
Επιβίωσε, αν και 
με απώλειες, η 
επιχειρηματικότητα 
στη Θράκη το 2022

● Γιορδαμλής: Οι περισσότερες μεταποιητικές επιχειρήσεις κρατήθηκαν ζωντανές  - Στοίχημα τα 
έργα σε σιδηρόδρομο και λιμάνι

● Συνεργασία της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θράκης με τους Δήμους Αλε-
ξανδρούπολης και Κομοτηνής, με στόχο την στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων
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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

www.gnomionline.gr 
Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022

αρ. φύλλου 9461
€0.60H ΓΝΩΜΗ

Έβρος: Η μάχη των συνόρων με … 
συμβασιούχους συνοριοφύλακες

250 άτομα με σύμβαση ενός χρόνου ξεκινούν πρακτική στις 23 
Δεκεμβρίου και στις 24 Φεβρουαρίου θα τοποθετηθούν σε πόστα
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Ο Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης 
κορυφαίος αθλητής με αναπηρία 

για το 2022

Με λάμψη, αλλά και συγκίνηση για όσους έφυγαν τα φετινά βραβεία 
του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου

Στον Έβρο το 1ο «Design Lab» 
στην Ελλάδα

Στην Αλεξανδρούπολη ο καταξιωμένος designer και 
σύμβουλος καινοτομίας, Δημήτρης Σκουρογιάννης
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Βραδυφλεγής βόμβα το 
δημογραφικό: Οι 2 λόγοι για τη 

«βουτιά» στις γεννήσεις  

Κελέτσης: Επίσκεψη στο Παιδικό Κελέτσης: Επίσκεψη στο Παιδικό 
Χωριό SOS Θράκης με δυνατό μήνυμαΧωριό SOS Θράκης με δυνατό μήνυμα
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Το "θαύμα" του Δέλτα του Έβρου: Το "θαύμα" του Δέλτα του Έβρου: 
Εκπληκτική αύξηση ΝανόκυκνωνΕκπληκτική αύξηση Νανόκυκνων
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Στη Δράμα ένα 
από τα ωραιότερα 

πάρκα της 
Ευρώπης

Ξεχωριστό το πάρκο της 
Αγίας Βαρβάρας στο κέ-

ντρο της πόλης
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ΔΠΘ: Στόχοι για 
τη νέα ακαδημαϊκή 

περίοδο

Παρουσιάστηκε το προτει-
νόμενο πρυτανικό σχήμα 

σε ειδική εκδήλωση 
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ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
EΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (ΣΗΠΕ)

Είπαν
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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
1882
Ο Τόμας Έντισον στολίζει το πρώ-
το χριστουγεννιάτικο δέντρο με λα-
μπιόνια.

1927
Εφημερίδα «Εμπρός», 22/10/1927
Στην Ελλάδα, οι δημόσιοι υπάλλη-
λοι απεργούν, ζητώντας την κατα-
βολή ενός ολόκληρου μισθού για τις 
γιορτές των Χριστουγέννων (∆ώρο 
Χριστουγέννων).

1953
Ο πρωθυπουργός Αλέξανδρος Πα-
πάγος συναντάται με τον βρετανό 
υπουργό Εξωτερικών, Άντονι Ίντεν, 
στη βρετανική πρεσβεία της Αθήνας 
για το Κυπριακό. Υπάρχει διάσταση 
απόψεων, ενώ αίσθηση προκαλεί η 
δήλωση του τελευταίου ότι για τη 
βρετανική κυβέρνηση «δεν υφίσταται 
Κυπριακό ζήτημα, ούτε εις το παρόν, 
ούτε εις το μέλλον».

1963
Το ελληνικό κρουαζιερόπλοιο «Λα-
κωνία», συμφερόντων Γουλανδρή, 
πιάνει φωτιά και βυθίζεται δύο ημέ-
ρες αργότερα στα ανοιχτά των νη-
σιών Μαδέρα στον Ατλαντικό, προ-
καλώντας το θάνατο 128 ατόμων.

1978
∆ια νόμου επιβάλλεται η χρήση μιας 
και μοναδικής ελληνικής σημαίας, 
αυτή της θαλάσσης, με 9 ρίγες, για 
όλες τις χρήσεις.

1989
Έπειτα από μία εβδομάδα αιματη-
ρών διαδηλώσεων, ο Ίον Ιλιέσκου 
αναλαμβάνει την Προεδρία της Ρου-
μανίας, θέτοντας τέλος στο κομμου-
νιστικό καθεστώς του Νικολάε Τσα-
ουσέσκου.

2013
Ξεπερνά τα 300 κιλά το βάρος του 
γιγάντιου κουραμπιέ, που παρασκευ-
άζεται και καταναλώνεται στο πάρκο 
του Αστερόκοσμου, διεκδικώντας μία 
θέση στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1882
Ευγένιος Ευγενίδης, έλληνας εφο-
πλιστής και φιλάνθρωπος. (Θαν. 
22/4/1954)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1944
Ελένη Παπαδάκη, ελληνίδα ηθοποι-
ός. (Γεν. 4/11/1903)

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα

Προβληματισμός στα ξενοδοχεία της Θράκης
23

ΔΕΚ
2011

∆ραματική είναι η κατάσταση στον ξενοδοχεια-
κό κόσμο της Θράκης, καθώς οι κρατήσεις για τις 
ημέρες των Χριστουγέννων είναι σχεδόν ανύπαρ-
κτες, ενώ σύμφωνα με τον πρόεδρο των Ξενοδό-
χων κ. Χατζηκωνσταντίνου, η κίνηση χαρακτηρίζε-
ται ως «η χειρότερη των τελευταίων είκοσι ετών».

Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης που πλήττει 
τη χώρα, αποτυπώνονται και στην πορεία που διέγρα-
ψε ο κλάδος των ξενοδόχων  χωρίς να εξαιρεθεί η 
περιοχή της Θράκης. Πρόκειται για έναν κλάδο, ο οποί-
ος είχε δημιουργήσει προσδοκίες και θέσεις εργασίας, 
αλλά φαίνεται πως ήδη μετρά απώλειες. Η μεγάλη 
ύφεση της αγοράς, και η ραγδαία πτώση του εσωτε-
ρικού τουρισμού, επηρέασε σημαντικά την πληρότητα, 
ενώ μιλώντας στη «Γνώμη» ο κ. Χατζηκωνσταντίνου 
παραδέχτηκε  πως «υπάρχει κίνδυνος ακόμα  και για 
τη βιωσιμότητα ορισμένων ξενοδοχειακών μονάδων 
που έχουν ξεπεράσει το όριο της λειτουργίας τους».

Οι ξενοδόχοι της περιοχής ζητούν άμεσα να ενισχυ-
θεί το προφίλ της περιοχής μας στις γειτονικές χώρες, 
Τουρκία, Βουλγαρία, Ρουμανία καθώς παρατηρείται με-
γάλο ενδιαφέρον από τουρίστες υψηλού εισοδήματος.

Ο καιρός σήμερα
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Ανατολή - 07:38
Δύση - 16:52
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Ένας πιλότος ανέβηκε στους ουρανούς με λίγο χριστουγεννιάτικο πνεύμα και δημιούργησε 
ένα χριστουγεννιάτικο δέντρo! Άμα έχεις έμπνευση… (Flightradar24.com)

Το σκάνδαλο διαφθοράς 
«Qatargate» είναι δραμα-
τικό και επιζήμιο για την 
αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Πρέπει πρώτα να 
πάρουμε μαθήματα από αυ-
τό και να καταλήξουμε σε μια 
δέσμη μέτρων για να αποφύ-
γουμε τέτοια πράγματα, για 
να αποτρέψουμε τη διαφθο-
ρά στο μέλλον.
Σ. ΜΙΣΕΛ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Είπαν

Δεν είμαι σε θέση να ορί-
σω τον εαυτό μου υποψή-
φιο. Αλλά είμαι ένας παί-
κτης που μπορεί να πάρει 
η ομάδα στο γήπεδο. Αυτό 
είναι ξεκάθαρο.

Ε. ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ

Photo   Shoot

Μικρογνωμικά

«Είναι απαραίτητη η συνεργασία των 
υπηρεσιών αιμοδοσίας, των συλλόγων 
εθελοντών αιμοδοτών, της πρωτοβάθ-
μιας και δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκη-
σης και των μέσων ενημέρωσης των 
πολιτών ώστε το αυξημένο ποσοστό 
εθελοντικά προσφερόμενων μονάδων 
στον Έβρο σε σχέση με το πανελλήνιο 
να γίνει 100%»,  αναφέρει σε μήνυμά 
του, εκ μέρους του προσωπικού της 
υπηρεσίας αιμοδοσίας του Π.Γ.Ν.Α., ο 
Γεώργιος Μαρτίνης. 

Οι ανάγκες σε αίμα παραμένουν και 
τις γιορτές. Έχουν προγραμματιστεί αι-
μοδοσίες τα Σάββατα 24 και 31 Δεκεμ-
βρίου  (παραμονής Χριστουγέννων και 
πρωτοχρονιάς) οι οποίες πραγματο-
ποιούνται στο νομαρχείο Αλεξανδρού-

πολης, από 8:30 ως 13:30 σε συνερ-
γασία με τους συλλόγους αιμοδοτών 
και την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου. 
Σπεύσατε..

Κ.Η. Το διαφορετικό μήνυμα Κελέτση 

Στήριξη από Μπουρλά 
Από τον «τοίχο» της δημοσιογράφου 

Αλεξάνδρας Γούτα: «H μητέρα του Άλμπερτ 
Μπουρλά, Σάρα, μερικές φορές εργαζόταν 
εθελοντικά σε κοινωνικά ιδρύματα της Θεσ-
σαλονίκης, προσφέροντας σε προσωπική ερ-
γασία ό,τι δεν μπορούσε να δώσει σε χρήμα-
τα. ‘Δεν είχε τις οικονομικές δυνατότητες να 
προσφέρει χρήματα, αλλά είχε την ευγενική 
ψυχή να θέλει να βοηθήσει και να πηγαίνει να 
βοηθήσει, δουλεύοντας σε αυτά τα ιδρύματα 
πολλές φορές’, θυμήθηκε ο CEO της Pfi zer, 
που βαδίζοντας στα χνάρια της μητέρας του, 
βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη, για να προσφέρει 
με τον δικό του τρόπο στήριξη σε 10 ιδρύμα-
τα της πόλης, τα περισσότερα από τα οποία 
μεγάλωσε «γνωρίζοντάς τα και ακούγοντας 
για αυτά». Ποσό ύψους 600.000 δολαρίων 
από τις παγκόσμιες πωλήσεις του βιβλίου του 
Άλμπερτ Μπουρλά, «#Moonshot», στο οποίο 
περιγράφει τη δική του οπτική για τα γεγο-

νότα της πανδημίας και τον αγώνα δρόμου 
με στόχο την ανάπτυξη του εμβολίου για την 
καταπολέμηση της Covid-19, θα διατεθεί σε 
10 ιδρύματα της πόλης».

Κ.Η.

Τζάμπα μάγκες
Ένα ακόμη περιστατικό ενδοοικογενεια-

κής βίας μπροστά σε ανήλικα παιδιά κατα-
γράφηκε στο Ηράκλειο, όπου ένας 46χρονος 
αναποδογύρισε το πιάτο με το φαγητό στο 
κεφάλι της γυναίκας του, επειδή το κριθα-
ράκι στον φούρνο δεν είχε αλάτι. Ειδικότε-
ρα, όπως μεταδίδει το cretalive.gr, η 33χρο-
νη σύζυγος πήρε τα δύο παιδιά από το χέρι 
και βγήκαν έντρομοι στον δρόμο, καλώντας 
την Αστυνομία αφού η κατάσταση στο σπίτι 
είχε παρεκτραπεί.  Ο 46χρονος κάθισε στο 
εδώλιο του Αυτόφωρου Τριμελούς Πλημμε-
λειοδικείου Ηρακλείου και κρίθηκε ένοχος, 
με συνολική ποινή φυλάκισης 11 μηνών με 
αναστολή. Η 33χρονη κατέθεσε ακόμα ότι 

Άκρως επίκαιρη και με δυνατό συμ-
βολισμό η επίσκεψη του βουλευτή 
Έβρου της ΝΔ Σταύρου Κελέτση στο 
Παιδικό Χωριό SOS στο Αρίστεινο. Με-
τά από όσα ακούγονται το τελευταίο 
διάστημα για την Κιβωτό του Κόσμου, 
ή μάλλον για τα πρόσωπα που διαχειρί-
ζονταν την οργάνωση, είναι σημαντικό 
να τονίζεται σε κάθε ευκαιρία πως η πε-
ρίπτωση αυτή, εφόσον οι καταγγελίες 
αποδειχθούν αληθινές, είναι η εξαίρε-
ση και όχι ο κανόνας και πως τα παι-
διά χρειάζονται ακόμη τη βοήθειά μας.

«Το μήνυμα που θέλω κυρίως να 
στείλω προς την ελληνική κοινωνία με 
τη σημερινή μου επίσκεψη στο «ΠΑΙΔΙ-
ΚΟ ΧΩΡΙΟ SOS», είναι ότι η αρνητική 
επικαιρότητα σχετικά με τη διαχείριση 
και τα όσα απαράδεκτα συνέβαιναν στη 
λειτουργία μιας συγκεκριμένης δομής, 
δεν πρέπει να μας επηρεάζει αρνητι-
κά και να απαξιώνει συνολικά το έρ-
γο που γίνεται στις κοινωνικές δομές 

που ασχολούνται με τα παιδιά που το 
έχουν ανάγκη και χρειάζονται τη στή-
ριξή τους. Στηρίζουμε με τη σειρά μας 
αυτό το έργο που πρέπει να συνεχιστεί, 
και πιστεύουμε ότι η Ελληνική Πολιτεία 
πρέπει να επιβάλλει διάφανους κανό-
νες και αυστηρό έλεγχο στη λειτουργία 
τους», είπε ο κ. Κελέτσης, σχολιάζοντας 
την επίσκεψή του στο Παιδικό Χωριό.

Κ.Η.

τα ξεσπάσματα του συζύγου της πάνω της 
είναι συχνά, είτε με ύβρεις και απειλές, είτε με 
χτυπήματα. Δυστυχώς, το ρεπορτάζ δεν ανα-
φέρει το πιο σημαντικό: Αν μένει ακόμη μαζί 
του, ή αν πήρε τα παιδιά και τον παράτησε…

Κ.Η.

Αντί ευχών
Από άρθρο του Γ. Λακόπουλου: 
Υπενθύμιση ότι ο άνθρωπος διπλανής 

πόρτας μπορεί να έχει την ανάγκη μας αυ-
τές τις μέρες. Περιμένει από τους άλλους 
ότι δεν μπόρεσε να έχει μόνος του. Να μην 
τον ξεχάσουμε.

Ένα μικρό παιχνίδι, για τα παιδιά του. Μια 
διακριτική οικονομική ενίσχυση για να μπο-
ρέσει να μπει σε σούπερ μάρκετ.

Ίσως αρκεί απλώς μια ευχή για τον και-
νούργιο χρόνο, ένα χτύπημα στη πόρτα. Ένα 

χαμόγελο στους δυστυχείς των φαναριών. 
Ένα απλό βλέμμα στον μετανάστη που κυ-
κλοφορεί σαν δαρμένο σκυλί, χωρίς ελπίδα.

Θέλει μόνο περίσσευμα ψυχής για να μπει 
κανείς για λίγο στη μοναξιά του γείτονα.

Δεν κοστίζει να προσφερθεί κάποιος να 
κάνει τα ψώνια στην ηλικιωμένη κυρία του 
διπλανού διαμερίσματος.

Nα βρει μια θέση στο πασχαλινό τραπέζι 
για τον υπερήλικα του ισογείου.

Να επισκεφθεί έναν ξεχασμένο συγγενή 
στο γηροκομείο.

Να προσφέρει φιλοξενία και στοργή στις 
οικογένειες των φίλων που δεν ζουν πλέον.

Δεν είναι ούτε φιλανθρωπία, ούτε έλεος. 
Είναι δείγμα ότι όσο υπάρχουν άνθρωποι, 
υπάρχει ελπίδα.

Ieidiseis.gr

Ένα αντεκτίμητο δώρο 
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Το «ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ SOS» 
στο Αρίστεινο του Δήμου Αλε-
ξανδρούπολης επισκέφθηκε 
χθες 21/12/2022 ο βουλευ-
τής Έβρου της ΝΔ ενόψει των 
γιορτών των Χριστουγέννων 
και της Πρωτοχρονιάς, προ-
σφέροντας συμβολικά δώρα 
για τα παιδιά, γλυκά, γραφική 
ύλη και τρόφιμα. 

Ο κ. Κελέτσης συνομιλώ-
ντας με τoν διευθυντή του 
Παιδικού Χωριού κ. Γιώργος 

Βαφέας αναφέρθηκε στους 
λόγους που επέλεξε να κάνει 
αυτή την επίσκεψη:

«Βρίσκομαι σήμερα εδώ 
μαζί σας, πρώτον βεβαίως 
ενόψει των γιορτών, μετα-
φέροντας την αγάπη μας στα 
παιδιά που φιλοξενούνται στο 
Παιδικό Χωριό, μαζί με κά-
ποια μικρά συμβολικά δώρα 
και τρόφιμα προκειμένου να 
συμβάλλουμε με κάτι ελάχι-
στο κι εμείς   στη δημιουργία 

της γιορτινής ατμόσφαιρας 
των Χριστουγέννων! Το μή-
νυμα όμως που θέλω κυρίως 
να στείλω προς την ελληνική 
κοινωνία με τη σημερινή μου 
επίσκεψη στο «ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩ-
ΡΙΟ SOS», είναι ότι η αρνη-
τική επικαιρότητα σχετικά με 
τη διαχείριση και τα όσα απα-
ράδεκτα συνέβαιναν στη λει-
τουργία μιας συγκεκριμένης 
δομής, δεν πρέπει να μας επη-
ρεάζει αρνητικά και να απα-

ξιώνει συνολικά το έργο που 
γίνεται στις κοινωνικές δομές 
που ασχολούνται με τα παι-
διά που το έχουν ανάγκη και 
χρειάζονται τη στήριξή τους. 
Στηρίζουμε με τη σειρά μας 
αυτό το έργο που πρέπει να 
συνεχιστεί, και πιστεύουμε ότι 
η Ελληνική Πολιτεία πρέπει να 
επιβάλλει διάφανους κανόνες 
και αυστηρό έλεγχο στη λει-
τουργία τους».

Δώρα και τρόφιμα πρόσφερε στο Παιδικό 
Χωριό SOS Θράκης ο Σταύρος Κελέτσης

«Η ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΞΙΩΝΕΙ 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΓΙΑ 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ!», ΔΗΛΩΣΕ Ο 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ !            

«Στηρίζουμε αυτό το έργο που πρέπει 
να συνεχιστεί»

-Το σημερινό νομοσχέδιο 
δεν αντιμετωπίζει στο ελάχι-
στο το πρόβλημα στεγαστικής 
κρίσης, αλλά δημιουργεί ένα 
νέο πελατολόγιο για τις τρά-
πεζες - Βάζετε στη μέγγενη 
των κόκκινων δανείων τους 
νέους - Δεν είναι στεγαστι-
κή πολιτική αλλά υπέρ των 
τραπεζών

-Η κυβέρνηση της ΝΔ 
άφησε 700.000 κόκκινα δά-
νεια στα χέρια των «Πάτση-
δων» και των funds - Ψήφι-
σαν έναν πτωχευτικό νόμο 
«λαιμητόμο», ασυλία σε τρα-
πεζικά στελέχη και εισπρακτι-
κές, για να προχωρούν  σε 
κατασχέσεις πρώτης κατοι-
κίας

-50.000 πλειστηριασμοί 
δημιουργούνται αυτή τη στιγ-
μή χωρίς προστασία της α΄ 
κατοικίας -  Η εικόνα με τη 
σπασμένη πόρτα και τον πλει-
στηριασμό της κατοικίας της 
συνταξιούχου δημοσιογρά-
φου,  θα συνοδεύει την κυ-
βέρνηση και την πολιτική της

-Οι νέοι και νέες μετανα-
στεύουν μαζικά στο εξωτε-
ρικό, η χώρα είναι 2η στην 
ανεργία των νέων στην ΕΕ,  
τα ενοίκια έχουν εκτοξευθεί, 
το 45% των νοικοκυριών  δα-
πανά το μισό μηνιάτικο σε 
έξοδα στέγης και εσείς φέρ-
νετε νομοσχέδιο εξαπάτησης 
των νέων

-Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει 
συγκεκριμένες προτάσεις, 
στις Διακομματικές Επιτρο-
πές για το Δημογραφικό & 
την Ανάπτυξη της Θράκης, για 
ένα σχέδιο στεγαστικών πολι-
τικών στήριξης της νέας γε-
νιάς, ιδιαίτερα στην περιφέ-
ρεια της χώρας, σε περιοχές 
όπως ο Έβρος

-Με ενεργητικές πολιτικές 
απασχόλησης και αναζωογό-
νησης της υπαίθρου, ώστε να 
καταστεί ο Έβρος και η Θράκη 
ελκυστικός  τόπος για να ζει 
και να εργάζεται κάποιος, πο-
λιτικές ενίσχυσης των υποδο-
μών για τη στήριξη παιδιών 
και γονέων

-Προτάσεις για την επι-
δότηση ενοικίου για τα νέα 
ζευγάρια, διευκολύνσεις με 
χαμηλότοκα δάνεια για την 
απόκτηση πρώτης κατοικί-
ας, τη δημιουργία τράπεζας 
στέγης  

-Αλλά και την προώθηση 

προγραμμάτων επιδότησης, 
κεντρικά από το κράτος, για 
την απόκτηση πρώτης κατοι-
κίας για όσους επιλέγουν να 
εγκατασταθούν σε ακριτικούς 
δήμους, όπως του Βορείου 
Έβρου

-3 χρόνια τώρα, όχι μό-
νο δεν έχει γίνει το παραμι-
κρό σε αυτό το πεδίο από την 
κυβέρνηση, αλλά καθημερι-
νά κάνουμε βήματα πίσω με 
συρρίκνωση υπηρεσιών και 

υποδομών - Ο Έβρος, η πε-
ριφέρεια, αποδυναμώνονται 
δημογραφικά αντί να ενισχύ-
ονται

-Η κυβέρνηση της ΝΔ ενέ-
ταξε μόλις 1,3 εκατομμύρια  
για 100 κατοικίες από το Τα-
μείο Ανάκαμψης, τη στιγμή 
που η Πορτογαλία έχει προ-
βλέψει δαπάνες  ύψους 2.7 
δις για τη στεγαστική πολι-
τική

-Προβλέπετε μόλις 1.000 

κατοικίες για νέους που είναι 
αντιμέτωποι με την ακραία 
φτώχεια,  τη στιγμή που αυ-
τοί υπολογίζονται σε πάνω 
από 150.000. Αλήθεια, ποιον 
κοροϊδεύετε;

-Οι διατάξεις της κυβέρ-
νησης δήθεν για «αξιοποίη-
ση» της δημόσιας περιουσί-
ας, «κοινωνική κατοικία» και 
«κοινωνική αντιπαροχή», είναι 
δωράκια σε φίλους εργολά-
βους της κυβέρνησης

-Αλλάζετε τη  χρήση γης 
σε οικόπεδα «φιλέτα» του 
πρώην ΟΕΚ, και στη συνέ-
χεια τα παραχωρείτε υπέρ 
ημετέρων εργολάβων χωρίς 
το κράτος να παίρνει επί της 
ουσίας καμία αντιπαροχή

-Απέναντι στο σημερι-
νό νομοσχέδιο που διαιωνί-
ζει τις ανισότητες, ο ΣΥΡΙΖΑ 
δεσμεύεται για πρόγραμμα 
«Επιδότησης Ενοικίου» για 
400.000 νέους και ζευγάρια 
από 24άρων έως 44άρων 
ετών

-Δεσμεύεται για άμεση 
κατάργηση του Πτωχευτι-
κού της ΝΔ, ευνοϊκή ρύθμιση 
του πανδημικού χρέους προς 
την Εφορία και τα Ασφαλιστι-
κά Ταμεία σε 120 δόσεις, με 
κούρεμα της βασικής οφειλής 

-Δεσμεύεται για προστα-
σία της πρώτης κατοικίας, 
για μόνιμο, ολιστικό σχέδιο 
διαχείρισης του  ιδιωτικού 
χρέους,  έλεγχο της δραστη-
ριότητας του AirBnB, τιμα-
ριθμική αύξηση των μισθών 

-Προϋπόθεση για όλα τα 
παραπάνω, η άμεση πολι-
τική αλλαγή - Να αποτελέ-
σει παρελθόν η κυβέρνηση 
Μητσοτάκη, και να αναλάβει  
μια έντιμη, προοδευτική κυ-
βέρνηση

Γκαρά: «Θράσος να προσποιείται η ΝΔ ότι 
ενδιαφέρεται για τη στεγαστική πολιτική»
Σημεία ομιλίας της 
Βουλευτή Έβρου στο 
νομοσχέδιο της ΝΔ 
για τη στέγη
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Μία χρονιά με αρκετές δυσκο-
λίες ήταν το 2022 για τις επιχει-
ρήσεις της Θράκης, που παρά τη 
μείωση στον τζίρο και την αύξη-
ση στα λειτουργικά έξοδα και τις 
φορολογικές υποχρεώσεις, κατά-
φεραν, στην πλειονότητά τους, να 
επιβιώσουν. 

Στο εμπόριο και τη μεταποί-
ηση, οι επιχειρηματίες κάνουν 
λόγο για μία ιδιόμορφη χρονιά, 
με αρκετές νέες προκλήσεις και 
αναστάτωση στην εφοδιαστική 
αλυσίδα, που προκάλεσε η ενερ-
γειακή κρίση και ο πόλεμος στην 
Ουκρανία.

Ο Χρήστος Γιορδαμλής, διευ-
θύνων σύμβουλος σε επιχείρηση, 
σημείωσε στην ΕΡΤ πως «οι πε-
ρισσότερες επιχειρήσεις κρατή-
θηκαν ζωντανές το 2022». Κάνο-
ντας τον απολογισμό της χρονιάς 
που φεύγει στο χώρο των μετα-
ποιητικών επιχειρήσεων στάθηκε 
στη μικρή αύξηση της απασχό-
λησης που σημειώθηκε και στην 
τόνωση της επιχειρηματικότητας.

«Η οικονομία πήγε καλά», ση-
μείωσε προσθέτοντας ότι αυτό 
έδωσε τη δυνατότητα να κλεί-
σουν κάποιες από τις πληγές του 
παρελθόντος. Επίσης, στην αύ-
ξηση των τιμών των καυσίμων, 
αλλά και στην σταθερή απόστα-
ση από το κέντρο. «Η απόσταση 
από τα μεγάλα οργανωμένα κέ-
ντρα της χώρας δημιουργεί μια 
ακόμη δυσκολία προσέγγισης», 
είπε και μίλησε, «για αναστάτω-
ση στην εφοδιαστική αλυσίδα 

λόγω και της αύξησης της τιμής 
των πρώτων υλών».

Στάθηκε ιδιαίτερα στον αντα-
γωνισμό των μικρών μεταποιη-
τικών εταιρειών με τα μεγάλα 
super market, καλούμενες αρ-
κετά συχνά να μετακυλήσουν το 
κόστος στον πελάτη ή να το φορ-
τωθούν οι ίδιες με κίνδυνο, «εάν 
δεν τα καταφέρουν, να αποκλει-
στούν από τα ράφια».

Όσον αφορά στις προτεραι-
ότητες για το 2023; «Γίνεται μια 
προσπάθεια να ανασχεδιαστεί ο 
σιδηρόδρομος ελπίζουμε το έργο 
να υλοποιηθεί σωστά», είπε και 
στάθηκε στην σωστή αξιοποίηση 
των λιμανιών για τη μεταφορά 
εμπορευμάτων με τέτοιο τρόπο 
που θα τα καθιστούν ανταγωνι-
στικά σημειώνοντας τον κίνδυ-
νο η παρατεταμένη κωλυσιεργία 
να λειτουργεί ανασταλτικά στην 
εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων.

Δύσκολοι καιροί για 
εμπόρους

Την ίδια στιγμή, στην αγορά 
της Αλεξανδρούπολης, εκπρό-
σωποι μεγάλων εταιρειών έχουν 
κάνει κάποιες πρώτες, διερευνη-
τικές επαφές για νέα καταστή-
ματα στην πόλη, δίχως να έχει 
«κλειδώσει» κάτι συγκεκριμένο 
στην παρούσα φάση. Πάντως, 
όπως αναφέρουν επαγγελματί-
ες, η τάση αυτή στην αγορά έχει 
αρχίσει να «ανοίγει την όρεξη» 
σε ιδιοκτήτες καταστημάτων σε 
καλά σημεία του κέντρου για αυ-

ξήσεις στις τιμές των ενοικίων.
Το ενδιαφέρον αυτό, είτε με-

ταφραστεί τελικώς σε νέες επι-
χειρήσεις, είτε όχι, σε συνδυασμό 
με την πολύ δύσκολη οικονομική 
συγκυρία, θέτει σε ακόμη μεγα-
λύτερη εγρήγορση τους επαγ-
γελματίες της περιοχής μας, οι 
οποίοι, στη συντριπτική πλειονό-
τητά τους, κρατούν ακόμη ανοι-
χτά τα καταστήματά τους, παρά 
τις δυσκολίες.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος 
του Εμπορικού Συλλόγου Αλε-
ξανδρούπολης Βασίλης Κασα-
πίδης, μιλώντας στη ΓΝΩΜΗ, οι 
μικρές τοπικές επιχειρήσεις προ-
σπαθούν να λειτουργήσουν ως 
ανάχωμα σε όλη αυτή την κατά-
σταση, ποντάροντας στις προσω-
πικές σχέσεις μεταξύ εμπόρων 
και καταναλωτών, οι οποίοι στη-
ρίζουν την τοπική αγορά, παρά 
το γεγονός ότι, ειδικά φέτος, τα 
οικονομικά τους είναι πολύ πε-
ριορισμένα. Το παράδειγμα της 
λειτουργίας πολυκαταστημάτων 
και αλυσίδων σε άλλες, μικρές 
πόλεις, δεν είναι ιδιαίτερα θετικό, 
με τις μικρές επιχειρήσεις να εί-
ναι πάντα τα πιο άμεσα και εύκο-
λα «θύματα». Ωστόσο, σύμφωνα 
με τον κ. Κασαπίδη, ο εμπορικός 
κόσμος της Αλεξανδρούπολης, 
όταν και εάν γίνει κάτι τέτοιο, εί-
ναι σε εγρήγορση κι έχει τα απα-
ραίτητα εφόδια για να επιβιώσει 
και να αποτελεί πάντα την πρώτη 

επιλογή των καταναλωτών.
Από την άλλη, η πρόεδρος του 

Εμπορικού Συλλόγου Ορεστιά-
δας Φιλιώ Μυλωνά μιλώντας 
στο Ράδιο Έβρος, μετά από μία 
πολύ δύσκολη χρονιά, σημείωσε 
πως και τις ημέρες αυτές η κα-
ταναλωτική κίνηση είναι ελάχι-
στη. «Δεν έχει τίποτα, μη φαντα-
στείτε», ανέφερε χαρακτηριστικά 
για την υπάρχουσα κατάσταση. 
Ωστόσο σημείωσε πως «σε κό-
ντρα των ημερών υπάρχουν άν-
θρωποι που ακόμα αγαπούν τον 
τόπο τους, τις οικογένειές τους 
και τα σπίτια τους και βγαίνουν 
στην τοπική αγορά – και είμαι πο-
λύ περήφανη γι’ αυτούς».

Συνεργασία ΟΕΕΘ με την 
τοπική αυτοδιοίκηση

Η στήριξη της επιχειρηματικό-
τητας στην Θράκη βρέθηκε στο 
επίκεντρο των συναντήσεων που 
πραγματοποίησε πρόσφατα το 
Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Εμπορίου 
και Επιχειρηματικότητας Θράκης 
(ΟΕΕΘ) με τους δημάρχους Αλε-
ξανδρούπολης και Κομοτηνής.

Οι δυο πλευρές συμφώνησαν 
να υπάρξει προγραμματισμός για 
κοινές δράσεις από την νέα χρό-
νια, ώστε να κρατηθεί, να στηρι-
χθεί και να αναπτυχτεί η επιχει-
ρηματικότητα στη Θράκη.

«Ξεκινήσαμε μια συζήτηση 
πως μπορεί να βοηθήσει η ΤΑ 

τις επιχειρήσεις για το 2023, ποια 
είναι τα κίνητρα εκείνα τα οποία 
πρέπει να δοθούν από την ΤΑ 
για να μπορέσουν να κρατηθούν 
οι επιχειρήσεις που τόσο πολύ 
βάλλονται τα τελευταία χρόνια», 
σχολίασε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας 
η γραμματέας της ΟΕΕΘ κ. Κυ-
ριακή Κωνσταντινίδου, υπογραμ-
μίζοντας πως «αυτό που θέλου-
με είναι μια αγαστή συνεργασία, 
μια στήριξη και μια αλληλεγγύη 
όσο αφορά την επιχειρηματικότη-
τα, καθώς η Μικρομεσαία επιχει-
ρηματικότητα τουλάχιστον στην 
Θράκη είναι αυτή που στηρίζει 
και την οικονομία των περιοχών 
αυτών».  Όπως υπογράμμισε, 
«είναι αυτή που κάθε μήνα δίνει 
πραγματικό χρήμα και όχι λογι-
στικό χρήμα, για να μπορέσει να 
κινηθεί το γρανάζι της οικονομί-
ας και της κοινωνίας».

Αναφερόμενη στην κίνηση της 
αγοράς η κ. Κωνσταντινίδου σχο-
λίασε πως θα είναι μια εορταστι-
κή περίοδος χαμηλής κατανά-
λωσης λόγω πληθωρισμού και 
λόγω μεγάλης αύξησης των βα-
σικών προϊόντων στα νοικοκυριά, 
ενώ εκτίμησε πως σε καμιά περί-
πτωση η Ομοσπονδία Εμπορίου 
και Επιχειρηματικότητας Θράκης 
δεν ευελπιστεί ότι θα αναπληρώ-
σει το χαμένο έδαφος της υγει-
ονομικής κρίσης τις δυο αυτές 
εορταστικές εβδομάδες.

Επιβίωσε, αν και με απώλειες, η 
επιχειρηματικότητα στη Θράκη το 2022

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΩΝ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, 
ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ 
ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ    

Γιορδαμλής: Οι περισσότερες 
επιχειρήσεις κρατήθηκαν ζωντανές  

Δύσκολη χρονιά, αλλά χωρίς τεράστιες απώλειες το 2022 για τη Θράκη 

Την Αλεξανδρούπολη επι-
σκέφθηκε έπειτα από πρό-
σκληση του Επιμελητηρίου 
Έβρου ο διεθνώς καταξιωμέ-
νος designer και σύμβουλος 
καινοτομίας, Δημήτρης Σκου-
ρογιάννης. Σκοπός της επίσκε-
ψης ήταν  να πραγματοποι-
ηθούν διερευνητικές επαφές 
με στόχο την ανάπτυξη του 
πρώτου «Design Lab»  στην 

Ελλάδα.
Πραγματοποιήθηκαν επι-

σκέψεις σε παραγωγικές μο-
νάδες της Π.Ε. Έβρου για τη 
διερεύνηση ενδιαφέροντος 
της συμμετοχής τους σε ένα 
κύκλο ενεργειών. Η συμμετο-
χή, θα προσφέρει πρόσβαση 
σε νέα εργαλεία διαχείρισης 
καινοτομίας και εξωστρέφει-
ας, αξιοποιώντας το χώρο του 

σύγχρονου design. 
Το πρόγραμμα Αθηνά 

2021-2025: Επένδυση στη 
Γνώση που υλοποιείται από το 
Επιμελητήριο Έβρου και έχει 
σκοπό να ενισχύσει την θέση 
της Π.Ε. Έβρου στην οικονομία 
της γνώσης παρέχοντας πλη-
ροφόρηση, εκπαίδευση και δι-
ασύνδεση. Μέχρι το 2025 θα 
πραγματοποιηθούν εκπαιδευ-
τικά προγράμματα, επιτόπιες 
δράσεις προώθησης τοπικών 
προϊόντων, επιχειρηματικές 
αποστολές και συνεργασίες με 
ερευνητικά ιδρύματα και πα-
νεπιστήμια. Επιπρόσθετα στο 

πλαίσιο της δράσης προγραμ-
ματίζεται η δυνατότητα φιλο-
ξενίας νέων επιστημόνων από 
το εξωτερικό για την ανταλλα-
γή γνώσης αρχικά από το Επι-
μελητήριο Έβρου και προοδευ-
τικά από τις επιχειρήσεις που 
θα συμμετέχουν στο πιλοτικό 
πρόγραμμα.

O Πρόεδρος του Επιμελη-

τηρίου Έβρου δήλωσε για 

τη δράση: 

«To πρόγραμμα ΑΘΗΝΑ 
2021-2025 (Επένδυση στη 
γνώση)  του Επιμελητηρίου 
έχει βασικό στόχο την ενίσχυ-

ση της θέσης της ΠΕ ΕΒΡΟΥ 
στην οικονομία της γνώσης. Η 
δράση του Design Lab μπορεί 
να προσφέρει μια διεύρυνση 
της αναπτυξιακής προοπτικής 
και να συνδέσει την ευρύτε-
ρη περιοχή με νέες ικανότη-
τες αντίληψης για τη διαχείρι-
ση του απαιτητικού συγχρόνου 
κόσμου». 

Αντίστοιχα ο επικεφαλής 

του Design Lab ανέφερε: 

«Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντι-
κό ότι στο θεωρούμενο ακρι-
τικό αυτό σημείο της χώρας, 
βρίσκει υποστήριξη μια δημι-

ουργική προσπάθεια που μπο-
ρεί μόνο να οδηγήσει σε θετι-
κότερο αποτέλεσμα για τους 
τομείς της οικονομίας, της εκ-
παίδευσης, του πολιτισμού, της 
κοινωνικής εξέλιξης γενικότε-
ρα. Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυ-
ντικό ότι στις πρώτες επαφές 
με σημαντικές επιχειρήσεις της 
περιοχής, εκφράστηκε πραγ-
ματικό ενδιαφέρον για συνέρ-
γεια. Το Design Lab είναι σύ-
μπραξη δύο μη κερδοσκοπικών 
οργανισμών και θα στεγάζεται 
στη φιλόξενη για την καινοτο-
μία δομή του Επιμελητηρίου 
Έβρου, Light Hub». 

Το Επιμελητήριο Έβρου στηρίζει τη δημιουργία 
του 1ου «Design Lab» στην Ελλάδα
Στην Αλεξανδρούπολη ο καταξιωμένος 
designer και σύμβουλος καινοτομίας, 
Δημήτρης Σκουρογιάννης 

Οι περισσότερες επιχειρήσεις στο 
χώρο της μεταοποίησης κρατήθη-
καν ζωντανές το 2022. Υπήρξε 
μία μικρή αύξηση της απασχόλη-
σης  με αποτέλεσμα την τόνωση 
της επιχειρηματικότητας.ι να είναι 
μόνο κατά μία ώρα

Χ. ΓΙΟΡΔΑΜΛΗΣ

Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η μικρομεσαία επιχειρηματικό-
τητα τουλάχιστον στην Θρά-
κη είναι αυτή που στηρίζει και 
την οικονομία των περιοχών 
αυτών. Είναι αυτή που κάθε 
μήνα δίνει πραγματικό χρή-
μα, και όχι λογιστικό χρήμα, 
για να μπορέσει να κινηθεί το 
γρανάζι της οικονομίας και της 
κοινωνίας.

Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΕΕΘ
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Με επίκεντρο την ανάπτυ-
ξη του ανθρώπινου δυναμικού 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστη-
μίου Θράκης, είτε αφορά το 
ακαδημαϊκό προσωπικό είτε 
το διοικητικό, παρουσιάστηκε 
την Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 
στο κεντρικό αμφιθέατρο της 
Πανεπιστημιούπολης του ΔΠΘ, 
η υποψηφιότητα του καθηγητή 
Φώτη Μάρη για το αξίωμα του 
πρύτανη, καθώς και ο κατάλο-
γος των προτεινόμενων αντι-
πρυτάνεων με τους σχετικούς 
τομείς ευθύνης.

Σε ένα ήδη απαιτητικό πλαί-
σιο, όπως αυτό ορίζεται από το 
νέο νόμο για τα ελληνικά ΑΕΙ, 
το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης, το πρώτο πολυεδρι-
κό περιφερειακό ανώτατο εκ-
παιδευτικό ίδρυμα, καλείται να 
προβεί σε υπερβάσεις βαδίζο-
ντας στην συμπλήρωση των 
50 ετών από την ίδρυσή του. 
Οι υπερβάσεις αυτές αφορούν 
την ενδυνάμωσή του σε τοπι-
κό, εθνικό, ευρωπαϊκό και δι-
εθνές επίπεδο.

Σήμερα, το Δ.Π.Θ. αποτε-
λείται από 8 Σχολές και 20 
Τμήματα, ενώ οι προπτυχια-
κοί και μεταπτυχιακοί φοιτη-
τές του ξεπερνούν τις 30.000, 
με το διδακτικό προσωπικό να 
αριθμεί περίπου 500 μέλη. Το 
Δημοκρίτειο μετράει συνεχή 
και αδιάλειπτη ακαδημαϊκή και 
κοινωνική προσφορά σε όλη 
την περιοχή της Βορειοανα-
τολικής Ελλάδας και όχι μόνο, 
με το νέο υποψήφιο πρυτανικό 
σχήμα, να επιθυμεί να βαδίσει 
στα χνάρια των προκατόχων 
του, με σκοπό την περαιτέρω 
άνθισή του.

Το προτεινόμενο 
πρυτανικό σχήμα

Η καθηγήτρια Μαρία Ε. 

Γρηγορίου, επιλέχθηκε για την 
θέση της αντιπρύτανη Ακα-
δημαϊκών Υποθέσεων, Φοιτη-
τικών Θεμάτων και Δια Βίου 
Εκπαίδευσης. Ο καθηγητής 
Κωνσταντίνος Χαλιορής, ως 
αντιπρύτανης Οικονομικών, 
Προγραμματισμού και Ανά-
πτυξης. Ο καθηγητής Γιώργος 
Μπρούφας, ως αντιπρύτανης 
Έρευνας και Καινοτομίας και ο 
καθηγητής Βασίλης Γούργου-
λης, στην θέση του αντιπρύ-
τανη Διοικητικών Υποθέσεων.

Κεντρικοί άξονες δράσης 
και στρατηγικοί στόχοι

Οι βασικές προτεραιότητες 
για την επίτευξη των στρατη-
γικών στόχων του ΔΠΘ, είναι 
η ενδυνάμωση της εκπαιδευ-
τικής πολιτικής του ΔΠΘ με 
σχέδιο δράσης σε τρεις άξονες. 
Με το σύνθημα «Ένα Πανεπι-
στήμιο μία Περιφέρεια» στό-
χος είναι η ενσωμάτωση των 
Τμημάτων του ΔΙΠΑΕ, με έδρα 
τις πόλεις της Καβάλας και της 
Δράμας. Η ενίσχυση των υφι-
στάμενων Τμημάτων και η 
αναμόρφωση των Προπτυχι-
ακών Προγραμμάτων Σπου-
δών (ΠΠΣ), αλλά και η αύξηση 
του αριθμού των υποψηφίων 
των πανελληνίων εξετάσεων, 
που προτιμούν να εισαχθούν 
σε ΠΠΣ, αφορούν σημαντικούς 
τομείς ανάπτυξης του ΔΠΘ. 
Επίσης, αναγκαία κρίνεται η 
ίδρυση αγγλόφωνων μεταπτυ-
χιακών και προπτυχιακών προ-
γραμμάτων σπουδών που θα 
απευθύνονται κυρίως σε αλλο-
δαπούς φοιτητές, προερχομέ-
νους από χώρες της Βαλκανι-
κής και της Μέσης Ανατολής. 
Στον τομέα της αναβάθμισης 
των υποδομών διδασκαλίας 
στο κέντρο των προσπαθειών 
τίθεται η ενίσχυση της πρα-

κτικής άσκησης των φοιτητών 
αλλά και η ενίσχυση σημαντι-
κών θεσμών όπως το Γραφείο 
Πρακτικής Άσκησης, η Δομή 
Απασχόλησης και Σταδιοδρο-
μίας (ΔΑΣΤΑ) κ.α.

ΔΠΘ: Προορισμός ποιοτι-

κού ανθρώπινου δυναμικού

Ο Φώτης Μάρης εξέφρασε 
την πίστη του ότι οι χρηματο-
δοτήσεις, με καλό προγραμμα-
τισμό και δουλειά, δύσκολα ή 

εύκολα, θα έρθουν. Πρωτεύ-
ων στόχος του νέου πρυτανι-
κού σχήματος, όπως δήλωσε 
στον «Χ» ο κος Μάρης, είναι 
το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
να γίνει προορισμός ποιοτικού 
ανθρώπινου δυναμικού. «Προς 
αυτή την κατεύθυνση θα δου-
λέψουμε, ώστε άνθρωποι από 
όλο τον κόσμο να μας επιλέ-
ξουν και να δουλέψουν μαζί 
μας» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Το Πανεπιστήμιό μας έχει 

τα χαρακτηριστικά ευρωπαϊκού 
Πανεπιστημίου και αυτό είναι 
το όραμα κάθε συναδέλφου, 
είτε αυτό αφορά την εκπαιδευ-
τική πολιτική είτε την ερευνη-
τική» πρόσθεσε. Επίσης, στις 
δηλώσεις του έθεσε τα πλαίσια 
γύρω από τα οποία επιθυμεί 

να εργαστεί ολόκληρη η ακα-
δημαϊκή κοινότητα. «Να εργα-
στούμε σε συνθήκες οι οποίες 
να δίνουν τους βαθμούς ελευ-
θερίας στους συναδέλφους και 
τις προϋποθέσεις να αναπτύ-
ξουν το έργο τους, έτσι ώστε 
να κεφαλαιοποιήσει και το ίδιο 
το Πανεπιστήμιο, τα πρόσωπα 
αλλά και την ευρύτερη κοινω-
νία της περιοχής» συμπλήρωσε 
ο προς εκλογή πρύτανης του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης.

Σύνδεση με την κοινωνία - 

οικονομία και διεθνοποίηση 

του Πανεπιστημίου

Το ΔΠΘ ήδη συμμετέχει 
ενεργά στο IAPP Programme 
και στο Balkan University 
Association, έχοντας δημιουρ-
γήσει συνεργασίες με Πανεπι-
στήμια της αλλοδαπής.

Στόχος της νέας πρυτανι-
κής αρχής είναι η ενδυνάμω-
ση των διεθνών συνεργασιών 
μέσω σύναψης πρωτοκόλ-
λων συνεργασιών με Πανεπι-
στήμια των ΗΠΑ, συμμετοχής 
στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 
European University Alliance 
Program και διερεύνησης της 
δυνατότητας δημιουργίας Πα-
ραρτημάτων του ΔΠΘ στην 
βαλκανική.

Η παρουσίαση έκλεισε με 
τον Φώτη Μάρη να καλεί στο 
βήμα τους τέσσερις υποψήφι-
ους αντιπρυτάνεις και τον νυν 
πρύτανη Αλέξανδρο Πολυχρο-
νίδη να προβαίνει σε έναν απο-
χαιρετιστήριο λόγο. «Θέλω να 
σας ευχαριστήσω για την συ-
γκινητική συνεργασία μας αυ-
τά τα τέσσερα χρόνια, όπως, 
επίσης, και όλες τις υπηρεσίες 
του Πανεπιστημίου» ανέφερε 
συγκινημένος ο νυν πρύτανης.
xronos.gr

Φ. Μάρης: «Να γίνει το ΔΠΘ προορισμός 
ποιοτικού ανθρώπινου δυναμικού»

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ 
ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΧΗΜΑ      

Στόχοι για τη νέα περίοδο

Παρουσιάστηκε η υποψηφιότητα του καθηγητή Φώτη Μάρη 
για το αξίωμα του πρύτανη, καθώς και ο κατάλογος των 
προτεινόμενων αντιπρυτάνεων με τους σχετικούς τομείς ευθύνης.

Το νέο υποψήφιο πρυτανικό σχήμα με τους Κ. Χαλιόρη, 
Φ. Μάρη, Μ. Γρηγορίου, Γ. Μρούφα, Β. Γούργουλη
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Εντός του Φεβρουαρίου 
2023 αναμένεται να προκη-
ρυχθεί ο διαγωνισμός για την 
επέκταση του φράχτη στα ελ-
ληνοτουρκικά σύνορα του 
Έβρου.

Το νέο μεγάλο τμήμα του 
φράχτη θα ξεκινήσει από το 
νότιο Έβρο, από την περιοχή 
Κορνοφωλιά και θα επεκταθεί 
προς τα βόρεια με προοπτική 
ο νέος φράχτης να επεκταθεί 
σε άλλα επιπλέον 80 χιλιόμε-
τρα και να φτάσει συνολικά τα 
140 χιλιόμετρα.

Στο μεταξύ, την προπα-
ραμονή των Χριστουγέννων, 
Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου, 
οι νέοι 250 συνοριακοί φύ-
λακες αναμένεται όπως είπε 
στη Voria.gr ο πρόεδρος των 
συνοριοφυλάκων Έβρου, Βα-
λάντης Γιαλαμάς, να ξεκινή-
σουν στο πεδίο την πρακτι-
κή τους άσκηση και από τις 
24 Φεβρουαρίου να τοποθε-

τηθούν στα πόστα στους στις 
δύο Διευθύνσεις Συνοριακής 
Φύλαξης.

Ωστόσο, οι νέοι συνορια-
κοί φύλακες αποτελούν ένα 
προσωρινό δυναμικό, καθώς 
έχουν προσληφθεί με συμβά-
σεις ορισμένου χρόνου!

«Περιμένουμε με χαρά τους 
νέους συνοριοφύλακες αν και 
το ότι είναι ορισμένου χρόνου 
δεν μας αρέσει και πρέπει να 
δοθεί αγώνας για να αλλά-
ξει αυτή η τακτική. Δυστυχώς 
πλέον έχουμε και συμβασιού-
χους συνοριοφύλακες», είπε ο 
κ. Γιαλαμάς χαρακτηρίζοντας 
την πρόσληψη συνοριοφυλά-
κων με σύμβαση χρόνου ως 
«αγκάθι» στον τομέα της φύ-
λαξης των συνόρων «και μπά-
λωμα για τις υπηρεσίες μας».

«Σε δύο ημέρες τα 250 
άτομα τελείωσαν την εκπαί-
δευση στη σχολή κι έρχονται 
για πρακτική στις υπηρεσίες 

μας και μετά στις 24 Φεβρου-
αρίου θα τοποθετηθούν στα 
πόστα τους. Δυστυχώς όμως 
ένας μεγάλος αριθμός των νέ-
ων συμβασιούχων συνοριοφυ-
λάκων δεν προορίζεται για την 
πρώτη γραμμή, αλλά θα το-
ποθετηθούν στη φύλαξη του 
Κέντρου Υποδοχής και Ταυ-
τοποίησης (ΚΥΤ) μεταναστών 
οι εγκαταστάσεις του οποί-
ου επεκτάθηκαν στο Φυλάκιο 
(σ.σ. χωριό) Ορεστιάδος» είπε 
ο πρόεδρος των Συνοριακών 
Φυλάκων Έβρου.

Με σύμβαση ορισμένου 
χρόνου για 12 μήνες έχουν 
ήδη προσληφθεί όπως είπε 

στη Voria.gr ο πρόεδρος της 
Ομοσπονδίας Συνοριακών Φυ-
λάκων, Παναγιώτης Χαρέλας, 
άλλοι 1.500 συνοριακοί φύ-
λακες που τοποθετήθηκαν σε 
νησιά του Αιγαίου.

Οι προσλήψεις των συμβα-
σιούχων συνοριακών φυλά-
κων προχώρησαν μέσα από 
αξιοποίηση ευρωπαϊκών κον-
δυλίων, ενώ πριν από τις συ-
γκεκριμένες προσλήψεις για 
την κάλυψη της συνοριακής 
φύλαξης σε διάφορα σημεία 
της χώρας γίνονταν αποσπά-
σεις αστυνομικών που επίσης 
αμείβονταν επιπλέον από ευ-
ρωπαϊκά κονδύλια.

Η μισθοδοσία όμως των νέ-
ων συμβασιούχων συνοριοφυ-
λάκων είναι οικονομικότερη 
για τα ταμεία της χώρας που 
απορροφά ευρωπαϊκά κον-
δύλια για τον σκοπό αυτό και 
αναλογικά μία απόσπαση και 
πληρωμή αστυνομικού, αντι-
στοιχεί σε δύο συμβασιούχους 
συνοριοφύλακες.

«Είναι γεγονός ότι έχουμε 
συμβασιούχους συνοριοφύλα-
κες. Η Ομοσπονδία μας -όπως 
θέλω να πιστεύω και η Πολι-
τεία- θέλει να σταματήσει αυ-
τό το καθεστώς. Δεν γίνεται 
να έχουμε συμβασιούχους συ-
νοριοφύλακες που βρίσκονται 

στο πεδίο, κρατούν όπλο και 
μετά να τελειώνει η σύμβαση 
και να μένουν κενές θέσεις σε 
έναν τόσο σημαντικό και ευαί-
σθητο τομέα όπως η συνορι-
ακή φύλαξη. Σκοπός μας και 
διεκδίκησή μας είναι η άμεση 
δημιουργία ενός σταθερού ερ-
γασιακού μέλλοντος για τους 
συνοριακούς φύλακες. Αυτή η 
παράδοξη σχέση εργασίας που 
υπάρχει έχει δημιουργήσει σω-
ρεία θεσμικών προβλημάτων, 
όπως είναι οι αποσπάσεις, αλ-
λά και ζητήματα στα δικαιώ-
ματα του προσωπικού αυτού», 
κατέληξε ο κ. Βαρέλας.
voria.gr

Έβρος: Η μάχη των συνόρων με … 
συμβασιούχους συνοριοφύλακες

250 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΞΕΚΙΝΟΥΝ 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΙΣ 23 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 
24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΘΑ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΣΕ ΠΟΣΤΑ     

Τον Φεβρουάριο ο διαγωνισμός για 
την επέκταση του φράχτη 

190 τεστ έγιναν τη Δευ-
τέρα 20/12 στον Έβρο από 
τον ΕΟΔΥ. Συνολικά, εντοπί-
στηκαν 32 κορωνοϊού, τα πε-
ρισσότερα από τα οποία στην 
Αλεξανδρούπολη. Ωστόσο, η 
μεγαλύτερη θετικότητα κα-
ταγράφηκε στην Ορεστιάδα.

Αναλυτικά:
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΟΡΕΣ-

ΤΙΑΔΑΣ
59 rapid test με 12 θετικά 

(20.34%) αφορούν σε 4 άν-
δρες και 8 γυναίκες με διά-
μεση ηλικία τα 57 έτη

ΛΑΒΑΡΑ
19 rapid test με 1 θετικό 

(5.26%) αφορά σε 1 άνδρα 
ηλικίας 71 ετών

ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ 
– ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

3 rapid test με 1 θετικό 

(33.33%) αφορά σε 1 αγόρι 
ηλικίας 13 ετών

ΝΟΜΑΡΧΕΊΟ ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΎΠΟΛΗΣ

12 rapid test με 1 θετικό 
(8.33%) αφορά σε 1 άνδρα 
ηλικίας 21 ετών

ΦΟΥΑΓΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕ-
ΑΤΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

97 rapid test με 17 θετικά 
(17.53%) αφορούν σε 6 άν-
δρες και 11 γυναίκες με διά-
μεση ηλικία τα 52 έτη

Σε ποια περιοχή 
θετικότητα 
ξεπέρασε το 20%

Προσωρινές κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις θα ισχύουν σήμερα 
22 και αύριο 23 Δεκεμβρίου σε 

τμήμα της Εθνικής Οδού Αλε-
ξανδρούπολης-Κήπων, στην πε-
ριοχή του Κρατικού Αερολιμένα. 

Αλεξ/πολης, προκειμένου να 
εκτελεστούν εργασίες κλαδέμα-
τος δέντρων. Οπως αναφέρεται 
στην απόφαση της Αστυνομίας, 
κατά τη διάρκεια των εργασιών 
θα πραγματοποιηθεί στένωση 

λωρίδας κυκλοφορίας στα ση-
μεία εκτέλεσης των εργασιών, 
με την κυκλοφορία των οχημά-
των να διεξάγεται εναλλάξ στο 
εναπομείναν τμήμα της οδού και 
σύμφωνα με τη σήμανση που 
θα τοποθετηθεί από την εται-
ρεία που θα πραγματοποιήσει 
τα κλαδέματα.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην 
Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης – Κήπων

 Στο ύψος του 
αεροδρομίου 
“Δημόκριτος” 

Έβρος: Τα αποτελέσματα 
των τεστ του ΕΟΔΥ
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Λίγοι άνθρωποι στην Ελλά-
δα, γνωρίζουν ότι υπάρχει μια 

περιοχή στην πατρίδα μας, που 
είναι από τις πιο σημαντικές σε 

παγκόσμιο επίπεδο για τους 
Νανόκυκνους. Και αυτή είναι 
ο υγρότοπος του Δέλτα Έβρου!

Είναι μετρημένες στα δά-
χτυλα οι περιοχές του πλανήτη 
που φιλοξενούν συγκεντρώσεις 
ακόμα και 11.000 Νανόκυκνων 
(!)… ίσως μόνον κάποιες στην 
Κίνα!

Το αξιοσημείωτο είναι πως 
για τους Νανόκυκνους - οι 
οποίοι αναπαράγονται στην 
αρκτική Τούνδρα και διαχειμά-
ζουν σε μια ευρεία έκταση που 

φτάνει από τη Δυτική Ευρώπη 
έως την Ιαπωνία - σε αντίθε-
ση με την εκπληκτική αύξηση 
που παρουσιάζουν τα τελευ-
ταία χρόνια στο Δέλτα Έβρου, 
στην υπόλοιπη Ευρώπη παρου-
σιάζουν σημαντικότατη μείωση.

Και ενώ λοιπόν τα πουλιά 
έχουν ξεκινήσει να έρχονται 
από τον Οκτώβριο στην περιοχή 
για να ξεχειμωνιάσουν, και ήδη 
στα μέσα Δεκεμβρίου ο πληθυ-
σμός των Νανόκυκνων στην πε-
ριοχή έχει ξεπεράσει τα 6.000 

πουλιά, στις 16 Δεκεμβρίου κα-
ταγράφηκαν από το προσωπικό 
της Μονάδας Διαχείρισης στα 
πλαίσια των εξειδικευμένων κα-
ταγραφών της, δύο διαφορετι-
κοί επισκέπτες, δύο δακτυλιω-
μένοι Νανόκυκνοι.

Το πρώτο πουλί έχει δακτυ-
λιωθεί από Βέλγους ερευνητές 
το 2016 στην περιοχή Yamal 
της Σιβηρίας. Έκτοτε έχει πα-
ρατηρηθεί στο Δέλτα άλλες 
τρεις φορές, το Φεβρουάριο 
του 2018, του 2020 και του 

2022. Όπως φαίνεται ο υγρό-
τοπος αποτελεί την αγαπημένη 
του περιοχή για ξεχειμώνιασμα 
και έτσι μας ξαναήρθε και πάλι.

Το δεύτερο πουλί έχει δα-
κτυλιωθεί πιθανότατα σε χώρα 
της βόρειας Ευρώπης ή στη Σι-
βηρία και ταξίδεψε στην περι-
οχή μας για να περάσει το χει-
μώνα.

Ελπίζουμε ότι όλα τα πουλιά 
θα έχουν έναν ασφαλή χειμώνα 
κοντά μας!

Το "θαύμα" του Δέλτα του Έβρου: 
Εκπληκτική αύξηση Νανόκυκνων

… ΟΤΑΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ 
ΕΥΡΩΠΗ Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥΣ 
ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ!            

Μέχρι και 11.000 οι συγκεντρώσεις του 
είδους στον υγροβιότοπό μας

Με μακραίωνη ιστορία και 
πολλά αξιοθέατα, γραφικές 
γειτονιές, διατηρητέα κτήρια 
που χαρίζουν μοναδική ατμό-
σφαιρα στην πόλη, χώρους 
πρασίνου και άφθονα νερά να 
αναβλύζουν, η Δράμα υποδέ-
χεται τους επισκέπτες της με 

υπέροχες εικόνες και τοπία. Aν 
ένα σημείο στη Δράμα μπορεί 
να χαρακτηριστεί ως σήμα κα-
τετεθέν της πόλης αυτό είναι 
σίγουρα το Πάρκο της Αγίας 
Βαρβάρας, μια όαση 60 περί-
που στρεμμάτων. Ένα μικρός 
παράδεισος, όλες τις εποχές 

του χρόνου, τόσο για τους κα-
τοίκους όσο και για τους επι-
σκέπτες της πόλης.

Η Δράμα είναι μια πόλη 
που χτίστηκε πάνω σε νερά. 
Οι κεντρικές πηγές των νε-
ρών αυτών βρίσκονται στον 
Κήπο και στην Αγία Βαρβά-
ρα. Το καταπράσινο Πάρκο της 
Αγίας Βαρβάρας βρίσκεται στο 
κέντρο της Δράμας και έχει 
συμπεριληφθεί στα 60 ομορ-
φότερα πάρκα της Ευρώπης, 
στο πλαίσιο του προγράμμα-

τος Culture 2000. Η διαμόρ-
φωση του χώρου βασίστηκε 
σε μελέτη του Πολυτεχνείου 
Θεσσαλονίκης η οποία πήρε το 
πρώτο βραβείο στο Αμβούρ-
γο ως καλύτερη μελέτη – αξι-
οποίηση τουριστικού χώρου.

Πρόκειται για μια αληθινή 
όαση μέσα στον αστικό ιστό 
της πόλης. Άφθονα τρεχού-
μενα νερά, τεράστια πλατάνια, 
λιμνούλες με πάπιες, κύκνους 
και χήνες, ξύλινα γεφύρια, μο-
νοπάτια, παραδοσιακοί νερό-

μυλοι, ταβέρνες, ένα υπαίθριο 
θεατράκι και το εντυπωσια-
κό αναπαλαιωμένο κτήριο της 
καπναποθήκης Spierer που 
λειτουργεί σήμερα ως πολυ-
τελές ξενοδοχείο (Hydrama 
Grand Hotel), συνθέτουν το 
σκηνικό.

Το πάρκο πήρε το όνομά 
του από την εκκλησία της Αγί-
ας Βαρβάρας που βρίσκεται 
εκεί. Σύμφωνα με την παρά-
δοση, επί Οθωμανικής κατο-
χής, όταν έγινε προσπάθεια 

να γκρεμιστεί ο ναός για να 
κατασκευαστεί στη θέση του 
τζαμί, η εκκλησία καλύφθη-
κε από τα τρεχούμενα νερά 
της περιοχής και έτσι σώθη-
κε. Έτσι, ανήμερα της Αγίας 
Βαρβάρας στις 4 Δεκεμβρίου, 
οι Δραμινοί σε ανάμνηση του 
θαύματος ανάβουν κεριά, τα 
οποία τοποθετούν σε καραβά-
κια, που επιπλέουν στη λίμνη, 
δημιουργώντας ένα υπέροχο 
θέαμα.
travelgo.gr

Ένα από τα ομορφότερα πάρκα της Ευρώπης 
βρίσκεται στη Δράμα
Το καταπράσινο Πάρκο της Αγίας 
Βαρβάρας, με τα τεράστια πλατάνια
 και τις μικρές λίμνες
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Tον τίτλο του Κορυφαίου 
Αθλητή με Αναπηρία κατέκτησε 
ο “δικός μας” Δημοσθένης Μι-
χαλεντζάκης στην εκδήλωση της 
69ης «Γιορτής των Κορυφαίων», 
με οικοδεσπότη τον Πανελλή-
νιο Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου 
(ΠΣΑΤ). Ο Δημοσθένης, ο οποίος 
είχε αναδειχτεί κορυφαίος και το 
2019 φέτος, στέφθηκε πρωτα-
θλητής κόσμου στα 100μ. ελεύ-
θερο S8 στη διοργάνωση που 
φιλοξενήθηκε στην Πορτογαλία, 
ενώ ήταν δεύτερος στα 100μ. μι-
κτής ατομικής SM8 αλλά και τα 
50μ. ελεύθερο S8.

Ο τίτλος της Κορυφαίας 
Αθλήτριας με Αναπηρία κατέλη-
ξε στην κολυμβήτρια Αλεξάνδρα 
Σταματοπούλου, μία ακόμη φο-
ρά! Η αθλήτρια που σαρώνει τις 
πρωτιές στη συγκεκριμένη κα-
τηγορία στην ψηφοφορία του 
ΠΣΑΤ τα τελευταία χρόνια, μέ-
σα στο 2022 στέφθηκε πρωτα-
θλήτρια κόσμου στα 50μ. ύπτιο 
κατηγορίας S4.

Η Κορυφαία Ομάδα Αθλητών 
με Αναπηρία για το 2022 είναι η 
ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥ-
ΝΑΙΚΩΝ ΚΩΦΩΝ: Στους Ολυ-
μπιακούς Αγώνες της Βραζιλίας, 
οι αθλήτριες της Αθηνάς Ζέρβα 
κατέλαβαν την 4η θέση.

Η οικογένεια του ελληνικού 
αθλητισμού έσμιξε ξανά όπως 
κάθε χρόνο, αυτή τη φορά στην 
εκδήλωση της 69ης «Γιορτής των 
Κορυφαίων», με οικοδεσπότη τον 
Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικού 
Τύπου (ΠΣΑΤ), για να τιμήσει τα 
πρόσωπα που μας συγκίνησαν 
μέσα στο 2022. Κάποιοι και κά-
ποιες μας έκαναν να αισθανθού-
με εθνικά υπερήφανοι με τις επι-
τυχίες τους ως αποτέλεσμα της 
σκληρής προπόνησης και αυτα-
πάρνησης, άλλες και άλλοι μας 
«φώτισαν» με το ήθος, τις πρά-
ξεις τους και τη δύναμη της ψυ-
χής τους. Κάποιοι έβαλαν τελεία 
σε μία μεγαλοπρεπή καριέρα.

Το 2022, όμως είχε και την 
οδυνηρή στιγμή του αποχαι-
ρετισμού του δις «ασημένιου» 
Ολυμπιονίκη του Τάε Κβον Ντο, 
Αλέξανδρου Νικολαΐδη, για τον 
ελληνικό αθλητισμό. Με παρα-
τεταμένο χειροκρότημα υποδέ-
χτηκαν οι προσκεκλημένοι του 
ΠΣΑΤ, στο Μέγαρο Μουσικής, 
τη σύζυγο και μητέρα των δύο 
παιδιών του, Δώρα Τσαμπάζη, 
όταν εκείνη ανέβηκε στο βήμα 
για να παραλάβει το βραβείο, το 
οποίο ήταν μία καρδιά αφιερω-
μένη «στον τεράστιο ανθρωπι-
στή και πρωταθλητή Αλέξανδρο 
Νικολαΐδη». Η Δώρα Τσαμπάζη 
μίλησε για τον άνθρωπο Αλέξαν-
δρο Νικολαΐδη και ανακοίνωσε 

την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
της δημοπρασίας των δύο Ολυ-
μπιακών μεταλλίων του διαθέτο-
ντας τα χρήματα σε δομές για τα 
παιδιά σύμφωνα με την επιθυμία 
του στη συγκλονιστική τελευταία 
επιστολή του.

Ο επιστήθιος φίλος του Αλέ-
ξανδρου Νικολαΐδη, ο «χρυσός» 
Ολυμπιονίκης, Μιχάλης Μουρού-
τσος, που βραβεύτηκε για την 
προσφορά του στον αθλητισμό 
και για τη συμπαράστασή του 
στις δύσκολες ώρες που πέρασε 
ο Αλέξανδρος Νικολαϊδης ζήτησε 
από τους αθλητικούς συντάκτες 
να αναδεικνύουν με τα ρεπορτάζ 
τους αθλητές και Ολυμπιονίκες, 
όπως ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης, 
ανθρώπους που έχουν πολλά να 
πουν και δίνουν μάχη για τα ιδα-
νικά και τις αξίες.

Οδυνηρά αντίο είπε και η 
οικογένεια των αθλητικών συ-
ντακτών μέσα στο 2022, με τον 
ΠΣΑΤ ν’ αφιερώνει στη μνήμη 
του πιο αναγνωρισμένου αθλη-
τικού δημοσιογράφου Γιάννη 
Διακογιάννη το βραβείο του 
κορυφαίου αθλητή και στον «Πα-
τριάρχη» της ελληνικής αθλητι-
κής δημοσιογραφίας Πέτρο Λι-
νάρδο το βραβείο της κορυφαίας 
αθλήτριας.

Οι βραβευθέντες
Κορυφαίος αθλητής της χρο-

νιάς αναδείχτηκε ο Μίλτος Τε-
ντόγλου. Έναν χρόνο μετά την 
κατάκτηση του χρυσού μεταλλί-
ου στους Ολυμπιακούς Αγώνες 
του Τόκιο στο άλμα εις μήκος, 
σάρωσε τα μετάλλια τόσο στα 
Παγκόσμια πρωταθλήματα όσο 
και στο Ευρωπαϊκό. Χρυσός στο 
Παγκόσμιο κλειστού (Βελιγράδι) 
με Πανελλήνιο ρεκόρ, ασημένιος 
στο Παγκόσμιο ανοικτού (Όρε-
γκον) και πρωταθλητής Ευρώπης 
στον ανοικτό (Μόναχο), με ρεκόρ 
μάλιστα αγώνων, στην πιο παρα-
γωγική του χρονιά από άποψης 
μεταλλίων σε κορυφαίες διορ-
γανώσεις. Παράλληλα, τον Σε-
πτέμβριο έγραψε Ιστορία αφού 
έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλη-
τής που κατέκτησε διαμάντι στη 
σειρά μίτινγκ Diamond League. 
Συμπεριλήφθηκε στην τελική τρι-
άδα των υποψηφίων για τον τίτ-
λο του Ευρωπαίου αθλητή για το 
2022, ενώ τον μήνα Αύγουστο, 
αναδείχθηκε κορυφαίος αθλητής 
στην Ευρώπη, μέσα από τη ψη-
φοφορία της Ευρωπαϊκής ομο-
σπονδίας στίβου.

Κορυφαία αθλήτρια για το 
2022 αναδείχθηκε η Αντιγόνη 
Ντρισμπιώτη. Η Ελληνίδα βαδί-
στρια έκανε ολόκληρη την Ευρώ-
πη να υποκλιθεί στο αγωνιστικό 

μεγαλείο της κατά τη διάρκεια 
της χρονιάς. Μέσα σε διάστη-
μα τεσσάρων ημερών πήρε την 
πρώτη θέση στα 35χλμ. βάδην 
του Ευρωπαϊκού πρωταθλήμα-
τος, πρώτη θέση και στα 20χλμ. 
βάδην της ίδιας διοργάνωσης. Κι 
όλα αυτά, σχεδόν ένα μήνα με-
τά την εξαιρετική της παρουσία 
στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα του 
Όρεγκον, όπου κατέλαβε την 4η 
θέση στα 35χλμ βάδην. Τον Αύ-
γουστο αναδείχθηκε κορυφαία 
αθλήτρια της Ευρώπης.

Κορυφαία ομάδα για το 2022 
αναδείχτηκε η Εθνική Ομάδα Πό-
λο των ανδρών, όπως και πέ-
ρυσι. Το 2021, οι αθλητές του 
Θοδωρή Βλάχου είχαν κατατα-
κτήσει το ασημένιο μεταλλίου 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 
Τόκιο, σημειώνοντας το μεγα-
λύτερο επίτευγμα στην Ιστορία 
της ελληνικής υδατοσφαίρισης 
ανδρών. Το 2022, το αντιπρο-
σωπευτικό μας συγκρότημα ανέ-
βηκε και στο βάθρο του παγκο-
σμίου πρωταθλήματος υγρού 
στίβου στη Βουδαπέστη, νικώ-
ντας με 9-7 στον «μικρό» τε-
λικό την Κροατία. Τα μέλη της 
εθνικής ήταν οι ΖΕΡΔΕΒΑΣ Μά-
νος, ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ Παναγιώτης, 
ΓΕΝΗΔΟΥΝΙΑΣ Ντίνος, ΣΚΟΥ-

ΜΠΑΚΗΣ Δημήτρης, ΚΑΛΟΓΕ-
ΡΟΠΟΥΛΟΣ Στάθης, ΦΟΥΝΤΟΥ-
ΛΗΣ Γιάννης, ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
Αλέξανδρος, ΔΕΡΒΙΣΗΣ Γιώργος, 
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Στέλιος, ΓΟΥ-
ΒΗΣ Κώστας, ΚΑΚΑΡΗΣ Κώστας, 
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Δημήτρης, ΒΛΑ-
ΧΟΠΟΥΛΟΣ Άγγελος.

Στον Γιώργο Πομάσκι κατέ-
ληξε ο τίτλος του Κορυφαίου 
προπονητή της χρονιάς. Μαζί 
με τον Μίλτο Τεντόγλου πανη-
γύρισαν την κατάκτηση δύο χρυ-
σών μεταλλίων και ενός χρυσού, 
στα Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά 
πρωταθλήματα που διεξήχθησαν 
μέσα στη χρονιά, αλλά και την 
κατάκτηση του διαμαντιού στη 
σειρά μίτινγκ Diamond League.

Μερικά από τα έπαθλα και 
τις ειδικές βραβεύσεις:
ΕΠΑΘΛΟ ΑθΛΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΙ-

ΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ Γιώργος, παλαί-

μαχος διεθνής μπασκετμπο-

λίστας

Ολοκλήρωσε το καλοκαίρι 
του 2022 μια «μαγική» αθλητι-
κή καριέρα, αφήνοντας το στίγ-
μα του στο ευρωπαϊκό μπάσκετ 
τόσο με τη φανέλα της εθνικής 
Ελλάδας, όσο και με τη φανέ-
λα του Ολυμπιακού επί 20 σε-

ζόν ων ο μακροβιότερος μπα-
σκετμπολίστας στην ιστορία της 
ομάδας του Πειραιά. Ο Γιώργος 
Πρίντεζης κατέκτησε δύο “back 
to back” τίτλους Euroleague 
(2012, 2013) με τον Ολυμπια-
κό, με το διάσημο «πεταχτάρι» 
του που χάρισε το τρόπαιο στους 
«ερυθρόλευκους» στην Κωνστα-
ντινούπολη απέναντι στη ΤΣΣΚΑ 
να συγκλονίζει το φίλαθλο κοι-
νό. Με τον Ολυμπιακό κατέκτησε 
επίσης ένα Διηπειρωτικό Κύπελ-
λο (2013), τέσσερα πρωταθλή-
ματα Ελλάδας (2012, 2015, 
2016, 2022), δύο Κύπελλα Ελ-
λάδας ( 2011, 2022). Διετέλεσε 
αρχηγός του Ολυμπιακού τη σε-
ζόν 2021-22. Με την Εθνική αν-
δρών συμμετείχε σε 127 αγώνες, 
σημείωσε 1.127 πόντους, ενώ 
κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο 
στο Ευρωμπάσκετ του 2009.

ΕΠΑΘΛΟ «ΕΥ 
ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ»

Στον Αργεντινό ποδοσφαιρι-
στή της ΑΕΚ ΑΡΑΟΥΧΟ Σέρχιο 
για την κίνηση του να σχηματί-
σει με τα δάχτυλα του το γράμ-
μα «Α» μετά το γκολ που πέτυχε 
εναντίον του Άρη στο «Κλεάν-
θης Βικελίδης» αφιερώνοντάς 
το στον δολοφονημένο 19χρονο 

φίλαθλο Άλκη Καμπανό.

ΕΠΑΘΛΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Στις αδελφές ΠΛΕΥΡΙΤΟΥ 
(Μαργαρίτα, Ελευθερία, Βασι-
λική), οι οποίες γεννήθηκαν στη 
Θεσσαλονίκη, αλλά είναι συ-
μπαίκτριες στην ομάδα υδατο-
σφαίρισης του Ολυμπιακού. Η 
Μαργαρίτα διατελεί αρχηγός της 
Εθνικής ομάδας κι είναι εκπρό-
σωπος στην Επιτροπή Αθλητών 
στη FINA, η Ελευθερία αναδεί-
χθηκε φέτος MVP στο Ευρωπα-
ϊκό πρωτάθλημα του Σπλιτ, ενώ 
και η Βάσω είναι διεθνής.

 Τιμητικές Διακρίσεις:

ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ Βούλα, 
«χρυσή» Ολυμπιονίκης

Μορφή των Ολυμπιακών 
Αγώνων του 1992. Βραβεύεται 
για τη συμπλήρωση 30 ετών από 
την κατάκτηση του πρώτου χρυ-
σού μεταλλίου σε Ολυμπιακούς 
Αγώνες από Ελληνίδα αθλήτρια. 
Συγκεκριμένα, στις 5 Αυγούστου 
1992, στη Βαρκελώνη κατέκτη-
σε το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο 
στα 100 μέτρα εμπόδια με επίδο-
ση 12.64. Η δήλωση της «για την 
Ελλάδα, ρε γαμώτο!» έμεινε στην 
ιστορία. Ήταν μέλος της Ολυ-
μπιακής ομάδας στίβου σε πέ-
ντε Ολυμπιακούς Αγώνες (1988, 
1992, 1996, 2000, 2004). Αντι-
περιφερειάρχης της Περιφερει-
ακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

ΔΗΜΑΣ Πύρρος, τρις «χρυ-

σός» Ολυμπιονίκης και ένα 

χάλκινο μετάλλιο

Βραβεύεται για τη συμπλήρω-
ση 30 ετών από την κατάκτηση 
του πρώτου χρυσού Ολυμπιακού 
μεταλλίου εκ των τριών χρυσών 
που κατέκτησε συνολικά σε Ολυ-
μπιακούς Αγώνες (Βαρκελώνη 
1992, Ατλάντα 1996 και Σίδνεϊ 
2000). Στις 31 Ιουλίου, ο Πύρ-
ρος Δήμας ανέβηκε στο υψη-
λότερο σκαλί του βάθρου στην 
κατηγορία των 83 κιλών. Είναι 
ο μοναδικός έως σήμερα ’Ελλη-
νας αρσιβαρίστας με τρία χρυσά 
Ολυμπιακά μετάλλια κι ένα χάλ-
κινο (Αθήνα 2004). Αντιπρόεδρος 
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Άρσης 
Βαρών (IWF), Γενικός Γραμματέ-
ας Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρ-
σης Βαρών (ΕΟΑΒ)

 

Ο Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης κορυφαίος 
αθλητής με αναπηρία για το 2022

ΜΕ ΛΑΜΨΗ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ 
ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΦΥΓΑΝ 
ΤΑ ΦΕΤΙΝΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ            

Ντρισμπιώτη και Τεντόγλου οι κορυφαίοι 
αθλητές της χρονιάς

Για ακόμη μία φορά μας 
έκανε περήφανους ο 
Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης!

 Η Δώρα Τσαμπάζη μίλησε για τον άνθρωπο 
Αλέξανδρο Νικολαΐδη και συγκίνησεΑθλητής της χρονιάς ο Μίλτος Τεντόγλου 
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Επιφυλλίδες 
Μαζί σας κάθε Πέμπτη

«Άδικα προσπαθώ να 
πιάσω φιλία με την 

τηλεόραση». 

Ό
σες φορές κι’  αν προσπαθήσω να πιάσω 
φιλία με την τηλεόραση δεν τα καταφέρνω. 
Μόνο ορισμένες εκπομπές με «καρφώνουν»: 
Οι ενημερωτικές εκπομπές και τα δελτία ει-
δήσεων, που κι’ αυτά τις περισσότερες φο-
ρές με «μπουκώνουν».

Δυστυχώς όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης κάνουν 
επίδειξη δύναμης με μακροσκελείς και «αποκλειστικές» 
ειδήσεις. 

Τα «τηλεοπτικά παραθυράκια» και τα «στρογγυλά τρα-
πέζια» πάνε κι’ έρχονται… Κι’ όλα αυτά για την… τηλεθέα-
ση και την άνοδο των διαφημίσεων χωρίς να ασχολούνται 
με τα τόσα σοβαρά προβλήματά μας. 

Τα Μέσα Ενημέρωσης δεν γίνεται να συνεχίσουν άλ-
λο στο δρόμο της ασυδοσίας, της εμπορευματοποίησης 
της ανθρώπινης δυστυχί-
ας, τον ανταγωνισμό πάνω 
σε ανθρώπινα δράματα, την 
αδίστακτη επιδίωξη μεριδί-
ων τηλεθέασης με υποπρο-
ϊόντα… 

Όσες φορές προσπάθησα 
πάλι να δω εκπομπές με τη-
λεπαιχνίδια, γνώσεων ή τύ-
χης, με «έβγαλαν έξω από 
τα ρούχα». Αντί να διασκε-
δάζω βλέποντάς τα, μελαγ-
χολώ. Άσε που οι παρουσι-
αστές των τηλεπαιχνιδιών 
είναι ανιστόρητοι… Όλοι βρά-
ζουν στο ίδιο καζάνι. Βέβαια 
δεν είναι υποχρεωμένοι να τα 
ξέρουν όλα κι’ ούτε όμως να κάνουν πως το γνωρίζουν… 
Ίσως να το κάνουν, για να παρηγορήσουν κάποιον κα-
λεσμένο παίκτη, όταν δεν ξέρει να απαντήσει ο παίκτης 
όπου υποβάλλεται στην ερώτηση. Συγκεκριμένα ο τηλε-
παρουσιαστής του λέει: «Ούτε εγώ ήξερα την απάντηση»!

Το μορφωτικό επίπεδο του τηλεπαρουσιαστή ίσως να μη 
βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο, αλλά απλά να είναι επαγγελ-
ματίας δημοσιογράφος ή ένας ηθοποιός. Γι αυτό πρέπει να 
φέρεται με σεβασμό προς τον διαγωνιζόμενο. Οφείλει να 
θυμάται ότι τις απαντήσεις των ερωτήσεων της συγκεκρι-
μένης εκπομπής τις γράψανε από κάποια εγκυκλοπαίδεια 
και να μην παριστάνει ο ίδιος τον Αϊνστάιν.

Τώρα πώς γίνεται όλα τα τηλεπαιχνίδια να μοιράζουν 
χιλιάδες ευρώ κάθε μέρα στους τηλεθεατές, αυτό δεν το 
καταλαβαίνω. Ο αθέμιτος ανταγωνισμός των τηλεοπτικών 
καναλιών ίσως να είναι αυτός που καθημερινά τα μοιράζει 
στους τυχερούς; Όμως τα τόσα χρήματα πάλι που σκορ-
πιούνται καθημερινά, με βάζουν σε σκέψεις και σε ερω-
τηματικά όταν στην χώρα μας υπάρχει τόση ανεργία και 
οικονομική κρίση (οριζόντιες μειώσεις εισοδημάτων και 
αυξήσεις φόρων). 

Κάθε «τυχερός» παίκτης κερδίζει σε μία ώρα τόσα χρή-
ματα, όσα παίρνει σχεδόν ένας δημόσιος υπάλληλος εφά-
παξ ύστερα από 35 χρόνια δουλειάς! 

Να ήταν όμως μόνο για τηλεπαιχνίδια στην τηλεόραση; 
Τα τηλεπαιχνίδια ήταν παλαιότερα, συνδεδεμένα και με 

τηλεοπτικά περιοδικά. Υπήρχαν πολλοί «αναγνώστες» που 
αγόραζαν το ίδιο περιοδικό πολλές φορές, για να απο-
κτήσουν μεγαλύτερες πιθανότητες να κερδίσουν τα δώρα 
που πρόσφεραν τα τηλεοπτικά κανάλια. Κρατούσαν το ένα 
τηλεοπτικό περιοδικό και τα υπόλοιπα τα πετούσαν στο 
καλάθι των αχρήστων.

Μαζί με τα περιοδικά, «πετούσαν» και τους δημοσιο-
γράφους στο καλάθι!

Αυτά και πολλά άλλα συμβαίνουν φίλοι μου αναγνώ-
στες. Και ως δημοσιογράφος κι’ εγώ θίγουν και μένα αυ-
τά τα «παράξενα και απίστευτα» κι’ όμως αληθινά για τον 
τόπο μας

ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ 
ΧΑΒΙΑΡΑ

Αναλύσεις

Δεν ήσαν όλοι Γαλάτες, ήσαν όμως όλοι 
τους Γάλλοι  

Ό
ταν στην παρά-
ταση του τελι-
κού ποδοσφαι-
ρικού αγώνα 
για το Παγκό-
σμιο Κύπελλο 

αντικαταστάθηκε ο Ραμπιό, 
και μάλιστα λίγο αργότερα και 
ο Βαράν, μιγαδικής καταγω-
γής, όλοι οι παίκτες της εθνι-
κής Γαλλίας, πλην του τερμα-
τοφύλακα Γιορίς ήσαν μαύροι, 
με εκείνο το βαθύ αφρικανικό 
μαύρο χρώμα που δεν αφήνει 
αμφιβολία για τον τόπο της κα-
ταγωγής. Σε σημείο  που αν κά-
ποιος άνοιγε εκείνη την ώρα 
την τηλεόραση θα διερωτάτο 
αν αντίπαλος της Αργεντινής 
ήταν η Σενεγάλη, ή η Γκάνα. 
Όμως ούτως ή άλλως η πλει-
οψηφία των ποδοσφαιριστών 
της Γαλλίας τα τελευταία χρό-
νια, πάντα προέρχεται από τις 
χώρες της Αφρικής. Γιαυτό όταν 

ο Μπαράκ Ομπάμα επισκέφθη-
κε πριν τέσσερα χρόνια, μετά το 
τέλος της οκταετούς θητείας 
του, τη Νότια Αφρική με αφορ-
μή  τη συμπλήρωση 100 ετών 
από τη γέννηση του Νέλσον 
Μαντέλα, αξιοποίησε στην ομι-
λία του στο Γιοχάνεσμπουργκ 
ως παράδειγμα συνύπαρξης 
λευκών και μαύρων την πρό-
σφατη - τότε - κατάκτηση του 
Παγκοσμίου πολέμου από τη 
Γαλλία στη Ρωσία και την αριθ-
μητική πλειοψηφία των μαύρων 
ποδοσφαιριστών της εθνικής 
της ομάδας, λέγοντας: "Είδατε; 
Δεν ήσαν όλοι οι ποδοσφαιρι-
στές Γαλάτες, ήσαν όμως όλοι 
τους Γάλλοι"! Όμως δεν ήσαν 
μόνον Γάλλοι πολίτες, οι μαύροι 
ήσαν και μουσουλμάνοι. Πώς 
μπορεί λοιπόν η Γαλλία από τη 
μια να πανηγυρίζει, με πρώτο 
μάλιστα τον πρόεδρο Μακρόν, 
την κατάκτηση του τροπαίου 

το 2018 και χθες να είναι πε-
ρήφανη για τη συμμετοχή της 
στο μεγάλο τελικό, όπου έχασε 
το τρόπαιο στις λεπτομέρειες, 
και από την άλλη να αναπτύσ-
σεται η αντισλαμική ρητορική 
που περιθωριοποιεί τους με-
τανάστες, που "κουβάλησε" στη 
χώρα για να καλύψουν τις ελ-
λείψεις του εργατικού δυναμι-
κού στην ανασυγκρότηση της 
χώρας μετά τον πόλεμο, αλλά 
και τους απογόνους τους; Διότι 
η κατάσταση των μετααποικι-
ακών μεταναστών είναι τέτοια 
ώστε, σύμφωνα με έρευνα του 
Εθνικού Ινστιτούτου Δημογρα-
φικών Μελετών της Γαλλίας, 
η δεύτερη γενιά νιώθει λιγό-
τερο ενσωματωμένη από την 
πρώτη, πράγμα που αποτελεί 
αντιστροφή μιας ιστορικής τά-
σης, κάτι το πρωτοφανές. Δι-
ότι η πρώτη γενιά είχε εργασία 
αφού γιαυτό τους μετέφεραν 
στη Γαλλία ενώ η δεύτερη γενιά 
βουλιάζει στην ανεργία. Γιαυ-
τό αν οι ποδοσφαιριστές της 

εθνικής Γαλλίας δεν διέθεταν 
τις ποδοσφαιρικές δεξιότητες 
που τους επιτρέπουν να "κολυ-
μπάνε" στο χρήμα, θα ζούσαν 
σε κάποιο από τα εθνοτικά και 
θρησκευτικά γκέτο συγκρουό-
μενοι κατά καιρούς με τη γαλλι-
κή αστυνομία, ώστε και χαμηλό 
ημερομίσθιο να εξασφαλίζουν 
στη γαλλική παραγωγή αλλά 
και να επανδρώνουν τον εφε-
δρικό στρατό ανέργων συμπι-
έζοντας τις διεκδικήσεις των 
Γάλλων εργαζομένων.

Πού θα πρέπει να αποδώ-
σουμε αυτή την αντισλαμική και 
αντιμεταναστευτική ρητορική 
και αντιμετώπιση; Στη Γαλλία, 
η προσπάθεια της εκκοσμίκευ-
σης, δηλαδή της χειραφέτησης 
έναντι της ηγεμονίας της θρη-
σκείας, μπλέκεται με την ιστο-
ρία της αποικιοκρατίας, καθώς 
η Τρίτη Δημοκρατία (1870 - 
1940) μαχόταν υπέρ της εκκο-

σμίκευσης την ίδια στιγμή που 
οικοδομούσε την αποικιακή της 
αυτοκρατορία. Αυτό σημαίνει 
ότι, επί Τρίτης Δημοκρατίας, ο 
πολίτης αντιπαρατίθεται στον 
ιθαγενή, που δεν διαθέτει τα 
ίδια δικαιώματα. Με άλλα λό-
για, η Δημοκρατία γεννήθηκε 
όχι μόνο πολεμώντας ενάντια 
σε εσωτερικούς εχθρούς αλλά 
και καθορίζοντας νομικά σύ-
νορα και πολιτικές ιεραρχίες 
απέναντι στους αποικισμένους 
υπηκόους της. Στις αρχές του 
20ου αιώνα, η Τρίτη Δημοκρα-
τία υποστήριζε την εκκοσμίκευ-
ση για να κατανικήσει μια σει-
ρά από αντιδραστικές απειλές, 
ενώ σήμερα τη χρησιμοποιεί 
σαν όπλο αποκλεισμού απένα-
ντι σε μειονότητες, τα δικαι-
ώματα των οποίων αρνείται. 
Γιαυτό η αποικιακή μήτρα προ-
σφέρει την πολιτισμική βάση 
πάνω στην οποία μπολιάζεται 
η νέα ισλαμοφοβία και η αντι-
μεταναστευτική ρητορική.

Όμως, όπως μας λέει ο Ενζο 
Τραβέρσο, "η Γαλλία, διαπλά-
στηκε μέσα από εκατό και πά-
νω χρόνια μεταναστεύσεων, 
να γιατί αυτός ο βίαιος αντι-
μεταναστευτικός λόγος είναι 
ουτοπικός στην κυριολεξία! 
Είναι αδύνατο να γυρίσου-
με πίσω και η αντιδραστική 
αγόρευση υπέρ των "γνήσι-
ων" γάλλων με τη δυσπιστία 
της απέναντι στους απογό-
νους των μεταναστών, προ-
ϋποθέτει και εξιδανικεύει μια 
Γαλλία που δεν υπάρχει, που 
έχει πάψει να υπάρχει εδώ 
και ενάμισι αιώνα και στην 
οποία, την εποχή της παγκο-
σμιοποίησης, θα ήταν αδύνα-
το να επιστρέψουμε. Όχι μόνο 
είναι αδύνατο να επιστρέ-
ψουμε πίσω αλλά, έστω ότι 
ήταν εφικτό, θα αποτελούσε 

τότε καταστροφή για τη χώρα, 
πηγή οπισθοδρόμησης, απομό-
νωσης και γενικής πτώχευσης. 
Αυτό ισχύει και για την Ευρώ-
πη ολόκληρη, η οποία εδώ και 
χρόνια δείχνει μια αυτοκτονική 
τύφλωση.....Εκείνο που αποτε-
λεί τον πλούτο της Γαλλίας και 
της Ευρώπης, συνεχίζει, είναι 
ακριβώς η πολλαπλότητα των 
ταυτοτήτων τους. Στην περί-
πτωση της Γαλλίας το γεγονός 
ότι ήταν αποικιακή αυτοκρα-
τορία περιλαμβάνει τουλάχι-
στον μια θετική πλευρά, δη-
λαδή ακριβώς τον πλούτο των 
ταυτοτήτων και της κουλτού-
ρας που την κατοικούν, πλούτος 
που σε άλλα μέρη δεν βρίσκεται 
πάντα". Αυτό το συμπέρασμα θα 
πρέπει να κρατήσουμε από τον 
τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλ-
λου στο Κατάρ.

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ 
ΜΑΚΡΟΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
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Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής 
της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας-Θράκης, λαμβά-
νοντας υπόψη την αυξημένη 
ζήτηση ειδικών κατηγοριών 
τροφίμων ζωικής προέλευσης, 
τις εορταστικές ημέρες των 
Χριστουγέννων και της Πρω-
τοχρονιάς, ενημερώνει το κα-
ταναλωτικό κοινό για τα εξής:
1.  Τα ζώα στην Ελλάδα 
σφάζονται υποχρεωτικά σε 
εγκεκριμένα σφαγεία, υπό 
την επίβλεψη των επίσημων 
κτηνιάτρων και  υπόκεινται 
σε όλους τους απαραίτη-
τους κτηνιατρικούς ελέγχους 
που αφορούν  την υγεία , 
την εκτροφή,  την  μεταφο-
ρά τους, την πριν και μετά τη 
σφαγή εξέταση τους.
2.  Όλα τα σφάγια πρέπει να 
φέρουν σφραγίδα καταλληλό-
τητας ωοειδούς σχήματος και 
χρώματος μπλε (λαμπρό κυα-
νό - Ε 133), η οποία αναγρά-
φει υποχρεωτικά τον κωδικό 
αριθμό και τη χώρα του σφα-
γείου (π.χ. S68 ΕΛΛΑΣ ή GR).
3.  Για τα βοοειδή πρέπει να 
υπάρχει πρόσθετη επισήμανση 
σε ειδική αδιάβροχη ετικέτα. 
Η ετικέτα παρέχει πληροφορί-
ες για τον κωδικό αναγνώρι-
σης του ζώου, την ημερομηνία 
σφαγής, τη χώρα γέννησης, τη 
χώρα εκτροφής και τη χώρα 
σφαγής. 
4.  Σε περίπτωση κρέατος βο-
οειδών από ζώα που γεννή-
θηκαν, εκτράφηκαν και σφά-
γηκαν στην Ελλάδα η ετικέτα 

έχει πλαίσιο χρώματος μπλε 
και αναγράφει  ως χώρα κα-
ταγωγής την Ελλάδα.
5.  Για όλα τα άλλα είδη σφά-
γιων (προβάτων, αιγών, χοί-
ρων, πτηνών κ.λπ.) προβλέ-
πεται πρόσθετη επισήμανση 
(ετικέτα) με πληροφορίες για 
τον κωδικό εκτροφής, την 
ημερομηνία σφαγής τη χώ-
ρα ή τις χώρες εκτροφής, τη 
χώρα σφαγής και τον αριθμό 
παρτίδας.
6.  Στα παραστατικά που εκ-
δίδονται από το φορολογικό 
ηλεκτρονικό μηχανισμό (τα-
μειακές μηχανές) πρέπει να 
αναγράφεται το είδος κρέα-
τος, η χώρα καταγωγής ή οι 
χώρες εκτροφής, η χώρα σφα-
γής και το βάρος των πωλού-
μενων ποσοτήτων.
7.  Απαγορεύεται να δοθεί 
στην κατανάλωση κρέας, το 
οποίο δε φέρει την ενδεδειγ-
μένη επισήμανση, σύμφωνα 
με τα παραπάνω.
Για τις λοιπές κατηγορίες τρο-
φίμων:
1.  Τα θηράματα, εκτρεφόμε-
να ή άγρια (ημιάγριοι ή άγριοι 
χοίροι, ελάφια, λαγοί, κουνέ-
λια κλπ.) θα πρέπει να διατί-
θενται στην αγορά έχοντας 
υποστεί πλήρη αφαίρεση του 
δέρματος (εκδορά) και εσπλα-
χνισμό σε εγκεκριμένη εγκα-
τάσταση και πρέπει να φέ-
ρουν σήμα καταλληλότητας 
της εγκατάστασης σφαγής,  
ωοειδούς σχήματος.
2.  Συσκευασμένα εισαγόμενα 

ή εγχώρια θηράματα πρέπει 
να φέρουν, επίσης, σήμανση 
καταλληλότητας και αναγρα-
φή ημερομηνίας ανάλωσης
3.  Τα σφάγια γαλοπούλας 
διατίθενται στην αγορά μό-
νο εφόσον πληρούν τις απαι-
τήσεις της νομοθεσίας, δεν 
υπάρχουν δηλαδή στο σφάγιο 
φτερά, πούπουλα και εντό-
σθια και ΑΠΑΓΟΡΕΎΕΤΑΙ η έκ-
θεσή τους σε χώρους μη ψυ-
χόμενους. 
4.  Τα συσκευασμένα νωπά ή 
κατεψυγμένα πουλερικά πρέ-

πει να φέρουν τη σήμανση κα-
ταλληλότητας της χώρας προ-
έλευσης και την ημερομηνία 
ανάλωσης (τοποθετημένη ευ-
διάκριτα στη συσκευασία ή το 
περιτύλιγμα.)
5.  Όλα τα κρέατα και τα πα-
ραπροϊόντα (συκώτια κλπ.) 
διατίθενται στον καταναλω-
τή υπό ψύξη (π.χ. 2ο – 3οC 
για τα παραπροϊόντα) ή κα-
τεψυγμένα (-18οC), από ψυ-
χόμενες προθήκες ή καταψύ-
κτες, ώστε να διατηρείται η 
ψυκτική αλυσίδα και να είναι 

προστατευμένα από ρύπους 
και έντομα. Δεν επιτρέπεται 
η απόψυξη στο κρεοπωλείο 
(μόνο σε εγκεκριμένες εγκα-
ταστάσεις).
6.  Τα γαλακτοκομικά προϊ-
όντα (τυριά, κασέρι κ.α.) θα 
πρέπει να φέρουν σήμανση 
αναγνώρισης (οβάλ σφραγί-
δα) με τα αρχικά της χώρας 
παραγωγής και τον αριθμό 
έγκρισης του παρασκευαστή. 
Επίσης, θα πρέπει πάνω στη 
συσκευασία να φέρουν την 
ημερομηνία παραγωγής, συ-

σκευασίας και ανάλωσης (λή-
ξης).
7.  Τα αυγά πρέπει να διατί-
θενται στην αγορά έχοντας 
τις παρακάτω πληροφορίες 
(στη συσκευασία ή σε πινακί-
δα): κωδικό παραγωγού, μέ-
θοδο εκτροφής, ελάχιστο χρό-
νο διατήρησης, ποιότητα και 
βάρος. Αποφεύγουμε να κα-
ταναλώνουμε αυγά με μη φυ-
σιολογικό κέλυφος (σπασμένο 
ή λερωμένο) ή όταν παρουσι-
άζουν αλλοιώσεις εσωτερικά 
(αιμορραγικές κηλίδες, δυσά-
ρεστες οσμές, αλλαγή χρώ-
ματος).
8.  Αυγά ή πουλερικά με εν-
δείξεις περί ειδικού τρόπου 
παραγωγής τους (π.χ. «ελευ-
θέρας βοσκής») πρέπει να 
συνοδεύονται και από το ει-
δικό, κατά περίπτωση, σήμα 
που χορηγεί ο Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π. – 
«AGROCERΤ».
Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής, με 
κύριο μέλημα την προστασία 
της Δημόσιας Υγείας, προτρέ-
πει τους καταναλωτές να είναι 
προσεκτικοί στις αγορές τους 
και να προμηθεύονται τρόφι-
μα τα οποία παράγονται από 
εγκεκριμένες εγκαταστάσεις. 
Επίσης, καλεί τους υπευθύ-
νους των επιχειρήσεων τρο-
φίμων να τηρούν την κείμε-
νη νομοθεσία, όσον αφορά 
την υγιεινή και ασφάλεια των 
τροφίμων.

Συμβουλές για ασφαλή εορταστικά τραπέζια 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ     

Τι να προσέξουμε σε κρέατα, 
γαλακτοκομικά και άλλα τρόφιμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Με την υπ’ αριθ. 126/2022 Διάταξη του Ειρηνοδικείου Αλε-
ξανδρούπολης εγκρίνονται οι τροποποιήσεις του καταστατικού 
του σωματείου με την επωνυμία «Η ΘΡΑΚΗ», και πλέον έπει-
τα από την τροποποίηση «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΡΑΚΗ ΦΕ-
ΡΩΝ», που εδρεύει στις Φέρες Νομού Έβρου, ειδικότερα τρο-
ποποιήθηκαν η επωνυμία και τα άρθρα 1,2,3,4,6,13,14,21,23 
σύμφωνα με το από 16/12/2022 τροποποιημένο καταστα-
τικό του.

  
      Αλεξανδρούπολη, 21/12/2022

  Η Πληρεξούσια Δικηγόρος
Βασιλική Βαρσαμάκη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 14/20-12-2022 διατάξεως της 
Ειρηνοδίκη Διδυμοτείχου (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδο-
σίας), η οποία δημοσιεύθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2022 στο 
Διδυμότειχο, εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις στο καταστατικό 
του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥ-
ΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΕ ΚWON DO ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ» που εδρεύει 
στο Διδυμότειχο κι εκπροσωπείται νομίμως, ειδικότερα δε 
τροποποιείται το άρθρο τροποποιείται το άρθρο 1 ως προς 
την επωνυμία του συλλόγου από «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 
ΤΑΕ ΚWΟ DΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ» σε «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΜΝΑΣ-
ΤΙΚΗΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ», και το άρθρο 2 του 
ως προς τον σκοπό.

                             Διδυμότειχο, 21.12.2022
                            Η Πληρεξούσια Δικηγόρος
                            Αλεξάνδρα Δ. Δεληγιάννη
                              Δικηγόρος (ΑΜΔΣΟ 82)
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 SUDoKU

1

3 1 8 5

7 6 1 2 3

9 1 8

1 8 3 4

8 2 5

3 9 8 7 2

4 7 6 3

5

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.61)
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.64)

7 3 5 4 9 8 2 1 6
8 4 1 6 2 7 9 5 3
6 2 9 1 5 3 4 7 8
2 1 6 7 4 9 8 3 5
3 5 4 8 6 1 7 2 9
9 8 7 2 3 5 1 6 4
1 7 3 5 8 4 6 9 2
5 6 8 9 1 2 3 4 7
4 9 2 3 7 6 5 8 1
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ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

4 7

2 5 8 7

3 9 4 5

1 4 3 7

5 3

7 2 5 1

8 9 1 2

4 8 6 5

4 8

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.56)
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου :
-Μα τι πράγματα είναι αυτά, που λέει η γυναί-

κα σας; Κάθε μεσημέρι την υπνωτίζετε και την κά-
νετε να πιστεύει ότι είναι καναρίνι και την ταΐζετε 
με σπόρους;

– Μάλιστα κύριε πρόεδρε και είναι τυχερή που 
δεν την κάνω χελιδόνι, γιατί θα ‘πρεπε να βρίσκει 
μόνη την τροφή της.

* * * * * * 

Ένας στρατιώτης τιμωρήθηκε με 20 μέρη κράτη-
ση  επειδή συνελήφθηκε μεθυσμένος. Αλλά επειδή 
ήταν καλός στρατιώτης, ο λοχαγός του επιχείρησε 
να του δώσει μερικές συμβουλές:

-Άκουσε, του λέει, θα μπορούσες να γίνεις δε-
κανέας ,  ακόμη και λοχίας, αν έπαυες να μεθάς.

-Ευχαριστώ, κ. λοχαγέ, για τις συμβουλές σας, 
αλλά εγώ όταν μεθάω γίνομαι συνταγματάρχης!

* * * * * * 

Ο Ηλίας είναι επιστάτης σε ένα κτήμα. Μια μέρα 
τον πλησιάζει το αφεντικό του και του λέει:

 -Άκου βρε Ηλία, ξέρεις πόσο σε εμπιστεύομαι. 
Θέλω να μου κάνεις ένα χατίρι. Τελευταία, η κόρη 
μου είναι πολύ ανήσυχη και συχνά την βλέπω να 
μιλά με τον παπά. Σε λίγο πάλι θα περάσουν από 
εδώ. Ανέβα σ εκείνο το δένδρο και άκου τι θα πουν. 
Πάρε και  πενήντα ευρώ για τον κόπο σου και μετά 
έλα να με βρεις, να μου πεις τι έμαθες.

Ο Ηλίας το παίρνει και κάνει αυτό που του είπε το 
αφεντικό του. Δεν πέρασαν πέντε λεπτά και βλέπει 
τον ιερέα με την κόρη του αφεντικού να πλησιάζουν.

 -Πάτερ μου, δεν άκουσα την συμβουλή σας για 
εκείνο τον νέο και… πώς να σας το πω; –

-Λέγε παιδί μου. Τι είναι αυτό που σε στενοχωρεί;
-Να… φοβάμαι πάτερ ότι περιμένω παιδί…
-Αμάρτησες αλλά μην ανησυχείς παιδί μου. Αυ-

τός που βρίσκεται εκεί ψηλά και τα βλέπει όλα, θα 
φροντίσει και για αυτό το παιδί.

Πηδάει τρομαγμένος ο Ηλίας από το δένδρο και 
φωνάζει τρέχοντας: 

-Ποτέ και με κανένα τρόπο! Με ένα παλιοπενη-
ντάευρω θα μου φορτώσετε και παιδί;

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια
1. Την προηγούμενη μέρα (επίρρ.).
4. Κυριεύω οχυρή θέση.
10. … Αβίβ: η μεγαλύτερη πόλη του Ισραήλ.
13. Αρχικά της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
14. Για σφαλιάρες… ο φρεσκοξυρισμένος.
15. Μείγμα από διάφορα μπαχαρικά.
16. Όμοια υγρά σύμφωνα.
17. Μόνιμο… χρέος.
18. Αδερφός του Σημ και του Χαμ.
19. Συνηθισμένο όνομα Ρωσίδας.
21. Σύμφωνα του… Σάββα.
23. Δυναμικό αγώνισμα.
24. Θηλαστικό του Κογκό.
25. Απαράδεκτα… επιχειρήματα.
27. Βρίσκονται στην… κάβα.
28. Μεγάλο δρεπάνι με στειλιάρι.
29. Στο χρώμα της χλόης αυτά.
30. Νόσος του συκωτιού.
31. Συγκοινωνιακός κόμβος της Παρα-
γουάης.
32. Προθήκη καταστήματος.
33. Κόμμα της Κύπρου (αρχικά).
34. Πρώτα στη… βαβούρα.
35. Γυναικείος κεφαλόδεσμος.
36. "Εχθρός" του υπερτασικού.
37. Δισύλλαβη πρόθεση.
38. Ιταλών… κατάφαση.
39. Γίνεται λαδερό φαγητό.
40. Κατακτήθηκε με το Δούρειο ίππο.
43. Επιτραπέζιο δοχείο για υγρά.
45. Οδός της Αθήνας.
46. Τμήμα λόχου.
48. Περίφημο ιαπωνικό θέατρο.
49. Γραφικό χωριό της Σαντορίνης.

-- Συστατικά --
--Για τη ζύμη--

• 4 αυγά
• 1 φλ.τσ. πορτοκάλι
• Αλεύρι, σκληρό
• 1 κ.γλ. ούζο (προαιρετικά)

--Για το σιρόπι--
• 1 φλ.τσ. ζάχαρη
• 1 φλ.τσ. νερό
• Λίγο χυμό λεμόνι
• Καρύδι
• Μέλι
• Κανέλα

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Πρώτα, χτυπάμε πολύ καλά στο μίξερ τα 4 

αυγά.
• Προσθέτουμε το πορτοκάλι και σιγά – σιγά 

το αλεύρι και το ούζο μέχρι η ζύμη να γίνει 
όπως τη θέλουμε.

• Ζυμώνουμε μέχρι να γίνει ένα ενιαίο μείγμα.
• Στην συνέχεια, ανοίγουμε με τον πλάστη φύλ-

λο, κόβουμε σε μακριές λωρίδες μήκους πε-
ρίπου 10 εκατοστών και πιέζοντας στη μέση, 

φτιάχνουμε τις δίπλες φιογκάκια.
• Παίρνουμε ένα βαθύ τηγάνι και τηγανίζουμε 

τα κομμάτια μας σε μπόλικο καυτό ελαιόλαδο, 
ώσπου να ξανθίσουν.

• Κατόπιν, τα τοποθετούμε σε ένα τρυπητό για 
να στραγγίξουν.

• Ετοιμάζουμε το σιρόπι και βουτάμε μέσα στην 
κατσαρόλα μία – μία την κάθε δίπλα – φιόγκο.

• Τέλος, τις τοποθετούμε σε ένα μεγάλο πιάτο, 
πασπαλίζοντας καθεμία με ψιλοκοπανισμένο 
καρύδι και κανέλα.

• Οι χριστουγεννιάτικες δίπλες μας είναι έτοιμες.
• Καλή επιτυχία και καλή απόλαυση!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Οι πιο νόστιμες Χριστουγεννιάτικες δίπλες

Κάθετα
1. Κουτί από χαρτόνι.
2. Κομψοτέχνημα από ψημένη άργιλο.
3. Υποθέτει… αρχαιόπρεπα.
4. Το σημείο εξόδου.
5. Ντάνι…: παλιός ηθοποιός.
6. Βαρύτερος του κανονικού.
7. Το μισό του… οκτώ.
8. Μία απόχρωση.
9. Αθόρυβη… θυσία.
10. Υγειονομική… των σκουπιδιών.
11. Πρόδρομος της Ν.Δ. (αρχικά).
12. Παλιός τρόπος θανάτωσης.
14. Παραδοσιακό ινδικό γυναικείο ένδυμα.
15. Όμορφα, κατά μια έννοια.
17. Μεγάλη Ελληνίδα ηθοποιός.
18. Γιατρικό, φάρμακο (αρχ.).
20. Πόλη της βορειοκεντρικής Ιταλίας.
22. Οπαδοί της μοναρχίας.
23. Θαλασσινό μαλάκιο.
25. Μόλις, πριν από λίγο (αρχ.).
26. Είδος δίσκου ή ταψιού.
27. Ευρύχωρα, αναπαυτικά.
29. Μεταφορικά σημαίνει το πείσμα.
30. Και έτσι τα απονήρευτα.
32. Προσιτά, κατά μια έννοια.
33. Συγκεντρώνονται στις κλειδώσεις.
35. Εγκεφαλική… ουσία.
36. Δεν έχουν πυκνή συνοχή αυτά.
37. Την αποφεύγει ο… φαφούτης.
39. … Ματίς: Γάλλος ζωγράφος.
41. "Τα πάντα…": ρήση του Ηράκλειτου.
42. Γερμανών… ένα.
44. Γιαν Βαν…: σπουδαίος Φλαμανδός ζω-
γράφος.
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Ενώ συνεχίζεται και η 
ταινία Κινουμένων Σχεδίων, 
«Καραγκιόζης: The Movie» 
των Άκη Καρρά, Χρήστου 
Λειβαδίτη & Αικατερίνης Πα-
παγεωργίου με 
τους Άθω Δα-
νέλλη & Έλε-
να Μαραγκού 
να χαρίζουν τις 
φωνές τους...
Υπόθεση: Ο 
Διοικητής 
του χωριού 
αποφασίζει 
να διορίσει 
έναν δημόσιο 
γραμματέα 
για την 
εξυπηρέτηση 
των πολιτών, 
καθώς οι 
υπάλληλοί 
του 
αναγκάζονται 
να 
παραμελούν 
την εργασία 
τους για να 
εξυπηρετούν 
τους 

αναλφάβητους συμπολίτες 
τους στην γραπτή τους 
επικοινωνία.  
Κυριακή, 
Τετάρτη: 16:15.

Μαζί μας η Οικογενειακή Κωμω-
δία, «Λάιλ, ο Φίλος μου ο Κροκόδει-
λος» των Τζος Γκόρντον & Γουίλ 
Σπεκ (Ξεπατινάζ, Δωρητής Σπέρμα-
τος, Υπόθεση: Όταν η Οικογένεια 
Primm μετακομίζει στη Νέα Υόρκη, 
ο μικρός γιός Josh δυσκολεύεται να 
βρει τα πατήματά του στο νέο σχο-
λείο και τους νέους φίλους. 
Όλα όμως αλλάζουν όταν 
ανακαλύψει στη σοφίτα του 
νέου σπιτιού, τον Λάιλ, έναν 
κροκόδειλο που αγαπά το 
τραγούδι, τα αφρόλουτρα, 
το χαβιάρι και την καλή μου-
σική. Οι δυο τους γίνονται 
γρήγορα οι καλύτεροι φίλοι, 
αλλά όταν ο Λάιλ απειλείται 
από τον γκρινιάρη γείτονα 
κύριο Grumps, η οικογένεια 
Primm πρέπει να μείνει ενω-
μένη σαν ορχήστρα και πα-
ρέα με τον χαρισματικό ιδι-
οκτήτη του Λάιλ, Hector P. 
Valenti να αποδείξουν στον 
κόσμο ότι την οικογένεια τη 
βρίσκει κανείς στα πιο ανα-
πάντεχα μέρη ακόμα και στο 
πρόσωπο ενός τραγουδιστή 
κροκόδειλου με χρυσή καρ-

διά. Βασισμένη στα παιδικά βιβλία 
«Lyle, Lyle Crocodile» του Bernard 
Waber, η νέα live-action μουσική 
κωμωδία «Λάιλ, Ο Φίλος Μου Ο 
Κροκόδειλος», συστήνει τον αγαπη-
μένο χαρακτήρα στο κοινό.

Παρασκευή, 
Δευτέρα: 17:00.

Έρχεται σε Πανελλήνια 
Πρεμιέρα η Κωμωδία, «Army 
Baby» του Γιώργου Κορδέλ-
λα (Η Ρόζα της Σμύρνης) 
Υπόθεση: Παραμονές 
Χριστουγέννων, σε ένα 
στρατόπεδο κάπου στα 
ελληνοτουρκικά σύνορα 
στον ‘Έβρο. Ένα ταξί 
καταφθάνει έξω από 
την πύλη και μεταφέρει, 
ασυνόδευτο, ένα μωρό. 
Ο ταξιτζής ενημερώνει το 
φυλάκιο πως η μαμά του 
μωρού το στέλνει στον 
μπαμπά του που υπηρετεί 
την θητεία του. Από εκείνη 

την στιγμή ξεκινούν όλα… 
Το απρόσμενο γεγονός 
βραχυκυκλώνει όχι μόνο 
τον ανίδεο πατέρα, αλλά 
και τους ρυθμούς της 
ακριτικής Μονάδας, καθώς 
η παραμονή του μωρού 
πρέπει να κρατηθεί μυστική 
μέχρι να βρεθεί λύση. Οι 
φαντάροι συνωμοτούν 
παρέχοντας κάλυψη και 
φροντίδα και αναλαμβάνουν 
βάρδιες… babysitting! 
Πέμπτη, Κυριακή, 
Τρίτη, Τετάρτη: 22:15, 
Παρασκευή, Σάββατο, 
Δευτέρα: 19:30.

Army baby, ένα μωρό 
αλλιώτικο από τα άλλα!

Συνεχίζεται «σπάζοντας» 
ταμεία παγκοσμίως η υποψή-
φια για 2 Χρυσές Σφαίρες Πε-
ριπέτεια Φαντασίας, «Avatar: 
The Way of Water» του Τζέ-
ιμς Κάμερον (Ο Εξολοθρευ-
τής, Άλιενς: Η Επιστροφή, Η 
Άβυσσος, Εξολοθρευτής 2: 
Μέρα Κρίσης, Αληθινά Ψέμα-
τα, Τιτανικός, Φαντάσματα της 
Αβύσσου, Avatar) με τους Σαμ 
Γουόρθινγκτον, Ζόε Σαλντά-
να, Σιγκούρνι Γουίβερ, Στίβεν 
Λανγκ, Κλιφ Κέρτις, Τζόελ Ντέ-
ιβιντ Μουρ, Σ.Σ.Χ.Πάουντερ, 
Έντι Φάλκο, Τζεμέιν Κλεμέντ, 
Κέιτ Γουίνσλετ, Μπέιλι Μπας 

& Τζιοβάνι Ριμπίζι...
Υπόθεση: Μια δεκαετία σχεδόν 
μετά από τα γεγονότα της 
πρώτης ταινίας, η νέα ταινία 
«Avatar: The Way of Water» 
ξεκινά να μας αφηγείται την 
ιστορία της οικογένειας Sully 
(του Jake, της Neytiri και των 
παιδιών τους), τα προβλήματά 
τους, τους αγώνες που κάνουν 
να παραμείνουν ζωντανοί και 
τις τραγωδίες που βιώνουν.
Πέμπτη, Κυριακή, 
Τρίτη, Τετάρτη: 18:15, 
Παρασκευή, Σάββατο, 
Δευτέρα: 22:00.

Το «φαινόμενο» Avatar

Cinema«Έχω κάνει πάρα πολλές ταινίες – και νομίζω πως 4 από αυτές είναι αρκετά καλές – και ακόμη 
εκπλήσσομαι από το πώς φτιάχνονται οι ταινίες. Από τη λάμψη μίας  ιδέας, μέχρι την εικόνα 

στη μεγάλη οθόνη, όλη η διαδικασία είναι ένα θαύμα.» 
Τομ Χανκς – Ηθοποιός 

Κοντά μας σε επανέκδοση 
η υποψήφια για 3 Oscar 
& Χρυσή Σφαίρα ταινία 
Κινουμένων Σχεδίων, 
«Το Πολικό Εξπρές» του 
Ρόμπερτ Ζεμέκις 

Υπόθεση: Άραγε πόσοι 
πιστεύουν ακόμα στον Άγιο 
Βασίλη; Όχι πάντως ο μικρός 
ήρωας της ταινίας μας. Μέ-
χρι που ένας παράξενος 
θόρυβος και μια λάμψη τον 
ξυπνούν το βράδυ της παρα-
μονής των Χριστουγέννων. 
Έξω από την πόρτα του δεν 
βρίσκονται οι τάρανδοι και 
το έλκηθρο του Άγιου Βα-
σίλη, αλλά ένα τρένο που 

τον προσκαλεί σε ένα μα-
κρινό ταξίδι στον Βόρειο Πό-
λο. Τόσο ο οδηγός της μυ-
στηριώδους αμαξοστοιχίας, 
όσο και οι μικροί επιβάτες 
του, φορώντας όλοι τις πι-
τζάμες τους, θα ζήσουν μια 
ανεπανάληπτη εμπειρία που 
θα τους κάνει να συνειδη-
τοποιήσουν ότι τα θαύμα-
τα είναι αληθινά, μόνο για 
όσους πραγματικά πιστεύ-
ουν… Ένα ταξίδι στη χαμένη 
μαγεία των Χριστουγέννων, 
που θα συγκινήσει μικρούς 
και μεγάλους
Σάββατο: 17:15
Τετάρτη: 12:00.

Το Πολικό Εξπρές σε 
επανέκδοση

Νέα εβδομάδα με ταινίες για όλους στα «Ηλύσια» 

Ξανά μαζί μας η ταινία 
Κινουμένων Σχεδίων, «Πα-
ράξενος Κόσμος» των Ντον 
Χολ. Υπόθεση: Η πρωτότυ-
πη περιπέτεια 
δράσης, «Πα-
ράξενος Κό-
σμος», των 
Walt Disney 
A n i m a t i o n 
Studios σας 
ταξιδεύει σε 
μια αχαρτο-
γράφητη και 
ε π ι κ ί ν δ υ ν η 
περιοχή όπου 
μυθικά πλά-
σματα παρα-
μονεύουν για 
τους θρυλι-
κούς Κλέιντ, 
μια οικογέ-
νεια εξερευ-
νητών, των 
οποίων οι δι-
αφορές απει-
λούν να υπο-
νομεύσουν την 
πρόσφατη και 
αναμφίβολα, 

την πιο κρίσιμη αποστολή 
τους.
Σάββατο: 12:00, Τρίτη: 
16:00.

Ένας παράξενος κόσμοςΚωμωδία για όλη την 
οικογένεια

Η ταινία του Καραγκιόζη 
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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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Ξεπλένεις τα πιάτα 
πριν τα βάλεις στο 
πλυντήριο; Ίσως να μην 
κάνεις και τόσο καλά

Αλλάζουν τα δεδομένα μέρα με 
τη μέρα!

Mία από τις ενστάσεις που υπάρχουν 
κατά του ξεπλύματος των πιάτων πριν 
μπούνε στο πλυντήριο, είναι ότι ορι-
σμένα απορρυπαντικά έχουν σχεδιαστεί 
για να κολλάνε στα σωματίδια τροφί-
μων, όπως αναφέρουν οι άνθρωποι της 
μάρκας απορρυπαντικού Cascade. Χω-
ρίς επιφάνεια να κολλήσει το απορρυ-
παντικό δεν θα μπορέσει να γίνει σω-
στή πλύση.

Τo Consumer Reports δίνει μια άλ-
λη εξήγηση. Σύμφωνα με το περιοδικό 
δοκιμών προϊόντων, τα νεότερα πλυ-
ντήρια πιάτων – αυτά που αγοράσατε 

κατά τα τελευταία πέντε χρόνια – δεν 
θα πλένoυν τα πιάτα σας για μεγάλο 
χρονικό διάστημα αν οι αισθητήρες στη 
μηχανή δεν ανιχνεύουν πολύ βρωμιά 
στο νερό. «Όταν συμβεί αυτό, το πλυ-
ντήριο πιάτων κάνει ένα ελαφρύ πλύ-
σιμο και τα αντικείμενα βγαίνουν λιγό-
τερο λαμπερά», γράφει ο Ed Perratore 
του Consumer Reports το 2016, προ-
σθέτοντας «Για να αποφύγετε αυτό το 
θαμπό αποτέλεσμα, μην τα ξεπλένετε 
πριν τα βάλετε στο πλυντήριο».

Υπάρχει επίσης ένας σημαντικός πε-
ριβαλλοντικός παράγοντας που πρέπει 
να συνυπολογιστεί Ένα στατιστικό σχό-
λιο από το Consumer Reports αναφέρει 
ότι ο μέσος άνθρωπος σπαταλά 6000 
γαλόνια νερού ετησίως για ξέβγαλμα 
των πιάτων. Τα περισσότερα πλυντή-
ρια πιάτων χρησιμοποιούν μόνο 3 έως 
5 γαλόνια νερού ανά πλύση, ενώ ο μέ-
σος άνθρωπος χρησιμοποιεί περίπου 27 
γαλόνια όταν πλένει τα πιάτα με το χέ-
ρι, σύμφωνα με την ΜΚΟ The National 
Resource Defense Council.
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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: 08:05 - 11:30 - 20:50
ΤΡΙΤΗ: 08:05 - 11:30 - 20:50 
ΤΕΤΑΡΤΗ:  11:30 - 20:50
ΠΕΜΠΤΗ:  08:50 - 21:35
ΠΑΡΑΚΕΥΗ: 11:30 - 20:50
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:05 -11:30 - 20:50
ΚΥΡΙΑΚΗ: 11:30 - 20:50 
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ:06:15-09:50- 19:15
ΤΡΙΤΗ:  06:15 - 09:50 - 19:15
ΤΕΤΑΡΤΗ: 09:50 - 19:15
ΠΕΜΠΤΗ: 06:15 - 09:50 - 19:15
ΠΑΡΑΚΕΥΗ: 09:50 - 19:15

ΣΑΒΒΑΤΟ: 06:15 -09:50 - 19:15
ΚΥΡΙΑΚΗ: 09:50 - 19:15

SKY EXPRESS
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη – ΑΘηΝΑ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ: 08:45 - 15:05 - 21:40
ΤΡΙΤΗ: 08:45 - 20:15 
ΤΕΤΑΡΤΗ: 08:45 - 16:05 - 21:40
ΠΕΜΠΤΗ: 08:45 - 16:35 - 21:40
ΠΑΡΑΚΕΥΗ:08:45-15:05- 21:40
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:45 - 20:15
ΚΥΡΙΑΚΗ: 08:45 - 15:05 - 21:40
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ:07:05 - 13:30 - 20:05
ΤΡΙΤΗ:  07:05 - 10:30
ΤΕΤΑΡΤΗ: 07:05 - 14:30 - 20:05
ΠΕΜΠΤΗ: 07:05 - 15:00 - 20:05
ΠΑΡΑΚΕΥΗ:07:05-13:30- 20:05
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:05 - 10:30
ΚΥΡΙΑΚΗ: 07:05 - 13:30 - 20:05
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη - ΣηΤεΙΑ
ΤΡΙΤΗ 12:00- ΠΕΜΠΤΗ  18:05
ΣηΤεΙΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη
ΤΡΙΤΗ 12:00 -ΠΕΜΠΤΗ  18:05

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
Γαλάζιου Κουταβού 5 (περιοχή Αγ. Βασιλεί-
ου) ✆2551026214

ΦΕΡΕΣ 
Ηλιάκη Πλαστήρα 3 ✆25550 22229

ΣΟΥΦΛΙ 
Μπαμίδου - Πιτιακούδης Βασ. Γεωργίου 
207 ✆2554022013

ΔIΔYMOTEIXO
Τσεκούρα Ηρώ (πλατ. Ελευθερίας) 
✆2553023466

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Ζησίδης Παναγιώτης Βασ. Κωνσταντίνου 36 
✆2552112450

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

Αναστασία, Χρυσόγονος, 
Χρυσόγονη

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Σήμερα Πέμπτη αγαπητέ μου Κριέ, κατα-
φέρνεις να διεκδικήσεις και να πετύχεις 
στόχους και σκοπούς, με περίσσια ευκο-
λία! Εύνοια επίσης θα έχεις σε επαφές, 
επικοινωνίες και μετακινήσεις!
      
ΤΑΥΡΟΣ
Σήμερα Πέμπτη, φίλε μου Ταύρε, κατα-
φέρνεις και ανακαλύπτεις, ακόμα και με 
έμμεσους τρόπους, τι ακριβώς συμβαί-
νει κρυφά στο περιβάλλον σου και έτσι, 
μαθαίνεις ένα μυστικό που σε αφορά, 
σε ωφελεί και εξυπηρετεί απόλυτα τους 
σκοπούς σου! Ξέρεις πώς να υλοποιή-
σεις ιδέες και είσαι απόλυτα γοητευτικός, 
ερωτικός, μυστηριώδης και σοβαρός!    

ΔΙΔΥΜΟΣ
Αγαπητέ Δίδυμε, για σήμερα Πέμπτη εξα-
κολουθεί το ενδιαφέρον σου, οι διαπρο-
σωπικές σου σχέσεις, αλλά και κάποιες 
συνεργασίες σου, που χρήζουν βελτίω-
σης! Ωστόσο, πες όχι σε αναποφασιστι-
κότητα, αναβλητικότητα, αβεβαιότητα, 
ανησυχία και ανασφάλεια!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αγαπητέ Καρκίνε, αυτή την Πέμπτη λες 
πως «ώρα είναι να κοιτάξω και λίγο τον 
εαυτό μου»! Επιτέλους ηρεμείς, επικε-
ντρώνεσαι στην βελτίωσή της διάθεσης 
σου, καταφέρνεις και αποβάλλεις το άγ-
χος, αλλά και την ανασφάλεια που είχες 
τελευταία, δεν δίνεις αξία πια σε μικρο-
προβλήματα, ανανεώνεσαι και αυτό φαί-
νεται και προς τα έξω!   

ΛΕΩΝ
Φίλε Λέοντα, σε περιμένει μία υπέροχη 
ημέρα και εσύ μπορείς να την απολαύ-
σεις μέχρι την τελευταία της σταγόνα! 
Με την Σελήνη να συνεχίζει την πορεία 
της στον Τοξότη ετοιμάσου για γλέντι, 
διασκέδαση και ψυχαγωγία, γι’αυτό μην 
χάσεις την ευκαιρία για έξοδο, που σί-
γουρα θα έχεις τώρα!  

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Φίλε Παρθένε, για σήμερα Πέμπτη οι 
οικογενειακές υποχρεώσεις και τα θέ-
ματα σπιτιού, σε πιέζουν, αλλά τελικά, 
ανταπεξέρχεσαι. Οι συγγενικές σχέσεις 
ενδυναμώνονται ουσιαστικά, ακόμα και 
μέσα από προβλήματα και νιώθεις υπέ-
ροχα με τους δικούς σου ανθρώπους! 
Θα επιλέξεις, να περάσεις με ηρεμία και 
χαλάρωση, μέσα στο σπίτι με τους αγα-
πημένους σου!      

ΖΥΓΟΣ
Αγαπητέ Ζυγέ, για σήμερα Πέμπτη θα 
λάβεις ένα ευχάριστο νέο ή μία λύση 
που καιρό περίμενες! Μέσα από ένα μή-
νυμα ή τηλεφώνημα θα πάρεις χαρά και 
πρόκειται σίγουρα για μία ημέρα γεμάτη 
τύχη, επικοινωνίες, επαφές, συναντήσεις 
και ψυχαγωγικές μετακινήσεις!

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αγαπητέ Σκορπιέ, για σήμερα Πέμπτη να 
θυμάσαι, πως όλοι έχουν δικαίωμα στην 
διαφορετική γνώμη και εσύ δεν πρέπει 
να προσπαθείς να τους την επιβάλλεις, 
γιατί θα δημιουργήσεις προστριβές χω-
ρίς ουσιαστικό λόγο! 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Φίλε Τοξότη, σήμερα είναι η κατάλληλη 
ημέρα για εξόδους ψυχαγωγίας και νέες 
ωφέλιμες γνωριμίες! Είσαι απόλυτα δυ-
ναμικός, παιχνιδιάρης, έξυπνος και πανέ-
τοιμος να κατακτήσεις στόχους!   

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Αγαπητέ Αιγόκερε, είναι σίγουρα ανάσα 
ανακούφισης αυτή η Πέμπτη! Πιθανόν να 
έχεις την επιθυμία να κλειστείς στον εαυ-
τό σου σήμερα, να απαρνηθείς για λίγο 
την κοινωνική ζωή και την εξωστρέφεια 
και να επικεντρωθείς στον εαυτό σου, τις 
βαθιές σου ανάγκες και τα συναισθήματα 
σου και έτσι, να ανανεωθείς ψυχολογικά!!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αγαπητέ Υδροχόε, για σήμερα Πέμπτη 
προσπάθησε, να μην παραμελείς οικο-
γένεια και εργασία, για κοινωνικές δρα-
στηριότητες και ψυχαγωγία!

ΙΧΘΥΕΣ
Φίλε Ιχθύ, για σήμερα Πέμπτη βάλε προ-
τεραιότητα την καταξίωση σου και πραγ-
ματικά, ό,τι καταφέρεις σήμερα, θα σου 
προσφέρει αληθινή και ουσιαστική ικα-
νοποίηση! 

ΠΩΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
Χρυσή ευκαιρία!!
Πωλείται Μονοκατοικία (Ισόγειο και 1ος όρο-
φος)στην χώρα Σαμοθράκης με υπέροχη θέα 
το θρακικό πέλαγος 100 μέτρα από την κε-
ντρική πλατεία. Έχει ανακαινιστεί το 2010 , κα-
τάλληλη για παραθεριστική κατοικία ή και για 
εκμετάλλευση. Αποτελείται από δύο υπνο-
δωμάτια , σαλόνι, κουζίνα και 2 μπάνια. Το 
συνολικό του εμβαδόν είναι 74 τ.μ.
Πλήρως τακτοποιημένο και με ταυτότητα 
κτιρίου.
Για περισσότερες πληροφορίες: Τηλέ-
φωνα 6978021200  & 6909172502
Τιμή πώλησης  57.000€
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Ένα από τα πιο σοβαρά προ-
βλήματα της χώρας -αν όχι το 
σοβαρότερο- είναι χωρίς αμφι-
σβήτηση το δημογραφικό, με 
τις ανησυχίες να επικεντρώνο-
νται στον περιορισμένο αριθμό 
των γεννήσεων και στους εδώ 
και δεκαετίες χαμηλούς δείκτες 
ετήσιας γονιμότητας, γεννήσεις 
και δείκτες που συγκρινόμενοι 
με αυτούς των πρώτων μετα-
πολεμικών δεκαετιών φανερώ-
νουν σημαντικές αλλαγές.

Μία ενδιαφέρουσα αναφορά 
σε κάποιους από τους δείκτες 
αυτούς γίνεται στο πρόσφατο 
τεύχος της σειράς «Flash News» 
με θέμα «Γεννήσεις και γονιμό-
τητα των γενεών στην Ελλάδα, 
χθες και σήμερα», ένα ψηφιακό 
δελτίο που δημιουργήθηκε στο 
πλαίσιο του χρηματοδοτούμε-
νου από το ΕΛΙΔΕΚ (και υλο-
ποιούμενου από τον ΕΛΚΕ του 
Παν. Θεσσαλίας) Ερευνητικού 
Προγράμματος «Δημογραφικά 
Προτάγματα στην Έρευνα και 
Πρακτική στην Ελλάδα».

Οι συγγραφείς του τεύ-
χους αυτού (οι καθηγητές Δη-
μογραφίας στο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας και στο Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Βύρων 
Κοτζαμάνης και Αναστασία Κω-
στάκη, αντίστοιχα) με τα στοιχεία 
που παραθέτουν από την ερευ-
νά τους καταδεικνύουν πώς από 
1,545 εκατ. γεννήσεις τη δεκα-
ετία 1956-1965 αναμένεται να 
έχουμε μόνον 835 χιλ. τη δεκα-
ετία 2016-2025 και πώς από 
2,25 παιδιά ανά γυναίκα στις 
γενεές που γεννήθηκαν γύρω 
από το 1930, θα έχουμε λιγό-

τερα από 1,5 παιδιά στις εγγο-
νές τους, τις γυναίκες δηλαδή 
που γεννήθηκαν γύρω από το 
1985. Οι δυο ερευνητές ανα-
φέρουν, ειδικότερα, ότι οι ανα-
μενόμενες γεννήσεις τη δεκαε-
τία 2016-2025 (κατά 710 χιλ. 
λιγότερες από αυτές της δεκα-
ετίας 1956-1965) θα προέλ-
θουν κυρίως από γυναίκες 30-
44 ετών (69% των γεννήσεων 
έναντι 35% το 1956-65) που 
γεννήθηκαν γύρω από το 1985.

Πόσο παιδιά γεννιούνται 

πλέον - Σε ποια ηλικία κά-

νουν παιδιά οι γυναίκες

Οι ετήσιοι δείκτες γονιμότη-
τας την τρέχουσα δεκαετία ανα-
μένεται να κυμανθούν γύρω στα 
1.400 παιδιά ανά 1.000 γυναί-
κες (700 έως 900 παιδιά λιγό-
τερα σε σχέση με πριν από μια 
εξηκονταετία) και η μέση ηλι-
κία των γυναικών στη γέννηση 
των παιδιών τους θα πλησιάσει 
τα 32 έτη (4-5 έτη υψηλότερη 
από αυτήν της περιόδου 1956-
1965). Το πλήθος των γυναικών 
αναπαραγωγικής ηλικίας 20-44 
ετών τη δεκαετία 2016-2025, 
σημειώνουν οι δυο ερευνητές, 
(85% Ελληνίδες και 15% αλ-
λοδαπές) κυμαίνεται γύρω στα 
1,6 εκατομμύρια και δεν διαφέ-
ρει σημαντικά από το πλήθος 
των γυναικών των ίδιων ηλικι-
ών πριν από εξήντα χρόνια. Οι 
γεννήσεις από αλλοδαπές μη-
τέρες θα αποτελέσουν σχεδόν 
το 1/6 των 835 χιλ. γεννήσεων 
της περιόδου 2016-2025, οι 
εκτός γάμου το 14 -16% ενώ, 
σχεδόν μια στις δυο από τις γεν-

νήσεις αυτές θα προέρχονται 
από συμβιώσεις σε σύμφωνο. Οι 
πρώτες γεννήσεις θα αποτελούν 
περίπου το 48-49% του συνό-
λου, οι δεύτερες το 37-38%, οι 
τρίτες το 10% και οι τέταρτες 
και άνω μόνον το 4-5%.

Τι έχει αλλάξει
Τα δεδομένα που παραθέ-

τουν οι ερευνητές μάς δίδουν 
μια σαφή εικόνα των σημα-
ντικών αλλαγών που επήλθαν 
ανάμεσα στις δυο συγκρινόμε-
νες δεκαετίες. Οι διαφορές δεν 
αφορούν όμως μόνον το πλή-
θος των γεννήσεων (μείωση κα-
τά 710 χιλ. και κατά 46%) και 
τις τιμές των συγχρονικών δει-
κτών γονιμότητας (από 2.300-

2.100 παιδιά/1.000 γυναίκες το 
1956-65 σε 1.450-1.350 παι-
διά/1.000 γυναίκες το 2016- 
2025). Η μέση ηλικία στην από-
κτηση των παιδιών έχει αυξηθεί, 
το ειδικό βάρος των εκτός γά-
μου γεννήσεων έχει δεκαπλασι-
ασθεί και ένα σημαντικό μέρος 
τόσο του συνόλου των γεννή-
σεων (σχεδόν μία στις έξι) όσο 
και των τέταρτων και άνω, προ-
έρχεται πλέον από αλλοδαπές. 
Ταυτόχρονα, μόνον το 31% 
των γεννήσεων θα προέρχονται 

από μητέρες μικρότερες των 30 
ετών (65% το 1956-65) ενώ 
οι τρίτες και άνω γεννήσεις θα 
αποτελούν το 14-15% έναντι 
του 26% το 1956-1965. Έτσι, 
με βάση τα στοιχεία που παρα-
θέτουν, συμπεραίνεται ότι η μεί-
ωση κατά 46% των γεννήσεων 
ανάμεσα στις δυο προαναφερ-
θείσες περιόδους δεν οφείλεται 
στις λιγότερες το 2016-2025 
γυναίκες αναπαραγωγικής ηλι-
κίας σε σχέση με αυτές το 1956-
1965. Οφείλεται, κυρίως, στη 
μείωση της γονιμότητας, του 
αριθμού δηλαδή των παιδιών 
που γέννησαν κατά μέσο όρο τις 
δεκαετίες 1956-65 και 2016-
25 οι γενεές των γυναικών που 
βρίσκονταν τις δύο αυτές δεκα-

ετίες στις κύριες αναπαραγωγι-
κές ηλικίες.

Οι 2 λόγοι για τη 
«βουτιά» στις γεννήσεις

Ενδιαφέρον έχουν και τα επι-
πλέον στοιχεία που παραθέτουν 
οι δύο ερευνητές, τα οποία μας 
επιτρέπουν να καταλάβουμε 
γιατί από 2.250 παιδιά που έφε-
ραν κατά μέσο όρο στον κόσμο 
οι 1.000 γυναίκες που γεννήθη-
καν γύρω από το 1930, μειώθη-
καν σε 1.450 στις εγγονές τους, 

τις γυναίκες που γεννήθηκαν γύ-
ρω από το 1985. Η μείωση αυτή 
(800 παιδιά λιγότερα) οφείλεται 
κυρίως σε δύο λόγους: 1) στην 
αύξηση του ποσοστού των γυ-
ναικών που δεν έφεραν -ή δεν 
θα φέρουν- στον κόσμο ένα παι-
δί καθώς εκτιμάται ότι το ποσο-
στό αυτό από περίπου 15% στις 
γυναίκες που γεννήθηκαν γύρω 
από το 1930 έχει αυξηθεί σε 
24% σε αυτές που γεννήθηκαν 
γύρω από το 1985, και 2) στη 
σημαντική μείωση των πιθανο-
τήτων των γυναικών που έχο-
ντας κάνει ένα παιδί να κάνουν 
δεύτερο, καθώς και των πιθανο-
τήτων όσων, έχοντας κάνει δεύ-
τερο, να κάνουν και ένα τρίτο.

Η αύξηση των ποσοστών 
ατεκνίας και η μείωση των πι-
θανοτήτων αυτών είχαν ως 
αποτέλεσμα όλες σχεδόν οι με-
ταπολεμικές γενεές στην Ελλά-
δα να μην αναπαράγονται, να 
κάνουν δηλαδή όλο και λίγο 
λιγότερα παιδιά από αυτά που 
θα επέτρεπαν σε κάθε γυναίκα 
να αντικατασταθεί από μια κό-
ρη. Οι αλλαγές αυτές οδήγη-
σαν και στη σημαντική μείωση 
των γυναικών με τρία ή περισ-
σότερα παιδιά (350 στις 1.000 
γυναίκες που γεννήθηκαν γύρω 
από το 1930, 120 στις 1.000 
γυναίκες που γεννήθηκαν γύρω 
από το 1985, δηλ. 230 λιγότε-
ρες). Έτσι, όπως αναφέρουν οι 
δυο ερευνητές, ακόμη και αν 
δοθούν σήμερα κάποια «εξαι-
ρετικά» κίνητρα στις τρίτεκνες 
γυναίκες των νεότερων γενε-
ών και το ποσοστό αυτών που 
από τρία θα κάνουν τέσσερα ή 
και περισσότερα παιδιά διπλα-
σιαζόταν, ο διπλασιασμός αυτός 

ελάχιστα θα επηρέαζε τον τελικό 
αριθμό των παιδιών που έφεραν 
κατά μέσο όρο οι γενεές αυτές 
καθώς θα είχαμε μόνον 35 παι-
διά επιπλέον (1.485 ανά 1.000 
γυναίκες έναντι 1.450).

Τι πρέπει να γίνει για να 
αλλάξει η εικόνα

Σύμφωνα δε με όσα τονίζει 
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο καθηγητής στο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βύρων 
Κοτζαμάνης «η ανόρθωση της 
γονιμότητας στην Ελλάδα δεν 
είναι δυνατόν να επιτευχθεί: ι) 
αν το ποσοστό των γυναικών 
χωρίς παιδιά σταθεροποιηθεί 
γύρω από το 25% στις νεότερες 
γενεές, και, ιι) αν δεν αυξηθούν 
οι πιθανότητες όσων έχουν ένα 
πρώτο παιδί να κάνουν ένα δεύ-
τερο (και δευτερευόντως όσων 
έχουν κάνει ένα δεύτερο να φέ-
ρουν στον κόσμο ένα τρίτο)». 
Αυτό προϋποθέτει κατά τον ίδιο 
«τη δημιουργία ενός ευνοϊκού 
περιβάλλοντος για την από-
κτηση του επιθυμητού αριθμού 
παιδιών και, κυρίως, την άρση 
των ασυμβατοτήτων ανάμεσα 
στην εργασιακή και οικογενει-
ακή ζωή -αλλά και των υφιστά-
μενων ακόμη εντόνων έμφυλων 
διακρίσεων στον ιδιωτικό βίο-, 
τη μείωση του επιπλέον κόστους 
-άμεσου και εμμέσου- που προ-
κύπτει από την έλευση ενός παι-
διού, την απόδοση στους εργα-
ζόμενους/ες και στον ιδιωτικό 
τομέα που έχουν παιδιά (ή πε-
ριμένουν ένα παιδί) των όποιων 
πλεονεκτημάτων έχουν οι αντί-
στοιχοι/ες εργαζόμενοι/ες στον 
δημόσιο τομέα, τη δυνατότητα 
στέγασης χωρίς συνταρακτική 
επιβάρυνση του οικογενειακού 
προϋπολογισμού μέσω ενός νέ-
ου εκτεταμένου προγράμματος 
κοινωνικής κατοικίας, την ταχύ-
τατη μείωση των ιδιαίτερα υψη-
λών ακόμη ποσοστών ανεργίας 
στους νέους, την αύξηση των 
διαθέσιμων εισοδημάτων τους 
καθώς και τον περιορισμό των 
επισφαλών σχέσεων εργασίας 
τους».

Προϋποθέτει όμως, σύμφω-
να με τον κ. Κοτζαμάνη, και ένα 
αποτελεσματικό και διευρυμένο 
κράτος προνοίας που θα προ-
σφέρει -εκτός των άλλων- μια 
επαρκή στήριξη και θα αίρει με-
ρικώς τη διάχυτη για το μέλ-
λον ανασφάλεια των νεότερων 
γενεών που, όπως επισημαίνει, 
αποτελεί ένα από τα εμπόδια 
για τη δημιουργία κάθε μορφής 
οικογένειας και την απόκτηση 
όσων παιδιών επιθυμούν.
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Βραδυφλεγής βόμβα το δημογραφικό: 
Οι 2 λόγοι για τη «βουτιά» στις γεννήσεις

ΑΠΟ 1,545 ΕΚΑΤ. ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 
ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1956-1965 
ΠΕΣΑΜΕ ΣΤΙΣ 835 ΧΙΛ. ΤΗ 
ΔΕΚΑΕΤΙΑ 2016-2025 

Τι πρέπει να γίνει για να αλλάξει 
η εικόνα

Οι ετήσιοι δείκτες γονιμότητας την 
τρέχουσα δεκαετία αναμένεται να 

κυμανθούν γύρω στα 1.400 παιδιά ανά 
1.000 γυναίκες (700 έως 900 παιδιά 
λιγότερα σε σχέση με πριν από μια 

εξηκονταετία)
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