξουμε τον δι-
άδρομο και πιο βόρεια, για 
να μπορούμε να εφοδιάζουμε 
και την Ουκρανία», είπε.

«Η πιθανότητα διακοπής 
φυσικού αερίου στην Ευρώ-
πη είναι μπροστά μας», συ-
μπλήρωσε. Το φυσικό αέριο 
είναι η δεύτερη μεγαλύτερη 
ενεργειακή πηγή στην Ευρώ-
πη (24%) και συνεπώς για να 
μπορέσει η Ευρώπη να επιτύ-
χει την απεξάρτηση από το 
ρωσικό φυσικό αέριο (που 
αντιπροσωπεύει το 40% της 
παραγωγής της Ευρώπης, θα 
χρειαστεί και το φυσικό αέ-
ριο αλλά και τις υπόλοιπες 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
που διαθέτει. Συνεπώς, προ-
τεραιότητα πρέπει να δοθεί 
και στην δια-συνδεσιμότητα 
στην περιοχή της ΝΑ Ευρώ-
πης για την μεταφορά φυσι-
κού αερίου».

Τόνισε ότι πρέπει να γί-
νουν αρκετές επενδύσεις πό-

ρων σε υποδομές φυσικού 
αερίου, ενώ ανέφερε ότι ο 
τερματικός σταθμός της Αλε-
ξανδρούπολης μπορεί να κα-
λύψει το 10% των 50 δισε-
κατομμυρίων κυβικών που 
χρειάζεται η Ευρώπη σε φυ-
σικό αέριο, δηλαδή μπορεί 
να καλύψει έως το τέλος του 
2023 περίπου 5,5 δισεκατομ-
μύρια κυβικά φυσικού αερίου.

Πάιατ: Κομβικής 
σημασίας ο LNG 
Αλεξανδρούπολης 
για τα στρατιωτικά 
logistics

Τη σημασία του FSRU, του 
πλωτού σταθμού αποθήκευ-
σης και αεριοποίησης LNG 
στην Αλεξανδρούπολη, απέ-
ναντι στον «ρωσικό ενεργεια-
κό εκβιασμό», μετά τις εξελί-
ξεις στην Ουκρανία, τονίζει ο 
πρέσβης των Ηνωμένων Πο-
λιτειών στην Ελλάδα Τζέφρι 
Πάιατ. Σε συνέντευξη του στο 
ΑΠΕ -ΜΠΕ τόνισε πως «κα-
θώς η Ευρώπη στρέφεται τώ-
ρα γρήγορα για να μειώσει 
την ευαλωτότητά της στον 
ρωσικό ενεργειακό εκβιασμό 
και να ξεφύγει από το ρωσικό 
αέριο, ο FSRU της Αλεξαν-
δρούπολης γίνεται όλο και 
πιο σημαντικός», αναφέρει 
χαρακτηριστικά ο Αμερικα-
νός πρέσβης, εξηγώντας ότι 
πλέον όλοι προσπαθούν να 
δημιουργήσουν FSRU.

«Οι Γερμανοί εντός μερι-
κών ημερών μετά την 24η 
Φεβρουαρίου ανακοίνω-
σαν τους δύο πρώτους τους 
FSRU, ο Κοπελούζος ανα-
κοίνωσε έναν δεύτερο FSRU 
στην Αλεξανδρούπολη, ενώ 

έχουμε ακούσει και για άλλες 
ομάδες που εργάζονται στον 
Βόλο, στη Θεσσαλονίκη, στην 
Κόρινθο», σημειώνει, επιση-
μαίνοντας πως αυτό που θα 
πρέπει να δούμε τώρα είναι 
«πόσο και τι μπορεί να υπο-
στηρίξει η αγορά».

Ο Αμερικανός πρέσβης δεν 
κρύβει την ικανοποίησή του 
για την προνοητικότητα έρ-
γων όπως ο FSRU στην Αλε-
ξανδρούπολη σε σχέση με την 
κατάσταση όπως εξελίσσε-
ται σήμερα στον ενεργειακό 
τομέα εξαιτίας του πολέμου 
στην Ουκρανία και τη στάση 
της Ρωσίας και τονίζει πως «η 
Ελλάδα ήταν μπροστά όσον 
αφορά την αναγνώριση της 
ανάγκης τόσο της διαφορο-
ποίησης από το ρωσικό αέριο 
-αυτό είναι το θέμα του IGB 
και του TAP, της Ρεβυθούσας 
και της Αλεξανδρούπολης– 
όσο και της ενεργειακής με-
τάβασης».

Ο Αμερικανός πρέσβης 
δεν παραλείπει να αναφερ-
θεί στις πολλές δυνατότητες 
που, όπως τονίζει, έχει η Ελ-
λάδα σε ηλιακή (αλλά και αι-
ολική) ενέργεια λέγοντας ότι 
ο πρωθυπουργός κατέστη-
σε σαφές ότι αυτή είναι μια 
προτεραιότητα και οι Ηνω-

μένες Πολιτείες κατέστησαν 
επίσης σαφές ότι θέλουμε να 
συνεργαστούμε με την Ευ-
ρώπη για να κάνουμε και τα 
δύο πράγματα ταυτόχρονα: 
να απομακρυνθούμε από το 
ρωσικό φυσικό αέριο όσο το 
δυνατόν γρηγορότερα, μετα-
ξύ άλλων με πρόσθετο αμερι-
κανικό LNG, αλλά επίσης για 
να επιταχυνθεί η ενεργειακή 
μετάβαση. Γιατί αυτή είναι η 
πραγματική απάντηση», λέει 
με έμφαση ο κ. Πάιατ.

Η Αλεξανδρούπολη 
στο επίκεντρο και των 
επαφών Νούλαντ

Η συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ 
και Ελλάδας «για την οικο-
δόμηση της Αλεξανδρούπο-
λης ως βασικό κόμβο για τα 
στρατιωτικά logistics (εφοδι-
αστική αλυσίδα), την ενέργεια 
και επίσης για τη συνδεσιμό-
τητα με τα υπόλοιπα Δυτικά 
Βαλκάνια, τη Βουλγαρία και 
τη Μαύρη Θάλασσα», όπως 
χαρακτηριστικά αναφέρει ο 
πρέσβης των Ηνωμένων Πο-
λιτειών, βρέθηκε στο επίκε-
ντρο των επαφών που είχε, 
προ ημερών, η Αμερικανίδα 
υφυπουργός Εξωτερικών Βι-
κτόρια Νούλαντ στην Ελλάδα.

«Πολλά από τα έργα που 

έχετε δει από το 2017 στην 
Αλεξανδρούπολη μοιάζουν 
σαν να ήμασταν μάντεις και 
μπορούσαμε να δούμε το 
μέλλον όσον αφορά το πώς 
οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί μας 
προσπαθούν να απαντήσουν 
στην εισβολή στην Ουκρανία 
και στον γεωπολιτικό σεισμό 
που παράγει. Ανεξάρτητα από 
το πώς θα τελειώσει ο πόλε-
μος, ένα πράγμα είναι σαφές, 
ότι η Ρωσία θα έχει ακόμη πιο 
επιθετική παρουσία στη νότια 
ακτή της Ουκρανίας -εκεί επι-
κεντρώνεται ο πόλεμος σήμε-
ρα με την αποτυχία της ρωσι-
κής εισβολής στο Κίεβο.

Επομένως η δουλειά που 
κάνουμε στην Αλεξανδρού-
πολη με τα στρατιωτικά 
logistics είναι κρίσιμης σημα-
σίας», τονίζει ο κ. Πάιατ, επι-
σημαίνοντας πως το γεγονός 
ότι ένα μέρος του στρατιωτι-
κού υλικού που μετακινήθηκε 
μέσω του λιμανιού της Αλε-
ξανδρούπολης έφτασε στην 
Πολωνία, απέδειξε ότι «ο δι-
άδρομος αυτός λειτουργεί».

Στήριξη στην ενταξιακή 
προοπτική των Δ. Βαλκανίων

Ο Αμερικανός πρέσβης 
υπογραμμίζει τη «φανταστι-
κή πρόοδο που έχει κάνει η 
Ελλάδα όσον αφορά τις σχέ-

σεις της με όλες τις πρώην 
γιουγκοσλαβικές δημοκρατί-
ες, όλα τα Δυτικά Βαλκάνια». 
Όπως λέει, μάλιστα, ένα με-
γάλο μέρος των επαφών της 
κ. Νούλαντ στην Ελλάδα εί-
χαν να κάνουν με το πώς «θα 
συνεχίσουμε να εργαζόμαστε 
μαζί και να εξασφαλίσουμε 
ότι όλες αυτές οι χώρες θα 
συνεχίσουν να κινούνται προς 
την ένταξη στην ΕΕ και εάν 
επιλέξουν την ένταξη στο ΝΑ-
ΤΟ για όσες δεν είναι ακόμη 
μέλη».

Νέα περίοδος στις 
σχέσεις ΗΠΑ-ΕΕ

Αναμφισβήτητα ο πόλεμος 
στην Ουκρανία συνετέλεσε 
στην περαιτέρω προσέγγιση 
των Ηνωμένων Πολιτειών με 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον 
Αμερικανό πρέσβη να μιλά-
ει για «μια νέα περίοδο της 
εταιρικής σχέσης» μεταξύ των 
δύο πλευρών, ενώ στην ερώ-
τηση αν θα αντέξει στον χρό-
νο αυτή η προσέγγιση απαντά 
καταφατικά. Δεν είναι μυστι-
κό ότι υπήρξε κάποια ζημιά 
κατά την προηγούμενη διοί-
κηση […] αλλά όλα όσα κάνα-
με σε ό,τι αφορά τη απάντη-
ση μας στη ρωσική εισβολή 
στην Ουκρανία έδωσαν προ-
τεραιότητα σε αυτόν τον συ-
ντονισμό και τη συνεργασία 
με την Ευρώπη», τονίζει και 
χαρακτηρίζει πολύ δυνατή 
-για παράδειγμα- την εικόνα 
του Έλληνα υπουργού Εξω-
τερικών Νίκου Δένδια στην 
Οδησσό. «Έχουμε συντονιστεί 
για τις κυρώσεις, έχουμε συ-
ντονιστεί για τη στρατιωτική 
μας απάντηση, έχουμε συντο-
νιστεί για το μήνυμά μας προς 
τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Μερι-
κά από αυτά ήταν ανεπιτυχή 
από την πλευρά των μηνυμά-
των, αλλά κανείς δεν μπορεί 
να πει σήμερα ότι δεν κατα-
βάλλαμε κάθε δυνατή προ-
σπάθεια για να διατηρήσου-
με τη διπλωματική επιλογή», 
σημειώνει. «Έχουμε αποδεί-
ξει πραγματικά τη δέσμευ-
σή μας και είμαι βέβαιος ότι 
αυτό δεν θα είναι απλώς μια 
αναλαμπή. Αυτό θα δώσει τον 
τόνο για τα επόμενα χρόνια», 
υπογραμμίζει.

Στα μέσα του 2024 ο δεύτερος 
σταθμός LNG στην Αλεξανδρούπολη

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΏΤΟ 
ΣΤΑΘΜΟ, ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΚΑΛΎΨΕΙ ΤΟ 10% ΤΏΝ 50 
ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΎΡΙΏΝ ΚΎΒΙΚΏΝ 
ΠΟΎ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΎΡΏΠΗ ΣΕ 
ΦΎΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ      
                               
Πάιατ: Κομβικής σημασίας ο LNG 
Αλεξανδρούπολης για τα στρατιωτικά 
logistics

Η κα Ράπτη με τον Διοικητή του ΠΓΝΑ κ. Ρούφο

Για τον τερματικό σταθμό FSRU της Αλεξανδρούπολης και τον δεύτερο 
LNG που ανακοινώθηκε μίλησε στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ο 
Κωστής Σιφναίος, Διευθυντής της Gastrade, του ομίλου Κοπελούζου

Την πόλη του Σουφλίου επισκέφθη-
κε χθες ο Διοικητής του Δ’ Σώματος 
Στρατού, Αντιστράτηγος κύριος Ιωάν-

νης Τσιόπλος, συνοδευόμενος από τον 
Διοικητή της 50ης Μηχανοκίνητης Τα-
ξιαρχίας Πεζικού « ΑΨΟΣ» Ταξίαρχο κ. 
Καραγκούνη Χρήστο.

Στην εθιμοτυπική συνάντηση που 
πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Σου-
φλίου με το Δήμαρχο κ. Παναγιώτη 
Καλακίκο, συζητήθηκαν θέματα που 
απασχολούν τη περιοχή του Δήμου 
Σουφλίου.

Ο Δήμαρχος Σουφλίου ευχήθηκε και 
στους δύο καλή αρχή και καλή επιτυ-
χία στα νέα τους καθήκοντα, ενώ τόνι-
σε πως αποτελεί τιμή για την περιοχή  
να συνεχίζεται η παράδοση που θέλει 
στελέχη των Ε.Δ. που θήτευσαν στην 
50η Μ/Κ Ταξιαρχία με έδρα την πόλη 
του Σουφλίου, να διακρίνονται διαρκώς 
και να καταλαμβάνουν κρίσιμες υψηλό-
βαθμες θέσεις ευθύνης.

Εθιμοτυπική επίσκεψη Διοικητή Δ’ Σώματος 
Στρατού στον Δήμαρχο Σουφλίου

Συζητήθηκαν θέματα 
που απασχολούν τη 
περιοχή  
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Συνάντηση με την εταιρεία 
της Gastrade η οποία θα υλο-
ποιήσει το έργο του LNG στην 
Αλεξανδρούπολη ζητά ο αλι-
ευτικός Συνεταιρισμός Εβρου, 
προκειμένου να γίνει διαβού-
λευση και να συζητηθούν τα 
ενδεχόμενα προβλήματα από 
το έργο που αφορούν τα αλι-
ευτικά πεδία.

Οι αλιείς της περιοχής σε 
συνάντηση που είχαν με τον 
Αντιπεριφερειάρχη Αλιευτι-
κής Πολιτικής ΑΜΘ κ. Ανδρέα 
Καραγιώργη, είχαν εκφράσει 
την ανησυχία τους και τον 
προβληματισμό τους για τις 
συνέπειες που ενδεχομένως 
θα έχει ο κλάδος της αλιεί-
ας από την εγκατάσταση και 
λειτουργία του πλωτού σταθ-
μού υγροποιημένου φυσικού 
αερίου (LNG) στην Αλεξαν-
δρούπολη.

Το αίτημα έχει υποβάλλει 
στην εταιρεία ο αντιπεριφε-
ρειάρχης Αλιευτικής Πολιτι-
κής ΑΜΘ κ. Ανδρέας Καρα-
γιώργης.

«Το αλιευτικό πεδίο μειώ-
νεται κατά πολύ από την δι-
ακλάδωση των αγωγών που 
υπάρχουν από την επένδυση 
αυτή. Επίσης παρουσιάστηκαν 
μελέτες που δείχνουν αυξητι-
κή πρόθεση στη θάλασσα, αύ-
ξηση θερμοκρασίας και όλο 
αυτό θορύβησε τους αλιείς», 
ανέφερε στην ΕΡΤ Ορεστιά-
δας κ. Ανδρέας Καραγιώργης 
και πρόσθεσε: «δεν ζητάμε 
κάτι τραγικό, όλοι θέλουμε 
την επένδυση και οι αλιείς 
οι ίδιοι την θέλουν, απλά θέ-

λουμε να διασφαλίσουμε τον 
ήδη μειωμένο χώρο των δι-
κών τους αλίευσης να μην 
μειωθεί ακόμη περισσότερο».

Διάλογος, έστω και 
τώρα 

Όπως είχε δηλώσει στη 
«ΓΝΩΜΗ» ο Γραμματέας του 
Συλλόγου Αλιέων Αλεξαν-
δρούπολης Παναγιώτης Κα-
ραβέτης, το θρακικό πέλα-
γος, αποτελεί μία μοναδική 
περίπτωση, καθώς έχει ρη-
χά νερά, ενώ ο συνδυασμός 
των τριών μεγάλων ποταμών, 
του Έβρου, του Νέστου και 
του Στρυμώνα, με όλες τις 
λιμνοθάλασσες που βρίσκο-
νται ενδιάμεσα, εμπλουτίζουν 
το θαλάσσιο περιβάλλον, με 
αποτέλεσμα να το «προτι-
μούν» είδη όπως οι κουτσο-
μούρες, οι γαρίδες, τα μπακα-
λιαράκια, που είναι ιδιαίτερα 
περιζήτητα.

Όπως εκτιμά ο κ. Καραβέ-
της, από την στιγμή που το 
συγκεκριμένο έργο υποστηρί-
ζεται από το ελληνικό κράτος, 
οι αλιείς δεν έχουν πολλά πε-
ριθώρια αντίδρασης. Ωστό-
σο,  είναι ανάγκη να υπάρ-
ξει ένας διάλογος, έστω και 
τώρα, προκειμένου να ελαχι-
στοποιηθούν οι απώλειες και 
να μην καταντήσει το ψάρι, 
από ένα ήδη ακριβό είδος, 
ως τελείως απλησίαστο, με 
ό,τι επιπτώσεις θα έχει αυτό, 
τόσο για τους ίδιους τους ψα-
ράδες, όσο και για τους κα-
ταναλωτές και τη γενικότερη 
τοπική οικονομία.

«Υπάρχει πολύ μεγάλη 
ανησυχία, ιδιαίτερα, για τις 
μηχανότρατες. Εκτιμούμε ότι 
οι συνέπειες θα είναι κατα-
στροφικές για τα αλιευτικά 
σκάφη της περιοχής, αν δεν 
υπάρξουν κάποιες διορθωτι-
κές κινήσεις. Ένα μεγάλο μέ-
ρος των αλιευτικών μας πε-
δίων, που τροφοδοτούν με 
φρέσκο ψάρι ολόκληρη τη 
χώρα, αναμένεται να απο-
κλειστεί, τόσο στο σημείο, 
όπου θα κατασκευαστεί η 
πλατφόρμα, όσο και μέσα στη 
θάλασσα, στη διαδρομή που 
θα τοποθετηθούν οι σωλήνες 
για τη μεταφορά του αερίου, 
που καταλήγουν κοντά στον 
Απαλό. Νομίζω πως θα εί-
ναι ένα τεράστιο πλήγμα για 
τον κλάδο μας, που αυτή την 
στιγμή ίσως δεν μπορούμε 
να υπολογίσουμε σε όλη του 
την έκταση», αναφέρει, ση-
μειώνοντας πως αυτή η κατά-
σταση, σε συνδυασμό με την 
πίεση από την Τουρκία, είναι 
πολύ πιθανό να εξαναγκάσει 
πολλούς συναδέλφους του να 
μετακομίσουν σε κάποια άλλη 
περιοχή, που δεν θα έχει τό-
σα πολλά προβλήματα, ώστε 

να εξασφαλίζουν τα προς το 
ζην για τις οικογένειές τους.

 Ο κ. Καραβέτης σημειώ-
νει πως είναι απαραίτητο να 
υπάρξει διάλογος, τόσο με 
την εταιρεία, όσο και με τοπι-
κούς φορείς, προκειμένου να 
βρεθούν εναλλακτικές λύσεις 
και να μετριαστούν, όσο είναι 
δυνατόν, οι συνέπειες. Ήδη, 
πριν λίγες μέρες, πραγματο-
ποιήθηκε συνάντηση στο Ιν-
στιτούτο Αλιευτικής Έρευνας 
στην Καβάλα, με τη συμμετο-
χή του εντεταλμένου περιφε-
ρειακού συμβούλου αλιευτι-
κής πολιτικής ΑΜΘ Ανδρέα 
Καραγιώργη, όπου κατατέ-
θηκαν προβληματισμοί και 
προτάσεις.

«Δυστυχώς, παρά τις φω-
νές και τις υποσχέσεις – μέχρι 
και δημοτικό συμβούλιο είχε 
γίνει για το θέμα αυτό- δεν 
μπορούμε να έχουμε πρόσβα-
ση σε ένα επίπεδο παραπά-
νω. Εμείς, από την πλευρά  
μας, προτείνουμε, για παρά-
δειγμα, οι σωλήνες να κατα-
σκευαστούν κάτω από τη θά-
λασσα, ενώ αναφορικά με το 
αλιευτικό πεδίο, ζητούμε για 
τις μηχανότρατες το πεδίο να 

οριστεί στα 3 ναυτικά μίλια 
από τις ακτές. Υπάρχουν λύ-
σεις, αρκεί να μας ακούσουν 
και να κατανοήσουν το πρό-
βλημα και τις πιθανές του 
επιπτώσεις».

Αναγκαία παύση 
αλιείας για 5 μήνες 

Εντωμεταξύ, ο κ. Καραγι-
ώργης επανέφερε το αίτημα 
για παύση της αλίευσης των 
αλιευτικών προϊόντων για 
πέντε μήνες περίπου (καθώς 
υπάρχουν μελέτες του ΙΝΑ-
ΛΕ που αποδεικνύουν ότι το 
αλιευτικό προϊόν στο θρακικό 
Πέλαγος άρχισε να μειώνεται 
κατά πολύ), προκειμένου να 
μπορέσει να αυξηθεί ο αριθ-
μός των ιχθυαποθεμάτων που 
υπάρχει στην περιοχή και πα-
ράλληλα να δοθεί αποζημίω-
ση στους αλιείς.

«Πρέπει αναγκαστικά να 
οδηγηθούμε σε μια παύση 
αλιείας περίπου πέντε μηνών. 
Αυτό σημαίνει ότι θα δημι-
ουργηθεί ένας τομέας όπου 
δεν θα μπορεί να αλιεύσει κα-
νείς. Το θέμα έχει ήδη συζη-
τηθεί με τον υφυπουργό τον 
κ. Κεδίκοκλου, αλλά με την 

επισιτιστική κρίση που υπάρ-
χει σήμερα υπάρχουν κάποιες 
ενστάσεις. Το υπουργείο δεν 
θέλει επί του παρόντος να 
δημιουργηθεί περεταίρω θέ-
μα και στα ψάρια ελέω της 
επισιτιστικής κρίσης, φοβού-
μενο πιθανές επιπτώσεις από 
τον πόλεμο στην Ουκρανία», 
είπε ο κ. Καραγιώργης και τό-
νισε: «Αν θέλουμε να συνεχί-
σουμε να υφίσταται αλιευτική 
πολιτική θα πρέπει να πιέσου-
με προς τον τομέα εκείνων 
των ερευνών έτσι ώστε να 
έχουμε μια επιστημονική πρό-
βλεψη ικανή να μας δώσει 
για την επόμενη δεκαετία τα 
αποτελέσματα τα οποία διεκ-
δικούμε, αλλιώς θα μένουμε 
μόνο στις αποζημιώσεις χω-
ρίς όμως ουσιαστικά αυτό να 
δίνει λύση στο πρόβλημα».
Κ.Η. 

Αλεξανδρούπολη: Συνάντηση με την 
εταιρεία Gastrade ζητούν οι αλιείς

ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΝΑ ΎΠΑΡΞΕΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣ, 
ΕΣΤΏ ΚΑΙ ΤΏΡΑ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΎ 
ΝΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΘΟΎΝ ΟΙ 
ΑΠΏΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΎΗ 
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΎΡΓΙΑ ΤΟΎ LNG      
                               
Αίτημα για 5μηνη παύση αλιείας, καθώς 
μελέτες του ΙΝΑΛΕ δείχνουν μεγάλη 
μείωση αλιευμάτων στο Θρακικό 
πέλαγος 

Στο πλαίσιο  του προγράμματος 
ΤΕΒΑ, που αφορά στη στήριξη ευ-
παθών ομάδων με τρόφιμα, και είδη 
βασικής υλικής συνδρομής, το οποίο 
υλοποιείται στο Δήμο Ορεστιάδας και 
στο Δήμο Διδυμοτείχου, παρέχεται   
επιπλέον η δυνατότητα οι  ωφελού-
μενοι να λάβουν περαιτέρω στήριξη, 
μέσω της υλοποίησης  Συνοδευτικών 
Υποστηρικτικών Μέτρων  , με σκοπό 

την  γενικότερη επιμόρφωσή τους, την 
αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλει-
σμού και τη διευκόλυνσή τους για ερ-
γασιακή και κοινωνική ένταξη.

    Μεταξύ των δράσεων που σχε-
διάστηκαν γι’ αυτό το σκοπό είναι κι η 
ομιλία   που θα πραγματοποιηθεί στην 
αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 
στο Δημαρχείο Ορεστιάδας , για γο-
νείς και κηδεμόνες , ωφελούμενους 
του προγράμματος ΤΕΒΑ,  την Τετάρ-
τη  13/4/2022 και ώρα 18:00μ.μ., με 
θέμα: 

 «ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗΝ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ,ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ, ΔΙ-
ΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ»

 από την ψυχολόγο Σαρρή Γεωρ-
γία, εξωτερικό συνεργάτη προγράμ-
ματος Τ.Ε.Β.Α. 

Σημείωση: Θα τηρηθούν όλες οι 
αναγκαίες προϋποθέσεις για πρόλη-
ψη μετάδοσης πανδημίας   covid-19.

 Για περισσότερες πληροφορίες και 
αιτήσεις συμμετοχής, μπορείτε να επι-
κοινωνείτε κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. 
Σαρρή Γεωργία / ψυχολόγος
Τηλέφωνο  επ ι κο ινων ίας : 
2552350317
Ώρες επικοινωνίας: 10:00-12:00 π.μ.
 Email: g.sarri@orestiada.gr

Ορεστιάδα: Ομιλία για τις «μαθησιακές δυσκολίες στη σχολική ηλικία»
Αύριο στο πλαίσιο  του 
προγράμματος ΤΕΒΑ

Η κα Ράπτη με τον Διοικητή του ΠΓΝΑ κ. Ρούφο

Αίτημα για 5μηνη παύση αλιείας, καθώς μελέτες του ΙΝΑΛΕ 
δείχνουν μεγάλη μείωση αλιευμάτων στο Θρακικό πέλαγος 

«Το αλιευτικό πεδίο μειώνεται 
κατά πολύ από την διακλάδω-
ση των αγωγών που υπάρχουν 
από την επένδυση αυτή. Επί-
σης παρουσιάστηκαν μελέτες 
που δείχνουν αυξητική πρόθε-
ση στη θάλασσα, αύξηση θερ-
μοκρασίας και όλο αυτό θορύ-
βησε τους αλιείς».

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΓΙΏΡΓΗΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΘ
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Εξιχνιάσθηκαν ύστερα από 
τις έρευνες των αστυνομικών 
της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας 
Ορεστιάδας, τρεις (3) απάτες 
σε βάρος ηλικιωμένων, που δι-
απράχθηκαν κατά το χρονικό 
διάστημα από 31-3-2022 έως 
8-4-2022, στην Ορεστιάδα και 
την Αλεξανδρούπολη.

Συνελήφθησαν μία αλλοδα-
πή και ένας αλλοδαπός σε βά-
ρος των οποίων σχηματίσθηκε 
δικογραφία για τα αδικήματα 
της εγκληματικής οργάνωσης 
και της απάτης. 

Συγκεκριμένα, την 8-4-
2022 το πρωί άγνωστος δρά-
στης, προσποιούμενος τον ια-
τρό, επικοινώνησε τηλεφωνικά 
με ηλικιωμένη στην Ορεστιάδα 
και με το πρόσχημα ότι  η κόρη 
της έχει τραυματισθεί και χρει-
άζεται άμεση πραγματοποίηση 
χειρουργικής επέμβασης, κα-
τάφερε να την πείσει να ενα-
ποθέσει σε προκαθορισμένο 
σημείο της πόλης το χρηματι-
κό ποσό των 4.740 ευρώ. Λίγη 
ώρα αργότερα οι αστυνομικοί 
εντόπισαν και συνέλαβαν την 
δράστιδα, η οποία είχε μετα-
βεί στο παραπάνω σημείο και 

παρέλαβε τα χρήματα. 
Από την αστυνομική έρευνα 

που ακολούθησε σε συνεργα-
σία με αστυνομικούς της Υπο-
διεύθυνσης Ασφάλειας Αλε-
ξανδρούπολης εντοπίσθηκε 
και συνελήφθη και ο δεύτε-
ρος δράστης στην οικία όπου 
διέμενε με τη συλληφθείσα, 
ενώ στο εσωτερικό του σπιτιού 
βρέθηκε το χρηματικό ποσό 
των 5.000 ευρώ.

Όπως διαπιστώθηκε οι δρά-
στες με την ίδια μεθοδολογία 
την 31-3-2022 στην Ορεστι-
άδα και την 5-4-2022 στην 
Αλεξανδρούπολη εξαπάτησαν 
ακόμη δύο ηλικιωμένες, απο-
σπώντας συνολικά το χρημα-
τικό ποσό των 10.000 ευρώ.

Κατασχέθηκαν τα χρηματι-
κά ποσά των 4.740 ευρώ και 
5.000 ευρώ, τα οποία αποδό-
θηκαν στις δικαιούχους τους. 
Από την κατοχή των δραστών 
κατασχέθηκαν επίσης κινητά 
τηλέφωνα και το χρηματικό 
ποσό των 120 ευρώ.

Οι συλληφθέντες θα οδη-
γηθούν στον κ. Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών Ορεστιάδας, 
ενώ την προανάκριση ενερ-

γεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλει-
ας Ορεστιάδας. 

Χρήσιμες συμβουλές 
για την αποφυγή 
εξαπάτησης των πολιτών

Με αφορμή το παραπάνω 
περιστατικό, κρίνεται σκόπιμο 
να δημοσιοποιηθούν οι παρα-
κάτω χρήσιμες συμβουλές για 
την αποφυγή εξαπάτησης των 
πολιτών:

•  Να μην πείθεστε εύκολα 
από άτομα, τα οποία σας “πλη-
σιάζουν” ως γνωστοί συγγενι-
κών - φιλικών προσώπων.

•  Να είστε ιδιαίτερα επι-
φυλακτικοί σε άγνωστα άτο-
μα που επιχειρούν με διάφορα 
προσχήματα και τεχνάσματα 
να εισέλθουν στην οικία σας.

•  Στην περίπτωση αυτή, να 
προσέχετε τα προσωπικά σας 

αντικείμενα, προκειμένου να 
αποφευχθεί το ενδεχόμενο 
αφαίρεσής τους με τη μέθο-
δο της απασχόλησης.

•  Να είστε ιδιαίτερα επιφυ-
λακτικοί όταν άγνωστοι προ-
σπαθήσουν να σας πείσουν 
για την καταβολή χρηματικού 
ποσού, με το πρόσχημα επεί-
γουσας ανάγκης συγγενικού 
- φιλικού προσώπου (π.χ. νο-
σηλεία σε νοσοκομείο).Το ίδιο 
μπορεί να προσπαθήσουν και 
τηλεφωνικά. Για τους ίδιους 
λόγους να μην ενδίδετε σε 
προτροπές για συνάντηση (ρα-
ντεβού κ.λπ.).

•  Σε περιπτώσεις που 
άγνωστοι επικαλούνται έκτα-
κτη ανάγκη γνωστού -συγ-
γενικού σας προσώπου, να 
επιδιώκετε πάντα οι ίδιοι να 
επικοινωνείτε τηλεφωνικά με 

το γνωστό-συγγενικό σας πρό-
σωπο, προς επιβεβαίωση των 
όσων επικαλούνται. Η επικοι-
νωνία να γίνεται με δικό σας 
τηλέφωνο και κατόπιν δικής 
σας πρωτοβουλίας και να μην 
δέχεστε να μιλάτε με άτομο, το 
οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι.

•  Σε κάθε περίπτωση, να 
δηλώνετε ότι δεν πρόκειται να 
παραδώσετε χρήματα, εάν δεν 
εμφανιστούν οι γνωστοί-συγ-
γενείς σας.

•  Να μην δέχεστε σε καμία 
περίπτωση άγνωστα άτομα να 
σας οδηγήσουν σε Πιστωτικό 
Κατάστημα ή ΑΤΜ για ανάλη-
ψη χρηματικού ποσού.

•  Να μην πείθεσθε εύκολα 
σε ευκαιριακές αγορές προ-
ϊόντων που σας προτείνουν 
άγνωστα άτομα, ιδιαίτερα δε 
δίχως να δείτε πρώτα τα προ-

ϊόντα αυτά.
•  Να μην πείθεστε από 

άγνωστους, οι οποίοι εμφανί-
ζονται ως υπάλληλοι Δημόσι-
ας Υπηρεσίας ή άλλου φορέα 
για την επιδιόρθωση κάποιου 
τεχνικού προβλήματος, εάν 
δεν τους έχετε εσείς προη-
γουμένως καλέσει.

•  Να μην πείθεστε όταν 
άγνωστοι σας ζητούν να κα-
ταβάλλετε χρήματα για οφει-
λές γνωστών ή συγγενικών 
προσώπων σε δημόσιες υπη-
ρεσίες ή σε καταστήματα-εται-
ρείες για αγορά αγαθών-προ-
σφορά υπηρεσιών.

•  Επισημαίνεται ότι από 
νοσοκομεία ή από δημόσιες 
υπηρεσίες δεν χρησιμοποιεί-
ται η πρακτική υπάλληλοί τους 
να μεταβαίνουν σε οικίες ή σε 
δημόσιους χώρους και να ζη-
τούν από πολίτες την καταβο-
λή χρημάτων για υπηρεσίες 
που παρέχουν.

•  Να έχετε πάντα διαθέσι-
μους τους τηλεφωνικούς αριθ-
μούς, με τους οποίους πρέπει 
να επικοινωνήσετε σε περί-
πτωση ανάγκης (Αστυνομία, 
Πυροσβεστική, Νοσοκομεία, 
στενοί συγγενείς κ.α.).

•  Προσπαθήστε να συγκρα-
τήσετε τα χαρακτηριστικά των 
δραστών, καθώς και τα οχή-
ματα με τα οποία κινούνται 
(αριθμό κυκλοφορίας, μάρκα 
οχήματος, χρώμα κ.λπ.), για να 
βοηθήσετε το έργο των διω-
κτικών αρχών.

•  Να ενημερώνετε πάντα 
τις αστυνομικές Αρχές, ακόμη 
και σε περίπτωση απόπειρας 
απάτης σε βάρος σας.

Εξιχνιάσθηκαν 3 απάτες 
σε περιοχές του Έβρου

ΣΎΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΔΎΟ ΜΕΛΗ 
ΣΎΜΜΟΡΙΑΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΏΝ 
ΟΠΟΙΏΝ  ΣΧΗΜΑΤΙΣΘΗΚΕ ΣΧΕΤΙΚΗ 
ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ     
                               
Οι δράστες χρησιμοποιώντας το πρόσχημα 
τραυματισμού συγγενικού προσώπου σε 
ατύχημα εξαπάτησαν 3 ηλικιωμένες  

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο Μανώλης Μαυροκέφαλος του Σάββα και της Χριστίνας το γένος Καραολάνη, 
που γεννήθηκε στην Στουτγάρδη Γερμανίας και κατοικεί στην Αλεξανδρούπολης 
Έβρου, και Η Βαρσαμάκη Παναγιώτα του Χρήστου και της Αλεξάνδρας, το γένος 
Ποϊραζίδου, που γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολης Έβρου και κατοικεί στην Αλε-
ξανδρούπολη Έβρου, πρόκειται να παντρευτούν στο Δημαρχείο Αλεξανδρούπολης. 

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο Βαρσαμίδης Γεώργιος του Σωτηρίου και της Παρασκευής το γένος Αλεξανδρίδη 
που γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη και  κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη και η 
Αλαβάντα Αναστασία-Παναγιώτα του Νικολάου και της Χρυσούλας το γένος Σιδη-
ροπούλου που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη και  κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη 
πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο Αλεξανδρούπολης.

Πρωτόγνωρες σκηνές διαδραματίστηκαν νωρίς 
το πρωί της Δευτέρας στο κέντρο της Ορεστιά-
δας, όταν λίγο πριν τις 8 οι πολίτες που πήγαιναν 
στις δουλειές τους και τα γύρω καφέ της πόλης 
που μόλις είχαν ανοίξει, είδαν ένα αυτοκίνητο με 
ιλιγγιώδη ταχύτητα να φτάνει στην πλατεία ακο-
λουθούμενο από περιπολικά. Τελικά ένα περιπο-
λικό έκοψε το δρόμο του ΙΧ με αποτέλεσμα τον 
εμβολισμό του προκειμένου να το ακινητοποιήσει, 
ενώ είχε προηγηθεί νωρίτερα σήμα ελέγχου κατά 

το οποίο ο οδηγός δεν υπάκουσε, ανέπτυξε ταχύ-
τητα και έτσι άρχισε η καταδίωξη που ολοκληρώ-
θηκε ακριβώς στο κέντρο της πόλης. Από το ΙΧ με 
ελληνικές πινακίδες, το οποίο φαίνεται πως ήταν 
κλεμμένο, οι αστυνομικοί έβγαλαν δύο άτομα τα 
οποία δεν πρόλαβαν να αντισταθούν, αφού άμε-
σα οι αστυνομικού τα ακινητοποίησαν και τα συ-
νέλαβαν “χολιγουντιανά”, όπως χαρακτηριστικά 
περιγράφει μάρτυρας. Οι ίδιες μαρτυρίες κάνουν 
λόγο για νεαρούς, με τον οδηγό να περιγράφε-
ται ιδιαίτερα μικρής ηλικίας, ίσως και ανήλικο. Οι 
πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για “επίδοξους” 
διακινητές, οι οποίοι πήγαιναν σε αποστολή μετα-
φοράς παράτυπων μεταναστών, αλλά μάλλον δεν 
πρόλαβαν να ολοκληρώσουν το έργο τους. Αναμέ-
νεται το σχετικό δελτίο τύπου από τις αστυνομικές 
αρχές με την πλήρη περιγραφή του περιστατικού.
radioevros.gr

Άγρια καταδίωξη και σύλληψη διακινητών στο κέντρο της Ορεστιάδας
Πρωτόγνωρες σκηνές έζησαν 
πολίτες που κυκλοφορούσαν 
αμέριμνοι το πρωί της 
Δευτέρας
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Σε δύσκολη εξίσωση εξε-
λίσσεται το θέμα του οδικού 
τουρισμού από το εξωτερικό 
προς τη χώρα μας, μετά και 
την «βύθιση» που παρατηρή-
θηκε το 2021. Μόνο στην Πε-
ριφέρεια Ανατολικής Μακεδο-
νίας και Θράκης, την περίοδο 
2019-2020 καταγράφηκε μεί-
ωση στον αριθμό των αφίξεων 
κατά -82% και στα έσοδα κα-
τά 79%. Αρνητικά κύλησε και 
το διάστημα Ιανουαρίου – Αυ-
γούστου 2021, αφού o μεθο-
ριακός σταθμός της Νυμφαί-
ας σημείωσε μείωση κατά 1,1 
εκατομμύρια αφίξεις (-88,0%) 
με μόλις 153 χιλ. οδικές αφί-
ξεις. Στους Κήπους η μείωση 
το 2021 σε σχέση με το 2019 
ήταν 81,8%.

Ο οδικός τουρισμός υπολο-
γίζεται σε περίπου 1/3 του συ-
νόλου που υποδέχεται η χώρα 
μας, με τα στοιχεία του 2019 
να καταγράφουν σχεδόν 10 
εκατομμύρια αφίξεις τουρι-
στών που προέρχονταν κυρίως 
από τις χώρες των Βαλκανίων. 
Σύμφωνα με το news247.gr, 
η εισβολή στην Ουκρανία και 
η παρατεταμένη διάρκεια του 
πολέμου έχει επηρεάσει και 
συνεχίζει να επηρεάζει όλες 
τις βαλκανικές χώρες, με απο-
τέλεσμα να εκφράζονται σοβα-
ροί φόβοι για το αν θα υπάρξει 
η συνηθισμένη ροή τουριστών 
από αυτές. 

Το προσφυγικό είναι ένα 
θέμα που ήδη αντιμετωπί-
ζουν έντονα, ενώ η αύξηση 
του ενεργειακού κόστους και 
οι επιπτώσεις που έχει φέρει, 
επηρεάζουν τις ευαίσθητες οι-
κονομίες τους. Ο πρόεδρος του 
ΣΕΤΕ κ. Γιάννης Ρέτσος έχει 
δηλώσει ότι ο οδικός τουρι-
σμός για τη φετινή σεζόν εί-
ναι ένα μεγάλο ερωτηματι-
κό και αν και είναι νωρίς για 

εκτιμήσεις, αφού ξεκινά αργά, 
περίπου στα μέσα Ιουνίου, τα 
μηνύματα δεν είναι ενθαρρυ-
ντικά. «Είναι γεγονός ότι ο πό-
λεμος έχει επηρεάσει τους λα-
ούς των Βαλκανίων και ίσως 
και την Πολωνία», σημειώνει 
ο κ. Ρέτσος.

Τι θα σημαίνει η απώλεια 
του οδικού τουρισμού για 
τη χώρα μας 

Το 2021 καταγράφηκε με-
γάλη πτώση της τάξεως του 
67,5% στις διεθνείς οδικές 
αφίξεις και 62,9% στις ταξι-
διωτικές εισπράξεις. Μόνο η 
Βουλγαρία που κατέγραψε και 
τη μεγαλύτερη μείωση, υπολεί-
πονταν πέρυσι κατά 2,8 εκα-
τομμύρια τουρίστες σε σχέση 
με το 2019.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 
ΙΝΣΕΤΕ την περίοδο Ιανουαρί-
ου-Αυγούστου 2021 καταγρά-
φηκαν 2,8 εκατ. διεθνείς οδι-
κές αφίξεις, έναντι 8,6 εκατ. 
της περιόδου Ιανουαρίου-Αυ-
γούστου 2019. Καθ’ όλη τη 
διάρκεια του 2021 ο διεθνής 
οδικός τουρισμός κατέγραφε 
δραματική μείωση, με μόνο 
τον Αύγουστο να σημειώνει για 
πρώτη φορά πάνω από 1 εκατ. 
οδικές αφίξεις, παρόλο που ο 
ρυθμός ανάκαμψης επιβρα-
δύνθηκε κατά -57,7%. Την πε-
ρίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 
του 2021 μείωση καταγράφη-
κε από όλες τις γειτονικές χώ-
ρες σε σχέση με την αντίστοιχη 
περίοδο του 2019. Ειδικότερα, 
η μεγαλύτερη μείωση σε από-
λυτες διαφορές καταγράφεται 
από την Βουλγαρία κατά -2,8 
εκατ. ενώ η μεγαλύτερη μεί-
ωση σε ποσοστιαίες διαφορές 
καταγράφεται από την Τουρκία 
κατά 639.000 και μείωση κατά 
83,7 %. Η μείωση από την Αλ-
βανία ανήλθε σε 952.000, ενώ 

και από την αγορά της Βόρειας 
Μακεδονίας οι αφίξεις μειώ-
θηκαν κατά 1,5 εκατ.

Πόσα ξοδεύουν και που 
πάνε οι τουρίστες που 
έρχονται οδικώς από τα 
Βαλκάνια

Ο οδικός τουρισμός αποτε-
λεί ένα σημαντικό τμήμα του 
εισερχόμενου τουρισμού στην 
Ελλάδα, ιδιαίτερα για την Βό-
ρεια Ελλάδα και τις περιοχές 
της Θράκης, της Μακεδονία και 
της Ηπείρου. Σύμφωνα με τη 
μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ ο οδικός 
τουρισμός χαρακτηρίζεται από 
σχετικά χαμηλή Μέση κατά Κε-
φαλήν Δαπάνη, με 185 ευρώ 
έναντι 731 ευρώ για τον υπό-

λοιπο τουρισμό και 564 ευρώ 
για το σύνολο του εισερχόμε-
νου τουρισμού, ως απόρροια 
της χαμηλής Μέσης Διάρκειας 
Παραμονής (4,0 διανυκτερεύ-
σεις έναντι 8,9 και 7,4 αντί-
στοιχα) αλλά και της χαμηλής 
Μέσης Δαπάνης ανά Διανυ-
κτέρευση (47 ευρώ έναντι 82 
ευρώ και 76 ευρώ αντίστοιχα).

Επίσης, υπάρχει ισχυρή επο-
χικότητα και μεγάλη συγκέ-
ντρωση στο τρίτο τρίμηνο του 
έτους. Ειδικότερα, το 67% των 
συνολικών εσόδων του οδικού 
τουρισμού εισρέουν στη χώρα 
στο τρίτο τρίμηνο, έναντι 58% 
του υπόλοιπου τουρισμού και 
59% του συνόλου.

ΑΜΘ: Μείωση 84% στις 
επισκέψεις και 79% στα 
έσοδα το 2020

Ως η χειρότερη χρονιά από 
την ανάπτυξη του ελληνικού 
τουρισμού, αλλά και παγκο-
σμίως, καταγράφεται το 2020, 
αφού σημειώθηκε κατακόρυ-
φη πτώση σε επισκέψεις ξέ-
νων τουριστών αλλά και εσό-
δων που ξεπέρασαν το 75%. 
Στην Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, η 
πρώτη χρονιά και ειδικότερα 
το πρώτο καλοκαίρι υπό τη 
«Δαμόκλειο σπάθη» του κο-
ρωνοϊού, οι επιπτώσεις ήταν 
δραματικές, με τη μείωση των 
τουριστικών εισπράξεων να 
αγγίζει το 79%, σε σύγκριση 
με το … ανέμελο 2019.

Tην περίοδο 2019-2020 η 
Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας 
& Θράκης κατέγραψε μείω-
ση στον αριθμό των οδικών 
αφίξεων της κατά -82% (από 
3,4 εκατ. το 2019 σε 608 χιλ. 
το 2020). Επιμέρους, όλοι οι 
μεθοριακοί σταθμοί σημείω-
σαν πτώση: Κήποι (-75%, από 
830 χιλ. το 2019 σε 207 χιλ. 
το 2020), Νυμφαία (-88%, 
από 1,6 εκατ. το 2019 σε 
204 χιλ. το 2020), Ορμένιος 
(-67%, από 273 χιλ. το 2019 

σε 90 χιλ. το 2020), Εξοχή 
(-77%, από 232 χιλ. το 2019 
σε 53 χιλ. το 2020), Καστα-
νιές (-88%, από 257 χιλ. το 
2019 σε 31 χιλ. το 2020), Κυ-
πρίνος (-82%, από 82 χιλ. το 
2019 σε 15 χιλ. το 2020) και 
Αγ. Κωνσταντίνος (-90%, από 
87 χιλ. το 2019 σε 9 χιλ. το 
2020). Αξιοσημείωτο είναι ότι 
η υψηλότερη μείωση αφίξεων 
σημειώθηκε στον μεθοριακό 
σταθμό Αγ. Κωνσταντίνου ενώ 
η χαμηλότερη στον Ορμένιο. 

Την περίοδο 2019-2020, 
οι επισκέψεις στην Περιφέ-
ρεια Αν. Μακεδονίας & Θρά-
κης σημείωσαν πτώση κατά 
-84% (από 3,8 εκατ. το 2019 
σε 602 χιλ. το 2020). Επιμέ-
ρους, όλες οι αγορές κατέγρα-
ψαν αρνητικό πρόσημο: Βουλ-
γαρία (-86%, από 2,2 εκατ. το 
2019 σε 316 χιλ. το 2020), 
Τουρκία (-76%, από 523 χιλ. 
το 2019 σε 123 χιλ. το 2020), 
Ρουμανία (-81%, από 310 χιλ. 
το 2019 σε 58 χιλ. το 2020), 
Γερμανία (-72%, από 119 χιλ. 
το 2019 σε 33 χιλ. το 2020) 
και Λοιπές (-90%, από 684 
χιλ. το 2019 σε 71 χιλ. το 
2020).
Κ.Η.

Αγωνία στη βόρεια Ελλάδα για 
την πορεία του οδικού τουρισμού

ΚΙΝΔΎΝΟΣ ΝΑ ΧΑΘΟΎΝ 
ΕΚΑΤΟΜΜΎΡΙΑ ΤΟΎΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΘΡΑΚΗ
                               
ΑΜΘ: Το 2020 χάθηκαν 350 
εκατομμύρια ευρώ λόγω μειωμένων 
οδικών αφίξεων 

Ο Δήμος Αλεξανδρούπο-
λης ενισχύει το πρόγραμμα 
υιοθεσίας αδέσποτων ζώων 
μέσα από την ιστοσελίδα του 

alexpolis.gr/strays/
Στην προσπάθεια να αντι-

μετωπίσει άμεσα και αποτε-
λεσματικά το ζήτημα των αδέ-
σποτων ζώων  και στο πλαίσιο 
του Προγράμματος Διαχείρι-
σης Αδέσποτων Ζώων Συ-
ντροφιάς, δίνει τη δυνατότη-
τα σε κάθε πολίτη, μέσω της 
παρούσας ιστοσελίδας, και 
κατ' εφαρμογήν του Νόμου 
4830/21, να υιοθετήσει ένα 
αδέσποτο ζώο,  να ενημερωθεί 

για τη διαδικασία μιας νόμιμης 
υιοθεσίας και υπεύθυνης κηδε-
μονίας καθώς και για τον και-
νούργιο Νόμο 4830/21.

Μέσω της ιστοσελίδας θα 
ανακοινώνονται επίσης μελ-
λοντικά events που θα αφο-
ρούν στη φιλοζωία και γενικά 
την έμπρακτη στήριξη του δι-
καιώματος των ζώων στη ζωή. 

Σκοπός του προγράμματος 
που εφαρμόζει η Δημοτική Αρ-
χή ,παραμένει πάντα η σταδι-

ακή μείωση του αριθμού των 
αδέσποτων  μέσω της ενημέ-
ρωσης των πολιτών, της σίτι-
σης, της περισυλλογής, της κα-
ταγραφής, της σήμανσης, της 
στείρωσης, του εμβολιασμού, 
των φιλοξενιών, των υιοθεσι-
ών των αδέσποτων, καθώς και 
της συνεργασίας της Δημοτι-
κής αρχής  με εθελοντές και 
φιλοζωικά σωματεία.

Υιοθετήστε ένα αδέσποτο με ένα κλικ!
Στον αέρα η 
νέα ιστοσελίδα 
του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης 
για τα αδέσποτα

Στην Περιφέρεια ΑΜΘ, την περίοδο 2019-2020 καταγράφηκε μείωση 
στον αριθμό των οδικών αφίξεων κατά -82% και στα έσοδα κατά 79%

Στην Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, η πρώτη 
χρονιά και ειδικότερα το πρώτο 
καλοκαίρι υπό τη «Δαμόκλειο 

σπάθη» του κορωνοϊού, οι 
επιπτώσεις ήταν δραματικές, 

με τη μείωση των τουριστικών 
εισπράξεων να αγγίζει το 79%, σε 
σύγκριση με το… ανέμελο 2019
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Αρκετά παράπονα έχουν 
προκαλέσει τα έργα για το 
φυσικό αέριο στην παραλι-
ακή της Αλεξανδρούπολης, 
τα οποία ξεκίνησαν την πε-
ρασμένη εβδομάδα. Εντωμε-
ταξύ, με νέα απόφαση της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας-Θράκης, επέρ-
χονται σημαντικές αλλαγές 
αναφορικά με την επίβλεψη 
και την ολοκλήρωση των ερ-
γασιών, αφού, μεταξύ άλλων, 
για να δοθεί μία οδός στην 
κυκλοφορία, θα πρέπει πλέ-
ον να προηγείται έλεγχος από 
τους μηχανικούς της ΔΕΔΑ, 
καθώς και η σύμφωνη γνώ-
μη της Τροχαίας Αλεξανδρού-
πολης.

Απροειδοποίητα έκλεισε 
η παραλιακή το πρωί 
του Σαββάτου

Κι ενώ είθισται να υπάρ-
χει ανακοίνωση της Αστυνο-
μίας και του Δήμου Αλεξαν-
δρούπολης, σχετικά με τους 
δρόμους στους οποίους θα 
εκτελεστούν εργασίες, με 
συγκεκριμένες ημερομηνίες, 
στην περίπτωση της παραλι-
ακής, δεν υπήρξε κάποια ενη-
μέρωση. Οι πρώτες εργασίες 
με τοποθέτηση σημάνσεων 
έγιναν στις αρχές της περα-
σμένης εβδομάδας, από την 
οδό Κρήτης ως την οδό Ρο-
δόπης, και συνεχίστηκαν και 
τις επόμενες μέρες, ενώ προ-
ειδοποιητικές κορδέλες έχουν 
τοποθετηθεί και απέναντι από 
την Αργώ. Το πρωί του Σαβ-
βάτου, το ρεύμα στο οποίο 
εκτελούνται εργασίες έκλει-
σε, γεγονός που προκάλεσε 

κυκλοφοριακό πρόβλημα και 
παράπονα. 

Αλλαγές από την 
Αποκεντρωμένη

Εντωμεταξύ, με απόφασή 
της, η Αποκεντρωμένη Διοί-
κηση Μακεδονίας-Θράκης 
προχώρησε σε τροποποίηση 
προηγούμενης απόφασής της 
σχετικά με τις κυκλοφορια-
κές ρυθμίσεις για το έργο της 
επέκτασης του δικτύου φυ-
σικού αερίου στην Αλεξαν-
δρούπολη. Είχε προηγηθεί, 
στα τέλη Φεβρουαρίου, έγ-
γραφο της Διεύθυνσης Τεχνι-
κών Υπηρεσιών του Δήμου, 
προς την Αποκεντρωμένη, με 
θέμα: «Διορθώσεις στο υπ΄α-
ριθμ. ΦΕΚ 6723/Β/31-12-
2021», σύμφωνα με το οποίο, 
την ευθύνη για την επίβλεψη 
και υλοποίηση των κυκλοφο-
ριακών ρυθμίσεων του έρ-
γου έχει η Δημόσια Επιχείρη-
ση Δικτύου Διανομής Αερίου 
(ΔΕΔΑ).

Συγκεκριμένα, με τη 
νέα απόφασή της η 
Αποκεντρωμένη ορίζει 
πως:

-Την ευθύνη για την υλο-
ποίηση των κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων του έργου έχει η 
ΔΕΔΑ, η οποία υποχρεούται 
καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρ-
μογής τους να αξιολογεί την 
αποτελεσματικότητά τους σε 
σχέση με το ευρύτερο δίκτυο 
κυκλοφορίας της πόλης, πα-
ρακολουθώντας και συντη-
ρώντας τα σχετικά έργα.

- Η χρονική διάρκεια εκτέ-
λεσης των εργασιών θα αρχί-

ζει από την ημερομηνία έκδο-
σης της σχετικής απόφασης 
της αρμόδιας αστυνομικής 
διεύθυνσης (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-
ΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ) και 
για όλη την διάρκεια υλο-
ποίησης του έργου, συμπε-
ριλαμβανομένων και των εν-
δεχόμενων παρατάσεων που 
θα εγκριθούν από την υπη-

ρεσία επίβλεψης του έργου, 
την ΔΕΔΑ. Για οποιεσδήποτε 
τυχόν παρατάσεις θα ενημε-
ρώνεται η Δ/νση Υπηρεσιών 
Έργων του Δήμου Αλεξαν-
δρούπολης καθώς και η αρ-

μόδια Αστυνομική Διεύθυνση.
- Μετά το πέρας των ερ-

γασιών, η ΔΕΔΑ οφείλει να 
προβεί σε έλεγχο για να δι-
απιστωθεί αν όλα τα στοιχεία 
της εργοταξιακής σήμανσης/
ασφάλισης έχουν αποξηλω-
θεί, ώστε να μη δημιουργείται 
σύγχυση στους κινούμενους, 
στο οδικό τμήμα, οδηγούς και 
εάν έχει αποκατασταθεί η κα-
νονική κατακόρυφη και ορι-
ζόντια σήμανση καθώς και η 
ασφάλιση. Τέλος τυχόν σή-
μανση ή/και εμπόδια τα οποία 
θα απομακρυνθούν ή/και θα 
τοποθετηθούν αλλού κατά 
την εγκατάσταση οδικού ση-
μείου διέλευσης θα επανατο-
ποθετηθούν στην αρχική τους 
θέση, στο ίδιο επίπεδο όπως 
πριν, ενώ τυχόν κατεστραμ-
μένες πινακίδες σήμανσης θα 
αντικατασταθούν.

-Σε περίπτωση περάτωσης 
των εργασιών η οδός να δο-
θεί στην κυκλοφορία μόνο 
μετά τον επανέλεγχο των αρ-
μοδίων μηχανικών της ΔΕΔΑ 
και τη σύμφωνη γνώμη της 
Τροχαίας Αλεξανδρούπολης.
Κ.Η. 

Παράπονα φέρνουν τα έργα για 
το φυσικό αέριο στην παραλιακή 

ΧΏΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΕΙΣΕ 
ΤΟ ΠΡΏΙ ΤΟΎ ΣΑΒΒΑΤΟΎ ΤΟ 
ΕΝΑ ΡΕΎΜΑ, ΠΡΟΚΑΛΏΝΤΑΣ 
ΚΎΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ     

Αλλαγές στην επίβλεψη και ολοκλήρωση 
των εργασιών με νέα απόφαση της 
Αποκεντρωμένης

Το ρεύμα της παραλιακής, στο οποίο εκτελούνται εργασίες 
έμεινε κλειστό το πρωί του Σαββάτου, χωρίς προειδοποίηση

Κάλεσμα για συγκέντρω-
ση χρημάτων προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η δαπανηρή 
χειρουργική επέμβαση στην 
οποία πρέπει να υποβληθεί 
στη Θεσσαλονίκη ένας μαθη-
τής της Β’ Λυκείου από το Δή-

μο Ορεστιάδας. Η οικογένειά 
του δεν μπορεί να ανταποκρι-
θεί στο κόστος, με αποτέλεσμα 
να έχει κινητοποιηθεί η τοπική 
κοινωνία.

Στο κάλεσμά του, ο Σύλλο-
γος αναφέρει:

“Καλούνται τα μέλη του Συλ-
λόγου μας να ενισχύσουν την 
προσπάθειά μας για συλλογή 
χρημάτων προκειμένου να βοη-
θήσουμε μαθητή της Β’ Λυκείου 
της πόλης μας. Ο μαθητής πά-
σχει από ανευρυσματική κύστη 
και επιβάλλεται να υποβληθεί 
άμεσα σε δαπανηρή επέμβαση 
σε ιδιωτική κλινική της Θεσ-
σαλονίκης. Οι γονείς δεν είναι 
σε θέση να καλύψουν το ποσό 
αυτό. Η παράδοση των χρημά-

των θα γίνει από τα μέ-
λη των συλλόγων την 
Παρασκευή 15 Απριλί-
ου 2022 στην αίθουσα 
του Εργατοϋπαλληλι-
κού Κέντρου Ορεστιά-
δας από τις 12.30 ως 
τις 14.00 παρουσία 
των μελών της Ένω-
σης. Τηλέφωνα επικοι-
νωνίας: 6947079779, 
6940593132.

Ορεστιάδα: Συγκέντρωση χρημάτων για 
χειρουργική επέμβαση μαθητή
Κάλεσμα από τον Σύλλογο Γονέων και 
Κηδεμόνων, προκειμένου ο μαθητής να 
ξεπεράσει τη σοβαρή του ασθένεια

Ο χάρτης των προβλεπόμενων εργασιών για την α’ φάση του έργου, που είναι σε εξέλιξη. 
Η β’ φάση περιλαμβάνει το εμπορικό κέντρο και θα ακολουθήσει τους επόμενους μήνες 
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Το Δ.Σ του Ιατρικού Συλλόγου 
Έβρου, εκφράζει την μεγάλη οδύνη 
του, για την απώλεια της ιατρού Μι-

κροβιολόγου, Σταυρούλας Μιχαη-
λίδου. Η Σταυρούλα Μιχαηλίδου, 
άφησε την τελευταία της πνοή σε 
ηλικία 59 ετών. Ήταν μέλος του Ια-
τρικού Συλλόγου Έβρου, καταγόταν 
από τα Αμπελάκια Έβρου και πρό-
σφερε τις υπηρεσίες της με σεβασμό 
και ανιδιοτέλεια προς τους ασθενείς 
της, ως Διευθύντρια στο Εργαστήριο 
Βιοπαθολογίας του ΕΣΥ, στο Π.Γ.Ν.Α. 
Η ταφή της θα γίνει στη γενέτειρά 

της, τα Αμπελάκια Έβρου και η 
νεκρώσιμος ακολουθία θα γίνει 
στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεή-
μονα,  Αμπελάκια Έβρου, σήμερα 
11-04-2022, 13:.00μ.μ.. Εκφρά-
ζουμε τα θερμά συλλυπητήρια 
στην οικογένειά της.

 Ως ελάχιστο δείγμα τιμής για 
την επιστημονική και κοινωνική 
προσφορά της, το Δ.Σ του Ιατρι-
κού Συλλόγου Έβρου ομόφωνα 

αποφάσισε
• Να εκφράσει την βαθιά του θλί-

ψη, τα ειλικρινή του συλλυπητήρια και 
την αμέριστη αγάπη και συμπαράσταση  
στην οικογένεια  και τους οικείους του.

• Να κατατεθεί στη μνήμη του εκλι-
πόντος στεφάνι.

• Το παρόν ψήφισμα να αναρτηθεί 
στο διαδίκτυο και να δημοσιευθεί στον 
τοπικό τύπο.
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Μία επιστολή που φέρνει 
πολλές άσχημες μνήμες και 
γυρνά τον χρόνο πριν από ένα 
έτος, εστάλη από τον αδερφό 
της 37χρονης εγκύου που έχασε 
την ζωή της μαζί με το αγέννη-
το παιδί της στο Πανεπιστημια-
κό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξαν-
δρούπολης. Όπως αναφέρει το 
focustonevro.gr,  την επιστολή 
υπογράφουν 228 πολίτες ζητώ-
ντας δικαίωση για τον θάνατο 
της Δέσποινας και του εμβρύου 
της και παράλληλα απαιτούν να 
παρέχεται από όλο το υγειονο-
μικό προσωπικό, ασφάλεια και 
ανακούφιση στον ασθενή – πο-
λίτη και όχι φόβο, αγωνία, ανα-
σφάλεια και εγκατάλειψη.

Η επιστολή
• Για τη Δέσποινα που έφυγε 

πολύ νωρίς
• Για τη δικαίωσή της
• Για την καταδίκη των υπαι-

τίων
• Για την υγεία μας
Το τραγικό γεγονός του θα-

νάτου της Δέσποινάς μας και του 
αγέννητου τέκνου της, ενόσω η 
ίδια νοσηλευόταν στο Π.Γ.Ν.ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, στην προσπά-
θειά της να λάβει νοσοκομειακή 
φροντίδα για την ίδια και το μω-
ρό της, έρχεται να ξεχειλίσει το 
ποτήρι της οργής…

Όσον αφορά το ιστορικό του 

γεγονότος, η Δέσποινα μετέβη το 
βράδυ της Τετάρτης, 14ης Απρι-
λίου 2021 περί τις 21.30 στα 
επείγοντα του Π.Γ.Ν.Α εξαιτίας 
αφόρητων πόνων με τη συνο-
δεία των οικείων της. Είχε προ-

ηγηθεί προ τριών ημερών ακό-
μη μία επίσκεψή της, για τον 
ίδιο λόγο, όπου της χορηγήθη-
κε φαρμακευτική αγωγή για πι-
θανή ουρολοίμωξη – διάγνωση 
που εκ των υστέρων απεδείχθη 
λανθασμένη και, δυστυχώς, μοι-
ραία λίγες ώρες μετά. Εκείνο το 
βράδυ, οι ενέργειες των εφημε-
ρευόντων ιατρών της Πανεπι-
στημιακής Μαιευτικής Κλινικής 
του Π.Γ.Ν.Α φαίνεται να βασί-
στηκαν σε μία λανθασμένη διά-
γνωση αγνοώντας τα αρνητικά 
αποτελέσματα της καλλιέργειας 
ούρων, που είχε ληφθεί από την 
Κυριακή ακόμα, και μάλιστα, λει-
τουργώντας με υποθέσεις παρά 
με τα πραγματικά ιατρικά δεδο-
μένα και την τραγική κλινική ει-
κόνα της Δέσποινας.

Η Δέσποινα, μία νέα γυναίκα, 

κόρη, αδερφή, σύζυγος, εγγο-
νή, φίλη – η οποία σε λιγότερο 
από δύο μήνες θα γινόταν και 
μητέρα – στερήθηκε το πολύτι-
μο αγαθό της ζωής ως αποτέλε-
σμα της εγκληματικής αδιαφο-
ρίας δημοσίων λειτουργών της 
υγείας, νοσοκομειακών υπαλλή-
λων (υπό-αλλήλων) που έφεραν 
την ευθύνη να μεριμνήσουν και 
να παρέχουν τα προβλεπόμενα 
σε μία πολίτη – ασθενή που εί-
χε άμεση ανάγκη συνεχούς μέ-
ριμνας και ποιοτικής ιατρικής 
φροντίδας.

Στον ευαίσθητο χώρο της 
Υγείας δεν χωρούν, ούτε συγχω-
ρούνται λάθη, ολιγωρίες, ανευ-
θυνότητες και αμέλεια. Αυτά εί-
ναι που στοιχίζουν ανθρώπινες 
ζωές.

Εν έτει 2021 δε νοείται να 
γίνονται πρόχειρες και κατά συ-
νέπεια λανθασμένες διαγνώσεις 
«τυφλοσούρτης» σε κάθε ασθε-
νή, πόσο μάλλον σε μία 37χρο-

νη έγκυο γυναίκα, με αφόρη-
τους πόνους και γυναικολογικό 
ιστορικό χειρουργικής επέμβα-
σης στη μήτρα, στον 7ο μήνα 
της εγκυμοσύνης της. Πού είναι 
η εξατομικευμένη εξέταση; Πού 
είναι η υγειονομική ετοιμότητα; 
Πού είναι η διεπιστημονική προ-
σέγγιση; Πού είναι οι κανόνες 
ιατρικής ευθύνης, δεοντολογίας 
και βιοηθικής; Πού είναι η ανάλη-
ψη ευθυνών; Τελικά ως πολίτες 
νιώθουμε ασφάλεια;

Θέλουμε ιατρούς ανθρώ-
πους. Όχι θεούς, απρόσιτους, 
απόμακρους. Όχι ιατρούς που 
ασκούν ιατρική εις βάρος της 
ζωής των ασθενών ή ιατρούς 
που καλύπτουν λάθη, δικά τους 
ή συναδέλφων τους. Απαιτούμε 
ανθρώπους που με εντιμότητα 
πράττουν όσα απορρέουν από 
το λειτούργημά τους. Θέλουμε 
να εμπιστευόμαστε τη ζωή μας 
σ΄ ΑΥΤΟΥΣ και όχι στους ΣΚΑΡ-
ΤΟΥΣ. Οφείλεται να παρέχεται 

από όλο το υγειονομικό προσω-
πικό, ασφάλεια και ανακούφιση 
στην/στον ασθενή – πολίτη και 
όχι φόβο, αγωνία, ανασφάλεια 
και εγκατάλειψη.

Με το παρόν κείμενο προσκα-
λούμε κάθε ιθύνοντα, υγειονομι-
κό και διοικητικό υπάλληλο αλ-
λά και κάθε πολίτη που θέλει να 
εμπιστεύεται τη ζωή του στα χέ-
ρια των λειτουργών του χώρου 
της Υγείας, να δράσει ενάντια σε 
ό,τι και όποιον εξοντώνει το πο-
λυτιμότερο αγαθό, την υγεία μας.

Το δικαίωμα στην περίθαλψη 
ανήκει σε όλους. Το δικαίωμα 
στη σωστή παροχή της;

Διεκδικούμε. Δε σωπαίνουμε.
Email επικοινωνίας και συ-

γκέντρωσης υπογραφών: drase.
gia.tin.igia.mas@gmail.com

Τα ονόματα των συμπολιτών 
μας είναι στη διάθεση της εφη-
μερίδας και έχουν δημοσιευτεί 
και στο gnomionline.gr

Αλεξανδρούπολη: Ένας χρόνος από το 
θάνατο της Δέσποινας και του μωρού της…

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΚΟΜΗ 
ΨΑΧΝΕΙ ΔΙΚΑΙΏΣΗ ΚΑΙ 
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΕΙ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΎ 
ΎΠΟΓΡΑΦΟΎΝ 228 ΠΟΛΙΤΕΣ      

Ζητούν «καταλογισμό ευθυνών, δικαίωση για 
το θάνατο που συγκλόνισε το πανελλήνιο και 
«παροχή από όλο το υγειονομικό προσωπικό, 
ασφάλειας και ανακούφισης στον ασθενή – 
πολίτη και όχι φόβου και αγωνίας» 

“Έφυγε” η ιατρός Σταυρούλα Μιχαηλίδου 
Η εκλιπούσα άφησε την 
τελευταία της πνοή σε 
ηλικία 59 ετών. Ψήφισμα 
του Ιατρικού Συλλόγου 
Έβρου

Ενας χρόνος συμπληρώθηκε 
από τον τραγικό χαμό της 
37χρονης Δέσποινας που 
διένυε τον έβδομο μήνα της 
εγκυμοσύνης της και ακόμη 
αναζητούνται απαντήσεις και 
ευθύνες … 

Η αφίσα με την ανοιχτή επιστολή 
της οικογένειας της Δέσποινας με τα 
ονόματα που την συνυπογράφουν  
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Προβληματισμοί

Μια συνέντευξη με τον αγωγό του ελληνικού πολιτισμού,  τη Δημοκρατία  Μέρος 31ο 

«Η γέννηση της νεότερης κοινοβουλευτικής ιδεολογίας»  

- Στις προηγούμενες συζητήσεις 
μας αναφέρθηκες διεξοδικώς στις 
πολιτικές που οδήγησαν στη δια-
μόρφωση της δημοκρατίας του 5ου 
αιώνα. Σήμερα πού βρισκόμαστε και 
πώς φτάσαμε να οδηγηθούμε στον 
κοινοβουλευτισμό;

Το σημερινό πολίτευμα, όπως πολύ 
σωστά ανέφερες, δεν είναι δημοκρατία, 
αλλά κοινοβουλευτισμός. Για να χρη-
σιμοποιήσω καλύτερα έναν όρο στον 
οποίο πολλές φορές έχει αναφερθεί ο 
καθηγητής και πρώην πρύτανης Γιώρ-
γος Κοντογιώργης, το υπάρχον πολιτικό 
σύστημα είναι εκλόγιμη Μοναρχία που 
έχει όλα τα δομικά χαρακτηριστικά της 
απόλυτης μοναρχίας. 

Ο κοινοβουλευτισμός καθιερώθηκε, 
όπως έχουμε ξαναπεί, από τους Αγγλο-
σάξονες στην προσπάθεια τους να περιο-
ρίσουν την Μοναρχία. Με τον μεγάλο συ-
νταγματικό χάρτη, την Μάγκνα Κάρτα, το 
1215 μ.Χ., καθορίστηκαν με ακρίβεια τα 
θεωρητικά όρια της βασιλικής εξουσίας. 
Παρόλα αυτά οι μετέπειτα πολιτικές εξε-
λίξεις, με το σχηματισμό των νεότερων 
κρατών, ενίσχυσαν τις απόλυτες και συ-
γκεντρωτικές ελέω θεού μοναρχίες, στις 
οποίες η δημοκρατία δεν εφαρμόστηκε. 

Η γέννηση της νεότερης αστικής κοι-
νοβουλευτικής ιδεολογίας, επηρεασμένη 
από τα αιτήματα των ουμανιστών (αν-
θρωπιστών) του 16ου αιώνα, οι οποίοι 
προέβαλαν την ανάγκη για παιδεία και 
πολιτισμό, τοποθετείται στο τέλος του 
17ου και στις αρχές του 18ου αιώνα. Το 
1516 ο σερ Τόμας Μορ, άγγλος λόρδος 
που θα προαχθεί σε καθολικό Άγιο από 
τον Πάπα μόλις το 1935, θα εκδώσει το 
βιβλίο του «Περί της καλλίστης δημο-
κρατίας της ευρισκομένης επί της νέας 
νήσου Ουτοπίας». Ο Τόμας Μορ υπήρξε 
φίλος του ολλανδού φιλολόγου και ανα-
γεννησιακού ουμανιστή Έρασμου, που 
θα γράψει το 1509 το «Μωρίας εγκώ-
μιο» στο σπίτι του Μορ στην Αγγλία. Στο 
έργο αυτό βάζει την «τρέλα» να μιλήσει 
γι’ αυτόν, γεγονός που του επιτρέπει ν’ 
ασκήσει δριμύτατη κριτική στις γενικές 
φαυλότητες της εποχής του προς όλες 
τις επαγγελματικές και θεσμικές κατευ-
θύνσεις. Η φιλοσοφία του Διαφωτισμού 
κατά τον 18ο αιώνα, κυρίως από τον 
Άγγλο φιλόσοφο και πολιτικό στοχαστή  
Τζον Λοκ (Σόμερσετ 29 Αυγούστου 1632 
– Λονδίνο 28 Οκτωβρίου 1704) βασικό 
εκπρόσωπο του βρετανικού εμπειρισμού 
και τον Γαλλοελβετό φιλόσοφο Ζαν-Ζακ 
Ρουσσώ (Γενεύη 28 Ιουνίου 1712 - Γαλ-
λία 2 Ιουλίου 1778) συστηματοποίησε 
αυτή την κριτική και τοποθέτησε την πη-
γή κάθε εξουσίας στη λαϊκή θέληση. Από 
τότε η δημοκρατική ιδεολογία μπόρεσε 
να διαμορφωθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια. 

 Ο Τζον Λοκ και ο Ζαν - Ζακ Ρουσσώ 
αποτελούν δύο μορφές στις δύο χρονι-
κές άκρες της «εποχής Διαφωτισμού» 
γνωστή και ως «Siècle des lumières» 
Ο Λοκ είναι μία μορφή που μας εισάγει 
στην έννοια του διαφωτισμού, καθώς πε-
θαίνει στις αρχές του 18ου αιώνα, ενώ ο 
Ρουσσώ κάνει ένα βήμα παραπέρα προ-
κειμένου να μας βγάλει από το διαφωτι-
σμό, διευρύνοντας  ακόμα περισσότερο 
την έννοια της κοινωνικής ελευθερίας.  

Μία από τις πιο γνωστές θεωρίες του 
Λοκ είναι αυτή του κοινωνικού συμβο-
λαίου που συνάπτει η κοινωνία με τη δη-
μόσια εξουσία. Για τον Λοκ η έννοια της 
ιδιοκτησίας συνδέεται με την έννοια της 
δημιουργίας. Πρώτος σκοπός της πολι-
τικής κοινότητας είναι επομένως να εγ-
γυάται την ασφάλεια, την ιδιοκτησία και 
την ελευθερία των πολιτών. Εντού-
τοις, όταν η εξουσία επιχειρεί 
να υπερβεί τα όριά της και 
να γίνει δεσποτική ή σφε-
τεριστική, το συμβόλαιο 
αυτομάτως διαλύεται. 
Με την άμεση επιστρο-
φή στην κατάσταση της 
φύσης οι πολίτες έχουν 
το δικαίωμα να προβά-
λουν αντίσταση στις αυ-
θαιρεσίες της εξουσίας. Έτσι 
ο Λοκ συγκροτεί τη θεωρία του 
δικαιώματος της επανάστα-
σης, στο οποίο είναι απα-
ραίτητο να προσφεύγουν 
οι άνθρωποι εναντίον της 
τυραννίας και κάθε σφετε-
ρισμού της εξουσίας. Η πολιτική του φι-
λοσοφία ότι ο λαός έχει το δικαίωμα της 
αντίστασης επηρέασε σε μεγάλο βαθμό 
την Αμερικανική επανάσταση, καθώς και 
το σύνταγμά της, το οποίο ψηφίστηκε το 
1787, κυρίως ως προς το διαχωρισμό 
των εξουσιών, ξεκινώντας από τη νομο-
θετική και την εκτελεστική, καθώς και το 
πρώτο σύνταγμα της Γαλλίας το 1791 
κατά την περίοδο της Γαλλικής επανά-
στασης, όπου καταργούσε την απόλυτη 
εξουσία του βασιλιά. Η θέση αυτή της 
υπεράσπισης της ελευθερίας οδήγησε 
τον Λοκ στην αρχή της ανεξιθρησκίας, 
δηλαδή της θρησκευτικής ανοχής. Όρος 
που εισήχθη στην Ελλάδα πριν την επα-
νάσταση από τον Έλληνα κληρικό και 
διαπρεπή στοχαστή του νεοελληνικού 
διαφωτισμού, μεταφραστή του Βολταί-
ρου, Ευγένιο Βούλγαρη (1716 – 1806) 
ως απόδοση του γαλλικού tolérance 
(religieuse) «θρησκευτική ανεκτικότητα».  

Στην άλλη άκρη, δηλαδή στο κλείσιμο 
της εποχής του διαφωτισμού, σε αντίθε-
ση με τον Λοκ, ο Ρουσσώ πιστεύει πως 
η ιδιοκτησία αποτελεί ένα παλαιό κοι-
νωνικό συμβόλαιο αδικίας. Ξεκινώντας 
έτσι από τη βασική αρχή πως όλοι οι 
άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι, αλλά 
στην πορεία της ζωής τους είναι αλυσο-
δεμένοι από χίλιες πλευρές, καταγγεί-
λει τις αδικίες και τις αυθαιρεσίες της 
λεγόμενης «πολιτισμένης» σύγχρονης 
κοινωνίας, προτείνοντας ένα νέο κοινω-
νικό συμβόλαιο που θα απελευθερώσει 
τους ανθρώπους από τις όποιες κοινω-
νικές ανισότητες. Η αληθινή ελευθερία, 
λοιπόν, για τον Ρουσσώ είναι η ελευθε-
ρία της ίδιας της κοινωνίας και ο λαός 
ως κυρίαρχος δεν μπορεί να παραχωρεί 
την κυριαρχία του στην κάθε εξουσία - 
η οποία κατά τον Λοκ έχει ρόλο ρυθμι-
στή - παρά μόνο να χρησιμοποιεί τους 
βουλευτές του ως επιτρόπους, δηλαδή 
εντολοδόχους της θέλησής του, τους 
οποίους και μπορεί ανά πάσα στιγμή 
ν’ ανακαλέσει. Δυστυχώς σήμερα ούτε 
καν βρισκόμαστε σε αυτό το στάδιο της 
αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας,  κα-

θώς όχι μόνο η πολιτική τάξη δεν υπά-
γεται στη δικαιοσύνη δυνάμει της  «Αρι-
στοτελικής» αρχής του ευθύνειν και του 
ελέγχειν, όπως κάθε πολίτης,  αλλά και 
η ανάκληση των πολιτικών όταν αυτοί 
πολιτεύονται αντίθετα προς το συμφέ-
ρον της κοινωνίας καθίσταται αδύνατη.    

  
- Ώστόσο, στην πορεία πώς 

εξελίχτηκαν τα πράγμα-
τα με την μετάβαση των 

κοινωνιών στη βιομη-
χανική επανάσταση 
και στα σύγχρονα 
αστικά  κράτη;

Με τη διεύρυνση 
της αγοράς σε εθνική 

κλίμακα, η παλαιά δο-
μή της οικονομίας που 

χωριζόταν σε μικρές μο-
νάδες άρχισε να υποχωρεί: 

οι βιοτέχνες έγιναν βιομη-
χανικοί εργάτες ή επιχει-
ρηματίες, αναπτύχθηκαν 
μεγάλα αστικά κέντρα και 
μια δραστήρια και ανθη-

ρή αστική τάξη άρχισε να ανέρχεται και 
να διεκδικεί τον τίτλο της ιθύνουσας 
τάξης. Στην πραγματικότητα η συγκρό-
τηση των μεγάλων σύγχρονων κρατών 
(εθνικών κρατών) στην Ευρώπη, αλλά και 
στη συνέχεια η αυτονόμηση των αγορών 
και του κεφαλαίου, κατέστησε ουτοπική 
κάθε προσπάθεια για άμεση δημοκρατία. 
Ενώ παράλληλα οι στρατηγικές στόχευ-
σης των διεθνών αγορών ώθησαν και 
συνεχίζουν να ωθούν τους  λαούς σε 
μία ομογενοποίηση χωρίς ανθρωπιστι-
κό πρόσημο, η οποία αίρει τον κοσμο-
πολιτισμό και την διαφορετικότητα και 
που ως κύριο σκοπό έχει τη διακίνηση 
του εμπορίου και της φθηνής εργασίας 
προς όφελός τους.  

 Σήμερα μόνο ορισμένες κοινότητες 
περιορισμένης έκτασης, όπως μερικά 
ελβετικά καντόνια εφαρμόζουν μορφές 
άμεσης δημοκρατίας σχεδόν στα πρότυ-
πα της αρχαίας ελληνικής πόλης. Ως θε-
σμός, η δημοκρατία ενσαρκώνεται πλέον 
σ’ ένα κατ’ επίφαση αντιπροσωπευτικό 
σύστημα, σε σημείο μάλιστα που να ταυ-
τίζεται με την ύπαρξη πολλών κομμάτων, 
η ακόμη χειρότερα, με τον δικομματισμό, 
ο οποίος επιβάλλεται και προβάλλεται ως 
δημοκρατική επιλογή και δικαίωμα από 
τις σύγχρονες ολιγαρχίες. Η αληθινή δη-
μοκρατία όμως, δεν μπορεί να ταυτίζεται 
με τη φιλελεύθερη και πολυκομματική 
ιδεολογία, επειδή η αρχή της ισότητας 
και της πολιτικής ελευθερίας των πολι-
τών, αλλά και η αξιολογία της αριστεί-
ας  εντός των πλαισίων και προς όφελος 
του δήμου, αποτελούν ύψιστα αιτήματα 
της δημοκρατίας, χωρίς τα οποία καθί-
σταται απλώς μία τυπική λέξη. Δυστυ-
χώς σήμερα έναντι του αιέν αριστεύειν 
επικρατεί η αρνητική αξιολογία της ήσ-
σονος προσπάθειας στο εσωτερικό των  
κομματικών παρατάξεων και του ελάχι-
στου κοινού παρανομαστού της κομμα-
τικής γραμμής.

- Κατά πόσο θεωρείς πως τα προ-
τάγματα του πνευματικού κινήματος 
του διαφωτισμού και του ανθρωπι-

σμού, τα οποία αντλούσε απευθεί-
ας από την αρχαιότητα, επηρέασαν 
τις πολιτικές εξελίξεις στη νεότερη 
Ελλάδα;

Δυστυχώς στην Ελλάδα από γεννήσε-
ως του νεοελληνικού κράτους έως σή-
μερα επικράτησε ένας χρησιμοθηρικός 
απλοϊκισμός στη σκέψη. Ένα νεοελλη-
νικό ιδεολογικό πλαίσιο χωρίς ουσια-
στική ταυτότητα από την άκρα αριστερά 
έως την άκρα δεξιά, το οποίο δε θεμε-
λιώθηκε πάνω στις αξίες της δημοκρα-
τίας, αλλά άντλησε  την ταυτότητά του 
- ακροβατώντας μεταξύ ανατολής και 
δύσης - από τον απέναντι, τον ξένο, τον 
διαφορετικό, που σε μία εξατομικευμέ-
νη διάσταση βλέπουμε να ενσαρκώνεται 
ανταγωνιστικά και κυρίως ως μέτρο σύ-
γκρισης και αναφοράς του εαυτού μας 
με τους άλλους, το διπλανό μας ή ακόμα 
και το γείτονα μας. Κατά τον Αυστρια-
κό ψυχολόγο Άλφρεντ Άντλερ (1870 -  
1937)  ιδρυτή της σχολής της ατομικής 
ψυχολογίας, μέσα από το έργο του «Η 
νευρωτική δομή» η τάση της μεταβολής 
της διαφορετικότητας σε αντιθετικότητα 
δεν είναι παρά ένας αγώνας για υπεροχή  
που δείχνει νευρωτικά άτομα, τα οποία 
στην προσπάθειά τους να ξεπεράσουν 
το αίσθημα κατωτερότητας  βλέπουν 
παντού αντιπαραθέσεις.   

Εξάλλου, για να επιστρέψω στην ερώ-
τησή σου, κατά την ιστορική εξέλιξη της 
σύγχρονης Ελλάδας, η αριστερά δεν κα-
τάφερε να ακολουθήσει τα προτάγματα 
της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας, τα 
οποία προέβαλε ο Γαλλικός Διαφωτισμός 
από την αρχαιότητα, αποκρούοντας έτσι 
κάθε παράδοση με το παρελθόν, στρεφό-
μενη κυρίως σε μία παρωπιδική κομμα-
τική γραμμή των οργάνων της, ενώ από 
την άλλη άκρη ως ιδεολογικό αντίβαρο 
διαμορφώθηκε μία τεχνητή νεοελληνική 
σύζευξη  ταυτισμένη τόσο με την αρχαιο-
ελληνοκεντρική αλαζονεία όσο και μ’ ένα 
νεορθόδοξο ιδεολογικό μεταβυζαντινι-
σμό και μεγαλοϊδεατισμό που μας οδή-
γησε σε εθνικές τραγωδίες και πολιτικές 
ανωμαλίες. Αποτέλεσμα των παραπάνω 
να εμφανιστεί μεταπολιτευτικά η πολι-
τική του μπαλκονιού, των ελεγχόμενων 
βολεμένων και μη, στους οποίους στη-
ρίχθηκαν όλες οι μεταπολιτευτικές κυ-
βερνήσεις, τα πράσινα, τα γαλάζια, τα 
ροζ και πάει λέγοντας, κομματικά παιδιά. 

Εντούτοις, στην Ελλάδα, κυρίως από 
την έναρξη της κρίσης και μετά, καλλιερ-
γήθηκε εσκεμμένα από τις κυβερνήσεις 
ένας λανθασμένος κοινωνικός αυτοματι-
σμός, που ενώ θα έπρεπε να λειτουργεί 
στα πλαίσια της αυτοδιαχείρισης, έθε-
σε σε αντιπαράθεση όλες τις κοινωνι-
κές και επαγγελματικές ομάδες με την 
ανάλωσή τους σε δήθεν αντικρουόμενα 
συμφέροντα, προκειμένου να μην αντι-
παραταχθούν ενάντια στο πολιτικό κα-
τεστημένο που δεν είχε και δεν έχει να 
προσφέρει καμία σοβαρή πολιτική ιδε-
ολογία. Μία πρακτική του «διαίρει και 
βασίλευε» υποβοηθούμενη από τα μέσα 
ενημέρωσης, με μόνο σκοπό την αλληλο-
εξόντωση των κοινωνικών ομάδων και 
την εξάλειψη της κοινωνικής συνοχής.  

   

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟY 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟY
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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΙ-
ΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Ομιλία του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα στη Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων

Η Ευρώπη και η Ελλάδα μπροστά σε νέες, μεγάλες προκλήσεις 
Η ελληνική οικονομία επιδεικνύει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, ευελιξία και δυναμική, πα-

ρά την αβεβαιότητα εξαιτίας των εξάρσεων της πανδημίας, αλλά και των νέων προκλήσεων 
που συνδέονται με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Το 2021 το ΑΕΠ σε σταθερές τιμές αυξήθηκε κατά 8,3%, σημειώνοντας μία από τις καλύ-
τερες επιδόσεις στην ευρωζώνη και αντισταθμίζοντας σχεδόν πλήρως την πτώση κατά 9% το 
2020. Ο υψηλός ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ το 2021 και η προσδοκία συνέχισης της ανάπτυξης 
το 2022, σε συνδυασμό με τις θετικές μακροπρόθεσμες οικονομικές προοπτικές, συνέβαλαν 
στην πρόσφατη αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδος, μειώνοντας σε μία 
μόνο βαθμίδα την απόσταση των ελληνικών κρατικών ομολόγων από την επενδυτική βαθμίδα.

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022 αλλάζει τα δεδομένα δι-
εθνώς. Φέρνει την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και όλο το Δυτικό ανεπτυγμένο κόσμο αντιμέτω-
πους με τη μεγαλύτερη πρόκληση από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Οι συνέπειες της σύ-
γκρουσης είναι απρόβλεπτες όχι μόνο για την παγκόσμια και την ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά 
και για τη γεωπολιτική σταθερότητα, την ασφάλεια, την ειρήνη και τη συνεργασία διεθνώς. 
Η προστασία της ευρωπαϊκής οικονομίας, προκειμένου να μετριαστούν οι επιπτώσεις από τη 
νέα αυτή διαταραχή και να μη διακοπεί η πορεία ανάκαμψης, αποτελεί κύρια προτεραιότητα 
της οικονομικής πολιτικής. Το μέγεθος και η διάρκεια των επιπτώσεων εξαρτώνται από την 
εξέλιξη του πολέμου, τον αντίκτυπο των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί και τον τρόπο αντί-
δρασης της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής. 

Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνιστά μια νέα, πολύ μεγάλη, εξωγενή διαταραχή, η οποία 
πλήττει άμεσα την πλευρά της προσφοράς και, μέσω των δευτερογενών επιδράσεων, επη-
ρεάζει και τη συνολική ενεργό ζήτηση. Επήλθε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή, καθώς οι οι-
κονομίες μόλις εξέρχονταν από την υγειονομική κρίση και τη σφοδρή υφεσιακή διαταραχή. 
Ενδυναμώνει τις ήδη έντονες πληθωριστικές πιέσεις μέσω της περαιτέρω αύξησης των τι-
μών της ενέργειας και ενός νέου κύματος ανατιμήσεων με μεσοπρόθεσμο χαρακτήρα στα 
βιομηχανικά μέταλλα και τα βασικά καταναλωτικά αγαθά, κυρίως στην αλυσίδα προσφοράς 
τροφίμων, κλονίζει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και των καταναλωτών, διαταράσσει το 
διεθνές εμπόριο και το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η παγκοσμιοποίηση στην ουσία 
οπισθοδρομεί. Αποτέλεσμα είναι η επιβράδυνση της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας οικονομίας 
και η άνοδος των τιμών και των επιτοκίων. 

Κύριο ζητούμενο της νομισματικής πολιτικής στην ευρωζώνη είναι πώς θα αποτραπεί η 
μετατροπή ενός συγκυριακού πληθωρισμού σε δομικό, χωρίς όμως να υπονομευθεί η προϊ-
ούσα οικονομική ανάκαμψη. Επίσης, όσον αφορά την ευρύτερη οικονομική πολιτική της ευ-
ρωζώνης, κύριο ζητούμενο είναι η περαιτέρω χρηματοοικονομική ολοκλήρωση και η πρόο-
δος στην εφαρμογή κοινών, αποδεκτών πολιτικών στην ενέργεια, στην άμυνα αλλά και στους 
δημοσιονομικούς κανόνες. 

Σήμερα οι δημοσιονομικές αρχές στην ευρωζώνη καλούνται να παράσχουν στοχευμέ-
νη στήριξη σε ευάλωτα νοικοκυριά και να υποβοηθήσουν τη βιωσιμότητα ορισμένων επι-
χειρήσεων με υπερβολική έκθεση στην ενεργειακή κρίση, χωρίς όμως να υπονομεύσουν τη 
δημοσιονομική ισορροπία των κρατών-μελών της ευρωζώνης. Η από κοινού αντιμετώπιση 
αυτού του δύσκολου προβλήματος καθιστά τη λύση του ευκολότερη από την ασυντόνιστη 
και μεμονωμένη προσέγγισή του. 

Τα πρόσφατα διδάγματα  που σχετίζονται με την άκρως επιτυχημένη δημοσιονομική και 
νομισματική πολιτική που ακολουθήθηκαν την περίοδο της πανδημίας στην ευρωζώνη, απο-
σοβώντας τον κατακερματισμό της, πρέπει να αποτελέσουν οδηγό για το μέλλον, τόσο για 
την αντιμετώπιση της παρούσας γεωπολιτικής κρίσης όσο και για άλλες κρίσεις που ενδεχο-
μένως θα επισυμβούν στο μέλλον. 

Προσδοκία οριστικής εξόδου από την υγειονομική κρίση και διατήρηση της ανάπτυξης, 
σε κλίμα διεθνούς ανασφάλειας και μεγάλης αβεβαιότητας 

Η πανδημία συνεχίστηκε το 2021, επιφέροντας μεγάλες ανθρώπινες απώλειες σε όλο 
τον πλανήτη, και βεβαίως και στην Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αντιμετώπισε με θάρ-
ρος, ενότητα και οικονομικό ρεαλισμό τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης και της βαθιάς 
ύφεσης. Επιστέγασμα αυτών των προσπαθειών ήταν η συμφωνία σχετικά με τη δημιουργία 
ενός κοινού, για πρώτη φορά, ευρωπαϊκού μέσου ανάκαμψης, του NextGenerationEU, με 
σκοπό τη σύγκλιση των χωρών-μελών και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας κυρίως των πιο 
ευάλωτων οικονομιών. Πρώτο ορατό αποτέλεσμα είναι η ισχυρή ανάκαμψη που ξεκίνησε δυ-
ναμικά το 2021 και αναμένεται να συνεχιστεί το 2022, αν και με σαφώς βραδύτερο ρυθμό, 
αντισταθμίζοντας έτσι τις οικονομικές απώλειες που καταγράφηκαν το 2020. 

Οι αβεβαιότητες που σχετίζονται με την πανδημία έχουν προς το παρόν περιοριστεί χάρη 
στην υψηλή εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού και στην ευελιξία που επέδειξαν οι ευρω-
παϊκές οικονομίες κατά την προσαρμογή στις νέες συνθήκες. Αντίθετα, ο πόλεμος στην Ου-
κρανία παγιώνει τους κινδύνους για την πορεία του πληθωρισμού, τροφοδοτεί τις πληθω-
ριστικές προσδοκίες και επηρεάζει αρνητικά τις καταναλωτικές και επενδυτικές αποφάσεις, 
επιβραδύνοντας την αναπτυξιακή δυναμική.   

Έτερος κίνδυνος είναι η μεγάλη διόγκωση του παγκόσμιου χρέους την περίοδο 2020-21. 
Τα πρωτοφανή δημοσιονομικά μέτρα στήριξης εμπόδισαν την πανδημική κρίση να εξελιχθεί 
σε βαθιά κρίση, αλλά αναπόφευκτα συσσώρευσαν μεγάλα χρέη. Οι κυβερνήσεις καλούνται να 
διαχειριστούν ένα μεγάλο δημόσιο χρέος, η απότομη αύξηση του οποίου διευκολύνθηκε από τα 
ιστορικώς χαμηλά επιτόκια δανεισμού χάρη στη συντονισμένη δράση των κεντρικών τραπεζών. 

Καθώς όμως εντείνεται ο πληθωριστικός κίνδυνος, οι κεντρικές τράπεζες στρέφουν την 
προσοχή τους στην άνοδο του πληθωρισμού και στην αναζωπύρωση των πληθωριστικών 
προσδοκιών και προσαρμόζουν κατάλληλα την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής με 
αύξηση των επιτοκίων ή τερματισμό των καθαρών αγορών περιουσιακών στοιχείων, αυξά-
νοντας το κόστος του χρήματος. 

Κύρια χαρακτηριστικά της οικονομικής κατάστασης  την περίοδο που προηγήθηκε της 
πανδημίας ήταν οι σταθεροί, αν και μέτριοι, ρυθμοί μεγέθυνσης, η σταθερότητα τιμών και οι 
υψηλές αποδόσεις στις αγορές περιουσιακών στοιχείων. Η πανδημία τα ανέτρεψε όλα αυτά. 
Από την άλλη πλευρά, αποτέλεσε τον επιταχυντή για το μετασχηματισμό της οικονομίας γύρω 
από δύο κεντρικούς άξονες: τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια και την ταχύτερη υιοθέτηση 
των ψηφιακών τεχνολογιών. Ταυτόχρονα, ζητούμενο παραμένει η σύγκλιση των οικονομιών 
και η μείωση των εισοδηματικών ανισοτήτων. 

Η πρώτη μεταπανδημική περίοδος χαρακτηρίζεται διεθνώς από μεγαλύτερη μακροοικο-
νομική αστάθεια, που κατά κύριο λόγο τροφοδοτείται από τα υψηλά επίπεδα χρέους και από 
μεταβλητότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών. Εξάλλου, η μεταβολή των γεωπολιτικών 
ισορροπιών διεθνώς ελαχιστοποιεί τα περιθώρια οικονομικής συνεργασίας και εντείνει το 
κλίμα εσωστρέφειας, με δυσμενείς επιπτώσεις για το παγκόσμιο εμπόριο και την παγκόσμια 
οικονομία. Η γεωπολιτική κρίση αποτελεί όμως παράλληλα ιστορική ευκαιρία για βαθύτερη 
οικονομική και πολιτική ένωση στην Ευρώπη, με σκοπό την ισχυροποίηση των θεσμών της 
ΕΕ σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένης της άμυνας, της ασφάλειας και της ενεργειακής 
αυτονομίας. Η νέα οικονομική πραγματικότητα θα χαρακτηρίζεται από υψηλότερες δημόσιες 
και ιδιωτικές δαπάνες για υγεία, καθαρή ενέργεια, ψηφιακό μετασχηματισμό και αυτοματοποί-
ηση, αλλά και για αμυντικό εξοπλισμό και για αυξημένη προστασία έναντι κυβερνοεπιθέσεων. 

Η διεθνής και ευρωπαϊκή οικονομία
Η διάθεση αποτελεσματικών εμβολίων και η επαρκής κάλυψη του πληθυσμού, τουλά-

χιστον των ανεπτυγμένων χωρών, κατέστησε εφικτή την επαναφορά της οικονομίας σε μια 
λειτουργική κανονικότητα, με αποτέλεσμα το 2021, σύμφωνα με το ΔΝΤ, η παγκόσμια οικο-
νομία να αναπτυχθεί με ρυθμό 5,9%, ενώ για το 2022 προβλεπόταν ρυθμός 4,4%. Μετά τα 
πολεμικά γεγονότα όμως, οι προβλέψεις αυτές αναμένεται να αναθεωρηθούν επί τα χείρω. 

Ειδικότερα για τη ζώνη του ευρώ, ο ρυθμός μεγέθυνσης το 2021 ανήλθε σε 5,3%. Κι-
νητήρια δύναμη ήταν η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, η οποία τροφοδοτήθηκε από 
την αύξηση των αποταμιεύσεων και την άνοδο της αξίας των περιουσιακών στοιχείων. Για το 
2022 αναμένεται επιβράδυνση, λόγω παράτασης της ενεργειακής κρίσης, επιδείνωσης των 
προβλημάτων στις αλυσίδες εφοδιασμού, ενίσχυσης της αβεβαιότητας, πτώσης της εμπι-
στοσύνης και παγίωσης του πληθωρισμού σε υψηλότερο επίπεδο και για πολύ μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα από ό,τι αρχικώς προβλεπόταν. Ασφαλείς προβλέψεις δεν μπορούν να γί-
νουν, αλλά μόνο εκτιμήσεις βάσει σεναρίων, αφού η έκταση των επιδράσεων εξαρτάται από 
τη χρονική διάρκεια του πολέμου και την επίπτωση των οικονομικών κυρώσεων. Σε κάθε πε-
ρίπτωση όμως, οι οικονομικές συνέπειες είναι σημαντικές.  

Σύμφωνα με το βασικό σενάριο των μακροοικονομικών προβολών των εμπειρογνωμό-
νων της ΕΚΤ (Μάρτιος 2022), που ενσωματώνει μια πρώτη εκτίμηση της αρνητικής επίδρα-
σης του πολέμου, η ανάπτυξη στην ευρωζώνη θα συνεχιστεί, με βραδύτερο όμως ρυθμό. Υπό 
την υπόθεση ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τερματιστεί σύντομα και ότι οι τρέχουσες δι-
αταράξεις είναι προσωρινές, προβλέπεται ρυθμός ανάπτυξης 3,7% το 2022, 2,8% το 2023 
και 1,6% το 2024. Πριν από την έναρξη του πολέμου, ο ρυθμός ανάπτυξης προβλεπόταν 
σε 4,2% για το 2022. Κινητήριες δυνάμεις είναι η ισχυρή αγορά εργασίας, η χρησιμοποίηση 
των συσσωρευμένων αποταμιεύσεων για τη χρηματοδότηση της κατανάλωσης και η ώθηση 
από τους πόρους του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η συνεχιζόμενη εξάλλου 
στήριξη από πλευράς της δημοσιονομικής και της νομισματικής πολιτικής κρίνεται σημαντι-
κή. Η ΕΚΤ έχει δύο ακόμη σενάρια σε περίπτωση που ο πόλεμος συνεχιστεί. Στο δυσμενές 
σενάριο ο ρυθμός ανάπτυξης το 2022 μειώνεται σε 2,5% και στο χειρότερο δυνατό σενάριο 
περιορίζεται ακόμη περισσότερο, σε 2,2%.  

Ο εναρμονισμένος πληθωρισμός ανήλθε σε 2,6% το 2021 και προβλέπεται σύμφωνα 
με το βασικό σενάριο της ΕΚΤ να αυξηθεί περαιτέρω σε 5,1% το 2022, για να επανέλθει το 
2023 και 2024 κοντά στο μεσοπρόθεσμο στόχο του 2% (2,1% και 1,9% αντίστοιχα), καθώς 
τόσο οι πληθωριστικές προσδοκίες όσο και η αύξηση των ονομαστικών μισθών παραμένουν, 
μέχρι στιγμής, συγκρατημένες. Σύμφωνα με το δυσμενές σενάριο, που συνδέεται με συνέχι-
ση του πολέμου στην Ουκρανία, ο πληθωρισμός το 2022 θα ανέλθει σε 5,9% και στο χειρό-

τερο δυνατό σενάριο σε 7,1%.  
Η επίτευξη ισορροπίας μεταξύ: 
α) μιας σταδιακής και προσεκτικής εξομάλυνσης της ιδιαίτερα διευκολυντικής νομισμα-

τικής πολιτικής για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού, 
β) μιας ευέλικτης δημοσιονομικής πολιτικής με απόσυρση των έκτακτων μέτρων στήριξης 

έναντι της πανδημίας αλλά παράλληλα με λήψη προσωρινών στοχευμένων μέτρων ενίσχυ-
σης των πλέον αδύναμων κοινωνικών ομάδων, 

γ) της προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες συνθήκες μέσω της επιτάχυνσης της υλοποί-
ησης των προβλεπόμενων μεταρρυθμίσεων και 

δ) της δέσμευσης για τήρηση των αρχών της δημοσιονομικής υπευθυνότητας 
είναι ζωτικής σημασίας για τον περιορισμό του κινδύνου του στασιμοπληθωρισμού και τη 

διατήρηση ενός ζωηρού ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης, ιδιαίτερα στις χώρες με αυξημένες 
δημοσιονομικές ευπάθειες και εγγενείς αδυναμίες. Μια τέτοια στρατηγική θα εξασφάλιζε τη 
βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους και θα διευκόλυνε το έργο των κεντρικών τραπεζών στη 
συγκράτηση του πληθωρισμού.

Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει, αλλά αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις
Κύριοι στόχοι της οικονομικής πολιτικής το 2022 πρέπει να είναι η διατήρηση της δυνα-

μικής της ανάπτυξης, ώστε να επεκταθούν οι παραγωγικές δυνατότητες της οικονομίας, και 
η συνέχιση των προσπαθειών για την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, που πρέπει να 
αναδειχθεί σε εθνικό στόχο. Μετά από μια περίοδο αναιμικής ανάπτυξης προ πανδημίας, η 
ελληνική οικονομία είναι απαραίτητο να ακολουθήσει πορεία μεγέθυνσης με στόχο τη σύ-
γκλιση με την ευρωζώνη, αλλάζοντας το παραγωγικό της υπόδειγμα και δίνοντας έμφαση 
στις επενδύσεις και στην εξωστρέφεια. Οι σημερινές, μεγάλες διεθνείς γεωπολιτικές προκλή-
σεις πρέπει να ιδωθούν περισσότερο ως ευκαιρία να επιταχυνθούν οι προγραμματισμένες 
μεταρρυθμίσεις παρά ως πρόβλημα. Τέτοια παραδείγματα είναι η δημιουργία, στην Ελλάδα, 
ενός μεγάλου πράσινου ενεργειακού κόμβου και ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους. 
Η εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων και το οικονομικό αποτύπωμά της είναι επί-
σης μία σημαντική ευκαιρία.

Κινητήριες δυνάμεις της ανάπτυξης το 2021 ήταν η καλύτερη της αναμενόμενης πορεία 
του τουρισμού, η αύξηση των εξαγωγών αγαθών, η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, η 
ενίσχυση της ιδιωτικής καταναλωτικής δαπάνης που χρηματοδοτήθηκε από τη μεγάλη αύξηση 
της αποταμίευσης, η αύξηση της δημόσιας κατανάλωσης, η μεγάλη αύξηση των επενδύσεων, 
ιδιωτικών και δημόσιων, και η ισχυρή ανάκαμψη της αγοράς εργασίας όπως αποτυπώνεται στη 
μείωση του ποσοστού ανεργίας. Αξιοσημείωτη ήταν η ανάκαμψη της βιομηχανίας και των κατα-
σκευών, ενώ η αύξηση των εισαγωγών αγαθών είχε αρνητική επίδραση στο ρυθμό ανάπτυξης.

Ωστόσο, η έξαρση της αβεβαιότητας λόγω του υψηλού πληθωρισμού, αλλά και του πο-
λέμου στην Ουκρανία, μετριάζει τις προσδοκίες των οικονομικών μονάδων και επηρεάζει 
αρνητικά τις καταναλωτικές και επενδυτικές αποφάσεις τους. Ως εκ τούτου, η ελληνική οικο-
νομία προβλέπεται το 2022 να συνεχίσει να αναπτύσσεται, αλλά με χαμηλότερο ρυθμό από 
την αρχική πρόβλεψη (4,8%). Ο ρυθμός ανόδου του ΑΕΠ περιορίζεται σε 3,8% στο βασικό 
σενάριο και 2,8% στο δυσμενές σενάριο, ανάλογα με την έκταση και τη διάρκεια των διατα-
ράξεων στις διεθνείς τιμές ενέργειας και τροφίμων, καθώς και την επιδείνωση του κλίματος 
εμπιστοσύνης και την αναταραχή των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Αν και ο κύριος μοχλός ανάπτυξης για φέτος είναι η εγχώρια ζήτηση και ο τουρισμός, 
υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα: η αρνητική επίδραση του πληθωρισμού στο πραγματικό δι-
αθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών θα περιορίσει την αύξηση της ιδιωτικής καταναλωτικής 
δαπάνης. Το αυξημένο κόστος παραγωγής και η μικρότερη κατανάλωση θα επηρεάσουν αρ-
νητικά την κερδοφορία των επιχειρήσεων και, μαζί με τη γενικευμένη αβεβαιότητα, θα οδη-
γήσουν ενδεχομένως σε αναβολή ή ματαίωση επενδυτικών αποφάσεων. Αβεβαιότητα επίσης 
υπάρχει όσον αφορά τις τουριστικές εισροές, κυρίως από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, λόγω της 
μείωσης της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών στις χώρες προέλευσης, αλλά και λόγω 
της δημιουργίας ενός αισθήματος ανασφάλειας. 

Υπάρχουν όμως και αντίρροπες δυνάμεις που λειτουργούν αντισταθμιστικά και μετριά-
ζουν τις αρνητικές επιπτώσεις. Αυτές είναι: η άρση των ποικίλων περιορισμών, εγχώριων και 
διεθνών, που συνδέονταν με την πανδημία, η έναρξη των επενδυτικών έργων του εθνικού 
Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η άνοδος της απασχόλησης, οι συσσωρευμένες απο-
ταμιεύσεις και η συνεχιζόμενη αύξηση των εξαγωγών. 

Η Ελλάδα, όπως ήδη αναφέρθηκε, μπορεί να μετατρέψει την τρέχουσα ενεργειακή κρίση 
σε μια ιστορική ευκαιρία και να αναδειχθεί σε ενεργειακό κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώ-
πης. Αφενός βασιζόμενη στην τεχνογνωσία που διαθέτει σε έργα υποβρύχιων ηλεκτρικών 
διασυνδέσεων και αφετέρου επιταχύνοντας τις επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργει-
ας, μπορεί να ενισχύσει την ενεργειακή της ασφάλεια, να επιταχύνει την ενεργειακή μετάβαση 
και να αποτελέσει παράγοντα ενεργειακής σταθερότητας στην ΕΕ. 

Το 2021 ο εναρμονισμένος πληθωρισμός στην Ελλάδα ήταν 0,6%, κυρίως λόγω της ανο-
δικής πορείας των τιμών της ενέργειας και των τροφίμων, σαφώς μικρότερος σε σχέση με το 
μέσο όρο της ευρωζώνης. Σύμφωνα με το βασικό σενάριο, το 2022 αναμένεται επιτάχυνση 
του πληθωρισμού σε 5,2%, ενώ στο δυσμενές σενάριο προβλέπεται περαιτέρω αύξηση σε 
7%. Το 2023 αναμένεται αποκλιμάκωση, υπό την προϋπόθεση της πλήρους αποκατάστασης 
της λειτουργίας των εφοδιαστικών αλυσίδων και της υποχώρησης των τιμών της ενέργειας. 

Ζωτικής σημασίας για την περαιτέρω αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώ-
ρας είναι η αποκατάσταση της δημοσιονομικής ισορροπίας. Η καλή πορεία των φορολογικών 
εσόδων και η σταδιακή απόσυρση των προσωρινών μέτρων στήριξης έναντι της πανδημίας 
καθιστούν εφικτή τη δραστική μείωση του πρωτογενούς ελλείμματος το 2022, παρά τα προ-
βλήματα που προκαλεί στην ελληνική οικονομία ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Στο νέο περιβάλλον ακραίας αβεβαιότητας, η διασφάλιση της δημοσιονομικής ισορροπίας 
αποδεικνύεται μια δύσκολη διαδικασία, καθώς απαιτείται η εύρεση της κατάλληλης ισορροπίας 
ανάμεσα σε δύο επιδιώξεις πολιτικής. Αφενός, πρέπει να μετριαστεί η επίπτωση του υψηλού 
ενεργειακού κόστους και του πληθωρισμού στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και 
στην κερδοφορία των επιχειρήσεων, ώστε να περιοριστεί η βλάβη στην ανάκαμψη και να μην 
απειληθεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Αφετέρου, τα μέτρα στήριξης το 2022 πρέπει να 
έχουν περιορισμένο δημοσιονομικό αντίκτυπο, ώστε η στροφή σε περιοριστική δημοσιονομική 
πολιτική να διευκολύνει την επάνοδο στη δημοσιονομική ισορροπία.

Ενιαία νομισματική πολιτική 
Με κριτήριο την πρόοδο της ανάκαμψης και με γνώμονα τον έλεγχο του πληθωρισμού, 

το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ έχει ήδη στραφεί στη σταδιακή και προσεκτική ομαλοποί-
ηση της νομισματικής πολιτικής. Οι καθαρές αγορές τίτλων στο πλαίσιο του έκτακτου λόγω 
πανδημίας προγράμματος (Pandemic Emergency Purchase Programme, PEPP) συνεχίστη-
καν και το α΄ τρίμηνο του 2022, με σημαντικά όμως χαμηλότερο ρυθμό, ενώ το πρόγραμμα 
τερματίστηκε στο τέλος Μαρτίου 2022. Ο χρονικός ορίζοντας επανεπένδυσης των ομολόγων 
που λήγουν επεκτάθηκε τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2024. Με τον τρόπο αυτό, η ενιαία 
νομισματική πολιτική, αν και γίνεται λιγότερο διευκολυντική, διατηρεί ευελιξία σε περίπτωση 
αρνητικών διαταραχών, όπως ενδεχομένως μια νέα έξαρση της πανδημίας, αλλά και η πρό-
σφατη γεωπολιτική διαταραχή.

Είναι πολύ σημαντικό να σημειωθεί ότι η ευελιξία της νομισματικής πολιτικής συμπεριλαμ-
βάνει την αγορά ελληνικών κρατικών ομολόγων στην επανεπένδυση στο πλαίσιο του PEPP, 
και μάλιστα με δυνατότητα αγοράς επιπλέον της αξίας των ομολόγων που επανεπενδύονται, 
αν και αυτά στερούνται ακόμη της επενδυτικής βαθμίδος και ως εκ τούτου δεν μπορούν να 
συμπεριληφθούν στο κανονικό πρόγραμμα αγορών τίτλων (Asset Purchase Programme, 
APP). Η συμπερίληψη αυτή περιορίζει την αύξηση του κόστους δανεισμού του Ελληνικού Δη-
μοσίου και διευκολύνει την ομαλή αναχρηματοδότηση του δημόσιου χρέους από τις αγορές. 

Με την απόφαση της 10ης Μαρτίου 2022, οι μηνιαίες καθαρές αγορές στο πλαίσιο του 
κανονικού προγράμματος αγορών τίτλων (APP) συνεχίζονται και το β  ́τρίμηνο του 2022, ενώ 
το ύψος των αγορών για το γ΄ τρίμηνο θα εξαρτηθεί από την πορεία του πληθωρισμού. Οι 
επανεπενδύσεις των ομολόγων που λήγουν θα συνεχιστούν για όσο χρονικό διάστημα είναι 
απαραίτητο για τη διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών ρευστότητας και ικανού βαθμού διευκολυντι-
κής νομισματικής πολιτικής. Παράλληλα, τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ παραμένουν αμετάβλητα. 

Σύμφωνα με την απόφαση της 24ης  Μαρτίου 2022, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεχίζει 
να επιτρέπει στις εθνικές κεντρικές τράπεζες να δέχονται ως αποδεκτές εξασφαλίσεις στις 
πράξεις αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος τα ελληνικά κρατικά ομόλογα, τα οποία 
δεν πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις πιστοληπτικής διαβάθμισης του Ευρωσυστήματος, για 
τουλάχιστον όσο διάστημα συνεχίζονται οι επανεπενδύσεις στο πλαίσιο του PEΡP. Η απόφαση 
αυτή είναι πολύ σημαντική, γιατί προσφέρει τον απαραίτητο χρόνο στις ελληνικές αρχές ώστε να 
επιταχύνουν την πρόοδο τόσο για την αποκατάσταση της δημοσιονομικής ισορροπίας όσο και 
για την υλοποίηση των αναγκαίων διαρθρωτικών αλλαγών, οι οποίες κρίνονται ως αναγκαίες 
προϋποθέσεις για την περαιτέρω αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδος.  

Δημοσιονομικές εξελίξεις
Το 2021 η διατήρηση των μέτρων στήριξης συνέχισε να επιβαρύνει τα δημοσιονομικά 

μεγέθη, αλλά σε μικρότερο βαθμό. Η εμβέλεια των μέτρων περιορίστηκε και ο χαρακτήρας 
τους άλλαξε με στόχευση στους πλέον ευάλωτους. Για το 2021 εκτιμάται ότι το πρωτογενές 
έλλειμμα μειώθηκε σημαντικά, πέραν των προβλέψεων του προϋπολογισμού, εξαιτίας της 
αύξησης των φορολογικών εσόδων και της μείωσης των μη παραγωγικών δαπανών, ενώ 
από το 2022 αναμένεται σταδιακή αποκατάσταση της δημοσιονομικής ισορροπίας. Σύμφωνα 
με την πρόβλεψη της Τράπεζας της Ελλάδος, το 2021 το πρωτογενές έλλειμμα μειώθηκε σε 
6,2% του ΑΕΠ και το χρέος σε 193% του ΑΕΠ. Ωστόσο, στο νέο περιβάλλον γενικευμένης 
αβεβαιότητας, τα περιθώρια παρέμβασης της δημοσιονομικής πολιτικής είναι περιορισμένα. Τα 
νέα μέτρα στήριξης θα πρέπει να είναι προσωρινού χαρακτήρα και καταλλήλως στοχευμένα. 

Το χαμηλό μεσοσταθμικό επιτόκιο και ο ισχυρός ρυθμός ανόδου του ΑΕΠ αποτελούν 
τους σημαντικότερους μειωτικούς παράγοντες στη δυναμική του δημόσιου χρέους, έχοντας 
θέσει ήδη από το 2021 το λόγο χρέους προς ΑΕΠ σε καθοδική πορεία. Αν και οι βραχυπρό-
θεσμοι κίνδυνοι για τη βιωσιμότητα του χρέους είναι περιορισμένοι, μακροπρόθεσμα υπάρ-
χουν δυνητικοί κίνδυνοι που απορρέουν από μια χαμηλότερη ανάπτυξη και από το αυξημέ-
νο κόστος δανεισμού. 

Το τραπεζικό σύστημα 
Το 2021 συνεχίστηκε η αύξηση της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό το-

μέα, με τη βοήθεια της διευκολυντικής ενιαίας νομισματικής πολιτικής και τη στήριξη από τα 
προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Ο δωδεκάμηνος ρυθμός αύξησης της τραπεζικής χρηματοδότησης, αν 

και επιβραδυνόμενος, διαμορφώθηκε σε 3,7% το Δεκέμβριο του 2021, έναντι 10% το Δεκέμ-
βριο του 2020. Τα κεφάλαια που διέθεσαν η ΕΑΤ και η ΕΤΕπ ήταν μικρότερου ύψους έναντι 
του 2020, αλλά η επίδρασή τους ήταν πολύ σημαντική, καθώς στήριξαν το 1/3 των δανείων 
προς επιχειρήσεις (κυρίως μικρομεσαίες) και ελεύθερους επαγγελματίες. 

Η άνοδος των ιδιωτικών τραπεζικών καταθέσεων συνεχίστηκε και το 2021, με σωρευτι-
κή αύξηση κατά 16,2 δισεκ. ευρώ, μικρότερη σε σχέση με το 2020 (20,6 δισεκ. ευρώ), αλλά 
πολύ υψηλότερη από ό,τι πριν την πανδημία.

Ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαίου των τρα-
πεζών υποχώρησαν, λόγω των ζημιών από τις πωλήσεις και τις τιτλοποιήσεις μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων (ΜΕΔ). Δεδομένης της σχετικά χαμηλής ποιότητας των κεφαλαίων των 
τραπεζών, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των συνολικών εποπτικών ιδίων κεφαλαίων αφορά 
αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (64%), απαιτείται ποιοτική και ποσοτική ενίσχυση 
της κεφαλαιακής βάσης και βελτίωση της οργανικής κερδοφορίας. Είναι θετικό ότι οι τρά-
πεζες έχουν ξεκινήσει προσπάθειες ενίσχυσης της κεφαλαιακής τους βάσης μέσω αυξήσε-
ων μετοχικού κεφαλαίου και έκδοσης ομολογιακών τίτλων. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι 
παρατηρείται ενίσχυση της διασύνδεσης του τραπεζικού συστήματος με το Δημόσιο, καθώς 
η έκθεση σε κίνδυνο, δηλαδή το σύνολο των ανοιγμάτων προς την κεντρική κυβέρνηση, δι-
αμορφώθηκε στο τέλος του 2021 σε 22,5% ως ποσοστό στο σύνολο του ενεργητικού των 
τραπεζών και σε 38,7% ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Στο τρέχον περιβάλλον των μεταβαλλόμενων χρηματοπιστωτικών συνθηκών, οι ελληνι-
κές τράπεζες έχουν να αντιμετωπίσουν σημαντικές προκλήσεις, όπως τα νέα ΜΕΔ που ενδέ-
χεται να προκύψουν μετά την απόσυρση των μέτρων στήριξης, αλλά και εξαιτίας του υψη-
λού πληθωρισμού, η υποχρέωση κάλυψης της Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και 
Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL), η ανάγκη απορρόφησης των επιπτώσεων του Διεθνούς 
Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9, οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και η υιο-
θέτηση νέων, ψηφιακών τεχνολογιών. Καθίσταται σαφές ότι απαιτείται συνεχής επαγρύπνηση 
και εντατικότερη δράση εκ μέρους των τραπεζών με στόχο την περαιτέρω μείωση των ΜΕΔ, 
την ενίσχυση της κεφαλαιακής τους βάσης και την αξιοποίηση της αυξημένης ρευστότητας.

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια
Το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων σημείωσε το 2021 περαιτέρω υποχώ-

ρηση, κυρίως μέσω πωλήσεων δανείων ύψους 27,5 δισεκ. ευρώ με αξιοποίηση του προ-
γράμματος παροχής κρατικής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις δανείων, γνωστού με την ονομασία 
“Ηρακλής”. Τα ΜΕΔ ανήλθαν στο τέλος Δεκεμβρίου 2021 σε 18,4 δισεκ. ευρώ, μειωμένα 
κατά 28,8 δισεκ. ευρώ σε σχέση με το τέλος Δεκεμβρίου του 2020. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε 
σε βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού των τραπεζών, μειώνοντας το κόστος κινδύνου 
και αυξάνοντας τα περιθώρια κερδοφορίας. 

Εντούτοις, το απόθεμα των ΜΕΔ ως ποσοστό των συνολικών δανείων (12,8%) παρα-
μένει πολύ υψηλότερο του μέσου όρου στην ΕΕ (2,1%). Περίπου το 39% του συνόλου των 
ΜΕΔ βρίσκεται σε καθεστώς ρύθμισης. Ωστόσο, υψηλό ποσοστό δανείων σε καθεστώς ρύθ-
μισης εμφάνισε πάλι καθυστέρηση. Εκτιμάται ότι, λόγω της πανδημίας αλλά και του υψηλού 
πληθωρισμού, επιπλέον ποσοστό ρυθμισμένων δανείων ενδέχεται να καταγραφεί ως ΜΕΔ 
το 2022. Δεδομένου ότι η μείωση των ΜΕΔ επιτεύχθηκε κυρίως μέσω τιτλοποίησης και με-
ταβίβασης προς επενδυτικά ταμεία, το ύψος των ΜΕΔ εξακολουθεί να επιβαρύνει την πραγ-
ματική οικονομία και να θέτει μεγάλο αριθμό οφειλετών εκτός τραπεζικής χρηματοδότησης. 

Πηγές κινδύνου και αβεβαιότητας
Η ελληνική οικονομία έχει να αντιμετωπίσει μια σειρά από κινδύνους, εξωγενείς και εν-

δογενείς. Οι εξωγενείς κίνδυνοι συναρτώνται με τις γεωπολιτικές εντάσεις και τις επιδράσεις 
τους στην παγκόσμια και την ευρωπαϊκή οικονομία και κυρίως στον πληθωρισμό, με τον έλεγ-
χο των παραλλαγών της COVID-19 και με την κλιματική αλλαγή. 

Η πανδημία ως κίνδυνος έχει υποχωρήσει, αν και δεν έχει εξαλειφθεί πλήρως και οριστικά. 
Ο σημαντικότερος όμως εξωγενής κίνδυνος βραχυπρόθεσμα συνδέεται με τη διάρκεια των 
πληθωριστικών πιέσεων, η οποία συναρτάται με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις συναφείς 
οικονομικές εξελίξεις. Καθώς οι πληθωριστικές πιέσεις φαίνεται να λαμβάνουν διεθνώς ένα 
μονιμότερο χαρακτήρα, επεκτείνονται ευρύτερα στην οικονομία, επιδρώντας αρνητικά στο δι-
αθέσιμο εισόδημα, στην καταναλωτική και επενδυτική δαπάνη, στα περιθώρια κέρδους, στις 
αποδόσεις των περιουσιακών στοιχείων, στον πραγματικό πλούτο, στις τουριστικές εισροές 
και εν τέλει στο ρυθμό μεγέθυνσης. Παράλληλα, η ισχυροποίηση του πληθωρισμού συνηγο-
ρεί στην ομαλοποίηση της ενιαίας νομισματικής πολιτικής και στην αυστηροποίηση των συν-
θηκών χρηματοδότησης, με αντίκτυπο στο κόστος δανεισμού. 

Μεσομακροπρόθεσμα, ο σημαντικότερος εξωγενής κίνδυνος προέρχεται από τη μη 
γραμμικότητα της κλιματικής κρίσης, η οποία συνιστά σοβαρή απειλή μακροοικονομικής και 
χρηματοπιστωτικής αστάθειας. Οι κίνδυνοι για τις τράπεζες από την κλιματική κρίση είναι ση-
μαντικοί. Αυξάνεται ο πιστωτικός κίνδυνος, ο οποίος σχετίζεται με αδυναμία εξυπηρέτησης 
δανείων, ο κίνδυνος αγοράς, καθώς επηρεάζεται αρνητικά η αξία των περιουσιακών στοιχεί-
ων, ο κίνδυνος ρευστότητας, στο βαθμό που η κλιματική κρίση επηρεάζει τις πηγές χρημα-
τοδότησης των τραπεζών, και ο λειτουργικός κίνδυνος εξαιτίας των ζημιών στις υποδομές 
μετά από φυσικές καταστροφές. 

Οι ενδογενείς κίνδυνοι συναρτώνται τόσο με τις διαχρονικές παθογένειες της διάρθρω-
σης της οικονομίας όσο και με ζητήματα που κληροδότησε η κρίση χρέους. Στους κινδύνους 
αυτούς συγκαταλέγονται:

το ενδεχόμενο υστέρησης στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί ισχυρή ανάπτυξη και δεν 
επιταχυνθεί η μεταρρυθμιστική πολιτική,

η απότομη αύξηση του ήδη υψηλού λόγου δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ, 
το υψηλό απόθεμα των ΜΕΔ, 
η συσσώρευση ιδιωτικού χρέους,
η χαμηλή διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα, 
το υψηλό επενδυτικό κενό, 
η αδυναμία της εκπαίδευσης να παρακολουθήσει τις εξελίξεις στη διεθνή αγορά εργασί-

ας, με αποτέλεσμα υψηλό ποσοστό ανεργίας των νέων, 
το ενδεχόμενο αδυναμίας της δημόσιας διοίκησης για την έγκαιρη εκταμίευση των ευρωπα-

ϊκών πόρων και τυχόν εμπόδια διοικητικής φύσεως στην υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων, 
η μεγάλη καθυστέρηση του συστήματος απονομής δικαιοσύνης. 

Οδικός χάρτης για ασφαλή και ισχυρή ανάπτυξη
Για την υποστήριξη μιας συστηματικής πορείας μεγέθυνσης τα επόμενα χρόνια με μέσο 

ετήσιο ρυθμό 3%, πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις οικονομικής πολιτικής με 
μακροχρόνιο ορίζοντα για: 

εξωστρεφείς και ανταγωνιστικές αγορές αγαθών και υπηρεσιών, με εκμετάλλευση των 
τεχνολογικών εξελίξεων ώστε να προωθηθεί η παρουσία της ελληνικής οικονομίας στις δι-
εθνείς αλυσίδες αξίας,

εκμετάλλευση της διαθέσιμης τεχνογνωσίας για τη μετατροπή της χώρας σε ενεργει-
ακό κόμβο, 

προστασία της υγιούς επιχειρηματικότητας,
δημιουργία λειτουργικότερου κράτους μέσω της ολοκλήρωσης του ψηφιακού μετα-

σχηματισμού του, 
ψηφιοποίηση του συστήματος απονομής δικαιοσύνης, 
αντιμετώπιση του προβλήματος της συσσώρευσης ιδιωτικού χρέους, 
επιτάχυνση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων, 
χρηματοδοτική στήριξη από ένα εύρωστο τραπεζικό σύστημα, 
δημιουργία νησίδων αριστείας, καινοτομίας και τεχνολογικής προόδου και 
προσαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς 

εργασίας. 
Κρίσιμης σημασίας για την αποτελεσματικότητα της οικονομικής πολιτικής εξάλλου είναι 

όχι μόνο η επιλογή των σωστών αποφάσεων πολιτικής, αλλά και η επιτυχής εφαρμογή τους. 
Όπως έδειξε η δεκαετής κρίση, ολιγωρίες, καθυστερήσεις ή ημιτελής εφαρμογή δράσεων 
μείωσαν σε σημαντικό βαθμό την αποτελεσματικότητα των σταθεροποιητικών προγραμμά-
των και επιμήκυναν τη διάρκεια της κρίσης. 

Βραχυπρόθεσμα, πρέπει να γίνουν προσεκτικά βήματα πολιτικής ώστε να εμπεδωθεί η 
ανάκαμψη, όταν μάλιστα ο κίνδυνος από την υγειονομική κρίση δεν έχει πλήρως εξαλειφθεί, 
ενώ ο κίνδυνος του στασιμοπληθωρισμού είναι μικρός μεν, αλλά όχι αμελητέος. Τα βήματα 
πολιτικής αφορούν: α) τον τρόπο άρσης όλων των μέτρων στήριξης με γνώμονα αφενός 
τη σταδιακή επαναφορά της δημοσιονομικής ισορροπίας και αφετέρου τη διασφάλιση της 
ανάκαμψης, β) την ομαλή εκταμίευση των ευρωπαϊκών πόρων και τη διοχέτευσή τους για τη 
χρηματοδότηση νέων επενδύσεων σε εξωστρεφείς κλάδους ώστε να μειωθεί το έλλειμμα 
του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, γ) την αξιόπιστη προσήλωση στην υλοποίηση των 
μεταρρυθμίσεων, όπως αυτές περιγράφονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικό-
τητας, και δ) την οριστική εξυγίανση των ισολογισμών των τραπεζών. 

***
Έχουν ήδη συμπληρωθεί περισσότερο από δύο έτη από τότε που ξέσπασε η πανδημία 

COVID-19, προκαλώντας ανεπανόρθωτες ανθρώπινες απώλειες και πρωτοφανές για ειρηνική 
περίοδο κοινωνικό και οικονομικό κόστος. Παρά τις αλλεπάλληλες και πολυεπίπεδες κρίσεις με 
τις οποίες ήρθε αντιμέτωπη η Ελλάδα τον περασμένο χρόνο (υγειονομική, ενεργειακή, κλιματική 
και γεωπολιτική), η ελληνική οικονομία επέδειξε λειτουργική προσαρμοστικότητα και αντοχή, 
ώστε σε ένα μόνο έτος να έχουν καλυφθεί σχεδόν εξ ολοκλήρου οι οικονομικές απώλειες. Η 
εντεινόμενη γεωπολιτική αστάθεια και ο υψηλός πληθωρισμός θα επιβραδύνουν, αλλά δεν 
θα ανακόψουν την πορεία ανάκαμψης. Το 2022 ανατέλλει μια νέα περίοδος στην οποία θα 
διαμορφωθεί η νέα πραγματικότητα. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η αυτοματοποίηση, 
η πράσινη ενέργεια, η επιστημονική γνώση και εξειδίκευση, ο επαναπατρισμός της διεθνούς 
παραγωγής σε ασφαλέστερες περιοχές, αλλά και η ανάγκη ενίσχυσης του ενεργειακού το-
μέα μέσω επενδύσεων σε πράσινη ενέργεια, σε αποθηκευτικούς χώρους για την παραγόμενη 
ενέργεια από πράσινες πηγές και σε δίκτυα είναι τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά. Η Ελλάδα έχει 
την ιστορική ευκαιρία να μετασχηματιστεί οικονομικά και να παρακολουθήσει τις εξελίξεις. 
Η οικονομική δυναμική που το 2021 κληροδοτεί στο 2022, η αξιοποίηση της εμπειρίας από 
τη δεκαετή κρίση χρέους, τα σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ, η επίδειξη πολιτικής 
βούλησης για μεταρρυθμίσεις, αλλά κυρίως η επίδειξη ωριμότητας εκ μέρους της κοινωνί-
ας να κατανοήσει το νέο περιβάλλον και να αποδεχθεί δομικές αλλαγές, είναι παράγοντες 
που βοηθούν στη μετατροπή των κρίσεων σε ευκαιρίες ώστε η χώρα να ξεπεράσει οριστικά 
τις εγγενείς αδυναμίες της, να μετασχηματιστεί σε μία σύγχρονη οικονομία και να ενισχύσει 
την προσαρμοστικότητα και την αντοχή της σε ένα ιδιαίτερα αβέβαιο διεθνές περιβάλλον. 



Η ΓΝΩΜΗ
12  AΠΡΙΛΙΟΥ  202212    

 SUDUKU

5 4 7

4 8 1 9

5 1 7 8

2 8

4 3 6 2

3 8

9 8 2 7

1 4 7 6

7 6 5

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.64)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Mon Apr 11 08:52:53 2022 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Very hard, difficulty rating 0.76)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Fri Apr  8 08:09:47 2022 GMT. Enjoy!

ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

2 5 3 9

1 7

4 2 1 5

7 6 1

6 3 9 7

1 9 8

2 8 1 3

9 2

1 4 2 8

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.46)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Mon Apr 11 08:52:57 2022 GMT. Enjoy!

1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ένας υπάλληλος πάει το πρωί στη δουλειά με τα 

αυτιά δεμένα με γάζες. Τον βλέπει ο συνάδελφός του 

και τον ρωτάει: 

«Τι έγινε με τα αυτιά σου;» 

Και αρχίζει να του εξηγεί: 

«Χθες το απόγευμα σιδέρωνα τη στολή εργασίας 

και ξαφνικά χτυπάει το τηλέφωνο. Από την αφηρη-

μάδα μου σήκωσα το σίδερο αντί για το ακουστικό» 

«Αχ φουκαρά μου τι έπαθες…αλλά αυτό έγινε στο 

ένα αυτί, το άλλο τι έπαθε;» ρώτησε ο συνάδελφος. 

«Ε, μετά πήγα να πάρω τηλέφωνο στα επείγοντα…»

 * * * * * *

Ένας παντρεμένος αντιπαθούσε υπερβολικά τη γάτα 

της γυναίκας του και αποφάσισε μια μέρα να τη διώξει. 

Τη φόρτωσε λοιπόν στο αμάξι και την άφησε 2 χιλιόμε-

τρα μακριά από το σπίτι του. Όταν όμως γύρισε πίσω, 

η γάτα ήταν ήδη εκεί με τη γυναίκα του. Την επόμενη 

μέρα την ξαναφόρτωσε και την πήγε 10 χιλιόμετρα 

μακριά, όταν όμως γύρισε εκείνος στο σπίτι η γάτα 

ήταν πάλι εκεί. Αυτό συνεχιζόταν κάθε μέρα, ενώ την 

πήγαινε όλο και πιο μακριά, αυτή επέστρεφε πάντα. 

Έτσι σκέφτηκε να την πάει ακόμα πιο μακριά σε άλ-

λη πόλη. Ακολούθησε μια διαδρομή που ούτε ο ίδιος 

ήξερε. Έστριψε μετά τα πρώτα 20 χιλιόμετρα δεξιά, 

μετά από αρκετή ώρα αριστερά, μετά πάλι δεξιά, και 

μετά πάλι αριστερά. Όπου έβλεπε σταυροδρόμι έστρι-

βε συνέχεια μήπως και μπερδέψει τη γάτα, και την ξε-

φορτωθεί για πάντα. Μετά από πολλές στροφές, αρ-

κετά μακριά πια, την άφησε και έφυγε. Μερικές ώρες 

αργότερα πήρε τηλέφωνο στο σπίτι του και ρώτησε 

τη γυναίκα του: 

«Τασία, η γάτα είναι εκεί;» 

«Εδώ είναι, γιατί ρωτάς;» 

Και νευριασμένος απαντά εκείνος: «Α την άτιμη, φέρε 

την στο τηλέφωνο γιατί χάθηκα και θέλω οδηγίες!»

Οριζόντια
1. Ανύπαρκτα, πλασματικά.
2. Επίρρημα… ανυπομονησίας.
3. Είναι τα πυρίμαχα σκεύη — Τα χωρίζει 
το… Σ — Με το… τοπ, υλικό για γλυκά.
4. Χοίρος (αρχ.) — Το γνωστότερο είδος 
του είναι ο σφιγκτήρας — "Τζέιν…": μυθι-
στόρημα της Σαρλότ Μπροντέ.
5. Άηχη… κοπή — Ένας από τους τέσσερις 
Ευαγγελιστές — Ελληνικό… 24.
6. Σωστός, όχι λαθεμένος — Βίαια, με το 
ζόρι (επίρρ.).
7. Καλλωπιστικό φυτό — Ευρωπαϊκός δι-
αστημικός φορέας.
8. Τα έχουν τα… γένια — Θηλυκωτήρι — 
Αντάμα, μαζί.
9. Λόχος Ορεινών Καταδρομών — Η μη-
τέρα του Ρωμύλου και του Ρώμου — … 
Αβίβ: πόλη του Ισραήλ.
10. Κρύβεται και σε… μανίκι χαρτοκλέ-
φτη — Φαίνονται στο… πάτωμα — Δι-
πλό… βιάζεται.
11. Φίλιππος…: ηθοποιός μας.
12. Μεταφορικά ο γραφειοκράτης.

Κάθετα
1. Ρήμα για… χάχα.
2. Εδώδιμο ψάρι.
3. Ο μυθικός ιδρυτής του Άργους — 
Συνεχόμενα στην… οθόνη — Μεγάλο 
δρεπάνι με στειλιάρι.
4. Κοπέλα από… χωριό — Φορμάρει 
μαλλιά — Λέγεται ο ηθοποιός Πεν.
5. Αρχή… ταξιδιού — Κάτοικοι των Πυ-
ρηναίων στη Γαλλία και Ισπανία — Αθό-
ρυβο… φίδι.
6. Μάρκα ξυριστικών λεπίδων — Πέ-
φτει… στη σκηνή.
7. Κρότος οξύς και ξερός — Ανατολί-
τικο μουσικό όργανο.
8. Εισάγει και ερώτηση — Για του σελη-
νόφωτος… έγραψε ο Ρίτσος — Γράμμα 
για οδηγούς που… πρωτοκυκλοφορούν.
9. Ένα ασφαλιστικό ίδρυμα (αρχικά) 
— Με τη μάρα… συρφετός — … Ρεπό: 
κερκυραϊκό ανάκτορο.
10. Γαλλική πόλη στη Μάγχη, απένα-
ντι από το αγγλικό Ντόβερ — Δίψηφο 
φωνήεν — Έγραψε την "Ελευθερωμέ-
νη Ιερουσαλήμ".
11. Ανοιχτό μοβ χρώμα.
12. Τα στενά του Ελλησπόντου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ,  11/4/2022
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ: 191

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ταχ.Δ/νση : Β.Αλεξάνδρου 46
ταχ. Κώδικας: 68100 Αλεξανδρούπολη
Πληροφορ.: Δέσποινα Μιντζοπούλου                                               
Τηλέφωνο : 25513 56100                                                  
Δ/νση ηλ.ταχ.: grammateia@protodikeio-alexandroupolis.gov.gr       

 

ΠΡΟΣ
κ. Δικηγόρους και κ. Διαδίκους     

ΘΕΜΑ: Καταστροφή ανενεργού αρχειακού υλικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης

Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ’ αριθ. πρωτ. 16636/7-4-2022 απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μας 
έχει δοθεί άδεια εκποίησης, και, αν τούτο δεν είναι δυνατό, καταστροφής του άχρηστου αρχειακού υλικού του 
Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης, που κρίθηκε από την επιτροπή του άρθρου μόνου του Β.Δ 120/1966 μη δια-
τηρητέο, διότι δεν έχει καμία υπηρεσιακή χρησιμότητα και ιστορική αξία και ειδικότερα:

Α) ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
1) Έγγραφα γενικής αλληλογραφίας (εισερχόμενα-εξερχόμενα)-αιτήσεις έως και το έτος 2019
2)Διπλότυπες καταστάσεις επαναλαμβανόμενης παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών έως και το έτος 2019
3) Αλληλογραφία Γραφείου Διεύθυνσης (εισερχόμενα-εξερχόμενα) έως και το έτος 2019
4) Άδειες κανονικές και αναπληρώσεις συμβολαιογράφων λόγω συγγένειας κλπ έως και το έτος 2019
5) Διαβιβαστικά προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης αποδεικτικών επιδόσεως εκθέσεων επιθεώρησης σε δικα-

στές έως και το έτος 2020
6) Αλληλογραφία με Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών έως και το έτος 2020
7) Παράβολα και αιτήσεις που αφορούν την σφραγίδα της Χάγης έως και το έτος 2020
8) Δικαιολογητικά δαπανών για προμήθειες υλικών και παροχή υπηρεσιών έως και το έτος 2019
9) Βιβλία παρουσίας υπαλλήλων έως και το έτος 2019 και βιβλία παρουσίας ασκούμενων δικηγόρων
10) Πίνακες εργασιών και εκκρεμοτήτων Πολιτικού και Ποινικού Τμήματος έως και το έτος 2018 
11) Ψηφοδέλτια εκλογών Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος της 24ης Νοεμβρίου 2013, 20ης Νοεμβρίου 

2016 και 3ης Νοεμβρίου 2019.
Β) ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Αγωγές-Αιτήσεις-Ανακοπές-Κλήσεις όλων των διαδικασιών (Μονομελούς και Πολυμελούς) και των διαταγών 

πληρωμής-απόδοσης μισθίου, πλην υιοθεσιών, μέχρι και το έτος 2002
Αιτήσεις και Σημειώματα Ασφαλιστικών Μέτρων Μονομελούς και Πολυμελούς έως και το 2018.
Προτάσεις, Προσθήκες-Αντικρούσεις, Παράβολα και Τετραπλότυπα έως και του έτους 2012, εκτός των υιοθεσιών.
Φάκελοι επί ματαιωθεισών – μη εκφωνηθεισών – παραιτήσεων όλων των διαδικασιών (Μονομελούς και 

Πολυμελούς) έως και του έτους 2020 

Εισηγητικές εκθέσεις, αιτήσεις, κλήσεις διεξαγωγών καθώς και αιτήσεις παράτασης προθεσμιών έως και του 
έτους 2002

Αλληλογραφία Πολιτικού Τμήματος και Τμήματος Πιστοποιητικών (εισερχόμενα-εξερχόμενα) έως και το 
έτος 2019

Πρωτόκολλο αιτήσεων χορήγησης πιστοποιητικών έως και το έτος 2019
Αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών ( διαθηκών - σωματείων - εταιρειών κλπ ) έως και το έτος 2019
Γενική Αλληλογραφία (εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα όλων των τμημάτων έως και το έτος 2019)
Τα σχετικά των Δικηγόρων όλων των διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων και των διαταγών πληρωμής και 

απόδοσης μισθίου έως και του έτους 2020,  εάν δεν παραληφθούν από τους Δικηγόρους
Τετράδια πρακτικών έως και το έτος 2020
Γ) ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Σχετικά δικογραφιών για τις οποίες εκδόθηκαν απαλλακτικά ή παρεμπίπτοντα βουλεύματα, ΠΟΠΔ λόγω πα-

ραγραφής ή θανάτου που τέθηκαν από την Εισαγγελία στο αρχείο έως και το έτος 2017
Σχετικά δικογραφιών επί των οποίων εκδόθηκαν αμετάκλητες αθωωτικές αποφάσεις, ΠΟΠΔ λόγω παραγρα-

φής ή θανάτου ή λόγω ανάκλησης κι αποδοχής του Τριμελούς- Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αλεξανδρού-
πολης (καθώς και των μεταβατικών εδρών Σουφλίου και Σαμοθράκης), Τριμελούς-Μονομελούς Δικαστηρίου 
Ανηλίκων και ΜΟΔ Αλεξανδρούπολης έως και το έτος 2017

Σχετικά δικογραφιών αιτήσεων επί εκτέλεσης ποινής (συγχωνεύσεις-δοσοποιήσεις κλπ) επί των οποίων εκ-
δόθηκαν αποφάσεις έως και το έτος 2012

Σχετικά δικογραφιών ποινικών (αντιμωλία) επί των οποίων εκδόθηκαν αμετάκλητες καταδικαστικές αποφά-
σεις Τριμελούς- Μονομελούς Πλημμελειοδικείου (καθώς και των μεταβατικών εδρών Σουφλίου και Σαμοθρά-
κης), Τριμελούς-Μονομελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων έως και το 2014.

Σχετικά δικογραφιών ποινικών επί των οποίων εκδόθηκαν ερήμην αμετάκλητες αποφάσεις  Τριμελούς- Μο-
νομελούς Πλημμελειοδικείου (καθώς και των μεταβατικών εδρών Σουφλίου και Σαμοθράκης), Τριμελούς-Μο-
νομελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων έως και το έτος 2011, επί των οποίων έλαβε χώρα πράξη διαγραφής από την 
Εισαγγελία Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης. 

Σχετικά δικογραφιών απορριπτικών Εφετείου έως και το έτος 2011, επί των οποίων έλαβε χώρα πράξη δι-
αγραφής από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης. 

Αποδεικτικά κλήσεως ενόρκων μέχρι και το έτος 2020
Αλληλογραφία -Εισερχόμενα και Εξερχόμενα έγγραφα του Ποινικού Τμήματος  έως και το έτος 2019.
Ως εκ τούτου το ανωτέρω υλικό που θα καταστραφεί θα είναι στη διάθεση των δικηγόρων και των διαδίκων, 

για την παραλαβή των σχετικών εγγράφων, μέχρι τις 11 Μαΐου 2022. 

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης
Κωνσταντίνα Λυμπεροπούλου

Πρόεδρος Πρωτοδικών
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Την 1η θέση στο πρωτάθλημα Παίδων της 
ΕΣΠΕΘΡ κατέκτησε και μαθηματικά ο Εθνικός.

Η ομάδα της Αλεξανδρούπολης επικράτησε 
3-0 στην Ορεστιάδα του Αθλητικού Ομίλου 
και του Άθλου, πανηγυρίζοντας την πρωτιά.

Έτσι ο Εθνικός θα εκπροσωπήσει την Πε-
ριφέρεια μας στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Εθνικός 21
2. ΑΟ Ορεστιάδας 18
3. ΑΕ Κομοτηνής 8
4. Άθλος Ορεστιάδας 4
5. Καβάλα 0

Τι έγινε στην 21η 
αγωνιστική μεγάλα σκορ 

σε Αβαντα, Παλαγία

Με την 21η αγωνιστική και προ-
τελευταία αγωνιστική συνεχίστηκε 
το πρωτάθλημα το Σαββατοκύριακο 
στην Α’ κατηγορία της ΕΠΣ Έβρου.  Ο 
Ποντιακός Αλεξανδρούπολης έγινε η 
πρώτη ομάδα που από τη νέα χρονιά 
θα αγωνίζεται στην Β’ Κατηγορία με-
τά την εντός έδρας ήττα του από τον 
Ορέστη Ορεστιάδας.

Σπουδαία νίκη κόντρα στο Σουφλί 
σημείωσε η Οινόη, με την μάχη της 
παραμονής να παίρνει «φωτιά». Ευ-
ρεία νίκη πέτυχε ο Άβαντας κόντρα 
στον Εθνικό, ενώ ισόπαλοι αναδείχθη-
καν ΑΟ Νεοχωρίου και ΑΟ Μαΐστρου.
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 21ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
Ατρόμητος Άβαντα – Εθνικός Αλεξαν-
δρούπολης 5-2
Ένωση Οινόης – Έβρος Σουφλίου 1-0
ΑΟ Νεοχωρίου – ΑΟ Μαΐστρου 2-2
Ποντιακός Αλεξανδρούπολης – Ορέ-
στης Ορεστιάδας 2-6
Άρδας Καστανεών – Ιπποκράτης Αλε-
ξανδρούπολης 1-3
Θράκη Φερών – ΑΕ Διδυμοτείχου 0-0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΣΕ 21 
ΑΓΏΝΕΣ):
1. Ιπποκράτης Αλεξανδρούπολης 58 
(73-8)
————————————

2. Ορέστης Ορεστιάδας 52 (64-19)
3. ΑΕ Διδυμοτείχου 43 (53-24)
4. Ατρόμητος Άβαντα 41 (69-34)
5. Άρδας Καστανέων 29 (25-28)
6. ΑΟ Νεοχωρίου 30 (22-33)
7. Θράκη Φερών 24 (28-33)
8. Εθνικός Αλεξανδρούπολης 22 (32-
40)
9. ΑΟ Μαΐστρου 21 (27-49)
—————————————
10. Έβρος Σουφλίου 16 (20-41)
———————————————–
11. Ένωση Οινόης 13 (14-60)
12. Ποντιακός Αλεξανδρούπολης 10 
(26-76)

Μια στροφή πριν το τέλος η Α ΕΠΣ Εβρου 

Τεράστια νίκη στην 
Καλαμάτα για τον 
Άθλο που είναι μια 
ανάσα από την Α1!

Η Ορεστιάδα πανηγυρίζει! Ο Άθλος 
πήρε μία σπουδαία νίκη με 3-0 επί της 
Καλαμάτας ’80 στην Πελοπόννησο, 
έκανε το 2-1 στις νίκες και θα αντι-
μετωπίσει τον Αριστοτέλης Σκύδρας. 

Υπενθυμίζουμε ότι η σειρά θα κρι-
θεί στις δύο (2) νίκες με τον Αριστοτέ-
λη να έχει το πλεονέκτημα της έδρας 
(καθώς είχε τερματίσει ψηλότερα στη 
βαθμολογία από τον αντίπαλο του), 
με τον νικητή να παίρνει το εισιτήριο 
για τη μεγάλη κατηγορία και τον ητ-
τημένο να έχει μία τελευταία ευκαιρία 
στους αγώνες μπαράζ με τον Φίλιππο 
Βέροιας (που πήρε την τελευταία θέση 
στη Volley League). Ωστόσο εκτιμούμε 
ότι και με τη Βέροια θα είναι το φαβορί 
καθώς αν και από ανώτερη κατηγορία 
βρίσκεται υπό διάλυση. 

Στην Καλαμάτα αντιθέτως με τις 
έδρας να αποδεικνύονται ισχυρές στους 
δύο πρώτους αγώνες (που κρίθηκαν 
στο τάι μπρέικ), σήμερα ο Άθλος ήταν 
καλύτερος από τα μισά του πρώτου σετ 
και πήρε δίκαια τη νίκη.

Η Καλαμάτα προηγήθηκε 12-8, αλ-
λά το 16-13 έγινε 17-17 με τον Άθλο 
να προσπερνά για πρώτη φορά με 21-
22 (μπλοκ σε Παλέντζα) και με λάθος 
πάσα να γίνεται το 21-23. Οι φιλοξε-
νούμενοι έχασαν το επόμενο σερβίς, 
αλλά επίθεση του Γουίνστον και άσος 
Ριζόπουλου τελείωσαν το σετ.

Στο 2ο σετ το 8-5 έγινε 12-15 με 
τον Αθλο μετά το 17-18 να συντηρεί 
ένα προβάδισμα 1-2 πόντων και στο 
22-23 δύο λάθη των παικτών της Κα-
λαμάτας έφεραν το 0-2.

Στο τρίτο σετ το 5-4 
έγινε 5-9 με τον Ριζό-
πουλο στο σερβίς, με 
την Καλαμάτα αρχικά 
να βγάζει αντίδραση 
μειώνοντας σε 8-9 και 
προσπερνώντας 13-12 
(επίθεση Χαραλαμπίδη), 
αλλά τον Άθλο να απαντά 
άμεσα (13-15) και να φτάνει 
στο 14-17. Στο 17-20 ο Γκιγιέρμε με 
μπλοκ και επίθεση έφερε το +5 κι ο 
επίλογος γράφτηκε με επίθεση του 
Γουίνστον.

ΑΘΛΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (Θοδωρής 
Χουσίδης): Καψαλιάρης, Φερείρα, Γκι-
γιέρμε, Ριζόπουλος, Στοϊλούδης, Αλε-
ξάκης/ Αρχοντούδης (λ), Διαμαντίδης 
(λ), Ράπτης

Η Ορεστιάδα πανηγυρίζει

Οι εκλογές της ΕΠΣ Έβρου 
για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. πλη-
σιάζουν.

Στις εκλογές που θα γίνουν 
στις 29 Μαΐου, μοναδικός υπο-
ψήφιος για πρόεδρος θα είναι ο 

νυν πρόεδρος Παντελής Χατζη-
μαρινάκης.

Αυτό γιατί μέχρι στιγμής του-
λάχιστον, κάνεις δεν έχει εκδηλώ-
σει το ενδιαφέρον για να κατέβει 
και να διεκδικήσει την προεδρία 

στις επερχόμενες εκλογές.
Έτσι, αν δεν αλλάξει κάτι ρα-

γδαία, ο κ. Χατζημαρινάκης ουσια-
στικά δεν θα έχει αντίπαλο, πράγ-
μα που σημαίνει ότι θα παραμείνει 
στον προεδρικό θώκο.

Μοναδικός υποψήφιος 
ο Παντελής Χατζημαρινάκης

ΕΣΠΕΘΡ: Πρωταθλητές 
οι Παίδες του Εθνικού!

Sports

Οι νεαροί της Αλεξ/
πολης θα εκπροσωπήσουν 

την Περιφέρεια στο 
Πανελλήνιο

«Αυτή η νίκη είναι αφιερωμένη σε όλη την Ορεστιάδα και σε όλους 
αυτούς που μας πιστεύουν κ μας στηρίζουν… και συνεχίζουμε! 

Μπράβο σε όλους.» 
Δημήτρης Ριζόπουλος, αθλητής βόλει Αθλου Ορεστιάδας

Στις 
εκλογές της 

ΕΠΣ Εβρου 
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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 
ΠΟΛΥΚΟΙΝΏΝΙΚΟ: 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
Καρακύριος Λ. Δημοκρατίας 391 
✆2551035777

ΦΕΡΕΣ 
Καψίδου Δημοκρίτου 28✆2555024096

ΣΟΥΦΛΙ 
Μπαμίδου - Πιτιακούδης Βασ. Γεωργίου 
207 ✆2554022013

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

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

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

αγγελιεσ

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

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

Ανθούσα.

Διεθνής Ημέρα Πτήσης του 
Ανθρώπου στο Διάστημα
Παγκόσμια Ημέρα για τα Παιδιά 
του Δρόμου

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Φίλε Κριέ, με την Σύνοδο Δία-Ποσειδώ-
να, να ακούς χωρίς καμία αμφιβολία το 
ένστικτο και την διαίσθηση σου, σε ό,τι κι 
αν κάνεις την σημερινή ημέρα! Έχεις την 
ικανότητα, να διαβάζεις τις προθέσεις των 
συνομιλητών σου, και να ξέρεις με ποιους 
τελικά έχεις να κάνεις!

ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ Ταύρε, σήμερα με την Σύνοδο 
Δία-Ποσειδώνα, ο φιλικός τομέας ανανε-
ώνεται στο έπακρο! Δένεσαι περισσότερο 
συναισθηματικά με τους φίλους σου! Επι-
πλέον, πιθανόν να κάνεις και μία νέα γνω-
ριμία, που θα γίνει στο άμεσο μέλλον μία 
ισχυρή και σταθερή φιλία!

ΔΙΔΥΜΟΣ
Αγαπητέ Δίδυμε, με την Σύνοδο Δία-Πο-
σειδώνα, ευνοούνται σήμερα, η διόρθωση 
και βελτίωση οικογενειακών και συγγενι-
κών σχέσεων και συναναστροφών, η επί-
λυση παρελθοντικών οικιακών προβλημά-
των και η διατήρηση της καλής κοινωνικής 
σου εικόνας και φήμης!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Φίλε Καρκίνε, με την σημερινή Σύνοδο 
Δία-Ποσειδώνα, θα βελτιώσεις τις επα-
φές σου με αδέρφια, γνωστούς και γείτο-
νες! Επιπλέον, ετοιμάσου για χαρμόσυνες 
και ευχάριστες μετακινήσει, όπως και για 
επίτευξη στόχων, που αρκετό καιρό τώρα 
διεκδικούσες! 

ΛΕΏΝ
Αγαπητέ Λέοντα, σήμερα με την Σύνοδο 
Δία-Ποσειδώνα, μάθε να μην εμπιστεύε-
σαι τυφλά τους άλλους! Η διορατικότητα 
σου, θα σε βοηθήσει στο έπακρο, για να 
βεβαιωθείς για τις καλές τους προθέσεις 
και την αξιοπιστία τους! 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Φίλε Παρθένε, με την Σύνοδο Ήλιου-Πο-
σειδώνα, απέναντί σου καταφέρνεις σή-
μερα και εξομαλύνεις κάθε προβληματική 
διαπροσωπική σου σχέση και συναναστρο-
φή, αφού η καλοπροαίρετη διάθεση σου, 
αλλά και η βοήθεια της τύχης, είναι σύμ-
μαχοι σου!
 
ΖΥΓΟΣ
Φίλε Ζυγέ, η σημερινή Σύνοδος Δία-Πο-
σειδώνα, αποτελεί για εσένα, την απόλυτη 
ευκαιρία, για έναρξη σωστής διατροφής 
και άσκησης, όπως και για αλλαγές στην 
εμφάνιση σου! Θέματα καθημερινότητας, 
υποχρεώσεις και εκκρεμότητες, επιτέλους 
τακτοποιούνται!

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Φίλε Σκορπιέ, σήμερα με την απόλυτα τυ-
χερή για εσένα, Σύνοδο Δία-Ποσειδώνα, 
θέματα που αφορούν παιδιά, διασκεδά-
σεις, προσωπικές φιλοδοξίες και δημιουρ-
γικές ασχολίες και δράσεις, ευνοούνται ιδι-
αίτερα, αφού η τύχη είναι στο πλευρό σου! 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αγαπητέ Τοξότη, με την Σύνοδο Δία-Πο-
σειδώνα, η οικογένεια σου, θα σου δείξει 
γενναιόδωρα αγάπη και έγνοια, κυρίως 
μέσα από πράξεις, αλλά και μέσα από τρυ-
φερά λόγια! Γενικά την σημερινή ημέρα, θα 
χαρείς την οικογενειακή ζωή, θα νιώσεις 
συναισθηματική ικανοποίηση

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Φίλε Αιγόκερε, με την σημερινή Σύνοδο 
Δία-Ποσειδώνα, θα απολαύσεις ευχάρι-
στες και χαρούμενες συναντήσεις και συ-
νομιλίες, όπως και ανέλπιστα μηνύματα! 
Οι στιγμές ψυχαγωγίας και διασκέδασης, 
είναι δεδομένες την σημερινή ημέρα και 
γενικά θα νιώσεις απόλυτα δημοφιλής

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Σήμερα φίλε Υδροχόε, η Σύνοδος Δία-
Ποσειδώνα, αποτελεί για σένα μία όψη 
σιγουριάς και ασφάλειας! Αποφασίζεις να 
απολαύσεις τις μικρές χαρές της ζωής, να 
αποβάλλεις από την ζωή σου τις έντονες 
κοινωνικές δραστηριότητες και να περά-
σεις όμορφες στιγμές

ΙΧΘΥΕΣ
Αγαπητέ Ιχθύ, με την Σύνοδο Δία-Ποσει-
δώνα σήμερα, ο οξυδερκής τρόπος που 
επικοινωνείς, είναι αξιοθαύμαστος και 
απόλυτα γοητευτικός! Θα μπορέσεις να 
εκπληρώσεις στόχους και όνειρα, αλλά 
και να ζήσεις διασκεδαστικές και ευτυχι-
σμένες στιγμές!

Επέτειοι

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

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

Πότε γκριζάρουν
 τα μαλλιά;

Τα γκρίζα μαλλιά είναι γοητεία για τους 
άνδρες και άγχος για τις γυναίκες. αλλά 
πότε γκριζάρουμε;

Σε άλλους το φαινόμενο έρχεται αργό-
τερα, σε άλλους πολύ νωρίτερα στη ζωή 
τους.

Kάποιοι έρχονται αντιμέτωποι με το 
φαινόμενο μετά τα 50 τους χρόνια και 
άλλοι πριν καλά καλά κλείσουν τα 20 
τους.

Σύμφωνα με σχετική έρευνα εταιρεί-
ας προϊόντων περιποίησης μαλλιών το 
πότε θα γκριζάρει ένας άνθρωπος μπο-
ρεί να εξαρτηθεί από τον τρόπο ζωής 
του και τη δουλειά του. Συγκεκριμένα, 
σύμφωνα με την εν λόγω μελέτηο μη 
επαρκής ύπνος και η κόπωση μπορεί να 
επιταχύνουν τη διαδικασία της γήραν-
σης του θύλακα.

Επίσης, κάποιο ρόλο μπορεί να παίζει 

και η εργασία, αφού όπως διαπιστώθηκε οι 
εργαζόμενοι στα τηλεφωνικά κέντρα ήταν 
πιο πιθανό να γκριζάρουν στα 30 τους, ενώ 
όσες εργάζονται στον τομέα της ψυχαγω-
γίας στα 27 τους.

Επίσης, διαπίστωσε ότι οι γυναίκες κα-
τά μέσο όρο βγάζουν τις πρώτες άσπρες 
τρίχες τους στην ηλικία των 33 ετών και 
συγκεκριμένα οι κοκκινομάλες στα 30, οι 
μελαχρινές στα 32 και οι ξανθιές στα 35. 
Μία στις τέσσερις γυναίκες αντικρύ ζουν 
την πρώτη άσπρη τρίχα στα 21 τους, ενώ 
μια στις τέσσερις μετά τα 25.

ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ...
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Έρχεται ειρηνικά. Για 23η συ-
νεχόμενη χρονιά, χωρίς τίποτα 
ποτέ να το πτοήσει, το αγαπη-
μένο Γκατζολάκι του Έβρου επι-
μένει σταθερά να δημιουργεί με 
υπομονή, εργατικότητα και ορ-
γάνωση, ετοιμάζοντας το 23ο 
Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτε-
χνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιά-
δας. Σε μια συγκυρία όπου όλα 
είναι ρευστά, τα δεδομένα και 
αυτονόητα διαταράζονται δρα-
ματικά, τα φαντάσματα του πα-
ρελθόντος ξύπνησαν για να ξα-
ναγράψουν μαύρες σελίδες στην 
Ιστορία της ανθρωπότητας, έρχε-
ται η καλλιτεχνική έκφραση και 
η επικοινωνία μέσω της Τέχνης, 
και δη του Θεάτρου, να αποτελέ-
σουν βάλσαμο. Με αυτό το σκε-
πτικό, ο κορυφαίος θεσμός του 
πανελλήνιου ερασιτεχνικού θε-

άτρου διοργανώνεται και φέτος, 
με το Γκατζολάκι να καλεί τις εν-
διαφερόμενες θεατρικές ομάδες 
της Ελλάδας να δηλώσουν συμ-
μετοχή στο καταξιωμένο Φεστι-
βάλ που έχει αγκαλιαστεί θερμά 
από τους κατοίκους της ακριτι-
κής περιοχής, συνεχίζει να δίνει 
βήμα έκφρασης στους ερασιτέ-
χνες του θεάτρου όλης της χώ-
ρας και να αποτελεί πρότυπο και 
για άλλα ανάλογα φεστιβάλ ανά 
την Ελλάδα που ακολουθούν τα 
χνάρια του.

Η Ταυτότητα του Φεστιβάλ
·- Είναι διαγωνιστικό και απευ-

θύνεται σε ερασιτεχνικά θεατρι-
κά σχήματα από όλη την Ελλά-
δα (θεατρικές ομάδες ενηλίκων 
από δήμους, συλλόγους, πανεπι-
στήμια και κάθε νομικής μορφής 

φορέα της χώρας).
·- Διεξάγεται πάντα στο τέλος 

του καλοκαιριού, φέτος από το 
Σάββατο 27 Αυγούστου έως και 
την Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου 2022

·- Χώρος παραστάσεων το 
υπαίθριο δημοτικό θέατρο Νέας 
Ορεστιάδας και σε περίπτωση κα-
κοκαιρίας το Θέατρο ΔΙΟΝΥΣΟΣ

·- Επιλέγονται έξι θεατρικά 
σχήματα από όλη την Ελλάδα 
και έξι αναπληρωματικά.

·- Η Κριτική Επιτροπή αποτε-
λείται από έμπειρους και κατα-
ξιωμένους καλλιτέχνες του Θε-
άτρου.

·- Απονέμονται τιμητικά βρα-
βεία.

Τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά

Μπορούν να αποσταλούν τα-
χυδρομικά ή ψηφιακά μέσω ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου:

· Διαβιβαστική Επιστολή (θα 
πρέπει να αναγράφονται: επω-
νυμία Θεατρικού Σχήματος, τίτ-
λος του έργου, συγγραφέας/με-
ταφραστής, όνομα υπευθύνου, 
τηλέφωνα επικοινωνίας και τα 
συνημμένα που περιλαμβάνει ο 
φάκελος ή το ηλεκτρονικό μή-

νυμα).
· Έγγραφη Άδεια του συγγρα-

φέα, του μεταφραστή ή της Εται-
ρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγ-
γραφέων ή οποιουδήποτε άλλου 
νόμιμου φορέα.

· Ιστορικό Θεατρικού Σχήμα-
τος.

· Φωτογραφίες, Πρόγραμμα, 
Αφίσα, της συγκεκριμένης θεα-
τρικής παράστασης.

· Video της παράστασης (dvd 
ή usb stick ή μέσω link).

Η υποβολή των συμμετοχών 
μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά 
είτε ταχυδρομικά, το αργότερο 

μέχρι και την Παρασκευή 8 Ιου-
λίου 2022:

— Ηλεκτρονικά: mail@
dionysos-net.gr (με απαραίτητη 
κοινοποίηση για λόγους ασφα-
λείας στο: patounik@gmail.com)

— ΕΛ.ΤΑ.: “ΔΙΟΝΥΣΟΣ”, τ.θ. 
34, τ.κ. 68200, Νέα Ορεστιάδα.

— Courier: “ΔΙΟΝΥΣΟΣ” Θε-
ατρικό Εργαστήρι Νέας Ορεστι-
άδας, Ορέστου 76, τ.κ .68200

Οι ενδιαφερόμενοι για περισ-
σότερες πληροφορίες μπορούν 
να απευθύνονται στα τηλέφωνα 
2552028280 και 6932324944 
(Άκης Τσονίδης).

23 χρόνια Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού 
Θεάτρου στη Νέα Ορεστιάδα Έβρου

ΤΟ ΓΚΑΤΖΟΛΑΚΙ ΦΕΤΟΣ, 
ΕΡΧΕΤΑΙ… ΕΙΡΗΝΙΚΑ!    

Από το Θεατρικό Εργαστήρι 
Νέας Ορεστιάδας ΔΙΟΝΥΣΟΣ, σε 
συνδιοργάνωση με το Δήμο Ορεστιάδας 
και τη ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.

Το ιστορικό μυθιστόρημα του  
Γιάννη Λασκαράκη «Κυνηγημένοι 
από την Ιστορία», επιλέχθηκε να συ-
μπεριληφθεί  ανάμεσα στα βιβλία και 
στα ιστορικά ντοκουμέντα που θα 
περιλαμβάνει η  έκθεση που διοργα-
νώνει η βιβλιοθήκη της Βουλής, με 
την ευκαιρία της επετείου των εκα-
τό χρόνων από τη Μικρασιατική κα-
ταστροφή.  

Οι λόγοι της επιλογής του βιβλίου 
είναι η ανάδειξη ιστορικών γεγονό-
των που δεν είναι ευρύτερα γνωστά 
και η λογοτεχνική ματιά του συγγρα-
φέα στην απεικόνιση των γεγονότων, 
μέσα από την τραγική εμπλοκή των 
ηρώων του. Είναι χαρακτηριστικά τα 
λόγια που έγραψε στον Γιάννη Λα-
σκαράκη, ο γνωστός σκηνογράφος 

και ζωγράφος Γιάννης  Μετζι-
κώφ, συνεργάτης της βιβλιοθή-
κης, ο οποίος πρότεινε το βιβλίο 
προς την διευθύντρια της βιβλιο-
θήκης, την κυρία Μαρία Καμηλάκη:  

«Έχω μείνει άφωνος διαβάζο-
ντας το. Νομίζω πως ενδιαφέρει 
κάθε σοβαρό ιστορικό, όχι μόνο για 
τα εξαιρετικά και πολύτιμα που περι-
έχει, αλλά και για τον καταπληκτικό 
και άμεσο τρόπο που είναι γραμμένο. 
Δουλεύω πολλά χρόνια στη βιβλιο-
θήκη της Βουλής και ξέρω ότι αυτά 
τα βιβλία σπάνια είναι δομημένα τόσο 
γοητευτικά και σπανιότερα σε συνε-
παίρνουν έτσι, ώστε να μη θέλεις να 
το αφήσεις από τα χέρια σου».

Η έκθεση θα εγκαινιασθεί τον ερ-
χόμενο Σεπτέμβριο.

Οι «Κυνηγημένοι από την Ιστορία» στη Βουλή
Το βιβλίο του Γιάννη Λασκαράκη θα συμπεριληφθεί 
στα ντοκουμέντα της  έκθεσης  της βιβλιοθήκης της 
Βουλής για την επέτειο των 100 χρόνων από τη 
Μικρασιατική καταστροφή  

Το Δημοτικό Ωδείο Ορεστιά-
δας της ΔΗΚΕΠΑΟ παρουσιάζει, 
για πρώτη φορά στο κοινό της 
πόλης, ένα μουσικό οδοιπορικό 

προς το Πάθος και την Ανάστα-
ση του Θεανθρώπου.

«Επί το Πάθος το Εκούσιον».
Το Σάββατο του Λαζάρου 16 

Απριλίου 2022, στις 8 το βρά-
δυ, στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο 
Ορεστιάδας.

Η παράσταση αποτελεί μια 
προσέγγιση Ανατολής και Δύ-
σης, μια αρμονική σύνθεση της 
βυζαντινής με την δυτική κλασική 

μουσική, όπου οι μελωδίες ανα-
μιγνύονται με αποδώσεις κειμέ-
νων και εικόνα, προκαλώντας 
αγαλλίαση ψυχής.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
• Βυζαντινή Χορωδία του Δη-

μοτικού Ωδείου Ορεστιάδας
• Τετράφωνη Χορωδία Εν 

Ορεστιάδι» του Δημοτικού Ωδεί-
ου Ορεστιάδας

• Τραγούδι: Γιάννης Ηλιά-

σκος,Σωτήρης Σκερλίδης
• Απαγγελία:Γιάννης Σκερλί-

δης
Πιάνο: Λένα Λελίδου
Τσέλο: Κώστας Βενετικίδης
Βιολί: Μάγια Βενετικίδου, Ρα-

φαηλίαΜπαρμπούδη, Βασίλης 
Γκουλέκας

Φλάουτο: Γιώργος Ηλιάσκος
Τρομπέτα: Αθανάσιος Μαυ-

ρουδής

Διεύθυνση Χορωδίας «Εν 
Ορεστιάδι»: Μαρία Δημητριάδου

Χοράρχης Βυζαντινής Χο-
ρωδίας του Ωδείου: Θωμάς Κη-
πουρός

Χορωδιακές επεξεργασίες: 
Σταύρος Κουγιουμτζής, Θεό-
δωρος Παπαδόπουλος, Μαρία 
Δημητριάδου.

Ενορχηστρώσεις: Χρίστος 
Τσιαμούλης, Χρίστος Δάλκος, 

Μαρία Δημητριάδου
Καλλιτεχνική Επιμέλεια, Έρευ-

να, Κείμενα, Δημιουργία Video, 
Παρουσίαση: Γιάννης Σκερλίδης

Η Είσοδος είναι Ελεύθερη.
Η εκδήλωση θα πραγματο-

ποιηθεί σύμφωνα με τα προβλε-
πόμενα μέτρα του ΕΟΔΥ, προς 
περιορισμό της διασποράς του 
covid-19.

Παραγωγή: ΔΗΚΕΠΑΟ 2022

Μουσικό οδοιπορικό προς το Πάθος και την Ανάσταση του Θεανθρώπου 
Το Σάββατο του 
Λαζάρου 16 
Απριλίου από τη 
ΔΗΚΕΠΑΟ


