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Με μείον 211 υπαλλήλους 
λειτουργεί η ΔΕΥΑΑ 

Διαθέτει μόλις 65 εργαζόμενους, οι περισσότεροι από τους 
οποίους οδεύουν προς τη σύνταξη, όταν θα έπρεπε να έχει 276. 

Σχέδιο 56 νέων προσλήψεων ως το 2026 ▶ 5

54.000 ευρώ 
απέσπασαν 

άγνωστοι από 3 
ηλικιωμένες στην 
Αλεξανδρούπολη!  

Σε εξέλιξη έρευνες

▶ 6

Αλεξανδρούπολη: 
Η Περιφέρεια ΑΜΘ 

τιμά γυναίκες για την 
προσφορά τους

Εκδήλωση σήμερα 
και από τον Δήμο 

▶ 3

Τη χαριστική βολή στην ακρίβεια 
δίνει ο πόλεμος στην Ουκρανία 

Αυξήσεις χωρίς προηγούμενο σε κάθε μορφή της οικονομίας. Η 
κατάσταση στον Έβρο σε ό,τι αφορά καύσιμα και τρόφιμα 

▶ 7

● Σε μια μεγάλη συμμαχία 
με αντικείμενο τα υπεράκτια 
αιολικά πάρκα προχωρούν 
οι όμιλοι Κοπελούζου και RF 
Energy

● Σύμφωνα με τις πληροφο-
ρίες του Energypress, πρό-
κειται για περιοχές, ικανές να 
φιλοξενήσουν συνολικά περί 
τα 40 GW αιολικών, εκ των 
οποίων 30 GW πλωτά και 10 
GW σταθερά

● Το 2025 θέλει το νέο 
LNG στην Αλεξανδρούπολη 
η Gastrade

● Στόχος της εταιρείας είναι 
να κατασκευάσει τη δεύτερη 
πλωτή μονάδα αερίου το συ-
ντομότερο δυνατό

Έργα 1,5 εκ. ευρώ για Έργα 1,5 εκ. ευρώ για 
εκπαιδευτικές υποδομές εκπαιδευτικές υποδομές 
του δήμου Σουφλίου του δήμου Σουφλίου 

Μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ Μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ 
από τη Δράκου σε αγώνες από τη Δράκου σε αγώνες 
στην Αλεξανδρούπολη στην Αλεξανδρούπολη 

▶ 16

Σύλληψη 5 ατόμων και 
κατάσχεση οπλισμού σε 

παραποτάμια περιοχή του 
Έβρου

Για εισαγωγήλαθρεμπορίαμεταφορά-
κατοχήαποθήκευση 10 πιστολιών

▶ 4

▶ 5 5

Project 2 δισ ευρώ για 
υπεράκτια αιολικά 850 MW 
σε Λήμνο, Αλεξανδρούπολη

▶ 8, 9
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ
961
Ο στρατηγός του Βυζαντίου Νι-
κηφόρος Φωκάς απελευθερώ-
νει το Ηράκλειο της Κρήτης από 
τους Άραβες.

1876
Ο Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπελ λαμ-
βάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για 
το τηλέφωνο.

1910
Γίνεται η πρώτη συνέλευση του 
Πανελλήνιου Ποδοσφαιρικού 
Ομίλου, μετέπειτα Παναθηναϊ-
κού, στην κατοικία του 20χρο-
νου Γιώργου Καλαφάτη, στην 
οδό Δερβενίων 3 στα Εξάρχεια, 
με συμμετοχή 35 μελών. .

1921
Ο Κόκκινος Στρατός υπό τον Τρό-
τσκι επιτίθεται στους αναρχικών 
αντιλήψεων στασιαστές ναύτες 
της Κροστάνδης.

1948
Τα Δωδεκάνησα ενσωματώνο-
νται κι επισήμως στην Ελλάδα.

2004
Έπειτα από 11 χρόνια, η Νέα 
Δημοκρατία, με αρχηγό τον Κώ-
στα Καραμανλή, επιστρέφει στην 
εξουσία. Εξασφαλίζει άνετη πλει-
οψηφία 165 εδρών, με ποσοστό 
45,36%, έναντι 40,55% και 117 
έδρες του ΠΑΣΟΚ, που πριν από 
δύο μήνες εξέλεξε ως νέο πρόε-
δρό του τον Γιώργο Παπανδρέου. 
Το ΚΚΕ καταλαμβάνει 12 έδρες 
με ποσοστό 5,90% και ο ΣΥΡΙΖΑ 
6 έδρες με 3,26%. Εκτός Βουλής 
μένει και πάλι το ΔΗΚΚΙ που λαμ-
βάνει 1,79% και το νεοϊδρυθέν 
ΛΑ.Ο.Σ. του Γιώργου Καρατζα-
φέρη με 2,19%

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1772
Κωνσταντίνος Μπέλιος ή Βέλιος, 
αυστριακός έμπορος, ελληνικής 
καταγωγής, που έφερε τον τίτλο 
του βαρώνου. Υπήρξε εθνικός 
ευεργέτης. (Θαν. 23/12/1838)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1938
Ανδρέας Μιχαλακόπουλος, έλ-
ληνας φιλελεύθερος πολιτικός, ο 
οποίος χρημάτισε πρωθυπουργός 
για 9 μήνες το διάστημα 1924-
1925. (Γεν. 17/5/1875)

2 ΑΠΟΨΕΙΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Ε. Λασκαράκης και ΣΙΑ Ε.Ε.
Εκδότης-Διευθυντής
Μάνος Λασκαράκης
Υπεύθυνος Ύλης
Γ. Πανταζίδης
Σύμβουλος Έκδοσης
Γιάννης Λασκαράκης
Υπεύθυνος Τυπογραφείου
Δ. Μπένδρελης

Υπεύθυνη Διαφημίσεων 
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
Δήμων-Δημοτικών 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

2-3

4...10

2...8

Ανατολή - 06:41
Δύση - 18:13

2...9

2...9

Φωνή λαού κατά των χρυσωρυχείων στο Πέραμα

Χιλιάδες πολιτών διαδήλωσαν στο κέντρο της Αλε-
ξανδρούπολης την αντίθεση τους στο έργο του χρυσού 
στο Πέραμα. 

Ήταν μια από τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις που έχουν 
πραγματοποιηθεί στη πόλη της Αλεξανδρούπολης εδώ και 
πολλά χρόνια. Και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και τα στοι-
χεία της αστυνομίας, ο συγκεντρωμένος κόσμος ήταν ο δι-
πλάσιος σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή κινητοποίηση. 

Χιλιάδες κόσμου από την περιοχή της Θράκης είπαν 
το δικό τους «όχι» στην επιχειρούμενη εξόρυξη χρυσού 
στο Πέραμα του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Οι δηλώ-
σεις Σαμαρά την περασμένη εβδομάδα και οι διαβεβαιώ-
σεις προς την εταιρεία Eldoraldo Gold για άμεση έγκριση 
του έργου στην περιοχή, ενεργοποίησε αντανακλαστικά, 
έδωσε το έναυσμα σε δεκάδες φορείς και τοπικές αρχές 
να επαναβεβαιώσουν την αρνητική τους θέση στο έργο 
, ενώ παράλληλα καλούσαν τα μέλη τους και τον κόσμο 
να δώσει το παρόν στο συλλαλητήριο που διοργάνωσαν 
δήμος, Περιφέρεια και η διανομαρχιακή Επιτροπή Έβρου 
Ροδόπης κατά των χρυσωρυχείων. Δεκάδες ήταν οι ανα-
κοινώσεις και τα ψηφίσματα από φορείς και συλλόγους

5
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ΑΠΟΨΕΙΣ 3

`

Στη διάσωση μίας γερακίνας συνέβαλαν αποφασιστικά συνοριοφύλακες, που εντόπισαν το 
τραυματισμένο αρπακτικό κατά τη διάρκεια περιπολίας. Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της Ένωσης 
Συνοριοφυλάκων Έβρου κ. Γιαλαμάς, κλήθηκε άμεσα ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου 
Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου. Η γερακίνα μεταφέρθηκε με ασφάλεια στις εγκαταστάσεις 
του Φορέα ώστε οι επιστήμονες να κάνουν τα «μαγικά» τους και να το περιθάλψουν. 

Η επιδότηση στο ρεύμα εί-
ναι αναλογικά η υψηλότε-
ρη στην Ευρώπη. Ο πόλε-
μος δημιουργεί την ανάγκη 
να βάλουμε περισσότερα λε-
φτά εκεί. Δεν θέλω να πω 
ψέματα στον κόσμο δεν θα 
είναι εύκολες οι μέρες που 
έρχονται από πλευράς τιμών.

Α. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Είπαν

Αποτελεί μέγα λάθος και επι-
πολαιότητα του πρωθυπουρ-
γού ότι έσπευσε με την πα-
ροχή πολεμικού υλικού, όχι 
ανθρωπιστικού, να γίνει η 
χώρα μας, που παραδοσια-
κά εμπλέκεται για την ειρήνη, 
χώρα που εμπλέκεται σε έναν 
πόλεμο.. 

Α. ΤΣΙΠΡΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΡΙΖΑ

Ph
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Μικρογνωμικά

O Δήμος Αλεξανδρούπολης με ευαι-
σθησία και αλληλεγγύη στέκεται στο πλευ-
ρό του δοκιμαζόμενου λαού της Ουκρανίας 
συγκεντρώνοντας ανθρωπιστική βοήθεια.

Συγκεκριμένα τα είδη που συγκεντρώ-
νονται είναι:

• Είδη πρώτων βοηθειών και φαρμα-
κείου: μη αποστειρωμένα γάντια, μη τραυ-
ματικό ψαλίδι, επίδεσμοι (αποστειρωμένοι 
και μη αποστειρωμένοι, ελαστικοί, εγκαυ-
μάτων), μη υδραργυρικά θερμόμετρα, θερ-
μικές κουβέρτες, βακτηριδιακά επιθέματα, 
ορμονικές αλοιφές, αντισηπτικά, παυσίπο-
να, αντιφλεγμονώδη, αντιβιοτικά, επιθέ-
ματα ματιών (ασπίδες), υποθερμικές σα-
κούλες.

• Θερμικά εσώρουχα
• Κουβέρτες, παπλώματα
• Προϊόντα μεγάλης διαρκείας: κονσέρ-

βες, δημητριακά, ζυμαρικά, γάλα.
Η συγκέντρωση των προϊόντων θα 

γίνεται καθημερινά Δευτέρα έως Παρα-
σκευή από τις 8:00 το πρωί έως τις 14:00 
το μεσημέρι, στο Δημοτικό Κολυμβητήριο 
Αλεξανδρούπολης, το Πολυκοινωνικό, το 
δημοτικό κατάστημα Φερών και το δημο-
τικό κατάστημα Άνθειας. Θα παραλαμβά-
νονται μόνο πακεταρισμένα προϊόντα, τα 
οποία θα πρέπει να φέρουν ετικέτα με το 
περιεχόμενο τους

Δήμος Αλεξανδρούπολης: 
Συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας 

για την Ουκρανία

Η εικόνα του θανάτου

Πολιτιστικοί σύλλογοι Εβρου: 
«Κινδυνεύουμε»

Σοβαρά προβλήματα, που μπορεί να 
οδηγήσουν ακόμα και στη διακοπή λει-
τουργίας τους, αναφέρουν οι πολιτιστικοί 
σύλλογοι του Έβρου, οι οποίοι λόγω των 
υγειονομικών συνθηκών που διαρκούν 
εδώ και δύο χρόνια, βρίσκονται σε απρα-
ξία όλο αυτό το διάστημα. Κάνουν λόγο 
για λειτουργικά έξοδα που δεν μπορούν 
να καλυφθούν λόγω μηδενικών σχεδόν 
εσόδων, αφού και οι συνδρομές έχουν 
παγώσει και οι εκδηλώσεις ή δράσεις που 

ενίσχυαν τα ταμεία τους, δεν πραγματο-
ποιούνται εδώ και μια διετία. Τα διοικητικά 
συμβούλια των συλλόγων βρίσκονται σε 
δυσχερή θέση να αντιμετωπίσουν την κα-
τάσταση που έχει διαμορφωθεί, ενώ πο-
λύ συχνά εμφανίζονται και ασυνεπή στις 
οικονομικές υποχρεώσεις τους, και αυτό 
παρατηρείται και σε πανελλαδικό επίπε-
δο, ανέφεραν μιλώντας στην ΕΡΤ Ορε-
στιάδας οι εκπρόσωποι δύο πολιτιστικών 
συλλόγων του Έβρου. "’Όλα οδηγούν σε 
κλείσιμο... Κι αν κάτι κλείσει δεν ανοίγει 
ξανά", ανέφεραν συγκεκριμένα, εκφρά-
ζοντας την αγωνία τους για το μέλλον.

Τη συγκλονιστική στιγμή που ένας 
πατέρας βρέθηκε να θρηνεί τον θάνατο 
του 15χρονου γιου του ο οποίος έχασε 
τη ζωή του μετά από βομβαρδισμό κατά 
τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία 
απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός 
του Associated Press. Οι ανατριχιαστικές 
εικόνες καταγράφηκαν στο νοσοκομείο 
της Μαριούπολης με τον Σεργκέι, όπως 
είναι το όνομα του πατέρα, να βρίσκε-
ται δίπλα στο καλυμμένο με ένα λευκό 
σεντόνι γεμάτο αίματα άψυχο κορμί του 
15χρονου Ίλια. Αυτόπτες μάρτυρες περι-
έγραψαν ότι το μοναδικό που μπορούσε 

να ψελλίζει ο τραγικός πατέρας ήταν «το 
παιδί μου». Σύμφωνα με πληροφορίες, 
ο Ίλια έπαιζε ποδόσφαιρο με δύο συνο-
μηλίκους του όταν συνέβη ο βομβαρδι-
σμός. Αποτέλεσμα ήταν ο 15χρονος να 
ακρωτηριαστεί και στα δύο πόδια και να 
προκληθεί ακατάσχετη αιμορραγία. Παρά 
το γεγονός ότι μεταφέρθηκε άμεσα στο 
νοσοκομείο της Μαριούπολης, οι γιατροί 
δεν κατάφεραν να κρατήσουν στη ζωή 
τον 15χρονο ενώ δίνεται μάχη για τους 
άλλους δύο ανήλικους που τραυματίστη-
καν σοβαρότατα στα πόδια.

K.H.

Σχολεία: Προσεχώς τέλος οι μάσκες 
στις τάξεις ;  

Σύντομα θα απαλλαγούμε από τις μά-
σκες εντός της τάξης» υποσχέθηκε ο πρω-
θυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά 
την επίσκεψή του στο Δημοτικό Σχολείο 
Βάρης Μάννα, στη Σύρο. Από το Σάββατο 
χαλαρώνουν τα μέτρα κατά της διασπο-
ράς του κορονοϊού, καθώς αίρεται η υπο-
χρέωση της μάσκας στους εξωτερικούς 
χώρους. Σύμφωνα με τον πρωθυπουρ-
γό, σύντομα θα αποτελέσει παρελθόν και 

στους εσωτερικούς χώρους. «Από αύριο 
δεν χρειάζεται να φοράμε μάσκα σε εξω-
τερικό χώρο. Και πιστεύω ότι και σύντο-
μα θα απαλλαγούμε από τις μάσκες εντός 
της τάξης, γιατί ξέρω ότι ήταν μεγάλος 
μπελάς και δύσκολο για εσάς και μπρά-
βο σας που τα καταφέρατε να είστε τόσο 
πειθαρχημένοι αλλά νομίζω ότι τελειώνει 
πια η πανδημία και θα μπορέσουμε σιγά-
σιγά να επανέλθουμε στην κανονικότητα 
μας», τόνισε χαρακτηριστικά.
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Στη σύλληψη πέντε αλλο-
δαπών ηλικίας 21, 26, 37, 
38 και 42 ετών, προέβησαν 
στελέχη της Περιφερειακής 
Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών 

(Π.Ο.ΔΙ.Ν.) του Κεντρικού Λι-
μεναρχείου Αλεξανδρούπολης, 
σε συνεργασία με στελέχη της 
Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτι-
κών της Διεύθυνσης Αστυνομί-
ας Κομοτηνής, για από κοινού 
εισαγωγή-λαθρεμπορία-μετα-
φορά-κατοχή-αποθήκευση δέ-

κα (10) πιστολιών τουρκικής 
προέλευσης διαμετρήματος 
9mm, με αποξασμένους τους 
αριθμούς σειράς, κατά παρά-
βαση των άρθρων 2, 6, 7 και 
11 του Ν.2168/1993 και του 
άρθρου 45 Π.Κ. καθώς και για 
παράνομη είσοδο στη χώρα, 

κατά παράβαση του άρθρου 
83 του Ν.3386/2005.

Ειδικότερα, κατόπιν αξιο-
ποίησης πληροφοριών και δι-
ακριτικής επιτήρησης, εντοπί-
στηκε, πρωινές ώρες σήμερα, 
στην παραποτάμια αγροτι-
κή περιοχή Δήμου Σουφλίου 
πλησίον μεθορίου ποταμού 
Έβρου, πνευστή λέμβος με έξι 
επιβαίνοντες, να προσεγγίζει 
την ελληνική όχθη. Στη συ-
νέχεια, αφού αποβιβάστηκαν 
στην ακτή πέντε αλλοδαποί, 
η εν λόγω λέμβος αναχώρη-
σε με κατεύθυνση προς την 
τουρκική πλευρά, από όπου 

και προήλθε.
Ακολούθως, οι εν λόγω αλ-

λοδαποί, κατά την προσπάθειά 
τους να απομακρυνθούν από 
το σημείο κινούμενοι πεζοί, 
παραπλεύρως του ποταμού 
Έβρου, ακινητοποιήθηκαν από 
τα ανωτέρω στελέχη. Κατόπιν 
διενέργειας ελέγχου, οι ανωτέ-
ρω συνελήφθησαν καθώς δια-
πιστώθηκε ότι στερούνταν των 
ταξιδιωτικών τους εγγράφων, 
ενώ επιπλέον, εντός σακιδίου 
πλάτης που έφερε ο 21χρονος 
εντοπίστηκαν δέκα (10) πιστό-
λια τουρκικής προέλευσης δι-
αμετρήματος 9mm, με αποξα-

σμένους τους αριθμούς σειράς.
Από την οικεία Λιμενική Αρ-

χή που διενεργεί την προανά-
κριση, κατασχέθηκαν τα ανευ-
ρεθέντα όπλα καθώς και τρία 
(03) κινητά τηλέφωνα.

Η Διεύθυνση Ασφαλείας και 
Προστασίας Θαλασσίων Συνό-
ρων αναλύει και επεξεργάζεται 
εις βάθος όλα τα στοιχεία που 
έχουν προκύψει και διερευνά 
την ενδεχόμενη επέκταση της 
δράσης των ανωτέρω συλλη-
φθέντων.

Τυχόν εξελίξεις πρόκειται 
να αναφερθούν με νεότερο 
δελτίο τύπου.

4  ΕΒΡΟΣ

Στέγη και εργασία σε Ουκρανούς 
πολίτες προσφέρει η περιοχή Τυχε-
ρού του Δήμου Σουφλιου μετά από 
ενέργειες των αγροτών της περιοχής. 
Με αφορμή το γεγονός ότι ήδη από 
πέρυσι είχε ξεκινήσει μια πιλοτική συ-
νεργασία με 30 Ουκρανούς πολίτες, 
η εργασία των οποίων και η εν γέ-
νει συμπεριφορά τους ικανοποίησε 
σε μεγάλο βαθμό τους παραγωγούς 
της περιοχής, είχαν αποφασίσει να το 
επαναλάβουν και φέτος.

Σύμφωνα με δηλώσεις στην ΕΡΤ 
Ορεστιάδας του επικεφαλής της 
Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης Θρά-
κης Θανάση Μαλτεπιώτη το ταξίδι 
ήταν προγραμματισμένο να γίνει από 
τις 28 Φεβρουαρίου μέχρι τις 5 Μαρ-
τίου με προορισμό την Μαριούπολη, 
όπου σε συνεργασία με τα προξενεία  
Οδησσού,  Μαριούπολης και με την 
πρεσβεία Κιέβου, θα γινόταν η επιλο-
γή 1000 ανθρώπων για εργασία στις 
καλλιέργειες σπαραγγιού στην περιο-
χή με δυνατότητα απασχόλησης στις 
καλλιέργειες πυρηνόκαρπων Ημαθί-
ας. Τα γεγονότα όμως σταμάτησαν 
μια τέτοια προσπάθεια.

Τώρα τα σχέδια προσαρμόζονται 
στα νέα δεδομένα και μέσα από  το 
σχέδιο της πολιτείας να υποδεχθεί 
πολίτες πρόσφυγες από την Ουκρα-
νία.

Ο Δήμος Σουφλίου  σύμφωνα με 
τον Αντιδήμαρχο Δημήτρη Δαρού-
ση σε συνεργασία με την Αγροτική 

Εταιρική Σύμπραξη Θράκης και μετά 
από σχετική διαβούλευση στα πλαίσια  
πρωτίστως της ανθρωπιστικής διά-
θεσης, προσφέρουν διαμονή σε 300 
με 350 πολίτες από την Ουκρανία σε 
σπίτια, μονοκατοικίες και ενοικιαζό-
μενα δωμάτια  που είναι αδιάθετα σε 
κάθε οικισμό του Δήμου Σουφλίου, 
αλλά και εργασία ώστε να αισθάνο-
νται ασφαλείς και λειτουργικοί.

Από την ερχόμενη Δευτέρα ήδη 
δρομολογείται η άφιξη των ανθρώ-
πων αυτών σε Κέντρο Φιλοξενίας 
στον Προμαχώνα, όπου μετά την κα-
ταγραφή τους θα μοιράζονται σε όλη 
τη χώρα.

Ο Δήμος Σουφλιου προθυμοποιή-
θηκε να συμβάλει σε κάθε είδους δι-
αδικασία για την εγκατάσταση  των 
ανθρώπων αυτών.

Όπως τονίσθηκε θα μπορούν να 
έχουν εργασία από τον μήνα Μάρτιο 
στον Έβρο στις καλλιέργειες σπαραγ-
γιού και να συνεχίζουν στην Ημαθία 
με τα πυρηνόκαρπα στα χωράφια και 
στα εργοστάσια μέχρι τον μήνα Νο-
έμβριο. Επιπροσθέτως, οι Ουκρανοί 
πολίτες  μέχρι να αποφασίσουν τι θα 
κάνουν θα έχουν τη δυνατότητα  της 
ετήσιας  βίζας με δυνατότητα παρά-
τασης τα τρία χρόνια.

Ο  νομός Έβρου όπως τόνισε ο 
κ. Μαλτεπιώτης  έχει άμεση ανάγκη 
από 1.500 άτομα σε εργατικά χέρια 
ενώ για την ΑΜΘ αυτά ξεπερνούν τα 
5.000 με 6 000.

Άφιξη 515 Ουκρανών 
προσφύγων το τελευταίο 
24ωρο στην Ελλάδα – 
Συνολικά 2.704 από την έναρξη 
του πολέμου

Συνεχίζονται οι αφίξεις Ουκρανών 
προσφύγων στη χώρα μας αλλά μέ-
χρι στιγμής ο αριθμός είναι περιορι-
σμένος, όπως δήλωσε χτες ο υπουρ-
γός Προστασίας του Πολίτη Τάκης 
Θεοδωρικάκος, ο οποίος τόνισε, ότι 
«συνδυάζουμε τον ανθρωπισμό με τα 
μέτρα ασφαλείας της πατρίδας μας».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του 
υπουργείου Προστασίας του Πολί-
τη, το τελευταίο 24ωρο (3/3/2022) 
στην Ελλάδα εισήλθαν 515 Ουκρα-
νοί πρόσφυγες.

Αναλυτικά:
Από τον Προμαχώνα: 430
Από Ευζώνους: 5
Από τα υπόλοιπα χερσαία σύνο-

ρα: 18
Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βε-

νιζέλος» αφίχθησαν 57 και στο αε-
ροδρόμιο «Μακεδονία» 5.

Συνολικά από την έναρξη του πο-
λέμου στην Ελλάδα έχουν περάσει τα 
σύνορα 2.704 Ουκρανοί πρόσφυγες.

Σε συνέντευξή του στον τηλεοπτι-
κό σταθμό Open, ο υπουργός Προ-
στασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδω-
ρικάκος δήλωσε σχετικά με το θέμα: 
«Είμαστε σε στενή συνεργασία με την 
πρεσβεία της Ουκρανίας και διευκο-
λύνουμε όλους τους Ουκρανούς πο-
λίτες που έρχονται. Δεν αποκλείεται 

να αυξηθεί ο αριθμός τους και να 
έχουμε σοβαρές προσφυγικές ροές. 
Μέχρι στιγμής ο αριθμός είναι περι-
ορισμένος. Έχουμε πλήρη και οργα-
νωμένη εικόνα. Κρατάμε τα πάντα, 
όλα τα στοιχεία, ώστε να κάνουμε 
πράξη και την ασφάλεια της Ελλά-
δας. Γιατί πρέπει να είμαστε πάρα 
πολύ προσεκτικοί. Είμαστε σε στενή 
συνεργασία με το υπουργείο Μετα-
ναστευτικής Πολιτικής που οργανώ-
νει τις κατάλληλες δομές φιλοξενίας, 
εφόσον χρειαστούν. Συνδυάζουμε τον 
ανθρωπισμό με τα μέτρα ασφαλείας 
της πατρίδας μας».

Πηγή: ΕΡΤ - ΑΠΕ-ΜΠΕ
Φωτο: AP Photo/Petros 
Giannakouris

Φιλοξενία και εργασία για Ουκρανούς 
πολίτες στην περιοχή Τυχερού Σουφλίου 

ΜΕΤΆ ΆΠΌ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΆΓΡΌΤΩΝ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΌΧΗΣ  
                               
Άφιξη 515 Ουκρανών προσφύγων το τελευταίο 
24ωρο στην Ελλάδα – Συνολικά 2.704 
από την έναρξη του πολέμου

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο Παναγιώτης Κατσάνης του Γεωργίου και της Δήμητρας το γένος Σπυροπούλου 
που γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη και κατοικεί στην Αθήνα και η Παναγιώτα 
Σικλαφίδου του Μηνά και της Αναστασίας το γένος Διγγελίδη που γεννήθηκε στην 
Αλεξανδρούπολη  και κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη πρόκειται να παντρευτούν με 
Θρησκευτικό Γάμο στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στην Αλεξαν-
δρούπολη, στις 30 Απριλίου 2022. 

Σύλληψη 5 ατόμων και κατάσχεση οπλισμού 
σε παραποτάμια περιοχή του Έβρου

Για εισαγωγή-
λαθρεμπορία-
μεταφορά-κατοχή-
αποθήκευση 10 
πιστολιών 
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Τραγικές είναι οι ελλεί-
ψεις προσωπικού στη Δημο-
τική Επιχείρηση Ύδρευσης και 
Αποχέτευσης Αλεξανδρούπο-
λης, η οποία λειτουργεί με μό-
λις 65 εργαζόμενους με συμ-
βάσεις αορίστου χρόνου, όταν 
θα έπρεπε να λειτουργεί, σύμ-
φωνα με το οργανόγραμμά 
της, με 276!

Το πλέον ανησυχητικό, 
μάλιστα, είναι ότι πρόκειται, 
στην πλειοψηφία τους, για 
υπαλλήλους που συμπληρώ-
νουν άμεσα τα απαιτούμενα 
έτη για τη συνταξιοδότησή 
τους. Πιο συγκεκριμένα, τα 
επόμενα τέσσερα έτη, αναμέ-
νεται αποχωρήσουν λόγω συ-
νταξιοδότησης πολλοί εργα-
ζόμενοι, ορισμένοι εξ αυτών 
μοναδικοί στην ειδικότητά 
τους, που δεν υποκαθίστα-
ται από άλλη παρεμφερή ει-

δικότητα. 
Όλα αυτά έχουν ως αποτέ-

λεσμα η λειτουργία της ΔΕΥ-
ΑΑ να είναι δυσχερής και να 
απαιτείται η πρόσληψη εξειδι-
κευμένου προσωπικού, ώστε 
να συνεχίσει απρόσκοπτα την 
λειτουργία της και πρωτίστως 
να προσληφθούν άτομα που 
θα θητεύσουν κοντά στους 
προς συνταξιοδότηση υπαλ-
λήλους που κατέχουν την πο-
λύτιμη εμπειρία, κυρίως για 
να μην χαθεί η τεχνογνωσία.

Επιπλέον, ως γνωστόν, η 
ΔΕΥΑΑ ήδη υλοποιεί μεγά-
λα έργα χρηματοδοτούμενα 
από το ΕΣΠΑ 2014 - 2020 
καθώς και το πρόγραμμα «Α. 
ΤΡΙΤΣΗΣ», όπως η αποχέτευ-
ση του οικισμού της Μάκρης, 
η κατασκευή της ΕΕΛ Μάκρης, 
η εγκατάσταση τηλεελέγχου – 
τηλεχειρισμού στα δίκτυα της 

ΔΕΥΑΑ, η αντικατάσταση του 
υδρευτικού δικτύου της πό-
λης των Φερών, η αντικατά-
σταση και ο εκσυγχρονισμός 
του Η/Μ εξοπλισμού της ΕΕΛ 
Αλεξανδρούπολης, έργα κό-
στους πολλών εκατομμυρίων 
ευρώ, που απαιτούν αποκλει-

στική απασχόληση σημαντι-
κού αριθμού υπαλλήλων του 
έμπειρου και μόνιμου προσω-
πικού.

Με αυτά τα δεδομένα 
και με αφορμή εγκύκλιο του  
Υπουργείου Εσωτερικών, με 
την οποία καλούνται οι ΟΤΑ 

Α΄ και Β΄ βαθμού και τα ΝΠΙΔ 
τους, να εκτιμήσουν τις ανά-
γκες τους και να προχωρή-
σουν σε Στρατηγικό Προ-
γραμματισμό Προσλήψεων 
Προσωπικού 2023 – 2026, η 
ΔΕΥΑ αποφάσισε να υποβάλει 
σχέδιο προσλήψεων 56 ατό-

μων διαφόρων ειδικοτήτων.

Προσλήψεις 8μηνιτών
Επιπλέον, το ΔΣ της επιχεί-

ρησης αποφάσισε να προχω-
ρήσει άμεσα σε προσλήψεις 
εργαζομένων με οκτάμηνες 
συμβάσεις στις παρακάτω ει-
δικότητες:

 Δύο άτομα ειδικότητας ΔΕ 
ηλεκτρολόγου για την παρα-
κολούθηση της λειτουργίας 
των αντλιοστασίων της ΔΕΥ-
ΑΑ

Ένα άτομο ειδικότητας ΥΕ 
εργατών για την αντιμετώπι-
ση των αυξημένων βλαβών 
των δικτύων της ΔΕΥΑΑ που 
παρατηρούνται τους καλοκαι-
ρινούς κυρίως μήνες.

Ένα άτομο ειδικότητας ΤΕ 
Λογιστικής για την αντιμετώ-
πιση των αυξημένων δραστη-
ριοτήτων του λογιστηρίου της 
ΔΕΥΑΑ καθώς η κίνηση του 
γραφείου λογιστηρίου εξαρ-
τάται απόλυτα με τις πληρω-
μές που πρέπει να διενερ-
γηθούν μετά την εκτέλεση 
εργασιών από αναδόχους,

Ένα άτομο ειδικότητας ΤΕ 
Πληροφορικής για την αντι-
μετώπιση των αυξημένων 
αναγκών εξυπηρέτησης κα-
ταναλωτών απομακρυσμένα 
ειδικά τους καλοκαιρινούς μή-
νες. Κ.Η. 

Με μείον 211 υπαλλήλους 
λειτουργεί η ΔΕΥΑΑ 

ΔΙΆΘΕΤΕΙ ΜΌΛΙΣ 65 
ΕΡΓΆΖΌΜΕΝΌΥΣ, ΌΙ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΌΙ 
ΆΠΌ ΤΌΥΣ ΌΠΌΙΌΥΣ ΌΔΕΥΌΥΝ 
ΠΡΌΣ ΤΗ ΣΥΝΤΆΞΗ, ΌΤΆΝ ΘΆ 
ΕΠΡΕΠΕ ΝΆ ΕΧΕΙ 276   
                               
Σχέδιο 56 νέων προσλήψεων 
ως το 2026

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο Χατζηϊωάννης Παναγιώτης   του Αθανάσιος και της Ευδοκία το γένος  Κούσιαντα 
που γεννήθηκε στην Στουτγάρδη Γερμανίας και  κατοικεί στην Στουτγάρδη Γερμανί-
ας και η Sigrist Laura Isabel του Günter Werner και της Irmgand Rosina το γένος 
Schatz  που γεννήθηκε στην Bietigheim – Bissigen και  κατοικεί στην Στουτγάρδη 
Γερμανίας πρόκειται να παντρευθούν με πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο Sachsenheim

 Έργα ύψους 1,5 εκ. ευρώ για εκπαιδευτι-
κές υποδομές του δήμου Σουφλίου ανακοί-
νωσε ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Νεολαίας 
και Δια Βίου Μάθησης, Κώστας Δέρβος, με-
τά από συνεργασία που είχε με τη δημοτική 
αρχή Σουφλίου. Πρόκειται για παρεμβάσεις 
κτιριακής αναβάθμισης της Μαθητικής Εστίας, 
προϋπολογισμού 1 εκ. ευρώ και την κτιριακή 
αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του εξοπλι-
σμού του ΔΙΕΚ Σουφλίου. Εν τω μεταξύ, σε 
συνάντηση που είχε εχθές με τον κ. Δέρβο 
ο βουλευτής Έβρου της Νέας Δημοκρατίας, 
Χρήστος Δερμεντζόπουλος, συζητήθηκαν θέ-
ματα που αφορούσαν συνολικά τις ανάγκες 

της περιφερειακής ενότητας Έβρου, οι οποί-
ες σχετίζονται με το Ίδρυμα, ενώ εξετάστη-
κε και η δυνατότητα συμμετοχής δημοσίων 
και ιδιωτικών φορέων του νομού Έβρου στα 
προγράμματα που υλοποιεί το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, με 
τον Πρόεδρο του Ιδρύματος να προτείνει συ-
γκεκριμένες προτάσεις που θα υλοποιηθούν 
το επόμενο διάστημα.

Παρεμβάσεις κτιριακής 
αναβάθμισης της Μαθητικής 
Εστίας και κτιριακή αναβάθμιση 
και εκσυγχρονισμό του 
εξοπλισμού του ΔΙΕΚ Απορρίφθηκε από την Απο-

κεντρωμένη Διοίκηση ΑΜΘ, 
η δεύτερη κατά σειρά ένστα-
ση του δημοτικού συμβού-
λου Δημήτρη Εμμανουηλίδη 
κατά της απόφασης η οποία 
ακύρωνε την εκλογή του, στις 
πρόσφατες δημαιρεσίες Διδυ-
μοτείχου, ως προέδρου του 
Δημοτικού Συμβουλίου, χωρίς 
να διασφαλιστεί η μυστικότη-
τα της ψηφοφορίας.

Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ 
Ορεστιάδας ο κ Εμμανουηλί-
δης χαρακτήρισε «παρωδία» 
την εξέλιξη αυτή λέγοντας 
πως «είμαστε ίσως ο μόνος 
Δήμος στην χώρα που έχει 
Πρόεδρο ΔΣ μη εκλεγμένο. 
Δεν έχω δει άλλη εκλογική 
αναμέτρηση που να μπαίνουν 
όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι 
στο παραβάν πόσω δε μάλ-
λον, σε μια περίοδο Covid που 
διανύουμε.»

Τόνισε επίσης ότι “οι μισοί 
από αυτούς που κατήγγειλαν 
την απόφαση είχαν ψηφίσει 
εκτός παραβάν” επισημαίνο-

ντάς πως “κατά την διάρκεια 
της ακροαματικής διαδικασίας 
η πάρεδρος είχε ρωτήσει ευ-
θέως τον έναν από τους τρεις 
συμβούλους που έκανε την 
καταγγελία και απάντησε πως 
δεν είχε μπει στο παραβάν”.

Σχολιάζοντας την εκλογή 
του νέου Πρόεδρου Δημή-
τρη Παπακωνσταντίνου τόνι-
σε πως «πεποίθηση του είναι 
πως ο νέος Πρόεδρος πρέπει 
να είναι άτομο που ενώνει και 
όχι που χωρίζει».

Η επόμενη κίνηση του κ 
Εμμανουηλίδη θα προκύψει 
μετά από συνεννόηση με τον 
δικηγόρο του και θα αφορά 
την ένσταση που θα κάνει στα 
διοικητικά δικαστήρια.

Διδυμότειχο: Νέα απόρριψη  
ένστασης του 
Δ. Εμμανουηλίδη
Κατά της απόφασης η οποία ακύρωνε την 
εκλογή του, στις πρόσφατες δημαιρεσίες 
Διδυμοτείχου

Έργα 1,5 εκ. ευρώ για 
εκπαιδευτικές υποδομές του 
δήμου Σουφλίου
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Σε εξέλιξη βρίσκονται οι 
έρευνες των αστυνομικών Αρ-
χών για τον εντοπισμό και τη 
σύλληψη άγνωστων μέχρι στιγ-
μής δραστών, οι οποίοι χθες 
(3-3-2022), εξαπάτησαν τρείς  
ηλικιωμένες, στην πόλη της Αλε-
ξανδρούπολης. Αναλυτικότερα, 
στις δύο περιπτώσεις άγνωστοι 
δράστες τηλεφώνησαν στις ηλι-
κιωμένες προσποιούμενοι τους 
γιατρούς και προφασιζόμενοι ότι 
συγγενικό τους πρόσωπο χρει-
άζεται επειγόντως χειρουργική 
επέμβαση τους ζήτησαν τα χρη-
ματικά ποσά των 45.000 και των 
5.000 ευρώ αντίστοιχα. 

Στην τρίτη περίπτωση άγνω-
στη δράστιδα προφασιζόμενη 
συγγενικό πρόσωπο ηλικιωμέ-
νης επικοινώνησε τηλεφωνικά 
με τη παθούσα και της ζήτησε 
το χρηματικό ποσό των 4.000 
ευρώ, με την πρόφαση της επεί-
γουσας χειρουργικής επέμβασης. 

Ακολούθως, οι δράστες και 

στις τρείς περιπτώσεις κατάφε-
ραν να πείσουν τις ηλικιωμένες 
να συγκεντρώσουν τα χρημα-
τικά ποσά που τους ζητήθηκαν 
και είτε να τα παραδώσουν σε 
άγνωστους συνεργούς τους είτε 
να τα αποθέσουν σε παρακείμε-
νο κάδο απορριμμάτων πλησίον 
της οικία τους, απ΄ όπου τα πα-
ρέλαβαν. Την προανάκριση και 
τις έρευνες διενεργεί η Υποδι-
εύθυνση  Ασφάλειας Αλεξαν-
δρούπολης.

Με αφορμή τα παραπάνω πε-
ριστατικά, κρίνεται σκόπιμο να 
δημοσιοποιηθούν οι παρακάτω 
χρήσιμες συμβουλές για την 
αποφυγή εξαπάτησης των πο-
λιτών:

•  Να μην πείθεστε εύκολα 
από άτομα, τα οποία σας “πλησι-
άζουν” ως γνωστοί συγγενικών 
– φιλικών προσώπων.

•  Να είστε ιδιαίτερα επιφυ-
λακτικοί σε άγνωστα άτομα που 

επιχειρούν με διάφορα προσχή-
ματα και τεχνάσματα να εισέλ-
θουν στην οικία σας.

•  Στην περίπτωση αυτή, να 
προσέχετε τα προσωπικά σας 
αντικείμενα, προκειμένου να 
αποφευχθεί το ενδεχόμενο 
αφαίρεσής τους με τη μέθοδο 
της απασχόλησης.

•  Να είστε ιδιαίτερα επιφυλα-
κτικοί όταν άγνωστοι προσπαθή-
σουν να σας πείσουν για την κα-
ταβολή χρηματικού ποσού, με το 
πρόσχημα επείγουσας ανάγκης 
συγγενικού – φιλικού προσώπου 
(π.χ. νοσηλεία σε νοσοκομείο).Το 
ίδιο μπορεί να προσπαθήσουν 

και τηλεφωνικά. Για τους ίδιους 
λόγους να μην ενδίδετε σε προ-
τροπές για συνάντηση (ραντε-
βού κ.λπ.).

•  Σε περιπτώσεις που άγνω-
στοι επικαλούνται έκτακτη ανά-
γκη γνωστού -συγγενικού σας 
προσώπου, να επιδιώκετε πάντα 
οι ίδιοι να επικοινωνείτε τηλε-
φωνικά με το γνωστό-συγγενικό 
σας πρόσωπο, προς επιβεβαίωση 
των όσων επικαλούνται. Η επι-
κοινωνία να γίνεται με δικό σας 
τηλέφωνο και κατόπιν δικής σας 
πρωτοβουλίας και να μην δέχε-
στε να μιλάτε με άτομο, το οποίο 
κάλεσαν οι άγνωστοι.

•  Σε κάθε περίπτωση, να 
δηλώνετε ότι δεν πρόκειται να 
παραδώσετε χρήματα, εάν δεν 
εμφανιστούν οι γνωστοί-συγ-
γενείς σας.

•  Να μην δέχεστε σε καμία 
περίπτωση άγνωστα άτομα να 
σας οδηγήσουν σε Πιστωτικό 
Κατάστημα ή ΑΤΜ για ανάληψη 
χρηματικού ποσού.

•  Να μην πείθεσθε εύκολα 
σε ευκαιριακές αγορές προϊό-
ντων που σας προτείνουν άγνω-
στα άτομα, ιδιαίτερα δε δίχως να 
δείτε πρώτα τα προϊόντα αυτά.

•  Να μην πείθεστε από άγνω-
στους, οι οποίοι εμφανίζονται ως 

υπάλληλοι Δημόσιας Υπηρεσίας 
ή άλλου φορέα για την επιδιόρ-
θωση κάποιου τεχνικού προβλή-
ματος, εάν δεν τους έχετε εσείς 
προηγουμένως καλέσει.

•  Να μην πείθεστε όταν 
άγνωστοι σας ζητούν να κατα-
βάλλετε χρήματα για οφειλές 
γνωστών ή συγγενικών προ-
σώπων σε δημόσιες υπηρεσί-
ες ή σε καταστήματα-εταιρείες 
για αγορά αγαθών-προσφορά 
υπηρεσιών.

•  Επισημαίνεται ότι από νο-
σοκομεία ή από δημόσιες υπη-
ρεσίες δεν χρησιμοποιείται η 
πρακτική υπάλληλοί τους να με-
ταβαίνουν σε οικίες ή σε δημόσι-
ους χώρους και να ζητούν από 
πολίτες την καταβολή χρημάτων 
για υπηρεσίες που παρέχουν.

•  Να έχετε πάντα διαθέσι-
μους τους τηλεφωνικούς αριθ-
μούς, με τους οποίους πρέπει να 
επικοινωνήσετε σε περίπτωση 
ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβε-
στική, Νοσοκομεία, στενοί συγ-
γενείς κ.α.).

•  Προσπαθήστε να συγκρα-
τήσετε τα χαρακτηριστικά των 
δραστών, καθώς και τα οχήμα-
τα με τα οποία κινούνται (αριθμό 
κυκλοφορίας, μάρκα οχήματος, 
χρώμα κ.λπ.), για να βοηθήσετε 
το έργο των διωκτικών αρχών.

Να ενημερώνετε πάντα τις 
αστυνομικές Αρχές, ακόμη και 
σε περίπτωση απόπειρας απά-
της σε βάρος σας

54.000 ευρώ απέσπασαν 
άγνωστοι από 3 ηλικιωμένες 
στην Αλεξανδρούπολη!

 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΡΙΣΚΌΝΤΆΙ ΌΙ 
ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΩΝ ΆΣΤΥΝΌΜΙΚΩΝ 
ΆΡΧΩΝ ΓΙΆ ΤΌΝ ΕΝΤΌΠΙΣΜΌ ΚΆΙ 
ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΌΥΣ    
                               
Ελληνική Αστυνομία: Χρήσιμες 
συμβουλές για την αποφυγή εξαπάτησης 
των πολιτών

Το Δίκτυο του Συνδέσμου Βιοτε-
χνών -Βιομαχανιών της ΑΜΘ απέ-
στειλε αίτημα για την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας συμψηφισμού των 
οφελών των επιχειρήσεων με το ερ-
γοδοτικό κόστος 12%, στον Υπουργό 
Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων 
κ. Χατζηδάκη, τον Υπουργό Οικονο-
μικών κο. Χ. Σταϊκούρα, τον Υπουργό 
Ανάπτυξης κο Α. Γεωργιάδη, τον Αν. 
Υπουργό Βιομηχανίας κο Ν. Παπαθα-
νάση, τον Υφυπουργό Οικονομικών 
κο Α. Βεσυρόπουλο, ώστε να δοθεί 
μια ανάσα στις επιχειρήσεις της ΑΜΘ 
σε όλη αυτή τη δύσκολη περίοδο που 
διανύουν.

Αναλυτικά η επιστολή:
Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,
Η Κυβέρνηση με τον Νόμο 

4706/2020 προχώρησε στην νομο-
θετική ρύθμιση για την καταβολή των 
οφειλόμενων για την περίοδο 2010-
2015 του εργοδοτικού κόστους των 
επιχειρήσεων με αντίστοιχη υποχρέ-

ωση των επιχειρήσεων να παραιτη-
θούν από τα ένδικα μέσα που είχαν 
ασκήσει. Σήμερα είκοσι μήνες μετά, 
ενώ ο ΟΑΕΔ έχει προχωρήσει το θέ-
μα των ελέγχων και έχει ανακοινώσει 
στο Υπουργείο Εργασίας τα οφειλόμε-
να ποσά προς τις επιχειρήσεις, εντού-
τοις έχει ολοκληρωθεί ένας ελάχιστος 
αριθμός συμψηφισμών.

Με την παρούσα επιστολή οι Πρό-
εδροι των Συνδέσμων Βιοτεχνιών Βι-
ομηχανιών της Ανατολικής Μακεδονί-
ας και Θράκης, σας εκφράζουμε την 
απογοήτευση και πικρία των επιχειρή-
σεων για την αντιμετώπιση τους από 
τις Υπηρεσίες σας καθότι:

Οι Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ δεν εκδί-
δουν ασφαλιστικές ενημερότητες προς 
τις επιχειρήσεις παρότι αυτές έχουν να 
λαμβάνουν σημαντικά ποσά και οφεί-
λουν μικρό μέρος αυτών

Οι Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ προχω-
ρούν στην διαδικασία αυτεπάγγελτης 
δίωξης για υπεξαίρεση χρημάτων από 
το Δημόσιο προς τις Επιχειρήσεις που 
η μηναία καταβολή ξεπερνά τις 30.000 
ευρώ ακόμη και όταν αυτές προχω-
ρούν σε άμεση ρύθμιση αυτών.

Οι Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ δεν εκδί-

δουν φορολογικές ενημερότητες προς 
τις επιχειρήσεις παρότι αυτές έχουν να 
λαμβάνουν σημαντικά ποσά και οφεί-
λουν μικρό μέρος αυτών

Οι Υπηρεσίες προβαίνουν στην απο-
στολή Ενημερωτικών ως προς την κα-
τάσχεση λογαριασμών των επιχειρήσε-
ων για τις δικές τους οφειλές.

Οι τράπεζες ουσιαστικά αρνούνται 
σε πολλές επιχειρήσεις την άρση ενε-
χυριάσεων ζητώντας την προκαταβο-
λή των ανωτέρω ποσών, άρα και αδυ-
ναμία παραίτησης των επιχειρήσεων 

αυτών από ένδικα μέσα.
Οι Επιχειρήσεις που πίστεψαν ότι ο 

Νόμος θα εφαρμοσθεί και προχώρη-
σαν στην δημιουργία οφειλών, αντι-
μετωπίζουν πλέον πρόβλημα στην συ-
νεργασία τους με τις προμήθειες του 
Δημοσίου και τις συναλλαγές τους με 
το τραπεζικό σύστημα

Κύριοι Υπουργοί , Η Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
και οι μεταποιητικές επιχειρήσεις που 
έχουν απομείνει στην περιοχή ζητούν 
την άμεση και συντονισμένη εκ μέ-

ρους σας επίλυση των τυχόν διαδικα-
στικών θεμάτων που τυχόν υπάρχουν 
και συνοπτικές διαδικασίες συμψηφι-
σμών για όλες τις επιχειρήσεις. Η άμε-
ση καταβολή των οφειλόμενων στην 
κρίσιμη αυτή χρονικά περίοδο είναι 
επιβεβλημένη περισσότερο από ποτέ. 
Αναμένουμε την συνεργασία και την 
αρωγή σας προσωπικά, όπως και των 
αρμοδίων Υπηρεσιών.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποια-
δήποτε διευκρίνιση ή ενημέρωση.
Με Εκτίμηση
Οι Πρόεδροι
Χρήστος Γιoρδαμλής
Προέδρος Συνδέσμου Βιοτεχνιών &
Βιομηχανιών Έβρου
Χρήστος Αργυρόπουλος
Προέδρος Συνδέσμου Βιοτεχνιών &
Βιομηχανιών Ροδόπης
Έλενα Ροφαέλα
Προέδρος Συνδέσμου Βιοτεχνιών &
Βιομηχανιών Ξάνθης
Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου
Προέδρος Συνδέσμου Βιοτεχνιών &
Βιομηχανιών Ανατολικής Μακεδονίας
Για την επίδοση
Ο Πρόεδρος του Δικτύου Συνδέσμων
Βιοτεχνιών & Βιομηχανιών ΑΜΑΘ
Χρήστος Γιoρδαμλής

Αίτημα του Συνδέσμου Βιοτεχνών-Βιομηχανιών 
ΑΜΘ για το εργοδοτικό κόστος 12%
Ζητείται η επίσπευση 
διαδικασίας καταβολής 
του
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Της Κικής Ηπειρώτου 
Αυξήσεις που δεν έχουν προ-

ηγούμενο έχει πυροδοτήσει ο 
πόλεμος στην Ουκρανία σε κά-
θε μορφή της οικονομίας -από 
τα τρόφιμα και την ενέργεια που 
έχουν σκαρφαλώσει στα ύψη 
μέχρι τις πρώτες ύλες και τα βι-
ομηχανικά υλικά και μέταλλα.  
Όπως αναφέρει σε ανάλυσή του 
ο Οικονομικός Ταχυδρόμος, η ει-
σβολή της Ρωσίας ήλθε να ρίξει 
«μολότοφ» στις τιμές, οι οποίες 
ήταν ήδη ιδιαίτερα βεβαρημένες 
μετά από δύο χρόνια πανδημίας 

που εκτός από το μεγάλο υγει-
ονομικό και κοινωνικό κόστος 
δημιούργησαν μεταξύ άλλων 
σημαντικά προβλήματα σε όλη 
την εφοδιαστική αλυσίδα.

Με τον πληθωρισμό να απει-
λεί πλέον να ξεφύγει από κά-
θε έλεγχο και να διαμορφώ-
νεται σε 5,8% στην Ευρωζώνη 
το Φεβρουάριο σε ετήσια βά-
ση από 5,1% ένα μήνα πιο πριν, 
η κατάσταση προδιαγράφεται 
ακόμη πιο δύσκολη. Νοικοκυ-
ριά και επιχειρήσεις βρίσκονται 
ήδη αντιμέτωπα με μεγάλο κό-
στος ζωής και παραγωγής αντί-
στοιχα. Για το άμεσο μέλλον οι 
φόβοι είναι επίσης μεγαλύτεροι, 
καθώς τώρα υπάρχει ο κίνδυνος 

να μετακυλήσουν στους κατα-
ναλωτές νέες αυξήσεις, κυρί-
ως στα καύσιμα και τα τρόφιμα.

Μετά την εισβολή στην Ου-
κρανία οι τιμές του πετρελαίου 
μπρεντ εκτοξεύτηκαν πάνω από 
110 δολάρια το βαρέλι κατα-
γράφοντας ούτε λίγο ούτε πο-
λύ αύξηση κατά 22% μέσα σε 
μια και μόνη εβδομάδα, ανεβά-
ζοντας την αύξηση σε ορίζοντα 
12μήνου στο 75%. Το φυσικό 
αέριο κάνοντας άλμα έως 80% 
μέσα σε ορίζοντα εβδομάδας 
(!) είναι αυξημένο κατά σχεδόν 

1.000% από πέρσι τέτοια επο-
χή. Πάντως στο φυσικό αέριο 
το τελευταίο διάστημα οι διακυ-
μάνσεις είναι συνεχείς και πολύ 
έντονες καθότι η Ρωσία είναι 
από τους βασικούς προμηθευ-
τές της Ευρώπης.

Φωτιά τα τρόφιμα
Η Ουκρανία αποτελεί μαζί 

με τη Ρωσία βασικό παραγω-
γό αλεύρων και ο πόλεμος έχει 
εκτοξεύσει τις τιμές κατά σχε-
δόν 16% σε ορίζοντα εβδομά-
δας, οδηγώντας τις συνολικές 
αυξήσεις από πέρσι σε άνω του 
55%. Πλέον οι τιμές των σιτη-
ρών έφτασαν να ξεπερνούν τα 
10 δολάρια ανά μπουσέλ με και 

αυτή την αγορά να έχει πολλές-
διακυμάνσεις.

Το καλαμπόκι έχει δει ανα-
τιμήσεις της τάξης του 7,5% 
στην παραγωγή μέσα σε λίγες 
ημέρες, με την ετήσια αύξηση 
να φτάνει το 33%. Πρόκειται 
για αυξήσεις που αναμένεται να 
επηρεάσουν τις τιμές βασικών 
τροφίμων όπως είναι το ψωμί, 
τα οποία αποτελούν από τα πιο 
σημαντικά προϊόντα στο καλάθι 
της νοικοκυράς.

Η κατάσταση στον Έβρο
Εκρηκτική και διαρκής είναι η 

αύξηση στη μέση τιμή πώλησης 
βενζίνης, πετρελαίου κίνησης και 
θέρμανσης στον Έβρο, σύμφω-
να με τα στοιχεία του Παρατη-
ρητηρίου Υγρών Καυσίμων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης. Όπως 
αναφέρουν οι πρατηριούχοι, το 
ράλι ανόδου είναι ανεξέλεγκτο 
και κανείς δεν μπορεί να εκτιμή-
σει πού και πότε θα σταματήσει. 

Οι τιμές στον Έβρο πριν 
ένα μήνα και στις 4 
Μαρτίου:
3/2/2022
Αμόλυβδη 95 οκτ. 1,85
Αμόλυβδη 100 οκτ. 1,99
Πετρέλαιο κίνησης 1,58
Πετρέλαιο θέρμανσης 1,25
 
4/3/2022
Αμόλυβδη 95 οκτ. 1,85 1,95
Αμόλυβδη 100 οκτ.  2,10
Πετρέλαιο κίνησης 1,68
Πετρέλαιο θέρμανσης 1,34

Σε ό,τι αφορά το ψωμί και τα 
άλευρα, όπως δήλωσε πρόσφα-
τα στη ΓΝΩΜΗ ο πρόεδρος των 

Αρτοποιών Έβρου Κώστας Κε-
βρεκίδης, υπάρχει αύξηση 80% 
στην τιμή του αλευριού, σε σύ-
γκριση με πριν ένα χρόνο, ενώ 
η αύξηση στο ρεύμα είναι στο 
100%. Με τον πόλεμο στην 
Ουκρανία να είναι σε εξέλιξη, 
υπάρχει μεγάλη ανησυχία ότι 
οι αυξήσεις στις πρώτες ύλες 
θα συνεχιστούν. Πάντως, μέχρι 
στιγμή, το ψωμί πωλείται κατά 
7% ακριβότερο, με τους αρτο-
ποιούς να φοβούνται ότι δεν θα 

μπορέσουν να συγκρατήσουν 
για πολύ ακόμη τις τιμές, ενώ 
σε κάποιες περιπτώσεις, υπάρχει 
κίνδυνος και για τη βιωσιμότητα 
των επιχειρήσεών τους.

Στα υπόλοιπα τρόφιμα, η κα-
τάσταση είναι επίσης πολύ δύ-
σκολη, αφού οι ανατιμήσεις εί-
ναι διαρκής. Για το καλάθι που 
πριν ένα χρόνο ο καταναλωτής 
πληρώνει 50 ευρώ τη βδομάδα, 
σήμερα πληρώνει 10-25 ευρώ 
παραπάνω, ενώ οι υπάλληλοι 
στα σούπερ μάρκετ, μικρά και 
μεγάλα, δεν προλαβαίνουν να 
αλλάζουν τις τιμές στα ράφια, 
στη συντριπτική πλειονότητα 
των περιπτώσεων με ανατιμή-
σεις προς τα πάνω… 

Ρωσία και Ουκρανία 
βασικοί προμηθευτές της 
παγκόσμιας οικονομίας

Η Ρωσία είναι ο μεγαλύτερος 
εξαγωγέας ενέργειας στον κό-
σμο, βασικός προμηθευτής με-
τάλλων ανά τον κόσμο και μαζί 
με την Ουκρανία αντιπροσω-
πεύει το 25% των αποστολών 
σιταριού του πλανήτη.

Για το λόγο αυτό το χάος 
στην αγορά ενέργειας, τροφί-
μων πρώτων υλών και βιομηχα-
νικών υλικών που προκλήθηκε 
από τον πόλεμο της Ρωσίας με 
την Ουκρανία θα επηρεάσει άμε-
σα στην παγκόσμια οικονομία, 
πυροδοτώντας ελλείψεις στη βι-
ομηχανία και επιταχύνοντας τον 
πληθωρισμό που βρίσκεται ήδη 
στο υψηλότερο επίπεδο των τε-
λευταίων δεκαετιών, αναφέρει 
σε ανάλυσή του το Bloomberg.

Είναι ενδεικτικό ότι η κυβέρ-
νηση της Κίνας ζήτησε από τους 
αξιωματούχους της να δώσουν 
προτεραιότητα στην ασφάλεια 
του εφοδιασμού της χώρας σε 
εμπορεύματα και πρώτες ύλες. 
Αυτό αποτελεί ένδειξη αυξανό-
μενης ανησυχίας μεταξύ των 

υπευθύνων χάραξης πολιτικής 
σχετικά με τις επιπτώσεις της 
επίθεσης της Ρωσίας στην Ου-
κρανία.

Επηρεάζουν σημαντικά οι 
κυρώσεις

Ο αντίκτυπος της κυρώσεων 
και της απόρριψης από τις συ-
ναλλαγές των Ρώσων αντισυμ-
βαλλομένων όπως είναι τράπε-
ζες και εταιρείες γίνεται όλο και 
πιο αισθητός στις αγορές εμπο-
ρευμάτων. Στο φυσικό αέριο για 
παράδειγμα οι αγορές προσπα-
θούσαν να προσπαθούσαν να 
αποφύγουν μεγαλύτερη έκθεσή 
τους στην Gazprom.

Οι έμποροι σιτηρών έδει-
χναν απρόθυμοι να αναλάβουν 
το ρίσκο και να κάνουν μεγά-
λα ανοίγματα ή να πληρώσουν 
το συνεχώς αυξανόμενο κόστος 
της ναύλωσης και της ασφάλι-
σης πλοίων για τη μεταφορά 
τέτοιων φορτίων από ρωσικά 
λιμάνια. Την ίδια στιγμή οι εξα-
γωγές της Ουκρανίας έχουν ήδη 
φρενάρει και αυξάνονται οι φό-
βοι ότι τα προβλήματα του εφο-
διασμού σε διάφορα προϊόντα 
θα συνεχίσουν να αυξάνονται.

Τη χαριστική βολή στην ακρίβεια 
δίνει ο πόλεμος στην Ουκρανία 

ΆΥΞΗΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΌΗΓΌΥΜΕΝΌ 
ΣΕ ΚΆΘΕ ΜΌΡΦΗ ΤΗΣ 
ΌΙΚΌΝΌΜΙΆΣ                                       

Η κατάσταση στον Έβρο σε ό,τι αφορά 
καύσιμα και τρόφιμα 

Εκρηκτική και διαρκής είναι η αύξηση στη μέση τιμή πώλησης 
βενζίνης, πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης στον Έβρο

Νοικοκυριά και επιχειρήσεις βρίσκονται ήδη αντιμέτωπα με μεγάλο κόστος 
ζωής και παραγωγής αντίστοιχα

Στη σειρά ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ3 
"Η Ιστορία των Ελληνικών Σιδη-
ροδρόμων" θα προβληθεί ο σιδη-

ρόδρομος του Έβρου. Μέσα από 
τις αναμνήσεις και τα βιώματα συ-
νταξιούχων αλλά και των εν ενερ-
γεία σιδηροδρομικών υπαλλήλων, 
τα οποία αποτυπώνονται στο έργο 
του συγγραφέα και ιστορικού ερευ-
νητή Μυρτσίδη Διαμαντή καθώς κα 
φωτογραφικό υλικό και βίντεο των 

σιδηροδρομικών σταθμών, ξετυλί-
γεται η ιστορία 150 ετών του σι-
δηροδρόμου στον Έβρου.  

Η εκπομπή θα προβληθεί την 
Τρίτη 8 Μαρτίου 2022 και ώρα 
12.00 το μεσημέρι και σε επανά-
ληψη την ίδια μέρα στις 18.00 μ.μ..

Ντοκιμαντέρ για την ιστορία του 
σιδηροδρόμου στον Έβρο στην ΕΡΤ3

Θα προβληθεί την 
Τρίτη 8 Μαρτίου
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Αντιλαμβανόμενοι/ες τις 
διαμορφούμενες συνθήκες 
(μαζικές δημοσιοποιήσεις πε-
ριστατικών έμφυλης βίας, γυ-
ναικοκτονίες, εμφάνιση του 
κινήματος MeToo) στη χώρα 
μας, καθώς και την αναγκαι-
ότητα εντατικοποίησης της 
ενημέρωσης και ευαισθητο-
ποίησης της τοπικής κοινωνίας 
αναφορικά με το ζήτημα της 
έμφυλης βίας, διοργανώνου-
με Έκθεση Φωτογραφίας στον 
χώρο του Κρατικού Αερολιμέ-
να Αλεξανδρούπολης «ΔΗΜΟ-
ΚΡΙΤΟΣ», με έργα των φωτο-

γράφων Δήμου Μπαμπλή και 
Δημήτρη Αλεξούδη. 

Η έναρξη της έκθεσης θα 
πραγματοποιηθεί την Τρί-
τη 8 Μαρτίου 2022 και ώρα 
11:00 π.μ. στην αίθουσα ανα-
μονής του Κρατικού Αερολι-
μένα Αλεξανδρούπολης «ΔΗ-
ΜΟΚΡΙΤΟΣ» και θα διαρκέσει 
όλο το μήνα Μάρτιο (ο μήνας 
της Ισότητας).

Ειδικότερα, όσοι ταξιδέ-
ψουν μέσω του ΚΑΑΛΔ, καθώς 
και οι πολίτες της ευρύτερης 
περιοχής της Αλεξανδρούπο-
λης και της Θράκης, θα έχουν 

τη δυνατότητα να βιώσουν 
δυνατά συναισθήματα και να 
αντικρύσουν από κοντά μερι-

κά από τα ορατά και «αόρατα» 
σημάδια της έμφυλης βίας. Οι 
εν λόγω φωτογραφίες, παρό-

τι σοκαριστικές, αποτυπώνουν 
με εξαιρετικό τρόπο και ιδι-
αίτερη ευαισθησία τον πόνο, 

την απομόνωση και τη μονα-
ξιά που υφίσταται μια γυναί-
κα-θύμα βίας, προβάλλοντας 
μια ρεαλιστική απεικόνιση της 
έμφυλης βίας που υφίσταται 1 
στις 3 γυναίκες στη χώρα μας. 

Η έκθεση αναπτύσσεται τό-
σο στην κεντρική αίθουσα ανα-
μονής του κτιρίου του αερο-
λιμένα όσο και στην Αίθουσα 
Αναχωρήσεων, και τελεί υπό 
την αιγίδα του Συλλόγου Ερ-
γαζομένων ΥΠΑ ΚΑΑΛΔ. 

Το  κοινό θα έχει ελεύθερη 
πρόσβαση μόνο στην αίθουσα 
αναμονής. 

Για περισσότερες πληροφο-
ρίες: Συμβουλευτικό Κέντρο 
Υποστήριξης Γυναικών-Θυμά-
των Βίας του Δήμου Αλεξαν-
δρούπολης, 2551025629.

Μια ξεχωριστή έκθεση φωτογραφίας στο αεροδρόμιο Δημόκριτος
Από το Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης 
Γυναικών-Θυμάτων Βίας του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης 

Mε γρήγορους ρυθμούς 
στοχεύει σύμφωνα με πλη-
ροφορίες του Insider.gr η 
Gastrade να κατασκευάσει τη 
δεύτερη πλωτή μονάδα αερί-
ου (FSRU) που σχεδιάζει να 
εγκαταστήσει στην περιοχή 
της Αλεξανδρούπολης, ώστε 
το έργο να είναι έτοιμο ακόμη 
και το 2025. Έτσι, μετά τη λή-
ψη της άδειας για το έργο από 
τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 
(ΡΑΕ), για την οποία αιτήθη-
κε  η εταιρεία, στόχος είναι να 
προχωρήσει άμεσα στην περι-
βαλλοντική αδειοδότησή του, 
ώστε να πάρει στη συνέχεια τη 
σκυτάλη το Market Test. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση 
της Gastrade, για την αίτη-
ση χορήγησης άδειας από τη 
ΡΑΕ, το FSRU θα έχει παρό-
μοια τεχνικά χαρακτηριστικά 
με την πρώτη πλωτή μονάδα 
που ήδη κατασκευάζει η εται-
ρεία στην περιοχή. Το πρώ-
το FSRU αναμένεται να είναι 
έτοιμο να λειτουργήσει στα 
τέλη του 2023, αποτελώντας 
τη δεύτερη «πύλη εισόδου» 
LNG στη χώρα μας, μετά το 
τέρμιναλ του ΔΕΣΦΑ στη Ρε-
βυθούσα. 

Άμεσα ο 6ος μέτοχος 
στην Gastrade 

Με βάση τις ίδιες πληρο-
φορίες, στόχος είναι να διε-
ξαχθεί το συντομότερο δυνατό 
το Market Test, για τη δέσμευ-
ση δυναμικότητας στην πλω-
τή μονάδα από υποψήφιους 
χρήστες. Στην περίπτωση που 

η έρευνα αγοράς έχει αίσια έκ-
βαση, τότε με δεδομένη την 
εμπειρία που έχει αποκτήσει 
η Gastrade κατά την προετοι-
μασία της πρώτης πλωτής μο-
νάδας, αναμένεται να τρέξουν 
γρήγορα τα υπόλοιπα προπα-
ρασκευαστικά βήματα για την 
κατασκευή και του δεύτερου 
FSRU στην Αλεξανδρούπολη. 

Μάλιστα, για την επίσπευ-
ση υλοποίησης της υποδομής, 
εξετάζεται να μην ναυπηγηθεί 
η πλωτή μονάδα, όπως έγινε 
στην περίπτωση του πρώτου 
FSRU. Αντίθετα, ενδεχομένως 
να αγοραστεί μία ήδη έτοιμη 
μονάδα. 

Την ίδια στιγμή, διαδι-
καστικές λεπτομέρειες απο-
μένουν για την «είσοδο» με 
10% στο μετοχικό κεφάλαιο 
της Gastrade της κρατικής 
εταιρείας NER (Εθνικοί Ενερ-
γειακοί Πόροι) από τη Βόρεια 
Μακεδονία. Υπενθυμίζεται ότι 
οι υφιστάμενοι μέτοχοι της 
Gastrade είναι η κα Ελμίνα Κο-
πελούζου (Ιδρύτρια Μέτοχος), 
η Gaslog, η ΔΕΠΑ Εμπορίας, 
η βουλγαρική Bulgartransgaz 
και ο ΔΕΣΦΑ, με 20% κάθε 
ένας. Έτσι, για την «είσοδο» 
της NER, θα παραχωρήσει 
έκαστος μέτοχος ποσοστό 2% 
από το μερίδιό του. 

Έντονα εξαγωγικός 
χαρακτήρας 

Το νέο επενδυτικό σχέδιο 
της Gastrade προανήγγειλε ο 
πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-
τσοτάκης από τη Βουλή, κατά 

τη χθεσινή συζήτηση με θέμα 
τις εξελίξεις στην Ουκρανία. 
Ο πρωθυπουργός ενέταξε το 
πρότζεκτ στις κινήσεις της χώ-
ρας για την απεξάρτηση από 
το ρωσικό φυσικό αέριο, με 
τη διαφοροποίηση των πη-
γών προμήθειας με καύσιμο. 
Όπως πρόσθεσε, το ρωσικό 
αέριο, που διαχρονικά αποτε-
λούσε το μεγαλύτερο ποσο-

στό στο μείγμα του φυσικού 
αερίου που εισάγει η χώρα, 
τον Ιανουάριο υποχώρησε για 
πρώτη φορά στο 33%, με την 
Ελλάδα να καλύπτει το 47% 
της εγχώριας ζήτησης με LNG 
από τη Ρεβυθούσα, 20% μέσω 
του αγωγού TAP. 

Το πρότζεκτ θα αποτελέ-
σει μία ακόμη «πύλη εισό-
δου» LNG που λειτουργεί ή 

σχεδιάζεται να κατασκευα-
σθεί στη χώρα μας, μετά τη 
Ρεβυθούσα, το πρώτο FSRU 
στην Αλεξανδρούπολη της 
Gastrade και το FSRU «Δι-
ώρυγα Gas» που υλοποιείται 
από τη Motor Oil ανοικτά του 
διυλιστηρίου του πετρελαϊκού 
Ομίλου, στον κόλπο των Αγί-
ων Θεοδώρων στην Κόρινθο.  
Ένα ακόμη FSRU, στον λιμέ-

να του Βόλου, «ωριμάζει» η 
εταιρεία Mediterranean Gas, 
η οποία έλαβε σήμερα τη σχε-
τική άδεια από τη ΡΑΕ. 

Όπως και το πρώτο FSRU 
της Gastrade, έτσι και η δεύ-
τερη υποδομή της εταιρεί-
ας θα έχει έντονα εξαγωγι-
κό χαρακτήρα, καθώς εξίσου 
με την τροφοδοσία της εγχώ-
ριας αγοράς, προορίζεται να 

καλύψει και τις ανάγκες σε 
φυσικό αέριο των ευρωπαϊ-
κών κρατών στα βόρεια σύ-
νορα της χώρας μας, μέσω 
φορτίων LNG που θα κατα-
φθάνουν ακτοπλοϊκώς στην 
Αλεξανδρούπολη. Ανάγκες 
που αναμένεται να αυξηθούν 
τα επόμενα χρόνια, καθώς ο 
πόλεμος στην Ουκρανία πρό-
κειται να μεταβάλει άρδην και 
αμετάκλητα τις πηγές τροφο-
δοσίας της Ευρώπης, με τη μα-
ζική «στροφή» στις εισαγω-
γές υγροποιημένου φυσικού 
αερίου. 

Αμετάκλητη η 
ευρωπαϊκή απεξάρτηση 
από το ρωσικό αέριο 

Ήδη η «Γηραιά Ήπειρος» 
έχει δείξει πως είναι αποφα-
σισμένη να απεξαρτηθεί από 
τις εισαγωγές φυσικού αερί-
ου – με μία από τις πιο χα-
ρακτηριστικές αποδείξεις την 
ανακοίνωση της Γερμανίας, 
λίγες ώρες μετά την έναρ-
ξη της ρωσικής εισβολής, για 
την κατασκευή δύο τερματι-
κών σταθμών LNG. Επομένως, 
στην τρέχουσα συγκυρία ξα-
ναγράφει από την αρχή την 

ενεργειακή της πολιτική, ανα-
βαθμίζοντας κατακόρυφα τον 
ρόλο του LNG στην προμήθεια 
φυσικού αερίου. 

Μάλιστα, η δραστική μεί-
ωση της προμηθειών από 
τη Ρωσία εκτιμάται ότι είναι 
ένας δρόμος χωρίς επιστροφή, 
που χαράσσει αυτή τη στιγμή 
η «Γηραιά Ήπειρος». Κι αυτό 
γιατί θα παραμείνει για αρκε-
τά χρόνια το ψυχροπολεμικό 
κλίμα που έχει πλέον δημι-
ουργηθεί μεταξύ της Ευρώπης 
και της Μόσχας, παγιώνοντας 
επομένως την «απομάκρυνση» 
των ευρωπαϊκών αγορών από 
το ρωσικό αέριο. 

Σε αυτό το πλαίσιο, προ-
βλέπεται πως ένας μεγάλος 
αριθμός χωρών της Ευρώπης, 
οι οποίες φτάνουν βόρεια έως 
και την Ουκρανία, θα προμη-
θεύονται LNG μέσω φορτί-
ων που θα καταφθάνουν στη 
Μεσόγειο. Κάτι που σημαίνει 
ότι για τα δύο έργα στην Αλε-
ξανδρούπολη διανοίγεται μια 
τεράστια αγορά για να καλύ-
ψουν, ενώ παράλληλα ότι η 
Βόρεια Ελλάδα θα γίνει ένα 
σημαντικό ενεργειακό κέντρο 
ευρωπαϊκής εμβέλειας.

Το 2025 θέλει το νέο LNG στην 
Αλεξανδρούπολη η Gastrade

ΣΤΌΧΌΣ ΤΗΣ ΕΤΆΙΡΕΙΆΣ 
ΕΙΝΆΙ ΝΆ ΚΆΤΆΣΚΕΥΆΣΕΙ ΤΗ 
ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΛΩΤΗ ΜΌΝΆΔΆ 
ΆΕΡΙΌΥ ΤΌ ΣΥΝΤΌΜΌΤΕΡΌ 
ΔΥΝΆΤΌ    

Τα επόμενα βήματα 

Το πρότζεκτ θα αποτελέσει μία 
ακόμη «πύλη εισόδου» LNG που 

λειτουργεί ή σχεδιάζεται να 
κατασκευασθεί στη χώρα μας, 

μετά τη Ρεβυθούσα
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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;

Σε μια μεγάλη συμμαχία με 
αντικείμενο τα υπεράκτια αιο-
λικά πάρκα προχωρούν οι όμι-
λοι Κοπελούζου και RF Energy. 
Στόχος, η ανάπτυξη offshore 
πάρκων συνολικής ισχύος 
850 MW, σε Λήμνο και Αλε-
ξανδρούπολη, ένα big project 
που θα κληθεί να φέρει σε πέ-
ρας η κοινή εταιρεία Υπερά-
κτια Αιολικά Πάρκα Αιγαίου 
Α.Ε.» («Aegean Offshore Wind 
Parks S.A.»).

Τα πάρκα θα είναι σταθερή 
βάσης, και ο προυπολογισμός 
του project, με ένα μέσο σημε-
ρινό κόστος 2,5 εκατομμύρια 
ευρώ / MWh για τα υπεράκτια, 
υπολογίζεται ότι θα ανέλθει 
στα 2 δισ. ευρω. Δεδομένου 
ότι τα κόστη στα offshore υπο-
χωρούν συνεχώς, δεν αποκλεί-
εται το ύψος του project να 
διαμορφωθεί τελικά σε χαμη-
λότερα επίπεδα. 

Στην ουσία, οι δύο όμι-

λοι φιλοδοξούν να πρωτα-
γωνιστήσουν στο χώρο των 
offshore,  είναι οι πρώτοι που 
έχουν λάβει σχετικές άδειες, 
ενώ έχουν πάρει και θετικές 
γνωμοδοτήσεις από σειρά φο-
ρέων. Αυτό σημαίνει ότι όταν 
ανακοινωθεί το νέο θεσμικό 
πλαίσιο για τα offshore, θα εί-
ναι από τα πρώτα που θα εντα-
χθούν σε αυτό και θα μπουν σε 
τροχιά υλοποίησης, πιθανότα-
τα μέσω διαγωνισμών.

Πιο συγκεκριμένα οι δύο 
άδειες έχουν διάρκεια τα 25 
έτη και αφορούν :

• Συνολικής ισχύ 498,15 
MW στην θέση Πλάκα της 
δημοτικής ενότητας Μούδρου 
στη Λήμνο

• Συνολική ισχύ 216 MW, 
στην θαλάσσια περιοχή νοτίως 
της Αλεξανδρούπολης

Το εγχείρημα όσον αφορά 
το νέο θεσμικό πλαίσιο βρίσκε-

ται σε προχωρημένο στάδιο, 
καθώς, παράλληλα με το νο-
μοσχέδιο που θα δημοσιοποι-
ηθεί προσεχώς, έχουν τρέξει 
και όλες οι «υποστηρικτικές» 
διαδικασίες και έχει ολοκλη-
ρωθεί από το ΥΠΕΝ η χάραξη 
και χαρτογράφηση των κατάλ-
ληλων «οικοπέδων». Είναι οι 
θαλάσσιες περιοχές εντός των 
χωρικών υδάτων των 6 μιλί-
ων, που διαθέτουν τις προδι-
αγραφές για να φιλοξενήσουν 
πλωτές ή σταθερές ανεμογεν-
νήτριες.

Σύμφωνα με τις πληροφο-
ρίες του Energypress, πρόκει-

ται για περιοχές, ικανές να φι-
λοξενήσουν συνολικά περί τα 
40 GW αιολικών, εκ των οποί-
ων 30 GW πλωτά και 10 GW 
σταθερά.

Σε πρώτη φάση, το ΥΠΕΝ 
σχεδιάζει να προχωρήσει στην 
προκήρυξη ενός πρώτου δι-
αγωνισμού για την ανάθεση 
έργων ισχύος 2 GW.  Το νομο-
σχέδιο θα προβλέπει την συ-
γκρότηση μιας επιτροπής με 
συμμετοχή εκπροσώπων από 
όλο το φάσμα των εμπλεκο-
μένων. Η επιτροπή θα αναλά-
βει να κάνει εισήγηση για τις 
ποιες περιοχές (οικόπεδα) από 

το σύνολο των χαρτογραφη-
μένων θα προκηρυχθούν, ξε-
κινώντας από αυτά που έχουν 
οικονομικότερο και καταλλη-
λότερο «προφίλ».

Αυτό σημαίνει πως για μια 
σειρά λόγους τεχνικής και 
επιστημονικής φύσεως (μορ-
φολογία, βάθη, θαλάσσια 
δεδομένα κλπ) καθίσταται οι-
κονομικότερη η εγκατάσταση 
αιολικού πάρκου σε αυτές τις 
περιοχές έναντι άλλων περι-
οχών που έχουν εξίσου χαρ-
τογραφηθεί, και ταυτόχρονα, 
παρουσιάζουν σχετικά «συ-
γκριτικό» πλεονέκτημα ως 

προς την διασύνδεση με το 
ηλεκτρικό σύστημα (π.χ. γειτ-
νιάζουν με υφιστάμενα έργα 
διασύνδεσης ή δεν έχουν με-
γάλη απόσταση από το δίκτυο 
του ΑΔΜΗΕ).

Για να επιλεγούν τα έργα 
2 GW που είναι ο στόχος του 
ΥΠΕΝ, θα βγουν σε διαγωνι-
σμό περιοχές συνολικής δυνα-
μικότητας περί τα 2,8 έως 3 
GW, ώστε να ευνοείται ο αντα-
γωνισμός ανάμεσα στους υπο-
ψήφιους επενδυτές.
Γιώργος Φιντικάκης
energypress.gr

Project 2 δισ ευρώ για υπεράκτια αιολικά 
850 MW σε Λήμνο, Αλεξανδρούπολη

ΣΥΜΜΆΧΙΆ ΌΜΙΛΌΥ 
ΚΌΠΕΛΌΥΖΌΥ - RF ENERGY     

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του 
Energypress, πρόκειται για περιοχές, 
ικανές να φιλοξενήσουν συνολικά περί 
τα 40 GW αιολικών, εκ των οποίων 30 
GW πλωτά και 10 GW σταθερά



Η ΓΝΩΜΗ
7  ΜΑΡΤΙΟΥ 202210    ΑΠΟΨΕΙΣ 

Παγκόσμια Ημέρα Της Γυναίκας

‘’Μάχη Γένους Θηλυκού’’ 

Η 
Παγκόσμια Ημέρα της 
Γυναίκας γιορτάζε-
ται κάθε χρόνο στις 8 
Μαρτίου και σηματο-
δοτεί τα κατορθώματα 
και τις θυσίες όλων των 

γυναικών του κόσμου για παραπάνω 
από έναν αιώνα. Στόχος της ημέρας 
είναι να υπενθυμίζει σε όλους μας  
πως οι γυναίκες πρέπει  να έχουν 
ίσα δικαιώματα και ίσες ευκαιρίες με 
τους άνδρες στον εκάστοτε τομέα.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ 
ΗΜΕΡΑΣ 

Πρώτη φορά εορ-
τάστηκε στις 28 Φε-
βρουαρίου 1909 
στην Νέα Υόρκη ως 
Εθνική Ημέρα Γυναί-
κας  κατόπιν πρωτο-
βουλίας του Σοσιαλι-
στικού Κόμματος των 
ΗΠΑ. Ένα χρόνο αργότερα 
και συγκεκριμένα τον Αυ-
γούστου του 1910 
προτάθηκε η καθιέ-
ρωση την Διεθνούς 
Ημέρας της Γυναίκας 
στα πλαίσια της Διε-
θνής Συνδιάσκεψης Γυναικών στην 
Κοπεγχάγη . 

H ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ανατρέχοντας στην ιστορία και συ-

γκεκριμένα στα τέλη του 19ου αιώνα, 
θα παρατηρήσουμε μια ενεργή προ-
σπάθεια διάφορων κινημάτων που 
μάχονταν για την προάσπιση των θε-
μελιωδών δικαιωμάτων των γυναι-
κών. Ένα από αυτά και ίσως από τα 
πιο σημαντικά κινήματα, που επηρέ-
ασε κατά κόρων την πορεία της κοι-
νωνικής τους ένταξης, ήταν  οι σου-
φραζέτες οι οποίες μάχονταν για την 
κοινωνική αλλαγή και το δικαίωμα 

ψήφου στις εκλογές. Σε αυτό το ση-
μείο αξίζει να σημειωθεί ότι η Νέα 
Ζηλανδία ήταν η πρώτη αυτοδιοι-
κούμενη χώρα που εκχώρησε ψήφο 
στις γυναίκες, όταν το 1893 επιτρά-
πηκε σε όλες τις γυναίκες άνω των 21 
να ψηφίσουν στις κοινοβουλευτικές 
εκλογές. Όσον αφορά την σημερινή 
εποχή, μόλις το 1/5 των βουλευτικών 
εδρών καταλαμβάνονται από γυναί-
κες ενώ επίσης ο αριθμός των αρχη-
γών κρατών που είναι γυναίκες, είναι 
απειροελάχιστος εν συγκρίσει με τους 
άνδρες. Επίσης σε σχέση με πριν 20 
χρόνια οι υπουργικές θέσεις που κα-
τέχουν γυναίκες έχουν τριπλασιαστεί 

αλλά υστερούν ακόμη αρκετά με τις 
θέσεις που κατέχουν άνδρες.

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ 
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ

Αναμφίβολα όλα αυτά τα χρόνια 
η θέση της γυναίκας έχει ευτυχώς 
επαναπροσδιοριστεί και ως κοινω-
νία έχουμε αφήσει πίσω στο χρονο-
ντούλαπο της ιστορίας στερεότυπα 
και ταμπού που ήθελαν την γυναίκα 
ως έναν άνθρωπο δεύτερης κατη-

γορίας. Βέβαια για να επέλ-
θει η πλήρης ισότητα 

σε όλους τους τομείς 
έχουμε ακόμη δρόμο 
αν και οι μελέτες εί-
ναι αισιόδοξες . Πα-
ρολαυτά δυστυχώς 
εμμένουν κάποιες 
έμφυλες διακρίσεις 

σε διάφορους τομείς 
ακόμα και σε κράτη του 

δυτικού κόσμου . Εκτός 
από το μισθολογικό χάσμα 

που απασχολεί κρα-
τικούς και μη φορείς 
σε διάφορα κράτη του 
παγκόσμιου χάρτη , η 
προσπάθεια ευαισθη-

τοποίησης όσον αφορά την γυναικεία 
κακοποίηση, είναι ακόμη ένα φλέγον 
ζήτημα καθώς περισσότερο από το 
1/3 των γυναικών παγκοσμίως έχουν 
πέσει θύμα σεξουαλικής ή σωματικής 
βίας και κυρίως κατά την διάρκεια της 
εφηβείας. Οι κοινωνικές και πολιτικές 
προεκτάσεις των διακρίσεων ανάμε-
σα στα δυο φύλα γίνονται εμφανείς 
καθημερινά.

ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΜΑΣ ;
Ως μέλη μιας δημοκρατικής και 

φιλελεύθερης κοινωνίας οφείλου-
με να ταχθούμε υπέρ της ισότητας 
ανάμεσα στα δυο φύλα. Πρέπει επι-

τέλους να ζούμε σε κοινωνίες που 
δεν αναπαράγουν στερεότυπα που 
αφορούν τα έμφυλα χαρακτηριστικά 
μας, αντιθέτως να μάχονται για ίσες 
ευκαιρίες και παροχές προς όλους 
ανεξαιρέτως. Οι γυναίκες πρέπει να 
έχουν ίση πρόσβαση στην εκπαίδευ-
ση, στους χώρους εργασίας, στη λή-
ψη αποφάσεων και φυσικά το δικαί-
ωμα να αποφασίζουν μόνες τους για 
το μέλλον και τις επιλογές τους διότι 
η θέση της γυναίκας είναι στην πο-
λιτική , στην ηγεσία , στις επιστήμες, 
στον αθλητισμό και γενικά είναι όπου 
η ίδια επιθυμεί . 

ΤΟY ΡΩΜΥΛΟY 
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ, 

ΔΗΜΑΡΧΟΥ  ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Γνώμη

Εν Ταύροις. 
Εκδυτικισμός = δανεισμός τώρα.

Τ
ι γένος τι έθνος. Ερωτήματα 
φλέγοντα που κατάρτισαν τη 
ρότα μιας πολιτείας καθυστε-
ρημένης εξοχοτάτως νεοτερί-
ζουσας, εφόσον στο τρίπολο 
των επαναστάσεων εκπροσώ-

πησε την τρίτη ακμή του τριγώνου: Αμερι-
κή, Γαλλία, Ελλάς. Ίσως για αυτό ακόμη και 
από λάθος, ορμή, σπόντα (;) σε παγκόσμι-
ους πολέμους βρεθήκαμε και με το καλό 
και με το νεότερο ή έστω το αν-
θρώπινο. Όχι πως το αξίζαμε. 
Ήταν ζήτημα μοτίβου. Δεν 
είναι της ώρας η κουβέντα. 
Ποσώς άλλωστε την ειση-
γούμαι. Θα έρθει το 22.

Ακόμη Κριμαϊκός. Ευ-
τυχώς δίχως Όθωνα. 
Όμως με το ρωσικό κόμμα 
και τους πουτινοτσολιάδες, 
τη φορά αυτή χωρίς νοσταλ-
γίες και ρομαντικές περιστρο-
φές, δυναμικότατους και μα-
ζικούς. Παντού. Γκόλεμ, 
που δεν ωχριούν να ανα-
ζητούν τροφή στο αθώο 
αίμα μικρών παιδιών για 
να πατρονάρουν τον 
αντιδυτικισμό τους. Αν ορισμένοι έρχονται 
στα λόγια μας και ανακαλύπτουν την άρ-
ρηκτη σύνδεση της παραλογολατρ(ε)ίας με 
τη δεκαετία του 90 ας παραδεχθούν πως η 
επίθεση στο Κράτος Δικαίου με την αμφι-
σβήτηση των αντιρατσιστικών νόμων απο-
τελεί συνεπή υπεράσπιση μακεδονομάχων, 
χριστοδουλαγαπητικών, κλιντονοδιωκτών, 
αλβανοπρογκρομιστών, εθνοκαθαριστών 
ομοδόξων και των πνευματικών κατα-
καθιών τύπου Ζουράρι, Γιανναρά, Μπα-
μπινιώτη, Ξανθάκη, Καργάκου και Σία. Κι 
ας λέγονται οι λεγάμενοι φιλελεύθεροι ή 
προοδευτικοί. Δεν υπάρχει καλή και κα-
κή ισλαμοφοβία. Καλή όταν αφορά στους 
εν Ελλάδι μουσουλμάνους, γηγενείς ή μη. 
Κακή όταν σφάζουν οι Σέρβοι ή βιάζουν 
σε Σεράγεβο και Κόσοβο; Η πρώτη δικαι-
ώνει τη δεύτερη. Τι Μπογδάνος τι Σώτη. 
Τι Φόρτουϊν τι Ηλ. Κανέλλης.

Στα επείγοντα. Η δυστυχία κτύπησε την 
πόρτα της ανθρωπότητας. Μας αναχρό-
νισε πολλαπλώς. Δε γνωρίζω αν όντως 
οδηγεί σε συνασπισμό της δημοκρατίας. 
Πολύ αμφιβάλλω αν υπάρχει εκτός του 
γράφοντος δεύτερος υποστηρικτής της 
αδήριτης αναγκαιότητας για τη συμφω-
νία σταθερής ισοτιμίας Ευρώ Δολαρίου. 
Το θηρίο της Αποκάλυψης αφυπνίστηκε 
και μας απειλεί. Ώρα σε χώρες υποχείρια 
της καθυστέρησής τους να διαπραγμα-
τευτούμε εκ νέου τις λοιπές επιτακτικές 
απειλές μας.

Για τις άλλες απειλές, τις «εξωτερικές» 
μάλλον τα πράγματα θα κυλήσουν ομαλό-
τερα. Εκόντες άκοντες Έλληνες Τούρκοι θα 
επιστρέψουμε από ανάγκη στο καθεστώς 
του φίλεχθρου που τόσο μας ταιριάζει, 
ένα ρόλο πολυπαιγμένο κι από τους δυο 
μετά το 22. Όταν απομακρυνόμαστε από 
αυτόν τα δεινά βαραίνουν αμφότερους, 
δυτικούς ανατολικούς.

Ως εκ τούτου στα εσωτερικά ας πα-
ραλληλίσουμε τις πορείες μας. Αν αυτό 
για την τουρκική οικονομία μοιάζει μονό-
δρομος, για την Ελλάδα αποτελεί την οι-
κτρή πραγματικότητα που δεν τολμούμε 
να εκφέρουμε, καθώς στερούμαστε από 
την ειλικρίνεια των μικρών παιδιών που 

θα βροντοφώναζαν το πρόδηλο, πως ο 
«βασιλιάς είναι γυμνός».

Τα ίδια και τα ίδια. Έχουμε επαναλη-
φθεί πολλαπλώς για τις χαμένες ευκαιρί-
ες, ενσύνειδα ριγμένες στο περιθώριο και 
τις αναβολές, που η παρούσα κυβέρνηση 
εξάντλησε, με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε 
με ένα νέο 2009 επί θύραις και μάλιστα 
αυτήν τη φορά με ανυπόληπτο, τρεκλί-
ζοντα τραπεζικό τομέα (και είμαστε ευ-

γενικοί στις διατυπώσεις, κι αυτό 
όταν δε χαρακτηριζόμαστε για 

την οξυδέρκεια στις διαπι-
στώσεις). Με το κόστος δα-
νεισμού να αυξάνεται. Έως 
την τρέχουσα συγκυρία. Ο 
πόλεμος τα αλλάζει όλα.

Όπως άλλαξε έστω ελά-
χιστα την εξωτερική μας 
πολιτική, με την κυβέρνη-
ση επιτέλους να παίρνει ξε-

κάθαρη θέση υπέρ της ειρήνης 
και της δημοκρατίας τασσόμενη 

στο πλευρό του αδύναμου 
αμυνόμενου δίχως δικαι-
ολογίες για το αδίστακτο 
θηρίο, έτσι ας αλλάξει και 
την οικονομική μας αντί-

ληψη. Να η ευκαιρία. Η πίεση για δημόσιες 
επενδύσεις (ενέργεια, εξοπλισμοί), η υπο-
χρέωση στη δυτική αλληλεγγύη, η ύφεση 
που συνεπάγεται η προβληματική κατά-
σταση του πολέμου οδηγούν σε δυνητική 
απομείωση του κόστους δανεισμού. Ιδίως 
αυτή ακριβώς η στιγμή, όταν τα χρηματι-
στήρια πέφτουν και το αναπτυξιακό μέλ-
λον παρουσιάζεται δυσοίωνο, προβάλλει 
η κατάλληλη να επιδιώξουμε εκτεταμένο 
δημόσιο δανεισμό. 

Με ή χωρίς τη στήριξη της αντιπολί-
τευσης (το ΚΙΝΑΛ δυστυχώς ολοένα προ-
σχωρεί υπό τη νέα του ηγεσία στο στρα-
τόπεδο του εθνολαϊκισμού. Το βλέπουμε 
και στην ποταπή κριτική του για την απο-
στολή οπλισμού στην ουκρανική πλευρά) 
πρέπει η Ελλάδα να συνάψει ένα υπερ-
δάνειο άνω των 100 δισ. Ευρώ, ώστε να 
κατορθώσει να ξεκολλήσει από το φεου-
δαλισμό. Να ρυθμίσει επιτέλους το εσω-
τερικό χρέος της (και αυτό των ΟΤΑ), να 
αποκτήσει και πάλι τραπεζικό σύστημα-
πάροχο δανείων και ευκαιριών σε όλους, 
εγγυητή της κοινωνικής κινητικότητας αλ-
λά και να διαχειριστεί τη σταδιακή ομαλή 
και ωφέλιμη αποκρατικοποίηση στην κα-
τανομή εργασίας.

Η άδικη δοκιμασία πολλών μπορεί να 
φέρει ελπίδα σε άλλους. Δανειοδότηση 
ημών και των Τούρκων. Ειρήνη στο Αιγαίο. 
Δίκαιες, συνεργαζόμενες κοινωνίες. Για την 
Άγκυρα δε μου πέφτει λόγος. Για την κινη-
τοποίηση της κυβέρνησής μας προς έναν 
τέτοιο αγαθό σκοπό (εφαλτήριο μεταρ-
ρυθμίσεων και αναγέννησης) αισθάνομαι 
υποχρεωμένος να εκφράζομαι. Επί τούτω 
τάσσομαι. Με την ειρήνη και τη δημοκρα-
τία! ‒Εξάλλου κι ο Όθωνας στην  πράξη 
την ελληνική επανάσταση αναγνώρισε μό-
λις μετά τον Κριμαϊκό πόλεμο. Μόνο τότε 
παραδέχθηκε πως έπρεπε να εξυπηρετήσει 
τα δάνεια των επαναστατικών κυβερνήσε-
ων. Έτσι όμως επιτέλους αποφυλάκισε τη 
χώρα. Εκδίδοντας ομολογίες ομολόγησε 
στην επανάσταση και ενεργοποίησε νέα, 
ώστε λίγα χρόνια μετά να μας αδειάσει 
τη γωνιά προς ένα λιγότερα αυταρχικό 
πολίτευμα. Διόλου άσχημα.

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ
 ΣΚΟΥΡΕΛΛΟΥ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 4097
ΑΔΑ: ΨΕΨΜΩΞΒ-ΜΙΚ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ 6ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
CPV: 45453000-7
Α.Α. Συστήματος Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: 179800

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Ο ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών 

δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ 6ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» εκτιμώμε-
νης αξίας  772.499,68 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ (957.899,60 με Φ.Π.Α. 24%). Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη 
κατηγορία εργασιών:  κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 764.861,23€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, 
απρόβλεπτα, απολογιστικές εργασίες με ΓΕ και ΟΕ).

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης 
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς 
και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.orestiada.gr).      

3. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο πρότυπο τεύχος διακηρύξεων της ΕΑΑΔΗΣΥ, 
για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.

4.Πληροφορίες στο τηλέφωνο 25523 50358, FAX επικοινωνίας 25523 50357, αρμόδιος υπάλληλος κ. Νε-
ράντζης Δημήτριος.

5. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών  ορίζεται η 28/03/2022, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 15:00.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 01/04/2022, ημέρα Πα-

ρασκευή και ώρα 10:00π.μ..
6.Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μό-

νο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
7.Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά την παρ. 

2α του άρθρου 95 του Ν.4412/2016.
8. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έρ-

γα: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 764.861,23€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα, απολογιστικά για 
διαχείριση ΑΕΚΚ) και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμ-

βαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προ-
σαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της ως άνω παραγράφου και έχουν συνάψει διμε-
ρείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

9. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φο-
ρείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που 
ανέρχεται στο ποσό των 15.449,99 ευρώ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) 
ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της αναλυτικής διακήρυξης, ήτοι μέχρι 
27/05/2023 άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

10. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020, του Πρά-
σινου Ταμείου με το ποσό των 388.475,00€ και από πόρους του Δήμου Ορεστιάδας με το ποσό των 569.424,60€ 
σε βάρος του Κ.Α: 30.7326.48.

11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το την Αναθέτουσα Αρχή δηλαδή την Οικονομική Επι-
τροπή του Δήμου Ορεστιάδας.

12. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: 18 μήνες.

Ορεστιάδα, 03/03/2022
Ο Δήμαρχος Ορεστιάδας
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης στο 
πλαίσιο του εορτασμού της 
«Παγκόσμιας Ημέρας για τη Γυ-
ναίκα» διοργανώνει και φέτος 
επετειακή εκδήλωση, η οποία 
θα πραγματοποιηθεί στην αί-
θουσα «Σαμοθράκη» του ξε-
νοδοχείου «Grecotel Astir 
Egnatia»,  την Τρίτη 8 Μαρτί-
ου 2022 στις 18:30.

Κεντρική ομιλήτρια θα εί-
ναι η Καθηγήτρια Ιστολογίας 
– Εμβρυολογίας του Τμήμα-
τος Ιατρικής του Δημοκρίτει-
ου Πανεπιστημίου Θράκης κ. 
Μαρία Λαμπροπούλου, με θέ-

μα: «Γυναίκες που άλλαξαν την 
Ιστορία».

Στην εκδήλωση, εκτός από 
την κεντρική ομιλήτρια κυρία 
Μαρία Λαμπροπούλου, θα τι-
μηθούν για την εν γένει δρά-
ση τους και οι κάτωθι γυναί-
κες από όλες τις Περιφερειακές 
Ενότητες της ΑΜΘ:

• Κωνσταντίνα Καλλιντζή 
Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη Αρ-
χαιολογικής Υπηρεσίας Ξάνθης, 
Διευθύντρια Μουσείου Αβδή-
ρων

• Φιλανθρωπική Επιτρο-
πή «Γυναίκες της Αγάπης» του 
Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδο-

τών Ν. Ξάνθης «Η ΑΓΑΠΗ»
• Αυγή Χρυσανθίδου Επιχει-

ρηματίας, Πρόεδρος της Δομής 
«Μέριμνα Παιδιού Καβάλας»

• Μαρία Δαλκίτση Οικονο-
μολόγος, Ιδιοκτήτρια λογιστι-
κού γραφείου,Αντιπρόεδρος 
Οικονομικού Επιμελητηρίου 
2ουΤοπικού Διαμερίσματος

• Γεωργία Χιόνη Δικηγόρος, 
Συγγραφέας - Σκηνοθέτης

• Μαρία Τρυφωνίδου τέως 
Νομαρχιακή Σύμβουλος, νυν 
Δημοτική Σύμβουλος Δήμου 
Μαρωνείας - Σαπών

•  Ντιντέμ Αλήτσογλου Δι-
κηγόρος, Ζωγράφος 

• Άννα Ντινάκη – Κονδυλάκη 

Πρόεδρος του Λυκείου Ελληνί-
δων Δράμας 

• Μαρία Γιουλούμη τέως 
Επιστημονικά Υπεύθυνη του 
Κέντρου Υγείας Προσοτσάνης

• Μαρία Νικολέτα 
Αντωνιάδη Αθλήτρια Στίβου  
«Μυρμιδόνων» Διδυμοτείχου

• Αριστέα Δαστερίδη Αθλή-

τρια Στίβου Μ.Γ.Σ. Εθνικού Αλε-
ξανδρούπολης

Την εκδήλωση θα χαιρετή-
σει ο Περιφερειάρχης κ. Χρή-
στος Μέτιος. Την ευθύνη της 
εκδήλωσης έχει η Υπεύθυνη 
Δημοσίων Σχέσεων & Εκδη-
λώσεων της ΠΑΜΘ κ. Κατερί-
να Φωτιάδου. 

Η Περιφέρεια ΑΜΘ τιμά γυναίκες 
για την προσφορά τους

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ 
ΆΛΕΞΆΝΔΡΌΥΠΌΛΗ ΆΝΗΜΕΡΆ 
ΤΗΣ ΠΆΓΚΌΣΜΙΆΣ ΗΜΕΡΆΣ ΓΙΆ ΤΗ 
ΓΥΝΆΙΚΆ  
                               
Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η Καθηγήτρια 
Ιστολογίας – Εμβρυολογίας του 
Τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ  Μαρία 
Λαμπροπούλου, με θέμα: «Γυναίκες που 
άλλαξαν την Ιστορία».

Ο  Σύλλογος Κυριών και Δεσποινί-
δων Αλεξανδρούπολης, σε συνδιορ-
γάνωση  με τον Δήμο Αλεξανδρούπο-
λης, την Τρίτη 8 Μαρτίου 2022 στις 

7.30 μ.μ. στο Δημοτικό Θέατρο της 
πόλης διοργανώνει εκδήλωση αφιε-
ρωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα της 
Γυναίκας.

«Φέτος επιλέξαμε να τιμήσουμε 
πρόσωπα γυναικών που δραστηριο-
ποιούνται στον τομέα της Υγείας και 
ειδικότερα σε μονάδες αντιμετώπισης  
του COVID_19.

Θα τιμηθούν οι παρακάτω διακε-
κριμένες συμπολίτισσές μας για το 
υψηλού επιπέδου έργο που προσφέ-

ρει η καθεμία στον τομέα της, με αφο-
σίωση και αυταπάρνηση στην αντιμε-
τώπιση  της  πανδημίας». Σημειώνει 
ο Σύλλογος. 

Θα τιμηθούν:
- Μουλούδη Κ. Ελένη: Ιατρός Αναι-

σθησιολόγος Εντατικολόγος  Διευθύ-
ντρια  ΕΣΥ – 

Συντονίστρια  Διευθύντρια ΜΕΘ  
του ΓΝΘ  «Ιπποκράτειο»

- Γκιούλα Μ. Γεωργία: Ιατρός Μι-
κροβιολόγος-Βιοπαθολόγος, Επιστη-

μονικά Υπεύθυνη του Ηπατολογικού  
Εργαστηρίου, της Β’ Παθολογικής Κλι-
νικής ΑΠΘ, ΓΝΝΘ «Ιπποκράτειο»

- Καπετανίδου Μ. Έλλη : Νοσηλεύ-
τρια - Προϊσταμένη της Μονάδας Ει-
δικών Λοιμώξεων του  Π.Γ.Ν.Α.

- Τάνιου Κ. Αναστασία: Νοσηλεύ-
τρια- Υπεύθυνη της Κλινικής Covid_19 
του Π.Γ.Ν.Α.

- Καζακίδου Θεοδώρα : Νοσηλεύ-
τρια, Κινητή Ομάδα Μονάδας Υγείας 
του ΕΟΔΥ

- Σταυράκη Ουρανία: Νοσηλεύ-
τρια, Κινητή Ομάδα Μονάδας Υγείας 
του ΕΟΔΥ

- Παπαδάκη Παγώνα: Νοσηλεύ-
τρια, Κινητή Ομάδα Μονάδας Υγείας 
του ΕΟΔΥ

- Μεχραμπιάν Λία: Νοσηλεύτρια, 
Κινητή Ομάδα Μονάδας Υγείας του 
ΕΟΔΥ

- Παρτάλη Ελένη: Οδηγός, Κινητή 
Ομάδα Μονάδας Υγείας του ΕΟΔΥ

Τιμή σε γυναίκες πρωταγωνιστές στη μάχη κατά του Covid 
Σωστό: Σε εκδήλωση 
που διοργανώνει την 
Τρίτη ο Σύλλογος 
Κυριών
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 SUDUKU

4 6 2 3

1 7 4

5 4 1

2 6 1 5

4 1

5 3 8 2

3 6 7

6 9 2

9 2 7 5

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.65)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Fri Mar  4 09:41:08 2022 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.62)

3 6 8 1 7 9 2 5 4
9 4 2 8 6 5 1 7 3
1 7 5 2 4 3 6 8 9
6 1 9 7 5 4 3 2 8
7 5 4 3 8 2 9 1 6
2 8 3 9 1 6 5 4 7
5 9 1 4 3 8 7 6 2
8 2 6 5 9 7 4 3 1
4 3 7 6 2 1 8 9 5

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu Mar  3 12:13:19 2022 GMT. Enjoy!

ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

2 6 4

7 1 8

4 5 9 7

4 5 1

7 4 5 2

9 5 8

2 5 8 3

5 1 6

3 9 5

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.52)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Fri Mar  4 09:41:10 2022 GMT. Enjoy!

1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία

Οριζόντια
1. Εστιατόριο τρένου (ξ.λ.).
2. Ξύλινος ή μεταλλικός χάρακας — Ιερός 
χώρος των αρχαίων αφιερωμένος σε κά-
ποια θεότητα — Αριστερό ιστορικό κόμ-
μα (αρχικά).
3. Σε αντίκρισμα (επίρρ.) — Βαθυκόκκινα.
4. Ντάριο…: σκηνοθέτης και θεατρικός συγ-
γραφέας — Λείο και στιλπνό ύφασμα (ξ.λ.) 
— Τα μυστικά… μιας δουλειάς.
5. Πολυπόθητο για ηθοποιούς… αγαλματά-
κι — Χώρα κι ομώνυμη λίμνη της Αφρικής 
— Τα έχει η… ξηρά.
6. Αναφορική αντωνυμία της Αρχαίας — 
Παλιός πρόεδρος της Αιγύπτου.
7. Κόβει… στα δύο — Η "τελική" πάσα στο 
μπάσκετ — Όνομα βασιλιάδων της Νορ-
βηγίας.
8. Τζακ…: "σκληρός" του σινεμά — Αστείο 
σε βάρος κάποιου.
9. Πετρελαιοπαραγωγός χώρα — Είναι και 
το αυτοκίνητο — Αλλιώς ο ρευματολή-
πτης (ξ.λ.).
10. Συνεχόμενα στο… πάθος — Μυθικός 
βασιλιάς της Ιωλκού — Μεγάλη επιθυμία 
(μτφ.).
11. Μια από τις πέντε μεγαλύτερες πόλεις 
του κόσμου — … Νοβάρο: παλιός ηθοποι-
ός — Έτσι τελειώνει το… νέκταρ.
12. Η θεατρική αυλαία (ξ.λ.) — Πρώτο 
στρώμα βαφής επιφανειών.
13. Κι έτσι το τζάκι — Αρχαία αιγυπτιακή 
θεά — Δεν μπορούν να καούν αυτά.

 σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Πάει μια μέρα ένας σε ένα παπά για να εξομολογηθεί.

Του λέει λοιπόν :

- "Πάτερ μου αμάρτησα, τότε στον πόλεμο του 40 

έκρυψα έναν άνθρωπο στο υπόγειο μου."

- "Τέκνο μου αυτό δεν είναι αμαρτία, βοήθησες έναν 

συνάνθρωπό σου", του λέει ο παπάς.

Τότε λοιπόν του ξαναλέει:

- "Ναι όμως πάτερ μου του έπαιρνα και 20 χιλιά-

δες το μήνα."

Το σκέφτεται ο παπάς και του λέει:

- "Α! παιδί μου αυτό είναι βέβαια αμαρτία, αλλά μπο-

ρώ να στο συγχωρήσω."

Και τότε ο εξομολογούμενος τον ρωτάει δειλά:

- "Πάτερ μου να του πω ότι τελείωσε ο πόλεμος;"

 * * * * * *

Ήταν δύο που συναγωνιζόντουσαν, ποιος έχει καλύ-

τερο αυτοκίνητο. Ο ένας είχε ένα μικρό Σκόντα, και ο 

άλλος μια καινούρια Μερσεντές. Κάποια στιγμή λέει 

αυτός με το Σκόντα:

- "Εγώ έχω καλύτερο αυτοκίνητο, γιατί έχω κι ανε-

μιστήρα."

- "Ναι, και εγώ έχω ενσωματωμένο κλιμαριστικό. Αρα 

εγώ έχω το καλύτερο αυτοκίνητο."

Την άλλη μέρα ξαναλέει αυτός με το Σκόντα:

- "Εγώ έχω το καλύτερο αυτοκίνητο, γιατί έχω και 

καφετιέρα!"

- "Τι; Καφετιέρα μες στο αυτοκίνητο;", λέει ο άλλος.

Τέλος πάντων, πάει και αγοράζει καφετιέρα και λέει:

- "Τώρα εγώ έχω το καλύτερο αυτοκίνητο."

Την άλλη μέρα καθώς αυτός με τη Μερσεντές στα-

ματάει σε ένα φανάρι βλέπει δίπλα του τον άλλον με 

κλειστά τα παράθυρα. Όταν ανάβει πράσινο, όλοι ξε-

κινούν εκτός από αυτόν με το Σκόντα. Ο άλλος του 

κορνάρει. Τότε ανοίγει το παράθυρο αυτός με το Σκό-

ντα και φωνάζει:

- "Τι κορνάρεις ρε, και με έβγαλες απ  ̀το τζακούζι;!!!"

Mια εύκολη και όχι τόσο συνηθισμένη συνταγή. Χρειά-
ζονται μόνο λίγα υλικά και λεπτά για να τους φτιάξου-
με. Θα τους λατρέψουν όσοι αγαπούν την πατάτα και 

θα δώσουν άλλη νότα στο τραπέζι σας. Συστατικά 
• 1 ½ κιλό πατάτες (καθαρισμένες και κομμένες σε 

μικρά κομμάτια)
• 1/3 ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο
• 2 κρεμμύδια μέτρια ψιλοκομμένα
• 1 κούπα κεφαλοτύρι τριμμένο
• λίγο αλεύρι
• 3 αυγά
• λάδι για το τηγάνισμα
• αλάτι, πιπέρι, ρίγανη

Μέθοδος Εκτέλεσης 
• Αρχικά καθαρίζουμε τις πατατούλες μας και τις βά-

ζουμε σε νερό με λίγο αλάτι και τις κόβουμε.
• Σε μια κατσαρόλα με νερό τις βράζουμε καλά.
• Μόλις είναι έτοιμες, τις αφήνουμε να κρυώσουν λίγο 

και τις κάνουμε πούρε.
• Κατόπιν χτυπάμε τα αυγά μας σε ένα μπωλ, προσθέ-

τουμε αλάτι και πιπέρι.

• Σε ένα μπωλ βάζουμε τον πούρε, τα κρεμμύδια, τον 
μαϊντανό, την ρίγανη και το αλατοπίπερο.

• Ανακατεύουμε λιγάκι και προσθέτουμε και τα αυ-
γά μας.

• Στη συνέχεια, αφού έχουμε κάνει ένα κάλο ανακά-
τεμα και έχουμε ένα ομοιογενές μείγμα, ήρθε η ώρα 
να πλάσουμε τους κεφτέδες.

• Πλάθουμε τους πατατοκεφτέδες μας και τους «περ-
νάμε» από το αλεύρι.

• Σε μέτρια φωτιά βάζουμε σε ένα τηγάνι, το λάδι να 
κάψει και τους τηγανίζουμε.

• Τέλος, μόλις γίνουν οι πατατοκεφτέδες τους αφή-
νουμε να κρυώσουν λιγάκι και τους απολαμβάνουμε 
μαζί με μια σως γιαουρτιού.

• Το μαγείρεμα θα χρειαστεί γύρω στα 15- 20 λεπτά.

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Πατατοκεφτέδες

 ΜΕΜΕS

Κάθετα
1. Σταθμός για… πιτσιρίκια.
2. Βουνό της Κεφαλλονιάς — Αδελφή του Λα-
ζάρου.
3. Γενική Γραμματεία Αθλητισμού — Βαθουλω-
τά — Λίμνη της Β. Αμερικής.
4. Πολιτεία των Η.Π.Α. — Αραιά, σπάνια.
5. Συνθετικός τάπητας γηπέδων (ξ.λ.) — Ηλε-
κτρικά φορτισμένο σωμάτιο.
6. … κλαμπ: νυχτερινό κέντρο διασκέδασης — 
Εκεί ο Μέγας Αλέξανδρος σημείωσε μεγάλη νί-
κη επί των Περσών — Περίεργοι το λένε συχνά.
7. Αθόρυβα… ρολά — Κατ' αυτό τον τρόπο 
(επίρρ.) — Περιοχή.
8. Τεχνητή πυκνή αρωματική ύλη (ξ.λ.) — Καθετί 
παρεμβαλλόμενο (μτφ.).
9. Μουσικό… κλειδί — … Σμιθ: Σκότος οικονο-
μολόγος (1723-1790) — Αντιπολεμική ταινία 
του Ρόμπερτ Άλτμαν.
10. Οσμή καμένου κρέατος — Μπορεί να εί-
ναι… ψυχικό.
11. Τρόπος χτενίσματος — Ιταλός λόγιος.
12. Το καμάρι της… Μαδρίτης — Ζώο του δά-
σους, που προστάτευε η θεά Άρτεμη — Γράμ-
ματα από το… Μάκη.
13. Απόκτησε 4.000 γιους από 1.000 γυναί-
κες — Δερμάτινος σάκος — Εύθυμα, φαιδρά.
14. Βυζαντινός ναύαρχος του 9ου αι. — Σάλος, 
αναστάτωση.
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Ψηφιακά avatar βάδισαν στην πασαρέλα για 
την παρουσίαση της κολεξιόν Φθινόπωρο-Χει-
μώνας 2022 του Jonathan Simkhai στον ψηφι-
ακό κόσμο της Second Life, κατά τη διάρκεια της 
Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης.

Στο show παρουσιάστηκαν δέκα δημιουργίες 
από την τελευταία κολεξιόν στον πραγματικό κό-
σμο του σχεδιαστή μόδας, που είχαν μετατραπεί σε 
ψηφιακά ενδύματα τα οποία φορούσαν χαρακτή-
ρες της online πλατφόρμας ωσάν να ήταν μοντέλα.

Μετά την έναρξη της πώλησής τους σε χρή-

στες της Second Life, οι οποίοι με τις δημιουργίες 
μπορούν να «ντύσουν» τα δικά τους avatar, έξι 
από αυτές δημοπρατήθηκαν ως NFTs για χρήση 
σε άλλα τρισδιάστατα ψηφιακά περιβάλλοντα.

Avatars «πήραν την δουλειά» από τα μοντέλα: 
Ψηφιακό ντεφιλέ για τη νέα κολεξιόν του Jonathan 
SimkhaiFacebook Twitter

Την επομένη της εκδήλωσης στον εικονικό κό-
σμο, ο Simkhai, αντί να σκηνοθετήσει ένα πραγμα-
τικό ντεφιλέ, παρουσίασε στη Νέα Υόρκη τη φυ-
σική κολεξιόν σε δημοσιογράφους και αγοραστές 

κατόπιν ραντεβού.
«Πραγματικά, 

ήθελα να σπά-
σω τον πάγο και 
να ανακαλύψω 
αυτόν τον κόσμο 
και να εκθέσω 
τον πελάτη μου 
σε αυτόν και να 
αποκτήσω επίσης 
έναν καινούρ-
γιο πελάτη» είπε 
ο Simkhai, μιλώ-
ντας στο Vogue. 
«Δεν ήταν το ότι 
έκανα το ένα αντί 
για το άλλο· ήταν 
τα συνηθισμένα, 
αλλά με μια επι-
πλέον διασκεδα-
στική νότα».

Η τεχνολογία 
θα δώσει λύσεις σε 

περιοχές όπου οι κάτοικοι 
αντιμετωπίζουν επισιτιστικά 

προβλήματα 

Ερευνητές πειραματίζονται με μια επαναστατική τεχνολο-
γία στη Σαουδική Αραβία. Πρόκειται για φωτοβολταϊκά συ-
στήματα που δεν παράγουν μόνο ηλεκτρική ενέργεια αλλά 
και… τρόφιμα. Το σύστημα ονομάζεται WEC2P και αποτελεί-
ται από ηλιακούς συλλέκτες στους οποίους τοποθετείται ως 
επίστρωμα ένα υδροτζέλ. Οι συλλέκτες συνδέονται με ένα 
μεγάλο μεταλλικό κουτί που λειτουργεί ως ένα είδος θερμο-
κηπίου. Μέσα στο κουτί τοποθετούνται φυτά για καλλιέργεια.

Οι ηλιακοί συλλέκτες μετατρέπουν τους υδρατμούς που 
βρίσκονται στον αέρα σε νερό για να ποτίζονται τα φυτά. 
Στα πειράματα που διεξάγονται έχει αναπτυχθεί με απόλυτη 
επιτυχία σπανάκι. Σύμφωνα με τους ειδικούς η τεχνολογία 
αυτή αποτελεί μια χαμηλού κόστος και βιώσιμη στρατηγική 
παραγωγής φρέσκων τροφίμων αλλά και νερού.

Είναι προφανές ότι αν η τεχνολογία αποδειχθεί αποδοτι-

κή θα δώσει πολύτιμες λύσεις σε περιοχές όπου οι κάτοικοι 
αντιμετωπίζουν προβλήματα επισιτιστικά και πρόσβασης σε 
πόσιμο νερό. Οι ερευνητές που παρουσιάζουν τα αποτελέ-
σματα των δοκιμών στην επιθεώρηση «Cell Reports Physical 
Science» αναφέρουν ότι ο αριθμός των ανθρώπων που αντι-
μετωπίζουν αυτά τα προβλήματα ανέρχεται σε περίπου 3,5 
δισ. γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη για την ανάπτυξη 
τέτοιου είδους τεχνολογιών.

«Το σύστημα μας δημιουργεί νερό από τον αέρα χρησιμο-
ποιώντας καθαρή ενέργεια και είναι ένα σύστημα που μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για να δημιουργούνται μικρές φάρμες σε 
ερήμους, νησιά σε ωκεανούς και άλλα απομονωμένα σημεία» 
αναφέρει ο Πένγκ Γουάνγκ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Επι-
στήμης και Τεχνολογίας King Abdullah (KAUST), επικεφαλής 
του ερευνητικού προγράμματος.

Φωτοβολταϊκοί... αγρότες υπόσχονται 
φρέσκα τρόφιμα και πόσιμο νερό

Tο Κρεμλίνο 
αποφάσισε να 

περιορίσει την πρόσβαση 
των κατοίκων της Ρωσίας 

στα social media 

Αποκαλείται «splinternet», (θρυμματισμένο Διαδίκτυο) 
και είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για την προσπάθεια 
που διεξάγεται από κυβερνήσεις διαφόρων χωρών να 
ελέγξουν την πρόσβαση των πολιτών στον κυβερνοχώ-
ρο. Απαγορεύουν την πρόσβαση σε ιστοσελίδες, εφαρ-
μογές και υπηρεσίες και κάνουν κάθε προσπάθεια για να 
ελέγχουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις πληροφορίες 
που έχουν στη διάθεση τους οι χρήστες.

Η Κίνα πρωτοστατεί σε αυτή την εξέλιξη με το περί-
φημο «Ψηφιακό Τείχος» που υψώνει για να ελέγχει το 
κράτος απόλυτα το τι βλέπουν στο Διαδίκτυο οι περίπου 
ένα δισ. χρήστες που υπάρχουν στην χώρα. Υπάρχουν και 
άλλες χώρες που ακολουθούν ανάλογη τακτική όπως η 
Ινδία που μπλοκάρει διάφορες κινεζικές υπηρεσίες και 
εφαρμογές.

Σύμφωνα με τους ειδικούς η εισβολή της Ρωσίας στην 
Ουκρανία δημιουργεί νέες σοβαρές ρωγμές στο οικοδό-

μημα του Internet και επιταχύνει τον… 
θρυμματισμό του. Λίγες ώρες μετά 
την έναρξη των πολεμικών επιχει-
ρήσεων το Κρεμλίνο αποφάσισε να 
περιορίσει σε σημαντικό βαθμό την 
πρόσβαση των κατοίκων της Ρωσί-
ας στα social media και σε υπηρεσίες 
όπως το YouTube.

«Αν η τάση θρυμματισμού του Internet 
συνεχιστεί αυτό θα καταλήξει σε ένα σύ-
νολο από εθνικές νησίδες με ανεξάρτητα δικά 
τους Διαδίκτυα και κατά το δοκούν κάποια νησίδα θα 
συνδέεται με κάποια άλλη» αναφέρει ο Άντριου Σάλι-
βαν, διευθύνων σύμβουλος του μη κερδοσκοπικού ορ-
γανισμού Internet Society που προωθεί την ιδέα ενός 
ανοικτού, ασφαλούς, αξιόπιστου και προσβάσιμου σε 
όλους κυβερνοχώρου

O πόλεμος στην Ουκρανία «θρυμματίζει»
 το Διαδίκτυο

Επιστήμονες ανακοί-
νωσαν ότι ανακάλυψαν 
έναν σχετικό μικρό αλ-
λά τρομερό στην όψη 
στεγόσαυρο, τον Μπα-
σανόσαυρο, που ζούσε 
στη Γη πριν περίπου 168 
εκατομμύρια χρόνια στη 
διάρκεια της Μέσης Ιου-
ρασικής Περιόδου.

Ο στεγόσαυρος, που 
ανακαλύφθηκε στην Κί-
να, έχει μήκος 2,8 μέ-
τρων από τη μύτη έως 
την ουρά και πρόκειται 
για τον αρχαιότερο στε-
γόσαυρο που έχει ανα-
καλυφθεί στην Ασία και 
ίσως σε όλο τον κόσμο, 
κάτι που δείχνει ότι γενι-
κότερα οι στεγόσαυροι 
πιθανώς πρωτοεμφανί-
στηκαν στην Ασία.

Οι Κινέζοι και Βρετανοί ερευνητές, οι οποίοι έκα-
ναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό παλαιο-
ντολογίας «Journal of Vertebrate Paleontology», 
ανακάλυψαν απολιθωμένα οστά της πλάτης, των 
ώμων, των ισχίων, των ποδιών και των πλευρών 
του Μπασανόσαυρου (Bashanosaurus primitivus).

Το όνομα «Μπασάν» αναφέρεται στην αρχαία 
ονομασία της περιοχής του Τσονγκίνγκ στην Κίνα, 
όπου βρέθηκε ο στεγόσαυρος.

Οι στεγόσαυροι αναγνωρίζονται από τις μεγά-
λες κεράτινες πλάκες στην πλάτη τους, τη μακριά 
ουρά τους και το μικροσκοπικό κεφάλι τους. Ήταν 
τετράποδοι, φυτοφάγοι και απολιθώματά τους 
έχουν βρεθεί σε όλες τις ηπείρους πλην Αυστρα-
λίας και Ανταρκτικής.

Μέχρι σήμερα έχουν εντοπιστεί 14 είδη στεγό-
σαυρων και ο Μπασανόσαυρος έρχεται να προ-
στεθεί σε αυτά.

Επιστήμονες ανακάλυψαν έναν Μπασανό-
σαυρο που έζγησε πριν από 168 εκ. χρόνια

Avatars «πήραν την δουλειά» από τα μοντέλα

Science

Δέκα 
δημιουργίες 

μετατράπηκαν σε 
ψηφιακά σύνολα

Πρόκειται για τον 
αρχαιότερο στεγόσαυρο 

που έχει ανακαλυφθεί στην 
Ασία και ίσως σε όλο τον 

κόσμο

«Ο Πτολεμαίος δημιούργησε ένα σύμπαν που διήρκεσε 1000 χρόνια. 
Ο Κοπέρνικος δημιούργησε ένα σύμπαν που διήρκεσε 400 χρόνια. 

Ο Αϊνστάιν δημιούργησε ένα σύμπαν που δεν μπορώ να σας πω πόσο θα διαρκέσει.» 
Τζωρτζ Μπέρναρντ Σω, 1856-1950, Ιρλανδός συγγραφέας
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Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση 
θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες 
σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

Δικηγόροι

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

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

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

ΑΓΓΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  •  Δικηγόρος 
Ειρήνης 39  •  Αλεξανδρούπολη 
Τηλέφωνο : 2551024142

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

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

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ •  Δικηγόρος

Κων/πόλεως  207  •  Ορεστιάδα
Τηλέφωνο : 2552023462

Λογιστές

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

ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ ΓΑΛΑΤΕΙΑ • Λογιστικό Γραφείο  

Φιλιππουπόλεως 7  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 25510-80173

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

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

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

Συμβολαιογράφοι

Ιατροί

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • Οφθαλμίατρος  
Μιαούλη  11  •  Αλεξ/πολη 

Τηλέφωνο : 25510 24689

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Δικαστικοί
Επιμελητές

Κτηνίατροι

Ασφάλειες

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

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

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

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

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

Οπτικά

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

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Ψυκτικοί

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

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

Φαρμακεία

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

ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Μαζαράκη 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551038473

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

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

ΓΟΥΤΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΔΙΚΑΙΑ
Τηλέφωνο : 2556031371

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

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

Ταξιδιωτικά
Πρακτορεία

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

Συνεταιρισμοί

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

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας
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Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 05.59, 

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
NTERCITY 05.59, 

ΘεΣ/Κη - Αλεξ/λη 
NTERCITY 05.50, 

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

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 05.15 (εκτός 
Κυριακής), 08.00 (express), 10.00 
(express),11.00 (express), 14.00 
(express), 15.45 (express), 17.00 
(express) εκτός Σάββατο, 18.45, 22.00. 
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΑΘΗΝΑ: 18.45
ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ - ΦΕΡΕΣ - ΣΟΥΦΛΙ 
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 
ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.15-05.15-
06.20-07.00 (μέσω Τυχερού), 
07.45-08.45 (μέσω Τυχερού), 
10.00-11.15-12.30-13.30-14.30-
15.30-17.00-19.00 (μέσω Τυχε-
ρού),19.30-20.45.
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.15-06.30-07.30 (μέσω 
Τυχερού), 08.45 (μέσω Τυχερού), 
10.00-11.30-12.30-13.30-14.30-
15.30-17.00-18.15 (μέσω Τυχερού), 
19.30-20.45. ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΑΡΓΙΕΣ 
04.15-06.30-07.30 (μέσω Τυχερού), 
08.45 (μέσω Τυχερού), 10.00-11.30-
12.30-13.30-14.30-15.30-17.00-
18.15 (μέσω Τυχερού), 19.30-20.45.

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06.00, 
08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.15, 19.45. Παρασκευή 
06.00, 08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 
15.00, 15.45, 16.30, 18.15, 19.45. 
Κυριακή-αργίες 07.30, 10.00, 12.00, 
13.30, 15.00, 16.30, 18.15, 19.45, 
20.30
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 
10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 
18.45, 19.45, 21.30, 23.30 Κυριακή-
αργίες 08.00, 11.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.15, 19.45, 21.30, 23.30
ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 06.30, 08.30, 
09.30, 11.15, 12.40, 14.00, 15.55, 
17.00, 20.30 Κυριακές και Γιορτές 
08.30, 11.15, 14.15, 15.30, 17.00, 
19.15.
ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ (μέσω Π. 
Λάγους) 07.30, 10.15, 13.25, 14.30, 
19.15 Κυριακές και Γιορτές 09.45, 
12.30, 18.00, 2.30 (Ισχύουν τα αντί-
στοιχα από Κομοτηνή για Ξάνθη)
ΞΑΝΘΗ -ΑΘΗΝΑ 20.00
ΑΘΗΝΑ – ΞΑΝΘΗ 20.00
ΞΑΝΘΗ – ΔΡΑΜΑ 08.10, 10.30, 15.15, 
17.30. Αργίες 10.45, 12.45, 16.30, 
18.45
Από Ξάνθη για Καβάλα έχει δρομ. 
κάθε μισή ώρα
ΚΑΒΑΛΑ
ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ: 9.15 -13.30 - 19.15

ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ : 06.00 -19.00 ΑΝΑ ΜΙΑ 
ΩΡΑ 20.30 ΤΟ ΤΕ-
ΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ: 06.00 - 
09.00
-12.00 - 15.00 -18.00
ΓΙΑ ΑΛΕΞ/ΛΗ: 09.40-12.30-14.30-
16.50-18.00-21.30- 01.30

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΑΘΗΝΑ 08.30, 19.30
ΑΘΗΝΑ – ΔΡΑΜΑ 08.00, 20.00
ΔΡΑΜΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
06.00, 07.15, 08.00, 09.00, 
10.00,11.00,12.00,13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 19.30 
Την Κυριακή το δρομολόγιο των 6.00 
π.μ. δεν ισχύει
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ 07.00, 
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00. Κυριακή: το 
δρομολόγιο των 07.00 γίνεται 07.30, 
των 08.00 καταργείται.
ΔΡΑΜΑ – ΚΑΒΑΛΑ Καθημερινά από 
06.00 το πρωί έως 20.30 και κάθε 
μισή ώρα. Τις Κυριακές από 07.00 
έως 20.30 ανά ώρα.
ΔΡΑΜΑ – ΣΕΡΡΕΣ 07.15, 08.45, 
10.45, 12.45, 12.00, 14.00, 15.30 - 
16.45 -17.00.
ΔΡΑΜΑ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 10.30, 12.30, 
14.45, 16.30, 18.45
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45
ΞΑΝΘΗ - ΔΡΑΜΑ 08.00, 10.30, 15.00, 
17.30.
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210-
32421

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30 
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15, 
14.30, 18.30
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, 
15.00, 16.30, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210-
32421
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30 
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15, 
14.30, 18.30
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, 
15.00, 16.30, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15

Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφορά 
τις πτήσεις της Ολυμπιακής και της 
Aegean από το αεροδρόμιο της Αλε-
ξανδρούπολης, μπορείτε να καλείτε 
στα τηλέφωνα:
Αεροδρόμιο : 25510 45198, Aegean: 
25510 89150

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ : ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ: 07.05, 19.45, ΚΥΡΙΑΚΗ 19.45 
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ : ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ:   05.30, 18.05, ΚΥΡΙΑΚΗ 18.05

SKY
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΗΤΕΙΑ: 
ΔΕ.-ΣΑΒ. 15.30
ΣΗΤΕΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
ΔΕ.-ΣΑΒ. 13.20

AEGEAN
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ: 
11.20, 17.35
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
09.45, 16.00

Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφο-
ρά τις πτήσεις της Ολυμπιακής και 
της Aegean από το αεροδρόμιο της 
Καβάλας, μπορείτε να καλείτε στα 
τηλέφωνα:
Ολυμπιακή: 25910 53273, 25910 
53279 Aegean: 2510 229000 και 
25910 53333

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  ΔΕ-ΤΡ. 
-TE. -ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 08.25, 18.35 ΚΥ. 
08.25, 18.35, 21.55
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  ΔΕ-ΤΡ. -TE. 
-ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 06.50, 17.00, ΚΥ. 6.50, 
17.00, 20.20

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ  
71 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ-
ρηση Λιμάνι: 6.42, Άφιξη Τελικού: 
16.43 
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώρη-
ση αρχικού: 15.22, Άφιξη Τελικού: 
5.46 
75 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ-
ρηση Λιμάνι: 20.32, Άφιξη Τελικού: 
6.45 
70 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Αναχώρη-
ση: 6.50, Άφιξη Τελικού: 17.16 
74 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , Αναχώ-
ρηση αρχικού: 20.39, Άφιξη Αλεξ/
πολη: 6.58 
604 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Αναχώ-
ρηση αρχικού: 23.59, Άφιξη Αλεξ/
πολη: 13.18 
613 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αναχώρηση: 8.29, Άφιξη Τελικού: 
14.10 
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αναχώρηση αρχικού: 15.22, Άφιξη 
Τελικού: 22.59 
71 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 06.42 Άφιξη: 
11.40 
75 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 20.32 Άφιξη: 
01.41 
614 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , 
Αναχώρηση αρχικού: 15.41, Άφιξη 
Αλεξ/πολη: 22.28 
74 ΙΝTERСITY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/
ΠΟΛΗ , Αναχώρηση: 02.01, Άφιξη: 
6.58 
613 ΔΙΚΑΙΑ, Αναχώρηση: 5.43–Θεσ-
σαλονίκη, Άφιξη: 14.54 

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ:
71 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.19 άφιξη στην 
Αθήνα 16.17 
613 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 12.41, άφιξη στην 
Θεσσαλονίκη 15.36
73 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 16.06, άφιξη 
στην Αθήνα 22.59
605 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 19.50, άφιξη στην 
Αθήνα 5.23, με ανταπόκριση στη 
Θεσσαλονίκη
603 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 4.07, άφιξη στην 
Αθήνα 15.07
91 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.53, άφιξη 
στη Θεσσαλονίκη 23.07
75 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 23.43, άφιξη 
στην Αθήνα 07.18.
ΔΡΑΜΑ – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 

72, ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.52, άφιξη εις 
Δίκαια 23.17
602 KOINH ΩΡΑ: 1.40, άφιξη εις 
Σβίλεγκραντ 9.08
74 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 4.10, άφιξη εις 
Δίκαια 9.06.
70 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 13.50, άφιξη εις 
Δίκαια 18.38.
604 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 10.54, άφιξη εις 
Ορμένιο 17.09
614 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 17.40, άφιξη εις 
Δίκαια23.40.
90 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.36, άφιξη 
εις Ορμένιο 14.38. Πληροφορίες: 
25210-32444.

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απλή: 11.19 Ιντερσίτι: 19.43
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΞΑΝΘΗ
Απλή:14.48 Ιντερσίτι: 07.17
ΞΑΝΘΗ - ΑΘΗΝΑ
Απλή: 17.50, 2.44
Ιντερσίτι: 8,11, 14.58, 22.33

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.10, 
08.23, 11.49
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 05.14, 19.46
ΣΕΡΡΕΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22.04
ΑΠΛΟ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 09.13, 13.47, 
15.37,
ΣΕΡΡΕΣ – ΔΙΚΑΙΑ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 04.13, 
08.47
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.52, 10.06, 
17.09
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 15.26
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 20.34

ΚΑΒΑΛΑ
ΔΕΛΦΙΝΙΑ
ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 08.50, 15.15
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 07.55, 14.00
ΚΑΒΑΛΑ - ΠΡΙΝΟ: 07.10, 13.00
ΠΡΙΝΟ - ΚΑΒΑΛΑ: 06.25, 12.15
ΦΕΡΡΥ ΜΠΟΟΥΤ 
Πληροφορίες στα τηλ. του Λιμεναρχείου: 
2510/223716 & 2510/224472
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 07.15, 10.15, 12.15, 
14.30. ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 09.00, 12.00, 
14.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 05.45, 
07.00, 08.15, 09.15, 10.30, 12.00, 
13.30, 14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ 
ΚΕΡΑΜΩΤΗ: 07.00, 08.00, 09.30, 
10.30, 11.45, 13.15, 14.45, 16.00, 
17.15, 19.15.
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 10.15, 14.30. ΑΠΟ 
ΚΑΒΑΛΑ: 12.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 
06.00, 08.00, 09.15, 10.30, 12.15, 
14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ ΚΕΡΑ-
ΜΩΤΗ: 07.15, 09.15, 10.30, 11.45, 
13.30, 16.00, 17.15, 19.15.
Τηλ. για έκδοση εισητηρίων:
2593022318 & 2593022426.
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
Από Καβάλα
▶ ΛΗΜΝΟ, ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ, ΛΑΥΡΙΟ 
Τρίτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΧΙΟ, ΚΑΡΛΟ-
ΒΑΣΙ, ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ, Τετάρτη 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Πέμπτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ 
Παρασκευή 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Σάββατο 06.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Κυριακή 16.30

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
Δευτέρα 11.00 / Τρίτη 12.30 / 
Τετάρτη 13.30 / Πέμπτη 14.30 / 
Παρασκευή 15.30 / Σάββατο ---- / 
Κυριακή 14.00
ΣΑΜΟΘΡAΚΗ - ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟYΠΟΛΗ
Δευτέρα 16.00 / Τρίτη ---- / Τετάρτη 
08.00 / Πέμπτη 07.00 / Παρασκευή 
12.30, 18.15 / Σάββατο ---- / Κυρια-
κή 18.00

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ
Αλεξανδρούπολης: 25510 26468 και 
26619, Σαμοθράκης: 25510 41305 
και 41385 Τηλέφωνα Πρακτ.: 25510 
38503, 2551024694, 2551083911

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 05.15 (εκτός 
Κυριακής), 08.00 (express), 10.00 
(express),11.00 (express), 14.00 
(express), 15.45 (express), 17.00 
(express) εκτός Σάββατο, 18.45, 22.00. 
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΑΘΗΝΑ: 18.45
ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ - ΦΕΡΕΣ - ΣΟΥΦΛΙ 
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 
ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.15-05.15-
06.20-07.00 (μέσω Τυχερού), 
07.45-08.45 (μέσω Τυχερού), 
10.00-11.15-12.30-13.30-14.30-
15.30-17.00-19.00 (μέσω Τυχε-
ρού),19.30-20.45.
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.15-06.30-07.30 (μέσω 
Τυχερού), 08.45 (μέσω Τυχερού), 
10.00-11.30-12.30-13.30-14.30-
15.30-17.00-18.15 (μέσω Τυχερού), 
19.30-20.45. ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΑΡΓΙΕΣ 
04.15-06.30-07.30 (μέσω Τυχερού), 
08.45 (μέσω Τυχερού), 10.00-11.30-
12.30-13.30-14.30-15.30-17.00-
18.15 (μέσω Τυχερού), 19.30-20.45.

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06.00, 
08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.15, 19.45. Παρασκευή 
06.00, 08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 
15.00, 15.45, 16.30, 18.15, 19.45. 
Κυριακή-αργίες 07.30, 10.00, 12.00, 
13.30, 15.00, 16.30, 18.15, 19.45, 
20.30
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 
10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 
18.45, 19.45, 21.30, 23.30 Κυριακή-
αργίες 08.00, 11.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.15, 19.45, 21.30, 23.30
ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 06.30, 08.30, 
09.30, 11.15, 12.40, 14.00, 15.55, 
17.00, 20.30 Κυριακές και Γιορτές 
08.30, 11.15, 14.15, 15.30, 17.00, 
19.15.
ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ (μέσω Π. 
Λάγους) 07.30, 10.15, 13.25, 14.30, 
19.15 Κυριακές και Γιορτές 09.45, 
12.30, 18.00, 2.30 (Ισχύουν τα αντί-
στοιχα από Κομοτηνή για Ξάνθη)
ΞΑΝΘΗ -ΑΘΗΝΑ 20.00
ΑΘΗΝΑ – ΞΑΝΘΗ 20.00
ΞΑΝΘΗ – ΔΡΑΜΑ 08.10, 10.30, 15.15, 
17.30. Αργίες 10.45, 12.45, 16.30, 
18.45
Από Ξάνθη για Καβάλα έχει δρομ. 
κάθε μισή ώρα
ΚΑΒΑΛΑ
ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ: 9.15 -13.30 - 19.15

ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ : 06.00 -19.00 ΑΝΑ ΜΙΑ 
ΩΡΑ 20.30 ΤΟ ΤΕ-
ΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ: 06.00 - 
09.00
-12.00 - 15.00 -18.00
ΓΙΑ ΑΛΕΞ/ΛΗ: 09.40-12.30-14.30-
16.50-18.00-21.30- 01.30

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΑΘΗΝΑ 08.30, 19.30
ΑΘΗΝΑ – ΔΡΑΜΑ 08.00, 20.00
ΔΡΑΜΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
06.00, 07.15, 08.00, 09.00, 
10.00,11.00,12.00,13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 19.30 
Την Κυριακή το δρομολόγιο των 6.00 
π.μ. δεν ισχύει
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ 07.00, 
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00. Κυριακή: το 
δρομολόγιο των 07.00 γίνεται 07.30, 
των 08.00 καταργείται.
ΔΡΑΜΑ – ΚΑΒΑΛΑ Καθημερινά από 
06.00 το πρωί έως 20.30 και κάθε 
μισή ώρα. Τις Κυριακές από 07.00 
έως 20.30 ανά ώρα.
ΔΡΑΜΑ – ΣΕΡΡΕΣ 07.15, 08.45, 
10.45, 12.45, 12.00, 14.00, 15.30 - 
16.45 -17.00.
ΔΡΑΜΑ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 10.30, 12.30, 
14.45, 16.30, 18.45
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45
ΞΑΝΘΗ - ΔΡΑΜΑ 08.00, 10.30, 15.00, 
17.30.
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210-
32421

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30 
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15, 
14.30, 18.30
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, 
15.00, 16.30, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210-
32421
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30 
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15, 
14.30, 18.30
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, 
15.00, 16.30, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15

Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφορά 
τις πτήσεις της Ολυμπιακής και της 
Aegean από το αεροδρόμιο της Αλε-
ξανδρούπολης, μπορείτε να καλείτε 
στα τηλέφωνα:
Αεροδρόμιο : 25510 45198, Aegean: 
25510 89150

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ : ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ: 07.05, 19.45, ΚΥΡΙΑΚΗ 19.45 
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ : ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ:   05.30, 18.05, ΚΥΡΙΑΚΗ 18.05

SKY
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΗΤΕΙΑ: 
ΔΕ.-ΣΑΒ. 15.30
ΣΗΤΕΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
ΔΕ.-ΣΑΒ. 13.20

AEGEAN
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ: 
11.20, 17.35
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
09.45, 16.00

Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφο-
ρά τις πτήσεις της Ολυμπιακής και 
της Aegean από το αεροδρόμιο της 
Καβάλας, μπορείτε να καλείτε στα 
τηλέφωνα:
Ολυμπιακή: 25910 53273, 25910 
53279 Aegean: 2510 229000 και 
25910 53333

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  ΔΕ-ΤΡ. 
-TE. -ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 08.25, 18.35 ΚΥ. 
08.25, 18.35, 21.55
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  ΔΕ-ΤΡ. -TE. 
-ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 06.50, 17.00, ΚΥ. 6.50, 
17.00, 20.20

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ  
71 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ-
ρηση Λιμάνι: 6.42, Άφιξη Τελικού: 
16.43 
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώρη-
ση αρχικού: 15.22, Άφιξη Τελικού: 
5.46 
75 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ-
ρηση Λιμάνι: 20.32, Άφιξη Τελικού: 
6.45 
70 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Αναχώρη-
ση: 6.50, Άφιξη Τελικού: 17.16 
74 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , Αναχώ-
ρηση αρχικού: 20.39, Άφιξη Αλεξ/
πολη: 6.58 
604 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Αναχώ-
ρηση αρχικού: 23.59, Άφιξη Αλεξ/
πολη: 13.18 
613 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αναχώρηση: 8.29, Άφιξη Τελικού: 
14.10 
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αναχώρηση αρχικού: 15.22, Άφιξη 
Τελικού: 22.59 
71 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 06.42 Άφιξη: 
11.40 
75 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 20.32 Άφιξη: 
01.41 
614 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , 
Αναχώρηση αρχικού: 15.41, Άφιξη 
Αλεξ/πολη: 22.28 
74 ΙΝTERСITY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/
ΠΟΛΗ , Αναχώρηση: 02.01, Άφιξη: 
6.58 
613 ΔΙΚΑΙΑ, Αναχώρηση: 5.43–Θεσ-
σαλονίκη, Άφιξη: 14.54 

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ:
71 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.19 άφιξη στην 
Αθήνα 16.17 
613 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 12.41, άφιξη στην 
Θεσσαλονίκη 15.36
73 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 16.06, άφιξη 
στην Αθήνα 22.59
605 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 19.50, άφιξη στην 
Αθήνα 5.23, με ανταπόκριση στη 
Θεσσαλονίκη
603 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 4.07, άφιξη στην 
Αθήνα 15.07
91 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.53, άφιξη 
στη Θεσσαλονίκη 23.07
75 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 23.43, άφιξη 
στην Αθήνα 07.18.
ΔΡΑΜΑ – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 

72, ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.52, άφιξη εις 
Δίκαια 23.17
602 KOINH ΩΡΑ: 1.40, άφιξη εις 
Σβίλεγκραντ 9.08
74 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 4.10, άφιξη εις 
Δίκαια 9.06.
70 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 13.50, άφιξη εις 
Δίκαια 18.38.
604 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 10.54, άφιξη εις 
Ορμένιο 17.09
614 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 17.40, άφιξη εις 
Δίκαια23.40.
90 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.36, άφιξη 
εις Ορμένιο 14.38. Πληροφορίες: 
25210-32444.

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απλή: 11.19 Ιντερσίτι: 19.43
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΞΑΝΘΗ
Απλή:14.48 Ιντερσίτι: 07.17
ΞΑΝΘΗ - ΑΘΗΝΑ
Απλή: 17.50, 2.44
Ιντερσίτι: 8,11, 14.58, 22.33

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.10, 
08.23, 11.49
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 05.14, 19.46
ΣΕΡΡΕΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22.04
ΑΠΛΟ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 09.13, 13.47, 
15.37,
ΣΕΡΡΕΣ – ΔΙΚΑΙΑ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 04.13, 
08.47
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.52, 10.06, 
17.09
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 15.26
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 20.34

ΚΑΒΑΛΑ
ΔΕΛΦΙΝΙΑ
ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 08.50, 15.15
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 07.55, 14.00
ΚΑΒΑΛΑ - ΠΡΙΝΟ: 07.10, 13.00
ΠΡΙΝΟ - ΚΑΒΑΛΑ: 06.25, 12.15
ΦΕΡΡΥ ΜΠΟΟΥΤ 
Πληροφορίες στα τηλ. του Λιμεναρχείου: 
2510/223716 & 2510/224472
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 07.15, 10.15, 12.15, 
14.30. ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 09.00, 12.00, 
14.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 05.45, 
07.00, 08.15, 09.15, 10.30, 12.00, 
13.30, 14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ 
ΚΕΡΑΜΩΤΗ: 07.00, 08.00, 09.30, 
10.30, 11.45, 13.15, 14.45, 16.00, 
17.15, 19.15.
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 10.15, 14.30. ΑΠΟ 
ΚΑΒΑΛΑ: 12.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 
06.00, 08.00, 09.15, 10.30, 12.15, 
14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ ΚΕΡΑ-
ΜΩΤΗ: 07.15, 09.15, 10.30, 11.45, 
13.30, 16.00, 17.15, 19.15.
Τηλ. για έκδοση εισητηρίων:
2593022318 & 2593022426.
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
Από Καβάλα
▶ ΛΗΜΝΟ, ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ, ΛΑΥΡΙΟ 
Τρίτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΧΙΟ, ΚΑΡΛΟ-
ΒΑΣΙ, ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ, Τετάρτη 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Πέμπτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ 
Παρασκευή 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Σάββατο 06.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Κυριακή 16.30

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
Δευτέρα 11.00 / Τρίτη 12.30 / 
Τετάρτη 13.30 / Πέμπτη 14.30 / 
Παρασκευή 15.30 / Σάββατο ---- / 
Κυριακή 14.00
ΣΑΜΟΘΡAΚΗ - ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟYΠΟΛΗ
Δευτέρα 16.00 / Τρίτη ---- / Τετάρτη 
08.00 / Πέμπτη 07.00 / Παρασκευή 
12.30, 18.15 / Σάββατο ---- / Κυρια-
κή 18.00

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ
Αλεξανδρούπολης: 25510 26468 και 
26619, Σαμοθράκης: 25510 41305 
και 41385 Τηλέφωνα Πρακτ.: 25510 
38503, 2551024694, 2551083911

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 05.15 (εκτός 
Κυριακής), 08.00 (express), 10.00 
(express),11.00 (express), 14.00 
(express), 15.45 (express), 17.00 
(express) εκτός Σάββατο, 18.45, 22.00. 
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΑΘΗΝΑ: 18.45
ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ - ΦΕΡΕΣ - ΣΟΥΦΛΙ 
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 
ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.15-05.15-
06.20-07.00 (μέσω Τυχερού), 
07.45-08.45 (μέσω Τυχερού), 
10.00-11.15-12.30-13.30-14.30-
15.30-17.00-19.00 (μέσω Τυχε-
ρού),19.30-20.45.
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.15-06.30-07.30 (μέσω 
Τυχερού), 08.45 (μέσω Τυχερού), 
10.00-11.30-12.30-13.30-14.30-
15.30-17.00-18.15 (μέσω Τυχερού), 
19.30-20.45. ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΑΡΓΙΕΣ 
04.15-06.30-07.30 (μέσω Τυχερού), 
08.45 (μέσω Τυχερού), 10.00-11.30-
12.30-13.30-14.30-15.30-17.00-
18.15 (μέσω Τυχερού), 19.30-20.45.

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06.00, 
08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.15, 19.45. Παρασκευή 
06.00, 08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 
15.00, 15.45, 16.30, 18.15, 19.45. 
Κυριακή-αργίες 07.30, 10.00, 12.00, 
13.30, 15.00, 16.30, 18.15, 19.45, 
20.30
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 
10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 
18.45, 19.45, 21.30, 23.30 Κυριακή-
αργίες 08.00, 11.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.15, 19.45, 21.30, 23.30
ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 06.30, 08.30, 
09.30, 11.15, 12.40, 14.00, 15.55, 
17.00, 20.30 Κυριακές και Γιορτές 
08.30, 11.15, 14.15, 15.30, 17.00, 
19.15.
ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ (μέσω Π. 
Λάγους) 07.30, 10.15, 13.25, 14.30, 
19.15 Κυριακές και Γιορτές 09.45, 
12.30, 18.00, 2.30 (Ισχύουν τα αντί-
στοιχα από Κομοτηνή για Ξάνθη)
ΞΑΝΘΗ -ΑΘΗΝΑ 20.00
ΑΘΗΝΑ – ΞΑΝΘΗ 20.00
ΞΑΝΘΗ – ΔΡΑΜΑ 08.10, 10.30, 15.15, 
17.30. Αργίες 10.45, 12.45, 16.30, 
18.45
Από Ξάνθη για Καβάλα έχει δρομ. 
κάθε μισή ώρα
ΚΑΒΑΛΑ
ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ: 9.15 -13.30 - 19.15

ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ : 06.00 -19.00 ΑΝΑ ΜΙΑ 
ΩΡΑ 20.30 ΤΟ ΤΕ-
ΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ: 06.00 - 
09.00
-12.00 - 15.00 -18.00
ΓΙΑ ΑΛΕΞ/ΛΗ: 09.40-12.30-14.30-
16.50-18.00-21.30- 01.30

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΑΘΗΝΑ 08.30, 19.30
ΑΘΗΝΑ – ΔΡΑΜΑ 08.00, 20.00
ΔΡΑΜΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
06.00, 07.15, 08.00, 09.00, 
10.00,11.00,12.00,13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 19.30 
Την Κυριακή το δρομολόγιο των 6.00 
π.μ. δεν ισχύει
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ 07.00, 
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00. Κυριακή: το 
δρομολόγιο των 07.00 γίνεται 07.30, 
των 08.00 καταργείται.
ΔΡΑΜΑ – ΚΑΒΑΛΑ Καθημερινά από 
06.00 το πρωί έως 20.30 και κάθε 
μισή ώρα. Τις Κυριακές από 07.00 
έως 20.30 ανά ώρα.
ΔΡΑΜΑ – ΣΕΡΡΕΣ 07.15, 08.45, 
10.45, 12.45, 12.00, 14.00, 15.30 - 
16.45 -17.00.
ΔΡΑΜΑ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 10.30, 12.30, 
14.45, 16.30, 18.45
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45
ΞΑΝΘΗ - ΔΡΑΜΑ 08.00, 10.30, 15.00, 
17.30.
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210-
32421

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30 
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15, 
14.30, 18.30
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, 
15.00, 16.30, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210-
32421
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30 
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15, 
14.30, 18.30
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, 
15.00, 16.30, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15

Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφορά 
τις πτήσεις της Ολυμπιακής και της 
Aegean από το αεροδρόμιο της Αλε-
ξανδρούπολης, μπορείτε να καλείτε 
στα τηλέφωνα:
Αεροδρόμιο : 25510 45198, Aegean: 
25510 89150

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ : ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ: 07.05, 19.45, ΚΥΡΙΑΚΗ 19.45 
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ : ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ:   05.30, 18.05, ΚΥΡΙΑΚΗ 18.05

SKY
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΗΤΕΙΑ: 
ΔΕ.-ΣΑΒ. 15.30
ΣΗΤΕΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
ΔΕ.-ΣΑΒ. 13.20

AEGEAN
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ: 
11.20, 17.35
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
09.45, 16.00

Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφο-
ρά τις πτήσεις της Ολυμπιακής και 
της Aegean από το αεροδρόμιο της 
Καβάλας, μπορείτε να καλείτε στα 
τηλέφωνα:
Ολυμπιακή: 25910 53273, 25910 
53279 Aegean: 2510 229000 και 
25910 53333

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  ΔΕ-ΤΡ. 
-TE. -ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 08.25, 18.35 ΚΥ. 
08.25, 18.35, 21.55
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  ΔΕ-ΤΡ. -TE. 
-ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 06.50, 17.00, ΚΥ. 6.50, 
17.00, 20.20

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ  
71 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ-
ρηση Λιμάνι: 6.42, Άφιξη Τελικού: 
16.43 
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώρη-
ση αρχικού: 15.22, Άφιξη Τελικού: 
5.46 
75 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ-
ρηση Λιμάνι: 20.32, Άφιξη Τελικού: 
6.45 
70 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Αναχώρη-
ση: 6.50, Άφιξη Τελικού: 17.16 
74 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , Αναχώ-
ρηση αρχικού: 20.39, Άφιξη Αλεξ/
πολη: 6.58 
604 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Αναχώ-
ρηση αρχικού: 23.59, Άφιξη Αλεξ/
πολη: 13.18 
613 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αναχώρηση: 8.29, Άφιξη Τελικού: 
14.10 
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αναχώρηση αρχικού: 15.22, Άφιξη 
Τελικού: 22.59 
71 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 06.42 Άφιξη: 
11.40 
75 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 20.32 Άφιξη: 
01.41 
614 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , 
Αναχώρηση αρχικού: 15.41, Άφιξη 
Αλεξ/πολη: 22.28 
74 ΙΝTERСITY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/
ΠΟΛΗ , Αναχώρηση: 02.01, Άφιξη: 
6.58 
613 ΔΙΚΑΙΑ, Αναχώρηση: 5.43–Θεσ-
σαλονίκη, Άφιξη: 14.54 

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ:
71 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.19 άφιξη στην 
Αθήνα 16.17 
613 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 12.41, άφιξη στην 
Θεσσαλονίκη 15.36
73 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 16.06, άφιξη 
στην Αθήνα 22.59
605 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 19.50, άφιξη στην 
Αθήνα 5.23, με ανταπόκριση στη 
Θεσσαλονίκη
603 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 4.07, άφιξη στην 
Αθήνα 15.07
91 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.53, άφιξη 
στη Θεσσαλονίκη 23.07
75 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 23.43, άφιξη 
στην Αθήνα 07.18.
ΔΡΑΜΑ – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 

72, ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.52, άφιξη εις 
Δίκαια 23.17
602 KOINH ΩΡΑ: 1.40, άφιξη εις 
Σβίλεγκραντ 9.08
74 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 4.10, άφιξη εις 
Δίκαια 9.06.
70 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 13.50, άφιξη εις 
Δίκαια 18.38.
604 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 10.54, άφιξη εις 
Ορμένιο 17.09
614 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 17.40, άφιξη εις 
Δίκαια23.40.
90 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.36, άφιξη 
εις Ορμένιο 14.38. Πληροφορίες: 
25210-32444.

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απλή: 11.19 Ιντερσίτι: 19.43
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΞΑΝΘΗ
Απλή:14.48 Ιντερσίτι: 07.17
ΞΑΝΘΗ - ΑΘΗΝΑ
Απλή: 17.50, 2.44
Ιντερσίτι: 8,11, 14.58, 22.33

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.10, 
08.23, 11.49
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 05.14, 19.46
ΣΕΡΡΕΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22.04
ΑΠΛΟ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 09.13, 13.47, 
15.37,
ΣΕΡΡΕΣ – ΔΙΚΑΙΑ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 04.13, 
08.47
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.52, 10.06, 
17.09
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 15.26
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 20.34

ΚΑΒΑΛΑ
ΔΕΛΦΙΝΙΑ
ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 08.50, 15.15
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 07.55, 14.00
ΚΑΒΑΛΑ - ΠΡΙΝΟ: 07.10, 13.00
ΠΡΙΝΟ - ΚΑΒΑΛΑ: 06.25, 12.15
ΦΕΡΡΥ ΜΠΟΟΥΤ 
Πληροφορίες στα τηλ. του Λιμεναρχείου: 
2510/223716 & 2510/224472
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 07.15, 10.15, 12.15, 
14.30. ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 09.00, 12.00, 
14.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 05.45, 
07.00, 08.15, 09.15, 10.30, 12.00, 
13.30, 14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ 
ΚΕΡΑΜΩΤΗ: 07.00, 08.00, 09.30, 
10.30, 11.45, 13.15, 14.45, 16.00, 
17.15, 19.15.
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 10.15, 14.30. ΑΠΟ 
ΚΑΒΑΛΑ: 12.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 
06.00, 08.00, 09.15, 10.30, 12.15, 
14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ ΚΕΡΑ-
ΜΩΤΗ: 07.15, 09.15, 10.30, 11.45, 
13.30, 16.00, 17.15, 19.15.
Τηλ. για έκδοση εισητηρίων:
2593022318 & 2593022426.
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
Από Καβάλα
▶ ΛΗΜΝΟ, ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ, ΛΑΥΡΙΟ 
Τρίτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΧΙΟ, ΚΑΡΛΟ-
ΒΑΣΙ, ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ, Τετάρτη 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Πέμπτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ 
Παρασκευή 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Σάββατο 06.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Κυριακή 16.30

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
Δευτέρα 11.00 / Τρίτη 12.30 / 
Τετάρτη 13.30 / Πέμπτη 14.30 / 
Παρασκευή 15.30 / Σάββατο ---- / 
Κυριακή 14.00
ΣΑΜΟΘΡAΚΗ - ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟYΠΟΛΗ
Δευτέρα 16.00 / Τρίτη ---- / Τετάρτη 
08.00 / Πέμπτη 07.00 / Παρασκευή 
12.30, 18.15 / Σάββατο ---- / Κυρια-
κή 18.00

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ
Αλεξανδρούπολης: 25510 26468 και 
26619, Σαμοθράκης: 25510 41305 
και 41385 Τηλέφωνα Πρακτ.: 25510 
38503, 2551024694, 2551083911

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 05.15 (εκτός 
Κυριακής), 08.00 (express), 10.00 
(express),11.00 (express), 14.00 
(express), 15.45 (express), 17.00 
(express) εκτός Σάββατο, 18.45, 22.00. 
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΑΘΗΝΑ: 18.45
ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ - ΦΕΡΕΣ - ΣΟΥΦΛΙ 
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 
ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.15-05.15-
06.20-07.00 (μέσω Τυχερού), 
07.45-08.45 (μέσω Τυχερού), 
10.00-11.15-12.30-13.30-14.30-
15.30-17.00-19.00 (μέσω Τυχε-
ρού),19.30-20.45.
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.15-06.30-07.30 (μέσω 
Τυχερού), 08.45 (μέσω Τυχερού), 
10.00-11.30-12.30-13.30-14.30-
15.30-17.00-18.15 (μέσω Τυχερού), 
19.30-20.45. ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΑΡΓΙΕΣ 
04.15-06.30-07.30 (μέσω Τυχερού), 
08.45 (μέσω Τυχερού), 10.00-11.30-
12.30-13.30-14.30-15.30-17.00-
18.15 (μέσω Τυχερού), 19.30-20.45.

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06.00, 
08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.15, 19.45. Παρασκευή 
06.00, 08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 
15.00, 15.45, 16.30, 18.15, 19.45. 
Κυριακή-αργίες 07.30, 10.00, 12.00, 
13.30, 15.00, 16.30, 18.15, 19.45, 
20.30
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 
10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 
18.45, 19.45, 21.30, 23.30 Κυριακή-
αργίες 08.00, 11.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.15, 19.45, 21.30, 23.30
ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 06.30, 08.30, 
09.30, 11.15, 12.40, 14.00, 15.55, 
17.00, 20.30 Κυριακές και Γιορτές 
08.30, 11.15, 14.15, 15.30, 17.00, 
19.15.
ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ (μέσω Π. 
Λάγους) 07.30, 10.15, 13.25, 14.30, 
19.15 Κυριακές και Γιορτές 09.45, 
12.30, 18.00, 2.30 (Ισχύουν τα αντί-
στοιχα από Κομοτηνή για Ξάνθη)
ΞΑΝΘΗ -ΑΘΗΝΑ 20.00
ΑΘΗΝΑ – ΞΑΝΘΗ 20.00
ΞΑΝΘΗ – ΔΡΑΜΑ 08.10, 10.30, 15.15, 
17.30. Αργίες 10.45, 12.45, 16.30, 
18.45
Από Ξάνθη για Καβάλα έχει δρομ. 
κάθε μισή ώρα
ΚΑΒΑΛΑ
ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ: 9.15 -13.30 - 19.15

ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ : 06.00 -19.00 ΑΝΑ ΜΙΑ 
ΩΡΑ 20.30 ΤΟ ΤΕ-
ΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ: 06.00 - 
09.00
-12.00 - 15.00 -18.00
ΓΙΑ ΑΛΕΞ/ΛΗ: 09.40-12.30-14.30-
16.50-18.00-21.30- 01.30

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΑΘΗΝΑ 08.30, 19.30
ΑΘΗΝΑ – ΔΡΑΜΑ 08.00, 20.00
ΔΡΑΜΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
06.00, 07.15, 08.00, 09.00, 
10.00,11.00,12.00,13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 19.30 
Την Κυριακή το δρομολόγιο των 6.00 
π.μ. δεν ισχύει
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ 07.00, 
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00. Κυριακή: το 
δρομολόγιο των 07.00 γίνεται 07.30, 
των 08.00 καταργείται.
ΔΡΑΜΑ – ΚΑΒΑΛΑ Καθημερινά από 
06.00 το πρωί έως 20.30 και κάθε 
μισή ώρα. Τις Κυριακές από 07.00 
έως 20.30 ανά ώρα.
ΔΡΑΜΑ – ΣΕΡΡΕΣ 07.15, 08.45, 
10.45, 12.45, 12.00, 14.00, 15.30 - 
16.45 -17.00.
ΔΡΑΜΑ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 10.30, 12.30, 
14.45, 16.30, 18.45
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45
ΞΑΝΘΗ - ΔΡΑΜΑ 08.00, 10.30, 15.00, 
17.30.
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210-
32421

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30 
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15, 
14.30, 18.30
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, 
15.00, 16.30, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210-
32421
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30 
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15, 
14.30, 18.30
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, 
15.00, 16.30, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15

Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφορά 
τις πτήσεις της Ολυμπιακής και της 
Aegean από το αεροδρόμιο της Αλε-
ξανδρούπολης, μπορείτε να καλείτε 
στα τηλέφωνα:
Αεροδρόμιο : 25510 45198, Aegean: 
25510 89150

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ : ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ: 07.05, 19.45, ΚΥΡΙΑΚΗ 19.45 
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ : ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ:   05.30, 18.05, ΚΥΡΙΑΚΗ 18.05

SKY
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΗΤΕΙΑ: 
ΔΕ.-ΣΑΒ. 15.30
ΣΗΤΕΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
ΔΕ.-ΣΑΒ. 13.20

AEGEAN
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ: 
11.20, 17.35
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
09.45, 16.00

Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφο-
ρά τις πτήσεις της Ολυμπιακής και 
της Aegean από το αεροδρόμιο της 
Καβάλας, μπορείτε να καλείτε στα 
τηλέφωνα:
Ολυμπιακή: 25910 53273, 25910 
53279 Aegean: 2510 229000 και 
25910 53333

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  ΔΕ-ΤΡ. 
-TE. -ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 08.25, 18.35 ΚΥ. 
08.25, 18.35, 21.55
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  ΔΕ-ΤΡ. -TE. 
-ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 06.50, 17.00, ΚΥ. 6.50, 
17.00, 20.20

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ  
71 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ-
ρηση Λιμάνι: 6.42, Άφιξη Τελικού: 
16.43 
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώρη-
ση αρχικού: 15.22, Άφιξη Τελικού: 
5.46 
75 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ-
ρηση Λιμάνι: 20.32, Άφιξη Τελικού: 
6.45 
70 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Αναχώρη-
ση: 6.50, Άφιξη Τελικού: 17.16 
74 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , Αναχώ-
ρηση αρχικού: 20.39, Άφιξη Αλεξ/
πολη: 6.58 
604 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Αναχώ-
ρηση αρχικού: 23.59, Άφιξη Αλεξ/
πολη: 13.18 
613 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αναχώρηση: 8.29, Άφιξη Τελικού: 
14.10 
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αναχώρηση αρχικού: 15.22, Άφιξη 
Τελικού: 22.59 
71 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 06.42 Άφιξη: 
11.40 
75 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 20.32 Άφιξη: 
01.41 
614 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , 
Αναχώρηση αρχικού: 15.41, Άφιξη 
Αλεξ/πολη: 22.28 
74 ΙΝTERСITY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/
ΠΟΛΗ , Αναχώρηση: 02.01, Άφιξη: 
6.58 
613 ΔΙΚΑΙΑ, Αναχώρηση: 5.43–Θεσ-
σαλονίκη, Άφιξη: 14.54 

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ:
71 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.19 άφιξη στην 
Αθήνα 16.17 
613 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 12.41, άφιξη στην 
Θεσσαλονίκη 15.36
73 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 16.06, άφιξη 
στην Αθήνα 22.59
605 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 19.50, άφιξη στην 
Αθήνα 5.23, με ανταπόκριση στη 
Θεσσαλονίκη
603 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 4.07, άφιξη στην 
Αθήνα 15.07
91 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.53, άφιξη 
στη Θεσσαλονίκη 23.07
75 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 23.43, άφιξη 
στην Αθήνα 07.18.
ΔΡΑΜΑ – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 

72, ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.52, άφιξη εις 
Δίκαια 23.17
602 KOINH ΩΡΑ: 1.40, άφιξη εις 
Σβίλεγκραντ 9.08
74 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 4.10, άφιξη εις 
Δίκαια 9.06.
70 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 13.50, άφιξη εις 
Δίκαια 18.38.
604 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 10.54, άφιξη εις 
Ορμένιο 17.09
614 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 17.40, άφιξη εις 
Δίκαια23.40.
90 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.36, άφιξη 
εις Ορμένιο 14.38. Πληροφορίες: 
25210-32444.

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απλή: 11.19 Ιντερσίτι: 19.43
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΞΑΝΘΗ
Απλή:14.48 Ιντερσίτι: 07.17
ΞΑΝΘΗ - ΑΘΗΝΑ
Απλή: 17.50, 2.44
Ιντερσίτι: 8,11, 14.58, 22.33

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.10, 
08.23, 11.49
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 05.14, 19.46
ΣΕΡΡΕΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22.04
ΑΠΛΟ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 09.13, 13.47, 
15.37,
ΣΕΡΡΕΣ – ΔΙΚΑΙΑ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 04.13, 
08.47
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.52, 10.06, 
17.09
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 15.26
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 20.34

ΚΑΒΑΛΑ
ΔΕΛΦΙΝΙΑ
ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 08.50, 15.15
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 07.55, 14.00
ΚΑΒΑΛΑ - ΠΡΙΝΟ: 07.10, 13.00
ΠΡΙΝΟ - ΚΑΒΑΛΑ: 06.25, 12.15
ΦΕΡΡΥ ΜΠΟΟΥΤ 
Πληροφορίες στα τηλ. του Λιμεναρχείου: 
2510/223716 & 2510/224472
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 07.15, 10.15, 12.15, 
14.30. ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 09.00, 12.00, 
14.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 05.45, 
07.00, 08.15, 09.15, 10.30, 12.00, 
13.30, 14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ 
ΚΕΡΑΜΩΤΗ: 07.00, 08.00, 09.30, 
10.30, 11.45, 13.15, 14.45, 16.00, 
17.15, 19.15.
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 10.15, 14.30. ΑΠΟ 
ΚΑΒΑΛΑ: 12.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 
06.00, 08.00, 09.15, 10.30, 12.15, 
14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ ΚΕΡΑ-
ΜΩΤΗ: 07.15, 09.15, 10.30, 11.45, 
13.30, 16.00, 17.15, 19.15.
Τηλ. για έκδοση εισητηρίων:
2593022318 & 2593022426.
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
Από Καβάλα
▶ ΛΗΜΝΟ, ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ, ΛΑΥΡΙΟ 
Τρίτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΧΙΟ, ΚΑΡΛΟ-
ΒΑΣΙ, ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ, Τετάρτη 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Πέμπτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ 
Παρασκευή 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Σάββατο 06.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Κυριακή 16.30

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
Δευτέρα 11.00 / Τρίτη 12.30 / 
Τετάρτη 13.30 / Πέμπτη 14.30 / 
Παρασκευή 15.30 / Σάββατο ---- / 
Κυριακή 14.00
ΣΑΜΟΘΡAΚΗ - ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟYΠΟΛΗ
Δευτέρα 16.00 / Τρίτη ---- / Τετάρτη 
08.00 / Πέμπτη 07.00 / Παρασκευή 
12.30, 18.15 / Σάββατο ---- / Κυρια-
κή 18.00

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ
Αλεξανδρούπολης: 25510 26468 και 
26619, Σαμοθράκης: 25510 41305 
και 41385 Τηλέφωνα Πρακτ.: 25510 
38503, 2551024694, 2551083911

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

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

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

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

02.45, 10:45 , 14:30, 19:10
ξΑΝΘη -Αλεξ/ΠΟλη 

02.45, 10:45 , 15:10, 19:10
Αλεξ/ΠΟλη - ΦεΡεΣ - ΣΟΥΦλΙ - 
ΔΙΔ/ΧΟ -ΟΡεΣΤΙΑΔΑ 

04:45, 06:30, 08:30, 11:15, 12:30, 
14.30, 15.30, 17:00, 19:30, 21.30 

Αλεξ/ΠΟλη - ΚΟμΟΤηΝη

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

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

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
Σε ό,τι αφορά τις πτήσεις από 
το αεροδρόμιο της Αλεξαν-
δρούπολης, μπορείτε να καλεί-
τε στα τηλέφωνα: Αεροδρόμιο: 
25510 89300, 25510 89305, 
AEGEAN: 25510 89150, 
ΟΛΥΜΠΙΑΚH: 25510 45198, 
SKY EXPRESS: 801-11-
28288, 2810-223800

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

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

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

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

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

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

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

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

 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ  
 ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Χρηστικά

 χρησιμα τηλεφωνα

Aστυνομία  100
EKAB  166
Πυροσβεστική  199 
Βλάβες(ΔΕΔΔΗΕ): 8004004000
Βλάβες(ΔΕΥΑΑ): 25510-26046
Βλάβες ΟΤΕ:                  13888
Κ.Ε.Π. Αλεξ/πολης: 25513-50010
Κ.Ε.Π. Φερών:     25553-50101
Αστ.Τμ. Αλεξ/λης 25510 66300
Γραφείο Ταυτοτήτων: 2551066262
Τροχ. Αλ/λης  25510 66395
Δημ. Αλεξ/πολης 25510 64100
Δημ.Εν.Φερων     25555-50070
Γραμμή Δημότη:     25510-22222
Τμήμα Καθ/τητας: 25513-50040
Τμήμα Πρασίνου: 25513-50042
Τμήμα Αποκομιδής Απορριμάτων: 
25513-50068 , 25513-50069
Περ/κή Εν/τα Έβρου 25513-50405 
ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ: 25510-26298
ΤΙΕΔΑ:                       25510-28735 
ΔΟΥ Αλεξ/πλης : 25510-89622
Δασαρ. Αλεξ/λης 25510 80643
Πυρ/κή Αλεξ/λης 25510 26222
Νοσ/μείο Αλ/λης 25513-51000
Περ. Εν. Έβρου 25510 36500  
Λιμεναρχείο 25513-56200
Ο.Λ.Αλεξ/λης 25510-26251 
Αεροδρόμιο 25510 89300 
ΕΛΤΑ Αλεξ/λης  25510-41640
ΚΤΕΛ Αλεξ/λης 25510 26479
ΑΣΤΙΚΑ 25510-28844
ΟΑΕΔ Αλεξ/λης 25510 25646
ΟΣΕ Αλεξ/πολης 25510 26395
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ:    25510-45198 
AEGEAN:              25510-89150  
Αεροδρόμιο:          25510-89300
ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ 25510 33500   
Ι.Κ.Α. 25510-84611
ΕΚΑΒ 25510-89370
ΔΕΗ 25510-53529
ΟΤΕ 25510-56160
ΔΕΥΑΑ 25510-24018 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Μασκαλέρης Θ. Αν. Θράκης 43 (έναντι ΙΚΑ) 
✆2551026174

ΦΕΡΕΣ 
Ηλιάκη Πλαστήρα 3 ✆25550 22229

ΣΟΥΦΛΙ 
Αλατζιά Βασ. Γεωργίου 93 ✆2554023176 

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

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Κουκλατζή Σμαρώ Βασ. Κων/νου 52 
✆2552027049

Μην πατάτε ξυπόλυτοι 
στο μπάνιο

Τα γυμνά πέλματα εκτίθενται σε μικρο-
σκοπικούς οργανισμούς που ζουν σε ζεστό 
και υγρό περιβάλλον, όπως το δάπεδο στο 
μπάνιο, ή το εσωτερικό του παπουτσιού και 
της κάλτσας, όταν ιδρώνουμε

Οι οργανισμοί που κατά κανόνα προκα-
λούν μύκητες στα νύχια των ποδιών (μυκη-
τιασική μόλυνση), ονομάζονται δερματόφυτοι 
(dermatophytes).

Οι σπόροι των μυκητών εισέρ-
χονται στο δέρμα μέσα από μικρο-
σκοπικά κοψίματα στο δέρμα, ή μέ-
σα από τις πολύ μικρές σχισμές που 
υπάρχουν ανάμεσα στο νύχι του 
ποδιού και το δερματικό του υπό-
στρωμα.

Στη συνέχεια αναπτύσσονται και 
δημιουργούν μικρές εστίες μυκητών 
που καταστρέφουν το νύχι από την 
κάτω (εσωτερική) πλευρά του.

Αυτού του είδους οι μολύνσεις 

είναι πιο συχνές στο νύχι του μεγάλου δα-
χτύλου του πέλματος από ό,τι στα νύχια των 
χεριών, πιθανότατα επειδή τα νύχια των πο-
διών εκτίθενται πολύ πιο εύκολα σε “γόνιμο” 
περιβάλλον για τον μύκητα, όπως αναφέρα-
με παραπάνω.

Αρχικά η μυκητιασική μόλυνση προκαλεί 
ένα μικρό σημάδι που φαίνεται και από την 
επάνω πλευρά του νυχιού. Συν τω χρόνω, 
όμως, προκαλεί απολέπιση στο νύχι, το οποίο 
παίρνει πολύ άσχημη όψη και γίνεται τραχιά 
και ανώμαλη η επιφάνειά του, ενώ μπορεί 
να δημιουργηθούν και επώδυνες ρωγμές 
στο νύχι.

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

MIA... ΕΞΥΝΠΗ ΓΝΩΜΗ

Καθαρά Δευτέρα

Οροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Χρόνια Πολλά! Καλή Σαρακοστή! Σή-
μερα φίλε Κριέ, ανακτάς αυτοεκτίμηση 
και αυτοπεποίθηση, αλλά επιπλέον αι-
σθάνεσαι έντονα την ανάγκη για σο-
βαρότητα, σε όλους τους σημαντικούς 
τομείς της ζωής σου και σε όλες τις 
διαπροσωπικές σου σχέσεις και συ-
ναναστροφές! 

ΤΑΥΡΟΣ
Χρόνια Πολλά! Καλή Σαρακοστή! Με 
την Σελήνη σήμερα, στο δικό σου Ζώ-
διο αγαπητέ Ταύρε, θα έχεις σίγουρα 
επιτυχία, αρκεί να αποφύγεις εγωκε-
ντρισμό, απαιτητικότητα και ξεσπά-
σματα!

ΔΙΔΥΜΟΣ
Χρόνια Πολλά! Καλή Σαρακοστή! Φίλε 
Δίδυμε, σήμερα καλό θα είναι, να φερ-
θείς λίγο διαφορετικά απ’ότι φέρεσαι 
συνήθως! Πρέπει να αποφύγεις την 
έντονη κοινωνικότητα και τις σημαντι-
κές συζητήσεις με τον περίγυρο σου!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Χρόνια Πολλά! Καλή Σαρακοστή! 
Σήμερα φίλε Καρκίνε, θα ξεχωρίσεις 
στους κοινωνικούς στο κύκλους, λόγω 
της οξυδέρκειας σου και της ισχυρής 
σου γοητείας στον τρόπο που επι-
κοινωνείς! 
 
ΛΕΩΝ
Χρόνια Πολλά! Καλή Σαρακοστή! Σή-
μερα από ατρόμητο λιοντάρι, θα μετα-
μορφωθείς σε έναν γλυκό σπιτόγατο, 
αγαπητέ Λέοντα! Η ημέρα, θα φέρει 
χαρές μέσα στο σπίτι και στο οικογε-
νειακό σου περιβάλλον! 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Χρόνια Πολλά! Καλή Σαρακοστή! 
Σήμερα, φίλε Παρθένε, έχεις έντο-
να ανάγκη και διάθεση για πε-
ριπέτεια, ανεξαρτησία, κοινωνι-
κότητα, δράση, μετακινήσεις και 
ανανέωση! Επιπλέον, ένα καλό νέο 
έρχεται, που εδώ και καιρό αναμένεις 
 
ΖΥΓΟΣ
Χρόνια Πολλά! Καλή Σαρακοστή! 
Σήμερα αγαπητέ Ζυγέ, θα πάρεις 
αποφασιστικά κάποιες καταστάσεις 
στα χέρια σου, ώστε να αποκτή-
σεις και πάλι τον έλεγχο, σε όλους 
τους τομείς της ζωής σου και σε 
απασχολούν τον τελευταίο καιρό! 
 
ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Χρόνια Πολλά! Καλή Σαρακοστή! Φίλε 
Σκορπιέ, η σημερινή ημέρα δίνει τέλος 
στην μοναξιά και στην ρουτίνα! Πολ-
λά άτομα στέκονται στο πλευρό σου 
και επιδιώκουν να σε έχουν στο πε-
ριβάλλον τους!
 
ΤΟΞΟΤΗΣ
Χρόνια Πολλά! Καλή Σαρακοστή! Αγα-
πητέ Τοξότη, ήρθε η ώρα να αποδεί-
ξεις τις ικανότητες σου, μέσα από πρά-
ξεις και λογική! Την σημερινή ημέρα, 
αυτά θα είναι και τα δυνατά σου ση-
μεία και θα δεις πως θα καταφέρεις να 
διεκπεραιώσεις πολλές από τις υπο-
χρεώσεις σου! 
 
ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Χρόνια Πολλά! Καλή Σαρακοστή! Σή-
μερα φίλε Αιγόκερε αποφασίζεις να 
προβάλλεις τον εαυτό σου, να δράσεις 
άμεσα και δυναμικά και να καλοπερά-
σεις κάθε στιγμή της ημέρας!
 
ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Χρόνια Πολλά! Καλή Σαρακοστή! Σή-
μερα, φίλε Υδροχόε, επικεντρώνεσαι 
στα συναισθήματα σου, το ένστικτο, 
την διορατικότητα και την διαίσθηση 
σου κι αυτό, θα σε βοηθήσει, ώστε να 
καταλάβεις πολλές από τις προθέσεις 
των ατόμων που σε περιβάλλουν 

ΙΧΘΥΕΣ
Χρόνια Πολλά! Καλή Σαρακοστή! Σή-
μερα φίλε Ιχθύ, προχωράς στην εκ-
πλήρωση των επιθυμιών και των στό-
χων σου, όπως και στην διεκπεραίωση 
των υποχρεώσεων και των εκκρεμο-
τήτων σου, ιδίως μέσα από επαφές 
και συζητήσεις! 

Επέτειοι

Ενοικιάζεται διαμέρισμα δυο δωματίων στον 
Άγιο Βασίλειο. 1 υπνοδωμάτιο, σαλόνι, μπά-
νιο, πάρκινγκ, αποθήκη, κήπος.
Τηλ. επικοινωνίας και πληροφορίες 
στο:  6943032444

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

Ευγένιος, Ευγένης 
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Η Νόρα Δράκου με επίδο-
ση 27.96 στα 50μ. ύπτιο, που 
σημείωσε την Παρασκευή 4/3 
στους διεθνείς αγώνες «Φάρος 
– Έλενα Σαϊρη», στην Αλεξαν-
δρούπολη, σημείωσε νέα πα-
νελλήνια επίδοση και «έπιασε» 
και το όριο για το Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα Α/Γ.

Το προηγούμενο πανελλήνιο 
ρεκόρ είχε επίσης η πρωταθλή-
τρια του ΠΑΟ με 28:00 από τις 
16/5/2016. «Το ότι μετά από έξι 
πλέον χρόνια καταφέρνω να κα-

ταρρίψω αυτή την επίδοση, εί-
ναι κάτι που με ευχαριστεί πάρα 
πολύ. Θεωρούσα ότι έχω φτά-
σει στα όρια μου αλλά είδα ότι 
έχω και άλλα περιθώρια και για 
αυτό συγκινήθηκα πάρα πολύ», 
δήλωσε η Δράκου στην ιστοσε-
λίδα της ΚΟΕ.

Στο ίδιο αγώνισμα στους άν-
δρες, ο Απόστολος Χρήστου με 
25.24 επιβεβαίωσε τη συμμε-
τοχή του στο Ευρωπαϊκό Πρω-
τάθλημα ενώ το όριο σε αυτό 
«έπιασε» με 25.37 ο Γιώργος 

Σπανουδάκης.

2η μέρα με τη λάμψη των 
αθλητών της Προεθνικής 
ομάδας 

Με τη συμμετοχή των κο-
λυμβητών/τριών της προεθνι-
κής ομάδας, συνεχίστηκαν το 
Σάββατο 5/3 στην Αλεξανδρού-
πολη οι διεθνείς αγώνες «Φά-
ρος – Έλενα Σαϊρη».

Στα 100μ. πρόσθιο νίκησε η 
Μαρίλεια Δρασίδου με 1:09.54, 
στα 50μ. ύπτιο ο Γιώργος Σπα-
νουδάκης με 25.63, και στα 
50μ. ελεύθερο γυναικών η Νό-
ρα Δράκου με 25.28

Τους αγώνες διοργανώνει ο 
ΟΦΘ Αλεξανδρούπολης με τη 
συνδρομή του τοπικού Δήμου 
και της Περιφερειακής Επιτρο-
πής Ανατολικής Μακεδονίας & 
Θράκης της ΚΟΕ, στο Δημοτι-
κό Κολυμβητήριο Αλεξανδρού-
πολης.

sportsaddict.gr

Αλεξανδρούπολη: Πανελλήνιο ρεκόρ 
σε αγώνες στο κολυμβητήριό μας

ΆΠΌ ΤΗΝ  ΝΌΡΆ ΔΡΆΚΌΥ ΠΌΥ 
ΕΠΙΆΣΕ ΚΆΙ ΌΡΙΌ ΓΙΆ ΤΌ ΠΆΓΚΌΣΜΙΌ 
ΠΡΩΤΆΘΛΗΜΆ                 
           
Στους αγώνες του ΟΦΘΑ «Φάρος – Έλενα 
Σαϊρη» έλαβαν μέρος και κολυμβητές της 
Εθνικής μας ομάδας

Ο Ορέστης Ορεστιάδας ήταν ο νι-
κητής στο εξ αναβολής ντέρμπι της 
12ης αγωνιστικής της Α’ ΕΠΣ Έβρου 
με την ΑΕ Διδυμοτείχου.

Η ομάδα του Παναγιώτη Μυλωνά 
πήρε τη νίκη χάρη σε γκολ του Παύ-
λου Σταματόπουλου με εύστοχη εκτέ-
λεση πέναλτι στο 77‒. Ο Ορέστης με 
αυτό το τρίποντο ανέβηκε στην 2η θέ-
ση περνώντας τον Ατρόμητο Άβαντα.

Έτσι, μετά από αυτό το αποτέλε-
σμα, η βαθμολογία διαμορφώνεται 
ως εξής:
1. Ιπποκράτης 45 (48-4)
2. Ορέστης Ορεστιάδας 37 (46-14)
3.  Ατρόμητος Άβαντα 34 (52-21)
4. ΑΕ Διδυμοτείχου 32 (44-16) *
5. Άρδας Καστανεών 25 (22-17)
6. Θράκη Φερών 22 (26-24)
7. ΑΟ Νεοχωρίου 22 (17-30)
8. Εθνικός Αλεξ/πολης 16 (23-29) *
9. Έβρος Σουφλίου 14 (15-33)

10. ΑΟ Μαΐστρου 14 (19-41)
11. Ένωση Οινόης 9 (8-48)
12. Ποντιακός 3 (14-63)
*Έχουν ένα ματς λιγότερο.

Η νέα βαθμολογία 
στην Α’ ΕΠΣ Έβρου

Τους αθλητές – μέλη της Εθνι-
κής Ομάδας Ενόργανης Γυμναστι-
κής, Στέφανο Τσολακίδη, Απόστολο 
Κανέλλο, Χρήστο Τσιγγελίδη, Γιώρ-
γο Κελεσίδη, Γρηγόρη 
Κοσμίδη και τους προ-
πονητές τους Βασίλειο 
Τσολακίδη και Ιωάννη 
Ζαχαριάδη υποδέχτη-
κε σήμερα στο γραφείο 
του ο Δήμαρχος Αλε-
ξανδρούπολης Γιάννης 
Ζαμπούκης μαζί με τον 
αντιδήμαρχο Πολιτι-
σμού, Αθλητισμού, Εθε-
λοντισμού, Παιδείας και 
Νέας Γενιάς Θεόδωρο 
Βουρδόλη.

Η ομάδα της ενόρ-
γανης γυμναστικής 
βρίσκεται στην Αλε-
ξανδρούπολη φιλο-
ξενούμενη του Δήμου 

μας, στο πλαίσιο προετοιμασίας της 
για τους επόμενους αγώνες.

Στη συνάντηση που είχαν με τον 
δήμαρχο, συζήτησαν για τις διακρί-
σεις τους, τις προκλήσεις που αντιμε-
τωπίζουν αλλά και για τη συμμετοχή 
τους σε προσεχείς ευρωπαϊκούς και 
διεθνείς αγώνες.

Ο δήμαρχος τους ενημέρωσε για 
τις ενέργειες που έχει αναλάβει η δη-
μοτική αρχή για την υποστήριξη του 
αθλήματος, καθώς για πρώτη φορά 

εγκρίθηκε κονδύλιο για την αγορά 
οργάνων γυμναστικής ολυμπιακών 
προδιαγραφών ενώ ήδη, μέσω του 
Αναπτυξιακού Οργανισμού του Δή-
μου Αλεξανδρούπολης έχουν ξεκι-
νήσει οι προεργασίες για την εκπό-
νηση της μελέτης  κατασκευής του 
κτιρίου που θα στεγάσει το «Σπίτι της 
Γυμναστικής» σε δημοτική έκταση 
κοντά στο κολυμβητήριο και το νέο 
κλειστό γυμναστήριο.

Στην Αλεξανδρούπολη προπονούνται μέλη 
της Εθνικής Ομάδας Ενόργανης Γυμναστικής
Ο Δήμαρχος 
παρουσίασε τα 
σχέδια το «σπίτι της 
γυμναστικής»  

Με Σταματόπουλο πήρε 
το ντέρμπι κόντρα 
στην ΑΕΔ ο Ορέστης!


