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Στασιμότητα στο θέμα ανέγερσης 
νέου αστυνομικού μεγάρου στην 

Αλεξανδρούπολη
Ανησυχία εκφράζουν οι αστυνομικοί για το έργο που το 

τελευταίο διάστημα μοιάζει να έχει «κολλήσει». 
Το κύμα ακρίβειας έχει επηρεάσει και το προσωπικό της 

Αστυνομίας ▶ 5

«Ευκαιρία για τις 
ελληνοτουρκικές 

σχέσεις»

Αρθρο παρέμβαση του 
Γιάννη Λασκαράκη

▶ 3

«Θα στρέψουμε 
το βλέμμα ή την 
πλάτη στο Λιμάνι 

Αλεξανδρούπολης;»

Η βουλευτής Εβρου του 
ΣΥΡΙΖΑ Νατάσα Γκαρά 
γράφει αποκλεστικά για 

τη ΓΝΩΜΗ

▶ 11

17 θέσεις προσωπικού στην 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου

Στη δημοσιότητα η προκήρυξη  που προβλέπει 32 θέσεις στη 
Θράκη. Πως κατανέμονται οι θέσεις, ποιες οι ειδικότητες

▶  4

● 50 εκπαιδευτικοί συμ-
μετείχαν σε σεμινάριο με 
θέμα «Εκφοβισμός και επι-
θετικότητα των μαθητών/
τριών στο σχολείο σε επο-
χή πανδημίας: Πρόληψη,  
αντιμετώπιση».

● Μία σημαντική πρωτο-
βουλία εκπαιδευτικών 6 
σχολείων του νομού προ-
κειμένου να βοηθήσουν 
τόσο στην πρόληψη, όσο 
και στην αντιμετώπιση αυ-
τών των φαινομένων 

● Σημαντικές «πληγές» 
έχει αφήσει στην ψυχή των 
μαθητών η πανδημία του 
κορωνοϊού

● Ως αποτέλεσμα της 
απουσίας τους από το σχο-
λικό περιβάλλον για μεγά-
λο διάστημα και της πα-
ραμονής στο σπίτι, μακριά 
από νέα ερεθίσματα και 
κοινωνικές συναναστρο-
φές

Απογοητευμένοι από τα Απογοητευμένοι από τα 
μέτρα της κυβέρνησης οι μέτρα της κυβέρνησης οι 
επαγγελματίες εστίασης Έβρουεπαγγελματίες εστίασης Έβρου

Έφτασε στην Αλεξανδρούπολη Έφτασε στην Αλεξανδρούπολη 
το αμερικανικό οχηματαγωγό το αμερικανικό οχηματαγωγό 
έμφορτο άρματα μάχης έμφορτο άρματα μάχης 

▶ 77« Άδειοι κάδοι απορριμμάτων 
εσωτερικά, γεμάτοι σκουπίδια 

εξωτερικά..»   

Έκκληση συνεργασίας με τους πολίτες 
από τον πρόεδρο της Κοινότητας 

Αλεξανδρούπολης 

▶ 8

▶ 7 7

Έντονη ανησυχία 
από φαινόμενα σχολικής 
βίας στον Έβρο

▶ 9
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1821
Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης με 
2.000 άνδρες καταλαμβάνει τους 
λόφους της Καλαμάτας προς τη 
Σπάρτη. Ο Παπαφλέσσας με τον 
Αναγνωσταρά και τον Σταματελό-
πουλο «πιάνουν» την άλλη πλευ-
ρά. Η πόλη βρίσκεται σε ελληνι-
κό κλοιό.

1821
Οι επαναστάτες μπαίνουν στην 
Πάτρα. Ο Ιωάννης Παπαδιαμα-
ντόπουλος και ο Ανδρέας Λόντος 
υψώνουν επαναστατική σημαία 
(κόκκινη με μαύρο σταυρό στη μέ-
ση). Ο Παλαιών Πατρών Γερμα-
νός κατασκευάζει ξύλινο σταυρό, 
τον οποίο τοποθετεί στην Πλατεία 
Αγίου Γεωργίου. Στο σταυρό αυτό 
ορκίζονται οι επαναστάτες.

1919
Ιδρύεται το Λιμενικό Σώμα, με 
απόφαση της κυβέρνησης Βενι-
ζέλου.

1933
Ανοίγει τις πύλες του το πρώτο να-
ζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης 
στο Νταχάου της Βαυαρίας.

1963
Οι Beatles κυκλοφορούν το πρώ-
το άλμπουμ τους υπό τον τίτλο 
«Please, Please Me».

1982
Ψηφίζεται στη Βουλή των Ελλή-
νων το νομοσχέδιο για τον πολι-
τικό γάμο.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1976
Ριζ Γουίδερσπουν, βραβευμένη με 
Όσκαρ αμερικανίδα ηθοποιός. («Η 
εκδίκηση της ξανθιάς», «Πλέζα-
ντβιλ», «Walk the line»)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1825
Ιωάννης Π. Μαυρομιχάλης, αγω-
νιστής του ’21. (Γεν. 1804) 

1832
Γιόχαν Βόλφγκανγκ Φον Γκέτε, 
γνωστός στην Ελλάδα και ως Ιω-
άννης Γείθιος, γερμανός φιλόσο-
φος και συγγραφέας. («Φάουστ») 
(Γεν. 28/8/1749)

2008
Ισραέλ «Κατσάο» Λόπες, κουβανός 
μουσικός, που θεωρείται ο δημι-
ουργός της μουσικής μάμπο. (Γεν. 
14/9/1918)

2 ΑΠΟΨΕΙΣ

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

Υπεύθυνη ∆ιαφημίσεων 
και Λογιστηρίου
Χρύσα Γρηγοριάδου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Πλησίον στρατοπέδου «Ιωάννου»
Τηλέφωνα
2551024222, 2551029888 
Fax
2551080606

Κωδικός 1793
email
gnomi@gnomionline.gr 
efimerida-gnomi@hotmail.com
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ετήσια ιδιωτών  €100
∆ήμων-∆ημοτικών διαμ/των €200
Τραπεζών-Οργανισμών  €200
Ανώνυμες Εταιρίες  €200

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
1. Tελικοί μειοδότες δημοπρασιών: 
€0,50/χιλιοστό
2. N.Π.∆.∆., OTA: €0,20/χιλιοστό
3. N.Π.I.∆. (A.E.): €0,26/χιλιοστό
Xειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι 
δεν επιστρέφονται. Eνυπόγραφα κεί-
μενα δεν εκφράζουν υποχρεωτικά τη 
θέση της Eφημερίδας.

Τακτικοί συνεργάτες: 
Θεόδωρος Ορδουμποζάνης, ∆ημή-
τρης Μακροδημόπουλος, Γιώργος 
Αναγνωστόπουλος, Αγγελική, ∆ελη-
γιάννη, Λευτέρης Χαβιαράς, Ανδρέ-
ας Καφετζής, Σμαρώ Τσοκαταρίδου, 
Νικόλαος Παπανικολόπουλος, Λεω-
νίδας Σκερλετόπουλος, Γιώτα Αγαπη-
τού, Μενέλαος Μαλτέζος

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα Ο καιρός σήμερα
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Ανατολή - 06:17
Δύση - 18:31

5...12

2...8

Πυρκαγιά κατέστρεψε το ιστορικό τέμενος Βαγιαζήτ 
στο Διδυμότειχο

Ανείπωτη θλίψη επικρατεί από χθες σε όλο τον 
Έβρο για την τεράστια καταστροφή που υπέστη το 
ιστορικό τέμενος Βαγιαζήτ στο ∆ιδυμότειχο, μετά 
από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα και 
προκάλεσε μεγάλες ζημιές στο μνημείο. Στην πόλη 
των κάστρων βρέθηκε κλιμάκιο του υπουργείου πο-
λιτισμού, ενώ δόθηκε η διαβεβαίωση ότι θα προχω-
ρήσει άμεσα η αποκατάσταση των όποιων ζημιών. 
Οι εκτιμήσεις της πυροσβεστικής έκαναν λόγο για 
σταδιακή απομάκρυνση του κινδύνου ανεξέλεγκτης 
κατάρρευσης του μεταλλικού στεγάστρου που κα-
λύπτει το τέμενος. Νωρίτερα είχε εκφραστεί έντονη 
ανησυχία υποχώρησής του, κάτι που θα απειλούσε 
το σύνολο του μνημείου, το εσωτερικό του οποίου 
έχει καταστραφεί ολοσχερώς.

Το τέμενος βρίσκονταν υπό αναστήλωση και για 
την αποκατάστασή του είχαν ήδη δαπανηθεί περισ-
σότερα από 3 εκ. ευρώ. Σύμφωνα με τους ειδικούς 
επιστήμονες, το τέμενος είναι μεγαλύτερης αξίας 
από αυτό που έχει αποτιμηθεί, ενώ στην ευρύτερη 
περιοχή του, πιθανολογείται πως υπάρχουν σημα-
ντικά ευρήματα.

23
ΜΑΡ
2017

6
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Επειδή οι πρώτοι πελαργοί έχουν κάνει την εμφάνισή τους στον Έβρο, μία χρήσιμη πληροφορία για όσους θα ήθελαν 
να τους βοηθήσουν: Ένα πολύτιμο υλικό που λατρεύουν, αλλά δεν το βρίσκουν εύκολα, είναι το σανό. Το σανό είναι 
μαλακό, σκεπάζει όμορφα την φωλιά, προστατεύει τα αβγά και μετά τους νεοσσούς. Και το σημαντικότερο: σκεπάζει 
τα σκουπίδια στην φωλιά (που, όπως ξέρουμε, μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνα για τα μικρά). Αρκεί να τοποθετηθεί το 
σανό κοντά στην φωλιά, οι πελαργοί θα το μαζεύουν και θα το μεταφέρουν στην φωλιά τους. Ο καλύτερος τρόπος 
είναι το σανό να τοποθετηθεί κοντά, στο οπτικό πεδίο των πελαργών ή (αν το ξέρουμε) στα μέρη που πηγαίνουν οι 
πελαργοί και μαζεύουν το υλικό της φωλιάς.  (φωτογραφία και συμβουλή από το fb της Eva Stets) 

Σχεδόν όλη η βόρεια Ευρώπη 
έχει νέο επιδημιολογικό κύμα. 
Από τις 7 Μαρτίου η Ελλά-
δα έχει νέο επιδημικό κύμα. Η 
πρόβλεψη είναι ότι περίπου το 
Πάσχα θα κάνει κορύφωση η 
πανδημία, με πολλά κρούσμα-
τα και θανάτους..

Γ. ΠΑΥΛΑΚΗΣ
ΓΙΑΤΡΟΣ-ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Είπαν

Δεν συμφωνώ με τις δηλώσεις 
του καθηγητή Γκίκα Μαγιορκί-
νη, πως ίσως μέχρι το Πάσχα 
να έχει καταργηθεί το «Green 
Pass»…Μου θυμίζει περισσό-
τερο ότι πλησιάζουν εκλογές 
αν γίνει κάτι τέτοιο, οπότε δεν 
πρέπει να ναι κανείς δυσαρε-
στημένος στη χώρα μας.

Θ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ
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πόλεμος στην Ουκρανία ανέ-
τρεψε υφιστάμενες  ισορρο-
πίες και δημιούργησε νέες 
προοπτικές,  νέους προσανα-
τολισμούς και νέες προσεγ-
γίσεις των ενδιαφερομένων 

παιχτών στη  διεθνή σκακιέρα της περιοχής.    
Η απροσχημάτιστη και πρωτόγνωρη σε βι-

αιότητα  επέμβαση του Πούτιν στην Ουκρανία 
αποκάλυψε τους στρατηγικούς  σχεδιασμούς 
της Ρωσίας του Πούτιν με αντικειμενικό σκο-
πό την επανίδρυση μιας ζώνης επιρροής σε 
κράτη της πρώην ΕΣΣΔ, που θα εξυπηρετούν 
την αποκατάσταση ενός πόλου ισχύος απένα-
ντι στη δυτική συνεργασία (ΝΑΤΟ και Ε.Ε.). 
Συνεργασία που υλοποιείται σε δύο επίπεδα:  
Την ενίσχυση της στρατιωτικής ισχύος  του 
ΝΑΤΟ στην ανατολική Ευρώπη και την οικο-
νομική και πολιτική επέκταση της ευρωπαϊκής 
Ένωσης στην ίδια περιοχή.  

Ο διαφαινόμενος έλεγχος της Ρωσίας επί 
της  μεγάλης ακτογραμμής  της Ουκρανίας 
ανατρέπει το στάτους κβό στον Εύξεινο Πόντο 
και δημιουργεί  γεωπολιτικές  ανακατατάξεις 
που ευνοούν την κυριαρχία της Ρωσίας στην 
Μαύρη Θάλασσα , κάτι που ενοχλεί ιδιαιτέ-
ρως την Τουρκία.

Παράλληλα η ρήξη μεταξύ ΝΑΤΟ  και Ρω-
σίας ακυρώνει σε μεγάλο βαθμό την αυτονο-
μία της Τουρκίας απέναντι στη Δύση. Δεν είναι 
εύκολο πλέον να  διατηρεί ίσες αποστάσεις 
μεταξύ Δύσης και Ρωσίας ούτε να   προμη-
θεύεται  οπλικά  συστήματα από τη Μόσχα. 
Μόνον ο ρόλος του διαμεσολαβητή της απέ-
μεινε, με την ανοχή βέβαια του ΝΑΤΟ και της 
ΕΕ και με την αυτονόητη προϋπόθεση  ότι θα 
εξυπηρετεί την ειρήνη στην περιοχή σε συν-
δυασμό με τα γεωπολιτικά συμφέροντα των 
χωρών της δυτικής συνεργασίας.   Τοιουτο-
τρόπως  αναβαθμίζεται   ο  ρόλος της   Τουρ-
κίας ως περιφερειακής δύναμης  στο χώρο 
της Μέσης Ανατολής. Αυτό όμως   ικανοποιεί 
και  μία  αδήριτη  ανάγκη της Ευρώπης:   Την 
περιχαράκωση της Δύσης απέναντι στις ανε-

ξέλεγκτες προσφυγικές ροές και 
στον εξ ανατολών κίνδυνο του  
ισλαμικού φονταμενταλισμού 
. Μέχρι εκεί όμως. 

Η βέβαια ένταξη της Ου-
κρανίας στην Ε.Ε. μετά τη 
λήξη του πολέμου, θα  επε-
κτείνει τη παρουσία της Ε.Ε. 
πέραν της Βουλγαρίας και 
της Ρουμανίας, στις ακτές του 
Εύξεινου Πόντου. Η εξέλιξη αυ-
τή αφαιρεί  από την Τουρκία ένα 
προνομιακό πεδίο  πολιτικών , 
οικονομικών και εμπορικών συ-
νεργασιών. Μια μεγάλη  γειτο-
νική αγορά,  εύκολα προσβάσι-
μη για την διάθεση των  προϊόντων  της, θα 
υπόκειται πλέον στους κανόνες και στη δα-
σμολογική πολιτική της Ε.Ε.  Δεν ήταν τυχαία 
η πρόσφατη  «παραπονιάρικη» διαμαρτυρία 
της Τουρκίας διότι προτιμάται η Ουκρανία αντί 
αυτής για πλήρες μέλος και μάλιστα με κατ’ 
εξαίρεση διαδικασίες. 

Η  ενεργειακή κρίση που ξέσπασε λόγω της 
εξάρτησης της Ευρώπης από τις ενεργειακές 
πηγές της Ρωσίας θέτει επί τάπητος την μα-
κροπρόθεσμη ανάγκη απεξάρτησης από τα 
ορυκτά καύσιμα, αλλά και την άμεση εξεύρεση 
άλλων συμβατικών ενεργειακών πόρων  και 
νέων ασφαλών οδεύσεων των αγωγών με-
ταφοράς τους.  Η Τουρκία προβάλλει και στον 
τομέα των αγωγών ως μοναδική συμφέρου-
σα λύση. Η διέλευση μέσω του εδάφους της 
των κοιτασμάτων της Υπερκαυκασίας και  της 
Ανατολικής Μεσογείου υπερτερεί έναντι όλων 
των άλλων λύσεων, είτε υποθαλασσίων είτε 
μέσω εδαφών ελεγχόμενων από τη Ρωσία. 

Όλα  αυτά πιστοποιούν ότι η στροφή της 
Τουρκίας προς τη Δύση είναι μονόδρομος. 

Μετά τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας 
και την δαπανηρή και αιματηρή εξέλιξη του 
πολέμου,  η χώρα του Πούτιν δεν παρέχει κα-
νένα εχέγγυο ούτε στρατιωτικής ούτε οικο-
νομικής ισχύος. Καμία συμμαχία μαζί της δεν 

παρέχει ασφάλεια. Ήδη αδυνα-
τεί να εκπληρώσει τις υποχρε-
ώσεις της στους δανειστές 
της.  Επί πλέον η εισβολή 
στην Ουκρανία επανέφε-
ρε  στην ιστορική μνήμη 
των Τούρκων την αγριό-
τητα των  Ρωσοτουρκικών  

πολέμων. 
Το ΝΑΤΟ και η Ε.Ε.  είναι 

τα πιο ασφαλή καταφύγια σε 
χαλεπούς καιρούς. Και δεν είναι 

η πρώτη φορά που το διαπι-
στώνει η Τουρκία. Ο Μουστα-
φά Κεμάλ το άφησε παρακα-
ταθήκη στους επιγόνους του 

καταργώντας οτιδήποτε δε συμβάδιζε με τη 
Δύση. Από την ενδυμασία των Τούρκων μέ-
χρι την αραβική γραφή και την ανάμιξη  των 
ιμάμηδων στο οικογενειακό δίκαιο. 

Ο αντίκτυπος αυτών των εξελίξεων στις 
ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι άμεσος και τον 
ζούμε ήδη.  Η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερ-
ντογάν ήταν αυτονόητη εξέλιξη. Οι δύο χώ-
ρες δεν έχουν την πολυτέλεια να δημιουρ-
γούν προστριβές . Πήραν τα μαθήματά  τους 
από την Ρωσο-Ουκρανική κρίση. Η Ελλάδα 
κατάλαβε ότι εάν δεν λύσεις τα προβλήματα 
με διαπραγματεύσεις χωρίς μαξιμαλισμούς, η 
καταστροφή του πολέμου στον οποίο «ευελ-
πιστούν»  διάφοροι ανεγκέφαλοι , θα κοστί-
σει πολλαπλάσια από μια συνδιαλλαγή στα 
πλαίσια αμοιβαίων υποχωρήσεων, χωρίς να 
θίγεται η εδαφική ακεραιότητα.  Η Τουρκία 
κατάλαβε επίσης ότι σε ένα πόλεμο σήμερα 
δεν υπάρχουν νικητές, διότι η χώρα που υφί-
σταται επίθεση αντιστέκεται και αντικαθιστά 
με το σθένος  την ενδεχόμενη υστέρηση σε 
προσωπικό και οπλικά συστήματα. 

Η ελληνική εξωτερική πολιτική θα πρέπει 
να απεγκλωβιστεί από το φόβο του πολιτικού 
κόστους των ειρηνικών επιλογών της και να 
τολμήσει μια νέα θεώρηση των πραγμάτων 
υπό το πρίσμα των νέων συνθηκών.  Η γειτ-

νίασή μας με την Τουρκία και η μακροχρόνια 
συμβίωση  των λαών μας, μας  καθιστούν  
προνομιακό της συνομιλητή  σε αυτή την ανα-
γκαστική επιστροφή  της προς τη Δύση. Η Ελ-
λάδα μπορεί να αποτελέσει την  γέφυρα και 
τον υποστηρικτή της Τουρκίας στο δρόμο προς 
την Ευρώπη.  Πάντα υποστήριζα ότι οι άξο-
νες με τους «εχθρούς τους εχθρού μας»  δεν 
θα μας βγουν σε καλό, όπως αποδείχθηκε με 
την χάραξη της  τουρκολιβυκής  ΑΟΖ ,  χωρίς 
διεθνή νομιμότητα μεν , αλλά υπαρκτής. Χώ-
ρια βέβαια ότι αυτοί οι άξονες διαλύθηκαν στα 
εξ’ ων συνετέθησαν  μετά την προσέγγιση της 
Τουρκίας με τις ΗΠΑ, το Ισραήλ, την Αίγυπτο, 
την Αρμενία, τα ΗΑΕ , αλλά και τις χώρες της 
Ε.Ε. μηδέ της Γαλλίας εξαιρουμένης.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η επίλυση 
του  Κυπριακού, το ποίο  όσο παραμένει ανε-
πίλυτο, αποτελεί  πηγή  αναταραχής   λόγω 
των ενεργειακών κοιτασμάτων  και των αμ-
φισβητούμενων , μονομερώς  χαραχθεισών  
ΑΟΖ,  στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. 

Ας μη χαθεί λοιπόν αυτή η ευκαιρία για τη 
βελτίωση των σχέσεών μας με την Τουρκία. 
Κερδισμένες θα βγουν και οι δύο χώρες. Η 
Θράκη και τα νησιά μας θα πάψουν να είναι 
όμηροι των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Τα 
ΜΟΕ  (μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης) , 
τα αμοιβαία συμφέροντα  και οι συνεργασίες 
σε οικονομικά και τεχνικά ζητήματα, θα  είναι 
ο τα πρώτα βήματα . Η πολιτική και αμυντική 
συνεργασία στο πλαίσιο της ΕΕ και του ΝΑ-
ΤΟ  η  συνέχεια , παράλληλα με τη δέσμευση 
των δύο χωρών για προσφυγή στο διεθνές 
δικαστήριο  για τις διαφορές τους.

Εκατό χρόνια μετά την Μικρασιατική κατα-
στροφή  ας διαβάσουμε και ας παραδειγμα-
τισθούμε από το σύμφωνο συνεργασίας και 
φιλίας Βενιζέλου- Κεμάλ  το 1930. Είναι όσο 
ποτέ επίκαιρο. 

*Γιάννης Λασκαράκης
Πολιτικός Μηχανικός
Αλεξανδρούπολη

Γνώμη

Ευκαιρία για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις  

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ
ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ*
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Η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων 
και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού ανακοινώνει την πρόσληψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
37 έως και 42 του  Ν.4765/2021 
όπως ισχύουν, με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
συνολικά χιλίων εξακοσίων σαρά-
ντα εννέα (1649) ατόμων, για χρονι-

κό διάστημα 
απασχόλη-
σης επτά (7) 
μηνών από 
την ημερο-
μηνία υπο-
γραφής της 
σύμβασης και 
όχι πέραν της 
31ης Δεκεμ-

βρίου 2022, για την κάλυψη εποχικών 
ή παροδικών αναγκών, σε Υπηρεσίες 
αρμοδιότητάς της και συγκεκριμένα 
του εξής, ανά υπηρεσία και ειδικότη-
τα, αριθμού ατόμων

Οι υποψήφιοι όλων των 
ειδικοτήτων πρέπει να είναι 
ηλικίας από 18 έως 65 ετών

Τα απαιτούμενα προσόντα, τα κρι-

τήρια κατάταξης, και η διαδικασία 
πρόσληψης ορίζονται αναλυτικά στην 
αριθ. ΥΠΠΟΑ/88844/02-03-2022 
Ανακοίνωση (ΑΔΑ: 98ΙΚ4653Π4-
ΜΩΘ) αναπόσπαστο τμήμα της οποί-
ας αποτελούν το Παράρτημα Ανα-
κοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας 
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμαν-
ση έκδοσης «10-06-2021» και τα Ει-
δικά Παραρτήματα (Α1) Απόδειξης 
Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης 
«09-12-2021» και (Α2) Απόδειξης 
Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης 
«14-01-2022».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να 
συμπληρώσουν και να υποβάλουν αί-
τηση-υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά 
στη διεύθυνση: https://sox.culture.
gov.gr  ή μέσω της Ενιαίας Ψηφια-
κής Πύλης https://www.gov.gr/ και 

συγκεκριμένα στον σύνδεσμο Ερ-
γασία και ασφάλιση - Απασχόληση 
στο δημόσιο τομέα https://www.gov.
gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/
apaskholese-sto-demosio-tomea/
aiteseis-proslepses-prosopikou-
sto-upourgeio-politismou-kai-
athletismou. Για τη σύνδεση στην 
εφαρμογή απαιτείται η χρήση των 
προσωπικών κωδικών taxisnet. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτή-
σεων θα είναι διάρκειας 10 ημερών 
και θα αρχίσει από την επόμενη ημέρα 
της τελευταίας δημοσίευσης/ανάρτη-

σης της ανακοίνωσης. Για το ακριβές 
χρονικό διάστημα (ημέρες & ώρες) 
υποβολής των ηλεκτρονικών αιτή-
σεων θα δημοσιευτεί σχετική ανακοί-
νωση: στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diavgeia.
gov.gr, στο διαδικτυακό κόμβο του 
ΥΠΠΟΑ www.culture.gov.gr και στο 
σύνδεσμο https://sox.culture.gov.gr. 
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητή-
σουν περισσότερες πληροφορίες σχε-
τικά με την Ανακοίνωση και τα Πα-
ραρτήματα στους προαναφερόμενους 
ιστότοπους καθώς και στο διαδικτυ-
ακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).

17 θέσεις προσωπικού στην 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου

ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΈΠΈΙ 
32 ΘΈΣΈΙΣ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ 
                               
Πως κατανέμονται οι θέσεις, 
ποιες οι ειδικότητες

Υπηρεσία ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ -
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
ΦΥΛΑΚΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ -ΠΛΗΡΟ-
ΦΟΡΗΣΗΣ
ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΤΕ
ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΟ-ΤΗΤΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
 ΑΡ. 
ΑΤΟΜΩΝ

Εφορεία 
Αρχαιοτήτων 
Έβρου

10 3 1 3 17

Εφορεία 
Αρχαιοτήτων 
Ξάνθης

5 1 1 1 8

Εφορεία 
Αρχαιοτήτων 
Ροδόπης

4 1 2 7

Προκήρυξη Πανελλήνιου Δια-
γωνισμού για την πρόσληψη πε-
ντακοσίων (500) Πυροσβεστών 
Δασικών Επιχειρήσεων επταετούς 
(7ετους) θητείας στο Πυροσβεστι-
κό Σώμα μέσω ΑΣΕΠ.

Η προκήρυξη αφορά 500 προ-
σλήψεις στο Πυροσβεστικό Σώμα 
και συγκεκριμένα

Α. Πυροσβεστικό Τεχνικό Προ-
σωπικό 440

Β. Πυροσβεστικό Επιστημονικό 
Προσωπικό (Δασολόγοι – Δασο-
πόνοι) 60

ΥΠΟΒΟΛΗ 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1. Οι υποψήφιοι του διαγωνι-
σμού εκτυπώνουν από εξωτερικό 
υπερσύνδεσμο (link) στην ιστοσε-
λίδα του Πυροσβεστικού Σώμα-
τος www.fireservice.gr την αίτη-
ση συμμετοχής στο διαγωνισμό, 
τη συμπληρώνουν και υποχρε-
ούνται να την υποβάλλουν μαζί 
με τα κατά περίπτωση πρόσθετα 
δικαιολογητικά του Κεφαλαίου 
Γ΄ της παρούσης, αυτοπροσώ-
πως ή με εξουσιοδοτημένο πρό-

σωπο (το ν ομίμως εξουσιοδοτη-
μένο πρόσωπο θα πρέπει να έχει 
μαζί του και να καταθέσει τη νό-
μιμη εξουσιοδότηση, θεωρημένη 
για το γνήσιο της υπογραφής από 
αρμόδια Υπηρεσία ή Αρχή, καθώς 
και φωτοαντίγραφο της Αστυνο-
μικής του Ταυτότητας, μαζί με τα 
δικαιολογητικά του υποψηφίου). 
Εκτυπώσιμο έντυπο Εξουσιοδό-
τησης επισυνάπτεται στη δημο-
σίευση της παρούσας.

2. Η ημερομηνία έναρξης υπο-
βολής των αιτήσεων των υποψη-
φίων στις Διοικήσεις Πυροσβεστι-
κών Υπηρεσιών Νομού (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) 
ή στις Διοικήσεις Πυροσβεστικών 
Υπηρεσιών (ΔΙ.Π.Υ.) Αθηνών, Πει-
ραιώς, Ανατολικής Αττικής και Δυ-
τικής Αττικής του τόπου κατοικίας 
ή διαμονής τους (οι διευθύνσεις 
των οποίων περιλαμβάνονται σε 
εξωτερικό υπερσύνδεσμο (link) 
στην ιστοσελίδα του Πυροσβε-
στικού Σώματος www.fi reservice.
gr, στη δημοσίευση της παρού-
σης) αρχίζει τουλάχιστον πέντε 
(5) ημερολογιακές ημέρες μετά 
την ανάρτηση της παρούσας στην 
ιστοσελίδα

του Πυροσβεστικού Σώματος 
και διαρκεί πέντε (5) ημερολογι-
ακές μέρες. Θα ακολουθήσει νε-
ότερη σχετική ανακοίνωση.

3. Κάθε υποψήφιος μπορεί να 
υποβάλει μόνο μια αίτηση, σε μία 
Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολο-

γητικών και για θέση μόνο μιας 
ειδικότητας.

4. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση 
που υποβάλλεται ηλεκτρονικά ή 
ταχυδρομικά ή κατατίθεται εκπρό-
θεσμα ή σε περίπτωση που δεν 
κατατεθεί εμπροθέσμως κάποιο 
εκ των απαιτούμενων δικαιολογη-
τικών της παρούσας προκήρυξης, 
δε γίνεται δεκτή, θεωρείται ως ου-
δέποτε υποβληθείσα και δε λαμ-
βάνεται υπόψη για το διαγωνισμό. 
Η ανακρίβεια των δηλουμένων 
στοιχείων επισύρει αποκλεισμό 
από το διαγωνισμό και τις προ-
βλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

5. Οι υποψήφιοι, προσερχό-
μενοι ενώπιον κάθε Επιτροπής 
του Πυροσβεστικού Σώματος, σε 
όλες τις προβλεπόμενες από την 
παρούσα διαδικασίες, θα πρέπει 
να έχουν μαζί τους υποχρεωτικά 

το Δελτίο Ταυτότητάς τους. Όσοι 
δε φέρουν δελτίο ταυτότητας, δε 
θα γίνονται δεκτοί και δε θα τους 
επιτρέπεται η είσοδος στους χώ-
ρους διεξαγωγής των διαδικασι-
ών. Ελλείψει αυτής, προσκομίζε-

ται φωτοαντίγραφο βεβαίωσης 
της αρμόδιας αρχής ή των κρί-
σιμων σελίδων του διαβατηρίου, 
στις οποίες αναφέρονται ο αριθ-
μός διαβατηρίου και τα στοιχεία 
ταυτότητας

του κατόχου – υποψηφίου ή 
των κρίσιμων σελίδων του ατο-

μικού βιβλιαρίου υγείας οποιου-
δήποτε ασφαλιστικού φορέα ή 
φωτοαντίγραφο της άδειας οδή-
γησης. Αν δεν προκύπτει από τα 
ως άνω έγγραφα η ημερομηνία 
γέννησης, προσκομίζεται πιστο-
ποιητικό ή βεβαίωση γέννησης.

6. Οι Επιτροπές Παραλαβής 
Δικαιολογητικών ελέγχουν την 
εμπρόθεσμη υποβολή των δικαι-
ολογητικών, καθώς και την ακρί-
βεια, πληρότητα και τη σύνταξή 
τους, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του παρόντος και τις σχετικές δι-
αταγές και οδηγίες. Εισάγουν τα 
στοιχεία των υποψηφίων σε σχε-
τική ηλεκτρονική εφαρμογή. Επι-
στρέφουν αιτιολογημένα, χωρίς 
άλλη διατύπωση, με αποδεικτικό 
τα δικαιολογητικά στους υποψή-
φιους, που δεν έχουν το απαιτού-

μενο όριο ηλικίας, το απολυτήριο 
Λυκείου ή τον απαιτούμενο τίτλο 
σπουδών που αποτελεί προσόν 
κατάταξης για την

κατηγορία του πυροσβεστι-
κού επιστημονικού προσωπικού, 
καθώς και το απαιτούμενο πι-
στοποιητικό Στρατολογικής Κα-

τάστασης τύπου Α  ́κατηγορίας 
ικανότητας Ι1.

7. Η Επιτροπή Διενέργειας 
Διαγωνισμού παραλαμβάνει και 
ελέγχει την ακρίβε ια, την πληρό-
τητα, τη σύνταξη και την εμπρόθε-
σμη υποβολή όλων των αιτήσεων 
– υπεύθυνων δηλώσεων και των 
συνημμένων σε αυτές δικαιολο-
γητικών, που υποβάλλονται από 
τους υποψήφιους και συντάσ-
σει κατά φθίνουσα σειρά μορίων, 
προσωρινούς πίνακες υποψηφίων 
που πληρούν και προσωρινούς πί-
νακες υποψηφίων που δεν πλη-
ρούν τα προσόντα και τις προϋ-
ποθέσεις του διαγωνισμού, ανά 
ειδικότητα, (για συμμετοχή στις 
προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ). 
Οι πίνακες αναρτώνται στην ιστο-
σελίδα του Π.Σ. www.fi reservice.
gr. και οι υποψήφιοι ενημερώνο-
νται με δική τους ευθύνη. Στους 
πίνακες, δεν αναγράφονται τα 
ονοματεπώνυμα των υποψηφί-
ων, αλλά οι αριθμοί αίτησης αυ-
τών, στον τρέχοντα διαγωνισμό.

8. Στον πίνακα των υποψηφί-
ων που δεν πληρούν τα εν λόγω 
προσόντα και προϋποθέσεις πρέ-
πει να αναγράφεται σε κάθε υπο-
ψήφιο ποιες ακριβώς ελλείψεις ή 
σφάλματα διαπιστώθηκαν. Η Δι-
εύθυνση Πληροφορικής και Επι-
κοινωνιών επικουρεί το έργο της 
ανωτέρω Επιτροπής.

Προκήρυξη Πανελλήνιου ∆ιαγωνισμού 
για την πρόσληψη 500 Πυροσβεστών 
Θέσεις επταετούς  
θητείας στο 
Πυροσβεστικό 
Σώμα μέσω ΑΣΕΠ

Μην μπεις στον κόπο να κάνεις 
αίτηση αν φέρεις τατουάζ ή έχεις 

οπές από piercing
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Της Κικής Ηπειρώτου
Την ανησυχία τους για την 

στασιμότητα που παρουσιάζει 
το θέμα της ανέγερσης νέου 
Αστυνομικού Μεγάρου στην 
Αλεξανδρούπολη εκφράζουν 
οι αστυνομικοί. Παρά το γε-
γονός ότι έχει παρέλθει περισ-
σότερος από ένας χρόνος από 
την εξαγγελία του τότε Υπουρ-
γού Προστασίας του Πολίτη 
Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, αναφο-
ρικά με την παραχώρηση του 
οικοπέδου, στο δρόμο προς 
Παλαγία, ακόμη δεν υπάρχει 
κάποια νεότερη εξέλιξη.

Πιο αναλυτικά, στην ανα-
κοίνωση των Υπουργείων 
Προστασίας του Πολίτη και 
Οικονομικών, με ημερομηνία 
13/1/2021, αναφέρονταν τα 
εξής:

«Με συντονισμένες ενέργει-
ες των Υπουργών Προστασίας 
του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχο-
ΐδη και Οικονομικών, Χρήστου 
Σταϊκούρα επιλύεται το χρό-
νιο στεγαστικό πρόβλημα που 
αντιμετώπιζε η Διεύθυνση 
Αστυνομίας Αλεξανδρούπο-
λης. Mε σκοπό την ανέγερση 
του Αστυνομικού Μεγάρου, το 
υπουργείο Οικονομικών και η 
ΕΤΑΔ προχωρούν στην παρα-
χώρηση ακινήτου στο Υπουρ-
γείο Προστασίας του Πολίτη / 
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνο-
μίας, άνευ ανταλλάγματος, για 
τουλάχιστον πενήντα χρόνια.

Ο Υπουργός Προστασίας 
του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσο-

χοΐδης χαιρετίζοντας την πα-
ραχώρηση του κτηρίου τόνισε: 
«Ήταν ένα χρόνιο και δίκαιο 
αίτημα που σήμερα κάνουμε 
πράξη. Η ανέγερση ενός σύγ-
χρονου κτηρίου για τη στέγαση 
του Επιτελείου και των Υπηρε-
σιών έδρας της Διεύθυνσης 
Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης 
είναι κάτι που οφείλουμε στους 
πολίτες της Αλεξανδρούπολης 
και του Έβρου. Πρόκειται, πα-
ρά τις δύσκολες συγκυρίες, 
για ικανοποίηση μιας αδήρι-
της ανάγκης οι αστυνομικές 
υπηρεσίες να στεγάζονται σε 
ένα σύγχρονο κτήριο, προκει-
μένου να είναι πιο αποτελε-
σματικές και πιο αποδοτικές 
στην εκτέλεση του καθήκοντός 
τους. Kάνουμε όλες εκείνες τις 
αλλαγές και ενέργειες που εί-
ναι απαραίτητες για να διευ-
κολύνουμε τη ζωή των πολι-
τών, αλλά και να βοηθήσουμε 
το αστυνομικό προσωπικό στο 
έργο του. Θα συνεχίσουμε να 
εργαζόμαστε σθεναρά με με-
θοδικότητα προς την κατεύ-
θυνση αυτή».

Αρκετούς μήνες αργότερα, 
τον Νοέμβριο του 2021, πλη-
ροφορηθήκαμε για σύσκεψη 
που πραγματοποιήθηκε στην 
Αθήνα για το θέμα των κτιρι-
ακών εγκαταστάσεων πέντε 
αστυνομικών διευθύνσεων της 
χώρας καθώς και άλλα έργα 
που πρόκειται να πραγματοποι-
ηθούν στην Ελληνική Αστυνο-
μία, μέσω ΣΔΙΤ, με τη συμμετο-

χή του Υπουργού Προστασίας 
του Πολίτη, Παναγιώτη Θεο-
δωρικάκου, του αναπληρωτή 
υπουργού Ανάπτυξης Νίκου 
Παπαθανάση, του ΓΓ Δημόσι-
ας Τάξης, Κωνσταντίνου Τσου-
βάλα και του ΓΓ ΣΔΙΤ Ορέστη 
Καβαλάκη.

Κατά τη διάρκεια εκείνης 
της συνάντησης εργασίας συ-
ζητήθηκε η πορεία του έργου 
«Μελέτη, κατασκευή, χρηματο-
δότηση και τεχνική διαχείριση 
κτιρίων στέγασης υπηρεσιών 
πέντε Αστυνομικών Διευθύν-
σεων μέσω ΣΔΙΤ», που αφορά 
στις κτιριακές εγκαταστάσεις 
των Αστυνομικών Διευθύν-
σεων Αλεξανδρούπολης, Βέ-
ροιας, Αχαϊας, Καρδίτσας και 
Λευκάδας.

Όπως αναφέρονταν, για τις 
εγκαταστάσεις αυτές, «εντός 
των προσεχών ημερών ολο-
κληρώνεται η διαδικασία και 
ξεκινάει η δημοπράτησή τους».  

Από τότε, δεν υπάρχει καμία 
ενημέρωση για την πορεία της 
διαδικασίας. Όπως λένε στη 
«ΓΝΩΜΗ» αστυνομικές πηγές, 
υπάρχει ανησυχία για την στα-
σιμότητα του έργου, με κάποιες 
πληροφορίες να αναφέρουν 
πως το όλο θέμα έχει «κολλή-
σει» στη χρηματοδότηση. Πά-
ντως, η Αστυνομική Διεύθυνση 
Αλεξανδρούπολης χρειάζεται 
άμεσα ένα νέο κτίριο, τόσο λό-
γω της κατάστασης στην οποία 
βρίσκεται το κτίριο που στε-
γάζεται σήμερα, όσο και λό-
γω της κυκλοφοριακής επιβά-
ρυνσης που προκαλείται από 
τη λειτουργία της στο κέντρο 
της πόλης.

Ακρίβεια και 
μεταναστευτικό

Το μεταναστευτικό και η 
ακρίβεια είναι τα δύο θέμα-
τα που απασχολούν έντονο το 
διάστημα αυτό τους αστυνομι-
κούς της περιοχής μας. Όπως 

αναφέρει στη «ΓΝΩΜΗ» ο 
πρόεδρος της Συνδικαλιστικής 
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλή-
λων Αλεξανδρούπολης Χρή-
στος Τουφάκης, σε ό,τι αφορά 
την ακρίβεια, είναι ένα θέμα 
που επηρεάζει έντονα και τους 
αστυνομικούς και τις οικογέ-
νειές τους, όπως και όλους 
τους πολίτες που δυσκολεύο-
νται ολοένα και περισσότερο 
να τα βγάλουν πέρα. 

Παράλληλα, αναφορικά 
με τις ελλείψεις προσωπικού, 
σημειώνει πως συνεχίζουν να 
υφίστανται, ωστόσο, χαρακτή-
ρισε ως θετικό το γεγονός ότι 
φέτος αυξήθηκε ο αριθμός 
των εισακτέων στην Αστυνο-
μία μέσω των πανελλαδικών 
εξετάσεων. 

Εντωμεταξύ, πριν από λί-
γες μέρες πραγματοποιήθηκε 
η 11η Τακτική Καταστατική Γε-

νική Συνέλευση της Συνδικα-
λιστικής Ένωσης Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης. 
Στη συνέλευση συμμετείχαν ο 
πρόεδρος της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Γρηγόρης Γερα-
καράκος, ο Γενικός Αστυνομι-
κός Περιφερειακός Διευθυντής 
ΑΜΘ Υποστράτηγος Πασχά-
λης Συριτούδης, ο Αστυνομι-
κός Διευθυντής Αλεξανδρού-
πολης Λάμπρος Τσιάρας και η 
δικηγόρος – εργατολόγος Κρυ-
σταλλία Αρμενάκη. Κατά τη δι-
άρκεια της συνέλευσης πραγ-
ματοποιήθηκε ο διοικητικός 
και οικονομικός απολογισμός 
της Ένωσης,  ενώ ο Πρόεδρος  
Χρήστος Τουφάκης ενημέρωσε 
τη Γενική Συνέλευση για όλες 
τις τελευταίες εξελίξεις  για τα 
τρέχοντα  θέματα που απασχο-
λούν τους Αστυνομικούς, τόσο 

σε τοπικό όσο και σε Πανελλα-
δικό επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια της συνέ-
λευσης, βραβεύτηκαν οι αστυ-
νομικοί: Ανδρέας Τσολάκης, Γε-
ώργιος Δεληανδρέας, Χρήστος 
Παρουσούδης, Χαράλαμπος 
Πιτακούδης και Αχιλλέας Μα-
τζιάρης  για την αυτοθυσία  και 
τον επαγγελματισμό που επέ-
δειξαν κατά την ώρα την υπη-
ρεσίας τους. Ιδιαίτερη συγκί-
νηση προκάλεσε για μια ακόμη 
φορά η βράβευση των αστυνο-
μικών Ιωάννη Κουτσίδη, Γεώρ-
γιου Χουλιάρα, Δημήτριου Βα-
φειάδη, Εμμανουήλ Σπυριδάκη 
και Ιωάννη Καραγιάννη για τη 
συμμετοχή τους στα συνδικα-
λιστικά δρώμενα του Σωματεί-
ου και για την ευδόκιμη στα-
διοδρομία τους στο σώμα της 
Ελληνικής Αστυνομίας. 

Στασιμότητα στο θέμα ανέγερσης 
νέου αστυνομικού μεγάρου στην 
Αλεξανδρούπολη

ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΈΚΦΡΑΖΟΥΝ ΟΙ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ 
ΠΟΥ ΤΟ ΤΈΛΈΥΤΑΙΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
ΜΟΙΑΖΈΙ ΝΑ ΈΧΈΙ «ΚΟΛΛΗΣΈΙ»    
                               
Το κύμα ακρίβειας έχει επηρεάσει και το 
προσωπικό της Αστυνομίας

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η πρώτη φάση 
του δωρεάν Σεμιναρίου Αυτοάμυνας για γυναίκες που 
διοργάνωσαν από κοινού το Συμβουλευτικό Κέντρο Υπο-
στήριξης Γυναικών-Θυμάτων Βίας του Δήμου Αλεξαν-
δρούπολης και ο Αθλητικός Σύλλογος «Απόλλων» Αλε-
ξανδρουπόλεως. Το Σάββατο 19 Μαρτίου 2022, υπό την 
καθοδήγηση του εξειδικευμένου προπονητή πολεμικών 
τεχνών Master Ιωάννη Ζάχου, πλήθος γυναικών όλων 
των ηλικιών έδωσαν το παρόν στο κλειστό γυμναστή-
ριο «Μιχάλης Παρασκευόπουλος», στέλνοντας το μήνυ-

μα της μηδενικής ανοχής στην έμφυλη βία. Ειδικότερα, 
αναδείχθηκαν αφενός η σημασία και τα πολλαπλά οφέλη 
της άσκησης στην ενδυνάμωση των γυναικών και αφε-
τέρου οι συμμετέχουσες είχαν την ευκαιρία να εξασκη-
θούν πρακτικά στις τεχνικές αντίδρασης και αποφυγής, 
με απώτερο σκοπό την ενδυνάμωση της αυτοπεποίθη-
σης και του αισθήματος της ασφάλειάς τους, μέσω της 
αυτοπροστασίας

Ιδιαίτερες ευχαριστίες αξίζουν τόσο στον Προπονητή 
Ιωάννη Ζάχο για την αφιλοκερδή συμμετοχή του και την 
παροχή εξειδικευμένων γνώσεων όσο και σε όλες τις γυ-
ναίκες της περιοχής που αφιέρωσαν τον πολύτιμο χρό-
νο τους, ώστε να συμμετάσχουν στο εν λόγω σεμινάριο.

Η μεγάλη ανταπόκριση και προσέλευση των γυναικών, 
επιβεβαιώνει πόσο διαχρονικά σημαντική και αναγκαία 
είναι η διοργάνωση τέτοιων σεμιναρίων, ενώ επίκειται η 
υλοποίηση της δεύτερης φάσης

Αλεξανδρούπολη: Ολοκληρώθηκε 
η Α’ φάση σεμιναρίου αυτοάμυνας για γυναίκες
Υπο την καθοδήγηση του 
εξειδικευμένου προπονητή 
πολεμικών τεχνών Master Ιωάννη 
Ζάχου με μεγάλη συμμετοχή 

Την ανησυχία τους για την στασιμότητα που παρουσιάζει το θέμα 
της ανέγερσης νέου Αστυνομικού Μεγάρου στην Αλεξανδρούπολη 
εκφράζουν οι αστυνομικοί που ασφυκτιούν στο υπάρχον κτίριο
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Από την εργασιακή… ομη-
ρία στην οποία βρίσκονται για 
πάνω από 15 έως και 20 χρό-
νια, στο δρόμο κινδυνεύουν 
να μείνουν δεκάδες εργαζόμε-
νοι στο πρόγραμμα «Βοήθεια 
στο Σπίτι», καθώς με βάση τα 
πρώτα οριστικά αποτελέσματα 
κάποιων κατηγοριών, φαίνεται 
ότι ικανός αριθμός εργαζομέ-
νων, μένει εκτός διαγωνισμού 
του ΑΣΕΠ που προκηρύχθη-
κε πριν από δύο χρόνια και 
στον οποίο κατατέθηκαν πε-
ρί τις 100.000 αιτήσεις. Αυ-
τό σημαίνει ότι άνθρωποι που 
παρείχαν υπηρεσίες, μέσω 
του προγράμματος σε ηλικι-
ωμένους και ανήμπορους για 
15-18 ακόμα και 20 χρόνια 
μένουν χωρίς δουλειά, οδη-
γώντας τους σε απόλυτο αδι-
έξοδο, κυρίως όμως σε εργα-
σιακή αβεβαιότητα, αφού οι 
περισσότεροι είναι πάνω από 
50 ετών. Επιπλέον, το γεγονός 
της απομάκρυνσης εργαζομέ-
νων από το «Βοήθεια στο Σπί-
τι», αναμένεται να επιφέρει δυ-
σλειτουργίες στην υλοποίηση 
του προγράμματος, γεννώντας 
παράλληλα μία αίσθηση αδικί-
ας, μετά από χρόνια αδιάλει-
πτης εργασίας. Η εξέλιξη αυτή 
πυροδοτεί αντιδράσεις στους 
κόλπους των εργαζομένων, οι 

οποίοι συνολικά ανέρχονται 
σε 2.909 άτομα σε όλους τους 
δήμους, όπου λειτουργεί το 
πρόγραμμα.

Όπως τόνισε μιλώντας στη 
«ΜτΚ» η πρόεδρος του Συλ-
λόγου Εργαζομένων Κεντρι-
κής Μακεδονίας Ζωή Ιωακει-
μίδου, «αυτό που συμβαίνει 
είναι παραλογισμός, καθώς 
μένουν εκτός διαγωνισμού συ-
νάδελφοι με μεγάλη εμπειρία 
και πάνω από 15 με 18 χρό-
νια δουλειά την οποία μάλι-
στα τα τελευταία δύο χρόνια 
την έκαναν κάτω από εξαιρε-
τικά δύσκολες συνθήκες λό-
γω COVID». Η ίδια πρόσθεσε 
ακόμη ότι υπάρχουν και εργα-
ζόμενοι που δουλεύουν από 
την αρχή, δηλαδή εδώ και 20 
χρόνια και σήμερα είναι πά-
νω από 50 ετών, γεγονός που 
συνιστά μεγάλο πρόβλημα για 
την πορεία τους και την επιβί-
ωση τους. Αναφορικά με τα 
αποτελέσματα του διαγωνι-
σμού του ΑΣΕΠ η κ. Ιωακει-
μίδου εξήγησε ότι σε αυτή τη 
φάση καταμετρώνται όσοι πέ-
ρασαν το διαγωνισμό σε όλες 
τις κατηγορίες, πλην εκείνης 
που αφορά την Τ.Ε. όπου δεν 
υπάρχουν ούτε προσωρινά 
αποτελέσματα, παρότι πέρα-
σαν ήδη δύο χρόνια. «Ως εκ 

τούτου δεν έχουμε στοιχεία 
για τον ακριβή αριθμό εργα-
ζομένων που μένουν εκτός, κά-
τι που θα το γνωρίζουμε ως 
σωματεία τις επόμενες μέρες» 
ανέφερε η ίδια.

Υπενθυμίζεται ότι στην Κε-
ντρική Μακεδονία, οι εργαζό-
μενοι στο «Βοήθεια στο Σπί-
τι» υπολογίζονται σε περίπου 
400 άτομα, περί τα 200 στο 
νομό Θεσσαλονίκης, ενώ 100 
είναι αυτά που απασχολούνται 
στους δήμους του Πολεοδομι-
κού Συγκροτήματος. Σύμφωνα 
μάλιστα με εκπροσώπους των 
Σωματείων των Εργαζομένων 
ανά την Ελλάδα, θεωρητικά 
με την προκήρυξη του 2019 
επρόκειτο να ανοίξει ο δρόμος 
για τη μονιμότητα των 2.909 
εργαζομένων, η πλειοψηφία 
των οποίων παρέχει υπηρεσί-
ες για πολλά χρόνια, ωστόσο 

αυτό δεν φαίνεται τελικά να 
ισχύει στην πράξη.

Κανείς δεν περισσεύει
To θέμα απασχόλησε και 

την Κεντρική Ένωση Δήμων 
Ελλάδος (ΚΕΔΕ), η οποία 
πραγματοποίησε διαδικτυακή 
συνάντηση εργασίας με τους 
εκπροσώπους του Πανελλή-
νιου Συντονιστικού Οργά-
νου Συλλόγου και Σωματείων 
«Βοήθεια στο Σπίτι». Αντικεί-
μενο της συνάντησης ήταν η 
διασφάλιση της απρόσκοπτης 
και επιτυχημένης μέχρι σήμερα 
λειτουργίας του προγράμμα-
τος στους δήμους καθώς και η 
εκτίμηση των αποτελεσμάτων 
του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ για 
το προσωπικό που ήδη στε-
λεχώνει το πρόγραμμα. Όπως 
τονίστηκε στη συνάντηση, με 
βάση τα πρώτα οριστικά απο-

τελέσματα του διαγωνισμού 
μεγάλος αριθμός εργαζομέ-
νων, που επί χρόνια προσφέρει 
τις υπηρεσίες του, μένει εκτός, 
γεγονός που, όπως τονίστηκε, 
θα δημιουργήσει σοβαρά προ-
βλήματα στην υλοποίηση του 
προγράμματος.

«Σε μία εποχή που όλοι 
έχουμε αντιληφθεί την κρισι-
μότητα των καταστάσεων αλ-
λά και την αναγκαιότητα στή-
ριξης ιδιαίτερα των ευπαθών 
ομάδων των πολιτών στις το-
πικές μας κοινωνίες, θεωρούμε 
ότι κανείς δεν περισσεύει από 
τέτοιες επιτυχημένες δράσεις 
και οφείλουμε να τις διασφα-
λίσουμε και να τις συνεχίσου-
με απρόσκοπτα» σχολίασε ο 
πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης 
Παπαστεργίου. Πάντως και οι 
δύο πλευρές συμφώνησαν να 
αναζητηθούν νόμιμοι τρόποι 

έτσι ώστε ο αριθμός αυτός των 
εργαζομένων, να απορροφη-
θεί στις υπάρχουσες δομές. 
Παράλληλα συμφωνήθηκε να 
επιδιωχθεί συνάντηση με την 
ηγεσία του υπουργείου Εσω-
τερικών για το θέμα την επό-
μενη εβδομάδα.

Επί ποδός και τα 
Σωματεία

Στο μεταξύ στη διάρκεια 
εκλογοαπολογιστικής συνέ-
λευσης του Συλλόγου Εργαζο-
μένων Κοινωνικής Φροντίδας 
«Βοήθεια στο Σπίτι» τονίστη-
κε ότι για την πλειοψηφία των 
εργαζομένων η ομηρία έλα-
βε αίσιο τέλος. Ωστόσο, όπως 
υπογράμμισαν μέλη των Συλ-
λόγων Εργαζομένων, δυστυ-
χώς έμειναν εργαζόμενοι εκτός 
των πινάκων διοριστέων, «γε-
γονός άδικο που σίγουρα μας 
δημιουργεί την υποχρέωση τις 
επόμενες μέρες να διαπιστώ-
σουμε τι ακριβώς συμβαίνει. 
Είναι αδιανόητο εργαζόμενοι 
μετά από 18 χρόνια εμπειρίας 
να μένουν εκτός διορισμών, 
αδικαιολόγητα. Θα είμαστε σε 
καθημερινή επαφή με τους εκ-
προσώπους των εργαζομένων, 
ώστε να καταγράψουμε λάθη 
και παραλείψεις, τους εργα-
ζόμενους που έμειναν εκτός, 
ώστε να προβούμε στις απα-
ραίτητες ενέργειες ώστε να 
μην αδικηθεί κανένας εργα-
ζόμενος» δήλωσε χαρακτηρι-
στικά ο πρόεδρος του οργάνου 
Χ. Βαρδάκης. «Είμαστε εδώ» 
είπε, «δίπλα στους εργαζόμε-
νους και αισιοδοξούμε πάντα, 
γιατί οφείλουμε να δώσουμε 
και αυτόν τον αγώνα».
Μακεδονία της Κυριακής

«Βοήθεια στο σπίτι»: Στο δρόμο μένουν 
εργαζόμενοι μετά από 20 χρόνια δουλειάς

ΜΈ ΒΑΣΗ ΤΑ ΠΡΏΤΑ ΟΡΙΣΤΙΚΑ 
ΑΠΟΤΈΛΈΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΣΈΠ 
ΦΑΙΝΈΤΑΙ ΟΤΙ ΜΈΓΑΛΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΈΡΓΑΖΟΜΈΝΏΝ, ΜΈΝΈΙ ΈΚΤΟΣ 
ΔΙΑΓΏΝΙΣΜΟΥ   
                               
Επείγουσα συνάντηση με ΥΠΕΣ την άλλη 
εβδομάδα

Στις περίπου 370 χιλιάδες 
υπολογίζονται οι νέες δια-
γνώσεις κορονοϊού το Μάρ-
τιο με βάση τα επίσημα κα-
ταγεγραμμένα στοιχεία, με 
τους ειδικούς να τονίζουν 
ότι ο πραγματικός αριθμός 
είναι πολύ μεγαλύτερος ξε-
περνώντας το μισό εκατομμύ-
ριο. Την ίδια στιγμή όμως τό-
σο οι νέες εισαγωγές όσο και 
οι διασωληνώσεις είναι σχε-
τικά χαμηλές. Το γεγονός αυ-
τό σε συνδυασμό με την ανο-
σοποίηση του πληθυσμού με 
εμβόλια αλλά και με φυσική 
νόσηση, την ύπαρξη αντιικών 
φαρμάκων και το γεγονός ότι 
η Όμικρον 2 η οποία τείνει να 
επικρατήσει δεν προκαλεί σο-
βαρή νόσο covid, οδηγεί τους 
ειδικούς στο να εισηγηθούν 
την απόλυτη κατάργηση μέ-

τρων. Άμεσα λοιπόν αναμένε-
ται να μειωθούν ή ακόμη και 
να καταργηθούν τα self test 
στα σχολεία αλλά ακόμη και 
η χρήση των πιστοποιητικών 
για να κυκλοφορήσει κανείς. 
Χθες ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 346 
διασωληνωμένους και 44 νε-
κρούς, επίπεδα τα οποία είναι 
τα χαμηλότερα από τα μέσα 
Οκτωβρίου και αρχές Νοεμ-
βρίου, αντίστοιχα (βέβαια εί-
χαμε και μικρότερο ημερήσιο 
αριθμό νεκρών αλλά ο μέσος 
όρος ημέρας είναι σχετικά χα-
μηλός).

Σύμφωνα με τα επίσημα 
στοιχεία ο επταήμερος μέσος 
όρος νέων κρουσμάτων αυ-
ξήθηκε την εβδομάδα που πέ-
ρασε κατά 20% και φαίνεται 
να σταθεροποιείται πλέον κο-
ντα στα 22 χιλιάδες την ημέ-
ρα. Αντίθετα σημειώθηκε πε-
ραιτέρω πτώση του αριθμού 

των διασωληνώσεων και στα-
θεροποίηση θανάτων. Όπως 
ανέφερε μάλιστα καθηγητής 

πνευμονολογίας και πρόε-
δρος της Ελληνικής Πνευμο-
νολογικής Εταιρείας, κ. Στέ-

λιος Λουκίδης, ο αριθμός των 
πραγματικών κρουσμάτων εί-
ναι τουλάχιστον κατά 20% με-

γαλύτερος. Πολλοί συμπολί-
τες μας κάνουν self test και 
ακόμη κι αν βγουν θετικοί δεν 
το δηλώνουν και απλά ακο-
λουθούν το πρωτόκολλο της 
απομόνωσης των 5 ημερών.

Όπως είπε μάλιστα με τόσα 
κρούσματα οι εισαγωγές και 
οι διασωληνώσεις είναι πο-
λύ χαμηλότερες από τα αντί-
στοιχα νούμερα που είχαμε 
στην κορύφωση του 4ου κύ-
ματος με τη μετάλλαξη Δέλ-
τα όπου μάλιστα είχαμε πολύ 
λιγότερα κρούσματα με πιο 
αυξημένο έλεγχο. Ο κ. Λουκί-
δης σημείωσε ακόμη ότι ήδη 
έχουν διανεμηθεί αντιικά φάρ-
μακα (το σκεύασμα της MSD) 
σε 10.000 ασθενείς με covid 
και δείχνουν ότι είναι αποτε-
λεσματικά, ενώ αναμένεται 
σύντομα και ένα ακόμη αντί-
στοιχο φάρμακο (της Pfizer).

Κατάργηση πιστοποιητικού: Ποια στοιχεία 
οδηγούν στην πλήρη χαλάρωση μέτρων

Μεγάλη αλλαγή 
με τα self test 
στα σχολεία πριν 
το Πάσχα
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Απογοητευμένοι δηλώνουν 
οι επαγγελματίες της εστίασης 
από τα νέα μέτρα που ανακοί-
νωσε πρόσφατα η κυβέρνηση. 
«Αφορούν κυρίως τα νοικοκυ-
ριά,  για τις επιχειρήσεις δεν 
υπάρχει κάτι σοβαρό από το 
οποίο να μπορούμε να κρατη-
θούμε και να ορθοποδήσου-
με…», σχολίασε μιλώντας στην 
ΕΡΤ Ορεστιάδας ο πρόεδρος 
της Ένωσης Καταστημάτων 
Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 
Έβρου, Νίκος  Γεωργιάδης, 
υπογραμμίζοντας πως «ό,τι 
βοήθεια έχει πάρει ο κλάδος 
της εστίασης αφορούσε κυρί-
ως το 2020. 

Αναφερόμενος γενικότερα 
στα προβλήματα του κλάδου, 
υποστήριξε πως «οι επαγγελμα-
τίες έχουν πολύ δύσκολο δρόμο 
μπροστά τους, με τις αυξήσεις 
στην πρώτη ύλη που σε πολλές 
περιπτώσεις ξεπερνά το 50% 
και με το ενεργειακό κόστος 

από το ρεύμα, που ξεπερνά το 
200%». Ο ίδιος ανέφερε πως 
«η κατάσταση είναι τόσο δύ-
σκολη, που μένουν απλήρω-
τες υποχρεώσεις, η εφορία και 
οι ασφαλιστικές εισφορές, για 
να πληρωθούν οι λογαριασμοί 
ρεύματος».  

Κατ’ επίφαση στήριξη 
Σε ανακοίνωσή της, η Ένω-

ση Καταστημάτων Υγειονομι-
κού Ενδιαφέροντος Έβρου, 
αναφέρει:

«Μετά το 2021, 
- 4 μήνες κλειστών μαγα-

ζιών και 8 μήνες με περιορι-
στικά μέτρα

- Πρόσθεση του περιβαλλο-
ντικού φόρου αφού καταργή-
σαμε τα πλαστικά  

- Συνεχόμενων αυξήσεων 
πρώτων υλών που ξεπερνά-
ει το 50%

- Αύξηση της ενέργειας που 
φτάνει έως και 200% στα κα-
ταστήματα μας

➡️αύξηση πετρελαίου και βεν-
ζίνης

- Ακόμα μεγαλύτερες αυξή-
σεις σχεδόν σε όλα τα πάγια 
των επιχειρήσεων μας

- Χωρίς καμία στήριξη όλο 
αυτό το διάστημα 

(Όλα τα προγράμματα στή-
ριξης που δόθηκαν ήταν για 
τις ζημιές και για το κλείσιμο 
το 2020) 

Μετά από όλα αυτά : 
Η κυβέρνηση ανακοίνωσε 

την "στήριξη" της προς τις επι-
χειρήσεις μας λέγοντας ότι ΔΕΝ 
ΘΑ ΜΑΣ ΑΥΞΉΣΕΙ και τον ΦΠΑ 
και θα δώσει 96 δόσεις για επι-
στροφή των επιστρεπτέων! 

Σας ευχαριστούμε ! Μας σώ-
σατε !!!

Τέτοια στήριξη και προγραμ-
ματισμό για την επιβίωση των 

επιχειρήσεων και των εργαζο-
μένων μας, δεν έχουμε ξανα-
δεί..

Για όσους πιστεύουν ότι 
στον κλάδο της εστίασης φυ-
τρώνουν λεφτόδενδρα καλό 
θα ήταν να ανατρέξουν στην 
πρόσφατη δήλωση του υπουρ-
γού οικονομικών κ. Σταικουρα 
: ΛΕΦΤΟΔΕΝΔΡΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡ-
ΧΟΥΝ !

Το μόνο που φυτρώνει εδώ 
και χρόνια στην εστίαση είναι 
υπομονόδενδρα αλλά και αυ-
τά άρχισαν να μαραζώνουν!».

Απογοητευμένοι από τα μέτρα 
της κυβέρνησης οι επαγγελματίες 
εστίασης Έβρου

«ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΥΡΙΏΣ ΤΑ 
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ» ΑΝΑΦΈΡΈΙ 
Ο ΠΡΟΈΔΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΙΚΟΣ 
ΓΈΏΡΓΙΑΔΗΣ    
                               
Εκρηκτική η κατάσταση με τις αυξήσεις 
σε ρεύμα και πρώτες ύλες 

Οι επαγγελματίες έχουν πολύ 
δύσκολο δρόμο μπροστά τους, 
με τις αυξήσεις στην πρώτη 
ύλη που σε πολλές περιπτώ-
σεις ξεπερνά το 50% και με 
το ενεργειακό κόστος από το 
ρεύμα, που ξεπερνά το 200%.

ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΒΡΟΥ

Το ποσό των 871.975 ευ-
ρώ κατανέμεται στους δή-
μους του Έβρου από την 
έκτακτη επιχορήγηση των 
δήμων της χώρας από τους 
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πό-
ρους, στην οποία προχώρησε 
το υπουργείο Εσωτερικών. 

Ανά δήμο η έκτακτη επι-
χορήγηση ανέρχεται σε 
403.139 ευρώ για το δήμο 

Αλεξανδρούπολης, 129.108 
για το δήμο Διδυμοτείχου, 
213.563 για το δήμο Ορε-
στιάδας, 32.776 για το δή-
μο Σαμοθράκης και 96.389 
για το δήμο Σουφλίου. Με 
άλλη απόφαση του υπουρ-
γείου δίνεται έκτακτη επιχο-
ρήγηση 260 χιλιάδων ευρώ, 
περίπου, στους δήμους του 
Έβρου ως πρόσθετη στήρι-
ξη για την κάλυψη δαπανών 
θέρμανσης των σχολείων Α/
βάθμιας και Β/βάθμιας εκ-
παίδευσης.

Έκτακτη επιχορήγηση 
από το ΥΠΕΣ

Στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, έφτα-
σε το απόγευμα του Σαββάτου ένα νέο γι-
γάντιο οχηματαγωγό με στρατιωτικό υλικό 
του στρατού των ΗΠΑ…

Στο λιμάνι θα ξεφορτώσει τεθωρα-

κισμένα και άλλο στρατιωτικό υλικό, το 
οποίο στη συνέχεια, σύμφωνα με πληρο-
φορίες θα μεταφερθεί μέσω σιδηροδρομι-
κού δικτύου στην Πολωνία ή στη Ρουμανία, 
ενισχύοντας τις αμερικανοΝΑΤΟικές δυνά-
μεις που βρίσκονται στην ανατολική Ευρώ-
πη. Σύμφωνα με πληροφορίες το οχημα-
ταγωγό μεταφέρει κυρίως άρματα μάχης.

Το τεράστιο πλοίο έφτασε το Σάββατο 
το απόγευμα όπως ανακοίνωσε σε μήνυμα 
του στο Twitter ο πρόεδρος του Οργανι-

σμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης Κωνστα-
ντίνος Χατζημιχαήλ στο λιμάνι της Αλε-
ξανδρούπολης και τις επόμενες μέρες θα 
αρχίσει τις εργασίες απόβασης των οχη-
μάτων.

Από την πλευρά του ο απερχόμενος 
πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι 
Πάιατ επεσήμανε με δικό του τουίτ ότι 
αυτό το γεγονός αποδεικνύει τον στρατη-
γικό ρόλο και αξία που έχει το λιμάνι της 
Αλεξανδρούπολη

Έφτασε στην Αλεξανδρούπολη 
το αμερικανικό οχηματαγωγό 
έμφορτο άρματα μάχης
Στο λιμάνι θα ξεφορτώσει 
τεθωρακισμένα και άλλο 
στρατιωτικό υλικό

871.975 ευρώ 
κατανέμεται στους 
δήμους του Έβρου
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Η Κοινότητα Αλεξανδρούπο-
λης , η Διεύθυνση Καθαριότη-
τας και η Δημοτική Αστυνομία  
απευθύνουν εκ νέου έκκληση  
συνεργασίας για το αυτονόητο, 
με ανακοίνωση προς τους πο-
λίστες και τους επαγγελματίες. 

Να τοποθετούνται τα σκου-
πίδια εντός των κάδων. Τα προ-
βλήματα εκτός από την προ-
σβολή της αισθητικής είναι και 
πρακτικά κυρίως όμως είναι ζή-
τημα υγιεινής όλων. Παρακα-
λούμε όλους να υιοθετήσουν 
την καθαριότητα.  

Ουδείς επιθυμεί την πρακτι-
κή της επιβολής προστίμων για 
να διασφαλιστεί ο πολιτισμός, η 
ευταξία και η καθαριότητα στην 
πόλη μας. 

Αναλυτικά η 
ανακοίνωση/ έκκληση : 

Με αφορμή τη διαπιστωμέ-
νη επιμονή πολιτών και επαγ-
γελματιών να εναποθέτουν τα 
απορρίμματα τους έξω από 
τους κάδους ιδιαίτερα στον ρο-
μποτικό κάδο στο κέντρο της 
πόλης μας, η Κοινότητα Αλε-

ξανδρούπολης , η Διεύθυνση 
Καθαριότητας και η Δημοτική 
Αστυνομία  απευθύνουν εκ νέ-
ου έκκληση  συνεργασίας για 
το αυτονόητο. 

Η συσσώρευση σκουπιδιών 
εκτός κάδων πέραν της προ-
σβολής της αισθητικής και της 
δημόσιας υγιεινής,  δημιουργεί 
επιπλέον πρακτικά προβλήματα: 

Οι εργαζόμενοι σπαταλούν 
εργατοώρες προκειμένου να 
μαζέψουν με τα χέρια, ιδιαίτε-
ρα τώρα σε μια πολύ δύσκολη 
περίοδο, τους σάκους απορριμ-

μάτων ή τα διασκορπισμένα από 
αδέσποτα ζώα σκουπίδια με 
αποτέλεσμα να καθυστερεί το 
έργο αποκομιδής και να προ-
σβάλλεται το ίδιο το έργο και ο 
κόπος των εργαζομένων. 

Παρακαλούμε όλους να υιο-
θετήσουν την καθαριότητα.  

Ουδείς επιθυμεί την πρακτι-
κή της επιβολής προστίμων για 
να διασφαλιστεί ο πολιτισμός, η 
ευταξία και η καθαριότητα στην 
πόλη μας. 

Ελπίζουμε πραγματικά ν’ 
αποφευχθεί. 

Έκκληση συνεργασίας με τους 
πολίτες από τον πρόεδρο της 
Κοινότητας Αλεξανδρούπολης 

«ΑΔΈΙΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΏΝ 
ΈΣΏΤΈΡΙΚΑ, ΓΈΜΑΤΟΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ 
ΈΞΏΤΈΡΙΚΑ..»   

Με ανακοίνωσή του ο κος Ναιτίδης αλλά 
και η Διεύθυνση Καθαριότητας ζητούν από 
πολίτες και επαγγελματίες, να τοποθετούνται 
τα σκουπίδια εντός των κάδων προκειμένου 
να αποφεύγονται άσχημες εικόνες αλλά και 
πρόστιμα

 Εκδήλωση ενημέρωσης για την 
πορεία του έργου με τίτλο «κοινό 
σύστημα διαχείρισης υδάτινων πό-
ρων για μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα 
(WRESTLE)» διοργανώνει σήμερα η 
ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης, επ’ ευκαιρία 
και της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού, 
όπως έχει καθιερωθεί η 22α Μαρτί-
ου. Το συγκεκριμένο έργο έχει στόχο 
τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός 
κοινού συστήματος βιώσιμης διαχεί-
ρισης των υδάτων της διασυνοριακής 
περιοχής Ελλάδας-Βουλγαρίας και 
ως εταίροι του συμμετέχουν, εκτός 
από την ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης, η 
ΚΕΔΕ, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης, ο δήμος και η ΔΕΥΑ Ξάνθης, 
μία Μη Κυβερνητική Οργάνωση από 

το Μπλαγκόεβγκραντ της Βουλγα-
ρίας και ο δήμος Κρέσνα, επίσης της 
γειτονικής χώρας.

Ο γενικός στόχος του έργου 
WRESTLE είναι ο σχεδιασμός και η 
εφαρμογή ενός κοινού συστήματος 
στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδα - 
Βουλγαρία για τη βιώσιμη διαχείριση 
των διαθέσιμων υδάτινων πόρων. Το 
κοινό σύστημα που έχει σχεδιαστεί 
διευκολύνει την προστασία της ποι-
ότητας / ποσότητας των υδάτων και 
διασφαλίζει την αποτελεσματική χρή-
ση ως απάντηση στις οδηγίες της ΕΕ 
και στις εθνικές νομοθετικές πράξεις.

Με στόχο την ενίσχυση της βιώ-
σιμης στάσης απέναντι στους υδάτι-
νους πόρους, το έργο προωθεί επίσης 
την «πράσινη συμπεριφορά» σε στο-
χευμένους ενδιαφερόμενους φορείς 
και φορείς της περιοχής μέσω της 
εφαρμογής δράσεων δημοσιότητας 
και μιας εκστρατείας ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης. 

Η ΔΕΥΑΑ έχει διοργανώσει την 

εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων 
του έργου στην Αλεξανδρούπολη τον 
Οκτώβριο 2018. Επιπλέον, από το 
Σεπτέμβριο 2021 λειτουργεί πιλο-
τικά και το κοινό σύστημα παρακο-
λούθησης και διαχείρισης το οποίο 
παρακολουθείται στενά και από τα 
στελέχη της. Τέλος, έχει πραγματο-
ποιήσει δράσεις δημοσιότητας με τη 
δημιουργία και δημοσίευση δελτίων 
τύπου στην ιστοσελίδα του έργου 
αλλά και σε ιστοσελίδες της περιο-
χής και έχει οργανώσει διαδικτυακή 
εκδήλωση με σκοπό την ενημέρωση 
του κοινού για το έργο και τη σημα-
σία του. 

Την Τρίτη 22 Μαρτίου, που είναι 
η Παγκόσμια Ημέρα Νερού, η ΔΕΥΑΑ 
θα διεξάγει δεύτερη εκδήλωση στα 
πλαίσια του έργου με προσκεκλημέ-
νους πολλούς τοπικούς φορείς ώστε 
να ενημερωθούν για την πορεία του 
έργου αλλά και τη λειτουργία του 
κοινού συστήματος παρακολούθησης. 

Αλεξανδρούπολη: Εκδήλωση για 
διασυνοριακό έργο με εταίρο την ∆ΕΥΑΑ 
«Βιώσιμη Διαχείριση 
Υδατικών Πόρων στον 
Δήμο»
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Της Κικής Ηπειρώτου
Σημαντικές «πληγές» έχει 

αφήσει στην ψυχή των μαθη-
τών η πανδημία του κορωνο-
ϊού, που είχε ως αποτέλεσμα 
την απουσία τους από το σχο-
λικό περιβάλλον για μεγάλο 
διάστημα και την παραμονή 
στο σπίτι, μακριά από νέα ερε-
θίσματα και κοινωνικές συνα-
ναστροφές. Πρόκειται για ζη-
τήματα που έχουν επηρεάσει 
την ψυχική υγεία των παιδιών, 
από μικρές ηλικίες μέχρι και 
τους εφήβους, ζητήματα που 
σε αρκετές περιπτώσεις εκ-
δηλώνονται με άσκηση βίας 
εναντίον κυρίως των συμμα-
θητών τους.

Για το θέμα είχαμε μιλήσει 
πριν λίγες εβδομάδες με την 
πρόεδρο του Συλλόγου Εκ-
παιδευτικών Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αλεξανδρούπο-
λης «Γεώργιος Βιζυηνός» Ζωή 
Κάλτσου, με αφορμή την ανά-
γκη για προσλήψεις ψυχολό-
γων στα σχολεία. 

«Αυτό που βιώσαμε τα τε-
λευταία 2 χρόνια επέφερε με-
γάλες αλλαγές στην ψυχολο-
γία των μαθητών, αρχικά με 
τις παιδαγωγικές και εκπαι-
δευτικές ανισότητες, λόγω της 
τηλεκπαίδευσης, στην οποία 
δεν είχαν πρόσβαση όλα τα 
παιδιά… Η ψυχολογική υπο-
στήριξη είναι απαραίτητη, θα 
πρέπει να υπάρχουν σε κάθε 
σχολείο για να υποστηρίζουν 
τους μαθητές, τις οικογένειες 
τους, τους συναδέλφους. Δια-

κρίνουμε, όσο περνά ο καιρός, 
όλο και πιο έντονα, πως υπάρ-
χουν αντιδράσεις παιδιών, οι 
οποίες χρήζουν προσοχής. Θα 
λέγαμε πως είναι περισσότερο 
αναστατωμένα, ανασφαλή και 
ανήσυχα σε σχέση με παλαιό-
τερα. Και είναι κάτι αναμενό-
μενο, καθώς, λόγω της παν-
δημίας, είναι σαφές πως έχει 
επηρεαστεί το οικογενειακό 
τους περιβάλλον. Ως ζωντανό 
κομμάτι της κοινωνίας, κάποια 
πράγματα από την οικογένεια 
μεταφέρονται στις τάξεις και 
στις σχέσεις τους με τους συμ-
μαθητές τους. Είναι συμπε-
ριφορές πιο έντονες σε σχέ-
ση με παλαιότερα, θα λέγαμε 
πως επικρατεί μεγαλύτερη 
αναστάτωση και ανησυχία».

Μία αξιέπαινη 
πρωτοβουλία

Την ίδια στιγμή, περίπου 50 
εκπαιδευτικοί από έξι σχολεία 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
του Έβρου, συμμετείχαν σε 
σεμινάριο με θέμα «Εκφοβι-
σμός και επιθετικότητα των 
μαθητών/τριών στο σχολείο 
σε εποχή πανδημίας: Πρό-
ληψη,  αντιμετώπιση». Όπως 
αναφέρεται στην κοινή ανα-
κοίνωση των έξι Διευθύνσεων 
των σχολείων, τα τελευταία 
δύο χρόνια της πανδημίας 
υπήρξαν πολύ πιεστικά για τα 
παιδιά με αποδεδειγμένες επι-
πτώσεις για την ψυχική τους 
υγεία λόγω της μακροχρό-
νιας αποκοπής τους από το 

σχολείο και το γεγονός ότι το 
σχολείο θα πρέπει να λειτουρ-
γεί ως χώρος στον οποίο οι 
μαθητές θα έχουν τη δυνατό-
τητα να δραστηριοποιούνται 
και να κοινωνικοποιούνται 
με ασφάλεια και ελευθερία, 
χωρίς να νοιώθουν ντροπή ή 
φόβο. Όπως υπογραμμίζουν, 
«απέναντι στη ραγδαία εξά-
πλωση της βίας οφείλουμε να 
λάβουμε αυστηρά μέτρα για 
την πρόληψή της γιατί είναι 
πολύ σημαντικό να προλαμ-
βάνουμε καταστάσεις, αλλά 
-και όταν αυτές προκύπτουν- 
να τις αντιμετωπίζουμε άμεσα 
και αποτελεσματικά».

Αναλυτικά η 
ανακοίνωσή τους:

«Η βία στο σχολείο σήμερα 
είναι μια πραγματικότητα και 
θα πρέπει να αντιμετωπίζεται 
σοβαρά, καθώς πρόκειται για 
ένα φαινόμενο, του οποίου οι 
επιπτώσεις δεν περιορίζονται 
μόνο στο χώρο του σχολείου 
αλλά επεκτείνονται και στην 

ευρύτερη κοινωνία. Το σχο-
λείο απλά είναι ο καθρέφτης 
της κοινωνίας.  

Με δεδομένο ότι τα τελευ-
ταία δύο χρόνια της πανδη-
μίας υπήρξαν πολύ πιεστικά 
για τα παιδιά με αποδεδειγ-
μένες επιπτώσεις για την ψυ-
χική τους υγεία λόγω της μα-
κροχρόνιας αποκοπής τους 
από το σχολείο και το γεγο-
νός ότι το σχολείο θα πρέπει 
να λειτουργεί ως χώρος στον 
οποίο οι μαθητές θα έχουν 
τη δυνατότητα να δραστη-
ριοποιούνται και να κοινω-
νικοποιούνται με ασφάλεια 
και ελευθερία, χωρίς να νοι-
ώθουν ντροπή ή φόβο, οφεί-
λουμε εμείς οι εκπαιδευτικοί 
να βοηθήσουμε τους μαθητές 
μας με οποιοδήποτε τρόπο. 
Απέναντι στη ραγδαία εξά-
πλωση της βίας οφείλουμε να 
λάβουμε αυστηρά μέτρα για 
την πρόληψή της γιατί είναι 
πολύ σημαντικό να προλαμ-
βάνουμε καταστάσεις, αλλά 
-και όταν αυτές προκύπτουν- 

να τις αντιμετωπίζουμε άμεσα 
και αποτελεσματικά. 

Οι εκπαιδευτικοί έξι συ-
νεργαζόμενων σχολείων, του 
ΓΕΛ Τυχερού, ΓΕΛ Σαμοθρά-
κης, 2ου ΓΕΛ Ορεστιάδας, 
4ου ΓΕΛ Αλεξανδρούπολης, 
2ου Γυμνασίου Αλεξανδρού-
πολης και Γυμνασίου Τυχε-
ρού, ορμώμενοι από αυτές τις 
σκέψεις και τους προβλημα-
τισμούς αιτηθήκαμε από το 
Εργαστήριο Συμβουλευτικής, 
Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 
και Κοινοτικών Παρεμβάσε-
ων του Τμήματος Κοινωνικής 
Εργασίας του Πανεπιστημί-
ου Δυτικής Αττικής την διορ-
γάνωση σεμιναρίου με θέμα 
«Εκφοβισμός και επιθετικό-
τητα των μαθητών/τριών στο 
σχολείο σε εποχή πανδημίας: 
Πρόληψη,  αντιμετώπιση». Το 
αίτημα έγινε δεκτό αμέσως 
και το σεμινάριο υλοποιήθη-
κε την Πέμπτη, 17 Μαρτίου 
το απόγευμα, με κύριο ειση-
γητή τον κ.Θεολόγο Χατζη-
πέμου, Επίκουρο Καθηγητή 

Κοινωνικής Εργασίας στην Εκ-
παίδευση. Στο σεμινάριο στο 
οποίο συμμετείχαν περίπου 
50 εκπαιδευτικοί των παρα-
πάνω σχολείων, ο κ.Χατζηπέ-
μου παρουσίασε το θεωρητικό 
πλαίσιο του θέματος και  δέ-
χτηκε ερωτήσεις· στη συνέχεια 
ακολούθησε συζήτηση, ανταλ-
λάχτηκαν ιδέες και απόψεις 
και προτάθηκαν μέτρα πρόλη-
ψης αλλά και αντιμετώπισης 
του φαινομένου της βίας, της 
επιθετικότητας και του εκφο-
βισμού στα σχολεία. 

Θα θέλαμε να ευχαριστή-
σουμε την κ.Μανιαδάκη, υπεύ-
θυνη του Εργαστηρίου Συμ-
βουλευτικής, Ψυχοκοινωνικής 
Υποστήριξης και Κοινοτικών 
Παρεμβάσεων του Τμήματος 
Κοινωνικής Εργασίας του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
και ιδιαίτερα τον Επ.Καθηγητή 
κ.Χατζηπέμου για την θετική 
τους ανταπόκριση στο αίτημά 
μας και για τις πολύ χρήσιμες 
συμβουλές και πληροφορίες 
που μας έδωσαν». 

Έντονη ανησυχία από φαινόμενα 
σχολικής βίας στον Έβρο

ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 
ΠΡΏΤΟΒΟΥΛΙΑ 
ΈΚΠΑΙΔΈΥΤΙΚΏΝ 6 ΣΧΟΛΈΙΏΝ 
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΚΈΙΜΈΝΟΥ 
ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΤΟΣΟ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΛΗΨΗ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΈΤΏΠΙΣΗ ΑΥΤΏΝ ΤΏΝ 
ΦΑΙΝΟΜΈΝΏΝ   

Ορατά τα «σημάδια» της πανδημίας 
στην ψυχή των παιδιών

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι 
έρευνες των αστυνομικών 
Αρχών για την ταυτοποίη-
ση άγνωστου μέχρι στιγμής 
δράστη, ο οποίος την 18-3-
2022, εξαπάτησε μία ημε-
δαπή και σε δεύτερη περί-
πτωση έναν ημεδαπό στην 
Σαμοθράκη.

Ο δράστης, στην πρώτη 
περίπτωση, επικοινώνησε τη-

λεφωνικά με την παθούσα 
προσποιούμενος τον πελάτη 
και με το πρόσχημα καταβο-
λής χρημάτων για την διαμο-
νή του σε δωμάτιο που κα-
τέχει η παθούσα, κατάφερε 
με διάφορα τεχνάσματα και 
προφάσεις να την πείσει να 
μεταφέρει με δύο εμβάσμα-
τα σε τραπεζικό λογαριασμό, 
συνολικά το χρηματικό ποσό 
των 16.945 ευρώ.

Στην δεύτερη περίπτωση 
ο δράστης επικοινώνησε τη-
λεφωνικά με τον παθόντα 
προσποιούμενος τον πελά-

τη, προκειμένου να καταθέ-
σει χρήματα για την ενοικί-
αση δωματίου ιδιοκτησίας 
του και κατά την επικοι-
νωνία τους, χρησιμοποιώ-
ντας διάφορα τεχνάσματα 
και προφάσεις,  κατάφερε 
να αποσπάσει τα προσωπικά 
τραπεζικά δεδομένα του πα-
θόντα και να αφαιρέσει από 
το λογαριασμό του το χρημα-
τικό ποσό των 10.000 ευρώ. 
Την προανάκριση ενεργεί το 
Αστυνομικό Τμήμα Σαμοθρά-
κης.

∆ύο ηλεκτρονικές απάτες στη Σαμοθράκη με λεία 26.945 €
Για ενοικίαση 
δωματίων
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Προβληματισμοί

Μια συνέντευξη με τον αγωγό του ελληνικού πολιτισμού,  τη Δημοκρατία  Μέρος 30ο 

«Η αμοιβή των δημόσιων λειτουργιών 
ως αξιακό υπόβαθρο στην άσκηση της εξουσίας του Δήμου»

- Ποια ήταν τα ουσιαστικά βήματα του 
Περικλή προς την κατεύθυνση της ενερ-
γής συμμετοχής όλων των πολιτών στη 
λειτουργία των εξουσιών; 

Πριν απαντήσω στο ερώτημά σου θα πρέ-
πει να υπογραμμίσω πως η αρχή της διάκρι-
σης των λειτουργιών, αλλά και η ισότιμη συμ-
μετοχή όλων των πολιτών στα τρία μόρια της 
εξουσίας, η οποία σήμερα απαντάτε, σύμφω-
να με το άρθρο 26 του συντάγματος, δια της 
κοινοβουλευτικής αντιπροσώπευσης, κατά την 
αρχαιότητα υπήρξε θεμελιώδης αρχή της δη-
μοκρατίας. 

Ο Αριστοτέλης εκθέτοντας τα πολιτικά συ-
στήματα δεν παραλείπει να μας περιγράψει τα 
λειτουργικά τους γνωρίσματα.

«ἔστι δὴ τρία μόρια τῶν πολιτειῶν πασῶν... 
ἓν μὲν τί τὸ

βουλευόμενον περὶ τῶν κοινῶν, δεύτερον 
δὲ τὸ περὶ τὰς ἀρχάς... τρίτον δέ τί τὸ δικάζον» 
(Πολιτικά, 1297b)

Δυστυχώς, παρά τους σαφείς συνταγματι-
κούς κανόνες περί διάκρισης των λειτουργιών, 
υπάρχουν πάμπολλα παραδείγματα καταπά-
τησής τους στην πρόσφατη πολιτική ιστορία 
της χώρας μας, κυρίως ως προς την άσκηση 
επιρροής της Εκτελεστικής εξουσίας σε βά-
ρος της Δικαστικής. Ωστόσο, για να επανέλ-
θουμε στην αρχαιότητα, το βαθύτερο αξιακό 
υπόβαθρο που συνέχει τη δημοκρατία συμπυ-
κνώνεται στην εξουσία του Δήμου. Εκείνη την 
περίοδο, λοιπόν, τα δύο τρίτα των Αθηναί-
ων πολιτών ήταν Θήτες, δηλαδή άνθρωποι 
που κατοικούσαν στην ύπαιθρο και δεν είχαν 
μεγάλους αγροτικούς κλήρους. Οι αγροτικοί 
κλήροι τους οποίους κατείχαν ήταν της τάξης 
περίπου των 30 εκταρίων. Έτσι, όπως έχου-
με ξαναπεί, η πλειοψηφία των γαιοκτημόνων 
ήταν υποχρεωμένη να καλλιεργεί τη γη με τα 
δικά της χέρια, καθώς δεν είχαν τα κεφάλαια 
να αγοράσουν δούλους ή τη δυνατότητα να 
τους μισθώνουν – διατάξεις του κώδικα της 
Γόρτυνας που αναφέρονται στα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις των δούλων αποδεικνύουν 
ότι μπορούσαν να κατέχουν κινητή (χρήματα) 
και ακίνητη περιουσία (κατοικία). Στους «χω-
ρίς οικούντες», δηλαδή αυτούς που κατοικού-
σαν κι εργάζονταν εκτός της οικίας του κυρίου 
τους, επιτρεπόταν να δουλεύουν με αμοιβή, 
καταβάλλοντας μία πάγια εισφορά, την «απο-
φορά», η οποία κυμαίνονταν ανάλογα με τα 
κέρδη τους, που σε πολλές περιπτώσεις τους 
εξασφάλιζαν την συγκέντρωση του ποσού για 
την εξαγορά της ελευθερίας τους. Για να ξα-
ναεπανέλθουμε όμως στο θέμα μας, ένα από 
τα ουσιαστικά προβλήματα της πόλης ήταν να 
μπορούν όλοι οι πολίτες να συμμετέχουν σε 
συνεχή βάση στην άσκηση της εξουσίας, όπως 
για παράδειγμα στα ψηφίσματα της εκκλησίας 
του Δήμου, χωρίς όμως ν’ απουσιάζουν, καθώς 
θα έπρεπε παράλληλα και να εργάζονται. Για 
την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος ο 
Περικλής εισήγαγε νόμο με τον οποίο ενέκρινε 
αμοιβές για όσους συμμετείχαν σε συλλογικά 
όργανα και θεσμούς. 

-Εντούτοις ο Περικλής κατηγορήθηκε 
για το συγκεκριμένο μέτρο από τους πο-
λιτικούς του αντιπάλους, κάτι που ενδε-
χομένως επηρέασε και την άποψη του 
Αριστοτέλη. 

Απ’ όσα μας παραθέτει ο Αριστοτέλης στην 
«Αθηναίων Πολιτεία» γνωρίζουμε ότι  σαράντα 
εννέα χρόνια μετά τη ναυμαχία της Σαλαμίνας, 

όταν ο Πυθόδωρος ήταν επώνυμος άρχοντας, 
ξέσπασε ο Πελοποννησιακός Πόλεμος. Κατά 
τη διάρκεια του ο λαός συγκεντρώθηκε μέ-
σα στην πόλη και συνηθισμένος να παίρνει 
μισθό όταν ήταν σε εκστρατεία, οδηγήθηκε, 
με τη θέλησή του ή όχι, (δηλαδή ακουσίως) 
στο να ασκεί ο ίδιος την εξουσία. Ο Περικλής 
πρώτος έκανε μισθωτούς τους δικαστές, 
για να συναγωνιστεί σε δημοτικό-
τητα τον Κίμωνα, που ήταν εύ-
πορος. Τούτο επειδή ο Κίμων 
είχε πολύ μεγάλη περιου-
σία και μπορούσε αφ’ ενός 
μεν να εκτελεί λαμπρά τις 
χορηγίες που του ανέθετε 
το δημόσιο, αφ’ ετέρου να 
συντηρεί πολλούς από τους 
συνδημότες του. Όποιος, δη-
λαδή, από το δήμο των Λακια-
δών ήθελε, μπορούσε να πηγαίνει 
κάθε μέρα στον Κίμωνα και να 
παίρνει τα λίγα που χρειαζόταν 
για συντήρηση. Επίσης, όλα τα 
περιβόλια του ήταν άφρακτα, 
ώστε να μπορεί όποιος ήθελε 
να παίρνει φρούτα. Ο Περικλής με τη δική του 
περιουσία υστερούσε πολύ σε δωρεές και γι’ 
αυτό ακολούθησε τη συμβουλή του Δαμωνίδη 
από το δήμο της Οίης (για τον οποίο πίστευ-
αν ότι ήταν ο εισηγητής των περισσότερων 
μέτρων που έπαιρνε ο Περικλής, και γι’ αυ-
τό τον οστράκισαν αργότερα). Συμβούλευσε 
τον Περικλή, αφού η ιδιωτική του περιουσία 
δεν ήταν αρκετή, να δώσει στο λαό από αυ-
τά που του ανήκαν, και αυτός έδωσε μισθό 
στους δικαστές. Μερικοί τον κατηγορούν ότι 
από τότε χειροτέρευσε η κατάσταση, επειδή 
έδειχναν ενδιαφέρον να κληρωθούν δικαστές 
οι τυχόντες μάλλον παρά οι χρηστοί πολίτες.  

«μετὰ δὲ τὴν ἐν Σαλαμῖνι ναυμαχίαν ἑνὸς δεῖ 
πεντηκοστῷ ἔτει, ἐπὶ Πυθοδώρου ἄρχοντος, ὁ 
πρὸς Πελοποννησίους ἐνέστη πόλεμος, ἐν ᾧ 
κατακλεισθεὶς ὁ δῆμος ἐν τῷ ἄστει, καὶ συνε-
θισθεὶς ἐν ταῖς στρατείαις μισθοφορεῖν, τὰ μὲν 
ἑκὼν τὰ δὲ ἄκων προῃρεῖτο τὴν πολιτείαν δι-
οικεῖν αὐτός. ἐποίησε δὲ καὶ μισθοφόρα τὰ δι-
καστήρια Περικλῆς πρῶτος, ἀντιδημαγωγῶν 
πρὸς τὴν Κίμωνος εὐπορίαν. ὁ γὰρ Κίμων ἅτε 
τυραννικὴν ἔχων οὐσίαν, πρῶτον μὲν τὰς κοινὰς 
λῃτουργίας ἐλῃτούργει λαμπρῶς, ἔπειτα τῶν 
δημοτῶν ἔτρεφε πολλούς. ἐξῆν γὰρ τῷ βουλο-
μένῳ Λακιαδῶν, καθ´ ἑκάστην τὴν ἡμέραν ἐλθό-
ντι παρ´ αὐτὸν ἔχειν τὰ μέτρια. ἔτι δὲ τὰ χωρία 
πάντα ἄφρακτα ἦν, ὅπως ἐξῇ τῷ βουλομένῳ 
τῆς ὀπώρας ἀπολαύειν. πρὸς δὴ ταύτην τὴν 
χορηγίαν ἐπιλειπόμενος ὁ Περικλῆς τῇ οὐσίᾳ, 
συμβουλεύσαντος αὐτῷ Δαμωνίδου τοῦ Οἴη-
θεν (ὃς ἐδόκει τῶν πολλῶν εἰσηγητὴς εἶναι τῷ 
Περικλεῖ· διὸ καὶ ὠστράκισαν αὐτὸν ὕστερον), 
ἐπεὶ τοῖς ἰδίοις ἡττᾶτο, διδόναι τοῖς πολλοῖς τὰ 
αὑτῶν, κατεσκεύασε μισθοφορὰν τοῖς δικαστη-
ρίοις· ἀφ´ ὧν αἰτιῶνταί τινες χείρω γενέσθαι, 
κληρουμένων ἐπιμελῶς ἀεὶ μᾶλλον τῶν τυχό-
ντων ἢ τῶν ἐπιεικῶν ἀνθρώπων.» 

[Αριστ. Αθην. Πολιτ. 27] 
Ωστόσο, παρά τις συκοφαντίες των ολιγαρ-

χικών, ότι τα δικαστήρια έγιναν χειρότερα, επει-
δή οι πρώτοι τυχόντες βιάζονταν περισσότερο 
από τους έντιμους ανθρώπους να παραστούν 
στην κλήρωση (των δικαστών), ο Αριστοτέλης 
λίγο πιο κάτω ανατρέπει τις εν λόγω κατηγο-
ρίες των πολιτικών αντιπάλων του Περικλή, 
αναφέροντας πως όσο ο Περικλής ήταν αρ-
χηγός της δημοκρατικής παράταξης, το πολί-

τευμα λειτουργούσε όλο και πιο καλά. Όταν 
όμως πέθανε, τα πράγματα άρχισαν να χειρο-
τερεύουν πολύ, γιατί για πρώτη φορά η δημο-
κρατική παράταξη είχε ως αρχηγό πρόσωπο, 
που δεν είχε την εκτίμηση χρηστών πολιτών.  

         Ἕως μὲν οὖν Περικλῆς προειστήκει τοῦ 
δήμου, βελτίω τὰ κατὰ τὴν πολιτείαν ἦν, τελευ-

τήσαντος δὲ Περικλέους πολὺ χείρω. πρῶτον 
γὰρ τότε προστάτην ἔλαβεν ὁ δῆμος 

οὐκ εὐδοκιμοῦντα παρὰ τοῖς ἐπιει-
κέσιν· ἐν δὲ τοῖς πρότερον χρό-
νοις ἀεὶ διετέλουν οἱ ἐπιεικεῖς 
δημαγωγοῦντες.

[Αριστ. Αθην. Πολιτ. 27] 
   Με το μέτρο αυτό, λοι-

πόν, ο Περικλής αποσκοπούσε 
στην οικονομική ενίσχυση των 

ασθενέστερων κοινωνικών τά-
ξεων, οι οποίοι αδυνατούσαν έως 

πριν να συμμετέχουν στα ζητήματα της 
πόλης χωρίς να εργάζονται. Ο 
μισθός, που στην αρχή προο-
ριζόταν μόνο για τους δικα-
στές, επεκτάθηκε μετά τη δη-
μοκρατική επανόρθωση του 

403 π.Χ. σε όλους όσοι παρίσταντο στις συνε-
λεύσεις της εκκλησίας του δήμου. Αργότερα ο 
Αριστοτέλης, θα παρατηρήσει ότι η καταβολή 
μισθού στους φτωχούς πολίτες για τη συμμε-
τοχή τους σε συνελεύσεις του δήμου δεν επι-
λύει το πρόβλημα της φτώχειας. Εντούτοις, θα 
προτείνει τη συνέχιση της καταβολής του στις 
αναγκαίες συνελεύσεις, ενώ για τους πλούσι-
ους την άμεση οικονομική συνεισφορά τους 
προκειμένου να μην επιβαρυνθεί το δημόσιο 
ταμείο [Αριστοτέλης, Πολιτικά 1320a 31-32]. 
Άλλωστε κατανοούσε πως η ευδαιμονία του 
καθενός χωριστά περνάει μόνο μέσα από την 
ευδαιμονία του συνόλου.  Δυστυχώς όμως 
στη νεοελληνική πραγματικότητα όχι μόνο 
δεν προέχει η αρχή του δημόσιου συμφέρο-
ντος προκειμένου ν’ αμβλυνθούν οι οικονο-
μικές αντιθέσεις, αλλά και οι αποδοχές των 
πολιτικών αποτελούν πρόκληση για το σύνο-
λο της κοινωνίας. Υπό την έννοια αυτή, κατά 
την Κλασική Περίοδο διαμορφώθηκε ένα νέο 
είδος πολίτη, ο οποίος είναι υπεύθυνος και 
υπόλογος για το μέλλον του. Ένα μέλλον το 
οποίο εξαρτάτε αποκλειστικά από τον ίδιο. Σε 
αντίθεση, βεβαίως, με ότι βλέπουμε να γίνεται 
στις κοινοβουλευτικές δημοκρατίες, όπου ο 
πολίτης και η κοινωνία εν γένει αντιμετωπίζε-
ται από την πλευρά της εκάστοτε κυβέρνησης 
- η οποία έχει ενσαρκώσει το κράτος για τον 
εαυτό της - ως απειλή ή ως εάν βρίσκεται στο 
βρεφικό στάδιο της παιδικής της ηλικίας, με 
αποτέλεσμα πολλές φορές την επίδοση εξα-
ντλητικών κυρώσεων σε βάρος της, οι οποί-
ες πάντα, όπως δηλώνουν απροσχημάτιστα οι 
ίδιοι οι εντολοδόχοι της, γίνονται για το καλό 
της. Πρόσφατα μάλιστα όλες οι κοινωνίες και 
κυρίως η ελληνική, βίωσαν και συνεχίζουν να 
βιώνουν τα επίχειρα του ανορθολογισμού της 
επιβολής ιατρικών πράξεων με την οικονομι-
κή εξόντωση των υγειονομικών, αλλά και τις 
αρνητικές συνέπειες των μακρόχρονων περι-
οριστικών μέτρων σε όλους τους κλάδους της 
οικονομίας, με το πρόσχημα της δημιουργίας 
ενός μη εφικτού «τείχους προστασίας», εξαι-
τίας μίας «υγειονομικής απειλής», όπου το  
ποσοστό θνητότητας κυμαίνεται μεταξύ 0,05 
- 0,50%, και μέσο ηλικιακό όρο των καταλη-
κτικών περιπτώσεων τα 79 έτη (με προσδό-
κιμο ζωής τα 80).    

-Επειδή στη δημοκρατική Αθήνα του 5ου 
αιώνα τα πάντα συντείνουν προς την οι-
κοδόμηση μίας κατά το δυνατόν τέλειας 
πολιτείας, θα ήθελα να σε ρωτήσω ποια 
κατά τη γνώμη σου ήταν η άποψή τους 
ως προς την ορθή σύλληψη της επιστη-
μονικής αλήθειας;   

Ο ενεργός πολίτης του 5ου αιώνα δεν ήταν 
συναισθηματικά ή ιδεολογικά ενταγμένος σε 
κάποια πολιτική κίνηση, η οποία καθόριζε την 
πολιτική του χειραγώγηση. Η σχέση του με την 
πόλη ήταν ένα διαρκές σχολείο, όπως το είχε 
ορίσει ο Περικλής στον Επιτάφιο λόγο του στον 
Κεραμικό το 430 π.Χ.   «πᾶσαν πόλιν τῆς Ἑλλά-
δος παίδευσιν εἶναι» που κατέτεινε στη γνώση 
του αληθούς. Οδηγός επ’ αυτού αποτελεί το 
Σολωμικό λεχθέν «το έθνος ➡️πρέπει να μάθει 
να θεωρεί Εθνικόν ό,τι είναι Αληθές» όταν ο 
ύμνος του ποιητή στο κάλλος (Ο Πορφύρας) 
θεωρήθηκε ότι δεν ανταποκρίνεται στις προσ-
δοκίες του έθνους για κάτι εντελώς εθνικό. 
Ωστόσο, ο Σολωμικός αφορισμός ήταν προ-
φητικός ως προς την αιτία της αλλοτρίωσης 
του Νεοελληνικού κράτους, καθώς η ιστορία 
δεν υπακούει σε βιολογικά εργαστήρια, αλλά 
σε πολιτιστικές αξίες. Η επιστήμη, λοιπόν, για 
τους αρχαίους, μέσα από τη διαρκή αναζήτηση 
τους προς την ανεύρεση της αλήθειας, όπως 
μας λέει ο Αριστοτέλης, κατακτάται από την 
ορθή σύλληψη του γενικού δια της ερευνη-
τικής παρατήρησης του ειδικού, αλλά και την 
επάρκεια των πρώτων αρχών και αιτιών, κα-
θώς οι γενικότεροι νόμοι της δεν μπορούν να 
αποδειχθούν – για τον Αριστοτέλη είναι προ-
τάσεις «πρωταρχικές και αναπόδεικτες» (Ανα-
λυτικά ύστερα 71b27). Παρόλα αυτά οι ειδικοί 
σήμερα, ακολουθώντας τον ορισμό του ΠΟΥ, 
απεκδυόμενοι τον κοινό (ξυνό) ηρακλείτειο λό-
γο, μας λένε ότι όποιος θανών είχε διαγνωσθεί 
θετικός, ακόμη κι αν ήταν  υγιής φορέας του 
ιού, χωρίς χρονικό περιορισμό, θεωρείται νε-
κρός από τον ιό, κάτι το οποίο για τους πολίτες 
του 5ου αιώνα θ’ αποτελούσε τον ορισμό της 
γελοιοποίησης της επιστήμης λόγω της ανε-
πάρκειας τους ως προς την ανεύρεση της αλή-
θειας.  Δυστυχώς όμως σήμερα η επιστήμη από 
θεραπαινίδα κατάντησε μέσο εργαλειοποίησης 
και πολιτικής αντιπαράθεσης της  εκτελεστικής 
εξουσίας σε βάρος των πολιτών, θέτοντας τον 
άνθρωπο στην υπηρεσία της τεχνολογίας και 
όχι το αντίστροφο, όπως θα όφειλε, σύμφωνα 
με τη βασική αρχή της ιατρικής βιοηθικής που 
στηρίζεται επάνω στο δικαίωμα του σεβασμού 
των επιλογών του ασθενούς, όταν αυτός εί-
ναι σε θέση ν’ αποφασίσει. Εξάλλου, για τους 
αρχαίους η ελευθερία αποτελεί αναπόσπαστο 
στοιχείο της δημοκρατίας. Επ’ αυτού καλό 
θα ήταν να ξαναθυμιθούμε την Αριστοτελική 
ρήση στα «Ηθικά Νικομάχεια» πως ακόμα και 
η αρετή ως συνήθεια θα πρέπει να επιλέγε-
ται ελεύθερα από τον άνθρωπο «Ἔστιν ἄρα ἡ 
ἀρετὴ ἕξις προαιρετική».      

Όταν, λοιπόν, επιμένουν να πιστεύουν ότι 
αποφασίζουν οι ίδιοι οι πολίτες για τη ζωή τους 
και τη διαχείρισή της, παίρνοντας στα σοβα-
ρά τις προεκλογικές, χωρίς θεσμικό έλεγχο, 
δεσμεύσεις των εκάστοτε κυβερνήσεων, θα 
πρέπει να γνωρίζουν πως στο μόνο σημείο 
που μπορούν να συναντηθούν με αυτές είναι 
στο πεδίο της ιδιωτίας και των πελατειακών 
σχέσεων που οι ίδιες αναπαράγουν υπερασπι-
ζόμενες τα συμφέροντά τους.   

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟY 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟY
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Παρέμβαση

Θα στρέψουμε το βλέμμα ή την πλάτη στο Λιμάνι Αλεξανδρούπολης;

Μ
ε μεγάλη καθυστέρηση 
και σε περιορισμένη εμ-
βέλεια άνοιξε η συζήτηση 
για την παραχώρηση της 
Δυτικής Χερσαίας Ζώνης 
(ΔΧΖ) του Λιμένα Αλεξαν-

δρούπολης στην τοπική κοινωνία. Αν και η 
συζήτηση περιορίζεται σε διαδικαστικά ζη-
τήματα και όχι ως προς την ουσία, όπως ο 
ευρύτερος ρόλος του Λιμανιού, οι αναπτυ-
ξιακές του προοπτικές, η σχέση και η σύνδε-
ση με την πόλη, αλλά και οι προτεινόμενες 
δραστηριότητες στη Δυτική Χερσαία Ζώνη. 

Αναμφίβολα, η ανάπτυξη της Θράκης σχε-
τίζεται άμεσα με την αξιοποίηση του Λιμένα 
στο πλαίσιο των συνδυασμένων σύγχρονων 
μεταφορών, τη δημιουργία Εμπορευματικού 
Κέντρου, εμπορικού δρόμου του χερσαίου 
Ελλήσποντου κ.α. Την προώθηση του project 
‘Sea to Sea’ και τη σύνδεση με τα μεγάλα ευ-
ρωπαϊκά λιμάνια, το οποίο δεν βρίσκεται δυ-
στυχώς στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης 
ΝΔ. Η δημιουργία διαμετακομιστικού κέντρου 
κι ενεργειακού κόμβου βρίσκονται άλλωστε 
στο επίκεντρο της Εθνικής Στρατηγικής. 

Η αξιοποίηση και η αναβάθμιση του εμπο-
ρικού χαρακτήρα του Λιμανιού, με την υλο-
ποίηση των αναγκαίων σύγχρονων υποδομών 
και ανάπτυξη πλήθους εμπορικών δραστηρι-
οτήτων, ακολουθώντας το μοντέλο των Υπο-
παραχωρήσεων (πρακτική που ακολουθείται 
στο 88% στη διεθνή λιμενική βιομηχανία) κι 
όχι της πλήρους ιδιωτικοποίησης, δύναται να 
δώσει αναπτυξιακή ώθηση στην ευρύτερη πε-
ριοχή, να ενισχύσει τη γεωστρατηγική θέση 
της χώρας, την οικονομία και την εργασία. 

Άλλωστε, ο περιφερειακός ρόλος της Θρά-
κης ως γέφυρα ειρήνης και συνανάπτυξης 
στην περιοχή βασίζεται και στη διεύρυνση 
του αναπτυξιακού κι εμπορικού χαρακτήρα 
του Λιμένα Αλεξανδρούπολης. Γι αυτό και η 
αναβάθμιση του εμπορικού χαρακτήρα πρέ-
πει να βρίσκεται σε προτεραιότητα και να 

προασπιστεί έναντι στο σχέδιο 
στρατικοποίησής του. 

Ο κρίσιμος ρόλος του Λι-
μανιού δεν μπορεί να είναι 
αποκομμένος από τις ανά-
γκες και την αναπτυξιακή 
στρατηγική της κοινωνίας. 
Δεν μπορεί η πόλη της Αλε-
ξανδρούπολης να γυρίσει την 
πλάτη στον λιμένα, ούτε και το λι-
μάνι να λειτουργήσει ανεξάρτητα. 
Είναι αναγκαίο να στρέψουμε 
το βλέμμα μας προς τη θά-
λασσα και να δημιουργήσου-
με μία ισχυρή κι άμεση σχέση 
με το λιμάνι στα πλαίσια ενός 
συνολικού σχεδίου ανάπτυξης. 

Μία πτυχή αυτού του σχεδίου δύναται να 
είναι η παραχώρηση μέρους της Δυτικής Χερ-
σαίας Ζώνης στην τοπική κοινωνία, προκειμέ-
νου να αναπτυχθούν αθλητικές, πολιτιστικές, 
ψυχαγωγικές, τουριστικές κι εμπορικές δρα-
στηριότητες, αφήνοντας ισχυρό αναπτυξιακό 
αποτύπωμα στην περιοχή μας. Μία πρόταση η 
οποία κατατέθηκε επισήμως από τον ΣΥΡΙΖΑ 
στο πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής 
για την ανάπτυξη της Θράκης. 

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για 
τη διεκδίκηση της παραχώρησης είναι θετικό 
κι αναγκαίο βήμα. Η απόφαση αυτή συνοδευ-
όμενη από σχέδιο χωροταξικής αποτύπωσης 
και πρόταση δυνάμενων δραστηριοτήτων πρέ-
πει να γνωστοποιηθεί στο αρμόδιο υπουργείο 
Ναυτιλίας και να προωθηθεί για θετική γνω-
μοδότηση στην «Κυβερνητική Επιτροπή Πα-
ρακολούθησης Αξιοποίησης Λιμένων» (ΦΕΚ 
65Α/23.4.21). Έκτοτε απαιτείται η σύμφωνη 
γνώμη του ΤΑΙΠΕΔ και στη συνέχεια η τρο-
ποποίηση της Σύμβασης Παραχώρησης του 
Ελληνικού Δημοσίου στον ΟΛΑ 

Σημειώνεται ότι το 2003 υπογράφηκε η 
Σύμβαση Παραχώρησης του Ελληνικού Δημο-
σίου στον ΟΛΑ, όπου οριοθετήθηκε η έκταση 

του Λιμένα Αλεξανδρούπολης. 
Σύμβαση που Κυρώθηκε από 
τη Βουλή το 2019 με τον Ν. 
4597/2019, κι εκεί εισήχθη 
θεσμικά και η δυνατότητα 
αξιοποίησης των Λιμένων με 
το μοντέλο των Υποπαραχω-

ρήσεων, διατηρώντας το Ελ-
ληνικό Δημόσιο την κυριότητα. 
Δυστυχώς, στις 12 Φεβρουαρί-

ου 2020 γράφτηκε μία μελανή σελίδα 
για το μέλλον των περιφερεια-
κών λιμανιών στη χώρα, καθώς 
η Κυβέρνηση της ΝΔ εισήγαγε 
το μοντέλο της ιδιωτικοποίησης, 
της πώλησης πλειοψηφικού πα-

κέτου μετοχών των λιμένων, με τροπολογία 
του Υπ. Οικονομικών (αρ.4, 157/36) στον Νό-
μο 4664/2020, η οποία ψηφίστηκε μόνο από 
το κυβερνών κόμμα με σφοδρές αντιδράσεις 
από την αντιπολίτευση. Στη συνέχεια προκη-
ρύχθηκε διεθνής διαγωνισμός για την πώλη-
ση των μετοχών του ΟΛΑ.

Λαμβάνοντας υπόψιν και τα νέα δεδομέ-
να, για τη διεκδίκηση της Παραχώρησης της 
ΔΧΖ, αφότου πραγματοποιηθεί η τροποποίη-
ση του Ν.4597 ως προς την οριοθέτηση της 
περιοχής, ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι 
συμμετέχοντες στον διαγωνισμό. Άλλωστε, 
στη Διακήρυξη της διαγωνιστικής Διαδικασί-
ας αναφέρεται ότι «Στο πλαίσιο της Διαγωνι-
στικής Διαδικασίας, προβλέπεται η επαναδια-
πραγμάτευση και τροποποίηση της Σύμβασης 
Παραχώρησης…».

Η αλλαγή του μοντέλου αξιοποίησης των 
Λιμένων που προωθεί την ιδιωτικοποίησή 
τους, αποδεικνύει τις καταστροφικές επιλο-
γές της Κυβέρνησης της ΝΔ και στον τομέα 
αυτόν. Επιλογές πώλησης της δημόσιας πε-
ριουσίας σε ιδιώτες, αποκλείοντας την τοπική 
κοινωνία από τη χρήση και τη σχέση με τον 
Λιμένα. Γι΄ αυτό θα επιμένουμε ότι το μοντέ-
λο των υποπαραχωρήσεων διασφαλίζει και 

τα συμφέροντα της τοπικής κοινωνίας, τον 
δημόσιο χαρακτήρα του Λιμανιού, και την 
ανάπτυξή του. 

Η εν λόγω διαδικασία, βέβαια, απαιτεί ισχυ-
ρή πολιτική βούληση. Προϋποθέτει, ευρεία ου-
σιαστική συζήτηση με τους κοινωνικούς, παρα-
γωγικούς και θεσμικούς φορείς της περιοχής, 
σχεδιασμό και τεκμηρίωση για τον ρόλο του 
λιμένα και τις δραστηριότητες που δύνανται 
να αναπτυχθούν στη ΔΧΖ. Προϋποθέτει και τη 
δημιουργία συμπαγούς κινήματος με τη συμ-
μετοχή πολιτών και φορέων. Το μέλλον και 
η αξιοποίηση του Λιμένα δεν μπορεί να γίνει 
ερήμην της τοπικής κοινωνίας.

Θα γίνει επιτέλους μία ευρεία συζήτηση με 
τους εμπλεκόμενους φορείς και σχεδιασμός 
για την προάσπιση των συμφερόντων της πε-
ριοχής; Ή άμοιροι κι αμέτοχοι θα παρακολου-
θούμε τις εξελίξεις, φοβούμενοι «μην ενοχλή-
σουμε τη διαγωνιστική διαδικασία και τους 
μελλοντικούς επενδυτές»; Θα επιτρέψουμε 
κάποιοι να επικαλούνται «ρήτρα εμπιστευτικό-
τητας» όταν ανοίγουμε συζητήσεις για τον Δη-
μόσιο Χώρο – μέχρι στιγμής τουλάχιστον; Θα 
δεχτούμε τον δρόμο της υποχώρησης και θα 
αναμένουμε «ο επενδυτής να εξετάσει αν θα 
παραχωρήσει στην πόλη έκταση»; Θα υπάρχει 
ισχυρή βούληση της κοινωνίας για διεκδίκηση, 
αλλά και πολιτική Βούληση από την Κυβέρ-
νηση για την απόδοση της ΔΧΣ στην τοπική 
κοινωνία; Θα πάρουν θέση οι τοπικοί Βου-
λευτές, θα συμμετέχουν και θα πιέσουν για 
την υλοποίηση των αιτημάτων της περιοχής;

Και τέλος, σε ότι αφορά τον χρόνο διεκ-
δίκησης: Ποτέ δεν είναι αργά και τίποτα δεν 
είναι ανέφικτο, όταν εργάζεσαι προς όφελος 
της περιοχής και της κοινωνίας. Ακόμη και 
αν απαιτούνται δυναμικοί αγώνες και ρήξεις. 

*Αναστασία Γκαρά
Βουλευτής Ν. Έβρου , Αναπληρώτρια Τομεάρ-
χης Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Επικοινωνίας 
& Ενημέρωσης - ΣΥΡΙΖΑ

ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ
 ΓΚΑΡΑ*
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

    Το  Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου διενεργεί  Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με αντικείμενο την ανά-
δειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών πλύσης σιδέρωμα ιματισμού (cpv: 98310000-9), για τις ανάγκες 
του Γ.Ν. Διδυμοτείχου, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με δικαίωμα παράτασης ένα (1) έτος, συνολικού εν-
δεικτικού προϋπολογισμού 183.000,00€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλεόν συμφέρουσα από οικο-
νομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

    Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

    Ως τόπος διενέργειας διαγωνισμού ορίζεται η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
–  Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου Γραφείο Προμηθειών. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 
ορίζεται η 11η Απριλίου 2022,  ημέρα  Δευτέρα κι ώρα 15:00 μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφο-
ρών θα πραγματοποιηθεί στις 15 Απριλίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

    Πληροφορίες δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 12:30μ.μ. έως 
14:30μ.μ., στο τηλέφωνο 2553350329. Το τεύχος της διακήρυξης θα διατίθεται στους ενδιαφερόμενους από 
την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.did-hosp.gr), από την ιστοσελίδα του εθνικού τυπογραφείου www.
et.diavgeia.gov.gr καθώς και στο www.eprocurement.gov.gr. 

    Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν όσοι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς είναι εγγεγραμμένοι 
στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr και διαθέτουν ψηφιακή 
υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής.

                                                                                        
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ 

  
                                                                                       

                                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Αλεξανδρούπολη, 21.03.2022
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                      Αρ. Πρωτ: 9073
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/νση Οικ/κών Υπηρεσιών                 
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, Προμηθειών & Αποθήκης                                                                    
Λ. Δημοκρατίας 306, 68132 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Πληρ: Ελσα Γκουβέντα, Τηλ: 2551064231
Mail: guve@alexpolis.gr  

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
Για την υπηρεσία ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΕΤΟΥΣ 2022
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ

Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομι-
κής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προσφοράς της σύμβασης: 
εργασία και ανταλλακτικά μαζί), για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟ-
ΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2022, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 52.941,80 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), 
διάρκειας έως 31-12-2022 και με εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2022.

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η συντήρηση και επισκευή (με τα αντίστοιχα ανταλλακτικά) των εκατό 
σαράντα ένα (141) συνολικά μηχανημάτων πρασίνου που διαθέτει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και στα οποία 
συμπεριλαμβάνονται, αλυσοπρίονα διαφόρων τύπων, θαμνοκοπτικά, χλοοκοπτικά, φρέζες, που είναι διαφόρων 
εργοστασίων κατασκευής.

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

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, μέχρι την 7η Απριλίου 2022 και ώρα 12:00, σε ηλεκτρονικό φάκελο. Η αποσφράγιση 
των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 11η Απριλίου 2022 και ώρα 9.00 πμ.

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής, ποσού  800,00 €.
Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 2551064231).  
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 

όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 

στο ΚΗΜΔΗΣ και ΕΣΗΔΗΣ, από τη δικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr (Α.Α. Συστ. 157580) και στην ιστο-
σελίδα  www.alexpolis.gr (πεδίο «Διακηρύξεις»).  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ιωάννης Ζαμπούκης
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 SUDoKU

7 5 4

4 2 5 7

9 2 7 4

8 5 2

2 5

6 1 8

7 6 8 3

1 5 6 9

4 1 7

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.63)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Mon Mar 21 09:27:28 2022 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.70)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Fri Mar 18 08:40:35 2022 GMT. Enjoy!

ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

7 9 1

1 3

6 9 5 4 2

1 5 6

3 6 9 7 8

2 6 1

7 6 3 5 4

5 8

3 2 7

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.55)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Mon Mar 21 09:27:31 2022 GMT. Enjoy!

1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία

Οριζόντια
1. Βραχύτητα χρόνου — Αυτοφυής θάμνος.
2. Παναγιά… των Κυκλάδων — Όνομα βα-
σιλισσών της Δ. Ευρώπης.
3. Αρχαία εύφορη χώρα της Ασίας — Ντάι-
αν…: Αμερικανίδα ηθοποιός — Λοχ…: λίμνη 
της Σκοτίας.
4. Λίγο… ποτό — Τούρκος πασάς των Βαλ-
κανικών πολέμων — Κι έτσι πάει μια… προ-
σπάθεια.
5. Κοινά ο σπίνος — "Γραμμή" γυναικείου 
ρούχου (ξ.λ.) — Ένα άρθρο.
6. Πάσχει από γεροντική άνοια — Συμπλε-
κτικός σύνδεσμος.
7. "… βάντις": επική ταινία του Μέρβιν Λε-
ρόι — Πρόθεση της Αρχαίας — Ηρωίδα 
του Τσέχοφ.
8. Αρχηγός μυθικής εκστρατείας — Λειτουρ-
γός θρησκείας.
9. Άφωνος… σερ — Χώρα της Ανατολι-
κής Αφρικής — Ραδιοτηλεοπτικό συμβού-
λιο (αρχικά).
10. Ευχάριστο, απολαυστικό — Αρχαίο ασι-
ατικό κράτος.
11. Ένα από τα ευγενή αέρια — Καλλιτε-
χνικό επιτελείο (ξ.λ.) — Σκυριανά αλογάκια.
12. Καταδικάστηκε από τους θεούς σε αι-
ώνια τιμωρία — Απώλεια της ικανότητας 
για ομιλία.

 σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ήταν μια φορά ένα άτομο που πήγε και αγόρασε 
μια φεράρι. Βγαίνει λοιπόν σε ένα περιφερειακό 
δρόμο για να δοκιμάσει τα γκάζια της. Βάζει 1η 
ταχύτητα και πηγαίνει με 60 χιλιόμετρα. Ξαφνικά 
βλέπει ένα κοτοπουλάκι να τον προσπερνά.

- "Ε ρε ξεφτίλα!", σκέφτεται.
Κατεβάζει δευτέρα με 100 χιλιόμετρα την ώρα 

και το προσπερνά.
Μετά από λίγο βλέπει το κοτόπουλο να τον ξα-

ναπροσπερνά.
- "Ε τι ξεφτίλα είναι αυτή; Με περνούν και τα 

κοτόπουλα;;"
Το σανιδώνει λοιπόν το αμάξι και προσπερνά το 

κοτόπουλο. Εκεί λοιπόν που έτρεχε με 300 βλέ-
πει πάλι το κοτοπουλάκι να τον ξαναπροσπερνά.

-"Αμάν πια! θα το ακολουθήσω να δω τι γίνε-
ται", σκέφτεται.

Το ακολουθεί λοιπόν το κοτόπουλο και βλέπει 
ότι πηγαίνει από ένα χωματόδρομο και μπαίνει 
σε ένα κοτέτσι.

Πηγαίνει λοιπόν στον ιδιοκτήτη και του λέει:
- Πολύ γρήγορα τα κοτόπουλά σας!
- Ναι, πράγματι είναι γρήγορα του λέει!
- Τουλάχιστον είναι και νόστιμα;
- Μήπως πιάσαμε και κανένα; απαντά ο ιδιο-

κτήτης.
                         * * * * * *
                        
Περπατούσε μια γριούλα στο δρόμο με τη τσάντα 

της στο χέρι. Ξαφνικά εκεί που προχωρούσε η καη-
μένη στο δρόμο της, βγαίνει ένας τσαντάκιας και 
της βουτάει τη τσάντα, με όλα της τα λεφτά μέσα.

Όμως, ο τσαντάκιας δεν προλαβαίνει να κάνει ένα 
βήμα και πετάγεται από ένα θάμνο εκεί δίπλα ένας 
πράσινος μασκοφόρος και με ένα αριστερό κροσέ, 
τον σωριάζει κάτω και δίνει τη τσάντα στη γριούλα.

Τότε η γριούλα αρχίζει να τον ευλογεί:
- "Ευχαριστώ παιδάκι μου. Να ̀ σαι καλά. Πες μου 

το όνομα σου καλέ μου άνθρωπε."
- "Με λένε Χελωνονιτζάκι, γιαγιούλα."
- "Α, ωραία. Και εγώ από την Κρήτη είμαι σύ-

ντεκνε."

Συστατικά 
• Μισό κιλό αλεύρι, ολικής άλεσης
• 1 φακελάκι μαγιά, ξερή
• 1 κ.σ. ζάχαρη
• 1 μισή κ.γλ. αλάτι
• 350 γρ. περίπου χλιαρό νερό
• Ελάχιστο ελαιόλαδο
• Σουσάμι

Μέθοδος Εκτέλεσης 
• Αρχικά, βάζουμε το αλεύρι σε λεκάνη, ρίχνουμε 

μαγιά, ζάχαρη, αλάτι και λίγο-λίγο το νερό, μέ-
χρι να ξεκολλάει η ζύμη σε μπάλα και να μην εί-
ναι πολύ σφιχτή.

• Συνεχίζουμε το ζύμωμα στον πάγκο για 10 λεπτά, 
μέχρι να μαλακώσει καλά το ζυμάρι.

• Στη συνέχεια, το βάζουμε σε λαδωμένο μπολ το 
σκεπάζουμε, και το αφήνουμε να ανέβει για 40 

λεπτά.
• Έπειτα, του δίνουμε σχήμα φρατζόλας και το 

βάζουμε σε λαμαρίνα με λαδόκολλα, το κατα-
βρέχουμε με σταγόνες νερό και πασπαλίζουμε 
με σουσάμι.

• Σκεπάζουμε με πετσέτα και αφήνουμε να διπλα-
σιαστεί η φρατζόλα.

• Ψήνουμε για περίπου 40 λεπτά.
• Τέλος, αφήνουμε το ψωμάκι μας σε πετσέτα να 

κρυώσει.
• Καλή σας απόλαυση!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Σπιτικό και εύκολο ψωμί 
ολικής άλεσης

 ΜΕΜΕS

Κάθετα
1. Αντιμετωπίζει τα πάντα με δυσπιστία.
2. Διαφανές και εύθραυστο υλικό — Ξύλινο ή 
μεταλλικό κυλινδρικό δοχείο.
3. Ναυτικό νοσοκομείο (αρχικά) — Θεραπευτικό 
διάλυμα — Αισθητήριο όργανο (αρχ.).
4. Τα έχουν τάξει κάπου — Ωσότου.
5. Το μισό του… όλου — Βέλγος συγγραφέας 
αστυνομικών μυθιστορημάτων.
6. Βρομιά, λέρα — Νοήμον ο άνθρωπος — Επι-
φώνημα… σιωπής.
7. Απαλλαγή από πληρωμή φόρων — Δηλώ-
νει προτροπή.
8. Ένα στη… Γερμανία — Δημήτριος…: έργο του 
ο "Λουκής Λάρας".
9. Μελωδική… Μερσέντες — Σχολικός βαθμός.
10. Αμερικάνικο αγρόκτημα — Παλιά αρχικά 
των λεωφορείων της Αθήνας.
11. Μέσα στη… φλέβα — Καλλιτεχνικό… μπο-
ρεί να είναι — Αρχικά αεροπορικής υπηρεσίας.
12. Θέατρο νίκης του Ναπολέοντα κατά των 
Πρώσων — Κήπος με πυκνή βλάστηση.
13. Έλληνες πολεμιστές που ζούσαν στα βου-
νά την εποχή της Τουρκοκρατίας — Είδος με-
γάλου δίσκου.
14. Ρουμανική πόλη — Είναι και τα… εξτρε-
μιστικά.
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Μια νίκη και μια ήττα ολοκληρώθηκε το Σαβ-
βατοκύριακο στην Α2 Ανδρών για τους Εβρίτες.

Συγκεκριμένα, ο Εθνικός επικράτησε του Πα-
νοράματος και συνέχισε το αήττητο, παραμένο-
ντας πρώτος, ενώ αντίθετα ο Έβρος Σουφλίου 
με την ήττα που σημείωσε στα Γιάννενα μπορεί 
να έμεινε εκτός υποβιβασμού, αλλά κινδυνεύει 
σε περίπτωση που σημείωσε δύο ήττες στα τε-
λευταία δυο παιχνίδια του πρωταθλήματος και ο 
Πανηπειρωτικός κάνει το απόλυτο με 2/2 νίκες, 
το οποίο φαντάζει δύσκολο.

Τα σετ: 25-18, 17-25, 17-25, 21-25
ΕΘΝΙΚΟΣ (Γιώργος Ανραβίζος): Δημητριάδης, 

Καβαρατζής, Σταυρόπουλος, Μπουφίδης, Καρα-
πιπέρης, Σαλαμπάσης, Κωνσταντινίδης (λ), Κοντο-
στάθης, Γκοτσίδης, Παπάζογλου

Α2 ΑΝ∆ΡΩΝ – ∆’ ΟΜΙΛΟΣ (ΠΛΕΙ ΑΟΥΤ)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Πανόραμα – Εθνικός 1-3 (25-18, 17-25, 17-
25, 21-25)

Ίκαρος Έδεσσας – Ελπίδα  1-3 (25-17, 17-
25, 11-25, 23-25)

Πανηπειρωτικός – Εβρός Σουφλίου (25-23, 
16-25, 25-17, 25-19)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:
1. Εθνικός Αλεξανδρούπολης 28 (Νίκες 9-1, Σετ 
29-6)
2. Ελπίδα Αμπελοκήπων 20 (Νίκες 8-2, Σετ 25-
12)
3. Πανόραμα 18 (Νίκες 6-5, Σετ 20-18)
4. Έβρος Σουφλίου 18 (Νίκες 6-4, Σετ 21-15)
5. Πανηπειρωτικός 13 (Νίκες 4-6, Σετ 17-21)
6. Ίκαρος Έδεσσας 3 (Νίκες 1-10, Σετ 10-32)
7. Φθία Λαμίας 0*
*Αποχώρησε από το πρωτάθλημα

Η ανακοίνωση της 
απόφασης μάλλον θα 

καθυστερήσει

Δεν βγήκε «λευκός» καπνός από την εκδίκαση 
της υπόθεσης της ένστασης της Δόξας Δράμας 
κατά της Αλεξανδρούπολης FC.  Οι δικηγόροι 
των δύο ομάδων βρέθηκαν το απόγευμα της 
Πέμπτης ενώπιον της Πειθαρχικής Επιτροπής 
της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, η 
οποία και έδωσε προθεσμία μέχρι την Δευτέρα 
στις 14:00 στους δύο συλλόγους για να κατα-
θέσουν τα σχετικά υπομνήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση μάλ-
λον θα καθυστερήσει και να μην βγει ούτε την 
ερχόμενη εβδομάδα, με πιθανότερη ημερομηνία 
τη Δευτέρα 28 Μαρτίου. Έτσι η αγωνία για την 

Αλεξανδρούπολη μεγαλώνει, καθώς θυμίζουμε 
ότι σε περίπτωση που η ένσταση της Δόξας γί-
νει δεκτή, οι Εβρίτες θα χάσουν το ματς με την 
Πλαγιά στα χαρτιά και θα τις αφαιρεθούν και 
3 βαθμοί.

Υπενθυμίζουμε ότι η Δραμινοί κατέθεσαν έν-
σταση διότι όπως αναφέρουν η Αλεξανδρούπο-
λη στο παιχνίδι της 13ης Μαρτίου με την Ανα-
γέννηση Πλαγιάς δήλωσαν στην αποστολή 1 
παίκτη κάτω των 21 ετών και όχι 5 όπως ορίζει 
ο κανονισμός.
Sportsaddict,gr

Αγωνία στην Αλεξανδρούπολη για την 
εκδίκαση της ένστασης της Δόξας

Για την 20η 
αγωνιστική θα 
υποδεχθεί το 

Νέστο  

Τη Τετάρτη 23 Μαρτίου στις 15:00 η Αλε-
ξανδρούπολη FC υποδέχεται τον Νέστο Χρυ-
σούπολης στο «Φώτης Κοσμάς» για την 20η 
αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής

 Η ομάδα μας θέλει οπωσδήποτε την νί-
κη για να ξεφύγει κι' άλλο από τη ζώνη του 
υποβιβασμού και θα χρειαστεί την υποστήριξη 
του φίλαθλου κοινού της πόλης!

Η ΕΠΟ γνωστοποίησε τους διαιτητές των 
αναμετρήσεων. Ο κ. Παρχαρίδης της ΕΠΣ Δρά-
μας θα διευθύνει το ματς του Ορφέα Ξάνθης 
με τον Απόλλωνα Παραλιμνίου, ο κ. Τικόζο-
γλου της ΕΠΣ Μακεδονίας το παιχνίδι του 
Άρη Αβάτου με την Αναγέννηση Πλαγιάς και 
ο κ. Τομαράς της ΕΠΣ Θράκης αυτό ανάμεσα 
σε Αλεξανδρούπολη και Νέστο Χρυσούπολης.

Τετάρτη 23/3, 15:00
Εθνικός Σοχού – Θερμαϊκός Θέρμης (Τσι-

λίκας, Γεωγραντέλης, Ζαχαριάς – Καβάλας)
Πανδραμαϊκός – Αγροτικός Αστέρας (Κόκ-

κινος, Τσιρώνας, Γούτας – Χαλκιδικής)
Απόλλων Παραλιμνίου – Ορφέας Ξάν-

θης (Παρχαρίδης, Παστιάδης, Κοτανίδου 
– Δράμας)

Άρης Αβάτου – Αναγέννηση Πλαγιάς 
(Τικόζογλου, Αγγελόπουλος, Αλμπάντης 
– Μακεδονίας)

Μ. Αλέξανδρος Ορφανίου – Δόξα 
Δράμας (Μαυρίδης, Μπέκας, Γκόγκος – 
Ημαθίας)

Αλεξανδρούπολη – Νέστος Χρυσούπο-
λης (Τομαράς, Διονίδης, Δροσίνης – Θράκης)

Γ’ Εθνική: Αγώνας τελικός αύριο 
για την Αλεξανδρούπολη

Ισόπαλοι με σκορ 25-25 
αναδείχθηκαν στο “Μιχάλης 
Παρασκευόπουλος” της Αλε-
ξανδρούπολης οι Κύκλωπες 
με την Κοζάνη, σε ματς χωρίς 
ιδιαίτερο βαθμολογικό ενδια-
φέρον για τα πλέι οφ της Α2 
Ανδρών Χάντμπολ.

Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι 
σε όλη την διαρκειά του με 
τις δύο ομάδες να πηγαίνουν 
χέρι χέρι, αλλά πέντε λεπτά 
πριν το φινάλε με ένα σερί 3-0 

την Κοζάνη να παίρνει προβά-
δισμα με 22-24. Παρόλα αυ-
τά οι Εβρίτες κατάφεραν στο 
τέλος να ισοφαρίσουν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι 
στην κερκίδα βρέθηκε ο δή-
μαρχος Αλεξανδρούπολης 
Γιάννης Ζαμπούκης αλλά και 
ο βουλευτής Έβρου Χρήστος 
Δερμετζόπουλος, όπως απο-
κάλυψε η ίδια η ομάδα των 
Κυκλώπων.

Τα δεκάλεπτα: 5-4, 7-7, 

13-12 (ημίχρονο), 17-15, 
22-21, 25-25 (τελικο απο-
τέλεσμα)

ΚΥΚΛΩΠΕΣ ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Ηλίας Παπα-
χρήστου): Οικονόμου 2, Χα-
ραλαμπίδης 4, Μπλίντοφ 2, 
Παπανδρέου, Πιστόλας 8, 
Ναβροζίδης 8, Καραβασίλης 
Δ., Μπασδάνης 1, Τουλιόπου-
λος, Νικολαΐδης, Κωστόπου-
λος, Χαραλαμπάκης.

Α2 Ανδρών: Ισοπαλία με ανατροπή 
 για τους Κύκλωπες 

Νίκη για Εθνικό και στο Πανόραμα

Sports

Μόνο νίκες έχει 
σημειώσει στα 

πλει άουτ….

Παρουσία 
δημάρχου το θετικό 

αποτέλεσμα για την ομάδα 
της Αλεξανδρούπολης 

«Είναι δύσκολο. Όλα τα αθλήματα έχουν τη δυσκολία τους. Να φτάσεις στην κορυφή και 
να μείνεις εκεί είναι το δύσκολο, ναι πίστευα ότι θα μπορούσα να φθάσω αθλητές όπως ο 

Πεντρόσο και ο Λαμέλα. Πιστεύω ότι γίνεται να κάνω ακόμη μεγαλύτερα άλματα» 
Μίλτος Τεντόγλου, παγκόσμιος πρωταθλητής του μήκους
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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

ΑΣΤΗΡ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 
Λ. Δημοκρατίας 280  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 83000

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ALEXANDER
2ο χιλ. Αλεξ/πολης - Χιλής
Τηλέφωνο :  25510 89055

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΛΚΥΩΝ
Μουδανιών 1  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 23593

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΑΡΚ
Λ. Δημοκρατίας 458  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 28607

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 
Μαλγάρων 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551081455

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΩΚΕΑΝΙΣ  
Κ. Παλαιολόγου 20  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551028830

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΛΩΤΙΝΗ 
Αγ. Παρασκευής 1  •  Διχ/χο 
Τηλέφωνο :  2553023400

ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε  •  Αλευροβιομηχανία
Τ.Θ. 1104  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551026259

ΚΥΚΛΩΠΑΣ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ Α.Ε. 
11ο χλμ  Αλεξ/πολης - Μάκρης -  Τ.Θ. 
317 Τηλέφωνο : 2551071271

ΕΠΑΠ ΑΕ  •  Βιομηχανία Αναψυκτικών
Λεπτή Ορεστιάδος 
Τηλέφωνο : 25520 81180

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ
Παραγωγή Επεξεργασία Γάλακτος
Τ.Θ. 49   Διδ/χο •  Τηλέφωνο : 25530 20020

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Ε.
Εμπόριο Αεριούχων Ποτών
11ο χλμ  Αλεξ/πολης - Συνόρων
Τηλέφωνο : 2551051285

ΛΑΝΤΣΙΟΝ ΜΗΤ ΕΒΡΟΥ Α.Ε.
Βιομηχανία Αλλαντικών 
ΤΘ. 148  Β.Ι.Π.Ε. Άβαντος  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551081742-1

ΠΡΑΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Ν. Χιλή •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551039005

ΣΤΑΦΥΛΑΣ Β. & ΥΙΟΙ - ΓΩΝΙΑΔΗΣ Μ. ΟΕ
Λ. Δημοκρατίας 448  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 81230 & 61500

Καύσιμα

ΚΟΜΗΤΗΣ ΔΟΞΑΚΗΣ  
Θέρμανση - Κλιματισμός
Δ. Σολωμού 6  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551033133

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ GAS A.E.
Προμύθεια Φυσικού Αερίου
Λ. Κηφισίας  209  •  Μαρούσι
Τηλέφωνο :  2106141130

Φωτοβολταϊκά
Ενέργεια

Ακίνητα

ΧΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 
Κτηματομεσιτικό Γραφείο 
Ειρήνης 32  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  :  25510 38991

Ξενοδοχεία

ΘΡΑΚΗ ΠΑΛΛΑΣ 
4ο χιλ Αλεξ/πολης - Χιλής  •  Τ.Θ 19 
Τηλέφωνο : 25510 89100

ΚΑΦΈ ΜΠΑΡ "ΔΕΛΦΊΝΙ" 
1ο χλμ Αλεξ/πολης - Χιλής
Τηλέφωνο : 2551087200 

Καφέ
Εστίαση

ART GALLERY CAFE
Σκρα 4  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  :  2551081220

ΜΑΚΑΡΩΝΗΣ ΣΙΜΟΣ 
Λ. Δημοκρατίας 27   •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  : 2551034645

Μηχανές
Ποδήλατα

Γερανοί

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Πλ. Ελευθερίας 3  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 36645

Εμπόριο

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Α.Ε  •  Εμπόριο Εισαγωγές
6ο χλμ. Αλεξ/πολης  - Φερών
Τηλέφωνο : 25510 45250

ΑΦΟΙ ΑΥΓΙΔΗ Ο.Ε.Ε. 
Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 9  •  Διδ/χο  
Τηλέφωνο : 2553022489

ΚΑΝΤΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ  •  Εμπόριο 
Δίκαια Έβρου

ΘΥΓ. ΧΑΡ. ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εμπόριο Μεταχ. Αυτοκινήτων
3ο χλμ  Αλεξ/πολης  - Φερών
Τηλέφωνο : 2551026329

ΜΑΥΡΗΣ Α.Ε  •  Καλλυντικά - Ενδύματα
14ης ΜΑΙΟΥ 30 Β  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551023685

ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  •  Μεταξωτά
Βασ. Γεωργίου 199   •  Σουφλί  
Τηλέφωνο :  25540 22371

ΛΥΜΠΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Βιολογικά Προϊόντα
Αν. Θράκης 98  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :   25510 29716

ΑΦΟΙ ΡΙΖΟΓΛΟΥ Α.Ε  •  Σπούπερ Μάρκετ
Κων/πόλεως 173 • Ορεστιάδα
 Τηλέφωνο :   2552022993

ΣΑΛΓΚΑΜΗΣ Σ. & ΥΙΟΙ ΟΕΕ
Αρτοποιεία - Ζαχαροπλαστική  
Λ. Δημοκρατίας 49  •  Αλεξ/πλη
 Τηλέφωνο :   2551024825

Tρόφημα
Ποτά

ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Επεξεργασία Ξυλείας
Φυλάκιο  •  Κυπρίνος
Τηλέφωνο : 2552095493

Ξυλεία

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε 
Βιομηχανία Ξύλου
Σωκράτη Οικονόμου 34 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 89810

ΓΛΥΣΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών
Ανδρονίκου 66  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 84111

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης
Κωλλέτη 2    •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  : 25510 34604

''ΑΝΟΔΟΣ" ΠΡΑΣΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Φροντιστήριο  Μέσης Εκπαίδευσης
Ι. Καβύρη & Π. Φωτίου 75   •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  : 2551020660

"ΟΡΟΣΗΜΟ"  ΡΟΥΦΟΣ Ε & ΣΙΑ
Φροντιστήριο  Μέσης Εκπαίδευσης
Αν. Θράκης 52 & 14ης Μαΐου • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 23523

Φροντιστήρια

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ "ΕΞΕΛΙΞΗ"
Φροντιστήριο  Μέσης Εκπαίδευσης
Ι. Δραγούμη 32   •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  : 2551305123

ΤΣΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ 
Ι. Καβύρη 42   •  Αλεξ/πολη  
τηλ: 25510 22123

Ορθοπεδικά
Ιατρικά Είδη

POLYMEDICAL
Καραγκιοζίδης Β & Ξιωτίδης Β ΟΕ 
Λ. Δημοκρατίας 386   •  Αλεξ/πολη  
Τηλέφωνο :  25510 81914

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας
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Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 05.59, 

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
NTERCITY 05.59, 

ΘεΣ/Κη - Αλεξ/λη 
NTERCITY 05.50, 

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

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

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

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

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

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

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

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

Αλεξ/ΠΟλη - ΚΟμΟΤηΝη

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ  
 ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Χρηστικά

 χρησιμα τηλεφωνα

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

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Γεωργίου Λ. Δημοκρατίας 173 ✆2551026442

ΦΕΡΕΣ 
Ηλιάκη Πλαστήρα 3 ✆25550 22229

ΣΟΥΦΛΙ 
Ροκκά Βασ. Γεωργίου 88 ✆25540 24303

ΔIΔYMOTEIXO
Παρασκευόπουλος Ιωάννης  Βενιζέλου 93 
✆2553023544

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Ζουπίδου Αναστασία Κωνσταντινουπόλεως 
211  ✆ 2552029302 

Οι κανόνες του πλυσίματος των ρούχων 
δεν είναι δύσκολοι, απλά θέλει λίγη προσο-
χή, αν δεν θες να καταλήξεις με ρούχα σε άλ-
λο χρώμα ή με άλλο μέγεθος. Για να είσαι σί-
γουρη, λοιπόν, ότι από εδώ και πέρα όλα σου 
τα ρούχα θα παραμείνουν στο ίδιο χρώμα και 
σχήμα, σου λέμε όσα πρέπει να γνωρίζεις για 
το πλύσιμο των ρούχων.

Πριν προλάβεις να κόψεις την ταμπέλα από 
το καινούργιο σου μπλουζάκι, επειδή ξέρεις 
ότι θα σε ενοχλεί όταν το φοράς, φρόντισε να 
δεις τις οδηγίες που σου προσφέρει το brand/
σχεδιαστής του ρούχου. Μπορείς να το βάλεις 
στο πλυντήριο ή πρέπει να το πλύνεις στο χέ-
ρι; Στους πόσους βαθμούς πρέπει να το πλύ-
νεις; Όλα αυτά θα τα μάθεις διαβάζοντας το 
ταμπελάκι που είναι ραμμένο στο ρούχο σου.

Είναι σημαντικό να γνωρίζεις ποια ρούχα 
πλένονται με ποια. Για παράδειγμα, τ’ ανοιχτό-

χρωμα ρούχα τα πλένεις μόνο με άλλα ανοι-
χτόχρωμα ρούχα, ίσως και κάποια λευκά. Τα 
σκούρα με τα σκούρα κ.ο.κ. Αλλά δεν είναι 
μόνο το χρώμα που πρέπει να προσέχεις. Εί-
ναι και το υλικό. Τα τζιν ρούχα συνήθως πλέ-
νονται μόνα τους και τα εσώρουχα και γενικά 
πιο ευαίσθητα ρούχα μόνα τους.

Πριν βάλεις τα ρούχα στο πλυντήριο, φρό-
ντισε να αδειάσεις τις τσέπες, να κλείσεις τα 
φερμουάρ (που μπορεί να τα κάνει να «μα-
ζέψουν») και να αναποδογυρίσεις αυτά που 
έχουν στάμπες ή κεντήματα κτλ. (για να εί-
σαι σίγουρη ότι το σχέδιο δεν θ’ αλλοιωθεί 
στο πλύσιμο).

Κρύο νερό: Το κρύο νερό είναι κατάλληλο 
για τα πιο ευαίσθητα ρούχα και εσώρουχα, 
όπως πουλόβερ και τζιν τα οποία έχουν την 
τάση να «μαζεύουν». Επίσης, το κρύο νερό τα 
προστατεύει από το να ξεθωριάσει το χρώμα.

Ζεστό νερό: Το ζεστό νερό είναι καταλλη-
λότερο για τα λευκά και ανοιχτόχρωμα ρούχα. 
Μαζί με ένα αντιβακτηριδιακό απορρυπαντικό 
θα τα καθαρίσεις από λεκέδες και βακτήρια.

Καυτό νερό: Το καυτό νερό χρησιμοποιείται 
μόνο για ρούχα με πολύ έντονους λεκέδες ή 
για πετσέτες σώματος, προσώπου κτλ.

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

Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Φίλε Κριέ, η σημερινή σου ανεξή-
γητη τάση για καυγά και προβο-
λή της ανεξαρτησίας σου, βασίζε-
ται στο Τετράγωνο Άρη-Ουρανού! 
Είσαι λίγο παραπάνω απότομος 
στους τρόπους σου και ορισμένες 
φορές, προκλητικός στις αντιδρά-
σεις σου! 

ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ Ταύρε, το σημερινό Τε-
τράγωνο Άρη-Ουρανού, σε προ-
ειδοποιεί να είσαι υπεύθυνος και 
ψύχραιμος! Κάποια ξεσπάσματα 
σου και η νευρικότητα σου, θα 
βγάλουν «κακό όνομα» για σένα! 

ΔΙΔΥΜΟΣ
Φρόντισε σήμερα φίλε Δίδυμε, να 
παραμείνεις ώριμος σε κάθε σου 
κοινωνική συναναστροφή ή μετα-
κίνηση και προσγειωμένα αισιόδο-
ξος, με το Τετράγωνο Άρη-Ουρα-
νού! Περιόρισε επιπολαιότητα και 
νεύρα σε κάποια ανατρεπτικά γε-
γονότα που έρχονται!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Θα χρειαστεί αγαπητέ Καρκίνε να 
ηρεμήσεις, γιατί μάλλον το παρα-
κάνεις στα απαγορευμένα, με το 
Τετράγωνο Άρη-Ουρανού! Ξεπερ-
νάς τα όρια, σε θέματα κουτσο-
μπολιού, καχυποψίας, μυστικών 
και θυμού!
 
ΛΕΩΝ
Αν είσαι προετοιμασμένος για αλ-
λαγές ξαφνικές και ανατροπές, θα 
καταφέρεις να γλιτώσεις εντάσεις 
και ρήξεις, με ανθρώπους σημαντι-
κούς για εσένα! 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Σήμερα, κάθε λεπτό μετράει, αγα-
πητέ Παρθένε, με το Τετράγωνο 
Άρη-Ουρανού! Φρόντισε να είσαι 
προσεκτικός σε κάθε δραστηριό-
τητα στην καθημερινότητα σου και 
φυσικά να έχεις οργανώσει σωστά 
τον χρόνο σου! 
 
ΖΥΓΟΣ
Αγαπητέ Ζυγέ, το Τετράγωνο Άρη-
Ουρανού, σε παρασύρει σε επι-
πολαιότητες και επικεντρώνεσαι 
μόνο σε θέματα γλεντιού και κα-
λοπέρασης, χάνοντας την ουσία! 
Καλό θα ήταν, να περιορίσεις την 
απρόβλεπτη συμπεριφορά σου και 
την προκλητικότητα σου
 
ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Φίλε Σκορπιέ, το σημερινό Τετρά-
γωνο Άρη-Ουρανού, σε αφορά 
άμεσα και πρέπει να είσαι ιδιαίτε-
ρα προσεκτικός! Φρόντισε να είσαι 
απόλυτα ψύχραιμος σε οικογενεια-
κά θέματα και καυγάδες που ενδε-
χομένως, να προκύψουν ξαφνικά! 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Σήμερα αγαπητέ Τοξότη, η μέρα 
δεν ενδείκνυται για συνομιλίες! 
Με το Τετράγωνο Άρη-Ουρανού 
πρέπει να παραμείνεις υποψιασμέ-
νος, σκεπτόμενος και λακωνικός σε 
επαφές, μηνύματα, τηλεφωνήμα-
τα, συναντήσεις και επικοινωνίες!

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Σήμερα φίλε Αιγόκερε, με το Τε-
τράγωνο Άρη-Ουρανού, θα υπάρ-
ξουν κάποια γεγονότα εκεί που δεν 
το περιμένεις, τα οποία θα νιώσεις 
ότι απειλούν τα κεκτημένα σου και 
ότι έχεις πετύχει μέχρι τώρα! 
 
ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αγαπητέ Υδροχόε, η σημερινή όψη 
Τετραγώνου ανάμεσα στον Άρη 
που βρίσκεται στο Ζώδιο σου και 
τον Ουρανό, σε αφορά άμεσα και 
σου εφιστά την προσοχή! 

ΙΧΘΥΕΣ
Με το ανατρεπτικό Τετράγωνο 
Άρη-Ουρανού, φίλε Ιχθύ, οφείλεις 
να παραμείνεις ήρεμος, «καθαρός» 
και έντιμος σε κάθε σου δραστη-
ριότητα και επαφή!

Επέτειοι

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

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

Δρόσος, Δροσίς, Δροσίδα, 
Δροσούλα.

Πώς να καθαρίσεις σωστά 

τα ρούχα σου
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«Πολύ σημαντικό έργο» 
χαρακτήρισε ο υπουργός Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργει-
ας Κώστας Σκρέκας τον υπό 
κατασκευή διασυνδετήριο 
αγωγό φυσικού αερίου Ελ-
λάδας- Βουλγαρίας IGB, επι-
σκεπτόμενος, σήμερα το μεση-
μέρι τον μετρητικό σταθμό του 
έργου στην Κομοτηνή, μαζί με 
τον πρωθυπουργό της Βουλ-
γαρίας Κίριλ Πέτκοφ και τον 
Βούλγαρο ομόλογό του Αλε-
ξάντερ Νικόλοφ.

«Πρόκειται για ένα πολύ 
σημαντικό έργο σε κρίσιμους 
καιρούς, με τις γεωπολιτικές 
εξελίξεις να ασκούν πολλές πι-
έσεις στον τομέα της ενέργει-
ας», ανέφερε χαρακτηριστικά 
ο υπουργός, υπογραμμίζοντας 
πως η ολοκλήρωση του έργου 
θα αυξήσει σημαντικά τη γεω-
πολιτική σημασία της περιοχής 
και θα βοηθήσει στη διαφορο-
ποίηση των πηγών ενέργειας.

«Μια νέα εποχή αρχίζει στη 
συνεργασία μεταξύ Ελλάδας 
και Βουλγαρίας από τον το-
μέα της ενέργειας για το καλό 
των δύο λαών μας», ανέφερε 
χαρακτηριστικά ο υπουργός, ο 
οποίος μαζί με τους κ.κ. Πέτ-
κοφ και Νικόλοφ ξεναγήθηκαν 

στον υπό κατασκευή μετρητι-
κό σταθμό της Κομοτηνής από 
στελέχη της κατασκευάστριας 
εταιρείας AVAX και διαπίστω-
σαν ιδίοις όμμασι την πρόοδο 
των εργασιών.

«Εκπροσωπώντας, σήμε-
ρα, τον Έλληνα πρωθυπουρ-
γό Κυριάκο Μητσοτάκη υπο-
δέχθηκα τον καλό φίλο της 
Ελλάδας, τον πρωθυπουργό 
της Βουλγαρίας κ. Πέτκοφ και 
τον ομόλογό μου, τον υπουρ-
γό Ενέργειας. Επισκεφτήκα-
με το εργοτάξιο κατασκευής 
του αγωγού φυσικού αερίου 
που διασυνδέει Ελλάδα και 
Βουλγαρία, ενός αγωγού μή-
κους 182 χλμ, που αναβαθμί-
ζει συνολικά γεωπολιτικά την 
περιοχή, βοηθάει στο να δια-
φοροποιηθούμε και να απε-
ξαρτητοποιηθούμε από το ρω-
σικό αέριο, να βελτιώσουμε 
την ανταγωνιστικότητα της οι-
κονομίας των δύο χωρών μας. 
Ενισχύει επίσης τη ρευστότητα 
στη μεταφορά ενέργειας και 
αυτό πιέζει τις τιμές ενέργειας 
προς τα κάτω», ανέφερε χαρα-
κτηριστικά ο κ. Σκρέκας, ση-
μειώνοντας πως «παράλληλα, 
εξασφαλίζουμε την περαιτέρω 
βελτίωση της διμερούς συνερ-

γασίας μέσα από τον ενεργει-
ακό κλάδο».

Ο υπουργός αναφέρθηκε 
ακόμη και στη νέα διασυνδετι-
κή γραμμή Ελλάδας- Βουλγα-
ρίας Maritsa East 1 (BG)- Νέα 
Σάντα (EL), επισημαίνοντας 
πως η ολοκλήρωση της ηλε-
κτρικής διασύνδεσης «σχεδόν 
τετραπλασιάζει τη δυνατότητα 
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέρ-
γειας από και προς Βουλγα-
ρία και Ελλάδα και αντίστρο-
φα, με σκοπό τη μείωση των 
τιμών ενέργειας και την αξι-
οποίηση του ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος που έχει η κά-
θε χώρα».

«Ανοίγει μια νέα εποχή συ-
νεργασίας ξεκινώντας από τον 
ενεργειακό κλάδο», υπογράμ-
μισε με έμφαση ο κ. Σκρέκας, 
εξηγώντας πως «έχουμε κι άλ-
λα σχέδια» καθώς οι δραματι-
κές γεωπολιτικές εξελίξεις, οι 
οποίες είναι οι χειρότερες των 
τελευταίων δεκαετιών στην 
Ευρώπη, «έχουν προκαλέσει 
τεράστια κρίση στην ενέργεια 
και την ευρωπαϊκή οικονομία 
εν γένει, απειλώντας νοικοκυ-

ριά και επιχειρήσεις».
Η χώρα μας, πρόσθεσε 

ο υπουργός, «μέσα από την 
ανάπτυξη των συνεργασιών 
με τις γειτονικές χώρες προ-
σπαθεί να καταστεί ως ένας 
πόλος ενεργειακής σταθερό-
τητας και στη Νοτιοανατολι-
κή Ευρώπη», διασφαλίζοντας 
την ενεργειακή ασφάλεια της 
ευρύτερης περιοχής και πετυ-
χαίνοντας παράλληλα «αυτό 
που τελικά θέλουμε για την 
ελληνική οικονομία αλλά και 
τα ελληνικά νοικοκυριά».

Κ. Πέτκοφ- Ο IGB μας 
δίνει τη διαφοροποίηση 
που χρειαζόμαστε

Τη σημασία του έργου εξή-
ρε, από την πλευρά του, και ο 
πρωθυπουργός της Βουλγαρί-
ας Κίριλ Πέτκοφ, υπογραμμίζο-
ντας ότι «μας δίνει τη διαφο-
ροποίηση που όλοι ελπίζουμε 
να δούμε».

«Η διαφοροποίηση αυτή», 
τόνισε ο Βούλγαρος πρωθυ-
πουργός είναι «σημαντική τόσο 
για τη Βουλγαρία ώστε να δι-
αφοροποιηθεί από το ρωσικό 

αέριο, το μοναδικό που μπο-
ρούμε τώρα να πάρουμε, κα-
θώς και για την Ελλάδα καθώς 
δημιουργεί μεγάλη εξαγωγι-
κή δυναμική καθώς ο αγωγός 
διέρχεται του ελληνικού εδά-
φους, αλλά και με το υγροποι-
ημένο φυσικό αέριο από την 
Αλεξανδρούπολη».

Ο κ. Πέτκοφ ευχαρίστησε 
τους δύο υπουργούς Ενέργει-
ας για το γεγονός ότι εργά-
στηκαν πολύ σκληρά και απο-
τέλεσμα αυτής της στενής 
συνεργασίας ήταν «τους τε-
λευταίους τρεις μήνες να έχει 
σημειωθεί μεγαλύτερη πρό-
οδο απ' ό,τι έναν ολόκληρο 
χρόνο πριν».

Αναφέρθηκε επίσης στα 
σχέδια ηλεκτρικής διασύνδε-
σης μεταξύ των δύο χωρών 
μας και σημείωσε πως ενόσω 
η Βουλγαρία θα εισάγει φυσι-
κό αέριο από τον συγκεκριμένο 
αγωγό θα μπορεί ταυτόχρονα 
να εξάγει ηλεκτρική ενέργεια 
στην Ελλάδα και αυτή είναι 
η έννοια ενός ολοκληρωμέ-
νου (συνεκτικού) συστήμα-
τος: η κάλυψη των αναγκών 

μιας χώρας από την άλλη και 
αντίστροφα, δημιουργώντας 
«μια κοινή οικονομική περιο-
χή, όπου θα αισθανόμαστε πιο 
ισχυροί, με μεγαλύτερες δυνα-
τότητες διαφοροποίησης (σ.σ. 
στις πηγές ενέργειας), πιο απο-
τελεσματικοί».

Ο Βούλγαρος πρωθυπουρ-
γός ανέφερε ακόμη ότι έλαβε 
την υπόσχεση από την ελλη-
νική κατασκευαστική εταιρεία 
ότι το έργο θα έχει περατωθεί 
ώς τον Ιούνιο. «Για μένα είναι 
πολύ σημαντικό το να τηρηθεί 
αυτή η υπόσχεση κι έχω πλήρη 
εμπιστοσύνη ότι έτσι θα γίνει».

«Αυτό το έργο είναι κρίσι-
μης σημασίας όχι μόνο για τη 
Βουλγαρία και την Ελλάδα αλ-
λά για ολόκληρη τη Νοτιοανα-
τολική Ευρώπη», ανέφερε και 
ο Βούλγαρος υπουργός Ενέρ-
γειας Αλεξάντερ Νικόλοφ, επι-
σημαίνοντας πως το έργο αυ-
τό θα βοηθήσει στην αμοιβαία 
ανάπτυξη των δύο χωρών και 
θα αυξήσει την ανταγωνιστικό-
τητα τους. Εξέφρασε, δε, την 
ικανοποίηση του για το γεγο-
νός ότι προχωράει επίσης με 
γοργούς ρυθμούς και το έργο 
του FSRU στην Αλεξανδρού-
πολη.

Ένα πολυσύνθετο έργο 
υψηλής σημασίας

Το Έργο του Ελληνο-Βουλ-
γαρικού Διασυνδετήριου Αγω-
γού (IGB) αποτελείται από 
έναν αγωγό μήκους περίπου 
182 χλμ. (εκ των οποίων τα 31 
εντός της ελληνικής επικράτει-
ας), καθώς και τις αναγκαίες 
υποστηρικτικές εγκαταστάσεις 
Με σημείο εκκίνησης την Κο-
μοτηνή, ο αγωγός θα κατα-
λήγει στη Stara Zagora αντί-
στοιχα, συνδέοντας τα δίκτυα 
Φυσικού Αερίου Ελλάδος και 
Βουλγαρίας, ενώ θα υπάρχει η 
δυνατότητα της αντίστροφης 
ροής (reverse flow).
ΑΠΕ ΜΠΕ

Σκρέκας:  Αρχίζει μια νέα εποχή στη 
συνεργασία Ελλάδας-Βουλγαρίας με τον IGB

ΈΠΙΣΚΈΨΗ ΣΤΟΝ ΜΈΤΡΗΤΙΚΟ 
ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 
ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΈΛΛΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΟ 
ΈΝΈΡΓΈΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΈΥΣΈ 
ΤΟΝ ΠΡΏΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΙΡΙΛ ΠΈΤΚΟΦ ΚΑΙ 
ΤΟΝ ΟΜΟΛΟΓΟ   

Σε καλό δρόμο ο υπό κατασκευή 
διασυνδετήριος αγωγός φυσικού 
αερίου των δύο χωρών 

Σε ανοδική τροχιά βρίσκεται 
και πάλι η διεθνής τιμή του πε-
τρελαίου, ξεπερνώντας τα 110 
δολάρια το βαρέλι. Το αργό-
τερο μέσα στις επόμενες δύο 
εβδομάδες θα έχει υλοποιηθεί 
η πλατφόρμα και θα εφαρμο-
στεί η κυβερνητική στήριξη για 
την επιδότηση στη βενζίνη, στα 
καύσιμα και στο πετρέλαιο κί-
νησης, είπε κατά τη σημερινή 
ενημέρωση των πολιτικών συ-

ντακτών ο κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.

Στο διάστημα που 
ακολουθεί, όπως ήδη 
ανακοινώθηκε:

• Αυξάνεται σημαντικά η 
επιδότηση ρεύματος σε νοι-
κοκυριά και επιχειρήσεις, συ-
νεχίζεται η επιδότηση φυσικού 
αερίου και δίνεται έκτακτη επι-
δότηση ρεύματος σε μια σει-
ρά επιχειρήσεων, κυρίως σε 
μικρές επιχειρήσεις.

• Χορηγείται -πριν από το 
Πάσχα- έκτακτη ενίσχυση 
στους πιο ευάλωτους συμπο-
λίτες μας.

• Επιδοτείται η κατανάλω-
ση καυσίμων για τα φυσικά 

πρόσωπα και μειώνεται η τι-
μή του πετρελαίου κίνησης σε 
μια περίμετρο που φτάνει μέχρι 
τα 30.000 ευρώ οικογενειακό 
εισόδημα.

• Αυξάνεται η περίοδος 
αποπληρωμής όλων των επι-
στρεπτέων προκαταβολών από 
60 σε 96 άτοκες δόσεις.

• Μειώνεται περαιτέρω ο 
ΕΝΦΙΑ

• Επιστρέφεται ο Ειδικός 
Φόρος Κατανάλωσης για το 
αγροτικό πετρέλαιο και μει-
ώνεται ο συντελεστής Φ.Π.Α. 
από το 13% στο 6% για τα 
λιπάσματα.

«Τα μέτρα κινούνται στα 
όρια που επιτάσσει η δημοσι-
ονομική σταθερότητα ώστε να 

μην διαλυθούν τα δημόσια οι-
κονομικά και μακριά από απλο-
ϊκές προσεγγίσεις που εδρά-
ζονται είτε στην άγνοια είτε 
στην ανευθυνότητα», τόνισε 
o κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Καμία χώρα, καμία κυβέρ-
νηση, δεν μπορεί να αντιμετω-
πίσει μόνη της ένα τόσο με-
γάλο πρόβλημα. Επιδιώκουμε 
επίμονα μια ευρωπαϊκή λύ-
ση και είναι αυταπόδεικτες οι 
κερδοσκοπικές τάσεις. Όταν οι 
αγορές είναι έρμαιο των κερ-
δοσκόπων έρχεται η ώρα της 
πολιτικής παρέμβασης και δεν 
πρόκειται να μείνουμε με σταυ-
ρωμένα τα χέρια», επεσήμανε 
ο κυβερνητικός εκπρόσωπος 
και πρόσθεσε:

«Από το Σεπτέμβριο εφαρ-
μόστηκαν τα πρώτα μέτρα στή-
ριξης με κόστος 3,7 δισ. ενώ 

οι επιδοτήσεις αγγίζουν το 1,2 
δισ. ευρώ», σύμφωνα με τον 
κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Επιδότηση καυσίμων: Πότε αναμένεται 
η λειτουργία της πλατφόρμας
Σε ανοδική τροχιά 
βρίσκεται και πάλι 
η διεθνής τιμή του 
πετρελαίου


