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Ο Εβρίτης Άγγελος Χουδελούδης νέος 
Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού

Παραμένει Αρχηγός ΓΕΕΘΑ ο Κων/νος Φλώρος. Ο νέος αρχηγός ΓΕΣ 
γεννήθηκε στο χωριό Κυανή του Νομού Έβρου. Το βιογραφικό του

� 5

Η «ακτινογραφία» της νέας Μονάδας 
Ηλεκτροπαραγωγής Αλεξανδρούπολης

Τι περιλαμβάνουν οι δύο γραμμές μεταφοράς που θα συνδέουν τον 
Έβρο με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η 
ευρύτερη περιοχή αποτελεί καταφύγιο για αρπακτικά και άλλα επιδη-

μητικά είδη πουλιών – Τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται
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10 στα 10 ο Εθνικός 
και συνεχίζει…

Πέρασε νικηφόρα και από 
την Ξάνθη επικρατώντας 
3-1 σετ από την Α2 αν-

δρών βόλεϊ
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eParents: Έρχεται η νέα 
ψηφιακή πλατφόρμα 

στα σχολεία

live ενημέρωση από 
το κινητό για βαθμούς, 
απουσίες και εκδρομές
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Πρόθεση Κοπελούζου για ενεργό ρόλο Πρόθεση Κοπελούζου για ενεργό ρόλο 
στην «αναβίωση» του πετρελαιαγωγού στην «αναβίωση» του πετρελαιαγωγού 
Μπουργκάς-Αλεξ/πολη     Μπουργκάς-Αλεξ/πολη     

«Από το θείο δώρο, στη θεία «Από το θείο δώρο, στη θεία 
δίκη»…. Συγκλονίζουν και πάλι οι δίκη»…. Συγκλονίζουν και πάλι οι 
γονείς της Ελενης Τοπαλούδη  γονείς της Ελενης Τοπαλούδη  

Έβρος: Εννέα απάτες με 
προπληρωμένες κάρτες 
εξιχνίασε η Αστυνομία

Τι σκαρφίστηκε ο δράστης για να βγάλει λεφτά. 
SOS από την Αστνυομία στην ΑΜΘ για νέα 

περιστατικά εξαπάτησης πολιτών

� 4,5

Παναγιωτόπουλος: Δεν 
έκλεισαν αλλά ενισχύθηκαν τα 

στρατόπεδα του Έβρου  
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«Πυρ ομαδόν» για την 
επίσκεψη Μητσοτάκη 
στην Θράκη

● Ο απόηχος της παρουσίας του πρωθυπουργού

● Πώς σχολιάζουν την ανακοίνωση της υποψηφιότητας του πρωθυπουργού για τις εθνι-
κές εκλογές στον Έβρο 

● Για εμπαιγμό των πολιτών και οικειοποίηση έργων του ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο η αξιωμα-
τική αντιπολίτευση

● Σφοδρή κριτική από ΚΚΕ, ΠΑΣΟΚ και ΜέΡΑ 25 � 6,7
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ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Ε. Λασκαράκης και ΣΙΑ Ε.Ε.
Εκδότης-∆ιευθυντής
Μάνος Λασκαράκης
Υπεύθυνος Ύλης
Γ. Πανταζίδης
Σύμβουλος Έκδοσης
Γιάννης Λασκαράκης
Υπεύθυνος Τυπογραφείου
∆. Μπένδρελης

Υπεύθυνη ∆ιαφημίσεων 
και Λογιστηρίου
Χρύσα Γρηγοριάδου

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

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

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

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

ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1817
Ο Ιωάννης Καποδίστριας γίνεται 
ελβετός πολίτης, σε αναγνώριση 
της συμβολής του στη δημιουργία 
του ομοσπονδιακού συστήματος 
της Ελβετίας.

1824
Οι πολιτικές αντιθέσεις μεταξύ των 
επαναστατημένων Ελλήνων εκ-
φράζονται με την παρουσία δύο 
κυβερνήσεων: Η μία έχει την έδρα 
της στην Τρίπολη υπό τον Πετρό-
μπεη Μαυρομιχάλη και η άλλη στο 
Κρανίδι υπό τον Γεώργιο Κουντου-
ριώτη.

1893
Οι αμερικανοί καλλιεργητές ζάχα-
ρης καταλύουν τη μοναρχία στη 
Χαβάη, όταν εξαναγκάζουν σε 
παραίτηση τη βασίλισσα Λιλιου-
οαλάνι.

1929
Ο Ποπάι κάνει το ντεμπούτο του σε 
δεύτερο ρόλο, σε μία σειρά κόμικς 
που δημοσιεύει η εφημερίδα της 
Νέας Υόρκης «Evening Journal».

1970
Οι Doors δίνουν σειρά συναυλιών 
στη Νέα Υόρκη. Το υλικό θα χρη-
σιμοποιηθεί για το άλμπουμ τους 
«Absolutely Live».

1991
Αρχίζει η επιχείρηση «Καταιγίδα 
της Ερήμου», κατά την οποία οι 
Αμερικανοί και οι σύμμαχοί τους 
επιτίθενται εναντίον του Ιράκ, που 
έχει καταλάβει και προσαρτήσει το 
Κουβέιτ. Το ίδιο βράδυ, το Ιράκ 
εκτοξεύει οκτώ πυραύλους Σκουντ 
εναντίον του Ισραήλ.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1962
Τζιμ Κάρεϊ, καναδός ηθοποιός, με 
σπουδαία καριέρα στο Χόλιγουντ. 
(«Ο Κατεργάρης των Χριστουγέν-
νων»)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1468
Γεώργιος Καστριώτης, γνωστό-
τερος ως Σκεντέρμπεης, εθνι-
κός ήρωας των Αλβανών. (Γεν. 
6/5/1405)

1848
Πέτρος Μαυρομιχάλης, γνωστός 
και ως Πετρόμπεης, ηγετική μορ-
φή της Ελληνικής Επανάστασης. 
(Γεν. 6/8/1765)

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα

 «Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης» το όνομα του 
νέου κολυμβητηρίου

17
IAN
2018

Την ομόφωνη έγκριση του δη-
μοτικού συμβουλίου, όπως αναμε-
νόταν, έλαβε και επίσημα η πρότα-
ση της δημοτικής αρχής να δώσει 
το όνομα του παραολυμπιονίκη 
∆ημοσθένη Μιχαλεντζάκη στο (όχι 
και τόσο νέο πια) κολυμβητήριο 
της Αλεξανδρούπολης. Όπως ση-
μείωσε ο κ. Λαμπάκης, είναι το 
ελάχιστο που μπορεί να κάνει ο 
δήμος για αυτόν τον νέο αθλητή, 
ο οποίος με το παράδειγμα, τη δύ-
ναμη και το ταλέντο του μας έκανε 
περήφανους και ξακουστούς στα 
πέρατα της γης. «Με τη σφυρη-
λατημένη προσωπικότητα και το 
ήθος του μας εξέπληξε όλους.. εί-
ναι ένας ολοκληρωμένος άνθρω-
πος και αθλητής, τον οποίο αγα-
πώ, τιμώ, σέβομαι και προσκυνώ», 
είπε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος

Ο καιρός σήμερα
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Μία φωτογραφία, χίλιες λέξεις: Ένας ηλικιωμένος, πήγε χθες στη Μητρόπολη Αθηνών για να 
αποχαιρετήσει τον τέως Βασιλιά Κωνσταντίνο, φορώντας μαύρα τσαρούχια και κρατώντας μία 
τσάντα με την ελληνική σημαία και μια εικόνα του Αγίου Γεωργίου. Είναι κι αυτή μία… στυλιστική 
πρόταση

Ήδη, έχουν υπογραφεί δανει-
ακές συμβάσεις προϋπολογι-
σμού άνω των 3 δισ. ευρώ, 
ενώ υπάρχει άφθονος χώρος 
για τους ενδιαφερόμενους 
επενδυτές, μέχρι το ύψος των 
25-30 δισ. ευρώ σχεδίων, που 
μπορεί να καλύψει το δανεια-
κό σκέλος του Ταμείου Ανά-
καμψης.

Θ. ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Είπαν

Δεν είναι σταθερότητα μια 
κεντρική πολιτική επιλογή, 
όπως το Ταμείο Ανάκαμψης, 
αντί να χρησιμοποιείται ως 
μοχλός ανάπτυξης και σύγ-
χρονων υποδομών, να γίνε-
ται ένα διευρυμένο ΕΣΠΑ και 
να αξιοποιείται με πελατεια-
κούς όρους από τη Νέα Δη-
μοκρατία.

Ν. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΣΟΚ
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Μικρογνωμικά

Συγκλονίζουν για 
ακόμη μία φορά οι γο-
νείς της Ελένης Τοπα-
λούδη που δολοφονή-
θηκε το 2018. Η Κούλα 
Αρμουτίδου και ο Γιάν-
νης Τοπαλούδης βρέθη-
καν στον τάφο της κό-
ρης τους, η οποία στις 
15 Ιανουαρίου θα είχε 
τα γενέθλιά της και θα 
γινόταν 26 ετών. H μη-
τέρα της Ελένης Τοπα-
λούδη δημοσίευσε μία 
φωτογραφία και έκανε μια σπαρακτική 
ανάρτηση.

«Ελένη μου, κοριτσάκι μου, ανθέ 
της Νιότης, θησαυρέ μου. 15/1/1997 
– 15/1/2023

Γεννήθηκες και γέμισε η ζωή μου με 
αισθήματα χαράς και ευγνωμοσύνης. 
Ήσουν Ελένη μου ό,τι πιο όμορφο θα 
μπορούσε να μου συμβεί. Ένα μικρό πλα-
σματάκι, ένα μικρούλι τοσοδούλι που εί-
χε την ανάγκη μου. Ήταν τόσο μοναδική 
και ανεπανάληπτη η στιγμή που σε έφε-
ρα στο φως που ευχαριστούσα το Θεό γι’ 
αυτό το Θείο δώρο. Και έρχεται ξαφνικά 
μια αποφράδα νύχτα που στα γκρεμίζει 

όλα . Γιατί υπάρχουν γύρω μας ανθρω-
πόμορφα κτήνη χωρίς καρδιά και ψυχή 
μες στα στήθη τους. Αυτοί οι φονιάδες, 
οι στυγεροί δολοφόνοι δεν υπολόγισαν 
ούτε μάνες, ούτε πατεράδες, ούτε αδέρ-
φια ούτε κανέναν. Ευτυχώς που υπάρχει 
αυτή ‘Η ΘΕΙΑ’. ‘Η ΘΕΙΑ ΔΙΚΗ’. Σ ΑΥΤΗΝ 
ΕΝΑΠΟΘΕΤΩ ΤΙΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΟΥ’. ΑΠΛΑ 
ΠΕΡΙΜΕΝΩ!!!!!! Σε ποιους να πιστέψω; Σε 
ποιο σύστημα; Ας σκεφτούν όλοι αυτοί 
που αποτελούν το σύστημα. Ποιος δικαι-
ολογεί και ξεπλένει τους δράστες, τους 
βιαστές και τους δολοφόνους; Ας σκε-
φτούμε και ας προβληματιστούμε ΟΛΟΙ 
ΜΑΣ!!!!! ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ!!!!!!!!!!».

Κ.Η.

Unesco: Οι δολοφονίες 
δημοσιογράφων αυξήθηκαν κατά 50% 

σε όλο τον κόσμο το 2022

Περι δημοσκοπήσεων
Μου είπε φίλος που συμμετείχε σε δι-

αδικτυακή δημοσκόπηση, ότι για το κόμ-
μα της Νέας Δημοκρατίας, στην εκτίμηση 
ποσοστού που θα πάρει στις εκλογές, δεν 
υπήρχε η δυνατότητα να επιλέξεις κάτω 
από 20%. Για όλα τα υπόλοιπα κόμματα, 
μπορούσες να βάλεις ό,τι ποσοστό θέλεις. 
Για τη ΝΔ, όχι. Περίεργο; Ή όχι και τόσο;

Κ.Η. 

Τα νησιά μας, «ΝΑΤΟϊκά νησιά»;;;
Ας μείνουμε λίγο στην κυνική δήλωση του 

πρωθυπουργού, πως "τα νησιά μας, είναι ΝΑ-
ΤΟϊκά νησιά". Είναι δεύτερη επικίνδυνη δια-
τύπωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, μετά τις 
«διαφορές» με την Τουρκία.

Ακριτομυθία άραγε ή μια άλλη πραγματι-
κότητα στη δική του σκέψη;Και η Τουρκία εί-
ναι χώρα του ΝΑΤΟ.  Θα το ξέχασε μάλλον.  
Ας του το θυμίσουμε.  Τα νησιά μας κύριε 
πρωθυπουργέ είναι ελληνικά, όχι ΝΑΤΟϊκά.

Μεν. Μαλτέζος

Οι δολοφονίες δημοσιογράφων αυ-
ξήθηκαν κατά 50% το 2022, καθώς 86 
σκοτώθηκαν πέρυσι σε όλο τον κόσμο, 
περίπου «ένας κάθε τέσσερις ημέρες», 
όπως ανακοίνωσε σήμερα η Unesco.

Η οργάνωση αυτή του ΟΗΕ που 
εδρεύει στο Παρίσι 
έκανε λόγο για «αντι-
στροφή της θετικής 
τάσης» των τελευταί-
ων ετών, όταν οι δο-
λοφονίες μειώθηκαν 
κατά μέσο όρο σε 58 
μεταξύ του 2019 και 
του 2021, συγκριτικά 
με 99 το 2018.

«Η σημαντική αύ-
ξηση στον αριθμό των 
δημοσιογράφων που 
σκοτώθηκαν το 2022 
είναι ανησυχητική», 
δήλωσε η γενική δι-
ευθύντρια της Unesco 
Οντρέ Αζουλέ. «Οι αρ-

χές πρέπει να διπλασιάσουν τις προ-
σπάθειες για να δώσουν τέλος σε αυ-
τά τα εγκλήματα και να διασφαλίσουν 
ότι οι δράστες τους καταδικάζονται».

Γ.Π.

ΚΚΕ με Σεμίνα Διγενή, Τσακνή και 
Πάνου 

Υποψήφιοι με το ΚΚΕ στις ερχόμενες βου-
λευτικές εκλογές θα είναι η Σεμίνα Διγενή, 
ο Διονύσης Τσακνής και ο ηθοποιός Θέμης 
Πάνου.

Ειδικότερα, το ΚΚΕ ανακοίνωσε τη Δευτέ-
ρα (16.01.2023) τρεις νέες υποψηφιότητες 
για τις προσεχείς εκλογές. Πρόκειται για τη 
γνωστή δημοσιογράφο Σεμίνα Διγενή, τον 
ηθοποιό Θέμη Πάνου και τον μουσικοσυν-
θέτη, Διονύση Τσακνή.

Από το θείο δώρο, στη θεία δίκη 
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H Γενική Περιφερειακή Αστυνομική 
Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, με αφορμή περιστατικά εξαπά-
τησης πολιτών στις περιοχές δικαιοδο-
σίας της υπενθυμίζει στους πολίτες με-
θόδους που χρησιμοποιούν οι επιτήδειοι 
και παραθέτει χρήσιμες συμβουλές για 
την αποφυγή εξαπάτησής τους.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δράστες:
•  επικοινωνούν τηλεφωνικά με ιδιο-

κτήτες επιχειρήσεων και επαγγελματίες 
προσποιούμενοι τους πελάτες και με το 
πρόσχημα της κατάθεσης προκαταβολής 
για παροχή υπηρεσιών ή αποπληρωμής 
οφειλών, αποσπούν τους προσωπικούς 
τους τραπεζικούς κωδικούς (κατά τη δι-
άρκεια της μεταξύ τους τηλεφωνικής ή 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας) και στη συ-
νέχεια μεταφέρουν χρήματα από τους 
λογαριασμούς των παθόντων. 

•  προσπαθούν να πείσουν πολίτες 
για την καταβολή χρημάτων, με το πρό-
σχημα επείγουσας ανάγκης συγγενικού 
- φιλικού προσώπου (π.χ. νοσηλεία σε 
νοσοκομείο). 

•  στέλνουν μηνύματα (email, SMS) 
που υποτίθεται ότι αποστέλλονται από 
τραπεζικά καταστήματα, τα οποία περι-
έχουν κάποιο σύνδεσμο (link) και πα-
ρακινούν τους πολίτες να τον ακολου-
θήσουν, οδηγώντας τους σε ψεύτικη 
ιστοσελίδα που προσομοιάζει με αυτές 
των τραπεζών. Στη συνέχεια ζητούν την 
καταχώρηση προσωπικών τραπεζικών 
στοιχείων, τα υποκλέπτουν μόλις συ-
μπληρωθούν και αποκτούν πρόσβαση σε 

τραπεζικούς λογαριασμούς των πολιτών, 
μεταφέροντας σε άλλους λογαριασμούς 
χρηματικά ποσά. 

Συνεπώς, για να αποφεύγονται τέτοια 

περιστατικά, συμβουλεύουμε τους πο-

λίτες:

•  Να μην καταχωρείτε προσωπικά 
τραπεζικά δεδομένα και στοιχεία πι-
στωτικών καρτών σε φόρμες που απο-
στέλλονται από άγνωστες ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις ή μηνύματα ή μέσω υπερ-
συνδέσμων (links).

•  ΜΗΝ δίνετε ΠΟΤΕ και σε ΚΑΝΕΝΑΝ 
τους μυστικούς κωδικούς της τραπεζικής 
σας κάρτας και του λογαριασμού που 
διατηρείται σε ηλεκτρονική εφαρμογή 
της τράπεζας.

•  Να πληκτρολογείτε οι ίδιοι την ηλε-
κτρονική διεύθυνση ( URL ) των τραπε-
ζικών ιδρυμάτων για την είσοδο στους 
τραπεζικούς λογαριασμούς σας και να 
μην εισάγεται ποτέ τα προσωπικά τρα-
πεζικά σας στοιχεία σε ηλεκτρονική δι-
εύθυνση ( URL ) του συνδέσμου που σας 
αποστέλλουν, καθώς δεν είναι ίδια με τη 
γνήσια διεύθυνση της ιστοσελίδας του 
εκάστοτε Τραπεζικού Ιδρύματος.

•  Σε περίπτωση που ενημερωθείτε 
για ανάγκη συγγενικού ή γνωστού σας 
προσώπου, επικοινωνήστε τηλεφωνικά 
οι ίδιοι μαζί του, ώστε να επιβεβαιώσε-
τε τα όσα επικαλούνται αυτοί που σας 
κάλεσαν.

Να ενημερώνετε πάντα τις αστυνομι-
κές Αρχές, ακόμη και σε περίπτωση από-
πειρας απάτης σε βάρος σας.

SOS για νέα 
περιστατικά 
εξαπάτησης 
πολιτών

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα 
Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) 
οργανώνει την Πέμπτη 19 
Ιανουαρίου (ώρες 10:00 
και 11:30), δύο αυτοτελή 
δημιουργικά εργαστήρια, 
για μαθητές Δ΄, Ε΄ και Στ΄ 
Δημοτικού, στο Μουσείο 
Μετάξης, στο Σουφλί. Η 
συμμετοχή στα εργαστήρια 
είναι δωρεάν. Απαραίτητη 
η κράτηση θέσης. Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες 
και κρατήσεις, τα ενδιαφε-
ρόμενα σχολεία μπορούν 
να επικοινωνήσουν με το 
Μουσείο, στο τηλέφωνο 
25540 23700 (καθημερι-
νά, εκτός Τρίτης, 10:00 - 
17:00).

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ – ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 

ΚΗΠΟΙ ΦΕΡΩΝ

ΣΟΥΦΛΙ

9 συνολικά επιχειρήσεις ψιλικών και περίπτερα, σε 
Ορεστιάδα, Διδυμότειχο και Αλεξανδρούπολη έπε-
σαν «θύματα» του αλλοδαπού που εμφανίζονταν ως 
πελάτης και ζητούσε να αγοράσει προπληρωμένες 
κάρτες, των οποίων υπέκλεπτε ταχύτατα του κωδι-
κούς και όταν ερχόταν η ώρα της πληρωμής χρησι-
μοποιούσε τραπεζική κάρτα που εμφάνιζε αδυναμία 
συναλλαγής. Όταν αποχωρούσε χρησιμοποιούσε, 
με τους κλεμμένους κωδικούς, τις προπληρωμένες 
κάρτες, συνολικής αξίας 900 ευρώ. Ο άνδρας εντο-
πίστηκε και συνελήφθη στο Διδυμότειχο. 

Με δύο παράνομα πιστό-
λια, 69 φυσίγγια, 45 πακέ-
τα τσιγάρων για τα οποία 
δεν είχαν καταβληθεί στο 
Δημόσιο οι ανάλογοι φό-
ροι και δασμοί και 4 διαβα-
τήρια άλλων ατόμων εντο-
πίστηκαν εχθές το βράδυ, 
στο τμήμα Κήποι-Αλεξαν-
δρούπολη της Εγνατίας 
Οδού, δύο Έλληνες που 
επέβαιναν σε Ι. Χ. επιβατι-
κό αυτοκίνητο. Όλα βρέθη-
καν επιμελώς κρυμμένα σε 
διάφορα σημεία του οχή-
ματος και κατασχέθηκαν, 
ενώ οι δύο συλληφθέντες 
θα οδηγηθούν στον Εισαγ-
γελέα Αλεξανδρούπολης.

Διακόσοι δυο  πρωτοετείς δόκιμοι 
αστυφύλακες, επιτυχόντες των πα-
νελλαδικών εξετάσεων, παρουσιά-
στηκαν την Κυριακή στη σχολή του 
Διδυμοτείχου, για να ξεκινήσουν το 
πρόγραμμα φοίτησης τους. Προχθες, 
αναφέρει η ΕΡΤ, επέστρεψαν στη 
Σχολή και οι 121 δευτεροετείς σπου-
δαστές, για τη συνέχιση της εκπαί-
δευσής τους. 

σύντομεςειδήσεις
στον Έβρο

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Τον Γιώργο Ματζαρίδη, τον Βασίλη Παπαδημητρίου, 
τον Ιωάννη Μουρατίδη και την Εύα Μαυρακάκη ως 
αντιπροσωπεία αθλητών της Δρομικής Ομάδας ΔΠΘ 
μαζί με τον τεχνικό αρχηγό τους Μιχάλη Πολυτσάκη 
υποδέχτηκε στο γραφείο του ο δήμαρχος Αλεξπολης 
Γιάννης Ζαμπούκης 
και ο αντιδήμαρχος 
αθλητισμού Θεόδω-
ρος Βουρδολης .
Ο δήμαρχος θέλη-
σε να γνωρίσει τους 
αθλητές, να μάθει 
πληροφορίες για την 
ομάδα τους αλλά και 
να τους συγχαρεί για 
τις επιτυχίες τους.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ 
ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΥΣ            

Ενημερώστε φίλους και συγγενείς σας ώστε 
να μην «πέσουν» θύματα των απατεώνων
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Εξιχνιάστηκαν από 
αστυνομικούς της Υπο-
διεύθυνσης Ασφάλειας 
Ορεστιάδας εννιά περι-
πτώσεις απατών, που δι-
απράχθηκαν σε βάρος 
επιχειρήσεων κατά το 
χρονικό διάστημα από 
11 έως 14-1-2023 σε 
περιοχές του Έβρου. Συ-
νελήφθη την 14-1-2023 
το βράδυ στο Διδυμότει-

χο, από τους παραπάνω 
αστυνομικούς σε συνερ-
γασία με αστυνομικούς 
του Τμήματος Ασφάλει-
ας Διδυμοτείχου ένας 
αλλοδαπός, σε βάρος 
του οποίου σχηματίσθη-
κε δικογραφία για απάτη. 
Ειδικότερα, οι αστυνομι-
κοί εντόπισαν και συνέ-
λαβαν τον δράστη, διότι 
όπως διακριβώθηκε κατά 
το ανωτέρω χρονικό δι-
άστημα, μετέβη σε επτά 
καταστήματα και δύο πε-
ρίπτερα στην Ορεστιάδα, 
το Διδυμότειχο και την 
Αλεξανδρούπολη, προ-
σποιούμενος τον πελάτη 

για την αγορά προπλη-
ρωμένων καρτών και με 
το πρόσχημα αδυναμίας 
πληρωμής λόγω δυσλει-
τουργίας της τραπεζικής 
του κάρτας, αποχωρούσε 
από αυτά, έχοντας προη-
γουμένως υποκλέψει τους 
κωδικούς των καρτών, η 
συνολική αξία των οποί-
ων ανέρχεται στα 900 ευ-
ρώ. Από την κατοχή του 
δράστη κατασχέθηκαν το 
χρηματικό ποσό των 325 
ευρώ, ένα κινητό τηλέφω-
νο και μία προπληρωμένη 
κάρτα. Την προανάκριση 
διενεργεί η Υποδιεύθυν-
ση Ασφάλειας Ορεστιάδας

Τι σκαρφίστηκε ο 
δράστης για να 
βγάλει λεφτά 

«Έχουμε υπαρκτές παρούσες 
απειλές κατά της ασφάλειας» εί-
πε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας 
Νίκος Παναγιωτόπουλος. Γι’ αυ-
τό, όπως υποστήριξε, η κυβέρ-
νηση εργάζεται σε δύο άξονες, 
πρώτον διπλωματικά οικοδομώ-
ντας κι ενισχύοντας 
συμμαχίες, και δεύτε-
ρον ενισχύοντας τις 
Ένοπλες Δυνάμεις της 
χώρας με εξοπλιστικά 
προγράμματα και προ-
σωπικό. Ο υπουργός 
θυμήθηκε τα γεγονότα 
των Καστανεών στα 
οποία όμως η Ελλά-
δα βρέθηκε προετοι-
μασμένη, κάνοντας 
λόγο για «απόπειρα 
παραβίασης των συ-
νόρων».

Σε πιο τοπικά ζη-
τήματα, ξεκαθάρισε 
πως «δεν έκλεισε κα-
νένα στρατόπεδο στον 
Έβρο, αντιθέτως ενι-
σχύθηκε με τη μετα-
φορά κι εγκατάσταση 
περισσότερων μονί-
μων οπλιτών και στε-

λεχών».
 Αναφορικά με την απόφαση 

της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνά-
μεων να μην εκπαιδεύονται νεο-
σύλλεκτοι στα στρατόπεδα του 
Έβρου, ο υπουργός εξήγησε στό-
χος των στρατοπέδων αυτών δεν 

είναι ν’ ασχολούνται με την εκ-
παίδευση των νεοσύλλεκτων αλ-
λά να διατηρούν στελεχωμένες 
κι αξιόμαχες μονάδες. Τέλος, για 
την ενίσχυση των Ενόπλων Δυ-
νάμεων με νέο προσωπικό, ση-
μείωσε πως κάθε εξάμηνο «τρέ-
χει» μία νέα προκήρυξη ΕΠΟΠ, η 
πλειοψηφία των οποίων ενισχύει 
τις μονάδες της Θράκης.
Xronos.gr

Ν. Παναγιωτόπουλος: 
Δεν έκλεισαν κι ενισχύθηκαν 
τα στρατόπεδα του Έβρου

«Έχουμε υπαρκτές παρούσες απειλές κατά της 
ασφάλειας» είπε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας

Έβρος: Εννέα απάτες με 
προπληρωμένες κάρτες 
εξιχνίασε η Αστυνομία

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 5

Υπό την προεδρία του 
Πρωθυπουργού Κυριάκου 
Μητσοτάκη πραγματοποιή-
θηκε χθες στο Μέγαρο Μαξί-
μου, συνεδρίαση του Κυβερ-
νητικού Συμβουλίου Εθνικής 
Ασφαλείας (ΚΥΣΕΑ), με αντι-
κείμενο την παράταση θητείας 
του Αρχηγού Γενικού Επιτελεί-
ου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) 
και την επιλογή νέων Αρχη-
γών του Γενικού Επιτελείου 
Στρατού (ΓΕΣ) και του Γενικού 
Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ).

Ομόφωνα αποφασίστηκε :
1. Η παράταση για ένα επι-

πλέον έτος της θητείας του 
Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Στρατηγού 
Κωνσταντίνου Φλώρου.

2. Η επιλογή ως Αρχηγού 
ΓΕΣ του Αντιστρατήγου (ΠΖ) 
Αγγελου Χουδελούδη.

3. Η επιλογή ως Αρχηγού 
ΓΕΝ του Αντιναυάρχου Ιωάν-
νη Δρυμούση ΠΝ.

Στους απερχόμενους αρ-
χηγούς του ΓΕΣ και του ΓΕΝ, 
Αντιστράτηγο Χαράλαμπο Λα-
λούση και Αντιναύαρχο Στυ-
λιανό Πετράκη ΠΝ, οι οποίοι 
προάγονται στον βαθμό του 
Στρατηγού και Ναυάρχου ε.α., 
απονέμεται ο επί τιμή τίτλος 
του Αρχηγού ΓΕΣ και ΓΕΝ, 
αντίστοιχα.

Ο νέος αρχηγός ΓΕΣ Αγγε-
λος Χουδελούδης γεννήθη-
κε το 1964, στο χωριό Κυανή 
του Νομού Έβρου. Εισήλθε το 
1982 στη Στρατιωτική Σχο-
λή Ευελπίδων, από την οποία 
αποφοίτησε το 1986 με τον 
βαθμό του Ανθυπολοχαγού 
Πεζικού. Ως κατώτερος Αξι-
ωματικός υπηρέτησε σε Μο-
νάδες Εκστρατείας με τα κα-
θήκοντα του Διμοιρίτη και του 
Διοικητή Λόχου.

Φοίτησε σε όλα τα προβλε-
πόμενα σχολεία του Όπλου 

του, ενώ έχει παρακολουθήσει 
αρκετά σχολεία του ΝΑΤΟ σε 
Γερμανία και Ιταλία και συμ-
μετάσχει σε στρατιωτικές εκ-
παιδεύσεις του Νορβηγικού 
και Γερμανικού στρατού. Επί-
σης, έχει συμμετάσχει και σε 
αποστολές του ΟΗΕ και του 
ΝΑΤΟ, στο Βόρειο Ιράκ, τη 

Βαγδάτη, το Κουβέιτ και το 
Αφγανιστάν.

Το 2006 φοίτησε στην 
Ανώτατη Διακλαδική Σχολή 
Πολέμου και το 2012 στη Σχο-
λή Εθνικής Άμυνας στην Ελ-
λάδα. Κατά τη διάρκεια της 
σταδιοδρομίας του ως ανώ-
τερος Αξιωματικός υπηρέτη-

σε στο Β΄ Σώμα Στρατού και 
στην 71 Α/Μ ΤΑΞ «ΠΟΝΤΟΣ». 
Το 2008 του ανατέθηκαν τα 
καθήκοντα του Δκτή 516 Μ/Κ 
ΤΠ, ενώ το 2010 του Διευθυ-
ντή Επιτελικού Γραφείου Δκτή 
1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ «ΑΧΙΛΛΕΑΣ». 
Με την προαγωγή του σε Συ-
νταγματάρχη το 2011, υπη-

ρέτησε ως ΑΚΑΜ της Ελλη-
νικής Πρεσβείας στο Πεκίνο, 
στη Σεούλ και στο Τόκυο. Πα-
ράλληλα δε, το 2012 φοίτη-
σε στη Σχολή Εθνικής Άμυνας 
(ΣΕΘΑ).

Με την επιστροφή του το 
2014 στην Ελλάδα τοποθε-
τείται ως Επιτελής στο Γενικό 
Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕ-
ΕΘΑ). Το 2015 προάγεται σε 
Ταξίαρχο και τοποθετείται στο 
ΓΕΕΘΑ με τα καθήκοντα του 
Διευθυντή Δημοσίων Σχέσε-
ων. Το 2019 έχοντας προαχθεί 
σε Υποστράτηγο του ανατίθε-
νται τα καθήκοντα του Διοικη-
τή της ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ «ΕΒΡΟΣ». 
Τον Μάρτιο του 2020 ανέ-
λαβε καθήκοντα Διευθυντή 
του Κλάδου Πληροφοριών και 
Ασφάλειας στο ΓΕΕΘΑ. Την 
01 Μαρτίου 2021 προήχθη 
σε Αντιστράτηγο και τοποθε-
τήθηκε Διοικητής του Δ΄ Σώ-
ματος Στρατού «ΘΡΑΚΗ». Με 
απόφαση του ΚΥΣΕΑ στις 09 
Μαρτίου 2022 ο Αντιστρά-
τηγος Άγγελος Χουδελούδης 
αναλαμβάνει τα καθήκοντα 
του Διοικητή 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/
EU-OHQ «ΑΧΙΛΛΕΑΣ». Στον 
Αντιστράτηγο Άγγελο Χου-
δελούδη, έχει απονεμηθεί το 
σύνολο των προβλεπόμενων 
Παρασήμων, Μεταλλίων και 
Διαμνημονεύσεων.

Ο Εβρίτης Άγγελος Χουδελούδης νέος 
Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΕΘΑ 
Ο ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΛΩΡΟΣ             

Ο νέος αρχηγός ΓΕΣ γεννήθηκε στο χωριό 
Κυανή του Νομού Έβρου. 
Το βιογραφικό του
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της Κικής Ηπειρώτου 
Έντονες αντιδράσεις προ-

κάλεσε στην αντιπολίτευση η 
περιοδεία του Πρωθυπουρ-
γού Κυριάκου Μητσοτάκη 
στη Θράκη την Παρασκευή 
και το Σάββατο 13 και 14 
Ιανουαρίου. Τα κόμματα κα-
τηγορούν την κυβέρνηση και 
τον Πρωθυπουργό προσωπι-
κά για εμπαιγμό των πολιτών, 
κάνοντας λόγο για ψεύτικες 
υποσχέσεις και προεκλογι-
κές εξαγγελίες άνευ περιε-
χομένου.

Κοινός τόπος όλων των 
ανακοινώσεων που έχουν εκ-
δοθεί τα τελευταία 24ωρα, 
στον απόηχο της επίσκεψης 
Μητσοτάκη, είναι η επανάλη-
ψη παλαιότερων και χωρίς 
αντίκρισμα δεσμεύσεων της 
κυβέρνησης δια στόματος 
Πρωθυπουργού, αλλά και 
η απουσία συγκεκριμένων 
μέτρων για την αναστροφή 
της οικονομικής και πληθυ-
σμιακής ερημοποίησης του 
Έβρου.  

Νομαρχιακή Έβρου 
του ΣΥΡΙΖΑ : «Κενό 
περιεχομένου το 
προεκλογικό καλάθι 
εξαγγελιών-παροχών» 

Στο σχόλιό της η Νομαρ-
χιακή Επιτροπή Έβρου του 
ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμ-
μαχία κατηγορεί τον Κυριάκο 
Μητσοτάκη ότι «παρουσίασε 
πολλά έργα που σχεδίασε, 
χρηματοδότησε και προχώ-
ρησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙ-
ΖΑ ως δήθεν έργα της δικής 
του κυβέρνησης», συμπεραί-
νοντας πως «ο Πρωθυπουρ-
γός απέτυχε στον Έβρο όπως 
έχει αποτύχει σε κάθε μάχη 
που έχει δώσει. Στην πανδη-
μία, στην υγεία, στην οικονο-
μία, στα εθνικά θέματα».

Αναλυτικά:
«Ο Κ. Μητσοτάκης ήρθε 

στη Θράκη λέγοντας τα γνω-
στά ψέματα και ντύνοντάς 
τα με το αφήγημα της «ανά-
πτυξης», παρουσιάζοντας μια 
ωραιοποιημένη κατάσταση 
που ουδεμία σχέση έχει με 
τη δεινή κατάσταση που αντι-
μετωπίζουν οι πολίτες της 
Θράκης και του Έβρου (ακρί-
βεια, υποβάθμιση δημοσίων 
δομών, ερήμωση-δημογρα-
φικό, κλπ).

Παρουσίασε πολλά έργα 
που σχεδίασε, χρηματοδότη-
σε και προχώρησε η κυβέρ-

νηση του ΣΥΡΙΖΑ ως δήθεν 
έργα της δικής του κυβέρ-
νησης. Η τακτική αυτή είναι 
γνωστή άλλωστε, από την 
προηγούμενη επίσκεψή του 
στον Νομό, όπου έργα του 
ΣΥΡΙΖΑ, όπως η Μονάδα 
Επεξεργασίας Απορριμμά-
των στην Αλεξανδρούπολη 
παρουσιάστηκε ως έργo της 
κυβέρνησης Μητσοτάκη, για 
να μην αναφέρουμε και την 
αστειότητα της διπλής εγκαι-
νίασης του Αρχαιολογικού 
Μουσείου Αλεξανδρούπο-
λης, όπου αντ΄ αυτού παρέ-
στη η Υπουργός Πολιτισμού!

Χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα του επιχειρούμενου 
εμπαιγμού μέσω και των 
πρόσφατων προεκλογικών 
υποσχέσεων του είναι η δή-
θεν δέσμευσή του για την 
ουσιαστική αναβάθμιση του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημί-
ου Θράκης και ιδιαίτερα των 
περιφερειακών Τμημάτων 
Ορεστιάδας, ενώ ο ίδιος επί 
3,5 χρόνια με την εφαρμογή 
των νόμων Κεραμέως για τα 
ΑΕΙ και την ελάχιστη βάση 
εισαγωγής στα Πανεπιστή-
μια ΠΕΤΥΧΕ την ουσιαστική 
υποβάθμιση των Πανεπιστη-
μιακών Τμημάτων στον Έβρο! 

Ο ίδιος, πριν 1,5 χρόνο 
στη ΔΕΘ, είχε αναφέρει μάλι-
στα ότι η ΝΔ είχε πολλά σχέ-
δια για το πώς θα σπάσει την 
απομόνωση του Έβρου, ου-
σιαστικά αναγνωρίζοντας το, 
ως υπαρκτό πρόβλημα. Δεν 
έδωσε ωστόσο καμία εξήγη-
ση για όλα όσα ΔΕΝ έκανε 
η κυβέρνηση της ΝΔ για τον 
τόπο, αφού δεν υλοποιήθηκε 
καμιά σοβαρή και ουσιαστική 
παρέμβαση ενάντια στη δη-
μογραφική κατάρρευση του 
Νομού, ενώ επιπρόσθετα δεν 
έχουν ληφθεί μέτρα αντιμε-
τώπισης της οικονομικής κα-
τάρρευσης και ερήμωσης ιδι-
αίτερα του Βόρειου Έβρου. Ο 
χρόνιος εμπαιγμός της ΝΔ 
στους κατοίκους του Έβρου 
γενικότερα, δικαιολογήθη-
καν από τον Πρωθυπουργό 
Κυριάκο Μητσοτάκη σε μια 
φράση του στη συνέντευξη 
τύπου στην Αλεξανδρούπολη 
στις 14/01/2023: «Αυτό που 
λέτε ως απομόνωση μπορεί 
να είναι και συγκριτικό πλε-
ονέκτημα»!

Ο Πρωθυπουργός απέτυ-
χε στον Έβρο όπως έχει απο-
τύχει σε κάθε μάχη που έχει 

δώσει. Στην πανδημία, στην 
υγεία, στην οικονομία, στα 
εθνικά θέματα.

Τα επικοινωνιακά, προε-
κλογικά πυροτεχνήματα της 
κυβέρνησης Μητσοτάκη, κά-
νουν κρότο αλλά δεν γίνεται 
πειστικός στους πολίτες που 
στην καθημερινότητά τους 
αντιμετωπίζουν ουσιαστικά 
προβλήματα διαβίωσης! 

Αν νομίζει πως θα κρυφτεί 
από τις ευθύνες του για την 
πλήρη αποτυχία της διακυ-
βέρνησής του, στο πιο ακρι-
τικό σημείο της ηπειρωτικής 
Ελλάδας με την υποψηφι-
ότητά του στο τοπικό ψη-
φοδέλτιο της ΝΔ, πλανάται 
πλάνη οικτρά!».

 
Γκαρά: «Οι 
επικοινωνιακές 
και προεκλογικές 
υποσχέσεις δεν πείθουν 
πλέον κανέναν πολίτη 
του Έβρου»

Σχολιάζοντας τις εξαγγε-
λίες του Κυριάκου Μητσοτά-
κη από την Αλεξανδρούπο-
λη η Βουλευτής Έβρου και 
Αν. Τομεάρχη Ψηφιακής Δι-
ακυβέρνησης Ενημέρωσης 
και Επικοινωνίας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 
Νατάσα Γκαρά αναφέρει τα 
εξής:

«Οι προεκλογικές κορώ-
νες και οι υποσχέσεις του 
πρωθυπουργού δεν μπο-
ρούν να κρύψουν την ακρί-
βεια, την ανεργία, τη φτω-
χοποίηση, την ανασφάλεια 
που νιώθουν οι πολίτες από 
τις βίαιες αντιλαϊκές πολιτι-

κές της ΝΔ, που επιτίθενται 
στα συμφέροντα των πολι-
τών σε όφελος λίγων οικο-
νομικά ισχυρών.

Ούτε μπορούν να κρύ-
ψουν τη συρρίκνωση, την 
αδιαφορία, τις επιπτώσεις 
που βιώνουν οι Θρακιώτες.

Συνεχίζει να οικειοποιείται 
σημαντικά έργα, που δρομο-
λογήθηκαν από την κυβέρ-
νηση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως τον 
αγωγό IGB ή την ανέγερση 
του νέου νοσοκομείου Κο-
μοτηνής, τη σιδηροδρομική 
και οδική σύνδεση.

Επανέλαβε για πολλοστή 
φορά την υπόσχεση λειτουρ-
γίας Τμήματος Ψυχολογίας 
στο Διδυμότειχο, ενώ εδώ 
και 2 χρόνια δεν έχει θε-
σμοθετηθεί. Υποσχέθηκε 
την αναβάθμιση του ΔΠΘ, 
ενώ οι πολιτικές Κεραμέως, 
όπως η υποχρηματοδότηση, 
η Ελάχιστη Βάση Εισαγω-
γής, στέρησε μεγάλο αριθ-
μό φοιτητών κ πλήττουν τη 
λειτουργία των Πανεπιστη-
μίων. Εξήγγειλε αναβάθμιση 
των Κέντρων Υγείας και του 
αγροτικού τομέα, ενώ στην 
πράξη εφαρμόζει πολιτικές 
υποβάθμισης.

Οι επικοινωνιακές και 
προεκλογικές υποσχέσεις δεν 
πείθουν πλέον κανέναν πολί-
τη του Έβρου και της Θράκης 
που διεκδικούν αξιοπρέπεια, 
εργασία, ανάπτυξη, δικαιο-
σύνη, ευημερία. Η αναγκαία 
πολιτική αλλαγή πλησιάζει!».

Μαλτέζος: «Κανείς δεν 
μιλάει πλέον για εμάς»

 Ο υποψήφιος βουλευτής 
Έβρου του ΣΥΡΙΖΑ Μενέλα-
ος Μαλτέζος, σχολίασε τις 
αναφορές του κλιμακίου της 
κυβέρνησης στο νέο νοσοκο-
μείο Κομοτηνής, αλλά και τις 
αναφορές του Περιφερειάρ-
χη ΑΜΘ Χρήστου Μέτιου για 
τα 360 έργα που υλοποιήθη-
καν και υλοποιούνται στην 
περιφέρειά μας: 

«Αυτά που υποσχεθήκα-
με τα κάναμε» μας είπε ο 
#Πρωθυπουργός σήμερα 

στη #Θράκη. Βέβαια εκτός 
από τη γνωστή  και αυτονό-
ητη υποχρέωση της φύλαξης 
των συνόρων, το μόνο που 
ακούσαμε  σήμερα είναι ευ-
χολόγια για έργα που θα γί-
νουν και οικειοποίηση έργων 
που σχεδιάστηκαν πριν από 
αυτόν. Έφτασαν στο σημείο 
να διαφημίζουν ως δικό τους 
έργο ακόμη και το νέο νοσο-
κομείο #Κομοτηνής. 

Να ενημερώσουμε λοιπόν, 
κυρίως την κυρία Γκάγκα που  
επαίρεται ωσάν να είναι το 
νέο νοσοκομείο Κομοτηνής  
έργο της σημερινής απελθού-
σας  κυβέρνησης, πως η επι-
λογή  της πόλης της Κομοτη-
νής για την υλοποίησης ενός 
τέτοιου έργου ήταν προσωπι-
κή επιλογή του τότε Πρωθυ-
πουργού Αλέξη Τσίπρα. Ένα 
γκουγκλάρισμα θα βοηθούσε 
να φρεσκάρει την μνήμη της.

Κύριε Μητσοτάκη, πρω-
θυπουργέ της χώρας, αν 
έγιναν πραγματικά επενδύ-
σεις ύψους 6 και πλέον δις 
στην ανατολική Μακεδονία 
και Θράκη, όπως και τα 360 
έργα που υλοποιήθηκαν και 
υλοποιούνται όπως σας είπε 
ο κύριος Μέτιος, τότε, αυτόν 
τον οργασμό στη Θράκη, για-
τί δεν τον έχουν ακούσει στη 
Θεσσαλονίκη οι Θεσσαλονι-
κείς, στην Αθήνα οι Αθηναίοι 
ή τουλάχιστον στην πόλη του 
Κιλκίς οι Κιλκισιώτες ; Κανείς 
δεν μιλάει πλέον για εμάς.

Όπου και να πάει ο κύρι-
ος πρωθυπουργός, σε όποιο 
νομό, όπου κι αν βάλει υπο-

ψήφιος, όσες δηλώσεις και 
να κάνει, κακά τα ψέματα, 
καμιά απολογία δεν τον σώ-
ζει πολιτικά για τις υποκλο-
πές, την ακρίβεια, το κόστος 
ενέργειας και τα οικονομικά 
σκάνδαλα των στελεχών του 
και δη των βουλευτών του. 

Η πλέον μισητή συγκυρία 
γεγονότων στην πολιτική, εί-
ναι να καταφέρεις όλα τα πα-
ραπάνω, άμεσα και γρήγορα.  
Και μάλιστα, τόσο σπουδαία 
και εκκωφαντικά, ως απολύ-
τως προσδιορισμένα. 

Και όλα αυτά, μέσα από 
μία ιδανική απλούστευση 
για να κατανοήσει και ο πιο 
απλός πολίτης το μάθημα, 
αλλά και το πάθημα του».

ΚΚΕ: Από τα 360 έργα 
για τις άμεσες λαϊκές 
και κοινωνικές ανάγκες 
προβλέπεται περίπου το 
4% 

Απόλυτα ικανοποιημένοι 
πρέπει να αισθάνονται οι επι-
χειρηματικοί όμιλοι από τη 
διήμερη περιοδεία του Πρω-
θυπουργού στην Ανατολική 
Μακεδονία και τη Θράκη, 
αφού το σύνολο των εξαγ-
γελιών, αυτούς και τα συμφέ-
ροντά τους αφορά.  Ο λαός 
της περιοχής σωστά κράτη-
σε «μικρό καλάθι», τόσο μι-
κρό όσο και το «καλάθι του 
νοικοκυριού»!» αναφέρει στο 
σχόλιό της η Επιτροπή ΑΜΘ 
του ΚΚΕ.

Παράλληλα, όπως τονίζει, 
από τα 360 έργα ύψους 6,8 
δις για τις άμεσες λαϊκές και 
κοινωνικές ανάγκες προβλέ-
πεται περίπου το 4% και συ-
γκεκριμένα:

«- Το 1,05% για την Παι-
δεία, έτη φωτός μακριά 
δηλαδή από τις τεράστι-
ες ανάγκες για νέα σχολικά 
συγκροτήματα, αντισεισμικό 
έλεγχο των σχολείων, άμε-
σες παρεμβάσεις συντήρη-
σης. Από τα ελάχιστα αυτά 
κονδύλια η μεγάλη μερίδα θα 
απορροφηθεί από την πανε-
πιστημιακή έρευνα, σύμφωνα 
με τις επιταγές των μονοπω-

Πυρ ομαδόν» από τα κόμματα για την 
επίσκεψη Μητσοτάκη στην Θράκη

ΓΙΑ ΕΜΠΑΙΓΜΌ ΤΩΝ ΠΌΛΙΤΩΝ 
ΚΑΙ ΌΙΚΕΙΌΠΌΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΌΥ 
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΝΕΙ ΛΌΓΌ Η ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ 
ΑΝΤΙΠΌΛΙΤΕΥΣΗ           

Σφοδρή κριτική από ΚΚΕ, ΠΑΣΟΚ 
και ΜέΡΑ 25 – Πώς σχολιάζουν την 
ανακοίνωση της υποψηφιότητας του 
πρωθυπουργού για τις εθνικές εκλογές 
στον Έβρο στην Αλεξανδρούπολη

Έντονες είναι οι αντιδράσεις που καταγράφει η αντιπολίτευση 
για την παρουσία του Κ.Μητσοτάκη στον Έβρο
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λιακών ομίλων με τους οποί-
ους συμπράττει το ΔΠΘ. Για 
την πρόσφατη περικοπή των 
δωρεάν μετακινήσεων των 
φοιτητών, συνολικά για τη 
φοιτητική μέριμνα, ο Πρω-
θυπουργός δεν είχε τίποτα 
να πει εκτός των νέων εστι-
ών που δρομολογούνται με 
ΣΔΙΤ, στις οποίες οι φοιτη-
τές «θα πληρώνουν χαμηλό 
ενοίκιο»!

- Το 1,18% για παρεμβά-
σεις στον τομέα του Πολιτι-
σμού, στην πλειοψηφία τους 
έργα που συνδέονται με τις 
ανάγκες του τουριστικού κε-
φαλαίου για την ανάπτυξη 
του θεματικού τουρισμού.

- Το 2,12% για τη Δημό-
σια Υγεία (αναβάθμιση κτιρί-
ων νοσοκομείων). Κουβέντα 
για την ανύπαρκτη Πρωτο-
βάθμια Φροντίδα Υγείας, για 
τις απαραίτητες μαζικές προ-
σλήψεις νοσηλευτικού και ια-
τρικού προσωπικού για τα 
νοσοκομεία της περιοχής, για 
την πρόσβαση στα αναγκαία 
φάρμακα.

- Για δε την Πολιτική Προ-
στασία, ο λαός δεν έχει να 
περιμένει (ούτε ως το 2030!) 
κάποιο αντιπλημμυρικό έργο, 
κάποια υποδομή αντιπυρικής 
ή αντισεισμικής προστασίας 
– και ας «καπνίζουν» ακόμα 
τα αποκαΐδια του Παππίκιου 
Όρους και της Δαδιάς – αλλά 
θα δει να δημιουργείται «πε-
ριφερειακό κέντρο πολιτικής 
προστασίας στην Κομοτηνή» 
και νέα Αστυνομική Διεύθυν-
ση στην Αλεξανδρούπολη!!! 

Για το υπόλοιπο 96% 
των 6,8 δις, ο Πρωθυπουρ-
γός αφιέρωσε 3 ομιλίες και 
1 συνέντευξη τύπου, με σκο-
πό να πείσει ότι από τα «εμ-
βληματικά» αυτά έργα δήθεν 
θα βγουν όλοι ωφελημένοι».

Για τις 800 θέσεις εργα-
σίας στη νέα Μονάδα Ηλε-
κτροπαραγωγής, το ΚΚΕ 
αναφέρει πως «οι εργαζό-
μενοι γνωρίζουν ότι θα εί-
ναι με ολιγόμηνες συμβάσεις 
και με ημερομηνία λήξης το 
2025, με εντατικοποίηση και 
πετσοκομμένους μισθούς και 
δικαιώματα. Η προηγούμενη 
εμπειρία με τον TAP επιβε-
βαιώνει του λόγου το αλη-
θές. Στο σταθμό – κατά τη 
λειτουργία του – θα εργάζο-
νται 100 εργαζόμενοι, όπως 
συμβαίνει πλέον με τον TAP, 
σταγόνα στον ωκεανό των 
χιλιάδων ανέργων της περι-
οχής. Ο υπόλοιπος λαός μά-
λιστα δεν θα δει ούτε μία … 
κιλοβατώρα ηλεκτρικού ρεύ-
ματος – όπως δεν είδε ούτε 
ένα κυβικό μέτρο φυσικού 
αερίου από τον TAP – αφού 
η ηλεκτροπαραγωγή θα κα-
τευθύνεται εξολοκλήρου 
για εξαγωγή! Θα συνεχίσει 
να χρυσοπληρώνει τη στρα-
τηγική της «πράσινης μετά-
βασης», του χρηματιστηρίου 
ενέργειας, των δυσβάστα-
χτων φόρων».

Παράλληλα, αναφέρει: 
«Το σύνολο των σιδηρο-
δρομικών και οδικών έργων 
αφορούν τις προτεραιότητες 
των ομίλων στον κλάδο των 
μεταφορών. Για αυτό επιλέ-
χθηκαν οι συγκεκριμένες χα-
ράξεις (διασύνδεση λιμανιών 
Βόρειας Ελλάδας – Βουλ-
γαρίας, παράκαμψη του Βο-

σπόρου), για αυτό προκρί-
νεται η ηλεκτροκίνηση στο 
τμήμα Αλεξανδρούπολη – 
Ορμένιο, ώστε να μειωθεί 
το κόστος μεταφοράς εμπο-
ρευμάτων, την ώρα που οι 
τιμές των εισιτηρίων θα συ-
νεχίσουν να εκτοξεύονται για 
το λαό. Για αυτό σχεδιάζο-
νται οι κάθετοι άξονες της 
Εγνατίας. Αν προτεραιότη-
τα ήταν η ανάγκη του λαού 
για σύγχρονες, φτηνές και 
ασφαλείς μετακινήσεις, δεν 
θα ξεπουλιόταν η Εγνατία 
οδός, στην οποία πρόσφατα 
ξεφύτρωσαν και νέα πλευρι-
κά και μετωπικά διόδια στην 
Καβάλα. Δεν θα παρέμενε 
εδώ και χρόνια ανενεργή και 
προβληματική η σιδηροδρο-
μική σύνδεση του υπάρχο-
ντος δικτύου της περιοχής. 
Δεν θα «τύχαινε» να επιλε-
γεί τώρα – που ιδιωτικοποι-
ήθηκε το λιμάνι Φίλιππος Β 
– η σιδηροδρομική διασύνδε-
ση της Καβάλας, αφήνοντας 
εκτός τους Δήμους Δράμας 
και Παρανεστίου. Η αναφορά 
του Πρωθυπουργού στους 
λιγοστούς εναπομείναντες 
φοιτητές της νοσηλευτικής 
σχολής στο Διδυμότειχο, οι 
οποίοι «θα ωφεληθούν από 
το νέο σιδηρόδρομο», μόνο 
ως ανέκδοτο μπορεί να εκλη-
φθεί, τη στιγμή που όλοι οι 
φοιτητές του ΔΠΘ επιβαρύ-
νονται πλέον για τις μετακι-
νήσεις τους από και προς τις 
σχολές τους!

Ο Πρωθυπουργός εξή-
ρε για μια ακόμα φορά το 
γεωστρατιωτικό ρόλο της 
Αλεξανδρούπολης και δεν 
έκρυψε τα λόγια του. Στην 
καλύτερη εξυπηρέτηση των 
αμερικανοΝΑΤΟϊκών σχεδί-
ων εντάσσεται η πρόσφατη 
απόφαση της κυβέρνησης να 
μην ιδιωτικοποιηθεί το λι-
μάνι της Αλεξανδρούπολης, 
όπως επίσης να προχωρή-
σουν γρήγορα έργα όπως 
η Ανατολική Περιφερειακή 
Οδός, η εκβάθυνση του λι-
μανιού κλπ. Και μπορεί λε-
κτικά (στη συνέντευξη τύπου) 
να διαφοροποιήθηκε από τα 
ΝΑΤΟϊκά γεράκια που βλέ-
πουν στην Αλεξανδρούπολη 
τη «Σούδα του Βορρά», αλλά 
επί της ουσίας αυτό το ρόλο 
θα παίζει, αφού όλες οι υπο-
δομές (λιμάνι, σιδηρόδρο-
μος, οδικό δίκτυο, στρατόπε-
δο «Γιαννούλη») βρίσκονται 
στην υπηρεσία των μακελά-
ρηδων και για αυτό το λόγο 
η Αλεξανδρούπολη και ολό-
κληρη η περιοχή καθίσταται 
στόχος αντιποίνων από αντί-
παλα στρατόπεδα. 

Οι «απαντήσεις» του Πρω-
θυπουργού στη Νατοϊκή σύμ-
μαχο Τουρκία, οι αναφορές 
στο προσφυγικό, την εργα-
λειοποίησή του, το φράχτη 
στον Έβρο, τη διασφάλιση 
των συνόρων κλπ. δεν μπο-
ρούν να κρύψουν τα παζάρια 
που βρίσκονται σε εξέλιξη 
για συνολικότερες «διευθε-
τήσεις» στην περιοχή υπό 
ΝΑΤΟϊκή «ομπρέλα», με τις 
απαράδεκτες αξιώσεις της 
τούρκικης αστικής τάξης 
για αποστρατιωτικοποίηση 
των ελληνικών νησιών του 
Αιγαίου, συνεκμετάλλευση 
των πόρων. Για αυτό και οι 
επικίνδυνες αναφορές για 

«ΝΑΤΟϊκά νησιά» ως συνέ-
χεια των αναφορών για «ΝΑ-
ΤΟϊκά εδάφη» και  «ευρωπα-
ϊκά σύνορα»! 

Η δε αναφορά του για τη 
«διπλή ιδιότητα του Έλλη-
να και του Ευρωπαίου πο-
λίτη» για τη μουσουλμανι-
κή μειονότητα δεν μπορεί να 
κρύψει την πραγματικότητα 
που αυτή βιώνει, τη μεγά-
λη φτώχεια και ανεργία που 
ωθεί τους νέους της μειονό-
τητας στα κάτεργα της κε-
ντρικής και βόρειας Ευρώ-
πης, τα 40άρια τμήματα των 
μειονοτικών σχολείων, την 
εκτίναξη του κόστους παρα-
γωγής για τους αγρότες και 
κτηνοτρόφους, την παντελή 
έλλειψη Πρωτοβάθμιας Υγεί-
ας στον ορεινό όγκο Ξάνθης 
και Ροδόπης. Ούτε φυσικά 
οι αναφορές στις επιδιώξεις 
και την πρακτική της τούρκι-
κης αστικής τάξης μπορούν 
να κρύψουν την πολιτική της 
ελληνικής αστικής τάξης, που 
τμήματά της πότε επιστρα-
τεύουν τον εθνικισμό και πό-
τε τον κοσμοπολιτισμό του 
κεφαλαίου».

Χαμαλίδης: «Το μόνο 
μεγάλο έργο της 
κυβέρνησης ήταν η 
γιγάντια επέκταση του 
Κ.Υ.Τ.» 

Είναι τραγικό που το μό-
νο μεγάλο έργο της κυβέρ-
νησης Μητσοτάκη στον Έβρο 
είναι η επέκταση του ΚΥΤ στο 
Φυλάκιο, διαπιστώνει το στέ-
λεχος του ΠΑΣΟΚ Λευτέρης 
Χαμαλίδης, ενώ την ίδια 
στιγμή καταγράφει μία σει-
ρά από έργα και παρεμβάσεις 
που έχει πραγματικά ανάγκη 
ο τόπος, αλλά δεν έχουν γίνει 
ακόμη ως σήμερα. 

«Η επίσκεψη ενός πρωθυ-
πουργού σε μια περιοχή είναι 
από μόνη της ένα μεγάλο γε-
γονός. Προσωπικά, σέβομαι 
κι εκτιμώ την παρουσία του 
στο νομό μας (έστω και μό-
νο στην πρωτεύουσα του). 

Βέβαια, εκτός από την πα-
ρουσία ενός πολιτικού αρ-
χηγού, σημασία έχει ο λό-
γος και τα έργα του. Επειδή 
στην προκειμένη περίπτωση, 
αναφερόμαστε στον πρωθυ-
πουργό της χώρας, δηλαδή 
τον άνθρωπο που κυβερνάει, 
έχουμε να κρίνουμε αφενός 
το έργο του για την περιο-
χή στη θητεία που πέρασε 
και αφετέρου τις μελλοντι-
κές προτάσεις της παράτα-
ξης του.

Όσον αφορά στον απο-
λογισμό έργου για το νομό 
Έβρου τι έχουμε να καταγρά-
ψουμε;

Διαπίστωσα ότι το μόνο 
μεγάλο έργο της κυβέρνησης 
που είναι τώρα στην ολοκλή-

ρωση του, ήταν η γιγάντια 
επέκταση του Κ.Υ.Τ. – ΠΡΟ-
ΚΕΚΑ. Πραγματικά τραγικό…

Επίσης έχουμε να κατα-
γράψουμε πολλά δεν… Εί-
ναι απ’ αυτά που δεν έκανε η 
κυβέρνηση και τα ανέφερε ο 
ίδιος ο πρωθυπουργός… Δεν 
απάντησε όμως γιατί δεν…

•Δεν αναβαθμίστηκε το 
αεροδρόμιο Αλεξανδρού-
πολης. 

•Δεν αναβαθμίστηκαν οι 
πύλες εισόδου στα Τελωνεία 
Κήπων και Καστανεών. 

•Δεν υλοποιήθηκε η γέφυ-
ρα σύνδεσης στους Κήπους.

•Δεν πραγματοποιήθηκε 
κανένα μεγάλο έργο πολιτι-
σμού στο νομό. 

•Δεν δημιουργήθηκαν 
Υδατοδρόμια στην Αλεξαν-
δρούπολη και Σαμοθράκη. 

•Δεν έγινε κανένα έργο 
αναβάθμισης των νοσοκομεί-
ων και των κέντρων υγείας 
παρά την πρωτοφανή υγει-
ονομική κρίση.

•Δεν αξιοποιήθηκαν τα 
γεωθερμικά πεδία της πε-
ριοχής.

•Δεν αναβαθμίστηκε το 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης αλλά έκανε άλματα 
πτώσης τα τελευταία χρόνια 
με τη μείωση των εγγραφών 
των φοιτητών.

•Δεν έμεινε ούτε καν στά-
σιμη η οικονομία του βορείου 
Έβρου αλλά καταρρέει από 
την «αιμορραγία» προς τις 
όμορες χώρες.

•Δεν έχει ανακοινωθεί κα-
νένα φορολογικό κίνητρο για 
το βόρειο τμήμα του νομού.

•Δεν υλοποιήθηκε καμιά 
σοβαρή και ουσιαστική πα-
ρέμβαση ενάντια στη δημο-
γραφική κατάρρευση του νο-
μού.

Κι όλα αυτά ενώ από τον 
ίδιο τον πρωθυπουργό, ανα-
κοινώθηκε το Σεπτέμβριο 
του 2021 στη ΔΕΘ ότι πρέ-
πει να εφαρμοστεί ένα ειδι-
κό αναπτυξιακό σχέδιο για 
το βόρειο τμήμα του νομού 
Έβρου κι ακόμη πραγματο-
ποιήθηκε από τον ίδιο τον 
πρωθυπουργό η σύσταση 
της περιβόητης Διακομμα-
τικής Επιτροπής Ανάπτυξης 
της Θράκης.

Όσον αφορά στις μελ-
λοντικές προτάσεις, ακού-
στηκε πάρα πολύ θα. Θα, 
θα, θα… Λογικό είναι αφού 
έχουμε εκλογές, θα σκεφτεί 
κάποιος. Ίσως όχι από έναν 
πρωθυπουργό 4ετίας που θα 
έπρεπε να έχει πρώτα πολλά 
να πει στον απολογισμό του 

έργου του. 
Θα ανατεθεί λοιπόν η με-

λέτη για το φράγμα Δερείου. 
Θα ιδρυθεί τμήμα Ψυχολο-
γίας στο Διδυμότειχο, αλλά 
θα φύγει το τμήμα Νοσηλευ-
τικής. Θα γίνει χερσαίο με-
ταφορικό ισοδύναμο χωρίς 
όμως κανένα προσδιορισμό 
και σχεδιασμό. Θα γίνει επέ-
κταση του φράχτη αποτρο-
πής στα σύνορα. Θα γίνει σι-
δηροδρομική σύνδεση με το 
λιμάνι Αλεξανδρούπολης. Θα 
γίνει ολοκλήρωση του κάθε-
του άξονα Αρδανίου – Ορ-
μενίου. Θα γίνουν επενδύ-
σεις προμήθειας εξοπλισμού 
στο λιμάνι Αλεξανδρούπο-
λης. Θα αναβαθμιστεί η σι-
δηροδρομική σύνδεση του 
βορείου Έβρου με την Αλε-
ξανδρούπολη. Θα πραγμα-
τοποιηθεί εύρεση επενδυτή 
για την Ε.Β.Ζ. (Άδωνης Γε-
ωργιάδης). Θα παρασύρει η 
ανάπτυξη της Αλεξανδρού-
πολης και τον βόρειο Έβρο 
που είναι υποβαθμισμένος 
και σε απομόνωση. 

Όσον αφορά στην υπο-
ψηφιότητα που δήλωσε ο κ. 
Μητσοτάκης στο νομό για 
λόγους υψηλού συμβολι-
σμού υποτίθεται, μήπως από 
μια άλλη οπτική, υποδηλώ-
νει κάτι για το έργο των νυν 
βουλευτών ή μήπως ακόμη 
θέλει να στερήσει μια έδρα 
από έναν εβρίτη βουλευτή σε 
ένα εθνικά ευαίσθητο νομό; 
Ή μήπως επιχειρεί να ανα-
κόψει την ακροδεξιά διαρ-
ροή ψηφοφόρων του; Δεν 
καταλαβαίνω γιατί πρέπει να 
κριθεί σώνει και καλά ως τι-
μητική η υποψηφιότητα του.

Κατά τα άλλα ο νομός 
Έβρου συνεχίζει να καταρ-
ρέει… Μόνος δίχως τη βοή-
θεια κανενός… Ούτε καν των 
δικών του ανθρώπων…» 

Ρουμελιώτης: 
«Υποψήφιος στον Έβρο 
για να ανακόψει την 
ακροδεξιά διαρροή της 
ΝΔ» 

«Ο Μητσοτάκης δεν αγά-
πησε ξαφνικά τον Έβρο. Να 
ανακόψει την ακροδεξιά δι-
αρροή θέλει. Γι’ αυτό θέτει 
την υποψηφιότητά του στον 
Έβρο. . Γι’ αυτό κουβάλησε 
και το μισό υπουργικό Συμ-
βούλιο. Γι’ αυτό επέλεξε και 
το σύνθημα, “Ισχυρή Ελλάδα, 
ισχυρή Θράκη. Ισχυρή Θράκη, 
ισχυρή Ελλάδα”, που δεν δη-
λώνει τίποτα πολιτικό. Για να 
μπορεί να το καταλάβει και ο 
τελευταίος ακροδεξιός εγκέ-

φαλος» αναφέρει στο σχόλιό 
του ο Γιώργος Ρουμελιώτης, 
μέλος του ΜέΡΑ25.

Και συμπληρώνει: «Ο 
Έβρος δεν κατεβάζει μόνο 
φερτά υλικά. Κατεβάζει και 
πολλή ακροδεξιά σαβούρα, 
που ξεκινάει από το ΚΥΤ στο 
Φυλάκιο Ορεστιάδας, διαρ-
ρέει κατά μήκος όλο το ποτά-
μι παράλληλα με τον φράχτη 
και φτάνει μέχρι την Αλεξαν-
δρούπολη. Εθνικιστές, ρα-
τσιστές, φιλοχουντικοί, φι-
λοναζιστές και, προσφάτως, 
φιλοβασιλικά υπολείμματα 
μιας άλλης εποχής εκφρά-
ζουν όλο και πιο έντονα τη 
διαφωνία τους με την κυβέρ-
νηση του Μητσοτάκη. Στα 
μάτια τους η ΝΔ φαντάζει 
ως ένα κεντρώο κόμμα, που 
εφαρμόζει αριστερή πολιτι-
κή (sic).

Μέσα σε ένα σκηνικό επι-
κίνδυνης συντηρητικοποίη-
σης, με στροφή στο παρελ-
θόν και έντονη την ανάγκη 
αναβίωσης παραδοσιακών 
εθίμων από πολίτες και συλ-
λόγους, με δημοτικές παρα-
τάξεις να φαντασιώνονται 
την αναβίωση χουντικών εθί-
μων, όπως τα Ανθεστήρια, 
και με τις ελληνικές σημαίες 
που είναι κρεμασμένες στα 
μπαλκόνια των σπιτιών να 
είναι περισσότερες από τις 
μπουγάδες, όλο και περισ-
σότεροι Εβρίτες και Εβρίτισ-
σες εγκαταλείπουν πικραμέ-
νοι και πικραμένες το παλιό 
τους σπίτι και σφιχταγκαλιά-
ζονται πλέον με Μπογδάνο-
Λατινοπούλου, Κασιδιάρη, 
Εμφιετζόγλου και λοιπά, μι-
κρότερα, “πατριωτικά”, φα-
σιστοειδή κόμματα.

Αυτόν τον συρφετό θέλει 
να καλοπιάσει και να συ-
γκρατήσει ο Μητσοτάκης. Σ’ 
αυτούς κατά βάθος φωνάζει: 
“Μη φεύγετε, εδώ είναι το 
σπίτι σας!” Ισχυρή ακροδε-
ξιά, ισχυρή ΝΔ. Ισχυρή ΝΔ, 
ισχυρή ακροδεξιά».  

Όπως αναφέρονται σε ανακοινώσεις των κομμάτων της 
αντιπολίτευσης ο πρωθυπουργός οικειοποιείται έργα της 
προηγούμενης ή ανύπρακτα
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Την πρόθεση του Ομίλου 
Κοπελούζου να εμπλακεί στην 
«αναβίωση» του πετρελαια-
γωγού Μπουργκάς-Αλεξαν-
δρούπολη, αποκάλυψε στους 
εκπροσώπους του Τύπου ο 
πρόεδρος του Ομίλου, Δημή-
τρης Κοπελούζος, μιλώντας 
στους εκπροσώπους του Τύ-
που στο περιθώριο της εκδή-
λωσης για τον νέο ηλεκτρο-
παραγωγικό σταθμό στην 
Αλεξανδρούπολη, η οποία 
πραγματοποιήθηκε το Σάβ-
βατο, 14 Ιανουαρίου.

Υπενθυμίζεται ότι για την 
«αναβίωση» του πρότζεκτ 
έχουν αναφερθεί δημόσια 
υψηλόβαθμα στελέχη της 
Βουλγαρικής πολιτικής σκη-
νής, στο πλαίσιο του οποίου 
ο αγωγός θα λειτουργεί με 
αντίστροφή ροή σε σχέση με 
τον αρχικό σχεδιασμό και δι-
αφορετική αποστολή. Έτσι, 
αντί για τη μεταφορά ρωσικού 
αερίου στην Ελλάδα, σκοπός 
πλέον του έργου θα είναι η ει-
σαγωγή «μαύρου χρυσού» στη 
Βουλγαρία από τη χώρα μας.

Το πετρέλαιο θα μπορεί να 
καταφθάνει στην πόλη της 
Θράκης ακτοπολοϊκώς, προ-
ερχόμενο από οποιαδήποτε 
σχετική εγκατάσταση φόρτω-
σης τάνκερ ανά την υφήλιο. 
Έτσι, θα βοηθήσει τη γειτονική 
χώρα (και κατά συνέπεια συ-
νολικά την Ε.Ε.) να απεξαρτη-
θεί ενεργειακά από τη Ρωσία 
και στον κλάδο των υγρών 
καυσίμων.

Σύμφωνα με τον κ. Κοπε-
λούζο, η αντίστροφή ροή και η 
διαφορετική πηγή προέλευσης 
του «μαύρου χρυσού» δεν εί-
ναι οι μόνες διαφοροποιήσεις 
του αγωγού από τον αρχικό 
σχεδιασμό. Σημαντική επίσης 
διαφορά αποτελεί και η μικρό-
τερη μεταφορική του ικανότη-
τα, καθώς θα διακινεί περί τα 
10 εκατ. τόνους πετρελαίου 
ετησίως, από 35-50 εκατ. τό-
νων που προβλεπόταν η αρχι-
κή υποδομή. Επομένως, η δι-
ατομή του θα είναι μικρότερη.

Υψηλά τέλη διέλευσης 
στον Βόσπορο

Αντίθετα, δεν αναμένεται 
να υπάρξουν αλλαγές στην 
όδευση του αγωγού, ο οποίος 
προβλέπεται να διασχίζει 127 
χιλιόμετρα εντός της ελληνι-
κής επικράτειας και 161 χλμ. 
επί βουλγαρικού εδάφους. 
Υπενθυμίζεται ότι ο Όμιλος 
Κοπελούζου έδινε το παρών 
στην ελληνική κοινοπραξία 
η οποία λάμβανε μέρος στο 
κοινοπρακτικό σχήμα που εί-
χε δημιουργηθεί το 1998, για 
την υλοποίηση του αρχικού 
πρότζεκτ.

Η κοινοπραξία, στην οποία 
συμμετείχαν επίσης ο Όμι-

λος Λάτση και τα ΕΛΠΕ (νυν 
Helleniq Energy), ανέλα-
βε την εκπόνηση της Μελέ-
της Σκοπιμότητας και Βασι-
κού Σχεδιασμού του έργου. 
Ωστόσο, το πρότζεκτ ναυάγη-
σε στην πορεία, με τη Βουλ-
γαρία να αποχωρεί από το 
πρότζεκτ και επίσημα στα τέ-

λη του 2011.
Εκτός από την απεξάρτη-

ση από τον ρωσικό «μαύρο 
χρυσό», η προοπτική κατα-
σκευής του αγωγού απέκτη-
σε περαιτέρω δυναμική με τα 
υψηλά τέλη διέλευσης δε-
ξαμενόπλοιων από τα Στενά 
του Βοσπόρου, τα οποία έχει 

επιβάλει η Τουρκία. Τα τέλη 
έχουν πενταπλασιαστεί, με 
συνέπεια το διυλιστήριο στη 
Βουλγαρία να δυσκολεύεται 
να εξασφαλίσει τις απαραί-
τητες ποσότητες αργού προς 
επεξεργασία.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρ-
χές Ιανουαρίου το υπουργι-

κό συμβούλιο της γειτονικής 
χώρας ενέκρινε το Μνημόνιο 
με την Ελλάδα, για την προ-
οπτική διερεύνησης της δυ-
νατότητας κατασκευής του 
αγωγού. Η διάρκεια του Μνη-
μονίου είναι 12μηνη.
insider.gr

Πρόθεση Κοπελούζου για ενεργό ρόλο 
στην «αναβίωση» του πετρελαιαγωγού 
Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη

ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ 
ΝΑ ΚΑΤΑΦΘΑΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 
ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΚΤΟΠΟΛΟΪΚΩΣ, 
ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ 
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΤΩΣΗΣ 
ΤΑΝΚΕΡ ΑΝΑ ΤΗΝ ΥΦΗΛΙΟ             

Για την «αναβίωση» του πρότζεκτ έχουν 
αναφερθεί δημόσια υψηλόβαθμα στελέχη 
της Βουλγαρικής πολιτικής σκηνής, 
στο πλαίσιο του οποίου ο αγωγός θα 
λειτουργεί με αντίστροφή ροή σε σχέση με 
τον αρχικό σχεδιασμό

ο πρόεδρος του Ομίλου, Δημήτρης Κοπελούζος
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της Κικής Ηπειρώτου
Στην έγκριση περιβαλλοντι-

κών όρων και περιορισμών για 
το έργο: «Γραμμή Μεταφοράς 
Υψηλής Τάσης για τη διασύνδε-
ση του Θερμοηλεκτρικού Σταθ-
μού “ΘΗΣ ΕΒΡΟΥ Ι”, της εται-
ρείας “ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΑΕ” 
προχώρησε το Υπουργείο Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας. 

Η μονάδα, που θα εγκατα-
σταθεί στην Βιομηχανική Πε-
ριοχή Αλεξανδρούπολης (ΚΥΤ 
Έβρου) θα συνδεθεί με το Ελ-
ληνικό Σύστημα Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΥΤ 
Νέας Σάντας)» και θεωρεί-
ται ιδανικά τοποθετημένη για 
εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργει-
ας στις γειτονικές χώρες, στις 
οποίες δεν προβλέπεται λει-
τουργία νέων μονάδων φυσι-
κού αερίου που να καλύπτουν 
τις ανάγκες τους στα προσεχή 
έτη. Η μελέτη περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων που εγκρίθηκε έχει 
διάρκεια 15 ετών, με δυνατό-
τητα παράτασης. 

Γενικά στοιχεία του έργου

Το έργο αφορά στην ηλε-
κτρική διασύνδεση του Εθνι-
κού Συστήματος Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣ-
ΜΗΕ) με τον ΣΠΗΕΣΣ, συνο-
λικού μήκους περίπου 28 km 
και διέρχεται από τους Δήμους 
Μαρωνείας-Σαπών, Αρριάνων 
και Αλεξανδρούπολης και αντί-
στοιχα τις Δημοτικές Ενότητες   
Σαπών, Δ.Ε. Αρριάνων, και Δ.Ε. 
Αλεξανδρούπολης, της Περι-
φερειακής Ενότητας Ροδόπης 
και Π.Ε. Έβρου της Περιφέρει-
ας Ανατολικής Μακεδονίας – 
Θράκης

Περιγραφή του έργου
Το έργο προβλέπει την κα-

τασκευή δύο Γραμμών Με-
ταφοράς 400 KV απλού κυ-
κλώματος, σύμφωνα με την 
προδιαγραφή TR-5 του ΑΔ-
ΜΗΕ. Οι δύο Γραμμές Μετα-
φοράς 400 kV ΚΥΤ Ν.ΣΑΝΤΑΣ– 
ΚΥΤ ΕΒΡΟΥ & ΚΥΤ Ν.ΣΑΝΤΑΣ 
– ΚΥΤ ΕΒΡΟΥ , έχουν αρχή το 
ΚΥΤ 400 kV Ν. ΣΑΝΤΑΣ και 
καταλήγουν στο νέο ΚΥΤ 400 
kV ΕΒΡΟΥ Ι.

Το συνολικό μήκος των 
Γραμμών Μεταφοράς είναι:

• 28.353,31 m για την 
Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ Ν.ΣΑΝΤΑΣ– 

ΚΥΤ ΕΒΡΟΥ 
• 28.260,69 m για την Γ.Μ. 

400 kV ΚΥΤ Ν.ΣΑΝΤΑΣ– ΚΥΤ 
ΕΒΡΟΥ 

Η Γραμμή Μεταφοράς συ-
ντίθεται από τρία βασικά στοι-
χεία:

- Τους ηλεκτροφόρους 
αγωγούς φάσεων, δηλαδή τους 
εναέριους αγωγούς, σκοπός 
των οποίων είναι να μεταφέ-
ρουν την ηλεκτρική ενέργεια. 
Στο τμήμα απλού κυκλώμα-
τος οι ηλεκτροφόροι αγωγοί 
είναι έξι, δύο για κάθε φάση. 
Οι φάσεις του κυκλώματος εί-
ναι εγκατεστημένες σε οριζό-
ντια διάταξη και αποτελούν 
ένα τριφασικό κύκλωμα. Κάθε 
ηλεκτροφόρος αγωγός είναι 
ένα γυμνό πολύκλωνο καλώ-
διο με συνεστραμμένα σύρμα-
τα αλουμινίου στις εξωτερικές 
στρώσεις και επιψευδαργυρω-
μένα χαλύβδινα στο κέντρο.

- Τους αγωγούς ηλε-
κτρικής προστασίας, σκο-
πός των οποίων είναι να 
προστατεύουν τη γραμμή 
από κεραυνούς. Οι αγω-
γοί αυτοί είναι δύο, εγκα-
τεστημένοι σε οριζόντια 
διάταξη συμμετρικά εκα-
τέρωθεν του άξονα της 
γραμμής. Ο ένας αγωγός 
ηλεκτρικής προστασίας 
(SW), είναι ένα γυμνό πο-
λύκλωνο καλώδιο με συ-
νεστραμμένα χαλύβδινα 
επιψευδαργυρωμένα σύρ-
ματα (γαλβανισμένο συρ-
ματόσχοινο), με εξωτερι-
κή διάμετρο 12,60 mm. 
Ο έτερος αγωγός προστασί-
ας είναι τύπου OPGW ο οποί-
ος αποτελείται από ένα γυμνό 
πολύκλωνο καλώδιο με συνε-
στραμμένα χαλύβδινα επιψευ-
δαργυρωμένα σύρματα (γαλ-
βανισμένο συρματόσχοινο), με 
εξωτερική διάμετρο 13,00 mm 
αλλά στο κέντρο του αγωγού 
υπάρχουν 48 ζεύγη οπτικών 
ινών.

- Τους φορείς πάνω στους 
οποίους προσδένονται ή αναρ-
τώνται οι ηλεκτροφόροι αγω-
γοί φάσεως μέσω μονωτήρων 
και οι αγωγοί ηλεκτρικής προ-
στασίας. Είναι οι γνωστοί χα-
λύβδινοι επιψευδαργυρωμένοι 
δικτυωτοί πύργοι των γραμμών 
μεταφοράς υψηλής τάσεως. 
Οι πύργοι είναι τυποποιημέ-
νοι σε 4 τύπους, ανάλογα με 

την αντοχή τους σε μηχανικά 
φορτία και ο κάθε τύπος έχει 
τη δυνατότητα να αποκτήσει 
διάφορα ύψη.

Επιπλέον, προβλέπεται η κα-
τασκευή οδοποιίας πρόσβασης 
στους πύργους, συνολικού μή-
κους 21.680 μέτρων. 

Περιορισμός επιπτώσεων 

στο φυσικό περιβάλλον, στη 

χλωρίδα και πανίδα

Το έργο είναι συμβατό με το 
Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού 
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανά-
πτυξης και με το Περιφερειακό 
Χωροταξικό Πλαίσιο της Περι-
φέρειας Ανατολικής Μακεδο-
νίας και Θράκης. 

Δεν διέρχεται από εγκεκρι-
μένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέ-
δια, Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου, 
Ρυμοτομικά Σχέδια, ΣΧΟΑΠ, 
Όρια Οικισμών ή άλλα σχέδια 
χρήσεων γης. Δεν επηρεάζει 
τα επιφανειακά και τα υπό-
γεια ύδατα της περιοχής και 
δεν βρίσκεται εντός πλημμυ-
ρικής ζώνης ούτε εντός Ζώνης 
δυνητικά Υψηλού Κινδύνου. Το 
έργο χωροθετείται σε περιοχή 
εκτός σχεδίου και εκτός ορίων 
οικισμών.

Ωστόσο, η ευρύτερη περιοχή 
του έργου αποτελεί σημαντική 
περιοχή για αναπαραγόμενα 
και διαχειμάζοντα αρπακτικά 
και άλλα επιδημητικά δασικά 
είδη πουλιών. Επιπλέον, τα είδη 
που αναπαράγονται στην περι-
οχή περιλαμβάνουν τα εξής 8 

από τα συνολικά 21 ευρωπαϊκά 
είδη που περιορίζονται στη Με-
σογειακή διάπλαση: Emberiza 
melanocephala, Emberiza  
caesia, Sylvia cantillans, Sylvia 
melanocephala, Hippolais 
olivetorum, Sitta neumayer,  
Oenanthe hispanica και 
Lanius nubicus.

Το έργο διέρχεται από 
τη Ζώνη Ειδικής Προστασί-
ας (ΖΕΠ) «Νότιο Δασικό Σύ-
μπλεγμα Έβρου»,  ενώ βρίσκε-
ται εγγύς της Ζώνης Ειδικής 
Προστασίας (ΖΕΠ) «Κοιλάδα 
Φιλιούρη».

Για τον περιορισμό των επι-
πτώσεων από την κατασκευή 
και λειτουργία του έργου στο 

φυσικό περιβάλλον, ορίζονται 
τα εξής:

-Θα πρέπει να εκπονηθεί 
πρόγραμμα περιβαλλοντικής 
παρακολούθησης, πριν την 
έναρξη κατασκευής του έρ-
γου, κατά τη φάση κατασκευ-
ής, αλλά και κατά τη διάρκεια 
της λειτουργίας του έργου και 
για διάστημα τουλάχιστον τρι-
ών ετών. Τα αποτελέσματα της 
παρακολούθησης θα περιλαμ-
βάνονται σε ετήσιες εκθέσεις 
αποτελεσμάτων, τα οποία θα 
κοινοποιούνται και στην αρμό-
δια υπηρεσία του Υπουργείου. 

-Μικρότερη δυνατή διατά-
ραξη φυσικού περιβάλλοντος 
και αποφυγή κοπής των κα-
τάλληλων για φώλιασμα δέ-
ντρων. Δεδομένου ότι το έργο 
χωροθετείται σε μεγάλο πο-

σοστό εντός δασικών εκτάσε-
ων, με ώριμα δέντρα, τα οποία 
αποτελούν εν δυνάμει θέσεις 
φωλεοποίησης για τους αε-
τούς, να περιοριστεί στο ελά-
χιστο δυνατό η απομάκρυνση 
της δασικής βλάστησης κατά 
τη διάρκεια των κατασκευών.  
Σε περίπτωση εντοπισμού φω-
λεοποίησης προστατευόμενων 
ειδών να καταγραφούν και να 
παρθούν μέτρα προστασίας 
των φωλιών. Για το λόγο αυ-
τό, οι εργασίες θα πραγματο-
ποιούνται παρουσία ανεξάρτη-
του επιστήμονα ορνιθολόγου, 
ώστε σε περίπτωση εντοπισμού 
φωλιάς να διακόπτονται.

-Να μην πραγματοποιού-
νται εντός ΖΕΠ εργασί-
ες κατασκευής κατά την 
περίοδο αναπαραγωγής 
(Μάρτιο έως και Ιούνιο).

- Περιορισμός των ερ-
γασιών κατά τη διάρκεια 
της νύχτας και ελαχιστο-
ποίηση φωτισμού κατά 
μήκος της ζώνης εργα-
σίας.

- Να προβλεφθεί σύ-
στημα πυρόσβεσης και 
πρόληψης πυρκαγιάς. Κα-
τά τη φάση κατασκευής 
να απομακρύνονται τα 
προϊόντα αποψίλωσης 
για αποφυγή πρόκλησης 
πυρκαγιάς.

- Οι υποδομές των δύο πα-
ράλληλων γραμμών μεταφο-
ράς ενέργειας, θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι είναι κατάλ-
ληλα μονωμένες και σημασμέ-
νες, ώστε να ελαχιστοποιούν 
το κίνδυνο ηλεκτροπληξίας 
και πρόσκρουσης πτηνών πά-
νω τους.

- Οι εργασίες εντός να 
πραγματοποιούνται κατόπιν 
ενημέρωσης της Μονάδας Δια-
χείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλ-
τα Έβρου και Δαδιάς, η οποία 
μπορεί να ορίσει στέλεχος που 
θα παρίσταται και θα παρακο-
λουθεί την εκτέλεσή τους. 

-Εάν από τη λειτουργία του 
έργου διαπιστωθεί η πρόκλη-
ση σημαντικών επιπτώσεων, 
λαμβάνονται άμεσα πρόσθετα 
μέτρα για την αποφυγή ενδε-

χόμενης αρνητικής επίπτωσης 
στα προστατευόμενα είδη.

Για την προστασία της αρ-

χαιολογικής κληρονομιάς 

Για την προστασία της αρ-
χαιολογικής κληρονομιάς, τη-
ρούνται οι ακόλουθοι όροι 
(σύμφωνα με τις γνωμοδοτή-
σεις των αρμόδιων Εφορειών 
Αρχαιοτήτων):

- Θα προηγηθεί ανασκαφι-
κή διερεύνηση στον χώρο όπου 
πρόκειται να τοποθετηθούν οι 
πυλώνες που βρίσκονται περί-
που 110 μ Ν/ΝΔ του Υστερορ-
ρωμαϊκού Κάστρου, η δαπάνη 
της οποίας θα βαρύνει τον κύ-
ριο του έργου. Από τα αποτε-
λέσματα της έρευνας θα εξαρ-
τηθεί η πορεία του έργου στο 
συγκεκριμένο σημείο, ύστερα 
από γνωμοδότηση των αρμόδι-
ων Συμβουλίων του Υπουργεί-
ου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

-Θα ληφθεί μέριμνα από 
τον φορέα του έργου, ώστε ο 
δρόμος που οδηγεί στους προ-
αναφερόμενους πυλώνες, να 
διανοιχθεί σε απόσταση του-
λάχιστον 100 μ. από το Υστε-
ρορρωμαϊκό Κάστρο, κατόπιν 
υπόδειξης της Εφορείας Αρ-
χαιοτήτων Ροδόπης.

- Όλες οι εκσκαφικές ερ-
γασίες, καθώς και οι εργασί-
ες βελτίωσης-διάνοιξης οδών 
πρόσβασης και ηλεκτρικής δι-
ασύνδεσης, θα πραγματοποιη-
θούν υπό την επίβλεψη αρχαι-
ολόγου που θα προσληφθούν 
σε συνεννόηση με τις αρμόδιες 
Εφορείες Αρχαιοτήτων.

- Σε περίπτωση ανεύρεσης 
μη εντοπισμένων τώρα αρχαι-
οτήτων, οι εργασίες θα δια-
κοπούν και θα ακολουθήσει 
ανασκαφική έρευνα σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 
37 του ν. 4858/2021, η δα-
πάνη της οποίας θα βαρύνει 
τον προϋπολογισμό του έρ-
γου, από τα αποτελέσματα της 
οποίας θα εξαρτηθεί η πορεία 
του, ύστερα από γνωμοδότη-
ση των αρμοδίων συμβουλίων 
του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού.

Η «ακτινογραφία» της νέας Μονάδας 
Ηλεκτροπαραγωγής Αλεξανδρούπολης

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΙ ΔΥΟ 
ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ 
ΘΑ ΣΥΝΔΕΟΥΝ ΤΟΝ ΕΒΡΟ 
ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ 
ΚΙΛΚΙΣ   

Η ευρύτερη περιοχή αποτελεί 
καταφύγιο για αρπακτικά και άλλα 
επιδημητικά είδη πουλιών – Τα μέτρα 
προστασίας που προβλέπονται

Η πυρασφάλεια του έργου, η οποία 
αποτελεί το βασικό μέτρο πρόληψης 
ατυχημάτων που μεταξύ άλλων θα 

μπορούσαν να προκαλέσουν και σημαντικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, θα πρέπει να 
διαθέτει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά 

και εγκρίσεις, ενώ με κατάλληλες 
επιθεωρήσεις και ασκήσεις θα πρέπει να 
διασφαλίζεται η διαρκής ετοιμότητα των 
σχετικών συστημάτων ειδοποίησης και 

πυρόσβεσης

Από τα εγκαίνια τη νέας Μονάδας το Σάββατο στην 
Αλεξανδρούπολη. Διακρίνονται οι εκπρόσωποι των ομίλων του 
πρότζεκτ Ι. Παπαδόπουλος, Κ. Ξιφαράς, Γ. Στασσης, Χρ. Κοπελούζος
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Προβληματισμοί

Μία συνέντευξη με τον αγωγό του ελληνικού πολιτισμού, τη Δημοκρατία Μέρος 44ο 

«Η έννοια της πολιτικής ελευθερίας κατά τους 
κλασικούς χρόνους»

Ό
πως ανέφερες ήδη 
ο Ηράκλειτος μετα-
βίβασε την έννοια 
της δουλείας και της 
ελευθερίας όχι μόνο 
στο πλαίσιο της νί-

κης και της ήττας ή του μεταφυσικού 
μύθου, όπως συνέβαινε παλαιότε-
ρα κατά την ομηρική περίοδο, αλ-
λά ερμηνεύοντάς τις συγκεκριμένες 
έννοιες μέσα από αιτιοκρατούμενες 
κοινωνικές σχέσεις τις ενέταξε ως 
ένα μέρος του γενικότερου νό-
μου των αντιθέτων.  Ωστό-
σο, αν κατάλαβα καλά, 
οι λέξεις αυτές κατά 
την κλασική περίο-
δο νοηματοδοτήθη-
καν  από το αίτημα 
της πολιτικής ελευ-
θερίας.

Έχω πει και παλαι-
ότερα πως η έννοια 
της πολιτικής ελευθε-
ρίας για τον άνθρωπο των 
δημοκρατικών πόλε-
ων κατά την κλασική 
περίοδο ταυτιζότανε 
με το δικαίωμά του 
στις αποφάσεις που 
έπαιρνε ως προς τη  διαχείριση των 
κοινών. Έτσι,  ανεξαρτήτως της ευη-
μερίας που μπορεί να χαίρει κανείς σ’ 
ένα δεσποτικό καθεστώς ή ακόμη και 
σ’ ένα σύγχρονο «αντιπροσωπευτικό» 
σύστημα, υπό το πρίσμα της έλλει-
ψης της πολιτικής ελευθερίας σε ότι 
αφορά τη λήψη των αποφάσεων ή 
του ελέγχου των εντολοδόχων, δεν 
μπορεί να θεωρηθεί, τουλάχιστον 
με τα δεδομένα εκείνης της εποχής, 
ελεύθερος πολίτης. Ακριβώς αυτός 
ήταν και ο λόγος που ο Δημόκριτος 
σ’ ένα από τα λιγοστά αλλά πολυτι-
μότερα αποσπάσματα που αποτελούν 
την κύρια πηγή πληροφοριών σχετικά 
με τις απόψεις του γύρω από το θέμα 
της δημοκρατίας και της ελευθερίας 
για τη δυνατότητα μίας ευτυχισμένης 
ζωής, θα μας πει πως η φτώχεια στη 
δημοκρατία είναι τόσο προτιμότερη 
από τη λεγόμενη ευδαιμονία στο δυ-
ναστικό καθεστώς, όσο και η ελευ-
θερία από τη δουλεία. 

«Η εν δημοκρατίη πενίη τής παρά 
τοις δυνάστησι (δυνάσταις) καλεομέ-
νης ευδαιμονίης τοσουτόν εστίν αιρε-
τωτέρη, οκόσον (οπόσον) ελευθερίη 
δουλείης» [Δημ. απ. 251]

Δεν είναι τυχαίο λοιπόν πως αυ-
τός ο αβδηρίτης φιλόσοφος, ο οποί-
ος  υπήρξε και θεμελιωτής της ατομι-
κής θεωρίας, προτιμούσε, όπως μας 
λέει, να βρει έστω μία ερμηνεία για 
ένα φαινόμενο ("ευρείν αιτιολογί-
αν") παρά να κερδίσει τη βασιλεία 
των Περσών.

«…. βούλεσθαι μᾶλλον μίαν εὑρεῖν 
αἰτιολογίαν ἢ τὴν Περσῶν οἱ βασιλεί-
αν γενέσθαι…» (DK 68Β 118).

Ο Έλληνας διανοητής και συγ-
γραφέας Θανάσης Παπαδόπουλος 
στο βιβλίο του γύρω από τη ζωή και 
το φιλοσοφικό έργο του Δημόκρι-
του θα συνοψίσει πως η απάντηση 

του για το πώς εννοεί την ελευθε-
ρία ταυτίζεται με την απάντηση που 
δίνει στο ίδιο ερώτημα και ο Ευριπί-
δης στις Ικέτιδες. 

«τοὐλεύθερον δ᾽ ἐκεῖνο· «τίς θέ-
λει πόλει

χρηστόν τι βούλευμ᾽ ἐς μέσον φέ-
ρειν ἔχων'»

440 καὶ ταῦθ᾽ ὁ χρῄζων λαμπρός 
ἐσθ᾽, ὁ μὴ θέλων

σιγᾷ. τί τούτων ἔστ᾽ ἰσαίτερον 
πόλει'»

{Και η πεμπτουσία της ελευ-
θερίας,

εκείνο το «ποιος έχει 
να προτείνει κάτι κα-
λό για την πόλη;

να έρθει να το 
καταθέσει εδώ, 
ενώπιον όλων.»

Όποιος προ-
σφέρεται δοξάζε-

ται, όποιος δεν θέλει 
σιωπά. (440)
Για την πόλη νοείται 
ισότητα ανώτερη απ᾽ 
αυτή;} 

[Μετ. Θ.Κ. Στεφανό-
πουλος]

Μας λέει, λοιπόν, 
πως η ελευθερία, όπως την εννοεί ο 
Δημόκριτος και οι πνευματικοί ομο-
ϊδεάτες του, συνίσταται κατά κύριο 
λόγο στο να έχουν όλοι οι πολίτες 
το δικαίωμα και τη δυνατότητα να 
εκφράζουν ανεμπόδιστα τη γνώμη 
τους για τις υποθέσεις της πόλης 
και ν’ αποφασίζουν οι ίδιοι γι’ αυ-
τές για τα κοινά τους συμφέροντα, 
για το γενικό καλό. Η ελευθερία με 
άλλα λόγια συνίσταται σε κάτι που 
πηγάζει και επιβάλλεται από την ίδια 
τη φύση των ανθρώπων, από το ότι οι 
άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν και 
να ευτυχίσουν αν δε φροντίσουν όλοι 
μαζί για την ικανοποίηση των κοινών 
τους αναγκών.  

Έτσι, το δημοκρατικό πολίτευμα για 
τον Δημόκριτο, ορθώς θα επισημάνει 
ο Έλληνας συγγραφέας, είναι το κα-
λύτερο, γιατί για τον ίδιο είναι το μό-
νο που ανταποκρίνεται στον καθολικό 
νόμο της φύσης και της κοινωνίας που 
είναι η  ισότητα. Ενώ η έλλειψη ή η 
υπερβολή θεωρεί πως δεν είναι ωραία. 

«Καλόν εν παντί το ίσον. Υπερβολή 
δε και έλλειψις ού μοι δοκεί.» [Δημ. 
απ. 102]

-Παρόλα αυτά δε συνέβαινε το ίδιο 
για πολλούς λαούς εκείνης της επο-
χής, καθώς απ’ ότι φαίνεται δεν εί-
χαν συλλάβει ακόμη αυτές τις έννοιες.   

Ακριβώς αυτός ήταν ο προβληματι-
σμός των Ελλήνων των δημοκρατικών 
πόλεων γύρω από την ιεραρχική δι-
άρθρωση των ασιατικών δεσποτικών 
καθεστώτων, την οποία δεχόντουσαν 
αδιαμαρτύρητα οι λαοί τους, μιας και 
για τους Έλληνες η ζωή κάτω από 
δεσποτικό καθεστώς ισοδυναμούσε 
με την κατάσταση του δούλου. Για το 
λόγο αυτό όμως, πέρα από τον τερά-
στιο αριθμό οπλιτών και τις μεγάλες 
προετοιμασίες πριν την έκβαση των 
όποιων πολεμικών επιχειρήσεων που 

συγκέντρωναν οι περσικές δυνάμεις, 
βλέπουμε ότι αυτό που έλλειπε πραγ-
ματικά από τον περσικό στρατό ήταν 
το φρόνημα του ελεύθερου πολίτη. 
Στην Αθήνα για παράδειγμα ο Περι-
κλής στον επιτάφιο λόγο του κατάφερε 
να πείσει τους πολίτες ότι τα συμφέ-
ροντά τους ταυτίζονται με τα συμφέ-
ροντα της πόλης τους. Σκέψου όμως 
πόσο αντιφατικό και αστείο φαντάζει 
για τους υπηκόους μίας τεράστιας και 
τυραννικής Αυτοκρατορίας να κατα-
φέρουν να πεισθούν από το δυνάστη 
τους ότι τα συμφέροντά τους είναι 
αλληλένδετα. 

Εντούτοις, η προφανώς λανθασμέ-
νη αντίληψη της εθελούσιας υποταγής 
των λαών της Ασίας ως φυσική κατά-
σταση, η οποία φαίνεται διατυπωμένη 
με σαφήνεια στη σκέψη του Αριστοτέ-
λη, αντιβαίνει απέναντι στην ιστορική 
αλήθεια, καθώς θα πρέπει να λάβουμε 
υπόψη ότι κάθε καθεστώς επιδιώκει 
να διαμορφώσει τους πολίτες που του 
αναλογούν. Σήμερα για παράδειγμα 
στη σκέψη των πολιτών σε όλο τον 
κόσμο έχει περάσει η αντίληψη πως 
το κοινοβουλευτικό σύστημα αποτελεί 
το τελειωτικό στάδιο της δημοκρατίας. 
Γι’ αυτό και μεγάλος αριθμός ψηφο-
φόρων αναζητεί διέξοδο στα κοινωνι-
κά και ατομικά του προβλήματα μέσα 
από τη στήριξη ακροδεξιών πολιτικών 
ηγετών και όχι στην κατεύθυνση προς 
την ολοκλήρωση της δημοκρατίας. 

Ο Αριστοτέλης ερευνώντας τα διά-
φορα ήδη βασιλείας θα μας πει πως 
επειδή οι βάρβαροι έχουν δουλικότε-
ρο χαρακτήρα από τους Έλληνες και οι 
Ασιάτες από τους Ευρωπαίους, ανέχο-
νται την κληρονομική δεσποτική εξου-
σία, που βεβαίως ως τυραννική απαιτεί 
δουλική υποταγή από τους υπηκόους 
της, οι οποίοι και δεν εξεγείρονται.  

  «Δια γαρ δουλικώτερα είναι τα 
έθνη φύση οι μεν βάρβαροι των Ελλή-
νων, οι δε περί την Ασίαν των περί την 
Ευρώπην, υπομένουσι την δεσποτικήν 
αρχήν , ουδέν δεσχεραίνοντες» [Αριστ. 
Πολιτικά Γ14, 1285a 1 -  1285b 32]

Ωστόσο, ορθώς θα διαχωρίσει το 
πολίτευμα της Σπάρτης, από αυτά των 
δεσποτικών καθεστώτων, λέγοντας 
πως επρόκειτο για ένα είδος ισόβιας 
στρατηγίας, μιας και οι δύο Βασιλείς 
ασχολούνταν μόνο με στρατιωτικά και 
θρησκευτικά θέματα. 

Πέραν αυτού όμως, το να ζει ένας 
πολίτης του 5ου αιώνα σε μία πόλη την 
οποία αναγνώριζε ως πατρίδα του αυ-
τό σήμαινε ότι ήταν συνδεδεμένος με 
αυτήν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αι-
σθάνεται ότι της ανήκει και οφείλει να 
σκέφτεται και να λειτουργεί προς όφε-
λος του συνόλου. Αργότερα,  κατά την 
αλεξανδρινή εποχή, με την κατάργηση 
των πόλεων-κρατών και την επικρά-
τηση μίας τεράστιας αυτοκρατορίας, 
οι έλληνες θα πάψουν πια να ασκούν 
πολιτική ως αυτόνομοι και ελεύθεροι 
πολίτες, τουλάχιστον με την παραπά-
νω έννοια, καθώς η αυτονομία των 
πόλεων είχε πια υπονομευτεί υπό το 
βάρος της ισχύος των συμφερόντων 
της αυτοκρατορίας

ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟY 
ΑΝΑΓΝΏΣΤΟΠΟΥΛΟY

Γνώμη

Μπορεί ακόμα να κερδίσει ο 
Ερντογάν;

Ε
νώ ο υποψήφι-
ος της αντιπολί-
τευσης δεν είναι 
ακόμη επίσημα 
γνωστός, στα 
μέσα ενημέρω-

σης και όχι μόνο, συζητιέται η 
τύχη του προέδρου Ερντογάν.

Μπορεί να παραμείνει στην 
εξουσία; Ή τι θα κάνει 
αν χάσει;

Όλοι οι υπο-
στηρικτές του 
Ερντογάν και 
ορισμένοι ανε-
ξάρτητοι πολι-
τικοί παρατη-
ρητές πιστεύουν 
ότι ο Πρόεδρος έχει 
ακόμα πιθανό-
τητες να κερδί-
σει. Αναφέρουν 
τα δυνατά ση-
μεία του ανθρώπου που βρί-
σκεται στην εξουσία από το 
2002:

+ Ο Πρόεδρος μπόρεσε 
πρόσφατα να βρει πιστώ-
σεις από τα Αραβικά κράτη 
του Περσικού Κόλπου και τη 
Σαουδική Αραβία για να επι-
βραδύνει ή τουλάχιστον να 
αναβάλει την πλήρη χρεοκο-
πία της τουρκικής οικονομίας. 
Παρόλα αυτά, ο πληθωρισμός 
ξεπερνά το 150% σύμφωνα 
με ανεξάρτητους ειδικούς και 
η τουρκική λίρα εξακολουθεί 
να είναι πολύ αδύναμη σε σύ-
γκριση με το δολάριο ΗΠΑ και 
το ευρώ.

+ Το καθεστώς έχει αυξή-
σει σημαντικά τον κατώτατο 
μισθό και τον μισθό των συ-
νταξιούχων. Αλλά αυτή η αύ-
ξηση αναιρείται αμέσως από 
την κατακόρυφη αύξηση των 
τιμών.

+ Ήδη στην προεκλογική 
εκστρατεία ο Ερντογάν δίνει 
απίστευτες υποσχέσεις όπως 
η αποστολή αστροναύτη στο 
φεγγάρι, η εκμετάλλευση των 
πιθανών(;) πόρων φυσικού 
αερίου στη Μαύρη Θάλασ-
σα, η κατασκευή και η πώληση 
«εθνικού και τοπικού αυτοκι-
νήτου» (TOGG). Διατηρεί ακό-
μη τον θρησκευτικό του λόγο.

+ Παρουσιάζεται ακόμα ως 
ένας μεγάλος περιφερειακός 
ή και διεθνής ηγέτης, ενώ 
εκτός από δύο χώρες (Αζερ-
μπαϊτζάν και Κατάρ) η συντρι-
πτική πλειοψηφία των εθνών 
δεν συμπαθεί και ιδιαίτερα τον 
Άντρα της Τουρκίας.

+ Η Ουάσιγκτον και οι 
Βρυξέλλες δεν τολμούν να 
αντιταχθούν κατά μέτωπο στις 
και παράνομες πράξεις και πο-
λιτικές του Ερντογάν. Οι δύο 
αυτές πρωτεύουσες κατηγο-
ρούνται ακόμη και ότι ακολου-
θούν πολιτική κατευνασμού.

+ Η Μόσχα εξακολουθεί 
να υποστηρίζει τον Ερντογάν 
ακόμα κι αν αυτή η υποστή-
ριξη είναι ουσιαστικά κυκλική.

Ωστόσο, το πραγματικό 
πρόβλημα είναι στην πλευ-

ρά της αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης:

+ Είναι μέτρια γιατί η Τρά-
πεζα των 6 είναι μηχανισμός 
των αρχηγών των 5 δεξιών 
κομμάτων και των κεμαλικών 
του Ρεπουμπλικανικoύ Λαϊκού 
Κόμματος (CHP). Αντιμετωπί-
ζει το πρόγραμμα της επόμε-

νης κυβέρνησης σαν 
να έχει ήδη κερδί-

σει τις εκλογές. 
Δεν έχει σχέδιο 
ή πρόγραμμα 
αποκατάστα-
σης για την 

αναδημιουργία 
ενός ενισχυμέ-

νου κοινοβουλευτι-
κού συστήματος.

+ Αυτή η 
αντιπολίτευση 
ακολουθεί τις 

ίδιες πολιτικές γραμμές με 
τον Ερντογάν για τα πιο ση-
μαντικά θέματα της χώρας: 
Το Κουρδικό και το Αρμενι-
κό Πρόβλημα, τον Τούρκικο 
στρατό, την εξωτερική πολι-
τική της Άγκυρας, LGBTI+, τις 
σχέσεις με τις Βρυξέλλες...

+ Η Τράπεζα των 6 αρνεί-
ται να έρθει σε επαφή με το 
Δημοκρατικό Λαϊκό Κόμμα 
(HDP), ένα κουρδικό και αρι-
στερό κόμμα που έχει δυνα-
τότητα ψήφου μεταξύ 10 και 
15%. Τα πάει πολύ καλά με 
τα πολύ μικρά κόμματα της 
συντηρητικής δεξιάς που δεν 
έχουν συνολικά ούτε 3% πρό-
θεση ψήφου.

+ Η Τράπεζα των 6 και οι 
πολιτικές του CHP επικρίνο-
νται αυστηρά ακόμη και από 
τους αρθρογράφους της κα-
θημερινής Cumhuriyet, κεμα-
λικούς και κοντινούς στο CHP.

+ Η αξιωματική αντιπο-
λίτευση πιστεύει ότι με την 
αποχώρηση του Ερντογάν η 
Τουρκία θα γίνει ξαφνικά ένας 
παράδεισος όταν υπάρχουν 
ήδη σοβαρά κοινωνικά, οικο-
νομικά και πολιτιστικά προ-
βλήματα που είναι δύσκολο 
να επιλυθούν ακόμη και μα-
κροπρόθεσμα.

Τέλος, κανείς δεν μιλά για 
τους κινδύνους της ματαίω-
σης των εκλογών. Επιπλέον, 
κανένας δεν έχει την εγγύ-
ηση ότι οι εκλογές θα διεξα-
χθούν δίκαια.

Ο Ερντογάν και το κόμμα 
του εξακολουθούν να βρίσκο-
νται σε χαμένη θέση στις δη-
μοσκοπήσεις, αλλά υπάρχει 
ακόμα μεγάλος κίνδυνος: ο 
Ερντογάν κέρδισε, με εξαίρε-
ση μία φορά (Ιούνιος 2015), 
όλες τις εκλογές από το 2002. 
Το CHP έχει χάσει, εκτός από 
μία φορά (Ιούνιος 2019), όλες 
τις εκλογές από το 2002.

«Η Τουρκία κινδυνεύει να 
αδειάσει αν κερδίσει ξανά ο 
Ερντογάν», πιστεύει ένας εξό-
ριστος καθηγητής οικονομι-
κών.

ΤΟΥ ΡΑΓΚΙΠ 
ΝΤΟΥΡΑΝ 
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Έρχονται αυξήσεις σε μια 
σειρά από επιδόματα καθώς 
μετα από την ανακοίνωση του 
Κυριάκου Μητσοτάκη, για την 
αύξηση του κατώτατου μισθού, 
έρχονται αυξήσεις και σε επι-
δόματα.

Σύμφωνα με τον προγραμ-
ματισμό του υπουργείου Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων, οι διαδικασίες για την 
αύξηση του κατώτατου μισθού 
πρόκειται να ενεργοποιηθούν 
τις προσεχείς ημέρες, αμέσως 
μετά την ψήφιση της τροπο-
λογίας που ορίζει το χρονοδι-
άγραμμα της διαβούλευσης με 
τους κοινωνικούς εταίρους και 
τους επιστημονικούς φορείς.

 Οι διαδικασίες αυτές θα 
ολοκληρωθούν το αργότε-
ρο έως τις 10 Μαρτίου 2023 
με την εισήγηση του υπουρ-
γού Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Κωστή Χατζηδάκη, 
προς το Υπουργικό Συμβούλιο 
για τον καθορισμό του κατώ-
τατου μισθού των υπαλλήλων 
και του κατώτατου ημερομισθί-
ου των εργατοτεχνιτών

Η αύξηση του κατώτατου 
μισθού θα συμπαρασύρει μαζί 
του, όμως, και μια σειρά επιδο-
μάτων, όπως το βοήθημα ανερ-
γίας. Υπενθυμίζεται πως σήμε-
ρα το μηνιαίο επίδομα ανεργίας 
ανέρχεται σε 438 ευρώ. Με το 
ενδεχόμενο αύξησης του κα-
τώτατου μισθού κατά 5,5%, το 
επίδομα θα διαμορφωθεί στα 
462 ευρώ.

Σημειώνεται πως το ύψος 
του επιδόματος ανεργίας ορί-
ζεται σε ποσοστό 55% του ημε-
ρομισθίου του ανειδίκευτου ερ-
γάτη, ωστόσο, ανεπηρέαστο θα 

μείνει το ειδικό επίδομα μακρο-
χρόνιας ανεργίας, καθώς πρό-
κειται για σταθερό ποσό.

Ποια άλλα επιδόματα θα 
αυξηθούν:

- Ειδικό βοήθημα λήξης 
ανεργίας

- Βοήθημα λόγω επίσχεσης 
εργασίας

- Ειδικό βοήθημα μετά τρί-
μηνη παραμονή στα μητρώα 
ανέργων

- Ειδικά εποχικά βοηθήματα
- Ειδική παροχή μητρότητας

- Ανεξόφλητες αποδοχές 
λόγω αφερεγγυότητας του 
εργοδότη

- Αποζημίωση των μαθη-
τών στις Επαγγελματικές Σχο-
λές (ΕΠΑΣ)

- Αποζημίωση για τα προ-
γράμματα εργασιακής εμπει-
ρίας κ.ά.

- Αμοιβές Προγραμμάτων 
Κοινωφελούς Χαρακτήρα

- Αποζημίωση για κάθε 
ημέρα Μαθητείας/Πρακτικής 
Ασκησης

ΕΙΔΗΣΕΙΣ  11

Περίληψη Επιδοθέντος Δικογράφου

Με την υπ’ αριθ. 9049Β΄/28-11-2022 έκθεση επίδοσης της Δι-
καστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Θράκης με έδρα το Πρωτοδι-
κείο Αλεξανδρούπολης, Παρασκευής Σικλαφίδου, κατοίκου Αλεξ/
πολης, οδός Ψαρών αρ.10 και ύστερα από έγγραφη παραγγελία 
του δικηγόρου Αλεξ/πολης Απόστολου Φωτιάδη, πληρεξούσιου δι-
κηγόρου του ενάγοντος Δημητρίου Τριανταφυλλάκη του Χρήστου 
και της Ευαγγελίας, κατοίκου Δαδιάς Δήμου Σουφλίου Ν. Έβρου, 
με ΑΦΜ 302421291 επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών 
Αλεξανδρούπολης δια την εναγομένη Χρυσοβαλάντου- Ελισάβετ 
Τσερκέζη του Χρήστου και της Ελένης, πρώην κάτοικο Ομοσπονδι-
ακής Δημοκρατίας Γερμανίας (Kurfursterning 11 46483 Wesel), και 
ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 27/2019 
Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξ/πολης, σύμφωνα με 
την οποία απαγγέλλει τη λύση του γάμου των διαδίκων, που τελέ-
στηκε στις 29/06/2007 κατά τον πολιτικό τύπο στο Δήμο Σουφλίου 
και ιερολογήθηκε στις 6/7/2008, κατά τους κανόνες της Ανατολικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας, στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Λαγυνών 
Ν. Έβρου. Καταδικάζει την εναγομένη στην καταβολή των δικαστι-
κών εξόδων του ενάγοντος, τα οποία ορίζει στο ποσό των τριακο-
σίων (300,00) ευρώ. Κρίθηκε αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε 
έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο στην Αλεξ/πολη την 
26η Φεβρουαρίου 2019. 

                                            
Αλεξανδρούπολη, 16/01/2023υθλ
Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Σύμφωνα με εκτιμήσεις 
στελεχών επιχειρήσεων, οι 
ανταγωνιστικές χρεώσεις που 
θα ανακοινώσουν στις 20 Ια-
νουαρίου οι πάροχοι θα είναι 
χαμηλότερες ακόμη και κατά 
50% σε σχέση με εκείνες του 
τρέχοντος μήνα.

Ανατροπή αναμένεται 
στους λογαριασμούς ρεύματος 
των νοικοκυριών και των επι-
χειρήσεων για τον μήνα Φε-

βρουάριο, με τις πληροφορίες 
να θέλουν τους παρόχους να 
μετακυλίουν τις μειώσεις των 
τιμών του φυσικού αερίου TTF 
στην ελληνική αγορά.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του 
«Οικονομικού Ταχυδρόμου», η 
ονομαστική τιμή που θα δώ-
σουν οι προμηθευτές εκτιμά-
ται ότι μπορεί να διαμορφω-
θεί ακόμη και στα επίπεδα των 
0,20 με 0,22 ευρώ/kWh, όταν 

για τον Ιανουάριο το εύρος 
ήταν από τα 0,35 έως τα 0,49 
ευρώ/kWh.

Αν επιβεβαιωθούν αυτές οι 
προβλέψεις, τότε οι επιδοτή-
σεις που θα ανακοινώσει το 

υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας θα οδηγήσουν 
τις τελικές τιμές ρεύματος σε 

επίπεδα του καλοκαιριού του 
2021.

Υπενθυμίζεται πως το TTF 
από τις 15 Δεκεμβρίου οπότε 
και ήταν στα 135 ευρώ/MWh 
έχει βουτήξει πάνω από 50% 
στα επίπεδα των 63 ευρώ/
MWh. Οι μεγάλες μειώσεις, 
ωστόσο, δεν πέρασαν μέχρι 
σήμερα στην λιανική της ελλη-
νικής αγοράς ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, καθώς οι πωλητές του 
φυσικού αερίου τιμολογούν 
με βάση τις τιμές του προη-
γούμενου μήνα. 

Αξίζει να σημειωθεί πως η 
ηλεκτροπαραγωγή στην Ελ-
λάδα είναι σε μεγάλο βαθμό 
εξαρτημένη από το φυσικό αέ-
ριο, συνεπώς οι όποιες μετα-
βολές στο αέριο και ιδίως όταν 
αυξάνεται το κόστος του επη-
ρεάζουν σημαντικά τις χρεώ-
σεις στο ρεύμα.

«Ανατροπή» στους λογαριασμούς 
ρεύματος Φεβρουαρίου

ΠΟΥ ΘΑ ΚΙΝΗΘΟΥΝ ΟΙ ΤΙΜΕΣ  

Οι ανταγωνιστικές χρεώσεις που θα 
ανακοινώσουν στις 20 Ιανουαρίου οι 
πάροχοι θα είναι χαμηλότερες ακόμη 
και κατά 50% σε σχέση με εκείνες του 
τρέχοντος μήνα.

Αυξήθηκαν οι παραβάσεις 
που βεβαιώθηκαν σε ατίθα-
σους οδηγούς την δεύτερη 
εβδομάδα του νέου έτους κα-
θώς από τις 17.300 κλήσεις 
που είχαν βεβαιωθεί στις αρ-
χές Ιανουαρίου.

Το 70% των παραβάσεων 
αφορούσαν σε υπερβολική 
ταχύτητα, μη χρήση προστα-
τευτικού κράνους, μη χρήση 
ζώνης ασφαλείας, στέρηση 
άδειας ικανότητας οδήγησης 
και παράνομη στάθμευση.

Ειδικότερα πάνω από 
21.900 παραβάσεις βεβαί-
ωσε η Τροχαία σε όλη την 
Επικράτεια την προηγούμενη 
εβδομάδα με τους Αθηναίους 
οδηγούς να έχουν πάρει και 
πάλι την «πρωτιά» όχι από 
τους Θεσσαλούς οδηγούς οι 
οποίοι βρέθηκαν στην τρίτη 
θέση αλλά από τους Θεσσα-
λονικείς οδηγούς οι οποίοι 
αναρριχήθηκαν στην δεύτε-
ρη θέση!

Συγκεκριμένα το διάστη-
μα από 8 έως 14 Ιανουαρίου 
2023, διενεργήθηκαν 97.778 
τροχονομικοί έλεγχοι οδηγών 
και οχημάτων και βεβαιώθη-
καν 21.931 παραβάσεις εκ 
των οποίων το 70% των πα-
ραβάσεων αφορούσαν σε 
υπερβολική ταχύτητα, μη χρή-
ση προστατευτικού κράνους, 
μη χρήση ζώνης ασφαλείας, 
στέρηση άδειας ικανότη-
τας οδήγησης και παράνομη 
στάθμευση!

Όσον αφορά στις Περιφέ-
ρειες όπου καταγράφηκαν οι 
περισσότερες παραβάσεις η 
Αττική αναδείχθηκε πρωτα-
θλήτρια σε 4.496 κλήσεις και 
ακολουθούν η Θεσσαλονί-
κη με 3.169, η Θεσσαλία με 
2.571, η Κεντρική Μακεδονία 
με 1.924, η Δυτική Ελλάδα 
με 1.911, η Κρήτη με 1.530, 
η Πελοπόννησος με 1.316, 
η Ανατολική Μακεδονία και 
Θράκη με 1.193, η Ήπειρος 
με 1.126, η Στερεά Ελλά-
δα με 923, τα Ιόνια Νησιά 
με 712, η Δυτική Μακεδονία 
με 564, το Βόρειο Αιγαίο με 
295, και το Νότιο Αιγαίο με 
204 παραβάσεις.

Όσον αφορά στις πα-
ραβάσεις οι 7.631 κλήσεις 
αφορούσαν σε παράνομη 
στάθμευση, οι 4.884 σε υπερ-
βολική ταχύτητα, οι 1.136 σε 
οδήγηση χωρίς άδεια ικανό-

τητας οδήγησης, οι 809 σε μη 
χρήση προστατευτικού κρά-
νους, οι 793 σε μη χρήση 
ζώνης ασφαλείας, οι 511 σε 
Κ.Τ.Ε.Ο., οι 398 σε οδήγηση 
σε κατάσταση μέθης, οι 329 
σε ανασφάλιστα οχήματα, οι 
333 σε παραβίαση σηματο-
δότη, οι 249 σε χρήση κινη-
τού τηλεφώνου, οι 191 σε 
κίνηση στο αντίθετο ρεύμα 
κυκλοφορίας, οι 137 σε αντι-
κανονικούς ελιγμούς, οι 109 
για φθαρμένα ελαστικά, οι 
101 σε μη τήρηση απόστασης 
ασφαλείας, οι 70 για αντικα-
νονικό προσπέρασμα, οι 66 
σε αντίθετη κίνηση σε μονό-
δρομο, οι 26 σε απόσπαση 
προσοχής οδηγού, οι 27 σε 
αντικανονική χρήση φώτων, 
οι 43 για μη χρήση παιδικών 
καθισμάτων, οι 18 για υπέρ-
βαρο φορτίο και οι 4.045 σε 
λοιπές παραβάσεις.

Η Ελληνική Αστυνομία, 
προειδοποιεί ότι οι έλεγχοι 
θα συνεχισθούν με αμείωτη 
ένταση με σκοπό τη μείωση 
των τροχαίων ατυχημάτων.

Αυξήθηκαν οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν 
σε ατίθασους οδηγούς την δεύτερη 
εβδομάδα του νέου έτους

Έρχονται αυξήσεις σε επιδόματα 
και κατώτατο μισθό

Πότε αναμένονται

Πάνω από 1.100 οδηγούσαν χωρίς 
δίπλωμα, στις 22000 οι παραβάσεις 
τις πρώτες μέρες του Ιανουαρίου
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 SUDoKU

5 1 3

4 8 2

3 7 6 1

7 6 8

3 4 9 6

9 7 2

3 2 1 6

9 6 5

6 8 2

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.65)
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.62)

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

2 4 3 8 9 1

9 6 1

4 8 2

4 3

2 8 5

5 4

5 8 7

1 5 3

6 8 3 9 7 5

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.47)
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ένας στρατιώτης τιμωρήθηκε με 20 μέρη κράτη-

ση  επειδή συνελήφθηκε μεθυσμένος. Αλλά επειδή 

ήταν καλός στρατιώτης, ο λοχαγός του επιχείρησε 

να του δώσει μερικές συμβουλές:

-Άκουσε, του λέει, θα μπορούσες να γίνεις δε-

κανέας,  ακόμη και λοχίας, αν έπαυες να μεθάς.

-Ευχαριστώ, κ. λοχαγέ, για τις συμβουλές σας, 

αλλά εγώ όταν μεθάω γίνομαι συνταγματάρχης!

* * * * * *

Ένας παπάς μπαίνει σε μία ταβερνούλα και πα-

ραγγέλνει ένα ποτήρι γάλα. Αλλά το γκαρσόνι κάνει 

λάθος και αντί για γάλα, του πάει ένα ποτήρι μπύρα.

Ο καλός παπάς, αφού ήπιε την μπύρα, σήκωσε 

τα μάτια του ψηλά και ψιθύρισε με δέος:

-Θεέ μου, τι αγελάδα ήταν αυτή!

* * * * *

Ένας τύπος είχε βάλει τη γάτα του σε μια σκάφη 

και την έπλενε. Περνώντας ένας φίλος του, του λέει :

– Φίλε μου, τις γάτες δεν τις πλένουν, θα ψο-

φήσει.

-Εγώ σου λέω πως δεν παθαίνει τίποτα.

Ύστερα από κάμποση ώρα αφού γύρισε από 

δουλειά που πήγε, βλέπει το φίλο του να κλαίει.

– Γιατί κλαις;

-Πάει η γάτα.

-Δεν σου είπα ότι δεν πλένουν τις γάτες;

– Δεν πέθανε στο πλύσιμο, αλλά στο στύψιμο.

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια

1. Και τέτοια μέτρα λαμβάνονται.

11. Υποδύθηκε την Κλεοπάτρα.

12. Λεγόταν ο Ντε Γκολ.

13. Καλοκαιρινά υφάσματα.

14. Μια απ' τις εγκυρότερες ευρωπα-

ϊκές αθλητικές εφημερίδες.

16. Ξένο μέτρο επιφάνειας.

17. Βερνίκι για τα νύχια.

19. Αμαγείρευτα, άψητα.

21. … Κίντμαν: ηθοποιός.

23. Αυτόχθονες της Νέας Καληδονίας.

25. Παραστρατιωτική οργάνωση της 

εθνικοσοσιαλιστικής Γερμανίας.

26. Φτιαγμένα από ένα είδος ξύλου.

28. Τα χαρακτηρίζει η απρέπεια.

29. Ο ερχομός του γιορτάζεται με λου-

λούδια.

-- Συστατικά --
• 4 φιλέτα στήθος κοτόπουλου (600 γρ. πε-

ρίπου)
• 40 γρ. βούτυρο
• 1 λεμόνι
• Ρούμι
• Αλεύρι
• Γούστερ σος
• Αλάτι

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Αρχικά, αλευρώνουμε τα φιλέτα του κοτόπου-

λου και τα τινάζουμε καλά.
• Αφαιρούμε τη φλούδα του λεμονιού (μόνο το 

κίτρινο μέρος) και την κόβουμε σε λεπτές, μα-
κριές λωρίδες.

• Στύβουμε το λεμόνι και σουρώνουμε το χυμό.
• Στη συνέχεια ζεσταίνουμε το βούτυρο σ’ ένα 

μεγάλο τηγάνι και τηγανίζουμε τα φιλέτα του 
κοτόπουλου, μέχρι να ροδίσουν και από τις 
δύο πλευρές.

• Τα περιχύνουμε σε μια κουταλιά ρούμι και αφή-
νουμε να σβήσει μόνη της η φλόγα.

• Τα αλατίζουμε και τα περιχύνουμε με χυμό λε-

μονιού και με μερικές σταγόνες γούστερ σος.
• Κατόπιν βγάζουμε τα φιλέτα του κοτόπουλου 

από το τηγάνι, προσθέτουμε τις λωρίδες λε-
μονιού και τις αφήνουμε να σοταριστούν, για 
1 με 2 λεπτά.

• Τέλος, σερβίρουμε τα φιλέτα του κοτόπουλου 
περιχυμένα με το ζουμί του ψησίματος.

• Καλή όρεξη!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Στήθος κοτόπουλου με ρούμι και λεμόνι, το 
πιο ελαφρύ γεύμα!

Κάθετα

1. Πόλη των Η.Π.Α.

2. Ο φωτεινότερος των απλανών αστέ-

ρων.

3. Τύπος ιστιοφόρου σκάφους για αγώ-

νες.

4. Ιστορικό φρούριο του Τέξας.

5. Λίγα… λόγια.

6. Ειρήνη… από τα ξένα.

7. Νησιώτικο ιδίωμα.

8. Έχει πρωτεύουσα το Τόκιο.

9. Αρχή… κριτικής.

10. Το μαλλί της προβατοκαμήλας.

15. Θάμνος του Περού.

18. Αμερικανός κωμικός.

20. Ορεινή περιοχή της Πελοποννήσου.

22. Κοινωνία των Εθνών (αρχικά).

24. Μηχάνημα ανάληψης χρημάτων 

(ξ.λ.).

27. Νότα μουσικής.
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Με τα κυριακάτικα ματς στα 
οποία δεν είχαμε εκπλήξεις, 
ολοκληρώθηκε η δράση στην 
10η αγωνιστική της Α’ κατηγο-
ρίας, η οποία ήταν και η 1η του 
δεύτερου γύρου. Νίκη με ανα-
τροπή σημείωσε το Νεοχώρι 
απέναντι στο Σουφλί, ενώ ο Ιπ-
ποκράτης επικράτησε άνετα του 
Άρδα Καστανεών. Στο σημαντι-
κότερο παιχνίδι, ο Ορέστης επι-
κράτησε της Ορεστιάδας επι της 
ΑΕ Διδυμοτείχου, νικηφόρα 

πέρασε η Θράκη Φερών από τη 
Μαΐστρο, ενώ ο Εθνικός κέρδισε 
εύκολα τον Απαλό.
Α’ ΕΠΣ Έβρου – 10η 
αγωνιστική
Σάββατο 14/1
Νεοχώρι – Έβρος Σουφλίου 
2-1 (44' Κολιούδης, 77; Πα-
παθανασίου – 7' Λαζίδης)
Ιπποκράτης – Άρδας Καστα-
νεών 3-0 (Καλτσάς, Γκορίτσα, 
Ποπότης)
Κυριακή 15/1

Μαΐστρος – Θράκη Φερών 
1-4 (68' Καλύβας – 22' Γκιό-
κας, 63' Μπαμπιτσ, 70' Κα-
λαϊτζίδης, 86' Βερανούδης)
Ορέστης Ορεστιάδας – ΑΕ Δι-
δυμοτείχου 3-1 (Λαζαρίδης, 
Πεταλωτής, Σταματόπουλος 
– 85' Ιωσηφίδης)
Εθνικός Αλεξ/πολης – Νίκη 
Απαλού 3-1 (Μπουτζιάνης, 
Λημνιός, Σαραντάκης – 90' 
Δομακίνης)
Κόκκινη κάρτα: 65' Καλαϊτζί-
δης, 85' Γκίρδας (Απαλός).
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
1. Ορέστης Ορεστιάδας 28 
(37-3)
2. Ιπποκράτης 23 (19-10)
3. Θράκη Φερών 20 (27-10)
4. Εθνικός Αλεξ/πολης 14 
(25-22)
5. ΑΕ Διδυμοτείχου 13 (16-
14)
6. Μαΐστρος 9 (12-26)
7. ΑΟ Νεοχωρίου 9 (10-21)
8. Έβρος Σουφλίου 9 (12-16)
9. Άρδας Καστανεών 7 (9-25)
10. Νίκη Απαλού 7 (9-21)

Ούτε αυτή την φορά κατάφερε η Αλε-
ξανδρούπολη να ξεκολλήσει από τον πά-
το της βαθμολογίας καθώς ηττήθηκε με 
2-0 από την ανεβασμένη Καβάλα και κύ-
λησε ουσιαστικά στην τελευταία θέση της 
βαθμολογίας αφού ο Νέστος κέρδισε την 
ίδια ωρα τον Πανθρακικό.

Μάλιστα ο προπονητής Πασχάλης 
Ζαπαρτιδης χρησιμοποίησε τους νεοα-
ποκτηθέντες παίκτες Κασκαντάμη, Το-
παλι και Τζατζανά, όμως ούτε αυτήν την 
φορά ήρθε η πολυπόθητη νίκη! Μετά κι 
απο αυτο το αποτέλεσμα η Καβάλα πα-

ραμένει στην δεύτερη θέση 6 βαθμούς 
πίσω από τον Καμπανιακό που 

ωστόσο δεν έχει κάνει ακόμα 
το ρεπό του, ενώ η Αλεξαν-
δρούπολη παραμένει στην 
τελευταία θέση πάρα την 
προσπάθεια και χρειάζε-
ται άμεσα βαθμούς για να 

μην γίνει μη αναστρέψιμη η 
κατάσταση.
Την ερχόμενη Τετάρτη η 

Αλεξανδρούπολη αντιμετωπίζει εκτός 
έδρας τον Αρη Αβατου.

Με τους Ορφέα Ξάνθης και Άρη Αβά-

του να πετυχαίνουν σπουδαίες νίκες, και 
το Νέστο να πανηγυρίζει το πρώτο του 
τρίποντο στο πρωτάθλημα κόντρα στον 
Πανθρακικό ολοκληρώθηκε η 10η αγω-
νιστική του 1ου ομίλου της Γ’ Εθνικής. 
Παραμένει πρώτος ο Καμπανιακός που 
πέρασε νικηφόρα και από την Δράμα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 10ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
Ορφέας Ξάνθης – Πανδραμαϊκός 2-1 

(6' Παπαστεφάνου, 80' Αλαγκιοζίδης – 7' 
Αχαλινόπουλος)

Νέστος Χρυσούπολης – Πανθρακικός 
3-1 (19' Μενικου, 21' Μενικου, 80' Τσα-
ταλμπασίδης – 78' Βελή Χακάν)

Βύρωνας Καβάλας – Ποσειδώνας Νέ-
ας Μηχανιώνας 2-2 (83' Δερμιτζάκης, 
90+7' Παπαδόπουλος– 17' πεν. Ξανθό-
πουλος, 25' Γκέσιος)

Αλεξανδρούπολη FC – ΑΟ Καβάλα 
0-2 (54' Μπατσαράς, 84' Σαλπιγγίδης)

Δόξα Δράμας – Καμπανιακός 1-2 (84' 
Χατζηδημητρίου – 18' Σαρβανίδης, 63' 
Ν. Καθάριος)

Αγροτικός Αστέρας – Άρης Αβάτου 1-2 
(45' Λεσάι – 73'Γκαρνέτας, 90+5' Ανα-
γνωστόπουλος)

Μέγας Αλέξανδρος Ορφανίου – Απόλ-

λων Παραλιμνίου 15/1
ΡΕΠΟ: Θερμαϊκός Θέρμης

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΣΕ 10 ΑΓΩΝΕΣ)
1. Καμπανιακός 26 (17-3)
——————————————–
2. ΑΟ Καβάλα 20 (23-6)*
3. Πανδραμαϊκός 19 (17-6)*
4. Μηχανιώνα 17 (13-8)*
5. Απόλλων Παραλιμνίου 16 (20-9)* **
6. Δόξα Δράμας 16 (13-9)*
7. Πανθρακικός 15 (17-16)*
8. Ορφέας Ξάνθης 14 (12-15)
9. Βύρωνας Καβάλας 13 (14-14)
——————————————–
10. Θερμαϊκός Θέρμης 13 (6-7)*
11. Άρης Αβάτου 12 (10-12)*
12. Αγροτικός Αστέρας 7 (10-14)
13. Νέστος 4 (8-19)*
14. Αλεξανδρούπολη FC 1 (3-23)
15. Μέγας Αλέξανδρος Ορφανίου 1 (5-
27)* **
* Με αστερίσκο οι ομάδες που έκαναν 
ρεπό

** Μέγας Αλέξανδρος Ορφανίου και 
Αππόλλων Παραλιμνίου αγωνίζονται αύ-
ριο

Δεν ξεκολλά από την τελευταία 
θέση η Αλεξανδρούπολη

Πέρασε 
νικηφόρα και 

από την Ξάνθη 
επικρατώντας 3-1 σετ 
από την Α2 ανδρών 

βόλεϊ

Ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης πέ-
ρασε νικηφόρα και από την Ξάνθη 
επικρατώντας του Ερμογένη 3-1 σετ 
και έτσι πέτυχαν την 10η τους νίκη 
σε ισάριθμα παιχνίδια στην Α2 βόλει. 

Ο Εθνικός προηγήθηκε με 2-0, 
ο Ερμογένης μείωσε αλλά η ομάδα 
του Γιώργου Ανδραβίζου τελείωσε 
το ματς κατακτώντας το τρίποντο. 
Το πρώτο σετ ξεκίνησε με τον Εθνι-
κό να έχει σε όλη τη διάρκεια του, 
το προβάδισμα, με τον Κυριακίδη 
(στο ντεμπούτο του με τον Εθνικό) 
να εντυπωσιάζει με το μπλοκ του 
και τις επιθέσεις του και τους Καβα-
ρατζή και Ανδρεάδη να συμπληρώ-
νουν την τριάδα φωτιά του πρώτου 
σετ (18-25).

Στο δεύτερο σετ ο Ερμογένης 
πίεσε, με τις δύο ομάδες να πηγαί-
νουν πόντο – πόντο. Κάποια αμυντικά 
λάθη του Εθνικού έφεραν μπροστά 
τους Ξανθιώτες στο σκορ, ωστόσο 
το μπλοκ των Ανδρεάδη-Μπουφίδη, 
οι υποδοχές του Κωνσταντινίδη και ο 
καθοριστικός πόντος του Κεσκίνη στο 
23-22, έφεραν τη νίκη του σετ για 
τον Εθνικό. Οι παίκτες του Γιώργου 
Ανδραβίζου, χαλάρωσαν και έχασαν 
αναπάντεχα το τρίτο σετ, ωστοσο 
στη συνέχεια δεν άφησαν περιθώ-
ρια αμφισβήτησης του τελικού νικη-
τή. Από την αρχή πήρε προβάδισμα 
και με τους Καψαλιάρη, Δημητριάδη 
να πρωταγωνιστούν και τους άσσους 
από τους Καβαρατζή και Μπουφίδη, 

έφτασαν στο άνετο 12-25.
Κοντοστάθης, Μπατίλης και Κα-

ραπιπέρης που μπήκαν σαν αλλαγές, 
έδωσαν τις απαραίτητες ανάσες για 
τον Εθνικό.

Τα σετ: 18-25, 23-25, 25-19, 
12-25.

Εθνικός Αλεξ/πολης (Ανδραβίζος): 
Δημητριάδης, Ανδρεάδης, Καβαρα-
τζής, Καψαλιάρης, Κυριακίδης, 
Μπουφίδης, λ- Κωνσταντινί-
δης (Κεσκίνης, Κοντοστάθης, 
Καραπιπέρης, Μπατίλης).

Στον αγώνα βρέθηκε και 
ο πρόεδρος του Εθνικού, 
Αυγερινός Μεσινέζης, όπου 
στο τέλος συνεχάρη όλη την 
ομάδα.

10 στα 10 ο Εθνικός και συνεχίζει…

Με 30-24 του Φίλιππου Βέ-
ροιας επικράτησαν οι Κύκλωπες 
Αλεξανδρούπολης στο πρώτο 
τους ματς για το 2023 στην Α2.

Η αναμέτρηση ήταν 
ντέρμπι στα πρώτα 35 
λεπτά αλλά από εκεί 
και πέρα οι Κύκλω-
πες ξέφυγαν στο 
σκορ και διατήρη-
σαν το προβάδισμα 
τους παίρνοντας μία 
σημαντική νίκη.

Η νίκη αυτή για την ομά-
δα του Έβρου ήρθε στην επι-

στροφή του Βαγγέλη Πιστόλα 
που ήρθε ξανά στους Κύκλωπες 
με μεταγραφή από το Κιλκίς και 
σημείωσε 5 γκολ. Πρώτος σκό-

ρερ για τους Κύκλωπες 
ήταν ο Σωτηρόπου-

λος με 6.
Τα 5λεπτα: 

4-2, 5-4, 6-6, 8-9, 
10-10, 13-13 (ημί-
χρονο), 15-15, 20-

16, 23-18, 25-20, 
27-22, 30-24.

Κύκλωπες Αλεξ/πολης 
(Παπαχρήστου): Κωστόπου-

λος 2, Αγαθόνικος 5, Μπλί-
ντοφ 1, Μαρκοπουλιώτης 2, 
Ναβροζίδης 5, Μπουλταδά-
κης, Παπανδρέου, Νικολαΐδης, 
Πιστόλας 5, Μπασδάνης, Γκά-
ρας 4, Σωτηρόπουλος 6, Χαρι-
τούδης, Καραβασίλης Δ., Κα-
ραβασίλης Β.
Φίλιππος Βέροιας (Αγγελό-
πουλος): Βλάχος 4, Κρέξης 3, 
Δεληγιάννης 6, Δεληχρήστος, 
Χατζηγεωργίου 6, Γραμματι-
κόπουλος 4, Αμπρακίδης 1.

Με το «δεξί» στο 2023 οι ΚύκλωπεςΑ’ ΕΠΣ Έβρου: Με νίκες των φαβορί έπεσε 
η αυλαία της 10ης αγωνιστικής

Sports

Kέρδισαν τον 
ιστορικό Φίλιππο 
Βέροιας για την 

Α2

«Η διεθνής μας αθλήτρια Νικολέτα Αντωνιάδη αλλά και πολλοί αθλητές της περιοχής με 
μεγάλες διακρίσεις και προοπτικές συνεχίζουν να προπονούνται σε ακατάλληλο αγωνιστικό 
χώρο, με ένα ταρτάν από κάρβουνο στο στάδιο Διδυμοτείχου. Εδώ και 40 χρόνια ζητάμε 

τάπητας αξιώσεων που να πληροί τις απαραίτητες προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας» 
Θανάσης Τσιτσιμάκας  προπονητής στίβου «Μυρμιδόνες» Διδυ/χου

Επικράτησε 
ο Ορέστης της 

ΑΕΔ 

Το προφίλ 
της 10ης 

αγωνιστικής της 
Γ’ Εθνικής
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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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Πώς να ξεβουλώσετε 
έναν φραγμένο 
νεροχύτη!!

Τα περισσότερα βουλώματα στους 
νεροχύτες και στις μπανιέρες οφείλο-
νται σε ένα συνδυασμό από τρίχες ή 
κατάλοιπα τροφών μαζί με υπολείμμα-
τα σαπουνιού και χλιαρό νερό. Αν έχετε 
μεταλλικούς σωλήνες, τότε το καυτό νε-
ρό είναι το πρώτο πράγμα που μπορείτε 
να δοκιμάσετε για να ξεβουλώσετε το 
νεροχύτη σας. Και όταν λέω καυτό νε-
ρό, εννοώ το νερό να φτάνει καυτό, σε 
σημείο βρασμού, στο κάτω μέρος του 
σωλήνα. Το ζεστό νερό της βρύσης δεν 
θα προσφέρει καμιά βοήθεια και ούτε 
θα λύσει το πρόβλημά σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην ρίξετε το βραστό 
νερό απευθείας στον πορσελάνινο νε-
ροχύτη, αλλά μέσα στον αγωγό, και μην 
χρησιμοποιείτε καυτό νερό, αν έχετε 

πλαστικούς σωλήνες από PVC, καθώς 
το νερό πάνω από τους 80 βαθμούς 
Κελσίου μπορεί να μαλακώσει μερικούς 
τύπους σωληνώσεων από PVC, ενδεχο-
μένως να προκαλέσει χαλάρωση των 
αρμών (και σκεφτείτε ότι το νερό βρά-
ζει στους 100 βαθμούς Κελσίου). Τους 
πλαστικούς σωλήνες προσπαθήστε να 
τους καθαρίσετε χρησιμοποιώντας ένα 
αποφρακτικό έμβολο ή μια βεντούζα.

• Βάλτε στην κουζίνα σας μια μεγάλη 
κατσαρόλα με 3 – 3,5 περίπου κιλά νερό 
και αφήστε το να βράσει ή μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε ένα βραστήρα νερού.

• μεταφέρετε προσεκτικά την κατσα-
ρόλα με το βραστό νερό πάνω από το 
βουλωμένο νεροχύτη.

• ρίξτε αργά το βραστό νερό στο 
στόμιο του αποχετευτικού σωλήνα (όχι 
απευθείας πάνω στην πορσελάνη) και 
δείτε αν εξαλείφεται το πρόβλημα της 
φραγής.

• Αν όχι, προχωρήστε στο επόμενο 
βήμα, όπου θα χρειαστείτε μια βεντούζα.
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Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα Ιταλικής 
Κουζίνας

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
Μοναστηριώτου Διαμαντίδου  Βενιζέλου 
54 (όπισθεν ΟΤΕ)  ✆ 2551024266

ΦΕΡΕΣ 
Καψίδου Δημοκρίτου 28✆2555024096

ΣΟΥΦΛΙ 
Κυριακούδη Βασ. Γεωργίου 157 
✆2554022033

ΔIΔYMOTEIXO
Παρασκευόπουλος Ιωάννης  Βενιζέλου 93 
✆2553023544

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Αλβανούδη Νεραντζιά Κωνσταντινουπόλε-
ως 203 ✆2552022582

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

Αντώνιος, Αντωνία, 
Θεοδόσιος, Θεοδοσία.

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Σήμερα Τρίτη αγαπητέ μου Κριέ, η Σε-
λήνη συνεχίζει την πορεία της στο ζώδιο 
του Σκορπιού σχηματίζοντας Τετράγωνο 
με τον Κρόνο και δεν λείπει το αίσθημα 
της πικρίας και απογοήτευσης, επειδή 
κάποιες προσωπικές σου επιθυμίες κα-
θυστερούν να πραγματοποιηθούν!   
      
ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ Ταύρε, για σήμερα Τρίτη η Σε-
λήνη συνεχίζει την πορεία της στο ζώδιο 
του Σκορπιού σχηματίζοντας Τετράγωνο 
με τον Κρόνο και ημέρα σου ξεκινά με το 
βάρος της ευθύνης, κυρίως για ζητήματα 
επαγγελματικά!           

ΔΙΔΥΜΟΣ
Αγαπητέ Δίδυμε, για σήμερα Τρίτη συνε-
χίζεις να είσαι επικεντρωμένος στο βαρύ 
πρόγραμμα της εργασίας, ενώ καλείσαι 
να πάρεις και κάποιες σκληρές αποφά-
σεις που ξέρεις ότι θα απογοητεύσουν 
τους άμεσα επηρεαζόμενους!  

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Σήμερα Τρίτη φίλε Καρκίνε η μέρα σου 
έχει τις εναλλαγές της και μπορεί να εί-
ναι «άψογη» αρκεί να μην βυθιστείς στην 
ανασφάλεια και την αμφιβολία εξαιτίας 
κολλήματος που μπορεί να έχεις με κα-
ταστάσεις του παρελθόντος!      

ΛΕΩΝ
Για σήμερα Τρίτη , αγαπητέ Λέοντα, η 
Σελήνη από το ζώδιο του Σκορπιού σε 
κάνει να επικεντρώνεσαι πολύ παραπά-
νω στον εσωτερικό σου κόσμο, αναγνω-
ρίζεις τα βαθιά κρυμμένα συναισθήματα 
σου, ενώ ακολουθείς την φωνή της δι-
αίσθησης σου!      

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Για σήμερα Τρίτη αγαπητέ μου Παρθέ-
νε, λειτουργείς απόλυτα και διεκδικητι-
κά προκειμένου να πετύχεις κάποιους 
βασικούς σου στόχους! Βάζεις μπροστά 
την επίλυση εκκρεμοτήτων και υποχρε-
ώσεων, φορτώνεις το πρόγραμμά σου με 
πολλές δραστηριότητες και υπάρχουν και 
οι στιγμές που κουράζεσαι και αγανακτείς 
που δεν σε βοηθά κανείς!  

ΖΥΓΟΣ
Αγαπητέ μου Ζυγέ, αυτή την Τρίτη η Σε-
λήνη συνεχίζει την πορεία της στον Σκορ-
πιό, σχηματίζοντας μία αρνητική όψη με 
τον Κρόνο και εσύ φαίνεται ότι απογοη-
τεύεσαι προσωρινά από την έκβαση μίας 
οικονομικής υπόθεσης!     

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Η Σελήνη σήμερα συνεχίζει την πορεία 
της στο δικό σου Ζώδιο φίλε Σκορπιέ, 
σχηματίζοντας τετράγωνο με τον Κρόνο 
και είσαι αποφασισμένος να τερματίσεις 
ότι δεν έχει εξέλιξη και πορεία! Είσαι πι-
κραμένος από στάσεις και συμπεριφορές 
ανθρώπων, όμως παίρνεις βαθιά ανάσα 
και σκέφτεσαι πως όποιος σε αδίκησε θα 
το μετανιώσει λίγο αργότερα!

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αγαπητέ Τοξότη, για σήμερα Τρίτη νιώ-
θεις ότι έχει έρθει η ώρα και η στιγμή να 
πάρεις κάποιες σημαντικές αποφάσεις 
για την πορεία σου! Κάποια λόγια που 
γίνονται τώρα σε απογοητεύουν, αλλά σε 
πεισμώνουν να δώσεις τον καλύτερο σου 
εαυτό για να πετύχεις αυτά που θέλεις! 

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Για σήμερα Τρίτη αγαπητέ Αιγόκερε, δεν 
σου αρκούν αυτά που σου προσφέρονται 
, αλλά ζητάς περισσότερα! Κάποιες προσ-
δοκίες σου παγώνουν, δεν εξελίσσονται 
όπως θα θελες, ενώ στα οικονομικά σου!   

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Φίλε μου Υδροχόε, σήμερα Τρίτη με το 
τετράγωνο Σελήνης – Κρόνου, απογοη-
τεύεσαι από την έκβαση κάποιων επαγ-
γελματικών υποθέσεων όμως πεισμώ-
νεις και δίνεις τον καλύτερο σου εαυτό 
για να ξεφύγεις από αυτό το προβλη-
ματικό στάδιο! 

ΙΧΘΥΕΣ
Σήμερα Τρίτη αγαπητέ μου Ιχθύ, η Σε-
λήνη από τον Σκορπιό σε βυθίζει σε ένα 
προσωρινό αίσθημα ματαιοδοξίας το 
οποίο πρέπει άμεσα και γρήγορα να δι-
αχειριστείς και να ξεπεράσεις! Το ξέρω 
πως κάποιες καταστάσεις στα επαγγελ-
ματικά σου!  

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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Μια νέα ψηφιακή πλατφόρ-
μα έρχεται το επόμενο διάστη-
μα η οποία θα ενημερώνει live 
τους γονείς για θέματα όπως 
απουσίες, εκδρομές, εκδηλώ-
σεις που αφορούν τους μα-
θητές

Αφορά σε μια νέα πλατ-
φόρμα που στόχο έχει να δώ-
σει στον πολίτη - κηδεμόνα 
ένα ζωντανό “παράθυρο” στα 
σχολικά δρώμενα. Ακολουθώ-
ντας μια στρατηγική σταδιακής 
ένταξης νέων υποσυστημάτων 
η πλατφόρμα θα υλοποιήσει 
τις παρακάτω θεματικές:

● Ανακοινώσεις & ειδοποι-
ήσεις, ώστε να αποτελέσει το 
επίσημο ψηφιακό κανάλι ενη-
μέρωσης του κηδεμόνα από 
το σχολείο.

● Δραστηριότητες & ημε-
ρολόγιο του σχολείου και της 
τάξης με δυνατότητα δήλωσης 
συμμετοχής σε εκδηλώσεις, 
περιπάτους, εκδρομές κ.λπ.

● Ο μαθητής, για την παρα-
κολούθηση βαθμών και επιδό-
σεων, για απουσίες, καθώς και 
για συμβουλευτικές υπηρεσί-
ες ψυχολογικής υποστήριξης.

● Η μελέτη, για την ενημέ-
ρωση σε σχέση με την ύλη που 

καλύφθηκε στην τάξη και τις 
εργασίες που έχουν ανατεθεί 
στο μαθητή.

● Ο καθηγητής, με στόχο 
τον προγραμματισμό συνάντη-
σης ή τη δυνατότητα online 
επικοινωνίας μέσω της πλατ-
φόρμας σε επιλεγμένες ώρες.

● Δίκτυο κηδεμόνων, με 
στόχο την επικοινωνία μετα-
ξύ κηδεμόνων και την υποστή-
ριξη ομάδων σε επίπεδο σχο-
λείου και τάξης.

● Ειδικές υπηρεσίες, όπως 
η παρακολούθηση θέσης σχο-
λικού, η υποστήριξη του συλ-
λόγου γονέων και κηδεμόνων, 
οι δωρεές και χορηγίες για το 
σχολείο. Τα παραπάνω θα υλο-
ποιηθούν παράλληλα με την 
εξέλιξη του κανονισμού λει-
τουργίας των σχολείων, και 
των υποδομών της Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης.

Όπως δήλωσε η υπουργός 
Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, 
κατά τη διάρκεια συνάντησης 
που είχε με στελέχη της εκπαί-
δευσης στη Θράκη, μέσω της 
νέας πλατφόρμας «eParents», 
«οι γονείς θα απολαμβάνουν 
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες 

και μία νέα σχέση επικοινωνίας 
με το δημόσιο σχολείο.

Θα λαμβάνουν ενημέρω-
ση για διδακτέα ύλη, βαθμούς, 
επιδόσεις, απουσίες, θα έχουν 
πρόσβαση στο ημερολόγιο και 
τις δραστηριότητες του σχο-
λείου, σε προγραμματισμένες 
συναντήσεις ή διαδικτυακή 
επικοινωνία με τους εκπαι-
δευτικούς και άλλα».

Πιερρακάκης: Πότε αναμέ-

νεται να γίνει πλήρως ψη-

φιακό κράτος η Ελλάδα

Μέχρι στιγμής έχουν ψηφι-
οποιηθεί περίπου 1.500 υπη-
ρεσίες από τις περίπου 5.000 
που έχει το κράτος, τόνισε ο 
υπουργός Ψηφιακής Διακυ-

βέρνησης, Κυριάκος Πιερρα-
κάκης.

Ο υπουργός, μιλώντας στο 
ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, τόνισε 
ότι από 8,8 εκατ. ψηφιακές 
πράξεις που είχαν γίνει από 
τους πολίτες το 2018, το πε-
ρασμένο έτος έγιναν 1,2 δισε-
κατομμύριο ψηφιακές πράξεις, 
κάτι που σημαίνει αντίστοιχες 
ουρές σε γκισέ που γλίτωσαν 
οι πολίτες.

Πιερρακάκης: Θεωρούσαμε 
επιστημονική φαντασία πριν 
λίγα χρόνια να γίνει ψηφιακό 
το «γραφειοκρατικό βασίλειο» 
της Ελλάδας

Ο κ. Πιερρακάκης εκτίμησε 
ότι θα χρειαστεί άλλη μία τε-
τραετία ώστε να μπορέσει να 

γίνει το κράτος πλήρως ψηφι-
ακό. Δήλωσε πάντως ότι πριν 
κάποια χρόνια θα το θεωρού-
σαμε επιστημονική φαντασία 
το να λέγαμε ότι θα μπορεί να 
γίνει μέσα σε δύο κυβερνητι-
κές θητείες πλήρως ψηφιακό 
το «γραφειοκρατικό βασίλειο» 
της Ελλάδας.

Ο υπουργός αναγνώρισε 
ότι δεν έχουν ψηφιοποιηθει 
το χαρτί και οι φωτογραφί-
ες, γι' αυτό υπάρχουν ακόμα 
στοίβες εγγράφων στα Υπο-
θηκοφυλακεία και στις Πολε-
οδομίες.

Τόνισε, πάντως, ότι υπάρχει 
πολύ μεγάλη αλλαγή στον τρό-
πο με τον οποίο εξυπηρετού-
νται οι πολίτες, σημειώνοντας 

ωστόσο ότι δεν θα φτάσουμε 
στο 100% της ψηφιοποίησης 
των κρατικών υπηρεσιών, αλ-
λά, όταν θα έχουμε φτάσει στο 
99%, θα μπορούμε να πούμε 
ότι έχει ολοκληρωθεί η στρα-
τηγική ψηφιοποίησης του κρά-
τους.

«Πρέπει να αναγνωρίζεται 
παντού η ψηφιακή ταυτότητα»

Απαντώντας σε ερωτήσεις 
ακροατών σχετικά με την ψη-
φιακή ταυτότητα, ο κ. Πιερ-
ρακάκης τόνισε ότι είναι νό-
μος του κράτους, πρέπει να 
αναγνωρίζεται παντού, ωστό-
σο μέχρι αυτό να γίνει κτήμα 
όλων χρειάζεται κάποιο διά-
στημα.

eParents: Έρχεται η νέα ψηφιακή 
πλατφόρμα στα σχολεία

LIVE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ 
ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΓΙΑ ΒΑΘΜΟΥΣ, 
ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Πιερρακάκης: Πότε αναμένεται να γίνει 
πλήρως ψηφιακό κράτος η Ελλάδα. 
«Πρέπει να αναγνωρίζεται παντού η 
ψηφιακή ταυτότητα» είπε

Λίγες ημέρες μετά τα πρό-
στιμα σε Βασίλη Μπισμπίκη 
και Πάολα - που επανέφεραν 
στο προσκήνιο τη συζήτηση 
για τον αντικαπνιστικό νόμο - 
το υπουργείο Υγείας διαμηνύ-
ει πως το πρώτο τρίμηνο του 
2023 θα επιχειρήσει να «κλεί-
σει την τρύπα» των ημιυπαί-
θριων χώρων που δυσχεραίνει 
τους ελέγχους σε καταστήματα 
εστίασης.

Όπως σημειώνεται σε ρε-
πορτάζ της «Καθημερινής», σε 
συνεργασία με τα συναρμό-
δια υπουργεία θα προχωρή-
σει στην επικαιροποίηση του 
νόμου για την απαγόρευση του 

καπνίσματος σε δύο βασικές 
κατευθύνσεις:

- την ακριβέστερη περιγρα-
φή των χώρων όπου απαγο-
ρεύεται το κάπνισμα, με εν-
δεχόμενη διεύρυνσή τους, 
καθώς και

- τον επαναπροσδιορισμό 
των καπνικών προϊόντων των 
οποίων η χρήση απαγορεύε-
ται σε κλειστούς δημόσιους 
χώρους, λαμβάνοντας υπόψη 
όλα τα νέα προϊόντα που κυ-
κλοφορούν.

Σύμφωνα με την γενική 
γραμματέα Δημόσιας Υγεί-
ας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, τα κε-
νά στον αντικαπνιστικό νόμο 

έχουν να κάνουν κυρίως με 
τον προσδιορισμό των χώρων 
όπου απαγορεύεται το κάπνι-

σμα.
Πιο αναλυτικά, το πρόβλη-

μα έχει να κάνει με το ποιοι 

θεωρούνται υπαίθριοι χώροι 
των καταστημάτων εστίασης 
(καφέ, μπαρ, εστιατόρια), ει-

δικά όταν αυτοί «κλείνονται» 
με σκέπαστρα, πλεξιγκλάς και 
άλλα προστατευτικά.

Σημειώνεται πως ο προη-
γούμενο νόμος ορίζει πως το 
κάπνισμα επιτρέπεται σε εξω-
τερικούς χώρους καταστημά-
των μόνο όταν είναι περιμε-
τρικά ανοικτοί σε δύο πλευρές 
τουλάχιστον και δεν είναι στε-
γασμένοι. 

Ενα ακόμη από τα σημεία 
που εξετάζονται στο πλαίσιο 
της επικαιροποίησης του αντι-
καπνιστικού νόμου είναι και ο 
προσδιορισμός των προϊόντων 
καπνού.

Οπως σημειώνει η κ. Αγα-
πηδάκη στην «Καθημερινή», 
λαμβάνοντας υπόψη ότι από 
τον τελευταίο νόμο έως και 
σήμερα έχουν βγει πολλά νέα 
καπνικά προϊόντα και θα πρέ-
πει να προσδιοριστεί ακριβώς 
τι ισχύει για καθένα από αυτά.

«Τέλος» το τσιγάρο σε καφέ και εστιατόρια: 
«Σφίγγει ο κλοιός» για τους καπνιστές
Να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με το σε 
ποιους χώρους της εστίασης απαγορεύεται 
το κάπνισμα θα επιχειρήσει το αμέσως 
προσεχές διάστημα το υπουργείο Υγείας
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