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Αναταράξεις έφεραν τα τρίτα 
«γενέθλια» της δημοτικής αρχής 

Ζαμπούκη 

Πόλη & Πολίτες: «Η δημοτική αρχή μας θυμίζει δυναμίτη σε οικοδόμημα». 
«Μένος και μηδενισμό» καταλογίζει στην αντιπολίτευση η παράταξη του 

Δημάρχου
� 7

Αλλάζει η πλατεία 
του Πέπλου 

Τι προγραμματίζεται στη σύμβα-
ση που υπέγραψαν ο Δήμαρχος 

και ο ανάδοχος του έργου

� 6

Ταινίες “made in Greece” 
αυτή τη βδομάδα στα 

«Ηλύσια»

Το πρόγραμμα προβολών 
στον κινηματογράφο της 

Αλεξανδρούπολης 

� 13

Νέα προσπάθεια αξιοποίησης 
βυθοκορημάτων από το λιμάνι 

Αλεξανδρούπολης

Αμμοχάλικο και κροκάλες από τα «σπλάχνα» του λιμανιού θα προ-
μηθευτεί η εταιρεία ΤΕΚΑΛ, που κατασκευάζει την ανατολική πε-
ριφερειακή οδό, καθώς και μία ακόμη τοπική εταιρεία. Μέρος των 

υλικών έχουν χρησιμοποιηθεί ήδη για διάφορες παρεμβάσεις

� 6

Με χρεώσεις η νέα υπηρεσία Με χρεώσεις η νέα υπηρεσία 
κλεισίματος ραντεβού και μέσω κλεισίματος ραντεβού και μέσω 
Διαδικτύου στο ΠΓΝΑ  Διαδικτύου στο ΠΓΝΑ  

1922-2022, Εκατό χρόνια από την εκκένωση 1922-2022, Εκατό χρόνια από την εκκένωση 
της Θράκης (Με αφορμή τον εορτασμό της Θράκης (Με αφορμή τον εορτασμό 
ίδρυσης του Δήμου Ορεστιάδας)  ίδρυσης του Δήμου Ορεστιάδας)  

Επιστημονικό Συνέδριο 
διοργανώνεται στην Ορεστιάδα 

Την  Παρασκευή 7 Οκτωβρίου στο Συνεδριακό 
Κέντρο Πετρωτών για τη μελέτη, προστασία, 

διατήρηση και προβολή της φυσικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή
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Έβρος: Υπερδιπλάσιοι των 
γεννήσεων οι θάνατοι και το 2021      

� 16

� 8-9 8-9
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Οι έμποροι του Έβρου 
μιλούν για τα σενάρια 
περί μείωσης του 
ωραρίου στην αγορά

● Έσχατη λύση η μείωση του ωραρίου λειτουργίας στην αγορά και υπό προϋποθέσεις

● Υπό συζήτηση το θέμα σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο, προκειμένου να αντιμετω-
πιστεί το υψηλό ενεργειακό κόστος των επιχειρήσεων 

● Η άποψη του προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Β. Κασαπίδη και οι σκέψεις του 
Εμπορικού Συλλόγου Ορεστιάδας

� 7
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ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Ε. Λασκαράκης και ΣΙΑ Ε.Ε.
Εκδότης-∆ιευθυντής
Μάνος Λασκαράκης
Υπεύθυνος Ύλης
Γ. Πανταζίδης
Σύμβουλος Έκδοσης
Γιάννης Λασκαράκης
Υπεύθυνος Τυπογραφείου
∆. Μπένδρελης

Υπεύθυνη ∆ιαφημίσεων 
και Λογιστηρίου
Χρύσα Γρηγοριάδου

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

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

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

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

ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Η δεύτερη πολιορκία του Μεσο-
λογγίου
Λήγει η πρώτη φάση της δεύτερης 
πολιορκίας του Μεσολογγίου από 
τον Κιουταχή.

1847
Κυκλοφορεί στο Λονδίνο το μυθι-
στόρημα των αδελφών Μπροντέ 
«Τζέιν Έιρ» και αμέσως γίνεται τε-
ράστια επιτυχία.

1860
Γαλλικές και βρετανικές δυνάμεις 
καταλαμβάνουν το Πεκίνο, στο 
πλαίσιο του Β’ Πολέμου του Οπίου.

1951
Ο Στάλιν ανακοινώνει ότι η Ρωσία 
διαθέτει ατομική βόμβα.

1973
Αρχίζει ο Πόλεμος του Γιομ Κιπούρ, 
μεταξύ Ισραηλινών και Αράβων.

2003
Το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής απο-
νέμεται στον αμερικανό Πολ Λό-
τερμπαρ και τον βρετανό Πίτερ 
Μάνσφιλντ, για την συνεισφορά 
τους στην εξέλιξη της μαγνητικής 
τομογραφίας.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1849
Βασίλειος Ζαχάροφ, έλληνας 
μεγαλέμπορος όπλων. (Θαν. 
27/11/1936)

1887
Λε Κορμπιζιέ, Σαρλ Εντουάρ Ζα-
νερέ - Γκρι το πραγματικό όνομά 
του, ελβετός μοντερνιστής αρχιτέ-
κτονας. (Θαν. 27/8/1965)

1974
Αλέξης Γεωργούλης, έλληνας ηθο-
ποιός και πολιτικός (ΣΥΡΙΖΑ).

ΘΑΝΑΤΟΙ
404
Ευδοξία, αυτοκράτειρα του Βυ-
ζαντίου, σύζυγος του βυζαντινού 
αυτοκράτορα Αρκάδιου. (Γεν. ?)

1999
Αμάλια Ροντρίγκεζ, πορτογαλίδα 
τραγουδίστρια των «Φάντο». (Γεν. 
23/7/1920)

2019
Τζίντζερ Μπέικερ, άγγλος ντρά-
μερ, μέλος του συγκροτήματος 
«Cream». (Γεν. 19/8/1939)

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα

Οριστική παύση της άδειας λειτουργίας 
για το κατεστραμμένο συσκευαστήριο του 
Τυχερού

06
OKT
2015

Περίπου οκτώ μήνες έχουν περάσει από την ολοκλη-
ρωτική καταστροφή που υπέστησαν οι εγκαταστάσεις του 
Αγροτικού Συνεταιρισμού Κοινής Γεωργικής Εκμετάλλευσης 
Τυχερού, μετά τις πλημμύρες του Φεβρουαρίου. Εγκατα-
στάσεις που εδώ και δεκαετίες έδωσαν δουλειά και εισό-
δημα σε πολύ κόσμο και που έκαναν γνωστό το σπαράγγι 
του Έβρου σε Γερμανία, Ιταλία και Ελβετία. Μηχανήματα, 
ψυγεία, γραμμές παραγωγής, ζυγαριές, συσκευαστικά υλι-
κά, οχήματα, αποθήκες γεμάτες εφόδια, καταστράφηκαν 
ολοσχερώς από τα νερά που κατέκλυσαν τον κάμπο του 
Τυχερού. Οκτώ μήνες αργότερα, η Περιφέρεια, μετά από 
αίτημα του Συνεταιρισμού, προχώρησε στην οριστική παύση 
της άδειας λειτουργίας του συσκευαστηρίου, μέχρι τουλά-
χιστον να υπάρξει κάποια θετική εξέλιξη από την πολιτεία 
για την αποκατάσταση των ζημιών που αγγίζουν τα 4,8 εκ. 
ευρώ, με μεγάλη παράπλευρα ζημία και για την οικονομία 
της περιοχής. Περίπου 500 εργαζόμενοι και αγρότες σε 
απόγνωση: Στις 500.000 ευρώ οι απώλειες εισοδημάτων

Ο καιρός σήμερα
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Ανατολή - 07:18
Δύση - 18:51

15...24
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 Το αεροδρόμιο Τέγκελ ήταν ένα από τα πιο διάσημα και πολυσύχναστα αεροδρόμια στο Βερολίνο, αλλά και 
τη Γερμανία. Η τελευταία του πτήση πραγματοποιήθηκε το φθινόπωρο του 2020. Στην τεράστια έκταση του 
αεροδρομίου, αναμένεται να σχεδιαστεί μια ολόκληρη νέα, οικολογική πόλη για την οποία θα δαπανηθούν 
περίπου 8 δισ. δολάρια. Ας μην κάνουμε συγκρίσεις με το δικό μας Ελληνικό, που τόσα χρόνια το παλεύουμε, 
ή πιο τοπικά, με το παλιό νοσοκομείο της οδού Δήμητρας… Στην Ελλάδα, τα παλιά κτίρια και οι εκτάσεις είναι 
πρόβλημα που θα εκκρεμεί για δεκαετίες, κι όχι ευκαιρία να την πιάσεις από τα μαλλιά.

Πρέπει να περιορίσουμε αυ-
τόν τον πληθωριστικό αντί-
κτυπο του φυσικού αερίου 
σε ολόκληρη την Ευρώπη. 
Γι’ αυτό είμαστε διατεθει-
μένοι να συζητήσουμε ένα 
ανώτατο όριο στην τιμή του 
φυσικού αερίου που χρησι-
μοποιείται για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας.
Ο. ΦΟΝ ΝΤΕΡ ΛΑΪΕΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ 

Είπαν

Η συζήτηση αφορά μόνο το 
βραδινό κλείσιμο και η κουβέ-
ντα είναι αν θα γίνει μία ή δύο 
ώρες νωρίτερα, αν δηλαδή, αντί 
τα καταστήματα που κλείνουν 
στις 9 σχεδόν όλες τις μέρες, 
θα κλείνουν στις 8 ή στις 7. Για 
να λειτουργούν τα καταστήματα 
λιγότερες ώρες τη νύχτα όπου 
χρειαζόμαστε και φώτα και γε-
νικότερα ενέργεια περισσότερη.
Σ. ΚΑΦΟΥΝΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Photo   Shoot

Μικρογνωμικά

Σύσκεψη στην 
Αλεξανδρούπο-
λη για την πορεία 
όλων των έρ-
γων βασικών συ-
ντηρήσεων στην 
Περιφερειακή 
Ενότητα Έβρου, 
πραγματοποιήθη-
κε στην έδρα της 
ΠΕ παρουσία του 
Περιφερειάρχη κ. 
Μέτιου, του Αντι-
περιφερειάρχη 
κ. Πέτροβιτς και 
υπηρεσιακών πα-
ραγόντων

Τα έργα αφορούν: 
• Συντηρήσεις δρόμων όπως ασφαλ-

τοστρώσεις, διαγραμμίσεις, σήμανση, κο-
πή χόρτων και κλαδιών, συντηρήσεις ηλε-
κτροφωτισμού

• Συντηρήσεις κτιρίων 
• Καθαρισμούς ρεμάτων
Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη έργα 

προϋπολογισμού 3,5 εκ. €: 
- βασικές συντηρήσεις δρόμων προ-

ϋπολογισμού 1 εκ. € 

- καθαρισμοί ρεμάτων προϋπολογι-
σμού 2,5 εκ. €.

Παράλληλα, δεσμεύουμε επιπλέον πό-
ρους 7,4 εκ. € για πρόσθετες βασικές συ-
ντηρήσεις και έργα.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν υπηρεσιακά 
στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυ-
ξιακού Προγραμματισμού καθώς επίσης 
στελέχη των Τεχνικών Υπηρεσιών της 
Περιφέρειας ΑΜΘ και της Περιφερεια-
κής Ενότητας Έβρου.

Γ.Π.

Σύσκεψη για τα έργα στην Π.Ε.Εβρου

Βιώσιμα ρούχα από τον σπόρο βαμβακιού... 

Κανείς ατιμώρητος    
Ταυτοποιήθηκε ο άνδρας που πάτησε 

και σκότωσε ένα μικρό γατάκι στο κέντρο 
της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για έναν 
39χρονο Έλληνα σε βάρος του οποίου 
σχηματίστηκε δικογραφία από το ΑΤ Λευ-
κού Πύργου για θανάτωση ζώου.  Στον 
39χρονο, ο οποίος δεν έχει απασχολή-
σει τις αρχές στο παρελθόν για παρό-
μοιο περιστατικό, επιβλήθηκε πρόστιμο 
30.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομι-
κές αρχές έφτασαν στα ίχνη του μετά από 

Στο ράφι και τεχνολογία... 
blockchain! Ίσως η πρώτη φορά που 
παρακολούθησα κάτι πραγματικά πρω-
τοποριακό στην Κομοτηνή. Ο λόγος για 
μία αλυσίδα αξίας που έχει σχηματιστεί 
με αφετηρία την πόλη, η οποία ξεκινάει 
από Θρακιώτες βαμβακοπαραγωγούς 
-που πληρώνονται καλύτερα χάρη στο 
ποιοτικό τους βαμβάκι-, συνεχίζεται στα 
Θρακικά Εκοκκιστήρια, έπειτα 
στα Κλωστήρια Θράκης, μετά 
σε παίρνει τη μορφή ρούχου 
σε βιοτεχνία της Θεσσαλονί-
κης και προσεχώς θα κατα-
λήξει στα ράφια συνεργαζό-
μενων brands.

Τα πρώτα ρούχα παρουσι-
άστηκαν σε πασαρέλα... μέσα 
σε ανθισμένο βαμβακοχώρα-
φο του κάμπου.

Εκτός από τα παραπάνω, η 
καινοτομία εντοπίζεται στο ότι 
ο τελικός καταναλωτής μπο-

ρεί να παρακολουθεί 100% όλη τη δι-
αδικασία παραγωγής του ρούχου που 
αγοράζει, μέσω τεχνολογίας blockchain 
και QR code. Κατά το πρότυπο αρκετών 
βιολογικών φρούτων ή λαχανικών. Μία 
πραγματικά ενδιαφέρουσα καινοτομία. 
Ρεπορτάζ στο xronos.gr 
Διον. Βοργιάς

ανάλυση του βίντεο καθώς και από μαρ-
τυρίες που υπήρχαν για το περιστατικό.

Κ.Η.

Κύμα συμπαράστασης   
Σε ένδειξη συμπαράστασης προς τις 

γυναίκες του Ιράν η Αμπίρ Αλ-Σαλάνι, 
ευρωβουλευτής της Σουηδίας, έκοψε την 
αλογοουρά της στη διάρκεια ομιλίας της 
μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Το έκανε σε 
ένδειξη συμπαράστασης προς τις αντικυ-
βερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν που πυ-
ροδότησε ο θάνατος της 22χρονης Μαχ-
σά Αμινί κατά την κράτησή της από την 
αστυνομία ηθών.

"Μέχρι να ελευθερωθεί το Ιράν, η ορ-
γή μας θα είναι μεγαλύτερη από τους 
τυράννους. Μέχρι να είναι ελεύθερες οι 

γυναίκες στο Ιράν θα είμαστε στο πλευ-
ρό σας", είπε. 

Στη συνέχεια πήρε ένα ψαλίδι και φώ-
ναξε: "Jin, Jiyan, Azadi" ("Γυναίκα, Ζωή, 
Ελευθερία" στην κουρδική γλώσσα) και 
έκοψε την αλογοουρά της.

Κ.Η.
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Το Επιστημονικό Συνέδριο «Μελέ-
τη, προστασία, διατήρηση και προβο-
λή της φυσικής και πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς στην περιοχή» διοργανώνει 
την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022 ο 
Δήμος Ορεστιάδας στο Συνεδριακό 
Κέντρο Πετρωτών. Το συνέδριο διορ-
γανώνεται στο πλαίσιο της συμμετοχής 
του στο ευρωπαϊκό έργο SYNERGIA 
- Synergy between the people, the 
cultural and the natural heritage 
in Municipalities of Lyubimets, 
Ivailovgrad and Orestiada, το οποίο 
συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμ-
μα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 
INTERREG Ελλάδα-Βουλγαρία.

Στο συνέδριο, στο οποίο θα συμ-
μετέχουν εκπρόσωποι της Διαχειρι-
στικής Αρχής και της Κοινής Τεχνικής 
Γραμματείας του INTERREG Ελλάδα 
– Βουλγαρία, θα παρουσιαστούν κα-
λές πρακτικές στη διαχείριση του περι-
βαλλοντικού και πολιτιστικού πλούτου 
των συμμετεχουσών περιοχών στο έρ-
γο, όπως και μια σημαντική παρουσία-
ση από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης για τον ρόλο της δασικής ανά-
πλασης στην τοπική ανάπτυξη.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας «κάνει 

πρεμιέρα» το 1ο Φεστιβάλ Ελληνο-
βουλγαρικού Ερασιτεχνικού Θεάτρου, 
το οποίο υλοποιεί ο Δήμος Ορεστιά-
δας μαζί με τον Δήμο του Lyubimets. 
Από την Ελλάδα θα παρουσιαστεί το 
έργο «Οι Γαμπροί της Ευτυχίας» από 
το Θεατρικό Εργαστήρι Νέας Ορεστι-
άδας ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ενώ από τη Βουλγα-
ρία θα γίνει η προβολή του βίντεο της 
θεατρικής παράστασης «5 BG Muffi  ns» 
που οργανώθηκε από το κοινωνικό κέ-
ντρο Bratolubie - 1884 Lyubimets. Οι 
παραστάσεις θα παρουσιαστούν στις 
7 μ.μ. στο Θέατρο Διόνυσος και η εί-
σοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Τέλος, ο Δήμος Ορεστιάδας υπο-
στηρίζει ενεργά την πεζοπορική δρά-
ση που θα υλοποιήσει το Σάββατο 8 
Οκτωβρίου στις 10 π.μ. στο Καταφύ-
γιο ΜΠΑΡΑ  ο Περιπατητικός & Φυσι-
ολατρικός Σύλλογος Πενταλόφου Ν. 
Έβρου «ΔΡΥΜΟΣ» που επίσης είναι 
εταίρος του έργου SYNERGIA. 

Όλες οι δράσεις του διημέρου 
εντάσσονται στη διοργάνωση EC 
Cooperation Day.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
10:00 - 10:15 Εγγραφές

10:15 - 10:30 Χαιρετισμοί
κ. Βασίλειος Μαυρίδης, Δήμαρχος 

Ορεστιάδας
κ. Περικλής Ποσειδώνος, Χειριστής 

Έργου, Κοινή Γραμματέα INTERREG 
Ελλάδα - Βουλγαρία

κα. Velichka Kostadinova, Info 
Point Σμόλυαν

10:30 - 10:45 SYNERGIA : επένδυ-
ση στη διασυνοριακή ταυτότητα και κε-
φαλαιοποίηση των φυσικών και πολιτι-
στικών στοιχείων και καλών πρακτικών 

κα. Δώρα Αυγουλίδου, Διαχειρί-
στρια Έργου, Εξ. Συνεργάτης Δήμου 
Ορεστιάδας

10:45 - 11:00 Πολιτισμός δίχως 
σύνορα κα. Ana Apostolova, Προϊστα-
μένη Τμήματος Ευρωπαϊκών Έργων, 
Δήμος Lyubimets 

11:00 - 11:15 Πολιτισμός, παραδό-
σεις και έθιμα κα Evgenia Stoyanova, 
Γραμματέας, Κοινωνικό Κέντρο 
“Bratolubie-1884”

11:15 - 11:30 Προβολή βίντεο κα. 
Violeta Nedyalkova, Συντονίστρια Έρ-
γου, Δήμος Ivaylovgrad

Διάλλειμα 
11:50  - 12:10  Τόνωση του του-

ρισμού και του πολιτισμού μέσα από 
τα μικρά μουσεία της υπαίθρου: το 
Εκθεσιακό Κέντρο Καραθεοδωρή στη 
Ν. Βύσσα και άλλες ιστορίες

Δρ. Κλεοπάτρα Φέρλα, Ιστορικός - 
Διαχειρίστρια Έργου, Time Heritage

12:10 - 12:20 Ο πλούτος της δια-
συνοριακής περιοχής, μια βόλτα μέ-
σα από 20 φωτογραφίες κα. Hristina 
Georgieva, Λέκτορας, Κοινωνικό Κέ-
ντρο "Probuda 1914"

12:20  - 12:40  Δασική ανάπλαση 
– μια σημαντική δυνατότητα τοπικής 
ανάπτυξης 

Δρ. Βερόνικα Ανδρεά, Αναπλ. Κα-
θηγήτρια, Τμήμα  Δασολογίας & Δια-
χείρισης Περιβαλλοντικών & Φυσικών 

Πόρων, ΔΠΘ
12:40 - 13:00  Η συμβολή του 

«ΔΡΥΜΟΥ» στην προβολή του τοπικού 
φυσικού πλούτου κ. Διαμαντής Διαμα-
ντόπουλος, Πρόεδρος, Περιπατητικός 
& Φυσιολατρικός Σύλλογος Πενταλό-

φου Ν. Έβρου «ΔΡΥΜΟΣ»
13:00 - 13:10 Ερωτήσεις & Απα-

ντήσεις
13:15 - 14:00 Επίσκεψη στο Μου-

σείο Πέτρας, Πετρωτά

Επιστημονικό Συνέδριο 
διοργανώνεται στην Ορεστιάδα 

ΤΗΝ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΤΡΩΤΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 
ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ                

Το βράδυ της ίδιας ημέρας «κάνει πρεμιέρα» το 
1ο Φεστιβάλ Ελληνοβουλγαρικού Ερασιτεχνικού 
Θεάτρου

Μ
ε βάση τις ακόμη λιγότερες 
εγγραφές των εισακτέων 
φοιτητών στα τμήματα της 
Ορεστιάδας του Δ.Π.Θ η κα-
τάσταση κρίνεται άκρως απο-

γοητευτική και το μέλλον τους αβέβαιο .
Η ακαδημαϊκή χρονιά ξεκίνησε με 48 εγ-

γραφές στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και 
26 στο Τμήμα Δασολογίας.

Το πρώτο “κουδούνι” χτύπησε για το πρώ-
το μάθημα των νέων φοιτητών του Τμήματος 
Δασολογίας Ορεστιάδας του Δ.Π.Θ, ενώ σή-
μερα ξεκινούν και οι πρωτοετείς του Τμήμα-
τος Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά αρχίζει με 48 
πρωτοετείς που εγγράφηκαν στο Τμήμα Αγρο-
τικής Ανάπτυξης,από τους 53 εισακτέους , 
έχοντας μία επιπλέον μείωση της τάξης του 
9,5% .Αντίστοιχα, στο Τμήμα Δασολογίας, 
έχουμε 26 νέες εγγραφές φοιτητών από τους 
32 που «πέρασαν» σε αυτό με μία μείωση της 
τάξης του 18,75%. 

Σύμφωνα με δηλώσεις στην ΕΡΤ Ορεστι-
άδας, ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών 
Γεωπονίας και Δασολογίας Ορεστιάδας, Σπύ-
ρος Γαλατσίδας είπε:

«Οι αριθμοί δεν έχουν αλλάξει σε 
σχέση με πέρυσι, θα θέλαμε, βέ-
βαια, να είναι διπλάσιες οι εγ-
γραφές των πρωτοετών, να 
είμαστε δηλαδή στους αριθ-
μούς που είχαμε προηγούμε-
νες χρονιές».

Παρά τις φιλότιμες προ-
σπάθειες του Κοσμήτορα της 
σχολής για ειδικές πρόνοιες για 
την σχολή και κίνητρα για τους 
φοιτητές, η κατάσταση είναι άκρως 
αποθαρρυντική στις σχολές της 
Ορεστιάδας.

Το ίδιο πρόβλημα αντιμετω-
πίζουν και οι σχολές του Διδυ-
μοτείχου μιας και είναι άγνω-
στη η τύχη της Νοσηλευτικής ενώ το πλάνο 
για το τμήμα της Ψυχολογίας πελαγοδρομεί.

Δυστυχώς, η ιδεολογική εμμονή της κυβέρ-
νησης Κ. Μητσοτάκη και κυρίως της Υπουρ-
γού Παιδείας, με τη συνδρομή της Κ.Ο της 
Ν.Δ να εφαρμοστεί η Ελάχιστη Βάση Εισα-
γωγής (ΕΒΕ) για την τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση των αποφοίτων Λυκείου από το 2021, 
θα έχει καταστροφικά αποτελέσματα για το 

μέλλον των μαθητών και για το μέλ-
λον της ίδιας της χώρας. Ήδη από 

την πρώτη εφαρμογή της ΕΒΕ 
το 2021, έμειναν 18.000 κενές 
θέσεις σε ΑΕΙ και Στρατιωτικές 
Σχολές. Το 2022, αφού η κα 
Κεραμέως μείωσε τον αριθ-
μό των θέσεων στα ΑΕΙ κατά 

9.000, οι κενές θέσεις ανήλθαν 
σε 10.839. Από την μανία της 

κ.Κεραμέως δεν γλύτωσαν ούτε 
οι στρατιωτικές σχολές.

Επομένως, δεν υπάρχει αμ-
φιβολία ότι η ΕΒΕ σκοτώνει 
τα όνειρα και τις προσδοκίες 
της νέας γενιάς, σπρώχνοντας 
στρατιές υποψηφίων προς άλ-

λες επιλογές, τα ιδιωτικά κολλέγια στα οποία 
υπόψιν δεν ισχύει η ελάχιστη βάση εισαγωγής 
αλλά εκεί το ζήτημα είναι ταξικό.

Το πανεπιστήμιο κατάφερε να έχει σημα-
ντική συμβολή στην κοινωνία, την οικονομί-
α,την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη και 
η επιβίωση των σχολών του στον Έβρο είναι 
μια στρατηγική επιλογή.

Τέτοιου είδους πολιτικές αδυνατίζουν τις 

τοπικές κοινωνίες του Έβρου, αντί να τις θω-
ρακίζουν.

Είναι πλέον ζήτημα πολιτών, να το υπε-
ρασπιστούν.

Απέναντι σ αυτήν την κατάσταση κανείς δεν 
μπορεί να σιωπά μιας και τα αποτελέσματα 
τέτοιων πολιτικών έχουν βαρύ αποτύπωμα 
στο δημογραφικό πρόβλημα της περιοχής.

Για το θέμα αυτό καλούνται να πάρουν 
θέση όλες οι πολιτικές δυνάμεις οι αυτοδιοι-
κήσεις Α, Β βαθμού και οι κοινωνικοί φορείς.

Οι βουλευτές της ΝΔ του νομού έχουν τε-
ράστια ευθύνη οι οποίοι δεν έχουν ζητήσει την 
οποιαδήποτε πρόνοια στήριξης των σχολών 
του Βορείου Έβρου. 

Κοινή απαίτηση: Καμιά κενή θέση στα ΑΕΙ. 
Κατάργηση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγω-
γής τώρα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ θα αναλάβει την ευθύνη 
για την κατάργηση της Ελάχιστης Βάσης Ει-
σαγωγής. 

Είναι συνταγματική υποχρέωση της Πο-
λιτείας να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για 
ουσιαστική μόρφωση με τον αναγκαίο αριθμό 
καθηγητών και την αντίστοιχη απαιτούμενη 
χρηματοδότηση.

Άποψη

Με ερωτηματικό η βιωσιμότητα των τμημάτων του Δ.Π.Θ στην Ορεστιάδα

ΤΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΥ 
ΜΑΛΤΕΖΟΥ
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Η συμπλήρωση τριών ετών 
από την ανάληψη της δημοτι-
κής αρχής Αλεξανδρούπολης 
από την παράταξη του Γιάννη 
Ζαμπούκη συνοδεύτηκε από μία 
ανακοίνωση – «απολογισμό» 
των πεπραγμένων του, όχι από 
τον ίδιο, αλλά από τον πολιτι-
κό του αντίπαλο, τον τέως Δή-
μαρχο και επικεφαλής της μεί-
ζονος αντιπολίτευσης Βαγγέλη 
Λαμπάκη. Όπως ήταν αναμενό-
μενο, μετά την ανακοίνωση αυ-
τή, η παράταξη του Δημάρχου 
Γιάννη Ζαμπούκη «Δήμος για 
όλους – Πρώτα Εσύ» απάντη-
σε, κάνοντας λόγο για μένος και 
απόλυτη θεωρία μηδενισμού 
από τον κ. Λαμπάκη.

Η ανακοίνωση Λαμπάκη
«Τρία χρόνια συμπληρώθη-

καν στα τέλη Αυγούστου από 
την ανάληψη των καθηκόντων 
της δημοτικής αρχής του Γιάννη 
Ζαμπούκη και η παράταξη Λα-
μπάκη προβαίνει σε έναν “απο-
λογισμό” για όσα δεν έγιναν και 
όσα ακόμα δεν γίνονται.

“Πέρασαν 3 και πλέον χρό-
νια από την 31-08-2019, ημέ-
ρα κατά την οποία παραδώσαμε 
την διοίκηση του Δήμου σύμ-
φωνα με το εκλογικό αποτέ-
λεσμα στις 02-06-2019.

Από τότε, παρά την διαρκή 
και ειλικρινή προσπάθεια μας 
να πείσουμε τον κο Ζαμπούκη 
ότι λόγω της έλλειψης εμπει-
ρίας σ’ ένα Δήμο με πολλές 
απαιτήσεις, έπρεπε να δεχθεί 
την συνεργασία μας, για να δο-
θούν λύσεις εκεί όπου απεδεί-
χθη περίτρανα, ότι δεν μπόρεσε 
ν’ ανταποκριθεί, αυτός αρνήθη-
κε κατηγορηματικά, γυρνώντας 
την πλάτη του και συνεχίζοντας 
να καταστρέφει, δομές, προο-
πτικές και την δουλειά μας που 
αφήσαμε ως παρακαταθήκη.

Ο κος Ζαμπούκης ζώντας σ’ 
άλλο πλανήτη εμφανίσθηκε ως 
απόλυτα ικανοποιημένος, αρα-

διάζοντας ένα σωρό αναλήθει-
ες και απαράδεκτες δικαιολο-
γίες, διαμορφώνοντας τελικά 
την μορφή του απολογούμενου.

Δυστυχώς ο κος Ζαμπούκης 
ξέχασε βασικά πράγματα ή τα 
παρέθεσε στρεβλά και με ανα-
λήθεια.

Να θυμίσουμε στον κο Ζα-
μπούκη τι έπρεπε να πει στους 
συνδημότες μας.

1.Χρήση Πάρκου Αλτιναλμά-
ζη (απώλεια)

2.3ο νεκροταφείο (αναζητεί-
ται)

3.Στρατόπεδα (καμία νύξη)
4.Κλειστό Γυμναστήριο (δρα-

πέτευσε)
5.Αθλητικός θόλος (κατα-

στράφηκε και τον χρωστάμε)
6.Παλιό κολυμβητήριο (πε-

θαίνει)
7.Δυτική Χερσαία ζώνη πάνω 

και κάτω από το φάρο (σαν να 
μην υπάρχει)

8.Τηλεθέρμανση Φερών από 
ΤΑΡ (παίζει κρυφτούλι)

9.Τηλεθέρμανση Τραϊανούπο-
λης από το έργο της γεωθερμί-
ας (ούτε την γνωρίζει)

10.Αποθήκες ΓΑΙΑΟΣΕ (τις ξέ-
χασε για 3 χρόνια)

11.Σφαγείο Φερών (πηγαίνει 
ακόμη νερό με φλασκιά και 5 
λάμπες)

12.Δημοτική πινακοθήκη 
(Κλειδωμένη επί τρία χρόνια)

13.13ο δημοτικό σχολείο 
(αγνοείται)

14.Μουσικό Λύκειο και Γυ-
μνάσιο (πέθανε με απώλεια της 
χρήσης στο πάρκο Αλτιναλμάζη)

15.Συνέχιση έργου φυσικού 
αερίου στην Αλεξανδρούπολη 
(άστραψε και βρόντηξε δήθεν ο 
κος Ζαμπούκης μετά από 8 μή-
νες με ορύγματα χωρίς μελέτη 
αλλά ξύπνησε αργά)

16.Είσοδο έξοδο Δικέλλων 
και Πυλαίας (μόνο με θαύμα 
πλέον)

17.Αποκλεισμός ΙΤΕΑΣ (ποιο 
χωριό είναι αυτό ρε παιδιά)

18.Προώθηση λύσεων για την 
ανάπτυξη του Δέλτα ( άκρατη 
πολυτέλεια)

19.Συνέχιση παροχής προϊό-
ντων σε απόρους από το Πολυ-
κοινωνικό (έχει ήδη κηδευθεί)

20.Επανέναρξη του θεσμού 
του εθελοντισμού στο Πολυ-
κοινωνικό (το ίδιο)

21.ΚΤΕΛ Αλεξανδρούπολης 
(καπηλεία και φθηνός λαϊκι-
σμός)

22.Γ.Π.Σ Αλεξανδρούπολης 
Φερών κόντρα στους μελετη-
τές και την Τεχνική Υπηρεσία 
μας (τερατούργημα)

23.ΣΧΟΑΠ Τραϊανούπολης 
(μετά και το τελευταίο χρόνο 
θα δούμε)

24.Στελέχωση υπηρεσιών του 
Δήμου (ανικανότητα)

25.Ολοκλήρωση της επέ-
κτασης Ν. Χιλής (αδυναμία να 
ολοκληρώσουν την φούντα του 
γαϊδάρου)

26.Λεπτομερή αντιμετώπιση 
όλων των θεμάτων που αφο-
ρούν την ΔΕΥΑΑ (ερημοποίηση 
και απώλεια ευκαιριών)

27.Στήριξη όλων των συμβα-
σιούχων σ’ όλες τις δομές που 
διεκδικούν δικαστικά την επα-
ναπρόσληψη τους (Το αντίθετο 
ακριβώς κάνει η Δημοτική Αρχή 
3 χρόνια τώρα)

28.Παρέμβαση στη ΔΙΑΜΑΘ 
(καμμιά προσπάθεια και άγνοια 
της λειτουργίας της)

29.Μείωση των δημοτικών τε-
λών προς τους δημότες (Μετά 
από 7 μήνες περιμένουμε ακό-
μη την αναλογιστική μελέτη)

30.Γήπεδο Φώτη Κοσμάς 
(Αστεία πράγματα γι’ αυτούς)

31.Πεδίο βολής (στρίβειν δια 
του αρραβώνος)

32.Αγροτική οδοποιία και ανά-
γκη βελτιωτικών επεμβάσεων 
(απελπισία 3 ολόκληρα χρόνια)

33.Ινστιτούτο Θρακικών Με-
λετών (το ανατινάξαμε με την 
μία)

34.Το χωριό των Λουτρών δι-
αλυμένο και κομμένο στα δύο 
με την μεταλλική γέφυρα κα-
τεστραμμένη (2 χρόνια τώρα) 
όπως το φράγμα στον Διπό-
ταμου, την αποτροπή εισροής 
θαλασσινού νερού στα ρέματα 
( ευθύνη του Δήμου όλα αυτά ) 
και πόσα άλλα ακόμα.

35.Κάμπινγκ Αλεξανδρούπο-
λης (τρία χρόνια νεκρό)

36.Θερμά Λουτρά (27-09-
2019 τα κλείδωσε, ενώ νόμιμα 
λειτουργούσαν)

37.Λειτουργία του δημοτι-
κού Συμβουλίου και υποβάθ-
μιση της έννοιας της τοπικής 
Αυτοδιοίκησης στο Δήμο μας 
(ΒΑΤΕΡΛΩ).

(μη ξεχνάμε, πως καπηλεύ-
τηκαν ακόμα και το δικό μας 
έργο ( παλιά συνήθεια τους), 
σ’ ότι αφορά τη θέρμανση στο 
κλειστό προθερμαντήριο του 

σταδίου Φώτης Κοσμάς, με τη 
μέθοδο της γεωθερμικής αντλί-
ας θερμότητας).

Αυτή η δημοτική Αρχή λοι-
πόν, με επικεφαλής τον κο Ζα-
μπούκη, μας θυμίζει δυναμίτη 
σε οικοδόμημα. Η διαφορά εί-
ναι ότι η ανατίναξη στο οικο-
δόμημα του Δήμου μας γίνεται 
συνεχώς τώρα επί 3 χρόνια και 
ένα μήνα». 

Η απάντηση Ζαμπούκη
«Μια γρήγορη ματιά στον 

«απολογισμό» που συνέταξε ο 
κ. Λαμπάκης για τα τρία χρόνια 
της Δημοτικής Αρχής, αρκεί για 
να αντιληφθεί κανείς το μένος 
και την απόλυτη θεωρία του 
μηδενισμού, με τα οποία προ-
σπαθεί να εξηγήσει και να δι-
καιολογήσει απελπισμένα στον 
εαυτό του, γιατί δεν είναι πια 
Δήμαρχος.   

Εύκολα μπορεί να φανταστεί 
κανείς, τι θα έκανε αν υπήρχε 
τρόπος να του φέρουν «αλυ-
σοδεμένους» σε έναν χώρο, 
όλους τους Δημότες μας που 
εκείνη την Κυριακή ψήφισαν 
για έναν ΔΗΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, 
και του στέρησαν την καρέκλα 
του Δημάρχου ύστερα από 9 
χρόνια μνημειώδους αλαζονι-
κής συμπεριφοράς.

Ανακάλυψε με κόπο, καμιά 
40αριά (τουλάχιστον) «αστο-
χίες», «παραλείψεις» και «απο-

τυχίες» της Δημοτικής Αρχής, 
χωρίς να βλέπει τίποτε σωστό, 
τίποτε πετυχημένο και τίποτε 
ολοκληρωμένο. ΤΙΠΟΤΕ και 
ΠΟΤΕ!

Ποτέ δεν θα πει ποια από 
όσα περιγράφει, είναι εκκρε-
μότητες και παραλείψεις της 
δικής του διοίκησης.

Ποτέ δεν θα πει πόσα από 
αυτά μπλόκαρε με πείσμα ο 
ίδιος και η παράταξή του, εκ-
μεταλλευόμενοι τις πρωτοτυ-
πίες της νομοθεσίας και την 
πλειοψηφία που διαθέτει στο 
Δημοτικό Συμβούλιο.

Ποτέ δεν θα πει γιατί επιμέ-
νει να καταφεύγει σε ανακρίβει-
ες και να αγνοεί την σκληρή γι' 
αυτόν πραγματικότητα.

Ποτέ δεν θ' ακούσει τις απα-
ντήσεις μας που επανειλημμέ-
να του έχουμε δώσει σε κάθε 
κριτική του.

Ποτέ δεν θα πει πόσες φο-
ρές «θυσίασε» την «αγάπη του» 
για την Αλεξανδρούπολη και 
τους οικισμούς της, στον βω-
μό των μικροπαραταξιακών του 
συμφερόντων.

Κύριε Λαμπάκη
Στο σημερινό Δημοτικό Συμ-

βούλιο, θα έρθετε ή έχετε να 
συντάξετε κι άλλα τέτοια κείμε-
να; Θα συνεχίσετε τις προσπά-
θειες να μας πείσετε ότι με την 
απουσία σας είστε χρησιμότεροι 
στον Δήμος».

Αναταράξεις έφεραν τα τρίτα «γενέθλια» 
της δημοτικής αρχής Ζαμπούκη 

ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ: «Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΑΡΧΗ ΜΑΣ ΘΥΜΙΖΕΙ ΔΥΝΑΜΙΤΗ ΣΕ 
ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑ»                 

«Μένος και μηδενισμό» καταλογίζει στην 
αντιπολίτευση η παράταξη του Δημάρχου

Συνελήφθη το βράδυ της Δευτέ-
ρας 3 Οκτωβρίου στην Εθνική οδό 
Ορμενίου - Αρδανίου, από αστυνο-
μικούς της Ειδικής Επιχειρησιακής 

Ομάδας Επέμβασης της Διεύθυνσης 
Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης  ένας 
αλλοδαπός, διότι οδηγώντας ΙΧ αυ-
τοκίνητο δεν συμμορφώθηκε αρχικά 
σε σήμα στάσης οδηγώντας επικίν-
δυνα και στην προσπάθειά του να 
διαφύγει της σύλληψης προσέκρου-
σε με το όχημά του σε ένα αυτοκί-
νητο, με αποτέλεσμα την πρόκληση 
υλικών ζημιών, χωρίς να υπάρξει 

τραυματισμός.
Επιπλέον προέκυψε ότι ο δρά-

στης στερείται άδειας ικανότητας 
οδήγησης και ότι για το όχημα που 
οδηγούσε έχει δηλωθεί κλοπή την 
28/09 σε αστυνομική υπηρεσία της 
Αττικής. Ενεργείται προανάκριση 
από το Αστυνομικό Τμήμα Τυχερού

Αλλοδαπός προκάλεσε 
τροχαίο στον Έβρο
Συνελήφθη αφού δεν 
συμμορφώθηκε σε σήμα 
της ΕΛΑΣ

Η συμπλήρωση τριών ετών από την ανάληψη της δημοτικής αρχής Αλεξανδρούπολης ήταν η νέα 
αφορμή για αντιπαράθεση και ανταλλαγή ανακοινώσεων μεταξύ Ζαμπούκη και Λαμπακη
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της Κικής Ηπειρώτου 
Σε πλειοδοτική δημοπρα-

σία βγήκαν βυθοκορήματα που 
προέκυψαν από τις εκσκαφές 
που έγιναν πριν χρόνια στο λι-
μάνι της Αλεξανδρούπολης και 
είχαν ως αποτέλεσμα την εκ-
βάθυνσή του. Συνολικά, δύο 
τεχνικές εταιρείες, πρόσφεραν 
56.000 ευρώ για την προμή-
θεια υλικών (αμμοχάλικο και 
κροκάλες) ποσότητας άνω των 
60.000 κυβικών μέτρων.

Το  θέμα της αξιοποίησης 
των βυθοκορημάτων του λι-
μένα είχε τεθεί επιτακτικά από  
τον πρώην δημοτικό σύμβουλο 
Αλεξανδρούπολης Γιάννη Λα-
σκαράκη για την κατασκευή 

ενός προσήνεμου μόλου, αλλά 
και για άλλες χρήσεις ωφέλι-
μης γης. Σε αυτή την κατεύ-
θυνση είχαν συνταχθεί κι άλλοι 
φορείς, όπως ο πρώην κεντρι-
κός λιμενάρχης Αλεξανδρού-
πολης Ν. Παπανικολόπουλος. 
Μέρος των βυθοκορημάτων, 
όλα αυτά τα χρόνια, χρησιμο-
ποιήθηκε για διάφορες πα-
ρεμβάσεις, όπως για την κα-
τασκευή τμήματος του κάθετου 
άξονα, την επίχωση της χερ-
σαίας ζώνης του λιμανιού, 
ακόμη και για το μπάζωμα της 
πισίνας του παλιού κολυμβητη-
ρίου Αλεξανδρούπολης. 

Στην προκειμένη περίπτω-
ση, μετά από τη δημοπρασία, 

η εταιρεία ΤΕΚΑΛ, που κατα-
σκευάζει την ανατολική περι-
φερειακή οδό Αλεξανδρούπο-
λης, εξασφάλισε υλικά 41.300 
κ.μ. έναντι 37.913 ευρώ. Επι-
πλέον, 20.000 κ.μ. υλικών θα 
προμηθευτεί και η ΑΛΦΑ ΚΑ-

ΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ για 18.360 
ευρώ.

Τα υλικά βρίσκονται στα νο-
τιοδυτικά της χερσαίας ζώνης 
του λιμανιού, σε οριοθετημέ-
νο χώρο 15 στρεμμάτων. Μετά 
την έγκριση των αποτελεσμά-

των των δημοπρασιών από την 
Αποκεντρωμένη, ο πλειοδότης 
θα πρέπει μέσα σε ένα χρόνο 
να κάνει χρήση των υλικών, 
ενώ επιπλέον υποχρεούται να  
συνοδεύει τα φορτία. Τέλος, 
η  Κτηματική Υπηρεσία Έβρου 

υποχρεούται, για όσο διάστη-
μα διαρκεί η λήψη των υλικών, 
να πραγματοποιεί ελέγχους και 
καταμετρήσεις ώστε να διαπι-
στώνεται η τήρηση και εφαρ-
μογή των σχετικών όρων.

Νέα προσπάθεια αξιοποίησης βυθοκορημάτων 
από το λιμάνι Αλεξανδρούπολης

ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ ΚΑΙ ΚΡΟΚΑΛΕΣ 
ΑΠΟ ΤΑ «ΣΠΛΑΧΝΑ» ΤΟΥ 
ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΘΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙ 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΚΑΛ, ΠΟΥ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟ, ΚΑΘΩΣ 
ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΤΟΠΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ      

Μέρος των υλικών έχουν χρησιμοποιηθεί 
ήδη για διάφορες παρεμβάσεις

Αμμοχάλικο και κροκάλες από τα «σπλάχνα» του λιμανιού θα προμηθευτεί η εταιρεία ΤΕΚΑΛ, 
που κατασκευάζει την ανατολική περιφερειακή οδό, καθώς και μία ακόμη τοπική εταιρεία 

Η Τοπική Επιτροπή Έβρου 
του ΚΚΕ δημοσίευσε σχόλιο 
της με αφορμή την παρουσία 
Αμερικανών επαγγελματιών του 
Real Estate στην Αλεξανδρού-
πολη. Συγκεκριμένα αναφέρει: 
««Τα είχαμε χύμα, μας ήρθαν και 
τσουβαλάτα»!

Αλήθεια είναι για πανηγύρια 
το γεγονός ότι για να νοικιάσει 
μια λαϊκή οικογένεια στην πόλη 
της Αλεξανδρούπολης ένα δια-
μέρισμα πρέπει να δώσει έναν 
ολόκληρο βασικό μισθό; Ένας 
φοιτητής να δίνει πάνω από 350 
ευρώ για μια γκαρσονιέρα; Και 
όλα αυτά χωρίς τα έξοδα για 
ρεύμα, θέρμανση, τηλέφωνο / 
ιντερνέτ, νερό;

Κανένα νέο ζευγάρι που προ-
σπαθεί να στεγάσει την οικογέ-
νειά του δεν πανηγυρίζει με τις 
τιμές στα νεόδμητα να φτάνουν 
τα 2000 ευρώ ανά τετραγω-
νικό. Τα πρόσφατα μέτρα της 
κυβέρνησης οδηγούν ξανά στα 
νύχια των τραπεζών, μέσω του 
δανεισμού, με κερδισμένους τις 
τράπεζες που θα εισπράττουν τις 
δόσεις των δανείων και θα απει-
λούν με κατασχέσεις και πλει-

στηριασμούς και τους κατασκευ-
αστικούς ομίλους.

Το μέλλον μας δεν μπορεί 
να είναι εμείς σε σκηνές και σε 
παγωμένα σπίτια για να έρθουν 
οι επενδυτές!!!

Καμία ανοχή σε αυτή την κα-
τάσταση! Εδώ και τώρα να δυ-
ναμώσει ο αγώνας σε συμπό-
ρευση με το ΚΚΕ για:

• Πλαφόν στις τιμές των ενοι-
κίων

• Μέτρα επιδότησης της φοι-
τητικής στέγης ουσιαστικά και 
όχι ψίχουλα

• Κανένα σπίτι στο κρύο και 
στο σκοτάδι

• Κάλυψη της στέγης 
και των στεγαστικών αναγκών 
του λαού, με ευθύνη του κρά-
τους.

• Ολοκληρωμένο στε-
γαστικό σχεδιασμό με στόχο την 
κάλυψη των εργατικών – λαϊ-
κών αναγκών, επανασύσταση 
του ΟΕΚ και ενίσχυση του απο-
κλειστικά κρατικού κατασκευα-
στικού προγράμματος.

• Αξιοποίηση των απο-
θεματικών του πρώην ΟΕΚ και 
της μεγάλης ακίνητης περιουσί-
ας του με επίκεντρο τις ανάγκες 
των εργαζομένων και όχι στα 
«δόντια» των λίγων.

• Άτοκα δάνεια στους 
δικαιούχους εργαζόμενους και 
ανέργους, στα νέα ζευγάρια, για 
απόκτηση, αποπεράτωση, συ-
ντήρηση και επισκευή κατοικίας.

Σχόλιο της ΤΕ Έβρου με αφορμή την 
παρουσία Αμερικανών επαγγελματιών του 
Real Estate στην Αλεξανδρούπολη

Με ήπιες παρεμβάσεις, οι 
οποίες δε μεταβάλλουν το 
φυσικό περιβάλλον της πε-
ριοχής και έχουν σαν στόχο 
τη συντήρηση και την αισθη-
τική αναβάθμιση του χώρου 
και την ταυτόχρονη οριοθέτη-
ση και δημιουργία θεματικών 
τμημάτων, αλλάζει η πλατεία 
του Πέπλου της Δ.Ε. Φερών 
μετά τη σύμβαση που υπέ-
γραψε σήμερα ο Δήμαρχος 
Αλεξανδρούπολης Γιάννης 
Ζαμπούκης και ο ανάδοχος 
του έργου.

Οι εργασίες που πρόκειται 
να πραγματοποιηθούν προ-
βλέπουν

• ανακατασκευή των κρα-
σπέδων,

• ανακατασκευή του χώ-
ρου στο κέντρο της πλατείας 
με τοποθέτηση βιομηχανικού 
δαπέδου που θα εξυπηρετεί 
τις ανάγκες των χορευτικών 
συλλόγων και αντίστοιχα των 
πολιτιστικών εκδηλώσεων,

• ανακατασκευή του χώρου 
πίσω από τον οικίσκο όπου 
θα κατασκευαστεί υπαίθρια 

ψησταριά,
• ανακατασκευή των κοινό-

χρηστων τουαλετών και
• ανακατασκευή του χώρου 

πάνω από την κεντρική πίστα 
παραδοσιακών χορών, όπου 
θα διαμορφωθεί μια σκηνή 
για τη φιλοξενία των παραδο-
σιακών συγκροτημάτων αλλά 
και υπαίθριων παιδικών θεα-
τρικών παραστάσεων.

Στόχος μας να μετατραπεί 
η πλατεία του Πέπλου σε έναν 
φιλόξενο χώρο για τη διοργά-
νωση πολιτιστικών εκδηλώ-
σεων αλλά και σε χώρο ανα-
ψυχής, πόλο έλξης για τους 
κατοίκους και τους επισκέπτες 
της περιοχής

Αλλάζει η πλατεία του Πέπλου 

Τι προγραμματίζεται στη σύμβαση που 
υπέγραψαν ο Δήμαρχος και ο ανάδοχος 
του έργου

ΚΚΕ Εβρου: “Δεν μπορεί να είμαστε 
εμείς σε σκηνές και σε παγωμένα 
σπίτια για να έρθουν οι επενδυτές”
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της Κικής Ηπειρώτου 
Τη μείωση του ωραρίου 

λειτουργίας των εμπορικών 
καταστημάτων εξετάζουν 
έμποροι και κυβέρνηση, με 
στόχο τη μείωση του ενερ-
γειακού κόστους ενόψει του 
φετινού χειμώνα. Το πρώτο 
βήμα έγινε, με συγκεκριμένη 
πρόταση, στη Θεσσαλονίκη, 
ενώ στο κάδρο της συζήτη-
σης εντάσσεται και η Αττι-
κή. Σήμερα και τις επόμενες 
ημέρες αναμένεται να υπάρ-
ξουν σχετικές συζητήσεις 
του υπουργού Ανάπτυξης με 
φορείς της αγοράς, αλλά και 
εκπροσώπους των σούπερ 
μάρκετ. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες του moneyreview.
gr, το επικρατέστερο σενά-
ριο φέρεται να είναι η μεί-
ωση του εθνικού ωραρίου 
λειτουργίας των εμπορικών 
καταστημάτων κατά μία ώρα 
έτσι ώστε να κλείνουν στις 
8 μ.μ. αντί για τις 9 μ.μ. που 
ισχύει σήμερα.

Μιλώντας στη «ΓΝΩΜΗ», 
ο πρόεδρος του Εμπορικού 
Συλλόγου Αλεξανδρούπολης 
Βασίλης Κασαπίδης, σημειώ-
νει πως το θέμα της ενεργει-
ακής κρίσης και των τρόπων 
με τους οποίους θα μπορού-
σαν, για άλλη μία φορά, να 

βάλουν «πλάτη» οι έμποροι 
για την αντιμετώπισή του, 
έχει απασχολήσει έντονα το 
διοικητικό συμβούλιο του 
Συλλόγου. 

«Αντιλαμβανόμαστε ότι 
υπάρχει θέμα, και τοπικά, αλ-
λά και σε ολόκληρη τη χώ-
ρα. Η προσωπική μου άποψη 
είναι ότι ακόμη κι αν προ-
χωρήσουμε στη μείωση του 
ωραρίου λειτουργίας, αυτό 
θα πρέπει να είναι μόνο κατά 
μία ώρα, δηλαδή να κλείνου-
με τα απογεύματα, που είναι 
ανοιχτή η αγορά, αντί για τις 
9 στις 8. Επιπλέον, αν εφαρ-
μοστεί κάτι τέτοιο, θα πρέ-
πει αυτό να ισχύσει καθολι-
κά, δηλαδή να αφορά και τα 
σούπερ μάρκετ, και τις αλυ-
σίδες, όχι μόνο τα εμπορικά 
καταστήματα, καθώς, έτσι, 
θα έχουμε και πάλι αθέμιτο 
ανταγωνισμό, όπως είχαμε 
την περίοδο της πανδημίας. 
Κατά τα άλλα, εκτιμώ πως 
θα ήταν προτιμότερο να βρε-
θούν τρόποι να στηριχθούν οι 
επιχειρήσεις σε αυτή τη συ-
γκυρία, και όχι να μειωθεί το 
ωράριό τους. Αυτή θα είναι η 
έσχατη λύση, το θέμα είναι να 
βρεθούν τρόποι να μείνουν 
ανοικτές οι επιχειρήσεις, να 
ενισχυθεί ουσιαστικά το λια-

νεμπόριο, και όχι να χρειαστεί 
να κλείνουμε νωρίτερα».

Ο κ. Κασαπίδης εκφράζει 
ακόμη τον προβληματισμό 
του για το γεγονός ότι υπάρ-
χουν επιχειρήσεις, που ακό-
μη κι αν κλείνουν κατά μία 
ώρα νωρίτερα, το ενεργειακό 
τους κόστος δεν θα μειωθεί 
σημαντικά, καθώς θα πρέπει 
να συνεχίσουν να λειτουρ-
γούν συσκευές, όπως ψυ-
γεία και καταψύκτες. Σε ό,τι 
αφορά τους εργαζόμενους 
και το κατά πόσο αυτοί θα 
επηρεάζονταν από τη μείω-
ση του ωραρίου  λειτουργίας 
της αγοράς, ο πρόεδρος του 
Εμπορικού Συλλόγου σημει-
ώνει πως στην περιοχή μας 
υπάρχουν κυρίως αυτοαπα-
σχολούμενοι, ωστόσο, εάν το  
μέτρο προχωρήσει θα πρέπει 
να υπάρχει δυνατότητα ευέ-

λικτης εργασίας, με μείωση 
ωρών, αλλά όχι αποδοχών. 

Οι σκέψεις του Εμπορικού 
Συλλόγου Ορεστιάδας

Μιλώντας στην ΕΡΤ Ορε-
στιάδας, η πρόεδρος του 
Εμπορικού Συλλόγου της 
πόλης, Φιλιώ Μυλωνά, εξή-
γησε ότι θα πρέπει να υπάρ-
ξουν αντισταθμιστικά μέτρα 
για τις οικονομικές απώλει-
ες που θα έχουν οι επιχειρή-
σεις, θα πρέπει να διασφα-
λιστούν οι εργαζόμενοι σε 
αυτές και θα πρέπει το μει-
ωμένο ωράριο να έχει υπο-
χρεωτικό χαρακτήρα, για να 
μην προκύψουν θέματα αθέ-
μιτου ανταγωνισμού. 

Η ίδια ανέφερε πως άμε-
σα θα συγκληθεί το διοικητι-
κό συμβούλιο του Εμπορικού 
Συλλόγου Ορεστιάδας και θα 

υπάρξει πρόσκληση και για 
γενική συνέλευση μελών, 
ώστε να υπάρξει μία κοινής 
αποδοχής πρόταση. Σε ό,τι 
αφορά την γενικότερη κατά-
σταση στην αγορά, ειδικά εν 
όψει ενός δύσκολου χειμώνα, 
όπως αναμένεται να είναι ο 
φετινός, η κα. Μυλωνά υπο-
γράμμισε πως οι συνθήκες 
είναι ήδη εξαιρετικά δύσκο-
λες, καθώς εκτός από όλα τα 
άλλα, ειδικά προβλήματα που 
αντιμετωπίζει ο κλάδος στον 
βόρειο Έβρο, τα λειτουργι-
κά κόστη των καταστημά-
των απειλούν τη διατήρησή 
τους. «Σχεδόν όλοι είχαμε 
πολύ αυξημένους λογαρια-
σμούς, κάναμε ρυθμίσεις και 
με δυσκολία τις προλαβαί-
νουμε κι αυτές…», σχολίασε 
συγκεκριμένα.

Αλεξανδρούπολη: Έσχατη λύση 
η μείωση του ωραρίου λειτουργίας 
στην αγορά και υπό προϋποθέσεις

ΥΠΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΕ 
ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕΙ ΤΟ ΥΨΗΛΟ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ    

Η άποψη του προέδρου του Εμπορικού 
Συλλόγου Β. Κασαπίδη και οι σκέψεις του 
Εμπορικού Συλλόγου Ορεστιάδας

Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρ-
χει θέμα, και τοπικά, αλλά και 
σε ολόκληρη τη χώρα. Η προ-
σωπική μου άποψη είναι ότι 
ακόμη κι αν προχωρήσουμε 
στη μείωση του ωραρίου λει-
τουργίας, αυτό θα πρέπει να 
είναι μόνο κατά μία ώρα

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Είπαν

Θα πρέπει να υπάρξουν αντι-
σταθμιστικά μέτρα για τις οι-
κονομικές απώλειες που θα 
έχουν οι επιχειρήσεις, θα πρέ-
πει να διασφαλιστούν οι εργα-
ζόμενοι σε αυτές και θα πρέ-
πει το μειωμένο ωράριο να 
έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα 
για όλους

ΦΙΛΙΩ ΜΥΛΩΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Υπερδιπλάσιοι των γεννή-
σεων ήταν το 2021 οι θάνα-
τοι στον Έβρο, σύμφωνα με 
τα στοιχεία που έδωσε στη 
δημοσιότητα η Ελληνική Στα-
τιστική Αρχή. Συγκεκριμένα, 
την προηγούμενη χρονιά, 
από μητέρες που διαμένουν 
μόνιμα στην περιοχή, ήρθαν 
στον κόσμο 987 βρέφη, ενώ 
οι θάνατοι μόνιμων κατοίκων 
ανήλθαν σε 2.200. Τα στοι-

χεία προκύπτουν από τα ληξι-
αρχεία των δήμων. Διπλάσιοι 
των γεννήσεων ήταν οι θά-
νατοι σε επίπεδο Περιφέρει-
ας ΑΜΘ, στις περιφερειακές 
ενότητες της οποίας γεννή-
θηκαν συνολικά 4.350 παι-
διά και έφυγαν από τη ζωή 
8.676 άτομα. 

Να σημειωθεί ότι, σε επί-
πεδο Περιφέρειας, ο Έβρος 
είναι ο νομός με την υψηλό-

τερη αρνητική διαφορά με-
ταξύ των γεννήσεων και των 
θανάτων (1.213 περισσότε-
ροι οι θάνατοι από τις γεννή-
σεις), με την Καβάλα να ακο-
λουθεί (962 γεννήσεις, 2.149 
θάνατοι). Στην 3η θέση εί-
ναι η Δράμα (629 γεννήσεις, 
1.502 θάνατοι), στην 4η θέ-
ση η Ροδόπη (738 γεννήσεις, 
1.448 θάνατοι) και με το χα-
μηλότερο αρνητικό ισοζύγιο 
είναι η Ξάνθη (1.034 γεννή-
σεις, 1377 θάνατοι). Σε όλη 
τη χώρα, τέλος, οι γεννήσεις 
το 2021 ήταν 85.346 και οι 
θάνατοι 143.919.
ΕΡΤ Ορεστιάδας

Εβρος: Υπερδιπλάσιοι των γεννήσεων οι θάνατοι και το 2021

ΕΛΣΤΑΤ: Σε επίπεδο Περιφέρειας, ο Έβρος 
είναι ο νομός με την υψηλότερη αρνητική 
διαφορά μεταξύ των γεννήσεων και των 
θανάτων
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(Με αφορμή τον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυση του Δήμου Ορεστιάδας)

1922-2022, Εκατό χρόνια από την εκκένωση της Θράκης

Μ
ετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, η Ανα-
τολική Θράκη με τη συνθήκη των Μου-
δανιών επιδικάστηκε στην Τουρκία και ο 
χριστιανικός πληθυσμός υποχρεώθηκε 
να εγκαταλείψει τις πατρογονικές του 
εστίες. Η Διάσκεψη έλαβε χώρα στις 20 

Σεπτεμβρίου στα Μουδανιά και οι αποφάσεις ελήφθησαν 
ερήμην της αντιπροσωπίας των Ελλήνων, που έφθασαν 
αργά το απόγευμα της επόμενης ημέρας. Το πρωί, στις 
22 Σεπτεμβρίου, οι Σύμμαχοι απλά ανακοίνωσαν στην 
ελληνική αντιπροσωπία τους όρους της Συνθήκης που 
σε γενικές γραμμές ήταν: α)παύση εχθροπραξιών, β) ως 
σύνορο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας οριζόταν ο ποτα-
μός Έβρος, και γ) ο Ελληνικός στρατός όφειλε να εγκα-
ταλείψει τη Θράκη εντός 15 ημερών και οι Έλληνες πο-
λίτες εντός 45 ημερών. 

 Ωστόσο, ο ελληνικός πληθυσμός της Ανατολικής Θρά-
κης, υπό το φόβο των φρικαλεοτήτων από την τουρκική 
χωροφυλακή , δεν καθυστέρησε  την αναχώρηση του και 
έως στις 20 Οκτωβρίου είχε εγκαταλείψει  την πατρογονι-
κή του γη. Ο τότε Υποδιοικητής της Μακράς Γέφυρας Απο-
στολίδης, σημειώνει: « Άμα τη διαδόσει της ειδήσεως περί 
υπογραφής του πρωτοκόλλου των Μουδανιών ο λαός 
ζωηράν διατηρών την ανάμνησιν των φρικαλεοτήτων 
της Μικράς Ασίας και Κιλικίας κατελήφθη υπό πανικού 
απεριγράπτου». Μέσα σε λίγες ημέρες ολόκληρα χωριά 
ερήμωσαν, βόδια ζεύτηκαν, έριξαν πάνω στα κάρα τους 
τα απαραίτητα οικιακά είδη, δημητριακά και ξεκίνησαν 
το ταξίδι προς τη Δύση. 

  Ο Έρνεστ Χέμινγουεϊ, ο οποίος ήταν παρών στην 
αναχώρηση  τους ελληνικού πληθυσμού της Ανατολικής 
Θράκης, στις 7 Οκτωβρίου γράφει:

«Το κυρίως σώμα της πομπής, που διασχίζει τον πο-
ταμό Μαρίτσα(Έβρος) στην Αδριανούπολη, φτάνει τα 
τριάντα μίλια. Τριάντα μίλια με κάρα που τα σέρνουν 
αγελάδες, ταύροι και λασπωμένα βουβάλια, ενώ δίπλα 
τους εξουθενωμένοι και ζαλισμένοι άντρες, γυναίκες 
και παιδιά να περπατούν στα τυφλά κάτω από τη βροχή, 
δίπλα στο βιός τους». Ανώνυμη ανταπόκριση στην εφη-
μερίδα Πατρίς στις 6 Οκτωβρίου αναφέρει  «Υπό βροχήν 

και ψύχος υπό στερήσεις ευνόητους, άγρυπνοι και νήστεις 
σχεδόν και οδεύουν τον εθνικόν των ολγοθάν.  Φωναί και 
οιμωγαί και οδυρμοί». 

Συνολικά μετακινήθηκαν από την Ανατολική Θράκη προς 
την Ελληνική πλευρά 260.000 χριστιανοί και 70.000 Έλ-
ληνες Στρατιώτες που ήταν εγκατεστημένοι στη Θράκη. Ο 
εκπατρισμός των Ανατολικοθρακιωτών, θεωρητικά έγινε 
συντεταγμένα (κάρα, πλοία, τρένα) επιτρέποντάς τους να 
πάρουν μέρος της κινητής τους περιουσίας. Τμήμα των αντι-
κειμένων αυτών έχουν μετατραπεί σε εκθέματα στα μουσεία, 
όπως στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Ορεστιάδας. Η 
πλειονότητα των προσφύγων αυτών εγκαταστάθηκε στον 
Έβρο, γιατί  είχε επικρατήσει  η ελπίδα της επιστροφής, ότι 
ο εκτοπισμός ήταν προσωρινός. 

Η εκκένωση έγινε ως ακολούθως: 
• Στις 7 Οκτωβρίου οι οικισμοί ανατολικά της γραμμής 

Σαμάκοβο-Βιζυή-Τυρολόη-Συληβρία.
• Στις 9 Οκτωβρίου οι οικισμοί ανατολικά της γραμμής 

Σκοπός-Αρκαδιούπολη-Ραιδεστός.
• Στις 11 Οκτωβρίου οι οικισμοί ανατολικά της γραμμής 

Σαράντα Εκκλησιές-Χάφσα-Παυλάκιοϊ-Κεσσάνη.
• Έως τις 18 Οκτωβρίου είχαν εκκενωθεί Αδριανούπο-

λη, τα Μάλγαρα, η Μακρά Γέφυρα και όλα τα υπόλοιπα. 
 Μεγάλο  μέρος των προσφύγων από την Ανατολική 

Θράκη εγκαταστάθηκε στο Βόρειο Έβρο, στην περιοχή του 
σημερινού Καλλικρατικού Δήμου Ορεστιάδας. Κυρίως, σε 
μουσουλμανικά χωριά όπως στο Ουρλί (σημερινό Θούριο), 
στο Ομούρ Μπέη (το παλιό Χειμώνιο), στο Γενίογλου (πα-
λιά Οινόη), στο Κλισελί (παλιά Κλεισσώ), στη Σαΐντζε (πα-
λιά Σαγήνη), στο Καράσακλι (Σάκκος), στο  Εμιρλί (σημερινή 
Καβύλη), Σεϊμενλί (σημερινό Φυλάκιο) κλπ.   

Η ιστορία αυτών των προσφύγων δεν εντάχθηκε ποτέ 
στη Δημόσια Ιστορία του Δήμου Ορεστιάδας. Δεν πραγμα-
τοποιήθηκαν ποτέ εκδηλώσεις μνήμης.  Αντιθέτως, η πό-
λη κάθε χρόνο γιορτάζει την επέτειο ίδρυσης της από τους 
Καραγατσιανούς και τιμά τους «δικούς» της πρόσφυγες. Οι 

Καραγατσιανοί ήταν οι τελευταίοι πρόσφυγες της Ανατο-
λικής Θράκης. Ήταν πρόσφυγες που δημιούργησε η συν-
θήκη της Λωζάνης, αφού τροποποίησε τα σύνορα μεταξύ 
των δύο χωρών, που ήταν η γραμμή του ποταμού Έβρου, 
προκειμένου η Τουρκία να παραιτηθεί από τις οικονομικές 
απαιτήσεις κατά της Ελλάδας.  Με το πέρασμα των χρόνων 
επικράτησε στο δημόσιο λόγο της πόλης  ότι η ανταλλαγή 
των πληθυσμών έγινε με την συνθήκη της Λωζάνης.  Ωστό-
σο, η  συνθήκη της Λωζάνης ήταν στην ουσία μια σύμβα-
ση αναχώρησης του μουσουλμανικού πληθυσμού από την 
Ελλάδα, αφού  Έλληνες είχαν ήδη φύγει από την Τουρκία. 

Μέρος των προσφύγων αυτών αποτέλεσαν τμήμα της 
κοινότητας Ορεστιάδας όπως αυτή συστάθηκε με το ΦΕΚ 
194Α / 14-8-1924, όπου αναφέρεται:  « Η πόλις Ορεστιάδος 
υπό το όνομα κοινότης Ορεστιάδος με έδραν την ομώνη-
μον   πόλιν. Εις την κοινότητα Ορεστιάδος ενούνται οι συ-
νοικισμοί Νεοχώριον, Λεπτήν, Πύργος, Χειμώνιον, Σαγήνην, 
Κλησώ, Οινοή, Σάκκος, Παταγή και Αμπελάκια». 

Η ιστορία τους όμως δεν μπόρεσε να εισέλθει στο δημόσιο 
λόγο. Ίσως ευθύνεται το αφήγημα που «έφτιαξαν» οι Καραγα-
τσιανοί για τον εαυτό τους και προωθήθηκε από τις πρώτες 
δημοτικές αρχές αφού σχεδόν όλοι οι δήμαρχοι ήταν Καρα-
γατσιανοί, αυτό της «θυσίας», που αποτυπώνεται και στο έμ-
βλημα της πόλης την Ιφιγένεια, προκειμένου να προσδώσουν  
στις ταυτότητες  τους μια αίσθηση δυναμισμού, ηρωισμού και 

ΓΡΑΦΕΙ Η  ΣΤΑΪΚΟΓΛΟΥ ΜΕΝΕΞΙΑ
ΚΑΤΟΧΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Το Ρωσικό Προξενείο στα Μουδανιά όπου 
συνήλθε η Διάσκεψη τον Σεπτέμβριο του 1922

Η αποχώρηση του αγροτικού πληθυσμού με κάρα

Φορτωμένα κάρα περνούν μέσα από την 
Αδριανούπολη αρχές του Οκτώβρη 1922

Στο πέρασμα του Έβρου

Σχεδία μεταφέρει κάρο στην δυτική όχθη του  Έβρου
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πατριωτισμού έναντι των υπολοίπων Ορεστιαδιτών. Σημαντι-
κό ρόλο έπαιξε και  το γεγονός ότι δεν πληρούσαν τα δομικά 
στοιχεία της νέας τους ταυτότητας, όπως η γλώσσα (αρβανίτες 
και κυρίως οι τουρκόφωνοι γκαγκαβούζοι) που προσπαθούσε 
να τους επιβάλει το ελληνικό κράτος για τη δημιουργία μιας 

ενιαίας ταυτότητας. Οι ελληνόφωνοι πληθυσμοί της περιοχής, 
κυρίως όμως οι Καραγατσιανοί τους αντιμετώπιζαν ως πολίτες 
δεύτερης κατηγορίας και πολλές φορές αμφισβητούσαν την 
ελληνικότητα τους. Οι ίδιοι πρόσφυγες δεν είχαν τα μέσα και 
τη δυνατότητα ( ως  επί το πλείστων αγράμματοι και ταλαι-
πωρημένοι με την έγνοια της επιβίωσης και ακολούθως της 
ένταξης σε μια νέα πραγματικότητα) να συγκρουστούν με την 
επιβαλλόμενη νέα μνήμη από την εξουσία και να διεκδικήσουν 
την ιστορία τους με αποτέλεσμα η επικράτηση στον δημόσιο 
λόγο οι μνήμες και η ιστορία του πιο ισχυρού. 

Από τη δεκαετία του 1980,  παρατηρείται στην πόλη μια 
έξαρση μνημών, δημιουργήθηκαν αρκετοί προσφυγικοί  σύλ-
λογοι με αντικείμενο την μετάδοση της παράδοσης και των 
μνημών των προγόνων τους. Οι δημόσιες εκδηλώσεις ενθύ-
μησης της προσφυγικής εμπειρίας και της χαμένης πατρίδας 
συνέβαλαν στη δημοσιοποίηση και τους δικού τους προσφυ-
γικού αφηγήματος χωρίς όμως να διεκδικήσουν την εγγραφή 
του στην δημόσια ιστορία της πόλης.  

Πηγές:
 Μαυρίδης Δημήτρης, Από την ιστορία της Θράκης 1875-

1925, Ιερά Μητρόπολις Ξάνθης και Περιθωρίου, Ξάνθη, 2006.
Μαυρογορδάτος Γιώργος,  «Μύθοι και Αλήθειες για την Ελ-

ληνοτουρκική ανταλλαγή πληθυσμών του 1923», στο www.
academia.edu

Σαλβάνου Αιμιλία, Η συγκρότηση της προσφυγικής μνήμης, 
Το παρελθόν ως ιστορία και πρακτική, Νεφέλη, Αθήνα 2018.

Δοξιάδη Απόστολου, «Απελευθέρωσις - Υποδούλωσις Θρά-
κης, Μετανάστευσις και εγκατάστασις Θρακική 1920-1927», στα 
Θρακικά, Έτος Α΄, Τόμος Α΄. Τεύχος Α΄, Αθηνά 1928.

Όλες οι εικόνες είναι από το βιβλίο του Μαυρίδη Δημήτρη, 
Από την ιστορία της Θράκης 1875-1925.

Γέφυρα του ποταμού Τούντζα 

Το ΦΕΚ 194/Α/1924 σύστασης της κοινότητας 
Ορεστιάδος

Την Τρίτη 4 Οκτωβρίου το 
απόγευμα στην Αθήνα πραγ-
ματοποιήθηκε Εκδήλωση για 
την παρουσίαση του συλλογι-
κού τόμου «Γυναίκες στη σκιά 
της βίας. Η ποιμαντική ευθύνη 
και η οπτική των Θρησκειών», 
που ήταν απόρροια του Συνε-
δρίου που πραγματοποιήθηκε 
τον Σεπτέμβριο του 2018 στην 
Αλεξανδρούπολη. Η εκδήλω-
ση πραγματοποιήθηκε στην 
αίθουσα συνεδριάσεων της 
Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας 
της Εκκλησίας της Ελλάδος 
παρουσία του Μακαριωτάτου 
Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πά-
σης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.

Παραβρέθηκε τιμητικά συμ-
μετέχων στο Προεδρείο ο Μη-
τροπολίτης μας κ. Άνθιμος ενώ 
την εκδήλωση παρακολούθη-
σαν επίσης αρκετοί Αρχιερείς, 
Μουφτήδες της Θράκης, ο Πε-
ριφερειάρχης Αττικής κ. Γιώρ-
γος Πατούλης, ο Γεν. Γραμμ. 
Θρησκευμάτων κ. Γιώργος Κα-
λαντζής, η Βουλευτής κ. Άν-
να Καραμανλή, πρόεδρος της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Ισότητας, Νεολαίας και Δικαι-
ωμάτων του Ανθρώπου, κλή-
ρος και λαός. Παράλληλα, η 
εκδήλωση μεταδόθηκε απευ-
θείας μέσω διαδικτύου.

Ο συλλογικός αυτός τόμος 
αποτελεί “…εύχυμο καρπό των 
εργασιών ενός πιλοτικού Συ-
νεδρίου της Ιεράς Συνόδου της 
Εκκλησίας της Ελλάδος ειδικά 
για τις Ιερές Μητροπόλεις της 
Θράκης. Το συνέδριο το οποίο 
διοργανώσαμε από κοινού με 
την Γενική Γραμματεία Θρη-
σκευμάτων του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
έλαβε χώρα στο Ανθίμειο πο-
λιτιστικό κέντρο της Αλεξαν-
δρουπόλεως από τις 28 έως 
και τις 30 Σεπτεμβρίου 2018 
με φιλοξενούντα τον Μητρο-
πολίτη Αλεξανδρουπόλεως κ. 
Άνθιμο. Οι σημαντικές ειση-
γήσεις των εκλεκτών ομιλη-
τών συνέτειναν στην ουσια-
στική πληροφόρηση των 100 
και πλέον συνέδρων, Ελλήνων 
πολιτών, μελών τόσο της χρι-
στιανικής, όσο και της μου-
σουλμανικής κοινότητας, επί 
των απόψεων των δύο μεγά-
λων μονοθεϊστικών θρησκει-
ών, της Ορθόδοξης Χριστιανι-
κής Εκκλησίας και του Ισλάμ, 
αναφορικά προς το προκεί-
μενο θέμα»”, τόνισε ο Αρχιε-
πίσκοπος κ. Ιερώνυμος στον 
χαιρετισμό του και επεσήμανε 
ότι «…τα ποικίλα φαινόμενα 
ψυχολογικής και σωματικής 

βίας εις βάρος των γυναικών 
θεωρούνται απολύτως απαρά-
δεκτα και καταδικαστέα από 
την Αγία γραφή, την εκκλησι-
αστική μας παράδοση και την 
χριστιανική ηθική γενικότερα. 
Και τούτο, διοτι είναι αδύνα-
τον να συνυπάρξει η βία με την 
αγάπη, αφού στην βία εμφω-
λεύει η κακότητά, ο εγωισμός, 
η σκιά του θανάτου, ενώ στην 
αγάπη ακτινοβολεί το φέγγος 
του ουρανού, η ταπείνωση, η 
χαρά, η ειρήνη του Θεού».

«Επιπροσθέτως», συμπλή-
ρωσε ο Αρχιεπίσκοπος «συ-
νέβαλαν στην περαιτέρω 
καλλιέργεια ενός γόνιμου προ-
βληματισμού, μέσω του δια-
λόγου, με σκοπό την αμοιβαία 
κατανόηση και την από κοινού 
προσπάθεια για την αντιμετώ-
πιση των φαινομένων ενδο-
οικογενειακής, και όχι μόνο, 
βίας. Σήμερα λοιπόν η Ειδι-
κή Συνοδική Επιτροπή ειδικών 
ποιμαντικών θεμάτων και κα-

ταστάσεων μας παραδίδει το 
ως άνω αξιόλογο βιβλίο το 
οποίο εξεδόθη με την γενναία 
χορηγία της περιφέρειας Αττι-
κής, στο οποίο περιέχονται τα 
πρακτικά του συνεδρίου της 
Αλεξανδρουπόλεως. Επαινού-
με την προσπάθεια, συγχαί-
ρουμε τους κοπιάσαντες και 
ευχόμεθα η μελέτη του να συ-
ντελέσει στην σωστή διαχεί-
ριση των προβλημάτων βίας. 
Είναι περιττό να σας υπενθυ-
μίσω ότι τα ποικίλα φαινόμε-
να ψυχολογικής και σωματικής 
βίας εις βάρος των γυναικών 
θεωρούνται απολύτως απαρά-
δεκτα και καταδικαστέα από 
την Αγία γραφή, την εκκλησι-
αστική μας παράδοση και την 
χριστιανική ηθική γενικότερα. 
Και τούτο, διοτι είναι αδύνα-
τον να συνυπάρξει η βία με την 
αγάπη, αφού στην βία εμφω-
λεύει η κακότητά, ο εγωισμός, 
η σκιά του θανάτου, ενώ στην 
αγάπη ακτινοβολεί το φέγγος 

του ουρανού, η ταπείνωση, η 
χαρά, η ειρήνη του Θεού. Εάν 
«Ό Θεός αγάπη εστί και ό μέ-
νων εν τη αγάπη εν τω Θεώ 
μένει και ό Θεός εν αύτώ» (Α’ 
Ίωάν. 4, 16). Τότε ο άνθρωπος 
που χρησιμοποιεί βία εναντίον 
του συνανθρώπου δεν εμπνέ-
εται από την αγάπη και την 
ελευθερία του Θεού, αλλά από 
το μίσος, την εκμετάλλευση 
και την ασυδοσία. Γι’ αυτό, ας 
συμβάλλουμε με όλες μας τις 
δυνάμεις στην αποτελεσματική 
αντιμετώπιση της βίας, η οποία 
αμαυρώνει τον πολιτισμό κά-
νει τον άνθρωπο απάνθρωπο, 
καταργεί τον σεβασμό, την αξι-
οπρέπεια και μάχεται την ίδια 
τη ζωή».

 Κατόπιν, χαιρετισμό απηύ-
θυναν ο Μητροπολίτης Αλε-
ξανδρουπόλεως κ. Άνθιμος, ο 
Μουφτής Διδυμοτείχου Οσμάν 
Χαμζά, ο Γεν. Γραμμ. Θρησκευ-
μάτων κ. Καλαντζής και ο Πε-
ριφερειάρχης Αττικής κ. Πα-

τούλης.
Επίσης, έγινε αναφορά στην 

Διακήρυξη που συνυπογρά-
φηκε κατά το Συνέδριο του 
2018 στην Αλεξανδρούπολη 
από τους τέσσερις Μητροπο-
λίτες  και τους τρείς Μουφτή-
δες της Θράκης. Ο συλλογι-
κός αυτός τόμος είναι τυπικά 
το απόσταγμα του Συνεδρίου 
που συνδιοργανώθηκε από την 
Ειδική Συνοδική Επιτροπή επί 
Ειδικών Ποιμαντικών Θεμά-
των και Καταστάσεων, τη Γενι-
κή Γραμματεία Θρησκευμάτων, 
την Ι.Μ. Αλεξανδρουπόλεως 
και την Υπηρεσία Γυναικείων 
Θεμάτων του Ιδρύματος Νε-
ότητας και Οικογένειας της Ι. 
Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Κατ’ 
ουσίαν είναι το απότοκο μιας 
μακράς προσπάθειας σε ένα 
πλαίσιο πολύριζων δραστη-
ριοτήτων για την καλλιέργεια 
συνεργειών και την ανάληψη 
πρωτοβουλιών στο πεδίο της 
φροντίδας για τον άνθρωπο.

Παρουσίαση του Συλλογικού Τόμου 
«Γυναίκες στη σκιά της βίας. Η ποιμαντική 
ευθύνη και η οπτική των Θρησκειών»

AΠΟΡΡΟΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 
ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2018 
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ   

Παραβρέθηκε τιμητικά συμμετέχων 
στο Προεδρείο ο Μητροπολίτης 
μας κ. Άνθιμος 
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Επιφυλλίδες 

«Προς αναποφάσιστους…». 

Σ
τις εκλογές τα προ-
γνωστικά δίνουν και 
παίρνουν. Ποτέ δεν 
ψηφίζουμε ένα κόμ-
μα γιατί μας αρέσει. 

Το ψηφίζουμε γιατί δεν μας αρέ-
σει το άλλο κόμμα.

Ο καθένας μας στις εκλογές 
είναι η Αυτού Μεγαλειότης. Από 
την ψήφο μας κρίνεται το ποιος 
θα κυβερνήσει αυτόν τον τό-
πο. Επομένως η συμμετοχή μας 
στην εκλογική διαδικασία δεν 
είναι μόνο δικαίωμα, αλλά και 
υποχρέωση, αφού και με μία 
ψήφο μπορεί να αλλάξει το 
αποτέλεσμα.

Έχουμε όλοι μας καθήκον 
προς την Δημοκρατία να αψη-
φούμε τη χιλιομετρική απόστα-
ση και να πηγαίνουμε για ψήφο 
για να βγάλουμε το κόμμα της 
λαϊκής προτίμησής μας κυβέρ-
νηση και όχι αυτό το κόμμα που 
δεν ψηφίζουμε… Θα μου πεί-
τε πως το αποτέλεσμα 
δεν αλλοιώνεται 
αφού οι «απέχο-
ντες» δεν ανή-
κουν μόνο σ’ ένα 
κόμμα, αλλά σε 
όλα. Άρα η ανα-
λογία δεν αλλά-
ζει. Εξαρτάται όμως 
ποιοι είναι οι περισσό-
τεροι «απέχοντες 
οπαδοί» κάποιου 
συγκεκριμένου 
κόμματος. Έτσι 
με την αποχή τους αφαιρούν 
από το κόμμα «τους» τη νίκη. 
Αυτό δείχνει πως δεν υπάρχει 
δημοκρατική συνείδηση. Υπεύ-
θυνοι δεν είναι μόνο οι κατέ-
χοντες αξιώματα, αλλά όλοι, 
επώνυμοι και ανώνυμοι. Είναι 
εξίσου υπεύθυνοι. Ο «κοινός 
πολίτης» είναι μία οντότης 
έστω και ανώνυμη. Πρέπει 
να διαφυλάσσει το κύρος του, 
αφού ο καθένας από τους «κοι-
νούς πολίτες» αντιπροσωπεύει 
όλους εμάς τους άλλους.

Το πολιτικό κλίμα δύσκο-
λα ανατρέπεται, από μια στιγ-
μή στην άλλη, αν και ο λαός 
είναι αυτός που τελικά θα 
κρίνει, θα συγκρίνει και θα 
δώσει το οριστικό τέλος στις 
«μάχες των πολιτικών κομ-
μάτων» στα μείζονα προβλή-
ματα που τον απασχολούν. 

Να μη ξεχνάμε και τους ανα-
ποφάσιστους που είναι περίπου 
στο 12%, που «βλέπουν» με πιο 
ορθάνοιχτα μάτια τα οράματα 
και τα προγράμματα των κομ-
μάτων και που στην πλειοψη-
φία τους αυτοί θα γείρουν το 
κοντάρι της ζυγαριάς στο κόμμα 
εκείνο που θα τους «εμπνεύσει» 
περισσότερη εμπιστοσύνη. 

Οι δημοσκοπήσεις μπο-
ρεί να είναι εργαλείο που 
να δείχνει στα κόμματα την 
εκλογική συμπεριφορά των 
ψηφοφόρων, όμως οι ανα-
ποφάσιστοι είναι τελικά αυ-
τοί που ανεβάζουν και κα-
τεβάζουν τις κυβερνήσεις, 
βάζοντας τους επικοινωνιο-
λόγους στο περιθώριο, αφού 
λογαριάζουν χωρίς τον ξε-

νοδόχο και στην προκειμένη 
περίπτωση «ξενοδόχοι» είναι 
οι αναποφάσιστοι.

Οι αναποφάσιστοι, ανά πάσα 
στιγμή την εικόνα του πολιτικού 
σκηνικού, υπέρ του ενός ή του 
άλλου κόμματος, μπορούν να 
την ανατρέψουν ακούγοντας 
τις προγραμματικές αντιπαρα-
θέσεις των κομμάτων.

Αγαπητοί εν Δημοκρα-
τία, αδελφοί. Κακώς σας 
χαρακτήρισαν «αναποφά-
σιστους», ίσως επειδή πα-
ραμένετε άγνωστοι, αφού 
παραμένετε μακράν των 
κομματικών γραφείων.

Εγώ, θα σας πω, «ανε-
ξάρτητους». Σας θαυμάζω 
για τις αμετακίνητες πεποι-
θήσεις σας και για την «Ορ-
θοδοξία» σας.

 Σας θαυμάζω για 
τις αμετακίνητες πεποιθήσεις 

σας και για την «Ορ-
θοδοξία» σας. 

 Όσο για 
τα Μέσα Μα-
ζικής Ενη-
μέρωσης, 
σίγουρα κι’ 
αυτά παίζουν 

σπουδαίο ρό-
λο επηρεάζο-

ντας το ψυχολο-
γικό πεδίο 
της Κοινής 
γνώμης.    

Στις εκλο-
γές θα κερδίσει εκείνος που θα 
εκπέμψει με μεγαλύτερη σαφή-
νεια το μήνυμα της ασφάλειας 
και της αξιοπιστίας.

Οι Έλληνες πολίτες θα κρί-
νουν και θα συγκρίνουν τα πο-
λιτικά προγράμματα.

Οι Έλληνες πολίτες έχουν 
την ευθύνη της καθοριστικής για 
το μέλλον της χώρας επιλογής. 

Οι Έλληνες πολίτες θα επι-
λέξουν το νικητή στο εκλογικό 
ντέρμπι, ποιός θα είναι ο καταλ-
ληλότερος για να βγάλει τη χώ-
ρα μας από την κρίση.

Όχι στην αστάθεια, όχι 
στην ακυβερνησία, όχι στην 
ασυνέπεια, όχι σε υποσχέ-
σεις χωρίς αντίκρισμα, όχι 
σε νέες οικονομικές και πο-
λιτικές περιπέτειες. 

«Ναι σε λύση εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι 
στη σταδιακή ομαλότητα 
στην οικονομία και την κα-
θημερινότητα.

Η οικονομία θα παίξει και 
πάλι κυρίαρχο ρόλο στη δι-
αμόρφωση του εκλογικού 
αποτελέσματος.

Όχι στη «λευκή» ψήφο. 
Το νίψιμο των χεριών όχι 
μόνο δεν αποτελεί άρνηση, 
αλλά συνειδητή θέση.

Πρέπει να είμαστε μέτο-
χοι όλοι στις εκλογές για 
να επιλέξουμε τον λιγότε-
ρο… κακό! 

Όχι στη «λευκή» ψήφο, 
αλλά να ψηφίσουμε συνει-
δητά ένα οποιοδήποτε άλλο 
χρώμα της Ίριδας…

ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ 
ΧΑΒΙΑΡΑ

Γνώμη
Άνοδος του λαϊκισμού: υπαίτιο το έθνος κράτος

Α
μάν με αυτούς τους μετανάστες: φταίνε για 
όλα. Φταίνε και για την άνοδο της ακρο-
δεξιάς. Φταίνε και για το λαϊκισμό. Φταί-
νε, φαίνεται, και για τους ανερμάτιστους 
πολιτικούς που δημαγωγούν λέγοντας τα 

παραπάνω.
Τη διαπραγμάτευση της υπαιτιότητας την κάνουν δικαστή-

ρια. Έτσι, είθισται. Δεν είναι δουλειά των πολιτικών. Τουλάχι-
στον των δημοκρατών/-ισσών. Κι εγώ αδυνατώ να υπαιτιοϋ-
ποδεικνύω. Μπορώ να συλλογίζομαι. Να αποδέχομαι και να 
τεκμηριώνω. Της δικής μου τεκμηρίωσης αυτή η προσπάθεια 
«ἀποδέξεως». Νισάφι πια.

Επί συναπτά έτη τριάντα για την εξάπλωση αυτήν του 
λαϊκισμού ακούμε. Και επί συναπτά έτη τριάντα επίδο-
ξους εκμαυλιστές τής δημοκρατίας να επιδοκιμάζο-
νται πολλαπλώς, εκλογικά, ηθικά, ιδεολογικά από 
τις δυτικές κοινωνίες (και όχι μόνο) βλέπουμε. Τι 
συνέβη όμως τριάντα χρόνια πριν; Σίγουρα όχι η 
δημογραφική δήθεν «αλλοίωση» των εθνικών 
μας κοινωνιών.

Αυτό που σημειώθηκε προ τριακονταετίας και 
μοιάζει πηγή της λαϊκιστικής εφόδου δεν απέχει πολύ 
από την προφανή και επιδεικτικά σημαίνουσα αποκά-
λυψη της απόδρομης πορείας τού έθνους κράτους. 
Η κατάρρευση των δικτατοριών τής Ανατολής και η 
επιβλητική δύναμη της οικονομίας τής επικοινω-
νίας κατέστησαν σαφή την ορθολογιστική ανά-
γκη να μεταρρυθμίσουμε της πολιτικές οντότητες 
διακυβέρνησης προς διεθνοποιημένα και χρηστικώς αποταυ-
τοποιημένα προς την τοπικότητα πρότυπα, που να αναλογούν 
στις τεχνολογικές και οικονομικές δυνατότητες της νέας εκδο-
χής τής παγκοσμιοποίησης.

Γιατί η παγκοσμιοποίηση ως αίτημα και εν εξελίξει φαινό-
μενο δεν αποτελεί προνόμιο της τρέχουσας εποχής. Αποτελεί 
διαδικασία με βαθιές ρίζες στον ουμανισμό και το αστικό φαι-
νόμενο. Παγκοσμιοποιήσεις γνώρισε η ανθρωπότητα πολλές 
τους τελευταίους αιώνες. Από την περίοδο των Ανακαλύψεων, 
την εποχή της βιομηχανίας έως τα χρόνια του ιμπεριαλιστικού 
κεφαλαίου, την αποαποικιοποίηση και την ανάδυση της αυταρ-
χικής οικουμενικότητας του κομουνισμού. Σε όλες τούτες τις 
χρονικά ορισμένες πτυχές η ανάπτυξη των τεχνολογικοοικο-
νομικών ανθρώπινων δυνατοτήτων καθόρισε την Ιστορία. Τα 
αίματα, οι συγκρούσεις, οι διχασμοί νοηματοδοτήθηκαν σαφώς 
από τη στάση προαγωγής ή αντίστασης των κοινωνικών συ-
νόλων στην αλλαγή. Διαχρονικά ο κόσμος έζησε και ξανάζησε 
γκιλοτίνες και Βανδέες, εκσυγχρονιστές και πιστούς τής καθυ-
στέρησης. Σε όλες τις περιπτώσεις η νεοτερικότητα αρθρωνό-
ταν βάσει της εγγενούς της τελεολογίας, της οικουμενικότητας. 

 Το ίδιο το έθνος κράτος τής αστικής δημοκρατίας αποτέλε-
σε στην αρχή του όχημα προς την οικουμενικότητα, στο βαθμό 
που στήθηκε αξιοποιώντας τα επιτεύγματα της επιστήμης και 
τις προσταγές τού ορθού λόγου. Το «τέλος τής ιστορίας», όταν 
ήλθε στις αρχές τού ’90, δεν ήταν αποσάθρωση του μοντέρ-
νου αλλά ανατοποθέτηση της νεοτερικότητας προς την τελική 
φάση αναγέννησης των εργαλείων εξυπηρέτησης του αιτήμα-
τος της οικουμενικότητας. Στην Ευρώπη έσπευσαν υποκριτές 
δογματοληπτικοί όλων των πολιτικοϊδεολογικών αποχρώσεων 
να κηρύξουν την αντίσταση μετά λύπης στην νέα κατάσταση. 
Αντί, τουλάχιστον οι συνεπείς ορθολογιστές να υποδεχθούν με 
περισσή αισιοδοξία και δημιουργική αναδιάθεση των δραστη-
ριοτήτων τους τη σύγχρονη καμπή υπέρ της οικουμενικότητας. 
Στο όνομα της δήθεν νεοτερικότητας δυστυχώς απέρριψαν 
εσφαλμένα το καθεαυτόν νεότερο.

Δεν είναι να μακρηγορήσει κανείς για τους περιορισμούς 
εξυπηρέτησης των νέων εξελίξεων της ανθρώπινης εξέλι-
ξης από το διαχειριστική σκευή τού έθνους κράτους. Ούτε να 
εκλάβει τα πισωγυρίσματα της παγκοσμιοποίησης ως όρους 
κατάργησης της πορείας τής οικουμενικότητας. Και παλιότε-
ρα οι θνήσκοντες θεσμοί καλούνταν να επιχειρήσουν αυτοί να 
ανταποκριθούν επιλύοντας τις περίπλοκες εκφάνσεις τής ανά 
χρόνους ιστορικής κατάστασης. Εκδήλωση ανάλογων κινήσε-
ων ως κύκνειο άσμα κατέστη η εύγλωττη επιβολή τού έθνους 
κράτους ΟΔΓ στην περίπτωση του κουρέματος του ελληνικού 
χρέους πριν από μια δεκαετία. Ένα εκφραστικό παράδειγμα 
αναντιστοιχίας οικονομίας και κοινωνικών απαιτήσεων με τη 
διαθέσιμη κατάσταση των πολιτικών μέσων και των οντοτή-
των διακυβέρνησης.

Αν θεωρήσουμε συγκριτικά το αναπτυξιακό ξεδίπλωμα της 
νεοτερικότητας υπό το σχήμα ενός κύματος επανερχόμενου 
στην ακτή, θα ήταν άστοχο να μην παρατηρήσουμε πως στις 
πλείστες ευκαιρίες οικουμενικής εξάπλωσης της νεοτερικότη-
τας κατά την παρέλευση της τουλάχιστον τρισαίωνης «ιστορί-
ας» της ο εκσυγχρονισμός (δηλ. η προσαρμογή και ωφέλιμη 
διευθέτηση σε εξυπηρέτηση της παγκοσμιότητας –της κοινής 

ανθρώπινης πορείας, πέρα από τοπικότητες) αντιμετώπιζε, ακό-
μη και στις δυτικές χώρες από τις οποίες εκπεμπόταν προς την 
ανθρωπότητα, ισχυρές αντίπαλες δυνάμεις, καθώς ποτέ η νε-
οτερικότητα δεν μπόρεσε να καλύψει με ίσους όρους τις ιστο-
ρικά αναντίστοιχες μεταξύ τους σύνολες περιοχές του πλανήτη. 
Άλλοτε Οθωμανική αυτοκρατορία, άλλοτε Άπω Ανατολή, άλ-
λοτε πάλι αναδυόμενες μετααποικιακές κοινωνίες συγκροτού-
σαν πεδία αντίστασης, που έφερναν τις απηχήσεις τους βαθιά 
στο επίκεντρο των περισσότερο προωθημένων κοινωνιών της 
νεοτερικότητας απειλώντας και ενίοτε αντινοηματοδοτώντας 
τις εκάστοτε παγκοσμιοποιήσεις.

Έτσι και ο σύγχρονός μας λαϊκισμός δεν αποτελεί επίκληση 
προσαρμογής στην νεοτερικότητα αλλά προβάλλει εκδηλωτι-

κός εχθρός τής οικουμενικότητας που αντλεί από τη 
δυσανάλογη περίσσεια παραδειγμάτων και αντι-

δράσεων της αντινεοτερικότητας διεθνώς. Με 
άλλα λόγια εκείνοι που μιλούν για τη διάβρω-
ση των νεοτερικών κατακτήσεων των δυτικών 
κοινωνιών από τη μαζική (έτσι την βλέπουν κα-
ταχρηστικά και με αμφίβολη ευθυκρισία) υπο-

δοχή πληθυσμών από χώρες με μη νεοτερική 
παράδοση δεν κάνουν παρά να ανθίστανται στο 

νεότερο και τη φαινομενολογία του  επικαλούμενοι 
μια αντινοηματοδοτημένη αντιοικουμενική (ει μη και 
αντιανθρώπινη καθότι αρνητής τής πλήρους ισότη-

τας των ανθρώπων μεταξύ τους) νεοτερικότητα, 
δηλαδή μια ύπουλα μεταμορφωμένη στα εξωτε-
ρικά της συνθήματα υπορρέουσα καθυστέρηση.

Ιδού το εσωτερικό διακύβευμα στις δυτικές 
ή νεοτερικά ιστορικότερες κοινωνίες! Να βρουν τα μέσα εκείνα 
που θα υπερβαίνουν τα κωλύματα και τις αντιστάσεις απέναντι 
στην έμπρακτη ανθρώπινη ισότητα. Και τα μέσα αυτά έχει πά-
ψει από μόνο του να τα παρέχει ως μορφή και πραγματιστική 
οντότητα το έθνος κράτος.

Πώς άλλωστε το έθνος κράτος να ανταποκριθεί σε μια πα-
γκοσμιοποιημένη και ανοικτή νεοτερικότητα με τις χωριστικές 
φαντασιώσεις του έθνους ως μοναδικού υποκειμένου διακυβέρ-
νησης υπό το φάσμα των κυριάρχων (όπερ μεθερμηνευόμενον: 
προνομιούχων, άρα και μη υποκείμενων στην ισότητα) λαών. Η 
αποεκλεκτική ισότητα που έφερε το έθνος κράτος στο εσωτερικό 
του αντικαθιστώντας τις τάξεις και την ιεραρχία εξουσιοδότησης 
των μη νεοτερικών κρατών στις μέρες μας αντινοηματοδοτείται 
ως εκλεκτικός διαχωρισμός έναντι των «άλλων», είτε αφενός 
των λιγότερο ανεπτυγμένων προς την νεοτερικότητα νεοτερι-
σμένων πληθυσμών ή των σχεδόν ανεόριστων πλειονοτήτων 
της παγκόσμιας δημογραφίας αφετέρου.

Η αποεκλεκτικοποίηση, ωστόσο, της ταυτοτικής σχέσης 
κρατών εθνών και κρατικών εθνοτήτων όπως δημιουργήθηκε 
οριστικά στις μεταπολεμικές (τού Β’ ΠΠ) δυτικές κοινωνίες δεν 
προέρχεται από την επικράτηση των μεταναστευτικών επιρροών. 
Αντίθετα σχετίζεται περίπου ντετερμινιστικά από τη διάδοση των 
πολιτισμικών και τεχνολογικών δυνατοτήτων τής εποχής μας, 
που δεν τείνουν παρά στο να προσαρμόζονται με τις κατεξοχήν 
επικοινωνιακές και εμφατικά πλουραλιστικές μορφές ρύθμισης 
της οικονομίας και της πολιτικής. Το παράδοξο: οι τεχνολογικά 
«ισχυροί» πολίτες αρνούνται την εξισωτική ενδυνάμωση των 
λιγότερο ισχυρών, μονονότι η ισχυρή θέση τών πρώτων θεμε-
λιώνεται ακριβώς στη διεύρυνση των δυνατοτήτων επικοινω-
νίας και αυτοεξέλιξης, που υπό ειλικρινείς συνθήκες συνεπάγε-
ται τη μη ανακλητή υποδοχή των άλλων (όλων τους) ως ίσων.

Το παράδοξο αυτό ας το έχουμε  προς κατανόηση, ειδάλ-
λως θα παρατρέχουμε στη φιλολογία τής καθυστέρησης ή θα 
συνθηκολογούμε στο όνομα της συναίνεσης ή σύνθεσης με την 
αντινεοτερικότητα. Σήμερα το ζητούμενο για τον ουμανισμό 
είναι η προσαρμογή του φαντασιακού μας προς την οικουμε-
νικότητα. Ελευθερία Δικαιοσύνη σημαίνει πρωτίστως απαρά-
καμπτη παροχή ισότητας και υπεροχή τής ανθρώπινης ιδιότη-
τας ως της μόνης και αποκλειστικής κατάστασης της ύπαρξης. 
Τουτέστιν ακατάβλητη στοίχιση στην ανάγκη της οικουμενικής 
διακυβέρνησης, της εξάπλωσης της δημοκρατίας και της νίκης 
της οικονομίας έναντι των πολιτικών θεσμών, καθώς η πρώτη 
προκύπτει, τεκμηριώμενα και αποδεικτικά, εξισοτικότερη των πο-
λιτικών μέσων εξουσιοδότησης και διακυβέρνησης, δηλαδή των 
θεσμών και των καταβολών υποβάθρου τού έθνους κράτους. 

Αλλά πώς να πείσεις τους εθνικούς βουλευτές για την ανα-
γκαιότητα κατάργησης της εθνικής βουλής, δηλαδή της εκλο-
γιμότητάς τους;  Πώς να εργαστούν οι βολεμένοι δημοκράτες 
τού έθνους για την παγκόσμια δημοκρατία; Είναι οξύμωρο. Για 
αυτό: «φταίνε οι μετανάστες». Όμως, σήμερα εκδηλωτικά αδι-
αμφισβήτητος καθίσταται ο εθνικά προσδιορισμένος εχθρός της 
δημοκρατίας: Ρωσία (και Κίνα). Συνεπώς, όλοι/ες από κοινού 
με τους μετανάστες/στριες ας πολεμήσουμε «δημοκράτες» που 
απεργάζονται την εθνικοποίηση ή την πολιτισμική ταυτοποίηση 
της δημοκρατίας: αλλιώς Ρωσία παντού.

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ 
ΣΚΟΥΡΕΛΛΟΥ*
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Το Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων ενημερώνει 
τους ενδιαφερόμενους φοι-
τητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της 
χώρας, ότι από την Τετάρτη 
5 Οκτωβρίου 2022 έως και 
την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 
2022 και ώρα 16.00 μπορούν 
να υποβάλουν ηλεκτρονική αί-
τηση για χορήγηση μετεγγρα-
φής/μετακίνησης. Στην ανωτέ-
ρω προθεσμία υποβάλλονται 
αιτήσεις:

- από ενδιαφερόμενους 
φοιτητές για μετεγγραφή/με-
τακίνηση με μοριοδοτούμενους 
λόγους,

- από αδέλφια προπτυχια-
κούς φοιτητές,

- από φοιτητές των Α.Ε.Ι. 
και Α.Ε.Α. της χώρας, οι οποίοι 
εισήχθησαν στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση με την κατηγορία 
των παθήσεων της υπ΄ αριθμ. 
Φ151/17897/Β6/2014 Κ.Υ.Α. 
(Β’ 358), όπως αυτή εκάστο-
τε τροποποιείται ή αντικαθί-
σταται, σε ποσοστό 5% καθ 
΄υπέρβαση του αριθμού εισα-
κτέων και χωρίς εξετάσεις το 
ακαδημαϊκό έτος 2022-2023,

- από ενδιαφερόμενους 
φοιτητές που εισήχθησαν καθ΄ 
υπέρβαση του αριθμού εισα-
κτέων στα ΑΕΙ, είτε ως Έλλη-
νες πολίτες της Μουσουλμανι-
κής Μειονότητας της Θράκης, 
είτε ως έχοντες κυπριακή κατα-
γωγή για τους οποίους ισχύουν 
ειδικές διατάξεις μετεγγραφής,

- από φοιτητές - τέκνα θυ-
μάτων της τρομοκρατίας που 
αναφέρονται στην παρ. 1 του 
άρθρου 1 του ν. 1897/1990 
(Α΄120),

- από φοιτητές - τέκνα στε-
λεχών των Ενόπλων Δυνάμε-
ων και των Σωμάτων Ασφα-
λείας που τραυματίστηκαν 
θανάσιμα κατά τη διάρκεια 
διατεταγμένης υπηρεσίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέ-
πει να επισκέπτονται τις ειδικές 
εφαρμογές στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση transfer.it.minedu.
gov.gr (ή μέσω της ιστοσελίδας 
του Υπουργείου) προκειμένου 
να υποβάλουν ηλεκτρονικά την 
αίτησή τους.

Για την είσοδό τους στην 
αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρ-
μογή, οι αιτούντες θα χρησι-

μοποιήσουν το όνομα χρήστη 
(username) και τον κωδικό 
(password) που τους χορηγή-
θηκε από τη Γραμματεία της 
Σχολής ή του Τμήματός τους 
για τις ηλεκτρονικές υπηρεσί-
ες του Ιδρύματος στο οποίο 
φοιτούν. Επισημαίνεται ότι η 
κατοχή Αριθμού Φορολογι-
κού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) είναι 
υποχρεωτική για τον αιτούντα 
ηλεκτρονικής αίτησης με μορι-
οδοτούμενους λόγους, αδέλ-
φια προπτυχιακούς φοιτητές 
και Έλληνες πολίτες της Μου-
σουλμανικής Μειονότητας της 
Θράκης.

Διευκρινίζεται ότι για τους 
φοιτητές που εισήχθησαν με 
την κατηγορία των παθήσε-
ων - 5% καθ΄ υπέρβαση του 
αριθμού των εισακτέων, και 
δεν τους έχουν αποδοθεί ακό-
μη οι ιδρυματικοί κωδικοί, το 
πληροφοριακό σύστημα των 
μετεγγραφών θ΄ ανοίξει ξανά 
προκειμένου να υποβάλλουν 
την αίτηση μετεγγραφής.

Tα αποτελέσματα των ηλε-
κτρονικών αιτήσεων θα ανα-
κοινωθούν μετά την λήξη της 
σχετικής προθεσμίας υποβολής 
των αιτήσεων.

Περισσότερες λεπτομέρει-

ες μπορούν να αναζητήσουν 
οι ενδιαφερόμενοι στη σχετι-
κή εγκύκλιο

Κεραμέως: Θέμα 
εβδομάδων η κατάθεση 
του αυξημένου 
φοιτητικού στεγαστικού 
επιδόματος

Η υπουργός Παιδείας Νίκη 
Κεραμέως σημείωσε για το θέ-
μα του στεγαστικού επιδόμα-
τος  «Στο κομμάτι της στέγα-
σης το οποίο είναι πάρα πολύ 
σημαντικό κινούμαστε σε τρεις 
κατευθύνσεις: η πρώτη έχει να 
κάνει με το φοιτητικό επίδομα, 

η δεύτερη έχει να κάνει με νέ-
ες φοιτητικέ εστίες και η τρίτη 
με αναβάθμιση του περιβάλ-
λοντος των ήδη υπάρχοντων» 
διαμήνυσε η υπουργός μιλώ-
ντας για το σοβαρό ζήτημα της 
στέγασης των φοιτητών. Όπως 
στην συνέχεια ανέφερε είναι 
«θέμα εβδομάδων η κατάθε-
ση του επιδόματος στέγασης 
για το έτος 21-22. Στη ΔΕΘ 
ανακοινώθηκε η αύξηση του 
στεγαστικού φοιτητικού επι-
δόματος από 1.000 σε 1.500 
και αν συγκατοικεί κάποιος 
σε 2.000. Το φθινόπωρο θα  
μπουν τα χρήματα για το στε-
γαστικό επίδομα της χρονιάς 
21-22 και μάλιστα τα χρήμα-
τα θα είναι αυξημένα καθώς η 
εξαγγελία του πρωθυπουργού 
θα ισχύσει και θα μπουν ανα-
δρομικά, δηλαδή οι φοιτητές 
αντί για 1.00 ευρώ θα δουν 
1.500». ADVERTISEMENT ΕΓ-
ΓΡΑΦΟ: Η τροπολογία για το 
Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα 
Σε ερώτηση τι θα γίνει αν εί-
ναι αδέρφια, η υπουργός απά-
ντησε πως δεν έχει σημασία 
η συγγενική ιδιότητα, «σημα-
σία έχει να συγκατοικείς και 
να έχεις φοιτητική ιδιότητα». 
Η υπουργός αναφέρθηκε και 
στη δημιουργία 8.150 νέων 
κλινών που εξήγγειλε ο πρω-
θυπουργός από τη ΔΕΘ μέσω 
σύμπραξης δημοσίου με ιδιω-
τικού τομέα σε 5 Πανεπιστή-
μια της χώρας και συγκεκριμέ-
να στα Πανεπιστήμια Δυτικής 
Αττικής, Θεσσαλίας, Θράκης, 
Δυτικής Μακεδονίας, Κρήτης.

Μετεγγραφές φοιτητών: Ξεκινά 
η διαδικασία των αιτήσεων 

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ, ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ 
ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ                 

Κεραμέως: Θέμα εβδομάδων η κατάθεση 
του αυξημένου φοιτητικού στεγαστικού 
επιδόματος

Την 1η Νοεμβρίου ενερ-
γοποιείται το χειμερινό ωρά-
ριο για το νυχτερινό ρεύμα, το 
οποίο θα παραμένει σε ισχύ μέ-
χρι τις 30 Απριλίου, όπως γνω-
στοποίησε η ΔΕΗ για τη χειμε-
ρινή περίοδο 2022-2023. Το 
Οικιακό Νυχτερινό Τιμολόγιο 
Γ1Ν (με Χρονοχρέωση) απευ-
θύνεται σε οικιακούς πελάτες, 
με διαφορετικές ανάγκες κα-
τανάλωσης ηλεκτρικής ενέρ-
γειας μέσα στην ημέρα. Είναι 
ένα τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπου 

οι καταναλώσεις που πραγμα-
τοποιούνται κατά τη διάρκεια 
του 24ώρου χρεώνονται με δι-
αφορετικές τιμές.

Ειδικότερα:
την τιμή του Οικιακού Τιμο-

λογίου Γ1 στις ώρες χρέωσης 
«Ημέρας»

και με μειωμένη τιμή «Νύ-
χτας» στις ώρες μειωμένης 
χρέωσης.

Το χειμερινό ωράριο στο νυ-
χτερινό ρεύμα

Σύμφωνα με τη ΔΕΗ, το 
ωράριο χειμερινής περιόδου 
από 1 Νοεμβρίου 2022 έως 30 
Απριλίου 2023 για το νυχτερι-

νό ρεύμα είναι το ακόλουθο:
02:00 – 08:00 και 15:00 – 

17:00, για τους πελάτες που 
είναι συνδεδεμένοι στο Δί-

κτυο της Ηπειρωτικής Χώρας 
και των διασυνδεδεμένων με 
αυτήν νησιών.

02:00 – 08:00 και 15:30 – 

17:30, για τους πελάτες των 
μη διασυνδεδεμένων νησιών.

Πώς υποβάλλεται η αίτη-
ση για το νυχτερινό τιμολόγιο

Στην ιστοσελίδα του ΔΕΔ-
ΔΗΕ επισημαίνεται ότι «εφό-
σον το επιθυμεί ο ενδιαφερό-
μενος, μπορεί να προχωρήσει 
στη διακριτή χρέωση της κατα-
νάλωσης σε 2 χρονικές ζώνες, 
τη ζώνη κανονικής χρέωσης 
(ημερήσια ζώνη) και τη ζώνη 
μειωμένης χρέωσης (νυκτερι-
νή ζώνη)».

Και διευκρινίζεται ότι «τα τι-
μολόγια χρέωσης της ζώνης 
κανονικής χρέωσης και της ζώ-

νης μειωμένης χρέωσης κα-
θορίζονται από τους Προμη-
θευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας».

Η αίτηση για το νυχτερινό 
τιμολόγιο μπορεί να υποβλη-
θεί, εφόσον το τιμολόγιο ρεύ-
ματος εκδίδεται στο όνομα του 
ενδιαφερόμενου. Η διαδικασία 
γίνεται με δύο τρόπους:

Μέσα από την εφαρμογή 
εξυπηρέτησης του ΔΕΔΔΗΕ

Τηλεφωνικά στο 800 400 
4000

Σημειώνεται ότι υπάρχει 
δαπάνη για την ενεργοποίηση 
της χρονοχρέωσης (νυχτερι-
νό ρεύμα).

Την 1η Νοεμβρίου ενεργοποιείται το χειμερινό 
ωράριο για το νυχτερινό ρεύμα

Τι θα ισχύσει
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ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)
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Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.54)
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Πώς αντιδρά ένας Άγγλος, Αμερικανός, αρκε-
τοί άλλοι… και φυσικά ένας Έλληνας, όταν πέφτει 
μια μύγα στο καφέ τους;

1. Άγγλος: Πετάει την κούπα με τον καφέ και 
φεύγει από την καφετέρια. 

2. Αμερικανός: Βγάζει τη μύγα και συνεχίζει 
να πίνει τον καφέ του. 

3. Κινέζος: Τρώει τη μύγα και πετάει τον καφέ. 
4. Παλαιστίνιος: Πίνει τον καφέ μαζί με τη 

μύγα. 
5. Σκοτσέζος: Πιάνει τη μύγα και τη σφίγγει 

φωνάζοντας «φτύσε τον καφέ μου ρε»! 
6. Έλληνας: Κατεβάζει μπινελίκια στην γυναί-

κα του και πάει στη μάνα του να πιει ένα καφέ 
της προκοπής.

* * * * * * 

Λέει η σύζυγος στον σύζυγο: 
– Αγάπη μου είδες πουθενά το βιβλίο «Πως 

να έχετε μακροζωία»; 
– Ναι, το ‘χω κλειδώσει στο γραφείο μου. 
– Και γιατί το κλείδωσες; 
– Προχθές είδα και το ξεφύλλιζε η μάνα σου!

* * * * * * 

Είναι ο Τοτός φαντάρος και του λέει ο διοικη-
τής: «Αύριο το πρωί περιμένω τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας. Να είσαι στην πύλη από τα ξημε-
ρώματα». Στήνεται ο Τοτός στην πύλη από τις 
6 τα ξημερώματα και περιμένει. Κατά τις 7:00 
παίρνει τηλέφωνο στη πύλη ο διοικητής: «Το-
τέ έφτασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας;» «Όχι 
κύριε διοικητά» «Στις 8:00 παίρνει ξανά» «Τοτέ 
μήπως έφτασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας;» 
«Όχι ακόμα κύριε διοικητά» «Στις 9:00 παίρνει 
ξανά» «Τοτέ δεν φάνηκε καθόλου ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας;» «Όχι κύριε διοικητά, τίποτα…» 
Κατά τις 10:00 φτάνει μια μαύρη Mercedes στην 
πύλη. Ο Τοτός κάνει νόημα να κατεβάσουν το 
φιμέ τζάμι. «Εσύ είσαι ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας» ρωτάει, «Ναι» λέει ο Πρόεδρος «Καλά, 
είσαι βλάκας;… Τρέχα και σε ψάχνει ο διοικητής 
απ’ τα ξημερώματα….!»

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια
1. Δονήσεις… που έπονται.

13. Γνήσιοι… για τον Χίτλερ.

14. Ορμητικός άνεμος.

15. Περιοδικό της πληροφορικής.

16. Λιμάνι των Η.Π.Α., στην πολιτεία της 

Ουάσιγκτον.

18. Σίντνεϊ…: Αμερικανίδα ηθοποιός.

19. Αγία… μικρότερης αξίας.

21. Στην αρχαιότητα λεγόταν Οινώνη.

23. Παλιά, ραδιοτηλεοπτικά αρχικά.

25. Η "Γη της Επαγγελίας" των Εβραίων.

27. Λαός χωρίς… φωνήεντα.

28. Άγνωστα στο ευρύ κοινό.

30. Ήρωας της ινδικής μυθολογίας.

32. Αδύναμα, ασθενικά.

34. Είδος μύκητα.

36. Δύο από τα… οκτώ.

37. Προστακτική της "Κυριακής Προσευ-

χής".

38. Σχολή της πολεμικής αεροπορίας (αρ-

χικά).

40. Αρχαία πόλη κοντά στην Καρχηδόνα.

42. Η πυροσβεστική… με νερό.

43. Άφαντος, εξαφανισμένος.

-- Συστατικά --
• 1 κοτόπουλο ολόκληρο κομμένο σε μερίδες
• 1 κουτάκι μπύρας
• 2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα
• 2 κουταλιές κόρν φλάουρ
• Ελαιόλαδο
• Αλάτι
• Πιπέρι

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Βάζουμε μια μεγάλη και πλατιά κατσαρόλα 

στο μάτι της κουζίνας και ρίχνουμε το ελαιό-
λαδο να κάψει λίγο.

• Ρίχνουμε το κοτόπουλο κομμάτι-κομμάτι στην 
κατσαρόλα. Τσιγαρίζουμε τα κομμάτια του κο-
τόπουλου καλά από όλες τις μεριές να ροδο-
κοκκινίσουν. Αν θέλουμε τα τσιγαρίζουμε όλα 
μαζί, αλλά το αποτέλεσμα μπορεί να μην είναι 
τόσο καλό. Βγάζουμε το κοτόπουλο και το βά-
ζουμε σε μία πιατέλα.

• Δεν πετάμε το ελαιόλαδο. Στην ίδια κατσαρό-
λα, ρίχνουμε το κρεμμύδι και το τσιγαρίζουμε. 
Προσθέτουμε αν χρειάζεται λίγο ακόμα λάδι.

• Έπειτα, προσθέτουμε ξανά το κοτόπουλο, αλά-
τι, πιπέρι και φυσικά την μπύρα.

• Τώρα, σκεπάζουμε την κατσαρόλα και αφή-
νουμε το φαγητό μας να βράσει σε χαμηλή 
φωτιά μέχρι να απορροφήσει όλα τα υγρά 
της μπύρας.

• Θα χρειαστεί περίπου 30-45 λεπτά. Για να 
δοκιμάσουμε αν έγινε, το τρυπάμε με το πη-
ρούνι.  Αν δούμε ότι στεγνώνει υπερβολικά, 
τότε χρειάζεται να προσθέσουμε λίγο ζεστό 
νερό. Δεν βάζουμε ποτέ κρύο νερό στο φα-
γητό που βράζει!

• Όταν το κοτόπουλο μας είναι σχεδόν έτοι-
μο, παίρνουμε 4-5 κουταλιές από την σάλτσα 
μπύρας, τις ρίχνουμε σε ένα κατσαρολάκι και 
διαλύουμε εκεί μέσα το κόρν φλάουρ.

• Τέλος, προσθέτουμε το διάλυμα κορν φλάουρ 
στο κοτόπουλο και το αφήνουμε να βράσει 
ακόμη λίγο για να «δέσει» η σάλτσα.

• Το κοτόπουλο μπύρας είναι έτοιμο. 
• Μπορούμε να το συνοδεύσουμε με ρυζάκι. 
• Η σάλτσα μπύρας από το κοτόπουλο θα κάνει 

το ρύζι απλά τέλειο. 
• Ρίξτε μπόλικη σάλτσα και απολαύστε!
• Καλή όρεξη

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Κοτόπουλο στην κατσαρόλα με μπύρα

Κάθετα
1. Παχύρρευστο γλύκισμα.

2. Ραδιοφωνικοί οι σταθμοί της (αρχικά).

3. Νησί του Ινδικού ωκεανού.

4. Αθλητικός Όμιλος.

5. Λέγεται η Σπέισεκ.

6. Λαός της Ζάμπια.

7. Ο εωσφόρος.

8. Κι έτσι η ομιλία.

9. Ποταμός της Γαλλίας.

10. Η τρόπιδα του πλοίου.

11. Αντιστασιακή οργάνωση νέων στην Κα-

τοχή (αρχικά).

12. Δικό του "Το Λάθος".

17. Κραυγή πλήθους, ζητωκραυγή.

20. Καλλιτεχνική διασημότητα.

22. Παστά ψάρια, αλίπαστα.

24. Τσάρλτον…: Αμερικανός ηθοποιός.

26. Ψάρι του γλυκού νερού.

29. Σκελετός που… κινείται.

31. Επιφώνημα… σιωπής.

33. Γερμανός ελληνιστής και φιλόλογος.

35. Υπογραφή γελοιογράφου μας.

39. Αρχή όρκων.

41. Σπασμένη… ιτιά.
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Συνεχίζεται η ταινία Κινουμένων Σχεδίων, 
«Ο Ντογκτανιάν και οι Τρεις Σωματοφύλακες» 
του Τόνι Γκαρσία με τους Γιώργο Σκουφή, Στέ-
λιο Ψαρουδάκη, Βασίλη Μηλιό, Ανδρέα Ευαγ-
γελάτο, Ειρήνη Τσίγκα, Δημήτρη Παπαδάτο, 
Άννα Σταματίου, Δημήτρη Σαρλό, Κωνσταντί-
νο Κλαυδιανό, Χίλντα Ηλιοπούλου & Πέτρο 
Σπυρόπουλο στην μεταγλωττισμένη έκδοση...

Υπόθεση: Ο Ντογκτανιάν είναι ένας φι-
λόδοξος ξιφομάχος που ονειρεύεται να γίνει 
ήρωας και να γίνει μέλος των θρυλικών Σκύ-
λων Σωματοφυλάκων. Αφού αποδείξει την 
ικανότητά του και κερδίζει την εμπιστοσύνη 
τους πρέπει να προστατέψει τον βασιλιά από 
τον απειλητική πλεκτάνη του Καρδινάλιου Ρι-
σελιέ για κατάκτηση της εξουσίας. Θα κατα-
λάβει ο Καρδινάλιος τον έλεγχο ή το κακό θα 
αντιμετωπιστεί από τον Ντογκτανιάν και τους 
νέους του φίλους προτού να είναι πολύ αργά; 
Βασισμένη στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά 
που έχει προβληθεί σε 100 χώρες και 150 
δίκτυα, η ταινία πρόκειται για μια μοναδική 
περιπέτεια για όλη την οικογένεια.

Παρασκευή: 19:45,
 Κυριακή: 17:00.

Ενώ μαζί μας και η βρα-
βευμένη με Χρυσό Φοίνικα 
στο Φεστιβάλ Καννών και γυ-
ρισμένη σε Εύβοια & Ηλεία 
Κομεντί «Το Τρίγωνο της Θλί-
ψης» του Ρούμπεν Έστλουντ 
(Μογγόλος Κιθαριστής, Ακού-
σια, Το Παιχνίδι, Ανωτέρα Βία, 
Το Τετράγωνο) με τους Χά-
ρις Ντίκινσον, Τσάρλμπι Ντιν, 
Ντόλι ντε Λεόν, Βίκι Μπερλίν 
& Γούντι Χάρελσον...

Υπόθεση: Τα διάσημα μο-
ντέλα Carl και Yaya είναι 
καλεσμένα σε μια πολυτε-
λή κρουαζιέρα με μία παρέα 
από ασύλληπτα πλούσιους 
επιβάτες, έναν ολιγάρχη από 
τη Ρωσία, βρετανούς εμπό-
ρους όπλων και έναν αλκο-

ολικό καπετάνιο, που επικα-
λείται τον Μαρξ. Στην αρχή, 
τα πάντα είναι υλικό για αξι-
οζήλευτες αναρτήσεις στο 
Instagram. Αλλά, όταν ξεσπά 
μία θύελλα και όλοι παθαί-
νουν ναυτία κατά τη διάρκεια 
ενός δείπνου με τον καπετά-
νιο, η ειδυλλιακή κρουαζιέρα 
καταλήγει σε φιάσκο. Ο Carl 
και η Yaya βρίσκονται απο-
κλεισμένοι σε ένα έρημο νησί 
με ένα τσούρμο δισεκατομμυ-
ριούχων και μία από τις καθα-
ρίστριες του γιοτ. Η ιεραρχία 
ανατρέπεται στο νησί, καθώς 
η καθαρίστρια είναι η μόνη 
που ξέρει να ψαρεύει.

Κυριακή,Τετάρτη: 19:00
Τρίτη: 22:00

Με ελληνικά τοπία «Το 
τρίγωνο της θλίψης»

Έρχεται η γυρισμένη στην 
Θεσσαλονίκη Περιπέτεια, «Το 
Συνδικάτο» του Ρίτσαρντ Χι-
ουζ με τους Αντόνιο Μπα-
ντέρας, Κέιτ Μπόσγουορθ, 
Μοτζίν Αρία, Ζολί Γκριγκς, 2 
Chainz, Νάταλι Μπερν, Αλέ-
ξις Ρεν, Μαρκ Σμιθ, Χρήστο 
Βασιλόπουλο, Μάνο Γαβρά, 
Κίκα Γεωργίου & Κώστα Σόμ-
μερ...

Υπόθεση: Ένας από τους 
top εκτελεστές στο Μαϊάμι, 

ανακαλύπτει πως η «φαμ φα-
τάλ» αφεντικίνα του εμπλέ-
κεται σε κύκλωμα cybersex 
trafficking. Αποφασίζει να ρι-
σκάρει τα πάντα για να σώσει 
ένα νεαρό κορίτσι που έχει 
πέσει στα δίκτυα της εγκλη-
ματικής οργάνωσης για την 
οποία δούλευε και ο ίδιος μέ-
χρι τότε.

Πέμπτη,Δευτέρα: 20:00
 Παρασκευή: 21:45
Σάββατο: 22:15.

«Το Συνδικάτο», με αέρα 
Θεσσαλονίκης 

Ξανά κοντά μας η ταινία Κινουμένων Σχεδίων, 
«Ίκαρος και Δαίδαλος» του Κάρλο Βόγελε με τους 
Ντίνο Σούτη, Χριστίνα Τσιπιανίτη, Βασίλη Παπαστά-
θη, Ακίνδυνο Γκίκα, Νικολέτα Κουνενιδάκη, Γιώρ-
γο Ματαράγκα, Κατερίνα Χρηστάκη, Κωνσταντίνο 
Κλαυδιανό & Δανάη Μουτσοπούλου στην μετα-
γλωττισμένη έκδοση...

Υπόθεση: Κάθε γωνιά της Κρήτης αποτελεί παιδι-
κή χαρά για τον Ίκαρο, τον γιο του μεγάλου εφευρέ-
τη Δαίδαλου. Μία μέρα, κατά τη διάρκεια μιας εξε-
ρεύνησης κοντά στο παλάτι της Κνωσού, ο Ίκαρος 
κάνει μια περίεργη ανακάλυψη: ένα παιδί με κεφά-
λι ταύρου είναι κλειδωμένο σε μια αυλή, με εντολή 
του βασιλιά. Κρυφά, ακόμα και από τον πατέρα του,  
ο Ίκαρος θα γίνει φίλος με τον νεαρό Μινώταυρο. 
Όμως, η μοίρα παίρνει άλλη τροπή όταν ο Θησέ-
ας φτάνει στην Κρήτη και ο Μινώταυρος οδηγείται 
στον μυστικό λαβύρινθο που κατασκεύασε ο Δαίδα-
λος. Θα μπορέσει ο Ίκαρος να σώσει τον φίλο του 
και να αλλάξει την πορεία μιας ιστορίας γραμμένης 
από τους θεούς; Ο αρχαίος μύθος του αγοριού που 
πέταξε πολύ κοντά στον ήλιο ζωντανεύει για πρώτη 
φόρα στην μεγάλη οθόνη, σε μια μοναδική διασκευή 
για τους μικρούς λάτρεις της ελληνικής μυθολογίας.

Σάββατο: 17:45, 
Τετάρτη: 17:00.

«Ίκαρος και Δαίδαλος» για τους λάτρεις της 
μυθολογίας «Ο Ντογκτανιάν και οι Τρεις  Σωματοφύλακες »

Cinema«Ερωτεύτηκα τη Χιλιαδού και την Ελλάδα. Έψαχνα να βρω ένα σπίτι εδώ και να μετακομίσω 
με την οικογένεια μου. Δεν έγινε αυτό, αλλά δηλώνω ερωτευμένος με την Ελλάδα. Τα 

γυρίσματα ήταν εξαιρετικά. Οι Ελληνες ήταν απίστευτα φιλόξενοι και φροντιστικοί.» 
Ruben Östlund – Σκηνοθέτης

Κοντά μας το Θρίλερ «Χαμογέ-
λα» του Πάρκερ Φιν με τους Σόσι 
Μπέικον, Κάιλ Γκάλνερ, Τζέσι Άσερ, 
Καλ Πεν, Ρομπ Μόργκαν & Τζού-
ντι Ρέγιες...

Υπόθεση: Ύστερα από ένα αλ-
λόκοτο, τραυματικό δυστύχημα με 
μια ασθενή της, η Δρ. Ρόουζ Κότερ 
αρχίζει να βιώνει τρομακτικά, ανε-
ξήγητα γεγονότα. Με τον τρόμο 
να σαρώνει τη ζωή της, η Ρόουζ 
πρέπει να αντιμετωπίσει το προ-

βληματικό παρελθόν της για να 
επιβιώσει και να ξεφύγει από την 
τρομακτική πραγματικότητα.

Πέμπτη, Κυριακή, Δευτέρα, 
Τετάρτη: 22:15,

 Παρασκευή: 00:00*,
 Σάββατο: 19:45,
 Τρίτη: 19:30.
*Μεταμεσονύχτια Προβο-

λή με ΔΩΡΕΑΝ Pop-Corn για 
όλους!

Τρόμος και αγωνία στο θρίλερ 
«Χαμογέλα» 

Ταινίες “made in Greece” αυτή τη βδομάδα στα «Ηλύσια» 
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Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση 
θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

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

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

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

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

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

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

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

Πληροφορική
Υπολογιστές

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

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

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ • Πολ. μηχ.

Λ. Δημοκρατίας 275  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551026868

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

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ • Τοπ. μηχ.

Χαριλάου Τρικουπη 2 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551027017

ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ • Τοπ. μηχ.

Ι. Δραγούμη 2 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551029626

Τοπογράφοι
Μηχανικοί

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

Τεχνικές
Εταιρίες

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

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

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Σκρα 8  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551023390

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

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

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

ΣΙΔΕΚΑΤ ΑΕ • Οικοδομικά Υλικά
Καραόλη Δημ. 44 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551026000

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

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

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

Οικοδομικά
Υλικά

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

Ηλεκτρ. Μηχανολ.
Χημ. Μηχανικοί

Πολιτικοί
Μηχανικοί

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας

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

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

Βιβλιοπωλεία

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

Πολιτισμός

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

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

ΕπιγραφέςΑνθοπωλεία
Φυτώρια

Τυπογραφεία

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

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

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

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

Security

Ηλεκτρολογικά

ΠΑΝΕΜΠΟΡΙΚΗ
(ΑΦΟΙ Χ. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ & ΣΙΑ Ο.Ε.) 
1ο χλμ. Αλεξ/πολης Κίρκης  2 
Τηλέφωνο :  2551024796

Gym Center Καρυπίδης
Μπουμπουλίνας 24 •  Φέρες
Τηλέφωνο: 25550 24535

Γυμναστήρια
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Επέτειοι

Παγκόσμια Ημέρα για την 
Εγκεφαλική Παράλυση

Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 06:00

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
INTERCITY 06:00

ΘεΣ/Κη - Αλεξ/λη 
INTERCITY 16:05
Αλεξ/λη-ΟΡεΣΤΙΑΔΑ 
04:30 , 15:10
ΟΡεΣΤΙΑΔΑ-Αλεξ/λη 
07:00, 18:39

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Παρασκευή 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Σάββατο 06.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Κυριακή 16.30

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Παρασκευή 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Σάββατο 06.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Κυριακή 16.30

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Παρασκευή 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Σάββατο 06.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Κυριακή 16.30

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Παρασκευή 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Σάββατο 06.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Κυριακή 16.30

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Αλεξ/λη - ΘεΣ/ΝΙΚη: 
06:30 ,08:00, 11:00 , 14.00, 
16.30, 18:45,  22:00
ΘεΣ/ΝΙΚη - Αλεξ/λη 
08:00, 11:00 , 13.00, 
15.30, 17:30,  19:00 , 23:59
Αλεξ/ΠΟλη - ξΑΝΘη - ΚΑΒΑλΑ: 
08.00, 11:30 , 16.00, 
18:45, 22:00
ΚΑΒΑλΑ - Αλεξ/ΠΟλη 
02:15 , 10:15, 14:30 ,18:30
ξΑΝΘη -Αλεξ/ΠΟλη 
02.45, 10:45 , 15:10, 19:10
Αλεξ/ΠΟλη - ΦεΡεΣ - ΣΟΥΦλΙ - 
ΔΙΔ/ΧΟ -ΟΡεΣΤΙΑΔΑ 
04:45, 06:30, 08:30, 11:15, 
12:30, 14.30, 15.30, 17:00, 
19:30, 21.30 
ΟΡεΣΤΙΑΔΑ- ΔΙΔ/ΧΟ- ΣΟΥΦλΙ
-ΦεΡεΣ- Αλεξ/ΠΟλη 
05:45, 07:30, 09:00, 11:30, 
13:30 14:40, 16:30, 18:00, 
19:45
Αλεξ/ΠΟλη -ΣΑΠεΣ- ΚΟμΟΤηΝη
07:45,  09:00, 11:15, 13:00, 
16:00, 18:30, 20:10
ΚΟμΟΤηΝη -ΣΑΠεΣ-Αλεξ/ΠΟλη
07:20,  09:00, 11:00, 12:30, 
14:40,  19:00, 20:10 
Αλεξ/ΠΟλη-ΣεΡΡεΣ
15:00 - 19:30
ΣεΡΡεΣ-Αλεξ/ΠΟλη
15:00 - 19:30

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

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ - AEGEAN 
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη – ΑΘηΝΑ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ:07:55-11:30- 21:40
ΤΡΙΤΗ: 07:55 - 11:30 - 21:40
ΤΕΤΑΡΤΗ: 11:30 - 21: 40
ΠΕΜΠΤΗ: 07:55 - 11:30 - 21:40 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 11:30 - 21:40
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:55 -11:30 - 21:40
ΚΥΡΙΑΚΗ: 11:30 - 21:40 
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 06:10 - 09:50 - 20:05
ΤΡΙΤΗ: 06:10 - 09:50 - 20:05 
ΤΕΤΑΡΤΗ: 09:50 - 20:05 
ΠΕΜΠΤΗ: 06:10 - 09:50 - 20:05
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:09:50 - 20:05

ΣΑΒΒΑΤΟ: 06:10 - 09:50 -20:05
ΚΥΡΙΑΚΗ: 09:50 - 20:05

SKY EXPRESS
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη – ΑΘηΝΑ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ:  08:50 - 22:05
ΤΡΙΤΗ: 08:50 - 21:35 
ΤΕΤΑΡΤΗ:  08:50 - 22:05
ΠΕΜΠΤΗ:  08:50 - 21:35
ΠΑΡΑΚΕΥΗ:08:50-16:45-22:05
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:50 - 22:05
ΚΥΡΙΑΚΗ: 08:50 - 16:45 - 22:05
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 07:15 - 20:30
ΤΡΙΤΗ:  07:15 - 12:15
ΤΕΤΑΡΤΗ: 07:15 - 20:30
ΠΕΜΠΤΗ: 07:15 - 12:15
ΠΑΡΑΚΕΥΗ:07:15-15:10-20:30
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:15 - 20:30
ΚΥΡΙΑΚΗ: 07:15 - 15:10 - 20:30
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη - ΣηΤεΙΑ
ΤΡΙΤΗ 13:40 - ΠΕΜΠΤΗ  13:40
ΣηΤεΙΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη
ΤΡΙΤΗ 19:30 -ΠΕΜΠΤΗ  19:30

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

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

ΤηλEΦωΝΑ 
λΙμεΝΑΡΧεIωΝ
Αλεξανδρούπολης: 
2551356200
Σαμοθράκης:25510-41305 
και 41385 
Τηλ.Πρακτ.:25510 
38503,2551024694, 
2551083911

 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ  
 ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Χρηστικά

 χρησιμα τηλεφωνα

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

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Κελεμίδου Σ. - Παπάζογλου Χ. Κύπρου 20 
(πλατεία παλιάς Δημαρχίας) ✆2551082280

ΦΕΡΕΣ 
Μπουρουλίτη Δημοκρίτου 17 ✆2555022273

ΣΟΥΦΛΙ 
Κυριακούδη Βασ. Γεωργίου 157 
✆2554022033

ΔIΔYMOTEIXO
Μαυρουδής Π. - Μαυρουδής Φ. Βενιζέλου 
85 ✆2553024434

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Μελάς Εμμανουήλ Ευριπίδου 12 
✆2552022769

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

αγγελιεσ

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

Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr

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

Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr

Θωμάς, Θωμαή *
Ερωτηίς, Ερωτηίδα

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Αγαπητέ Κριέ, το σημερινό Τρίγωνο 
Ερμή-Πλούτωνα, θα σου προσφέρει 
άπειρες δυνατότητες και ευκαιρίες, που 
θα εξυπηρετήσουν την ισχυρή σου ανά-
γκη, να διεκπεραιώσεις εκκρεμότητες, 
υποχρεώσεις και πρακτικά θέματα της 
καθημερινότητας σου! 

ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ Ταύρε, η σημερινή ημέρα, υπό-
σχεται σίγουρα διασκεδαστικές και ευ-
χάριστες στιγμές! Με το Τρίγωνο Ερμή-
Πλούτωνα, προβάλλεις τον καλύτερο 
σου εαυτό στην κοινωνική σου ζωή 
και χορταίνεις εκδηλώσεις θαυμασμού!   

ΔΙΔΥΜΟΣ
Φίλε Δίδυμε, το Τρίγωνο Ερμή-Πλού-
τωνα την σημερινή ημέρα, είναι απόλυ-
τα ωφέλιμο για εσένα, αν εκμεταλλευ-
τείς τις ευκαιρίες που θα έρθουν στον 
δρόμο σου σήμερα, σοφά και έξυπνα!   

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αγαπητέ Καρκίνε, η σημερινή ημέρα 
είναι σίγουρα εποικοδομητική για την 
ζωή και την καθημερινότητα σου! Απο-
λαμβάνεις εύνοια σε κοινωνικές δρα-
στηριότητες και συναναστροφές, αλλά 
και κάθε είδους μετακινήσεις!

ΛΕΩΝ
Φίλε Λέοντα, σήμερα ετοιμάσου για 
θετικά γεγονότα και καταστάσεις, λό-
γω της βοήθειας του Τριγώνου Ερμή-
Πλούτωνα! Θα μπορέσεις να αποδεί-
ξεις την αξία σου και να εκπληρώσεις 
με ευκολία, αρκετές επιθυμίες και να 
υλοποιήσεις σχέδια!

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Φίλε Παρθένε, μία τέλεια ημέρα για το 
ζώδιο σου! Εκμεταλλεύσου οπωσδήπο-
τε με κάθε τρόπο, το ιδιαίτερα θετικό 
Τρίγωνο Ερμή-Πλούτωνα και θα δεις 
πως θα μπορέσεις να πετύχεις με ευ-
κολία, βαθιές επιθυμίες, υψηλούς στό-
χους και φιλοδοξίες! 

ΖΥΓΟΣ
Φίλε Ζυγέ, απολαμβάνεις μία ημέρα, 
γεμάτη ηρεμία και σιγουριά! Το Τρίγω-
νο Ερμή-Πλούτωνα, σε ανανεώνει ψυ-
χολογικά, βελτιώνει την διάθεση σου, 
διώχνει όλες τις δύσκολες καταστάσεις 
και σε απαλλάσσει από δυσάρεστες 
εμπειρίες και αναμνήσεις!          

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Φίλε Σκορπιέ, μπορείς να περιμένεις 
την σημερινή ημέρα, άπειρες θετικές 
αλλαγές και θεαματικές εξελίξεις στην 
καθημερινότητα σου, που εδώ και καιρό 
επιθυμούσες, με την βοήθεια του Τρι-
γώνου Ερμή-Πλούτωνα!  

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αγαπητέ Τοξότη, επωφελείσαι πολύ 
από την σημερινή δυναμική όψη του 
Τριγώνου Ερμή-Πλούτωνα! Θα κατα-
φέρεις να ανακαλύψεις κρυφές ενέρ-
γειες ορισμένων ατόμων που σε αφο-
ρούν άμεσα και προσπάθησαν να σε 
εκμεταλλευτούν!            

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Αγαπητέ Αιγόκερε, φρόντισε να αρπά-
ξεις τις πολλές ευκαιρίες που θα σου 
δοθούν την σημερινή ημέρα, ώστε να 
καταφέρεις να πετύχεις μεγαλεπήβο-
λους στόχους και να υλοποιήσεις ιδέες 
και σχέδια κάθε είδους, με το Τρίγω-
νο Ερμή-Πλούτωνα! Θέματα σπουδών 
και εκπαίδευσης, εξωτερικού, ταξιδιών 
και επαφών!  

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Φίλε Υδροχόε, ήρθε η ημέρα, που θα 
δώσεις ένα οριστικό τέλος σε παλαιά 
προβλήματα και δυσκολίες, που εδώ 
και καιρό σε ταλαιπωρούν! Με το ση-
μερινό Τρίγωνο Ερμή-Πλούτωνα, θα 
έρθουν στον δρόμο σου, άπειρες λύ-
σεις και αποκαλύψεις, που θα σε βο-
ηθήσουν να πάρεις ορθές αποφάσεις!  

ΙΧΘΥΕΣ
Φίλε Ιχθύ, η ημέρα είναι ιδανική, για 
να αναζωπυρώσεις και να βελτιώσεις, 
όλες τις διαπροσωπικές σου σχέσεις 
και συναναστροφές! Τα άτομα που σε 
περιβάλλουν, θα σου δώσουν μόνο χα-
ρά και θα σου προσφέρουν ουσιαστική 
ικανοποίηση!!

Ζητείται για συνεργασία ιδιώτης ή επιχεί-
ρηση που εκτελεί τακτικά το δρομολόγιο 
Αλεξανδρούπολη – Κομοτηνή, με σκοπό τον 
επιμερισμό εξόδων μετακίνησης.
Τηλέφωνα επικοινωνίας 6973 436062, 
25510 24222

Καφές, αλκοόλ, 
παραπανίσια κιλά: 
Πώς σχετίζονται με τη 
μακροζωία
 

Καλά είναι τα νέα για τους λάτρεις του 
καφέ, καθώς σύμφωνα με τα ευρήματα νέ-
ας μελέτης, σχετίζεται με λιγότερες πιθανό-
τητες πρόωρου θανάτου, ανεξάρτητα από 
την ποσότητα που καταναλώνει κάποιος 
και αν περιέχει καφεΐνη ή όχι.

Κάτι ανάλογο φαίνεται όμως να ισχύ-
ει και για όσους πίνουν μέτριες ποσότητες 
αλκοόλ και έχουν λίγα παραπανίσια κιλά.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου της Κα-
λιφόρνια, οι οποίοι διεξήγαγαν την σχετική 
έρευνα εξηγούν: «Οι άνθρωποι που πίνουν 
μέτριες ποσότητες αλκοόλ ή καφέ, ζουν 
περισσότερο από αυτούς που αποφεύγουν 
την κατανάλωσή τους».

Υπογραμμίζουν ακόμη ότι «οι υπέρβαροι 
άνω των 70, ζουν συνήθως περισσότερο 

από τους ανθρώπους με κανονικό βάρος 
ή τους λιποβαρείς».

Οι ερευνητές ξεκίνησαν το 2003 το πρό-
γραμμα Study 90+, στο πλαίσιο του οποίου 
μελέτησαν 1.600 ηλικιωμένους άνω των 
90 ετών, προκειμένου να εντοπίσουν τις 
συνήθειες που σχετίζονται με τη μακροζωία.

«Καθώς δεν υπάρχουν πολλές πληρο-
φορίες για τους ανθρώπους που καταφέρ-
νουν να ξεπεράσουν τα 90 χρόνια ζωής, 
η αξιοσημείωτη αύξηση του χρόνου ζω-
ής, αποτελεί προτεραιότητα στη δημόσια 
υγεία» σημειώνουν.

Πιο απλά, όλο και περισσότεροι άνθρω-
ποι ζουν αρκετά φτάνοντας ή ξεπερνώ-
ντας τα 90 έτη, δεν είναι όμως σαφές πού 
οφείλεται αυτό.

Για να ρίξουν φως στην υπόθεση, οι 
ερευνητές έκαναν στους συμμετέχοντες 
νευρολογικές, ψυχολογικές, γνωστικές και 
γενικές εξετάσεις υγείας, κάθε έξι μήνες, 
συγκεντρώνοντας πληροφορίες για τη δι-
ατροφή τους, τις καθημερινές δραστηρι-
ότητες, το ιατρικό ιστορικό και τα φάρ-
μακά τους.

ΜΙΑ...ΕΞΥΠΝΗ ΓΝΩΜΗ

Ζητείται εργολάβος να αναλάβει για
αντιπαροχή 3 σπίτια καθώς και τα 2 μεγάλα
οικόπεδα στο κέντρο του Τυχερού Νομού
Έβρου. Είναι μέσα στο πάρκο του Τυχερού.
Βρίσκεται σε καλή εμπορική θέση.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6979822491
όλο το 24ωρο.
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Με γρήγορους ρυθμούς 
προχωράει η δημιουργία 
και δεύτερης πλωτής μονά-
δας αποθήκευσης και επα-
ναεριοποίησης υγροποιημέ-
νου φυσικού αερίου από την 
Gastrade στην Αλεξανδρού-
πολη. Το Δεκέμβριο αναμέ-
νεται να γίνει το market test 
για τη νέα μονάδα η οποία 
σχεδιάζεται να λειτουργή-
σει μέσα στο 2025. Ουσι-
αστικά πρόκειται για μονά-
δα αντίστοιχη με αυτή που 
αναπτύσσεται τώρα από την 
Gastrade και πρόκειται να 
λειτουργήσει στις αρχές του 
2024 ανοιχτά του λιμανιού 
της Αλεξανδρούπολης.

Η δεύτερη μονάδα, η 
οποία θα εγκατασταθεί στην 
ίδια περιοχή έχει εξασφαλί-
σει την άδεια της Ρυθμιστικής 
Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) και 
στο τέλος του έτους σχεδιά-
ζεται να ξεκινήσει το market 
test. Σύμφωνα με στελέχη 
της εταιρείας, το ενδιαφέ-
ρον για δέσμευση χωρητι-
κότητας είναι ήδη τεράστιο, 
από ενεργειακές εταιρείες 
και traders από όλον τον 
κόσμο, επισημαίνοντας ότι 
εύκολα θα υπερκαλυφθούν 

τα όρια που θα καθιστούν βιώ-
σιμο το έργο που θα λειτουργή-
σει το 2025. Και τα δύο FSRU 
θα διακινούν περίπου 11 με 12 

δισ. κυβικά μέτρα αερίου ετησί-
ως, δηλαδή περίπου όσα και ο 
αγωγός TAP. (makthes.gr)

16 TΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ   Η  ΠΟΛΥΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  ΠΟΥ  ΑΞΙΖΕΙ  ΣΤΟΥΣ  ΘΡΑΚΙΩΤΕΣ

Με σκοπό την καλύτερη 
εξυπηρέτηση κάθε ενδιαφερό-
μενου για ραντεβού στο Νοσο-
κομείο μας, τέθηκε σε λειτουρ-
γία την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 
2022 μία νέα, υπηρεσία κλει-
σίματος ραντεβού και μέσω 
Διαδικτύου.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπο-
ρεί πλέον να κλείσει πρωινά 
και απογευματινά ραντεβού 
στο Νοσοκομείο μας και μέσω 
Διαδικτύου από την σελίδα του 

Νοσοκομείου www.pgna.gr ή 
από την σελίδα www.14500.
gr .

Εναλλακτικά, ο πολίτης 
μπορεί να κλείσει ραντεβού:

- προσερχόμενος στο Νο-
σοκομείο,

- καλώντας στους τηλε-
φωνικούς αριθμούς 25513-
52461, 25513-52465 μόνο 
Δευτέρα έως

Παρασκευή, 8:00 π.μ. – 
14:00 μ.μ. ή

- με κλήση – από σταθερό ή 
κινητό τηλέφωνο – στον αριθ-
μό 14500, Δευτέρα-Κυριακή, 
24 ώρες το 24ωρο.

Σε περίπτωση ακύρωσης ή 

μετάθεσης ραντεβού από το 
Νοσοκομείο, ο πολίτης που 
έχει κλείσει ραντεβού, ειδο-
ποιείται αμέσως σχετικά, με 
δωρεάν μήνυμα που λαμβάνει 

στο τηλέφωνό του.
Επιπλέον, 1 ημέρα πριν 

την προγραμματισμένη ημε-
ρομηνία του ραντεβού, ο πο-
λίτης που έχει κλείσει ραντε-

βού, λαμβάνει δωρεάν μήνυμα 
υπενθύμισης στο τηλέφωνό 
του.

Οι χρεώσεις της υπηρεσίας 
ραντεβού 14500 είναι:

- Από σταθερό τηλέφωνο: 
0,83 Ευρώ ανά λεπτό

- Από κινητό τηλέφωνο: 
1,31 Ευρώ το πρώτο λεπτό 
και μετά ανά δευτερόλεπτο

- Μέσω Διαδικτύου: 0,68 
Ευρώ ανά ραντεβού/γραπτό 
μήνυμα (SMS)

Συμπεριλαμβανομένων 
ΦΠΑ και Τελών Τηλεφωνίας.

«Με την αναβάθμιση της 
υπηρεσίας ραντεβού, προ-
σβλέπουμε στη βελτίωση της 
εμπειρίας του πολίτη κατά 
την αλληλεπίδρασή του με το 
Νοσοκομείο μας, στη βέλτιστη 
αξιοποίηση των διαθέσιμων 
ραντεβού στο Νοσοκομείο και 
στη μείωση του κόστους και 
του χρόνου εξυπηρέτησης του 
πολίτη» αναφέρει στην ανα-
κοίνωσή της η διοίκηση του 
ΠΓΝΑ.

Νέα υπηρεσία κλεισίματος ραντεβού 
και μέσω Διαδικτύου στο ΠΓΝΑ 

ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Δείτε αναλυτικά τις χρεώσεις για να 
κλείσετε ραντεβού ανάλογα με τον 
τρόπο επιλογής σας

Μέσα στο 2025 αναμένεται να 
λειτουργήσει η δεύτερη μονάδα 
LNG στην Αλεξανδρούπολη
Το Δεκέμβριο 
αναμένεται να γίνει 
το market test 
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