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Αλεξανδρουπολίτες δώρισαν στον 
Οικουμενικό Πατριάρχη το πορτρέτο του

Ο κ.κ. Βαρθολομαίος δέχθηκε με έκπληξη και χαρά το έργο που φιλο-
τέχνησε η σοπράνο και ζωγράφος μέλος της Λέσχης Αλεξανδρουπολι-

τών Νάντια Μαλακόζη 

▶ 9

Με αρκετά εμπόδια προχωρά το 
έργο της τηλεθέρμανσης 

Δήμος Αλεξανδρούπολης: Οι καιρικές συνθήκες και διάφορα 
προβλήματα στην εξέλιξη του έργου έχουν ως αποτέλεσμα η 

αποπεράτωσή του να εκτιμάται στα τέλη του 2022. Η πορεία των 
εργασιών μέχρι σήμερα ▶ 5

Αντιδράσεις για 
την επέκταση του 

ωραρίου σε παιδικούς 
σταθμούς και 

δημοτικά σχολεία

«Θα μιλάμε για σχολεία και 
για παιδεία ή για ιδρύματα;» 
διερωτάται ο Σύλλογος Ερ-
γαζομένων του Δήμου Αλε-

ξανδρούπολης 

▶ 7

Σαρηγιάννης για 
κορονοϊό: Το 80% 

των περιοχών 
της Ελλάδας έχει 
σταθερή αύξηση

Σημαντική αύξηση της θετικό-
τητας και στον Έβρο.  Φόβους πως 
ενδέχεται να βρισκόμαστε στην αρ-
χή ενός νέου κύματος του κορονο-
ϊού, διατυπώνουν οι επιστήμονες

▶ 11

Τροποποιούνται τα δρομολόγια Τροποποιούνται τα δρομολόγια 
της δημοτικής αστικής της δημοτικής αστικής 
συγκοινωνίαςσυγκοινωνίας

«Χρυσός» στο Παγκόσμιο «Χρυσός» στο Παγκόσμιο 
κολύμβησης ΑΜΕΑ ο κολύμβησης ΑΜΕΑ ο 
Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης!Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης!

▶ 1616«Μόνο μέσω Πανελλήνιου 
Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού η 

ανάπλαση στην 'Στροφή Εγνατία'»

Κοινή ανακοίνωση των Π. Μιχαηλίδη – Β. 
Μυτιληνού. Χαρακτηρίζουν λανθασμένη την 

απόφαση της δημοτικής αρχής να καταργήσει το 
«μπαλκόνι» της πόλης 

▶ 6

▶ 4 4

● Ο λιμένας του 
Έβρου εισέρχεται σε 
περίοδο έντονης κι-
νητικότητας, στρατι-
ωτικής και εμπορικής

● Οι Ουκρανοί φέρο-
νται να συζητούν με 
την Ε.Ε. και την Ελλά-
δα το άνοιγμα χερσαί-
ου διαδρόμου προς 
την Αλεξανδρούπο-
λη για την εξαγωγή 
των προϊόντων τους 
σε όλο τον κόσμο

● Συνεχίζεται η έντο-
νη στρατιωτική κίνη-
ση που θα κορυφωθεί 
το επόμενο διάστημα 

Εξαγωγικός κόμβος 
για τα ουκρανικά 
προϊόντα το λιμάνι της 
Αλεξανδρούπολης ▶ 8
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1462
Ο Βλαντ Γ’ ο Παλουκωτής (ο ρου-
μάνος ευγενής που ενέπνευσε τον 
μύθο του Δράκουλα) προσπαθεί να 
δολοφονήσει τον σουλτάνο Μεχμέτ 
Β’, αλλά αποτυγχάνει και αναγκάζεται 
να αποσυρθεί από τη Βλαχία.

1885
Το Άγαλμα της Ελευθερίας φθάνει 
στο λιμάνι της Νέας Υόρκης, ως δώ-
ρο των Γάλλων προς τους Αμερι-
κανούς.

1917
Η Ελλάδα εισέρχεται επισήμως στον 
Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

1961
Εγκαινιάζεται το νέο τουριστικό ξε-
νοδοχείο της Πάρνηθας «Μον Παρ-
νές», από τον υπουργό Προεδρίας 
Κωνσταντίνο Τσάτσο, παρουσία του 
πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Κα-
ραμανλή.

1964
Διακόπτεται στο 115ο λεπτό της πα-
ράτασης ο αγώνας Παναθηναϊκού - 
Ολυμπιακού για το Κύπελλο Ελλά-
δας. Εξαγριωμένοι φίλαθλοι και των 
δύο ομάδων, οι οποίοι πιστεύουν ότι 
ο αγώνας είναι στημένος, καταστρέ-
φουν ολοκληρωτικά το γήπεδο της 
Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Στην κανο-
νική του διάρκεια ο αγώνας έληξε 
ισόπαλος 1-1 (Δομάζος - Νεοφώ-
τιστος). Μετά την εξέλιξη αυτή, κυ-
πελλούχος Ελλάδος αναδεικνύεται 
η ΑΕΚ άνευ αγώνος.

2012
Η μεγάλη άνοδος της Νέας Δημο-
κρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και η μεγάλη 
πτώση του ΚΚΕ είναι τα κύρια χαρα-
κτηριστικά των βουλευτικών εκλο-
γών στην Ελλάδα. Τα αποτελέσμα-
τα: ΝΔ 29,66% (129 έδρες), ΣΥΡΙΖΑ 
26,89% (71), ΠΑΣΟΚ 12,28% (33), 
Ανεξάρτητοι Έλληνες 7,51% (20), 
Χρυσή Αυγή 6,92% (18), ΔΗΜΑΡ 
6,26% (17), ΚΚΕ 4,50% (12).

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1936
Κεν Λόουτς, βρετανός σκηνοθέτης 
του κινηματογράφου..

ΘΑΝΑΤΟΙ
2019
Στέλιος Βαμβακάρης, έλληνας λαϊκός 
συνθέτης και δεξιοτέχνης του μπου-
ζουκιού. (Γεν. 2/3/1947)

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

3

17...28

18...28

Ανατολή - 05:44
Δύση - 20:51

19...27

Τα κατάλοιπα ενός βυζαντινού οικισμού θα 
φέρουν στο φως οι αρχαιολόγοι στη Μάκρη

17
ΙΟΥΝ
2020

33

15...28

Τα κατάλοιπα ενός βυζαντινού οικισμού, που 
διατρέχει υπογείως τον ιστορικό οικισμό της Μά-
κρης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, θα φέρει 
στο φως η Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου, που 
τις επόμενες ημέρες ξεκινά ανασκαφές για να 
διαπιστωθεί τόσο η έκταση, όσο και η αξία των 
ευρημάτων που αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρ-
κεια της εκτέλεσης του έργου κατασκευής δι-
κτύου ακαθάρτων από τη ΔΕΥΑΑ και τον Δήμο 
Αλεξανδρούπολης. Για τον σκοπό αυτό, αναμέ-
νεται μέχρι την Παρασκευή, να έχουν «κλειδώ-
σει» οι πέντε προσλήψεις, τριών αρχαιολόγων 
και δύο εργατοτεχνιτών στις οποίες θα προχω-
ρήσει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου, μετά από 
το «ξεκαθάρισμα» συνολικά 64 αιτήσεων που 
κατατέθηκαν από ενδιαφερόμενους. Στη συνέ-
χεια, θα ξεκινήσει η ανασκαφή και η διερεύνηση 
των ευρημάτων, με την Εφορεία να εξασφαλίζει 
την ομαλή και πολυεπίπεδη πορεία του έργου
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ΑΠΟΨΕΙΣ 3

Εργασίες διαμόρφωσης του χώρου στον οποίο προβλέπεται να τοποθετηθεί και να λειτουργήσει μια 
νέα παιδική χαρά πραγματοποιούνται αυτές τις ημέρες στο πάρκο των Προσκόπων στην Αλεξανδρού-
πολη. Το προηγούμενο διάστημα φυτεύτηκαν νέα δέντρα σε όλη την έκταση του πάρκου. 

Επίκειται το έκτο κύμα, που φυ-
σικά έχει σχέση με το ό,τι έχου-
με χαλαρώσει και βγάλαμε και 
τις μάσκες. Αλλά δεν είναι μόνο 
αυτό. Σχεδόν στο 80% των πε-
ριστατικών επικρατούν πλέον οι 
Όμικρον-4 και Όμικρον-5, δύο 
πολύ πιο μεταδοτικές παραλλα-
γές, που παρακάμπτουν σχεδόν 
εξ ολοκλήρου τον εμβολιασμό.

Ν. ΤΖΑΝΑΚΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Είπαν

Περιμέναμε την αύξηση 
αυτή και είναι λογικό κα-
θώς έχουμε μεταλλάξεις 
που είναι πιο μεταδοτικές 
άρα είναι ανούσια τα πε-
ριοριστικά μέτρα. .

Θ. ΠΛΕΥΡΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Photo   Shoot

Μικρογνωμικά

Η πρώτη συναυλία του καλοκαιριού, στο 
γήπεδο Φώτης Κοσμάς, ξεκίνησε σχεδόν 
στις 10 το βράδυ της Τετάρτης (κι ας είχε 
ώρα έναρξης 9) και τελείωσε λίγο πριν τις 
1.30 τα ξημερώματα της Πέμπτης, διότι, ως 
γνωστόν, αν δεν μείνει ξάγρυπνη μία ολό-
κληρη περιοχή, μεσοβδόμαδα, πώς θα έρ-
θει η ανάπτυξη; Πώς θα μας προτιμήσουν 
οι τουρίστες; Θα ήθελα να μου απαντήσει 
η αστυνομία, οι διοργανωτές, οποιοσδή-
ποτε αρμόδιος τελοσπάντων, πώς ακριβώς 
συντελεί στην τουριστική ανάπτυξη το γε-
γονός ότι, για παράδειγμα, ο εργαζόμενος 
που πιάνει δουλειά στις 7 κατάφερε να 
κοιμηθεί το πολύ για 4 ώρες το βράδυ της 
Τετάρτης. Θα ήθελα να μου πει κάποιος 
γιατί στο εξωτερικό οι συναυλίες ξεκινούν 
8, 9 το αργότερο και 11 με 12 έχουν τε-
λειώσει; Είναι φλώροι εκεί; Είναι ξενέρω-
τοι; Θα μου πεις, στην Ελλάδα, 8 η ώρα 
έχει ακόμα ζέστη. Στις 9, όμως, είναι μια 
τέλεια ώρα για να ξεκινά μια συναυλία και 
κάπου στις 12 είναι μια ακόμη τελειότερη 
ώρα για να τελειώνει. Αυτό που συμβαίνει 
στην Αλεξανδρούπολη (ευτυχώς όχι σε κά-

θε συναυλία), είτε στην περιοχή του Φώτης 
Κοσμάς, είτε στην περιοχή του Αλτιναλμάζη 
ΔΕΝ είναι ανάπτυξη, δεν είναι πολιτισμός, 
δεν είναι τουρισμός. Είναι ασυδοσία, στην 
τοπική  μας Μπανανία, και συνιστά ασέβεια 
προς ηλικιωμένους, εργαζόμενους, γονείς 
με μωρά. Να διασκεδάζει όσο θέλει ο κό-
σμος, όχι όμως εις βάρος των δύσμοιρων, 
που έχουν το «θράσος» να ζουν σε κατοικη-
μένη περιοχή! Καμία ανάπτυξη και κανένας 
τουρισμός δεν θα έρθει επειδή μία συναυ-
λία μετατρέπεται σε πίστα μπουζουξίδικου 
και κρατάει ως τις 1.30 το πρωί. Αν ήταν 
έτσι, θα είχαμε κάνει την τύχη μας. 

Κ.Η. 

Χορτάσαμε τουριστική ανάπτυξη

Καλωσορίσατε στη χώρα μας

Θρήνος και ένα λουλούδι για τον 
χαμό της Γεωργίας 

Συμφοιτητές, καθηγητές, φίλοι και 
γνωστοί άφησαν λουλούδια στο πανε-
πιστημιακό γήπεδο του ΤΕΦΑΑ Κομοτη-
νής, εκεί που δυστυχώς έχασε την ζωή 
της αιφνίδια η 21χρόνη φοιτήτρια από 
την Κρήτη.

Τα λόγια είναι περιττά. Οι φοιτητές 
άφηναν ένα λουλούδι στη μνήμη της 
21χρόνης, ενώ ανάμεσα σε αυτούς που 
κατέθεσαν λουλούδια ήταν ο πρύτανης 
του ΔΠΘ Αλέξανδρος Πολυχρονίδης και 
η κοσμήτορας της ΣΕΦΑΑ ΔΠΘ Ελένη 

Πρώτη εικόνα 
που συναντά κα-
νείς λίγο μετά τη 
γέφυρα στη με-
θόριο Τουρκίας 
Ελλάδας, πριν το 
τελωνείο στους 
Κήπους. Πρώτη ει-
κόνα των επισκε-
πτών μπαίνοντας 
στη χώρα μας. Η 
φωτογραφία εί-
ναι από το πρωί 
της Τετάρτης, στην 
πρώτη πύλη εισό-
δου στην Ευρώ-
πη… 

Γ.Π.

Δούδα. Το κλίμα ήταν συναισθηματικά 
φορτισμένο και όλοι οι παρευρισκόμενοι 
με σεβασμό και με σιγή τίμησαν την μνή-
μη της. Στο τέλος οι παρευρισκόμενοι που 
ξεπερνούσαν τους 100 χειροκρότησαν.

 Πηγή: xronos.gr

Οι ευθύνες κατά ∆ημάρχου 
για τις καταστροφές στο ∆ήμο 
Ορεστιάδας

«Ένας καλύτερος καθαρισμός ρεμάτων 
και μία παρέμβαση για το συγκεκριμένο 
ρέμα που περνά από Βάλτο-Νεοχώρι-Λε-
πτή-Πύργο-Παλαιά Σφαγεία Ορεστιάδας, 
για το οποίο ο δήμος έχει καταθέσει εδώ 
και πολύ καιρό σχετική πρόταση, θα πε-
ριόριζε την ένταση των πλημμυρών» δή-
λωσε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας ο Δήμαρχος 
Βασίλης Μαυρίδης, υπογραμμίζοντας πως 

εδώ και 5 χρόνια τα ρέματα και τα κα-
νάλια, σε όποιο σημείο κι αν βρίσκονται, 
ανήκουν στην αρμοδιότητα της Περιφέ-
ρειας.  Ο ίδιος αναγνώρισε ωστόσο ότι και 
πριν την πενταετία, όταν για κάποια από 
τα ρέματα είχε αρμοδιότητα ο δήμος, ήταν 
αδύνατο να γίνουν όλες οι απαιτούμενες 
παρεμβάσεις, “λόγω οικονομικής αδυνα-
μίας”.  Ο κ. Μαυρίδης σημείωσε επίσης 
πως «κάποιες πλημμυρικές καταστάσεις 
δεν θα αποφεύγονται, διότι κάποιες κα-
τοικίες είναι χτισμένες μέσα σε ρέμα και 
σε χαμηλότερο επίπεδο από τον δρόμο», 
πρόσθεσε όμως ότι «οι τεχνικές παρεμ-
βάσεις που έχουν προταθεί από τον δήμο 
για αύξηση της χωρητικότητας των κανα-
λιών και για ταχύτερη ροή των υδάτων 
σε αυτά, θα περιόριζαν τους κινδύνους»
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Με την έναρξη της θερινής περιό-
δου και με στόχο την καλύτερη εξυ-
πηρέτηση δημοτών και επισκεπτών 
τα δρομολόγια της δημοτικής αστι-
κής συγκοινωνίας τροποποιούνται ως 
ακολούθως:

Από 16 Ιουνίου 2022 έως 31 Αυ-
γούστου 2022

Επιβατική γραμμή Α1 ΑΓΙΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ

Ώρες διέλευσης από στάση
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ: 6:45 7:15 7:45 

8:20 8:40 9:00 9:20 9:40 10:00 10:20 
10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 
12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 
14:40 15:00

18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 
19:40 20:00 20:20 20:40 21:00 21:20 
21:40 22:00

ΣΑΒΒΑΤΟ: 8:20 8:40 9:00 9:20 
9:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 
11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 
13:40 14:00 14:20

ΚΥΡΙΑΚΗ : ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ.

Επιβατική γραμμή Α2 ΠΑΡΚΟ 
ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ

Ώρες διέλευσης από στάση
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ: 6:45 7:15 7:55 

8:20 8:40 9:00 9:20 9:40 10:00 10:20 
10:40 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 
12:15 12:30 12:45 13:00 13:20 13:40 
14:00 14:20 14:40 15:00

18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 
19:40 20:00 20:20 20:40 21:00 21:20 
21:40 22:00 22:20

ΣΑΒΒΑΤΟ: 8:20 8:40 9:00 9:20 
9:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:15 
11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 
13:00 13:20 13:40 14:00 14:20

ΚΥΡΙΑΚΗ : ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ.

Επιβατική γραμμή Α3 
ΠΟΙΜΕΝΙ∆Η ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ

Ώρες διέλευσης από στάση
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ: 6:45 7:15 7:55 

8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 
11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 
14:30 15:00

18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 
20:30 21:00 21:30

ΣΑΒΒΑΤΟ: 7:55 8:30 9:00 9:30 
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 
13:00 13:30 14:00 14:30

ΚΥΡΙΑΚΗ : ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ.

Τροποποιούνται 
τα δρομολόγια της 
δημοτικής αστικής 
συγκοινωνίας

ΑΛΛΑΓΈΣ ΑΠΌ ΧΘΈΣ ΈΩΣ 31 ΑΥΓΌΥΣΤΌΥ
                               
Με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση δημοτών και 
επισκεπτών

Την Τρίτη 21 Ιουνί-
ου Ημέρα της Μουσι-
κής, ένα μεγάλο stage 
θα στηθεί στο πάρκο 
«Αργώ»! Η Ευρωπαϊ-
κή Γιορτή της Μουσι-
κής επιστρέφει φέτος 
με ζωντανές συναυ-
λίες στις 21 Ιουνίου. 
Γιορτάζουμε και στην 
Αλεξανδρούπολη την 
ημέρα αυτή με συ-
ναυλίες τοπικών συ-
γκροτημάτων της πό-
λης μας!

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Στις 15/06/2022, υπογράφηκε με την ανάδο-
χο εταιρία, η σύμβαση για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙ-
ΟΥΡΓΙΑ Η’ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ, 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» προϋ-
πολογισμού 64.713 €.
«Η  συγκεκριμένη προμήθεια εντάσσεται σε μια 
ευρύτερη σειρά δράσεων που έχουν ως στόχο 
τη διευκόλυνση των μετακινήσεων του επιβα-
τικού κοινού» αναφέρει ο Δήμαρχος Ορεστι-
άδας Βασίλης Μαυρίδης 

Τη Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 
και ώρα 19.00 θα πραγματο-
ποιηθεί η εκδήλωση «Φροντί-
ζοντας την Κοινότητά μας!» 
που διοργανώνει η Δομή 
Θράκης της Εταιρίας Κοινω-
νικής Ψυχιατρικής Π. Σακελ-
λαρόπουλος. Στην εκδήλω-
ση θα γίνει παρουσίαση του 
προγράμματος «Ζώντας και 
Μαθαίνοντας Μαζί. Ευαισθη-
τοποίηση, Πρόληψη Ψυχικών 
Διαταραχών και Ενδυνάμωση 
της Ψυχικής Ανθεκτικότητας 
στις Σχολικές Κοινότητες», κα-
θώς και παρουσίαση των υπη-
ρεσιών της ΕΚΨ Π. Σακελλα-
ρόπουλος. Η εκδήλωση θα 
λάβει χώρα στην Λέσχη Εν-
δυνάμωσης της ΕΚΨ Π. Σα-
κελλαρόπουλος, διεύθυνση: 
Σαράντα Εκκλησιών 7. 

Την Παρασκευή (17/6) και ώρα 21:00 
διοργανλωνεγαι συναυλία στον αύλειο 
χώρο του 1ου Γυμνασίου Διδ/χου με 
τον γνωστό τραγουδιστή Κωνσταντίνο 
Νάζη. Η συναυλία είναι αφιερωμένη σε 
όλους τους μαθητές/τριες για να τους 
επιβραβεύσουμε για τις προσπάθειες 
και αγώνες που έδωσαν κατά την δι-
άρκεια της σχολικής χρονιάς. 

σύντομεςειδήσεις
στον Έβρο

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 

2

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 

Μέχρι τις 31 Αυγούστου 
2022, ο χώρος του πάρκου 
Μαλαματίνα, όπου βρίσκε-
ται η έδρα της ΚΟμΥ, παρα-
χωρείται για τη στάθμευση 
οχημάτων, ώστε να εξυπη-
ρετηθούν κάτοικοι και επι-
σκέπτες.

1

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο Χρήστος Τσιοπαλάνης του Κωνσταντίνου και της Στυλιανής το γένος
Κύρκογλου που γεννήθηκε στο Διδυμότειχο και κατοικεί στην Ορεστιάδα 
και η Όλγα Χαρπαντίδου του Κυριάκου και της Δέσποινας το γένος Μυλωνά 
που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη και κατοικεί στην Σέρρες πρόκειται να 
παντρευτούν με Θρησκευτικό γάμο στον Ιερό Ναό Αγίου Εύπλου της Αλε-
ξανδρούπολης στις 10 Σεπτεμβρίου 2022.
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Στα τέλη του 2022 εκτι-
μάται ότι θα ολοκληρωθεί το 
έργο της αξιοποίησης τμήμα-
τος του γεωθερμικού πεδίου 
του Αρίστηνου και συγκεκρι-
μένα η κατασκευή του θερμι-
κού σταθμού και των δικτύων 
τηλεθέρμανσης για αγροτικές 
θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις 
και κτήρια. 

Οι καιρικές συνθήκες και 
διάφορα εμπόδια που έχουν 
προκύψει έχουν ως αποτέλε-
σμα νέο αίτημα της αναδόχου 
κοινοπραξίας για παράταση 
ολοκλήρωσης του έργου ως 
τις 9/12/2022.

Υπενθυμίζεται πως η σύμ-
βαση του έργου υπεγράφη στις 
10/4/2020 και η ολοκλήρω-
σή του προβλέπονταν για τις 
9/10/2021.  Η πρώτη παρά-
ταση που ζητήθηκε και δόθηκε 
προέβλεπε την αποπεράτωση 
τον Αύγουστο του ’22, ωστόσο 
με νέο αίτημα η κοινοπραξία 
ζητά 4 μήνες ακόμη. 

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη 

της εκτέλεσης των εργασιών 
έχει ως εξής:

-Το δευτερεύον δίκτυο τη-
λεθέρμανσης έχει ολοκληρω-
θεί σε ποσοστό 90% και απο-
μένουν μόνο οι διελεύσεις με 
διάνοιξη μικροσηράγγων κα-
θώς και η σύνδεση με το θερ-
μικό σταθμό.

-Το πρωτεύον δίκτυο τηλε-
θέρμανσης έχει ολοκληρωθεί 
σε ποσοστό 50%.

-Το κτήριο του θερμικού 
σταθμού και η εγκατάσταση 
του βασικού Ηλεκτρομηχα-
νολογικού εξοπλισμού, έχουν 
ολοκληρωθεί και ακολουθεί η 
υδραυλική και ηλεκτρολογική 
σύνδεσή του.

-Στις εργασίες γεωτρήσεων, 
έχει ολοκληρωθεί και δοκιμα-
σθεί η γεώτρηση επανεισαγω-
γής ΑΑ-2R και έχει εκκινήσει η 
εξόρυξη της γεώτρησης επα-
νεισαγωγής ΑΑ-1R.

Οι λόγοι που επιβάλλουν 
την παράταση είναι οι καιρι-
κές συνθήκες, δηλαδή οι βρο-

χοπτώσεις και ο παγετός  που 
λειτούργησαν απαγορευτικά 
για την εκτέλεση εργασιών, 
κυρίως χωματουργικών. Επι-
πλέον, για την ολοκλήρωση 
του δευτερεύοντος δικτύου, 
απαιτείται η διάνοιξη μικρο-
σηράγγων σε δύο σημεία για 
την κάθετη διέλευση της ΕΟ 
Αλεξανδρούπολης-Κήπων. Η 
διάνοιξη για τη διέλευση του 
δίδυμου αγωγού και την δι-
ασύνδεση του «Δημοτικού 

Αγροκτήματος» 30 στρεμμά-
των, δεν είναι δυνατή στη θέ-
ση που αρχικά προβλεπόταν 
στη μελέτη, καθώς το σημείο 
εξόδου της διέλευσης απο-
τελεί ιδιωτική έκταση στην 
οποία δεν έχει γίνει μέχρι σή-
μερα απαλλοτρίωση ή δουλεία. 
Ταυτόχρονα δεν υπάρχει συ-
ναίνεση του ιδιοκτήτη για προ-
σωρινή χρήση του χώρου και 
αποκατάσταση στην προτέρα 
κατάσταση. Για τους λόγους 

αυτούς ο ανάδοχος πρόκειται 
να προβεί στη μελέτη και πρό-
ταση εφαρμογής εναλλακτικής 
λύσης για την διέλευση της 
ΕΟ Αλεξανδρούπολης- Κήπων.

Ακόμη, για την ολοκλήρωση 
της διασύνδεσης και του αυτο-
ματισμού των ηλεκτρομηχανο-
λογικών εγκαταστάσεων, απαι-
τείται η προμήθεια μεγάλου 
όγκου ηλεκτρονικών ειδών 
τα οποία έχουν μεγάλες κα-
θυστερήσεις στην παράδοση, 

λόγω της ενεργειακής κρίσης 
που ξεκίνησε από την αρχή του 
έτους.   Επίσης, καθυστέρη-
ση στην ομαλή εκτέλεση των 
εργασιών οφείλεται και στις 
δυσμενείς συνθήκες που έχει 
δημιουργήσει η πανδημία από 
τον νέο κορωνοϊό “COVID-19” 
με συνεπακόλουθη την αδυνα-
μία όλων των συνεργείων να 
εργαστούν σε πλήρη ανάπτυξη 
όπως απαιτεί το έργο.
Κ.Η. 

Με αρκετά εμπόδια προχωρά το έργο της 
τηλεθέρμανσης στο ∆ήμο Αλεξανδρούπολης

ΌΙ ΚΑΙΡΙΚΈΣ ΣΥΝΘΉΚΈΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΦΌΡΑ ΠΡΌΒΛΉΜΑΤΑ ΣΤΉΝ 
ΈΞΈΛΙΞΉ ΤΌΥ ΈΡΓΌΥ ΈΧΌΥΝ 
ΩΣ ΑΠΌΤΈΛΈΣΜΑ Ή 
ΑΠΌΠΈΡΑΤΩΣΉ ΤΌΥ ΝΑ 
ΈΚΤΙΜΑΤΑΙ ΣΤΑ ΤΈΛΉ ΤΌΥ 2022         
                               
Η πορεία των εργασιών μέχρι σήμερα 

Η κακοκαιρία «Genesis» 
έπληξε το βόρειο τμήμα του 
Νομού Έβρου, αφήνοντας πί-
σω εικόνες καταστροφής και 
απόγνωσης. Στα χωριά Κυ-
πρίνος, Βάλτος,  Νεοχώρι, Λε-
πτή σημειώθηκαν πλημμύρες 
σε κατοικίες και πνιγμοί οικό-
σιτων ζώων. Επίσης, σε χι-
λιάδες στρέμματα ανέρχονται 
οι πλημμυρισμένες καλλιερ-
γημένες και καλλιεργήσιμες 
εκτάσεις.

Ενδεικτικά, για τις περιο-
χές Πύργου, Λεπτής, Σαγήνης, 
Βάλτου, Νεοχωρίου, Κυπρί-
νου και Φυλακίου οι καλλι-
έργειες που βρίσκονται κάτω 
από το νερό εκτιμώνται σε 
15.000 στρέμματα. 

Οι κάτοικοι του Έβρου αι-
σθάνονται για ακόμα μια φο-
ρά στο πετσί τους την εγκα-
τάλειψη και την ολιγωρία της 

κυβέρνησης της Νέας Δημο-
κρατίας. Η έλευση του εν λό-
γω κύματος κακοκαιρίας είχε 
γνωστοποιηθεί εδώ και πολ-
λές ημέρες. Και όμως, η κυ-
βέρνηση, για μία ακόμη φορά, 
πιάστηκε παντελώς απροε-
τοίμαστη. 

Τις συνέπειες αυτής της 
κυβερνητικής, εγκληματικής 
ολιγωρίας, καλούνται για 
μία ακόμη φορά να πληρώ-
σουν οι ακρίτες κάτοικοι του 
Έβρου, όπως συμβαίνει σχε-
δόν καθημερινά  2,5 χρόνια 
τώρα. 

Ζητούμε από την κυβέρνη-
ση την άμεση και ουσιαστική 
ανταπόκριση, στήριξη, και βο-
ήθεια για τους κατοίκους και 
τους παραγωγούς του Νόμου 
Έβρου (δρομολόγηση κατα-
βολής 5.000 και 8.000 ευ-
ρώ για τις επισκευές σπιτιών 

και επιχειρήσεων, αντίστοιχα).
Να γίνει άμεσα η καταγρα-

φή των ζημιών και να προχω-
ρήσουν άμεσα οι αποζημιώ-
σεις που αφορούν στα σπίτια 
των κατοίκων, στις καλλιέρ-
γειες των αγροτών και σε ζω-
ικό κεφάλαιο.

Να ενισχυθούν οι δήμοι με 
τα απαραίτητα κονδύλια ώστε 
να ανταπεξέλθουν στις έκτα-
κτες συνθήκες και ανάγκες 
που έχουν προκύψει.

Να προχωρήσουν άμεσα 
τα έργα αντιπλημμυρικής θω-
ράκισης στον Νομό, για τα 
οποία η κυβέρνηση της ΝΔ 
συστηματικά αδιαφορεί, με 
συνέπεια ειδικά τα τελευταία 
χρόνια οι Εβρίτες να βιώνουν 
πλημμύρες που οδηγούν ακό-
μη και στην απώλεια ανθρώ-
πινων ζωών.

Να επιδιορθωθούν άμε-
σα τα αντλιοστάσια, ώστε να 
λειτουργούν όπως πρέπει οι 
αντλίες απάντλησης όμβριων 
υδάτων, και να προχωρήσει 
η αποκατάσταση του οδικού 
δικτύου.

Γκαρά: «Στο έλεος της κακοκαιρίας και της 
ολιγωρίας της κυβέρνησης ο Νομός Έβρου»
Τις συνέπειες αυτής της κυβερνητικής, 
εγκληματικής ολιγωρίας, καλούνται για 
μία ακόμη φορά να πληρώσουν οι ακρίτες 
κάτοικοί του

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο Κωνσταντίνος Γκεντζογλάνης του Βασιλείου και της Άννας το γένος Κτιστάκη 
που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης και κατοικεί στον Δήμο Μαλεβιζίου, Ηράκλειο 
Κρήτης και η Βαλεντίνη Σανταρμάκη του Αντωνίου και της Ναταλίας το γένος Στρα-
σόκ που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης και κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη πρό-
κειται να παντρευτούν στο Δημαρχείο Δήμου Μαλεβιζίου
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Μόνο μέσω Πανελλήνιου 
Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού η 
ανάπλαση στην »Στροφή Εγνα-
τία». Λανθασμένη η απόφαση 
της δημοτικής αρχής να κα-
ταργήσει το «μπαλκόνι» της 
πόλης, σημειώνουν με κοινή 
τους ανακοίνωση, ο κ. Παύλος 
Α. Μιχαηλίδης, αρχιτέκτονας 
μηχανικός Α.Π.Θ. Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος και ο 
Ευάγγελος Μυτιληνός, Επικε-
φαλής της δημοτικής παράτα-
ξης «ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΝΕΑ ΑΥΤΟ-
ΔΙΟΙΚΗΣΗ». 

Όπως αναφέρει η ανακοί-
νωσή τους: 

«Πριν λίγες μέρες ολοκλη-
ρώθηκε με την κατάθεση δεκα-
πέντε προτάσεων, ο αρχιτεκτο-
νικός διαγωνισμός ιδεών που 
είχε προκηρυχθεί από τον Δή-
μο Θεσσαλονίκης για το «ντεκ» 
που θα επεκτείνει το κρηπίδω-
μα της παλιάς παραλίας προς 
την πλευρά της θάλασσας, 
ώστε να δοθεί «ανάσα» στις 
χιλιάδες κατοίκων και τουρι-
στών που επισκέπτονται καθη-
μερινά το παραλιακό μέτωπο 
της συμπρωτεύουσας.

Αντίστοιχα στα Ιωάννινα 
άνοιξε πρόσφατα η συζήτη-
ση για την κατασκευή νέου 
Δημαρχείου, αξιοποιώντας τα 
εντυπωσιακά σχέδια από τη 
μελέτη που αντίστοιχα κέρδι-
σε το Α’ Βραβείο του Πανελ-
λήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγω-
νισμού. 

Σήμερα στην γειτονική μας 
Καβάλα ο Δήμαρχος Θόδωρος 
Μουριάδης μαζί με συνεργάτες 
του παρουσίασαν σε αίθου-
σα της Μεγάλης Λέσχης, τα 
αποτελέσματα του Ανοιχτού 
Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού 
Προσχεδίων του έργου «Ανά-
πλαση Πλατείας Ελευθερίας». 
Στην παρουσίαση είχαν κληθεί 
να συμμετάσχουν οι δημοτικοί 
σύμβουλοι, το Τμήμα Αν. Μα-
κεδονίας του Τεχνικού Επιμε-
λητηρίου, ο Σύλλογος Αρχι-
τεκτόνων Ν. Καβάλας και το 
Εμπορικό Επιμελητήριο. Στην 
αναπτυσσόμενη και υποτίθεται 
σύγχρονη πόλη της Αλεξαν-
δρούπολης δυστυχώς η έννοια 
του αρχιτεκτονικού διαγωνι-
σμού δεν υπάρχει εδώ και δε-
καετίες, με αποτέλεσμα την 

παραγωγή έργων που έχουν 
φέρει αμφισβητήσεις τόσο για 
το λειτουργικό, όσο και για το 
αισθητικό τους αποτέλεσμα!Για 
αυτό τον λόγο αναγκαστήκαμε 
να φέρουμε τον Μάρτιο του 
2017 στην πόλη μας το δίδυμο 
των  αρχιτεκτόνων Πρόδρομο 
Νικηφορίδη και Μπερνάρ Κου-
όμο, που μεταμόρφωσαν μέσω 
αρχιτεκτονικού διαγωνισμού 
την Νέα Παραλία της Θεσσα-
λονίκης, σε μια εκδήλωση με 
θέμα "Μία πόλη δίπλα στη θά-
λασσα", στην αίθουσα του Επι-
μελητηρίου.

Αποκορύφωμα αυτής της 
τραγικής κατάστασης, η πρό-

σφατη επιλογή της δημοτικής 
αρχής χωρίς καμία προηγού-
μενη ενημέρωση προς το δη-
μοτικό συμβούλιο και χωρίς 
καμία δημόσια διαβούλευση, 
να προβεί στην αναμόρφω-
ση της εμβληματικής γωνίας 
της πόλης την «στροφή του 
Εγνατία»! Σε ένα τόσο σημα-
ντικό  τοπόσημο για την Αλε-
ξανδρούπολη, χωρίς να έχει 
προηγηθεί κανένας αρχιτεκτο-
νικός διαγωνισμός και με μια 
αμφιβόλου ποιότητας μελέτη, 
ο κ. Ζαμπούκης αποφάσισε 
να καταργήσει το υπερυψω-
μένο «μπαλκόνι», δημιουργώ-
ντας κλιμακωτές κατασκευές οι 

οποίες θα είναι απόλυτα εκτε-
θειμένες στο ισχυρό χειμέριο 
κύμα που υπάρχει στην συγκε-
κριμένη περιοχή. Όπως φαίνε-
ται και στην συνοδευτική εικό-
να που παραθέτουμε υπάρχουν 
πολλές αρχιτεκτονικές λύσεις 
από εξειδικευμένα γραφεία με-
λετών, που μπορούν να συν-
δυάσουν την κλιμακωτή πρό-
σβαση στην θάλασσα χωρίς να 
καταργούν το υπερυψωμένο 
τμήμα της στροφής. 

Από το γεγονός πως απαι-
τούνται μεγάλες χρονοβόρες 
διαδικασίες σύμφωνα με τις 
σχετικές εγκρίσεις για ανάλο-
γες παρεμβάσεις και μέχρι να 

εξασφαλιστεί το ικανό χρη-
ματοδοτικό εργαλείο, καλού-
με τον δήμαρχο της Αλεξαν-
δρούπολης να αναθεωρήσει 
τις απόψεις του και να φέρει το 
θέμα στο δημοτικό συμβούλιο, 
με σκοπό πρωτίστως να τεθεί 
σε δημόσια διαβούλευση. Άμε-
σα να προκηρύξει Πανελλήνιο 
Αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδε-
ών, για να αναζητηθούν οι κα-
τάλληλες αρχιτεκτονικές προ-
τάσεις οι οποίες θα λαμβάνουν 
υπόψιν και τις τεχνικές παρεμ-
βάσεις για τις υπόγειες φθορές 
που υπάρχουν στο συγκεκριμέ-
νο σημείο». 

6   ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Μόνο μέσω Πανελλήνιου 
Αρχιτεκτονικού ∆ιαγωνισμού η 
ανάπλαση στην 'Στροφή Εγνατία'»

ΚΌΙΝΉ ΑΝΑΚΌΙΝΩΣΉ ΤΩΝ 
Π. ΜΙΧΑΉΛΙΔΉ – Β. ΜΥΤΙΛΉΝΌΥ 

Χαρακτηρίζουν λανθασμένη την απόφαση 
της δημοτικής αρχής να καταργήσει το 
«μπαλκόνι» της πόλης

«Δυστυχώς, ακόμη μια χρονιά 
οι αγρότες του Β. Έβρου βλέπουν 
τους κόπους και τις περιουσίες 
τους να καταστρέφονται…», σχο-
λιάζει η Ομοσπονδία Αγροτικών 
Συλλόγων Έβρου «Η Ενότητα», 
αναφερόμενη στις μεγάλες ζημιές 
που προκάλεσαν οι πλημμύρες σε 
περιοχές του δήμου Ορεστιάδας. 
Η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι «η 
κλιματική αλλαγή δεν μπορεί να 
αποτελεί τη μόνιμη δικαιολογία», 
ότι «η κυβέρνηση και η Ε. Ε. προ-
τιμούν να αποζημιώνουν από το 
να προλαμβάνουν» και ότι «τις τε-
λευταίες ημέρες οι αγρότες έγιναν 
μάρτυρες της αποποίησης των ευ-
θυνών των εμπλεκόμενων υπη-
ρεσιών». Ιδιαίτερα στέκεται στην 
κατάσταση που επικρατεί στα 

κανάλια, τα οποία, όπως τονίζει, 
«έχουν χρόνια να καθαριστούν» 
ενώ υπογραμμίζει και την μη λει-
τουργία των αντλιών. Η «Ενότη-
τα» διεκδικεί άμεση καταγραφή 
ζημιών, πλήρη αποζημίωση χω-

ρίς εξαιρέσεις, αντιπλημμυρική 
θωράκιση του νομού και αλλαγή 
του απαρχαιωμένου κανονισμού 
του ΕΛΓΑ, όπως και την ενίσχυ-
ση της υπηρεσίας με προσλήψεις 
προσωπικού.

Τονίζει η Ομοσπονδία 
Αγροτικών Συλλόγων 
Έβρου «Η Ενότητα» Αισθητά αυξημένα είναι τις τελευταί-

ες ημέρες τα περιστατικά συλλήψεων 
διακινητών μεταναστών/προσφύγων, οι 
οποίοι εντοπίζονται είτε να μεταφέρουν 
με διάφορα οχήματα τους διακινούμε-
νους είτε να τους μεταφέρουν με βάρκες 
από την τουρκική στην ελληνική όχθη 
του ποταμού Έβρου. Το διήμερο 14 και 

15 Ιουνίου οι αστυνομικοί των υπηρεσι-
ών της ΑΜΘ προχώρησαν σε συλλήψεις 
5 διακινητών, σε τέσσερα διαφορετικά 
περιστατικά, στα οποία διακινούνταν 20 
συνολικά άτομα. Στις τρεις περιπτώσεις, 
οι διακινητές συνελήφθησαν στον Έβρο, 
και συγκεκριμένα στις περιοχές Λουτρών, 
Δορίσκου και Διδυμοτείχου. Στα συγκε-
κριμένα περιστατικά οι διακινούμενοι αλ-
λοδαποί ήταν 17. 
ΕΡΤ Ορ.

Αισθητά αυξημένες οι 
συλλήψεις διακινητών 
μεταναστών/προσφύγων
Σε περιοχές του Έβρου  

«Οι αγρότες του Β. Έβρου βλέπουν τους 
κόπους και τις περιουσίες τους 
να καταστρέφονται»
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Την επέκταση του ωραρίου λει-
τουργίας των δημοτικών σχολείων 
και των παιδικών σταθμών έως τις 
6 το απόγευμα προανήγγειλε ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης από το βήμα συ-
νεδρίου με αντικείμενο το δημογρα-
φικό ζήτημα.

«Σε τελική ευθεία προετοιμασίας 
βρίσκονται και μερικές πρωτοβουλίες 
άμεσης εφαρμογής, η επέκταση για 
παράδειγμα των παιδικών σταθμών 
και των δημοτικών ως τις 6 το από-
γευμα, ώστε να περιλαμβάνουν και τη 
μελέτη των παιδιών ανακουφίζοντας 
με αυτό τον τρόπο τους γονείς στο 
σπίτι», είπε ο πρωθυπουργός.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο 
Σύλλογος Εργαζόμενων του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης για αυτή την από-
φαση, εκφράζει την αντίθεσή του, 
υπογραμμίζοντας, μεταξύ άλλων, πως 
«η πλειοψηφία του προσωπικού των 
παιδικών σταθμών υπηρετεί πλέον 
με ελαστικές σχέσεις εργασίας. Με 
συμβάσεις που συχνά λήγουν κατά 
τη διάρκεια της χρονιάς. Με αυτό τον 
τρόπο, τα βρέφη αναγκάζονται να 
προσαρμόζονται συνεχώς σε νέα δε-
δομένα, αλλάζοντας συχνά πρόσωπα 

φροντίδας, παρά την ανάγκη τους για 
σταθερότητα και ασφάλεια».

Αναλυτικά:
«Ανακοινώθηκε από την κυβέρ-

νηση η επέκταση του ωραρίου των 
παιδικών σταθμών και των δημοτι-
κών σχολείων έως τις 6 το απόγευ-
μα… Ένα μέτρο που ομολογουμένως 
θα εξυπηρετήσει πολλές οικογένειες. 
Αν δεν αλλάξει όμως το πρόγραμμα 
σπουδών, απλά θα αποτελεί ένα πάρ-
κινγκ παιδιών. Εξ ορισμού όμως είναι 
τέτοια η έλλειψη βάθους του μέτρου, 
που δεν θα αλλάξει τον οικογενειακό 
προγραμματισμό.

Προτεραιότητα στην κοινωνία μας  
πρέπει να αποτελέσουν οι μητέρες. 
Στόχευση πρέπει να είναι οι μητέρες 
να δουλεύουν λιγότερο. Ίδιος μισθός, 
περισσότερος και πιο ποιοτικός χρό-
νος με τα παιδιά τους.

Στόχος αυτού είναι οι γυναίκες να 
κάνουν παιδιά όπως αναφέρθηκε…. 
και εμείς αναρωτιόμαστε τώρα…. Θα 
μιλάμε για σχολεία και για παιδεία ή 
για ιδρύματα; Γιατί αυτό μόνο ιδρυ-
ματισμό μπορεί να φέρει…. Το θέμα 
δεν είναι να γεννιούνται παιδιά και 
να μεγαλώνουν μακριά από τον θε-

σμό της οικογένειας. Οι μητέρες είναι 
απαραίτητες για τα παιδιά, σωματικά, 
συναισθηματικά, εκπαιδευτικά. Είναι 
αναντικατάστατες. Το θέμα είναι να 
μεγαλώσουμε ψυχικά ισορροπημέ-
να παιδιά, εκτός και εάν η κυβέρνη-
ση θεωρεί ότι με το να βρίσκονται 
τα παιδιά στα σχολεία για 10 ώρες 
είναι φυσιολογικό, αν πάρουμε υπό-
ψη και τις απαραίτητες ώρες ύπνου, 
τα παιδιά θα βρίσκονται 2-3 ώρες 
με τους γονείς και το οικογενειακό 
τους περιβάλλον. Τα βρέφη και τα νή-
πια, ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια, είναι 
σημαντικό να αναπτύξουν βαθύ συ-
ναισθηματικό δεσμό και σύνδεση με 
σταθερά πρόσωπα φροντίδας. Έχει 
πρωταρχικό ρόλο στη διαμόρφωση 
της προσωπικότητας τους το πόσο 

συναισθηματικά διαθέσιμος και πα-
ρών είναι ο γονέας και κατά πόσο 
ανταποκρίνεται στα μηνύματά του και 
ρυθμίζει τις εσωτερικές του λειτουρ-
γίες. Η σχέση αυτή δημιουργεί παιδιά 
που νιώθουν ασφάλεια, έχουν πίστη 
στον εαυτό τους και μεγαλώνοντας 
θα έχουν τη δύναμη να διαχειριστούν 
τα όποια προβλήματα και καταστάσεις 
δημιουργηθούν.

Ένας παιδικός σταθμός, όσο στορ-
γικό και φιλόξενο προσωπικό και αν 
έχει, όσο σύγχρονα και εξειδικευμέ-
να παιδαγωγικά προγράμματα κι αν 
εφαρμόζει, δεν μπορεί να αντικατα-
στήσει τους γονείς του και το οικο-
γενειακό τους περιβάλλον.

Η πλειοψηφία του προσωπικού 
των παιδικών σταθμών υπηρετεί πλέ-

ον με ελαστικές σχέσεις εργασίας. Με 
συμβάσεις που συχνά λήγουν κατά τη 
διάρκεια της χρονιάς. Με αυτό τον 
τρόπο, τα βρέφη αναγκάζονται να 
προσαρμόζονται συνεχώς σε νέα δε-
δομένα, αλλάζοντας συχνά πρόσωπα 
φροντίδας, παρά την ανάγκη τους για 
σταθερότητα και ασφάλεια.

Διεκδικούμε  προσλήψεις μόνιμου 
προσωπικού, μείωση των παιδιών ανά 
τάξη και αναβάθμιση της κτηριακής 
υποδομής των παιδικών σταθμών. 
Ταυτόχρονα και, σε συνεργασία με 
όλους τους εργαζόμενους, να παλέ-
ψουμε για μείωση ωραρίου, χωρίς την 
μείωση μισθών έτσι ώστε να υπάρχει 
ελεύθερος χρόνος των γονέων, που 
θα είναι με τα παιδιά τους».

Αντιδράσεις για την επέκταση 
του ωραρίου σε παιδικούς σταθμούς 
και δημοτικά σχολεία

«ΘΑ ΜΙΛΑΜΈ ΓΙΑ ΣΧΌΛΈΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ 
ΠΑΙΔΈΙΑ Ή ΓΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ;» ΔΙΈΡΩΤΑΤΑΙ Ό 
ΣΥΛΛΌΓΌΣ ΈΡΓΑΖΌΜΈΝΩΝ ΤΌΥ ΔΉΜΌΥ 
ΑΛΈΞΑΝΔΡΌΥΠΌΛΉΣ   
                               
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε για αυτή 
την απόφαση, εκφράζει την αντίθεσή του, 
υπογραμμίζοντας, μεταξύ άλλων, πως «η 
πλειοψηφία του προσωπικού των παιδικών 
σταθμών υπηρετεί πλέον με ελαστικές σχέσεις 
εργασίας   

Το πλημμυρικό φαινόμενο 
που σημειώθηκε πρόσφατα 
στον Δήμο Ορεστιάδας, συ-
νεπεία του καιρικού συστήμα-
τος Genesis, πέρα από τις ζη-
μιές που προκάλεσε (και για 
την αποκατάσταση των οποί-
ων υπήρξε γρήγορη ανταπό-
κριση), αποκάλυψε μία σειρά 
ευθυνών της Περιφέρειας Αν. 
Μακεδονίας - Θράκης.

Πρώτον το αντιπλημμυρικό 
κανάλι Λεπτής - Βάλτου δεν 
είχε καθαριστεί εδώ και πολ-
λά χρόνια καθώς η Διοίκηση 
της Περιφέρειας ΑΜ-Θ δεν το 

είχε στις προτεραιότητες της. 
Μόλις πριν από μερικές ημέ-
ρες εγκρίθηκε χρηματοδότη-
ση για τον καθαρισμό του, ο 
οποίος όμως θα γίνει σε δεύ-
τερο χρόνο και αφού φυσικά 
εξαιτίας του προκλήθηκαν σο-
βαρές ζημίες σε τουλάχιστον 
δύο οικισμούς.

Το θέμα βέβαια είναι για 
ποιο λόγο το κανάλι αυτό δεν 
αποτελούσε προτεραιότητα 
έως τώρα, αλλά η απάντηση 
είναι απλή: γιατί δεν έχουν τη 
δυνατότητα να ορίσουν προ-
τεραιότητα και να προστατεύ-

σουν τους πολίτες της Περιφέ-
ρειας μας.

Το δεύτερο ζήτημα που 
αναδείχθηκε μέσα από τα νε-

ρά των πλημμυρών αφορά το 
αντλιοστάσιο του Σφαγείου 
στη Σαγήνη της Ορεστιάδας, 
για το οποίο δεν έχει γίνει δι-

οικητική παραλαβή από την 
Περιφέρεια ΑΜ-Θ! Σε μία πε-
ριοχή που η οικονομία της βα-
σίζεται κατά κύριο λόγο στον 

πρωτογενή τομέα, η Διοίκηση 
της Περιφέρειας μας αδιαφο-
ρεί για την ύπαρξη και οργα-
νωμένη λειτουργία των ανά-
λογων υποδομών!

Δυστυχώς, οι διοικούντες 
«δεν χάνουν ευκαιρία» να μας 
αποδεικνύουν την ένδεια τους 
και κυρίως την αδυναμία τους 
να λειτουργήσουν προληπτικά 
και να προστατεύσουν ανθρώ-
πους και περιουσίες και γι’ αυ-
τόν ακριβώς το λόγο, πρέπει 
επιτέλους να λογοδοτήσουν!

Η παράταξή μας θα ανα-
δείξει το ζήτημα στην επόμενη 
συνεδρίαση του Περιφερεια-
κού Συμβουλίου απαιτώντας 
απαντήσεις!

Από το Γραφείο Τύπου της 
Περιφερειακής Σύνθεσης

«Οι πλημμύρες στο ∆ήμο Ορεστιάδας 
αποκάλυψαν ευθύνες της Περιφέρειας ΑΜ-Θ»
Σχόλιο της παράταξης "Περιφερειακή 
Σύνθεση" του Χριστόδουλου Τοψίδη για 
τις πρόσφατες πλημμύρες σε περιοχές του 
Δήμου Ορεστιάδας
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Σε περίοδο έντονης κινη-
τικότητας, στρατιωτικής και 
εμπορικής, εισέρχεται το λι-
μάνι της Αλεξανδρούπολης, 
o ρόλος του οποίου ως τερ-
ματικού σταθμού στην εξα-
γωγή φορτίων αγροτικών 
προϊόντων και μεταλλευμά-
των από την Ουκρανία προς 
τη Μεσόγειο και από εκεί σε 
όλο τον κόσμο αναδεικνύεται 
μετά και την άνευ απτών απο-
τελεσμάτων συνάντηση Με-
βλούτ Τσαβούσογλου και Σερ-
γκέι Λαβρόφ στην Αγκυρα, για 
τη δημιουργία ασφαλούς δια-
δρόμου διέλευσης των πλοί-
ων στη Μαύρη Θάλασσα.

Όπως γράφει η Καθημερι-
νή, σχετικές συζητήσεις βρί-
σκονται σε εξέλιξη μεταξύ 
Ε.Ε., ουκρανικής και ελληνι-
κής πλευράς και αφορούν τη 
λειτουργία οδικού και σιδηρο-
δρομικού άξονα μέσω Μολ-
δαβίας, Ρουμανίας, Βουλγα-
ρίας με κατάληξη το λιμάνι 
της Αλεξανδρούπολης, ώστε 
να παρακαμφθεί η ναρκοθε-
τημένη και επικίνδυνη Μαύρη 
Θάλασσα και να αποφεύγεται 
η «ασφυξία» στα στενά του 
Βοσπόρου. Ειδικότερα, οι Ου-
κρανοί φέρονται να συζητούν 
με την Ε.Ε. και την Ελλάδα 
το άνοιγμα χερσαίου διαδρό-
μου προς την Αλεξανδρούπο-
λη για την εξαγωγή μέσω του 
λιμανιού της φορτίων σιτα-
ριού, καλαμποκιού, ηλιόσπο-
ρου, αλλά και σιδηρομεταλ-

λευμάτων, όπως και γυαλιού, 
του οποίου η Ουκρανία είναι 
η πρώτη στον κόσμο παραγω-
γός χώρα. Ειδικά για το γυαλί 
η έλλειψή του έχει ως αποτέ-
λεσμα να σταματήσει σχεδόν 
η παραγωγή ηλιακών θερμο-
σιφώνων και φωτοβολταϊκών 
στην Ευρώπη και όχι μόνο!

Ταυτόχρονα, οι Ουκρανοί 
σχεδιάζουν και εισαγωγές, 
μέρος εξ αυτών τουλάχιστον, 
από τη Δύση και κυρίως τις 
ΗΠΑ, μέσω Αλεξανδρούπο-
λης, δεδομένου ότι ο δρόμος 
του Ευξείνου Πόντου έχει ου-
σιαστικά κλείσει γι’ αυτούς.

Σχετικά αναφερόταν ότι το 
πρώτο προς εξαγωγή φορτίο 
με 70.000 τόνους σιτάρι που 
επιχείρησαν να εξαγάγουν μέ-
σω του λιμανιού της Κωνστά-
ντζας στη Ρουμανία, μπλοκα-
ρίστηκε και αγνοείται κάπου 
στη Μαύρη Θάλασσα, λόγω 
του συνωστισμού στα στενά 
του Βοσπόρου.

Τον γύρο του κόσμου, 
εξάλλου, εξακολουθούν να 
κάνουν πληροφορίες, ότι οι 
Ρώσοι κατάσχουν ουκρανικά 
φορτία στη Μαύρη Θάλασσα 
και τα πωλούν σε Τούρκους, 
με τις δύο πλευρές να επιδί-
δονται σε πειρατεία και λα-
θρεμπόριο.

Από τον τοπικό Οργανι-
σμό Λιμένος μεταδιδόταν ότι 
τουλάχιστον οκτώ αποστολές 
φορτίων έγιναν από τις αρ-
χές του χρόνου μέσω Αλεξαν-

δρούπολης σιδηροδρομικώς 
–εντός πέντε ημερών μάλι-
στα– προς το Ζάγκαν της Πο-
λωνίας και μέσα στο καλο-
καίρι πρόκειται να αρχίσουν 
μεταφορές στρατιωτικών και 
εφοδιαστικών φορτίων με 
τρένο και προς τις χώρες της 
Βαλτικής.

Αρμόδιες πηγές έλεγαν 
πως αν οι συζητήσεις ευοδω-
θούν, τότε η Αλεξανδρούπολη 
με το λιμάνι της θα καταστεί η 
πύλη εξόδου των ουκρανικών 
γεωργικών και μεταλλευτικών 
προϊόντων στη Μεσόγειο και 
από εκεί στις διεθνείς αγορές, 
και φυσικά εισαγωγής φορτί-
ων από τη Δύση και την Απω 
Ανατολή.

Οι ίδιες πηγές επέμεναν ότι 
το λιμάνι διαθέτει τις υποδο-
μές για έναν τέτοιο ρόλο –σε 
πρώτη φάση με μικρά πλοία– 
και πρόκειται να τις βελτιώσει 
περαιτέρω η έλευση ιδιώτη 
επενδυτή που αναμένεται να 
προκύψει από το επικείμενο 
άνοιγμα του διεθνούς διαγω-
νισμού.

Σιδηροδρομικές 
μεταφορές

Ωστόσο, για την ασφαλή 
και απρόσκοπτη σιδηροδρο-
μική μεταφορά φορτίων προς 
και από την Ουκρανία στο λι-
μάνι της Αλεξανδρούπολης, θα 
χρειαστούν κάποιες μετατρο-
πές στο δίκτυο ή και σε συρ-
μούς, ώστε να επιτευχθεί συμ-
βατότητα με τις υφιστάμενες 
υποδομές. Τα ελληνικά εμπο-
ρικά τρένα πάντως μπορούν 
και διασχίζουν άνετα τα δίκτυα 
της Βουλγαρίας και της Ρουμα-
νίας. Το όλο ζήτημα των σιδη-
ροδρομικών μεταφορών από 
και προς την Ουκρανία πρό-
κειται να συζητηθεί τις επόμε-
νες μέρες με τη μετάβαση στην 
Αλεξανδρούπολη στελεχών της 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Οι προοπτικές του λιμανιού 
της Αλεξανδρούπολης στον το-
μέα των συνδυασμένων μετα-
φορών και της διαφαινόμενης 
παρατεταμένης γεωπολιτικής 
αστάθειας, που σημαίνει επι-
σφάλεια στον δίαυλο του Βο-
σπόρου, έφεραν στις αρχές 

της εβδομάδας Σαουδάραβες 
επενδυτές στην Αλεξανδρού-
πολη, που μπαίνει για τα καλά 
στον παγκόσμιο χάρτη της δι-
ακίνησης εμπορευμάτων.

Στρατιωτικές ασκήσεις
Στο όλο σκηνικό, την περα-

σμένη εβδομάδα μετακινήθη-
καν με το μεταγωγικό «Anvil 
Point», που είχε καταπλεύσει 
για τον σκοπό αυτό στο λιμά-
νι της Αλεξανδρούπολης, 630 
Βρετανοί των ειδικών δυνά-
μεων με 340 οχήματα προερ-
χόμενοι από τη Βόρεια Μα-
κεδονία.

Οι κομάντος ήταν μέρος 
συνολικής δύναμης 4.600 αν-
δρών (Αμερικανών, Γάλλων, 
Ιταλών, Ελλήνων, Αλβανών, 
Μαυροβούνιων και Βoρειομα-
κεδόνων) που έπαιρναν μέρος 
στην άσκηση «Rapid Response 
2022», του κέντρου εκπαίδευ-
σης στο Κρίβολακ και είχε ως 
στόχο την εικονική αναχαίτι-
ση «εχθρικών δυνάμεων» σε 
περίπτωση επέκτασης της ου-
κρανικής κρίσης στα Βαλκάνια.

Το καλοκαίρι, ωστόσο, ο με-
ταφορικός «πυρετός» στο λι-
μάνι θα ανέβει κατακόρυφα, 
καθώς από τα μέσα του τρέ-
χοντος μηνός έως και τις 30 
Σεπτεμβρίου έχει σχεδιαστεί η 
διέλευση αμερικανικών στρα-
τευμάτων και οπλισμού, προς 
και από τη Νοτιοανατολική Ευ-
ρώπη.

Πηγή με άμεση γνώση της 
κινητικότητας στο λιμάνι ανέ-
φερε στην «Καθημερινή» ότι 
«μέσα στο καλοκαίρι θα έχου-
με τη μεγαλύτερη μετακίνη-
ση στρατιωτικών μέσων που 
έχει γίνει ποτέ από την Αλε-
ξανδρούπολη, στο πλαίσιο της 
αναδίπλωσης και ανανέωσης 
της στρατιωτικής παρουσίας 
των ΗΠΑ σε Πολωνία και Ρου-
μανία».

Κατά τα φαινόμενα, οι αμε-
ρικανονατοϊκές μετακινήσεις 
θα συμπέσουν με αυξημένη 
ελληνοτουρκική στρατιωτική 
παρουσία και κινητικότητα στο 
ανατολικό Αιγαίο, γεγονός που 
ανεβάζει περαιτέρω το ενδια-
φέρον στο Θρακικό Πέλαγος.

Εξαγωγικός κόμβος για τα ουκρανικά 
προϊόντα το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης 

ΌΙ ΌΥΚΡΑΝΌΙ ΦΈΡΌΝΤΑΙ ΝΑ 
ΣΥΖΉΤΌΥΝ ΜΈ ΤΉΝ Έ.Έ. ΚΑΙ 
ΤΉΝ ΈΛΛΑΔΑ ΤΌ ΑΝΌΙΓΜΑ 
ΧΈΡΣΑΙΌΥ ΔΙΑΔΡΌΜΌΥ ΠΡΌΣ 
ΤΉΝ ΑΛΈΞΑΝΔΡΌΥΠΌΛΉ ΓΙΑ ΤΉΝ 
ΈΞΑΓΩΓΉ ΤΩΝ ΠΡΌΪΌΝΤΩΝ ΤΌΥΣ 
ΣΈ ΌΛΌ ΤΌΝ ΚΌΣΜΌ      

Συνεχίζεται η έντονη στρατιωτική κίνηση 
που θα κορυφωθεί το επόμενο διάστημα 

Ο Δήμος Αλεξανδρού-
πολης  πρόκειται να λει-
τουργήσει κατά την επό-
μενη περίοδο τo παρακάτω 
πρόγραμμα εκπαίδευσης 
ενηλίκων, με εθελοντές εκ-
παιδευτές,  στο Κέντρο Δια 
Βίου Μάθησης που ιδρύθη-
κε και λειτουργεί γι’ αυτόν 

τον σκοπό:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ-

ΔΕΥΣΗΣ: Φωτογραφία (δι-
άρκειας είκοσι πέντε ωρών) 

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ: Δευ-
τέρα και Πέμπτη, 18.00-
20.00 

Το προσφερόμενο πρό-
γραμμα μπορούν να πα-
ρακολουθήσουν ενήλικες 
ανεξαρτήτως χώρας κατα-
γωγής, ηλικίας και μόρφω-
σης και είναι δωρεάν. Για 
την ένταξη των ενδιαφε-
ρομένων στο πρόγραμμα, 
απαιτείται η συμπλήρωση 
σχετικής αίτησης και φωτο-

αντίγραφο της αστυνομικής 
ταυτότητας.

Οι αιτήσεις συμμετο-
χής για το πρόγραμμα θα 
γίνονται θα γίνονται δε-
κτές από την Πέμπτη   
16/06/2022 έως τη Δευ-
τέρα 20/06/2022   και ώρες 
9.00 - 13.00, στο γραφείο 
του Κέντρου δια βίου μάθη-
σης, στη Δημοτική βιβλιο-
θήκη, αλλά και ηλεκτρονικά 
στο παρακάτω email.  
Email: diaviou@alexpolis.gr
Διεύθυνση:Αίνου 46
Τηλ.: 2551037630

Πρόγραμμα εκπαίδευσης Φωτογραφίας 
από το Κ∆ΒΜ του ∆ήμου Αλεξανδρούπολης
Πρόκειται να 
λειτουργήσει 
κατά την επόμενη 
περίοδο
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Πολλοί κι επιφανείς  στα 
φετινά ονομαστήρια του Πα-
ναγιωτάτου Οικουμενικού 
Πατριάρχη Κων/πόλεως κ.κ. 
Βαρθολομαιου που δέχθηκε 
ευχές και από τον Αρχιεπίσκο-
πο Αμερικής κ.Ελπιδοφόρο 
που παρέστη και επιφανείς 
κοσμικούς από την Ελλάδα 
και την Ευρώπη λόγω της 
αποδοχής και καταξίωσης 
που απολαμβάνει. 

Η πιο όμορφη όμως έκ-
πληξη ήταν από την Λέσχη 

Αλεξανδρουπολιτων που με 
τον δραστήριο πρόεδρο της 
Νίκο Μάνδανη οργάνωσε 
αποστολή και την παραμονή 
της γιορτής, γιατί συνέπιπτε 
με το Ψυχοσάββατο της Πε-
ντηκοστής, τον επισκέφθηκαν 
ανανεώνοντας τους δεσμούς 
ετών προσήλωσης και σεβα-
σμού στο πρόσωπο του. 

Εκεί η σοπράνο και ζωγρά-
φος μέλος του συλλόγου Νά-
ντια Μαλακόζη του πρόσφερε 
το πορτρέτο του που φιλοτέ-

χνησε, δώρο που το δέχθηκε 
με χαρά κι ευχαριστίες ο Πα-
τριάρχης δίνοντας τις ευλο-
γίες του στην καλλιτέχνη και 
λέγοντας με χιούμορ ότι "η 
γεννιάδα του έχει ασπρίσει, 
σε σχέση με το έργο"... Ιδιαί-
τερα εγκάρδιος ήταν με όλα 
τα μέλη της αποστολής που 
παρακολούθησαν και το θρη-
σκευτικό μέρος στηρίζοντας 
έμπρακτα το πνευματικό έρ-
γο που επιτελεί στην Ορθοδο-
ξία το Πατριαρχείο παρά τις 

αντιξοότητες και τις δυσκο-
λίες που αντιμετωπίζει, ενώ 
διαβεβαίωσαν ότι θα βρίσκο-
νται πάντα κοντά του. 

Ο οικουμενικός Πατριάρ-
χης δεν χάλασε χατήρια, φω-
τογραφήθηκε με τα μέλη της 
θρακιώτικης αποστολής, ενώ 
για κάθε ένα είχε να πει ένα 
καλό λόγο, αποδεικνύοντας 
στην πράξη πόσο ταπεινός και 
ευπροσήγορος είναι.
Θανάσης Φανφάνης
xronos.gr

Αλεξανδρουπολίτες δώρισαν στον 
Οικουμενικό Πατριάρχη το πορτρέτο του

ΜΙΑ ΠΡΌΣΦΌΡΑ ΤΉΣ ΛΈΣΧΉΣ 
ΑΛΈΞΑΝΔΡΌΥΠΌΛΙΤΩΝ 
ΠΌΥ ΒΡΈΘΉΚΈ ΣΤΑ ΦΈΤΙΝΑ 
ΌΝΌΜΑΣΤΉΡΙΑ ΤΌΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΌΥ   

Δέχθηκε με έκπληξη και χαρά το έργο που 
φιλοτέχνησε η σοπράνο και ζωγράφος 
μέλος του συλλόγου Νάντια Μαλακόζη 

Ημερίδα με θέμα την «άυλη πολιτιστική κληρο-
νομιά της Θράκης» διοργανώνει στις 21 Ιουνίου, 
στο Διδυμότειχο, το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης. 
Μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, η ιδρύτρια και 

διευθύντρια του μουσείου, Αγγελική Γιαννακίδου, 
τόνισε τη σημαντικότητα του κύκλου «Πολιτισμός, 
Δημιουργία, Οικονομία» και πρόσθεσε πως στό-
χος της εκδήλωσης είναι να αποσαφηνιστεί το 
πλαίσιο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, να 
ευαισθητοποιηθεί το κοινό που δραστηριοποιεί-
ται στον χώρο αυτό και να αναδειχθεί η σημασία 
της διαχείρισης της παράδοσης, της διάχυσης της 
τοπικής γνώσης και της δικτύωσης των πολιτι-
στικών οργανισμών.

Ημερίδα με θέμα την «Άυλη 
Πολιτιστική Κληρονομιά της Θράκης» 

Διοργανώνει στις 21 
Ιουνίου, στο Διδυμότειχο, το 
Εθνολογικό Μουσείο Θράκης
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Αλεξανδρούπολη, 16.06.2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΝΑΣΥΝΤΑΧΘΕΙΣΑΣ 1ης/2018 

ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΤΗΣ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕ IV - ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν. ΧΙ-

ΛΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ

        Μετά από την κύρωση της μερικώς ανασυνταχθείσας 1ης/2018 
Πράξης Εφαρμογής της περιοχής ΠΕ IV «Ν. Χιλή» του Δήμου Αλεξαν-
δρούπολης, 

καλούνται
οι φερόμενοι ιδιοκτήτες να λάβουν γνώση αυτής (διαγράμματος και 

πίνακα) που θα είναι αναρτημένα στο Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών 
της Τεχνικής Υπηρεσία & Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αλεξανδρού-
πολης (2ος όροφος Παλιό Δημαρχείο Αλεξανδρούπολης – Κύπρου 17) 
από τις 10.00 πμ. μέχρι τις 13.00 μ.μ. κάθε μέρα, για 15 ημέρες από την 
τελευταία δημοσίευσή της στον τύπο, για την υποβολή τυχόν ενστάσεων.

Ο Αντιδήμαρχος Δόμησης, Χωροταξικού Σχεδιασμού
και Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Δέλκος Βασίλειος

Γνώμη

"Εκεί που μας χρωστάγανε, 
μας πήραν και το βόδι"! 

Δ
εν είναι η πρώτη φορά 
που ασχολούμαστε με 
την περιβόητη πολυδια-
φημισμένη  λύση για την 
«καταβολή»  επιδότησης 

εργοδοτικού κόστους δια του  συμ-
ψηφισμού απαιτήσεων υποχρεώσε-
ων  μεταξύ δικαιούχων επιχειρήσεων 
και του Ελληνικού Δημοσίου.

Οι απαιτήσεις μεταποιη-
τικών επιχειρήσεων των 
ακριτικών περιοχών 
απέναντι στο Ελληνι-
κό Δημόσιο από την μη 
καταβολή επιδότησης 
από μεριάς του, του  
εργοδοτικού κόστους 
του Ν1767/88 των ετών 
2010 έως 2015 δημιουρ-
γούν πρόσθετα προβλήματα 
συναλλακτικής φύσης 
στερώντας την δυνα-
τότητα λήψης ασφαλι-
στικής και φορολογικής 
ενημερότητας αλλά και 
επιπλέον φορολογικές επιβαρύνσεις.

Η διετής καθυστέρηση από την 
ψήφιση του πρώτου νόμου για τον 
συμψηφισμό των ανεξόφλητων απαι-
τήσεων των επιχειρήσεων από την 
επιδότηση εργοδοτικού κόστους 12% 
και η πολύμηνη ολιγωρία μετά την 
έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων 
από τον ΟΑΕΔ οδήγησε πολλές από 
τις επιχειρήσεις της περιοχής να δημι-
ουργήσουν οφειλές προς την Φορο-
λογική Αρχή τους Φορείς Κοινωνικής 
Ασφάλισης. 

Όσες επιχειρήσεις επέλεξαν να δη-
μιουργήσουν οφειλές στον ΕΦΚΑ Μι-
σθωτών (πρώην ΙΚΑ) για να τις συμ-
ψηφίσουν με τις απαιτήσεις τους από 
το 12% έρχονται αντιμέτωπες με ένα 
ακόμα σοβαρό πρόβλημα κατά την 
υποβολή της φορολογικής τους δή-
λωσης για το έτος 2021. Σύμφωνα 
με τη φορολογική νομοθεσία η δαπά-

νη των ασφαλιστικών εισφορών που 
οφείλει η επιχείρηση για τους εργα-
ζόμενους της δεν αναγνωρίζεται ως 
έξοδο αν δεν καταβληθεί μέσα στο 
έτος που αφορά.

Έτσι λοιπόν τα φορολογικά αποτε-
λέσματα επιβαρύνονται για φέτος με 
ένα επιπλέον ποσό δημιουργώντας 

τους τεράστιο ταμειακό θέμα 
σε μια χρονική συγκυρία 

ακρίβειας και εκτόξευ-
σης ενεργειακού κό-
στους που οι επιχει-
ρήσεις του ακριτικού 
του νομού μας χρειά-
ζονται τη στήριξη της 

πολιτείας όσο ποτέ άλ-
λοτε
Προτείνουμε λοιπόν 

έστω και την τελευταία στιγ-
μή:

α) το κράτος να μην 
φερθεί τιμωρητικά, να 
ρυθμιστεί το θέμα και 
να δοθεί η ευκαιρία 

στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις να 
αναγνωρίσουν φορολογικά στην χρή-
ση του 2021 τις μη καταβληθείσες 
ασφαλιστικές εισφορές έως του πο-
σού που έχουν να λαμβάνουν από 
τον ΟΑΕΔ.

β) να μην λογιστούν τόκοι σε οφει-
λές στην φορολογική διοίκηση-και στα 
ασφαλιστικά ταμεία μέχρι του ύψους 
της απαίτησης τους.  

Πράγματι εδώ ισχύει αυτό που  λέει 
ο θυμόσοφος λαός με μια παροιμία: 
"Εκεί που μας χρωστάγανε, μας πήραν 
και το βόδι"! 

* Μαλτέζος Μενέλαος
Οικονομολόγος 
Μέλος της Κ.Δ του Οικονομικού Επιμε-
λητηρίου Ελλάδας
Εκπρόσωπος
Προοδευτικών Οικονομολόγων Ελλά-
δας

ΤΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΥ 
ΜΑΛΤΕΖΟΥ

Γνώμη

Μέτρα τώρα για τον Τύπο

Χ
ωρίς ενημέρωση δεν υπάρ-
χει δημοκρατία. Αυτό δεν αμ-
φισβητείται από κανέναν. Η 
ύπαρξη των μέσων ενημέρω-
σης -ηλεκτρονικών και ιδιαίτε-

ρα εντύπων- είναι αναντικατάστατη για 
την ορθή λειτουργία του δημοκρατικού 
πολιτεύματος, για την προβολή όλων 
των απόψεων και των προβλημάτων των 
πολιτών, για τον έλεγχο κάθε εξουσίας.

Όλα αυτά, βεβαίως, στα λόγια. Στην 
πράξη, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Θα 
σταθούμε στην κρίση που μαστίζει τα έντυ-
πα ΜΜΕ, με αποτέλεσμα να απειλείται η 
ίδια η ύπαρξή τους. Για πάνω από 10 χρό-
νια, τα σημεία πώλη-
σης εφημερίδων και 
περιοδικών μειώνο-
νται διαρκώς.

Εκεί που ο πολί-
της έβρισκε την εφη-
μερίδα του και στο 
πιο μικρό χωριό, τώ-
ρα είναι υποχρεωμέ-
νος να κάνει πολλά 
χιλιόμετρα για να τη 
βρει, ακόμη και στις 
πόλεις, ενώ σε με-
γάλες περιοχές της 
χώρας και σε νη-
σιά είναι ζήτημα αν 
υπάρχει ένα σημείο 
πώλησης.

Αν η κυβέρνηση 
μείωνε τη φορολογία που υπάρχει στα 
έντυπα και φρόντιζε να αυξήσει το κέρ-
δος των πωλητών, ώστε να καταστήσει 
συμφέρουσα την πώληση του Τύπου, τα 
σημεία πώλησης θα μπορούσαν να αυξη-
θούν ουσιαστικά. Δεν το κάνει.

Ένα δεύτερο ζήτημα αφορά τα προ-
βλήματα που συσσώρευσαν στα έντυπα 
ΜΜΕ η πανδημία και τελευταία η έκρη-
ξη της ακρίβειας. Η πανδημία προκάλεσε 
σημαντική πτώση των πωλήσεων, καθώς 
πολλοί αναγνώστες «έκοψαν» την εφημε-
ρίδα και το περιοδικό για να μειώσουν τον 
κίνδυνο μετάδοσης του ιού.

Η ακρίβεια εκτόξευσε κατακόρυφα το 
κόστος εκτύπωσης, καθώς αυξήθηκαν ιλιγ-
γιωδώς οι τιμές στις πρώτες ύλες και στην 
ενέργεια. Τα έντυπα μέσα ενημέρωσης 
αδυνατούν να αντεπεξέλθουν σε τέτοιες 
συνθήκες. Το αυξημένο κόστος είναι αδύ-
νατο να μετακυλιστεί στους αναγνώστες, 
χωρίς να προκαλέσει νέα δραματική -πά-
νω στην ήδη σοβαρή- πτώση των πωλή-
σεων, ενώ μια μείωση της ύλης, δηλαδή 
των σελίδων, θα οδηγούσε στον πλήρη 
ευτελισμό τους.

Η κατάσταση δεν πάει άλλο. Μέτρα 
έπρεπε να ληφθούν χθες. Η κυβέρνηση 
που υποσχέθηκε πως ως το τέλος Μαΐου 

θα έφερνε κάποιο πακέτο μέτρων δεν έχει 
κάνει ουσιαστικά τίποτα, ενώ βρισκόμαστε 
στα μέσα Ιουνίου.

Χθες, ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε μια τροπο-
λογία για μηδενικό ΦΠΑ σε εφημερίδες, 
περιοδικά και βιβλία. Πρόκειται για μια 
εξαιρετικά θετική παρέμβαση που πρέπει 
να υποστηριχθεί από όλα τα κόμματα. Το 
πρόβλημα της επιβίωσης των έντυπων 
ΜΜΕ πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα και 
ριζικά. Είναι καίριο ζήτημα δημοκρατίας. 
Είναι υπερκομματικό ζήτημα.
∆ημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα των 
Συντακτών

 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
               16-06-2022

4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ.: 25513 53423 FAX : 25513 53409
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Δ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

        
 Θ Ε Μ Α:  «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ».

        Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, σε 
εφαρμογή της υπ. αριθμ. Θ1/ΔΣ19/09-06-2022 (ΑΔΑ:9ΨΩΝ4690Ω3-
ΨΧΠ) απόφασης του Δ.Σ του Νοσοκομείου διενεργεί Δημόσιο Ανοικτό 
Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με αντικείμενο την διάθεση προσωπικού το οποίο 
θα απασχολείται στο τομέα καθαριότητας στους χώρους του ΠΓΝ Αλε-
ξανδρούπολης, στον Ξενώνα Σταύρος Νιάρχος και δομές Ψυχικής Υγεί-
ας ευθύνης ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης, έναντι προϋπολογισθείσας δαπάνης 
121.774,20€ πλέον ΦΠΑ (151.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Αριθμ. Διακήρυξης: 14/22
Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη 

Προσφορά μόνο βάσει Τιμής. 
Τελική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η 01-07-

2022 και ώρα 15:00  μ.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 05-07-2022 

και ώρα 13:00 μ.μ.
Χρόνος ισχύος προσφορών: Έξι (6) μήνες από την επόμενη της διε-

νέργειας του διαγωνισμού.
Δικαίωμα Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύνα-

ψης της παρούσας σύμβασης έχουν φορείς του άρθρου 20 παρ. 1γ του 
Ν. 4412/2016, ήτοι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις  Ένταξης της 
περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4019/2011 (Α΄ 216), α) 
Κοι.Σ.Π.Ε. του άρθρου 12 του Ν.2716/1999 τα οποία αυτοδικαίως θεω-
ρούνται Κοιν.Σ.Επ και β) Κοιν.Σ.Επ της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρ-
θρου 2 του ν.4019/2011.

Σε περίπτωση ένωσης φορέων αυτές πρέπει να είναι αποκλειστικά με-
ταξύ Κοι.Σ.Π.Ε και Κοιν.Σ.Επ.

Εγγυήσεις: Α) Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2% επί 
της αξίας (άνευ ΦΠΑ). Β) Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η 
παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του 
ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτι-
μώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται μέχρι και την 
υπογραφή του συμφωνητικού.  

         Πληροφορίες και διευκρινήσεις δίδονται καθημερινά από το Γρα-
φείο Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 25513-53423. Αρμό-
διος Υπάλληλος: Δ. Χριστοδούλου

                                                                        
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΟΥ Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Ε. ΡΟΥΦΟΣ
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Φόβους πως ενδέχεται να 
βρισκόμαστε στην αρχή ενός 
νέου κύματος του κορονοϊ-
ού, διατυπώνουν οι επιστή-
μονες -και συγκεκριμένα του 
6ου κατά σειρά- μέσα σε δυ-
όμιση χρόνια πανδημίας. Η 
αύξηση της θετικότητας στο 
6,18% (+2 μονάδες σε σχέση 
με την προηγούμενη εβδομά-
δα), του δείκτη μεταδοτικότη-
τας Rt στο 0.97 και των ημε-
ρήσιων κρουσμάτων, δείχνουν 
σαφή έξαρση την οποία οι επι-
στήμονες περίμεναν κανονικά 
να συμβεί μετά τον Αύγου-
στο. Στον Έβρο, την εβδομά-
δα 30/5 ως 5/6 η θετικότητα 
ήταν στο 2,86%, ενώ την βδο-
μάδα 6/6 ως 12/6 εκτοξεύτη-
κε στο 3,84%. Ωστόσο, παρά 
το γεγονός ότι η τάση είναι 
αυξητική, σε σύγκριση με άλ-
λες περιοχές της χώρας, ο δεί-
κτης θετικότητας είναι, για την 
ώρα, χαμηλός στο νομό μας.

«Μέχρι χθες πιστεύαμε πως 
η διασπορά αυτών των δύο 
τελευταίων παραλλαγών της 
Όμικρον (ΒΑ.4 και ΒΑ.5) δεν 
θα είναι πάρα πολύ μεγάλη 
ακόμα. Ξέραμε ότι υπάρχουν 
αναπτύσσονται, αλλά πιστεύα-
με πώς δεν έχουν προλάβει να 
κάνουν μεγάλη διασπορά. Και 
πιστεύαμε ότι θα δώσουν ση-
μαντική αύξηση από τον Αύ-
γουστο και μετά. Φαίνεται, 
όμως, ότι μπορεί να συμβεί 
και νωρίτερα. Το μελετάμε 
ακόμη, δεν το ξέρουμε», λέει 
μιλώντας στο iatropedia.gr, ο 
Καθηγητής Περιβαλλοντικής 
Μηχανικής του ΑΠΘ, Δημο-
σθένης Σαρηγιάννης.

Θα αγγίξουν τα 7 
χιλιάδες κρούσματα 
στον μέσο εβδομαδιαίο 

μέσο όρο
Τα περίπου 10.500 νέα 

ημερήσια κρούσματα που 
σημειώθηκαν χθες Τετάρτη 
(15/6) μέσα σε ένα 24ωρο 
-αν στις 9.288 λοιμώξεις 
που ανακοινώθηκαν από τον 
ΕΟΔΥ, προστεθούν και 1.205 
επαναμολύνσεις- ενδέχεται 
να μην είναι η κορυφή του 
παγόβουνου. Αν η αύξηση 
οφείλεται στις νέες παραλ-
λαγές του κορονοϊού, τότε 
αυτή θα είναι μεγάλη, λέει ο 
κ. Σαρηγιάννης. Από τα περί-
που 6 χιλιάδες κρούσματα κα-
τά μέσο εβδομαδιαίο όρο, τα 
οποία καταγράφονται σήμε-
ρα, πολύ γρήγορα θα ξεπερά-
σουμε μάλλον τα 7 χιλιάδες, 
σημειώνει ο ίδιος: «Μπορεί 
να φτάσουμε τον μέσο όρο 
των 7 χιλιάδων κρουσμάτων 
εβδομαδιαίως. Χθες Τετάρ-
τη, φτάσαμε τα 10.500 στην 
πραγματικότητα, με 9.288 
κρούσματα και 1.205 επανα-
μολύνσεις. Δεν καταλαβαίνω 
γιατί ο ΕΟΔΥ δεν δηλώνει τις 
επαναμολύνσεις. Προφανώς 
για να μειώσει τους αριθμούς. 
Γιατί ο επαναμολυσμένος μο-
λύνει κανονικότατα. Θέλουμε, 
λοιπόν, να δούμε εάν η αύξη-
ση οφείλεται στην Όμικρον 4 
και την Όμικρον 5. Αν είναι 
Όμικρον 2 θα έχουμε διακυ-
μάνσεις, τα δεδομένα τα ξέ-
ρουμε. Αν είναι Όμικρον 4 ή 
Όμικρον 5 τότε θα υπάρξει 
έντονη δυνατότητα αύξησης 
αν δεν πάρουμε κανένα μέ-
τρο προστασίας, με τη γενική 
χαλάρωση που υπάρχει», ση-
μειώνει ο επιστήμονας.

Επαναφορά της μάσκας;
Σύμφωνα με πληροφορίες 

του iatropedia.gr, οι υγειονο-

μικές αρχές είναι σε αυξημένη 
επιφυλακή, αλλά προς το πα-
ρόν δεν διατυπώνουν σοβα-
ρές ανησυχίες. Οι επιστήμονες 
της Επιτροπής Εμπειρογνω-
μόνων στην τακτική συνε-
δρίαση της Τετάρτης (15/6), 
συζήτησαν τις τελευταίες εξε-
λίξεις και αποφάνθηκαν πως 
δεν αποκλείεται η αύξηση στα 
κρούσματα να μην συνοδεύε-
ται και από αύξηση στις εισα-
γωγές στα νοσοκομεία, δηλα-
δή πίεση στο σύστημα υγείας. 
Αν ωστόσο, κάτι τέτοιο συμβεί 
δεν αποκλείεται να δούμε την 
επαναφορά κάποιων μέτρων 
και κυρίως αυτό της χρήσης 
μάσκας, αφού φαίνεται πως 
ο κορονοϊός είναι ακόμη μα-
ζί μας και δεν επιτρέπει την 
υπερβολική χαλάρωση.

«Το να φορέσει κανείς μά-
σκα σε συγχρωτισμό πρέπει να 
είναι όχι μόνο σύσταση, αλλά 
και υποχρεωτικό. Και πρέπει 
να το εφαρμόζουν οι επαγγελ-
ματίες, δηλαδή να το ζητάνε», 
σημειώνει ο Καθηγητής Σαρη-
γιάννης. Εξηγεί, ωστόσο, πως 
το πιστοποιητικό εμβολιασμού 
/ νόσησης για την είσοδο σε 
χώρους ψυχαγωγίας και δια-
σκέδασης δεν έχει ιδιαίτερο 
νόημα, καθώς η ανοσία δεν 
προφυλάσσει από τις νέες μο-
λύνσεις, όπως λέει. 

Εκτοξεύθηκε ο δείκτης 
θετικότητας – Στο 
“κόκκινο” 4 νησιά και η 
∆υτική Αττική

Στο 36,98% εκτοξεύθηκε ο 
δείκτης θετικότητας στη Μύ-
κονο, αύξηση κατά 14,07% 
μέσα σε μία εβδομάδα. Κάτι 

που σημαίνει πως στους 10 
που κάνουν τεστ για τον κο-
ρονοϊό, σχεδόν οι 4 αποδει-
κνύονται θετικοί. Αυξητικές 
τάσεις και υψηλή θετικότητα 
παρουσιάζουν και ακόμη τρία 
δημοφιλή νησιά. Η Σαντορίνη 
με θετικότητα στο 25,32%, η 
Μήλος με 15,7% και η Πά-
ρος με 14,77%. Στο «κόκκι-
νο» και η Δυτική Αττική με 
16,33% θετικότητα την ώρα 
που το όριο συναγερμού για 
τον συγκεκριμένο δείκτη έχει 
παραμείνει στο 4%, παρά τη 
συλλογική ανοσία από τα εμ-
βόλια και τη νόσηση του γε-
νικού πληθυσμού.
iatropedia.gr
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Σαρηγιάννης για κορονοϊό: Το 80% των 
περιοχών της Ελλάδας έχει σταθερή αύξηση

ΣΉΜΑΝΤΙΚΉ ΑΥΞΉΣΉ ΤΉΣ 
ΘΈΤΙΚΌΤΉΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΌΝ ΈΒΡΌ.  
ΣΈ ΠΌΙΑ ΠΈΡΙΠΤΩΣΉ ΘΑ 
ΈΠΑΝΈΛΘΈΙ Ή ΜΑΣΚΑ 
                               
Φόβους πως ενδέχεται να βρισκόμαστε 
στην αρχή ενός νέου κύματος του 
κορονοϊού, διατυπώνουν οι επιστήμονες

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΚΟ-

ΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ» 

Με την υπ’ αριθ. 59/2022 Διαταγή του Ειρηνοδικείου Αλεξαν-
δρούπολης, εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις του καταστατικού του 
αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» με έδρα την Αλεξανδρούπολη (παλαιά 
σφαγεία), νομίμως εκπροσωπουμένου, οι οποίες αποφασίσθη-
καν με την από 18.02.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συ-
νέλευσης των μελών του.       

Αλεξανδρούπολη, 10.06.2022 
      Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος 

Κωνσταντίνος Γκοτσίδης

2X21

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ  
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προκηρύσσει διαγωνισμό για την πρόσλη-
ψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, 28 ατόμων κατηγορίας ΠΕ (Διπλωματούχοι 
Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι 
Μηχανικοί, Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί, 
Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί, Διπλωματούχοι 
Τοπογράφοι Μηχανικοί, Διπλωματούχοι Μηχανικοί 
Αναλυτές-Προγραμματιστές, Πτυχιούχοι Διοικητικού-
Οικονομικού, Πτυχιούχοι Πληροφορικής), 42 ατόμων 
κατηγορίας ΤΕ (Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, 
Πτυχιούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί, Πτυχιούχοι Ηλεκτρονικοί 
Μηχανικοί & Μηχανικοί Αυτοματισμού, Πτυχιούχοι 
Μηχανικοί Πληροφορικής, Υγειονομικοί Επισκέπτες 
Υγείας, Πτυχιούχοι Διοικητικού-Οικονομικού) και 88 ατό-
μων κατηγορίας ΔΕ (Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων, 
Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών, 
Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού, 
Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού, Χειριστές 
Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων, Τεχνικοί Δομικών 
Έργων, Χειριστές Η/Υ, Μετακινητές Βαρών, Οδηγοί, 
Διοικητικοοικονομικοί Επιμηλητές, Σχεδιαστές, Τεχνικοί 
Τοπογραφικών Εργασιών) σύμφωνα με την Απόφαση 
Διευθύνοντος Συμβούλου 54/2022, για την κάλυψη εποχι-
κών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων στους νομούς 
Αττικής, Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας, Άρτας, Αχαΐας, 
Έβρου, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Κοζάνης & Λάρισας. 
Οι υποψήφιοι της ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί 
Δικτύων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 45 ετών. Οι 
υποψήφιοι των λοιπών ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας 
από 18 έως 65 ετών. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις 
από 24.06.2022 έως και 03.07.2022  
- είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου: sox1-2022@admie.gr  

- είτε ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία 
της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., στην ακόλουθη διεύθυνση: ΑΔΜΗΕ 
Α.Ε./ΔΑΔΥ, Λ. Κωνσταντινουπόλεως 1 & Κηφισού, 
Τ.Κ.12132, Αθήνα, υπόψη κας Κουλουμπή Ασπασίας & 
κας Θεολογίτη Αλεξάνδρας (τηλ. επικοινωνίας: 210-
5192205, 210-5192598). 

Την πλήρη προκήρυξη με τα απαιτούμενα προσόντα και τα 
δικαιολογητικά, καθώς και τη σχετική αίτηση, οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση www.admie.gr/nea/anakoinoseis, με θέμα 
“Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2022”.

Κομοτηνή 15/06/2022
Αριθ. Πρωτ. -7030-

ΑΔΑ: ΡΒΤΚ46Ψ8ΩΧ-Ω1Υ

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Δημοκρι-
τείου Πανεπιστημίου Θράκης

Έχοντας Υπόψη
1.Το Π.Δ. 108/1989 ίδρυσης και λειτουργίας της Ε.Α.Δ.Π./Δ.Π.Θ., 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ως καταστατικό της Ε.Α.Δ.Π./Δ.Π.Θ.
2.Το αριθ. 241/176/6.9.2021 πρακτικό συγκρότησης σε σώμα του 

Δ.Σ. της Ε.Α.Δ.Π./Δ.Π.Θ.
3.Απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Α.Δ.Π./Δ.Π.Θ. στην αριθ. 

244/179/21.12.2021 συνεδρίασή του
Επαναπροκηρύσσει:

Δημόσιο Πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και σύντμη-
ση προθεσμίας για την εκμίσθωση του κυλικείου στο κτίριο της Σχολής 
Επιστημών Αγωγής στη Νέα Χιλή Αλεξανδρούπολης, επιφάνειας 26τ.μ. 
περίπου, ιδιοκτησίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης,  προς 
εξυπηρέτηση σε είδη κυλικείου των φοιτητών καθώς και των εργαζο-
μένων (Διδακτικό και Διοικητικό προσωπικό). 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 07 Ιουλίου 2022 και ώρα 
11:00 στα γραφεία της Εταιρείας (Κτίριο Διοίκησης, Πανεπιστημιού-
πολη Κομοτηνή).

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και φωτοτυπίες της διακήρυ-
ξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν όλες τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες από τα γραφεία της Ε.Α.Δ.Π./Δ.Π.Θ., Πανεπιστημιούπολη του 
Δ.Π.Θ., κτίριο Διοίκησης, τηλ.: 25310 34919, 39031 ή μέσω ηλεκτρο-
νικού ταχυδρομείου: eadp@duth.gr και από την ιστοσελίδα της Ε.Α.Δ.Π. 
/Δ.Π.Θ.: eadp.duth.gr.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
    Καθηγητής Στέφανος Κλ. Παύλου

 

 
Πληροφορίες: Κτίριο Διοίκησης Δ.Π.Θ.-Πανεπιστημιούπολη 69 100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ  

Τηλ. 25310 34122/39029/39030  Λογιστήριο: 2531034919/39031 

Email: eadp@duth.gr 

 

 

Κομοτηνή 15/06/2022 
Αριθ. Πρωτ. -7030- 
 
ΑΔΑ: ΡΒΤΚ46Ψ8ΩΧ-Ω1Υ 

 
Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης 

Έχοντας Υπόψη 
1. Το Π.Δ. 108/1989 ίδρυσης και λειτουργίας της Ε.Α.Δ.Π./Δ.Π.Θ., όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει ως καταστατικό της Ε.Α.Δ.Π./Δ.Π.Θ. 
2. Το αριθ. 241/176/6.9.2021 πρακτικό συγκρότησης σε σώμα του Δ.Σ. της 

Ε.Α.Δ.Π./Δ.Π.Θ. 
3. Απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Α.Δ.Π./Δ.Π.Θ. στην αριθ. 244/179/21.12.2021 συνεδρίασή 

του 
 

Επαναπροκηρύσσει: 

Δημόσιο Πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και σύντμηση προθεσμίας για 
την εκμίσθωση του κυλικείου στο κτίριο της Σχολής Επιστημών Αγωγής στη Νέα 
Χιλή Αλεξανδρούπολης, επιφάνειας 26τ.μ. περίπου, ιδιοκτησίας του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης,  προς εξυπηρέτηση σε είδη κυλικείου των φοιτητών καθώς και 
των εργαζομένων (Διδακτικό και Διοικητικό προσωπικό).  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 07 Ιουλίου 2022 και ώρα 11:00 στα γραφεία 
της Εταιρείας (Κτίριο Διοίκησης, Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνή). 

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και φωτοτυπίες της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να λάβουν όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία της 
Ε.Α.Δ.Π./Δ.Π.Θ., Πανεπιστημιούπολη του Δ.Π.Θ., κτίριο Διοίκησης, τηλ.: 25310 34919, 
39031 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: eadp@duth.gr και από την ιστοσελίδα της 
Ε.Α.Δ.Π. /Δ.Π.Θ.: eadp.duth.gr. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

    Καθηγητής Στέφανος Κλ. Παύλου  
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 SUDoKU

ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

O γιός ενός Άραβα σεΐχη πήγε για σπουδές 
στη Τσεχία.

Μετά από ένα μήνα γράφει στους δικούς του:
Η Πράγα είναι απίθανη, οι άνθρωποι πολύ άνε-

τοι και μ' αρέσει εδώ. Μόνο που μερικές φορές 
ντρέπομαι, όταν πηγαίνω στο Πανεπιστήμιο με 
την χρυσή μου Mercedes και βλέπω τον καθη-
γητή μου να κατεβαίνει από το Τράμ.

Μετά από μερικές μέρες παίρνει μια επιταγή 
με 1 εκατομμύριο δολάρια με μια σημείωση από 
τους γονείς του:

Μη μας προσβάλλεις άλλο παιδί μου, αγόρα-
σε κι εσύ ένα Τράμ!!!

* * * * * * 

Ο δημόσιος κατήγορος στο δικαστήριο μιας 
μικρής επαρχιακής πόλης καλεί την πρώτη του 
μάρτυρα, μια γιαγιά γύρω στα 80 και την ρωτάει 
με τελείως επαγγελματικό ύφος:

- Με γνωρίζετε εμένα κυρία Θεοδώρου; ...
- Και βέβαια σας γνωρίζω κύριε Αλεξίου, απα-

ντάει η ηλικιωμένη γυναίκα. Σας ξέρω από μικρό 
παιδάκι και πρέπει να ομολογήσω ότι με έχετε 
απογοητεύσει. Λέτε ψέμματα, απατάτε συνέχεια 
τη γυναίκα σας, κουτσομπολεύετε τους πελάτες 
σας. Βεβαίως σας γνωρίζω!

Αποσβολωμένος τελείως ο δικηγόρος από την 
απρόσμενη απάντηση της γριάς και μη ξέροντας 
τι άλλο να πεί, δείχνει με το δάχτυλό του στην 
άλλη μεριά της αίθουσας και λέει:

- Τον δικηγόρο της υπεράσπισης τον γνω-
ρίζετε;

- Ω ναι και τον κύριο Σοφόπουλο τον γνωρί-
ζω, απαντά πάλι η μάρτυς. Τον κρατούσα όταν 
ήτανε μωρό και μπορώ να πω ότι κι αυτός με έχει 
απογοητεύσει. Είναι μέθυσος και χαρτοπαίκτης, 
δεν μπορεί να κάνει σχέση με κανένα και είναι 
από τους χειρότερους δικηγόρους της πόλης μας!

Στο σημείο αυτό, ο πρόεδρος κτυπά το σφυ-
ράκι του στην έδρα, διακόπτει τη διαδικασία και 
καλεί και τους δύο δικηγόρους να πλησιάσουν 
την έδρα. Οταν πλησιάζουν, σκύβει μπροστά και 
τους λέει με σιγανή φωνή:

- Οποιος τους δυο σας τη ρωτήσει αν με ξέ-
ρει, την έβαψε!

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια
1. Ημέρα για… δίκη.
8. Σημείο συναρμογής.
13. Γυναικείο όνομα.
14. Βάφει… βλεφαρίδες.
16. Από δέρμα ζώου κατασκευάζεται.
17. Αγενείς την… παραβιάζουν.
19. Σύστημα έγχρωμης τηλεοπτικής με-
τάδοσης.
20. Αθανάσιος βαφτίστηκε.
22. Χαμηλή η θερμοκρασία της.
24. Η ουσία του σύμπαντος για τους τα-
οϊστές.
26. Επαρχία της Αργεντινής.
28. Σ' αυτήν και η Ιαπωνία.
29. Πιερ…: παλιός Γάλλος ηθοποιός.
31. Ποικιλία της και η κορωνέικη.
33. Γράμματα από τη… Λιέγη.
34. Μιρέιγ…: παλιά, Γαλλίδα τραγουδί-
στρια και ηθοποιός.
36. Προϊόν επεξεργασίας της ζάχαρης.
38. Αρχικά για… ανέλκυση ναυαγίων.
40. Ξένο αντρικό χαϊδευτικό.
41. Ποταμός της Κ. Αφρικής.
43. Επικίνδυνη… νάρκη.
44. Ένα υγρό σύμφωνο.

-- Συστατικά -- 
• 8 μπουτάκια κοτόπουλου
• 2 φέτες μπαγιάτικο ψωμί (ξερό)
• 2 σκ. σκόρδου, λιωμένες
• 50 γρ. κεφαλοτύρι, τριμμένο
• 1 κ.γλ. εστραγκόν, ψιλοκομμένο
• 1 αυγό, χτυπημένο
• Ελαιόλαδο, για το τηγάνισμα
• 1 σικορέ, ψιλοκομμένο
• 100 γρ. φασόλια κόκκινα κονσέρβας, στραγγισμένα
• Φύλλα μαρουλιού ή σαλάτας
• 1 δόση βινεγκρέτ
• Αλάτι
• Πιπέρι

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Αρχικά, κόβουμε το ξερό ψωμί σε κομμάτια και το 

θρυμματίζουμε στο μπλέντερ ή το πολυμίξερ.
• Ανακατεύουμε το ψωμί, το εστραγκόν, το σκόρδο, το 

τυρί και το αλατοπίπερο σε ένα μπολ και χτυπάμε σε 
άλλο μπολ το αυγό με λίγο αλατοπίπερο.

• Στη συνέχεια, πανάρουμε τα μπουτάκια πρώτα στο 
αυγό και κατόπιν στο μείγμα του ψωμιού και τα τη-

γανίζουμε 15 λεπτά σε καυτό ελαιόλαδο, μέχρι να 
ροδίσουν.

• Στραγγίζουμε σε απορροφητικό χαρτί.
• Έπειτα, μοιράζουμε σε 4 ατομικά μπολ το σικορέ 

και τα φασόλια και περιχύνουμε κάθε μπολ με λί-
γη βινεγκρέτ.

• Τέλος, στρώνουμε 4 πιάτα με φύλλα σαλάτας και 
βάζουμε στο καθένα από 2 τηγανητά μπουτάκια.

• Τοποθετείτε σε κάθε πιάτο από 1 μπολ σαλάτας και 
σερβίρουμε.

• Καλή όρεξη!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Νόστιμα μπουτάκια κοτόπουλου με σκόρδο και 
εστραγκόν

Κάθετα
1. Η εξάρθρωση.
2. Δηλητήριο εντόμων και ερπετών.
3. Το εικονιζόμενο ζώο.
4. Παλιός, Αλβανός ηγέτης.
5. Έγραψε τα "Τα μυστήρια του Παρισιού".
6. Μυθικός ήρωας των Αρκάδων.
7. Πρόθημα μείωσης.
8. Έργο του "Ο κουρσάρος".
9. Το 120 με γράμματα.
10. Αφελής, βλάκας.
11. Βλέπε (αρχ.).
12. Είδος ψαριού.
15. Σύμπλεγμα νησίδων του νομού Δω-
δεκανήσων.
18. Αιωνίως (αρχ.).
21. Απομίμηση πολύτιμης πέτρας.
23. Θραύσμα… γυαλιού.
25. Μυθικός βασιλιάς της Αθήνας.
27. Δόξα (αρχ.).
30. Βίτσιο… σελέμη.
32. Σκεπάζει το έμβρυο κατά την κύηση.
35. Δεν το έχει ο… αδιάκριτος.
37. Μεγάλο αμερικανικό αστεροσκοπείο.
39. Διαρρέει την Ελβετία.
42. Ένας δίφθογγος.
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Το 2021 έγινε χαμός με το 
Squid Game. Το Red Light – 
Green Light και κάθε creepy 
παιχνίδι που αποφάσισε να προ-
σθέσει στην ιστορία ο Hwang 
Dong-hyuk καθήλωσαν τους θε-
ατές και έδωσαν στο Netflix περί 
τις 1,6 εκατομμύρια ώρες θέασης 
μέσα στις πρώτες 28 ημέρες.

Η πλατφόρμα, βλέποντας την 
επιτυχία της σειράς, πήρε την πο-
λύ έξυπνη εμπορικά απόφαση να 
μετατρέψει τη σειρά σε πραγμα-
τικό διαγωνισμό, στο οποίο μπο-

ρεί να συμμετάσχει οποιοσδήπο-
τε επιθυμεί.

456 παίκτες θα έχουν την ευ-
καιρία να πάρουν μέρος σε μία 
σειρά παιχνιδιών για ένα εξω-
φρενικό τελικό έπαθλο που αγγί-
ζει τα 4,56 εκατομμύρια δολάρια, 
δηλαδή 4,34 εκ. ευρώ. Φυσικά, 
όσοι χάνουν δεν εκτελούνται από 
τους φρουρούς, παρά δε διεκδι-
κούν το τελικό έπαθλο.

Εμείς πατήσαμε την αίτηση 
για το Global Casting και οι απαι-
τήσεις που ζητούν οι ιθύνοντες 

είναι:
-Να είσαι τουλάχιστον 21 

ετών την περίοδο που θα παί-
ζεις τα παιχνίδια.

-Να είσαι διαθέσιμος να συμ-
μετάσχεις στο πρόγραμμα για 4 
εβδομάδες, με την ημερομηνία να 
προβλέπεται να είναι στις αρχές 
του 2023.

-Να έχεις ένα διαβατήριο σε 
ισχύ για όλη την περίοδο των γυ-
ρισμάτων σε περίπτωση που επι-
λεγείς και να μπορείς να ταξιδέ-
ψεις στις τοποθεσίες που θα σου 
υποδείξουν.

-Να μην είσαι ή ήσουν υπάλ-
ληλος οποιασδήποτε εταιρεία 
του All3 Media Group και / ή του 
Netflix, ούτε και να είσαι άμεσος 
συγγενής ενός υπαλλήλου τους.

Αφού επιβεβαιώσεις τα πα-
ραπάνω και συμπληρώσεις τα 
στοιχεία σου, θα χρειαστεί να 
στείλεις κάποιες φωτογραφί-
ες σου αλλά και ένα βίντεο στο 
οποίο να λες μερικά πράγματα 
για τον εαυτό σου, τον λόγο που 
θες να πάρεις μέρος στο παιχνί-
δι, ποια είναι η στρατηγική σου 
και τι θα κάνεις τα χρήματα σε 
περίπτωση που νικήσεις.

Ποια είναι η 
Βερόνικα; 

Το GNTM επιστρέφει. Αυτό το ξέρα-
με. Αυτό που δεν ξέραμε είναι ποιοι θα 
καθίσουν στις καρέκλες δίπλα στη Βίκυ 
Καγιά. Και ήρθε η ώρα να το μάθουμε. Ο 
δοκιμασμένος Γιώργος Καράβας παίρνει 
τη μία. Η κλασική αξία Τάσος Σωφρονί-
ου παίρνει την τρίτη. Και το μοντέλο που 
διαπρέπει στο εξωτερικό, Σοφία Χατζη-
παντελή, κάθεται στην τέταρτη και τε-
λευταία, για την περίοδο των auditions, 
ως special guest κριτής. 

Η Σοφία Χατζηπαντελή γεννήθηκε 
στις 25 Μαΐου του 1997 στην Κύπρο. 
Μετακόμισε στις ΗΠΑ μαζί με τον πα-
τέρα της και τον αδερφό της. Ο πατέ-

ρας της είναι Κύπριος και η μητέρα της 
Βρετανίδα.

Στα αρχικά της σχέδια δεν υπήρχε το 
μόντελινγκ. Φοίτησε στο πανεπιστήμιο 
του Maryland, σπουδάζοντας μάρκε-
τινγκ. Κάπου ανάμεσα σε διαβάσματα και 
εξετάσεις έκανε την πρώτη της φωτο-
γράφιση για το brand Guess Jeans. Έχει 
εμφανιστεί σε πάνω από 50 εξώφυλλα 
περιοδικών. Στο portfolio της υπάρχουν 
συνεργασίες με τη Vogue, το Elle, το 
Harper’s Bazaar, τους New York Times 
και το Vanity Fair. Αυτή τη στιγμή ανή-
κει στο Premier Model Management 
και το MUSE NYC.

Η Σοφία Χατζηπαντελή έγινε διάσημη 
για το ενιαίο φρύδι της, το οποίο και έχει 
και όνομα. Το έχει βαφτίσει Βερόνικα και 
το έχει κάνει σήμα κατατεθέν της. Δεν 
είναι λίγες οι φορές που έχει επικριθεί 
για την εμφάνισή της.

Η ίδια ακούει τα σχόλια βερε-
σέ και δημιουργεί και το κίνημα 
#unibrowmovement. «Μέσω του κινή-
ματος αλλάζουμε τον τρόπο που όλοι 
έχουν στο μυαλό τους την ομορφιά. Εί-
ναι τελείως υποκειμενική και ο καθένας 
αντιλαμβάνεται διαφορετικά τον συγκε-
κριμένο όρο», είχε δηλώσει στο BBC.

Η Σοφία Χατζηπαντελή νέα κριτής 
στο GNTM

Το πρώτο 
μήνυμα μετά τη 

νίκη του

Έπειτα από μία σειρά απαιτητικών 
μαγειρικών προκλήσεων, ο Πανα-
γιώτης Κουμουνδούρος αναδείχθηκε 
MasterChef της χρονιάς, φεύγοντας 
παράλληλα από το ριάλιτι μαγειρικής 
πλουσιότερος κατά 50.000 ευρώ. Με 58 
βαθμούς ο νεαρός μάγειρας κατάφερε 
να προηγηθεί της Καλλιόπης Μπεζαντέ.   

Οι δυο φιναλίστ έβαλαν τα δυνατά 
τους ν' αντιγράψουν το πιάτο της Clare 
Smyth, η οποία έδωσε συμβουλές ζω-
ής και συγκίνησε τους κριτές και τους 
συμμετέχοντες στο ριάλιτι μαγειρικής, 
κερδίζοντας τις εντυπώσεις. Το πιάτο 
της guest chef ήταν ψητό καλκάνι με 
μύδια και ψητά πράσα και μια μπαλοτίνα 
από πράσο και πατάτα. Η σεφ αποκά-

λεσε το συγκεκριμένο «Πιάτο του Ωκε-
ανού», αφού όπως είπε, προέρχεται και 
η ίδια από νησί. 

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνω-
ση του αποτελέσματος, ο Παναγιώτης 
Κουμουνδούρος άνοιξε ξανά τον λο-
γαριασμό του στο Instagram και έστει-
λε το πρώτο του μήνυμα. «Σας ευχαρι-
στώ όλους για τη στήριξη και τα καλά 
σας λόγια. Εύχομαι και εγώ με τη σειρά 
μου σε όλους σας πάντα ό,τι επιθυμεί-
τε. Ωραία πράγματα έρχονται» έγραψε 
ο 28χρονος νικητής. 

Νωρίτερα, ο ίδιος ανέφερε στις κά-
μερες ό,τι «πραγματοποίησα το όνειρό 
μου. Ήταν ένα αρκετά έντονο εξάμηνο, 
σίγουρα πάρα πολύ όμορφο και πάρα 

πολύ μαγειρικό. Ήταν ένας στόχος που 
εκπληρώθηκε, γι' αυτό χαίρομαι πάρα 
πολύ. Επαγγελματικά είμαστε ανοιχτοί 
σε πάρα πολλές προτάσεις. Οπότε σι-
γά σιγά, βλέπουμε τι προτάσεις έχουμε 
και προχωράμε αναλόγως. 
Έχω στο μυαλό μου 
ν' ανοίξω και κάτι 
δικό μου κάποια 
στιγμή. Επίσης, 
θα υπάρξουν 
σίγουρα κάποια 
ταξίδια. Κάπως 
θα τα μοιράσου-
με. Θέλω να ξεκου-
ραστώ δύο βδομάδες και 
μετά να οργανωθώ».

Ο Παναγιώτης Κουμουνδούρος 
είναι ο νέος Master Chef

Οι τραγουδιστές Μπίλι Αϊλις 
και Yungblud και η συνδιοργανώ-
τρια του ετήσιου Μουσικού Φε-
στιβάλ Γκλάστονμπερι στην Αγ-
γλία πρωταγωνιστούν σε ένα νέο 
ντοκιμαντέρ για την κλιματική 
αλλαγή με τίτλο «Overheated». 

Η Eilish παρουσιάζει πολυ-
ήμερη εκδήλωση με επίκεντρο 
το κλίμα, με τον ίδιο τίτλο που 
διοργανώνεται στο The O2 στο 
Λονδίνο αυτόν τον μήνα στο 
πλαίσιο συναυλιών της. Η 
νέα ταινία, από τη Sage 
Foundation, περιγράφε-
ται ως «ένα συναρπαστι-
κό σχόλιο για το Άγχος 
για το Κλίμα που εξαπλώ-
νεται αυτή τη στιγμή σε όλο 
τον κόσμο - και την ακλόνητη 
αποφασιστικότητα κορυφαίων 
ακτιβιστών για το περιβάλλον 
που σκοπεύουν να χρησιμοποιή-
σουν την επιρροή τους για να με-
τατρέψουν το άγχος σε δράση». 

Το ντοκιμαντέρ θα είναι δι-
αθέσιμο στην πλατφόρμα 
WePresent του WeTransfer αρ-
χικά για 72 ώρες και στη συνέ-
χεια στο διαδίκτυο. Θα προβληθεί 
επίσης στο Φεστιβάλ Γκλάστον-
μπερι αυτόν τον μήνα.

Σε σκηνοθεσία Yassa Khan, 

το ντοκι-
μαντέρ δι-

άρκειας 40 λε-
πτών προβάλλει την 

ομορφιά και την ευθραυστότητα 
του φυσικού κόσμου και οδηγεί 
το κοινό σε ένα καλειδοσκοπι-
κό οπτικό ταξίδι στο μυαλό προ-
σωπικοτήτων της Μουσικής, της 
Μόδας και του Κλιματικού Ακτι-
βισμού - για να κινητοποιήσει σε 
δράση, να εμπνεύσει ελπίδα και 
να οδηγήσει στην αλλαγή, καθώς 
ο πλανήτης είναι αντιμέτωπος με 
την υπερθέρμανση.

Κεντρικό στοιχείο της ταινίας 

είναι οι φωνές που αντιπροσω-

πεύουν την πρώτη γραμμή της 
κλιματικής αλλαγής: οι κοινότη-
τες αυτόχθονων στον Αμαζόνιο 
και στη Λαπωνία.

«Μέσω της βαθιάς γνώσης 
τους για το περιβάλλον, οι αυτό-
χθονες κοινότητες έχουν αναπτύ-
ξει μια ανεκτίμητη κατανόηση του 
φυσικού κόσμου, η οποία τους 
έχει δώσει την πιο ισχυρή σχέση 
με το περιβάλλον που γνωρίζου-
με σήμερα - και την κατανόηση 
του τρόπου διαχείρισης των προ-
κλήσεων που αντιμετωπίζουμε 
αυτήν τη στιγμή», αναφέρεται 
στην περίληψη.

H Μπίλι Αϊλις σε ντοκιμαντέρ 
για την κλιματική αλλαγή 

Το Netflix ετοιμάζει το ριάλιτι 
του Squid Game

Showbiz

Με 
έπαθλο 4,3 

εκ. ευρώ

Mε τίτλο 
«Overheated»

«Είμαι vegan εδώ και 7 χρόνια. Έμαθα περισσότερα για τη βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων 
και τη βιομηχανία κρέατος… Απλώς δεν μπορώ να συνεχίσω τη ζωή μου

γνωρίζοντας τι συμβαίνει στον κόσμο των ζώων και, για παράδειγμα να μην κάνω τίποτα για αυτό..» 
Billie Eilish - Τραγουδίστρια
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Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση 
θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες 
σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

Δικηγόροι

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

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

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

ΑΓΓΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  •  Δικηγόρος 
Ειρήνης 39  •  Αλεξανδρούπολη 
Τηλέφωνο : 2551024142

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

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

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ •  Δικηγόρος

Κων/πόλεως  207  •  Ορεστιάδα
Τηλέφωνο : 2552023462

Λογιστές

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

ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ ΓΑΛΑΤΕΙΑ • Λογιστικό Γραφείο  

Φιλιππουπόλεως 7  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 25510-80173

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

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

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

Συμβολαιογράφοι

Ιατροί

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • Οφθαλμίατρος  
Μιαούλη  11  •  Αλεξ/πολη 

Τηλέφωνο : 25510 24689

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Δικαστικοί
Επιμελητές

Κτηνίατροι

Ασφάλειες

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

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

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

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

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

Οπτικά

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

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Ψυκτικοί

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

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

Φαρμακεία

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

ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Μαζαράκη 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551038473

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

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

ΓΟΥΤΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΔΙΚΑΙΑ
Τηλέφωνο : 2556031371

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

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

Ταξιδιωτικά
Πρακτορεία

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

Συνεταιρισμοί

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

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας
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Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 05.59, 

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
INTERCITY 05.59, 

ΘεΣ/Κη - Αλεξ/λη 
INTERCITY 05.50, 
Αλεξ/λη-ΟΡεΣΤΙΑΔΑ 
04:30 , 15:10
ΟΡεΣΤΙΑΔΑ-Αλεξ/λη 
07:00, 18:39

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Αλεξ/λη - ΘεΣ/ΝΙΚη: 
06:30 ,08:00, 11:00 , 14.00, 
16.30, 18:45,  22:00
ΘεΣ/ΝΙΚη - Αλεξ/λη 
08:00, 11:00 , 13.00, 
15.30, 17:30,  19:00 , 23:59
Αλεξ/ΠΟλη - ξΑΝΘη - ΚΑΒΑλΑ: 
08.00, 11:30 , 16.00, 
18:45, 22:00
ΚΑΒΑλΑ - Αλεξ/ΠΟλη 
02:15 , 10:15, 14:30 ,18:30
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 
ΟΡεΣΤΙΑΔΑ- ΔΙΔ/ΧΟ- ΣΟΥΦλΙ
-ΦεΡεΣ- Αλεξ/ΠΟλη 
05:45, 07:30, 09:00, 11:30, 13:30 
14:40, 16:30, 18:00, 19:45
Αλεξ/ΠΟλη -ΣΑΠεΣ- ΚΟμΟΤηΝη
07:45,  09:00, 11:15, 13:00, 
16:00, 18:30, 20:10
ΚΟμΟΤηΝη -ΣΑΠεΣ-Αλεξ/ΠΟλη
07:20,  09:00, 11:00, 12:30, 
14:40,  19:00, 20:10 
Αλεξ/ΠΟλη-ΣεΡΡεΣ
15:00 - 19:30
ΣεΡΡεΣ-Αλεξ/ΠΟλη
15:00 - 19:30

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: 08:20 - 21:45
ΤΡΙΤΗ: 08:20 - 21:45
ΤΕΤΑΡΤΗ: 08:20 - 21:45
ΠΕΜΠΤΗ: 08:20 - 21:45 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 09:05 - 21:45
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:20 - 21:45
ΚΥΡΙΑΚΗ: 09:05 - 21:45 
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 06:45 - 20:10
ΤΡΙΤΗ: 06:45 - 20:10 
ΤΕΤΑΡΤΗ: 06:45 - 20:10 
ΠΕΜΠΤΗ: 06:45 - 20:10
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:30 - 20:10

ΣΑΒΒΑΤΟ: 06:45 - 20:10
ΚΥΡΙΑΚΗ: 07:30 - 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 - 22:05
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:50 - 22:05
ΚΥΡΙΑΚΗ: 08:50 - 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 - 20:30
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:15 - 20:30
ΚΥΡΙΑΚΗ: 07:15 - 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
∆ευτέρα  08:00
Τρίτη  08:00 
Τετάρτη 08:00-20:00 
Πέμπτη 16:00 
Παρασκευή 16:00
Σάββατο  08:00 
Kυριακή  16:00

ΣΑμΟΘΡaΚη ΠΡΟΣ
ΑλεξΑΝΔΡΟyΠΟλη 
ΠλΟΙΟ ΑΔΑμaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
∆ευτέρα 17:30
Τρίτη 17:30 
Τεταρτη  17:30
Πέμπτη 07:00 - 19:00 
Παρασκευή 19:00
Σάββατο  - 17:30
Kυριακή  19:00

ΤηλEΦωΝΑ 
λΙμεΝΑΡΧεIωΝ
Αλεξανδρούπολης: 
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(∆Ε∆∆ΗΕ): 8004004000
Βλάβες(∆ΕΥΑΑ): 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
∆ημ. Αλεξ/πολης 25510 64100
∆ημ.Εν.Φερων     25555-50070
Γραμμή ∆ημότη:     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
ΤΙΕ∆Α:                       25510-28735 
∆ΟΥ Αλεξ/πλης : 25510-89622
∆ασαρ. 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
ΟΑΕ∆ Αλεξ/λης 25510 25646
ΟΣΕ Αλεξ/πολης 25510 26395
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ:    25510-45198 
AEGEAN:              25510-89150  
Αεροδρόμιο:          25510-89300
ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ 25510 33500   
Ι.Κ.Α. 25510-84611
ΕΚΑΒ 25510-89370
∆ΕΗ 25510-53529
ΟΤΕ 25510-56160
∆ΕΥΑΑ 25510-24018 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ
Μοναστηριώτου ∆ιαμαντίδου  Βενιζέλου 
54 (όπισθεν ΟΤΕ)  ✆ 2551024266

ΦΕΡΕΣ 
Μαλάκης Ορφέως 2 ✆25550 24333

ΣΟΥΦΛΙ 
Μπαμίδου - Πιτιακούδης Βασ. Γεωργίου 
207 ✆2554022013

∆I∆YMOTEIXO
Μαχμουρίδου Αγάπη Λεωνιδίου 61 (έναντι 
ΙΚΑ) ✆2553024676

ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α
Καφετζή Κλεονίκη Κωνσταντινουπόλεως 
190 ✆2552029290

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 για την 
Καταπολέμηση της Ερημοποίησης 
και της Ξηρασίας

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Φίλε Κριέ, η ημέρα της έκπληξης και 
της αλλαγής, μόλις ήρθε! Ετοιμάσου 
για απότομες, αλλά σίγουρα θετικές 
ανατροπές στην ζωή σου! Οι κοινωνι-
κές σου σχέσεις χαρακτηρίζονται από 
εξωστρέφεια, ενδυνάμωση και ενθου-
σιασμό!

ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ Ταύρε, θα καταφέρεις να πε-
τύχεις την αποδοχή των γύρων σου με 
ευκολία, γεγονός που το έχεις ισχυρή 
ανάγκη σήμερα! Οι σοφές αντιδράσεις 
σου, κερδίζουν τον σεβασμό και τον 
θαυμασμό του περίγυρου σου, ακόμα 
κι αν αυτό ξυπνήσει τον φθόνο σε κά-
ποιους κρυφούς ανταγωνιστές!  

∆Ι∆ΥΜΟΣ
Σήμερα φίλε Δίδυμε, ετοιμάσου για 
άμεση εκπλήρωση των υψηλών και 
μεγαλεπήβολων στόχων σου! Αν με-
τριάσεις υπεραισιοδοξία και υπέρμετρο 
ενθουσιασμό, που ενδεχομένως να σε 
οδηγήσουν σε γκάφες, θα καταφέρεις 
να έχεις εύνοια, σε επαφές, συζητήσεις, 
όπως και μετακινήσεις!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Φίλε Καρκίνε, σήμερα αποφασίζεις να 
αφιερώσεις τον χρόνο σου σε συναι-
σθηματική εκβάθυνση και αναγνώριση 
των βαθύτερων αναγκών σου! Δεν θα 
λείψουν βέβαια και στιγμές εσωτερικής 
έντασης, γι’αυτό προσπάθησε να απο-
φύγεις συναισθηματικές εκδηλώσεις! 

ΛΕΩΝ
Αγαπητέ Λέοντα, σήμερα θα αντιμε-
τωπίσεις πρόσωπα και καταστάσεις, 
με καλοπροαίρετη διάθεση, ευγένεια, 
διακριτικότητα και δικαιοσύνη! Είναι η 
κατάλληλη ημέρα, για να αναγνωρίσεις 
και να παραδεχθείς τα λάθη σου, να 
επαναπροσεγγίσεις άτομα που είχατε 
απομακρυνθεί για οποιονδήποτε λόγο! 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Φίλε Παρθένε, μπορεί οι υποχρεώσεις 
να είναι πολλές τώρα, όμως καταφέρ-
νεις σήμερα, να βρεις την άνεση και την 
ευκολία που χρειάζεσαι, προκειμένου 
να τις διεκπεραιώσεις και να κλείσεις 
εκκρεμότητες!   

ΖΥΓΟΣ
Φίλε Ζυγέ, σήμερα θα τραβήξεις τα 
βλέμματα του θαυμασμού επάνω σου, 
γεγονός που έχεις ανάγκη και σε ικα-
νοποιεί! Απόλαυσε την ημέρα σου με 
πάθος, θάρρος, χαμόγελο και θέληση 
και θα ζήσεις στιγμές καλοπέρασης, 
ψυχαγωγίας και διασκέδασης!  

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Φίλε Σκορπιέ, σήμερα θα είσαι λίγο 
περισσότερο κλειστός, συναισθηματι-
κός, συνεσταλμένος και ευαίσθητος! Η 
διάθεση αυτή, σε βοηθά να αναγνω-
ρίσεις συνειδητά τις πραγματικές σου 
ανάγκες, να αφήσεις πίσω το παρελ-
θόν, σβήνοντας ανασφάλειες και αβε-
βαιότητα, αφού πλέον έχεις μάθει από 
τα λάθη και τις εμπειρίες σου!

ΤΟΞΟΤΗΣ
Φίλε Τοξότη, ετοιμάσου για μία αισιό-
δοξη, ανανεωτική και χαρούμενη ημέ-
ρα! Ωστόσο, να ξέρεις πως πρέπει να 
αποφευχθεί βιασύνη, υπεραισιοδοξία, 
υπέρμετρος ενθουσιασμός!

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Αγαπητέ Αιγόκερε, σήμερα οι καταστά-
σεις και οι συγκυρίες, θα στρέψουν το 
ενδιαφέρον και την δράση σου, στην 
προσωπική σιγουριά και ασφάλεια! 

Υ∆ΡΟΧΟΟΣ
Σήμερα αγαπητέ Υδροχόε, μην επικε-
ντρώνεσαι σε ανούσιες αντιπαραθέσεις 
και παρεξηγήσεις, που ενδεχομένως θα 
προκύψουν και απόλαυσε την εύνοια 
της ημέρας, όπως και την απαράμιλ-
λη τύχη σου!

ΙΧΘΥΕΣ
Φίλε Ιχθύ, σήμερα είναι μία ημέρα, που 
θα στρέψεις το ενδιαφέρον σου και 
θα επικεντρωθείς αποκλειστικά στην 
ψυχολογική σου και συναισθηματική 
σου κατάσταση! Μέσα από συγκυρίες 
και καταστάσεις!

Επέτειοι

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 Έλβις Πρίσλεϊ, στην προσπάθειά του 
να δείξει πολιτικοποιημένος, συναντή-
θηκε με τον πρόεδρο Νίξον στις 21 Δε-
κεμβρίου του 1970. Ο Πρίσλεϊ, αφού 
αγκάλιασε τον πρόεδρο, του χάρισε ένα 
όπλο, λέγοντάς του πως τα τελευταία 
10 χρόνια μελετάει την κουλτούρα των 
ναρκωτικών. Τότε, ο Νίξον του πρόσφε-
ρε το σήμα της Δίωξης Ναρκωτικών!

2. Ο δυνατότερος σεισμός που έχει κατα-
γραφεί είναι μεγέθους 9,5 Ρίχτερ και 
συνέβη στη νότια Χιλή, το 1960. Τα 
παλιρροϊκά κύματα που σηκώθηκαν εί-
χαν ύψος 10 μέτρα και κατέστρεψαν τα 
περισσότερα χωριά της περιοχής. Χα-
ρακτηριστικό είναι ότι τα κύματα σκό-
τωσαν 61 άτομα στη Χαβάη, δηλαδή 
εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από την 
εστία του σεισμού.

3. Ο αναπτήρας εφευρέθηκε πριν από 
τα σπίρτα.

4. Ο Αλγερινός Μοχάμεντ Σαμίρ Φεράτ 
γλίτωσε το θάνατο, όταν παραχώρη-
σε τη θέση του σε κάποιον άλλον, στην 

πτήση προς τη Βοσνία, το 1996. Ωστό-
σο, ο Φεράτ σκοτώθηκε τον ίδιο χρόνο, 
όταν πετώντας από Νέα Υόρκη προς 
Παρίσι, κατέπεσε το αεροπλάνο στο 
οποίο επέβαινε.

5. Μικρό παιδί» και «Χοντρός άντρας» 

ήταν οι κωδικές ονομασίες που είχαν 
δώσει οι Αμερικανοί στις ατομικές βόμ-
βες που έριξαν στη Χιροσίμα (6 Αυγού-
στου 1945) και στο Ναγκασάκι (9 Αυ-
γούστου 1945).

ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ...
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Την 1η θέση και το 
χρυσό μετάλλιο κατέ-
κτησε στο Παγκόσμιο 
πρωτάθλημα κολύμβη-
σης ΑμεΑ ο Δημοσθένης 
Μιχαλεντζάκης. Όπως 
αναφέρει και το ρεπορ-
τάζ του sportsaddict.gr, 
με ένα εξαιρετικό δεύ-
τερο 50άρι (30.95) και 
παρά την έκδηλη απογο-
ήτευσή του από τον άδι-
κο αποκλεισμό του από 
τον τελικό των 100μ. πε-
ταλούδα S8 (την Τρίτη, 

λόγω παραβίασης κανο-
νισμού στον τρόπο που 
κολυμπούσε!), ο Εβρίτης 
Παραολυμπιονίκης βρέ-
θηκε ξανά στην κορυφή 
του κόσμου!

Κατέκτησε την πρώ-
τη θέση στα 100μ. ελεύ-
θερο S8, στο πλαίσιο 
της 4ης ημέρας για το 
Παγκόσμιο πρωτάθλη-
μα κολύμβησης που φι-
λοξενείται στη Μαδέι-
ρα και έφτασε τα πέντε 
χρυσά μετάλλια στην 

καριέρα του στη συγκε-
κριμένη διοργάνωση. 
Μάλιστα, διατήρησε τα 
σκήπτρα στο αγώνισμα, 
αφού ήταν πρώτος και 
το 2019 στο Λονδίνο, 
εκεί όπου είχε κατακτή-
σει συνολικά τρία χρυσά 
μετάλλια!

Ο Μιχαλεντζάκης, τον 
οποίο στηρίζει ο Όμιλος 
ΥΓΕΙΑ, στον πρωϊνό προ-
κριματικό είχε σημειώσει 
την τέταρτη καλύτερη 
επίδοση με 1:00.03, την 
οποία φρόντισε να βελ-
τιώσει σημαντικά (59.33) 
φτάνοντας με άνεση στο 
χρυσό μετάλλιο.

Ο Εβρίτης πρωταθλη-
τής, στο πρώτο 50άρι 
γύρισε δεύτερος (+0.24 
από τον Βραζιλιάνο Ντε 
Σόουζα), όμως στο δεύ-
τερο ήταν ασταμάτητος 
φτάνοντας στην κατά-
κτηση της πρώτης θέσης, 
την οποία και πανηγύρι-
σε με ένταση λόγω των 
όσων συνέβησαν ένα 
24ωρο νωρίτερα.
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«Χρυσός» στο Παγκόσμιο της Πορτογαλίας 
ο ∆ημοσθένης Μιχαλεντζάκης!

ΚΑΤΈΚΤΉΣΈ ΤΉΝ 1Ή 
ΘΈΣΉ ΚΑΙ ΤΌ ΧΡΥΣΌ 
ΜΈΤΑΛΛΙΌ ΣΤΌ 
ΠΑΓΚΌΣΜΙΌ ΠΡΩΤΑΘΛΉΜΑ 
ΚΌΛΥΜΒΉΣΉΣ ΑΜΈΑ   

Ο Εβρίτης κολυμβητής μας 
συνεχίζει και γράφει λαμπρή 
ιστορία

Το Τ.Α.Α. Άθλος Ορεστιάδας 
ανακοινώνει την έναρξη της 
συνεργασίας του με τον προ-
πονητή, Ατανάς Πετρόφ ενόψει 
της ιστορικής παρουσίας της 
ομάδας μας στη Volley League 
ανδρών 2022-2023.

Ο 45χρονος Βούλγαρος τε-
χνικός διαθέτει πλούσιο παλ-
μαρέ και πολυετή εμπειρία από 
τα ευρωπαϊκά γήπεδα με επιτυ-
χημένες παρουσίες σε σημαντι-
κές διεθνείς διοργανώσεις, τό-
σο σε επίπεδο συλλόγων, αλλά 
και εθνικών ομάδων. Παράλλη-
λα έχει βάλει το δικό του λιθα-
ράκι στην ανάπτυξη του βουλ-
γαρικού βόλεϊ, με επιτυχημένη 
θητεία σε πάγκους αντιπρο-
σωπευτικών συγκροτημάτων 
της χώρας του για πάνω από 
10 χρόνια.

Στις πρώτες του δηλώσεις 
ως τεχνικός του Άθλου Ορεστι-
άδας, ο Ατανάς Πετρόφ, υπο-
γράμμισε: «Είμαι χαρούμενος 
που έρχομαι στην Ορεστιάδα. 
Πριν πάρω την τελική μου από-
φαση για να συμφωνήσω, συ-
ναντήθηκα με την διοίκηση του 
συλλόγου και είδα ότι οι άν-
θρωποι της ομάδας αγαπάνε 
πραγματικά το βόλεϊ.

Για εμένα αυτό είναι ση-
μαντικό και ήταν αυτό που με 
έκανε να επιλέξω τον Άθλο. 
Εύχομαι να πάνε όλα καλά και 

να δικαιωθώ για την επιλογή 
μου.

Σ’ αυτό το στάδιο πρέπει να 
κάνουμε τις καλύτερες δυνατές 
επιλογές παικτών για την ομά-
δα και να δουλέψουμε πολύ 
σκληρά για να δημιουργήσου-
με ένα ανταγωνιστικό σύνολο, 
το οποίο θα ανταποκριθεί στις 
δυσκολίες του πρωταθλήμα-
τος. Η Volleyleague στην Ελ-
λάδα είναι γεμάτη ένταση και 
πάθος και αυτό μου αρέσει πο-
λύ. Περιμένω ένα πρωτάθλημα 
όπου κάθε παιχνίδι του θα είναι 
πραγματικά μια μάχη.

Εύχομαι οι φίλαθλοι να εί-
ναι δίπλα μας σε όλες τις ση-
μαντικές στιγμές. Στόχος κά-
θε αθλητή είναι να δίνει χαρά 
στους φιλάθλους και θα κά-
νουμε ότι καλύτερο μπορούμε 
προκειμένου να το πετύχουμε. 
Ορισμένες φορές αυτό θα είναι 
δύσκολο, ωστόσο αυτές ακρι-
βώς τις δύσκολες στιγμές είναι 
που τους θέλουμε περισσότε-
ρο δίπλα μας. Να είναι εκεί να 
μας υποστηρίξουν και να μας 
δώσουν την δύναμη για να τα 
καταφέρουμε όλοι μαζί».

TO WHO IS WHO TOY 
ΑΤΑΝΑΣ ΠΕΤΡΟΦ 

O Ατάνας Πετρόφ γεννήθη-
κε στις 8 Φεβρουαρίου 1977 
στη Βουλγαρία και ξεκίνησε την 

καριέρα του ως προπονητής το 
2001 στις γυναίκες της ΤΣΣΚΑ 
Σόφιας. Ως το 2003 κατέκτησε 
τρεις φορές στο πρωτάθλημα 
Νεανίδων, προήχθη στη γυναι-
κεία ομάδα και ως το 2010 κα-
τέκτησε 5 πρωταθλήματα και 
3 κύπελλα.

Από το 2003 – 2010 διετέ-
λεσε ομοσπονδιακός τεχνικός 
της Εθνικής U20 Γυναικών της 
Βουλγαρίας, με την οποία κα-
τέκτησε το ασημένιο μετάλλιο 
στο Βαλκανικό πρωτάθλημα 
2008. Tο 2013 ήταν ομοσπον-
διακός τεχνικός της Εθνικής 
Γυναικών Ρουμανίας, με την 
οποία κατέλαβε την 4η θέση 
στο Golden European League.

To 2015 ήταν προπονητής 
της ανδρικής ομάδας U21 της 
Βουλγαρίας, ενώ το 2021 ανέ-
λαβε την τεχνική ηγεσία της 
γυναικείας ομάδας U18 της 
πατρίδας του με την οποία και 
συμμετείχε στο Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα.

Το διάστημα 2010-14, ο 
37χρονος τεχνικός μετακόμισε 
στη Ρουμανία, όπου οδήγησε 
τη γυναικεία ομάδα της Δινα-
μό Βουκουρεστίου (2010/11) 
στην 3η θέση σε πρωτάθλημα 
και Κύπελλο, ενώ παράλληλα 
συμμετείχε στο Champions 
League. Την επόμενη σεζόν 
(2011/12) κάθισε στον πάγκο 
των γυναικών της CSM Bου-

κουρεστίου με την οποία κατέ-
λαβε την 3η θέση στο πρωτά-
θλημα. Τελευταία του ομάδα 
στη Ρουμανία ήταν την διε-
τία 2012/14 η CSU Τάργκου 
Μούρες.

Την περίοδο 2014-15 ξε-
κινά στην ανδρική ομάδα της 
Μοντάνα, ωστόσο η συνέχεια 
τον βρίσκει στο ελληνικό πρω-
τάθλημα για λογαριασμό του 
Πανναξιακού Α.Ο. τον οποίο 
οδήγησε στην 3η θέση σε πρω-
τάθλημα και Κύπελλο, ενώ κα-
τέλαβε για δεύτερη φορά στην 
καριέρα του την 5η θέση στο 
Challenge Cup.

Τη σεζόν 2015 ήταν ξανά 
προπονητής της CSU Τάργκου 

Μούρες, με την οποία τερμά-
τισε στην 3η θέση σε πρωτά-
θλημα και Κύπελλο. Η επιστρο-
φή του στα πάτρια εδάφη τον 
βρίσκει για 5 χρονιές στους άν-
δρες της Πάζαρτζικ, με τους 
οποίους το 2018-2019 ήταν 
Κυπελλούχος και φιναλίστ 
πρωταθλήματος, ενώ την επό-
μενη σεζόν, παρά την αναβολή 
του πρωταθλήματος λόγω κο-
ρωνοϊού, κατέκτησε Κύπελλο 
και Σούπερ Καπ Βουλγαρίας.

Τη σεζόν 2020-21 επιστρέ-
φουν οι ομάδες στην αγωνι-
στική δράση και ο Πετρόφ πα-
νηγυρίζει την κατάκτηση του 
πρωταθλήματος κλείνοντας 
έτσι πανηγυρικά την θητεία 
του στους «κυανοκίτρινους». 
Την περσινή αγωνιστική σεζόν 
(2021-2022) ήταν προπονητής 
στην γυναικεία ομάδα της Κα-
ζανλάκ με την οποία κατέλαβε 
την 3η θέση σε Πρωτάθλημα 
και Κύπελλο.

Το 2005 η Εθνική Ακαδη-
μία Αθλητισμού της Βουλγα-
ρίας τον τίμησε με τον τίτλο 
του «κορυφαίου προπονητή 
της χρονιάς».

Έχει μπάτσελορ και μά-
στερ στην προπονητική βόλεϊ 
από τη βουλγαρική National 
Sports Academy «Vasil Levski» 
και μπάτσελορ στις δημόσιες 
σχέσεις, στο μάνατζμεντ και τη 
δημοσιογραφία από το Πανε-
πιστήμιο της Σόφιας. Είναι πα-
ντρεμένος, πατέρας δυο παι-
διών.

Με τον Βούλγαρο Ατανάς Πετρόφ στην Volley 
League ο Άθλος Ορεστιάδας!
Επιλογή από το «πάνω ράφι» για την 
τεχνική ηγεσία των Εβριτών


