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«Ούτε κουβέντα» από την κυβέρνηση για 
μείωση του φόρου στα καύσιμα 

στον Έβρο

Τι απάντησε σε ερώτηση του Μ. Μαλτέζου ο αναπλ. Υπουργός Ανά-
πτυξης. Παρά το γεγονός ότι τουλάχιστον 1.000 αυτοκίνητα τη μέρα 

πηγαίνουν στην Τουρκία για να προμηθευτούν καύσιμα
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Οριστικό: 8 με 1 θα κλείνει η 
παραλιακή της Αλεξανδρούπολης

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που συνεδρίασε εκτάκτως 
το πρωι της Πέμπτης για την πεζοδρόμηση της. Τι αναφέρει η 

απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια, 33 σύμβουλοι συμμετείχαν 
στη δια περιφοράς συνεδρίαση, όλοι ψήφισαν υπέρ
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Μπαράζ ανόδου 
στη Γ’ Εθνική… Mε 
2 «τελικούς» πέφτει 

η αυλαία

Τέσσερις ομάδες για 2 θέ-
σεις! Τα …9 σενάρια ανό-

δου στα μπαράζ
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Δύο νέες μονάδες 
ρεύματος σε 

Αλεξανδρούπολη και 
Λάρισα

Σε εμπορική λειτουργία η 
μονάδα του Ομίλου Κο-

πελούζου τον Απρίλιο του 
2024

� 6

● Μία νέα εποχή θα ξεκι-
νήσει από το 2023 για το 
δάσος της Δαδιάς

● Μετά από 30 χρόνια, το 
WWF δίνει τη σκυτάλη σε 
μία ανεξάρτητη τοπική ορ-
γάνωση που  θα συνεχίσει 
το έργο της προστασίας του 
περιβάλλοντος 

● Mέσα από συνεργασίες 
με ένα ευρύ πλέγμα φορέ-
ων, εντός κι εκτός συνόρων, 
και με την στήριξη, για όσο 
καιρό χρειαστεί, του WWF, 
να συνεχιστεί στο ακέραιο 
το έργο της προστασίας της 
βιοποικιλότητας στον Έβρο 
και τη Θράκη.

● Μια αναδρομή στον 
πλούσιο απολογισμό των 
30 χρόνων έργου και προ-
σφοράς της οργάνωσης 
στον τόπο μας

Ισόβια για τον σύζυγο της Ισόβια για τον σύζυγο της 
Τζεβριέ, δεν του αναγνωρίστηκε Τζεβριέ, δεν του αναγνωρίστηκε 
κανένα ελαφρυντικό  κανένα ελαφρυντικό  

Ξεκίνησαν οι εργασίες Ξεκίνησαν οι εργασίες 
αποκατάστασης του κτιρίου των αποκατάστασης του κτιρίου των 
γραφείων ΟΣΕ στην Αλεξ/πολη  γραφείων ΟΣΕ στην Αλεξ/πολη  

� 991.351 χειρουργεία και μισό 
εκατομμύριο εξετάσεις στο 

Νοσοκομείο Διδυμοτείχου το 2021!

Ο πλούσιος απολογισμός του νοσηλευτικού 
ιδρύματος, παρά τις ελλείψεις που αντιμετωπίζει, 
καταδεικνύει τον σπουδαίο ρόλο που επιτελεί και 

την ανάγκη ενίσχυσής του
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Δαδιά: Το WWF φεύγει, 
η Εταιρεία Προστασίας 
Βιοποικιλότητας 
της Θράκης έρχεται � 8
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1789
Ο Λάμπρος Κατσώνης νικά τον 
τουρκικό στόλο έξω από την Τή-
νο.

1906
Διακόπτονται επισήμως οι διπλω-
ματικές σχέσεις Ελλάδας - Ρου-
μανίας, εξαιτίας της αδιάλλακτης 
στάσης της τελευταίας στο ζήτημα 
των Κουτσοβλάχων.

1941
Οι Ναζί καταστρέφουν το χωριό 
Κάνδανος της Κρήτης και σκοτώ-
νουν τους κατοίκους του, σε αντί-
ποινα για τον φόνο 25 γερμανών 
στρατιωτών.

1961
Έργα του λαϊκού ζωγράφου Θε-
όφιλου εκτίθενται στο Λούβρο. 
Ενθουσιώδης υποδοχή.

1967
Καθιερώνεται και στην Ελλάδα το 
αλκοτέστ, με δημοσίευση σχετικής 
υγειονομικής διάταξης στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

1972
Ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος 
καταρρίπτει το πανελλήνιο ρεκόρ 
των 100 μ. στην Μπρατισλάβα με 
επίδοση 10’’ με χρονόμετρο χει-
ρός. Με την επίδοσή του αυτή, 
ο «φτερωτός γιατρός» ισοφαρί-
ζει το πανευρωπαϊκό ρεκόρ του 
αγωνίσματος.

2000
Στο Βερολίνο διεξάγεται η Διά-
σκεψη για την Προοδευτική Δι-
ακυβέρνηση στον 21ο αιώνα, με 
τη συμμετοχή 14 μεταρρυθμιστών 
αρχηγών κρατών και πρωθυπουρ-
γών, οι οποίοι συζητούν το θέμα 
της εκπόνησης κοινής στρατηγι-
κής στις προκλήσεις της παγκο-
σμιοποίησης. 

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1922
Αλέν Ρενέ, γάλλος σκηνοθέτης 
του κινηματογράφου, από τις εμ-
βληματικές προσωπικότητες της 
νουβέλ-βαγκ. («Χιροσίμα αγάπη 
μου») (Θαν. 1/3/2014)

ΘΑΝΑΤΟΙ
2001
Άντονι Κουίν, αμερικανομεξικάνος 
ηθοποιός. («Ζορμπάς ο Έλληνας») 
(Γεν. 21/4/1915)

2 ΑΠΟΨΕΙΣ

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

Υπεύθυνη ∆ιαφημίσεων 
και Λογιστηρίου
Χρύσα Γρηγοριάδου

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

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

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

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

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα Ο καιρός σήμερα
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Ανατολή - 05:46
Δύση - 20:43

23...32

Σε διαδικασία fast track οι LNG σε 
Αλεξανδρούπολη και Καβάλα

3
ΙΟΥΝ
2014

44

18...32

Δώδεκα ενεργειακές επενδύσεις ύψους 7 δισ. 
ευρώ εντάσσονται στη διαδικασία του νόμου για τις 
στρατηγικές επενδύσεις (fast track) με απόφαση της 
αρμόδιας Διυπουργικής Επιτροπής. Στα έργα οποία 
περιλαμβάνεται ο σταθμός LNG της Αλεξανδρούπο-
λης, όπως και ο Σταθμός συμπίεσης φυσικού αερίου 
στους Κήπους του Έβρου, αλλά και ο LNG της Κα-
βάλας, που έχει δημιουργήσει έντονες αντιδράσεις. 
Ο προβληματισμός που επικρατεί στην Καβάλα για 
το θέμα της πλωτής πλατφόρμας LNG είναι έντο-
νος και εκφράστηκε στην έκτακτη συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης που εμφανίστη-
κε ομόφωνα αντίθετο στο έργο που επιχειρείται να 
γίνει στη Νέα Καρβάλη. 

Στη συζήτηση έγιναν αναφορές και στο αντίστοιχο 
έργο που έχει εγκριθεί στην Αλεξανδρούπολη, με τον 
πρώην πρόεδρο του ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας 
Λάζαρο Βασιλειάδη να εκφράζει τον προβληματισμό 
του. Την ίδια στιγμή, ούτε να ακούσουν για κατα-
σκευή πλωτής πλατφόρμας αποθήκευσης υγροποι-
ημένου φυσικού αερίου δεν θέλουν στην Καβάλα. 
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Μικρογνωμικά

Θέμα στο πρακτορείο Reuters έγινε το ράλι ανόδου στις τιμές του αγαπημένου εδέσματος των Ελλήνων, του 
σουβλακιού δηλαδή!  Κάνοντας μία περιγραφή για το σουβλάκι, στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι το κλασικό 
γεύμα με ψητό κρέας τυλιγμένο σε πίτα, με σαλάτα και τζατζίκι, κοστίζει τώρα 3,30 ευρώ κατά μέσο όρο στην 
Αθήνα, καταγράφοντας αύξηση κατά 30% από το περασμένο καλοκαίρι. «Παλιότερα αγόραζα τρία ή δύο σου-
βλάκια, σήμερα αγοράζω μόνο ένα, γιατί είναι πολύ ακριβό και οι μισθοί είναι χαμηλοί αυτή τη στιγμή», λέει η 
Μορίνα Ντότση, μια 58χρονη καθαρίστρια που βγάζει 720 ευρώ τον μήνα.

Δεν είμαστε μία κυβέρνηση η 
οποία είναι αδιάφορη. Είμαστε 
πάνω από τα προβλήματα και 
αγωνιζόμαστε. Νιώθουμε ότι ο 
κόσμος πονάει αυτή τη στιγμή. 
Το καταλαβαίνουμε. Εμένα η 
μάνα μου είναι συνταξιούχος, 
βλέπω πόσο ζορίζεται καθη-
μερινά. Δεν είμαστε από άλλο 
πλανήτη..  

Α. ΣΚΕΡΤΣΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Είπαν

Δεν μπορώ να μην αναφερθώ 
την βίαιη παραβίαση του διε-
θνούς δικαίου για την οποία η 
Ρωσία είναι ένοχη. Η αλληλεγ-
γύη μου στρέφεται στην Ου-
κρανία, η οποία δέχτηκε επίθε-
ση και εισβολή από τη Ρωσία. 

Α. ΜΕΡΚΕΛ
ΤΕΩΣ ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΟΣ 
ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

 

«Ο Βαρδάρης φύσαγε λερός» είναι 
ο τίτλος του ιστορικού μυθιστορήματος 
του Παντελή Κάλλια που κυκλοφορεί 
από τις εκδόσεις Πνοή και μιλάει για 
τον διωγμό των Εβραίων της Θεσσα-
λονίκης από τους Γερμανούς.

Η πρώτη παρουσίαση του βιβλίου 
θα γίνει στο Ιστορικό Μουσείο Αλε-
ξανδρούπολης το Σάββατο 4 Ιουνίου 
2022, ώρα 7 μ.μ. Ένα αριστοτεχνικά 
γραμμένο μυθιστό-
ρημα για τον πόλεμο, 
την αγάπη, το μίσος, 
την ελπίδα, που διεισ-
δύει στην ανθρώπινη 
ψυχοσύνθεση, αποκα-
λύπτοντας τις φωτει-
νές αλλά και τις σκο-
τεινές πτυχές της.

Ο Παντελής Κάλ-
λιας γεννήθηκε στη 
Θεσσαλονίκη το 1979. 
Κατάγεται από την 
Καλή Βρύση Δράμας, 
ενώ μεγάλωσε και ζει 
στην Αλεξανδρούπο-
λη. Σπούδασε Οικο-
νομικές Επιστήμες και 

έκανε μεταπτυχιακό στον τομέα Διε-
θνών Σπουδών της Νομικής Σχολής του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. 
Εργάζεται ως στέλεχος Οικονομικής 
Διεύθυνσης ενώ είναι παντρεμένος και 
έχει δύο παιδιά. «Ο Βαρδάρης Φύσαγε 
Λερός» είναι το πρώτο του μυθιστόρημα 
και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πνοή.

Γ.Π.

Παρουσιάσεις στον Έβρο Νο 2 

Οι γατόφιλοι γείτονες  
Πριν μερικά χρόνια μια γάτα με το όνο-

μα Τομπίλι (κοινή τουρκική ονομασία για 
τα παχυλά κατοικίδια) ζούσε στην περιοχή 
Καντίκιοϊ της Κωνσταντινούπολης και εί-
χε κλέψει την παράσταση των περιοίκων, 

αλλά και των τουριστών.  
Η Τομπίλι ήταν πολύ δημοφιλής επειδή 

συνήθιζε να ακουμπά σε σκαλιά της περι-
οχής και να ρεμβάζει. Ήταν επίσης γνω-
στή για τη φιλική της συμπεριφορά. Όταν 
πέθανε στις αρχές Αυγούστου του 2016, 
συγκεντρώθηκαν 17.000 υπογραφές με 
αίτημα να την τιμήσουν με κάποιο τρόπο, 
κάτι που ο δήμαρχος του Καντίκιοϊ έκανε 
δεκτό. Μια τοπική γλύπτρια με το όνομα 
Σεβάλ Σαχίν ανέλαβε το έργο να αναπα-
ραστήσει την χαρακτηριστική πόζα της με 
ένα γλυπτό.  

Κ.Η. 

Παρουσιάσεις στον Έβρο 
Η Εβρίτισσα συγγραφέας Ευσταθία Μα-

τζαρίδου θα παρουσιάσει το τελευταίο 
της μυθιστόρημα «Φτερά στο τσιμέντο», 
από τις εκδόσεις Περισπωμένη, σε Αλε-
ξανδρούπολη και Ορεστιάδα. Στην Αλε-
ξανδρούπολη η παρουσίαση θα γίνει σή-
μερα Παρασκευή 3/6 στις 7 στο AlterEgo 
LeCafe Atomique και στην Ορεστιάδα την 
Κυριακή 5/6 στις 7 στο Πολιτιστικό Πολύ-
κεντρο Ορεστιάδας. Στην Αλεξανδρούπο-

Μανωλόπουλος για κορονοϊό: Θα 
χρειαστεί να ενισχυθεί η ανοσία

Τα ευρήματα της έρευνας για τη σύ-
γκριση των τεσσάρων εμβολίων για την 
Covid-19, ανέλυσε στην ΕΡΤ και την εκ-
πομπή “Συνδέσεις” ο καθηγητής φαρ-
μακολογίας, Βαγγέλης Μανωλόπουλος.

“Το ενδιαφέρον είναι ότι όλα τα εμ-
βόλια αποδείχθηκαν αρκετά ενεργά, 
αλλά επιβεβαιώνεται ότι έχουν ένα μι-
κρό πλεονέκτημα τα mRNA εμβόλια. 
Αλλά και τα άλλα είναι πολύ αποτε-
λεσματικά και έξι μήνες μετά έχουμε 
ανοσία. Ενώ τα αντισώματα αρχίζουν 
να μειώνονται, τα κύτταρα μνήμης πα-

ραμένουν ισχυρά ενεργοποιημένα. Αυ-
τά μας διασφαλίζουν από τη σοβαρή 
νόσο πιο μακροπρόθεσμα” εξήγησε ο 
κ. Μανωλόπουλος.

“Είμαστε ακόμα προστατευμένοι και 
για κάποιο διάστημα ακόμα από τη σο-
βαρή νόσο. Κάποια στιγμή όμως θα 
χρειαστεί να ενισχυθεί η ανοσία. Γι αυ-
τό η γενική παραδοχή λέει ότι αυτό θα 
πρέπει να γίνει τον Σεπτέμβριο ίσως, πι-
θανότατα σε όλες τις ηλικίες” εκτίμησε.

Γ.Π. 
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λη θα μιλήσουν για το βιβλίο η Μαρία 
Δουλούδη, φιλόλογος και η Χρυσούλα 
Τσιακυρούδη, εκπαιδευτικός. Αποσπά-
σματα θα διαβάσει η ηθοποιός Μα-
ρία Παπαδοπούλου. Στην Ορεστιά-
δα, η παρουσίαση θα γίνει από τους : 
Σταύρο Παπαθανάκη, δημοσιογράφο, 
Γιώργο Μανάκα, συνθέτη/παιδαγωγό, 
ενώ αποσπάσματα θα διαβάσει η Ανα-
στασία Πατλακίδου, δημοσιογράφος. 
Την εκδήλωση θα συντονίσει η Μαρία 
Μανάκα, δημοσιογράφος. 

Κ.Η. 



Η ΓΝΩΜΗ
3 ΙΟΥΝΙΟΥ  20224 ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Της Κικής Ηπειρώτου
Πλούσιος είναι ο απολογι-

σμός του Νοσοκομείου Διδυ-
μοτείχου για το 2021, καθώς, 
κατά τη διάρκεια μίας δύσκο-
λης χρονιάς, τόσο λόγω covid, 
όσο και λόγω των γνωστών 
ελλείψεων, κυρίως σε προσω-
πικό, έγιναν 1.351 χειρουρ-
γικές επεμβάσεις και περίπου 
μισό εκατομμύριο εργαστηρι-
ακές εξετάσεις. Παράλληλα, 
στο Τμήμα Επειγόντων Περι-
στατικών προσήλθαν 13.850 
πολίτες, ενώ στα Εξωτερικά 
Ιατρεία εξετάστηκαν 14.409 
άτομα.

Σύμφωνα με τον υπάρχοντα 

οργανισμό του Νοσοκομείου, 
το Γενικό Νοσοκομείο Διδυμο-
τείχου λειτουργεί με 130 ανε-
πτυγμένα Κρεβάτια και προσω-
πικό 313 άτομα που αναλύεται 
ως εξής:
-Ιατρικό 48
-Παραϊατρικό 32
-Νοσηλευτικό 170
-Διοικητικό 53
-Λοιπό (αγροτικοί) 10

Το 2021 σε αριθμούς
• Εξετασθέντες στα Εξωτερικά 
Ιατρεία: 14.409
• Εξετασθέντες στο Τμήμα 
Επειγόντων Περιστατικών: 
13.860
• Νοσηλευθέντες: 5.764

•  Ημέρες Νοσηλείας: 19.472
•  Χειρουργικές επεμβάσεις: 
1.351
•  Εργαστηριακές εξετάσεις: 
497.662
•  Ενδοσκοπικες εξετάσεις: 745
•  Μέση κάλυψη κλινών (ημερ.
νοσηλείας/κλίνες Χ 365) Χ 
100: 44,46%

Τα οικονομικά στοιχεία
• Ταμειακό Υπόλοιπο 

31/12/2020: 8.424.384,23 
ευρώ
•  Πραγματοποιηθέντα Έσο-

δα 2021: 7.669.638,00 ευρώ
• Έξοδα 2021: 8.069.611,41 

ευρώ

•  Ανείσπρακτες απαιτήσεις 
: 33.192.029,53€, αφορούν 
όλες τις απαιτήσεις (βεβαιω-
μένες έως 31/12/2021) που 
δεν εισπράχτηκαν από τα διά-
φορα ασφαλιστικά ταμεία ως 
το τέλος του 2021.
•  Υποχρεώσεις προς Φορείς 

Γεν. Κυβέρνησης και προς Τρί-

τους: 2.807.139,86 €, αφο-
ρούν ανεξόφλητες υποχρεώ-
σεις ως τις 31/12/2021.

Να σημειωθεί πως ο απολο-
γισμός του Νοσοκομείου για το 
2021 εγκρίθηκε ομόφωνα από 
το Διοικητικό του Συμβούλιο 
πριν από λίγες ημέρες.

1.351 χειρουργεία και μισό εκατομμύριο 
εξετάσεις στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου 
το 2021!

Ο ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ, ΠΑΡΑ 
ΤΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ, 
ΚΑΤΑΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΟΝ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΡΟΛΟ 
ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ 
                               
13.860 πολίτες προσήλθαν στο Τμήμα 
Επειγόντων Περιστατικών

Νέα στελέχη ανακοίνωσε η 
παράταξη “Πόλη & Πολίτες”:

“Ο ευαίσθητος χώρος της 
τοπικής αυτοδιοίκησης και οι 
ανάγκες του Δήμου και των 
δημοτών, απαιτούν την δυνα-
μική συμμετοχή μας στην επό-
μενη εκλογική διαδικασία.

Η δημοτική παράταξη «Πό-
λη και Πολίτες» ενισχύεται με 
νέα στελέχη.

Σήμερα Τρίτη 31 Μαΐ-
ου 2022 ανακοινώνουμε την 
πρώτη σειρά νέων προσχωρή-
σεων που θα ακολουθήσουν, 
καθώς η κάθε μία θα βάζει το 
δικό της λιθαράκι στην επάνο-
δο της παράταξής μας, δημι-
ουργώντας στους επόμενους 
μήνες την δυναμική που απαι-
τείται για να δοθεί λύση στα 
προβλήματα του Δήμου.

Θα ακολουθήσουν και άλ-
λες ανακοινώσεις (προσχωρή-
σεις) αρχής γενομένης τον Σε-
πτέμβρη του 2022.

Η παράταξη και ο επικεφα-
λής της, Βαγγέλης Λαμπάκης, 
έχουν την τιμή να ανακοινώ-
σουν και να καλωσορίσουν τα 
νέα μέλη της παράταξης:
1. Αγγελίδου Χαρά Παιδαγω-
γός – Μουσικοπαιδαγωγός

2. Δεληγιάννης Διονύσης 
Στρατιωτικός
3. Ξενιτόπουλος Θεόδωρος 
Ασφαλιστής
4. Ιωαννάκης Ηλίας Εκπαιδευ-
τικός – Πρώην Δήμαρχος
Μαρωνείας- Σαπών
5. Κοπούκη Ντόρις Επιχειρη-

ματίας
6. Μοσχίδου Ειρήνη Γεωπόνος
7. Παπαδάκη Αθανασία Νο-
σηλεύτρια
8. Πουτουλούδης Απόστολος 
Δικηγόρος
9. Τσεκερίδου Αθανασία Ηλε-
κτρολόγος
10. Τσελεμπίδου Ευαγγε-
λία Καθηγήτρια Γερμανικής 
γλώσσας
11. Φίσκα Αλίκη Τακτική Καθη-
γήτρια Ανατομίας Δ.Π.Θ.”

Ανάμεσά τους και ο πρώην Δήμαρχος 
Σαπών. Ποιες είναι οι έντεκα νέες 
προσθήκες για την παράταξη Λαμπάκη

Στο πλαίσιο του  ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
του Δήμου Αλεξανδρούπολης 
«Προμήθεια μηχανημάτων έρ-
γου ή/και συνοδευτικού εξο-
πλισμού » που χρηματοδο-
τείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, συνολικής 
δαπάνης 657.807,60 ευρώ 
(+Φ.Π.Α.), υπογράφηκε στο 

γραφείο δημάρχου η σύμβα-
ση για την προμήθεια ενός 
διαμορφωτή γαιών (GRADER) 
συνολικού προϋπολογισμού 
297.476,00 (+ Φ.Π.Α.), από 
τον δήμαρχο Γιάννη Ζαμπού-
κη και τον εκπρόσωπο της 
αναδόχου εταιρίας.

Ο διαμορφωτής γαιών 
προορίζεται για χρήση από 

τον Δήμο Αλεξανδρούπολης 
και θα χρησιμοποιηθεί με κύ-
ριο έργο τη συντήρηση της 
επαρχιακής αγροτικής οδο-
ποιίας και δευτερευόντως 
σε ανάλογες εργασίες όπως 
διαμόρφωση χώρων, χωμα-
τουργικές εργασίες, εκχιονι-
σμό κλπ.

Η παραλαβή του σύγχρο-
νου μηχανήματος έργου με 
αντιρρυπαντική τεχνολογία, 
προβλέπεται να παραδοθεί 
από την ανάδοχο εταιρία κατά 
τους επόμενους πέντε μήνες.

Με ένα ακόμη μηχάνημα 
έργου ενισχύεται ο στόλος 
του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Θα χρησιμοποιηθεί με κύριο έργο τη 
συντήρηση της επαρχιακής αγροτικής 
οδοποιίας

Νέα στελέχη ανακοίνωσε 
η παράταξη “Πόλη & Πολίτες”
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Ισόβια κάθειρξη επέβαλε την 
Τετάρτη το Μικτό Ορκωτό Δικα-
στήριο Ορεστιάδας στον σύζυγο 
της 29χρονης Τζεβριέ από την 
Αλεξανδρούπολη, για “ανθρω-
ποκτονία από ενδεχόμενο δό-
λο”, ενώ στον κατηγορούμενο 
δεν αναγνωρίστηκε κανένα ελα-
φρυντικό. 

Η απόφαση βγήκε κατά πλειο-
ψηφία (6-1), όπως και η μη ανα-
γνώριση των ελαφρυντικών, με 
έναν από τους τέσσερις ενόρ-
κους (πολίτες) που συμμετείχαν 
στη σύνθεση της έδρας, να δια-
φοροποιείται από την κρίση των 
υπολοίπων τριών ενόρκων, των 
τριών τακτικών δικαστών αλλά 
και του Εισαγγελέα, που πρότει-
νε τη βαρύτερη ποινή για τον κα-
τηγορούμενο και απέρριψε κάθε 
ελαφρυντικό. 

Η διαδικασία διήρκεσε περίπου 
8 ώρες, ξεκινώντας γύρω στις 11 
το πρωί με τις καταθέσεις των 
γονέων της Τζεβριέ, τριών μαρ-
τύρων υπεράσπισης κατηγορίας, 
του ιατροδικαστή του Π.Γ.Ν. Αλε-
ξανδρούπολης, Παύλου Παυλίδη 
και του χειρουργού του ίδιου νο-
σοκομείου, Μιχάλη Καρανίκα, που 
διενήργησε τις επεμβάσεις για να 
κρατηθεί στη ζωή η 29χρονη. 

Και οι δύο γιατροί υποστήρι-
ξαν ότι το πλήγμα που δέχτηκε η 
γυναίκα στο ήπαρ, από πολύ δυ-
νατή κλωτσιά του συζύγου της, 
ήταν η μοιραίο και η αιτία θανά-
του της. “Πρώτη φορά στη ζωή 
μου είδα τέτοιου βαθμού ρήξη 
ήπατος”, ανέφερε χαρακτηριστι-
κά ο κ. Καρανίκας, ο οποίος ήταν 
και ο πρώτος που απέκλεισε τον 
ισχυρισμό του συζύγου ότι η Τζε-
βριέ έπεσε από σκάλα, και για τον 
λόγο αυτό ζήτησε η γυναίκα να 
εξεταστεί και από ιατροδικαστή. 
Όσον αφορά τους γονείς της 
κοπέλας, υποστήριξαν ότι ο σύ-
ζυγος τους είχε αποκλείσει εδώ 
και 4-5 χρόνια από τη ζωή της 
κόρης τους, αφού “δεν της επέ-
τρεπε οποιαδήποτε επαφή”, ότι 
πληροφορήθηκαν μετά από ώρες, 
από τρίτα πρόσωπα του “μαχαλά” 
πως η Τζεβριέ είχε μεταφερθεί 
στο νοσοκομείο και πως κατά το 
παρελθόν είχαν ξαναδεί την κό-
ρη τους “μαυρισμένη από χτυπή-
ματα”. “Ήταν σαν ζωντανή νεκρή, 
κλεισμένη στο σπίτι...”, ισχυρίστηκε 
στην κατάθεσή της η μητέρα της 
Τζεβριέ, ενώ και οι τρεις μάρτυρες 
που κλήθηκαν από την πλευρά 
της πολιτικής αγωγής, υποστήρι-
ξαν ότι η κοπέλα, επί σειρά ετών 
υπέμενε κακοποιητικές συμπερι-
φορές από τον σύζυγό της. 

Ο ίδιος ο κατηγορούμενος, πά-
ντως, στην απολογία του ενώπιον 
της έδρας, αρνήθηκε ότι κακοποι-
ούσε συστηματικά τη γυναίκα του, 
λέγοντας ότι στα 12 χρόνια του 
έγγαμου βίου τους, “μπορεί να τη 
χτύπησε 2-3 φορές”. Ο 32χρονος 
ζήτησε πολλές φορές “συγνώμη 

από την οικογένεια της Τζεβριέ, 
από τα παιδιά του που τα άφησε 
χωρίς μητέρα και από όλο τον 
κόσμο...”, ενώ ζήτησε να τιμωρη-
θεί, δηλώνοντας πως “δεν δικαι-
ολογεί τον εαυτό του, αλλά δεν 
είναι φονιάς”. 

Κατά την περιγραφή όσων δι-
αδραματίστηκαν στις 5 Δεκεμ-
βρίου 2021, είπε πως επέστρε-
ψε στο σπίτι του κατά τις 8-9 το 
πρωί εκείνης της ημέρας, μετά 
από νυχτερινή του έξοδο, στη δι-
άρκεια της οποίας είχε κάνει χρή-
ση ναρκωτικών ουσιών και είχε 
καταναλώσει αλκοόλ. Στη συνέ-
χεια, όπως είπε, κοιμήθηκε στο 
σαλόνι του σπιτιού και γύρω στη 
1 το μεσημέρι η Τζεβριέ “είχε το 
θράσος να μου τραβήξει την κου-
βέρτα και να με κατηγορεί ότι μα-
στουρώνω και πίνω, ενώ κάποια 
στιγμή μου πέταξε και ένα ρούχο 
στο πρόσωπο. Ξεκίνησε καυγάς, 
άκουσε τη φασαρία ο πατέρας 
μου και μας ζήτησε να σταματή-
σουμε γιατί τρομάζουν τα παιδιά. 
Ο πατέρας μου πήρε τα παιδιά και 
έφυγαν από το σπίτι, συνεχίσαμε 
τον καυγά και τη χτύπησα. Δεν 
θυμάμαι πολλά, ήμουν θολωμέ-
νος, τη χτύπησα, όλα έγιναν πολύ 
γρήγορα. Όταν άρχισε να κλαίει 
σταμάτησα να τη χτυπώ...Την είδα 
να μαζεύεται από πόνο, τη ρώτη-
σα αν είχε κάτι, όμως εκείνη μετά 
από λίγο βγήκε έξω από το σπίτι 
για να κάνει δουλειές. Μετά από 
ώρα είδα ότι είχε χτύπημα στο 
μάτι, τη ρώτησα τι είχε συμβεί και 

μου είπε ότι έπεσε από τη σκάλα, 
προσπαθώντας να κατεβάσει μία 
μπάλα των παιδιών που είχε μείνει 
στη στέγη. Της πρότεινα να πάμε 
στο νοσοκομείο, αλλά αρνήθηκε. 
Μετά έκανε εμετό, αλλά συνέχιζε 
να αρνείται, όμως όταν πια άρχι-
σε να χειροτερεύει καλέσαμε το 
ΕΚΑΒ στις 15:20. Το ασθενοφόρο 
έφτασε στις 15:40, όταν η Τζεβριέ 
είχε αρχίσει να χάνει τις αισθήσεις 
της”. Ο συζυγοκτόνος παραδέχτη-
κε επίσης ότι “είχε συχνούς καυ-
γάδες με τη γυναίκα του, είτε επει-
δή δεν έβρισκε έτοιμο το φαγητό 
είτε επειδή δεν έβρισκε πλυμένα 
τα ρούχα του”.

Στην ερώτηση του Προέδρου 
της έδρας, εάν θεωρεί αποδε-
κτό το να δέρνει τη γυναίκα του 
επειδή δεν είχε καθαρά ρούχα, 
απάντησε “όχι”, πρόσθεσε όμως 

σε εκείνο σημείο της απολογί-
ας του ότι “το πρόβλημα με τη 
Τζεβριέ ήταν ότι έπινε πολλούς 
καφέδες και αυτοί της έφερναν 
νεύρα και μετά με προκαλού-
σε...”. Ο ίδιος έσπευσε επίσης να 
διαψεύσει τους ισχυρισμούς ότι 
δεν επέτρεπε στη σύζυγό του να 
έχει επαφή με την οικογένειά της, 
προσθέτοντας πως “η Τζεβριέ δεν 
ήταν αποκλεισμένη στο σπίτι, ήταν 
ελεύθερη και δούλευε στο Πο-
λυκοινωνικό του δήμου Αλεξαν-
δρούπολης”. Στις ερωτήσεις που 
δέχτηκε για ποιον λόγο δεν είπε 
ποτέ στους γιατρούς του νοσο-
κομείου, ούτε στο πλήρωμα του 
ΕΚΑΒ ότι ο τραυματισμός της γυ-
ναίκας του ήταν αποτέλεσμα ξυ-
λοδαρμού, απάντησε ότι “ήταν 
σοκαρισμένος”. Όταν ερωτήθηκε 
από τον Εισαγγελέα για ποιον λό-

γο δεν δήλωσε επίσημα ότι είναι 
εξαρτημένο άτομο, απάντησε πως 
“εάν πήγαινε να του γράψουν ψυ-
χοφάρμακα, θα έχανε τη δουλειά 
του από τον δήμο, όπου εργάζε-
ται εδώ και τέσσερα χρόνια, στις 
υπηρεσίες καθαριότητας”. 

Μετά την 50λεπτη απολογία 
του, το δικαστήριο διέκοψε για να 
δοθεί χρόνος να καταλήξει στην 
πρότασή του ο Εισαγγελέας, ο 
οποίος διέκρινε “δόλο” στις πρά-
ξεις και τις ενέργειες του 32χρο-
νου, ξεκαθαρίζοντας ότι η κρίση 
του αυτή δεν επηρεάζεται από την 
περιρρέουσα ατμόσφαιρα. Τόνι-
σε ότι τα πραγματικά περιστατι-
κά δείχνουν ότι ήταν σε θέση να 
αντιληφθεί το αποτέλεσμα της 
πράξης του και ότι “δεν ήταν μό-
νο λεκτικά τα επεισόδια που είχε 
το ανδρόγυνο, αλλά ο σύζυγος 

είχε τη συνήθεια να χτυπάει τη 
γυναίκα του, και μάλιστα για ασή-
μαντες αφορμές”. Για την ώρα του 
περιστατικού σημείωσε ότι “και 
αυτό συνέβη από μία ασήμαντη 
αφορμή, ο σύζυγος προσβλήθη-
κε, αντέδρασε, εκμεταλλεύτηκε 
την απουσία των παιδιών και του 
πατέρα του και συνέχισε τον καυ-
γά, άρχισε να χτυπά τη σύζυγό του 
με χέρια και πόδια..., παραδέχτηκε 
ότι τη χτυπούσε για 1-2 λεπτά και 
από το χτύπημα στο συκώτι επήλ-
θε ο θάνατος....Της επιτέθηκε με 
μένος, τη χτύπησε πολλαπλά και 
προσπάθησε να δώσει μία άλλη 
εικόνα για ό,τι συνέβη. Να μην 
ξεγελαστούμε από τα δάκρυα, εί-
χε έλεγχο της συμπεριφοράς και 
των πράξεών του...Ήταν μία επί-
δειξη ειδεχθούς συμπεριφοράς 
και για την πράξη του πρέπει να 
τιμωρηθεί”. 

Ακολούθησαν οι αγορεύσεις 
των συνηγόρων, με την δικηγόρο 
της οικογένειας της Τζεβριέ, Αν-
θούλα Ανάσογλου να θυμίζει ότι 
πρόκειται για μία από τις πολλές 
γυναικοκτονίες που συνέβησαν 
όλο το προηγούμενο διάστημα. 
“Ήθελε να τη σκοτώσει και δεν 
τον ενδιέφερε τίποτα, γιατί θε-
ωρούσε τη Τζεβριέ κτήμα του”, 
είπε χαρακτηριστικά η κα Ανά-
σογλου. Υποστήριξε επίσης πως 
“η αγωνία του συζύγου ήταν μην 
πει κανείς την αλήθεια” και πως 
“οι προσπάθειες ανάνηψης που 
έγιναν από τον κατηγορούμενο 
πριν κληθεί με μεγάλη καθυστέ-
ρηση το ασθενοφόρο, είχαν στόχο 
να κουκουλωθεί το περιστατικό. 
Δεν πρόσφερε ποτέ την αλήθεια, 
ούτε καν στους γιατρούς, αλλά 
ισχυρίστηκε πτώση από σκάλα. 
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι δεν 
έχει μετανιώσει για ό,τι έκανε...”

Από την πλευρά της, η συνή-
γορος  του κατηγορούμενου, Ίλια 
Μαρινάκη, κινήθηκε στη γραμμή 
που από την αρχή ήταν το ζη-
τούμενο της υπεράσπισης, να με-
τατραπεί η κατηγορία από “αν-
θρωποκτονία από πρόθεση” σε 
“θανατηφόρα σωματική βλάβη”. 
“Αποδοκιμάζω απόλυτα την πρά-
ξη του κατηγορούμενου”, ήταν η 
πρώτες λέξεις της κας Μαρινάκη, 

σημείωσε ότι “ζούμε στη χειρό-
τερη εποχή για την εκδίκαση της 
υπόθεσης” και κάλεσε το δικαστή-
ριο “να επικεντρωθεί στο περιστα-
τικό και να μην παρασυρθεί από 
όσα μεταδίδονται από το internet 
και την τηλεόραση. Πρέπει αυστη-
ρά να σταθείτε στα πραγματικά 
περιστατικά. Ισχυρισμού του τύ-

που “ήθελε να τη σκοτώσει” δεν 
στέκουν, αν ήθελε να σκοτώσει 
δε θα το είχε κάνει με μία κλω-
τσιά...”. Ιδιαίτερα δε στάθηκε στο 
γεγονός ότι η Τζεβριέ δούλευε 
στο Πολυκοινωνικό, ανάμεσα σε 
κοινωνικούς λειτουργούς, και συ-
μπλήρωσε πως “εάν ήταν τόσο 
φοβισμένη και κακοποιημένη, θα 
είχε ζητήσει βοήθεια...”. Υποστή-
ριξε επίσης πως “τα μέσα ενημέ-
ρωσης έχουν επιβάλει μία εικόνα 
για τον κατηγορούμενο, η οποία 
δεν ανταποκρίνεται στην πραγμα-
τικότητα και επανέλαβε ότι “από 
πουθενά δεν βγαίνει πρόθεση για 
δολοφονία”.

Μετά τις 6 το απόγευμα το 
δικαστήριο διέκοψε ξανά για να 
βγάλει απόφαση, και λίγο πριν 
τις 7 μ.μ. ανακοινώθηκε η ποι-
νή των ισοβίων και ακολούθη-
σε η απόφαση απόρριψης των 
ελαφρυντικών. Στη λήξη, ο Πρό-
εδρος της έδρας, απευθυνόμενος 
στον κατηγορούμενο, είπε ότι “δεν 
ήταν εύκολη η απόφαση” και πρό-
σθεσε ότι στο Εφετείο, όπου θα 
προσφύγει ο συζυγοκτόνος, “η 
υπόθεσή του θα επαναξεταστεί”.  

Να σημειωθεί ότι από νωρίς 
το πρωί, πριν την έναρξη της δί-
κης, έξω από το δικαστικό μέγαρο 
αναρτήθηκε πανό από γυναίκες, 
με το μήνυμα “Πες το με το όνομά 
του, είναι γυναικοκτονία”. 

Τα σχόλια των δικηγόρων 
“Ήταν μία δίκαιη απόφαση. Εί-

χαμε μία επίθεση από την υπερά-
σπιση και ακόμη και σήμερα δεν 
ακούστηκε η αλήθεια”, δήλωσε 

μετά το τέλος της δίκης η δικηγό-
ρος της οικογένειας της Τζεβριέ, 
Ανθούλα Ανάσογλου. Η ίδια εξέ-
φρασε το παράπονο ότι “η ανά-
κριση για την υπόθεση έλαβε πρό-
ωρα τέλος, οπότε ο αγώνας μας 
ήταν δύσκολος. Υπήρχαν στοιχεία 
που-θέλω να πιστεύω-λόγω χρό-
νου δεν συνεισφέρθηκαν. Συνει-
σφέρθηκαν όμως από την πολιτι-
κή αγωγή. Οι γιατροί, προσωπικό 
του νοσοκομείου, το ΕΚΑΒ, δεν 
κλήθηκαν ποτέ στην ανάκριση. 
Δε γίνεται να χειριζόμαστε ανα-
κρίσεις για γυναικοκτονίες και 
να μην καλούνται μάρτυρες. Για 
ποιον λόγο; Μήπως επειδή το κο-
ρίτσι ήταν της μειονότητας; Είναι 
ξεκάθαρο και είναι απαράδεκτο! 
Θέλω να πιστεύω ότι η απόφα-
ση δικαιώνει το κορίτσι και τους 
ανθρώπους του μαχαλά που δεν 
δέρνουν τις γυναίκες τους. Νιώ-
θω δικαίωση και αγάπη για την 
οικογένεια, που μπορεί να μην 
ξαναδεί την κόρη της, αλλά ξέρει 
ότι τις γυναίκες δεν τις δέρνουμε 
και δεν τις σκοτώνουμε...”. 

Από την πλευρά του, ο πατέ-
ρας της Τζεβριέ, εξέφρασε τις ευ-
χαριστίες τους προς όλους όσοι 
συμπαραστάθηκαν στην οικογέ-
νεια,η οποία, όπως είπε, συνεχίζει 
να ζει υπό τη σκιά της απώλειας 
της Τζεβριέ. 

 συνήγορος υπεράσπισης του 
κατηγορούμενου, Ίλια Μαρινάκη, 

απέφυγε να κάνει σχόλιο για την 
απόφαση του δικαστηρίου, περιο-
ρίστηκε μόνο να παρατηρήσει ότι 
ήταν “με πλειοψηφία”  και εκτίμη-
σε ότι η υπόθεση θα πάει καλύτε-
ρα στο Εφετείο. Σημείωσε επίσης 
πως “η περιρρέουσα ατμόσφαιρα 
μας επηρεάζει όλους και αυτό εί-
ναι αλήθεια. Όταν υπάρχουν τό-
σες γυναικοκτονίες και τόση βία, 
είναι λογικό να υπάρχουν πολύ 
αυστηρές αποφάσεις”, κατέληξε 
στη δήλωσή της η κα. Μαρινάκη.  
Χρυσούλα Σαμουρίδου-
ΕΡΤ Ορεστιάδας 

Ισόβια για τον σύζυγο της Τζεβριέ, δεν 
του αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό 

ΟΛΑ ΟΣΑ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΗ ΔΙΚΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΑ ΠΟΥ 
ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΕ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ       
                               
Οι πρώτες δηλώσεις των δικηγόρων 

Η δίκη διήρκεσε 10-11 ώρες 
και η έδρα δεν δέχθηκε κανένα 

ελαφρυντικό περί πρότερου εντίμου 
βίου του κατηγορούμενου συζύγου 

της, ο οποίος στην απολογία του 
ισχυρίσθηκε ότι βρίσκονταν υπό 

την επήρεια αλκοόλ, ενώ είχε κάνει 
χρήση ναρκωτικών ουσιών

Μάρτυρας στη δίκη είπε ότι, «όλοι 
τις δέρνουμε τις γυναίκες μας»

Αίσθηση προκάλεσαν όσα 
ακούστηκαν μέσα στην αί-
θουσα του δικαστηρίου 
από μάρτυρα υπεράσπι-
σης του 31χρονου συζύ-
γου. Όπως είπε στην ΕΡΤ 
η δικηγόρος της οικογέ-
νειας της 29χρονης Τζε-
βριέ, Ανθούλα Ανάσο-
γλου, ο μάρτυρας, θείος 
του κατηγορούμενου, είπε 
ότι, «όλοι τις δέρνουμε τις 
γυναίκες μας, ας μην κρυ-
βόμαστε πίσω από το δά-
κτυλό μας» και συνέχισε 
λέγοντας «δεν είπαμε να 
τις σκοτώσουμε αλλά εν-
νοείται ότι τις δέρνουμε», 
προκαλώντας την έντονη 
αντίδραση του προέδρου

Info
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Τον Απρίλιο του 2024 ανα-
μένεται να ξεκινήσει η εμπορι-
κή λειτουργία του νέου ηλε-
κτροπαραγωγικού σταθμού 
συνδυασμένου κύκλου που 
ήδη ετοιμάζει ο Όμιλος Κοπε-
λούζου στην Αλεξανδρούπολη.

Αυτό προκύπτει από τα τε-
χνικά στοιχεία του φακέλου 
της Αίτησης Μελλοντικής Δυ-
ναμικότητας που υπεβλήθη 
από την Ηλεκτροπαραγωγή 
Αλεξανδρούπολης Μονοπρό-
σωπη ΑΕ στον ΔΕΣΦΑ. Ο Δι-
αχειριστής κατά τα προβλε-
πόμενα έθεσε την αίτηση σε 
διαβούλευση μέχρι τις 21 Ιου-
νίου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρε-
ται, ο Όμιλος Κοπελούζου θα 
κατασκευάσει μια νέα ηλεκτρο-
παραγωγική μονάδα στη ΒΙΠΕ 
Αλεξανδρούπολης η οποία θα 
αποτελείται από έναν αεριο-
στρόβιλο τελευταίας τεχνολο-
γίας και έναν ατμοστρόβιλο σε 
κοινό άξονα με μια γεννήτρια. 

Η εγκατεστημένη ισχύς της μο-
νάδας θα είναι 840 MW και 
το καύσιμο που θα χρησιμο-
ποιηθεί θα είναι αποκλειστικά 
φυσικό αέριο. Ο ΘΗΣ Έβρου 
θα συνδεθεί με αγωγό στο δί-
κτυο του φυσικού αερίου, στον 
σταθμό μέτρησης και μείωσης 
της πιέσεως στην περιοχή της 
Αμφιτρίτης (M/R). To μήκος 
του αγωγού σύμφωνα με τις 
πρωταρχικές μελέτες εκτιμάται 
στα 4,68 χλμ, με διάμετρο 14 
ίντσες και θα έχει πίεση σχεδι-
ασμού στα 90 bar. Η μέγιστη 
ωριαία ποσότητα παραλαβής 
φυσικού αερίου θα ανέρχεται 
στα 1.351.842 kWh/ώρα και 
η μέγιστη πίεση παραλαβής σε 
44 bar.

Σε σχέση με το χρονοδιά-
γραμμα, μέχρι τώρα έχει εξα-
σφαλιστεί η χορήγηση άδειας 
παραγωγής (24/6/2021), 
η άδεια εγκατάστασης για 
την κατασκευή του σταθμού 
(25/11/2021) και η εγγραφή 

στο Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ 
(4/1/2022).

Με βάση τα αναφερόμενα 
στοιχεία, η έναρξη εργασιών 
τοποθετείται τον επόμενο μήνα 
(Ιούνιος 2022), η εγκατάσταση 
του αεροστροβίλου το Μάιο 
του 2023, η εγκατάσταση του 
ατμοστροβίλου τον Ιούνιο του 
2023 και η εγκατάσταση της 
γεννήτριας τον Αύγουστο του 
2023. Η ετοιμότητα για πρώτη 

καύση του αεροστροβίλου το-
ποθετείται τον Ιανουάριο του 
2024, η διαθεσιμότητα αερίου 
τον Φεβρουάριο, η δοκιμαστι-
κή λειτουργία τον Μάρτιο και η 
έναρξη της εμπορικής λειτουρ-
γίας τον Απρίλιο του 2024.

Η επένδυση στη Λάρισα 
Σχεδόν έναν χρόνο αργό-

τερα, τον Μάρτιο του 2025 
αναμένεται να λειτουργήσει 
η νέα μονάδα ρεύματος που 

σχεδιάζει η εταιρεία Λάρισα 
Θερμοηλεκτρική Μ.Α.Ε.

Συγκεκριμένα, η αντίστοιχη 
Αίτηση Μελλοντικής Δυναμι-
κότητας που ο ΔΕΣΦΑ έθε-
σε σε διαβούλευση έως τις 11 
Ιουλίου 2022, αφορά στην πα-
ραλαβή φυσικού αερίου στην 
περιοχή ΒΙ.ΠΕ Λάρισας για την 
τροφοδοσία του Θερμοηλε-
κτρικού Σταθμού Παραγωγής, 
τύπου Αεριοστροβιλικής Μο-

νάδας Συνδυασμένου Κύκλου 
(ΑΣΚΚ – CCGT) της εταιρείας.

Η τροφοδοσία του ΘΗΣ-
ΑΣΚΚ με φυσικό αέριο θα γίνει 
από το υπάρχον Σύστημα Με-
ταφοράς Υψηλής Πίεσης του 
ΔΕΣΦΑ στην περιοχή ΒΙΠΕ Λά-
ρισας, με κατασκευή αγωγού 
μήκους μικρότερου των 500 
μέτρων.
newmoney.gr

6   ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Πότε μπαίνουν στην «πρίζα» 
οι δύο νέες μονάδες ρεύματος 
σε Αλεξανδρούπολη και Λάρισα

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΛΑΡΙΣΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 
                               
Σε εμπορική λειτουργία η μονάδα του 
Ομίλου Κοπελούζου τον Απρίλιο του 2024

Η ΧΙΙ Μηχανοκίνητη Με-
ραρχία Πεζικού «ΕΒΡΟΥ», 
ανακοινώνει ότι, από την

Τρίτη 14 Ιουνίου 2022 
έως και την Πέμπτη 16 Ιου-
νίου 2022, από 08:00 έως

21:00, πρόκειται να πραγ-

ματοποιηθούν βολές αρμά-
των, στο Πεδίο Ασκήσεων –

Πεδίο Βολής «ΑΕΤΟΣ».
Επικίνδυνη περιοχή χαρα-

κτηρίζεται αυτή που περικλεί-
εται από τα σημεία :

Λατομεία ΜΑΚΡΗΣ
Ύψωμα ΚΑΖΑΝΙΑ
Ύψωμα ΚΟΡΑΚΑΣ
Ερείπια ΑΛΙΚΗΣ
Ύψωμα ΟΥΡΑΝΟΣ
Στην παραπάνω περιοχή 

απαγορεύεται κάθε κίνηση, 

ή παραμονή ατόμων,
οχημάτων και ζώων κατά 

την ώρα των βολών, για απο-
φυγή ατυχημάτων.

Βλήματα μη εκραγέντα, 
που τυχόν εντοπίζονται, να 
μη μετακινούνται και να

ειδοποιείται αμέσως η 
πλησιέστερη στρατιωτική, 
πολιτική, ή αστυνομική αρχή.
ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Από την Τρίτη ως 
και την Πέμπτη 16 
Ιουνίου

Τη δική του «στέγη» στην 
Αλεξανδρούπολη αποκτά 

ο Σύλλογος Διαβητικών Ν. 
Έβρου, μετά την υπογραφή 
της σχετικής σύμβασης, διάρ-
κειας 3 ετών από τον δήμαρχο 
Γιάννη Ζαμπούκη και την Πρό-
εδρο του Συλλόγου Κατερίνα 
Μαυρομάτη

Η κα Μαυρομάτη εξέφρασε 
τις ευχαριστίες της τονίζοντας 

ότι ο Σύλλογος Διαβητικών, τα 
μέλη του οποίου αυξάνονται 
δυστυχώς καθημερινά, αποκτά 
πλέον λειτουργική στέγη που 
θα εξυπηρετεί τις ανάγκες τους.

Τα γραφεία του Συλλόγου 
θα στεγάζονται σε κτίριο επί 
της Δ. Σολωμού δίπλα από το 
ΕΚΑΒ.

Τη δική του στέγη στην 
Αλεξανδρούπολη αποκτά ο 
Σύλλογος Διαβητικών Ν. Έβρου

Υπογραφή 
σύμβασης διάρκειας 
3 ετών

Ασκήσεις αρμάτων στο 
Πεδίο Βολής «ΑΕΤΟΣ»
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Της Κικής Ηπειρώτου
Πάνω από 1.000 αυτοκί-

νητα κάθε μέρα ξεκινούν από 
διάφορα σημεία του Έβρου με 
τελικό προορισμό τα πρατήρια 
βενζίνης της Τουρκίας. Οι άνευ 
προηγουμένου αυξήσεις στα 
καύσιμα, σε συνδυασμό με την 
έκρηξη στις τιμές της ενέργει-
ας, αλλά και των βασικών ει-
δών διατροφής, έχει ως απο-
τέλεσμα η φυγή αυτή να είναι 
διαρκής και ανεξέλεγκτη.

Χαμένοι από την κατάστα-
ση αυτή είναι οι πρατηριούχοι 
ιδιαίτερα του βορείου Έβρου, 
όπως μας έλεγε πριν λίγες μέ-
ρες η πρόεδρός τους Βάσω 
Καλαϊτζή, αλλά και το ίδιο το 
κράτος που χάνει πολλά εκα-
τομμύρια ευρώ από τους φό-
ρους που δεν εισπράττει. 

Το θέμα τέθηκε στα πλαί-
σια της εκδήλωσης του Οικο-
νομικό Επιμελητήριο της Ελ-
λάδας- Economic Chamber 
of Greece με θέμα «Κόστος 

ενέργειας, πληθωρισμός και 
διεθνής αναταραχή: Πώς σκι-
αγραφείται το μέλλον για την 
ελληνική οικονομία;» από τον 
Μενέλαο Μαλτέζο, που είναι 
μέλος της Κεντρικής Διοίκησης 
του Οικονομικού Επιμελητηρί-
ου και Εκπρόσωπος των Προ-
οδευτικών Οικονομολόγων. Σε 
ερώτησή του προς τον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης 
Νίκο Παπαναθάση,  ο κ. Μαλ-
τεζος σημείωσε πως ο ειδικός 
φόρος κατανάλωσης θα πρέπει 
να μειωθεί, ώστε να αποτραπεί 
αυτό το κύμα προς τη γειτονι-
κή χώρα, με δεδομένο μάλιστα 
ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία 
του προϋπολογισμού για τον 
Απρίλιο, τα κρατικά έσοδα από 
τον ειδικό φόρο κατανάλω-
σης έχουν μειωθεί κατακόρυ-
φα, κατά 108 εκ ευρώ.

Η απάντηση του 
Υπουργού

«Ο Έβρος είναι τμήμα της 

Θράκης, που είναι μια πολύ 
ευαίσθητη περιοχή και η Αλε-
ξανδρούπολη αναβαθμίζεται 
ως ενεργειακό κέντρο. Αισθά-
νεται καλύτερα ο κόσμος που 
ζει στην περιοχή αυτή; Σαφώς 
και αισθάνεται! Έχει λάβει η 
κυβέρνηση μέτρα που είχε λά-
βει καμία κυβέρνηση στο πα-
ρελθόν για τη Θράκη; Φυσικά. 
Διευρύνθηκε η έννοια της πα-
ραμεθορίου για να μπορέσει ο 
Έβρος και οι άλλοι δύο νομοί 
να λάβουν επιπλέον κίνητρα, 
ιδιαίτερα ο Έβρος, που είναι το 
πιο κρίσιμο σημείο της πατρί-

δας μας. Για πρώτη φορά, θα 
το δείτε, ο αναπτυξιακός νόμος 
στηρίζει ιδιαίτερα τη Θράκη.  

Ο ειδικό φόρος κατανάλω-
σης είναι ένα οριζόντιο μέτρο 
που έχει σχέση με τα έσοδα 
του κράτους. Αυτό που μπο-
ρούμε να δώσουμε το δίνου-
με στους συμπολίτες μας που 
έχουν ιδιαίτερη ανάγκη. Η πο-
λιτική μας στοχεύει στη στή-
ριξη των οικονομικά πιο ευ-
άλωτων συμπολιτών μας και 
θα συνεχίσουμε έτσι. Έρχεται 
όμως και η ρύθμιση για την 
ενέργεια που αναστέλλει, εξα-

φανίζει στην ουσία τη ρήτρα 
αναπροσαρμογής και θα δούμε 
από τον Ιούλιο μεγάλη μείωση 
στα τιμολόγια, τουλάχιστον κα-
τά 85%. Αυτή είναι η πολιτική 
μας, ύψους σχεδόν 50 δις, εν 
μέσω κρίσης, για να κρατήσου-
με την οικονομία, τα νοικοκυ-
ριά και τις θέσεις εργασίας», 
ανέφερε ο κ. Παπαθανάσης. 
Σχολιάζοντας την απάντηση 
του  Υπουργού, ο κ. Μαλτέ-
ζος έγραψε στο λογαριασμό 
του στο fb:

«Δυστυχώς σήμερα δεν γί-
ναμε σοφότεροι από τον Αν. 

Υπουργό Ανάπτυξης Νίκο Πα-
παθανάση για τις ουρές που 
σχηματίζουν οι κάτοικοι του 
#Έβρου στα πρατήρια καυ-
σίμων της Τουρκίας και της 
Βουλγαρίας.  Για ακόμα μία 
φορά η κυβέρνηση δείχνει 
αδύναμη να παρέμβει δραστι-
κά και ουσιαστικά προς όφελος 
των Εβριτών για το καυτό θέ-
μα των τιμών των #καυσίμων 
και του φορολογικού αντα-
γωνισμού παρότι συχνά πυ-
κνά μας επικαλείται για επικοι-
νωνιακούς και μόνο λόγους».

«Ούτε κουβέντα» από την κυβέρνηση για 
μείωση του φόρου στα καύσιμα στον Έβρο

ΠΑΡΑ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1.000 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 
ΤΗ ΜΕΡΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ 
ΤΟΥΡΚΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥΝ 
ΚΑΥΣΙΜΑ, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟ 
ΚΡΑΤΟΣ ΝΑ ΧΑΝΕΙ ΕΣΟΔΑ        
                               
Τι απάντησε σε ερώτηση του 
Μ. Μαλτέζου ο αναπλ. Υπουργός 
Ανάπτυξης

Διαδικτυακή Ημερίδα που 
διοργανώνεται από το Τμήμα 
Μηχανικών Περιβάλλοντος 
του Δημοκρίτειου Πανεπι-
στημίου Θράκης στο πλαίσιο 
της Παγκόσμιας Ημέρας Πε-
ριβάλλοντος του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών που φέτος 
έχει θέμα «Μόνο μία Γη».

Η Ημερίδα στοχεύει να 
αναδείξει τη συμβολή της 
Περιβαλλοντικής Μηχανικής 
στην αντιμετώπιση σύγχρο-
νων περιβαλλοντικών προ-
βλημάτων. Μέσω της εκ-
δήλωσης αυτής το Τμήμα 
Μηχανικών Περιβάλλοντος, 
το οποίο ιδρύθηκε το 1993 
στην Ξάνθη, φιλοδοξεί, να 
ενημερώσει και να ευαισθη-
τοποιήσει την κοινωνία σε 
θέματα επίκαιρα, σχετικά με 
τις κύριες παγκόσμιες περι-
βαλλοντικές προκλήσεις και 
απειλές, και τις βέλτιστες δι-
αθέσιμες πρακτικές διαχεί-
ρισης και τεχνολογίας περι-
βαλλοντικής προστασίας με 
στόχο την επίτευξη μίας κυ-

κλικής οικονομίας και αει-
φορίας.  

Η εκδήλωση θα πραγμα-
τοποιηθεί διαδικτυακά την 
Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022, 
13:00-15:00.

Για τη συμμετοχή σας, πα-
ρακαλούμε ακολουθήστε το 
σύνδεσμο: https://us06web.
zoom.us/j/88416326115?p
wd=elphVWErRjJrT29LTUFl
RTZPVlJSdz09, ή αντιγράψ-
τε τον και επικολλήστε τον 
στο πεδίο διευθύνσεων του 
φυλλομετρητή που χρησιμο-
ποιείτε.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 
2022, 13:00-15:00 

ZOOM: ID: 884 1632 
6115, Password: DUTH

13.00-13.10:      Χαιρε-
τισμός και έναρξη ημερίδας 
από τον Πρόεδρο του Τμή-
ματος Μηχανικών Περιβάλ-
λοντος, Αναπληρωτή Καθη-
γητή κ. Σπυρίδωνα Ντούγια.

13.10-13.20:      Χαιρε-
τισμός της Αντιπρυτάνεως 
Έρευνας και Δια Βίου Εκ-
παίδευσης ΔΠΘ Καθηγήτρι-
ας Μαρίας Μιχαλοπούλου.

13.20-13.30:      Χαιρετι-
σμός του Αντιπρύτανη Οικο-
νομικών, Προγραμματισμού 
και Ανάπτυξης ΔΠΘ Καθη-
γητή Φώτιου Μάρη.

13.30-14.00:      "Να-

νοδομημένα υλικά με θε-
τικό περιβαλλοντικό πρό-
σ η μ ο "  Αν α π λ η ρ ω τ ή ς 
Καθηγητής Αντώνιος Κε-
λαράκης, University of 
Central Lancashire, School 
of Natural Sciences, United 
Kingdom

14.00-14.30:      "Διαχεί-
ριση επικινδύνων αποβλή-
των: Τρέχουσα κατάσταση 
και μελλοντικές προκλήσεις 
για την Ελλάδα", Καθηγητής 
Ευάγγελος Βουδριάς, Τμήμα 
Μηχανικών Περιβάλλοντος, 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης. 

14.30-15.00:      Συζήτη-
ση – Ερωτήσεις - Κλείσιμο 
ημερίδας.                         

Διαδικτυακή Ημερίδα για το «Περιβάλλον και τη ΓΗ»    
Από το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο Έρνεστ Ντόιτσε του Θωμάκη και της Τέφτα το γένος Στέφα, που γεννήθηκε στο 
Πόγραδετς Αλβανίας και κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη και η Δήμητρα Ντέρου του 
Γεωργίου και της Ζωής το γένος Γκαρνέτα, που γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη 
και κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη, πρόκειται να παντρευτούν στο Προξενικό Γρα-
φείο Λονδίνου.
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Της Κικής Ηπειρώτου 
Μία νέα εποχή θα ξεκινήσει 

από το 2023 για το δάσος της 
Δαδιάς μετά την «συνειδητή από-
φαση και την στρατηγική επιλο-
γή» του WWF, όπως τη χαρακτή-
ρισε ο διευθυντής του Δημήτρης 
Καραβέλλας και μετά από 30 χρό-
νια παρουσίας και δράσης στην 
περιοχή, να δοθεί η σκυτάλη σε 
μία τοπική, ανεξάρτητη οργάνω-
ση, ώστε, μέσα από συνεργασί-
ες με ένα ευρύ πλέγμα φορέων, 
εντός κι εκτός συνόρων, και με 
την στήριξη, για όσο καιρό χρεια-
στεί, του WWF, να συνεχιστεί στο 
ακέραιο το έργο της προστασίας 
της βιοποικιλότητας στον Έβρο 
και τη Θράκη.

Η απόφαση του WWF για τη 
διάδοχη κατάσταση στη Δαδιά 
πάρθηκε πριν 5 χρόνια και η νέα 
εταιρεία «δουλεύεται» και «στή-
νεται» βήμα-βήμα από τότε. Όπως 
τόνισε, κατά τη διάρκεια συνέ-
ντευξης τύπου, χθες στην Αλε-
ξανδρούπολη, ο Κωνσταντίνος 
Λιαρίκος, επικεφαλής του τμήμα-
τος Ανάπτυξης του WWF Ελλάς, 
έχει εξασφαλιστεί  η βιωσιμότη-
τα του νέου σχήματος, τόσο μέσα 
από την εμπειρία των ανθρώπων 
του WWF που θα συμμετέχουν 
στην Εταιρεία, όσο και μέσα από 
συνεργασίες και συνέργειες με 
φορείς σε Ελλάδα και εξωτερικό. 

Σε αυτή την πρώτη φάση, στη 
συνέλευση της Εταιρείας Προστα-
σίας της Βιοποικιλότητας συμμε-
τέχουν, μεταξύ άλλων, μέλη της 
επιστημονικής κοινότητας από 
του ΔΠΘ. Όπως ανέφερε ο Αρι-
στοτέλης Παπαγεωργίου, ανα-
πληρωτής καθηγητής του ΔΠΘ, 
οι επιστήμονες συμμετέχουν με 
πολύ μεγάλη χαρά, κι έχοντας 
επίγνωση της ευθύνης που ανα-
λαμβάνουν, σε αυτό το νέο εγ-

χείρημα, για την προστασία και 
ανάδειξη ενός από τα πιο σημα-
ντικά και πολύτιμα οικοσυστήμα-
τα του κόσμου.

Από την πλευρά της, η Δώρα 
Σκαρτσή, δασολόγος και υπεύ-
θυνη του προγράμματος του 
WWF στη Δαδιά, σημείωσε πως 
το WWF, στηρίζει σε αυτό το με-
ταβατικό στάδιο οικονομικά την 
νέα εταιρεία, ενώ είναι πολύ ση-
μαντική και η εμπειρία όλων των 
στελεχών του WWF σχετικά με 
το know-how της λειτουργίας 
του νέου σχήματος. Επισήμανε 
πως όπως γινόταν όλα αυτά τα 
χρόνια, έτσι και από το 2023 και 
ύστερα, με τη διάδοχη κατάσταση, 
το στοίχημα της νέας Εταιρείας 
θα είναι η συνύπαρξη περιβάλ-
λοντος και ανθρώπου, αλλά και 
η μεταλαμπάδευση της γνώσης, 
της εμπειρίας και της ευαισθησίας 
για το περιβάλλον στους νεότε-
ρους ανθρώπους. Η κα Σκαρτσή 
υπογράμμισε ακόμη πως έδρα 
της Εταιρείας θα είναι και πάλι 
η Δαδιά. 

Επιπλέον, ο κ. Καραβέλλας, 
αναλύοντας το σκεπτικό του 
WWF για την ολοκλήρωση του 
προγράμματός του στον Έβρο, 
σημείωσε πως θεωρήθηκε πως 
ήταν η κατάλληλη στιγμή, να 
συνεχίσει το έργο του μία νέα 
ομάδα, τοπική και ανεξάρτητη. 
«Έχουμε ήδη προσφέρει πολλά, 
σε επίπεδο επιστημονικής γνώ-
σης, θέσεων εργασίας, συνεργα-
σιών, αλλά και σε επίπεδο πόρων. 
Όλα αυτά δόθηκαν με χαρά και 
αγάπη. Είναι όμως άποψή μας ότι 
το WWF δεν μπορεί να είναι σε 
μία περιοχή εσαεί. Το πρόγραμμα 
στη Δαδιά είναι από τα πιο μα-
κροχρόνια στην Ευρώπη. Είδαμε 
ότι για τη διάδοχη κατάσταση εί-
χαν διαμορφωθεί οι κατάλληλες 

συνθήκες…».
Σε βίντεο που προβλήθηκε 

κατά τη διάρκεια της συνέντευ-
ξης τύπου κάτοικοι της Δαδιάς 
μίλησαν με τα θερμότερα λόγια 
για την προσφορά του WWF και 
των ανθρώπων του στον τόπο 
και για τον τρόπο με τον οποίο 
έχουν αλλάξει την τοπική κουλ-
τούρα και θεώρηση σχετικά με 
την προστασία του περιβάλλο-
ντος. Αναφέρθηκε από εκπαιδευ-
τικούς της περιοχής η τεράστια 
συνεισφορά του προγράμματος 
στην περιβαλλοντική εκπαίδευ-
ση των παιδιών, αλλά και στην 
περαιτέρω ευαισθητοποίηση των 
ίδιων των εκπαιδευτικών. Παράλ-
ληλα, επαγγελματίες της περιοχής 
μίλησαν για το πόσο περισσότε-
ρη γνωστή έγινε η περιοχή μέσα 
από τη δουλειά των ανθρώπων 
του WWF και υπογράμμισαν πως 
η προστασία της περιοχής, που 
πλέον έχει γίνει συνείδηση στον 
κόσμο, θα πρέπει να συνεχιστεί 
με κάθε τρόπο, ώστε το «στολίδι» 
του Έβρου, το δάσος της Δαδιάς, 
να διατηρηθεί σε όσο το δυνα-
τόν καλύτερη κατάσταση και να 
παραδοθεί στις επόμενες γενιές 
αναλλοίωτο.

Απολογισμός του WWF για 
τα 30 χρόνια στη Δαδιά 

Το WWF διοργάνωσε αυτές τις 
ημέρες (1-2 Ιουνίου) στην Αλε-
ξανδρούπολη διημερίδα, κατά την 
οποία παρουσιάστηκαν τα σημα-
ντικότερα διδάγματα που απο-
κτήθηκαν από την εφαρμοσμένη 
εμπειρία όλων αυτών των ετών. 
Στόχος τις διημερίδας ήταν, μέσω 
των διδαγμάτων αυτών, να συμ-
βάλλει στη διεύρυνση της συλλο-
γικής γνώσης για την προστασία 
και διαχείριση του περιβάλλοντος, 
αλλά και στην προώθηση ενός 
εποικοδομητικού διαλόγου με τη 
συμμετοχή αρμόδιων φορέων και 
επιστημόνων γύρω από τις σημε-
ρινές και μελλοντικές περιβαλ-
λοντικές προκλήσεις στη Θράκη.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια 
της διημερίδας παρουσιάστηκε η 
μετεξέλιξη του έργου του WWF 
στην περιοχή, μέσα από μια νέα 
πλέον οργανωτική δομή, την 
Εταιρεία Προστασίας Βιοποι-
κιλότητας της Θράκης, που θα 
εγκαινιάσει κι επίσημα τη δράση 
της μέσα στο επόμενο διάστημα.

Με γνώμονα πάντα την προ-
στασία του φυσικού περιβάλ-

λοντος και την άρρηκτη σχέση 
ανθρώπου και φύσης, κατά την 
τριακονταετή δράση του στην 
περιοχή, το WWF μαζί πολυά-
ριθμους συνεργάτες, κατάφερε 
να πετύχει θετικές αλλαγές, να 
ανταποκριθεί και να ξεπεράσει 
σημαντικές δυσκολίες, να προ-
ωθήσει έμπρακτα την έννοια της 
συνεργασίας και να θέσει τις κα-
τάλληλες εκείνες προϋποθέσεις 
προκειμένου η οικολογική σημα-
σία της περιοχής να αναδειχθεί 
όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο, αλλά 
και διεθνώς.

Ενδεικτικά, ο σύντομος απολο-
γισμός της δράσης της οργάνω-
σης στην περιοχή περιλαμβάνει:

•  πάνω από 56.000 ώρες πε-
δίου για την υλοποίηση δράσεων 
παρακολούθησης της άγριας ζω-
ής και αντιμετώπισης απειλών,

•  εκατοντάδες συνεργασίες με 
τοπικούς φορείς, αλλά και επιστή-
μονες διαφόρων ειδικοτήτων για 
την προστασία και ορθή διαχείρι-
ση του δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-
Σουφλίου, αλλά και των γύρω 
σημαντικών περιοχών,

•  συνεργασία με συνολικά 
173 εθελοντές απ' όλο τον κό-
σμο, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν και 
απέκτησαν εμπειρία σε πραγμα-

τικές συνθήκες εργασιών πεδί-
ου, συμβάλλοντας αποτελεσμα-
τικά στις δράσεις και δρώντας 
ως «πρεσβευτές» του έργου στις 
χώρες τους,

•  εκπαίδευση, ευαισθητοποίη-
ση και ενημέρωση χιλιάδων πολι-
τών, κατοίκων, μαθητών και φοι-
τητών σε θέματα προστασίας και 
διαχείρισης. Ενδεικτικά μόνο, υλο-
ποιήθηκαν συνολικά σχεδόν 230 
δράσεις εκπαιδευτικού χαρακτή-
ρα, ενώ εκατοντάδες φοιτητές 
από 15 εκπαιδευτικά ιδρύματα εί-
χαν την ευκαιρία να πραγματοποι-
ήσουν την πρακτική τους άσκηση 
στο πρόγραμμα της Δαδιάς.

•  προαγωγή και διάδοση της 
επιστημονικής γνώσης, μέσα από 
70 σεμινάρια, 123 συνέδρια, 147 
επιστημονικές αναφορές/ μελέ-
τες και 92 επιστημονικές δημο-
σιεύσεις.

•  επιτυχημένη υλοποίηση και-
νοτόμων δράσεων που κατόπιν 
παραδόθηκαν σε τοπικούς φορείς 
για τη συνέχειά τους (π.χ. οικοτου-
ριστική υπηρεσία στο χωριό της 
Δαδιάς, συστηματική παρακολού-
θηση του δάσους Δαδιάς),

•  προώθηση της διασυνορια-
κής συνεργασίας με τη Βουλγα-
ρία ως κομβικής σημασίας για την 

αποτελεσματική προστασία των 
σπάνιων γυπών και αρπακτικών 
πουλιών, και

•  αντιμετώπιση 840 περιστα-
τικών διάσωσης άγριας ζωής που 
βρισκόταν σε κίνδυνο, καθώς και 
καταγραφή περιστατικών τραυ-
ματισμού ή θανάτου.

 Ενδεικτικά, ορισμένα από τα 
σημαντικότερα διδάγματα που 
προέκυψαν από την καταγραφή 
αυτή κι εκτείνονται πέρα από την 
υλοποίηση κλασικών δράσεων 
προστασίας και διαχείρισης, εί-
ναι τα εξής:

Η αποτελεσματική προστασία 
ειδών και βιοτόπων χρειάζεται 
την εφαρμογή συνδυασμού δρά-
σεων προστασίας και ευρύτερων 
κοινωνικών, οικονομικών και πο-
λιτικών μέτρων.

Η μακροχρόνια αποδοχή και 
επιτυχία ενός προγράμματος βα-
σίζεται στη σωστή αποτύπωση 
της τοπικής πραγματικότητας και 
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 
που τη συνθέτουν, αλλά και στην 
ενσωμάτωση αυτών των στοιχεί-
ων στον σχεδιασμό και την υλο-
ποίηση του προγράμματος.

Η εφαρμοσιμότητα και αποδο-
χή από την τοπική κοινωνία των 
δράσεων προστασίας μπορεί να 
λειτουργήσει ως ενισχυτικός πα-
ράγοντας της θεσμικής κατοχύ-
ρωσής τους.

Για να είναι μακροπρόθεσμη 
και βιώσιμη η συμμετοχή της το-
πικής κοινωνίας πρέπει να ξεκι-
νάει ήδη από τον σχεδιασμό του 
προγράμματος και να υποστηρί-
ζεται και να ενισχύεται καθ' όλη 
τη διάρκειά του.

Μέσα από την προώθηση των 
συνεργειών και την ανταλλαγή 
πληροφορίας με τα εμπλεκόμε-
να μέρη και την ευρύτερη επι-
στημονική κοινότητα, ένα πρό-
γραμμα προστασίας μπορεί να 
επιτύχει πολλαπλό αντίκτυπο. Γι' 
αυτό χρειάζεται η οργάνωση να 
μπορεί να δρα ως σύνδεσμος και 
καταλύτης φέρνοντας κοντά αυ-
τούς που δουλεύουν προς την 
επίτευξη κοινών στόχων και να  
ψάχνει κοινά σημεία με άλλες 
πρωτοβουλίες, ομάδες και προ-
γράμματα.

Οι τοπικές δράσεις προστασί-
ας είναι πιο αποτελεσματικές όταν 
υποστηρίζονται με παράλληλες 
εθνικές πολιτικές δράσεις παρα-
κολούθησης, αναπροσαρμογής 
και εφαρμογής της νομοθεσίας.

Δαδιά: Το WWF φεύγει, η Εταιρεία Προστασίας 
Βιοποικιλότητας της Θράκης έρχεται

ΜΕΤΑ ΑΠΟ 30 ΧΡΟΝΙΑ, ΤΟ 
WWF ΔΙΝΕΙ ΤΗ ΣΚΥΤΑΛΗ ΣΕ 
ΜΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΤΟΠΙΚΗ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΥ  ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ     

Δ/ντής WWF Ελλάς: Ήταν μία 
συνειδητή απόφαση 

Η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας της Θράκης 
(ΕΠΒΘ) ιδρύθηκε το 2020 και αποτελεί μια ανεξάρτητη το-
πική οργάνωση, που αναλαμβάνει να συνεχίσει και να ανα-
πτύξει ακόμα περισσότερο το έργο που ξεκίνησε το WWF και 
άλλοι φορείς στην περιοχή. Συγκεκριμένα, δραστηριοποιείται 
στην περιφέρεια της Θράκης, εστιάζοντας κυρίως στην ορεινή 
και ημι-ορεινή περιοχή των περιφερειακών ενοτήτων Έβρου 
και Ροδόπης. Βασικός σκοπός της είναι η προστασία του φυ-
σικού περιβάλλοντος της Θράκης με έμφαση στα αρπακτικά 
πουλιά ως δείκτες καλής κατάστασης της βιοποικιλότητας, 
προάγοντας δράσεις για την αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου 
και φύσης. Ειδικότερα, η ΕΠΒΘ στοχεύει στην προστασία των 
σπάνιων ειδών ορνιθοπανίδας και τη διαφύλαξη των σημα-
ντικών περιοχών τους μέσω δράσεων που θα μειώνουν τις 
ζημιές των παραγωγών από σαρκοφάγα θηλαστικά και κατά 
συνέπεια την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμά-
των, την υποβάθμιση των  ενδιαιτημάτων των αρπακτικών 
πουλιών από ελλιπή διαχείριση ή από υποδομές ενέργειας 
που ευθύνονται για τη θανάτωσή τους, λόγω πρόσκρουσης 
ή ηλεκτροπληξίας. Επιπλέον, θα παράγει έργο για την τόνω-
ση της οικονομίας της υπαίθρου μέσω καινοτόμων δράσεων 
που θα συμβάλουν στη μείωση της εγκατάλειψης της υπαί-
θρου από νέους ανθρώπους και την ανάδειξη της φυσικής 
και της πολιτισμικής κληρονομιάς της Θράκης ως παράμετροι 
κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης.

Info

Από τη συνέντευξη τύπου για τον απολογισμού έργου του WWF στη Δαδιά



Η ΓΝΩΜΗ
3 ΙΟΥΝΙΟΥ    2022 ΚΟΙΝΩΝΙΑ  9

Η αρχή έγινε; Ας ελπί-
σουμε ότι έγινε!

Με ικανοποίηση πληρο-
φορηθήκαμε ότι ξεκίνησαν 
οι εργασίες αποκατάστα-
σης του κτιρίου των γρα-
φείων ΟΣΕ, (κτίριο Διοί-
κησης) στην Καραολή και 
Δημητρίου στην Αλεξαν-
δρούπολη από τον ανά-
δοχο του έργου.

Να θυμίσουμε πως Πε-
ρίληψη της Διακήρυξης 

του ανοιχτού μειοδοτικού 
διαγωνισμού για το έργο 
είχε αναρτηθεί στο Εθνι-
κό Σύστημα Ηλεκτρονι-
κών Δημοσίων Συμβάσε-
ων αλλά και στη σελίδα 
του ΟΣΕ, στις 16 Σεπτεμ-
βρίου 2020.

Όπως έχουμε ήδη ανα-
κοινώσει με προηγούμε-
νη ανάρτηση του κ. Γιώρ-
γη Κολιόπουλου στις 13 
Μαϊου 2022 βρίσκονται 

στη διαδικασία εγκρίσε-
ων οι σχετικές μελέτες 
και για την αποκατάστα-
ση του Γαλλικού Σταθμού 
ώστε να ακολουθήσει η 
προκήρυξη, ο διαγωνι-
σμός, η σύμβαση κλπ, για 
την έναρξη των εργασιών 
στο σχεδόν υπό κατάρρευ-
ση κτήριο.

Ελπίζουμε και προσ-
δοκούμε να προχωρή-
σουν ταχέως οι απαραί-

τητες ενέργειες από τους 
εμπλεκόμενους φορείς για 
το Γαλλικό Σταθμό σε πιο 
σύντομο χρονικό διάστημα 
από ότι για το κτήριο της 
Διοίκησης και με προϋπο-
λογισμό που να αντιστοι-
χεί στην αποκατάσταση 
των εκτεταμένων φθο-
ρών του μνημείου.

Φίλοι του Γαλλικού 
Σταθμού Αλεξανδρούπο-
λης 

Ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης 
του κτιρίου των γραφείων ΟΣΕ στην 
Αλεξανδρούπολη

ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΖΕΙ 
Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΟΜΑΔΑ «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ 
ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ»    

Παράλληλα, βρίσκονται στη διαδικασία εγκρίσεων 
οι σχετικές μελέτες και για την αποκατάσταση 
του Γαλλικού Σταθμού ώστε να ακολουθήσει η 
προκήρυξη, ο διαγωνισμός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                           
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                                                                           
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Λ. Δημοκρατίας 306                                     
Πληρ.:Ραφαηλίδου Μαρία   
Τηλ. 25510-64127                                                      

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της 103/2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. 

Θέμα: «Έγκριση Νέας Περιοδικής Πεζοδρόμησης Παραλιακής 

οδού και λοιπών οδών, κεντρικής περιοχής Αλεξανδρούπολης, 

έτους 2022».

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης αποδέχτη-
κε«Ομόφωνα»(ΑΔΑ:Ψ0ΕΜΩΨΟ-4ΜΝ) την εισήγηση της Επιτροπής Ποιό-
τητας Ζωής και ενέκρινε τις κυκλοφοριακές παρεμβάσεις (περιοδικές πεζο-
δρομήσεις) στην Αλεξανδρούπολη έτους 2022,  όπως παρακάτω:

α) στην οδό Β. Αλεξάνδρου και Απολλωνιάδος - από το χώρο στάθμευ-
σης «Φώτης Κοσμάς» έως και την οδό Κύπρου και για τα δύο ρεύματα κυ-
κλοφορίας, β) στην οδό Ζαρίφη - από την οδό Σωκράτη Οικονόμου έως την 
οδό Β. Αλεξάνδρου (το υπόλοιπο τμήμα της οδού είναι χαρακτηρισμένος 
πεζόδρομος σύμφωνα με το ισχύον Ρυμοτομικό Σχέδιο Αλεξανδρούπολης), 
γ) στην οδό Κουντουριώτου - από την οδό Λ. Δημοκρατίας έως την οδό Ει-
ρήνης (το υπόλοιπο τμήμα της είναι πεζόδρομος), δ) στην οδό Δικαστηρίων 
- από την οδό Καραϊσκάκη έως την οδό Ψαρών και από την οδό Τζαβέλλα 
έως την οδό Αθ. Διάκου. Η εφαρμογή ρύθμισης πεζοδρόμησης τις καθημε-
ρινές και ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ από την Παρασκευή 20/05/2022 (Μαΐου) 
έως την Κυριακή 25/09/2022 (Σεπτεμβρίου) και ώρα από 20:00 έως ώρα 
01:00. Κατά το χρόνο πεζοδρόμησης των ανωτέρω οδών, απαγορεύεται η 
στάθμευση όλων των οχημάτων. Κατά το χρόνο απαγόρευσης της κυκλο-
φορίας των ανωτέρω οδών, ισχύει ο Κανονισμός λειτουργίας πεζοδρόμων 
(35/2020 ΑΠΖ) που ορίζει τον τρόπο πρόσβασης / χρήσης από μόνιμους κα-
τοίκους, οχήματα Φ/Ε, έκτακτης ανάγκης (Πυροσβεστική, Αστυνομία, ΕΚΑΒ), 
ΑΜΕΑ κλπ. Με την εφαρμογή των συγκεκριμένων κυκλοφοριακών ρυθμίσε-
ων παύει κάθε άλλη προγενέστερη ρύθμιση πεζοδρόμησης.

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης
Ζαμπούκης Ιωάννης                                                        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                           
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                                                                           
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Λ. Δημοκρατίας 306                                     
Πληρ.:Ραφαηλίδου Μαρία   
Τηλ. 25510-64127                                                      

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της 90/2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. 

Θέμα: «Έγκριση Περιοδικών Πεζοδρομήσεων στους Οικισμούς 

Απαλό, Μαΐστρο και Παλαγία, έτους 2022».

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης αποδέχτηκε 
«Ομόφωνα» (ΑΔΑ 97 Ο0ΩΨΟ-Π20) την εισήγηση της Επιτροπής Ποιότη-
τας Ζωής και ενέκρινε τις έκτακτες και προσωρινές κυκλοφοριακές παρεμ-
βάσεις (πεζοδρομήσεις) στους οικισμούς Απαλού, Μαΐστρου και Παλαγίας, 
έτους 2022, από τις 20/05/2022 έως 15/09/2022 και ώρες από 18:00 
έως 24:00 σε συγκεκριμένες οδούς των οικισμών. Κατά το χρόνο πεζοδρό-
μησης απαγορεύεται η στάθμευση των οχημάτων και ισχύει ο κανονισμός 
λειτουργίας των πεζόδρομων.

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης
Ζαμπούκης Ιωάννης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                           
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                                                                           
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Λ. Δημοκρατίας 306                                     
Πληρ.:Ραφαηλίδου Μαρία   
Τηλ. 25510-64127                                                      

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της 91/2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. 

Θέμα: «Έγκριση Περιοδικών Πεζοδρομήσεων στον Οικισμό 

Άβαντα, έτους 2022».

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης αποδέχτηκε «Ομό-
φωνα» (ΑΔΑ Ω82ΟΩΨΟ-09Σ) την εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζω-
ής και ενέκρινε τις έκτακτες και προσωρινές κυκλοφοριακές παρεμβάσεις 
(πεζοδρομήσεις) έτους 2022, στην κεντρική οδό Άβαντα, κατά το διάστημα 
από 20/05/2022 έως 15/09/2022 και ώρες από 19:00 έως 00:30.Κατά το 
χρόνο πεζοδρόμησης απαγορεύεται η στάθμευση των οχημάτων και ισχύει 
ο κανονισμός λειτουργίας των πεζόδρομων.

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης
Ζαμπούκης Ιωάννης

Άποψη

Ιδανική διατροφή κατά την περίοδο των πανελληνίων εξετάσεων

Ο
ι πανελλήνιες εξετάσεις έχουν 
φτάσει στην τελική ευθεία! Η 
περίοδος που απομένει αποτε-
λεί μία φάση ιδιαίτερου άγχους 
για τα παιδιά και ανησυχίας για 
τους γονείς και κηδεμόνες για 

το πώς μπορούν να τα υποστηρίξουν καλύτερα. 
Το θέμα της διατροφής έχει και εδώ θέση, κα-
θώς μπορεί να εξασφαλίσει τις βέλτιστες συνθή-
κες «εργασίας» για το παιδί. Οι ισορροπημένες 
διατροφικές επιλογές αποτελούν σύμμαχο για 
τα παιδιά και κατά την περίοδο των σχολικών 
εξετάσεων. Είναι γνωστό πως μια ισορ-
ροπημένη διατροφή, η οποία καλύπτει τις 
ανάγκες του παιδιού σε ενέργεια, μακρο-
θρεπτικά (υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, λιπί-
δια) και μικροθρεπτικά (βιταμίνες, μέταλ-
λα, ιχνοστοιχεία) συστατικά εξασφαλίζει 
τη σωστή σωματική, ψυχική και νοητική 
λειτουργία. Ωστόσο, υπάρχουν τέσσερα 
κύρια σημεία, τα οποία έχουν ιδιαίτερη 
βαρύτητα κατά την περίοδο των εξετά-
σεων και μπορούν να βελτιστοποιήσουν 
την επίδοση των μαθητών.  (Δείτε επίσης 
Οι προβληματισμοί των μαθητών ενόψει 
των εξετάσεων)

1.    Κατανάλωση πρωινού
Η κατανάλωση πρωινού σχετίζεται 

με μεγαλύτερη εγρήγορση και ικανότητα 
μάθησης, καλύτερη μνήμη, μειωμένη κόπωση, 
αυξημένη συγκέντρωση και μειωμένο άγχος. 
Αποτελεί βασικό γεύμα για την αναπλήρωση 
των αποθεμάτων που έχουν μειωθεί μετά την 
πολύωρη νυχτερινή αποχή από το φαγητό, δη-
λαδή κατά τον ύπνο. Ένα ιδανικό πρωινό θα 

πρέπει να παρέχει απαραίτητα κάποια πηγή 
υδατανθράκων (ψωμί, μέλι, μαρμελάδα, πρα-
λίνα φουντουκιού, φρούτο, χυμό φρούτων, κά). 
Ιδανικές επιλογές πρωινού αποτελούν:

•    Γάλα/γιαούρτι με δημητριακά/βρώμη 
και φρούτο

•    Σάντουιτς με τυρί/τοστ και φρούτο/φυ-
σικό χυμό φρούτων

•    Ψωμί με μέλι/μαρμελάδα/πραλίνα φου-
ντουκιού και φρούτο/φυσικό χυμό φρούτων

2. Τακτικά γεύματα
Το μόνο θρεπτικό συστατικό που τρέφει τον 

εγκέφαλο είναι η γλυκόζη. Συνεπώς, κατά τα-
κτά χρονικά διαστήματα το παιδί θα πρέπει να 
καταναλώνει τρόφιμα που περιέχουν υδατάν-

θρακες, για να τροφοδοτεί σταθερά τον εγκέ-
φαλό του με γλυκόζη. Τόσο τα κύρια γεύματά 
του (πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό) όσο και τα 
ενδιάμεσα (σνακ) θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
κάποια από τις κύριες πηγές υδατανθράκων, 
όπως αμυλούχα τρόφιμα (ρύζι, ζυμαρικά, πα-

τάτες, ψωμί), φρούτα, μέλι, μαρμελάδα, κά. Τα 
κύρια γεύματα θα πρέπει ιδανικά να συνδυά-
ζουν τρόφιμα από τις τρεις ομάδες τροφίμων: 
αμύλου, πρωτεϊνών και φρούτων/λαχανικών, 
ενώ για τα ενδιάμεσα σημαντική είναι η ύπαρ-
ξη υδατανθρακούχων τροφίμων.

3. Καλή ενυδάτωση
Η ανεπαρκής πρόσληψη υγρών προκαλεί 

αφυδάτωση, η οποία οδηγεί σε μείωση της 
σωματικής αντοχής, της νοητικής λειτουργίας 
και αδυναμία συγκέντρωσης. Τα παιδιά πρέπει 
να πίνουν αρκετό νερό καθόλη τη διάρκεια της 
ημέρας και ειδικά όσα είναι ιδιαίτερα δραστήρια 
ή βρίσκονται σε θερμό περιβάλλον. Οι ανάγκες 
των εφήβων σε υγρά ξεπερνάνε τα 2 λίτρα ημε-

ρησίως. Στα υγρά περιλαμβάνονται οι 
χυμοί, το γάλα, το τσάι, τα αναψυκτι-
κά, κά. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος 
των αναγκών θα πρέπει να καλύπτεται 
από το νερό.

4. Κατανάλωση απαραίτητων 
λιπιδίων

Ορισμένα λιπίδια της τροφής κα-
λούνται απαραίτητα, γιατί δεν μπορεί 
να τα συνθέσει ο οργανισμός και το 
παιδί πρέπει να τα παίρνει από τη δίαιτά 
του. Αυτά περιλαμβάνουν τα λεγόμενα 
ω-3 και ω-6 λιπαρά οξέα, και σχετίζο-
νται με την πνευματική ανάπτυξη των 
παιδιών, την εγκεφαλική λειτουργία 
και την εγρήγορση. Τρόφιμα πλούσια 
σε ω-3 λιπαρά οξέα είναι τα ψάρια και 

τα θαλασσινά, ενώ σε ω-6 οι ξηροί καρποί. Ενώ 
η κάλυψη των αναγκών σε ω-6 δεν φαίνεται 
να αποτελεί πρόβλημα για μια συνήθη δίαιτα, 
δεν συμβαίνει το ίδια με τα ω-3. Για να καλυ-
φθούν οι ανάγκες σε αυτά, είναι απαραίτητο τα 
παιδιά να καταναλώνουν τουλάχιστον 2 φορές 

την εβδομάδα ψάρια ή θαλασσινά.

Συνοψίζοντας, και για την περίοδο των 
εξετάσεων δεν υπάρχουν «μαγικές» τροφές ή 
ακραίες συνήθειες που πρέπει να υιοθετήσουν 
τα παιδιά. Η ισορροπία παραμένει η κεντρική 
έννοια και ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνε-
ται ώστε να εξασφαλίζονται τακτικά γεύματα, 
πλούσια θρεπτικά, παράλληλα με μια επαρκή 
ενυδάτωση. Έτσι, το σώμα και ο νους έχουν 
λάβει την καλύτερη προετοιμασία και αποτε-
λούν σύμμαχο για το παιδί στη δοκιμασία των 
εξετάσεων.

* Μελίνα Σ. Καριπίδου, MSc, PhDc
Κλινική Διαιτολόγος Διατροφολόγος, Επιστημο-
νική Συνεργάτιδα Χαροκοπείου Πανεπιστημίου 
& της Π.Ε.Α.Ν.Δ σωματείο-μέλος της Ένωσης 
«Μαζί για το Παιδί»

ΓΡΑΦΕΙ Η ΜΕΛΙΝΑ Σ. ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ*

Το «Μαζί για το Παιδί» και τα σωμα-
τεία-μέλη του εργάζονται εδώ και πε-
ρισσότερα από 25 χρόνια για την προ-
στασία χιλιάδων παιδιών στη χώρα μας. 
Η Ένωση «Μαζί για το Παιδί» προσφέ-
ρει υπηρεσίες σε παιδιά και οικογένειες 
που αντιμετωπίζουν τη φτώχεια, την 
αναπηρία, την κακοποίηση και την αρ-
ρώστια. Το 2016 τιμήθηκε με το Αρ-
γυρό Μετάλλιο της Ακαδημίας Αθη-
νών για την κοινωνική του προσφορά. 
Περισσότερα www.mazigiatopaidi.gr

Λίγα λόγια για το 
«Μαζί για το Παιδί»:

www.gnomionline.grwww.gnomionline.gr

Η ΓΝΩΜΗ στο ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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Την Κυριακή 5 Ιουνίου  πέφτει η 
αυλαία με κομβικές αναμετρήσεις η 
διαδικασία των μπαράζ ανόδου για 
την Γ’ Εθνική. Τα παιχνίδια θα ξεκι-
νήσουν στις 17:00.

Όλα τα φώτα φυσικά θα είναι 
στραμμένα στους δύο “τελικούς” που 
θα κρίνουν την άνοδο με τον Παν-
θρακικό να υποδέχεται στην Κομοτη-
νή την Προσοτσάνη και να παίζει για 
δύο αποτέλεσμα, ενώ σε περίπτωση 
ήττας θα παίξει ρόλο το αποτέλεσμα 
του άλλου αγώνα. Ενώ στην Χαλά-
στρα ο Ιπποκράτης Αλεξανδρούπολης 
αντιμετωπίζει τον Καμπανιακό με μό-
νο στόχο τη νίκη.

Στο ματς της Κομοτηνής η τριπλέτα 
θα είναι απο το Κιλκίς σε αναμέτρηση 
που θα διευθύνει ο Δραγούσης, ενώ 
σε αυτό της Χαλάστρα ορίστηκε ο 
Θεοδωρόπουλος απο την Φλώρινα. 
Απο την Δράμα θα είναι η τριπλέτα 
του αγώνα του Πετεινού που μπορεί 
βαθμολογικά να μην έχει ενδιαφέρον 
όμως τόσο ο Άρης Πετεινού όσο και ο 
Ηρακλής Αμμουδιάς θέλουν να ολο-
κληρώσουν με νίκη τα μπαράζ.

Αναλυτικά:
Τετάρτη 5/6, 17:00(LIVE SA)

Γήπεδο Κομοτηνής: Πανθρακικός 
– Προσοτσάνη    (Δραγούσης, Παπα-
δόπουλος, Μαυρίδης της ΕΠΣ Κιλκίς)

Γήπεδο Χαλάστρας: Καμπανιακός 
– Ιπποκράτης Αλεξανδρούπολης  (Θε-
οδωρόπουλος, Δούμτσης, Πάνου της 
ΕΠΣ Φλώρινας)

Γήπεδο Πετεινού: Άρης Πετεινού 
– Ηρακλής Αμμουδιάς   (Παρχαρί-
δης, Κοτανίδου, Παστιάδης της ΕΠΣ 
Δράμας)

Ρεπό: Βύρων Καβάλας

Γ’ Εθνική: Τέσσερις ομάδες για 2 

θέσεις! Τα …9 σενάρια ανόδου στα 

μπαράζ για Πανθρακικό, Ιπποκρά-

τη, Προσοτσάνη και Καμπανιακό

Μια αγωνιστική έμεινε για το φινά-
λε των συναρπαστικών μπαράζ ανό-
δου στην Γ’ Εθνική και έχει φουντώ-
σει πλέον η μάχη για το ποιες δυο από 
τις τέσσερις ομάδες που διεκδικούν 
την άνοδο θα ακολουθήσουν τον 
Βύρωνα Καβάλας στην τρίτη εθνική 
κατηγορία που του χρόνου, εαν δεν 
έχουμε καμιά αναδιάρθρωση και πάλι 
θα είναι δυσκολότερη με 4 ομίλους 
των 18 ομάδων.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το 
thrakisports.gr, 

Μετά και τα αποτελέσματα της 
προτελευταίας 6ης αγωνιστικής δεν 
άλλαξε κάτι ως προς τους διεκδικη-
τές φαίνεται όμως πως με 11 βαθ-
μούς σίγουρα και με προυποθέσεις 
οι 10 (περίπτωση του Ιπποκράτη) θα 
πάρει την άνοδο.

Τα μάτια είναι στραμμένα κυρίως 
στην Κομοτηνή όπου ο Πανθρακικός 
υποδέχεται την Προσοτσάνη και στην 
δευτερευόντως στην Χαλάστρα όπου 
ο Καμπανιακός υποδέχεται τον Ιπ-
ποκράτη με τον νικητή να ανεβαίνει 
κατηγορία, τον ηττημένο να χαιρετά 
και την ισοπαλία να είναι καταστρο-
φική και για τους δυο. Όποια ομάδα 
κερδίσει ανεβαίνει σίγουρα, ενώ πι-
θανή ισοπαλία ακόμα και ήττα την 
έχει να περιμένει το αποτέλεσμα του 
άλλου αγώνα.

Ας δούμε τα σενάρια που υπάρ-
χουν για την άνοδο καθεμιάς από τις 
τέσσερις ομάδες:

ΑΝΟΔΟΣ Ιπποκράτης και Πανθρα-
κικός: Δυο περιπτώσεις.

α)Νίκη Ιπποκράτη και Πανθρακι-
κού. Η βαθμολογία θα είναι τότε Παν-
θρακικός 13, Ιπποκράτης 10, Καμπα-
νιακός 8 και Προσοτσάνη 8

β)Νίκη Ιπποκράτη και ισοπαλία 
Πανθρακικού. Η βαθμολογία θα εί-
ναι τότε Πανθρακικός 11, Ιπποκράτης 
10, Προσοτσάνη 9 και Καμπανιακός 8

ΑΝΟΔΟΣ Πανθρακικός και Προ-
σοτσάνη: Δυο περιπτώσεις.

α)Θα πρέπει ο αγώνας στην Κομο-
τηνή να λήξει ισόπαλος, όπως ισόπα-
λος να ληξει και ο αγώνας στην Χα-
λάστρα. Η βαθμολογία θα είναι τότε 
Πανθρακικός 11, Προσοτσάνη, Κα-
μπανιακός 9 και Ιπποκράτης 8

β)Νίκη Προσοτσάνης και ισοπα-
λία στην Χαλάστρα. Η βαθμολογία 
θα είναι τότε Προσοτσάνη 11, Παν-
θρακικός 10, Καμπανιακός 9 και Ιπ-
ποκράτης 8

ΑΝΟΔΟΣ Πανθρακικός και Καμπα-
νιακός: Τρεις περιπτώσεις.

α)Θα πρέπει ο αγώνας ο Πανθρα-
κικός και Καμπανιακός να κερδίσουν. 
Η βαθμολογία θα είναι τότε Πανθρα-
κικός 13, Καμπανιακός 11, Προσο-
τσανη 8 και Ιπποκράτης 7

β)Θα πρέπει ο αγώνας στην Κομο-
τηνή να είναι ισόπαλος και να κερ-
δίσει ο Καμπανιακός. Η βαθμολογία 
θα είναι τότε Καμπανιακός 11, Παν-
θρακικός 11, Προσοτσανη 9 και Ιπ-
ποκράτης 7

γ)Θα πρέπει να κερδίσει ο Παν-
θρακικός και να μείνει ισοπαλία στην 

Χαλάστρα. Η βαθμολογία θα είναι 
τότε Πανθρακικός 13, Καμπανιακός 
9, Ιπποκράτης 8 και Προσοτσανη 8

ΑΝΟΔΟΣ Ιπποκράτης και Προσο-
τσάνη: Μια περίπτωση

α)Νίκη Ιπποκράτη στην Χαλάστρα 
και νίκη Προσοτσάνης στην Κομοτηνή. 
Η βαθμολογία θα είναι τότε Προσο-
τσάνη 11, Ιπποκράτης 10, Πανθρακι-
κός 10 και Καμπανιακός 8

ΑΝΟΔΟΣ Προσοτσάνη και Καμπα-
νιακός: Μια περίπτωση

α)Νίκη Προσοτσανης στην Κομοτη-
νή και Καμπανιακού στην Χαλάστρα. 
Η βαθμολογία θα είναι τότε Προσο-
τσάνη 11, Καμπανιακός 11, Πανθρα-
κικός 10 και Ιπποκράτης 7

ΑΝΟΔΟΣ Ιπποκράτης και Καμπα-
νιακός: Καμία περίπτωση, όποιος χά-
σει χάνεται…

Αναλυτικά η βαθμολογία με το 
πρόγραμμα για κάθε ομάδα (πρώτο 
κριτήριο ισοβαθμίας η διαφορά τερ-
μάτων παρά τις αντιδράσεις):

1. Βύρων Καβάλας (14 βαθμοί, 
τέρματα 11-2): ΡΕΠΟ

2. Πανθρακικός (10 βαθμοί, τέρμα-
τα 8-6): Προσοτσάνη (εντός)

3. Προσοτσάνη (8 βαθμοί, τέρματα 
8-3): Πανθρακικός (εκτός)

—————————-
4. Καμπανιακός (8 βαθμοί, τέρμα-

τα 7-4): Ιπποκράτης (εντός)
5. Ιπποκράτης Αλεξανδρούπολης 

(7 βαθμοί, τέρματα 9-6): Καμπανια-
κός (εκτός)

Άλλαξε τα κριτήρια ισοβαθμιών 
στα μπαράζ ανόδου η ΕΠΟ λίγο 
πριν τη λήξη της σεζόν

Έγγραφο από την ΕΠΟ έφτασε 
προς τα σωματεία και τις ΕΠΣ σχετι-
κά με τα κριτήρια ισοβαθμιών για τα 
μπαράζ ανόδου τόσο των τοπικών 
πρωταθλητών που διεκδικούν ανοδο 
στην Γ’ Εθνική όσο και αυτών της Γ’ 
Εθνικής που διεκδικούν άνοδο στην 
Super League 2.

Σύμφωνα με αυτό, η ΕΠΟ γνω-
στοποιεί ότι απαλείφεται το πρώτο 
και το δεύτερο κριτήριο που είναι τα 
μεταξύ των ισοβαθμούντων ομάδων 
παιχνίδια και πηγαίνει απευθείας στο 
επόμενο, που είναι η συνολική διαφο-
ρά τερμάτων.

Ωστόσο η ερμηνεία αυτή ενδέχε-
ται να προκαλέσει σοβαρά προβλήμα-
τα και δικαστικές διεκδικήσεις, γιατι 
ο ΚΑΠ είναι ρητός, δεν αναφέρεται 
σε τέτοιες εξαιρέσεις και τέτοια τό-
σο σοβαρή αλλαγή κανονισμών δεν 
μπορεί να γίνει δεκτή εν μέσω αγω-
νιστικής περιόδου…

Μπαράζ ανόδου στη Γ’ Εθνική… 
Mε 2 «τελικούς» πέφτει η αυλαία

 ΑΠΟ ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΙ ΦΛΩΡΙΝΑ ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ 
ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ 
& ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ! 
                               
Γ’ Εθνική: Τέσσερις ομάδες για 2 θέσεις! Τα …9 
σενάρια ανόδου στα μπαράζ για Πανθρακικό, 
Ιπποκράτη, Προσοτσάνη και Καμπανιακό

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη το τουρνουά 
ποδοσφαίρου παλαίμαχων στην Αλεξανδρού-
πολη, στο πλαίσιο των Ελευθερίων της πόλης.

Το τουρνουά διοργανώθηκε από τον Σύλλογο 
Παλαίμαχων Ποδοσφαιριστών Αλεξανδρούπο-
λης σε συνεργασία με τον Δήμο και τον Ποντια-
κό Μορφωτικό Σύλλογο «Αλέξιος Κομνηνός», ο 
οποίος πρόσφερε τα μπλουζάκια που φόρεσαν 
οι παίκτες της Αλεξανδρούπολης αλλά και τα 5 
μέλη του που έλαβαν μέρος.

Τα μπλουζάκια που πρόσφερε ο Σύλλογος 
ήταν ίδια με εκείνα που φορούσαν τα μέλη της 

ποδοσφαιρικής ομάδας ΠΟΝΤΟΣ του Κολεγίου 
Ανατόλια της Μερζιφούντας στον Πόντο. Τον 
Ιούνιο του 1921 σπουδαστές και καθηγητές του 
Κολέγιο, μετά από 4μηνη παραμονή στις φυλακές 
απαγχονίστηκαν από τα δικαστήρια ανεξαρτησίας 
της Αμάσειας. Οι μπλούζες τους έφεραν τα γα-
λανόλευκα χρώματα και στο στήθος το γράμμα 
Π. Στα μπλουζάκια που φόρεσαν οι Παλαίμαχοι 
της Αλεξανδρούπολης, στην πλάτη υπήρχε και το 
19 για να συμβολίζει την 19η Μαΐου, μέρα μνή-
μης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

Οι παλαίμαχοι και των τριών ομάδων αγω-
νίστηκαν σε 30λεπτα παιχνίδια, ενώ στην συ-
νέχεια ακολούθησε γεύμα σε γνωστή ταβέρνα 
της παραλιακής.
Sportsaddict.gr

Διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία το τουρνουά των 
παλαίμαχων Αλεξανδρούπολης

Με τη συμμετοχή αντιπάλων 
από Πανθρακικό και Δόξα 
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.64)
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.61)

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

4 7 6 3 2

7 6 8 1

9 3 7

3

5 4 2 3

1

8 1 9

6 9 7 2

7 9 2 6 8

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.51)
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ένας τύπος τύφλα στο μεθύσι μπαίνει σε ένα 
μπαρ, κάθεται και παραγγέλνει ένα ποτό. Ο μπάρ-
μαν τον κοιτάει καλά καλά και του λέει ότι δεν θα 
τον σερβίρει γιατί είναι μεθυσμένος. Ο τύπος φα-
νερά εκνευρισμένος φεύγει τρικλίζοντας.

Μετά από λίγο, ο ίδιος μεθυσμένος μπαίνει από 
την πλαϊνή πόρτα του μπαρ. Πηγαίνει στη μπάρα, 
κάθεται και παραγγέλνει ένα ποτό. Ο μπάρμαν του 
ξαναλέγει πως δεν μπορεί να τον σερβίρει οπότε 
ο τύπος ξαναφεύγει.

Μετά, ξαναμπαίνει ο τύπος από την πίσω πόρτα 
του μπαρ. Κάθεται στο σκαμπό του μπαρ και πα-
ραγγέλνει πάλι ένα ποτό.

Ο μπάρμαν τον βλέπει και του ξαναλέγει πως 
δεν μπορεί να τον εξυπηρετήσει γιατί είναι μεθυ-
σμένος και καλά θα κάνει να φύγει εκτός αν θέλει 
να φωνάξουν την αστυνομία.

O μεθυσμένος έχει μείνει έκπληκτος και με το πιο 
παραξενεμένο ύφος ρωτάει τον μπάρμαν:

- Καλά ρε φιλαράκο, σε πόσα μπαρ δουλεύ-
εις εσύ;

* * * * * * 

Ο Ιωάννης Μελισσανίδης είναι με κάτι φίλους 
του μετά από μπαρότσαρκα. Ένας τροχονόμος τους 
σταματάει για αλκοτέστ. Πλησιάζει στον Μελισσα-
νίδη και του λέει:

- "Παρακαλώ φυσήξτε στο στόμιο."
Ο Μελισσανίδης του απαντάει:
- "Καλά δε με αναγνωρίζεις;"
- "Όχι κύριε, παρακαλώ φυσήξτε να τελειώ-

νουμε."
Τότε ο Μελισσανίδης κατεβαίνει από το αυτο-

κίνητο και λέει:
- "Για πρόσεξε με."
Παίρνει πέντε μέτρα φόρα, τρέχει, κάνει μια τού-

μπα στον αέρα και προσγειώνεται.
- "Τώρα με αναγνώρισες;"
- "Όχι κύριε, θα φυσήξετε επιτέλους;"
- "Για πρόσεξε με πάλι."
Παίρνει δέκα μέτρα φόρα, τρέχει, κάνει τροχό, 

μια τριπλή τούμπα στον αέρα και μια τέλεια προ-
σγείωση μπροστά στον τροχονόμο.

Εν τω μεταξύ, ο άλλος τροχονόμος έχει σταμα-
τήσει αλλά τρία αυτοκίνητα για αλκοτέστ. Ο οδη-
γός του τρίτου αυτοκινήτου λέει στο συνοδηγό του:

- Φίλε, πολύ το δυσκολέψανε το αλκοτέστ. Δεν 
το περνάμε με τίποτα!"

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια
1. Το εικονιζόμενο φυτό.
8. … Τουέιν: Αμερικανός λογοτέχνης.
9. Κληρώνει σπίτια (αρχικά).
10. Περιέχονται στο… ξίδι.
11. Μένουν μετά από αλώνισμα.
13. Περιποίηση του σπιτιού.
15. Αρχικά για… απόστρατους.
16. Βρίσκομαι στη ζωή.
18. Γαλλίδα ηρωίδα και αγία.
20. Χωρίς αλάτι δε… γίνεται.
26. Άριστης ποιότητας κρασί (μτφ.).
28. Αρωματική ουσία.
29. Μακρινό βουητό.
30. Όποιος μας απειλεί μας το βάζει… 
στο λαιμό.
32. Ο αριθμός 110 με γράμματα.
33. Κάνει κοφτερά τα μαχαίρια.
35. Από το όνομα παλιού, Πακιστανού 
δικτάτορα.
36. Αρχαία τείχη που ένωναν την Αθήνα 
με τον Πειραιά.
38. Πόλη της Κίνας.
40. Η χώρα του γιου του Ήλιου Αιήτη.
41. Ιταλός αρχιμουσικός (1582-1629).
43. Όμοια… ποιοτικά.
45. Υποδιαιρείται σε σεντ.
47. Κάποιο πράγμα.
49. Τραγωδία του Σοφοκλή.
50. Το μαλλί της προβατοκαμήλας.

-- Συστατικά -- 
• 400 γρ. ρεβίθια χοντρά
• 1 κ.γ. σόδα για το μούλιασμα (ή 2 κ.γ. χοντρό αλάτι)
• 4 φρέσκες πιπεριές (πράσινες και κόκκινες) χοντρο-

κομμένες
• 1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
• 2 σκελίδες σκόρδο τριμμένο ή λιωμένο
• 300 γρ. χυμό ντομάτας ή τριμμένη φρέσκια ντομάτα
• Μισό φλιτζάνι ελαιόλαδο
• Μισό κ.γ. ζάχαρη
• Μισό κ.γ. κύμινο
• 1 φύλλο δάφνης

• αλάτι, πιπέρι

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Κατ'αρχάς, από το προηγούμενο βράδυ βάζουμε τα ρεβί-
θια μας σε μπόλικο νερό με 1 κουταλάκι του γλυκού σό-
δα και τα αφήνουμε να μουσκέψουν. Εναλλακτικά, αν δεν 
θέλουμε σόδα, βάζουμε 1-2 κουταλάκια χοντρό αλάτι.

• Την επόμενη μέρα, ξεπλένουμε τα ρεβίθια.
• Βάζουμε νερό και ένα φύλλο δάφνης σε μια κατσαρό-
λα, ρίχνουμε μέσα τα ρεβίθια και τα βράζουμε μέχρι να 

μαλακώσουν.
• Έπειτα, τα στραγγίζουμε, πετάμε το φύλλο δάφνης αλλά 
κρατάμε το ζουμί, γιατί θα μας χρησιμεύσει στο ψήσιμο.

• Σε ένα τηγάνι, βάζουμε το ελαιόλαδο και σωτάρουμε 
το ψιλοκομμένο κρεμμύδι και το σκόρδο μας μέχρι να 
μαραθούν (1-2 λεπτά σε μέτρια φωτιά).

• Μετά προσθέτουμε στο τηγάνι και τις πιπεριές, τις οποίες 
έχουμε κόψει σε χοντρές φέτες ή κυβάκια (όπως θέλετε!).

• Όταν μαραθούν και οι πιπεριές μας, προσθέτουμε την 
τριμμένη ντομάτα (αν έχουμε φρέσκια ακόμα καλύτερα), 
τη ζάχαρη, το κύμινο, αλάτι και πιπέρι. Αν το προτιμά πιο 
λαδερό, βάζουμε κι άλλο λίγο ελαιόλαδο.

• Σιγοβράζουμε τη σάλτσα μέχρι να πήξει.
• Προθερμαίνουμε το φούρνο μας στους 180 βαθμούς.
• Παίρνουμε μια γάστρα (ή ένα ταψί ή πυρέξ), και ρίχνου-
με μέσα τα ρεβύθια.

• Από πάνω περιχύνουμε τη σάλτσα με τις πιπεριές.
• Αν τα ρεβίθια δεν σκεπάζονται πλήρως από τη σάλτσα, 
προσθέτουμε και ένα φλιτζάνι από το ζουμί που είχαμε 
φυλάξει όταν τα πρωτοβράσαμε.

• Τέλος, ψήνουμε τη ρεβιθάδα μας στο φούρνο μέχρι να 
δούμε ότι κάνει μια κρούστα από πάνω. Αν στεγνώσει 
το φαγητό κατά τη διάρκεια του ψησίματος, προσθέ-
τουμε λίγο ζωμό ακόμα.

• Σερβίρουμε τα ρεβίθια ζεστά με τυράκι και καλή όρεξη!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Ρεβίθια με πιπεριές στον φούρνο, απλά τέλεια!

Κάθετα
1. Εκφωνείται σε συγκέντρωση.
2. Ανοιχτός προλιμένας.
3. Αρχή… τρέλας.
4. Προκαλεί την ψώρα.
5. Είδος γλυκίσματος.
6. Γυναίκα που υπηρετεί μια τέχνη (μτφ.).
7. Είναι τα υφάσματα από αμίαντο.
12. Είδος ατμόλουτρου (ξ.λ.).
14. Ο απόγονος.
17. Φρούριο στο Σαν Αντόνιο του Τέξας.
19. Ασκήσεις για την εκγύμναση των μυ-
ών της πλάτης.
21. Πολτός από αλεσμένο σουσάμι.
22. … Σουμάκ: Περουβιανή αοιδός.
23. Γένος ωδικών πτηνών.
24. Ειδική σάλτσα για ψάρι ή κρέας.
25. Μακριά μονωδία.
27. Έγραψε τον "Πατάτα".
29. Μεγάλος πολεμικός στόλος.
31. … Φρανς: Γάλλος λογοτέχνης.
34. Μάρκα ροδίτικης σαμπάνιας.
37. Και με τα συμφέροντα… αναφέρονται.
39. Υπήρξε αρχηγός των Ζουλού.
42. Νέα (ιδιωμ.).
44. Άδης… προγόνων μας.
46. Εκφράζει παρακίνηση.
48. Σάκου… περιεχόμενα.
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Τις τελευταίες ώρες η εί-
δηση ότι η Σακίρα και ο Πικέ 
χωρίζουν εξαιτίας απιστίας του 
δεύτερου κάνει το γύρο του δι-
αδικτύου. Είναι αλήθεια ή πρό-
κειται απλά για φήμες; 

Η εφημερίδα «Periodico» 
έγραψε ότι ο Ισπανός ποδο-
σφαιριστής εδώ και μερικές 

εβδομάδες μένει μόνος και 
μάλιστα στο παλιό του σπίτι. 
Τα σενάρια χωρισμού δίνουν 
και παίρνουν και η σκανδαλο-
θηρική εκπομπή «Mamarazzis» 
παίρνει τη σκυτάλη και κάνει 
τις δικές της… «πικάντικες» 
αποκαλύψεις. 

«Η Σακίρα έπιασε τον Πικέ 

με άλλη και το ζευγάρι πρό-
κειται να χωρίσει. Είναι κάτι 
που συνέβη δεδομένα και γι’ 
αυτό πλέον υπάρχει διάσταση 
στο ζευγάρι. Πιθανότατα δεν 
υπάρχει πια τίποτα άλλο στη 
σχέση τους», ανέφερε χαρα-
κτηριστικά η δημοσιογράφος.

Η δημοσιογράφος, μάλι-
στα, πάει κι ένα βήμα παρα-
πέρα και βγάζει τον Πικέ στη 
«σέντρα», λέγοντας ότι όχι μό-
νο επέστρεψε στο σπίτι όπου 
έμενε όσο ήταν εργένης, αλλά 
έχει αρχίσει ξέφρενη ζωή, γε-
μάτη πάρτι και άλλες γυναίκες!

Τα δημοσιεύματα, επίσης, 
αναφέρουν ότι μαζί με τον 
συμπαίκτη του, Ρίκι Πουτς, 
νοικιάζουν πριβέ δωμάτια, 
σε διάσημα κλαμπ της Μα-
δρίτης, και διασκεδάζουν μέ-
χρι το πρωί, έχοντας στην πα-
ρέα τους… αιθέριες γυναικείες 
υπάρξεις.

Το ζευγάρι πάντως τηρεί 
«σιγή ιχθύος» και δεν επιβε-
βαιώνει, ούτε διαψεύδει κάτι. 

Ο Πικέ και η Σακίρα με-
τρούν 12 χρόνια σχέσης, κα-
θώς είναι μαζί από το 2010. 

Από την περασμένη Κυριακή 
που η Χριστίνα Μπόμπα μοιρά-
στηκε τα κακόβουλα σχόλια που 
δέχτηκε από άλλες γυναίκες και 
μαμάδες στο πρόσφατο post της 
στο Instagram, δεν ήταν λίγες οι 
γνώμες που ακούστηκαν, δεν ήταν/ 
ήμασταν λίγοι εκείνοι που στηρίξα-
με τη νέα μαμά.

Η Μπόμπα που ταξίδεψε στο 
Μιλάνο για επαγγελματικούς σκο-
πούς, βρέθηκε υπόλογη τόσο για 
το ταξίδι που έκανε χωρίς τις δί-
δυμες κόρες της – οι οποίες θα γί-
νουν ενός έτους σύντομα- και για 
το ντεκολτέ που φόρεσε. 

Μετά τον σάλο με τα σχόλια κα-

τά της νέας μαμάς, μια μεγαλύτερη 
μαμά με την εμπειρία 20 πια ετών 
στο μεγάλωμα τεσσάρων παιδιών, 
η ωραία Ελένη της τηλεόρασης, 
μοιράστηκε από την εκπομπή της 
τη σοφία της και ίσως έδωσε και 
στην Χριστίνα και σε όλες τις νέες 
μαμάδες τον τρόπο να χειρίζονται 
τα σχόλια και τα social media γε-
νικότερα.

«Μήπως εκπροσωπεί και κά-
ποιες άλλες γυναίκες, οι οποίες 
μπορεί να μην έχουν τη δική της 
δύναμη, για να δώσει μια διάστα-
ση στο θέμα. Για ποιο λόγο μια γυ-
ναίκα, όταν γίνεται μαμά πρέπει να 
φοράει ειδική στολή εξόδου, εργα-

σίας, βόλτας, ταξιδιού ή να απολο-
γείται αν πρέπει να ταξιδέψει και 
να αφήσει κάποια στιγμή τα παι-
διά της; Μπορεί να το κάνει για να 
δώσει λόγο σε κάποιες άλλες γυ-
ναίκες που μπορεί να μην μπορούν 
να απαντήσουν και να τρώνε τέτοιο 
bullying», είπε η Ελένη  

«Εγώ έκανα πλάκα πριν από 15 
χρόνια καλεσμένη στον Χατζηνικο-
λάου – τότε είχα 2 παιδιά, μόλις εί-
χα πάει στον Alpha – και μου έλεγε 
-Τα φοράς τα μίνι κι αυτά ε. Και λέω 
‘Ναι παιδιά, αυτό είναι μίνι της μά-
νας. Εγώ έτσι το δήλωσα, έσκασα 
το χαμόγελό μου και είπα είναι το 
μίνι της μάνας και τελείωσε».

To μήνυμα της Μενεγάκη στην Μπόμπα

Ο 
Εβρίτης 

ηθοποιός θα 
ερμηνεύσει στο 

θέατρο τον 
θρυλικό ρόλο

Το εμβληματικό έργο του 
Νίκου Καζαντζάκη «Βί-
ος και Πολιτεία του 
Αλέξη Ζορμπά» θα 
διασκευάσουν 
θεατρικά ο Γιάν-
νης Κακλέας μα-
ζί με τον Γεράσι-
μο Ευαγγελάτο, 
ενώ ο πρώτος 
θα κρατήσει και 
τα σκηνοθετικά ηνία 
της παράστασης.

Αν κάτι χαρακτηρίζει τον 
Εβρίτη Γιάννη Στάνκογλου είναι το 
ότι δεν ξεκουράζεται ποτέ καλλιτε-
χνικά. Μετά το “Killer Joe” στο θέ-
ατρο Εμπορικόν, το έργο του που 

και σκηνοθέτησε και πρωτα-
γωνίστησε, θα περιοδεύ-

σει για δεύτερη χρονιά 
το καλοκαίρι -μέχρι 
τις 19 Σεπτεμβρί-
ου- σαν “Προμη-
θέας Δεσμώτης” 
(σκην. Άρης Μπινιά-
ρης) σε 32 μεγάλα 
περιφερειακά θέα-

τρα της Ελλάδας, αλ-
λά και στην Κύπρο και 

αμέσως μετά θα ενσαρ-
κώσει έναν ρόλο εμβληματικό 

και ιδιαίτερα σημαίνοντα για την 
Ελλάδα. Τον Αλέξη Ζορμπά.

Το εμβληματικό έργο του Νίκου 
Καζαντζάκη «Βίος και Πολιτεία του 

Αλέξη Ζορμπά» θα διασκευάσουν 
θεατρικά ο Γιάννης Κακλέας μαζί 
με τον Γεράσιμο Ευαγγελάτο, ενώ 
ο πρώτος θα κρατήσει και τα σκηνο-
θετικά ηνία της παράστασης.

Στο πλευρό του Ζορμπά- Γιάννη 
Στάνκογλου θα είναι η Όλια Λαζα-
ρίδου στον ρόλο της Μαντάμ Ορ-
τάνς. Την παράσταση θα πλαισιώσει 
ένα πολυπληθές καστ ταλαντούχων 
ηθοποιών που θα ανακοινωθούν 
σύντομα.

Τον προσεχή Οκτώβριο λοιπόν, 
στη θεατρική σκηνή του Κέντρου 
Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»..

Ο Γιάννης Στάνκογλου είναι ο Αλέξης 
Ζορμπάς

Ο Johnny Depp αναδείχθη-
κε νικητής μετά τις 7 εβδομάδες 
που κράτησε η δίκη για τη μή-
νυσή του κατά της πρώην συ-
ζύγου του, Amber Heard, την 
οποία κατηγόρησε για συκο-
φαντική δυσφήμιση. Η Amber 
Heard είχε υπογράψει άρθρο στη 
Washington Post το 2018 στο 
οποίο αναφερόταν στην απόφα-
σή της να μιλήσει δημόσια για 
την ενδοοικογενειακή βία και όλα 
όσα αντιμετώπισε έκτοτε. Από 
το άρθρο αυτό εξετάζονταν 3 
σημεία, για τα οποία οι ένορκοι 
αποφάσισαν υπέρ του 
Johnny Depp. 

Σύμφωνα με 
το αμερικανι-
κό People, η 
Amber Heard 
θα κληθεί να 
καταβάλει στον 
Johnny Depp το 
ποσό των 15 εκατομ-
μυρίων δολαρίων (ο ηθοποιός 
ζητούσε 50 εκατομμύρια δολά-
ρια) για τη βλάβη που υπέστη 
από τη συκοφαντική δυσφήμιση 
της εναντίον του. Σε ό,τι αφο-
ρά τη δική της αντιμήνυση, οι 

ένορκοι έκριναν ότι ο Johnny 
Depp τη δυσφήμισε σε 

μία από τις περιπτώ-
σεις που εξετάζονταν 
και ο ηθοποιός θα 
κληθεί να καταβά-
λει στην πρώην σύ-

ζυγό του το ποσό των 
2 εκατομμυρίων δολα-

ρίων (διεκδικούσε 100 εκα-
τομμύρια δολάρια).

Οι ένορκοι πέρασαν περισ-
σότερες από 12 ώρες πίσω από 
κλειστές πόρτες μέχρι να κατα-
λήξουν στην ομόφωνη απόφα-
σή τους, σύμφωνα με την οποία 

δικαίωσαν τον Johnny Depp σε 
όλες τις κατηγορίες εναντίον της 
Amber Heard.  

Σύμφωνα με το 
Entertainment Weekly, η ηθο-
ποιός της ταινίας Aquaman σχε-
διάζει να ασκήσει έφεση κατά 
της ετυμηγορίας που ουσιαστικά 
δικαίωσε τον Ντεπ. Οι ένορκοι 
έκριναν την Τετάρτη ότι η Χερντ 
δυσφήμησε σκόπιμα και κακό-
βουλα τον Ντεπ όταν έγραψε 
το 2018 στην Washington Post 
ότι έπεσε θύμα ενδοοικογενεια-
κής κακοποίησης.

O Johnny Depp κέρδισε την υπόθεση 
εναντίον της Amber Heard 

«Στα χωρίσματα»… Σακίρα και Πικέ

Showbiz

Φουντώνουν 
οι φήμες

Έφεση θα 
καταθέσει η 

ηθοποιός

«(για τον Πικέ) Θυμάμαι να μου λέει πως ήθελε να φτάσει στον τελικό του 
Μουντιάλ, γιατί ήθελε να με δει εκεί και στη συνέχεια να με προσκαλέσει 

σε ένα ρομαντικό δείπνο. Και το έκανε..» 
Shakira  Τραγουδίστρια  

H 
παρουστιάστρια 
μοιράστηκε τις 

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

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες 
σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ Γ. - ΚΑΝΙΔΗΣ Γ. ΟΕ
Μομφεράτου 42  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551025331

ΠΑΤΣΑΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Εμμ. Ρήγα 35  •  Ορεστιάδα
Τηλέφωνο :  25520 26404

ΠΑΠΑΡΗΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε.
Μοσχονησίων 01 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551023694

ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΒΕΕ
1ο χλμ  Αλεξ/πολης - Συνόρων
Τηλέφωνο : 25510 25171

ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
Λ. Δημοκρατίας 85  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551035013

INFORMATICA A.E.
2ο χιλ Αλεξ/πολης - Χιλής
Τηλέφωνο : 25510 33733

ΓΑΒΑΝΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
Εμπόριο Μηχ. Γραφείου
Λ. Δημοκρατίας 37 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551023204

Πληροφορική
Υπολογιστές

ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ • Πολ. μηχ.
Φυλής 02 & Υψηλάντου •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551027558

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ • Πολ. μηχ.
Λ. Δημοκρατίας 197 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 6973384974

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ • Πολ. μηχ.

Λ. Δημοκρατίας 275  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551026868

ΤΟΚΑΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ • Πολ. μηχ.
Μαυρομιχάλη 29  •  Διδ/χο
Τηλέφωνο : 2553023900

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ • Τοπ. μηχ.

Χαριλάου Τρικουπη 2 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551027017

ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ • Τοπ. μηχ.

Ι. Δραγούμη 2 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551029626

Τοπογράφοι
Μηχανικοί

ΑΚΜΩΝ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε.
Εμπορίου 5Α  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551037645

Τεχνικές
Εταιρίες

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ρήγα Φεραίου 7  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551027477

ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αν. Θράκης 27  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 26429

ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΜΒΕ
Ρήγα Φεραίου 7 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551027477

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Σκρα 8  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551023390

ΛΑΦΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ • Μηχαν.Περ.
Ι. Καβύρη 42  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551081050

Μηχανικοί
Περιβάλλοντος

ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ •  Ηλεκτρ. Μηχ.
Κομνηνών 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551020464

ΠΑΠΑΡΗΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ •  Ηλεκτρ. Μηχ.
Νικομηδείας 1  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551020412

ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ • Μηχανολ.Μηχ.
Ανθεμίου 18  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551025080

ΒΡΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ • Οικοδ. Υλ.
Καραόλη Δημ. 44 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551026000

ΠΟΛΥΜΕΝΗΣ Γ. - ΠΟΛΥΜΕΝΗΣ Ι ΟΕ
Είδη Υγειηνής
Κ. Παλαιολόγου 22 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551032655

ΤΕΜΑΚ ΑΕΤΕ • Εμπ. Υδραυλικών Ειδών
ΔΑ13 ΟΤ33Β-ΤΘ1136 • Θεσ/νικη
Τηλέφωνο : 2310569800

ΜΠΑΜΠΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ • Μονώσεις
Μακάριου 7  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 6934621349

ΧΑΤΖΗΓΑΒΡΙΗΛ ΜΑΡΙΑ • Μεταλλικές Κατ.
1ο χιλ Αλεξ/πολης - Παλαγίας
Τηλέφωνο : 2551027915

Οικοδομικά
Υλικά

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 Χωματουργικές εργασίες
Λ. Δημοκρατίας  2  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551023958

Ηλεκτρ. Μηχανολ.
Χημ. Μηχανικοί

Πολιτικοί
Μηχανικοί

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας

ΚΑΦΕ / ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΦΕΤΖΗ
Εμπορίου 41   •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  : 25510 23050

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ
Αδριανουπόλεως 4Α  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 22808

Βιβλιοπωλεία

ΙΣΤΟPIKO MOYΣEIO ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Λ. Δημοκρατίας 335  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο :  2551028926

Πολιτισμός

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ  •  Κολοκοτρώνη 22  
Διδ/χο  •  Τηλέφωνο :  2553024084

"ΜΙΜΟΖΑ"  ΜΠΑΖΑ ΜΑΡΙΝΑ
Ανθοστολισμοί Γάμων - Βάπτισης
Λ. Δημοκρατίας 408  •  Αλεξ/πολη  
Τηλέφωνο : 25510 32805

ΕπιγραφέςΑνθοπωλεία
Φυτώρια

Τυπογραφεία

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ
Ι. Δραγούμη 12    •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 24337

ΤΑΡΤΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
Τυπογραφείο - Βιβλιοδετείο
Εμπορίου 2   •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551029520

ΒΑΒΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ • Γεωπόνος Μελετητής
Κολοκοτρώνη 7   •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  :  2551022467

Γεωπόνοι

ΡΙΖΟΣ Α. ΘΕΟΔΩΡΟΣ • Πολ. μηχ.
Ζαρίφη Γεώργιου 3 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 29380

ΤΣΟΚΑΤΑΡΙΔΟΥ ΣΜΑΡΩ & ΕΙΡΗΝΗ ΟΕ
Συστήματα Συναγερμού
Λ. Δημοκρατίας 134 •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο: 25510 34156

ΙΕΠΥΑ ΕΒΡΟΣ GUARD  
Υπηρεσίες Φύλαξης
Καραόλη Δημητρίου 40  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο: 25510 35638

Security

Ηλεκτρολογικά
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Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 05.59, 

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
INTERCITY 05.59, 

ΘεΣ/Κη - Αλεξ/λη 
INTERCITY 05.50, 

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

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Παρασκευή 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Σάββατο 06.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Κυριακή 16.30

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Παρασκευή 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Σάββατο 06.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Κυριακή 16.30

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Παρασκευή 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Σάββατο 06.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Κυριακή 16.30

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Παρασκευή 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Σάββατο 06.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Κυριακή 16.30

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

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

08:00, 11:00 , 13.00, 
15.30, 17:30,  17:00 , 23:59
Αλεξ/ΠΟλη - ξΑΝΘη - ΚΑΒΑλΑ: 

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

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

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

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

Αλεξ/ΠΟλη - ΚΟμΟΤηΝη

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

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

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

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ - AEGEAN 
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη – ΑΘηΝΑ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ: 08:15-12:15-21:45 
ΤΡΙΤΗ: 12:15 - 21:45
ΤΕΤΑΡΤΗ: 08:15 - 12:15 - 21:45
ΠΕΜΠΤΗ: 12:15 - 21:45
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 08:15 -12:55 - 21:45
ΣΑΒΒΑΤΟ: 12:15 - 21:45
ΚΥΡΙΑΚΗ: 12:55 - 21:45
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 06:35 - 10:35 - 20:10
ΤΡΙΤΗ: 10:35 -20:10
ΤΕΤΑΡΤΗ: 06:35 - 10:35 - 20:10 
ΠΕΜΠΤΗ: 10:35 - 20:10
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 06:35 -11:20 - 20:10

ΣΑΒΒΑΤΟ: 10:35 - 20:10
ΚΥΡΙΑΚΗ: 11:20 - 20:10

SKY EXPRESS
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη – ΑΘηΝΑ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ:  08:50 - 22:05
ΤΡΙΤΗ: 08:50 - 21:35 
ΤΕΤΑΡΤΗ:  08:50 - 22:05
ΠΕΜΠΤΗ:  08:50 - 21:35
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 08:50 -16:45 - 22:05
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:50 - 22:05
ΚΥΡΙΑΚΗ: 08:50 - 16:45 - 22:05
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 07:15 - 20:30
ΤΡΙΤΗ: 07:15 - 12:15
ΤΕΤΑΡΤΗ: 07:15 - 20:30
ΠΕΜΠΤΗ: 07:15 - 12:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:15 -15:10 - 20:30
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:15 - 20:30
ΚΥΡΙΑΚΗ: 07:15 - 15:10 - 20:30

ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη - ΣηΤεΙΑ
ΤΡΙΤΗ 13:40 - ΠΕΜΠΤΗ  13:40
ΣηΤεΙΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη
ΤΡΙΤΗ 19:30 -ΠΕΜΠΤΗ  19:30

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

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

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

 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ  
 ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Χρηστικά
 χρησιμα τηλεφωνα

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

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Χριστοδούλου Δήμητρας 54 (έναντι Παλ. 
Νοσοκομείου) ✆25510 29987

ΦΕΡΕΣ 
Μαλάκης Ορφέως 2 ✆25550 24333

ΣΟΥΦΛΙ 
Μπαμίδου - Πιτιακούδης Βασ. Γεωργίου 
207 ✆2554022013

ΔIΔYMOTEIXO
Γιουρτσόγλου Χρήστος Βενιζέλου 9 
✆2553022922

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Αλβανούδη Νεραντζιά Κωνσταντινουπόλε-
ως 203 ✆2552022582

αγγελιεσ

Η ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ 
ζητά να προσλάβει πολιτικό ή τοπογράφο μη-
χανικό με εμπειρία στα δημόσια έργα

Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr

Η ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ 
ζητά να προσλάβει εργατοτεχνίτες για να απα-
σχοληθούν στα έργα της εταιρίας

Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr

Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου
Παγκόσμια Ημέρα 
Ραιβοϊπποποδίας

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Φίλε Κριέ, σήμερα Παρασκευή , είσαι 
σαφώς πιο συναισθηματικός και εντεί-
νονται οι ευαισθησίες σου ! Το ενδια-
φέρον σου είναι περισσότερο στραμ-
μένο στο σπίτι και την οικογένεια σου, 
κυρίως γιατί οι παροντικές καταστά-
σεις και τα πρόσφατα γεγονότα θα το 
απαιτήσουν!

ΤΑΥΡΟΣ
Φίλε Ταύρε σήμερα Παρασκευή, ετοι-
μάσου για μία θετική και χαρμόσυνη 
ημέρα! Θα αισθανθείς σίγουρα περιζή-
τητος, δημοφιλής και κοινωνικά απο-
δεκτός! Οι άλλοι θα είναι ιδιαίτερα κα-
λοπροαίρετοι μαζί σου, πράγμα που θα 
σου δώσει αυτοπεποίθηση και θάρρος!

ΔΙΔΥΜΟΣ
Φίλε Δίδυμε σήμερα Παρασκευή θα 
δεχτείς το ουσιαστικό και σοβαρό εν-
διαφέρον του περίγυρου σου και οι 
αποκρίσεις σου σε αυτό το γεγονός, 
θα είναι η ανάδειξη των προσόντων 
και των ταλέντων σου, όπως και η 
ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της 
αυτοπεποίθησης σου!   

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Φίλε Καρκίνε σήμερα Παρασκευή, το 
Φεγγάρι είναι στο δικό σου Ζώδιο και 
πρέπει οπωσδήποτε να εκμεταλλευτείς 
με πολλούς τρόπους, τον δυναμισμό, 
την σπιρτάδα, την λάμψη και το θάρ-
ρος, σε κάθε σου δράση, κίνηση και 
απόφαση! 

ΛΕΩΝ
Αγαπητέ Λέοντα σήμερα Παρασκευή, 
εντείνεται η διαίσθηση σου και η διο-
ρατικότητα σου! Με τον τρόπο αυτό, 
θα βρεις αρκετές λύσεις που θα σου 
ανοίξουν δρόμους δυνατοτήτων, σε 
θέματα που σε απασχολούν εδώ και 
καιρό και ίσως σε είχαν γεμίσει άγχος!

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αγαπητέ Παρθένε σήμερα Παρασκευή, 
οι καλοί σου φίλοι, θα επιδιώξουν την 
συντροφιά σου με ποικίλους τρόπους 
και επιπλέον, θα σε βοηθήσουν λεκτι-
κά ή έμπρακτα, όσον αφορά τους στό-
χους, τα όνειρα και τους σκοπούς σου! 

ΖΥΓΟΣ
Αγαπητέ Ζυγέ, σήμερα Παρασκευή κα-
ταφέρνεις και τραβάς πάνω σου τα 
βλέμματα και τον θαυμασμό όλων! Με 
τον τρόπο αυτό, επαναφέρεις το κέφι 
και την καλή σου διάθεση! Λάμπεις, 
εκπληρώνεις στόχους και σκοπούς!

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αγαπητέ Σκορπιέ, σήμερα Παρασκευή 
έχεις κέφι, επικοινωνιακό ταλέντο, οξυ-
δέρκεια και καλή διάθεση! Είσαι πανέ-
τοιμος, να απολαύσεις κάθε μικρή και 
μεγάλη χαρά της ζωής!  

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αγαπητέ Τοξότη, προσπάθησε σήμερα 
Παρασκευή, να μην εμπιστεύεσαι βια-
στικά και εύκολα τους άλλους, πριν 
σιγουρευτείς για τις προθέσεις και την 
ειλικρίνεια τους!

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Φίλε Αιγόκερε, σήμερα Παρασκευή εί-
ναι η ιδανική ημέρα, για να αναγνωρί-
σεις και παραδεχθείς τα λάθη σου, να 
πλησιάσεις πρόσωπα αγαπημένα, που 
είχατε απομακρυνθεί λόγω διαφωνι-
ών ή παρεξηγήσεων, να διευρύνεις τον 
κοινωνικό σου κύκλο με νέες εποικο-
δομητικές γνωριμίες στην ζωή σου!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Φίλε Υδροχόε, σήμερα Παρασκευή εί-
ναι η κατάλληλη ημέρα για να πάρεις 
αποφάσεις έναρξης σωστής διατρο-
φής, άσκησης και ευεξίας! Επιπλέον 
στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, είσαι 
περιζήτητος κυρίως για την βοήθεια 
που προσφέρεις στους άλλους!

ΙΧΘΥΕΣ
Αγαπητέ Ιχθύ, σήμερα Παρασκευή τρα-
βάς όλα τα βλέμματα του θαυμασμού 
επάνω σου και αυτό σου δίνει αυτοε-
κτίμηση και αυτοπεποίθηση! Απόλαυ-
σε την σημερινή ημέρα με κέφι, πάθος, 
θάρρος και τόλμη!

Επέτειοι

Τεχνική Εταιρία ζητά άμεσα εργάτες χωμα-
τουργικών για εργασία στη Γερμανία.
Υψηλός μισθός + Διαμονή + Μπόνους 
Επικοινωνία: 698 001 0545 
Aυστηρά 10:00-15:00 
Δευτέρα-Παρασκευή. 

Ζητείται για συνεργασία ιδιώτης ή επιχεί-
ρηση που εκτελεί τακτικά το δρομολόγιο 
Αλεξανδρούπολη – Κομοτηνή, με σκοπό τον 
επιμερισμό εξόδων μετακίνησης.
Τηλέφωνα επικοινωνίας 6973 436062, 
25510 24222

1. Ο Ρόναλντ Ρέιγκαν, ο Κλιντ Ίστγουντ 
και ο Χάρισον Φορντ είναι οι τρεις 
άνθρωποι που έχουν ήδη αγοράσει 
οικόπεδα στο φεγγάρι. 

2. Η περιουσία των 200 πλουσιότερων 
ανθρώπων της γης ξεπερνά το 1 τρις 
δολάρια!

3. Ο Έλληνας καπνίζει -κατά μέσο όρο- 
2.797 τσιγάρα τον χρόνο, ενώ οι Νορ-
βηγοί μόλις 576!

4. Στη Δανία το 2,6% των παιδιών γεν-
νιούνται με εξωσωματική γονιμοποί-
ηση!

5. Όποιος δεν μπορεί να ελέγξει τα νεύρα 
του έχει τρεις φορές περισσότερες πι-
θανότητες να πάθει έμφραγμα!

6. Μόνο το 0,01% των γονιδίων φαίνο-
νται εξωτερικά στον άνθρωπο (χρώμα 
ματιών, δέρματος)!

7. Στη Σιγκαπούρη το 80% των 18χρο-
νων νέων έχει μυωπία!

8. Στη Βρετανία, το 24% των παιδιών 
κάτω των 4 ετών έχει τηλεόραση στο 

δωμάτιο του!
9. Η πανούκλα, ο λιμός, το τέλος της ρω-

μαϊκής αυτοκρατορίας και ο Μεσαίω-
νας οφείλονται στη διαστημική σκόνη 
ενός κομήτη που πέρασε κοντά από 
τη γη, σύμφωνα με τον Μάικ Μπέιλ, 

αυθεντία παλαιο-οικολογίας!
10. Η μετάλλαξη ενός γονιδίου στον εγκέ-

φαλο ενός και μόνου ανθρώπου, πριν 
10.000 χρόνια, οδήγησε στην ομιλία 
και στις ψυχικές νόσους!

ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ...
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Η απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου που συνεδρίασε 
εκτάκτως για την πεζοδρόμη-
ση της παραλιακής ενέκρινε, 
το πρωί της Πέμπτης, την εισή-
γηση της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής κι έτσι η παραλιακή θα 
πεζοδρομείται κάθε βράδυ 8 
με 1. Στη συνεδρίαση, που ήταν 
δια περιφοράς, απέστειλαν ψή-
φο 33 σύμβουλοι και άπαντες 
ψήφισαν υπέρ της εισήγησης 
αυτής, αφού δεν υπήρξε κατά 
ή λευκό, ενώ 9 σύμβουλοι δεν 
συμμετείχαν στη διαδικασία. 

 Η απόφαση θα πρέπει να 
εγκριθεί και από την Αποκε-
ντρωμένη άμεσα, προκειμένου 
να ισχύσει.Οπότε, η ακριβής 
ημερομηνία που θα δοθεί και 
πάλι η παραλία στους πεζούς 
θα γίνει γνωστή εντός των επό-
μενων ωρών/ημερών…

Η ανάρτηση στη Διαύγεια
Το αποτέλεσμα της ψηφοφο-

ρίας προέκυψε από την καταμέ-
τρηση των ψήφων των συμμε-
τεχόντων στην διά περιφοράς 
συνεδρίαση, λαμβάνοντας υπό-
ψη τα σχετικά έγγραφα, τις ανω-
τέρω διατάξεις, καθώς και αυτές 
της παρ. 10 του άρθρου 67 του Ν. 
3852/2010. Σε σύνολο -33- συμ-
μετεχόντων, ψήφισαν Υπέρ - 33-.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Σώ-
μα, σε σύνολο 33 ψηφισάντων,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Δέχεται την 56/2022 απόφα-

ση της Επιτροπής Ποιότητας Ζω-
ής και εγκρίνει τις κυκλοφοριακές 
παρεμβάσεις (περιοδικές πεζο-
δρομήσεις) στην Αλεξανδρούπο-
λη έτους 2022, όπως παρακάτω:

α) στην οδό Β. Αλεξάνδρου 
και Απολλωνιάδος - από το χώ-
ρο στάθμευσης «Φώτης

Κοσμάς» έως και την οδό Κύ-

πρου και για τα δύο ρεύματα κυ-
κλοφορίας,

β) στην οδό Ζαρίφη - από την 
οδό Σωκράτη Οικονόμου έως την 
οδό Β. Αλεξάνδρου (το υπόλοιπο 
τμήμα της οδού είναι χαρακτη-
ρισμένος πεζόδρομος σύμφωνα 
με το ισχύον Ρυμοτομικό Σχέδιο 
Αλεξανδρούπολης),

γ) στην οδό Κουντουριώτου 
- από την οδό Λ. Δημοκρατίας 
έως την οδό Ειρήνης (το υπόλοι-
πο τμήμα της είναι πεζόδρομος), 

δ) στην οδό Δικαστηρίων - 
από την οδό Καραϊσκάκη έως 
την οδό Ψαρών και από την οδό 
Τζαβέλλα έως την οδό Αθ. Διά-
κου, ως κάτωθι:

1. Την εφαρμογή ρύθμισης πε-

ζοδρόμησης τις καθημερινές και 
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ από την 
Παρασκευή 20/05/2022 (Μαΐ-
ου) έως την Κυριακή 25/09/2022 
(Σεπτεμβρίου) και ώρα από 20:00 
έως ώρα 01:00.

2. Κατά το χρόνο πεζοδρόμη-
σης των ανωτέρω οδών, απαγο-
ρεύεται η στάθμευση όλων των 
οχημάτων.

3. Κατά το χρόνο απαγό-
ρευσης της κυκλοφορίας των 
ανωτέρω οδών, ισχύει ο Κανο-
νισμός λειτουργίας πεζοδρό-
μων (35/2020 ΑΠΖ) που ορίζει 
τον τρόπο πρόσβασης / χρήσης 
από μόνιμους κατοίκους, οχήμα-
τα Φ/Ε, έκτακτης ανάγκης (Πυ-
ροσβεστική, Αστυνομία, ΕΚΑΒ), 

ΑΜΕΑ κλπ.
5  Με την εφαρμογή των 

συγκεκριμένων κυκλοφορια-
κών ρυθμίσεων παύει κάθε άλ-
λη προγενέστερη ρύθμιση πεζο-
δρόμησης.

Ποιοι συμμετείχαν, ποιοι 
δεν προσήλθαν

Στο δια περιφοράς συμβούλιο 
ήταν  παρόντες, από τα μέλη του 
Δ.Σ., οι κ.κ. : 

1) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΪΣΑΣ 2) ΔΗ-
ΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΓΙΩΝΗΣ 3) ΗΛΙΑΣ 
ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ 4) ΕΛΕΝΗ ΙΝΤΖΕ-
ΠΕΛΙΔΟΥΣΥΤΜΑΛΙΔΟΥ 5) ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΣ ΚΙΖΙΡΙΔΗΣ 6) ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ 7) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΔΕΛΚΟΣ 8) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΟΥΡ-

ΔΟΛΗΣ 9) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑ-
ΚΗΣ 10) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥ-
ΛΟΣ 11) ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 
12) ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΙΩΓΑΣ 13) ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΤΣΙΔΗΣ 14) ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ 15) ΤΡΙ-
ΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ 
16) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ 
17) ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΤΑΜΙΔΗΣ 18) 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΛΕΚΑΣ 19) ΣΑΒ-
ΒΑΣ ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ 20) ΚΥΡΙΑ-
ΚΟΣ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΣ 21) ΑΝΤΩΝΙ-
ΟΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ 22) ΠΑΥΛΟΣ 
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 23) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ 24) ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΑΣΣΙΑΣ 25) ΠΕΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙ-
ΔΗΣ 26) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗ-
ΝΟΣ 27) ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ 
28) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ 
29) ΣΑΒΒΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ 30) 
ΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΝΙΔΟΥ 31) ΧΡΗΣ-
ΤΟΣ ΒΑΡΣΑΜΑΚΗΣ 32) ΓΕΡΑΣΙ-
ΜΟΣ ΒΛΥΣΙΔΗΣ

και δεν προσήλθαν οι κ.κ. : 1) 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 
2) ΔΡΟΣΙΑ ΜΟΥΛΑΤΖΙΔΟΥ-ΛΑ-
ΖΑΡΙΔΟΥ 3) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΤ-
ΣΗΣ 4) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΡΑΧΙΟΛΟ-
ΓΛΟΥ 5) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ 
6) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ 7) 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΝΑΚΗΣ 8) 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 9) 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΙΟΣ 

Παρών ο Πρόεδρος της Κοινό-
τητας Αλεξανδρούπολης, κ. Ναϊ-
τίδης Ιωάννης.

Ο κύβος ερρίφθη: 8 με 1 θα κλείνει 
η παραλιακή της Αλεξανδρούπολης

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ 
ΕΚΤΑΚΤΩΣ ΤΟ ΠΡΩΙ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΤΗΣ

Τι αναφέρει η απόφαση που αναρτήθηκε στη 
Διαύγεια, 33 σύμβουλοι συμμετείχαν στη δια 
περιφοράς συνεδρίαση, όλοι ψήφισαν υπέρ
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