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Επανέρχεται το θέμα του χρυσού 
στην Θράκη

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ως παράνομη απόφαση της Απο-
κεντρωμένης που απέρριπτε αίτηση της εταιρείας «Μεταλλευτική Θρά-
κης» για διενέργεια 16 γεωτρήσεων στη Ροδόπη. Έκτακτα συμβούλια 

Δήμων Κομοτηνής και (σήμερα) Αλεξανδρούπολης
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«Με το φιλότιμο και μόνο κρατάμε 
την λειτουργία του Δασαρχείου 

Σουφλίου»

Απογοητευτική είναι η κατάσταση που επικρατεί, σε ένα από τα 
νευραλγικά Δασαρχεία του νομού Έβρου το οποίο έχει στην ευθύνη 

του ένα πλούσιο δασικό οικοσύστημα � 4

Νέα εβδομάδα στα 
Ηλύσια με Νύχτες 

Τρόμου και AXD Film 
Festival          

Όλες οι 
προβολές 
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Χωρίς οριζόντια 
μέτρα και με 

επικαιροποιημένο 
εμβόλιο το 
φθινόπωρο

Απέναντι στο νέο 
πανδημικό κύμα
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Έβρος: Εγκαινιάστηκε το Έβρος: Εγκαινιάστηκε το 
πρώτο τζαμί για την κοινότητα πρώτο τζαμί για την κοινότητα 
των Αλεβιτών  των Αλεβιτών  

Με μελωδίες γέμισε η παραλιακή Με μελωδίες γέμισε η παραλιακή 
της Αλεξανδρούπολης  της Αλεξανδρούπολης  

Αντιδρούν οι εκπαιδευτικοί 
της Αλεξανδρούπολης στη 

λειτουργία σχολείων ως τις 6 
«Με τον τρόπο που πάει να εφαρμοστεί το μέτρο, τα 
παιδιά ουσιαστικά θα ‘παρκάρονται’ στο σχολείο», 

λέει η πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών 
Α’βάθμιας Ζωή Κάλτσου
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Η σημαία του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Τουρισμού έξω 
από το Δημαρχείο Σουφλίου  
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Σε περίπου ένα μήνα 
έτοιμο το νέο Πάρκο των 
Προσκόπων 

 ● Ολοκληρώνεται ως τα τέλη Ιουλίου το έργο «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και εκσυγ-
χρονισμός Πάρκου Προσκόπων» στην Αλεξανδρούπολη

● Eίναι σε εξέλιξη η διαμόρφωση του χώρου που θα φιλοξενήσει τη νέα παιδική χαρά

● Σχέδια του Δήμου για κατασκευή και νέου υπαίθριου Θεάτρου, στον χώρο του παλιού 
Κηποθεάτρου . Τι θα περιλαμβάνει 
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1878
Οι αντιπρόσωποι των Μεγάλων 
Δυνάμεων στο συνέδριο του Βε-
ρολίνου αποδέχονται την παραχώ-
ρηση της Θεσσαλίας και τμήματος 
της Ηπείρου και συγκεκριμένα την 
περιοχή της Άρτας στην Ελλάδα. 
(5 Ιουλίου με το νέο ημερολόγιο)

1894
Ιδρύεται στο Παρίσι από τον βαρό-
νο Πιερ Ντε Κουμπερτέν η Διεθνής 
Ολυμπιακή Επιτροπή. Πρώτος της 
πρόεδρος αναλαμβάνει ο έλληνας 
Δημήτρης Βικέλας.

1902
Το όνομα «Mercedes» υιοθετείται 
για πρώτη φορά ως εμπορική επω-
νυμία από τη γερμανική αυτοκινη-
τοβιομηχανία Daimler. Μερσέντες 
ονομαζόταν η κόρη του πάμπλου-
του αυστριακού επιχειρηματία Εμίλ 
Γιέλινεκ, ο οποίος ζήτησε από τους 
υπευθύνους της εταιρείας να του 
κατασκευάσουν «ένα αυτοκίνητο 
για μετά το αύριο», στο οποίο έδω-
σε το όνομα της κόρης του. Σχεδόν 
ταυτόχρονα θα εισέλθει και στο δι-
οικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

1913
Οι ελληνικές δυνάμεις καταλαμβά-
νουν τη Δοϊράνη , κατά τη διάρκεια 
του Β’ Βαλκανικού Πολέμου.

1964
Ο πρωθυπουργός Γεώργιος Πα-
πανδρέου συναντάται στο Λευκό 
Οίκο με τον αμερικανό πρόεδρο 
Λίντον Τζόνσον και ανθίσταται σθε-
ναρά στις πιέσεις του τελευταίου να 
δεχτεί υποχωρήσεις στο Κυπριακό.

1997
Ο διάσημος ηθοποιός Μάρλον 
Μπράντο, που επισκέπτεται την 
Ελλάδα, καλεσμένος του Ομίλου 
Λάτση, μιλά σε εκδήλωση στο μέ-
γαρο «Παλλάς Αθηνά» για την προ-
στασία του περιβάλλοντος.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1936
Κώστας Σημίτης, έλληνας πολιτι-
κός, που διετέλεσε πρωθυπουργός 
και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

ΘΑΝΑΤΟΙ
1996
Ανδρέας Παπανδρέου, έλληνας 
πολιτικός, ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ 
και πρωθυπουργός (1981-1989, 
1993-1996). (Γεν. 5/2/1919)

2 ΑΠΟΨΕΙΣ

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

Υπεύθυνη ∆ιαφημίσεων 
και Λογιστηρίου
Χρύσα Γρηγοριάδου

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

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

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

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

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα Ο καιρός σήμερα
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17...30

19...31

Ανατολή - 05:45
Δύση - 20:52

20...30

Αυτόνομες βουτιές και για τα άτομα με 
αναπηρία στην πλαζ του ΕΟΤ

23
ΙΟΥΝ
2017

33

16...29

Εγκαινιάστηκε και παραδόθηκε προς 
χρήση χθες το μεσημέρι στην πλαζ του 
ΕΟΤ στην Αλεξανδρούπολη το σύγχρο-
νο σύστημα αυτόνομης πρόσβασης στη 
θάλασσα για άτομα με αναπηρία, το γνω-
στό seatrac. Ικανοποιήθηκε έτσι ένα ση-
μαντικό αίτημα του Νομαρχιακού Συλ-
λόγου ΑμεΑ Έβρου, ο πρόεδρος του 
οποίου ευχαρίστησε το δήμο και ζήτησε 
την αγορά ενός δεύτερου συστήματος 
για την παραλία της Αγίας Παρασκευής.

Το σύστημα seatrac, μία σπουδαία 
καινοτομία του πανεπιστημίου των Πα-
τρών, τα τελευταία 2-3 χρόνια, κερδίζει 
έδαφος και έχει ήδη τοποθετηθεί σε πολ-
λές παραλίες άλλων δήμων της χώρας
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Χρώμα από Αλεξανδρούπολη είχε η 2η μέρα της Ναυτικής Εβδομάδας 2022 που πραγματοποιήθηκε 
στο προαύλιο του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην παραλία Βόλου. Η ημέρα ολο-
κληρώθηκε με ένα ταξίδι στην Ελληνική παραδοσιακή μουσική, με τίτλο «Φέξε μου φεγγαράκι μου», 
που παρουσίασε το Σύνολο Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως 
«Εμμέλεια»!  

Αυτό το κύμα της πανδημίας ξε-
κίνησε από τις αρχές Ιουνίου και 
τώρα είναι σε φάση ανάπτυξης. 
Από την επόμενη εβδομάδα θα 
φαίνεται στις διασωληνώσεις 
και δυστυχώς, αργότερα, θα 
αρχίσει να φαίνεται και στους 
θανάτους..  

Δ. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΘ

Είπαν

Για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων αυτών από την 
έναρξη της πανδημίας, δημι-
ουργήσαμε την Εθνική Τηλε-
φωνική Γραμμή Ψυχοκοινω-
νικής Υποστήριξης 10306, η 
οποία λειτουργεί δωρεάν για 
τους πολίτες όλο το 24ωρο, 
και έχει λάβει πάνω από 
400.000 κλήσεις.

Z. ΡΑΠΤΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Photo   Shoot

Μικρογνωμικά

Άμεσα ήταν τα αντανακλαστικά και 
από το Δήμο Αλεξανδρούπολης , μετά 
τις εξελίξεις στο θέμα του χρυσού, που 
σήμανε συναγερμό στις κοινωνίες της 
Θράκης (βλέπε αναλυτικά το ρεπορτάζ 
στη σελ 5). Όπως ανακοίνωσε ο πρόε-
δρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κα-
λούνται τα μέλή του να προσέλθουν 
στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥ-
ΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης  την 
Πέμπτη   23.06.2022 και ώρα 14:00 
στην Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρ-
θρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τρο-
ποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 
4555/18 και τα  άρθρα  177 και 184  
του N. 4635/19, για συζήτηση και λή-
ψη αποφάσεως για το παρακάτω θέμα:

1. Ενημέρωση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου για τις τρέχουσες εξελίξεις στο 
θέμα της εξόρυξης χρυσού στη Θράκη, 
κατόπιν έκδοσης της 1524/2020 Από-

φασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, 
συζήτηση και λήψη απόφασης επί του 
θέματος. (Εισηγ. κ. Πρόεδρος του Δ.Σ)

Το ανωτέρω θέμα συζητείται, εκτά-
κτως, λόγω της ιδιαίτερης σημασίας του 
για την τοπική κοινωνία και των εξελί-
ξεων μετά την έκδοση της ΣτΕ 1524.

Γ.Π.

SOS και από το Δημοτικό 
Συμβούλιο Αλεξ/πολης

Στους 8 του κόσμου η ομάδα βόλεϊ του 
3ου ΓΕΛ Αλεξανδρούπολης

Νεκρή χελώνα 
στην περιοχή του ΕΟΤ

Χθες το πρωί μία θαλάσσια χελώνα 
έκανε την εμφάνιση στην θαλάσσια πε-
ριοχή του ΕΟΤ. Η θαλάσσια χελώνα περι-
συνελέγη από τον ναυαγοσώστη ο οποίος 
εκείνη την ώρα βρισκόταν στην ακτή. Η 
θαλάσσια χελώνα είχε σπασμένο κέλυ-
φος και πιθανότατα ευθύνεται για αυτό 
η μηχανή κάποιου θαλάσσιου σκάφους. 
Δυστυχώς η θαλάσσια χελώνα που έκα-
νε την εμφάνιση της στην θάλασσα του 
ΕΟΤ, δυστυχώς δεν κατάφερε να επιζήσει.

Evrosonline.gr

Μεγάλη νίκη πριν 
λίγο επί του Ισραήλ με 
σκορ 2-0 και ιστορική 
πρόκριση στις 8 καλύ-
τερες ομάδες του κό-
σμου για την ομάδα 
βόλευ του 3ου ΓΕΛ 
Αλεξανδρούπολης, 
στο Παγκόσμιο Σχολι-
κό Πρωτάθλημα που γί-
νεται στην πόλη Iguazu 
της Βραζιλίας. Τα παι-
διά μας επικράτησαν με 
25-21 και 25-23 και 
πανηγύρισαν την πρό-
κρισή τους στη φάση 
των νοκ άουτ

Αλαλούμ
Απαντήσεις για το ενδεχόμενο να δο-

θεί νέο έκτακτο επίδομα 200 ευρώ για το 
καλοκαίρι, στο μοντέλο που μοιράστηκε 
το «Δώρο Πάσχα» τον περασμένο Απρί-
λιο, έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, 
Γιάννης Οικονόμου.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, κληθείς να σχο-
λιάσει τα σενάρια που κυκλοφορούν ήδη 
από τον Μάιο, ο κ. Οικονόμου δεν απέ-
κλεισε την πιθανότητα τελικά να ξανα-
δοθούν χρήματα στους πιο ευάλωτους.

Την ίδια στιγμή, σε άλλο κανάλι, ο 
Υπουργός Οικονομικών κ. Σταϊκούρας 
έλεγε ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια 
έχουν εξαντληθεί για φέτος και πως πε-
ραιτέρω παροχές δεν θα υπάρξουν. Θα 
πιστέψω τον Οικονόμου, αυτός με βο-
λεύει καλύτερα.

Κ.Η.

Το κλικ της ημέρας 
Καλημέρα με μια καταπληκτική φω-

τογραφία από τη λίμνη του Τυχερού! Το 
πέταγμα του πελαργού που απαθανάτισε 
ο Δημήτρης Δαρούσης. Από τον υπέρο-
χο Έβρο μας!

Κ.Η.
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Aπογοητευτική είναι η κατάσταση που 
επικρατεί στο Δασαρχείο Σουφλιου, όπως 
προκύπτει από την συνέντευξη της Δασάρ-
χη Σουφλίου κ. Γιαννούλας Διαγκάκη στην 
ΕΡΤ Ορεστιάδας.

Το Δασαρχείο είναι ένα από τα νευραλ-
γικά του νομού Έβρου και έχει στην ευθύνη 
του ένα πλούσιο δασικό οικοσύστημα, όπου 
διαβιούν σπάνια αρπακτικά πουλιά στο Δά-
σος Δαδιάς, το απολιθωμένο δάσος της Λευ-
κίμμης, το Δασικό φυτώριο αλλά και ο  γνω-
στός χώρος δασικής αναψυχής Κατραντζήδες.

Η Δασάρχης Σουφλιου Γιαννούλα Δια-
γκάκη μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Ορεστιά-
δας διατύπωσε τους φόβους και την αγωνία 
της για το πώς θα μπορέσουν να αντιμετω-
πισθούν και φέτος οι πυρκαγιές διότι «ποτέ 
-όπως είπε- δεν είμαστε έτοιμοι.»

Όπως εξήγησε, “τα συνεργεία δουλεύουν 
συντηρώντας δρόμους και αντιπυρικές ζώνες 
αλλά το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 
2,5 μήνες από σήμερα όταν θα έχει περάσει 
ουσιαστικά το καλοκαίρι. Σε μια περιοχή ευ-
θύνης  800.000 στρεμμάτων από το Αρδά-
νιο  μέχρι την Μάνδρα Σουφλιου υπάρχουν 
4 μόνο δασοφύλακες, ένας ανά 200.000 
στρέμματα. Πριν από 36 χρόνια  η υπηρε-
σία απασχολούσε 45 άτομα προσωπικό και 

τα έργα ήταν  σε οργασμό,  ενώ σήμερα με 
14 άτομα έχουν περιορισθεί στα απαραίτη-
τα με συντηρήσεις δρόμων και αντιπυρικών 
ζωνών. Ευτυχώς που φέτος η χρηματοδότη-
ση των 400.000 ευρώ  θα καλύψει το 80% 
των δρόμων μήκους 400 χιλιομέτρων  και 
των 67 αντιπυρικών ζωνών. Η περιοχή των 
Κατρατζήδων έχασε θεαματικά τον κόσμο 
που την επισκέπτονταν από το 1984 αφού 
εδώ και 20 χρόνια έχει να χρηματοδοτηθεί 
μια έκταση 130 στρεμμάτων με ζώα πουλιά 
λίμνες χώρους διαμονής και σίτισης εκεί που 
υπήρχε ζωή και κίνηση από κάθε μέρος του 
κόσμου. Την ίδια φθίνουσα πορεία έχει και 
το Δασικό φυτώριο το οποίο τροφοδοτούσε 
κάθε χρόνο σχολεία στρατό νοσοκομεία και 
άλλους φορείς με μια χρηματοδότηση που 
σήμερα φθάνει στο 1/6 της αρχικής”.

“Με το φιλότιμο και μόνο κρατάμε την 
λειτουργία του Δασαρχείου” τονίζει η κ. Δι-
αγκάκη,   με  το προσωπικό του να  είναι γε-
ρασμένο και κουρασμένο και το ερώτημα εί-
ναι αν όλοι οι υπάλληλοι που έχουν τα ίδια 
σχεδόν χρόνια υπηρεσίας συνταξιοδοτηθούν, 
στο έλεος τίνος θα αφεθεί ένας τόσο αξιόλο-
γος δασικός πλούτος.
Ertnews.gr

«Με το φιλότιμο 
και μόνο κρατάμε 
την λειτουργία 
του Δασαρχείου 
Σουφλίου»

AΠΟΓΟΗΤΕΥΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ 
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΣΤΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ, ΟΠΩΣ 
ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ 
ΔΙΑΓΚΑΚΗ
                               
Πρόκειται για ένα από τα νευραλγικά του νομού Έβρου και 
έχει στην ευθύνη του ένα πλούσιο δασικό οικοσύστημα

Την ένταξη του «πολιτισμι-
κού θησαυρού» του Διδυ-
μοτείχου και της ευρύτερης 
περιοχής στον τουριστικό 
χάρτη της χώρας ζήτησε 
ο δήμαρχος Διδυμοτεί-
χου, Ρωμύλος Χατζηγιάν-
νογλου, κατά τη συνάντη-
ση που είχε την Κυριακή 
(19/06) με την πρόεδρο 
του ΕΟΤ, Άντζελα Γκερέ-
κου, η οποία περιόδευσε 
τις προηγούμενες ημέρες 
στον Έβρο. Η κα. Γκερέ-
κου ξεναγήθηκε στο κά-
στρο του Καλέ, επισκέφθη-
κε το Τέμενος Βαγιαζήτ και 
το Βυζαντινό Μουσείο της 
πόλης, δηλώνοντας εντυ-
πωσιασμένη από τον ιστο-
ρικό πλούτο της περιοχής.

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διήμε-
ρη εικαστική έκθεση που διοργάνω-
σε  στην Ορεστιάδα, στις 20 και 21 
Ιουνίου, με αφορμή την Παγκόσμια 
Ημέρα Προσφύγων (20/06), η Ύπατη 
Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρό-
σφυγες σε συνεργασία με την οργά-
νωση «Άρσις». Πλησίασαν τους 300 
οι επισκέπτες που βρέθηκαν στο πο-
λιτιστικό πολύκεντρο τις δύο ημέρες 
που λειτούργησε η έκθεση με 37 φω-
τογραφίες, 13 ζωγραφιές και πολλά 
κείμενα προσφύγων.

Η ΑΜΚΕ ΜΕΘΕΞΙΣ και ο Δήμος 
Αλεξανδρούπολης σας προσκα-
λούν σε μία μοναδική εκδήλω-
ση κινηματογραφοθεραπείας 
στο πλαίσιο του 3ου AXD FILM 

FESTIVAL την Παρασκευή 24/6 
στις 9μμ στον θερινό κινηματο-
γράφου Φλοίσβος 
«Σκηνοθεσία – Παραγωγή»: Λίλιαν 
Τσιαβού (CineQuium), Στέλλα Αρ-
γυρούδη (Γνωρίζω & Ορίζω)

Η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου σε 
συνεργασία με την Κινητή Ομάδα 
Υγείας (ΚΟΜΥ)  του ΕΟΔΥ,  τον Δή-
μο  Ορεστιάδας και την Τοπική Κοι-
νότητα ΘΟΥΡΙΟΥ, διοργανώνει δω-
ρεάν μαζικές δειγματοληψίες (rapid 
tests) για τον κορωνοϊό την Πέμπτη  
23 Ιουνίου, ώρες 11:30΄ έως 12:30 
στην Τοπική Κοινότητα ΘΟΥΡΙΟΥ  
στο χώρο του Κοινοτικού Καταστή-
ματος. Οι  πολίτες θα προσέρχονται 
στο προαναφερόμενο σημείο, φο-
ρώντας μάσκα, έχοντας μαζί τους 
τον προσωπικό αριθμό υγείας ΑΜ-
ΚΑ και δηλώνοντας το κινητό τους 
τηλέφωνο. 

σύντομεςειδήσεις
στον Έβρο

ΘΟΥΡΙΟ  

1

2

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Καθήκοντα Διοικητή Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας Αλεξ/πολης από 08-06-
2022 ανέλαβε ο Αντιπύραρχος (14292) 
Κουκουλομάτης Κων/νος του Δημητρί-
ου. 
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Επιμέλεια: Κική 
Ηπειρώτου 

Ανασύρεται ξανά το θέμα 
της εξόρυξης χρυσού στην πε-
ριοχή μας, αυτή τη φορά μετά 
την απόφαση του Συμβουλίου 
της Επικρατείας, η οποία έκρι-
νε ως παράνομη την απόρρι-
ψη της αίτησης της εταιρεί-
ας Μεταλλευτική Θράκης ΑΕ 
(που έχει αγοραστεί από την 
Eldorado Gold) για τη διενέρ-
γεια 16 ερευνητικών γεωτρή-
σεων την ευρύτερη περιοχή 
των Σαπών. 

Το αίτημα της εταιρείας, 
από το 2012, αφορούσε τη δι-
ενέργεια 16 ερευνητικών γε-
ωτρήσεων βάθους 300 – 400 
μ. σε συνολική έκταση 20,11 
τ.χλμ. στο NΔ τμήμα του Ν. 
Ροδόπης, ΒΑ και σε απόστα-
ση 500 περίπου μέτρων από 
την πόλη των Σαπών. Σκοπός 
της ήταν η συλλογή στοιχείων 
για τον εμπλουτισμό των δια-
θέσιμων δεδομένων ως προς 
την οριοθέτηση του μεταλλο-
φόρου κοιτάσματος της Οχιάς 
με σκοπό να δημιουργηθεί με-
ταλλείο σε αυτή, όσο και των 
στοιχείων που σχετίζονται με 
την μεταλλουργία και την ανά-
κτηση του χρυσού που περιέ-
χεται στο κοίτασμα.

 Παρόλο που δεν πρόκειται 
για εξόρυξη, αλλά για έρευ-
να, και θα πρέπει να εγκριθεί 
εκ νέου από το Υπουργείο, η 
εξέλιξη έχει ήδη προκαλέσει 
ανησυχία, αλλά όχι πανικό, τό-
σο στα μέλη του Οικολογικού 
κινήματος στην περιοχή μας 
όσο και στους αρμόδιους φο-
ρείς. Άμεση ήταν η αντίδρα-

ση του Δήμου Κομοτηνής που 
συγκάλεσε τα μέλη του δημο-
τικού συμβουλίου σε έκτακτη 
συνεδρίαση το μεσημέρι της 
Τετάρτης.    

Πώς φτάσαμε στην 
ακύρωση της απόρριψης 

Το 2018, ο Συντονιστής 
της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας – Θράκης εί-
χε απορρίψει τη μελέτη επικα-
λούμενος τις αποφάσεις των 
τοπικών Δημοτικών Συμβου-
λίων και του Περιφερειακού 
Συμβουλίου κατά της εξόρυξης 
χρυσού, επιφυλάξεις που είχαν 
διαπιστωθεί στα περιφερειακά 
πλαίσια χωροταξικού σχεδι-
ασμού, ενώ είχε επικαλεστεί 
το γεγονός ότι η υποστήριξη 
εξορυκτικών δραστηριοτήτων 
προαπαιτεί περιβαλλοντικά 
συμβατούς όρους και προϋ-
ποθέτει επίτευξη της απαραί-
τητης κοινωνικής συναίνεσης 
ως προς τη σκοπιμότητα της 
δραστηριότητας μετά από συ-
νεκτίμηση κόστους οφέλους με 
την οποία θα τεκμηριώνονται 
οι συνολικές επιπτώσεις στην 
οικονομική ανάπτυξη και στο 
περιβάλλον τόσο σε περιφερει-
ακό όσο και σε εθνικό επίπεδο. 

Πιο συγκεκριμένα, στην 
απόφασή της (26 Σεπτεμβρίου 
2018) η Γενική Διεύθυνση Χω-
ροταξικής και Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας – Θρά-
κης, αφού προηγήθηκε ο κύ-
κλος των γνωμοδοτήσεων επί 
της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων, παραθέτει τους 
λόγους της απόρριψης. Ήτοι: 

«Το γεγονός ότι με την 
αριθμ. 146/17 απόφαση η 
Επιτροπή Αγροτικής Οικονο-
μίας και Περιβάλλοντος της 
Περιφέρειας ΑΜ-Θ αποφάσι-
σε ομόφωνα κατά της έγκρι-
σης περιβαλλοντικών όρων για 
το έργο.

Το γεγονός ότι με την αριθμ. 
184/17 απόφαση το Δημοτι-
κό Συμβούλιο Μαρώνειας – 
Σαπών ομόφωνα: ‘Διατρανώ-
νει την κάθετη αντίθεσή του 
σε οποιαδήποτε δραστηριό-
τητα σχετίζεται με τη μεταλ-
λουργία του χαλκού και του 
χρυσού στην ευρύτερη περι-
οχή του Δήμου Μαρώνειας – 
Σαπών χαρακτηρίζοντάς την 
επικίνδυνη και συνεπώς ανε-
πιθύμητη’.

Το γεγονός ότι η αποτελε-
σματική συμμετοχή της τοπικής 

Κοινωνίας στη λήψη αποφάσε-
ων παρέχει σε αυτήν τη δυνα-
τότητα να εκφράζει και στον 
φορέα λήψης των αποφάσεων 
να λαμβάνει υπόψη απόψεις 
και ανησυχίες αυτής, όπως εν 
προκειμένω αυτές έχουν εκ-
φραστεί από το Δημοτικά Συμ-
βούλια και το Περιφερειακό 
Συμβούλιο, γεγονός που συ-
ναρτάται με τη σκοπιμότητα 
του έργου.

Το γεγονός ότι στο ισχύον 
Περιφερειακό Πλαίσιο Χω-
ροταξικού Σχεδιασμού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης Περι-
φέρειας Ανατολικής Μακεδο-
νίας και Θράκης (ΦΕΚ 1471 
Β/09.10.2003) διατυπώνονται 
επιφυλάξει για την εκμετάλ-
λευση των αποθεμάτων του 
επιθερμικού χρυσού στην περι-
οχή και σύμφωνα με το οποίο: 

από εκθέσει του ΙΓΜΕ προκύ-
πτει ότι, μεταξύ των πολλών 
εμφανίσεων επιθερμικού χρυ-
σού, οι πιο ενδιαφέρουσες και 
σχεδόν ισοδύναμες σε αποθε-
ματικό δυναμικό βρίσκονται σε 
δύο περιοχές:

• Δημόσια μεταλλευτική 
περιοχή στον ευρύτερο χώρο 
Σαπών

• Μεταλλευτική περιοχή Πε-
ράματος Πετρωτών (όρια νο-
μού Έβρου και Ροδόπης)

Η εκμετάλλευση των απο-
θεμάτων μπορεί να είναι προ-
βληματική για την Περιφέρεια, 
κυρίως για λόγους αναπότρε-
πτης βλάβης στο περιβάλλον. 
Δεν υπάρχουν οικονομικά βι-
ώσιμες μέθοδοι αντιμετώπι-
σα της ισχυρά οχλούσας ρύ-
πανσης.

Το γεγονός ότι έχουν διατυ-

πωθεί επιφυλάξεις και κατά τη 
διαδικασία Αξιολόγησης, Ανα-
θεώρησης και Εξειδίκευσης 
του εγκεκριμένου Περιφερει-
ακού Πλαισίου ‘Περιφερειακό 
Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδια-
σμού και Αειφόρου Ανάπτυ-
ξης Ανατολικής Μακεδονίας 
– Θράκης – Α’ Φάση – Στάδιο 
Α2�, στο οποίο επισημαίνονται:

-Η ανάγκη προγραμματι-
σμού των δραστηριοτήτων 
εξόρυξα για την αποφυγή συ-
γκρούσεων με άλλες παραγω-
γικές χρήσεις, οι προοπτικές 
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων 
χρυσού και το εκφρασμένο 
ενδιαφέρον εταιρειών, αλλά 
και οι σοβαρές ανησυχίες για 
τη δυνατότητα αντιμετώπισης 
των περιβαλλοντικών κινδύ-
νων.

-Το επενδυτικό ενδιαφέ-
ρον, αλλά και η επικινδυνότη-
τα για το περιβάλλον και την 
οικονομία

-Πέραν των επιφυλάξεων 
που αφορούν τους περιβαλλο-
ντικούς κινδύνους, το ζήτημα 
της σύγκρουσης διαφορετικών 
αναπτυξιακών προοπτικών κα-
θώς και την απουσία κοινω-
νικής συναίνεσης ως προς τη 
σκοπιμότητα της δραστηριό-
τητας κατόπιν ολιστικής συ-
νεκτίμησης κόστους-οφέλους.

-Την επισήμανση της ανά-
γκης εκτίμησης των ευρύτερων 
περιβαλλοντικών, κοινωνικών 
και οικονομικών επιπτώσεων 
των μεταλλευτικών δραστη-
ριοτήτων.

-Το γεγονός ότι, σύμφωνα 
και με τη σχετική Στρατηγική 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων, εκτιμάται ότι η εξό-
ρυξη αποτελεί δραστηριότη-
τα που επαναπροσδιορίζει τα 
αναπτυξιακά χαρακτηριστικά 
της ευρύτερης περιοχής και ει-
δικότερα ότι η εκμετάλλευση 
διαφόρων κοιτασμάτων χρυ-
σού στην Περιφέρεια δεν πρέ-
πει να αντιμετωπίζεται ως μία 
μεμονωμένη δραστηριότητα 
καθώς ενδέχεται να διαφορο-
ποιήσει το αναπτυξιακό πρότυ-
πο της περιοχής».

(με πληροφορίες από Παρα-
τηρητή της Θράκης και Αυγή) 

Επανέρχεται το θέμα 
του χρυσού στην Θράκη

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
ΕΚΡΙΝΕ ΩΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΠΟΥ 
ΑΠΕΡΡΙΠΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
«ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ» ΓΙΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 16 ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ 
ΡΟΔΟΠΗ           
                               
Έκτακτο δημοτικό συμβούλιο 
χθες στην Κομοτηνή 

Συνεχίζονται οι εντατικές ερ-
γασίες για το έργο των στεγά-
στρων για την σκίαση των λου-
όμενων στο δημοτικό κάμπινγκ 
του Δήμος Αλεξανδρούπολης 
,με σκοπό να ετοιμαστεί πολύ 

γρηγορότερα από την συμβατι-
κή  ημερομηνία παράδοσης του 
προμηθευτή. Παράλληλα έχει 
ήδη γίνει η παραχώρηση του 
χώρου στην ΚΛΑ και ο Θερινός 
κινηματογράφος Φλοίσβος εί-
ναι έτοιμος για προβολές των 
επισκεπτών.

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΤΙ-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΙΕΔΑ ΑΕ

ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙ-
ΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΙΕΔΑ ΑΕ

Έργο των στεγάστρων για την σκίαση 
των λουόμενων στο δημοτικό κάμπινγκ 
Συνεχίζονται 
οι εργασίες με 
εντατικούς ρυθμούς
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Σε μια μεγάλη γιορτή θρη-
σκευτικού χαρακτήρα κι ένα 
γλέντι με μουσικό πρόγραμ-
μα και παραδοσιακούς χορούς, 
των κατοίκων του Μεγάλου 
Δέρειου στο νομό Εβρου, 
εξελίχθηκε η εκδήλωση για 
τα εγκαίνια του πρώτου Τζεμ 
Εβί (Cem Evi) στην Ελλάδα, 
εκτός Τεκέ, που λειτουργεί με 
επίσημη άδεια ως χώρος συ-
γκέντρωσης και λατρείας για 
τη θρησκευτική κοινότητα των 
Αλεβιτών.

«Ιστορική», χαρακτήρισε τη 
σημερινή μέρα ο γενικός γραμ-
ματέας Θρησκευμάτων του 
υπουργείου Παιδείας, Γιώρ-
γος Καλαντζής, ο οποίος στο 

χαιρετισμό του είπε ότι αυτό 
που μας ενώνει από διαφορε-
τικές θρησκείες και από διαφο-
ρετικές χώρες είναι ένα κοινό 
μέλλον ευημερίας και ειρήνης.

«Σήμερα είμαστε όλοι εδώ, 
Μουσουλμάνοι και Χριστιανοί, 
από την Ελλάδα, τη Βουλγα-
ρία και την Τουρκία. Τι είναι 
αυτό που μας έχει φέρει σή-
μερα εδώ; Η κοινή αγάπη μας 
για τον Θεό», τόνισε ο κ. Καλα-
ντζής και συνέχισε: «Και αυτό 
ακριβώς είναι κάτι πολύ ση-
μαντικό που έχει γίνει σήμε-
ρα εδώ, στην άκρη της χώρας 
μας, στο χωριό το δικό σας, 
χάρη στη δική σας δουλειά, 
στη δική σας πίστη, στις δι-

κές σας προσπάθειες, στη δι-
κή σας αγάπη. Αυτό, λοιπόν, 
που μας έφερε εδώ, αυτό που 
μας ενώνει, από διαφορετικές 
θρησκείες και από διαφορετι-
κές χώρες, είναι η απάντηση 
για το ποιο μπορεί να είναι το 
μέλλον. Ένα μέλλον κοινό για 
όλους μας, ένα μέλλον ευημε-

ρίας, ένα μέλλον ειρήνης. Γιατί 
όλοι μας στο τέλος της ημέρας 
αυτό που θέλουμε είναι τα παι-
διά μας να ζήσουν καλύτερα 
από ότι ζήσαμε εμείς. Και αυ-
τό που μας διδάσκει σήμερα 
το Μεγάλο Δέρειο, αυτό που 
βλέπουμε σήμερα εδώ, για το 
λόγο που είμαστε εδώ, είναι 

ότι αυτός είναι ο δρόμος».
«Ήταν ένα τρελό όνειρο 

που κανείς δεν μπορούσε να 
το πάρει στα σοβαρά. Και τα 
τρελά, όμως, όνειρα μπορούν 
να πραγματοποιηθούν από κά-
ποιους τολμηρούς και αποφα-
σισμένους», είπε στον χαιρε-
τισμό του ο Πυρελή Μουμίν, 

διευθυντής του μειονοτικού 
σχολείου στο Μεγάλο Δέρειο, 
γενικός γραμματέας του Πο-
λιτιστικού Μορφωτικού Συλ-
λόγου, που είναι και η “ψυχή” 
του Τζεμ Εβί.

«Είναι πολύ σημαντικό το 
ό,τι εδώ στο Μεγάλο Δέρειο 
ο Πολιτιστικός Μορφωτικός 
Σύλλογος αφήνει ένα διακρι-
τό αποτύπωμα, το Τζεμ Εβί, το 
οποίο είναι το πρώτο επίση-
μο στην Ελλάδα και το τρίτο 
επίσημο στην Ευρώπη. Άρα, 
έχουμε μία πρωτοπορία», είπε 
στον χαιρετισμό του ο αντι-
περιφερειάρχης Έβρου, Δημή-
τρης Πέτροβιτς.

«Για μας τους Αλεβίτες σή-
μερα είναι μεγάλη γιορτή», εί-
πε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Πυρελή 
Μουμίν και εξήγησε πως πριν 
τη λειτουργία του Τζεμ Εβί οι 
Αλεβίτες έκαναν τις προσευ-
χές τους στα σπίτια και η χαρά 
τους είναι πολύ μεγάλη, καθώς 
το Τζεμ Εβί σημαίνει την ανα-
γνώριση από την ελληνική πο-
λιτεία και τη στήριξή της στη 
θρησκευτική κοινότητα των 
Αλεβιτών».
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Έβρος: Εγκαινιάστηκε το πρώτο τζαμί 
για την κοινότητα των Αλεβιτών

ΜΕΓΑΛΗ ΓΙΟΡΤΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΙ ΕΝΑ ΓΛΕΝΤΙ ΜΕ 
ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ, ΤΩΝ 
ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΕΡΕΙΟΥ 
                               
Ιστορική στιγμή χαρακτηρίστηκε από 
πολιτειακούς παράγοντες

Μία άκρως συγκλονιστι-
κή εμπειρία έζησε την Τρίτη 
το προσωπικό του ΚΥ Αβδή-
ρων στην Ξάνθη, που κλήθη-
κε να αντιμετωπίσει περιστα-
τικό ανακοπής σε άνδρα 45 
ετών. Σύμφωνα με xanthinea.
gr, ιατρικό και νοσηλευτικό 
προσωπικό κατέβαλλαν μια 
πραγματικά υπεράνθρωπη 
προσπάθεια και κάνοντας 
ΚΑΡΠΑ επί 50 ολόκληρα λε-
πτά κατάφεραν να επαναφέ-
ρουν στη ζωή τον 45χρονο, 

ο οποίος στη συνέχεια μετα-
φέρθηκε στο Γενικό Νοσοκο-
μείο Ξάνθης.

«Σήμερα στο ΚΥ Αβδήρων 
ζήσαμε αυτό που απεύχεται 
κάθε επαγγελματίας Υγείας. 
Καρδιακή ανακοπή σε 45 
χρονών άνδρα! Όμως ταυ-
τόχρονα ζήσαμε τη μοναδική 
εμπειρία της άψογης συνερ-
γασίας της ομάδας, της αλυ-
σίδας της ζωής! Διασώστες 
ΕΚΑΒ νοσηλευτικό προσω-
πικό. Μπράβο στην Ιωάννα 

Μπουργουτζόγλου Μπαρού-
τη και Γεωργία Αναφορίδου 
και στους γιατρούς Θεόδω-
ρο Παπαδόπουλο και Αμα-
ξόπουλο Γιώργο που επί 50 
λεπτά έκαναν ΚΑΡΠΑ, έδω-
σαν επί 50 λεπτά αγώνα και 
τα κατάφεραν! Ο ασθενής 
ανένηψε και διεκομίσθη στο 
ΓΝ Ξάνθης! Νιώθω υπερή-
φανη για τους συναδέλφους 
και συνεργάτες μας στο ΚΥ 
Αβδήρων, στο ΕΚΑΒ, στο ΓΝ 
Ξάνθης! Μπράβο σε όλους 
σας» αναφέρει η επιστημο-
νικά υπεύθυνη του ΚΥ Αβδή-
ρων, Μάρθα Ανδρέου, για το 
περιστατικό.

O άνδρας επανήλθε μετά από την ανακοπή 
και την υπερπροσπάθεια του προσωπικού

Ο μοναδικός πυρηνικός 
σταθμός της Βουλγαρίας, ο 
οποίος παράγει περίπου το 
ένα τρίτο του ηλεκτρισμού 
που καταναλώνει η χώρα, δι-
έκοψε τη λειτουργία του ενός 
από τους δύο αντιδραστήρες 
του των 1.000 μεγαβάτ έπειτα 
από βλάβη στη γεννήτρια, χω-
ρίς να υπάρξει διαρροή ραδι-
ενέργειας, ανακοινώθηκε από 
το σταθμό. Σήμερα στις 06:05 
(τοπική ώρα και ώρα Ελλά-
δας) διακόπηκε η λειτουργία 
της μονάδας 5 του πυρηνι-
κού σταθμού του Κοζλοντούι 

«εξαιτίας κακής λειτουργίας 
συστήματος» της γεννήτριας 
«και ενεργοποίησης της ηλε-
κτρικής προστασίας στο μη 
πυρηνικό τμήμα» του σταθ-
μού.

Η προστασία έκτακτης 
ανάγκης ενεργοποιήθηκε, 
αλλά «δεν υπάρχει καμιά αλ-
λαγή στην κατάσταση της 
ραδιενέργειας στην εγκατά-
σταση», ανέφερε ο σταθμός 
σε ανακοίνωσή του. Ο δεύ-
τερος αντιδραστήρας του 
Κοζλοντούι, η «Μονάδα 6», 
ίδιας ισχύος, εξακολουθεί να 

βρίσκεται σε πλήρη λειτουρ-
γία, σύμφωνα με το σταθμό. 
Η ημερομηνία, κατά την οποία 
η Μονάδα 5 θα μπορέσει να 
επανασυνδεθεί στο ηλεκτρικό 
δίκτυο, δεν διευκρινίσθηκε. 

Είχε απενεργοποιηθεί πριν 
από λιγότερο από ένα μήνα 
για συντήρηση και τροφο-
δοσία. Το Κοζλοντούι, ο μο-
ναδικός πυρηνικός σταθμός 
της Βουλγαρίας, παράγει πε-
ρίπου το ένα τρίτο του ηλε-
κτρικού της χώρας χάρη σε 
δύο αντιδραστήρες που πή-
ραν τη σκυτάλη από τέσσε-
ρις μικρούς αντιδραστήρες οι 
οποίοι έκλεισαν το 2002 και 
το 2006 ώστε να ικανοποιη-
θούν οι απαιτήσεις της Ευρω-
παϊκής Ένωσης.

Βουλγαρία: Εκτός λειτουργίας 
ένας από τους δύο 
αντιδραστήρες στο Κοζλοντούι

Έπειτα από βλάβη στη γεννήτρια, χωρίς να 
υπάρξει διαρροή ραδιενέργειας

Ξάνθη: Έκαναν ΚΑΡΠΑ επί 50 
λεπτά και έσωσαν 45χρονο
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της Κικής Ηπειρώτου
Πριν από λίγες ημέρες, μι-

λώντας στο συνέδριο με «Δη-
μογραφικό 2022: Η μεγάλη 
πρόκληση», τόσο ο πρωθυ-
πουργός κ. Κυρ. Μητσοτάκης 
όσο και η Υπουργός Παιδείας κ. 
Ν. Κεραμέως ανακοίνωσαν ότι, 
στο πλαίσιο των «προσπαθει-
ών τους» για την αντιμετώπι-
ση του δημογραφικού προβλή-
ματος της χώρας προτίθενται, 
από το προσεχές σχολικό έτος 
2022 – 2023, να επεκτείνουν 
το ωράριο λειτουργίας των 
παιδικών σταθμών, νηπιαγω-
γείων και Δημοτικών Σχολεί-
ων ως τις 18:00.

Η κ. Κεραμέως σημείωσε 
πως το μέτρο θα εφαρμοστεί 
πιλοτικά στο 50% των ολοήμε-
ρων σχολείων, δηλαδή περίπου 
5.000 σχολεία σε ολόκληρη 
την επικράτεια, και το ωράριο 
θα διευρυνθεί έως τις 5:30 το 
απόγευμα, με πρόβλεψη επέ-
κτασης έως τις 6 στο μέλλον. 
Η υπουργός έκανε λόγο για 
«σημαντική δέσμη ρυθμίσεων», 
που έχει διττό στόχο: την επέ-
κταση του ωραρίου «για να δι-
ευκολύνει τους εργαζόμενους 

γονείς» και την «ποιοτική ανα-
βάθμιση των προγραμμάτων 
σπουδών».

Οι αντιδράσεις, από την 
πρώτη στιγμή της εξαγγελίας, 
είναι έντονες και προέρχονται 
τόσο από εκπαιδευτικούς και 
γονείς, όσο και από νέα ζευ-
γάρια που ελπίζουν σε άλλης 
φιλοσοφίας μέτρα και υποστή-
ριξη, προτού πάρουν τη μεγά-
λη απόφαση.

«Θεωρούμε πως και αυτό 
είναι ένα επικοινωνιακό τρικ 
της κυβέρνησης και του υπουρ-
γείου» λέει στη «ΓΝΩΜΗ» η 
πρόεδρος του Συλλόγου Εκ-
παιδευτικών Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αλεξανδρούπο-
λης «Γεώργιος Βιζυηνός» Ζωή 
Κάλτσου. 

«Στην ουσία, δεν θα φέρει 
κανένα αποτέλεσμα, ενώ εί-
ναι δύσκολο να εφαρμοστεί 
στα σχολεία, με την υπάρχου-
σα κατάσταση. Στις σχολικές 
μονάδες δεν υπάρχουν οι κα-
τάλληλες υποδομές για να μεί-
νουν τα παιδιά για τόσες πολ-
λές ώρες. Δεν υπάρχουν, για 
παράδειγμα, τραπεζαρίες και 
χώροι ξεκούρασης, θα πρέπει 

όλα να γίνονται στις τάξεις, 
πάνω στα θρανία. Τα σχολεία 
δεν συντηρούνται ούτε θερμαί-
νονται σωστά, αφού εξασφα-
λίζουμε με το ζόρι πετρέλαιο 
για το κανονικό ωράριο, πόσω 
μάλλον για επιπλέον ώρες. Κι 
αυτό, φυσικά, είναι αποτέλε-
σμα της διαρκούς υποχρηματο-
δότησης των σχολικών μονά-
δων από το κράτος. Επιπλέον, 
σε ό,τι αφορά το προσωπικό, 
παρά τις εξαγγελίες για διορι-
σμούς, αυτοί δεν επαρκούν ού-
τε για να καλύψουν τα υπάρ-
χοντα κενά, ενώ θα χρειαστεί 
να γίνουν προσλήψεις συγκε-
κριμένων ειδικοτήτων, που θα 
κρατούν τα παιδιά απασχολη-
μένα, όπως είναι τα καλλιτε-
χνικά,  η θεατρική και φυσική 

αγωγή. Δεν μπορούν οι δά-
σκαλοι που υπάρχουν σήμερα 
να καλύψουν μόνοι τους τις 
επιπλέον ώρες. Εκτός κι εάν η 
κυβέρνηση θέλει να βρει ‘λύ-
σεις’ τύπου ΚΔΑΠ στα δημό-
σια σχολεία, αυτό δεν έχει ξε-
καθαριστεί ακόμη, όπως και 
πολλά άλλα» 

Η κα Κάλτσου επισημαίνει 
ακόμη πως η εξαγγελία έγινε 
ξαφνικά, δίχως να υπάρχει κα-
μία ενημέρωση ούτε καν των 
διευθύνσεων εκπαίδευσης σε 
τοπικό και περιφερειακό επίπε-
δο. Εκτίμησε παράλληλα πως 
η εφαρμογή του μέτρου δίχως 
τις κατάλληλες συνθήκες, θα 
έχει ως αποτέλεσμα τα παι-
διά απλώς να «παρκάρονται» 
στα σχολεία για περισσότερες 

ώρες, με ό,τι συνέπειες μπο-
ρεί να έχει αυτό στον ψυχισμό 
τους, αλλά και στις σχέσεις με 
τους γονείς τους. 

«Εμάς αυτό που μας ενδια-
φέρει είναι να έρχεται το παιδί 
στο σχολείο σε μία υγιή συν-
θήκη: να είναι ξεκούραστο και 
να είναι, συναισθηματικά και 
ψυχολογικά, σε επαρκή κατά-
σταση… Με αυτό το μέτρο, οι 
γονείς θα βλέπουν τα παιδιά 
τους για ελάχιστες ώρες μέσα 
στη μέρα. Μιλάμε για ένα παρ-
κάρισμα των παιδιών στο σχο-
λείο. Κι όλα αυτά, την στιγμή 
που στο εξωτερικό συζητάνε 
και εφαρμόζουν την 4ήμερη 
εργασία με τις ίδιες απολαβές. 
Αν η κυβέρνηση ήθελε πραγ-
ματικά να βοηθήσει στο θέ-

μα της υπογεννητικότητας, θα 
έπρεπε να δημιουργήσει ένα 
συνολικό υποστηρικτικό πλαί-
σιο με κίνητρα στα νέα ζευγά-
ρια, όπως πραγματική αύξηση 
μισθών, επιδοτήσεις υπέρ της 
δημιουργίας οικογένειας, εξα-
σφάλιση σταθερού και ασφα-
λούς εργασιακού περιβάλλο-
ντος, με νορμάλ ωράρια, ώστε 
οι γονείς να μπορούν να εί-
ναι δίπλα στα παιδιά τους σε 
αυτή την τρυφερή ηλικία, όχι 
να καλλιεργούνται συνθήκες 
που προκαλούν δυστυχία στα 
παιδιά. Με τέτοιες πολιτικές, 
το σχολείο αποκτά τη μορφή 
ιδρύματος, με παιδιά που δεν 
θα ξέρουν καλά – καλά τους 
ίδιους τους γονείς τους». 

Αλεξανδρούπολη: Αντιδρούν οι εκπαιδευτικοί 
στη λειτουργία σχολείων ως τις 6 

«ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΠΑΕΙ ΝΑ 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΜΕΤΡΟ, ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΘΑ ‘ΠΑΡΚΑΡΟΝΤΑΙ’ 
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ», ΛΕΕΙ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
Α’ΒΑΘΜΙΑΣ ΖΩΗ ΚΑΛΤΣΟΥ    
                               
«Με τέτοιες πολιτικές, το σχολείο αποκτά 
τη μορφή ιδρύματος»

Η ActionAid σας προσκαλεί 
τη Δευτέρα, 27 Ιουνίου και 
ώρα 18:00 – 19:30 στη Δημο-
τική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρού-
πολης (Αίνου 46) σε εκδήλω-
ση - εργαστήρι υπό την αιγίδα 
του Δήμου Αλεξανδρούπολης 
και σε συνεργασία με το Συμ-
βουλευτικό Κέντρο Υποστήρι-
ξης Γυναικών-Θυμάτων Βίας 
του Δήμου Αλεξανδρούπολης, 
όπου θα συζητηθεί το ζήτημα 
της ορατότητας των γυναικών 
και της ανάδειξης των ανα-
γκών τους στους προϋπολο-
γισμούς και τις αποφάσεις για 
πολιτικές και προγράμματα, σε 
εθνικό, και κυρίως σε τοπικό 
επίπεδο. 

 Στο πλαίσιο της δρά-
σης της ActionAid για την 
ενδυνάμωση των γυναι-
κών, ξεκινήσαμε τον Νοέμ-
βριο 2020 το πρόγραμμα 
GREAT Budgeting (Gender 

Responsive, Accountable and 
Transparent Budgeting), σε 
συνεργασία με τους Δήμους 
Αθηναίων και Καρδίτσας και 
το Κέντρο Γυναικών Καρδί-
τσας. Το έργο αναδεικνύει τη 
σημασία της ένταξης της οπτι-
κής του φύλου στους προϋπο-
λογισμούς με σκοπό να δοθεί 
η δυνατότητα στις γυναίκες 
και τα κορίτσια να εκφράσουν 
τις ανάγκες τους και να διεκ-
δικήσουν τα δικαιώματά τους, 
σε μια χρονική περίοδο όπου 
η χώρα μας βρίσκεται μόλις 
στην 91η θέση παγκοσμίως 
στην ανισότητα των φύλων 
και επί σειρά ετών τελευταία 
ανάμεσα στις χώρες της  Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης.

Μέσα από την υλοποί-
ηση του προγράμματος, η 
ActionAid κατέγραψε καλές 
πρακτικές και ιδέες, οι οποίες 
στόχος είναι να συζητηθούν 

με φορείς, οργανώσεις και πο-
λίτες σε όλη τη χώρα, με την 
Αλεξανδρούπολη να αποτε-
λεί έναν από τους επτά σταθ-
μούς της ομάδας. Οι πρακτι-
κές αυτές ανέδειξαν, ανάμεσα 

σε άλλα, ζητήματα που δημι-
ουργούν ανασφάλεια στην κα-
θημερινότητα των γυναικών, 
όπως ο μη επαρκής φωτισμός 
και η απουσία σήμανσης στα 
πάρκα. 

Με βάση την εμπειρία του 
έργου, στο πλαίσιο του οποίου 
έχουν εκπαιδευθεί μέχρι σήμε-
ρα περισσότερα από 85 άτομα 
από την κοινωνία των πολιτών 
και την τοπική αυτοδιοίκηση, 

το εργαστήρι που θα πραγμα-
τοποιηθεί στην Αλεξανδρού-
πολη θα επικεντρωθεί:

• Σε μέσα και δυνατότητες 
που έχουν οι γυναίκες και τα 
κορίτσια  να εκφράσουν τις 
ανάγκες τους και να διεκδι-
κήσουν την ικανοποίησή τους

• Σε πρακτικά εργαλεία για 
τους φορείς αυτοδιοίκησης 
ώστε να ενσωματώνουν την 
διάσταση του φύλου στην κα-
τάρτιση των προϋπολογισμών.

• Σε πολιτικές και καλές 
πρακτικές που λαμβάνουν 
υπόψη τις διαφορετικές ανά-
γκες και εμπειρίες των γυναι-
κών

• Στην εκκίνηση ενός διά-
λογου για την ορατότητα των 
γυναικών και την ισότιμη συμ-
μετοχή των γυναικών στις δι-
αδικασίες λήψης αποφάσεων 
σε τοπικό επίπεδο

Η είσοδος στο εργαστήρι 
είναι ελεύθερη και απευθύνε-
ται σε πολίτες, εκπροσώπους 
της κοινωνίας των πολιτών, 
καθώς και σε εργαζομένους/
ες, στελέχη και αιρετούς/ες 
της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Εκδήλωση στην Αλεξανδρούπολη με θέμα «Γυναίκες ορατές στις πόλεις»

Τη Δευτέρα 27 Ιουνίου στις 18:00 
στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, σε συνεργασία 
με την ActionAid και υπό την αιγίδα 
του Δήμου
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Ολοκληρώνεται ως τα τέλη 
Ιουλίου το έργο «Περιβαλλο-
ντική αναβάθμιση και εκσυγ-
χρονισμός Πάρκου Προσκό-
πων» στην Αλεξανδρούπολη. 
Στην πρόσφατη συνεδρίασή 
της, η Οικονομική Επιτροπή 
του Δήμου έδωσε το «ΟΚ» 
για ολιγοήμερη παράταση για 
την αποπεράτωση του έργου.

Συγκριμένα, το έργο εί-
χε διακοπεί για διάστημα 17 
ημερών, τον περασμένο Μάρ-
τιο. Με αίτησή του, ο ανάδο-
χος ζήτησε παράταση για την 
περαίωση του έργου ως τις 
23/7/2022. 

Το τελευταίο διάστημα, στο 
χώρο του πάρκου έχουν φυ-
τευτεί πολλά νέα δέντρα, ενώ 
είναι σε εξέλιξη η διαμόρφω-
ση του χώρου που θα φιλο-
ξενήσει τη νέα παιδική χαρά. 

Μάλιστα εδώ και ημέρες μια 
μεγάλη έκταση έχει καλυφθεί 
με τσιμέντο, για την τοποθέτη-
ση πλαστικού τάπητα και των 
οργάνων της παιδικής χαράς.

Παράλληλα, απομένουν κά-
ποιες εργασίες εξωραϊσμού 
του χώρου.

Σχέδια για νέο 
Κηποθέατρο

Παράλληλα, η δημοτική αρ-
χή Αλεξανδρούπολης με πρό-
σφατη ανακοίνωσή της περι-
γράφει τα σχέδιά της για ένα 
ολοκαίνουριο υπαίθριο Θέα-
τρο. όπως σημειώνεται, στο 
σχεδιασμό που υποβλήθηκε 
και αναμένει έγκριση το λε-
γόμενο Κηποθέατρο Εγνατία, 
επιστρέφει στην καθημερινό-
τητα των πολιτών. Το Υπαίθριο 
Εγνατία στο Πάρκο Εγνατία, 

φτιάχνεται από την αρχή.  Θα 
κατασκευαστεί στον ίδιο χώ-
ρο, στην καρδιά του πάρκου 
Προσκόπων, κάτω από τη δρο-
σιά των πεύκων και μέσα στον 
πράσινο πνεύμονα στην καρδιά 
της πόλης».

Στόχος των παρεμβάσεων 
είναι οι εκδηλώσεις , οι παρα-

στάσεις, οι συναυλίες ,να διε-
ξάγονται πλέον σε σύγχρονες 
υποστηρικτικές δομές. Κύρια 
χαρακτηριστικά των εργασι-
ών που προβλέπονται θα είναι 
η μεγαλύτερη σκηνή, θέσεις 
με βελτιωμένη οπτική επαφή, 
υποστηρικτικές υποδομές λει-
τουργίας, νέος ηλεκτρολογι-

κός/ηλεκτρονικός εξοπλισμός, 
εκδοτήρια εισιτηρίων.

Σημειώνεται ότι στο νέο θέ-
ατρο Θα μπορούν να φιλοξε-
νηθούν παραστάσεις υψηλού 
επιπέδου. «Οι συντελεστές 
των εκδηλώσεων θα έχουν 
αξιοπρεπή καμαρίνια, οι θε-
ατές άνετα και ασφαλή καθί-

σματα.  Μια αγαπημένη καλο-
καιρινή συνήθεια επιστρέφει 
στην Αλεξανδρούπολη βελ-
τιωμένη, σύγχρονη, αναβαθ-
μισμένη, ασφαλής, αρμονιικά 
ενταγμένη στο φυσικό περιβ 
άλλον» καταλήγει η ανακοί-
νωσξη του Δήμου.

Σε περίπου ένα μήνα έτοιμο 
το νέο Πάρκο των Προσκόπων 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ 
ΑΚΟΜΗ ΖΗΤΗΣΕ ΚΑΙ ΕΛΑΒΕ 
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Σχέδια του Δήμου για κατασκευή 
και νέου υπαίθριου Θεάτρου, στον 
χώρο του παλιού Κηποθεάτρου με 
σύγχρονες προδιαγραφές

Μέσα στα σχέδια της δημοτικής αρχής είναι η κατασκευή και νέου υπαίθριου 
Θεάτρου, στον χώρο του παλιού Κηποθεάτρου, με σύγχρονες προδιαγραφές

Το τελευταίο διάστημα, στο χώρο του πάρκου έχουν φυτευτεί 
πολλά νέα δέντρα, ενώ είναι σε εξέλιξη η διαμόρφωση του 
χώρου που θα φιλοξενήσει τη νέα παιδική χαρά

Ολοκληρώνεται ως τα τέλη Ιουλίου το έργο «Περιβαλλοντική αναβάθμιση 
και εκσυγχρονισμός Πάρκου Προσκόπων» στην Αλεξανδρούπολη
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Σε κλίμα ιδιαίτερης χα-
ράς και συγκίνησης τελέστη-
κε η ανάρτηση της σημαίας 
που φέρει το σήμα «ΒEST 
TOURISM VILLAGES» του Πα-
γκόσμιου Οργανισμού Τουρι-
σμού, έξω από το Δημοτικό 
Κατάστημα του Δήμου Σου-
φλίου, από την κυρία Άντζελα 
Γκερέκου, Πρόεδρο του Ελ-
ληνικού Οργανισμού Τουρι-
σμού(ΕΟΤ), και τον Δήμαρ-
χο Σουφλίου, κύριο Καλακίκο 
Παναγιώτη.

Την κυρία Γκερέκου κα-
λωσόρισαν στην πόλη ο Δή-
μαρχος Σουφλίου, ο Αντι-
περιφερειάρχης Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής, 
κύριος Δελησταμάτης Βασί-
λειος, ο Πρόεδρος του Δη-
μοτικού Συμβουλίου, κύριος 
Πιτιακούδης Μιχαήλ, ο Αντι-
δήμαρχος Διοικητικών και Οι-
κονομικών Υπηρεσιών, κύριος 
Τσιαμίτας Θεόδωρος, εκπρό-
σωποι του επαγγελματικού γί-
γνεσθαι της πόλης, άλλοι  το-
πικοί φορείς και πολίτες. 

Κοπέλες ενδεδυμένες με 
τοπικές σουφλιώτικες φορε-
σιές προσέφεραν στην Πρόε-
δρο τοπικά εδέσματα και δώ-
ρα, ενώ η Μαντολινάτα της 
Ι.Μ Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος 
και Σουφλίου της χάρισε δύο 
μελωδικούς σκοπούς.

Η ίδια έδειξε να απολαμβά-
νει ιδιαιτέρως αυτήν τη μου-
σική συμμετοχή της ιστορικής 
Μαντολινάτας του Σουφλίου, 
διότι της θύμισε τις μουσικές 
καταβολές του τόπου της και 
τις κερκυραϊκές καντάδες, 

νιώθοντας με κάποιο τρόπο 
ότι οι δύο τόποι συνδέονται 
νοητά.  

Η κυρία Γκερέκου συνεχά-
ρη τον Δήμαρχο Σουφλίου για 
την σπουδαία διάκριση που 
κατάφερε ο Δήμος σε παγκό-
σμιο επίπεδο, τόνισε ότι ο ΕΟΤ 
και η ίδια θα βρίσκονται  στο 
πλευρό του με όσα μέσα δια-
θέτουν, εξέφρασε κάποιες από 
τις ιδέες της για την ανάπτυξη 
του αγροτουρισμού στην πε-
ριοχή μας, ενώ δεν παρέλειψε 
να αναφερθεί και στην σημα-
σία αξιοποίησης χρηματοδοτι-
κών προγραμμάτων προς αυ-
τήν την κατεύθυνση.

Οι δυο τους κατέληξαν ότι 
το Σουφλί δεν θα έπρεπε να 
θεωρείται παραμεθόριος περι-
οχή, αλλά Κέντρο. Το Κέντρο 
των Βαλκανίων!

Τόσο εκ μέρους του κύρι-
ου Καλακίκου, όσο και εκ μέ-
ρους της Προέδρου τονίστηκε 
βέβαια και η πολύ σημαντι-
κή συμβολή της Υφυπουργού 
Τουρισμού, κυρίας Σοφίας Ζα-
χαράκη, αλλά και του συνόλου 
των μελών που απαρτίζουν το 
Υπουργείο Τουρισμού, στην 
πορεία προς την ανάδειξη της 
υποψηφιότητας του Σουφλίου 
ως «Best Tourism Village».

Η κυρία Γκερέκου, συ-
νοδεία του Δημάρχου, επι-
σκέφτηκε στη συνέχεια, το 
Μουσείο Μετάξης του Πο-
λιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου 
Πειραιώς, το Λαογραφικό 
Μουσείο «Τα γνάφαλα», Το 
Μουσείο Τέχνης Μεταξιού, το 
εμβληματικό Βιομηχανικό Συ-

γκρότημα Τζίβρε και την Επι-
χείρηση Μεταξωτών Ειδών 
Μουχταρίδη.

Σε όσα σημεία βρέθηκε η 
Πρόεδρος του ΕΟΤ χάρηκε 
κάθε μικρή στιγμή, παίζοντας 
με τους μεταξοσκώληκες, πα-
ρατηρώντας τους μικρούς πε-
λαργούς, δοκιμάζοντας μετα-
ξωτά αξεσουάρ και ζητώντας 
να της διδάξουν την τέχνη του 
κεντήματος και του μακραμέ, 
διαπιστώνοντας έτσι ότι αυτά 
τα απλά, αλλά σημαντικά στοι-
χεία είναι που συνθέτουν την 
μοναδικότητα της περιοχής, η 
οποία μπορεί να αποτελέσει 
έναν πολύ καλό λόγο για να 
την επισκεφθούν άνθρωποι 
όχι μόνο από το εσωτερικό 
αλλά και από το εξωτερικό.

Ακολούθησε περίπατος 
στους δρόμους της πόλης, 
όπου οι διερχόμενοι πολί-
τες και θαυμαστές της στην 
επώνυμη σειρά που συμμε-
τέχει αυτήν την περίοδο, της 
μίλησαν και φωτογραφήθη-
καν μαζί της.

Καλοπροαίρετη, γλυκύτατη  
και πρόθυμη να επικοινωνήσει 
με όλους η κυρία Γκερέκου, η 
οποία αυθόρμητα στο πέρα-
σμά της από την αγορά θέ-
λησε να δοκιμάσει ακόμη και 
τον παραδοσιακό καβουρμά 
Σουφλίου, έκανε πολύ θετι-
κή εντύπωση στους κατοίκους 
της πόλης, η οποίοι εκτίμησαν 

την παρουσία της στην περι-
οχή μας.

Σε Δαδιά και Δέρειο 
Μετά το Σουφλί, σύμφω-

να με το πρόγραμμα, πραγ-
ματοποιήθηκε επίσκεψη στον 
οικισμό της Δαδιάς και το Κέ-
ντρο Ενημέρωσης του Φορέα 
Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου 
Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-
Σουφλίου , ενώ ο τελευταίος 
σταθμός της διαδρομής στον 
Δήμο Σουφλίου είχε ιδιαίτε-
ρη σημασία.

Η κυρία Πρόεδρος λίγο 

πριν την αναχώρησή της επι-
σκέφτηκε λοιπόν το Μεγάλο 
Δέρειο του Ορεινού Όγκου και 
συμμετείχε στα εγκαίνια του 
πρώτου Τζεμ-Εβί στην Ελλά-
δα, της μουσουλμανικής Κοι-
νότητας των Αλεβιτών. Εκεί 
συζήτησε με της γυναίκες του 
χωριού, δοκίμασε τοπικές πα-
ραδοσιακές συνταγές και δή-
λωσε ότι ενδιαφέρει την πο-
λιτεία να βρίσκεται κοντά σε 
αυτές τις  ομάδες ανθρώπων 
που πρεσβεύουν την πολυ-
μορφικότητα της χώρας μας.

Ο Δήμαρχος Σουφλίου, ευ-

χαρίστησε θερμά την Πρόεδρο 
του Ελληνικού Οργανισμού 
Τουρισμού για αυτήν την επί-
σκεψη στον Δήμο Σουφλίου, 
την εφ’ όλης  της ύλης ξενά-
γηση στην οποία δέχθηκε μετά 
χαράς να συμμετάσχει, αλλά 
και για τις συζητήσεις με θέ-
μα την ανάπτυξη του τόπου 
και την ανταλλαγή ιδεών, και 
την προσκάλεσε εκ νέου στην 
περιοχή μας, όποτε οι υποχρε-
ώσεις της το επιτρέψουν, ευ-
χόμενος να συνεχιστεί η άρι-
στη συνεργασία τους και στο 
μέλλον.

Η σημαία του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Τουρισμού έξω από το Δημαρχείο Σουφλίου

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
ΑΝΤΖΕΛΑΣ ΓΚΕΡΕΚΟΥ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

Η κυρία Γκερέκου συνεχάρη τον 
Δήμαρχο Σουφλίου για την σπουδαία 
διάκριση που κατάφερε ο Δήμος σε 
παγκόσμιο επίπεδο  

Κοπέλες ενδεδυμένες με τοπικές σουφλιώτικες φορεσιές 
προσέφεραν στην Πρόεδρο τοπικά εδέσματα και δώρα

Η κυρία Γκερέκου συνεχάρη τον Δήμαρχο Σουφλίου για την 
σπουδαία διάκριση που κατάφερε ο Δήμος σε παγκόσμιο επίπεδο

Τελέστηκε η ανάρτηση της σημαίας που φέρει το σήμα «ΒEST TOURISM VILLAGES» του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, έξω από το Δημοτικό Κατάστημα του Σουφλίου
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Αναλύσεις

Πού είναι οι υδρογονάνθρακες 
τώρα που μας χρειάζονται;

Τ
ην Τετάρτη 15 Ιου-
νίου το Ισραήλ και η 
Αίγυπτος υπέγραψαν 
μνημόνιο συνεργασί-
ας με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση για την αύξη-

ση εξαγωγών φυσικού αερίου 
από τα κοιτάσματα της Ανατολι-
κής Μεσογείου προς την Ευρώ-
πη. Ποιοί απουσίαζαν από αυτή 
τη συνάντηση; Η Ελλάδα, η Κυ-
πριακή Δημοκρατία και η Τουρ-
κία, καίτοι χώρες της Ανατολικής 
Μεσογείου, διότι έχουν εμπλακεί 
σε έναν ατελέσφορο ανταγωνι-
σμό χωρίς να έχουν κατορθώσει 
να επιτύχουν το αυτονόητο, δη-
λαδή την οριοθέτηση της ΑΟΖ 
τους στη βάση του Διεθνούς Δι-
καίου ώστε να αξιοποιήσουν τις 
ενεργειακές πηγές που αντιστοι-
χούν στην ΑΟΖ της κάθε χώρας. 
Το αποτέλεσμα στις σημερινές 
συνθήκες; Κατά την πρόσφατη 
συζήτηση στα πλαίσια της ετή-

σιας Γενικής Συνέλευσης του 
ΣΕΒ, ο πρόεδρος του απευθυ-
νόμενος στον κύριο Μητσοτά-
κη, επισήμανε ότι "η Ευρώπη θα 
έχει ανταγωνιστικό μειονέκτημα 
στο κόστος ενέργειας (λόγω της 
απεξάρτησής της από το ρωσικό 
αέριο), μαζί και η Ελλάδα. Κατ' 
ελάχιστον θα πρέπει να φροντί-
σουμε οι ελληνικές επιχειρήσεις 
να μην είναι σε μειονεκτική θέση 
απέναντι στην υπόλοιπη Ευρώ-
πη". Προς επιβεβαίωσή του, την 
ίδια μέρα, η Gazprom μείωσε τις 
ποσότητες αερίου προς την Ιτα-
λία και τη Γερμανία με αποτέλε-
σμα η τιμή του να ξεπεράσει τα 
100 ευρώ/μεγαβατώρα, δείχνο-
ντας τί επιφυλάσσει το μέλλον. Η 
Ελλάδα θα μπορούσε προφανώς 
να μην υφίσταται τις συνέπειες 
αυτές ή να τις υφίσταται σε πολύ 
μικρότερο βαθμό αν είχε φροντί-
σει να αξιοποιήσει τις ενεργεια-
κές πηγές υδρογονανθράκων της 
Ανατολικής Μεσογείου.

Όμως, πόσο σχετίζεται η ελλη-
νική πολιτική με την πραγματικό-

τητα; Πριν ένα χρόνο ο ΥΠΕΞ κ. 
Δένδιας κατά την επίσκεψή του 
στη Σαουδική Αραβία είχε δηλώσει 
στην εφημερίδα Arab News: «Η 
Ελλάδα πιστεύει στις Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας. Δεν πρόκειται 
να ξεκινήσει να σκάβει τον πυθμέ-
να της Μεσογείου Θάλασσας για 
να βρει αέριο, για να βρει πετρέ-
λαιο, για έναν πολύ απλό λόγο. 
Χρειαζόμαστε 10 ή 20 χρόνια για 
να το βρούμε και να το εκμεταλ-
λευτούμε κι από άποψη κόστους-
οφέλους θα είναι πολύ πιο ακριβό 
απ’ ό,τι, για παράδειγμα, στη Σα-
ουδική Αραβία. Άρα από οικονομι-
κή άποψη δεν οραματίζομαι ότι η 
Ελλάδα θα γίνει μια χώρα παρα-
γωγής πετρελαίου». Όμως, ποιοί 
κυβερνούσαν πριν 10 ή 20 χρό-
νια;; Σε ποιόν θα πρέπει να απο-
δοθεί η ολιγωρία της αξιοποίησης 
μέχρι σήμερα. 

Γιατί παραμένουν αποκλεισμέ-
νες από την εκμετάλλευση των 
υδρογονανθράκων της Ανατολι-
κής Μεσογείου οι τρεις χώρες; 
Κομβικό σημείο επίλυσης των 

ελληνοτουρκικών προβλημάτων 
υπήρξε δυνητικά η διάλυση της 
ΕΣΣΔ. Διότι, μέχρι το 1989 μο-
ναδική διέξοδος του τουρκικού 
επεκτατισμού ήταν το Αιγαίο, η 
Κύπρος και η Θράκη. Στην Εγγύς 
και στη Μέση Ανατολή κυριαρχού-
σε η αντιπαράθεση ΗΠΑ - ΕΣΣΔ 
που δεν άφηνε καμιά δυνατότη-
τα παρέμβασης τρίτης χώρας. Σε 
σημείο ώστε μέχρι και η Γαλλία 
και η Μ. Βρετανία, χώρες αποικι-
οκρατικές που δέσποζαν επί δεκα-
ετίες στην ευρύτερη περιοχή, να 
αναγκαστούν να αποχωρήσουν 
κακήν κακώς το 1956 κατ' απαί-
τηση των δύο υπερδυνάμεων. Το 
αποτέλεσμα ήταν να αποκοπεί η 
γείτονα από τα κράτη της συνο-
ριακής της περιμέτρου και της ευ-
ρύτερης περιοχής. Την κατάσταση  
επέτεινε και η δυτικόστροφη πο-
λιτική του Κεμάλ. Έτσι αφόρισε 
το οθωμανικό της παρελθόν και 
αποσυνδέθηκε από τα Βαλκάνια, 
τον Καύκασο και τη Μ. Ανατολή 
αδιαφορώντας για την οθωμανική 
πολιτιστική κληρονομιά που συνέ-

χιζε να τη συνδέει με τις περιοχές 
αυτές.. Με τη διάλυση του Συμφώ-
νου της Βαρσοβίας και της ΕΣΣΔ 
και την αποχώρηση της Μόσχας 
από το διεθνές προσκήνιο τα πά-
ντα άλλαξαν για την Τουρκία. Δό-
θηκε η δυνατότητα να αξιοποιήσει  
το κοινό οθωμανικό παρελθόν και 
την κοινή θρησκεία με τους λα-
ούς της Εγγύς και Μ. Ανατολής, 
του Καυκάσου και των Βαλκανίων, 
την κοινή καταγωγή με τους λαούς 
των Δημοκρατιών της Κεντρικής 
Ασίας που ανεξαρτητοποιήθηκαν, 
στο όνομα του παντουρανισμού 
που επικαλείται. Αυτά τα στοιχεία 
αξιοποιήθηκαν με την άνοδο στην 
εξουσία του ΑΚΡ του Ερντογάν. 
Αλλά και στη χώρα μας δημιουρ-
γήθηκαν δυνατότητες. Με τη διά-
λυση του Συμφώνου της Βαρσο-
βίας δημιουργήθηκε μια τεράστια 
βαλκανική ενδοχώρα που εκτείνο-
νταν μέχρι τη Βόρεια Ευρώπη με 
τον Διευρωπαϊκό Άξονα ΙΧ. 

Όμως όταν στην περίμετρο μιας 
χώρας, όπως η Τουρκία, συντελεί-
ται κοσμογονία, είναι αδιανόητο 
για τα συμφέροντά της να επικε-
ντρώνεται σήμερα σε ένα μόνον 
σημείο, όπως το Αιγαίο και μά-
λιστα συγκρουσιακά, και θέματα 
όπως η ΑΟΖ και η υφαλοκρηπίδα 
να παραμένουν ανεπίλυτα. Πώς 
εγκλωβίστηκε η Τουρκία; Με τη 
διάλυση της ΕΣΣΔ  αναβίωσαν οι 
προσδοκίες επανόδου αποικιοκρα-
τικών δυνάμεων στην Ανατολική 
Μεσόγειο και στην ευρύτερη πε-
ριοχή όπου ανταγωνίζονται την 
Τουρκία που φιλοδοξεί να δια-
δραματίσει ρόλο περιφερειακής 
δύναμης, αξιοποιώντας ως αιχμή 
εναντίον της τις ελληνοτουρκικές 
διαφορές εντείνοντας την αντιπα-
ράθεση Ελλάδας - Τουρκίας. Ο 
Αχμέτ Νταβούτογλου στο «Στρα-
τηγικό Βάθος», από το 2001, δη-
λαδή μετά το Ελσίνκι, όπου είχε 
δρομολογηθεί η ελληνοτουρκική 
προσφυγή στη Χάγη, διαπίστωνε: 
«Η αμοιβαία αδυναμία της Τουρκί-
ας και της Ελλάδας, που συνεχώς 
παρακολουθούν η μία την άλλη, 
στα πλαίσια του ΟΗΕ, του ΝΑΤΟ 
και της ΕΕ, έγινε αντικείμενο εκ-
μετάλλευσης σε σοβαρό βαθμό 
από τις άλλες χώρες τη στιγμή που 
χρειάστηκε. Αυτή η εκμετάλλευση 
μετέτρεψε τις ελληνοτουρκικές 
σχέσεις πρωτίστως σε σημαντι-
κή μεταβλητή των τουρκοδυτικών 
σχέσεων...». Τις συνέπειες τις πλη-
ρώνουν σήμερα και οι δύο λαοί. 

Η  ελληνοτουρκική κρίση συ-
νεχίζεται από το 1955 μέχρι σή-
μερα σε δύο αιώνες με εντελώς 
διαφορετικά χαρακτηριστικά. Αν 
αυτό δεν αναδεικνύει την ανικα-
νότητα της πολιτικής ηγεσίας των 
δύο χωρών στα όρια της ανεπάρ-
κειας, να αξιοποιήσουν τις εκά-
στοτε συνθήκες, τότε πού μπορεί 
να αποδοθεί για πολλοστή φορά 
η σημερινή ένταση;

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ 

ΜΑΚΡΟΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

Ψυχολογία

5 τρόποι να ξεπεράσουμε 

τον φόβο ομιλίας 

μπροστά σε κοινό

Όλοι θέλουμε να είμαστε ατρόμητοι ομιλητές. Ονει-
ρευόμαστε ότι ανεβαίνουμε με αυτοπεποίθηση στη 
σκηνή ή στην έδρα για να δώσουμε μια αξέχαστη ομι-
λία ή παρουσίαση, σπάμε τον πάγο με ένα υπέροχο 
ανέκδοτο, γοητεύουμε το κοινό μας με τις ιστορίες 
μας, χειριζόμαστε άνετα ακόμα και τις πιο δύσκολες 
ερωτήσεις και όλοι μας χειροκροτούν.

Αλλά η πραγματικότητα δεν είναι ακριβώς έτσι. Συ-
χνά, ο φόβος μας κυριεύει και φανταζόμαστε τον εαυ-
τό μας να σκοντάφτει καθώς ανεβαίνουμε τις σκάλες, 
ξεχνάμε τα λόγια μας ή χάνουμε απόλυτα την προ-
σοχή του κοινού μας. Είναι εύκολο να ερμηνεύσουμε 
αυτούς τους φόβους ως προειδοποίηση ότι κάτι δεν 
πάει καλά – ένα σημάδι ότι δεν θα έπρεπε εξαρχής 
να ανέβουμε στη σκηνή.

Αν αντιλαμβάνεστε ότι ο φόβος σας εμποδίζει να 
μιλήσετε δημοσίως, έχουμε καλά νέα για εσάς. Δεν 
χρειάζεται να πολεμήσετε το φόβο σας για να γίνετε 
ομιλητής, γιατί ένα μέρος του ποτέ δεν φεύγει εντε-
λώς. Αντιθέτως, χρειάζεται απλά να τον μειώσετε.

Ο Mark Bonchek και η Mandy Gonzalez γράφοντας 
στο Harvard Business Review μοιράζονται κάποια tips 
για το πώς να καταφέρουμε ακριβώς αυτό, να ξεπε-
ράσουμε ένα μέρος του φόβου μας και να δώσουμε 
μια άριστη παρουσίαση ή διάλεξη.

Προετοιμασία
Φαίνεται αυτονόητο, αλλά το πρώτο βήμα είναι η 

προετοιμασία. Αυτό σημαίνει ότι μαθαίνουμε καλά το 
υλικό μας ώστε να μην χρειάζεται να σκεφτούμε κατά 
την παρουσίαση. Χρειάζεται επίσης να έχουμε δοκι-
μάσει από πριν τον χώρο και την ακουστική ώστε να 
μην μας εμποδίσουν τεχνικά ζητήματα.

Ρεαλισμός – Λογική σκέψη
Κάποιοι φόβοι είναι φυσιολογικοί. Αν έχετε 100 

slides για μία ομιλία 30 λεπτών, ο φόβος ότι δεν θα 
σας μείνει χρόνος είναι λογικός, οπότε χρειάζεται να 
μειώσετε το υλικό. Αλλά η πιθανότητα κάποιος να σας 
διακόψει είναι πολύ μικρή και ο φόβος γι’ αυτό δεν 
πρέπει να σας εμποδίζει. Ξεχωρίστε τα πιθανά σενά-
ρια από τα απίθανα.

Είμαστε παρόντες
Το γεγονός ότι είμαστε σωματικά παρόντες στην 

ομιλία δεν σημαίνει ότι δίνουμε το 100% μας. Το 
κοινό μας ακολουθεί τις σκέψεις και τα συναισθήμα-
τά μας, ακόμα κι αν νομίζουμε ότι δεν τα δείχνουμε. 
Βρείτε τα στοιχεία εκείνα που σας βοηθούν να είστε 
παρόντες. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και απολαύστε τη 
στιγμή• δεν έχουν όλοι τη δυνατότητα να μιλήσουν 
και να εμπνεύσουν τους άλλους δημοσίως. Υπάρχει 
ένας σκοπός, ένα μήνυμα που θέλετε να μεταδώσετε 
στο κοινό σας; Ποιο είναι αυτό;

Δημοσιεύθηκε στην Εναλλακτική Δράση
Πηγή: hbr.org
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Διευκρινίσεις και απαντή-
σεις με αφορμή την αύξηση 
των κρουσμάτων του κορονο-
ϊού στην Ελλάδα έδωσαν στην 
ΕΡΤ ο υπουργός Υγείας, Θάνος 
Πλεύρης και η αναπληρώτρια 
Υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα. 
Σημειώνεται ότι ανά την Ευρώ-
πη επίσης σημειώνεται αύξηση 
κρουσμάτων σε πολλές χώρες.

Ο υπουργός Υγείας Θάνος 
Πλεύρης τόνισε ότι «η αύξηση 
των κρουσμάτων είναι απολύ-
τως ελεγχόμενη, απαντώντας 
στο ερώτημα αν επιδημιολογι-
κή κατάσταση ξεφεύγει από τον 
έλεγχο των υγειονομικών αρχών.

Μιλώντας στην εκπομπή «Από 
τις Έξι» για το εάν η άρση των 
μέτρων περιορισμού της παν-
δημίας έγινε νωρίτερα λόγω 
της έλευσης των τουριστών ο κ. 
Πλεύρης δήλωσε ότι «είμαστε η 
τελευταία χώρα της Ευρώπης 
που ήραμε τα μέτρα», επισημαί-
νοντας ότι η άρση των μέτρων 
έχουν κάνει όλες οι ευρωπαϊκές 
χώρες, ακόμα και αυτές που δεν 
έχουν καμία εξάρτηση για τον 
τουρισμό.

Σύμφωνα με τον υπουργό 
Υγείας ο κορονοϊός λειτουργεί 
πάντοτε με κύματα: «Παρακο-

λουθούμε την πορεία του κά-
θε κύματος. Όπου υπήρχε κύμα 
στους θερινούς μήνες, κατά βά-
ση ήταν πιο ήπιο, αλλά δεν είχε 
βαριές νοσηλείες», είπε σχετικά.

Αναφερόμενος στους σκλη-
ρούς δείκτες της πανδημίας, δη-
λαδή τους θανάτους και τους δι-
ασωληνωμένους, ο κ. Πλεύρης 
αποκάλυψε ότι «βρισκόμαστε σε 
διψήφιο αριθμό διασωληνωμέ-
νων εδώ σχεδόν και ένα χρόνο.  
Σχολιάζοντας την χθεσινή αυξη-
μένη επιδημιολογική εικόνα στη 
χώρα, ο κ. Πλεύρης δήλωσε πως 
οφείλεται στον μεγάλο αριθμό 
τεστ, στον αυξημένο αριθμό του-
ριστών και στο ότι υπάρχει με-
γαλύτερη κινητικότητα του ιού.

«Η σύσταση είναι όταν βρι-
σκόμαστε σε χώρους με έντονο 
συγχρωτισμό πρέπει να φοράμε 
μάσκα και να λαμβάνουμε μέτρα 
προστασίας», τόνισε ο κ. Πλεύ-
ρης και πρόσθεσε ότι θα πρέπει 
να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί οι 
άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας.

«Έχουμε μπει στη φάση συνύ-
παρξης με τον κορονοϊό» είπε ο 
κ. Πλεύρης αναφέροντας ότι οι 
μεταλλάξεις Όμικρον δεν έχουν 
την ίδια πίεση για το ΕΣΥ όπως 
η Δέλτα.

«Μέτρα μπορεί να υπάρξουν, 
αλλά δεν θα είναι οριζόντια, 
όπως είχαμε στην πρώτη φάση 
της πανδημίας», συμπλήρωσε. 
«Θέλω να πιστεύω ότι η πορεία 
που θα έχει η πανδημία θα είναι 
τέτοια που ναι μεν θα πιέσει, αλ-
λά δε θα χρειαστεί να πάμε σε 
κάτι που θα παραπέμπει στους 
περιορισμούς που είχαμε», πρό-
σθεσε σχετικά. Ως προς το τι θα 
γίνει με την τέταρτη δόση τόνισε 
ότι είναι βέβαιο ότι θα χρειαστεί 
ενισχυτική δόση, αλλά είναι ακό-
μη άγνωστο αν αυτό θα αφορά 
το σύνολο του πληθυσμού τονί-
ζοντας ότι «θα θέλαμε να πάμε 
σε λογική εποχικού εμβολίου».

Γκάγκα: Θα 
παραλάβουμε καινούρια 
επικαιροποιημένα 
εμβόλια το φθινόπωρο με 
περισσότερα στελέχη

«Αυτό που συζητάμε είναι ένα 
εμβόλιο για προφύλαξη το φθι-
νόπωρο και πιστεύουμε ότι θα 

έχουμε καινούρια επικαιροποι-
ημένα εμβόλια. Γι’ αυτό και τις 
παραγγελίες που είχαμε να πα-
ραλάβουμε το καλοκαίρι με βά-
ση την πανευρωπαϊκή συμφωνία 
και τα νούμερα των εμβολίων 
που αντιστοιχούν στην χώρα μας, 
τις πάμε πιο πίσω και θα παρα-
λάβουμε τα καινούρια επικαιρο-
ποιημένα το φθινόπωρο» υπο-
γράμμισε από την πλευρά της, 
μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα 
91,6 και 105,8 και την εκπομπή 
«Ναι μεν Αλλά» με την Ευαγγε-
λία Μπαλτατζή, η αναπληρώτρια 
Υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα.

«Θα είναι ένα διπλό εμβόλιο 
που θα έχει περισσότερα στελέχη 
και που ήδη η Moderna φαίνεται 
να το πετυχαίνει, οπότε πιστεύ-
ουμε όλοι ότι θα το έχουμε το 
φθινόπωρο» συμπλήρωσε.

Αναφορικά με την 4η δόση, 
επισήμανε πως άνοιξε πριν και-
ρό για τους ευάλωτους, εδώ και 
αρκετούς μήνες, επομένως όσοι 
ανήκουν σε αυτές τις κατηγορί-

ες η σύσταση είναι να το κάνουν. 
«Για όλο τον πληθυσμό πιστεύ-
ουμε και αυτό μένει να το δούμε, 
ότι θα υπάρξει σύσταση για προ-
φύλαξη, όπως υπάρχει για την 
γρίπη, το φθινόπωρο» σημείωσε.

Μιλώντας για την 4η δόση 
σε σχέση με την επιδημιολογική 
κατάσταση στην χώρα αυτές τις 
μέρες που φαίνεται πως διανύει 
το 6ο πανδημικό κύμα, η κ. Γκά-
γκα ανέφερε ότι το παράδειγμα 
που έχουμε από τις άλλες ευ-
ρωπαϊκές χώρες είναι πως δεν 
έχει ανοίξει τέταρτη δόση για τον 
γενικό πληθυσμό. «Η μόνη χώ-
ρα που άνοιξε την 4η δόση στην 
περιοχή μας είναι το Ισραήλ, που 
έβαλε εμβόλια πολύ νωρίς και 
άνοιξε την κοινωνία πολύ νωρίς. 
Η δική μας επιτροπή εμπειρο-
γνωμόνων δεν συζητάει άνοιγ-
μα της 4ης δόσης για τον γενικό 
πληθυσμό» ξεκαθάρισε.

Νέα μέτρα ζητά η Αθηνά 
Λινού: «Τα κρούσματα 
είναι πάνω από 20.000»

Μετά την Ματίνα Παγώνη 
που κατηγορηματικά υποστη-
ρίζει πως δεν έπρεπε να πετά-
ξουμε τις μάσκες, και η Αθηνά 
Λινού με τη σειρά της ζητά νέα 
μέτρα, έστω και των πιο ήπιων. 
Μιλώντας σήμερα στον ΑΝΤ1, η 
καθηγήτρια Επιδημιολογίας, εμ-
φανίζεται ανήσυχη με την εικόνα 
των κρουσμάτων και υποστηρί-
ζει πως τα κρούσματα είναι πά-
νω από 20.000 αλλά δεν αποτυ-
πώνονται λόγω της διενέργειας 
ελαχίστων τεστ.

Η κα Λινού τόνισε αρχικά ότι 
«είναι λίγα τα τεστ. Δεν είναι μό-
νο ότι έχουμε ελλιπή πληροφό-
ρηση για το τι γίνεται. Έχουμε 

και έλλειψη πληροφόρησης προς 
αυτούς που νοσούν. Θα έπρεπε 
να παίρνουμε και μέτρα προστα-
σίας για τους υπόλοιπους ... Η 
αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγ-
μή χρειάζεται ψυχραιμία. Έχουμε 
πρόβλημα».

Εκτίμησε παράλληλα ότι «σα-
φώς» μπορεί τα κρούσματα να 
είναι πάνω από 15.000-20.000. 
«Έχουμε εξάπλωση, έχουμε πολ-
λά κρούσματα. Και ενώ έχουμε 
όπλα για να αμυνθούμε σε αυτή 
την επίθεση του κορωνοϊού, δεν 
τα χρησιμοποιούμε, με την άρση 
των μέτρων ... Θα πρέπει οπωσ-
δήποτε τα ανώδυνα μέτρα να 
ληφθούν. Δεν είναι δυνατόν να 
μπαίνεις στο αεροπλάνο και να 
μην φοράει μάσκα ούτε η αερο-
συνοδός ούτε οι άνθρωποι, όταν 
έχουμε τόσο πολλά κρούσματα ... 
Ήδη σε άλλες περιοχές του κό-
σμου έχουν πολλά προβλήμα-
τα οι μετακινήσεις. Ακυρώνονται 
πτήσεις επειδή νοσούν οι εργα-
ζόμενοι στις αερομεταφορές».

«Αυτή τη στιγμή, δεν πρέπει 
να πανικοβληθούμε. Είμαστε σε 
έναν πόλεμο που δεν έχει πλή-
ρως κερδηθεί. Έχουμε όπλα, εί-
μαστε σε καλύτερη κατάσταση 
από πριν. Αλλά πρέπει να τα χρη-
σιμοποιήσουμε. Δεν ωφελεί να 
ξέρεις ότι η μάσκα προστατεύει, 
ότι οι αποστάσεις προστατεύουν, 
να ξέρεις ότι ο συνωστισμός και 
οι κλειστοί χώροι επιδεινώνουν 
την κατάσταση και να μην το επι-
κοινωνείς καν αυτό. Να μην λες 
στους ανθρώπους "αφήστε ανοι-
χτά παράθυρα", μην κλείνετε δω-
μάτια και χώρους και βάζετε το 
κλιματιστικό, που μπορεί να είναι 
κοινό για πολλούς χώρους», συ-
νέχισε η κα Λινού.

Χωρίς οριζόντια μέτρα και με 
επικαιροποιημένο εμβόλιο το φθινόπωρο

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΟ 
ΠΑΝΔΗΜΙΚΟ ΚΥΜΑ 
                               
Γκάγκα: Θα παραλάβουμε καινούρια 
επικαιροποιημένα εμβόλια το φθινόπωρο 
με περισσότερα στελέχη. Νέα μέτρα ζητά 
η Λινού: «Τα κρούσματα είναι πάνω από 
20.000»

Η πλατφόρμα για το Fuel 
Pass 2 θα ανοίξει στα τέλη Ιου-
λίου. Η νέα επιδότηση των καυ-
σίμων είναι αυξημένη και διευρυ-
μένη, δηλαδή μεγαλύτερα ποσά 
σε περισσότερους δικαιούχους. 
Το νέο Fuel Pass αφορά στην 
επιδότηση καυσίμων για το τρί-
μηνο Ιουλίου – Αυγούστου – Σε-
πτεμβρίου και απευθύνεται σε 
πάνω από 3,1 εκατ. ιδιοκτήτες 
αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.

Η επιδότηση στη βενζίνη 
αφορά σε φυσικά πρόσωπα 
(και ελεύθερους επαγγελματί-
ες) φορολογικούς κατοίκους Ελ-
λάδας, με δηλωθέν εισόδημα τις 
30.000 ευρώ για το φορολογικό 
έτος 2021, το οποίο προσαυξά-
νεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε 
μέλος του νοικοκυριού και έως 
τις 45.000 ευρώ.

To bonus με την ψηφιακή 
κάρτα

Στη χρήση της ψηφιακής κάρ-

τας στρέφει τους καταναλωτές 
το υπουργείο δίνοντας bonus για 
τη χρήση της. Όποιος δεν κάνει 
χρήση της θα λάβει 15 ευρώ λι-
γότερα.

Όπως εξήγησε μιλώντας στο 
Πρώτο Πρόγραμμα 91,6 και 
105,8 και την εκπομπή «Πρωι-
νή Παρέα» με την Κατερίνα Σερέ-
τη και τον Διονύση Χατζημιχάλη, 
η γενική γραμματέας Ενέργειας, 
Αλεξάνδρα Σδούκου: «Ουσιαστι-
κά δίνουμε 15 ευρώ παραπάνω 
για αυτόν που θα κάνει χρήση 
της ψηφιακής κάρτας. Υπάρχει 
μια διαφοροποίηση στις νησιω-
τικές περιοχές, όπου έχει σχεδόν 
διπλασιαστεί το ποσό, φτάνοντας 
από τα 55 ευρώ στο προηγούμε-
νο διάστημα, στα 100 ευρώ τώ-
ρα με την χρήση της ψηφιακής 
κάρτας, ενώ αν δοθεί μέσω τρα-
πέζης η επιδότηση είναι στα 85 
ευρώ». Σε ερώτηση γιατί ωθούν 
τον κόσμο στην ψηφιακή κάρτα, 
η κ. Σδούκου απάντησε ότι θέ-
λουν να είναι πιο στοχευμένο το 
μέτρο και να εξασφαλίσουν ότι 
η δαπάνη πάει για τα καύσιμα, 
και δεν αξιοποιείται σε άλλους 
σκοπούς.

Τα ποσά της επιδότησης 
για το Fuel Pass 2 έχουν 
ως εξής:

Για αυτοκίνητο σε ηπειρωτι-
κή περιοχή

•  80 ευρώ με τη χρήση ψη-
φιακή κάρτας

•  65 ευρώ χωρίς κάρτα στον 
τραπεζικό λογαριασμό

Για αυτοκίνητο σε νησιωτι-
κή χώρα:

•  100 ευρώ με τη χρήση ψη-
φιακής κάρτας

•  85 ευρώ σε τραπεζικό λο-
γαριασμό

Για μοτοσικλέτες:
•  60 ευρώ με τη χρήση ψη-

φιακής κάρτας στην ηπειρωτική 
περιοχή και 45 ευρώ στον τρα-
πεζικό λογαριασμό

•  70 ευρώ με ψηφιακή κάρ-
τα στα νησιά και 55 ευρώ στον 
τραπεζικό λογαριασμό.

Παράλληλα, συνεχίζεται και 
για το επόμενο τρίμηνο η επιδό-
τηση στην αντλία του πετρελαίου 
κίνησης (diesel) με 0,12 ευρώ/
λίτρο ή 0,15 ευρώ/λίτρο με τον 
ΦΠΑ. Το κόστος ανέρχεται σε 
115 εκατ. ευρώ.

Η διαδικασία έκδοσης της 

κάρτας Fuel Pass
1. Μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας οι δικαιούχοι αι-
τούνται την έκδοση ψηφιακής 
χρεωστικής κάρτας στην οποία 
πιστώνεται το ποσό της οικονομι-
κής ενίσχυσης. Η ψηφιακή κάρτα 
εκδίδεται από τράπεζα

2. Η είσοδος του δικαιούχου 
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
μέσω gov.gr πραγματοποιείται 
με τους κωδικούς taxisnet

3. Μετά την είσοδό του στην 
εφαρμογή ο αιτών συμπληρώ-
νει και επικαιροποιεί τα στοιχεία 
επικοινωνίας του και, ειδικότερα, 
τη διεύθυνση ηλεκτρονικού τα-
χυδρομείου (email) και τον αριθ-
μό του κινητού τηλεφώνου, και 
αιτείται την έκδοση της ψηφια-
κής χρεωστικής κάρτας και την 
πίστωση του σχετικού ποσού σε 
αυτήν.

4. Μετά την ολοκλήρωση της 
αίτησης και εφόσον επαληθευθεί 
η ιδιότητά του ως δικαιούχου, η 
Κοινωνία της Πληροφορίας δια-
βιβάζει εγκριτική απόφαση στην 
τράπεζα και εμβάζει αμελλητί το 
χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί 
στον δικαιούχο.

5. Ακολούθως, η τράπεζα 

ενημερώνει τον δικαιούχο για 
τη διαδικασία που πρέπει να ακο-
λουθήσει για την ενεργοποίηση 
της κάρτας και την πίστωση του 
χρηματικού ποσού, αποστέλλο-
ντας: α) γραπτό μήνυμα (sms) 
στον αριθμό κινητού τηλεφώ-
νου που έχει δηλώσει ο δικαι-
ούχος στην ειδική εφαρμογή, με 
ενσωματωμένες οδηγίες και β) 
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου (e-mail) στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση που έχει δηλώσει ο 
δικαιούχος στην ειδική εφαρμο-
γή με ενσωματωμένο σύνδεσμο 
για την ενεργοποίηση της ψηφι-
ακής χρεωστικής κάρτας. Μετά 
την είσοδο στον ανωτέρω σύν-
δεσμο, ο δικαιούχος δημιουργεί 
προσωπικό κωδικό πρόσβασης 
(password) και λαμβάνει κωδι-
κό επιβεβαίωσης, με νέο γρα-
πτό μήνυμα (sms), προκειμένου 
να ενεργοποιήσει την ψηφιακή 
χρεωστική κάρτα του.

Οι δικαιούχοι 
Επιλέξιμα είναι φυσικά πρό-

σωπα, φορολογικοί κάτοικοι Ελ-
λάδος, με δηλωθέν οικογενεια-
κό εισόδημα φορολογικού έτους 
2021 έως 30.000 ευρώ, προ-

σαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για 
κάθε επιπλέον μέλος του νοικο-
κυριού, και έως 45.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι με βάση τα 
εισοδηματικά κριτήρια, οι δυνη-
τικοί δικαιούχοι είναι 3,1 εκατ. 
από τα 3,5 εκατ. ιδιοκτητών οχη-
μάτων.

Για τους δικαιούχους που 
επιλέγουν τη χρήση ψηφιακής 
χρεωστικής κάρτας, το ποσό της 
οικονομικής ενίσχυσης προσαυ-
ξάνεται κατά 15 ευρώ, έναντι 5 
ευρώ που ίσχυε με την προηγού-
μενη επιδότηση.

Η επιδότηση για αυτοκίνη-
το σε ηπειρωτική περιοχή, με τη 
χρήση κάρτας, ανέρχεται στα 80 
ευρώ για το τρίμηνο, από 45 ευ-
ρώ που ίσχυε.

Για τους πολίτες που έχουν 
κύρια κατοικία σε νησιωτική πε-
ριοχή, η επιδότηση, με τη χρήση 
κάρτας, ανέρχεται στα 100 ευ-
ρώ για το τρίμηνο, από 55 ευρώ 
που ίσχυε.

Για ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών, 
η επιδότηση, με τη χρήση κάρ-
τας, ανέρχεται στα 60 ευρώ για 
το τρίμηνο σε ηπειρωτική περι-
οχή, και 70 ευρώ σε νησιωτική 
περιοχή.

Fuel Pass 2: Τέλη Ιουλίου ανοίγει η πλατφόρμα 

Τα ποσά και το 
bonus με την 
ψηφιακή κάρτα
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Είναι σε ένα αεροπλάνο μια ομάδα αλεξιπτω-

τιστών και ετοιμάζονται για άσκηση. Τους λέει 

λοιπόν ο αρχηγός:

- "Μόλις δείτε το πράσινο φωτάκι να ανάβει 

θα πηδήξετε.".

Πετάγετε ένας από αυτούς και λέει:

- "Κι αν δεν ανάψει;"

- "θα ανάψει", του απαντά ο αρχηγός.

- "Ναι, μα αν δεν ανάψει;"

- "Σκάσε, θα ανάψει. Μόλις πηδήξετε θα με-

τρήσετε μέχρι το 10 και θα τραβήξετε το αλε-

ξίπτωτο."

Πετάγεται ξανά ο ίδιος και λέει:

- "Κι αν δεν ανοίξει.".

- "θα ανοίξει", του λέει.

- "Κι αν δεν ανοίξει;"

- "Αν δεν ανοίξει", του λέει "θα τραβήξετε το 

εφεδρικό"

- "Κι αν δεν ανοίξει και το εφεδρικό;"

- "θα ανοίξει, σκάσε. Μόλις φτάσετε κάτω 

θα σας περιμένουν τζιπάκια να σας γυρίσουν 

στην βάση.".

- "Κι αν δεν μας περιμένουν;"

- "Σκάσε θα σας περιμένουν."

Κάποια στιγμή βγαίνει ο αρχηγός και τους 

φωνάζει να πηδήξουν.

- "Μα δεν άναψε το πράσινο φωτάκι", λέει ο 

ίδιος με τις ερωτήσεις.

- "Βρε άντε πηδά", του λέει και τον σπρώχνει. 

Πέφτει αυτός μετράει μέχρι το 10 τραβάει το 

αλεξίπτωτο και δεν ανοίγει.

- "Ε, τον άτιμο", λέει.

Τραβάει το εφεδρικό δεν ανοίγει ούτε αυτό.

- "Ε, τον άτιμο τον αρχηγό!", λέει. "Έχει γούστο 

να μην μας περιμένουν και τα τζιπάκια κάτω!!!"

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια
1. Νόστιμες κι έτσι οι ντομάτες.
8. … Ίστγουντ: Αμερικανός ηθοποιός και 
σκηνοθέτης.
13. Βράδυ, σούρουπο.
14. Αναθεματισμένα, καταραμένα.
16. Βαθμός στο καράτε.
17. Σ' αυτό… βγαίνει ο φυγόδικος.
19. Βρετανική εφημερίδα.
20. Το όνομα της Τσανακλίδου.
22. Όροφος χωριάτικου σπιτιού.
24. Τον επικαλέστηκε ο Ιησούς στο Σταυ-
ρό.
26. Ίδρυμα για… κυνηγημένους.
28. Ποδοσφαιρικός όρος.
29. Ο κατασκευαστής σάκων.
31. Ξένος οίκος αρωμάτων.
33. Συνεκδοχικά το αλφάβητο.
34. Μάρκα κρασιών.
36. Μεταποιεί ρούχα (θηλ.).
38. Δηλωτικά υψηλής ποιότητας.
40. Μαλλί προβάτου.
41. Ζωγράφος της Αναγέννησης.
43. Το εικονιζόμενο ζώο.
44. Σύμφωνο ξένων γλωσσών.

-- Συστατικά -- 

• 3 φλιτζάνια γάλα
• 5 αυγά
• 2 φλιτζάνια ζάχαρη
• 3 φλιτζάνια βερίκοκα
• 2 βανίλιες
• 1/4 φλιτζάνι νερό

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Κατ'αρχάς, πλένουμε τα βερίκοκα και τους αφαιρού-

με τα κουκούτσια.
• Έπειτα, ρίχνουμε σε μια κατσαρόλα το νερό με το 1 

φλιτζάνι ζάχαρη και βάζουμε τα βερίκοκα να βρά-
σουν.

• Μόλις βράσουν τα βερίκοκα, τα κάνουμε πολτό με 
το τρίμερ και τα αφήνουμε να κρυώσουν.

• Στη συνέχεια, βάζουμε το γάλα να ζεσταθεί καλά, 
όχι όμως να βράσει!

• Σε ένα μπωλ, χτυπάμε τα αυγά με την υπόλοιπη 
ζάχαρη.

• Παίρνουμε λίγο λίγο από το μείγμα της ζάχαρης και 
των αυγών και το προσθέτουμε στο καυτό γάλα και 
ανακατεύουμε συνεχώς.

• Χαμηλώνουμε τη φωτιά και ανακατεύουμε συνε-

χώς μέχρι να δέσει. Προσοχή και πάλι: δεν θέλου-
νε να βράσει!

• Το αποσύρουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε 
τις βανίλιες.

• Έπειτα αφήνουμε το μείγμα του παγωτού μας να κρυ-
ώσει και προσθέτουμε τον πολτό από τα βερίκοκα.

• Τέλος, έχουμε δύο επιλογές για το μείγμα του πα-
γωτού:

•  θα το βάλουμε στην κατάψυξη και κάθε μία ώρα 
το ξύνουμε με το πιρούνι για να πάρει την κρυσταλ-
λική μορφή

• Το παγωτό βερίκοκο είναι έτοιμο και τέλειο!
• Καλή μας απόλαυση!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Παγωτό βερίκοκο, συνταγή για τους λάτρεις του 
παγωτού!

Κάθετα
1. Άλλη ονομασία της λίμνης Τιβεριάδας.
2. Είναι… λατινικό.
3. Τεχνική διακόσμησης υφασμάτων με κερί.
4. Ιστορική πόλη της Γερμανίας.
5. Βουβή… σειρά.
6. Αθηναίος γλύπτης διεθνούς φήμης.
7. Αρχαιολόγοι είναι τα μέλη του (αρχικά).
8. Ο πρώτος δολοφόνος.
9. Τα υγρά μας σύμφωνα.
10. Εκεί κηρύχτηκε η Ελληνική Επανάσταση.
11. Φόβητρο… νηπίων.
12. Κύρια θεότητα των Καρχηδονίων.
15. Ήπιος, καλοσυνάτος.
18. Σύνολο κελιών μοναστηριού.
21. Εθνικοποίησε τη διώρυγα του Σουέζ.
23. Αβγά (αρχ.).
25. Τα κρατάνε και σε περιφορές εικόνων.
27. Ιβ Σεν…: Γάλλος σχεδιαστής μόδας.
30. Εκπρόσωπος της αστικής τάξης.
32. … Νιν: Γαλλοαμερικανίδα συγγραφέας.
35. Το χρησιμοποιούν γελαδάρηδες της Βό-
ρειας Αμερικής.
37. Διεθνής όρος αεροπλοΐας.
39. Αρχικά παλιάς τράπεζας.
42. Εβραίος συγγραφέας, που έγραψε στη 
γλώσσα "γίντις".
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(Έρχεται το «7ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου: Νύχτες Τρόμου», 
με οκτώ ταινίες από το διεθνές διαγωνιστικό πρόγραμμα του φεστιβάλ, 
πάντα συνοδευόμενες με ταινίες μικρού μήκους.

Μέσα στα 6 πρώτα χρόνια ζωής του, το Horrorant Film Festival ανα-
γνωρίσθηκε ως ένα από τα πλέον ανερχόμενα genrefests της Ευρώ-
πης, με το διψασμένο για συναρπαστικές κινηματογραφικές εμπειρίες 
κοινό να το τιμά κάθε χρόνο με την όλο και μαζικότερη παρουσία του.

Και κάπου εκεί ήρθε ο Covid-19 και όλα πάγωσαν. Επιτέλους όμως 
αυτός ο εφιάλτης μοιάζει να βρίσκεται στο τέλος του, και προσεκτικά 
αλλά με αυτοπεποίθηση, οι ΝΥΧΤΕΣ ΤΡΟΜΟΥ επιστρέφουν για να προ-
σφέρουν στους πιστούς θεατές 7 ημέρες αγνής διασκέδασης.

Οι ταινίες που θα προβληθούν: 
Πέμπτη 23/6: 19:45: «T'es morte Hélène» (25’) & «Την Τρίτη 

Μέρα» (85’) & 22:15: «The Wick» (15’) & «Παγιδευμένη» (90’)
Παρασκευή 24/6: 00:30: «Horrorscope» (5’) & «Post Mortem» 

(115’)
Σάββατο 25/6: 00:30: «Mamá» (15’) & «Η Θλίψη» (99’)
Κυριακή 26/6: 22:15: «La Penumbra» (15’) & «Mosquito State» (100’)
Δευτέρα 27/6: 22:15: «Le tueur du lac maudit» (15’) & «Το 

Παιχνίδι των 100 Κεριών» (100’)
Τρίτη 28/6: 22:15: «Lili» (9’) & «Το Άνθος του Κακού» (104’)
Τετάρτη 29/6: 22:15: «No Apto Para Menores» (6’) & «Ο Νε-

κρός Εραστής της Γκλόρια» (113’)
Τιμές εισιτηρίων: 
Κανονικό: €5 ∙ Ημερήσιο 1ης Μέρας: €7 ∙ Διαρκείας: €15 (Πε-

ριορισμένος αριθμός εισιτηρίων διαρκείας).

Ξανά μαζί μας η ται-
νία Κινουμένων Σχεδίων, 
«Τα Κακά Παιδιά» του Πι-
ερ Περιφέλ με τους Ντένη 
Μακρή, Χάρη Γρηγορόπου-
λο, Άγγελο Λιάγκο, Θάνο 
Λέκκα, Κατερίνα Τσάβαλου, 
Ιφιγένεια Στάικου, Κωνστα-
ντίνο Λάγκο, Μαριάνθη Σο-
ντάκη & Μαρία Πλακίδη 
στην μεταγλωττισμένη έκ-
δοση...

Υπόθεση: Στη νέα 
κωμωδία δράσης της 
DreamWorks Animation, η 
οποία βασίζεται στη διάση-
μη σειρά βιβλίων των New 
York Times, μια εγκλημα-
τική συμμορία από ζωάκια 

που ζουν στην παρανομία 
θα επιχειρήσει την πιο δύ-
σκολη κομπίνα της, να γί-
νουν υποδειγματικοί πολί-
τες. Δεν έχει υπάρξει ποτέ 
άλλη παρέα πέντε φίλων 
τόσο κακόφημη όσο αυτή 
των «Κακών Παιδιών», ο 
τολμηρός πορτοφολάς Mr. 
Wolf, ο έμπειρος διαρρή-
κτης χρηματοκιβωτίων Mr. 
Snake, ο χαλαρός άρχο-
ντας της μεταμφίεσης Mr. 
Shark, ο ευέξαπτος νταής 
Mr. Piranha και η ετοιμό-
λογη χάκερ Ms. Tarantula 

Παρασκευή: 19:45, 
Κυριακή: 16:45.

«Τα κακά παιδιά» είναι 
εδώ 

Ξανά κοντά μας η Περι-
πέτεια Φαντασίας, «Doctor 
Strange in the Multiverse of 
Madness» του Σαμ Ράιμι (Το 
Καταραμένο Άσμα, Οι Δαί-
μονες Έστησαν Χορό, Ντάρ-
κμαν, Γρήγορη και Θανάσι-
μη, Ένα Απλό Σχέδιο, Στον 
Έρωτα του Παιχνιδιού, Το 
Χάρισμα, Τριλογία Spider-
Man, Μέχρι την Κόλαση, 
Οζ: Μέγας και Παντοδύνα-
μος) με τους Μπένεντικτ Κά-
μπερμπατς, Ελίζαμπεθ Όλσεν, 
Μπένεντικτ Γουόνγκ, Ρέιτσελ 
ΜακΆνταμς, Τσιουετέλ Ετζιό-
φορ, Ζοσίτι Γκόμεζ & Πάτρικ 
Στιούαρτ...

Υπόθεση: Στην ταινία 

«Doctor Strange in the 
Multiverse of Madness» 
της Marvel Studios, το Κι-
νηματογραφικό Σύμπαν της 
Marvel ξεκλειδώνει το Πο-
λυσύμπαν και διευρύνει τα 
όριά του περισσότερο από 
ποτέ. Ταξιδέψτε στο άγνω-
στο με τον Doctor Strange, ο 
οποίος, με τη βοήθεια μυστι-
κιστών συμμάχων παλιών και 
νέων, διασχίζει τις εκπληκτι-
κές και επικίνδυνες εναλλα-
κτικές πραγματικότητες του 
Πολυσύμπαντος για να αντι-
μετωπίσει έναν μυστηριώδη 
νέο αντίπαλο.

Σάββατο: 21:30, Κυρια-
κή: 19:15.

Ο Doctor Strange σε νέες 
προβολές

Ενώ φιλοξενούμε το κλείσι-
μο του 3ου AXD Film Festival 
με τη δράση, «Συνεπαρμένοι» 
που απευθύνεται σε μαθητές δη-
μοτικού, με προβολές παιδικών 
μικρού μήκους ταινιών και σε-
μινάριο για το πως φτιάχνεται 
μια ταινία...

Αυτή η δράση του Φεστιβάλ 
στοχεύει στην γνωριμία των 
μαθητών με τον συναρπαστικό 
κόσμο του κινηματογράφου και 
αποτελείται από δύο μέρη. Στο 
πρώτο μέρος, τα παιδιά-θεατές 
παρακολουθούν μπροστά στην 
μεγάλη οθόνη ταινίες που έχουν 
δημιουργηθεί ειδικά γι' αυτήν 
την ηλικιακή ομάδα. Στο δεύτε-
ρο μέρος, τα παιδιά-εν δυνάμει 
δημιουργοί εκπαιδεύονται πίσω 
από την οθόνη για τα στάδια της 
παραγωγής μιας ταινίας.

Κυριακή: 12:00.
Με Δωρεάν Είσοδο για 

όλους

Προβολές του 3ου AXD Film Festival Ξεκινούν οι Νύχτες Τρόμου

Cinema«Η αγαπημένη μου ταινία τρόμου είναι το «Rapture» του Iván Zulueta. Είναι μια φανταστική ιστορία 
αυτοπυρπόλησης, αφοσίωσης τόσο στην ηρωίνη όσο και στον κινηματογράφο, μια «καταραμένη» 

ταινία που κανείς δεν είδε τότε και που τώρα είναι απόλυτα μοντέρνο και κλασικό.» 
Pedro Almodovar – Σκηνοθέτης 

Συνεχίζεται η ταινία Κινουμένων 
Σχεδίων, «Lightyear» του Άνγκους 
ΜακΛέιν (Ψάχνοντας τη Ντόρι) 
με τους Ορφέα Αυγουστίδη, Ξέ-
νια Ντάνια, Βασίλη Παπαστάθη, 
Ζερόμ Καλουτά, Τέτα Κωνσταντά, 
Κώστα Δαρλάση, Ίντρα Κέιν, Αρε-
τή Πασχάλη, Σωτήρη Δούβρη, Μι-
χάλη Βαλάσογλου, Κωνσταντίνο 
Κλαυδιανό, Δημήτρη «Yusanof» 
Καβαρνό, Φανή Σαρόγλου, Μαρία 
Πλακίδη, Ανδρέα Ρήγα, Χαρά Ζησι-
μάτου, Αφροδίτη Κατσαρού, Κων-
σταντίνο Ρεπάνη, Άγγελο Λιάγκο & 
Άντρια Ράπτη στην μεταγλωττισμέ-
νη έκδοση & τους Κρις Έβανς, Κέκε 
Πάλμερ, Ντέιλ Σουλς, Τάικα Γουα-
ϊτίτι, Πίτερ Σον, Ούζο Αντούμπα & 
Τζέιμς Μπρόλιν στην υποτιτλισμέ-
νη έκδοση...

Υπόθεση: Το διαστημικό ταξίδι 
του θρυλικού αστροναύτη Μπαζ 
Λάιτγιαρ με το πολυπληθές πλή-
ρωμά του καταλήγει, από δικό του 

σφάλμα, με το διαστημόπλοιό τους 
καθηλωμένο σε έναν αφιλόξενο 
πλανήτη. Όσο τα χρόνια περνάνε, 
ο Μπαζ αναζητά έναν τρόπο να δι-
ορθώσει το λάθος του. Όμως, ο 
χρόνος περνάει για τον καθένα δι-
αφορετικά… Ήρθε η ώρα να μά-
θουμε την ιστορία του θρυλικού 
Στρατιώτη του Διαστήματος Μπαζ 
Λάιτγιαρ, του αστροναύτη ήρωα 
που ενέπνευσε το παιχνίδι και κέρδι-
σε γενιές θαυμαστών με τις ταινίες 
Toy Story. Ο βραβευμένος και βε-
τεράνος της Pixar Angus MacLane 
σκηνοθετεί αυτή τη διασκεδαστική, 
διαστημική περιπέτεια επιστημονι-
κής φαντασίας και μας ταξιδεύει 
στο άπειρο και… ακόμα παραπέρα.

Μεταγλωττισμένο: Σάββατο: 
19:15, Δευτέρα, Τετάρτη: 20:00.

Με υπότιτλους: Παρασκευή: 
22:15, Τρίτη: 20:00.

Τα νέα διαστημικά ταξίδια 
του Lightyear

Νέα εβδομάδα στα Ηλύσια με Νύχτες Τρόμου και AXD Film Festival
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Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση 
θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες 
σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

Δικηγόροι

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

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

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ  •  Δικηγόρος 
Μπότσαρη & Δικαστηρίων  •  Αλεξ/πο-
λη Τηλέφωνο : 2551081787

ΑΓΓΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  •  Δικηγόρος 
Ειρήνης 39  •  Αλεξανδρούπολη 
Τηλέφωνο : 2551024142

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

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

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ •  Δικηγόρος

Κων/πόλεως  207  •  Ορεστιάδα
Τηλέφωνο : 2552023462

Λογιστές

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

ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ ΓΑΛΑΤΕΙΑ • Λογιστικό Γραφείο  

Φιλιππουπόλεως 7  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 25510-80173

ΜΑΝΤΙΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Λογιστικό Γραφείο
Σωτηρίου Τσερκεζη 12  •  Ορεστιάδα
Τηλέφωνο : 2252027923

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

ΤΣΟΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ  •  Δικ. Επιμελητής
Ειρήνης 32 Α  •  Αλεξ/πολη
τηλ: 25510 34048

Συμβολαιογράφοι

Ιατροί

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • Οφθαλμίατρος  
Μιαούλη  11  •  Αλεξ/πολη 

Τηλέφωνο : 25510 24689

ΒΛΥΣΙΔΗΣ ΜΑΚΗΣ  •  Οδοντίατρος 
Βενιζέλου 46  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551032982

ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  •  Οδοντίατρος 
Βενιζέλου 44  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 25335

ΜΠΟΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Ειδικός Παθολόγος - Ομοιοπαθητικός 
Αίνου 49β   •  Αλεξανδρούπολη 
Τηλέφωνο : 2551022327

ΣΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Καρδιολόγος,  Επίκουρος Καθηγητής  
ΑΙΝΟΥ 56   •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551301713

Dr ΜΑΡΙΑ ΣΧΟΙΝΑ PhD • Παιδίατρος 
Διδάκτωρ Ιατρικής ΕΚΠ Αθηνών
Ανατ. Θράκης  23  •  Αλεξ/πολη  
Τηλέφωνο : 25510-37097

ΣΩΠΑΣΗ - ΡΩΜΑΝΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Μικροβιολόγος  
Κων.  Παλαιολόγου 30 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2552023462

ΤΑΡΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χειρούργος Ορθοπαιδικός
Ιωακ. Καβύρη 5  •  Αλεξ/πολη  
Τηλέφωνο :  25510 37654

ΤΑΤΑΡΙΔΟΥ ΕΛΒΙΡΑ • Παιδοψυχολόγος
Έλλης 1  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 6932610600

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

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

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

Δικαστικοί
Επιμελητές

Κτηνίατροι

Ασφάλειες

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

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

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

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

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

Οπτικά

ΤΣΙΚΑΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων 
Κρήνης 8  •  Αλεξ/πολη 
Τηλ.:2551025496 Κιν. 6979007987

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Ψυκτικοί

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

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

Φαρμακεία

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ & ΣΙΑ ΕΕ
14ης Μαϊου 53  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551026478

ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Μαζαράκη 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551038473

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Λ. Δημοκρατίας 173  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 26442

ΤΕΡΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λ. Δημοκρατίας 46  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 27127

ΓΟΥΤΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΔΙΚΑΙΑ
Τηλέφωνο : 2556031371

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

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

Ταξιδιωτικά
Πρακτορεία

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

Συνεταιρισμοί

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

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας
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Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 05.59, 

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
INTERCITY 05.59, 

ΘεΣ/Κη - Αλεξ/λη 
INTERCITY 05.50, 
Αλεξ/λη-ΟΡεΣΤΙΑΔΑ 
04:30 , 15:10
ΟΡεΣΤΙΑΔΑ-Αλεξ/λη 
07:00, 18:39

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,  19:00 , 23:59
Αλεξ/ΠΟλη - ξΑΝΘη - ΚΑΒΑλΑ: 
08.00, 11:30 , 16.00, 
18:45, 22:00
ΚΑΒΑλΑ - Αλεξ/ΠΟλη 
02:15 , 10:15, 14:30 ,18:30
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 
ΟΡεΣΤΙΑΔΑ- ΔΙΔ/ΧΟ- ΣΟΥΦλΙ
-ΦεΡεΣ- Αλεξ/ΠΟλη 
05:45, 07:30, 09:00, 11:30, 13:30 
14:40, 16:30, 18:00, 19:45
Αλεξ/ΠΟλη -ΣΑΠεΣ- ΚΟμΟΤηΝη
07:45,  09:00, 11:15, 13:00, 
16:00, 18:30, 20:10
ΚΟμΟΤηΝη -ΣΑΠεΣ-Αλεξ/ΠΟλη
07:20,  09:00, 11:00, 12:30, 
14:40,  19:00, 20:10 
Αλεξ/ΠΟλη-ΣεΡΡεΣ
15:00 - 19:30
ΣεΡΡεΣ-Αλεξ/ΠΟλη
15:00 - 19:30

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: 08:20 - 21:45
ΤΡΙΤΗ: 08:20 - 21:45
ΤΕΤΑΡΤΗ: 08:20 - 21:45
ΠΕΜΠΤΗ: 08:20 - 21:45 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 09:05 - 21:45
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:20 - 21:45
ΚΥΡΙΑΚΗ: 09:05 - 21:45 
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 06:45 - 20:10
ΤΡΙΤΗ: 06:45 - 20:10 
ΤΕΤΑΡΤΗ: 06:45 - 20:10 
ΠΕΜΠΤΗ: 06:45 - 20:10
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:30 - 20:10

ΣΑΒΒΑΤΟ: 06:45 - 20:10
ΚΥΡΙΑΚΗ: 07:30 - 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 - 22:05
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:50 - 22:05
ΚΥΡΙΑΚΗ: 08:50 - 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 - 20:30
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:15 - 20:30
ΚΥΡΙΑΚΗ: 07:15 - 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  08:00
Τρίτη  08:00 
Τετάρτη 08:00-20:00 
Πέμπτη 16:00 
Παρασκευή 16:00
Σάββατο  08:00 
Kυριακή  16:00

ΣΑμΟΘΡaΚη ΠΡΟΣ
ΑλεξΑΝΔΡΟyΠΟλη 
ΠλΟΙΟ ΑΔΑμaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
Δευτέρα 17:30
Τρίτη 17:30 
Τεταρτη  17:30
Πέμπτη 07:00 - 19:00 
Παρασκευή 19:00
Σάββατο  - 17:30
Kυριακή  19:00

ΤηλEΦωΝΑ 
λΙμεΝΑΡΧεIωΝ
Αλεξανδρούπολης: 
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
Αχτσή Α. - Αχτσής Σ. Λ. Δημοκρατίας 152 
(έναντι SevenSpot) ✆2551029523

ΦΕΡΕΣ 
Μπουρουλίτη Δημοκρίτου 17 ✆2555022273

ΣΟΥΦΛΙ 
Κυριακούδη Βασ. Γεωργίου 157 
✆2554022033

ΔIΔYMOTEIXO
Τριανταφυλλίδου Ελένη έναντι Νοσοκομεί-
ου ✆2554024243

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Τσιάτσιου - Γκεντσίδη Δήμητρα Αδριανου-
πόλεως 152 ✆2552025800

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

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

Αγριππίνα, Αριστοκλής, 
Αριστόκλεια, Βάρβαρος.

Διεθνής Ημέρα Χηρών
Ημέρα των Ηνωμένων Εθνών για 
τη Δημόσια Υπηρεσία
Ολυμπιακή Ημέρα

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Αγαπητέ μου Κριέ, σήμερα Πέμπτη η 
Αφροδίτη περνά στο ζώδιο των Δι-
δύμων και από αυτή την θέση σου 
υπόσχεται ευχάριστες προσκλήσεις, 
γνωριμίες, φλερτ, επικοινωνίες που 
προκαλούν ευθυμία, στιγμές διασκέ-
δασης ή ακόμα τώρα μπορεί να προ-
ετοιμάσεις και ένα ταξίδι! 

ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ μου Ταύρε , σήμερα Πέμπτη 
η Αφροδίτη περνά στο ζώδιο των Δι-
δύμων και από αυτή την θέση σου 
υπόσχεται βελτίωση των οικονομικών, 
εύρεση νέων πηγών εσόδων, ανάπτυ-
ξη αυτοπεποίθησης, σιγουριάς, ασφά-
λειας!  

ΔΙΔΥΜΟΣ
Αγαπητέ μου Δίδυμε, σήμερα Πέμπτη 
η Αφροδίτη περνά στο ζώδιο σου και 
σου χαρίζει γοητεία, ερωτικό μαγνητι-
σμό, φλερτ, γνωριμίες, προσφέρει ευ-
καιρίες για διασκέδαση, και απόλαυση!  

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αγαπητέ μου Καρκίνε, σήμερα Πέμπτη 
η Αφροδίτη περνά στο ζώδιο των Δι-
δύμων και από αυτή την θέση σου χα-
ρίζει δημιουργικότητα, εμπνεύσεις που 
θα βοηθήσουν καλύτερα στην παρα-
γωγή έργου!

ΛΕΩΝ
Αγαπητέ μου Λέοντα, σήμερα Πέμπτη η 
Αφροδίτη περνά στο ζώδιο των Διδύ-
μων και από αυτή την θέση θα τονώσει 
την κοινωνική σου ζωή, θα προσφέρει 
ευκαιρίες διασκέδασης με φίλους, νέ-
ες γνωριμίες, ένταξη σε συλλογικές 
ομάδες, κοινωνική δραστηριοποίηση, 
ικανοποίηση επιθυμιώ! 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αγαπητέ μου Παρθένε, σήμερα Πέμπτη 
η Αφροδίτη περνά στο ζώδιο των Δι-
δύμων και από αυτή την θέση θα σε 
βοηθήσει να αναδείξεις τα επαγγελ-
ματικά σου και τις ικανότητές σου, θα 
βελτιώσεις την επαγγελματική σου δη-
μιουργικότητα, και θα ικανοποιηθείς 
μέσω της υλοποίησης στόχων!    

ΖΥΓΟΣ
Αγαπητέ μου Ζυγέ, σήμερα Πέμπτη η 
Αφροδίτη περνά στο ζώδιο των Διδύ-
μων και σταδιακά ανακτάς την αισιο-
δοξία σου , θα έχεις ευχάριστες επι-
κοινωνίες και συναντήσεις, ταξιδάκια, 
φλερτ μέσα από το διαδίκτυο, διευθέ-
τηση οικονομικών / νομικών εγγρά-
φων, ικανοποίηση μέσα από την ανά-
πτυξη γνώσεων / εμπειριών!  

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αγαπητέ μου Σκορπιέ , σήμερα Πέμπτη 
η Αφροδίτη περνά στο ζώδιο των Δι-
δύμων και από αυτή την θέση θα δεις 
βελτίωση οικονομικών, κάποιο bonus 
/ έξτρα κέρδος, άνοδο στα οικονομικά 
συντρόφου / συζύγου!

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αγαπητέ μου Τοξότη , σήμερα Πέμπτη η 
Αφροδίτη περνά στο ζώδιο των Διδύ-
μων και από αυτήν την θέση θα φέρει 
βελτίωση σχέσεων και συνεργασιών, 
θα τονώσει την συντροφικότητα,νέ-
ες σχέσεις!

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Αγαπητέ μου Αιγόκερε , σήμερα Πέμπτη 
η Αφροδίτη περνά στο ζώδιο των Δι-
δύμων και σταδιακά ανανεώνεις την 
καθημερινότητά σου , η εργασία σου 
γίνεται αρκετά δημιουργική , έχεις βελ-
τίωση της φυσικής κατάστασης αλ-
λά ξεκινά και νέα χόμπι και δραστη-
ριότητες! 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αγαπητέ μου Υδροχόε , σήμερα Πέμπτη 
η Αφροδίτη περνά στο ζώδιο των Δι-
δύμων και από αυτή την θέση θα σου 
χαρίσει ερωτική ανανέωση, δημιουρ-
γικότητα!

ΙΧΘΥΕΣ
τΑγαπητέ μου Ιχθύ, σήμερα Πέμπτη η 
Αφροδίτη περνά στο ζώδιο των Δι-
δύμων ευχάριστες στιγμές με αγαπη-
μένα πρόσωπα θα έχεις το επόμενο 
διάστημα!

Επέτειοι

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

1. «Θα είναι σαν να πάτε βόλτα στην εξο-
χή. Δεν θα χρειαστείτε καν όπλα» ήταν 
τα λόγια ενός εκ των διοικητών των 
συμμαχικών δυνάμεων, στη μάχη του 
Σομ, το 1916. Σε λιγότερο από μία ώρα, 
οι απώλειες των συμμάχων είχαν φτά-
σει τους 57.470 άντρες.

2. Η ψηλότερη γυναίκα που μετρήθηκε 
ποτέ είναι μια Κινέζα, η Zeng Jinlian, 
με ύψος 2,47 μέτρα.

3. Η χαμηλότερη θερμοκρασία που σημει-
ώθηκε ποτέ στη γη είναι -89,2 βαθμούς 
Κελσίου, στην Ανταρκτική το 1983.

4. Η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει 
καταγραφεί είναι 57,8 βαθμοί Κελσίου. 
Μάλιστα, σημειώθηκε δύο φορές: στις 
13 Σεπτεμβρίου του 1922, στην Αλ Αζί-
ζια της Λιβύης, και στις 11 Αυγούστου 
του 1933, στο Σεν Λούις του Μεξικού.

5. Η τραγουδίστρια Λένα Γκόλμπερτ 
Φορντ, η οποία ερμήνευσε το τραγού-
δι Keep the home fires burning (Κρα-
τήστε τις φωτιές των σπιτιών αναμμέ-
νες), κάηκε μέσα στο σπίτι της.

6. Η Τζόαν Κόλινς ήταν 50 χρονών όταν, 
το 1983, πόζαρε ημίγυμνη για το πε-
ριοδικό Playboy. Σημειωτέον ότι το εν 
λόγω τεύχος εξαντλήθηκε τάχιστα!

7. Η «ρόδα» του λούνα παρκ κατασκευ-
άστηκε για πρώτη φορά το 1893, από 

τον Γκέιλ Φέρις, και παρουσιάστηκε 
στην Παγκόσμια Έκθεση Κολόμβου στο 
Σικάγο. Η διάμετρός της ήταν 80 μέτρα 
και χωρούσε 2.160 άτομα.

8. Η πρώτη ομιλούσα κούκλα παρου-
σιάστηκε από τον Γιόχαν Μέιλζελ 
το 1820.

ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ...
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Με μελωδίες και τραγούδια γέμισε η 
παραλιακή της Αλεξανδρούπολης στο 
υπαίθριο πάρτυ που στήθηκε στο πάρκο 
Αργώ το απόγευμα της Τρίτης 21ης Ιου-
νίου, Ευρωπαϊκή Ημέρα της Μουσικής

Κάτοικοι και επισκέπτες της Αλε-
ξανδρούπολης απήλαυσαν ένα όμορ-
φο μουσικό πρόγραμμα παραδοσιακών 
τραγουδιών που ετοίμασαν τα παιδιά του 
Μουσικολαογραφικού Αρχείου «Χρόνης 

Αηδονίδης» μαζί με τη δασκάλα τους Χρι-
στίνα Μπαρμπαγιάννη

Ακολούθησε μια γιορτή σε ρυθμούς 
pop, disco και rock 'n roll από τα τοπικά 
συγκροτήματα Lolipop και Tales of Wipe 
Out που εξελίχθηκε σε ένα συνεχόμενο 
πάρτυ ανακάλυψης ήχων και μελωδιών 
επιβεβαιώνοντας ότι η μουσική ενώνει 
κουλτούρες και ρυθμικά χαμόγελα

16 TΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ   Η  ΠΟΛΥΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  ΠΟΥ  ΑΞΙΖΕΙ  ΣΤΟΥΣ  ΘΡΑΚΙΩΤΕΣ

Με μελωδίες γέμισε η παραλιακή 
της Αλεξανδρούπολης

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΣΤΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ 
ΑΡΓΩ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΗΜΕΡΑ 
ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Παραδοσιακές μελωδίες, ποπ, ντίσκο 
και ροκ ήχοι πρόσφεραν μια ξεχωριστή νότα

www.gnomionline.grwww.gnomionline.gr
Η ΓΝΩΜΗ στο ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ετοίμασε μια μουσική γιορτή για την Ευρωπαϊκή Ημέρα της Μουσικής

Το κοινό απόλαυσε ένα όμορφο μουσικό πρόγραμμα 
παραδοσιακών τραγουδιών που ετοίμασαν τα παιδιά του 
Μουσικολαογραφικού Αρχείου «Χρόνης Αηδονίδης»

Το γκρουπ συγκροτήματα Lolipop κινήθηκε 
σε ρυθμούς pop, disco και rock 'n roll
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