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«Βασιλιάς» της ανακύκλωσης ο 
Δήμος Ορεστιάδας

Αναλυτικά οι επιδόσεις των Δήμων του Έβρου μέσα από τα 
στοιχεία της ΔΙΑΑΜΑΘ για το 2021. Στην τελική ευθεία η 

Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων στην πρωτεύουσα του 
Έβρου 

▶ 5

Μαθητές του 
4ου Γυμνασίου 
λένε “stop στην 

έμφυλη βία!"

Τα παιδιά 
φωτογραφήθηκαν ως 
θύματα και θύτες βίας, 

στέλνοντας το δικό τους 
δυνατό μήνυμα

▶ 4

Τέλος στη 
συνταγογράφηση 

φαρμάκων 
και εξετάσεων 
ανασφάλιστων

Aπό ιδιώτες γιατρούς 
από 15 Μαρτίου

▶ 6

Βουλγαρία και Ελλάδα Βουλγαρία και Ελλάδα 
ξεκινούν διαπραγματεύσεις για ξεκινούν διαπραγματεύσεις για 
κοινό «πυρηνικό πρότζεκτ»κοινό «πυρηνικό πρότζεκτ»

Ξεκινούν οι εγγραφές στα Ξεκινούν οι εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία και στην Νηπιαγωγεία και στην 
Α  ́τάξη Δημοτικού  Α  ́τάξη Δημοτικού  

Καταδίκη της εισβολής της 
Ρωσίας στην Ουκρανία και της 

εμπλοκής της Ελλάδας
Από την επιτροπή αγώνα «ενάντια στην 

ελληνοαμερικανική συμφωνία και τη βάση 
στην Αλεξανδρούπολη»

▶ 4

Πρωταθλητής Ελλάδας στα 800μ. 
ο Ματζαρίδης του Πολυνίκη 

Ορεστιάδας!  

▶ 11 11

▶ 6 6

▶ 13

Μπαίνουν οι 
τελευταίες “πινελιές” 
στο Αρχαιολογικό 
μας Μουσείο 

● Στην τελική ευθεία οι προετοιμασίες για 
τα επίσημα εγκαίνια που αναμένονται μέσα 
στην Ανοιξη

● Το λογότυπο του Μουσείου της 
Αλεξανδρούπολης τοποθετήθηκε πριν λίγες 
μέρες στην πρόσοψη του κτιρίου

● Τι περιλαμβάνουν τα 12.000 εκθέματά του

● Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει 
για πρώτη φορά όλα τα εκθέματα του Έβρου 
συγκεντρωμένα σε ένα χώρο

▶ 9

Αναγκαίο ένα πυροσβεστικό πλοίο 
για το λιμάνι Αλεξανδρούπολης

Με την επικείμενη λειτουργία του LNG, σύμφωνα με τον Διοικητή 
της Πυροσβεστικής ΑΜΘ, Κων. Κούκουρα. Φτάνει το επόμενο 
διάστημα το πρώτο πλοιάριο, με έδρα το λιμάνι της Καβάλας

▶ 7
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ
86 π.Χ.
Ο Λούκιος Κορνήλιος Σύλλας, επι-
κεφαλής των ρωμαϊκών λεγεώνων, 
εισέρχεται στην Αθήνα και ανατρέπει 
τον τύραννο Αριστίωνα, τον οποίο 
υποστήριζε ο βασιλιάς του Πόντου 
Μιθριδάτης ΣΤ’.

1862
Ο κυβερνητικός στρατός καταστέλλει 
με αιματηρό τρόπο την εξέγερση που 
εκδηλώθηκε στο Ναύπλιο και σε άλ-
λες περιοχές της Πελοποννήσου κατά 
του Όθωνα (Ναυπλιακή Επανάσταση).

1923
Τίθεται σε ισχύ στην Ελλάδα το Γρη-
γοριανό Ημερολόγιο. Η 16η Φεβρου-
αρίου 1923 ονομάζεται 1η Μαρτίου.

1935
Φιλοβενιζελικό στρατιωτικό κίνημα 
καταστέλλεται από τον Γεώργιο Κον-
δύλη. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος δια-
φεύγει στην Ιταλία.

1938
Ιδρύεται από τον κορεάτη επιχειρη-
ματία Λι Μπιούνγκ-τσουλ η Samsung 
(τρία αστέρια στα κορεάτικα). Με την 
πάροδο του χρόνου εξελίχθηκε σε μια 
από τις μεγαλύτερες πολυεθνικές πα-
γκοδμίως με δραστηριότητα σε πολ-
λούς τομείς (ναυπηγήσεις, ασφάλειες, 
ηλεκτρονικά κ.α).

1992
Ο Θεόδωρος Πάγκαλος προτείνει την 
συγχώνευση σε ενιαίο κόμμα του ΠΑ-
ΣΟΚ και Συνασπισμού. Ο γραμματέας 
του κινήματος Άκης Τσοχατζόπουλος 
αποδοκιμάζει τον κ. Πάγκαλο. Απορρι-
πτικός και ο ΣΥΝ δια του Νίκου Κων-
σταντόπουλου.

2000
Η συνεχής πτώση του γενικού δείκτη 
τιμών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθη-
νών πυροδοτεί πολιτική αντιπαράθε-
ση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και 
το ΠΑΣΟΚ. Οι μικροεπενδυτές χάνουν 
πολλά δισεκατομμύρια, καθώς οι πε-
ρισσότεροι δανείζονταν χρήματα για 
την αγορά των μετοχών όταν ο δεί-
κτης ήταν ακόμη ψηλά.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1842
Νικόλαος Γύζης, έλληνας ζωγράφος, 
που ανήκε στη λεγόμενη «Σχολή του 
Μονάχου». (Θαν. 4/1/1901)

ΘΑΝΑΤΟΙ
2004
Κώστας Μόντης, διακεκριμένος κύπρι-
ος ποιητής. (Γεν. 18/2/1914)

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

4

-1...4

1...7

Ανατολή - 06:51
Δύση - 18:07

2...8

-1...4

Χάθηκε από τον τόπο μας και η επένδυση μονάδας 
βιοντίζελ στις Φέρες

Περίπου 12 χρόνια μετά τις πρώτες συζητήσεις για 
τη δημιουργία της φιλόδοξης μονάδας παραγωγής βιο-
ντίζελ στις Φέρες, η εταιρεία, που δεν κατάφερε τελικώς 
να υλοποιήσει την επένδυση, λύει τη σύμβαση ενοικία-
σης του οικοπέδου που θα γινόταν το εργοστάσιο και 
μπαίνει σε διαδικασία εκκαθάρισης. Το θέμα της δημι-
ουργίας της συγκεκριμένης επένδυσης απασχολεί την 
περιοχή από το 2006. 

Σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό της εται-
ρείας «Βιοενέργεια Φέρες», στην οποία συμμετείχε κατά 
90% η Kontect Energy, θυγατρική της αυστριακής επι-
χείρησης E-Power, η κατασκευή των μονάδων παρα-
γωγής βιοκαυσίμων θα ξεκινούσε την άνοιξη του 2007 
και θα λειτουργούσε ως το φθινόπωρο του ίδιου έτους.

Μεσολάβησαν διάφορες δυσκολίες, με κύρια την 
οικονομική κρίση, η οποία έθεσε εκτός χρονοδιαγραμ-
μάτων την εταιρεία, ακυρώνοντας τα σχέδιά της, για 
την υλοποίηση των οποίων κατέβαλε προσπάθειες μέ-
χρι πρόσφατα. Η επένδυση προβλέπονταν να υλοποι-
ηθεί αρχικά με ίδια κεφάλαια, ενώ στη συνέχεια υπήρ-
χε πρόθεση για κατάθεση αίτησης και ένταξή της στον 
Αναπτυξιακό Νόμο

1
ΜΑΡ
2018

4
3
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`

Το κινητό συνεργείο της αιμοδοσίας του ΠΓΝΑ θα πραγματοποιήσει αιμοληψίες στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο 
του Δήμου Ορεστιάδας αύριο Πέμπτη 3 Μαρτίου από τις 9.30 μέχρι και τις 13.30. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο 
που λόγω της πανδημίας και της υποστελέχωσης της αιμοδοσίας λόγω μείωσης του προσωπικού της χωρίς 
αντικατάστασή του, έχουμε σοβαρή μείωση των αποθεμάτων αίματος.  «Καλούμε τα μέλη του συλλόγου 
αιμοδοτών Ορεστιάδας και όποιον πολίτη  μπορεί να έρθει και να προσφέρει αίμα για τον άγνωστο πάσχοντα 
συνάνθρωπο», αναφέρει ο δ/ντής της Υπηρεσίας Αιμοδοσίας του ΠΓΝΑ Γιώργος Μαρτίνης στο κάλεσμά του.

Tο κλειδί είναι αν ο πόλε-
μος θα κρατήσει τόσο ώστε 
να έχουμε μείζονες αλλαγές 
του παγκόσμιου ενεργειακού 
στάτους επί τα χείρω, έκβα-
ση η οποία θα χρειαστεί μια 
συνολικά καινούρια πολιτική 
και από την Ευρώπη.»

Θ. ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ 

 

Είπαν

Θα πραγματοποιηθεί συζήτη-
ση για την ένταξη της Ουκρα-
νίας στην ΕΕ. Αυτή είναι μια 
συζήτηση η οποία, όπως και 
να έχει, θα πραγματοποιηθεί. 
Η ΕΕ έχει ήδη μια πολύ ισχυ-
ρή συμφωνία σύνδεσης με την 
Ουκρανία, η οποία μπορεί να 
εμβαθυνθεί.

Σ. ΜΙΣΕΛ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΏΠΑΪΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μικρογνωμικά

Το 7ο κατάστημα του δικτύου της 
στην Ελλάδα ετοιμάζεται να εγκαινι-
άσει η LC Waikiki ή «τουρκική Ζara», 
όπως συνηθίζεται να την αποκαλούν, 
επειδή προσφέρει είδη μόδας σε προ-
σιτές τιμές για όλη την οικογένεια και 
στοχεύει να γίνει μία από τις τρεις πιο 
επιτυχημένες μάρκες ρούχων της Ευ-
ρώπης μέχρι το 2023. Με άλλα λόγια, 
ανταγωνίζεται σήματα όπως η ισπανι-
κή Zara, που έχει την πρωτοκαθεδρία 
στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά 
και η σουηδική H&M.

Η LC Waikiki ανοίγει αυτή την εβδο-
μάδα νέο κατάστημα 
στην Αλεξανδρού-
πολη και στα μέσα 
Μαρτίου προετοιμά-
ζει εγκαίνια σε ένα 
ακόμη σημείο πώλη-
σης, στην Αθήνα. Οι 
επισκέπτες του εμπο-
ρικού κέντρου River 
West στον Κηφισό 
γνωρίζουν από τις 
προετοιμασίες που 
γίνονται στο επίπε-
δο -1, σε εμπορικό 

χώρο πάνω από 1.400 τ.μ., ότι αναμέ-
νεται άνοιγμα LC Waikiki.

Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο κατάστη-
μα LC Waikiki στην Ελλάδα άνοιξε το 
2018 στο εμπορικό κέντρο Flamingo, 
στην Ξάνθη και έναν χρόνο αργότερα 
άνοιξε κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, 
στο εμπορικό κέντρο Μακεδονία της 
Πυλαίας. Έκτοτε ενίσχυσε περαιτέρω 
τη θέση της στη Βόρεια Ελλάδα και 
επεκτάθηκε σε μεγάλες πόλεις όπως η 
Λάρισα, η Κόρινθος και η Πάτρα.

euro2day.gr

Έρχεται με φόρα και στα μέρη μας 

Ουκρανία: 1.032 πρόσφυγες έφτασαν 
σε 5 μέρες στην Ελλάδα

Ευκαιρία ανάδειξης του πολιτισμού 
του Εβρου 

Το Διδυμότειχο, το Σουφλί και την Αλε-
ξανδρούπολη θα επισκεφθεί σήμερα και αύ-
ριο Τετάρτη, 1η και 2 Μαρτίου, ο Υφυπουρ-
γός Πολιτισμού και Αθλητισμού, αρμόδιος 
για θέματα σύγχρονου πολιτισμού, Νικόλας 
Γιατρομανωλάκης, στο πλαίσιο πενθήμερης 
περιοδείας του στη Θράκη. Το πρόγραμμα 

της επίσκεψής του στον Έβρο θα ξεκινήσει 
από το Σουφλί, όπου τις πρωινές ώρες θα 
έχει συνάντηση με τον δήμαρχο, Παναγιώ-
τη Καλακίκο, και θα ακολουθήσουν επισκέ-
ψεις στο Μεταξουργείο Τζίβρε, στο Μου-
σείο Μετάξης, σε εργοστάσιο μεταξουργίας 
και στο Γονικό. Το απόγευμα θα μεταβεί στο 
δημαρχείο Διδυμοτείχου για να συναντηθεί 
με τον δήμαρχο της πόλης, Ρωμύλο Χατζη-

Σύσκεψη με θέμα τις προσφυγικές 
ροές από την Ουκρανία προς τη χώρα 
μας καθώς και για θέματα ασφαλείας 
συγκάλεσε χθες το πρωί ο Υπουργός 
Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεο-
δωρικάκος.  Συζητήθηκαν η εφαρμο-
γή κοινοτικής οδηγίας για τους πρό-
σφυγες χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα 
με βιομετρικά δεδομένα, το θέμα των 
ανήλικων προσφύγων και η καταγρα-

φή τους, οι υποδομές φιλοξενίας κα-
θώς και η εφαρμογή μια σειράς μέτρων 
ασφαλείας. Τις τελευταίες πέντε ημέρες 
τα σύνορα της Ελλάδας έχουν περάσει 
1032 Ουκρανοί πολίτες.. Ο Υπουργός 
τόνισε ότι οι Ελληνικές αρχές θα κά-
νουν όλα όσα είναι απαραίτητα για την 
διευκόλυνση των Ουκρανών προσφύ-
γων και θα είναι σε διαρκή συνεργασία 
με την Ουκρανική Πρεσβεία.

γιάννογλου, και στη συνέχεια θα επισκεφθεί 
τη δομή υφαντουργίας στο Σοφικό. Τις βρα-
δινές ώρες της Τρίτης, επιστρέφοντας προς 
την Αλεξανδρούπολη, θα επισκεφθεί και το 
Κέντρο Παραδοσιακής Υφαντικής Τέχνης 
Έβρου, στο Φυλακτό Σουφλίου. 

Γ.Π.

Παρήγορο
Με τις εικόνες  από το «καταφύγιο» - 

κολαστήριο αδέσποτων ζώων του Δήμου 
Σπάρτης, που έχουν βγει στη δημοσιότητα, 
διαπιστώνουμε για μία ακόμη φορά τη δύ-
ναμη των εθελοντών, που έσπευσαν να βο-
ηθήσουν και να σώσουν όποια ψυχή σώζε-

ται. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος μπήκε φυλακή 
(βγήκε με εγγύηση, δυστυχώς) και θα δικα-
στεί για κακούργημα, για πρώτη φορά στη 
χώρα μας. Με αυτή την αφορμή, πιστεύω 
πως είμαστε τυχεροί στο Δήμο Αλεξανδρού-
πολης, που η προηγούμενη δημοτική αρχή 
έφτιαξε ένα σύγχρονο καταφύγιο (με αρκε-
τά προβλήματα βέβαια) και που η σημερινή 
δημοτική αρχή, σε συνεργασία με κτηνίατρο 
και προσωπικό, το διαχειρίζεται με τον καλύ-
τερο δυνατό τρόπο. Εξαιρετική η συμβολή 
και των εθελοντών της Αλεξανδρούπολης, 
που κάνουν τεράστιο έργο! 

Κ.Η.
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Η επιτροπή αγώνα «ενάντια στην 
ελληνοαμερικανική συμφωνία και τη 
βάση στην Αλεξανδρούπολη» κατα-
δικάζει την εισβολή της Ρωσίας στην 
Ουκρανία. Εκφράζει την έντονη ανη-
συχία της για το ολοένα και μεγαλύ-
τερο βάθεμα της εμπλοκής της Ελλά-
δας στους πολεμικούς σχεδιασμούς 
των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ και την αλλη-
λεγγύη της στο λαό της Ουκρανίας, 
της Ρωσίας κ όλους τους λαούς που 
εμπλέκονται.

Παράλληλα, καλεί σε σύσκεψη για 
τον συντονισμό δράσης την Τετάρτη 
στις 18:00 στο Εργατικό Κέντρο στον 
1ο όροφο.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της 
επιτροπής: 

«Η σημερινή πολεμική αντιπαρά-
θεση οδηγεί, πλέον, σε μια πολεμική 
σύγκρουση απρόβλεπτων διαστάσε-
ων, πολύ περισσότερο που συνδέ-
εται με τη γενικότερη αντιπαράθε-
ση (ΗΠΑ - ΕΕ - Κίνας - Ρωσίας κλπ). 
Θύματα για μια ακόμη φορά οι λαοί 

των εμπλεκόμενων χωρών και όχι 
μόνο, αφού οι οικονομικές και γε-
ωπολιτικές προεκτάσεις αυτής της 
σύγκρουσης επηρεάζουν τους λαούς 
όλου του κόσμου. Ο ιμπεριαλιστικός 
πόλεμος που μαίνεται αυτή τη στιγμή 
στην Ουκρανία βάζει το λαό μας σε 
θανάσιμους κινδύνους, ενώ παράλ-
ληλα φορτώνει στις πλάτες του την 
ακρίβεια και την ενεργειακή φτώχεια, 
ως συνέπειές του.

Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά σ’ 
αυτούς τους ιμπεριαλιστικούς αντα-
γωνισμούς, με στόχο τη γεωστρατη-
γική αναβάθμιση της ελληνικής αστι-
κής τάξης, που δεν είναι τίποτε άλλο 
από τη συμμετοχή της στο πλιάτσικο 
και την αναδιανομή της “πίτας”, που 
γίνεται με νέα εγκλήματα σε βάρος 
των λαών.

Οι ελληνικές κυβερνήσεις της ΝΔ, 
του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν στηρί-
ξει όλες τις ΝΑΤΟϊκές αποφάσεις και 
τα σχέδια που αφορούν τη διεύρυν-
ση αυτού του δολοφονικού οργανι-

σμού και την περικύκλωση της Ρωσί-
ας. Δρομολόγησαν την εγκατάσταση 
νέων αμερικανοΝΑΤΟϊκών βάσεων 
στη χώρα, όπως αυτή στην πόλη μας 
που έχει μετατραπεί σε κόμβο μετα-
φοράς και προώθησης στρατιωτικών 
δυνάμεων προς την Ανατολική Ευρώ-
πη. Η χώρα μας γίνεται έτσι “θύτης” 
άλλων λαών, όμως την ίδια στιγμή 
μπορεί να γίνει και “θύμα”, αφού αυ-
τόματα γίνεται στόχος πιθανών αντι-
ποίνων, όπως ήδη έχει προειδοποιήσει 
η Ρωσία για την Αλεξανδρούπολη και 
τις άλλες στρατιωτικές βάσεις.

Καταρρίπτονται στην πράξη οι μύ-
θοι ότι ο ρόλος του μπροστάρη στα 

ΑμερικανοΝΑΤΟϊκά σχέδια μπορεί δή-
θεν να εγγυηθεί την ασφάλεια, την 
προστασία των συνόρων και των κυ-
ριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας 
μας μπροστά στην τουρκική επιθε-
τικότητα. Οι τουρκικές προκλήσεις 
των τελευταίων ημερών, την ώρα που 
η Ελλάδα εμπλέκεται στις εξελίξεις 
στην Ουκρανία, φανερώνουν πως ο 
στόχος της όλο και πιο βαθιάς εμπλο-
κής δεν είναι άλλος από την εξυπη-
ρέτηση των συμφερόντων των επι-
χειρηματικών ομίλων.

Η επιτροπή αγώνα εναντία στην 
ελληνοαμερικανική συμφωνία και τη 
βάση στην Αλεξανδρούπολη καλεί 

σε σύσκεψη για τον συντονισμό της 
δράσης μας την Τετάρτη στις 18:00 
στο Εργατικό Κέντρο στον 1ο όροφο

• Όλοι στον αγώνα ενάντια στην 
εμπλοκή της χώρας στους πολεμικούς 
σχεδιασμούς των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ!

• Να μην χρησιμοποιηθεί καμιά ευ-
ρωατλαντική υποδομή από ελληνι-
κό έδαφος για τις επιχειρήσεις στην 
Ουκρανία!

• Να μην επικυρωθεί η Ελληνοα-
μερικανική Συμφωνία για τις Βάσεις!

• Να κλείσουν τώρα όλες οι ευ-
ρωατλαντικές βάσεις και υποδομές!

• Κανένας φαντάρος και αξιωμα-
τικός σε αποστολή εκτός συνόρων!»

Καταδίκη της εισβολή της Ρωσίας στην 
Ουκρανία και της εμπλοκής της Ελλάδας

ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΌΠΗ ΑΓΏΝΑ «ΕΝΑΝΤΙΑ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΌΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΥΜΦΏΝΙΑ 
ΚΑΙ ΤΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΌΥΠΌΛΗ»
                               
Εκφράζει την έντονη ανησυχία της για την 
εμπλοκή της χώρας μας, την αλληλεγγύη της στο 
λαό της Ουκρανίας, της Ρωσίας κ όλους τους 
λαούς που εμπλέκονται, καλεί αύριο σε σύσκεψη 
για τον συντονισμό δράσης

Μαθητές της Γ΄ τάξης 
του 4ου Γυμνασίου Αλεξαν-
δρούπολης «Θεόδωρος Κά-
στανος»  φωτογραφήθηκαν 
ως θύτες και θύματα βίας. 
Η φωτογράφιση έγινε μετά 
από συζητήσεις και εργα-

σίες γύρω από την έμφυλη 
βία, στο μάθημα της Κοινω-
νικής και Πολιτικής Αγωγής 
και στο πλαίσιο της ταινίας 
μικρού μήκους που γυρίζουν 
οι μαθητές με την εκπαιδευτι-
κό Ιωαννίδου Αιμιλία. Οι μα-

θητές θέλησαν με αυτήν τη 
φωτογράφιση να δώσουν το 
δικό τους μήνυμα και να πουν 
ένα ηχηρό STOP σε οποιαδή-
ποτε μορφή έμφυλης βίας,  
σωματικής,  συναισθηματι-
κής και οικονομικής, καθώς 
το θέμα αυτό έχει απασχολή-
σει ιδιαίτερα τους τελευταί-
ους μήνες όλη την κοινωνία.

Τα παιδιά φωτογραφήθηκαν ως θύματα και θύτες 
βίας, στέλνοντας το δικό τους δυνατό μήνυμα

Το Δημοτικό Συμβούλιο 
του Δήμου Ορεστιάδας στη 
συνεδρίαση της 22ης  Φε-
βρουαρίου 2022, εξέφρασε 
την αμέριστη συμπαράστα-
σή του στο δίκαιο αγώνα των 
αγροτών και των κτηνο-
τρόφων και αποφάσισε 
ομόφωνα τα παρακάτω: 

Την στήριξή του στις δι-
εκδικήσεις των αγωνιζό-
μενων αγροκτηνοτρόφων 
και ζητά την ικανοποίηση 
των βασικών αιτημάτων 
τους για: 

1. Μείωση του κόστους 
παραγωγής, με κατάργηση 
της ρήτρας αναπροσαρμο-
γής για το ρεύμα, αφορο-
λόγητο πετρέλαιο, επιδό-
τηση των ζωοτροφών και 
των αγροεφοδίων, κατάρ-
γηση του ΦΠΑ στα μέσα 
και εφόδια. 

2. Προστασία από τις 
φυσικές καταστροφές, με 
υλοποίηση όλων των απα-

ραίτητων έργων υποδομής, 
(αρδευτικά, αντιπλημμυρικά, 
αντιπυρικά κ.α.), καθώς και 
αλλαγή του κανονισμού του 
ΕΛΓΑ, ώστε να ασφαλίζει και 
να αποζημιώνει την παραγω-
γή και το κεφάλαιο στο 100% 
από όλες τις ζημιογόνες αιτί-
ες και χωρίς καθυστερήσεις. 

3. Τιμές που να καλύπτουν 
το κόστος παραγωγής και θα 
διασφαλίζουν εισόδημα επι-

βίωσης. 
4. Μέτρα στήριξης του ει-

σοδήματος όλων όσων έχουν 
υποστεί καταστροφές στην 
παραγωγή και διάθεση των 
προϊόντων τους. 

5. Επαναλειτουργία των 
αγροτικών ιατρείων και ενί-
σχυση των Κέντρων Υγείας 
και των δύο νοσοκομείων του 
Έβρου. 

Στήριξη του ΔΣ Ορεστιάδας 
στις διεκδικήσεις των 
αγροτοκτηνοτρόφων
Στο πλευρό του 
αγώνα τους το 
Δημοτικό Συμβούλιο

Μαθητές του 4ου Γυμνασίου 
λένε “stop στην έμφυλη βία!”
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Της Κικής Ηπειρώτου 
Τους περισσότερους τόνους σκου-

πιδιών, σε επίπεδο Ανατολικής Μακε-
δονίας και Θράκης, παρήγαγε ο Δήμος 
Αλεξανδρούπολης το 2021, σύμφωνα 
με στοιχεία της ΔΙΑΑΜΑΘ που παρουσι-
άστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο Ορε-
στιάδας. Επιπλέον, τα στοιχεία τον φέρ-
νουν στη δεύτερη θέση των Δήμων με 
τη μεγαλύτερη μείωση στην ποσότητα 
των ανακυκλωθέντων υλικών. 

Οι επιδόσεις των Δήμων του 
Έβρου

Πιο αναλυτικά, στο Δήμο Αλεξαν-
δρούπολης, το 2020 είχαν συγκεντρω-
θεί 23.358 τόνοι σύμμεικτων απορριμ-
μάτων, ενώ το 2021 26.252, δηλαδή μία 
αύξηση της τάξης του 12,39%. Σε ό,τι 
αφορά τα ανακυκλώσιμα, το 2020 εί-
χαμε 3.015 τόνους, ενώ το 2021 2.859, 
δηλαδή μείωση κατά 5,16%.

Στο Δήμο Σουφλίου, το 2020 εί-
χαμε 3.987 τόνους σύμμεικτων απορ-
ριμμάτων, ενώ το 2021 3.990 (αύξηση 
0,06%). Σε ό,τι αφορά τα ανακυκλώ-
σιμα, από τους 161 τόνους του 2020, 
το 2021 πέσαμε στους 117, μία μείω-
ση – ρεκόρ για όλη την ΑΜΘ, της τά-
ξης του 27%.

Στο Δήμο Διδυμοτείχου, το 2020 εί-
χαμε 5.717 τόνους σύμμεικτων απορ-
ριμμάτων, ενώ το 2021 5.738, που με-
ταφράζεται σε αύξηση 0,37%. Σε ό,τι 
αφορά στην ανακύκλωση, το 2020 συ-
γκεντρώθηκαν 422 τόνοι και το 2021 
476, μία αύξηση 12,6%.

Στο Δήμο Ορεστιάδας, το 2020 συ-
γκεντρώθηκαν 11.807 τόνοι σύμμει-
κτων, ενώ το 2021 11.998, μία αύξη-
ση 1,62%. Στην ανακύκλωση, ο Δήμος 
Ορεστιάδας εκπλήσσει θετικά, αφού συ-
γκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό αύ-

ξησης μεταξύ των δύο ετών. Το 2020 
είχε 989 τόνους ανακυκλωθέντων και 
το 2021 1.227 τόνους, που μεταφρά-
ζεται σε αύξηση 24%.

Τέλος, στο Δήμο Σαμοθράκης, το 
2020 είχαμε 1.065 τόνους σύμμεικτων 
απορριμμάτων, το 2021 1.190, αύξηση 
11,73%. Στην ανακύκλωση, το 2020 εί-
χαμε 118 τόνους και το 2021 132, μία 
αύξηση κοντά στο 12%. 

Η εικόνα στην ΑΜΘ
Οριακή ήταν η αύξηση των απορριμ-

μάτων στην περιφέρεια ΑΜΘ το 2021. 
Συγκεντρώθηκαν περίπου 206.000 τό-
νοι σύμμεικτων, αριθμός αυξημένος κα-
τά 3,5% σε σχέση με το 2020. Αύξηση 
6,5% υπήρξε και στην ανακύκλωση, κα-
θώς από τους 21.044 τόνους του 2020, 

φτάσαμε στους 22.410 του 2021. 
Στην τελική ευθεία η ΜΕΑ Αλεξαν-

δρούπολης 
Το πρώτο εξάμηνο του 2022 ορίζε-

ται από τη ΔΙΑΑΜΑΘ ως χρονικός ορί-
ζοντας για την έναρξη λειτουργίας της 
Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων 
Αλεξανδρούπολης, που θα εξυπηρετεί 
τις ανάγκες του ανατολικού τομέα της 
ΑΜΘ, όπως αναφέρει η ΕΡΤ Ορεστιά-
δας. Όσον αφορά τις υπόλοιπες υποδο-
μές διαχείρισης των απορριμμάτων στον 
Έβρο, η ΔΙΑΑΜΑΘ σημειώνει ότι η ολο-
κλήρωση της κατασκευής του ΧΥΤΥ στην 
Αλεξανδρούπολη «συνάντησε εμπόδια 
λόγω καθυστερήσεων στην αποκατά-
σταση του όμορου ΧΑΔΑ» και η από-
φαση που ελήφθη στα τέλη του 2021 
ήταν να γίνει η διοικητική παραλαβή για 
χρήση του «έτοιμου κυττάρου» του ΧΥ-
ΤΥ, όπου έχουν ξεκινήσει να φτάνουν 
τα υπολείμματα από τον ΧΥΤΑ Κομοτη-
νής και το ΚΔΑΥ της Αλεξανδρούπολης.

 Για τη Μονάδα Επεξεργασίας Απορ-
ριμμάτων και τον ΧΥΤΥ του βορείου 
Έβρου, που θα γίνουν στην Ορεστιάδα, 
η ενημέρωση αναφέρει ότι τον Μάιο του 
2021 υποβλήθηκε αίτημα περιβαλλοντι-
κής αδειοδότησης του έργου και η έκδο-
σή της αναμένεται το αμέσως επόμενο 

διάστημα. Παράλληλα, σε συνεργασία 
με τον δήμο Ορεστιάδας, είναι σε εξέ-
λιξη οι ενέργειες για την απαλλοτρίωση 

των εκτάσεων όπου θα γίνουν τα έργα 
και επίκειται η υποβολή του αιτήματος 
χρηματοδότησής τους (εντός του πρώ-
του εξαμήνου του 2022) από το επιχει-
ρησιακό πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Κοινός 
στόχος του Φορέα και του δήμου είναι 
η επιτάχυνση των διαδικασιών, ώστε 
να μη χαθεί η δυνατότητα χρηματοδό-
τησης από το τρέχον ΕΣΠΑ, αφού στο 
επόμενο δεν προβλέπονται κονδύλια 
για υποδομές διαχείρισης σύμμεικτων 
απορριμμάτων. 

Στη Σαμοθράκη, παρά τις δυσκολίες 
που ανέκυψαν, βρέθηκε τελικά και χω-
ροθετήθηκε η έκταση για τη Μονάδα 
Επεξεργασίας και τον ΧΥΤΥ που θα κα-
τασκευαστούν στο νησί, υποβλήθηκαν 
οι περιβαλλοντικές μελέτες και αναμέ-
νεται εντός του τρέχοντος έτους η έκδο-
ση της απόφασης έγκρισής τους. Όσον 
αφορά το ΚΔΑΥ Διδυμοτείχου, η ΔΙΑ-
ΑΜΑΘ αναφέρει στον ετήσιο απολογι-
σμό της ότι αποκαταστάθηκαν μέσα στο 
2021 τα προβλήματα που υπήρχαν και 
λειτουργεί κανονικά πλέον η διαλογή 
του ρεύματος χαρτιού/χαρτονιού του 
βορείου Έβρου. 

«Βασιλιάς» της ανακύκλωσης 
ο Δήμος Ορεστιάδας

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΌΙ ΕΠΙΔΌΣΕΙΣ ΤΏΝ ΔΗΜΏΝ 
ΤΌΥ ΕΒΡΌΥ ΜΕΣΑ ΑΠΌ ΤΑ ΣΤΌΙΧΕΙΑ ΤΗΣ 
ΔΙΑΑΜΑΘ ΓΙΑ ΤΌ 2021. 
                               
Στην τελική ευθεία η Μονάδα Επεξεργασίας 
Απορριμμάτων Αλεξανδρούπολης

Συνελήφθησαν στην Αλε-
ξανδρούπολη, στο πλαίσιο 
ειδικών δράσεων για την 
καταπολέμηση της διάδο-
σης των ναρκωτικών, από 
αστυνομικούς του Τμήμα-
τος Δίωξης Ναρκωτικών της 
Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας 
Αλεξανδρούπολης, δύο ημε-
δαποί, για αγορά και διακί-
νηση ναρκωτικών κατά περί-
πτωση, σε βάρος των οποίων 

σχηματίσθηκε σχετική δικο-
γραφία.

Ειδικότερα, έπειτα από 
κατάλληλη αξιοποίηση στοι-
χείων σχετικά με την διακί-
νηση ναρκωτικών από τον 
ένα δράστη, οι αστυνομικοί 
εντόπισαν τον άλλο δράστη 
να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο 
και σε έρευνα που ακολού-
θησε στην κατοχή και την οι-
κία του, βρέθηκαν και κατα-
σχέθηκαν 1 συσκευασία με 
ακατέργαστη κάνναβη βά-
ρους 55,5 γραμμαρίων επι-
μελώς κρυμμένη, την οποία 
νωρίτερα είχε προμηθευτεί 
από την οικία του πρώτου 
δράστη, δύο τρίφτες και ένα 
κινητό τηλέφωνο.

Ακολούθως, σε ενδελεχή 
έρευνα που πραγματοποίη-
σαν οι αστυνομικοί στην οι-
κία του πρώτου δράστη με τη 
συνδρομή του αστυνομικού 
σκύλου ανίχνευσης ναρκω-
τικών ουσιών ¨LAIKA¨, βρέ-
θηκαν και κατασχέθηκαν 4 
συσκευασίες με κοκαΐνη συ-
νολικού βάρους 2,8 γραμ-
μαρίων, 1 συσκευασία και 
2 δοχεία με ακατέργαστη 
κάνναβη συνολικού βάρους 
276 γραμμαρίων, 1 ζυγαριά 
ακριβείας, 1 μεταλλικός δί-
σκος, το χρηματικό ποσό των 
1.410 ευρώ, 1 πλαστική κάρ-
τα, 4 πλαστικά καλαμάκια και 
1 κινητό τηλέφωνο.

Αλεξανδρούπολη: Δύο συλλήψεις για αγορά 
και διακίνηση ναρκωτικών
Βρέθηκαν 
ποσότητες από 
κάνναβη και 
κοκαΐνη



Η ΓΝΩΜΗ
1  ΜΑΡΤΙΟΥ 20226   ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τα Υπουργεία Παιδείας 
και Θρησκευμάτων και Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης ανα-
κοινώνουν την ενεργοποίηση 
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
εγγραφών στα δημόσια Νηπι-
αγωγεία Γενικής Παιδείας για 
το σχολικό έτος 2022-2023. 
Πρόκειται για την πλατφόρμα 
proti-eggrafi.services.gov.gr, 
η οποία θα παραμείνει ανοιχτή 
για το διάστημα από Τρίτη 1η 
Μαρτίου 2022 έως και Κυρια-
κή 20η Μαρτίου 2022. 

Στα νηπιαγωγεία εγγρά-
φονται παιδιά που γεννήθη-
καν το 2017 και το 2018. Η 
διαδικασία αίτησης εγγραφής 
είναι πολύ απλή. Ο γονέας – 
κηδεμόνας, αφού αυθεντικο-

ποιηθεί με τους κωδικούς στο 
Taxisnet, θα επιλέξει το νηπι-
αγωγείο που αντιστοιχεί στην 
διεύθυνση κατοικίας του και 
θα υποβάλει ηλεκτρονικά την 
αίτηση εγγραφής του νηπίου 
καθώς και τα υπόλοιπα στοι-
χεία που απαιτούνται, μέσω 
της πλατφόρμας proti-eggrafi.
services.gov.gr. 

Η ίδια πλατφόρμα αυτομα-
τοποιεί και τους μηχανισμούς 
διαχείρισης των αιτήσεων από 
τους διευθυντές των νηπιαγω-
γείων και από τη Διεύθυνση 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 
για την τελική κατανομή των 
νηπίων σε σχολικές μονάδες. 
Οι αιτούντες γονείς θα ενημε-
ρώνονται μέσω SMS για την 

εξέλιξη της αίτησής τους, κα-
θώς και για κάθε πιθανή διόρ-
θωση που θα διαπιστώνεται 
ότι αυτή χρειάζεται, βελτιώ-

νοντας σημαντικά τον τρόπο 
επικοινωνίας του πολίτη με το 
κράτος.

 Το σύστημα «Εγγραφή στα 

Νηπιαγωγεία» εφαρμόζεται για 
τρίτη συνεχόμενη χρονιά, αξι-
οποιώντας τη στρατηγική δι-
ασύνδεσης των συστημάτων 

του Δημοσίου και συγκεκρι-
μένα τις υποδομές του Πανελ-
ληνίου Σχολικού Δικτύου, του 
myschool και του Μητρώου 
Πολιτών. Η υλοποίηση έγινε 
από το Εθνικό Δίκτυο Υποδο-
μών Τεχνολογίας και Έρευνας 
(ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), επο-
πτευόμενο φορέα του Υπουρ-
γείου Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης. 

Παράλληλα, από 1η έως 
και 20η Μαρτίου 2022 ξεκι-
νά η υποβολή αιτήσεων για 
την εγγραφή των μαθητών και 
μαθητριών που θα φοιτήσουν 
για πρώτη φορά στην Α΄ τάξη 
του Δημοτικού Σχολείου για το 
σχολικό έτος 2022-2023. Οι 
αιτήσεις και τα δικαιολογητι-
κά θα κατατίθενται στη σχολι-
κή μονάδα με κάθε πρόσφορο 
τρόπο για την αποφυγή συγ-
χρωτισμού, όπως μέσω ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου (e-
mail) ή ταχυδρομείου. Στην A΄ 
τάξη του Δημοτικού Σχολείου 
θα φοιτήσουν οι μαθητές και 
μαθήτριες που γεννήθηκαν το 
2016.

Ξεκινούν οι εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 
και στην Α΄ τάξη Δημοτικού

ΕΝΕΡΓΌΠΌΙΗΣΗ ΤΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΌΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑΣ 
ΕΓΓΡΑΦΏΝ  
                               
Τι πρέπει να γνωρίζετε, πότε λήγει η 
προθεσμία 

Τροχαίο ατύχημα σημειώθη-
κε το βράδυ της Κυριακής 27 
Φεβρουαρίου 2022 στην Εγνα-
τία Οδό Ξάνθης-Θεσσαλονίκης, 
όταν νταλίκα εξετράπη της πο-
ρείας της, «έσπασε» τα προστα-
τευτικά στηθαία του δρόμου και 
κατέληξε ως «εκκρεμές» στο… κε-
νό, με το μεγαλύτερο μέρος του 
οχήματος να βρίσκεται εκτός του 
οδοστρώματος!

Το ατύχημα σημειώθηκε εν 
μέσω βροχόπτωσης που «έφε-
ρε» στην περιοχή μας η κακοκαι-

ρία «Μπιάνκα», στο ύψος περίπου 
του σταθμού διοδίων της Ασπρο-
βάλτας.

Στο σημείο έχει σπεύσει κλιμά-
κιο της Τροχαίας και γερανοφόρο 
όχημα για την απομάκρυνση του 
βαρέου οχήματος από τον δρόμο 
με ασφάλεια. Μέχρι στιγμής, δεν 
υπάρχουν πληροφορίες για τραυ-
ματισμό του οδηγού της νταλίκας.

Φωτογραφία: Ηλίας 
Καραπάντζος από το 
kavalapost.gr

Εξετράπη της πορείας της, «έσπασε» 
τα προστατευτικά στηθαία του δρόμου

Από της 15 Μαρτίου θα ξεκινή-
σει τελικά η συνταγογράφηση των 
ανασφάλιστων πολιτών στα δημό-
σια νοσοκομεία σύμφωνα με νεότερη 
ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας, 
γεγονός το οποίο σημαίνει και το τέ-
λος της συνταγογράφησης φαρμάκων 
και εξετάσεων από ιδιώτες.

«Η συνταγογράφηση φαρμάκων, 
θεραπευτικών πράξεων και διαγνω-
στικών εξετάσεων στους ανασφά-
λιστους πολίτες, μόνο από ιατρούς 
δημόσιων νοσοκομείων και δομών 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, 
θα ισχύσει από τις 15 Μαρτίου του 
2022, με δεδομένο ότι από τότε όλες 
οι υγειονομικές μονάδες θα λειτουρ-
γούν, όπως πριν από την κλιμάκωση 
της πανδημίας» αναφέρει η ανακοί-
νωση.

Από παράταση σε παράταση
Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργείο 

Υγείας είχε ανακοινώση στις 27/1 
ότι η συνταγογράφηση θα ξεκινήσει 
από την 1η Μαρτίου, δίνοντας μια 
ακόμα παράταση λόγω της πίεσης 
που υπήρχε στο ΕΣΥ. Πάντως από 
τις 15/2 τα νοσοκομεία θα λειτουρ-
γούν πλέον με «κανονική ρότα» όπως 
πριν την έλευση της πανδημίας όπως 
εξάλλου εξήγησε ο Υπουργός Υγείας, 
Θάνος Πλεύρη την Παρασκευή 27/2. 

 Όπως είχε αποκαλύψει το 
news4health.gr πάντως, η συνταγο-
γράφηση φαρμάκων, εξετάσεων και 
πράξεων στους ανασφάλιστους θα 

γίνεται μόνο από γιατρούς των δημο-
σίων δομών, ωστόσο αναμένεται να 
εξαιρεθούν κατηγορίες σκευασμάτων. 

Ειδικότερα, το σενάριο που κερ-
δίζει έδαφος είναι η εξαίρεση της 
συνταγογράφησης των εμβολίων, τα 
οποία άλλωστε έχουν αποσπαστεί 
από τη συνολική φαρμακευτική και 
την υπέρβαση της, αλλά και άλλων 
φαρμάκων σοβαρών παθήσεων, όπως 
τα ογκολογικά. Για συγκεκριμένες λοι-
πόν κατηγορίες δεν αποκλείεται να 
διατηρηθεί η δυνατότητα συνταγο-
γράφησης σε ανασφάλιστους από 
ιδιώτες γιατρούς.

Αντίθετος ο ΠΙΣ
Την άμεση απόσυρση του μέτρου 

το οποίο προβλέπει τη συνταγογρά-
φηση φαρμάκων και εξετάσεων για 
τους ανασφάλιστους συμπολίτες μας 
μόνο από δημόσιες δομές και όχι από 
ιδιώτες γιατρούς, είχε ζητήσει ο Πα-
νελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος.

«Έχει αποδειχθεί άλλωστε ότι οι 
δημόσιες δομές δεν μπορούν να κα-
λύψουν τις αυξημένες ανάγκες των 
πολιτών ιδιαίτερα τώρα εν μέσω παν-
δημίας. Γι΄ αυτό και είναι πιθανό να 
υπάρξει οικονομική επιβάρυνση για 
τους ανασφάλιστους συμπολίτες μας» 
είχε τονίσει ο ΠΙΣ εκφράζοντας την 
απόψή του για το μέτρο αυτό.

Αντίθετη και η Ένωση 
Παθολόγων Ελλάδος

Άκαιρη και αντικοινωνική έχει χα-
ρακτηρίσει την απόφαση αυτή και η 
Ένωση Παθολόγων Ελλάδος τονίζο-
ντας ότι με τον τρόπο αυτό καταστρα-
τηγείται εμμέσως η ισοτιμία υπογρα-
φής και υποβαθμίζονται υπηρεσίες 
υγείας λόγω της αναμενόμενης δυ-
σκολίας πρόσβασης στους δημόσιους 
φορείς την παρούσα περίοδο, υπο-
γραμμίζοντας ότι με τον τρόπο αυτό 
επιβαρύνονται ακόμα περισσότερο 
τα νοσοκομεία.

Τέλος στη συνταγογράφηση 
φαρμάκων και εξετάσεων 
ανασφάλιστων
Aπό ιδιώτες γιατρούς 
από 15 Μαρτίου 

Νταλίκα βρέθηκε στο 
κενό στην Εγνατία 
προς Θεσσαλονίκη ! 
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Απαραίτητη θα είναι σε λίγο καιρό 
η παρουσία ενός πυροσβεστικού πλοι-
αρίου στο λιμάνι της Αλεξανδρούπο-
λης, με δεδομένη την κατασκευή και 
λειτουργία του πλωτού τερματικού 
σταθμού υγροποιημένου φυσικού αε-
ρίου LNG. Αυτό υπογράμμισε ο Διοι-
κητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
ΑΜΘ Αρχιπύραρχος Κωνσταντίνος 
Κούκουρας, με αφορμή την επικείμενη 
άφιξη και εγκατάσταση αντίστοιχου 
πλοιαρίου στο λιμάνι της Καβάλας, το 
οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες όλης 
της περιφέρειας.

Σύμφωνα με τον βουλευτή Κα-
βάλας της ΝΔ Γιάννη Πασχαλίδη, 
αυτή την περίοδο το εν λόγω πλοίο 
βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη, όπου 
εκτελούνται εργασίες συντήρησης, 
προκειμένου να το καταστήσουν ετοι-
μοπόλεμο για περιπτώσεις πυρκαγιάς 
σε θάλασσα. 

«Μην ξεχνάτε πως έχουμε τις 
εγκαταστάσεις πετρελαίου στην πε-
ριοχή, έχουμε το λιμάνι της Καβά-
λας, το οποίο έχει πυκνά δρομολόγια 
Εμπορικών, Ακτοπλοϊκών και Κρουζιε-
ρόπλοιων. Είναι αναγκαιότητα λοιπόν 
μεγάλη για το λιμάνι της Καβάλας, 
ενώ τίθεται και θέμα ασφάλειας για 
την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής 
Μακεδονίας-Θράκης, αν υπάρξει, κα-
θώς το επόμενο πυροσβεστικό πλοίο, 
είναι στην Θεσσαλονίκη», τόνισε ο κ. 
Πασχαλίδης μιλώντας στο περιφερει-
ακό πρόγραμμα της ΕΡΤ ΑΜΘ. 

Σύμφωνα με τον κ Κούκουρα, τέ-
λη Μαρτίου με αρχές Απριλίου θα γί-
νει  η παραλαβή του πυροσβεστικού 
πλοιαρίου, με το οποίο εξοπλίζονται 
φέτος οι Πυροσβεστικές Δυνάμεις 
της Περιφέρειας. 

«Το πυροσβεστικό πλοιάριο είναι 
απαραίτητο για την ΑΜΘ, η οποία 

διαθέτει, λιμάνια, εγκαταστάσεις πε-
τρελαίου, νησιά και μπορεί να υπάρ-
ξει ανάγκη πυρόσβεσης και μέσα στη 
θάλασσα. Το πλησιέστερο πυροσβε-
στικό πλοιάριο ήταν στην Θεσσαλο-
νίκη. Φέτος θα έχουμε στις δυνάμεις 
μας και το πλοιάριο αυτό, ενώ τα αμέ-

σως επόμενα χρόνια η ΑΜΘ θα εφο-
διασθεί με ένα ολοκαίνουργιο πυρο-
σβεστικό πλοιάριο, καθώς ήδη έχει 
αρχίσει να κατασκευάζεται σε χώρα 
του εξωτερικού. Δεν αποκλείεται τα 
επόμενα χρόνια και ίσως και άμεσα 
και το Λιμάνι της Αλεξανδρούπολης 

να εφοδιασθεί και αυτό με πυροσβε-
στικό πλοιάριο, καθώς με το σταθμό 
του υγροποιημένου αερίου και αυτό 
θα αποτελεί αναγκαιότητα για την 
ασφάλεια από πυρκαγιά της εν λό-
γω περιοχής», τόνισε ο κ. Κούκουρας.

Κ.Η. 

Αναγκαίο ένα πυροσβεστικό πλοίο 
για το λιμάνι Αλεξανδρούπολης

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΛΕΙΤΌΥΡΓΙΑ ΤΌΥ 
LNG, ΣΥΜΦΏΝΑ ΜΕ ΤΌΝ ΔΙΌΙΚΗΤΗ ΤΗΣ 
ΠΥΡΌΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΜΘ, ΚΏΝΣΤΑΝΤΙΝΌ 
ΚΌΥΚΌΥΡΑ     
                               
Φτάνει το επόμενο διάστημα το πρώτο πλοιάριο, 
με έδρα το λιμάνι της Καβάλας

Από την εργολήπτρια 
εταιρία του έργου εγκα-
τάστασης δικτύου φυσι-
κού αερίου στην Αλεξαν-

δρούπολη ανακοινώνεται 
ότι από τις 01/03/2022 
έως τις 15/03/2022 (πλην 
των ωρών κοινής ησυχίας) 
προβλέπεται να πραγμα-
τοποιηθούν εργασίες στις 
ακόλουθες οδούς: Χίου, 
Λήμνου, Κωνσταντινουπό-
λεως, Ζυμβρακάκη, Υψη-
λάντου, Εργίνου, Φυλής, 
28ης Οκτωβρίου, Εθνικής 
Αντιστάσεως, Σοφοκλέους, 

14ης Μαΐου, Ανατολικής 
Θράκης, Λεωφόρος Δη-
μοκρατίας, Σηλυβρίας, Ε. 
Φιλιππίδη, Τούντζας και 
Ποιμενίδη. Σε όλες τις 
οδούς πλην  των Τούντζα 
και Ποιμενίδη, θα πραγ-
ματοποιηθούν εργασίες 
αποκατάστασης (ασφαλ-
τόστρωση).

Οι οδοί της 
Αλεξανδρούπολης 
που θα σκαφτούν 
από 1 ως 15/3

Το Κέντρο Κοινότητας του 
Δήμου Αλεξανδρούπολης 
σε  συνεργασία με τις  Διευ-
θύνσεις Πρωτοβάθμιας  και  
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  
υλοποιούν  τη δράση «Μάρτι-
ος μήνας Αγάπης». Στο πλαί-
σιο της δράσης αυτής ενη-
μερώνουν τους μικρούς και 

τους μεγάλους μαθητές/τριες 
για την λειτουργία του Κοι-
νωνικού Παντοπωλείου και 
την αξία της δικής τους συμ-
βολής. Τοποθετούν καλάθια 
αγάπης για μια εβδομάδα στο-
χεύοντας αφενός στην ενερ-
γοποίηση  του αισθήματος αλ-
ληλεγγύης υπό το πρίσμα του 

«Μοιράζομαι» και αφετέρου 
στην ενίσχυση του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου  για  την  υπο-
στήριξη  οικονομικά  αδύνα-
μων  οικογενειών .

• Τρίτη 1/3 έως και Παρα-
σκευή 4/3 στα Νηπιαγωγεία

• Τρίτη  8/3 έως και Πα-
ρασκευή 11/3 στα Δημοτικά

• Δευτέρα 14/3 έως 
και Παρασκευή 18/3 στα Γυ-
μνάσια

• Δευτέρα 21/3 έως και Π 
24/3 στα Λύκεια

Μήνας αγάπης & προσφοράς ο 
Μάρτιος για το Κέντρο Κοινότητας 
του Δήμου Αλεξ/πολης
Ενημερωτικές δράσεις στα σχολεία για τη 
λειτουργία και ενίσχυση του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου

Φυσικό Αέριο: Πού θα γίνουν 
εργασίες το επόμενο διάστημα
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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;

Στα πλαίσια της εξωστρέφειας που 
ακολουθεί ως πολιτική η εταιρεία Άρω-
μα Έβρου έχει προγραμματιστεί σειρά 
επισκέψεων στην πόλη της Αθήνας. 
Αφορμή εξ’ αυτών αποτελεί η συνάντη-
ση με την Υφυπουργό Τουρισμού κυρί-
ας Ζαχαράκη Σοφίας με τον πρόεδρο 
και μέλη του διοικητικού συμβουλίου 
της εταιρείας, καθώς και παρουσία του 
βουλευτή Νέας Δημοκρατίας Ν.Έβρου 
κυρίου Δερμετζόπουλου Χρήστου, την 
Πέμπτη 3 Μαρτίου 2022 και ώρα 12:00 
μ.μ. στο Υπουργείο Τουρισμού.

Θέματα συζήτησης με την υπουργό:
•  Γνωριμία με την εταιρεία και μέ-

ρος των δράσεων της τόσο στον πρω-
τογενή τομέα όσο και σε εκπαιδευτικά 
προγράμματα (η κυρία Ζαχαράκη διε-
τέλεσε υφυπουργός Παιδείας κατά το 
παρελθόν καθιστώντας την αρμόδια 
ώστε να λάβει γνώση των θεμάτων).

•  Παρουσίαση του προγράμματος 
ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΎ με πρώτη πανελ-
λαδική εφαρμογή στην περιοχή του 
Βορείου Έβρου και πιο συγκεκριμένα 
στην έδρα των εγκαταστάσεων μας 
(Βάλτος, Ορεστιάδας), από την εται-
ρεία  Άρωμα Έβρου.

•  Μελλοντικές συνεργασίες σε επί-
πεδο ανάδειξης και τουριστικής προβο-
λής για την περιοχή μας και την άμεση 
συνεργασία του αντίστοιχου Υπουργεί-
ου, ενώ θέμα συζήτησης θα αποτελέ-
σει και η απορρόφηση Ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων σε συνεργασία με την 
περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης.

•  Παρουσίαση του Διακρατικού 
προγράμματος Integrural Erasmus+ 
όπου η εταιρεία μας θα συμμετέχει 
από τη θέση του εκπαιδευτή για την 
εφαρμογή καλών πρακτικών σε νέ-
ες επιχειρήσεις του κλάδου. Οι χώρες 
εφαρμογής του είναι: Ελλάδα – Γαλλία 
– Πορτογαλία – Ιταλία

Σε συνέχεια των συναντήσεων 
που θα πραγματοποιηθούν:

1. Συνάντηση με τον Αντιδήμαρχο 
παιδείας & ψηφιακής μετάβασης Δή-
μου Αθηναίων  κύριο Βαφειάδη Νικό-
λαο, την Τρίτη 1 Μαρτίου 2022 και 
ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο του, με 
θέμα συζήτησης να αποτελεί η γνω-
ριμία των δράσεων της εταιρείας μας, 
μελλοντικές συνεργασίες με τον Δήμο 

Αθηναίων, καθώς και πληροφόρηση 
για δράσεις που εφαρμόζονται στην 
γενέτειρα του (ο κύριος Βαφειάδης 
έχει καταγωγή από το ακριτικό χωριό 
Ρίζια Ορεστιάδας)

2. Συνάντηση με τον Αντιδήμαρ-
χο ψηφιακής πολιτικής & Νέας Γενιάς  
Δήμου Ζωγράφου κύριο Κολομπάτσο 
Δημήτριο την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2022 
και ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο του, 
με θέμα συζήτησης να αποτελεί η γνω-
ριμία των δράσεων της εταιρείας μας, 
μελλοντικές συνεργασίες με τον Δήμο 
Ζωγράφου.

3. Με τη Διεύθυνση του Κολεγίου 
Αθηνών την Παρασκευή 4 Μαρτίου 
2022 στις εγκαταστάσεις αυτού, στα 

πλαίσια συνεργασίας που προϋπάρχει, 
τόσο με την εταιρεία Άρωμα Έβρου, 
όσο και με το Δημοτικό Σχολείο Ριζί-
ων, αποτελώντας και τους μέντορες 
στο project ΘΕΡΜΟΚΉΠΕΙΟ (κατά-
κτηση της 1ης θέσης στο διαγωνισμό 
BRAVO SCHOOLS 2021).

4 Με το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Ευγενιδείου Ιδρύματος (ακαθόριστη 
μέρα και ώρα προς το παρόν), με θέ-
μα συζήτησης να αποτελεί η γνωριμία 
των δράσεων της εταιρείας μας όπως 
και μελλοντικές συνεργασίες. Αφορμή 
ήταν η πρόσφατη μεγάλη δωρεά στην 
περιοχή του Βορείου Έβρου και πιο 
συγκεκριμένα στο Δήμο Ορεστιάδας, 
δείγμα γραφής του μεγάλου ενδια-

φέροντος που δείχνει το ίδρυμα για 
δράσεις ανάπτυξης που γίνονται στην 
περιοχή μας.

5. Με την εταιρεία Time Heritage 
(επίσκεψη κατά την διάρκεια παραμο-
νής των μελών του Δ.Σ. στα γραφεία 
αυτής) στα πλαίσια συνεργασίας του 
διακρατικού προγράμματος  Integrural 
Erasmus + .

6. Με την Ένωση Μαζί για το Παιδί 
(επίσκεψη κατά την διάρκεια παραμο-
νής των μελών του Δ.Σ. στα γραφεία 
αυτής) στα πλαίσια καλής συνεργασίας 
που αναπτύχθηκαν μέσα από το σχο-
λικό πρόγραμμα ΘΕΡΜΟΚΉΠΙΟ στην 
σχολική μονάδα Ριζίων και διατηρούμε 
μέχρι σήμερα.

Δράσεις εξωστρέφειας 
από την εταιρεία “Άρωμα Έβρου”

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ “ΓΝΏΡΙΜΙΑΣ” ΜΕ ΤΗΝ 
ΥΦΥΠΌΥΡΓΌ ΤΌΥΡΙΣΜΌΥ ΚΑΙ ΑΛΛΌΥΣ 
ΦΌΡΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ                    
           
Στελέχη της θα παρουσιάσουν το project , τις δράσεις 
τους και παράλληλα τα  εκπαιδευτικά προγράμματα στα 
οποία συμμετέχουν
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Το λογότυπο του Αρχαιολο-
γικού Μουσείου Αλεξανδρού-
πολης τοποθετήθηκε πριν λί-
γες μέρες στην πρόσοψη του 
κτιρίου, απέναντι από τον ΕΟΤ. 
Πρόκειται για μία από τις τε-
λευταίες «πινελιές», προτού 
το Μουσείο ανοίξει επίσημα 
τις πόρτες του και παρουσιά-
σει τη μόνιμη έκθεσή του στο 
κοινό που θα έχει την ευκαιρία 
να γνωρίσει για πρώτη φορά 
όλα τα εκθέματα του Έβρου 
συγκεντρωμένα σε ένα χώρο. 

Η προετοιμασία της μόνιμης 
έκθεσης του Μουσείου, μία 
ιδιαίτερα δύσκολη και απαι-
τητική εργασία, ξεκίνησε ήδη 
από το 2017 και περιλάμβα-
νε έναν κύκλο προετοιμασίας 
των αρχαιοτήτων, συντήρησης, 
τεκμηρίωσης, σχεδιασμού και 
τοποθέτησης των αρχαίων 
αντικειμένων στις ολοκαίνου-
ριες προθήκες του Μουσείου.

Όπως έχει δηλώσει στη 
ΓΝΏΜΗ η προϊσταμένη της 
Εφορείας Αρχαιοτήτων Έβρου 

Δόμνα Τερζοπούλου, εκτός 
απροόπτου, σχετικού με την 
πορεία της πανδημίας, η προ-
ετοιμασία της μόνιμης έκθεσης 
ολοκληρώνεται στα τέλη Μαρ-

τίου, κι έτσι μέσα στην άνοιξη, 
αναμένεται να γίνουν τα εγκαί-
νια του μουσείου και να ξεκι-
νήσει η λειτουργία του.

«Εργαζόμαστε με εντατι-

κούς ρυθμούς, ετοιμάζουμε το 
εποπτικό υλικό, τις φωτογρα-
φίες και τα κείμενα και ολο-
κληρώνουμε την τοποθέτηση 
των προθηκών που θα στηρί-
ζονται τα εκθέματα. Στο μου-
σείο παρουσιάζονται 12.000 
εκθέματα αποκλειστικά από 
την περιοχή του Έβρου, εκτός 
της Σαμοθράκης, η οποία δια-
θέτει το δικό της μουσείο. Είναι 
ευρήματα που χρονολογού-
νται από την 6η χιλιετία ως 
τον 4ο αιώνα μ.Χ. Προέρχο-
νται από το νεολιθικό οικισμό 
της Μάκρης, ενώ ένα μεγάλο 
τμήμα της έκθεσης είναι αφι-
ερωμένο στην Αρχαία Ζώνη. 
Θα υπάρχουν ακόμη εκθέμα-
τα από διάφορες άλλες θέσεις, 
από τον ορεινό Έβρο, το Τρί-
γωνο και μία ξεχωριστή ενό-
τητα για τους πολυάριθμους 

ταφικούς τύμβους που χρονο-
λογούνται από τον 4ο αιώνα 
π.Χ. ως και τον 2ο αιώνα μ.Χ. 
Πιστεύουμε πως θα είναι αρ-
κετά ενδιαφέρουσα η έκθεσή 
μας, καθώς για πρώτη φορά 
είναι συγκεντρωμένα όλα τα 
εκθέματα του Έβρου σε ένα 
χώρο», σημειώνει η κα Τερζο-
πούλου, επισημαίνοντας πως 
με την μόνιμη έκθεση να πλη-
σιάζει μετά από τόσα χρόνια 
στο τέλος της, υπάρχει χαρά 
και ικανοποίηση, ενώ στόχος 
μετά την έναρξη λειτουργίας 
του μουσείου είναι να είναι ένα 
μουσείο ανοικτό στην κοινω-
νία, με περιοδικές εκθέσεις και 
εκδηλώσεις, που θα το κατα-
στήσουν βασικό σημείο ανα-
φοράς για το πολιτιστικό προ-
ϊόν της περιοχής.
Κ.Η. 

Το λογότυπό του απέκτησε 
το Αρχαιολογικό Μουσείο 
Αλεξανδρούπολης

ΜΠΑΙΝΌΥΝ ΌΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ 
“ΠΙΝΕΛΙΕΣ” ΠΡΙΝ ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ 
ΕΓΚΑΙΝΙΑ                        
           
Τι περιλαμβάνεται στα 12.000 εκθέματα

H Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Έβρου στο πλαίσιο της πράξης 
«ΟΡΓΑΝΏΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΠΑΡΚΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΖΏΝΗΣ ΚΑΙ 
ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ -

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ» ΕΣΠΑ 2014-
2020 πρόκειται να υλοποιή-
σει εκπαιδευτικά προγράμματα 
για μαθητές πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Στα προγράμματα έχουν τη 
δυνατότητα συμμετοχής μα-
θητές και μαθήτριες της Α΄, 

Β΄ τάξης του Γυμνασίου (θα 
πραγματοποιηθούν τον Απρί-
λιο του 2022) και της Α΄, Β΄ 
και Δ΄ τάξης του Δημοτικού 
(θα πραγματοποιηθούν τον 
Μάιο του 2022)

Στόχος τους είναι να γνω-
ρίσουν τα παιδιά την ιστορία 
του τόπου τους και να έρθουν 
σε επαφή με τις αρχαιότητες 
της περιοχής τους, να καλλι-
εργήσουν την κριτική σκέψη 
και την αισθητική τους και να 
ευαισθητοποιηθούν στο θέμα 
του σεβασμού προς την πολι-

τιστική μας κληρονομιά και το 
περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαι-
δευτικοί πρέπει να δηλώσουν 
συμμετοχή στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση της ΕΦΑ Έβρου 
(efaevr@culture.gr) υπ’ όψιν 
της αρχαιολόγου κ. Κατερίνας 
Αγγέλη το αργότερο έως τις 
15-03-2022 (για τα γυμνά-
σια) και τις 31-03-2022 για 
τα δημοτικά. 

Στη συνέχεια θα οριστεί ιδι-
αίτερη μέρα για κάθε τμήμα και 
θα αποσταλεί το σχετικό υλι-
κό. Η ημερομηνία επίσκεψης 
καθώς και οι σχετικές υποχρε-
ώσεις των εκπαιδευτικών θα 
κοινοποιηθούν αμέσως μετά 
την δήλωση ενδιαφέροντος, 
ώστε να υπάρχει η δυνατότητα 
έγκαιρης προετοιμασίας.

Εκπαιδευτικά προγράμματα στον αρχαιολογικό 
χώρο Ζώνης Δήμου Αλεξανδρούπολης
Για μαθητές πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με στόχο να 
γνωρίσουν τα παιδιά την ιστορία του τόπου 
τους
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Αναλύσεις

Το μήνυμα της εισβολής στην Ουκρανία

Η 
ρωσική εισβολή στην Ου-
κρανία και όσα προηγήθη-
καν με την αναγνώριση 
από τον πρόεδρο Πού-
τιν της ανεξαρτησίας του 
Λουγκάνσκ και του Ντον-

μπάς όπου κατοικούν ρωσόφωνοι, θα 
πρέπει να θεωρηθεί ως η απάντηση της 
Μόσχας σε όσα συνέβησαν από τον Νο-
έμβριο του 2013 και μετά στην πλατεία 
Ανεξαρτησίας του Κιέβου και οδήγησαν 
στην βίαιη αποκαθήλωση του εκλεγμέ-
νου ρωσόφιλου προέδρου Γιαννουκό-
βιτς. Τί είχε συμβεί στην Ουκρανία;

 Μέχρι τότε στην εξουσία της 
Ουκρανίας εναλλάσσονταν ρωσόφιλοι 
και δυτικόφιλοι πρόεδροι. O δυτικόφι-
λος πρόεδρος Βίκτορ Γιουστσένκο και η 
πρωθυπουργός Γιούλια Τιμοσένκο προη-
γήθηκαν του Γιαννουκόβιτς. Όλα ξεκίνη-
σαν όταν ο Γιαννουκόβιτς αρνήθηκε τη 
σύνδεση της χώρας του με την Ευρωπα-
ϊκή Ένωση στα πλαίσια της «Ανατολικής 
Συνεργασίας» που απευθύνονταν από 
τις Βρυξέλλες σε μετασοβιετικά κράτη, 
προκρίνοντας την τελωνειακή ένωση που 
προωθούσε η Ρωσία με πρώην Σοβιετικές 
Δημοκρατίες. Δηλαδή να μην ενταχθεί η 
Ουκρανία στη δυτική σφαίρα επιρροής 
αλλά στη ρωσική. Εκεί επικεντρώνεται 
και σήμερα η διαμάχη. 

Στις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας που 
ακολούθησαν στην πλατεία Ανεξαρτησί-
ας του Κιέβου από δυτικόφιλους πολίτες, 
επικεφαλής τέθηκαν ο ένοπλος ναζιστικός 
"Δεξιός Τομέας" και το εθνικοσοσιαλιστικό 
"Σβόμποντα" που είχε ως σήμα παραλλα-
γή της σβάστικας, και προσέδωσαν στις 
διαμαρτυρίες χαρακτήρα συγκρούσεων 
με την ενθάρρυνση της Γερμανίας και 
των ΗΠΑ. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις 5 
Δεκεμβρίου 2013 ο Γερμανός ΥΠΕΞ Γκί-
ντο Βέστερβελε σε μια πρωτοφανή πα-
ρέμβαση στην ουκρανική πολιτική κρίση 
διαδήλωσε στα οδοφράγματα στο Κίεβο 
μαζί με τους διαδηλωτές, διαβεβαιώνο-
ντας ότι «οι πύλες της ΕΕ παραμένουν 
ανοιχτές». Ακολούθησαν, η επικεφαλής 
της Εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάθριν 
Άστον, η βοηθός ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Βικτόρια 
Νούλαντ, ο προεδρικός υποψήφιος των 
Ρεπουμπλικάνων το 2008 Τζο Μακκέιν, 
που επισκέφθηκαν το Κίεβο ενθαρρύνο-
ντας τους διαδηλωτές κατά της νόμιμης 
πολιτειακής εξουσίας της χώρας. Ήταν 
και οι συναντήσεις της καγκελαρίου στο 
Βερολίνο με τους επίδοξους ανατροπείς 
της νόμιμης εξουσίας του Κιέβου, και εν 
τέλει η αποδοχή ενός πραξικοπηματικού 
καθεστώτος με έντονες ναζιστικές απο-
χρώσεις μετά τη φυγάδευση του Γιαννου-
κόβιτς. Με αυτή την έννοια η αναφορά 
περί ναζιστικοποίησης της Ουκρανίας δεν 
είναι χωρίς περιεχόμενο. Δηλαδή, κατά 
πόσο στελέχη των δύο αυτών ναζιστικών 
φασιστικών οργανώσεων μετά την κατά-
ληψη της εξουσίας έχουν εμπλακεί στην 
πολιτική ζωή της χώρας. Είναι χαρακτη-
ριστικό ότι στελέχη τους συμμετείχαν στη 
μεταβατική κυβέρνηση ενώ ο ναζιστικός 
χαιρετισμός του πρώτου πρωθυπουργού 
Αρσένι Γιατσένιουκ, μετά την βίαιη απο-
καθήλωση του Γιαννουκόβιτς, δεν αμφι-
σβητείται. Αυτούς στήριξε η Δύση προ-
κειμένου να επεκτείνει την επιρροή της 
στην Ουκρανία έναντι της Ρωσίας. Είναι 
άμοιρη ευθυνών για τα σημερινά δεινά 

του ουκρανικού λαού, δυτικόφιλων και 
ρωσόφωνων;

 Όμως γιατί διαλύθηκε και η 
Γεωργία το 2008 στις συνιστώσες της 
(Αμπχαζία, Ν. Οσετία) όπως συμβαίνει 
σήμερα στην Ουκρανία με το Ντονμπάς 
και το Λουγκάνσκ; Διότι οι εθνικισμοί δι-
αλύουν, δεν ενώνουν και αξιοποιούνται 
ως όχημα για παρεμβάσεις τρίτων, με 
τις λεγόμενες "πολύχρωμες επαναστά-
σεις". Έγραφε ο Ούλριχ Μπεκ προφητικά 
το 1993 ερμηνεύοντας τη διάλυση της 
ΕΣΣΔ: «Δεν είναι η Δύση που εξάλειψε 
τον κομμουνισμό αλλά οι καταπιεσμένοι 
εθνικισμοί. Απ’ αυτήν τη νίκη γεννιέται το 
μυστικό του εθνικιστικού ενθουσιασμού, 
ο οποίος απειλεί να πνίξει τώρα στο αίμα 
την Ευρώπη». Διότι ο εθνικισμός, στις με-
ταψυχροπολεμικές συνθήκες, πυροδοτεί 
μια διελκυστίνδα εξελίξεων χωρίς τέλος: 
Οι αιτίες θα πρέπει να αναζητηθούν στη 
διάλυση των πολυεθνικών κρατών (Γιου-
γκοσλαβία, ΕΣΣΔ) στα όρια των ομόσπον-
δων Δημοκρατιών τους, που διατήρησαν 
άθικτο το διοικητικό μηχανισμό, εγκλώβι-
σαν όμως τα σπέρματα της μελλοντικής 
τους διάλυσης με τις πολυπληθείς σερβι-
κές και ρωσικές μειονότητες αντίστοιχα. 

Διότι άλλα τα κριτήρια της οριοθέτη-
σης των ομόσπονδων Δημοκρατιών σε 
ένα πολυεθνικό κράτος και άλλα τα κρι-
τήρια με την ανεξαρτητοποίησή τους στα 
ίδια σύνορα, όταν η πολυεθνικότητα ανα-
δεικνύεται σε μοχλό παρέμβασης τρίτων. 
Ο Λένιν είχε ως πρώτο μέλημα την κατα-
πολέμηση του μεγαλορωσικού σοβινισμού 
γιαυτό τα σύνορα των σοβιετικών Δημο-
κρατιών χαράχτηκαν κατά τρόπο ώστε να 
αποδυναμωθεί η κυρίαρχη ρωσική εθνό-
τητα, με αποτέλεσμα ρωσικοί πληθυσμοί 
να εγκλωβιστούν στις πρώην σοβιετικές 
Δημοκρατίες, την ασφάλεια των οποίων 
έχει επωμιστεί η Μόσχα. Αυτό συνέβη και 
στην Ουκρανία. 

Όμως το μήνυμα που θα πρέπει να ει-
σπράξει η Δύση και η χώρα μας σήμερα, 
με τη βάση της Αλεξανδρούπολης και 
όχι μόνον, είναι ότι η έκταση και η έντα-
ση της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία 
είναι εξαιρετικά δυσανάλογη ως προς το 
διακύβευμα, δηλαδή την απειλή που υφί-
στανται οι ρωσόφωνοι του Λουγκάνσκ και 
του Ντονμπάς. Η υπερβολή αυτή αποκα-
λύπτει την ανασφάλεια της Μόσχας, μιας 
μεγάλης πυρηνικής δύναμης, και αυτή 
η διαπίστωση αναδεικνύει τον τεράστιο 
κίνδυνο για την παγκόσμια ειρήνη αφού 
η ανασφάλεια από ένα σημείο και πέρα 
δεν αποκλείει απονενοημένες ενέργειες. 

 Η περικύκλωση της Ρωσίας που συ-
νεχίζει να προωθείται από τη Δύση με 
φορέα το ΝΑΤΟ με την αξιοποίηση των 
εθνικισμών στις πρώην σοβιετικές Δημο-
κρατίες, δημιουργεί στη Μόσχα εύλογες 
ανησυχίες για τη μελλοντική υπόσταση 
της ίδιας της Ρωσικής Ομοσπονδίας που 
συντίθεται από μεγάλο αριθμό εθνοτήτων. 
Εκεί θα πρέπει να αποδοθεί η σφοδρότη-
τα της ρωσικής εισβολής και θα πρέπει 
να εκληφθεί από τη Δύση ως προειδο-
ποίηση από τη Μόσχα για μελλοντικές 
αντιδράσεις χωρίς όρια εφόσον θεωρή-
σει ότι απειλείται. Όταν οι ΗΠΑ επικαλού-
νται λόγους εθνικής ασφαλείας απλά για 
να προωθήσουν τα συμφέροντα τους σε 
παγκόσμια κλίμακα, οι φόβοι της Ρωσίας 
για την μελλοντική της υπόσταση έχουν 
λογική βάση και θα πρέπει να ληφθούν 
σοβαρά υπόψη από τη Δύση. 

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ 
ΜΑΚΡΟΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

Χρονογράφημα

Ψωμί και Τριαντάφυλλο 

Το διαχρονικό αίτημα των γυναικών

Σ
άββατο βράδυ και μία ακόμη 
εβδομάδα σε λίγες ώρες θα 
ολοκληρώσει το ταξίδι της 
μέσα στο χρόνο. 

 Μέσα Φλεβάρη και ο και-
ρός έχει αρχίσει να μυρίζει 

άνοιξη. Δειλά δειλά τα δέντρα βγάζουν 
τα πρώτα τους άνθη, ενώ τριγύρω μικρά 
πολύχρωμα λουλούδια κάνουν 
αισθητή την παρουσία τους, 
ομορφαίνοντας το τοπίο, 
σαν να ετοιμάζονται και 
κείνα να γιορτάσουν 
στις οχτώ του Μάρτη 
την Παγκόσμια Ημέ-
ρα της Γυναίκας. Μια 
ιδιαίτερη και σημαντι-
κή μέρα, για την οποία 
έχουν γραφτεί τόσα πολ-
λά πάνω στα δικαιώματα 
της γυναίκας, αλλά και στην 
επιρροή της στη διαχρονική 
εξέλιξη των κοινωνιών. 
Κείμενα που αναφέρο-
νται στο ρόλο που δια-
δραμάτισε στην πολιτι-
κή, στην τέχνη, αλλά και τις θρησκείες. 
Ώστόσο, πολλές αναφορές έχουν γίνει 
ακόμη και για τις γυναίκες της διπλανής 
πόρτας, που η λάμψη τους δεν οφείλεται 
στους προβολείς της δημοσιότητας, αλλά 
στην προσωπικότητά τους και τον καθη-
μερινό τους αγώνα για ένα καλύτερο αύ-
ριο. Για τις γυναίκες που παλεύουν με τα 
θέλω τους και τις απαιτήσεις μίας δήθεν 
καθώς πρέπει κοινωνίας. Γι’ αυτές που 
τολμούν να τα βάλουν με το σύστημα, μη 
θέλοντας να γίνουν οι ίδιες και οι δικοί 
τους πειραματόζωα των μεγάλων πολυ-
εθνικών συμφερόντων, έχοντας το θάρ-
ρος να θυσιάσουν το ψωμί των παιδιών 
τους, ώστε να γίνουν για κείνα ένα φωτει-
νό παράδειγμα για το μέλλον, αδιαφορώ-
ντας για το δικό τους παρόν. Γυναίκες που 
μπήγουν τα νύχια τους μέσα στις παλά-
μες για να μην τσιρίξουν από αγανάκτηση 
και οργή για όσα συμβαίνουν καθημερι-
νά σε βάρος τους. Για να μην ουρλιάξουν 
όταν μία ακόμα γυναίκα που πίστεψε στην 
συντροφικότητα και τον έρωτα έχασε τη 
ζωή της από έναν άντρα. Έναν άντρα, που 
όταν ήταν ο ίδιος παιδί οι γονείς του δεν 
του δίδαξαν τι θα πει σεβασμός προς τον 
άνθρωπο, αλλά και το πόσο ιερή είναι η 
ίδια η ζωή από τη φύση της, μαθαίνοντας 
του μόνο να επιβάλει τα θέλω του με τη 
σωματική του δύναμη μέσα από την κάθε 
είδους μορφή βίας.

 Αυτός ο άντρας μεγάλωσε από μάνα 
που δε μπόρεσε πραγματικά να του διδά-
ξει τι σημαίνει αγάπη, κατανόηση και σε-
βασμός. Εν αγνοία της όμως, ίσως να τον 
γαλούχησε με τρόπο ώστε να εξελιχθεί σ’ 
ένα ανθρώπινο τέρας. Γιατί και κείνη δεν 
έλαβε ποτέ της σαν παιδί την αγάπη που 
θα έπρεπε από τους δικούς της γονείς. 
Αντιθέτως η μάνα της τη δίδαξε πώς να 
υποτάσσεται στον άντρα αφέντη.

 Οι γυναίκες με το πέρασμα του χρόνου 
στο βωμό της μίμησης και τη σκληρότητα 
που έπρεπε να επιδείξουν για ένα ισότιμο 
μέλλον,  άρχισαν σιγά σιγά άθελά τους να 
χάνουν τις ευαισθησίες τους. Να γίνονται 
ανταγωνιστικές, εκδηλώνοντας συμπερι-
φορές που θυμίζουν έντονα εκείνες των 
αντρών. Γιατί πώς αλλιώς θα μπορούσαν 
να επιβιώσουν σε εργασιακούς χώρους 
άκρως απαιτητικούς. Όταν γυρίζουν όμως 

στο σπίτι κουρασμένες αργά το βράδυ, 
κάνουν τον απολογισμό της ημέρας που 
πέρασε, νιώθοντας ενοχές που παραμέ-
λησαν τους ανθρώπους που αγαπούν. Μα 
πρώτα απ’ όλα νιώθουν ενοχές για τα 
παιδιά τους, που έμαθαν να ζουν με μία 
μαμά απούσα από το σπίτι τις περισσότε-
ρες ώρες της ημέρας, λόγω εργασίας και 

κείνα αναγκαστικά να γίνονται μέρα με 
τη μέρα όλο και πιο ανεξάρτητα, 

μα όλο και πιο ευαίσθητα. Γιατί 
υπάρχουν στιγμές που κρυ-
φά από τους άλλους δα-
κρύζουν λόγω αυτής της 
τόσο σημαντικής απουσί-
ας. Ώστόσο μαθαίνουν από 
τις πρώτες στιγμές της ζω-
ής τους να μεγαλώνουν με 

τη γιαγιά ή με μία ξένη γυ-
ναίκα που πληρώνεται για να 

τα φροντίζει. Εντούτοις, όσο κι αν 
προσπαθούν, η απουσία της μαμάς 

δεν μπορεί να γίνει συνήθεια. 
Όμως και  κείνη νιώθει τύψεις 
που δεν είναι δίπλα στα παιδιά 
της όταν την έχουν ανάγκη. 

Γιατί δυστυχώς όταν κι αυτή ήταν παιδί 
κανείς δεν της είπε ξεκάθαρα ότι ο κόσμος 
εκεί έξω δεν είναι όπως στα παραμύθια 
και πολλές φορές όσο κι αν προσπαθεί, οι 
ιστορίες της πραγματικής ζωής δεν έχουν 
πάντα αίσιο τέλος. 

Σάββατο δεκαεννέα Φεβρουαρίου. Σε 
δύο εβδομάδες για μία ακόμα χρονιά θα 
εορταστεί η Μέρα της Γυναίκας. Για κά-
ποιες η μέρα αυτή σημαίνει μόνο μία ξε-
χωριστή βραδινή έξοδο με τις κολλητές. 
Ενώ πολλές γυναίκες θα δεχτούν ένα τρια-
ντάφυλλο ως ένδειξη σεβασμού από τους 
άντρες. Ελάχιστοι όμως θα μπουν στον κό-
πο ν’ αναρωτηθούν τι πραγματικά γιορτά-
ζουμε. Τη μέρα αυτή η Γυναίκα, πριν από 
εκατόν εξήντα πέντε χρόνια,  διεκδίκησε το 
δικαίωμά της στην ισότητα με το σύνθημα 
«Ψωμί και Τριαντάφυλλο». Ένα σύνθημα 
διαχρονικό κι επίκαιρο, που ακούστηκε για 
πρώτη φορά στις οχτώ Μαρτίου του χίλια 
οχτακόσια πενήντα εφτά από τις εργάτριες 
των εργοστασίων κλωστοϋφαντουργίας 
στους δρόμους της Νέας Υόρκης. Παρό-
λα αυτά σήμερα, εν έτη δύο χιλιάδες είκο-
σι δύο, οι γυναίκες εδώ και μήνες, χωρίς 
ουσιαστικό λόγο, έχουν στερηθεί από την 
εξουσία το αναφαίρετο και συνταγματικά 
κατοχυρωμένο δικαίωμα τους στην εργα-
σία, γιατί είχαν την τόλμη να συνεχίζουν 
να πιστεύουν στο αίτημα της αυτοδιάθε-
σης του κορμιού τους. Ένα από τα βασικά 
αιτήματα του παγκόσμιου φεμινιστικού κι-
νήματος του χίλια εννιακόσια εβδομήντα 
με χίλια εννιακόσια ογδόντα πέντε. Γι’ αυ-
τές τις γυναίκες η ιστορία θ’ αναφερθεί με 
σεβασμό και θα τις ονομάσει αγωνίστριες, 
γιατί έχουν το κουράγιο να διεκδικήσουν 
ένα πιο ελεύθερο και ανθρώπινο μέλλον 
χωρίς διακρίσεις.  

Η γυναίκα όποιον ρόλο τελικά κι αν 
αποφασίσει να ενσαρκώσει στη μεγάλη 
σκηνή της ζωής, θα τον ερμηνεύσει με 
πάθος, μελοδραματισμό, αλλά και ευαι-
σθησία, γιατί και η ίδια η ζωή είναι γυναί-
κα. Άλλωστε η γυναίκα είναι σαν το τρια-
ντάφυλλο, ευαίσθητη μα και σκληρή όταν 
θέλει, γιατί έχει μάθει από τις προγόνους 
της να προστατεύει ότι πραγματικά αγα-
πάει και να συνεχίζει να διεκδικεί το δικαί-
ωμά της στο «Ψωμί και Τριαντάφυλλο».   

THΣ ΓΙΩΤΑΣ
 ΑΓΑΠΗΤΟΥ         
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Η Βουλγαρία ξεκίνησε συ-
νομιλίες με την Ελλάδα για την 
κατασκευή ενός νέου πυρη-
νικού σταθμού ηλεκτροπαρα-
γωγής σε βουλγαρικό έδαφος 
που θα χρησιμοποιηθεί από την 
Ελλάδα στο πλαίσιο μακρο-
πρόθεσμης 20ετούς σύμβα-
σης, ανακοίνωσε την Κυριακή 
ο αντιπρόεδρος της κυβέρνη-
σης και υπουργός Οικονομικών 
Άσεν Βασίλεφ.

Δεν απάντησε στο ερώτη-
μα πού θα βρίσκεται το εργο-
στάσιο παραγωγής ενέργει-
ας, αλλά είπε στον τηλεοπτικό 
σταθμό Nova TV ότι θα ενερ-
γήσει γρήγορα, δεδομένου ότι 
υπάρχει αγοραστής ηλεκτρι-
κής ενέργειας, γεγονός που 
εξαλείφει τον επιχειρηματικό 
κίνδυνο.

Η Βουλγαρία διαθέτει δύο 
ρωσικούς πυρηνικούς αντιδρα-

στήρες, οι οποίοι παραγγέλθη-
καν και παραδόθηκαν, αλλά 
παρέμειναν αχρησιμοποίητοι 
για τρία χρόνια.

Η νέα βουλγαρική κυβέρνη-
ση έχει σηματοδοτήσει ότι είναι 
έτοιμη να κατασκευάσει νέο 

πυρηνικό αντιδραστήρα στον 
υπάρχοντα σταθμό ηλεκτρο-
παραγωγής στο Κοζλοντούι.

Η είδηση που ανακοίνωσε 
ο αντιπρόεδρος της κυβέρνη-
σης σημαίνει ότι με τη βοήθεια 
της Ελλάδας θα μπορούσε να 

αναβιώσει το έργο για δεύτε-
ρο πυρηνικό εργοστάσιο κοντά 
στο Μπελένε.

Ο Βασίλεφ είπε επίσης ότι 
η Βουλγαρία θα γίνει μέτοχος 
στο λιμάνι της Αλεξανδρούπο-
λης και θα έχει πρόσβαση στο 

Αιγαίο. Η χώρα αυτή τη στιγ-
μή έχει μερίδιο στον τερματικό 
σταθμό υγροποιημένου αερίου 
στην Αλεξανδρούπολη.

Αναφερόμενος στον πό-
λεμο στην Ουκρανία, είπε ότι 
δεν αναμένει αντίδραση από 
τη Ρωσία ειδικά στη Βουλγα-
ρία αλλά στην ΕΕ συνολικά. 
Δεν περιμένει αντίδραση από 
τη Ρωσία ειδικά στη Βουλγαρία 
αλλά στην ΕΕ συνολικά.

«Βραχυπρόθεσμα, η διακο-
πή της παροχής φυσικού αε-
ρίου μπορεί να κάνει το μεγα-
λύτερο κακό. Αυτό είναι που 
δουλέψαμε. Η Ελλάδα μας 
έχει ήδη πουλήσει το επιπλέ-
ον αέριο που δεν χρησιμοποι-
εί. Έχουμε μια συμφωνία μαζί 
τους για να βοηθήσουμε στην 
ηλεκτρική ενέργεια, αν χρεια-
στεί», είπε επίσης ο υπουργός.

Η Βουλγαρία προβλέπει 
ένα πακέτο οικονομικών μέ-
τρων για να βοηθήσει τους 
πρόσφυγες από την Ουκρα-
νία να ξεκινήσουν τη ζωή τους 
στη Βουλγαρία. Μεταξύ αυτών 
και μηχανισμός χορήγησης δα-
νείων για αγορά ακινήτου και 
έναρξη επιχείρησης.
Πηγή: euractiv.gr

Βουλγαρία και Ελλάδα ξεκινούν 
διαπραγματεύσεις για κοινό 
«πυρηνικό πρότζεκτ»

ΑΦΌΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΌΥ 
ΠΥΡΗΝΙΚΌΥ ΣΤΑΘΜΌΥ 
ΗΛΕΚΤΡΌΠΑΡΑΓΏΓΗΣ ΣΕ 
ΒΌΥΛΓΑΡΙΚΌ ΕΔΑΦΌΣ ΠΌΥ ΘΑ 
ΧΡΗΣΙΜΌΠΌΙΗΘΕΙ ΑΠΌ ΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ, ΌΠΏΣ ΓΡΑΦΕΙ ΤΌ 
EURACTIV 
                               
Εκτός των άλλων αντιπρόεδρος της κυβέρνησης 
και υπουργός Οικονομικών Βασίλεφ είπε ότι 
η Βουλγαρία θα γίνει μέτοχος στο λιμάνι της 
Αλεξανδρούπολης και θα έχει πρόσβαση στο 
Αιγαίο

ΧVI Μ/Κ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ
«ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ»
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Yπ’ αριθ. 01/2022

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι, θα διενεργηθεί 
Ανοιχτός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των 
κτηριακών εγκαταστάσεων του 216 Κινητού Χειρουργικού Νοσοκο-
μείου Εκστρατείας (ΚΙΧΝΕ), Οδοντιατρείου Φρουράς Αλεξανδρούπολη 
(ΟΦΑΛ) και Στρατιωτικού Φαρμακείου Αθηνών (ΣΦΑ)/Υποκατάστημα 
Αλεξανδρούπολης.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τους ενδιαφερόμενους, υπάρχουν 
στην προκήρυξη του διαγωνισμού, η οποία θα αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ 
με συστημικό αριθμό 156292.

Σχετικές πληροφορίες θα διατίθενται από τη XVI Μ/Κ ΜΠ/4ο ΕΓ, 
Στρατόπεδο «ΠΕΤΑΛΏΤΗ», Διδυμότειχο Τ.Κ. 68300, τηλέφωνο: 25530 
46420, email: 16mkmp@army.gr, καθημερινά μέχρι τη 14:00, πλην 
Σαββάτου – Κυριακής.

Από τη Στρατιωτική Υπηρεσία

Το κινητό συνεργείο αιμο-
ληψιών της αιμοδοσίας του 
ΠΓΝΑ θα πραγματοποιήσει 
αιμοληψίες στο Πολιτιστικό 
Πολύκεντρο του Δήμου Ορε-
στιάδας την  Πέμπτη 3 Μαρ-
τίου από τις 9.30 μέχρι και τις 
13.30.

Βρισκόμαστε σε μια περί-
οδο που λόγω της πανδημί-
ας και της υποστελέχωσης της 
αιμοδοσίας λόγω μείωση του 
προσωπικού της χωρίς αντι-
κατάσταση του, έχουμε σοβα-
ρή μείωση των αποθεμάτων 
αίματος..

Το αίμα είναι ένα αγαθό που 
πρέπει να υπάρχει σε επάρκεια 
στην διάθεσή όλων μας.

Το αίμα που προσφέρεται 
εθελοντικά από ενημερωμέ-
νους τακτικούς εθελοντές αι-
μοδότες είναι το ασφαλέστερο 
για τον ασθενή.   

Καλούμε τα μέλη του συλ-

λόγου αιμοδοτών Ορεστιάδας 
και όποιον πολίτη  μπορεί να 
έρθει στο Πολιτιστικό Πολύ-
κεντρο του Δήμου Ορεστιά-
δας και να προσφέρει αίμα για 
τον άγνωστο πάσχοντα συνάν-
θρωπο.

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ Υ. ΑΙΜΟΔΟ-
ΣΙΑΣ
ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΗΣ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

Αιμοδοσία στη Βύσσα την Πέμπτη
Από το κινητό 
συνεργείο 
αιμοληψιών της 
αιμοδοσίας του 
ΠΓΝΑ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Π  Ρ  Υ  Τ  Α  Ν  Ε  Ι  Α

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ  
ΠΛΗΡΩΣΗΣ  ΘΕΣΕΩΝ  ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Στο αριθ.274/11.02.2022 ΦΕΚ τ.ΤΡΙΤΟ δημοσιεύθηκανοι προκηρύξεις 
για την πλήρωση πέντε(5) θέσεων μελών ΔΕΠ για τις ανάγκες Τμημάτω-
ντου Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και συγκεκριμένα:

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥ-

ΣΙΚΏΝ ΠΟΡΏΝ
- Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστι-

κό αντικείμενο «Διαχείριση και Βελτίωση Λιβαδιών – Δασολιβαδικά Συ-
στήματα».

ΑΔΑ:ΨΝΏΗ46ΨΖΥ1-05Φ ΚΏΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: 
ΑΡΡ 25989

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
- Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ Καθηγητήπρώτης βαθμίδας με γνωστικό 

αντικείμενο «Αγροτική Πολιτική».
ΑΔΑ:6Κ3Ψ46ΨΖΥ1-Λ57 ΚΏΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: 

ΑΡΡ 25991
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ – ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
- Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό 

αντικείμενο «Μικροβιολογία».
ΑΔΑ:ΨΏΞΓ46ΨΖΥ1-Υ4Η ΚΏΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: 

ΑΡΡ 25994

- Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή 
με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Μικροβιολογία - Ανοσολογία».

ΑΔΑ:9Χ9846ΨΖΥ1-ΜΑΠ ΚΏΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: 
ΑΡΡ 25998

ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
- Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή 

με γνωστικό αντικείμενο «Αναισθησιολογία».
ΑΔΑ:9Ε0Π46ΨΖΥ1-ΗΣΤ ΚΏΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: 

ΑΡΡ 26000
ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΏΝ: Δευτέρα18Α-

πριλίου2022
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας 

μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέ-
ρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» 
(https://apella.minedu.gov.gr). Περισσότερες πληροφορίες παρέχονταιαπό 
τις Γραμματείες των Τμημάτων:

- Για το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσι-
κών Πόρων:Αθ. Πανταζίδου 193, Τ.Κ. 68200, Ορεστιάδα, Τ.Θ. 129, τηλ. 
2552041173 & 25520 41174.

-Για το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης:Αθ. Πανταζίδου 193, Τ.Κ. 68200, 
Ορεστιάδα, τηλ. 2552041161.

- Για το Τμήμα Ιατρικής:Πανεπιστημιούπολη, 6οχλμ Αλεξανδρούπολης 
– Μάκρης (Δραγάνα), T.K. 68100, Αλεξανδρούπολη, τηλ. 2551030928.

Κομοτηνή   18/02/2022
Ο Πρύτανης

Αλέξανδρος Χ. Πολυχρονίδης
Καθηγητής Χειρουργικής
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7 8 5 3

6 7 3

3 4 7

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.61)
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ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)
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6 9 2 3

3 7 9 2

7 9 3 8 2

4 1 9 5 3

6 8 5 1

7 8 6 4

1 4

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.45)
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία

Οριζόντια
1. Αποστέλνω — Την αντικατέστησε το 
κιλό.
2. Κατάληξη ουδέτερων υποκοριστικών 
— Ο πρωταγωνιστής της ταινίας "Δόκτωρ 
Ζιβάγκο".
3. Νικήθηκε από το Δαβίδ — Κεντρικά 
στην… πλαζ.
4. Αντίπαλοι των "Πράσινων" στο Βυζάντιο.
5. Λεγόταν ο Πέρσης ποιητής Καγιάμ — 
Πολυάνθρωπο νησί της Ινδονησίας.
6. Ο αριθμός 201 — Δεν είναι όλα αιθέρια.
7. Ερωτηματική αντωνυμία (ουδ., πληθ.) 
— Διπλό… φοβερίζει μωρά.
8. Πόλη του Πακιστάν.
9. Ένας σχολικός οργανισμός (αρχικά) — 
Η μετάφραση της Βίβλου στα λατινικά.
10. Μπαίνουν σε συμφωνίες — Μέσα 
στη… λίρα.
11. Ασχολία της… το Διάστημα — Απρό-
σβλητα από τη φωτιά.

 σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Κάποιοι επιστήμονες έβαλαν σ ένα χρυσό δι-

αστημόπλοιο έναν Αγγλο, ένα Γερμανό κι έναν 

Έλληνα, για να δουν τι θα κλέψει ο καθένας. 

Βάζουν το Γερμανό πρώτα και βγαίνει μετά από 

τρεις μέρες κρατώντας τον έναν από τους δύο 

κινητήρες. Μετά βάζουν τον Αγγλο και μετά από 

τρεις μέρες βγαίνει κρατώντας το δεύτερο κινη-

τήρα. Μετά βάζουν τον Έλληνα και μετά από μια 

βδομάδα βγαίνει χωρίς να κρατάει τίποτα. Οι επι-

στήμονες τότε του λένε:

- "Μπράβο, εσύ δεν έκλεψες τίποτα ενώ οι άλ-

λοι έκλεψαν τους δυο κινητήρες." Και ο Έλληνας 

απαντάει:

- "Α!!! Γὶ  αυτό δεν έπαιρνε μπρος το ρημάδι."

                     * * * * * *

Μπαίνει ένα άλογο σε ένα φούρνο. Το βλέπει 

ο φούρναρης έκπληκτος. Tου λέει το άλογο:

- Ρε φιλαράκο, πιασε μια τυρόπιτα!

Κόκαλο, ο φούρναρης. Tέλος πάντων του 

δίνει την τυρόπιτα. Φεύγει το άλογο, μετά από 

2 λεπτά, ξαναγυρνάει στο φούρνο και λέει στο 

φούρναρη:

- Ρε φιλαράκο, πιασε και μια σακουλίτσα γιατί 

είμαι με το μηχανάκι

Συστατικά 
• 600 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
• 20 γρ. μαγιά
• 1 κουταλάκι αλάτι
• 2 ποτήρια χλιαρό νερό
• 4 κουταλιές ελαιόλαδο
• λίγο σουσάμι

Μέθοδος Εκτέλεσης 
Η παραδοσιακή λαγάνα έχει την τιμητική της αμέσως 
μετά τις απόκριες. Οι φούρνοι είναι γεμάτοι από αυ-
τό το ξεχωριστό είδος ψωμιού, αλλά μπορούμε πο-
λύ εύκολα να φτιάξουμε και στο σπίτι με αυτήν την 
απλή συνταγή.
Παίρνουμε ένα μεγάλο μπωλ και κοσκινίζουμε σιγά 
σιγά το αλεύρι μας.
Παράλληλα, ρίχνουμε τη μαγιά στο χλιαρό νερό 
και την ανακατεουμε καλά να γίνει ένα ομοιογενές 
διάλυμα.
Ρίχνουμε σιγά σιγά το διάλυμα της μαγιάς στο κέ-
ντρο του αλευριού.

Προσθέτουμε αλάτι, και αρχίζουμε το ζύμωμα. Εδώ 
θέλει λίγη μαστοριά: πρέπει να κάνουμε κυκλικές 
κινήσεις ώστε να παίρνουμε το αλεύρι από τα τοι-
χώματα του μπωλ. Συνεχίζουμε μέχρι να έχουμε μια 
μαλακιά και εύπλαστη ζύμη.
Τέλος, ρίχνουμε στη ζύμη της λαγάνας το ελαιόλαδο 
και αφήνουμε το μπωλ για 25 λεπτά σε ζεστό μέρος 
για να φουσκώσει η ζύμη. Επειτα πλάθουμε τη λα-
γάνα στο σχήμα που θέλουμε.
Στη συνέχεια, παίρνουμε ένα ταψί, στρώνουμε λαδό-
κολλα και τοποθετούμε την λαγάνα. Τρυπάμε ελα-
φρά με ένα πηρουνι την επιφάνεια της λαγάνας και 
περιχύνουμε λίγο σουσάμι.
Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο για 20 λεπτά 
στους 180 βαθμούς ή μέχρι να δούμε τη λαγάνα να 
ροδοκοκκινίζει.
Η λαγάνα της Καθαρής Δευτέρας είναι έτοιμη!        

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Λαγάνα εύκολη

 ΜΕΜΕS

Κάθετα
1. Μόνιμος, αμετακίνητος — Ίδρυσε το "Θέα-

τρο Τέχνης".

2. Έγραψε τη μελέτη "Η απούσα δομή" — Ανό-

ητος, χαζός.

3. Ιταλίδα τραγουδίστρια — Δίνεται για… δέ-

σμευση.

4. Γυναίκα αφοσιωμένη σε μια τέχνη (μτφ.) — 

Σταυρολεξικός… θεός.

5. Σαν, σαν να — Αρχαία περιοχή της κεντρι-

κής Ιταλίας.

6. Έλλειψη πίστης στην ύπαρξη του Θεού — 

Εστία, τζάκι.

7. Τα χωρίζει το… Π — Η κινηματογραφική 

προβάλλεται.

8. Μονάδα ηλεκτρικής ισχύος — Το όνομα 

μιας Βίσση.

9. Θεότητα που λατρευόταν στην Αίγινα — 

Υπόνομος.
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Σημαντικό βαθμό πήρε η Αλεξανδρούπο-
λη στη Δράμα καθώς ήρθε ισόπαλη 2-2 

με τον Πανδραμαϊκο στο γήπεδο Ξη-
ροποτάμου σε έναν βαρύ αγωνι-

στικό χώρο από την έντονη βρο-
χόπτωση.

Ο αγώνας ξεκίνησε με γκολ 
για τον Πανδραμαϊκό από τα 18 
μόλις δευτερόλεπτα με τον Παυ-
λίδη. Η Αλεξανδρούπολη έδειξε 

μουδιασμένη στο πρώτο δεκάλε-
πτο αλλά στη συνέχεια αντέδρασε 

και κατάφερε να φέρει… τούμπα το 
ματς με γκολ του Ρουμπιέ στο 13ο λε-

πτό και του Μαντζίρη στο 37ο. 
Στο δεύτερο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι μπή-

καν πιο αμυντικά με σκοπό να κρατήσουν το επι 

μέρους τους σκορ και τον Μπινόπουλο να βρί-
σκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Ο Πανδραμαϊκος 
ισοφάρισε στο 76ο λεπτό με τον Κονταξή, μετά 
από αλεπάλληλα λάθη στο χώρο του κέντρου. 

Την επόμενη αγωνιστική η Αλεξανδρούπολη 
αντιμετωπίζει σε “must win” αγώνα τον Αγροτι-
κό Αστέρα στο Φώτης Κοσμάς. 

ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ (Μπάμπης Καπεζίδης): Κιου-
μουρτζής, Ρεβυθόπουλος, Κονταξής, Αϊβάζης, 
Παυλίδης, Τουμανίδης, Αχαλινόπουλος, Τζελίδης, 
Παυλίδης, Γιαννόπουλος, Μπερούκας 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ FC (Μιχάλης Φλώρος): 
Μπινόπουλος, Παπαγεωργίου (90’ Τσιτσεκίδης), 
Σιώπης, Μπαρμπαγιάννης, Γκαϊδατζής, Πατσιώρας 
Κων. (45’ Σιδηρόπουλος), Πατσιώρας Άγγ., Αμπρα-
χαμιάν, Καρακασίδης (62’ Παγωνίδης), Ρουμπιές 
(70’ Μαλτέζος), Μαντζίρης (62’ Τσιεγγελίδης)

Με χρυσό μετάλλιο επέστρεψε από το Πα-
νελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου Αν-
δρών-Γυναικών ο αθλητής του «Πολυνίκη» 
Ορεστιάδας, Γιώργος Ματζαρίδης, που τερ-
μάτισε πρώτος στο αγώνισμα των 800 μέ-
τρων. Ο νεαρός αθλητής έκανε χρόνο 1:53:32, 
που αποτελεί και ατομικό του ρεκόρ. Ήδη 
έχει λάβει κλήση από την εθνική ομάδα στί-
βου και θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στους 
Βαλκανικούς Αγώνες Κλειστού Στίβου που 
θα γίνουν το επόμενο Σαββατοκύριακο στην 
Κωνσταντινούπολη. «Ήταν μια επιτυχία που 
ήρθε με πολύ κόπο, επιμονή και υπομονή», 
δήλωσε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας ο πατέρας και 
προπονητής του, Στέλιος Ματζαρίδης, σημει-
ώνοντας ότι «το χρυσό μετάλλιο σε μία τέ-

τοια διοργάνωση ήρθε στον 9ο χρό-
νο που ο Γιώργος κάνει στίβο». Ο 
ίδιος, πάντως, δεν έκρυψε ότι 
το χρυσό μετάλλιο ήταν έκπλη-
ξη και για τους δύο, παρότι η 
καλή κατάσταση του αθλητή 
είχε φανεί λίγες ημέρες πριν, 
κατά τη συμμετοχή του σε μί-
τινγκ που είχε προηγηθεί του 
Πανελλήνιου Πρωταθλήματος. 
Ο κ. Ματζαρίδης πρόσθεσε, τέλος, 
ότι «ο Γιώργος έχει μέλλον με καλύ-
τερες επιδόσεις», αφού, όπως εξήγησε, 
οι αθλητές του στίβου βγάζουν την καλύτε-
ρη εικόνα τους στο ανοιχτό πρωτάθλημα, το 
οποίο αναμένεται τον Ιούνιο

ΓΝΩΜΗ  13

Σπουδαίο τρίποντο επί του Αριστοτέλη 
Σκύδρας πανηγύρισε ο Άθλος Ορεστιάδας 
στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής των play 
off της Pre League.

Το πρώτο σετ ήταν ντέρμπι, με τους Εβρί-
τες να επικρατούν 28-26. Στο δεύτερο ήταν 
καλύτεροι και το πήραν με 25-21, ενώ στο 
30 ήταν αγνώριστοι, με τον Αριστοτέλη να 
επικρατεί 25-12. Οι Θρακιώτες έδειξαν σο-

βαρότητα στο 4ο σετ και κατακτώντας το με 
25-21 πήραν τη νίκη με 3-1 σετ.

Περίπου 250 φίλαθλοι βρέθηκαν στο κλει-
στό γυμναστήριο «Νίκος Σαμαράς» και υπο-
στήριξαν την ομάδα της Ορεστιάδας.

Τα σετ: 3-1 (28-26, 25-21, 12-25, 25-21)
Άθλος Ορεστιάδας (Χουσίδης): Σκαρλα-

τίδης, Αλεξάκης, Φερέιρα, Γκιγιέρμε, Ριζό-
πουλος, Στοϊλούδης, λ- Αρχοντούδης (Ρά-

πτης, Καψαλιάρης, Διαμαντίδης, 
λ-Σαββόγλου).

Pre League Ανδρών – Γ’ 
Όμιλος – 8η αγωνιστική

Καλαμάτα 80 – Πήγασος Πο-
λίχνης (ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ)

ΑΕΚ – ΑΣ Κέρκης Σάμου 1-3 
(12-25, 18-25, 25-23, 23-25)

Άθλος Ορεστιάδας –Σκύδρα 
3-1 (28-26, 25-20, 12-25, 25-
21)

Η βαθμολογία:
1. Πήγασος Πολίχνης 17 *
2. Καλαμάτα ’80 13 *
3. Αριστοτέλης Σκύδρας 13
4. Κέρκης Σάμου 12 *
5. Άθλος Ορεστιάδας 8 *
6. ΑΕΚ 3
*Έχουν ένα ματς λιγότερο.

Στη Δράμα 
βρέθηκε πίσω 

προηγήθηκε 1-2 
αλλά δέχθηκε την 

ισοφάριση

Πολύτιμο βαθμό απέσπασε η Αλεξανδρούπολη

Πρωταθλητής Ελλάδας στα 800μ. 
ο Ματζαρίδης του Πολυνίκη Ορεστιάδας!

Τέσσερα από τα έξι παιχνίδια της 17ης αγω-
νιστικής διεξήχθησαν μετά τις αναβολές σε Θέρ-
μη και Σοχό λόγω βροχόπτωσης και χιονόπτωσης 
αντίστοιχα.

Στα ματς που έγιναν, ο Ορφέας Ξάνθης έμεινε 
ζωντανός στην μάχη της παραμονής με νίκη επί 
της Πλαγιάς, ενώ το ίδιο ισχύει και για την Αλε-
ξανδρούπολη με τον βαθμό που απέσπασε από 
τον Πανδραμαϊκό.

Tα αποτελέσματα:
Θερμαϊκός Θέρμης – Άρης Αβάτου (ΑΝΑΒΛΗ-

ΘΗΚΕ)
Απόλλων Παραλιμνίου – Μ.Α. Ορφανίου 1-2 

(90+1 Ελέζι – 9' Βαλαβανόπουλος, 89' Πιπερτζής)
Πανδραμαϊκός – Αλεξανδρούπολη 2-2 (1' Παυ-

λίδης, 76' Κονταξής – 13' Ρουμπιές, 37' Μαντζίρης)
Εθνικός Σοχού – Νέστος (ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ)
Αγροτικός Αστέρας – Δόξα Δράμας  0-0
Ορφέας– Αναγέννηση Πλαγιάς 2-1 (41' Πασχα-

λάκης, 46' Κουκορίγκος – 55' Πολυζάς)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Αγροτικός Αστέρας 39 (25-5)
2. Άρης Αβάτου 27 (22-15)
3. Πανδραμαϊκός 27 (27-13)
4. Εθνικός Σοχού 24 (15-8)
5. Θερμαϊκός Θέρμης 23 (19-20)
6. Απόλλων Παραλιμνίου 22 (22-17)
7. Δόξα Δράμας 21 (15-13)

—————————————————
8. Νέστος 20 (17-21)
9. Αλεξανδρούπολη FC 20 (21-27)
10. Ορφέας Ξάνθης 18 (18-35)
11. Μέγας Αλέξανδρος Ορφανίου 16 (10-18)
12. Αναγέννηση Πλαγιάς 14 (11-31)

Τετάρτη 9/3, 15:00
Απόλλων Παραλιμνίου – Θερμαϊκός 
Μ.Α. Ορφανίου – Εθνικός Σοχού
Νέστος– Ορφέας Ξ.
Άρης Αβάτου – Πανδραμαϊκός
Αλεξανδρούπολη – Αγροτικός Αστέρας
Δόξα Δράμας – Αναγέννηση Πλαγιάς

Μεγάλη η μάχη της παραμονής
 στη Γ΄Εθνική

Μεγάλη νίκη για τον Άθλο Ορεστιάδας

Sports«Ήταν μια επιτυχία που ήρθε με πολύ κόπο, επιμονή και υπομονή. «το χρυσό μετάλλιο 
σε μία τέτοια διοργάνωση ήρθε στον 9ο χρόνο που ο Γιώργος κάνει στίβο» 

 Στέλιος Ματζαρίδης, πατέρας και προπονητής του πανελληνιονίκη Γιώργου

O 
Εβρίτης 

πρωταθλητής θα είναι ο 
εκπρόσωπος της Θράκης 

στο Βαλκανικό της 
Κωνσταντινούπολης  

Οι Εβρίτες 
επικράτησαν της 

Σκύδρας!
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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 
INTERCITY 05.59, 

ΘεΣ/Κη - Αλεξ/λη 
INTERCITY 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: 
06:30, 08:00, 11:00 , 14.00, 
16.30, 18:45,  22:00
ΘεΣ/ΝΙΚη - Αλεξ/λη 

08:00 ,11:00, 13:00,
15:30 ,17:30, 19:00, 23:59
Αλεξ/ΠΟλη - ξΑΝΘη - ΚΑΒΑλΑ: 

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

02.45, 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
Ιωαννίδου - Αλατζιά Λ. Δημοκρατίας 190 ✆ 
2551035897

ΦΕΡΕΣ 
Χατζή Δήμητρα. Τραϊανουπόλεως 3 
✆2555022744

ΣΟΥΦΛΙ 
Αλατζιά Βασ. Γεωργίου 93 ✆2554023176 

ΔIΔYMOTEIXO
Τσεκούρα Ηρώ (πλατ. Ελευθερίας) 
✆2553023466

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Σιανκούρη Αναστασία Κωνσταντινουπόλεως 
259 ✆2552021141

Προστατεύστε τα 
χειμωνιάτικα από τον 
σκόρο με τον πιο φυσικό 
τρόπο!

Θέλετε να προστατεύσετε τα ρούχα σας 
από τον σκόρο χωρίς να βάλετε σε κίνδυνο 
την υγεία σας; Ορίστε πώς θα τα καταφέρετε!

Έχει έρθει η ώρα να μαζέψετε τα μάλλινα 
και να ετοιμάσετε την ντουλάπα και τη γκαρ-
νταρόμπα σας για την άνοιξη. Ωστόσο, η να-
φθαλίνη έχει μια χαρακτηριστική και για πολ-
λού δυσάρεστη μυρωδιά, ενώ έχει δειχθεί ότι 
δεν είναι και το πιο ασφαλές συστατικό μέσα 
στο σπίτι σας. Έτσι, μας εμποδίζει από το να 
τη χρησιμοποιούμε για να προστατέψουμε τα 
μάλλινα μας από τον πλέον ανεπιθύμητο επι-
σκέπτη. Μπορεί, μάλιστα, να νομίζετε ότι έχετε 
χάσει τη μάχη ενάντια στο σκόρο, αλλά η αλή-

θεια είναι ότι υπάρχει εναλλακτικός τρόπος για 
να βάλετε στοπ στην απειλητική επέλασή του.

Πριν, λοιπόν, αρχίσετε να μαζεύετε τα χει-
μωνιάτικα ρούχα σας, δεν έχετε παρά να τα 
αφήσετε για αρκετές ώρες απλωμένα στον 
ήλιο. Για ποιο λόγο; Ο σκόρος τείνει να βρί-
σκει καταφύγιο σε σκοτεινά και υγρά μέρη. 
Πέρα από το να βγάλετε τα ρούχα σας στον 
ήλιο, καλό είναι να αερίσετε καλά τους απο-
θηκευτικούς χώρους σας και να βεβαιωθείτε 
ότι αυτοί δεν υποφέρουν από… υγρασία. Αν, 
παρόλα αυτά, θέλετε να ενισχύσετε τη «μόνω-
ση» των επίπλων σας ενάντια στην υγρασία, 
δεν έχετε παρά να στρώσετε αλουμινόχαρτο 
ή λαδόκολλα στα συρτάρια σας.

Τέλος, για να διατηρήσετε τα χειμωνιάτικα 
ρούχα σας όσο πιο φρέσκα γίνεται κατά τη δι-
άρκεια της «θερινής νάρκης» τους, δεν έχετε 
παρά να τοποθετήσετε ανάμεσά τους φακελά-
κια με αρωματικά βότανα τα οποία απωθούν 
το σκόρο. Φτιάξτε, λοιπόν, ένα μείγμα από 
αποξηραμένο δεντρολίβανο, καπνό, λεβά-
ντα, μαύρο πιπέρι, μέντα και φλούδες κέδρου.

MIA... ΕΞΥΝΠΗ ΓΝΩΜΗ

Ευδόκιος, Ευδοκία, Χαρίσιος, 
Χαρισία.

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

Οροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Αγαπητέ Κριέ, η σημερινή ημέρα 
στρέφει το ενδιαφέρον σου στους 
φιλικούς σου κύκλους και τις κοινω-
νικές ομάδες που ανήκεις

ΤΑΥΡΟΣ
Σήμερα, φίλε Ταύρε θα αναγκαστείς, 
κυρίως λόγω της συμπεριφοράς των 
άλλων, αλλά και εξαιτίας κάποιων 
συγκυριών, να είσαι απόμακρος συ-
ναισθηματικά και επιφυλακτικά εκ-
φραστικός

ΔΙΔΥΜΟΣ
Αγαπητέ Δίδυμε, ετοιμάσου για την 
απόλυτη ανανέωση σήμερα! Μπο-
ρείς να αναμένεις πολλές επικοινωνί-
ες, νέα, ειδήσεις, μηνύματα, τηλεφω-
νήματα και λόγια, που ξαναφέρνουν 
την χαρά και την αισιοδοξία στην 
ζωή σου

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αγαπητέ Καρκίνε, σήμερα οι διαπρο-
σωπικές σου σχέσεις, επικοινωνίες 
και επαφές σε κάθε τομέα της ζωής 
σου, για κάποιο λόγο, ξυπνούν την 
καχυποψία σου, όπως και την κτη-
τικότητα σου

ΛΕΩΝ
Φίλε Λέοντα, ήρθε η στιγμή, να κα-
ταλάβεις πως οι λεπτομέρειες, είναι 
πολύ σημαντικές και κάνουν την δι-
αφορά, γι'αυτό και δεν πρέπει να 
τις αμελείς

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Φίλε Παρθένε, σήμερα φρόντισε να 
επικεντρώνεσαι σε πρακτικά και ου-
σιαστικά θέματα! Ιδανική ημέρα λοι-
πόν, για να βρεις μόνιμες λύσεις, σε 
όλα σου τα προβλήματα και να απο-
φασίσεις να σκεφτείς σοβαρά για την 
εξέλιξη της ζωής σου
 
ΖΥΓΟΣ
Σήμερα φίλε Ζυγέ, νιώθεις χαρούμε-
νος, κεφάτος, προσφέρεις τα συναι-
σθήματα σου με γενναιοδωρία και 
δοτικότητα και οι άλλοι σε αγαπούν 
ακόμα περισσότερο 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Σήμερα φίλε Σκορπιέ, είσαι απίστευ-
τα ευαίσθητος, συναισθηματικός και 
τρυφερός με τους άλλους! Όμως και 
εκείνοι σου προσφέρουν απλόχερα 
την συμπάθεια, την αδυναμία και την 
αγάπη του 
 
ΤΟΞΟΤΗΣ
Σήμερα αγαπητέ Τοξότη, θα νιώσεις 
ιδιαίτερα δημοφιλής και αγαπητός! 
Μέσα από κοινωνικές επικοινωνίες 
και επαφές

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Σήμερα φίλε Αιγόκερε, είσαι απο-
φασισμένος να φέρεις όλες τις κα-
ταστάσεις στα μέτρα σου και θα τα 
καταφέρεις εύκολα! Θες να νιώσεις 
ξανά σίγουρος και ασφαλής με τα 
κεκτημένα σου

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Σήμερα, αγαπητέ Υδροχόοε με την 
Σελήνη στο Ζώδιο σου, είσαι από-
λυτα ο εαυτός σου! 

ΙΧΘΥΕΣ
Σήμερα,φίλε Ιχθύ, θα νιώσεις αρκε-
τά ευάλωτος συναισθηματικά! Καλό 
θα ήταν, να επενδύσεις σε μία εσω-
τερική ψυχική ενδοσκόπηση και να 
μην προχωρήσεις ακόμα σε δράση 
και υλοποίηση σχεδίων

Επέτειοι

Ημέρα Μηδενικών Διακρίσεων
Παγκόσμια Ημέρα κατά του 
Αυτοβασανισμού
Παγκόσμια Ημέρα Πολιτικής 
Προστασίας

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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Η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει επιβάλει 
δέσμες κυρώσεων κατά της Ρωσίας για 
την εξαπόλυση «της πρωτοφανούς και 
απρόκλητης στρατιωτικής επίθεσης κατά 
της Ουκρανίας». Ορισμένα από τα τιμω-
ρητικά μέτρα δεν έχουν επιβληθεί ποτέ 
στο παρελθόν και ορισμένα εθεωρού-
ντο ταμπού μέχρι την ρωσική εισβολή.

Οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης 
προστίθενται στις ήδη ισχύουσες ευρω-
παϊκές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί 
κατά της Ρωσίας για την προσάρτηση 
της Κριμαίας το 2014.

Οι κυρώσεις είναι σχεδιασμένες «για 
να πλήξουν την ικανότητα του Κρεμλί-
νου να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο, επι-
βάλλουν σαφή οικονομικά και πολιτικά 
κόστη στην πολιτική ελίτ της Ρωσίας που 
ευθύνεται για την εισβολή και περικό-
πτουν την οικονομική βάση της Ρωσίας».

Ακολουθεί ο κατάλογος 
των κυρώσεων που έχουν 
συμφωνηθεί μέχρι στιγμής:
Κεντρική τράπεζα της Ρωσίας

Η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει παγώσει 
αυτό που αποκαλεί «το σεντούκι του πο-
λέμου του Πούτιν» απαγορεύοντας τις 
συναλλαγές της και παγώνοντας όλα τα 
περιουσιακά της στοιχεία στην ΕΕ. Αυ-
τό σημαίνει ότι είναι αδύνατον για την 
Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας να ρευ-
στοποιήσει τα στοιχεία ενεργητικού της.

Swift
Ορισμένες ρωσικές τράπεζες, που 

αντιπροσωπεύουν το 70% της τραπε-
ζικής αγοράς της χώρας, θα αποκοπούν 
από το SWIFT, το διεθνές σύστημα δια-
τραπεζικών συναλλαγών. Το μέτρο έχει 
ως στόχο να πλήξει την ικανότητα της 
παγκόσμιας λειτουργίας τους, εμποδίζο-
ντας τις τράπεζες να πραγματοποιούν τις 
περισσότερες από τις χρηματοπιστωτικές 
τους συναλλαγές παγκοσμίως και απο-
κλείοντας τις εισαγωγές και τις εξαγω-
γές της Ρωσίας.

Κρατικά μέσα ενημέρωσης
Η Ευρωπαϊκή Ενωση πλήττει την 

«μηχανή των μέσων ενημέρωσης του 
Κρεμλίνου», απαγορεύοντας το κρατι-
κό δίκτυο Russia Today, το πρακτορείο 
Sputnik και τις θυγατρικές τους. Το μέ-
τρο έχει ως στόχο να διασφαλισθεί ότι 
τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης 
«δεν θα είναι πλέον σε θέση να δια-
σπείρουν τα ψέματά του για να δικαι-

ολογήσουν τον πόλεμο του Πούτιν και 
να σπείρουν την διαίρεση στην Ένωση».

Εναέριος χώρος
Η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει κλείσει τον 

εναέριο χώρο της για την Ρωσία, απαγο-
ρεύοντας την απογείωση, την προσγείω-
ση όλων των ρωσικών αεροσκαφών και 
την υπερπτήση τους στον εναέριο χώρο 
της ΕΕ. Η απαγόρευση εφαρμόζεται σε 
όλα τα αεροσκάφη, ανεξαρτήτως αν εί-
ναι ρωσικής ιδιοκτησίας, καταχωρημένα 
στην Ρωσία ή υπό τον έλεγχο ρώσων 
ιδιωτών ή εταιρειών – περιλαμβανομέ-
νων των ιδιωτικών τζετ που ανήκουν ή 
ναυλώνονται από ολιγάρχες.

Οπλα
Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η 

Ευρωπαϊκή Ενωση συμφώνησε να χρη-
σιμοποιήσει πόρους της για να αγοράσει 
και να παραδώσει όπλα στην Ουκρανία. 
450 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν 
για την αγορά όπλων και 50 εκατομ-
μύρια ευρώ επιπλέον να χρησιμοποι-
ηθούν για την χρηματοδότηση άλλων 
προμηθειών όπως καύσιμα και ιατρικός 
εξοπλισμός.

Λευκορωσία
Η Ευρωπαϊκή Ενωση συμφώνησε 

να πλήξει την Λευκορωσία, την οποία 
θεωρεί συνεργό στην ρωσική εισβολή 
στην Ουκρανία, με περαιτέρω κυρώ-
σεις. Η Ενωση στοχεύει να μπλοκάρει 
τις λευκορωσικές εξαγωγές ορυκτών 
καυσίμων, καπνού, ξυλείας, σκυροδέ-
ματος, σιδήρου και χάλυβα.

Μαύρη λίστα
Η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει καταχωρή-

σει σε μαύρη λίστα εκατοντάδες επιπλέ-
ον πρόσωπα, περιλαμβανομένων μελών 
του ρωσικού κοινοβουλίου που ψήφισαν 
υπέρ της αναγνώρισης της ανεξαρτησίας 
των δημοκρατιών της ανατολικής Ου-
κρανίας.  Τα «διαπρεπέστερα» πρόσωπα 
τα οποία περιελήφθησαν στην μαύρη λί-
στα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο υπουργός του 
των Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, αν και 
αυτοί οι δύο εξαιρούνται από την ταξι-
διωτική απαγόρευση. Και αυτό ώστε να 
υπάρχει δυνατότητα διαπραγμάτευσης 
μαζί τους, σε περίπτωση που  προκύψει 
τέτοια ευκαιρία.Ο Πούτιν συντροφεύει 
στην μαύρη λίστα της ΕΕ τον Αλεξάντερ 
Λουκασένκο της Λευκορωσίας και τον 
Μπασάρ Αλ Ασαντ της Συρίας.

Ενεργειακός τομέας
Οι κυρώσεις απαγορεύουν την εξα-

γωγή συγκεκριμένων τεχνολογιών διύ-
λισης, καθιστώντας δύσκολο και ακρι-
βότερο για την Ρωσία να εκσυγχρονίσει 
τα ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου. Η 
απαγόρευση προστίθεται στην ισχύου-
σα από το 2014 απαγόρευση εξαγωγής 
εξοπλισμού της πετρελαϊκής βιομηχανί-
ας. Η Ρωσία κέρδισε 24 δισεκατομμύρια 
ευρώ το 2019 από τις εξαγωγές προ-
ϊόντων διύλισης  πετρελαίου στην ΕΕ, 
σύμφωνα με την Ενωση.

Μεταφορικός τομέας
Η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει απαγορεύ-

σει την εξαγωγή, πώληση, προμήθεια 
ή μεταφορά όλων των αεροσκαφών, 
εξαρτημάτων αεροσκαφών και εξοπλι-
σμού στην Ρωσία, καθώς και όλες τις 
υπηρεσίες που σχετίζονται με την επι-
σκευή, συντήρηση και χρηματοδότηση 
αεροσκαφών.

Αγαθά διπλής χρήσης και 
τεχνολογίας αιχμής

Η Ευρωπαϊκή Ενωση σκλήρυνε τις 
κυρώσεις επί αγαθών που μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικούς και 
μη στρατιωτικούς σκοπούς, στοχεύοντας 
το στρατιωτικοβιομηχανικό σύμπλεγμα 
της Ρωσίας και της Λευκορωσίας και 
περιορίζοντας την πρόσβασή τους στην 
τεχνολογία αιχμής όπως τα  drones  και 
το λογισμικό για drones, λογισμικό για 
συσκευές κρυπτογράφησης, οι ημιαγω-
γοί και ηλεκτρονικά συστήματα αιχμής.

Διπλωματικές βίζες
Οι κάτοχοι διπλωματικών διαβατηρί-

ων δεν θα απολαμβάνουν πλέον ελεύ-
θερη μετακίνηση εντός της ΕΕ και οι 
ρώσοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι και 
επιχειρηματίες δεν θα έχουν χαμηλότε-
ρα τέλη στην αίτηση για βίζα. Το μέτρο 

δεν θα εφαρμοσθεί σε όλους τους ρώ-
σους πολίτες, οι οποίοι θα διατηρήσουν 
τα οφέλη που ήδη έχουν.

Σκληρό ανακοινωθέν από 
Μπορέλ: Δείχνει σαφή πρόθεση 
στρατιωτικοποίησης της 
Ευρώπης

Βόμβες ιστορικών διαστάσεων εκτό-
ξευσε πριν από λίγο ο ύπατος εκπρόσω-
πος Εξωτερικών της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ 
σε επίσημη έκτακτη ενημέρωση από τις 
Βρυξέλλες καλώντας το σύνολο της ΕΕ 
και των κρατών μελών να ακολουθή-
σουν το χτεσινό παράδειγμα της Γερ-
μανίας για τον επανεξοπλισμό της με 
ένα στρατιωτικό πρόγραμμα μαμούθ.

Ο Ζοζέπ Μπορέλ χρησιμοποιώντας 
λεξιλόγιο που δείχνει σαφή πρόθεση 
στρατιωτικοποίησης της Ευρώπης έκα-
νε λόγο για «καθοριστικό σημείο στην 
ιστορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης» 
και υπογράμμισε ότι «μέχρι σήμερα θε-
ωρούνταν η ΕΕ μια ένωση ειρήνης και 
δεν θα πρέπει να προμηθεύει όπλα σε 
άλλη χώρα. Είναι ένα ακόμα ταμπού 
που πέφτει».

Ο κ. Μπορέλ αναφέρθηκε στη σύνο-
δο των υπουργών Άμυνας λέγοντας ότι 
συζήτησαν ώστε να καταστεί πιο απο-
τελεσματικός ο εντοπισμός των ουκρα-
νικών αιτημάτων και των αναγκών για 
τη στήριξή τους λέγοντας ότι η ΕΕ θα 
εργαστεί μαζί με το ΝΑΤΟ προς αυτή 
την κατεύθυνση.

Τόνισε ακόμη ότι σε επίπεδο συνερ-
γασίας πληροφοριών θα τεθεί σε εφαρ-
μογή το δορυφορικό κέντρο της Μα-
δρίτης καθώς ο πόλεμος δεν μπορεί να 
περιμένει -όπως είπε- γραφειοκρατικές 
διαδικασίες.

Τατύτατη μείωση της εξάρτησης από 
το αέριο και το πετρέλαιο της Ρωσίας

Σημείωσε δε ότι «δεν θα υποτιμή-
σουμε τις δυσκολίες στη νέα εποχή των 
σχέσεών μας με τη Ρωσία» κάνοντας λό-

γο για την ανάγκη η ΕΕ να μειώσει το 
ταχύτερο δυνατό να την εξάρτησή της 
από το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο 
που προμηθεύεται από τη Ρωσία.

«Πληρώνουμε πολλά» που πάνε στον 
εξοπλισμό της Ρωσίας υποστήριξε ο Ζο-
ζέπ Μπορέλ λέγοντας ότι ο πόλεμος 
στην Ουκρανία είνα πόλεμος μιας κλίκας 
ολιγαρχών και όχι του ρωσικού λαού.

 Αντίποινα Ρωσίας: Απαγορεύει 
τις πτήσεις αεροπορικών από 36 
κράτη, μεταξύ τους η Ελλάδα

Σε αντίποινα προχωρά η Ρωσία, η 
οποία απαντά στις κυρώσεις που επι-
βλήθηκαν εις βάρος της με την απαγό-
ρευση πτήσεων σε αεροπορικές εταιρεί-
ες 36 κρατών.

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση 
της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αερομε-
ταφορών, που μεταφέρει το Ria Novosti:

Σύμφωνα με τους κανόνες του διε-
θνούς δικαίου, ως απάντηση στην απα-
γόρευση των ευρωπαϊκών κρατών για 
την εκτέλεση πτήσεων πολιτικών αερο-
σκαφών που εκτελούνται από ρωσικούς 
αερομεταφορείς ή/και είναι νηολογημέ-
να στη Ρωσία , έχει εισαχθεί περιορισμός 
στη λειτουργία πτήσεων από αερομετα-
φορείς 36 κρατών.

Όπως διευκρινίζεται, οι περιορισμοί 
θα επηρεάσουν τους αερομεταφορείς 
των ακόλουθων χωρών:

Αυστρία, Αλβανία, Ανγκουίλα, Βέλγιο, 
Βουλγαρία, Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, 
Μεγάλη Βρετανία, Ουγγαρία, Γερμανία, 
Γιβραλτάρ, Ελλάδα, Δανία (+ Γροιλανδία, 
Νήσοι Φερόες, Χωρική Θάλασσα ), Τζέρ-
σεϊ, Ιρλανδία, Ισλανδία , Ισπανία, Ιταλία, 
Καναδάς, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, 
Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Νορ-
βηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, 
Σλοβακία, Σλοβενία, Φινλανδία, Γαλλία, 
Κροατία, Τσεχία, Σουηδία, Εσθονία .

Πόλεμος στην Ουκρανία: Όλες 
οι κυρώσεις της ΕΕ προς τη Ρωσία 
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