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Γκάγκα-Ξανθός: Συμφώνησαν
ότι… διαφωνούν για το ΕΣΥ

Εφιάλτης για 5η
μέρα στη Δαδιά

Νέα τιμολόγια ρεύματος
από τους παρόχους
Οι τιμές ρεύματος από τους προμηθευτές
θα ανακοινώνονται κάθε 20 του μήνα.
Πώς θα υπολογίσετε τι πρέπει να πληρώσετε

 16

Καβάλα: Τοξικός κίνδυνος
μετά την πτώση του Antonov

φωτό: Κ. Ποϊραζίδης
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Κ. Γκοτσίδης: Ο νέος αναπλ.
Διοικητής του ΠΓΝΑ

● Στάχτη σχεδόν 25.000 στρέμματα : Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι κοινότητες
Δαδιάς, Λευκίμης, Προβατώνα και Λύρας - Βελτιωμένη εικόνα χωρίς ενεργά μέτωπα στο
βόρειο τμήμα, δύσκολη και επικίνδυνη η κατάσταση στο νότο
● Κλιμάκια κομμάτων βρέθηκαν στην περιοχή - Αποστολή της ΑΝΙΜΑ για την περίθαλψη άγριων ζώων

 8, 9
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Δαδιά: Μια
καταστροφή
που είχε
προαναγγελθεί

Εκτενές άρθρο του Economist
για την Αλεξανδρούπολη

Άρθρο Θ.
Ορδουμποζάνη

 11

13 μετάλλια για
τους αθλητές του
ΟΦΘΑ
Σε πανελλήνια πρωταθλήματα κλασικής κολύμβησης

 10

Δαδιά: Τα “καμπανάκια”
που δεν ακούστηκαν ποτέ…
Τα προβλήματα ήταν γνωστά εδώ και καιρό,
δίχως όμως να τύχουν επίλυσης

Ένα ξεχασμένο ελληνικό λιμάνι γίνεται ζωτικής σημασίας
για τον πόλεμο στην Ουκρανία
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Είπαν

ΓΕΓΟΝΟΤΑ
811
Διεξάγεται η Μάχη της Πλίσκα. Οι
Βούλγαροι, με επικεφαλής τον θηριώδη Κρούμο, νικούν τους Βυζαντινούς υπό τον Νικηφόρο Α’, ο
οποίος πίπτει επί του πεδίου της
μάχης. Το κεφάλι του αποκόπτεται
από τον Κρούμο, επαργυρώνεται
και γίνεται κύπελλο, με το οποίο
γιορτάζει τους θριάμβους του.

24...34
23...35

22...36

3

3
3

1925
Ο ΠΑΟΚ δίνει τον πρώτο αγώνα
του και νικά τον Ηρακλή με 2-1.
Στις φανέλες των παικτών του φιγουράρει το τετράφυλλο πράσινο
τριφύλλι, που θα αντικατασταθεί
από τον δικέφαλο αετό τέσσερα
χρόνια αργότερα.

ΘΑΝΑΤΟΙ
1944
Ηλέκτρα Αποστόλου, ελληνίδα ηρωίδα της αντίστασης. (Γεν.
20/2/1912)

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

22...36

1908
Ιδρύεται στην Ουάσιγκτον το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών, γνωστότερο ως FBI.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1940
Τόλης Βοσκόπουλος, έλληνας
τραγουδιστής και ηθοποιός. (Θαν.
19/7/2021)

Τακτικοί συνεργάτες:

Ανατολή - 06:07
Δύση - 20:39

1822
Μάχη στα Δερβενάκια. Καταστροφή του Δράμαλη (Θεόδωρος Κολοκοτρώνης). Μάχη και νίκη των
Ελλήνων στον Άγιο Σώστη (Νικηταράς, Δ. Υψηλάντης, Παπαφλέσσας, Τσόκρης).

1996
Ο Πύρος Δήμας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των
83ων κιλών της άρσης βαρών
στους Ολυμπιακούς Αγώνες της
Ατλάντα.

∆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.

Ο καιρός σήμερα

Σαν Σήμερα

1945
Υπογράφεται η Διακήρυξη του Πότσνταμ, από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ,
Χάρι Τρούμαν, τον άγγλο πρωθυπουργό, Γουίνστον Τσόρτσιλ και τον
ηγέτη της Κίνας, Τσιανγκ Κάι Σεκ,
με την οποία καθορίζονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις για την παράδοση της Ιαπωνίας στους Συμμάχους. Η Ιαπωνία δεν αποδέχεται
τους όρους της Διακήρυξης και συνεχίζει τον πόλεμο.

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
EΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (ΣΗΠΕ)

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ
28
ΙΟΥΛ
2011

Η κρίση χτύπησε για τα καλά τον Έβρο

Με το οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η πλειοψηφία των πολιτών, η λήψη αναγκαστικών μέτρων από τις κατά τόπους εφορίες, σε συνδυασμό και με την πίεση για επίτευξη των στόχων
που έχουν θέσει υπουργείο και τρόικα, έχουν εκτινάξει τον αριθμό των κατασχέσεων και στην εφορία της Αλεξανδρούπολης, ενώ υπάρχουν σκέψεις
για ενεργοποίηση των πλειστηριασμών. Από 25%
έως και 30% έχουν αυξηθεί την τελευταία τριετία
οι κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών του δημοσίου στην περιοχή ευθύνης της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Αλεξανδρούπολης.
Η αδυναμία εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων να
ανταποκριθούν οικονομικά στις καθημερινές ανάγκες
επιβίωσης πλέον μετατρέπεται σε χιονοστιβάδα, η
οποία παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Ο προϊστάμενος της ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης κ. Αρχοντέλης Σωτηρχέλης, σημειώνει πως καθημερινά δέχεται στο γραφείο του περιπτώσεις φορολογουμένων που ζητούν
διακανονισμό για την αποπληρωμή των χρεών τους
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Μικρογνωμικά
Ο «Άλλος Ανθρωπος» στη Δαδιά
Στη Δαδιά βρίσκεται ο “Άλλος Άνθρωπος” Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος, ο οποίος, μαζί με τα μέλη της
εθελοντικής ομάδας ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
ΒΟΗΘΑΜΕ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ μαγειρεύουν για όσους δίνουν τη μάχη για
να σωθεί ό,τι σώζεται στο δάσος μας.
Όποιος μπορεί να προσφέρει τρόφιμα όπως κριθαράκι, ελαιόλαδο, πένες, ρύζι, φακές, πελτέδες, χυμούς
τομάτας, πούλβο, κολλύρια, αλοιφές για εγκαύματα, μπορεί να περάσει είτε από το κιόσκι στο κέντρο
ενημέρωσης του φορέα, είτε στα καταστήματα : στο Σούπερ μάρκετ Φελανη,
Ηροδότου 51, στο Καθαριστήριο Eco
Clean 14ης Μαΐου 97 Αλεξανδρούπολη, σε ώρες καταστημάτων, Επίσης,

φειας και Προβολής Τοπικών Επιχειρήσεων και Τοπικών Προϊόντων να επικοινωνούν έως την Τετάρτη 27/07 στις 15.00
με το Επιμελητήριο Έβρου. Τηλέφωνο
Επικοινωνίας: 2551035848 εσωτ 5.

Κ.Η.
Ασύλληπτο κι όμως ελληνικό

όποιος μπορεί και θέλει να καταθέσει
οποιοδήποτε ποσό στο: ΙBAN GR 260
1401610161002114001818 Αλφα
τράπεζα Τζιτζης Παύλος

Μία ασύλληπτη ιστορία εκτυλίχθηκε
στη Ρόδο, όπου μία γυναίκα γλίτωσε στο
«παρά πέντε» το εγκεφαλικό επεισόδιο
όταν άνοιξε το ειδοποιητήριο από τον δήμο, το οποίο την καλούσε να καταβάλλει
πρόστιμο ύψους 6,6 εκατ. ευρώ.
Όπως μεταδίδει το rodiaki.gr, στα τέλη του περασμένου Ιουνίου μία Ροδίτισσα έλαβε ειδοποιητήριο από τον δήμο
για οφειλή από πρόστιμο που αφορούσε
σε τροχονομική παράβαση, καλώντας τη
να εξοφλήσει το ποσό. Αρχικά η γυναί-

κα πανικοβλήθηκε διαβάζοντας το ποσό, θεωρώντας ότι πρόκειται για 6.000
ευρώ, αφού δεν μπορούσε να συλλάβει
εξαρχής ότι το πρόστιμο θα ήταν ύψους…
εκατομμυρίων.
Όταν τελικά μέτρησε τους αριθμούς
κατάλαβε ότι πρόκειται για το ποσό των
6.648.444 ευρώ και πλέον ήταν σίγουρη
ότι δεν θα μπορούσε να συμβαίνει κάτι
τέτοιο. Την επόμενη ημέρα, με το ειδοποιητήριο ανά χείρας, πήγε στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου, το έδειξε στον
υπάλληλο και φέρεται να του είπε: «Επειδή δεν μπορώ να το πληρώσω με κάρτα,
θα σας το πληρώσω cash».
Ο υπάλληλος έμεινε στην αρχή άναυδος και στη συνέχεια την καθησύχασε λέγοντάς της ότι προφανώς έχει γίνει λάθος.

Κ.Η.

Κ.Η.

Περιπέτεια στην Ξάνθη
Νέος αναπληρωτής διοικητής
O Κωνσταντίνος Γκοτσίδης, πρώην
πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου
Αλεξανδρούπολης, κατά την περίοδο δημαρχίας του Βαγγέλη Λαμπάκη, ορίστηκε
νέος αναπληρωτής Διοικητής του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, στη θέση του
Χρήστου Γκουγκουλάκη. Ο κ. Γκουγκουλάκης αποχωρεί από τη διοίκηση του νοσοκομείου μετά από 3,5 χρόνια υπηρεσίας, ενώ ο νέος αναπληρωτής διοικητής
θα αναλάβει καθήκοντα αμέσως μετά
την δημοσίευση της απόφασης ορισμού
του, σε ΦΕΚ.

ΕΡΤ Ορεστιάδας
Διήμερο εξωστρέφειας
Το Επιμελητήριο Έβρου σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Βιοτεχνιών – Βιομηχανιών Έβρου και την ΧΙΙ Μ/Κ Μ/Π δι-

οργανώνουν ένα Διήμερο Εξωστρέφειας
και Προβολής Τοπικών Επιχειρήσεων και
Τοπικών Προϊόντων.
Η διοργάνωση θα διεξαχθεί στο διήμερο 6 & 7 Αυγούστου 2022 (Σαββατοκύριακο) στην παραλιακή λεωφόρο της
Αλεξανδρούπολης (έναντι Μεραρχίας)
από τις 20.00 έως τις 01.00. Η συμμετοχή
στη δράση θα είναι δωρεάν. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα πώλησης
προϊόντων, εφόσον δύνανται να εκδίδουν
νόμιμα παραστατικά.
Στο πλαίσιο της δράσης θα προσφερθούν στους επισκέπτες εδέσματα φτιαγμένα με τοπικά προϊόντα και βασισμένα
σε τοπικές συνταγές, φτιαγμένα από τους
μάγειρες της Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς Αλεξανδρούπολης.
Παρακαλούνται, όσοι ενδιαφέρονται
να λάβουν μέρος στο Διήμερο Εξωστρέ-

Την κλοπή του φορτηγού στο οποίο
βρισκόταν μέσα όλος ο εξοπλισμός για
τη σειρά «Κόκκινο Ποτάμι» έκανε γνωστή ο γνωστός σκηνοθέτης, Μανούσος
Μανουσάκης, γνωστοποιώντας μάλιστα ότι το φορτηγό εκλάπη έξω από
το ξενοδοχείο.
Ο Μανούσος Μανουσάκης απηύθυνε έκκληση μέσω του Open
σε όσους γνωρίζουν οτιδήποτε να βοηθήσουν να βρεθεί το φορτηγό της σειράς.
Ο ίδιος είπε:
«Στις 03:30 το πρωί
εκλάπη το μεγάλο φορτηγό μας με τα μηχανήματα
όλα της παραγωγής. Είναι
πολύ σοβαρό, για να μην
πω καταστροφικό… Είναι
πολύ μεγάλο πλήγμα».

Ο ίδιος έδωσε τα στοιχεία του οχήματος, ώστε όποιος γνωρίζει κάτι να ειδοποιήσει τις Αρχές. Πρόκειται για ένα
λευκό φορτηγό, στο οποίο αναγράφεται
στο εμπρός μέρος «Άγιος Εφραίμ» και
στο πίσω μέρος «Καμπόσος Μεταφορές» και η πινακίδα του είναι ΝΧΑ1447.

Κ.Η.

(Μιλώντας σε δημοσιογράφους) Ούτε εκλογές θα γίνουν, ούτε ανασχηματισμός.
Φύγετε για διακοπές άνετα.
Έχουμε εννέα μήνες μέχρι τις
εκλογές. Τι ανασχηματισμό;
Δεν προλαβαίνει κάποιος να
μάθει το χαρτοφυλάκιο του.
Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εγώ σήμερα δεν θα ακολουθήσω την πεπατημένη της μικροπολιτικής αντιπαράστασης
πάνω στα καμένα. Καλώ όμως
τον κύριο Μητσοτάκη και αυτός να σταματήσει να θριαμβολογεί πάνω στην καμένη γη.
Χρειάζεται σχέδιο, χρειάζεται
εγρήγορση.
Α. ΤΣΙΠΡΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΡΙΖΑ

Photo Shoot

Είπαν

Εικόνα από το δορυφόρο χθες το πρωί, με τη μισή Ελλάδα να είναι πνιγμένη στους καπνούς. Οι πυρκαγιές έχουν προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες πέρα από τεράστια οικολογική καταστροφή, και αποπνικτική ατμόσφαιρα σε μία τεράστια έκταση

4

Η ΓΝΩΜΗ
26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γκάγκα - Ξανθός: Συμφώνησαν ότι…
διαφωνούν για το ΕΣΥ
ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
«ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΖΩΗ» ΒΡΕΘΗΚΑΝ Η
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ
Στο επίκεντρο η μεταρρύθμιση για την
ημιαπασχόληση στην υγεία
Διακριτές ήταν οι γραμμές πολιτικής διαφοροποίησης αναφορικά με το ζητούμενο μοντέλο του δημόσιου
συστήματος υγείας, όπως αυτές διατυπώθηκαν και αναλύθηκαν από την αναπληρώτρια
υπουργό Υγείας, Μίνα Γκάγκα
και τον πρώην υπουργό Υγείας,
Ανδρέα Ξανθό, που “συναντήθηκαν” και αντιπαρατέθηκαν
σε κλίμα πολιτικού πολιτισμού,
στη διάρκεια εκδήλωσης που
πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (22/07)
στον προαύλιο χώρο του παλαιού δασαρχείου Ορεστιάδας.
Προσκεκλημένοι και οι δύο
από τον Σύλλογο Καρκινοπαθών και Σπανίων Παθήσεων
νομού Έβρου “Μαζί για Ζωή”,
ανέπτυξαν τις πολιτικές θέσεις τους για το πώς θα πρέπει
να αναδιαταχθεί και να ενδυναμωθεί το Ε. Σ. Υ., ώστε να
αντιμετωπίσει τις-κοινά διαπιστωμένες- χρόνιες παθογέ-

νειες και ελλείψεις του, διαφώνησαν όμως ανοιχτά στον
τρόπο με τον οποίο θα πρέπει
να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και στο είδος των μεταρρυθμίσεων που θα πρέπει
να γίνουν προς την κατεύθυνση αυτή.
Η διαφωνία αυτή εκφράστηκε και στην κοινή δήλωση που έκαναν μετά το τέλος
της εκδήλωσης η κα. Γκάγκα
και ο κ. Ξανθός, στην οποία
επίσης αντιπαρατέθηκαν στο
θέμα της ορθότητας ή μη της
μεταρρύθμισης που αφορά την
“part time” παροχή υπηρεσιών
ιδιωτών γιατρών στα δημόσια
νοσοκομεία “ως ένα σημαντικό κίνητρο για την πλήρωση
θέσεων για τις οποίες δεν δηλώνεται ενδιαφέρον όταν προκηρύσσονται, ειδικά για τα περιφερειακά νοσοκομεία”, όπως
είπε η κα. Γκάγκα. “Η πλήρης
και αποκλειστική εργασία των
γιατρών στα νοσοκομεία εί-

ναι το πυρηνικό στοιχείο του
δημόσιου συστήματος υγείας,
από τότε που συστάθηκε, τη
δεκαετία του '80”, ήταν η άποψη του κ. Ξανθού, που υποστή-

ριξε ότι εκείνο που απαιτείται
είναι μία “σοβαρή μισθολογική
αναβάθμιση γιατρών και νοσηλευτών και ενισχυμένα κίνητρα
για άγονες ειδικότητες”. Στα

σημεία που συμφώνησαν ήταν
ότι, ως ραχοκοκαλιά του κάθε
συστήματος υγείας, θα πρέπει
να είναι ισχυρή η πρωτοβάθμια
φροντίδα, ότι απαιτείται ένας

σοβαρός σχεδιασμός στην “παραγωγή” ειδικευόμενων γιατρών ανάλογα με τις ανάγκες
της χώρας, όπως και η έγκαιρη
αναπλήρωση του προσωπικού
που συνταξιοδοτείται.
Από την πλευρά του κοινού
της εκδήλωσης, αναμέσά τους
αυτοδιοικητικοί, διοικητές νοσοκομείων, γιατροί και νοσηλευτές, έθεσαν ζητήματα που
απασχολούν τις δομές υγείας
του νομού, ζητώντας την ενίσχυσή τους, ελκυστικά κίνητρα
για τις θέσεις που παραμένουν
κενές, γιατρούς ειδικοτήτων,
αλλά και μέριμνα για επαρκή
στελέχωση των περιφερειακών ιατρείων, που εξυπηρετούν κυρίως ηλικιωμένους
απομακρυσμένων οικισμών.

ΕΡΤ Ορεστιαδας

Αντιδράσεις για το ν/σ που καταργεί την κατάθεση
θεμάτων από την αντιπολίτευση στα δημοτικά συμβούλια
Πρόταση ψηφίσματος
από τη «Λαϊκή
Συσπείρωση»
Πρόταση ψηφίσματος που θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση κατέθεσε η Λαϊκή Συσπείρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης.
Αντικείμενο του ψηφίσματος το ν/σ
του ΥΠΕΣ με διατάξεις που όπως καταγγέλλεται οδηγεί στη φίμωση των
λαϊκών διεκδικήσεων στα Δημοτικά
Συμβούλια, καθώς δεν θα υπάρχει η
δυνατότητα να θέτει η αντιπολίτευση θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης
(άρθρο44).
«Από τα πιο εμβληματικά άρθρα
του νομοσχεδίου είναι το άρθρο 44.
Είναι φανερό ότι αυτή η μεθόδευση
έχει έναν και μόνο στόχο: Να επιβληθεί σιωπητήριο στα Δημοτικά Συμβούλια. Κυβέρνηση - ΚΕΔΕ (με πλειοψηφία ΝΔ) έχουν κοινή γραμμή πλεύσης.
Η στόχευσή τους δεν περιορίζεται στη
φίμωση των παρατάξεων της μειοψηφίας. Αυτό που κυρίως επιδιώκουν είναι να αποστειρώσουν τις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων από
τις διεκδικήσεις και την αντίδραση του
λαϊκού παράγοντα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ «βγήκαν στα κεραμίδια» για το

άρθρο 44, με το δεύτερο να καταθέτει
και αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας,
την ώρα που όπως τους «κάρφωσε» ο
υπουργός Εσωτερικών, Μ. Βορίδης, το
άρθρο αυτό έρχεται ως συνέχεια των
μεταρρυθμίσεων του «Καποδίστρια»
και του «Κλεισθένη», που ψήφισαν
ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.
Στην ονομαστική ψηφοφορία, υπέρ
ψήφισαν 157 βουλευτές (ΝΔ), κατά
131 και 10 ψήφισαν «παρών» (Ελ.
Λύση). Το ΚΚΕ φυσικά καταψήφισε
το άρθρο, όπως και το νομοσχέδιο επί
της αρχής, και ζήτησε την απόσυρση
των άρθρων που, με αφορμή τα οικονομικά, παραπέμπουν ευθέως σε
έλεγχο στα εσωτερικά των κομμάτων.
Για το ζήτημα της φίμωσης των
λαϊκών διεκδικήσεων καταθέσαμε
(4/7/22) αίτημα συζήτησης προς τον
πρόεδρο του ΔΣ Αλεξανδρούπολης, ο
οποίος θα φέρει το θέμα σε επόμενη
συνεδρίαση για την έκδοση σχετικού
ψηφίσματος. Ως ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
καταθέτουμε συνημμένα την παρακάτω πρόταση».

Πρόταση ψηφίσματος προς το
Δημοτικό Συμβούλιο.
Απαιτούμε να διατηρηθεί το δικαίωμα των παρατάξεων να θέτουν θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης στο
Δημοτικό συμβούλιο.
Οι κυβερνήσεις της ΝΔ, του ΣΥΡΙ-

ΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, με τις νομοθετικές
τους ρυθμίσεις οδήγησαν στην πλήρη ευθυγράμμιση της λειτουργίας και
χρηματοδότησης των δήμων και των
Περιφερειών με τις προτεραιότητες
των επιχειρηματικών ομίλων μακριά
από τις λαϊκές ανάγκες. Αφού αφαίρεσαν από τα Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια κύριες και βασικές
αρμοδιότητες, αφού μετέτρεψαν τις
Οικονομικές Επιτροπές και τα άλλα
εκτελεστικά όργανα των δήμων και
των Περιφερειών στα πλέον αποφασι-

στικά όργανα κάτω από τον απόλυτο
έλεγχο των δημοτικών και περιφερειακών αρχών, τώρα η κυβέρνηση της
ΝΔ έρχεται να συμπληρώσει αυτό το
αντιδραστικό πλαίσιο.
Αρχικά εισηγήθηκε την κατάργηση της δυνατότητας του συμβούλου
επικεφαλής δημοτικής παράταξης να
θέτει θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης για να μη διαταράσσεται δήθεν
η εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Στη συνέχεια η κυβέρνηση προσπάθησε να "παγιδεύσει"

τις αντιδράσεις που έχει ξεσηκώσει
η σχετική διάταξη που προβλέπει ότι
48 ώρες πριν την πρόσκληση για τη
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου οι επικεφαλής των παρατάξεων
θα μπορούν να υποβάλουν αίτημα
να συμπεριληφθεί κάποιο θέμα στην
ημερήσια διάταξη και ο πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου θα αποφασίζει
αν αυτό θα συμπεριληφθεί ή όχι. Αν
γίνει αποδεκτό από τον πρόεδρο, θα
συζητείται κανονικά. Αν όχι, θα αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο αν
θα συζητήσει τα θέματα αυτά, αλλά
στο τέλος της συνεδρίασης, ή αν θα
τα αναβάλει και θα γίνει ειδική έκτακτη συνεδρίαση σε 15 μέρες.
Και με τη νέα διάταξη παραμένει
η βασική επιδίωξη της κυβέρνησης
να φιμώσει τη φωνή των τοπικών
κοινωνιών. Στην ουσία υποβιβάζεται
η αξία της συζήτησης των προ ημερησίας διάταξης θεμάτων και παρεμποδίζεται η παρέμβαση των μαζικών
φορέων. Τόσο η αρχική ρύθμιση όσο
και η τροποποιημένη κινούνται στην
ίδια κατεύθυνση. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης ζητάει την
απόσυρση της ισχύουσας διάταξης και
να διατηρηθεί το δικαίωμα των δημοτικών παρατάξεων να θέτουν θέματα
εκτός ημερήσιας διάταξης στις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων.

Η ΓΝΩΜΗ
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Economist για Αλεξανδρούπολη: Ένα
ξεχασμένο ελληνικό λιμάνι γίνεται ζωτικής
σημασίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία
ΕΚΤΕΝΕΣ ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ
ΦΙΛΟΞΕΝΗΣΕ ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
Αναφορά και στην επένδυση
Κοπελούζου
Στις αρχές του καλοκαιριού,
η μικρή πόλη της Αλεξανδρούπολης, 15 χιλιόμετρα από τα
σύνορα με την Τουρκία, ξέμεινε για λίγο από αυγά και κοτόπουλα. Ο λόγος ήταν η τριήμερη «εισβολή» πεινασμένων
Αμερικανών πεζοναυτών, που
είχαν καταπλεύσει στο λιμάνι της με το USS Arlington. Η
Αλεξανδρούπολη έχει μετατραπεί τελευταία σε μια οικονομικά ανθηρή πόλη, καθώς
δεν εξαρτάται πλέον από τις
πωλήσεις καφέ, κέικ και αναμνηστικών σε τουρίστες από
την Τουρκία και τα Βαλκάνια.
Για την τύχη της μπορεί να
ευχαριστήσει την εισβολή του
Vladimir Putin στην Ουκρανία, η οποία προκάλεσε έκρηξη της δραστηριότητας στο λιμάνι της.
Η γεωγραφία του λιμανιού το καθιστά ελκυστικό
για αυτούς που σχεδιάζουν
τα logistics του ΝΑΤΟ. Βρέχεται από το Αιγαίο Πέλαγος
ενώ έχει καλή οδική και σιδηροδρομική σύνδεση στα βόρεια με την ανατολική πτέρυγα
της συμμαχίας. Συγκεκριμένα,
παρέχει πρόσβαση στην Ουκρανία μέσω της Βουλγαρίας
και της Ρουμανίας. Η χρήση
της ως ενδιάμεσου σταθμού
παρακάμπτει τη Μαύρη Θάλασσα, την οποία περιπολεί η
Ρωσία, και τον Βόσπορο, ένα
σημείο ασφυξίας που ελέγχεται από την Τουρκία, μέλος
μεν του ΝΑΤΟ, αλλά ιδιότροπο. Επιπλέον, το λιμάνι διαθέτει άφθονη χωρητικότητα, σε
αντίθεση με τα δύο μεγαλύτερα λιμάνια της Θεσσαλονίκης
και του Πειραιά (τα οποία τυχαίνει επίσης να διοικούνται
από εταιρείες με δεσμούς με
τη ρωσική και την κινεζική κυβέρνηση αντίστοιχα).
Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν
εντείνει τη χρήση της Αλεξανδρούπολης για την παράδοση
όπλων, συμπεριλαμβανομένων
αρμάτων μάχης, τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς
προσωπικού και ελικοπτέρων.
Πρόσφατα, περισσότερα από
2.400 τεμάχια στρατιωτικού
εξοπλισμού βρίσκονταν στην
αποβάθρα. Σύμφωνα με όσα
δήλωσε ο επικεφαλής της εκεί
ομάδας logistics των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων,
Andre Cameron, στον ανταποκριτή μας, στις 12 Ιουλίου,
είχαν μόλις αποσταλεί σε επτά

άλλες χώρες του ΝΑΤΟ. Η επόμενη παρτίδα υλικού αναμένεται εντός δεκαπενθημέρου. Ο
κ. Cameron λέει επίσης ότι και
η Βρετανία και η Ιταλία, μεταξύ
άλλων, σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν το λιμάνι για αποστολή στρατιωτικού υλικού.
Ο κ. Κωνσταντίνος Χατζημιχαήλ πρόεδρος του Ο.Λ.Α.,
πιστεύει ότι θα μπορούσε να
μετατραπεί σε ένα σημαντικό
σημείο μεταφόρτωσης για τις
εξαγωγές ουκρανικών σιτηρών
και άλλων εμπορευμάτων –
αν και επί του παρόντος δεν
έχει αρκετό βάθος για να φιλοξενήσει μεγαλύτερα πλοία
μεταφοράς χύδην φορτίου.
Το λιμάνι ενδέχεται σύντομα
να μετατραπεί σε ενεργειακός κόμβο, με σχέδια για δύο
πλωτούς τερματικούς σταθμούς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) λίγα μίλια
ανοικτά της θάλασσας. Αυτά
θα μεταφέρουν κυρίως αμερικανικό LNG στην Ελλάδα,
τη Βουλγαρία και άλλα σημεία
στη νοτιοανατολική Ευρώπη,
βοηθώντας έτσι στη μείωση
της εξάρτησή τους από το ρωσικό φυσικό αέριο.
Με την υποστήριξη της ελληνικής κυβέρνησης, ο Ο.Λ.Α.
(που επί του παρόντος στεγάζεται σε ένα μικρό κτίριο δίπλα στην αποβάθρα με στέγη
από ελενίτ) έχει εκπονήσει ένα
φιλόδοξο σχέδιο επέκτασης.
Σύμφωνα με αυτό θα δημιουργηθεί πολύ περισσότερος χώρος στην αποβάθρα, ένας νέος
τερματικός σταθμός εμπορευμάτων, μια επιπλέον προβλήτα
500 μέτρων και μια παράκαμψη του τοπικού αυτοκινητόδρομου. Μια αναβάθμιση της
τάξης του 1,1 δισ. ευρώ (1,1
δισ. δολάρια) θα προσθέσει μια
επιπλέον γραμμή και θα ηλεκτροδοτήσει τον σιδηρόδρομο
που συνδέει το λιμάνι με το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών
της ΕΕ. Χάρη στην Ουκρανία,
λέει ο κ. Χατζημιχαήλ, «προετοιμαζόμαστε για έναν κόσμο
διαφορετικών διαύλων. Θα διαρκέσει πολύ καιρό μετά το
τέλος του πολέμου».
Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την Αλεξανδρούπολη ως «ένα από τα
πιο σημαντικά κομμάτια» της
συμφωνίας αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας της χώρας με την Αμερική. Ο James
Stavridis, πρώην Ανώτατος Διοικητής των Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης, λέει ότι το

λιμάνι «βρίσκεται σε ένα στρατηγικό σταυροδρόμι μεταξύ
του Αιγαίου και της Μαύρης
Θάλασσας και θα έχει αυξανόμενη δυνητική αξία καθώς
τα γεγονότα στην Ουκρανία
θα εξελίσσονται «. Δηλώνει ότι
το ΝΑΤΟ θα μπορούσε «να ελλιμενίσει προσωρινά πολεμικά
πλοία εκεί ώστε να μπορούν να
κινηθούν γρήγορα στη Μαύρη
Θάλασσα σε περίπτωση κρίσης, με την άδεια της Τουρκίας». Η προοπτική αυτή εξοργίζει τη Ρωσία: ο εκπρόσωπος
του Κρεμλίνου, Dmitry Peskov,
περιέγραψε την αυξημένη χρήση του λιμανιού από το ΝΑΤΟ
ως ένα «προβληματικό» ζήτημα που «μας κάνει νευρικούς».
Όλα αυτά καθιστούν την
ιδιωτικοποίηση του λιμανιού
ευαίσθητη. Η ελληνική κυβέρνηση, με έλλειψη χρημάτων ,
προωθεί τα σχέδια για την πώληση του 67% των μετοχών
του Ο.Λ.Α. μέσω μιας συμφωνίας 40ετούς παραχώρησης.
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στις 29 Ιουλίου. Δύο
από τις τέσσερις κοινοπραξίες που έχουν προεπιλεγεί να
υποβάλουν προσφορά υποστηρίζονται από Αμερικανούς
επενδυτές και ως εκ τούτου
θεωρούνται φιλικές προς το
ΝΑΤΟ. Οι συμμαχίες των άλλων δύο είναι λιγότερο σαφείς.
Μία από αυτές τις κοινοπραξίες διευθύνεται από τον
Ιβάν Σαββίδη, τον Ελληνορώσο μεγιστάνα που εδρεύει στη
Ρωσία και φέρεται να έχει καλές σχέσεις με το Κρεμλίνο:
υπήρξε βουλευτής της Ενωμένης Ρωσίας, του κόμματος του
οποίου ηγείται ανεπίσημα ο κ.
Putin. Οι πιθανότητες επιλογής του κ. Σαββίδη φαίνονται
ελάχιστες. Εάν προσέφερε τα
περισσότερα, η προσφορά θα
μπορούσε να μπλοκαριστεί για
λόγους ανταγωνισμού: κατέχει ήδη την παραχώρηση του

Ο.Λ.Θ.
Η προσφορά της τελευταίας
κοινοπραξίας θεωρείται ευρέως ως η επικρατέστερη. Επικεφαλής της είναι μια οντότητα
που ελέγχεται από την οικογένεια του Δημήτρη Κοπελούζου.
Πρόκειται για έναν από τους
πλέον γνωστούς δισεκατομμυριούχους της Ελλάδας, με
συμφέροντα που καλύπτουν
την ενέργεια, τις κατασκευές,
τα ακίνητα και τα μέσα ενημέρωσης. Πρώην Έλληνας βουλευτής και, σύμφωνα με πληροφορίες, δωρητής πολλών
πολιτικών κομμάτων, είναι παράλληλα ένας από τους καλύτερα διασυνδεδεμένους.
Η αυτοκρατορία των Κοπελούζων έχει μακροχρόνιους
επιχειρηματικούς δεσμούς με
τη Ρωσία. Για πάνω από 30
χρόνια είναι εταίρος 50/50
στον Προμηθέα, μιας κοινοπραξία με την Gazprom, τον
κρατικά ελεγχόμενο ρωσικό
γίγαντα του φυσικού αερίου,
η οποία παρέχει σήμερα στην
Ελλάδα περίπου το ένα τρίτο
του φυσικού αερίου της. Σύμφωνα με έκθεση του 2020 του
Κέντρου Μελετών για τη Δημοκρατία (CSD), ενός ανεξάρτητου κέντρου μελετών, ο κ.
Κοπελούζος είναι «ένας από
τους ελάχιστους Έλληνες επιχειρηματίες που έχουν αναπτύξει επιχειρηματικές δραστηριότητες στη Ρωσία, ιδίως στον
τομέα των υποδομών». Συμμετείχε στην κοινοπραξία εκσυγχρονισμού του αεροδρομίου της Αγίας Πετρούπολης.
Ο κ. Κοπελούζος ήταν ένας
από τους δύο Έλληνες επιχειρηματίες που συνάντησε ο κ.
Putin όταν επισκέφθηκε την
Ελλάδα το 2001. Στο σπίτι του,
στην Αθήνα, έχει παραθέσει
δείπνα σε κορυφαία στελέχη της Gazprom και Ρώσους
αξιωματούχους. Η έκθεση του
CSD τον αποκαλεί «τον σημα-

ντικότερο επιχειρηματία που
συνδέεται στενά με τα ρωσικά συμφέροντα στην Ελλάδα
για τουλάχιστον τέσσερις δεκαετίες» και την εταιρεία συμμετοχών του, τον όμιλο Κοπελούζου, «ενδιάμεσο φορέα
των ρωσικών συμφερόντων
στην Ελλάδα». Το κέντρο μελετών σημειώνει ότι η εταιρεία
συμμετείχε ενεργά στην ανάπτυξη δύο αγωγών υπό ρωσική καθοδήγηση (ο ένας εκ
των οποίων μπήκε στο ράφι)
για τη μεταφορά ρωσικού φυσικού αερίου και πετρελαίου
στην Ελλάδα και τις γειτονικές
χώρες,. Ένα αμερικανικό διπλωματικό τηλεγράφημα που
διέρρευσε για τον όμιλο Κοπελούζου, από το 2007, είχε
τίτλο «Gazprom by any other
name? (η Gazprom υπό άλλη επωνυμία;) « και ανέφερε
ότι ο Προμηθέας «λειτουργεί
ως προέκταση του δικτύου της
Gazprom». Ο όμιλος Κοπελούζου δεν απάντησε σε τρία αιτήματα για σχολιασμό.
Οι υποστηρικτές της υποψηφιότητας Κοπελούζου λένε
ότι δεν είναι ρωσικό τσιράκι.
«Δεν είναι εγγενώς φιλορώσος
ή φιλοδυτικός. Θα συνεργαστεί
με οποιονδήποτε. Θέλει απλώς
να κερδίσει χρήματα», δηλώνει
ένας από αυτούς. Τα τελευταία
χρόνια έχει εντείνει τις επιχειρηματικές του συναλλαγές με
την Αμερική. Μια εταιρεία που
του ανήκει είναι ένας από τους
κύριους εργολάβους της ανακαίνισης της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα. Ο όμιλος
του είναι επίσης ο κύριος επενδυτής στους πλωτούς τερματικούς σταθμούς LNG που θα
παραλαμβάνουν αμερικανικό
αέριο.
Αυτές οι πρόσφατες συμφωνίες βοήθησαν να πειστούν
ορισμένοι στην Ουάσιγκτον ότι
μια Αλεξανδρούπολη που θα
ανήκει στον Κοπελούζο δεν θα

ήταν στρατηγική καταστροφή.
Παρ’ όλα αυτά, η Αμερική έχει
καταστήσει σαφές στην ελληνική κυβέρνηση ότι θα προτιμούσε να δει μια κοινοπραξία
υπό αμερικανική υποστήριξη να κερδίζει. Κάποιοι δυτικοί αξιωματούχοι λέγεται ότι
ανησυχούν ότι, αν η ομάδα
υπό την ηγεσία του Κοπελούζου κέρδιζε, θα μπορούσε να
δώσει στη Ρωσία καλύτερη εικόνα των τεκταινομένων στο
λιμάνι ή, ακόμη χειρότερα, να
επιβραδύνει την ανάπτυξή του.
Οι όροι του διαγωνισμού δεν
προβλέπουν κάποιο ελάχιστο
επίπεδο επένδυσης.
Από την πλευρά της, η κυβέρνηση της Αθήνας υπό τον
Κυριάκο Μητσοτάκη – πιστή
στο ΝΑΤΟ και με πολύ φιλικές
σχέσεις με την Αμερική – δεν
θα θελήσει να «θορυβήσει»
τους συμμάχους της, παραδίδοντας το λιμάνι σε κάποιον
που θεωρείται ότι πρόσκειται
στον γεωπολιτικό τους αντίπαλο. Εκπρόσωπος του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής
Περιουσίας του Δημοσίου που
πωλεί το λιμάνι υποβαθμίζει
τους κινδύνους, λέγοντας ότι,
ενώ στόχος της πώλησης είναι
«η μεγιστοποίηση της οικονομικής απόδοσης», θα υπάρξει
«έλεγχος… ώστε να διασφαλιστεί η εθνική ασφάλεια και
άμυνα».
Ο κ. Cameron, υπεύθυνος
logistics των Αμερικανών στο
λιμάνι, δεν αποσπάται από το
ζήτημα της ιδιοκτησίας. Λέει
ότι η ομάδα του ετοιμάζεται
ήδη για το επόμενο φορτίο
στρατιωτικού εξοπλισμού, το
οποίο αναμένεται να είναι στη
θέση του για την υπεράσπιση
των ανατολικών συνόρων του
ΝΑΤΟ και της Ουκρανίας μέχρι τα μέσα Αυγούστου. «Και
θα υπάρξουν πολλά περισσότερα μετά από αυτό».
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Τοξικός κίνδυνος μετά την πτώση του Antonov
ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΕΚΤΙΜΟΥΝ ΟΤΙ
ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΚΙ ΕΤΣΙ
ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ
ΜΙΑΣ ΖΩΝΗΣ 120 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ
ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ
ΣΥΝΤΡΙΒΗΣ
Για λευκό φώσφορο κάνει λόγο ο
καθηγητής Σαρηγιάννης
Ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Δημοσθένης Σαρηγιάννης, μιλώντας στη Realnews, επιβεβαιώνει
την ύπαρξη λευκού φωσφόρου,
που διέφυγε από την έκρηξη των
φωτιστικών βλημάτων όλμων 82
mm M67, τα οποία μετέφερε μεταξύ άλλων το ουκρανικό αεροσκάφος Antonov An-12.
Η πτώση του αεροσκάφους
σημειώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, 16 Ιουλίου,
σε αγροτική περιοχή μεταξύ των
Αντιφιλίππων και του Παλαιοχωρίου Καβάλας, προκαλώντας τον
θάνατο και των οκτώ μελών του
πληρώματός του. Τα χειρότερα,
όμως, αποσοβήθηκαν σαν από
θαύμα, καθώς τα πρώτα σπίτια
των οικισμών απέχουν λιγότερο
από 2 χλμ. από το σημείο της συντριβής, ενώ η πόλη της Καβάλας βρίσκεται σε απόσταση 15

ΔΡΑΜΑ
Οι πολίτες του Δήμου Δράμας
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα
του Δήμου και πρόσφεραν είδη που δεν χρειάζονται πλέον
όπως ενδύματα, υποδήματα,
παιχνίδια και βιβλία. Τα είδη
που συγκεντρώθηκαν δόθηκαν
σε κοινωνικές δομές, με σκοπό
να διανεμηθούν σε κοινωνικά
ευπαθείς ομάδες του Δήμου.

χιλιομέτρων.
Ηδη, όμως, στην περιοχή η
αγωνία των κατοίκων έχει κορυφωθεί. Ο λόγος της ανησυχίας αφορά τα τοξικά αέρια και
τη λευκή σκόνη που εκλύθηκαν
από τη συντριβή του αεροσκάφους, καθώς δεκάδες κάτοικοι είχαν συμπτώματα, όπως «κάψιμο»
στα μάτια και στη μύτη. Οι Αρχές
έχουν απαγορεύσει στους κατοίκους να πλησιάζουν την περιοχή
και τα μέτρα ασφαλείας, όπως
όλα δείχνουν, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.
«Τα καμένα πλαστικά, τα καλώδια και τα υλικά του αεροσκάφους παράγουν τις διοξίνες,
καθώς και άλλες καρκινογόνες
ουσίες, αλλά εξίσου σοβαρή είναι
η έκλυση της λευκής σκόνης που
προήλθε από τον λευκό φώσφορο, ο οποίος χρησιμοποιείται και
ως πολεμικό υλικό. Ο λευκός φώ-

σφορος, όταν έρχεται σε επαφή
με το οξυγόνο, προκαλεί έκρηξη
και για τον λόγο αυτό χρησιμοποιείται ως πολεμικό υλικό. Ετσι, δημιουργείται ένα υλικό, ένα προϊόν,
το πεντοξείδιο του φωσφόρου,
που λαμβάνει τη μορφή λευκής
σκόνης. Αυτή η λευκή σκόνη προκαλεί προβλήματα στο αναπνευστικό σύστημα, αλλά και ερεθισμό
της βλεννογόνου, όπως κάψιμο
στη μύτη, κάψιμο στα χείλη, στη
γλώσσα και στον φάρυγγα», λέει
στην «R» ο Δ. Σαρηγιάννης.

Το φορτίο
Από την πρώτη στιγμή υπήρξε μεγάλη αγωνία σε σχέση με
το φορτίο που μετέφερε το μοιραίο Antonov. Οι σερβικές Αρχές
-και ειδικότερα η εταιρεία όπλων
και αμυντικών συστημάτων Valir,
που είχε μισθώσει το Antonov-

ενημέρωσαν το Ελληνικό Ενιαίο
Κέντρο Συντονισμού Ερευνας &
Διάσωσης ότι τα πυρομαχικά που
βρίσκονταν στο αεροσκάφος ήταν
εκπαιδευτικά βλήματα όλμων 60
mm M62 και 82 mm M62, καθώς
και φωτιστικά βλήματα όλμων 82
mm M67. Ηταν σερβικής κατασκευής και «σοβιετικής πατέντας».
Το μόνο που δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής είναι αν επρόκειτο για ληγμένα εκπαιδευτικά
πυρομαχικά. Από την πρώτη στιγμή, στο σημείο έσπευσε το ειδικό
κλιμάκιο Αντιμετώπισης Χημικού
και Βιολογικού Πολέμου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας.
Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωσή του, το ΓΕΕΘΑ διευκρινίζει πως «η έκταση της περιοχής
προς έρευνα είναι 600 στρέμματα περίπου, με τις ομάδες Τάγματος Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων

σύντομες

ειδήσεις
ΞΑΝΘΗ

Όπως τόνισε o ζαχαροπλάστης Στέλιος Αρσενίου, μιλώντας στο www.
ertnews.gr οι Ξανθιώτες ζαχαροπλάστες δεν επαναπαύτηκαν στην
ένταξη της Γίγας καριόκας στο βιβλίο
Γκίνες το 2016, αλλά συνέχισαν και
συνεχίζουν με νέα παρασκευάσματα.
«Σύμφωνα με τους προμηθευτές μας
η Ξάνθη είναι η πόλη με τα περισσότερα ζαχαροπλαστεία σε αναλογία κατοίκων» !

Ξηράς (ΤΕΝΞ) να ξεκινούν την
έρευνα από την εξωτερική περίμετρο για να φτάσουν μέχρι και
το σημείο της πτώσης. Αυτό σημαίνει πως η περιοχή θα «σαρωθεί» από τους ειδικούς, από έξω
προς τα μέσα, ώστε να εντοπιστούν όλα τα θραύσματα από το
αεροσκάφος και το φορτίο του. Η
οριοθέτηση και η κατασκευή περίφραξης της περιοχής πτώσης,
έκτασης περίπου 120 στρεμμάτων, όπου υπάρχουν συντρίμμια
και βλήματα, ολοκληρώθηκε.
Στη συνέχεια, θα ξεκινήσει η
περισυλλογή μόνο των βλημάτων, χωρίς να μετακινηθούν τα
τμήματα του αεροπλάνου. Οσον
αφορά το φορτίο, όντως, μέχρι
στιγμής, τα ευρήματα είναι όλμοι
εκπαίδευσης και ασκήσεων, από
60 έως και 82 χιλιοστών και φωτιστικοί όλμοι 82 χιλιοστών, όπως

δηλαδή έχει ήδη ανακοινώσει η
σερβική πλευρά. Η έκταση των
120 στρεμμάτων θα παραμείνει
αποκλεισμένη για μεγάλο χρονικό
διάστημα, ενδεχομένως και αρκετών μηνών.
«Οι άνδρες του Στρατού κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους
και με μεγάλη ταχύτητα. Κάθε
κομμάτι της περιοχής που ελέγχεται από τους πυροτεχνουργούς
περικλείεται από συρματόπλεγμα, ώστε να απαγορεύεται κάθε πρόσβαση σε αυτή μέχρι να
εκκαθαριστεί. Εχουμε συχνή επικοινωνία με αρμόδιους και με πανεπιστημιακούς για τις επιπτώσεις
στο περιβάλλον και λαμβάνουμε
σχετικές ενημερώσεις. Επιπλέον,
έχουν ληφθεί δείγματα χώματος
και νερού από την επίμαχη περιοχή, δηλαδή από το σημείο της
πρόσκρουσης, οπότε και αναμένουμε τα αποτελέσματα», τόνισε
στην «R» ο δήμαρχος Παγγαίου
Φίλιππος Αναστασιάδης.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό,
όλα τα πυρομαχικά που εντοπίζονται, συγκεντρώνονται και μεταφέρονται σε ειδικό στρατιωτικό
χώρο στην Ξάνθη, προκειμένου
να ελεγχθούν και να καταστραφούν, ενώ στην περιοχή βρέθηκε
τα τελευταία 24ωρα κλιμάκιο της
Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων
που συγκέντρωσε στοιχεία, μαρτυρίες και υλικό για να διερευνήσει τις συνθήκες πτώσης του
αεροσκάφους.

realnews

ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Αποφασισμένοι να μην χάσουν τις
διακοπές τους, έστω αυτή τη μικρή
ανάπαυλα των τεσσάρων και πέντε
ημερών, φαίνεται πως είναι οι κάτοικοι της Ροδόπης. Σύμφωνα με τα
τουριστικά γραφεία της Κομοτηνής
τα πράγματα είναι «πολύ καλύτερα
από πέρσι» γεγονός που αποτυπώνεται με αύξηση της κίνησης κατά
80-90% σε σχέση με 2021. (Ερτ)

ΚΑΒΑΛΑ
ΔΙΔΥΜOTEIXO
Ψεκασμοί υπέρμικρου
όγκου από αέρος θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 26 Ιουλίου από τη δύση του ηλίου και
για δύο ώρες, στην ευρύτερη
περιοχή του Δήμου Νέστου,
στο πλαίσιο του προγράμματος
καταπολέμησης των κουνουπιών. Οι ψεκασμοί αφορούν
κυρίως τις περιοχές Ποντολίβαδου, Ερατεινού, Χρυσούπολης και Κεραμωτής.

ΘΑΣΟΣ
Πολύ θετικά κινείται η τουριστική σεζόν για τη Θάσο, με τους Ρουμάνους
να αποτελούν σημαντική τουριστική
δεξαμένη για το νησί, καθώς πέρα
από τον αριθμό των αφίξεων, είναι και
οι περισσότερο «ανοιχτοχέρηδες». Το
75% των τουριστών αυτήν την περίοδο στο νησί είναι Βαλκάνιοι με το άλλο 25% να προέρχονται από τη Γερμανία, την Αγγλία και την Πολωνία.
(kavalapost.gr)

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Διδυμοτειχου-Ορεστιάδος-Σουφλίου μιλώντας στο
ΑΠΕ-ΜΠΕ έκανε λόγο για μία
οικολογική καταστροφή τα
αποτελέσματα της οποίας τα
ζούμε κι εμείς αλλά θα τα ζήσουν και οι επόμενες γενιές:
«Δυστυχώς δεν σεβόμεθα το
περιβάλλον και εισπράττουμε
αυτή την απαξίωση προς το
περιβάλλον μας και τον οίκο
του Θεού»
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Φωτιά στη Δαδιά: Τα “καμπανάκια”
που δεν ακούστηκαν ποτέ…
ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ
ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΙΧΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙ
ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΤΙΣ
ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ
ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΕΣ

Σε μια περιοχή ευθύνης 800.000 στρεμμάτων από το
Αρδάνιο μέχρι την Μάνδρα Σουφλιου υπάρχουν 4
μόνο δασοφύλακες, ένας ανά 200.000 στρέμματα

Εδώ και ένα χρόνο είχε γίνει γνωστό
στους αρμόδιους το πρόβλημα στο
φράγμα της Λύρας
Μπορεί την ώρα που η φωτιά
καίει ακόμη το δάσος της Δαδιά
να μην είναι ώρα απόδοσης ευθυνών, ωστόσο, θα πρέπει να γίνουν γνωστές οι εκκλήσεις και η
αγωνία αρμόδιων φορέων, που
εδώ και μήνες είχαν προειδοποιήσει πως η κατάσταση στην περιοχή είναι άκρως προβληματική.
Καταρχάς, τον Ιούνιο που μας
πέρασε, κλιμάκιο του ΚΚΕ επισκέφθηκε το Δασαρχείο Σουφλίου, ως συνέχεια των συναντήσεων με εργαζόμενους σε όλες
τις δασικές υπηρεσίες του νομού.
Από τις συζητήσεις προέκυψαν
τα ίδια προβλήματα με τα υπόλοιπα Δασαρχεία της περιοχής,
δηλαδή η υποχρηματοδότηση και
υποστελέχωση αυτών των πολύ σημαντικών κρατικών υπηρεσιών. Όπως αναφέρει το ΚΚΕ,
“επιβεβαιώθηκε ότι τα μεγάλα
προβλήματα και οι αιτίες είναι
η σημαντική μείωση των κρατικών δαπανών σχετικά με την
οργάνωση της δασοπροστασίας, η συρρίκνωση των υποδομών η απουσία ολοκληρωμένου
σχεδίου αντιπυρικής προστασίας
με επίκεντρο την πρόληψη. Διαπιστώθηκε ότι ένα τέτοιο Δασαρχείο υπεύθυνο μιας έκτασης
800.000 στρεμμάτων έχει μόνο 4
δασοφύλακες, δηλαδή με ευθύνη
περιοχής 200.000 στρεμμάτων ο
καθένας τους.
Διαπιστώθηκε επίσης ότι δεν
υπάρχει ούτε ένας Δασολόγος,
καθώς επίσης ότι ο τελευταίος
διοικητικός υπάλληλος συνταξιοδοτήθηκε πριν 2 χρονιά με
αποτέλεσμα τα αντίστοιχα χρέη
να εκτελούνται από τους υπόλοιπους λιγοστούς υπαλλήλους
διαφορετικών καθηκόντων. Και

όλα αυτά σε ένα Δασαρχείο που
έχει στον χώρο ευθύνης του το
Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς –
Λευκίμμης – Σουφλίου, μια προστατευόμενη δασική περιοχή 428
τετραγωνικών χιλιόμετρων, μέρος του οποίου είναι αυστηρά
προστατευόμενο και μοναδικής
περιβαλλοντικής άξιας, από τις
σημαντικότερες προστατευόμενες περιοχές σε διεθνές επίπεδο.
Προς επίρρωση όλων αυτών,
σχετικές δηλώσεις είχε κάνει τέλη Ιουνίου στην ΕΡΤ η Δασάρχης
Σουφλίου κ. Γιαννούλα Διαγκάκη.
Το Δασαρχείο είναι ένα από τα
νευραλγικά του νομού Έβρου και
έχει στην ευθύνη του ένα πλούσιο
δασικό οικοσύστημα, όπου διαβιούν σπάνια αρπακτικά πουλιά στο
Δάσος Δαδιάς, το απολιθωμένο
δάσος της Λευκίμμης, το Δασικό
φυτώριο αλλά και ο γνωστός
χώρος δασικής αναψυχής Κατραντζήδες. Η Δασάρχης Σουφλιου Γιαννούλα Διαγκάκη στη
συνέντευξή της διατύπωσε τους
φόβους και την αγωνία της για το
πώς θα μπορέσουν να αντιμετωπισθούν και φέτος οι πυρκαγιές
διότι “ποτέ -όπως είπε- δεν είμαστε έτοιμοι”.
Όπως εξήγησε, “τα συνεργεία
δουλεύουν συντηρώντας δρόμους και αντιπυρικές ζώνες αλλά
το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 2,5 μήνες από σήμερα
όταν θα έχει περάσει ουσιαστικά το καλοκαίρι. Σε μια περιοχή
ευθύνης 800.000 στρεμμάτων
από το Αρδάνιο μέχρι την Μάνδρα Σουφλιου υπάρχουν 4 μόνο
δασοφύλακες, ένας ανά 200.000
στρέμματα. Πριν από 36 χρόνια η
υπηρεσία απασχολούσε 45 άτομα
προσωπικό και τα έργα ήταν σε

Το προβληματικό φράγμα της Λύρας, το φθινόπωρο του ’21

οργασμό, ενώ σήμερα με 14 άτομα έχουν περιορισθεί στα απαραίτητα με συντηρήσεις δρόμων
και αντιπυρικών ζωνών. Ευτυχώς
που φέτος η χρηματοδότηση των
400.000 ευρώ θα καλύψει το
80% των δρόμων μήκους 400
χιλιομέτρων και των 67 αντιπυρικών ζωνών. Η περιοχή των
Κατρατζήδων έχασε θεαματικά
τον κόσμο που την επισκέπτονταν
από το 1984 αφού εδώ και 20
χρόνια έχει να χρηματοδοτηθεί
μια έκταση 130 στρεμμάτων με
ζώα πουλιά λίμνες χώρους διαμονής και σίτισης εκεί που υπήρχε
ζωή και κίνηση από κάθε μέρος
του κόσμου. Την ίδια φθίνουσα
πορεία έχει και το Δασικό φυτώριο το οποίο τροφοδοτούσε

κάθε χρόνο σχολεία στρατό νοσοκομεία και άλλους φορείς με
μια χρηματοδότηση που σήμερα
φθάνει στο 1/6 της αρχικής”. “Με
το φιλότιμο και μόνο κρατάμε την
λειτουργία του Δασαρχείου” τονίζει η κ. Διαγκάκη, με το προσωπικό του να είναι γερασμένο και
κουρασμένο και το ερώτημα είναι
αν όλοι οι υπάλληλοι που έχουν
τα ίδια σχεδόν χρόνια υπηρεσίας
συνταξιοδοτηθούν, στο έλεος τίνος θα αφεθεί ένας τόσο αξιόλογος δασικός πλούτος.

Το προβληματικό φράγμα
της Λύρας
Όπως χαρακτηριστικά έγραψε
ο πρώην προεδρος του φορέα
της Δαδιάς και αναπλ. Καθηγητής

του τμήματος Περιβάλλοντος του
Ιονίου Παν/μίου Κώστας Ποϊραζίδης, «κι ενώ η φωτιά ήταν στη
βορεινή πλευρά, πέρασε (μάλλον
πάνω από το φράγμα) στην νότια
πλευρά χωρίς να μπορέσουμε να
τη σταματήσουμε στο ξεκίνημα
της (πριν ξεκινήσει την πορεία της
προς τα νότια)… Αυτό που είναι
όμως τραγικό!!! είναι η πολύ μικρή
ποσότητα που είχε το φράγμα της
Λύρας σε εποχή αντιπυρική. Με
βάση πληροφόρηση είχε διαρροές και έχανε νερό. Αλλά γιατί δεν
επισκευάστηκαν αυτές οι διαρροές ώστε να είναι η λεκάνη του
φράγματος πλήρως γεμισμένη
ώστε αν χρειαστεί να είναι διαθέσιμο για κατασβέσεις; Η πρόληψη
των πυρκαγιών ακριβώς πως εν-

νοείται; Πόσοι υπεύθυνοι φορείς
το ήξεραν αυτό το πρόβλημα και
απλώς το προσπέρασαν;»
Για την κατάσταση του φράγματος όμως είχε προειδοποιήσει
εδώ και μήνες ο πρώην πρόεδρος
του χωριού Κώστας Σταμάτογλου
μιλώντας στο faros24webtv.
Σύμφωνα με τον πρώην πρόεδρο της κοινότητας Κώστα Σταμάτογλου, το φράγμα της Λύρας
έχει να συντηρηθεί από τότε που
κατασκευάστηκε. Ο κ. Σταμάτογλου, επανειλημμένα είχε κάνει
έκκληση πριν από περίπου έναν
χρόνο, όταν το φράγμα ήταν
πλημμυρισμένο να πετάξει κάποιο ελικόπτερο, έτσι ώστε να
φανεί η κατάσταση στην οποία
βρισκόταν το φράγμα της Λύρας. Πάγιο αίτημα του κ. Σταμάτογλου τότε, ήταν «να κλείσουν
οι πόροι, οι ενώσεις να κλείσουν
και να μαζέψουν τα δένδρα για
να μην πέσει το φράγμα». Όπως
είχε τονίσει τότε ο κ. Σταμάτογλου σχετικά με την δημιουργία
δύο εγγράφων από τον Δήμαρχο
Σουφλίου κ. Καλακίκο προς την
Περιφέρεια: «Αυτά τα έγγραφα
θα κάνουν μήνες να ενεργοποιηθούν, όταν θα σπάσει το φράγμα
θα είναι αργά”. Σύμφωνα με τον
κύριο Σταμάτογλου κάθε φορά
που η στάθμη του φράγματος
ανεβαίνει το φράγμα χάνει 200
– 300 κυβικά νερού, έως και 500
κυβικά αν η στάθμη ανέβει πάρα
πολύ. Πριν από έναν χρόνο κλιμάκιο εμπειρογνωμόνων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, είχε επισκεφθεί
το φράγμα, μίλησε με τον πρόεδρο του χωριού και ζήτησε την
μελέτη του έργου έτσι ώστε να
δει πως αυτό το έργο κατασκευάστηκε. Ο κ. Σταμάτογλου είχε
τονίσει ότι: «δεν κάνουμε πρακτικά δουλειά, θεωρητικά κάνουμε
. Οι αρμοί του φράγματος είναι
φθαρμένοι, έχει φύγει η πίσσα
και εξαιτίας των περσινών πλημυρών το φράγμα έχει δεχτεί μεγάλη πίεση.» Άμεση η ανάγκη της
στεγανοποίησης του φράγματος
Λύρας. Ο πρώην πρόεδρος της
Λύρας κ. Σταμάτογλου, εδώ και
έναν χρόνο κρούει τον κόδωνα
του κινδύνου σχετικά με την βιωσιμότητα ενός έργου που έχει
αφεθεί στην μοίρα του, να ρημάξει”.

Το 94% των πόρων θα διατεθεί στην περιφέρεια
Δηλώσεις Παπαθανάση
για το νέο Αναπτυξιακό
Νόμο
Χιλιάδες έλεγχοι πραγματοποιούνται σε καθημερινή βάση στα πρατήρια
καυσίμων, δεδομένου ότι «η κυβέρνηση προσδιόρισε τι σημαίνει αισχροκέρδεια», υπογράμμισε ο αναπληρωτής
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Νίκος Παπαθανάσης μιλώντας στην
ΕΡΤ και την εκπομπή «Από τις Έξι».
Αναφερθείς στην υπογραφή της

πρώτης Διακήρυξης του νέου Αναπτυξιακού Νόμου για το καθεστώς ενίσχυσης «Μεταποίηση – Εφοδιαστική
Αλυσίδα» έκανε λόγο για ένα ιδιαίτερα ισχυρό εργαλείο, σημειώνοντας
ότι «δίνει στήριξη όχι μόνο σε μεγάλες, αλλά και σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, το ύψος της οποίας φτάνει έως
και το 70%».
Ο αναπληρωτής υπουργός επισήμανε σχετικά ότι γίνεται για πρώτη φορά
στήριξη στη Θράκη, στον Έβρο, στη
Ροδόπη και την Ξάνθη, με το 94% των
πόρων να διατίθεται στην περιφέρεια,
ενώ ανέφερε ότι πλέον «το κράτος γίνεται φιλικό στην επιχειρηματικότητα».

«Μέσα σε 45 ημέρες αφού λήξει η
προθεσμία και τελειώσουν οι υποβολές, εφόσον έχουν υπαχθεί, οι επιχειρήσεις μπορούν να ολοκληρώνουν τη
διαδικασία, σε αντίθεση με παρελθοντικές τακτικές οπότε και σημειώνονταν
καθυστερήσεις», είπε μεταξύ άλλων.
«Μεγάλες επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στην Ελλάδα φέρνουν κόσμο που έφυγε στο εξωτερικό κατά
τη δεκαετή κρίση. Δημιουργούνται οι
συνθήκες να επιστρέψουν οι Έλληνες
και να εργαστούν πάλι στην πατρίδα
μας, ώστε να λυθεί και το δημογραφικό πρόβλημα που κατέδειξε, εξάλλου,
η τελευταία απογραφή», είπε ακόμη.

Με αφορμή ζωντανή σύνδεση στην
ίδια εκπομπή με την παρέμβαση του
προέδρου Πρατηριούχων Εμπόρων
Καυσίμων Αττικής Νίκου Παπαγεωργίου, ο οποίος παρατήρησε ότι διαφαίνεται μια σταδιακή αποκλιμάκωση στις
τιμές των καυσίμων και παρατηρούνται
εντατικοί έλεγχοι στα πρατήρια καυσίμων, ο κ. Παπαθανάσης σημείωσε ότι
η κυβέρνηση προσδιόρισε τι σημαίνει
αισχροκέρδεια, με χιλιάδες ελέγχους
σε καθημερινή βάση.
Ο ίδιος είπε ακόμη ότι πλέον γίνεται
στοχευμένη στήριξη αυτών που έχουν
περισσότερη ανάγκη.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Για 5η μέρα συνεχίστηκε η καταστρ
ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ
ΑΝΑΓΚΗΣ ΔΑΔΙΑ, ΛΕΥΚΙΜΗ,
ΠΡΟΒΑΤΩΝΑΣ ΚΑΙ ΛΥΡΑ –
ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΕΝΕΡΓΟ ΜΕΤΩΠΟ
ΧΘΕΣ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΤΑ
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΠΑΡΚΟΥ
Στάχτη πάνω από 25.000 στρέμματα Αποστολή της ΑΝΙΜΑ στη Δαδιά
Περισσότερο στο ηθικό των
πυροσβεστών και όσων έδιναν
χθες για 5η μέρα τη μάχη στη
μεγάλη φωτιά στο δάσος της
Δαδιάς επέδρασε ευεργετικά η
βροχή που έπεφτε το πρωί, καθώς ήταν ιδιαίτερα ασθενική για
να μπορέσει να παίξει σημαντικό
ρόλο στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Οι προσπάθειες όλων
χθες ήταν στραμμένες στο νοτιοδυτικό μέτωπο, κοντά στη Λευκίμη, καθώς εκεί εντοπίζονται
αρκετές «ανοιχτές πληγές» από
τις προηγούμενες πυρκαγιές, του
2011, του 2020 και του 2021
ενώ πέρα από μεγάλο τμήμα του
δάσους, σε περίπτωση που ξέφευγε η φωτιά, ήταν ορατό το
ενδεχόμενο να κινδυνεύσουν και
τα χωριά της περιοχής. Το απόγευμα έγινε γνωστό ότι ένα μέτωπο της πυρκαγιάς όδευε προς
το στρατόπεδο της 7ης Ταξιαρχίας στον Προβατώνα, προκαλώντας νέο συναγερμό σε πυροσβεστική και τοπικές αρχές.
Η φωτιά έχει κάψει μέχρι στιγμής περισσότερα από
25.000 στρέμματα, σύμφωνα με
την υπηρεσία NOFFi-OBAM του
Εθνικού Παρατηρητηρίου Δασικών Πυρκαγιών (ΕπαΔαΠ). Σύμφωνα με την ενημέρωση χθες το
απόγευμα από την Πυροσβεστική, το μοναδικό ενεργό μέτωπο
στη Δαδιά ήταν στα νοτιοδυτικά, ενώ συνεχίζονταν η διάνοιξη
αντιπυρικών ζωνών και λωρίδων
για την ευκολότερη πρόσβαση
δασοκομάντος και πυροσβεστικής. Επιχειρούσαν χθες 320 πυροσβέστες, 13 πεζοπόρα τμήματα και 75 υδροφόρες. Περιοδικά
επιχειρούσαν από αέρος 10 αεροπλάνα και 13 ελικόπτερα. Επίσης, ο στρατός με 8 μηχανήματα
έργου, 36 άτομα και 75 υδροφόρα οχήματα. Πολλά υδροφόρα
οχήματα διέθεσαν και οι ΟΤΑ.
Εντωμεταξύ, χθες το μεσημέρι έγινε γνωστή η απόφαση της
ΓΓ Πολιτικής Προστασίας για την
κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης
Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας
της κοινότητας Δαδιάς της Δ.Ε.
Σουφλίου και των κοινοτήτων
Προβατώνα, Λύρας και Λευκίμμης της Δ.Ε. Τυχερού του Δήμου Σουφλίου για την διαχείριση
των συνεπειών που προέκυψαν
από την καταστροφική δασική
πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις
21/07/2022. Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία
εκδήλωσης των φαινομένων και
για έξι μήνες, δηλαδή έως και 23
Ιανουαρίου 2023.
Εντωμεταξύ, χθες το πρωί
εκδηλώθηκε πυρκαγιά και στην
περιοχή Ζεστά Νερά του Φυλακτού, η οποία κατέστρεψε

ένα μαντρί και αρκετά στρέμματα γης.

Για 2η μέρα στη Δαδιά ο
Χ. Στυλιανίδης
Για 2η μέρα ήταν χθες στη
Δαδιά ο Υπουργός Κλιματικής
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης, μαζί
με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειο Παπαγεωργίου και επιτελικά στελέχη
του Πυροσβεστικού Σώματος.
Σε νέα σύσκεψη που έγινε
χθες το πρωί αξιολογήθηκε εκ
νέου η κατάσταση και λήφθηκαν αποφάσεις που αφορούν
κυρίως στο νοτιοδυτικό μέτωπο
σε μία προσπάθεια «κλείσουν»
τις εστίες και να οριοθετηθεί
η περιοχή του νοτιοδυτικού μετώπου», σημείωσε ο υπουργός,
προσθέτοντας:
«Είναι μια δύσκολη μάχη,
είναι μια μάχη για να διασφαλίσουμε την προοπτική αυτού
του εξαιρετικού οικοσυστήματος.
Μετά τη δύσκολη αυτή μάχη, θα
πρέπει οι ειδικοί να εξετάσουν το
ζήτημα της αποκατάστασης των
προβλημάτων που δημιούργησε
η φωτιά. Κυρίως να σκεφτούμε
την ανθεκτικότητα αυτού του οικοσυστήματος για το μέλλον».

Πέτροβις: Δεν ξέρω πόσες
ημέρες θα διαρκέσει η
μάχη της κατάσβεσης
«Δύσκολες ώρες, πέμπτη συνεχή ημέρα μάχης στα μέτωπα
της πυρκαγιάς στο δάσος της
Δαδιάς. Τώρα επικεντρώνονται
όλες οι προσπάθειες στο νότιο
τμήμα, εκεί έχουμε κάποιες αναζωπυρώσεις οι οποίες μας προβληματίζουν για να μην έχουμε
άλλες δυσάρεστες εξελίξεις που
μπορεί να προκαλέσουν μεγαλύτερη καταστροφή. Εκεί στοχεύουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, στο να αποτρέψουν
την επέκταση της φωτιάς προς
τα νότια, γιατί μετά θα έχουμε
πολύ μεγαλύτερο μέτωπο», τόνισε χθες ο αντιπεριφερειάρχης
Έβρου, Δημήτρης Πέτροβιτς, μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα
91,6 και 105,8
«Φαίνεται ότι πάμε καλά στο
βόρειο σκέλος του δάσους, προς
Λυκόφως και προς Δαδιά. Αλλά στο νότιο σκέλος προς Λευκίμμη, νοτιοδυτικά δηλαδή, τα
πράγματα είναι πιο δύσκολα. Το
δάσος είναι παρθένο, έχει πολύ
πυκνή βλάστηση. Η μορφολογία
του εδάφους και το ανάγλυφο –
με τις πολλές χαράδρες και τα
απροσπέλαστα σημεία – δυσχεραίνει το έργο της κατάσβεσης.
Η μάχη δίνεται από αέρος κυρίως με στοχευμένες ρίψεις, που

βοηθούν τα πεζοπόρα τμήματα
της πυροσβεστικής και με μηχανήματα που κάνουν διανοίξεις»,
επισήμανε.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η μεγάλη μάχη δίνεται στη ζώνη Α1,
δηλαδή στο στενό πυρήνα προστασίας του δάσους. Εκτίμησε
ότι έχουν καεί περίπου 15.000
στρέμματα. «Η μάχη αυτή δεν
ξέρω πόσο καιρό θα διαρκέσει.
Δεν βρέχει, κάποιες σταγόνες
έπεσαν, ελπίζουμε να βρέξει. Τα
πεύκα είναι μεγάλος πονοκέφαλος για τις πυρκαγιές. Είναι πολύ
δύσκολο. Ελπίζουμε τις επόμενες
ώρες – ευχή και προσευχή – να
βρέξει λίγο για να επιβραδυνθεί
η φωτιά και να ελεγχθεί», είπε
χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με τον κ. Πέτροβιτς,
υπάρχουν στο δάσος αντιπυρικές ζώνες, αλλά θα έπρεπε να
έχουν γίνει πολύ περισσότερες,
πολλά χρόνια πριν. «Επικρατούσε
η άποψη ότι επειδή είναι παρθένο και αυστηρά προστατευόμενο, κάθε ανθρώπινη παρέμβαση
ενοχλεί τους διαβιούντες σπάνιους πληθυσμούς των αρπακτικών. Υπήρχαν αντικρουόμενες
λογικές. Σήμερα όλα αυτά ανατρέπονται, βλέπουμε δηλαδή ότι
πλέον πρέπει να συνυπάρχουν
όλα αυτά. Να υπάρχουν και πολύ
περισσότερες ζώνες πυρασφάλειας, πολύ περισσότερα σημεία
υδροληψίας, περισσότερα φυλάκια και να συντηρούνται όλα
αυτά. Όχι “δεν πειράζω επειδή
είναι προστατευόμενη περιοχή”.
Προστατεύω. Η λογική και επιστημονική παρέμβαση είναι για
την προστασία. Όταν ξεσπάσει
μια τέτοια καταστροφική πυρκαγιά, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν έχεις
κάνει όλα όσα έπρεπε», εξήγησε ο αντιπεριφερειάρχης Έβρου.
Επιπλέον, ο κ. Πέτροβιτς είπε ότι φέτος τα δασαρχεία του
Έβρου είχαν χρηματοδότηση και
έγιναν κάποιες επιπλέον παρεμβάσεις, αλλά όπως τόνισε, «πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερες
παρεμβάσεις».

Για 2η μέρα χθες ο Υπουργός Χρήστος Στυλιανίδης στον Έβρο

Περιοδεία αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ

Αποστολή της ΑΝΙΜΑ στη
Δαδιά
Από χθες το πρωί αποστολή της ΑΝΙΜΑ, με τον Γρηγόρη
Μαρκάκη, κτηνίατρο, και τους
Ηλία Νικολάου και Μαρία Καλλιντέρη, έμπειρους διασώστες,
βρίσκονται στη Δαδιά, έχοντας
μεταφέρει φαρμακευτικό υλικό
και άλλα απαραίτητα ώστε να
στηθεί Σταθμός Α Βοηθειών για
πυρόπληκτα άγρια ζώα.
Η ομάδα θα πλαισιωθεί άμεσα από εξιδεικευμένους κτηνιάτρους της Μονάδας Εξωτικών
και Αγριων Ζώων της Κτηνιατρικης Σχολής του Α.Π.Θ., για την
παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και νοσηλεία των άγριων ζώων που χρήζουν βοήθειας
στην περιοχή, σε συνεργασία με
τους τοπικούς κτηνίατρους. Όλο
το εγχείρημα είναι υπο την αιγίδα
του ΥΠΕΝ και του ΟΦΥΠΕΚΑ.
“Ήδη από τις πρώτες ώρες
έχουν περισυλλέγει χελώνες,
φρύνοι και μικρά ερπετά. Για
την ώρα το κομμάτι του δάσους
όπου φωλιάζουν οι μαυρόγυπες φαίνεται ασφαλές, αλλά θα
μείνουμε εκεί μέχρι να είμαστε
σίγουροι ότι το κακό τελείωσε”
αναφέρουν οι άνθρωποι της
ΑΝΙΜΑ.

Από την επίσκεψη του κλιμακίου του ΚΚΕ στη Δαδιά

Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ στη
Δαδιά
Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με
επικεφαλής τον Τομεάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης Σωκράτη Φάμελλο και τη Βουλευτή Έβρου και Αναπλ. Τομεάρχη
Ψηφιακής Πολιτικής, Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, Νατάσα
Γκαρά, καθώς και στελέχη της
Κεντρικής Επιτροπής και της Νομαρχιακής Επιτροπής Έβρου, επισκέφτηκε την Κυριακή την περιοχή της πυρκαγιάς στη Δαδιά

και το συντονιστικό κέντρο στην
έδρα του Φορέα Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς- ΛευκίμηςΣουφλίου.
Μετά από την ενημέρωσή
τους από τα κυβερνητικά στελέχη και τους αρμόδιους φορείς
πολιτικής προστασίας, δασικών
υπηρεσιών και μη κυβερνητικών
οργανώσεων, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έκαναν δηλώσεις σε μέσα μαζικής ενημέρωσης.
«Για τέταρτη (4η) ημέρα στη
Δαδιά συνεχίζει να απειλείται και
πλήττεται ένα μοναδικό οικοσύστημα που η αξία του και η σημασία του ξεπερνά τα όρια της

χώρας μας, εφόσον η πυρκαγιά δεν έχει οριοθετηθεί και δεν
ελέγχεται. Ταυτόχρονα απειλείται η ασφάλεια και η περιουσία
του τοπικού πληθυσμού και γενικότερα η αναπτυξιακή πορεία
του Έβρου.
Η επίσκεψη του κλιμακίου του
ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία
σήμερα στη Δαδιά, εκφράζει τη
μεγάλη ανησυχία του Αλέξη Τσίπρα και συνολικά του ΣΥΡΙΖΑΠΣ για την αρνητική εξέλιξη της
πυρκαγιάς στη Δαδιά.
Καταθέσαμε την πρόταση
άμεσης ενίσχυσης της επιχειρησιακής ικανότητας και αποτελε-
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οφική πυρκαγιά στη Δαδιά
Καταστροφικό το πέρασμα της πυρκαγιάς από το δάσος μας (φωτο Κώστας Ποϊραζίδης)

σματικότητας του μηχανισμού
αλλά και όλων των μέσων και
των πόρων που διατίθενται. Και
αυτό σημαίνει ενίσχυση των εναέριων και επίγειων μέσων πυρόσβεσης, των μηχανημάτων
έργων και των υλοτόμων που
πρέπει να λειτουργούν στο πλαίσιο ενός ενιαίου σχεδίου. Η κατάσταση επιβάλλει ταχεία αναβάθμιση της παρέμβασης της
πολιτείας.
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πρότεινε την
κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να
διατεθούν όλες οι απαραίτητες
δυνάμεις για την πυρόσβεση καθώς και για τον συντονισμό μηχανημάτων, στρατού, ιδιωτών
και εθελοντών.
Πρέπει να γίνει έστω και τώρα, μετά από 4 ημέρες, ό,τι είναι
δυνατόν για να προστατέψουμε
αυτόν τον πολύτιμο τόπο πριν
αλλάξουν οι καιρικές συνθήκες
και πιθανά ισχυροί άνεμοι οδηγήσουν σε καταστροφή.
Είναι προφανές ότι υπάρχουν
πολλά ζητήματα τα οποία μας
απασχολούν και θα μας απασχολήσουν την επόμενη μέρα
της πυρκαγιάς. Έχουμε πολλά
να πούμε για την κατάργηση
των φορέων Natura 2000, την
απουσία πρόληψης και δασοπροστασίας, την ημιτελή μεταφορά δασικών υπηρεσιών στο

ΥΠΕΝ καθώς και ευθύνες για
ελλείψεις προετοιμασίας και στελέχωσης αλλά και καθυστερήσεων και απουσίας συντονισμού τις
πρώτες ημέρες της πυρκαγιάς.
Όμως σήμερα πρέπει να συνδράμουν όλες οι δυνάμεις, γιατί
υπάρχει ένα θέμα εθνικής σημασίας, που μάλιστα ξεπερνάει
τα όρια της χώρας μας. Δεν επιτρέπεται να απειληθεί περαιτέρω
αυτό το μοναδικό οικοσύστημα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι εδώ για
να στηρίξει τους ανθρώπους που
δίνουν τη μάχη στο μέτωπο της
φωτιάς, να τους εμψυχώσει, να
τους δώσει κουράγιο, να δώσουμε όλοι και όλες ότι είναι δυνατόν. Και φυσικά ζητάμε από την
κυβέρνηση να μην υποτιμήσει τις
συνθήκες, να μην καθυστερήσει
και να φέρει όλες τις απαραίτητες δυνάμεις στον Έβρο».
Στο πλαίσιο της επίσκεψής
του, το κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ,
συναντήθηκε με το κυβερνητικό κλιμάκιο, τον Περιφερειάρχη,
τους Δημάρχους και τα στελέχη
της πυροσβεστικής, του στρατού, της πολιτικής προστασίας
και των δύο βαθμών Αυτοδιοίκησης, τα στελέχη του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.
και του πρώην Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους
Δαδιάς- Λευκίμης- Σουφλίου, τις
περιβαλλοντικές ΜΚΟ, του WWF,
των δασικών υπηρεσιών, τους

δασεργάτες και τους εθελοντές

Στην περιοχή και κλιμάκιο
του ΚΚΕ
Στο Συντονιστικό Κέντρο στη
Δαδιά, όπου μαίνεται η μεγάλη
πυρκαγιά με τις ανυπολόγιστες
καταστροφές στο Εθνικό Πάρκο,
βρέθηκε την Κυριακή κλιμάκιο
του ΚΚΕ, με επικεφαλής τον Σιδέρη Μιχαηλίδη, γραμματέα της
Τομεακής Επιτροπής και μέλος
της Επιτροπής Περιοχής και τον
δημοτικό Σύμβουλο Σουφλίου
με τη «Λαϊκή Συσπείρωση» Παναγιώτης Μιδάλκος και η Άρτεμις Ανδρονικίδου, μέλος ΚΣ της
ΚΝΕ και γραμματέας Συμβουλίου Περιοχής της Αν. Μακεδονίας
Θράκης της ΚΝΕ.
Εκεί αφού παρέδωσαν συμβολικά 350 μπουκάλια με νερό για τους πυροσβέστες που
βρίσκονται στα μέτωπα, ενημερώθηκαν από τον υπουργό Πολιτικής Κρίσης Χρ. Στυλιανίδη
για την επιχείρηση του Σώματος προκειμένου να περιοριστεί
η πυρκαγιά.
Το κλιμάκιο εξέφρασε την
ανησυχία του τόσο για το Εθνικό Πάρκο και την καταστροφή
που συντελείται όσο και για το
χωριό της Δαδιάς που οι φλόγες καίνε δίπλα του και με την
παρουσία του έκανε σαφές πως
συμπαραστέκεται στον αγώνα

Στα δέντρα γύρω από τη διάσημη ταΐστρα αρπακτικών πουλιών της
Δαδιάς κάθονταν Όρνια, Μαυρόγυπες, Ασπροπάρηδες και πολλά είδη
αετών και άλλων πουλιών. Η φωτιά δυστυχώς δεν άφησε την ταΐστρα
ανεπηρέαστη, καθώς και το παρατηρητήριο αρπακτικών πουλιών

των πυροσβεστών που «μάχονται» με τις φλόγες τη στιγμή
που απουσιάζει τόσο η πρόληψη όσο και ένας ολοκληρωμένος
σχεδιασμός αντιπυρικής προστασίας ειδικά σε μία τόσο ευαίσθητη περιβαλλοντικά περιοχή.

Ανακοίνωση της
Ελληνικής Ορνιθολογικής
Εταιρείας
«Για 5η συνεχή ημέρα η πυρκαγιά στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς
– Λευκίμης – Σουφλίου είναι ανεξέλεγκτη, παρά τις τοπικές προσπάθειες, αναδεικνύοντας για
άλλη μια φορά –και δυστυχώς,
όπως πάντα, με τον χειρότερο
τρόπο– τα πολύ σοβαρά θέματα της δασοπυρόσβεσης στη χώρα μας.
Η Δαδιά όμως δεν είναι ένα
απλό πευκοδάσος: οι φλόγες καταπίνουν αναντικατάστατα ενδιαιτήματα για την άγρια ζωή, κάνοντας στάχτη τα αποτελέσματα
προσπαθειών πολλών δεκαετιών
για τη διατήρηση των αρπακτικών πουλιών που φιλοξενεί η
περιοχή.
Ο μοναδικός πληθυσμός του
κρισίμως απειλούμενου Μαυρόγυπα στη χώρα μας αλλά και σε
όλα τα Βαλκάνια φωλιάζει στο
Εθνικό Πάρκο και μαζί του τα
4 από τα 5 ζευγάρια του γύπα
Ασπροπάρη που έχουν απομεί-

νει στη χώρα.
Παρακολουθούμε με μεγάλη
αγωνία τις εξελίξεις και η σκέψη
και υποστήριξή μας είναι μαζί
με όλους/ες που παλεύουν στη
Δαδιά.
Είναι κρίσιμης σημασίας να
διαφυλαχθεί το κρίσιμο ενδιαίτημα των αρπακτικών πουλιών,
ειδικά την τρέχουσα περίοδο που
τα μικρά είναι ακόμα στις φω-

λιές τους.
Αν και η κατάσταση είναι ακόμα σε εξέλιξη και δεν έχει γίνει
μια σαφής αποτίμηση της ζημιάς,
μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε ότι πρέπει να διασφαλιστεί η
προστασία του κατάλληλου ενδιαιτήματος στις όμορες περιοχές,
όπου τα πουλιά πιθανώς να αναζητήσουν χώρους φωλιάσματος
τα επόμενα χρόνια»

Στη Δαδιά περιθάλπει από
χθες άγρια ζώα η ΑΝΙΜΑ
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

13 μετάλλια για τους αθλητές του ΟΦΘΑ σε
πανελλήνια πρωταθλήματα κλασικής κολύμβησης
1ΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΕ
ΕΦΗΒΟΥΣ, ΝΕΑΝΙΔΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ
ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ
Οι επιδόσεις των αθλητών του συλλόγου
Τι κι αν είχαμε 3 χρόνια να
δούμε πρωτάθλημα με όλους
τους συλλόγους της Ελλάδας
μαζί, τι κι αν μας αποδεκάτισε
2 μέρες η ίωση, οι κολυμβητές
-τριες του ΟΦΘΑ στάθηκαν όσο
καλύτερα μπορούσαν στο ύψος
των περιστάσεων και επέστρεψαν στην Αλεξανδρούπολη με
13 ΜΕΤΑΛΛΙΑ(6 χρυσά-5 ασημένια-2 χάλκινα) στις αποσκευές
τους στις κατηγορίες ηλικιών και
με τον τίτλο του 1ου επαρχιακού
συλλόγου στις μεγαλύτερες κατηγορίες, Εφήβων και Νεανίδων.
Δυστυχώς μια ίωση «χτύπησε» την αποστολή την δεύτερη
και τρίτη ημέρα των αγώνων στο
πρωτάθλημα κατηγοριών (παμπαίδων-παγκορασίδων , παίδων-κορασίδων και εφήβων-νεανίδων 12-16/7/22 στο ΟΑΚΑ)
και στέρησε από τα παιδιά μεγαλύτερες διακρίσεις και πανηγυρισμούς.
Με 34 κολυμβητές-τριες που
κατάφεραν να προκριθούν στην
Α΄φάση των Πρωταθλημάτων
συμμετείχε ο ΟΦΘΑ στην τελική φάση στο ΟΑΚΑ και οι 26 από
αυτούς προκρίθηκαν και κολύμπησαν στους τελικούς. Μεγάλος
πρωταγωνιστής ο μικρός Βαγγέλης- Εφραίμ Ντούμας, με 3 χρυσά σε ισάριθμα αγωνίσματα και
μάλιστα στο ένα με πανελλήνιο
ρεκόρ (100μ πρόσθιο Παμπαίδων Α΄), ένα ρεκόρ που κρατούσε επτά χρόνια!!!
Δεν υστέρησε καθόλου και
η πολλάκις διεθνής μας φέτος
Όλγα Στούρα με 3 μετάλλια(2
χρυσά και 1 χάλκινο), όπως και
η Σοφία Δημητριάδη(1 χρυσό και
1 ασημένιο), ο Γιώργος Αλεξάκης(1 ασημένιο), η Γεωργία Γκουτζιβελάκη(1 ασημένιο) και ο Γιώργος Πεχλιβανίδης του Χρήστου(1
χάλκινο). Τον κύκλο των μεταλλίων έκλεισε η ομαδική σύνθεση
των Εφήβων- Νεανίδων mix με
2 αγόρια(Παρλίδης, Κωνσταντινίδης) και 2 κορίτσια (Στούρα, Δημητριάδη) που κατέκτησαν και τα
2 μοναδικά ομαδικά μετάλλια του
ΟΦΘΑ, δίνοντας την πρέπουσα
σημασία στην λέξη ομαδικότητα.
Την αποστολή συμπλήρωναν
και οι παρακάτω κολυμβητέςτριες που με τις επιδόσεις τους,
εκτός του ότι έφεραν την πρώτη
θέση μεταξύ όλων των επαρχιακών συλλόγων στις 3 κατηγορίες Εφήβων, Νεανίδων και Γενική Εφήβων-Νεανίδων(135 β.,
206,5 β. και 341,5 β. αντίστοιχα),
στις μικρότερες κατηγορίες έκαναν τον ΟΦΘΑ να φιγουράρει
ανάμεσα στους πρώτους συλλόγους(10ος και 2ος επαρχιακός
στα αγόρια 13-16 ετών με 265
β., 25ος και 10ος επαρχιακός με
105 β. στα κορίτσια και 15ος και
4ος επαρχιακός στην γενική αυτών των ηλικιών με 370 β.) , αποδεικνύοντας περίτρανα ότι η Αλεξανδρούπολη θα έχει πραγματική
συνέχεια στο κολυμβητικό στερέ-

ωμα, όπως της αξίζει:
1)Κορίτσια: Ξενιτοπούλου
Καλλιόπη, Βάβουρα Δέσποινα,
Αγοράκη Κυριακή, Αλεξάκη Κυριακή, Πεχλιβανίδου Αναστασία,
Ξενιτοπούλου Δανάη, Τσομπάνη
Αναστασία, Παπαδημητρίου Ευτέρπη, Βασιλακάκη Αναστασία,
Παπαδοπούλου Κωνσταντίνα, Σιουρδάκη Μάρθα-Μαρία, Χατζημιχαήλ Ιωάννα,
2)Αγόρια: Ελευθεριάδης Περικλής, Σέλλος Αριστοτέλης, Σαΐρης Ραφαήλ, Παπαδημητρίου
Γιάννης, Αλαμάνος Σπύρος, Μαυρόπουλος Αργύρης, Πεχλιβανίδης Γιώργος του Σταύρου, Αλεξάκης Μανώλης, Τσελιπγιώτης
Γιάννης, Δημητριάδης Χάρης, Κεϊμάς Κωνσταντίνος, Πεχλιβανίδης
Αντώνης, Παπαδόπουλος Δημήτρης, Τσαταλμπασίδης Λευτέρης.
Αναλυτικότερα , βαθμολογήθηκαν και κολύμπησαν στους τελικούς οι:
1. Ντούμας Ευάγγελος –
Εφραίμ (Παμπαίδων Α΄-3 χρυσά μετάλλια- 1 πανελλήνιο
ρεκόρ):100πρ(χρυσό και πανελλήνιο ρεκόρ με επίδοση
1΄07΄΄39), 400ΜΑ(χρυσό),
200ΜΑ(χρυσό).
2.
Στούρα Όλγα-Δήμητρα(Νεανίδων- 5 μετάλλια:2 χρυσά, 2 ασημένια,
1 χάλκινο):400ελ(χρυσό),
200ελ(χρυσό), 200ΜΑ(χάλκινο),
4Χ100ελ mix(ασημένιο), 4Χ100
Μ.Ο.(ασημένιο),
3.
Δημητριάδη Σοφία(Νεανίδων-4 μετάλλια:1 χρυσό, 3 ασημένια, 1 χάλκινο):50
ύπ(χρυσό), 200ύπ(ασημένιο,
4Χ100ελ mix(ασημένιο), 4Χ100
Μ.Ο.(ασημένιο), 100ύπ(5η),
4. Γκουτζιβελάκη Γεωργία(Νεανίδων-1 ασημένιο μετάλλιο), 100πετ(6η),
5. Αλεξάκης Γεώργιος του Χρήστου(Εφήβων- 1 ασημένιο μετάλλιο):400ΜΑ(ασημένιο),
6. Πεχλιβανίδης Γιώργος του
Χρήστου(Παμπαίδων Β΄-1 χάλκινο μετάλλιο):50πρ(χάλκινο),
100πρ(8ος),
7.
Παρλίδης Φίλιππος(Εφήβων- 2 ασημένια μετάλλια): 4Χ100ελ mix(ασημένιο),
4Χ100 Μ.Ο.(ασημένιο),
50πρ(6ος), 100πρ(8ος),
8. Κωνσταντινίδης Νικόλαος(Εφήβων- 2 ασημένια μετάλλια): 4Χ100ελ mix(ασημένιο)
4Χ100 Μ.Ο.(ασημένιο),
50ελ(5ος), 100ελ(10ος),
50πετ(12ος),
9. Σαΐρης Ραφαήλ (Παίδων):200ύπ(4ος), 100ύπ(5ος) ,
50ύπ(15ος),
10. Πεχλιβανίδου Αναστασία (Κορασίδων):50πετ(4η),
100πετ(8η), 50ελ(10η),
11. Τσελιπγιώτης Ιωάννης(Παμπαίδων Α΄):200πετ(4ος),
100πετ(7ος), 200ΜΑ(9ος),
12. Αλεξάκη Κυριακή (Κορασίδων): 400ΜΑ(5η), 200ΜΑ(9η),
400ελ(13η),

13. Βασιλακάκη Αναστασία
(Παγκορασίδων Β΄): 200ύπ(6η)
14. Δημητριάδης Χαράλαμπος
(ΠαμπαίδωνΒ΄): 200ΜΑ(6ος),
15. Σιουρδάκη Μάρθα-Μαρία
(Παγκορασίδων Β΄):400ΜΑ(8η),
16. Πεχλιβανίδης Γεώργιος του
Σταύρου (Παίδων): 200ύπ(8ος),
50ύπ(9ος),
17. Κεϊμάς Κωνσταντίνος
(ΠαπμαίδωνΒ΄):200ΜΑ(9ος)
18. Ελευθεριάδης Περικλής
(Εφήβων):200πετ(10ος),
19. Αλεξάκης Εμμανουήλ
(ΠαμπαίδωνΑ΄):200πετ(10ος),
400ΜΑ(13ος),
20. Χατζημιχαήλ Ιωάννα (Παγκορασίδων Α΄): 200πετ(10η),
100πετ(15η),
21. Παπαδόπουλος Δημήτριος (Παμπαίδων Β΄) :100πρ(7ος),
200ΜΑ(14ος),
22. Τσομπάνη Αναστασία (Παγκορασίδων Α΄):50πρ(11η),
23. Μαυρόπουλος Αργύριος
(Παίδων): 200πετ(13ος),
24. Τσαταλμπασίδης Ελευθέριος (Παμπαίδων Β΄): 50πετ(15ος),
100πετ(15ος), 200πετ(16ος),
25. Παπαδημητρίου Ιωάννης
(Παίδων): 200πετ(15ος),
26. Ξενιτοπούλου Δανάη (Κορασίδων): 200πετ(16η)
Πανελλήνιο πρωτάθλημα ανδρών – γυναικών 1922/7/2022
Δύο μέρες μετά το πρωτάθλημα των κατηγοριών αναπτυξιακών ηλικιών ήρθε και η σειρά
του Εθνικού Πρωταθλήματος Ανδρών – Γυναικών. Ήταν ίσως το
πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα
όλων των ετών στην χώρα μας.
Η εθνική ομάδα της Πολωνίας με
τα μεγαλύτερα αστέρια της ήταν
εκεί για να δώσει ακόμη εν μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας στην
πρόκριση των ελλήνων κολυμβητών στους τελικούς.
Ο ΟΦΘΑ έχει την χαρά να
πανηγυρίζει μετά από μία υπέροχη κούρσα ένα ασημένιο μετάλλιο με την ΄Ολγα Στούρα στα
200μ πεταλούδα Γυναικών, που
γίνεται έτσι για πρώτη φορά η 5η
κολυμβήτρια της Αλεξανδρούπολης που κατακτά μετάλλιο στο
κορυφαίο αυτό πρωτάθλημα της

χώρας μας (οι άλλες 4 είναι οι:
Αθανασίου Γιώτα, Κουσάρη Ευγενία, Μπράμου Ειρήνη και Δημητριάδη Σοφία, όλες κολυμβήτριες του ΟΦΘΑ!).
Οι 11 κολυμβητές-τριες του
συλλόγου μας που συμμετείχαν , όλοι από τα σπλάχνα του
ΟΦΘΑ, έδωσαν τον καλύτερο
εαυτό τους και κατέταξαν την
ομάδα μεταξύ των επαρχιακών
συλλόγων στην πρώτη θέση
στην κατηγορία των Γυναικών
με 104 β.(8ος στην γενική κατάταξη) και στην δεύτερη θέση
στην γενική κατηγορία των Ανδρών-Γυναικών με 119 β.(13ος
στην γενική κατάταξη).Οι 7 από
αυτούς προκρίθηκαν στους τελικούς και βαθμολογήθηκαν, κάτι
που δηλώνει την μελλοντική τους
βελτίωση, αφού οι περισσότεροι
είναι μικρής ηλικίας!
Συγκινητική η στιγμή που ο
φυσικός ηγέτης της ομάδας , ο
Αργύρης Τυλιγαδάς, στα 31 του
χρόνια, μετά τον τελικό του αγαπημένου του αγωνίσματος 200μ
πεταλούδας Ανδρών(που έκανε τον καλύτερο φετινό χρόνο),
«κρέμασε» το σκουφάκι και τα
γυαλάκια στον βατήρα του και
βγαίνοντας από την πισίνα , με
μία υπόκλιση αποχαιρέτησε την
αγωνιστική κλασσική κολύμβηση
που τόσο πιστά υπηρέτησε για 21
αδιάλειπτα χρόνια ! Ήταν φυσικό
να αποθεωθεί από ολόκληρη την
ομάδα του, αφού το μήνυμα που
αφήνει είναι ξεκάθαρο , αυτό της
αγάπης για ότι κάνει κανείς , που
δεν έχει ηλικία και φράγματα. Με
6 μετάλλια στην Κατηγορία Ανδρών(τα 3 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών), με
συμμετοχή στην Εθνική ομάδα,
συγκαταλέγεται στους κορυφαίους κολυμβητές της χώρας και
της Αλεξανδρούπολης(Ο πρώτος
κολυμβητής ομάδας της Αλεξανδρούπολης που κατέκτησε μετάλλιο στο κορυφαίο πρωτάθλημα της κολύμβησης και ο πρώτος
που φτάνει και κολυμπάει αγωνιστικά στην ηλικία αυτή!). Του
ευχόμαστε καλή συνέχεια στην
προπονητική του πορεία πλέον!
Στα ομαδικά αγωνίσματα,
τις εντυπώσεις έκλεψε η γυναι-

κεία ομάδα(Στούρα, Δημητριάδη, Αλεξάκη και Πεχλιβανίδου)
, που εκτός από την κατάρριψη
των ρεκόρ ομάδας, κατάφεραν
να τερματίσουν δύο φορές στην
προνομιούχο 8άδα που βαθμολογείται!
Στις άτυχες στιγμές, το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε
ο Γιώργος Πεχλιβανίδης και αγωνίστηκε μόνο την πρώτη μέρα
των αγώνων, όπως και οι τρεις
9ες θέσεις των ομαδικών της
ομάδας μας!
Αναλυτικά οι επιτυχίες των κολυμβητών μας με τις θέσεις τους:
1. Στούρα Όλγα-Δήμητρα

(17 ετών): 200πετ(ασημένιο),
100ύπ(13η), 4Χ100ελ(7ες),
4Χ200ελ(5ες), 4Χ100 Μ.Ο.(9ες),
4Χ100ελ mix(10οι),
2. Δημητριάδη Σοφία (18 ετών): 100ύπ(ν.α.ρ.9η), 200ύπ(10η), 50ύπ(11η),
4Χ100ελ(7ες), 4Χ200ελ(5ες),
4Χ100 Μ.Ο.(9ες), 4Χ100ελ
mix(10οι), 4Χ100 Μ.Ο. mix(10οι),
3. Αλεξάκη Κυριακή(15 ετών):
400ΜΑ(12η), 200ΜΑ(18η),
4Χ100ελ(7ες), 4Χ200ελ(5ες),
4. Πεχλιβανίδου Αναστασία(15 ετών): 50πετ(14η),
100πετ(14η), 50ελ(26η),
4Χ100ελ(7ες), 4Χ200ελ(5ες),
5. Τυλιγαδάς Ανάργυρος(31 ετών): 200πετ(11ος),
100πετ(25ος), 200ΜΑ(22ος),
50πετ(49ος), 4Χ100 Μ.Ο.(9οι),
4Χ200ελ(9οι),4Χ100ελ
mix(10οι),
6. Σαΐρης Ραφαήλ(16 ετών):
100ύπ(15ος), 200ύπ(13ος),
4Χ100 Μ.Ο.(9οι), 4Χ200ελ(9οι),
7. Ντούμας ΕυάγγελοςΕφραίμ(14 ετών) :400ΜΑ(14ος),
200ΜΑ(34ος), 100πρ(36ος),
4Χ100 Μ.Ο.(9οι), 4Χ200ελ(9οι),
8. Παρλίδης Φίλιππος(18
ετών) :50πρ(27ος), 100πρ(31ος),
50πετ(40ος), 50ελ(44ος),
4Χ100 Μ.Ο.(9οι), 4Χ200ελ(9οι),
4Χ100ελ mix(10οι), 4Χ100 Μ.Ο.
mix(10οι),
9. Πεχλιβανίδης Γεώργιος(15
ετών): 100πετ(45ος), 4Χ100
Μ.Ο.(9οι),
10. Αλεξάκης Γεώργιος(17 ετών): 200πετ(25ος),
200ΜΑ(31ος), 200πρ(36ος),
100πετ(57ος),
11. Ελευθεριάδης Περικλής(17 ετών): 200πετ(29ος),

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΥΦΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Τα Υπουργεία Παιδείας & Θρησκευμάτων και Εσωτερικών, προκηρύσσουν την πλήρωση εκατόν είκοσι (120) θέσεων Ιεροδιδασκάλων
Ισλαμικής θρησκείας στις Μουφτείες Θράκης. Οι Ιεροδιδάσκαλοι
θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας
εννέα (9) μηνών.
Το έργο των Ιεροδιδασκάλων είναι η διδασκαλία του Κορανίου στα
Tεμένη της Θράκης ή εφόσον το επιθυμούν και προκύψει σχετική ανάγκη και σε Δημόσια Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης της Θράκης, σε μαθητές μέλη της Μουσουλμανικής μειονότητας που έχουν απαλλαγεί από το μάθημα των Θρησκευτικών. Επίσης, οι Ιεροδιδάσκαλοι μπορούν, εφόσον το επιθυμούν να διδάσκουν
μαθήματα θρησκευτικής Μουσουλμανικής εξειδίκευσης, καθώς και την
Αραβική γλώσσα στα Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια της Θράκης,
εφόσον έχουν τα αναγκαία τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, έστω και
αν δεν κατέχουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Επιπλέον, προς
κάλυψη επειγουσών αναγκών, μπορούν με απόφαση του οικείου Μουφτή να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην Κεντρική Υπηρεσία της
Μουφτείας, ως βοηθητικό διοικητικό προσωπικό και εντός του νομίμου
ωραρίου. Στην προκήρυξη αναφέρονται οι θέσεις, τα τυπικά προσόντα,
η προθεσμία, ο τόπος υποβολής της αίτησης συμμετοχής, τα αναγκαία
δικαιολογητικά και η διαδικασία διενέργειας της συνέντευξης. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει δέκα ημέρες (10) από την τελευταία δημοσίευση της περίληψης της προκήρυξης στον τύπο. Το πλήρες
κείμενο της προκήρυξης έχει δημοσιευτεί στην Eφημερίδα της Κυβέρνησης στο τεύχος Α.Σ.Ε.Π 43/13-7-2022 (ΑΔΑ:6Υ7646ΜΤΛΗ-9ΥΘ) και
έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (http://www.minedu.gov.gr/).
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να
επικοινωνούν με τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
α) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, Διοικητήριο,
Τ.Κ. 67100, Ξάνθη.
(Τηλ: 25413-50297, 25413-50294)
β) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, Στ. Κυριακίδη
91, Τ.Κ. 69100, Κομοτηνή.
(Τηλ: 25310-25216, 25310-25044)
γ) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου, Δήμητρας 19,
Τ.Κ. 68100, Αλεξανδρούπολη.
(Τηλ: 25513-55385, 25513-55383)

Η ΓΝΩΜΗ
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ΑΠΟΨΕΙΣ
Για το δάσος της Δαδιάς

Εθνικός Δρυμός Δαδιάς

Άσμα ηρωικό και πένθιμο

Μια καταστροφή που
είχε προαναγγελθεί
από τα Χριστούγεννα

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΞΑΝΘΑΚΗ

Μ

ε τη Θράκη γνωρίστηκα
πριν από καμιά εικοσιπενταριά έτη, μέσω του
Δημοσιογραφικού Συνεδρίου της Σαμοθράκης
που έτρεχε ως την τελευταία λεπτομέρειά του ο καλός συνάδελφος Βασίλης Κάργας. Πήγα μία φορά, πήγα
δυο, τρεις και δέκα, κάποια στιγμή είπαμε
με εκείνη που κοιμάται πλάι μου να κάνουμε και διακοπές στο νησί. Όπερ και εγένετο για να μας ανοίξει ύστερα η όρεξη και
να θέλουμε και κάτι παραπάνω από Έβρο.
Θέλαμε να πιάσουμε και στεριά.
Ρώτησα, λοιπόν, τον Βασίλη «που να
πάμε», μου είπε «θα πάτε στο Τυχερό, στον
ξενώνα της Θράσσας», πήγαμε, καλοπεράσαμε, να πάτε κι εσείς. Και φυσικά κόψαμε και τις βόλτες μας στην περιοχή με ένα
τοπικό νοικιάρικο που πήγαινε φυτίλι. Μία
εξ αυτών ήταν που μας έφερε στα όρια της
Δαδιάς, γιατί καημό το είχα να περπατήσω
αυτό το μαγεμένο δάσος, αυτό τον επίγειο
παράδεισο πτηνών, ερπετών, τετράποδων,
δέντρων και λουλουδιών.
Φτάσαμε, αφήσαμε το τουτού, πήραμε
οδηγίες και ακολουθήσαμε το μονοπάτι ως
εκεί που έχουν φυτέψει τα κιάλια για να
βλέπεις, αν είσαι τυχερός, τα όρνεα στην
ταΐστρα τους. Ήμασταν τυχεροί και μας ζήλεψαν διάφοροι όταν τους διηγούμασταν

αργότερα το υπερθέαμα, αλλά περισσότερο κι από τους γύπες με γήτεψε το ίδιο το
δάσος. Μυστεριόζο, παράξενο, δονούμενο θα έλεγε κανείς από αδιανόητα βάιμπς,
σαν απρόσμενη κατάδυση στις βαθύτερες
πτυχές του υποσυνείδητου. Έχω περπατήσει στο Μέλανα Δρυμό, έχω περπατήσει
στις Ιταλικές, στις Ελβετικές και στις Βαυαρικές Άλπεις, αλλά αυτό το συναίσθημα
που άφησε μέσα μου η Δαδιά δεν το βρήκα πουθενά αλλού. Σαν να με πήρε απ’ το
χέρι ο σαμάνος και να μου έδειξε την άλλη διάσταση…
Και τώρα η Δαδιά καίγεται. Καιγόταν μία
μέρα, καιγόταν δύο, καιγόταν τρεις, στην
τέταρτη μέρα επάνω εδέησε να κάνει το
μακρύ ταξίδι ως τον Έβρο ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Στυλιανίδης,
παρεάκι με τον υφυπουργό Περιβάλλοντος
Γιώργο Αμυρά, και να δηλώσει:
«Έχει δημιουργηθεί μια επιχειρησιακή
ομάδα, στην οποία συμμετέχουν οι επιτελείς που ήρθαν από την Αθήνα, ο επιτελάρχης και ο κλαδάρχης της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας και ο γενικός διευθυντής του
υπουργείου Περιβάλλοντος, μαζί με τους
ανθρώπους που δρουν επί του πεδίου και

άλλους που γνωρίζουν πολύ καλά την περιοχή, έτσι ώστε να πάρουμε τα πιο αποτελεσματικά μέτρα».
Σύμφωνα με τον κύριο Στυλιανίδη παρθήκαν αποφάσεις και το επόμενο βήμα είναι
η επίσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου στο
νοτιοδυτικό μέτωπο «για να δούμε επί τόπου πώς θα μπουν μηχανήματα εκεί για να
μπορέσουμε να αναπτύξουμε νέες αντιπυρικές ζώνες και οι πυροσβέστες με τις δικές
τους εγκαταστάσεις να γίνουν πιο αποτελεσματικοί. Αυτός είναι ο στόχος. Όλη μέρα επί του πεδίου για να αυξήσουμε ακόμη
περισσότερο την αποτελεσματικότητά μας».
Την ίδια ώρα μαθαίνουμε από ρεπορτάζ της ιστοσελίδας evros24.gr ότι στις 17
Ιουνίου έγινε επίσκεψη κλιμακίου της Τ.Ε.
Έβρου του ΚΚΕ στο Δασαρχείο Σουφλίου
ως συνέχεια των συναντήσεων με εργαζόμενους σε όλες τις δασικές υπηρεσίες του
Νομού. Από τις συζητήσεις προέκυψαν τα
ίδια προβλήματα με τα υπόλοιπα Δασαρχεία της περιοχής, δηλαδή η υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση αυτών των πολύ
σημαντικών κρατικών υπηρεσιών.
Επίσης, διαπιστώθηκε ότι ένα τέτοιο δασαρχείο υπεύθυνο μιας έκτασης 800.000
στρεμμάτων έχει μόνο τέσσερις δασοφύλακες, δηλαδή με ευθύνη περιοχής 200.000
στρεμμάτων για τον καθέναν.
Πέραν αυτών, διαπιστώθηκε ότι δεν
υπάρχει ούτε ένας δασολόγος, καθώς επίσης ότι ο τελευταίος διοικητικός υπάλληλος
συνταξιοδοτήθηκε πριν από δύο χρόνια με
αποτέλεσμα τα αντίστοιχα χρέη να εκτε-

λούνται από τους υπόλοιπους λιγοστούς
υπαλλήλους διαφορετικών καθηκόντων.
Για να μην επεκταθώ στις καταγγελίες ότι
τα φράγματα της περιοχής έμειναν χωρίς νερό...
Και η Δαδιά συνεχίζει να καίγεται. Με
απώλειες ανάμεσα στα 15 και στα 20 χιλιάδες στρέμματα, ίσως και παραπάνω,
πλούτος ανεκτίμητος για τη χώρα και την
ανθρωπότητα ολόκληρη. Αν είμαστε τυχεροί, ο στρατηγός άνεμος θα βάλει το χέρι
του και θα σωθεί ό,τι μπορεί να σωθεί. Αν
είμαστε άτυχοι, μπουρλότο και αντίο ζωή.
Τουλάχιστον μας έμειναν οι υποσχέσεις
του Αμυρά, που δεν ντράπηκε να δηλώσει:
«Tο δασικό σύστημα της Δαδιάς είναι
ένα θησαυροφυλάκιο για την Ελλάδα και
την Ευρώπη. Μέλημά μας είναι να οργανώσουμε σταθμό πρώτων βοηθειών και
για την άγρια πανίδα. Σχεδιάζουμε ήδη τα
βήματά μας για την αποκατάσταση του οικοσυστήματος».
Υ.Γ.: Σύμφωνα με τα πρώτα πρωινά ρεπορτάζ, ξεκίνησε να βρέχει στα πέριξ της
Δαδιάς. Υποθέτω ότι πιάσανε οι λιτανείες…

newpost.gr

Τ

ο φετινό Χριστουγεννιά- και σε άλλες παρόμοιες περιοχές.
Αντί να διορίσει η Κυβέρνηση εκατικο δώρο της Κυβέρνησης ήταν η κατάργηση τοντάδες εποχικούς (τετράμηνης διτων (7) φορέων Διαχεί- άρκειας) πυροφύλακες να περιπολούν
ρισης Προστατευόμενων σε 24ωρη βάση και να φυλάσσουν
Περιοχών του δικτύου αυτούς τους εθνικούς δρυμούς αυNatura 2000.
τούς τους δύσκολους μήνες, ώστε
Με ΦΕΚ που είχε εκδοθεί μόλις να προλαβαίνουν με την άμεση επέμέκλεισε η Βουλή (23/12) καταργή- βασή τους οποιαδήποτε εστία καταθηκαν οι Φορείς διαχείρισης σε
στροφής τους, η Κυβέρνηση έβαλε
επτά (7) Εθνικούς Δρυσαν προτεραιότητα να διορίσει
μούς, ανάμεσα στους
εκατοντάδες αστυνομικούς
στα Πανεπιστήμια για να
οποίους και ·του
κυνηγάνε τους φοιτητές
Δέλτα Έβρου και
– παιδιά μας, να μη διΣαμοθράκης και
του Εθνικό Πάραταράσσουν την ησυκο Δάσους Δαδιάς
χία των Πανεπιστημί– Λευκίμης – Σουων. Πάνω απ΄ όλα η
«ευταξία» των πανεφλίου.
Με την κατάρπιστημίων αντί η σωτηρία του φυσικού μας
γηση αυτών των 7
περιβάλλοντος. Δεν θα αναφορέων προστατευφερθώ στους χιλιάδες παραόμενων περιοχών μέσα στα Χριστούγεντρεχάμενους που τριγυνα κατάρρευσε και
ρίζουν τα πολιτικά κλπ.
ΤΟΥ ΘΟΔΩΡΟΥ
Γραφεία με χίλιες δυο
το περιβαλλοντικό
ΟΡΔΟΥΜΠΟΖΑΝΗ
προσωπείο της Κυειδικότητες, αμειβόμενοι
βέρνησης..
παχυλώς.
Μόλις άρχισαν να αποδίδουν οι
ΤΙ σήμαινε πρακτικά αυτό.
α) Η διοίκηση των φορέων μετα- κόποι πάνω από 30 ετών του WVF
φέρθηκε στην Αθήνα και άρα οι γνω- και των κατοίκων της περιοχής και
μοδοτήσεις για τα έργα στις προστα- άρχισε ο τόπος να γεύεται τα οφέτευόμενες περιοχές θα τα έβγαζε η λη αυτού του Εθνικού Δρυμού, που
Κυβέρνηση με τα δικά της κριτήρια έγινε παγκόσμια γνωστό και χώρος
και όχι οι επιστήμονες που δημιούρ- προσέλκυσης χιλιάδων επισκεπτών,
γησαν και εργαζόταν σε αυτούς τους με πολλά οφέλη για την τοπική και
Εθνικούς Δρυμούς.
ευρύτερη κοινωνία, ήρθαν τα αποτεβ) Οι εργαζόμενοι έμειναν στον λέσματα της «αδιαφορίας» του κράαέρα, εφόσον η κυβέρνηση σταμά- τους. Ολική καταστροφή του Εθνικού
τησε τις προσλήψεις που είχαν προ- Δρυμού της Δαδιάς..
Ακούμε από τα Μ.Μ.Ε. ότι η Κυγραμματιστεί από το 2019. Και
γ) Οι τοπικοί φορείς δεν θα μπο- βέρνηση έριξε στη μάχη της κατάρούσαν στο εξής να συμμετέχουν στη σβεσης της φωτιάς στη Δαδιά 320
διοίκηση και διαχείριση των Φορέων, πυροσβέστες, 68 οχήματα, 13 ομάεφόσον για τη Κυβέρνηση το φυσικό δες πεζοπόρων, ενώ από αέρος επιπεριβάλλον δεν είναι τοπικός πόρος χειρούν οκτώ εναέρια μέσα. Και θα
ανάπτυξης και κοινή περιουσία, αλλά μου επιτρέψετε να ρωτήσω:
και πιθανόν ευκαιρία εξυπηρετήσεων
Ποιο θα ήταν το κόστος της πρόημετέρων. (πιθανοί διορισμοί δικών σληψης 50-60 εποχικών (τετραμηνιτους παιδιών, ανάθεση μελετών και τών) πυροφυλάκων στο Δάσος αυτό
έργων σε δικά τους συμφέροντα, και και ποιο τελικά είναι μόνο το κόστος
γιατί όχι και ανάπτυξη πέριξ αυτών ή των ανωτέρω μέσων κατάσβεσης της
και εντός αυτών ανεμογεννητριών). φωτιάς; Ασφαλώς πάρα πολύ πολλαΑυτή η επιλογή απέδειξε την αντί- πλάσιο το δεύτερο χωρίς να υπολογίληψη που έχει η Κυβέρνηση για το ζεται η μεγάλη και για πολλά χρόνια
περιβάλλον και τη διαχείρισή του αλ- καταστροφή στον τουρισμό και στην
λά και την εκτίμηση για την αυτοδι- ανάπτυξη της περιοχής.
οίκηση και τους φορείς των παραΤούτη την ώρα που γράφονται αυγωγικών φορέων και της κοινωνίας τές οι σειρές, το μόνο που μπορούμε
των πολιτών, που συμμετείχαν μέχρι να πούμε είναι να βάλει ο Θεός το
σήμερα στις διοικήσεις των Φορέων χέρι και να βοηθήσει όλους αυτούς
και ανέδειξαν αυτές τις προστατευ- που μάχονται μέσα στην φωτιά και
τους καπνούς να σταματήσει το καόμενες περιοχές..
Με την απόφαση αυτή, αλλά και με κό. Μήπως και μείνουν κάποια δέντρα
όσες ακολουθήσουν για την κατάργη- όρθια και ξαναγυρίσουν όλα αυτά τα
ση και των υπόλοιπων αποκεντρωμέ- ζωντανά (πετούμενα και επίγεια) που
νων φορέων προστατευόμενων περι- τρέχουν τώρα να σωθούν από την
οχών, το ελληνικό φυσικό περιβάλλον, φωτιά αλαφιασμένα. Και όσο για τις
η διεθνής ταυτότητα της χώρας μας, ευθύνες και αν έπραξε σωστά η όχι η
έγινε φτωχότερο και υποβαθμίστηκε. Κυβέρνηση που κατάργησε τους φοΚαι τελικά έγινε παρανάλωμα της ρείς διαχείρισης των Εθνικών Δρυφωτιάς.... .
μών, θα αποφασίσει εν καιρό ο ίδιος
Και το οδυνηρό αποτέλεσμα το ο λαός του Έβρου.
ζούμε σήμερα εδώ στη Δαδιά, όπως

11

12

Ψυχαγωγία

σταυρολεξο
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SUDoKU
Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.65)

1. ΔΥΣΚΟΛΟ

4

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

7

9

Ήταν ένας ορειβάτης ο οποίος λίγο πριν κατακτήσει την κορυφή παραπάτησε, τα σχοινιά
δεν τον κράτησαν και πέφτωντας λοιπόν σε μια
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να φωνάζει.
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τική φωνή να του λέει:

6
7

χέρια σου και δυο άγγελοι θα σε οδηγήσουν με

1
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Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.51)

2. ΜΕΤΡΙΟ
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1. Ανεξάντλητος, ακένωτος.
2. Σε σκακιέρα κινούνται.
3. Γαλλικό αντρικό όνομα.
4. Κεντρικά στην… Αϊτή.
5. Δώρα… της θείας ευχαριστίας.
6. Εμπρόθετο άρθρο.
7. Εγώ ο ίδιος, το άτομό μου.

Ήταν ένας Ιταλός ένας Γερμανός κι ένας Έλληνας και Πήγανε σε έναν βασιλιά για να ζητή1

κάνει και τους είπε:
- "Όποιος καταφέρει να πέσει από τον ουρα-

8. Ινστιτούτο Καταναλωτών.

νοξύστη χωρίς να σπάσει τίποτα θα πάρει την

9. Αυτός την… κοπάνησε.

κόρη μου."

16. Ο Μοριάς στην αρχαιότητα.

- "Η Ιταλία ποτέ δεν πεθαίνει πέφτει και σκο-

24. Πινακίδα… διαδηλωτή.
26. … ες Σαλάμ: λιμάνι της Τανζανίας.
29. Είδος σπάθας.
31. Βγαίνει καμιά φορά… το καρπούζι.
33. Αρχαίο επιφώνημα λύπης ή χαράς.

τώνεται."
Πάει ο Γερμανός και λέει:
- "Η Γερμανία ποτέ δεν πεθαίνει πέφτει και
σκοτώνεται."
Μετά πάει ο Έλληνας και λέει:
- "Η Ελλάδα ποτέ δε πεθαίνει παίρνει σκάλα
και κατεβαίνει."

35. Αιθάλη, καπνιά.
38. Βρίσκονται στο… πιάνο.

ΜΕΜΕS

-- Συστατικά ---Για τη βάση--

•
•

250 γρ. μπισκότα Digestive
80 γρ. βούτυρο, σε θερμοκρασία δωματίου

•
•
•
•

250 γρ. κρέμα γάλακτος
100 γρ. άχνη ζάχαρη
300 γρ. φρέσκο τυρί κρέμα
Ξύσμα από ένα λεμόνι

•
•

1 συσκευασία κομπόστα βύσσινο
1 μισή κ.σ. κόρν φλάουρ

•

Αρχικά, αλέθουμε τα μπισκότα στο μίξερ μέχρι να γίνουν «σκόνη», και τα μεταφέρουμε
σε ένα μπωλ.
Προσθέτουμε βούτυρο και με τα δάχτυλα τα
«ψιχουλιάζουμε» ούτως ώστε να γίνουν σαν
βρεγμένη άμμος.
Έπειτα, σε βουτυρωμένη φόρμα «δαχτυλίδι»
(20 εκατοστά), στρώνουμε το μείγμα μπισκότου και το πατάμε καλά με την ανάποδη του
κουταλιού, μέχρι να κολλήσει και να ισιώσει
η επιφάνεια του.
Ψήνουμε το μπισκότο, σε προθερμασμένο

--Για την κρέμα--

--Για την σάλτσα βύσσινο--

--Μέθοδος Εκτέλεσης --

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

φούρνο στους 180 βαθμούς Κελσίου για
10 λεπτά.
Το αφήνουμε να κρυώσει.
Στο μεταξύ, χτυπάμε την κρέμα γάλακτος με
την άχνη, σε ελαφριά σαντιγί (όχι πολύ χτύπημα, γιατί θα σφίξει).
Προσθέτουμε το ξύσμα λεμονιού και το φρέσκο τυρί κρέμα και τα χτυπάμε απαλά σε χαμηλή ταχύτητα ώσπου να ενωθούν.
Αδειάζουμε την κρέμα πάνω στο ψημένο και
κρύο πλέον μπισκότο.
Μετά, τοποθετούμε την φόρμα στο ψυγείο
για τουλάχιστον μια ώρα, ούτως ώστε να
παγώσει και να σταθεροποιηθεί.
Στραγγίζουμε τα βύσσινα, βάζουμε σε κατσαρολάκι το χυμό τους μαζί με το κόρν φλάουρ
και ανακατεύοντας το συνέχεια με σύρμα, το
αφήνουμε να δέσει για 2 με 3 λεπτά.
Το αποσύρουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε τα στραγγισμένα βύσσινα.
Αφήνουμε την σάλτσα να κρυώσει.
Έπειτα, την απλώνουμε στο παγωμένο τσιζκέικ.
Το παγώνουμε στο ψυγείο, για 30 λεπτά περίπου.
Καλή απόλαυση!
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ΛΥΣΗ 1ΧΘΕΣΙΝΟΥ
(1) rating 0.61)
Puzzle
(Hard, difficulty

Πάει ο Ιταλός και λέει:

22. Πολύ (αρχ.).

8
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14. Κάθισμα κωπηλάτη.
20. Ιστορική πόλη της Ρουμανίας.

5

σουν την κόρη του. Ο βασιλιάς δεν ήξερε τι να

Εύκολο και λαχταριστό τσιζκέικ, με σάλτσα βύσσινο

•

3

4

ΣΥΝΤΑΓΗ

•

1
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- "Με ακούει άλλος κανείς!"

•

7

4

Κι ο ορειβάτης απελπισμένος:

Κάθετα

9

9

τα φτερά τους."

Οριζόντια
1. Επίμονες αξιώσεις.
10. Μία ινδική γλώσσα.
11. Άρμα μάχης.
12. Μονάδα μέτρησης της πίεσης.
13. Στόμιο όπλου.
15. Αδιαίρετα, αδιάσπαστα.
17. Δωρικός τύπος άρθρου.
18. Όμοια… τηλεγραφόξυλα.
19. Μόνιμο… χρέος.
21. Αγώνας ταχύτητας αυτοκινήτων.
23. Πήλινο διακοσμητικό δοχείο για γλάστρα (ξ.λ.).
25. Θεός με δύο πρόσωπα.
27. Άφωνος… Ηλίας.
28. Αρχικά αεροπορικής υπηρεσίας.
30. Διπλό… ίσα που φτάνει.
32. Γυναικείο χαϊδευτικό.
34. Αρχικά σταδίου μας.
36. Κεντρικά στο… μόλο.
37. Επιτατικό πρόθημα (αρχ.).
39. Λα…: η βολιβιανή πρωτεύουσα.
40. Σάκος, τσουβάλι.
41. Ενώσεις οξέων με βάσεις.

5

2
3

- "Σε ακούω τέκνο μου μη φοβάσαι άνοιξέ τα

1

7

- "Βοήθεια, βοήθεια με ακούει κανείς;"
Μετά από πολλές φωνές, ακούει μια επιβλη-
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βαθιά χαράδρα πιάνεται κατά τύχη σε ένα κλαρί. Εξαντλημένος και καταφοβισμένος αρχίζει

3

5

7

3

2

1

6

9

4

8

8

9

6

7

5

4

2

1

3

2

4

1

8

3

9

6

7

5

1

2

4

3

8

5

7

9

6

3

8

9

6

4

7

5

2

1

7

6

5

9

2

1

3

8

4

4

3

8

5

7

2

1

6

9

6

5

7

1

9

8

4

3

2

9

1

2

4

6

3

8

5

7

1
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ΓΝΩΜΗ
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Υγεία

«Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν επηρεάστηκε από την πανδημία. Διεθνώς, η πανδημία επέφερε
σημαντική έξαρση των ψυχολογικών προβλημάτων και διαταραχών και διατάραξη των συστημάτων
Υγείας. Η ψυχική υγεία έχει αναχθεί σε προτεραιότητα για τις κυβερνήσεις παγκοσμίως »
Ζωή Ράπτη – Υφυπουργός Υγείας
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Πώς θα προστατευθούμε από τον καπνό της πυρκαγιάς
Μέτρα προστασίας των ευάλωτων ηλικιωμένων, παιδιών και εγκύων, αλλά και των χρονίως
πασχόντων ιδίως από αναπνευστικά νοσήματα,
προτείνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία,
στην προσπάθεια μείωσης των επιπτώσεων από
τις πυρκαγιές που μαίνονται σε ολόκληρη τη χώρα.
Οι πνευμονολόγοι τονίζουν την ανάγκη για
άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς,
πλήρη αποφυγή μετακινήσεων ασθενών με σοβαρά νοσήματα, ηλικιωμένων, παιδιών και εγκύων
και παραμονή τους σε κλειστούς χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες, ενώ σημειώνουν ότι η
χρήση κλιματισμού, ανακυκλώνει τον αέρα του
δωματίου και ενθαρρύνεται σε συνθήκες υψηλής
θερμοκρασίας περιβάλλοντος, με την προϋπόθεση ότι το δωμάτιο είναι και μπορεί να παραμείνει
προστατευμένο από τον εξωτερικό αέρα. Σε διαφορετική περίπτωση προτείνεται η δημιουργία
ενός προστατευμένου και κλιματιζόμενου δωματί-

ου εντός της οικίας.Τονίζουν επίσης την ανάγκη ο
αέρας του κλιματιζόμενου δωματίου να διατηρείται καθαρός, γι΄αυτό συνιστάται να αποφεύονται:
το κάπνισμα, τα κεριά για φωτισμό, το μαγείρεμα
σε ανοικτή εστία, η χρήση αεροζόλ και ηλεκτρικής
σκούπας.Οι εκπρόσωποι της Πνευμονολογικής
Εταιρείας προτείνουν ακόμη: Αποφυγή άθλησης
και σωματικής καταπόνησης.Χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) με καλή
εφαρμογή εφόσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη. Οι «χειρουργικές» ή υφασμάτινες μάσκες δεν
προστατεύουν από την εισπνοή καπνού ή στάχτης.
Οι μετακινήσεις θα πρέπει να γίνονται σε ώρες χαμηλότερου θερμικού φορτίου, π.χ. το βράδυ.Ειδικά
οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά νοσήματα, δεν θα πρέπει να μετακινούνται,
ειδικά αν δεν είναι εφικτή η χρήση μάσκας υψηλής
αναπνευστικής προστασίας.Οι ασθενείς με άσθμα
και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν επιδεινώνονται

από την περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται η
αυστηρή τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής, και
επί οποιασδήποτε επιδείνωσης των συμπτωμάτων
η άμεση επικοινωνία με τον θεράποντα Πνευμονολόγο με σκοπό την προσαρμογή της αγωγής.
Τα συχνότερα συμπτώματα που σχετίζονται
με βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό, ανεξαρτήτως
μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο αναπνευστικό
και εκδηλώνονται με ρινίτιδα (ρινική συμφόρηση,
ρινική καταρροή) και αίσθημα ξηρότητας στο φάρυγγα. Μπορεί επίσης να εμφανισθεί βήχας που
είναι ξηρός και ερεθιστικός, ενώ ανεξάρτητα από
την ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος μπορεί να
εμφανισθεί και δύσπνοια.
Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη,
ναυτία, καταβολή και κεφαλαλγία υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο
του άνθρακα που θα πρέπει να διερευνάται
άμεσα και να ενημερώνεται ο θεράπων ιατρός.

Οι
συστάσεις των
πνευμονολόγων

Ποιο εμβόλιο κατά του κορωνοϊού
έσωσε τις περισσότερες ζωές το 2021;
Πρόσφατη μελέτη διαπίστωσε ότι το
2021 μόνο, 20 εκατομμύρια ζωές σώθηκαν από τα σκευάσματα και ερευνητές στην Airfinity, μια εταιρεία δεδομένων βιοεπιστημών, χρησιμοποίησαν
αυτούς τους αριθμούς μαζί με δεδομένα για το ποια εμβόλια χορηγήθηκαν
ευρύτερα σε κάθε χώρα για να υπολογίσουν ποιο σκεύασμα απέτρεψε τους
περισσότερους θανάτους, σύμφωνα με
ρεπορτάζ της έγκυρης βρετανικής επιθεώρησης Economist.
Η Airfinity λοιπόν διαπίστωσε ότι περισσότερες από τις μισές ζωές που σώθηκαν σε όλο τον κόσμο θα μπορούσαν
να αποδοθούν σε δύο μόνο εμβόλια,

τα οποία μοιράζονταν την πρώτη θέση:
το AstraZeneca-Oxford και το PfizerBioNTech.
Το καθένα απέτρεψε μεταξύ 5 και 7
εκατομμυρίων θανάτων (λόγω της σημαντικής αβεβαιότητας, ο Economist
έκρινε ότι πρόκειται για στατιστική ισοπαλία).
Στην τρίτη θέση ήταν το κινεζικό εμβόλιο Sinovac (μερικές φορές γνωστό ως
CoronoVac), με περίπου 1,7-2,2 εκατομμύρια ζωές που σώθηκαν (εκτός Κίνας
όμως), ακολουθούμενο από αυτό της
Moderna με 1,5-2 εκατομμύρια ζωές.
Για να εκτιμήσει πόσες ζωές είχε σώσει
κάθε τύπος εμβολίου, η Airfinity χρη-

σιμοποίησε πρόσφατη μελέτη από επιδημιολόγους στο Imperial College του
Λονδίνου. Αυτή η μελέτη υπολόγισε τον
αριθμό των θανάτων που αποφεύχθηκαν κατά το πρώτο έτος του εμβολιασμού, ο οποίος ξεκίνησε στις 8 Δεκεμβρίου 2020.
Στη συνέχεια, οι ερευνητές της εταιρείας μοίρασαν αυτές τις ζωές που σώθηκαν μεταξύ
των εμβόλων. Για να το
κάνουν αυτό βασίστηκαν στο μερίδιο εμβολιασμών κάθε εμβολίου ανά χώρα μέχρι το
τέλος της μελέτης.

Τα συχνότερα λάθη που κάνουμε όταν βάζουμε
αντιηλιακό
Παρότι έχουν γίνει εκτεταμένες ενημερωτικές εκστρατείες, ο
περισσότερος κόσμος εξακολουθεί να έχει λανθασμένες αντιλήψεις για τα αντιηλιακά. Πολλοί,
λ.χ., ακόμα πιστεύουν ότι αντιηλιακό πρέπει να βάζουν μόνο
στα εκτεθειμένα σημεία του σώματος. Η αλήθεια, όμως, είναι
πως αυτό ισχύει μόνο όταν φοράει κάποιος ρούχα από ύφασμα

με ειδικά αντιηλιακά φίλτρα. Τα
κοινά ρούχα απορροφούν την
υπεριώδη ακτινοβολία (UV) του
ηλίου όσο και ένα αντιηλιακό με
δείκτη προστασίας SPF κάτω
από 10, που είναι ανεπαρκές.
Για μεγαλύτερη σιγουριά, λοιπόν, πρέπει να απλώνουμε αντιηλιακό σε όλο το σώμα. Αυτό
ισχύει ακόμα περισσότερο για
όσους είναι υψηλού κινδύνου

Συμβουλές προς
λουόμενους

για ηλιακό έγκαυμα.
Υπάρχουν όμως και πολλά
άλλα λάθη που κάνουμε με τα
αντιηλιακά, με πρώτο ότι δεν
χρησιμοποιούμε τη σωστή ποσότητα. Αναλόγως με το μέγεθος
του σώματος, σε κάθε επάλειψη
πρέπει να χρησιμοποιούμε περίπου 30 γραμμάρια αντιηλιακού.
Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σε
μια γεμάτη χούφτα, αλλά ελάχιστοι άνθρωποι την χρησιμοποιούν σε κάθε επάλειψη.
Επιπλέον, ακόμα κι αν το
αντιηλιακό σας είναι ανθεκτικό στο νερό (water-resistant),
πρέπει οπωσδήποτε να επαναλαμβάνετε την επάλειψη μετά
το κολύμπι ή όταν ιδρώσετε πολύ. Αν δεν κολυμπήσετε, πρέπει
να την επαναλαμβάνετε κάθε
2-3 ώρες έκθεσης στον ήλιο.
Αν όμως το αντηλιακό σας δεν
είναι ανθεκτικό στο νερό, πρέπει
να την επαναλαμβάνετε κάθε 2
ώρες. Να θυμάστε επίσης ότι
«δεν υπάρχουν εντελώς αδιάβροχα (waterproof) αντιηλιακά.
Πολύ σημαντικό είναι επίσης να αλείφετε το σώμα σας
με αντιηλιακό τουλάχιστον 20
λεπτά πριν βγείτε από το σπίτι.

Έρευνα –
σταθμός

Καρπούζι: Ένας καλοκαιρινός «σύμμαχος»
Το καρπούζι αποτελεί μία από
τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές διατροφικές απολαύσεις! Εκτός όμως
από το άρωμά του, την τραγανή
υφή του και την ικανότητά του να
ενυδατώνει το σώμα, το καρπούζι
έχει έντονη γλυκιά γεύση. Τα φυσικά σάκχαρα που περιέχει το καθιστούν ‘άλλοθι γλυκιάς λιγούρας’ για άτομα με υψηλό σάκχαρο,
ωστόσο κάποιοι άλλοι το αποφεύγουν φοβούμενοι την επίδραση που
ενδεχομένως έχει το φρούτο στη
γλυκόζη του αίματος. Τι όμως ισχύει; Μπορούν τα άτομα με ζαχαρώδη
διαβήτη να εντάξουν τον καρπούζι
στην καθημερινή καλοκαιρινή τους
διατροφή;
Τέσσερις λόγοι για να αγαπήσετε το καρπούζι εάν έχετε ζάχαρο:
Βιταμίνη Α: Μία μερίδα καρπούζι
περιέχει σχεδόν το 30% της βιταμίνης Α, που χρειάζονται
καθημερινά τα μάτια, το
δέρμα και το ανοσοποιητικό σύστημα.
Λυκοπένιο: Το φυτοθρεπτικό αυτό συστατικό
έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες ιδιαιτέρως πολύτιμες για την
υγεία των ματιών, του προστάτη
αδένα και της καρδιάς. Θυμηθείτε

πως τα παραπάνω μέρη του σώματος βάλλονται ιδιαίτερα από τον
διαβήτη.
Ενυδάτωση: Το καρπούζι ξεδιψά περισσότερο από κάθε άλλο
φρούτο. O κίνδυνος
για αφυδάτωση είναι μεγαλύτερος
σε άτομα με υψηλό
ζάχαρο. Αυτό συμβαίνει διότι το σώμα καταβάλει
υπερπροσπάθεια για να αποβάλλει
τα περιττά υγρά μέσω των ούρων.

Ιδιαίτερα
για ασθενείς με
διαβήτη

Φυτικές ίνες: Οι φυτικές ίνες του
καρπουζιού, εξασφαλίζουν πως θα
ικανοποιήσετε την ανάγκη σας για
«κάτι γλυκό», χωρίς όμως να εκτοξεύσετε τα επίπεδα του ζαχάρου μετά από το γεύμα. Ίσως έχετε ακούσει πως το καρπούζι έχει υψηλό
γλυκαιμικό δείκτη, καθιστώντας το
απαγορευτικό όπως και τα καρότα. Στην πραγματικότητα όμως το
γλυκαιμικό φορτίο του καρπουζιού,
δηλαδή η «γλυκιά επίδραση» στο
ζάχαρο ανά μερίδα, είναι χαμηλό
χάρη στις φυτικές του ίνες.
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Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση
θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες
σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

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

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

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

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

ΚΑΝΤΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ • Εμπόριο
Δίκαια Έβρου

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

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

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

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

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

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

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

ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Επεξεργασία Ξυλείας
Φυλάκιο • Κυπρίνος
Τηλέφωνο : 2552095493

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

ΕΠΑΠ ΑΕ • Βιομηχανία Αναψυκτικών
Λεπτή Ορεστιάδος
Τηλέφωνο : 25520 81180

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

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

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

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

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

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

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

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

Φροντιστήρια
ΓΛΥΣΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

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

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

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

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

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

Γερανοί

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

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

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

Η ΓΝΩΜΗ

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

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

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

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

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

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

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
Μαλγάρων 11 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551081455

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

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

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

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

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
26 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,
Αγαπητέ
μου Κριέ, Σήμερα Τρίτη ο Ερ10.00-11.15-12.30-13.30-14.3006.00, 07.15, 08.00, 09.00,
74 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , Αναχώ90 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.36, άφιξη
10.30, 11.45, 13.15,μής
14.45,
16.00,
από
το Λέοντα σχηματίζει τετρά15.30-17.00-19.00 (μέσω Τυχε10.00,11.00,12.00,13.00, 14.00,
ρηση αρχικού:
20.39,
Άφιξη
Αλεξ/
εις
Ορμένιο
14.38.
Πληροφορίες:
ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ 17.15, 19.15.
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ
γωνο με τον Άρη από το ζώδιο του
ρού),19.30-20.45.
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 19.30
πολη: 6.58
25210-32444.
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Ταύρου και εσύ θα χρειαστεί να αποΣΑΒΒΑΤΟ 04.15-06.30-07.30 (μέσω
Την Κυριακή το δρομολόγιο των 6.00
604 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΑναχώΕρμοκράτης, Ερμόλαος,
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 10.15, 14.30. ΑΠΟ
φύγεις
τις γρήγορες αποφάσεις για
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ
Τυχερού), 08.45 (μέσω Τυχερού),
π.μ. δεν ισχύει
ρηση αρχικού: 23.59, Άφιξη Αλεξ/
ΚΑΒΑΛΑ: 12.00, 16.15.
ΑΠΟ ΘΑΣΟ:
Ιερουσαλήμ, Παρασκευή,
ΠΛΟΙΑ
ΤΡΕΝΑ
ΟΣΕ
ΠΛΟΙΑ
ή για έξοδα
που αφορούν την
06.00, 08.00, 09.15,αγορές,
10.30, 12.15,
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ 07.00,
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
10.00-11.30-12.30-13.30-14.30πολη: 13.18
ΞΑΝΘΗ
Παρασκευάς, Παράσχος,
διασκέδασή
σου!
ΑΠΟ
ΚΕΡΑ14.30,
16.00,
18.15.
15.30-17.00-18.15 (μέσω Τυχερού),
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
613
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
–ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
ΞΑΝΘΗ
–
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μασκαλέρης Θ. Αν. Θράκης 43 (έναντι ΙΚΑ)
Ωραιοζήλη
ΜΩΤΗ: 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
✆2551026174
13.30, 16.00, 17.15,ΤΑΥΡΟΣ
19.15.
04.15-06.30-07.30 (μέσω Τυχερού),
18.00, 19.30, 21.00. Κυριακή: το
14.10
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΞΑΝΘΗ
Τηλ. για έκδοση εισητηρίων:
Αγαπητέ
μου Ταύρε , Σήμερα Τρίτη ο
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.
Επέτειοι
Ερμής από το Λέοντα σχηματίζει τετρά72, 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
Καψίδου
Δημοκρίτου–ΑΘΗΝΑ,
28✆2555024096
γωνο με τον Άρη από το ζώδιο σου και
Δίκαια ΑΛΕΞ/ΛΗ
23.17
ΩΡΑ
ΤΟΚαθημερινά
ΤΕ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ:
05.15
(εκτός
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΑναχώΑπό 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
η μέρα
σου
είναι15.15
εξαιρετικά τεταμένη!
ΛΗΜΝΟ, ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ,
ΛΑΥΡΙΟ
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,
Διεθνής
Ημέρα
γιαάφιξη
την▶ 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:
07.55, 14.00
ΣΟΥΦΛΙ
ΠΛΟΙΟ
ΑΔΑΜaΝΤΙΟΣ
ΚΟΡΑhΣ
16.30,
18:45,
22:00
Τρίτη
13.30
(express),11.00
(express), 14.00
Σβίλεγκραντ
9.08
Σβίλεγκραντ
9.08
ΞΑΝΘΗ
μισή09.00
ώρα. -Τις
Κυριακές
από 07.00
ΛΟΝΙΚΗ,16.43
Αναχώρηση: 06.42 Άφιξη:
προστασία
των Μαγκρόβιων
ΚΑΒΑΛΑ
ΠΡΙΝΟ:
07.10,
13.00
ΚΑΒΑΛΑ
- ΠΡΙΝΟ: 07.10, 13.00
ΔΙΔΥΜΟΣ
▶ ΛΗΜΝΟ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ,
ΧΙΟ, ΚΑΡΛΟΑλατζιά
Γεωργίου 93 ✆2554023176 74 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 4.10, άφιξη
08:00
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
-4.10,
ΑΛΕΞ/ΛΗ
ΠΡΙΝΟ
- ΚΑΒΑΛΑ:
06.25, 12.15
ΠΡΙΝΟ
- ΚΑΒΑΛΑ:
06.25,, 12.15
έωςΔευτέρα
20.30
ανά
ώρα.
11.40 605Βασ.
ΞΑΝΘΗ
- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
06.00,
-12.00
- 15.00
-18.00
(express),
15.45
(express),
17.00
74 ΙΝTERСITY
ΩΡΑ:
άφιξη
εις
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώρηεις
Οικοσυστημάτων
Αγαπητέ
μου Δίδυμε
σήμερα Τρίτη ο
ΒΑΣΙ,
ΑΓ.
ΚΗΡΥΚΟΣ,
Τετάρτη
20.00
Τρίτη
08:0007.15,
08:00,
11:00
, 13.00,
ΦΕΡΡΥ
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. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
ΕρμήςΜΠΟΟΥΤ
(κυβερνήτης σου) από το Λέοντα
ΔIΔYMOTEIXO
Τετάρτη
08:00-20:00
Πληροφορίες
στα
τηλ. του
Λιμεναρχείου:
στα τετράγωνο
τηλ. του 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
Πέμπτη
σχηματίζει
με τον Άρη από
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
εις13.30 Πληροφορίες
2510/223716
&
2510/224472
2510/223716
&
2510/224472
Γιουρτσόγλου
Χρήστος Βενιζέλου
9ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
χρησιμα
τηλεφωνα
ΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ
Πέμπτη
16:00
▶
06.00,
08.30,
10.30,
12.00,
13.30,
16.45
-17.00.
01.41
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
00.10,
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΞΑΝΘΗ
ΚΑΒΑΛΑ:
το
ζώδιο
του
Ταύρου Έχεις μαζεμένα ,
Δίκαια 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,εξαιτίας
12.15, του άγΠαρασκευή 20.00ΑΠΟ
✆2553022922
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,
συσσωρευμένα
νεύρα,
08.00,
, άφιξη
16.00,
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,στα
12.00,
14.30.
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
χους
που
έχεις
υποστεί
επαγγελΣάββατο
08:00
Aστυνομία

18:45,
22:00
Σάββατο100
06.30 14.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 05.45,
ΕΩΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
6.45
Ορμένιο
17.09
Ορμένιο
17.09
ΔΡΑΜΑ
– ΑΘΗΝΑ
08.30,12.45,
19.30
ΑΠΟ ΘΑΣΟ:
05.45,
14.00,
16.15.
13.30,
15.00, 16.30,04.15-05.1518.15, 19.45,
ΚΥΡΙΑΚΕΣ
&
ΕΟΡΤΕΣ
10.30,
Αλεξ/πολη:
22.28
ΣΕΡΡΕΣ
–
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
22.04
ματικά
σου
και
αυτή
την
ημέρα
δεν θα
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Kυριακή
16:00
ΛΗΜΝΟ-ΑΓ.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
▶
EKAB

166
ΚΑΒΑΛΑ
- (μέσω
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
07.00,
08.15,
09.15,08.00,
10.30,20.00
12.00,
07.00,
08.15, 09.15,
10.30, 12.00,
06.20-07.00
Τυχερού),
614 ΚΟΙΝΗ
ΩΡΑ: 17.40,
άφιξη
εις
ΑΘΗΝΑ
– ΔΡΑΜΑ
70 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
Αναχώρη614 ΚΟΙΝΗ
ΩΡΑ:
17.40, άφιξη εις
20.30
16.30,
18.45
ΑΠΛΟ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
09.13,
13.47,
74 ΙΝTERСITY
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/
καταφέρεις
να συγκρατηθείς!
Καφετζή
Κλεονίκη
Κωνσταντινουπόλεως
Κυριακή
16.30
Πυροσβεστική 
199
ΑΠΟ
13.30,
14.30,
16.00,
18.15.15.00,
13.30, 14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ
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
15.37,
ΠΟΛΗ✆2552029290
, Αναχώρηση:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
– ΞΑΝΘΗ
08.00,
ΞΑΝΘΗ
- ΔΡΑΜΑ
08.00, 10.30,
02.01,
Άφιξη: 17.16
190
Σαμοθρaκη
προσ
ΚΕΡΑΜΩΤΗ:
ΚΕΡΑΜΩΤΗ:
07.00,
08.00,
09.30,
07.00, 08.00, 09.30,
Βλάβες(ΔΕΔΔΗΕ):
8004004000
ΞΑΝΘΗ
-ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
10.00-11.15-12.30-13.30-14.3090 ΙΝTERСITY
ΩΡΑ:
9.36,
άφιξη
06.00,
07.15,
08.00,
09.00,
74
ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
,
Αναχώ90
ΙΝTERСITY
ΩΡΑ:
9.36,
άφιξη
ΚΑΡΚΙΝΟΣ
10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30,
17.30.
6.58
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
Βλάβες(ΔΕΥΑΑ):
25510-26046
Αγαπητέ
μου
Καρκίνε,
σήμερα
Τρίτη ο
18.45,
19.45,
21.30,
23.30
ΚυριακήΚΥΡΙΑΚΕΣ
& ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45,
613 ΔΙΚΑΙΑ,
5.43–ΘεσΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
04.13, Πληροφορίες:
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
14.38.
17.15,
19.15.
17.15,
19.15.
ΠΛΟΙΟ
ΑΔΑΜaΝΤΙΟΣ
ΚΟΡΑhΣ
Ερμής
από
το
Λέοντα
σχηματίζει
τεΒλάβες
ΟΤΕ:
13888
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
ρού),19.30-20.45.
25210-32444.
15.00,
16.00,
17.00,
18.30,
πολη:
6.58
25210-32444.
- ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
- ΚΥΡΙΑΚΗ
τράγωνο
με
τον
Άρη
από
το
ζώδιο
του
Δευτέρα
17:30
Κ.Ε.Π.
Αλεξ/πολης:
25513-50010
16.30,
18.15,
19.45,
21.30,
23.30
32421
ΑΠΛΟ
–
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
00.52,
10.06,
Τετάρτη
13.30
/
Πέμπτη
14.30
/
ΔΙΔ/ΧΟ
-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.15-06.30-07.30 (μέσω ΑΠΟ
Την
Κυριακή
το δρομολόγιο
604 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΑναχώΠΡΙΝΟ:
ΑΠΟ
ΠΡΙΝΟ:
10.15,
14.30. ΑΠΟτων 6.00
10.15,
14.30. ΑΠΟ
και
αποφάσεις
της στιγμής
17.09
ΞΑΝΘΗ
06.30,
08.30,12:30, Τρίτη
Παρασκευή 15.30ΚΑΒΑΛΑ:
/ Ταύρου
Σάββατο
----οι/ 16.15.
Κ.Ε.Π. Φερών: 25553-50101
04:45,- ΚΟΜΟΤΗΝΗ
06:30,
08:30,
11:15,
Τυχερού),
08.45 (μέσω
Τυχερού),
π.μ. δεν17:30
ισχύει 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ:
ρηση αρχικού: 23.59, Άφιξη Αλεξ/
ΚΑΒΑΛΑ:
12.00,
12.00,
ΑΠΟ ΘΑΣΟ: λάθη
θα
οδηγήσουν
σε
παρορμητικά
ΣΕΡΡΕΣ
09.30,
11.15,
12.40,
14.00,
15.55,
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΔΡΑΜΑ
Κυριακή
14.00
Τεταρτη
17:30
Αστ.Τμ.
Αλεξ/λης25510
66300
08.00, 09.15,
10.30,07.00,
12.15,
06.00,
08.00, 09.15,
12.15,
14.30, 15.30, 17:00, 19:30, 21.3006.00,
10.00-11.30-12.30-13.30-14.30πολη: λόγω
13.18 ύγειας, ΕΠΙΚΕΡΔΗΣ επι- ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
– ΔΡΑΜΑ
στα οικονομικά
για10.30,
το λόγο
αυτό συΠΩΛΕΙΤΑΙ
17.00, 20.30 Κυριακές και Γιορτές
ΣΕΡΡΕΣ
- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Από
τις 05.30
ΔΡΑΜΑ
– ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
– ΑΘΗΝΑ:
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
15.26
ΣΑΜΟΘΡAΚΗ 14.30,
- ΑΛΕΞΑΝΠέμπτη
07:00
- 19:00
Γραφείο
Ταυτοτήτων: 2551066262
ΑΠΟ
ΚΕΡΑ14.30,
16.00,
18.15.
16.00, 18.15. ΑΠΟ ΚΕΡΑΟρεστιαδα- Διδ/χοΣουφλι
(μέσω
Τυχερού),
08.00,
09.00,
10.00,
11.00,
12.00,
ΞΑΝΘΗ15.30-17.00-18.15
– ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
613
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
ΞΑΝΘΗ
– ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
γκρατήσου!
χείρηση
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙ08.30, 11.15, 14.15, 15.30, 17.00,
71
ΙΝTERСITY
έως
20.45
ανά
μισή
ώρα
ΩΡΑ:
9.19
άφιξη
στην
ΣΕΡΡΕΣ
ΔΡΑΜΑ
ΔΡΟYΠΟΛΗ
ΜΩΤΗ:
ΜΩΤΗ: 07.15, 09.15, 10.30, 11.45,
07.15,
09.15,
Παρασκευή
19:0010.30,
25510 66395
-Φερες- Αλεξ/πολη
19.30-20.45.
ΚΥΡΙΑΚΕΣ
13.00,
14.00,
15.00,
16.00,11.45,
17.00, Αθήνα
Αναχώρηση:
Άφιξη
Τελικού:
Απλή: 11.19
19.43 & ΑΡΓΙΕΣ
Απλή:Τροχ.
11.19Αλ/λης
Ιντερσίτι: 19.43
ΟΥ σε16.17
λειτουργία. 8.29,
Πλήρως
εξοπλισμένη
και- ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
19.15.Ιντερσίτι:
ΣΕΡΡΕΣ
- ΚΑΒΑΛΑ
06.45,
10.15,
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
20.34
Δευτέρα 16.00 / 13.30,
Τρίτη ---/ Τετάρτη
13.30,
16.00,
19.15.
16.00,
17.15, 19.15.
Σάββατο
-17.15,
17:30
Δημ. Αλεξ/πολης25510
64100
ΛΕΩΝ
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:10ετούς
12.41, άφιξη
στην λειτουργίας,
08.00 / Πέμπτη 07.00
/ Παρασκευή
λειτουργική,
συνεχούς
Τηλ.
έκδοση
εισητηρίων:
Τηλ.
για
έκδοση
εισητηρίων:
Kυριακή
19:00
Αγαπητέ
μου
Λέοντα,
σήμερα Τρίτη ο
Δημ.Εν.Φερων
25555-50070
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
Λάγους)
07.30,
10.15,
13.25,
14.30,
15.36
ΣΕΡΡΕΣ
- ΔΡΑΜΑ&
06.45,
09.15,
11.00,07.30, Θεσσαλονίκη
---- / Κυριαμε σταθερή
πελατεία, –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
κοντά στη Λεωφόρο Απλή:14.48 Ιντερσίτι: 07.17 12.30, 18.15 / Σάββατο
2593022318
2593022426.
2593022318
&
2593022426.
Ερμής από το ζώδιο
σου σχηματίζει τεΓραμμή
Δημότη:
25510-22222
αλεξ/πολη
-ΣΑΠΕΣκομοτηνη
Κυριακές και Γιορτές 09.45,
15.00,
73
ΙΝTERСITY
ΩΡΑ:
16.06,
άφιξη15.22,
κή 18.00
των16.30,
08.0020.15
καταργείται.
ΞΑΝΘΗ12.30-13.30-14.30-15.30-17.00-19.15
ΑΘΗΝΑ
Αναχώρηση
αρχικού:
ΝΗΣΙΑ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΗΣΙΑ
ΑΙΓΑΙΟΥ
Δημοκρατίας
και
παραδίπλα
στοΆφιξη
σούπερ ΞΑΝΘΗ - ΑΘΗΝΑ
τράγωνο
με τον Άρη από το ζώδιο του
ΤηλEφωνα
25513-50040
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
Καβάλα
18.15
(μέσω
Τυχερού),
19.30-20.45.
Τελικού:
Απλή: 17.50,
2.44
ΔΡΑΜΑ
– ΚΑΒΑΛΑ
Απλή:Τμήμα
17.50,Καθ/τητας:
2.44
μάρκετ
ΜΑΣΟΥΤΗΣ.
Ταύρου
και η μέρα σου είναι αρκετά
ΛιμεναρχεIων
ΤΗΛEφωΝΑ
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ
Τμήμα
Πρασίνου:
25513-50042
Κομοτηνή
για Ξάνθη)
ΚΥΡΙΑΚΕΣ
& ΑΓ.
ΕΟΡΤΕΣ
10.30,
12.45,
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 ΚΟΙΝΗ
Ιντερσίτι:
8,11,
14.58, 22.33
71 ΙΝTERСITY
επεισοδιακή
και εκρηκτική!
ΛειτουρΜόνο σοβαρές
προτάσειςστη
.
Αλεξανδρούπολης:
25510
26468 και
Αλεξανδρούπολης:
16.30,
18.45
25210με ανταπόκριση
ΞΑΝΘΗ
-ΑΘΗΝΑ-ΣΑΠΕΣ-αλεξ/πολη
20.00
Τρίτη
13.30
Τρίτη
Τμήμα Αποκομιδής Απορριμάτων:
κομοτηνη
γείς13.30
απόλυτα
και νιώθεις ότι έχεις σε
ΞΑΝΘΗ
μισή
ώρα.Πληροφορίες
Τις Κυριακές
από 07.00 Αθήνα 5.23,
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 06.42 Άφιξη:
26619,
Σαμοθράκης:
25510
41305
▶
ΛΗΜΝΟ,
ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΧΙΟ, ΚΑΡΛΟ- Θεσσαλονίκη
▶ ΛΗΜΝΟ,
ΧΙΟ, όλα,
ΚΑΡΛΟ32421
ΑΘΗΝΑ
– ΞΑΝΘΗ
2551356200,
25513-50068 , 25513-50069
Τηλ 6983520687
και ώρες 08:00 -14:00
όλα δίκιοΜΥΤΙΛΗΝΗ,
ή ότι τα ξέρεις
με απο07:20,
09:00,20.00
11:00,06.00,
12:30,
έωςΑΓ.
20.30
ανά ώρα.
11.40
ΞΑΝΘΗ
- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
και 41385 Τηλέφωνα
Πρακτ.:
25510
ΒΑΣΙ,
ΚΗΡΥΚΟΣ,
20.00
ΒΑΣΙ,
ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ,
Τετάρτη 20.00
603 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 4.07, άφιξη στην
ΞΑΝΘΗ – ΔΡΑΜΑ 08.10, 10.30, 15.15,
ΣΕΡΡΕΣ
- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΑπόΤετάρτη
τις 05.30
Σαμοθράκης:
25510
41305
τέλεσμα
να
δημιουργούνται
εντάσεις
Περ/κή
Εν/τα
Έβρου
25513-50405
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,
ΛΗΜΝΟ-ΑΓ.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
Αθήνα 15.07
17.30. 10.30,
Αργίες 10.45,
έως
20.45
ανά μισή
ώρα
και2551083911
ασυμφωνίες!
και
41385
ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ:
25510-26298
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
Πέμπτη 13.30
ΩΡΑ:
20.53, άφιξη20.32 Άφιξη:
18.45
ΣΕΡΡΕΣ
- 13.30
ΚΑΒΑΛΑ
Τηλ.
Πρακτ.:
ΤΙΕΔΑ:- ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ25510-28735
15:00
- 19:30
ΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ
▶ 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,
00.10,
Ζητείται
για συνεργασία
ιδιώτης ή επιχεί- ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
στη
Θεσσαλονίκη
23.07
Από
για10.30,
Καβάλα
έχει δρομ.
14.30,
18.30
ΠΑΡΘΕΝΟΣ
2551024694,
2551083911
ΔΟΥ
Αλεξ/πλης : 25510-89622
ΣΕΡΡΕΣ-ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
Παρασκευή
20.00
Παρασκευή
20.00
15.45,
08.23, 15.00,
11.49
08.23,
11.49
ΔΡΑΜΑ
– ΞΑΝΘΗ
614
,
ρηση
πουΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
εκτελεί
τακτικά
ΙΝTERСITY
ΩΡΑ: 23.43,
άφιξητο δρομολόγιο
κάθε μισή
ώρα16.30, 18.15, 19.45.
ΣΕΡΡΕΣ
- ΔΡΑΜΑ
06.45,08.00,
09.15,10.30,
11.00, 12.30,75
Αγαπητέ μου
Παρθένε , σήμερα Τρίτη
Δασαρ.
Αλεξ/λης25510
80643
ΛΗΜΝΟ-ΑΓ.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
ΛΗΜΝΟ-ΑΓ.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
▶
▶
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,
14.45,
16.30,
Αναχώρηση
15.41,
Άφιξη τον ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 05.14, 19.46
ο Ερμής (κυβερνήτης
σου) από τον ΛέΑλεξανδρούπολη
Κομοτηνή,
με σκοπό
Σάββατο
06.3009.15, 14.15, 20.15
Σάββατο
06.30 τετράγωνο με τον Άρη
Πυρ/κή
Αλεξ/λης25510
ΓΙΑ
ΑΘΗΝΑ:
-13.30
- 19.15
ΣΕΡΡΕΣ
- ΑΘΗΝΑ
–Αλεξ/πολη:
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
οντα σχηματίζει
15.00,9.15
16.30,
18.15,
19.45,
ΚΥΡΙΑΚΕΣ
& ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, ΔΡΑΜΑ
22.28
ΣΕΡΡΕΣ13.30,
– ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
22.04
ΣΕΡΡΕΣ
– ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
22.04 26222
επιμερισμό
εξόδων
μετακίνησης.

B6

Δρομολόγια
Δρομολόγια

Χρηστικά

15
Ωροσκόπιο

αγγελιεσ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ.
Νοσ/μείο
Αλ/λης25513-51000
από το ζώδιο
του Ταύρου και η μέρα
16.30,16.30
18.45
ΑΠΛΟ -20.30
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 09.13, 13.47,
- ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
09.13, 13.47,
74 ΙΝTERСITY
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/
Τηλέφωνα
επικοινωνίας
6973 436062, ΑΠΛΟ
Κυριακή
Κυριακή
16.30
έχει
τις
εντάσεις
της! Θα βρεθείς σε
Περ.
Εν.
Έβρου
25510
36500
15.37, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΞΑΝΘΗ 08.00,
15.37,
ΠΟΛΗ
, Αναχώρηση: 02.01, Άφιξη:
ΞΑΝΘΗ - ΔΡΑΜΑ 08.00, 10.30, 15.00, 25510
24222
εκνευρισμό και αποδιοργάνωση, φρόΛιμεναρχείο
25513-56200

12.00,
13.30, 15.00, 16.30, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
17.30.
6.58
ΣΕΡΡΕΣ10.30,
– ΔΙΚΑΙΑ
-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΣΕΡΡΕΣ – ΔΙΚΑΙΑ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ντισε αν ταξιδεύεις να κάνεις ένα καΟ.Λ.Αλεξ/λης
25510-26251

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
λό πρόγραμμα- για
να αποφύγεις τους
ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ
Αεροδρόμιο
25510
89300
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
11.00
/ Τρίτη 12.30 /
μπελάδες
ασυμφωνίας!
ΕΛΤΑ
Αλεξ/λης00.52,
25510-41640
18.15, 19.45,
21.30,
23.30
3242113.30 / Πέμπτη 14.30 /
ΑΠΛΟ –16.30,
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
00.52,
10.06,
ΑΠΛΟ
– ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
10.06,
Τετάρτη
Τετάρτη 13.30 / Πέμπτη 14.30 /
Η ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ
ΚΤΕΛ
Αλεξ/λης
25510 26479
ΖΥΓΟΣ 15.30 / Σάββατο ---- /
17.09 ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 06.30, 08.30, Παρασκευή 15.30 / Σάββατο ---- /
17.09
Παρασκευή
ζητά να προσλάβει πολιτικό ή τοπογράφο μηΑγαπητέ
μου Ζυγέ, σήμερα Τρίτη ο ΕρΑΣΤΙΚΑ
25510-28844
ΣΕΡΡΕΣ
11.15, 12.40, 14.00, 15.55, Κυριακή
ΣΕΡΡΕΣ09.30,
- ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΣΕΡΡΕΣ
- ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΔΡΑΜΑ
14.00
Κυριακή
14.00
χανικό με εμπειρία στα δημόσια έργα
ΣΑΒΒΑΤΟ: 06:45 - 20:10
μής
από
το Λέοντα σχηματίζει τετράΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΟΑΕΔ
Αλεξ/λης
25510
25646
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:
ΚΑΒΑΛΑ:ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 15.26
17.00,
20.30 Κυριακές
και Γιορτές
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
- ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
15.26
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Από τις 05.30
ΔΡΑΜΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ:
ΣΑΜΟΘΡAΚΗ
- ΑΛΕΞΑΝΣΑΜΟΘΡAΚΗ
- ΑΛΕΞΑΝγωνο με τον Άρη
από το ζώδιο του
07:30 - 20:10
Σετην
ό,τι
αφορά τις
πτήσεις
από ΚΥΡΙΑΚΗ:
Βιογραφικά:
hiring@akmonate.gr
Για
ενημέρωση
σας,
σε
ό,τι
αφορά
SKY
AEGEAN
ΟΣΕ
Αλεξ/πολης
25510
26395
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
ΔΡΟYΠΟΛΗ
Ταύρου
και
οι
φίλοι
σε παρασύρουν
το
αεροδρόμιο
της
Αλεξαντις -πτήσεις
της Ολυμπιακής
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΗΤΕΙΑ:
– ΑΘΗΝΑ:
Για την ενημέρωση
σας,
σε ό,τι αφο- 25510-45198
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ:
19.15.
Αθήνα 16.17
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
20.34 και της
ΣΕΡΡΕΣ16.00
- ΚΑΒΑΛΑ
06.45,
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
- ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
20.34
Δευτέρα
/ Τρίτη
---- 10.15,
/ Τετάρτη ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Δευτέρα
16.00 / Τρίτη
---- / Τετάρτη να
να ταξιδέψετε,
να διασκεδάσετε,
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.
AEGEAN:
25510-89150
περάσετε
καλά!
14.30,
18.30 07.00 / Παρασκευή
ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ (μέσω Π.
613 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 12.41, άφιξη στην
08.00
/ Πέμπτη
08.00
/ Πέμπτη
07.00 / Παρασκευή
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:
Αεροδρόμιο:
25510-89300
Λάγους)
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
/
Σάββατο
---- / Κυριαστα
τηλέφωνα:
Καβάλας, μπορείτε να καλείτε στα
ΔΕ.-ΣΑΒ. 13.20
09.45, 16.00
08.25, 18.35, 21.55
08:50 - 22:05
25510
89300, 25510 89305, ΔΕΥΤΕΡΑ:
ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Η ΑΚΜΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΤΕ άφιξη
ΡΑΔΙΟ
ΤΑΞΙ
25510
33500

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.
AEGEAN: :25510
89150,Aegean: ΤΡΙΤΗ: 08:50 - 21:35
Αγαπητέ μου Σκορπιέ, σήμερα Τρίτη ο
Ι.Κ.Α.
25510-84611
προσλάβει
εργατοτεχνίτες γιαΟλυμπιακή:
να απα- 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:
53273, 25910
-ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 06.50, 17.00,
6.50,το Λέοντα σχηματίζει τεΕρμήςΚΥ.από
08:50 - 22:05
ΟΛΥΜΠΙΑΚH:
25510 45198,
ΤΗΛEφωΝΑ
ΤΗΛEφωΝΑ
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ
ΕΚΑΒ
25510-89370
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
τράγωνο
με
τον Άρη από το ζώδιο του
ΠΕΜΠΤΗ: 08:50 - 21:35
SKY
EXPRESS:
801-11- Αλεξανδρούπολης:
25510 26468
και Βιογραφικά:
Αλεξανδρούπολης:
26468
και
ΔΕΗ
25510-53529
25910
53333
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
16.30, 18.45 Πληροφορίες
25210Αθήνα 5.23,
με
ανταπόκριση
στη
ΞΑΝΘΗ
-ΑΘΗΝΑΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
20.00
Ταύρου
και
εσύ 25510
χρειάζεται
να δείξεις
hiring@akmonate.gr
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
08:50
22:05
28288, 2810-223800
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΑΘΗΝΑ : ΑΝΑ26619,
Σαμοθράκης: 25510 41305
26619,
Σαμοθράκης:
ΟΤΕ
25510-56160
32421
Θεσσαλονίκη
ΑΘΗΝΑ
– ΞΑΝΘΗ 20.00
την ψυχραιμία
σου!25510
Δεν θα41305
λείψουν οι
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:50 - 22:05
ΧΩΡΗΣΗ:
07.05, 19.45,
ΚΥΡΙΑΚΗ
19.45
καβγάδες
τους συ41385 -Τηλέφωνα
Πρακτ.:
25510
καιεπαγγελματικοί
41385 Τηλέφωνα
Πρακτ.:με25510
ΔΕΥΑΑ
25510-24018
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
νεργάτες
σου!
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
91 ΙΝTERСITY ΩΡΑ:
20.53, άφιξη
18.45
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15,
ΜΙΑ...ΕΞΥΠΝΗ
ΓΝΩΜΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ: 07:15 - 20:30
ΤΟΞΟΤΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ: 08:20 - 21:45
στη Θεσσαλονίκη 23.07
Από Ξάνθη για Καβάλα έχει δρομ.
14.30, 18.30
νεια, διπολική διαταραχή προσωπικότητας,
Αγαπητέ μου Τοξότη , σήμερα Τρίτη ο
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,
νόσο του Πάρκινσον, μείζονα κατάθλιψη και
Ερμής από το Λέοντα σχηματίζει τετράΤΕΤΑΡΤΗ: 07:15 - 20:30
ΤΕΤΑΡΤΗ: 08:20 - 21:45
Mental
health:
στην Αθήνα
07.18. Πώς επη- επιληψία. Πληροφορίες σχετικά με το κλίμα,
ΚΑΒΑΛΑ
15.00, 16.30, 20.15
γωνο με τον Άρη από το ζώδιο του ΤαύΠΕΜΠΤΗ: 07:15 - 12:15
ΠΕΜΠΤΗ: 08:20 - 21:45
η –ρύπανση
ρου και εσύ θέλεις να ταξιδέψεις, να
ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ: 9.15 -13.30 - 19.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15 ρεάζει
ΔΡΑΜΑ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ την ψυτον μέσο μισθό, το εθνικό υπόβαθρο των κα-

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 09:05 - 21:45
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:20 - 21:45
ΚΥΡΙΑΚΗ: 09:05 - 21:45

ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:

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

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
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
– ΣΗΤΕΙΑ:
αεροδρόμιο
της
Αλερά τιςAegean
πτήσειςαπό
τηςτοΟλυμπιακής
και
ΑΠΟ
ΚΑΒΑΛΑ:
ΔΕ.-ΣΑΒ.
15.30
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:
ΔΕ-ΤΡ.
ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ
ξανδρούπολης,
μπορείτε να της
καλείτε -TE. -ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ.
της Aegean
από το αεροδρόμιο
ΣΗΤΕΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
08.25, 18.35 ΚΥ. :
στα τηλέφωνα:
Καβάλας,
μπορείτε να καλείτε στα
08.25,ΔΕ.-ΣΑΒ.
18.35, 21.55
13.20
Αεροδρόμιο
:
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.

χική υγεία;

Ρύπανση και Ψυχική Υγεία
συνέβη
Ένας αυξανόμενος όγκος
βιβλιογραφίΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1 ΑΠΡΙΛΙοΥ
2011μεταξύ
ας έχει συζητήσει
τη πιθανή
σχέση
της ρύπανσης του περιβάλλοντος και του
αυξημένου κινδύνου εμφάνισης ψυχολογικών διαταραχών. Ερευνητές από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Δανία ερεύνησαν τον
αντίκτυπο της έκθεσης στη ρύπανση και τον
AEGEAN
επιπολασμό
των ψυχιατρικών διαταραχών.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΑΘΗΝΑ:
Οι μελέτες
παρατήρησης χρησιμοποιήθη11.20,
καν τόσο
στις17.35
ΗΠΑΠΛΟΙΑ
όσο και στη Δανία και
ΑΘΗΝΑ
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
:
αφορούσαν
την
ανάλυση περιβαλλοντικών
09.45, 16.00
παραγόντων
όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση και η θεραπεία ψυχιατρικών διαταραχών.
Συγκεκριμένα, συγκέντρωσαν ασφαλιστιΚΑΒΑΛΑ
ΔΕΛΦΙΝΙΑ
κές
πληροφορίες από το 2003 έως το 2013
ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 08.50, 15.15
για
151
εκατομμύρια ανθρώπους στις ΗΠΑ
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 07.55, 14.00
και
1,4 εκατομμύρια
στη13.00
Δανία για να υποΚΑΒΑΛΑ
- ΠΡΙΝΟ: 07.10,
ΠΡΙΝΟ - ΚΑΒΑΛΑ:
06.25,
12.15
λογίσουν
τον αριθμό
των
ατόμων σε κάθε
ΦΕΡΡΥ ΜΠΟΟΥΤ
περιοχή
που είχαν διαγνωστεί με σχιζοφρέΠληροφορίες 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

τοίκων, την πυκνότητα του πληθυσμού και
άλλους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες
αναλύθηκαν για να διαπιστωθεί εάν κάποιος
από τους παράγοντες συνδέεται με αυξημένο ή μειωμένο επιπολασμό κάθε ψυχιατρικής
διαταραχής. Συμπληρωματική έρευνα έχει
βρει σχέσεις μεταξύ του πληθυσμού του αέρα και της σοβαρότητας των προβλημάτων
ψυχικής υγείας στα παιδιά. Ερευνητές από
τοΚΑΒΑΛΑ:
τμήμα Βιοστατιστικής και Επιδημιολογίας
στο Ιατρικό Κέντρο του Παιδιατρικού ΝοσοΓια τηντου
ενημέρωση
σε ό,τι αφοκομείου
Cincinnatiσας,
διεξήγαγαν
έρευνα
ρά τις πτήσεις
της Ολυμπιακής
και
διερευνώντας
τις επιπτώσεις
της βραχυπρότης Aegean
αεροδρόμιορύπανση
της
θεσμης
έκθεσηςαπό
στηντοατμοσφαιρική
μπορείτε
να καλείτε ψυχιατριστα
στηΚαβάλας,
σοβαρότητα
των παιδιατρικών
τηλέφωνα:
κών
διαταραχών. Διαπίστωσαν ότι η βραχυΟλυμπιακή:
25910
53273,συνδέθηκε
25910 με
πρόθεσμη
έκθεση
στα PM2,5
53279 Aegean:
2510 229000
και
παροξύνσεις
στις ψυχιατρικές
διαταραχές
25910
53333
των
παιδιών
σε μία έως δύο ημέρες μετά
την έκθεση. Αυτό χαρακτηρίστηκε από
την αύξηση των επισκέψεων στο τμήμα
επειγόντων περιστατικών παιδιών.

κάνεις τις διακοπές σου και τίποτα να
μην σου αποσπάσει την προσοχή σου!!
ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Αγαπητέ μου Αιγόκερε, σήμερα Τρίτη
ο Ερμής από το Λέοντα σχηματίζει τετράγωνο με τον Άρη από το ζώδιο του
Ταύρου κάποιες ειδήσεις που θα λάβεις
σήμερα για τα οικονομικά σου θα προκαλέσουν ένταση και νεύρα!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αγαπητέ μου Υδροχόε, σήμερα Τρίτη
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
ο Ερμής απόΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
το Λέοντα σχηματίζει τετράγωνο
με τον
Άρη από τοΔΕ-ΤΡ.
ζώδιο του
ΑΠΟ
ΚΑΒΑΛΑ:
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:
Ταύρου
Τα λόγια
που18.35
ακούςΚΥ.
αυτή την
-TE.
-ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ.
08.25,
ημέρα από τον σύντροφό σου, ή από
08.25, 18.35, 21.55
τους συνεργάτες σου!
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: ΔΕ-ΤΡ. -TE.

-ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ.
ΙΧΘΥΕΣ 06.50, 17.00, ΚΥ. 6.50,
17.00,
20.20μου Ιχθύ, σήμερα Τρίτη ο ΕρΑγαπητέ

μής από το Λέοντα σχηματίζει τετράγωνο με τον Άρη από το ζώδιο του
Ταύρου και θα διαπιστώσεις ότι στα
επαγγελματικά σου κυριαρχεί το αλαλούμ και η ένταση!!
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Αυτά είναι τα νέα τιμολόγια
ρεύματος από τους παρόχους
Πώς θα υπολογίσετε
το τελικό ποσό –
Παραδείγματα

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ
ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΘΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ 20
ΤΟΥ ΜΗΝΑ
Πώς θα υπολογίσετε τι πρέπει να
πληρώσετε
Κοντά στα 50 λεπτά ανά κιλοβατώρα διαμορφώνονται τα
ονομαστικά οικιακά τιμολόγια
ηλεκτρικής ενέργειας για τον
Αύγουστο που ανακοίνωσαν
σήμερα οι προμηθευτές ρεύματος ενώ, λίγο πριν ο Υπουργός Ενέργειας ανακοίνωσε και
τις επιδοτήσεις ρεύματος προκειμένου οι καταναλωτές να
γνωρίζουν τι καλούνται να πληρώσουν.

Αναλυτικά τα τιμολόγια:
ΔΕΗ
Ίσως και χαμηλότερα του
αναμενομένου, στα 0,486 ευρώ
ανά κιλοβατώρα (0,498 για καταναλώσεις πάνω από 2000 κιλοβατώρες το τετράμηνο), “τοποθετήθηκε” το τιμολόγιο της
ΔΕΗ με τη νυκτερινή χρέωση
να βρίσκεται στα 0,445 ευρώ

ΗΡΩΝ
Όσον αφορά τους υπόλοιπους προμηθευτές, ο Ήρων
έθεσε τιμολόγιο στα 0,495
ευρώ για το οικιακό (αλλά με
πάγιο) και 0,54 για το επαγγελματικό.

και τα 0,56 ευρώ.

WATT&VOLT
Η Watt&Volt ανακοίνωσε τιμή για τα τιμολόγια χωρίς πάγιο
στα 0,58 ευρώ ανά κιλοβατώρα, αλλά με μεγάλες διαφοροποιήσεις προς τα κάτω για τα
τιμολόγια με πάγιο. Συγκεκριμένα ανακοίνωσε τα νέα τιμολόγια ως εξής:
-στα 0,585€/kWh για το
πρόγραμμα zerO+ για όλες τις
κατηγορίες πελατών
-στα 0,379€/kWh για το
πρόγραμμα WATT+VOLT Win
1 (29,9€/μήνα πάγιο για τις
πρώτες 200kWh, 20€ για κάθε 100kWh επιπλέον) για όλες
τις κατηγορίες πελατών
-στα 0,477€/kWh για το
πρόγραμμα WATT+VOLT Win
2 (14,9€/μήνα πάγιο για τις
πρώτες 200kWh, 10€ για κάθε 100kWh επιπλέον) για όλες
τις κατηγορίες πελατών

VOLTON
Η εταιρεία VOLTON ανακοινώνει τιμολόγια μεσοσταθμικά στα επίπεδα των 0,56 ευρώ
ανά Μεγαβατώρα.

PROTERGIA
Στην περίπτωση της
Protergia, το τιμολόγιο διαμορφώνεται σε 0,549 ευρώ ανά κιλοβατώρα, αλλά υπάρχουν και
ειδικά τιμολόγια (όπως για το
εξοχικό) που ανεβαίνουν έως

Οι επιδοτήσεις ρεύματος
Στα 15-17 λεπτά ανά κιλοβατώρα αναμένεται να διαμορφωθούν οι τελικές τιμές
καταναλωτή για την ηλεκτρική
ενέργεια τον Αύγουστο, σύμ-

φωνα με τις ανακοινώσεις για
τις επιδοτήσεις στο ρεύμα που
έκανε το μεσημέρι ο υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Κώστας Σκρέκας. Συγκεκριμένα, η επιδότηση για τα οικιακά
τιμολόγια, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, για το σύνολο της
κατανάλωσης και όλες τις κατοικίες (κύριες και μη) διαμορφώνεται στα 337 ευρώ ανά
μεγαβατώρα (0,337 ευρώ ανά
κιλοβατώρα).
Το συνολικό κονδύλι των
επιδοτήσεων φθάνει τον επόμενο μήνα στο 1,136 δισ. ευρώ
και απορροφά:
έως και το 90% της αύξησης
για όλους του οικιακούς καταναλωτές για το σύνολο της μηνιαίας κατανάλωσης και για τις
κύριες και μη κύριες κατοικίες,
το 100% της αύξησης για
τους δικαιούχους Κοινωνικού
Τιμολογίου,
το 80% της αύξησης για
τους μικρομεσαίους επαγγελματίες με παροχή ισχύος μέχρι

35 KVa,
το 82-99% της αύξησης για
τους αγρότες.
Συγκεκριμένα, όπως τόνισε
ο κ. Σκρέκας:
Για τις όλες τις κύριες και
μη κύριες κατοικίες η επιδότηση ανέρχεται στα 337 ευρώ/
MWh για το σύνολο της μηνιαίας κατανάλωσης και χωρίς
εισοδηματικά κριτήρια. Απορροφάται, έτσι, το 90% της αύξησης με στόχο η τιμή της κιλοβατώρας να κυμαίνεται μεταξύ
15-17 λεπτών.
Για τους δικαιούχους Κοινωνικού Τιμολογίου η επιδότηση ανέρχεται σε 377 ευρώ ανά
MWh ώστε να απορροφηθεί
έως και το 100% της αύξησης.
Για τους εμπορικούς καταναλωτές με παροχή ισχύος μέχρι
35KVA εμπορικά καταστήματα,
εστιατόρια, περίπτερα, ψιλικά η
επιδότηση είναι 300 ευρώ ανά
MWh για το σύνολο της μηνιαίας κατανάλωσης και απορροφάται έως και το 80% της

ανατίμησης.
Για τους αγρότες και όλα τα
αγροτικά τιμολόγια η επιδότηση ανέρχεται σε 337 ευρώ ανά
MWh καλύπτοντας από το 82%
έως το 99% της αύξησης.
Στους βιομηχανικούς καταναλωτές η επιδότηση θα είναι 250 ευρώ / MWh ώστε να
απορροφηθεί έως και το 67%
της αύξησης.
Για το φυσικό αέριο και για
τους εμπορικούς καταναλωτές,
η επιδότηση ανέρχεται στα 30
ευρώ/ θερμική MWh.
Υπενθυμίζεται οτι σύμφωνα
με το νέο πλαίσιο τα τιμολόγια
από τον Αύγουστο και μετά δεν
θα έχουν ρήτρα αναπροσαρμογής και θα ανακοινώνονται εκ
των προτέρων από το σύνολο
των προμηθευτών ενώ οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα αλλαγής προμηθευτή χωρίς προϋποθέσεις. Τα τιμολόγια
του Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν ως τις 20 Αυγούστου.

Η τελική τιμή προκύπτει με
την αφαίρεση της κρατικής επιδότησης από τα τιμολόγια των
προμηθευτών όπως ανακοινώθηκαν παραπάνω. Δεδομένου
ότι οι εταιρείες ενέργειας ανακοίνωσαν τιμές κοντά στα 0,50
ευρώ ανά κιλοβατώρα, η τελική
λιανική για τα νοικοκυριά διαμορφώνεται σε γενικές γραμμές κοντά στα 0,15 ευρώ η κιλοβατώρα.
Για παράδειγμα, η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι το τιμολόγιο για
τον Αύγουστο θα είναι 0,486
ευρώ ανά κιλοβατώρα (0,498
για καταναλώσεις πάνω από
2000 κιλοβατώρες το τετράμηνο). Αυτό σημαίνει πως με την
επιδότηση στα 0,337 ευρώ και
χωρίς κόφτη κατανάλωσης ή
εισοδηματικά κριτήρια, η κιλοβατώρα θα κοστίζει για όλους
στην λιανική 0,149 ευρώ, δηλαδή περίπου 0,15 ευρώ. Το
όφελος από το νέο μηχανισμό ανάκτησης των υπερεσόδων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για τον πρώτο
μήνα εφαρμογής εκτιμάται σε
500 εκατ. ευρώ (ενώ όπως είπε ο αντίστοιχος μηχανισμός
που εφαρμόζεται στην Ισπανία
απέδωσε 250 εκατ.).
Με το νέο σύστημα, πρόσθεσε, οι καταναλωτές έχουν
τη δυνατότητα να γνωρίζουν
εγκαίρως και με διαφάνεια την
πραγματική τιμή κάθε προμηθευτή. «Όλα είναι καθαρά, διαφανή και οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν τον πάροχο
ηλεκτρικής ενέργειας», κατέληξε ο υπουργός. Οι τιμές ρεύματος από τους προμηθευτές θα
ανακοινώνονται κάθε 20 του
μήνα και οι καταναλωτές θα
μπορούν να αλλάξουν πάροχο.
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Σταϊκούρας: Έως το τέλος της εβδομάδας
η ηλεκτρονική πλατφόρμα Fuel pass 2
Τι είπε για το
δυσμενές σενάριο
για το φυσικό αέριο
Έως το τέλος της εβδομάδας
και κατά πάσα πιθανότητα μέσα
στο Σαββατοκύριακο θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα
Fuel pass 2 για την επιδότηση
των καυσίμων, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.
Το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 200 εκατ. ευρώ και, σύμφωνα με τον υπουργό, θα καλύψει 3,1 εκατομμύρια οχήματα
από 3,5 εκατομμύρια συνολικά,
ενώ αναμένεται να αυξηθεί και
ο αριθμός των δικαιούχων. Οι

δικαιούχοι θα εισπράξουν την
οικονομική ενίσχυση στις αρχές
του Αυγούστου, ενώ με τη χρήση
της ψηφιακής κάρτας θα έχουν
μπόνους 15 ευρώ.
Ειδικότερα, η οικονομική ενίσχυση με την ψηφιακή κάρτα,
ανάλογα με το είδος του οχήματος (αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα) και την περιοχή της κύριας
κατοικίας (ηπειρωτική χώρα ή
νησιά), κυμαίνεται από 60 έως
100 ευρώ, ενώ με πίστωση στον
τραπεζικό λογαριασμό είναι 4580 ευρώ.
Παράλληλα, ο υπουργός
άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο
να ισχύσει η έκπτωση 3% για
την εφάπαξ πληρωμή του φόρου εισοδήματος και έως την
31η Αυγούστου, μετά την παρά-

ταση στην υποβολή των δηλώσεων από τις 29 Ιουλίου.
Συγκεκριμένα (μιλώντας στην
τηλεόραση του ΣΚΑΙ), είπε ότι
«πρέπει να νομοθετήσουμε για
την παράταση έως την Πέμπτη,
ημέρα που κλείνει η Βουλή.
‘Αρα, έχουμε τρεις ημέρες για
να το αξιολογήσουμε».

Φορολογικές
υποχρεώσεις
Ο υπουργός Οικονομικών
δήλωσε, επίσης, ότι παρά τον
υψηλό πληθωρισμό, οι πολίτες
δείχνουν εξαιρετική συνέπεια
στις φορολογικές υποχρεώσεις
τους, προσθέτοντας πως «τους
ευχαριστώ δημόσια για αυτό».
Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία που παρέθεσε:

-Στον ΕΝΦΙΑ έχει ήδη καταβληθεί 1,1 δισ. ευρώ από τα 2,2
δισ. ευρώ συνολικά.
-Στον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, από το συνολικό 1,9- 2 δισ. ευρώ έχουν ήδη
καταβληθεί 650 εκατ. ευρώ ή το
1/3 του συνόλου.
-Στις «επιστρεπτέες προκαταβολές», έως το τέλος του
Ιουλίου είναι η προθεσμία για
να αποφασίσουν οι επιχειρήσεις εάν θα πληρώσουν το επιστρεπτέο ποσό σε 96 δόσεις ή
εφάπαξ με έκπτωση 15%. Έως
χθες το βράδυ περίπου 97.000
επιχειρήσεις είχαν εξοφλήσει το
σύνολο του ποσού που έπρεπε
να επιστρέψουν και έως τώρα
έχουν εισρεύσει στον προϋπολογισμό περίπου 370 εκατ. ευρώ.

Το δυσμενές σενάριο
Πρόσθεσε δε, ότι αναμένει τα
στοιχεία του Ιουνίου για το ύψος
των καταθέσεων για να δει εάν
οι πολίτες χρησιμοποιούν από
τα διαθέσιμα.
Ο υπουργός έκανε αναφορά
στο βασικό σενάριο για ενισχύσεις ύψους 8,5 δισ. ευρώ έως το
τέλος του έτους για ρεύμα, φυσικό αέριο και καύσιμα. Ωστόσο,
δήλωσε ότι υπάρχει και το δυσμενές σενάριο (π.χ. εάν κλείσει η στρόφιγγα του φυσικού
αερίου από τη Ρωσία), με βάση το οποίο θα υπάρξει πολύ
μεγαλύτερη επιβάρυνση στον
προϋπολογισμό (όπως και σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο) και τότε
«θα πρέπει να δούμε πάλι τους

δημοσιονομικούς στόχους και
για το 2022 και για το 2023».
Χαρακτήρισε τον πληθωρισμό ως το πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι ροκανίζει το διαθέσιμο
εισόδημα, λέγοντας ότι «έχουμε
δρόμο μπροστά μας». Ανέφερε
ότι ο πληθωρισμός μπορεί τους
επόμενους μήνες να σβήνει τεχνικά λόγω της βάσης σύγκρισης με πέρυσι, αλλά το πρόβλημα στο διαθέσιμο εισόδημα θα
παραμένει.
Εν κατακλείδι, είπε ότι υπάρχουν θετικά στοιχεία για την πορεία της οικονομίας και αρνητικά
για τον πληθωρισμό. «Το καράβι
της οικονομίας πάει καλά, παρά
τα μποφόρ, σε ασφαλές λιμάνι»,
δήλωσε χαρακτηριστικά

