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Το πρόγραμμα επίσκεψης του 
Πρωθυπουργού το διήμερο 13-14 

Ιανουαρίου στη Θράκη

Πρόκειται για το πρώτο σταθμό της προεκλογικής περιοδείας του 
Κυρ. Μητσοτάκη, Η κεντρική πολιτική ομιλία, οι επαφές και τα 

εγκαίνια επένδυσης � 5

Δρομολογούνται παρεμβάσεις στην 
Πλωτινόπολη του Διδυμοτείχου 

Το Υπουργείο Πολιτισμού ανακοινώνει την πολυαναμενόμενη κατα-
σκευή στεγάστρου προστασίας του αρχαιολογικού χώρου

� 16

«Ψωνίστε από τα 
τοπικά καταστήματα 
και κερδίστε δώρα»

Ανακοίνωση του Εμπορικού 
Συλλόγου Διδυμοτείχου

� 7

Παράσταση 
διαμαρτυρίας της 
Α’́ ΕΛΜΕ στην 

Αλεξανδρούπολη

 Με αίτημα να σταματήσει η 
ομηρία των χιλιάδων νεοδιό-

ριστων εκπαιδευτικών

� 7

Ν. Αντωνιάδη: Κορυφαίο ταλέντο από Ν. Αντωνιάδη: Κορυφαίο ταλέντο από 
το Διδυμότειχο, διακρίνεται παρά τις το Διδυμότειχο, διακρίνεται παρά τις 
ακατάλληλες συνθήκες προπόνησης  ακατάλληλες συνθήκες προπόνησης  

Μέτιος και Μάρης υπέγραψαν 
σύμβαση για στήριξη του 

Πρωτογενούς Τομέα
Συνεργασία Περιφέρειας και Δημοκρίτειου 

Πανεπιστήμιου Θράκης με σύνθετη έρευνα για την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενούς 

τομέα στην ΑΜΘ. Οι στόχοι του προγράμματος

� 6,7

Avatar, Whitney, M3gan και δύο 
ταινίες για παιδιά στα «Ηλύσια» 

� 4

�  11  11

� 13

«Σε μια σημαντική 
οικονομική κρίση, όπως 
αυτή, χρειάζονται πιο 
τολμηρά μέτρα»

● Μιλά στη ΓΝΩΜΗ ο Περικλής Γκόγκας, Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης και Διεθνών Οικονο-
μικών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστημίου Θράκης

● «Δύσκολο το 2023, με αισχροκέρδεια στα τρόφιμα, καρτέλ στην ενέργεια και πραγματικό πλη-
θωρισμό στο 30-40%»

● «Θα πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ σε τρόφιμα και καύσιμα – Φοβάμαι μήπως το Ταμείο Ανάκαμψης 
εξελιχθεί σε ένα 2ο Σχέδιο Μάρσαλ» 

� 8-9

Εμπλουτίστηκε η αίθουσα Εμπλουτίστηκε η αίθουσα 
ρομποτικής του 1ου Δημοτικού ρομποτικής του 1ου Δημοτικού 
Σχολείου Σουφλίου  Σχολείου Σουφλίου  
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∆ήμων-∆ημοτικών διαμ/των €200
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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
1822
Μάχη εναντίον των Τούρκων στα 
Στύρα της Εύβοιας, κατά την οποία 
σκοτώνεται ο επικεφαλής των Ελ-
λήνων, Ηλίας Μαυρομιχάλης.

1833
Η Αντιβασιλεία συνάπτει δάνειο 
60 εκατομμυρίων φράγκων με την 
τράπεζα Ρότσιλντ των Παρισίων.

1899
Ο σύμβουλος του ΣΕΓΑΣ και μετέ-
πειτα υπουργός οικονομικών στην 
κυβέρνηση Βενιζέλου, Μιλτιάδης 
Νεγρεπόντης, εισηγείται τη διορ-
γάνωση «πρωταθλήματος αγώνων 
ποδοσφαίρου».

1913
Ο ρώσος επαναστάτης Ιωσήφ Βι-
σαριόνοβιτς Τζουγκασβίλι, ένας 
από τους εκδότες της εφημερί-
δας «Πράβντα», σε επιστολή του 
προς το περιοδικό του Σοσιαλδη-
μοκρατικού Κόμματος υπογρά-
φει για πρώτη φορά ως «Στάλιν» 
(ατσάλινος άνθρωπος).

1959
Ιδρύεται η αμερικανική δισκογρα-
φική εταιρεία Motown, που θα βά-
λει τη μαύρη μουσική και ιδιαίτερα 
τη σόουλ στον παγκόσμιο μουσι-
κό χάρτη.

1962
Μετά τη δημοσίευση πληροφορι-
ών ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου κα-
τά την επίσκεψή του στις ΗΠΑ ενη-
μέρωσε διάφορους παράγοντες 
για τη βία και νοθεία στις εκλογές 
του 1961, οι σχέσεις του με την 
κυβέρνηση ψυχραίνονται και πα-
ραιτείται από τη θέση του συμβού-
λου της Τράπεζας της Ελλάδος.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1934
Τζένη Καρέζη, καλλιτεχνικό ψευ-
δώνυμο της Ευγενίας Καρπού-
ζη, ελληνίδα ηθοποιός. (Θαν. 
27/7/1992)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1827
Ασήμω Λιδωρίκη - Γκούρα, ηρω-
ίδα της Ελληνικής Επανάστασης. 
(Γεν. ?)

1976
Άγκαθα Κρίστι, αγγλίδα συγγραφέ-
ας αστυνομικών μυθιστορημάτων. 
(Γεν. 15/9/1890)

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα

Στο έλεος του χιονιά, στις ορέξεις του παγετού
12

IAN
2017

Ανυποχώρητο παραμένει το κύμα 
της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήτ-
τει τον Έβρο, με τις πυκνές χιονοπτώ-
σεις, τις χιονοθύελλες στο βόρειο τμήμα 
του νομού και τον παγετό να δοκιμά-
ζουν κάθε στιγμή τις αντοχές, τόσο των 
κατοίκων, όσο και των υπηρεσιών που 
αγωνίζονται για την αντιμετώπισή του. 
Οι χιονοπτώσεις που συνεχίζονταν και 
χθες σε όλο το νομό προκάλεσαν νέα 
προβλήματα, με απαγορεύσεις κυκλο-
φορίας, ακυρώσεις πτήσεων, κλειστά 
σχολεία και δυσκολία στις μετακινήσεις 
οδηγών και πεζών. Έντονη χιονόπτω-
ση «χτύπησε» την Αλεξανδρούπολη.

Μεγάλα τα προβλήματα στους δρό-
μους. Κλειστά τα σχολεία. Απαγόρευ-
ση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων 
στο επαρχιακό δίκτυο β. Έβρου και 
των βαρέων στο Εθνικό δίκτυο, σε κα-
τάσταση έκτακτης ανάγκης ο νομός

Ο καιρός σήμερα
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Αυτή η κατάσταση επικρατεί στη συμβολή των οδών Υψηλάντου και Λήμνου στην Αλεξανδρού-
πολη. Δεν μας αφορά ποιος είναι αρμόδιος, ποιος φταίει, πόσοι φορείς και υπηρεσίες πρέπει να 
συνεννοηθούν για να αποκατασταθεί αυτό το χάλι. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να φτιαχτεί 
άμεσα αυτός ο άκρως επικίνδυνος δρόμος (αλλά και κάμποσοι ακόμα – φωτογραφία Γ. Μαλκί-
δης)

Υπάρχουν πάρα πολλές ελ-
λείψεις στα παιδιατρικά φάρ-
μακα. Είναι πρώτη φορά που 
βλέπουμε αυτό το πρόβλη-
μα και είναι κάτι το οποίο έχει 
σχέση πρώτα από όλα με αυ-
ξημένη ζήτηση παγκοσμίως 
και μειωμένη προσφορά λό-
γω και ελλείψεων σε πρώ-
τες ύλες.

Θ. ΤΡΥΦΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ 
ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Είπαν

Το να πηγαίνει ένα γονιός το παι-
δί του στο νοσοκομείο με ένα 
απλό κρυολόγημα δημιουργεί 
προβλήματα και στα εξωτερικά 
ιατρεία γιατί “πήζουν” τον κό-
σμο, αλλά και στον ίδιο τον μι-
κρό ασθενή, ο οποίος ταλαιπω-
ρείται επί ώρες σε ένα εξωτερικό 
ιατρείο μπορεί να υπάρχουν και 
άλλες πιο σοβαρές προκλήσεις
Χ. ΓΩΓΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ<ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΟΣ
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Μικρογνωμικά

Τεράστια τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν τα παι-
διατρικά νοσοκομεία, καθώς 
καθημερινά περισσότερα από 
150 παιδιά προσέρχονται στα 
εξωτερικά ιατρεία προκειμέ-
νου να εξεταστούν από εφη-
μερεύοντες ιατρούς. Ένα από 
τα προβλήματα που αντιμετω-
πίζουν τα παιδιατρικά νοσο-
κομεία είναι οι κλίνες ΜΕΘ. 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το 
ρεπορτάζ του Mega, σε όλη 
την Ελλάδα υπάρχουν μόνο 
55 κλίνες ΜΕΘ σε νοσοκο-
μεία Παίδων, από τις οποίες οι 32 είναι 
στην Αττική και οι 23 στην περιφέρεια.

Ειδικότερα, στην περιφέρεια υπάρ-
χουν 10 ΜΕΘ στο Ιπποκράτειο νοσο-
κομείο, 6 ΜΕΘ στο ΠΑΓΝΗ, 7 ΜΕΘ στο 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείου του Ρίου, 
ενώ δεν υπάρχει καμία κλίνη ΜΕΘ σε 

Ήπειρο, Θεσσαλία και Θράκη.
Στην Αττική υπάρχουν 11 ΜΕΘ Παί-

δων στο νοσοκομείο Αγλαΐα Κυριακού, 
9 ΜΕΘ στο νοσοκομείο Αγία Σοφία, 6 
ΜΕΘ στο Παίδων Πεντέλης και 6 ΜΕΘ 
στο Αττικό Νοσοκομείο.
*Πηγή: makthes.gr

Η Θράκη στο “Αλάτι της Γης”
στην ΕΡΤ3!

Σύσκεψη στην Κομοτηνή 
με Μενδώνη

Στην Κομοτηνή θα βρεθεί η υπουργός 
Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη την παραμονή 
της επίσημης επίσκεψης του πρωθυπουρ-
γού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Θράκη. 
Η κα Μενδώνη σήμερα 12 Ιανουαρίου 
στις 15:00 θα πραγματοποιήσει σύσκε-
ψη στο κτίριο της Περιφέρειας ΑΜΘ μα-
ζί με τον περιφερειάρχη ΑΜΘ Χρήστο 
Μέτιο και στη συνέχεια θα γνωστοποι-
ήσουν τα θέματα και τα συμπεράσματα 
στης σύσκεψης.

Ξάνθη: Έκλεψαν το πετρέλαιο από 
το Ειδικό Σχολείο!

Ασυνείδητοι προκάλεσαν ζημιές πολ-
λών χιλιάδων ευρώ σε δύο σχολεία της 
Ξάνθης, καθώς κατέστρεψαν τους καυ-

στήρες και έκλεψαν όλο το πετρέλαιο 
από τις δεξαμενές. Οι δράστες αφαίρε-
σαν περίπου 800 λίτρα από το γυμνάσιο 
Γενισέας και 1000 λίτρα από το Ε.Ε.Ε.ΕΚ 
Ξάνθης, προκαλώντας μάλιστα και φθο-
ρές στο λεβητοστάσιο. Αυτή είναι η δεύ-
τερη φορά, που το σχολείο γίνεται στόχος 
καθώς η πρώτη κλοπή είχε διαπραχθεί 
τον Μάιο. Για τον λόγο αυτό είχαν τοπο-
θετηθεί αισθητήρες, ωστόσο το μοναδι-
κό σημείο, που είχε μείνει απροστάτευτο 
ήταν αυτό, που «χτύπησαν» οι επιτήδειοι. 
Η Αστυνομία ερευνά το περιστατικό και 
αναζητά τους δράστες.

Βοριάδες έως την Κυριακή 
Λίγο πιο αισθητό θα είναι το κρύο τις 

ημέρες αυτές συνοδεία βοριάδων μέτρι-
ας έντασης σύμφωνα με τη μετεωρολόγο 

Την προσεχή Κυριακή 15 Ιανουαρίου 
στις 11 το πρωί η ΕΡΤ3 θα προβάλλει ένα 
μοναδικό Θρακιώτικο γλέντι που θα λάβει 
χώρα στην εκπομπή «Το Αλάτι της Γης» με 
κύριο οικοδεσπότη τον παρουσιαστή της 
εκπομπής Λάμπρο Λιάβα. Ο λόγος για το 
επεισόδιο που γυρίστηκε στις αρχές Δε-
κεμβρίου στην Αθήνα για τις ανάγκες του 
οποίου πολυμελής αντιπροσωπεία του Συλ-
λόγου Θρακών Κομοτηνής ταξίδεψε ως 
εκεί ώστε να γίνει κοινωνός των θρακιώ-
τικων εθίμων και παραδόσεων, της χο-
ρευτικής παράδοσης, της μουσικής και της 
γαστρονομίας.

Όπως αναφέρεται και στο promo της 
εκπομπής κύριοι καλε-
σμένοι της εκπομπής 
είναι η τραγουδίστρια 
Λίτσα Ουλιανούδη 
από τους Ασβεστάδες 
και ο λαϊκός βιολάτο-
ρας και τραγουδιστής 
Νίκος Ζαπάρτας από 
το Ελληνοχώρι, ενώ 
μαζί τους είναι και ο 
θρακιώτης δεξιοτέ-
χνης στο κλαρίνο Βαγ-
γέλης Παπαναστασί-
ου. Με την συμμετοχή 
και του αντιπροέδρου 
και χοροδιδασκάλου 

του Συλλόγου Θρακών Κομοτηνής Γιάν-
νη Τζερνικούδη μας ξεναγούν στην πλού-
σια και πολύμορφη μουσική και χορευτική 
παράδοση της Θράκης και τις ιδιαίτερες 
τοπικές παραλλαγές τους, ενώ μιλούν για 
τα γλέντια, τα πανηγύρια, τα έθιμα, τις τε-
λετουργίες, την γαστρονομία και φυσικά 
την μουσική παράδοση της περιοχή μας. 
Τον χορό «σέρνουν» μέλη του Πολιτιστι-
κού Χορευτικού Συλλόγου Θρακών Κομο-
τηνής αλλά και του Θρακιώτικου Συλλόγου 
Ασβεστάδων. Την Κυριακή στις 11 το πρωί 
συντονιζόμαστε στην ΕΡΤ3.
paratiritis-news.gr

της ΕΡΤ Νικολέτα Ζιακοπούλου. Οι βρο-
χές δεν θα είναι ιδιαίτερα σημαντικές, θα 
εντοπίζονται βασικά στη νότια χώρα. Τη 
νέα εβδομάδα επιστρέφει ο νοτιάς ανεβά-
ζοντας τη θερμοκρασία. Την Παρασκευή 
κάποιες βροχές θα επιμείνουν κυρίως σε 
Εύβοια, νότιο Αιγαίο και Κρήτη, με αρκετή 
ηλιοφάνεια στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνε-
μοι βόρειοι έως 6 μποφορ.  Η θερμοκρα-

σία δεν θα αλλάξει σημαντικά.
Το Σάββατο θα περάσει με αρκετή συν-

νεφιά, τοπικές βροχές και λίγα χιόνια στα 
ορεινά. Την Κυριακή οι βροχές θα περι-
οριστούν στο νότιο Αιγαίο και ο βοριάς 
στα ανατολικά θα ενισχυθεί. Οι νοτιάδες 
όμως από τη Δευτέρα θα φέρουν πιο 
ήπιες θερμοκρασίες.

Χωρίς ΜΕΘ Παίδων η ΑΜΘ
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Η Ένωση «Μαζί για το Παιδί» βρίσκεται 
σταθερά δίπλα στα παιδιά των ακριτικών 
περιοχών και με την πολύτιμη υποστήριξη 
της Skroutz εξόπλισε τεχνολογικά τέσσερις 
αίθουσες ρομποτικής-πληροφορικής σε σχο-
λεία της Κομοτηνής και του Σουφλίου.

Η συνέργεια της Ένωσης «Μαζί για το Παι-
δί» με την Skroutz θα βοηθήσει την τρέχου-
σα σχολική χρονιά 835 παιδιά, ενώ σε βάθος 
πενταετίας υπολογίζεται να ωφεληθούν πε-
ρισσότερα από 4.000 παιδιά. Η πρωτοβουλία 
αυτή εισάγει τους μαθητές της Θράκης από 
την νηπιακή ηλικία στον ψηφιακό εγγραμμα-
τισμό και στην ανάπτυξη της μαθηματικής και 
κριτικής σκέψης.

Καλύπτοντας τις ανάγκες των ακριτι-

κών σχολείων

Στο 3ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Κομο-
τηνής, ένα από τα μεγαλύτερα Γενικά Λύ-
κεια της Κομοτηνής με περισσότερους από 
400 μαθητές, η Ένωση «Μαζί για το Παιδί» 
σε συνεργασία με την Skroutz δημιούργησε 
ένα νέο εργαστήριο πληροφορικής - ρομπο-
τικής δυναμικότητας 15 θέσεων. Σκοπός αυ-
τής της ενέργειας είναι η συμμετοχή περισ-
σότερων μαθητών στην ομάδα Ρομποτικής 
και Προγραμματισμού του σχολείου και η 
ενθάρρυνση τους στην ανάπτυξη νέων πο-
λυπλοκότερων project.

Στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής 
αναβαθμίστηκε το εργαστήριο πληροφορι-
κής - ρομποτικής με σύγχρονα laptop και 
ενισχύθηκε με επιπλέον kit ρομποτικής που 
συμβάλλουν στην εξοικείωση περισσότερων 
μαθητών με την πληροφορική και τη ρομπο-
τική. Παράλληλα, εξοπλίστηκαν τέσσερις αί-
θουσες διδασκαλίας με διαδραστικούς πίνα-
κες για την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας των μαθητών.

Στο 12ο Νηπιαγωγείο Κομοτηνής, ένα από 
τα πολυπληθέστερα δημόσια νηπιαγωγεία της 
χώρας, προσφέρθηκαν kit ρομποτικής, ενώ 
παράλληλα εγκαταστάθηκαν δύο σύγχρονα 
διαδραστικά συστήματα που θα ανταποκρί-
νονται στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου νη-

πιαγωγείου.
Επιπλέον, εμπλουτίστηκε με 11 kit ρο-

μποτικής και ένα laptop η αίθουσα ρομποτι-
κής του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σουφλίου, 
που δημιουργήθηκε κατά την προηγούμενη 
σχολική χρονιά με την ευγενική υποστήρι-
ξη της Skroutz. Με τη νέα δωρεά καλύπτο-
νται οι ανάγκες περισσότερων μαθητών, ενώ 
παράλληλα το εργαστήρι θα λειτουργεί ως 
ένας κόμβος δικτύωσης και επιμόρφωσης 
των εκπαδευτικών των δημοτικών σχολεί-
ων όμορων.

Στόχος και οφέλη της δράσης
Η κοινή δράση του «Μαζί για το Παιδί» 

και της Skroutz στοχεύει στην ενίσχυση με 
σύγχρονο ηλεκτρονικό εξοπλισμό δημόσι-
ων σχολείων και στη δημιουργία αιθουσών 
πληροφορικής και STEM με σκοπό οι εκπαι-
δευτικές κοινότητες των ακριτικών περιοχών 
να έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν σε 
νέες τεχνολογίες, να αποκτήσουν σύγχρονες 
δεξιότητες, αλλά και να αναπτύξουν σχέσεις 
με φορείς και εθνικά και διεθνή εκπαιδευτι-
κά δίκτυα.

Οι αίθουσες νέων τεχνολογιών συμβάλ-
λουν στην αύξηση της συγκέντρωσης των μα-
θητών μέσω της οπτικοποίησης του εκπαιδευ-
τικού υλικού, ενθαρρύνουν τη διάδραση ενώ 
παράλληλα καλλιεργούν το κοινωνικό και συ-
ναισθηματικό κομμάτι τους, βοηθώντας τους 
να αναπτύξουν δεξιότητες γνώσης και ζωής.

Η κα Τατιάνα Μουλούλη, Υπεύθυνη Ανά-
πτυξης και Εθελοντισμού της Ένωσης «Μαζί 
για το Παιδί» δήλωσε: «Ευχαριστούμε πολύ 
την εταιρεία Skroutz που για δεύτερη συνε-
χή χρονιά ανταποκρίθηκε θετικά στο κάλεσμα 
μας να δημιουργήσουμε βιώσιμες προοπτικές 
για τις εκπαιδευτικές κοινότητες της ακριτικής 
Θράκης. Οραματιζόμαστε τη λειτουργία σύγ-
χρονων και ανοιχτών σχολείων στην κοινωνία, 
τον ψηφιακό αλφαβητισμό και την καλλιέρ-
γεια υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων έτσι ώστε 
οι ακρίτες μαθητές να έχουν ίσες ευκαιρίες 
στην εκπαίδευση για να διεκδικήσουν το μέλ-
λον που ονειρεύονται».

Εμπλουτίστηκε η 
αίθουσα ρομποτικής 
του 1ου Δημοτικού 
Σχολείου Σουφλίου

Η Κοινσεπ Πράττω ανα-
λαμβάνει την λειτουργία 
του κέντρου ενημέρωση 
επισκεπτών στη Λίμνη Τυ-
χερού. «Ευχαριστούμε θερ-
μά το Δήμαρχο Σουφλίου 
Παναγιώτη Καλακίκο, τον 
Αντιδήμαρχο Τυχερού Δη-
μήτρη Δαρούση που απο-
δέχτηκαν την πρότασή μας 
αλλά και όλο το Δημοτικό 
Συμβούλιο Σουφλίου για 
την ομόφωνη απόφασή 
του» αναφέρει η ανακοί-
νωσή της.

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΥΧΕΡΟ 

Η Πρόεδρος και τα 
Μέλη του Δ.Σ. του 
Λαογραφικού Μου-
σείου Διδυμοτείχου 
σας προσκαλούν 
στην Κοπή της Βα-
σιλόπιτας, που θα γί-
νει την Κυριακή 15 
Ιανουαρίου 2023, 
ώρα 11:00 πμ, στο 
ξενοδοχείο «Πλωτίνη». Στα 
πλαίσια της εκδήλωσης θα 
προβληθούν οι δράσεις και οι 

συνεργασίες του Συλλόγου.
Είσοδος: 5€
Είσοδος ελεύθερη για τα παι-
διά

Η ΚΛΑ σε συνεργασία με τον Φοιτητικό 
Σύλλογο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτι-
κής Εκπαίδευσης Αλεξανδρούπολης "Δημή-
τριος Γληνός" 
π ρ ο β ά λ λ ε ι 
την ταινία 18 
του Βασίλη 
Δούβλη από 
την Κυριακή 
15/01/2023 
μέχρι και την 
Τρίτη 17/01 
στο Δημο-
τικό Θέα-
τρο Αλεξαν-
δρούπολης. 
Στην προβο-
λή της ταινίας 
την Κυριακή 
15/01 στις 20.00θα παραβρεθεί, προσκε-
κλημένος της ΚΛΑ, ο σκηνοθέτης της ται-
νίας, Βασίλης Δούβλης.

Η Ιερά Μητρόπολις Διδυμο-
τείχου, Ορεστιάδος και Σου-
φλίου αναγγέλλει την προς 
Κύριον εκδημία του αιδεσι-
μωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου 
Χρήστου Συριτούδη, εφημε-
ρίου της ενορίας Αγίου Πα-
ντελεήμονος Αμπελακίων – 
Ορεστιάδος. Υπηρέτησε ως 
εφημέριος στις ενορίες Ρη-
γίου και εν συνεχεία Αμπε-
λακίων. Η εξόδιος θα ψαλεί 
στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγί-
ου Παντελεήμονος Αμπελα-
κίων την Παρασκευή 13 του 
μηνός Ιανουαρίου ε.έ. και ώρα 
12η μεσημβρινή.

σύντομεςειδήσεις
στον Έβρο

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 

1

2

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Η ειδική δημόσια συνεδρίαση του δη-
μοτικού συμβουλίου Αλεξανδρούπολης, 
για την παρουσίαση του απολογισμού 
πεπραγμένων της δημοτικής αρχής και 
της ετήσιας έκθεσης του συμπαραστά-
τη του δημότη και της επιχείρησης, θα 
πραγματοποιηθεί στις 18 Ιανουαρίου. 
Η συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη 
για τις 2:30 το μεσημέρι της επόμενης 
Τετάρτης, στην αίθουσα συνεδριάσεων 
του δημοτικού συμβουλίου.

835 ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ ΕΧΟΥΝ 
ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΝΕΑΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ "ΜΑΖΙ 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ" ΚΑΙ ΤΗΣ SKROUTZ            

Στο πλαίσιο του προγράμματος της Ένωσης "Μαζί για 
το Παιδί": «Ίσες ευκαιρίες για τα παιδιά: Δράσεις για την 
Παιδεία σε ακριτικές περιοχές  της Ελλάδας»
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Διήμερο στη Θράκη προγραμμά-
τισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-
τσοτάκης. Συγκεκριμένα θα βρεθεί σε 
Ξάνθη, Ροδόπη και ΕΒρο Παρασκευή 
13 και Σάββατο 14 Ιανουαρίου.  

Βασική αφορμή την παρουσίας του 
πρωθυπουργού εκ νέου στη Θράκη 
είναι η τελετή έναρξης υλοποίησης 
της επένδυσης της εταιρείας «Ηλε-
κτροπαραγωγή Αλεξανδρούπολης 
Μονοπρόσωπη Α.Ε.», στην αποθήκη 
Τελωνείου του ΟΛΑ. Πρόκειται για 
επένδυση στην οποία συμμετέχουν η 
ΔΕΗ, η ΔΕΠΑ Εμπορίας και η Damco 
Energy του ομίλου Κοπελούζου.

Ωστόσο η παρουσία του παίρ-
νεις καθαρά προεκλογικό χαρακτή-
ρα, αφού θα συνοδευτεί από περιο-
δείες, συναντήσεις με βουλευτές της 
περιοχής και φορείς, θα παραθέσει 
συνέντευξη τύπου, ενώ θα πραγμα-
τοποιήσει κεντρική πολιτική ομιλία. 

Παράλληλα θα τον ακολουθήσει 
πολυάριθμο υπουργικό κλιμάκιο. 

Το πρόγραμμα
Την περιοχή της Θράκης θα επι-

σκεφθεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης τις επόμενες ημέρες με 
κυριότερη εκδήλωση την ομιλία στην 
Κομοτηνή όπου θα παρουσιαστεί το 
πρόγραμμα για την Θράκη με στόχευ-
ση το 2030, που θα γίνει την Παρα-
σκευή 13 Ιανουαρίου και ενώ νωρί-
τερα θα κάνει επισκέψεις σε Ξάνθη 
και Κομοτηνή, ενώ την επόμενη μέρα 
η επίσκεψη του θα επικεντρωθεί στην 
Αλεξανδρούπολη

Πρόγραμμα Πρωθυπουργού
Παρασκευή 13/01/2023
8:30  Άφιξη στο  Αεροδρόμιο  Μέ-

γας Αλέξανδρος
9:30 -10:00 στην περιοχή της Χρυ-

σούπολης
11:00 Στην κεντρική πλατεία και 

την αγορά της  Ξάνθης με πολίτες 
και επαγγελματίες

12:00 Κομοτηνή  – Συνάντηση με 
πρυτανικές αρχές ΔΠΘ

13:30 Παρουσίαση αναπτυξια-
κού προγράμματος στο CHRIS & EVE 
MANSION

18:00 Συνάντηση με βουλευτές  
της περιοχής

19:00 Ομιλία του πρωθυπουργού  
στο Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής

 Σάββατο 14/01 2023
9:00 Συνέντευξη τύπου στην Αλε-

ξανδρούπολη
10:30 Καφέ στο κέντρο της πόλης
11:00 Εγκαίνια σε σταθμό παρα-

γωγής ηλεκτρικής ενέργειας
13:00 Αναχώρηση για Αθήνα

Τον Κυριακό Μητσοτάκη θα συνο-
δεύουν ο Υπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Γε-
ωργαντάς, ο Υπουργός Μεταφορών 
και Υποδομών, Κώστας Καραμανλής, 
η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μεν-
δώνη, και Γενικοί Γραμματείς των 
Υπουργείων.

Τα εγκαίνια 
Παρουσία του πρωθυπουργού, θα 

πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Ια-
νουαρίου στις 11 το πρωί στην Αλε-
ξανδρούπολη, στην αποθήκη Τελω-

νείου του ΟΛΑ, η τελετή έναρξης 
υλοποίησης της επένδυσης Μονάδα 
Ηλεκτροπαραγωγικής Αλεξανδρού-
πολης.

Η επένδυση ύψους περίπου 400 
εκατ. ευρώ θα υλοποιηθεί από την 
εταιρεία «Ηλεκτροπαραγωγή Αλε-
ξανδρούπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε.», 
στην οποία συμμετέχουν η ΔΕΗ που 
έχει συμφωνήσει να αποκτήσει το 
51% των μετοχών της νέας εταιρεί-
ας, η ΔΕΠΑ Εμπορίας με 29% και η 
Damco Energy του ομίλου Κοπελού-
ζου με 20%.

Το πρόγραμμα επίσκεψης 
του Πρωθυπουργού το διήμερο 
13-14 Ιανουαρίου στη Θράκη

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΘΜΟ
 ΤΗΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ 
ΤΟΥ ΚΥΡ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ             

Σε κεντρική του ομιλία στην Κομοτηνή θα 
παρουσιαστεί το πρόγραμμα «για την Θράκη 
με στόχευση το 2030», ενώ θα εγκαινιάσει την 
έναρξη υλοποίησης της επένδυσης της εταιρείας 
«Ηλεκτροπαραγωγή Αλεξανδρούπολης»

Μόνο με ηλεκτρονική συ-
νταγή θα μπορούν πλέον να 
προμηθεύονται οι πολίτες τα 
ελλειπτικά σκευάσματα από τα 
φαρμακεία, δηλαδή αυτά για 
τα οποία δεν υπάρχει επάρ-
κεια στην αγορά, σύμφωνα 
με απόφαση του υπουργού 
Υγείας Θάνου Πλεύρη, η οποία 
δημοσιεύτηκε το μεσημέρι της 
Τετάρτης στη Διαύγεια.

Κάτι που σημαίνει, επίσης, 
ότι για να πάρει κάποιος φάρ-
μακο που είναι σε έλλειψη, θα 
πρέπει υποχρεωτικά πρώτα να 
έχει επισκεφτεί γιατρό.

Όπως είχε γράψει την πε-
ρασμένη εβδομάδα το NEWS 
24/7, αυτό θα γίνει ώστε να 
υπάρχει άμεση καταγραφή 
των σκευασμάτων, προκειμέ-

νου να ελέγχεται καλύτερα η 
διακίνησή τους.

Η απόφαση αναμένεται να 
διασφαλίσει, επίσης, ότι κα-
νένας πολίτης που δεν χρει-
άζεται συγκεκριμένα φάρμα-
κα που δεν είναι σε επάρκεια 
στην αγορά, δεν θα τα αγο-
ράσει προληπτικά, ώστε να 
τα έχει σε περίπτωση που τα 
χρειαστεί.

Μάλιστα, το φαινόμενο αυ-
τό συνέβαλε στον να εξαφανι-
στούν μέσα σε μερικές ημέρες 
απαραίτητα σκευάσματα στα 
φαρμακεία και να μην τα βρί-
σκουν ασθενείς που τα έχουν 
ανάγκη.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα, 
πάντως, υπάρχει σε εισπνεό-
μενα σκευάσματα για τα παι-

διά, τα οποία βρίσκονται σε 
πλήρη έλλειψη και δεν υπάρ-
χουν γενόσημα.

Τα φάρμακα για τα οποία 
θα απαιτείται πλέον η ηλε-
κτρονική συνταγογράφησή 

τους είναι τα ίδια με αυτά που 
βρίσκονται στη λίστα με τα ελ-
λειπτικά φάρμακα, των οποί-
ων οι εξαγωγές έχουν απα-
γορευτεί.

Φάρμακα με χειρόγραφες 

συνταγές
Εξαίρεση από τον κανόνα, 

καθώς θα μπορούν να λάβουν 
τα φάρμακα με χειρόγραφη 
συνταγή, αποτελούν οι εξής 
περιπτώσεις:

• Ασφαλισμένοι φορέων 
που δεν έχουν ενταχθεί στο 
σύστημα Ηλεκτρονικής Συντα-
γογράφησης

• Πολίτες (τουρίστες) από 
χώρες εκτός Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ), καθώς και ευ-
ρωπαίοι πολίτες που δεν κατέ-
χουν Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφά-
λισης Ασθένειας, και

• Μετανάστες, που για δι-
άφορους λόγους δεν έχουν 
αποκτήσει ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ.

Σε κάθε περίπτωση, η χει-
ρόγραφη συνταγή θα καταχω-
ρείται στο σύστημα ηλεκτρο-
νικής συνταγογράφησης από 
το φαρμακείο στο οποίο εκτε-
λείται, σύμφωνα με τις οδη-
γίες της ΗΔΙΚΑ και θα πληροί 
τα ίδια κριτήρια που ισχύουν 
για την ηλεκτρονική συντα-
γογράφηση των σκευασμά-
των που συμπεριλαμβάνονται 
στην εκάστοτε ισχύουσα λί-
στα φαρμάκων του ΕΟΦ πε-
ρί απαγόρευσης παράλληλων 
εξαγωγών και ενδοκοινοτικής 
διακίνησης.

Ελλείψεις φαρμάκων: "Κλείδωσαν" όλα τα 
ελλειπτικά, θα δίνονται μόνο με ηλεκτρονική συνταγή
Μόνο σε τρεις περιπτώσεις θα μπορούν 
να χορηγούνται από τα φαρμακεία με 
χειρόγραφες συνταγές τα φάρμακα που 
βρίσκονται σε έλλειψη. 
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Υπογράφηκε από τον Πε-
ριφερειάρχη Ανατολικής Μα-
κεδονίας και Θράκης κ. Χρή-
στο Μέτιο και τον Πρύτανη 
του Δημοκριτείου Πανεπιστη-
μίου Θράκης κ. Φώτη Μάρη 
η σύμβαση ενός ειδικού Προ-
γράμματος που εκπόνησαν 
από κοινού η Περιφέρεια και 
το Πανεπιστήμιο για την στή-
ριξη του Πρωτογενούς Τομέα 
στην Ανατολική Μακεδονία και 
τη Θράκη.

Πρόκειται για ένα τριετές 
Πρόγραμμα που χρηματοδο-
τεί η Περιφέρεια με πόρους 
ύψους 279.000 € και το οποίο 
θα υλοποιηθεί από το Τμήμα 
Αγροτικής Ανάπτυξης του ΔΠΘ 
στην Ορεστιάδα σε συνεργασία 
με τις Υπηρεσίες της Περιφέ-
ρειας υπό το συντονισμό του 
Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής κ. 
Βασίλη Δελησταμάτη και του 
Καθηγητή του Τμήματος Αγρο-
τικής Ανάπτυξης του ΔΠΘ κ. 
Σπύρου Κουτρούμπα.

Στόχος του Προγράμματος 
είναι να φέρει κοντά τους πα-
ραγωγούς του Πρωτογενούς 
τομέα με τους επιστήμονες 
του Δημοκριτείου Πανεπιστη-
μίου έτσι ώστε οι παραγωγοί 
να έρθουν σε επαφή με νέ-
ες μεθόδους καλλιέργειας και 
νέα μέσα παραγωγής, να επι-
τύχουν αύξηση της ποσότητας 
και της ποιότητας της παρα-
γωγής τους, ενδεχομένως να 
στραφούν σε νέες καλλιέργει-
ες, και τέλος να διαθέσουν με 
μεγαλύτερη αποτελεσματικό-
τητα τα προϊόντα τους σε νέ-
ες αγορές.

Στην υπογραφή της Σύμβα-
σης παρόντες ήταν ο Αντιπε-
ριφερειάρχης Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Κτηνιατρικής κ. 
Βασίλης Δελησταμάτης, ο Κα-

θηγητής του Τμήματος Αγρο-
τικής Ανάπτυξης του ΔΠΘ κ. 
Σπύρος Κουτρούμπας, η πρώ-
ην Αντιπρύτανης Έρευνας και 
Δια Βίου Εκπαίδευσης κυρία 
Μαρία Μιχαλοπούλου, ο Ει-
δικός Σύμβουλος της Περιφέ-
ρειας σε θέματα Πρωτογενούς 
Τομέα κ. Χρήστος Μαχαίρας 
και οι Προϊστάμενοι της Γε-
νικής Διεύθυνσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
και της Διεύθυνσης Αγροτικής 
Οικονομίας της Περιφέρειας.

Μετά την υπογραφή της 
Σύμβασης, ο κ. Μέτιος, συνε-
χάρη τον κ. Μάρη για την εκλο-
γή του ως Πρύτανη και του 
ευχήθηκε καλή επιτυχία στα 
νέα του καθήκοντα τονίζοντας 
πως είναι ιδιαίτερη χαρά του 
να τον υποδέχεται στην Περι-
φέρεια στην πρώτη του επίση-
μη επίσκεψη ως Πρύτανη για 
την ανακοίνωση μιας σημα-
ντικής συνεργασίας ανάμεσα 
στην Περιφέρεια και στο Πα-
νεπιστήμιο.

Στην τοποθέτησή του ο κ. 

Μέτιος ανέφερε:

«Η Ανατολική Μακεδονία 
και Θράκη είμαστε μια κατά 
βάση αγροτική Περιφέρεια. 
Εδώ παράγονται σημαντικές 
ποσότητες αγροτικών προϊό-
ντων σε επίπεδο χώρας. Ανα-
φέρω ενδεικτικά: σκόρδα στη 
Νέα Βύσσα, ηλίανθος στον 
Έβρο, ελιές και ελαιόλαδο 
στη Μάκρη, στη Μαρώνεια, 
στη Θάσο, βαμβάκι και σιτάρι 
στον Έβρο και στη Ροδόπη, κε-
ράσια, σπαράγγια και ακτινίδια, 
σταφύλια και κρασί, πατάτες 
στο Νευροκόπι κ.ά.

• Ο πρωτογενής τομέας 
όμως, όπως και κάθε τομέας 
άλλωστε, απαιτεί συνεχή εξέ-
λιξη και προσαρμογή. Προσαρ-

μογή στις νέες τεχνικές και στα 
μέσα παραγωγής. Προσαρμογή 
στα νέα επιχειρηματικά και πε-
ριβαλλοντικά δεδομένα. 

• Γιατί πλέον ο παραγωγός 
του πρωτογενούς τομέα είναι 
και επιχειρηματίας.

• Η παρουσία του Δημοκρι-
τείου Πανεπιστημίου στην πε-
ριοχή μας είναι ένα σημαντικό 
αναπτυξιακό πλεονέκτημα. Ένα 
πλεονέκτημα που μπορούμε να 

αξιοποιήσουμε για την ανάπτυ-
ξη του πρωτογενούς τομέα.

Σήμερα λοιπόν, μετά από 
μια περίοδο προετοιμασίας, και 
αφού δεσμεύσαμε τους ανα-
γκαίους πόρους που ανέρχο-
νται σε 279.000 €, ξεκινάμε 
ως Περιφέρεια μια μακρά συ-
νεργασία με το Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο και το Τμήμα 
Αγροτικής Ανάπτυξης στην 
Ορεστιάδα.

Αυτό που θέλουμε να κα-
ταφέρουμε είναι να φέρουμε 
τους επιστήμονες του Δημο-
κριτείου Πανεπιστημίου κοντά 
στους παραγωγούς μας. Να 
ενθαρρύνουμε και να βοηθή-
σουμε τους παραγωγούς μας 

να βελτιώσουν την ποιότη-
τα και την ποσότητα της πα-
ραγωγής τους εφαρμόζοντας 
νέες τεχνικές

να στραφούν ενδεχομένως 

και σε νέες καλλιέργειες 
αλλά και να προωθήσουν 

τα προϊόντα τους πιο αποτελε-
σματικά σε νέες αγορές.

Στόχος μας είναι τα επό-
μενα χρόνια να υπάρχουν 
χειροπιαστά οφέλη για τους 
παραγωγούς μας, για την περι-
φερειακή οικονομία και για το 
περιβάλλον της περιοχής μας.»

Μέτιος και Μάρης υπέγραψαν σύμβαση 
για στήριξη του Πρωτογενούς Τομέα

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ           

Οι στόχοι του τριετούς προγράμματος

Οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας ΑΜΘ και οι άνθρωποι του ΔΠΘ 
υπέγραψαν σύμβαση για την στήριξη του πρωτογενούς τομέα 

Στις 22 Ιανουαρίου θα 
βγουν τα τρακτέρ στις πλατεί-
ες όλων των χωριών σε όλη 
την Ελλάδα. Αυτό αποφάσισαν 
οι 100 Αγροτικοί Σύλλογοι και 
12 Ομοσπονδίες, που βρέθηκαν 
την περασμένη Κυριακή στην 
Νίκαια της Λάρισας, προκειμέ-
νου να συντονίσουν τις κινή-

σεις τους για τα προβλήματα 
του πρωτογενούς τομέα.

Στην ΕΡΤ Κομοτηνής, μίλησε 
το μέλος της Γραμματείας της 
Πανελλαδικής Επιτροπής των 
Μπλόκων, Κώστας Τζέλας, ζη-
τώντας Αφορολόγητο, Αγροτι-
κό Πετρέλαιο, μείωση της τιμής 
του ρεύματος και πλαφόν, ανα-

πλήρωση της χαμένης τιμής σε 
αγροτικά προϊόντα και αλλαγή 
του κανονισμού του ΕΛΓΑ.

«Τα τρακτέρ θα βγουν προ-
ειδοποιητικά στις πλατείες. Αν 
δεν πάρουμε τις λύσεις που 
πρέπει, τα τρακτέρ θα μετα-
κινηθούν στις εθνικές οδούς, 
για να πάρουν το μήνυμα οι 
εκάστοτε κυβερνώντες πως θα 
πρέπει να στηρίξουν ουσιαστικά 
τον πρωτογενή τομέα με έργα 
και όχι μόνο με λόγια», τόνισε 
καταλήγοντας ο κ. Τζέλας.

Στις 22 Ιανουαρίου βγαίνουν τα τρακτέρ 
στις πλατείες σε όλη την Ελλάδα
Αυτό αποφάσισαν σε σύσκεψη 100 
Αγροτικοί Σύλλογοι και 12 Ομοσπονδίες
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Σε τέσσερα στάδια θα εξε-
λιχθεί η σύνθετη έρευνα που 
θα κάνει 10μελής επιστημονική 
ομάδα του Τμήματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης Ορεστιάδας του Δ. 
Π. Θ., στο πλαίσιο της σύμβασης 
που υπογράφηκε χθες (11/01) το 
μεσημέρι στην ΠΑΜΘ, με αντικεί-
μενο την ενίσχυση της ανταγω-
νιστικότητας του πρωτογενούς 
τομέα της Ανατολικής Μακεδο-
νίας και Θράκης. 

Όπως εξήγησε μιλώντας στην 

ΕΡΤ Ορεστιάδας ο επιστημονι-
κά υπεύθυνος του έργου, καθη-
γητής του Τμήματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης, Σπύρος Κουτρού-
μπας, το πρώτο στάδιο της τρι-
ετούς έρευνας θα περιλαμβάνει 
την καταγραφή και αξιολόγηση 
των σημαντικότερων καλλιερ-
γειών ανά περιφερειακή ενότητα 
και την αναζήτηση εναλλακτικών, 
στο δεύτερο στάδιο θα επιλε-
γούν σε κάθε περιοχή “αγροί 
αναφοράς” στους οποίους θα 

δοκιμαστούν διάφορες τεχνικές, 
προσαρμοσμένες στις κατά τό-
πους εδαφοκλιματικές συνθήκες, 
για την εξαγωγή συμπερασμά-
των αναφορικά με το δυναμικό 
απόδοσης των καλλιεργειών και 
στο τρίτο στάδιο θα δοκιμαστούν 
συγκεκριμένα εργαλεία βελτίω-
σης της παραγωγής, όπως η γε-
ωργία ακριβείας.

 Το τελευταίο στάδιο θα «πα-
τήσει» στα συμπεράσματα της 
έρευνας που θα γίνει, προκειμέ-
νου να διατυπωθούν οι προτά-
σεις αναδιάρθρωσης των καλ-
λιεργειών και βελτίωσης των 
υφιστάμενων ανά περιφερεια-
κή ενότητα. 

Τα τελικά συμπεράσματα θα 
διαχυθούν στον αγροτικό κόσμο 

μέσω ημερίδων που θα πραγμα-
τοποιηθούν μετά τη λήξη του έρ-
γου σε όλους τους νομούς της 
ΑΜΘ. «Η προσπάθεια είναι φι-
λόδοξη, απαιτεί τη συνεργασία 
μας με αγρότες, γεωτεχνικούς 
και φορείς σε κάθε περιοχή, εί-
μαι βέβαιος, όμως, ότι θα κατα-
φέρουμε να τη φέρουμε εις πέ-
ρας…», σχολίασε χαρακτηριστικά 

ο κ. Κουτρούμπας, υπογραμμίζο-
ντας ότι η έρευνα θα αποτελέ-
σει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, 
τόσο για τη βελτίωση της αγρο-
τικής οικονομίας της ΑΜΘ όσο 
και για την καλύτερη προώθηση 
των αγροτικών προϊόντων της 
περιοχής στα δίκτυα εμπορίας. 

ΕΡΤ Ορεστιάδας

Σύνθετη έρευνα για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας του πρωτογενούς 
τομέα στην ΑΜΘ

ΑΠΌ 10 ΜΕΛΉΣ ΕΠΙΣΤΉΜΌΝΙΚΉ 
ΌΜΑΔΑ ΤΌΥ ΤΜΉΜΑΤΌΣ 
ΑΓΡΌΤΙΚΉΣ ΑΝΑΠΤΥΞΉΣ 
ΌΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΌΥ ΔΠΘ ΣΤΌ 
ΠΛΑΙΣΙΌ ΤΉΣ ΣΥΜΒΑΣΉΣ ΠΌΥ 
ΥΠΌΓΡΑΦΉΚΕ ΣΤΉΝ ΠΑΜΘ   

Κουτρούμπας: Η έρευνα θα αποτελέσει 
ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, τόσο για τη 
βελτίωση της αγροτικής οικονομίας της 
ΑΜΘ όσο και για την καλύτερη προώθηση 
των αγροτικών προϊόντων της περιοχής

Με αφορμή τις χειμερινές 
εκπτώσεις που ξεκίνησαν 
από την Δευτέρα 9 Ιανου-
αρίου ο Εμπορικός Σύλλο-
γος Διδυμοτείχου προχωρά 
σε μία νέα δράση με σκο-
πό να αυξήσει την εμπο-
ρική κίνηση των τοπικών 
καταστημάτων Όσοι κατα-
ναλωτές επιλέξουν τα τοπι-
κά καταστήματα της πό-
λης του Διδυμοτείχου, 
τα οποία έχουν είδη σε 
εκπτώσεις, και κάνουν 
τα ψώνια τους από αυ-
τά θα μπαίνουν αυτόμα-
τα και σε μία κλήρωση η 
οποία θα πραγματοποι-
ηθεί στο τέλος της εκ-
πτωτικής περιόδου και 
θα μοιράσει πλούσια 
δώρα στους τυχερούς. 

Όπως αναφέρουν 
μέλη του Συλλόγου, η 
συγκεκριμένη δράση 
αφορά μόνο καταστή-
ματα στα οποία υπάρ-
χουν προϊόντα σε έκ-
πτωση για την χειμερινή 
εκπτωτική περίοδο π.χ. 
καταστήματα πού πω-
λούν ενδύματα, καλ-

λυντικά, υποδήματα ή και 
άλλα είδη σε έκπτωση ενώ 
η δράση αποτελεί μία πρω-
τότυπη ιδέα του συλλόγου 
προκειμένου, πέρα από τις 
εκπτώσεις των καταστημά-
των και τις χαμηλές τιμές 
των προϊόντων, να προσθέ-
σει ένα ακόμα δέλεαρ στους 
καταναλωτές ώστε να επι-

σκεφθούν την τοπική αγορά 
να ψωνίσουν και να στηρί-
ξουν τα τοπικά καταστήμα-
τα της πόλης του Διδυμο-
τείχου. Υπενθυμίζεται πως οι 
χειμερινές εκπτώσεις 2023 
ξεκίνησαν την Δευτέρα 9 Ια-
νουαρίου και θα διαρκέσουν 
μέχρι το τέλος Φεβρουαρί-
ου, Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 
ενώ τη πρώτη Κυριακή των 
εκπτώσεων, 15 Ιανουαρί-
ου, τα καταστήματα θα εί-
ναι προαιρετικά ανοιχτά.

Ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου 
Διδυμοτείχου

Παράσταση διαμαρτυρίας μπρο-
στά στα γραφεία της Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Έβρου στην Αλεξανδρούπολη δι-
οργανώνει την Παρασκευή 13 Ια-
νουαρίου στις 2:00 το μεσημέρι η 
Α' ΕΛΜΕ Έβρου, στα πλαίσια της 
πανελλαδικής τρίωρης στάσης ερ-
γασίας που κήρυξε η ΟΛΜΕ με αί-
τημα να σταματήσει η ομηρία των 
χιλιάδων νεοδιόριστων εκπαιδευ-
τικών που συμπλήρωσαν και συ-
μπληρώνουν την προβλεπόμενη 
από τον νόμο διετία ως δόκιμοι 
νεοδιόριστοι και δεν έχουν μονι-
μοποιηθεί.

Στο κάλεσμά της η Α' ΕΛΜΕ 
Έβρου σημειώνει:

Το Δ.Σ. της Α' ΕΛΜΕ Έβρου κα-
λεί τους εκπαιδευτικούς να συμμε-
τέχουν μαζικά σε

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 

2023
ΩΡΑ 14:00 στην Δ.Δ.Ε. Έβρου
στα πλαίσια της πανελλαδικής 

τρίωρης στάσης εργασίας που κή-
ρυξε η ΟΛΜΕ

ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ να σταματήσει η 
ομηρία των χιλιάδων νεοδιόριστων 

συναδέλφων μας που συμπλήρω-
σαν και συμπληρώνουν την προ-
βλεπόμενη από τον νόμο διετία ως 
δόκιμοι νεοδιόριστοι και δεν έχουν 
μονιμοποιηθεί.

•Τον Αύγουστο του 2022 συ-
μπληρώθηκε η προβλεπόμενη από 
τον νόμο διετία των δόκιμων νεο-
διόριστων συναδέλφων της Ειδι-
κής Αγωγής.

•Με βάση τον νόμο 4589/2019 
με τον οποίο πραγματοποιήθηκαν 
οι διορισμοί στην εκπαίδευση, θα 
έπρεπε να ολοκληρωθεί από τις 
Διευθύνσεις η μονιμοποίηση των 
εκπαιδευτικών αυτών.

•Η σχετική πράξη μονιμοποίησης 
εκδίδεται από τους Διευθυντές Εκ-
παίδευσης, κατόπιν πρότασης του 
οικείου Περιφερειακού Υπηρεσια-
κού Συμβουλίου μέσα σε δύο (2) 
μήνες από τη συμπλήρωση της δο-
κιμαστικής υπηρεσίας.

•Η δοκιμαστική περίοδος 
των νεοδιόριστων έληξε στις 

19/8/2022, επομένως η διαπιστω-
τική πράξη μονιμοποίησης έπρεπε 
να είχε εκδοθεί το αργότερο έως 
τις 19/10/2022.

Παρόλα αυτά το Υπουργείο αρ-
νείται να προχωρήσει άμεσα στη 
μονιμοποίηση των χιλιάδων συ-
ναδέλφων μας με αποτέλεσμα να 
παρατείνεται μία κατάσταση ομη-
ρίας και ανασφάλειας.

Δεν θα επιτρέψουμε οι συνά-
δελφοί μας, νεοδιόριστοι/ες εκ-
παιδευτικοί, να μετατραπούν σε 
ομήρους του Υπουργείου και της 
Κυβέρνησης, με τέτοιες ενέργειες 
εις βάρος τους.

Απαιτούμε
•την άμεση μονιμοποίηση των 

νεοδιόριστων,
•την οικονομική αναβάθμιση 

των εκπαιδευτικών (με βάση τα αι-
τήματα που ψηφίστηκαν στο 20ό 
συνέδριο).

το ΔΣ της Α' ΕΛΜΕ ΕΒΡΟΥ

Παράσταση διαμαρτυρίας  της 
Α’́ ΕΛΜΕ στην Αλεξανδρούπολη
Με αίτημα να 
σταματήσει η ομηρία 
των χιλιάδων 
νεοδιόριστων 
εκπαιδευτικών 

«Ψωνίστε από τα τοπικά 
καταστήματα και κερδίστε 
δώρα»
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 της Κικής Ηπειρώτου
Για ένα δύσκολο 2023, όπου οι 
φτωχοί θα γίνουν φτωχότεροι 
και οι πλούσιοι πλουσιότεροι 
κάνει λόγο ο Καθηγητής Οικο-
νομικής Ανάλυσης και Διεθνών 
Οικονομικών στο Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης Περι-
κλής Γκόγκας, σε συνέντευξη 
που παραχώρησε στη ΓΝΩΜΗ. 

Όπως υπογραμμίζει ο κ. 
Γκόγκας, ο πόλεμος στην Ου-
κρανία ευθύνεται σε πολύ μι-
κρό ποσοστό για την έκρηξη 
τιμών στα τρόφιμα. Η αι-
σχροκέρδεια και η απουσία 
ελέγχων είναι ο πραγματικός 
«ένοχος», όπως αναφέρει, 
υποστηρίζοντας παράλληλα 
πως η μείωση του ΦΠΑ στα εί-
δη διατροφής είναι ένα μέτρο 
που θα βοηθήσει ουσιαστικά 
τους καταναλωτές, χωρίς να 
επιβαρύνει σημαντικά τα δη-
μόσια ταμεία. Όσο για τις τιμές 
στην ενέργεια, τις αποδίδει 
στην κερδοσκοπία των εται-
ρειών, ενώ για τα κονδύλια 
του Ταμείου Ανάκαμψης εκ-
φράζει το φόβο ότι μπορεί να 
εξελιχθεί σε ένα δεύτερο σχέ-
διο Μάρσαλ, εάν δεν υπάρξει 
μέσω αυτού ουσιαστική στήρι-
ξη των μικρών επιχειρήσεων. 

Να ξεκινήσουμε με ένα θέ-

μα που απασχολεί έντονα 

τους πολίτες, κι αυτό είναι 

η ακρίβεια στα τρόφιμα. Οι 

ανατιμήσεις είναι διαρκείς 

και η οικονομική επιβάρυν-

ση αυξάνεται, βδομάδα με 

τη βδομάδα. Αρχι-

κά, υπήρχε η εξήγη-

ση ότι βασική αιτία 

για αυτό είναι ο πό-

λεμος στην Ουκρα-

νία. Μήπως, όμως, 

πλέον, είναι απλά 

η αισχροκέρδεια; 

Ποια είναι η δική 

σας εκτίμηση; 

Αρχικά, για μένα, 
δεν φταίει ο πόλεμος, 
ή μάλλον φταίει σε ένα 
πολύ  μικρό κομμάτι. Δηλαδή, 
από τη συνολική αύξηση που 
μπορεί να έχει ένα προϊόν, πχ 
50%, μπορεί μόνο το 5% ή 
10% να οφείλεται στον πόλε-
μο, μπορεί και ακόμη λιγότερο.

Τον πληθωρισμό τον περι-
μέναμε. Οφείλεται στην επε-
κτατική νομισματική πολιτική 

που ασκούσε η Ευρωπαϊκή Κε-
ντρική Τράπεζα, διαθέτωντας 
πολύ χρήμα στην αγορά, μέ-
σα στην κρίση του κορωνοϊού.  
Κι αυτό το έκανε γιατί να μην 
πέσει πάρα πολύ το ΑΕΠ μας 
εκείνη την περίοδο, που ου-
σιαστικά είχαν κλείσει όλες οι 
οικονομίες και η παραγωγή εί-
χε πέσει στο ελάχιστο δυνατό. 
Άρα λοιπόν, ως οικονομολόγοι 
λέγαμε από τότε ότι η πολιτική 
εκείνη, ήταν ένα φάρμακο για 
την κρίση, αλλά έχει αντενδεί-
ξεις, που είναι ο πληθωρισμός.

Βέβαια, το θέμα του πλη-
θωρισμού δεν σταματά εκεί. 
Βρίσκεται η ευκαιρία μετά, 
από πολλούς, για να αισχρο-
κερδήσουν, γιατί, πλέον, ο κα-
ταναλωτής δεν μπορεί να κα-
ταλάβει αν ένα προϊόν που 
έχει 50% αύξηση, οφείλεται 
στη διαδικασία που είπαμε 
πριν ή ότι σε αυτή οφείλε-
ται μόνο το 10% της αύξη-
σης και το υπόλοιπο 40% στην 
αισχροκέρδεια από πλευράς 
του σούπερ μάρκετ, των με-
σαζόντων, του παραγωγού κι 
όλων όσων συμμετέχουν σε 
αυτή τη διαδικασία. 

Πιστεύετε ότι μέτρα, όπως 

το «Καλάθι του Νοικοκυ-

ριού», βοηθάνε ουσιαστικά; 

Οποιοδήποτε μέτρο, όσο 
μικρό κι αν είναι, σίγουρα βο-
ηθάει, αλλά ότι βοηθάει κα-
ταλυτικά τις οικογένειες με 
μικρομεσαία εισοδήματα να 
ανταπεξέλθουν σε αυτή την 

κρίση, όχι. Είναι πολύ λίγο, πο-
λύ αργά, που λέμε στα οικο-
νομικά. Θα έπρεπε να υπάρχει 
καλύτερος έλεγχος της αγο-
ράς. Κι να μην ξεχνάμε, κάτι 
πολύ σημαντικό: Λέμε ότι ο 
πληθωρισμός είναι 8%, 10%. 
Στην πραγματικότητα, όμως, ο 
πληθωρισμός που νιώθει στο 

πορτοφόλι του το νοικο-
κυριό είναι πολύ μεγα-
λύτερος, 30, 40 ακόμη 
και 50%. Κι αυτό, οφεί-
λεται στον τρόπο που 
υπολογίζεται ο πληθω-
ρισμός. Ο πληθωρισμός 
που καταρτίζουμε και 
δημοσιεύουμε οι οικο-
νομολόγοι προϋποθέτει 
ότι το ίδιο μερίδιο του 
εισοδήματός μας πηγαί-
νει, όπου πήγαινε παλιότερα, 
στην ενέργεια, στο φυσικό αέ-
ριο, στο ρεύμα μας, στα τρόφι-
μα κλπ. Δεν συμβαίνει, όμως, 
πλέον, αυτό. Διότι, εκεί που 
μία οικογένεια ξόδευε το 10% 
του εισοδήματός της παλιά για 
να πληρώνει φυσικό αέριο και 
ρεύμα, τώρα πληρώνει 20, 30 
και 40%. Άρα, λοιπόν, τα επί-
σημα νούμερα υποεκτιμούν 
τον πραγματικό πληθωρισμό 
που αντιμετωπίζει το νοικο-
κυριό. Και να ξεκαθαρίσουμε 
ότι δεν υπάρχει καμία θεω-
ρία συνωμοσίας εδώ. Απλώς, 
είναι έτσι φτιαγμένο αυτό το 

εργαλείο, το οποίο θα πρέ-
πει να ανανεωθεί και να προ-
σαρμοστεί στα νέα δεδομένα, 
προκειμένου να αντικατοπτρί-
ζει καλύτερα τις τωρινές συν-
θήκες.

Η αντιπολίτευση ζητά επί-

μονα τη μείωση του ΦΠΑ 

στα τρόφιμα και την κα-

τάργηση του Ειδικού Φό-

ρου Κατανάλωσης στα 

καύσιμα. Είναι εφικτές τέ-

τοιες λύσεις, ή συμμερί-

ζεστε την άποψη της κυ-

βέρνησης ότι θα είχαν ως 

αποτέλεσμα τον εκτροχια-

σμό της οικονομίας;

Πιστεύω ότι θα ήταν ένα 
χρήσιμο μέτρο, έχει εφαρμο-
στεί σε πολλές χώρες ως μέ-
τρο ανάσχεσης του κύματος 
που υπάρχει στον πληθωρι-
σμό. Σίγουρα θα βοηθήσει. 
Οι δικαιολογίες ότι αν μειω-
θεί ο φόρος στα καύσιμα θα 

ωφελήσει τους πλουσίους, 
εμένα με βρίσκουν αντί-
θετο και μου φαίνεται λί-
γο κωμικό όλο αυτό.  Αν 
η μείωση στους φόρους 
αυτούς βοηθά τους πλου-
σίους και τους φτωχούς, 
άρα τους βοηθά όλους, 
που σημαίνει ότι είναι το 
καλύτερο μέτρο που μπο-
ρούμε να πάρουμε.

Από την άλλη πλευρά, 
εκτιμώ ότι υπάρχει ο δη-

μοσιονομικός χώρος, όπως 
βλέπουμε σε άλλες περιπτώ-
σεις. Υπάρχουν δηλαδή τα 
κονδύλια και η άνεση στον 
προϋπολογισμό, για να στη-
ριχθούν τέτοια μέτρα. Κι αν 
δεν το κάνουμε τώρα, τότε πό-
τε θα το κάνουμε; Χρειάζεται 
να καταφεύγουμε σε πιο τολ-

μηρά μέτρα όταν βρισκόμαστε 
μέσα σε τόσο σημαντική κρίση 
στην οικονομία.

Με τον  πραγματικό πλη-

θωρισμό σε αυτά τα επί-

πεδα, που αναφέρατε πριν, 

μία ακόμη αύξηση του κα-

τώτατου μισθού, όπως έχει 

προαναγγελθεί για την 

άνοιξη, πιστεύετε ότι θα 

βοηθήσει ουσιαστικά; 

Αυτό θα βοηθήσει μόνο 
τους ανθρώπους που εργά-
ζονται με τον κατώτατο μι-
σθό. 20, 30 και 50 ευρώ δεν 
θα κάνουν τη μεγάλη διαφο-
ρά, όταν το κόστος ζωής έχει 
αυξηθεί πολύ περισσότερο. 
Βέβαια, οτιδήποτε είναι κα-

λύτερο από το τίποτα. Μπο-
ρεί να το στηρίξει η οικονομία 
μας αυτό. Το λέγαμε πριν 2-3 
χρόνια ότι πρέπω να αυξηθεί 
ο κατώτατος μισθός. Τότε βέ-
βαια η κυβέρνηση έλεγε ότι θα 
είναι λάθος κι ότι δεν μπορεί 
να στηριχθεί από την οικονο-
μία μας.

Πολλή συζήτηση γίνεται 

τελευταία για τα κονδύλια 

από το Ταμείο Ανάκαμψης. 

Έχουμε ήδη δει αποφάσεις 

δανειοδοτήσεων μεγάλων 

επιχειρήσεων στη χώρα 

μας. Πιστεύετε ότι ο μικρός 

επιχειρηματίας της Θράκης 

θα έχει κάποιο μερίδιο σε 

αυτή την «πίτα»; 

Φοβάμαι να μην εξελι-
χθεί σε ένα δεύτερο σχέδιο 
Μάρσαλ. Δηλαδή, είναι καλά 
όλα αυτά, αλλά θα πρέπει να 
υπάρχει η μεγαλύτερη δυνα-
τή διάχυση όλων αυτών των 
κονδυλίων στις μικρομεσαί-
ες επιχειρήσεις, καθώς αυτές 
απασχολούν το 95 με 97% 
του συνολικού εργατικού δυ-

ναμικού της χώρας. Άρα, 
αφορούν σχεδόν όλους 
μας οι μικρές επιχειρή-
σεις. Από εκεί θα έπρε-
πε να ξεκινήσουμε, αυ-
τές να στηρίξουμε, αφού 
αυτές αντιμετωπίζουν 
και το μεγαλύτερο πρό-
βλημα. Οι μεγάλες επι-
χειρήσεις, ακόμη κι αν 
αντιμετωπίζουν πρόβλη-
μα, έχουν τις δυνατότη-
τες, τα χρηματοδοτικά 

εργαλεία, τις επαφές, την στή-
ριξη των μεγάλων τραπεζικών 
ιδρυμάτων κι άλλων τέτοιων 
φορέων, οπότε προτεραιότητα 
θα έπρεπε να είναι  οι μικρές 
επιχειρήσεις . Η κυβέρνηση 
μπορεί να υπόσχεται πράγ-
ματα πάνω σε αυτό, όμως, το 
θέμα είναι τι τελικά θα γίνει, 
πού θα πάνε αυτά τα χρήματα.

 
Είναι προς την σωστή κα-

τεύθυνση με στόχο την 

μείωση του πληθωρισμού, 

όπως είναι το βασικό επι-

χείρημα της ΕΚΤ, οι αλλε-

πάλληλες αυξήσεις των 

επιτοκίων, που έχουν ιδι-

αίτερα αρνητικό αντίκτυ-

πο στους δανειολήπτες με 

«Δύσκολο το 2023, με αισχροκέρδεια 
στα τρόφιμα, καρτέλ στην ενέργεια και 
πραγματικό πληθωρισμό στο 30-40%»

ΜΙΛΑ ΣΤΗ ΓΝΩΜΗ Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ 
ΓΚΟΓΚΑΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΡΑΚΗΣ            

«Θα πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ σε τρόφιμα 
και καύσιμα – Φοβάμαι μήπως το Ταμείο 
Ανάκαμψης εξελιχθεί σε ένα 2ο Σχέδιο 
Μάρσαλ» 

Για την ακρίβεια στα τρόφιμα, δεν πιστεύω 
ότι φταίει ο πόλεμος, ή μάλλον φταίει σε 
ένα πολύ  μικρό κομμάτι. Δηλαδή, από τη 
συνολική αύξηση που μπορεί να έχει ένα 
προϊόν, πχ 50%, μπορεί μόνο το 5% ή 10% 

να οφείλεται στον πόλεμο, μπορεί και ακόμη 
λιγότερο

Διαβάζουμε διάφορα στον διεθνή τύπο για το 
πόσο  καλά πηγαίνει η Ελλάδα οικονομικά. 

Το θέμα είναι ότι πηγαίνουμε καλά, αλλά για 
το 5% των πλουσιοτέρων στην Ελλάδα. Αυτοί 
έγιναν ακόμη πλουσιότεροι. Το υπόλοιπο 95% 

δεν νομίζω ότι είναι καλύτερα απ’ ότι ήταν 
πριν 1-2 χρόνια

Ο Περικλής Γκόγκας είναι Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης 
και Διεθνών Οικονομικών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στα Μακρο-
οικονομικά, Χρηματοοικονομικά, Πολυπλοκότητα και Μη-
χανική Μάθηση. Αποφοίτησε πρώτος με άριστα και βαθμό 
9,24 από το τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστη-
μίου Μακεδονίας. Έχει μεταπτυχιακό τίτλο στα Διεθνή Χρη-
ματοοικονομικά με “High Distinction” από το University of 
Saskatchewan και διδακτορικό με ειδίκευση στα Νομισμα-
τικά και Χρηματοοικονομικά από το University of Calgary. 

Περικλής Γκόγκας – 
Σύντομο βιογραφικό

Πηγη φωτο: Παρατηρητής Θράκης
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διαρκείς αυξήσεις των δό-

σεων; 

Είναι σημαντικό πρόβλημα 
αυτό. Και πάλι ξεκινά από το 
προηγούμενο πρόβλημα, όταν 
η ΕΚΤ θέλοντας να στηρίξει 
γενικότερα τις εθνικές οικο-
νομίες την περίοδο του κορω-
νοϊού, προέβη σε μία πολιτική 
που προκάλεσε την αύξηση 
του πληθωρισμού.

Όσοι έχουν δάνεια σε κυ-
μαινόμενα επιτόκια βλέπουν 
τις δόσεις τους να αυξάνο-
νται σημαντικά σε μερικές πε-
ριπτώσεις. Από εκεί και πέρα, 
χρειάζονται μέτρα για να μην 
μετατραπούν τα δάνεια αυτά 
σε κόκκινα.

Το μέτρο που εξαγγέλθη-
κε από τις τράπεζες και την 
κυβέρνηση θα επιβαρύνει τις 
τράπεζες με μερικά εκατομ-
μύρια, την στιγμή που μέσα 
στο 2022 είχαν κέρδη 5,5 
δις και το 2023 θα έχουν 
κέρδη 6 δις. Είναι λοιπόν 
σταγόνα στον ωκεανό, θα 
μπορούσαν να γίνουν πε-
ρισσότερα πράγματα για 
την στήριξη των δανειο-
ληπτών.

Πώς εξηγείτε την πολύ 

μεγάλη διαφορά στις 

τιμές της ενέργειας με-

ταξύ Ελλάδας και άλ-

λων ευρωπαϊκών χω-

ρών;

Είναι πολύ λογική η εξή-
γηση. Όπως έλεγα πριν χρό-
νια, από την στιγμή που όδευε 
προς ιδιωτικοποίηση η αγορά 
της ενέργειας στην Ελλάδα, 
θα φτάναμε σε αυτό το ση-
μείο. Η κατάσταση αυτή οφεί-

λεται στην κερδοσκοπία των 
εταιρειών, που προσπαθούν 
να βγάλουν όσο το δυνατόν 
περισσότερα κέρδη, με το πιο 
βασικό αγαθό, μετά την τρο-
φή, την στέγη και το νερό, δη-
λαδή με την ενέργεια. 

Η τεράστια διαφορά που 
έχουμε από τις άλλες χώ-
ρες στις τιμές οφείλεται στο 
ότι εκεί υπάρχει πραγματι-
κός ανταγωνισμός. Έχου-
με τα «χρηματιστήρια ενέρ-
γειας», σε εισαγωγικά αυτό, 
γιατί δεν είναι πραγματικά 
χρηματιστήρια, όταν συμμε-
τέχουν μόνο 2, 3, 4 παραγω-
γοί. Ένα χρηματιστήριο λει-
τουργεί αποτελεσματικά και 
τιμολογεί σωστά τα προϊόντα 
του, όταν υπάρχουν εκατο-
ντάδες παραγωγοί εκεί, έτσι 
ώστε να γίνεται σωστή τιμο-
λόγηση και να μην χειραγω-

γείται η αγορά από αυτούς 
που έχουν τη δύναμη. Σε αυ-
τή την περίπτωση, τη δύναμη 
έχουν αυτές οι 3-4 εταιρείες, 
οι οποίες καθορίζουν και τις 
τιμές. Δηλαδή, λειτουργούν 
σαν καρτέλ, που προφανώς θα 
κοιτάξουν το συμφέρον τους, 

κι από την πλευρά τους πο-
λύ καλά κάνουν. Εμείς, όμως, 
ως καταναλωτές θα έπρεπε 
να ζητάμε κάτι τελείως δια-
φορετικό, όπως συμβαίνει σε 
άλλες χώρες.  

Βλέπουμε αυτές τις ημέ-
ρες να έχουμε όχι απλά ακρι-
βό ρεύμα, αλλά οι ημερήσιες 
τιμές να είναι 20 και 30 φο-
ρές πάνω απ’ ό,τι άλλες ευ-
ρωπαϊκές χώρες που έχουν 
διπλάσια και τριπλάσια εισο-
δήματα από εμάς. Οπότε, αυ-
τό είναι μια σημαντική στρέ-
βλωση της αγοράς στη χώρα 
μας και συντελείται μια πρω-
τοφανής αναδιανομή πλούτου 
από τις μεσαίες και κατώτερες 
εισοδηματικά τάξεις προς 3-4 
επιχειρήσεις και οικογένειες. 

Οι επιδοτήσεις της κυβέρ-
νησης πηγαίνουν σε αυτές τις 
4 επιχειρήσεις, είτε απευθείας 

από εμάς είτε ένα κομμάτι από 
το κράτος. Έχει το ίδιο αποτέ-
λεσμα για αυτές τις εταιρείες 
που κερδοσκοπούν, τα κέρδη 
τους ανέρχονται ήδη σε δισε-
κατομμύρια και εμείς συνεχί-
ζουμε να πληρώνουμε πολύ 
ακριβότερη ενέργεια απ’ ό,τι 

πριν 1-2 χρόνια, πά-
ρα τις επιδοτήσεις. Και 
βέβαια,  ο,τιδήποτε, ως 
επιδότηση, καταλήγει 
εκεί,  σημαίνει ότι δεν 
πηγαίνει στην παιδεία, 
την υγεία, την καθαριό-
τητα, τα φάρμακα. 

Για το τέλος, θα ήθε-
λα μία εκτίμησή σας για το 
πώς θα κυλήσει η οικονομία 
της χώρας μας το 2023; Υπάρ-
χει φως στο τούνελ; 

Γενικά είμαι πολύ αισιόδο-
ξος άνθρωπος, όμως, δεν εί-
μαι πολύ αισιόδοξος ως προς 
αυτό. Βλέπω ότι τα καρτέλ 

που υπάρχουν στην Ελλά-
δα και η ολιγοπωλιακή δο-
μή της αγοράς δεν υποχωρεί. 
Πρόσφατα κιόλας είδαμε τη 
συγχώνευση Wind και Nova, 
σε έναν τομέα, τις τηλεπικοι-
νωνίες, όπου επίσης υπάρ-
χει καρτέλ κι έχουμε από τις 
υψηλότερες τιμές χρεώσεων 
στην Ευρώπη με τις χαμηλό-
τερες υπηρεσίες. Αντί, λοιπόν, 
η Επιτροπή Ανταγωνισμού να 
παρέμβει, ώστε να μην δημι-
ουργείται ολιγοπωλιακή αγο-
ρά, επιτρέπει αυτή τη συγχώ-
νευση. 

Δεν βλέπω καμία προ-
σπάθεια προς την αντίθε-

τη κατεύθυνση από εκεί που 
πηγαίνουν τα πράγματα τα τε-
λευταία χρόνια. Άρα, εκτιμώ 
ότι οι φτωχοί θα φτωχύνουν 
περισσότερο και οι πλούσι-
οι θα πλουτίσουν περισσότε-
ρο. Γιατί, βλέπετε, διαβάζου-
με διάφορα στον διεθνή τύπο 
για το πόσο  καλά πηγαίνει 
η Ελλάδα οικονομικά. Το θέ-
μα είναι ότι πηγαίνουμε καλά, 
αλλά για το 5% των πλουσι-
οτέρων στην Ελλάδα. Αυτοί 
έγιναν ακόμη πλουσιότεροι. 
Το υπόλοιπο 95% δεν νομί-
ζω ότι είναι καλύτερα απ’ ότι 
ήταν πριν 1-2 χρόνια.

Φοβάμαι να μην εξελιχθεί το Ταμείο 
Ανάκαμψης σε ένα δεύτερο σχέδιο Μάρσαλ. 
Θα πρέπει να υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατή 

διάχυση όλων αυτών των κονδυλίων στις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς αυτές 
απασχολούν το 95 με 97% του συνολικού 

εργατικού δυναμικού της χώρας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Μελέτη αποχέ-
τευσης οικισμών Θερμών & Camping 
, Χώρας – Αλωνίων και Ε.Ε.Λ. Θερμών 
& Camping και  Xώρας – Αλωνίων »
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
 «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
CPV :71320000-7
Σαμοθράκη 10/01/2023
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ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ του ν. 
4412/2016

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ
Περιφερειακή Ενότητα Έβρου
Δήμος Σαμοθράκης
Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
Διεύθυνση : Χώρα, Σαμοθράκη, 68002  
Πληροφορίες για το διαγωνισμό ή για τα τεύχη: Μαρία Παπαθανασί-

ου, Δημήτριος Κασκαμπάνης
τηλ. 2551042195, fax: 2551041641, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της μελέτης είναι «Μελέτη αποχέτευσης 

οικισμών Θερμών & Camping , Χώρας – Αλωνίων και Ε.Ε.Λ. Θερμών & 
Camping και  Xώρας – Αλωνίων » και ο τόπος της παροχής είναι η Π.Ε. 
Έβρου.

II.1.1. Σύντομη περιγραφή  
Το αντικείμενο της μελέτης αφορά στην εκπόνηση μελετών ωρίμαν-

σης έργων συλλογής, μεταφοράς, διαχείρισης και διάθεσης λυμάτων οι-
κισμών του Δήμου Σαμοθράκης και την βελτίωση δικτύων ύδρευσης. Πε-
ριλαμβάνεται το σύνολο των κυρίων και υποστηρικτικών μελετών αλλά 
και η σύνταξη περιβαλλοντικής μελέτης για την αδειοδότηση του έργου.

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, 
δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές 
προσφορές.

Εκτιμώμενη Αξία: 498.542,95 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)
Ανά Κατηγορία Μελέτης: α)253.562,09 € για μελέτη κατηγορίας υδραυ-

λικών μελετών – κατ. 13, β) 71.568,63 € για μελέτη κατηγορίας ΗΜ με-
λετών – κατ. 09, γ) 5.083,46 € για μελέτη κατηγορίας ΧΜ μελετών – κατ. 
18, δ)33.301,43 € για μελέτη κατηγορίας περιβαλλοντικών μελετών – κατ. 
27, ε) 70.000,00 € για μελέτη κατηγορίας τοπογραφικών μελετών  - κατ. 
16 και 65.027,34 € για απρόβλεπτες δαπάνες.1

Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: οκτώ (8) μήνες. 
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙΑ : Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές πληροφορίες

ΙΙΙΑ.1 Απαιτούμενες Εγγυήσεις
Εγγύηση συμμετοχής: Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του δι-

αγωνισμού ανέρχεται σε 9.970,86 ευρώ (€) (αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% 
επί της προ εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης).

Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα κατα-
θέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται σε 5% επί 
της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

ΙΙΙΑ.2 Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής
Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί εξ’ ολοκλήρου από το Ταμείο Παρακαταθη-

κών και Δανείων με βάση τη δανειακή σύμβαση13465/5108-27-10-2022 
και την ένταξη με αρ.9284/2.3.2022 στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 
του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει τμηματικά κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 187 του Ν.4412/2016.

ΙΙΙΑ.3 Σύμπραξη ή κοινοπραξία
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των 

παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (σημ. γ-δ) του άρθρου 77 
του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβλη-
θούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς..

Β : Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό
Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων ανα-

φέρονται στο άρ. 17 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης, όταν δεν 
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρ. 18 του τεύχους της αναλυτικής 
Προκήρυξης. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά - αποδεικτικά έγγραφα για 
τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 20.1 του τεύχους 
της αναλυτικής Προκήρυξης. Στο διαγωνισμό οι προσφέροντες απαιτείται 
να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται 
στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστη-
μένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Με-
λετητών ή Γραφείων Μελετών και να διαθέτουν μελετητικά πτυχία στις 
κατηγορίες: 01, 02, 20 και 27. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι 
σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγε-
γραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτή-
ματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρ. 19 της αναλυτικής Προκήρυ-
ξης, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλο-
γής, σχετικά με τη χρηματοοικονομική επάρκεια καθώς και τεχνική επαγ-
γελματική ικανότητα.

ΤΜΗΜΑ IV ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Α. Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας - τιμής, με τα ακόλουθα κριτήρια, που περιγράφονται 
μαζί με τα επιμέρους κριτήρια στο αρ. 21 της αναλυτικής προκήρυξης:

1. Τεχνική προσφορά (βαρύτητα 70%)
2. Οικονομική προσφορά (βαρύτητα 30%)
Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού:
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρό-

σβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα www.promitheus.gov.gr 
1. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 16/2/2023 και ώρα 

15.00μ.μ.και η ημερομηνία αποσφράγισης η 23/2/2022 και ώρα 11.00 πμ  

Σαμοθράκη 10/01/2023
Ο Δήμαρχος

Νικόλαος Γαλατούμος
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Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας
για την εκμίσθωση του κυλικείου ΚΑΠΗ ΦΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΗ 

ΠΕΠΛΟΥ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Διακηρύσσει ότι :
Την 23η   Ιανουαρίου 2023 , ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 

12.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου 
(Καρτάλη 2)- η φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία για 
την εκμίσθωση του Κυλικείου του Α ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης, σύμφω-
να με τις διατάξεις του Π.Δ 270/81 , των Ν. 3463/2006 Ν.3852/2010 
και της 03/2023 Απόφασης Δ.Σ.

Όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των : 100,00€/ μήνα.
Η δημοπρασία θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής που ορίστηκε με την 

106/2022 Απόφαση Δ.Σ..
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία (03) χρόνια  από την υπο-

γραφή του συμφωνητικού εκμίσθωσης.
Για τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν ,
α) Εγγυητική επιστολή του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή 

αναγνωρισμένης Τράπεζας, χρηματικού ποσού 360,00 € που είναι το 
1/10 των μισθωμάτων τριών ετών, η οποία θα αντικατασταθεί μετά την 
υπογραφή της σύμβασης με άλλη όμοια χρηματικού ποσού ίσου με το 
1/10 του μισθώματος που επιτεύχθηκε. 

β) Βεβαίωση από το Δημοτικό Ταμείο περί μη οφειλής στο Δήμο Αλε-
ξανδρούπολης,  του ιδίου και του εγγυητή του 

γ)  Απόσπασμα ποινικού μητρώου του ιδίου.
δ)  Πιστοποιητικό γέννησης
ε)  Υπεύθυνη δήλωση , αποδοχής των όρων της διακήρυξης
στ) Αστυνομική ταυτότητα
ζ) Φορολογική ενημερότητα του ιδίου και του εγγυητή του
η) Ασφαλιστική ενημερότητα του ιδίου και του εγγυητή του
θ) Αυτός που πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώ-

σει ρητά στην Επιτροπή Διαγωνισμού και μάλιστα πριν από την έναρξή 
του, παρουσιάζοντας και το νόμιμο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, δι-
αφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται  στα τηλέφωνα: 25510 21303, 
τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γκουγκουλάκης Χρήστος

Επιφυλλίδες 
Μαζί σας κάθε Πέμπτη

«Η σύγχρονη Δημοκρατία είναι σε κρίση;
Φαίνεται να απειλείται;»

Η 
Δημοκρατία βρίσκεται διαρκώς σε κίνδυνο, οπου-
δήποτε, όταν ΟΙ φωνές των φτωχών δεν ακού-
γονται, όταν η οικονομική ανισότητα είναι μεγά-
λη και ο πλού-τος συσσωρεύεται στις αστικές 
περιοχές, αφήνοντας αβοήθητες τις αγροτικές.

Η «Πολιτική γλώσσα» στην 
εποχή μας οφείλει να είναι ειλικρινής και να 
λύ-νει τα τοπικά προβλήματα, από την πε-
ριβαλλοντική κρίση έως τα εργασιακά προ-
βλήματα προς το συμφέρον τού λαού.

Μία Δημοκρατία λειτουργεί καλύτερα, 
όταν η οικονομική ανάπτυξη μιας χώ-ρας 
μεταφράζεται σε ανάπτυξη μιας μεγάλης με-
σαίας τάξης. Αυτό πρέπει να είναι το «συμβό-
λαιο ανάμεσα Κράτους και λαού».

Δικαιολογημένα ένα μέρος των πολιτών 
αισθάνονται αποξένωση από τα κόμματα, 
όταν βλέπουν σε μια κυβέρνηση η εκτελεστι-
κή εξουσία να γίνεται ισχυρό-τερη, ενώ η νο-
μοθετική εξουσία χάνει δύναμη.

Δικαιολογημένα οι πολίτες αισθάνονται πως δεν εκπρο-
σωπούνται επαρκώς.

Οι πολίτες και ιδιαίτερα ορισμένα κοινωνικά στρώματα, 
αισθάνονται αποξέ-νωση από τα κόμματα και την πολιτική, 
θεωρώντας ότι η φωνή τους δεν εισακούε-ται και τα προ-
βλήματά τους δεν επιλύονται. Και σ' αυτό ακριβώς οφείλεται 
και η προϊούσα αδιαφορία, δυσανεξία και αποπολιτικοποίηση 
των πολιτών...

Προκειμένου να είναι υγιής μία αντιπροσωπευτική δημο-
κρατία, η νομο-θετική εξουσία επιβάλλεται να είναι ισχυρή, 
αποτελεσματική και σοβαρή.

Η ψηφοφορία δεν είναι αρκετή..., ενώ είναι ζωτικής σημα-
σίας, ασκούμε με την ψήφο μας την πιο σημαντική λειτουργία 

τής Δημοκρατίας, όμως μας κα-θιστά ελεύ-
θερους, παρά μόνο την ημέρα των εκλογών.

Η ενεργή συμμετοχή σ' αυτή, ακόμη και 
τη στιγμή της επιλογής τού ενός ή τού άλλου 
κόμματος ή και του λευκού, είναι ένα παιχνίδι 
λεπτών αποχρώσεων και όχι απόλυτων ταυ-
τίσεων. Άλλωστε αυτή είναι η Δημοκρατία, να 
δίνει δυνατότητες έκφρασης.

Η Δημοκρατία είναι εγγενώς εύθραυστη 
μπροστά στην ανθρώπινη αδυναμία ή την υπο-
κρισία των υπερασπιστών της, που συμβουλεύ-
ουν πάντα τους άλλους για αξίες που οι ίδιοι 

δεν εφαρμόζουν.
Η σύγχρονη Δημοκρατία είναι σε κρίση; φαί-

νεται να απειλείται;
Η γιατρειά για τις ασθένειες τής Δημοκρατίας είναι... περισ-

σότερη δημο-κρατία.
Το εκλογικό αποτέλεσμα, που φέρνει στην εξουσία το όποιο 

κόμμα, να ανταποκρίνεται σ' αυτά που δεσμεύτηκε, να εφαρ-
μόζει πολιτικές που πραγματι-κά ανταποκρίνονται στις ανάγκες 
του λαού. Να τηρεί το συμβόλαιό του...

Δυστυχώς σήμερα τα κόμματα δεν θέλουν να χρησιμοποι-
ούν αυτόν τον ό-ρο... Πώς λοιπόν μπορεί να περιμένει κανείς 

το λαό να ενδιαφερθεί, να παρακινηθεί και να πάει να ψηφίσει;
Η Δημοκρατία, ειδικά αν είναι κάτι παραπάνω από το να 

ψηφίζεις απλώς, εξαρτάται από την εκπαίδευση και την πλη-
ροφόρηση. Αυτός είναι ο λόγος που η αγωγή τού πολίτη και 
ο ανεξάρτητος Τύπος, που δρα ως η Τέταρτη Εξουσία, ή-ταν 
πάντα απαραίτητα για τη Δημοκρατία. Αλλά, σήμερα, η πλη-
ροφόρηση και η διαμόρφωση γνώμης, κυριαρχούνται από πα-
γκόσμιας εμβέλειας εταιρείες μέσων ενημέρωσης, που ενδι-
αφέρονται περισσότερο για το κέρδος, από ό,τι συνδέεται με 
την ιδιότητα του πολίτη. Διαστρεβλώνουν τις δημοκρατικές 
αντιλήψεις, πολώνουν το πολιτικό κλίμα και επηρεάζουν τη 
λήψη πολιτικών αποφάσεων με αντιδημοκρατι-κούς τρόπους.

Οι Αμερικανοί προσπαθούν να εκδημοκρατίσουν το Ιράκ με 
τη δύναμη των όπλων, ενώ αφήνουν τις ελευθερίες τους να 
συρρικνώνονται υπό το φόβο της τρο-μοκρατίας. Ωστόσο οι 
Ευρωπαίοι καμαρώνουν για την ανάπτυξη της Δημοκρατί-ας...!

Πώς να μην έχει μειωθεί η εμπιστοσύνη στους πολιτικούς, 
αφού δεν διαθέτουν πλέον τον έλεγχο των πραγμάτων και 
λειτουργούν σαν μαριονέτες.

Η Δημοκρατία είναι λαϊκή κυριαρχία και δεν πρέπει να κα-
θορίζεται από τις αποφάσεις ελίτ..., αν θέλουμε τη ριζοσπαστι-
κοποίηση της Δημοκρατίας.

Μία μόνο στιγμή, είναι αρκετή, αν δεν εφαρμοστεί η Δημο-
κρατία, υπάρ-χει κίνδυνος να καταρρεύσει όλο το οικοδόμημα 
που λέγεται Δημοκρατία. Γι' αυτό ας ασκηθούμε στη Δημο-
κρατία..., για να είναι ουσιαστική, ανεξάρτητα από τη σύνθε-
σή της, να κυβερνά η πλειοψηφία, που είναι η πεμπτουσία της 
Δημο-κρατίας

ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ 
ΧΑΒΙΑΡΑ
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Με 2.458 βαθμούς η Νι-
κολέτα Αντωνιάδη ήρθε τρί-
τη στην κατηγορία Κ18 στην 
ψηφοφορία που διοργάνωσε 
ο ΣΕΓΑΣ για τους κορυφαίους 
αθλητές του 2022

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης 
Κ18 στο επί κοντώ, Ηλιάνα 
Τριανταφύλλου, συγκέντρωσε 
4.602 ψήφους και αναδείχθη-
κε νικήτρια, ενώ δεύτερη ήταν 
η Εβίνα Παναγιώτου με 4.379 
β. Η Νικολέτα από το Διδυμό-

τειχο συμπεριελήφθη σε αυτήν, 
ως μοναδική αθλήτρια στίβου, 
στην περιφέρεια ΑΜ-Θ.

Δύσκολες οι συνθήκες 
προπόνησης

Ο προπονητής της Θανά-
σης Τσιτσιμάκας του Συλλό-
γου «Μυρμιδόνες» μιλώντας 
στην ΕΡΤ Ορεστιάδας δήλωσε 
ότι η Νικολέτα είναι αξεπέρα-
στη και ότι μέσα στο 2022 εί-
χε κατακτήσει δυο πανελλήνια 

ρεκόρ ανοιχτού και κλειστού 
στίβου και ότι θα συνεχίζει να 
προπονείται μέχρι την επόμε-
νη χρονιά πριν αναχωρήσει για 
την Αμερική όπου έχει εξασφα-
λίσει υποτροφία κατά 100% 
σε Πανεπιστήμιο της χώρας 

αυτής. Ταυτόχρονα ο κύριος 
Τσιτσιμακας τόνισε ότι η Νικο-
λέτα είναι υποψήφια έχοντας 
αναγνωσιμότητα σε μια μικρή 
περιφέρεια αυτή του Έβρου 
κάτι που δυσκολεύει στην συ-
γκέντρωση μεγάλου αριθμού 

ψήφων συγκριτικά με άλλους 
πολυπληθέστερους νομούς.

Η Νικολέτα Αντωνιάδη αλ-
λά και πολλοί αθλητές της πε-
ριοχής με μεγάλες διακρίσεις 
και προοπτικές συνεχίζουν να 
προπονούνται σε ακατάλληλο 

αγωνιστικό χώρο, με ένα ταρ-
τάν από κάρβουνο… Όπως ο 
ίδιος ανέφερε, υπάρχει η πρό-
θεση και η καλή προσπάθεια 
από την δημοτική αρχή να 
εγκαταστήσει έναν νέο αμέ-
σως μετα την ολοκλήρωση 
αντικατάστασης του χλοοτά-
πητα του γηπέδου.

Ο κύριος Τσιτσιμάκας θα 
προσπαθήσει από την πλευρά 
του, ώστε να μπει ένας τάπη-
τας αξιώσεων τέτοιος που να 
πληροί τις απαραίτητες προδι-
αγραφές ποιότητας και ασφά-
λειας.

«Εδώ και 40 χρόνια το ζη-
τάμε» δηλώνει ο προπονητής 
δεκάδων αθλητών αυτός που 
πρώτος ανέδειξε τον διεθνούς 
φήμης ακοντιστή Κώστα Γκα-
τσιούδη και άλλους πολλούς

Με τέτοιες διακρίσεις έπρε-
πε ο στίβος να έχει τη «μερίδα 
του λέοντος» στο ενδιαφέρον 
των τοπικών αρχόντων, Πε-
ριφέρειας, Αντιπεριφερειάρχη 
όπως αναφέρει, διότι έχουμε 
αποδείξει διαχρονικά ότι έχου-
με πολύ καλή πορεία και μας 
αξίζει.

3η καλύτερη αθλήτρια στίβου Κ18 
η Εβρίτισσα Νικολέτα Αντωνιάδη

ΜΕΓΑΛΟ ΤΑΛΕΝΤΟ Η ΑΘΛΗΤΡΙΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ, 
ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑ ΤΙΣ 
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ  

«Μέσα στο 2022 είχε κατακτήσει δυο 
πανελλήνια ρεκόρ ανοιχτού και κλειστού 
στίβου και θα συνεχίζει να προπονείται μέχρι 
την επόμενη χρονιά πριν αναχωρήσει για την 
Αμερική όπου έχει εξασφαλίσει υποτροφία» 
ανέφερε ο προπονητής της

Με ήττες ξεκίνησαν τις υποχρε-
ώσεις τους για το 2023 οι Νίκη και 
Φοίνικας Αλεξανδρούπολης. Για την 
Νίκη ήταν άσχημη η ήττα κόντρα 
σε μια ομάδα στα μέτρα της, ιδι-
αίτερα δε με τον τρόπο που ήρθε 
αφού κέρδιζε με 2-1 σετ και 15-8 
αλλά κατέρρευσε και έχασε σημα-
ντικό έδαφος.   

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 
9ης αγωνιστικής στον Βόρειο όμιλο 
της Α2 γυναικών: 
Γ.Σ.Γ. Νίκη – Αργώ Βόλου 2-3
Πρέβεζα – Ε.Ο. Σταυρούπολης 3-0
Νέα Γενεά – Ε.Α. Λαρίσης 3-0
Φιλαθλητικός Λαρ –  Ίκαρος Έδεσ-
σας 3-0
Περσέας – Φοίνικας 3-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Πρέβεζα 27

2. Νέα Γενεά 21
3. ΟΠΑΘ Περσέας 21
4. ΑΣ Γιάννινα 18
5. ΕΑ Λαρίσης 15
6. Φοίνικας Αλεξ/πολης 13
7. ΠΑΣ Γιάννινα 13
8. Αργώ Βόλου 12
9. Νίκη Αλεξ/πολης 9
10. Σταυρούπολη 7
11. Φιλαθλητικός 3
12. Ίκαρος Έδεσσας 0

Σάββατο 14 Ιανουαρίου 
Μ. Παρασκευόπουλος, 18.00: 

Φοίνικας Αλεξ/πολης -  Νέα Γενεά
Αγριάς, 18.00: Α.Σ. Αργώ Βόλου 

- Π.Α.Σ. Γιάννινα.
Νεάπολης Λάρισας, 18.00: Φι-

λαθλητικός Λαρισαϊκός - Πρέβεζα
ΔΑΚ Έδεσσας, 14.00: Π.Α.Σ. Ίκα-

ρος Έδεσσας - Ε.Α. Λαρίσης

Α2 Γυναικών Βόλεϊ: Τα αποτελέσματα της 9ης 
αγωνιστικής και η βαθμολογία στον Βορρά

Με νίκες για Εθνικό & Σουφλί και 
ήττες για Κομοτηνή & Ερμογένη, μπή-
κε το 2023 για τις ομάδες της Θράκης 
στην Α2 Ανδρών του βόλεϊ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 

9ης αγωνιστικής στον Βόρειο όμι-

λο:

Έβρος – Ε.Α. Λαρίσης 3-2
Ήφαιστος Φλώρινας – Καβάλα 3-1

 Εθνικός –  Μακεδονικός 3-1
Ελπίς – Α.Ε.Ν. Πανοράματος 3-0
Χ.Α.Ν.Θ. – Α.Ε. Κομοτηνής 3-0
Πανηπειρωτικός – Ερμογένης 3-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Εθνικός Αλεξ/πολης 26
2. ΧΑΝΘ 22
3. Ήφαιστος Φλώρινας 19
4. Ελπίδα Αμπελοκήπων 17
5. ΑΕ Κομοτηνής 14
6. Έβρος Σουφλίου 13
7. Μακεδονικός 12
8. ΕΑ Λαρίσης 10
9. ΑΟ Καβάλας 10
10. Πανηπειρωτικός 9

11. Ερμογένης Ξάνθης 5
12. Πανόραμα 5

10η αγωνιστική
Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2023
Πανοράματος, 18.30: Α.Ε.Ν. Πα-

νοράματος - Χ.Α.Ν.Θ.
Ε.Α.Κ. Νεάπολης, 19.00: Α.Σ. Μα-

κεδονικός - Α.Σ. Ελπίς
Δ.Α.Κ. Ξάνθης, 18.00: Α.Σ. Ερμο-

γένης - Μ.Γ.Σ. Εθνικός
Δ.Α.Κ. Φλώρινας, 18.30: Α.Π.Σ. 

Ήφαιστος - . Πανηπειρωτικός
Δ.Α.Κ. Καλαμίτσας, 17.00: Α.Ο. Κα-

βάλα - Ε.Α. Λαρίσης

Προελαύνει ο Εθνικός, μεγάλη 
νίκη και για το Σουφλί 
Αποτελέσματα , 
βαθμολογία στην Α2 
ανδρών βόλεϊ 

Μπλέκει σε 
περιπέτειες η Νίκη

Μεγάλες στιγμές ζει ο Απόλλω-
νας Παραλιμνίου που επικράτησε 
στην παράταση με 2-1 του Αγίου 
Νικολάου στην Κρήτη και πήρε την 
πρόκριση στα προημιτελικά γράφο-
ντας ιστορία καθώς έγινε η πρώ-
τη ομάδα Γ’ Εθνικής που φτάνει 
στους “8” του Κυπέλλου Ελλάδας 
εκεί οπού θα αντιμετωπίσει σε δι-
πλά ματς την Λαμία

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την 

ομάδα του Κοσμά Γκέκα ο Γιώργος 
Γεωργιάδης που πέτυχε και τα δύο 
γκολ της ομάδας του, ενώ ο Άγιος 
Νικόλαος είχε ισοφαρίσει ο Μηνάς 
μετά απο ασίστ του ξανθιώτη επιθε-
τικού Αλέξανδρου Μελισσόπουλου.

Το παιχνίδι οδηγήθηκε στην πα-
ράταση και εκεί ο ο Απόλλων Παρα-
λιμνίου βρήκε και το δεύτερο γκολ 
που του έδωσε την πρόκριση και 
πάλι με τον Γεωργιάδη. Στο 109� 
της αναμέτρησης έκλεψε τη μπά-
λα, πέρασε τον αντίπαλο του και με 
ωραία προσωπική ενέργεια και πλα-
σέ πάνω από τον Γιαγκόζη έγραψε 
το 2-1. Η ομάδα του Αγίου Νικολά-

ου προσπάθησε στα λίγα λεπτά που 
έμεναν μέχρι το τέλος να ισοφαρί-
σει ξανά αλλά δεν τα κατάφερε και 
η ομάδα από τις Σέρρες πήρε την 
πρόκριση στα προημιτελικά.

Απόλλων Παραλιμνίου(Ν. Κα-
ραμπετάκης): Φ. Κουτζαβασίλης, 
Γ. Κουτζαβασίλης, Γκούμας, Τσο-
μαχασβίλι, Ελέζι (117� Γάκης), Κα-
ρυοφύλλης(77� Πέτρου), Κιου-
τσεκτσίδης(102� Παπαδόπουλος), 
Τζαμπέγια(113� Καρατλίδης), Τζε-
λίδης, Γεωργιάδης(113� Ζιάκας), 
Γκέκας.

Κύπελλο Ελλάδας: Μεγάλη επιτυχία 
του Απόλλωνα Παραλιμνίου 

Kέρδισε στην Κρήτη και 
έγραψε ιστορία!
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 SUDoKU

3 5 4 2

3 4 7

7 8 3

9 3 1

5 4 6 3

4 6 9

6 5 2

9 1 2

7 2 8 5

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.69)
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.64)

8 6 2 5 9 7 1 4 3
9 4 5 1 3 6 7 2 8
3 1 7 2 8 4 5 6 9
2 7 3 4 1 9 8 5 6
5 8 1 3 6 2 9 7 4
4 9 6 7 5 8 3 1 2
1 5 4 8 2 3 6 9 7
6 2 8 9 7 5 4 3 1
7 3 9 6 4 1 2 8 5

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Jan 10 08:24:47 2023 GMT. Enjoy!

ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

5 1 8

2 5 3

9 2 4

1 2 7

5 2 9 1 3 6

8 4 5

8 2 3

9 6 5

3 5 2

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.58)
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Δύο φιλοι είναι ξαπλωμένοι στην παραλία και 

κουβεντιάζουν:

-Άστα! Χτες βράδυ είδα έναν τρομερό εφιάλτη…

-Τι είδες;

-Είδα την πεθερά μου να κολυμπάει στη θάλασ-

σα και από πίσω να την κυνηγάει ένας καρχαρίας…

-Πω πω, φρίκη…

-Φρίκη δεν θα πει τίποτα! Αφού παραλίγο να 

του ξεφύγει!…

* * * * * *

Πάει ένας στρατιώτης στο λοχία και κάνει πα-

ράπονα:

-Κύριε λοχία, το φαγητό μου έχει μέσα χώματα!

-Καλά, τί στρατιώτης είσαι εσύ; Πώς θα αντέ-

ξεις στις κακουχίες; Για να υπηρετήσεις την πατρίδα 

σου δεν είσαι εδώ;

-Να την υπηρετήσω, ναι… Όχι και να την τρώω 

όμως!…

* * * * *

Παίρνει τηλέφωνο ένας τύπος πρωί-πρωί την 

ρεσεψιόν του ξενοδοχείου και ρωτά:

– Τι ώρα ανοίγει το μπαρ;

– Το μπαρ ανοίγει αργά, λέει εκνευρισμένη η 

ρεσεψιονίστ και κλείνει το τηλέφωνο.

Μετά από λίγη ώρα ο τύπος ξαναπαίρνει και 

ρωτά πάλι το ίδιο και παίρνει την ίδια απάντηση.

Το ίδιο συνεχίζεται επί ώρες και κάθε φορά ο 

τύπος ακούγεται όλο κια πιο μεθυσμένος.

– Μα τι θέλετε επιτέλους; ρωτά η ρεσεψιονίστ. 

Τι στο καλό σας ενδιαφέρει τι ώρα ανοίγει το μπαρ; 

Προφανώς έχετε αρκετό ποτό να πιείτε…

– Εεεε, από χθες κλείστηκα μέσα και περιμένω 

τον μπάρμαν να έρθει να με βγάλει…

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια
1. Πουλί που ζει σε παράκτιες περιοχές.
12. Νησάκι στον Παγασητικό κόλπο.
13. Βαριάς μορφής δερματοπάθεια.
14. … Πάλμας: πόλη και λιμάνι της Ισπανίας.
15. Γουναρικό από δέρμα αλεπούς.
17. Βρίσκονται στη… φυλή.
18. Φίρμα απορρυπαντικού.
20. … πάτρα: με ατέλειες (επίρρ.).
22. Σιγά και… άηχα.
23. Ράτσα μεγαλόσωμου σκύλου.
25. Αρχαία βαβυλωνιακή θεότητα.
26. Πρωτεύουσα αραβικής χώρας.
28. Είναι τα μεγάλα σπίτια.
30. Φόρεμα που φαρδαίνει προοδευτι-
κά (ξ.λ.).
32. Μάρκα στερεοφωνικών.
34. Παλαιστινιακή οργάνωση (αρχικά).
36. Γεώργιος Αθανασιάδης…: παλιός λο-
γοτέχνης και πολιτικός.
38. Διεύθυνση ανέμου (συντομ.).
39. Ένας… Κατσιμίχας.
41. Σπάει και από… τρόμο.
43. Τοπικό επίρρημα.
44. Μπαούλο, σεντούκι.
46. Μυθική βασιλοπούλα του Άργους.
47. Αιωνίως (αρχ.).
49. Παράκτιο ποτάμι της Βρετανίας.
50. Το όνομα του Κουστουρίτσα.
52. Γυναικείο καλλυντικό.
54. Περισυλλέγονται από… σκάφη.
55. Ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων.

-- Συστατικά --
• 4 κουταλιές κοφτές αλεύρι
• 3 κουταλιές κοφτές βούτυρο
• 1 φλιτζάνι γάλα
• 2 κρόκοι αβγών
• 2 φλιτζάνια τριμμένη παρμεζάνα ή γραβιέρα
• λίγο πιπέρι
• ασπράδια 2 αβγών
• αλεύρι για το τηγάνισμα
• λίγη γαλέτα

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Οι τυροκροκέτες είναι αγαπημένο σνακ, κατάλ-

ληλο για παιδάκια, γιορτές και πάρτι ή σαν ορε-
κτικό στο τραπέζι. Και ετοιμάζονται πολύ εύκο-
λα. Το μόνο κακό είναι ότι πριν τις τηγανίσετε 
πρέπει να αφήσετε το μείγμα με το οποίο θα 
φτιάξετε τις τυροκροκέτες για λίγες ώρες στο 
ψυγείο να δέσουν τα υλικά. Γι' αυτό φροντίστε 
να ξεκινήσετε την προετοιμασία νωρίτερα από 
το τηγάνισμα...

• Σε μία κατσαρόλα βάζετε τις 4 κουταλιές αλεύ-
ρι και τις 3 κουταλιές βούτυρου.

• Ανακατεύετε το μείγμα σε σιγανή φωτιά και ρί-

χετε σιγά σιγά και το γάλα. Ανακατεύετε καλά 
να μην σβωλιάσει το αλεύρι σας.

• Οταν το γάλα πήξει,το βγάζετε από τη φωτιά 
και προσθέτετε τους κρόκους των αυγών και 
το τριμμένο τυρί. Προτιμήστε γλυκιά γραβιέρα 
για να αρέσουν οι τυροκροκέτες σας περισσό-
τερο στα παιδιά...

• Στη συνέχεια, βουτυρώνετε ενα ταψί καί απλώ-
νετε επάνω το μίγμα.Το σκεπάζετε καλά με μία 
μεμβράνη και το αφήνετε 2-3 ώρες στο ψυγείο.

• Εν τω μεταξύ ετοιμάζετε 3 μπόλ. Στο ένα χτυ-
πάτε τα ασπράδια ελαφρά με ενα κουταλά-
κι λάδι,στο άλλο βάζετε αλεύρι,και στο τρίτο 
τη γαλέτα.

• Οταν έλθει η ωρα να τις τηγανίσετε, πλάθετε 
τις τυροκροκέτες και τις βουτάτε διαδοχικά  στο 
αλεύρι, στα ασπράδια και στη γαλέτα.

• Τηγανίζετε μέχρι να ροδίσουν σε μπόλικο λάδι. 
• Τέλος, βγάζετε τις τυροκροκέτες από το τηγάνι, 

και τις βάζετε σε απορροφητικό χαρτί για να 
φύγει το πολύ λάδι.

• Οι τυροκροκέτες είναι έτοιμές!
• Καλή απόλαυση!!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Τυροκροκέτες

Κάθετα
1. Υπάρχει και τέτοιο σκι.
2. Μακριά… κι έτσι.
3. Διάσημη σκυλίτσα.
4. Πόλη του Βελγίου.
5. Ρόλος ζωής για τον Τσάρλι Τσάπλιν.
6. Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων.
7. Διαθέτει εμπορεύματα με προμήθεια.
8. Σχηματίζεται και σε… αφετηρία.
9. Μέσα στο… σύκο.
10. Στενή δερμάτινη ζώνη.
11. Μεγάλο νησί του Β. Ατλαντικού.
16. Κατρίν…: διάσημη ηθοποιός.
19. Αρχικά για πρώτες βοήθειες.
21. Και σ' αυτό… προλαβαίνουμε.
24. Μακρύ κοφτερό μαχαίρι.
27. Μια ασιατική χώρα.
29. Ταίρι της… Γκόλφως.
31. Άμυαλος (αρχ.).
33. Σκληρός, άπονος.
35. Της σταφίδας… γίνεται καλοκαίρι.
37. Σ' αυτήν και η Πάτρα.
40. Φανταστικά… ταξίδια.
42. Ίδρυσε το Σοβιετικό κράτος.
43. Πάντοτε (αρχ.).
44. Το ανάβουμε σε εκκλησία.
45. Η μητέρα της Παναγίας.
48. Αρχαία πόλη του Ισραήλ.
51. Ομόηχα φωνήεντα.
53. Δύο έχει η… γαργάρα.
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Ξανά κοντά μας η ταινία Κινουμέ-
νων Σχεδίων, «Ο Κοτολαγός και το 
Χάμστερ του Σκότους» των Μπεν Στά-
σεν (Ταξίδι στο Φεγγάρι, Οι Περιπέτει-
ες του Σάμμυ: Το Μυστικό Πέρασμα, 
Σάμμυ 2, Το Μαγικό Σπίτι, Ροβινσώνας 
Κρούσος, Ο Γιος του Μεγαλοπατούσα, 
Corgi: Το Σκυλάκι της Βασίλισσας, Η 
Οικογένεια του Μεγαλοπατούσα) & 
Μπένζαμιν Μουσκέ με τους Ανδρέα 
Κωνσταντινίδη, Τηλέμαχο Κρεβάικα, 
Βασίλη Μήλιο, Τάκη Σακελλαρίου, Τά-
σο Τζιβίσκο & Γιάννη Υφαντή στην με-
ταγλωττισμένη έκδοση...

Υπόθεση: Η ταινία ακολουθεί έναν 
νεαρό ήρωα γεννημένο μισό κοτόπου-
λο, μισό λαγό. Πρόθυμος να ταιριάξει 
και να αγαπηθεί παρά τις διαφορές 
του, έχει εμμονή με την περιπέτεια, πα-
ρά την αδεξιότητά του. Η απόδειξη ότι 
μπορείς να είσαι αποδεκτός και αγαπη-
τός μέσα από τις ιδιαιτερότητές σου.

Παρασκευή: 18:45,
Κυριακή: 17:00.

Έρχεται το Θρίλερ, 
«M3gan» του Τζέραλντ Τζό-
στοουν (Housebound) με 
τους Άλισον Γουίλιαμς, Βάι-
ολετ ΜακΓκρο, Ρόνι Τσίενγκ, 
Μπράιαν-Τζόρνταν Αλβάρεζ, 
Τζεν Βαν Επς, Λόρι Ντάντζι 
& Στέφανι Γκαρνό-Μοντέν...

Υπόθεση: Η M3GAN είναι 
ένα θαύμα τεχνητής νοημο-
σύνης, μια κούκλα που μοιά-
ζει να έχει κανονική ζωή και 
έχει προγραμματιστεί να είναι 
ο καλύτερος σύντροφος ενός 
παιδιού και ο μεγαλύτερος 
σύμμαχος ενός γονιού. Σχε-
διασμένη από την πανέξυπνη 
ρομποτολόγο μιας εταιρείας 
παιχνιδιών, Τζέμα, η M3GAN 
μπορεί να ακούει, να παρα-
κολουθεί και να μαθαίνει, κα-
θώς γίνεται φίλη και δασκάλα, 
συμπαίκτης και προστάτης για 

το παιδί με το οποίο συνδέεται. 
Όταν η Τζέμα γίνεται ξαφνι-
κά η κηδεμόνας της ορφανής 
8χρονης ανιψιάς της, Κέιντι, 
αντιλαμβάνεται ότι είναι ακόμη 
ανέτοιμη να γίνει γονιός. Κά-
τω από έντονη πίεση στη δου-
λειά της, η Τζέμα αποφασίζει 
να ταιριάξει την πρωτότυπη 
M3GAN με την ανιψιά της, σε 
μια προσπάθεια να λύσει και 
τα δύο προβλήματα, μια από-
φαση που θα έχει αφάνταστες 
συνέπειες.

Πέμπτη, Κυριακή,
 Δευτέρα, 
Τετάρτη: 22:15,
 Παρασκευή: 00:00*, 

Σάββατο, Τρίτη: 19:30.
*Μεταμεσονύχτια Προ-

βολή με ΔΩΡΕΑΝ Pop-
Corn για όλους!

M3gan, ο τρόμος από 
το μέλλον έχει όνομα 

Συνεχίζεται η υποψήφια 
για 2 Χρυσές Σφαίρες Περι-
πέτεια Φαντασίας, «Avatar: 
The Way of Water 3D HFR» 
του Τζέιμς Κάμερον (Ο Εξο-
λοθρευτής, Άλιενς: Η Επι-
στροφή, Η Άβυσσος, Εξο-
λοθρευτής 2: Μέρα Κρίσης, 
Αληθινά Ψέματα, Τιτανικός, 
Φαντάσματα της Αβύσσου, 
Avatar) με τους Σαμ Γου-
όρθινγκτον, Ζόε Σαλντάνα, 
Σιγκούρνι Γουίβερ, Στίβεν 
Λανγκ, Κλιφ Κέρτις, Τζόελ 
Ντέιβιντ Μουρ, Σ.Σ.Χ.Πά-
ουντερ, Έντι Φάλκο, Τζεμέ-
ιν Κλεμέντ, Κέιτ Γουίνσλετ, 

Μπέιλι Μπας & Τζιοβάνι Ρι-
μπίζι...

Υπόθεση: Μια δεκαετία 
σχεδόν μετά από τα γεγονό-
τα της πρώτης ταινίας, η νέα 
ταινία «Avatar: The Way of 
Water» ξεκινά να μας αφη-
γείται την ιστορία της οι-
κογένειας 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,Δευτέρα: 18:15
 Σάββατο: 22:00.

Σαρώνει η επιστροφή του 
Avatar

Ενώ κοντά μας και η ταινία Κι-
νουμένων Σχεδίων, «Μάρμαντι-
ουκ» του Μαρκ Α.Ζ. Ντιπέ (Σκο-
τεινός Εκδικητής, Ο Ήρωας του 
Βυθού 2: Η Παλίρροια) με τους 
Βασίλη Μήλιο, Κωνσταντίνο Κων-
σταντόπουλο, Τάκη Σακελλαρίου, 
Αφροδίτη Αντωνάκη, Λένα Μαρα-
βέα, Στεφανία Φιλιάδη, Γιώργο 
Σκουφή, Σοφία Τσάκα, Άννα Στα-
ματίου, Όθωνα Μεταξά & Λένα 
Μαραβέα στην μεταγλωττισμένη 
έκδοση...

Υπόθεση: Ένας θρυλικός εκ-
παιδευτής σκύλων πιστεύει πως 
μπορεί να μεταμορφώσει τον 
Μάρμαντιουκ από ένα απείθαρ-
χο, μα αξιολάτρευτο Γερμανικό 
Μολοσσό στον επόμενο νικητή 
του Παγκοσμίου Πρωταθλήμα-
τος Σκύλων.

Σάββατο: 17:15, 
Τετάρτη: 17:00.

Ένας τετράποδος Πρωταθλητής Περιπέτεια στο βασίλειο των ζώων 

Cinema«Ζούσα περιτριγυρισμένη από ανθρώπους όπως η Aretha Franklin και η Dionne Warwick, όλους 
τους σπουδαίους, κι έμαθα να ακούω και να παρατηρώ. Αυτό είχε τεράστια επίδραση σε μένα ως 

τραγουδίστρια.» 
Whitney Houston – Τραγουδίστρια 

Μαζί μας η Βιογραφική ται-
νία, «Whitney Houston: I Wanna 
Dance With Somebody» της Κάσι 
Λέμονς (Ο Ερημίτης, Συντονιστεί-
τε... στην Αλήθεια, Harriet) με τους 
Ναόμι Άκι, Στάνλεϊ Τούτσι, Άστον 
Σάντερς, Ταμάρα Τούνι, Ναφέσα 
Γουίλιαμς & Κλαρκ Πίτερς...

Υπόθεση: Η νέα ταινία I Wanna 
Dance with Somebody είναι μια 
θριαμβευτική γιορτή για το τα-
λέντο της απαράμιλλης Whitney 
Houston. Η ταινία αφηγείται το 
πολύπλευρο και πολύπλοκο χαρα-
κτήρα της γυναίκας πίσω από τη 
Φωνή. Από το κορίτσι της χορω-

δίας του New Jersey σε μια από 
τις πιο πολυβραβευμένες και με τις 
μεγαλύτερες πωλήσεις τραγουδί-
στριες όλων των εποχών, ξετυλίγε-
ται το εμπνευσμένο, οδυνηρό και 
συναισθηματικό ταξίδι στη ζωή 
και την καριέρα της Houston. Με 
αξέχαστες ερμηνείες και show και 
ένα soundtrack με τις πιο μεγάλες 
επιτυχίες της όπως δεν τις ακού-
σατε ποτέ ξανά, δεν θέλετε απλά 
να χορέψετε;

Παρασκευή: 21:00, 
Κυριακή,Τετάρτη: 19:15,
Τρίτη: 22:00

Στη μεγάλη οθόνη η ζωή της 
Whitney Houston 

Avatar, Whitney, M3gan και δύο ταινίες για παιδιά στα «Ηλύσια»
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Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση 

θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν
Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες 

σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

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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Κάντε αυτό για να μην 
ροχαλίσετε ποτέ!!

Αλλαγή θέσης ύπνου
Το να ξαπλώνετε ανάσκελα κάνει τη 

βάση της γλώσσας σας και την μαλακή 
υπερώα να πέφτουν προς τα λόγω της 
βαρύτητας και να ακουμπούν στο πίσω 
τοίχωμα του λαιμού σας, προκαλώντας 
έναν δονούμενο ήχο κατά τη διάρκεια 
της αναπνοής στον ύπνο. Προσπαθήστε 
να κοιμάστε στο πλευρό σας και θα δεί-
τε ότι το ροχαλητό θα μειωθεί.

Απώλεια βάρους
Εάν παρατηρήσετε ότι το ροχαλητό 

σας ξεκίνησε περίπου την περίοδο που 
αυξήσατε το σωματικό σας βάρος, τό-
τε το να χάσετε μερικά κιλά ίσως σας 
βοηθήσει. Ειδικά αν έχετε πάρει βάρος 
γύρω από τον λαιμό σας, καθώς τότε 
αρχίζει να πιέζεται η εσωτερική διάμε-
τρος του λαιμού. Έτσι είναι πιο πιθανό 

να «καταρρεύσει» κατά τη διάρκεια του 
ύπνου, προκαλώντας ροχαλητό κατά 
την εισπνοή και εκπνοή σας.

Αποφύγετε το αλκοόλ
Το αλκοόλ και τα ηρεμιστικά μειώ-

νουν τον τόνο ανάπαυσης των μυών στο 
πίσω μέρος του λαιμού σας, αυξάνο-
ντας την πιθανότητα ροχαλητού. Η κα-
τανάλωση αλκοόλ τέσσερις έως πέντε 
ώρες πριν τον ύπνο κάνει το ροχαλητό 
χειρότερο. Ακόμα και οι άνθρωποι που 
συνήθως δεν ροχαλίζουν, είναι πιθανό 
να το κάνουν στον ύπνο τους μετά την 
κατανάλωση αλκοόλ.

Ανοίξτε τις ρινικές σας διόδους
Αν το ροχαλητό σας είναι ρινικό, τότε 

ίσως σας βοηθήσει να διατηρήσετε τις 
ρινικές σας διόδους (ρουθούνια) ανοι-
χτές καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας 
με ειδικά αυτοκόλλητα επιθέματα. Αυ-
τό θα επιτρέψει στον αέρα να διέρχε-
ται ανενόχλητος. Δοκιμάστε επίσης να 
κάνετε ένα ζεστό ντους πριν τον ύπνο. 
Η εισπνοή των υδρατμών θα ανοίξει τις 
ρινικές διόδους.
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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 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 800-900-1000
ΟΤΕ 25510-56160
ΔΕΥΑΑ 25510-24018 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Πάρη Ποιμενίδη / Κ.Παλαμά 8 (έναντι 11ου 
δημοτικού) ✆25510 83833

ΦΕΡΕΣ 
Καψίδου Δημοκρίτου 28✆2555024096

ΣΟΥΦΛΙ 
Αλατζιά Βασ. Γεωργίου 93 ✆2554023176 

ΔIΔYMOTEIXO
Πατσιουρίδης Παρασκευάς Βασ. Αλεξάν-
δρου 20 ✆2553022322

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Γκαϊντατζή Ελένη Βασ. Κωνσταντίνου 142 
✆2552027306

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

Τατιανή, Τατιάνα, Τάτια, Τίτη, 
Τάνια, Μέρτιος, Μέρτος, 
Μέρτης, Μύρτος, Μερτία, 
Μέρτα, Μέρτη, Μερτούλα, 
Μυρτιά, Μυρτούλα

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Αγαπητέ Κριέ, σήμερα ο Άρης ο κυβερνή-
της του ζωδίου σου επιστρέφει μετά από 
2 μήνες σε ορθή φορά δίνοντας περιθώ-
ρια για πιο ευνοϊκές επικοινωνίες αλλά 
και αποφάσεις! Το κλίμα σταδιακά από 
σήμερα χαλαρώνει ενώ με την Σελήνη 
να συνεχίζει την πορεία της στην Παρ-
θένου έχεις την ευκαιρία να διακόψεις 
κάποια κακή συνήθεια!   
      
ΤΑΥΡΟΣ
Φίλε Ταύρε, αυτή την Πέμπτη ο Άρης 
επιστρέφει επιτέλους σε ορθή φορά στο 
ζώδιο των Διδύμων και επιτέλους στα-
ματάει η «γκίνια» στα οικονομικά αλλά 
θα μπορείς να διαχειριστείς και πιο εύ-
κολα τις ανασφάλειά σου!          

ΔΙΔΥΜΟΣ
Αγαπητέ Δίδυμε, επιτέλους ανάσα θα 
πεις από αυτή την Πέμπτη γιατί ο Άρης 
από το ζώδιο σου, επιστρέφει και πάλι 
σε ορθή φορά και ηρεμεί το τοπίο γύ-
ρω σου! Σταματά η καθημερινή αταξία 
που σε έκανε έξω φρενών και μπορείς 
να βάλεις μπροστά τα εποικοδομητικά 
σχέδιά σου!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αγαπητέ Καρκίνε σήμερα Πέμπτη ο Άρης 
επιστρέφει σε ορθή φορά στο ζώδιο των 
Διδύμων και επιτέλους ξεφεύγεις από τα 
ψυχολογικά αδιέξοδα, από την κούραση 
και μπαίνεις στην τελική ευθεία για να 
κλείσεις καταστάσεις εκκρεμείς!    

ΛΕΩΝ
Φίλε μου Λέοντα, σήμερα Πέμπτη ο Άρης 
επιστρέφει σε ορθή φορά στο ζώδιο των 
Διδύμων και επιτέλους μπορείς να προ-
χωρήσεις μπροστά στα μεγάλα σχέδια 
και στις μεγάλες προσδοκίες που θέλεις 
να προχωρήσεις     

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Φίλε Παρθένε, σήμερα Πέμπτη ο Άρης 
επιστρέφει σε ορθή φορά αφήνοντας 
περισσότερα περιθώρια ανέλιξης επαγ-
γελματικής και επιτέλους ξεφεύγεις από 
την εργασιακή στασιμότητα που σε θύ-
μωνε το τελευταίο διάστημα! 

ΖΥΓΟΣ
Αγαπητέ Ζυγέ, ο Άρης επιστρέφει σε ορ-
θή φορά από σήμερα Πέμπτη και αυτό 
για σένα σημαίνει ότι μπορείς να προ-
χωρήσεις επιτυχώς σε θέματα σπουδών, 
νομικών εγγράφων ή και να προγραμ-
ματίσεις ένα μακρινό ταξίδι!      

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αγαπητέ Σκορπιέ, σήμερα Πέμπτη ο Άρης 
επιστρέφει σε ορθή φορά και πλέον θα 
σου είναι πολύ πιο εύκολο να διευθετή-
σεις τα οικονομικά σου, τα χρεωστικά 
σου υπόλοιπα, αλλά και να κάνεις επι-
τυχημένες κινήσεις για την τόνωση του 
εισοδήματός σου!   

ΤΟΞΟΤΗΣ
Φίλε Τοξότη, για σήμερα Πέμπτη ο Άρης 
επιστρέφει σε ορθή φορά και το τοπιο 
στις σχέσεις και στις συνεργασίες σου 
γίνεται αρκετά πιο θετικό! Τώρα μπο-
ρούν να ξεκαθαρίσουν κάποιες κατα-
στάσεις που σε είχαν μπερδέψει το τε-
λευταίο δίμηνο!

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Φίλε Αιγόκερε, από σήμερα ο Άρης κινεί-
ται σε ορθή φορά στο ζώδιο των Διδύ-
μων και μπορείς να νιώσεις πιο δυνατός 
σωματικά, ενώ και στην εργασία σου θα 
μπουν κάποια πράγματα σε μία τάξη! Η 
Σελήνη από την Παρθένο τονώνει σή-
μερα την δίψα σου για περιπέτεια, νέες 
εμπειρίες, κοινωνικότητα καλοπέραση και 
αρκετές χαρμόσυνες επαφές! 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Φίλε Υδροχόε, από σήμερα ο Άρης σε 
ορθή φορά από το ζώδιο των Διδύμων 
φέρνει εξελίξεις στην αισθηματική σου 
ζωή, ενώ εσύ επικεντρώνεσαι το να βά-
λεις μπροστά σχέδια που σου δίνουν 
χαρά!  

ΙΧΘΥΕΣ
Φίλε Ιχθύ, για σήμερα Πέμπτη το μεγά-
λο νέο για το ζώδιο σου είναι ότι ο Άρης 
επιστρέφει σε ορθή φορά στο ζώδιο των 
Διδύμων και επιτέλους θα ηρεμήσεις 
από την «γκίνια» που βίωνες το τελευ-
ταίο διάστημα!

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: 
Τηλέφωνα:6978021200& 6909172502
Τιμή πώλησης  57.000€

ΜΙΑ...ΕΞΥΠΝΗ ΓΝΩΜΗ
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Στην προστασία και ανάδει-
ξη του αρχαιολογικού χώρου 
της Πλωτινόπολης, στο Διδυ-
μότειχο, με την κατασκευή στε-
γάστρου προστασίας και τη δι-
αμόρφωση του περιβάλλοντος 
χώρου, με διαδρομές περιή-
γησης και για ΑμεΑ, προχωρά 
το Υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού.

Όπως δήλωσε η Υπουργός 
Πολιτισμού και Αθλητισμού Λί-
να Μενδώνη «Στο πλαίσιο της 
στρατηγικής του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού για 
την ισόρροπη ανάδειξη της πο-
λιτιστικής μας κληρονομιάς σε 
όλες τις Περιφέρειες της χώ-
ρας, αναδεικνύουμε, στον πα-
ραμεθόριο Έβρο, τη ρωμαϊκή 
πόλη της Πλωτινόπολης. Πρό-
κειται για μία πόλη, που έχει 
αποδώσει ευρήματα, που απο-
δεικνύουν την ιστορική δια-
χρονία της Θράκης. Στόχος της 
επέμβασης είναι η διαμόρφω-
ση ενός κελύφους που θα προ-
φυλάσσει πλήρως τις αρχαιό-
τητες από καιρικές συνθήκες 
και ανθρωπογενείς φθορές. 
Ο αρχαιολογικός χώρος θω-
ρακίζεται, σε επίπεδο πυρο-
προστασίας και ενεργειακής 
αυτονομίας, ακολουθώντας 
σύγχρονες  διεθνείς  πρακτι-
κές, ενώ παράλληλα ενισχύε-
ται η εμπειρία του επισκέπτη 
με έναν περίπατο ο οποίος  θα 
συνδέει τον αρχαιολογικό χώ-
ρο με το Μουσείο και τα άλλα  
μνημεία της πόλης».

Ο σχεδιασμός 
Κατά τον σχεδιασμό των 

επεμβάσεων ελήφθησαν υπό-

ψη η σημαντικότητα  του μνη-
μείου, η αρμονική ένταξη του 
στεγάστρου στο φυσικό περι-
βάλλον, οι πορείες περιήγη-
σης και η ενεργειακή αυτονο-
μία του χώρου. Προβλέπονται, 
μεταξύ άλλων, η δημιουργία 
διαδρόμου περιήγησης στον 
προστατευμένο -με το στέ-
γαστρο- αρχαιολογικό χώρο 
για την απρόσκοπτη πρόσβα-
ση των ΑμΕΑ και του κοινού,  
η εγκατάσταση συστημάτων 
αντικεραυνικής προστασίας, 
πυροπροστασίας, αντιπλημ-
μυρικής προστασίας και ενερ-
γειακής αυτονομίας, με χρήση 
φωτοβολταϊκών.

Για την ρωμαϊκή 
Πλωτινόπολη

Η ρωμαϊκή Πλωτινόπολη 
τοποθετείται νοτιοανατολικά 
του Διδυμοτείχου στον οχυρό 
λόφο «Αγία Πέτρα». Ιδρύθη-
κε από τον Ρωμαίο αυτοκρά-
τορα Τραϊανό (98-117 μ.Χ.) 
προς τιμήν της συζύγου του 
Πλωτίνης και έκτοτε αποτέλε-
σε οικονομικό και εκκλησιαστι-
κό κέντρο, μέχρι και το Βυζά-
ντιο. Το 1960, ο καθηγητής Γ. 
Μπακαλάκης, ταύτισε τη συ-
γκεκριμένη θέση με την Πλωτι-
νόπολη. Το 1965, τυχαία ήλθε 
στο φως η χρυσή προτομή του 
Ρωμαίου αυτοκράτορα Σεπτί-
μιου Σεβήρου. Συστηματικές 
ανασκαφές στην Πλωτινόπο-
λη, από το 1977, έχουν φέρει 
στην επιφάνεια ένα οικοδομι-
κό συγκρότημα, πιθανότατα 
πολυτελή κατοικία ή δημόσιο 
κτήριο, λουτρά με ψηφιδωτό 
δάπεδο διακοσμημένο με πε-

ρίτεχνα μοτίβα.
Αποκαλύφθηκε, επίσης, πη-

γάδι, κτισμένο με λαξευμένους 
λίθους και θεμελιωμένο επί 
του βράχου. Η άντληση γίνο-
νταν από πλαϊνό άνοιγμα, στο 

οποίο οδηγούσε καμαροσκέ-
παστος θάλαμος, με κάθοδο 
σε αυτόν, μέσω κλίμακας. Συν-
δέεται με γειτονικό θάλαμο, 
ενώ έχουν αποκαλυφθεί και 
τμήματα αγωγών. Θεωρείται 

ότι επρόκειτο για το κεντρικό 
σύστημα ύδρευσης της πόλης. 
Στη ρωμαϊκή περίοδο ανήκει 
και αίθουσα με ψηφιδωτό δά-
πεδο που απεικονίζει υδάτινες 
παραστάσεις, με τον Έβρο ως 

νέο και την Πόλη ως γυναί-
κα, ενώ έχουν αποκαλυφθεί 
και πασσαλότρυπες από κα-
τασκευές της νεολιθικής πε-
ριόδου.

Δρομολογούνται παρεμβάσεις 
στην Πλωτινόπολη του Διδυμοτείχου 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ 
ΠΟΛΥΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ  

Τι προβλεπει ο σχεδιασμός των 
παρεμβάσεων 

Λεπτομέρεια ψηφιδωτού Έβρος και Πόλις

Πρόταση στεγάστρου προστασίας αρχαίων καταλοίπων

Πηγάδι και θάλαμος. Μοναδικό δείγμα υδραυλικής αρχιτεκτονικής
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