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Ανοιχτή συνέλευση μελών
ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Εβρου με
ομιλητή τον Κώστα Σκανδαλίδη

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΆΚΗΣ
www.gnomionline.gr
Παρασκευή 1 Απριλίου 2022
αρ. φύλλου 9289
€0.60

Επιστρέφουν, υπό
προϋποθέσεις, οι
ερασιτέχνες αλιείς

Ένα βήμα πριν τον ανάδοχο
για το μεγάλο έργο ανάπλασης
του βόρειου τμήματος της
Αλεξανδρούπολης
Ενδιαφέρον από 12 εταιρείες, με ποσοστά έκπτωσης
από 7% έως και 50% ! Ποιοι προκρίνονται στην
επόμενη φάση του διαγωνισμού

▶5
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ΚΛΑ: Δυο Κυριακάτικες
προβολές ξεχωριστών
βραβευμένων ταινιών
● Στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης για τη δραστηριότητα που είναι συνυφασμένη με την
ιστορία και την παράδοση των ανθρώπων της πόλης

Έβρος: Κάλεσμα από ΓΣΕΕ &
ΑΔΕΔΥ για συμμετοχή στην
απεργία της 6ης Απριλίου

● Είχε προηγηθεί ανακοίνωση απαγόρευσης από το λιμεναρχείο και διαμαρτυρίες
● Τι συμφωνήθηκε σε συνάντηση που είχαν με τον ΟΛΑ εκπρόσωποι του Συλλόγου Ερασιτεχνών Αλιέων Έβρου και του νεοσύστατου Συλλόγου Ερασιτεχνών Αλιέων από την ακτή

▶7

▶4
Αλεξανδρούπολη:
Εργασίες για
δημιουργία κόμβου
προς το ΠΓΝΑ

Το «Ένα Φεστιβάλ στη Σαμοθράκη»
που ήρθε για να μείνει

Ανακοινώθηκαν προσωρινές
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε
τμήμα της Εγνατίας Οδού

▶5

Ευχαριστήρια επιστολή
Frontex προς το
αεροδρόμιο Δημόκριτος
Για την υλοποίηση του
πιλοτικού έργου του
Αερόστατου Επιτήρησης
θαλάσσιων συνόρων

▶ 11

Ξεκινά η καταπολέμηση των
κουνουπιών σε Έβρο και ΑΜΘ
Ένας απολογισμός των τετραήμερων δράσεων που έφεραν την
Ανοιξη δημιουργίας και στο νησί για 4 ημέρες με θέατρο, μουσική,
ακροβατικά, χορό

▶ 8

Οι πρώτοι αεροψεκασμοί προγραμματίζονται για την
επόμενη εβδομάδα, αρχής γενομένης από την παραλιακή
ζώνη Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης. Τι δήλωσε στη «Γ»
ο Δ/ντής Δημόσιας Υγείας της ΑΜΘ

▶6
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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
www.gnomionline.gr
ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑ
Ε. Λασκαράκης και ΣΙΑ Ε.Ε.
Εκδότης-∆ιευθυντής
Μάνος Λασκαράκης
Υπεύθυνος Ύλης
Γ. Πανταζίδης
Σύμβουλος Έκδοσης
Γιάννης Λασκαράκης
Υπεύθυνος Τυπογραφείου
∆. Μπένδρελης

Υπεύθυνη Διαφημίσεων
και Λογιστηρίου
Χρύσα Γρηγοριάδου

Κωδικός 1793
email
gnomi@gnomionline.gr
efimerida-gnomi@hotmail.com
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
Πλησίον στρατοπέδου «Ιωάννου»
Τηλέφωνα
2551024222, 2551029888
Fax
2551080606

Ετήσια ιδιωτών 
€100
∆ήµων-∆ηµοτικών διαµ/των€200
Τραπεζών-Οργανισµών 
€200
Ανώνυµες Εταιρίες 
€200

Είπαν

Σαν Σήμερα

ΘΑΝΑΤΟΙ
1917
Σκοτ Τζόπλιν, ο αποκαλούμενος
και «βασιλιάς του Ragtime», μαύρος αμερικανός συνθέτης. (Γεν.
24/11/1868)

Θεόδωρος Ορδουμποζάνης, Δημήτρης Μακροδημόπουλος, Γιώργος
Αναγνωστόπουλος, Αγγελική, Δεληγιάννη, Λευτέρης Χαβιαράς, Ανδρέας Καφετζής, Σμαρώ Τσοκαταρίδου,
Νικόλαος Παπανικολόπουλος, Λεωνίδας Σκερλετόπουλος, Γιώτα Αγαπητού, Μενέλαος Μαλτέζος

15...21
14...18
15...19

14...18
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1849
Ο Ρίχαρντ Βάγκνερ διευθύνει την 9η
Συμφωνία του Μπετόβεν στη Δρέσδη. Μεταξύ των ακροατών βρίσκεται
και ο πάπας του Αναρχισμού Μιχαήλ
Μπακούνιν, ο οποίος συγχαίροντας
τον μαέστρο Βάγκνερ μετά τη συναυλία, του λέει: «Ακόμα και αν όλα τα
πράγματα καταστραφούν στο μέλλον, αυτό το έργο τέχνης πρέπει να
μείνει ανέπαφο, ακόμα και με κίνδυνο
της ζωής μας».

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1815
Ότο Φον Μπίσμαρκ, γερμανός πολιτικός, που ένωσε τη Γερμανία και
διετέλεσε καγκελάριός της επί 24
χρόνια. (Θαν. 30/7/1898)

Τακτικοί συνεργάτες:

Ανατολή - 07:00
Δύση - 19:41

1822
Με έγγραφό τους προς το Μινιστέριο
(Υπουργείο) της Οικονομίας, οι εργάτες του Τυπογραφείου της Διοίκησης
(Εφημερίδα της Κυβέρνησης θα λέγαμε σήμερα) ζητούν ολίγα γρόσια
«Επειδή και κατ’ αυτάς έφτασαν αι
του Πάσχα εορτάσιμοι ημέραι και
θέλομεν ν’ αγοράσωμεν άλλος παπούτσια, άλλος τζουράπια και άλλος
άλλο τι, διά τούτο παρακαλούμεν το
Μινιστέριον να μας δώση ολίγα γρόσια διά ν’ απεράσωμεν ταύτας τας
εορτασίμους ημέρας, αναπληρούντες τας χρείας μας». Είναι η πρώτη
αναφορά για το δώρο του Πάσχα.

1976
Ο Στίβεν Βόζνιακ και ο Στίβεν Τζόμπς
ιδρύουν την Apple Computers και
φέρνουν την επανάσταση στο χώρο
της πληροφορικής, με τη δημιουργία
του πρώτου προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή «Apple I»

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

Ο καιρός σήμερα

ΓΕΓΟΝΟΤΑ
334 π.Χ.
Ο Μέγας Αλέξανδρος διαβαίνει τον
Ελλήσποντο και αρχίζει την εκστρατεία του στην Ανατολή.

1957
Πρωταπριλιάτικη φάρσα στην Αγγλία, που θα αφήσει εποχή. Ο παρουσιαστής ειδήσεων του BBC Ρίτσαρντ
Ντίμπλεμπι παρουσιάζει οπτικοποιημένο ρεπορτάζ για την ανοιξιάτική
συγκομιδή σπαγγέτι στην Ιταλία και
γίνεται πιστευτός!

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
EΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (ΣΗΠΕ)
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Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ
1
ΑΠΡ
2014

Εκτός λίστας διευρυμένου ωραρίου …. μουσεία και
αρχαιολογικοί χώροι της Θράκης

Μόνο ο αρχαιολογικός χώρος και του μουσείο
των Φιλίππων και το αρχαιολογικό μουσείο της
Θάσου, από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας,
κατάφεραν να μπουν στη λίστα του υπουργείου
πολιτισμού, η οποία προβλέπει διευρυμένο ωράριο
λειτουργίας από αρχές Απρίλη ως τέλη Οκτωβρίου για περίπου 50 μουσεία και αρχαιολογικούς
χώρους. Κανένας άλλος αρχαιολογικός χώρος ή
μουσείο της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δεν προβλέπεται να λειτουργεί με
θερινό, διευρυμένο ωράριο, οπότε και με ενισχυμένο προσωπικό. Την ίδια στιγμή, ο αρχαιολογικός χώρος των Φιλίππων έβαζε υποψηφιότητα
για μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς
της ΟΥΝΕΣΚΟ, ενώ ο πασίγνωστος σκηνοθέτης
Κώστας Γαβράς μιλούσε για την απόφασή του να
γυρίσει ένα ντοκιμαντέρ για τη Σαμοθράκη
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Μικρογνωμικά
Όχλος
Άκρως επιτυχημένο και εύγλωττο
το σκίτσο του Δημήτρη Γεωργοπάλη,
το οποίο συνοδεύει με το εξής σχόλιο: «Καλοί οικογενειάρχες Χριστιανοί
με κινητά και καφέδες ανα χείρας, τα
παιδιά παραμάσχαλα για την καλύτε-

ρη σέλφι και τα περισσότερα λάικ. Τα
τέρατα που έθρεψαν οι Ευαγγελάτοι
της εποχής!! Δεν αντέχουμε άλλο!!»
Και κάτι τελευταίο, που διάβασα ως
λεζάντα κάτω από φωτογραφία με τα
τρία αγγελούδια: «Πόσο σκοτάδι μπορεί να έχεις μέσα σου για να σβήσεις
τόσο φως...»

Κ.Η.

`

Εκλογές για νέο Δ.Σ. στον Εθνικό
στις 29 Μαΐου

Μετά από τη συνεδρίαση του ΔΣ του
ΜΓΣ Εθνικού Αλεξανδρούπολης, αποφασίστηκε η ημερομηνία τέλεσης της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Νέου
ΔΣ, όπως προβλέπεται από το Καταστατικό και με τη λήξη της τριετούς θητείας
του παρόντος ΔΣ.
Η εκλογική διαδικασία έχει οριστεί στις
29/5/2022 κατόπιν τούτου, οι αιτήσεις είναι ανοιχτές για υποψηφιότητα των μελών του Συλλόγου για θέσεις: Προέδρου,
Μελών ΔΣ και μελών Εξελεγκτικης μέχρι
και 4 μέρες πριν την ημέρα των εκλογών.

μοι από καιρό απεμπολήσαμε την ιδιότητα του ανθρώπου, του σκεπτόμενου, του
πολίτη και βολευτήκαμε σε εκείνη του
μαζάνθρωπου. Πως αλλιώς θα συντελούταν τάχιστα ο εκφασισμός της κοινωνίας.
Θλίψη και ανησυχία για όσα (μας) μέλλονται, τίποτε άλλο.

Σωτ. Μαραγκοζάκη

Γ.Π.

Θλίψη και ανησυχία για όσα (μας)
μέλλονται

Ο όχλος των αγανακτισμένων και η
αγανάκτηση για την οχλοκρατία. Σαν έτοι-

Μήνυμα ειρήνης από την Παλαγία
Βουλγαρία… yolo

Η Βουλγαρία θα άρει όλους τους περιορισμούς κατά της Covid-19 από την ερχόμενη Παρασκευή, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης προστατευτικών μασκών
σε εσωτερικούς χώρους και των ταξιδιωτικών απαγορεύσεων για αλλοδαπούς
από χώρες με υψηλό αριθμό κρουσμάτων.
Η άρση των μέτρων έρχεται καθώς η
κεντρώα κυβέρνηση συνασπισμού αποφάσισε να τερματίσει την κατάσταση συναγερμού σε εθνικό επίπεδο που εισήχθη πριν από δύο χρόνια, όταν ξέσπασε
η πανδημία, παρά το γεγονός ότι η χώρα
παραμένει το κράτος μέλος της Ευρωπα-

ϊκής Ένωσης με το μικρότερο ποσοστό
κάλυψης εμβολιασμού, με λιγότερο από
το 30% του πληθυσμού να είναι πλήρως
εμβολιασμένο, εν μέσω δυσπιστίας προς
τους κρατικούς θεσμούς και κακής ενημέρωσης απέναντι στα εμβόλια. Η πανδημία έχει σκοτώσει 36.498 ανθρώπους
στη χώρα των 7 εκατομμυρίων.
Ωστόσο, ο αριθμός των νέων ημερήσιων κρουσμάτων κορωνοϊού στη Βουλγαρία ανήλθε τις τελευταίες 24 ώρες σε
1.698, πολύ πιο κάτω από το υψηλό ρεκόρ των 12.399 που καταγράφηκε στα
τέλη Ιανουαρίου.

Είπαν

Μήνυμα ειρήνης στέλνει η Παλαγία
Αλεξανδρούπολης και όσοι σκέφτηκαν και υλοποίησαν την πανέμορφη
αυτή κίνηση!
Η κίνηση αυτή και η φωτογραφία

αναδείχθηκε από τον εκπρόσωπο των
Προοδευτικών Οικονομολόγων Ελλάδας κ. Μενέλαο Μαλτέζο μέσα από
τον προσωπικό του λογαριασμό στο
Facebook.

Κ.Η.

Photo Shoot

Έχει κριθεί και ο κ. Μητσοτάκης, έχει κριθεί και ο κ. Τσίπρας: ο ένας μίλησε για αυταπάτες, ο άλλος ζει με τις
αυταπάτες. Πιστεύω ότι ήρθε
η ώρα, η χώρα μας να αλλάξει σελίδα.
Ν. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΚΙΝΑΛ

Ο κ. Ανδρουλάκης απέκλεισε
σήμερα ξεκάθαρα τη συνεργασία με όποιον δεν ασπάζεται την Σοσιαλδημοκρατία. Η
ΝΔ είναι γνωστό ότι δεν ανήκει σε αυτή την ομάδα. Είναι
προφανές λοιπόν, ότι η δική
του εκδοχή της αξιόπιστης
απάντησης στις κρίσεις που
ζούμε περνάει μέσα από τη
συνεργασία με τον κ. Τσίπρα.
Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΌΣ
ΕΚΠΡΌΣΩΠΟΣ

Από τις 31 αιωνόβιες ελιές, που φυτεύτηκαν στην Αγγελάκη, στη Θεσσαλονίκη, οι 29 έπιασαν και φούντωσαν. Δύο δεν τα κατάφεραν, κι έτσι, χθες το πρωί αντικαταστάθηκαν από δύο άλλες. Μάλιστα, ο επιχειρηματίας, Σταύρος Ανδρεάδης, που έχει κάνει τη δωρεά για τα δέντρα, από τη γη της Χαλκιδικής, καλεί,
σύμφωνα με την parallaxi, τους Θεσσαλονικείς να καλωσορίσουν τις δύο νέες ελιές, τοποθετώντας πάνω
τους κάποιο ματόχαντρο για γούρι για να «πιάσουν». Η οδός Αγγελάκη άλλαξε όψη χάρη στις ελιές και
έδωσε ένα ζωντανό παράδειγμα του τι σημαίνει φροντίζω και νοιάζομαι το δημόσιο χώρο.
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Εβρος: Κάλεσμα από
ΓΣΕΕ & ΑΔΕΔΥ για
συμμετοχή στην απεργία
της 6ης Απριλίου

Εκδήλωση ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής
με ομιλητή τον Κώστα
Σκανδαλίδη
ΑΎΡΙΟ ΣΆΒΒΑΤΟ ΣΤΗΝ ΑΊΘΟΥΣΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΘΕΆΤΡΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΎΠΟΛΗΣ
Κάλεσμα για συμμετοχή από την Νομαρχιακή
Επιτροπή Έβρου του κόμματος στην ανοιχτή,
Συνέλευση των Μελών του νομού με θέμα
«Αυτοοργάνωση του Κόμματος και πορεία προς
το Συνέδριο»
Η Νομαρχιακή Επιτροπή Έβρου
του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής,
ανακοινώνει ότι το Σάββατο, 2
Απριλίου στις 18.00, θα πραγμα-

τοποιηθεί ανοιχτή, Νομαρχιακή Συνέλευση των Μελών του Κινήματος στην αίθουσα του Δημοτικού
Θεάτρου Αλεξανδρούπολης.

Καμία χαλάρωση μέτρων
μέχρι την Πρωτομαγιά
Εισηγήθηκε η
Επιτροπή των
Εμπειρογνωμόνων
Καμία χαλάρωση των μέτρων
μέχρι και την Πρωτομαγιά εισηγείται η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων την ώρα που τα
κρούσματα κορονοϊού παρουσιάζουν και πάλι αυξητικές τάσεις
τις τελευταίες ημέρες.
Να μην υπάρξει χαλάρωση
των μέτρων προστασίας από τον
κορονοϊό, τουλάχιστον μέχρι την
Πρωτομαγιά εισηγούνται οι ειδι-

κοί του υπουργείου Υγείας, που
συνεδρίασαν νωρίτερα. Έτσι παραμένει ενεργό το πιστοποιητικό
εμβολιασμού που εμποδίζει την
είσοδο ακόμα και σε ανοιχτούς
χώρους της εστίασης για τους
ανεμβολίαστους, οι οποίοι συνεχίζουν να πρέπει να δώσουν
τουλάχιστον rapid test κατά την
είσοδό τους.
Ο υπουργός Υγείας Θάνος
Πλεύρης είχε αφήσει ανοιχτό το
ενδεχόμενο να απελευθερωθεί
η πρόσβαση και σε κλειστούς
χώρους, ίσως σε μεταγενέστερο χρόνο.

Θέμα: «Αυτοοργάνωση του
Κόμματος και πορεία προς το Συνέδριο».
Κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση θα είναι ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του Κινήματος Αλλαγής και Βουλευτής Α' Αθηνών Κώστας Σκανδαλίδης
«Καλούνται όλα τα Μέλη και
οι φίλοι, του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος
Αλλαγής του Εβρου, να παραβρεθούν και να συμμετάσχουν ενεργά
στην παραπάνω εκδήλωση, ώστε
με την προσπάθεια όλων μας, το
ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, να ξαναγίνει πρωταγωνιστής της πολιτικής ζωής του τόπου» αναφέρει
η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ν.Ε. ΕΒΡΟΥ
Αλεξάνδρα Ποιραζίδου

“Η Κυβέρνηση εργαλειοποιεί τον πόλεμο στην
Ουκρανία, αφενός για να μεταθέσει τις δικές της
ευθύνες στην ακρίβεια”
Η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ καλούν τους
εργαζόμενους, τους άνεργους και τους
συνταξιούχους στον κοινό αγώνα και
στην απεργία των συνδικάτων την Τετάρτη 6 Απριλίου 2022.
Στο κάλεσμά του, το Νομαρχιακό
Τμήμα Έβρου της ΑΔΕΔΥ αναφέρει μεταξύ άσλλων:
“Τα τελευταία 2 χρόνια με πρόσχημα
την πανδημία βιώσαμε όλοι την ολοκλήρωση της καταπάτησης των εργασιακών
δικαιωμάτων που ξεκίνησε να πραγματοποιείται τα χρόνια των μνημονίων.
Παράλληλα την τελευταία δωδεκαετία
βιώσαμε και την εξαθλίωση των μισθολογικών απολαβών των εργαζομένων,
την εξαφάνιση του κοινωνικού κράτους,
την ιδιωτικοποίηση δημόσιων υπηρεσιών και αγαθών, προκειμένου να ενισχυθούν τα λίγα και μεγάλα επιχειρηματικά
συμφέροντα.
Σήμερα όμως ερχόμαστε αντιμέτωποι και με ένα κύμα ακρίβειας που προϋπήρχε εδώ και καιρό και με πρόσχημα
τον πόλεμο στην Ουκρανία γιγαντώθηκε. Φτάνει πια! Δεν μπορούμε να δεχτούμε την περαιτέρω εξαθλίωση της
ζωής μας. Δεν πρέπει να συνεχίσουμε
τα χαμηλά και μεσαία στρώματα να πληρώνουμε τις δυσθεώρητες αυξήσεις στο
ρεύμα, στο πετρέλαιο, στο φυσικό αέριο,
στο ψωμί και σε όλα τα είδη λαϊκής ανάγκης και την ίδια ώρα να θησαυρίζουν
μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Πως είναι
δυνατόν να βελτιωθεί η κατάσταση και
να έρθει η ανάπτυξη αν δεν κυκλοφορήσει χρήμα στην αγορά και του λαού τα
χρήματα δεν του φτάνουν για να καλύψει ούτε τις βασικές του ανάγκες; Πόσες
ακόμα μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
θα πρέπει να βάλουν λουκέτο; Στις 06
Απριλίου απεργούμε όλοι οι εργαζόμενοι στο δημόσιο και ιδιωτικό χώρο
για να βάλουμε ένα τέρμα σ’ αυτή την
πολιτική. Την κρίση δεν θα πληρώνουν
πάντα οι εργαζόμενοι. Είναι η ώρα να
πληρώσουν οι έχοντες και κατέχοντες.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, η δύναμη μας είναι η οργανωμένη αντίδραση και οι μαζικοί αγώνες. Αυτό είναι που
φοβούνται όλοι οι πολιτικοί και όλες οι
κυβερνήσεις. Όλοι μαζί λοιπόν απεργούμε και συμμετέχουμε στις συγκεντρώσεις μαζί με τους συμπολίτες μας για να
διεκδικήσουμε:
Οικονομικά:
Αυξήσεις στους μισθούς μας, άμεσα,

τουλάχιστον ίσες με την αύξηση του
ΑΕΠ και του πληθωρισμού
• Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης
• Ξεπάγωμα της διετίας 2016 –
2017
• Αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ
• Επαναφορά 13ου– 14ου μισθού
• Αύξηση και επέκταση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Καμία περικοπή του.
Στήριξη του ΕΣΥ με γενναία χρηματοδότηση. Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας
στους χώρους εργασίας και στα σχολεία.
Μείωση του αριθμού των μαθητών στο
1:15. Όχι στις απολύσεις και στις αναστολές εργασίας του προσωπικού.
• Κατάργηση του Νόμου Χατζηδάκη
(Ν4808/21) για τα εργασιακά, καθώς
και κατάργηση όλων των νόμων που
ιδιωτικοποιούν την κοινωνική ασφάλιση.
Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για να
καλυφθούν τα χιλιάδες οργανικά κενά
που υπάρχουν στο Δημόσιο, ιδιαίτερα
στους τομείς της Υγείας, της Παιδείας,
της Κοινωνικής Ασφάλισης, της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης κ.ά.
Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις Δημόσιων
οργανισμών και φορέων και των δημόσιων αγαθών.
Στον αγώνα αυτό δεν πρέπει να είμαστε μόνοι μας οι υπάλληλοι του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Στον αγώνα αυτό απέναντι σ’ αυτή την πολιτική
φτωχοποίησης των Ελλήνων πολιτών
πρέπει να είμαστε μαζί με τους εργαζόμενους απ’ όλους τους επαγγελματικούς
– παραγωγικούς – επιστημονικούς – κοινωνικούς – πολιτιστικούς χώρους του
νομού μας και με όλους τους άνεργους,
τους νέους και τους συνταξιούχους. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους σε όλο
το Δημόσιο να συμμετέχουν μαζικά στην
απεργιακή κινητοποίηση και να ενώσουν
τις δυνάμεις τους με όλους τους εργαζόμενους από κάθε επαγγελματικό χώρο, με όλους τους συνταξιούχους και με
όλους τους άνεργους.
• ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ. ΟΛΟΙ ΚΑΙ
ΟΛΕΣ ΜΑΖΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ
6 Απριλίου 2022
Όλοι μαζί στην απεργιακή συγκέντρωση του Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Έβρου
Αλεξανδρούπολη: Στις 11:00 μπροστά στο Εργατικό Κέντρο Ν. Έβρου.
• Ορεστιάδα: Στις 11:00 στην πλατεία μπροστά στο Δημαρχείο.
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Ένα βήμα πριν τον ανάδοχο για το
μεγάλο έργο ανάπλασης του βόρειου
τμήματος της Αλεξανδρούπολης
ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝ ΑΠΌ 12 ΕΤΑΙΡΕΊΕΣ, ΜΕ
ΠΟΣΟΣΤΆ ΈΚΠΤΩΣΗΣ ΑΠΌ 7% ΈΩΣ
ΚΑΙ 50% ! ΠΟΙΟΙ ΠΡΟΚΡΊΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΕΠΌΜΕΝΗ ΦΆΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ
Τι περιλαμβάνει το έργο

ματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Της Κικής Ηπειρώτου

Ενδιαφέρον από 12 εργολαβικές
εταιρείες συγκέντρωσε ο διαγωνισμός
για το έργο «Αστική αναζωογόνηση
βορείου τμήματος Αλεξανδρούπολης
και επέκταση δικτύου ποδηλατοδρόμων», με προϋπολογισμό που αγγίζει
τα 12,3 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα
με απόφαση της Επιτροπής Διαγωνισμού και της Οικονομικής Επιτροπής,
στην επόμενη φάση του διαγωνισμού
περνούν 4 εταιρείες.
Οι εκπτώσεις που κατέθεσαν οι
εταιρείες κυμάνθηκαν από 7,27% έως
49,81%. H Επιτροπή του Διαγωνισμού έλεγξε τα δικαιολογητικά και
τις εγγυητικές των εταιρειών που κατέθεσαν προσφορά, όπου διαπιστώθηκαν προβλήματα στα έγγραφα 3
εταιρειών, οι οποίες δεν συνεχίζουν
στην επόμενη φάση της διαδικασίας.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή, υπολόγισε
τον μέσο όρο των προσφορών, από
τους οικονομικούς φορείς που συνεχίζουν στον διαγωνισμό, ο οποίος είναι 29,82% . Με βάση τη νομοθεσία,
στην επόμενη φάση προκρίνονται οι 4
εταιρείες που κατέθεσαν τη μεγαλύτερη έκπτωση και οι οποίες καλούνται
να εξηγήσουν εγγράφως το κόστος
που προτείνουν στην προσφορά τους.
Στην επόμενη φάση περνούν οι :
α) ALPHA DELTA CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙ-

ΡΕΙΑ (με προσφορά 49,81%)
β) ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
Ε.Ε. με δ.τ. “ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.“ (με προσφορά 45,67 % )
γ) « ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε. » (με προσφορά 42,0 %)
δ) ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ (με προσφορά 39,69%)

Τα έργα που προβλέπονται

Η χρηματοδότηση του έργου πραγ-

Το έργο περιλαμβάνει την παρέμβαση σε σύνολο έξι οδών, με διαπλατύνσεις πεζοδρομίων, κατασκευή
ποδηλατόδρομων, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες και εργασίες πράσινου.
Συγκεκριμένα, προβλέπονται παρεμβάσεις στις οδούς:
-Ηροδότου, από τον κόμβο παλιού Νοσοκομείου ως την είσοδο του
στρατοπέδου ΖΗΣΗ, μήκους 1 χλμ.
-Αγ. Δημητρίου από τον κόμβο παλιού Νοσοκομείου (μουσικό γυμνάσιο
λύκειο) ως την Περιφερειακή οδό,

μήκους 750 μ (περιλαμβάνει και ποδηλατόδρομο).
-Κονδύλη, από το 5ο Νηπιαγωγείο
/ Πάρκο Κικόνων ως τη συμβολή της
με την μικρή περιφερειακή οδό, μήκους 950χλμ (περιλαμβάνει και ποδηλατόδρομο).
-Ανδρονίκου από τη συμβολή της
με την οδό Θράκης ως το 5ο Νηπιαγωγείο, μήκους 300 μ. Θράκης από
τον κόμβο παλιού Νοσοκομείου ως
την οδό Ανδρονίκου, μήκους 350 μ.

-Εθν. Αντίστασης από τη συμβολή της με την οδό Ι. Καβύρη μέχρι τη
συμβολή της με την Λεωφ. Δημοκρατίας, μήκους 550μ.
-Επέκταση ποδηλατοδρόμου οδού
Παπαναστασίου (σύνολο οδού), μήκους 1000μ
-Επέκταση ποδηλατοδρόμου οδού
Λ. Δημοκρατίας Λ. Μάκρης από την
οδό Βιζυηνού έως της οδό Κουταβού,
μήκους 890μ.

Αλεξανδρούπολη: Εργασίες για δημιουργία κόμβου προς το ΠΓΝΑ
Ανακοινώθηκαν προσωρινές κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις σε τμήμα της Εγνατίας Οδού
Ανακοινώνονται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Εγνατία Οδός, στην εδαφική αρμοδιότητα της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Αλεξ/πολης (από χ.θ.
612+157 έως χ.θ. 612+777),
προκειμένου να εκτελεστούν
εργασίες κατασκευής κλάδου
εξόδου από τον αριστερό κλάδο της Εγνατίας Οδού προς το
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξ/πολης.».
Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 47, 52, 104 και
109 του Ν. 2696/99 «Κύρωση
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»,
όπως τροποποιήθηκε με το Ν.
3542/07 και ισχύει.
2) Τις διατάξεις του άρθρου
29Α του Ν.1558/1985 «Κυβέρ-

νηση και κυβερνητικά όργανα»,
όπως ισχύει.
3) Το υπ’αρίθ. 110018 από
28-03-2022 έγγραφο της
ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε. μετά της
προσηρτημένης σε αυτό Απόφασης Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων της Δ/νσης Συντήρησης και Λειτουργίας Αυτ/
μου & Υποδομών της ΕΓΝΑΤΙΑΣ
ΟΔΟΥ Α.Ε. με συνημμένη Τεχνική Μελέτη*
4) Την υπ’αρίθ.4359/
22/659615 από 30-03-2022
πρόταση -αναφορά του Τ.Τ. Αλεξανδρούπολης.
5) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και αποσκοπούντες στη
λήψη μέτρων για την ομαλή –
ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων.
Αποφασίζουμε:

Άρθρο 1ο
1. 1. Την τοποθέτηση εργοταξιακής σήμανσης και τον αποκλεισμό της Λωρίδας Έκτακτης
Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) της Εγνατίας
Οδού Ηγουμενίτσας – Κήπων,
Α2 Ε 50 από την χ.θ. 612+157
έως χ.θ. 612+777, στο ρεύμα
κυκλοφορίας από Ηγουμενίτσα
προς Κήπους, προκειμένου να
εκτελεστούν εργασίες κατασκευής εξόδου από τον αριστερό
κλάδο της Εγνατίας Οδού προς

το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξ/πολης, σύμφωνα με
την συνημμένη στο ανωτέρω 3)
σχετικό τεχνική μελέτη.
• Το ανώτατο επιτρεπόμενο
όριο ταχύτητας στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται
για λόγους ασφαλείας στα 80
χλμ/ώρα.
• Η οριζόντια και κάθετη σήμανση που θα εφαρμόζεται κατά
τη διάρκεια εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών να είναι σύμφω-

νη με τις διατάξεις των άρθρων
9 και 47 του Ν. 2696/99 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, την
υπ΄αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/613 (Φ.Ε.Κ.
905Β΄/20-05-2011)Απόφασης
Υφυπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ και την
Εγκεκριμένη Μελέτη Σήμανσης
της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΣ Α.Ε.
• Σε καμιά περίπτωση δεν
θα διακοπεί η κυκλοφορία των
οχημάτων επί του αυτοκινητόδρομου.
1. Σε κάθε περίπτωση οι εργασίες να εκτελούνται, κατόπιν
προφορικής συνεννόησης και
έγκρισης του Τ.Τ. Αλεξ/πολης,
προκειμένου αποφευχθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των
οχημάτων, συνέπεια τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή έκτακτων γεγονότων (εκδηλώσεων, δυσμενών
καιρικών συνθηκών κλπ).
Άρθρο 2ο
α. Οι διατάξεις του άρθρου
1 της απόφασης αυτής, ισχύουν
από την δημοσίευση της παρούσας σύμφωνα με τις διατάξεις
του αρθ. 109 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα

με το άρθ.4 του Ν.3861/2010,
θα διαρκέσουν από 31-03-2022
μέχρι 30-06-2022 και εφαρμόζονται από την τοποθέτηση
των οικείων πινακίδων με μέριμνα και ευθύνη της Εταιρείας
«ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» η οποία επί πλέον υποχρεούται, για τον τακτικό
έλεγχο και συντήρηση της προσωρινής σήμανσης. Επισημαίνεται ότι διευθύνουσα επιχείρηση του εν λόγω έργου είναι
η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
β. Η εφαρμογή της παρούσας Απόφασης ανατίθεται στο
Τμήμα Τροχαίας Αλεξ/πολης.
γ. Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης διώκονται και
τιμωρούνται κατά τις διατάξεις
των άρθρων 3,4 και 104 του
Ν.2696/1999 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως
αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα
2, 3 και 93 του Ν. 3542/07
«Τροποποιήσεις διατάξεων του
Κ.Ο.Κ.».Ο Διευθυντής
Λάμπρος ΤΣΙΑΡΑΣ
Αστυνομικός Διευθυντής

6

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Η ΓΝΩΜΗ

Ξεκινά η καταπολέμηση των
κουνουπιών σε Έβρο και ΑΜΘ

1 AΠΡΙΛΙΟΥ 2022

ΟΙ ΠΡΏΤΟΙ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΊ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΊΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΠΌΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΆΔΑ,
ΑΡΧΉΣ ΓΕΝΟΜΈΝΗΣ ΑΠΌ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΛΙΑΚΉ ΖΏΝΗ ΈΒΡΟΥ,
ΡΟΔΌΠΗΣ ΚΑΙ ΞΆΝΘΗΣ
«Τα συνεργεία θα βγαίνουν ανάλογα με την
εξέλιξη του καιρού» λέει ο Δ/ντής Δημόσιας
Υγείας της ΑΜΘ
Της Κικής Ηπειρώτου

Από την ερχόμενη Δευτέρα,
εκτός καιρικού απροόπτου, θα
ξεκινήσει η καταπολέμηση των
κουνουπιών στην Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης. «Η Περιφέρεια είναι
έτοιμη, τόσο με τα επίγεια, όσο
και με τα εναέρια συνεργεία»,
αναφέρει μιλώντας στη «ΓΝΩΜΗ» ο Διευθυντής Δημόσιας
Υγείας της ΑΜΘ Λουκάς Γεωργίου.
Ο φετινός Μάρτιος, κατά το
μεγαλύτερο μέρος του οποίου
επικρατούσαν ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, είναι αυτός
που καθορίζει την πορεία των
δράσεων καταπολέμησης για
φέτος, όπως και οι καιρικές
συνθήκες, που θα επικρατή-

σουν, από εδώ και στο εξής.
Τα συνεργεία, τόσο τα εναέρια,
όσο και τα επίγεια είναι έτοιμα για τους ψεκασμούς και θα
εξορμούν σταδιακά το επόμενο διάστημα, αναλόγως με τις
θερμοκρασίες, τις βροχές, την
υγρασία που θα παρατηρείται
σε κάθε περιοχή. Επομένως,
οι καιρικές και κλιματολογικές συνθήκες ανά περιοχή είναι αυτές που θα καθορίσουν
τον αριθμό των συνεργείων
και την ένταση των δράσεων
καταπολέμησης, προκειμένου
αυτές να είναι στοχευμένες και
αποτελεσματικές.
Σε πρώτη φάση, σύμφωνα
με τον κ. Γεωργίου, το πρόγραμμα αφορά διενέργεια αεροψεκασμών, από τη Δευτέρα

Σε πρώτη φάση, σύμφωνα με τον κ. Γεωργίου, το πρόγραμμα αφορά διενέργεια αεροψεκασμών, από τη Δευτέρα 4/4
4/4, με σημείο εκκίνησης την
παραλιακή ζώνη Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης.
«Σύμφωνα με τα δεδομένα
που έχουμε ως τώρα, ως κατάλληλη στιγμή για τις πρώτες δράσεις καταπολέμησης
κρίνεται η επόμενη εβδομάδα. Ανάλογα με τον καιρό, οι
δράσεις θα επεκταθούν και σε
άλλες περιοχές, σταδιακά, και
είτε θα ενταθούν, είτε θα συ-

34 πρόσφυγες εγκλωβισμένοι
σε νησίδα του Έβρου
Άλλο ένα περιστατικό με πρόσφυγες
εγκλωβισμένους σε νησίδα του ποταμού
Άλλο ένα περιστατικό με
πρόσφυγες εγκλωβισμένους
στον Έβρο έρχεται στο φως
της δημοσιότητας. Όπως
ανακοίνωσε η oμάδα Alarm
Phone της οργάνωσης Watch
the Med (που επιτηρεί τη Μεσόγειο για περιστατικά κινδύνου και ενημερώνει τις Αρχές για να προχωρήσουν σε
διάσωση) 34 άνθρωποι βρί-

σκονται εγκλωβισμένοι, εδώ
και δύο μέρες, σε μια νησίδα
ποταμού.
Όπως τονίζεται, μεταξύ
αυτών υπάρχουν μικρά παιδιά, γυναίκες και ένας ηλικιωμένος άνδρας. Οι 34
πρόσφυγες έχουν να αντιμετωπίσουν την έλλειψη φαγητού και το κρύο, ενώ είναι
κακή η κατάσταση της υγείας

δύο από των παιδιών.
Σύμφωνα με την οργάνωση, για το περιστατικό έχουν
ενημερωθεί οι αρμόδιες αρχές.
Υπενθυμίζεται ότι πριν
από λίγες ημέρες, περίπου
30 πρόσφυγες περισυνελέγησαν από δυνάμεις της ΕΜΑΚ
και μεταφέρθηκαν στο Τμήμα
Συνοριακής Φύλαξης του Κυπρίνου, έπειτα από έξι μερόνυχτα που ξεπάγιαζαν αβοήθητοι σε νησίδα του Έβρου.

efsyn.gr

νεχίσουμε με αυτό το ρυθμό,
πάντα ανάλογα με τον καιρό»,
υπογραμμίζει ο κ. Γεωργίου.
Όσο για το περσινό καλοκαίρι, το πρόσημο εκτιμάται
πως ήταν θετικό, καθώς δεν
καταγράφηκε ιδιαίτερη όχληση, πέρα από ένα διάστημα
στην περιοχή της Ορεστιάδας,
όπου υπήρχε σημαντικό πρόβλημα, το οποίο στην πορεία
αντιμετωπίστηκε με επιτυχία.

«Το πρόγραμμα λειτούργησε άριστα, πλην ελαχίστων
εξαιρέσεων, τόσο με τους ψεκασμούς, όσο και με τα δείγματα από τα πτηνά, ενώ ευτυχώς
δεν είχαμε πολλά περιστατικά
ιού του δυτικού Νείλου», επισημαίνει ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας
ΑΜΘ.
Σημειώνεται πως η Περιφέρεια έχει ήδη καταθέσει αίτη-

μα προς το υπουργείο Υγείας
για ψεκασμούς ακμαιοκτονίας, ένα πολύ κρίσιμο κεφάλαιο στην ιστορία της καταπολέμησης των κουνουπιών, και
που εκτιμάται πως μάλλον θα
χρειαστεί να γίνει και φέτος,
με στόχο να μην υπάρξουν οι
καθυστερήσεις με τις αδειοδοτήσεις, που σημειώθηκαν προηγούμενες χρονιές.

Αλεξανδρούπολη: Τρίτο
πλοίο στο λιμάνι με νατοϊκά
τεθωρακισμένα
Κατέπλευσε εκ νέου
το οχηματαγωγό
Liberty King
Στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης κατέπλευσε το πρωί της
Τετάρτης το αμερικανικό μεταγωγικό πλοίο μεταφοράς
στρατιωτικού υλικού «Liberty
King». Το πλοίο μεταφέρει τεθωρακισμένα κι άλλα οχήματα
που θα προωθηθούν μέσω του
σιδηροδρόμου από την Αλεξανδρούπολη προς τη Ρου-

μανία και συνέχεια στην Πολωνία τόσο για τη διεξαγωγή
ασκήσεων του ΝΑΤΟ όσο και
για την ενίσχυση της ανατολικής πτέρυγας της Συμμαχίας.
Εδώ και βδομάδες, η Αλεξανδρούπολη, έχει μετατραπεί
σε κόμβος μεταφοράς νατοϊκών στρατευμάτων και εξοπλισμού προς την Ανατολική
Ευρώπη.
Σε εξέλιξη βρίσκεται η
μεγάλη διακλαδική νατοϊκή άσκηση «Atlantic Resolve
2022». Την αρχή έκανε πριν
λίγες μέρες το βρετανικό οχη-

ματαγωγό «Hartland Point»
και ακολούθησε το γιγάντιο αμερικανικό «Liberty
Passion».
Την Τετάρτη κατέπλευσε
στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και το επίσης αμερικανικό «Liberty King». Με τα πλοία
αυτά καταφθάνουν τεθωρακισμένα και άλλα οχήματα μάχη του Αμερικανικού Στρατού
που στη συνέχεια προωθούνται μέσω του οδικού και του
σιδηροδρομικού δικτύου προς
τη Ρουμανία και τη Πολωνία.
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Επιστρέφουν, υπό προϋποθέσεις,
στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης
οι ερασιτέχνες αλιείς
ΕΊΧΕ ΠΡΟΗΓΗΘΕΊ ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ
ΑΠΑΓΌΡΕΥΣΗΣ ΑΠΌ ΤΟ
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΊΟ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΊΕΣ

Επιστρέφουν, υπό προϋποθέσεις, στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης οι
ερασιτέχνες αλιείς, μετά από την απόφαση απαγόρευσης κάθε μορφής
αλιείας σε όλους τους χώρους του λιμένα, στα μέσα Ιανουαρίου

Τι συμφωνήθηκε σε συνάντηση με τον
ΟΛΑ
Επιστρέφουν, υπό προϋποθέσεις, στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης οι ερασιτέχνες
αλιείς, μετά από την απόφαση
απαγόρευσης κάθε μορφής αλιείας σε όλους τους χώρους του
λιμένα, στα μέσα Ιανουαρίου, η
οποία προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις.
Μετά από συνάντηση που
είχε ο πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης
Κωνσταντίνος Χατζημιχαήλ και ο
διευθύνων σύμβουλος Κώστας
Χατζηκωνσταντίνου με εκπροσώπους του Συλλόγου Ερασιτεχνών Αλιέων Έβρου και του
νεοσύστατου Συλλόγου Ερασιτεχνών Αλιέων από την ακτή,
με σκοπό τον προσδιορισμό
θέσεων ερασιτεχνικής αλιείας,
έπειτα από γόνιμη και παραγωγική συζήτηση, ο ΟΛΑ με σαφήνεια διατύπωσε τη θέση του
πως δεν έχει καμία αντίρρηση
να επιτρέπεται η αλιεία με πετονιά ή καλάμι (εξαιρουμένης
της σαλαγκιάς) στη νοτιοανατολική πλευρά της προβλήτας
του Ν.Ο.Α. Η εξέλιξη αυτή φαίνεται πως ικανοποίησε τους αλιείς που θα μπορούν πλέον, υπό
αυτές τις προϋποθέσεις, τόσο
ως προς τη χρήση εργαλείων,
όσο και προς τους χώρους ψαρέματος, να δραστηριοποιούνται
εντός λιμένα.

Η απόφαση που
προκάλεσε αντιδράσεις

Γράφαμε στις 19/1/2022:
«Σαν βόμβα έπεσε στην τοπική κοινωνία η είδηση ότι από
τις 19 Ιανουαρίου 2022, μετά
από απόφαση του Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης, απαγορεύεται κάθε μορφής αλιείας, με
οποιοδήποτε αλιευτικό εργαλείο,
σε όλη την έκταση του λιμανιού.
Σύμφωνα με την απόφαση,
«απαγορεύεται κάθε μορφή αλιείας από την στεριά και πάνω
από πλοία – σκάφη, με οποιοδήποτε αλιευτικό εργαλείο, στο
λιμένα Αλεξανδρούπολης και
συγκεκριμένα στους εξής τομείς:
-Στον επιβατικό λιμένα, από
τον δυτικό προβλήτα αυτού (θέσεις πρόσδεσης Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων) και σε όλο το μήκος του
νότιου προσήνεμου λιμενοβραχίονα.
-Πέριξ του Ναυταθλητικού
Ομίλου Αλεξανδρούπολης.
-Στο λιμενίσκο μικρών σκαφών και την είσοδο αυτού.
-Στον εμπορικό λιμένα και
συγκεκριμένα από την πύλη β’
(είσοδος λιμένα από την πλατεία
Ελευθερίας) μέχρι τον ανατολικό προσήνεμο λιμενοβραχίονα
(εκβολές χειμάρρου Μαΐστρου).
Όπως επισημαίνεται στο τέλος, οι παραβάτες της απόφασης, που ξεκινά να εφαρμόζεται

Συνάντηση είχε ο πρόεδρος του ΟΛΑ Κ. Χατζημιχαήλ και ο
διευθύνων σύμβουλος Κ. Χατζηκωνσταντίνου με εκπροσώπους
του Συλλόγου Ερασιτεχνών Αλιέων Έβρου και του νεοσύστατου
Συλλόγου Ερασιτεχνών Αλιέων από την ακτή

από 19/1/2022, ανεξάρτητα
από τις συντρέχουσες ποινικές ή
αστικές ευθύνες κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και
στις διοικητικές κυρώσεις που
επιβάλλονται από την λιμενική αρχή σύμφωνα με το άρθρο
157 του ΝΔ 187/73 (ΦΕΚ 261
Α) κτλ»
Σύμφωνα με πληροφορίες
της ΓΝΩΜΗΣ, η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα του Οργανισμού Λιμένα και αφορούσε το
τμήμα του επιβατικού σταθμού,
από την περίφραξη και πέρα. Στη
συγκεκριμένη έκταση ζητήθηκε
να κλείνει η περίφραξη, τις ώρες
που δεν υπάρχει προγραμματισμένη άφιξη/αναχώρηση του
πλοίου και να φυλάσσεται ο χώρος, προκειμένου να μην εισέρχεται κανείς. Επιπλέον, ζητήθηκε
να ληφθεί απόφαση απαγόρευσης αλιείας στην ίδια περιοχή.
Η κίνηση αυτή του ΟΛΑ, όπως
πληροφορούμαστε, δεν σχετίζεται με την ιδιωτικοποίηση του
λιμένα, ούτε με την παρουσία
των Αμερικάνων, αλλά με την
ανάγκη εφαρμογής του κώδικα
ΙSPS που αφορά στην ασφάλεια
των πλοίων και των λιμενικών
εγκαταστάσεων στο χώρο του
λιμανιού.
Παράλληλος στόχος είναι και
η αποφυγή ατυχημάτων, καθώς
είναι γεγονός ότι το τελευταίο
διάστημα, με την αύξηση του
όγκου του λιμένα, έχει αυξηθεί
και η κίνηση των φορτίων. Τουλάχιστον 60 με 70 φορτηγά κινούνται καθημερινά στους χώρους του λιμανιού, ενώ, όταν
υπάρχει παρουσία των ΗΠΑ
στην περιοχή, σε αυτή την κίνηση προστίθενται και άλλα τόσα
στρατιωτικά οχήματα».

Κ.Η.

Έγκριση αποχετευτικού – αντιπλημμυρικού έργου στο Σουφλί
Απόλυτα
ικανοποιημένος δήλωσε
ο Δήμαρχος Σουφλίου
Παναγιώτης Καλακίκος
Απόλυτα ικανοποιημένος δήλωσε ο Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος μετά την
συνάντηση του στο Δημαρχείο
Σουφλίου με τον Περιφερειάρχη της ΑΜΘ κ. Χρήστο Μέτιο.
Ο κ. Μέτιος με την παρουσία του στην πόλη του Σουφλίου ανακοίνωσε την έγκριση του
έργου με τίτλο «Επικαιροποίηση
μελέτης αποχέτευσης ομβρίων,
αντιπλημμυρικών έργων για την
προστασία της πόλης του Σουφλίου» ύψους 6,4 εκ. € και τη
χρηματοδότησή του από το ΕΣΠΑ. Τον κ. Μέτιο συνόδευαν ο
Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής
Οικονομίας κ. Βασίλης Δελησταμάτης και ο Περιφερειακός Σύμβουλος Βασίλης Γαλάνης.

Με το συγκεκριμένο έργο η
πόλη του Σουφλίου θωρακίζεται
έναντι ακραίων καιρικών φαινομένων που διαχρονικά ταλαιπωρούν και προκαλούν καταστροφές στις περιουσίες των πολιτών.
Ειδικότερα, το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά σε :
- Κατασκευή κλάδου απορροής ομβρίων υδάτων (οδός
Γκαργκάνα, οδός Βασιλέως Γεωργίου, οδός Στρατώνων) συνολικού μήκους 400,00 μέτρων.
- Κατασκευή κλάδου απορροής ομβρίων υδάτων συνολικού μήκους 1190,00 μέτρων
(οδός Ερμού έως εκκλησία Αγίου
Αθανασίου).
- Κατασκευή κλάδου απορροής ομβρίων υδάτων συνολικού μήκους 960,00 μέτρων (Δημαρχείο, Οδός Ολορου, Οδός
Θουκιδίδη, Οδός Μόκαλη, Οδός
Κυνηγών, Νεκροταφεία Σουφλίου).
- Την κατασκευή νέου αντλιοστασίου ομβρίων (κτιριακές

υποδομές και Η/Μ εξοπλισμός)
προκειμένου να είναι εφικτή η
διόδευση των ομβρίων υδάτων
σε συνθήκες πλημμύρας.
Ταυτόχρονα θα υπάρξει αρχαιολογική παρακολούθηση
του έργου «Κατασκευή έργων
Αντιπλημμυρικής προστασίας
και Θωράκισης Σουφλίου», από
εξειδικευμένο προσωπικό της
Εφορείας Αρχαιοτήτων Έβρου
καθ όλη την διάρκεια του έργου
ώστε να διασφαλιστεί η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Ενώ επίσης θα πραγματοποιηθεί σύνδεση του αντλιοστασίου ομβρίων με το δίκτυο μέσης
τάσης του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και το
τηλεφωνικό δίκτυο του Ο.Τ.Ε.
ώστε να εξασφαλισθεί η ρευματοδότηση της εγκατάστασης και
η επικοινωνία των αυτοματοποιημένων συστημάτων.
Σκοπός των έργων είναι η
κατασκευή ενός σύγχρονου δικτύου ομβρίων υδάτων για την
πόλη του Σουφλίου, καθώς το

εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης
όμβριων της πόλης του Σουφλίου έχει κατασκευαστεί αποσπασματικά σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, δεν παρουσιάζει
συνοχή και ομοιογένεια όσον
αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του και δεν υπάρχει αλληλουχία μεταξύ των υφιστάμενων τεχνικών έργων (κυρίως
μικροί πλακοσκεπείς και σωληνωτοί οχετοί).
Τα προτεινόμενα έργα αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη της πόλης
και του πληθυσμού που διαβιώνει εντός αυτής, δεδομένου ότι
η προστασία του έμψυχου και
άψυχου δυναμικού είναι απόλυτα απαραίτητη. Θα πρέπει να
σημειωθεί ότι το εν λόγω δίκτυο
ομβρίων θα λειτουργεί αποτελεσματικά και σε καταστάσεις
πλημμυρικών φαινομένων του
ποταμού Έβρου που γειτνιάζει
με την πόλη του Σουφλίου.
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Το «Ένα Φεστιβάλ στη Σαμοθράκη»
που ήρθε για να μείνει
ΈΝΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ ΤΩΝ
ΤΕΤΡΑΉΜΕΡΩΝ ΔΡΆΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΈΦΕΡΑΝ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΗΣΊ ΓΙΑ
4 ΗΜΈΡΕΣ ΜΕ ΘΈΑΤΡΟ, ΜΟΥΣΙΚΉ,
ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΆ, ΧΟΡΌ
«Γέλια, χαρές και φως στο Μαγικό Νησί κύλησαν
σαν νερό, μας δρόσισαν και μας άφησαν με ένα
κουρασμένο χαμόγελο κολλημένο στα χείλη» τα
συναισθήματα της Βένιας Σταματιάδη μιας εκ των
εμπνευστών και συντελεστών του Φεστιβάλ
Του Γιώργου
Πανταζίδη

Το ΕΝΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 2022 έφτασε στο τέλος του…. Μέσα σε τέσσερις ημέρες, έφερε μια πινελιά ζωντάνιας
και ενέργειας, παράλληλα με τον
ερχομό της Άνοιξης. Σε μια εποχή που η αλήθεια είναι ότι επικρατεί νηνεμία στο επίπεδο των
δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, μια ομάδα ανθρώπων του
καλλιτεχνικού χώρου, που αγαπούν το νησί του Έβρου και με
την πάροδο των χρόνων έχουν
αποκτήσει ένα ξεχωριστό δέσιμο
με αυτό σε αγαστή συνεργασία
με ομάδα εθελοντών που κατοικούν μόνιμα στο νησί, πρόσφεραν σε μικρούς και μεγάλους τη
δυνατότητα να ζήσουν τέσσερις
μέρες γεμάτες θέατρο, μουσική,
ακροβατικά, χορό.
Στόχος τους, όπως τόνιζαν, να
φέρει την καλλιτεχνική δημιουργία κοντά στους κατοίκους του
ακριτικού αυτού μαγικού μέρους.
Ενώ οι πολιτιστικές δράσεις στα
νησιά πραγματοποιούνται συνήθως κατά τους θερινούς μήνες,
οι διοργανωτές του αποφάσισαν
το Ένα Φεστιβάλ στη Σαμοθράκη να λάβει χώρα λίγο πριν την
άνοιξη, θέτοντας στο επίκεντρο
της πρωτοβουλίας τους μόνιμους
κατοίκους του νησιού και επιχειρώντας την πολιτιστική γεφύρωση του νησιού με την ηπειρωτική Ελλάδα. Μια απόσταση που
εκτός της τουριστικής περιόδου
συχνά φάνταζε αγεφύρωτη.

« Γέλια, χαρές και φως στο
Μαγικό Νησί κύλησαν σαν νερό,
μας δρόσισαν και μας άφησαν με
ένα κουρασμένο χαμόγελο κολλημένο στα χείλη. Οι νεοφερ-

του στον κόσμο όλο δεν υπάρχει
Αυτό το τέλος δεν είναι παρά η
αρχή μιας πορείας μακράς, πολύ
μακράς….» τόνισε στην ανάρτηση
- απολογισμό της η κα Βένια Σταματιάδη που μαζί με την Ελένη
Αποστολοπούλου, είχε την καλλιτεχνική διεύθυνση του Φεστιβάλ.
Παράλληλα, εξέφρασε τις ευχαριστίες της σε μια σειρά ανθρώπων που στήριξαν αυτή την
πρώτη προσπάθεια και «είμαστε
πάρα πολύ χαρούμενες που σας
είχαμε παρέα μας στην πραγματοποίηση ενός ονείρου χρόνων,
που τόσα σημαίνει για εμάς» αλλά και φορέων που με τη συμβολή τους «έδωσαν στο όνειρο
ζωή, για να πάρει το Μαγικό Νησί
τη θέση στον πολιτιστικό χάρτη
που του αξίζει»

φωτογραφίες:
Κωνσταντίνος Σοφικίτης

Παράσταση θεάτρου-ακροβατικών από την ομάδα ΚΡΑΜΑ

Οι “Κάτω απ'τ'Αστέρια” με τους Λίλα Μπακλέση, Κωνσταντίνο Μπιμπή

μένοι γνώρισαν το νησί, το νησί
τους σύστησε το βουνό και το
βουνό γενναιόδωρα τους άνοιξε
την αγκαλιά του. Εμείς νοιώθουμε χαρά, ευγνωμοσύνη, περηφάνια που μας αγκαλιάσατε, μας
πιστέψατε, εμπιστευτήκατε την
προσπάθεια. Δεσμευόμαστε να
είμαστε εκεί κάθε χρόνο και μαζί
να χτίσουμε ένα Φεστιβάλ όπως
το ονειρευόμαστε και μας αξίζει.
Λίγο λίγο, χρονιά με τη χρονιά, για αυτό το Νησί που όμοιό

Ηλέκτρα Καρτάνου, Βένια Σταματιάδη, Ελένη
Αποστολοπούλου στους δρόμους του νησιού

Εργαστήρι εναέριων ακροβατικών για παιδιά με την Ηλέκτρα Καρτάνου

Από τη μουσική συναυλία ELLIKA AND THE WOLF με τους Αλκιβιάδη Ζούκα, Έλλη Καμπίτση
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Η Κυριακή θα είναι αφιερωμένη στην
Κινηματογραφική Λέσχη Αλεξανδρούπολης
Η Κ.Λ.Α. ΈΧΕΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΊΣΕΙ ΔΎΟ
ΞΕΧΩΡΙΣΤΈΣ ΠΡΟΒΟΛΈΣ
ΒΡΑΒΕΥΜΈΝΩΝ ΤΑΙΝΙΏΝ
Προβολή του "Daniel '16" για τη δομή
ανηλίκων στα Κοίλα Φερών με συζήτηση
με την παρουσία του σκηνοθέτη Δημήτρη
Κουτσιαμπασάκου και του " Le Tableau"
Γαλλική ταινία κινουμένων σχεδίων για
τους μικρούς μας φίλους
Επιμέλεια: Γιώργος
Πανταζίδης

Το απόγευμα της Κυριακής είναι αφιερωμένο στην
Κινηματογραφική Λέσχη Αλεξανδρούπολης. Στο Δημοτικό
Θέατρο, διοργανώνει δύο προβολές ιδιαίτερα σημαντικές με
βραβευμένες ταινίες που η κάθε μία έχει τον δικό της συμβολισμό και μήνυμα.
Αρχικά, η ΚΛΑ σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ελληνογαλλικής φιλίας "Το Σπίτι
της Αντουανέτας" και το Γαλλικό Ινστιτούτο προβάλλουν
την Κυριακή 3/4 στις 18.00
στο δημοτικό θέατρο Αλεξανδρούπολης την παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων «Le
Tableau» (O Πίνακας).
Η ταινία «O Πίνακας» προβλήθηκε στην Ελλάδα στο
πλαίσιο του 14ου Φεστιβάλ
Γαλλόφωνου Κινηματογράφου(2013) και ξεχώρισε για
την ιμπρεσιονιστική αισθητική
του art animation, καθιστώ-

ντας την ίδια την ταινία ένα
«έργο τέχνης», αλλά και για
το σενάριο που αφορά στην
τέχνη και στους δημιουργούς
μα κυρίως στην ίδια την κοινωνία, κερδίζοντας μικρούς και
μεγάλους.
Μία ταινία που δεν πρέπει
με τίποτα να χάσετε!

Υπόθεση:

Ένα κάστρο, ένας κήπος με
λουλούδια, ένα απειλητικό δάσος, για μυστηριώδεις λόγους,
έμειναν ημιτελή από τον ζωγράφο. Σε αυτόν τον πίνακα
ζουν τρία είδη χαρακτήρων:
οι Toupins που είναι πλήρως
βαμμένοι, οι Pafinis που στερούνται ορισμένα χρώματα και
Reufs που είναι μόνο σκίτσα.
Οι «ανωτέροι» Toupins διεκδικούν την εξουσία, κυνηγούν
τους Pafinis από το κάστρο και
προσπαθούν να υποδουλώσουν τους Reufs. Πεπεισμένοι
ότι μόνο ο ζωγράφος μπορεί
να αποκαταστήσει την αρμονία

ολοκληρώνοντας τον πίνακα,
ο Ramo,η Λόλα και ο Plume
αποφασίζουν να ψάξουν για
αυτόν.
Και έτσι έρχονται αντιμέτωποι με τα ερωτήματα: Τι συνέβη με τον ζωγράφο; Γιατί
τους έχει εγκαταλείψει; Γιατί
έχει αρχίσει να καταστρέφει
μερικά από τα έργα του! Θα
μάθουν ποτέ το μυστικό του
ζωγράφου;
Le tableau (Γαλλία, Βέλγιο,
2011 ) //
Σκην. Jean-Francois
Laguionie.//
Φωνές : Jessica Monceau,
Adrien Larmande, Thierry
Jahn. //
Διάρκεια: 76’ //
Γλώσσα: Γαλλικά//
Υπότιτλοι: Ελληνικοί //

Προβολή του "Daniel
'16" και συζήτηση με την
παρουσία του σκηνοθέτη

Η Κινηματογραφική Λέσχη Αλεξανδρούπολης μας
προσκαλεί στην προβολή του
"Daniel '16" με προσκεκλημένο
τον σκηνοθέτη της ταινίας, Δημήτρη Κουτσιαμπασάκο.
Ο Daniel, ένας Γερμανός
έφηβος, στέλνεται στην Ελλάδα, σε μια κοινότητα αγωγής ανηλίκων για να εκτίσει
την ποινή του. Εκεί, σ’ ένα
εγκαταλελειμμένο χωριό του
Έβρου, κοντά στα σύνορα με
την Τουρκία, βιώνει πρωτόγνωρα συναισθήματα και καλείται να δώσει λύση σε δύσκολα διλήμματα… Η τελική
του απόφαση θα ξαφνιάσει
τους πάντες.
Μετά το πέρας της προβολής, θα ακολουθήσει συζήτη-

Γιορτάζουμε τις Ευρωπαϊκές
Ημέρες Χειροτεχνίας στο
Μουσείο Μετάξης Σουφλίου
Ειδικό εργαστήρι
χειροτεχνίας για ενήλικες, με
τίτλο "Κεντώντας με μετάξι
τις αναμνήσεις"
Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου
Πειραιώς (ΠΙΟΠ), στο πλαίσιο του
φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Χειροτεχνίας (28/33/4), οργανώνει την Κυριακή 3
Απριλίου και ώρα 11:00 π.μ., ειδικό εργαστήρι χειροτεχνίας για ενήλικες, με τίτλο «Κεντώντας με μετάξι τις αναμνήσεις», στο Μουσείο
Μετάξης, στο Σουφλί.
Οι συμμετέχοντες, με την καθοδήγηση του εικαστικού Χρήστου
Κόλλια, θα δώσουν νέα διάσταση
και χρώμα σε παλιές ασπρόμαυρες
φωτογραφίες κεντώντας πάνω τους
λεπτομέρειες με μεταξωτή κλωστή.
Οι
Ευρωπαϊκές
Ημέρες
Χειροτεχνίας
( w w w.
journeesdesmetiersdart.fr) καθιερώθηκαν ως ετήσιος θεσμός σε
πολλές ευρωπαϊκές χώρες και γιορ-

τάζονται κάθε άνοιξη από το 2002.
Για το έτος 2022, το θέμα της διοργάνωσης έχει τίτλο “Our Hands
in Unison”.
Οι φετινές δράσεις του ΠΙΟΠ
είναι αφιερωμένες στη μνήμη της
αρχιτέκτονος Ελένης Παγκρατίου
- Αλεξάκη, η οποία, το 2016, διοργάνωσε για πρώτη φορά στην Ελλάδα τις ΕΗΧ.
Η συμμετοχή στο εργαστήρι και
τα υλικά είναι δωρεάν.
Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής.
Για περισσότερες πληροφορίες
και κρατήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Μουσείο, στο τηλέφωνο 25540-23700 (καθημερινά,
εκτός Τρίτης, 10:00 - 18:00).
* Λόγω των ειδικών συνθηκών,
και έχοντας ως προτεραιότητα τη
δημόσια υγεία, το εργαστήρι θα
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα μέτρα.
Μουσείο Μετάξης
Ελ. Βενιζέλου 73, Σουφλί
Τηλ. 25540 23700

ση γνωριμίας με τον σκηνοθέτη Δημήτρη Κουτσιαμπασάκο,
ενώ για τη λειτουργία και το
έργο της δομής αγωγής ανηλίκων "Κοινωνία για τα παιδιά"
στα Κοίλα Έβρου θα μιλήσει ο

Δημήτριος Καλαϊτζίδης, ψυχοθεραπευτής- επιστημονικός
συνεργάτης του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΔΠΘ
Γενική Είσοδος: 3 ευρώ
Δημοτικό Θέατρο Αλεξαν-

δρούπολης
Για την είσοδο στην προβολή απαραίτητη είναι η επίδειξη
πιστοποιητικού εμβολιασμού ή
νόσησης σε ισχύ και η χρήση
μάσκας.

Παιδική θεατρική παράσταση
στην Ορεστιάδα
«O Γιάννης και το
Πεύκο» το Σάββατο 2
Απριλίου
Το Σάββατο 2 Απριλίου στις 18:30
το πολιτιστικό καφενείο Μπεντρεντίν
(πεζόδρομος Σεύθη Α’ 6, Ορεστιάδα)
φιλοξενεί την παιδική θεατρική παράσταση οικολογικού περιεχομένου της
ομάδας Hippo Theatre Ensemble «O
Γιάννης και το Πεύκο».
Η παράσταση απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5-12 ετών και η είσοδος
είναι ελεύθερη.
Η θεατρική ομάδα Hippo παρουσιάζει την διαδραστική θεατρική παράσταση οικολογικού περιεχομένου, με τίτλο
«Ο Γιάννης και το Πεύκο» βασισμένο
στο ποίημα του Ζαχαρία Παπαντωνίου
«Η κατάρα του Πεύκου» και με στόχο
την ευαισθητοποίηση των παιδιών σε
θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
Αξιοποιώντας το ποίημα του Ζαχαρία Παπαντωνίου, ως καμβά στη δημιουργία μιας ιστορίας, η ιστορία “χτίζεται” σιγά σιγά με την συνδρομή των
παιδιών, μέσα από τεχνικές του εκπαιδευτικού δράματος (όπως Αναστοχα-

σμός, Hot Seat κ.ά.) κινητικά παιχνίδια,
κατευθυνόμενους αυτοσχεδιασμούς,
αφήγηση και δραματοποίηση σκηνών.
Μέσα στο πρόγραμμα δίνεται έμφαση σε αξίες όπως σεβασμός και
αγάπη για την Φύση, ενώ τονίζεται το
αίτημα για καθαρό περιβάλλον και για
ανακύκλωση. Τις παλαιότερες εποχές,
οι άνθρωποι πίστευαν ότι ο κόσμος
είναι κόσμημα. Και αυτό ακριβώς θέλουμε να θυμίσουμε στους μικρούς
φίλους που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμά μας.
Ταυτότητα παράστασης

Κείμενο – Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος
Ράπτης, Φώτης Δούσος
Εμψυχωτές: Αλεξάνδρα Κασιούμη,
Γιώργος Χριστοφορίδης
Σχεδιασμός Δράματος: Hippo
Theatre Ensemble
Αισθητική επιμέλεια – ενδυματολογία: Κατερίνα Χατζοπούλου
Φόντο: Σίσσυ Ιγνατίδου
Διάρκεια: 60 λεπτά.
Οι Hippo Theatre Ensemble είναι
οι: Φώτης Δούσος, Σίσσυ Ιγνατίδου,
Λουίζα Νικολάου, Αλέξανδρος Ράπτης,
Καλλιόπη Φύκαρη.
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Γνώμη

Αναλύσεις

SOS Ευρώπη

Ενεργειακή μετάβαση τώρα με ρεαλιστικές
προτάσεις απάντηση στην ενεργειακή κρίση

Α

συζητητί. Προέχει η απελευθέρωση της Ουκρανίας από τον κατακτητή. Η
τιμωρία τών εγκληματιών
πολέμου. Η επιστροφή και
η αποκατάσταση των προσφύγων. Η καταβολή αποζημιώσεων. Η
εκκίνηση ανοικοδόμησης της αδικοκατεστραμμένης ηρωικής χώρας. Άμεσα.
Οι κυρώσεις όμως στην παιδοκτόνο μαμά Ρωσία και τους συνεργάτες της δεν πρέπει να σταματήσουν.
Έχουμε οσοδήποτε άλλοτε προειδοποιηθεί. Δεν υπάρχει χώρος και χρόνος
για ανευθυνότητα απέναντι στις τωρινές και επόμενες γενιές. Ειρήνευση με
τη Ρωσία σημαίνει εγγυήσεις για τη μη
καταστροφή τής Ευρώπης. Ομαλοποίηση των σχέσεων μαζί της συνεπάγεται
αποκλειστικά και μόνο τον εκδημοκρατισμό της.
Επειδή κανείς δεν είναι τόσο αιθεροβάμων
να επιδιώκει
προς ώρας
το δεύτερο,
ας κρατηθούμε από
το πρώτο.
Καμιά ανοχή
στο πρότερο
της εισβοΤΟΥ ΔΗΜΉΤΡΗ
λής στάΣΚΟΥΡΈΛΛΟΥ
τους κβο.
Αν η Ρωσία επιδιώκει ειρήνευση με τη Δύση
οφείλει να δώσει σαφείς εγγυήσεις
πως θα πάψει να είναι επιθετική και
θα σταματήσει να αναπτύσσει το πυρηνικό της οπλοστάσιο.
Δεν είμαι ειδικός επί των στρατιωτικών. Ωστόσο, τώρα περισσότερο από
ποτέ πρέπει να τεθούν συγκεκριμένοι
όροι στο στρατιωτικό τομέα. Ξεκινώντας από την επιστροφή τής Ρωσίας
στις συνθήκες τής στρατιωτικής πυρηνικής τεχνολογίας από τις οποίες
μονομερώς εδώ και χρόνια έχει αποχωρήσει. Επίσης, να επιβληθεί στη Ρωσία σαφές καθεστώς ελέγχου τού πυρηνικού οπλοστασίου της από κοινού
με την απαίτηση να απομακρύνει από
το ευρωπαϊκό της έδαφος όλους τους
πυραύλους μικρού και μέσου βεληνεκούς που μπορούν να φέρουν πυρηνικές κεφαλές. Καμιά εμπιστοσύνη χωρίς εχέγγυα πλέον στη Ρωσία, η
οποία επιπρόσθετα οφείλει να αναλάβει υποχρεώσεις αποδεχόμενη περιορισμούς και στην ανάπτυξη στρατιωτικής τεχνολογίας οι οποίοι έως τώρα
δεν περιλαμβάνονταν σε διεθνείς ή
διμερείς συνθήκες, όπως π.χ. σε ό,τι
αφορά την τεχνολογία τών πολυηχητικών πυραύλων.
Δεν τίθεται ζήτημα ούτε για συγχωροχάρτι ούτε άφεση αμαρτιών. Είναι υπόθεση επιβίωσης της Ευρώπης
και των κατοίκων της, αν όχι του σύνολου πλανήτη. Η κλιματική αλλαγή
μπορεί να επισπευσθεί με το πάτημα
ενός κουμπιού. Ας μην προσφέρουμε το
αναγκαίο διάλειμμα στο θηρίο να ανακάμψει προετοιμαζόμενο για το αρχικό, ως φαίνεται, φρικαλέο σχέδιό του.

Μ

ια χώρα σαν την Ελλάδα, εξαρτημένη δυσανάλογα ισχυρά από
εισαγόμενα ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα, με
μόλις ¼ ντόπιες πηγές
ενέργειας, συνιστά ευάλωτο θύμα διεθνών οικονομικών κρίσεων, ψυχρών και
θερμών πολέμων και διαρκή στόχο εθνικών εκβιασμών.
Ο ελληνικός λαός κατά τη συνεχιζόμενη, σχεδόν ένα έτος, ενεργειακή κρίση
επιβαρύνθηκε με 15 δισ. ευρώ επαυξημένο ενεργειακό κόστος (τα 8 δισ. από αυτά
σε συνάλλαγμα), ποσό δυσβάστακτο, που
ισοδυναμεί με το συνολικό κόστος των
υπό κατασκευή ΑΠΕ ώς το 2030.

Η ενεργειακή μετάβαση υπηρετεί
τη φύση, τη χώρα, τον λαό της

Η Ελλάδα, προικισμένη από τη φύση
με ποικίλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
μπορεί να πετύχει τάχιστα την ενεργειακή αυτονομία, να απελευθερωθεί από τη
θανατηφόρα οικονομική συναλλαγματική
αιμορραγία, να θέσει στέρεες βάσεις βιώσιμης ανάπτυξης και ευημερίας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα αποτελεσματικά στην
ανάσχεση της κλιματικής κρίσης.
Αυτή η χώρα, ο λαός της, η οικονομία
της χρειάζονται, αδιαμφισβήτητα, πρώτιστα και γρήγορα την ενεργειακή μετάβαση, ακόμη και αν δεν υπήρχε η πρόσθετη
ανάγκη ανάσχεσης της κλιματικής κρίσης.
Καμία άλλη παραγωγική επένδυση δεν
έχει τόσο χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα όσο η εκμετάλλευση των ντόπιων
ΑΠΕ, καμία άλλη πηγή ενέργειας δεν εξυπηρετεί τόσο αποτελεσματικά την ελληνική οικονομία, την ευημερία του λαού
της και τη φύση.

Εξοικονόμησης πριν από όλα

Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να αρχίσουμε με τον περιορισμό της σπατάλης,
της υπερβολικής ενεργειακής έντασης της
χώρας, με επενδύσεις για εξοικονόμηση
και αύξηση της αποδοτικότητας, με εκτιμώμενα περιθώρια πάνω από 50%, όπου
το κόστος τέτοιων επενδύσεων αποσβένεται τάχιστα σε 5-10 χρονιά, αποκλειστικά
από την ίδια την εξοικονόμηση.

Εξηλεκτρισμός παντού, με
αποκεντρωμένη παραγωγή,
αποθήκευση, μεταφορά και
κατανάλωση

Η ενεργειακή μετάβαση χρειάζεται τον
εξηλεκτρισμό του συνόλου της οικονομικής δραστηριότητας και της ζωής μας, του
τρόπου θέρμανσης, των δημόσιων και ιδιωτικών μέσων μεταφοράς, για να μπορέσουν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά οι
άφθονες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Με ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται,
αποθηκεύεται και καταναλώνεται τοπικά
από τους ίδιους τους καταναλωτές και
από τοπικές ενεργειακές κοινότητες πολιτών, δήμων και επιχειρήσεων, που δεν
χρειάζεται να μεταφέρεται από την παραγωγή στην άλλη άκρη της χώρας.
Με ένα σύστημα «περιφερειακής εξισορρόπησης» της παραγωγής και χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας, οι αιχμές και
οι αυξημένες απαιτήσεις διαπεριφερειακής μεταφοράς μπορούν να περιοριστούν

αισθητά.
Με ενεργειακές κοινότητες όπου οι παραγωγοί
και οι χρήστες ηλεκτρικής
ενέργειας θα μπορούν να
ανταλλάσσουν, να αποθηκεύουν και να εμπορεύονται ηλεκτρική ενέργεια σε
τοπικό επίπεδο.
Αυτό θα ανακουφίσει τα δίκτυα και θα ενισχύσει την ενεργό
συμμετοχή των πολιτών.

Μάλιστα, με την τρέχουσα έκρηξη του ενεργειακού κόστους, οι σχετικές
επενδύσεις αποσβένονται εντός ολίγων ετών,
παρέχοντας στη συνέχεια δωρεάν ενέργεια
για δεκαετίες.
Με τα σημερινά δεδομένα, τα νοικοκυριά καταναλώνουν κατά μέσο όρο ετησίως 12.000 κιλοβατώρες,
(4.000 KWh ηλεκτρική και
ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ
Η ενεργειακή
8.000 KWh θερμική ενέρΤΣΟΛΑΚΊΔΗ*
μετάβαση με τα
γεια) με σημερινό ετήσιο
νοικοκυριά στο
κόστος > 3.000 ευρώ. Η
προσκήνιο
συνολική αυτή ενέργεια του συνόλου των
Η στρατηγική της αποκεντρωμένης νοικοκυριών ανέρχεται σε 4,2 Μtoe1, έχει
ενεργειακής μετάβασης μπορεί πλέον να σήμερα συνολικό κόστος 12 δισ. ευρώ και
στηριχθεί σε σύγχρονες βιώσιμες τεχνολο- αντιστοιχεί στο 25% της συνολικής καταγίες παραγωγής, αποθήκευσης και αυτο- νάλωσης της χώρας.
κατανάλωσης, ιδιαίτερα δε αν συνδυαστεί
Αν αντικατασταθούν τα συμβατικά συμε την αντικατάσταση των συμβατικών στήματα θέρμανσης με μια αντλία θερμόσυστημάτων παραγωγής θερμότητας πε- τητας, η κατανάλωση θα περιοριστεί σε
τρελαίου και Φ.Α. από συστήματα άμεσης συνολικά 5.500 KWh, που μπορούν να
χρήσης ΑΠΕ και με αντλίες θερμότητας παραχθούν από ένα φ/β μέγιστης ισχύος 4 KW και συνολικό κόστος επένδυσης
γεωθερμίας και αέρος.
Η σύγχρονη τεχνολογία φωτοβολτα- περίπου 14.000 ευρώ για φ/β και αντλία
ϊκών, σε συνδυασμό με την ισχυρή ηλιο- θερμότητας. Συνεπώς, με μια επιδότηφάνεια σε όλη τη χώρα, καθιστούν τέτοιες ση μόλις 20%, η επένδυση αποσβένεται
επενδύσεις βιώσιμες για τα νοικοκυριά. αποκλειστικά με την εξοικονόμηση σε 4
Με εξασφάλιση χαμηλότοκης χρηματο- -5 χρόνια, ανάλογα αν ο συμψηφισμός
δότησης και μερικής επιδότησης του εξο- διενεργείται ταυτόχρονα ή εικονικά.
πλισμού θα μπορούσαν άμεσα να κινηΚατά συνέπεια, μια τόσο αποδοτική
τοποιηθούν εκατοντάδες χιλιάδες από επένδυση αυτο-παραγωγής ηλεκτρικής
τα τέσσερα εκατομμύρια νοικοκυριά για ενέργειας είναι άκρως δελεαστική για
να συμμετέχουν με τον πλέον αποδοτικό χρηματοδότηση και από τα χρηματοπιτρόπο στην επίτευξη των κλιματικών στό- στωτικά ιδρύματα.
χων της χώρας.
Έτσι μπορούν να καταστούν τα νοικοΤουλάχιστον 1 εκατ. νοικοκυριά, εκ κυριά ενεργειακά ανεξάρτητα, τεχνολοτων οποίων πάνω από 200.000 αγροτι- γικά και οικονομικά, με βιώσιμο τρόπο,
κά, διαθέτουν κατάλληλες επιφάνειες για βελτιώνοντας αισθητά το εισόδημά τους.
κατασκευή φωτοβολταϊκών αυτοκατανάΜε ένα τέτοιο πρόγραμμα θα περιοριλωσης, ενώ τα υπόλοιπα 3 εκατ. νοικοκυ- στεί σταδιακά η εξάρτηση από εισαγωγές
ριά, κυρίως σε αστικά διαμερίσματα, θα υγρών καυσίμων και Φ.Α. κατά 4,2 εκατ.
μπορούσαν να συμμετέχουν σε ενεργει- τόνους και θα βελτιωθεί το συναλλαγακές κοινότητες για να κατασκευάσουν ματικό ισοζύγιο κατά 3,5 δισ. ευρώ με τις
κοινά φωτοβολταϊκά σε απομακρυσμένες σημερινές διεθνείς τιμές καυσίμων
εκτάσεις, με σκοπό τον εικονικό ενεργει1 εκατομμύρια τόνοι ισοδύναμου πεακό συμψηφισμό.
τρελαίου
* Ο Βασίλης Τσολακίδης είναι βιοαρχιΠρόγραμμα ενεργειακά
τέκτονας, σύμβουλος Στρατηγικού Σχεδιααυτόνομων νοικοκυριών
σμού για το Περιβάλλον, την Ενέργεια και
Ένα τέτοιο πρόγραμμα δεν είναι ου- το Κλίμα, πρώην πρόεδρος του Κέντρου
τοπικό, αντίθετα, η εξέλιξη της τεχνολο- Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ).
γίας το κάνει πλέον απόλυτα ρεαλιστικό.

ΕΒΡΟΣ

Η ΓΝΩΜΗ

1 AΠΡΙΛΙΟΥ 2022

11

Μαυρίδης: Κάποιοι προσπαθούν να
στοχοποιήσουν ασκόπως την δημοτική αρχή
ΔΉΛΩΣΕ Ο ΔΉΜΑΡΧΟΣ
ΟΡΕΣΤΙΆΔΑΣ ΣΧΟΛΙΆΖΟΝΤΑΣ
ΤΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΎΣ ΚΑΙ
ΔΗΛΏΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΉΣ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΉΣ ΠΑΡΆΤΑΞΗΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΉ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΆ» ΧΡΉΣΤΟΥ ΚΑΖΑΛΤΖΗ
Τα μέλη της παράταξης προειδοποιούν με
παραίτηση εάν δεν σταματήσουν τα έργα στο
ΚΥΤ- ΠΡΟΚΕΚΑ
«Ο τρόπος της παραίτησης
για κάποιους μπορεί να είναι
πολιτική πράξη. Στοχοποιούν
εκ νέου τη δημοτική αρχή εξυπηρετώντας το σχεδιασμό της
κυβέρνησης και στρέφοντας
βλέμματα και βέλη κριτικής
ψάχνοντας να βρουν άλλους
αποδιοπομπαίους τράγους
.Δεν θα τους ακολουθήσουμε.
Εμείς αυτό που έπρεπε να κάνουμε θεσμικά νομικά και αγωνιστικά το κάναμε» δήλωσε ο
δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλης
Μαυρίδης σχολιάζοντας στην
ΕΡΤ Ορεστιάδας τους χαρακτηρισμούς και τις δηλώσεις
του επικεφαλής της δημοτικής
παράταξης «Δημοτική Επαναφορά» Χρήστου Καζαλτζη,
σύμφωνα με την οποίο η δημοτική αρχή Ορεστιάδας έχει
«καταθέσει τα όπλα», κωφεύοντας, κωλυσιεργώντας και
υπεκφεύγοντας περί συνέχισης

του αγώνα για την αποτροπή
επέκτασης των μεταναστευτικών δομών στο Φυλάκιο,
προειδοποιώντας ακόμη και
με παραίτηση στων μελών της
παράταξης του.
Ο δήμαρχος Ορεστιάδας
έκανε λόγο για κινήσεις εντυπωσιασμού, ότι είναι δικαίωμα του καθενός να παραιτηθεί,
προσθέτοντας ότι επειδή δεν
τους έβγαινε το σενάριο της
στοχοποίησης του δημάρχου
παραιτήθηκαν από την επιτροπή αγώνα η οποία πέτυχε να
μειώσει τις αρχικές εξαγγελίες
κατά 80%

Ορεστιάδα:
Προειδοποιούν με
παραίτηση εάν δεν
σταματήσουν τα έργα στο
ΚΥΤ- ΠΡΟΚΕΚΑ

Τις παραιτήσεις τους προς
τον Πρόεδρο του Δημοτικού

συμβουλίου Ορεστιάδας προειδοποιούν, με ανακοίνωση
τους, ότι θα καταθέσουν ο επικεφαλής και οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ» εάν
μέχρι την 10η Απριλίου δεν
συμβεί κάτι που να αποτρέπει
την επέκταση των δομών στο
χωριό Φυλάκιο.
Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά «ενώ είχαν παρθεί
αποφάσεις περί συνέχισης του
αγώνα, περί ανατροφοδότησης, περί διαδοχικών συνεδριάσεων για λήψη αποφάσεων

νέων μορφών αντίδρασης,
δεν γίνεται τίποτα από αυτά
το μόνο που συνεχίζεται είναι
το έργο της μεγέθυνσης των
δομών.»
Σε σημεία της ανακοίνωσης
που δημοσιοποιήθηκε αναφέρεται ότι «η δημοτική αρχή του
κ. Μαυρίδη έχει «καταθέσει»
τα όπλα, περιμένοντας στωικά την ολοκλήρωση των εργασιών, «ευλογώντας τα γένια
της» για τη δυναμική στάση
που κράτησε, ενώ σε άλλο σημείο της « στην – αναμενόμενη
– περίπτωση που η δημοτική

Ευχαριστήρια επιστολή Frontex
προς το αεροδρόμιο Δημόκριτος
Έλαβε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
για την υλοποίηση του πιλοτικού έργου
του Αερόστατου Επιτήρησης θαλάσσιων
συνόρων
Ευχαριστήρια Επιστολή από
τον Εκτελεστικό Διευθυντή του
οργανισμού Frontex κ. Fabrice
Leggeri για την υλοποίηση του
πιλοτικού έργου του Αερόστατου Επιτήρησης θαλάσσιων συνόρων στον Κρατικό Αερολιμένα
Αλεξανδρούπολης «Δημόκριτος»
(ΚΑΑΛΔ), έλαβε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
Το εν λόγω πιλοτικό επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο υλοποιήθηκε για πρώτη φορά εντός
ενός Διεθνούς Αερολιμένα στην
Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρώπη, ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, χωρίς συμβάντα
ασφαλείας, με περισσότερες από
2.500 ώρες πτήσεων και συνεχή
επιτήρηση των εθνικών συνόρων με ραντάρ και κάμερες, με
παράλληλη συμβολή στην πρόληψη δασικών πυρκαγιών τους
θερινούς μήνες.
Στόχος του εν λόγω έργου
ήταν η συνεχής επιτήρηση των
θαλάσσιων συνόρων του Θρακι-

κού Πελάγους για την αποτροπή
της παράτυπης μετανάστευσης
σε συνεργασία με το Λιμενικό
Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή.
Το κέντρο λειτούργησε σε
24ωρη βάση επτά (7) ημέρες την
εβδομάδα από την 01/07/2021

μέχρι και την 31/10/2021 και
στελεχώθηκε από εξειδικευμένο
προσωπικό της αναδόχου Γαλλικής εταιρείας, του οργανισμού
Frontex, του Λιμενικού Σώματος
και της Ελληνικής Αστυνομίας.
Ο εκτελεστικός Διευθυντής
της frontex με την επιστολή του
προς τον Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας Γιώργο
Δριτσάκο, εκφράζει την απόλυτη ικανοποίηση του οργανισμού
Frontex για την επιτυχία των
πτήσεων επιτήρησης θαλάσσιων συνόρων του Δέσμιου Αε-

ρόστατου (Tethered Aerostat)
που υλοποιήθηκε μέσα στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης κατόπιν έγκρισης της ΥΠΑ
για δωρεάν παραχώρηση χώρων
και υποδομών.
Επίσης στην επιστολή τονίζεται η καθοριστική συμβολή του
Διοικητή της ΥΠΑ Γ. Δριτσάκου
και των στελεχών του Κρατικού
Αερολιμένα «Δημόκριτος» στην
υλοποίηση αυτού του πολύ σημαντικού, πρωτότυπου και καινοτόμου επιχειρησιακού σχεδίου .

αρχή κωφεύσει ή κωλυσιεργήσει εκ νέου, με ρητορικές
«ντρίπλες», ευφυολογήματα
και υπεκφυγές μέχρι τις 10 του
Απρίλη, την επόμενη μέρα θα
υποβάλουμε τις παραιτήσεις
μας στον Πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου.»
Το σημερινό δημοτικό συμβούλιο, όπως τονίζει ο επικεφαλής του συνδυασμού Χρήστος Καζαλτζής μιλώντας στην
ΕΡΤ Ορεστιάδας, είναι το τρίτο
κατά σειρά που δεν περιλαμβάνει στην ημερήσια διάταξη
του θέμα σχετικό με νέες μορ-

φές κινητοποιήσεων.
Το τραγελαφικό της υπόθεσης, όπως αναφέρει, είναι ότι
απαγορεύεται σε μηχανήματα που θέλουν να κάνουν εργασίες σε παρακείμενο χώρο
του ΚΥΤ ΠΡΟΚΕΚΑ να περάσουν, αλλά και σε αγρότες που
θέλουν να πάνε στα χωράφια
τους. «Αυτό που κάνουμε είναι
μια πρωτοβουλία με την μορφή έκκλησης, θα επισημάνει,
προς όλους ώστε να μην είμαστε συνένοχοι στο έργο αυτό.»

ΕΡΤ Ορεστιάδας

ΑΔΑ: 6ΡΩ3469ΟΒ9-ΘΥΑ
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ: 31-03-2022
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 2684
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου διενεργεί Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με αντικείμενο την ανάδειξη προμηθευτή αντιδραστηρίων κι αναλωσίμων με ταυτόχρονη παραχώρηση από τον προμηθευτή
συνοδού εξοπλισμού τριών (3) αναλυτών για τη διενέργεια αιματολογικών εξετάσεων στο μικροβιολογικό εργαστήριο και το σταθμό αιμοδοσίας του Γ.Ν. Διδυμοτείχου (33696200-7), για χρονικό διάστημα δύο
(2) ετών με δικαίωμα παράτασης ένα (1) έτος, συνολικού ενδεικτικού
προϋπολογισμού 180.000,00€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη
συμφερότερη προσφορά.
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 2η Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα κι ώρα 15:00
μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί
στις 6 Μαΐου 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
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SUDoKU
Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.68)

1. ΔΥΣΚΟΛΟ

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

5

2

5

Δυο γελαδάρηδες λοιπόν πέφτουν επάνω σ έναν

2

Ινδιάνο ξαπλωμένο μπρούμυτα με το αυτί του κολ-

8

5

λημένο στο έδαφος

8

2

4

7

3

8

6

9

4

"Τον βλέπεις τι κάνει", ρωτάει ο ένας τον άλλον,
"Ακούει το έδαφος. Μπορεί ν ακούσει διάφορα

2

από μίλια μακριά"
"Απίστευτο!!" θαυμάζει ο δεύτερος γελαδάρης
Εκείνη τη στιγμή ο Ινδιάνος κοιτάζει προς τα πάνω
"Σκεπαστή άμαξα", λέει, "περίπου δυο μίλια μακριά. Με δυο άλογα, ένα καφέ ένα άσπρο. Μέσα,
ένας άντρας, μια γυναίκα, ένα παιδί και είδη νοι"Πραγματικά απίστευτο", ξαναθαυμάζουν τα χλωμά πρόσωπα και ο Ινδιάνος συνεχίζει . . .
"πέρασαν από πάνω μου πριν μισή ώρα . . . "

Κάθετα
1. Ισχύει και αυτός ο… νόμος — Χαϊδευτικό γυναικείου ονόματος.
2. Αυτό που πρέπει να γίνει (αρχ.) — … Κίντμαν:
ηθοποιός — Αρχή υποθέσεων.
3. Ελληνίδα τραγουδίστρια — Επίσημα ρούχα (ξ.λ.).
4. Δυσκολοπρόφερτο από μερικούς σύμφωνο
— Επιτραπέζιο δοχείο για νερό ή κρασί — …
Νόλτε: ηθοποιός.
5. Φτηνό βαμβακερό ύφασμα — Το όνομα της
παλιάς αθλήτριας Κομανέτσι.
6. Η ομάδα του θρυλικού Πελέ — Δυσκολία.
7. Στην τρίχα… αυτός (ξ.λ.) — Δεν είναι όλα τα
νοσήματα — Άφωνη… Νόρα.
8. Κοινωνική τάξη — Χαρακτηρίζει τους Αναστενάρηδες.
9. Διαφημιστική… σφήνα (ξ.λ.) — Τζον…: πρόεδρος των Η.Π.Α. από το 1841 έως το 1845.
10. "Παίζει" σε μαγνητόφωνο — Πρώτη ύλη
για αλεύρι.
11. Σπασμένο… υνί — Συμπιεσμένος — Γάλλος
θετικιστής φιλόσοφος.
12. Σταν…: ο "Λιγνός" του σινεμά — Κατατρομαγμένο.
13. Βλάσφημος τη διαπράττει — Κήπος για περίπατο, πάρκο.

2

9

2
7

3

4

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.49)

2. ΜΕΤΡΙΟ

3

1

2

8

6

7
5

4

5

με σπασμένα ελληνικά οι τουρίστες...

2

9

-Δε διαβάζετε τι λέει η πινακίδα; τους λέει βλο-Εμείς όχι διαβάζει καλά Ελληνικός! απάντησαν

5

6

όταν τους σταμάτησε ένας αστυνομικός:

2

1

8

8

σε μια μέρα σ ένα πάρκο στο κέντρο της Αθήνας,

συρά.

6

3
7

8

1

9

έκαναν τις διακοπές τους στην Ελλάδα, περπατού-

2

1

3

7

3

6
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ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)
Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.69)
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-Κι όμως εδώ γράφει "Απαγορεύεται να πατάτε

7

4

9

6

2

8

5

3

1

5

6

2

7

3

1

9

4

8

3

1

8

5

4

9

7

6

2

8

2

1

3

9

5

6

7

4

4

3

6

1

7

2

8

5

9

Και ο αστυνομικός:
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-Μα κι εμείς αρχικά το είχαμε 200 ευρώ, κανέ-
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νας όμως δε πατούσε κι έτσι αναγκαστήκαμε να

2

8
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9
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7

3

1
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το ρίξουμε στα 50.

1

5

3

8

6

4

2

9
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τη χλόη. Πρόστιμο για τους παραβάτες 50 ευρώ".
Έκπληκτοι οι Ελληνοαμερικανοί λένε στον αστυνομικό:
-100 ευρώ; Τίποτας είναι... Εμείς στο Αμέρικα άμα
πατήσως γκρασίδι δίνως 50 ντόλαρς..

ΜΕΜΕS

Συστατικά

Μέθοδος Εκτέλεσης

6

Ένα ζευγάρι ηλικιωμένων Ελληνοαμερικάνων που

Μακαρόνια με σπέσιαλ
σάλτσα ντομάτας, σούπερ
νοστιμιά!

• Αρχικά βάζουμε σε μια κατσαρόλα το ταχίνι και

1

5

1

******

ΣΥΝΤΑΓΗ

• Μισό κιλό μακαρόνια, σπαγγέτι ή ότι άλλο θέλετε
• 400 γρ. ντοματάκια κονσέρβας
• 3 κ.σ. ταχίνι
• 2 κ.σ. κέτσαπ
• 1 κ.σ. πελτέ
• 60 γρ. περίπου σουσάμι
• Μισή κούπα καρύδια
• 15 ελιές μαύρες, ψιλοκομμένες
• 1 φύλλο δάφνης
• 8 κόκκους μπαχάρι
• 1 κρεμμύδι, μέτριο
• 25 γρ. περίπου δυόσμο
• 15 γρ. περίπου κανέλα
• Αλάτι
• Πιπέρι

4

3
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κοκυριού"

Οριζόντια
1. Τη γλίτωσε… από το ξύλο — Θηλυκό
σκυλί.
2. Στην "τρίτη ηλικία" αυτός — Κάτοικος μεσογειακής χώρας.
3. Μάρκα απορρυπαντικού — Παχύς του…
πλάτανου — Αγενής… νότα.
4. Υποφερτά — Κατρίν…: διάσημη ηθοποιός.
5. Κορδέλα — … κουάλε: ακριβώς όμοια.
6. Κατ'…: στον ύπνο (αρχ.) — Ύφασμα από
λεπτό και πυκνοϋφασμένο μετάξι.
7. Ιταλική κατάφαση — Τη διαθέτουν τα
μωρά τους πρώτους μήνες της ζωής τους
— Παλιά ένοπλα τμήματα της υπαίθρου
(αρχικά).
8. Τελάρο — Αριθμητικό σύμβολο.
9. Το όνομα του Πολάνσκι — Ευγενική…
κατάφαση.
10. Λιμενικός οργανισμός (αρχικά) — Χειμωνιάτικο ένδυμα (ξ.λ.) — Το 130 με γράμματα.
11. Το πίσω και κάτω μέρος του κεφαλιού
μας — Πολιτικός και στρατηγός της Αχαϊκής Συμπολιτείας.
12. Το μαύρο πρόβατο — Σαν…: ιταλική
πόλη.
13. Αρχικά ακτοπλοϊκής εταιρείας — Από
μια αραβική χώρα κατάγεται.

5

6

το κρεμμύδι και τα σοτάρουμε.
• Προσθέτουμε λίγο νερό.
• Στην συνέχεια, ρίχνουμε τα ντοματάκια, τον πελτέ και την κέτσαπ.
• Προσθέτουμε τη δάφνη, το μπαχάρι, την κανέλα
και το δυόσμο.
• Έπειτα, ρίχνουμε πάλι λίγο νερό και ανακατεύουμε.
• Αφήνουμε τη σάλτσα να βράσει.
• Ετοιμάζουμε τη μακαρονάδα.
• Σοτάρουμε το σουσάμι, κόβουμε τις ελίτσες και
τέλος σερβίρουμε τη μακαρονάδα με τη σάλτσα,
αφού έχουμε πασπαλίσει από πάνω με τα καρύδια, τις ελίτσες και το σουσάμι.
• Η μακαρονάδα μας με σάλτσα ντομάτας είναι
έτοιμη.
• Καλή όρεξη!

ΓΝΩΜΗ

Η ΓΝΩΜΗ

1 AΠΡΙΛΙΟΥ 2022
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Showbiz

«Όταν προσκάλεσα Αμερικανίδες και Αγγλίδες δημοσιογράφους στην Αθήνα για την
παρουσίαση της συλλογής μου Feelings και επισκεφθήκαμε το Μουσείο Μπενάκη και το
Αρχαιολογικό Μουσείο, έμειναν έκθαμβες με τα αρχαιοελληνικά κοσμήματα. Η ιστορία μας,
μας έχει μάθει να εκτιμάμε το πολύτιμο και το ωραίο»
Nikos Koulis – Κοσμηματοποιός

Δύο Εβρίτισσες στο X-Factor
Ολοένα και περισσότερο αυξάνονται οι συμμετοχές Εβριτών και Εβριτισσών σε reality και talent shows που
προβάλλονται από κανάλια πανελλήνιας εμβέλειας. Αυτή τη φορά ο λόγος
για τις ZYGO ή αλλιώς την Εύα και τη
Χριστίνα Ζυγογιάννη από το Διδυμότειχο, που πήραν μέρος στην πρώτη
φάση του μουσικού show X-Factor,
το οποίο προβάλλεται στο MEGA. Σύμφωνα με το reportal.gr, οι δύο κοπέλες, είναι αδερφές (συγκεκριμένα είναι
τρίδυμες με μία ακόμη αδερφή, που
όμως δεν διαγωνίστηκε), είναι αυτοδίδακτες και κατάφεραν τελικώς να
αποσπάσουν τρία «ναι» για να περά-

σουν στην επόμενη φάση. Τη θετική
τους ψήφο έδωσαν η Μαρίζα Ρίζου,
ο Χρήστος Μάστορας και ο Μιχάλης
Κουϊνέλης (Stavento), ενώ ο Στέλιος Ρόκκος εξέφρασε την αντίθεσή
του. Παρ’ όλα αυτά, τα τρία
«ναι» ‘ήταν αρκετά για να
τις στείλουν στην επόμενη φάση, αν και πρέπει
να καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια για να
ανταποκριθούν στις
απαιτήσεις των κριτών και να τηρήσουν
τις οδηγίες-εντολές που
έλαβαν.

3 «ναι»
συγκέντρωσαν
οι αδερφές
Ζυγογιάννη

Πολυχρονίδης: Η σύντροφός
του κάνει πρόβα νυφικού

Οι Αλήθειες με τη
Ζήνα ταξίδεψαν στην
Ορεστιάδα

Τα τελευταία 8 χρόνια μπαίνει κάθε
απόγευμα στα σπίτια των τηλεθεατών
του Star γυρίζοντας τον «Τροχό της
Τύχης». Ο Εβρίτης Πέτρος Πολυχρονίδης είναι ένας από τους πιο χαμογελαστούς και επιτυχημένους παρουσιαστές της τελευταίας δεκαετίας στην
ψυχαγωγική ζώνη. Μπορεί η επαγγελματική του ζωή να έχει ανοδική πορεία,
αλλά και στα προσωπικά του έχει βρει
την ευτυχία στο πρόσωπο της συντρόφου του, Katrin Ladose. Η γυναίκα που
κατάφερε να του «κλέψει» την καρδιά
κατάγεται από το Κιάτο και είναι διευθύντρια αθλητικής σχολής.
Οι δυο τους γνωρίστηκαν κατά τη

Μπρους Γουίλις: Διαγνώστηκε με αφασία
Δύσκολες ώρες βιώνει ο
67χρονος Μπρους Γουίλις
ο οποίος διαγνώστηκε με
αφασία όπως ανακοίνωσε
την Τετάρτη 30/3 η πρώην
σύζυγός του Ντέμι Μουρ εκ
μέρους όλης της οικογένειας.
Στους καταπληκτικούς
υποστηρικτές του Bruce, ως

Τέλος η
υποκριτική για τον
Μπρους Γουίλις

οικογένειά του θα θέλαμε να
μοιραστούμε ότι ο αγαπημένος μας Bruce αντιμετώπιζε
κάποια προβλήματα υγείας
και πρόσφατα διαγνώστηκε
με αφασία, η οποία επηρεάζει τις γνωστικές του ικανότητες. Ως αποτέλεσμα αυτού και με πολλή προσοχή,

ο Μπρους απομακρύνεται
από την υποκριτική και την
καριέρα του που σήμαιναν
τόσα πολλά για αυτόν. Αυτή
είναι μια πραγματικά δύσκολη περίοδος για την οικογένειά μας και είμαστε τόσο
ευγνώμονες για τη συνεχή
αγάπη, τη συμπόνια και την
υποστήριξή σας». Βαδίζουμε
ενωμένοι και θα Θέλαμε να
ενημερώσουμε τους θαυμαστές του γιατί ξέρουμε πόσα
σημαίνει για εσάς, όπως και
εσείς για εκείνον. Όπως λέει
πάντα ο Μπρους, “Ζήσε το”
και μαζί σκοπεύουμε να κάνουμε ακριβώς αυτό».
Η αφασία είναι μια πάθηση, η οποία μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα ενός ατόμου να μιλάει, να γράφει και
να κατανοεί τη γλώσσα, προφορικά και γραπτά. Συνήθως
εμφανίζεται μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο ή τραυματισμό στο κεφάλι. Ο ειδικός
επιστημονικός όρος αφασία
αναφέρεται σε κάθε μερική
ή ολική απώλεια γλωσσικών
ικανοτήτων σε ενήλικες και
παιδιά και γενικότερη ανικανότητα λόγου.

διάρκεια ενός ρεπορτάζ και ερωτεύτηκαν με την πρώτη ματιά. Μετά από
έξι µήνες σχέσης, η Katrin γνώρισε τα
παιδιά του Πέτρου Πολυχρονίδη από
τον πρώτο του γάμο και τα πάνε εξαιρετικά καλά.
«Είναι η Κατερίνα µου. Η οµορφιά των ανθρώπων πηγάζει από το
πώς νιώθουν. ∆εν υπάρχουν όµορφοι
και άσχηµοι άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι που επειδή είναι ευτυχισµένοι
ακτινοβολούν οµορφιά. Νοµίζω πως
εγώ, η οικογένειά µου, τα παιδιά µου,
επειδή ζούµε ευτυχισµένοι, οµορφαίνουµε όλοι. Την Κατερίνα τη γνώρισα
σε ποδοσφαιρικό γήπεδο. Είναι ηρωί-

δα. Αντέχει τον χαρακτήρα µου που κάνει 45 πράγµατα το ίδιο δευτερόλεπτο
και σκέφτεται άλλα 50 το επόµενο»,
είχε δηλώσει ο Πέτρος Πολυχρονίδης
στη Realnews.
Οι δυο τους είναι μαζί 9 χρόνια
μαζί, αλλά δεν έχουν ανέβει ακόμα
τα σκαλιά της εκκλησίας. Έτσι η Ζήνα
Κουτσελίνη αποφάσισε να τον «ταρακουνήσει» ταξιδεύοντας μέχρι τον
τόπο καταγωγής του τη Νέα Βύσσα
Ορεστιάδας. Εκεί ήταν και η σύντροφός του και οι δυο γυναίκες αποφάσισαν να δοκιμάσουν παραδοσιακές
φορεσιές γάμου και να βγουν στην
πλατεία του χωριού .

Όσκαρ 2022: Η Jennifer Garner
με κοσμήματα Nikos Koulis
Η Jennifer Garner ήταν μία
από τις celebrities που εντυπωσίασε με την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί. Πιο συγκεκριμένα, γιατί
απέδειξε τη δύναμη που έχουν τα
κοσμήματα στις εμφανίσεις μας.
Η Jennifer Garner περπάτησε στο κόκκινο χαλί του Kodak
Theater με ένα κόκκινο column
φόρεμα του σχεδιαστή
Brandon Maxwell. Με
εντυπωσιακό μπούστο και ντραπέ off
the shoulder μανίκια. Ολοκλήρωσε
την εμφάνισή της με
ένα μαύρο clutch bag
Rogier Vivier. Δεν ήταν
όμως μόνο το εντυπωσιακό φόρεμα που ταίριαξε υπέροχα πάνω της. Η προσοχή μας
στράφηκε στα κοσμήματά της.
Για την red carpet εμφάνισή
της, η Garner επέλεξε ένα total
look Nikos Koulis από τη συλλογή Oui. Πιο συγκεκριμένα, φόρεσε
ένα ζευγάρι κρεμαστά σκουλαρίκια με λευκά διαμάντια, το οποίο
συνδύασε με ένα βραχιόλι με
ρουμπίνια και λευκά διαμάντια και
δαχτυλίδια με λευκά διαμάντια. Ο
Έλληνας κοσμηματοποιός Nikos

Δημιουργίες του
έχουν φορέσει οι
Nicole Kidman, Scarlet
Johansson, Michelle
Obama
Koulis ακολουθεί μια διεθνή και
πολυβραβευμένη καριέρα και το
σίγουρο είναι ότι οι celebrities
(Meghan Markle, Nicole Kidman,
Scarlet Johansson, Jane Fonda,
Michelle Obama κ.α) λατρεύουν
τις δημιουργίες του. Με τη συλλογή Oui έχει κερδίσει δύο φόρες το Couture Design Award.
Τα one-of-kind σχέδια αποπνέουν

Art Deco αισθητική και έχουν ως
βασικό στοιχείο τον μαύρο σμάλτο σε συνδυασμό με διαχρονικά
πετράδια. Πρόσφατα, η Rihanna
είχε φορέσει ένα μακρύ κολιέ με
λευκά διαμάντια από την συγκεκριμένη συλλογή, ενώ τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε επιλέξει
κοσμήματα Nikos Koulis για το
after party του Met Gala.
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ΑΠΟΨΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση
θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες
σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

Φαρμακεία

ΗΓΝΩΜΗ
ΓΝΩΜΗ
Η
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Ιατροί
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • Οφθαλμίατρος

Δικηγόροι

Συμβολαιογράφοι

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

Μιαούλη 11 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 24689

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

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

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

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

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ • Δικηγόρος

Ειρήνης 39 • Αλεξανδρούπολη
Τηλέφωνο : 2551024142

Δικαστικοί
Επιμελητές

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ • Δικηγόρος

ΤΣΟΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ • Δικ. Επιμελητής

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

Ειρήνης 32 Α • Αλεξ/πολη
τηλ: 25510 34048

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

Ασφάλειες

Κων/πόλεως 207 • Ορεστιάδα
Τηλέφωνο : 2552023462

Λογιστές
ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ ΓΑΛΑΤΕΙΑ • Λογιστικό Γραφείο
Φιλιππουπόλεως 7 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510-80173

ΜΑΝΤΙΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Λογιστικό Γραφείο
Σωτηρίου Τσερκεζη 12 • Ορεστιάδα
Τηλέφωνο : 2252027923
ΤΣΙΚΑΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Κρήνης 8 • Αλεξ/πολη
Τηλ.:2551025496 Κιν. 6979007987

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

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

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ & ΣΙΑ ΕΕ

ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Μαζαράκη 11 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551038473

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

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

ΓΟΥΤΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΔΙΚΑΙΑ

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

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

Βενιζέλου 46 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551032982

ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ • Οδοντίατρος

14ης Μαϊου 53 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551026478

Μπότσαρη & Δικαστηρίων • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551081787

ΑΓΓΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ • Δικηγόρος

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

Τηλέφωνο : 2556031371

Οπτικά

Βενιζέλου 44 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 25335

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Δες εδώ την
επιχείρησή σου
Τηλεφώνησε στο
25510 24222 και
γίνε συνδρομητής
στην εφημερίδα μας

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΚΑΒΑΛΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ : 06.00 -19.00 ΑΝΑ ΜΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
72, ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.52, άφιξη εις
ΔΕΛΦΙΝΙΑ
ΩΡΑ 20.30 ΤΟ ΤΕΔίκαια 23.17
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 05.15 (εκτός
71 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, ΑναχώΑΠΟ ΘΑΣΟ: 08.50, 15.15
ΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ: 06.00 Κυριακής), 08.00 (express), 10.00
ρηση Λιμάνι: 6.42, Άφιξη Τελικού:
602 KOINH ΩΡΑ: 1.40, άφιξη εις
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 07.55, 14.00
Η ΓΝΩΜΗ (express), 14.00
09.00
(express),11.00
16.43
Σβίλεγκραντ 9.08
ΚΑΒΑΛΑ - ΠΡΙΝΟ: 07.10, 13.00
ΠΡΙΝΟ - ΚΑΒΑΛΑ: 06.25, 12.15
1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
2022 17.00
-12.00 - 15.00 -18.00
(express),
15.45 (express),
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώρη74 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 4.10, άφιξη εις
ΦΕΡΡΥ ΜΠΟΟΥΤ
συνέβη ση αρχικού: 15.22, Άφιξη Τελικού:
συνέβη
(express) εκτός Σάββατο, 18.45, 22.00.
Δίκαια 9.06.
ΓΙΑ ΑΛΕΞ/ΛΗ: 09.40-12.30-14.30Πληροφορίες στα τηλ. του Λιμεναρχείου:
16.50-18.00-21.3001.30 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011 5.46
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΑΘΗΝΑ: 18.45
70 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 13.50, άφιξη εις
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1
ΑΠΡΙΛΙοΥ
2011
2510/223716 & 2510/224472
ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ - ΦΕΡΕΣ - ΣΟΥΦΛΙ
Δίκαια 18.38.
75 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, ΑναχώΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 07.15, 10.15, 12.15,
ΔΡΑΜΑ
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
ρηση Λιμάνι: 20.32, Άφιξη Τελικού:
604 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 10.54, άφιξη εις
14.30. ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 09.00, 12.00,
ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.15-05.156.45
Ορμένιο 17.09
ΔΡΑΜΑ – ΑΘΗΝΑ 08.30, 19.30
14.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 05.45,
07.00, 08.15, 09.15, 10.30, 12.00,
06.20-07.00 (μέσω Τυχερού),
ΑΘΗΝΑ – ΔΡΑΜΑ 08.00, 20.00
70 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Αναχώρη614 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 17.40, άφιξη εις
ΚΡΙΟΣ
ΑΠΟ
13.30, 14.30, 16.00, 18.15.
07.45-08.45 (μέσω Τυχερού),
ση: 6.50, Άφιξη Τελικού: 17.16
Δίκαια23.40.
ΔΡΑΜΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΕΡΑΜΩΤΗ: 07.00, 08.00,
09.30,
Καλό
μήνα! Αγαπητέ Κριέ, η Νέα
10.00-11.15-12.30-13.30-14.3006.00, 07.15, 08.00, 09.00,
74 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , Αναχώ90 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.36, άφιξη
10.30, 11.45, 13.15, 14.45,
16.00,
Σελήνη
που πραγματοποιείται σήΕπέτειοι
15.30-17.00-19.00 (μέσω Τυχε10.00,11.00,12.00,13.00, 14.00,
ρηση αρχικού:
20.39, Άφιξη Αλεξ/
εις Ορμένιο 14.38. Πληροφορίες:
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ
17.15, 19.15.
μερα στο ζώδιο σου, σε μετατρέπει
ρού),19.30-20.45.
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 19.30
πολη: 6.58
25210-32444.
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
στον πρωταγωνιστή της ημέρας,
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.15-06.30-07.30 (μέσω
Την Κυριακή το δρομολόγιο των 6.00
604 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΑναχώΑΠΟ
ΠΡΙΝΟ: 10.15, 14.30. ΑΠΟ
Ημέρα Γαστρονομικού
Βιβλίου
ξεκάθαρα!
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ
Τυχερού), 08.45 (μέσω Τυχερού),
π.μ. δεν ισχύει
ρηση αρχικού: 23.59, Άφιξη Αλεξ/
ΚΑΒΑΛΑ: 12.00, 16.15. ΑΠΟ
ΘΑΣΟ:
ΠΛΟΙΑ
ΤΡΕΝΑ
ΟΣΕ
ΠΛΟΙΑ
06.00, 08.00, 09.15, 10.30, 12.15,
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ 07.00,
10.00-11.30-12.30-13.30-14.30πολη: 13.18
ΞΑΝΘΗ
ΚΕΡΑ14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ
ΤΑΥΡΟΣ
χρησιμα τηλεφωνα
15.30-17.00-18.15 (μέσω Τυχερού),
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
613 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
ΞΑΝΘΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΜΩΤΗ: 07.15, 09.15, 10.30,
11.45,
Καλό
μήνα! Αγαπητέ Ταύρε, η Νέα
19.30-20.45. ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΑΡΓΙΕΣ
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
Αναχώρηση: 8.29, Άφιξη Τελικού:
Απλή: 11.19 Ιντερσίτι: 19.43
13.30, 16.00, 17.15, 19.15.
Σελήνη που πραγματοποιείται σή04.15-06.30-07.30 (μέσω Τυχερού),
18.00, 19.30, 21.00. Κυριακή: το
14.10
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΞΑΝΘΗ
Aστυνομία 
100 εισητηρίων:
Τηλ. για έκδοση
μερα, στο ζώδιο του Κριού, σε ωθεί
08.45
(μέσω Τυχερού), 10.00-11.30δρομολόγιο
των 07.00 γίνεται 07.30,
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
Απλή:14.48 Ιντερσίτι: 07.17
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΚΑΒΑΛΑ
ΚΑΒΑΛΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
2593022318
EKAB

166 & 2593022426.
72, ΙΝTERСITY
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΩΡΑ:
20.52,
άφιξη
εις
ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ : 06.00 -19.00 ΑΝΑ ΜΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
72, ΙΝTERСITY
ΩΡΑ:
20.52,
άφιξη
εις
να επιλέξεις την μοναξιά σου και
12.30-13.30-14.30-15.30-17.00των
08.00
καταργείται.
Αναχώρηση
αρχικού:
15.22,
Άφιξη
ΞΑΝΘΗ
ΑΘΗΝΑ
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΕΛΦΙΝΙΑ
ΔΕΛΦΙΝΙΑ
Αλεξανδροyπολη
ΑΛΕΞ/ΛΗ
- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ:
να την08.50,
εκμεταλλευτείς
εποικοδοΔίκαια ΑΛΕΞ/ΛΗ
23.17
ΩΡΑ
ΤΟΚαθημερινά
ΤΕ23.17
-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ:
(εκτός
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ
199 ΑΠΟ ΘΑΣΟ:
Από Καβάλα
18.15 (μέσω
Τυχερού),05.15
19.30-20.45.
Τελικού:71
22.59
ΔΡΑΜΑ
–20.30
ΚΑΒΑΛΑ
από
Απλή: 17.50,Δίκαια
2.44 Πυροσβεστική
ΑΠΟ
ΘΑΣΟ:
08.50,
15.15
15.15
προσ
ΣαμοθρΑκη
μητικά!
▶ εις
ΛΗΜΝΟ, ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ,
ΛΑΥΡΙΟ07.55, 14.00
ΛΕΥΤΑΙΟ
ΕΓΝΑΤΙΑ:
06.00 Κυριακής),
08.00
(express),
ρηση ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
Λιμάνι: 6.42,
Άφιξη Τελικού:
602 KOINH
ΩΡΑ:11:00
1.40, άφιξη
εις 10.00
602
KOINH
ΩΡΑ:
1.40,
άφιξη
08:00,
, 14.00,
06.00
το πρωίΑΠΟ
έως
20.30
και κάθε
Ιντερσίτι: 8,11,
14.58,
22.33
71 ΙΝTERСITY
–ΘΕΣΣΑΑΠΟ
ΚΑΒΑΛΑ:
07.55,
14.00
ΑΠΟ
ΚΑΒΑΛΑ:
Βλάβες(ΔΕΔΔΗΕ): 8004004000
ΠΛΟΙΟ ΑΔΑΜaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
Τρίτη 13.30
(express),11.00
(express),
Σβίλεγκραντ
9.0818:45,
Σβίλεγκραντ 9.08
ΞΑΝΘΗ
μισή09.00
ώρα. -Τις
Κυριακές
από 07.00
ΛΟΝΙΚΗ,16.43
Αναχώρηση: 06.42 Άφιξη:
ΚΑΒΑΛΑ
ΠΡΙΝΟ:
07.10,
13.00
ΚΑΒΑΛΑ - ΠΡΙΝΟ: 07.10, 13.00
16.30,
22:00 14.00
▶ ΛΗΜΝΟ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΧΙΟ,
ΚΑΡΛΟΒλάβες(ΔΕΥΑΑ): 25510-26046
Δευτέρα
09:00
ΠΡΙΝΟ
- ΚΑΒΑΛΑ:
06.25, 12.15
ΠΡΙΝΟΔΙΔΥΜΟΣ
- ΚΑΒΑΛΑ: 06.25, 12.15
έως-12.00
20.30
ανά
ώρα. -18.00
11.40 605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, ΑναχώρηΞΑΝΘΗ ΩΡΑ:
- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
06.00,
- 15.00
(express),
15.45
(express),
17.00
74 ΙΝTERСITY
4.10,
άφιξη
εις
74 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 4.10, άφιξη
εις
ΒΑΣΙ,
ΑΓ.
ΚΗΡΥΚΟΣ,
Τετάρτη
20.00
Καλό
μήνα! Φίλε Δίδυμε, η Νέα ΣεΤρίτη
09:00
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΑΛΕΞ/ΛΗ
ΦΕΡΡΥ ΜΠΟΟΥΤ
Βλάβες
13888 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
08.30, 10.30,
13.30,
15.00,22.00. ΦΕΡΡΥ
ΔΡΑΜΑ
– ΜΠΟΟΥΤ
ΣΕΡΡΕΣ 07.15,
08.45,
75 ΙΝTERСITY
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
–ΘΕΣΣΑΣΕΡΡΕΣ Δίκαια
εκτός12.00,
Σάββατο,
18.45,
Δίκαια (express)
9.06.
ση αρχικού:
15.22,
Άφιξη Τελικού:
9.06. ΟΤΕ:
ΓΙΑ ΑΛΕΞ/ΛΗ:
09.40-12.30-14.30▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ.
λήνη
που
σχηματίζεται
σήμερα, στο
Τετάρτη
15:00
Πληροφορίες
στα
τηλ.
του
Λιμεναρχείου:
Πληροφορίες
στα
τηλ.
του Λιμεναρχείου:
16.30,
18.15,
19.45.
Παρασκευή
ΛΟΝΙΚΗ,
10.45,
12.45,
12.00,
14.00,
15.30
Αναχώρηση:
20.32
Άφιξη:
ΣΕΡΡΕΣ
ΑΘΗΝΑ
Πέμπτη
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
08:00,
10:30
, 13.00,
5.46
16.50-18.00-21.30- 01.30
70 ΙΝTERСITY
ΑΛΕΞ/ΛΗ
ΩΡΑ:
-ΑΘΗΝΑ:
13.50,
18.45
άφιξη εις
70 ΙΝTERСITY
ΩΡΑ: 13.50,25513-50010
άφιξη
εις13.30
Κ.Ε.Π. Αλεξ/πολης:
Ζώδιο
του
Κριού,
είναι
μία υπέρο2510/223716
&
2510/224472
2510/223716
&
2510/224472
Πέμπτη
▶ ΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ
06.00, 08.30, 10.30,
12.00, -13.30,
16.45
-17.00.15:00
01.41 75Λ.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
Καζάκου
Δημοκρατίας
355 (παραπλεύρως
Δίκαια ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ
18.38.
- ΦΕΡΕΣ
ΣΟΥΦΛΙ ΑΠΟ
ΔίκαιαΚ.Ε.Π.
18.38.00.10,
–ΑΘΗΝΑ,
ΑναχώΦερών: 25553-50101
15.30,
17:30,
23:59
χη ευκαιρία
αλλαγές!
ΠΡΙΝΟ:
07.15,
10.15,
07.15,για
10.15,
12.15,
Παρασκευή 20.00ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ:
15.00,
15.45,
16.30,
18.15, 19.45.
08.23, 11.49
ΔΡΑΜΑ
– ΞΑΝΘΗ
08.00,
10.30, 12.15,
12.30,
614 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ,
Παρασκευή
15:00
Σταθ.)
ΔΡΑΜΑ
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ
-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ρηση✆2551023378
Λιμάνι: 20.32, Άφιξη Τελικού:
604 ΚΟΙΝΗ
ΩΡΑ: 10.54,
άφιξη ειςΔΕΥΤΕΡΑ 14.30.
604 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 10.54, άφιξη
εις
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ.
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ:
09.00, 12.00, Παιδ.
14.30. ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 09.00, 12.00,
Αστ.Τμ.
66300 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
Κυριακή-αργίες
10.00,
12.00,
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
05.14,Αλεξ/λης25510
19.46
14.45,
16.30,
18.45
Αναχώρηση αρχικού: 15.41, Άφιξη
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ -07.30,
ΞΑΝΘΗ
- ΚΑΒΑΛΑ:
Σάββατο
09:0008.30,
Σάββατο 06.30 14.00,ΚΑΡΚΙΝΟΣ
ΕΩΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
04.15-05.156.45
Ορμένιο
17.09
Ορμένιο
17.09
ΔΡΑΜΑ
– ΑΘΗΝΑ
19.30
ΑΠΟ
ΘΑΣΟ:
05.45,
14.00,
16.15.
16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 05.45,
13.30, 15.00, 16.30, 18.15, 19.45,
ΚΥΡΙΑΚΕΣ
&
ΕΟΡΤΕΣ
10.30,
12.45,
Αλεξ/πολη:
22.28
ΣΕΡΡΕΣ
–
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
22.04
Kυριακή
15:00
Γραφείο
Ταυτοτήτων:
2551066262
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ.
08.00,
11:30
, άφιξη
16.00,
Καλό
μήνα!
Καρκίνε, η
ΦΕΡΕΣ
07.00,
08.15,
09.15,
10.30,
12.00,
07.00,
08.15,
09.15,Αγαπητέ
10.30, 12.00,
06.20-07.00
(μέσω
Τυχερού),
614 ΚΟΙΝΗ
ΩΡΑ:
17.40,
εις
ΑΘΗΝΑ
–
ΔΡΑΜΑ
08.00,
20.00
70
ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
Αναχώρη614
ΚΟΙΝΗ
ΩΡΑ:
17.40,
άφιξη
εις
20.30
16.30, 18.45
ΑΠΛΟ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 09.13, 13.47,
74 ΙΝTERСITY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/
Κυριακή
16.30 13.30,Νέα
Σελήνη
πραγματοποιείΑΠΟ
ΑΠΟ
13.30,
14.30,
16.00,
18.15.15.00,
14.30,
16.00,που
18.15.
Τροχ. Αλ/λης 
25510
66395
Ηλιάκη
Πλαστήρα
3 ✆25550
07.45-08.45
(μέσω
Τυχερού),
Δίκαια23.40.
ση:
6.50, Άφιξη
Τελικού:
17.16
Δίκαια23.40.
ΔΡΑΜΑ
- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
18:45, 22:00
15.37,
ΠΟΛΗ , Αναχώρηση:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
– ΞΑΝΘΗ
08.00,
ΞΑΝΘΗ
- ΔΡΑΜΑ
08.00, 10.30,
02.01,
Άφιξη:22229
Σαμοθρaκη
προσ
ται σήμερα,
Ζώδιο
του Κριού,
ΚΕΡΑΜΩΤΗ:
07.00,
08.00,
09.30,
07.00,στο
08.00,
09.30,
10.00-11.15-12.30-13.30-14.3090 ΙΝTERСITY
ΩΡΑ:- ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
9.36,
06.00, 07.15,
08.00,
09.00,
90 ΙΝTERСITY
ΩΡΑ: 9.36, άφιξη
10.30,
12.00,
13.30,άφιξη
15.00, 16.30,
17.30.
6.58 74 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , ΑναχώΣΕΡΡΕΣ – ΔΙΚΑΙΑ
-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Δημ. Αλεξ/πολης25510
64100 ΚΕΡΑΜΩΤΗ:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΚΑΒΑΛΑ
10.30,
11.45,
13.15,
14.45, 16.00, ΣΟΥΦΛΙ
10.30,
11.45,
13.15, 14.45,
είναι
η κατάλληλη
για16.00,
να προχωΑλεξανδροyπολη
18.45,
19.45,Πληροφορίες:
21.30, 23.30
ΚΥΡΙΑΚΕΣ
& ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45,
613 ΔΙΚΑΙΑ,
5.43–ΘεσΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
04.13,
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
15.30-17.00-19.00
(μέσωΚυριακήΤυχεεις Ορμένιο
14.38.
10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,
ρησηΑναχώρηση:
αρχικού: 20.39,
Άφιξη Αλεξ/
εις Ορμένιο
14.38.
Πληροφορίες:
Δημ.Εν.Φερων 25555-50070 17.15,ρήσεις
17.15,
19.15.
19.15.σε δράσεις , που θα βελτι02.45,
10:45
, 14:30,
ΠΛΟΙΟ
ΑΔΑΜaΝΤΙΟΣ
ΚΟΡΑhΣ
αργίες
08.00,
11.00,
13.30,19:10
15.00,
16.30,
18.45
Πληροφορίες
25210-19.30 Κυριακούδη
σαλονίκη,
Άφιξη:
14.54
08.47 157 25210-32444.
Δευτέρα 11.00 / Τρίτη 12.30 /
Βασ. Γεωργίου
ρού),19.30-20.45.
25210-32444.
15.00,
16.00,
17.00, 18.30,
πολη:
6.58
ΣΑΒΒΑΤΟ
- ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
- ΚΥΡΙΑΚΗ
ώσουν
την φήμη σου και θα σου
Γραμμή
Δημότη:
25510-22222
Δευτέρα
16:00
16.30,
18.15,
19.45, 21.30, 23.30(μέσω 32421
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.52, 10.06,
Τετάρτη 13.30 / Πέμπτη 14.30 /
ΞΑΝΘΗ
-ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
✆2554022033
ΣΑΒΒΑΤΟ
04.15-06.30-07.30
Την
Κυριακή
το δρομολόγιο
604 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΑναχώΑΠΟ
ΠΡΙΝΟ:
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ:
10.15,
14.30. ΑΠΟτων 6.00
10.15, κοινωνική
14.30. ΑΠΟ
προσφέρουν
καταξίωση
Τρίτη
16:00
17.09
ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 06.30, 08.30,
Παρασκευή 15.30ΚΑΒΑΛΑ:
/ Σάββατο
---- / 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ:
Τμήμα Καθ/τητας: 25513-50040
Τυχερού),
08.45 (μέσω
Τυχερού),
π.μ. δεν12.00,
ισχύει 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ:
ρηση αρχικού: 23.59, Άφιξη Αλεξ/
ΚΑΒΑΛΑ:
12.00,
και
κύρος!
02.45,
10:45
,
15:10,
19:10
ΣΕΡΡΕΣ
09.30, 11.15, 12.40, 14.00, 15.55,
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΔΡΑΜΑ
Κυριακή 14.00 06.00, 08.00, 09.15, 10.30, 12.15,
Τεταρτη
06.00,
08.00,-09.15,
10.30,07.00,
12.15, ΔIΔYMOTEIXO
Τμήμα Πρασίνου: 25513-50042
10.00-11.30-12.30-13.30-14.30πολη: 13.18
ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
– ΔΡΑΜΑ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
- ΦΕΡΕΣ
- ΣΟΥΦΛΙ -14.30,
17.00,
20.30 Κυριακές
και Γιορτές
ΣΕΡΡΕΣ
- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Από
τις 05.30
ΔΡΑΜΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ:
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 15.26
ΣΑΜΟΘΡAΚΗ 14.30,
- ΑΛΕΞΑΝΠέμπτη
07:00
17:30
ΑΠΟ
ΚΕΡΑ16.00,
18.15.
16.00, 18.15. ΑΠΟ ΚΕΡΑΛΕΩΝ
Παρασκευάς
Βασ.ΣΕΡΡΕΣ
Αλεξάν08.00,
09.00,
10.00,
11.00, 12.00, Πατσιουρίδης
ΞΑΝΘΗ15.30-17.00-18.15
– ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (μέσω Τυχερού),
613 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
–ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
ΞΑΝΘΗ
– ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τμήμα
Αποκομιδής Απορριμάτων:
08.30,
11.15,
14.15, 15.30, 17.00,
71
ΙΝTERСITY
έως
20.45
ανά
μισή
ώρα
ΩΡΑ:
9.19
άφιξη
στην
ΔΡΑΜΑ
ΔΡΟYΠΟΛΗ
ΔΙΔ/ΧΟ
-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΜΩΤΗ:
ΜΩΤΗ:Καλό
07.15,
09.15,
10.30,
11.45,
07.15,
09.15,
10.30,Λέοντα,
11.45,η Νέα
Παρασκευή
17:30
μήνα!
Αγαπητέ
δρου
20
✆2553022322
19.30-20.45.
ΚΥΡΙΑΚΕΣ
13.00,
14.00, 06.45,
15.00,10.15,
16.00, 17.00, Αθήνα 16.17
Αναχώρηση: 8.29, Άφιξη Τελικού:
Απλή: 11.19
19.43 & ΑΡΓΙΕΣ
Απλή:25513-50068
11.19 20.34
Ιντερσίτι:, 25513-50069
19.43Δευτέρα 16.00 / Τρίτη ---19.15.Ιντερσίτι:
ΣΕΡΡΕΣ
- ΚΑΒΑΛΑ
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
/ Τετάρτη
13.30,
16.00,
19.15.
13.30,Σελήνη
16.00,
17.15,
19.15. μέρος σήΣάββατο
-17.15,
12:00
που λαμβάνει
04:45,
06:30,
08:30,
11:15,
12:30,
04.15-06.30-07.30
(μέσω
Τυχερού),
18.00,
19.30,
21.00.
Κυριακή:
το
14.10
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΞΑΝΘΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΞΑΝΘΗ
14.30,για
18.30
ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ (μέσω Π.
613 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 12.41, άφιξη στην
08.00 / Πέμπτη 07.00
/ Παρασκευή
Τηλ.
έκδοση
εισητηρίων:
Τηλ. για
έκδοση
Περ/κή Εν/τα Έβρου 25513-50405
μερα,
στο εισητηρίων:
ζώδιο του Κριού, είναι
Kυριακή
17:30
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
08.45
(μέσω
Τυχερού),
10.00-11.30δρομολόγιο
των
07.00
γίνεται
Απλή:14.48
Ιντερσίτι:
07.17
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
–ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
Απλή:14.48 Ιντερσίτι: 07.17 12.30, 18.15 / Σάββατο
Λάγους)
07.30,
10.15,
13.25,
14.30,
Θεσσαλονίκη
15.36
ΣΕΡΡΕΣ
- ΔΡΑΜΑ&
06.45,
09.15,
11.00,07.30,
---- / Κυρια14.30,
15.30,
17:00,
19:30,
21.302593022318
2593022426.
2593022318
& 2593022426.
ιδιαίτερα
τυχερή, ευνοϊκή, εποιΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ:
25510-26298
Καφετζή
Φωτεινή
Αθ.
Πανταζίδου
Κυριακές και Γιορτές 09.45,
15.00,
73 ΙΝTERСITY
ΩΡΑ: 16.06,
άφιξη15.22,
κή 18.00
των16.30,
08.0020.15
καταργείται.
ΞΑΝΘΗ12.30-13.30-14.30-15.30-17.00-19.15
ΑΘΗΝΑ
Αναχώρηση
αρχικού:
Άφιξη 83 ΞΑΝΘΗ - ΑΘΗΝΑ
ΝΗΣΙΑ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΗΣΙΑκοδομητική
ΑΙΓΑΙΟΥ
και θετική για εσένα!
ΤηλEφωνα
12.30,(μέσω
18.00,Τυχερού),
2.30 (Ισχύουν
τα αντίστην Αθήνα
22.5922.59
ΣΕΡΡΕΣ
- ΑΘΗΝΑ
09.15, Καθημερινά
14.15, 20.15 από ✆2552023733
Από
Καβάλα
25510-28735 Από Καβάλα
18.15
19.30-20.45.
Τελικού:
Απλή: 17.50,
2.44
ΔΡΑΜΑ
– ΚΑΒΑΛΑ
Απλή:ΤΙΕΔΑ:
17.50, 2.44
Έχεις
την σπουδαία ευκαιρία, να
αλεξ/πολη
κομοτηνη
ΛιμεναρχεIων
ΤΗΛEφωΝΑ
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ
Κομοτηνή
για Ξάνθη)
ΚΥΡΙΑΚΕΣ
& ΑΓ.
ΕΟΡΤΕΣ
10.30,
12.45,
ΩΡΑ: 19.50, ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
άφιξη στην –ΘΕΣΣΑ▶
ΛΗΜΝΟ,
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ,
ΛΑΥΡΙΟ
▶ ΛΗΜΝΟ,
ΑΓ.καινούργια
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ,
ΛΑΥΡΙΟ κάΙντερσίτι:στοιχα
8,11,από
14.58,
22.33
06.00 το
πρωί
έως
20.30
και κάθε 605 ΚΟΙΝΗ
Ιντερσίτι:
14.58, 22.33
71 ΙΝTERСITY
ΔΟΥ8,11,
Αλεξ/πλης
: 25510-89622
κάνεις
ξεκινήματα
Αλεξανδρούπολης:
25510
26468 και
Αμισή
λ13.30
εώρα.
ξ α Πληροφορίες
νΤις
δ ρΚυριακές
ούπο
λ η ς07.00
:
16.30,
18.45
25210Αθήνα 5.23,
με ανταπόκριση στη
ΞΑΝΘΗ
20.00
Τρίτη
Τρίτη
13.30
07:45,-ΑΘΗΝΑ
09:00,
11:15, 13:00,
ΞΑΝΘΗ
από
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 06.42 Άφιξη:
θε
είδους,
που
θα
σε
βοηθήσουν
Δασαρ. Αλεξ/λης25510
80643
26619,
Σαμοθράκης:
25510 41305
▶
ΛΗΜΝΟ,
ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΧΙΟ, ΚΑΡΛΟ- Θεσσαλονίκη
▶ ΛΗΜΝΟ,
ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΧΙΟ, ΚΑΡΛΟ32421
ΑΘΗΝΑ – ΞΑΝΘΗ 20.00
2551356200,
να
αυξήσεις
τις
ευχάριστες
εμπειέως
20.30
ανά
ώρα.
11.40
ΞΑΝΘΗ
- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
06.00,
16:00,
18:30,
20:10
και 41385
Τηλέφωνα
25510 Τετάρτη 20.00
ΒΑΣΙ,
ΑΓ.
ΚΗΡΥΚΟΣ,
20.00
ΒΑΣΙ,Πρακτ.:
ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ,
603 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 4.07, άφιξη στην
ΞΑΝΘΗ – ΔΡΑΜΑ 08.10, 10.30, 15.15,
ΣΕΡΡΕΣ
- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΑπόΤετάρτη
τις 05.30
Πυρ/κή Αλεξ/λης25510
26222
Σαμοθράκης:
25510
41305
ρίες σου!ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
08.30,
10.30,
12.00,
13.30,
15.00,
ΔΡΑΜΑ – ΣΕΡΡΕΣ
07.15,
08.45,
75 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ
38503,
2551024694,
2551083911
κομοτηνη
αλεξ/πολη
▶
ΛΗΜΝΟ-ΑΓ.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
▶
ΛΗΜΝΟ-ΑΓ.
Αθήνα 15.07
17.30. Αργίες 10.45, 12.45, 16.30,
έωςκαι
20.45
ανά μισή ώρα
41385
Νοσ/μείο
18.15, 19.45. Παρασκευή
ΛΟΝΙΚΗ,
10.45,
12.45, 06.45,
12.00,10.15,
14.00, 15.30 - 91 ΙΝTERСITY
ΣΕΡΡΕΣ16.30,
- ΑΘΗΝΑ
Αναχώρηση:
ΣΕΡΡΕΣ
- ΑΘΗΝΑΑλ/λης25513-51000
Πέμπτη
Πέμπτη 13.30
ΩΡΑ:
20.53, άφιξη20.32 Άφιξη:
18.45
ΣΕΡΡΕΣ
- 13.30
ΚΑΒΑΛΑ
07:20, 09:00, 11:00, 12:30,
ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Τηλ.
Πρακτ.:
25510
38503,
ΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ
▶
Περ.
Έβρου 25510
06.00,
08.30,
10.30,
12.00,
13.30,
16.45
-17.00.
01.41
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
00.10,
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
-Εν.
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
00.10, 36500 ▶ ΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ
στη Θεσσαλονίκη 23.07
Από Ξάνθη για Καβάλα έχει δρομ.
14.30, 18.30
Καλό 20.00
μήνα! Αγαπητέ Παρθένε, η
2551024694,
2551083911
Ενοικιάζεται
διαμέρισμα
δυο
δωματίων
στον
14:40,
19:00,
20:10
Παρασκευή
20.00
Παρασκευή
15.45,
08.23, 15.00,
11.49
08.23,Λιμεναρχείο
11.49
ΔΡΑΜΑ
– ΞΑΝΘΗ
614 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
,
ΩΡΑ: 23.43, άφιξη
κάθε μισή
ώρα16.30, 18.15, 19.45.
ΣΕΡΡΕΣ
- ΔΡΑΜΑ
06.45,08.00,
09.15,10.30,
11.00, 12.30,75 ΙΝTERСITY
25513-56200

Νέα Σελήνη
που πραγματοποιείται
ΛΗΜΝΟ-ΑΓ.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
ΛΗΜΝΟ-ΑΓ.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
▶
▶
Άγιο
Βασίλειο.
1
υπνοδωμάτιο,
σαλόνι,
μπάστην Αθήνα
07.18. αρχικού: 15.41, Άφιξη
ΚΑΒΑΛΑ
16.30,
20.1518.45
ΑΠΛΟ –Κυριακή-αργίες
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 07.30,
05.14,10.00,
19.4612.00, 15.00,
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 05.14, 19.46
14.45,
16.30,
Αναχώρηση
σήμερα
στον Κριό, θα σου δώσει
Ο.Λ.Αλεξ/λης
25510-26251

Σάββατο
06.30
Σάββατο
06.30
νιο, πάρκινγκ,
αποθήκη,
ΓΙΑ
ΑΘΗΝΑ:
-13.30
- 19.15
ΣΕΡΡΕΣ
- ΑΘΗΝΑ
14.15,
20.15
–Αλεξ/πολη:
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
15.00,9.15
16.30,
18.15,
19.45,
ΚΥΡΙΑΚΕΣ
&09.15,
ΕΟΡΤΕΣ
10.30,
12.45, ΔΡΑΜΑ
22.28 κήπος.
ΣΕΡΡΕΣ13.30,
– ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
22.04
ΣΕΡΡΕΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22.04
την ωφέλιμη ευκαιρία, να ανανε-

B6

Δρομολόγια
Δρομολόγια

Χρηστικά

15
Ωροσκόπιο

αγγελιεσ

▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
25510
89300 ▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
16.30,16.30
18.45
ΑΠΛΟ -20.30
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 09.13, 13.47,
- ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 09.13,
13.47,
ΙΝTERСITY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/
Τηλ. 74
επικοινωνίας
και πληροφορίες ΑΠΛΟΑεροδρόμιο
ωθείς
ποικιλοτρόπως, να ενδυναΚυριακή
Κυριακή
16.30
ΕΛΤΑ
Αλεξ/λης
25510-41640
μωθείς και να αναγεννηθείς ψυχο15.37, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΞΑΝΘΗ 08.00,
15.37,
ΠΟΛΗ , Αναχώρηση: 02.01, Άφιξη:
ΞΑΝΘΗ - ΔΡΑΜΑ 08.00, 10.30, 15.00, στο: 6943032444
λογικά, αλλά και πρακτικά!
12.00,
13.30, 15.00, 16.30, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
17.30.
6.58
ΣΕΡΡΕΣ10.30,
– ΔΙΚΑΙΑ
-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΣΕΡΡΕΣ
– ΔΙΚΑΙΑ
-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΚΤΕΛ
Αλεξ/λης
25510 26479 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
18.45,
19.45, 21.30, 04.13,
23.30 Κυριακή- ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ
10.30, 12.45,
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
- ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
613 ΔΙΚΑΙΑ, Αναχώρηση: 5.43–ΘεσΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
04.13,
- ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
- ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
ΑΣΤΙΚΑ
25510-28844
ΖΥΓΟΣ
13.30, 15.00, Δευτέρα
16.30, 11.00
18.45 Πληροφορίες
08.47 αργίες 08.00, 11.00,ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ
σαλονίκη, Άφιξη: 14.54
08.47
/ Τρίτη 12.3025210/
Δευτέρα
11.00 / Τρίτη 12.30 /
ΟΑΕΔ Αλεξ/λης 25510 25646
Καλό μήνα! Φίλε Ζυγέ, η Νέα ΣεΗ ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ
18.15, 19.45,
21.30,
23.30
3242113.30 / Πέμπτη 14.30 /
ΑΠΛΟ –16.30,
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
00.52,
10.06,
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.52, 10.06,
Τετάρτη
Τετάρτη
13.30
/ Πέμπτησου
14.30
/ αυτό
λήνη
στο απέναντι
ζώδιο,
ΟΣΕ
Αλεξ/πολης
25510
26395
ζητά
να
προσλάβει
πολιτικό
ή
τοπογράφο
17.09 ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 06.30, 08.30, Παρασκευή 15.30 / Σάββατο ---- /
17.09
Παρασκευή
15.30
/
Σάββατο
---του Κριού, φέρνει ορισμένες /σπουμηχανικό
με εμπειρία στα δημόσια έργα
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ:
25510-45198 Κυριακή
ΣΕΡΡΕΣ
11.15, 12.40, 14.00, 15.55, Κυριακή
ΣΕΡΡΕΣ09.30,
- ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΣΕΡΡΕΣ
- ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΔΡΑΜΑ
14.00
14.00
δαίες
αλλαγές σήμερα, οι οποίες
ΣΑΒΒΑΤΟ: 10:00 - 18:30
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:
ΚΑΒΑΛΑ:
17.00,
20.30 Κυριακές
και Γιορτές
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
- ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
15.26
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Από τις 05.30
ΔΡΑΜΑ
–
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
–
ΑΘΗΝΑ:
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
15.26
ΣΑΜΟΘΡAΚΗ
- ΑΛΕΞΑΝΣΑΜΟΘΡAΚΗ
- ΑΛΕΞΑΝθα
έχουν μια
ευεργετική και ιδιαίΒιογραφικά:
hiring@akmonate.gr
AEGEAN:
25510-89150
ΚΥΡΙΑΚΗ:
10:00
19:30
Σετην
ό,τι
αφορά τις
πτήσεις
από
ενημέρωση
σε ό,τι
αφορά
SKY
AEGEAN
τερα επίδραση στις διαπροσωπικές
11.15,
14.15,σας,
15.30,
17.00,
71 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.19 άφιξη στην
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ08.30,
-Για
ΔΡΑΜΑ
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ
ΔΡΟYΠΟΛΗ
ΔΡΟYΠΟΛΗ
Αεροδρόμιο:
αεροδρόμιο
της Αλεξαντιςτο-πτήσεις
της Ολυμπιακής
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΗΤΕΙΑ:
– ΑΘΗΝΑ:
Για την ενημέρωση
σας,
σε ό,τι αφο- 25510-89300
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
σου16.00
σχέσεις
και συναναστροφές!
19.15.
Αθήνα 16.17
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
20.34 και της
ΣΕΡΡΕΣ16.00
- ΚΑΒΑΛΑ
06.45,
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
- ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
20.34
Δευτέρα
/ Τρίτη
---- 10.15,
/ Τετάρτη ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Δευτέρα
/ Τρίτη
---- / Τετάρτη
SKY
EXPRESS
δρούπολης,
μπορείτε νατηςκαλείAegean
από το αεροδρόμιο
Αλερά τις πτήσεις της
Ολυμπιακής
ΔΕ.-ΣΑΒ.
15.30
11.20, 17.35
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ:
ΔΕ-ΤΡ.
ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙκαι
25510
33500 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:
14.30,
18.30 07.00 / Παρασκευή
ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ (μέσω Π.
613 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 12.41, άφιξη στην
08.00
/ Πέμπτη
08.00 / Πέμπτη 07.00 / Παρασκευή
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΑΘΗΝΑ:
ξανδρούπολης,
μπορείτε
να καλείτε
της Aegean από το αεροδρόμιο της
-TE. -ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 08.25, ΣΚΟΡΠΙΟΣ
18.35 ΚΥ.
ΣΗΤΕΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
:
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:
τε στα τηλέφωνα:
Αεροδρόμιο:
Ι.Κ.Α.
25510-84611
Λάγους)
07.30, 10.15, 13.25, 14.30, 12.30,
Θεσσαλονίκη 15.36
ΣΕΡΡΕΣ
- ΔΡΑΜΑ
06.45,
09.15,
11.00,09.45, 16.00
18.15
/ Σάββατο
---/ Κυρια12.30, 18.15 / Σάββατο ---- / Κυριαστα
τηλέφωνα:
ΔΕ.-ΣΑΒ. 13.20
08.25, 18.35, 21.55
08:40 - 15:35 - 21:55
Η ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ Καβάλας, μπορείτε να καλείτε στα
Καλό μήνα! Αγαπητέ Σκορπιέ, λό25510
89300, 25510 89305, ΔΕΥΤΕΡΑ:
19.15
Κυριακές
και Γιορτές
09.45,
73 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 16.06, άφιξη
κή 15.00,
18.00 16.30, 20.15
κή 18.00 ΔΕ-ΤΡ. -TE.
ΕΚΑΒ
25510-89370
Αεροδρόμιο
25510
45198,
τηλέφωνα:
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:
γω της Νέας Σελήνης στον Κριό
AEGEAN: :25510
89150,Aegean: ΤΡΙΤΗ: 08:40 - 15:35 - 21:55
εργατοτεχνίτεςΟλυμπιακή:
για να 25910 53273, 25910
12.30,
στηνπροσλάβει
Αθήνα 22.59
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15 ζητά να
2551018.00,
891502.30 (Ισχύουν τα αντί- ΤΕΤΑΡΤΗ:
-ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ.
06.50,
17.00,
ΚΥ. πραγματοποιείται
6.50,
που
σήμερα, θα
ΔΕΗ
25510-53529
08:40 - 15:35 - 21:55
ΟΛΥΜΠΙΑΚH: 25510 45198,
στα
έργα
της εταιρίας
ΤΗΛEφωΝΑ
ΤΗΛEφωΝΑ
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ
στοιχα από Κομοτηνή για Ξάνθη)
ΚΥΡΙΑΚΕΣΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ
& ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, απασχοληθούν
605 ΚΟΙΝΗ
ΩΡΑ:
19.50,
άφιξη 53279
στην Aegean: 2510 229000 και
17.00, 20.20
μπορέσεις
επιτέλους να βάλεις την
ΠΕΜΠΤΗ: 15:35 - 17:40 - 21:55
SKY
EXPRESS:
801-11ΟΤΕ
25510-56160
Αλεξανδρούπολης:
25510 26468
και Βιογραφικά:
Αλεξανδρούπολης:
25510
και
25910 53333
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
hiring@akmonate.gr
16.30, 18.45 Πληροφορίες
25210Αθήνα 5.23,
με ανταπόκριση στη
ΞΑΝΘΗ
-ΑΘΗΝΑΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
20.00
ζωή σου σε τάξη
και26468
οργάνωση!
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:08:40 - 15:35 - 21:55
28288, 2810-223800
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΑΘΗΝΑ : ΑΝΑ26619,
Σαμοθράκης: 25510 41305
ΔΕΥΑΑ
25510-24018 26619, Σαμοθράκης: 25510 41305
32421
Θεσσαλονίκη
ΑΘΗΝΑ
– ΞΑΝΘΗ 20.00
ΣΑΒΒΑΤΟ: 15:35 - 17:40 - 21:55
ΧΩΡΗΣΗ:
07.05, 19.45,
ΚΥΡΙΑΚΗ
19.45
41385 -Τηλέφωνα
Πρακτ.:
25510
και 41385
Τηλέφωνα Πρακτ.: 25510
ΤΟΞΟΤΗΣ
603 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 4.07, άφιξη στην
ΞΑΝΘΗ
– ΔΡΑΜΑ
08.10,
10.30,
15.15, και ΣΕΡΡΕΣ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από
τις 05.30
ΚΥΡΙΑΚΗ: 08:40 - 15:35 - 21:55
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
- AEGEAN : ΑΝΑ- 38503,
ΑΘΗΝΑ
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
μήνα! Φίλε2551083911
Τοξότη, ώρα να
2551024694,
38503,Καλό
2551024694,
Αθήνα 15.07
17.30. Αργίες 10.45, 12.45, 16.30,
έως 20.45
ανά μισή 2551083911
ώρα
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΑΘΗΝΑ:
ΧΩΡΗΣΗ:
05.30, 18.05, ΚΥΡΙΑΚΗ
18.05
περάσεις υπέροχα και να λάμψεις!
91
ΙΝTERСITY
ΩΡΑ:
20.53,
άφιξη
18.45
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15,
MIA... ΕΞΥΝΠΗ ΓΝΩΜΗ
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:
ΔΕΥΤΕΡΑ: 09:50 - 21:05
Η Νέα Σελήνη που πραγματοποιστη Θεσσαλονίκη 23.07
Από Ξάνθη για Καβάλα έχει δρομ.
14.30, 18.30
ΔΕΥΤΕΡΑ: 07:00 - 14:00 - 20:15
είται στο φιλικό για σένα, ζώδιο
ΤΡΙΤΗ: 11:40 - 21:15
75 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 23.43, άφιξη
κάθε μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00,
του Κριού, σου δίνει την σπουΤΡΙΤΗ: 07:00 - 14:00 - 20:15
ΤΕΤΑΡΤΗ: 09:50 - 21:10
Αθήνα 07.18.
ΚΑΒΑΛΑ
15.00, 16.30, 20.15
Τα στην
τρόφιμα
που τρώμε
δαία ευκαιρία!
ΤΕΤΑΡΤΗ: 07:00 - 14:00 - 20:15
ΠΕΜΠΤΗ: 11:40 - 21:15
ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ: 9.15 -13.30 - 19.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15
ΔΡΑΜΑ – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ:
07:30
14:00
20:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 12:25 - 21:15
ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
λάθος
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:07:00 - 14:00 - 20:15
ΣΑΒΒΑΤΟ: 11:40 - 20:15
Καλό μήνα! Αγαπητέ Αιγόκερε, η
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:30 - 14:00 - 20:15
ΚΥΡΙΑΚΗ: 12:35 - 21:15
πρωτομηνιάτικη Νέα Σελήνη στο
ΚΥΡΙΑΚΗ: 07:30 - 14:00 - 20:15
Μήλα
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:
ζώδιο του Κριού, εγκαινιάζει μια
συνέβη
ΔΕΥΤΕΡΑ: 08:10 - 19:30
σπουδαία περίοδο για εσένα, καΑν τα τρως καθαρισμένα
χάνεις
μπόλικα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011
ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - σητεια
τά την οποία η ενασχόληση σου
ΤΡΙΤΗ: 10:00 - 19:30
θρεπτικά συστατικά από τη φλούδα της, μετακών αμινών, οι οποίες δημιουργούνται όταν
με την οικογένεια σου και το σπίτι
ΠΕΜΠΤΗ 09:10 - ΣΑΒΒΑΤΟ 09:10
ΤΕΤΑΡΤΗ: 08:10 - 19:30
ξύ των οποίων φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά το κρέας ψήνεται σε υψηλές θερμοκρασίες.
σου, θα φέρει μόνο θετικά αποσητεια - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ: 10:00 - 19:30
τα οποία βοηθούν στη χόρταση, τον έλεγχο της
τελέσματα!
Τσάι
ΠΕΜΠΤΗ
15:25
ΣΑΒΒΑΤΟ
15:25
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 10:00 - 19:30

ΚΑΒΑΛΑ:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:
Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφορά
SKY
τιςενημέρωση
πτήσεις της σας,
Ολυμπιακής
και της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
Για την
σε ό,τι αφοΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
– ΣΗΤΕΙΑ:
αεροδρόμιο
της
Αλερά τιςAegean
πτήσειςαπό
τηςτοΟλυμπιακής
και
ΑΠΟ
ΚΑΒΑΛΑ:
ΔΕ.-ΣΑΒ.
15.30
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:
ΔΕ-ΤΡ.
ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ
ξανδρούπολης,
μπορείτε να της
καλείτε -TE. -ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ.
της Aegean
από το αεροδρόμιο
ΣΗΤΕΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
08.25, 18.35 ΚΥ. :
στα τηλέφωνα:
Καβάλας,
μπορείτε να καλείτε στα
08.25,ΔΕ.-ΣΑΒ.
18.35, 21.55
13.20
Αεροδρόμιο : 25510 45198, Aegean:ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: ΔΕ-ΤΡ. -TE.
τηλέφωνα:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
25510 25910
89150 53273, 25910
Ολυμπιακή:
-ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 06.50, 17.00, ΚΥ. 6.50,
ΘΕΣ/ΚΗ
- Αλεξ/λη
ΜΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
72, ΙΝTERСITY
ΩΡΑ: 20.52, άφιξη εις
53279 Aegean: 2510 229000 και
17.00, 20.20
Δίκαια 23.17
71 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, ΑναχώNTERCITY
05.50,
Αλεξ/λη-ΑΘΗΝΑ
25910
53333
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ρηση Λιμάνι: 6.42,
Άφιξη Τελικού:
602 KOINH ΩΡΑ: 1.40, άφιξη εις

0-

INTERCITY 05.59,

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΑΘΗΝΑ : ΑΝΑ16.43

Σβίλεγκραντ 9.08
Αλεξ/λη-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΧΩΡΗΣΗ:
07.05, 19.45,
ΚΥΡΙΑΚΗ
19.45
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
–ΑΘΗΝΑ,
Αναχώρη74 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 4.10, άφιξη εις
08.40
Αλεξ/λη-ΘΕΣ/ΚΗ
ΑΘΗΝΑ
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
: ΑΝΑ- Δίκαια 9.06.
ση αρχικού:
15.22, Άφιξη Τελικού:
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ-Αλεξ/λη
NTERCITY
05.59,
5.46
ΧΩΡΗΣΗ:
05.30, 18.05, ΚΥΡΙΑΚΗ 18.05 70 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 13.50, άφιξη εις
12:19
Δίκαια 18.38.
75 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώρηση Λιμάνι: 20.32, Άφιξη Τελικού:
604 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 10.54, άφιξη εις
6.45
Ορμένιο 17.09
70 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Αναχώρη614 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 17.40, άφιξη εις
ση: 6.50, Άφιξη Τελικού: 17.16
Δίκαια23.40.

χοληστερόλης και τη μείωση της φλεγμονής.
Λαχανικά
AEGEAN
Αν τα
βράζεις στέλνεις θρεπτικά συστατικά
– ΑΘΗΝΑ:
όπως ηΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
βιταμίνη C στον… αγύριστο,
αντί να τα
11.20,
17.35
βάλεις στο σώμα σου.
Προτίμησε να τα κάνεις
ΠΛΟΙΑ
ΑΘΗΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
:
στον ατμό,
για -να
διατηρήσουν την πλειοψη16.00 τους αξίας.
φία της09.45,
θρεπτικής
Κρέας/πουλερικά
ΚΑΒΑΛΑ
Μην
τα ψήνεις σε πολύ υψηλές θερμοκραΔΕΛΦΙΝΙΑ
ΑΠΟ Οι
ΘΑΣΟ:
08.50, 15.15
σίες.
πρωτεΐνες
τους αλλάζουν και μπορεί
ΑΠΟ
ΚΑΒΑΛΑ:
07.55, 14.00
να
γίνουν
επικίνδυνες.
Μαγείρεψέ τα σε χαΚΑΒΑΛΑ - ΠΡΙΝΟ: 07.10, 13.00
μηλή
θερμοκρασία και γύριζέ τα συχνά για
ΠΡΙΝΟ - ΚΑΒΑΛΑ: 06.25, 12.15
να
μειώσεις
την εμφάνιση των ετεροκυκλιΦΕΡΡΥ
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

Το απολαμβάνεις με γάλα ως ένας σωΥΔΡΟΧΟΟΣ
ΚΑΒΑΛΑ:
στός…
Εγγλέζος; Άσε τον γάλα για εκείνον,
Καλό μήνα! Αγαπητέ Υδροχόε, σήαφού οι ουσίες που περιέχει μειώνουν τις καμερα πραγματοποιείται
Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφοΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ η Νέα Σετεχίνες του τσαγιού, οι οποίες μεταξύ άλλων
λήνη
στο
φιλικό για εσένα ζώδιο
ρά τις πτήσεις της Ολυμπιακής και
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: ΔΕ-ΤΡ.
προστατεύουν
την υγεία της καρδιάς. Πιες τοΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ:
του Κριού!
της Aegean από το αεροδρόμιο της
-TE. -ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 08.25, 18.35 ΚΥ.
σκέτο,
ή με λίγο λεμονάκι.
Καβάλας, μπορείτε να καλείτε στα
08.25, ΙΧΘΥΕΣ
18.35, 21.55
Φράουλες
τηλέφωνα:
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ:
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:
Καλό μήνα!
Αγαπητέ ΔΕ-ΤΡ.
Ιχθύ, -TE.
η Νέα
Το απόλυτο
ανοιξιάτικο
Ολυμπιακή:
25910
53273,φρούτο
25910 διαθέτει-ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ.
17.00, ΚΥ. 6.50, σήΣελήνη06.50,
που πραγματοποιείται
γενναίες
ποσότητες
53279 Aegean:
2510βιταμίνης
229000 C,
καιοι οποίες17.00, μερα
20.20στο ζώδιο του Κριού, θα εξυπηρετήσει τους σκοπούς και τους
όμως
μειώνονται
25910
53333 σημαντικά αν τις κόψετε σε
στόχους σου, αφού θα καταφέρεις
φέτες. Η συγκεκριμένη βιταμίνη είναι ευαίσθηνα απολαύσεις τις μικρές χαρές της
τη στο φως και το οξυγόνο και άρα ξεκινά να
ζωής, με ποικίλους τρόπους!
διασπάται όταν εκτεθεί σε αυτά.

16 TΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ Η ΠΟΛΥΒΡΑΒΕΥΜΈΝΗ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ ΠΟΥ ΑΞΊΖΕΙ ΣΤΟΥΣ ΘΡΑΚΙΏΤΕΣ

Η Αλεξανδρούπολη FC αν δεν
κερδίσει … χάνεται οριστικά

Η ΓΝΩΜΗ

1 AΠΡΙΛΙΟΥ 2022

Γ’ ΕΘΝΙΚΉ: ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΈΣ ΤΗΣ 21ΗΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉΣ ΣΤΟΝ 1Ο ΌΜΙΛΟ
Κορυφώνονται τα πρωταθλήματα
της ΕΠΣ ΕΒρου
Προτελευταία αγωνιστική
η 21η στον 1ο όμιλο της Γ’
Εθνικής και η μάχη της παραμονής μπαίνει στην τελική ευθεία. Την Κυριακή 3 Απριλίου
στις 16:00 η Αλεξανδρούπολη FC υποδέχεται στο «Φώτης
Κοσμάς» τον Μέγα Αλέξανδρο
Ορφανίου για τον τελευταίο
εντός έδρας αγώνα. Η ομάδα
μας χρειάζεται οπωσδήποτε
νίκη για να ελπίζει σε παραμονή στη Γ Εθνική κατηγορία.
Οι ποδοσφαιριστές του Μιχάλη Φλώρου έχουν ανάγκη την
στήριξη όλων μας στο φινάλε
του πρωταθλήματος.
Θυμίζουμε ότι η αγωνιστική
είχε αναβληθεί την προηγούμενη Κυριακή λόγω κρουσμάτων κορονοϊού στον Απόλλωνα Παραλιμνίου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα
και οι διαιτητές:
Κυριακή 3/4, 16:00

Γήπεδο Χρυσούπολης: Νέστος– Άρης Αβάτου (Αργρόπουλος, Χολάνης, Κρυωνάς –
Σερρών)
Γήπεδο “Φ. Κοσμάς”: Αλεξανδρούπολη – Μ. Αλέξανδρος Ορφανίου (Γκαϊτατζής,
Ραβίκαλης, Παστιάδης – Δράμας)
Γήπεδο ΑΟΞ: Ορφέας Ξάνθης – Εθνικός Σοχού (Κατσίνης, Σακάλογλου, Γεωργαντέλης – Καβάλας)
Γήπεδο Θέρμης: Θερμαϊκός
– Αγροτικός Αστέρας (Ρηγόπουλος, Μπογιατζόγλου, Χριστοδούλου – Ημαθίας)
Γήπεδο Κιλκίς: Αναγέννηση Πλαγιάς – Πανδραμαϊκός
(Φουστάνας, Παπαδοπούλου,
Γιαντσίδης – Μακεδονίας)
Γήπεδο Δόξας: Δόξα Δράμας – Απόλλων Παραλιμνίου
(Δημητριάδης, Τσιρώνας, Κούρας – Χαλκιδικής)

τη Φουρτούνα Αλεξανδρούπολης. Όπως και το παιχνίδι της
Κυριακής ανάμεσα στον Ακρίτα
Δαδιάς με τον 1ο ΑΟ Μάκρης
που έχει 39 βαθμούς με τους
φιλοξενούμενους να γνωρίζουν από πριν το αποτέλεσμα
της Νίκης Απαλού.
Στο Βόρειο Όμιλο πρωταθλητής είναι ο Ακρίτας Νέας
Βύσσας ανεξαρτήτου αποτελέσματος καθώς έχει +2 βαθμούς διαφορά και ένα παιχνίδι
ακόμη από την 2η ΠΑΕ Ριζίων
που θα έχει ρεπό.

Αναλυτικά το πρόγραμμα
σε κάθε κατηγορία:
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣ
ΕΒΡΟΥ

20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Σάββατο 2/4, Ώρα 16:30
Έβρος Σουφλίου – Ατρόμητος
Άβαντα
ΑΕ Διδυμοτείχου – Άδρας Καστανεών
Θράκη Φερών – ΑΟ Νεοχωρίου
Κυριακή 3/4, Ώρα 16:30
Γήπεδο Ορεστιάδας: Ορέστης

Ορεστιάδας – Εθνικός
Γήπεδο Δραγάνας: Ιπποκράτης– Ένωση Οινόης
Γήπεδο Μαΐστρου: ΑΟ Μαΐστρου – Ποντιακός

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣ
ΕΒΡΟΥ – ΒΟΡΕΙΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο 2/4, Ώρα 16:30
Γήπεδο Σαγήνης: Ηρακλής Σαγήνης – Ομόνοια Φυλακίου
Κυριακή 3/4, Ώρα 11:00
Ακρίτας Νέας Βύσσας – Δόξα
Ορεστιάδας
Κυριακή 3/4, Ώρα 16:30
Ακρίτας Ορμενίου – Αετός Λεπτής
Ατρόμητος Ασπρονερίου – Δι-

γενής Ακρίτας Σάκκου
Ρεπό: ΠΑΕ Ριζίων

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣ
ΕΒΡΟΥ – ΝΟΤΙΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο 2/4, Ώρα 16:30
Νίκη Απαλού – Φουρτούνα
ΑΕ Νέας Χηλής – ΑΟ Αρίστει-

Πού θα πετάξω τα μπάζα;

νου
Κυριακή 3/4, Ώρα 11:00
ΑΟ Καππαδοκών – Νίκη Άνθειας
Κυριακή 3/4, Ώρα 16:30
Ακρίτας Δαδιάς – ΑΟ Μάκρης
Αθλητική Ένωση Κορνοφωλιάς
Λυκόφης – ΑΟ Δορίσκου

Η απόρριψη* των άχρηστων υλικών
(μπάζων), από τις κάθε είδους
εκσκαφές και κατεδαφίσεις δεν
είναι πλέον πρόβλημα
Τώρα μπορούν να ανακυκλωθούν
και να επαναχρησιμοποιηθούν,
προς όφελος της αειφορίας και του
περιβάλλοντος
Η ανακύκλωση πραγματοποιείται
σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές
προδιαγραφές, στον χώρο των
«Λατομείων Μάκρης ΑΕ»

Κορυφώνονται τα
πρωταθλήματα της ΕΠΣ
ΕΒρου

Συνέχεια με την 20η αγωνιστική στην Α’ και την 18η και
τελευταία στην Β’ Κατηγορία
το Σαββατοκύριακο 2-3 Απριλίου στην ΕΠΣ Έβρου.
Στην Α’ Κατηγορία ο Ιπποκράτης Αλεξανδρούπολης
εφόσον νικήσει την ουραγό Οινόη θα πανηγυρίσει την κατάκτηση του πρώτου πρωταθλήματος στην ιστορία του.
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν στη Β’ Κατηγορία
τα παιχνίδια του Νοτίου Ομίλου της 2ης Νίκης Απαλού που
έχει 36 βαθμούς και αγωνίζεται το Σάββατο εντός έδρας με

Καθαρό περιβάλλον,
εξοικονόμηση φυσικών πόρων

www.latomiamakris.gr
τηλ: 25510 27404 & 25510 80173
email: info@latomiamakris.gr
* Απόρριψη αποβλήτων εκσκαφών σε χώρους που δεν είναι αδειοδοτημένοι απαγορεύεται με το νόμο 4042/2012

