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Παρουσιάστηκαν οι υποψήφιοι 
βουλευτές του ΚΚΕ στον Έβρο

Το ψηφοδέλτιο απαρτίζουν οι: Δευτεραίος, Δινδίνη, Κουγιουμτζής, 
Μαραγκοζάκη, Παπαδαμάκης, Φωτιάδης. «Αγωνίστριες κι αγωνιστές, ικανοί 

να μεταφέρουν τις θέσεις του Κόμματος, το μαχητικό και ελπιδοφόρο μήνυμά 
του», τόνισε ο γραμματέας της ΝΕ Σιδέρης Μιχαηλίδης
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Αρκετοί Τούρκοι ακυρώνουν τα 
ταξίδια τους στην Αλεξανδρούπολη 

λόγω του φονικού σεισμού 

Ήδη από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο υπήρξε μείωση του του-
ριστικού ρεύματος στην περιοχή μας. Ικανοποιητική η πορεία των 

κρατήσεων για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας
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1ο φόρουμ για τη 
σημασία της ΑΜΘ 

ως ενεργειακού και 
οικονομικού κόμβου

Με σημαντικά πρόσωπα 
της πολιτικής και 
οικονομικής ζωής
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Περιπέτεια και γέλιο 
αυτή την εβδομάδα στα 

«Ηλύσια» 

Το πρόγραμμα προβολών 
στον κινηματογράφο της Αλε-

ξανδρούπολης
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Στα 8 καλύτερα 
αεροδρόμια της χώρας 
το «Δημόκριτος» της 
Αλεξανδρούπολης 

● Θετική έκπληξη  για το αεροδρόμιο του Εβρου, δείχνει τις ακόμη μεγαλύτερες δυνατότητές του 

● Βαθμολογία 4,2 από 621 αξιολογήσεις συγκέντρωσε το αεροδρόμιό μας σύμφωνα με έρευ-
να της Tourix

●  Ποια αεροδρόμια συμπληρώνουν τη λίστα, ποια δεν πιάνουν τη «βάση» � 9

Χαρέλας: «Πολλαπλασιάστηκαν Χαρέλας: «Πολλαπλασιάστηκαν 
μέσα στη Σχολή τα συμφώνα μέσα στη Σχολή τα συμφώνα 
συμβίωσης των συνοριοφυλάκων»  συμβίωσης των συνοριοφυλάκων»  

Ο φονικός σεισμός ρίχνει «γέφυρες» 
επικοινωνίας μεταξύ Ελλάδας-

Τουρκίας
Θερμό το «ευχαριστώ» του Τούρκου υπουργού 

Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, στον απόηχο 
της επίσκεψης του Έλληνα ομολόγου του Νίκου 

Δένδια.  Ακόμη και… ο Τούρκος πρόξενος Κομοτηνής 
ευχαρίστησε στα ελληνικά τους Θρακιώτες
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Ορεστιάδα: Ικανοποίηση για την 
ένταξη στο Σχέδιο Βιώσιμης 

Αστικής Ανάπλασης 
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Μαζικά στους δρόμους οι Μαζικά στους δρόμους οι 
εκπαιδευτικοί του Έβρου εκπαιδευτικοί του Έβρου 
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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
1821
Αποφασίζεται στο Κισνόβιο της Βεσ-
σαραβίας (σημερινό Κισινάου της 
Μολδαβίας) η κήρυξη της Ελληνι-
κής Επανάστασης από τον Αλέξαν-
δρο Υψηλάντη.

1943
Οι ιταλικές κατοχικές δυνάμεις εκτε-
λούν 150 κατοίκους του χωριού ∆ο-
μένικο Λάρισας, σε αντίποινα για τον 
θάνατο εννέα ιταλών στρατιωτών 
από δυνάμεις του ΕΛΑΣ.

1964
Ο Γεώργιος Παπανδρέου και η Ένω-
ση Κέντρου κερδίζουν τις εκλογές με 
ποσοστό 52,8% (171 έδρες). Η ΕΡΕ 
λαμβάνει 35,2% (107 έδρες) και η 
Ε∆Α 11,8% (22 έδρες).

2005
Τίθεται σε ισχύ το Πρωτόκολλο του 
Κιότο για τη μείωση των εκπομπών 
ρύπων που συμβάλλουν στο φαινό-
μενο του θερμοκηπίου.

2016
To ΚΕΕΛΠΝΟ ανακοινώνει ότι οι οι 
νεκροί από τη γρίπη στην Ελλάδα 
ανήλθαν στους 100.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1852
Θεόδωρος Ράλλης, έλληνας ζωγρά-
φος, από τους κυριότερους εκπρο-
σώπους του οριενταλισμού. (Θαν. 
2/10/1909)

1907
Άγγελος Τερζάκης, έλληνας πεζο-
γράφος, θεατρικός συγγραφέας και 
δοκιμιογράφος. («Πριγκίπισσα Ιζα-
μπώ», «Μενεξεδένια Πολιτεία», «Το 
μυθιστόρημα των Τεσσάρων») (Θαν. 
3/8/1979)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1886
Ιωάννης Παπάφης, εθνικός ευεργέτης 
εκ Θεσσαλονίκης. (Γεν. 1792)

1912
Αλέξιος Στριφτόμπολας, έλληνας πο-
λιτικός από την Πάτρα. Αποτέλεσε 
γραφική φιγούρα του ελληνικού κοι-
νοβουλίου, αφού ήταν ο μόνος βου-
λευτής που φορούσε φουστανέλα σ’ 
όλη του τη ζωή, αρνούμενος πεισμα-
τικά να ντυθεί «φράγκικα» (πουκάμι-
σο, παντελόνι). (Γεν. 1834)

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα

Αναβρασμός στη Σαμοθράκη εξισώνεται με τη 
Μύκονο στον φορολογικό συντελεστή

16
ΦΕΒ
2012

Την έντονη αντίδραση του ∆ημάρ-
χου της Σαμοθράκης κ. Γιώργου Χανού 
των κατοίκων και των επιχειρηματιών 
προκαλεί η επικείμενη κατάργηση του 
μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ που ισχύει 
έως σήμερα στα νησιά του Αιγαίου, με 
αποτέλεσμα να οδηγηθεί και η Σαμο-
θράκη στο 23%, δημιουργώντας αρνη-
τικές συνέπειες, σε μια περίοδο που ήδη 
η τοπική οικονομία δοκιμάζεται από την 
οικονομική κρίση. Μιλώντας στη Γνώμη 
ο κ. Χανός δηλώνει πως ο δήμος της 
Σαμοθράκης «συντάσσεται με την πρω-
τοβουλία διαμαρτυρίας των νησιών Βο-
ρείου Αιγαίου για την κατάργηση των 
μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ» ενώ με 
δραματικό τρόπο περιγράφει τις συνέ-
πειες μιας τέτοιας απόφασης, τονίζοντας 
πως «η Σαμοθράκη δεν είναι Μύκονος 
για να μπορεί να αντέξει σε νέες πιέσεις». 

Ο καιρός σήμερα
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Για τον Κωνσταντίνο Ελευθεριάδη το σχολείο ήταν πάντα ένα απωθημένο. Μετά τον θάνατο του πατέρα του σε 
ηλικία 13 χρόνων αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σχολείο και να εργαστεί στο Θρυλόριο, αρχικά στην κτηνο-
τροφία και στη συνέχεια στην οικοδομή, μέχρι τα 28 του χρόνια.
Στη συνέχεια, παρακολούθησε μαθήματα μαγειρικής για 6 μήνες σε ένα ξενοδοχείο στην Αλεξανδρούπολη, με 
την κύρια εργασία του να γίνεται η μαγειρική, την οποία υπηρέτησε για 30 χρόνια μέχρι την συνταξιοδότησή του. 
Σήμερα, στα 70 του χρόνια, πήρε την απόφαση να επιστρέψει στα θρανία, μετά την προτροπή των δύο παιδιών 
του για να πάρει το απολυτήριο Γυμνασίου! Ένα φωτεινό παράδειγμα για όλους μας… (xronos.gr) 

 Δεν θα ξεχάσω ποτέ την διάσω-
ση της 20χρονης Αϊρίν, μας έχει 
αφήσει ένα έντονο αποτύπωμα… 
Δεν ήθελε να μας αφήσει το χέρι, 
μας τραβούσε κοντά της. Αισθά-
νομαι τυχερός που έζησα μία τέ-
τοια εμπειρία.

Κ. ΝΙΚΑΣ
ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ ΣΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 
ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Είπαν

Ο λόγος της απεργίας μας εί-
ναι η μονιμοποίηση των νεο-
διόριστων εκπαιδευτικών. Το 
2020 έγιναν οι πρώτοι διορι-
σμοί στην εκπαίδευση 4.500 εκ-
παιδευτικών και αυτοί έπρεπε το 
2022, σύμφωνα με τον δημο-
σιοϋπαλληλικό νόμο που ίσχυε 
τότε να μονιμοποιηθούν. Τώρα 
το υπουργείο λέει ότι θα αξιο-
λογηθείτε πρώτα, επικαλούμενο 
μεταγενέστερο νόμο του 2022. 

Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΛΜΕ
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Μικρογνωμικά

Μια από τις μεγα-
λύτερης απεργιακές  
κινητοποιήσεις των 
τελευταίων αρκετών 
ετών πραγματοποι-
ήσαν χθες δάσκα-
λοι και καθηγητές. 
Η Αλεξανδρούπολη 
δεν αποτέλεσε εξαί-
ρεση που για τα δε-
δομένα της περιοχής 
μας ήταν υψηλά τα 
ποσοστά συμμετοχής 
στην 24ωρη πανελ-
λαδική απεργία αλλά 
και στην συγκέντρωση 

στο Δημαρχείο Αλεξανδρούπολης. 
Οι  εκπαιδευτικοί δηλώνουν την κάθετη 
αντίθεσή τους στην αξιολόγηση, τόσο 
την ατομική όσο και των σχολικών μο-
νάδων, ενώ ζητούν, μεταξύ άλλων, τη 

μονιμοποίηση όλων των νεοδιόριστων 
και μαζικούς μόνιμους διορισμούς, κα-
τάργηση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγω-
γής και της Τράπεζας Θεμάτων και μεί-
ωση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα.

Γ.Π.

Έντονα συναισθήματα 

Φτωχά τα λόγια 
Στην φωτογραφία, ένας πατέρας μπαί-

νει στον μαγνητικό τομογράφο μαζί με την 
μικρή κόρη του που φοβάται. Πρόκειται 
για ένα μόνο στιγμιότυπο από την καθη-
μερινότητα χιλιάδων γονιών που βιώνουν 
την αγωνία για την ζωή των παιδιών τους, 
όμως στέκονται βράχοι στο πλευρό τους.

Η χθεσινή Παγκόσμια Ημέρα για τον 
Καρκίνο Παιδικής Ηλικίας, δεν είναι μό-
νο μία ημέρα που τιμάμε τους ανήλικους 
ογκολογικούς ασθενείς που δίνουν μια 
ηρωική μάχη.

Είναι και οφείλει να είναι κυρίως μια 
ημέρα που μας υπενθυμίζει όλα όσα πρέ-
πει να διεκδικήσουμε ώστε να διασφαλι-
στεί για αυτούς και τις οικογένειές τους 

η καλύτερη δυνατή περίθαλψη και φρο-
ντίδα. Ένα δυνατό ΕΣΥ με επαρκή στε-

«Τα συναισθήματα ιδιαίτερα έντονα 
συνέχεια. Είχαμε ένθερμη υποδοχή στο 
Τελωνείο των Κήπων. Μας ευχαριστού-
σαν και μας αγκάλιαζαν για τα αγαθά 
που στέλνουμε στην Τουρκική Ερυθρά 
Ημισέληνο. Έτσι συνέχισε και όλη μας 
η διαδρομή. Είχαμε κορναρίσματα από 
τους οδηγούς, σταματούσαν στην άκρη 
και χειροκροτούσαν την αυτοκινητο-
πομπή. Ήτανε ιδιαίτερα συγκινητικές 
οι στιγμές… Αλλά όταν φτάσαμε στο 
Γκαζιαντέπ τα πράγματα ήταν διαφο-
ρετικά· θλίψη και μυρωδιά θανάτου 
παντού». Ο Ορεστιαδίτης Κώστας Ιμα-
νιμίδης, επικεφαλής των Εθελοντών 
Σαμαρειτών Διασωστών – Ναυαγο-
σωστών του Περιφερειακού Τμήμα-
τος Κομοτηνής Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού, μίλησε στο Εβροσκόπιο και 
στο Ράδιο Έβρος κι αφηγήθηκε την 
εμπειρία του, άρτι αφιχθείς από το 

Γκαζιαντέπ, εκεί όπου μετέφερε μαζί με 
“το κομβόι της αγάπης του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού” 40 τόνους ανθρωπι-
στικής βοήθειας στους επιζήσαντες του 
φονικού σεισμού στην Τουρκία. Μπορεί-
τε να ακούσετε όλη τη συνέντευξη στο 
radioevros.gr
Κ.Η. 

λέχωση και εξοπλισμό των ογκολογικών 
μονάδων των παιδιατρικών νοσοκομείων, 
που θα παρέχει σε όλα τα παιδιά ισότιμη 
πρόσβαση στη βέλτιστη δυνατή θεραπεία, 
δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
και ψυχολογική υποστήριξη. Γιατί η βελ-
τίωση της ογκολογικής περίθαλψης και 
για τους ανήλικους ασθενείς θα πρέπει 
αποτελεί προτεραιότητα, και όχι κούφιες 
προεκλογικές εξαγγελίες και τσιτάτα λό-
γω ημέρας.

Ανατροπή 50 χρόνια μετά
Ένα από τα πιο μεγάλα μυστήρια στη 

σύγχρονη ιστορία της Χιλής μπορεί τελι-
κά να λύθηκε αφού οι ιατροδικαστές δι-
απίστωσαν ότι ο βραβευμένος με Νόμπελ 
Χιλιανός ποιητής Πάμπλο Νερούδα πέθα-
νε αφότου δηλητηριάστηκε με μια ισχυρή 
τοξίνη, επιβεβαιώνοντας προφανώς υπο-
ψίες δεκαετιών ότι δολοφονήθηκε. Πριν 

από δέκα χρόνια, ένας Χιλιανός δικαστής 
διέταξε την εκταφή των λειψάνων του 
ποιητή αφού ο πρώην σοφέρ του, Manuel 
Araya, αποκάλυψε ότι ένας ταραγμένος 
Νερούδα τον είχε καλέσει από το νοσο-
κομείο του Σαντιάγο όπου νοσηλευόταν 
για να του πει ότι του έκαναν ένεση στο 
στομάχι ενώ κοιμόταν. Ο ποιητής πέθανε 
ώρες αργότερα. Δείγματα των λειψάνων 
του Νερούδα εστάλησαν σε εγκληματο-
λογικά εργαστήρια σε τέσσερις χώρες για 
ανάλυση και το 2015 η κυβέρνηση της 
Χιλής είπε ότι ήταν «πολύ πιθανό ότι κά-
ποιος τρίτος» ευθύνεται για τον θάνατό 
του. Τη Δευτέρα, ο ανιψιός του είπε ότι οι 
επιστημονικές δοκιμές έδειξαν ότι η τοξίνη 
clostridium botulinum υπήρχε στο σώμα 
του θείου του όταν πέθανε, υποδηλώνο-
ντας ότι πράγματι «δηλητηριάστηκε» μετά 
το πραξικόπημα!

Κ.Η. 

Μαζικά οι εκπαιδευτικοί 
του Έβρου στους δρόμους
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Μέσα από διαβούλευση, με επιστημονι-
κούς φορείς και πολίτες, θα προκύψει το τελι-
κό, ολοκληρωμένο σχέδιο παρεμβάσεων που 
θα εντάξει ο δήμος Ορεστιάδας στο Σχέδιο 
Βιώσιμης Αστικής Ανάπλασης (Σ.Β.Α.Α.) , το 
οποίο θα χρηματοδοτηθεί με κονδύλια έως 
και 15 εκ. ευρώ, από το νέο ΕΣΠΑ. Υπεν-
θυμίζεται ότι μόλις την περασμένη Πέμπτη 
(09/02), ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ, Χρήστος 
Μέτιος, εξήγγειλε από την Ορεστιάδα, ότι η 
πόλη θα είναι δυνητικός δικαιούχος του νέ-
ου προγράμματος για τις αστικές αναπλάσεις, 
μαζί με τις πέντε πρωτεύουσες των περιφε-
ρειακών ενοτήτων της ΑΜΘ, ανακοίνωση για 
την οποία ο δήμαρχος Ορεστιάδας, Βασίλης 
Μαυρίδης, δήλωσε «ικανοποιημένος», σημει-
ώνοντας ότι «η Ορεστιάδα παίρνει αυτό δι-
καιούται». Ο ίδιος υπογράμμισε ότι «θα ήταν 
αδικία να αποκλειστεί η πόλη», σημειώνοντας 
πως «προς τιμή του, ο Περιφερειάρχης το κα-
τανόησε και έκανε την ανακοίνωση ένταξης 
της Ορεστιάδας στο πρόγραμμα, παρά την 
αρνητική εισήγηση του μελετητή από πλευράς 
ΠΑΜΘ». Σε ό,τι αφορά τη μελετητική ετοιμό-
τητα του δήμου για έργα που θα προωθήσει 
προς ένταξη στο νέο Σ.Β.Α.Α., ο κ. Μαυρίδης 
εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος ότι «αυτή 
υπάρχει, και στόχος είναι να απορροφηθούν 
και τα 15 εκ. ευρώ που θα είναι διαθέσιμα για 
την Ορεστιάδα». Όπως εξήγησε, τα τελευταία 
χρόνια, ο δήμος είχε ετοιμάσει πλεόνασμα 
μελετών, ώστε να είναι έτοιμος να καταθέσει 
προτάσεις στο «Αντώνης Τρίτσης», σε περί-
πτωση που το πρόγραμμα είχε αναξιοποίητα 
“υπόλοιπα” κονδύλια. «Πολλές από τις προτά-
σεις αυτές αφορούσαν έργα αστικής ανάπλα-
σης, συνεπώς έχουμε ετοιμότητα για πολλές 
παρεμβάσεις, ωστόσο υπάρχει πολλή δουλειά 

μπροστά μας, αφού ο τελικός σχεδιασμός θα 
προκύψει από διαβούλευση». Να σημειωθεί 
ότι το νέο Σ.Β.Α.Α. θα χρηματοδοτηθεί από το 
νέο ΕΣΠΑ ΑΜΘ με το αρχικό συνολικό πο-
σό των 75,5 εκ. ευρώ, από το οποίο, χωρίς 
ανταγωνιστικές διαδικασίες μεταξύ των έξι 
δυνητικών δικαιούχων, οι δήμοι θα διεκδική-
σουν να απορροφήσουν το μέγιστο δυνατό 
ποσό, έως 15 εκ. ευρώ ο καθένας. Μάλιστα, 
εν όψει της πρόσκλησης του προγράμματος, 
που αναμένεται τους επόμενους μήνες, την 
Τετάρτη (15/02), στην έδρα της ΠΑΜΘ, στην 
Κομοτηνή, θα πραγματοποιηθεί μια πρώτη 
σύσκεψη των τεχνικών υπηρεσιών των δι-
καιούχων δήμων, ώστε να πάρουν τις πρώτες 
κατευθύνσεις για την προετοιμασία τους. Τα 
χρονοδιαγράμματα υλοποίησης έργων του Σ. 
Β. Α. Α., από τη στιγμή που θα βγει η πρόσκλη-
ση του προγράμματος, ξεπερνούν συνήθως 
την πενταετία και αφορούν πεζοδρομήσεις, 
ποδηλατόδρομους, πάρκα, πλατείες κ. α. Για 
την ιστορία, προ 20ετίας περίπου, η ανάπλαση 
της πλατείας Ορεστιάδας και του εμπορικού 
κέντρου είχε υλοποιηθεί με την κατ’ εξαίρεση 
ένταξη του δήμου στο αντίστοιχο πρόγραμ-
μα που «έτρεχε» επί δημαρχίας Άγγελου Πα-
παϊωάννου, ενώ και το 2017, ο δήμος είχε 
πετύχει την κατ’ εξαίρεση ένταξη του δήμου 
στον Περιφερειακό Χωροταξικό Σχεδιασμό, 
ως ισότιμος δήμος με τους δήμους των πρω-
τευουσών των Περιφερειακών Ενοτήτων της 
ΑΜΘ. «Τα δύο αυτά προηγούμενα δεδομένα, 
ενίσχυσαν και τώρα το αίτημά μας να μπούμε 
στη νέα “Βιώσιμη Αστική Ανάπλαση”», σημεί-
ωσε, τέλος, ο κ. Μαυρίδης. 
Χρυσούλα Σαμουρίδου – ΕΡΤ 
Ορεστιάδας

Ορεστιάδα: 
Ικανοποίηση για την 
ένταξη στο Σχέδιο 
Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπλασης (ΣΒΑΑ)

ΤΕΛΕΣΗ ΜΝΗΜΟΣΥ-
ΝΟΥ (ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ): 
Ανακοινώνεται ότι την 18 
Φεβρουαρίου 2023 (πρώ-
το Ψυχοσάββατο) και ώρα 
10:00 π.μ θα τελεσθεί μνη-
μόσυνο στα Στρατιωτικά 
Κοιμητήρια του Σουφλίου 
και χ. Κυριακής, υπέρ ανα-
παύσεως των ψυχών των 
πεσόντων στους αγώνες 
του Έθνους. Στην τελετή 
προσκλήθηκαν να παρευ-
ρεθούν συγγενείς των πε-
σόντων, καθώς και όσοι 
από τους κατοίκους το 
επιθυμούν.

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΤΥΧΕΡΟ 

ΣΟΥΦΛΙ

Ο Βουλευτής Έβρου της 
ΝΔ Αναστάσιος Δημο-
σχάκης, προέβη σε κοι-
νοβουλευτική παρέμβα-
ση, διαβιβάζοντας μέσω 
του Προεδρείου της Βου-
λής των Ελλήνων στο 
Υπουργείο Εσωτερικών 
την επιστολή του Γενικού 
Οργανισμού Εγγείων Βελ-
τιώσεων (ΓΟΕΒ)  Ν.Ορε-
στιάδας. 

Την προσεχή Τετάρτη 15 Φεβρου-
αρίου 2023 το απόγευμα από 
4.00'-6.00' μ.μ. στον Ιερό Ναό 
του Αγίου Ιωάννου στο Τυχερό 

θα εκτεθούν σε προσκύνηση τα 
ιερά λείψανα των Αγίων Ραφα-
ήλ, Νικολάου και Ειρήνης από το 
νησί της Λέσβου και θα τελεσθεί 
Εσπερινός και Παράκληση. Τα ιε-
ρά λείψανα θα αναχωρήσουν από 
το Τυχερό στις 6.00' το απόγευμα.

Όλοι οι Σύλλογοι που επιθυ-
μούν να αιτηθούν νέα χρημα-
τοδότηση από τον Δήμο Δι-
δυμοτείχου για το έτος 2023 
, να το πράξουν μέχρι την Πα-
ρασκευή 31/3 καταθέτοντας 
τον πλήρη φάκελο με όλα τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά.  
Επίσης όσοι Σύλλογοι επιχο-
ρηγήθηκαν το έτος 2022, πα-
ρακαλούνται όπως προσκο-
μίσουν όλες τις αποδείξεις 
δαπανών που πραγματοποι-
ήθηκαν κατά τη διάρκεια του 
έτους μέχρι την Τρίτη 28/2 
στο Γραφειο Πρωτοκόλλου 
του Δήμου μας.

σύντομεςειδήσεις
στον Έβρο

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023, από 
τις 17:00μμ στο ξενοδοχείο Ramada 
Plaza Θράκη θα πραγματοποιηθεί το 
πρώτο γεγονός για τη βιώσιμη Μόδα 
στην Β. Ελλάδα. Η εκδήλωση περιλαμ-
βάνει έκθεση προϊόντων, ενημερωτικές 
δραστηριότητες, ενεργό διάλογο για τις 
εξελίξεις και τις τάσεις στον κλάδο και 
θα ολοκληρωθεί με ένα  cocktail event 
στον χώρο της έκθεσης

 "ΘΑ ΗΤΑΝ ΑΔΙΚΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ Η ΠΟΛΗ" 
ΔΗΛΩΣΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ    
        
Το ολοκληρωμένο σχέδιο παρεμβάσεων, θα προκύψει μέσα 
από διαβούλευση, με επιστημονικούς φορείς και πολίτες
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της Κικής Ηπειρώτου
 Αισθητή ήταν από το προ-

ηγούμενο ακόμη Σαββατοκύ-
ριακο στην Αλεξανδρούπο-
λη η απουσία αξιοσημείωτου 
τουριστικού ρεύματος από 
την Τουρκία, όπως συνηθί-
ζονταν τους τελευταίους μή-
νες. Ο φονικός σεισμός της 
6ης Φεβρουαρίου, όπως ήταν 
αναμενόμενο, έχει επηρεάσει 
την καθημερινότητα και την 
ψυχολογία των γειτόνων μας, 
που έχουν ήδη προβεί σε ακυ-
ρώσεις κρατήσεων που είχαν 
κάνει τόσο για το τριήμερο 
της Καθαράς Δευτέρας, όσο 
και για τα πρώτα Σαββατο-
κύριακα του Μαρτίου.

Σύμφωνα με πληροφορί-
ες της ΓΝΩΜΗΣ, τις οποίες 
επιβεβαιώνει το ενημερωτικό 
δελτίο της Πανελλήνιας Ομο-
σπονδίας Ξενοδόχων, υπάρ-
χουν αρκετές ακυρώσεις από 
Τούρκους στα ξενοδοχεία της 
Αλεξανδρούπολης και της Κο-
μοτηνής για το επόμενο δι-
άστημα. Υπάρχει, πάντως, η 

εκτίμηση, ότι αυτή η τάση θα 
διατηρηθεί για λίγες εβδο-
μάδες ακόμη και ότι σύντο-
μα οι Τούρκοι επισκέπτες θα 
εκδράμουν και πάλι προς τα 
μέρη μας.

Σε ό,τι αφορά την κίνηση 
για το τριήμερο της Καθα-
ράς Δευτέρας από Έλληνες 
και άλλους Βαλκάνιους του-
ρίστες, η εικόνα στα ξενοδο-
χεία είναι θετική. Οι κρατήσεις 
που έχουν ήδη γίνει θεωρού-
νται ικανοποιητικές, ενώ για 
υψηλότερες πληρότητες οι 
ελπίδες όλων εναποτίθενται 
στις κρατήσεις της τελευταίας 
στιγμής. Εξάλλου, το συγκε-
κριμένο τριήμερο είναι το μο-
ναδικό μέχρι το Πάσχα, αφού 
και η 25η Μαρτίου, φέτος, πέ-
φτει Σάββατο.

Υψηλές πληρότητες στους 

«καρναβαλικούς» προορι-

σμούς 

Ικανοποιητικά εξελίσσονται 
οι κρατήσεις για το τριήμερο 
της Καθαράς Δευτέρας (25 – 

27 Φεβρουαρίου) σε δημοφι-
λείς χειμερινούς προορισμούς, 
ενώ σε αστικά κέντρα όπως 
είναι η Πάτρα όπου χτυπά η 
«καρδιά» του Καρναβαλιού, 
οι προκρατήσεις που έχουν 
αρχίσει από τον περασμένο 
Νοέμβριο γέμισαν ήδη τα ξε-
νοδοχεία της πόλης και πλέον 
η ζήτηση μεταφέρεται περιφε-
ρειακά, από το Αίγιο μέχρι την 
Κάτω Αχαΐα.

Υψηλές πληρότητες κατα-
γράφουν όλοι οι προορισμοί 
που σχεδιάζουν αποκριάτικες 
εκδηλώσεις, ενώ είναι χαρα-

κτηριστικό ότι και το ερχόμε-
νο Σαββατοκύριακο (18-19 
Φεβρουαρίου) η κίνηση γενι-
κά προβλέπεται αυξημένη, με 
την προϋπόθεση ότι οι καιρι-
κές συνθήκες που θα επικρα-
τήσουν, θα είναι ιδανικές για 
αποδράσεις. “Πεσμένη” εξα-
κολουθεί να είναι η κίνηση τις 
καθημερινές αλλά και τα Σαβ-
βατοκύριακα που ακολουθούν 
το εορταστικό τριήμερο, με 
τον ρυθμό των κρατήσεων να 
παραμένει υποτονικός και με 
αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις 
να δυσκολεύονται να αντα-

πεξέλθουν στο υψηλό λει-
τουργικό κόστος. Μετά την 
Καθαρά Δευτέρα και μέχρι την 
25η Μαρτίου, η πληρότητα 
των ξενοδοχείων δεν ξεπερνά 
το 50% κατά μέσο όρο, τόσο 
στις επαρχιακές πόλεις, όσο 
και στον ορεινό όγκο.

Στις περισσότερες περι-
πτώσεις οι προκρατήσεις για 
την Καθαρά Δευτέρα περιλαμ-
βάνουν δύο διανυκτερεύσεις. 
Κατά τη διάρκεια του τριημέ-
ρου οι πληρότητες αναμένεται 
να κυμανθούν από 80% έως 
και 100% στην ευρύτερη πε-

ριοχή της Ξάνθης, στα Ιωάννι-
να, τη Δράμα, τα Καλάβρυτα, 
το Ρέθυμνο, τα Λουτρά Πό-
ζαρ, την Κορινθία, τη Δυτική 
Μακεδονία και ιδιαίτερα την 
Κοζάνη κ.α. Παρόμοια είναι η 
εικόνα και στη Θεσσαλονίκη 
όπου η κίνηση προβλέπεται 
αυξημένη για τα επόμενα δύο 
Σαββατοκύριακα.  

Οι τιμές δωματίων απευ-
θύνονται σε όλα τα βαλάντια 
και σε σχέση με πέρυσι, είναι 
αυξημένες σε ποσοστό 10% 
κατά μέσο όρο.

Αρκετοί Τούρκοι ακυρώνουν τα 
ταξίδια τους στην Αλεξανδρούπολη 
λόγω του φονικού σεισμού 

ΗΔΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΥΠΗΡΞΕ 
ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ 
ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΜΑΣ   

Ικανοποιητική η πορεία των κρατήσεων 
για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας

Σε ανακοίνωσή της η Περι-
φερειακή Σύνθεση του Χρ. Τοψί-
δη αναφέρει τα εξής:  «Στα όρια 
της θεσμικής εκτροπής κινείται 
πλέον η διοίκηση της Περιφέ-
ρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
Θράκης καθώς προκειμένου να 
«περάσουν» θέματα, συνεργαζό-
μενοι με αυτήν σύμβουλοι κά-
νουν εισηγήσεις βασισμένες σε 
ψέματα! 

Στη συζήτηση περί του «νέ-
ου» οργανογράμματος της Πε-
ριφέρειας Ανατολικής Μακεδο-
νίας Θράκης, στις 13/02 (και 
ενώ ήδη το «νέο» οργανόγραμ-
μα έχει απορριφθεί μία φορά 
από την Αποκεντρωμένη Διοί-

κηση Μακεδονίας Θράκης) ο 
εντεταλμένος σύμβουλος για 
θέματα αλιείας Ανδρέας Καρα-
γιώργης είπε ότι σε τηλεφωνι-
κή επικοινωνία που είχε με τον 
Πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλ-
λόγου Ιχθυολόγων του εξήγησε 
την αναγκαιότητα αποδοχής του 
συγκεκριμένου σχεδίου του Ορ-
γανισμού και αυτός αποδέχτηκε 
τη θέση του. 

Επειδή όμως το ψέμα έχει 
κοντά ποδάρια, ο ίδιος ο Πα-
νελλήνιος Σύλλογος διαψεύ-
δει τον Ανδρέα Καραγιώργη σε 
επίσημη ανακοίνωσή του, στην 
οποία γράφει: «Θέλουμε να δη-
λώσουμε απερίφραστα ότι οι 

θέσεις του ΠΣΙΔ είναι αυτές που 
εκφράζονται μέσα από τις επι-
στολές που έχουμε στείλει προς 
την Περιφέρεια και σε καμία 
περίπτωση δεν αποδεχτήκαμε 
την υποβάθμιση των υπηρεσι-
ών αλιείας, ούτε την εκτός κάθε 
επιστημονικής λογικής απευθεί-
ας ανάθεση της αλιείας στους 
γεωπόνους». Ο Πρόεδρος και 
η Γραμματέας του ΠΣΙΔ εγκα-
λούν τον Ανδρέα Καραγιώργη 
για το ότι παραπληροφόρησε το 
Σώμα και τον καλούν «άμεσα να 
προχωρήσει σε γραπτή δήλωση 
προς τον Περιφερειάρχη, τον 
Εκτελεστικό Γραμματέα, τους 
επικεφαλής των παρατάξεων 
και το σύνολο των περιφερεια-
κών συμβούλων, δηλώνοντας 
ρητά πως καμία συμφωνία δεν 
υπήρξε με τον ΠΣΙΔ και σε καμία 
περίπτωση δεν σας δηλώσαμε 
την αποδοχή των θέσεων σας. 
Επιπλέον σας  καλούμε (εν. τον 

Ανδρέα Καραγιώργη) να κάνετε 
όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
για να τεθεί ξανά προς ψήφιση 
με όρους διαφάνειας το σχέ-
διο τροποποίησης του Οργα-
νισμού». 

Αυτοί είναι λοιπόν οι συνερ-
γαζόμενοι – μισθοφόροι του 
Περιφερειάρχη. Κοινοί ψεύτες, 
θρασείς και παραχαράκτες της 
αλήθειας. Ως Περιφερειακή Σύν-
θεση καλούμε τον Ανδρέα Κα-
ραγιώργη να παραιτηθεί της θε-
σμικής του ιδιότητας, την οποία 
αμαυρώνει με αυτές τις συμπε-
ριφορές και τον περιφερειάρ-
χη να αποδείξει ότι έχει το πο-
λιτικό θάρρος να καταδικάσει 
την εκτροπή του Καραγιώργη, 
ειδάλλως θα θεωρήσουμε ότι 
συνεργεί στην παραποίηση γε-
γονότων ώστε να επηρεαστεί το 
αποτέλεσμα της συνεδρίασης 
της 13ης Φεβρουαρίου 2023». 

Περιφερειακή Σύνθεση: Ξεφτίλα χωρίς όρια 
για τη Διοίκηση της Περιφέρειας και τους μισθοφόρους της 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ιχθυολόγων 
Δημοσίου «αδειάζει» τον συνεργαζόμενο 
με τον Περιφερειάρχη Ανδρέα Καραγιώργη 

Αισθητή ήταν από το προηγούμενο ακόμη Σαββατοκύριακο στην Αλεξανδρούπολη 
η απουσία αξιοσημείωτου τουριστικού ρεύματος από την Τουρκία



Η ΓΝΩΜΗ
1 6   ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  20236   ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Φάνηκε ότι υπάρχει ένας 
μεγάλος αριθμός συμφώνων 
συμβίωσης μέσα στους νέους 
συναδέλφους, των 250, που κι-
νητοποίησε το υπουργείο και το 
αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνο-
μίας. Διατάχθηκε έρευνα γιατί 
πέρα από τις εξετάσεις που κα-
λούνται να δώσουν οι συνάδελ-
φοι για να πάρουν άδεια εξόδου 
από την Σχολή, ένα άλλο βασικό 
που δίνει μόρια είναι το σύμφω-
νο συμβίωσης και ο γάμος προ-
κειμένου να τοποθετηθούν στις 
δηλώσεις επιθυμίας τους», δή-
λωσε στην ΕΡΤ ο Παναγιώτης 
Χαρέλας, πρόεδρος των Συνο-
ριοφυλάκων, επιβεβαιώνοντας 
τη διενέργεια έρευνας μετά από 
καταγγελίες.

Μιλώντας στην εκπομπή 
«Συνδέσεις» ο κ. Χαρέλας τόνι-
σε ότι το σύμφωνο συμβίωσης 
έδινε επιπλέον μόρια στους συ-
νοριοφύλακες για να επιλέξουν 
τον τόπο διορισμού τους. «Αυτό 
είναι στο πλαίσιο των κριτηρίων 
προκειμένου να τοποθετηθούν 
και είναι σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του Προεδρικού Διατάγμα-
τος του 2005».

Πολλαπλασιάστηκαν μέσα 

στην Σχολή

Όπως υποστήριξε, πρόκει-
ται για μια νόμιμη διαδικασία, 
ωστόσο, όπως επιβεβαίωσε «τα 
σύμφωνα συμβίωσης πολλα-
πλασιάστηκαν μέσα στην Σχολή» 
κινητοποιώντας τη διαδικασία 
ελέγχου της νομιμότητάς τους.

Ερωτώμενος σε τι αποσκο-
πούσαν με τα «εικονικά σύμ-
φωνα συμβίωσης», όπως κα-
ταγγέλθηκε, απάντησε ότι αυτό 
-εφόσον ισχύει – αποσκοπούσε 
στο να τύχουν ευνοϊκής μετα-
χείρισης οι νεοδιορισθέντες συ-
νοριοφύλακες και να τοποθε-
τηθούν στην Αλεξανδρούπολη 
έναντι της Ορεστιάδας.

Ειδικότερα τόνισε ότι το γε-
γονός έγινε γνωστό από συνο-
ριοφύλακες που αντέδρασαν σε 
αυτή την τακτική συναδέλφων 
τους. «Υπήρξαν συνάδελφοί 
τους που αντέδρασαν καθώς και 
τα αντανακλαστικά του αρχηγεί-
ου της Ελληνικής Αστυνομίας 
ήταν πάρα πολύ γρήγορα», πρό-
σθεσε o κ. Χαρέλας στην ΕΡΤ.

Κάνοντας λόγο για να ανά-
γκη να αποδοθεί δικαιοσύνη ο 
πρόεδρος των Συνοριοφυλάκων 
αποκάλυψε ότι αρχικά οι συνο-
ριοφύλακες που είχαν σύμφωνο 
συμβίωσης όταν πέρασαν στην 

Σχολή ήταν μόλις 5 και σύντο-
μα έγιναν 40 με τον αριθμό να 
είναι βέβαιο ότι θα μεγάλωνε, 
φτάνοντας σχεδόν τα διπλάσια.

«Η διαδικασία είναι νόμιμη» 
πρόσθεσε ο κ. Χαρέλας τονίζο-
ντας ότι το ζήτημα είναι «κα-
τά πόσο είναι ηθικό έναντι των 
υπολοίπων συνοριοφυλάκων 
που αντιστέκονται σε τέτοιου 
είδους διαδικασίες. Η Πανελ-
λήνια Ομοσπονδία Συνοριακών 
Φυλάκων οφείλαμε να υπερα-
σπιστούμε αυτά τα παιδιά που 
έχουν τέτοιες αξίες και δεν προ-
χώρησαν σε τέτοια σύμφωνα. 
Δεν είναι δυνατόν να συμβου-
λεύουμε παιδιά “κάντε σύμφωνο 
συμβίωσης για να τοποθετηθεί-
τε εκεί που θέλετε”. Η αστυνομία 
έχει ένα κύρος και πρέπει να το 
προστατεύσουμε».

Πηγή: Συνδέσεις | ΕΡΤ

NYT: Ο υπεύθυνος δικαιω-

μάτων της Frontex απειλεί 

με αποχώρηση από την Ελ-

λάδα λόγω pushbacks

Ο επικεφαλής αξιωματού-
χος για τα δικαιώματα στην ευ-
ρωπαϊκή υπηρεσία συνόρων 
Frontex δήλωσε σε εμπιστευτι-
κή έκθεση ότι θα πρέπει να στα-
ματήσει να συνεργάζεται με την 
Ελλάδα, επειδή οι συνοριοφύ-
λακες εκεί κακομεταχειρίζονται 
τους αιτούντες άσυλο, αναφέ-
ρουν οι New York Times σε άρ-
θρο τους την Τρίτη.

 
Όπως σημειώνει η αμερικανι-

κή εφημερίδα ο οργανισμός της 
Ε.Ε., Frontex, αποστέλλει συνο-
ριοφύλακες από όλη την Ευρώ-
πη για να βοηθήσει τις ελληνι-
κές αρχές στις επιχειρήσεις στα 
σύνορα και παρέχει εξοπλισμό 
όπως ελικόπτερα, σκάφη και μη 
επανδρωμένα αεροσκάφη που 
πληρώνονται από τους Ευρω-
παίους φορολογούμενους.

Αντί να ακολουθήσει τη σύ-
σταση, να λάβει νομικά μέτρα 
κατά της Ελλάδας ή να διερευ-
νήσει τα ευρήματα, η Ε.Ε. συ-
νέστησε μια σκοτεινή «ομάδα 
εργασίας». Σε ένα επακόλουθο 
πόρισμα που υποβλήθηκε τον 
περασμένο μήνα, ο επικεφαλής 
των δικαιωμάτων δήλωσε ότι 
«δεν υπήρξε καμία αλλαγή στην 
αναφερόμενη πρακτική».

Μετά από την μεταναστευτι-
κή-προσφυγική κρίση του 2015-
16 αρκετά χρόνια με λιγότερες 
αφίξεις μεταναστών στην Ε.Ε., 
η αγωνία για τη μετανάστευ-

ση έχει επιστρέψει αναφέρουν 
οι ΝΥΤ.

Σχεδόν πέντε εκατομμύρια 
άνθρωποι, αριθμός ρεκόρ, ζή-
τησαν προστασία στο μπλοκ πέ-
ρυσι. Η συντριπτική πλειονότητα, 
περίπου τέσσερα εκατομμύρια, 
ήταν Ουκρανοί που ήρθαν μέ-
σω νόμιμων οδών και έλαβαν 
αμέσως το δικαίωμα παραμο-
νής και εργασίας.

Οι υπόλοιποι περίπου 
800.000 αιτούντες άσυλο, κυ-
ρίως από τη Συρία και το Αφ-
γανιστάν, έφτασαν στο μπλοκ 
μέσω ανεπίσημων οδών, συμπε-
ριλαμβανομένων των ελληνο-

τουρκικών συνόρων.
Σε αυτό το πολιτικό περιβάλ-

λον, η επιδίωξη να περιοριστεί ο 
αριθμός των αφίξεων έχει εντα-
θεί, συχνά υπερισχύει των δε-
σμεύσεων για νομική προστασία 
και προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και έχει καταστεί 
προτεραιότητα πάνω και πέρα 
από την εφαρμογή μιας κοινής, 
λειτουργικής πολιτικής.

«Μεταξύ των κρατών μελών, 
δεν υπάρχει επί του παρόντος 
άλλη συναίνεση εκτός από τον 
έλεγχο των συνόρων», δήλω-
σε η Κάμινο Μοντέρα-Μαρτίνεζ, 
ανώτερη ερευνητής στο Κέντρο 
για την Ευρωπαϊκή Μεταρρύθ-
μιση. «Η συζήτηση για την κοι-
νή πολιτική ασύλου δεν οδηγεί 
πουθενά, οπότε οι χώρες στα 
εξωτερικά σύνορα έχουν αφε-
θεί στις δικές τους δυνάμεις».

Η περίπτωση της Ελλάδας εί-

ναι εμβληματική αυτής της πο-
λύπλοκης δυναμικής σημειώ-
νουν οι ΝΥΤ.

Συνεχίζοντας η αμερικανική 
εφημερίδα τονίζει ότι εδώ και 
χρόνια, η Ελλάδα, μία από τις 
μεγαλύτερες πύλες εισόδου της 
Ευρώπης για τους μετανάστες 
που φθάνουν μέσω της Τουρ-
κίας, επικρίνεται από οργανώ-
σεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
για τη βίαιη επαναπροώθηση 
ανθρώπων στην Τουρκία χω-
ρίς να εξετάζονται τα αιτήματά 
τους για άσυλο.

Όμως η Ε.Ε. χρειάζεται την 
Ελλάδα για να κρατήσει τα σύ-

νορά της στεγανά, γράφουν οι 
ΝΥΤ, με τους περισσότερους με-
τανάστες και αιτούντες άσυλο 
που φτάνουν στην Ελλάδα συ-
νεχίζουν να εγκαθίστανται σε 
άλλα μέρη της Ένωσης, σε μέρη 
όπως η Γερμανία, όπου υπάρ-
χουν περισσότερες θέσεις εργα-
σίας και εδραιωμένες κοινότητες 
μεταναστών.

«Η Ε.Ε. ως οργανισμός και 
η Ελλάδα ως κράτος πρώτης 
γραμμής έχουν νομική υπο-
χρέωση να προστατεύουν τα 
εξωτερικά σύνορα της ζώνης 
Σένγκεν», δήλωσε η Μοντέρα-
Μαρτίνεζ, αναφερόμενη στην 
εσωτερική περιοχή χωρίς σύ-
νορα της Ευρώπης. «Διότι από 
τη στιγμή που κάποιος μπαίνει 
μέσα, μπορεί να κινείται ελεύ-
θερα».

Ο ρόλος του Frontex είναι 
να βοηθήσει χώρες όπως η Ελ-

λάδα να φυλάξουν τα σύνορα, 
αλλά και να δημιουργήσει ένα 
ευρωπαϊκό πρότυπο για το πώς 
να το κάνουν με ανθρώπινο τρό-
πο και σύμφωνα με το δίκαιο 
της Ε.Ε. Όμως ο οργανισμός, ο 
οποίος έχει αναπτυχθεί την τε-
λευταία δεκαετία και έχει γίνει 
ο καλύτερα χρηματοδοτούμε-
νος της Ε.Ε., έχει κατηγορηθεί 
ότι παραβλέπει, συγκαλύπτει ή 
και πραγματοποιεί παραβιάσεις 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
σημειώνουν οι ΝΥΤ.

Πέρυσι, ο εκτελεστικός διευ-
θυντής του παραιτήθηκε μετά 
από κατηγορίες για παρενόχλη-
ση, κακοδιαχείριση και παραβιά-
σεις δικαιωμάτων. Η νέα ηγεσία 
υποσχέθηκε αλλαγές, συμπερι-
λαμβανομένης της ενίσχυσης 
του ρόλου του επικεφαλής των 
δικαιωμάτων.

Οι ελληνικοί φάκελοι κατα-
δεικνύουν πώς, ακόμη και σε 
αυτόν τον ενισχυμένο ρόλο, ο 
υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιω-
μάτων παραμένει περιθωριακός 
όταν διακυβεύονται πολιτικές 
αποφάσεις, όπως η αναστολή 
των εργασιών της Frontex στην 
Ελλάδα.

Ο υπεύθυνος για τα ανθρώ-
πινα δικαιώματα, Γιόνας Γκρίμ-
χεντεν, εκδίδει εμπιστευτικές τρι-
μηνιαίες εκθέσεις σχετικά με τις 
συνθήκες και τις καταχρήσεις 
στα σύνορα της Ε.Ε., συμπερι-
λαμβανομένων χωρών όπως η 
Πολωνία και η Ιταλία, καθώς 
και η Ελλάδα.

Στις εκθέσεις για τα δύο τε-
λευταία τρίμηνα, τις οποίες εί-
δαν οι Times, το ελληνικό τμή-
μα είναι το μεγαλύτερο και πιο 
δραματικό.

Ο αξιωματικός έγραψε ότι εί-
χε συγκεντρώσει συνεχείς «αξι-
όπιστες αναφορές» για τις ελ-
ληνικές αρχές που απελαύνουν 
συστηματικά τους μετανάστες 
τόσο στα θαλάσσια όσο και στα 
χερσαία σύνορα, τους αρνούνται 
την πρόσβαση σε προστασία, 

χωρίζουν τα παιδιά από τους 
γονείς τους και μεταχειρίζονται 
τους μετανάστες με «εξευτελι-
στικό» τρόπο.

Η σοβαρότητα αυτών των 
ισχυρισμών ώθησε τον αξιωμα-
τικό να συστήσει την αναστολή 
της επιχείρησης, αφού εξέδω-
σε τρεις κλιμακούμενες «γνω-
μοδοτήσεις», τεκμηριώνοντας 
λεπτομερώς τις διαπιστώσεις 
του, κατά τη διάρκεια του 2022, 
αναφέρουν τα έγγραφα.

Η τεκμηρίωση των παράνο-
μων πρακτικών στην Ελλάδα 
από τον επικεφαλής της Frontex 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
είναι σημαντική, είπαν οι ειδι-
κοί, επειδή προέρχεται από τον 
ίδιο τον οργανισμό και όχι από 
εξωτερικές πηγές, όπως τα μέσα 
ενημέρωσης ή οι μη κυβερνητι-
κές οργανώσεις.

«Παραμένοντας σε μια επι-
χείρηση όπου υπάρχουν παρα-
βιάσεις δικαιωμάτων, η Frontex 
παραβιάζει το κράτος δικαίου», 
δήλωσε η Λουίζα Μάριν, νομι-
κός συνεργάτης του Ευρωπαϊ-
κού Πανεπιστημιακού Ινστιτού-
του με έδρα τη Φλωρεντία, η 
οποία ερευνά την Frontex για 
πάνω από μια δεκαετία. Η Μά-
ριν δήλωσε ότι υπήρξε «συστη-
ματική αγνόηση» των εσωτερι-
κών κανόνων από τη διοίκηση 
του Frontex.

Οι συστάσεις του αξιωματι-
κού δεν είναι δεσμευτικές, δή-
λωσε η Frontex σε γραπτά σχό-
λια προς τους Times. Είπε ότι 
αντιμετωπίζει τις ανησυχίες από 
κοινού με τις ελληνικές αρχές 
και ότι ο αξιωματικός για τα αν-
θρώπινα δικαιώματα είχε ανα-
φέρει «πρόοδο» στα τέλη του 
περασμένου μήνα.

«Ως συμπέρασμα, επί του πα-
ρόντος, δεν βλέπουμε λόγο να 
αποσυρθούμε από μία από τις 
πιο δύσκολες συνοριακές περι-
οχές ολόκληρης της Ε.Ε.», ανέ-
φερε η Frontex σε ανακοίνωση.

«Ο μεγάλος αριθμός συμφώνων 
συμβίωσης μέσα στους νέους 
συναδέλφους προκάλεσαν κινητοποίηση»

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΚΑΝ 
ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ, 
ΔΗΛΩΝΕΙ Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΧΑΡΕΛΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ 
ΣΥΝΟΡΙΟΦΥΛΑΚΩΝ     

NYT: Ο υπεύθυνος δικαιωμάτων της 
Frontex απειλεί με αποχώρηση από την 
Ελλάδα λόγω pushbacks
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Της Κικής Ηπειρώτου 
Για αγωνιστές και αγωνί-

στριες, που είναι «ικανοί να με-
ταφέρουν τις θέσεις του ΚΚΕ 
και το μαχητικό και ελπιδο-
φόρο μήνυμά του», δίχως να 
έχουν «καμιά απολύτως σχέ-
ση με τη σαπίλα του αστικού 
πολιτικού συστήματος», έκανε 
λόγο ο γραμματέας της Νο-
μαρχιακής Επιτροπής Έβρου 
Σιδέρης Μιχαηλίδης, παρου-
σιάζοντας τους υποψήφιους 
βουλευτές του κόμματος που 
θα δώσουν τη μάχη των εθνι-
κών εκλογών σε περίπου 2 μή-
νες από σήμερα.

Πλαισιωμένος από τα έξι 
πρόσωπα που απαρτίζουν το 
ψηφοδέλτιο του κόμματος, 
ο κ. Μιχαηλίδης, σημείωσε 
πως το ΚΚΕ απευθύνεται σε 
όλους όσοι «δεν εμπιστεύο-
νται τα αστικά κόμματα, στους 
νέους και τις νέες, τις γυναί-
κες που αγανακτούν με τη βία 
και τη σαπίλα του συστήμα-
τος, που ζουν σε συνθήκες δι-
αρκούς κρίσης. Επιπλέον, σε 
όσους αμφισβητούν το ΝΑ-
ΤΟ και την Ε.Ε., που ανησυ-
χούν για την όλο και μεγαλύ-
τερη εμπλοκή στον πόλεμο και 
τους πολεμικούς σχεδιασμούς 
της περιοχής μας που περνάνε 
μέσα στην καρδιά της πόλης 
στο λιμάνι της Αλεξανδρούπο-
λης… Ιδιαίτερα απευθυνόμα-
στε στους εργαζόμενους του 
Έβρου που βιώνουν στο πετσί 
τους τι σημαίνει η καπιταλιστι-
κή ανάπτυξη που ευαγγελίζο-
νται με το ένα ή το άλλο πρό-
σημο  ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ – ΠΑΣΟΚ. 
Ανάπτυξη που μεταφράζεται 
ως εντατικοποιημένη δουλειά 
με τσακισμένα μεροκάματα με 
τα οποία δεν μπορείς να βγά-
λεις τον μήνα, την ίδια ώρα 
που βλέπεις διαρκώς τα  εκα-
τομμύρια του Ταμείου Ανάκαμ-
ψης που κατευθύνονται στους 
επιχειρηματικούς ομίλους της 
πράσινης ενέργειας, των με-
ταφορών, των αναπλάσεων. 
Στους αγρότες που βλέπουν 
όλο και μεγαλύτερες δυσκο-
λίες να καλλιεργήσουν τη γη 
τους, που βλέπουν χρόνο με το 
χρόνο τη γη να συγκεντρώνε-
ται σε όλο και λιγότερα χέρια.  
Στους παλιννοστούντες από 
την πρώην Σοβιετική Ένωση 
που ζήσανε την κοροϊδία από 
όλες τις κυβερνήσεις είτε με 
το κόψιμο των συντάξεων των 
υπερήλικων είτε με την προ-
σπάθεια να τους πάρουν τα 
σπίτια τα funds, όπως και χι-

λιάδων ακόμα με βάση τους 
νόμους για τους πλειστηρια-
σμούς. Σε όλους αυτούς που 
αντιλαμβάνονται ότι η αιτία 
για τα κύματα των προσφύ-
γων που περνάν από τον Έβρο 
καθημερινά, είναι ο ιμπεριαλι-
στικός πόλεμος για τα συμφέ-
ροντα των ΝΑΤΟ-Ε.Ε., ξεσπι-
τώνοντας και εγκλωβίζοντας 

χιλιάδες συνανθρώπους μας 
στη χώρα μας». 

Μιλώντας για το δίλημμα  
των εκλογών, σημείωσε πως 
αυτό είναι αν θα εκφραστεί 
στην κάλπη η ανοχή σε αυτή 
την πολιτική ή θα ενισχυθεί η 
δύναμη που μπορεί να βάλει 
εμπόδια.

«Το ΚΚΕ έχει θέσεις και 
πρόγραμμα εξουσίας – διακυ-
βέρνησης με κριτήριο τις λαϊ-
κές ανάγκες, έχει πρόταση για 
σύγκρουση με τη δικτατορία 
των μεγάλων επιχειρηματικών 
ομίλων, των Funds . Υπάρχει 
καλό σενάριο για τον λαό και 
γράφεται με δυνατό ΚΚΕ.  Το 
ΚΚΕ αναλαμβάνει τη μεγάλη 
ευθύνη να ενώσει τις λαϊκές 
και νεανικές διεκδικήσεις κάτω 
από το σύνθημα ‘μόνο ο λα-
ός μπορεί να σώσει τον λαό, 
στον δρόμο της ανατροπής’ 
για να γίνει ο λαός αφέντης 
του πλούτου που παράγει, να 
ζήσει σύμφωνα με τις σύγχρο-
νες δυνατότητες της εποχής».

Οι υποψήφιοι βουλευτές 
του ΚΚΕ στον Έβρο

Σύμφωνα με τον κ. Μιχαη-

λίδη, το ψηφοδέλτιο αυτό  εκ-
φράζει τους ακατάλυτους δε-
σμούς του ΚΚΕ με την εργατική 
τάξη, τη νεολαία, τους αυτοα-
πασχολούμενους και μικρούς 
επαγγελματίες, τη μικρομεσαία 
αγροτιά, τους αγώνες και τις 
αγωνίες του λαού και της νε-
ολαίας του Έβρου.

«Στο ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ 
βρίσκονται αγωνίστριες κι 
αγωνιστές ικανοί να μεταφέ-
ρουν τις θέσεις του Κόμματος, 
το μαχητικό και ελπιδοφόρο 
μήνυμά του. Οι υποψήφιοι 
βουλευτές του ΚΚΕ δεν έχουν 
καμιά σχέση με τη σαπίλα του 
αστικού πολιτικού συστήμα-
τος - και τέτοια υπάρχει μπό-
λικη - όπως αποδεικνύουν τα 
διάφορα σκάνδαλα με τους 
Πάτσηδες και τις Καϊλή, με τις 
συναλλαγές και τα παζάρια σε 
βάρος του λαού. Είναι άνθρω-
ποι που δραστηριοποιούνται σε 
όλους τους τομείς της κοινω-
νικής και πολιτικής ζωής του 

τόπου».

Είναι οι:
Δευτεραίος Σάββας

Γεννήθηκε και ζει στην Αλε-
ξανδρούπολη. 

Από μαθητής οργανώθη-
κε στην ΚΝΕ και στη συνέχεια 
σαν σπουδαστής οργανώθηκε 
στο ΚΚΕ.

Είναι Αναπληρωτής Καθη-
γητής του Τμήματος Ιατρικής 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστή-
μιου Θράκης (ΔΠΘ) στην Ακτι-
νολογία με ειδίκευση στην Παι-
διατρική Ακτινολογία.

Από το 2002 μέχρι και σή-
μερα είναι Δημοτικός Σύμβου-
λος στο Δήμο Αλεξανδρούπο-
λης εκλεγμένος ως επικεφαλής 
με το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής 
Συσπείρωσης, θέση που θα 
έχει και στις επικείμενες Δη-
μοτικές Εκλογές. 

Είναι Διευθυντής του Τμή-
ματος Διαγνωστικής και Επεμ-
βατικής Ακτινολογίας του 
Πανεπιστημιακού Γενικού Νο-
σοκομείου Αλεξανδρούπολης. 

Είναι μέλος του ΔΣ του 
Ιατρικού Συλλόγου Έβρου, 
εκλεγμένος με το ψηφοδέλ-

τιο της Δημοκρατικής Πανε-
πιστημιακής Κίνησης (ΔΗΠΑΚ), 
πρόεδρος του ΔΣ της Ένωσης 
Ιατρών Νοσοκομείων και Κέ-
ντρων Υγείας Θράκης (ΕΙΝΟ-
ΚΥΘ), πρόεδρος του ΔΣ του 
Ενιαίου Συλλόγου μελών ΔΕΠ 
της Ιατρικής Σχολής του ΔΠΘ.

Δινδίνη Βαΐα (Βάνα) 
Γεννήθηκε το 1991.  Τα 

πρώτα παιδικά της χρόνια έζη-
σε στη Στουτγάρδη Γερμανίας 
λόγω απόσπασης των γονέ-
ων της ως εκπαιδευτικών σε 
ελληνικά σχολεία και από το 
1997 ζει μόνιμα στην Αλεξαν-
δρούπολη, έχοντας καταγωγή 
από το Ποιμενικό Διδυμοτεί-
χου Έβρου.  

Σπούδασε στη Νομική Σχο-
λή του Δημοκρίτειου Πανεπι-
στημίου Θράκης, όπου και ξε-
κίνησε την ενεργό πολιτική και 
συνδικαλιστική της δράση, ενώ 
συμμετέχει και στο γυναικείο 
κίνημα ως μέλος του συλλόγου 

γυναικών Αλεξανδρούπολης 
(μέλος ΟΓΕ).  

Από το 2018 ασκεί μάχιμη 
δικηγορία με έδρα την Αλε-
ξανδρούπολη, όντας μέλος 
του Δικηγορικού Συλλόγου. 
Σήμερα είναι 31 ετών, δικη-
γόρος  Παρ΄ Εφέταις & Δια-
πιστευμένη Διαμεσολαβήτρια 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης. 
Έχει κάνει σπουδές πιάνου στο 
Δημοτικό Ωδείο Αλεξανδρού-
πολης και είναι κάτοχος πτυ-
χίου αρμονίας.   

Κουγιουμτζής Χρήστος 
39 χρονών. Αγρότης από 

την Κορνοφωλιά Σουφλίου. Εί-
ναι παραγωγός, θερμοκηπιού-
χος με πάγκο στην λαϊκή. Μέ-
νει μόνιμα στην Κορνοφωλιά.

Έπαιζε ποδόσφαιρο στον 
ΑΟ Κορνοφωλιάς και αργότε-
ρα στον Έβρο Σουφλίου. Υπήρ-
ξε βοηθός προπονητή και προ-
πονητής τερματοφυλάκων στο 
αντρικό και στο γυναικείο τμή-
μα στο Σουφλί.

Μαραγκοζάκη Σωτηρία
Γεννήθηκε το 1964 και με-

γάλωσε στα Λουτρά Αλεξαν-

δρούπολης. Σπούδασε στην 
ανώτερη εκπαίδευση οικονο-
μία και διοίκηση. Εργάσθηκε 
ως δημοσιογράφος στην ΕΡΑ 
Ορεστιάδας, ΕΡΑ Κομοτηνής, 
στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Φε-
ρών, στην ημερήσια εφημερί-
δα της Θράκης Η ΓΝΩΜΗ και 
επί ένδεκα χρόνια στην τοπι-
κή αυτοδιοίκηση ως υπεύθυνη 
Γραφείου Τύπου στους Δήμους 
Τραϊανούπολης και Αλεξαν-
δρούπολης. Είναι μέλος της 
Ένωσης Συντακτών Ημερησί-
ων Εφημερίδων Μακεδονίας- 
Θράκης και του Νομαρχιακού 
Συλλόγου Ατόμων με Αναπη-
ρία Έβρου. Υπήρξε ιδρυτικό μέ-
λος του Πολιτιστικού Συλλό-
γου Λουτρών και μέλος της 
συντακτικής ομάδας του λογο-
τεχνικού περιοδικού Εξώπολις. 
Έχει τιμηθεί από: 

την κυβέρνηση του  Να-
γκόρνο Καραμπάχ για τη συμ-
βολή της στη συγκέντρωση 
ανθρωπιστικής βοήθειας στο 

πλαίσιο πρωτοβουλίας της 
εφημερίδας Η ΓΝΩΜΗ (1995)

τον Δήμο Αλεξανδρούπο-
λης  ως εμψυχώτρια- συντονί-
στρια της Ομάδας Ανάγνωσης  
Ατόμων με Αναπηρία  (1997)

τον Νομαρχιακό Σύλλογο 
Ατόμων με Αναπηρία Έβρου 
(2013)

τον Σύλλογο Κυριών και 
Δεσποινίδων Αλεξανδρούπο-
λης  (2019)

 Ως δημοσιογράφος έχει τι-
μηθεί με το 1ο βραβείο τύπου 
για την προβολή του βιβλίου 
από το Υπουργείο Πολιτισμού 
και το Εθνικό Κέντρο Βιβλί-
ου  (1997). 

Ως συγγραφέας απέσπασε 
εύφημη μνεία για το πρώτο 
της μυθιστόρημα Ο Ύπατος της 
Σμύρνης, εκδόσεις Κέδρος  και 
πανελλήνια βραβεία για τρία 
διηγήματά της. Το δεύτερο μυ-
θιστόρημα της είναι Ο κλήρος 
του αίματος από τις εκδόσεις 
Πατάκη.   

Ζει στην Αλεξανδρούπολη, 
είναι μητέρα και γιαγιά  και πα-
ντρεμένη με τον Αλέξανδρο 
Χατζηλιάδη.   

 

Παπαδαμάκης Χρήστος 
Γεννήθηκε στο Ιλλερτίσεν 

της Γερμανίας, στην Βαυαρία, 
από γονείς μετανάστες, πρώ-
της γενιάς. Σε μικρή ηλικία 
επέστρεψε στην Αλεξανδρού-
πολη, όπου μεγάλωσε, ζει  και 
εργάζεται μέχρι και σήμερα. Η 
καταγωγή του, είναι από τον 
Δήμο Τριγώνου Έβρου, με τον 
πατέρα από το Σπήλαιο και την  
μητέρα του, από την Πλάτη. 
Είναι παντρεμένος με 2 παι-
διά. Εργάζεται ως ιδιωτικός 
υπάλληλος, στις ταχυμεταφο-
ρές Στην διάρκεια του μέχρι 
στιγμής εργασιακού του βίου, 
έχει περάσει από πολλούς κλά-
δους του ιδιωτικού τομέα. Ερ-
γάτης σε μεγάλες εταιρίες και 
σε μικρότερες, στον επισιτισμό, 
ως οδηγός κ.α. Είναι γραμμα-
τέας του σωματείου ιδιωτικών 
υπαλλήλων  Αλεξανδρούπο-
λης, Φερών και Σουφλίου "Η 
ΕΝΟΤΗΤΑ". Επίσης είναι αντι-
πρόεδρος του Συνδέσμου Κρι-

τών Στίβου Θράκης. 

Φωτιάδης 
Τριαντάφυλλος

Γεννήθηκε στις Καστανιές 
του Έβρου το 1958.

Εισήχθη στη Σχολή Μονί-
μων Υπαξιωματικών Ναυτικού 
(ΣΜΥΝ) το 1975 και αποφοί-
τησε ως Υπαξιωματικός του 
(ΠΝ) το 1978.

Κατά τη διάρκεια της θητεί-
ας του υπηρέτησε σε πολεμικό 
πλοίο επιφανείας, καθώς και 
σε υπηρεσίες ξηράς ανάλογα 
με το βαθμό του. 

Αποστρατεύτηκε το 2008, 
μετά από 32 χρόνια ευδόκι-
μης υπηρεσίας, με το βαθμό 
του Αντιπλοιάρχου σε απο-
στρατεία.

Έκτοτε δραστηριοποιείται 
με συνέπεια και αγωνιστική 
δράση, στο χώρο των απο-
στράτων μέσω της Κίνησης για 
την Εθνική Άμυνα (ΚΕΘΑ).   

Είναι Πρόεδρος της Ανε-
ξάρτητης Ένωσης Αποστρά-
των Ενόπλων Δυνάμεων 
(ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ).

Παρουσιάστηκαν οι υποψήφιοι 
βουλευτές του ΚΚΕ στον Έβρο

ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΑΠΑΡΤΙΖΟΥΝ 
ΟΙ: ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ, ΔΙΝΔΙΝΗ, 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ, ΜΑΡΑΓΚΟΖΑΚΗ, 
ΠΑΠΑΔΑΜΑΚΗΣ, ΦΩΤΙΑΔΗΣ    

«Αγωνίστριες κι αγωνιστές, ικανοί να 
μεταφέρουν τις θέσεις του Κόμματος, το 
μαχητικό και ελπιδοφόρο μήνυμά του», 
τόνισε ο γραμματέας της ΝΕ Σιδέρης 
Μιχαηλίδης

Από αριστερά οι Παπαδαμάκης, Κουγιουμτζής, Μαραγκοζάκη, Μιχαηλίδης, Δευτεραίος, Φωτιάδης, Δινδίνη  
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Άνοιξαν οι αιτήσεις για το 1ο γεγονός 
Βιώσιμης Μόδας στην Β. Ελλάδα

Ανοίξανε οι αιτήσεις συμμε-
τοχής για μια ξεχωριστή δράση 
στην Αλεξανδρούπολη, η οποία 
θα φιλοξενήσει επιχειρήσεις 
που μέσω της μόδας κάνουν 
τον κόσμο μας λίγο καλύτε-
ρο. Την Παρασκευή 3 Μαρ-
τίου 2023, από τις 17:00μμ 
στο ξενοδοχείο Ramada Plaza 
Θράκη θα πραγματοποιηθεί το 
πρώτο γεγονός για τη βιώσι-
μη Μόδα στην Β. Ελλάδα. Η 
εκδήλωση περιλαμβάνει έκ-
θεση προϊόντων, ενημερωτι-
κές δραστηριότητες, ενεργό 
διάλογο για τις εξελίξεις και 
τις τάσεις στον κλάδο και θα 

ολοκληρωθεί με ένα  cocktail 
event στον χώρο της έκθε-
σης. Η εκδήλωση αποτελεί το 
πρώτο αντίστοιχο γεγονός στη 
Βόρεια Ελλάδα, τελεί υπο την 
αιγίδα του Υπουργείου Πολι-
τισμού και του Επιμελητηρί-
ου Έβρου και διοργανώνεται 
από το Fashion Revolution 
Greece, το Lighthub το Εθνο-
λογικό Μουσείο Θράκης και 
το Μουσείο Τέχνης Μεταξιού 
Σουφλίου.

Το γεγονός δίνει τη δυνα-
τότητα σε  brands, παραγω-
γούς, καινοτόμους startuppers 
και υποστηρικτές της βιώσι-

μης μόδας, να βρεθούν στην 
Αλεξανδρούπολη να ανταλλά-
ξουν γνώσεις και νέα από τις 
εξελίξεις στο χώρο της βιώσι-
μης κλωστοϋφαντουργίας και 
μόδας. Κατά τη διάρκεια της 
εκδήλωσης θα πραγματοποι-
ηθούν δραστηριότητες, προ-
σφέροντας στους καλεσμένους 
ένα φιλικό κλίμα, ώστε να μπο-

ρούν να συζητήσουν και να 
ανταλλάξουν γνώμες και ιδέ-
ες για θέματα που τους απα-
σχολούν. Επίσης θα παρου-
σιαστούν νέα  γεγονότα που 
τρέχουν από το κίνημα Fashion 
Revolution Greece και άλλες 
προγραμματισμένες παρουσι-
άσεις από τις εταιρείες που θα 
συμμετέχουν ως εκθέτες.

Η συμμετοχή είναι ανοιχτή 
για όλες τις επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον χώ-
ρο της βιώσιμης κλωστοϋφα-
ντουργίας και μόδας, γίνεται 
κατόπιν ηλεκτρονικής αίτη-
σης και επικυρώνεται με την 
απάντηση της ομάδας συντο-
νισμού. Οι αιτήσεις θα παρα-
μείνουν ανοιχτές μέχρι τις 25 

Φεβρουαρίου 2023, 12:00μμ.

Αιτήσεις συμμετοχής:
https://bit.ly/Small-Perfect
Περισσότερες πληροφορίες:
http://www.lighthub.gr/small-
but-perfect/
Σχετικοί Σύνδεσμοι:
https://greece.
fashionrevolution.org/gr/

ΜΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΘΑ ΛΑΒΕΙ 
ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
ΣΤΙΣ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ    

Το γεγονός δίνει τη δυνατότητα σε  
brands, παραγωγούς, καινοτόμους 
startuppers και υποστηρικτές της βιώσιμης 
μόδας, να βρεθούν στην Αλεξανδρούπολη 
να ανταλλάξουν γνώσεις και νέα από 
τις εξελίξεις στο χώρο της βιώσιμης 
κλωστοϋφαντουργίας και μόδας.

Ένα ιστορικό κτίριο της Ξάνθης, 
το αρχοντικό ΣΕΦΚΙΕΤ που μέχρι 
πριν από μερικά χρόνια στέγαζε το 
Εργαστήριο Οικοδομικής και Δομι-
κών Υλικών του Τμήματος Πολιτι-
κών Μηχανικών της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπι-
στημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.), ανακαι-
νίστηκε εσωτερικά και επαναλει-
τουργεί.

Στον αριθμό 42 της οδού 4ης 
Οκτωβρίου 1919, το κτήριο στε-
γάζει πλέον το  Γραφείο Ευρωπαϊ-

κής Πληροφόρησης Europe Direct 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θρά-
κης, τη Δομή Απασχόλησης και Στα-
διοδρομίας (Γραφείο Διασύνδεσης) 
του Δ.Π.Θ. καθώς και το Γραφείο 
Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΔΠΘ. 
Χάρη σε πρόσφατη συμφωνία με το 
Δ.Π.Θ., σύντομα το κτήριο θα φι-
λοξενήσει και το παράρτημα Ξάν-
θης του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Θράκης.

Προσβάσιμο πλέον στους φοιτη-
τές, στους πολίτες της Ξάνθης και 
της ευρύτερης περιοχής της Περι-
φέρειας Αν. Μακεδονίας και Θρά-
κης, το ιστορικό αυτό κτήριο απο-
τελεί κόμβο ενημέρωσης, διαλόγου 
και σημείο έναρξης δημιουργικών 
συνεργασιών.

Το αρχοντικό ΣΕΦΚΙΕΤ 
είναι προσβάσιμο πλέον 
σε φοιτητές και πολίτες

Το 1st East Macedonia & Thrace 
Forum το οποίο διοργανώνεται από 
το Ολυμπία Φόρουμ, θα διεξαχθεί 
την Τετάρτη & Πέμπτη, 22-23 Φε-
βρουαρίου 2023, στο ξενοδοχείο 
Ramada Plaza Thraki, στην Αλεξαν-
δρούπολη με στόχο να αναδείξει, 
την ξεχωριστή γεωστρατηγική ση-
μασία καθώς και να διερευνήσει τις 
προοπτικές μελλοντικής οικονομικής 
ανάπτυξης που διανοίγονται στην 
περιοχή της Ανατολικής Μακεδονί-
ας και Θράκης.

Σε μια εποχή έντονων γεωπολιτι-
κών ανακατατάξεων στην ευρύτερη 
Ανατολική Μεσόγειο, η περιοχή συ-
γκεντρώνει συγκριτικά γεωγραφικά, 
πληθυσμιακά, πολιτισμικά και οικο-
νομικά πλεονεκτήματα που της επι-
τρέπουν να καταστεί οικονομικός και 
ενεργειακός κόμβος αλλά και τόπος 
πολιτισμού και συνύπαρξης.

Στο συνέδριο αναμένεται να συμ-
μετάσχουν κορυφαίοι ακαδημαϊκοί 
και διανοητές από την Ελλάδα και 
το εξωτερικό, εκπρόσωποι μεγάλων 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιού-
νται ή επιθυμούν να δραστηριοποι-
ηθούν στην περιοχή καθώς και εκ-
πρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας σε 
εθνικό και τοπικό επίπεδο. Ιδιαίτερη 
σημασία κατέχει η επιλογή της Αλε-
ξανδρούπολης ως τόπου διεξαγωγής 

του Συνεδρίου, μιας πόλης που έχει 
τα εχέγγυα να καταστεί στο άμεσο 
μέλλον σημαντική πύλη εμπορίου 
και ενέργειας και πρότυπο αστικής 
ανάπτυξης.

Μεταξύ των έως τώρα επιβεβαι-
ωμένων ομιλητών συγκαταλέγονται 
ο Yπουργός Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης καθώς 
και οι Yφυπουργοί Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, κ. Ιωάννης Τσακίρης 
και Τουρισμού κα. Σοφία Ζαχαράκη.

Με ενδιαφέρον αναμένονται οι δι-
αδικτυακές τοποθετήσεις του Γερου-
σιαστή και Προέδρου της Επιτροπής 
Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσί-
ας των ΗΠΑ, κ. Bob Menendez, του 
Βοηθού Υπουργού Εξωτερικών των 
ΗΠΑ για ενεργειακούς πόρους, κ. 
Geoff rey Pyatt καθώς και του Εκτε-
λεστικού Διευθυντή του Συμβουλί-
ου Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας 
(HALC), κ. Endy Zemenides.

Το πρώτο East Macedonia & 

Thrace Forum θα τιμήσουν επίσης 
με την παρουσία τους οι ΑΕ Πρέ-
σβεις στην Ελλάδα της Βουλγαρίας, 
Valentin Poryazov και της Ουκρανία, 
Sergii Shutenko.

Στο φόρουμ θα συμμετέχουν επί-
σης ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων, κ. Γιώργος 
Πιτσιλής και ο Γενικός Γραμματέας 
Μεταφορών, κ. Ιωάννης Ξιφαράς.

Από την πλευρά της περιφέρειας 
και της τοπικής αυτοδιοίκησης θα 
παρευρεθούν οι κ.κ.: Χρήστος Μέτι-
ος, Περιφερειάρχης Ανατ. Μακεδονί-
ας & Θράκης, και ο Ιωάννης Ζαμπού-
κης, Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης.

Το Συνέδριο διεξάγεται υπό την 
αιγίδα του Olympia Forum, του με-
γαλύτερου συνεδρίου περιφερειακής 
ανάπτυξης στην Ελλάδα, και αποτε-
λεί την πρώτη προσπάθεια εξαγωγής 
των αρχών και της φιλοσοφίας του 
Olympia Forum σε μια συγκεκριμέ-
νη ελληνική Περιφέρεια.

1ο φόρουμ για τη σημασία 
της Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης ως 
ενεργειακού και οικονομικού κόμβου

Με σημαντικά πρόσωπα 
της πολιτικής και 
οικονομικής ζωής

Ξάνθη: Παραδόθηκε προς 
χρήση το αρχοντικό μετά 
την αποκατάστασή του 
από το ΔΠΘ
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Υψηλές επιδόσεις καταγρά-
φει το αεροδρόμιο της Αλε-
ξανδρούπολης, καθώς, σύμ-
φωνα με έρευνα της Tourix, 
κατατάσσεται στα 8 αεροδρό-
μια της χώρας, για τα οποία, 
οι ταξιδιώτες, έχουν κάνει τα 
καλύτερα σχόλια. 

Η έρευνα της Tourix για 
τα αεροδρόμια της Ελλάδας 
αποτυπώνει ποια είναι αυ-
τά που έχουν την καλύτερη 
βαθμολογία αξιολόγησης από 
τους ταξιδιώτες και ποια την 
χαμηλότερη. Επίσης γίνεται 
ειδική αναφορά στα σημεία 
εκείνα που συγκεντρώνουν τα 
περισσότερα θετικά και αρνη-

τικά αντίστοιχα για κάθε αε-
ροδρόμιο που περιλαμβάνεται 
στη λίστα.

Τα τοπ 8 αεροδρόμια 
στην Ελλάδα με βάση τις 
καλύτερες βαθμολογίες

1.Αεροδρόμιο Νέας Αγχι-
άλου – μέσος όρος Google 
βαθμολογίας 4,5 από 172 αξι-
ολογήσεις

Θετικές αναφορές για: 
σύγχρονες εγκαταστάσεις, ευ-
γενικό/βοηθητικό προσωπικό, 

καθαριότητα, εύκολη πρόσβα-
ση, δωρεάν πάρκινγκ, γρήγο-
ρη εξυπηρέτηση, καλή τοπο-
θεσία για μετάβαση σε γύρω 
προορισμούς.

2. Διεθνής Αερολιμένας 
Αθηνών «Ελευθέριος Βενι-
ζέλος» – μέσος όρος Google 
βαθμολογίας 4,4 από 29.853 
αξιολογήσεις

Θετικές αναφορές για: 
συγχρονο-μεγάλο αεροδρό-
μιο, πολλές πτήσεις, ευγενικό 
προσωπικό, πληθώρα μαγα-
ζιών, σωστή πληροφόρηση/
εξυπηρέτηση, πρόσβαση με 
μετρό/λεωφορείο/αυτοκίνη-
το/προαστιακό, καθαροί χώ-

ροι.
3. Κρατικός Αερολιμένας 

Σάμου «Αρίσταρχος ο Σάμι-
ος» – μέσος όρος Google βαθ-
μολογίας 4,4 από 598 αξιο-
λογήσεις

Θετικές αναφορές για: 
τους περιποιημένους χώρους, 
το ευγενικό προσωπικό, την 
οργάνωση και τη γρήγορη 
εξυπηρέτηση.

4. Κρατικός Αερολιμένας 
Λήμνου «Ήφαιστος» – μέσος 
όρος Google βαθμολογίας 4,3 
από 308 αξιολογήσεις

Θετικές αναφορές για: κα-
θαριότητα του χώρου, ευγε-
νικό/εξυπηρετικό προσωπικό, 
εύκολη στάθμευση.

5. Διεθνής Αερολιμένας 
Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» 
– μέσος όρος Google βαθμο-
λογίας 4,2 από 9.832 αξιο-
λογήσεις

Θετικές αναφορές για: το 
κατάστημα πώλησης παραδο-
σιακών προϊόντων, οργάνωση, 
καθαριότητα.

6. Δημοτικός Αερολιμένας 
Σητείας «Βιτσέντζος Κορνά-
ρος» – μέσος όρος Google 
βαθμολογίας 4,2 από 123 
αξιολογήσεις

Θετικές αναφορές για: 
Σύγχρονες εγκαταστάσεις, 
καθαριότητα χώρων, δωρε-
άν πάρκινγκ, βοηθητικό προ-
σωπικό

7. Κρατικός Αερολιμένας 
Αλεξανδρούπολης «Δημό-
κριτος» – μέσος όρος Google 
βαθμολογίας 4,2 από 621 αξι-
ολογήσεις

Θετικές αναφορές για: 
Ασφάλεια και εξυπηρέτηση, 
ευγενικό προσωπικό, ήσυχο, 
εύκολη περιήγηση

8. Κρατικός Αερολιμένας 
Ιωαννίνων «Βασιλεύς Πύρ-
ρος» – μέσος όρος Google 
βαθμολογίας 4,2 από 380 
αξιολογήσεις

Θετικές αναφορές για: Κα-
θαριότητα, γρήγορο check in, 
δωρεάν πάρκινγκ, ευγενικό 
προσωπικό, μικρή αναμονή, 
ήσυχο, ασφαλές

Τα 7 αεροδρόμια 
στην Ελλάδα με τις 
χειρότερες βαθμολογίες  

1.Κρατικός Αερολιμένας 

Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζά-
κης» – μέσος όρος Google 
βαθμολογίας 2,7 από 14.335 
αξιολογήσεις

Αρνητικές αναφορές για: 
Έλλειψη καθαριότητας, βρω-
μικες τουαλέτες, ελλιπές/αγε-
νές προσωπικό, μικρό σχετικά 
με τον κόσμο που εξυπηρε-
τεί, χωρίς κλιματισμό, αναμο-
νή check-in

2. Κρατικός Αερολιμένας 
Σαντορίνης – μέσος όρος 
Google βαθμολογίας 3 από 
5.112 αξιολογήσεις

Αρνητικές αναφορές για: 
Λίγα καταστήματα και duty 
free, πολύ μικρό σχετικά με 
την κίνηση του νησιού, αγε-
νές προσωπικό, περιορισμέ-
νο πάρκινγκ

3. Κρατικός Αερολιμένας 
Μυκόνου “Μαντώ Μαυρογέ-
νη” – μέσος όρος Google βαθ-

μολογίας 3,2 από 1.906 αξι-
ολογήσεις

Αρνητικές αναφορές για: 
Ουρές αναμονής σε κατα-
στήματα/check-in, έλλειψη 
καθισμάτων στην αίθουσα 
αναμονής, κακή οργάνωση 
ασφάλεια και εξυπηρέτηση 

4. Κρατικός Αερολιμέ-
νας Καρπάθου – μέσος όρος 
Google βαθμολογίας 3,2 από 
469 αξιολογήσεις

Αρνητικές αναφορές για: 
Έλλειψη λεωφορείων προς 
και από το αεροδρόμιο, πα-
λιές εγκαταστάσεις, έλλειψης 
καθαριότητας στους χώρους, 
έλλειψη κλιματισμού

5. Κρατικός Αερολιμένας 
Κω «Ιπποκράτης»   – μέσος 
όρος Google βαθμολογίας 3,3 
από 3.096 αξιολογήσεις

Αρνητικές αναφορές για: 
Μικροί χώροι αναμονής, συ-

νωστισμός, μη εξυπηρετικό 
προσωπικό

6. Κρατικός Αερολιμένας 
Πάρου – μέσος όρος Google 
βαθμολογίας 3,4 από 404 αξι-
ολογήσεις

Αρνητικές αναφορές για: 
Ελλιπή δρομολόγια λεωφο-
ρείων, συνωστισμός σε μικρό 
χώρο, κακοί χώροι αναμονής, 
έλλειψη καθαριότητας στους 
χώρους

7. Κρατικός Αερολιμένας 
Μήλου – μέσος όρος Google 
βαθμολογίας 3,4 από 174 αξι-
ολογήσεις

Αρνητικές αναφορές για: 
Διαδικασία check-in, ωράριο, 
τουαλέτες, ελλιπείς/εγκαταλε-
λειμμένες εγκαταστάσεις, κλει-
στό κυλικείο,  έλλειψη κλιμα-
τισμού

Στα 8 καλύτερα αεροδρόμια της χώρας 
το «Δημόκριτος» της Αλεξανδρούπολης 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 4,2 ΑΠΟ 
621 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕ ΤΟ 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΜΑΣ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ 
TOURIX 

Ποια αεροδρόμια συμπληρώνουν τη 
λίστα, ποια δεν πιάνουν τη «βάση» 

Μεθοδολογία: Για την διεξα-
γωγή της έρευνας αναλύθη-
καν σχόλια αεροδρομίων της 
Ελλάδας, όπως αυτά αποτυ-
πώθηκαν από χρήστες στην 
πλατφόρμα της Google. 
Εξαιρέθηκαν στρατιωτικές 
βάσεις και αεροδρόμια τα 
οποία είναι κλειστά στην 
παρούσα περίοδο. Ακόμη, 
για την διασφάλιση της βα-
ρύτητας των αξιολογήσεων 
στην λίστα συμπεριλήφθη-
καν αποκλειστικά αεροδρό-
μια με 100+ αξιολογήσεις 
στην Google.

Info

Η έρευνα αποτελεί εγχείρημα της 
εταιρείας Tourix, που εξειδικεύεται 
στο Digital Tourism Marketing, με 
σκοπό την ανάλυση δεδομένων 

και την εξαγωγή χρήσιμων 
συμπερασμάτων σε σχέση με τον 

κλάδο του τουρισμού…
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Επιφυλλίδες 
Μαζί σας κάθε Πέμπτη

«14 Φεβρουάριου, γιορτή 
των ερωτευμένων»

Την Τρίτη που μας έρχεται 14 Φεβρουάριου, είναι μια επετει-
ακή γιορτή αφιερωμένη στους ερωτευμένους. Είναι η γιορτή του 
«Αγίου Βαλεντίνου», ενός αγίου τής Καθολικής Εκκλησίας, που 
γιορτάζεται αυτή τη μέρα ως Ημέρα των Ερωτευμένων.

Δεν μπορούσα να μη γράψω κι' αυτή τη χρονιά γι' αυτήν την 
ξενόφερτη γιορτή, που έχει μετεξελιχτεί σε Παγκόσμια γιορτή 
και που δεν έχει κανένα στοιχείο της Ορθόδοξης διδασκαλίας.

Αυτή η δήθεν γιορτή του Έρωτα, που στις 14 Φεβρουάριου 
έχει την τιμητική του ο «Άγιος Βαλεντίνος» και που θεωρείται ο 
προστάτης των ερωτευμένων, δεν 
αποτελεί τίποτα παραπάνω από 
μια εμπορική πράξη, την πώληση 
λουλουδιών και δώρων.

Η θρησκευτική σημασία αυ-
τής της μέρας έχει υποβαθμιστεί, 
αφού υπερισχύει η ψυχαγωγική 
εορταστική διάθεση των ερωτευ-
μένων.

Ο Βαλεντίνος ήταν ένας Ρω-
μαίος κληρικός που έζησε τον 3ο 
αιώνα μ.Χ. και παρά τη δίωξή του 
από τον αυτοκράτορα Κλαύδιο Β' 
για τη δράση του και παρά τη ρητή 
απαγόρευση να μη νυμφεύει νεαρά 
ζευγάρια, αυτός συνέχιζε να νυμ-
φεύει, όπου και καταδικάστηκε σε αποκεφαλισμό στις 14 Φε-
βρουάριου του 270 μ.Χ.

Η 14η Φεβρουάριου ορίστηκε επίσημα ως ημέρα του Αγίου 
Βαλεντίνου το 496 μ.Χ. από τον Πάπα Γελάσιο Α'.

Αντί του ξενόφερτου Αγίου Βαλεντίνου», που αυτή η μέρα έχει 
πάρει εμπορικό χαρακτήρα, έχει καταντήσει κερδοσκοπική, «που-
λάει» η αγάπη και που καμία σχέση αυτός ο «Άγιος» έχει με εμάς, 
να προβάλλουμε αντί αυτής της ημέρας του «Αγίου Βαλεντίνου», 
τους Αγίους «Ακύλα και Πρίσκιλλα» που ήταν ένα ζευγάρι ενάρε-
των συζύγων, προστάτες των οικογενειών.

Ανάλογη γιορτή μπορεί να προβληθεί και του Αγίου Υάκινθου, 
που σε ηλικία 20 χρόνων μαρτύρησε για την πίστη του και θεωρεί-
ται από την Εκκλησία μας πρότυπο για τους νέους και παράδειγ-
μα προς μίμηση, αφού αντιπροσωπεύει τρόπον τινά τη νεολαία 
μας που ξέρει να μένει πιστή και να μάχεται για τα ιδανικά της.

Ο έρωτας δεν είναι αμαρτία. Ανάλογα πως βλέπουμε τον έρωτα.
Ο Έρωτας τιμήθηκε και υμνήθηκε κατά τη μυθολογία στο πρό-

σωπο του θεού «Έρως», ο γνωστός σε όλους φτερωτός θεός, που 
δεν ήταν τίποτα άλλο από τον καρπό της θεάς της ομορφιάς της 
Αφροδίτης και του θεού του πολέμου Άρη.

Ποιός ξεχνά το: «Έρωτα ανίκητε στη μάχη...» του Σοφοκλή;
Ο Έρωτας είναι αμαρτία γλυκιά και παίζει καταλυτικό ρόλο 

στη ζωή μας και πιστεύω πως ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει 
χωρίς έρωτα.

Ο Έρωτας ισορροπεί τις συναισθηματικές και βιολογικές μας 
δυνάμεις.

Ο Έρωτας είναι θαυμάσιος και όποιος δεν υπακούει στη... μό-
δα που έχει γίνει «καθεστώς», κινδυνεύει σοβαρά να παρεξηγη-
θεί, αφού, όπως είπα και παραπάνω, ο έρωτας παίζει καταλυτικό 
ρόλο στη ζωή μας.

Αν τώρα ρωτήσετε και μένα κατά πόσο είμαι ερωτευμένος με 
τη γυναίκα μου, θα σας πω πως είμαι μόνιμα ερωτευμένος μαζί 
της και πως αν δεν ήμουνα ερωτευμένος, δεν θα μπορούσα να 
ήμουνα τόσο ευτυχισμένος όσο είμαι σήμερα.

Χρόνια Πολλά...

ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ 
ΧΑΒΙΑΡΑ

Αναλύσεις

Γιατί δεν επιλύονται τα εθνικά μας θέματα;

Π
οιο είναι το εύρος της ελληνοτουρ-
κικής αντιπαράθεσης; Δεν εξαντλεί-
ται στο Αιγαίο και στην Ανατολική 
Μεσόγειο; Διαβάσαμε ότι ο ΥΠΕΞ 
κ. Δένδιας ολοκλήρωσε στις 13 Ια-
νουαρίου την πολλοστή περιοδεία 

του σε κράτη της Αφρικής στα πλαίσια της ευρύ-
τερης προσπάθειας αντιρρόπησης  της αυξανό-
μενης επιρροής της Τουρκίας στην Αφρική, "ως 
ανάχωμα στην τουρκική διείσδυση στην Αφρική", 
όπως χαρακτηρίστηκε (Καθημερινή 14/1/2023). 
Όπως αναφέρει ο Economist,  η Τουρκία έχει 43 
διπλωματικές αποστολές στην Αφρική, το εμπό-
ριο με την ήπειρο αγγίζει τα 30 δις δολάρια, με 
τα 11 από αυτά να αφορούν συναλλαγές με υπο-
σαχάριες χώρες.

 Εξάγει τα μη επανδρωμένα Bayraktar TB2 
αλλά και τα εκπαιδευτικά Hurkus ενώ από το 
Σαχέλ έως τη Σομαλία, όπου ο τουρκικός στρα-
τός διατηρεί στρατιωτική βάση και κέντρο εκπαί-
δευσης, τουρκικές στρατιωτικές δυνάμεις αποτε-
λούν ολοένα και πιο συχνά στοιχείο των πεδίων 
μαχών. Αλλά πριν καν επιστρέψει ο κ. Δένδιας 
αναχώρησε και πάλι στις 24 Ιανουαρίου για την 
Αφρική, πραγματοποιώντας σύμφωνα με ανα-
κοίνωση του ΥΠΕΞ το έβδομο ταξίδι του στην 
υποσαχάρια περιοχή Όλα αυτά λαμβάνουν χώρα 
στα πλαίσια της γαλλοτουρκικής αντιπαράθεσης 
στην Αφρική ιδιαίτερα στο Σαχέλ και στις γαλ-
λόφωνες περιοχές. 

Εμείς γιατί παρεμβαίνουμε; Έχουμε ερείσματα 
εκεί; Αποτελούμε "ουρά" της γαλλικής πολιτικής 
στην αντιπαράθεσή της με την Τουρκία; Αυτό προ-
βλέπει η ελληνογαλλική αμυντική συμφωνία; Τα 
εθνικά μας συμφέροντα αγγίζουν και την υπο-
σαχάρια περιοχή; Μήπως φθάνουν και έως την 
Κεντρική Ασία, στο Καζακστάν ή στον Καύκασο 
στην Αρμενία, την οποία επισκέφθηκε ο κ. Δέν-
διας ακολουθώντας κατά πόδας την κ. Πελόζι, 
σε αντιπαράθεση με την Τουρκία που υποστηρί-
ζει το Αζερμπαιτζάν; Τελικά που αποβλέπει αυτή 
η κλιμάκωση της όξυνσης των ελληνοτουρκικών 
σχέσεων σε περιοχές όπου δεν διακυβεύονται 
ελληνικά συμφέροντα;  

Δεν είναι άξιον απορίας που η Ουάσινγκτον 
αντί να διαμεσολαβεί ειρηνικά ανάμεσα σε Ελ-
λάδα - Τουρκία ασκώντας την επιρροή της, αντί-
θετα υποδαυλίζει την ένταση και την απειλή μιας 
καταστροφικής σύγκρουσης με σύγχρονα όπλα, 
αποκομίζοντας παράλληλα μεγάλα οικονομικά 
οφέλη; Γιατί υιοθετεί αυτή τη στάση; Διότι πέ-
ραν του οικονομικού οφέλους, η ένταση στο Αι-
γαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο της δίνει τη 
δυνατότητα να παρεμβαίνει και να αξιοποιεί τις 
δύο χώρες κατά περίπτωση ως εφαλτήριο των 
επιδιώξεών της στην ευρύτερη περιοχή. Αξιο-
ποιεί την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις 
μετατρέποντας την χώρα σε αμερικανική βάση 
με προεξάρχουσα την Αλεξανδρούπολη, με αντι-
στάθμισμα τη δήθεν προστασία της Θράκης από 
την τουρκική επιβουλή.

Η ιστορική εμπειρία θα έπρεπε να μας έχει 

πείσει ότι η άσκηση ανεξάρτητης εξωτερικής πο-
λιτικής από μια χώρα που είναι "δεδομένη", που 
εναποθέτει δηλαδή την προστασία των εθνικών 
της συμφερόντων σε  μια ισχυρότερη δύναμη 
και παραδίδεται άνευ όρων σε αυτή, είναι αδύ-
νατη. Διότι, οι μεγάλες δυνάμεις υποδαυλίζουν 
τις διενέξεις για να διεισδύουν στην ευρύτερη 
περιοχή. Κυρίως, διότι θεωρούμε ότι τα εθνικά 
μας συμφέροντα συμπλέουν  με τα συμφέροντα 
των ισχυρών. Επειδή όμως οι σχέσεις αυτές εί-
ναι ετεροβαρείς (όπως Ελλάδας – ΗΠΑ, Ελλάδας 
– Γαλλίας ή Γερμανίας), οι εξελίξεις δεν οριοθε-
τούνται εκεί όπου εκπληρώνονται τα εθνικά μας 
συμφέροντα αλλά των ισχυρών, γιαυτό συνήθως 
είναι καταστροφικές ή αδιέξοδες. Και για έναν 
πρόσθετο λόγο.

 Διότι από ένα σημείο και πέρα τα συμφέροντα 
των ισχυρών είναι ανταγωνιστικά και ως αδύναμη 
χώρα εμπλέκεσαι στη δίνη τους (Μικρασιατική κα-
ταστροφή). Για αυτούς τους λόγους η εξωτερική 
πολιτική που ασκεί η Αθήνα είναι αντιφατική σε 
σημείο ώστε να διερωτάσαι πότε εξυπηρετούνται 
τα εθνικά μας συμφέροντα. Στην περίπτωση της 
εθνικής μας ευαισθησίας που εξαντλείται στις  
ελληνοτουρκικές σχέσεις ή της ανοχής στον εκ-
πατρισμό των ομοεθνών μας της Β. Ηπείρου από 
μια ανύπαρκτη στρατιωτικά χώρα, την Αλβανία; 
Διότι στην πρώτη περίπτωση η απειλή έχει δυνη-
τικό χαρακτήρα ενώ στη δεύτερη όχι μόνον είναι 
υπαρκτή αλλά έχει δημιουργήσει και τετελεσμένα 
με τη δραματική απομείωση της ελληνικής μει-
ονότητας και τη συνεχιζόμενη επιδείνωση των 
συνθηκών διαβίωσης των εναπομεινάντων ομο-
εθνών, μέχρι την πλήρη εξαφάνισή της. 

Τα εθνικά μας συμφέροντα υπηρετούνται με 
τον εναγκαλισμό του Κοσσόβου από την Αθήνα 
(πέντε φορές σε ενάμισι χρόνο επισκέφθηκε ο κ. 
Δένδιας την Πρίστινα), με την αναβάθμιση των 
σχέσεών μας και την υποστήριξη της υποψηφι-
ότητάς του για ένταξη στο Συμβούλιο της Ευ-
ρώπης ή με την καταγγελία της ψευδεπίγραφης 
Τουρκικής Δημοκρατίας της Βορείου Κύπρου, ως 
προϊόν εισβολής και κατοχής; Διότι η πολιτική 
μας έναντι του Κοσσόβου αναιρεί την πάγια θέση 
μας στο Κυπριακό. Γιατί "αγαπήσαμε" ξαφνικά το 
Κόσσοβο; Στα μέσα του Ιανουαρίου πενταμελής 
επιτροπή Αμερικανών και Ευρωπαίων διπλωμα-
τών έθεσε στον Σέρβο πρόεδρο Βούτσιτς το δί-
λημμα της ανεμπόδιστης ένταξης του Κοσσόβου 
στον ΟΗΕ και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς 
ως κρατική οντότητα στα σημερινά του σύνορα 
ή της λήψης ολοκληρωτικών μέτρων σε πολιτι-
κό και οικονομικό επίπεδο σε βάρος της Σερβίας. 

Τα εθνικά μας θέματα οδηγούνται σε όξυνση 
ή σε αδιέξοδα με την απώλεια των ερεισμάτων 
τους, διότι εμπλέκονται με τα συμφέρονται ισχυ-
ρότερων δυνάμεων που αναδεικνύονται σε υπο-
βολείς τους. Η "διπλωματία των σεισμών" που 
ξαφνικά επανέκαμψε ως ευκαιρία με τον τρο-
μακτικό σεισμό στην Τουρκία, ανοίγει διαύλους 
συνεννόησης ανάμεσα σε Αθήνα και Άγκυρα για 
επίλυση των ελληνοτουρκικών προβλημάτων στη 
βάση του Διεθνούς δικαίου με προσφυγή στη Χά-
γη μακριά από τη μέγγενη των υποβολέων μας. 
Θα αξιοποιηθεί; 

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ 
ΜΑΚΡΟΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο  Λάιος Θεόδωρος του  Κωνσταντίνου και της  Βασιλικής 
το γένος Πλατανιά  που  γεννήθηκε στην Αμφιλοχία και 
κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη και η Μιμιλίδου Ελπινίκη 
του Συμεών και της Κλεάνθης το γένος Κολιοβούρδα  
που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και  κατοικεί στην 
Αλεξανδρούπολη πρόκειται να παντρευτούν στο 
Δημαρχείο Αμφιλοχίας..

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ   Αλεξ/πολη: 14.02.2023
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
& ΥΠ. ΔΟΜΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Ταχ. :Κύπρου 17
Πληρ.: Πορτοκαλίδης Κ.                            
Τηλ.: 2551350037           

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ
        Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης με την υπ’ αριθμ. 20/2023 Από-

φαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:97H6ΩΨΟ-9ΒΞ) ενέκρινε την «Πο-
λεοδομική Μελέτη Επέκτασης του Ρυμοτομικού Σχεδίου Ν. Χιλής (Τμή-
μα της ΠΕ IV)».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση των ανωτέρω, κα-
θώς τα σχετικά δικαιολογητικά (αποφάσεις, διαγράμματα κλπ) θα εί-
ναι αναρτημένα στο Γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης (2ος όροφος παλιό Δημαρχείο Αλεξανδρούπολης) 
από την 1η μέρα ανάρτησης και για 20 ημέρες για την υποβολή πιθα-
νών ενστάσεων. 

Ο Αντιδήμαρχος
Δόμησης, Χωροταξικού Σχεδιασμού και Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Δέλκος Βασίλειος
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Μπορεί μία τραγωδία τε-
ράστιου βεληνεκούς όπως ο 
φονικός σεισμός της Τουρκί-
ας να έχει έστω ένα… θετικό 
αποτέλεσμα; «Πιστεύω ότι μέ-
σα από το αυτό το δράμα μπο-
ρεί να προκύψει κάτι καλύτερο 
στις ελληνοτουρκικές σχέσεις» 
υπογράμμισε στο περιθώριο 
της χθεσινής συνέντευξης Τύ-
που του ο πρωθυπουργός Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης.

Τα ελληνοτουρκικά αφο-
ρούν ιδιαίτερα τη Θράκη, αφού 
σε περιόδους τεταμένων σχέ-
σεων μεταξύ των δύο κρα-
τών, πάντοτε η ακριτική Ελλά-
δα τελεί σε πολύ μεγαλύτερη 
επαγρύπνηση σε σχέση με το 
κλεινόν άστυ. Την ίδια αντί-
ληψη με τον Έλληνα πρωθυ-
πουργό φαίνεται πως συμμε-
ρίζεται -για τώρα τουλάχιστον 
καθώς κανείς δεν γνωρίζει τη 
επιφυλάσσει το μέλλον- ο 
Τούρκος υπουργός Εξωτερι-
κών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, 
στον απόηχο της επίσκεψης 
του Έλληνα ομολόγου του Νί-
κου Δένδια στις περιοχές που 
επλήγησαν από τον φονικό 
σεισμό.

Η ανταπόκριση των Ελλή-
νων ήταν και παραμένει, αντι-
κειμενικά, συγκινητική με την 
αποστολή πολλών δεκάδων 
τόνων ανθρωπιστικής βοή-
θειας, διασωστών που κατά-

φεραν ν’ ανασύρουν αθώους 
εγκλωβισμένους μέσα από τα 
συντρίμμια, αλλά και μέσα από 
τα χιλιάδες μηνύματα συμπα-
ράστασης. Ειδικά στη Θράκη, 
η ανταπόκριση πολιτών της 
μειονότητας και της πλειονό-
τητας ήταν τόσο μαζική από 
την πρώτη στιγμή, σε τέτοιο 
σημείο μάλιστα που μέχρι κι ο 
Τούρκος πρόξενος στην Κο-
μοτηνή Αϊκούτ Ουνάλ, μίλησε 
-έστω και για μία κουβέντα- 
ελληνικά σε βίντεο λέγοντας: 
«Η βοήθειά σας είναι πολύτι-
μη για εμάς, ευχαριστώ πολύ». 
Αναμένουμε κι εκείνος, εάν θα 
θυμάται πως έπραξαν οι Έλλη-
νες στα δύσκολα.

«Γέφυρες» ρίχνουν 
Μητσοτάκης-
Τσαβούσογλου

«Ποτέ δεν έκλεισα την πόρ-
τα του διαλόγου με την Τουρ-
κία» τόνισε ο πρωθυπουργός 
στην συνέντευξη Τύπου της 
Κοζάνης απαντώντας στην 
ερώτηση, αν ο σεισμός στην 
Τουρκία και η βοήθεια που 
έσπευσε άμεσα να δώσει η 
χώρα μας, βοήθησαν στην 
βελτίωση των σχέσεων, κάτι 
που αποδείχθηκε και από τις 
δηλώσεις του Μεβλούτ Τσα-
βούσογλου.

«Κρατώ τη δήλωση του Με-
βλούτ Τσαβούσογλου ότι τα 

πράγματα, μπορεί να γίνουν 
καλύτερα, καταλαβαίνω, όμως 
και την επιφυλακτικότητα κά-
ποιων ότι μπορεί να γυρίσου-
με στις κακές συνήθειες του 
παρελθόντος, ελπίζω και εύ-
χομαι να μην γίνει αυτό» είπε 
ο πρωθυπουργός και συμπλή-
ρωσε: «Εγώ ουδέποτε έκλεισα 
την πόρτα στο διάλογο. Στην 
Τουρκία γνωρίζουν πως η ελ-
ληνική εξωτερική πολιτική έχει 
αποκτήσει πλέον βάθος και πε-
ριεχόμενο. Η Ελλάδα θα συνε-
χίσει να ενισχύεται αποτρεπτι-
κά, κάτι, που δε στρέφεται κατ’ 
ανάγκη κατά της Τουρκίας».

«Μακάρι να προκύψει κάτι 
θετικό» επανέλαβε και πρό-
σθεσε ότι θα συνεχίσουμε να 
στηρίζουμε την Τουρκία με βο-
ήθεια, ξέρουμε ότι έχει ανά-
γκες ο λαός της. Θα είμαστε 
παρόντες και στην προσπάθεια 
ανοικοδόμησης την επόμενη 
ημέρα.

Για νέα σελίδα στις σχέσεις 
Ελλάδας - Τουρκίας έκανε λό-
γο νωρίτερα ο Τούρκος υπουρ-
γός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσα-
βούσογλου, στον απόηχο της 
επίσκεψης του Νίκου Δένδια 

στις πληγείσες από τον σει-
σμό περιοχές.

Κατά τη διάρκεια συνέντευ-
ξης Τύπου με τον ισραηλινό 
ομόλογό του, ο τούρκος ΥΠΕΞ 
εκλήθη να σχολιάσει την αλλη-
λεγγύη που επέδειξε η Ελλάδα 
μετά την καταστροφή. «Με τον 
σεισμό ανοίξαμε μια νέα σελί-
δα με την Ελλάδα» είπε χαρα-
κτηριστικά, όπως μεταδίδουν 
τουρκικά ΜΜΕ και συνέχισε: 
«Όπως όλες οι χώρες της πε-
ριοχής, πρέπει να συνεχίσουμε 
να εργαζόμαστε για τη σταθε-
ρότητα, την οικονομική ανά-
πτυξη και την ειρήνη της πε-
ριοχής μας».

Υπενθυμίζοντας τους σει-
σμούς το 1999 σε Τουρκία και 
Ελλάδα, ο τούρκος ΥΠΕΞ είπε: 
«Πρώτα έτρεξε να βοηθήσει η 
Ελλάδα την Τουρκία και με-
τά εμείς πήγαμε στην Ελλάδα 
για να βοηθήσουμε τους γείτο-
νες. Θυμάμαι ότι εκείνο το δι-
άστημα το περιοδικό TIME εί-
χε αναφερθεί στο θέμα αυτό». 
Στην Αθήνα, πάντως, υπάρχει 
διπλωματική αυτοσυγκράτηση, 
καθώς η Τουρκία αυτή τη στιγ-

μή είναι μια βαθιά πληγωμένη 
χώρα, που μπορεί τους προ-
σεχείς μήνες να βρεθεί σε κα-
τάσταση μετάβασης προς μια 
εντελώς διαφορετική εποχή. 
Άλλωστε δεν θα είναι η πρώ-
τη φορά που οι Τούρκοι πολι-
τικοί άλλα λένε στη ώρα της 
κρίσης κι άλλα πράττουν εν 
καιρώ ειρήνης.

Ιλ. Αχμέτ: «Το θέλουν οι 
λαοί»

Ο ελληνικός κι ο τουρκι-
κός λαός θέλουν την ειρήνη 
και την αλληλεγγύη των δύο 
κρατών κι αυτή η διαπίστω-
ση… επιταχύνθηκε λόγω της 
ανθρωπιάς της Ελλάδας στον 
φονικό σεισμό, περιέγραψε ο 
βουλευτής Ροδόπης του ΠΑ-
ΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Ιλχάν Αχμέτ στο 
ράδιο Χρόνος 87.5fm.

«Αυτό το τραγικό γεγονός 
πρόλαβε κάποιες εξελίξεις 
που πίστευα πάντοτε ότι θα 
γίνονταν μετά τις εκλογές σε 
Τουρκία και Ελλάδα. Όταν εί-
χα επισκεφτεί την Τουρκία πριν 
τρεις μήνες κι είχα κάνει μία 
πρωτοβουλία για “θετική ατζέ-
ντα”, να μιλούν μεταξύ τους 

Έλληνες και Τούρκοι βουλευ-
τές, ότι η ρητορική πολέμου 
μεταξύ των δύο χωρών (πρέ-
πει) να πέσει, το είχα αντιλη-
φθεί αυτό. Τότε, οι βουλευτές 
από την αντιπολίτευση αλλά 
και από το κόμμα του κου Ερ-
ντογάν ήταν θετικοί, απλώς 
φοβούνταν να πουν κάτι, γιατί 
κι από τις δύο πλευρές υπήρχε 
πάντοτε ο κίνδυνος να κατηγο-
ρηθείς ότι είσαι εκτός εθνικής 
γραμμής» σημείωσε αναλυτικά 
και συνέχισε την πολιτική του 
εκτίμηση: «η διπλωματία των 
σεισμών νομίζω θα αποκατα-
στήσει τη διπλωματία του με-
γαφώνου. Το έχει κι ο Γιώργος 
Παπανδρέου. Αλλά δεν έχουμε 
αυταπάτες, (ελληνοτουρκικές) 
διαφορές θα υπάρξουν, αλλά 
έχουμε μπει σε μία άλλη φάση, 
η οποία οπωσδήποτε θα είναι 
θετικοί κι όχι επειδή το είπαν οι 
κκ Δένδιας ή Τσαβούσογλου, 
αλλά επειδή το θέλουν οι λα-
οί. Ο τουρκικός λαός αγκάλια-
σε τη βοήθεια της Ελλάδας 
και των Ελλήνων δείχνοντας 
ένα υπερβολικό ενδιαφέρον. 
Δεν ήταν μόνο η Ελλάδα που 
έστειλε σωστικά συνεργία, αλ-
λά η κοινή γνώμη της Τουρκίας 
αποδέχθηκε αυτό το γεγονός, 
το ίδιο κι η κοινή γνώμη της 
Ελλάδας».

Σύμφωνα με τον τοπικό 
βουλευτή, η τραγική αυτή ιστο-
ρία μας διδάσκει «ότι το δηλη-
τήριο που υπήρχε από κάποια 
ΜΜΕ σε Ελλάδα και Τουρκία 
που από το πρωί μέχρι το βρά-
δυ προσπαθούσαν να χειρα-
γωγήσουν την κοινή γνώμη, 
ότι η Ελλάδα ή η Τουρκία θα 
επιτεθεί, είδαμε ότι αυτό δεν 
είχε μεγάλη βάση. Αντιθέτως 
επικράτησε η λογική, η αγάπη 
και η αλληλεγγύη».

Πάντως, ενώ ο βουλευτής 
έστειλε το μήνυμα ειρήνης κι 
ενότητας, το ζήτημα είναι εάν 
αυτό θα εφαρμοστεί με βάση… 
το διεθνές δίκαιο στην ώρα 
της κρίσης, ή με βάση το ανα-
τολίτικο παζάρι και τα «θέλω» 
των γειτόνων.
Xronos.gr

Ο φονικός σεισμός ρίχνει «γέφυρες» 
επικοινωνίας μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας

ΘΕΡΜΟ ΤΟ «ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ» 
ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΒΛΟΥΤ 
ΤΣΑΒΟΥΣΟΓΛΟΥ, ΣΤΟΝ 
ΑΠΟΗΧΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΟΜΟΛΟΓΟΥ 
ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΔΕΝΔΙΑ  

 Ακόμη και… ο Τούρκος πρόξενος 
Κομοτηνής ευχαρίστησε στα ελληνικά 
τους Θρακιώτες

Μόνιμες προσλήψεις σε νο-
σοκομεία, ΕΚΑΒ και υπουργεία 
έρχονται το επόμενο διάστημα 
από τον ΑΣΕΠ Ειδικότερα, οι 
προκηρύξεις μέσω ΑΣΕΠ που 
θα δημοσιευθούν το επόμενο 
διάστημα είναι οι παρακάτω.

Προσλήψεις: 910 επικου-

ρικοί σε νοσοκομεία και 

ΕΚΑΒ

Η προκήρυξη αυτή αποτε-
λεί τμήμα ενός πακέτου που 
ενέκρινε το υπουργείο Υγείας 
προκειμένου να νομιμοποιηθεί 
το προσωπικό που εργάστη-
κε κατά τη διάρκεια της παν-
δημίας.

Το δεύτερο σκέλος του πα-
κέτου αυτού αφορά στην πρό-
σληψη 910 υπαλλήλων παρα-
ϊατρικών ειδικοτήτων.

Ο νέος διαγωνισμός θα βγει 
από το ΑΣΕΠ τους επόμενους 
μήνες και θα προβλέπει αυξη-
μένη μοριοδότηση για όσους 
εργάστηκαν στον χώρο της 
Υγείας την περίοδο της παν-

δημίας, όπως είχε γίνει και με 
την προκήρυξη για νοσηλευτι-
κό προσωπικό.

Στην προκήρυξη περιλαμ-
βάνονται προσλήψεις παρα-
ϊατρικού προσωπικού, νο-
σηλευτικού, διοικητικού, 
υποστηρικτικού μέσω των 
καταλόγων του λοιπού επι-
κουρικού.

Από τις 910 θέσεις του λοι-
πού επικουρικού οι 63 θα κα-
λυφθούν από άτομα ειδικών 
κατηγοριών.

Θέσεις εργασίας: 872 μόνι-

μοι στο υπουργείο Μεταφο-

ρών και Υποδομών

Παράλληλα, το υπουργείο 
Υποδομών και Μεταφορών 
αναμένεται να προχωρήσει 
στην πρόσληψη 872 μονίμων 
υπαλλήλων μέσω ΑΣΕΠ.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, από 
τις 872 προσλήψεις που έχουν 
εγκριθεί, οι 59 συνολικά θέσεις 
θα καλυφθούν από άτομα με 
ποσοστό αναπηρίας τουλάχι-
στον 50%.

Ειδικότερα, μέσω του πα-
νελλήνιου γραπτού διαγωνι-
σμού του ΑΣΕΠ θα καλυφθούν 
στο υπουργείο Υποδομών και 
Μεταφορών:

- 349 θέσεις ΠΕ
- 71 θέσεις ΤΕ

1.800 μόνιμες προσλήψεις σε μετρό, νοσοκομεία, ΕΚΑΒ 

Οι προκηρύξεις 
του ΑΣΕΠ που 
θα εκδοθούν το 
προσεχές διάστημα
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5 6 1 3

1 4

4 7 3

3 5 1

1 2 4 5 7 6

7 1 9

2 9 1

8 3

1 3 8 2

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.66)
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.62)

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

7 2 9 8 4

7 5 9 3

3 4 5

8 7 1

2

7 6 4

3 4 8

8 2 4 1

6 9 5 7 2

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.60)
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία
 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ένας  85χρονος παππούς είχε σοβαρό πρόβλημα 

ακοής, οπότε πάει στο γιατρό ο οποίος του δίνει κά-

τι ακουστικά, με τα οποία μπορεί και ακούει τέλεια.

Μετά από ένα μήνα, πάει ξανά ο παππούς στο 

γιατρό για την προγραμματισμένη εξέταση.

– Ξέρετε, λέει ο γιατρός, η ακοή σας είναι πλέ-

ον περίφημη! Οι δικοί σας άνθρωποι  θα πρέπει 

να είναι κατενθουσιασμένη που μπορείτε πλέον 

και επικοινωνείτε φυσιολογικά μέσα στο σπίτι με 

όλους τους άλλους!

– Μπα, δεν τους το έχω πει ακόμα για τα ακου-

στικά… Απλώς κάθομαι και ακούω τις συζητήσεις. 

Έχω αλλάξει τη διαθήκη μου ήδη τρεις φορές!

* * * * *

Μια νεαρή γυναίκα πολύ αλαφιασμένη πηγαίνει 

στο φαρμακείο και ζητάει από τον Φαρμακοποιό 

να αγοράσει δηλητήριο  αρσενικό.

Την ρωτάει με καχυποψία ο φαρμακοποιός:

– Τι το θέλετε το αρσενικό κυρία μου;

Απαντάει εκείνη:

– Ο άνδρας μου δεν υποφέρεται πλέον και θέ-

λω να τον σκοτώσω…

Λέει ο φαρμακοποιός:

– Α, όχι κυρία μου, αυτό δεν γίνεται με τίποτα, 

δεν μπορώ να σας πουλήσω αρσενικό για να αφαι-

ρέσετε μια ζωή….

Εκείνη την στιγμή  η νεαρή γυναία  βγάζει από 

την τσάντα της μία φωτογραφία όπου ο άνδρας 

της φαινόταν να είναι σε περιπτύξεις με την γυναί-

κα του Φαρμακοποιού. Ο Φαρμακοποιός παίρνει 

την φωτογραφία στα χέρια του, την κοιτάζει , σπάει 

ένα πικρό χαμόγελο  και λέει στην γυναίκα:

– Με συγχωρείτε κυρία μου, δεν είχα καταλάβει 

ότι έχετε και… ΣΥΝΤΑΓΗ!

 ΜΕΜΕS

 σταυρολεξο

Οριζόντια

1. Τέτοια νησιά η Κως κι η Σάμος.

8. Ιδιότητα των υγρών.

9. Το όνομα του τραγουδιστή και ηθο-

ποιού Αζναβούρ.

10. Προτρεπτικό μόριο.

11. Παράφορο πάθος.

12. Ράτσα μεγαλόσωμου σκύλου.

14. Ο αριθμός 24.

15. Το πρώτο "θύμα".

16. Είναι ανάγκη (αρχ.).

17. Αμυγδάλου μπορεί να είναι.

-- Συστατικά --

• 8 σφολιατίνια, στρογγυλά
• 2 αχλάδια, καθαρισμένα και κομμένα σε φέτες
• 4 μπάλες παγωτού της αρεσκείας μας

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Αρχικά, ξεπαγώνουμε τα σφολιατίνια.
• Απλώνουμε τα τέσσερα πάνω στον πάγκο 

εργασίας, τοποθετώντας πάνω τους άλλα 4, 
αφού πρώτα αλείψουμε την επιφάνεια των 
πρώτων με λίγο νερό.

• Στη συνέχεια, τα χαράζουμε με τη βοήθεια 
ενός κοφτερού μαχαιριού ή μιας στρογγυλής 
κουπ-πατ.

• Τα τοποθετούμε σε ένα μεγάλο πιάτο και τα 
ψήνουμε στα μικροκύματα σε υψηλή θερ-μο-
κρασία για 4 με 6 λεπτά.

• Τα παρακολουθούμε όσο ψήνονται για να μην 
καούν.

• Έπειτα τα βγάζουμε από το φούρνο και αφαι-
ρούμε το κομμάτι που χαράξαμε πριν τα ψή-
σουμε.

• Κατόπιν σε ένα μπολ με χωρητικότητα 4 φλι-
τζάνια τσαγιού νερό, βάζουμε τη ζάχαρη το 
νερό και τα αχλάδια.

• Σκεπάζουμε με πλαστική μεμβράνη και ψή-
νουμε τα υλικά στα μικροκύματα σε υψηλή 
θερμοκρασία για 5 λεπτά.

• Βγάζουμε το μπολ από το φούρνο, τρυπάμε 
τη μεμβράνη σε μερικά σημεία και το ξε-σκε-
πάζουμε προσεκτικά.

• Τέλος τοποθετούμε από μια μπάλα παγωτό σε 
καθένα σφολιατίνι και σερβίρουμε.

• Καλή απόλαυση!

--Συμβουλές--
• Για έξτρα γεύση περιχύνουμε τα σφολιατίνια με 

καραμελωμένα αχλάδια.

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Απολαυστικά σφολιατίνια με αχλάδια

Κάθετα

1. Λαδερό φαγητό.

2. Κι έτσι το Κοσσυφοπέδιο.

3. Η άκρη τα έχει στην… άκρη.

4. "… και συμπάθεια": ταινία του Βινσέντε 

Μινέλι.

5. Το όνομα του κιθαρίστα Γκίλαν.

6. Αγγλικό ομαδικό υπαίθριο παιχνίδι.

7. Ακαρπία ελιάς κάθε δύο χρόνια.

11. Έργο… για κλάματα.

13. Αλβανικό νόμισμα.

16. Λίγα… δάκρυα.
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Έρχεται σε Παγκόσμια Πρε-
μιέρα η Περιπέτεια, «Ant-man 
& Wasp: Κβαντομανία» του Πέ-
ιτον Ριντ (Κατσαριδάκι Αγάπη 
μου, Κάτω ο Έρωτας, Τα Χαλά-
σαμε, Ναι σε Όλα, Ant-Man, Ο 
Ant-man και η Σφήκα) με τους 
Πολ Ραντ, Εβάντζελιν Λίλι, Κά-
θριν Νιούτον, Τζόναθαν Μέι-
τζορς, Μισέλ Φάιφερ, Μάικλ 
Ντάγκλας, Μπιλ Μάρεϊ & Ου-
ίλιαμ Τζάκσον Χάρπερ...

Υπόθεση: Στη νέα ταινία των 
Marvel Studios, «ANT-MAN 
ΚΑΙ WASP: ΚΒΑΝΤΟΜΑΝΙΑ», 
η οποία ξεκινά την 5η φάση 
του MCU, οι υπερήρωες συ-
νεργάτες Σκοτ Λανγκ και Χό-
ουπ Βαν Ντάιν επιστρέφουν 
για να συνεχίσουν τις περιπέ-
τειές τους ως Ant-Man και η 
Σφήκα. Μαζί, με τους γονείς 
της Χόουπ, Χανκ Πιμ και Τζά-
νετ Βαν Ντάιν, και την κόρη του 
Σκοτ, Κάσι Λανγκ, η οικογένεια 
εξερευνά τον Κβαντικό Κόσμο, 
αλληλεπιδρώντας με παράξε-
να νέα πλάσματα και ξεκινά μια 
περιπέτεια που θα τους ωθήσει 
πέρα από τα όρια αυτού που 
θεωρούσαν δυνατό.

Πέμπτη, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, 
Τρίτη, Τετάρτη: 19:30 & 22:15*, Παρα-
σκευή: 21:15 & 00:00**.

*Οι βραδινές προβολές Πέμπτη, Πα-

ρασκευή, Κυριακή, Δευτέρα, Τετάρτη & 
οι απογευματινές Σάββατο & Τρίτη εί-
ναι σε 3D.

**Μεταμεσονύχτια Προβολή με ΔΩΡΕ-
ΑΝ Pop-Corn για όλους.

Συνεχίζεται η Κωμική Περιπέτεια, 
«Αστερίξ & Οβελίξ: Στον Δρόμο για 
την Κίνα» του Γκιγιόμ Κανέ (Έρωτας 
αλά Γαλλικά, Μη Μιλήσεις σε Κανέ-
ναν, Μικρά Αθώα Ψέματα, Ο Νόμος 
του Αίματος, Μεγάλωσε αν Τολμάς, 
Μικρά Αθώα Ψέματα 2) με τον ίδιο 
& τους Λελούς, Μαριόν Κοτιγιάρ, 
Βενσάν Κασέλ, Τζόναθαν Κοέν, Ραμ-
ζί Μπεντιά, Λεανά Σεά, Μελανί Τιερί, 
Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς & Χοσέ Γκαρσία 
& τους Πάρι Παρασκευάδη Πλάνετς, 
Κώστα Τερζάκη, Αλμπέρτο Εσκενάζη, 
Άρτεμι Ματαφιά, Μυρτώ Ναούμ, Νί-
κη Γρανά, Βαγγέλη Χαλκιαδάκη, Τάκη 
Σακελλαρίου, Κώστα Αποστολίδη, Τά-
σο Νταπαντά, Ράφαελ Αριστοτέλους 
& Κωνσταντίνο Στελλούδη στην με-
ταγλωττισμένη έκδοση...

Υπόθεση: Βρισκόμαστε στο έτος 50 
π. Χ.. Η αυτοκράτειρα της Κίνας μόλις 
φυλακίστηκε μετά από πραξικόπημα 
που υποκινήθηκε από έναν προδότη 
πρίγκιπα. Με τη βοήθεια ενός εμπό-
ρου και του πιστού της σωματοφύλα-
κα, η μοναχοκόρη της αυτοκράτειρας, 
πριγκίπισσα Σας-Γι, καταφέρνει να 
διαφύγει στη Γαλατία για να ζητήσει 
βοήθεια από -ποιους άλλους;- τους 
ξακουστούς πολεμιστές, Αστερίξ και 
Οβελίξ. Οι δύο αχώριστοι ήρωές μας 
δέχονται ευχαρίστως να βοηθήσουν την πριγκίπισ-
σα να σώσει τη μητέρα της και να ελευθερώσει τη 
χώρα της. Έτσι αρχίζουν ένα μεγάλο ταξίδι προς την 
Κίνα, όπου τους περιμένει μια τεράστια περιπέτεια. 
Όμως τα πράγματα περιπλέκονται ακόμη περισσό-

τερο όταν ο Καίσαρας και ο ισχυρός στρατός του, 
διψασμένοι για μια νέα κατάκτηση, αποφασίζουν 
να κατευθυνθούν κι αυτοί προς την Κίνα…

Παρασκευή: 18:45
Κυριακή: 17:00.

Ενώ ξανά μαζί μας η υποψήφια για Oscar & 
Χρυσή Σφαίρα ταινία Κινουμένων Σχεδίων, «Ο 
Παπουτσωμένος Γάτος: Η Τελευταία Επιθυμία» 
των Τζόελ Κρόφορντ (Οι Κρουντς 2: Nέα Eποχή) 
& Τζάνουελ Μερκάδο με τους Τηλέμαχο Κρε-
βάικα, Βίκυ Νικολαΐδου, Γιάννη Τσούτσια, Χρή-
στο Πλαΐνη, Στεφανία Φιλιάδη, Άγγελο Λιάγκο, 
Σοφία Παναηλίδου, Ανδρέα Ευαγγελάτο, Τάσο 
Τζιβίσκο, Χίλντα Ηλιοπούλου, Κωνσταντίνο Ρε-
πάνη, Βούλα Κώστα, Βαγγέλη Στρατηγάκο, Σο-
φία Καψαμπέλη, Απόστολο Καρτσώνη & Πέτρο 
Δαμουλή στην μεταγλωττισμένη έκδοση...

Υπόθεση: Η DreamWorks Animation παρου-
σιάζει μια νέα περιπέτεια στο σύμπαν του Σρεκ, 
καθώς ο τολμηρός Παπουτσωμένος Γάτος, που 
ζει στην παρανομία, ανακαλύπτει ότι έχει πληρώ-
σει το βαρύ τίμημα για το πάθος του για κίνδυνο 
αλλά και την αδιαφορία του για ασφάλεια. Ο Γά-
τος έχει κάψει τις οκτώ από τις εννέα ζωές του, 
αν και στην πορεία έχασε το μέτρημα. Η ανά-
γκη του να ανακτήσει αυτές τις ζωές θα στείλει 
τον Παπουτσωμένο Γάτο στην πιο μεγάλη του 
αναζήτηση. Ξεκινάει ένα επικό ταξίδι στο Μαύρο 
Δάσος για να βρει το μυθικό Αστέρι των Ευχών 
και να επαναφέρει τις χαμένες του ζωές. Αλλά 
με μόνο μία ζωή να του έχει απομείνει, ο Γάτος θα 
πρέπει να ταπεινωθεί και να ζητήσει βοήθεια από την 
πρώην σύντροφο και θανάσιμη εχθρό του, την Κίτι 
Ελαφροπατούσα! Στην προσπάθειά τους, ο Γάτος 
και η Κίτι θα έχουν τη βοήθεια (τόσα ήξεραν) από 

ένα φλύαρο, αμείλικτα χαρούμενο σκύλο, τον Πέρο. 
Μαζί, το τρίο των ηρώων μας θα πρέπει να είναι 
ένα βήμα μπροστά, από όσους τους καταδιώκουν!

Σάββατο
Τετάρτη: 17:00.

Εξερεύνηση στον Κβαντικό Κόσμο!

Yπόσχεται πως θα είναι «πλήρως διαφανής» 
στο μέλλον. Ένα χρόνο μετά το πολυσυζητη-
μένο χαστούκι του Γουίλ Σμιθ στον Κρις Ροκ 
στα βραβεία Όσκαρ του 2022, η Αμερικανική 
Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επι-
στημών (AMPAS) αναλαμβάνει την ευθύνη της 
αναταραχής που ξέσπασε πέρυσι μετά από αυ-
τό το γεγονός.

Σε γεύμα που διοργάνωσε η Αμερικανική Ακα-
δημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, 
η οποία είναι υπεύθυνη για την ψηφοφορία για τα 
κινηματογραφικά βραβεία Όσκαρ και την τελετή 
απονομής, καλώντας όλα τα λαμπερά πρόσωπα 
που είναι υποψήφια στα φετινά βραβεία Όσκαρ, 
η πρόεδρος της Ακαδημίας, Τζάνετ Γιανγκ, σύμ-
φωνα με το Variety, ανέφερε πως «είμαι βέβαιη 
ότι όλοι θυμάστε ότι ζήσαμε ένα πρωτοφανές 
γεγονός στα Όσκαρ. Αυτό που συνέβη στη σκη-
νή ήταν εντελώς απαράδεκτο και η ανταπόκριση 
από τον οργανισμό μας ήταν ανεπαρκής».

Συμπληρωματικά, η Τζάνετ Γιανγκ ανέφερε 
πως «μάθαμε από αυτό, ότι η Ακαδημία πρέπει 
να είναι πλήρως διαφανής και υπεύθυνη στις 
ενέργειές της και, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης, 
πρέπει να ενεργεί γρήγορα, συμπονετικά και απο-
φασιστικά για εμάς και για τον κλάδο μας. Θα 
έπρεπε και μπορείτε να περιμένετε περισσότερα 
από εμάς στο μέλλον».

Το ίδιο βράδυ, ο Σμιθ κέρδισε το Όσκαρ Α’ 

ανδρικού ρόλου για τη ταινία «King Richard», με 
τον ίδιο να αναφέρει στην ευχαριστήρια ομιλία 
του, πως «η αγάπη σε βάζει να κάνεις περίεργα 
πράγματα», ενώ συνέχισε την ομιλία του ζητώ-
ντας συγγνώμη από τον Κρις Ροκ.

Προφανώς, ο Σμιθ δεν έμεινε ατιμώρητος 
από την Ακαδημία των Όσκαρ για τη πράξη του 
αυτή, καθώς, ύστερα από σύσκεψη, αποφασί-
στηκε να απαγορευτεί η συμμετοχή του στη τε-
λετή απονομής των βραβείων Όσκαρ, αλλά και 
σε όλες τις εκδηλώσεις της Ακαδημίας, για τα 
επόμενα 10 χρόνια.

Ωστόσο, από πλευράς του ο Γουίλ Σμιθ είχε 
ήδη στείλει στην Ακαδημία την παραίτησή του 
από την ιδιότητα του μέλους στα Όσκαρ.

Όσκαρ 2023: Πώς θα αντιμετωπίσει η 
Ακαδημία το φιάσκο με το χαστούκι

Το επικό ταξίδι του  Παπουτσωμένου Γάτου 

Cinema«Το «Αστερίξ και Κλεοπάτρα» ήταν η αγαπημένη μου ιστορία σαν παιδί. Τη φανταζόμουν 
πάντα σαν ένα πρόσωπο πανίσχυρο, δυναμικό, μαζί και λίγο έξαλλο, εκκεντρικό. Κι έτσι 

προσπάθησα να την αποδώσω. » 
Μαριόν Κοτιγιάρ - Ηθοποιός

Αστερίξ & Οβελίξ στον Δρόμο για την 
Κίνα

Περιπέτεια και γέλιο αυτή την εβδομάδα 
στα «Ηλύσια» 
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Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση 
θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

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

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

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

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

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

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

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

Πληροφορική
Υπολογιστές

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

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

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ • Πολ. μηχ.

Λ. Δημοκρατίας 275  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551026868

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

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ • Τοπ. μηχ.

Χαριλάου Τρικουπη 2 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551027017

ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ • Τοπ. μηχ.

Ι. Δραγούμη 2 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551029626

Τοπογράφοι
Μηχανικοί

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

Τεχνικές
Εταιρίες

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

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

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Σκρα 8  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551023390

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

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

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

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

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

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

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

Οικοδομικά
Υλικά

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

Ηλεκτρ. Μηχανολ.
Χημ. Μηχανικοί

Πολιτικοί
Μηχανικοί

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας

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

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

Βιβλιοπωλεία

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

Πολιτισμός

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

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

ΕπιγραφέςΑνθοπωλεία
Φυτώρια

Τυπογραφεία

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

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

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

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

Security

Ηλεκτρολογικά

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

Gym Center Καρυπίδης
Μπουμπουλίνας 24 •  Φέρες
Τηλέφωνο: 25550 24535

Γυμναστήρια



Η ΓΝΩΜΗ 
16    ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   2023  15

Η ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ 
ζητά να προσλάβει πολιτικό ή τοπογράφο 
μηχανικό με εμπειρία στα δημόσια έργα
Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr

Η ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ 
ζητά να προσλάβει εργατοτεχνίτες για να 
απασχοληθούν στα έργα της εταιρίας
Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr

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
Χατζησωτηρίου Ανατολικής Θράκης 47 (ένα-
ντι ΙΚΑ) ✆25510 27333

ΦΕΡΕΣ 
Καψίδου Δημοκρίτου 28✆2555024096

ΣΟΥΦΛΙ 
Αλατζιά Βασ. Γεωργίου 93 ✆2554023176 

ΔIΔYMOTEIXO
Παρασκευόπουλος Ιωάννης  Βενιζέλου 93 
✆2553023544

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Ζουπίδου Αναστασία Κωνσταντινουπόλεως 
211  ✆ 2552029302 

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

αγγελιεσ

Πάμφιλος, Παμφίλη, Παμφύλη
Σέλευκος, Σελεύκα, Σελεύκη, 
Σελεύκεια

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Αγαπητέ μου Κριέ, για σήμερα Πέμπτη η 
σύνοδος του Ήλιου και με τον Κρόνο στο 
ζώδιο του Υδροχόου, σε βοηθά να θεμελιώ-
σεις σχέσεις, φιλίες και προσωπικά σχέδια, 
νιώθεις πιο σίγουρος από ποτέ!  

ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ μου Ταύρε, για σήμερα Πέμπτη η 
σύνοδος του Ήλιου και με τον Κρόνο στο 
ζώδιο του Υδροχόου, σε πιέζει σημαντικά 
με πολλές ευθύνες και υποχρεώσεις που 
αφορούν την καριέρα και το μέλλον σου!    

ΔΙΔΥΜΟΣ
Αγαπητέ μου Δίδυμε, για σήμερα Πέμπτη 
η σύνοδος του Ήλιου και με τον Κρόνο 
στο ζώδιο του Υδροχόου, και εσύ δικαιώ-
νεσαι μέσα από επικοινωνίες, συζητήσεις, 
ενώ λαμβάνεις και στήριξη από ένα άτομο 
που με την εμπειρία του μπορεί να σε κα-
θοδηγήσει και να σου σταθεί σωστά, έτσι 
όπως θα θελες! 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αγαπητέ μου Καρκίνε, για σήμερα Πέμπτη 
η σύνοδος του Ήλιου και με τον Κρόνο στο 
ζώδιο του Υδροχόου, βαραίνει την ψυχο-
λογική σου διάθεση και σε φέρνει αντιμέ-
τωπο με ένα εμπόδιο στα οικονομικά σου!     

ΛΕΩΝ
Αγαπητέ μου Λέοντα, για σήμερα Πέμπτη η 
σύνοδος του Ήλιου και με τον Κρόνο στο 
ζώδιο του Υδροχόου, δημιουργεί αποστά-
σεις και μία παγερή διάθεση στις σχέσεις και 
στις συνεργασίες σου!  Παράλληλα, η Σε-
λήνη από το ζώδιο του Αιγόκερω σε κάνει 
να στέκεσαι πολύ παραπάνω στις λεπτομέ-
ρειες και να υπεραναλύεις τις καταστάσεις! 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αγαπητέ μου Παρθένε, για σήμερα Πέμπτη 
η σύνοδος του Ήλιου και με τον Κρόνο στο 
ζώδιο του Υδροχόου, είσαι αρκετά αγχω-
μένος γιατί τώρα πρέπει να οργανώσεις 
την εργασία σου και να πειθαρχήσεις σε 
κάποιους κανόνες προκειμένου να επιφέ-
ρεις την σταθερότητα!  

ΖΥΓΟΣ
Αγαπητέ μου Ζυγέ, για σήμερα Πέμπτη η 
σύνοδος του Ήλιου και με τον Κρόνο στο 
ζώδιο του Υδροχόου, βάζεις κάποια όρια 
στα αισθηματικά σου και προσπαθείς να 
επιβάλεις τους κανόνες σου, γεγονός που 
δημιουργεί αποστάσεις. Σκέψου ότι το πρό-
βλημα αυτό τον καιρό είναι ότι εσύ έχεις 
ισχυρό το αίσθημα του ανικανοποίητου!  

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αγαπητέ μου Σκορπιέ , για σήμερα Πέμπτη 
η σύνοδος του Ήλιου και με τον Κρόνο στο 
ζώδιο του Υδροχόου, βαραίνει την ψυχο-
λογία σου γαιτί υπάρχουν κάποια σημα-
ντικά εμπόδια στην προσωπική σου ζωή 
που δεν σε αφήνουν να είσαι χαλαρός και 
ανάλαφρος! Η Σελήνη από τον Αιγόκερω 
σε βοηθά να βρεις πρακτικές λύσεις στα 
προβλήματά σου και η σκέψη σου είναι 
σε εγρήγορση!  

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αγαπητέ μου Τοξότη, για σήμερα Πέμπτη η 
σύνοδος του Ήλιου και με τον Κρόνο στο 
ζώδιο του Υδροχόου, σε ωθεί να εφαρμό-
σεις σταθερές αποφάσεις για την πορεία 
σου! Ζορίζεσαι από κάποιες ειδήσεις που 
λαμβάνεις, πεισμώνεις όμως να ξεκαθαρί-
σεις το τοπίο, κάτι το οποίο και το κάνεις! 

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Αγαπητέ μου Αιγόκερε, για σήμερα Πέμπτη 
η σύνοδος του Ήλιου και με τον Κρόνο στο 
ζώδιο του Υδροχόου, πιέζει αρκετά τον οι-
κονομικό σου τομέα και σε αναγκάζει να 
πειθαρχήσεις με περισσότερη οργάνωση 
και προγραμματισμό! Παράλληλα η Σελήνη 
στο δικό σου ζώδιο τονώνει την διάθεσή 
σου για νέα ξεκινήματα!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αγαπητέ μου Υδροχόε, για σήμερα Πέμπτη 
η σύνοδος του Ήλιου και με τον Κρόνο στο 
ζώδιο σου σε γεμίζει με πολλές ευθύνες 
και σε κάνει να αισθάνεσαι αρκετά βαρύς 
από τις υποχρεώσεις που έχεις αναλάβει!! 

ΙΧΘΥΕΣ
Αγαπητέ μου Ιχθύ , για σήμερα Πέμπτη η 
σύνοδος του Ήλιου και με τον Κρόνο στο 
ζώδιο του Υδροχόου, σε ωθεί να κλείσεις 
κάποιους κύκλους και κάποιες εκκρεμό-
τητες στα επαγγελματικά σου! Προτιμάς 
να περάσεις σήμερα κάποιες στιγμές μο-
ναχικότητα προκειμένου να ιεραρχήσεις 
μέσα σου!! 

ΠΩΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
Χρυσή ευκαιρία!!
Πωλείται Μονοκατοικία (Ισόγειο και 1ος 
όροφος)στην χώρα Σαμοθράκης με υπέρο-
χη θέα το θρακικό πέλαγος 100 μέτρα από 
την κεντρική πλατεία. Έχει ανακαινιστεί το 
2010 , κατάλληλη για παραθεριστική κα-
τοικία ή και για εκμετάλλευση. Αποτελείται 
από δύο υπνοδωμάτια , σαλόνι, κουζίνα και 
2 μπάνια. Το συνολικό του εμβαδόν είναι 74 
τ.μ.
Πλήρως τακτοποιημένο και με ταυτότητα 
κτιρίου.
Για περισσότερες πληροφορίες: 
Τ η λ έ φ ω ν α : 6 9 7 8 0 2 1 2 0 0 & 
6909172502
Τιμή πώλησης  57.000€

ΜΙΑ...ΕΞΥΠΝΗ ΓΝΩΜΗ

Πως επηρεάζεται η 
ποιότητα του ύπνου

«Αν και οι διαταραχές του ύπνου είναι ση-
μαντικός παράγοντας κινδύνου για τη γνω-
στική κατάπτωση, τα καλά νέα είναι ότι απο-
τελούν τροποποιήσιμο παράγοντα» σχολιάζει 
η επικεφαλής της επιστημονικής ομάδας Σι-
ρίν Σίντι του Ινστιτούτου Καρολίνσκα της   
Στοκχόλμης και του Αυτοκρατορικού Κολε-
γίου του Λονδίνου, σύμφωνα με το πρακτο-
ρείο Reuters, και συμπληρώνει: «Όλοι αντι-
μετωπίζουμε κατά καιρούς δυσκολίες στον 
ύπνο, για παράδειγμα λόγω του αυξημένου 
στρες, της κατανάλωσης καφεΐνης ή αλκο-
όλ ή και λόγω ενός τζετ λαγκ. Ωστόσο, αν 
κάποιος αντιμετωπίζει χρόνιες διαταραχές 
του ύπνου, για παράδειγμα δυσκολεύεται 
να αποκοιμηθεί, ξυπνά μέσα στη νύχτα, ξυ-
πνά πολύ νωρίς το πρωί ή δεν απολαμβάνει 
ποιοτικό ύπνο, είναι σημαντικό να αναζητήσει 
τη βοήθεια ειδικού».

Τα προβλήματα ύπνου που επιβαρύνουν 
περισσότερο τον εγκέφαλο

Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι η έλλειψη 
ύπνου και οι δυσκολίες στον ύπνο επιβαρύ-
νουν την εγκεφαλική λειτουργία. Η διαφορά 
της νέας μελέτης από άλλες του είδους της 
είναι ότι αποσαφηνίζει ποια συγκεκριμένα 
προβλήματα ύπνου είναι πιο βλαπτικά.

Από τα δεδομένα προέκυψε ότι προβλή-
ματα όπως η αϋπνία οδηγούν σε χειρότερες 
επιδόσεις στα τεστ γνωστικής λειτουργίας 
μετά από μόλις 3 χρόνια, ενώ οι εφιάλτες 
στη μέση ηλικία οδήγησαν σε νοητική κατά-
πτωση σε βάθος 21 έως 31 ετών.

Προστασία του εγκεφάλου χάρη στη βελ-
τίωση της ποιότητας του ύπνου

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων 
ύπνου –και ενδεχομένως για τη μείωση του 
κινδύνου νοητικής έκπτωσης με την πάροδο 
των ετών– προτείνονται ποικίλες θεραπευ-
τικές λύσεις, όπως τα φάρμακα, η γνωσιακή 
συμπεριφοριστική θεραπεία αλλά και αλλα-
γές στις καθημερινές συνήθειες όπως η μεί-
ωση της κατανάλωσης αλκοόλ, η καλύτερη 
διατροφή και η τακτική γυμναστική.
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Ο Δρομέας Θράκης συνεχίζει αυ-
τήν την  Κυριακή 19/2/23 τις πεζοπο-
ρικές διαδρομές με εξόρμηση για όλη 
την οικογένεια. Όπως αναφέρει, συ-
νεχίζουμε τις πεζοπορικές μας εξορ-
μήσεις αυτή τη φορά στον αγαπημένο 
μας Άβαντα για να γνωρίσουμε άλλη 
μια όμορφη διαδρομή.!

Θα περπατήσουμε το μονοπάτι του 
Άη Γιώργη που βρίσκεται στην περι-
οχή ανάμεσα στα χωριά του Άβαντα 
και της Αισύμης εκεί όπου υπήρχε ο 
παλιός χώρος αναψυχής.!

Θα ξεκινήσουμε από την άσφαλτο 
που θα αφήσουμε τα αυτοκίνητα και 
θα κινηθούμε προς τον παλιό χώρο 
αναψυχής όπου ακολουθώντας το 
δασικό δρόμο θα φθάσουμε στο Εκ-
κλησάκι του Αγίου Γεωργίου όπου θα 
κάνουμε και το πρώτο μας διάλειμμα.!

Στη συνέχεια θα ανέβουμε λίγο 
πιο πάνω ακολουθώντας το μονοπάτι 
όπου και θα κάνουμε το μεγάλο μας 
διάλειμμα στα ερείπια ενός οικισμού 

που βρισκόταν στην περιοχή.!
Μετά θα πάρουμε το δρόμο της 

επιστροφής ακολουθώντας μια κυ-
κλική διαδρομή για να φθάσουμε στο 
σημείο εκκίνησης μέσα από ένα πανέ-
μορφο μονοπάτι στο δάσος.!

Πληροφορίες διαδρομής : Συνολι-
κό μήκος γύρω στα 7 χλμ. κατάλληλη 
για όλες τις ηλικίες βαθμού δυσκολί-
ας 1.! Συνδυασμός δασικού δρόμου 
- μονοπατιού - ασφάλτου!

Σημείο συνάντησης στις 09:45 στο 
γήπεδο Φώτης Κοσμάς.

Τελικό σημείο συνάντησης η πλα-
τεία του χωριού του Άβαντα στις 
10:00 από όπου και θα ξεκινήσουμε 
όλοι μαζί για το σημείο εκκίνησης της 
πεζοπορίας .!

Οδηγοί μας στη διαδρομή θα είναι 
ο κ. Μιχάλης μας, ο Μιχάλης Ζεχερ-
λής άριστος γνώστης της περιοχής 
και ο κ. Γιώργος Χατζηγεωργίου Πρό-
εδρος της κοινότητας του Άβαντα.!

Μαζί μας πάντα και τα μέλη της 

Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης του πα-
ραρτήματος του Νομού Έβρου όπου 
θα μας παρέχουν ασφάλεια και υγει-
ονομική κάλυψη όπου χρειαστεί όπως 
και σε κάθε μας διαδρομή.!

Μετά το τέλος της διαδρομής θα 
ακολουθήσει γεύμα σε παραδοσιακή 
ταβέρνα της περιοχής.! ("Στου Ντάνι 
την Ταβέρνα")

Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται 
στην φόρμα:

h t t p s : / / d o c s . g o o g l e .
com/.../1FAIpQLSes6sPu3qa.../
viewform...

Μπορείτε να κάνετε την εγγραφή 
σας, δια ζώσης και στο γραφείο του 
ΔΡΟΜΕΑ, στο στάδιο Φώτης Κοσμάς, 
καθημερινές 5-8μμ.

Απαραίτητος εξοπλισμός: Πεζοπο-
ρικά παπούτσια, πεζοπορικό ζευγάρι 
μπαστούνια, ισοθερμικό t-shirt/μα-
κρυμάνικο, μια στεγνή αλλαξιά ρού-
χα για την επιστροφή, fl eece, ελαφρύ 
αντιανεμικό/ jacket, ζεστό καπέλο, 
γυαλιά, νερό 1,5 λίτρο, σνακ, γάντια 
για όσους έχουν ευαισθησία, προ-
σωπικό φαρμακείο, ατομικό σακίδιο 
πλάτης …και μην ξεχάσετε την καλή 
σας διάθεση!

Επικοινωνία: web: www.
dromeasthrace.eu

FB: Δρομέας Θράκης – INSTA: 
dromeasthrace

Τηλ. 6937318054 – 6907605015
email: dromeasthrace@gmail.

com

Πεζοπορούμε στη φύση και το 
μονοπάτι του Αϊ Γιώργη Άβαντα

Ο ΔΡΟΜΕΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ 
ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ  ΚΥΡΙΑΚΗ 19/2/23 
ΤΙΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 
ΜΕ ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι 

Volley League 2022-23: Tο πρόγραμμα, οι 
διαιτητές και η T.V. 15ης αγωνιστικής

 Volley League 2022-23

15η αγωνιστική

ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

18.00 (Live Streaming ESAP T.V., You Tube): 
Φοίνικας Σύρου - Ο.Φ.Η.
Διαιτητές: Νικάκης, Οικονόμου Β.
18.30 (Live Streaming ESAP T.V., You Tube): 
Μίλων - Π.Α.Ο.Κ.
Διαιτητές: Βουδούρης, Κυριοπούλου
19.00 (Live Streaming ESAP T.V., You Tube):  
Άθλος - Κηφισιά
Διαιτητές: Κουτσούλας, Ιωαννίδης, Παρα-
τηρητής: Κωστόπουλος Δ., Επόπτες: Ζηλια-
σκοπούλου, Βαλκανιώτης, Γραμματεία: Σαρ-
δάνη Αγγ.
Ρέντη, 21.30 (ΕΡΤ-3): Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - 
Παναθηναϊκός 
Διαιτητές: Μυλωνάκης, Γεροθόδωρος

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

Πολίχνη, 20.00 (Live Streaming ESAP TV): 
Πήγασος Πολίχνης -Αριστοτέλης Σκύδρας
Διαιτητές: Ισκάς, Σταυριανίδης

Α2 Ανδρών - Β' Ζώνη - 15η αγωνιστική

Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2023
15.00: Μ.Γ.Σ. Εθνικός - Χ.Α.Ν.Θ. Διαιτητές: 

Παπαχρήστου, Τονονίδης
17.30: Ήφαιστος Φλώρινας - Ε.Α. Λαρίσης
18.00: Ερμογένης - Α.Ε. Κομοτηνής
19.00: Μακεδονικός - Α.Ε.Ν. Πανοράματος
20.00: Α.Σ. Ελπίς - Α.Ο. Καβάλας

Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 
13.00: Γ.Σ. Πανηπειρωτικός - Α.Σ.Α. Έβρος

Α2 Γυναικών - Β' Ζώνη - 15η αγωνιστική
Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2023 (18.00)
Ε.Ο. Σταυρούπολης - Φοίνικας Αλεξανδρού-
πολης
 Αργώ Βόλου - Α.Σ. Γιάννενα
 Φιλαθλητικός Λαρισαϊκός - Ε.Α. Λαρίσης
 Πρέβεζα -  Νέα Γενεά
 Νίκη - Περσέας, Διαιτητές: Τονονίδης, Πα-
παχρήστου
Π.Α.Σ. Γιάννινα - Π.Α.Σ. Ίκαρος Έδεσσας, 

Ντέρμπι στον Έβρο στα 
πρωταθλήματα βόλεϊ 

Εκτός έδρας ήττα από το 
Πανόραμα γνώρισαν οι Κύ-
κλωπες Αλεξ/πολης στο πλαί-
σιο της 14ης αγωνιστικής της 
Α2. Οι Κύκλωπες ταξίδεψαν 
στην Θεσσαλονίκη χωρίς τον 
προπονητή τους Ηλία Παπα-
χρήστου που την Παρασκευή 
έγινε για δεύτερη φορά μπα-
μπάς αφού η σύζυγος του 
Έφη έφερε στον κόσμο ένα 
υγιέστατο αγοράκι! Η ομάδα 
του Έβρου είχε το προβάδι-
σμα στο σκορ από το 20' μέ-
χρι το 50'. Στο χρονικό σημείο 
αυτό το Πανόραμα ισοφάρι-
σε σε 25-25 και εν συνεχεία 
πέρασε μπροστά παίρνοντας 
τελικά τη νίκη.

Πρώτος σκόρερ των Κυ-
κλώπων και του αγώνα ήταν 
ο Βαγγέλης Πιστόλας με 9 
γκολ.

Τα 5λεπτα: 5-2, 8-5, 10-
9, 11-12, 13-15, 14-17 (ημί-
χρονο), 16-19, 19-21, 22-25, 
28-27, 31-29.

Κύκλωπες Αλεξ/πολης: 
Αγαθόνικος, Blidof, Τουλιό-
πουλος 2, Ναβροζίδης 7, Πι-
στόλας 9, Γκάρας 6, Μπασδά-

νης, Χαραλαμπάκης, Γλήνιας, 
Κωστόπουλος, Μαρκοπου-
λιώτης 2, Μπουλταδάκης 3, 
Νικολαΐδης, Καραβασίλης Δ., 
Καρβασίλης Β.

Αναλυτικά τα 
αποτελέσματα:
ΑΕΠ Πανόραμα- Κύκλωπες 
Αλεξανδρούπολης 31-29
Αρχέλαος Κατερίνης- Φίλιπ-
πος Βέροιας 29-31

Άρης Θεσσαλονίκης- Φοίβος 
Συκεών 19-24
Εκμάθηση- Αλέξανδρος Αξι-
ούπολης 28-25

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Φαίακας Κέρκυρας 21
2. ΓΑΣ Κιλκίς 20
3. Φοίβος Συκεών 18
4. Φίλιππος Βέροιας 12
5. Εκμάθηση Αθλημάτων 11
6. Αλέξανδρος Αξιούπολης 10
7. Κύκλωπες Αλεξανδρούπο-
λης 7
8. Άρης θεσ/νίκης 6
9. Αρχέλαος Κατερίνης 6
10. Πανόραμα 3

Μπλέκει τους Κύκλωπες 
η ήττα στο Πανόραμα 
από τους ουραγούς

Α2 Ανδρών Χάντμπολ: Τα αποτελέσματα 
της 14ης αγωνιστικής και η βαθμολογία

Την Κηφισιά υποδέχεται 
ο Άθλος στην Ορεστιάδα, 
την ΧΑΝΘ ο Εθνικός
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