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Ποδηλατώντας μαθαίνουμε την 
ιστορία της Αλεξανδρούπολης

Απόλυτα επιτυχημένη η ποδηλατοβόλτα στα ιστορικά της κτίρια. Μία 
διοργάνωση της ΤΙΕΔΑ και του Μορφωτικού Οργανισμού Θράκης 

Γεννήματα που χάρηκαν μικροί και μεγάλοι
� 9

Δωρεάν διαδικτυακές 
συνεδρίες για 

σχολικούς 
ψυχολόγους, 

εκπαιδευτικούς και 
γονείς του Έβρου

Από το “Χαμόγελο του 
Παιδιού” .  Όλες οι 

πληροφορίες συμμετοχής 
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«Πως μπορεί η 
Αλεξανδρούπολη να 

εξελιχτεί σε ελκυστικό 
προορισμό για digital 

nomads» 

Aνακοίνωση των δημοτικών συμ-
βούλων Αλεξανδρούπολης Παύ-
λου Μιχαηλίδη και Βαγγέλη Μυτι-
ληνού με θέμα “Αλεξανδρούπολη 

και digital nomads”
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«Ντροπή για τον πολιτισμό»: Τα διεθνή 
MME για τους 92 γυμνούς πρόσφυγες 

του Έβρου

Λόγω του tweet που έκανε η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους 
Πρόσφυγες η υπόθεση φιλοξενήθηκε σε όλα τα μεγάλα διεθνή 

ΜΜΕ. Θεοδωρικάκος: Η εικόνα των 92 παραπέμπει στον Μεσαίωνα
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Στο πετρέλαιο θέρμανσης Στο πετρέλαιο θέρμανσης 
στρέφονται οι κάτοικοι του Έβρου   στρέφονται οι κάτοικοι του Έβρου   

Αλεξανδρούπολη και Αίνος: Αλεξανδρούπολη και Αίνος: 
Ένα power game που κρατά Ένα power game που κρατά 
150 χρόνια       150 χρόνια       

� 1111

Με συντάξεις των 600 ευρώ 
το 70% των συνταξιούχων του 

ΙΚΑ στον Έβρο

«Αδύνατον να ανταποκριθούν οι συνταξιούχοι στο 
κόστος του ρεύματος και στη γενικότερη ακρίβεια» λέει 
στη ΓΝΩΜΗ η πρόεδρος των Συνταξιούχων ΙΚΑ Έβρου 

Φανή Τρέλλη. Αρκετές οι περιπτώσεις συνταξιούχων που 
«παλεύουν» με 450 ευρώ το μήνα  
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Σε απόλυτο τέλμα η βιομηχανική 
παραγωγή στη Θράκη

 ΡΑΓΔΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 
24ΩΡΑ ΕΠΙΔΕΙΝΩΝΟΥΝ ΤΟ ΤΟΠΙΟ 

● Στο «σφυρί» τα «Κλωστήρια Θράκης», αιφνιδιαστικό 
λουκέτο στην Palco Κομοτηνής 

● Τον Μάρτιο του 2021 στην Ανατολική Μακεδονία 
και Θράκη, 113 μεταποιητικές επιχειρήσεις ήταν πλέ-
ον ανενεργές, με τον Έβρο να «ρημάζει» από την απο-
βιομηχάνιση (26 ανενεργές επιχειρήσεις ή το 90% του 
συνόλου) και τη Ροδόπη να ακολουθεί  � 5
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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
1776
Θαμώνας ενός μπαρ της Νέας Υόρ-
κης παραγγέλνει το πρώτο κοκτέιλ 
(«ουρά του κόκορα»), που είναι δια-
κοσμημένο με ουρά πτηνού.

1851
Εκδίδεται για πρώτη φορά το μυθι-
στόρημα του Χέρμαν Μέλβιλ «Μόμπι 
Ντικ», με τίτλο «Η Φάλαινα».

1860
Λήγει ο Β’ Πόλεμος του Οπίου, με την 
υπογραφή της Συνθήκης του Τιεντσίν 
εις βάρος της Κίνας. Οι Κινέζοι υπο-
χρεώνονται να ανοίξουν τα λιμάνια 
τους, να νομιμοποιήσουν το εμπόριο 
του οπίου και να επιτρέπουν τη δρά-
ση των χριστιανών ιεραποστόλων.

1912
Ο υποπλοίαρχος Νικόλαος Βότσης 
τορπιλίζει το τουρκικό θωρηκτό «Φε-
τίχ Μπουλέντ» στο λιμάνι της Θεσ-
σαλονίκης.

1979
Ο Οδυσσέας Ελύτης παραλαμβάνει 
το Νόμπελ Λογοτεχνίας
Η Σουηδική Ακαδημία βραβεύει με 
το Νόμπελ Λογοτεχνίας τον ποιητή 
Οδυσσέα Ελύτη.

1981
«Το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, ο Λα-
ός στην εξουσία». Ο Ανδρέας Πα-
πανδρέου και το κόμμα του κερ-
δίζουν τις βουλευτικές εκλογές με 
ποσοστό 48,06%, έναντι 35,86% 
της Νέας ∆ημοκρατίας και 10,93% 
του ΚΚΕ. Ταυτόχρονα διεξάγονται και 
οι πρώτες ευρωεκλογές, στις οποί-
ες λαμβάνουν: ΠΑΣΟΚ 40,12%, Ν∆ 
31,34%, ΚΚΕ 12,84%, ΚΚΕ Εσω-
τερικού 5,29%, ΚΟ.∆Η.ΣΟ. 4,25%, 
Κόμμα Προοδευτικών 1,95%, Λοι-
πά 4,21%.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1918
Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, έλληνας 
πολιτικός από τα Χανιά, που διετέλε-
σε πρωθυπουργός την περίοδο 1990 
- 1993, και επίτιμος πρόεδρος της 
Νέας ∆ημοκρατίας. (Θαν. 29/5/2017)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1871
Τσαρλς Μπάμπατζ, βρετανός μα-
θηματικός και μηχανικός, ο οποίος 
εφηύρε μία από τις πρώιμες αυτόμα-
τες αριθμομηχανές, που σήμερα θεω-
ρείται ο πρόδρομος των ηλεκτρονι-
κών υπολογιστών. (Γεν. 26/12/1791)

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα

Η Αλεξανδρούπολη αποχαιρέτησε την 
αγαπημένη «Κυρία Νίκη» Εφραιμίδου

18
OKT
2016

Η κοινωνία της Αλεξανδρούπολης και το Θρα-
κιώτικο βόλεϊ αποχαιρέτισε με θλίψη την Νίκη 
Εφραιμίδου. Την αγαπημένη μας «κυρία Νίκη», 
όπως την γνώριζαν και την αποκαλούσαν όλοι. 
Μια γυναίκα που συνέδεσε τη ζωή της με τη προ-
σφορά στο άθλημα, συνεργάτης πολύτιμος για 
όλες τις ομάδες και την τοπική Ένωση του βόλεϊ 
τα τελευταία 30 και πλέον χρόνια. Πάντα γλυκιά 
και χαμογελαστή, ψυχή υπέροχη. Μεγαλώσαμε στα 
γήπεδα του βόλεϊ με τη μορφή και την παρουσία 
της. Έφυγε νικημένη από την επάρατη νόσο μέσα 
σε σύντομο χρονικό διάστημα βυθίζοντας στη θλί-
ψη συγγενείς, φίλους, συνεργάτες, όλους όσοι την 
γνώριζαν. Πήγε να βρει τον αγαπημένο της σύζυγο 
∆ημήτρη που τον Ιούλιο είχε αποχαιρετήσει. Η Νίκη 
Εφραιμίδου, είχε ταυτίσει την ζωή της με το βόλεϊ 
έχοντας διατελέσει για πάνω από μια τριακονταε-
τία Γραμματέας της Ένωσης Σωματείων Πετοσφαί-
ρισης Θράκης Αν. Μακεδονίας, «έφυγε» στα 67

Ο καιρός σήμερα
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Μία υπέροχη βραδιά χάρισε ο Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φίλων Έβρου «ΣυνεχίΖΩ» σε όσους βρέ-
θηκαν το βράδυ της Κυριακής στο δημοτικό θέατρο Αλεξανδρούπολης, όπου παρουσιάστηκε η παρά-
σταση «Οι Γαμπροί της Ευτυχίας», μία παραγωγή του θεατρικού εργαστηρίου Ορεστιάδας «Διόνυσος». 
Τα έσοδα θα διατεθούν για τους σπουδαίους σκοπούς του «ΣυνεχίΖΩ». Στη φωτογραφία τα μέλη του 
ΔΣ του Συλλόγου Κυριών και Δεσποινίδων Αλεξανδρούπολης που πάντα στηρίζουν τέτοιες πρωτο-
βουλίες! 

Η Τουρκία έχει βρεθεί σε μια 
πάρα πολύ δύσκολη θέση κα-
θώς αυτοί οι 92 βρέθηκαν από 
την ίδια τη Frontex οποία επι-
βεβαίωσε το περιστατικό. Θα 
δω την ερχόμενη Δευτέρα τον 
πρόεδρο της Γενικής Συνέλευ-
σης των Ηνωμένων Εθνών και 
έχω ήδη ενημερώσει και τον 
ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή..  
Ν. ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
& ΑΣΥΛΟΥ

Είπαν

Είμαστε 22-23 χρόνια στην 
υπηρεσία και ποτέ δεν έχουμε 
αντικρίσει τέτοια εικόνα, απάν-
θρωπη και εξευτελιστική... Άν-
θρωποι, νεαροί άνθρωποι γυ-
μνοί να τουρτουρίζουν στο 
κρύο. Το ότι δεν είχαμε κάτι 
χειρότερο οφείλεται καθαρά 
στους συναδέλφους μου που 
εντόπισαν και διέσωσαν γρή-
γορα αυτή την ομάδα.
Γ. ΔΕΡΒΕΝΤΛΗΣ
ΓΓ ΕΝΩΣΗΣ 
ΣΥΝΟΡΙΟΦΥΛΑΚΩΝ ΕΒΡΟΥ
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Μικρογνωμικά

O Ντέμης Νικολαϊδης 
βρέθηκε την Κυριακή στη 
Ν. Φιλαδέλφεια για να πα-
ρακολουθήσει το παιχνίδι 
της ΑΕΚ με τον Ατρόμη-
το. Ο βετεράνος επιθετι-
κός της «Ένωσης» έδωσε 
το «παρών» στο ματς και 
μάλιστα, όταν έγινε αντι-
ληπτός από τον κόσμο, 
αποθεώθηκε και έβγα-
λε δεκάδες φωτογραφί-
ες με αρκετούς οπαδούς 
των «κιτρινόμαυρων»  που 
του το ζήτησαν. Η παρου-
σία του Ντέμη στο γήπε-
δο αποτελεί είδηση επειδή 
δεν είναι πολλές οι φο-
ρές που πήγε να δει αγώ-
νες της ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ. 
(SPORTDAY)

Ο Εβρίτης που αγαπήθηκε

Εκεί κρουαζιερόπλοια, εδώ, USA army 

Θεοδωρικάκου σε Τσαβούσογλου: 
«Είναι μεγάλο θράσος …»

Με ανάρτησή του στα social media ο 
Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης 
Θεοδωρικάκος, απαντάει στην προκλητι-
κή ανάρτηση του Μελβούτ Τσαβούσογλου 
για την υπόθεση των 92 παράνομων με-
ταναστών που βρέθηκαν γυμνοί στις ελ-
ληνικές όχθες του Έβρου και διασώθη-
καν από τους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. 
και του Frontex. «Είναι μεγάλο θράσος 
οι τούρκοι αξιωματούχοι να κατηγορούν 
την Ελλάδα για τη δική τους μεσαιωνι-
κή συμπεριφορά», αναφέρει ο υπουργός 
μεταξύ άλλων.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Υπουργού: 
«Είναι μεγάλο θράσος οι Τούρκοι αξιω-

ματούχοι να κατηγορούν την Ελλάδα για 
τη βάρβαρη, μεσαιωνική συμπεριφορά 
της τουρκικής πλευράς σε 92 μετανάστες 
στον Έβρο. Τα γεγονότα έχουν καταγρά-
ψει οι αξιωματικοί του Frontex και είναι 
αδιαμφισβήτητα. Η Τουρκία οφείλει στοι-
χειωδώς να σεβαστεί το Διεθνές Δίκαιο 
και να πάψει να προκαλεί και μάλιστα με 
τέτοιο απάνθρωπο τρόπο».
Γ.Π. 

Πειράματα 
Μετά το πείραμα της κυβέρνησης με 

την αφαίρεση της επιδότησης στο πετρέ-
λαιο κίνησης, πληροφορίες αναφέρουν 
ότι από την 1η Νοεμβρίου θα επανέλθει 
η επιδότηση στην αντλία, εάν στο μεσο-

Μια ιστορική στιγμή ήταν το πρωι-
νό της Δευτέρας 17 Οκτωβρίου 2022 
για το λιμάνι της Καβάλας «Απόστολος 
Παύλος», καθώς κατέπλευσαν ταυτό-
χρονα σε μια μέρα τρία κρουαζιερό-
πλοια, με τα δύο να πλαγιοδετούν στο 
λιμάνι και το τρίτο να βρίσκεται αρό-

δο έξω από το λιμάνι, στον κόλπο της 
Καβάλας.

Αυτά στο λιμάνι Καβάλας ... εδώ οι 
αρχές/φορείς-σωτήρες μας, πανηγυρί-
ζουν τη μετατροπή του δικού μας σε " 
military logistic hub" του ΝΑΤΟ.

Γ.Π.

διάστημα δεν υπάρξει δραστική αποκλιμά-
κωση των τιμών λιανικής (καλό, γελάσα-
με). Στην αντλία οι τιμές του πετρελαίου 
κίνησης συνεχίζουν να υπερβαίνουν τα 2 
ευρώ ανά λίτρο και είναι υψηλότερες από 
αυτές της βενζίνης, προκαλώντας απόγνω-
ση στους οδηγούς. Αν για κάτι δεν προσφέ-
ρεται η περίοδος που διανύουμε, αυτό εί-
ναι τα πειράματα. Και να φανταστείτε πως 
όλα αυτά τα σκέφτονται και τα προτείνουν 
στελέχη με περγαμηνές και βαθιά γνώση 
της οικονομικής επιστήμης…

Κ.Η. 

1.500 ελεύθεροι
Τουλάχιστον 1.500 ενεργοί παιδόφιλοι 

υπάρχουν στη χώρα, σύμφωνα με εκτιμή-
σεις αξιωματούχων. Κάθε χρόνο στη χώρα 

μας καταγράφονται περίπου 300 υποθέ-
σεις σεξουαλικής 

κακοποίησης (ανάμεσα σε αυτές και βι-
ασμοί) ανηλίκων και πορνογραφίας. Τον 
τελευταίο χρόνο τα ανήλικα θύματα τέ-
τοιου είδους αποτρόπαιων εγκληματικών 
ενεργειών έφτασαν τα 390.

Στην Ελλάδα ένα στα έξι παιδιά θα δε-
χθεί κάποια μορφή σεξουαλικής βίας στη 
ζωή του, ένα στα 13 παιδιά θα έχει και σω-
ματική επαφή με τους δράστες και ένα στα 
30 θα έχει μια εμπειρία βιασμού ή απόπει-
ρας βιασμού. Επιπλέον στο Διαδίκτυο το 
41% των παιδιών φέρεται να έχει δεχτεί 
αίτημα φιλίας από άγνωστο και το 21% 
των παιδιών να έχει συναντηθεί με κάποιον 
από αυτές τις διαδικτυακές συνομιλίες. 

Κ.Η. 
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Στο Επιμελητήριο Έβρου βρέθηκαν στελέ-
χη του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσε-
ων και της Εταιρείας Βιομηχανικής Έρευνας, 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών 
Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας «ΕΒΕ-
ΤΑΜ Α.Ε.» και συμμετείχαν σε σύσκεψη που 
έγινε με εκπροσώπους επιχειρηματικών μο-
νάδων του τόπου.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η καταγρα-
φή των προβλημάτων που απασχολούν τη 
βιομηχανία και την επιχειρηματικότητα σε το-
πικό επίπεδο. Μεταξύ των βασικών θεμάτων 
που τέθηκαν ήταν το αυξημένο μεταφορικό 
κόστος για τις επιχειρήσεις, λόγω της ακρι-
τικότητας της περιοχής σε συνδυασμό με το 
γεγονός ότι η διακίνηση των αγαθών γίνεται 
κατά κύριο λόγο οδικώς, η ενεργειακή κρίση 
που συνεπάγεται υψηλό ενεργειακό κόστος 
για τις επιχειρήσεις καθώς και η έλλειψη εξει-
δικευμένου προσωπικού.

Τη συζήτηση συντόνισαν ο υπεύθυνος 
Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων 
του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Έβρου Βασίλης 
Κασαπίδης και ο υπεύθυνος ΓΕΜΗ του Επι-

μελητηρίου Έβρου Δημήτρης Μπακαλίδης.
Παρόντες ήταν ο Γεώργιος Δρόσος, Διευ-

θυντής Ασφάλειας και Συμμόρφωσης Βιομη-
χανικών Προϊόντων του Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, ο Δημήτριος Μπράμης, 
Ειδικός Σύμβουλος Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και ο Σκιπίων Αποστολάκης, Δι-
ευθύνων Σύμβουλος ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. και τοπι-
κοί επιχειρηματίες.

Ανάμεσα στα θέματα που αναλύθηκαν 
εκτενώς ήταν η ανάγκη αξιοποίησης της Γε-
ωθερμίας και επέκταση του δικτύου και στις 
βιομηχανικές περιοχές, η ανάγκη για απλο-
ποίηση διαδικασιών πιστοποιήσεων σχετι-
κών με τις εξαγωγές, το κόστος ενέργειας και 
πρώτων υλών κλπ και η ανάγκη δημιουργίας 
ενός εκπαιδευτικού κέντρου κατάρτισης εξει-
δικευμένου προσωπικού υπό την προϋπόθε-
ση μάλιστα ότι θα καταγραφούν οι ανάγκες 
που υπάρχουν.

Καταληκτικά συμφωνήθηκε η ενδυνάμωση 
των διαύλων επικοινωνίας που ήδη υπάρχουν 
με το Υπουργείο Ανάπτυξης, πάντα προς όφε-
λος της επιχειρηματικής κοινότητας.

Επίσκεψη στελεχών 
Υπουργείου 
Ανάπτυξης και 
ΕΒΕΤΑΜ στο 
Επιμελητήριο Έβρου

Ο Δήμος Διδυμοτείχου 
παρέλαβε από την ΠΕΔ 
ΑΜΘ έναν απινιδωτή και 
ένα φαρμακείο πρώτων 
βοηθειών τα οποία θα 
διατεθούν σε αθλητική 
εγκατάσταση του Δήμου. 
Τα παραπάνω στάλθηκαν 
στα πλαίσια υποστήριξης 
των Δήμων στον τομέα του 
αθλητισμού και ιδιαίτερα 
όσον αφορά σε ζητήματα 
αντιμετώπισης προβλημά-
των υγείας , τραυματισμών 
κλπ στους αθλητικούς χώ-
ρους με την προμήθεια αυ-
τόματων εξωτερικών απι-
νιδωτών και φαρμακείων 
πρώτων βοηθειών .

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

Εργατικά σωματεία και Αγροτικοί σύλ-
λογοι του Έβρου καλούν σωματεία, μα-
ζικούς φορείς και συνδικαλιστές, συλλό-
γους και φορείς αυτοαπασχολούμενων, 
εμπόρων και αγροτών, γυναικών και νεο-
λαίας, συνταξιούχους σε κοινή σύσκεψη, 
η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 
19 Οκτωβρίου στις 19:00 στο Εργατικό 
Κέντρο Ορεστιάδας με στόχο την οργά-
νωση της απεργίας στις 9 Νοεμβρίου, 
απέναντι στην πολιτική που καταδικάζει 
τον λαό στην ενεργειακή φτώχεια και 
στους μισθούς πείνας.

Η Art Gallery συνεχίζει ανανεωμέ-
νη για 19η χρονια την πορεία της, 
εγκαινιάζοντας την έκθεση: "Τέχνη 
πίσω από το γυαλί". Έργα γνω-

στών καταξιωμένων καλλιτεχνών, 
ακρυλικά , ακουαρέλες, μολύβια, 
παστέλ, χαρακτικά, λιθογραφίες 
σε τιμές προσιτές σε όλους.
Την Πέμπτη 20.10.2022 και ώρα 
20:00

Την Τρίτη 18 Οκτωβρίου 
2022 και ώρα 20:00, στην Αί-
θουσα Δημοτικού Συμβουλίου 
θα συνεδριάσει το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Ορε-
στιάδας με 17 θέματα στην 
ημερήσια  διάταξη

σύντομεςειδήσεις
στον Έβρο

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 1

2

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 

Τη Σαμοθράκη αναμένεται να επισκε-
φθεί η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κα-
τερίνα Σακελλαροπούλου την Τετάρτη 
19 Οκτωβρίου 2022. Η ΠτΔ, θα βρεθεί 
στο νησί του Έβρου για να παραστεί στις 
εκδηλώσεις με αφορμή την 110η επέ-
τειο απελευθέρωσης της Σαμοθράκης 
από τον τουρκικό ζυγό. 

ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΨΗ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ 
ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ            

Σκοπός της συνάντησης ήταν η καταγραφή των 
προβλημάτων που απασχολούν τη βιομηχανία και την 
επιχειρηματικότητα σε τοπικό επίπεδο

ΓΙΝΕ ΕΘΕΛOΝΤΗΣ ΑΙΜO∆OΤΗΣ! 
ΧΑΡΙΣΕ ΤΗ ΧΑΡΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ!
ΜΗ ∆ΙΣΤΑΖΕΙΣ ΝΑ ΠΡOΣΦΕΡΕΙΣ 
ΛΙΓO ΑΠO ΤO ΑΙΜΑ ΣOΥ!

ΕΘΕΛOΝΤΗΣ ΑΙΜO∆OΤΗΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ 
ΥΓΕΙΑ - ΠOΛΙΤΙΣΜOΣ!

ΚΑΝΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚO ∆ΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ 
ΤO ΑΙΜΑ!
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της Κικής Ηπειρώτου
«Η αναγέννηση της βιο-

μηχανίας αποτελεί πρώτη 
προτεραιότητα για την κυ-
βέρνηση», δηλώνει με κάθε 
ευκαιρία ο Πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ 
τόσο ο ίδιος, όσο και στελέχη 
της κυβέρνησης και του κόμ-
ματος της Νέας Δημοκρατίας, 
δεν παραλείπουν στις περιο-
δείες τους στον Έβρο να επι-
σκέπτονται και επιχειρήσεις 
του βιομηχανικού κλάδου, οι 
οποίες, ομολογουμένως, δι-
απρέπουν, παρά τις αντιξοό-
τητες και το ρευστό οικονο-
μικό περιβάλλοντος, εντός κι 
εκτός συνόρων.

Δυστυχώς, όμως, οι συ-
γκριμένες επιχειρηματικές 
προσπάθειες αποτελούν τη 
λαμπρή εξαίρεση σε ένα ρη-
μαγμένο, βιομηχανικό τοπίο, 
τόσο στον Έβρο, όσο και στην 
υπόλοιπη Θράκη, εντός κι 
εκτός Βιομηχανικών Περιο-
χών (ΒΙΠΕ). Ενδεικτικά της 
κατάστασης είναι τα στοι-
χεία που δημοσίευσε το ΑΠΕ-
ΜΠΕ, τον Μάρτιο του 2021: 
Στην Ανατολική Μακεδονία 
και Θράκη, 113 μεταποιητι-
κές επιχειρήσεις ήταν πλέ-
ον ανενεργές, με τον Έβρο 
να «ρημάζει» από την απο-
βιομηχάνιση (26 ανενεργές 
επιχειρήσεις ή το 90% του 
συνόλου) και τη Ροδόπη να 
ακολουθεί (το 64% των επι-
χειρήσεων εντός της ΒΙΠΕ 
Κομοτηνής δεν λειτουργού-
σαν).  

Σε πρόσφατη αναφορά 
της στη Βουλή, στη συζήτη-
ση του νομοσχεδίου της ΝΔ 
για τα Επιχειρηματικά Πάρκα 
η βουλευτής Έβρου του ΣΥ-
ΡΙΖΑ Νατάσα Γκαρά, σημείω-
σε πως λιγότερες από δέκα 
επιχειρήσεις πλέον δραστη-
ριοποιούνται σε βιομηχανικές 
περιοχές του Έβρου, «σε μία 
συνοριακή περιοχή ιδανική 
για εξαγωγές, κατά τη δική 
μας άποψη, που απαιτείται 
όμως ειδικό πλαίσιο βιομηχα-
νικής παραγωγής και προσέλ-
κυσης επενδύσεων και ρυθ-
μίσεις για τον διασυνοριακό 
ανταγωνισμό». Παράλλη-
λα, τόνισε ότι «το νομοσχέ-
διο έρχεται να στραγγαλίσει 
στην ουσία τις υφιστάμενες 
επιχειρήσεις σε βιομηχανι-
κές περιοχές, δημιουργώ-
ντας στρεβλώσεις και ζημιές, 
ενώ περιορίζει και τη δυνα-
τότητα συνεργασιών και κα-
ταργεί την αυτοδιαχείριση. 

Όπως είπαν και εκπρόσωποι 
του συνδέσμου επιχειρήσεων 
στις βιομηχανικές περιοχές, 
το νομοσχέδιο είναι εχθρικό 
προς τους επενδυτές, παρέχει 
αδικαιολόγητα προνόμια σε 
μία ιδιωτική επιχείρηση, που 
θα έχει τον απόλυτο έλεγχο 
επί αυτών, την οποία προσπα-
θεί μάλιστα το νομοσχέδιο να 
μετατρέψει σε επενδυτή με 
ξένα κόλλυβα, όπως είπαν οι 
εκπρόσωποι του συνδέσμου 
των επιχειρήσεων, οδηγώ-
ντας σε μαρασμό περισσό-
τερες από χίλιες πεντακόσιες 
επιχειρήσεις. Αποδεικνύεται 
ότι όχι μόνο η Κυβέρνηση της 
Νέας Δημοκρατίας δεν έχει 
βιομηχανική πολιτική, αλλά 
θέλει να οδηγήσει σε κλείσι-
μο και τις υφιστάμενες επι-
χειρήσεις με το σύνολο της 
πολιτικής της».

Στο σφυρί και τα 
«Κλωστήρια Θράκης»

Η οικογένεια Ακκά υπήρξε 
επί δεκαετίες μία από εκείνες 
που έγραψαν τις «χρυσές σε-
λίδες» στην πλούσια ιστορία 
της ελληνικής κλωστοϋφα-
ντουργίας. Μέσα στην οποία 
πέρασαν και… χάθηκαν εμ-
βληματικές εταιρείες, όπως η 
Πειραϊκή Πατραϊκή της οικο-
γένειας Στράτου, η «Αιγαίον», 
ο Λαναράς και τόσοι άλλοι.

Τώρα ο Γιάννης Ακκάς βρί-
σκεται αντιμέτωπος με ένα 
ακόμη οδυνηρό σφυρί, για 
την «Κλωστήρια Θράκης», 
θυγατρική των Εκκοκιστηρί-
ων Θράκης, σύμφωνα με δη-
μοσίευμα του newmoney.gr.

Η εταιρεία ιδρύθηκε στις 
αρχές του 1998, είναι εγκα-
τεστημένη στη Βιομηχανική 
Περιοχή Κομοτηνής και θεω-
ρείται ένα από τα τελειότερα 
κλωστήρια βάμβακος στον 
κόσμο. Δεν είναι τυχαίο άλ-
λωστε ότι στο πελατολόγιό 
της φιγούραραν βαριά ονό-
ματα, όπως Benetton, Next, 
Chicco κ.α. Παράλληλα, δι-
αθέτει υψηλή τεχνογνωσία 
στην παραγωγή εξειδικευμέ-
νων νημάτων καθώς αποτε-
λεί τον μοναδικό παραγω-
γό MELANZE νημάτων στην 
Ευρώπη και είναι η μοναδι-
κή πλήρως καθετοποιημένη 
εταιρεία παραγωγής πλεκτών 
υφασμάτων στην Ευρώπη και 
στην ευρύτερη περιοχή.

Παρόλα αυτά, εδώ, οι όροι 
της συμφωνίας εξυγίανσης 
δεν μπόρεσαν να τηρηθούν 
και το βιομηχανικό ακίνητο 

μαζί με τον εξοπλισμό του 
(ως οικονομικό σύνολο) έχει 
προγραμματιστεί να βγει σε 
πλειστηριασμό στις 25 Ια-
νουαρίου 2023, με επισπεύ-
δουσα την Alpha Bank και 
με τιμή πρώτης προσφοράς 
5.468.333,34 ευρώ. Εξ αυ-
τών τα 3.425.000 ευρώ αφο-
ρούν το σύνολο της εμπορι-
κής αξίας του ακινήτου και τα 
2.043.333,34 ευρώ, τα 2/3 
της εμπορικής αξίας των κι-
νητών.

Πρόκειται ειδικότερα για 
ένα οικόπεδο 44.830 τ.μ. που 
βρίσκεται στην Βιομηχανική 
Περιοχή Κομοτηνής, μαζί με 
τα κτίσματα και τα μηχανή-
ματα.

Το ακίνητο βαρύνεται με 
προσημειώσεις για ποσά συ-
νολικού ύψους 17 εκατ. ευ-
ρώ και η αναγκαστική κατά-
σχεση έγινε στις 20 Ιουνίου 
2022.

Η δυσμενής κατάσταση 
για την «Κλωστήρια Θρά-
κης» αποτυπώνεται στις τε-
λευταίες δημοσιευμένες οι-
κονομικές καταστάσεις για 
τη χρήση 01/07/2019 έως 
30/06/2020, όπου οι ζημί-
ες (μετά φόρων) αυξήθηκαν 
σε 3,1 εκατ. ευρώ έναντι 1,3 
εκατ. ευρώ την προηγούμενη 
χρήση, τα έσοδα από συμβά-
σεις με πελάτες κατέρρευσαν 
στις 781.963,49 ευρώ (ένα-
ντι 7 εκατ. ευρώ), τα ίδια κε-
φάλαια είναι αρνητικά, το σύ-
νολο των βραχυπρόθεσμων 
υποχρεώσεων της υπερβαί-
νει το σύνολο των κυκλοφο-
ρούντων περιουσιακών στοι-
χείων κατά 39,2 εκατ. και η 
γενική ρευστότητα παρέμει-
νε σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Η διοίκηση τονίζει ότι «η 
αδυναμία της εταιρείας να 
λειτουργεί σε συνεχή βάση 
είχε σαν συνέπεια την δημι-
ουργία έκτακτων ζημιών από 
την επιβολή ποινικών ρητρών 

από πελάτες, σε προηγούμε-
νες χρήσεις, λόγω μη εξυπη-
ρέτησης συμβολαίων πωλή-
σεων και από προμηθευτές 
λόγω μη εκπλήρωσης συμβο-
λαίων αγοράς πρώτης ύλης 
ενώ επιπρόσθετα η εταιρεία 
στερήθηκε την διαπραγμα-
τευτική της ικανότητα για 
να επιτύχει ικανοποιητικές 
τιμές αγοράς α’ ύλης από 
τους προμηθευτές της. Επί-
σης επιβλήθηκαν πρόστιμα 
και προσαυξήσεις από ρυθ-
μίσεις για καταβολή καθυ-
στερούμενων ασφαλιστικών 
εισφορών, λόγω της έλλει-
ψης των απαιτούμενων δι-
αθεσίμων για την έγκαιρη 
αποπληρωμή τους. Ακόμη, η 
μη συνεχιζόμενη λειτουργία 
είχε επιπτώσεις και στην μη 
χρηματοδότηση από το τρα-
πεζικό σύστημα».

Παράλληλα, επισημαίνεται 
ότι η εταιρεία δεν υλοποιεί 
το εγκεκριμένο επιχειρησια-
κό πλάνο της τόσο το 2019-
2020 καθώς και στην επόμε-
νη περίοδο. Ειδικότερα, δεν 
κατάφερε να είναι συνεπής 
στην υποχρέωση καταβολής 
τόκων από τον Σεπτέμβριο 
2019 ως όφειλε «ενώ ανα-
μένεται ότι δεν θα μπορέσει 
να είναι σε θέση να αποπλη-
ρώσει την πρώτη δόση των 
δανείων που είναι πληρωτέα 
τον Σεπτέμβριο 2021». Για το 
λόγο αυτό η μία εκ των δα-
νειστριών τραπεζών προχώ-
ρησε σε καταγγελία της συμ-
φωνίας εξυγίανσης και των 
δανειακών συμβάσεων ανε-
ξόφλητου υπολοίπου 26,9 
εκατ. ευρώ.

Σε αντίστοιχο κλίμα κι-
νούνται και οι εκτιμήσεις 
του ορκωτού που δηλώνει 
«αδυναμία έκφρασης γνώ-
μης» αναφέροντας ότι μετά 
την καταγγελία «δεν υπάρ-
χει κανενός είδους συμφω-

νία ή άλλο στοιχείο που να 
τεκμηριώνει την ικανότητα 
της εταιρείας να υλοποιήσει 
μελλοντικά τη συμφωνία εξυ-
γίανσης και το επιχειρησιακό 
πλάνο καθώς και τον τρόπο 
διακανονισμού των μακρο-
πρόθεσμων δανειακών και 
λοιπών υποχρεώσεων της».

Υπενθυμίζεται ότι με την 
επικύρωση της συμφωνί-
ας εξυγίανσης ρυθμίστηκαν 
όλες οι υποχρεώσεις προς 
τους πιστωτές της και δια-
γράφηκαν οφειλές ύψους 
4,47 εκατ. ευρώ.

Όμως, κατά τη διοίκηση, 
ενώ η εταιρεία μετά ξεκίνησε 
τη λειτουργία της με σκοπό 
να φτάσει σε πλήρη παραγω-
γική δυναμικότητα, το υψηλό 
κόστος αδράνειας που είχε 
συσσωρευθεί από προηγού-
μενες περιόδους δεν τη βο-
ήθησε να δημιουργήσει εκεί-
να τα ταμειακά πλεονάσματα 
προκειμένου να καλύψει τις 
ανάγκες της με αποτέλεσμα 
να μην μπορεί να έχει τους 
απαραίτητους όγκους πρώ-
των υλών προκειμένου να 
φτάσει σε ικανοποιητικά επί-
πεδα παραγωγικής δυναμι-
κότητας. Αντίθετα λόγω της 
μη ύπαρξης των αναγκαίων 
κεφαλαίων, ο κύκλος εργασι-
ών άρχισε να μειώνεται στα-
διακά, φτάνοντας σε πολύ 
χαμηλά επίπεδα στη χρήση 
2019-2020. Έτσι, αφού χά-
θηκε η ευκαιρία της εξυγίαν-
σης, άνοιξε ο δρόμος για τον 
πλειστηριασμό…

Έκλεισε αιφνιδίως η 
επιχείρηση Palco στη 
ΒΙΠΕ Κομοτηνής

Στο εργοστάσιο της Palco, 
που δούλευε την επεξεργα-
σία των υφασμάτων από 
βαμβάκι, οι εργαζόμενοι 
αντιλήφθηκαν το Σάββατο 
το πρωί πως κάποιοι ξηλώ-
νουν τον εξοπλισμό του ερ-

γοστασίου και ειδοποίησαν 
την Αστυνομία. Σύμφωνα 
με την ΕΡΤ, φτάνοντας στο 
σημείο η Αστυνομία, ενημε-
ρώθηκε πως πρόκειται για 
τους ίδιους τους υπεύθυνους 
του εργοστασίου. Στο σημείο 
έφτασε και ο Δ/ντης του προ-
σωπικού και μαζί με τους 17 
εργαζόμενους που είχαν συ-
γκεντρωθεί απέξω, μπήκαν 
στο εργοστάσιο και ενημερώ-
θηκαν πως είχαν έλθει να λύ-
σουν κάποιες πλεκτικές μη-
χανές, οι οποίες ανήκουν σε 
Κροάτη επιχειρηματία, για 
τον οποίο δούλευαν φασόν 
οι εργαζόμενοι.

Σύμφωνα με την ενημέ-
ρωση από τον Γενικό Δ/ντη, 
Δημήτρη Αμμανατίδη, η συ-
νέχιση της εδώ και 12 χρόνια 
προβληματικής πορείας του 
εργοστασίου κρίθηκε μη βι-
ώσιμη, καθώς το κόστος του 
ρεύματος από τα 9.000 ευ-
ρώ, εκτοξεύθηκε στα 25.000 
ευρώ. Η επιχείρηση ενημέρω-
σε τους εργαζόμενους πως 
από την Δευτέρα δεν θα πάνε 
για δουλειά. Αξίζει να σημει-
ωθεί πως στους εργαζόμε-
νους οφείλονται δεδουλευ-
μένα της τάξης των 70-80 
χιλιάδες ευρώ.

Στο εργοστάσιο βρέθηκαν 
και ο αντιπρόεδρος με τον 
ταμία του Εργατικού Κέντρου 
Κομοτηνής, Βασίλης Ταμπα-
τζάς και Γιώργος Χατζηαθα-
νασίου αντίστοιχα, οι οποίοι 
δεν έγιναν δεκτοί από τους 
υπεύθυνους του Εργοστασί-
ου. Ο κ.Χατζηαθανασίου σε 
δηλώσεις του τόνισε πως από 
πλευράς Εργατικού Κέντρου 
θα καταβληθεί κάθε προσπά-
θεια για να πάρουν τα χρή-
ματά τους οι εργαζόμενοι, 
ενώ κάλεσε και άλλους ερ-
γαζόμενους που αντιμετωπί-
ζουν προβλήματα πληρωμής 
να ενημερώνουν το Εργατικό 
Κέντρο Κομοτηνής.

Σε απόλυτο τέλμα η βιομηχανική 
παραγωγή στη Θράκη

ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΙΓΑ 24ΩΡΑ: ΣΤΟ 
«ΣΦΥΡΙ» ΤΑ «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ 
ΘΡΑΚΗΣ», ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΙΚΟ 
ΛΟΥΚΕΤΟ ΣΤΗΝ PALCO 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    

Λιγότερες από 10 ενεργές επιχειρήσεις 
έχουν απομείνει στις ΒΙΠΕ του Έβρου 

Έκλεισε αιφνιδίως η επιχείρηση Palco στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής
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της Κικής Ηπειρώτου 
Με συντάξεις των 600 ευ-

ρώ προσπαθεί να ανταπεξέλ-
θει στον κυκεώνα ακρίβειας η 
πλειονότητα των συνταξιού-
χων του ΙΚΑ στον Έβρο, ενώ 
δεν λείπουν και οι περιπτώ-
σεις εκείνων των συνανθρώ-
πων που οι συντάξεις τους δεν 
ξεπερνούν τα 450 με 500 ευ-
ρώ. «Είναι αδύνατο, με αυτές 
τις συντάξεις, να ανταποκρι-
θεί ο κόσμος στο κόστος του 
ρεύματος, της ενέργειας, των 
ειδών πρώτης ανάγκης» λέει 
στη ΓΝΩΜΗ η πρόεδρος των 
συνταξιούχων του ΙΚΑ στον 
Έβρο Φανή Τρέλλη, η οποία 
βρέθηκε χθες στην συγκέντρω-
ση διαμαρτυρίας που πραγμα-
τοποιήθηκε στην Κομοτηνή, με 
τη συμμετοχή σωματείων συ-

νταξιούχων, από όλη την πε-
ριφέρεια ΑΜΘ και απ’ όλους 
τους επαγγελματικούς κλά-
δους. Οι κινητοποιήσεις θα κο-
ρυφωθούν στις 9 Νοεμβρίου, 
ημέρα 24ωρης πανελλαδικής 
απεργίας. 

«Εδώ και 13 χρόνια έχου-
με υποστεί τεράστιες περικο-
πές στις συντάξεις μας. Όλα 
τα εργάσιμα χρόνια μας πλη-
ρώναμε ασφαλιστικές εισφο-
ρές, για να έχουμε τα δώρα 
μας και αξιοπρεπείς συντά-
ξεις, αφού σύμφωνα με την 
νομοθεσία η σύνταξη προβλέ-
πονταν ότι θα ανέρχεται στο 
80% του μισθού… Τελικώς, οι 
συντάξεις έγιναν επιδόματα, 
ενώ έχουν περικοπεί τα δώρα 
και το ΕΚΑΣ. Επιπλέον, κι ενώ 
υποτίθεται ότι θα έπρεπε θα 

αποδίδεται το 0,5% του ΑΕΠ 
στους συνταξιούχους, αυτό 
δεν εφαρμόζεται», σημειώνει 
η κα Τρέλλη, επιρρίπτοντας ευ-
θύνες τόσο στην πολιτική της 
ΝΔ όσο και του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ 
τονίζει πως παρά το γεγονός 
ότι παρακρατούνται από τους 
συνταξιούχους εδώ και 5 χρό-
νια 20 λεπτά υπέρ των σωμα-
τείων και των ομοσπονδιών 
τους, αυτά δεν αποδίδονται 
με στόχο, όπως αναφέρει, τον 
«στραγγαλισμό» και την παρε-
μπόδιση λειτουργίας των εν 
λόγω οργάνων.

600 ευρώ σύνταξη για 7 
στους 10 

«Δεν ξεχνάμε τίποτα απ’ 
όσα μας έχουν αφαιρεθεί, 
δεν ξεχνάμε τη λεηλασία των 
ασφαλιστικών ταμείων, τις 
ανακεφαλαιοποιήσεις των 
τραπεζών, την στιγμή που στα 
ασφαλιστικά ταμεία μας δεν 
έμεινε ούτε φράγκο. Διεκδι-
κούμε με μεγάλους αγώνες, 
τόσο περιφερειακά, όσο και 
πανελλαδικά και σε αυτό το 
δρόμο θα συνεχίσουμε, απαι-
τώντας να μας επιστρέψουν 
όσα μας έχουν αφαιρεθεί. Η 

βασική σύνταξη σήμερα είναι 
στα 384 ευρώ, εμείς διεκδι-
κούμε να διμοαρφωθεί στα 
650. Ιδιαίτερα στην περίοδο 
που βρισκόμαστε, όπου όλα 
είναι απλησίαστα, δεν μπορεί 
ένας συνταξιούχος να αντα-
ποκριθεί στο κόστος του ρεύ-
ματος, της θέρμανσης, ειδι-
κά για την περιοχή του Έβρου 
που βρισκόμαστε, των ειδών 
διατροφής και του γενικότε-
ρου κόστους διαβίωσης. Επι-
πλέον, υπάρχει πρόβλημα και 
στην αντιμετώπιση θεμάτων 
υγείας, που δεν καλύπτει ο 

δημόσιος τομέας λόγω της δι-
αρκούς απαξίωσής του, την 
στιγμή που φυτρώνουν σαν 
μανιτάρια ιδιωτικές κλινικές 
και διαγωνιστικά κέντρα, στα 
οποία δεν μπορεί να προσφύ-
γει ο συνταξιούχος.  Εξάλλου, 
στο νομό μας, το 70% λαμβά-
νει συντάξεις 600, το πολύ 
650 ευρώ. Υπάρχουν πολλοί 
συνταξιούχοι με 450 και 500 
ευρώ σύνταξη», αναφέρει η 
κα Τρέλλη.

Σχετικά με τα δημοσιεύμα-
τα που κάνουν λόγο για διαρ-
κείς αυξήσεις στις συντάξεις 
το επόμενο διάστημα, η πρό-
εδρος των συνταξιούχων του 
ΙΚΑ ξεκαθαρίζει: 

«Αυτές τις αυξήσεις που 
ακούτε, αρχικά, δεν θα τις πά-
ρουν όλοι, καθώς οι παλαιό-
τεροι συνταξιούχοι έχουν και 
την προσωπική διαφορά, οπό-
τε θα γίνει συμψηφισμός. Μι-
λάμε για 1,5 εκατομμύριο συ-
νταξιούχους. Επιπλέον, ακόμη 
και αν κάποιοι πάρουν αύξη-
ση, αυτή δεν θα καλύπτει τις 
ανάγκες σε καμία περίπτωση. 
Εξάλλου, υπάρχει και το μεί-
ζον θέμα των αναδρομικών, 
που ενώ έχει αποφασίσει το 
ανώτατο δικαστήριο να δο-
θούν σε όλους τους συνταξι-
ούχους, αυτό δεν θα γίνει από 
την κυβέρνηση, καθώς θα τα 
δώσει σε εκείνους που λαμ-
βάνουν σύνταξη πάνω από 
1.000 ευρώ». 

Με συντάξεις των 600 ευρώ το 70% των 
συνταξιούχων του ΙΚΑ στον Έβρο

«ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΟΥΝ ΟΙ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗ 
ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ» ΛΕΕΙ 
ΣΤΗ ΓΝΩΜΗ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΕΒΡΟΥ 
ΦΑΝΗ ΤΡΕΛΛΗ           

Αρκετές οι περιπτώσεις συνταξιούχων που 
«παλεύουν» με 450 ευρώ το μήνα 

Οι digital nomads (ψηφια-
κοί νομάδες) είναι μια νέα γενιά 
εργαζόμενων, σε έναν τομέα τε-
ράστιο, οι οποίοι/ες εργάζονται 
εξ αποστάσεως κάνοντας «φα-
σόν» ψηφιακών εφαρμογών. 
Είναι μια αναδυόμενη κατηγο-
ρία εργαζομένων, γιατί υπάρ-
χουν και «ενδημούν» ήδη, σε 
ένα μικρό βαθμό και στην Αλε-
ξανδρούπολη. Εξάλλου η ίδια η 
πανδημία αποτέλεσε την αφορ-
μή μια και νομιμοποίησε πλή-
ρως την εξ αποστάσεως ερ-
γασία.

Οι «ψηφιακοί νομάδες» εί-
ναι άνθρωποι «ευέλικτοι» στις 
μετακινήσεις και μετεγκατα-
στάσεις, οι οποίοι/ες εργάζο-
νται σε δημόσια σημεία ή στα 
σημεία προσωρινής διαμονής 
τους (ξενοδοχεία, καφετέριες 
κ.λπ.). Αποτελούν ένα σημαντι-
κό «οικονομικό μέγεθος», άρα 

και πηγή εσόδων, γι αυτό και 
σταδιακά συστηματοποιούνται 
κάποιες παροχές σε τοπικό επί-
πεδο, ώστε και να διευκολύ-
νουν, αλλά και να προσελκύουν 
εργαζόμενους/ες.

Σε ότι αφορά την περιοχή 
μας αυτό που χρειαζόμαστε κα-
ταρχάς είναι σημαντικές ψη-
φιακές υποδομές κυρίως για 
ποιοτικές συνδέσεις. Επόμενο 
βήμα να συμπεριληφθεί η Αλε-
ξανδρούπολη σε «οδηγούς για 
ψηφιακούς νομάδες» (κάτι σαν 
το Tripadvisor) όπως για π.χ. 
είναι το Nomadlist.

Υπάρχει έρευνα που λέει ότι 
το 2035 ίσως οι ψηφιακοί νο-
μάδες να είναι και… ένα δισε-
κατομμύριο, με άλλα λόγια το 
1/10 του παγκόσμιου πληθυ-
σμού να δουλεύει από έναν τό-
πο που θα μπορούσαν να είναι 
οι διακοπές του. Η ελληνική 

κυβέρνηση παρέχει έκπτωση 
50% στο φόρο εισοδήματος για 
digital nomads που θα εγκα-
τασταθούν στη χώρα, εφόσον 
δεν έχει πάρει θέση εργασίας 
(είναι δηλαδή πρόσθετος/η) και 
δεν έχει υπάρξει στο παρελ-
θόν φορολογικός κάτοικος της 
χώρας. Επίσης, το Υπουργείο 
Τουρισμού συζητάει συνεργα-
σία με τη Visa, ώστε να προω-
θεί κόσμο προς την Ελλάδα και 
ήδη, υπάρχουν διάφορες ιστο-
σελίδες που ενίοτε μοιάζουν 
περισσότερο με τουριστικούς 
οδηγούς, προκειμένου να «προ-
σελκύσουν» dn’s σε διάφορες 
περιοχές. Το workfromgreece.
gr, μια ιδιαίτερα σοβαρή πλατ-
φόρμα, περιλαμβάνει τις 5 Ελ-
ληνικές πόλεις – περιοχές προ-
ορισμού για τους dn’s, χωρίς 
σε αυτές να περιλαμβάνεται η 
Αλεξανδρούπολη.

Στα ιδιαίτερα θετικά ο σχεδι-
ασμός από πλευράς στελεχών 
της COSMOTE και οι επόμε-
νες ενέργειες για την ενίσχυση 
της διείσδυσης και χρήσης των 
υπερ-υψηλών ταχυτήτων και 
τη δημιουργία υπερσύγχρονων 
υποδομών οπτικής ίνας, ικα-

νές να καλύψουν όχι μόνο τις 
υφιστάμενες ανάγκες αλλά και 
τις ανάγκες των επόμενων δε-
καετιών με ταχύτητες Gigabit, 
δημιουργώντας νέες προοπτι-
κές για την ψηφιακή ανάπτυξη 
στην περιοχή μας. Επισκέφτη-
καν μάλιστα στις 13/10/2022 
τον δήμαρχο της Αλεξανδρού-
πολης και τον αντιπεριφερειάρ-
χη Έβρου και τους ενημέρωσαν 
για την εγκατάσταση οπτικών 
ινών και την αναβάθμιση των 
ταχυτήτων του διαδικτύου. 
Απομένουν φυσικά πολλά βή-
ματα και κυρίως μια στρατη-
γική προσέγγιση ενός ακόμη 
πολύ σημαντικού θέματος που 
μπορεί να προσδώσει σπουδαί-
ες μελλοντικές υπεραξίες στην 
περιοχή μας.
Παύλος Α. Μιχαηλίδης
Αρχιτέκτονας Mηχανικός Α.Π.Θ.
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμ-
βουλος
Ευάγγελος Μυτιληνός
Δημοτικός Σύμβουλος
Επικεφαλής της δημοτικής πα-
ράταξης «ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΝΕΑ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

Πως μπορεί η Αλεξανδρούπολη 
να εξελιχτεί σε ελκυστικό 
προορισμό για digital nomads
Aνακοίνωση των δημοτικών συμβούλων 
Αλεξανδρούπολης Παύλου Μιχαηλίδη 
και Βαγγέλη Μυτιληνού με θέμα 
“Αλεξανδρούπολη και digital nomads”

Πάτρα  10  /  /10  /  2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων 1) Ιατρικής και 2) 
Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.  

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΙ

 Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με ιδι-
αίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Γενική 
Φαρμακολογία και εξειδίκευση στην Κλινική Φαρμακολογία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 2513/5.10.2022
(ημερομηνία κυκλοφορίας: 6.10.2022)
ΑΔΑ: 6ΙΧΩ469Β7Θ-89Θ                                            
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 30052
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ

Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνω-
στικό αντικείμενο «Φυσιολογία Ανθρώπου και Ζώων».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 2513/5.10.2022 
(ημερομηνία κυκλοφορίας: 6.10.2022)
ΑΔΑ: Ψ6Ω1469Β7Θ-ΛΟΝ                                            
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 30054
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με 

γνωστικό αντικείμενο «Βιοποικιλότητα Θηλαστικών».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 2513/5.10.2022 
(ημερομηνία κυκλοφορίας: 6.10.2022)
ΑΔΑ: 6ΩΘΔ469Β7Θ-0ΚΞ                                            
  ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 30056
Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις 

είναι στις    11  /  12  /  2022
   Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρί-

ση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλ-
λονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://
apella.minedu.gov.gr. 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επι-
σκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος και  να επικοινωνούν στα τη-
λέφωνα και e-mail που αναγράφονται:

Ιατρικής  e-mail: secretary@med.upatras.gr
Ιστότοπος: www.med.upatras.gr              τηλ.: 2610 969100-8
Βιολογίας: e-mail: grambio@upatras.gr
Ιστότοπος:  www.biology.upatras.gr          τηλ.: 2610- 969201-205

Ο Πρύτανης 
ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ 

Με συντάξεις των 600 ευρώ προσπαθεί να ανταπεξέλθει στον κυκεώνα 
ακρίβειας η πλειονότητα των συνταξιούχων του ΙΚΑ στον Έβρο
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Πολύ μεγάλο είναι το ενδιαφέρον 
των κατοίκων του Έβρου για προμή-
θεια πετρελαίου θέρμανσης, από τις 
πρώτες μέρες, ακόμη, της διάθεσής 
του. Οι παραγγελίες είναι αρκετές, 
καθώς ο κόσμος, κατά πάσα πιθανό-
τητα, φοβάται μία περαιτέρω αύξη-
ση της τιμής, καθώς οδεύουμε προς 
τον χειμώνα.

Η τιμή του πετρελαίου θέρμαν-
σης κυμαίνεται μεταξύ 1,42 και 1,45 
ευρώ, που είναι υψηλοτερη από την 
περσινή τιμή εκκίνησης (1,17/λίτρο) 
αλλά αρκετά χαμηλότερη από την τι-
μή που έκλεισε η σεζόν τον Απρίλιο 
(1,60/λίτρο).

«Είχαμε πολλά χρόνια να δούμε 
τόσο ενδιαφέρον για αγορά πετρε-
λαίου θέρμανση», δήλωσε στην ΕΡΤ 
Ορεστιάδας η πρόεδρος των πρατη-
ριούχων καυσίμων βορείου Έβρου, 
Βάσω Καλαϊτζή, σημειώνοντας ότι 

από την πρώτη ημέρα είναι μεγάλος 
ο αριθμός παραγγελιών. Την ίδια ει-
κόνα μετέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ 
Ορεστιάδας και ο πρόεδρος Βενζι-
νοπωλών Έβρου, Νίκος Κεσουδάκης, 
χαρακτηρίζοντας «καλές» τις πρώτες 
ημέρες διάθεσης.  

Αλλαγές στο επίδομα 
Εντωμεταξύ, σύμφωνα με χθε-

σινά δημοσιεύματα, το υπουργείο 
Οικονομικών ετοιμάζει υπουργική 
απόφαση με την οποία το επίδομα 
θα κυμαίνεται από 100 έως και 800 
ευρώ (από 700 που ήταν ο αρχικός 
υπολογισμός) στέλνοντας έτσι στα 
1.600 ευρώ το επίδομα θέρμανσης 
για όσους φέτος χρησιμοποιήσουν 
για πρώτη φορά πετρέλαιο θέρμαν-
σης και ως εκ τούτου εισπράξουν δι-
πλό επίδομα.

Αλλαγές θα υπάρξουν και στα πε-

ριουσιακά κριτήρια, καθώς η κυβέρ-
νηση ετοιμάζεται να «πειράξει» το 
κριτήριο για τον άγαμο να αυξάνε-
ται από 180.000 σε 200.000 ευρώ.

Αναφορικά με τα εισοδηματικά 
κριτήρια, θα «τρέχουν» με δυο ταχύ-
τητες καθώς για τους νέους δικαιού-
χους, χωρίς αύξηση παραμένουν στα 
περσινά επίπεδα των 14.000 ευρώ 

για τον άγαμο και των 20.000 ευρώ 
για τον έγγαμο με προσαύξηση 3.000 
ευρώ για κάθε παιδί.

Για τους παλαιούς δικαιούχους το 
εισοδηματικό όριο αυξάνεται αντί-
στοιχα σε 16.000 και 24.000 ευρώ. 
Στα καύσιμα που επιδοτούνται προ-
στίθεται και η  μπλε κηροζίνη η οποία 
χρησιμοποιείται σε σόμπες.

Για το πετρέλαιο θέρμανσης η επι-
δότηση στην αντλία από τον κρατικό 
προϋπολογισμό παραμένει στο επί-
πεδο των 25 λεπτών (20 λεπτά συν 
ΦΠΑ) , χωρίς αλλαγή επί του παρό-
ντος έως το τέλος του έτους, με δυ-
νατότητα προσαρμογής ή επέκτασης 
σε συνάρτηση με τις εξελίξεις.

Στο πετρέλαιο θέρμανσης 
στρέφονται οι κάτοικοι του Έβρου

ΠΟΛΛΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ 
ΜΕΡΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΣΟ ΣΤΟ 
ΒΟΡΕΙΟ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ 
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ              

Έρχονται αλλαγές στην επιδότησή του 

Συνελήφθη από την ΕΛΑΣ 
ένας Ιορδανός, που κατηγο-
ρείται ως μέλος του κυκλώ-
ματος διακίνησης μεταναστών 
από την Τουρκία στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ, 
κατασχέθηκε πλήθος εγγρά-
φων αμφιβόλου γνησιότητας 
και εντοπίστηκε «άτυπος ξενώ-
νας» απόκρυψης μεταναστών.

Ο 51χρονος άνδρας (από 
την Ιορδανία) συνελήφθη πε-
ριμετρικά πλατείας στο κέντρο 
της Αθήνας.

Σε βάρος του σχηματίστηκε 
δικογραφία για διευκόλυνση 
διαμονής αλλοδαπών που στε-
ρούνται νόμιμων εγγράφων, 
κατοχή ταξιδιωτικών εγγρά-
φων τρίτων προσώπων, πλα-
στογραφία, κλοπή και αποδοχή 
και διάθεση προϊόντων εγκλή-
ματος.

Επίσης, συνελήφθη αλλο-
δαπός ο οποίος συνόδευε το 
ανήλικο τέκνο του διότι στε-
ρούνταν εγγράφων και οδη-
γήθηκαν σε ειδικά διαμορφω-
μένο χώρο για την παραμονή 
οικογενειών της Διεύθυνσης 
Αλλοδαπών Αττικής.

Όπως προέκυψε από την 
περαιτέρω έρευνα το εγκλη-
ματικό κύκλωμα διακινούσε 
μετανάστες από την Τουρκία 
στην Ελλάδα και ακολούθως 
από την Ελλάδα προς άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες.

Στο πλαίσιο διερεύνησης 
πληροφοριών αναφορικά με 
τη δράση του 51χρονου ως μέ-
λους του ανωτέρου κυκλώμα-
τος και κατόπιν στοχευμένων 
αναζητήσεων, εντοπίστηκε ο 
51χρονος και όπως διαπιστώ-
θηκε διατηρούσε δύο διαμε-
ρίσματα περιμετρικά της πλα-
τείας που εξυπηρετούσαν την 
εγκληματική δραστηριότητα 
του κυκλώματος.

Συγκεκριμένα, στο ένα δια-
μέρισμα που διέμενε και ο ίδιος 
απέκρυπτε ταξιδιωτικά έγγρα-
φα τρίτων προσώπων, τα οποία 
εμπορεύονταν σε τιμές που κυ-
μαίνονταν από (150) έως (600) 
ευρώ ανάλογα με το είδος και 
τη χώρα προέλευσης του.

Το δεύτερο διαμέρισμα εί-
χε μετατραπεί σε «άτυπο ξε-
νώνα» με μεταλλικά κρεβάτια 
(κουκέτες), στο οποίο διέμεναν 
προσωρινά αλλοδαποί που δι-
ακινούσε το κύκλωμα, κατα-
βάλλοντας επιπρόσθετα χρη-
ματικό ποσό στον 51χρονο.

Από τις έρευνες στα εν λό-
γω διαμερίσματα βρέθηκαν και 

κατασχέθηκαν:
(9) Άδειες Διαμονής,
(4) Διαβατήρια,
(2) Δελτία Ταυτότητας,
Άδεια Ικανότητας Οδήγη-

σης,
Συσκευή ανίχνευσης πλα-

στών εγγράφων,
αποδείξεις μεταφοράς χρη-

μάτων και ταχυδρομικών απο-
στολών,

(4) κινητά τηλέφωνα και
ιατρικός εξοπλισμός
χρηματικό ποσό
Όλα τα κατασχεθέντα έγ-

γραφα είναι τρίτων προσώ-
πων, αμφιβόλου γνησιότητας 
και διαφόρων χωρών. Επίσης, 
ο ιατρικός εξοπλισμός είναι 
εξειδικευμένος και επαγγελ-
ματικός, σημαντικής οικονο-
μικής αξίας και διερευνάται η 
νομιμότητα της κατοχής του.

Κατά την αστυνομική επι-
χείρηση εντοπίστηκαν μετανά-
στες οι οποίοι είχαν εισέλθει 
πρόσφατα παράνομα από την 
Τουρκία στην Ελλάδα μέσω της 
Ρόδου, έχοντας καταβάλλει για 
την προώθηση το χρηματικό 

ποσό των -1.000- ευρώ σε συ-
νεργαζόμενο γραφείο παράνο-
μων συναλλαγών με τη μέθο-
δο « HAWALA » στην Τουρκία.

Από τη Ρόδο οι μετανάστες 
κατέβαλλαν επιπλέον -500- 
ευρώ έκαστος προκειμένου να 
προωθηθούν ακτοπλοϊκά από 
τη Ρόδο στην Κρήτη και στη 
συνέχεια στο Πειραιά.

Με την άφιξη τους στην 
Αθήνα, οι διακινητές κατεύ-
θυναν τους μετανάστες σε 
Πλατεία του κέντρου της Αθή-
νας που θα συναντούσαν τον 

51χρονο που διαχειριζόταν την 
απόκρυψη τους στον ανωτέ-
ρω «άτυπο ξενώνα», έως ότου 
ξεκινούσε η διαδικασία για τη 
δευτερογενή προώθηση τους 
σε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα με 
τη χορήγηση των απαραίτη-
των ταξιδιωτικών εγγράφων.

Από την περαιτέρω έρευνα 
και αξιοποίηση των κατασχε-
θέντων εγγράφων προέκυψε 
ότι ο 51χρονος μέσω πλαστού 
δελτίου ταυτότητας με ψευδή 
στοιχεία και τη φωτογραφία 
του, απέστελλε ταχυδρομικά 
δέματα σε τρίτες χώρες εντός 
των οποίων απέκρυπτε πλαστά 
ταξιδιωτικά έγγραφα.

Μετά από συνεργασία με τις 
αρχές Ευρωπαϊκής χώρας μέ-
σω του διαύλου της Europol 
της Διεθνούς Αστυνομικής Συ-
νεργασίας, έχουν δεσμευτεί (3) 
ταχυδρομικά δέματα προερχό-
μενα από την Ελλάδα και με 
στοιχεία αποστολέα τα ανω-
τέρω του δελτίου που κατα-
σχέθηκε. Τα δέματα περιείχαν 
πλαστά δελτία ταυτότητας δια-
φόρων χωρών και εκτιμάται 
ότι θα χρησιμοποιούνταν για 
την παράνομη διακίνηση αλλο-
δαπών σε Ευρωπαϊκές Χώρες.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε 
στον εισαγγελέα Πλημμελειο-
δικών Αθηνών.

Συνελήφθη στην Αθήνα μέλος κυκλώματος διακίνησης 
μεταναστών από την Τουρκία στην Ελλάδα
Τι αναφέρει η 
Ελληνική Αστυνομία
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«Το Χαμόγελο του Παιδιού», στο 
πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ολο-
κληρωμένες Χωρικές Συνέργειες για 
την Υγεία και την Προστασία των 
Παιδιών II (Integrated Territorial 
Synergies for Children Health and 
Protection ΙΙ) – INTERSYC II», πραγ-
ματοποιεί Δωρεάν Διαδικτυακό Εκ-
παιδευτικό Σεμινάριο για σχολικούς 
ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς και γο-
νείς του Νομού Έβρου, με στόχο την 
παροχή ψυχολογικής και κοινωνι-
κής υποστήριξης σε παιδιά και οι-
κογένειες. Το εκπαιδευτικό σεμινά-
ριο υλοποιείται σε συνδιοργάνωση 
με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 
και υπό την αιγίδα της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

Το σεμινάριο αποτελείται από 
δύο συνεδρίες και συγκεκριμένα η 
πρώτη συνεδρία με θέμα «Ασφά-
λεια Στον Διαδικτυακό Κόσμο. Τι 
Συμβαίνει … Πίσω Από την Οθόνη;;;» 
θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 
21 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 18.00 
μ.μ. – 20.00 μ.μ., ενώ η δεύτερη συ-
νεδρία με θέμα «Εκφοβισμός στο 
Σχολείο;;; Μίλα Τώρα» θα πραγμα-
τοποιηθεί την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 
2022 και ώρα 16.00 μ.μ. – 18.00 
μ.μ. Η συμμετοχή των σχολικών ψυ-
χολόγων, των εκπαιδευτικών και των 
γονέων στο σεμινάριο είναι δωρεάν, 
ενώ υπάρχει η δυνατότητα παροχής 
βεβαίωσης συμμετοχής.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού», στο 
πλαίσιο της συνεργασίας του με το 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, κατόπιν έγκρισης από το Ιν-
στιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
και αναγνωρίζοντας τον καθοριστι-
κό ρόλο της πρόληψης στη σχολική 
κοινότητα, ακόμα και σε αυτές τις 
δύσκολες συνθήκες, διατηρεί την 
επικοινωνία του με την εκπαιδευτι-

κή κοινότητα και στοχεύει στην ενί-
σχυση των εκπαιδευτικών μέσω της 
ενεργής συμμετοχής τους σε προ-
γράμματα πρόληψης και ευαισθη-

τοποίησης.
Το παρόν εκπαιδευτικό σεμινάριο 

αποτελεί μέρος μίας σειράς δράσε-

ων που υλοποιούνται από τον Ορ-
γανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 
στο πλαίσιο του έργου «INTERSYC 
II». Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκ-
παιδευτικούς και γονείς με στόχο την 
πρόληψη και την ενημέρωση αναφο-
ρικά με το φαινόμενο του σχολικού 
εκφοβισμού.

Πληροφορίες Συμμετοχής:
Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο από 

τον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του 
Παιδιού» με θέμα : «Ασφάλεια Στον 

Διαδικτυακό Κόσμο. Τι Συμβαίνει 
... Πίσω Από την Οθόνη;; Εκφοβι-
σμός στο Σχολείο;;; Μίλα Τώρα» θα 

πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω 
της πλατφόρμας Webex/ΖΟΟΜ στο 
πλαίσιο του έργου «INTERSYC II».

• «Ασφάλεια Στον Διαδικτυακό 
Κόσμο. Τι Συμβαίνει ... Πίσω Από την 
Οθόνη;;;

Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022 
και ώρα 18.00 μ.μ. – 20.00 μ.μ.

Μπορείτε να συμμετάσχετε πραγ-
ματοποιώντας την εγγραφή σας 
στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://
hamogelo.webex.com/hamogelo/j.
php?RGID=r5068c3e6caf286630
94c87b2e0fb56b2 (εγγραφή μέσω 
WEBEX/ZOOM) και συμπληρώνο-

ντας τα παρακάτω στοιχεία: Meeting
Number: 2730 894 1090 & 

Meeting Password: Intersyc123.
• Εκφοβισμός στο Σχολείο;;; Μίλα 

Τώρα» Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022 και 
ώρα 16.00 μ.μ. – 18.00 μ.μ.

Μπορείτε να συμμετάσχετε πραγ-
ματοποιώντας την εγγραφή σας 
στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://
hamogelo.webex.com/hamogelo/j.
php?RGID=r862229c224e6ef04b2
86393192960d8d (εγγραφή μέσω 
WEBEX/ZOOM) και συμπληρώνο-
ντας τα παρακάτω στοιχεία: Meeting

number: 2730 683 8657 & 
Meeting Password: Intersyc123

Δωρεάν διαδικτυακές συνεδρίες για 
σχολικούς ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς 
και γονείς του Έβρου

ΑΠΟ ΤΟ “ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ”  

 Όλες οι πληροφορίες συμμετοχής 

Βασική προϋπόθεση για τη σύνδεση είναι η εγγραφή του συμμετέχοντα. 
Η παρούσα εκπαίδευση εντάσσεται στο πλαίσιο δράσεων της Ακαδη-
μίας Εκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Smile Academy – μίας Ακαδημίας 
με φυσική και ψηφιακή παρουσία και δυνατότητα  δωρεάν συμμετο-
χής, την οποία έχει ιδρύσει ο Oργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 
με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων, ικανοτήτων, στάσεων ζωής και 
συνηθειών από μικρούς και μεγάλους. Η Ακαδημία Εκπαίδευσης & 
Επιμόρφωσης Smile Academy συμπεριλαμβάνει δράσεις που απευ-
θύνονται σε παιδιά, γονείς και κηδεμόνες, παππούδες και γιαγιάδες, 
εκπαιδευτικούς και άλλους ευαισθητοποιημένους επαγγελματίες, κα-
θώς επίσης στους εθελοντές και στους εργαζόμενους του Οργανισμού. 
Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την Ακαδημία πατώντας εδώ, 
καθώς επίσης να ακολουθήσετε την ομάδα facebook της Ακαδημίας 

Info

Άλλη μια επίθεση της Τουρ-
κίας εναντίον της Ελλάδας, με 
αφορμή αυτή τη φορά την υπό-
θεση των 92 μεταναστών στον 
Έβρο.

Με σειρά αναρτήσεων στον 
προσωπικό του λογαριασμό 
στο Twitter, ο διευθυντής επι-
κοινωνίας της τουρκικής Προ-
εδρίας, Φαχρετίν Αλτούν, προ-
βαίνει σε ευθεία επίθεση κατά 
της Ελλάδας, αλλά και προσω-
πικά κατά του υπουργού Με-
τανάστευσης και Ασύλου, Νότη 
Μηταράκη.

Αφορμή για τις νέες τουρ-

κικές βολές στάθηκε αυτή τη 
φορά η υπόθεση των 92 μετα-
ναστών που οι τουρκικές αρ-
χές εγκατέλειψαν γυμνούς στις 
όχθες του Έβρου.

Παραποιώντας και πάλι την 
αλήθεια, οι Τούρκοι κατηγο-
ρούν την Ελλάδα για το πε-
ριστατικό. Συγκεκριμένα, στο 
νήμα των αναρτήσεών του ο 
Τούρκος αξιωματούχος κατη-
γορεί την Ελλάδα και προσω-
πικά τον Νότη Μηταράκη για 
fake news, τονίζει ότι η ελλη-
νική πλευρά δεν σέβεται την 
αξιοπρέπεια των μεταναστών 

και καλεί τις αρχές της χώρας 
μας να λογοδοτήσουν για τα 
όσα τραγικά έχουν συμβεί σε 
Αιγαίο και Έβρο.

Τέλος, ο Αλτούν κατηγορεί 
την Ελλάδα για απάνθρωπη 
στάση απέναντι στους πρό-
σφυγες.

Αναλυτικά η ανάρτηση 
του διευθυντή 
επικοινωνίας της 
προεδρίας της Τουρκίας.

«Η ελληνική μηχανή των 
ψευδών ειδήσεων ανοίγει 
ξανά. Ο Έλληνας υπουργός 
Μετανάστευσης και Ασύλου, 
μπερδεύοντας Τουρκία με την 
Ελλάδα, προσπάθησε να κα-
ταδείξει τη χώρα ως ύποπτη 
για το ψευδές περιεχόμενο που 
εκείνος μοιράστηκε.

Με αυτές τις μάταιες και 
επιπόλαιες προσπάθειες, η Ελ-
λάδα έδειξε για άλλη μια φορά 
σε όλο τον κόσμο ότι δεν σέβε-
ται την αξιοπρέπεια αυτών των 
καταπιεσμένων ανθρώπων, δη-
μοσιεύοντας τις φωτογραφίες 

των προσφύγων που απέλασε, 
αφού αφαίρεσε τα προσωπικά 
τους αντικείμενα.

Οι ελληνικές αρχές πρέπει 
πρώτα να λογοδοτήσουν για 
τα μωρά που έπνιξαν στο Αι-
γαίο, τους ανθρώπους που λή-
στεψαν, χτύπησαν με ζώνες και 
άφησαν να πεθάνουν από το 
κρύο στον Έβρο, συνεργαζό-
μενοι με τη Frontex.

Καλούμε την Ελλάδα να 
εγκαταλείψει το συντομότερο 
δυνατό την απάνθρωπη στά-
ση της απέναντι στους πρό-
σφυγες, να βάλει τέλος στις 
αβάσιμες κατηγορίες κατά της 
Τουρκίας και να επιδείξει κρα-
τική σοβαρότητα».
makthes.gr

Ζητάει και τα ρέστα η Τουρκία για τους γυμνούς πρόσφυγες στον Εβρο

Η ανάρτηση του διευθυντή επικοινωνίας 
της Τουρκικής προεδρίας
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Με ένα ποδήλατο και σύμ-
μαχο τον καλό καιρό καταφέ-
ραμε και γνωρίσαμε ακόμη κα-
λύτερα την Αλεξανδρούπολη 
μέσα από τις ιστορίες που μας 
διηγήθηκαν τα κτίρια και οι άν-

θρωποί τους. 
Σε μια ξεχωριστή ποδηλα-

τοβόλτα που διοργάνωσαν η 
Τουριστική Ιαματική Επιχείρη-
ση Δήμου Αλεξανδρούπολης 
και ο Μορφωτικός Οργανισμός 

Θράκης Γεννήματα μικροί και 
μεγάλοι είχαμε την ευκαιρία να 
ακούσουμε ιστορίες και να λά-
βουμε πληροφορίες για ιστορι-
κά κτίρια της πόλης μας. 

Με αφετηρία το ιστορικό 
κτίριο του Μουσικού Γυμνάσι-
ου Αλεξανδρούπολης και οδη-
γούς τον Alexandroupolis Bike 
Team - Ποδηλατικός Αθλητι-
κός Σύλλογος Αλεξανδρού-
πολης οι ποδηλάτες περιη-
γήθηκαν και εμπλούτισαν τις 
γνώσεις τους για την ιστορία 
της πόλης μας. 

Σας ευχαριστούμε όλους 
για τη συμμετοχή, τον ενθου-
σιασμό και το χαμόγελό σας! 

Πολυ σύντομα θα ακολου-
θήσουν κι άλλες δράσεις που 
θα συνδυάζουν τη γνώση με 
τον αθλητισμό 

Απόλυτα επιτυχημένη η ποδηλατοβόλτα 
στα ιστορικά κτίρια της Αλεξανδρούπολης 

ΜΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΙΕΔΑ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΑΡΗΚΑΝ 
ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΙ   

Οι ποδηλάτες περιηγήθηκαν και 
εμπλούτισαν τις γνώσεις τους για την 
ιστορία της πόλης μας
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Προβληματισμοί

Μία συνέντευξη με τον αγωγό του ελληνικού πολιτισμού, τη Δημοκρατία - Μέρος 41ο 

«Η επανάσταση στο επίπεδο των εννοιών»

Μ
ιας και οι αρχαίοι Έλληνες 
όχι μόνο δεν άφηναν τίπο-
τα στην τύχη, αλλά και  δεν 
επαφίονταν στις «πολιτικές 
αυθεντίες», πόσο σημαντικό 
γι’ αυτούς ήταν το ακριβές 

περιεχόμενο των εννοιών και πώς μπορεί αυ-
τό να σχετίζεται με τη δημοκρατία;   
Η ελληνική κοσμοαντίληψη γενικότερα έδινε 
τεράστια έμφαση στο θέμα της παιδείας. Ο 
Πυθαγόρας ο Σάμιος, ήδη από τον 6ο αιώνα, 
θέλοντας να τονίσει τη σπουδαιότητα της παι-
δείας έλεγε ότι οι μεν αμαθείς παίδες συγχέουν 
τα γράμματα, οι δε απαίδευτοι άντρες, οι οποίοι 
μπορεί ν’ αναλαμβάνουν και θέσεις εξουσίας, 
συγχέουν τα πράγματα. Δηλαδή, έχοντας συ-
γκεχυμένες έννοιες στο μυαλό τους μπορεί να 
επιφέρουν με τις αποφάσεις τους τραγικές συ-
νέπειες στο σύνολο της κοινωνίας. 
Ένας λαός για παράδειγμα που δεν έχει γνω-
ρίσει ποτέ στην ιστορία του τη δημοκρατία ή 
έχει διαστρεβλώσει την πραγματική της έννοια 
που είναι η κλήρωση, δηλαδή η εναλλαγή στην 
εξουσία όλων των πολιτών και όχι η σκλαβιά 
τους από μία άρχουσα πολιτική τάξη, δε μπορεί 
να ονομάζεται πολιτισμένος. Ο πολιτισμός και 
μόνο ως έννοια προϋποθέτει την ύπαρξη ελεύ-
θερων πολιτών, οι οποίοι μπορούν να λειτουρ-
γούν συλλογικά και να εκφράζονται πολιτικά ως 
δήμος στην αγορά. Πνευματικά ως διανοητικά 
όντα στο θέατρο, την αγορά ή τις διάφορες φι-
λοσοφικές σχολές. Αθλητικά μέσα από κοινούς 
αγώνες στα στάδια, ώστε να καλλιεργείται η 
άμιλλα και ο συναγωνισμός. Καλλιτεχνικά ως 
εκφραστές του κάλλους και της αρμονίας στο 
σύνολο των  τεχνών. Κοσμογονικά μέσα από τη 
σύλληψη των θείων ενδοσυμπαντικών νόμων. 
Οντολογικά δια της προσπάθειας της τελείωσης 
ή της πραγμάτωσης της φύσης τους με την με-
τατροπή της γνώσης περί των αρετών σε ιδιό-
τητες. Ιερουργικά μέσα από τη συνύπαρξή και 
το σεβασμό τους προς τη φύση κ.λπ..   
Άνθρωποι, λοιπόν, που ως ένα βαθμό σήμερα 
όχι απλώς δεν κατανοούν μία τέτοια παράδο-
ση, αλλά και δε σέβονται στοιχειώδη ανθρώπινα 

δικαιώματα περί ελευθερίας, σκέψης, έκ-
φρασης κ.λπ., πώς μπορούν να διεκδι-
κούν μία πολυπολιτισμικότητα, που 
δυστυχώς έχει επιφέρει η παγκο-
σμιοποίηση της φθηνής εργασί-
ας και του κέρδους των αγορών, 
όπου όμως η αναγκαία, λόγω της 
μετανάστευσης, πολιτιστική ανά-
μειξη τους με κουλτούρες άλλων 
λαών απαιτεί την ενσωμάτωσή τους, 
διαφορετικά η αδυναμία προσαρμογής 
τους μπορεί να οδηγήσει σε συγκρούσεις 
ή ακόμα και στην ανάδυση ακραί-
ων πολιτικών τάσεων, όπως τις 
ζήσαμε τα τελευταία χρόνια στις 
ανοιχτές κοινωνίες της δύσης. Από 
την άλλη, οι λαοί της Δύσης οφείλουν να ξα-
ναανακαλύψουν το πραγματικό νόημα των 
εννοιών ώστε να οδηγούνται στην ορθοκρισία 
των σκέψεών και των αποφάσεων τους όποτε 
η ιστορία το απαιτεί, καθώς η έλλειψη επαφής 
με το πραγματικό τους περιεχόμενο τούς οδηγεί 
στο να αποδέχονται παθητικά, με βάση το συ-
ναίσθημα και όχι τη λογική,  τις όποιες θέσεις ή 
αποφάσεις προβάλλονται από τους διαχειριστές 
της δημόσιας προπαγάνδας. Για παράδειγμα σε 
πολλά ευρωπαϊκά κράτη, στο πλαίσιο της πα-
γκοσμιοποίησης της φθηνής εργασίας ή ακόμα 
και για εσωτερικούς μικροκομματικούς λόγους, 
έχει ταυτιστεί η λέξη Ιθαγένεια, που παραπέ-
μπει απευθείας στο γένος, με τη λέξη υπηκοό-
τητα, που δηλώνει την υπακοή του πολίτη στο 
σύνταγμα και τα ψηφίσματα του κράτους. Εάν 
οι αναπτυγμένες χώρες ενδιαφέρονται πραγ-
ματικά γι’ αυτούς τους ανθρώπους θα έπρεπε 
πρωτίστως να νοιάζονται ώστε να στηριχθούν 
οι πατρίδες τους, όπου η εκεί εξαθλίωση είναι 
πολλαπλάσια. Ωστόσο, είναι αξιοσημείωτο το 
παράδειγμα πώς μία χώρα όπως η Ελβετία, η 
οποία ελέγχεται από τραπεζίτες, κατάφερε να 
ενσωματώσει τόσους πολιτισμούς, δημιουρ-
γώντας το αίσθημα της ασφάλειας, τόσο για 
τις εγκατεστημένες εκεί ελίτ, όσο και για το 
σύνολο των πολιτών της, οι οποίοι συναποφα-
σίζουν έστω και αποσπασματικά μέσα από δη-
μοψηφίσματα για θέματα που οι ίδιοι θεωρούν 

σοβαρά και, ως εκ τούτου, δεν επιθυ-
μούν να αποφασίζουν κάποιοι άλλοι 

αντί αυτών. Γεγονός που δείχνει 
πόσο αποτελεσματική και ανα-
γκαία για την αναβάθμιση και 
την προστασία μίας κοινωνίας 
είναι η έστω και αποσπασμα-
τική συμμετοχή του συνόλου 

των πολιτών στα κοινά.    
Για να ξαναεπιστρέψουμε όμως 

στο θέμα μας και να δούμε τη σημα-
ντικότητα της επαναφοράς των 
εννοιών στην πραγματική τους 
διάσταση, αρκεί ν’ αναφέρουμε 
τις απόψεις δύο σπουδαίων δι-
ανοουμένων. 

Ο Αμερικανός πρωτοπόρος διανοούμενος ψυ-
χίατρος και ψυχαναλυτής ουγγρικής καταγωγής 
Τόμας Σαζ (1920 -2012), ο οποίος κατήγγειλε 
την ψυχιατρική βαρβαρότητα, επικεντρώνοντας 
στις σχέσεις της ψυχιατρικής με την κρατική 
εξουσία, στο έργο του «Το Δεύτερο Αμάρτη-
μα» θα γράψει:  «Ο πόλεμος για τον έλεγχο 
του κόσμου είναι πόλεμος ορισμών… αυτός που 
πρώτος θα ορίσει, το νόημα μιας κατάστασης, 
επιβάλλει στον άλλον την δική του πραγματι-
κότητα και τον ορίζει είναι ο νικητής… Εκείνος 
που ετεροκαθορίζεται, υποτάσσεται και ίσως 
ακόμα και εξοντώνεται…». 
Αληθινή δύναμη, λοιπόν - όπως έλεγε ο  Βρε-
τανός δημοσιογράφος και συγγραφέας Έρικ 
Άρθουρ Μπλαιρ, γνωστός κυρίως ως Τζωρτζ 
Όργουελ, στο έργο του (1984) - δεν είναι η δύ-
ναμη πάνω στα πράγματα, αλλά πάνω στους 
ανθρώπους… Δύναμη είναι να κομματιάζεις το 
ανθρώπινο μυαλό και να το ξανασυναρμολο-
γείς δίνοντάς του το σχήμα που επιθυμείς…» 
-Θα μπορούσες να δώσεις κάποια παραδείγμα-
τα λέξεων στις οποίες έχει αφαιρεθεί το πραγ-
ματικό τους περιεχόμενο, επιβάλλοντας στις 
κοινωνίες μία ψευδή πραγματικότητα;
Εάν οι άνθρωποι είχαν επαναπροσδιορίσει με 
ακρίβεια το σύνολο των εννοιών θα κατανο-
ούσαν πως η λέξη «άνθρωπος» προέρχεται 
ετυμολογικά από το άνδρ - ωπός < ανήρ + 

ωψ. Δηλαδή όψη ανδρός, με την ευρύτερη 
έννοια του ανθρώπου. Αρκεί να θυμηθούμε τη 
φράση του Ομήρου, η οποία αναφέρεται τόσο 
στην ραψωδία «Υ» της Ιλιάδας, όσο και στην 
ραψωδία «Α» στην Οδύσσεια «πατὴρ ἀνδρῶν 
τε θεῶν τε», δηλαδή πατέρας ανθρώπων και 
θεών ή θνητών και αθανάτων. 
Στον δε Κρατύλο του Πλάτωνα αναφέρεται: «...
μόνον τῶν θηρίων ὀρθῶς ὁ ἄνθρωπος “ἄνθρω-
πος” ὠνομάσθη, ἀναθρῶν ἃ ὄπωπε», από τα 
θηρία μόνον ο άνθρωπος σωστά ονομάστηκε 
άνθρωπος, ο εξετάζων όσα έχει δει.
Εάν οι άνθρωποι είχαν επανακαθορίσει τις έν-
νοιες, φωτίζοντας το πραγματικό τους περιεχό-
μενο, θα κατανοούσαν επίσης για παράδειγμα 
πως η λέξη «δήμος» είναι το διαμέρισμα της 
γης, ο λαός, από τη ρίζα δατέομαι που σημαί-
νει μοιράζω, ενώ ένα από τα παράγωγά του 
που είναι και η «δημοκρατία» προέρχεται από 
τη λέξη δήμος = λαός + κρατώ και εννοιολο-
γικά σημαίνει την κλήρωση και την άσκηση της 
εξουσίας από τον λαό. Σύμφωνα μάλιστα και 
με τον ορισμό που μας δίνει ο Αριστοτέλης στα 
πολιτικά του «δημοκρατικόν μεν το κληρωτάς 
είναι τας αρχάς».
Είναι σημαντικό, λοιπόν, να προσέξουμε ότι 
όποιος  κατέχει τις έννοιες των λέξεων κατα-
φέρνει να ελέγξει και τις ίδιες τις κοινωνίες. 
Δυστυχώς η  αφαίμαξη των εννοιών από το 
περιεχόμενο τους έχει επιφέρει και την αντίστοι-
χη αλλοίωση της εφαρμογής τους στην κοινω-
νικοοικονομική και πολιτική ζωή των ανθρώ-
πων. Δεν μπορεί δηλαδή κανείς να μιλάει για 
δημοκρατία και να εννοεί το σημερινό εκλόγιμο 
πολιτικό σύστημα. Για το λόγο αυτό και οι ιθύ-
νοντες ενσωμάτωσαν τον επιθετικό προσδιορι-
σμό έμμεση δημοκρατία, ώστε ο αλλοιωμένος 
ορισμός της λέξης να εμπεριέχει το ολιγαρχι-
κό αξιακό σύστημα το οποίο έχει επιβληθεί ως 
δήθεν δημοκρατία, σύμφωνα και πάλι με τον 
ορισμό του Αριστοτέλη «το δ' αιρετάς ολιγαρ-
χικόν». Όπως και δεν μπορεί κανείς ν’ αναφέ-
ρεται στη λέξη άνθρωπος χωρίς να ερευνά και 
να συλλογίζεται όσα έχει δει  «ο εξετάζων όσα 
έχει δει» (ἀναθρῶν ἃ ὄπωπε)

ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟY 
ΑΝΑΓΝΏΣΤΟΠΟΥΛΟY

Παρουσίαση βιβλίου 

100 Συμβουλές Αυτοεξέλιξης. 100 Μαθήματα Αυτογνωσίας
Το νέο βιβλίο της Ελένης Σολταρίδου

Α
ν ήθελες να δώσεις μία συμβουλή στον καλύτερό 
σου φίλο, ποια θα ήταν αυτή;

Κι αν σου έλεγε κάποιος ότι ο καλύτερός μας 
φίλος είναι ο εαυτός μας, τι θα έλεγες;

Συχνά δίνουμε τις καλύτερες συμβουλές στους 
άλλους, ζούμε όμως με τον φόβο της αλλαγής, με 

τον φόβο του καλύτερού μας εαυτού…
Μη φοβηθείς να διαβάσεις αυτό το βιβλίο και να αναγνωρί-

σεις το αυτοσαμποτάζ που κάνεις και τις τρικλοποδιές που βά-
ζεις στον εαυτό σου…

Και ξέρεις για ποιον λόγο;
Γιατί όλα τα ωραία κάποτε αρχίζουν…
Ανακάλυψε την ομορφιά μέσα σου και γίνε ο μεγαλύτερος 

σύμμαχός σου…

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ:
Η Ελένη Σολταρίδου είναι ψυχολόγος, υποψήφια διδάκτωρ 

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει αποφοιτήσει με άριστα από 
το Τμήμα Ψυχολογίας του Πάντειου Πανεπιστημίου και έχει ολο-
κληρώσει με επιτυχία το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπι-
στημίου Πειραιά στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης Υγείας.

Είναι εξειδικευμένη στη γνωσιακή και στη συμπεριφορική 

ψυχοθεραπεία.
Είναι επιστημονική συνεργάτιδα-lecturer του New York 

College και του Ανοιχτού Λαϊκού Πανεπιστημίου. Συνεργάζεται 
με εταιρείες σε θέματα εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού και 
ενδυνάμωσης του προσωπικού τους. Είναι επιστημονική συνερ-
γάτιδα και αρθρογράφος ιστοσελίδων σε θέματα ψυχολογίας, 
διαχείρισης άγχους, σχέσεων, αυτοβελτίωσης, όπως είναι η Εναλ-
λακτική Δράση (496.000 ακολούθους), το www.psychology.gr 
[1], το www.ow.gr [2] (Όμιλος 24media).

Κυκλοφορεί το παιδικό της παραμύθι «Ο Χιονούλης και ο 
Γκριζούλης μαθαίνουν για τον θυμό» (2019), με θέμα τη διαχεί-
ριση του θυμού, το οποίο ήταν υποψήφιο τόσο για τα Βραβεία 
Κοινού Public όσο και για τα Κρατικά Βιβλία Παιδικού Βιβλίου 
που διοργανώνονται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Επίσης, κυ-
κλοφορεί και το βιβλίο της «Αλλάζοντας εμένα» (2020), ένας 
οδηγός αυτοβελτίωσης και διεκδίκησης νέων συμπεριφορών, το 
οποίο ήταν υποψήφιο για τα Βραβεία Κοινού Public.
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Γνώμη

Αλεξανδρούπολη και Αίνος:
Ένα power game που κρατά 150 χρόνια   

Τ
ο 1872   η  περιοχή της  σημερινής Αλε-
ξανδρούπολης  ήταν  μια  αφιλόξενη και 
αλίμενη ακτή .  Είχε έναν μονάχα μόνιμο 
και ανέστιο κάτοικο· έναν Οθωμανό μονα-
χό –ντεντέ στα τούρκικα– που ζούσε κάτω 
από τη σκιά μιας μεγάλης βελανιδιάς, κοντά 

στη θάλασσα.  Από αυτόν τον καλόγερο πήρε το 
όνομά της η περιοχή  με τον πανύψηλο 
φάρο και τις λίγες παράγκες στην έρημη 
ακτή.  Ήταν οι παράγκες των ψαράδων 
της γειτονικής ονομαστής πόλης της 
Αίνου, Ενέζ για τους Τούρκους, στην 
ανατολική όχθη του Έβρου.  Έρχονταν 
στο γειτονικό Ντεντέαγατς  με τις βάρ-
κες και τα σύνεργά τους για να ψαρέ-
ψουν στους ψαρότοπους που δημιουρ-
γούσαν με τα γλυκά νερά και τις φερτές 
ύλες οι εκβολές του μεγάλου ποταμού.  

 Όλα άλλαξαν από την ημέρα που η 
εταιρεία του Αυστροεβραίου τραπεζίτη 
Μορίς Χιρς ανέλαβε να κατασκευάσει 
τη νέα σιδηροδρομική γραμμή που συ-
νέδεε την Αδριανούπολη με το Ντεντέ-
αγατς , για λογαριασμό της σουλτανι-
κής κυβέρνησης. Οι μηχανικοί της εταιρείας επέλεξαν 
το Ντεντέαγατς αντί της Αίνου για την κατάληξή της. 
Οι σφοδρές αντιδράσεις των Αινιτών δεν έπεισαν τους 
μηχανικούς.  Το μπαζωμένο από τις προσχώσεις του 
Έβρου αιγαιοπελαγίτικο λιμάνι της Αίνου , ήταν πολύ 
πιο σοβαρό επιχείρημα υπέρ του Ντεντέαγατς από την 
ιστορία και  τη ναυτοσύνη των Αινιτών  και τις υπάρ-
χουσες υποδομές της σπουδαίας πόλης τους. Εξ άλλου  
για τη συνέχιση της γραμμής προς τη Θεσσαλονίκη, θε-
ωρούσαν προβληματική και κοστοβόρα τη γεφύρωση 
του Δέλτα του Έβρου   επάνω στα σαθρά εδάφη των 
εκβολών του ποταμού. Με την  επιλογή του Ντεντέα-
γατς δεν χρειάζονταν καν να γεφυρώσουν τον Έβρο. Ο 
σταθμός της Αδριανούπολης  βρισκόταν στο Κάραγατς 
, δυτικά   του ποταμού, απ΄ όπου περνούσαν και τα ελ-
ληνικά  τρένα της γραμμής Αλεξανδρούπολης –Ορμενί-

ου μέχρι  το μέσον της δεκαετίας του 1970, διανύοντας 
αρκετά χιλιόμετρα εντός τουρκικού εδάφους.  (Τότε φυ-
σικά δεν υπήρχαν  φράκτες). 

Έτσι, το έτος 1872 γεννήθηκε δυτικά των εκβολών  
του Έβρου η νέα πόλη της Θράκης. 

Μετά από έξι  χρόνια, κατά τον Ρωσοτουρκικό πό-
λεμο , ένα σύνταγμα  μηχανικού του ρώσικου στρατού 
στρατοπέδευσε στη νεογέννητη πόλη. Η ηδύπνοη αύρα 
του Αιγαίου  και η γαλάζια   απεραντοσύνη της  θάλασ-
σας μάγεψε τους Ρώσους μηχανικούς και αποφάσισαν 
να προσφέρουν στην πόλη ένα ιπποδάμειο  ρυμοτομικό 
σχέδιο.   Έτσι το Ντεντέαγατς μεταμορφώθηκε σε μια κα-
νονική σύγχρονη πόλη.  Δεν το κατοικούσαν πλέον ούτε 
ερημίτες ούτε εποχιακοί Αινίτες ψαράδες.  Η κατασκευή 
και η λειτουργία της γραμμής Εντίρνε (Αδριανούπολη) 
- Κουλελί Μπουργκάς (Πύθιο)- Ντεντέαγατς- Θεσσα-
λονίκη,  αύξησε κατακόρυφα τον πληθυσμό της πόλης, 
προσελκύοντας χιλιάδες νέους κατοίκους από τα νησιά, 
τη Θράκη, τη Μακεδονία και την Ήπειρο.   

Τεράστιοι κυβόλιθοι μεταφέρθηκαν από την αρχαία 
Ζώνη, τη Μεσημβρία και άλλους αρχαιολογικούς χώ-
ρους και κάστρα της περιοχής, για τη δημιουργία των 
μόλων και των κρηπιδωμάτων του νέου λιμανιού.   Εκτι-
νάχθηκε το εξαγωγικό και εισαγωγικό εμπόριο, πολλα-
πλασιάστηκαν οι μεταφορές αγαθών και οι μετακινήσεις 
των ανθρώπων. 

Μετά τη Θεσσαλονίκη και την Κωνστα-
ντινούπολη, το  Ντεντέαγατς ήταν η μόνη 
πόλη που διέθετε και τα τρία διεθνή μέσα 
μεταφοράς: Το σιδηρόδρομο, που έφθανε 
μέχρι τη Βιέννη, τη λιθοστρωμένη Εγνατία 
Οδό, που συνέδεε τη Ρώμη με την Κων-
σταντινούπολη και το λιμάνι, όπου προ-
σέγγιζαν πάσης σημαίας ατμόπλοια και 

ιστιοφόρα των είκοσι και τριάντα τόνων, 
μεταφέροντας  σιτηρά, καπνά, κουκούλια, 
δέρματα, βαμβάκι, υφάσματα, ξηρούς καρ-
πούς, που αποθηκεύονταν  σε αυτοσχέδια 
σιλό και αποθήκες, ενώ μεγάλα διεθνή ναυ-
τιλιακά πρακτορεία εγκαταστάθηκαν πλησί-
ον του λιμανιού και των τελωνείων.

Ξενοδοχεία και χάνια άρχισαν να χτίζο-
νται, διεθνείς τράπεζες δημιουργούσαν υπο-

καταστήματα. Τα  προξενεία της Γαλλίας, της Αγγλίας, 
της Ιταλίας, της Αυστροουγγαρίας, της Γερμανίας, της 
Ρωσίας, της Ελλάδας, του Βελγίου και της Περσίας εγκα-
ταστάθηκαν σε νεόκτιστα επιβλητικά κτίρια. Σχολεία ξε-
νόγλωσσα, καταστήματα και χώροι λατρείας όλων των 
δογμάτων στόλισαν τους δρόμους με τους ιδιαίτερους 
αρχιτεκτονικούς ρυθμούς τους.

Στις μέρες  μας η Αλεξανδρούπολη αποκτά λόγω της 
εισβολής των Ρώσων στην Ουκρανία, μια γεωστρατηγική 
σημασία  ανάλογη εκείνης πριν εκατόν πενήντα χρόνια. 
Καλείται τώρα να διαδραματίσει ένα  διπλό ρόλο. Να 
εξελιχθεί σε ένα σπουδαίο κόμβο διεθνών μεταφορών 
και σε μια  ενεργειακή βάση  μονάδων LNG με τους 
αγωγούς  μεταφοράς φυσικού αερίου προς την  Ευ-
ρώπη. Κάτι σαν «Δαρδανέλια της ξηράς». 

 Αλλά, όπως πάντα, η Ιστορία είναι παρούσα για να 

επαναλαμβάνει τους κύκλους της και να συνδέσει τις 
εποχές με τα αόρατα νήματά της.   Ο Πούτιν και ο Ερ-
ντογάν, φίλοι και όχι αντίπαλοι πλέον, σχεδιάζουν από 
κοινού ένα κέντρο ενεργειακό στην Ανατολική Θράκη, με 
έξοδο, πιθανότατα,  και  στο Αιγαίο.   Πρόκειται για ένα 
ανταγωνιστικό προς την Αλεξανδρούπολη σχέδιο, ένα 
γεωπολιτικό power game.  Μια επιδιωκόμενη  ρεβάνς 
της Αίνου απέναντι στην «ήττα» της από το Ντεντέαγατς  
πριν 150 χρόνια.  Η Ενέζ ελπίζει το λιμάνι της να κλέψει 
τη δόξα της Αλεξανδρούπολης.  Και περιμένει  από τους 
Ρώσους να συμβάλλουν σε αυτό.  Όχι βέβαια με την ρυ-
μοτόμηση της «άναρχης» πόλης τους, αλλά με την έλευ-
ση του πολυπόθητου τρένου και τη  νεκρανάσταση του 
λιμανιού της. Ας είναι. Όλοι έχουν δικαίωμα στο όνειρο  

Γιάννης Λασκαράκης  Πρώην Αντιδήμαρχος Αλεξαν-
δρούπολης   Συγγραφέας του μυθιστορήματος  «Κυνη-
γημένοι από την Ιστορία», εκδ. «Επίκεντρο»

 ΤΟΥ ΓΙΆΝΝΗ  
ΛΆΣΚΆΡΆΚΗ

Παρέμβαση

Ε
ίναι Κοινωνική 
Αναγκαιότητα να 
διασφαλιστεί η 
συνέχεια του «Βο-
ήθεια_στο_Σπί-
τι» με την 

εξεύρεση βέλτι-
στης νομικά και 
διοικητικά λύ-
σης, ώστε και 
η συνταγματι-
κή νομιμότη-
τα να διαφυ-
λαχθεί αλλά 
ταυτόχρονα να 
διασφαλιστεί το 
εργασιακό μέλ-
λον όλων των 
εργαζομένων.

Το πρό-
γραμμα «Βοή-
θεια στο Σπίτι» 
στήριζε και στηρίζει ΕΠΙ σει-
ρά ετών ανήμπορους και ηλι-
κιωμένους συμπολίτες μας.

Στο Πρόγραμμα «Βοήθεια 
στο Σπίτι» εργάζονται εκατο-
ντάδες συμπολίτες μας συνε-
χώς και αδιαλείπτως επί σειρά 
ετών καλύπτοντας διαρκείς 
ανάγκες. 

Το πάγιο αίτημα των εργα-
ζόμενων προς όλες τις κυβερ-
νήσεις ήταν η διασφάλιση της 
βιωσιμότητας του προγράμ-
ματος και των εργασιακών δι-
καιωμάτων των εργαζομένων 
οι οποίοι βρίσκονταν μονίμως 
σε ένα καθεστώς ανασφάλει-
ας και εργασιακής ομηρίας.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με 
υψηλό αίσθημα κοινωνικής 
ευθύνης απέναντι στους ωφε-
λούμενους από το πρόγραμμα 
ανήμπορους και ηλικιωμένους 
συμπολίτες μας, αλλά και με 
ειλικρινή μέριμνα για την απο-
κατάσταση των μακροχρόνια 
εργαζομένων του προγράμ-
ματος, προχώρησε στη σύ-
σταση μόνιμων θέσεων για 
το πρόγραμμα, νομοθετώ-
ντας ταυτόχρονα αυξημένη 
μοριοδότηση της εργασιακής 
εμπειρίας.

Οι σχετικές νομοθετικές 
προβλέψεις προήλθαν κα-
τόπιν εκτενούς διαλόγου με 
τους εργαζόμενους, ενδελε-
χούς νομικής επεξεργασίας 
και έτυχαν της έγκρισης του 
ΑΣΕΠ, της καθ΄ ύλην αρμόδι-
ας και συνταγματικά κατοχυ-
ρωμένης Ανεξάρτητης Αρχής. 

Η κυβέρνηση της ΝΔ υι-
οθέτησε πλήρως τη σχετική 
νομοθετική πρόβλεψη και 
προχώρησε – έστω και με 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση 
– στην έκδοση της σχετικής 
προκήρυξης. 

Κι ενώ ήδη από τον Ιούλιο 
εκδόθηκαν οι σχετικοί πίνακες 
και αναμένονταν οι αποφά-
σεις διορισμού των επιτυχό-
ντων (πάλι υπήρξε αδικαιο-

λόγητη καθυστέρηση), 
είδαν το φως 
της δημοσιό-
τητας δημοσι-
εύματα περί 
έκδοσης από-
φασης του ΣτΕ 
που κρίνει ως 
αντισυνταγμα-

τικό ένα τμή-
μα της σχετικής 
προκήρυξης.

Είναι προφα-
νές ότι οι απο-
φάσεις του ΣτΕ 
είναι απολύ-
τως σεβαστές 

και δεσμεύουν τη Διοίκηση. 
Ταυτόχρονα, είναι προφανές 
ότι υπάρχει μία αναντίρρητη 
πραγματικότητα: Εκατοντάδες 
άνθρωποι εργάζονται επί σει-
ρά ετών στο πρόγραμμα κα-
λύπτοντας με βάση την κοινή 
διοικητική λογική πάγιες και 
διαρκείς ανάγκες. Είναι επί-
σης γεγονός ότι η συνέχιση 
του προγράμματος είναι κάτι 
παραπάνω από αναγκαία, ιδί-
ως σε μια περίοδο που η κοι-
νωνία μαστίζεται από έντονα 
κοινωνικά προβλήματα απόρ-
ροια της μακροχρόνιας οικο-
νομικής κρίσης, της πανδη-
μίας κλπ.

Θεωρούμε απολύτως ανα-
γκαία την εξεύρεση της βέλτι-
στης νομικά και διοικητικά λύ-
σης, ώστε και η συνταγματική 
νομιμότητα να διαφυλαχθεί 
αλλά ταυτόχρονα να διασφα-
λιστεί το εργασιακό μέλλον 
όλων των εργαζομένων που 
στήριξαν όλα αυτά τα χρό-
νια την εύρυθμη λειτουργία 
του προγράμματος. Καλούμε 
την κυβέρνηση να προβεί άμε-
σα σε όλες τις απαιτούμενες 
ενέργειες για την επίλυση του 
ζητήματος που έχει προκαλέ-
σει εύλογη και έντονη ανησυ-
χία στους εργαζόμενους.

Δεν υπάρχει χρόνος για χά-
σιμο. Οφείλετε άμεσα να δε-
σμευτείτε για τη διασφάλιση 
της βιωσιμότητας του προ-
γράμματος, για τη διασφάλιση 
των εργαζομένων που στήρι-
ξαν το «Βοήθεια στο Σπίτι» επί 
σειρά ετών. Με Με ανακοί-
νωση τους οι τομεάρχες του 
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ καλούν τις ηγεσίες 
όλων των κομμάτων της αντι-
πολίτευσης να τοποθετηθούν 
και να δράσουμε από κοινού 
σε αυτό το κρίσιμο ζήτημα.

«Βοήθεια στο Σπίτι»… 
Κοινωνική Αναγκαιότητα

 να διασφαλιστεί 
η συνέχειά του

 ΤΟΥ ΜΕΝΕΛΆΟΥ  
ΜΆΛΤΕΖΟΥ
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7 1 9

7 2

5 9 6

7 9 1 3 6 2

4 7 5

6 9 8 2 7 1

4 5 8

2 7

7 6 8

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.61)
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7 8 2 4 6 1 5 3 9
6 1 5 3 7 9 4 2 8
4 3 9 8 5 2 7 6 1
5 9 4 6 3 7 1 8 2
8 6 1 9 2 4 3 7 5
3 2 7 5 1 8 6 9 4
9 5 8 7 4 3 2 1 6
2 4 3 1 8 6 9 5 7
1 7 6 2 9 5 8 4 3
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ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

9 1 5 3

6 4

8 6 1 2

9 5 2

1 6 5 9

6 2 1

6 9 3 2

1 7

8 5 6 9

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.52)
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ρωτάει η δασκάλα τα παιδιά στο σχολείο 
ποιος κατά την άποψή σας είναι ο πιο σεξου-
αλικός αριθμός 

Πετάγεται ο Τοτός λοιπόν και χωρίς δεύτερη 
σκέψη λέει , 21593!

 -Ρε Τοτέ, απορεί η καθηγήτρια, πώς σου ήρ-
θε αυτό, εξήγησε το 

 -Είναι πολύ απλό λέει ο Τοτός , όταν 2 άν-
θρωποι σκέφτονται για 1 πράγμα τότε τουλάχι-
στον μετά από 5 εβδομάδες θα καταλάβουν ότι 
μετά από 9 μήνες θα γίνουν 3 !

 * *  * * * * 

Ο μαφιόζος αρχινονός, συνοδευόμενος μόνο 
από τον δικηγόρο του, μπαίνει σ’ ένα δωματιάκι 
όπου περιμένει ο λογιστής του.

Ο Νονός ρωτά το λογιστή: «Πού βρίσκονται τα 
τρία εκατομμύρια δολάρια που καταχράστηκες;»

Ο λογιστής δεν απαντά.
Ο Νονός τον ξαναρωτά: «Λέγε, πού είναι τα 

τρία εκατομμύρια που καταχράστηκες;»
Ο δικηγόρος τον διακόπτει. «Με συγχωρείτε, 

αλλά είναι κωφάλαλος και δεν   σας καταλαβαί-
νει. Αν θέλετε, κάνω εγώ τον διερμηνέα».

«Ρώτα τον, λοιπόν», λέει ο αρχινονός, «τι έχει 
κάνει τα λεφτά που μας έφαγε;»

Χρησιμοποιώντας νοηματική γλώσσα, ο δι-
κηγόρος ρωτά τον λογιστή πού βρίσκονται τα 
τρία εκατομμύρια δολάρια. Ο λογιστής με νοή-
ματα τού απαντά:

«Δεν έχω ιδέα για τι πράγμα μιλάτε».
Ο Νονός βγάζει το πιστόλι του, ακουμπά την 

κάνη στον κρόταφο του λογιστή,  οπλίζει και 
ξαναλέει: «Ρώτα τον άλλη μια φορά τι έχει κά-
νει τα λεφτά».

Ο δικηγόρος λέει με νοήματα στον λογιστή: 
«Θέλει οπωσδήποτε να του πεις πού είναι τα 
λεφτά».

«Εντάξει, εντάξει», απαντά ο λογιστής με νο-
ήματα.

«Πες του ότι τα έχω κρύψει σε μια βαλίτσα 
στο υπόστεγο πίσω από το σπίτι μου!»

Ο Νονός αδημονεί: «Λοιπόν, τι σου είπε;»
Ο δικηγόρος διστάζει λίγο, ξεροκαταπίνει, και 

μεταφράζει: «Να, λέει ότι δεν έχετε τα κότσια να 
τον πυροβολήσετε».

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια

1. Ζημιογόνες… επιχειρήσεις.

13. Το νησί της Κίρκης.

14. Απομάκρυνση ανεπιθύμητου πράγ-

ματος.

15. Επώνυμος ήρωας της Ραρίας γης.

16. Άντονι…: παλιός, Βρετανός πολιτικός.

18. Περιοδικό της πληροφορικής.

19. Περιοχή βλάστησης σε έρημο.

21. Ιστορική η ταξιαρχία του.

23. Γιατρειά, θεραπεία.

25. Έγραψε το "Αγαπάτε τον Μπραμς;".

27. Πρώτα στο… σβήσιμο.

28. Πάει με… προκοπή.

30. Το μικρό χαδιάρικου ζώου.

32. Άγιος της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

34. Ομάδα της Α' Εθνικής (αρχικά).

36. Περιεχόμενο… σάκου.

37. Την εκτόπισε το… κιλό.

38. Οργάνωση Βάσκων στην Ισπανία.

40. Ανήθικο, διεφθαρμένο (μτφ.).

42. Συμπλήρωμα φαγητού.

43. Ο "Γόρδιος" κόπηκε από τον Μ. Αλέ-

ξανδρο.

-- Συστατικά --

• 1 δίσκο παντεσπάνι με διάμετρο 20 εκ.
• 250 γρ. σαντιγί
• 350 γρ. σοκολάτα κουβερτούρα
• 30 γρ. βούτυρο
• 3 κ.σ. λικέρ πορτοκαλιού
• 3 ασπράδια, χτυπημένα σε σφιχτή μαρέγκα
• 80 γρ. ζάχαρη
• 4-5 κ.σ. ζάχαρη άχνη
• 1 κ.σ. αραβοσιτέλαιο
• 1 πορτοκάλι (ξύσμα)

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Αρχικά, λιώνουμε σε μπεν-μαρί 180 γραμμάρια 

σοκολάτα, ανακατεύοντας με το βούτυρο και 
αφήνουμε το μείγμα να κρυώσει.

• Βράζουμε τη ζάχαρη σε 3 κουταλιές νερό για 
2 λεπτά.

• Στη συνέχεια, ανακατεύουμε προσεχτικά τη λιω-
μένη σοκολάτα με τη μαρέγκα και προσθέτουμε 
σιγά σιγά τοξύσμα πορτοκαλιού και τη σαντιγί.

• Στρώνουμε χαρτί φούρνου σε ένα ταψί.
• Τοποθετούμε μέσα το παντεσπάνι, το βρέχου-

με με το λικέρ και το αλείφουμε με τη μους 

σοκολάτα.
• Έπειτα, το βάζουμε στο ψυγείο για 4 ώρες του-

λάχιστον ή για 20 λεπτά στην κατάψυξη.
• Λιώνουμε την υπόλοιπη σοκολάτα σε μπεν-μαρί 

και βάζουμε σε κορνέ.
• Σχεδιάζουμε με σοκολάτα αστέρια σε διάφορα 

μεγέθη πάνω σε  χαρτί φούρνου και αφήνουμε 
να κρυώσουν.

• Κατόπιν προσθέτουμε στη λιωμένη σοκολάτα 
που περισσεύει, τη ζάχαρη άχνη και το ελαιό-
λαδο.

• Με αυτό το γλάσο αλείφουμε το γλυκό που 
έχουμε βγάλει από τη φόρμα.

• Αφήνουμε το γλάσο να σφίξει.
• Τέλος τοποθετούμε επάνω στο γλυκό τα σο-

κολατένια αστέρια, πασπαλίζουμε με ζάχαρη 
άχνη και το στολίζουμε με λωρίδες από φλού-
δες πορτοκαλιού.

• Η τούρτα πορτοκάλι είναι έτοιμη.
• Καλή απόλαυση!

--Συμβουλές--
• Μπορούμε να γαρνίρουμε την τούρτα μας με 

ξηρούς καρπούς, τριμμένη σοκολάτα, φιλέ αμύ-
γδαλο, ή τρούφα.

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Η πιο εύκολη τούρτα πορτοκάλι

Κάθετα
1. Θρησκεία των Περσών, όπως διατυπώθηκε 
από το Ζωροάστρη.
2. Λέγεται η τραγουδίστρια Κούρτη.
3. Αρχαίος ποταμός της Σκυθίας.
4. Μισοτελειωμένη… βίλα.
5. Περίφημη αρχαία εταίρα.
6. Επιδίωξη… σκακιστή.
7. Ομαδική αποχή εργαζομένων από την ερ-
γασία τους.
8. Πάει με… τζιν.
9. Το όνομα του ηθοποιού Μοντάν.
10. Το όνομα της Τσοπέη.
11. Το ναυτικό του Ε.Λ.Α.Σ. (αρχικά).
12. Σχετικός με λαούς της Αραβικής χερ-
σονήσου.
17. Γεωγραφικός όρος.
20. Είναι τα σύμφωνα "π" και "θ".
22. Τσαμπουκά… πουλάει.
24. Συγκέντρωση χαρτοπαικτών.
26. Μουσικό όργανο.
29. Γαλλικές οι… εκδόσεις του.
31. Είδος τράπουλας.
33. Λουί…: Γάλλος σκηνοθέτης.
35. Απασχολεί και μηχανοδηγούς (αρχικά).
39. Άρθρο (πληθ.).
41. Άηχο… πώμα.
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Σε ένα ακόμα φιλικό αγώνα με 
ομάδα εκτός Έβρου ο Ορέστης 
Ορεστιάδας έδειξε την 
δυναμική του επι-
κρατώντας του 
δυνατού και ένα 
από τα φαβορί 
στην ΕΠΣ Κα-
βάλας, Ορφέα 
Ελευθερούπο-
λης με 1-3.

Ο Λαζαρίδης 
έκανε το 0-1 για τον 
Ορέστη, με τους Καβαλιώτες να 

ισοφαρίζουν σε 1-1 με τον έμπει-
ρο Κυγάη. Ο Τζελέπης έκανε το 

1-2 με τον Πετρόπουλο 
να κάνει το τελικό 1-3. 

Δοκάρι είχαν οι γη-
πεδούχοι με τον 
Βακιρτζή (φώτο 
Ορφέας Ελευθε-
ρούπολης).

Οι δυο προπονη-
τές Παναγιώτης Μυ-

λωνάς του Ορέστη και 
ο γνώριμος κυρίως σε Ξάνθη 

και Καβάλα Στέλιος Κατρακυλά-

κης έκαναν αρκετές δοκιμές και 
ετοίμασαν τις ομάδες τους ενόψει 
της έναρξης του πρωταθλήματος 
πιθανώς την επόμενη ή μεθεπό-
μενη εβδομάδα.

Με σκορ 0-0 έληξε η φιλική 
αναμέτρηση της ομάδας της ΑΕ 
Διδυμοτείχου με τον Άρδα Καστα-
νεών καθώς έχουμε μπει πλέον 
στην τελική ευθεία για την έναρξη 
του πρωταθλήματος. Η ΑΕΔ προ-
χώρησε σε μια ακόμα μεταγραφή-
επιστροφή του δεξιού μπακ-χαφ 
Καραγιάννη Γεώργιου!!

Παρότι προηγήθηκε συζήτηση και μά-
λιστα επί μακρόν για το θέμα της έναρ-
ξης των ερασιτεχνικών πρωτα-
θλημάτων, η ΕΠΟ δεν έλαβε 
απόφαση για το θέμα που 
“καίει” Ενώσεις και σωμα-
τεία, επειδή σύμφωνα με 
τον… acting ισχυρισμό το 
θέμα ήταν εκτός ημερήσι-
ας διάταξης και επομένως θα 
υπήρχε θέμα νομιμότητας!

Κατά τη συζήτηση, από την οποία δια-
φάνηκε ποιοι είναι αντίθετοι με την έναρξη 
των ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων όπως 
αναφέρει το soccerplus.gr, τέθηκαν προς 
έγκριση δύο προτάσεις:

Η πρώτη του προέδρου της ΕΠΟ, Π. 

Μπαλτάκου, να ξεκινήσουν άμεσα τα πρω-
ταθλήματα στις Ενώσεις των οποίων τα 

σωματεία μπορούν να αγωνι-
στούν βάσει των προϋποθέ-

σεων του νόμου και οι άλ-
λες να αναμένουν έως τις 
2/11 οπότε θα γίνει η ΓΣ 
της ΕΠΟ. Στην πρόταση 

αυτή προστέθηκε από τον 
Α’ Αντιπρόεδρο, Α. Αντωνίου 

και το θέμα της “ένδειξης αλλη-
λεγγύης” προς τις ΕΠΣ που έχουν πρόβλη-
μα με τα σωματεία τους.

Η δεύτερη πρόταση ήταν του μέλους 
της Ε.Ε. και πρόεδρου της ΕΠΣ Δωδεκανή-
σου, Π. Διακοφώτη, ο οποίος πρότεινε να 
διεξαχθούν τα πρωταθλήματα μόνο των 

πρώτων κατηγορίων, ώστε να μην υπάρξει 
πρόβλημα με τις ημερομηνίες.

Πλέον όπως όλα δείχνουν η απόφα-
ση πηγαίνει για την Πέμπτη 20 Οκτωβρί-
ου, όταν δηλαδή θα πραγματοποιηθεί νέα 
σύσκεψη της Ε.Ε. της ΕΠΟ.

Από την Cosmote TV θα μεταδοθούν 
και φέτος οι αγώνες του Κυπέλλου Ελ-
λάδας όπως αναφέρουν οι πληροφορίες 
του SDNA. Η Εκτελεστική Επιτροπή της 
ΕΠΟ αποδέχθηκε τη βελτιωμένη πρότα-
ση του συνδρομητικού καναλιού, που είναι 
1,2 εκάτ. ευρώ αντί 900 χιλιάδων ευρώ, 
που είχε προσφέρει αρχικά.  Από αυτά, 
800.000 χιλιάδες ευρώ αντιστοιχούν στα 
τηλεοπτικά δικαιώματα και 400.000 ευρώ 
αντιστοιχούν στα εμπορικά δικαιώματα. 

ΕΠΟ: Την Πέμπτη η απόφαση για την έναρξη 
των πρωταθλημάτων

Με δύο νίκες 
προκρίθηκε στις  «8» 
κορυφαίες ομάδες 

του Λιγκ Καπ 

Στις «8» κορυφαίες ομάδες του 
Λιγκ Καπ «Νίκος Σαμαράς» φιγου-
ράρει από το βράδυ της Κυριακής ο 
Άθλος Ορεστιάδας, καθώς στο ΔΑΚ 
Πολίχνης η ομάδα μας επικράτησε με 
3-0 (25-19, 25-23, 25-23) σετ του 
ΦΕΣ Αριστοτέλης Σκύδρας, στο ματς 
που έριξε την αυλαία του προκριματι-
κού ομίλου της διοργάνωσης. H ομά-
δα μας, που κατετάγη στην 2η θέση 
του ομίλου με 6 βαθμούς, στην επόμε-
νη φάση θα αντιμετωπίσει τον Φοίνι-
κα Σύρου ΟΝΕΧ σε διπλούς αγώνες.

Με την κατάληψη της 2ης θέσης 
του ομίλου και τους 6 βαθμούς, ο 
Άθλος Ορεστιάδας θα βρει στα προ-
ημιτελικά τους «Πειρατές» του Φοίνι-

κα Σύρου, από το νησί δηλαδή που σε 
λίγες μέρες τα παιδιά του Πετρόφ, θα 
ξεκινήσουν το ιστορικό τους ταξίδι και 
στα νερά της Volley League! 

ΑΘΛΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (Ατάνας Πε-
τρόφ): Τσιουτσιουλούδης 4 (1 άσσος, 
3 μπλοκ), Γκλάντστοουν 10 (5/6 επ., 4 
άσσοι, 1 μπλοκ), Κάιο 16 (16/30 επ.), 
Κασαμπαλής 2 (2/2 επ.), Ριζόπουλος 9 
(7/19 επ., 2 άσσοι, 70% υπ. - 40% άρι-
στες), Γκένοφ 13 (12/26 επ., 1 μπλοκ, 
73% υπ. - 50% άριστες) / Βελούδης 
(λ, 58% υπ. - 26% άριστες), Μποζίδης.

Τα αποτελέσματα 
Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022
Ο.Φ.Η. -Άθλος Ορεστιάδας 0-3 

(20-25, 18-25, 15-25)

Σάββατο 15 Οκτωβρίου
 Πήγασος Πολίχνης - Άθλος 3-1 

(25-22, 25-19, 21-25, 25-16)
Κυριακή 16 Οκτωβρίου
Αριστοτέλης Σκύδρας - Άθλος 0-3 

(19-25, 23-25, 23-25)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Πήγασος Πολίχνης 

3 9 9-1
2. Άθλος Ορεστιά-

δας 3 6 7-3
3. Φ.Ε.Σ. Αριστοτέ-

λης Σκύδρας 3 3 3-7
4. Ο.Φ.Η. 3 0 1-9
* Οι δύο πρώτες ομά-

δες προκρίνονται στη φάση 
των "8"

Αποστολή στην Πολίχνη... εξετελέσθη για τον 
Άθλο Ορεστιάδας

Δεύτερη στο Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα Σκοποβολής 
στο Κάιρο, ήρθε η Άννα Κο-
ρακάκη, αποτελώντας έτσι 
την πρώτη εξασφαλισμένη 
ελληνική συμμετοχή στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες του 
2024. Για την Ελληνίδα 
πρωταθλήτρια είναι η τρί-
τη διαδοχική φορά που θα 
πάρει μέρος σε Ολυμπιακή 
διοργάνωση. 

Η 26χρονη Ολυμπιονίκης 
κατέκτησε το ασημένιο με-
τάλλιο στα 10 μέτρα με αε-
ροβόλο πιστόλι στην Αίγυ-
πτο και με την επιτυχία της 
αυτή «έκλεισε θέση» για 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες 
που θα πραγματοποιη-
θούν στο Παρίσι.

Η Κορα-
κάκη μπήκε 
στον τελικό 
έχοντας την 
τρίτη καλύ-
τερη επίδο-
ση. Βρέθηκε 
στην πρώτη θέ-
ση στον τρίτο γύρο, 
ωστόσο στο φινάλε έμει-
νε πίσω από την Κινέζα Κάιαν 

Λου που κατέ-
κτησε το χρυσό 

μετάλλιο. Το βά-
θρο, πίσω από την 

Ελληνίδα πρωταθλή-
τρια, συμπλήρωσε η Ζοράνα 
Αρούνοβιτς από τη Σερβία.

Υπενθυμίζεται ότι στο Ρίο το 
2016, η Κορακάκη είχε κατα-
κτήσει ένα χρυσό και ένα χάλ-
κινο μετάλλιο, ενώ το 2021 
στο Τόκιο είχε δύο έκτες θέσεις 
στους τελικούς, στο 10αρι και 
το 25αρι πιστόλι.

Ασημένια στο Παγκόσμιο του Καίρου
 η Κορακάκη

Δυνατός ο Ορέστης, έτοιμος για 
πρωτάθλημα 

Sports

«Έκλεισε» 
εισιτήριο για τους 
Ολυμπιακούς στο 

Παρίσι

«Ονειρεύομαι για τα παιδιά μου να γίνουν καλοί άνθρωποι, να γίνονται μια γροθιά όταν 
αδικείται ένας συμμαθητής τους και να τον προστατεύουν, να υπερασπίζονται τα δικαιώματα 

του αδύναμου, να αγκαλιάζουν τον καινούριο φίλο που είναι πρόσφυγας. Θα ήμουν 
υπερήφανος αν «φορέσουν» τα μετάλλια της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης»

Αλέξανδρος Νικολαΐδης, Ολυμπιονίκης 

Στην Cosmote 
τα τηλεοπτικά του 

Κυπέλλου

Σε 
φιλικό 

επικράτησε 
του Ορφέα 

Ελευθερούπολης 
3-1
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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

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

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

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

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 
Μαλγάρων 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551081455

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

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

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

GREEN COLA  •  Βιομηχανία Αναψυκτι-
κών - Λεπτή Ορεστιάδος 
Τηλέφωνο : 25520 81180

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

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

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

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

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

Καύσιμα

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

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

Φωτοβολταϊκά
Ενέργεια

Ακίνητα

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

Ξενοδοχεία

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

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

Καφέ
Εστίαση

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

Μηχανές
Ποδήλατα

Γερανοί

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

Εμπόριο

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

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

ΚΑΝΤΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ  •  Εμπόριο 
Δίκαια Έβρου

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

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

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

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

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

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

Tρόφημα
Ποτά

ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Επεξεργασία Ξυλείας
Φυλάκιο  •  Κυπρίνος
Τηλέφωνο : 2552095493

Ξυλεία

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

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

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

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

Φροντιστήρια

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

Ι. Καβύρη 42   •  Αλεξ/πολη  
τηλ: 25510 22123

Ορθοπεδικά
Ιατρικά Είδη

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

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης
14ης Μαΐου  77 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  : 2551 081414
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Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα Γραβάτας
Παγκόσμια Ημέρα 
Εμμηνόπαυσης
Πανευρωπαϊκή Ημέρα κατά της 
Εμπορίας Ανθρώπων

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
Χριστοδούλου Δήμητρας 54 (έναντι Παλ. 
Νοσοκομείου) ✆25510 29987

ΦΕΡΕΣ 
Ηλιάκη Πλαστήρα 3 ✆25550 22229

ΣΟΥΦΛΙ 
Ροκκά Βασ. Γεωργίου 88 ✆25540 24303

ΔIΔYMOTEIXO
Πατσιουρίδης Παρασκευάς Βασ. Αλεξάν-
δρου 20 ✆2553022322

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Αλγιαννάκης Σάββας Ευριπίδου 96 
✆2552028477

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

Λουκάς, Λούκα

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Η ιδανική μέρα σήμερα, για σένα φίλε 
Κριέ, με το Τρίγωνο Αφροδίτης-Άρη, 
ώστε να βελτιώσεις και να διορθώσεις 
διαπροσωπικές σχέσεις και επαφές! Εί-
σαι ιδιαίτερα αγαπητός, κοινωνικός, ευ-
γενικός, διαλλακτικός και αυτό σε κά-
νεις δημοφιλή, συμπαθή και περιζήτητο!    

ΤΑΥΡΟΣ
Θα καταφέρεις σήμερα με το Τρίγω-
νο Αφροδίτης-Άρη, αγαπητέ Ταύρε, 
να βελτιώσεις στο έπακρο την καθη-
μερινότητα σου, να οργανώσεις σω-
στά τον χρόνο σου, να τακτοποιήσεις 
εκκρεμότητες και υποχρεώσεις, αλλά 
ταυτόχρονα να κάνεις θετικές αλλα-
γές σε εμφάνιση!    

ΔΙΔΥΜΟΣ
Φίλε Δίδυμε, σήμερα ξαναβρίσκεις τον 
εαυτό σου και περνάς φυσικά υπέροχα! 
Με το Τρίγωνο Αφροδίτης-Άρη, είσαι το 
επίκεντρο της προσοχής, είσαι κεφάτος, 
απόλυτα δημιουργικός και δημοφιλής! 
Η τύχη είναι με το μέρος σου σε ό,τι κι 
αν κάνεις σήμερα!    

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Φίλε Καρκίνε, με το Τρίγωνο Αφροδί-
της-Άρη, μπορείς σήμερα να διορθώ-
σεις και να βελτιώσεις οικογενειακές 
σχέσεις, με ποικίλους τρόπους! Στο σπί-
τι, απολαμβάνεις στιγμές τρυφερότη-
τας και αγάπης!  

ΛΕΩΝ
Αγαπητέ Λέοντα, με το σημερινό Τρί-
γωνο Αφροδίτης-Άρη, επαφές, συζη-
τήσεις, μηνύματα και τηλεφωνήματα 
ευνοούνται ιδιαίτερα! Έρχονται πολύ 
καλά νέα και ειδήσεις, που σε χαρο-
ποιούν! Χρησιμοποίησε την πειθώ και 
την οξυδέρκεια σου, προκειμένου να 
πετύχεις τους στόχους σου!

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Με τα ικανά και πλούσια εκφραστικά 
σου μέσα και φυσικά, την επικοινωνι-
ακή σου ικανότητα και την πειθώ σου, 
θα καταφέρεις σήμερα με το Τρίγωνο 
Αφροδίτης-Άρη φίλε Παρθένε, να αρ-
πάξεις ευκαιρίες!

ΖΥΓΟΣ
Σήμερα πραγματοποιείται το Τρίγω-
νο Αφροδίτης-Άρη και σε βοηθά να 
ξεπεράσεις προβλήματα, πληγές και 
τραύματα και επιπλέον εκπληρώνεις 
στόχους και επιθυμίες!       

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αγαπητέ Σκορπιέ, σήμερα με το Τρίγω-
νο Αφροδίτης-Άρη, η διαίσθηση και το 
συναίσθημα σου, παίρνουν την πρω-
τιά, σε κάθε σου κίνηση και επικοινω-
νία, αφού σίγουρα, θα σου δείξουν τον 
δρόμο τον σωστό!     

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αγαπητέ Τοξότη, σήμερα να είσαι απλά 
έτοιμος για κάθε αλλαγή που ήθελες 
τόσο καιρό, με το Τρίγωνο Αφροδίτης-
Άρη! Καταφέρνεις πανεύκολα, χωρίς 
καν να προσπαθήσεις, να ενδυναμώ-
σεις και να βελτιώσεις φιλικές σχέσεις, 
χάρη στο επικοινωνιακό σου ταλέντο!          

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Φίλε Αιγόκερε, σήμερα με το Τρίγωνο 
Αφροδίτης-Άρη, άκου άφοβα το συναί-
σθημα σου, αλλά πάντα σε συνεργα-
σία με την λογική σου και θα πετύχεις 
πολλούς από τους στόχους και τις φι-
λοδοξίες σου! Είσαι αδιαμφισβήτητα 
ικανός, αξιοθαύμαστος και κερδίζεις με 
την καλοπροαίρετη στάση σου!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αγαπητέ Υδροχόε, μπορείς σήμερα να 
απολαύσεις μία ημέρα γεμάτη ανεμελιά 
και αισιοδοξία, λόγω της εύνοιας του 
Τριγώνου Αφροδίτης-Άρη! Η ιδανική 
στιγμή, είναι τώρα, για επαφές, κοινω-
νικοποίηση και επικοινωνίες!

ΙΧΘΥΕΣ
Φίλε Ιχθύ, σήμερα μία είδηση, μία συ-
γκυρία ή ένα γεγονός, θα σου δώσουν 
την αυτοπεποίθηση που στερήθηκες τις 
προηγούμενες ημέρες, χάρη στο Τρί-
γωνο Αφροδίτης-Άρη! Νιώθεις πλέον, 
πως πατάς γερά τα πόδια σου στη γη 
και εκπληρώνεις ουσιαστικές επιθυμίες!

Πωλείται οικόπεδο 127 τμ στην Αλεξαν-
δρούπολη, περιοχή Εξώπολη,  εντός σχε-
δίου πόλης  με συντελεστή δόμησης 1
Τιμή 100 χιλ ευρώ.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971597243

Fitness-foods που 
πρέπει να δοκιμάσεις

Κουνέλι
Με 22 γραμμάρια πρωτεΐνης και 6 γραμ-

μάρια λίπους ανά 100 γραμμάρια, το κουνέ-
λι περιέχει όλα τα αμινοξέα που χρειάζονται 
οι μύες σου και, κυρίως, πολύ περισσότε-
ρη βιταμίνη Β12 από κάθε άλλο «ζωντα-
νό», συν σελήνιο (σου θυμίζουμε ότι πολύ 
σελήνιο στη διατροφή σημαίνει καλύτερη 
ποιότητα σπέρματος σε κινητικότητα και 
περιεκτικότητα σπερματοζωαρίων, ενώ πε-
ρισσότερη B12 σημαίνει ταχύτερος μεταβο-
λισμός και ισχυρότερο νευρικό σύστημα).

Το άλλο μεγάλο καλό με το κουνέλι, εί-
ναι ότι δύσκολα εκτρέφεται υπό συνθήκες 
μαζικής παραγωγής (όπως οι κότες, τα χοι-
ρινά και τα μοσχάρια), συνεπώς έχεις λιγό-
τερες πιθανότητες να προσλαμβάνεις άθελά 
σου αντιβιοτικά και κάθε είδους ορμόνες.

Καλύτερος νέος υδατάνθρακας:
Φρίκε

Το φρίκε (freekeh), το πιο δημοφιλές από 
τα παραδοσιακά πιάτα της Μέσης Ανατο-
λής, είναι ένα πράσινο σιτάρι το οποίο ανα-
δεικνύει τη μοναδική γεύση αφού καβουρ-
διστεί. Σε σύγκριση με τον άλλον αρχαίο 
σπόρο που έχει γίνει της μόδας τελευταία, 
το κινόα, το φρίκε περιέχει περισσότερη 
πρωτεΐνη (7 γραμμάρια), διπλάσια ποσό-
τητα φυτικών ινών (8 γραμμάρια) και ένα 
δίδυμο ισχυρών αντιοξειδωτικών -λουτεΐ-
νη και ζεαξανθίνη-, τα οποία προστατεύουν 
από την πρόωρη γήρανση και βελτιώνουν 
την ισορροπία σακχάρου στο αίμα. Μόλις 
μαγειρευτεί (όπως το ρύζι), το φρίκε μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί σε σαλάτες, σούπες, και 
σάλτσες για μακαρόνια.

Κέιλ
Η γνωστή λαχανίδα και τα επίσης δη-

μοφιλή λαχανάκια Βρυξελλών θεωρού-
νται ήδη τροφές με τεράστια θρεπτική αξία. 
Όμως, η τελευταία λέξη στην βιολογική πα-
ραγωγή superfoods είναι η διασταύρωση 
των δυο αυτών λαχανικών σε ένα: το 
κέιλ (kale). 

ΜΙΑ...ΕΞΥΠΝΗ ΓΝΩΜΗ
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Από το Euronews, μέχρι 
τον Guardian, από το BBC μέ-
χρι το Independent κι από το 
CNN μέχρι το France24 ασχο-
λούνται με το σοκαριστικό πε-
ριστατικό της διάσωσης των 
92 γυμνών προσφύγων στον 
Έβρο. Με το θέμα ασχολήθη-
καν εκτενώς όλα τα μεγάλα 
διεθνή ΜΜΕ, κάνοντας στις 
περισσότερες περιπτώσεις 
λόγο για «απάνθρωπη εικό-
να» και «ντροπή για τον πο-
λιτισμό».

Η διεθνοποίηση του ζητή-
ματος χρεώνεται αποκλειστι-
κά στην Ύπατη Αρμοστεία του 
ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες – 
και όχι στον Νότη Μηταρά-
κη, η οποία έκανε tweet χθες 
το οποίο ανέφερε χαρακτη-
ριστικά: «Η Ύπατη Αρμοστεία 
των Ηνωμένων Εθνών για 
τους Πρόσφυγες είναι βαθιά 
στενοχωρημένη από τις σο-
καριστικές αναφορές και τις 
εικόνες 92 ατόμων, που φέρε-
ται να βρέθηκαν στα χερσαία 
σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας, 
απογυμνωμένα από τα ρού-
χα τους. Καταδικάζουμε μια 
τέτοια σκληρή και ταπεινω-
τική μεταχείριση και ζητούμε 
πλήρη διερεύνηση αυτού του 
περιστατικού».

Στα ρεπορτάζ γίνεται ανα-
φορά τόσο στις δηλώσεις 
του Τάκη Θεοδωρικάκου και 
του Νότη Μηταράκη, όσο και 
στις αντίστοιχες του διευθυ-
ντή επικοινωνίας της τουρκι-
κής προεδρίας, Φαχρετίν Αλ-
τούν, ο οποίος κατηγόρησε, 
υπενθυμίζουμε, την Ελλάδα 
για fake news.

Επίσης αναφέρουν ότι «η 
Αθήνα αντιμετωπίζει και αρ-
νείται τακτικά κατηγορίες ότι 
προσπαθεί να απωθεί μετα-
νάστες πίσω στην Τουρκία 
παράνομα, μερικές φορές 
χρησιμοποιώντας βία», υπεν-
θυμίζοντας τις «ασυνήθιστα 
τεταμένες σχέσεις» ανάμεσα 
στις δύο χώρες.

«Η Ελλάδα και η Τουρκία 
ανταλλάσσουν ευθύνες με-
τά από δεκάδες σχεδόν γυ-
μνούς μετανάστες που βρέθη-
καν στα σύνορα», γράφει το 
France24, ενώ το Euronews 

αναφέρει στον τίτλο του: «Τα 
Ηνωμένα Έθνη «αναστατώνο-
νται» αφού η Ελλάδα εντόπισε 
δεκάδες «γυμνούς και μελα-
νιασμένους» μετανάστες στα 
τουρκικά σύνορα».

O Guardian σημειώνει: 
«Ελλάδα και Τουρκία ανταλ-
λάσσουν ευθύνες μετά τη δι-
άσωση 92 γυμνών μετανα-
στών στα σύνορα και το BBC: 
«Ο ΟΗΕ καταδικάζει τη ‘βαθιά 
ανησυχητική’ ανακάλυψη 92 
γυμνών μεταναστών στα σύ-
νορα Ελλάδας-Τουρκίας».

«‘Βαθιά στενοχωρημένος’ 
ο ΟΗΕ από την ανακάλυψη 
92 γυμνών μεταναστών στα 
σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας», 
υπογραμμίζει ο Independent, 
ενώ από την πλευρά του το 
CNN γράφει: «Η Υπηρεσία 
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυ-
γες είναι ‘βαθιά στενοχωρη-
μένη’ από τις αναφορές για 
σχεδόν 100 απογυμνωμένους 
μετανάστες στα σύνορα Ελλά-
δας-Τουρκίας».

Είχαν εγκαταλειφθεί 
εντελώς γυμνοί

Υπενθυμίζουμε ότι οι 92 
πρόσφυγες διασώθηκαν την 
Παρασκευή από τους Αστυνο-
μικούς του Τμήματος Συνορι-
ακής Φύλαξης Φερών, σε συ-
νεργασία με τον frontex, στις 
όχθες του ποταμού Έβρου.

Οι μετανάστες είχαν εγκα-
ταλειφθεί στο σημείο εντελώς 
γυμνοί και χωρίς να φέρουν 
τον παραμικρό εξοπλισμό. 
Όπως δήλωσαν οι ίδιοι στους 
Έλληνες Αστυνομικούς, είχαν 
μεταφερθεί στον Έβρο με τρία 
οχήματα των Τουρκικών Αρ-
χών, ενώ εν συνεχεία επιβιβά-
στηκαν σε πλαστικές λέμβους, 
για να διέλθουν στην ελληνι-
κή πλευρά.

Θεοδωρικάκος: Η εικόνα 
των 92 παραπέμπει στον 
Μεσαίωνα

«Να ζητηθούν εξηγήσεις 
από την Τουρκία για τον χει-
ρισμό του μεταναστευτικού», 
τόνισε μεταξύ άλλων μιλώ-
ντας χθες το πρωί στον ΣΚΑΪ, 
ο υπουργός Προστασίας του 
Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, 

ενώ αναφερόμενος στην υπό-
θεση της εγκατάλειψης των 
92 προσφύγων στον Έβρο 
ο υπουργός χαρακτήρισε το 
γεγονός «σοκαριστικό», ανα-
φέροντας χαρακτηριστικά ότι 
«είναι μία εικόνα απάνθρωπη. 
Είναι μία συμπεριφορά βάρ-
βαρη η οποία παραπέμπει στο 
μεσαίωνα και όχι στον 21ο 
αιώνα».

Όπως είπε ο κ. Θεοδωρι-
κάκος οι περισσότεροι από 
τους 92 παράνομους μετα-
νάστες που βρέθηκαν γυμνοί, 
είναι Αφγανοί αλλά και ορι-
σμένοι Σύριοι. Οι ίδιοι περιέ-
γραψαν στους αξιωματικούς 
του Frontex ότι στον Έβρο 
τους μετέφεραν τρία οχήμα-
τα της τουρκικής στρατοχω-
ροφυλακής.

«Στον Έβρο υπάρχει μία κα-
θημερινή απειλή, μέσα από 
τη βάρβαρη εργαλειοποίηση 
των παράνομων μεταναστών 
από την πλευρά της Τουρκί-
ας, η οποία συστηματικά δημι-
ουργεί πρόβλημα κατά μήκος 
όλου του ποταμού», σημεί-
ωσε ο κ. Θεοδωρικάκος και 
υπογράμμισε ότι η Ελλάδα 
έχει ισχυροποιηθεί στρατιω-
τικά μέσα στα τελευταία 3-3,5 
χρόνια, έχει ενισχύσει σε κα-
θοριστικό βαθμό και έχει ανα-
βαθμίσει τις στρατηγικές της 
συνεργασίες, ιδίως σε απόλυ-
το βαθμό τις σχέσεις της με τις 
ΗΠΑ και με τη Γαλλία.

«Εδώ υπάρχει ένας λαός 
απολύτως ενωμένος, ο οποί-
ος δεν δέχεται καμία συζή-
τηση που αφορά κυριαρχικά 
δικαιώματα. Αυτό το γνωρί-
ζουν πάρα πολύ καλά στην 
Τουρκία και υπάρχει απόλυτη 
επαγρύπνηση, ετοιμότητα για 
να αντιμετωπιστεί οποιοδή-
ποτε περιστατικό οποιασδή-
ποτε συνθήκης» επεσήμανε 
ο Υπουργός και συμπλήρωσε:

«Δεν είναι σοβαρά πράγ-
ματα αυτά, μέρα και νύχτα 
γνωρίζουν ότι η ΕΛ.ΑΣ. σε 
ότι αφορά τα σύνορα οι Ελ-
ληνικές ένοπλες δυνάμεις στο 
σύνολο των συνόρων μας με 

την Τουρκία είναι εκεί και δεν 
αφήνουν να περάσει τίποτα».

Μηταράκης: Ντροπή 
για τον πολιτισμό 
η συμπεριφορά της 
Τουρκίας

«Ντροπή για τον πολιτισμό 
η συμπεριφορά της Τουρκίας 
απέναντι σε 92 μετανάστες 
τους οποίους διασώσαμε στα 
σύνορα. Αναμένουμε από την 
Άγκυρα να διερευνήσει το πε-
ριστατικό και να προστατεύσει 
επιτέλους τα σύνορα της με 
την ΕΕ», έγραψε στο Twitter o 
υπουργός Μετανάστευσης και 
Ασύλου, Νότης Μηταράκης.

Συνεχίζοντας ο υπουργός 
Μετανάστευσης και Ασύλου 
σημείωσε πως έχει ζητήσει και 
θα δει την ερχόμενη Δευτέ-
ρα τον πρόεδρο της Γενικής 
Συνέλευσης των Ηνωμένων 
Εθνών και έχει ήδη ενημερώ-
σει και τον ΟΗΕ και την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως είπε 
χαρακτηριστικά, θα κάνει έναν 
κύκλο επαφών και «θα δείξω 
τις φωτογραφίες, ενώ έχουμε 
κι άλλο υλικό, όπως βίντεο».

Μιλώντας σήμερα στον 
ΣΚΑΪ, είπε πως «η Τουρκία 
έχει βρεθεί σε μια πάρα πο-
λύ δύσκολη θέση καθώς αυ-
τοί οι 92 βρέθηκαν από την 
ίδια τη Frontex οποία επιβε-
βαίωσε το περιστατικό. Αυ-
τοί οι άνθρωποι, δυστυχώς, 
βρέθηκαν αντικείμενο εξευ-
τελιστικής συμπεριφοράς στην 
Τουρκία και στάλθηκαν προς 
την Ελλάδα. Βρίσκονται ήδη 
σε ελληνικό έδαφος και θα 
μεταφερθούν στο ΚΥΤ Φυ-
λακίου. Βλέπουμε μια προ-
σπάθεια της Τουρκίας- επι-
κοινωνιακά, δεν είναι η πρώτη 
φορά που το κάνει.. Οι ίδιοι 
έχουν δηλώσει ότι αυτοκίνητα 
της τουρκικής στρατοχωρο-
φυλακής τους βοήθησαν να 
φτάσουν στα σύνορα. Θέλω 
να σας πω ότι και οι 38 του 
Έβρου είχαν πει αντίστοιχα ότι 
η τουρκική στρατοχωροφύλα-
κη τους πήγε στα σύνορα και 
τους πίεσε τότε να περάσουν 

προς την Ελλάδα. Η Τουρκία 
ξέρετε εν όψει της δικιάς της 
προεκλογικής περιόδου των 
προβλημάτων που αντιμετω-
πίζετε ο Ερντογάν, το μετα-
ναστευτικό είναι ένα από τα 
μεγαλύτερα θέματα που συ-
ζητιούνται από την τουρκική 
κοινή γνώμη, προσπαθεί να 
δημιουργήσει ένα κύμα με-
ταναστών να έρθει προς την 
ΕΕ. Εμείς ξεκάθαρα έχουμε 
πει ότι κάτι τέτοιο δε θα το 
επιτρέψουμε. Παρά την πίε-
ση που δεχόμαστε φέτος είναι 
οι δεύτερες χαμηλότερες ρο-
ές της δεκαετίας. Για να έχει 
και ο κόσμος μια αίσθηση των 
αριθμών, το 2015 είχαν μπει 
περίπου 1 εκατ. άνθρωποι στη 
χώρα μας, το '19 72.000, πέ-
ρυσι 8.500 και φέτος μέχρι 
στιγμής 11.000. Άρα οι ροές 
προς τη χώρα μας είναι χα-
μηλές, με αποτέλεσμα από τις 
121 δομές που λειτουργού-
σαν στη χώρα μας να παρα-
μένουν μόνο 34. », τόνισε ο 
κύριος Μηταράκης.

Τσατακλί: Έλληνες να 
είστε πολιτισμένοι

Ο Τούρκος υφυπουργός 
Εσωτερικών, Ισμαήλ Τσατακλί, 
πυροδότησε εκ νέου τις ελλη-
νοτουρκικές σχέσεις, αφού με 
σχόλιο που έκανε, το Σάββατο 
(15/10), ανέφερε: «Έλληνες, 
να είστε πολιτισμένοι!».

Συγκεκριμένα, ο Ισμαήλ 
Τσατακλί, σχολιάζοντας την 
είδηση πως βρέθηκαν 92 γυ-
μνοί μετανάστες στον ποταμό 
Έβρο, έγραψε σε ανάρτησή 
του στο Twitter απαντώντας 
σε δημοσίευση του υπουργού 
Μετανάστευσης και Ασύλου, 
Νότη Μηταράκη: «Καθώς δεν 
μπορέσατε να βρείτε ούτε μία 
περίπτωση παραβίασης των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
από την Τουρκία, επιδιώκετε 
να καλύψετε την εικόνα της 
σκληρότητας που έχετε προ-
καλέσει, σαν να την έχει προ-
καλέσει η Τουρκία. Αφιερώστε 
τον χρόνο σας για να σεβα-
στείτε τα ανθρώπινα δικαιώ-

ματα και όχι σε χειραγωγήσεις 
και ανεντιμότητα! Ελάτε, δεν 
είναι μεγάλη υπόθεση. Απλά 
να είστε λίγο πολιτισμένοι!».

Τσαβούσογλου: 
Ξεδιάντροπο να 
εμφανίζεται η Ελλάδα 
ότι έχει δίκιο για τους 
γυμνούς μετανάστες

Βολές κατά της Ελλάδας 
εξαπέλυσε για ακόμη μία φο-
ρά ο τούρκος υπουργός Εξω-
τερικών Μεβλούτ Τσαβούσο-
γλου, με αφορμή την υπόθεση 
των 92 γυμνών μεταναστών 
που βρέθηκαν στα σύνορα του 
Έβρου.

«Είναι πραγματικά ξεδιά-
ντροπο και απερίσκεπτο η Ελ-
λάδα να προσπαθεί να φανεί 
ότι έχει δίκιο ακόμα και στην 
πιο άδικη κατάσταση», τόνι-
σε μεταξύ άλλων ο Τσαβού-
σογλου.

«Η Ελλάδα είναι τόσο 
άσχετη που ακόμη κι όταν 
έχει άδικο, προσπαθεί να δεί-
ξει στον εαυτό της ότι έχει δί-
κιο. Αυτό μόνο η Ελλάδα θα 
μπορούσε να το καταφέρει» 
ανέφερε σε δηλώσεις του.

Μάλιστα, ο τούρκος ΥΠΕΞ 
ισχυρίστηκε ότι ανθρωπιστικές 
οργανώσεις κατηγορούν την 
Ελλάδα για το μεταναστευτικό 
και η Αθήνα ήδη λογοδοτεί.

Κατηγορώντας χώρες που 
υποστηρίζουν την Ελλάδα, 
αναφέρθηκε στη Γαλλία και 
τον Εμανουέλ Μακρόν, δηλώ-
νοντας ότι αδίκως βρίσκονται 
στο πλευρό της Αθήνας.

«Την τελευταία εβδομάδα 
4 μετανάστες βγήκαν νεκροί 
από το Αιγαίο. Η Ελλάδα τους 
άφησε πάλι να πεθάνουν. Η 
Ελλάδα τους απωθεί, κατά-
σχοντας τα πάντα στους με-
τανάστες, αφήνοντάς τους 
γυμνούς. Είναι φυσικό να συ-
κοφαντεί την Τουρκία καθώς 
τα εγκλήματά της αυξάνονται. 
Κάποιες χώρες της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης στηρίζουν την Ελ-
λάδα. Το κερί του ψεύτη στην 
Ελλάδα καίει μέχρι το βράδυ», 
σημείωσε μεταξύ άλλων.

«Ντροπή για τον πολιτισμό»: 
Τα διεθνή MME για τους 92 γυμνούς 
πρόσφυγες του Έβρου

ΛΟΓΩ ΤΟΥ TWEET ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ Η 
ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Η ΥΠΟΘΕΣΗ 
ΤΩΝ 92 ΓΥΜΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 
ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ 
ΦΙΛΟΞΕΝΗΘΗΚΕ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ 
ΜΕΓΑΛΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ   

Θεοδωρικάκος: Η εικόνα των 
92 παραπέμπει στον Μεσαίωνα. 
Τσαβούσογλου: Ξεδιάντροπο να 
εμφανίζεται η Ελλάδα ότι έχει δίκιο για 
τους γυμνούς μετανάστες
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