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Κορωνοϊός: Τη μεγαλύτερη 
μείωση θετικότητας στη χώρα 

σημείωσε ο Έβρος
Την εβδομάδα 14 – 20 Φεβρουαρίου, ο δείκτης θετικότητας στο 

νομό μας υποχώρησε κατά 53,4%. Ελάχιστοι, ωστόσο, οι νέοι 
εμβολιασμοί κατά του κορωνοϊού

▶ 9

 Ο Έβρος παίζει 
μπάλα….  Όλο το 
πρόγραμμα των 

ομάδων

Συνεχίζονται τα 
πρωταθλήματα της 

ΕΠΣ και της Γ΄Εθνικής

▶ 16

Ξεκινάει η 
περιπέτεια της 

Νίκης στα play off 
ανόδου 

Υποδέχεται το μεσημέρι του 
Σαββάτου την Πρέβεζα, ο 

Φοίνικας φιλοξενεί την Λάρισα, 
εκτός για την Α2 Εθνικός και 

Σουφλί 

▶ 16

Τρεις νέες απάτες στον Έβρο μέσα 
σε λίγες ώρες με συνολική λεία 

33.000 ευρώ

Άγνωστοι εξαπάτησαν μέσω τηλεφώνου και διαδικτύου 
ανυποψίαστους πολίτες. Οι συμβουλές της Αστυνομίας 

▶ 5

Αλεξ/πολη: Συνάντηση για τα Αλεξ/πολη: Συνάντηση για τα 
κτίρια του Γαλλικού Σταθμού κτίρια του Γαλλικού Σταθμού 

67 νέες θέσεις στον δήμο 67 νέες θέσεις στον δήμο 
Ορεστιάδας με το πρόγραμμα Ορεστιάδας με το πρόγραμμα 
Κοινωφελούς Εργασίας  Κοινωφελούς Εργασίας  

Οι φοιτητικές εστίες του ΔΠΘ 
«αλλάζουν πρόσωπο»

Το πρόγραμμα αναβάθμισης και τα σχέδια 
για νέα φοιτητική εστία 363 κλινών στην 

Πανεπιστημιούπολη Δραγάνας στην 
Αλεξανδρούπολη 

▶ 6

Αν. Καφετζής Η δεδηλωμένη 
και η βούληση των πολιτών ή 

πως συρρικνώνεται ένα όνειρο 
δεκαετιών

▶ 3 3

▶ 4 4

▶ 10

Ρεκόρ ανόδου 
στις τιμές καυσίμων 
στον Έβρο

● Ένα μεσαίο αυτοκίνητο το οποίο το 2020 γέμιζε απλή βενζίνη με 71,45 ευρώ, σήμερα για 
να γεμίσει απαιτούνται 93,5 ευρώ! 

● Αλματώδης αύξηση και στο πετρέλαιο. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές των καυσίμων

● Στη Βουλή το ζήτημα της ακρίβειας που σαρώνει νοικοκυριά και επιχειρήσεις στον Έβρο. 
Ερώτηση για τα τεράστια προβλήματα που προκύπτουν κατέθεσαν η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - 
ΠΣ, Νατάσα Γκαρά και ο Τομεάρχης Ανάπτυξης του κόμματος Αλέξης Χαρίτσης

● Ηλεκτρικό ρεύμα: Αύξηση 34% μέσα σε μία ημέρα στην Ελλάδα λόγω της σύρραξης 
στην Ουκρανία ▶ 8
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1826
Οι Τούρκοι κυριεύουν τη νησίδα Βα-
σιλάδι, προπύργιο του Μεσολογγί-
ου, σφίγγοντας τον κλοιό γύρω από 
την Πόλη, που θ’ αντέξει ενάμισι 
μήνα ακόμη.

1948
Το Κομουνιστικό Κόμμα αναλαμβά-
νει τη διακυβέρνηση στην Τσεχοσλο-
βακία. Θα παραμείνει στην εξουσία 
έως το 1989.

1959
Η βρετανική κυβέρνηση ανακαλεί το 
διάταγμα εκτόπισης του αρχιεπισκό-
που Μακαρίου, ο οποίος είναι πλέ-
ον ελεύθερος να επιστρέψει στην 
Κύπρο. Με άλλο διάταγμα δίνεται 
αμνηστία στο στρατηγό Γρίβα και 
στους συναγωνιστές του.

1973
Μακελειό σε κέντρο διασκέδασης 
της Αθήνας από τους αδελφούς 
Κοεμτζή για μια παραγγελιά. Τρεις 
αστυνομικοί σκοτώνονται και δύο 
τραυματίζονται. Λίγο αργότερα, ο 
Διονύσης Σαββόπουλος θα εμπνευ-
στεί από το γεγονός στο τραγούδι 
του «Μακρύ Ζεϊμπέκικο για το Νίκο».

2000
Το σουηδικό κόμμα της Νέας Δημο-
κρατίας (Ny Demokrati), κηρύσσει 
πτώχευση και διαλύεται.

2010
Ο Παναθηναϊκός πετυχαίνει σπου-
δαία νίκη στο Ολύμπικο επί της Ρόμα 
με 3-2 και προκρίνεται στους «16» 
του Γιουρόπα Λιγκ.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1890
Βιατσεσλάβ Μολότοφ, ηγετικό 
στέλεχος των μπολσεβίκων (Σύμ-
φωνο Ρίμπεντροπ - Μολότοφ). Το 
όνομά του φέρουν οι αυτοσχέδιες 
βόμβες (βόμβες Μολότοφ). (Θαν. 
8/11/1986)

1943
Τζορτζ Χάρισον, βρετανός κιθα-
ρίστας και συνθέτης, ένας από 
τους τέσσερις Beatles. (Θαν. 
29/11/2001)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1983
Τένεσι Ουίλιαμς, αμερικανός θεατρι-
κός συγγραφέας και ποιητής. («Λεω-
φορείον ο Πόθος») (Γεν. 26/3/1911)

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

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα Ο καιρός σήμερα

3

4...10

5...12

Ανατολή - 06:57
Δύση - 18:03

6...12

3...11

Δύο Πρωθυπουργοί και 20 Υπουργοί από Ελλάδα 
και Βουλγαρία στην Αλεξανδρούπολη

Δύο πρωθυπουργοί και πάνω από 20 υπουργοί από 
Ελλάδα και Βουλγαρία θα βρεθούν στην Αλεξανδρού-
πολη την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου. Ο Έλληνας Πρω-
θυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Βούλγαρος 
ομόλογός του Μπόικο Μπορίσοφ μαζί με Υπουργούς 
των δύο χωρών, θα βρεθούν στην Αλεξανδρούπολη 
προκειμένου να συμμετάσχουν στο Ανώτατο Συμ-
βούλιο Συνεργασίας Ελλάδας - Βουλγαρίας που θα 
πραγματοποιηθεί σε αίθουσα ξενοδοχείου της πόλης. 

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί τρεις συνα-
ντήσεις στο πλαίσιο αυτό (Σόφια, 27/7/2010, Αθήνα, 
17/12/2012, Σόφια, 1/8/2016) και είναι η πρώτη φορά 
που το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας θα πραγμα-
τοποιηθεί εκτός των πρωτευουσών των δύο χωρών. 

Η ατζέντα της συνάντησης των δύο Πρωθυπουρ-
γών και των Υπουργών, περιλαμβάνει θέματα ενέργει-
ας, οικονομίας, επενδύσεων, τουρισμού και υλοποίηση 
έργων συνδεσιμότητας των δύο χωρών, ενώ στο επί-
κεντρο της συνάντησης θα βρίσκεται μεταξύ άλλων και 
το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και η σιδηροδρομική 
σύνδεση με το λιμάνι της Βάρνας

25
ΦΕΒ
2020

2
2
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Μαύρες μέρες ξημερώνουν… Την ώρα που η Ρωσία ανακοίνωνε την εισβολή της στην Ουκρανία, 
τεράστιες ουρές αυτοκινήτων δημιουργήθηκαν στο Κιέβο, με χιλιάδες κατοίκους να προσπαθούν να 
πάνε σε πιο ασφαλή μέρη της χώρας, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία και τα Νατοϊκά στρατεύματα.

Θα παγώσουμε ρωσικά περι-
ουσιακά στοιχεία στην ΕΕ και 
θα σταματήσουμε την πρό-
σβαση ρωσικών τραπεζών 
στις χρηματαγορές μας. Αυτό 
σχεδιάστηκε για να καταφέ-
ρει βαρύ πλήγμα στην ικανό-
τητα χρηματοδότησης του 
πολέμου από το Κρεμλίνο .

Ο. ΦΟΝ ΝΤΕΡ ΛΑΪΕΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ 

Είπαν

Για άλλη μια φορά, πα-
ρά τις επανειλημμένες 
προειδοποιήσεις μας και 
τις άοκνες διπλωματικές 
προσπάθειές μας, η Ρωσία 
επέλεξε τον δρόμο της επι-
θετικότητας εναντίον μιας 
κυρίαρχης και ανεξάρτη-
της χώρας.  

Γ. ΣΤΟΛΤΕΝΜΠΕΡΓΚ
ΓΓ ΝΑΤΟ
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Μικρογνωμικά

Στην εκδήλωση πα-
ρουσίασης του τόμου 
για την Αγία Σοφία, που 
εξέδωσε η Διακοινο-
βουλευτική Συνέλευσης 
Ορθοδοξίας συναντήθη-
καν ο βουλευτής Έβρου 
Σταύρος Κελέτσης με 
τον Αρχιεπίσκοπο Αθη-
νών και Πάσης Ελλά-
δος κ.κ. Ιερώνυμο. Όπως 
σημείωσε ο βουλευτής, 
«στη σύντομη συνομιλία 
μας ο Μακαριώτατος, με 
τις ερωτήσεις του,  έδει-
ξε το ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον του για την εθνικά  
ευαίσθητη περιοχή της 
Θράκης μας».
Κ.Η.

Συνάντηση 

Συνάντηση για τα κτίρια 
του Γαλλικού Σταθμού

Απώλεια μνήμης
Μία ιδιαίτερη περίπτωση επανεμφάνι-

σης προβλήματος υγείας σε ασθενή που 
είχε νοσήσει από τον κορωνοϊό αλλά εί-
χε αναρρώσει, απασχόλησε το ιατρικό 
προσωπικό του Πανεπιστημιακού Νοσο-
κομείου Αλεξανδρούπολης. Άνδρας 40 
ετών από την Κομοτηνή είχε νοσήσει προ 
μηνός με κορωνοϊό και είχε αναρρώσει. 
Από τον ιό είχαν προσβληθεί και άλλα μέ-
λη της οικογένειας του και ανάρρωσαν. Ο 
άνδρας επέστρεψε στην καθημερινότητά 
του και στα εργασιακά του καθήκοντα. Εν 
ώρα εργασίας, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες του «Χρόνου», ο άνδρας εμφάνισε 
συμπτώματα απώλειας μνήμης όταν ξέ-
χασε το είδος της εργασίας με την οποία 
απασχολούνταν εκείνη τη στιγμή, χωρίς 
να μπορεί να ανταποκριθεί σε απλές ερω-
τήσεις που του έκανε συνάδελφος του 
όταν διαπίστωσε ότι κάτι δεν πάει κα-
λά. Η μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό 

Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης κρίθηκε 
αναγκαία, προκειμένου να διαπιστωθεί 
τι συμβαίνει. Ο 40χρονος ξεχνούσε κατά 
διαστήματα στοιχεία της ταυτότητάς του, 
μέλη της οικογένειάς του και άλλα προ-
σωπικά του δεδομένα. Από την ιατρική 
παρακολούθηση, οι γιατροί διαπίστωσαν 
ότι η παροδική αμνησία προκλήθηκε σε 
συνέχεια της νόσησής του με covid. Πλέ-
ον, ο άνδρας από την Κομοτηνή χάρη στη 
φροντίδα των ιατρών, έχει αναρρώσει και 
έχει επιστρέψει στο σπίτι του.

Κ.Η.

Ηλεκτρικό ρεύμα: Αύξηση 34% 
μέσα σε μία ημέρα στην Ελλάδα  

Σημαντική άνοδος των τιμών της ηλε-
κτρικής ενέργειας καταγράφεται στην 
προημερήσια αγορά για σήμερα  Παρα-
σκευή, σε συνέχεια της ρωσικής εισβολής 
στην Ουκρανία και της ανόδου της τιμής 
του φυσικού αερίου που ακολούθησε.

Στη συνάντηση που είχε ο δήμαρχος 
Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης 
με εκπροσώπους της ομάδας «Φίλοι 
του Γαλλικού Σταθμού Αλεξανδρούπο-
λης», συζητήθηκε το πλαίσιο συνεργα-
σίας και ο προγραμματισμός δράσεων 
για τα 150 χρόνια ύπαρξης του σιδη-
ρόδρομου στην Αλεξανδρούπολη, κα-
θώς επίσης η δυνατότητα συντήρησης, 

αναβάθμισης και ανάδειξης των κτιρίων 
του Γαλλικού Σταθμού και της ευρύτε-
ρης περιοχής. «Η ιστορία μιας πόλης εί-
ναι οι άνθρωποί της, είναι όμως και τα 
κτίριά της. Κοινός στόχος η ανάδειξη 
των ιστορικών κτιρίων σε κέντρα πο-
λιτισμού, διαφύλαξης της μνήμης και 
ιστορίας του τόπου μας.» αναφέρει η 
ανακοίνωση του Δήμου. 

Η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στο 
ελληνικό Χρηματιστήριο για αύριο δια-
μορφώνεται στα 235,5 ευρώ ανά μεγα-
βατώρα και είναι αυξημένη κατά 34% 
σε σχέση με τη σημερινή τιμή, δεν απο-
τελεί ωστόσο ρεκόρ καθώς τους προη-
γούμενους μήνες είχε διαμορφωθεί και 
σε υψηλότερα επίπεδα. Αντίστοιχα η τιμή 
του φυσικού αερίου στην πλατφόρμα TTF 
της Ολλανδίας διαμορφώνεται σήμερα το 
μεσημέρι στα 120,9 ευρώ ανά μεγαβα-

τώρα, αυξημένη κατά 36,1%.
Πού οφείλεται η αύξηση τιμής
Η αύξηση της τιμής για το ρεύμα οφεί-

λεται και στη μεγάλη μείωση (σχεδόν 
50%) της παραγωγής από ανανεώσιμες 
πηγές που αναμένεται αύριο, σε σχέση 
με την σημερινή ημέρα, καθώς το κενό 
καλύπτεται από τις ακριβότερες μονάδες 
φυσικού αερίου. 

Ethnos.gr
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Ανακοίνωση – ενημέρωση εξέδωσε ο 
Δήμος Ορεστιάδας μετά την δημοσίευση 
της πρόσκλησης του ΟΑΕΔ για το πρόγραμ-
μα Κοινωφελούς Εργασίας. Καλεί τους εν-
διαφερόμενους εγγεγραμμένους ανέργους 
στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού, ηλι-
κίας 18 ετών και άνω, που επιθυμούν να 
συμμετάσχουν στη διαδικασία τοποθετή-
σεων προσωπικού για την Προώθηση της 
απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοι-
νωφελούς Χαρακτήρα, για 25.000 άτομα 
σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινω-
νικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συ-
ναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και 
άλλων φορέων, να υποβάλουν με ηλεκτρο-
νικό μόνο τρόπο αίτηση συμμετοχής από 
18/2/2022 και ώρα 16:00 έως και Παρα-
σκευή 18/3/2022 και ώρα 11:00.

Ο Δήμος Ορεστιάδας συμμετέχει στη 
Δημόσια πρόσκληση με 67 θέσεις, διαφό-
ρων ειδικοτήτων ΥΕ,ΔΕ,ΤΕ και ΠΕ.

Η υποβολή αιτήσεων από τους ενδια-
φερόμενους ανέργους γίνεται μέσω της 
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού 
Δημοσίου gov.gr, (www.gov.gr) επιλέγο-
ντας το “Εργασία και Ασφάλιση”- “Απο-

ζημιώσεις και Παροχές” – “Προγράμμα-
τα Κοινωφελούς Χαρακτήρα”(https://
www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-
asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/
programmata-koinophelouskharaktera).

Στη συνέχεια επιλέγουν “Είσοδος στην 
Υπηρεσία” και “Είσοδος στο Σύστημα” κα-
ταχωρώντας τους κωδικούς πρόσβασης 
TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πι-
στοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ.

Επίσης μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρο-
νική αίτηση και στον διαδικτυακό τόπο του 
ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το 
σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών 
αιτήσεων.

Οι νέοι χρήστες (χρήστες που δεν δια-
θέτουν κωδικούς πρόσβασης ΟΑΕΔ) μπο-
ρούν να εισαχθούν στην ηλεκτρονική αίτη-
ση με τους κωδικούς TAXISnet, επιλέγοντας 
«Σύνδεση στο Σύστημα μέσω πιστοποίησης 
από την ΓΓΠΣ».

Πληροφορίες σχετικά με τη Δημόσια 
Πρόσκληση τις θέσεις, τις ειδικότητες και 
το προσοντολόγιο, υπάρχουν αναρτημέ-
νες στο site του Δήμου Ορεστιάδας (www.
orestiada.gr).

67 νέες θέσεις 
στον δήμο 
Ορεστιάδας

ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΚΌΙΝΩΦΈΛΌΎΣ 
ΈΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΌ ΌΠΌΙΌ ΣΎΜΜΈΤΈΧΈΙ ΜΈ 
ΔΙΑΦΌΡΈΣ ΈΙΔΙΚΌΤΗΤΈΣ
                               
Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι, 
μέχρι 18 Μαρτίου η προθεσμία

Τις μαρτυρίες των ανθρώ-
πων που έχουν σχέση με το 
Σουφλί, συγκεντρώνουν μέ-
σα από την δράση: «Γνωρί-
ζω τον τόπο μου», η Ένωση 
Επαγγελματιών, Βιοτεχνών 
και Εμπόρων Σουφλίου, σε 
συνεργασία με το Λαογρα-
φικό Μουσείο «Τα Γνάφαλα», 
ώστε αυτές να αποτελέσουν 
μια διαφορετική τουριστική 
προσέγγιση. Το υλικό που θα 
συγκεντρωθεί θα καταγρα-
φεί, θα αρχειοθετηθεί και θα 
αποτελέσει βασικό στοιχείο 
πληροφοριών με σκοπό την 
δημιουργία τουριστικών δια-
δρομών στο Σουφλί, ως μια 
διαφορετική πρόταση ξενά-
γησης των επισκεπτών στην 
πόλη.

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΣΟΥΦΛΙ

Εκτεταμένες 
ήταν οι ανα-
φορές των 
επικεφαλής 
παρατάξεων 
της μειοψηφί-
ας στο δημοτι-
κό συμβούλιο 
Ορεστιάδας, 
κατά την τε-
λευταία του συνεδρίαση, στο θέμα της κοπής μεγάλου αριθ-
μού δέντρων στην παρόχθια ζώνη του Άρδα, στις Καστανιές. 
Όλοι μετέφεραν καταγγελίες κατοίκων του χωριού, που 
έφτασαν μέχρι και την εισαγγελική αρχή

Μουσικοχορευτική εκδήλωση με 
τραγούδια, σκοπούς και χορούς 
της περιόδου της αποκριάς από 

όλη την Ελλάδα, διοργανώνει 
το Σάββατο 5 Μαρτίου, στις 8 
το βράδυ στο δημοτικό θέατρο 
της Αλεξανδρούπολης το Σύνολο 
Παραδοσιακής Μουσικής "Εμμέ-
λεια" της Μητρόπολης Αλεξαν-
δρούπολης σε συνδιοργάνωση 
με το Δήμο.

Την Αίγυπτο επισκέφθηκε την 
περασμένη εβδομάδα ο Σοφο-
λογιότατος Μουφτής Διδυμο-
τείχου Χαμσά Οσμάν, εκπροσω-
πώντας την Ελληνική Πολιτεία 
στο 32ο Διεθνές Γενικό Συνέδριο 
του Ανώτατου Συμβουλίου Ισλα-
μικών Υποθέσεων, που πραγμα-
τοποιήθηκε στο Κάϊρο, υπό την 
αιγίδα του Προέδρου της Αραβι-
κής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, κ. 
Abdulfettah Al-Sisii. ο Μουφτής 
Διδυμοτείχου πραγματοποίησε 
συναντήσεις με υπουργούς, μου-
φτήδες, καθηγητές, επιστήμονες, 
ερευνητές, συγγραφείς και στο-
χαστές από 50 και πλέον μου-
σουλμανικές και μη μουσουλμα-
νικές χώρες, που έλαβαν μέρος 
στο εν λόγω Διεθνές Συνέδριο.

σύντομεςειδήσεις
στον Έβρο

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 

1

2

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Κινητοποίηση το Σάββατο 26 Φλεβάρη 
στις 12:00 μπροστά στο Δημαρχείο Αλε-
ξανδρούπολης διοργανώνουν Σωματεία 
της περιοχής. Απευθύνουν κάλεσμα σε 
όλα τα σωματεία και τους εργαζόμε-
νους, στους συνταξιούχους, στους αυ-
τοαπασχολούμενους, στις γυναίκες και 
στη νεολαία, που έχουν «γονατίσει» από 
την ακρίβεια με ξεζουμισμένο εισόδη-
μα, που μετράνε πάνω από 24 χιλιάδες 
νεκρούς από την πανδημία, να συμμε-
τάσχουν μαζικάβρο.

www.gnomionline.grwww.gnomionline.gr

Η ΓΝΩΜΗ στο ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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Σε καθημερινό φαινόμενο 
έχουν εξελιχθεί οι απάτες που 
οργανώνουν σε βάρος ανυπο-
ψίαστων πολιτών διάφοροι 
επιτήδειοι, με σκοπό την από-
σπαση μεγάλων χρηματικών 
ποσών από τους τραπεζικούς 
λογαριασμούς των θυμάτων. 

Στο χθεσινό ενημερωτικό 
δελτίο της Αστυνομικής Δι-
εύθυνσης ΑΜΘ, αναφέρθηκαν 
δύο περιπτώσεις εξαπάτησης 
στην Ορεστιάδα και μία στην 
Αλεξανδρούπολη, με συνολι-
κή λεία 33.000 ευρώ!

Στην πρώτη περίπτωση, ο 
δράστης, στις 21 Φεβρου-
αρίου, εξαπάτησε ημεδαπή 
στον Έβρο, επικοινωνώντας 
τηλεφωνικά με την παθού-
σα προσποιούμενος τον πε-
λάτη, προκειμένου να κατα-
θέσει χρήματα για διαμονή 
στο ξενοδοχείο της. Κατά την 
επικοινωνία τους, η παθού-
σα έλαβε μήνυμα (sms), που 
εμφανιζόταν ως αποστολέας 
τράπεζα και το οποίο εμπερι-
είχε σύνδεσμο (link) που ακο-
λούθησε, πληκτρολογώντας 
τους προσωπικούς της τρα-
πεζικούς κωδικούς, με απο-
τέλεσμα οι δράστες να απο-
κτήσουν μη εξουσιοδοτημένη 

πρόσβαση σε λογαριασμό της 
και να προβούν σε μεταφορές 
χρημάτων, ύψους 9.000 ευρώ. 

Στη δεύτερη περίπτωση, ο 
δράστης, το χρονικό διάστημα 
από 13 Ιανουαρίου ως 2 Φε-
βρουαρίου επικοινωνούσε με 
την παθούσα μέσω ηλεκτρο-
νικής εφαρμογής προσποιού-
μενος τον στρατιωτικό που 
διαμένει στο εξωτερικό και 
παρουσιάζοντας ψευδή γε-
γονότα ως αληθινά κατάφε-
ρε να την πείσει να καταθέσει 
σε δύο τραπεζικούς λογαρια-
σμούς το χρηματικό ποσό των 
14.000 ευρώ. Την προανά-
κριση και για τις δύο υποθέ-
σεις ενεργεί η Υποδιεύθυνση 
Ασφαλείας Ορεστιάδας.

Στην τελευταία περίπτωση, 
στις 23 Φεβρουαρίου, άγνω-
στος εξαπάτησε ηλικιωμένη 
ημεδαπή στην Αλεξανδρού-
πολη. Προσποιούμενος τον 
αστυνομικό επικοινώνησε τη-
λεφωνικά με την ηλικιωμένη 
και με το πρόσχημα συγκάλυ-
ψης θανατηφόρου τροχαίου 
ατυχήματος, που έχει εμπλα-
κεί συγγενικό της πρόσωπο, 
ζήτησε από αυτήν χρήματα. 
Με αυτό τον τρόπο ο δράστης 
κατάφερε να πείσει την ηλικι-

ωμένη να παραδώσει το χρη-
ματικό ποσό των 10.000 ευρώ 
σε άγνωστη συνεργό του. Την 
προανάκριση ενεργεί η Υποδι-
εύθυνση Ασφαλείας Αλεξαν-
δρούπολης, ενώ οι έρευνες 
για τον εντοπισμό όλων των 
δραστών συνεχίζονται.

Συμβουλές από την 
Αστυνομία 

H Γενική Περιφερειακή 
Αστυνομική Διεύθυνση Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θρά-
κης, με αφορμή περιστατικά 
εξαπάτησης των πολιτών που 
καταγγέλλονται το τελευταίο 
χρονικό διάστημα στις περι-
οχές δικαιοδοσίας της  κρί-

νει σκόπιμο να δημοσιοποιη-
θούν οι παρακάτω χρήσιμες 
συμβουλές για την αποφυγή 
ανάλογων περιστατικών:

• Να είστε ιδιαίτερα επιφυ-
λακτικοί με μηνύματα (email, 
SMS) που υποτίθεται ότι απο-
στέλλονται από τραπεζικά κα-
ταστήματα και τα οποία συ-
νήθως αναφέρουν ότι «έχει 
παρατηρηθεί ύποπτη δραστη-
ριότητα στο λογαριασμό σας ή 
στην κάρτα σας» ή ότι ο «λο-
γαριασμός σας ή η κάρτα σας 
έχει κλειδωθεί ή απενεργο-
ποιηθεί». 

Τα μηνύματα αυτά συνή-
θως παρακινούν τους πολί-
τες να ακολουθήσουν κάποιο 

σύνδεσμο (link) που βρίσκεται 
μέσα στο ίδιο email ή SMS και 
ο οποίος οδηγεί σε ψεύτικη 
ιστοσελίδα που προσομοιά-
ζει με αυτές των τραπεζών. 
Στη συνέχεια ζητούν την κατα-
χώρηση προσωπικών στοιχεί-
ων, αριθμούς τραπεζικών καρ-
τών και κωδικούς τραπεζικών 
λογαριασμών (username και 
password), τα οποία οι δρά-
στες υποκλέπτουν μόλις αυτά 
συμπληρωθούν από τους πο-
λίτες. Με τον τρόπο αυτό οι 
δράστες αποκτούν πρόσβα-
ση σε τραπεζικούς λογαρια-
σμούς των πολιτών και αφαι-
ρούν άμεσα χρηματικά ποσά.

• Να μην πείθεστε όταν 

άγνωστοι σας ζητούν στοι-
χεία των τραπεζικών σας καρ-
τών και κωδικούς τραπεζικών 
λογαριασμών (username και 
password) που χρησιμοποιεί-
ται σε ηλεκτρονικές τραπεζι-
κές ιστοσελίδες/ εφαρμογές 
προκειμένου σας καταβάλουν 
ή τους καταβάλετε χρήματα 
για αγορά αγαθών ή παροχή 
υπηρεσιών.

• Να είστε ιδιαίτερα επιφυ-
λακτικοί όταν άγνωστοι προ-
σπαθήσουν να σας πείσουν 
για την καταβολή χρημάτων, 
με το πρόσχημα επείγουσας 
ανάγκης συγγενικού - φιλι-
κού προσώπου (π.χ. νοσηλεία 
σε νοσοκομείο). Στις περιπτώ-
σεις αυτές να επιδιώκετε πά-
ντα οι ίδιοι να επικοινωνείτε 
τηλεφωνικά με το γνωστό-
συγγενικό σας πρόσωπο, προς 
επιβεβαίωση των όσων επικα-
λούνται. Η επικοινωνία να γί-
νεται με δικό σας τηλέφωνο 
και κατόπιν δικής σας πρωτο-
βουλίας και να μην δέχεστε 
να μιλάτε με άτομο, το οποίο 
κάλεσαν οι άγνωστοι. Για τους 
ίδιους λόγους να μην ενδίδετε 
σε προτροπές για συνάντηση 
(ραντεβού κ.λπ.) και σε κά-
θε περίπτωση, να δηλώνετε 
ότι δεν πρόκειται να παρα-
δώσετε χρήματα, εάν δεν εμ-
φανιστούν οι γνωστοί-συγ-
γενείς σας.

• Να ενημερώνετε πάντα 
τις αστυνομικές Αρχές, ακόμη 
και σε περίπτωση απόπειρας 
απάτης σε βάρος σας.

Τρεις νέες απάτες στον Έβρο 
με συνολική λεία 33.000 ευρώ

ΑΓΝΩΣΤΌΙ ΈΞΑΠΑΤΗΣΑΝ ΜΈΣΩ 
ΤΗΛΈΦΩΝΌΎ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΎΌΎ 
ΑΝΎΠΌΨΙΑΣΤΌΎΣ ΠΌΛΙΤΈΣ 
                               
Οι συμβουλές της Αστυνομίας 

Διεκόπη για τις 9 Μαρτί-
ου 2022 η δίκη των 21 κα-
τηγορουμένων της υπόθεσης 
με τις φερόμενες ψευδείς βε-
βαιώσεις rapid test που, σύμ-
φωνα με το κατηγορητήριο, 
δήλωνε στο σύστημα ΗΔΙΚΑ 
το φαρμακείο του Πρωτοκ-
κλησίου του δήμου Σουφλίου.

Η ακροαματική διαδικα-
σία ξεκίνησε από το Τριμε-
λές Πλημμελειοδικείο Ορεστι-
άδας χθες στη 1 το μεσημέρι, 
λίγα λεπτά μετά διεκόπη λόγω 
αδιαθεσίας μέλους της έδρας 
και συνεχίστηκε μία ώρα πε-
ρίπου αργότερα, για να ξανα-
διακόψει στις 4 το απόγευμα, 
αφού είχαν ολοκληρώσει τις 
πρώτες αγορεύσεις τους οι 
τρεις συνήγοροι υπεράσπισης 

των κατηγορουμένων και εί-
χαν καταθέσει ο αστυνομικός-
μάρτυρας κατηγορίας και οι 
τρεις μάρτυρες υπεράσπισης. 

Σύμφωνα με τους δικηγό-
ρους των κατηγορουμένων 
τα έγγραφα που κατατέθη-
καν αποδεικνύουν ή ενισχύ-
ουν τους ισχυρισμούς περί 
αθωότητάς τους.

“Στις 9 Μαρτίου η δίκη θα 
συνεχιστεί με τις απολογίες 
των κατηγορουμένων, με τις 
αγορεύσεις των συνηγόρων, 
την πρόταση της κας Εισαγ-
γελέως και την έκδοση της 
απόφασης του δικαστηρίου”, 
εξήγησε σε δηλώσεις της 
στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, μετά 
τη διακοπή της δίκης, η συ-
νήγορος υπεράσπισης των 19 

εκ των 21 κατηγορουμένων. 
Η ίδια δήλωσε “αισιόδοξη” 
και πρόσθεσε ότι στο πλαίσιο 
της διαδικασίας “θα καταρρι-
φθούν όλες οι κατηγορίες”. 
Πρόσθεσε επίσης ότι “τα test 

γινόταν κανονικά, η ανάρτη-
ση των αποτελεσμάτων τους 
γίνονταν κανονικά και εμπρό-
θεσμα …”.

Υπενθυμίζεται ότι ως κα-
τηγορούμενοι στην υπόθε-

ση είχαν συλληφθεί στις 24 
Νοεμβρίου 2021 οι πρώτοι 
10, ανάμεσά τους και ο ιδι-
οκτήτης του Φαρμακείου, οι 
οποίοι την επόμενη ημέρα 
(25/11) προσήχθησαν στον 

Εισαγγελέα Ορεστιάδας και 
με την αυτόφωρη διαδικασία 
η υπόθεση εισήχθη στο Τρι-
μελές Πλημμελειοδικείο Ορε-
στιάδας. Ζητήθηκε και δόθηκε 
αναβολή για τις 26 Νοεμβρί-
ου 2021, που η έδρα του δι-
καστηρίου έδωσε δεύτερη 
αναβολή για τις 8 Δεκεμβρί-
ου 2021, ώστε να δοθεί χρό-
νος στους συνηγόρους υπε-
ράσπισης να μελετήσουν τη 
δικογραφία.

 Στις 8 Δεκεμβρίου, οι δι-
κηγόροι ζήτησαν τρίτη ανα-
βολή, προκειμένου να έχουν 
περισσότερο χρόνο να προε-
τοιμαστούν, με την έδρα να 
αποδέχεται το αίτημα και να 
ορίζει δικάσιμο για τις 22 
Φεβρουαρίου 2022, ανακοι-
νώνοντας παράλληλα ότι η 
υπόθεση θα εκδικαστεί ενιαία, 
δηλαδή για τους 10 πρώτους 
που συνελήφθησαν όσο και 
για τους 11 που συμπεριλή-
φθηκαν στη συνέχεια στη δι-
κογραφία.
ΕΡΤ Ορεστιάδας

Στις 9/3 η δίκη για τα φερόμενα “ψευδή 
rapid test” στο φαρμακείο Πρωτοκκλησίου
Αυξάνεται το επίδομα θέρμανσης έως και 
68% για μια οικογένεια με τρία παιδία, 
όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο
ο Θόδωρος Σκυλακάκης
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Ο «Χ» παρουσιάζει το πρό-
γραμμα αναβάθμισης των φοι-
τητών εστιών 2020-2026 για 
το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης. Αρχικά ας δούμε την 
δυναμικότητα των εστιών που 
διαθέτει σήμερα το ΔΠΘ. 

Στην πόλη της Κομοτηνής 
διαθέτει μεγάλες φοιτητικές 
εστίες στην πανεπιστημιούπο-
λη δυναμικότητας 690 κλινών 
και στην Πανεπιστημιούπολη 
Κιμμερίων Ξάνθης δυναμικό-
τητας 568 κλινών με τα αντί-
στοιχα φοιτητικά εστιατόρια. Βέ-
βαια αυτό δεν σημαίνει ότι δεν 
υπάρχουν σημαντικά προβλή-
ματα στις συγκεκριμένες εστίες 
λόγω παλαιότητας. Να τονιστεί 
ότι στις φοιτητικές εστίες της 
Κομοτηνής υλοποιήθηκε ενερ-
γειακή αναβάθμιση πριν δέκα 
χρόνια, ενώ στην πόλη της Αλε-
ξανδρούπολης, το πανεπιστήμιο 
μέχρι σήμερα δεν διαθέτει ιδιό-
κτητες εγκαταστάσεις και για το 

λόγω αυτό μισθώνει 200 κλίνες.
Ακόμη, στην Ορεστιάδα το 

ΔΠΘ διαθέτει σήμερα μια σύγ-
χρονη φοιτητική εστία δυναμι-
κότητας 85 κλινών και φοιτητι-
κό εστιατόριο για την κάλυψη 
των αναγκών της Σχολής Επι-
στημών Γεωπονίας και Δασο-
λογίας. 

Το πρόγραμμα για την ανα-
βάθμιση των εστιών 

Η φοιτητική στέγη αποτελεί 
σημαντική προτεραιότητα του 
ΔΠΘ και για το λόγο αυτό το 
πανεπιστημιακό ίδρυμα κατάρ-
τισε και υλοποιεί ολοκληρω-
μένο πρόγραμμα κατασκευής 
νέων και σύγχρονων φοιτητι-
κών εστιών και αναβάθμισης 
των υφιστάμενων. Για το παρα-
πάνω σκοπό αναζητήθηκαν και 
εξασφαλίσθηκαν οι απαραίτητες 
πιστώσεις από το ΕΠΑ (πρώην 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύ-
σεων) και τις Συμπράξεις Δημό-
σιου και Ιδιωτικού Τομέα.

Ειδικότερα:
1.  Προκηρύχθηκε το 2020 

έργο ΣΔΙΤ με τίτλο: Υλοποίη-
ση Έργου Φοιτητικών Εστιών 
και Εκπαιδευτικών Ερευνητικών 
και Λοιπών Υποδομών με ΣΔΙΤ 
του Δ.Π.Θ., με προϋπολογισμό 
133.500.000€. Η διαγωνιστική 
διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο 
του ανταγωνιστικού διαλόγου 
ενώ προβλέπεται ότι εντός του 
2022 θα έχει ολοκληρωθεί η 
διαγωνιστική διαδικασία.

Περιλαμβάνεται για την κά-
λυψη των αναγκών στέγασης: 

Νέα φοιτητική εστία 363 κλι-
νών στην Πανεπιστημιούπολη 
Δραγάνας στην Αλεξανδρού-
πολη (4 κτίρια, 11.500 τετρα-
γωνικά μέτρα,με 355 μονόκλινα 
δωμάτια και 8 δωμάτια ΑΜΕΑ) 
και φοιτητικό εστιατόριο, (1 κτί-
ριο, 3.290 τετραγωνικά μέτρα, 
δυναμικότητας 1.500 ατόμων) 
για τις ανάγκες του συνόλου 
των φοιτητών των Σχολών Επι-
στημών Υγείας και Επιστημών 
Αγωγής. Νέα φοιτητική εστία 
350 κλινών στην Πανεπιστημι-
ούπολη στην Κομοτηνή (2 κτί-

ρια, 10.270 τετραγωνικά μέτρα, 
με 298 μονόκλινα δωμάτια, 22 
δίκλινα, και 8 δωμάτια ΑΜΕΑ) 
και φοιτητικό εστιατόριο, (1 κτί-
ριο, 5.031 τετραγωνικά μέτρα, 
δυναμικότητας 2.500 ατόμων) 
για τις ανάγκες του συνόλου 
των φοιτητών των Σχολών της 
πόλης.

 2.  Υλοποιείται και βρίσκεται 
σε φάση ολοκλήρωσης το έρ-
γο με τίτλο: Συντήρηση Κτιρί-
ου Εκτενεπόλ (Φοιτητική Εστία 
για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές 
της Πολυτεχνικής Σχολής), στην 

Ξάνθη δυναμικότητας 36 κλι-
νών σε μονόκλινα δωμάτια, με 
συμβατοποιημένο προϋπολογι-
σμό 297.466,16€.Ο εξοπλισμός 
της φοιτητικής εστίας θα δημο-
πρατηθεί εντός του πρώτου τε-
τράμηνου του 2022.

 3.  Δημοπρατήθηκε το 2021 
με χρηματοδότηση ΕΠΑ (ΠΔΕ) 
και θα συμβατοποιηθεί μέχρι το 
καλοκαίρι το έργο με τίτλο:  Συ-
ντήρηση – Ανακαίνιση Φοιτητι-
κών Εστιών Πανεπιστημιούπο-
λης Ξάνθης, με προϋπολογισμό 
8.631.045,93 €.

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστή-
μιο Θράκης τέλος στο πλαίσιο 
του εκσυγχρονισμού των δικτυ-
ακών του υποδομών, με στόχο 
την βελτίωση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών πρόσβασης στις φοι-
τητικές εστίες, ολοκλήρωσε το 
Σεπτέμβριο του 2021, έργο με 
τίτλο: Ασύρματη δικτύωση φοι-
τητικών εστιών Κομοτηνής και 
Ξάνθης και διασύνδεση τους με 
το ΕΔΥΤΕ, το οποίο χρηματο-
δοτήθηκε από το πρόγραμμα 
ΗΦΑΙΣΤΟΣ. Περιλαμβάνει εγκα-
τάσταση εξοπλισμού  ασύρμα-
της πρόσβασης στο δίκτυο με 
270 μονάδες WiFi και 85 με-
ταγωγείς - switch ενσύρματης 
πρόσβασης, με ωφελούμενους 
1200 οικότροφους. H βασική 
ταχύτητα διασύνδεσης με το δί-
κτυο είναι στα 10Gbps. 

Με πληροφορίες 
από τον «Χρόνο»

Οι φοιτητικές εστίες του ∆ΠΘ 
«αλλάζουν πρόσωπο»

ΤΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΤΩΝ ΦΌΙΤΗΤΩΝ ΈΣΤΙΩΝ 2020-
2026 ΓΙΑ ΤΌ ΔΗΜΌΚΡΙΤΈΙΌ 
ΠΑΝΈΠΙΣΤΗΜΙΌ ΘΡΑΚΗΣ  
                               
Στα σχέδια, νέα φοιτητική εστία 363 
κλινών στην Πανεπιστημιούπολη 
Δραγάνας στην Αλεξανδρούπολη

Επτά επερωτήσεις, κατέθεσε 
η Περιφερειακή Σύνθεση προς 
συζήτηση στην επερχόμενη συ-
νεδρίαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου ΑΜΘ. Όπως εξηγεί 
η παράταξη της μείζονος αντιπο-
λίτευσης σε ανακοίνωσή της, «η 
παράταξή μας, υπηρετώντας με 
συνέπεια τη δέσμευσή της, συνεχί-

ζει να αφουγκράζεται τα προβλή-
ματα των τοπικών κοινωνιών και 
αναζητά λύσεις από τα θεσμικά 
όργανα που την εκπροσωπούν. 
Οι Σύμβουλοι μας ενεργώντας 
με υπευθυνότητα και ενδιαφέ-
ρον εργάζονται συστηματικά και 
βρίσκονται σε ευθεία σύνδεση με 
τους ανθρώπους της Περιφέρει-

ας μας καταγράφοντας συνεχώς 
ό,τι συμβαίνει, αλλά κυρίως ό,τι 
δεν συμβαίνει μιας και το μεγα-
λύτερο πρόβλημα που καλείται 
να διαχειριστεί η περιοχή μας εί-
ναι η αδράνεια των ανθρώπων 
που αποτελούν το διοικητικό σχή-
μα της Περιφέρειας». Όσο για το 
περιεχόμενο των επερωτήσεων 
η Περιφερειακή Σύνθεση σημει-
ώνει πως «στην επόμενη συνε-
δρίαση του Περιφερειακού Συμ-
βουλίου, ζητήσαμε απαντήσεις για 
μία σειρά από πολύ σοβαρά θέ-

ματα, όπως είναι: η αντιπλημμυ-
ρική θωράκιση της ΠΕ Ροδόπης 
και ειδικότερα η διαχείριση του 
ποταμού Λίσσου, οι εκκρεμότητες 
σε μία σειρά από τεχνικά έργα που 
πρέπει να γίνουν στην ΠΕ Ξάνθης 
(ΕΟ 55) καθώς και η τουριστική 
προετοιμασία της Περιφέρειας 
μας ενόψει της έναρξης της του-
ριστικής σεζόν. Πιο συγκεκριμένα 
και ενώ η Ελλάδα ετοιμάζεται για 
το «άνοιγμα» του Τουρισμού, η 
Περιφέρεια μας διατηρεί ακόμη 
κλειστή τη δίοδο από και προς τη 

Βουλγαρία στο ύψος του Αγίου 
Κωνσταντίνου στην Ξάνθη, ενώ 
δεν έχει δοθεί καμία πληροφορία 
για τις κινήσεις προσέλκυσης του-
ριστών με βάση και τον νέο σχετι-
κό νόμο. Επιπλέον καταδεικνύεται 
από την παράταξή μας ότι η Διοί-
κηση δεν στηρίζει την αξιοποίηση 
του αρχαιολογικού χώρου των 
Φιλίππων ως ενταγμένο μνημείο 
στη Λίστα Μνημείων Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς της UNESCO. Τέ-
λος, ζητήσαμε εξηγήσεις για όσα 
έχουν γίνει στη Δράμα σχετικά 

με την εκδήλωση ενδιαφέροντος 
από εταιρία παραγωγής κινηματο-
γραφικών ταινιών και πρωταγω-
νιστή τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο». «Εν 
ολίγοις καλούμε για άλλη μία φο-
ρά τη Διοίκηση να ασχοληθεί με 
ζητήματα ουσίας, να δώσει λύσεις 
σε πραγματικά προβλήματα που 
όχι μόνο απασχολούν την περιο-
χή μας, αλλά φρενάρουν και την 
περαιτέρω ανάπτυξή της» επιση-
μαίνει κλείνοντας την ανακοίνω-
σή της η Περιφερειακή Σύνθεση.

7 επερωτήσεις για το επερχόμενο περιφερειακό 
συμβούλιο κατέθεσε η Περιφερειακή Σύνθεση 
«Καλούμε για άλλη μία φορά τη Διοίκηση 
να ασχοληθεί με ζητήματα ουσίας»

Το σχέδιο για φοιτητικές εστίες στην ∆ραγάνα της Αλεξανδρούπολης

Δεν «πέρασε» τελικά από τη 
προχθεσινή συνεδρίαση του δη-
μοτικού συμβουλίου Ορεστιά-
δας η «έγκριση των πρακτικών 
ακαταλληλότητας ή ασύμφο-

ρης κυκλοφορίας» για 25 οχή-
ματα του δήμου, που εδώ και 
χρόνια βρίσκονται παροπλισμέ-
να στα αμαξοστάσια Ορεστιάδας 
και Βύσσας. Όπως αναφέρει η 

ΕΡΤ Ορεστιάδας, την πρόταση 
που εισηγήθηκε ο αντιδήμαρ-
χος Περιβάλλοντος Καθαριότη-
τας και Πρασίνου, Γιώργος Καρα-
γιάννης, ψήφισαν 12 σύμβουλοι 
της παράταξης Μαυρίδη και την 
καταψήφισαν 14 των παρατά-
ξεων μειοψηφίας, οι επικεφα-
λής των οποίων επέκριναν τη 
δημοτική αρχή για τους χειρι-
σμούς της στο θέμα της φύλα-

ξης των οχημάτων αυτών, από 
τα οποία, όπως διαπίστωσαν κα-
τά την επιτόπια αυτοψία τους 
στους χώρους όπου βρίσκονται 
εγκαταλελειμμένα εδώ και χρό-
νια, έχουν κλαπεί ανταλλακτικά 
και όργανα. Στο σύνολό τους οι 
παρατάξεις, επεσήμαναν επίσης 
το γεγονός ότι «τόσα χρόνια ο 
δήμος αδιαφορούσε και πλήρω-
νε τέλη κυκλοφορίας και ασφά-

λιστρα για τα οχήματα αυτά». 
Στην κριτική που ασκήθηκε στη 
δημοτική αρχή απάντησε τόσο 
ο αρμόδιος αντιδήμαρχος όσο 
και ο δήμαρχος Ορεστιάδας, κα-
λώντας τις παρατάξεις να ψηφί-
σουν την πρόταση για την επίση-
μη απόσυρση και διαγραφή των 
25 οχημάτων, ώστε να απαλλα-
γεί ο δήμος από τις οικονομικές 
υποχρεώσεις που συνδέονται με 

αυτά. «Τα κρατήσατε τόσα χρό-
νια σε αυτή την κατάσταση και 
πληρώνατε γι΄αυτά, και τώρα 
επιχειρείτε να μεταθέσετε  ευ-
θύνες στην αντιπολίτευση. Απο-
σύρετέ τα με τη διαδικασία που 
αποσύρατε οχήματα μέχρι τώρα, 
και προβλέπει ο νόμος», σχολία-
σε χαρακτηριστικά η επικεφαλής 
της παράταξης μείζονος μειο-
ψηφίας, Μαρία Γκουγκουσκίδου. 

Σκληρή κριτική στη δημοτική αρχή Ορεστιάδας 
από τις παρατάξεις μειοψηφίας 
Για τα παροπλισμένα αυτοκίνητα που 
πλήρωνε τέλη και ασφάλιστρα- δεν 
“πέρασε” η απόσυρση 25 οχημάτων 
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Ερώτηση στη Βουλή των 
Ελλήνων για τα τεράστια 
προβλήματα που αντιμετωπί-
ζει ο εμπορικός κόσμος, οι μι-
κρές και μεσαίες επιχειρήσεις, 
οι αγρότες και οι παραγωγοί 
στον Έβρο λόγω της ακρίβειας, 
κατέθεσε η Βουλευτής Έβρου 
και Αν. Τομεάρχης Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, Ενημέρωσης 
& Επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ - 
ΠΣ, Νατάσα Γκαρά, μαζί με τον 
Τομεάρχη Ανάπτυξης & Επεν-
δύσεων του κόμματος της Αξι-
ωματικής Αντιπολίτευσης, Αλέ-
ξη Χαρίτση.

«Οι εξωφρενικές αυξήσεις 
στους λογαριασμούς του ρεύ-
ματος αγγίζουν και ξεπερνούν 

ακόμη και το 100% ενώ η ακρί-
βεια σαρώνει όλα τα βασικά 
αγαθά: τα τρόφιμα, τα καύσι-
μα, την ενέργεια, τις πρώτες 
ύλες, το αγροτικό πετρέλαιο 
και ρεύμα, με την κυβέρνηση 
να επιλέγει τον ρόλο του πα-
ρατηρητή των ανατιμήσεων, δι-
ευκολύνοντας τα φαινόμενα 
αισχροκέρδειας και φτωχοποί-
ησης της κοινωνίας», σημειώ-
νουν οι Βουλευτές συμπληρώ-
νοντας πως «την ίδια στιγμή 
στα εμπορικά μαγαζιά η πτώ-
ση του τζίρου φτάνει στο 40% 
- 50% όπως σημειώνει και ο 
Εμπορικός Σύλλογος Αλεξαν-
δρούπολης».

Οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – 

ΠΣ τονίζουν πως εξαιτίας των 
χειρισμών της κυβέρνησης η 
Ελλάδα πληρώνει την ακριβό-
τερη τιμή ηλεκτρικού ρεύματος 
και την 4η υψηλότερη τιμή στη 
βενζίνη σε όλη την Ευρώπη: 
«προμηθευόμαστε 30% ακρι-
βότερο φυσικό αέριο από ό,τι 
η Βουλγαρία και αυτό είναι επί-
τευγμα της ΝΔ».

Επιπρόσθετα, στέκονται 
και στο ζήτημα του «αθέμιτου 
ανταγωνισμού» που προκύπτει 
καθημερινά για τις επιχειρήσεις 
και την τοπική οικονομία του 
Έβρου, λόγω της γειτνίασης με 
τη Βουλγαρία και την Τουρκία, 
υπενθυμίζοντας τη διάταξη που 

ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2019 (ν. 
4608/2019), για την κάλυψη 
των λειτουργικών δαπανών μι-
κρών και πολύ μικρών επιχει-
ρήσεων που δραστηριοποιού-
νται σε παραμεθόριες περιοχές 
όπως ο Έβρος, και που η κυ-
βέρνηση της ΝΔ μέχρι σήμερα 
αρνείται να εφαρμόσει. 

Επισημαίνουν σειρά κοστο-
λογημένων και ρεαλιστικών 
προτάσεων που έχει καταθέ-
σει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ  για την ανά-
ταση της εγχώριας οικονομίας 
και τη στήριξη επιχειρήσεων 
και νοικοκυριών όπως η ρύθ-
μιση του χρέους που δημιουρ-
γήθηκε κατά τη διάρκεια της 

πανδημίας,  η μετατροπή της 
επιστρεπτέας προκαταβολής 
σε μη επιστρεπτέα ενίσχυση,  
η μείωση του Ειδικού Φόρου 
Κατανάλωσης στα καύσιμα και 
του ΦΠΑ στα βασικά τρόφι-
μα και προϊόντα, με την πα-
ράλληλη αύξηση του κατώτα-
του μισθού στα 800 ευρώ, ενώ 
αναφέρονται και στην πρόταση 
που κατέθεσε το Επιμελητήριο 
Έβρου και άλλοι φορείς, για 
την επιδότηση του ενεργειακού 
κόστους των επιχειρήσεων, με 
το κράτος να καλύπτει μέρος 
της αύξησης του ρεύματος σε 
κάθε επιχείρηση για όσο διά-
στημα ισχύει η αύξηση.

Κλείνοντας, απευθύνουν 
στην κυβέρνηση και στον αρ-
μόδιο Υπουργό τα παρακάτω 
ερωτήματα: 

1. Ποιο είναι το σχέδιο του 
Υπουργείου Ανάπτυξης & Επεν-
δύσεων για την τόνωση της 
ρευστότητας και την ενίσχυση 
των επιχειρήσεων,  του εμπο-
ρικού και αγροτικού κόσμου, 
στον Έβρο αλλά και σε όλη τη 
χώρα, που σήμερα πλήττονται 
βαρύτατα με ευθύνη της κυ-
βέρνησης, και αδυνατούν να 
τα βγάλουν πέρα, αντιμετωπί-
ζοντας κατάματα το φάσμα του 
λουκέτου και της χρεωκοπίας;

2. Γιατί η κυβέρνηση και ο 
αρμόδιος Υπουργός αρνού-
νται να υιοθετήσουν τις τεκ-
μηριωμένες και ρεαλιστικές 
προτάσεις, όπως η επιδότηση 
του λειτουργικού κόστους των 
επιχειρήσεων (νόμος ΣΥΡΙΖΑ 
4608/2019), η ρύθμιση του 
χρέους της πανδημίας, η μεί-
ωση του Ειδικού Φόρου στα 
καύσιμα κλπ, που έχει καταθέ-
σει τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ  όσο 
και φορείς όπως το Επιμελητή-
ριο Έβρου, η Κεντρική Ένωση 
Επιμελητηρίων Ελλάδας και η 
Γενική Συνομοσπονδία Επαγ-
γελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων 
Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ);

3. Θα προχωρήσει η κυβέρ-
νηση στις απαραίτητες αλλα-
γές στο σχεδιασμό του Ταμεί-
ου Ανάκαμψης ώστε να έχουν 
ουσιαστική δυνατότητα πρό-
σβασης στις χρηματοδοτήσεις 
οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις;

Στη Βουλή το ζήτημα της ακρίβειας 
που σαρώνει νοικοκυριά και 
επιχειρήσεις στον Έβρο

ΈΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΈΡΑΣΤΙΑ 
ΠΡΌΒΛΗΜΑΤΑ ΠΌΎ 
ΠΡΌΚΎΠΤΌΎΝ ΚΑΤΈΘΈΣΑΝ 
Η ΒΌΎΛΈΎΤΗΣ ΤΌΎ ΣΎΡΙΖΑ 
- ΠΣ, ΝΑΤΑΣΑ ΓΚΑΡΑ ΚΑΙ Ό 
ΤΌΜΈΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΎΞΗΣ ΤΌΎ 
ΚΌΜΜΑΤΌΣ ΑΛΈΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣΑ    
                               
Σημειώνουν πως «εξαιτίας των 
χειρισμών της κυβέρνησης η Ελλάδα 
πληρώνει την ακριβότερη τιμή 
ηλεκτρικού ρεύματος και την 4η 
υψηλότερη τιμή στη βενζίνη σε όλη την 
Ευρώπη»

Το Επιμελητήριο Έβρου και 
η Ελληνική Ακαδημία Μάρκε-
τινγκ στο πλαίσιο των κοινών 
δράσεων που στοχεύουν στον 
εντοπισμό των γνώσεων και 
των ικανοτήτων μάρκετινγκ 
που χρειάζονται ώστε να κα-
ταφέρουν οι επιχειρήσεις της 
περιοχής να γίνουν πιο αντα-
γωνιστικές διοργανώνουν την 
Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 
2022 διαδικτυακή εκδήλωση 
με τίτλο «Οι Δεξιότητες μάρκε-
τινγκ και ψηφιακού μάρκετινγκ 
των τοπικών επιχειρήσεων». Η 
ώρα έναρξης της εκδήλωσης 
είναι στις 6μμ και θα πραγμα-
τοποιηθεί μέσω της ψηφιακής 
πλατφόρμας ZOOM. 

Την εκδήλωση θα πραγμα-
τοποιήσουν από κοινού το Επι-
μελητήριο Έβρου και η Ελληνι-
κή Ακαδημία Μάρκετινγκ.  

Θα συμμετάσχουν αλφαβη-
τικά οι ομιλητές:

1. Πολυχρόνης Δαρδα-
μπούνης, Διευθυντής Στρατη-
γικής Ανάπτυξης, ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.

2. Γεώργιος Μπάλτας, Κα-
θηγητής τμήματος Μάρκετινγκ 
και Επικοινωνίας, Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πρό-
εδρος Ελληνικής Ακαδημίας 
Μάρκετινγκ

3. Απόστολος Παλακίδης, 
Ξενοδόχος, Πρόεδρος Συνδέ-
σμου Ξενοδόχων Θράκης

4. Κωνσταντίνος Ρηγόπου-
λος, Επίκουρος Καθηγητής 
Μάρκετινγκ και Έρευνας Αγο-
ράς, Δημοκρίτειο Πανεπιστή-
μιο Θράκης

5. Λεωνίδας Σκερλετό-
πουλος, Διαχειριστής, Δο-
μή Στήριξης Επιχειρηματι-
κότητας LightHub, Board 

member International Social 
Marketing Association

6. Πέτρος Σουκουλιάς, Συνι-
δρυτής & Μέντωρ της SEEMS 
PC, π. Μέλος του Περιφερει-
ακού (ΠΣΕΚ) και του Εθνικού 
Συμβουλίου Ε&Κ (ΕΣΕΚ)

7. Χριστόδουλος Τοψίδης, 

Πρόεδρος Επιμελητηρίου 
Έβρου, Επιχειρηματίας, Πρό-
εδρος του Περιφερειακού Επι-
μελητηριακού Συμβουλίου της 
Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης. 

Περιγραφή Εκδήλωσης

Ο επιχειρηματικός κόσμος 
της περιοχής του Έβρου αντι-
μετωπίζει διαχρονικά αρκετές 
προκλήσεις. Το υψηλό μετα-
φορικό κόστος ανθρώπων και 
προϊόντων, η έλλειψη εξειδι-
κευμένου στελεχιακού δυναμι-
κού, η περιορισμένη ανάπτυξη 

της επιχειρηματικότητας που 
αποκλείει σημαντικές συνέρ-
γειες είναι κάποιες από αυτές. 

Στο πόρισμα της διακομ-
ματικής επιτροπής της βου-
λής για τη Θράκη εξάλλου, 
αναφέρεται η ανάγκη βελτίω-
σης των δεξιοτήτων των επι-
χειρήσεων και των στελεχών 
με έμφαση στην αναβάθμιση 
των δεξιοτήτων και γνώσεων 
digital marketing στα πλαίσια 
της αναδιάταξης του εργασια-
κού, οικονομικού και επενδυτι-
κού μοντέλου για μία καινοτό-
μα και βιώσιμη ανάπτυξη στην 
εποχή της 4ης βιομηχανικής 
επανάστασης.

Η εκδήλωση απευθύνεται 
στον επιχειρηματικό κόσμο της 
περιοχής, στους φοιτητές που 
ενδιαφέρονται για την περι-
φερειακή ανάπτυξη αλλά και 
στους εκπροσώπους τοπι-
κών και εθνικών φορέων που 
ασχολούνται με θέματα περι-
φερειακής ανάπτυξης και εξω-
στρέφειας. 

∆ιαδικτυακή εκδήλωση από Επιμελητήριο Έβρου 
και Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ
Με θέμα: «Οι Δεξιότητες μάρκετινγκ 
και ψηφιακού μάρκετινγκ των τοπικών 
επιχειρήσεων»
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Σε πολύ υψηλά επίπεδα κυ-
μάνθηκαν οι τιμές των καυσί-
μων για το 2021 εκτροχιάζο-
ντας τους προϋπολογισμούς 
των νοικοκυριών. Σύμφωνα με 
τον ευρωπαϊκό πίνακα τιμών, 
η χώρα μας κατακτά την 4η 
θέση με την ακριβότερη βενζί-
νη με τη Δανία, τη Φινλανδία 
και την Ολλανδία να την προ-
πορεύονται. Σε ό,τι αφορά τον 
Έβρο, οι τιμές έχουν ξεφύγει 
τους τελευταίους μήνες, όπως 
αποδεικνύεται κι από σχετι-
κή έρευνα που παρουσιάζει η 
ΓΝΩΜΗ, από την οποία προ-
κύπτει ότι ένα μεσαίο αυτοκί-
νητο το οποίο το 2020 γέμιζε 
απλή βενζίνη με 71,45 ευρώ, 
σήμερα για να γεμίσει απαι-
τούνται 93,5 ευρώ!

Παράγοντες που 
επηρεάζουν τις τιμές 
των καυσίμων

Οι σημαντικότεροι παράγο-
ντες που διαμορφώνουν τις 
τιμές των καυσίμων είναι οι 
φόροι και τα τέλη όπως ο Ει-
δικός Φόρος Κατανάλωσης 
και ο ΦΠΑ καθώς αποτελούν 
το μεγαλύτερο μέρος της τι-
μής. Φυσικά εκτός από τους 
φορολογικούς λόγους η αύ-
ξηση του πληθωρισμού και οι 
έντονες κοινωνικοπολιτικές 
αλλαγές, παίζουν εξίσου ση-
μαντικό ρόλο στην απότομη 
αύξηση των τιμών.

Συγκεκριμένα οι αναλυτές 
αποδίδουν την ραγδαία αύξη-
ση στα καύσιμα σε μια σειρά 
παραγόντων τονίζοντας πως 
ο πρωταρχικός ρόλος στην 
αύξηση των τιμών των καυ-
σίμων είναι η εκτόξευση των 
διεθνών τιμών ρύπων διο-
ξειδίου του άνθρακα και του 
φυσικού αερίου. Ταυτόχρο-
να οι αναλυτές επισημαίνουν 
πως η σταδιακή χαλάρωση 
των μέτρων που ευνοεί φυ-
σικά τις μετακινήσεις όσο και 
το άνοιγμα των δραστηριοτή-
των έχουν συμβάλει σε αυτήν 
την αύξηση. Την ίδια στιγμή οι 
πρατηριούχοι αγοράζουν πιο 
ακριβά τα καύσιμα λόγω της 
μαζικής περικοπής της παρα-

γωγής πετρελαίου και έτσι οι 
οδηγοί έρχονται αντιμέτωποι 
με τις τσουχτερές τιμές των 
πρατηρίων.

Περιοχές με τα πιο 
μεγάλες διακυμάνσεις 
τιμών στα καύσιμα στην 
Ελλάδα

Η έρευνα που πραγματο-
ποίησε το Pricefox.gr, η ελ-
ληνική startup που προσφέ-
ρει online σύγκριση σε τιμές 
και καλύψεις για ασφάλεια 
αυτοκινήτου, παρουσιάζει την 
αύξηση στις τιμές των καυ-
σίμων από το 2020 έως σή-
μερα στον Έβρο με στοιχεία 
του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας. 

Αλματώδης αυξήσεις 
στην βενζίνη 

Σύμφωνα με τα στοιχεία 
του Υπουργείου ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας, φαί-
νεται πως το 2020 οι τιμές 
της απλής βενζίνης άγγιζαν το 
1,439€/λίτρο. Μέσα στο πρώ-
το εξάμηνο του 2021 οι τιμές 
έφτασαν στο 1,649€/λίτρο, 
ενώ η χρονιά έκλεισε με τους 
οδηγούς να πληρώνουν για 
απλή αμόλυβδη 1,754€/λίτρο. 
Η έκρηξη τιμών ήρθε τον Φε-
βρουάριο του 2022 με τους 
οδηγούς να έρχονται αντιμέ-
τωποι στα πρατήρια καυσί-
μων με τιμές που εκτοξεύτη-
καν στο 1,870€/λίτρο.

Εντός Έβρου υπήρξαν με-
γάλες μεταβολές και στην 
ενισχυμένη βενζίνη των 100 
οκτανίων, όπου έκλεισε το 
2020 με 1,658€ το λίτρο. Αι-
σθητή αύξηση παρατηρήθηκε 
τον Ιούνιο του 2021 όπου οι 
τιμές έφτασαν στο 1,831€/
λίτρο, ενώ η τιμή της ενισχυ-
μένης βενζίνης έφτασε τον 
Δεκέμβριο του 2021 σε τι-
μές ρεκόρ με 1,924€/το λί-
τρο. Μέσα σε μόνο δύο μή-
νες υπήρξε ακόμα μεγαλύτερη 
αύξηση με την αμόλυβδη 100 
οκτανίων ξεπέρασε τα 2€.

Αυτό σημαίνει πως για ένα 
μεσαίο αυτοκίνητο με ρεζερ-
βουάρ 50 λίτρων, το οποίο 

το 2020 γέμιζε απλή βενζίνη 
με 71,45 ευρώ, σήμερα για 
να γεμίσει απαιτείται δαπάνη 
93,5 ευρώ.

Εκτοξευμένη η τιμή και 
στο πετρέλαιο κίνησης 
(Biodiesel)

Σύμφωνα με τα δεδομέ-
να της Διεθνούς Επιτροπής 
Ενέργειας (ΙΕΑ), ο ΟΠΕΚ πα-
ρήγαγε το Δεκέμβριο περίπου 
800 χιλιάδες βαρέλια καθημε-
ρινά, τα οποία ήταν χαμηλό-
τερα από το στόχο που είχε 
θέσει. Παράλληλα η γεωπολι-
τική ένταση στην περιοχή των 
Ηνωμένων Αραβικών Εμιρά-
των, έφερε ένα βήμα πιο κο-

ντά την αύξηση της τιμής του 
πετρελαίου. Αυτό το φαινό-
μενο βέβαια δεν αφορά απο-
κλειστικά την Ελλάδα, αλλά 
απασχολεί την αύξηση του 
πληθωρισμού παγκοσμίως. 

Οι τιμές του πετρελαίου 
εντός Έβρου αυξήθηκαν μέσα 
στους πρώτους έξι μήνες του 
2020 φτάνοντας τον Δεκέμ-
βριο στο 1,161€/λίτρο κάνο-
ντας ράλι προς το 1,479€/λί-
τρο τον Δεκέμβριο του 2021. 
Μάλιστα τον Φεβρουάριο που 
διανύουμε, οι τιμές εκτοξεύ-
τηκαν και οι οδηγοί που χρη-
σιμοποιούν πετρελαιοκίνητα 
αυτοκίνητα είδαν τις τιμές να 
φτάνουν στο 1,609€/λίτρο.

Καταστροφική διάκριση 
για την Ελλάδα στο 
Υγραέριο Κίνησης 
(Autοgas)

Η αύξηση στην τιμή όλων 
των καυσίμων δεν θα μπο-
ρούσε να αφήσει ανεπηρέ-
αστο το υγραέριο (LPG), με 
αποτέλεσμα η τιμή του στην 
Ελλάδα να βρίσκεται στις κο-
ρυφαίες θέσεις του κόσμου. 
Όπως δείχνουν τα δεδομέ-
να στην χώρα μας έχουμε το 
2ο ακριβότερο υγραέριο κί-
νησης παγκοσμίως με μέση 
τιμή λίτρου να φτάνει έως 
1,090€/λίτρο ενώ τον Ιούνιο 
του 2020 ήταν μόλις 0,775€/

λίτρο.

Ράλι τιμών στα καύσιμα 
εντός Έβρου τους 
τελευταίους 4 μήνες

Συνεχίζεται το Ράλι τιμών 
με την απλή αμόλυβδη να 
φτάνει από 1,913€/λίτρο στο 
2,001€/λίτρο ενώ παράλληλα 
η ενισχυμένη βενζίνη φτάνει 
τα 2,117€/λίτρο μέσα στον 
Φεβρουάριο. Η μέση τιμή για 
τους οδηγούς πετρελαιοκίνη-
των αγγίζει το 1,725€/λίτρο 
από 1,681€/λίτρο που ήταν 
το Νοέμβριο. Η μεγαλύτερη 
έκπληξη είναι οι τιμές του 
υγραερίου που φτάνουν το 
1,183€/λίτρο ενώ τέσσερις 
μήνες πριν η μέση τιμή ήταν 
στο 1,146€/λίτρο.

Μονόδρομος για τους 
καταναλωτές η online 
σύγκριση για πρατήριο 
καυσίμων

Με την σύγκριση στις τι-
μές των καυσίμων, ένας οδη-
γός μπορεί να κερδίσει έως 
και 12% στην βενζίνη του, 
μπαίνοντας στην πλατφόρ-
μα του Υπουργείου Aνάπτυ-
ξης και Ανταγωνιστικότητας 
στο http://www.fuelprices.gr/ 
Ένας οδηγός λοιπόν, με το να 
κάνει πολύ συχνά σύγκριση τι-
μών στα καύσιμα, μπορεί να 
εντοπίσει το πιο συμφέρον 
πρατήριο καυσίμων και ειδι-
κά αν το “γεμίσει’’ στην ημέρα 
που έχουν την εβδομαδιαία 
προσφορά να εξοικονομήσει 
σημαντικό ποσό χρημάτων.

Ρεκόρ ανόδου στις τιμές καυσίμων στον Έβρο
ΈΝΑ ΜΈΣΑΙΌ ΑΎΤΌΚΙΝΗΤΌ ΤΌ 
ΌΠΌΙΌ ΤΌ 2020 ΓΈΜΙΖΈ ΑΠΛΗ 
ΒΈΝΖΙΝΗ ΜΈ 71,45 ΈΎΡΩ, ΣΗΜΈΡΑ 
ΓΙΑ ΝΑ ΓΈΜΙΣΈΙ ΑΠΑΙΤΌΎΝΤΑΙ 93,5 
ΈΎΡΩ!                   
           
Αλματώδης αύξηση και στο πετρέλαιο

Μεθοδολογία έρευνας
Το ερευνητικό πρόβλημα που εξετάζει αυτή η έρευ-

να είναι η συστηματική παρακολούθηση, καταγραφή και 
ανάλυση των τιμών των διαφόρων ειδών καυσίμου για 
την χρονική περίοδο από Ιανουάριο 2020 έως Φεβρουά-
ριο 2022. Η έρευνα βασίστηκε σε δευτερογενή ποσοτικά 
δεδομένα (υφιστάμενα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί ή/
και δημοσιευθεί προκειμένου να τροφοδοτήσουν ένα ή 
περισσότερα ερευνητικά θέματα) που συλλέχθηκαν από 
τον ιστότοπο fuelprices.gr του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας. Οι τιμές που αναγράφονται στα 
γραφήματα είναι οι τιμές της τελευταίας εβδομάδας του 
εκάστοτε αντίστοιχου μήνα.

Info
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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;

Αισθητά βελτιωμένος ήταν 
ο δείκτης θετικότητας, την 
τελευταία εβδομάδα, σε δι-
άφορες περιοχές της χώρας, 
συμπεριλαμβανομένου του 
Έβρου.  Αυτό προκύπτει, με-
ταξύ άλλων, από την ανάλυση 
των στοιχείων που περιλαμ-
βάνονται  στο χθεσινό δελ-
τίο του Εθνικού Οργανισμού 
Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Τα 
δεδομένα αφορούν τον δεί-
κτη θετικότητας, δηλαδή το 
ποσοστό των θετικών στον 
κορωνοϊό τεστ, την εβδομά-
δα 14 έως 20 Φεβρουαρίου.

Σε σύγκριση με την προ-
ηγούμενη εβδομάδα, υπάρ-
χει μία συνολική βελτίωση, 
καθώς παρατηρείται μείω-
ση κατά 36,48% στον δεί-
κτη που αφορά το σύνολο 
της Επικράτειας. Πολύ μεγά-

λη υποχώρηση σημειώθηκε 
στις Περιφερειακές Ενότητες 
Μυκόνου (-54%) και Έβρου 

(-53%), αλλά υπάρχουν και 
ελάχιστες περιοχές με αύξηση 
της θετικότητας, όπως η Ιθά-
κη (+142%) και η Κάρπαθος 
(+47%). Η εικόνα είναι εντε-
λώς διαφορετική από εκείνη 
που είχε αναδειχθεί από τη 
σύγκριση των δύο προηγού-
μενων εβδομάδων.

Ελάχιστοι οι νέοι 
εμβολιασμοί

Ωστόσο, εδώ και αρκετό 
διάστημα, οι νέοι εμβολιασμοί 
που πραγματοποιούνται καθη-

μερινά στον Έβρο, σύμφωνα 
με τα στοιχεία του emvolio.
gov.gr είναι ελάχιστοι. Οι εμ-
βολιασμοί με την πρώτη δόση 
δεν ξεπερνούν τους 20 με 30, 
ενώ την Τετάρτη 23/2 έγιναν 
μόλις 14 ! Αντιθέτως, οι εμ-
βολιασμοί με την αναμνηστική 
δόση προχωρούν με καλούς 
ρυθμούς. Στις 23/2 πραγμα-
τοποιήθηκαν 170. Συνολικά, 
με την πρώτη δόση έχουν γί-
νει 97.228 εμβολιασμοί, με 
τη δεύτερη 93.266 και με την 
τρίτη 64.426.

Κορωνοϊός: Τη μεγαλύτερη μείωση 
θετικότητας στη χώρα σημείωσε ο Έβρος

ΤΗΝ ΈΒΔΌΜΑΔΑ 14 – 20 
ΦΈΒΡΌΎΑΡΙΌΎ, Ό ΔΈΙΚΤΗΣ 
ΘΈΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΣΤΌ ΝΌΜΌ ΜΑΣ 
ΎΠΌΧΩΡΗΣΈ ΚΑΤΑ 53,4%                       
           
Ελάχιστοι, ωστόσο, οι νέοι εμβολιασμοί 
κατά του κορωνοϊού

 Θετικότητα τεστ ανά εβδομάδα (ποσοστά %)

www.gnomionline.grwww.gnomionline.gr
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Δ
υστυχώς στην Πολιτική ζωή, τα λό-
για είναι πολύ περισσότερα από τα 
έργα. Αν τα έργα ήταν περισσότερα 
από τα λόγια, σήμερα η χώρα μας 
θα ήταν πολύ καλύτερη.

∆ουλειά λοιπόν και όχι λόγια...
Στην Πολιτική δεν πρέπει να υπάρχουν οπα-

δοί Πολιτικών προσώπων. Να σταματήσει αυτή 
η καπηλεία, αυτή η συμπεριφορά για ίδιον όφε-
λος και μόνο.

Όχι λοιπόν συνεχιστές παλαιοκομματικών 
συμφερόντων που δεν αρμόζει σε μια χώρα που 
θεωρείται κοιτίδα της ∆ημοκρατίας.

* * *
Το μεγάλο πρόβλημα, στη χώρα μας είναι το Ελλη-

νοελληνικό, που ο ένας δουλεύειτον άλλον…
Βιώνουμε την «πολιτική νηστεία», που ο Ελληνι-

κός λαός δε φταίει σε τίποτα. Μπρος ... γκρεμός και 
πίσω ... μέτρα!

Ο κόμπος έχει ήδη φτάσει στο χτένι και αναζητούμε 
σανίδα σωτηρίας, πελαγοδρομώντας χω-ρίς πυξίδα.

Είναι τελικά όλοι οι Έλληνες ίσοι 
απέναντι στο νόμο ή τελικά οι 300 της 
Βο-υ-λής είναι πε-ρισσότερο ίσοι από 
τους υπόλοιπους πολίτες;

Όσο θα κουκουλώνουμε τα προβλή-
ματα και θα ενισχύουμε την ατιμωρησία, 
η χώρα μα ς θα δυσφημείται διεθνώς.

Δεν μπορούμε να χτίσουμε το μέλ-
λον των νέων μας πάνω στη δυστυχία.

Ακριβή η χώρα μας ακόμη και στην 
οικονομική κρίση.

Όσο αντιφατικό κι' αν φαντάζει για 
την πλειονότητα των Ελλήνων των 
οποίων τα εισοδήματα έχουν συρρι-
κνωθεί δραματικά, η χώρα μας παρα-
μένει μια από τις ακριβότερες χώρες 
του κόσμου.

* * *
Έχουμε δημοκρατία. Και σε μια δημοκρατική χώρα, 

στο όνομα της «προστασίας του πολίτη», οι πολίτες δεν 
αφήνονται στο έλεος του Θεού απροστάτευτοι από 
τα οργανωμένα συμφέροντα, από τις συντεχνίες, από 
τους αναρχικούς που καίνε και λεηλατούν περιουσίες 
και καταστήματα. Πρέπει να αντιμετωπίζονται οι ορ-
γανωμένες ταραχές. Η αστυνομία να πραγματοποιεί 
συλλήψεις και να καταδικάζονται οι αυτουργοί αυτών 
των σοβαρών επεισοδίων. Έτσι, σίγουρα και Θα λέμε 
ότι η δημοκρατία νίκησε ... Έλα όμως, με την υπάρ-
χουσα νομοθεσία μας, αυτοί οι «γνωστοί- άγνωστοι», 
που καίνε και καταστρέφουν κατά βούληση περιου-
σίες πολιτών, δεν συλλαμβάνονται και γίνονται ηρώ-
στρατοι... Την πληρώνουν τελικά οι αθώοι πολίτες στο 
βανδαλισμό και το χουλιγκανι¬σμό. 

Τώρα θα μου πείτε: Ποιός κυβερνά σήμερα; Σίγουρα 
και απαντώ: Η ... Δημοκρατία, που α- φορά πρωτίστως 
την κοινωνία των ήσυχων πολιτών, μα και των «δικαι-
ωμάτων» των αναρχικών, που θα πρέπει οι αρμόδιοι 
υπεύθυνοι, σωστά να πολυνοιάζονται και γι' αυτούς, 
που μέσα από το φάσμα της ανεργίας, χωρίς οιαδή-
ποτε προοπτική στη ζωή τους, δημιουργούν τέτοιου 
είδους επεισόδια.

* * *
Βρισκόμαστε μπροστά ενός πολέμου, που μετά το 

τέλος του, κανείς δε μπορεί να φανταστείπως θα εί-
ναι ο κόσμος αύριο ...

Η ανθρωπότητα στο απόσπασμα, ύστερα από τις 
ανυπέρβλητες δυνάμεις, «προστάτες» των υπανάπτυ-
κτων λαών, επιβάλλουν τη μόνη λύση για την «ειρή-
νη» στον κόσμο τον πόλεμο. 

Ο καρπός της ειρήνης είναι η νεολαία και συγχρό-
νως το πρώτο θύμα του πολέμου και κατά τον Τζόν 
Κένεντυ Είναι καιρός η ανθρωπότητα να θέσει τέρμα 
στον πόλεμο, αλλιώς ο πόλεμος θα τερματί¬σει Το 
ανθρώπινο γένος.

* * *
Στις δημοσκοπήσεις που καταγράφονται κάθε 

λίγο και λιγάκι ο δικομματισμός πιέζεται προς τα 
κάτω, ανεβάζοντας τα ποσοστά της «αδιευκρίνι-

στου ψήφου». Με λίγα λόγια οι δυσαρεστημένοι 
πολίτες δεν «πάνε πουθενά».

Τα μικρότερα κόμματα θα κερδίσουν τη δια-
μαρτυρία των πολιτών;

Οι πολίτες θα αποδοκιμάσουν το κόμμα που 
είχαν ψηφίσει;

Θα «απελευθερωθούν» από τον δικομματισμό 
και θα στραφούν σε άλλο «νέο σωτήριο κόμμα»;

* * *
Είναι πολύ δύσκολο στην εποχή μας να δημιουρ-

γήσουμε φιλίες. Η ιδανική φιλία σήμερα δεν υπάρ-
χει. 

Η ζωή μας έγινε αγχώδης, τρέχουμε και δεν προ-
λαβαίνουμε. Πού να βρεις χρόνο για παρέες … Δεν 
λέω, βγαίνουμε έξω για φαγητό με κάποιους άλλους 
«φίλους» κάποιες μέρες μόνο και μόνο για να ξεσκά-
σουμε δίνοντας ό,τι μας περισσεύει... από τη φιλία

* * *
Ο ΟΗΕ, ως όργανο διασφάλισης της ειρήνης «υπάρ-

χει» από τους αρχαιότατους χρόνους.
Ήδη, από τον 5° Π.χ. αιώνα, στην αρχαία Ελλά-

δα υπήρχαν οι Αμφικτιονίες, που ήταν 
ένας συνασπισμός κρατών για τη δια-
τήρηση της διεθνούς ειρήνης και της 
ασφάλειας.

Ο συνασπισμός αυτός των κρατών 
ήταν ειρηνικός και επέβαλε στα μέλη 
του αμοιβαίες υπο-χρεώσεις, που έφτα-
ναν μέχρι τη διεξαγωγή πολέμου, του 
λεγάμενου «ιερού πολέμου» εναντίον 
του παραβάτη.

Η ιδέα όμως του Ο.Η.Ε., φαίνεται 
πως στους αρχαίους ήταν πιο ισχυρή 
απ' ό,τι είναι σήμερα.

* * *
Το ελεύθερο ωράριο των καταστη-

μάτων πρέπει να το ρυθμίζουν οι κα-
ταναλωτές και όχι οι καταστηματάρχες 

και οι εμποροϋπάλληλοι.
Το ωράριο των καταστημάτων πρέπει να διευρυνθεί 

ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι καταναλωτές. 
Άλλωστε οι καταναλωτές είναι εκείνοι που «γεμίζουν» 
τα ταμεία των καταστημάτων και με τη διεύρυνση του 
ωραρίου ακόμη περισσότερο.

∆εν αρκεί λοιπόν η απελευθέρωση του ωρα-
ρίου μόνο στα εμπορικά καταστήματα για την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων, 
αλλά να διευρυνθεί το απελευθερωμένο ωράριο 
και στις ∆ημόσιες υπηρεσίες και Οργανισμούς, 
ώστε να εξυπηρετείται καλύτερα το συναλλασ-
σόμενο κοινό.

* * *
Δυστυχώς η χώρα μας δεν έχει ασχοληθεί ακόμη με 

το μεγάλο μας δημογραφικό πρόβλημα. Η συνεχόμενη 
συρρίκνωση του ενεργού πληθυσμού μας, δημιουρ-
γεί πολλά προβλήματα και αλυσι¬δωτές αντιδράσεις 
σε όλους τους τομείς. Εμείς οι Έλληνες δεν μπαίνου-
με εύκολα στη διαδικασία να κάνουμε πολλά παιδιά 
λόγω των οικονομικών προβλημάτων και ποιότητας 
ζωής που αντιμετωπί¬ζουμε.

Θα πρέπει η Πολιτεία να χαράξει καινούργια Οι-
κονομική Πολιτική που θα έχει ως στόχο την αύξηση 
των γεννήσεων. Να δώσει οικονομικά και κοινωνικά 
κίνητρα που θα βοηθήσουν τα νέα ζευγάρια, να δημι-
ουργήσει Παιδικούς σταθμούς, να κάνει την Παιδεία 
πραγματικά δωρεάν, στην εργαζόμενη μητέρα να δώ-
σει ευκολίες και τα οικογενειακά επιδόματα να γίνουν 
μεγάλα ... Έτσι όπως είναι σήμερα η κατάσταση, λει-
τουργούν ανασταλτικοί παράγοντες για την τεκνοποί-
ηση. Το κύ¬ριο πρόβλημα είναι το οικονομικό, αν και 
πολλοί δεν κάνουν παιδιά, γιατί τα θεωρούν εμπόδιο 
στην καριέρα τους.

∆υστυχώς ζούμε σε μια κοινωνία που αντί να 
λύνει τα προβλήματά μας, μάς δημιουργεί πε-
ρισσότερα. Η Πολιτεία σίγουρα και μπορεί να 
δώσει λύσεις στο οικογενειακό πρόβλημα που 
αντιμετωπίζει κάθε ζευγάρι προκειμένου να δη-
μιουργήσει οικογένεια. 

ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ 
ΧΑΒΙΑΡΑ

Σχόλια και γεγονότα

Με αλάτι και πιπέρι

Γνώμη

Η δεδηλωμένη και η 
βούληση των πολιτών 
ή πως συρρικνώνεται 
ένα όνειρο δεκαετιών

Α
ναγγέλθηκε πλέον επίσημα οτι αρχίζει 
η κατασκευή του νέου κλειστού γυ-
μναστηρίου της πολης μας, το οποίο 
θα παραδοθεί σε τρία χρόνια. Και βέ-
βαια ο χώρος ανέγερσης ειναι στην 
άμεση γειτονιά του κολυμβητηρίου 

που σημαίνει την καταστροφή ενός αλσυλλίου 
, πολλών δεκαετιών ζωής, που ήταν πνεύμονας 
πρασίνου στην ανατολική πλευρά της πόλης.

Ήταν στις αρχες του 2000 όταν ειχε διαπιστωθεί 
οτι το <<Μιχ.Παρασκευοπουλος>> δεν επαρκούσε 
για τις αθλητικές 
ανάγκες της πό-
λης. Γινόμασταν 
παστές σαρδέλες 
στις κερκίδες την 
εποχή που μεγα-
λουργούσε ο 
Εθνικός στο βολ-
λευ, οι Κύκλωπες 
στο χαντμπολ και 
όλες οι άλλες 
ομάδες μας. Το 
Μιχ.Παρασκευ-
οπουλος άρχισε 
να λειτουργεί στη 
δεκαετία του 70 
και χωρούσε με την νέα κερκίδα γυρω στους 600 
καθήμενους. Η πόλη μεγάλωνε και λέγαμε τοτε 
για ενα γήπεδο 3000 θέσεων διεθνών προδιαγρα-
φών Ομως δεν υπήρχαν κονδύλια κι έτσι πέρασε 
άπραγη η περίοδος Αλεξανδρή και Λαμπάκη. Και 
το 2016 με πρωτοβουλία του αείμνηστου περι-
φερειάρχη Παυλιδη βρέθηκαν 4 εκατ ευρω, πολύ 
λιγότερα της αρχικής πρόβλεψης κι ετσι φτάσα-
με σ ενα γήπεδο τσέπης 1000 θέσεων κι αρχιτε-
κτονικά υποβαθμισμένο. Όμως για τους άρχοντες 
μας ισχύει καλύτερα το μπετόν απο το μη μπετόν

Η υλοτόμηση 500 δένδρων ,ορισμένων μάλιστα 
σπάνιων δεν ευαισθητοποίησε τους άρχοντες. μας. 
Προχθες υπερηφάνως και σωστά μας ενημέρωσαν 
οτι η καθηγήτρια του Παν. του Μιλάνου αρμόδια 
στην αρχιτεκτονική τοπίου κ Τζωρτζη, παρέδωσε 
μελέτη για το <<πρασίνισμα >> της Αλεξανδρού-
πολης. Αραγε τι σκέφτηκε για την καταστροφή 
ενός αλσυλλίου ;; Τι λεει για την κλιματική αλλαγή 
και επίσης πως συνδυάζεται με την προσπάθεια να 
μπει η πόλη μας στις κλιματικά ουδέτερες πόλεις;;

Και τέλος τους τελευταίους μήνες γεννήθηκε 
ένα κίνημα αρκετών εκατοντάδων συμπολιτών μας 
που έθεσε το θέμα αλλαγής του χώρου σε άλλον 
που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον'. Θα μπορού-
σαν να ήταν πολυ περισσότεροι εαν υπήρχε εγκαί-
ρως διαβούλευση. 

Όμως αυτα είναι ψιλά γράμματα ,αφου έχουν 
την δεδηλωμένη (άραγε την έχουν;;) αποφασίζουν. 
Θα πρέπει να γνωρίζουν οι άρχοντες οτι πόλη εί-
ναι οι πολίτες και όχι τα κτίρια. Φτιάξαμε το Μύλο 
Μασουρα, το Μουσείο Φυσ. Ιστορίας ,το Καπνο-
μάγαζο, ε και ....Χώροι που θα έπρεπε να σφύζουν 
απο ζωή και δημιουργικότητα ,στέκονται όρθιοι 
ρουτινιάρικα , και χωρίς ενθουσιασμό.

Η ανθρώπινη παρουσία κάνει τους χώρους. και 
δυστυχώς αυτή λείπει.

ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 
ΚΑΦΕΤΖΗ
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Η Μόσχα δηλώνει πρόθυ-
μη να διαπραγματευτεί τους 
όρους παράδοσης του Κίεβου 
αναφορικά με τη ρωσική στρα-
τιωτική επιχείρηση που ξεκίνη-
σε στην Ουκρανία το πρωί της 
Πέμπτης, δήλωσε την Πέμπτη ο 
εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμ-
λίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, όπως 
μεταδίδει το RT. 

Σύμφωνα με τον Πεσκόφ, 
ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ 
Πούτιν εξέφρασε την ετοιμότη-
τά του να συμμετάσχει σε συ-
ζητήσεις με τον Ουκρανό ομό-
λογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, 
με έμφαση στην απόκτηση εγ-
γύησης του ουδέτερου καθε-
στώτος και την υπόσχεση ότι 
δεν θα υπάρχουν όπλα στο 
έδαφός της Ουκρανίας.

Πρόκειται για όρους που, 
σύμφωνα με τον Πεσκόφ, θα 
επιτρέψουν την επίτευξη της 
αποστρατιωτικοποίησης και 
αποναζιστικοποίησης της Ου-
κρανίας και την εξάλειψη αυ-
τού που η Ρωσία θεωρεί σήμε-
ρα ως απειλή για την ασφάλεια 
του κράτους και του λαού της.

«Ο πρόεδρος Πούτιν διατύ-

πωσε το όραμά του για το τι 
θα περιμέναμε από την Ουκρα-
νία προκειμένου να επιλυθούν 
τα ζητήματα που έχουμε θέσει 
ως "κόκκινη γραμμή". Αυτό εί-
ναι το ουδέτερο καθεστώς και 
αυτό είναι η άρνηση ανάπτυξης 
όπλων», σημείωσε χαρακτηρι-
στικά ο Πεσκόφ.

 
Ο εκπρόσωπος Τύπου του 

Κρεμλίνου ξεκαθάρισε ότι ο 
Πούτιν θα καθορίσει το χρονο-
διάγραμμα των διαπραγματεύ-
σεων, αλλά διαβεβαίωσε ότι η 
Ρωσία θα εμπλακεί μόνο σε μία 
τέτοια συνθήκη «εάν η ηγεσία 
της Ουκρανίας είναι έτοιμη να 
μιλήσει γι' αυτό».

«Η επιχείρηση έχει τους 
στόχους της και πρέπει να επι-
τευχθούν. Ο πρόεδρος είπε ότι 
όλες οι αποφάσεις έχουν λη-
φθεί και οι στόχοι θα επιτευ-
χθούν», ανέφερε ο Πεσκόφ, 
αφήνοντας να εννοηθεί ότι, 
αν το Κίεβο συμφωνήσει να 
ικανοποιήσει τα αιτήματα, η 
τρέχουσα στρατιωτική επίθεση 
στην Ουκρανία θα μπορούσε 
να ματαιωθεί.

Καταδίκη, αλληλεγγύη 
και κυρώσεις στο μενού 
των ηγετών – Εντός 
48 ωρών θα γίνουν 
γνωστές οι κυρώσεις

Σύμφωνα με το προσχέδιο 
Συμπερασμάτων, που είδα-
με, οι αποφάσεις των Ευρω-
παίων ηγετών σχετικά με την 
απρόκλητη και αδικαιολόγη-
τη στρατιωτική επίθεση της 
Ρωσίας κατά της Ουκρανίας 
κινούνται σε πέντε κατευθύν-
σεις: καταδίκη της εισβολής, 
έκκληση για παύση των στρα-
τιωτικών επιχειρήσεων, αλλη-
λεγγύη προς την Ουκρανία και 
κυρώσεις κατά της Ρωσίας, 
αλλά και της Λευκορωσίας.

Επίσης, το Ευρωπαϊκό Συμ-
βούλιο ζητεί να προωθηθούν 
οι εργασίες για την ετοιμότη-
τα σε όλα τα επίπεδα και κα-
λεί την Επιτροπή, ειδικότερα, 
να προτείνει μέτρα έκτακτης 
ανάγκης.

Οι κυρώσεις θα συζητη-
θούν από τους ηγέτες, αλλά 
δεν θα ανακοινωθούν από-
ψε. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα 
εγκρίνουν τις γενικές κατευ-
θύνσεις του δεύτερου και εν-
δεχομένως τρίτου πακέτου, 
αλλά οι κυρώσεις θα ανακοι-
νωθούν μετά την ολοκλήρω-
ση της νομικής προεργασί-
ας και θα εγκριθούν είτε από 
τους υπουργούς Εξωτερικών 

που θα συνεδριάσουν αύριο 
το απόγευμα στις Βρυξέλλες 
είτε μεθαύριο, με γραπτή δι-
αδικασία.

Ωστόσο, οι ηγέτες θα συ-
ζητήσουν και για τη λήψη 
μέτρων έκτακτης ανάγκης, 
κυρίως αναφορικά με την 
αντιμετώπιση τυχόν έντασης 
της ενεργειακής κρίσης. Σύμ-
φωνα, με Eυρωπαίο αξιωμα-
τούχο, οι ηγέτες δεν θα συ-
ζητήσουν για το ζήτημα των 
τυχόν μεταναστευτικών ρο-
ών, καθώς «θα ακολουθηθεί 
η προβλεπόμενη διαδικασία».

Για το ζήτημα της ενέργει-
ας, σύμφωνα με Ευρωπαίους 
αξιωματούχους, περαιτέρω 

συζήτηση θα γίνει στην τα-
κτική σύνοδο κορυφής, στις 
24 και 25 Μαρτίου. Ενώ, δεν 
είναι σαφές αν στο «τεραστίου 
μεγέθους πακέτο μέτρων» θα 
περιλαμβάνεται και ο αποκλει-
σμός της Ρωσίας από το Swift, 
δηλαδή το σύστημα αυτόμα-
των διατραπεζικών συναλλα-
γών, κάτι που υποστηρίζουν 
η Γερμανία και η Ολλανδία. 
Ενώ, ως σκληρότερο μέτρο 
μπαίνει στο τραπέζι και ο πε-
ριορισμός των θεωρήσεων για 
ταξίδια Ρώσων πολιτών προς 
την Ευρώπη.

ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΡΚΙΑ: 
«Να κλείσουν Βόσπορος και 
∆αρδανέλια για τα ρωσικά 
πλοία»

«Θέλουμε από την Τουρ-
κία να εμποδίσει την είσοδο 
ρωσικών αεροσκαφών», είπε 
σε έκτακτη συνέντευξη ο Ου-
κρανός πρέσβης στην Άγκυρα 
βάζοντας και ζήτημα εναέριου 
χώρου ενώ είχε ζητήσει  προς 
το τουρκικό υπουργείο Εξωτε-
ρικών  να κλείσει τα στενά του 
Βοσπόρου και τα Δαρδανέλια 
για τα ρωσικά πλοία.

«Ζητάμε να κλείσουν ο ενα-
έριος χώρος, ο Βόσπορος και 
τα Δαρδανέλια. Μεταφέραμε 
το σχετικό αίτημα στην τουρκι-
κή πλευρά. Παράλληλα θέλου-
με να επιβληθούν κυρώσεις 
στη ρωσική πλευρά», δήλω-
σε ο πρεσβευτής Βασίλ Μπό-
ντναρ στη διάρκεια συνέντευ-
ξης Τύπου από την Άγκυρα.
Ethnos.gr - Ertnews.gr

Πόλεμος σε Ουκρανία: Έτοιμη 
να διαπραγματευτεί η Ρωσία - 
Οι δύο όροι του Πούτιν

ΚΑΤΑΔΙΚΗ, ΑΛΛΗΛΈΓΓΎΗ ΚΑΙ 
ΚΎΡΩΣΈΙΣ ΣΤΌ ΜΈΝΌΎ ΤΩΝ 
ΗΓΈΤΩΝ – ΈΝΤΌΣ 48 ΩΡΩΝ ΘΑ 
ΓΙΝΌΎΝ ΓΝΩΣΤΈΣ ΌΙ ΚΎΡΩΣΈΙΣ
                               
ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΡΚΙΑ: «Να κλείσουν 
Βόσπορος και Δαρδανέλια για τα ρωσικά πλοία»

Ανοίγει ο δρόμος για το κλείσι-
μο της παραχώρησης της Εγνατίας 
Οδού ως τα τέλη του 2022. Πρόοδο 
στις εργασίες που απαιτούνται για να 
ενεργοποιηθεί η 35ετής παραχώρη-
ση του αυτοκινητόδρομου εντοπίζει 
η 13ηέκθεση ενισχυμένης εποπτείας 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
Ελλάδα. Με τίμημα 1,49 δισ. ευρώ, η 
Εγνατία Οδός αποτελεί το μεγαλύτερο 
πρότζεκτ του ΤΑΙΠΕΔ που αναμένε-
ται να ολοκληρωθεί μέσα στη χρονιά, 
ώστε να επιτευχθεί ο στόχος εσόδων, 
ύψους 2,2 δισ. ευρώ.

Από εκεί που το 2019 οι εκθέσεις 
της Κομισιόν έκαναν λόγο για «μηδε-
νική πρόοδο», τώρα για μια ακόμα φο-
ρά σημειώνεται περαιτέρω πρόοδος 
στο τεράστιο πρότζεκτ της Εγνατίας 
Οδού. Όπως αναφέρεται στο κείμενο 

των Ευρωπαίων, οι ελληνικές αρχές 
επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους 
να προχωρήσουν στην ολοκλήρωση 
και λειτουργία των σταθμών διοδί-
ων, καθώς και στην ολοκλήρωση των 
εργασιών και την αδειοδότηση όλων 
των σηράγγων, που εκκρεμούν για να 
περάσει ο αυτοκινητόδρομος των 883 
χλμ. στα χέρια της κοινοπραξίας ΓΕΚ 
ΤΕΡΝΑ– EGIS PROJECTS, που έχει 
αναδειχθεί προτιμητέος επενδυτής.

Βήμα – βήμα κλείνουν οι 
εκκρεμότητες

Ειδικότερα, όπως παραθέτει το κεί-
μενο, στα μέσα Φεβρουαρίου ξεκίνησε 
η κατασκευή δύο πλευρικών σταθμών 
διοδίων στη Χαλάστρα, ενώ συνεχί-
στηκαν οι εργασίες για ακόμη τρεις 
πλευρικούς σταθμούς και έναν μετω-
πικό. Εκκρεμεί η έναρξη των εργασι-
ών για την κατασκευή των τελευταί-
ων δύο πλευρικών σταθμών, για τους 
οποίους όμως μένει να αποφασιστεί η 
τεχνική λύση. Συνολικά, λειτουργούν 
σήμερα 17 από τους 18 προαπαιτού-
μενους μετωπικούς σταθμούς διοδί-
ων και 31 από τους 40 πλευρικούς. 

Μέχρι το τέλος Απριλίου, αναμένεται 
να ολοκληρωθούν και να λειτουργή-
σουν ένας επιπλέον μετωπικός και 
τρεις πλευρικοί σταθμοί διοδίων τε-
λών, ενώ ως το τέλος Οκτωβρίου θα 
τεθούν σε λειτουργία και οι δύο πλευ-
ρικοί σταθμοί στη Χαλάστρα.

Στο θέμα των σηράγγων, που ήταν 
και ένα από τα μεγαλύτερα αγκάθια 
του διαγωνισμού, ολοκληρώθηκε τον 
Ιανουάριο μία μελέτη για τον σαφέ-
στερο προσδιορισμό των πρόσθετων 
εργασιών που θα χρειαστούν για την 
πιστοποίηση των υπόλοιπων 16 ση-

ράγγων στην κατηγορία Ε (δηλαδή 
εξαιρουμένης της μεταφοράς επικίν-
δυνου φορτίου). Επτά σήραγγες θα 
έχουν αδειοδοτηθεί ως το τέλος Απρι-
λίου και οι εναπομείνασες ως το τέλος 
Οκτωβρίου. Το οικονομικό κλείσιμο 
της συναλλαγής έχει προγραμματι-
στεί για τα τέλη του 2022.

Υπενθυμίζεται ότι, πλέον του εφά-
παξ τιμήματος των 1,49 δισ. ευρώ, το 
σύνολο των αναμενόμενων ετήσιων 
εσόδων που θα εισπράξει το ελλη-
νικό Δημόσιο από τη λειτουργία του 
αυτοκινητοδρόμου κατά τη διάρκεια 
της παραχώρησης εκτιμάται ότι θα 
υπερβεί τα 850 εκατ. ευρώ, βάσει των 
προβλέψεων του χρηματοοικονομικού 
μοντέλου του αναδόχου. Ακόμη, οι 
επενδύσεις που ο ανάδοχος πρόκειται 
να χρηματοδοτήσει και να υλοποιήσει 
σε χρονικό ορίζοντα 5 ετών ανέρχο-
νται σε περίπου 420 εκατ. ευρώ. Η 
συνολική αξία της συμφωνίας πα-
ραχώρησης του δικαιώματος χρήσης 
και εκμετάλλευσης του αυτοκινητο-
δρόμου εκτιμάται στα 2,76 δισ. ευρώ.
ot.gr

Εγνατία Οδός: Γκάζι για ενεργοποίηση 
της παραχώρησης στα τέλη του 2022
Με τίμημα 1,49 δισ. 
ευρώ, η Εγνατία Οδός 
αποτελεί το μεγαλύτερο 
πρότζεκτ του ΤΑΙΠΕΔ
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3 2 6

8 1 7

6 1 4 7 3 8 5

1 6
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.65)
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.72)

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

6 3 1 5

1 2 7 8

5 1

1 5 4

7 5 9 1

8 3 7

4 6

9 4 2 8

1 6 8 7

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.46)
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία

Οριζόντια
1. Σύζυγος του Αλή πασά — Όλος, ολό-

κληρος (αρχ.).

2. Λοχ…: λίμνη της Σκοτίας — Προστα-

σία (μτφ.).

3. Μπερδεμένη κατάσταση (μτφ.) — Σά-

κας… περιεχόμενα.

4. Σκέτο… τσιγάρο.

5. Χαϊδευτικά η μάνα — Αθλητικός αγώ-

νας.

6. Υποθέτει — Γερό… ο ανθεκτικός.

7. Το μισό του έξι — Διπλό… ηχεί σε ζού-

γκλα.

8. Περιοχή της Γερμανίας.

9. Χρονική ή υποθετική η σημασία του — 

Σκεπάζει το έμβρυο κατά την κύηση.

10. Μεγάλο δρεπάνι — Μισό… ατού.

11. Κυβέρνησε δικτατορικά την Ουγκάντα 

— Ο αρχηγός σε παιχνίδι (μτφ.).

 σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ένας κύριος είχε στο σπίτι του έναν παπαγάλο. 
Μια μέρα παρήγγειλε πετρέλαιο για την πολυκα-
τοικία. Του έτυχε όμως μια επείγουσα δουλειά και 
είπε στον παπαγάλο όταν χτυπήσουν το κουδούνι 
από την ΒP να τους ανοίξει και να τους πει να βά-
λουν 1 τόνο πετρέλαιο.

Πράγματι σε λίγο χτυπά το κουδούνι, ανοίγει ο 
παπαγάλος και λέει από το θυροτηλέφωνο στον 
υπάλληλο της ΒΡ: "10 τόνους πετρέλαιο, 10 τό-
νους πετρέλαιο".

Όταν γύρισε ο κύριος μόνο που δεν έπαθε εγκε-
φαλικό βλέποντας το πετρέλαιο να έχει πλημμυρίσει 
την είσοδο της πολυκατοικίας, το κλιμακοστάσιο, το 
λεβητοστάσιο και να τρέχει στο δρόμο.

Βουτάει από το λαιμό το παπαγάλο και τον ρωτά 
έξαλλος: "Πόσο πετρέλαιο τους είπες;"

"Παράγγειλα λίγο περισσότερο για να έχουμε, 
αφεντικό!", απαντά ο παπαγάλος.

Τον αρπάζει αυτός και για να μην τον πνίξει του 
ανοίγει τα φτερά και τον καρφώνει στον τοίχο.

"Εκεί θα μείνεις", του λέει, "Ακου 10 τόνους πε-
τρέλαιο! 10 ώρες θα μείνεις κρεμασμένος μέχρι να 
καταλάβεις τι έκανες".

Ο παπαγάλος που από το φόβο του καθόταν 
κρεμασμένος χωρίς να μιλάει για ώρες, κάποια 
στιγμή κοιτάζει στον απέναντι τοίχο που ήταν κρε-
μασμένος ένας μεγάλος Σταυρός με τον Εσταυρω-
μένο και του λέει:

"Φαντάσου πόσους τόνους πετρέλαιο είχες πα-
ραγγείλει εσύ για να σ έχει τόσα χρόνια κρεμασμέ-
νο το αφεντικό!".

* * * * * * * *

Δύο πεινασμένες γάτες κάθονταν ώρες ολό-
κληρες έξω από τη φωλιά των ποντικιών, που δεν 
τολμούσαν να ξεμυτίσουν. Κάποτε η μια σκέφτη-
κε σοφά.

Πήγε έξω από τη φωλιά των ποντικιών και άρχι-
σε να γαβγίζει. Κάποια στιγμή ένας ποντικός βγήκε 
από τη φωλιά του και η γάτα τον άρπαξε.

«Μα καλά, εγώ άκουσα σκύλο!» λέει με έκπλη-
ξη ο ποντικός.

«Αγαπητέ μου, όταν στη σημερινή εποχή δεν ξέ-
ρεις και καμιά ξένη γλώσσα, δεν μπορείς να ζήσεις».

Συστατικά 
• 250 γρ.φασόλια μαυρομάτικα
• 1 κρεμμύδι ξερό
• 2 κλωναράκια κρεμμύδι φρέσκο
• 1 πιπεριά (ότι χρώμα προτιμάτε)
• λάδι
• Ξύδι
• αλάτι
• πιπέρι
• Μαγιονέζα (προαιρετικά)
• 3 κουταλιές σούπας μαιντανό ψιλοκομμένο

Μέθοδος Εκτέλεσης 
• Αρχικά, βράζουμε τα φασόλια για 5 λεπτά. Έπειτα, τα 

κατεβάζουμε από τη φωτιά, και τα ξεπλένουμε.
• Στη συνέχεια, βάζουμε τα μαυρομάτικα να βράσουν 

ξανά αλλά με καθαρό νερό για περίπου 25 λεπτά.
• Στο μεταξύ, ψιλοκόβουμε την πιπεριά και τα κρεμμυ-

δάκια (το ξερό και τα φρέσκα).
• Σε ένα μεγάλο μπολ βάζουμε όλα τα υλικά μας (τα 

φασόλια, τα κρεμμύδια και την πιπεριά). Προσθέτουμε 
αλάτι και πιπέρι και στο τέλος τον μαϊντανό. Ρίχνουμε 
όσο λάδι και ξύδι θέλουμε (ανάλογα με τα γούστα μας).

Ανακατεύουμε καλά και στο τέλος αν θέλουμε προ-
σθέτουμε και λίγες κουταλιές μαγιονέζα. Η πολύχρω-
μη σαλάτα με τα φασόλια μαυρομάτικα είναι έτοιμη! 
Καλή όρεξη!

Συμβουλές για τη σαλάτα
Προσοχή, αν δε σερβίρουμε τη σαλάτα αμέσως, τότε 
δε βάζουμε τη μαγιονέζα. Καλύτερα να τη βάλουμε 

λίγο πριν το σερβίρισμα.

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Φασόλια μαυρομάτικα 
σαλάτα

 ΜΕΜΕS

Κάθετα

1. Τα "κολλάνε" σε εργαζόμενους — Γριά, γιαγιά.

2. Μονάδες καταστολής (αρχικά) — Οικογένεια 

Σκότων αρχιτεκτόνων του 18ου αιώνα.

3. Η μουσουλμανική θρησκεία — Μικρό ρεύ-

μα νερού.

4. Προκαλείται και από σοβαρό τραυματισμό 

— Δημιουργικό ο άνθρωπος.

5. Άξιον… του Ελύτη — Κατάμαυρο άλογο.

6. Εμπορική αδράνεια (μτφ.) — Φαγητό με 

μελιτζάνες.

7. Κομμένο… πέτο — Είδος υφάσματος, χαρα-

κτηριστικό της σκοτσέζικης ενδυμασίας.

8. Απαραίτητη για να γίνει η… συνεδρίαση — 

Βρετανικό αντρικό όνομα.

9. Θέση σε τοίχο για άγαλμα — Χειμωνιάτι-

κο παπούτσι.
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Με νέα συνοδό εντοπίστηκε σε νυχτερι-
νή του έξοδο ο Ντέμης Νικολαΐδης. Ο 
πρώην ποδοσφαιριστής μετά το δι-
αζύγιό του με τη Δέσποινα Βαν-
δή εμφανίστηκε με γυναίκα στο 
πλευρό του πριν από μέρες.

Σύμφωνα με φωτογραφί-
ες που δημοσίευσε το «Ciao» 
ο πρώην ποδοσφαιριστής ήταν 
σε κοινή παρέα με την Κατερίνα 
Παναγοπούλου, παρουσιάστρια ει-
δήσεων στο Mega. Οι δυο τους φαίνε-
ται να έχουν θερμό εναγκαλισμό σε εστιατό-
ριο στο Ψυχικό.

Θυμίζουμε ότι πριν λίγο καιρό είχε γραφτεί ότι 

ο Ντέμης Νικολαΐδης ήταν ζευγάρι παίκτρια 
του «GNTM». 

Ο Ντέμης Νικολαΐδης κρατά χα-
μηλούς τόνους στην προσωπική 
του ζωή. Ήταν κάτι που έκανε και 
τον καιρό που ήταν παντρεμένος 
με τη Δέσποινα Βανδή, με τον 
γάμο του ζευγαριού να τελειώ-

νει μετά από 18 χρόνια.
Σελίδα στη ζωή της έχει γυρί-

σει και η τραγουδίστρια. Η Δέσποινα 
Βανδή είναι εδώ και καιρό ζευγάρι με τον 

ηθοποιό Βασίλη Μπισμπίκη. Οι δυο τους μάλι-
στα δεν κρύβουν πλέον τον έρωτά τους μιλώντας 
ανοιχτά πλέον για τη σχέση τους.

Η Ήβη Αδάμου και ο Μιχάλης Κου-
ϊνέλης είναι full in love και πολλά 
χρόνια μαζί.  Το ζευγάρι όμως, 
έχει επιλέξει να κρατά χαμη-
λούς τόνους και να κρατά την 
προσωπική του ζωή μακριά 
από τα φώτα της δημοσιό-
τητας. Γί  αυτό το λόγο είναι 
ελάχιστες έως και σπάνιες οι 
φορές που οι παπαράτσι τους 
εντοπίζουν κάπου έξω. Αυτό βέ-
βαια συμβαίνει επίσης και επειδή 
τον περισσότερό τους χρόνο τον περ-
νούν στην Αλεξανδρούπολη, όπου και δραστη-
ριοποιούνται επιχειρηματικά.

Πρόσφατα, ο φωτογραφικός φακός 
του gossip-tv.gr εντόπισε και απα-

θανάτισε την Ήβη Αδάμου με 
τον σύζυγό της, Μιχάλη Κου-
ϊνέλη στο κέντρο της Αθή-
νας και συγκεκριμένα στο 
Σύνταγμα.

Και οι δύο επέλεξαν 
γί αυτή τους τη βόλτα αθλη-

τικό look ενώ ο καλλιτέχνης 
μιλούσε για αρκετή ώρα στο 

τηλέφωνο, όπως θα δείτε και στις 
φωτογραφίες που εξασφαλίσαμε από 

τη βόλτα τους.
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Ένα δημοσίευμα του 
Hollywood Unlocked προ-
κάλεσε αναβρασμό αλλά η 
βασίλισσα Ελισάβετ είναι πιο 

ζωντανή από ποτέ. Η πρό-
σφατη ανακοίνωση από το 
Παλάτι για την περιπέτεια 
υγείας της βασίλισσας Ελισά-

βετ που βρέθηκε θετική στον 
κορονοϊό, έχει δημιουργήσει 
έναν κύκλο συζητήσεων για 
το πόσο καλά είναι η 95χρο-
νη μονάρχης που σε έναν μή-
να θα συμπληρώσει 96 χρό-
νια ζωής και αυτόν τον μήνα 
συμπλήρωσε ήδη 70 χρόνια 
βασιλείας, το λεγόμενο Πλα-
τινένιο Ιωβηλαίο το οποίο θα 
γιορτάσει ολόκληρη η Βρετα-
νία τον Ιούνιο του 2022.

Ένα δημοσίευμα του 
Hollywood Unlocked και η 
επιμονή του ιδρυτή του Jason 
Lee, ήταν αρκετή να προκα-
λέσει αναβρασμό αλλά το δη-
μοσίευμα αποδείχτηκε φάρσα 
και κατατάχθηκε στα hoaxes.

Το δημοσίευμα του 
Hollywood Unlocked ανέφε-
ρε πως πηγή απευθείας μέσα 
από το Παλάτι και την ίδια 
τη βασίλισσα του μετέφερε 
τα νέα περί θανάτου. Ο ίδιος 
εξήγησε στο BuzzFeed News 
πως το τηλεφώνημα που δέ-
χτηκε ήταν σαφές και δεν χω-
ρούσε περιθώριο για δεύτε-
ρη σκέψη.  

Σε 
κοινή παρέα 
με γνωστή 

δημοσιογράφο 

Με νέα συνοδό εμφανίστηκε 
ο Ντέμης Νικολαΐδης

Ένα μικρό 
«διάλειμμα» 

από την 
Αλεξανδρούπολη

Ήβη Αδάμου - Μιχάλης Κουϊνέλης: 
Βόλτα στο κέντρο της Αθήνας

Μετά τις παγκόσμιες αντι-
δράσεις γύρω από τα περίφημα 
shows της και τα ακριβοπληρω-
μένα «αγγελάκια» της, η εταιρία 
αποφάσισε να αλλάξει πλεύση 
και να έρθει πιο κοντά στην σύγ-
χρονη γυναίκα, αγκαλιάζοντας 
την κανονικότητα του γυναικείου 
σώματος, μετά από χρόνια 
επίδειξης της εξω-
πραγματικής εμ-
φάνισης των 
μοντέλων 
της.

Τώρα, 
λ ο ι π ό ν, 
φαίνεται 
να κάνει 
ενθαρρυντι-
κά βήματα και 
προς την διαφο-
ρετικότητα παρουσι-
άζοντας το πρώτο μοντέλο 
του brand με σύνδρομο Down. 
Πρόκειται για την 25χρονη ακτι-
βίστρια από το Πουέρτο Ρίκο, 
Sofia Jirau, η οποία ανακοίνωσε 
πως θα συμμετέχει στην νέα κα-
μπάνια του brand με τίτλο «Love 
Cloud collection» με καθημερινά, 

άνετα εσώρουχα για όλους.
Η ίδια η Sofia έχει το δικό 

της brand, «Alavett», και δηλώ-
νει πως η συμμετοχή της σε αυ-
τή την καμπάνια είναι ένα όνειρο 
της που γίνεται πραγματικότητα. 
«Κάποια μέρα το είχα ονειρευτεί, 

δούλεψα πάνω σε αυτό και τώρα 
έγινε πραγματικότητα. Μπορώ 
επιτέλους να σας πω το μεγάλο 
μου μυστικό: είμαι το πρώτο μο-
ντέλο της Victoria’ s Secret με 
σύνδρομο Down,» έγραψε σε μια 
ανάρτηση της.

 Sofia Jirau: Το πρώτο μοντέλο με 
σύνδρομο Down της Victroria's SecretΦάρσα ο θάνατος της βασίλισσας Ελισάβετ

ShowBiz

Η διάψευση 
του viral 

δημοσιεύματος

Το super brand 
εσωρούχων φαίνεται 
πως έχει περάσει σε 

μια νέα εποχή

«Δεν ήμουν στη φάση να παντρευτώ. Γνώρισα όμως τον Cooke και το 
ήθελα πολύ, ήθελα να δεσμευτούμε, είναι ο καλύτερός μου φίλος και 

τον θέλω νόμιμα στο πλευρό μου για πάντα» 
Jennifer Lawrence  - Ηθοποιός 
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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

Δικηγόροι

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ  •  Δικηγόρος 
Ελλησπόντου 15  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551020595

ΚΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  •  Δικηγόρος 
Βενιζέλου 41  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551020539

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ  •  Δικηγόρος 
Μπότσαρη & Δικαστηρίων  •  Αλεξ/πο-
λη Τηλέφωνο : 2551081787

ΑΓΓΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  •  Δικηγόρος 
Ειρήνης 39  •  Αλεξανδρούπολη 
Τηλέφωνο : 2551024142

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ •  Δικηγόρος 
Λ. Δημοκρατίας 288  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 25510-24020

ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ  •  Δικηγόρος 
Βασ. Κων/νου 116  •  Ορεστιάδα 
Τηλέφωνο : 25520-27871

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ •  Δικηγόρος

Κων/πόλεως  207  •  Ορεστιάδα
Τηλέφωνο : 2552023462

Λογιστές

FREEZELAND •  ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ • 
Ψυκτικός •  Μαυροκορδάτου 12
Αλεξ/πολη • Τηλέφωνο : 2551025855

ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ ΓΑΛΑΤΕΙΑ • Λογιστικό Γραφείο  

Φιλιππουπόλεως 7  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 25510-80173

ΜΑΝΤΙΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Λογιστικό Γραφείο
Σωτηρίου Τσερκεζη 12  •  Ορεστιάδα
Τηλέφωνο : 2252027923

ΣΜΑΡΩ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ
Εταιρεία Συμβολαιογράφων
Βενιζέλου 20 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551024200

ΤΣΟΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ  •  Δικ. Επιμελητής
Ειρήνης 32 Α  •  Αλεξ/πολη
τηλ: 25510 34048

Συμβολαιογράφοι

Ιατροί

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • Οφθαλμίατρος  
Μιαούλη  11  •  Αλεξ/πολη 

Τηλέφωνο : 25510 24689

ΒΛΥΣΙΔΗΣ ΜΑΚΗΣ  •  Οδοντίατρος 
Βενιζέλου 46  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551032982

ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  •  Οδοντίατρος 
Βενιζέλου 44  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 25335

ΜΠΟΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Ειδικός Παθολόγος - Ομοιοπαθητικός 
Αίνου 49β   •  Αλεξανδρούπολη 
Τηλέφωνο : 2551022327

ΣΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Καρδιολόγος,  Επίκουρος Καθηγητής  
ΑΙΝΟΥ 56   •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551301713

Dr ΜΑΡΙΑ ΣΧΟΙΝΑ PhD • Παιδίατρος 
Διδάκτωρ Ιατρικής ΕΚΠ Αθηνών
Ανατ. Θράκης  23  •  Αλεξ/πολη  
Τηλέφωνο : 25510-37097

ΣΩΠΑΣΗ - ΡΩΜΑΝΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Μικροβιολόγος  
Κων.  Παλαιολόγου 30 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2552023462

ΤΑΡΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χειρούργος Ορθοπαιδικός
Ιωακ. Καβύρη 5  •  Αλεξ/πολη  
Τηλέφωνο :  25510 37654

ΤΑΤΑΡΙΔΟΥ ΕΛΒΙΡΑ • Παιδοψυχολόγος
Έλλης 1  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 6932610600

ΤΕΡΖΟΥΔΗ ΣΟΦΙΑ  •   Δερματολόγος 
14ης Μαΐου 61  •  Αλεξ/πολη  
Τηλέφωνο : 6972997487

ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ •   Ορθοπαιδικός 
Βενιζέλου 35-39  •  Αλεξ/πολη  
Τηλέφωνο :  2551036550

ΓΡΑΜΜΑΝΙΔΟΥ ΤΖΟΥΛΙΑ •   Κτηνίατρος
Εθν. Αντίστασης 12  •  Αλεξ/πολη  
τηλ: 25510 24040

Δικαστικοί
Επιμελητές

Κτηνίατροι

Ασφάλειες

ΓΙΟΦΤΣΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 
Αγροτική Ασφαλιστική
Βενιζέλου 39  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο: 25510 37837

ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Ασφαλιστικό Γραφείο
Λ. Δημοκρατίας 239  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο: 25510 80477

ΠΟΡΤΟΚΑΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
Αρκαδιουπόλεως 16  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο: 25510 37771

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Ασφαλιστικό Γραφείο
Βενιζέλου 80  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο: 25510 26738

ΓΙΑΡΙΜΑΓΑΣ ΠΑΣΧ  Ε.Ε.Ε 
Λ. Δημοκρατίας 331   •  Αλεξ/πολη  
τηλ: 25510 20586

Οπτικά

ΤΣΙΚΑΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων 
Κρήνης 8  •  Αλεξ/πολη 
Τηλ.:2551025496 Κιν. 6979007987

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Ψυκτικοί

ΑΝΤΩΝΑΡΟΥ ΖΑΦΕΙΡΩ
28ης Οκτωβρίου 16 Α  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 29082

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
Δήμητρας 52  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 29987

Φαρμακεία

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ & ΣΙΑ ΕΕ
14ης Μαϊου 53  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551026478

ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Μαζαράκη 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551038473

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Λ. Δημοκρατίας 173  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 26442

ΤΕΡΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λ. Δημοκρατίας 46  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 27127

ΓΟΥΤΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΔΙΚΑΙΑ
Τηλέφωνο : 2556031371

ΑΧΤΣΉ Α. - ΑΧΤΣΉΣ Σ
Λ. Δημοκρατίας 152  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551029523

ΛΕΩΝ  TOURS
14ης Mαϊου 51 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 27754

Ταξιδιωτικά
Πρακτορεία

ΜΑΓΔΑ ΖΑΜΠΟΥΚΗ
Συμβολαιογράφος
Λ. Δημοκρατίας 344 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 21281

Συνεταιρισμοί

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

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας
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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:  09:50 - 21:05
ΤΡΙΤΗ: 11:40 - 21:15
ΤΕΤΑΡΤΗ: 09:50 - 21:10
ΠΕΜΠΤΗ: 11:40 - 21:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 12:25 - 21:15
ΣΑΒΒΑΤΟ: 11:40 - 20:15
ΚΥΡΙΑΚΗ: 12:35 - 21:15
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 08:10 - 19:30
ΤΡΙΤΗ: 10:00 - 19:30
ΤΕΤΑΡΤΗ: 08:10 - 19:30
ΠΕΜΠΤΗ: 10:00 - 19:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 10:00 - 19:30

ΣΑΒΒΑΤΟ: 10:00 - 18:30
ΚΥΡΙΑΚΗ: 10:00 - 19:30

SKY EXPRESS
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη – ΑΘηΝΑ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ:  08:40 - 15:35 - 21:55
ΤΡΙΤΗ: 08:40 - 15:35 - 21:55
ΤΕΤΑΡΤΗ:  08:40 - 15:35 - 21:55
ΠΕΜΠΤΗ:  15:35 - 17:40 - 21:55
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:08:40 - 15:35 - 21:55
ΣΑΒΒΑΤΟ: 15:35 - 17:40 - 21:55
ΚΥΡΙΑΚΗ: 08:40 - 15:35 - 21:55

ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 07:00 - 14:00 - 20:15
ΤΡΙΤΗ: 07:00 - 14:00 - 20:15
ΤΕΤΑΡΤΗ: 07:00 - 14:00 - 20:15
ΠΕΜΠΤΗ: 07:30 - 14:00 - 20:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:07:00 - 14:00 - 20:15
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:30 - 14:00 - 20:15
ΚΥΡΙΑΚΗ: 07:30 - 14:00 - 20:15

ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη - ΣηΤεΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 09:10 - ΣΑΒΒΑΤΟ  09:10
ΣηΤεΙΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη
ΠΕΜΠΤΗ 15:25 - ΣΑΒΒΑΤΟ  15:25

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑλεξΑΝΔΡΟyΠΟλη 
ΠΡΟΣ ΣΑμΟΘΡΑΚη
ΠλΟΙΟ ΑΔΑμaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
Δευτέρα  09:00
Τρίτη  09:00 
Τετάρτη 15:00 
Πέμπτη 15:00 
Παρασκευή 15:00
Σάββατο  09:00 
Kυριακή  15:00

ΣΑμΟΘΡaΚη ΠΡΟΣ
ΑλεξΑΝΔΡΟyΠΟλη 
ΠλΟΙΟ ΑΔΑμaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
Δευτέρα 16:00
Τρίτη 16:00 
Τεταρτη  -
Πέμπτη 07:00 - 17:30 
Παρασκευή 17:30
Σάββατο  - 12:00
Kυριακή  17:30

ΤηλEΦωΝΑ 
λΙμεΝΑΡΧεIωΝ
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 
Βλάβες(ΔΕΔΔΗΕ): 8004004000
Βλάβες(ΔΕΥΑΑ): 25510-26046
Βλάβες ΟΤΕ:                  13888
Κ.Ε.Π. Αλεξ/πολης: 25513-50010
Κ.Ε.Π. Φερών:     25553-50101
Αστ.Τμ. Αλεξ/λης 25510 66300
Γραφείο Ταυτοτήτων: 2551066262
Τροχ. Αλ/λης  25510 66395
Δημ. Αλεξ/πολης 25510 64100
Δημ.Εν.Φερων     25555-50070
Γραμμή Δημότη:     25510-22222
Τμήμα Καθ/τητας: 25513-50040
Τμήμα Πρασίνου: 25513-50042
Τμήμα Αποκομιδής Απορριμάτων: 
25513-50068 , 25513-50069
Περ/κή Εν/τα Έβρου 25513-50405 
ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ: 25510-26298
ΤΙΕΔΑ:                       25510-28735 
ΔΟΥ Αλεξ/πλης : 25510-89622
Δασαρ. Αλεξ/λης 25510 80643
Πυρ/κή Αλεξ/λης 25510 26222
Νοσ/μείο Αλ/λης 25513-51000
Περ. Εν. Έβρου 25510 36500  
Λιμεναρχείο 25513-56200
Ο.Λ.Αλεξ/λης 25510-26251 
Αεροδρόμιο 25510 89300 
ΕΛΤΑ Αλεξ/λης  25510-41640
ΚΤΕΛ Αλεξ/λης 25510 26479
ΑΣΤΙΚΑ 25510-28844
ΟΑΕΔ Αλεξ/λης 25510 25646
ΟΣΕ Αλεξ/πολης 25510 26395
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ:    25510-45198 
AEGEAN:              25510-89150  
Αεροδρόμιο:          25510-89300
ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ 25510 33500   
Ι.Κ.Α. 25510-84611
ΕΚΑΒ 25510-89370
ΔΕΗ 25510-53529
ΟΤΕ 25510-56160
ΔΕΥΑΑ 25510-24018 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Σαλονικίδου Ε.&Ι Αίνου 27 (έναντι Δημ. Βι-
βλιοθήκης) ✆2551029022

ΦΕΡΕΣ 
Ηλιάκη Πλαστήρα 3 ✆25550 22229

ΣΟΥΦΛΙ 
Κυριακούδη Βασ. Γεωργίου 157 ✆2554022033

ΔIΔYMOTEIXO
Τιάκας Κύρος 25ης Μαΐου 139 (έναντι Νο-
σοκομείου) ✆2553024010

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Σ.Φ. Κυρούδη - Μπιμπούδη Κων/πολεως 
222 ✆2552023926

Γιατί αλλάζει το χρώμα 
των δοντιών;

Με την εμφάνιση των πρώτων δοντιών 
των παιδιών μας, πρέπει να αρχίσουμε να 
ασκούμε καλή στοματική υγιεινή. Ο σκοπός 
αυτής της συνήθειας είναι να αποφευχθεί η 
περιοδοντική ασθένεια και ο τυχόν μη φυσι-
ολογικός χρωματισμός στο μέλλον.

Δείτε πού οφείλεται συχνά η αλλαγή 
στο χρώμα των δοντιών…
Τραύμα

Πολλές φορές, τα δόντια αλλάζουν χρώ-
μα ως αποτέλεσμα πτώσεων και προσκρού-
σεων. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα μπροστινά 
δόντια. Γενικά, μπορεί να γίνουν γκρι, καφέ 
ή σκούρο κίτρινο.

Τρόφιμα και φάρμακα
Μερικά τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα 

σε χρωστικές – όπως αναψυκτικά και καρυ-
κεύματα – ή που έχουν υψηλή περιεκτικό-

τητα σε σίδηρο μπορεί να οδηγήσουν στον 
αποχρωματισμό των δοντιών. Το υπόλειμμα 
που αφήνουν αυτές οι ουσίες παραμένει στα 
δόντια για κάποιο χρονικό διάστημα, γεγονός 
που τους καθιστά δύσκολο να εξαλειφθούν.

Καπνός
Τα τσιγάρα τείνουν να προκαλούν λεκέδες 

στα δόντια ενός ατόμου. Αυτό οφείλεται στο 
υψηλό περιεχόμενο νικοτίνης και στον καπνό 
που εισέρχεται στο στόμα.

Οι καπνιστές προκαλούν σοβαρή βλά-
βη στα δόντια τους και αυτό υπερβαίνει το 
χρώμα τους. Το κάπνισμα μειώνει επίσης τη 
ροή του αίματος προς τα ούλα, γεγονός που 
τα καθιστά πιο επιρρεπή στις περιοδοντικές 
παθήσεις.

MIA... ΕΞΥΝΠΗ ΓΝΩΜΗ

Ρηγίνος, Ρηγίνα, Ταράσιος, 
Ταρασία.

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

Οροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Αγαπητέ Κριέ, σήμερα απέφυγε 
όσο περισσότερο μπορείς, τους 
καυγάδες και τις κόντρες μέσα 
στον φιλικό τομέα! Ευτυχώς με 
την Σελήνη στον Τοξότη, κατα-
φέρνεις να εκπληρώσεις αρκετά 
μεγαλόπνοα σχέδια και υψηλούς 
στόχους

ΤΑΥΡΟΣ
Φίλε Ταύρε, πρέπει να είσαι προ-
ετοιμασμένος για αρκετές επικοι-
νωνιακές ανατροπές και κόντρες, 
που θα πλήξουν την κοινωνική σου 
εικόνα και υπόσταση

ΔΙΔΥΜΟΣ
Σήμερα αγαπητέ Δίδυμε, το ζητού-
μενό σου είναι να υπάρχει ηρεμία 
και γαλήνη στις διαπροσωπικές 
επαφές και τις συναναστροφές 
σου και έχεις τον τρόπο να το κα-
ταφέρεις, με την Σελήνη απέναντι 
σου, στο Ζώδιο του Τοξότη

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Φίλε Καρκίνε, ήρθε η στιγμή, να 
καταλάβεις πως οι λεπτομέρειες, 
είναι πολύ σημαντικές την σημε-
ρινή ημέρα. Πρώτον, με το Τετρά-
γωνο Ερμή-Ουρανού, θα αποκα-
λυφθεί ένας κρυφός εχρός, που 
θα σε σοκάρει
 
ΛΕΩΝ
Σήμερα φίλε Λέοντα, πρέπει να 
προσέξεις την συμπεριφορά σου, 
σε όλες τις σημαντικές για εσέ-
να διαπροσωπικές σχέσεις, αφού 
προβλέπονται ανατροπές και ρή-
ξεις, λόγω του Τετραγώνου Ερ-
μή-Ουρανού

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Φίλε Παρθένε, ήρθε η ώρα να 
διορθώσεις και να εξομαλύνεις 
τις οικογενειακές και συγγενικές 
σου σχέσεις, με ήρεμη συζήτηση, 
με την βοήθεια της Σελήνης στον 
Τοξότη
 
ΖΥΓΟΣ
Σήμερα αγαπητέ Ζυγέ, προσπάθη-
σε να επικοινωνείς κυρίως με μη-
νύματα την σημερινή ημέρα με την 
Σελήνη στον Τοξότη, αφού εκφρά-
ζεσαι σίγουρα πιο αποτελεσματι-
κά, μέσα από τον γραπτό λόγο-
γραμματισμούς για το μέλλον σου 
 
ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Φίλε Σκορπιέ, σήμερα τα παρο-
ντικά προβλήματα, αφορούν κυ-
ρίως οικογενειακές σχέσεις, όπως 
και θέματα σπιτιού! Οι ρήξεις και 
οι ανατροπές, είναι προ των πυ-
λών, λόγω του Τετραγώνου Ερ-
μή-Ουρανού
 
ΤΟΞΟΤΗΣ
Φίλε Τοξότη, σήμερα με την Σε-
λήνη στο δικό σου ζώδιο, θα έχεις 
σίγουρα αυξημένη αυτοπεποίθηση, 
δυναμικότητα και διάθεση για να 
κάνεις νέα ξεκινήματα και να δι-
εκδικήσεις στόχους
 
ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Αγαπητέ Αιγόκερε, σήμερα είσαι 
σαφώς πολύ πιο διαισθητικός και 
ευαίσθητος, απ'οτι συνήθως, με 
την Σελήνη στον Τοξότη και θα 
υπάρξουν μάλιστα στιγμές μέσα 
στην ημέρα, που θα θες να είσαι 
μόνος και ήρεμος
 
ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αγαπητέ Υδροχόε, με το Τετρά-
γωνο Ερμή-Ουρανού, θα έρθουν 
αρκετές ανατροπές, ρήξεις και 
ξαφνικές δυσκολίες, σε αρκετές 
διαπροσωπικές σου σχέσεις και 
σημαντικούς τομείς της ζωής σου

ΙΧΘΥΕΣ
Φίλε Ιχθύ, είσαι σήμερα αποφασι-
σμένος να αξιολογήσεις την μέχρι 
τώρα στάση σου στην κοινωνική 
ζωή και να βελτιώσεις τα κακώς 
κείμενα, προκειμένου να κερδίσεις 
και πάλι τον σεβασμό και τον θαυ-
μασμό του κοινωνικού σου περί-
γυρου με την Σελήνη στον Τοξότη

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

Ενοικιάζεται διαμέρισμα δυο δωματίων στον 
Άγιο Βασίλειο. 1 υπνοδωμάτιο, σαλόνι, μπά-
νιο, πάρκινγκ, αποθήκη, κήπος.
Τηλ. επικοινωνίας και πληροφορίες 
στο:  6943032444
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Συνέχεια με την 16η αγωνιστική 
στην Α’ και την 14η στην Β’ Κατηγο-
ρία το τριήμερο 26,27-28 Φεβρου-
αρίου στην ΕΠΣ Έβρου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα σε κάθε 
κατηγορία:

 
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ
16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Σάββατο 
26/2, Ώρα 15:30

 Γήπεδο Καστανεών: Άρδας– Ορέ-
στης Ορεστιάδας

Γήπεδο Οινόης: Ένωση Οινόης – 
Εθνικός Αλ

Γήπεδο Σοφικού: ΑΕ Διδυμοτείχου 
– Ατρόμητος Άβαντα

Κυριακή 27/2, Ώρα 15:30
Γήπεδο Νεοχωρίου: ΑΟ Νεοχωρί-

ου – Ιπποκράτης 
Γήπεδο Παλαγίας: Ποντιακός– 

Έβρος Σουφλίου
Γήπεδο Φερών: Θράκη Φερών – 

ΑΟ Μαΐστρου

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ – 
ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Σάββατο 
26/2, Ώρα 15:30

 Διγενής Ακρίτας Σάκκου – Ομό-
νοια Φυλακίου

Δόξα Ορεστιάδας – Ατρόμητος 
Ασπρονερίου

Ακρίτας Ορμενίου – Ηρακλής Σα-
γήνης

∆ευτέρα 28/2, ΏΡΑ 15:30
ΠΑΕ Ριζίων – Ακρίτας Νέας Βύσσας
Ρεπό: Αετός Λεπτής

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ – 
ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Σάββατο 
26/2, Ώρα 15:30

Νίκη Απαλού – Αθλητική Ένωση 
Κορνοφωλιάς Λυκόφης

 ΑΟ Αρίστεινου – ΑΟ Καππαδοκών

Κυριακή 27/2, Ώρα 11:00
 Νίκη Άνθειας 1959 – ΑΟ Δορίσκου
ΑΟ Μάκρης – Φουρτούνα 
Κυριακή 27/2, Ώρα 15:00
Ακρίτας Δαδιάς – ΑΕ Νέας Χηλής

Γ’ Εθνική: Οι διαιτητές της 17ης 
αγωνιστικής στον 1ο όμιλο

Με την 17η αγωνιστική συνεχί-
ζεται η Γ’ Εθνική την Κυριακή στις 

15:00(LIVE SA), με πολύ σημαντι-
κές αναμετρήσεις για την μάχη της 
παραμονής.

Κομβικά εκτός έδρας ματς δίνουν 
οι Άρης Αβάτου και Αλεξανδρούπο-
λη και Θέρμη και Δράμα ενώ παιχνί-
δι χωρίς αύριο δίνει ο Ορφέας που 
υποδέχεται στο ΑΟΞ την Αναγέννη-
ση Πλαγιάς σε ένα ματς που η ΚΕΔ 
εξέπλυξε τους πάντες ορίζοντας και 

4ο διαιτητή(!). Θρακιώτικη διαιτητική 
τριπλέτα θα έχουμε στο επίσης πο-
λύ σημαντικό ματς για την μάχη της 
παραμονής μεταξύ Παραλιμνίου και 
Ορφανίου

Αναλυτικά οι ορισμοί των 
διαιτητών σε όλα τα ματς του 
1ου ομίλου:

Θερμαϊκός Θέρμης – Άρης Αβάτου
Διαιτητής: Πολυχρονίου (Γρεβε-

νών) – Βοηθοί: Δρουδάκης (Γρεβε-
νών), Σάκκος (Κοζάνης)

Απόλλων Παραλιμνίου – Μ.Α. Ορ-
φανίου

Διαιτητής: Φιλιππίδης – Βοηθοί: 
Κολιπέτρος, Νούσιας (Έβρου)

Πανδραμαϊκός – Αλεξανδρούπολη
Διαιτητής: Κατσίνης – Βοηθοί: Ζα-

χαριάς, Γεωργαντέλης (Καβάλας)
Εθνικός Σοχού – Νέστος Χρυσού-

πολης
Διαιτητής: Αργυρόπουλος – Βοη-

θοί: Χολάνης, Παπαδόπουλος (Σερ-
ρών)

Αγροτικός Αστέρας – Δόξα Δρά-
μας

Διαιτητής: Δημητριάδης – Βοηθοί: 
Τσιρώνας, Κώστογλου (Χαλκιδικής)

Ορφέας Ξάνθης – Αναγέννηση 
Πλαγιάς

Διαιτητής: Τικόζογλου – Βοηθοί: 
Αγγελόπουλος, Λαζαρίδης (Μακε-
δονίας), 4ος: Παπαδόπουλος (Μα-
κεδονίας)

Ο Έβρος παίζει μπάλα... 
Ολο το πρόγραμμα των ομάδων

ΣΎΝΈΧΙΖΌΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΈΠΣ ΜΈ ΤΗΝ 16Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗΝ Α’ ΚΑΙ 
ΤΗΝ 14Η ΣΤΗΝ Β’ ΚΑΤΗΓΌΡΙΑ 

Γ’ Εθνική: Οι διαιτητές της 17ης αγωνιστικής 
στον 1ο όμιλο, στη Δράμα η Αλεξανδρούπολη

Και τυπικά Πρωταθλητής Κ21 
(Εφήβων) 2021-2022 της Ένωσης 
είναι ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης, 
μετά τη νίκη του με 3-0 επί του 
Α.Ο. Ορεστιάδας, στην Ορεστιάδα 
την Τετάρτη.

Τα αγόρια του Γιώργου Ανδρα-
βίζου, πέτυχαν το απόλυτο, αφού 
σημείωσαν 6 νίκες σε 6 αγώνες, 
συγκεντρώνοντας 18 βαθμούς, χω-
ρίς να χάσουν σετ.

Μαζί του, στη 2η φάση του 
Πανελλήνιου πρωταθλήματος θα 

βρίσκεται και η ΑΕ Κομοτηνής, ως 
δευτεραθλήτρια ομάδα, εφόσον κα-
τακτήσει την 1η θέση σε τουρνουά 
ενός γύρου με βαθμολογία, με τις 
δευτεραθλήτριες ομάδες της ΕΣ-
ΠΕ Μακεδονίας και ΕΣΠΕ Κεντρ. 
Ελλάδας.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΣΠΕΘΡ Κ21 ΑΓΟΡΙΩΝ

1. Εθνικός Αλεξανδρούπολης 18 
(Νίκες 6-0, Σετ 18-0)

2. ΑΕ Κομοτηνής 8 (Νίκες 3-3, 
Σετ 10-12)

3. Άθλος Ορεστιάδας 7 (Νίκες 
2-4, Σετ 8-13)

4. ΑΟ Ορεστιάδας 3 (Νίκες 1-5, 
Σετ 4-15)

Θα παλέψει για διάκριση 
στο Πανελλήνιο

Το μεσημέρι του Σαββάτου στις 
3μμ η Νίκη Αλεξανδρούπολη θα υπο-
δεχθεί την Πρέβεζα η οποία αναδεί-
χθηκε πρώτη στον Β Όμιλο της Α Ζώ-
νης, και αποτελεί ένα από τα φαβορί 
για την άνοδο, στην πρεμιέρα των 
play off ανόδου στην Πρι Λιγκ Γυ-
ναικών. 

Η β΄’ φάση της φετινής σεζόν ξεκι-
νά και τα κορίτσια του Σάκη Μουστα-
κίδη, απελευθερωμένα από το άγχος 
θα επιδιώξει τοι καλύτερο δυνατό. 

Για τα πλέι άουτ της Α2 Γυναικών, 
ο Φοίνικας Αλεξανδρούπολης ο Φοί-
νικας Αλεξανδρούπολης θα ξεκινήσει 
με εντός έδρας αναμέτρηση την προ-
σπάθεια του στα πλέι άουτ της Α2 
Ανδρών απέναντι στην ΕΑ Λαρίσης

Α2 Γυναικών - Β' Ζώνη - Γ' 
Όμιλος - 1η αγωνιστική
Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2022

«Μ. Παρασκευόπουλος» 15.00: Νί-
κη - Πρέβεζας, Διαιτητές: Τονονίδης, 
Σταυρίδης.

18.00: Φιλαθλητικός Λαρισαϊκός 
- ΑΣ Γιάννενα

 18.00: ΑΣ Ελπίς - Νέα Γενεά
Α2 Γυναικών - Β' Ζώνη - Δ' Όμι-

λος - 1η αγωνιστική
Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2022

ΑΚ Κραχτίδη 17.00: Γαία Δράμας 
- Ασκληπιός

18.00: ΑΟ Καβάλας - ΕΟ Σταυ-
ρούπολης

18.00: ΠΑΣ Ίκαρος Έδεσσας - Αρ-
γώ Βόλου

18.00: Φοίνικας - ΕΑ Λαρίσης, Δι-
αιτητές: Μαργαριτίδης, Τονονίδης.

Η ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΣΕ 
14 ΑΓΩΝΕΣ):
1. Ελπίς 36 (Νίκες 12-0, Σετ 36-3)
2. Νίκη 22 (Νίκες 7-5, Σετ 25-21)
3. Νέα Γενεά 22 (Νίκες 7-5, Σετ 27-
17)

4. ΑΟ Καβάλας 17 (Νίκες 5-7, Σετ 
22-25)
5. Φοίνικας 16 (Νίκες 6-6, Σετ 22-23)
6. Ίκαρος Έδεσσας 13 (Νίκες 5-7, 
Σετ 17-26)
7. Γαία Δράμας 0 (Νίκες 0-12, Σετ 
2-36)
Εκτός έδρας οι Εθνικός και Σουφλί 

Α2 Ανδρών - Β' Ζώνη - ∆' 
Όμιλος - 3η αγωνιστική
Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2022
18.00: ΑΕΝ Πανοράματος - ΑΣΑ 
Έβρος Σουφλίου
18.00: Πανηπειρωτικός - Εθνικός
Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2022
18.00: ΑΠΣ Φθία - ΑΣ Ελπίς

Ξεκινάει η περιπέτεια της Νίκης 
στα play off ανόδου 
Υποδέχεται το μεσημέρι του Σαββάτου την Πρέβεζα, 
ο Φοίνικας φιλοξενεί την Λάρισα, εκτός για την Α2 
Εθνικός και Σουφλί 

ΕΣΠΕΘΡ: Πρωταθλητής 
και τυπικά ο Εθνικός 
στους Έφηβους 


