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Ενίσχυση του 
στόλου του ΕΚΑΒ 

Σε Αλεξανδρούπολη 
και Καβάλα

▶ 4

Ξεκινούν 
κινητοποιήσεις οι 
παραγωγοί των 
λαϊκών αγορών

Σφοδρές αντιδράσεις 
για το νομοσχέδιο από 
την Ομοσπονδία Μα-
κεδονίας- Θεσσαλίας- 

Θράκης «Ομόνοια»

▶ 6

Έβρος: 12.000 άτομα έμειναν χωρίς 
δουλειά το πρώτο 9μηνο του 2021

Το ίδιο διάστημα έγιναν περίπου 13.000 προσλήψεις με το 
ισοζύγιο να είναι θετικό κατά 1.300 θέσεις εργασίας 

▶ 4

H ΓΝΩΜΗ

Κοσμεί τον αύλειο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου του νησιού

▶ 9

Στο “σπίτι” του το πιστό αντίγραφο 
της Νίκης της Σαμοθράκης

Ο Εθνικός τίμησε πρόσωπα Ο Εθνικός τίμησε πρόσωπα 
που έγραψαν ιστορία στο που έγραψαν ιστορία στο 
Εβρίτικο βόλεϊ   Εβρίτικο βόλεϊ   

ΒΑΝΔΑΛΟΙ: Ασχήμιες ΒΑΝΔΑΛΟΙ: Ασχήμιες 
στο ιστορικό κτίριο του Α’ στο ιστορικό κτίριο του Α’ 
Παιδικού Σταθμού Παιδικού Σταθμού 

Αναμένεται «θερμό» Δημοτικό 
Συμβούλιο σήμερα στην 

Αλεξανδρούπολη
Πρωτοβουλία 21 δημοτικών συμβούλων να 
συζητηθούν στο κορυφαίο θεσμικό όργανο 

του Δήμου «σοβαρά ζητήματα λειτουργίας και 
πρακτικών»

▶ 5

«Βράζει» ο Έβρος με 
814 ενεργά κρούσματα

ΣΑΝ ΝΑ ΝΌΣΗΣΕ ΕΝΑ ΌΛΌΚΛΗΡΌ ΔΙΔΥΜΌΤΕΙΧΌ   

 ● Ανησυχητικά ανοδική είναι τις τελευταίες μέρες η καταγραφή νέων κρουσμάτων 
κορωνοϊού σε ολόκληρη τη βόρεια Ελλάδα, με το νομό να μην αποτελεί εξαίρεση

● Πάνω από 8.000 κρούσματα μετρά ο νομός από την έναρξη της πανδημίας

● Ανησυχία για τα κρούσματα σε μαθητές της Ορεστιάδας, ιδιαιτερα ενόψει παρέλασης

● 50 ασθενείς νοσηλεύονται στις ΜΕΘ της 4ης ΥΠΕ,  Οι 47 είναι ανεμβολίαστοι
▶ 7, 8

Κραυγή αγωνίας από τον πρόεδρο 
των Κουρέων - Κομμωτών 
Αλεξανδρούπολης – Έβρου 

▶ 16

▶ 3 3

▶ 11
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1822
Αρχίζει η πρώτη πολιορκία του 
Μεσολογγίου από τους Ομέρ 
Βρυώνη και Κιουταχή. Στο πλευ-
ρό των Οθωμανών βρίσκονται 
και οι έλληνες οπλαρχηγοί Βαρ-
νακιώτης, Μπακόλας, Ίσκος, Ρά-
γκος και Βαλτινός.

1922
Η ανακριτική επιτροπή υπό τον 
Θεόδωρο Πάγκαλο παραπέμπει 
με την κατηγορία της εσχάτης 
προδοσίας τον πρώην αρχιστρά-
τηγο της Στρατιάς της Μικράς 
Ασίας Γεώργιο Χατζηανέστη, τους 
πολιτικούς Δημήτριο Γούναρη, Νι-
κόλαο Στράτο, Πέτρο Πρωτοπα-
παδάκη, Νικόλαο Θεοτόκη, Γεώρ-
γιο Μπαλτατζή, τον υποστράτηγο 
ε.α. Ξενοφώντα Στρατηγό και τον 
υποναύαρχο ε.α. Μιχαήλ Γούδα.

1925
Δημοτικές εκλογές διεξάγονται 
στην Ελλάδα. Δήμαρχος Αθηναί-
ων εκλέγεται ο Σπυρίδων Πάτσης, 
Πειραιώς ο Τάκης Παναγιωτό-
πουλος και Θεσσαλονίκης ο Μη-
νάς Πατρίκιος, ο οποίος είναι και 
ο πρώτος εκλεγμένος Δήμαρχος 
της συμπρωτεύουσας.

1959
Αρχίζει επισήμως το πρωτάθλη-
μα της Α’ Εθνικής Κατηγορίας στο 
ποδόσφαιρο. Τα αποτελέσματα 
της πρώτης αγωνιστικής: ΠΑΟΚ 
- Μέγας Αλέξανδρος 3-2, Πανιώ-
νιος - ΑΕ Νικαίας 3-0, Δόξα Δρά-
μας - Άρης Θεσσαλονίκης 2-2, 
Ηρακλής - Απόλλων Αθηνών 0-0, 
Προοδευτική - Απόλλων Καλα-
μαριάς 1-0, Παναθηναϊκός - Πα-
ναιγιάλειος 2-1, Παγκορινθιακός 
- Ολυμπιακός Π. 1-0 και Εθνικός 
Π. - ΑΕΚ 0-1.

1962
Ο αμερικανός συγγραφέας Τζον 
Στάινμπεκ βραβεύεται με το Νό-
μπελ Λογοτεχνίας.

Γεννήσεις
1939
Νίκος Νικολαΐδης, έλληνας σκη-
νοθέτης του κινηματογράφου και 
συγγραφέας. («Τα κουρέλια τρα-
γουδούν ακόμα») (Θαν. 5/9/2007)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1929
Αλέξανδρος Μωραϊτίδης, έλληνας 
συγγραφέας. (Γεν. 15/10/1850)

2 ΑΠΟΨΕΙΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Ε. Λασκαράκης και ΣΙΑ Ε.Ε.
Εκδότης-∆ιευθυντής
Μάνος Λασκαράκης
Υπεύθυνος Ύλης
Γ. Πανταζίδης
Σύμβουλος Έκδοσης
Γιάννης Λασκαράκης
Υπεύθυνος Τυπογραφείου
Δ. 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.Δ.Δ., OTA: €0,20/χιλιοστό
3. N.Π.I.Δ. (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, Δημή-
τρης Μακροδημόπουλος, Γιώργος 
Αναγνωστόπουλος, Αγγελική, Δελη-
γιάννη, Λευτέρης Χαβιαράς, Ανδρέ-
ας Καφετζής, Σμαρώ Τσοκαταρίδου, 
Νικόλαος Παπανικολόπουλος, Λεω-
νίδας Σκερλετόπουλος, Γιώτα Αγαπη-
τού, Μενέλαος Μαλτέζος

Παραμένει το «αγκάθι» του ΚΤΕΛ 
στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης

Παραμένει το «αγκάθι» του ΚΤΕΛ στο κέντρο της Αλεξαν-
δρούπολης με αρνητικές συνέπειες για την πόλη, τη στιγμή 
που αιωρείται ο χώρος της μετακίνησης του …

Σε διάλογο, προσεκτικό και συναινετικό, καλεί τη νέα 
διοίκηση του ΚΤΕΛ Έβρου ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης 
Βαγγέλης Λαμπάκης, προκειμένου να συζητηθεί η απομά-
κρυνση του ΚΤΕΛ από το κέντρο της πόλης και η μεταφορά 
του σε κάποιο σημείο, στην ανατολική της πλευρά. Όπως 
επεσήμανε ο δήμαρχος, το νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο 
της Αλεξανδρούπολης δεν προβλέπει σε καμία περίπτωση 
λειτουργία ΚΤΕΛ στη δυτική πόλη και γι’ αυτό, η νέα διοίκη-
ση δεν θα πρέπει να αυταπατάται πως τέτοιου είδους σχε-
διασμός θα προχωρήσει. 

Όπως είναι γνωστό, η διοίκηση του ΚΤΕΛ Έβρου έχει εδώ 
και χρόνια αγοράσει μία έκταση στη δυτική πλευρά της πό-
λης, στην περιοχή του ΕΟΤ, με στόχο να δημιουργήσει τις 
νέες εγκαταστάσεις του, ώστε να απελευθερωθεί και το κέ-
ντρο της πόλης. 

Ωστόσο, στα σχέδια αυτά αντιδρά η δημοτική αρχή Αλε-
ξανδρούπολης, με το δήμαρχο Βαγγέλη Λαμπάκη να δια-
μηνύει πως δεν υπάρχει περίπτωση να ευοδωθούν οι εν 
λόγω προσπάθειας, καλώντας το νέο διοικητικό σχήμα του 
ΚΤΕΛ σε διάλογο.

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα Ο καιρός σήμερα
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`Μικρογνωμικά

Τα σκουπίδια πεταμένα κάτω σε πρώτο πλάνο. Σε δεύτερο πλάνο, τα καλα-
θάκια, λίγα μέτρα παραπέρα, τα οποία, πρωί Κυριακής, ήταν μισοάδεια. Αυτή 
η νοοτροπία είναι το μεγαλύτερο πρόβλημά μας. Από αυτή τη νοοτροπία δεν 
μπορούμε να απαλλαγούμε, αιώνες τώρα. 

ΥΓ Λίγα λεπτά αργότερα, τα σκουπίδια μαζεύτηκαν από τους υπαλλήλους 
του Δήμου Αλεξανδρούπολης.  Από τους «υπηρέτες» σας… πρέπει να νιώθετε 
τουλάχιστον αυτοκράτορες!

Κ.Η.

Θέμα νοοτροπίας 

Την έλευση των καφέ κάδων την επόμενη εβδομάδα στην Κομοτηνή, προανήγγειλε ο Δήμαρ-
χος Κομοτηνής κ. Γιάννης Γκαράνης κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα 
με τον Παρατηρητή.  Μέσα σε αυτούς τους κάδους τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις θα μπο-
ρούν να ρίχνουν τα υπολείμματα των τροφίμων, προκειμένου αυτά να ανακυκλώνονται και να 
επαναχρησιμοποιούνται ως κομπόστ. Μπράβο στο Δήμο Κομοτηνής που είναι ο πρώτος Δήμος 
στην ΑΜΘ που προχωρά σε αυτή την κίνηση. Και στα δικά μας.
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Υπάρχουν πακέτα για την περίο-
δο των αργιών,  για τα οποία η 
ζήτηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη. 
Αναφορικά με τις οδικές εκδρο-
μές υπάρχει ενδιαφέρον για Κα-
λαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Γιάν-
νενα, Καρπενήσι. (makthes.gr)
  
 Β. ΘΕΟΛΟΓΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – 
ΘΡΑΚΗΣ

Είπαν

Έχουμε μια αύξηση περί-
που 40% τον μήνα Οκτώ-
βριο στην επιβατική κίνηση 
στο αεροδρόμιο σε σχέση 
με τον αντίστοιχο περσινό 
μήνα, ενώ ίδιος παρέμεινε ο 
αριθμός των πτήσεων. (ΕΡΤ 
Ορεστιάδας) 

Σ. ΖΑΝΤΑΝΙΔΗΣ
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Καταστροφές στο ιστορικό κτίριο του 
Α’ Παιδικού Σταθμού

Genius   
Διαβάζω την είδηση: Τη δημι-

ουργία τετραψήφιου αριθμού SOS 
– ενεργειακής αλληλεγγύης για την 
επανασύνδεση στο δίκτυο ηλεκτρο-
δότησης, ανακοίνωσε ο υπουργός 
Ενέργειας Κώστας Σκρέκας. Όπως 
υπογράμμισε «στόχος είναι κανένα 
ευάλωτο νοικοκυριό να μη μείνει χω-
ρίς θέρμανση τις πολύ κρύες ημέρες 
του χειμώνα» Τα νοικοκυριά θα κα-
λούν τον αριθμό και άμεσα θα κινητοποι-
είται η διαδικασία, με τη μεταφορά του 
αιτήματος στον οικείο δήμο, στις τριμε-
ρείς επιτροπές αξιολόγησης και θα προ-
στρέχουν τις αμέσως επόμενες ώρες να 
επανασυνδέσουν «αυτούς οι οποίοι έχουν 

απόλυτη αδυναμία να πληρώσουν το λο-
γαριασμό της ενέργειας, είτε είναι ρεύμα 
είτε είναι φυσικό αέριο», τόνισε ο υπουρ-
γός Ενέργειας. Μοναδικής ευφυίας σχέ-
διο! Να τρέχουν όλοι να επανασυνδέσουν 
το κομμένο ρεύμα, ενώ θα μπορούσε με 
παρόμοια διαδικασία (κατάθεση δικαιολο-

 Σε αυτή την κατάσταση βρίσκε-
ται από το πρωί της Κυριακής πλέον 
η πρόσοψη ενός απο τα ιστορικό-
τερα κτίρια της Αλεξανδρούπολης, 
του Α παιδικού σταθμού στο κέντρο 
της πόλης. Άγνωστοι επιτέθηκαν με 
μπογιές σε ένα κτίριο – στολίδι, το 
οποίο πρόσφατα μάλιστα ανακαι-
νίστηκε από τον Δήμο.

Ο Α’ Παιδικός Σταθμός κατα-
σκευάσθηκε γύρω στα 1890 και 
αποτελούσε ένα από τα κτίρια του 
Διοικητικού κέντρου που έγιναν 
εκείνη την εποχή από τις Οθωμα-
νικές αρχές. Αυτή είναι η μοίρα του 
σήμερα…
Φωτογραφία-ειδηση απο το 
fb του Γιάννη Μαλκίδη

γητικών-αίτημα μη διακοπής από τους κα-
ταναλωτές-διασταύρωση στοιχείων από 
τους αρμόδιους) να μην είχε κοπεί καν!  

Κ.Η.

Φράχτης…. 
Ξεκίνησε η δοκιμαστική λειτουργία του 

εξελιγμένου ηλεκτρονικού συστήματος 
παρακολούθησης της κίνησης στα ελ-
ληνοτουρκικά σύνορα, μέσω του οποί-
ου θα υπάρχει εικόνα σε πραγματικό 
χρόνο για όλο το μήκος των συνό-
ρων, από το Ορμένιο μέχρι τις Φέρες, 
η οποία θα φτάνει στα επιχειρησιακά 
κέντρα της περιοχής αλλά και στα κε-
ντρικά του αρχηγείου της Ελληνικής 
Αστυνομίας. 

Οι κάμερες του συστήματος έχουν 
αναπτυχθεί σε μήκος 190 χιλιομέτρων, 

με στόχο να γίνει αποτελεσματικότερη η 
επιτήρηση της συνοριογραμμής.  Το εδρώ-
τημα πάντως εξακιολουθεί να ισχύει … Ο 
φράχτης έχει σταματήσει την είσοδο πα-
ράτυπων μεταναστών; Τα νέα συστήμα-
τα θα «σφραγίσουν» όπως λένε κάποιοι 
τα σύνορα; 
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Περίπου 12.000 άτομα έμειναν 
χωρίς δουλειά το διάστημα Ιανουα-
ρίου-Σεπτεμβρίου 2021, στον Έβρο, 
σύμφωνα με τα στοιχεία του Πλη-
ροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ». 
Την ίδια περίοδο, στο νομό, έγιναν 
13.269 προσλήψεις, με την πλειονό-
τητα αυτών να αφορούν κυρίως τους 
θερινούς μήνες. 

Πανελλαδικά, για τον μήνα Σε-
πτέμβριο,  οι αναγγελίες πρόσληψης 
ανήλθαν σε 303.900, ενώ οι αποχω-
ρήσεις σε 284.173 (130.892 οικει-
οθελείς αποχωρήσεις και 153.281 
καταγγελίες συμβάσεων αορίστου 
χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμέ-
νου χρόνου). Συνεπώς το ισοζύγιο του 
Σεπτεμβρίου ήταν θετικό κατά 19.727 
θέσεις εργασίας. 

Από τις 303.900 αναγγελίες πρό-
σληψης τον Σεπτέμβριο, οι 144.095 
αφορούν σε πλήρη απασχόληση, οι 
137.115 σε μερική απασχόληση ενώ 

22.690 προσλήψεις αφορούν σε εκ 
περιτροπής απασχόληση. 

Στο 9μηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμ-
βρίου, οι αναγγελίες προσλήψεων 
ανήλθαν στο 1.769.457 και οι απο-
χωρήσεις έφτασαν στο 1.484.600 
(775.863 καταγγελίες συμβάσεων 
αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσε-
ων ορισμένου χρόνου και 708.737 
οικειοθελείς αποχωρήσεις). Έτσι, το 
ισοζύγιο των ροών μισθωτής απα-
σχόλησης του εννεάμηνου του έτους 
2021 είναι θετικό κατά 284.857 θέ-
σεις εργασίας.

Σε Έβρο και ΑΜΘ
Στον Έβρο, τον Σεπτέμβριο του 

2021 είχαμε 2.784 αναγγελίες πρό-
σληψης και 2.510 αποχωρήσεις, με 
το ισοζύγιο να είναι θετικό κατά μό-
λις 274 θέσεις εργασίας.

Σε επίπεδο 9μηνου, από Ιανουά-
ριο μέχρι Σεπτέμβριο του 2021, στον 

Έβρο, έγιναν 13.269 προσλήψεις και 
11.946 αποχωρήσεις με θετικό ισοζύ-
γιο 1.323 θέσεις εργασίας. Πάντως, 
αξίζει να σημειωθεί ότι αυτές οι επι-
δόσεις είναι καλύτερες από το αντί-
στοιχο 9μηνο του 2020, όταν στον 

Έβρο έγιναν 13.284 προσλήψεις και 
12.575 αποχωρήσεις, με αποτέλεσμα 
το ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρή-
σεων να είναι μεν θετικό, αλλά μόνο 
κατά 709 θέσεις εργασίας.

Πάντως, σε επίπεδο ΑΜΘ, ο Σε-

πτέμβριος του 2020 ήταν καλύτερος 
από τον φετινό. Πέρσι είχαμε 1.101 
περισσότερες θέσεις εργασίας και φέ-
τος οι αποχωρήσεις ήταν 1.335 πε-
ρισσότερες από τις προσλήψεις.

Έβρος: 12.000 άτομα έμειναν χωρίς 
δουλειά το πρώτο 9μηνο του 2021

ΤΟ ΊΔΊΟ ΔΊΆΣΤΗΜΆ ΈΓΊΝΆΝ ΠΈΡΊΠΟΥ 
13.000 ΠΡΟΣΛΗΨΈΊΣ ΜΈ ΤΟ ΊΣΟΖΥΓΊΟ ΝΆ 
ΈΊΝΆΊ ΘΈΤΊΚΟ ΚΆΤΆ 1.300 ΘΈΣΈΊΣ ΈΡΓΆΣΊΆΣ   
                               
Σε επίπεδο ΑΜΘ, μόνο τον Σεπτέμβριο, χάθηκαν 
1.335 θέσεις εργασίας

Με 20 νέα ασθενοφόρα 
και 6 κινητές μονάδες επεί-
γουσας φροντίδας  ενισχύ-
εται ο στόλος του Εθνικού 
Κέντρου Άμεσης Βοήθειας 
(ΕΚΑΒ) στην Ανατολική Μα-
κεδονία και Θράκη, μετά την 
απόφαση του Περιφερειάρ-
χη ΑΜΘ κ. Χρήστου Μέτιου 
να εντάξει τη χρηματοδότη-
ση της προμήθειάς τους στο 
ΕΣΠΑ της Περιφέρειας.

Η χρηματοδότηση από την 

Περιφέρεια ξεπερνά τα 2,1 
εκατ. € και σε αυτό το πο-
σό περιλαμβάνεται επίσης η 
προμήθεια από το ΕΚΑΒ 8 
συσκευών θωρακικών συμπι-
έσεων για τις ανάγκες καρ-
διοπνευμονικής αναζωογόνη-
σης (ΚΑΡΠΑ) και 2 θάλαμοι 
αρνητικής πίεσης.

Ο παραπάνω εξοπλισμός 
θα μοιραστεί ισομερώς ανά-
μεσα στα δύο παραρτήματα 
του ΕΚΑΒ στην Καβάλα και 
στην Αλεξανδρούπολη, τα 
οποία καλύπτουν το σύνολο 
της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης,  και 
θα συμβάλει σημαντικά στην 

κάλυψη των αυξημένων ανα-
γκών που έχει το ΕΚΑΒ λό-
γω της πανδημίας COVID-19.

Με αφορμή την υπογραφή 
της απόφασης για τη χρημα-
τοδότηση, ο κ. Μέτιος επισκέ-
φθηκε το παράρτημα ΕΚΑΒ 
Καβάλας όπου είχε συνάντη-
ση με το Διευθυντή της 6ης 
και 9ης Περιφέρειας ΕΚΑΒ κ. 
Χάρη Λώτη μαζί με τον Αντι-
περιφερειάρχη Καβάλας κ. 
Κώστα Αντωνιάδη, τον Αντι-
περιφερειάρχη Ανάπτυξης κ. 
Κωστή Σιμιτσή και τον εντε-
ταλμένο περιφερειακό σύμ-
βουλο ευρωπαϊκών προγραμ-
μάτων κ. Αλέξη Πολίτη.

Με 2,1 εκ. € 
από το ΕΣΠΑ  

Απάντηση σε ποικίλα σχό-
λια που είδαν το φως της δη-
μοσιότητας σχετικά με την 
βιωσιμότητα της σχολής Νο-
σηλευτικής στο Διδυμότειχο 
με τις διαμαρτυρίες φοιτη-
τών περί ελλείψεων καθηγη-
τών, με την αγωνία ότι μπορεί 
με το νέο νόμο να χάσουν τις 
σπουδές τους, όπως επίσης 
και με το γεγονός οτι προτι-
μούν να κάνουν μαθήματα 
μέσω τηλεδιάσκεψης έδωσε 
ο  καθηγητής της σχολής Κώ-
στας Βαφειάδης με αφορμή 
την έναρξη των μαθημάτων. 

Ο κ.Βαφειαδης διεμήνυσε 
ότι ο νέος νόμος για τους αι-
ώνιους φοιτητές (ν+2) « δεν 
αφορά αυτούς που είναι σήμε-
ρα  στο 10ο έτος ενώ θα έπρε-
πε να είχαν τελειώσει  στο 4ο 
διότι υπάρχουν φοιτητές που 
είναι μαζί μου τόσα χρόνια (14 
) είμαι εγώ στη Σχολή και που 
για τους δικούς τους λόγους 
δεν την τελείωσαν».

Στην επιθυμία τους δε ότι 
τα μαθήματα καλόν θα ήταν 
να γίνονται με τηλεκπαίδευση 
ανέφερε ότι εδώ και ενάμιση 
χρόνο οι σπουδαστές  έχουν 
μάθει να κάθονται στο σπίτι 

να βλέπουν τηλεόραση να μι-
λά ο καθηγητής και αυτοί να 
βρίσκονται αλλού .Αλλά μα-
θήματα τηλεϊατρικής δεν μπο-
ρούν να γίνονται τηλεδιάσκε-
ψη. Δεν μπορούμε να μάθουμε 
πως εξετάζεται ο ασθενής με 
βίντεο.

Παρ όλα αυτά οι περισσό-
τερες συμβάσεις καθηγητών 
ανανεώθηκαν ενώ οι 3 καθη-
γητές που δεν δέχτηκαν να 
έρθουν στο Διδυμότειχο ήδη 
προκηρύχθηκαν τα 8 μαθήμα-
τά τους, με συνοπτικές διαδι-
κασίες ώστε στο εαρινό εξά-
μηνο όλα να εξελιχθούν όπως 
πρέπει .Γίνονται όλες οι απα-
ραίτητες ενέργειες από το ΔΙ-
ΠΑΕ ώστε  όλα να ξεκινήσουν 
σωστά και ολοκληρωμένα.
Ertnews 

Κ. Βαφειάδης: Μαθήματα 
ιατρικής κατεύθυνσης, 
δεν γίνονται με βίντεο
Τι απαντά ο  καθηγητής της Νοσηλευτικής 
Σχολής Διδυμοτείχου σχετικά με τα 
προβλήματα στην έναρξη των μαθημάτων

Ενίσχυση του στόλου του 
ΕΚΑΒ σε Αλεξανδρούπολη 
και Καβάλα
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21 θέματα προς συζήτηση 
θα τεθούν στη συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξαν-
δρούπολης που θα πραγματοποι-
ηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης την 
Δευτέρα και ώρα 17:00 προσέλ-
θουν στην αίθουσα του Δημοτι-
κού Συμβουλίου. Πέρα από θέ-
ματα διαδικαστικού χαρακτήρα, 
ξεχωρίζει αυτό του καθορισμού 
και επικαιροποίηση Τελών Χρή-
σης Κοινόχρηστων Χώρων αλ-
λά τα βλέμματα όλων θα είναι 
στραμμένα στο τελευταίο.

Αυτό έχει σαν θέμα «συζήτη-
ση σχετικά με α)πρακτικές που δε 
συνάδουν με την αυτοδιοικητική 
έννοια στην τοπική δημοκρατία 
μας, β) την καταπάτηση – κατα-
στροφή δημοτικού παρτεριού επί 
του πεζόδρομου της οδού Σου-
λίου στην Αλεξανδρούπολη και 
ανάγκη λήψης απόφασης για την 
αποκατάσταση και την επαναφο-
ρά των πραγμάτων στην προη-
γούμενη κατάσταση». 

Η συζήτησή του προέκυψε με-
τά από κοινό αίτημα 21 μελών 
του Δημοτικού Συμβουλίου από 
τρεις παρατάξεις (Πόλη και Πολί-
τες, Λαϊκή Συσπείρωση και "Αδέ-
σμευτη Νέα Αυτοδιοίκηση του κ. 
Μυτιληνού, ενώ δεν περιλαμβά-
νονται της ΑΝΑΣΑ και των Λα-
ζόπουλου-Καίσα). Όπως ορίζει ο 
νόμος πήραν αυτή τη πρωτοβου-
λία για να συζητηθεί μέσω του 
κορυφαίου θεσμικού οργάνου 
του δήμου, όπως αναφέρεται, 
«η πρακτική των μηνύσεων και 
αγωγών που ασκεί ο Δήμαρχος 
Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζα-

μπούκης εναντίον πολιτών, δημο-
σιογράφων, μεταξύ των οποίων 
είναι και ο Δημοτικός Σύμβουλος 
Παύλος Μιχαηλίδης» καθώς και 
στην ίδια αίτηση οι 21 Δημοτι-
κοί Σύμβουλοι ζητούν το Δημο-
τικό Συμβούλιο να αποφανθεί 
για την καταπάτηση - καταστρο-
φή δημοτικού παρτεριού επί του 
πεζόδρομου Σουλίου στην Αλε-
ξανδρούπολη από καφετέρια ιδι-
οκτησίας οικογένειας δημοτικού 
συμβούλου της δημοτικής αρχής 
τοποθετώντας επί αυτού τραπε-
ζοκαθίσματα.

Η πρόσκληση με τα 
θέματα για το ∆Σ

Καλούνται τα μέλη του Δη-
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης, όπως στις 
25.10.2021 ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 17:00, προσέλθουν στην 
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜ-
ΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξαν-
δρούπολης ή συμμετέχουν μέσω 
τηλεδιάσκεψης, στην 25η (Τακτι-
κή) Συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων για τα παρα-
κάτω θέματα:

1.  Αιτήσεις-Ενημερώσεις 
2.  Αντικατάσταση της υπαλ-

λήλου, κ. Ποριαζίδου Μαρίας, 
του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικών, 
στη θέση του συντονιστή – υπεύ-
θυνου (υπαλλήλου) του Δήμου 
μας, στο Ελληνικό Διαδημοτικό 
Δίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγω-
γής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) (Εισηγ. κ. 
Δήμαρχος)

3.  Ορισμός εκπροσώπων του 

Δήμου για τη συγκρότηση των 
επταμελών Σχολικών Συμβου-
λίων των σχολικών μονάδων Β/
θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου 
μας (σε εφαρμογή του άρθρου 
107 του Ν. 4823/2021) (Εισηγ. 
κ. Δήμαρχος)

4.  Τροποποίηση-συμπλήρω-
ση της 98/2021 απόφασης Δη-
μοτικού Συμβουλίου σχετικά με 
τον ορισμό εκπροσώπων του 
Δήμου, για τη συγκρότηση των 
επταμελών Σχολικών Συμβου-
λίων των σχολικών μονάδων Α/
θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου 
μας (σε εφαρμογή του άρθρου 
107 του Ν. 4823/2021) (Εισηγ. 
κ. Δήμαρχος)

5.  Ορισμός Προέδρου και εκ-
προσώπων παραγωγικών τάξε-
ων για τη συγκρότηση της Δημο-
τικής Επιτροπής Παιδείας (Εισηγ. 
κ. Δήμαρχος)

6.  Αντικατάσταση  μελών 
στο Δ.Σ. της Τουριστικής Ιαμα-
τικής Επιχείρησης του  Δήμου 
μας  (Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε.) (Εισηγ. κ. Δή-
μαρχος)

7.  Τροποποίηση της  
266/2020 Απόφασης Δημοτι-
κού Συμβουλίου,  σχετικά με την 
κατάρτιση των όρων ανάδειξης 
πιστωτικού ιδρύματος/οργανι-

σμού για την είσπραξη των εσό-
δων από τη χρήση κοινόχρηστων 
ποδηλάτων με ηλεκτρική υπο-
βοήθηση του Δήμου Αλεξαν-
δρούπολης και τη συγκρότηση 
Επιτροπής για την αξιολόγηση 
των προσφορών (Εισηγ. κ. Κυρ-
τσίδης Αρ.)

8.  Υποβολή έκθεσης Γ' τριμή-
νου του έτους 2021 από την Οι-
κονομική Επιτροπή, για την εκτέ-
λεση του προϋπολογισμού και  
του Ολοκληρωμένου Πλαισίου 
Δράσης (Ο.Π.Δ.) (Εισηγ. κ. Μα-
νάργιας Γ.)

9.  Έγκριση τεχνικών προδι-
αγραφών κατασκευής πεζοδρο-
μίων στην Περιοχή Φυτωρίου 
– Μαστριανών (Εισηγ. κ. Μαστο-
ρόπουλος Δ.)

10.  Χορήγηση παράτασης 
εκπλήρωσης των υποχρεώσε-
ων του κ. Καραδημήτρη Θεοδώ-
ρου του Ιωάννη, ως δικαιούχου 
απόκτησης της κυριότητας του 
δημοτικού οικοπέδου υπ’ αριθμ. 
298 στο Ο.Τ. 59 του συνοικισμού 
Απαλού, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 179 του Ν. 
1065/1980, όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει, σήμερα, με το 
άρθρο 187 του Ν. 3463/2006 
(Εισηγ. κ. Παλαιολόγου Κ.)

11.  Χορήγηση παράτασης εκ-
πλήρωσης των υποχρεώσεων 
της κ. Τσιορμπατζίδη – Νταπιά-
πη Τριάδας  του Γεωργίου, ως 
δικαιούχου απόκτησης της κυρι-
ότητας του δημοτικού οικοπέδου 
υπ’ αριθμ. 403 στο Ο.Τ. 61 του 
συνοικισμού Απαλού, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 179 
του Ν. 1065/1980, όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει, σήμερα, με 
το άρθρο 187 του Ν. 3463/2006 
(Εισηγ. κ. Παλαιολόγου Κ.)

12.  Καθορισμός και επικαι-
ροποίηση Τελών Χρήσης Κοινό-
χρηστων Χώρων (Εισηγ. κ. Ψαλ-
τοπούλου Ελ.)

13.  Συμπλήρωση της 
465/2012 απόφασης Δημοτι-
κού Συμβουλίου για προσωρινή 
σύνδεση με το δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ 
των πωλητών ευαλλοίωτων 
προϊόντων (Εισηγ. κ. Ψαλτο-
πούλου Ελ.)

14.  Ανανέωση παραχώρησης 
διαφημιστικής εκμετάλλευσης 
στάσεων στην εταιρία «ΑΣΤΙΚΟ 
ΚΤΕΛ Α.Ε.» (Εισηγ. κ. Ψαλτοπού-
λου Ελ.)

15.  Έγκριση της διετούς 
παράτασης της υπ’ αριθμ. 
29493/11-01-00 Σύμβασης 
Παραχώρησης Δημοτικής Ξε-

νοδοχειακής Μονάδας ΕΓΝΑ-
ΤΙΑ (νυν ΑΣΤΕΡΑΣ) κατ’ άρθρο 
48 του Ν.4790/21, λόγω της οι-
κονομικής δυσχέρειας που προ-
κάλεσε ο COVID-19 (Εισηγ. κ. 
Ψαλτοπούλου Ελ.)

16.  Έγκριση Δωρεάν Παρα-
χώρησης Χρήσης Χώρου για την 
κάλυψη αναγκών στέγασης και 
λειτουργίας στον «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
& ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ 
ΑΝΘΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΝΟΥ ¨ΣΠΑΡ-
ΤΑΚΟ¨» για τρία (3) έτη (Εισηγ. 
κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)

17.  Έγκριση τροποποίησης 
του  άρθρου 4 της 584/2018 
Α.Δ.Σ., ως προς την επέκταση 
της χρονικής διάρκειας της Χρι-
στουγεννιάτικης αγοράς (Εισηγ. 
κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)

18.  Έγκριση παραχώρησης 
κοινόχρηστου χώρου στο Πάρκο 
Εθνικής Ανεξαρτησίας στο πλαί-
σιο της Θρησκευτικής Εμπορο-
πανήγυρης του Αγίου Νικολάου, 
από 6 έως 10 Δεκεμβρίου 2021 
& των εορτών των Χριστουγέν-
νων από 11 Δεκεμβρίου 2021 
μέχρι και 9 Ιανουαρίου 2022 (Ει-
σηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)

19.  Διαδικασία καθορισμού 
Αυτοτελών Οικισμών Δήμου 
Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Σε-
ραφειμίδης Αν.)

20.  Τροποποίηση και εξέλιξη 
της 651/2018 απόφασης  Δημο-
τικού Συμβουλίου, η οποία αφο-
ρά την ονοματοδοσία της περι-
οχής Τέρμα Άβαντος (Εισηγ. κ. 
Γερακόπουλος Χ.)

21.  Συζήτηση σχετικά με α)
πρακτικές που δε συνάδουν με 
την αυτοδιοικητική έννοια στην 
τοπική δημοκρατία μας, β) την 
καταπάτηση – καταστροφή δη-
μοτικού παρτεριού επί του πεζό-
δρομου της οδού Σουλίου στην 
Αλεξανδρούπολη και ανάγκη λή-
ψης απόφασης για την αποκατά-
σταση και την επαναφορά των 
πραγμάτων στην προηγούμενη 
κατάσταση (Εισηγ. κ.κ. Λαμπάκης 
Ευαγγ., Μιχαηλίδης Π.)
Γ.Π.

Αναμένεται «θερμό» ∆ημοτικό Συμβούλιο 
τη ∆ευτέρα στην Αλεξανδρούπολη

ΣΥΝΈΔΡΊΆΣΗ ΜΈΣΩ 
ΤΗΛΈΔΊΆΣΚΈΨΗΣ   
                               
Πρωτοβουλία 21 δημοτικών συμβούλων 
να συζητηθούν στο κορυφαίο θεσμικό 
όργανο του Δήμου «σοβαρά ζητήματα 
λειτουργίας και πρακτικών» 

Να πάρει θέση απέναντι 
στις συγχωνεύσεις τμημάτων 
που δρομολογεί η κυβέρνηση 
για τα σχολεία και του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης, καλεί το 
Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξαν-
δρούπολης η Λαϊκή Συσπεί-
ρωση.

Με επιστολή της προς 
τον Πρόεδρο του Δημοτικού 
Συμβουλίου και τους δημο-
τικούς συμβούλους, η Λαϊκή 
Συσπείρωση Δήμου Αλεξαν-

δρούπολης ζητά στην επόμε-
νη συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου να ληφθεί απόφα-
ση για τις συγχωνεύσεις τμη-
μάτων στα σχολεία.

Αναλυτικά η επιστολή της 
Λαϊκής Συσπείρωσης:

«Ζητάμε στην επόμενη συ-
νεδρίαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου (25/10/2021), με τη 
συμμετοχή και των φορέων 
της εκπαιδευτικής κοινότητας 
και των γονέων, να ληφθεί 
απόφαση για τις συγχωνεύ-
σεις τμημάτων.

Το υπουργείο Παιδείας υλο-
ποιεί τις διατάξεις του αντιεκ-
παιδευτικού νόμου Κεραμέως 
που ψηφίστηκε κατακαλόκαι-
ρο από την κυβέρνηση της ΝΔ 

προχωρώντας τις αναδιαρ-
θρώσεις της κυβέρνησης ΣΥ-
ΡΙΖΑ με το νόμο Γαβρόγλου. 
Μια από τις συνέπειες αυτού 
του νόμου που έχει ξεσηκώσει 
θύελλα αντιδράσεων - με απο-
κορύφωμα την καθολική απερ-
γία των εκπαιδευτικών - είναι 
και οι συγχωνεύσεις τμημάτων 
στη Πρωτοβάθμια και Δευτε-
ροβάθμια εκπαίδευση.

Η κυβέρνηση και το υπουρ-
γείο Παιδείας με αυτό το σα-
ρωτικό κύμα συγχωνεύσεων 
εκατοντάδων τμημάτων σχεδι-
άζει να αποφύγει τις αναγκαί-
ες προσλήψεις αναπληρωτών 
και να κρύψει τα χιλιάδες κενά 
εκπαιδευτικών που εξακολου-
θούν να υπάρχουν στα σχολεία 
της χώρας.

Στο Δήμο Αλεξανδρούπο-
λης συγχωνεύονται τμήματα 
στο 1ο και 2ο ΕΠΑΛ, στο 1ο, 
3ο, 4ο ΓΕΛ και στο 3ο Γυμνά-
σιο. Ήδη η Ένωση Γονέων, η 
ΕΛΜΕ και σύλλογοι γονέων 
έχουν εκφράσει την αντίθε-
ση τους στις νέες συγχωνεύ-
σεις και προχώρησαν σε κινη-
τοποιήσεις.

Είναι γνωστό πως η κυβέρ-
νηση άνοιξε τα σχολεία με χει-
ρότερους όρους από πέρυσι 
(ελλείψεις σε καθηγητές και 
προσωπικό καθαριότητας). Την 
ίδια ώρα δηλαδή που ο λαός 
δέχεται καθημερινά τις συνέ-
πειες της πανδημίας, το υπουρ-
γείο προχωράει ένα βήμα πα-
ρακάτω και αντί να μικραίνει 
τον αριθμό μαθητών ανά τά-

ξη, στοιβάζει με νέες συγχω-
νεύσεις τμημάτων, περισσότε-
ρους μαθητές σε 27άρια και 
28άρια τμήματα, έξω και από 
κάθε παιδαγωγική λογική. Εί-
ναι βαθιά αντιεκπαιδευτικό, 
γιατί με τέτοιο αριθμό παιδιών 
υποβαθμίζει ακόμα περισσότε-
ρο το μάθημα. Και μάλιστα σε 
μια περίοδο που φαίνονται με 
πολύ οξυμένο τρόπο οι επι-
πτώσεις (μορφωτικά κενά, ψυ-
χοκοινωνικά ζητήματα στα παι-
διά) από το σχεδόν 1,5 χρόνο 
κλειστά σχολεία). Και ακόμα 
πιο αντιπαιδαγωγικό να γίνεται 
αυτό μέσα στη χρονιά…

Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν 
μπορεί να κοιτάει αδιάφορα. 
Οφείλει να πάρει καθαρή θέ-
ση και να μεγαλώσει την πίε-

ση προς την κυβέρνηση ώστε:
• Να σταματήσουν άμεσα οι 

συγχωνεύσεις τμημάτων και 
να δημιουργηθούν ολιγομελή 
τμήματα με βάση τις ανάγκες 
των μαθητών και όριο τους 15 
μαθητές ανά τάξη.

• Να προσληφθούν τώρα 
εκπαιδευτικοί για να καλυ-
φτούν όλα τα κενά.

• Εδώ και τώρα να αξιο-
ποιηθούν όλες οι υπάρχουσες 
κλειστές (!) αίθουσες.

Καλούμε όλους τους γονείς 
και τους μαθητές, μαζί με τους 
εκπαιδευτικούς - οι αγώνες και 
η απεργία των οποίων έχουν 
στριμώξει την κυβέρνηση - να 
εμποδίσουν με τις κινητοποιή-
σεις τους αυτό τον άθλιο σχε-
διασμό».

Λαϊκή Συσπείρωση Αλεξανδρούπολης: 
Να πάρει θέση το ∆ημοτικό Συμβούλιο…
«Απέναντι στις 
συγχωνεύσεις 
σχολικών 
τμημάτων»



Η ΓΝΩΜΗ
25  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 20216   ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Την κήρυξη πανελλαδικής 
απεργίας για σήμερα Δευτέρα 
25 Οκτωβρίου, με πραγματο-
ποίηση συλλαλητηρίου στη 1 
το μεσημέρι στην Αθήνα, απο-
φάσισε σε έκτακτη συνεδρίασή 
της η Ομοσπονδία Παραγωγών 
Επαγγελματιών Βιομηχανικών 
Ειδών Λαϊκών Αγορών Μακε-
δονίας- Θεσσαλίας- Θράκης 
«Ομόνοια», διαμαρτυρόμενη 
για νομοσχέδιο, που κατέθε-
σε για ψήφιση στη Βουλή το 
υπουργείο Ανάπτυξης.

Το νομοσχέδιο κατατέθηκε 
προ ημερών για ψήφιση στη 
Βουλή και κινείται προς την κα-
τεύθυνση αναμόρφωσης του 
θεσμικού πλαισίου οργάνωσης 
και λειτουργίας του υπαίθρι-
ου εμπορίου, ενώ ρυθμίζονται 
και διάφορα άλλα θέματα αρ-
μοδιότητας των υπουργείων 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 
Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Στην ανακοίνωσή της, η 
«Ομόνοια» σημειώνει ότι η 
προαναφερόμενη κινητοποίη-
ση είναι η πρώτη σειράς άλλων 
που εξετάζονται, ενώ τονίζει: 
«ζητάμε, έστω και την ύστατη 
ώρα, επιτέλους να μας ακούσει 
η κυβέρνηση».

Ορισμένα από τα αιτήματα 
των εργαζόμενων στις λαϊκές 
αγορές είναι, σύμφωνα με την 
ανακοίνωση, τα εξής: ίδρυση 
νομικών προσώπων σε όλες 
τις περιφέρειες της χώρας, που 
θα έχουν την ευθύνη λειτουρ-
γίας και εποπτείας των λαϊκών 
αγορών, να συνεχίσει η απρό-
σκοπτη προσέλευση παραγω-
γών στις λαϊκές αγορές και να 
μην προκηρύσσονται οι θέσεις 
(παραγωγών) μία φορά ετη-
σίως, «όχι» στην οποιαδήπο-
τε μετατροπή παραγωγών σε 
εμπόρους κ.ά.

Στην ανακοίνωσή της, η 
«Ομόνοια» υπεραμύνεται ακό-
μα του κοινωνικού θεσμού των 
λαϊκών αγορών και σημειώνει 
ότι «οι λαϊκές αγορές ανήκουν 
στους Έλληνες καταναλωτές, 
δεν χαρίζονται σε μονοπώλια, 
δεν πωλούνται».

Τα επίμαχα σημεία του ν/σ 
Η αλλαγή του συστήματος 

μοριοδότησης με το οποίο χο-
ρηγούνται οι άδειες σε παρα-
γωγούς πωλητές στις λαϊκές 
αγορές, η δυνατότητα του πα-
ραγωγού να μετατρέψει την 
άδειά του σε επαγγελματική, η 
υποχρέωση κάθε επαγγελματία 
να εισάγει μέχρι τις 8 το πρωί 
στην πλατφόρμα του e-κατανα-
λωτής την τιμή εκκίνησης των 
προϊόντων που διαθέτει καθώς 
και την ποσότητα, είναι ζητήμα-
τα που απασχόλησαν το μεγαλύ-
τερο μέρος των τοποθετήσεων 
των φορέων που είχαν κληθεί 
σε ακρόαση, στην επιτροπή Πα-
ραγωγής και Εμπορίου της Βου-
λής που επεξεργάζεται το νομο-
σχέδιο για την αναμόρφωση του 
πλαισίου λειτουργίας του υπαί-
θριου εμπορίου.

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε επί 
της αρχής, κατά πλειοψηφία από 
την επιτροπή της Βουλής. Υπέρ 
δήλωσε η ΝΔ. Κατά δήλωσε ο 
ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και το ΜέΡΑ25. 
Για την Ολομέλεια επιφυλάχθη-
καν για την τελική τους στάση 
το Κίνημα Αλλαγής και η Ελλη-
νική Λύση.

«Με το νομοσχέδιο αυτό θέ-
λουμε να αποκλείσουμε την άνι-
ση μεταχείριση», ανέφερε ο ανα-
πληρωτής υπουργός Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθα-
νάσης, σε σχέση με το ζήτημα της 
μοριοδότησης, και υπογράμμισε 
πως πρέπει οι νέοι και οι νέες, 
που θέλουν να μπουν στην παρα-
γωγική διαδικασία, να μπορούν 
αυτό να το κάνουν με διαφάνεια 
και να έχουν ίσες ευκαιρίες.

Ο κ. Παπαθανάσης ανέφερε 
επίσης ότι με το νομοσχέδιο δι-
ευρύνονται οι επιλογές για τη 
μεταβίβαση των αδειών παρα-
γωγών και επαγγελματιών πω-
λητών και απλοποιούνται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις. Παράλλη-
λα, λαμβάνεται μέριμνα για την 
απρόσκοπτη και ομαλή συνέχιση 
της δραστηριοποίησης των υφι-
στάμενων αδειούχων πωλητών. 
«Διευθετείται οριστικά το ζήτημα 
της θέσης σε όλους τους υφι-
στάμενους πωλητές όλων των 

λαϊκών αγορών και επιλύεται το 
θέμα της συνέχισης λειτουργίας 
των λαϊκών αγορών, με ελλιπή 
πράξη ίδρυσης και λειτουργίας», 
είπε ο αναπληρωτής υπουργός 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 
πρόσθεσε ότι μπαίνει οργάνωση 
στη λειτουργία των υπαίθριων 
αγορών, με την ηλεκτρονική κα-
ταγραφή όλων των μορφών ορ-
γανωμένων υπαίθριων αγορών 
στο ολοκληρωμένο πληροφορι-
ακό σύστημα «Ανοιχτή Αγορά».

Αναφερόμενος στις διατάξεις 
για το e-καταναλωτής, ο κ. Πα-
παθανάσης είπε ότι είναι υπέρ 
της λειτουργίας του ανταγωνι-
σμού και του καταναλωτή. «Όταν 
ξεκινάει το πρωί μια λαϊκή αγορά, 
όλοι γνωρίζουμε ότι μπαίνει μια 
τιμή και όλοι γνωρίζουμε ότι κα-
τά τη διάρκεια της ημέρας αυτή 
η τιμή είναι εκπτωτική. Δεν είπα-
με ότι θα μπει μέσα στη διάρκεια 
της ημέρας να γράψει την πτώ-
ση της τιμής. Ξεκινά με μία τιμή 
το πρωί και αυτή η τιμή μπορεί 
να είναι ανταγωνιστική και να τη 
δει κάποιος καταναλωτής και να 
μην πάει στο σουπερμάρκετ να 
ψωνίσει. Να ξέρει, ότι αν ξεκι-
νήσει - ξέρω 'γω - η ντομάτα με 
1,10 ή με 1 ή με 1,30 ανάλογα 
την ντομάτα - αν είναι Κρήτης, αν 
είναι το ένα, αν είναι το άλλο - 
θα πέσει στη διάρκεια της ημέρας 
και θα ξέρει ότι θα πάει εκεί να 
ψωνίσει", ανέφερε ο αναπληρω-
τής υπουργός και πρόσθεσε: "Αυ-
τός ο νόμος υπηρετεί πρωτίστως 
τον πολίτη, υπηρετεί τον έμπορο, 

υπηρετεί τον παραγωγό ο όποιος 
θέλει με διαφανείς διαδικασίες 
να λειτουργεί η λαϊκή αγορά, να 
μην υπάρχει περίπτωση κάποιος 
να τον πετάξει έξω, να μπορεί να 
γνωρίζει πώς και με ποιους κα-
νόνες μπορεί να προσέλθει, πως 
θα πουλήσει τα προϊόντα του και 
γενικά να έχει αυτό και να χτίζει 
αυτή την εμπιστοσύνη απέναντι 
στο κράτος".

Οι αντιδράσεις 
Ο Αγγελος Δερετζής, πρόε-

δρος της Ομοσπονδίας Επαγγελ-
ματιών Παραγωγών Μακεδονίας 
- Θεσσαλίας - Θράκης, τάχθηκε 
κατά της διάταξης που δίνει τη 
δυνατότητα οι παραγωγοί να γί-
νουν επαγγελματίες στις λαϊκές 
αγορές. "Θα αλλάξει ισορροπία", 
είπε και πρόσθεσε: "Παίζονται πο-
λιτικά παιχνίδια και δεν θα μπω 
σ' αυτή τη διαδικασία. Δεν θέ-
λω να πω τίποτα άλλο. Εάν δεν 
μπορείς σαν υπουργείο Ανάπτυ-
ξης να κάνεις ελέγχους, τότε τι 
υπουργός είσαι;! Δεν μπορώ να 
καταλάβω ποιο είναι το νόημα! 
Θα πας, δηλαδή, να επιβραβεύ-
σεις αυτούς που λένε ότι δεν εί-
ναι γνήσιοι παραγωγοί και ότι 
αγοράζουν; Αυτό θέλει να κάνει 
ο υπουργός; Νομίζω η δουλειά 
του υπουργείου Ανάπτυξης είναι 
να βγει και να κάνει ελέγχους κι 
εάν χρειάζεται να επιβάλει πρό-
στιμα, να επιβάλλει πρόστιμα".

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδί-
ας Επαγγελματιών Παραγωγών 
Μακεδονίας - Θεσσαλίας - Θρά-

κης εξέφρασε την αντίθεσή του 
και στην υποχρέωση της ηλε-
κτρονικής ανάρτησης των προϊ-
όντων και των τιμών: "Σχετικά με 
το ηλεκτρονικό σύστημα και όλα 
αυτά που πρέπει να στέλνουμε 
κάθε πρωί. Κοιτάξτε να δείτε, 
εδώ έβρεχε από τις 4 το πρωί 
μέχρι τη 1 η ώρα που φύγαμε 
και δεν κάναμε ούτε 5 ευρώ. Θα 
κάθομαι εγώ σε έναν υπολογιστή 
ή σε ένα τηλέφωνο να στέλνω 
δέκα είδη κάθε μέρα ή δεκαπέ-
ντε κάποιος που είναι παραγω-
γός; Δεν είναι εφικτό αυτό! Δεν 
είμαστε ούτε σε ένα γραφείο να 
στέλνουμε e-mail, ούτε θα δει η 
γιαγιά ότι σε εκείνη τη λαϊκή το 
αγγούρι έχει 0,10 ευρώ, οπό-
τε θα φύγει από την Ηλιούπο-
λη για να πάει στον Πειραιά για 
να πάρει ένα αγγούρι. Δεν είναι 
εφικτό αυτό, ειδικά για τις λαϊ-
κές αγορές", είπε ο κ. Δερετζής.

Ο Βασίλειος Μακρίδης, πρό-
εδρος της Ομοσπονδίας Συλ-
λόγων Παραγωγών Λαϊκών 
Αγορών Κεντρικής και Δυτικής 
Μακεδονίας, Θεσσαλίας και 
Θράκης εξέφρασε την αντίθεσή 
του με τη δυνατότητα να "μετα-
τρέπονται οι παραγωγοί σε επαγ-
γελματίες". "Ας υποθέσουμε, ότι 
έχουμε μία λαϊκή αγορά, η οποία 
εμπεριέχει 100 παραγωγούς και 
100 επαγγελματίες, δηλαδή, στο 
σύνολό τους είναι 200 οι θέσεις 
και πάνε όλοι οι παραγωγοί και 
μετατρέψουν την άδειά τους σε 
επαγγελματική. Θέλω να μου πεί-
τε, αν αυτή η αγορά θα λέγετε 

ξανά λαϊκή αγορά ή κάτι άλλο;", 
ανέφερε χαρακτηριστικά και τό-
νισε: "Κατά την προσωπική μου 
άποψη, θα λέγεται εμπορική αγο-
ρά. Άρα, ουδεμία σχέση έχει για 
αυτό το οποίο έχουν γίνει οι λα-
ϊκές αγορές. Ποιο, δηλαδή; Να 
βρίσκονται οι παραγωγοί και να 
συμπληρώνονται και με επαγ-
γελματίες γης και θάλασσας και 
βιομηχανικών ειδών".

Ανέφερε επίσης ότι ο παρα-
γωγός, εφόσον πληροί όλες τις 
προϋποθέσεις του νόμου, θα 
πρέπει να προσέρχεται απρό-
σκοπτα στις λαϊκές αγορές, για-
τί "στις λαϊκές αγορές πρέπει να 
βρίσκεται ο παραγωγός, πρέπει 
να πουλάει φθηνά και ποιοτι-
κά προϊόντα, πρέπει να πέφτει ο 
πληθωρισμός και εν τοιαύτη πε-
ριπτώσει να ικανοποιούνται και 
οι καταναλωτές, οι οποίοι τη σή-
μερον ημέρα στα δυσβάσταχτα 
οικονομικά χρόνια, είναι μία όα-
ση για αυτούς". Υπογράμμισε, τέ-
λος, για τη διακίνηση των αγρο-
τικών προϊόντων, ότι δεν πρέπει 
να υπάρξει ποσόστωση, βάσει 
του ΟΣΔΕ. "Το βασικό έγγραφο 
για να αποδεικνύεται ότι κάποιος 
είναι επαγγελματίας αγρότης, εί-
ναι, τα εισοδήματά του να είναι 
άνω του 51%, αυτό ορίζει και η 
φορολογία, έτσι ώστε να έρχεται 
απρόσκοπτα στις λαϊκές αγορές. 
Απλά πράγματα, τα οποία δια-
ταράσσονται, με ποσοστά είτε 
50%, είτε 60%, είτε 70%", είπε 
ο κ. Μακρίδης.
Κ.Η. 

Ξεκινούν κινητοποιήσεις οι 
παραγωγοί των λαϊκών αγορών

ΣΦΟΔΡΈΣ ΆΝΤΊΔΡΆΣΈΊΣ ΓΊΆ 
ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΈΔΊΟ ΆΠΟ ΤΗΝ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΆ ΜΆΚΈΔΟΝΊΆΣ- 
ΘΈΣΣΆΛΊΆΣ- ΘΡΆΚΗΣ 
«ΟΜΟΝΟΊΆ»       

Τα επίμαχα σημεία του 
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Ο Δήμος Ορεστιάδας ανα-
κοίνωσε το πρόγραμμα εορ-
τασμού για  την Επέτειο  της  
28ης  Οκτωβρίου 1940. 

Η παρέλαση θα πραγμα-
τοποιηθεί φέτος με έκτακτα 
μέτρα λόγω της πανδημίας, 
όπως περιορισμένο αριθμό 
συμμετεχόντων, μάσκες και 
αποστάσεις προς αντιμετώ-
πιση του κινδύνου διασποράς 
του κορωνοϊου.

Τι θα ισχύει αναλυτικά:
Γενικός Σημαιοστολι-

σμός από τις πρωινές ώρες 
της 26ης μέχρι τη δύση του 
ηλίου της 28ης Οκτωβρί-
ου 2021 και φωταγώγηση 
των Δημόσιων και Δημοτι-
κών καταστημάτων καθώς 
και των καταστημάτων των 
Νομικών Προσώπων Δημό-
σιου Δικαίου, Τραπεζών, των 
οδών, ιδιωτικών καταστημά-
των, πλατειών, οικιών της πό-
λης, Οικισμών, Συνοικισμών, 
Δημοτικών Διαμερισμάτων, 
κατά τις βραδινές ώρες της 
27ης και 28ης Οκτωβρίου 
2021.

Λόγω των έκτακτων μέ-
τρων που έχουν ληφθεί για 
την αντιμετώπιση του κινδύ-
νου διασποράς του κορω-
νοϊου coνid-19, οι φετινές 
εκδηλώσεις, τέλεση δοξολο-
γιών και καταθέσεις στεφά-
νων θα γίνουν σύμφωνα με 
τις ισχύουσες υγειονομικές 
διατάξεις και θα πραγματο-
ποιηθούν και υπό την αυστη-
ρή τήρηση των υγειονομικών 
διατάξεων.

Αναλυτικά στην 
∆ημοτική Ενότητα 
Ορεστιάδας:
ΤΕΤΑΡΤΗ 27- 10- 2021

Εορτασμός και ομιλίες σε 
όλα τα σχολεία και λοιπά εκ-
παιδευτικά ιδρύματα.

Ώρα: 11.30 Απότιση φό-
ρου τιμής με κατάθεση στε-
φάνων στο Μνημείο των 
Ηρώων από τους μαθητές και 
μαθήτριες σχολείων συνο-
δεία των εκπαιδευτικών τους 
καθώς επίσης και από τους 
Προσκόπους, Οδηγούς, Συλ-
λόγους, παρουσία των αρχών 
με  καθορισμένη τάξη και την 
συμμετοχή της  Φιλαρμονι-
κής του Δήμου Ορεστιάδας. 
Τήρηση ενός λεπτού σιγής. 
Αποχώρηση των τμημάτων. 
(Η  εκφώνηση για  την  κα-
τάθεση στεφάνων  θα  γίνει  
από  τον  καθηγητή Φυσικής 
Αγωγής  του 2ου  Δημοτι-
κού Σχολείου Ορεστιάδας κ. 
Σκαρλατίδη Αθανάσιο ).

•    Η  παρουσία  των  σχο-
λείων  αφορά  μόνο  στον  
μαθητή   που  θα καταθέ-
σει,  στο   σημαιοφόρο   και   

τον/την   επικεφαλής εκπαι-
δευτικό.

•    Οι σύλλογοι  και τα 
λοιπά σωματεία στην κα-
τάθεση  στεφάνων  να εκ-
προσωπηθούν μόνο από ένα 
άτομο.

• Τέλος προσέλευσης 
11.15 π.μ..

• Οι Πολιτιστικοί Σύλ-
λογοι που επιθυμούν  να 
καταθέσουν  στεφάνι πα-
ρακαλούνται   να   το    δη-
λώσουν    στο   Αυτ.    Τμήμα    
Κοιν. Προστασίας, Παιδείας 
& Πολιτισμού του Δήμου 
Ορεστιάδας στο τηλέφωνο  
2552350334 μέχρι  και την 
Τρίτη  26 Οκτωβρίου 2021 
και ώρα 14.00.

ΠΕΜΠΤΗ 28-10-2021
Ώρα 07.00: Θα σημάνουν 

χαρμόσυνα οι καμπάνες 
όλων των Ιερών Ναών της 
πόλης. Η φιλαρμονική του 
Δήμου θα παιανίσει θούρια 
και εμβατήρια.

Ώρα 08.00: Επίσημη έπαρ-
ση  της Σημαίας στην κεντρι-
κή Πλατεία της πόλης. Τιμές 
θα αποδώσει Στρατιωτικό 
Τμήμα και η φιλαρμονική του 
Δήμου Ορεστιάδας.

Ώρα 10.00: Επίσημη Δο-
ξολογία στον Ιερό Ναό Άγιων 
Θεοδώρων και εκφώνηση 
του Πανηγυρικού  της  ημέ-
ρας  από   την  εκπαιδευτικό  

του 2ου Εσπερινού Επαγγελ-
ματικού Λυκείου κα Στεργί-
ου Ελπίδα.

• Στην   δοξολογία   θα   
προσέλθουν   μόνο  οι  ση-
μαιοφόροι   των σχολείων, 
με τον/την επικεφαλής εκ-
παιδευτικό.

Στον Ιερό Ναό Άγιων Θε-
οδώρων τιμές θα αποδώσει 
Στρατιωτικό Τμήμα και η φι-
λαρμονι κή του Δήμου Ορε-
στιάδας.

11.30: Επιμνημόσυνη δέ-
ηση στο μνημείο των Ηρώων 
στην Ν. Ορεστιάδα και στη 
συνέχεια κατάθεση στεφά-
νων από:

• Δήμαρχο Ορεστιάδας

• Εθνικό Κοινοβούλιο
• Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 

Έβρου
• Ανώτερο Στρατιωτικό Δι-

οικητή
• Δημοκρίτειο Πανεπιστή-

μιο Θράκης
• Ελληνική Αστυνομία
• Πυnοσ-ΒF.στικ-ή Υπnnf.

mrι
• Εθνικό Σύνδεσμο Ανάπη-

ρων και Θυμάiων Πόλεμου
• Σύνδεσμο Ριμινιτών Ιε-

ρολοχιτών.
• Σύνδεσμος Εφέδρων 

Αξιωματικών Ν. Έβρου (Πα-
ράρτημα Διδυμοτείχου)

• Εθνική Αντίσταση
• Ερυθρό Σταυρό

• Εργατοϋπαλληλικό Κέ-
ντρο

Τήρηση ενός λεπτού σι-
γής στη μνήμη των ένδοξων 
νεκρών.

Ανάκρουση του Εθνικού 
Ύμνου.

Στο χώρο του Ηρώου τι-
μές θα αποδώσει Στρατιωτι-
κό Τμήμα και η φιλαρμονική 
του Δήμου Ορεστιάδας.

•   Στο χώρο του Μνημεί-
ου, μετά την εκκλησία, θα 
προσέλθουν μόνο οι σημαι-
οφόροι συνοδεία εκπαιδευ-
τικού.

12.00: Παρέλαση μπρο-
στά από το χώρο των επι-
σήμων στην οδό Κων/λεως 

της Ν.Ορεστιάδας με κατεύ-
θυνση από Ν προς Β, της μα-
θητικής νεολαίας, του Σώ-
ματος Ελληνίδων Οδηγών, 
των Προσκόπων, Συλλόγων, 
Σωματείων και Στρατιωτι-
κών τμημάτων. Οι θέσεις 
των επισήμων θα τοποθετη-
θούν στην κεντρική πλατεία 
και στο ύψος της διασταύ-
ρωσης των οδών Κων/λεως 
και Β. Κων/νου.

Σύμφωνα με τις οδη-
γίες  του Υπουργείου 
Εσωτερικών στο αρίθμ. 
Πρωτ.74901/13-10-2021 
που ορίζει «η κοινή παρέ-
λαση των αναπήρων  πολέ-
μου, μαθητών, σπουδαστών, 
προσκόπων,  οδηγών  με-
τά  τμημάτων  και Ενόπλων 
Δυνάμεων να είναι συνολι-
κής χρονικής  διάρκειας αυ-
στηρά  40-60 λεπτών»,  και  
τηρούμενων  των  υγειονο-
μικών  μέτρων  ασφαλείας  
για την  καταπολέμηση   του  
covid-19   καθώς   και  για  
τον  περιορισμό   της αύξη-
σης των κρουσμάτων, τα τμή-
ματα των σχολείων και των 
συλλόγων της πόλης καλού-
νται να τηρήσουν τις παρα-
κάτω οδηγίες:

•    Τα    σχολεία    Α/Βάθ-
μιας     και    Β/Βάθμιας    Εκ-
παίδευσης   να παρελάσουν  
με τους  σημαιοφόρους  και  
παραστάτες και  με μία μικτή 
διμοιρία  περίπου 40 ατόμων 
ή με δύο (μια αρρένων  κ.αι 
μία θηλέων)  ίσου συνολι-
κού αριθμού, τηρούμενης της 
απόστασης του μέτρου μετα-
ξύ των παιδιών.

•    Οι πολιτιστικοί σύλ-
λογοι και τα λοιπά σωμα-
τεία  να παρελάσουν μόνο 
με τους σημαιοφόρους και 
παραστάτες.

•    Υποχρεωτική είναι η 
χρήση μάσκας για όλους όσοι 
συμμετέχουν στην παρέλαση.

17.00: Υποστολή της ση-
μαίας. Τιμές θα αποδώσει 
Στρατιωτικό Τμήμα.

Τα μέτρα για την παρέλαση της 
28ης Οκτωβρίου στην Ορεστιάδα 

ΤΊ ΘΆ ΊΣΧΥΣΈΊ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΊΚΗ 
ΈΝΟΤΗΤΆ ΟΡΈΣΤΊΆΔΆΣ       

Έκτακτα μέτρα με περιορισμένο αριθμό 
συμμετεχόντων, μάσκες και αποστάσεις 

Σύμφωνα με πληροφορίες του 
ThessToday.gr, έντονη ανησυχία επι-
κρατεί στον δήμο Ορεστιάδας, κα-
θώς έχει παρατηρηθεί το τελευταίο 
διάστημα, μεγάλη αύξηση των κρου-
σμάτων σε παιδικά δημοτικού και γυ-
μνασίου, αλλά και σε γονείς, όπου 
σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, 
οι περισσότεροι είναι εμβολιασμένοι. 
Συγκεκριμένα, μόλις χθες, προέκυψαν 
κρούσματα και σε σχολική μονάδα στα 
Δίκαια, όπου εντοπίστηκαν σε δύο μα-
θητές του Δημοτικού Σχολείου Δικαί-
ων, όπως επίσης και σε μία δασκάλα.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληρο-
φορίες, το Δημοτικό Σχολείο Δικαίων, 
συνεχίζει την λειτουργία του, αφού 
πραγματοποιήθηκαν rapid tests σε 
όλους τους μαθητές και εκπαιδευτι-
κούς και τα αποτελέσματα ήταν αρ-
νητικά.

Η μεγαλύτερη διασπορά και εξά-
πλωση του ιού, όπως είναι σε θέση 
να γνωρίζει το ThessToday.gr, φαί-
νεται να οφείλεται στο άνοιγμα των 
σχολείων, αλλά και στις εξωσχολικές 
δραστηριότητες των παιδιών και των 
γονέων. Συγκεκριμένα, αυτή την εβδο-
μάδα, σε ελέγχους που πραγματοποι-
ήθηκαν, εντοπίστηκαν την Δευτέρα σε 

126 rapid test 9 κρούσματα με διά-
μεση ηλικία τα 15 έτη, την Τρίτη σε 
89 rapid test, εμφανίστηκαν θετικά 
τα 5 με μέση ηλικία τα 22 έτη, και την 
Τετάρτη σε 157 ελέγχους, ο θετικός 
αριθμός κρουσμάτων ήταν 9, με μέση 
ηλικία τα 18 έτη. Αξίζει να σημειωθεί 
πως την προηγούμενη εβδομάδα, πα-
ρατηρήθηκαν 11 θετικά κρούσματα, 
σε παιδιά σε μόλις μία ημέρα.

«Ελεγχόμενη η κατάσταση στα 
σχολεία, ανησυχούμε για τις 
παρελάσεις»

Το ThessToday.gr επικοινώνησε 
με τον Πρόεδρο του Συλλόγου Εκ-
παιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης Ορεστιάδας, Νίκο Νικολαΐ-
δη, ο οποίος, μεταξύ άλλων, ανέφερε 
πως υπήρξαν κρούσματα σε παιδιά, 
το διάστημα της έναρξης των σχολι-
κών μονάδων, ενώ πλέον η κατάστα-
ση φαίνεται να είναι ελεγχόμενη, με 
τα παιδικά κρούσματα να βρίσκονται 
στο ίδιο επίπεδο όπως και της υπό-
λοιπης χώρας. 

«Ανησυχούμε πάρα πολύ βέβαια, 
για το θέμα των παρελάσεων που 
θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη 
εβδομάδα, γιατί στα σχολεία κρατά-

με αποστάσεις, ενώ στην παρέλαση 
πρέπει να γίνουμε όλοι μία ομάδα, και 
αυτό προκαλεί ιδιαίτερο προβλημα-
τισμό. Στα σχολεία, υπάρχει μεγάλη 
προσοχή για την διασπορά του κο-
ρωνοϊού, ακολουθούμε τα μέτρα κα-
τά γράμμα, καθώς ασχολούμαστε με 
παιδιά, και τηρούνται όλα τα υγειο-
νομικά πρωτόκολλα».

Σύμφωνα με τον κ. Νικολαΐδη, το 
ποσοστό εμβολιασμών στους εκπαι-
δευτικούς στον δήμο Ορεστιάδας φαί-
νεται να είναι αρκετά υψηλό, χωρίς να 
αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια 
των παιδιών. «Οι εμβολιασμοί στους 
εκπαιδευτικούς ξεπερνάνε σε ποσο-
στό ακόμη και αυτό των υγειονομι-
κών στην Ορεστιάδα. Οι εκπαιδευ-
τικοί σε συντριπτικό ποσοστό έχουν 
εμβολιαστεί».

Ερωτηθείς για τον εμβολιασμό των 
παιδιών, ο ίδιος σημείωσε πως το πο-
σοστό παραμένει χαμηλό, καθώς επι-
τρέπεται να εμβολιαστούν μόνο τα 
παιδιά της 6ης δημοτικού. «Δεν θε-
ωρώ πως έχουμε προχωρήσει σε αυ-
τό το επίπεδο ακόμη, ίσως σε παιδιά 
μεγαλύτερων τάξεων να πραγματο-
ποιούνται περισσότεροι εμβολιασμοί».

Ανησυχία για τα κρούσματα σε μαθητές ενόψει παρέλασης
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Της Κικής Ηπειρώτου
Ανησυχητικά ανοδική είναι τις τε-

λευταίες μέρες η καταγραφή νέων 
κρουσμάτων κορωνοϊού σε ολόκλη-
ρη τη βόρεια Ελλάδα, με τον Έβρο 
να μην αποτελεί εξαίρεση. Οι επι-
στήμονες απευθύνουν έκκληση για 

περισσότερους εμβολιασμούς, με τις 
εισαγωγές στα νοσοκομεία να έχουν 
αυξηθεί κατά 20% και τους διασω-
ληνωμένους στις Μονάδες Εντατικής 
Θεραπείας στο Νοσοκομείο Αλεξαν-
δρούπολης και τα υπόλοιπα 13 Νο-
σοκομεία της 4ης Υγειονομικής περι-

φέρειας, να είναι  ανεμβολίαστοι σε 
ποσοστό 94%.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα τόσο με 
την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας 
Μίνα Γκάγκα όσο και με την καθηγή-
τρια Βάνα Παπαευαγγέλου, η πληρό-
τητα στις ΜΕΘ της Βόρειας Ελλάδος 
είναι πάνω από 95%.  Επιπλέον, το 
επιδημιολογικό φορτίο έχει αυξηθεί 
σημαντικά, κατά 28% τις τελευταίες 
δύο εβδομάδες, με τον μέσο κυλιόμε-
νο αριθμό κρουσμάτων να ανέρχεται 
σε 2.872 την ημέρα με το ποσοστό 

θετικότητας να καταγράφει αύξηση 
και να φτάνει στο 1,35%.

Η εικόνα στον Έβρο 
Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα 

από την Πέμπτη 21/10, οπότε στον 
Έβρο ανακοινώθηκαν 83 νέα κρού-
σματα, προκύπτει ότι οι ενεργές μο-
λύνσεις του 7ημέρου ήταν 503 και του 
14ημέρου 814. Η τάση είναι αυξητική 
σε ποσοστό που αγγίζει το 60%. Συνο-
λικά, στον Έβρο, από την έναρξη της 
πανδημίας έχουν καταγραφεί 8.146 

κρούσματα, δηλαδή, σαν να νόσησαν 
σχεδόν όλοι οι κάτοικοι της πόλης του 
Διδυμοτείχου, που σύμφωνα με την τε-
λευταία απογραφή ο πληθυσμός της 
είναι κοντά σε αυτό το νούμερο.  

Ξάνθη και ∆ράμα στο 
«κόκκινο» 

Ειδικότερα ο αριθμός των νέων 
κρουσμάτων αυξήθηκε ακόμα παρα-
πάνω την τελευταία εβδομάδα στα 
Γρεβενά, την Ημαθία και τη Μαγνη-
σία, ενώ σημαντική αύξηση του επι-
δημιολογικού φορτίου παρατηρήθηκε 
επιπλέον, για πρώτη φορά αυτή την 
εβδομάδα, σε περιφερειακές ενότη-
τες της Πελοποννήσου και της Δυτι-
κής Ελλάδας, όπως είναι η Αρκαδία, 
η Λακωνία, η Μεσσηνία, η Αχαΐα και 
η Αιτωλοακαρνανία.

Ταυτόχρονα στην Ξάνθη και στη 
Δράμα, παρά μια κάποια σχετική στα-
θεροποίηση της επιδημιολογικής εικό-
νας, παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση 
των νοσηλειών αλλά και της θνητό-
τητας που είναι από τις υψηλότερες 
που καταγράφονται στην επικράτεια. 

Η εικόνα των νοσηλευόμενων στα 
14 νοσοκομεία της βόρειας Ελλάδας , 
συμπεριλαμβανομένου του ΠΓΝΑ

«Βράζει» ο Έβρος με 814 
ενεργά κρούσματα

ΣΆΝ ΝΆ ΝΟΣΗΣΈ ΈΝΆ ΟΛΟΚΛΗΡΟ 
ΔΊΔΥΜΟΤΈΊΧΟ: ΠΆΝΩ ΆΠΟ 8.000 
ΚΡΟΥΣΜΆΤΆ ΜΈΤΡΆ Ο ΝΟΜΟΣ ΆΠΟ 
ΤΗΝ ΈΝΆΡΞΗ ΤΗΣ ΠΆΝΔΗΜΊΆΣ   
                               
50 ασθενείς νοσηλεύονται στις ΜΕΘ της 4ης 
ΥΠΕ – Οι 47 είναι ανεμβολίαστοι

Σε πλήρη λειτουργία 
το αυτοματοποιημένο σύ-
στημα καμερών και ραντάρ 
παρακολούθησης στον 
Έβρο, ονόματι  «ΑΣΠΙΔΑ», 
το οποίοι “σφραγίζει” τα 
σύνορα με την Τουρκία, 
όπως τουλάχιστον εκτι-
μούν οι ειδικοί. 

Σύμφωνα με όσα μετέ-
δωσε στο Κεντρικό Δελτίο 

Ειδήσεων του OPEN η Μί-
να Καραμήτρου, οι ελληνι-
κές αρχές μπορούν από το 
πρωί της Πέμπτης να έχουν 
εικόνα σε πραγματικό χρό-
νο από τα 180 χιλιόμετρα 
στα παραποτάμια σύνορα 
με την Τουρκία και στα 12 
χιλιόμετρα των χερσαίων 
συνόρων, ενώ αστυνομι-
κοί στα Κέντρα Επιχειρή-

σεων μπορούν να βλέπουν 
τι συμβαίνει ακόμη και ένα 
χιλιόμετρο μέσα στο έδα-
φος της γειτονικής χώρας.

Η εικόνα φτάνει στο με-
γάλο Επιχειρησιακό Κέντρο 
του Διδυμοτείχου, αλλά 
και στο Κέντρο Επιχειρή-
σεων στην Κατεχάκη. Η 
κατασκευαστική εταιρεία 
έχει ένα μήνα περιθώριο 
να διορθώσει λάθη που 
θα εντοπίσει και αμέσως 
μετά, ολοκληρώνεται ένα 
μεγάλο κομμάτι του επι-
χειρησιακού σχεδίου «ΑΣ-
ΠΙΔΑ» για την «σφράγιση» 
του Έβρου.

Έβρος: Σε λειτουργία το νέο σύστημα 
παρακολούθησης στον φράχτη
Αυτοματοποιημένο  σύστημα καμερών 
και ραντάρ παρακολούθησης στον Έβρο, 
ονόματι  «ΑΣΠΙΔΑ» 
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* Απόρριψη αποβλήτων εκσκαφών σε χώρους που δεν είναι αδειοδοτημένοι απαγορεύεται με το νόμο 4042/2012

τηλ: 25510 27404 & 25510 80173 

 email: info@latomiamakris.gr

www.latomiamakris.gr

Καθαρό περιβάλλον,
εξοικονόμηση φυσικών πόρων

Η απόρριψη* των άχρηστων υλικών 
(μπάζων), από τις κάθε είδους 
εκσκαφές και κατεδαφίσεις δεν 
είναι πλέον πρόβλημα

Τώρα μπορούν να ανακυκλωθούν Τώρα μπορούν να ανακυκλωθούν 
και να επαναχρησιμοποιηθούν, 
προς όφελος της αειφορίας και του 
περιβάλλοντος

Η ανακύκλωση πραγματοποιείται Η ανακύκλωση πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές, στον χώρο των 
«Λατομείων Μάκρης ΑΕ» 

Πού θα πετάξω τα μπάζα;

Στον αύλειο χώρο του Αρχαιολο-
γικού Μουσείου Σαμοθράκης τοπο-
θετήθηκε το μαρμάρινο (από μάρμα-
ρο Θάσου) ακριβές αντίγραφο του 
κατασκευασμένου από Παριανό μάρ-
μαρο αγάλματος της φτερωτής Νί-
κης της Σαμοθράκης, το οποίο βρέ-
θηκε στο Ιερό των Μεγάλων Θεών 
το 1863 από τον Γάλλο διπλωμάτη 
Charles Champoiseau.

Σύμφωνα με την Εφορεία Αρχαι-
οτήτων Έβρου, ο άγαλμα αποτελεί 
τμήμα ενός μεγαλύτερου μνημείου, 
όπου η Νίκη εικονιζόταν επάνω στην 
πλώρη μιας τετρήρους, πολεμικού 
πλοίου της εποχής της ανάθεσης του 
μνημείου (α΄ μισό του 2ου αι. π.Χ.). 
Ο χορηγός-αναθέτης του μνημείου 
και ο/οι γλύπτες του παραμένουν 
άγνωστοι.

Το βάρους 6 τόνων μαρμάρινο 
άγαλμα είναι το δεύτερο πιστό αντί-
γραφο που κατασκευάστηκε βάσει 
της τρισδιάστατης ψηφιοποίησης του 
γνήσιου έργου, που βρίσκεται από το 
1884 στο μουσείο του Λούβρου. Το 

πρώτο είχε παραληφθεί από την Πε-
ριφερειακή Ενότητα Έβρου τον Μάρ-
τιο του 2019 και έχει τοποθετηθεί 
μπροστά από το «Νομαρχείο» στην 
Αλεξανδρούπολη. Η ιδέα κατασκευής 
αντίγραφου της «Νίκης» ανήκε στον 
αείμνηστο Γιώργο Παυλίδη, όταν ως 
περιφερειακός σύμβουλος το 2012 

είχε επισκεφθεί το νησί μαζί με τον 
σημερινό αντιπεριφερειάρχη Έβρου, 
Δημήτρη Πέτροβις. Τρία χρόνια με-
τά, και ενώ ο Γιώργος Παυλίδης εί-
χε πλέον εκλεγεί Περιφερειάρχης, 
είχε έρθει σε επαφή με το μουσείο 
του Λούβρου, για την παραχώρηση 
της τρισδιάστατης ψηφιοποίησης της 
«Νίκης» της Σαμοθράκης, ώστε να 
κατασκευαστούν τα δύο αντίγραφα.

Η μελέτη τοποθέτησης, η μεταφο-
ρά και η τοποθέτηση του αντιγράφου 

έγινε με την ευθύνη της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Έβρου.

Μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, 
η προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαι-
οτήτων Έβρου, Δόμνα Τερζοπούλου, 
που επιβλέπει εδώ και δύο ημέρες τις 
εργασίες τοποθέτησης του αγάλμα-
τος έξω από το αρχαιολογικό μου-
σείο Σαμοθράκης, εκτίμησε πως το 
αντίγραφο της «Νίκης» θα κάνει «πιο 
ελκυστικό τον αρχαιολογικό χώρο 
και το μουσείο, δίνοντας παράλλη-

λα τη δυνατότητα στους επισκέπτες, 
αφενός να δουν τι έχει βρεθεί στη 
Σαμοθράκη και αφετέρου να έχουν 
μία εικόνα του γνήσιου αγάλματος, 
που είναι από τα ωραιότερα διασω-
σμένα γλυπτά της αρχαιότητας…».

 Η κατασκευή των αντιγράφων 
ήταν προσφορά στην Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 
της εταιρείας F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 
Μάρμαρα & Γρανίτες ΑΕ.

Στο “σπίτι” του το πιστό αντίγραφο 
της Νίκης της Σαμοθράκης

ΚΟΣΜΈΊ ΤΟΝ ΆΥΛΈΊΟ ΧΩΡΟ 
ΤΟΥ ΆΡΧΆΊΟΛΟΓΊΚΟΥ ΜΟΥΣΈΊΟΥ 
ΤΟΥ ΝΗΣΊΟΥ     

«Πιο ελκυστικό τον αρχαιολογικό χώρο και το 
μουσείο» δηλώνει η προϊσταμένη της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Έβρου, Δόμνα Τερζοπούλου

Το πρωτότυπο μνημείο στην πλή-
ρη του μορφή (βάθρο, πλώρη, 
άγαλμα) βρίσκεται στο Μουσείο 
του Λούβρου, το οποίο χορήγησε 
αντίγραφο τρισδιάστατης σάρω-
σης στην Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης με πρωτο-
βουλία του αείμνηστου Περιφε-
ρειάρχη Γεωργίου Παυλίδη για 
την παραγωγή δύο αντιγράφων, 
ενός για την Αλεξανδρούπολη και 
ενός για τη Σαμοθράκη.

Info Το πιστό αντίγραφο της Νίκης έξω από το Αρχαιολογικό Μουσείο Σαμοθράκης 
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Έ
νας Γάλλος συνάδελφος που 
υπηρετεί στην Κωνσταντινού-
πολη εδώ και 20 χρόνια δεν 
σταματούσε να δηλώνει ευ-
τυχισμένος για την επαγγελ-
ματική του δραστηριότητα ως 

ανταποκριτή στην Τουρκία: «Εδώ είναι 
υπέροχα. Υπάρχουν πέντε τουλάχιστον 
καυτά θέματα προς κάλυψη καθημερι-
νά. Επιπλέον, η ατζέντα αλλάζει σχεδόν 
κάθε δύο ώρες. Ποτέ δεν ξέρουμε τι θα 
κυριαρχήσει στα ΜΜΕ δύο ώρες αργότε-
ρα και γρήγορα ξεχνούμε τι συνέβη προ-
χθές. Αλλά, ωστόσο, είναι καλό να εργά-
ζεσαι ως δημοσιογράφος στην Τουρκία. 
Αυτή η χώρα είναι ένας παράδεισος για 
τη δημοσιογραφία».

Πιθανώς, έχει δίκιο, αλλά υπάρχουν 
σίγουρα κάποιες συμπληρωματικές «απο-
χρώσεις». 

Πράγματι πέντε θέματα κυριάρχησαν 
στην τουρκική κοινή γνώμη την πε-
ρασμένη εβδομάδα:

- Η προετοιμασία στρατι-
ωτικής επίθεσης κατά των 
Κούρδων στη Συρία

- Η μη αναστρέψιμη 
υποτίμηση της τουρκικής 
λίρας

- Η αποτυχία του τουρ-
κικού καθεστώτος στην κα-
ταπολέμηση της νομιμοποί-
ησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και την καταπο-
λέμηση της χρηματοδότησης 
της τρομοκρατίας

- Η κυβέρνηση εξακολου-
θεί να μην ελέγχει ή να δια-
χειρίζεται την πανδημία του κορωναϊού: 
28.465 νέα κρούσματα και 198 νέοι θά-
νατοι την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου.

- Τέλος, οι παρατυπίες και η παρά-
νομη δράση του Ιδρύματος Νεολαίας 
(«TUGVA») με επικεφαλής το γιο του 
Προέδρου Ερντογάν αποκαλύφθηκαν 
από ένα δημοσιογράφο.

• Η κυβέρνηση θα ζητήσει από το 
Κοινοβούλιο έγκριση για νέα στρατιω-
τική επιχείρηση κατά των Κούρδων στη 
Συρία. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, 
εξαιρουμένου του αριστερού κουρδικού 
τρίτου κόμματος της Μεγάλης Εθνοσυνέ-
λευσης της Τουρκίας «HDP» (με 56 στις 
583 έδρες), έχουν ήδη δηλώσει ότι θα 
στηρίξουν την πρωτοβουλία του Προέ-
δρου Ερντογάν. Ο τελευταίος πιστεύει ότι 
υπάρχουν τρομοκρατικές επιθέσεις από 
τη Συρία, χωρίς να δίνει συγκεκριμένα 
στοιχεία, αλλά οι πολιτικοί επιστήμονες 
υπενθυμίζουν ότι ο Ερντογάν επιδιώ-
κει μία στρατιωτική λύση στο εξωτερι-
κό κάθε φορά που το κόμμα του χάνει 
πόντους. Η αντι-κουρδική και πολεμική 
προπαγάνδα μπορεί, σύμφωνα με τον 
Πρόεδρο, να συγκεντρώσει όλες τις εθνι-
κιστικές πολιτικές δυνάμεις πίσω από το 
Παλάτι.

• Όταν την Πέμπτη η Κεντρική 
Τράπεζα ανακοίνωσε την κολοσσιαία 
μείωση των επιτοκίων, δηλαδή από 18% 
σε 16%, η τουρκική λίρα κατέγραψε για 
νιοστή φορά ρεκόρ υποτίμησης: 1 Δο-
λάριο ΗΠΑ = 9.6196 Τουρκικές Λίρες το 
μεσημέρι της Παρασκευής. Σχεδόν όλοι 
οι οικονομολόγοι προβλέπουν πλέον μία 
ταχεία αύξηση των τιμών, την αύξηση του 
πληθωρισμού και της ανεργίας, οπότε η 
πλειονότητα των πολιτών θα γίνει φτω-

χότερη, διότι τα τουρκικά οικονομικά και 
δημοσιονομικά θέματα εξαρτώνται ως 
επί το πλείστον από το ξένο νόμισμα.

• Η Ομάδα Δράσης Χρηματοοικο-
νομικής Δραστηριότητας («FATF»), ένα 
διακυβερνητικός οργανισμός που κατα-
πολεμά τη νομιμοποίηση χρήματος και 
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας κιν-
δυνεύει πλέον να αποχαρακτηρίσει την 
Τουρκία, η τελευταία θα συμπεριληφθεί 
στη γκρίζα λίστα. Οικονομικά σκάνδαλα, 
στα οποία συμμετείχαν η τουρκική κυ-
βέρνηση και οι πολιτικοί, δημοσιεύθη-
καν λεπτομερώς στα ανεξάρτητα ΜΜΕ. 
Επιπλέον, η άμεση ή έμμεση χρηματοδό-
τηση, από την Άγκυρα, ένοπλων ομάδων 
τζιχαντιστών στη Συρία αποκαλύφθηκε 
από τον ίδιο πάντα αντιπολιτευόμενο 
Τύπο.

• Το Προεδρικό καθεστώς δεν 
μπόρεσε ακόμη να ελέγξει ή να δια-

χειριστεί την κρίση της πανδη-
μίας του κορωναϊού. Ακόμη 

και τα επίσημα στοιχεία, 
τα οποία οι περισσότε-
ροι εμπειρογνώμονες 
και ευρωπαϊκοί θεσμοί 
δύσκολα εμπιστεύονται, 
δείχνουν ότι η κατάστα-
ση στην Τουρκία είναι 
ανησυχητική. Ο ημερή-

σιος αριθμός νεκρών εξα-
κολουθεί να είναι περίπου 

200 και ο αριθμός των νέων 
κρουσμάτων δεν πέφτει 
κάτω από τα 30.000. Η 
εκστρατεία εμβολιασμού, 
ούτε αυτή πέτυχε, διότι 

ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού δεν 
πιστεύει πλέον στις διαβεβαιώσεις και 
τις συμβουλές της εξουσίας.

• Ένας ανεξάρτητος δημοσιογρά-
φος, ο Μετίν Τζιχάν, κατάφερε να απο-
κτήσει τα έγγραφα του -υποστηριζόμενου 
οικονομικά και πολιτικά, αλλά παράνο-
μα και καταχρηστικά από τις κρατικές 
υπηρεσίες και τους προσκείμενους στην 
εξουσία δήμους- Ιδρύματος Νεολαίας 
(«TUGVA»), με επικεφαλής το γιο του 
Προέδρου Ερντογάν. Σύμφωνα με τα 
έγγραφα, το «TUGVA» λειτουργεί ταυ-
τόχρονα σαν το αντι-Επιμελητήριο ορ-
γάνων και θέσεων της δημόσιας διοίκη-
σης. Δικαστές, εισαγγελείς, διοικητές της 
αστυνομίας ή απλά νομάρχες και άλλοι 
υφιστάμενοι σημαντικών θέσεων θα πρέ-
πει να έχουν την έγκριση του «TUGVA». 
Και σήμερα, αυτοί οι εισαγγελείς και οι 
δικαστές, οι οποίοι διορίστηκαν χάρη στις 
συστάσεις του «TUGVA», εμποδίζουν την 
έναρξη έρευνας κατά του Ιδρύματος.

Ο Γάλλος συνάδελφός μου, που αγα-
πούσε τόσο πολύ την Τουρκία, έπρεπε να 
διορθώσει τη θέση του μετά από πέντε 
χρόνια δημοσιογραφίας στην Κωνστα-
ντινούπολη. Έτσι έχει τώρα δύο ακόμη 
φράσεις, για να περιγράψει καλύτερα 
το τοπίο:

- Το είχα πει «Είναι καλό να εργάζεσαι 
ως δημοσιογράφος στην Τουρκία», πρέ-
πει να προσθέσω: «Υπό την προϋπόθεση 
ότι δεν είσαι Τούρκος πολίτης».

- Είχα, επίσης πει, «Αυτή η χώρα εί-
ναι ένας παράδεισος για τη δημοσιογρα-
φία». Ναι, είναι αλήθεια, αλλά «Αυτή η 
χώρα είναι μία κόλαση για τους δημο-
σιογράφους».

ΤΟΥΡΑΓΚΙΠ 
ΝΤΟΥΡΑΝ

Γνώμη

Πέντε Πληροφορίες και Δύο Προτάσεις

Γνώμη

Τι κάνει από τώρα στην 
Αλεξανδρούπολη το 
πλήρωμα του Yuma;

Π
ολλοί νόμιζαν, βλέ-
ποντας το θηριώ-
δες αμερικανικό 
καταμαράν USNS 
Yuma να εισέρχε-
ται μεγαλοπρεπώς 

στην κεντρική προβλήτα του λι-
μανιού της Αλεξανδρούπολης ότι 
άρχισε η αναμενόμενη απόβαση 
των Αμερικανών, όπως γράφει ο 
ΒΗΜΑτοδότης.

Η μεγαλύτερη απόβαση στην 
ιστορία των Βαλκανίων, σύμ-
φωνα με εκτιμήσεις των ίδιων 
των Αμερικανών. Ίσως να απο-
γοητευθούν επειδή, ακόμα να 
αρχίσει η απόβαση, η οποία έχει 
προγραμματισθεί να γίνει στις 
15 Νοεμβρίου όταν το επίσης 
θηριώδες (264 μέτρα μήκος) 

μεταγωγικό Endurance έρθει 
και δέσει στο λιμάνι και αρχίζει 
να ξεφορτώνει 120 ελικόπτερα 
(Σικόρσκι και Απάτσι), τον με-
γαλύτερο αριθμό ελικοπτέρων 
που έχει μεταφέρει ποτέ αμε-
ρικανικό καράβι, με απίστευτη 
δύναμη πυρός και με πυραύ-
λους Hellfire.

Επιπλέον θα μεταφέρει κάθε 
είδους οχήματα και άλλο στρα-
τιωτικό υλικό. Με την άφιξη 
του Endurance θα αρχίσουν να 
έρχονται από κάθε γωνιά της 
Ευρώπης, αλλά και από τις ΗΠΑ 
στρατιωτικό υλικό στην Αλε-
ξανδρούπολη. Θα είναι το νέο 
«φρέσκο» στρατιωτικό υλικό 
το οποίο μαζί με τα ελικόπτερα 
θα φορτωθούν σε τρένα για να 
προωθηθούν στα Βαλκάνια, αλ-
λά και την ανατολική Ευρώπη. 
Στην ουσία στις 15 Νοεμβρίου 
αρχίζει η μεγαλύτερη πολυε-
θνική άσκηση  η οποία σφόδρα 
ενοχλεί τους Τούρκους, αλλά 
κα τους Ρώσους. Το Endurance 
θα επιστρέψει στις ΗΠΑ μό-
νον αφού φορτώσει παλαιωμέ-
νο στρατιωτικό υλικό που έχει 
αντικατασταθεί με νέο.

Και το ερώτημα που ανακύ-
πτει τι κάνουν από τώρα στην 

Αλεξανδρούπολη το πλήρω-
μα και οι στρατιώτες του κα-
ταμαράν USNS Yuma; Πρώτα 
απ’ όλα θέλω να σας πω ότι 
το πλήρωμα αυτού του καρα-
βιού είναι μεικτό, δηλαδή πε-
ριλαμβάνει και στρατιωτικούς 
και πολίτες. Ήρθε στην Αλεξαν-
δρούπολη για επισκευές  αλ-
λά και για ξεκούραση. Κυρίως 
όμως ήρθε ως προπομπός των 
αμερικανικών δυνάμεων που 
αναμένονται σε λίγες ημέρες. 
Έχει «ξεφορτώσει», δύο λόχους 
Αμερικανούς στρατιώτες (ανά-
μεσα τους και στρατιωτικούς 
λιμενεργάτες, στελέχη υποδο-
χής και προώθησης υλικού) που 
ήδη έχουν στρατοπεδεύσει στο 
στρατόπεδο Κανδηλάπτη (κο-
ντά στην Εγνατία), αλλά τώ-

ρα με την υπογραφή της ελλη-
νοαμερικανικής συμφωνίας θα 
μεταφερθούν στο στρατόπεδο 
Γιαννούλη (που προβλέπεται 
στη συμφωνία).

Τώρα εάν μερικοί διερωτη-
θούν ποια θα είναι τα ωφέλημα 
από τις αποβάσεις Αμερικανών 
στην Αλεξανδρούπολη, ο Κώ-
στας Χατζημιχάηλ Πρόεδρος 
του λιμανιού λέει ότι τα ωφε-
λήματα είναι πολλαπλά. Δεν 
είναι μόνον το γεγονός ότι οι 
Αμερικανοί ξεκόλλησαν  από 
τον βυθό με δικά τους έξοδα 
την φορτηγίδα «Όλγα», προ-
σφέροντας έτσι άμεση πρό-
σβαση σε περισσότερα καράβια  
στους κεντρικούς προβλήτες 
του λιμανιού, η προώθηση με-
γάλων έργων στην περιοχή (σι-
δηροδρομικά και οδικά δίκτυα), 
αμερικανικά σεμινάρια σε ελ-
ληνικές επιχειρήσεις για άμε-
ση πρόσβαση στην αμερικανική 
αγορά, ενώ οι Αμερικανοί στην 
πόλη αφήνουν συνήθως ένα 
γερό οικονομικό βοήθημα στις 
τοπικές επιχειρήσεις εστίασης 
και διασκέδασης.

tovima.gr
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Η Συντεχνία Κουρέων - 
Κομμωτών Αλεξανδρούπολης 
και Έβρου προσκαλεί τα μέλη 
της στη Γενική Εκλογοαπολο-
γιστική Συνέλευση που θα γί-
νει τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 
2021 και ώρα 10:30 π.μ. στο 
Επιμελητήριο Έβρου στον 4ο 
όροφο, στην Αλεξανδρούπολη, 
όπου θα διεξαχθούν αρχαιρε-
σίες για την εκλογή: 

1. Εφορευτικής Επιτροπής
2. Διοικητικού Συμβουλίου
3. Ελεγκτικής Επιτροπής
4. Αντιπροσώπων στην 

Ο.Ε.Β.Ε.Σ.Ε.
Καλούνται όλα τα μέλη να 

παραστούν την ημέρα των 
εκλογών, έχοντας το δικαίω-
μα να θέσουν υποψηφιότητα 
για την εκλογή οργάνων αλλά 
και Ελεγκτικής Επιτροπής, και 
να δηλώσουν τη συμμετοχή 
τους στα τηλέφωνα: 25510-
32606 και 25510-38018.

Η Συντεχνία Κουρέων - 
Κομμωτών Αλεξανδρούπολης 
και Έβρου είναι μια πρωτοβάθ-
μια επαγγελματική οργάνωση 
που λειτουργεί αδιαλείπτως 
από το 1945. Σκοπός της, σύμ-
φωνα με το καταστατικό, είναι 
η διαφύλαξη, η μελέτη και η 
προαγωγή των κοινών οικο-
νομικών, κοινωνικών, τεχνι-
κών - καλλιτεχνικών, ηθικών 
και επαγγελματικών συμφε-

ρόντων των μελών της, της 
συναδελφικής αλληλεγγύης 
καθώς και της πνευματικής 
προβολής και εξύψωσης του 
κλάδου, στα πλαίσια της εξυ-
πηρέτησης του κοινωνικού συ-
νόλου.

Σε όλα αυτά τα χρόνια της 
λειτουργίας της μελετά τα 
προβλήματα του κλάδου και 
με διάφορες δραστηριότητες 
και κινητοποιήσεις διεκδικεί 
την επίλυσή τους και την περι-
φρούρηση των συμφερόντων 
των μελών της. Ενημερώνει τα 
μέλη της για όλες τις εξελίξεις 
πάνω στα θέματα που ενδια-
φέρουν τον κλάδο. Υλοποιεί 
πλήθος προγραμμάτων όπως:

Προγράμματα ΛΑΕΚ - επι-
δοτούμενα σεμινάρια εργα-
ζομένων.

• Επιμορφωτικά Σεμινάρια 
για τους επαγγελματίες.

• Προγράμματα ΕΣΠΑ.
Εκπροσωπεί τη Συντεχνία 

στις δευτεροβάθμιες συνδικα-
λιστικές οργανώσεις:

• Ομοσπονδία Επαγγελματι-
κών, Βιοτεχνικών και Εμπορι-
κών Σωματείων Έβρου.

• Ομοσπονδία Κομμωτών 
Ελλάδας.

ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ ΤΗΣ 
ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ - ΜΗΝΥΜΑ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ
Σε μια εποχή που δοκιμά-

ζονται όλα λόγω πανδημίας 
(η χώρα μας, η κοινωνία μας, 
η πολιτική ζωή του τόπου, οι 
οικογένειές μας, η συναδελφι-
κότητα), είναι λογικό να επη-
ρεάζεται και ο συνδικαλισμός, 
τόσο του δημοσίου τομέα, όσο 
και του ιδιωτικού. Γιατί εμείς οι 
ελεύθεροι επαγγελματίες κά-
νουμε συνδικαλισμό με κόστος 
ατομικό. Εγκαταλείπουμε τη 
δουλειά μας, τα μαγαζιά μας, 
τη προσωπική μας ζωή. Είμα-
στε μπροστάρηδες, συμμετέ-
χουμε σε όλα τα όργανα για 
να αναδείξουμε το επάγγελ-
μά μας και να διεκδικήσουμε 
την επίλυση των προβλημάτων 
του κλάδου μας και παράλλη-
λα κρινόμαστε αυστηρά κυρί-
ως από συναδέλφους που δε 
συμμετέχουν.

Όμως, δυστυχώς, τα δέντρα 
που βγάζουνε καρπούς τα πε-
τροβολούν…

Για όλους αυτούς που κάθο-
νται στον καναπέ και κάνουνε 
κριτική, τώρα είναι η κατάλλη-

λη ώρα να βγούνε μπροστά και 
να αναλάβουν τις ευθύνες του 
Σωματείου. Όσο περισσότεροι 
είμαστε τόσο περισσότερη δύ-
ναμη έχουμε.

Τα προηγούμενα Διοικη-
τικά Συμβούλια και οι Πρόε-
δροι κράτησαν τη Συντεχνία, 
αναλάβαμε κι εμείς και κάνα-
με ότι μπορούσαμε. Στο συν-
δικαλισμό έχεις επιτυχίες έχεις 
και δυσκολίες. Συνάδελφοι, 
δεν νομοθετούμε, δεν είμα-
στε εκτελεστικά όργανα. Διεκ-
δικούμε από την πολιτεία για 
να πετύχουμε ότι καλύτερο για 
τον κλάδο μας. Μόνο αυτοί 
που δεν δουλεύουν δεν κά-
νουν λάθη.

Σε ότι με αφορά στα 13 
χρόνια που ήμουν Γεν. Γραμ-
ματέας και μετά στα 20 χρό-
νια ως Πρόεδρος ο ίδιος, συ-
νεργάστηκα με όλους για το 
καλύτερο.

Ελάτε λοιπόν όσοι θέλετε 
να συνεχίσετε το έργο της Συ-
ντεχνίας να ενώσουμε τα χέ-
ρια μας και τη φωνή μας και 
να δείξουμε τη δύναμή μας.

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. 
της Συντεχνίας που έγινε την 
Τετάρτη 30 Αυγούστου, με 
αντικείμενο την διεξαγωγή 
εκλογών, με ομόφωνη από-
φαση του Δ.Σ. ορίστηκε ως 
ημερομηνία διεξαγωγής Γενι-
κής Εκλογοαπολογιστικής Συ-
νέλευσης η 25η Οκτωβρίου 
2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
10:30 π.μ. στο Επιμελητήριο 
Έβρου στον 4ο όροφο.

Μετά τη Γενική Συνέλευση 

θα διεξαχθούν αρχαιρεσίες για 
την εκλογή:
1. Εφορευτικής Επιτροπής
2. Διοικητικού Συμβουλίου
3. Ελεγκτικής Επιτροπής
4. Αντιπροσώπων στην 

Ο.Ε.Β.Ε.Σ.Ε.
Για το λόγο αυτό παρακα-

λούμε όλα τα μέλη να παρα-
στούν την ημέρα των εκλο-
γών, έχοντας το δικαίωμα να 
θέσουν υποψηφιότητα για την 
εκλογή οργάνων αλλά και Ελε-
γκτικής Επιτροπής, και να δη-
λώσουν τη συμμετοχή τους 
στα τηλέφωνα: 25510-32606 
και 25510-38018.

Υπενθυμίζουμε ότι για να 
ψηφίσουν τα μέλη υποχρεού-
νται να φέρουν μαζί τους την 
αστυνομική τους ταυτότητα. 

Επίσης, θα τηρηθούν όλα 
τα μέτρα προστασίας από τον 
COVID-19 που προβλέπουν οι 
υγειονομικές αρχές.

Θα σας περιμένουμε όλους, 
διότι η παρουσία σας μας είναι 
απαραίτητη.

ΜΙΑ ΦΩΝΗ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΤΙ-
ΠΟΤΑ. ΠΟΛΛΕΣ ΦΩΝΕΣ ΜΑΖΙ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΚΟΥΣΤΟΥΝ 
ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΠΟΛΛΑ.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Χατζάκης Τριαντάφυλλος

ΕΙΔΗΣΕΙΣ  11
Κραυγή αγωνίας από τον πρόεδρο των Κουρέων 
- Κομμωτών Αλεξανδρούπολης - Έβρου

ΤΗ ΔΈΥΤΈΡΆ 25 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ ΘΆ 
ΠΡΆΓΜΆΤΟΠΟΊΗΘΈΊ Η ΓΈΝΊΚΗ 
ΈΚΛΟΓΟΆΠΟΛΟΓΊΣΤΊΚΗ 
ΣΥΝΈΛΈΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΈΧΝΊΆΣ.        

«Για όλους αυτούς που κάθονται στον 
καναπέ και κάνουνε κριτική, τώρα είναι 
η κατάλληλη ώρα να βγούνε μπροστά 
και να αναλάβουν τις ευθύνες του 
Σωματείου» αναφέρει ο κ. Χατζάκης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΔΑ: 9ΔΖ5ΩΨΟ-ΠΓΩ
Ημερομηνία 21.10.2021

Αριθμ. Πρωτ: 33203

Περίληψη διακήρυξης  ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
για την «Προμήθεια  ηλεκτρολογικού υλικού  ∆ήμου Αλεξ/

πολης έτους 2021»
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατα-
κύρωσης

την χαμηλότερη τιμή/τμήμα , για την «Προμήθεια  ηλεκτρολογικού 
υλικού  Δημου Αλεξ/πολης έτους 2021», συνολικής προϋπολογισθείσης 
αξίας 127.751,17 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η προμήθεια  διαιρείται σε τμήματα.
Ο κάθε διαγωνιζόμενος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει προσφορά 

για ένα ή περισσότερα τμήματα της προμήθειας. Ο μέγιστος αριθμός 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται 
σε 4 (τέσσερα), δηλαδή το σύνολο της προμήθειας. 

Επισημαίνεται ότι ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει προ-
σφορά για το σύνολο των επιμέρους ειδών του κάθε τμήματος, διαφο-
ρετικά η προσφορά του δεν θα γίνεται αποδεκτή.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρό-
σωπα ή ενώσεις οικονομικών φορέων. Για τη συμμετοχή στο διαγωνι-
σμό οι ενδιαφερόμενοι Προμηθευτές απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή 
υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – 
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του 
ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φο-
ρείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.
gr, μέχρι την 12.11.2021 και ώρα 12:00μμ σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει μετά την κα-
ταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, στις 16.11.2021και 
ώρα 10.00πμ από τα αρμόδια πιστοποιημένα στο σύστημα όργανα της 
Αναθέτουσας Αρχής.

Μαζί με την προσφορά τους  οι διαγωνιζόμενοι καταθέτουν  εγγύηση 
συμμετοχής για το τμήμα ή τα τμήματα που συμμετέχουν.

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα  Προμηθειών του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης κα Μόκαλη Αθανασία και από το Τμήμα Ηλεκτρο-
μηχανολογικών Εργων   κα  Ευφροσύνη Καλοπανά  τηλ. 2551064165 
και  2551064107 αντίστοιχα, Διεύθυνση Λ. Δημοκρατίας 306, 68132 
Αλεξ/πολη.

Ολόκληρη η διακήρυξη και τα τεύχη της μελέτης παρέχονται με ηλε-
κτρονικό τρόπο, ελεύθερα και άμεσα από τον ιστότοπο του Δήμου (www.
alexpolis.gr, πεδίο «Διακηρύξεις») καθώς και από τη δικτυακή πύλη www.
promitheus.gov.gr (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ Συστ. Αριθμό:141408).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
      ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ

Μετα από συνάντηση ερ-
γασίας, που είχε ο Βουλευτής 
Ροδόπης Ευριπίδης Στυλιανί-
δης με τους εργαζόμενους στα 
τελωνεία Κομοτηνής, Ξάνθης, 
Δράμας και Έβρου καθώς και 
με επιχειρήσεις της περιοχής 
προχώρησε σε παρέμβαση 
προς την ηγεσία του Υπουρ-
γείου Οικονομικών και την ΑΑ-
ΔΕ ζητώντας τεκμηριωμένα 
την αναβάθμιση των εν λόγω 
τελωνείων.

Ο βουλευτής Ροδόπης κα-
τήγγειλε ως άδικη και ακατα-
νόητη την απόφαση της προ-
ηγούμενης Κυβέρνησης του 
ΣΥΡΙΖΑ να υποβαθμίσει τα 
τελωνεία της περιοχής σε Β’ 

τάξη, την ώρα μάλιστα που 
προστάτευσε άλλα τελωνεία 
μικρότερης σημασίας.

Εξ ου και διεκδίκησε τεκ-
μηριωμένα την εκ νέου ανα-
βάθμισή τους επισημαίνοντας 
ότι κάτι τέτοιο στην περιφέ-
ρεια της χώρας με τις περισ-
σότερες συνοριακές εισόδους 
θα περιορίσει το παρεμπόριο, 
θα προστατεύσει αποτελεσμα-
τικότερα τους καταναλωτές, 
θα διευκολύνει τις εξαγωγικές 
επιχειρήσεις, θα επιτύχει καλύ-
τερα οικονομικά αποτελέσμα-
τα για το Κράτος και θα δημι-
ουργήσει τις προϋποθέσεις για 
την προσέλκυση και εγκατά-
σταση στην περιοχή νέων προ-

σοντούχων υπαλλήλων με τις 
οικογένειες τους, ενισχύοντας 
δημογραφικά την Ανατολική 
Μακεδονία και Θράκη.

Την επιστολή του ο Ευρι-
πίδης Στυλιανίδης απηύθυνε 
στον Υπουργό Οικονομικών κ. 

Χρήστο Σταϊκούρα, στον αρ-
μόδιο Υφυπουργό κ. Βεσυρό-
πουλο καθώς και Διοικητή της 
ΑΑΔΕ κ. Πιτσιλή, ξεκαθαρίζο-
ντας ότι θα επιμείνει στο θέμα 
αυτό μέχρι να δρομολογηθούν 
θετικές εξελίξεις.

Παρέμβαση του Θρακιώτη βουλευτή προς την 
ηγεσία του υπ. Οικονομικών και την ΑΑΔΕ

Στυλιανίδης: Ζητώ αναβάθμιση των τελωνείων 
Ορεστιάδας, Κομοτηνής, Ξάνθης, ∆ράμας
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.64)
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5 1 3 9 6 4 8 2 7
7 2 6 1 5 8 9 4 3
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ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)
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Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.46)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Fri Oct 22 10:24:23 2021 GMT. Enjoy!

1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία

Οριζόντια
1. Πίσω έχει την… ουρά — Ζώο χωρίς 
ουρά.
2. Ξένο αντρικό όνομα — Κωμόπολη της 
Ροδόπης.
3. Τα έχει ο… φακός — Πέρσης συγγρα-
φέας, θεολόγος, μαθηματικός και αστρο-
νόμος — Διακόπτης του αυτοκινήτου (ξ.λ.).
4. Παπικό σύμβολο — Τορκουάτο…: Ιτα-
λός ποιητής της Αναγέννησης — Η Εύα 
τα έχει στο… τέλος.
5. Νομαδική φυλή της Αφρικής — Έγρα-
ψε και το έργο "Ο πατάτας".
6. Αρχιτέκτονες τα μέλη του (αρχικά) — 
Θεός των Βαβυλωνίων — Κύπριους… ψυ-
χαγωγεί (αρχικά).
7. Είδος σίκαλης — Ο ήχος ξύλου που 
σπάει.
8. Έκφραση χαιρετισμού — Συνέχιση της 
διάρκειας γεγονότος.
9. Τελευταία στο… Ζαΐρ — Το πεύκο — 
Ήρωας της "Ιλιάδας".
10. Αδύναμα, καχεκτικά — Είναι τα πυρά 
σε εικονική εκτέλεση.
11. Έλλειψη ηχητικής ποικιλίας — Γιος του 
Δία και της Κρήτης.
12. Δεν προσβάλλεται από ασθένεια — 
Περιοχή της Χαλκιδικής.

 σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ενα αντρόγυνο πήγε σε σύμβουλο γάμου μετά 
από 20 ολόκληρα χρόνια γάμου. Όταν ο σύμβου-
λος ρώτησε ποιο είναι το πρόβλημά τους, η γυναίκα 
άρχισε να εξιστορεί με πάθος, ένταση και θλίψη όλα 
τα προβλήματα που είχαν σε αυτά τα 20 χρόνια.

Όλα όμως! Ανέλυσε τα πάντα. Ότι ο σύζυγος δεν 
την προσέχει, είναι αδιάφορος, ψυχρός, ότι αυτή 
νιώθει μοναξιά, αποξενωμένη, δεν υπάρχει αγάπη 
πλέον στη σχέση και όλες τις ανάγκες που μένουν 
ανεκπλήρωτες από έναν κενό γάμο.

Αφού ο σύμβουλος την άφησε για αρκετή ώρα 
να μιλάει, κάποια στιγμή σηκώθηκε πάνω, της ζή-
τησε να σταθεί όρθια και μετά την αγκάλιασε και 
την φίλησε παθιασμένα!

Ο άντρας παρακολουθούσε με προσοχή χωρίς 
να αντιδράσει. Μετά από λίγο, η γυναίκα σταμάτησε 
και κάθισε ξανά στην καρέκλα της μισοζαλισμένη.

Ο σύμβουλος γύρισε στον άντρα και του είπε: 
«Αυτό χρειάζεται η γυναίκα σου. Μπορείς να το 
κάνεις αυτό τουλάχιστον 3 φορές τη βδομάδα».

Ο άντρας το σκέφτηκε για λίγο και είπε: «Κοίτα, 
μπορώ να στη φέρνω Δευτέρα και Τετάρτη, αλλά 
την Παρασκευή δεν μπορώ, έχω μπάλα».

* * * * * * *
Ακολουθείστε την περίφημη δίαιτα της ιππασίας 

και θα με θυμηθείτε:
ΠΡΩΙΝΟ: 3 φέτες ψωμί με άφθονο βούτυρο και 

μαρμελάδα. Δύο τηγανιτά αυγά με μπέικον. 1 ποτήρι 
γάλα, 1 ποτήρι πορτοκαλάδα και ένα φλιτζάνι καφέ.

Μετά 45 λεπτά ιππασία.
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ: 2 πιάτα της αρεσκείας σας, 

σαλάτα με μπόλικο λάδι, τηγανιτές πατάτες, μπου-
γιουρντί, γλυκό και άφθονη κόκα κόλα ή μπύρα.

Μετά 1.30 ώρα ιππασία.
ΚΟΛΑΤΣΙΟ: 4 μπάλες παγωτό, 2 πάστες, μισό 

κιλό φράουλες.
Μετά 45 λεπτά ιππασία.
ΒΡΑΔΙΝΟ: 2 πίτσες απ’όλα με έξτρα τυρί και 1,5 

λίτρο κόκα κόλα.
Μετά 2 ώρες ιππασία.
Η δίαιτα έχει καταπληκτικά αποτελέσματα. Σε 20 

μέρες το άλογο θα έχει χάσει τουλάχιστον 15 κιλά!

Μια πολύ καλή συνταγή για σπετζοφάι, όπως το φτιά-
χνουν στο Βόλο. Να ξέρετε ότι το σπετζοφάι (ή αλλιώς 
σπεντζοφάι ή σπετσοφάι το λέτε όπως θέλετε) είναι 
100% παραδοσιακό φαγητό της Ελληνικής κουζίνας 
που όμως το φτιάχνουν και στην Ιταλία! Χαρακτηρί-
ζεται από τα τηγανισμένα χωριάτικα λουκάνικα που 
δένουν ιδανικά με σάλτσα από γλυκιές πιπεριές και 
ντομάτα (κάποιοι βάζουν και κρεμμύδι). Στην Ελλάδα 
είναι πασίγνωστα το σπετζοφάι Πηλίου και το σπετζο-
φάι με φασόλια γίγαντες. Αυτή εδώ η συνταγή είναι 
για σπετζοφάι Πηλίου..

-- Συστατικά --
• 1/2 κιλό λουκάνικα κομμένα σε ροδέλες
• 10 πράσινες πιπεριές κέρατο
• 1/2 κιλό ντομάτες ώριμες πολτοποιημένες
• 1 φλιτζάνι τσαγιού ελαιόλαδο
• αλάτι, πιπέρι

--  Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Χαράξτε τις πιπεριές με ένα μαχαιράκι κατά μήκος.
• Βάλτε το μισό λάδι σε ένα τηγάνι και τηγανίστε ελα-

φρά τις πιπεριές μέχρι να μαλακώσουν. Βγάλτε τις 
και φυλάξτε τις.

• Καθαρίστε το τηγάνι και προσθέστε το υπόλοιπο λάδι.
• Βάλτε μέσα στο τηγάνι τα λουκάνικα και ψήστε τα 

μέχρι να ροδοκοκκινίσουν.

• Βάλτε και τις πιπεριές και περιχύστε με τη σάλτσα 
ντομάτας. Αφήστε να μαγειρευτεί το σύνολο μέχρι να 
φύγουν τα ζουμιά και να πήξει η σαλτσούλα. 

• Σερβίρετε δίπλα και ωραία φέτα και  ψωμάκι, και 
καλή όρεξη!

---Συμβουλές ---
• Τα υλικά είναι για 4 άτομα. 
• Αν σας αρέσει μπορείτε να βάλετε μέσα και κομμα-

τάκια μελιτζάνας αφού πρώτα τα τηγανίσετε ελα-
φρά, αλλά και 1-2 σκελίδες σκόρδο αν σας αρέσει 
η γεύση του.

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Σπετζοφάι (βολιώτικο)
 ΜΕΜΕS

Κάθετα
1. Βάρκα πλοίου — Μια από τις αρχαιότερες 
ινδικές θεότητες.
2. Συνεκδοχικά η στρατιωτική στολή — Αγ-
γλική ομάδα.
3. Άηχη… λύρα — Πρωτεύουσα ομώνυμης 
επαρχίας του νομού Ρεθύμνης — Ζαν Ζακ…: 
σκηνοθέτης.
4. … Καλάμα: Ινδός σοφός του 6ου π.Χ. αι-
ώνα, δάσκαλος του Βούδα — Ήταν και ο 
αρχαίος Ιπποκράτης.
5. Μασέρ το κάνει — Πρωθυπουργός της 
Ιαπωνίας που τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρή-
νης (1974).
6. Φίλος… εκ Παρισίων — Πόλη και λιμάνι 
της Ρωσίας στον Εύξεινο Πόντο — Αρχαίο 
αναφορικό.
7. Ιερό άλσος του Δία στην αρχαία Ολυμπία 
— Με το… πια δηλώνει αγανάκτηση.
8. Μέρος από όπερα — Απερισκεψία, ανο-
ησία.
9. Η αρχή του… κώδικα — Σύζυγος του Αβρα-
άμ — Άγριο… Ουέστ.
10. Δίνονται και… πληροφορίες εκεί — Ελ-
ληνικά… UFΟ (αρχικά).
11. Λατίνων… πράγμα — Πελοποννήσια εί-
ναι κι αυτά.
12. Ανακάλυψαν το στοιχείο ράδιο — Ανα-
τολίτικο… ανάκτορο.
13. Τα αρχικά ολυμπιακού μας χώρου — 
Ντροπαλός… τη φορά.
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Ένα από τα διάφορα οράματα του Ελον 
Μασκ για το μέλλον του σύγχρονου πολιτι-
σμού είναι η δημιουργία υπόγειων τούνελ τα 
οποία θα ενώνουν διάφορα σημεία των με-
γάλων πόλεων. Η ιδέα είναι οι οδηγοί να ει-
σέρχονται με τα αυτοκίνητα τους στα τούνελ 
τα οποία θα τοποθετούνται σε ειδικές πλατ-
φόρμες και πάνω σε αυτές θα πηγαίνουν στον 
προορισμό τους σε ελάχιστα λεπτά χωρίς να 
χρειάζεται να οδηγήσουν.

Στις 20 Οκτωβρίου το δημοτικό συμβού-
λιο της κομητείας Κλαρκ στην οποία ανήκει 
το Λας Βέγκας αποφάσισε ομό-
φωνα να επιτρέψει την κατα-
σκευή ενός υπόγειου αυτοκινη-
τοδρόμου στη Μέκκα του Τζόγου 
και της διασκέδασης. Η συνολική 
έκταση του υπόγειου αυτοκινη-
τοδρόμου θα είναι 50 χλμ. και θα 
υπάρχουν 51 σταθμοί επιβίβα-
σης/αποβίβασης που θα συνδέ-
ουν πολλά ξενοδοχεία της πόλης 
με διάφορες περιοχές της.

Η Boring Company πρέπει τώ-
ρα να πάρει τις απαραίτητες άδειες 
για να αρχίσει να… σκάβει το Λας 
Βέγκας για τη δημιουργία των τού-
νελ. Όπως και στην περίπτωση του 
συνεδριακού κέντρου έτσι και στον 

αυτοκινητόδρομο σε πρώτη φάση αναμένε-
ται να χρησιμοποιηθούν αυτοκίνητα της Tesla 
για τη μεταφορά των επιβατών και ίσως σε 
επόμενη να γίνει χρήση και κάποιων άλλων 
ειδικών για αυτή την χρήση οχημάτων. 

Ο πρόεδρος της Boring Company Στιβ Ντέ-
ιβις μετά την ανακοίνωση της απόφασης ανέ-
φερε ότι από την στιγμή που θα ξεκινήσουν 
τα έργα θα χρειαστούν περίπου τρία έτη για 
να ολοκληρωθούν αλλά στο μεσοδιάστημα 
θα παραδίδονται προς λειτουργία όσοι σταθ-
μοί είναι έτοιμοι. 

 Είναι τρεις φορές 
πιο κοφτερό από τα 

μαχαίρια φαγητού από 
ανοξείδωτο ατσάλι

Ερευνητές του Πανεπιστη-
μίου του Μέριλαντ στις ΗΠΑ 
με δημοσίευση τους στην επι-
θεώρηση «Matter» παρου-
σιάζουν ένα ξύλινο μαχαί-
ρι που κατασκεύασαν. Όπως 
αναφέρουν το μαχαίρι αυτό 
είναι τρεις φορές πιο κοφτε-
ρό από τα μαχαίρια φαγητού 
από ανοξείδωτο ατσάλι και 
23 φορές πιο ισχυρό από τα 
συμβατικά μαχαίρια φαγητού. 
Οι ερευνητές χρησιμοποίη-
σαν μια νέα τεχνική σκλήρυν-
σης για να κατασκευάσουν το 

μαχαίρι το οποίο είναι εκτός 
των άλλων και φιλικό στο 
περιβάλλον.

Τα πιο κοφτερά που υπάρ-
χουν στην αγορά κατασκευ-
άζονται από ατσάλι ή από 
κεραμικά υλικά. Τα μαχαίρια 
αυτά πρέπει να δημιουργη-
θούν σε εξαιρετικά υψηλές 
θερμοκρασίες σε κλίβανο. 
Το μαχαίρι που κατασκεύα-
σαν οι ερευνητές απαιτεί δι-
αδικασία δύο σταδίων. Μια 
χημική επεξεργασία του ξύ-
λου και στη συνέχεια άσκηση 

έντονης πίεσης. Στις δοκιμές 
το μαχαίρι κόβει με χαρακτη-
ριστική άνεση μπριζόλες. Οι 
ερευνητές δεν αποκαλύπτουν 
αν και πότε θα φτάσει στην 
αγορά το μαχαίρι τους ούτε 
πόσο θα κοστίζει. Σύμφωνα 
με τους ερευνητές το μαχαί-
ρι μπορεί να πλένεται και να 
επαναχρησιμοποιείται γεγο-
νός που το καθιστά μια εξαι-
ρετική εναλλακτική λύση από 
τα συμβατικά ή τα πλαστικά 
μαχαίρια.

Το ισχυρότερο και πιο κοφτερό μαχαίρι 
φαγητού στον κόσμο είναι ξύλινο! 

Ανακοίνωσε 
πτήσεις χωρίς 

πληρώματα γύρω 
από το φεγγάρι

Την επιστροφή της στη Σελήνη ετοι-
μάζει η NASA, η οποία ανακοίνωσε τα 
σχέδια της να ξεκινήσει μια πτήση χω-
ρίς πλήρωμα γύρω από το φεγγάρι 
τον Φεβρουάριο του 2022, ανοίγο-
ντας το δρόμο για τους αστροναύτες 
να πατήσουν ξανά το πόδι τους στον 
δορυφόρο της Γης.

Η αμερικανική διαστημική υπηρε-
σία ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι 
βρισκόταν στην τελική φάση των δοκι-
μών για να στείλει την κάψουλα Orion 
σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη με τον 
πύραυλο Space Launch System. Όπως 
είπε, η αποστολή Artemis 1 θα «ανοίξει 
το δρόμο για μια μελλοντική πτήση με 
πλήρωμα» πριν από «πιο πολύπλοκες 

αποστολές με αστροναύτες πάνω και 
γύρω από τη Σελήνη».

Σύμφωνα με τον Guardian, η NASA 
θα πραγματοποιήσει μια σειρά δοκιμών 
μέχρι τον Φεβρουάριο, συμπεριλαμ-
βανομένης και μιας πρόβας τζενερά-
λε αρκετές εβδομάδες νωρίτερα. «Το 
Artemis 1 θα αποτελέσει το θεμέλιο 
για την ανθρώπινη εξερεύνηση στο 
βάθος του διαστήματος και θα δείξει 
τη δέσμευση και την ικανότητά μας να 
επεκτείνουμε την ανθρώπινη ύπαρξη 
στη Σελήνη και πέρα από αυτήν, πριν 
από την πρώτη πτήση με το πλήρωμα 
στο Artemis 2», ανέφερε. 

Έχουν περάσει 52 χρόνια από τό-
τε που το διαστημικό πρόγραμμα της 

NASA οδήγησε 
τους ανθρώ-
πους στη Σελή-
νη, ξεκινώντας 
με την αποστο-
λή Apollo 11 
και τα διάση-
μα γιγάντια βή-
ματα του Νιλ Άρ-
μστρονγκ. Συνολικά 
12 άνδρες περπάτησαν 
στη Σελήνη μεταξύ 1969 και 
1972, όταν οι αποστολές εγκαταλεί-
φθηκαν για χάρη των πτήσεων διαστη-
μικών λεωφορείων και των διεθνών 
διαστημικών σταθμών.

Η NASA επιστρέφει στην Σελήνη

Τα τελευταία χρόνια κά-
ποιες έρευνες παρουσίαζαν 
ευρήματα τα οποία έφεραν 
νέα δεδομένα στην όλη ιστο-
ρία δείχνοντας ότι εκτός από 
τον άνθρωπο είναι πιθανό 
στην εξαφάνιση των μαμούθ 
να έπαιξαν ρόλο και άλλοι 
παράγοντες και πιο συ-
γκεκριμένα κλιματι-
κοί. Όμως και πάλι 
ο αντίλογος ήταν 
πως τα ζώα αυτά 
είχαν βιώσει πολ-
λών ειδών κλιμα-
τικές αλλαγές και 
είχαν καταφέρει 
να βγουν αλώβητα 
οπότε ο μόνος ένοχος 
δεν μπορεί παρά να είναι ο 
άνθρωπος

Όμως μια νέα μελέτη έρ-
χεται να ανατρέψει πλήρως 
την εικόνα, να αθωώσει τον 
άνθρωπο και να υποδείξει ως 
μοναδική υπεύθυνη για την 
εξαφάνιση των μαμούθ την 
κλιματική αλλαγή που ακο-
λούθησε την τελευταία μεγά-
λη εποχή παγετώνων στη Γη. 

Σύμφωνα 
με τη με-

λέτη που δη-
μοσιεύεται στην 

επιθεώρηση «Nature» η κλι-
ματική αλλαγή εξαφάνισε τις 
πηγές τροφής των μαμούθ 
οδηγώντας τα ζώα σε εξα-
φάνιση με τους ερευνητές να 
αναφέρουν μάλιστα ότι αυτό 
είναι κάτι που πρέπει να μας 
προβληματίσει αφού ανάλογη 
τύχη θα έχουν πολλά είδη με 
την κλιματική αλλαγή που βρί-

σκεται τώρα σε εξέλιξη.
«Η μελέτη και όλα τα μο-

ντέλα που χρησιμοποιήσαμε 
δείχνουν ότι η κλιματική αλ-
λαγή δημιούργησε μεταβολές 
στη χλωρίδα και ο άνθρωπος 
δεν έπαιξε κανένα ρόλο στην 
εξαφάνιση των μαμούθ» δη-
λώνει ο Γιουτσένγκ Βανγκ, 
ζωολόγος στο Πανεπιστή-
μιο του Κέιμπριτζ που ήταν 
επικεφαλής της ερευνητικής 
ομάδας.

Αθωώνεται ο άνθρωπος 
για την εξαφάνιση των μαμούθ

Υπόγειο αυτοκινητόδρομο στο Λας 
Βέγκας θα φτιάξει ο Ελον Μασκ

Science

Η 
κλιματική 

αλλαγή εξαφάνισε 
τις πηγές τροφής 

των μαμούθ 

«Η επιστήμη είναι ένα υπέροχο πράγμα, 
αν δεν χρειάζεται να βγάλεις το ψωμί σου από αυτήν» 

Αλβέρτος Αϊνστάιν
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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

Ηλεκτρο-
λογικά
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

ΤΣΙΑΚΥΡΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Αν. Θράκης 78  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551036017

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

ΣΑΡΜΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ •Προγραμματιστής
14ης Μαίου 153 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  6979550281

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

Πληροφορική
Υπολογιστές

Πολιτικοί
Μηχανικοί
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

ΦΥΝΤΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ • Πολ. μηχ.
Βενιζέλου 43  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551026823

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

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Γ. Α.Τ.Ε.
Ψαρρών 12  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551026912

Τεχνικές
Εταιρίες

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

ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αν. Θράκης 27  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 26429

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

ΜΙΝΤΖΟΥΔΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ
Ανδριανουπόλεως 138  •  Ορεστιάδα
Τηλέφωνο : 2552024155

ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Νέστου 7  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551035470

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Σκρα 8  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551023390

ΛΑΦΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ • Μηχαν.Περ.
Ι. Καβύρη 42  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551081050

Μηχανικοί
Περιβάλλοντος

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

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

ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ • Μηχανολ.Μηχ.
Αίνου 27  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551025080

Οικοδομικά
Υλικά

ΒΡΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ • Οικοδ. Υλ.
Καραόλη Δημ. 44 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551026000

ΜΑΚΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ • Οικοδ. Υλ.

Βασ. Παύλου 7 •  Τυχερό 
Τηλέφωνο : 2554041084

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

ΧΑΤΖΗΓΑΒΡΙΗΛ ΜΑΡΙΑ • Μεταλλικές Κατ.
1ο χιλ Αλεξ/πολης - Παλαγίας
Τηλέφωνο : 2551027915

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

Ηλεκτρ. Μηχανολ.
Χημ. Μηχανικοί

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

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

Συνεταιρισμοί

ΤΟΕΒ ΦΕΡΩΝ - ΠΕΠΛΟΥ 
Αγροτικός Συνεταιρισμός
Αγ. Παρασκευής 2  •   ΦΕΡΕΣ 
Τηλέφωνο  :  2555022170

Α.Σ.Κ.Γ.Ε ΤΥΧΕΡΟΥ 
Αγροτικός Συνεταιρισμός
Τυχερό Έβρου 
Τηλέφωνο  :  25540 41131

Βιβλιοπωλεία

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

Πολιτισμός

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

Τυπογραφεία

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ
Ι. Δραγούμη 12    •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 24337

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

ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
Διογένη 10  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551032226

Επιγραφές

ΒΑΒΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ • Γεωπόνος Μελετητής
Κολοκοτρώνη 7   •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  :  2551022467

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

Ανθοπωλεία
Φυτώρια

Γεωπόνοι
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Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 05.59, 

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
NTERCITY 05.59, 

ΘεΣ/Κη - Αλεξ/λη 
NTERCITY 05.50, 

Αλεξ/λη-ΟΡεΣΤΙΑΔΑ 
08.40
ΟΡεΣΤΙΑΔΑ-Αλεξ/λη 
12:19

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: 
08:00, 11:00 , 14.00, 
16.30, 18:45,  22:00
ΘεΣ/ΝΙΚη - Αλεξ/λη 

08:00, 10:30 , 13.00, 
15.30, 17:30,  23:59
Αλεξ/ΠΟλη - ξΑΝΘη - ΚΑΒΑλΑ: 

08.00, 11:30 , 16.00, 
18:45, 22:00
ΚΑΒΑλΑ - Αλεξ/ΠΟλη 

02.45, 10:45 , 14:30, 19:10
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 

Αλεξ/ΠΟλη - ΚΟμΟΤηΝη

07:45,  09:00, 11:15, 13:00, 
16:00, 18:30, 20:10
ΚΟμΟΤηΝη - Αλεξ/ΠΟλη

07:20,  09:00, 11:00, 12:30, 
14:40,  19:00, 20:10

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
Σε ό,τι αφορά τις πτήσεις από 
το αεροδρόμιο της Αλεξαν-
δρούπολης, μπορείτε να καλεί-
τε 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:  09:45 - 22:45
ΤΡΙΤΗ: 11:45 - 22:45
ΤΕΤΑΡΤΗ: 09:45 - 22:45
ΠΕΜΠΤΗ: 09:45 - 22:45
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 11:45 - 22:45
ΣΑΒΒΑΤΟ: 11:45 - 21:40
ΚΥΡΙΑΚΗ: 11:45 - 22:45
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 08:10 - 21:05
ΤΡΙΤΗ: 10:10 - 21:05
ΤΕΤΑΡΤΗ: 08:10 - 21:05
ΠΕΜΠΤΗ: 0:10 - 21:05
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 10:10 - 21:05

ΣΑΒΒΑΤΟ: 10:10 - 19:05
ΚΥΡΙΑΚΗ: 10:10 - 21:05

SKY EXPRESS
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη – ΑΘηΝΑ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ:  08:50 - 20:05
ΤΡΙΤΗ: 21:35
ΤΕΤΑΡΤΗ:  20:05
ΠΕΜΠΤΗ:  21:35
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  08:50, 21:55
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:30 
ΚΥΡΙΑΚΗ: 11:25, 21:55

ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 07:15 - 18:30
ΤΡΙΤΗ: 12:15
ΤΕΤΑΡΤΗ:  18:30
ΠΕΜΠΤΗ:  12:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  07:15, 20:20
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:00 
ΚΥΡΙΑΚΗ: 09:50, 20:20

ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη - ΣηΤεΙΑ
ΤΡΙΤΗ 13:40  - ΠΕΜΠΤΗ  13:40
ΣηΤεΙΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη
ΤΡΙΤΗ 19:30  - ΠΕΜΠΤΗ  19:30

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑλεξΑΝΔΡΟyΠΟλη 
ΠΡΟΣ ΣΑμΟΘΡΑΚη
ΠλΟΙΟ ΑΔΑμaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
∆ευτέρα  08:00
Τρίτη  08:00 
Τετάρτη 15:00 
Πέμπτη 15:00 
Παρασκευή 15:30
Σάββατο  09:00 
Kυριακή  15:00

ΣΑμΟΘΡaΚη ΠΡΟΣ
ΑλεξΑΝΔΡΟyΠΟλη 
ΠλΟΙΟ ΑΔΑμaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
∆ευτέρα 17:30
Τρίτη 16:00 
Τεταρτη  -
Πέμπτη 07:00 
Παρασκευή 11:30 - 17:40
Σάββατο  -
Kυριακή  11:30 - 1800

ΤηλEΦωΝΑ 
λΙμεΝΑΡΧεIωΝ
Α λ ε ξ α ν δ ρ ο ύ π ο λ η ς : 
2551356200, 
Σαμοθράκης: 25510 41305 
και 41385 
Τηλ. Πρακτ.: 25510 38503, 
2551024694, 2551083911

 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ  
 ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Χρηστικά

 χρησιμα τηλεφωνα

Aστυνομία  100
EKAB  166
Πυροσβεστική  199 
Α/Τ Ασ. Αλεξ/λης 25510 66300
Α/ΤΤροχ. Αλ/λης  25510 66395
Α/ΤΤουρ. Αλ/λης 25510 66200
Α/Τ Φερών 25550 23333
Α/Τ Σουφλίου 25540 22100
Α/Τ Τυχερού 25540 41201
Α/Τ ∆ιδ/χου 25530 22103
Α/Τ Ορεστιάδας 25520 81808
∆. Αλεξ/πολης 25510 64100
∆K Τραϊαν/λης 25513 50900
∆K Φερών 25553 50073
∆. Σουφλίου 25543 50100
∆. ∆ιδυμοτείχου 25530 26000
∆. Ορεστιάδας 25520 22219
∆. Σαμοθράκης 25510 41218
∆. Κομοτηνής 25310 24444
∆ασαρ. Αλεξ/λης 25510 80643
∆ασαρ.Σουφλίου 25540 22221
∆ασαρ. ∆ιδ/χου 25530 22204
∆ασαρ. Ορ/δας 25520 22482
Πυρ/κή Αλεξ/λης 25510 26222
Πυρ/κή Σαμ/κης 25510 41199
Πυρ/κή Κομ/νής 25310 22199
Πυρ/κή Σουφλ. 25540 22199
Πυρ/κή ∆ιδ/χου 25530 22199
Πυρ/κή Ορ/δας 25520 22221
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 23122
ΚΤΕΛ Αλεξ/λης 25510 26479
ΑΣΤΙΚΑ 25510-28844
ΟΑΕ∆ Αλεξ/λης 25510 25646
ΟΣΕ Αλεξ/πολης 25510 26395
ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ 25510 33500   
Ι.Κ.Α. 25510-84611
ΕΚΑΒ 25510-89370
∆ΕΗ 25510-53529
ΟΤΕ 25510-56160
∆ΕΥΑΑ 25510-24018 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ
14:00-22:00 Τρέμμας Θράκης 10 (κόμ-
βος παλαιού νοσοκομείου προς Εγνατία) 
✆2551031988
18:00-08:00 Αντώναρου Z. - Ζωη Α. 
28ης Οκτωβρίου 16α (έναντι 1ου Δημοτικού) 
✆2551029082
ΦΕΡΕΣ 
Μαλάκης Ορφέως 2 ✆25550 24333
ΣΟΥΦΛΙ 
Κυριακούδη Βασ. Γεωργίου 157 ✆2554022033
∆I∆YMOTEIXO
Τιάκας Κύρος 25ης Μαΐου 139 (έναντι Νο-
σοκομείου) ✆2553024010
ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α
Σ.Φ. Καλλινάκη Π.-Τσαβδαρίδου ∆. Ευρι-
πίδου 17 ✆2552022456

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

Επέτειοι

• Ευρωπαϊκή Ημέρα Πολιτικής 
Δικαιοσύνης

• Παγκόσμια Ημέρα Ζυμαρικών

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Παρουσίαση βιβλίου "ο κλή-
ρος του αίματος" της Σωτη-
ρίας Μαραγκοζακη
• Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2021 
στις 19:00 
• Ιστορικό Μουσείο Αλεξ/πολης

----------------------------------
Κυριακές στο Μουσείο… 
∆ιαδραστικές Μουσικές 
παραστάσεις
• Εθνολογικό Μουσείο Θράκης, 
• ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ:
31/10/21,  14/11/2021 &
28/11/2021 στις 11:00

Για παιδιά από 4 έως 8 ετών. 
Πληροφορίες και εγγραφές: 
2551036663
----------------------------------
Επαγγελματική  εκπαίδευση 
στην προσωποκεντρικη συμ-
βουλευτική & ψυχοθεραπεία
1ος Kύκλος
• ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
• 30 ΟΚΤ ΣΤΙΣ 10 Π.Μ. – 31 ΟΚΤ 
ΣΤΙΣ 6 Μ.Μ.

----------------------------------
Καλλιτεχνικό εργαστήρι για 
παιδιά

«Ταξιδεύουμε στον μαγικό κό-
σμο του ζωγράφου Αλέξη Ακρι-
θάκη»

• Σάββατο 23 Οκτωβρίου
• 10:00-11:30 το πρωί για παι-

διά 5-8 χρόνων, και 12:00-13:30 
για παιδιά 9-12 χρόνων

• Δημοτική μας βιβλιοθήκη 
Αλεξανδρούπολης
----------------------------------
Εργαστήριο στη γαλλική 
γλώσσα και τον πολιτισμό 
• Για παιδιά 5-8 ετών 
• Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξαν-
δρούπολης
• Σάββατο 23 Οκτωβρίου, 11:00 
- 13:00
----------------------------------
"Συζητώντας για τον 
ρατσισμό" ∆ιάλεξη για 
ενήλικες 
• Δευτέρα 25 Οκτωβρίου,  7-9μμ
• Δημοτική βιβλιοθήκη Αλεξαν-
δρούπολης
----------------------------------
Βιωματικό εργαστήριο για 
ενήλικες 
• Τετάρτη 27 Οκτωβρίου , 6-8μμ
• Δημοτική βιβλιοθήκη Αλεξαν-
δρούπολης

Να τι θα συμβεί αν βάλε-
τε μια φλούδα λεμονιού 
στο πλυντήριο πιάτων 
Όλες οι νοικοκυρές που είναι μανιακές 

με την καθαριότητα κατά καιρούς δοκι-
μάζουν οτιδήποτε θα μπορούσε να απο-
τρέψει κάθε εστία βρωμιάς και μικροβίων 
στο σπίτι τους.

Μην ξοδεύετε άδικα τα χρήματα σας σε 
κάθε λογής απορρυπαντικά όταν μπορεί-
τε να βρείτε τη λύση στη φύση. Το λεμόνι 
έχει αποδειχθεί θαυματουργό και έχει βγά-
λει όλες τις νοικοκυρές ασπροπρόσωπες 
ακόμα και στις πιο δύσκολες καταστάσεις. 
Εμείς σας παρουσιάζουμε μια νέα ιδιότη-
τα του λεμονιού που μέχρι σήμερα ίσως 
να αγνοούσατε.

Το λεμόνι κάνει θαύματα και στο πλυ-
ντήριο πιάτων σας. Μια μικρή φέτα λεμο-
νιού στο πλυντήριο πιάτων (ανάμεσα στα 

πιάτα) ή ένα ποτήρι με λίγο από το χυμό 
του (στη θήκη που μπαίνει και το απορρυ-
παντικό) θα το ανανεώσει αισθητά.

Η αλλαγή δε θα γίνει μόνο στους εσω-
τερικούς χώρους του πλυντηρίου αλλά και 
στα πιάτα που θα καθαρίσουν ακόμα κα-
λύτερα. Επίσης λίγος χυμός λεμονιού θα 
κάνει τη δράση του απορρυπαντικού ακό-
μα πιο ισχυρή ενώ οι φλούδες λεμονιού 
ανάμεσα στα πιάτα θα τα κάνουν ακόμα 
πιο λευκά και θα δώσουν μια διακριτική 
μυρωδιά στα σκεύη.

Μια ενδιαφέρουσα, θα λέγαμε, λύση 
είναι να μην πετάτε τα χρησιμοποιημένα 
λεμόνια. Μπορείτε αφού χρησιμοποιήσε-
τε το χυμό τους σε κάποια συνταγή, να τα 
βάζετε στο πλυντήριο πιάτων έτσι ώστε να 
τα εκμεταλλεύεστε στο έπακρον.

Έξτρα tip
Βάλτε μερικές φλούδες λεμονιού στον 

πάτο κάθε σακούλας που τοποθετείτε στον 
κάδο απορριμάτων. Έτσι τα σκουπίδια σας 
θα μυρίζουν όμορφα και η κουζίνα θα απο-
κτήσει μια διακριτική μυρωδιά λεμονιού.

αγγελιεσ

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

Πωλείται  ∆ιαμέρισμα 
δυομισάρι, στον 3ος όροφο στο κέ-

ντρο της  Αλεξανδρούπολης. Με 2 μεγά-
λα parking  της οικοδομής από κοινού για 
τους ιδιοκτήτες. Είναι σε εμπορική θέση 
Α’ Ζώνης συμφώνα με την Πολεοδομία. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για επαγ-
γελματική χρήση.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6979822491 
όλο το 24ωρο.

Ζητείται εργολάβος να αναλάβει για 
αντιπαροχή 3 σπίτια καθώς και τα 2 μεγάλα 
οικόπεδα στην κέντρο του Τυχερού Νομού 
Έβρου. Είναι μέσα στο πάρκο του Τυχερού. 
Βρίσκεται σε καλή εμπορική θέση.

 Τηλέφωνο επικοινωνίας 6979822491 
όλο το 24ωρο.

Ταβιθά, Χρυσάφιος, Χρυσαφία.

MIA... ΕΞΥΝΠΗ ΓΝΩΜΗ

Οδηγός
Εκδηλώσεων



Η ΓΝΩΜΗ
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Ο ΜΓΣ Εθνικός είναι ένα 
από τα ιστορικότερα σωματεία 
της χώρας. Από τους κόλπους 
του έχουν περάσει αθλητές 
που έγραψαν χρυσές σελίδες 
στην ιστορία του αθλητισμού 
της περιοχής μας, ενώ συνδέ-
θηκε με επιφανείς προσωπικό-
τητες της κοινωνίας μας. 

Ο σύλλογος της Αλεξαν-
δρούπολης σε και πρωτοβου-
λία άξια επαίνου, διοργάνωσε 
τουρνουά, το οποίο ονόμασε 
«Νίκη Εφραιμίδου» για να τι-
μήσει τη μνήμη μιας γυναίκας 
που επί δεκαετίες πρόσφερε 
τα μέγιστα στο άθλημα και τις 
ομάδες, της κέρδισε το σεβα-
σμό και την αγάπη όλων των 
ανθρώπων που υπηρέτησαν το 
βόλεϊ από κάθε πόστο.   

Η οικογένεια της Νίκης 

Εφραιμίδου, οι γιοι της και η 
εγγονή της, παρέλαβαν το κά-
δρο που είχε ετοιμάσει ο Εθνι-
κός και δέχθηκαν το θερμό χει-
ροκρότημα του κόσμου που 
βρέθηκε στις εξέδρες. 

Οι γιοι της Νίκης Εφραιμί-
δου, Νέστορας & Θανάσης μί-
λησαν στον Κοσμά Πανταζή 
και το SportsAddict.gr: «Ήταν 
ιδιαίτερη τιμή και μεγάλη συ-
γκίνηση να τιμάται η μνήμη της 
μητέρας μας Νίκης από τον 
ΜΓΣ Εθνικό Αλεξανδρούπο-
λης. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα 
τον πρόεδρο του συλλόγου 
κ.Μεσινεζη, τον προπονη-
τή Γιώργο Ανδραβιζο και την 
υπεύθυνη του τμήματος βό-
λεϊ Όλγα Γκούβερ. Ευχόμαστε 
στους αθλητές, προπονητές 
και παράγοντες του βόλεϊ της 

Θράκης υγεία, δύναμη και πολ-
λές ΝΙΚΕΣ».

Για την μεγάλη του προσφο-
ρά στο βόλεϊ όλα αυτά τα χρό-
νια βραβεύτηκε και ο παλαί-
μαχος αθλητής του Εθνικού 
Απόστολος Τεντές, ο οποίος 
ήταν από τους πρωταγωνιστές 
της πρώτης ανόδου της ανδρι-
κής ομάδας βόλεϊ στην Α’ Εθνι-
κή κατηγορία το 1971.

Τιμήθηκε επίσης ο παλαί-
μαχος διαιτητής βόλεϊ Γιώρ-
γος Παμπορίδης, αλλά και ο 
γιατρός του Εθνικού Βαγγέλης 
Διαμαντίδης.
Γιώργος Πανταζίδης

ΣΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΆ “ΝΊΚΗ 
ΈΦΡΆΊΜΊΔΟΥ” ΈΊΣ ΜΝΗΜΗΝ 
ΤΗΣ ΆΈΊΜΝΗΣΤΗΣ ΠΟΥ 
ΠΡΟΣΈΦΈΡΈ ΤΆ ΜΈΓΊΣΤΆ ΣΤΟ 
ΆΘΛΗΜΆ     

Απονομή τιμής στην οικογένεια, στον 
παλιό αθλητή και κορυφαίο χειρούργο 
Απ. Τέντε, στον γιατρό της ομάδας Β. 
Διαμαντίδη και τον παλαίμαχο διαιτητή 
Γ. Παμπορίδη 

Ο Εθνικός τίμησε πρόσωπα που 
έγραψαν ιστορία στο Εβρίτικο βόλεϊ

Φιλόδοξη η φετινή ομάδα του Εθνικού που επιχειρεί νέο ξεκίνημα

Η οικογένεια της Νίκης Εφραιμίδου, οι γιοι της και η 
εγγονή της, παρέλαβαν το κάδρο που είχε ετοιμάσει ο 
Εθνικός και δέχθηκαν το θερμό χειροκρότημα του κόσμου

Οι προπονητές Σουφλίου και Εθνικού 
Μούχλιας – Ανδραβίζος. ∆εξιά ο κ. Μιχελής

Απονομή τιμής στον παλαιμαχο αθλητή βόλει και 
καταξιωμένο γιατρό Απόστολο Τέντε

Τιμήθηκε ο παλαίμαχος διαιτητής βόλεϊ Γιώργος Παμπορίδης,
 αλλά και ο γιατρός του Εθνικού Βαγγέλης ∆ιαμαντίδης


