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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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Σε δημοπράτηση το έργο
της αποκατάστασης του
Πύργου του Φονιά στη
Σαμοθράκη

ΠΑΣΟΚ Έβρου: Μόνο λόγια από
την κυβέρνηση για τους πληγέντες
από την κακοκαιρία Genesis
Απάντηση Ζαμπούκη σε
δημοσιεύματα που χαρακτηρίζουν
ως «νέα Τρούμπα» την
Αλεξανδρούπολη
«Λάτρεις του παλιού Ελληνικού Κινηματογράφου
ή οπαδοί μιας μίζερης αντίληψης» όσοι βλέπουν
ομοιότητες, κατά τον Δήμαρχο. Το πιο πρόσφατο
δημοσίευμα που προκάλεσε αντιδράσεις

5
6

Προχωρά η αποκατάσταση
- επανάχρηση του Κτηρίου
«Δημοτική Αγορά Σουφλίου»
● Με προϋπολογισμό 1,5 εκ ευρώ, το έρ- ● Η ανάγκη για την εκτέλεση του συγκεκραγο εκτιμάται πως θα ολοκληρωθεί Αύγουστο μένου έργου, είχε επισημανθεί από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, κατά την επίτου 2024
σκεψή της στο νησί τον Οκτώβριο του 2020
● Το μνημείο είχε υποστεί σοβαρές ζημιές
από τη θεομηνία του 2017 – Τι εργασίες
προβλέπονται
7

Γκαρά: «Με υπογραφή ΜητσοτάκηΚεραμέως συρρικνώνονται ΔΠΘ
και Πανεπιστημιακά Τμήματα
στον Έβρο»
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Έντονες διεργασίες
είναι σε εξέλιξη στο
ποδόσφαιρο της
Αλεξανδρούπολης

Ξεκινούν οι εκδηλώσεις για τη
Ναυτική Εβδομάδα του δήμου
Αλεξανδρούπολης

Συζητείται η πιθανότητα
συνένωσης Αλεξανδρούπολης
FC και Ιπποκράτη με σκοπό
να δημιουργηθεί μία ισχυρή
ομάδα για τη Γ΄Εθνική

 16

Μεγάλη κινητοποίηση
για την πυρκαγιά στο Αρίστεινο
Απόβαση στην πλατεία του Φάρου από τη περίφημη μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού. Αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων. 9 ημέρες γεμάτες
μουσική, χορό, ποίηση, λογοτεχνία, αθλητισμό, μαγειρική, εθελοντικές δράσεις, αιμοδοσία, φωτογραφία και ζωγραφική

 4, 9

Ανησυχία και κινητοποίηση για να γλιτώσουν περιουσίες
και δασική έκταση από το πύρινο μέτωπο στην περιοχή Αετοχωρίου –
Αρίστεινου Αλεξανδρούπολης

3

Power pass: Ξεκινά
από την Παρασκευή
η καταβολή του
επιδόματος ρεύματος
Πως θα δείτε τα ποσά.
Ποιοι θα δουν πρώτοι χρήματα στον λογαριασμό τους
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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
www.gnomionline.gr
ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑ
Ε. Λασκαράκης και ΣΙΑ Ε.Ε.
Εκδότης-∆ιευθυντής
Μάνος Λασκαράκης
Υπεύθυνος Ύλης
Γ. Πανταζίδης
Σύμβουλος Έκδοσης
Γιάννης Λασκαράκης
Υπεύθυνος Τυπογραφείου
∆. Μπένδρελης

Υπεύθυνη Διαφημίσεων
και Λογιστηρίου
Χρύσα Γρηγοριάδου

Κωδικός 1793
email
gnomi@gnomionline.gr
efimerida-gnomi@hotmail.com
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
Πλησίον στρατοπέδου «Ιωάννου»
Τηλέφωνα
2551024222, 2551029888
Fax
2551080606

Ετήσια ιδιωτών 
€100
∆ήµων-∆ηµοτικών διαµ/των€200
Τραπεζών-Οργανισµών 
€200
Ανώνυµες Εταιρίες 
€200

Είπαν

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
EΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (ΣΗΠΕ)

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

Τακτικοί συνεργάτες:

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

Ο καιρός σήμερα

Σαν Σήμερα
ΓΕΓΟΝΟΤΑ
301 π.Χ.
Μάχη στην Ιψό της Φρυγίας, μεταξύ των επιγόνων του Μεγάλου
Αλεξάνδρου. Ο Αντίγονος και ο
υιός του Δημήτριος ο Πολιορκητής, ηττώνται από τις συνασπισμένες δυνάμεις του Σελεύκου, του
Πτολεμαίου, του Κασσάνδρου και
του Λυσιμάχου.

Ανατολή - 05:58
Δύση - 20:47

19...35
22...36
21...36

1892
Φοιτητικές ταραχές ξεσπούν στην
Αθήνα, λόγω της επιβολής διδάκτρων στο Πανεπιστήμιο από την
κυβέρνηση του Χαρίλαου Τρικούπη.

21...34

1913
Αρχίζει η τριήμερη μάχη της Τζουμαγιάς. Ο Ελληνικός Στρατός συνεχίζει τη θριαμβευτική του επέλαση βαθιά μέσα στο βουλγαρικό
έδαφος. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος
αγωνίζεται στο Βουκουρέστι για
την επίτευξη συμφέρουσας διεθνούς συμφωνίας, επειδή όμως
οι αξιώσεις της Ελλάδας δεν ικανοποιούνται, συνεχίζονται παράλληλα οι πολεμικές επιχειρήσεις.
Από το μέτωπο, ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος δηλώνει «ανακωχή με
τους Βούλγαρους θα κάνω στη
Σόφια!».
1965
Η ελληνική κυβέρνηση καταργεί
το μονοπώλιο μπύρας στην Ελλάδα που είχε η FIX από το 1864.
1974
Ξεσπά στην Κύπρο το αιματηρό πραξικόπημα της χούντας
των Αθηνών κατά του προέδρου
Μακαρίου. Ο αρχιεπίσκοπος διαφεύγει, ενώ η χούντα διορίζει
νέο «πρόεδρο» τον Νίκο Σαμψών.
2006
Αρχίζει τη λειτουργία του o ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης
Twitter.
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1943
Λουκιανός Κηλαηδόνης, έλληνας
τραγουδοποιός. (Θαν. 7/2/2017)
ΘΑΝΑΤΟΙ
1899
Γεώργιος Αβέρωφ, έλληνας μεγαλέμπορος και εθνικός ευεργέτης.
(Γεν. 15/8/1818)
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Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ
17
ΙΟΥΛ
2013

Διασώθηκε το επίδομα τρίτου παιδιού

Συνολικά, 1.200 ευρώ το χρόνο δίδονται σε κάθε οικογένεια, (επίδομα 200 ευρώ ανά δίμηνο) από
τις Μητροπόλεις Αλεξανδρουπόλεως, Διδυμοτείχου, Μαρωνείας-Κομοτηνής και Ξάνθης. Το επίδομα, που δόθηκε για πρώτη φορά το 1999, σε μόλις
19 δικαιούχους στην περιοχή ευθύνης της Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης, συμβάλλει σε σημαντικό
βαθμό στα έξοδα και τις οικονομικές δυσκολίες που
βιώνουν οι οικογένειες της Θράκης με τρία παιδιά.
Αρκετά από τα προηγούμενα έτη την επιχορήγηση της Εκκλησίας είχε αναλάβει η Τράπεζα Πειραιώς, ενώ για το τρέχον έτος, τα επιδόματα καλύπτονται από δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος».
Η εξέλιξη αυτή αποσοβεί το ενδεχόμενο διακοπής καταβολής του επιδόματος, το οποίο ήταν ορατό το προηγούμενο διάστημα, με αποτέλεσμα να μην
έχει καταβληθεί από τις αρχές του 2013 κανένα επίδομα στους δικαιούχους. Ωστόσο, η κατάσταση θα
εξομαλυνθεί άμεσα, σύμφωνα με τους αρμόδιους.
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Μικρογνωμικά
Πιάστηκε στη φάκα

Μεγάλη κινητοποίηση
για την πυρκαγιά στο Αρίστεινο
Μέχρι τη δύση του ήλιου έδιναν μεγάλη
μάχη με τις φλόγες, στην περιοχή Αετοχωρίου – Αρίστεινου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ώστε να την περιορίσουν, επίγειες
και εναέριες δυνάμεις. Μέχρι το κλείσιμο
του φύλλου της εφημερίδας η κατάσταση
παρέμενε δύσκολη και κρίσιμη στο μέτωπο της πυρκαγιάς που ξέσπασε από χθες
νωρίς το μεσημέρι.
Η φωτιά λόγω και των ισχυρών ανέμων
που έπνεαν στην περιοχή ήταν ανεξέλεγκτη
και σε πολλές διάσπαρτες περιοχές, με τις
δυνάμεις πυρόσβεσης, επίγειες και εναέριες
να έδιναν μάχη για να την οριοθετήσουν.
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες,
η φωτιά είχε φτάσει κοντά στα σπίτια στο
Αρίστεινο, με τους πυροσβέστες να δίνουν
μεγάλη μάχη για να μην κινδυνέψει περιουσίες, ενώ είχαν καεί πολλά στρέμματα δασικής έκτασης πευκοδάσους, στην περιοχή
Αρίστεινου και Αετοχωρίου και ένα μαντρί.

Από νωρίς επιχειρούσαν πάνω από 30
πυροσβέστες με 3 πεζοπόρα τμήματα, 8
οχήματα, 2 αεροσκάφη air tractor και ένα
πυροσβεστικό ελικόπτερο. Σημειώνεται πως
εκκενώθηκε προληπτικά το Παιδικό Χωριό
SOS καθώς και ο ξενώνας σκύλων στην
περιοχή, ενώ συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης από εναέρια και επίγεια μέσα.

Μια τραγική αλήθεια
Συγκλονιστικά είναι όσα γράφει η Ιωάννα Παλιοσπύρου σχολιάζοντας την απόφαση του δικαστηρίου να χορηγηθεί αναστολή στην εκτέλεση της ποινής του Δημήτρη
Λιγνάδη που κρίθηκε ένοχος για δύο βιασμούς ανηλίκων.
«Θα ήθελα να ευχαριστήσω την τύχη
μου (μέσα) -ποιος να το φανταζόταν- που
ο θύτης μου δεν ήταν «γνωστός σκηνοθέτης», «γνωστός ηθοποιός» και αποδόθηκε
ορθώς η δικαιοσύνη. (Έστω και αυτή που
έχουμε τέλος πάντων). Για τα υπόλοιπα θύματα, συγγνώμη και ντροπή. Οι υπόλοιποι...
κλειδώστε τα ανήλικα παιδιά στο σπίτι για
να γλιτώσετε. Η δικαιοσύνη δεν μπορεί».

Γ.Π.

Στα τουρκικά παράλια μετέβη ένας
52χρονος ημεδαπός και φόρτωσε ικανή
ποσότητα οστράκων του είδους «Αχιβάδα» με σκοπό την εμπορία τους και την
πώλησή τους.
Ο 52χρονος μετά τη φόρτωση των
οστράκων τα μετέφερε στην παραλία
«Ακτή» στον Άγιο Κυπριανό, στο 9ο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης- Μάκρης όπου
κατελήφθη από το Λιμενικό Σώμα κατά
την εκφόρτωση του φορτίου και οδηγήθηκε στην Ιχθυόσκαλα Αλεξανδρούπολης
για περαιτέρω έλεγχο.
Κατόπιν ζύγισης διαπιστώθηκε ότι
επρόκειτο για είκοσι έξι σακιά δίθυρων
μαλακίων Ruditapes Decussatus (Αχιβά-

δα), συνολικού βάρους 397,4 κιλών, το
μεγαλύτερο μέρος των οποίων υπολειπομένων διαστάσεων (από 2,5 εκατοστά
έως 3,5 εκατοστά κάτω του επιτρεπόμενου
ελάχιστου μεγέθους των 4,5 εκ.). Επιπροσθέτως, για τα ανωτέρω αλιεύματα δεν
υπήρχαν τα προβλεπόμενα έγγραφα που
να αποδεικνύουν την προέλευση τους και
δεν υπήρχε η προβλεπόμενη επισήμανση σε αυτά.
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκε η λέμβος που χρησιμοποίησε ο 52χρονος, καθώς και η εν λόγω
ποσότητα οστράκων, η οποία πρόκειται να
καταστραφεί.

voria.gr

Γέμισε πανιά το Θρακικό πέλαγος
Εκατοντάδες ιστιοπλοϊκά με λευκά
πανιά ξανοίχτηκαν από το πρωί στο
Θρακικό πέλαγος. Ύστερα από δύο χρόνια απουσίας, λόγω κορονοϊού, άρχισε χθες η Διεθνής Regatta της Αλεξανδρούπολης με τη συμμετοχή 200
πληρωμάτων, μεταξύ αυτών σύσσωμη

η εθνική ομάδα και παγκόσμιοι πρωταθλητές. Οι καιρικές συνθήκες, που
επικρατούν στο Θρακικό Πέλαγος χαρακτηρίζονται ως ιδανικές και ο συναγωνισμός είναι μεγάλος.

Φωτογραφίες Π. Μιχαηλίδης

Κ.Η

Είπαν

Photo Shoot

Όσοι βλέπουν ομοιότητες με την
Τρούμπα του Πειραιά στη δεκαετία του ’60, με την Αλεξανδρούπολη του 2022, είναι λάτρεις του
παλιού Ελληνικού Κινηματογράφου (και καλά κάνουν), ή οπαδοί μιας μίζερης αντίληψης που
ξεπερνά τις απολύτως θεμιτές
ιδεολογίες και πολιτικές κατευθύνσεις..
Γ. ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Συναντήθηκα με τον Αρχηγό της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αλέξιο
Ράπανο στην έδρα του στην Αθήνα, σε συνέχεια της επίσκεψης και
της καταγραφής των προβλημάτων στις υπηρεσίες της περιοχής
μας. Αντικείμενο της συνάντησης
τα θέματα που αφορούν τις υπηρεσίες του Σώματος στον Έβρο
και η ενημέρωση για τη διαχείριση της τρέχουσας αντιπυρικής
περιόδου.
Σ. ΚΕΛΕΤΣΗΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΒΡΟΥ ΝΔ

Mία φορά δεν είναι αρκετή για να λυθεί το πρόβλημα των ελλείψεων στα αποθέματα αίματος. Στόχος
είναι να αλλάξει η συνείδηση του αιμοδότη και η εθελοντική του δράση να αποκτήσει διάρκεια και συνέπεια στον χρόνο. Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας-ΕΚΕΑ διαδίδει τα μηνύματα ενδυνάμωσης της κοινωνικής αλληλεγγύης που οφείλουμε να δείξουμε, προστατεύοντας τους ευάλωτους συνανθρώπους μας
και αυτό το καλοκαίρι σε συνεργασία και με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης !
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δράσεις του ΟΦΘΑ
ανοιχτές για το κοινό

Η Μπάντα του
Πολεμικού Ναυτικού
στην έναρξη της
Ναυτικής Εβδομάδας!
«ΑΠΟΒΑΣΗ» ΣΤΗΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΘΑ ΚΑΝΕΙ
ΣΗΜΕΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
15 ΙΟΥΛΙΟΥ
Στην πλατεία του Φάρου θα παρουσιάσει ένα
μουσικό ταξίδι που παντρεύει τις μελωδίες των
Θεοδωράκη, Παπαθανασίου και Χατζιδάκι με
ήχους και μουσικές του Αιγαίου πελάγους
«Απόβαση» στην Αλεξανδρούπολη
θα κάνει την Παρασκευή 15 Ιουλίου
2022, η περίφημη μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού μετά από πρόσκληση
του Δήμου Αλεξανδρούπολης, προκειμένου να συμμετάσχει στις γιορτές
της Ναυτικής Εβδομάδας.
Μάλιστα, θα συμμετάσχει στην επίσημη έναρξη της Ναυτικής Εβδομάδας
με μια μεγάλη συναυλία με ελεύθερη

είσοδο για όλους που θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία του Φάρου, την
Παρασκευή 15 Ιουλίου, ώρα 21.00.
Ο Αρχιμουσικός της Μπάντας ΠΝ
Πλωτάρχης (Ε) Αντώνης Καραγουδάκης Π.Ν. και οι μουσικοί του έχουν
ετοιμάσει ένα μουσικό ταξίδι που παντρεύει τις μελωδίες των Θεοδωράκη, Παπαθανασίου και Χατζιδάκι με
ήχους και μουσικές του Αιγαίου πε-

λάγους και της ελληνικής παράδοσης.
Η Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού,
που η ιστορία της ξεκινά τον Απρίλιο
του 1879, επιτελεί όχι μόνο σπουδαίο πολιτιστικό, καλλιτεχνικό και
κοινωνικό έργο, αλλά, επιπρόσθετα,
διαφημίζει όλες τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας δημιουργώντας – και
μέσα από την τέχνη – βαθιά αισθήματα εμπιστοσύνης και σεβασμού και
αναδεικνύει την κοινωνική αλληλεγγύη ως υπέρτατο κοινωνικό αγαθό.
Οι στιγμές χαράς και ελπίδας που
απλόχερα χαρίζει σε ιδρύματα με
παιδιά που τόσο έχουν ανάγκη να
αισθανθούν ότι η κοινωνία είναι κοντά τους και τα στηρίζει, καθώς και
η διασκέδαση που προσφέρει σε πολίτες όλων των κοινωνικών τάξεων
που κατακλύζουν τα θέατρα και τις
πλατείες όπου εμφανίζεται, είναι το
ισχυρότερο κίνητρο για τα στελέχη
της μπάντας του ΠΝ να συνεχίσουν
να προάγουν αυτό που οι ίδιοι γνωρίζουν καλύτερα. Τον πολιτισμό.

Ο αείμνηστος φωτογράφος Γιώργος
Παναγιώτου μας ταξιδεύει
Έκθεση Φωτογραφικού Υλικού στη Ναυτική
Εβδομάδα 2022 μέσα από τα Αρχεία του Κράτους
στην πλατεία Φάρου
Στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης για τη Ναυτική Εβδομάδα 2022, το Τμήμα Γ.Α.Κ.
Έβρου παρουσιάζει Έκθεση Φωτογραφικού Υλικού αφιερωμένη στον
Φάρο της Αλεξανδρούπολης μέσα
από το φακό του Γιώργου Παναγιώτου.

Ο Φάρος, σήμα κατατεθέν
της πόλης, εκτός από σημαντικό
αξιοθέατο, συνδέεται με τη ναυτική
παράδοση της περιοχής μας. Κατασκευάστηκε την περίοδο του οθωμανικού εκσυγχρονισμού από τη Γαλλική Εταιρεία Φάρων και Φανών της
Μεσογείου, ώστε να εξυπηρετήσει
τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες του

λιμανιού του Δεδέαγατς. Εγκαινιάστηκε την 1η Ιουνίου 1880 και έκτοτε λειτουργεί αδιάκοπα. Από το 2013
αποτελεί πλέον Μνημείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Το υλικό της Έκθεσης προέρχεται από τη Φωτογραφική Συλλογή Γιώργου Παναγιώτου, δεκ.1910 2000, η οποία διατηρείται στα Γ.Α.Κ.
Έβρου. Οι φωτογραφίες, με την ιστορική τους αξία και την αισθητική τους
δύναμη, «φωτίζουν» με όλη τους τη
λάμψη το Φάρο, σύμβολο και μνημείο της πόλης μας.

Γνωριμία με θαλάσσια σπορ
Ο Όμιλος Φίλων Θαλάσσης Αλεξανδρούπολης ΟΦΘΑ συμμετέχει στη Ναυτική Εβδομάδα του Δήμου Αλεξανδρούπολης με δράσεις ανοιχτές για το κοινό:
Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022, 17:00
Ιστιοπλοΐα Ανοιχτής Θάλασσας, εισαγωγικό μάθημα επάνω στο σκάφος
Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022, 20:00
Kitesurﬁng, εισαγωγή στον χειρισμό του
αετού για αρχαρίους.
Σάββατο 16 Ιουλίου 2022 9:00
Kitesurﬁng, εισαγωγή στον χειρισμό
του αετού για αρχαρίους
Σάββατο 16 Ιουλίου 2022 11:00

Ιστιοπλοΐα Ανοιχτής Θάλασσας, εισαγωγικό μάθημα επάνω στο σκάφος.
Κυριακή 17 Ιουλίου 2022, 10:00
Windsurﬁng, εισαγωγικό μάθημα για
αρχαρίους Κυριακή 17 Ιουλίου 2022,
11:00 Ιστιοπλοΐα τριγώνου, πρώτη επαφή με την ιστιοπλοΐα
Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022, 18:00
Windsurﬁng, εισαγωγικό μάθημα για
αρχαρίους+
Οι ενδιαφερόμενοι, για αποφυγή συνωστισμού, μπορούν να δηλώσουν την
πρόθεση συμμετοχής τους εδώ : https://
forms.gle/8iXBmWJbzntCh6wdA

Και η ΕΠΑΣ Μαθητείας
Αλεξανδρούπολης στις
εκδηλώσεις της Ναυτικής
Εβδομάδας
Την Τρίτη 19 Ιουλίου μπροστά από τα Δικαστήρια
επί της Παραλιακής, με δράση live cooking και
γευσιγνωσία θαλασσινών δημιουργιών
Η ΕΠΑΣ Μαθητείας Αλεξανδρούπολης, της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, θέλοντας να τιμήσει τη Ναυτική
μας Ιστορία, συμμετέχει, στις εκδηλώσεις της Ναυτικής Εβδομάδας που θα
διοργανωθεί υπό την αιγίδα του Δήμου
Αλεξανδρούπολης.
Η σχολή μας θα συμμετέχει στις προγραμματισμένες δράσεις και συγκεκριμένα την Τρίτη 19 Ιουλίου 2022 και ώρα
20:30 μπροστά από τα Δικαστήρια επί
της Παραλιακής οδού, με δράση live
cooking και γευσιγνωσία θαλασσινών
δημιουργιών.
«Οι μαθητές της σχολής μας και συγκεκριμένα οι μαθητές του τμήματος Μαγειρικής Τέχνης, αξιοποιώντας τις δεξιότητες που απέκτησαν,
θα δημιουργήσουν εκλεκτά πιάτα με
έμπνευση από τη Θρακιώτικη Κουζίνα και
άρωμα θάλασσας, τα οποία το κοινό της
πόλης θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει.
Με αφορμή την τρέχουσα περίοδο,
κατά την οποία οι νέοι υποψήφιοι μαθητές υποβάλουν αιτήσεις για φοίτηση
στα τμήματα της σχολής μας για την Νέα

Σχολική χρονιά, θα υπάρχει δυνατότητα,
κατά τη διάρκεια της δράσης, να πραγματοποιείται ενημέρωση των υποψήφιων μαθητών από καθηγητές της σχολής
για τις νέες ειδικότητες, τις προϋποθέσεις
φοίτησης και τις παροχές που τους προσφέρει η σχολή μας» αναφέρει ο Δημήτρης Συλιτζίδης, Διευθυντής ΕΠΑΣ Αλεξανδρούπολης
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Απάντηση Ζαμπούκη σε δημοσιεύματα
που χαρακτηρίζουν ως «νέα Τρούμπα»
την Αλεξανδρούπολη
«ΛΑΤΡΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
Η ΟΠΑΔΟΙ ΜΙΑΣ ΜΙΖΕΡΗΣ
ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ» ΟΣΟΙ ΒΛΕΠΟΥΝ
ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ, ΚΑΤΑ ΤΟΝ
ΔΗΜΑΡΧΟ
Το πιο πρόσφατο δημοσίευμα που
προκάλεσε αντιδράσεις
Απάντηση σε δημοσιεύματα στα οποία η Αλεξανδρούπολη χαρακτηρίζεται ως “νέα
Τρούμπα”, λόγω της έντονης
παρουσίας του αμερικανικού
στρατού στην πόλη, την οποία
παρουσία διανθίζουν με διάφορες υπερβολές κυρίως τα αθηναϊκά ΜΜΕ, έδωσε ο Δήμαρχος
Γιάννης Ζαμπούκης με ανακοίνωσή του.
“Την εξωτερική πολιτική της
χώρας την σχεδιάζουν και την
αποφασίζουν οι καθ΄ ύλην αρμόδιοι. Το μέλλον και την αναπτυξιακή πορεία του Δήμου μας
την αποφασίζουμε εμείς! Η Δημοτική Αρχή της Αλεξανδρούπολης, τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια, αναγνωρίζει με
σαφήνεια τους διακριτούς ρόλους. Εσχάτως, δημοσιογράφοι
Αθηναϊκών ΜΜΕ, μπέρδεψαν
τα αυγά … με τα καλάθια, με
αφορμή τις συχνές πλέον επισκέψεις πλοίων με πληρώματα
Αμερικανικής υπηκοότητας, στο
λιμάνι της πόλης μας. Η απόδοση αυτών των επισκέψεων στην
τοπική οικονομία μας, δείχνει να
έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη,
που ελπίζουμε να εδραιωθούν

στο μέλλον. Όσοι βλέπουν ομοιότητες με την Τρούμπα του Πειραιά στη δεκαετία του ’60, με
την Αλεξανδρούπολη του 2022,
είναι λάτρεις του παλιού Ελληνικού Κινηματογράφου (και καλά κάνουν), ή οπαδοί μιας μίζερης αντίληψης που ξεπερνά
τις απολύτως θεμιτές ιδεολογίες και πολιτικές κατευθύνσεις.
Ως προς το δεύτερο, δεν προσφέρουν καλές υπηρεσίες στην
πόλη και το τουριστικό προϊόν
της, που με προσοχή και κόπο
προσπαθούμε να δημιουργήσουμε. Όταν οι τουριστικοί δείκτες της επισκεψιμότητας στην
πόλη, έχουν εκτοξευθεί θεαματικά τους τελευταίους μήνες, όταν αυτές τις ημέρες, το
λιμάνι της πόλης είναι γεμάτο
από τους 180 αθλητές της 12ης
ΝΟΑ REGATTA με διεθνείς συμμετοχές και όταν μεθαύριο θα
χαρούμε όλοι μαζί, την αναβίωση της ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ, για πρώτη φορά μετά από
πολλά χρόνια, τίποτε δεν μοιάζει με την υποβαθμισμένη και
παρακμιακή Τρούμπα του Πειραιά το 1960.
Ο Τούρκος Πρόεδρος δεί-

χνει εκνευρισμένος με τις επισκέψεις των Αμερικανών στην
Αλεξανδρούπολη και τον κομβικό ενεργειακό ρόλο που η πόλη, ετοιμάζεται να διαδραματίσει. Μπορούμε να καταλάβουμε
τους λόγους και τις αγωνίες
του! Μπορούμε επίσης να αναγνωρίσουμε και τις πολιτικές
προσεγγίσεις ή αφετηρίες όλων.
Για τους υπόλοιπους «εκνευρισμένους» ή τους μπερδεμένους
μεταξύ αυγών και καλαθιών,
μπορούμε να αναγνωρίσουμε
μόνο την εύκολα διακριτή μιζέρια τους”.

«Η νέα Τρούμπα»
Ο χαρακτηρισμός αυτός έχει
αποδοθεί στην Αλεξανδρούπολη αρκετές φορές τους τελευταίους μήνες . Το πιο πρόσφατο
άρθρο στο οποίο η Αλεξανδρούπολη χαρακτηρίζεται ως
Τρούμπα είναι το παρακάτω,
του Γιώργου Πετρόπουλου που
δημοσιεύτηκε στην «Εφημερίδα των Συντακτών», λίγο μετά
τα δημοσιεύματα για τα 7.000
αβγά που έφαγαν οι Αμερικάνοι
κατά τη σύντομη διαμονή τους
στην πόλη μας:
«Πριν από μερικές μέρες, πάνω από χίλιοι Αμερικανοί πεζοναύτες κατέκλυσαν την Αλεξανδρούπολη καθώς το γιγαντιαίο
USS Arlington του αμερικανικού ναυτικού έδεσε στο λιμάνι
της πόλης. Η Αλεξανδρούπολη αποτελεί πλέον αμερικανική
βάση και τα φιλοκυβερνητικά
Μέσα δεν διστάζουν να ομολογήσουν ότι η πόλη «έχει μετατραπεί σε γεωστρατηγικό κόμβο
για τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ». Αλλά
δεν ανησυχούν για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτό

Απάντηση σε δημοσιεύματα στα οποία η Αλεξανδρούπολη χαρακτηρίζεται
ως “νέα Τρούμπα”, λόγω της έντονης παρουσίας του αμερικανικού
στρατού έδωσε ο Δήμαρχος Γιάννης Ζαμπούκης με ανακοίνωσή του

σε βάρος της Ελλάδας και του
λαού της. Ούτε σιωπούν. Θριαμβολογούν. Γιατί άραγε;
Χθες στα ραδιοτηλεοπτικά
και ηλεκτρονικά Μέσα προβλήθηκε με επιμονή η είδηση ότι οι
χίλιοι και πλέον πεζοναύτες του
USS Arlington, μέσα σε τρεις
μέρες, κατανάλωσαν 6.000 με
7.000 αυγά, όλο το ζαμπόν, το
μπέικον, τις μπριζόλες, τα φιλέτα, τα μπέργκερ και ό,τι άλλο
βρήκαν, εξαντλώντας τα αποθέματα της πόλης. Η αγορά δούλεψε στο σύνολό της κι όλοι
ήταν ενθουσιασμένοι. Ακόμη
και εκείνοι που ζωγραφίζουν

τατουάζ, καθώς οι Αμερικανοί
όπου πάνε -ανά τον κόσμο- κάνουν κι από ένα τατουάζ.
Χαράς ευαγγέλια για τη συντηρητική δημοσιογραφία, που
βρήκε την ευκαιρία να περάσει το πολιτικό της μήνυμα για
το πόσο επικερδές είναι να τα
έχουμε καλά με τους Αμερικανούς και να τους παραχωρούμε ό,τι μας ζητήσουν. Μόνο που
όλα αυτά, ως χώρα, τα έχουμε ζήσει στο παρελθόν, στην
Τρούμπα στον Πειραιά, με τον
6ο αμερικανικό στόλο. Με την
πορνεία, τα αναλόγου τρόπου
διασκέδασης μπαρ και όλα τα

σχετικά με τα οποία... γεμίζουν
οι ώρες διασκέδασης των στρατιωτών που βγαίνουν έξω από
τη χώρα τους για να κατακτήσουν τον κόσμο.
Δεν ξέρουμε αν οι εγχώριοι πατριώτες με επιχειρηματικό δαιμόνιο θα καλύψουν, στο
μέλλον, στην Αλεξανδρούπολη
όλες τις ανάγκες των αμερικανικών στρατευμάτων. Ξέρουμε
όμως πως εκεί γεννιέται μια νέα
Τρούμπα. Κι όπως και η παλιά,
δεν είναι τίποτε περισσότερο
από το νέο σύμβολο της υποτέλειας της μικρής Ελλάδας απέναντι στις ΗΠΑ».

Δεν “πέρασε” η παραχώρηση χρήσης 5 λυόμενων
στις οποίες διαμένουν οικογένειες Ρομά
Από το δημοτικό
συμβούλιο Διδυμοτείχου

Δεν “πέρασε” από το δημοτικό συμβούλιο Διδυμοτείχου η παραχώρηση
χρήσης 5 λυόμενων κατοικιών στις
οποίες διαμένουν οικογένειες Ρομά

και οι οποίες έχουν μείνει χωρίς ρεύμα
από τις 16 Μαρτίου 2022, όταν πήρε
φωτιά ένα γειτονικό τους λυόμενο και
η ΔΕΗ αντιλήφθηκε ότι το καμένο και
τα πέντε που αιτήθηκαν παραχώρηση χρήσης, έπαιρναν παράνομα ρεύμα, πιθανότατα από κολώνα δημοτικού φωτισμού. Η πυρκαγιά εικάζεται
ότι είχε προκληθεί από τις διαδοχικές
συνδέσεις με μπαλαντέζες, που είχαν
μεταξύ τους τα λυόμενα.
Οι οικογένειες των πέντε λυόμενων,
που αιτήθηκαν παραχώρηση χρήσης,
ήθελαν να τους χορηγηθεί το σχετικό έγγραφο από τον δήμο, με σκοπό
να ζητήσουν νόμιμη ηλεκτροδότηση.
Ο δήμαρχος Διδυμοτείχου, Ρωμύλος
Χατζηγιάννογλου, κατά τη συζήτηση
του θέματος, επεσήμανε πως “μέχρι
να γίνει η μετεγκατάσταση όλων των
οικογενειών που ζουν στα λυόμενα,
στην έκταση όπου θα μεταφερθούν
οργανωμένα, θα πρέπει να έχουν ρεύμα για τις καθημερινές τους ανάγκες”.

Διευκρίνισε επίσης πως το πρόγραμμα της μετεγκατάστασης επιβάλλει τη
μεταφορά αυτών των οικογενειών στον
καινούριο οικισμό, είτε έχουν νόμιμη
ηλεκτροδότηση είτε δεν έχουν». Αντιρρήσεις και επιφυλάξεις εξέφρασαν δημοτικοί σύμβουλοι άλλων παρατάξεων, με τον κ. Τοκαμάνη να δηλώνει
ότι καταψηφίζει το θέμα, διότι με την
παραχώρηση χρήσης και τη νόμιμη ηλεκτροδότηση των λυόμενων κατοικιών,

“εκείνοι που ζουν σε αυτές, θα αποκτήσουν δικαιώματα και δεν θα μπορεί να
τους “σηκώσει” κανείς από 'κει”. “Θεωρώ ότι εάν πάρουμε αυτή την απόφαση,
δεν θα μπορούμε να τους πάμε στον
οικισμό, θα μας λένε ότι έχουν χαρτιά”,
είπε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της
μείζονος μειοψηφίας. Τελικώς, το θέμα
καταψηφίστηκε από την πλειοψηφία
των συμβούλων. (ΕΡΤ Ορ)

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ
Ο Ιωάννης Ζικζίκης του Χρήστου και της Αθηνάς το γένος Μπεμπελέτση που γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη και κατοικεί στην
Αλεξανδρούπολη και η Αλεξία Τραϊφόρου του Χρυσοστόμου και
της Ελένης το γένος Ρέβα που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην Αθήνα πρόκειται να παντρευτούν στο Δημαρχείο της
Αλεξανδρούπολης
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Προχωρά η αποκατάσταση - επανάχρηση
του Κτηρίου «Δημοτική Αγορά Σουφλίου»
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΕ Η ΜΕΛΕΤΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 1.750.000€
Προβλέπονται εργασίες που αφορούν την
αποκατάσταση- ανακαίνιση και αναβάθμιση
του κτηριακού αποθέματος και του
περιβάλλοντα χώρου για να παραδοθεί
στους πολίτες προς χρήση.
Εγκρίθηκε και χρηματοδοτήθηκε η μελέτη του Δήμου
Σουφλίου με τίτλο «Αποκατάσταση- Επανάχρηση του
Κτηρίου της Δημοτικής Αγοράς Σουφλίου», συνολικού
ποσού 1.750.000€.
Η μελέτη κατατέθηκε στην
Πρόσκληση του Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
που αφορούσε «Παρεμβάσεις
με στόχο την βελτίωση του
Δημόσιου Χώρου» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης για
δράσεις που είναι ενταγμένες

στο πυλώνα 1 της Πράσινης
Μετάβασης στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Στην μελέτη που χρηματοδοτήθηκε και αφορά το
κτήριο της Δημοτικής Αγοράς Σουφλίου προβλέπονται
εργασίες που αφορούν την
αποκατάσταση- ανακαίνιση
και αναβάθμιση του κτηριακού αποθέματος και του περιβάλλοντα χώρου για να παραδοθεί στους πολίτες προς
χρήση.

Πιο συγκεκριμένα
προβλέπονται:
1.Ενεργειακή αναβάθμιση
του κτηρίου. (Θερμοπρόσοψη, ενεργειακά κουφώματα,

ανακατασκευή της στέγης)
2.Προσβασιμότητα
Α.Μ.Ε.Α σε όλα τα επίπεδα.
(ράμπες, αναβατόρια)
3.Νέες Ηλεκτρομηχανολο-

γικές εγκαταστάσεις.
4.Εργασίες εσωτερικών
επιδιορθώσεων, χρωματισμών κλπ
5. Εργασίες περιβάλλοντα

χώρου όπως δάπεδα, φυτεύσεις κλπ
Η Δημοτική Αρχή στοχεύει
στη δημιουργία ενός χώρου
εμπορικών - πολιτιστικών
χρήσεων ειδικά διαμορφωμένο στο σύνολο του, πλήρως λειτουργικό, ενεργειακά
θωρακισμένο, ανεμπόδιστα
προσβάσιμο από ανθρώπους
ΑΜΕΑ, ώστε η επανάχρηση
του να μπορεί να γίνει από
όλες τις κοινωνικές ομάδες.
Οι χρηματοδοτήσεις δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε ο Δήμος Σουφλίου να αξιοποιήσει κάθε
δυνατότητα που προσφέρεται
για την ποιοτική αναβάθμιση της καθημερινότητας των
Δημοτών.
Ταυτόχρονα ο προγραμματισμός για την αποκατάσταση και αξιοποίηση όλων των
υφιστάμενων υποδομών του
Δήμου, που επί μία δεκαετία
είχαν απαξιωθεί και εγκαταλειφθεί στην μοίρα τους συνεχίζεται μεθοδικά.

Αλεξανδρούπολη: Προσποιήθηκε
τον υποψήφιο αγοραστή και του
άδειασε τον λογαριασμό

Αλεξανδρούπολη: Επιχείρησε
να πουλήσει 400 κιλά
όστρακα από Τουρκία

Σε εξέλιξη οι
έρευνες των αρχών
για τον εντοπισμό
του δράστη

Συνελήφθη
52χρονος από το
Λιμενικό Σώμα
Στα τουρκικά παράλια μετέβη ένας 53χρονος ημεδαπός , όπου φόρτωσε ικανή
ποσότητα οστράκων του είδους «Αχιβάδα» με σκοπό την
εμπορία τους και την πώλησή τους.
Ο 52χρονος αφού φόρτωσε τα όστρακα τα μετέφερε στην παραλία «Ακτή»
στον Άγιο Κυπριανό, στο 9ο

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι
έρευνες των αστυνομικών
Αρχών για την ταυτοποίηση
άγνωστου μέχρι στιγμής δράστη, ο οποίος την 24-6-2022,
εξαπάτησε ημεδαπό σε οικισμό του Έβρου. Συγκεκριμένα, άγνωστος δράστης προσποιούμενος τον υποψήφιο
αγοραστή σχετικά με αγγελία πώλησης οχήματος που
είχε αναρτήσει ο παθών σε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. – ΘΡΑΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
Σαμοθράκη 14-7-22
Αριθμ. Πρωτ.: 3324
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με την υπ΄αριθμ. 73/22 (ΑΔΑ:ΩΤΦ6Ω1Λ-Δ2Ζ) απόφαση του Δ.Σ.
του Δ. Σαμοθράκης εκφράζεται ομόφωνα η σύμφωνη γνώμη, όσον αφορά στην τροποποίηση του Ρ.Σ. Καμαριώτισσας στο Ο.Τ. 1Α, σύμφωνα με
την εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Υπηρεσίας
Δόμησης του Δ. Αλεξανδρούπολης.
Η απόφαση αυτή αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δ. Σαμοθράκης, όπου θα παραμείνει για είκοσι (20) ημέρες.
Ο Δήμαρχος
Γαλατούμος Νικόλαος

διαδικτυακή ιστοσελίδα, επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί του. Κατά τη διάρκεια της
συνδιαλλαγής τους ο δράστης έπεισε τον παθόντα να
ακολουθήσει υπερσύνδεσμο
(link) που προσομοίαζε με
τραπεζική εφαρμογή, καταχωρώντας τους προσωπικούς
του κωδικούς με αποτέλεσμα
ο δράστης να αποκτήσει πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς και να πραγματοποιήσει πέντε μεταφορές
χρημάτων από τραπεζικούς
του λογαριασμούς, συνολικού ποσού 16.500 ευρώ. Την
προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης

χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης- Μάκρης όπου κατελήφθη από το Λιμενικό Σώμα
κατά την εκφόρτωση του
φορτίου και οδηγήθηκε στην
Ιχθυόσκαλα Αλεξανδρούπολης για περαιτέρω έλεγχο.
Κατόπιν ζύγισης διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για είκοσι έξι σακιά δίθυρων μαλακίων Ruditapes Decussatus
(Αχιβάδα), συνολικού βάρους
397,4 κιλών, το μεγαλύτερο
μέρος των οποίων υπολειπομένων διαστάσεων (από
2,5 εκατοστά έως 3,5 εκατοστά κάτω του επιτρεπόμε-

νου ελάχιστου μεγέθους των
4,5 εκ.). Επιπροσθέτως, για
τα ανωτέρω αλιεύματα δεν
υπήρχαν τα προβλεπόμενα
έγγραφα που να αποδεικνύουν την προέλευση τους και
δεν υπήρχε η προβλεπόμενη
επισήμανση σε αυτά.
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης που
διενεργεί την προανάκριση,
κατασχέθηκε η λέμβος που
χρησιμοποίησε ο 52χρονος,
καθώς και η εν λόγω ποσότητα οστράκων, η οποία πρόκειται να καταστραφεί.
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ΠΑΣΟΚ Έβρου: Μόνο λόγια από
την κυβέρνηση για τους πληγέντες
από την κακοκαιρία Genesis
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: “ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΜΕΤΑ
ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ
ΤΙΠΟΤΑ”
Στη Βουλή τέθηκε το θέμα με ερώτηση
προς τους αρμόδιους υπουργούς σχετικά
με το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης
ζημιών και αποζημίωσης των πληγέντων
της περιοχής της Ορεστιάδας
“Κατά το διάστημα 11-13
Ιουνίου 2022, η κακοκαιρία
«GENESIS» που έπληξε την
περιοχή της Ορεστιάδας και
ειδικότερα τις κοινότητες Λεπτής και Νεοχωρίου, προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο σύνολο
των περιουσιών και εγκαταστάσεων των κατοίκων της
περιοχής. Παρά τις επισκέψεις
κυβερνητικών στελεχών και
τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης για άμεση κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού
για την καταγραφή, αποκατάσταση και αποζημίωση των
πολιτών που επλήγησαν και
σχεδόν ένα μήνα μετά τις καταστροφές δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια προς
την κατεύθυνση αυτή.
Ο εμπαιγμός εκ μέρους
της κυβέρνησης και του κρατικού μηχανισμού στο σύνολό του είναι πασιφανής. Ακόμη και σήμερα αρκούνται σε

προφορικές διαβεβαιώσεις
προς τους πληγέντες κατοίκους προς αποκατάσταση των
ζημιών τους, καλώντας τους
μάλιστα να φυλάξουν τα αποδεικτικά στοιχεία προς επιβεβαίωση των καταστροφών
που υπέστησαν!!
Ως Νομαρχιακή Επιτροπή
ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ν. Έβρου, τηρώντας στάση υπευθυνότητας έναντι του
κοινωνικού συνόλου, καταδικάζουμε απερίφραστα την
ολιγωρία της κυβέρνησης και
όλων αρμοδίων αρχών, που εν
μέσω της καλλιεργητικής περιόδου και του Καλοκαιριού
αδρανούν σε βάρος των πληγέντων πολιτών.
Διαβεβαιώνουμε τους πολίτες που επλήγησαν, ότι παρακολουθούμε το θέμα, με
σκοπό να δοθούν άμεσες λύσεις προς ελάφρυνση των
αγροτών, των επαγγελματι-

ών και όλων των κατοίκων
των πληγέντων περιοχών.
Ως Νομαρχιακή Επιτροπή
ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ν. Έβρου, θεωρούμε
πολύ σημαντικό την ανάδειξη
αυτού του ζητήματος. Για αυτό το λόγο έπειτα από πρόταση μας, κατατέθηκε επίκαιρη
ερώτηση προς τον υπουργό,
μέσω του αρμόδιου βουλευτή
του κόμματος. Είναι υποχρέωση της να βρει άμεσα λύση
στο πρόβλημα αυτό”.

Στα 13 τα κρούσματα ευλογιάς
των πιθήκων στην Ελλάδα
Σε καλή κατάσταση οι ασθενείς - O κίνδυνος
από την ευλογιά των πιθήκων παραμένει
χαμηλός για τον γενικό πληθυσμό
Συνολικά 13 είναι τα
κρούσματα της ευλογιάς των
πιθήκων που έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά έως σήμερα (14/7/2022) στη χώρα
μας, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΔΥ. Το οκτώ από
αυτά είναι εισαγόμενα, τέσσερα ανέφεραν επαφή με
ύποπτο κρούσμα αλλοδαπής
εθνικότητας στη χώρα μας
και ένα (1) κρούσμα δεν ανέφερε ταξίδι στο εξωτερικό ή
επαφή με ύποπτο κρούσμα.
Υπενθυμίζουμε ότι την
προηγούμενη εβδομάδα τα
κρούσματα ήταν 11.
Τα περιστατικά έχουν ήδη
αναρρώσει ή αναρρώνουν σε
γενικά καλή κλινική κατάσταση. Χρειάζεται να επισημαίνουμε ότι ο κίνδυνος από την

ευλογιά των πιθήκων παραμένει χαμηλός για τον γενικό
πληθυσμό.

Η ερώτηση του ΠΑΣΟΚ
για το θέμα
Ενημέρωση από τους συναρμόδιους υπουργούς, Οικονομικών, Ανάπτυξης, Αγροτικής
Ανάπτυξης, Εσωτερικών και
Υποδομών, σχετικά με το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης
ζημιών και αποζημίωσης των
πληγέντων της περιοχής Ορεστιάδας, από τις πλημμύρες του
τριημέρου από 11 έως 13 Ιουνίου, ζητά με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή, ο βουλευτής
του Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέ-

ας Πουλάς.
Ο βουλευτής ζητά επίσης
την ενεργοποίηση της Κρατικής Αρωγής για την οικονομική
ελάφρυνση των κατοίκων και
των αγροτών της Λεπτής και του
Νεοχωρίου του δήμου Ορεστιάδας, και την προσωρινή αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων.
Της ερώτησης είχε προηγηθεί
ανακοίνωση της Νομαρχιακής
Επιτροπής Έβρου του ΠΑΣΟΚΚΙΝΑΛ, η οποία τόνιζε ότι «έναν
μήνα μετά τις καταστροφές, και

παρά τις επισκέψεις κυβερνητικών στελεχών και τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης για άμεση
κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού για καταγραφή, αποκατάσταση και αποζημίωση των
πολιτών που επλήγησαν, καμία
ενέργεια προς την κατεύθυνση
αυτή δεν έχει γίνει. Ο εμπαιγμός
εκ μέρους της κυβέρνησης και
του κρατικού μηχανισμού στο
σύνολό του είναι πασιφανής»,
υποστηρίζει η Νομαρχιακή του
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Έβρος: Τα αποτελέσματα των
τεστ του ΕΟΔΥ της Τετάρτης
Μεγάλη η
θετικότητα
429 τεστ πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη στον Έβρο
από τον ΕΟΔΥ. Εντοπίστηκαν
72 κρούσματα.
• ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
102 rapid test με 26 θετικά
(25.49%) αφορούν σε 12 άνδρες και 14 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 34 έτη
• ΠΛΑΤΕΊΑ ΔΑΣΊΟΥ ΟΡΕΣΤΙΆΔΑΣ
51 rapid test με 2 θετικά
(3.92%) αφορούν σε 1 άνδρα
και 1 γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 35 έτη
• ΤΥΧΕΡΟ
10 αρνητικά rapid test
• ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ
– ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
24 rapid test με 5 θετικά
(20.83%) αφορούν σε 2 άνδρες
και 3 γυναίκες με διάμεση ηλι-

κία τα 57 έτη
• ΠΑΛΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
34 rapid test με 7 θετικά
(20.59%) αφορούν σε 2 άνδρες
και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 40 έτη

• ΦΟΥΑΓΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
208 rapid test με 32 θετικά
(15.38%) αφορούν σε 15 άνδρες και 17 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 58 έτη
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Σε δημοπράτηση το έργο της αποκατάστασης
του Πύργου του Φονιά στη Σαμοθράκη
ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
1,5 ΕΚ ΕΥΡΩ, ΤΟ ΕΡΓΟ
ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ ΠΩΣ ΘΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ
ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ 2024

Σε δημοπράτηση το έργο της αποκατάστασης του Πύργου του Φονιά στη Σαμοθράκη

Το μνημείο είχε
υποστεί σοβαρές
ζημιές από τη
θεομηνία του 2017
της Κικής
Ηπειρώτου
Στην έγκριση των τευχών δημοπράτησης του έργου «Στερέωση και
αποκατάσταση του πύργου του Φονιά στη Σαμοθράκη» προχώρησε η
Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού στις
14 Ιουλίου 2022. Η ανάγκη για την
εκτέλεση του συγκεκραμένου έργου,
με προϋπολογισμό 1,5 εκατομμύριο
ευρώ, από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων και με ορίζοντα αποπεράτωσης τον Αύγουστο του 2024,
είχε επισημανθεί από την Υπουργό
Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, κατά την
επίσκεψή της στο νησί τον Οκτώβριο
του 2020.
Η δημοπράτηση του έργου θα γίνει με το σύστημα της ανοικτής διαδικασίας και με κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Οι εργασίες
που προβλέπονται, μεταξύ άλλων,
είναι: Απομάκρυνση της βλάστησης
από τοιχοποιίες και συντήρησή τους
από εξειδικευμένο συντηρητή, αντικατάσταση των ρηγματωμένων λίθων
με νέους με όμοια χαρακτηριστικά,

Info
Στην ακτή του βορειοανατολικού άκρου της Σαμοθράκης, στις εκβολές του χειμάρρου Φονιά, στέκει ο ομώνυμος πύργος, έργο των
Γατελούζων του 15ου αιώνα, ο οποίος ανήκε στο ευρύτερο αμυντικό
πρόγραμμα του νησιού και σώζεται σε ύψος 12μ.
Αρχικά επρόκειτο για τριώροφο κτίσμα, πιθανόν ένα είδος πύργου
του αρσανά, όμοιος με τους αντίστοιχους του Αγίου Όρους.
Η σφοδρή θεομηνία, που εκδηλώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2017
προκαλώντας ανυπολόγιστες ζημιές στο νησί, έπληξε και τον πύργο
προκαλώντας την κατάρρευση του δυτικού τοίχου του θέτοντας σε
κίνδυνο την στατικότητα ολοκλήρου του κτίσματος.

ενίσχυση της θεμελίωσης, ανάκτηση
καθ’ ύψος κατά δυο μέτρα περίπου
των περιμετρικών τοιχοποιιών του

με σύνδεση της νέας λιθοδομής με
την υφιστάμενη μέσω ανοξείδωτων
βλήτρων, κατασκευή μεταλλικών κι-

γκλιδωμάτων ασφαλείας ύψους 1,10
στους εξώστες και τις σκάλες, κατασκευή μεταλλικής πόρτας με σύρτη για την ασφάλεια και τον έλεγχο
της κυκλοφορίας στο εσωτερικό του
Πύργου, μορφολογική αποκατάσταση του Πύργου με ανακατασκευή των
εσοχών της α’ και β’ στάθμης και του
ανοίγματος της εισόδου, αποκατάσταση της σκάλας εντός της ΝΑ τοι-

χοποιίας με συντήρηση των υφιστάμενων πατημάτων και συμπλήρωση
όσων έχουν καταρρεύσει, ανακατασκευή τμήματος θολωτής οροφής
που έχει καταρρεύσει, κατασκευή συστήματος απορροής των όμβριων περιμετρικά του Πύργου, διαμόρφωση
περιβάλλοντος χώρου.

ΠΑΜΘ: Υποβολή υποψηφιοτήτων για 11 μέλη του
Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας
Τι πρέπει να γνωρίζουν
οι ενδιαφερόμενοι
Η Πενταμελής Επιτροπή του άρθρου 8 παρ. 3α του Ν. 4386/2016
(ΦΕΚ 83/Α/11- 5-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» που συγκροτήθηκε με την
65/2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΑΜΘ ανακοινώνει ότι προκηρύσσει ανοιχτή
πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για τον ορισμό έντεκα (11)
μελών του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας
και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης. Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν όσοι είναι κάτοχοι
τουλάχιστον διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών ή ισοδύναμου τίτλου με αναγνωρισμένο κύρος και
να έχουν μακρόχρονη ερευνητική
και επαγγελματική εμπειρία σε θέ-

ματα ΕΤΑΚ. Σημειώνεται ότι από
τα έντεκα (11) μέλη του ΠΣΕΚ, τα
έξι (6) πρέπει να είναι καθηγητές
Α.Ε.Ι. ή ερευνητές που προέρχονται
από ερευνητικά κέντρα που εποπτεύονται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Τα δε υπόλοιπα μέλη να προέρχονται από επαγγελματικά επιμελητήρια και επιστημονικούς συλλόγους,
τους πολιτιστικούς φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους παραγωγικούς φορείς της περιοχής. Η
θητεία των μελών του (ΠΣΕΚ) είναι
τετραετής και μπορεί να ανανεωθεί
μία μόνο φορά. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, η οποία συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα,
το περιεχόμενο του οποίου προκύπτει από τα συνημμένα αποδεικτικά έγγραφα. Η αίτηση υποψηφιότητας, το βιογραφικό σημείωμα
και τα συνημμένα δικαιολογητικά
θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο
e-mail: periferiarxis@pamth.gov.

gr ή ταχυδρομικώς με συστημένη
επιστολή (σφραγίδα ταχυδρομείου)
στο Γραφείο Περιφερειάρχη (Ταχ.

Διεύθυνση : Κακουλίδη 1 69132
Κομοτηνή, Τηλ. :2531352117) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που

ξεκινά από 14-7-2022 έως και 297-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα
15:00 μ.μ.

Η ΓΝΩΜΗ
15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022
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Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης
αναβιώνει τη Ναυτική Εβδομάδα!
ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ 15 ΕΩΣ
23 ΙΟΥΛΙΟΥ
9 ημέρες γεμάτες μουσική, χορό, ποίηση,
λογοτεχνία, αθλητισμό, μαγειρική,
εθελοντικές δράσεις, αιμοδοσία,
φωτογραφία και ζωγραφική

9.00, παραλία Άγιου Εύπλου, Kitesurf, εισαγωγή στον
χειρισμό του αετού για αρχαρίους από τον Όμιλο Φίλων
Θαλάσσης Αλεξανδρούπολης
(ΟΦΘΑ)
11.00, παραλία Άγιου Εύπλου, Ιστιοπλοΐα Ανοιχτής Θάλασσας, εισαγωγικό μάθημα
επάνω στο σκάφος ανοιχτό για
το κοινό από τον Όμιλο Φίλων
Θαλάσσης Αλεξανδρούπολης
(ΟΦΘΑ)
18.30, Λιμάνι, Τελετή λήξης
REGATTA ΝΟΑ, βραβεύσεις
20:30, Yacht club, Ημερίδα για τη ναυτιλία σε συνδιοργάνωση με τον Ο.Λ.Α., την
PRISMA ELECTRONICS S.A.,
υπό την αιγίδα της Ένωσης
WISTA HELLAS
21.00, Πλατεία Φάρου, Παραδοσιακή χορευτική βραδιά
με τη συμμετοχή του Πολιτιστικού Συλλόγου Λαδιωτών
Αλεξανδρούπολης, του Συλλόγου Σαμοθρακιτών και του
Συλλόγου ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ, ΑΚΡΙΤΕΣ, Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Τυχερού, ΟΡΦΕΑΣ Φερών

15-23 Ιουλίου 2022. Ναυ- γάλη συναυλία με την Ευρυτική Εβδομάδα Δήμου Αλεξαν- δίκη στην πλατεία του Φάρου
δρούπολης! 9 ημέρες γεμάτες με δωρεάν είσοδο για όλους,
μουσική, χορό, ποίηση, λογο- ενώ νωρίτερα θα προηγηθεί
τεχνία, αθλητισμό, μαγειρική, η τιμητική βράβευση των μαεθελοντικές δράσεις, αιμοδο- θητών και μαθητριών που δισία, φωτογραφία και ζωγρα- ακρίθηκαν στον αθλητισμό και
φική με επίκεντρο τη θάλασ- τις επιστήμες κατά τη σχολική
σα και τη ναυτοσύνη! Από τις χρονιά 2021-2022. Σας περι15 έως τις 23 Ιουλίου 2022 ο μένουμε να γιορτάσουμε το
Δήμος Αλεξανδρούπολης με μεγαλείο και τις χαρές της θάτην υποστήριξη της Ι.Μ. Αλε- λασσας μέσα από δράσεις και
ξανδρουπόλεως, Τραϊανου- εκδηλώσεις γεμάτες χρώματα
πόλεως και Σαμοθράκης, του και θαλασσινή αύρα!
Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης και τη συμμετοχή Το πρόγραμμα
αθλητικών και πολιτιστικών ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/07/2022
συλλόγων, σχολών μαθητεί10.00, NOARegatta, Ιστιοας, καλλιτεχνών, επιστημόνων πλοϊκοί αγώνες Optimist και ΚΥΡΙΑΚΗ 17/07/2022
και εθελοντικών ομάδων διορ- ILCA
10.00, Ελάτε να καθαρίγανώνει τις γιορτές της Ναυτι17.00, παραλία Άγιου Εύ- σουμε την παραλία Απαλού,
κής Εβδομάδας που θα λάβουν πλου, Ιστιοπλοΐα Ανοιχτής Θά- χαρακτηρισμένη ως περιοχή
χώρα στην πλατεία του Φάρου, λασσας, εισαγωγικό μάθημα NATURA
στην ανάπλαση της παραλια- επάνω στο σκάφος ανοιχτό για
10.00, παραλία Άγιου Εύκής, στην παραλιακή λεωφόρο το κοινό από τον Όμιλο Φίλων πλου, Windsurf, εισαγωγικό
και στον Άγιο Εύπλου.
Θαλάσσης Αλεξανδρούπολης μάθημα για αρχαρίους από τον
Καθ’ όλη τη διάρκεια των (ΟΦΘΑ)
Όμιλο Φίλων Θαλάσσης Αλεεορτών κάτοικοι και επισκέ19.00, Άγιος Εύπλους, Επι- ξανδρούπολης (ΟΦΘΑ)
πτες θα έχουν τη δυνατότητα μνημόσυνη δέηση στον Άγιο
11.00, παραλία Άγιου Εύνα παρακολουθήσουν πληθώ- Εύπλου χοροστατούντος του πλου, Ιστιοπλοΐα τριγώνου,
ρα αθλητικών και πολιτιστικών Σεβασμιότατου Μητροπολίτη πρώτη επαφή με την ιστιοδράσεων που αναδεικνύουν τη κ. Άνθιμου και ρίψη στεφάνου πλοΐα από τον Όμιλο Φίλων
ναυτοσύνη της Αλεξανδρούπο- στη θάλασσα εις μνήμη και τι- Θαλάσσης Αλεξανδρούπολης
λης και τη σχέση των ανθρώ- μή των χαμένων ναυτικών
(ΟΦΘΑ)
20.00, παραλία Άγιου Εύ12:00, Μαθήματα εξοικείπων της με τη θάλασσα. Στην
έναρξη της Ναυτικής Εβδο- πλου, Kitesurf, εισαγωγή στον ωσης με την ανοιχτή θάλασσα
21.00, πλατεία Φάρου, Συμάδας θα τιμηθεί η πόλη του χειρισμό του αετού για αρχα- από τον Ν.Ο.Α.
ναυλία Γαλάζια Όνειρα. ΣυμΗρακλείου και το λιμάνι της, με ρίους από τον Όμιλο Φίλων
21.00, Πλατεία Φάρου, Συ- μετέχουν οι Χορωδίες «ΟΡστόχο να αναδειχθούν τα κοινά Θαλάσσης Αλεξανδρούπολης ναυλία Ταξίδι στο Αιγαίο με ΦΕΑΣ» και Καλλιτεχνικός
στοιχεία και να τεθούν οι βά- (ΟΦΘΑ)
τους Τροβαδούρους του ΕΘΝΙ- Όμιλος Αλεξανδρούπολης και
σεις για μια στενή συνεργασία
το μουσικό συγκρότημα AND
20.30, πλατεία Φάρου, Τε- ΚΟΣ ΜΓΣ
μεταξύ αυτών, ενώ η περίφημη λετή έναρξης Ναυτικής Εβδο21.00, Αργώ, Προβολή παι- ENSEMBLE (Νικόλαος ΚαΜπάντα του Πολεμικού Ναυτι- μάδας
δικής ταινίας περιπέτειας κι- τσούλης στο φλάουτο, Απόκού είναι έτοιμη να μαγέψει το
νουμένων σχεδίων, Βαϊάνα, στολος Κoυγιουμτζής στο σαΧαιρετισμοί
κοινό με ένα ξεχωριστό μουΣυναυλία από την Μπάντα σε συνεργασία με την Κινη- ξόφωνο, Άγγελο Τσακμακά
ματογραφική Λέσχη Αλεξαν- στην τρομπέτα και Μπάμπη
σικό πρόγραμμα. Η βραδιά θα του Πολεμικού Ναυτικού
Λιμάνι, Παρουσία Πολεμι- δρούπολης
Τσακαλίδη στο πιάνο).
κλείσει με τη ρίψη αθόρυβων
πυροτεχνημάτων που για πρώ- κού Πλοίου του Πολεμικού
τη φορά θα φωτίσουν τον
ΤΡΙΤΗ 19/07/2022
ουρανό της Αλεξανδρού20.00, Skatepark,
μ α θ ή μ α τ α
πολης, χωρίς να ενοχλήσουν πουλιά, ζώα, μικρά Ναυτική Εβδομάδα Δήμου Αλεξανδρούπολης! skateboarding για μι9 ημέρες γεμάτες μουσική, χορό, ποίηση,
παιδιά και ηλικιωμένους.
κρούς και μεγάλους
20.00, πλατεία ΦάΚατά τη διάρκεια της
λογοτεχνία, αθλητισμό, μαγειρική,
Ναυτικής Εβδομάδας ιστιρου, Έκθεση φωτογραοπλοϊκοί αγώνες, αγώ- εθελοντικές δράσεις, αιμοδοσία, φωτογραφία φίας από τα Γενικά Αρνες beach volleyball και
και ζωγραφική με επίκεντρο τη θάλασσα και χεία του Κράτους
badminton στην άμμο,
20.30, παραλιακή
τη ναυτοσύνη
μαθήματα kite surﬁng,
λεωφόρος (μπροστά
από τα δικαστήρια), live
wind surﬁng και skate
boarding, μαθήματα αλιείας Ναυτικού, το οποίο θα είναι ΔΕΥΤΕΡΑ 18/07/2022
cooking! μαγειρεύουμε και δοαλλά και live cooking, βρα- επισκέψιμο στο κοινό
18.00, παραλία Άγιου Εύ- κιμάζουμε θρακιώτικες γεύσεις
διές ποίησης, χορού και μουπλου, Windsurf, εισαγωγικό με άρωμα θάλασσας με τους
σικής καθώς και ενημερωτι- ΣΑΒΒΑΤΟ 16/07/2022
μάθημα για αρχαρίους+ από μάγειρες της Σχολής Μαθητείκές συζητήσεις για τη ναυτιλία
9.00, Νομαρχείο, Δίνουμε τον Όμιλο Φίλων Θαλάσσης ας ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ.
και τη ναυτοσύνη, έχουν σκο- αίμα για τη μεσογειακή αναι- Αλεξανδρούπολης (ΟΦΘΑ)
21.00, πλατεία Φάρου, Χοπό να κρατήσουν αμείωτο το μία, Εθελοντική αιμοδοσία σε
21.00, Αργώ, Προβολή παι- ρός και Latin μελωδίες από
ενδιαφέρον μικρών και μεγά- συνεργασία με τον Σύλλογο δικής ταινίας περιπέτειας κι- τους BAILA CONMIGO
λων προσφέροντας μοναδικές Εθελοντών Αιμοδοτών και το νουμένων σχεδίων, Βαϊάνα,
εμπειρίες σε όλους!
Κέντρο Αιμοδοσίας του Πανε- σε συνεργασία με την Κινη- ΤΕΤΑΡΤΗ 20/07/2022
Αποκορύφωμα της Ναυτι- πιστημιακού Γενικού Νοσοκο- ματογραφική Λέσχη Αλεξαν17.00-21.30, λιμάνι, Μακής Εβδομάδας θα είναι η με- μείου Αλεξανδρούπολης
δρούπολης
θήματα αλιείας από την ακτή

για παιδιά ηλικίας άνω των 6
ετών από τον Σύλλογο Ερασιτεχνικής Αλιείας από την ακτή
20.00, ανάπλαση παραλίας,
Φτιάξε την ομάδα σου και έλα
να παίξουμε beach volleyball!

ΠΕΜΠΤΗ 21/07/2022
17.00-21.30, λιμάνι, Μαθήματα αλιείας από την ακτή
για παιδιά ηλικίας άνω των 6
ετών από τον Σύλλογο Ερασιτεχνικής Αλιείας από την ακτή
20.00, ανάπλαση παραλίας,
Φτιάξε την ομάδα σου και έλα
να παίξουμε beach badminton!
20.30, πλατεία Φάρου,
Μουσικός περίπλους –Από την
Ιωνία στον Εύξεινο Πόντο, ένα
μουσικό ταξίδι που καταδεικνύει συμβολικά την ίδρυση
από τους Ίωνες της Μιλήτου
και των πρώτων Ελληνίδων
πόλων στον Εύξεινο Πόντο
όπως Σινώπη, Αμισός, Τραπεζούντα, Κερασούντα, Κοτύωρα κ.ά. Επιμέλεια Μορφωτικός
Σύλλογος Ποντίων Ν. Έβρου
«ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ».

σκόπων καλεί παιδιά και οικογένειες να γνωρίσουν δια
ζώσης την εφαρμογή του προσκοπικού προγράμματος που
περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων, την εμφύσηση της ικανότητας ασφαλούς διαβίωσης
στη φύση, τη συνεργατικότητα
μεταξύ των μελών, το σύστημα
μικρών ομάδων, την ανάπτυξη δυνατοτήτων αυτοδιαχείρισης και την εκμάθηση χρήσιμων δεξιοτήτων, όλα μέσα από
την προσκοπική μέθοδο του
παιχνιδιού, την περιπέτεια και
τις συγκινήσεις που μπορεί να
προσφέρει το προσκοπικό πρόγραμμα της κατασκήνωσης!
20.00, θεατράκι Αγίου Εύπλου, Βραδιά ποίησης, ταξιδεύουμε στα πέλαγα και τις
γαλάζιες θάλασσες με τα ποιήματα των Γιώργο Σταυρίδη και
του Δημήτρη Σιμσιρίκη
21.00, πλατεία Φάρου, Συναυλία από τους GADJOLIANS
που μας ξεσηκώνουν με θρακιώτικους ρυθμούς

ΣΑΒΒΑΤΟ 23/07/2022
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/07/2022
18.00-22.00, Περιβαλλοντικό Κέντρο Προσκόπων
«Σταμάτης Μπράτσας», Γνωρίζουμε τον Προσκοπισμό στο
φυσικό του περιβάλλον!
Το 1ο Σύστημα Ναυτοπρο-

20.00, Πλατεία Φάρου,
Βράβευση μαθητών και μαθητριών σχολείων του Δήμου
Αλεξανδρούπολης
21.00, Πλατεία Φάρου, Τελετή λήξης, Συναυλία με την
Ευρυδίκη
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Power pass: Ξεκινά από την Παρασκευή
15/7 η καταβολή του επιδόματος ρεύματος
ΠΩΣ ΘΑ ΔΕΙΤΕ
ΤΑ ΠΟΣΑ
Ποιοι θα δουν
πρώτοι χρήματα στον
λογαριασμό τους
Ξεκινά από σήμερα Παρασκευή 15
Ιουλίου, η καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης «Power Pass» στους δικαιούχους. Τα ποσά ήδη αναρτήθηκαν από
σήμερα το πρωί -Πέμπτη 14/7- στη
σχετική πλατφόρμα (vouchers.gov.gr).
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του
υπουργείου Οικονομικών οι πληρωμές
θα γίνουν σταδιακά. Πρώτα θα πληρωθούν εκείνοι που μετά τον έλεγχο
των στοιχείων τους δεν βρέθηκε κανένα πρόβλημα, ενώ θα ακολουθήσουν
εκείνοι για τους οποίους χρειάστηκε
διασταύρωση των εισοδημάτων ή άλλων στοιχείων. Σημειώνεται ότι η κρατική επιδότηση κυμαίνεται από 18 έως
600 ευρώ. Πάντως για πολλούς καταναλωτές, τα ποσά της επιδότησης, που
διαπιστώνουν ότι τους αναλογούν, για
τις απώλειες από τους φουσκωμένους
λογαριασμούς ρεύματος από την αρχή του έτους, είναι φανερά μικρότερα
από εκείνα που ανέμεναν.
Για να δείτε το ποσό που πρόκειται
να λάβετε από το Power Pass, αρχικά

πρέπει να επισκεφτείτε στην εφαρμογή στο vouchers.gov.gr.
• Επιλέγετε το εικονίδιο Power
Pass.
• Συνδέεστε στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας τους κωδικούς Taxisnet.
• Μόλις συνδεθείτε η εφαρμογή
του Power Pass θα δείξει το ΑΦΜ
σας (του Δικαιούχου) και θα εμφανίζει την αίτηση ως «Υπό Εκκαθάριση».
• Παρακάτω, βρίσκεται η Σύνοψη
Εκκαθάρισης του Power Pass και το
Εκκαθαρισθέν Ποσό.

Ποιοι θα δουν πρώτοι χρήματα
στον λογαριασμό τους
Το ποσό της ενίσχυσης και ο καταμερισμός ανά δικαιούχο υπολογίζεται από την ΚτΠ Μ.Α.Ε., με βάση τα
δεδομένα που έχουν αντληθεί από
τους προμηθευτές ή και τους διαχειριστές ηλεκτρικής ενέργειας και την
ΑΑΔΕ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στο άρθρο 36 του ν. 4936/2022 (A΄
105) και τη σχετική Κοινή Υπουργική
Απόφαση 3365/2022 (ΦΕΚ 2827/
Β΄) όπως ισχύει.
Συνολικά έχουν υποβληθεί
2.952.778 αιτήσεις, που αφορούν
2.530.597 φυσικά πρόσωπα. Σημειώνεται ότι ένας δικαιούχος είχε το
δικαίωμα να υποβάλει αίτηση πέραν
της κύριας κατοικίας και για μισθωμένη κατοικία εξαρτώμενου τέκνου που
σπουδάζει στο εσωτερικό.

Από τα 2,5 εκατ. φυσικά πρόσωπα,
αναρτώνται άμεσα ενημερωτικά εκκαθάρισης για τα περίπου 1,9 εκατ. και
τα οποία αναμένεται να πληρωθούν
αύριο, Παρασκευή, με το ποσό να
ανέρχεται σε περίπου 230 εκατ. ευρώ.
Για τα υπόλοιπα φυσικά πρόσωπα
συνεχίζεται ο έλεγχος των στοιχείων
και όσα εξ αυτών είναι δικαιούχοι αναμένεται να πληρωθούν την ερχόμενη
εβδομάδα, μετά την έκδοση των σχε-

τικών ενημερωτικών εκκαθαριστικών.
Υπενθυμίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη της ενίσχυσης
είναι η συνολική αύξηση των λογαριασμών ρεύματος που έχουν εκδοθεί εντός της χρονικής περιόδου αναφοράς να υπερβαίνει τα 30 ευρώ. Με
βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, υπολογίζεται ότι το συνολικό ποσό της
έκτακτης οικονομικής βοήθειας για
τους λογαριασμούς που έχουν εκδο-

θεί την περίοδο από 1 η Δεκεμβρίου
2021 έως 31 Μαΐου 2022, ανέρχεται
σε περίπου 260 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι έχει ήδη μεταφερθεί από τις Γενικές Κρατικές Δαπάνες
του υπουργείου Οικονομικών ποσό
ύψους 280 εκατ. ευρώ στο υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και κατόπιν στην ΚτΠ Μ.Α.Ε., προκειμένου να
ολοκληρωθούν οι πληρωμές.

Άποψη

Υπάρχει πολιτική βούληση κατά του «τουρισμού ανεφοδιασμού»;

Μ

ε την ακρίβεια να έχει κάνει
άλματα που θα ζήλευαν μεγάλοι πρωταθλητές, τις τιμές
των καυσίμων να καταρρίπτουν
το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, οι
αντοχές των πολιτών έχουν εξαντληθεί.
Στην παραμεθόρια περιοχή του νομού
Έβρου, η κατάσταση είναι εκρηκτική. Καθημερινό είναι πλέον το φαινόμενο με κατοίκους να
μεταβαίνουν σε Βουλγαρία και Τουρκία για να
προμηθευτούν κυρίως φθηνά καύσιμα, αλλά
να ψωνίσουν τρόφιμα και άλλα είδη, καθώς
οι τιμές των γειτονικών χωρών με αυτές της
Ελλάδας είναι πολύ πιο χαμηλές.
Η τοπική οικονομία χαροπαλεύει οικονομικά, το χρήμα εκρέει στο εξωτερικό καθημερινά, η ανεργία καλπάζει κι δεκάδες επιχειρήσεις
απειλούνται άμεσα με λουκέτο.
Η διαφορά στις οικονομικές συνθήκες είναι εμφανής, αν συγκρίνει κάποιος τους τζίρους της περιοχής κατά την περίοδο που ήταν
κλειστά τα σύνορα ή υπήρχαν περιορισμοί διέλευσης λόγω της πανδημίας και της έκτακτης
κατάστασης με την Τουρκία με τα γεγονότα
του 2020, με την επόμενη κατάσταση που
δεν υπάρχουν έλεγχοι και δεσμεύσεις. Αυτό βέβαια συνεπάγεται λιγότερους φόρους,
άμεσους ή έμμεσους και συνεπώς μειωμένα
έσοδα για το κράτος.
Ζούμε σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία
όπου συνεχώς περιορίζονται οι φραγμοί κι οι
απαγορεύσεις και οφείλουμε όλοι να προσαρμοζόμαστε. Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι καταργούνται οι θεσμοί που έχει το κάθε κράτος.
Αυτοί οφείλουν να είναι ισχυροί και ξεκάθαροι.

Η Ελληνική πολιτεία δυστυχώς ποτέ
λογία στα ενεργειακά προϊόντα και την
δεν σχεδίασε μια πολιτική στήριξης
ηλεκτρική ενέργεια. Έτσι, ρητά επιτων διασυνοριακών περιοχών, οι
τρέπεται η επιβολή διαφορετικών
οποίες πλήττονται από οικονοφορολογικών συντελεστών στα
μική αιμορραγία, εξαιτίας της
καύσιμα σε ιδιαίτερες περιπτώγειτνίασης με χώρες οικονομισεις, όταν π.χ. ευρωπαϊκές περικά πολύ ανταγωνιστικές. Περιοχές συνορεύουν με άλλες που
ορίστηκε απλά κάποιες φορές
έχουν εμφανώς χαμηλότερες
τιμές. Μάλιστα σύμφωνα με το
σε αποσπασματικές ενέργειες,
για να ανακουφίσει προσωρινά
«πνεύμα» που διαπνέει την ευρωπαϊκή νομοθεσία, η επιβολή αυτών
την τοπική κοινωνία σε συγκεκριτων χαμηλών συντελεστών, αποτελεί
μένα θέματα.
Είναι αυτονόητο ότι δεν μπορούν
σχεδόν αυτονόητη πρωτοβουλία των
αν υπάρξουν περιορισμοί διέχωρών, εάν θέλουν να στηρίΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ
λευσης ή οποιεσδήποτε απαγοξουν την τοπική οικονομία αδιΧΑΜΑΛΙΔΗ*
κημένων περιοχών.
ρεύσεις, όμως το κράτος οφείλει να λαμβάνει μέτρα για να
Ο υψηλός ειδικός φόρος καπροστατεύσει τις διασυνοριακές περιοχές από τανάλωσης καυσίμων που επιβλήθηκε στη
περίεργες στρεβλώσεις. Το επιχείρημα που χώρα μας ως μέτρο άμεσης ενίσχυσης των
χρησιμοποιεί η Κυβέρνηση έχει καταντήσει ταμείων, μπορεί να μειωθεί σε παραμεθόριες
«καραμέλα», ότι δηλαδή έχει δεμένα τα «χέ- περιοχές, αρκεί να μην είναι μικρότερος από
ρια» της λόγω ευρωπαϊκών απαγορεύσεων τον ελάχιστο που έχει καθοριστεί σε ευρωπακαι δεσμεύσεων.
ϊκό επίπεδο. Μ’ αυτό τον τρόπο θα μειωθεί η
Είναι όμως τα πράγματα έτσι ή απλώς αυ- τιμή της λιανικής στα καύσιμα και δε θα είναι
τά μας παρουσιάζουν; Έχει δυνατότητες ελιγ- δελεαστικό για τους πολίτες να μετακινηθούν
μού η εκάστοτε Κυβέρνηση για να βοηθήσει για ανεφοδιασμό στις όμορες χώρες.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην Ελλάσ’ αυτή την κατάσταση τους πολίτες ή απλά
αδιαφορεί, θεωρώντας ότι η κοινωνία έχει δα σήμερα, ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης
ακόμη αντοχές;
(ΕΦΚ) στη βενζίνη ανέρχεται σε 0,70 ευρώ
Ένα εργαλείο που έχει δυνατότητα να χρη- ανά λίτρο ή 700 ευρώ ανά χιλιόλιτρο βενσιμοποιήσει το κράτος για να αναστρέψει το ζίνης και είναι ένας από τους υψηλότερους
αρνητικό οικονομικό ισοζύγιο, είναι η Ευρω- στην Ευρώπη, ενώ επίσης επιβαρύνεται από
παϊκή Κοινοτική Οδηγία 96/2003. Σύμφωνα έναν υψηλότατο ΦΠΑ της τάξεως του 24%.
μ’ αυτή την Οδηγία, ένα κράτος–μέλος έχει τη Βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας, ο ελάχιστος
δυνατότητα να θεσμοθετήσει μειωμένη φορο- ειδικός φόρος κατανάλωσης ανά λίτρο βενζί-

νης είναι το 0,36 ευρώ ανά λίτρο και οι μόνες
χώρες που επιβάλλουν τη μίνιμουμ φορολογία
είναι η Βουλγαρία και η Ουγγαρία και ακολουθούν η Πολωνία και η Ρουμανία με 0,37 ευρώ
ΕΦΚ ανά λίτρο βενζίνης. Όλες οι άλλες χώρες
έχουν πολύ ψηλότερο ΕΦΚ, ενώ ο μέσος όρος
σε επίπεδο Ε.Ε. είναι το 0,56 ευρώ ανά λίτρο.
Η Ελλάδα δεν θα είναι η πρώτη χώρα στην
οποία μπορεί να εφαρμοστεί η αντίστοιχη νομοθεσία ως όπλο κατά του «τουρισμού ανεφοδιασμού» όπως έχει επικρατήσει να αναφέρεται. Το πρόβλημα αυτό μαστίζει κι άλλες
ευρωπαϊκές χώρες και κάποιες από αυτές,
όπως η Ιταλία το έχουν εφαρμόσει εδώ και
χρόνια.
Είναι βέβαιο ότι αυτό το μέτρο θα λειτουργήσει θετικά στην ανάσχεση της μετακίνησης
για «φουλάρισμα», ενώ ταυτόχρονα θα συμβάλλει στις μείωση της κατανάλωσης και σε
άλλα είδη, που λόγω της μετακίνησης, πραγματοποιούνται στις όμορες χώρες. Επίσης,
είναι γεγονός ότι η μείωση των εσόδων από
την εφαρμογή της μειωμένης λιανικής τιμής,
θα υπερκαλυφθεί από την αύξηση της κατανάλωσης και ταυτόχρονα θα ωφεληθεί κι η
υπόλοιπη αγορά.
Όλα αυτά όμως ανάγονται στο αν υπάρχει
σχεδιασμός να ληφθούν τέτοιες αποφάσεις για
να ορθοποδήσει η κατακρεουργημένη τοπική
οικονομία. Υπάρχει ή όχι πολιτική βούληση;
*Αναπληρωτής Γραμματέας
Τομέα Μεταφορών ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ
Υπ. Βουλευτής Έβρου 2019

Η ΓΝΩΜΗ
15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

11

Συγκρότηση Οργανισμού Διαχείρισης
και Προώθησης Προορισμού ΑΜΘ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ
Ξεκινά από τη Διοίκηση Μέτιου η διαδικασία «με
στόχο τη δυναμική επανεκκίνηση του τουρισμού
μετά την περιπέτεια της πανδημίας»
Με στόχο τη δυναμική επανεκκίνηση του τουρισμού μετά την περιπέτεια της πανδημίας ξεκινά από τη
Διοίκηση του Περιφερειάρχη Χρήστου Μέτιου η διαδικασία για τη συγκρότηση Οργανισμού Διαχείρισης
και Προώθησης Προορισμού (DMO)
στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Πρόεδρος του Οργανισμού θα είναι, με απόφαση του Περιφερειάρχη,
ο Περιφερειακός Σύμβουλος Ξάνθης
Μιχάλης Αμοιρίδης.
Ο Οργανισμός Διαχείρισης και
Προώθησης Προορισμού είναι ένα
επιπλέον εργαλείο τουριστικής ανάπτυξης που θέλει να αξιοποιήσει η
Διοίκηση της Περιφέρειας, παράλληλα με το μεγάλο πρόγραμμα τουριστικής προβολής και όλα τα υπόλοιπα έργα και δράσεις που υλοποιεί.
Πρόκειται για ένα φορέα με συμβουλευτικό ρόλο που θα φέρει πιο
κοντά το δημόσιο με τον ιδιωτι-

κό τομέα, δηλαδή τη Διοίκηση και
τις υπηρεσίες της Περιφέρειας με
τους φορείς και τις επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στον κλάδο του
τουρισμού.
Στόχος είναι η συνδιαμόρφωση
της τουριστικής στρατηγικής της Περιφέρειας προκειμένου η Ανατολική
Μακεδονία και Θράκη να προσελκύει
ακόμα περισσότερους επισκέπτες, οι
επιχειρήσεις να παρέχουν ακόμα ποιοτικότερες υπηρεσίες και να διασφαλίζεται η βιώσιμη ανάπτυξη με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και στα
πολιτιστικά μνημεία της περιοχής.
Η αρχική ιδέα για τη σύσταση
ενός Οργανισμού Διαχείρισης και
Προώθησης Προορισμού είχε διατυπωθεί από τον Πρόεδρο του Σωματείου «Διάζωμα» Σταύρο Μπένο στο πλαίσιο της συνεργασίες της
Περιφέρειας ΑΜΘ με το «Διάζωμα»
για την Πολιτιστική Διαδρομή της
Αρχαίας Εγνατίας Οδού.

Έκτοτε η ιδέα ωρίμασε και αποφασίστηκε να υλοποιηθεί για το σύνολο της τουριστικής πολιτικής της
Περιφέρειας, δεδομένων και των
σχετικών δυνατοτήτων που δίνει το
νέο νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 4875/
Δεκέμβριος 2021).
Για το θέμα, ο Περιφερειάρχης συγκάλεσε σύσκεψη στο γραφείο του

με τη συμμετοχή του κ. Αμοιρίδη,
του Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης
Κωστή Σιμιτσή, του Εντεταλμένου
Περιφερειακού Συμβούλου Τουρισμού Θανάση Τσώνη και του υπεύθυνου υπηρεσιακού στελέχους για
την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Γιώργου Σγούρου.
Στη σύσκεψη αποφασίστηκε ότι

τους επόμενους μήνες η Διοίκηση
της Περιφέρειας θα πραγματοποιήσει
συσκέψεις με εκπροσώπους του τουριστικού κλάδου σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με στόχο
να καταγράψει ζητήματα, προτάσεις
και ιδέες και να συγκροτηθεί ο Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού.

Άποψη
«Με υπογραφή Μητσοτάκη-Κεραμέως συρρικνώνονται ΔΠΘ
και Πανεπιστημιακά Τμήματα στον Έβρο»
Σημεία ομιλίας της Βουλευτή Έβρου
στο νομοσχέδιο της ΝΔ που διαλύει τα
δημόσια πανεπιστήμια και καταδικάζει
μαθητές-φοιτητές-νέους επιστήμονες

Η

κυβέρνηση διαλύει το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, προς
όφελος των ιδιωτικών συμφερόντων, την ώρα που η κοινωνία χειμάζεται από την ακρίβεια
και την πανδημία
-Φέρνει ένα νομοσχέδιο που αποτελεί συνέχεια της εξομοίωσης - άρα και υποβάθμισης
- των πτυχίων των δημόσιων πανεπιστημίων
με τα αντίστοιχα των κολεγίων, και της εφαρμογής της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) που
απέκλεισε 40.000 μαθητές από τα ΑΕΙ
-Η ΕΒΕ προκάλεσε βαρύτατο πλήγμα στα
Τμήματα Δασολογίας, Αγροτικής Ανάπτυξης
και στην Νοσηλευτική στον Έβρο. Το 2021 το
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης υποδέχθηκε 994 λιγότερους φοιτητές. Καμία μέριμνα,
κανένα μέτρο δεν λήφθηκε από το Υπουργείο
-Αντί η κυβέρνηση να ενισχύσει τα πανεπιστήμια και να θωρακίσει τον Έβρο, αντί να δημιουργήσει νέες υποδομές, εστίες, πανεπιστημιακά
campus, αντί να αφουγκραστούν τις ανάγκες
και τις δυνατότητες των τοπικών κοινωνιών,
και να συμβάλουν στην ανάπτυξη, στην εργασία, στην αποκέντρωση, ακολουθούν πολιτικές
αποψίλωσης, υποβάθμισης και ερημοποίησης
του Έβρου και της Θράκης
-Το Τμήμα Ψυχολογίας που υποσχέθηκαν οι
κυβερνώντες στον Έβρο παραμένει μικροπολιτι-

κή υπόσχεση, ενώ τα προβλήματα στη
σπουδών
Νοσηλευτική Σχολή Διδυμοτείχου
• Νομοθετούν την επιστροφή
γιγαντώνονται
των ΤΕΙ, ενώ ξοδεύουν 30 εκ. το
-Η ΝΔ ακύρωσε τη δημιουρχρόνο για την ίδρυση πανεπιγία νέων Τμημάτων, που πρόστημιακής αστυνομίας, αντί να
τεινε η Σύγκλητος του ΔΠΘ και
τα κατευθύνουν σε προσλήψεις
δρομολογήθηκαν από την κυκαθηγητών και προσωπικού
βέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ενώ κα• Η κυβέρνηση φιμώνει τη νετάργησαν και τα Διετή Τμήματα
ολαία γιατί τη φοβάται, για αυτό
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που
και αφαιρεί το δικαίωμα συμμετοθα λειτουργούσαν υπό τη σκέπη των
χής των φοιτητών στα συλλογικά όρΠανεπιστημίων και σε συνεργασία με
γανα των ΑΕΙ, περιορίζοντας τις φοιτους τοπικούς φορείς, απαντώτητικές παρατάξεις
ντας στις τοπικές ανάγκες εργα• Επαναφέρουν τους ομότιΤΗΣ ΝΑΤΑΣΑΣ ΓΚΑΡΑ
σίας και εξειδίκευσης
μους και συνταξιούχους καθηγητές στα Πανεπιστήμια, για να
Με το σημερινό νομοσχέδιο της ΝΔ:
εξοικονομήσουν πόρους, καταδικάζουν τους
• Καταργείται το αυτοδιοίκητο των ΑΕΙ. Πλέ- νέους, καταρτισμένους επιστήμονες στην επιον, η ίδρυση, κατάργηση ή συγχώνευση Τμημά- σφάλεια, ενισχύοντας το brain-drain
των θα γίνεται με Προεδρικό Διάταγμα
• Περιορίζεται το Πρυτανικό Συμβούλιο, πε- Ο ΣΥΡΙΖΑ ήδη έχει προτείνει και
ριθωριοποιείται ο ρόλος της Συγκλήτου, διο- δεσμεύεται για:
- Τον διπλασιασμό της χρηματοδότησης των
ρίζονται ακόμη και οι Αντιπρυτάνεις και οι Κοσμήτορες, ενώ τα μισά μέλη του Συμβουλίου ΑΕΙ σε βάθος τετραετίας
Διοίκησης θα είναι διορισμένα και εκτός Πανε- Τον διπλασιασμό του αριθμού των μελών
πιστημίου πρόσωπα
ΔΕΠ, με την αυτόματη προκήρυξη των θέσε• Καταργούνται τα δωρεάν Μεταπτυχιακά, ων που μένουν κενές λόγω συνταξιοδότησης
επιβάλλεται η εισαγωγή διδάκτρων, περιορί- Τη δωρεάν λειτουργία των Μεταπτυχιακών
ζονται οι υποτροφίες, οι φοιτητές αντιμετωπί- Την ενίσχυση των υποτροφιών σε νέους
ζονται ως πελάτες
επιστήμονες
• Επανέρχονται οι διαγραφές φοιτητών με
- Την άμεση κατάργηση της Ελάχιστης Βάτο ν+2. Η κυβέρνηση αδιαφορεί για την ανάγκη σης Εισαγωγής
πολλών φοιτητών να εργαστούν προκειμένου
- Τη δημιουργία Διετών Πανεπιστημιακών
να ανταπεξέλθουν οικονομικά στα έξοδα των Προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,

στα οποία θα εισάγονται χωρίς εξετάσεις οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ
- Τη δημοκρατική διοίκηση και λειτουργία
του Πανεπιστημίου, με διασφάλιση της αντιπροσωπευτικότητας της εκλογικής διαδικασίας
- Προγράμματα υποστήριξης της διδασκαλίας και της έρευνας
-Με τις παραπάνω ρυθμίσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
θα ανοίξουν οι νέοι ορίζοντες στο δημόσιο πανεπιστήμιο και στη ζωή των νέων ανθρώπων,
και όχι με τη συντηρητική, αναχρονιστική επίθεση στην εκπαίδευση και στη νεολαία από τη ΝΔ
-Η ΝΔ είναι μία τοξική και αναντίστοιχη με
τις δυνατότητες της χώρας κυβέρνηση. Αναντίστοιχη με το υψηλό επίπεδο των Πανεπιστημίων, αναντίστοιχη με τους νέους ανθρώπους
που αγωνίζονται και διαπρέπουν σε έναν κόσμο
ξένο για τους σημερινούς κυβερνώντες. Που οι
παρωπίδες της συντήρησης και των συμφερόντων δεν τους επιτρέπουν να τον δουν για να
τον καταλάβουν
-Η Αν. Τομεάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Ενημέρωσης & Επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
δεν παρέλειψε να καταδικάσει απερίφραστα
την εμπρηστική επίθεση στο συγκρότημα ενημέρωσης της «Realnews», χαρακτηρίζοντάς την
ως «επίθεση στην Ενημέρωση, στην Εργασία,
στη Δημοκρατία, στην ελευθερία του Τύπου».
-Παράλληλα χαρακτήρισε απαράδεκτη, τοξική και χυδαία τη σημερινή δήλωση του κ.
Μητσοτάκη, που από το βήμα της Βουλής, επιχείρησε να συσχετίσει τον ΣΥΡΙΖΑ με την επίθεση αυτή.
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SUDoKU
Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.74)

1. ΔΥΣΚΟΛΟ

7

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

3

5

5

Είναι βράδυ χειμώνα, σ’ ένα ορεινό χωριό
στον Ψηλορείτη, και κάθονται στον καφενέ γύ-

1

5

9

1

ρω από την φωτιά οι γέροντες του χωριού και
8

φιλοσοφούν.

«Ο γάμος είναι σαν ένα βαρέλι με περιττώματα, πού έχει πάνω-πάνω 2 δάχτυλα μέλι…».

4

5

9

6

7

2

1

8
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Λέει λοιπόν κάποιος:

1

6

3

7

5

4
2

σοφία του γέρου, ώσπου βλέπουν στο βάθος ένα

4

9

7

Κουνάνε όλοι το κεφάλι με θαυμασμό για την

3

1

8

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.55)

2. ΜΕΤΡΙΟ

νέο να κουνάει το κεφάλι σκεφτικός.
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1

Τον ρωτάνε λοιπόν τι πρόβλημα έχει, κι αυτός απαντάει:

4

«Σαν να μου φαίνεται ότι άνοιξα το βαρέλι
Οριζόντια
1. Παλτό, επενδύτης.
8. Ιθαγενείς της Ν. Καληδονίας.
13. Δεν αρρωσταίνει εύκολα.
14. Σωματική δύναμη.
16. Με το σκέτα… απερίφραστα.
17. Ταινία επιστημονικής φαντασίας.
19. Γιος του Δία και της Κρήτης.
20. Εξαιτίας, επειδή (αρχ.).
22. Ευχή εκφράζει.
24. Ο παράδεισος των αρχαίων Αιγυπτίων.
26. Είδος παγωτού (ξ.λ.).
28. Αφρικανικό λιμάνι της Μεσογείου.
29. Φορητή κούνια βρέφους.
31. Ορθάνοιχτα.
33. Βρίσκονται μέσα στο… σπίτι.
34. Ερείπια του ναού της βρίσκονται στην
Αίγινα.
36. Αρχαίων… ούγια.
37. Ένας μεγάλος προφήτης.
39. Λούκι…: παιδικός ήρωας.
41. Ανατολίτικο… ξέσπασμα.
42. Έκκριμα των δερματικών αδένων.
44. Ο… έξω από δω.
45. Παλιά, συγκοινωνιακά αρχικά.

Κάθετα
1. Ιστιοφόρο τα ανοίγει.
2. Κωμόπολη της Γαλλίας γνωστή για τον
πύργο της.
3. Τα γεμάτα υγρασία.
4. Παρομοίωση εκφράζει.
5. Λίγος… φόβος.
6. Μεγάλο λιμάνι της Ιαπωνίας.
7. Αρχαίο επιφώνημα.
8. Μελίνα…: η εικονιζόμενη.
9. Είναι μέσα στη… φάκα.
10. Βυζαντινά τύμπανα.
11. Εκεί σταμάτησε η κιβωτός του Νώε.
12. Μέρος του πλοίου.
15. Αρχαίοι πανελλήνιοι αγώνες προς τιμή του Δία.
18. Παστωμένο χοιρινό λίπος.
21. Το άγγιγμα.
23. Γλείφτης, γαλίφης.
25. Μαζί, ομού.
27. Δοχείο για υγρά.
30. Ανατρεπτικές ιδέες… τέτοια δαιμόνια.
32. Αιλουροειδές της Αμερικής.
33. Ήρωας της ελληνικής μυθολογίας.
35. … Τοπ: μάρκα υλικών ζαχαροπλαστικής.
38. Αρχικά απομαχικού ταμείου.
40. Γυναικεία οργάνωση (αρχικά).
43. Βουβή… μάσα.

ανάποδα…».

-- Συστατικά -•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 φιλέτα μοσχαρίσια (100 γρ. το ένα)
15 γρ. βούτυρο
100 γρ. μανιτάρια
1 κρεμμύδι
15 γρ. αλεύρι
4 κ.σ. κρέμα γάλακτος
1 αυγό
1 κ.σ. μαϊντανό
1 φύλλο σφολιάτας

•

Αρχικά αλατοπιπερώνουμε τα φιλέτα, ζεσταίνουμε σε αντικολλητικό τηγάνι το βούτυρο και
τα τηγανίζουμε για 7 με 8 λεπτά από την κάθε πλευρά.
Στη συνέχεια, το βγάζουμε από το τηγάνι.
Ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι και τα μανιτάρια και
το σοτάρουμε για 5 λεπτά.
Πασπαλίζουμε με το αλεύρι και ανακατεύουμε.
Προσθέτουμε την κρέμα και μαϊντανό και σιγο-

•
•
•
•

--Μέθοδος Εκτέλεσης --

•
•
•
•
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Μία μέρα στο σχολείο, η δασκάλα έβαλε στα
παιδιά να γράψουν μια έκθεση που να τελειώνει

1
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4

1

4

4

2

9
6

3

2

Όλα τα παιδάκια έγραφαν "η μαμά μου με
αγαπάει, με φροντίζει" και στο τέλος ¨Μάνα εί-

ΛΥΣΗ 1ΧΘΕΣΙΝΟΥ
(1) rating 0.61)
Puzzle
(Hard, difficulty

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu Jul 14 08:32:44 2022 GMT. Enjoy!
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πιει και η φίλη της απάντησε μια πορτοκαλάδα.
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Τότε η μαμά μου, μου είπε να πάω στη κουζίνα
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και να φέρω δύο.Όταν πήγα στο ψυγείο είδα
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ναι μόνο μία¨.
Ο Τοτός έγραψε: ¨Μια μέρα ήρθε στο σπίτι μια
φίλη της μαμάς μου.Η μαμά μου, τη ρώτησε τι θα

ότι υπήρχε μόνο μία πορτοκαλάδα και φώναξα :
¨Μάνα, είναι μόνο μία!¨

βράζουμε για 1 λεπτό.
Έπειτα, κόβουμε τη σφολιάτα σε τέσσερα ορθογώνια κομμάτια.
Μοιράζουμε το μείγμα των μανιταριών στο κέντρο και από πάνω βάζουμε το φιλέτο.
Κατόπιν, κλείνουμε τα φύλλα ώστε να φτιάξουμε μικρά «πακέτα» και κολλάμε τις άκρες
με το αυγό.
Παγώνουμε τα δεματάκια στο ψυγείο για 30
λεπτά.
Τέλος, αλείφουμε με το υπόλοιπο αυγό και
ψήνουμε για 30 λεπτά στους 200 βαθμούς
Κελσίου.
Καλή σας όρεξη!

1

8

με τη φράση ¨Μάνα είναι μόνο μία.¨

Απολαυστικά σφολιατίνια με φιλέτο μοσχάρι

•

9

******

ΜΕΜΕS

•

9

5

ΣΥΝΤΑΓΗ

Μια νόστιμη επιλογή που θα εντυπωσιάσει τους
πάντες. Απολαυστικά σφολιατίνια με φιλέτο μοσχάρι.
Ιδανικά για καλέσματα και γιορτινά τραπέζια. Δοκιμάστε τα και δεν θα χάσετε!
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Η ΓΝΩΜΗ

ΓΝΩΜΗ

15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Showbiz

«Πιστεύω ότι o Tom Cruise είναι άσχετος, στον δικό μου κόσμο. Ο τύπος
κάνει το ίδιο εφετζίδικο πράγμα εδώ και 35 χρόνια. Δεν το σέβομαι αυτό»
Mickey Rourke – Ηθοποιός

Ξεσπά η ελληνική showbiz
για απόφαση για Λιγνάδη
Με απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου εκτός φυλακής θα βρεθεί ο Δημήτρης Λιγνάδης. Σύμφωνα με το δικαστήριο, στον καταδικασμένο για δύο βιασμούς
σκηνοθέτη πρέπει να δοθεί αναστολή στην
εκτέλεση της ποινής μέχρι την εκδίκαση της
υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.
Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία
(4-3), μειοψηφουσών δύο ενόρκων και μιας
συνέδρου που είχαν τη γνώμη να μην έχει
αναστέλλουσα δύναμη. Οι όροι που τού επιβλήθηκαν ομόφωνα είναι η απαγόρευση
εξόδου από τη χώρα, η εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του 3 φορές το
μήνα και η καταβολή εγγύησης 30.000 ευρώ.
Η είδηση έκανε αμέσως τον γύρο του
διαδικτύου με αρκετούς καλλιτέχνες να ξεσπούν με αναρτήσεις στους προσωπικούς

τους λογαριασμούς στα social media. Η Μαίρη Συνατσάκη στο άκουσμα της απόφασης
του δικαστηρίου για τον πρώην καλλιτεχνικό διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου ξέσπασε μέσω Ιnstagram: «Δηλαδή σήμερα το
βραδάκι θα κοιμηθεί σπίτι του ο Λιγνάδης
που κρίθηκε ένοχος για βιασμούς δυο ανηλίκων. Κάνω εμετό από τα μάτια από την
τόση δικαιοσύνη».
Με τη σειρά του, ο στιχουργός Νίκος Μωραΐτης έγραψε στα social media: «Ελεύθερος με αναστολή ο Δημήτρης Λιγνάδης.
Βιάστε, καταστρέψτε ζωές, τσακίστε ψυχές
παιδιών και ζήστε εκτός φυλακής. Αυτό το
σήμα έδωσε σήμερα η ελληνική δικαιοσύνη.
Μία μαύρη μέρα».
O Αλέξανδρος Μπουρδούμης, μ' ένα
InstaStory, είπε: «ΕΝΟΧΟΣ ακούστηκε από
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την έδρα... "εν μερει" από το σώμα της έδρας,
"εν μέρει" για όλες τις κατηγορίες και "εν μέρει" καταδικάστηκε λοιπόν μέχρι το εφετείο,
αφού αφέθηκε ελεύθερος ως τότε... μία "εν
μέρει" απόφαση που αφήνει σκιές στην προσπάθεια να βγούμε από το σκοτάδι! Ο αγώνας συνεχίζεται...»
«Αυτή τη στιγμή που βρίσκομαι εκτός Ελλάδας, αν κάποιος με ρωτήσει από πού είμαι,
θα του πω ψέμματα γιατί απλούστατα ντρέπομαι για τη χώρα μου και
το σωφρονιστικό της εμετικό
σύστημα. Ντροπή και αίσχος»
σημείωσε ο Γιώργος Χρανιώτης. «Συνταγή επιτυχίας. Βίασε
- πέρνα ένα χρόνο στη στενή μετά φτου ξελεφτερία και μετά
βλέπουμε» συμπλήρωσε.

Εκτός φυλακής
παρά την ενοχή
του

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης
θα παρουσιάσει το Φεστιβάλ Άρδα
«25 χρόνια θεατής στο ιστορικό φεστιβάλ. Φέτος πρώτη φορά
επίσημα επάνω στη σκηνή
να υποδεχτώ τους υπέροχους καλλιτέχνες
που θα ομορφύνουν με τη μουσική τους τον τόπο μου» έγραψε
στον προσωπικό
του λογαριασμό στο
facebook ο συντοπίτης μας παρουσιαστής του
«Τροχού της τύχης» Πέτρος Πολυχρονίδης. Με το μπρίο και το
κέφι του ο Πέτρος Πολυχρονίδης

θα δώσει τον παλμό για το φετινό
φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθεί από 27 ως 31 Ιουλίου.
Δείτε το πρόγραμμα:
Το Φεστιβάλ ξεκινάει την Τετάρτη 27 Ιουλίου και
την έναρξη θα κάνουν οι: Μαρίζα Ρίζου, Στέλιος Ρόκκος, Stavento, Ήβη
Αδάμου Orestiada Big
Band
Την δεύτερη ημέρα, Πέμπτη
28 Ιουλίου αξολουθουν οι: Ελένη Τσαλιγοπούλου, Εισβολέας,

Από θεατής…
παρουσιαστής!

Emmy: Succession, Ted Lasso, Euphoria
με τις περισσότερες υποψηφιότητες
Οι σειρές Succession, Ted
Lasso, White Lotus, Euphoria,
Ozark και Only Murders in the
Building είναι μεταξύ των τηλεοπτικών παραγωγών με τις περισσότερες υποψηφιότητες για
βραβεία Emmy, οι οποίες ανακοινώθηκαν από την Αμερικάνικη Ακαδημία Τηλεόρασης.
Το οικογενειακό δράμα,
Succession, προηγείται με συνολικά 25 υποψηφιότητες, αλλά

Στις
13/9 η
απονομή

η ποδοσφαιρική κωμωδία Ted
Lasso και η μίνι σειρά White
Lotus με θέμα ένα παραδεισένιο θέρετρο ακολουθούν με μικρή διαφορά, με 20 η καθεμία.
Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ
Μπάρακ Ομπάμα είναι επίσης
υποψήφιος για την αφήγηση
στο ντοκιμαντέρ «Our National
Parks». Σε ηλικία 25 ετών, η Ζεντάγια γράφει ιστορία ως η νεότερη δύο φορές υποψήφια για

Emmy, ηθοποιός και η νεότερη
υποψήφια παραγωγός για το έργο της στη σειρά «Euphoria».Επιπλέον, με δύο συμμετοχές στην
κατηγορία πρωτότυπης μουσικής και στίχων «Elliot's Song»
και «I'm Tired» από τη σειρά, η
Ζεντάγια είναι τώρα η πρώτη
μαύρη γυναίκα που έλαβε υποψηφιότητες τόσο για την υποκριτική όσο και για τη σύνθεση
τραγουδιών την ίδια χρονιά.
Η συμπρωταγωνίστριά της
Σίντνεϊ Σουίνι είναι υποψήφια
Β' Γυναικείου Ρόλου και στις
δύο κατηγορίες Κωμωδίας και
Δράματος για τις ερμηνείες της
στις σειρές Euphoria και White
Lotus.
Η Κουίντα Μπράνσον είναι
πλέον η πρώτη μαύρη καλλιτέχνης που κέρδισε τρεις υποψηφιότητες για Emmy στις κατηγορίες Καλύτερη Κωμωδία,
Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία
σε Κωμωδία και Καλύτερο Σενάριο Κωμωδίας για τη σειρά
«Abbott Elementary». Η Μπράνσον, 32 ετών, είναι επίσης η νεότερη ηθοποιός που προτάθηκε για Emmy Πρωταγωνιστικού
Ρόλου σε κωμωδία.

Παναγιώτης Δόβρης.
Την Παρασκευή 29 Ιουλίου
έρχονται στην σκηνή του φεστιβάλ θα εμφανιστούν οι: Χρήστος
Δάντης με τον Κώστα Τουρνά, η
Γεωργία Νταγάκη και η Εβρίτικη Ζυγιά.
Το Σάββατο 30 Ιουλίου, θα ξεσηκώςουν το κοινό η Ελένη Φουρέιρα και οι FY LAVA Wasabi .
Το φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί
την Κυριακή 31 Ιουλίου, με τους :
Πέτρος Ιακωβίδης και Josephine,
Νικόλ Σαραβάκου και Στέφανο
Πιτσίνιαγκα.

Η μαμά της Shakira θέλει η κόρη της να τα
ξαναβρεί με τον Pique
Η λατίνα τραγουδίστρια και
ο πατέρας των παιδιών της τηρούν ακόμη σιγή ιχθύος μετά τον
χωρισμό τους, αλλά η μαμά της
Shakira ήταν η μόνη που εξέφρασε τα πρώτα λόγια για την
κατάσταση στην οποία βρίσκεται
η κόρη της, μιλώντας και με ειλικρίνεια για το τι είναι αυτό που
επιθυμεί η ίδια.
Η Shakira βρίσκεται ακόμη
στην Βαρκελώνη όπου μένει με
τα παιδιά της σε άλλο σπίτι από εκείνο που στέγασε τον έρωτά της
με τον Pique για
11 χρόνια, αλλά
ακόμη δεν έχει
δώσει κάποια
συνέντευξη για
να μιλήσει για τον
χωρισμό της. Άλλοι
λένε πως δεν είναι και
στην καλύτερη ψυχολογική κατάσταση για να το κάνει,
ενώ άλλοι μετά τις πρόσφατες
δηλώσεις της μαμάς της Νίδια
Ριπόλ, πιστεύουν ότι τρέφει ελπίδες για την επανασύνδεσή τους.
Η κάμερα του Europa Press εντόπισε την μαμά της λατίνας σταρ
η οποία μίλησε για την κατάστα-

Η Νίδια
Ριπόλ θέλει η
κόρη της να είναι
ευτυχισμένη

ση στην οποία
βρίσκεται η κόρη της. Δήλωσε λοιπόν πως
η Shakira είναι
καλά και πως τα
παιδιά της, δίνουν
δύναμη σε εκείνη. Και
όταν ο δημοσιογράφος την ρώτησε αν θα ήθελε να το ζευγάρι
να τα ξαναβρεί απάντησε λακωνικά: «Λογικό είναι».
Οι γονείς της Shakira ήταν
στο πλευρό της από την πρώτη
στιγμή, ενώ η οικογένεια αντιμετωπίζει το τελευταίο διάστημα

και τον σοβαρό τραυματισμό του
πατέρα της, ο οποίος βρίσκεται
ακόμη στο στάδιο της αποθεραπείας. Τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης έχουν αναγάγει το θέμα του
χωρισμού του διάσημου ποδοσφαιριστή και της τραγουδίστριας, ως το πιο μεγάλο θέμα του
δικού τους lifestyle, γιατί υπήρξε
ένα χαμηλών τόνων ζευγάρι και
ιδιαίτερα αγαπητό. Σε φιλάθλους
και μη. Τα αμερικάνικα μέσα ενημέρωσης πάντως, υποστηρίζουν
πως δεν υπάρχει περίπτωση να τα
ξαναβρούν. Ειδικά αν ισχύει η φημολογούμενη απιστία του Pique.
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

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

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες
σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

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

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

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

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

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

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

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

Οικοδομικά
Υλικά

Γεωπόνοι

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ • Πολ. μηχ.

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Σκρα 8 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551023390

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

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

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

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

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

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

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

Βιβλιοπωλεία

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

Πολιτικοί
Μηχανικοί

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

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

Επιγραφές
Ανθοπωλεία
Φυτώρια

Η ΓΝΩΜΗ

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

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

Λ. Δημοκρατίας 275 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551026868

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

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

Τοπογράφοι
Μηχανικοί
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ • Τοπ. μηχ.
Χαριλάου Τρικουπη 2 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551027017

ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ • Τοπ. μηχ.
Ι. Δραγούμη 2 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551029626

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

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

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

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΚΑΒΑΛΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ : 06.00 -19.00 ΑΝΑ ΜΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
72, ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.52, άφιξη εις
ΔΕΛΦΙΝΙΑ
ΩΡΑ 20.30 ΤΟ ΤΕΔίκαια 23.17
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 05.15 (εκτός
71 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, ΑναχώΑΠΟ ΘΑΣΟ: 08.50, 15.15
ΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ: 06.00 Κυριακής), 08.00 (express), 10.00
ρηση Λιμάνι: 6.42, Άφιξη Τελικού:
602 KOINH ΩΡΑ: 1.40, άφιξη εις
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 07.55, 14.00
Η ΓΝΩΜΗ (express), 14.00
09.00
(express),11.00
16.43
Σβίλεγκραντ 9.08
ΚΑΒΑΛΑ - ΠΡΙΝΟ: 07.10, 13.00
ΠΡΙΝΟ - ΚΑΒΑΛΑ: 06.25, 12.15
15 ΙΟΥΛΙΟΥ
2022 17.00
-12.00 - 15.00 -18.00
(express),
15.45 (express),
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώρη74 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 4.10, άφιξη εις
ΦΕΡΡΥ ΜΠΟΟΥΤ
συνέβη ση αρχικού: 15.22, Άφιξη Τελικού:
συνέβη
(express) εκτός Σάββατο, 18.45, 22.00.
Δίκαια 9.06.
ΓΙΑ ΑΛΕΞ/ΛΗ: 09.40-12.30-14.30Πληροφορίες στα τηλ. του Λιμεναρχείου:
16.50-18.00-21.3001.30 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011 5.46
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΑΘΗΝΑ: 18.45
70 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 13.50, άφιξη εις
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1
ΑΠΡΙΛΙοΥ
2011
2510/223716 & 2510/224472
ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ - ΦΕΡΕΣ - ΣΟΥΦΛΙ
Δίκαια 18.38.
75 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, ΑναχώΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 07.15, 10.15, 12.15,
ΔΡΑΜΑ
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
ρηση Λιμάνι: 20.32, Άφιξη Τελικού:
604 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 10.54, άφιξη εις
14.30. ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 09.00, 12.00,
ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.15-05.156.45
Ορμένιο 17.09
ΔΡΑΜΑ – ΑΘΗΝΑ 08.30, 19.30
14.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 05.45,
07.00, 08.15, 09.15, 10.30, 12.00,
06.20-07.00 (μέσω Τυχερού),
ΑΘΗΝΑ – ΔΡΑΜΑ 08.00, 20.00
70 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Αναχώρη614 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 17.40, άφιξη εις
13.30, 14.30, 16.00,ΚΡΙΟΣ
18.15. ΑΠΟ
07.45-08.45 (μέσω Τυχερού),
ση: 6.50, Άφιξη Τελικού: 17.16
Δίκαια23.40.
ΔΡΑΜΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΕΡΑΜΩΤΗ: 07.00, 08.00,
09.30,
Σήμερα
αγαπητέ Κριέ, θα πρέπει να
10.00-11.15-12.30-13.30-14.3006.00, 07.15, 08.00, 09.00,
74 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , Αναχώ90 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.36, άφιξη
10.30, 11.45, 13.15,αναμένεις
14.45, 16.00,
αρκετές αλλαγές και ίσως
15.30-17.00-19.00 (μέσω Τυχε10.00,11.00,12.00,13.00, 14.00,
ρηση αρχικού:
20.39,
Άφιξη
Αλεξ/
εις
Ορμένιο
14.38.
Πληροφορίες:
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ
ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ 17.15, 19.15.
αρχικά σε αποσυντονίσουν! Ωστόσο, με
ρού),19.30-20.45.
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 19.30
πολη: 6.58
25210-32444.
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
την βοήθεια των φίλων σου, καταφέρΣΑΒΒΑΤΟ 04.15-06.30-07.30 (μέσω
Την Κυριακή το δρομολόγιο των 6.00
604 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΑναχώΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 10.15, 14.30. ΑΠΟ
νειςΑΠΟ
και εκπληρώνεις,
ένα μεγάλο στόχο
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ
Βλαδίμηρος, Βλαδιμήρα,
Τυχερού), 08.45 (μέσω Τυχερού),
π.μ. δεν ισχύει
ρηση αρχικού: 23.59, Άφιξη Αλεξ/
ΚΑΒΑΛΑ: 12.00, 16.15.
ΘΑΣΟ:
ΠΛΟΙΑ
ΤΡΕΝΑ
ΟΣΕ
ΠΛΟΙΑ στην εκάόνειρο12.15,
και προσαρμόζεσαι
06.00, 08.00, 09.15,ή10.30,
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ 07.00,
Ιουλίττα,
Κήρυκος
10.00-11.30-12.30-13.30-14.30πολη:
13.18
ΞΑΝΘΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
νέα, απροσδόκητη κατάσταση!
ΑΠΟ ΚΕΡΑ14.30, 16.00, 18.15.στοτε
15.30-17.00-18.15 (μέσω Τυχερού),
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
613 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
ΞΑΝΘΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Χατζησωτηρίου
Ανατολικής Θράκης
47 (έναΜΩΤΗ: 07.15, 09.15, 10.30, 11.45,
19.30-20.45. ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΑΡΓΙΕΣ
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
Αναχώρηση: 8.29, Άφιξη Τελικού:
Απλή: 11.19 Ιντερσίτι: 19.43
Επέτειοι
13.30, 16.00, 17.15,ΤΑΥΡΟΣ
19.15.
ντι
ΙΚΑ) ✆25510 27333
04.15-06.30-07.30 (μέσω Τυχερού),
18.00, 19.30, 21.00. Κυριακή: το
14.10
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΞΑΝΘΗ
Τηλ. για έκδοση εισητηρίων:
Φίλε
Ταύρε, ορισμένα από τα πρακτικά
08.45
(μέσω Τυχερού), 10.00-11.30δρομολόγιο
των 07.00 γίνεται 07.30,
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
Απλή:14.48 Ιντερσίτι:
07.17
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΚΑΒΑΛΑ
ΚΑΒΑΛΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
2593022318 & 2593022426.
Παγκόσμια
Ημέρα Νεανικών
σου προβλήματα, θα λυθούν σήμερα,
72, ΙΝTERСITY
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΩΡΑ: 20.52, άφιξη εις
ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ : 06.00 -19.00 ΑΝΑ ΜΙΑ ΦΕΡΕΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
72, ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.52, άφιξη εις
12.30-13.30-14.30-15.30-17.00των
08.00
καταργείται.
Αναχώρηση
αρχικού:
15.22,
Άφιξη
ΞΑΝΘΗ
ΑΘΗΝΑ
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΕΛΦΙΝΙΑ
ΔΕΛΦΙΝΙΑ
ΑΛΕΞ/ΛΗ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ:
Αλεξανδροyπολη
Δεξιοτήτων
λόγω της ώριμης αντιμετώπισης σου!
Δίκαια ΑΛΕΞ/ΛΗ
23.17
ΩΡΑ
ΤΟΚαθημερινά
ΤΕ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ:
05.15
(εκτός
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΑναχώΗλιάκη
Πλαστήρα
3 –ΑΘΗΝΑ,
✆25550 22229
Από Καβάλα
18.15
(μέσω
Τυχερού),
19.30-20.45.
Τελικού:71
22.59
ΔΡΑΜΑ
–20.30
ΚΑΒΑΛΑ
Απλή: 17.50,Δίκαια
2.44 23.17
ΑΠΟ
ΘΑΣΟ:
08.50,
15.15 από
ΑΠΟ
ΘΑΣΟ: 08.50,
06:30
,08:00,
11:00
,
14.00,
προσ
ΣαμοθρΑκη
Ανταμείβεσαι
την15.15
σημερινή ημέρα, με
ΛΗΜΝΟ, ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ,
ΛΑΥΡΙΟ07.55,
ΛΕΥΤΑΙΟ
ΕΓΝΑΤΙΑ:
06.00 Κυριακής),
(express),
ρηση ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
Λιμάνι: 6.42,
Άφιξη Τελικού:
602 KOINH
ΩΡΑ: 08.00
1.40, άφιξη
εις 10.00
602
KOINH
ΩΡΑ: 1.40, άφιξη▶ εις
06.00
το πρωίΑΠΟ
έως
20.30
και κάθε
Ιντερσίτι: 8,11,
14.58,
22.33
71 ΙΝTERСITY
–ΘΕΣΣΑΑΠΟ
ΚΑΒΑΛΑ:
07.55,
14.00
ΑΠΟ
ΚΑΒΑΛΑ:
14.00 σου εικόνας
βελτίωση
της
κοινωνικής
ΠΛΟΙΟ
ΑΔΑΜaΝΤΙΟΣ
ΚΟΡΑhΣ
16.30,
18:45,
22:00
Τρίτη
13.30
ΣΟΥΦΛΙ
(express),11.00
(express), 14.00
Σβίλεγκραντ
9.08
Σβίλεγκραντ
9.08 τηλεφωνα
ΞΑΝΘΗ
μισή09.00
ώρα. -Τις
Κυριακές
από 07.00
ΛΟΝΙΚΗ,16.43
Αναχώρηση: 06.42 Άφιξη:
ΚΑΒΑΛΑ
ΠΡΙΝΟ:
07.10,
13.00
ΚΑΒΑΛΑ
ΠΡΙΝΟ:
07.10,
13.00
χρησιμα
καιΧΙΟ,
υπόστασης!
▶ ΛΗΜΝΟ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ,
ΚΑΡΛΟ08:00
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
-4.10,
ΑΛΕΞ/ΛΗ
ΠΡΙΝΟ
- ΚΑΒΑΛΑ:
06.25, 12.15
ΠΡΙΝΟ - ΚΑΒΑΛΑ: 06.25, 12.15
Ροκκά
Βασ.
Γεωργίου –ΑΘΗΝΑ,
88 ✆25540
24303 74 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 4.10, άφιξη
έωςΔευτέρα
20.30
ανά
ώρα.
11.40 605
ΞΑΝΘΗ
- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
06.00,
-12.00
- 15.00
-18.00
(express),
15.45
(express),
17.00
74 ΙΝTERСITY
ΩΡΑ:
άφιξη
εις
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
Αναχώρηεις
ΒΑΣΙ,
ΑΓ.
ΚΗΡΥΚΟΣ,
Τετάρτη
20.00
Τρίτη
08:0007.15,
08:00,
11:00
, 13.00,
ΦΕΡΡΥ
ΜΠΟΟΥΤ
08.30,
10.30,
12.00,
13.30,
15.00,22.00. ΦΕΡΡΥ
ΔΡΑΜΑ
– ΜΠΟΟΥΤ
ΣΕΡΡΕΣ
08.45,
75 ΙΝTERСITY
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
–ΘΕΣΣΑΣΕΡΡΕΣ Δίκαια 9.06.
εκτός
Σάββατο,
18.45,
Δίκαια (express)
9.06.
ση αρχικού:
15.22,
Άφιξη Τελικού:
ΓΙΑ ΑΛΕΞ/ΛΗ:
09.40-12.30-14.30▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ.
ΔΙΔΥΜΟΣ
Aστυνομία 
100 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
Τετάρτη
08:00-20:00
Πληροφορίες
στα
τηλ. του
Λιμεναρχείου:
στα
τηλ. του Δίδυμε,
Λιμεναρχείου:
15.30,
17:30,
19:00
,
23:59
16.30,
18.15,
19.45.
Παρασκευή
ΛΟΝΙΚΗ,5.46
10.45,
12.45,
12.00,
14.00,
15.30 Αναχώρηση: 20.32 Άφιξη:
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ
ΔIΔYMOTEIXO
Πέμπτη
13.30 Πληροφορίες
Σήμερα
αγαπητέ
οφείλεις να
16.50-18.00-21.3001.30
70 ΙΝTERСITY
ΑΛΕΞ/ΛΗ
ΩΡΑ:
-ΑΘΗΝΑ:
13.50,18.45
άφιξη εις
70 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 13.50, άφιξη
εις
EKAB 00.10,
166 2510/223716 & 2510/224472
2510/223716
&
2510/224472
ΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ
Πέμπτη
16:00
▶
06.00,
08.30,
10.30,
12.00,
13.30,
16.45
-17.00.
01.41
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΞΑΝΘΗ
ΚΑΒΑΛΑ:
εκμεταλλευτείς
την
τύχη και την αισιΠατσιουρίδης
Παρασκευάς
Βασ.
ΑλεξάνΔίκαια ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ
18.38.
- ΦΕΡΕΣ - ΣΟΥΦΛΙ ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 07.15, 10.15, 12.15,
Δίκαια 18.38.
75 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, ΑναχώΠΡΙΝΟ:
07.15,
10.15,
12.15,
Παρασκευή
20.00ΑΠΟ
Πυροσβεστική 
199
15.00,
15.45, 16.30,
18.15, 19.45.
08.23, 11.49
ΔΡΑΜΑ
– ΞΑΝΘΗ 08.00,
614 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ,
Παρασκευή
16:0010.30, 12.30,
οδοξία
σου,
σε κάθε
στόχο
που έχεις
08.00,
, άφιξη
16.00,
δρου
20
✆2553022322
ΔΡΑΜΑ
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ
-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ρηση
Λιμάνι: 20.32, Άφιξη Τελικού:
604 ΚΟΙΝΗ
ΩΡΑ:11:30
10.54,
ειςΔΕΥΤΕΡΑ 14.30.
604 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 10.54, άφιξη
εις
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ.
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ:
09.00, 12.00,
ΑΠΟ
ΚΑΒΑΛΑ:
09.00,
12.00, η τά14.30.
Κυριακή-αργίες 07.30, 10.00, 12.00,
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
05.14, 19.46
14.45,
16.30,
18.45
Αναχώρηση αρχικού: 15.41, Άφιξη
Βλάβες(ΔΕΔΔΗΕ):
8004004000
θέσει!
Προσοχή
μόνο
χρειάζεται,
Σάββατο
08:00
18:45,
22:00 04.15-05.15Σάββατο 06.30 14.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 05.45,
ΕΩΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
6.45
Ορμένιο
17.09
Ορμένιο
17.09
ΔΡΑΜΑ
– ΑΘΗΝΑ
08.30,
19.30
ΑΠΟ
ΘΑΣΟ:
05.45,
14.00,
16.15.
13.30, 15.00, 16.30, 18.15, 19.45,
ΚΥΡΙΑΚΕΣ
& ΕΟΡΤΕΣ
10.30, 12.45,
Αλεξ/πολη: 22.28
ΣΕΡΡΕΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
22.04
ση σου για κυνισμό και προκλητικότητα
Βλάβες(ΔΕΥΑΑ):
25510-26046
Kυριακή
16:00
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ.
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΚΑΒΑΛΑ
- (μέσω
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
07.00,
08.15,
09.15,08.00,
10.30,20.00
12.00,
07.00,
08.15,σου,
09.15,
10.30,
06.20-07.00
Τυχερού),
614 ΚΟΙΝΗ
ΩΡΑ: 17.40,
άφιξη
εις
ΑΘΗΝΑ
– ΔΡΑΜΑ
70 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
614 ΚΟΙΝΗ
ΩΡΑ:
17.40, άφιξη
εις
20.30
16.30,
18.45
ΑΠΛΟ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
09.13,
13.47,
74 ΙΝTERСITY
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/Αναχώρηστα λόγια
ιδίως
όταν12.00,
κάνεις χιούΚυριακή
16.30
Βλάβες ΟΤΕ:
13888 13.30, 14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ
Αλβανούδη
Νεραντζιά
ΚωνσταντινουπόλεΑΠΟ
13.30,
14.30,
16.00,
18.15.15.00,
02:15 , 10:15,
14:30
,18:30
07.45-08.45
(μέσω
Τυχερού),
Δίκαια23.40.
ση: 6.50,
Άφιξη
Τελικού:
Δίκαια23.40.
ΔΡΑΜΑ
- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
μορ, διότι ενδεχομένως να προκαλέσει
15.37,
ΠΟΛΗ , Αναχώρηση:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
– ΞΑΝΘΗ
08.00,
ΞΑΝΘΗ
- ΔΡΑΜΑ
08.00, 10.30,
02.01,
Άφιξη: 17.16
Σαμοθρaκη
προσ
ΚΕΡΑΜΩΤΗ:
ΚΕΡΑΜΩΤΗ:
07.00,
08.00,
09.30,
07.00,
09.30, σου!
ως
Κ.Ε.Π. Αλεξ/πολης:
25513-50010
ΞΑΝΘΗ
-ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
10.00-11.15-12.30-13.30-14.3090 ΙΝTERСITY
ΩΡΑ:
9.36,
06.00, 07.15,
08.00,
09.00,
ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , Αναχώ90 ΙΝTERСITY
ΩΡΑ: 9.36, άφιξη
παρεξηγήσεις
στις08.00,
συναναστροφές
10.30,
12.00,
13.30,άφιξη
15.00, 16.30,
17.30.
6.5820374✆2552022582
ΣΕΡΡΕΣ – ΔΙΚΑΙΑ
-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
10.30,
11.45,
13.15, 14.45, 16.00,
10.30, 11.45, 13.15, 14.45, 16.00,
Αλεξανδροyπολη
Κ.Ε.Π.14.38.
Φερών:
25553-50101
18.45,
19.45,
21.30,
23.30
ΚυριακήΚΥΡΙΑΚΕΣ
& ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45,
613 ΔΙΚΑΙΑ,
5.43–ΘεσΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
04.13,
02.45,
10:45
, 15:10,
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
15.30-17.00-19.00
(μέσω19:10
Τυχεεις Ορμένιο
14.38.
Πληροφορίες:
10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,
ρησηΑναχώρηση:
αρχικού: 20.39,
Άφιξη Αλεξ/
εις Ορμένιο
Πληροφορίες:
17.15,
19.15.
17.15,
19.15.
ΠΛΟΙΟ
ΑΔΑΜaΝΤΙΟΣ
ΚΟΡΑhΣ
ΚΑΡΚΙΝΟΣ
αργίες
08.00, 11.00,
13.30, 15.00,
16.30,
18.45
Πληροφορίες
25210-19.30
σαλονίκη,
Άφιξη:
14.54
08.47
Δευτέρα
11.00 / Τρίτη
12.30 /
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
- ΦΕΡΕΣ
- ΣΟΥΦΛΙ -ΣΑΒΒΑΤΟ
Αστ.Τμ. Αλεξ/λης25510
66300
ρού),19.30-20.45.
25210-32444.
15.00,
16.00,
17.00, 18.30,
πολη:
6.58
25210-32444.
- ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
- αγαπητέ
ΚΥΡΙΑΚΗ Καρκίνε, επιθυμίες
Σήμερα
Δευτέρα
17:30
16.30,
18.15,
19.45, 21.30, 23.30(μέσω 32421
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
00.52,Ταυτοτήτων:
10.06,
Τετάρτη 13.30 / Πέμπτη
14.30
/
ΔΙΔ/ΧΟ
-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Γραφείο
2551066262
ΣΑΒΒΑΤΟ
04.15-06.30-07.30
Την
Κυριακή
το δρομολόγιο
604 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΑναχώΑΠΟ
ΠΡΙΝΟ:
ΑΠΟ
ΠΡΙΝΟ: 10.15, 14.30.
10.15,
14.30. ΑΠΟτων 6.00
ΑΠΟ
πραγματοποιούνται
από επαφές
Τρίτη
17:30
17.09
ΞΑΝΘΗ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
06.30,
08.30,
Παρασκευή 15.30ΚΑΒΑΛΑ:
/ Σάββατο
---- / 16.15.μέσα
04:45, 06:30,
08:30,Τυχερού),
11:15, 12:30,ΚΑΒΑΛΑ:
Τυχερού),
08.45 (μέσω
π.μ. δεν12.00,
ισχύει 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ:
ρηση αρχικού: 23.59, Άφιξη Αλεξ/
12.00,
ΑΠΟ
ΘΑΣΟ:
Τροχ. Αλ/λης 
25510 66395
και
επικοινωνίες,
λόγω
της
ισχυρής πειΣΕΡΡΕΣ
09.30,
11.15,
12.40,
14.00,
15.55,
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΔΡΑΜΑ
Κυριακή
14.00
Τεταρτη
17:30
08.00, 09.15,
10.30,07.00,
12.15,
06.00,
08.00,
09.15,
10.30,
12.15,
14.30, 15.30, 17:00, 19:30, 21.3006.00,
10.00-11.30-12.30-13.30-14.30πολη: 13.18
ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
– ΔΡΑΜΑ
Δημ. Αλεξ/πολης25510
64100 - ΑΛΕΞΑΝθούς σου και της διορατικότητας σου!
17.00, 20.30 Κυριακές και Γιορτές
ΣΕΡΡΕΣ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Από
τις
05.30
ΔΡΑΜΑ
–
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
–
ΑΘΗΝΑ:
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
15.26
ΣΑΜΟΘΡAΚΗ
Πέμπτη
07:00
- 19:00
λόγω ύγειας,
ΕΠΙΚΕΡΔΗΣ επι- ΞΑΝΘΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΠΟ
ΚΕΡΑΑΠΟ
ΚΕΡΑ-την έντο16.00,
18.15.
14.30,
16.00,
Ορεστιαδα- Διδ/χοΣουφλι
(μέσω
Τυχερού), 14.30,
08.00,
09.00,
10.00,
11.00,
12.00, 71ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΞΑΝΘΗ15.30-17.00-18.15
– ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
613 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
–ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
Πες όχι
στην18.15.
σημερινή
ημέρα,
25555-50070
08.30, 11.15, 14.15, 15.30,
17.00,
ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.19 άφιξη στην
έωςΠαρασκευή
20.45
ανά
μισή
ώρα10.30,
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ Δημ.Εν.Φερων
ΔΡΟYΠΟΛΗ ΜΩΤΗ:
ΜΩΤΗ:
07.15,
09.15,
11.45,
07.15,
09.15,
10.30,
11.45,ανού19:00
χείρηση
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙ-ΦερεςΑλεξ/πολη
νη
κοινωνική
ζωή
και
τα
πολλά
19.30-20.45.
ΚΥΡΙΑΚΕΣ
13.00,
14.00, 06.45,
15.00,10.15,
16.00, 17.00, Αθήνα 16.17
Αναχώρηση: 8.29, Άφιξη Τελικού:
Απλή: 11.19
19.43 & ΑΡΓΙΕΣ
Απλή:Γραμμή
11.19 20.34
Ιντερσίτι:
19.15.Ιντερσίτι:
ΣΕΡΡΕΣ
- ΚΑΒΑΛΑ
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
Δευτέρα 16.00 / 13.30,
Τρίτη ---/ Τετάρτη
Δημότη:19.43
25510-22222
13.30,
16.00,
19.15.
16.00,
17.15, 19.15.
Σάββατο
-17.15,
17:30
ΟΥ
σε
λειτουργία.
Πλήρως
εξοπλισμένη
και
σια
λόγια!
05:45,
07:30,
09:00,
11:30,
13:30
04.15-06.30-07.30
(μέσω
Τυχερού),
18.00,
19.30,
21.00.
Κυριακή:
το
14.10
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΞΑΝΘΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΞΑΝΘΗ
14.30,για
18.30
ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ (μέσω Π.
613 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 12.41, άφιξη στην
08.00 / Πέμπτη 07.00
/ Παρασκευή
Τηλ.
έκδοση
εισητηρίων:
Τηλ. για
έκδοση εισητηρίων:
Τμήμα Καθ/τητας: 25513-50040
Kυριακή
19:00
λειτουργική,
10ετούς συνεχούς
λειτουργίας, Απλή:14.48
14:40,
16:30,
18:00,
19:45
08.45
(μέσω
Τυχερού),
10.00-11.30δρομολόγιο
των
07.00
γίνεται
Απλή:14.48
Ιντερσίτι:
07.17
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
–ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
Ιντερσίτι: 07.17 12.30, 18.15 / Σάββατο
Λάγους)
07.30,
10.15,
13.25,
14.30,
15.36
ΣΕΡΡΕΣ
- ΔΡΑΜΑ&
06.45,
09.15,
11.00,07.30, Θεσσαλονίκη
---- / Κυρια2593022318
2593022426.
2593022318
& 2593022426.
Τμήμα
Πρασίνου:
25513-50042
ΛΕΩΝ
σταθερή
πελατεία,
κοντά
στη Άφιξη
Λεωφόρο ΞΑΝΘΗ - ΑΘΗΝΑ
αλεξ/πολη
Κυριακές -ΣΑΠΕΣκαι Γιορτέςκομοτηνη
09.45,
15.00,
73με
ΙΝTERСITY
ΩΡΑ:
16.06,
άφιξη
κή 18.00
των16.30,
08.0020.15
καταργείται.
ΞΑΝΘΗ12.30-13.30-14.30-15.30-17.00-19.15
ΑΘΗΝΑ
Αναχώρηση
αρχικού:
15.22,
ΝΗΣΙΑ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΗΣΙΑ
ΑΙΓΑΙΟΥ
Αγαπητέ
Λέοντα,
σήμερα όλα κυλούν
Τμήμα
Αποκομιδής
Απορριμάτων:
ΤηλEφωνα
Δημοκρατίας
και παραδίπλα στο σούπερ Απλή: 17.50, 2.44
07:45,
09:00,
13:00,
12.30,
18.00,
2.30 11:15,
(Ισχύουν
τα αντίΑθήνα
22.5922.59
ΣΕΡΡΕΣ
- ΑΘΗΝΑ
09.15, Καθημερινά
14.15, 20.15 από στην
Από
Καβάλα
Από
Καβάλαόπως επιθυμείς, γεγονός που
18.15
(μέσω
Τυχερού),
19.30-20.45.
Τελικού:
Απλή: 17.50,
2.44
ΔΡΑΜΑ
– ΚΑΒΑΛΑ
ακριβώς
25513-50068
,
25513-50069
ΛιμεναρχεIων
ΤΗΛEφωΝΑ
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ
Κομοτηνή
για Ξάνθη)
ΚΥΡΙΑΚΕΣ
& ΑΓ.
ΕΟΡΤΕΣ
10.30,
12.45,
μάρκετ
ΚΟΙΝΗ
ΩΡΑ: 19.50, ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
άφιξη στην –ΘΕΣΣΑ▶
ΛΗΜΝΟ,
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ,
ΛΑΥΡΙΟ
▶ ΛΗΜΝΟ,
ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ,
ΛΑΥΡΙΟ
16:00,
18:30,
20:10
Ιντερσίτι:στοιχα
8,11,από
14.58,
22.33
06.00 το
πρωί
έως
20.30
και κάθε 605
Ιντερσίτι: 8,11, 14.58, 22.33
71ΜΑΣΟΥΤΗΣ.
ΙΝTERСITY
θα σε βοηθήσει
να πάρεις
τις ορθές
Αλεξανδρούπολης:
25510
26468 και
Αλεξανδρούπολης:
16.30,
18.45
25210με ανταπόκριση
ΞΑΝΘΗ
-ΑΘΗΝΑ-ΣΑΠΕΣ-αλεξ/πολη
20.00
Τρίτη
13.30
Τρίτη
13.30
Περ/κή Εν/τα Έβρου 25513-50405
κομοτηνη
αποφάσεις
και να περάσεις ευχάριΞΑΝΘΗ
μισή
ώρα.Πληροφορίες
Τις Κυριακές
από 07.00 Αθήνα
ΛΟΝΙΚΗ,
Αναχώρηση:
Μόνο5.23,
σοβαρές
προτάσειςστη. 06.42 Άφιξη:
26619,
Σαμοθράκης:
25510
41305
▶
ΛΗΜΝΟ,
ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΧΙΟ, ΚΑΡΛΟ- Θεσσαλονίκη
ΜΥΤΙΛΗΝΗ,
ΚΑΡΛΟ32421
ΑΘΗΝΑ
– ΞΑΝΘΗ
2551356200,
ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ: 25510-26298 ▶ ΛΗΜΝΟ,
στες στιγμές,
με τουςΧΙΟ,
δικούς
σου αν07:20,
09:00,20.00
11:00,06.00,
12:30,
έωςΑΓ.
20.30
ανά ώρα.
11.40
ΞΑΝΘΗ
- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ
6983520687
και ώρες
και 41385 Τηλέφωνα
Πρακτ.:
25510 Τετάρτη 20.00
ΒΑΣΙ,
ΚΗΡΥΚΟΣ,
20.00
ΒΑΣΙ,
ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ,
603
ΚΟΙΝΗ
ΩΡΑ: 4.07, άφιξη
στην 08:00 -14:00
ΞΑΝΘΗ – ΔΡΑΜΑ 08.10, 10.30, 15.15,
ΣΕΡΡΕΣ
- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΑπόΤετάρτη
τις 05.30
Σαμοθράκης:
25510
41305
θρώπους!
ΤΙΕΔΑ:
25510-28735
14:40,
19:00,
20:10
08.30,
12.00,12.45,
13.30,16.30,
15.00, ▶
ΔΡΑΜΑ – ΣΕΡΡΕΣ
07.15, 08.45,
75 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ
38503, 2551024694,
2551083911
ΛΗΜΝΟ-ΑΓ.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
Αθήνα 15.07
17.30. 10.30,
Αργίες 10.45,
έως
20.45
ανά μισή
ώρα
και
41385
ΔΟΥ
Αλεξ/πλης : 25510-89622 Πέμπτη 13.30
18.15, 19.45. Παρασκευή
ΛΟΝΙΚΗ,
10.45,
12.45, 06.45,
12.00,10.15,
14.00, 15.30 - 91 ΙΝTERСITY
ΣΕΡΡΕΣ16.30,
- ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ-ΣΕΡΡΕΣ
ΑΘΗΝΑ
Αναχώρηση:
ΣΕΡΡΕΣ
- ΑΘΗΝΑ
Πέμπτη
ΩΡΑ:
20.53, άφιξη20.32 Άφιξη:
18.45
ΣΕΡΡΕΣ
- 13.30
ΚΑΒΑΛΑ
ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Τηλ.
Πρακτ.:
15:00
- 19:30
Δασαρ.
Αλεξ/λης25510
ΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ
06.00,
08.30,
12.00,
13.30, ▶
16.45
-17.00. 25510 38503,
01.41
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
-Ξάνθη
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
00.10,
- ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
00.10, 80643 ▶ ΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ
στη
Θεσσαλονίκη
23.07
Από
για10.30,
Καβάλα
έχει δρομ.
14.30,
18.30
Αγαπητέ Παρθένε, σήμερα θα καταφέΖητείται
για συνεργασία
ιδιώτης ή επιχεί- ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
2551024694,
2551083911
ΣΕΡΡΕΣ-ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
Παρασκευή
20.00
Παρασκευή
20.00
15.45,
08.23, 15.00,
11.49
08.23,Πυρ/κή
11.49 Αλεξ/λης25510 26222
ΔΡΑΜΑ
– ΞΑΝΘΗ
614
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
,
ΙΝTERСITY
ΩΡΑ: 23.43,
άφιξη το δρομολόγιο
κάθε μισή
ώρα16.30, 18.15, 19.45.
ΣΕΡΡΕΣ
- ΔΡΑΜΑ
06.45,08.00,
09.15,10.30,
11.00, 12.30,75ρηση
ρεις να διεκπεραιώσεις
πολλές από τις
που
εκτελεί
τακτικά
ΛΗΜΝΟ-ΑΓ.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
ΛΗΜΝΟ-ΑΓ.
▶
▶
15:00
19:30
στην
Αθήνα
07.18. αρχικού:
ΚΑΒΑΛΑ
16.30,
20.1518.45
ΑΠΛΟ –Κυριακή-αργίες
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 07.30,
05.14,10.00,
19.4612.00, 15.00,
ΑΠΛΟΝοσ/μείο
– ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
05.14, 19.46
14.45,
16.30,
Αναχώρηση
15.41,
Άφιξη
υποχρεώσειςΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
και τις εκκρεμότητες σου,
Αλ/λης25513-51000
Αλεξανδρούπολη
–
Κομοτηνή,
με
σκοπό
τον
Σάββατο
06.3009.15, 14.15, 20.15
Σάββατο
06.30
ΓΙΑ
ΑΘΗΝΑ:
-13.30
- 19.15
ΣΕΡΡΕΣ
- ΑΘΗΝΑ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ22.28
αλλά και
να πετύχεις πολλούς υψηλούς
15.00,9.15
16.30,
18.15,
19.45,
ΚΥΡΙΑΚΕΣ
& ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, ΔΡΑΜΑ –Αλεξ/πολη:
ΣΕΡΡΕΣ13.30,
– ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
22.04
ΣΕΡΡΕΣ
– ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Περ.
Εν. Έβρου 22.04
25510 36500

B6

Δρομολόγια
Δρομολόγια

Χρηστικά

15
Ωροσκόπιο

αγγελιεσ

επιμερισμό εξόδων μετακίνησης.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ.
και σημαντικούς
στόχους, που καιρό
16.30,16.30
18.45
ΑΠΛΟ -20.30
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 09.13, 13.47,
ΑΠΛΟΛιμεναρχείο
- ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
13.47,
74 ΙΝTERСITY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/
25513-56200
Κυριακή
Κυριακή
16.30
 09.13,
Τηλέφωνα επικοινωνίας 6973 436062,
τώρα
θες
να
εκπληρώσεις!
15.37, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΞΑΝΘΗ 08.00,
15.37,Ο.Λ.Αλεξ/λης
ΠΟΛΗ , Αναχώρηση: 02.01, Άφιξη:
ΞΑΝΘΗ - ΔΡΑΜΑ 08.00, 10.30, 15.00,
25510-26251

25510 24222
12.00,
13.30, 15.00, 16.30, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
17.30.
6.58
ΣΕΡΡΕΣ10.30,
– ΔΙΚΑΙΑ
-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΣΕΡΡΕΣ – ΔΙΚΑΙΑ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΖΥΓΟΣ
Αεροδρόμιο
25510 89300 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
18.45,
19.45, 21.30, 04.13,
23.30 Κυριακή- ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ
10.30, 12.45,
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
- ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
613 ΔΙΚΑΙΑ, Αναχώρηση: 5.43–ΘεσΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 04.13,
- ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
- ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
Σήμερα φίλε Ζυγέ,
η τύχη είναι σίγουρα
ΕΛΤΑ Αλεξ/λης 25510-41640
ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ
16.30, 11.00
18.45 Πληροφορίες
08.47 αργίες 08.00, 11.00, 13.30, 15.00, Δευτέρα
σαλονίκη, Άφιξη: 14.54
08.47
/ Τρίτη 12.3025210/
Δευτέρα
11.00σου,
/ Τρίτη
12.30
με το μέρος
γι’αυτό
μην/ διστάσεις
ΚΤΕΛ Αλεξ/λης 25510 26479
στιγμή13.30
να πάρεις
πρωτοβουλίες
18.15, 19.45,
21.30,
23.30
3242113.30 / Πέμπτη 14.30 /
ΑΠΛΟ –16.30,
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
00.52,
10.06,
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.52, 10.06,
Τετάρτη
Τετάρτη
/ Πέμπτη
14.30 / και να
Η ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ
ΑΣΤΙΚΑ
25510-28844 Παρασκευή
κάνεις νέα15.30
ξεκινήματα!
Ανταποκρίνεσαι
17.09 ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 06.30, 08.30, Παρασκευή 15.30 / Σάββατο ---- /
/ Σάββατο
---- /
ζητά να προσλάβει πολιτικό ή τοπογράφο μη- 17.09
άψογα14.00
σε κάθε κατάσταση, κυρίως λόΟΑΕΔ
Αλεξ/λης 25510 25646 Κυριακή
ΣΕΡΡΕΣ
11.15, 12.40, 14.00, 15.55, Κυριακή
ΣΕΡΡΕΣ09.30,
- ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΣΕΡΡΕΣ
- ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΔΡΑΜΑ
14.00
χανικό
με
εμπειρία
στα
δημόσια
έργα
ΣΑΒΒΑΤΟ: 06:45 - 20:10
γω της δυναμικής και αποτελεσματικής
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:
ΚΑΒΑΛΑ:ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
ΟΣΕ Αλεξ/πολης
17.00,
20.30 Κυριακές
και Γιορτές
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
- ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
15.26
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Από τις 05.30
ΔΡΑΜΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ:
- ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 25510
15.26 26395 ΣΑΜΟΘΡAΚΗ
ΣΑΜΟΘΡAΚΗ
- ΑΛΕΞΑΝσου δράσης! - ΑΛΕΞΑΝ07:30 - 20:10
Σετην
ό,τι
αφορά τις
πτήσεις
από ΚΥΡΙΑΚΗ:
Βιογραφικά:
hiring@akmonate.gr
Για
ενημέρωση
σας,
σε
ό,τι
αφορά
SKY
AEGEAN
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ:
25510-45198 ΔΡΟYΠΟΛΗ
11.15, 14.15, 15.30, 17.00, ΔΡΟYΠΟΛΗ
71 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.19 άφιξη στην
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ08.30,
- ΔΡΑΜΑ
ΣΕΡΡΕΣ
- ΔΡΑΜΑ
αεροδρόμιο
της Αλεξαντιςτο-πτήσεις
της Ολυμπιακής
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΗΤΕΙΑ:
– ΑΘΗΝΑ:
Για την ενημέρωση
σας,
σε ό,τι αφο- 20.34
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
19.15.
Αθήνα 16.17
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
20.34 και της
ΣΕΡΡΕΣ16.00
- ΚΑΒΑΛΑ
06.45,
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
- ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
Δευτέρα
/ Τρίτη
---- 10.15,
/ Τετάρτη ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
16.00 / Τρίτη ---- / Τετάρτη
ΣΚΟΡΠΙΟΣ
AEGEAN:
25510-89150 Δευτέρα
SKY
EXPRESS
δρούπολης,
μπορείτε νατηςκαλείAegean
από το αεροδρόμιο
Αλερά τις πτήσεις της Ολυμπιακής και
ΔΕ.-ΣΑΒ.
15.30
11.20, 17.35
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: ΔΕ-ΤΡ.
Φίλε/ Πέμπτη
Σκορπιέ,07.00
ένα οικογενειακό
14.30,
18.30 07.00 / Παρασκευή
ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ (μέσω Π.
613 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 12.41, άφιξη στην
08.00
/ Πέμπτη
08.00
/ ΠαρασκευήπρόΑεροδρόμιο:
25510-89300
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΑΘΗΝΑ:
ξανδρούπολης,
μπορείτε
να καλείτε
της Aegean από το αεροδρόμιο της
-TE. -ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 08.25, 18.35 ΚΥ.
ΣΗΤΕΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
:
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:
τε στα τηλέφωνα:
Αεροδρόμιο:
βλημα
ή μία/ Σάββατο
προβληματική
οικογενειΛάγους)
07.30,
10.15,
13.25,
14.30,
Θεσσαλονίκη
15.36
ΣΕΡΡΕΣ
- ΔΡΑΜΑ
06.45,
09.15,
11.00,
12.30,
18.15
/
Σάββατο
---/
Κυρια12.30,
18.15
---- / ΚυριαΡΑΔΙΟ
ΤΑΞΙστα
25510
στα
τηλέφωνα:
Καβάλας, μπορείτε
να καλείτε
ΔΕ.-ΣΑΒ. 13.20
09.45, 16.00
08.25, 33500
18.35, 21.55

08:50 - 22:05
25510
89300, 25510 89305, ΔΕΥΤΕΡΑ:
ακή
σχέση, λύνεται σήμερα, λόγω της
Η ΑΚΜΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΤΕ άφιξη
19.15
Κυριακές
και
Γιορτές
09.45,
15.00,
16.30,
20.15
73
ΙΝTERСITY
ΩΡΑ:
16.06,
κή
18.00
κή
18.00
Αεροδρόμιο
25510 45198,
τηλέφωνα:
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: ΔΕ-ΤΡ. -TE.
Ι.Κ.Α.
25510-84611
AEGEAN: :25510
89150,Aegean: ΤΡΙΤΗ: 08:50 - 21:35
ώριμης και σοφής σου αντιμετώπισης!
προσλάβει
εργατοτεχνίτες γιαΟλυμπιακή:
να απα- 25910 53273, 25910
12.30,
στην
Αθήνα 22.59
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15 ζητά να
2551018.00,
891502.30 (Ισχύουν τα αντί- ΤΕΤΑΡΤΗ:
-ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 06.50, 17.00,
ΚΥ. 6.50,
Οι αντιδράσεις
σου, στον ευαίσθητο
08:50 - 22:05
ΕΚΑΒ
25510-89370
ΟΛΥΜΠΙΑΚH:
25510 45198,
ΤΗΛEφωΝΑ
ΤΗΛEφωΝΑ
στα έργα
της19.50,
εταιρίας
στοιχα από Κομοτηνή για Ξάνθη)
ΚΥΡΙΑΚΕΣΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ
& ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, σχοληθούν
605 ΚΟΙΝΗ
ΩΡΑ:
άφιξη 53279
στην Aegean: 2510 229000 και
17.00, 20.20
τομέα
τουΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ
σπιτιού και της οικογένειας,
ΠΕΜΠΤΗ: 08:50 - 21:35
SKY
EXPRESS:
801-11ΔΕΗ
25510-53529
Αλεξανδρούπολης:
25510 26468
και Βιογραφικά:
Αλεξανδρούπολης:
25510
26468 και
25910 53333
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
16.30, 18.45 Πληροφορίες
25210Αθήνα 5.23,
με ανταπόκριση στη
ΞΑΝΘΗ
-ΑΘΗΝΑΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
20.00
χαρακτηρίζονται από
αποτελεσματικόhiring@akmonate.gr
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 08:50 - 22:05
28288, 2810-223800
ΟΤΕ
25510-56160 26619,
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΑΘΗΝΑ : ΑΝΑ26619,
Σαμοθράκης: 25510 41305
Σαμοθράκης:
32421
Θεσσαλονίκη
ΑΘΗΝΑ
– ΞΑΝΘΗ 20.00
τητα Να
έχεις δίπλα25510
σου! 41305
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:50 - 22:05
ΧΩΡΗΣΗ:
07.05, 19.45,
ΚΥΡΙΑΚΗ
19.45
ΔΕΥΑΑ
25510-24018 και 41385 Τηλέφωνα Πρακτ.: 25510
41385 -Τηλέφωνα
Πρακτ.:
25510
603 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 4.07, άφιξη στην
ΞΑΝΘΗ
– ΔΡΑΜΑ
08.10,
10.30,
15.15, και ΣΕΡΡΕΣ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από
τις 05.30
ΚΥΡΙΑΚΗ: 08:50 - 22:05
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
- AEGEAN : ΑΝΑ- 38503,
ΑΘΗΝΑ
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΟΞΟΤΗΣ
2551024694,
38503,
2551024694, 2551083911
Αθήνα 15.07
17.30. Αργίες 10.45, 12.45, 16.30,
έως 20.45
ανά μισή 2551083911
ώρα
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΑΘΗΝΑ:
ΧΩΡΗΣΗ:
05.30, 18.05, ΚΥΡΙΑΚΗ
18.05
Σήμερα φίλε Τοξότη, η δράση, αλλά
91
ΙΝTERСITY
ΩΡΑ:
20.53,
άφιξη
18.45
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15,
ΜΙΑ...ΕΞΥΠΝΗ ΓΝΩΜΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ: 07:15 - 20:30
και οι ιδέες σου, χαρακτηρίζονται από
ΔΕΥΤΕΡΑ: 08:20 - 21:45
στη Θεσσαλονίκη 23.07
Από Ξάνθη για Καβάλα έχει δρομ.
14.30, 18.30
Όπως τονίζει ωστόσο ο Γιουέν «δεν βρήσβελτάδα και αποτελεσματικότητα! Οι
ΤΡΙΤΗ: 07:15 - 12:15
ΤΡΙΤΗ: 08:20 - 21:45
75 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 23.43, άφιξη
κάθε μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00,
καμε επίπεδα σωματικής δραστηριότητας που
επαφές και οι επικοινωνίες σου είναι
ΤΕΤΑΡΤΗ: 07:15 - 20:30
ΤΕΤΑΡΤΗ: 08:20 - 21:45
Ευτυχία:
20 λεπτά
στην Αθήνα
07.18. στο πάρκο να σχετίζονται με τη βελτίωση της συναισθηΚΑΒΑΛΑ
15.00, 16.30, 20.15
γρήγορες, αποτελεσματικές και εποιΠΕΜΠΤΗ: 07:15 - 12:15
ΠΕΜΠΤΗ: 08:20 - 21:45
για
να την νιώσετε ματικής ευεξίας. Αντιθέτως, βρήκαμε ότι ο κοδομητικές
ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ: 9.15 -13.30 - 19.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15 αρκούν
ΔΡΑΜΑ
– ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 09:05 - 21:45
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:20 - 21:45
ΚΥΡΙΑΚΗ: 09:05 - 21:45

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:15 - 20:30
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:15 - 20:30
ΚΥΡΙΑΚΗ: 07:15 - 20:30

ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - σητεια
ΔΕΥΤΕΡΑ: 06:45 - 20:10
ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ
ΤΡΙΤΗ 13:40 - ΠΕΜΠΤΗ 13:40
ΤΡΙΤΗ: 06:45 - 20:10
σητεια - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ: 06:45 - 20:10
ΤΡΙΤΗ 19:30 -ΠΕΜΠΤΗ 19:30
ΠΕΜΠΤΗ: 06:45 - 20:10
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:30 - 20:10

ΚΑΒΑΛΑ:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:
Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφορά
SKY
τιςενημέρωση
πτήσεις της σας,
Ολυμπιακής
και της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
Για την
σε ό,τι αφοΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
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μπορείτε να της
καλείτε -TE. -ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ.
της Aegean
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ΣΗΤΕΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
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18.35, 21.55
13.20
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:
25510
45198,
Aegean:
τηλέφωνα:
ΑΠΟ
ΑΘΗΝΑ:
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:
ΔΕ-ΤΡ. -TE.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
25510 25910
89150 53273, 25910
Ολυμπιακή:
-ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ.
06.50,
17.00,
ΚΥ.
6.50,
ΘΕΣ/ΚΗ
- Αλεξ/λη
ΜΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
72, ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.52, άφιξη εις
53279 Aegean:
2510 229000 και
17.00,
20.20 05.50,
INTERCITY
Αλεξ/λη-ΑΘΗΝΑ
Δίκαια 23.17
71 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ25910
53333
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
Αλεξ/λη-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
INTERCITY
ρηση Λιμάνι: 05.59,
6.42,
Άφιξη Τελικού:
602 KOINH ΩΡΑ: 1.40, άφιξη εις

0-

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΑΘΗΝΑ : ΑΝΑ16.43

04:30
, 15:109.08
Σβίλεγκραντ
ΧΩΡΗΣΗ:
07.05, 19.45,
ΚΥΡΙΑΚΗ
19.45 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ-Αλεξ/λη
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
–ΑΘΗΝΑ,
Αναχώρη74 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 4.10, άφιξη εις
Αλεξ/λη-ΘΕΣ/ΚΗ
ΑΘΗΝΑ
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
: ΑΝΑ- 07:00,
ση αρχικού:
15.22,
Δίκαια18:39
9.06.
INTERCITY
05.59,Άφιξη Τελικού:
5.46
ΧΩΡΗΣΗ:
05.30, 18.05, ΚΥΡΙΑΚΗ 18.05 70 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 13.50, άφιξη εις
Δίκαια 18.38.
75 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώρηση Λιμάνι: 20.32, Άφιξη Τελικού:
604 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 10.54, άφιξη εις
6.45
Ορμένιο 17.09
70 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Αναχώρη614 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 17.40, άφιξη εις
ση: 6.50, Άφιξη Τελικού: 17.16
Δίκαια23.40.

Όλοι θέλουμε να νιώσουμε λίγη ευτυχία.
Σύμφωνα με μια νέα έρευνα Αμερικανών
συνέβη
επιστημόνων δεν έχουμε παρά
να πάμε στο
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΠΡΙΛΙοΥλένε
2011 πως η
πάρκο για 20 λεπτά.
Οι 1ειδικοί
επαφή του ανθρώπου με το πράσινο τον κάνει πιο ευτυχισμένο.
Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της
Alabama στις Ηνωμένες Πολιτείες επιστράτευσαν 94 ενήλικες και τους ζήτησαν να επιAEGEAN
σκεφθούν
τρία αστικά πάρκα της Αλαμπάμα: ταΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Overton, Jemison και– ΑΘΗΝΑ:
Cahaba River
11.20,Οι
17.35
Walk Parks.
τοποθεσίες
επιλέχθηκαν επειΠΛΟΙΑ
ΑΘΗΝΑ
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
δή ήταν
τρία μεγάλα
δημόσια πάρκα: και το
16.00 αριθμό επισκεπτών κακαθένα09.45,
είχε μεγάλο
θημερινά.
Ο επικεφαλής της μελέτης, καθηγητής
ΚΑΒΑΛΑ
ΔΕΛΦΙΝΙΑ
Χον
K. Γιουέν και οι συνεργάτες του διαπίΑΠΟ ΘΑΣΟ: 08.50, 15.15
στωσαν
πως οι επισκέπτες του πάρκου ανέΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 07.55, 14.00
φεραν
βελτίωση
συναισθηματικής
ευεΚΑΒΑΛΑ
- ΠΡΙΝΟ: της
07.10,
13.00
ΠΡΙΝΟ
- ΚΑΒΑΛΑ:
06.25,
ξίας
μετά
τη βόλτα
τους.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

χρόνος που αφιερώνει κάποιος στο πάρκο
σχετίζεται με τη βελτίωση της συναισθηματικής ευεξίας».
Τα πάρκα επιτρέπουν στους επισκέπτες να
απολαμβάνουν οφέλη σωματικής και ψυχικής
υγείας, όπως μείωση του στρες ή ανάκαμψη
από την ψυχική κόπωση και την εξάντληση.
Για τον συντάκτη της μελέτης Γκέιβιν Τζένκινς, τα θετικά αποτελέσματα των εθελοντών
ΚΑΒΑΛΑ:
δείχνουν
πόσο σημαντικοί είναι οι χώροι πρασίνου, ιδιαίτερα στις πόλεις.
Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφορά 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

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Σήμερα αγαπητέ Αιγόκερε, προσπάθησε να μην είσαι απόλυτος στις απόψεις
σου και τόσο επίμονος, απορρίπτοντας
κατευθείαν την γνώμη των γύρω σου!
Όπως και να’χει, την σημερινή ημέρα,
μπορείς εύκολα να βρεις λύσεις για
τα προβλήματα και τα θέματα που σε
απασχολούν!
ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Η Σελήνη σήμερα, είναι στο δικό σου
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
Ζώδιο φίλε ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
Υδροχόε και πραγματικά,
έχεις
στα χέρια
σου την επιτυχία,
ΑΠΟ
ΚΑΒΑΛΑ:
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:
ΔΕ-ΤΡ.λόγω
της
αποφασιστικής
και18.35
άμεσης
-TE.
-ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ.
08.25,
ΚΥ.δράσης
σου, αρκεί να αποφύγεις την τάση σου
08.25, 18.35, 21.55
για έπαρση και ξεσπάσματα!
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: ΔΕ-ΤΡ. -TE.

-ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ.
ΙΧΘΥΕΣ 06.50, 17.00, ΚΥ. 6.50,
17.00,
20.20 Ιχθύ, προτίμησε την σημεριΑγαπητέ

νή ημέρα, να αποφύγεις κοινωνικές
συναναστροφές και να κάνεις την ενδοσκόπηση σου! Φρόντισε να μείνεις
ανεπηρέαστος από τις γνώμες των γύρω σου, γιατί όσα ακούς, δεν είναι έτσι
όπως νομίζεις!

16 TΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ Η ΠΟΛΥΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΥ ΑΞΙΖΕΙ ΣΤΟΥΣ ΘΡΑΚΙΩΤΕΣ

Η ΓΝΩΜΗ
15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Έντονες διεργασίες είναι σε εξέλιξη στο
ποδόσφαιρο της Αλεξανδρούπολης
ΣΥΖΗΤΕΙΤΑΙ Η
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ FC ΚΑΙ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΜΙΑ ΙΣΧΥΡΗ
ΟΜΑΔΑ
Χώρισαν οι δρόμοι Αλεξανδρούπολης
FC και Μιχάλη Φλώρου - Γ’ Εθνική:
Παράταση στην αγωνία των ομάδων
του 1ου ομίλου!
Έντονες διεργασίες είναι
σε εξέλιξη στο ποδόσφαιρο της Αλεξανδρούπολης με
το βλέμμα στις εκκρεμότητες
που υπάρχουν στη Γ΄Εθνική
και την πιθανή ανατροπή στον
υποβιβασμό της «ΠΟΑ - Αλεξανδρούπολη FC».
Έντονα ακούγεται το τελευταίο διάστημα η πιθανότητα
συνένωσης Αλεξανδρούπολης
FC και Ιπποκράτη με σκοπό να
δημιουργηθεί μία ισχυρή ομάδα που θα λάβει μέρος στη Γ’
Εθνική.
Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ του SportsAddict.
gr, πριν λίγες μέρες πραγματοποιήθηκε και συνάντηση μεταξύ
των διοικήσεων των δύο ομά-

δων, με τον Ιπποκράτη να καταθέτει την πρόταση του.
Η διοίκηση της Αλεξανδρούπολης επεξεργάζεται αυτή τη
στιγμή την πρόταση αυτή και
σύντομα ενδέχεται να υπάρξουν εξελίξεις (θετικές ή αρνητικές).
Την ίδια ώρα όπως τονίζεται από την πλευρά της Αλεξανδρούπολης, η ομάδα είναι
ανοικτή σε κάθε πρόταση που
έχει ως στόχο να ανεβάσει την
ομάδα αλλά και την πόλη επίπεδο και να μπορέσει να διεκδικήσει επιτυχίες και ανόδους
στο μέλλον.

Η ανάρτηση αναφέρει τα
εξής:

Η Αλεξανδρούπολη fc ενημερώνει τον φίλαθλο κόσμο
της πως η ομάδα βρίσκεται σε
συζητησεις συνεργασίας με
ομάδες εντός και εκτός Νόμου, ανάμεσα τους ο Ιπποκράτης κ.α….Εν αναμονή της
απόφασης της ΕΠΟ για την διαμόρφωση του 1ου Ομίλου η
ομάδα βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο επαφων τόσο σε
θέματα Προπονητών αλλά και
παικτών.

Χώρισαν οι δρόμοι
Αλεξανδρούπολης FC και
Μιχάλη Φλώρου
Παρελθόν από την τεχνική
ηγεσία της Αλεξανδρούπολης
FC αποτελεί ο Μιχάλης Φλώρος.
Ο προπονητής που διαδέχθηκε τον Ζόραν Στοΐνοβιτς,
ήρθε σε μία δύσκολη στιγμή
στην ομάδα αφήνοντας πολύ
καλές εντυπώσεις.
Η Αλεξανδρούπολη είναι
πλέον σε αναζήτηση νέου προπονητή.
Η ανακοίνωση
Η Αλεξανδρούπολη FC ανακοινώνει την ολοκλήρωση της
συνεργασίας με τον προπονητή Μιχάλη Φλώρο! Τον ευχαριστούμε για την πολύτιμη βοήθεια του σε μια δύσκολη στιγμή
για την ομάδα, τον ευχαριστούμε για το έργο του, τον ευχαριστούμε για όλα και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στον χώρο

του αθλητισμού!

Γ’ Εθνική: Παράταση
στην αγωνία των
ομάδων του 1ου ομίλου!
Παρατείνεται η αγωνία των
ομάδων του 1ου ομίλου της Γ’
Εθνικής σχετικά με το τι πρόκειται να συμβεί με υποβιβασμό,
προβιβασμό και παραμονή ενόψει της νέας σεζόν.
Πιο αναλυτικά, επειδή ο
πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Τάκης
Μπαλτάκος διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό, η συνεδρία-

ση της Εκτελεστικής Επιτροπής
της ΕΠΟ που είχε οριστεί για
σήμερα Τετάρτη αναβλήθηκε.
Θυμίζουμε ότι στην συνεδρίαση της επιτροπής, στην οποία
μέλος είναι και ο πρόεδρος της
ΕΠΣ Θράκης Μάνος Γαβριηλίδης, επρόκειτο να παρθούν
αποφάσεις σχετικά με την υπόθεση του μητρώου μετά την
δικαίωση των Πανδραμαϊκού,
Ορφέα Ξάνθης και Αλεξανδρούπολης FC στο διαιτητικό
δικαστήριο. Ακόμη θα έπεφταν
στο τραπέζι το θέμα της επόμενης μέρας της Κεντρικής Επι-

τροπής Διαιτησίας, καθώς και
το ζήτημα των Μακεδονικού
& Κοζάνης. Ωστόσο, για τίποτα από αυτά δεν θα υπάρξει
σύντομα απόφαση, με την συνεδρίαση να αναβάλλεται και
μέχρι στιγμής να μην έχει γνωστοποιηθεί πότε θα λάβει χώρα.
Έτσι, όλοι οι παραπάνω, αλλά και οι Αγροτικός Αστέρας
και Άρης Αβάτου που επίσης
επηρεάζονται από το θέμα του
μητρώου, θα πρέπει να κάνουν
και άλλη υπομονή, άγνωστο
πόση ακόμα.

Και επίσημα… η επιστροφή στον
Ολυμπιακό για τον Κουμεντάκη

Συνέντευξη Τύπου Xanthi Masters: Η
Ξάνθη φέρνει το μπιτς βόλεϊ στη Θράκη

Ένας ακόμη Εβρίτης
στα ερυθρόλευκα

Αρχίζουν οι μάχες
στην άμμο στην
πλατεία της πόλης

Ήταν γνωστό, αλλά έγινε
και επίσημο. Ο Ραφαήλ Κουμεντάκης γίνεται ξανά παίκτης του Ολυμπιακού και θα
ενισχύσει την προσπάθεια της
ομάδας βόλεϊ την επόμενη
σεζόν επιστρέφοντας μετά
από το 2020 στους «ερυθρόλευκους» μετά τη θητεία του
στον ΠΑΟΚ.

Η ανακοίνωση και οι
δηλώσεις:
«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.
ανακοινώνει την έναρξη της
συνεργασίας του με τον Ραφαήλ Κουμεντάκη. Ο διεθνής ακραίος (ημ. γέννησης
5/5/1993) υπέγραψε το νέο
του συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας
βόλεϊ Ανδρών. Ο Ραφαήλ
Κουμεντάκης επιστρέφει στο
σύλλογό μας με τον οποίο
κατέκτησε ένα Πρωτάθλημα
και ένα Κύπελλο το διάστημα 2018-20.
«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.
ανακοινώνει την έναρξη της
συνεργασίας του με τον Ραφαήλ Κουμεντάκη. Ο διε-

θνής ακραίος (ημ. γέννησης
5/5/1993) υπέγραψε το νέο
του συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας
βόλεϊ Ανδρών. Ο Ραφαήλ
Κουμεντάκης επιστρέφει στο
σύλλογό μας με τον οποίο
κατέκτησε ένα Πρωτάθλημα
και ένα Κύπελλο το διάστημα 2018-20.
Η δήλωση του Ραφαήλ Κουμεντάκη στο
olympiacossfp.gr:
«Νιώθω πολύ χαρούμενος
και ευγνώμων που θα φορέσω ξανά τα χρώματα του
Oλυμπιακού. Ειμαι ενθου-

σιασμένος που για δεύτερη
φορά μου δίνεται η ευκαιρία
να δουλέψω σε ένα οικείο
περιβάλλον με ανθρώπους
που γνωρίζω, εκτιμώ και σέβομαι. Επιστρέφω με όλα τα
εφόδια, την γνώση και την
εμπειρία από τη προηγούμενη
θητεία μου, έτοιμος να δώσω το 100% για την ομάδα.
Ευχαριστώ τους ανθρώπους
του Ολυμπιακού για την εμπιστοσύνη τους, ανυπομονώ να
τους το ανταποδώσω και μαζί
να κατακτήσουμε όλους τους
στόχους μας!».

Με την επίσημη συνέντευξη
Τύπου στο Δημαρχείο Ξάνθης
μπροστά από την εγκατάσταση
του μπιτς βόλεϊ στη πλατεία Δημοκρατίας έγινε το πρώτο... σερβίς του Xanthi Masters, το οποίο
ξεκίνησε χθες Πέμπτη 14 Ιουλίου
και θα κορυφωθεί την Κυριακή
17 Ιουλίου με τους τελικούς σε
άνδρες και γυναίκες.
Ο οικοδεσπότης του τρίτου
τουρνουά Masters του Πανελληνίου πρωταθλήματος μπιτς βόλεϊ
Κ22 Δήμος Ξάνθης εκπροσωπήθηκε από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Μανώλη Φανουράκη,
καθώς λόγω ενός προβλήματος
του Δημάρχου Ξάνθης κ. Μανώλη Τσέπελη δεν κατέστη εφικτή
η παρουσία του. Ο κ. Φανουράκης υποδέχθηκε τον εκπρόσωπο
της Ομοσπονδίας και το μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου και
Πρόεδρο της Ένωσης Σωματείων Θράκης και Ανατολικής Μακεδονίας κ. Ειρήναρχο Κεμανετζή, τον εκπρόσωπο του κύριου
χορηγού του Xanthi Masters The
Espressonist κ. Κώστα Καραμπάση, καθώς και τους Θρακιώτες
αθλητές Γιώργο Τερζόγλου, Ρα-

φαήλ Μπανιώτη και τις Αθηναίες αθλήτριες Πωλίνα Τριγωνίδου
και Άντζελα Παπά.
Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών
Ξάνθης κ. Μανώλης Φανουράκης αφού απηύθυνε το χαιρετισμό του Δημάρχου Ξάνθης κ.
Μανώλη Τσέπελη αναφέρθηκε
στη βούληση του Δήμου Ξάνθης στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού με την διοργάνωση μεγάλων εκδηλώσεων στη
πόλη και δεσμεύτηκε μετά από
επικοινωνία με τον Πρόεδρο της
Ομοσπονδίας κ. Γιώργο Καραμπέτσο το Xanthi Masters να γίνει
θεσμός και κάθε χρόνο να γίνεται όλο και πιο αναβαθμισμένο.
Κεμανετζής (Μέλος ΔΣ ΕΟΠΕ
και Πρόεδρος της Ένωσης Θράκης και Αν. Μακεδονίας): «Ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
και εκπρόσωπος της Ομοσπον-

δίας στο τουρνουά Masters στη
Ξάνθη, σας μεταφέρω τις ευχαριστίες του προέδρου κ. Καραμπέτσου προς τον Δήμο Ξάνθης,
τους χορηγούς και όλους όσοι
κατέβαλαν αυτή τη προσπάθεια
για να γίνει στη Ξάνθη αυτή η
διοργάνωση. Ως πρόεδρος της
Ένωσης σωματείων βόλεϊ Θράκης και Ανατολικής Μακεδονίας,
μίας μεγάλης περιφέρειας είμαι
ευχαριστημένος και συγκινημένος που ύστερα από πολλά χρόνια ένα τέτοιο γεγονός λαμβάνει
χώρα σε μία πόλη της Θράκης, τη
Ξάνθη. Είναι αφορμή να μπει πάλι
η Θράκη στο χάρτη του αθλήματος. Όλοι λένε ότι η Θράκη είναι
η μητρόπολη του βόλεϊ και στόχος της Ομοσπονδίας είναι να το
δείξει και στη πράξη με τέτοιες
διοργανώσεις».

