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Μάρης: «Λογική και αυτονόητη η μεταφορά της Νοσηλευτικής στην 
Αλεξανδρούπολη»

Παραλιακή Αλεξανδρούπολης: 
Τι ισχύει τελικά;

Αναστάτωση προκλήθηκε μετά τη συζήτηση του θέματος στο Δημοτι-
κό Συμβούλιο και την ανακοίνωση της δημοτικής αρχής για «τέλος στις 

βόλτες μέχρι νεωτέρας». Τι θα γίνει τις επόμενες μέρες με στόχο την 
επίλυση του προβλήματος ▶ 4

Σημαντική η εκπροσώπηση από τον 
Έβρο στη νέα Κεντρική Επιτροπή του 

ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ

Ποιοι εκλέχθηκαν, τι αναφέρουν τα πρώτα τους μηνύματα. Με αέρα 
ανανέωσης, πολιτικής και ηλικιακής, καθώς και άνετη επικράτηση 

των στελεχών που στηρίζουν τον Νίκο Ανδρουλάκη το νέο όργανο

▶ 5

30 χρόνια Δίκτυο 
NATURA 2000 
με εκδρομές στη 
φύση του Έβρου

Πολίτες κάθε ηλικίας συμμε-
τείχαν σε περιηγήσεις σε μο-
νοπάτια του Αβαντα και στο 

Δέλτα Έβρου 

▶ 9

Δράση και ταινίες 
για τους μικρούς 
μας φίλους στα 

«Ηλύσια»

Η επιστροφή του θρυ-
λικού Top Gun. Το 

πρόγραμμα προβολών

▶ 13

Οι μαθητές του Λυκείου Οι μαθητές του Λυκείου 
Σουφλίου τίμησαν με δράσεις Σουφλίου τίμησαν με δράσεις 
την Ημέρα της Ευρώπηςτην Ημέρα της Ευρώπης

Τέλος οι μάσκες στα σχολεία Τέλος οι μάσκες στα σχολεία 
και πανεπιστήμια και πανεπιστήμια 

Εγρήγορση και επιφυλακή 
σε Αιγαίο και Έβρο

Μετά την κλιμάκωση των εντάσεων από την 
Άγκυρα η Αθήνα εκτιμά ότι ο Τούρκος πρόεδρος 

Ταγίπ Ερντογάν θα επιχειρήσει για μία ακόμη 
φορά να εργαλειοποιήσει το μεταναστευτικό.

▶ 6

Μιχαηλίδης: Αλεξανδρούπολη, η 
μοναδική παραθαλάσσια πόλη στη 

Β. Ελλάδα που μένει εκτός δικτύου 
Υδατοδρομίων  

▶ 8,9

▶  16  16

▶ 6

1.000 οχήματα τη μέρα 
από τις Καστανιές 
με προορισμό τα 
βενζινάδικα της Τουρκίας

 ● Σε δραματική κατάσταση οι πρατηριού-
χοι του βορείου Έβρου

● «Κλαίμε… και δεν ξέρουμε πόσο ακόμη 
θα αντέξουμε» λέει η πρόεδρός τους Βά-
σω Καλαϊτζή

● Μειωμένο το ρεύμα προς Βουλγαρία: Το 
πάθημα που έγινε μάθημα 

● Πώς διαμορφώνονται οι τιμές ανα περιο-
χή στα βενζινάδικα του Έβρου, πού βρίσκε-
ται η ακριβότερη τιμή πώλησης

 ● Κιούσης στο Πρώτο: Για κάθε λίτρο που 
πωλείται εκτός Ελλάδας το ελληνικό δημό-
σιο χάνει 1,15 ευρώ

▶ 7
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1770
Λήγει άδοξα η επαναστατική προ-
σπάθεια των Ορλόφ και των Ελ-
λήνων της Πελοποννήσου. (Ορ-
λοφικά)

1879
Ρωσία και Βρετανία υπογράφουν 
τη Συνθήκη του Γκανταμάκ, με την 
οποία ιδρύεται το κράτος του Αφ-
γανιστάν.

1930
Ο Υπουργός Παιδείας, Γεώργιος 
Παπανδρέου, τάσσεται υπέρ της 
ίδρυσης ελληνικού Εθνικού Μελο-
δράματος. Η Εθνική Λυρική Σκηνή 
θα ιδρυθεί τον Μάρτιο του 1940 
επί δικτατορίας Μεταξά.

1941
Ο στρατηγός Φρέιμπεργκ, διοικη-
τής των συμμαχικών δυνάμεων, 
εξαιτίας των δυσμενών εξελίξεων, 
διατάζει την εκκένωση της Κρήτης. 
Δύο Λόχοι του Ελληνικού 5ου Συ-
ντάγματος Πεζικού ανακαταλαμ-
βάνουν το χωριό Σταυρωμένος 
Ρεθύμνου και συλλαμβάνουν 100 
γερμανούς αιχμαλώτους. Οι Γερ-
μανοί καταλαμβάνουν τις Μουρ-
νιές Χανίων. (Μάχη της Κρήτης)

1969
Ο Τζον Λένον και η Γιόκο Ονο αρ-
χίζουν τη δεύτερη εκδήλωση για 
την Ειρήνη στο κρεβάτι του δω-
ματίου 1472 στο Queen Elizabeth 
Hotel του Μόντρεαλ.

1975
Τα σκυλιά μπαίνουν για πρώτη 
φορά στην υπηρεσία της Ελληνι-
κής Αστυνομίας, για την ανίχνευση 
ναρκωτικών ουσιών.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1924
Μήτσος Αλεξανδρόπουλος, έλλη-
νας λογοτέχνης, από τους σημα-
ντικούς πεζογράφους της μεταπο-
λεμικής γενιάς. (Θαν. 19/5/2008)

1926
Μάιλς Ντέιβις
Μάιλς Ντέιβις, αμερικανός συν-
θέτης και τρομπετίστας της τζαζ. 
(Θαν. 28/9/1991)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1903
Μαρσέλ Ρενό, γάλλος ραλίστας 
και επιχειρηματίας, συνιδρυτής της 
αυτοκινητοβιομηχανίας Renault. 
(Γεν. 1872)

2 ΑΠΟΨΕΙΣ

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

Υπεύθυνη Διαφημίσεων 
και Λογιστηρίου
Χρύσα Γρηγοριάδου

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

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

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

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

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα Ο καιρός σήμερα

2-3

19...30

20...30

Ανατολή - 05:50
Δύση - 20:36

20...27

Σχόλια και αντιδράσεις για την 
«σιδερένια βελανιδιά»

Για ένα έργο που προσβάλει την αισθητική 
και εντάσσεται στα «νεοπλουτίστικα» έργα που 
κατασκευάζει η δημοτική αρχή, μίλησε στη «Γ» 
ο πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Έβρου 
Αλέκος Καραδέδος. Ο λόγος για τη μεταλλική 
βελανιδιά στον κόμβο της Ηροδότου, που, από 
τη μέρα που τοποθετήθηκε, έχει προκαλέσει 
πολλές συζητήσεις και αρκετές αντιδράσεις. 
Το «μνημείο της βελανιδιάς», όπως το αποκα-
λεί η δημοτική αρχή, είναι ένα έργο του αρχι-
τέκτονα Παναγιώτη Ιωαννίδη, το οποίο κόστι-
σε 45.000 ευρώ.

Τα σχόλια για το έργο ποικίλλουν. Κάποιοι 
κάνουν λόγο για μία πρωτότυπη και καλαίσθητη 
κατασκευή, ενώ κάποιοι άλλοι, που ίσως απο-
τελούν την πλειοψηφία, μιλούν για ένα αμφι-
βόλου αισθητικής κατασκεύασμα, το οποίο δεν 
μπορεί να συγκριθεί με μία αληθινή βελανιδιά. 
Βέβαια, ιδιαιτέρως αρνητικά είναι τα σχόλια 
και για το κόστος του έργου. Παρέμβαση στο 
θέμα κάνει ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Έβρου, 
μέσω του προέδρου του Αλέκου Καραδέδου

26 ΜΑΪ
2010

3-43-4

16...31
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Μικρογνωμικά

Το είδαμε κι αυτό: Μία εξέδρα ναυαγοσώστη τοποθέτησε η Δημοτική Αρχή μπροστά στο διάσημο 
«Ναυάγιο» της Ζακύνθου!!! Το μέλος της επιτροπής Προστασίας του Ναυαγίου, Νίκος Τσίπηρας δή-
λωσε πως μετά την παρέμβαση της επιτροπής αλλά και του ίδιου του υπουργού Τουρισμού, Βασίλη 
Κικίλια, ο δήμαρχος του νησιού δεσμεύτηκε ότι θα μετακινηθεί το εν λόγω κατασκεύασμα, μπροστά 
από το παγκοσμίου φήμης αξιοθέατο… Δεν βάζετε κι ένα περίπτερο μπροστά στην Ακρόπολη; 

H προσπάθεια είναι να ανοί-
ξει η πλατφόρμα Power Pass 
στις 14-15 Ιουνίου για όσους 
έχουν μεικτό οικογενειακό ει-
σόδημα έως 45.000 ευρώ, για 
την επιδότηση έως 600 ευρώ 
στα νοικοκυριά.     

Θ. ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ 

Είπαν

Στις Καστανιές του Έβρου περ-
νάνε πάνω από 1000 αυτοκί-
νητα την ημέρα για να βάλουν 
στην Τουρκία. Για το κάθε λίτρο 
που πωλείται εκτός Ελλάδας, 
χάνει το ελληνικό δημόσιο 1,15 
ευρώ. Καταλαβαίνουμε πόσα 
εκατομμύρια χάνονται εβδο-
μαδιαίως από αυτό το πράγμα. 

Μ. ΚΙΟΥΣΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 
ΒΕΝΖΙΝΟΠΏΛΏΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Σε πιλοτική δράση καλλιέργειας με 
ηλιοαπολύμανση εδάφους προχωρούν 
επτά παραγωγοί του πεπονιού «χρυσή κε-
φαλή» στον Έβρο, με στόχο η καλλιέργεια 
να γίνει χωρίς την χρήση χημικών φαρμά-
κων. Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ Ορεστιά-
δας ο παραγωγός «χρυσής κεφαλής» και 
γεωπόνος, Βαγγέλης Δέδογλου, η μέθο-
δος επελέγη για να 
αντιμετωπιστούν με 
παραδοσιακό τρόπο 
ασθένειες που προ-
σβάλλουν την καλ-
λιέργεια πεπονιού, 
με τη χρήση χαλκού 
και θειαφιού. «Ήδη 
πλημμυρίσαμε μια 
έκταση 70 στρεμ-
μάτων σε Τυχερό, 
Πέπλο και Γεμιστή, 
η οποία με την ηλιο-
απολύμανση θα κα-
ταστεί πιο υγιής και 
γόνιμη, αφού θα 
έχουν αντιμετωπι-
στεί μύκητες του 

εδάφους», εξήγησε ο ίδιος. Η δράση της 
επιχειρησιακής ομάδας των παραγωγών 
«χρυσής κεφαλής» είναι ενταγμένη σε Μέ-
τρο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, με συντονιστή τη Θρακική Εκπαιδευ-
τική Συμβουλευτική, τον ΕΛΓΟ Δήμητρα 
και τα Σουλιώτικα Κελάρια. 

ΕΡΤ Ορ.

Κοινή δράση παραγωγών  του πεπονιού 
«χρυσή κεφαλή» στον Έβρο

Σε κατάσταση κινδύνου από 
δάγκωμα φιδιού Σύρος πρόσφυγας 
στον Έβρο  

Έκκληση για βοήθεια απευθύνουν από 
την Τρίτη τρεις Σύροι πρόσφυγες που βρί-
σκονται αποκλεισμένοι σε απρόσιτη δασι-
κή περιοχή στο Σουφλί, στον Έβρο. Ένας 
από τους τρεις βρίσκεται σε κατάσταση 
κινδύνου, καθώς τον έχει δαγκώσει φίδι 
και χρήζει άμεσης ιατρικής βοήθειας. Σύμ-

Ντροπή και θλίψη 

Ένα βίντεο με την κούνια για τα 
ΑμεΑ στο πάρκο Ανεξαρτησίας, την 
ώρα που κακοποιείται από άτομα που 
δεν ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, 
δημοσίευσε ο πρόεδρος της Κοινότητας 
Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ναϊτίδης, με 
το παρακάτω σχόλιο: "Αυτός είναι ο πο-
λιτισμός, η παιδεία και ο σεβασμός μας 
απέναντι στα άτομα με «ειδικές» ανά-
γκες και ‘τεράστιες’ ικανότητες. Ντροπή 
!!!" Αμέτρητες οι φορές που η συγκε-
κριμένη κούνια έχει χρειαστεί να επι-
διορθωθεί, κυρίως λόγω τέτοιων "κα-

τορθωμάτων". Και αν κανείς το λάθος 
να κάνεις παρατήρηση... ή να ζητήσεις 
το λόγο από τους γονείς τους... βρίσκε-
σαι και κατηγορούμενος. Αυτή είναι η 
κατάντια της κοινωνίας μας που δεν 
μπορεί να μπει ούτε για ένα λεπτό στη 
θέση του άλλου, που δεν περνά καν 
από το μυαλό της ότι μπορεί μια μέρα 
να φτάσει στο σημείο που θα έχει ως 
μοναδική διέξοδο μια τέτοια, μισοκα-
τεστραμμένη πια, κούνια...

Κ.Η

Photo   Shoot

φωνα με την οργάνωση επιτήρησης και 
κινδύνου Watch The Med – Alarmphone, 
ήδη έχουν ειδοποιηθεί οι αρμόδιες αρ-
χές μέσω τηλεφωνημάτων στο 112 και 
166, όμως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει 
ανταπόκριση.

Αφέλειες
Από τη μια η αντιπολίτευση, επικρίνει 

την κυβέρνηση, επειδή οι ΗΠΑ δεν μας 
υποστηρίζουν στη διαμάχη με την Τουρ-

κία. Λες και είμαστε μαθητές στο δημο-
τικό και κακιώσαμε με τον Θανασάκη, 
επειδή δεν μας υποστήριξε στον καβγά 
που είχαμε τον Γιωργάκη. Κι από την άλ-
λη, η κυβέρνηση, που κάνει διάφορες 
συμφωνίες, που είναι αμφίβολο αν είναι 
όλες προς όφελος της χώρας μας, μήπως 
και διασφαλίσει ένα πατ-πατ στον ώμο 
από την υπερδύναμη. Πόση αφέλεια να 
αντέξει κανείς...

Κ.Η.
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Της Κικής Ηπειρώτου 
Αναστάτωση έχει προκληθεί τις τε-

λευταίες ώρες για το θέμα της παρα-
λιακής της Αλεξανδρούπολης, που με-
τά από λίγες μέρες που είχε αποδοθεί 
στους πεζούς, για τις βραδινές ώρες, 
από την Τρίτη 24/5, επιτρέπεται και 
πάλι η διέλευση οχημάτων, άγνωστο 
ως πότε. 

Το θέμα προέκυψε στο πρόσφατο 
Δημοτικό Συμβούλιο, όπου δεν εγκρί-
θηκε η εισήγηση της Επιτροπής Ποιό-
τητας Ζωής για την πεζοδρόμηση της 
παραλιακής από 20/5 ως 25/9, αλλά 
ούτε και η πρόταση της αντιπολίτευ-
σης για την αλλαγή ωραρίου, δηλαδή 
να κλείνει αντί για 8 στις 9 κάθε βρά-
δυ. Κάθε μία από τις δύο προτάσεις, θα 
έπρεπε, για να εγκριθεί και να εφαρμο-
στεί, να συγκεντρώσει 21 ψήφους, κι 
όχι 15 και 19 αντίστοιχα, όπως έγινε.

Έτσι, επικράτησε μία σύγχυση ανα-
φορικά με το εάν, ελλείψει νέας από-
φασης, μπορεί να τεθεί, αυτομάτως, 
σε εφαρμογή η περσινή απόφαση, που 
όριζε ως ημερομηνία έναρξης της πεζο-
δρόμησης την 1η Ιουνίου κι αν, απλώς, 
θα έπρεπε, ως τότε, η παραλιακή να δο-
θεί για λίγες μέρες και πάλι στα οχήμα-
τα και οι πεζοί να επανέλθουν από την 
1η του μήνα. Τόσο ο αρμόδιος υπάλλη-
λος, όσο και ο πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου ανέφεραν, κατά τη διάρ-
κεια της συνεδρίασης, ότι η μη ψήφι-
ση ούτε της εισήγησης της Επιτροπής, 
ούτε της αντιπολίτευσης, σημαίνει πως 
τίθεται σε ισχύ η περσινή απόφαση. Αυ-
τή ήταν η πληροφορία που διαχέονταν 
ως το μεσημέρι της Τρίτης. Ώστόσο, το 
απόγευμα της ίδιας μέρας, ο Δήμος 
ανακοίνωσε ότι οι βόλτες στην παρα-
λία σταματούν μέχρι νεωτέρας, αφού, 
μετά από περαιτέρω διερεύνηση του 
θέματος, θα πρέπει να βγει νέα από-
φαση Δημοτικού Συμβουλίου, κάτι που 
προκάλεσε, πέρα από σύγχυση, και την 
αντίδραση της μείζονος αντιπολίτευσης 
που έκανε λόγο για πολιτικά παιχνίδια 
εντυπώσεων.

Το επίμαχο ΦΕΚ 
Σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ, το 

οποίο για λίγο αποπροσανατόλισε τους 
ανθρώπους του Δήμου, και όχι μόνο, η 
ανανέωση πεζοδρόμησης της παραλια-
κής για το 2022 θα πρέπει να ψηφισθεί 

εκ νέου και να συγκεντρώσει αυξημένη 
πλειοψηφία 21 ψήφων. Δηλαδή, δεν 
μπορεί να ισχύσει αυτόματα η περσινή 
απόφαση. Έτσι, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες της ΓΝΏΜΗΣ, τις επόμενες μέρες 
θα συνεδριάσει, όπως προβλέπεται, η 
Κοινότητα Αλεξανδρούπολης, η Επι-
τροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτι-
κό Συμβούλιο, προκειμένου να ληφθεί 
μία απόφαση, την οποία θα πρέπει να 
εγκρίνει στη συνέχεια και η Αποκεντρω-
μένη, ώστε ο κόσμος να μπορέσει να 
απολαύσει το συντομότερο δυνατό   τις 
βραδινές του βόλτες.

Η ανακοίνωση που άλλαξε τα 
δεδομένα

Το απόγευμα της Τρίτης εκδόθηκε 
ανακοίνωση από τον Δήμο Αλεξαν-
δρούπολης με τίτλο «Τέλος οι βόλτες 
στην παραλιακή μέχρι νεωτέρας», αλ-
λάζοντας τα δεδομένα που ήταν γνω-
στά ως εκείνη την στιγμή. Όπως ανα-
φέρονταν,  στη συζήτηση του θέματος 
στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν υπήρξε η 
απαιτούμενη πλειοψηφία των Δημοτι-
κών Συμβούλων μετά την αρνητική ψή-
φο της αντιπολίτευσης, με αποτέλεσμα 
η παραλιακή και πάλι θα είναι ανοιχτή 
σε αυτοκίνητα, λεωφορεία, φορτηγά, 
μοτοποδήλατα και μοτοσικλέτες, στε-
ρώντας τις ανέμελες βόλτες σε μητέρες 
με καρότσια, παιδιά, νέους, μεσήλικες, 
άτομα με αμαξίδια και ηλικιωμένους 
που μέχρι και χτες οι βόλτες  στην πα-
ραλιακή λεωφόρο πλάι στο κύμα ήταν 
μια αγαπημένη συνήθεια ετών» και κα-
τέληγε: «Ζητούμε συγνώμη από τους 
συνδημότες μας για αυτή την εξέλιξη. 
Ευχόμαστε η λογική να πρυτανεύσει και 
σύντομα, σε μια επόμενη συνεδρίαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου, να επανέλ-
θουμε στο πρότερο καθεστώς, καθώς 
σύμφωνα με τη νομοθεσία απαιτείται 
για την επικαιροποίηση του αντίστοι-
χου ΦΕΚ  η αυξημένη πλειοψηφία των 
21 ψήφων». 

Πόλη & πολίτες:  Η παραλιακή 
θα κλείνει όπως κάθε χρόνο

Λίγο μετά τη συγκεκριμένη ανακοί-
νωση, η παράταξη Λαμπάκη προέβη 
στην παρακάτω ανάρτηση:

«Η ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΘΑ ΚΛΕΙΝΕΙ ΟΠΏΣ 
ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ! ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΠΑΜΕ ΝΑ 
ΜΕΙΝΕΙ ΑΝΟΙΧΤΗ! ΕΛΕΟΣ! 

Κύριε Βουρδόλη και κύριε Ναϊτίδη 
σταματήστε να παραπληροφορείτε και 
να αναστατώνετε τον κόσμο.

Επειδή έχετε αδυναμία αντίληψης 
και επειδή δεν μπορείτε ούτε τα πιο 
απλά πράγματα να κάνετε στον Δήμο 
δεν μπορείτε να διαδίδετε λανθασμέ-
νες πληροφορίες! 

Η ανικανότητά σας έχει φτάσει σε 
τέτοιο σημείο που κλείσατε παράνομα 
την παραλιακή χωρίς πρώτα να ψηφι-
στεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η παραλιακή θα κλείνει για τα οχή-
ματα όπως όλα τα προηγούμενα χρό-
νια.

Από την 1η Ιουνίου 20:00 με 01:00.
Αν πιστεύετε ότι αυτό είναι το πρό-

βλημα που εσείς είστε πολιτικά ανίκα-
νοι και δεν μπορείτε να...

Εμείς δεν...
Πάντως είστε φοβεροί, όπως οι Κορ-

μοράνοι.. Που στέκονται και ατενίζουν.. 
το μέλλον!!» 

Οι αναφορές στο Δημοτικό 
Συμβούλιο που προκάλεσαν 
σύγχυση

Απομαγνητοφώνηση της συνεδρία-
σης, στο τέλος της συζήτησης για την 
παραλιακή, από το reportal.gr :

02:47:56 / Καΐσας: Οπότε, αποτέλε-
σμα ψηφοφορίας:

Βαταμίδης: Ακούστε λίγο κύριοι συ-
νάδελφοι, για τις 21.00 η ώρα έχου-
με 19 ψήφους και για τις 20.00 σύμ-
φωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας 
έχουμε 15.

Καΐσας: Άρα, παραμένει ίδια. Παρα-
μένει το ίδιο, κανονιστική είναι, θέλει 
21 ψήφους

Βαταμίδης: Δεν πέρασε καμία από 
τις δύο όμως.

Καΐσας: Προχωράμε

Βαταμίδης: Δεν περνάει ούτε η ει-
σήγηση της υπηρεσίας όμως

Ιντζεπελίδου: Δεν περνάει, ισχύει 
η περσινή

Καΐσας: Δεν περνάει η εισήγηση της 
υπηρεσίας, δεν περνάει ούτε η πρόταση 
για τις 21.00 γιατί είναι κανονιστική και 
παραμένει αυτή που υπήρχε μέχρι τώ-
ρα. Άρα, θα παραμείνει αυτή που είναι. 
Αλλιώς θα πρέπει να το φέρουμε μετά 
και να ψηφίσουμε άμα θέλετε…

Ιντζεπελίδου: Πρόεδρε, είναι από 
τις 20.00, αλλά από τις 01 Ιουνίου, όχι 
από σήμερα.

Απροσδιόριστος: Άρα παραμένει 
ανοιχτή

Βαταμίδης: Παραμένει ανοιχτή
Καΐσας: Παραμένει ανοιχτή μέχρι…
Μυτηλινός: Πρόεδρε μισό λεπτό. Η 

περσινή έχει ισχύ για ένα χρόνο. Για να 
τη δώσουμε παράταση και να ισχύει απ’ 
την αρχή πρέπει να παρθεί απόφαση.

Καΐσας: Δεν περνάει καμιά τότε
Μυτηλινός: Ε, πώς θα γίνει; Δεν περ-

νάει καμιά. Να ξαναρθεί το θέμα.
Βαταμίδης: Πρέπει να συνεδριάσει η 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με μία από-
φαση και να αποφασίσουμε εκ νέου, εκ 
νέου. […] Λοιπόν, κε Πορτοκαλίδη μπο-
ρείτε να το πείτε αυτό στο βήμα;

Καΐσας: Κύριε Πορτοκαλίδη, για πέ-
στε μας τεχνικά πώς είναι […]

Πορτοκαλίδης: Η απόφαση της Επι-
τροπής …

(ακούγεται από άλλον ομιλητή “το 
ΦΕΚ είναι για ένα χρόνο”)

Καΐσας: Τί να κάνω εγώ δηλαδή; Θα 
πάρω και από ένα φίμωτρο για τον κα-
θένα. Τί να κάνω; Να πάρω και από ένα 
φίμωτρο για τον καθένα.

Βαταμίδης: Κύριε Πορτοκαλίδη
Πορτοκαλίδης: Η απόφαση της Επι-

τροπής Ποιότητας Ζωής που λήφθηκε 

πριν από δύο χρόνια είχε εσαεί ισχύ, 
δεν είχε μόνο για έναν χρόνο. Η κανο-
νιστική, η οποία βγήκε από την Απο-
κεντρωμένη ήταν για έναν χρόνο με 
την προϋπόθεση να ανανεώνεται κά-
θε χρόνο. Γι’ αυτό ήρθαμε πάλι σήμερα 
για να πάρουμε απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου, επειδή έχει αλλάξει και 
ο νόμος των αρμοδιοτήτων της Ποι-
ότητας Ζωής. Μπορεί να ξαναφέρει η 
ΕΠΖ εισήγηση.

Καΐσας: Άρα ισχύει… Κύριε Πορτο-
καλίδη, τι ισχύει άρα αύριο;

Πορτοκαλίδης: Η παλιά απόφαση.
Καΐσας: Η παλιά απόφαση. Άρα, θα 

ισχύει η παλιά απόφαση, όπου έχει ΦΕΚ 
και δεν μπορεί να περάσει κανονιστι-
κή και τέλος.

Βαταμίδης: Πρακτικά λίγο, γιατί μας 
ακούει και ο κόσμος θα μας πει ο κύ-
ριος Πορτοκαλίδης τι ισχύει ακριβώς; 
Ημερομηνία και ώρες

Καΐσας: Μας το είπε.
Καΐσας: Ό,τι ίσχυε παλιά […] Συνά-

δελφοι… Κύριε Πορτοκαλίδη, για πέστε 
τα λεπτομερώς.

Πορτοκαλίδης: Αυτό που ισχύει είναι 
η παλιά απόφαση [διακοπή από πρόε-
δρο] από 20.00 εώς 01.00. Από 01 Ιου-
νίου ως νομίζω 30 Σεπτεμβρίου ήταν 
η παλιά απόφαση. Αυτό. Αυτό ισχύει.

Βαταμίδης: Από 01 Ιουνίου έως 30 
Σεπτεμβρίου, 20.00-01.00. Αύριο ο 
δρόμος θα είναι ανοιχτός δηλαδή.

Βουρδόλης: Αύριο το πρωί να γίνει 
μία Επιτροπή Ποιότητας Ζωής – μπορεί 
να γίνει μία Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
και για τις ημέρες […]

Καΐσας: Κύριε Βουρδόλη… […] Εί-
ναι ξεκάθαρο, τα εκτελεστικά όργανα 
οφείλουν να τηρήσουν αυτό που προ-
βλέπεται. Τέλος.

Παραλιακή Αλεξανδρούπολης: 
Τι ισχύει τελικά;

ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕΤΑ 
ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ 
«ΤΕΛΟΣ ΣΤΙΣ ΒΟΛΤΕΣ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ»      
                               
Τι θα γίνει τις επόμενες μέρες 
με στόχο την επίλυση του προβλήματος 
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Με αέρα ανανέωσης, πολι-
τικής και ηλικιακής, καθώς και 
άνετη επικράτηση των στελεχών 
που στηρίζουν τον Νίκο Ανδρου-
λάκη ολοκληρώθηκε η καταμέ-
τρηση της σταυροδοσίας για τη 
νέα κεντρική επιτροπή του ΠΑ-
ΣΟΚ, όπως αυτή προέκυψε μετά 
το συνέδριο. Όπως αναφέρουν 
τα ρεπορτάζ, την πολιτική κυ-
ριαρχία του Νίκου Ανδρουλάκη 
και της νέας ηγετικής ομάδας 
του ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής, 
επιβεβαιώνουν τα διαφαινόμενα 
αποτελέσματα για την νέα Κε-
ντρική Επιτροπή του κόμματος. 
Παράλληλα φαίνεται να επιτυγ-
χάνεται και ο στόχος της ηλικι-
ακής ανανέωσης του οργάνου.

Η σταυροδοσία για τους 464 
υποψήφιους της Κ.Ε επαληθεύ-
ει τις εκτιμήσεις που ήθελαν πε-
ρίπου τα 2/3 των μελών της να 
πρόσκεινται στον Νίκο Ανδρου-
λάκη. Μάλιστα πρώτος σε σταυ-
ρούς με αισθητή διαφορά είναι 

ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, που 
προορίζεται – μετά από πρότα-
ση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ – 
για την θέση του γραμματέα του 
κόμματος. Επίσης στην 3η θέση 
βρίσκεται ο Στέφανος Ξεκαλά-
κης που επίσης περιλαμβάνεται 
στο προεδρικό επιτελείο όπως 
και άλλα στελέχη προσκείμενα 
στην νέα ηγεσία.

Οι παπανδρεϊκοί κατέγραψαν 
σημαντική παρουσία με περίπου 
70 μέλη, ενώ στο όργανο εκ-
προσωπούνται τόσο η πλευρά 
Λοβέρδου, όσο και οι διάφορες 
τάσεις και συμμαχίες, όπως π.χ. 
η “Ανανεωτική Αριστερά”, κλπ.

Σημαντική η 
εκπροσώπηση από τον 
Έβρο 

Στο νέο σημαντικό όργανο 
της νέας εποχής του ΠΑΣΟΚ – 
ΚΙΝΑΛ ο Έβρος θα έχει αξιοση-
μείωτη εκπροσώπηση . Ο νομός 
μας εκλέγει 4 μέλη στην Κεντρι-

κή Επιτροπή και πιο συγκεκριμέ-
να τους Βαγγέλη Πετριτζίκη, Πα-
ναγιώτη Ζαπάρτα, Σταύρο Βαβία 
και Κρυσταλλία Αρμενάκη. 

Όπως ανέφερε σε δημόσια 
τοποθέτησή του ο κ. Πετριτζί-
κης, «ο αγώνας για ισότητα, ισο-
νομία, δικαιοσύνη, αξιοκρατία, 
ελευθερία, σεβασμό στην δια-
φορετικότητα και δημοκρατία 
ειναι διαρκής και αδιάλειπτος. 
Στόχος η επιστροφή και η συμ-
μετοχή όλων στην πολιτική αλλα 
με όρους αξιοπιστίας ειλικρίνει-
ας και εμπιστοσύνης στο πολιτι-
κό προσωπικό.

Οι ιδέες δεν εγκαταλείπονται, 
είναι αυλες αλλά έχουν περιε-

χόμενο. Συγχαρητήρια σε όλους 
όσοι εκλέγονται στην σύνθεση 
της νέας ΚΠΕ του ΠΑΣΟΚ-ΚΙ-
ΝΑΛ. Προσωπικά τιμώ και ευ-
χαριστώ όλους όσοι με στήρι-
ξαν στην επανεκλογή μου στην 
ΚΠΕ και με κατέταξαν στην 101 
θεση με 476 ψήφους».

Σε δήλωσή της η κα Κρυ-
σταλλία Αρμενάκη επεσήμανε: 

Ευχαριστώ τους 437 συ-
ντρόφους που με τίμησαν με 
την ψήφο τους και με εξέλεξαν 
για δεύτερη συνεχόμενη φορά 
στην Κεντρική Πολιτική Επιτρο-
πή του ΠΑΣΟΚ. Δεσμεύομαι να 
τιμήσω με την σειρά μου την επι-
λογή τους. Για ένα κόμμα αξια-

κό, θεσμικό που θα στηρίξει τον 
μη προνομιούχο της εποχής μας.

Στους δύσκολους καιρούς, 
που διάγει η χώρα μας στηρί-
ζουμε το νέο εγχείρημα ανάτα-
ξης της σύγχρονης, πατριωτικής, 
ρεαλιστικής σοσιαλδημοκρατί-
ας με κοινωνικό πρόσημο ενός 
σύγχρονου κράτους δικαίου, 
υπερασπιζομένου τα δικαιώματα 
όλων των πολιτών, ιδιαιτέρως 
δε της μεσαίας τάξης και των 
αδυνάμων, στα πλαίσια πλήρους 
νομιμότητας, στρατηγικής πο-
λιτικής υπέρ των εθνικών και 
κυριαρχικών δικαιωμάτων της 
Πατρίδας μας. 

Ευχαριστώ πολύ για την 

εμπιστοσύνη επανεκλογής μου 
στην Κεντρική Πολιτική Επιτρο-
πή. 

Περισσότερο όλων ευχαρι-
στώ όσες/-ους εργάστηκαν νυ-
χθημερόν για την επιτυχημένη 
διεξαγωγή του 3ου Συνεδρίου. 

ΠΡΟΧΏΡΑΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ, ΑΥ-
ΤΟΝΟΜΑ, ΙΣΧΥΡΑ!»

«Στο συνέδριο της αναγέννη-
σης, της πολιτικής αυτονομίας, 
του ΠΑΣΟΚ ο Εβρος δηλώνει 
δυναμικό παρόν για την επόμε-
νη μέρα του κινήματος και του 
νομού» σημειώνει ο κ. Σταύρος 
Βαβίας.
Γιώργος Πανταζίδης

Σημαντική η εκπροσώπηση από τον Έβρο στη 
νέα Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ

ΠΟΙΟΙ ΕΚΛΕΧΘΗΚΑΝ, ΤΙ 
ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΤΟΥΣ 
ΜΗΝΥΜΑΤΑ      
                               
Με αέρα ανανέωσης, πολιτικής και 
ηλικιακής, καθώς και άνετη επικράτηση 
των στελεχών που στηρίζουν τον 
Νίκο Ανδρουλάκη ολοκληρώθηκε η 
καταμέτρηση της σταυροδοσίας στην 
διαδικασία μετά το Συνέδριο

Δυναμικό παρόν έδωσαν Εβρίτες σύνεδροι. Στην φωτογραφία μεταξύ άλλων, διακρίνονται οι κ. Αρης Καρα-
μανίδης, Γιάννης και Σταύρος Βαβίας, Γιάννης Αρχοντάκης, Κρυσταλλία Αρμενάκη, Χρήστος Λαμπάκης κ.α.

Άποψη

Επιστρέφοντας από το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής

Ε
πιστρέφοντας από το Συνέδριο «Ανα-
γέννησης» του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλ-
λαγής, αισθάνομαι την ανάγκη, απέναντι 
σ’ όλα τα μέλη που προσήλθαν στις 8 
Μαΐου στις κάλπες σ’ όλη την Ελλάδα, 

για να εκλέξουν τα νέα κομματικά όργανα, νομαρ-
χιακές και δημοτικές οργανώσεις, καθώς και τους 
συνέδρους που εκπροσώπησαν κάθε περιοχή, να 
καταγράψω τις εμπειρίες μου για όλα όσα διαδρα-
ματίστηκαν και αποφασίστηκαν. 

Συμμετέχοντας τα τελευταία 16 χρόνια ανελ-
λιπώς σε όλα τα συνέδρια του κόμματος, μπορώ 
να διαβεβαιώσω ότι επρόκειτο για ένα συνέδριο 
διαφορετικό κι από τα σημαντικότερα που έχουν 
διοργανωθεί. 

Υπήρξε τεράστια συμμετοχή από συνέδρους 
αλλά και παρατηρητές, η πλειοψηφία των οποίων 
ήταν ηλικίας μέχρι 40 ετών. Τα «λευκά κεφάλια» 
και οι παλιές - γνωστές φυσιογνωμίες των συνε-
δρίων είχαν περιοριστεί. Ο ενθουσιασμός και η 
ατμόσφαιρα αισιοδοξίας ήταν έκδηλη παντού. Η 
προσδοκία της αναγέννησης ενισχύθηκε από τις 
παρουσίες των πρώην Προέδρων του ΠΑΣΟΚ δι-
αδόχων του Ανδρέα Παπανδρέου, που ταυτόχρονα 
σηματοδότησαν την ενότητα του χώρου μας. Πώς 
να αμφισβητηθεί άλλωστε ένας αρχηγός που μόλις 
εξελέγη με ποσοστό 67%! Εν κατακλείδι ήταν το 
πιο ελπιδοφόρο συνέδριο που έγινε ποτέ!

Όσον αφορά στις αποφάσεις του συνεδρίου, 
πραγματοποιήθηκαν μερικές μικρές καταστατικές 
αλλαγές, κυρίως στον αριθμό των μελών των κομ-
ματικών οργάνων, ενώ εγκρίθηκε ψήφισμα για τη 
διεκδίκηση των Γερμανικών αποζημιώσεων για τα 

εγκλήματα των ναζί στην Ελλάδα 
κατά τον Β’ Παγκόσμιο.

Πραγματοποιήθηκαν πολύ εν-
διαφέροντα workshops (εργαστή-
ρια) με σημαντική θεματολογία. 
Άλλωστε το ΠΑΣΟΚ είναι ο ορισμός του πολιτικού 
εργαστηρίου. Αυτά αφορούσαν στο Ταμείο Ανά-
καμψης, την Κοινωνική Κατοικία με τη συμμετοχή 
της υφυπουργού της Πορτογαλίας και της Άννας 
Διαμαντοπούλου, το Brain Gain, την ψηφιακή κοι-
νωνία, τις καινοτόμες πολιτικές στην Ελλάδα στην 
4η βιομηχανική επανάσταση και την ψηφιακή με-
τάβαση στις τοπικές κοινωνίες. Παρακολούθησα τα 
περισσότερα απ’ αυτά, ενώ συγκεκριμένα στο ερ-
γαστήριο της Κοινωνικής Κατοικίας, ένα φιλόδοξο 
πρόγραμμα που έχει προτείνει ο Νίκος Ανδρουλά-
κης, κατέθεσα μια συμπληρωματική πρόταση που 
αφορά στην αξιοποίηση των διαθέσιμων εγκατα-
λελειμμένων κατοικιών σε συνέργεια με διαθέσι-
μη γεωργική γη, στις απομακρυσμένες και κυρίως 
ευαίσθητες διασυνοριακές περιοχές, σε ζευγάρια 
που επιθυμούν να ασχοληθούν με τη γεωργία και 
κτηνοτροφία, με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, για την 
αντιμετώπιση της στέγασης, του δημογραφικού, 
της ερημοποίησης και της ενίσχυσης των εθνικά 
ευαίσθητων περιοχών. Για τη συγκεκριμένη πρό-
ταση θα αναφερθώ με λεπτομέρειες άλλη φορά 
σε ιδιαίτερη αρθρογραφία. 

Όσον αφορά στο πολιτικό διακύβευμα, αυτό 
ήταν ξεκάθαρο. Το κίνημα έχει πολιτική αυτονο-
μία κι έτσι θα πορευτεί. Δεν υπήρχε και δεν υπάρ-
χει κανένα δίλλημα για εμάς. «Το ΠΑΣΟΚ δεν επέ-
στρεψε ως ρυθμιστής αλλά ως πρωταγωνιστής», 

τόνισε με έμφαση ο αρχηγός. Έχει 
ήδη επεξεργαστεί και θα καταθέ-
σει σοσιαλδημοκρατική πρόταση 
διακυβέρνησης και θα αγωνιστεί 
για γίνει πλειοψηφούσα άποψη 

στην κοινωνία.
Μου προκάλεσε ιδιαίτερα θετική εντύπωση, 

όταν μιλώντας για το όραμα της ευρωπαϊκής σο-
σιαλδημοκρατίας, ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε ότι 
δεν έχει μέλλον μια Ευρώπη που η ενεργειακή της 
σταθερότητα είναι στα χέρια των Ρώσων, η ασφά-
λειά της βρίσκεται στα χέρια των Αμερικανών κι ένα 
μεγάλο μέρος της παραγωγικής της βάσης στα χέ-
ρια των Κινέζων. Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής έχει 
μια εξαιρετική ευκαιρία να αξιοποιήσει την ανυπαρ-
ξία υπεύθυνου πολιτικού λόγου από την αξιωματι-
κή αντιπολίτευση αποδεικνύοντας ότι, στην ολοένα 
και πιο δύσκολη οικονομική συγκυρία, μπορεί να 
διατυπώσει σύγχρονες και ρεαλιστικές προτάσεις 
για την ανακούφιση της κοινωνίας. Με επικεφαλής 
έναν αρχηγό με «ευρωπαϊκό αέρα», που προβάλλει 
συνεχώς τον πατριωτικό και σοσιαλδημοκρατικό 
χαρακτήρα του κινήματος.

Μια ακόμη σημαντική στιγμή κατά την άποψη 
μου ήταν όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης στην δεύτερη 
ομιλία του, πραγματοποίησε κάλεσμα επιστροφής 
σε όλους όσους πληγώθηκαν από τις λανθασμέ-
νες πολιτικές επιλογές ή συμπεριφορές. Ταυτό-
χρονα κάλεσε όλους όσους μείνανε στα δύσκολα 
και κράτησαν τη σημαία της παράταξης ψηλά, να 
αναλάβουν ενεργό ρόλο και να πάρουν την παρά-
ταξη στα χέρια τους. Να μετατρέψουν τις αγωνίες, 
τις ελπίδες, την πίστη σε κοινωνικό αγώνα, σε κά-

θε πόλη, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε χωριό, για να 
μπορέσει μέσω της δημοκρατικής παράταξης να 
ανοίξει μία νέα νικηφόρα σελίδα στην πατρίδα μας. 
Είναι άλλωστε αυτοί που σήκωσαν «το Σταυρό» τα 
πέτρινα χρόνια, όταν οι περισσότεροι κρύβονταν ή 
αναζητώντας κυβερνητικές καρέκλες, άλλαζαν με 
ευκολία πολιτικά στρατόπεδα είτε προς δεξιά είτε 
προς αριστερά. Η κάθε τοπική κοινωνία γνωρίζει 
ποιοι ήταν αυτοί που δεν κρύφτηκαν, που πάλεψαν 
και δεν αναζήτησαν αλλού «οφίκια».

Η απόληξη του Συνεδρίου ήταν η εκλογική δια-
δικασία για την ανάδειξη των μελών της Κεντρικής 
Επιτροπής. Μιας μάχης κυρίως συσχετισμών κι λι-
γότερο προσώπων. Στο κεντρικό κομματικό όργανο 
η υπεροχή των προεδρικών είναι αναμφισβήτητη. 
Από το νομό μας έχουμε αυξημένη αριθμητική εκ-
προσώπηση σε σχέση με τις προηγούμενες φορές 
κι αυτό είναι σημαντική επιτυχία. Αξίζουν συγχα-
ρητήρια στους νεοεκλεγέντες και όλοι τους ευχό-
μαστε καλή δύναμη και κουράγιο στο έργο τους. 

Είμαι βέβαιος ότι με την προσπάθεια όλων μας, 
των τοπικών κομματικών οργάνων, των μελών της 
κεντρικής επιτροπής, των υποψηφίων βουλευτών 
κι όλων όσων αγαπούν και παλεύουν γι’ αυτό το 
χώρο, θα γίνει ανάδειξη και προώθηση όλων των 
τοπικών ζητημάτων και θα προωθηθούν σοβα-
ρές και ρεαλιστικές λύσεις. Αυτός είναι άλλωστε 
κι ο ρόλος που έχουμε. Αυτός είναι ο λόγος που 
αγωνιζόμαστε.

*Λευτέρης Χαμαλίδης
Αν. Γραμματέας Τομέα Μεταφορών 
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ
Υπ. Βουλευτής 2019

ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ 
ΧΑΜΑΛΙΔΗ*



Η ΓΝΩΜΗ
26 ΜΑΐΟΥ  20226   ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σε μέγιστη εγρήγορση εί-
ναι η Αθήνα μετά την κατα-
κόρυφη κλιμάκωση της έντα-
σης από τον Τούρκο Πρόεδρο 
Ταγίπ Ερντογάν, αλλά και την 
αύξηση των μεταναστευτικών 
ροών σε Αιγαίο και Έβρο.

Ο πρωθυπουργός Κυριά-
κος Μητσοτάκης, από τη Βο-
στόνη που βρίσκεται, διαμή-
νυσε μέσω του κυβερνητικού 
εκπροσώπου Γ. Οικονόμου 
ότι «υπερασπίζεται σθεναρά 
και αποτελεσματικά τόσο τα 
εθνικά μας δίκαια όσο και τη 
διεθνή νομιμότητα, η ελληνι-
κή εξωτερική πολιτική είναι 
ισχυρά βασισμένη στην ιστο-
ρία, το διεθνές δίκαιο και τις 
συμμαχίες μας, όσο κι αν αυτό 
ενοχλεί κάποιους και ότι δεν 
θα μπούμε σε αντιπαράθεση 
δηλώσεων με την ηγεσία της 
Τουρκία, γιατί η πολιτική μας 
είναι πολιτική αρχών».

Είχε προηγηθεί το κρεσέ-
ντο του Τούρκου προέδρου, 
ότι δεν υπάρχει πια για τον 
ίδιον Μητσοτάκης και δεν 
πρόκειται να ξανασυναντη-
θεί ποτέ μαζί του, γιατί επι-
χειρεί να μπλοκάρει την αγορά 
αμερικανικών F-16 από την 
Άγκυρα.

Κυβερνητικές πηγές, εκτι-
μούσαν αργά χθες το βράδυ 
(23/5) ότι βρισκόμαστε ενώπι-

ον μιας πιθανής επανάληψης 
του σκηνικού έντασης που 
έστησε η Τουρκία το 2020 
στον Έβρο. «Αναμέναμε την 
αντίδραση του κ. Ερντογάν 
και είμαστε απολύτως προ-
ετοιμασμένοι» σημείωναν οι 
ίδιοι κύκλοι.

Κατά τους ίδιους κύκλους, 
το πιθανότερο σενάριο εί-
ναι ότι ο Τούρκος πρόεδρος 
θα επιχειρήσει για μία ακόμη 
φορά να εργαλειοποιήσει το 
μεταναστευτικό/προσφυγικό, 
όπως έκανε και στο παρελ-
θόν. Θεωρούν, ωστόσο, δύ-
σκολο σε αυτή τη συγκυρία 
να επιδιώξει θερμό επεισό-
διο στο Αιγαίο, καθώς θα δυ-
σχεράνει περαιτέρω τη θέση 
του, αφού θα τον ταυτίσει στα 
μάτια της διεθνούς κοινότη-
τας με τις αναθεωρητικές συ-
μπεριφορές του Ρώσου Προέ-
δρου Βλαντιμίρ Πούτιν, με ό,τι 
σημαίνει αυτό για τις σχέσεις 
της Τουρκίας με τη Δύση.

Από την άλλη πλευρά, στην 
Αθήνα αντιλαμβάνονται ότι 
ο κ. Ερντογάν χρειάζεται κι-
νήσεις που θα «ανατάξουν» 
την εικόνα του στο εσωτερικό 
της Τουρκίας, στο οποίο προ-
κάλεσε αίσθηση η πρόσφατη 
επίσκεψη του πρωθυπουργού 
στις ΗΠΑ. Μάλιστα, διπλωμά-
τες και αναλυτές, φέρονται να 

έχουν μεταφέρει στο Μέγα-
ρο Μαξίμου και το υπουργείο 
Εξωτερικών την εκτίμηση ότι 
δεν αποκλείεται ο κ. Ερντο-
γάν να προσφύγει σε πρόωρες 
εκλογές, με αιχμή και το μέ-
τωπο με την Ελλάδα. Κάτι που 
προοιωνίζεται συνεχείς εντά-
σεις εκ μέρους της Άγκυρας.

Αύξηση 
μεταναστευτικών ροών

Σε ό,τι αφορά την αύξηση 
των μεταναστευτικών ροών 
που καταγράφει τάση περαιτέ-
ρω κλιμάκωσης τα τελευταία 
εικοσιτετράωρα, τα συναρ-
μόδια υπουργεία έχουν ήδη 
θέσει σε εφαρμογή πρόσθε-

τα μέτρα, με εντατικοποίηση 
των περιπολιών από γη και 
θάλασσα.

Πηγές του υπουργείο Προ-
στασίας του Πολίτη, μάλιστα, 
μιλούν για αύξηση ακόμα και 
20% τις τελευταίες εβδομά-
δες, σε σύγκριση με το ανά-
λογο περσινό διάστημα, στον 
Έβρο και παράλληλη, σημαντι-
κή αύξηση των μεταναστευ-
τικών ροών από τα τουρκικά 
παράλια προς τα νησιά του Αι-
γαίου, ιδιαίτερα στην περιοχή 
μεταξύ Σάμου και Χίου.

Σύμφωνα με την επίσημη 
ενημέρωση από το Λιμενικό, 
τις τελευταίες ώρες έχουν 
εντοπιστεί τουλάχιστον πέντε 

περιστατικά με σκάφη που με-
τέφεραν μετανάστες από τα 
τουρκικά παράλια, γεγονός 
που δεν αποκλείεται να συν-
δέεται με τη γενικότερη προ-
κλητική τακτική της Τουρκίας 
το τελευταίο διάστημα.

Όπως αναφέρεται στην 
ανακοίνωση, τελικός προορι-
σμός των σκαφών που μετέ-
φεραν μετανάστες, ήταν τα 
ιταλικά παράλια. Συνολικά 
στις λέμβους και στα πλοιά-
ρια που εντοπίστηκαν, επέβαι-
ναν τουλάχιστον 590 άτομα.

ΣΥΡΙΖΑ : Απαράδεκτες και 
καταδικαστέες οι δηλώσεις 
Ερντογάν - Αναμένουμε 

αντίδραση συμμάχων και 
όχι ίσες αποστάσεις

Οι δηλώσεις του Τούρκου 
Προέδρου για διακοπή του δι-
αλόγου με τον Πρωθυπουργό 
της Ελλάδας είναι απολύτως 
απαράδεκτες και καταδικα-
στέες, ανακοίνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ 
και πρόσθεσε: Αναμένουμε την 
αντίδραση των συμμάχων και 
εταίρων μας που δεν μπορεί 
για μια ακόμη φορά να βασί-
ζεται σε ίσες αποστάσεις και 
λόγια χωρίς αντίκρισμα, αλλά 
σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις 
για την κυριαρχία και τα κυ-
ριαρχικά δικαιώματα της Ελ-
λάδας.
Ieidiseis.gr

Εγρήγορση και επιφυλακή 
σε Αιγαίο και Έβρο

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΓΚΥΡΑ  
                               
Η Αθήνα εκτιμά ότι ο Τούρκος πρόεδρος 
Ταγίπ Ερντογάν θα επιχειρήσει για μία 
ακόμη φορά να εργαλειοποιήσει το 
μεταναστευτικό.

Υπεγράφη στην Κομοτηνή 
μνημόνιο συνεργασίας μετα-
ξύ του Δημοκρίτειου Πανεπι-
στήμιου Θράκης και του Δι-
κτύου Συνδέσμων Βιοτεχνιών 
και Βιομηχανιών της Περιφέ-
ρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης (ΔΙΣΒΒΑΜΘ). Έτσι 
τη Δευτέρα 23/05 στο κεντρι-
κό αμφιθέατρο της πανεπιστη-
μιούπολης επισφραγίστηκε το 
κοινό πλαίσιο δράσεων μεταξύ 
των δύο φορέων, με κύριο σκο-
πό να υπάρξει οικονομική ανά-
πτυξη της περιοχής και τόνωση 
του παραγωγικού και επιχειρη-
ματικού περιβάλλοντος και την 
κοινωνική ευημερία.

Βασικός άξονας της συνερ-

γασίας μεταξύ των συμβαλ-
λομένων που στοχεύουν στην 
ανάπτυξη ενός συστήματος 
έρευνας και καινοτομίας, είναι 
μεταξύ πολλών η διασύνδεση 
της ακαδημαϊκής κοινότητας με 
τη μεταποίηση για την ουσια-
στική αξιοποίηση και εφαρμογή 
ερευνητικών αποτελεσμάτων, 
τεχνολογικών εξελίξεων και 
καινοτομιών στην παραγωγι-
κή και εκπαιδευτική διαδικασία.

Ο Χρήστος Γιορδαμλής πρό-
εδρος του Δικτύου είπε κατά 
την τελετή υπογραφής πως 
«η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε 
από την αγωνία των επιχειρή-
σεων να βρουν ανθρώπους να 
στελεχώσουν τις παραγωγικές 

τους διαδικασίες. Από την άλλη 
άνθρωποι του πανεπιστημίου 
βλέπουν το κενό που υπάρ-
χει μεταξύ της εκπαίδευσης και 

των αναγκών της αγοράς».
Τη Δεύτερα μάλιστα στα 

πλαίσια της συνεργασίας άν-
θρωποι του ΔΠΘ επισκέφθη-

καν κάποιες «ζωντανές» επιχει-
ρήσεις όπως τις χαρακτήρισε ο 
κος Γιορδαμλής στη ΒΙΠΕ Κο-
μοτηνής. Τέτοιου είδους συ-

νεργασίες στην περιοχή μας 
κατά τον ίδιο είναι πολύ ση-
μαντικές διότι «[…] η γνώση 
που υπάρχει στο πανεπιστή-
μιο μαζί με την εμπειρία και 
την πραγματική ανάγκη που 
υπάρχει από τις επιχειρήσεις, 
-ευελπιστούμε με αρωγό την 
Πολιτεία- να μας επιτρέψουν 
όλους να γίνουμε καλύτεροι 
και να δούμε την περιοχή μας 
να “ανθίζει” ξανά».

Ο πρύτανης του ΔΠΘ Αλέ-
ξανδρος Πολυχρονίδης από 
την πλευρά του δήλωσε ευ-
χαριστημένος για αυτήν την 
συνεργασία που ξεκινάει και 
εξέφρασε την ελπίδα αυτή 
να είναι σημαντική τόσο για 
το ακριτικό πανεπιστήμιο, όσο 
και για τις επιχειρήσεις σε επί-
πεδο Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης.
xronos.gr

Συνεργασία ντόπιων επιχειρηματιών 
της ΑΜΘ με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
Σε ένα κοινό πλαίσιο δράσης συμφώνησαν 
το Δίκτυο Συνδέσμων Βιοτεχνιών και 
Βιομηχανιών της ΑΜΘ με το ΔΠΘ
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Της Κικής Ηπειρώτου
«Κλαίμε… και δεν ξέρουμε 

πόσο ακόμη θα αντέξουμε», 
δηλώνει στη ΓΝΏΜΗ η Πρό-
εδρος του Συλλόγου Βενζινο-
πωλών Βορείου Έβρου Βάσω 
Καλαϊτζή, σχολιάζοντας με τον 
τρόπο αυτό τον αγώνα που δί-
νουν τα πρατήρια της περιοχής 
για να επιβιώσουν, μέσα στον 
κυκεώνα της ακρίβειας και την 
διαρκή φυγή των καταναλω-
τών προς τις γειτονικές χώρες.

Το παρακάτω στοιχείο έδω-
σε σε συνέντευξή του ο πρό-
εδρος της Ομοσπονδίας Βεν-
ζινοπωλών Ελλάδος, Μιχάλης 
Κιούσης: «Στις Καστανιές του 
Έβρου περνάνε πάνω από 
1.000 αυτοκίνητα την ημέρα 
για να βάλουν στην Τουρκία. 
Για το κάθε λίτρο που πωλεί-
ται εκτός Ελλάδας, χάνει το 
ελληνικό δημόσιο 1,15 ευρώ. 
Καταλαβαίνουμε πόσα εκατομ-
μύρια χάνονται εβδομαδιαίως 
από αυτό το πράγμα».

Η κα Καλαϊτζή επιβεβαιώνει 
το τρομακτικό αυτό νούμερο: 
«Είναι αλήθεια κι ίσως να φεύ-
γουν ακόμη περισσότεροι. Στην 
Τουρκία, τα καύσιμα είναι τό-
σο φτηνά, κυρίως λόγω υπο-
τίμησης της λίρας. Οι ίδιοι οι 
Τούρκοι, αν δεν είναι αυτό που 
λέμε πλούσιοι, δεν μπορούν να 
αγοράσουν ούτε σε αυτές τις 
τιμές. Από τα πρατήριά μας, ο 
κόσμος βάζει είτε πολύ μικρές 
ποσότητες καυσίμων, είτε κα-
ταναλώνει τα 45άρια από το 

Fuel Pass, που δεν μπορεί να 
τα καταναλώσει στο εξωτερι-
κό. Δυστυχώς, όμως, με αυτό 
τον τρόπο, οι επιχειρήσεις μας 
δεν μπορούν να επιβιώσουν… 
Κλαίμε, κλαίμε για όλους τους 
λόγους και για το ότι εμείς στο 
βόρειο Έβρο έχουμε εγκατα-
λειφθεί πλήρως. Δεν υπάρχει 
καμία σχέση με το νότιο τμήμα 
του νομού. Είμαστε εντελώς 
διαφορετική περίπτωση. Μόνο 
όταν είχαν κλείσει τα σύνορα 
λόγω κορωνοϊού είχαμε κίνηση 
στα πρατήριά μας. Τώρα πλέον 
η κατάσταση είναι δραματική».

Βουλγαρία: Το πάθημα 
που έγινε μάθημα

Κι ενώ το ρεύμα προς την 
Τουρκία είναι ορμητικό και ανε-
ξέλεγκτο, στη Βουλγαρία τα 
πράγματα είναι πιο «ήσυχα». 
Αυτό οφείλεται κυρίως σε ένα 
πάθημα που έγινε μάθημα, πριν 
από 12 χρόνια. Όπως αναφέρει 
η κα Καλαϊτζή, τότε, ο κόσμος 
πήγαινε και προμηθεύονταν 
καύσιμα από τα τρία πρατή-
ρια που λειτουργούσαν στο 
Σβίλενγκραντ. Από μία έρευ-
να που είχε κάνει τότε ο Σύλ-
λογος Βενζινοπωλών Βορείου 
Έβρου, είχε προκύψει, ότι τα εν 
λόγω πρατήρια, κάθε Σαββα-
τοκύριακο, πωλούσαν περίπου 
50.000 λίτρα καύσιμων! Μάλι-
στα, για το θέμα είχαν ενημε-
ρωθεί και οι αρμόδιοι, με την 
ελπίδα ότι θα κατανοούσαν το 
μέγεθος του προβλήματος και 

θα έκαναν κάποια παρέμβαση… 
Τελικώς, το συγκεκριμένο ρεύ-
μα προς τη Βουλγαρία διακό-
πηκε απότομα, όταν ένας μεγά-
λος αριθμός οχημάτων υπέστη 
σοβαρές βλάβες, οι οποίες, είχε 
πιθανολογηθεί ότι οφείλονταν 
στη χρήση διογκωτικών από τα 
πρατήρια των γειτόνων. 

Οι τιμές σήμερα
Τα ακριβότερα καύσιμα 

στον Έβρο εντοπίζονται στη 
Σαμοθράκη, όπου η απλή αμό-
λυβδη πωλούνταν στις 24/5 
στα 2,52 ευρώ το λίτρο.

Στον Δήμο Αλεξανδρούπο-
λης, στις 25/5 η τιμή της απλής 
αμόλυβδης κυμαίνονταν από 
2,20 ως 2,40 ευρώ, ενώ το 
πετρέλαιο κίνησης από 1,78 
ως 2,00 ευρώ το λίτρο.

Στον βόρειο Έβρο, οι τιμές 
κυμαίνονταν, για την απλή αμό-
λυβδη από 2,20 ως 2,40 και 
για το πετρέλαιο από 1,79 ως 
1,96. (τα στοιχεία είναι από το 
site της Περιφέρειας ΑΜΘ)

Ο μέσος όρος πώλησης της 
απλής αμόλυβδης στον Έβρο 
σύμφωνα με το Παρατηρητή-

ριο Υγρών Καυσίμων χθες κυ-
μαίνονταν στα 2,26 ευρώ το 
λίτρο και του πετρελαίου κί-
νησης στα 1,87 

Κιούσης στο Πρώτο: Για 
κάθε λίτρο που πωλείται 
εκτός Ελλάδας το 
ελληνικό δημόσιο χάνει 
1,15 ευρώ

«Είναι δυσανάλογα ακριβά 
τα καύσιμα για την αγοραστι-
κή μας δύναμη. Για την Ελλάδα 
των μισθών και των συντάξε-
ων που όλοι ξέρουμε. Έχουμε 
την 4η ακριβότερη τιμή στην 
Ευρώπη» τόνισε μιλώντας στο 
Πρώτο Πρόγραμμα 91,6 και 
105,8 και την εκπομπή «Καθρέ-
φτης» με τον Χρήστο Μιχαηλί-
δη, ο πρόεδρος της Ομοσπον-
δίας Βενζινοπωλών Ελλάδος, 
Μιχάλης Κιούσης.

Μπροστά από εμάς είναι 
οι σκανδιναβικές χώρες και η 
Ολλανδία, με τις οποίες δεν 
υπάρχει κανένα μέτρο σύγκρι-
σης στην αγοραστική δύναμη, 
προσέθεσε ο κ. Κιούσης. «Αυ-
τό άρχισε από το 2011, από τα 
πρώτα μνημόνια και το 2017 

που είχαμε συνεχείς αυξήσεις 
στους φόρους και έχουμε αυτό 
το αποτέλεσμα. Ο ειδικός φό-
ρος είναι στα 700 ευρώ ανά 
1000 λίτρα, δηλαδή 70 λεπτά 
το λίτρο. Δυστυχώς μας βρή-
κε ο πόλεμος σε ιστορικά υψη-
λά, λέγαμε τον Φεβρουάριο 

για το 1,89 ευρώ το λίτρο και 
κανείς δεν φανταζόταν ότι θα 
πάει 2,28» ανέφερε ο ίδιος, ως 
προς την ανοδική πορεία των 
καυσίμων τα τελευταία χρόνια 
έως σήμερα και επισημαίνει ότι 
πρέπει να γίνουν κινήσεις, κα-
θώς τα μέτρα που έχουν λη-
φθεί ως τώρα δεν επαρκούν. 
«Στο πετρέλαιο κίνησης για τον 
μήνα Απρίλιο και Μάιο μειώ-
θηκε κατά την τιμή εκκίνησής 
του κατά 15 λεπτά το λίτρο, το 

οποίο βοήθησε όπως βοήθησε 
και το fuel pass των 45 ευρώ. 
Ζεστάθηκε η αγορά, αλλά αυ-
τό με μέση τιμή Ελλάδος στα 
2,28, πραγματικά δεν φτάνει» 
είπε χαρακτηριστικά.

Πρέπει να βρεθεί μια λύ-
ση γρήγορη, άμεση, ελληνική 
ώσπου να βρεθεί μια λύση ευ-
ρωπαϊκή, παγκόσμια, ενόψει 
καλοκαιριού, εσωτερικών με-
τακινήσεων και εισαγόμενου 
τουρισμού ή τουρισμού εισα-
γόμενου με αυτοκίνητα που έρ-
χονται από τα βόρεια σύνορα 
της χώρας μας, τόνισε ο κ. Κι-
ούσης.

Παράλληλα έκανε λόγο 
για σημαντική εκροή συναλ-
λάγματος καθημερινά, καθώς 
χιλιάδες λίτρα πωλούνται 
στις βόρειες γειτονικές χώ-
ρες. «Φεύγουν από την Λά-
ρισα και πάνω καταναλωτές 
και πάνε Βουλγαρία, Σκόπια, 
Αλβανία και Τουρκία. τόνισε, 
επαναλαμβάνοντας ότι πρέπει 
να αλλάξει κάτι δραματικά και 
να υπάρξει κίνηση. «Υπάρχουν 
σοβαρά προβλήματα στους κα-
ταναλωτές, γιατί κάποιος που 
βάζει «αξιακά», πέρσι με 20 
ευρώ έβαζε 14 λίτρα και φέ-

τος βάζει 8. Σε εμάς έχει πέσει 
πάνω από 20% η κατανάλω-
ση, έχουμε φοβερά αυξημέ-
να κεφάλαια κίνησης, μεγάλες 
προμήθειες των τραπεζών και 
μαζί με την πτώση της κατα-
νάλωσης, όσοι δεν κλείσαμε 
τα χρόνια της κρίσης και στην 
πανδημία με τα lockdown θα 
κλείσουμε με αυτή την ενερ-
γειακή κρίση» προειδοποίησε 
ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας 
Βενζινοπωλών Ελλάδος.

1.000 οχήματα τη μέρα περνούν 
από τις Καστανιές με προορισμό 
τα βενζινάδικα της Τουρκίας

ΣΕ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙ 
ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΕΒΡΟΥ: «ΚΛΑΙΜΕ… ΚΑΙ ΔΕΝ 
ΞΕΡΟΥΜΕ ΠΟΣΟ ΑΚΟΜΗ ΘΑ 
ΑΝΤΕΞΟΥΜΕ» ΛΕΕΙ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥΣ ΒΑΣΩ ΚΑΛΑΪΤΖΗ    
                               
Μειωμένο το ρεύμα προς Βουλγαρία: 
Το πάθημα που έγινε μάθημα 

Τα ακριβότερα καύσιμα στον Έβρο 
εντοπίζονται στη Σαμοθράκη, 

όπου η απλή αμόλυβδη 
πωλούνταν στις 24/5 στα 2,52 

ευρώ το λίτρο

Τη λήψη μέτρων για την αντι-
μετώπιση του αθέμιτου ανταγωνι-
σμού που βιώνουν οι επιχειρήσεις 
στον Έβρο λόγω διασυνοριακότη-
τας ζήτησε η Βουλευτής Έβρου του 

ΣΥΡΙΖΑ, Νατάσα Γκαρά, μιλώντας 
στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζή-
τησης του νομοσχεδίου για τις μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις. Συνολικά 
για το σχέδιο νόμου υποστήριξε πως 
«τελειώνει τις μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις», οι οποίες, όπως σημείωσε, 
καλύπτουν το 83% της εγχώριας 
οικονομίας. 

«Στενάζουν, εκπέμπουν SOS, και 
η κυβέρνηση αντί να τις στηρίξει, τις 
οδηγεί στο λουκέτο, ικανοποιώντας 

τις ιδεολογικές της εμμονές, τα καρ-
τέλ και τους ισχυρούς της αγοράς», 
ανέφερε συγκεκριμένα η βουλευτής, 
μεταφέροντας παράλληλα το κλίμα 
που η ίδια διαπιστώνει στις τοπικές 
αγορές του Έβρου. «Έμποροι, μαγα-
ζάτορες επαγγελματίες μιλούν για 
απουσία της πολιτείας, αδιαφορία 
της κυβέρνησης και για μέτρα που 
δεν επαρκούν», όπως χαρακτηρι-
στικά είπε.

Γκαρά: Μέτρα τώρα για τον αθέμιτο ανταγωνισμό 
που βιώνουν οι επιχειρήσεις στον Έβρο
Λόγω της 
διασυνοριακότητας, 
ζήτησε η Βουλευτής 
Έβρου του ΣΥΡΙΖΑ



Η ΓΝΩΜΗ
26 ΜΑΐΟΥ  20228  ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Οι Μαθητές-Πρέσβεις του 
Λυκείου Σουφλίου και οι συμ-
μαθητές τους  των τάξεων Α΄ 
και Β΄ του σχολείου τίμησαν 
την Ημέρα της Ευρώπης 9 
Μαΐου διαχέοντας στην τοπι-
κή κοινωνία του Σουφλίου την 
εμπειρία τους από τη συμμετο-
χή τους στο Πρόγραμμα «Σχο-
λεία-Πρέσβεις του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου» και μίλησαν 
στους συμπολίτες τους για τις 
αξίες της Ευρώπης οραματι-
ζόμενοι μία Ευρώπη ενωμένη 
και ειρηνική. 

Ανέπτυξαν στην κεντρική 
πλατεία της πόλης του Σου-
φλίου ένα flash mob και υπό 
τους ήχους του τραγουδιού 
«Όλοι μαζί», αφιερωμένο στις 
αξίες της Ευρώπης που οι ίδιοι 
εμπνεύστηκαν και ερμήνευ-
σαν, ενημέρωσαν τους πολί-
τες για τη σημασία της Ευρω-
παϊκής Ένωσης και των αξιών 
που αυτή πρεσβεύει, καθώς και 
την αξία μιας ειρηνικής διαβίω-
σης μεταξύ των κρατών μελών. 
Στους περαστικούς, στους κα-
ταστηματάρχες, στο Μουσείο 
Μετάξης Γ. Τσιακίρη, σε εκ-
προσώπους της αστυνομικής 
αρχής και στο Δημαρχείο Σου-
φλίου διένειμαν ενημερωτικά 
φυλλάδια για την Ημέρα της 
Ευρώπης, ημέρα που με την 
ιστορική «Διακήρυξη Σουμάν» 
σηματοδοτεί την απαρχή της 
σημερινής Ευρωπαϊκής Ένω-
σης και προσδιορίζει την πολι-

τική οντότητά της.

Βιωματικές δράσεις 
οργάνωσε το ΓΕΛ 
Σουφλίου για μαθητές 
των μεγάλων τάξεων 
Δημοτικού και Γυμνασίου 
στις 10 Μαΐου για την 
Ημέρα της Ευρώπης 

    Σε συνέχεια των δράσε-
ων τους για την Ημέρα της Ευ-
ρώπης οι Μαθητές και οι Κα-
θηγητές-Πρέσβεις του Λυκείου 
Σουφλίου υποδέχτηκαν τους 
μαθητές της Δ΄ , Ε΄ και Στ΄ τά-
ξης του 1ου και 2ου Δημοτικού 
Σχολείου, τους μαθητές της Γ΄ 
Γυμνασίου Σουφλίου και τους 
μαθητές των τριών τάξεων του 
Γυμνασίου Λαβάρων στις 10 
Μαΐου στην αυλή του Λυκεί-
ου και στη Σχολική Βιβλιοθήκη, 
έχοντας οργανώσει βιωματικές 
δράσεις και παιχνίδια προσαρ-
μοσμένα στις ηλικίες τους.

     Οι μαθητές του Δημοτι-
κού συμμετείχαν με ενθουσια-
σμό υπό την καθοδήγηση των 
Μαθητών-Πρέσβεων και τη δι-
ακριτική επίβλεψη των Καθη-
γητών-Πρέσβεων και έμαθαν 
για την Ευρώπη διασκεδάζο-
ντας με επιτραπέζια παιχνίδια 
αναφορικά με την Ευρώπη, ζω-
γράφισαν, έκαναν κολάζ, σχη-
μάτισαν τις παλάμες φιλίας και 
έπαιξαν με τις σημαίες και τις 
γλώσσες των χωρών της ΕΕ, 
ενώ στο τέλος ομάδα μαθητών 
του 2ου Δημοτικού παρουσίασε 

ένα μικρό δρώμενο -σκηνοθε-
τημένο από τους μαθητές και 
καθηγητές του Λυκείου- ανα-
παριστώντας τα 12 αστέρια της 
σημαίας της ΕΕ, χόρεψαν υπό 
τους στίχους και τη μουσική του 
τραγουδιού «Όλοι μαζί» που 
συνέθεσαν οι Μαθητές-Πρέ-
σβεις του ΓΕΛ σε κύκλο με τις 
αξίες της και έδωσαν το μή-
νυμά τους στους δασκάλους, 
τους συμμαθητές τους και τα 
μεγαλύτερα παιδιά του Γυμνα-
σίου και Λυκείου: «Θέλουμε την 
Ευρώπη ενωμένη και ειρηνική! 
Πιστεύουμε στην αξία και τις 
αξίες της!»

    Αντίστοιχα, οι μαθητές 
του Γυμνασίου δημιούργησαν 
το δέντρο της αγάπης με δικά 
τους μηνύματα και αξίες, έπαι-
ξαν με τις προσωπικότητες της 
Ευρώπης, συμμετείχαν στο βι-
ωματικό παιχνίδι ρόλων «Έλα 
στη θέση μου» για την καταπο-
λέμηση του ρατσισμού και την 
αποδοχή της διαφορετικότητας 
και τέλος έκαναν αγώνες μπά-
σκετ και βόλεϊ, εκπροσωπώντας 
χώρες της Ευρώπης.

    Στόχος της εκδήλωσης 
ήταν οι μαθητές των μεγάλων 
τάξεων της Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά 
προγράμματα (e-twinning κλπ.) 
και αρχίζουν να διαμορφώνουν 
πολιτική συνείδηση, επειδή σε 
αυτές τις τάξεις διδάσκονται 

το μάθημα της Κοινωνικής και 
Πολιτικής Αγωγής, να εμπεδώ-
σουν τις αξίες της ΕΕ με παι-
γνιώδη μορφή, να τιμήσουν την 
επέτειο απαρχής της σημερινής 
ΕΕ και  το όραμα για συνεργα-
σία και ειρήνη μεταξύ των ευ-
ρωπαϊκών χωρών. 

    Την εκδήλωση χαιρέτησε 
και παρακολούθησε η ΣΕΕ Α/
θμιας Εκπαίδευσης κ. Μαννά-
φη Ιωάννα, οι Διευθυντές των 
Δημοτικών σχολείων και οι εκ-
παιδευτικοί των μαθητών, ενώ 
παράλληλα με τα φιλοξενού-
μενα σχολεία στις δράσεις συμ-
μετείχαν και οι μαθητές της Α΄ 
και Β΄ τάξης του Λυκείου. Στο 
τέλος των δράσεων οι μαθη-
τές πήραν τις προσωπικές τους 
δημιουργίες, μία αναμνηστική 
κονκάρδα με τη σημαία της ΕΕ 
και οι λιλιπούτειοι μαθητές των 
Δημοτικών σχολείων από έναν 
χάρτη της Ευρώπης που απο-
τύπωσαν σε ειδικό μακετόχαρ-
το οι μαθητές του Λυκείου και 
έβαψαν με μαρκαδόρους οι μι-
κροί μαθητές και την «Τράπου-
λα της Ευρώπης», επιτραπέζιο 
παιχνίδι με τις χώρες της Ευ-
ρώπης, τις πρωτεύουσες και 
τα ιδιαίτερα μνημεία τους, όλα 
φιλοτεχνημένα από τους Μα-
θητές και τους Καθηγητές Πρέ-
σβεις του λυκείου. Αντίστοιχα, 
στο σχολείο μας δόθηκαν από 
την κ. Μαννάφη ενημερωτικοί 
οδηγοί για την ΕΕ στην αγγλική, 

τη γαλλική, την γερμανική, την 
ιταλική, την ελληνική γλώσσα 
κι ένας χάρτης της Ευρώπης.

Όπως ανέφεραν και 
οι μαθητές μας οι 
εντυπώσεις τους από 
την όλη εκδήλωση ήταν 
μοναδικές: 

«Ήταν μία εξαιρετική εμπει-
ρία για εμάς τους μαθητές. Συ-
ναναστραφήκαμε με παιδιά από 
μικρότερες τάξεις, παίζοντας 
μαζί τους παιχνίδια με θέμα την 
Ευρώπη. Γνωρίσαμε μαζί τους 
νέες πληροφορίες και μάθαμε 
μαζί τους για την ΕΕ με δια-
φορετικό τρόπο. Ακόμη, εμείς 
οι μαθητές του Λυκείου βιώ-
σαμε μία «προσομοίωση» του 
καθηγητή, καθώς καταφέραμε 
να καθοδηγήσουμε άλλα παι-
διά, όπως οι εκπαιδευτικοί μας» 
(Νεκτάριος Κουντουράκης, Μα-
θητής-Πρέσβης Α΄ τάξης)

« Οι δράσεις μας για την Ευ-
ρώπη την Δευτέρα και την Τρί-
τη ήταν πολύ διαφορετικές απ’ 
ότι έχουμε συνηθίσει να κάνου-
με μέχρι τώρα και διασκεδαστι-
κές. Είχαμε την ευκαιρία να μι-
λήσουμε με περαστικούς στην 
κεντρική πλατεία του Σουφλί-
ου και να τους ενημερώσου-
με για τις δράσεις μας και για 
την Ημέρα της Ευρώπης, ενώ 
παράλληλα με τη μουσική και 
τους στίχους του τραγουδιού 
μας συγκεντρώσαμε την προ-

σοχή των πολιτών και διαχύσα-
με τις αξίες της ΕΕ, την ειρήνη, 
τον σεβασμό, την ισότητα, την 
αλληλεγγύη. Όσο για τις δρά-
σεις μας μέσα στο σχολείο την 
Τρίτη είχαμε την ευκαιρία για 
πρώτη φορά να συνεργαστού-
με με μαθητές διαφορετικής, 
μικρότερης ηλικίας από εμάς, 
να γνωρίσουμε καινούρια πρό-
σωπα. Το σημαντικότερο ήταν 
ότι μαζί με τους συμμαθητές 
μας συνεργαστήκαμε για να 
οργανώσουμε όλες αυτές τις 
δράσεις και συνειδητοποιήσα-
με ότι μόνο όλοι μαζί μπορούμε 
να κάνουμε πράγματα όμορφα, 
πρωτότυπα, δημιουργικά. Ζή-
σαμε τη διαφορετικότητα μέσα 
από τις διαφορετικές ηλικίες με 
τις οποίες συνεργαστήκαμε στα 
παιχνίδια και τις δράσεις, ενώ 
μέσα από το βιωματικό παιχνίδι 
ρόλων μπήκαμε στη θέση αν-
θρώπων και ομάδων που βιώ-
νουν τον περιορισμό, την απόρ-
ριψη, προβληματιστήκαμε και 
ήρθαμε πιο κοντά στην ανάγκη 
να αποδεχτούμε το διαφορετι-
κό, γιατί όλοι είμαστε διαφορε-
τικοί και μοναδικοί».

(Καραμπάτσα Εριέττα, Μα-
θήτρια-Πρέσβης Α΄ τάξης)

18 Μαΐου-Διαδικτυακή 
συνάντηση των 
Σχολείων-Πρέσβεων του 
ΕΚ της Περιφέρειας Αν. 
Μακεδονίας & Θράκης 
με τον αντιπρόεδρο του 
ΕΚ κ. Παπαδημούλη

Στις 18 Μαΐου ολοκληρώ-
θηκαν οι δράσεις του ΓΕΛ Σου-
φλίου στο πλαίσιο εορτασμού 
της Ημέρας της Ευρώπης. Το 
Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληρο-
φόρησης Europe Direct Αν. 
Μακεδονίας & Θράκης οργά-
νωσε διαδικτυακή συνάντηση-
συζήτηση των σχολείων ΓΕΛ 
Σουφλίου, ΓΕΛ Διδ/χου, Μει-
ονοτικό Λύκειο Κομοτηνής, 1ο 
ΓΕΛ Ξάνθης, ΓΕΛ Χρυσούπο-
λης, ΓΕΛ Κρηνίδων, ΓΕΛ Καλα-
μπακίου και ΕΠΑΛ Προσοτσά-
νης με τον Αντιπρόεσδρο του 
ΕΚ κ. Παπαδημούλη. Μαθητές 
και μαθήτριες των συμμετεχό-
ντων σχολείων στο Πρόγραμ-
μα «Σχολεία-Πρέσβεις του ΕΚ» 
είχαν την ευκαιρία να απευθύ-

Οι μαθητές του Λυκείου Σουφλίου 
τίμησαν την Ημέρα της Ευρώπης 

ΔΙΑΧΕΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΝ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΧΟΛΕΙΑ-
ΠΡΕΣΒΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ»    

Μίλησαν στους συμπολίτες τους για 
τις αξίες της Ευρώπης οραματιζόμενοι 
μία Ευρώπη ενωμένη και ειρηνική, ενώ 
είχαν διαδικτυακή συνάντηση με τον 
αντιπρόεδρο του ΕΚ κ. Παπαδημούλη 
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νουν ερωτήσεις στον αντιπρόεδρο του 
ΕΚ για τα θέματα ισότητας των δύο 
φύλων, τις δυνατότητες που προσφέ-
ρει η ΕΕ στους νέους αλλά και τη στά-
ση που κρατάει σε χώρες-μέλη που 
διαφοροποιούνται από τις κεντρικές 
αποφάσεις και παραβιάζουν τα αν-
θρώπινα δικαιώματα, αν και βρίσκο-

νται στην καρδιά της Ευρώπης.
    Οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν 

ειλικρινείς: η ΕΕ, αν και αποτελού-
μενη από κράτη-μέλη με διαφορετι-
κές ιδεολογίες, επιδιώξεις, γεωπο-
λιτικά συμφέροντα και πολιτισμικές 
προσλαμβάνουσες, εμμένει στη στά-
ση υπεράσπισης της δημοκρατίας και 

σεβασμού στα δικαιώματα από όλα 
τα κράτη-μέλη της Ένωσης. Παρέχει 
κονδύλια για την κατάρτιση των νέων 
ανθρώπων και την ανταλλαγή καλών 
πρακτικών μέσω των προγραμμάτων 
Erasmus, ωστόσο η εκπαιδευτική πο-
λιτική, καθώς αποτελεί αρμοδιότητα 
των κρατών-μελών, διαφέρει από χώ-
ρα σε χώρα, προκαλώντας ζητήματα 
σε θέματα εκπαίδευσης και απασχό-
λησης. 

 Αυτό που προβλημάτισε τους μα-
θητές ήταν η «πρωτιά» της χώρας μας 
στο θέμα ισότητας των δύο φύλων εκ 
του αντιθέτου: η Ελλάδα είναι τελευ-
ταία στην κατάταξη των κρατών στον 
σεβασμό απέναντι στη γυναίκα και τις 
ευκαιρίες ανέλιξής της σε διοικητικές-
διευθυντικές θέσεις. Εκείνο που τελι-
κά συγκράτησαν οι μαθητές από τον 
διάλογο με τον κ. Παπαδημούλη ήταν 
ότι δημοκρατία δεν νοείται χωρίς την 
ισότητα των φύλων και ότι χρειάζεται 
αλλαγή της νοοτροπίας της ελληνικής 
οικογένειας στην ανατροφή των παι-
διών, γιατί η ισότητα και ο σεβασμός 
στη γυναίκα ωφελεί παράλληλα και 
τα δύο φύλα.

Ο αντιπρόεδρος επέμεινε στη δύνα-

μη του παραδείγματος με την στελέ-
χωση του ΕΚ με γυναίκες σε ποσοστό 
40% για την προώθηση της ισότητας, 
ενώ ενθάρρυνε τους μαθητές ως νέ-
ους ανθρώπους να γίνουν πιο απαι-
τητικοί κι επικριτικοί προς την Ευρώπη 
παρατηρώντας τα κακώς κείμενα, να 
επιδιώκουν τη μαζική κριτική συμμε-

τοχή και να διεκδικήσουν μία Ευρώπη 
που παίρνει πρωτοβουλίες, μία Ευρώ-
πη ειρηνική, δημοκρατική, που σέβε-
ται τον άνθρωπο και το δικαίωμά του 
στη διαφορετικότητα αποτελώντας 
κράτος δικαίου.
Ξανθοπούλου Ειρήνη
Διευθύντρια ΓΕΛ Σουφλίου

Την Κυριακή 22 Μαΐου 2022 γιορ-
τάστηκε στη χώρα μας η Ευρωπαϊκή 
Ημέρα Δικτύου Natura 2000, την 
οποία διοργάνωσε ο Οργανισμός Φυ-
σικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής 

Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) μέσω των 
Μονάδων Διαχείρισης Προστα-
τευόμενων Περιοχών.

Στην περιοχή μας η Μονάδα Δι-
αχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα 

Έβρου και Δαδιάς έδωσε τη δυνατό-
τητα στο νότιο Έβρο σε πλήθος κό-
σμου να συμμετάσχει:

- στις περιπατητικές διαδρομές 
των μονοπατιών του Άβαντα (Σύ-
μπλεγμα Καταρράκτη - Ληνού - Μυ-
τερού) με τα μοναδικά πολιτισμικά και 
φυσικά οικοσυστήματα της περιοχής, 

- σε διαδρομή με λεωφορείο 
και βάρκα στο Εθνικό Πάρκο Δέλ-
τα Έβρου με τη σπάνια ορνιθοπανί-
δα και την ηρεμία που προσφέρει ο 
υγρότοπος

Για να προστατεύσουμε τους οικο-
τόπους, καθώς και τα είδη που φιλο-
ξενούν πρέπει πρώτα να τους γνω-
ρίσουμε και αυτό είναι μέρος ενός 
ευρύτερου σχεδιασμού δράσεων με 
σκοπό την περιβαλλοντική αφύπνιση 
των πολιτών.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία 
το Δήμο Αλεξανδρούπολης - Κοινό-
τητα Άβαντα, την Ελληνική Ομάδα 
Διάσωσης- Παράρτημα Έβρου και 
το Δρομέα Θράκης.

30 χρόνια Δίκτυο NATURA 2000 
με εκδρομές στη φύση του Έβρου 
Πολίτες κάθε ηλικίας 
συμμετείχαν σε περιηγήσεις 
σε μονοπάτια του Αβαντα 
και στο Δέλτα Έβρου
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Γνώμη

Οι πολυεθνικές πριονίζουν 
τον κορμό της γης;

T
o ιερό  δικαίωμα των ανθρώπων όλης της 
γης να έχουν πρόσβαση σε νερό και τροφή 
απειλείται όλο και περισσότερο τα τελευταία 
χρόνια. Κλιματική αλλαγή,  επιδημίες, πόλεμοι  
και κυρίως κερδοσκοπία μεγάλων πολυεθνι-

κών δημιουργούν ένα επικίνδυνο μείγμα που απειλεί 
τα φτωχά και μεσαία στρώματα και θέτει σε κίνδυνο 
τις πανανθρώπινες αξίες. 

Θρησκευτικοί ηγέτες, διανοούμενοι, οργανώσεις, ακτι-
βιστές υπερασπιστές των ντόπιων  σπόρων και ποικιλιών, 
φέρνουν στο προσκήνιο όλο και περισσότερο το θέμα. 
«Για να θρέψουμε τους κατοίκους του πλανήτη, μας ανη-
συχούν οι κλιματικές αλλαγές αλ-
λά δεν μπορούμε να ξεχάσου-
με την κερδοσκοπία» ήταν τα 
λόγια του Πάπα Φραγκίσκου 
όταν υποδέχτηκε πριν από 
λίγα χρόνια στο Βατικανό 
τους αντιπροσώπους του 
Οργανισμού για το Επισιτι-
σμό που ανήκει στο Ηνωμέ-
να Έθνη για να προσθέσει πως 
«πρέπει άμεσα να σταματήσει η 
αποκλειστική εκμετάλλευ-
ση της γης από τις πολυ-
εθνικές».

H ανθρωπότητα      πλη-
ρώνει ακριβό τίμημα για το γεγονός πως   οι πολυεθνι-
κές κυριαρχούν και επιβάλουν τους δικούς τους όρους 
στον αγροτικό πληθυσμό. Οι αγρότες απομακρύνονται 
από τις αιώνιες άξιες και παραδόσεις παράγωγης της 
τροφής τους και τ’ αποτελέσματα είναι ορατά. Ο θαυμα-
στός και ταυτόχρονα κοπιώδης τρόπος παραγωγής της 
τροφής ξεκινούσε για τις αγροτικές οικογένειες από το 
σπόρο και έφτανε μέχρι τη συγκομιδή με πρακτικές, γνώ-
ση και σοφία που παραδίδονταν από γενιά σε γενιά. Το 
κάθε χωριό αποτελούσε κοιτίδα αυτάρκειας, αλληλεγγύ-
ης προστασίας της μοναδικής κληρονομίας των αγροτών. 

Οι απόγονοι των παλιών αγροτών που έμειναν στον 
τόπο τους για να δουλέψουν τη γης τους έπρεπε να 
«ξεχάσουν» τις τοπικές τους ποικιλίες τους δικούς τους 
σπόρους  την ιστορία της σποράς και της παράγωγης της 
τροφής των πρόγονων τους.

Σήμερα απαιτείται ν’ αγοράζουν νέους σπόρους κάθε 
χρόνο  αφού υποχρεώνονται να φυτέψουν υβριδικές ποι-
κιλίες( ενώ τα παραδοσιακά αγροτικά νοικοκυριά κρατού-
σαν πάντα από τη σοδειά τους το σπόρο για την επομένη 
χρονιά). Οι υβριδικές ποικιλίες που δημιουργούνται είναι 
ιδιαίτερα απαιτητικές σε φυτοφάρμακα και λιπάσματα 
(τις περισσότερες φορές οι αγρότες, προμηθεύονται τον 
υβριδικό σπόρο μαζί με ιδιαίτερα ισχυρά φυτοφάρμακα). 
Όλο και περισσότερες   περιοχές του πλανήτη μας με 
καθαρή τροφή και αυτάρκεια δαπανούν τεράστια  ποσά 
για υβρίδια και φυτοφάρμακα. Είναι ολοφάνερο πως με 
τις υβριδικές ποικιλίες εδραιώνονται τα μονοπώλια,  αυ-
ξάνονται το κέρδη των εταιρειών και απομακρυνόμαστε 
από τη συνετή  διαχείριση της γης και των πόρων της. 
Οι άγραφοι κανόνες των αγροτών που τιμούσαν τη  γη  
που τους έτρεφε, παρήγαγαν καθαρή τροφή, τρεφόταν 
τοπικά ,εποχικά και αλληλέγγυα θυσιάζονται  στο βωμό 
των μονοπωλίων. 

Τώρα περισσότερο απo ποτέ έρχεται στο προσκήνιο  
η ανάγκη ν’ αναζητήσουμε τις αρχές και τις αξίες  των 
αγροτικών νοικοκυριών, με αφορμή τις μεγάλες προκλή-
σεις που βρίσκονται μπροστά μας . Ίσως να είναι η κατάλ-
ληλη στιγμή να στρέψουμε το βλέμμα στο παρελθόν για 
να πάρουμε έμπνευση και απαντήσεις για το παρόν και 
το μέλλον μας. Να μελετήσουμε τα χωριά του πλανήτη 
μας που φύλαξαν στον κόρφο τους αιώνιες αλήθειες και 
να γίνουμε ένα μαζί τους στην προσπάθεια για μια καλύ-
τερη πορεία της ανθρωπότητας.

ΓΡΑΦΕΙ Η ΙΩΑΝΝΑ 
ΠΑΡΑΣΧΑΚΗ

Ζωντανή η γαλλική γλώσσα στη Σχολή 
Επιστημών Αγωγής του ΔΠΘ (2002-2022)

Προκλήσεις, δράσεις και εμπειρίες : 
μια εικοσαετής προσωπική διαδρομή 

Σ
τη Σχολή Επιστημών Αγωγής (ΣΕΑ) στο ΔΠΘ 
οι φοιτητές είχαν και έχουν τη  δυνατότητα να 
επιλέξουν μία από τρεις ξένες γλώσσες : αγγλι-
κά, γαλλικά, γερμανικά. Η ζήτηση της γαλλικής 
δεν ήταν μεγάλη αρχικά, και τις ανάγκες 

της διδασκαλίας εξυπηρετούσε αποσπασμένος 
εκπαιδευτικός. 

Το 2002 είχα την τιμή να εκλεγώ μό-
νιμο μέλος ΕΕΠ για τη διδασκαλία της 
γαλλικής γλώσσας. Ώς κύριο στόχο μου 
έθεσα την εξάπλωσή της, με βασικό άξο-
να την πεποίθηση, που προκύπτει και από 
τη σχετική έρευνα, ότι η αποτελεσματική 
εκμάθηση μιας γλώσσας δεν επιτυγχάνε-
ται μόνο με στοχευμένη και οργανωμένη 
διδασκαλία, σύγχρονες διδακτικές μεθόδους 
ή πλούσιο παιδαγωγικό υλικό, αλλά και με το 
άνοιγμα της τάξης προς την κοινωνία 
(συνεργασία με κοινωνικούς φορείς, εκ-
παιδευτικά ταξίδια και προγράμματα…). 
Οι φοιτητές/τριες ανταποκρίθηκαν με ζή-
λο στις νέες μαθησιακές διαδικασίες, κι 
έτσι από το 2002 μέχρι σήμερα αναπτύξαμε δεκάδες νέες 
δράσεις και πρότζεκτ με στόχο τη βελτίωση της γνώσης 
της γλώσσας αλλά και της γλώσσας ειδικότητάς, την ανά-
πτυξη μεθοδολογικών δεξιοτήτων (οργάνωση, διαχείριση 
καταστάσεων, χρήση νέων τεχνολογιών….), καθώς και την 
ανάπτυξη παιδαγωγικών αξιών χρήσιμων για το μελλο-
ντικό τους επάγγελμα, όπως δημιουργικότητα, υπευθυνό-
τητα, συνεργασία, αξιοποίηση της διαφορετικότητας κ.ά. 

Στην ανάπτυξη των κινήτρων για την επιλογή  της γαλ-
λικής γλώσσας συνέβαλε καθοριστικά η συνεργασία με τον 
Σύλλογο Ελληνογαλλικής Φιλίας «Το Σπίτι της Αντουα-
νέτας» (2006-2016), που αναδείχθηκε σε κεντρική εστία 
γαλλοφωνίας, στο πνεύμα της αρχής «η γλώσσα αγκαλιά-
ζει και ενώνει». Οι φοιτητές του ΔΠΘ  εμπλέκονταν ενερ-
γά και συστηματικά στα εκπαιδευτικά προγράμματα του 
Συλλόγου «Αφύπνιση στη γαλλική γλωσσα και πολιτισμό» 
(παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωση και εμψύχω-
ση δημιουργικών εργαστηρίων), «Βιβλιοθήκη σε δράση» 
(δραματοποίηση παραμυθιών), αλλά και σε πολιτιστικές 
εκδηλώσεις γαλλοφωνίας που βρήκαν μεγάλη ανταπό-
κριση στην τοπική κοινωνία. Το όφελος για τους φοιτη-
τές υπήρξε σημαντικό: εφάρμοζαν παιδαγωγικές τεχνικές, 
ζούσαν μοναδικές εμπειρίες, ενώ η συνεχής  συνεργασία  
τους με την γαλλίδα σταζιέρ (μεταπτυχιακή φοιτήτρια) του 
Συλλόγου, ενίσχυε το επίπεδό τους στη γαλλική γλώσσα. 
Από την πλευρά τους, οι φοιτητές πρόσφεραν ουσιαστι-
κή βοήθεια στο Σύλλογο, εθελοντικά, με υπευθυνότητα, 
αφοσίωση και νεανικό ενθουσιασμό, ενώ συνέβαλαν στην 
διεύρυνσή του, με  παρουσίαση προγραμμάτων σε συνέ-
δρια και δημοσιεύματα.

Το διάστημα 2017-2021 τα εργαστήρια «Αφύπνισης 
της γαλλικής γλώσσας» συνεχίστηκαν στο 23ο Νηπια-
γωγείο Αλεξ/πολης, προσθέτοντας νέες εμπειρίες στους 
φοιτητές. Η ΣΕΑ φιλοξένησε, επίσης, δυο μεταπτυχιακές 
γαλλίδες φοιτήτριες που εμπλούτισαν τη διδασκαλία και 
τα πρότζεκτ μας. Ενδιαφέρουσα υπήρξε η συνεργασία με 
δύο Σχολεία της Αλεξ/πολης (1ο Πειραματικό Δημοτικό και 
5ο Δημοτικό), όπου υλοποιήθηκαν θεματικά εργαστήρια 
επιτραπέζιων παιχνιδιών. Οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία 
να δράσουν σε αυθεντικό επαγγελματικό περιβάλλον και 
να ενισχύσουν την επαγγελματική τους κατάρτιση. 

Η πανδημία περιόρισε τις δράσεις, αλλά μέσω WEBΕX 
συνεχίστηκαν κάποια εργαστήρια, στο 23ο Νηπιαγωγείο 
Αλεξ/πολης και στο Νηπιαγωγείο Καλλονής Τήνου. Τέλος, 
την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά υλοποιούνται εργαστήρια 
αφύπνισης στη γαλλική γλώσσα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Αλεξ/πολης, με εκπαιδευμένους φοιτητές, στο πλαίσιο του 
ευρύτερου εκπαιδευτικού προγράμματος «Ταξιδεύοντας με 
την τέχνη και τον λόγο», μια συνεργασία του Δημου Αλεξ/
πολης με τη ΣΕΑ-ΔΠΘ.

Από τον σχεδιασμό μας για την ανάπτυξη κινήτρων και 
την άμεση επαφή των φοιτητών  με το μελλοντικό τους 
επάγγελμα δεν έλειψαν τα εκπαιδευτικά ταξίδια. Με το πρό-
γραμμα YOUTΗ IN ACTION, μέσω του Συλλόγου «Το Σπίτι 
της Αντουανέτας», πραγματοποιήθηκαν δύο ανταλλαγές 

φοιτητών μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας (2008 και 2009), 
ενώ με ιδιωτική πρωτοβουλία οργανώθηκαν επισκέψεις 
φοιτητών στα γαλλικά σχολεία Αθήνας (2009) και Θεσσα-
λονίκης (2018), με στόχο τη γνωριμία με το γαλλικό εκπαι-

δευτικό σύστημα. Επίσης, με το πρόγραμμα ERASMUS 
υποδεχτήκαμε Γάλλους καθηγητές Παν/μίου που 

δίδαξαν στις τάξεις μας και έδωσαν διαλέξεις 
για τα γαλλόφωνα εκπαιδευτικά συστήματα 
(2014 και 2015). Τον Ιούλιο του 2021 σε συ-
νεργασία  με τον Σύλλογο Γυναικών Τήνου, 
οργανώθηκε ένα πρωτότυπο εκπαιδευτικό 
ταξίδι, υπό την αιγίδα του γαλλικού Προξε-

νείου και Ινστιτούτου Θεσσ/νικης, με σκοπό 
την υλοποίηση δημιουργικών εργαστηρίων 

«Ελληνο-γαλλοφωνίας» στην Τήνο, από ομάδα 
φοιτητριών της ΣΕΑ (συμμετείχαν ογδόντα παιδιά, 
Ελληνάκια και Γαλλάκια).

Αλλά και άλλες πολλές δράσεις θα μπο-
ρούσαν ακόμα να αναφερθούν : σεμινάρια με 
προσκεκλημένους ομιλητές (πχ. Σπουδές στη 
Γαλλία), γιορτές σε συνεργασία με άλλους φο-
ρείς (π.χ. Χριστούγεννα με το 1ο Πειραματικό 

Δημοτικό), εκθέσεις με παιδαγωγικά υλικά-δημιουργήμα-
τα των φοιτητών (παιχνίδια, κατασκευές…), παρουσιάσεις 
των πρότζεκ τους κ.ά.

 Όλο αυτό το έργο βρήκε μεγάλη ανταπόκριση στους 
φοιτητές, των οποίων η συμμετοχή αύξαινε κάθε χρόνο. 
Ενδεικτικά αναφέρω κάποια στατιστικά στοιχεία στο ΤΕΕ-
ΠΗ για την περίοδο 2010-2017, όπου η γαλλική γλώσσα 
διδάσκεται για 4 εξάμηνα. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα, 
σημειώνεται ανοδική πορεία του αριθμού των φοιτητών : 
58 φοιτητές (2010), 110-120 φοιτητές ανά έτος (2011-
2015) και 160-170 φοιτητές ανά έτος (2015-2017). 

Αριθμός φοιτητών/έτος

Ενδεικτικά επίσης, στο ΠΤΔΕ την περίοδο 2017-2021 
όπου το μάθημα  διδάσκεται σε 4 εξάμηνα, εγγράφονται 
στη γαλλική γλώσσα 45-53 φοιτητές κάθε χρόνο. 

Μιλούν οι αριθμοί, αλλά μεγαλύτερη σημασία έχει η 
θέρμη με την οποία οι φοιτητές αγκάλιασαν τη γαλλική 
γλώσσα και κουλτούρα: κάποιοι έκαναν όνειρα για μετα-
πτυχιακά στη Γαλλία, άλλοι έφυγαν με ενθουσιασμό για 
ERASMUS ένα εξάμηνο ή  για  την πρακτική τους άσκηση 
και άλλοι δεν έβλεπαν την ώρα να κάνουν στα Νηπιαγω-
γεία τους τη δική τους «αφύπνιση στη γαλλική γλώσσα». 

Όλα αυτά τα υπέροχα και δημιουργικά χρόνια, ένιωσα 
την ανάγκη των φοιτητών για κίνητρα και αποδοχή. Ένιω-
σα ότι αν μπορέσεις να τους εμπνεύσεις και να τους εμπι-
στευθείς, το λίγο που θα προσφέρεις με την ψυχή σου, θα 
το εισπράξεις πολλαπλά. Αισθάνθηκα κοντά τους αληθι-
νή χαρά, ζωντάνια και ενθουσιασμό. Έπαιξα μαζί τους με 
Barbies και playmobiles, παιχνίδια επιτραπέζια, κουκλο-
θέατρο, ταξίδεψα μαζί τους, τραγούδησα και χόρεψα σε  
γαλλικούς ρυθμούς σε γιορτές, μοιράστηκα την αγωνία 
τους στην πρώτη επαφή με τα μικρά παιδιά, πέρασα ώρες 
πολλές με τις ομάδες για την οργάνωση των ατελιέ, αλλά 
και στο messenger για την βελτίωση της προφοράς τους. 

Αποχωρώντας φέτος από το Πανεπιστήμιο, νιώθω ότι 
ήδη μου λείπει όλη αυτή η δημιουργική πνοή και πράξη. 
Αλλά η αλήθεια είναι ότι το σύνολο του έργου που περι-
γράψαμε διαγραμματικά με έχει γεμίσει με αίσθημα πλη-
ρότητας και ευτυχίας. Είμαι ευγνώμων γι’ αυτό σε όλους 
τους συνεργάτες μου. Εύχομαι και ελπίζω νέα οράματα και 
δράσεις να στηρίξουν τους φοιτητές της Σχολής Επιστη-
μών Αγωγής στο ΔΠΘ ώστε  να συνεχίσουν να επιλέγουν 
και να αγαπούν τη γαλλική γλώσσα!

ΓΡΑΦΕΙ Η
ΤΙΝΑ ΜΑΥΡΟΜΑΡΑ
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Πριν λίγες ημέρες ανακοινώ-
θηκαν τα είκοσι εννέα 29 υδα-
τοδρόμια τα οποία είναι σε πο-
ρεία αδειοδότησης σε όλη την 
Ελλάδα, ανεβάζοντας τις προσ-
δοκίες για την λειτουργία ενός 
επαρκούς δικτύου ειδικότερα σε 
απομακρυσμένες ή σε περιοχές 
με ελλιπή πρόσβαση. Μεταξύ 
αυτών στην βόρεια και κεντρι-
κή Ελλάδα αναφέρονται τα λι-
μάνια της Καβάλας, της Θεσσα-
λονίκης, της Ηγουμενίτσας, της 
Κέρκυρας, του Βόλου, καθώς 
και της Σκοπέλου και της Αλο-
νήσου, ενώ το μοναδικό λιμάνι 
που απουσιάζει είναι αυτό της 
Αλεξανδρούπολης!

Θυμίζουμε πως τον Απρίλιο 
του 2021 η δημοτική αρχή είχε 
ανακοινώσει πως με πρωτοβου-

λία του δημάρχου Αλεξανδρού-
πολης είχαν ξεκινήσει διαδικα-
σίες για να ενταχθεί η πόλη στο 
δίκτυο υδατοδρομίων της χώ-
ρας, συζητώντας με τον εκπρό-
σωπο της ένωσης των εταιρειών 
Hellenic Seaplanes και Ελληνικά 
Υδατοδρόμια, πρόεδρο και διευ-
θύνοντα σύμβουλο της Hellenic 
Seaplanes, κ. Νικόλα Χαραλά-
μπους. Μάλιστα η ίδια ανακοί-
νωση ανέφερε πως για να φτά-
σουμε στο σημείο της εκκίνησης 
των απαραίτητων διαδικασιών, 
χρειάζεται να οριστεί ο χώρος 
του υδατοδρομίου εντός του Λι-
μένα Αλεξανδρούπολης όπου ο 
κ. Ζαμπούκης σε συνεργασία με 
τη διοίκηση του Οργανισμού Λι-
μένα Αλεξανδρούπολης θα συ-
ζητούσαν τα πιθανά σημεία για 

τη δημιουργία υδατοδρομίου 
στο άμεσο μέλλον.

Δυστυχώς όμως για ακόμη 
μια φορά οι εξαγγελίες του κ. 
δημάρχου αποδείχθηκαν κενές 
περιεχομένου, με αποτέλεσμα να 
είμαστε η μοναδική παραθαλάσ-
σια πόλη στην βόρεια Ελλάδα 
που μένει εκτός του δικτύου! Με-
τά και αυτή την δυσάρεστη εξέ-
λιξη, η πόλη που προορίζεται για 
διεθνής ενεργειακός κόμβος με 
κίνδυνο να μεταλλαχθεί σε μια 
Ελευσίνα της Βορείου Ελλάδος, 
οφείλει να διεκδικήσει να δια-
τηρήσει στο ακέραιο το μερίδιο 
που της αντιστοιχεί στην προσο-
δοφόρα Τουριστική Βιομηχανία.

Μέσα στην ατζέντα των αιτη-
μάτων που οφείλει να απαιτήσει 
άμεσα ο Δήμος μας είναι και η 
άμεση ένταξη του στο πανελλα-
δικό δίκτυο που προορίζεται για 
τα νέα υδατοδρόμια, παροχή που 
δεν προσθέτει το παραμικρό οι-
κονομικό κόστος.

Αξίζει να αναφερθεί πως με 
τη δημοσίευση του ν.4903/2022 
(ΦΕΚ46/Α/5-3-2022), που αφο-
ρά σε τροποποιήσεις των διατά-
ξεων του ν.4663/2020 και ειδι-
κότερα με το άρθρο 39 αυτού, 
διευρύνεται το πεδίο εφαρμο-
γής του νόμου και σε περιοχές 
εκτός λιμένων, λιμνών, Π.Ο.Τ.Α., 
σύνθετων τουριστικών καταλυ-

μάτων και τουριστικών λιμένων. 
Θα πρέπει να διευκρινιστεί πως 
για να ξεκινήσει η δημιουργία 
ενός υδατοδρομίου θα πρέπει 
πρώτα να εκδοθεί ΚΥΑ που να 
παρέχει την άδεια ίδρυσης του 
υδατοδρομίου.

Σήμερα στην Ελλάδα στον 
χώρο των υδατοδρομίων έχου-
με δύο εταιρείες. Η «Ελληνικά 
Υδατοδρόμια» και η «Hellenic 
Seaplanes», προσπαθούν εδώ 
και χρόνια να ξεκινήσουν πτήσεις 
αναμένοντας την ολοκλήρωση 
αδειοδότησης και έναρξης λει-
τουργίας υδατοδρομίων.

Η Ελληνικά Υδατοδρόμια 
προχωρεί με την αεροπορική 

εταιρεία Grecian Air Seaplanes 
τη διαδικασία για την απόκτηση 
Πιστοποιητικού Αερομεταφορέα 
(AOC), που εκδίδεται από την 
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορί-
ας, προκειμένου να ξεκινήσουν 
πτήσεις, καθώς σύντομα αναμέ-
νεται να έρθουν στην Ελλάδα 2 
ή 3 υδροπλάνα.

Παύλος Α. Μιχαηλίδης
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμ-
βουλος
Επικεφαλής της δημοτικής πα-
ράταξης
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - Ο ΔΗ-
ΜΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ»

Αλεξανδρούπολη, η μοναδική 
παραθαλάσσια πόλη στη Β. Ελλάδα που 
μένει εκτός δικτύου Υδατοδρομίων

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ Ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 
                               
Ο ίδιος προτείνει, Αλεξανδρούπολη & 
Σαμοθράκη να ενταχθούν στο νέο δίκτυο 
Υδατοδρομίων ως αντισταθμιστικό 
όφελος του LNG

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ          

  ΑΔΑ: 62Υ9ΏΨΟ-Ε0Ρ
   Αριθμ. Πρωτ: 16046/2022

Περίληψη διακήρυξης 
ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

για την Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης , εγκατάστασης , συ-
ντήρησης και τεχνικής υποστήριξης πολυμηχανημάτων του   

Δήμου Αλεξανδρούπολης για το 2022

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό  με κριτήριο κατα-
κύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής/ομάδα , για την Παροχή Υπηρεσιών μίσθωσης 
,εγκατάστασης , συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης πολυμηχανημάτων  
του Δήμου Αλεξανδρούπολης για το 2022 συνολικής προϋπολογισθεί-
σης αξίας 44.909,08(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). 

Η υπηρεσία  υποδιαιρείται σε 3 ομάδες(ομάδα Α,Β,Γ).
Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα υποβολής προσφοράς για μία ή πε-

ρισσότερες ομάδες (μερική προσφορά) ή για το σύνολο των ομάδων 
(ολική προσφορά). Σε κάθε περίπτωση η υποβολή προσφοράς (μερική ή 
ολική) αφορά στο σύνολο της κάθε ομάδας.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρό-
σωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι Προμηθευτές 
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιη-
μένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρο-
νικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προ-
σφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω 
της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 10η  Ιουνίου 2022  
και ώρα 12:00μμ σε ηλεκτρονικό φάκελο. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση 
των προσφορών θα γίνει στις την 15/06/2022 και ώρα 09.00πμ από τα 
αρμόδια πιστοποιημένα στο σύστημα όργανα της Αναθέτουσας Αρχής.

Μαζί με την προσφορά απαιτείται  να κατατεθεί και εγγύηση συμ-
μετοχής 

Πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης Αρμόδιοι Μόκαλη Αθανασία και Αργύρης Κυρτσίδης 
,  Διεύθυνση Λ. Δημοκρατίας 306, Τηλ. 2551064165 και  2551350153 
αντίστοιχα. 

Ολόκληρη η διακήρυξη και τα τεύχη της μελέτης παρέχονται με ηλε-
κτρονικό τρόπο, ελεύθερα και άμεσα από τον ιστότοπο του Δήμου (www.
alexpolis.gr, πεδίο «Διακηρύξεις») καθώς και από τη δικτυακή πύλη www.
promitheus.gov.gr (Α.Α. Συστ. 161290).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ ΙΏΑΝΝΗΣ

To Εργαστήριο Γλωσσολο-
γίας +ΜόρΦωΣη του Τμήματος 
Ελληνικής Φιλολογίας (Τ.Ε.Φ.) 
και η Κοσμητεία της Σχολής 
Κλασικών και Ανθρωπιστικών 
Σπουδών (Σ.Κ.Α.Σ.) του Δημο-
κριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 
(Δ.Π.Θ.) σας προσκαλούν στην 
παρουσίαση του Τιμητικού Τό-
μου που είναι αφιερωμένος στην 
Ομότιμη Καθηγήτρια του Τ.Ε.Φ. 
κ. Πηνελόπη Καμπάκη - Βουγι-
ουκλή επ’ ευκαιρία της συνταξι-
οδότησής της.

Πρόκειται για τον πρώτο Τό-
μο της Επιστημονικής Επετηρί-
δας της Σ.Κ.Α.Σ. και είναι αφι-
ερωμένος στην τιμώμενη, ως 
πρώην Κοσμητόρισσά της. Η 
εκδήλωση θα πραγματοποιη-
θεί την Παρασκευή 27 Μαΐου 
2022 και ώρα 20:00 στη Δη-
μοτική Βιβλιοθήκη Κομοτηνής.

Θα μιλήσουν:

•  Η Αντιπρύτανης Ακαδημαϊ-
κών Υποθέσεων και Φοιτητικής 
Μέριμνας Δ.Π.Θ., Καθηγήτρια 
Ζωή Γαβριηλίδου.

•  Ο Κοσμήτορας της Σχολής 
Κλασικών και Ανθρωπιστικών 
Σπουδών, Καθηγητής Εμμανου-

ήλ Βαρβούνης.
•  Η Αναπληρώτρια Καθηγή-

τρια Μαρία Μητσιάκη.
•  Ο Επίκουρος Καθηγητής 

Ασημάκης Φλιάτουρας.
•  Ο Δρ. Νικόλαος Μαθιου-

δάκης.

Θα αντιφωνήσει η τιμώμενη.
Μετά την παρουσίαση θα 

ακολουθήσει η τελετή απονομής 
Βραβείων Αριστείας της Σχολής 
Κλασικών και Ανθρωπιστικών 
Σπουδών του ΔΠΘ.

Από την Σχολή 
Κλασικών και 
Ανθρωπιστικών 
Σπουδών του ΔΠΘ

Τιμάται η Πηνελόπη Καμπάκη – Βουγιουκλή
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 SUDUKU

4 5 1

3 5 4 8

2 6 5

9 3 7

6 2 7 5

1 4 6

6 9 8

7 4 8 2

1 3 7

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.70)
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.64)

5 1 7 9 2 8 3 6 4
6 8 4 3 5 1 2 7 9
9 2 3 4 7 6 5 1 8
8 9 5 2 1 4 7 3 6
3 7 2 6 8 5 4 9 1
1 4 6 7 9 3 8 2 5
2 5 8 1 3 9 6 4 7
4 3 9 5 6 7 1 8 2
7 6 1 8 4 2 9 5 3
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ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

9 2 7 1 5

7 2 8

3 4

6 4 1

3 4 1 8

5 1 7

2 5

9 8 2

3 5 8 9 1

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.47)
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ένας παπάς αποφάσισε μια Κυριακή για να 
πάει για κυνήγι αρκούδας. Καθώς περπατούσε, 
περπατούσε εις το δάσος όταν ο λύκος δεν ήταν 
εκεί, βλέπει από μακριά μια αρκούδα. Πλησιάζει 
σιγά-σιγά εκεί που αρκούδα έπινε νερό. Όμως, 
μη γνωρίζοντας περί ανέμων και πως οι αρκού-
δες μπορούν να σε μυρίσουν στα πενήντα μέτρα, 
μόλις πλησίασε πολύ, η αρκούδα γύρισε να τον 
αντιμετωπίσει.

Πολλοί ίσως να μην ξέρετε πως παρόλο που οι 
αρκούδες έχουν ένα άλφα όγκο και κάποια βήτα 
κιλά, είναι πολύ γρήγορα ζώα και εύκολα μπορούν 
να κυνηγήσουν έναν άνθρωπο στην ευθεία. Και 
έτσι κι έγινε. Η αρκούδα άρχισε να τρέχει κατά 
πάνω του, ο παπάς άρχισε να γίνεται παπα-σού-
ζας. Μπροστά ο παπάς, πίσω η αρκούδα, αρχίζει 
ο παπάς να κατεβαίνει το βουνό με πόδια στους 
ώμους. Για κακή του τύχη όμως, σκοντάφτει σε 
μία ρίζα δέντρου, τρώει μια σούπα, φέρνει κάτι 
κουτρουβάλες και πάει και πέφτει σε ένα τερά-
στιο βράχο, σπάζοντας τα πόδια του. Η αρκούδα 
τώρα έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού. Πλησιάζει 
τον παπά, έτοιμη να τον κάνει κομματάκια και 
να φωνάξει και τις φίλες της για μπάρμπεκιου.

Ο παπάς, μέσα στον πόνο του και την τρομάρα 
του, αρχίζει να προσεύχεται: "Θεέ μου, συγγνώμη 
που σήμερα βγήκα για να κυνηγήσω αρκούδες. 
Σε παρακαλώ, συγχώρεσέ με τον αμαρτωλό και 
εκπλήρωσέ μου μια ευχή. Κάνε αυτή την αρκού-
δα να δει τις αξίες του Χριστιανισμού και να γίνει 
αμέσως ένας καλός Χριστιανός."

Με το που το λέει αυτό ο παπάς, η αρκούδα 
πέφτει στα γόνατά της, σκύβει το κεφάλι ευλαβικά 
μπροστά στον παπά και λέει: "Σε ευχαριστώ Κύριε 
για το φαγητό που μου προσφέρεις σήμερα ..."

* * * * * *
Ένας ιχθυοπώλης συναντά ένα γνωστό του 

και ακολουθεί ο διάλογος:
- ΔΕ ΜΟΥ ΛΕΣ ΡΕ, ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΓΟΡΑΖΕΙΣ 

ΨΑΡΙΑ ΑΠΟ ΕΜΕΝΑ;
- Καταρχήν... δε μ' αρέσει ο τόνος σου...
-Όπα ρε αφού δεν υπάρχει τέτοιο αυτοκί-

νητο...
-Ποιός μίλησε για αυτοκίνητο; Ζυγαριά της 

πήρα...

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια
1. Το πάνω σκίτσο.
2. Πνευστό μουσικό όργανο — Όρος του 
μπριτζ.
3. Ξενική συμφωνία (συντομ.) — Ασφα-
λίζει μπουκάλι.
4. … Χάγκμαν: ηθοποιός — Ουρλιάζω, 
σκούζω.
5. Τμήμα της Ινδοκίνας — Ειλικρίνεια 
(μτφ.).
6. Σχολή Ναυτικών Δοκίμων — Είδος 
υφάσματος — "Ή… ή επί τας": αρχαία 
φράση.
7. Δεν έχει… ο ασυναγώνιστος — Ομο-
σπονδία Σωματείων Πολιτικής Αεροπο-
ρίας.
8. Σκεύη της κουζίνας — Ο οποίος (αρχ.).
9. Τζάκι κι αυτή — Μικρό νησί του Πα-
γασητικού.
10. Η πλαστική… για μπουγάδα — Έζησε 
1.200 χρόνια κατά την παράδοση.
11. Διπλό… γίνεται παλιός χορός — Συν-
θηματική γλώσσα του υπόκοσμου.
12. Μπαίνουν σε συμβάσεις — Μυθικός 
ήρωας της Αιτωλίας.

-- Συστατικά --

• 2 κρεμμύδια , 2 σκ. σκόρδο
• 1-2 κ.σ. ελαιόλαδο
• 1 κ.σ. θυμάρι
• 2 στικ σέλερι
• 300 γρ. ρύζι αρμπόριο
• 250 γρ. κρασί λευκό
• 2 κ.σ. κοφτές ζωμό λαχανικών σε βαζάκι
• 1000-1200 γρ. νερό
• 300 γρ. πουρέ κολοκύθας
• 50 γρ. βούτυρο
• 100 γρ. παρμεζάνα

Για το σερβίρισμα
• 50 γρ. blue cheese
• 1 κ.γ. κολοκυθόσπορο
• 1 κ.γ. θυμάρι
• 10 γρ. βούτυρο

--  Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Τοποθετούμε ένα βαθύ τηγάνι σε μέτρια φωτιά 

και προσθέτουμε το ελαιόλαδο.
• Ψιλοκόβουμε τα κρεμμύδια, τα σκόρδα και τα 

βάζουμε στο τηγάνι. Προσθέτουμε θυμάρι και 
σοτάρουμε να καραμελώσουν.

• Κόβουμε το σέλερι σε μικρά κομμάτια και το βά-
ζουμε στο τηγάνι.

• Προσθέτουμε το ρύζι και σοτάρουμε για 1-2 λε-
πτά να πάρει χρώμα και να θωρακιστεί.

• Σβήνουμε με το κρασί, προσθέτουμε τον ζωμό λα-
χανικών, 100 γρ. από το νερό και ανακατεύουμε.

• Προσθέτουμε 900 γρ. νερό σε δόσεις, ανακα-
τεύοντας συνέχεια μέχρι να βράσει το ρύζι, για 
10-15 λεπτά.

• Βάζουμε τον πουρέ κολοκύθας και ανακατεύου-
με. Αν σφίξει πολύ το μείγμα προσθέτουμε 100-
200 γρ. νερό.

• Αφαιρούμε από τη φωτιά και προσθέτουμε το 
βούτυρο. Ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει. Προσθέ-
τουμε την παρμεζάνα και ανακατεύουμε.

• Σερβίρουμε με blue cheese, τον κολοκυθόσπορο, 
θυμάρι και βούτυρο σε κομμάτια

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Ριζότο κολοκύθας

Κάθετα
1. Φιλήδονος, λάγνος.
2. Πολέμησε τους Άγγλους στην Κύπρο 
(αρχικά) — … κλαμπ: και σ' αυτό δια-
σκεδάζουμε.
3. Δύο έχει η… απόρριψη — Ένα χορ-
ταρικό.
4. Θεός των Βίκινγκς — Νησί της Βε-
νετίας.
5. Τρυφερός ο βλαστός της — Ψάρι 
του γλυκού νερού — Ραδιοτηλεοπτικό 
συμβούλιο (αρχικά).
6. Σκέπασμα μπουκαλιού — Ένα ρό-
φημα.
7. Παλιό, γαλλικό τσίρκο — Μαρσιπο-
φόρο ζωάκι.
8. Άρνηση… ξένων — Ο "άσωτος" μιας 
παραβολής — Κάνει τη στολή… στα-
μάτημα.
9. Σωστός, όχι λαθεμένος — Το κά-
τω σκίτσο.
10. Άσκοπα, ανώφελα — Βουβή… γίδα.
11. Αυτοαναγορεύτηκε μητέρα του Με-
γαλέξαντρου — Μεγάλο λιμάνι της Ια-
πωνίας.
12. … Ξενάκης: συνθέτης της πρωτοπο-
ριακής μουσικής — Προστακτική μιας 
προσευχής.
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Έρχεται σε Παγκόσμια Πρεμιέρα η 
πολυαναμενόμενη Κοινωνική Περιπέ-
τεια «Top Gun: Maverick» του Τζό-
σεφ Κοσίνσκι (Tron: Legacy, Oblivion, 
Ριψοκίνδυνοι Άνδρες) με τους Τομ 
Κρουζ, Μάιλς Τέλερ, Τζένιφερ Κόνε-
λι, Τζον Χαμ, Γκλεν Πάουελ, Λιούις 
Πούλμαν, Εντ Χάρις & Βαλ Κίλμερ...

Υπόθεση: Με πάνω από τριάντα 
χρόνια υπηρεσίας ως ένας από τους 
καλύτερους ιπτάμενους του Ναυτι-
κού, ο Πιτ «Μάβερικ» Μίτσελ βρίσκε-
ται εκεί όπου ανήκει. Συμμετέχει σε 
ακραίες αποστολές ως ένας θαρρα-
λέος δοκιμαστικός πιλότος και απο-
φεύγει μια πιθανή προαγωγή που θα 
τον επηρέαζε αρνητικά. Καθώς εκπαι-
δεύει μερικούς αποσπασμένους πτυ-
χιούχους για μια ειδική αποστολή την 
οποία δεν έχει βιώσει ποτέ κανένας 
πιλότος, ο Μάβερικ αντιμετωπίζει τον 
Υπολοχαγό Μπράντλεϊ Μπράντσο, γιο 
του μακαρίτη φίλου του Μάβερικ αλ-
λά και τον αξιωματικό παρακολούθη-
σης Υπολοχαγό Νικ Μπράντσο, γνω-
στούς με τα ψευδώνυμα «Ρούστερ» 
και «Γκουζ» αντίστοιχα. Αντιμετωπί-
ζοντας ένα αβέβαιο μέλλον αλλά και 
τα φαντάσματα του παρελθόντος, ο 
Μάβερικ βρίσκει τον εαυτό του σε 
μια πάλη ενάντια στους πιο σκοτει-
νούς του φόβους, με αποκορύφωμα 
αυτή την αποστολή που απαιτεί την 
έσχατη θυσία από εκείνους που θα 
επιλεχθούν για να τη ζήσουν.

Πράγματα που πρέπει να ξέρετε 
πριν δείτε το σίκουελ

1986 και 2022. Τριάντα έξι χρό-
νια διαφορά από την πρεμιέρα του 

πρώτου «Top Gun» και του σίκουελ, 
«Top Gun: Maverick», και αποδει-
κνύει γιατί ο Τομ Κρουζ είναι ένας 
από τους τελευταίους κινηματογρα-
φικούς αστέρες του Χόλιγουντ που 
γνωρίζει πώς να φτιάχνει ένα δια-
χρονικό blockbuster.

Το «Top Gun: Maverick» επιστρέ-
φει 36 χρόνια μετά την πρώτη πε-
ριπέτεια του Πιτ «Μάβερικ» Μίτσελ 
(Τομ Κρουζ) στο Πολεμικό Ναυτικό, 
στην προσπάθειά του να κατακτή-
σει τον τίτλο του καλύτερου πιλό-
του, του Top Gun. Σήμερα, ο «Μά-
βερικ» εκπαιδεύει την επόμενη γενιά 
Top Gun, αλλά ταυτόχρονα έχει να 
αντιμετωπίσει φαντάσματα του πα-
ρελθόντος που τον στοιχειώνουν με 
την εμφάνιση του γιου του καλύτε-
ρού του φίλου, ο οποίος σκοτώθηκε 
στους αιθέρες.

Όταν κυκλοφόρησε η ταινία, έλα-
βε χλιαρές κριτικές, αλλά επαινέ-
θηκε πολύ για τα οπτικά εφέ, την 
κινηματογραφική απεικόνιση των 
αερομαχιών και τις σκηνές με κα-
σκαντέρ. Ώστόσο, πολλοί κριτικοί 
παραπονέθηκαν ότι η ταινία ήταν 
σε μεγάλο βαθμό μια ταινία στρατο-
λόγησης για το Πολεμικό Ναυτικό. 
Το σώμα δήλωσε ότι η δημοτικότη-
τα της ταινίας είχε ως αποτέλεσμα 
μια αύξηση 500% στους νεοσύλλε-
κτους που ήθελαν να καταταγούν. Η 
Paramount προσφέρθηκε να συμπε-
ριλάβει μια διαφήμιση στρατολόγη-
σης στην κασέτα που θα κυκλοφο-
ρούσε, με αντάλλαγμα την διαγραφή 
των χρεώσεων του Ναυτικού προς 
την εταιρεία παραγωγής. Το διαφημι-

στικό πρακτορείο όμως που έφτιαχνε 
αυτές τις διαφημίσεις για τον στρατό 
των ΗΠΑ, ενημέρωσε το Πεντάγωνο 
πως η ταινία ήταν ένα αρκετά ικα-
νοποιητικό εργαλείο προπαγάνδας 
και πως κάθε διαφήμιση-κάλεσμα 
για στρατολόγηση θα ήταν περιττή.

Αν και η ταινία έμεινε χαρακτηρι-
στική για τις ερμηνείες του Βαλ Κίλ-
μερ και της Κέλι ΜακΓκίλις, η δεύτε-
ρη δεν θα συμμετέχει στην ταινία. Σε 
συνέντευξή της στο Entertainment 
Tonight το 2019, η Κέλι ΜακΓκίλις 
επιβεβαίωσε πως δεν θα βρίσκεται 
στη νέα ταινία, με καυστικό τρόπο: 
«Είμαι μεγάλη σε ηλικία και χοντρή 
και αυτό είναι κάτι που δεν ανταπο-
κρίνεται στις απαιτήσεις της βιομη-
χανίας (…) Προτιμώ να αισθάνομαι 
ασφαλής με τον εαυτό μου και με 
αυτό που είμαι στην ηλικία μου», 
δήλωσε και αποκάλυψε άλλη μια 
σκοτεινή πλευρά της βιομηχανίας 
του Χόλιγουντ. Όσο για τον Βαλ Κίλ-
μερ, θα επαναλάβει το ρόλο του με 
τη βοήθεια μιας συσκευής τεχνητής 
νοημοσύνης, καθώς αντιμετωπίζει 
προβλήματα με τη φωνή του λόγω 
καρκίνου στον φάρυγγα.

Σε αντίθεση με σήμερα, το καύσι-
μο που εφοδιάζονταν τα αεροπλάνα 
και τα τζετ ήταν πολύ φθηνό. Σχε-
δόν ένα ευρώ για 3,78 λίτρα. Ώστό-
σο, η Paramount πλήρωνε περίπου 
δέκα χιλιάδες δολάρια την ώρα, κά-
θε φορά που γέμιζε την δεξαμενή 
ενός F-14.

Ένας ακόμη λόγος για την επιτυ-
χία της ταινίας οφείλεται στο πρω-
ταγωνιστικό δίδυμο των Τομ Κρουζ 

και Κέλι ΜακΓκίλις. Η ΜακΓκίλις ήταν 
η εκπαιδεύτρια μαχητικών Τσάρλι, η 
οποία είχε αναπτύξει ερωτική σχέ-
ση με τον Τομ Κρουζ. Ο ρόλος της 
είχε βασιστεί στην Κριστίν Φοξ, μια 
εκπαιδεύτρια αεροπλάνων που οι 

παραγωγοί της ταινίας έψαξαν δι-
εξοδικά. Η Φοξ βρήκε δουλειά στο 
Πεντάγωνο και έγινε η πρώτη γυ-
ναίκα στην ιστορία του Υπουργείου 
Άμυνας των ΗΠΑ που κατείχε τη θέ-
ση της Αναπληρώτριας Υπουργού.

Ξανά μαζί μας η Οικογενειακή 
Περιπέτεια, «Sonic: Η Ταινία 2» του 
Τζεφ Φάουλερ (Sonic: Η Ταινία) με 
τους Τζιμ Κάρεϊ, Τζέιμς Μάρσντεν, 
Τίκα Σάμπτερ, Νατάσα Ρόθγουελ, 
Άνταμ Πάλι, Σέμαρ Μουρ & τους 
Παναγιώτη Αποστολόπουλο, Χρή-
στο Πλαΐνη, Στεφανία Φιλιάδη, Ντέ-
νη Μακρή, Γιάννη Τσούτσια, Τζωρ-
τζίνα Λιώση, Σταύρο Σιούλη, Τάσο 
Κωστή, Βίνα Παπαδοπούλου, Γιάν-
νη Στεφόπουλο, Πάνο Τοψίδη, Αν-
δρέα Ρήγα, Δανάη Τσούμου, Λένα 
Μαραβέα, Άγγελο Λιάγκο, Χρήστο 
Συριώτη, Λίλα Μουτσοπούλου & 
Γιώργο Σκουφή στην μεταγλωττι-
σμένη έκδοση...

Υπόθεση: Αφού εγκαταστάθη-
κε στο Γκριν Χιλς, ο Sonic θέλει να 
αποδείξει πως είναι αληθινός ήρω-
ας. Η ώρα να δοκιμαστεί φτάνει με 
την επιστροφή του Δρ. Ρομπότνικ, 
ο οποίος αναζητάει, μαζί με τον νέο 
συνεργάτη του, τον Knuckles, ένα 
σμαράγδι με τη δύναμη να αφανί-
ζει πολιτισμούς. Ο Sonic ξεκινά-
ει μαζί με τον Tails ένα ταξίδι ανά 
την υφήλιο, προκειμένου να βρουν 
το σμαράγδι προτού πέσει στα λά-
θος χέρια.

Η επιστροφή του θρυλικού Top Gun 

Ενώ συνεχίζεται η ταινία Κινουμέ-
νων Σχεδίων, «Αίνμπο: Πριγκίπισσα 
του Αμαζονίου» των Ρίτσαρντ Κλάους 
(Ο Άρχοντας των Ληστών) & Χοσέ 
Ζελάντα με τους Έλενα Δελακούρα, 
Ανδρέα Ευαγγελάτο, Ουρανία Φουρ-
λάνου, Πέτρο Σπυρόπουλο, Βίνα Πα-
παδοπούλου, Βαγγέλη Ρόκκο, Νικο-
λέτα Κουνενιδάκη, Γιάννη Υφαντή & 
Ακίνδυνο Γκίκα στην μεταγλωττισμέ-
νη έκδοση...

Υπόθεση: Πρωταγωνίστρια της πε-
ριπέτειας είναι η 13χρονη Αίνμπο, που 
ζει στα βάθη του Αμαζονίου 
με τη φυλή της. Μια μέ-
ρα, η Αίνμπο ανακα-
λύπτει πως η φυλή 
της κινδυνεύει. Όχι 
μόνο απειλείται από 
το κακό πνεύμα του Για-
κουρούνα, αλλά και ολόκλη-
ρη η ζούγκλα καταστρέφεται από αν-
θρώπους, που την εκμεταλλεύονται 
για βιομηχανική εξόρυξη. Μαζί με το 
κωμικό δίδυμο πνευματικών οδηγών, 
τον αξιολάτρευτο Ντίλο και τον αγα-
θούλη Βάκα, η Αίνμπο αποφασίζει να 
σώσει τη φυλή της.

Αίνμπο, η πριγκίπισσα του ΑμαζονίουSonic, ένας αληθινός ήρωας

Cinema

Παρασκευή: 16:45, 
Κυριακή: 16:30.

«Πάντα ονειρευόμουν να γίνω πιλότος ή ηθοποιός μεγαλώνοντας, και 
όταν μπόρεσα να συνδυάσω και τις δύο καριέρες στην πρώτη ταινία 

«Top Gun», ήταν μια στιγμή που μου άλλαξε τη ζωή.» 
Τοm Cruise - Ηθοποιός

Από Πέμπτη 
έως Τετάρτη: 
19:15 & 22:15

Δράση και ταινίες για τους μικρούς μας φίλους στα «Ηλύσια»

Σάββατο: 17:00, 
Τετάρτη: 17:15.
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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

ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ Γ. - ΚΑΝΙΔΗΣ Γ. ΟΕ
Μομφεράτου 42  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551025331

ΠΑΤΣΑΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Εμμ. Ρήγα 35  •  Ορεστιάδα
Τηλέφωνο :  25520 26404

ΠΑΠΑΡΗΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε.
Μοσχονησίων 01 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551023694

ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΒΕΕ
1ο χλμ  Αλεξ/πολης - Συνόρων
Τηλέφωνο : 25510 25171

ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
Λ. Δημοκρατίας 85  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551035013

INFORMATICA A.E.
2ο χιλ Αλεξ/πολης - Χιλής
Τηλέφωνο : 25510 33733

ΓΑΒΑΝΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
Εμπόριο Μηχ. Γραφείου
Λ. Δημοκρατίας 37 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551023204

Πληροφορική
Υπολογιστές

ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ • Πολ. μηχ.
Φυλής 02 & Υψηλάντου •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551027558

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ • Πολ. μηχ.
Λ. Δημοκρατίας 197 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 6973384974

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ • Πολ. μηχ.

Λ. Δημοκρατίας 275  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551026868

ΤΟΚΑΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ • Πολ. μηχ.
Μαυρομιχάλη 29  •  Διδ/χο
Τηλέφωνο : 2553023900

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ • Τοπ. μηχ.

Χαριλάου Τρικουπη 2 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551027017

ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ • Τοπ. μηχ.

Ι. Δραγούμη 2 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551029626

Τοπογράφοι
Μηχανικοί

ΑΚΜΩΝ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε.
Εμπορίου 5Α  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551037645

Τεχνικές
Εταιρίες

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ρήγα Φεραίου 7  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551027477

ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αν. Θράκης 27  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 26429

ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΜΒΕ
Ρήγα Φεραίου 7 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551027477

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Σκρα 8  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551023390

ΛΑΦΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ • Μηχαν.Περ.
Ι. Καβύρη 42  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551081050

Μηχανικοί
Περιβάλλοντος

ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ •  Ηλεκτρ. Μηχ.
Κομνηνών 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551020464

ΠΑΠΑΡΗΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ •  Ηλεκτρ. Μηχ.
Νικομηδείας 1  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551020412

ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ • Μηχανολ.Μηχ.
Ανθεμίου 18  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551025080

ΒΡΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ • Οικοδ. Υλ.
Καραόλη Δημ. 44 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551026000

ΠΟΛΥΜΕΝΗΣ Γ. - ΠΟΛΥΜΕΝΗΣ Ι ΟΕ
Είδη Υγειηνής
Κ. Παλαιολόγου 22 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551032655

ΤΕΜΑΚ ΑΕΤΕ • Εμπ. Υδραυλικών Ειδών
ΔΑ13 ΟΤ33Β-ΤΘ1136 • Θεσ/νικη
Τηλέφωνο : 2310569800

ΜΠΑΜΠΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ • Μονώσεις
Μακάριου 7  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 6934621349

ΧΑΤΖΗΓΑΒΡΙΗΛ ΜΑΡΙΑ • Μεταλλικές Κατ.
1ο χιλ Αλεξ/πολης - Παλαγίας
Τηλέφωνο : 2551027915

Οικοδομικά
Υλικά

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 Χωματουργικές εργασίες
Λ. Δημοκρατίας  2  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551023958

Ηλεκτρ. Μηχανολ.
Χημ. Μηχανικοί

Πολιτικοί
Μηχανικοί

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας

ΚΑΦΕ / ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΦΕΤΖΗ
Εμπορίου 41   •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  : 25510 23050

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ
Αδριανουπόλεως 4Α  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 22808

Βιβλιοπωλεία

ΙΣΤΟPIKO MOYΣEIO ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Λ. Δημοκρατίας 335  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο :  2551028926

Πολιτισμός

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ  •  Κολοκοτρώνη 22  
Διδ/χο  •  Τηλέφωνο :  2553024084

"ΜΙΜΟΖΑ"  ΜΠΑΖΑ ΜΑΡΙΝΑ
Ανθοστολισμοί Γάμων - Βάπτισης
Λ. Δημοκρατίας 408  •  Αλεξ/πολη  
Τηλέφωνο : 25510 32805

ΕπιγραφέςΑνθοπωλεία
Φυτώρια

Τυπογραφεία

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ
Ι. Δραγούμη 12    •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 24337

ΤΑΡΤΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
Τυπογραφείο - Βιβλιοδετείο
Εμπορίου 2   •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551029520

ΒΑΒΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ • Γεωπόνος Μελετητής
Κολοκοτρώνη 7   •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  :  2551022467

Γεωπόνοι

ΡΙΖΟΣ Α. ΘΕΟΔΩΡΟΣ • Πολ. μηχ.
Ζαρίφη Γεώργιου 3 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 29380

ΤΣΟΚΑΤΑΡΙΔΟΥ ΣΜΑΡΩ & ΕΙΡΗΝΗ ΟΕ
Συστήματα Συναγερμού
Λ. Δημοκρατίας 134 •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο: 25510 34156

ΙΕΠΥΑ ΕΒΡΟΣ GUARD  
Υπηρεσίες Φύλαξης
Καραόλη Δημητρίου 40  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο: 25510 35638

Security

Ηλεκτρολογικά
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Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 05.59, 

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
INTERCITY 05.59, 

ΘεΣ/Κη - Αλεξ/λη 
INTERCITY 05.50, 

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

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

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

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

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

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

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

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

Αλεξ/ΠΟλη - ΚΟμΟΤηΝη

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ  
 ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Χρηστικά
 χρησιμα τηλεφωνα

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

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Μανδηλά Ε.-Μανδηλά Ν. 14ης Μαΐου 33 
& Κων. Παλαιολόγου ✆2551024463
ΦΕΡΕΣ 
Ηλιάκη Πλαστήρα 3 ✆25550 22229
ΣΟΥΦΛΙ 

Μπαμίδου - Πιτιακούδης Βασ. Γεωργίου 
207 ✆2554022013

ΔIΔYMOTEIXO
Τσεκούρα Ηρώ (πλατ. Ελευθερίας) 
✆2553023466

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Γκαϊντατζή Ελένη Βασ. Κωνσταντίνου 142 
✆2552027306

αγγελιεσ

Η ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ 
ζητά να προσλάβει πολιτικό ή τοπογράφο μη-
χανικό με εμπειρία στα δημόσια έργα

Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr

Η ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ 
ζητά να προσλάβει εργατοτεχνίτες για να απα-
σχοληθούν στα έργα της εταιρίας

Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr

Ωροσκόπιο

ΚΡΙΟΣ
Φίλε Κριέ, σήμερα με την Σελήνη είναι 
στο δικό σου Ζώδιο, θα έχεις οπωσδή-
ποτε επιτυχία στις δράσεις σου, λόγω 
της γοργής, αποφασιστικής και έξυπνης 
κίνησης σου! Πείθεις με ευκολία, τους 
συνομιλητές σου και γοητεύεις μέσα 
από συζητήσεις

ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ Ταύρε, σήμερα αποφεύγεις την 
έντονη κοινωνική ζωή, αφού δεν έχεις 
πια την ανάγκη να εκφράσεις σκέψεις, 
αισθήματα και απόψεις! Ενδεχομένως 
οι γύρω σου να απορήσουν ή και να 
παρεξηγήσουν την συμπεριφορά σου, 
αλλά εσύ μην πτοείσαι 

ΔΙΔΥΜΟΣ
Φίλε Δίδυμε, σήμερα ξεχωρίζεις, για 
την οξυδέρκεια και ισχυρή επικοινωνι-
ακή γοητεία σου, σε όλες τις διαπρο-
σωπικές σου σχέσεις, συναναστροφές, 
δραστηριότητες και επαφές! Αρκετές 
από τις γνώριμες καταστάσεις της κα-
θημερινότητας σου, αλλάζουν σήμερα 
και βελτιώνονται 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Φίλε Καρκίνε, σήμερα ξέρεις επιτέλους 
τι θες από την ζωή σου και σήμερα μπο-
ρείς να το καταφέρεις με ευκολία! Αντι-
μετωπίζεις όπως πρέπει τις καταστάσεις, 
τα γεγονότα, αλλά και τις κοινωνικές 
σου επαφές! 

ΛΕΩΝ
Σήμερα φίλε Λέοντα, ετοιμάσου για χαρ-
μόσυνες επαφές, συναναστροφές και 
επικοινωνίες την σημερινή ημέρα! Κα-
λύπτεις την παροντική σου ανάγκη για 
περιπέτεια, κοινωνικότητα, επικοινωνία 
και αλλαγές! 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Φίλε Παρθένε, σήμερα θα εκπληρώ-
νεις στόχους και υλοποιείς σχέδια! Είναι 
η κατάλληλη ημέρα, για να επιδιώξεις 
μία συζήτηση, που θα βγει σίγουρα υπέρ 
σου, αφού θα σε βοηθήσουν η πειθώ και 
η διορατικότητά σου! 

ΖΥΓΟΣ
Φίλε Ζυγέ, πες αντίο στην μοναξιά την 
σημερινή ημέρα! Πολλά πρόσωπα, επι-
διώκουν να είναι δίπλα σου και να σε 
έχουν στο περιβάλλον τους! Όλα κυλούν 
όπως επιθυμείς και με αρμονία, πράγμα 
που θα εξυπηρετήσει τους σκοπούς σου! 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αγαπητέ Σκορπιέ, σήμερα επικοινωνείς 
εποικοδομητικά και οι άλλοι σε ευγνω-
μονούν με ποικίλους τρόπους! Η καλύ-
τερη ημέρα, για να επιδιώξεις αλλαγές 
στην εμφάνιση σου και να απαλλαχθείς 
από κάθε είδους κακιά συνήθεια! 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Φίλε Τοξότη, σήμερα είναι η ιδανική 
ημέρα, προκειμένου να πετύχεις υψη-
λούς στόχους και σκοπούς! Η τύχη είναι 
σαφέστατα με το μέρος σου και είναι σί-
γουρο το χαμόγελο ζωγραφισμένο στο 
πρόσωπο σου! Άρπαξε κάθε ευκαιρία για 
καλοπέραση και ψυχαγωγία

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Φίλε Αιγόκερε, σήμερα επικεντρώνεις 
το ενδιαφέρον σου, στο σπίτι και την 
οικογένεια! Βελτιώνεις συγγενικές σχέ-
σεις και βρίσκεις λύσεις σε οικιακά θέ-
ματα! Το ένστικτο και η διαίσθηση σου 
εντείνονται

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Φίλε Υδροχόε, σήμερα ετοιμάσου για 
κοινωνικότητα και πολλές ευχάριστες 
επικοινωνίες! Η εκπλήρωση των στόχων 
και η διεκπεραίωση των υποχρεώσεων 
της καθημερινότητας σου, είναι πλέον 
εύκολη υπόθεση! 

ΙΧΘΥΕΣ
Σήμερα φίλε Ιχθύ, θα αισθανθείς πολύ 
πιο ήρεμος και θα ανακτήσεις αυτοεκτί-
μηση και αυτοπεποίθηση, λόγω των συ-
γκυριών που θα προκύψουν! Υποδέχεσαι 
αρκετές λύσεις για τα προβλήματα που 
σε απασχολούν καιρό τώρα! 

Τεχνική Εταιρία ζητά άμεσα εργάτες χωμα-
τουργικών για εργασία στη Γερμανία.
Υψηλός μισθός + Διαμονή + Μπόνους 
Επικοινωνία: 698 001 0545 
Aυστηρά 10:00-15:00 
Δευτέρα-Παρασκευή. 

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

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

Αλφαίος, Καρπός 
Συνέσιος, Συνέσης, Συνεσία

Έτσι θα έχετε παγωμένο 
ποτό μέσα σε… λίγα λεπτά

Υπάρχει ένας καταπληκτικός, πολύ απλός 
και πολύ σύντομος τρόπος, για να παγώσε-
τε οποιοδήποτε ποτό θέλετε.Το μόνο που 
χρειάζεστε είναι ένα μεγάλο μπολ γεμάτο 
νερό, πάγο και αλάτι για να επιτύχετε εκ-
πληκτικά, δραματικά αποτελέσματα: Κατ’ 
αρχάς, βάλτε λίγο νερό στο μπολ.

Στη συνέχεια, γεμίστε το υπόλοιπο του 
μπολ με όσο περισσότερο πάγο μπορείτε. 
Ακολούθως, προσθέστε μερικές κουταλιές 
αλάτι και ανακατέψτε το.

Αφού τα κάνετε αυτά, βάλτε μέσα στο 
μπολ οποιοδήποτε ποτό θέλετε να παγώ-
σετε και αφήστε το μείγμα να κάνει το… 
θαύμα του.

Πώς γίνεται αυτό; Βασικά, ο δεύτερος 
νόμος της θερμοδυναμικής μας λέει, ότι 
δύο ουσίες με διαφορετικές θερμοκρα-
σίες φτάνουν στη θερμική ισορροπία με 

την πάροδο του χρόνου. Έτσι, βασικά, 
η θερμοκρασία του νερού με πάγο θα 
ανέβει και η εκείνη του ποτού θα πέσει 
(ουσιαστικά συναντώνται στην μέση).

Μετά από μόλις δύο λεπτά που θα 
βάλετε ένα κουτάκι αναψυκτικού ή μπύ-
ρας στο μείγμα, θα δείτε ότι θα έχει πα-
γώσει λες και το βγάλατε μόλις από την 
κατάψυξη!

MIA ΕΞΥΝΠΗ ΓΝΩΜΗ
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 email: info@latomiamakris.gr

www.latomiamakris.gr

Καθαρό περιβάλλον,
εξοικονόμηση φυσικών πόρων

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

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

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

Πού θα πετάξω τα μπάζα;

Τέλος στις υποχρεωτική 
χρήση μάσκας στην εκπαίδευ-
ση είναι η εισήγηση της Επι-
τροπή Εμπειρογνωμόνων του 
Υπουργείου Υγείας, στο πλαί-
σιο της χαλάρωσης των μέ-
τρων για τον κορονοϊό.

Ειδικότερα, από την 1η Ιου-
νίου αίρεται η υποχρεωτικό-
τητα της μάσκας στην εκπαί-
δευση για μαθητές, φοιτητές, 
δασκάλους και καθηγητές σε 
εσωτερικούς αλλά και σε εξω-
τερικούς χώρους των σχολι-
κών και πανεπιστημιακών 
ιδρυμάτων

Παραμένει υποχρεωτική 
ωστόσο κατά την διάρκεια των 
εξετάσεων στα σχολεία, καθώς 
και στις πανελλήνιες εξετάσεις.

Τα μέτρα για το 

καλοκαίρι 2022
Από την πρώτη ημέρα του 

τελευταίου ανοιξιάτικου μήνα 
αναστάλθηκε η επίδειξη του 
πιστοποιητικού εβολιασμού για 
την είσοδο σε μπαρ, καφετέ-
ριες και καταστήματα, με τους 
εμβολιασμένους και ανεμβολί-
αστους να κυκλοφορούν χωρίς 
περιορισμούς στους κλειστούς 
χώρους.

Πού παραμένει 
υποχρεωτική η μάσκα

Μία ακόμα ανάσα ελευθε-
ρίας θα έρθει προσεχώς, αφού 
η μάσκα που μας συνοδεύει τα 
τελευταία χρόνια θα... πετα-
χτεί. Όχι όμως παντού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με 
τις ανακοινώσεις του υπ. Υγεί-
ας κ. Θάνου Πλεύρη η μάσκα 

από την 1η Ιουνίου καταργεί-
ται σε μία πληθώρα κλειστών 
χώρων.

«Αναστέλλεται η υποχρε-
ωτική χρήση της μάσκας σε 
όλους τους χώρους εσωτερι-
κούς και εξωτερικούς», είπε ο 
κ. Πλεύρης.

Ωστόσο τόνισε πως ΔΕΝ 
καταργείται στους εξής 

χώρους:
- Νοσοκομεία
- Μονάδες Φροντίδας Ηλι-

κιωμένων
- Μέσα Μαζικής Μεταφοράς 

(μετρό, ηλεκτρικός, τραμ, λε-
ωφορεία, τρόλεϊ)

Το μοναδικό μέτρο για 
ανεμβολίαστους

Το δεύτερο μέτρο με το 

οποίο θα πορευτούμε το κα-
λοκαίρι του 2022, αφορά ένα 
κομμάτι των ανεμβολίαστων 
συμπολιτών μας. Συγκεκριμένα 
όσοι δεν έχουν κάνει το εμβό-
λιο κατά του κορονοϊού ή δεν 
έχουν νοσήσει το τελευταίο 
εξάμηνο και εργάζονται στον 
ιδιωτικό τομέα με φυσική πα-
ρουσία, θα πρέπει να κάνουν 
ένα rapid test την εβδομάδα, 

με δικά τους έξοδα.
Η υποχρέωση αυτή αναμέ-

νεται να παραμείνει για όλο το 
καλοκαίρι.

Αξίζει να σημειωθεί, όπως 
έχει τονίσει πολλές φορές ο 
υπ. Υγείας τα μέτρα αυτά θα 
επαναξεταστούν από τον Σε-
πτέμβριο, ανάλογα με την πο-
ρεία του κορονοϊού στη χώ-
ρα μας.

Τέλος οι μάσκες στα σχολεία 
και πανεπιστήμια 

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΤΟ 
ΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΑΣΚΕΣ ΣΤΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. ΤΙ 
ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  

Τα μέτρα για το καλοκαίρι 2022  - Πού 
παραμένει υποχρεωτική η μάσκα


