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Παρεμβάσεις στο δρόμο του Απαλού για 
μεγαλύτερη ασφάλεια οδηγών και πεζών 

Νέα φανάρια και νησίδες με στόχο την πρόληψη των ατυχημάτων σε 
έναν πολυσύχναστο δρόμο. Τι αποφάσισε το Περιφερειακό Συμβού-

λιο ΑΜΘ . Δείτε τι αλλάζει μέσα από την Τεχνική έκθεση
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Εκδήλωση 
ευαισθητοποίησης 
για τη Βία κατά 

των Γυναικών στην 
Αλεξανδρούπολη

Την Δευτέρα 11 
Ιουλίου στον Δημοτικό 
Θερινό Κινηματογράφο 

«Φλοίσβο»
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ΕΠΟΦΕ: «Ιστορική 
δικαίωση για τους 

Απανταχού Θράκες» 

Η Βουλή των Ελλήνων θε-
σμοθέτησε την 6η Απριλίου 

του 1914 ως «Ημέρα Μνήμης 
του Θρακικού Ελληνισμού»!
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Νέα «διαπιστευτήρια» για το «όχι» 
της τοπικής κοινωνίας στο χρυσό 

ζητά η κυβέρνηση

Για ένα έργο που «δεν θα προχωρήσει αν δεν συναινέσει η τοπική κοινωνία» 
έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός από τη Ροδόπη, με τους πολίτες και τους φορείς 
να λένε σταθερά και καθολικά «όχι» στην επένδυση εδώ και 25 χρόνια
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Ο ξενώνας «Έλλη» της ΑΡΣΙΣ Ο ξενώνας «Έλλη» της ΑΡΣΙΣ 
στην Αλεξανδρούπολη απευθύνει στην Αλεξανδρούπολη απευθύνει 
έκκληση προσφοράς ρούχωνέκκληση προσφοράς ρούχων

Σε λειτουργία ο αγωγός IGB, στη Σε λειτουργία ο αγωγός IGB, στη 
Ροδόπη βρέθηκαν οι πρωθυπουργοί Ροδόπη βρέθηκαν οι πρωθυπουργοί 
Ελλάδας - Βουλγαρίας    Ελλάδας - Βουλγαρίας    

Ποινές φυλάκισης σε 4 από 
τους 6 κατηγορούμενους για την 
πυρκαγιά στο τέμενος Βαγιαζήτ

Επέβαλε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ορεστιάδας 
για “εμπρησμό  από αμέλεια” και “φθορά αρχαίου 
μνημείου από αμέλεια” στο θλιβερό συμβάν τον 

Μάρτιο του 2017 στο Διδυμότειχο
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Το δικαστήριο αποφάσισε 
για την τραγική υπόθεση 
του αδικοχαμένου  
Ζαφειρόπουλου

 ● Έκρινε ένοχο για ανθρωποκτονία εξ αμελείας ανώτερο στέλεχος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

● Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αλεξανδρούπολης, η δίκη για 
το θάνατο του πυροσβέστη την 1η Φεβρουαρίου 2021 στις πλημμύρες του Απαλού

● Για το θέμα είχε ξεσπάσει πολιτική διαμάχη μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας αναφορικά με το 
ποιος είχε την ευθύνη για την διαχείριση των ρεμάτων της περιοχής

Πανελλήνιες 2022: Ξεκίνησε η 
υποβολή των μηχανογραφικών, 

χρήσιμες οδηγίες 
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1988
Τρομοκρατική ενέργεια με 9 νε-
κρούς και 71 τραυματίες, που απο-
δίδεται στον παλαιστίνιο Αμπού Νι-
ντάλ, σημειώνεται στο ελληνικής 
ιδιοκτησίας κρουαζιερόπλοιο «City 
of Poros», που πλέει στ’ ανοιχτά 
του Αργοσαρωνικού με 471 επι-
βάτες.

1995
Οι Σέρβοι της Βοσνίας καταλαμ-
βάνουν τη μουσουλμανική πόλη 
της Σρεμπρένιτσα και σκοτώνουν 
8.000 κατοίκους της. (Η σφαγή της 
Σρεμπρένιτσα)

2001
Σε συναυλία του Στινγκ στο Ολυ-
μπιακό Στάδιο της Αθήνας, εμφανί-
ζεται ο Γιώργος Νταλάρας και τρα-
γουδούν μαζί το «Mad about you».

2003
Εντοπίζεται στη βιβλιοθήκη του 
Πανεπιστημίου της Γλασκώβης η 
άγνωστη ωδή του Ανδρέα Κάλβου 
«Ελπίς Πατρίδος», του πρώτου του 
ποιήματος που έγραψε στην ελλη-
νική γλώσσα.

2004
Ο πρωθυπουργός Κώστας Καρα-
μανλής παρευρίσκεται ως μάρτυ-
ρας στο γάμο της κόρης του τούρ-
κου ομολόγου του, Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν, εντείνοντας τις προσπά-
θειες για την προσέγγιση των σχέ-
σεων των δυο χωρών.

2011
12 άτομα σκοτώνονται και 62 
τραυματίζονται από ισχυρή έκρη-
ξη στη Ναυτική Βάση «Ευάγγελος 
Φλωράκης» στη Λεμεσό, λόγω φω-
τιάς σε 98 εμπορευματοκιβώτια 
πυρομαχικών, τα οποία κατασχέ-
θηκαν το 2009 από ιρανικό πλοίο. 
Παραιτούνται ο υπουργός Άμυνας 
Κώστας Παπακώστας και ο διοικη-
τής της Εθνικής Φρουράς Πέτρος 
Τσαλικίδης.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1832
Χαρίλαος Τρικούπης, κορυφαί-
ος έλληνας πολιτικός. (Θαν. 
30/3/1896)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1941
Άρθουρ Έβανς, βρετανός αρχαιο-
λόγος, που ανακάλυψε την αρχαία 
κρητική πολιτεία της Κνωσού. (Γεν. 
8/7/1851)

2 ΑΠΟΨΕΙΣ

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

Υπεύθυνη ∆ιαφημίσεων 
και Λογιστηρίου
Χρύσα Γρηγοριάδου

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

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

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

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

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα Ο καιρός σήμερα
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Σοκ και ΔΕ(Η)ος: Εντολή για 600 διακοπές 
ηλεκτροδότησης στην Αλεξανδρούπολη  

10
ΙΟΥΛ
2013

43

18...32

Με πανηγυρισμούς υποδέχθηκαν χθες το μεσημέρι τα 
συνεργεία της ∆ΕΗ οι κάτοικοι του οικισμού της Αγριάνης 
στο ∆ήμο Σουφλίου. Αυτή τη φορά, οι υπάλληλοι είχαν 
εντολή για να  επανασυνδέσουν το ρεύμα, το οποίο πριν 
από περίπου 2 εβδομάδες έκοψαν από 28 σπίτια του χω-
ριού, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και αγανάκτηση 
στους κατοίκους, οι οποίοι είναι στην πλειοψηφία τους 
άνεργοι και αγρότες. Ωστόσο, η είδηση ότι από τη ∆ευτέ-
ρα έχει δοθεί εντολή διακοπής ηλεκτροδότησης για 600 
νοικοκυριά της Αλεξανδρούπολης, καταδεικνύει το μέγε-
θος του προβλήματος. «Υπάρχουν μεγάλες εκκρεμότητες 
και πολλοί ληξιπρόθεσμοι λογαριασμοί, οι περισσότεροι 
περιέχουν και το ειδικό τέλος ακινήτων. Μιλούμε λοιπόν 
για μεγάλα ποσά που συσσωρεύθηκαν και γι’ αυτό η δι-
εύθυνση εμπορίας προχώρησε σε μία τέτοια απόφαση… 
Σε κάθε περίπτωση καλούμε τους καταναλωτές να απευ-
θύνονται στη ∆ΕΗ για διακανονισμό, προτού εκπνεύσει 
η προθεσμία αποπληρωμής του κάθε λογαριασμού», 
υπογραμμίζει η δ/ντρια της ∆ΕΗ στον Έβρο Γ. Ανδρέου.
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Στον εντατικό καθαρισμό για πολλοστή φορά της απαράδεκτης και ρυπογόνου κατάστασης που δη-
μιουργούν ασυνείδητοι στην περιοχή του Αγίου Παϊσίου στο ρέμα της Μαΐστρου, προέβη η υπηρεσία 
καθαριότητας. Πρόκειται για ένα από τα πιο προβληματικά σημεία πέριξ της Αλεξανδρούπολης, που 
ορισμένοι αρέσκονται να χρησιμοποιούν ως ανεξέλεγκτη χωματερή.

Στην πραγματικότητα υπάρχουν 
πολύ περισσότερα κρούσματα 
από αυτά που δηλώνονται, νομί-
ζω είναι πάνω από 50.000 ημε-
ρησίως… Είμαστε πολύ κοντά 
στην κορύφωση, όπου κατά μέ-
σο όρο μπορεί να δούμε 30.000 
κρούσματα ημερησίως.   

Τ. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Είπαν

Η οικονομία είναι αυτό που 
δημιουργεί πρόβλημα στον 
Ερντογάν. Αν ο Ερντογάν χά-
σει, στο πλαίσιο της επιβίω-
σής του, θα πρέπει να προ-
καλέσει κάτι πολύ μεγάλο με 
στόχο να επιβιώσει σε μια δι-
άδοχη κατάσταση. 

Σ. ΣΕΡΜΠΟΣ
ΑΝΑΠΛ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΠΘ

Photo   Shoot

Μικρογνωμικά

Έκκληση για προσφορά ρούχων, για 
αγόρια ηλικίας 9 έως 13 ετών, απευ-
θύνει ο ξενώνας «Έλλη» της «Άρσις» 
που λειτουργεί στην Αλεξανδρούπολη.

«Υπάρχει κατακόρυφη άνοδος παι-
δικών αφίξεων, που έχει δημιουργήσει 
τη συγκεκριμένη έλλειψη ρουχισμού», 
υπογραμμίζει η Οργάνωση, και για τον 
λόγο αυτό προσφεύγει και προσβλέ-
πει στην ευαισθησία και την αλληλεγ-
γύη των πολιτών, για την κάλυψη των 
αναγκών που υπάρχουν. Τα ρούχα θα 
πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, για 
κάθε εποχή και σωματότυπο.

Συγκεκριμένα χρειάζονται ρούχα για 
κάθε εποχή και κάθε σωματότυπο, όμως 
μόνο για αγόρια στο ηλικιακό φάσμα 
9-13 ετών και φυσικά με την προϋπόθε-

ση ότι είναι σε καλή κατάσταση. Οι εν-
διαφερόμενοι, για περισσότερες πληρο-
φορίες, μπορούν να στέλνουν μήνυμα 
στη σελίδα της «Άρσις» στο facebook 
ή στο τηλ. 2551181397

Ο ξενώνας  ΑΡΣΙΣ στην Αλεξανδρούπολη 
απευθύνει έκκληση προσφοράς ρούχων

Απόντες και παρόντες 
Αν ένα κυβερνητικό νομοσχέδιο για να 

εφαρμοστεί χρειάζεται ένα ελάχιστο συναί-
νεσης από το τμήμα της κοινωνίας που αφο-
ρούν οι ρυθμίσεις του, τότε το νομοσχέδιο της 
Νίκης Κεραμέως για το νέο πλαίσιο λειτουρ-
γίας των ΑΕΙ, μάλλον …δεν θα εφαρμοστεί. 
Η πανεπιστημιακή κοινότητα αντιτίθεται στις 
βασικές διατάξεις του, όπως καταδείχθηκε 
περά από κάθε αμφιβολία κατά την διάρκεια 
της συζήτησής του την Παρασκευή στην Επι-
τροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, 
όπου εξέφρασαν την θέση τους οι εκπρόσω-
ποι των πανεπιστημιακών φορών. Αντιθέτως 
οι διατάξεις του νόμου που αφορούσαν ρυθ-
μίσεις σχετικές με την εκκλησία φαίνεται πως 
προκάλεσαν …ενθουσιασμό στους ιερατικούς 
φορείς που παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση.

Μεγάλος απών από την σχετική συνεδρί-

αση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων 
της Βουλής ήταν οι φοιτητές. Η κυβερνητι-
κή πλειοψηφία δεν αποδέχθηκε να κληθούν 
εκπρόσωποι των φοιτητικών συλλόγων στην 
διαδικασία παρά το γεγονός ότι αποτελούν 
το σημαντικότερο ίσως τμήμα της πανεπιστη-
μιακής κοινότητας.

news247.gr

Μήνυμα ανθρωπιάς 
Την ευκαιρία να παίξουν ποδόσφαιρο με 

τους πρωταθλητές του EURO 2004 είχαν 
παιδιά ακαδημιών στη Μυτιλήνη, καθώς και 
προσφυγόπουλα. Το τουρνουά διοργανώ-
θηκε από τους Legends 2004 και το UEFA 
Foundation for Children με την υποστήριξη 
της ακαδημίας της Rush Αιολικός στο Δημο-
τικό Στάδιο Μυτιλήνης. Στόχος ήταν το πο-
δόσφαιρο να στείλει μήνυμα ενσωμάτωσης 

Αλλαγή σκηνικού στον καιρό, κα-
θώς μετά την κακοκαιρία με τα έντο-
να καιρικά φαινόμενα στη χώρα, έρχε-
ται καύσωνας. Ο Σάκης Αρναούτογλου 
προειδοποιεί για θερμοκρασίες ρεκόρ 
αρχής γενομένης από χώρες στην κε-
ντρική και δυτική Ευρώπη. Στην Ελ-
λάδα, η θερμοκρασία θα ξεκινήσει να 
ανεβαίνει αισθητά μετά το ερχόμενο 
Σαββατοκύριακο. 

Προειδοποίηση Αρναούτογλου για 
επικίνδυνο κύμα καύσωνα 

Αναλυτικά, ο Σάκης Αρναούτογλου 
επισημαίνει: 

«Επικίνδυνο, κυρίως για τις ευπαθείς 
πληθυσμιακές ομάδες, κύμα καύσωνα 
αναμένεται προς τα τέλη της εβδο-
μάδας σε πολλές χώρες της δυτικής 
και κεντρικής Ευρώπης με πιθανότητα 
μάλιστα να καταρριφθούν και αρκετά 
ρεκόρ ζέστης!! 

Στη χώρα μας τα πλοκάμια του φαί-
νεται, σύμφωνα με τα τελευταία προ-
γνωστικά στοιχεία, ότι θα τα αισθαν-
θούμε κυρίως κατά τη διάρκεια του 
τρίτου δεκαήμερου του Ιουλίου καθώς 
μέχρι τότε η θερμοκρασία θα διατηρη-
θεί σε σχετικά ευχάριστα για την εποχή 
επίπεδα στις περισσότερες περιοχές! 

των προσφύγων στις τοπικές κοινωνίες πέρα 
από διακρίσεις και περιορισμούς δίνοντας την 
δυνατότητα στα παιδιά να παίξουν και να χα-
ρούν το ποδόσφαιρο.

K.Η.

Η νεαρή Εβρίτισσα που κρατά ψηλά 
τη σημαία του στίβου  

Το 6ο της πανελλήνιο μετάλλιο (όλα χάλ-
κινα) κατέκτησε η Ιωάννα Αραμπατζή.

Η ρίπτρια του Εθνικού Αλεξανδρούπολης, 
έριξε 45.03 στον τελικό της δισκοβολίας το 
Σάββατο στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Κ20 
που διεξάγεται στις Σέρρες και κατέκτησε την 
3η θέση και το χάλκινο μετάλλιο.

Προπονητής της Ιωάννας που εξασφάλισε 

την πρόκριση και στον τελικό της σφαιροβολί-
ας, είναι ο Δημήτρης Τσιακιρούδης.

Γ.Π.

Καιρός: Μετά τις καταστροφές από 
καταιγίδες και μπουρίνια έρχεται καύσωνας 
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Ποινές φυλάκισης με τριετή 
αναστολή επέβαλε το Μονο-
μελές Πλημμελειοδικείο Ορε-
στιάδας στους 4 από τους 6 
κατηγορούμενους της υπόθε-
σης “εμπρησμού από αμέλεια” 
και “φθοράς αρχαίου μνημείου 
από αμέλεια” στο Τέμενος Βα-
γιαζήτ του Διδυμοτείχου, τον 
Μάρτιο του 2017, ενώ αθώ-
ωσε τους άλλους δύο. 

Συγκεκριμένα, στον πρόε-
δρο και διευθύνοντα σύμβου-
λο της εταιρείας “Δαίδαλος”, 
που εκτέλεσε το έργο κατα-
σκευής σκέπαστρου και επέ-
κτασης των ικριωμάτων στο 
Τέμενος, επιβλήθηκε ποινή 34 
μηνών (24 μήνες για την πρώ-
τη κατηγορία και 10 μήνες για 
τη δεύτερη), για τον υπεργο-
λάβο του έργου το δικαστήριο 
αποφάσισε 42 μήνες φυλάκιση 
(30 μήνες για την πρώτη κατη-
γορία και 12 για τη δεύτερη) 
και στους δύο κατηγορούμε-
νους εργάτες του συνεργείου 
του υπεργολάβου επιβλήθηκε 
ποινή 27 μηνών στον καθένα 
(18 μήνες για την πρώτη κα-
τηγορία και 9 για τη δεύτερη). 
Οι ποινές όλων είναι με τριε-
τή αναστολή, ενώ μόνον στον 
υπεργολάβο επιβλήθηκε πρό-
σθετα ο όρος της απαγόρευ-
σης εξόδου από τη χώρα και 
επιτήρησής του από επιμελη-
τή κοινωνικής αρωγής. Ελα-
φρυντικά “προτέρου έντιμου 
βίου” αναγνωρίστηκαν κατά 
περίπτωση και όχι για το σύνο-
λο των καταδικασθέντων. Και 
οι τέσσερις, πάντως, άσκησαν 
έφεση, η οποία θα πρέπει να 
εξεταστεί από το δευτεροβάθ-
μιο δικαστήριο το αργότερο 
μέχρι τον Μάρτιο του 2025. 
Αθώοι κρίθηκαν ο τεχνικός 
ασφαλείας που είχε ορίσει στο 
έργο η εταιρεία “Δαίδαλος” και 
ο επιβλέπων μηχανικός του έρ-
γου, επίσης ορισμένος από την 
εταιρεία. Να σημειωθεί ότι την 
απαλλαγή των δύο συγκεκρι-
μένων κατηγορουμένων είχε 
προτείνει και η Εισαγγελέας, 
σε αντίθεση με τους άλλους 
τέσσερις, για τους οποίους η 
πρόταση της ήταν να κριθούν 
ένοχοι.

Το δικαστήριο κατέληξε 
στην απόφασή του μετά από 
τρεις πολύωρες συνεδριάσεις, 
καθώς η ακροαματική διαδικα-
σία διακόπηκε μία φορά στις 
30 Ιουνίου και για δεύτερη 
φορά την 1η Ιουλίου, λόγω 

υπέρβασης ανώτατου ωραρί-
ου. Σύμφωνα με πληροφορίες 
της ΕΡΤ Ορεστιάδας, η υπόθε-
ση θα φτάσει και στα αστικά 
δικαστήρια, καθώς θεωρείται 
σχεδόν βέβαιη η διεκδίκηση 
αποζημίωσης από την πλευρά 
του Ελληνικού Δημοσίου.

Η σημερινή (07/07), τρίτη 
συνεδρίαση, ξεκίνησε το πρωί 
με την απολογία του υπεργο-
λάβου και των δύο εργατών 
και ακολούθησε η πρόταση της 
Εισαγγελέως, η οποία, στηρι-
ζόμενη στις καταθέσεις των 
μαρτύρων και στα στοιχεία της 
δικογραφίας, συμπέρανε ότι εί-
ναι “ψευδής ο ισχυρισμός” των 
κατηγορουμένων πως η πυρ-
καγιά στο Τέμενος προκλήθηκε 
από βραχυκύκλωμα.

“Από τη διαδικασία επιχει-
ρήθηκε να φανεί ότι ευθύνο-
νται όλοι οι άλλοι, πλην αυτών 
που εμπλέκονταν στο έργο”, 
ανέφερε σε κάποιο σημείο της 
αγόρευσής της, για να καταλή-
ξει ότι “όλα συντείνουν στο ότι 
η αιτία της πυρκαγιάς ήταν ο 
σπινθήρας ηλεκτροσυγκόλλη-
σης”. Τόσο για τον υπεργολά-
βο όσο και για τους δύο εργά-
τες αλλά και για τον πρόεδρο 
και διευθύνοντα σύμβουλο της 
εταιρείας “Δαίδαλος”, υποστή-
ριξε ότι “έχουν ποινική ευθύνη” 
και για τον λόγο αυτό πρότεινε 
και την ενοχή τους, ενώ έκρι-
νε ότι “δεν μπορούν να απο-
δοθούν ευθύνες” στον τεχνι-
κό ασφαλείας του έργου, ούτε 
στον επιβλέποντα μηχανικό, “ο 
οποίος είχε βγει και σε σύντα-
ξη όταν συνέβη η πυρκαγιά”.

Με αναφορές στη σημα-
ντικότητα του Τεμένους, για 
το οποίο είπε πως “αποτελεί 
το πιο επιβλητικό μνημείο της 
περιόδου της Οθωμανοκρα-
τίας στην Ελλάδα και όχι μό-
νον” , η συνήγορος του Ελλη-
νικού Δημοσίου υποστήριξε, 
μεταξύ άλλων, πως η πυρκαγιά 
στο Τέμενος “δεν μπορούσε να 
προκληθεί από βραχυκύκλωμα, 
γιατί υπήρχε ρελέ και, επιπλέ-
ον, η φύλακας είχε κατεβάσει 
τον γενικό διακόπτη αποχω-
ρώντας το μεσημέρι από το 
Τέμενος”. Η ίδια επεσήμανε ότι 
οι έλεγχοι στα ηλεκτρολογι-
κά του μνημείου ήταν τακτικοί 
και όλοι κατέληγαν σε βεβαι-
ώσεις κανονικής λειτουργίας 
τους. “Μόνος ωφελούμενος 
από αποσύνδεση του ρελέ θα 
ήταν ο ανάδοχος ή ο υπερ-

γολάβος, για να μην γίνονται 
συνεχείς διακοπές ρεύματος 
την ώρα των εργασιών τους” 
, υποστήριξε σε άλλο σημείο 
της αγόρευσής της η συνήγο-
ρος Πολιτικής Αγωγής, εκφρά-
ζοντας απόλυτη πεποίθηση ότι 
“σπινθήρες ηλεκτροσυγκόλλη-
σης ήταν αυτοί που προκάλε-
σαν υποβόσκουσα καύση”. Κα-
τέληξε δε λέγοντας πως “όλοι 
οι κατηγορούμενοι ευθύνονται 
για την καταστροφή στο Τέμε-
νος και όλοι πρέπει να κατα-
δικαστούν”.

Και οι τρεις συνήγοροι των 
κατηγορουμένων, στις τελικές 
αγορεύσεις τους, απέκλεισαν 
κάθε πιθανότητα σύνδεσης της 
πυρκαγιάς στο Τέμενος τα ξη-
μερώματα της 22ας Μαρτίου 
2017 με το συμβάν που είχε 
προηγηθεί το μεσημέρι της 
21ης Μαρτίου, όταν στη δι-
άρκεια εργασιών ηλεκτροσυ-
γκόλλησης εκδηλώθηκαν κα-
πνοί μέσα στο μνημείο. “Με 
ξεπερνούν οι ισχυρισμοί ότι 
μετά από τόνους νερού που 
έριξε η Πυροσβεστική εκείνο 
το μεσημέρι μέσα στο Τέμε-
νος θα μπορούσε να προκλη-
θεί φωτιά, 12-14 ώρες μετά. 
Η θεωρία του σπινθήρα, μετά 
από διαβροχή και 3 πυροσβε-
στήρες που χρησιμοποίησαν 
οι εργαζόμενοι πριν έρθει η 
Πυροσβεστική, μπάζει από πα-
ντού”, είπε χαρακτηριστικά ο 
συνήγορος του Προέδρου και 
Διευθύνοντος Συμβούλου της 
“Δαίδαλος”, υπογραμμίζοντας 
πως οι υπόνοιες της Πολιτικής 
Αγωγής περί συνέχισης των 
εργασιών ηλεκτροσυγκόλλη-
σης μετά την αποχώρηση της 
Πυροσβεστικής, καταρρίφθη-

καν από τη μαρτυρία της φύ-
λακα του Τεμένους, που ανέ-
φερε πως καμία εργασία δεν 
έγινε μετά το συμβάν”. Ο ίδιος 
μίλησε για “ευθύνες της αρ-
χαιολογικής υπηρεσίας, τόσο 
για την κάκιστη ηλεκτρολογι-
κή εγκατάσταση του Τεμένους 
όσο για την διαχρονικά ελλιπή 
φύλαξη του μνημείου, τα οποία 
δεν μπορούν να κρυφτούν πί-
σω από έναν σπινθήρα”, όπως 
είπε. Πρόσθεσε επίσης πως “η 
πυρκαγιά συνέβη σε χρόνο που 
ο ανάδοχος ουδεμία συμβα-
τική σχέση είχε πλέον, αφού 
το έργο του είχε ολοκληρω-
θεί τον Ιούνιο του 2016, χω-
ρίς καμία παρατήρηση ή έγ-
γραφη αναφορά έλλειψης ή 
ελαττώματος”.

Ευθύνες στην αρχαιολογι-
κή υπηρεσία “είδε” και η συ-
νήγορος του τεχνικού ασφα-
λείας , ο οποίος αθωώθηκε. 
Συμπλήρωσε δε πως ο ρόλος 
του εντολέα της “ήταν συμβου-
λευτικός και ο ίδιος δεν ήταν 
παρών στο Τέμενος την ημέρα 
της πυρκαγιάς”.

Όσον αφορά τη συνήγορο 
του υπεργολάβου, διερωτή-
θηκε χαρακτηριστικά “ποιος 
λογικός άνθρωπος θα έκανε 
εργασίες με ρεύμα σε έναν χώ-
ρο που έχει διαβραχεί με τό-
νους νερού”, υποστήριξε πως 
“η φωτιά ξέσπασε σχεδόν 30 
μέτρα από το σημείο όπου εί-
χε γίνει ηλεκτροσυγκόλληση” 
και χαρακτήρισε “απόλυτο χά-
ος την κατάσταση με τα ηλε-
κτρολογικά του Τεμένους, με 
κρεμασμένα καλώδια παντού, 
προβολείς που έπαιρναν ρεύμα 
από τους εσωτερικούς ή τον 
εξωτερικό πίνακα”. Υποστήρι-

ξε επίσης πως ο υπεργολάβος 
“δεν λειτούργησε από μόνος 
του, αλλά βάσει υποδείξεων 
των υπαλλήλων της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Έβρου, με τις ευ-
λογίες των οποίων έγιναν και 
οι ηλεκτροσυγκολλήσεις”. Για 
μία ακόμα φορά δε, διερωτή-
θηκε “πώς αποδεικνύεται ότι 
η φωτιά δεν ήταν μία προβο-
κάτσια;” και γιατί να αποκλεί-
εται “πιθανός εμπρησμός από 
πρόθεση”, δεδομένου, όπως 
είπε, ότι υπήρχε αναφορά της 
φύλακα του Τεμένους, στις 14 
Μαρτίου 2017, ότι η περίφρα-
ξη του μνημείου είχε υποστεί 
φθορές από τις εργασίες που 
γίνονταν και η πρόσβαση σε 
αυτό ήταν εύκολη στον κα-
θένα.

Δηλώσεις μετά το τέλος 
της δίκης

Πολυχρονία Τσαγκούρια 
συνήγορος του τεχνικού ασφα-
λείας του έργου

“Θεωρούμε δίκαιη την κρίση 
του δικαστηρίου, ο εντολέας 
μου ήταν ο τεχνικός ασφαλείας 
και από το δικαστήριο κρίθηκε 
ότι ο ρόλος του ήταν τελείως 
συμβουλευτικός, δεν είχε κα-
μία ανάμειξη στον εμπρησμό, 
δεν ήταν καν μέλος του Δ. Σ. 
της αναδόχου εταιρείας, και 
για τον λόγο το δικαστήριο τον 
απάλλαξε από τις κατηγορίες”, 
δήλωσε η Πολυχρονία Τσα-
γκούρια. Η ίδια έκανε λόγο για 
ένα “πάρα πολύ δύσκολο δικα-
στήριο, για μία πράξη που έγι-
νε το 2017, μετά από αρκετές 
αναβολές και τρεις πολύωρες 
συνεδριάσεις”.

Παναγιώτης Λυκογιώργος, 
πρόεδρος και διευθύνων σύμ-

βουλος της εταρείας “Δαίδα-
λος”

“Είμαι αθώος. Όλα τα αντι-
κειμενικά στοιχεία που παρου-
σιάσαμε δεν ελήφθησαν υπ΄ό-
ψιν. Η απέναντι πλευρά, αυτοί 
που μας κατηγορούσαν ήταν 
αυτοί που είναι υπεύθυνοι 
που κάηκε το μνημείο, αυτοί 
ευθύνονται, και ήταν μάρτυ-
ρες κατηγορίας εναντίον μας. 
Φυλάξανε τον εαυτό τους και 
σφάξαν εμάς. Στο Εφετείο θα 
παρουσιάσουμε τα αντικειμε-
νικά στοιχεία και ελπίζω ότι 
θα αθωωθώ…”, δήλωσε ο κ. 
Λυκογιώργος, μετά την ανα-
κοίνωση της ποινής που του 
επιβλήθηκε (34 μήνες με τρι-
ετή αναστολή).

Δημήτρης Βαρελάς, συνή-
γορος του Π. Λυκογιώργου και 
του επιβλέποντος μηχανικού 
του έργου

“Ήταν μία δύσκολη δίκη, 
αφορούσε ένα μνημείο πολύ 
σημαντικό. Από την εταιρεία 
“Δαίδαλος”, τα δύο από τα 
τρία άτομα που κατηγορού-
νταν, απηλλάγησαν και έμενε 
μόνον ο πρόεδρος και διευθύ-
νων σύμβουλος, ο οποίος στην 
υπόθεση αυτή δεν είχε καμία 
συμμετοχή. Επομένως, προσ-
δοκούμε ότι στο Εφετείο θα 
αλλάξει το τοπίο και θα αθω-
ωθεί…”, δήλωσε από την πλευ-
ρά του ο Δημήτρης Βαρελάς, 
συνήγορος του Προέδρου της 
“Δαίδαλος”, που καταδικάστη-
κε, και του επιβλέποντος μηχα-
νικού που είχε ορίσει η εται-
ρεία, ο οποίος αθωώθηκε.

Ρεπορτάζ- σύνταξη: 
Χρυσούλα Σαμουρίδου – 
ΕΡΤ Ορεστιάδας

Ποινές φυλάκισης σε 4 από τους 
6 κατηγορούμενους για την πυρκαγιά 
στο τέμενος Βαγιαζήτ

ΕΠΕΒΑΛΕ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ 
ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ                  
          
Όλα όσα διαδρταματίστηκαν στην δίκη , 
αναλυτικά οι ποινές για “εμπρησμό  από 
αμέλεια” και “φθορά αρχαίου μνημείου από 
αμέλεια” στο θλιβερό συμβάν τον Μάρτιο του 
2017 στο Διδυμότειχο
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της Κικής Ηπειρώτου
Μία σειρά κρίσιμων πα-

ρεμβάσεων σε έναν δρόμο 
με ιδιαίτερα αυξημένη κυκλο-
φορία και ουκ ολίγα τροχαία 
ατυχήματα ενέκρινε το Περι-
φερειακό Συμβούλιο ΑΜΘ. Ο 
λόγος για τον δρόμο που δι-
ασχίζει τον οικισμό του Απα-

λού, ο οποίος υπάρχει ανάγκη 
να καταστεί ασφαλέστερος 
για οδηγούς και πεζούς.

Έτσι λοιπόν, με στόχο την 
πρόληψη ατυχημάτων και 
την ενίσχυση της ασφάλειας 
των χρηστών του οδικού δι-
κτύου και των κατοίκων του 
οικισμού, το Περιφερειακό 
Συμβούλιο προχώρησε στην 
έγκριση της κυκλοφοριακής 
μελέτης στην οποία προβλέ-
πεται:

• Η διατήρηση μονής κα-
τεύθυνσης της κυκλοφορίας 
στον παράδρομο (οδός Κων-
σταντινουπόλεως) της εθνι-
κής οδού από την οδό “Ξενο-
κράτους” έως και το σημείο 
συμβολής της με το κύριο 
οδικό δίκτυο με κατεύθυνση 
το τελωνείο Κήπων

• Η ένωση των νησίδων 

που διαχωρίζουν τον παρά-
δρομο με την εθνική οδό Νο2 
Αλεξανδρούπολης -Τελωνεί-
ου Κήπων στο ύψος της οδού 
“Ξενοκράτους” αποτρέποντας 
την έξοδο - κίνηση των οχη-
μάτων, που κινούνται στον 
παράδρομο και στις δημοτι-
κές οδούς Ξενοκράτους και 

40  Εκκλησιών, κάθετα στην 
εθνική οδό. Η κίνηση των 
οχημάτων, που κινούνται στον 
παράδρομο, προς την εθνι-
κή οδό θα γίνεται μέσω του 
υφιστάμενου δικτύου φωτει-
νών σηματοδοτών του κόμ-
βου της εθνικής οδού Νο2 και 
της οδού14ης Μαΐου που βρί-
σκεται σε απόσταση 100m.

• Η κατασκευή δικτύου 
φωτεινών σηματοδοτών στον 
κόμβο της εθνικής οδού Νο2 
και της δημοτικής οδού 40 
Εκκλησιών μέσω του οποίου 
θα επιτρέπεται η ασφαλής κί-
νηση των οχημάτων και των 
πεζών, η παρουσία των οποί-
ων είναι ιδιαιτέρως μεγάλη 
λόγω της στάσης των αστι-
κών λεωφορείων.

• Η δημιουργία συντονι-
σμού (πράσινο κύμα) μεταξύ 

των φωτεινών σηματοδοτών 
των τριών κόμβων της εθνι-
κής οδού Νο 2, i) με το επαρ-
χιακό οδικό δίκτυο 2Α_λιμά-
νι Αλεξανδρούπολης - ΒΙΠΕ 
Αλεξανδρούπολης, ii) με την 
δημοτική οδό 40 Εκκλησιών 
εντός του οικισμού Απαλός 
και iii) με την δημοτική οδό 
14ης Μάϊου εντός του οικι-
σμού Απαλός, λόγω της μι-
κρής απόστασης μεταξύ τους, 
ώστε να εξασφαλίζεται η συ-
νεχής ροή της κυκλοφορίας 
των οχημάτων αποφεύγοντας 
την δημιουργία κυκλοφορια-
κής συμφόρησης.

• Η επέκταση προς τα ανα-
τολικά της νησίδας που δια-
χωρίζει την εθνική οδό Νο2 
με τον παράδρομο (οδός 

Κωνσταντινουπόλεως) στο 
ύψος της οδού “Ανθέων” 
αποτρέποντας την έξοδο - κί-
νηση των οχημάτων, που κι-
νούνται στις δημοτικές οδούς 
Ανθέων και Κανάρη, κάθετα 
στην εθνική οδό.

• Η τοποθέτηση ρυθμιστι-
κών πινακίδων κυκλοφορίας 
εντός του οικισμού.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΘ

Για την πρόληψη ατυχη-
μάτων και την ενίσχυση της 
ασφάλειας των χρηστών του 
οδικού δικτύου και των κα-
τοίκων του οικισμού προβλέ-
πεται να γίνουν:

•   η διατήρηση μονής κα-
τεύθυνσης της κυκλοφορίας 
στον παράδρομο (οδός Κων-

σταντινουπόλεως) της εθνι-
κής οδού από την οδό “Ξενο-
κράτους” έως και το σημείο 
συμβολής της με το κύριο 
οδικό δίκτυο με κατεύθυνση 
το τελωνείο Κήπων

•   η ένωση των νησίδων 
που διαχωρίζουν τον παρά-
δρομο με την εθνική οδό Νο2 
Αλεξανδρούπολης -Τελωνεί-
ου Κήπων στο ύψος της οδού 
“Ξενοκράτους” αποτρέποντας 
την έξοδο - κίνηση των οχη-
μάτων, που κινούνται στον 
παράδρομο και στις δημοτι-
κές οδούς Ξενοκράτους και 
40 Εκκλησιών, κάθετα στην 
εθνική οδό. Η κίνηση των 
οχημάτων, που κινούνται στον 
παράδρομο, προς την εθνι-
κή οδό θα γίνεται μέσω του 
υφιστάμενου δικτύου φωτει-
νών σηματοδοτών του κόμ-
βου της εθνικής οδού Νο2 και 
της οδού14ης Μαΐου που βρί-
σκεται σε απόσταση 100m.

•   η κατασκευή δικτύου 
φωτεινών σηματοδοτών στον 
κόμβο της εθνικής οδού Νο2 
και της δημοτικής οδού 40 
Εκκλησιών (αριθμός σχεδί-
ου 01) μέσω του οποίου θα 
επιτρέπεται η ασφαλής κίνη-
ση των οχημάτων και των πε-
ζών, η παρουσία των οποίων 
είναι ιδιαιτέρως μεγάλη λό-
γω της στάσης των αστικών 
λεωφορείων.

•   η δημιουργία συντονι-
σμού (πράσινο κύμα) μεταξύ 
των φωτεινών σηματοδοτών 
των τριών κόμβων της εθνι-
κής οδού Νο 2, i) με το επαρ-
χιακό οδικό δίκτυο 2Α_λιμά-
νι Αλεξανδρούπολης - ΒΙΠΕ 
Αλεξανδρούπολης (υφιστά-
μενο δίκτυο φωτεινών σημα-
τοδοτών), ii) με την δημοτική 
οδό 40 Εκκλησιών εντός του 
οικισμού Απαλός και iii) με 
την δημοτική οδό 14ης Μά-

ϊου (υφιστάμενο δίκτυο φω-
τεινών σηματοδοτών) εντός 
του οικισμού Απαλός, λόγω 
της μικρής απόστασης μεταξύ 
τους, ώστε να εξασφαλίζεται 
η συνεχής ροή της κυκλοφο-
ρίας των οχημάτων αποφεύ-
γοντας την δημιουργία κυ-
κλοφοριακής συμφόρησης. 

 •   η επέκταση προς τα 
ανατολικά της νησίδας που 
διαχωρίζει την εθνική οδό 
Νο2 με τον παράδρομο (οδός 
Κωνσταντινουπόλεως) στο 
ύψος της οδού “Ανθέων” 
αποτρέποντας την έξοδο - κί-
νηση των οχημάτων, που κι-
νούνται στις δημοτικές οδούς 
Ανθέων και Κανάρη, κάθετα 
στην εθνική οδό. 

•   η τοποθέτηση ρυθμιστι-
κών πινακίδων κυκλοφορίας 
εντός του οικισμού σύμφω-
να με το σχέδιο της μελέτης 
(αριθμός σχεδίου 02).

Παρεμβάσεις στο δρόμο του Απαλού για 
μεγαλύτερη ασφάλεια οδηγών και πεζών 

ΝΕΑ ΦΑΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ 
ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ 
ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΝΑΝ 
ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΟ ΔΡΟΜΟ  
                               
Τι αποφάσισε το Περιφερειακό 
Συμβούλιο ΑΜΘ 

Κόμβος εθνικής οδού Νο2 και δημοτικής οδού Ξενοκράτους

Κόμβος εθνικής οδού Νο2 και δημοτικής οδού Ανθέων
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Ολοκληρώθηκε την Παρα-
σκευή 8 Ιουλίου, στο Τριμε-
λές Πλημμελειοδικείο Αλε-
ξανδρούπολης και μετά από 
διαδικασία δύο ημερών, η δίκη 
για το θάνατο του πυροσβέστη 
Γιάννη Ζαφειρόπουλου την 1η 
Φεβρουαρίου 2021 στις πλημ-
μύρες του Απαλού. Κατηγο-
ρούμενος για ανθρωποκτονία 
εξ αμελείας ήταν ανώτερο στέ-
λεχος της Πυροσβεστικής Υπη-
ρεσίας Αλεξανδρούπολης που 
ήταν παρών στο συμβάν.

 Το δικαστήριο έκρινε τον 
κατηγορούμενο ένοχο, ανα-

γνώρισε το ελαφρυντικό του 
πρότερου έντιμου βίου και 
επέβαλλε την εφέσιμη ποινή 
φυλάκισης 2 ετών με τριετή 
αναστολή. Ο Γιάννης Ζαφει-
ρόπουλος ήταν οδηγός σε πυ-
ροσβεστικό όχημα, το οποίο 
εγκλωβίστηκε στα νερά της 
βροχής στην περιοχή του Απα-
λού. 

Ο 46χρονος παρασύρθη-
κε από τα ορμητικά νερά και 
εντοπίστηκε νεκρός κοντά στα 
ρέματα του αεροδρομίου. Για 
το θέμα είχε ξεσπάσει πολιτι-
κή διαμάχη μεταξύ Δήμου και 

Περιφέρειας αναφορικά με το 
ποιος είχε την ευθύνη για την 
διαχείριση των ρεμάτων της 
περιοχής. 

Τελικώς, μοναδικός κατη-

γορούμενος (και πλέον ένο-
χος) για το τραγικό δυστύχημα 
κρίθηκε πως ήταν το στέλεχος 
της Π.Υ. Υπενθυμίζεται ακόμη 
πως για το θάνατο του Γιάννη 

Ζαφειρόπουλου είχαν εκφρά-
σει τα συλλυπητήριά τους ο 
Πρωθυπουργός και εκπρόσω-
ποι των κομμάτων, ενώ λίγες 
μέρες μετά το τραγικό συμβάν, 

με ομόφωνη απόφασή της η 
Διάσκεψη των Προέδρων της 
Βουλής αποφάσισε η Βουλή να 
υιοθετήσει τα τρία παιδιά του 
46χρονου πυροσβέστη.

Υπόθεση Ζαφειρόπουλου: Ένοχο 
για ανθρωποκτονία εξ αμελείας 
ανώτερο στέλεχος της Π.Υ. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ 
ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, Η ΔΙΚΗ ΓΙΑ 
ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ 
ΤΗΝ 1Η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΣΤΙΣ 
ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΟΥ ΑΠΑΛΟΥ 
                               
Για το θέμα είχε ξεσπάσει πολιτική διαμάχη 
μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας αναφορικά 
με το ποιος είχε την ευθύνη για την 
διαχείριση των ρεμάτων της περιοχής.

Με αφορμή την γιορτή του 
Οσίου Παϊσίου, η Μητρόπολη 
Αλεξανδρουπόλεως προχώ-
ρησε στην παρακάτω ανα-
κοίνωση:

“Την ερχόμενη Τρίτη 12 
Ιουλίου, η Εκκλησία μας τιμά 
την ιερά μνήμη νεοφανούς 
Οσίου Παϊσίου του αγιορεί-
του. Λόγω της εκκρεμούσης 
δικαστικής αγωγής των ιδιο-
κτητών του οικοπέδου όπου 
βρίσκεται το παρεκκλήσιο 
του Οσίου Παϊσίου στον Μα-
ΐστρο ενάντια στην Ιερά Μη-
τρόπολη Αλεξανδρουπόλε-
ως, η οποία έχει διά Νόμου 
την ευθύνη των χριστιανικών 
Ναών της Επαρχίας μας, η 
πανήγυρις του Οσίου Παϊσί-
ου στο παρεκκλήσιο εκείνο 
στον πλατανότοπο δεν θα τε-
λεσθεί εφέτος και το παρεκ-
κλήσιο θα παραμείνει κλει-
στό. Για το λόγο αυτό η εορτή 
του νεοφανούς Οσίου Παϊ-
σίου την ερχόμενη Δευτέρα 
11 και Τρίτη 12 Ιουλίου θα 
τελεσθεί στον Ναό της Πα-

ναγίας της Στρατήγισσας (δί-
πλα στο Στρατόπεδο Ζήση) 
και στο εσωτερικό Παρεκκλή-
σιο που τιμάται επ’ ονόματι 

του Οσίου Παϊσίου και όπου 
υπάρχει η ιερά εικόνα του 
Οσίου. Την Δευτέρα 11 Ιου-
λίου στις 7.30’ το απόγευμα 
θα τελεσθεί ο Πανηγυρικός 
Εσπερινός του Οσίου Παϊσί-
ου και την Τρίτη 12 Ιουλίου 
από 7.00’-10.00’ η Πανηγυ-
ρική Θεία Λειτουργία”.

Λόγω εκκρεμούσης δικαστικής αγωγής, το 
παρεκκλήσι στον πλατανότοπο θα παραμείνει 
κλειστό – Πού θα τελεσθεί η εορτή

Στον εντατικό καθαρισμό για 
πολλοστή φορά της απαράδε-
κτης και ρυπογόνου κατάστα-
σης που δημιουργούν ασυνεί-
δητοι στην περιοχή του Αγίου 
Παϊσίου στο ρέμα της Μαΐ-
στρου, προέβη η υπηρεσία κα-
θαριότητας. Πρόκειται για ένα 
από τα πιο προβληματικά ση-
μεία πέριξ της Αλεξανδρούπο-

λης, που ορισμένοι αρέσκονται 
να χρησιμοποιούν ως χωματε-
ρή.

Ο πρόεδρος της Κοινότητας 
Αλεξανδρούπολης Γιάννης Να-
ϊτίδης έγραψε μετά τη νέα επι-
χείρηση του Δήμου στο σημείο:

“Οι εργασίες αυτές και το 
κόστος που επιφέρουν σε ερ-
γατοώρες, φθορές οχημάτων, 
καύσιμα και διάφορα άλλα ορ-
γανωτικά και τεχνικά ζητήματα 
στοιχίζουν σε όλους τους δη-
μότες και προκαλούν καθυστε-
ρήσεις και μεγάλα προβλήματα 
σε άλλες προγραμματισμένες 
εργασίες του δήμου μας.

Με απλά λόγια ξοδεύονται 
και σπαταλούνται απαραίτητοι 

και πολύτιμοι πόροι και χρήμα-
τα που θα λείψουν από το κοι-
νωνικό σύνολο!

Παράλληλα γίνεται μια προ-
σπάθεια αποκατάστασης και δι-
αμόρφωσης του χώρου ώστε 
να βελτιώσουμε ακόμη περισ-
σότερα την εδώ και πολλά χρό-
νια επιβαρυμένη κατάσταση του 
συγκεκριμένου σημείου.

Για να το πετύχουμε όμως 
αυτό, εκτός από φωτογραφίες 
και ευχολόγια, θα πρέπει ο κα-
θένας από εμάς να συμβάλει 
πραγματικά με υπεύθυνη στάση 
και συμπεριφορά ώστε να είναι 
η τελευταία φορά που συμβαί-
νουν όλα αυτά”.

Νέα επιχείρηση καθαριότητας 
κοντά στο ρέμα Μαΐστρου

Πρόκειται για 
ένα από τα πιο 
προβληματικά 
σημεία πέριξ της 
Αλεξανδρούπολης

Ανακοίνωση της Μητρόπολης 
Αλεξανδρουπόλεως για τη 
γιορτή του Οσίου Παϊσίου
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Νέα «διαπιστευτήρια» για 
την άρνηση της τοπικής κοινω-
νίας της Θράκης απέναντι στην 
εξόρυξη χρυσού ζητά η κυβέρ-
νηση και μάλιστα δια στόμα-
τος του Πρωθυπουργού Κυριά-
κου Μητσοτάκη, ο οποίος αντί 
να καθησυχάσει τους πολίτες 
και τους φορείς της περιοχής, 
μάλλον προκάλεσε μεγαλύτε-
ρη ανησυχία για την εξέλιξη 
της υπόθεσης.

Είχε προηγηθεί η δήλωση 
του Υπουργού Περιβάλλοντος 
& Ενέργειας Κώστα Σκρέκα 
στη Βουλή, αναφορικά με το 
αίτημα του ΣτΕ, για έκδοση νέ-
ας απόφασης από την Αποκε-
ντρωμένη Μακεδονίας-Θρά-
κης, η οποία θα απορρίπτει 
ερευνητικές γεωτρήσεις  που 
ζητά να εκπονήσει η εταιρεία 
χρυσού και η οποία θα είναι 
επιστημονικώς και νομικώς 
τεκμηριωμένη. Συμπλέοντας 

με το ΣτΕ, ο Υπουργός είχε πει: 
«… αν τελικά, η τοπική κοινω-
νία, διαμέσου των θεσμικών 
της οργάνων, απαγορεύσει την 
εξορυκτική δραστηριότητα, δεν 

θα διαφωνήσει κανείς, τονίζο-
ντας ωστόσο ότι αυτό (σ.σ. αυ-
τή η απαγόρευση, αυτή η αντί-
θεση) «μένει να τεκμηριώνεται 
κάθε φορά».

Το θέμα τέθηκε στον Πρω-
θυπουργό την Παρασκευή, 
κατά την περιοδεία του στη 
Ροδόπη, από τον  Δήμαρχο  
Μαρωνείας-Σαπών κ. Ντίνο 
Χαριτόπουλο, ο οποίος του 
επέδωσε το ψήφισμα του Δη-
μοτικού Συμβουλίου κατά της 
εξόρυξης χρυσού. Όπως ανα-
φέρεται στο δελτίο τύπου του 
Δήμου, ο κ. Μητσοτάκης  «δι-
αβεβαίωσε τον Δήμαρχο ότι 
“δεν πρόκειται να προχωρήσει 
η εξόρυξη χρυσού αν δεν συ-
ναινέσει η τοπική κοινωνία”». 

Η τοπική κοινωνία και οι 
φορείς  εδώ και περίπου 25 
χρόνια δεν συναινούν με το έρ-
γο και θεωρούν το θέμα λήξαν, 
την στιγμή που στην κυβέρνη-

ση φαίνεται πως αφήνουν ένα 
«παραθυράκι» ανοιχτό, μιλώ-
ντας υποθετικά για μη συναί-
νεση της τοπικής κοινωνίας.
Κ.Η.

Νέα «διαπιστευτήρια» για το «όχι» 
της τοπικής κοινωνίας στο χρυσό 
ζητά η κυβέρνηση

ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΡΓΟ ΠΟΥ «ΔΕΝ ΘΑ 
ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΙ 
Η ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΕΚΑΝΕ 
ΛΟΓΟ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΟ ΤΗ 
ΡΟΔΟΠΗ 
                               
Πολίτες και φορείς λένε σταθερά και 
καθολικά «όχι» στην επένδυση εδώ και 
25 χρόνια  

Ξεκινούν οι εργασίες για 
την αποκατάσταση των κα-
ταστροφών που υπέστη το 
οδικό δίκτυο και οι υποδομές 
αυτού στη Δ.Ε. Φερών, με τη 

σύμβαση έργου «Αποκατά-
σταση καταστροφών οδικού 
δικτύου και υποδομών Δημο-
τικής Ενότητας Φερών» συμ-
βατικού ποσού 620.506,81 € 
με ΦΠΑ, που υπογράφηκε σή-
μερα από τον δήμαρχο Αλε-
ξανδρούπολης Γιάννης Ζα-
μπούκη και τον εκπρόσωπο 
της αναδόχου εταιρίας ΑΚ-
ΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΤΕ.

Αντικείμενο του έργου εί-
ναι η  αποκατάσταση των 
φθορών σε οδούς και υπο-
δομές αυτών, που είχαν προ-
κληθεί στη Δημοτική Ενότητα 
Φερών μετά τα έντονα πλημ-

μυρικά φαινόμενα τον Ιανου-
αρίου 2021.

Ειδικότερα, με την παρού-
σα προβλέπεται να γίνουν ερ-
γασίες αποκατάστασης των 
τεχνικών ομβρίων, ιρλαν-
δικών διαβάσεων και τμη-
μάτων οδικού δικτύου που 
καταστράφηκαν ή παρασυρ-
θήκαν από τα πλημμυρικά 
φαινόμενα.

Αναλυτικότερα  θα αποκα-
τασταθούν:

α) τεχνικό ομβρίων σε τμή-
μα της διαδημοτικής οδού 
Αρδανίου – Ιτέας,

β) το ρήγμα σε τμήμα της 

διαδημοτικής οδού Αρδανί-
ου – Ιτέας που εφάπτεται στο 
ρέμα,

γ) η ιρλανδική διάβαση 
πλησίον του οικισμού Ιτέας,

δ) το ρήγμα σε αγροτική 
οδό στην περιοχή Πυλαίας – 
Λουτρών,  παλιά γραμμή και

ε) το τεχνικό σε τμήμα της 
διαδημοτικής οδού Μελίας  
– Κοίλων.

Το έργο χρηματοδοτείται 
από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων του Υπουργείου 
Εσωτερικών και αναμένεται 
αν ολοκληρωθεί στο χρονι-
κό διάστημα των έξι μηνών.

Αποκαθίστανται οι καταστροφές 
στο οδικό δίκτυο και  στη Δ.Ε. Φερών
Υπογραφή σύμβασης έργου του
 Δημάρχου Αλεξανδρούπολης
 με τον ανάδοχο εργολάβο

Θυμίζουμε ότι τις τελευταίες ημέρες 
ομόφωνα ψηφίσματα κατά των 

εξορύξεων χρυσού έχουν λάβει σε 
τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις 
οι μεγάλοι Δήμοι του Έβρου και της 
Ροδόπης, η Περιφερειακή Ένωση 

Δήμων ΑΜΘ, επιστημονικοί φορείς 
– σύμβουλοι του κράτους όπως 

Τεχνικό Επιμελητήριο, Οικονομικό 
Επιμελητήριο κ.α. 

Ο Δήμαρχος Μαρωνείας-Σαπών κ. Ντίνος 
Χαριτόπουλος με τον πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη

Λακωνικός, αλλά κάθετος για το θέμα της 
εξόρυξης χρυσού, όπως έχει ανακινηθεί με 
την πρόσφατη γνωστοποίηση της απόφασης 
του ΣτΕ που ακυρώνει απόφαση του Συντο-
νιστή της ΑΔΜΘ που απέρριπτε την ΜΠΕ 
για έρευνες σε περιοχή βόρεια των Σαπών, 
ήταν ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος 
Σταϊκούρας κατά την περιοδεία του στη Ρο-

δόπη. «Θέση της κυβέρνησης είναι ότι δεν 
τίθεται τέτοιο θέμα αυτή τη στιγμή» ανέ-
φερε ο Υπουργός, παραπέμποντας για τα 
υπόλοιπα στην τοποθέτηση του αρμόδιου 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, μιας και το δι-
κό του υπουργείο δεν έχει κάποια εμπλοκή 
με το συγκεκριμένο θέμα.

paratiritis-news.gr

Λακωνικός ο Χρ. Σταϊκούρας για τα χρυσωρυχεία

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο Ζήσης Σερμπέζης, του Δημητρίου και της Ευαγγελίας, το γένος Γραμμένου, που 
γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη κι είναι κάτοικος Αλεξανδρούπολης και η Μαρία 
Παρασκευάκη του Εμμανουήλ και της Ευαγγελίας, το γένος  Ατζιμάκη, που γεννήθηκε 
στην Αλεξανδρούπολη κι είναι κάτοικος Αλεξανδρούπολης ,θα έρθουν εις γάμο στις 
27 Αυγούστου 2022 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στην Ν. Χηλή Αλεξανδρούπολης.
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Τον διασυνδετήριο αγωγό 
IGB εγκαινίασε το μεσημέρι της 
Παρασκευής στην βιομηχανι-
κή περιοχή της Κομοτηνής ο 
Πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-
τσοτάκης, μαζί με τον πρωθυ-
πουργός της Βουλγαρίας Κί-
ριλ Πετκόφ. 

Από το βήμα της τελετής 
ο Έλληνας Πρωθυπουργός 
αναφέρθηκε στην σημασία 
του αγωγού για την ενεργει-
ακή θωράκιση της χώρας, των 
Βαλκανίων αλλά και της Ευ-
ρώπης, έκανε λόγο για «ωμό 
εκβιασμό» από πλευράς της 
Ρωσίας τονίζοντας ότι η 
Ελλάδα παραμένει θω-
ρακισμένη ακόμα και 
στο ενδεχόμενο δια-
κοπής του εφοδιασμού 
φυσικού αερίου από 
την Ρωσία, ενώ έστειλε 
μηνύματα και προς την 
Τουρκία.

Ειδικότερα ο πρω-
θυπουργός ξεκίνησε 
την τοποθέτησή του εκ-
φράζοντας τον αποτροπιασμό 
του για τη δολοφονική επίθε-
ση στον πρώην Ιάπωνα πρω-
θυπουργό Σίνζο Άμπε.

Ο ίδιος έκανε λόγο για μία 
ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για 
την Κομοτηνή, την Ελλάδα την 
Βουλγαρία και ολόκληρα τα 
Βαλκάνια και την Ευρώπη γιατί 
όπως τόνισε εδώ σε λίγο «δεν 
εγκαινιάζουμε έναν αγωγό αλ-
λά μια καθοριστική ενεργειακή 

γέφυρα που ενώνει τον γεω-
γραφικό Νότο με τον Βορρά, 
φέρνοντας πιο κοντά Ελλάδα 
και Βουλγαρία» υπογραμμίζο-
ντας την σημασία του IGB για 
τις δύο «φίλες» χώρες.

Οι βάσεις όπως τόνισε τέ-
θηκαν το 2009 με το μνημό-
νιο συνεργασίας, το οποίο και 
υιοθέτησαν στην συνέχεια τα 
εθνικά κοινοβούλια αναγνω-
ρίζοντάς το ως ένα έργο εθνι-
κής προτεραιότητας. «Η ολο-
κλήρωσή του στην παρούσα 
εξαιρετικά ταραγμένη συγκυ-
ρία και αφού αντιμετωπίσαμε 

από κοινού τις όποιες προκλή-
σεις δείχνει την σημασία του 
αγωγού» σημείωσε τονίζοντας 
την στρατηγική σημασία του 
αγωγού για την επίτευξη του 
κοινού ευρωπαϊκού στόχου της 
ενεργειακής αυτονομίας της 
Ευρώπης. 

Ο πόλεμος στην Ουκρανία 
καθιστά απαραίτητη την άμεση 
λειτουργία του αγωγού τόνι-
σε ο πρωθυπουργός κάνοντας 

λόγο για «ωμό εκβιασμό» από 
πλευράς της Ρωσίας. «Η δική 
μας απάντηση είναι η χρήση 
της ενέργειας ως μέσο αλλη-
λοβοήθειας, αλληλοϋποστή-
ριξης και αμοιβαίας προόδου» 
ανέφερε στόχος εφικτός όπως 

διαφαίνεται για την επίτευξη 
του οποίου «η Ελλάδα πρωτο-
στατεί ενισχύοντας διπλά στο 
νέο χάρτη που διαμορφώνεται 
στον τομέα αυτό» υπογραμμί-
ζοντας πως η Ελλάδα είναι η 
λιγότερο εκτεθειμένη χώρα σε 
περίπτωση διακοπής ροής του 
φυσικού αερίου από πλευράς 
της Ρωσίας. 

Ο πρωθυπουργός ανα-
φέρθηκε στην γεωγραφική 

σημασία της Ελλάδας ως πύ-
λη ενέργειας για όλη την Ευ-
ρωπαϊκή Ήπειρο, τονίζοντας 
πως η σημερινή εκδήλωση 
επισφραγίζει τη βούληση της 
Αθήνας να βρεθεί στο πλευρό 
της Σόφιας. Ο σταθμός της Ρε-

βυθούσας καλύπτει ήδη 
το 80% των αναγκών της 
γείτονος χώρας, εφοδια-
σμός ο οποίος αναμένε-
ται να ενισχυθεί με τον 
αγωγό IGB που θα μπο-
ρεί σε πρώτη φάση να δι-
ακινεί 3 εκατ. κυβικά μέ-
τρα φυσικού αερίου και 
δυνατότητα να φτάσει 
έως τα 5 εκατ. εφόσον 
απαιτηθεί, σημείωσε εξη-

γώντας πως είναι και διπλής 
κατεύθυνσης. 

«Ο IGB είναι ένας ενεργεια-
κός αγωγός αλλά ταυτόχρονα 
και ένας αγωγός αξιών που θα 
μεταφέρει το μήνυμα της εθνι-
κής ασφάλειας, της βαλκανικής 
αλληλεγγύης, της διακρατικής 
συνεργασίας και αλληλεγγύ-
ης μεταξύ των λαών, μηνύ-
ματα ιδιαίτερης σημασίας για 
μια περιοχή στην οποία υπάρ-

χει μια εξαίρεση ανιστόρητης 
επιθετικότητας στην οποία και 
απαντούν» ανέφερε ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης, ενώ στην συ-
νέχεια απευθυνόμενος προς 
τον Βούλγαρο Πρωθυπουργό 
έκανε λόγο για ένα «μήνυμα 
ειρήνης και κοινής προόδου, 
απόδειξη ότι η Ελλάδα και η 
Βουλγαρία θέλουν και μπο-
ρούν να κινηθούν στον δρό-
μο της ανάπτυξης, όπως και η 
Ευρώπη συνολικά» για να ευ-
χηθεί τέλος «σύντομα να ξε-
περαστούν οι τρικυμίες και να 
οδηγηθούμε στα ήρεμα νερά 
που θέλουμε».

Πετκόφ: Τέλος στο 
ρωσικό μονοπώλιο του 
φυσικού αερίου βάζει ο 
IGB 

Τον λόγο έλαβε ακολούθως 
ο πρωθυπουργός της Βουλγα-
ρίας Κιρίλ Πέτκοφ ο οποίος 
τόνισε πως η λειτουργία του 
ελληνοβουλγαρικού αγωγού 

φυσικού αερίου IGB, θα αλ-
λάξει το χάρτη της περιοχής, 
θα δώσει νέα δυναμική συ-
νεργασία και τέλος στο ρωσι-
κό μονοπώλιο, δίνοντας πρό-
σβαση σε διαφορετικές πηγές 
ενέργειας.

Σχαχμπαζόφ: Ο IGB δίνει 

νέα δυναμικη στον αγωγό 

που μεταφέρει αέριο από το 

Αζερμπαιτζάν

 Ιστορική χαρακτήρισε τη 
λειτουργία του ελληνοβουλ-
γαρικού αγωγού μεταφοράς 
φυσικού αερίου IGB ο υπουρ-
γός Ενέργειας του Αζερμπαϊ-
τζάν Παρβίς Σχαχμπαζόφ. Είπε 
πως ο εν λόγω αγωγός διαφο-
ροποιεί τις πηγές ενέργειας και 
δίνει νέα δυναμική στον αγωγό 
που μεταφέρει φυσικό αέριο 
από το Αζερμπαϊτζάν ο οποί-
ος με τη σειρά του τροφοδο-
τεί τον IGB.
paratiritis-news.gr 

8  ΡΕΠΟΡΤΑΖ 

Μητσοτάκης:  «Ο IGB καθοριστική 
ενεργειακή γέφυρα που ενώνει τον 
γεωγραφικό Νότο με τον Βορρά»

ΩΣ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΤΑ 
ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΕ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ, 
,ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΑΓΩΓΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ IGB         

Τελετή εγκαινίων στη βιομηχανική περιοχή 
Κομοτηνής παρουσία των Βούλγαρου 
πρωθυπουργού και Υπουργού Ενέργειας 
του Αζερμπαϊτζαν 

Ο αγωγός IGB έχει μήκος 182 χλμ και θα 
μπορεί σε πρώτη φάση να διακινεί τρία 
δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού 

αερίου, με προοπτική για πέντα, ενώ έχει 
προβλεφθεί να είναι διπλής ροής στην 

περίπτωση που χρειαστεί

Ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε επίσης ιδιαίτερα στις υποδομές 
του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), διότι όπως τό-
νισε: “Η προμήθεια, η αποθήκευση και η επαναεριοποίηση 
γίνονται οι λέξεις- κλειδιά για να βελτιώσουμε την πρόσβα-
ση μας σε φυσικό αέριο και να μειώσουμε την εξάρτηση 
μας από το φυσικό αέριο, που μεταφέρεται μέσω αγωγών 
από τη Ρωσία”.
Σημείωσε εξάλλου ότι καθοριστική σε αυτή την κατεύθυν-
ση είναι και η λειτουργία του νέου σταθμού στην Αλεξαν-
δρούπολη, που εγκαινιάστηκε πριν από δύο μήνες και από 
τις εγκαταστάσεις του οποίου θα ξεκινούν οι ποσότητες που 
θα τροφοδοτούν τον IGB.
Υπενθύμισε επίσης ότι έχει δρομολογηθεί και η προσθήκη 
σημαντικής δυνατότητας υγροποιημένου φυσικού αερίου 
και στη Ρεβυθούσα, όπου το σχετικό πλοίο έχει καταφτάσει 
και αναμένεται η αδειοδότηση του. “Έτσι αυξάνουμε σημα-
ντικά τη δυνατότητα υποδοχής υγροποιημένο φυσικό αέριο 
το φυσικό αέριο στο ελληνικό σύστημα, το οποίο ήδη φτάνει 
μέχρι την κεντρική Ευρώπη με το υφιστάμενο δίκτυο κξαι 
μας βοηθά να επιταχύνουμε αυτή την απαραίτητη απεξάρ-
τηση από τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες”, πρόσθεσε.

Για τον LNG και την 
Αλεξανδρούπολη
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Η Ένωση Πολιτιστικών Φορέ-
ων Έβρου (Ε.ΠΟ.Φ.Ε.) χαιρετίζει 
περήφανα τη χθεσινή ιστορική 
απόφαση της Βουλής των Ελ-
λήνων, που ψηφίζοντας το άρ-
θρο 51 που κατέθεσε η Ελληνική 
Κυβέρνηση δια του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών, καθιέρωσε την 
6η Απριλίου ως επίσημη «Ημέ-
ρα Μνήμης του Θρακικού Ελ-
ληνισμού». Με τον τρόπο αυτό, 
ένα πάγιο αίτημα δεκαετιών των 
απανταχού Θρακών, έλαβε επιτέ-
λους σάρκα και οστά την Πέμπτη 
7 Ιουλίου 2022.

 100 χρόνια μετά την ολο-
κλήρωση του δράματος από 
τα θηριώδη πάθη και τον ξερι-
ζωμό που βίωσε ο Ελληνισμός 
της Θράκης και εκτυλίχθηκε στο 
πρώτο τέταρτο του 20ου αιώνα, 
η μνήμη όλων αυτών των εκα-
τοντάδων χιλιάδων προγόνων 
μας, που υπήρξαν θύματα των 
τραγικών εκείνων στιγμών της 
ιστορίας μας και η ιδία η Ιστορι-
κή Αλήθεια, αποκαθίστανται με 
την ιστορική αυτή απόφαση της 
Βουλής των Ελλήνων. Η ιστο-
ρική αυτή πράξη κινείται προς 
την αποκατάσταση του τεράστι-
ου ιστορικού, διπλωματικού και 
κυρίως ηθικού κενού που παρου-
σίαζε η Ελληνική Δημοκρατία σε 
ότι, αφορά το αποσιωπημένο ζή-

τημα του Θρακικού Ελληνισμού 
και συμβαδίζει απόλυτα με το 
Δίκαιο, την Ιστορία, τη Μνήμη 
και τον Άνθρωπο. 

Οι απανταχού της γης Θρά-
κες και η ΕΠΟΦΕ οφείλουμε 
ευγνωμοσύνη και ευχαριστού-
με ολόψυχα:

Την Ελληνική Κυβέρνηση και 
τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας 
κ. Κυριάκο Μητσοτάκη.

Τον Υπουργό Εσωτερικών κ. 
Μάκη Βορίδη.

Τη Βουλή των Ελλήνων.
Τον Βουλευτή Σερρών κ. Τά-

σο Χατζηβασιλείου, που διαδρα-
μάτισε σημαντικότατο ρόλο στο 
σχεδιασμό της εν λόγω απόφα-
σης.

Τους Βουλευτές Έβρου της 
ΝΔ κ.κ. Αναστάσιο Δημοσχάκη, 
Σταύρο Κελέτση, Χρήστο Δερμε-
ντζόπουλο, για τις άοκνες ενέρ-
γειες τους προς την επίτευξη της 
ιστορικής αυτής απόφασης, τη 
Βουλευτή Έβρου του ΣΥΡΙΖΑ 
κ. Αναστασία Γκαρά, καθώς και 
τους βουλευτές όλης της Θρά-
κης. 

Η ΕΠΟΦΕ κατόπιν επίσημης 
πρόσκλησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών, παρευρέθηκε με 
αντιπροσωπεία της στο ιστορι-
κό αυτό γεγονός για τη Θρά-
κη μας, παρακολουθώντας από 

τα Θεωρεία της Βουλής, όλη τη 
συζήτηση στην Ολομέλεια ανα-
φορικά με τη θεσμοθέτηση της 
6ης Απριλίου ως ημέρα μνήμης 
του Θρακικού Ελληνισμού. Επι-
πλέον, στο πλαίσιο της παρουσία 
μας, περιηγηθήκαμε στις πιο ση-
μαντικές αίθουσες της Βουλής, 
πραγματοποιήσαμε συζητήσεις 
με τον Υφυπουργό Εσωτερικών 
αρμόδιο για θέματα Μακεδονί-
ας-Θράκης κ. Σταύρο Καλαφάτη 
και τον Υφυπουργό Παιδείας κ. 
Άγγελο Συρίγο, με αποκορύφω-
μα τη θερμή υποδοχή της αντι-
προσωπείας μας από τον Αντι-
πρόεδρο της Βουλής Βουλευτή 
Δ. Αττικής κ. Αθανάσιο Μπού-
ρα, στον οποίο ο πρόεδρος Δη-
μήτρης Κελεμίδης χάρισε έναν 

πίνακα υψηλού συμβολισμού, 
που φέρει την ιδιόχειρη υπο-
γραφή του καταξιωμένου διε-
θνώς Εβρίτη Ζωγράφου Δημή-
τρη Ναλμπάντη και απεικονίζει 
με εύγλωττο τρόπο τη μοναδική 
ματιά του καλλιτέχνη, αφιερωμέ-
νη στα 100 χρόνια απελευθέρω-
σης της Αλεξανδρούπολης και 
της Θράκης.

Νιώθουμε δικαίωση και ως 
ΕΠΟΦΕ έχοντας εναποθέσει ένα 
σημαντικό θεωρούμε λιθαρά-
κι στην ιστορική αυτή απόφα-
ση, αφού εδώ και πολλά χρό-
νια κινούμαστε με στοχευμένες 
ενέργειες και δράσεις ανάδει-
ξης του Θρακικού ζητήματος, 
όπως τα ετήσια μνημόσυνα που 

διοργανώνουμε ανελλιπώς τα 
τελευταία 8 χρόνια για την 6η 
Απριλίου σε όλο τον Έβρο (Αλε-
ξανδρούπολη, Σουφλί, Διδυμό-
τειχο, Ορεστιάδα) με τη συμμετο-
χή δεκάδων συλλόγων και όλων 
των τοπικών θρησκευτικών, πο-
λιτικών και στρατιωτικών αρ-
χών του τόπου μας, με τελευ-
ταία σημαντική ενέργεια - την 
ανέγερση του μεγαλοπρεπούς 
Μνημείου Θρακικού Ελληνισμού 
στην πρωτεύουσα του Έβρου την 
Αλεξανδρούπολη, από κοινού 
σε σύμπραξη με την Ιερά Μη-
τρόπολη Αλεξανδρούπολης και 
την Ένωση Αποστράτων Αξιω-
ματικών Έβρου, τον Απρίλιο του 
2022. 

Η αρχική απόφαση για την 

καθιέρωση σε πανελλήνια κλί-
μακα της 6ης Απριλίου ως «Ημέ-
ρα Μνήμης του Θρακικού Ελλη-
νισμού», εγκρίθηκε με σχετικό 
ομόφωνο ψήφισμα στο ''7ο 
Παγκόσμιο Συνέδριο Θρακών'' 
στο Διδυμότειχο τον Ιούνιο του 
2006, κατόπιν σχετικού αιτήμα-
τος των ομοσπονδιών ΠΟΘΣ, 
ΠΑΟΝΕ, ΠΟΣΑΡ, ΕΠΟΦΕ. Βέ-
βαια, της παραπάνω απόφασης, 
προηγήθηκαν σημαντικές ενέρ-
γειες μία δεκαετία τουλάχιστον 
πριν. Στη συνέχεια του 2006, 
πολλοί φορείς (Θρακικές ομο-
σπονδίες και σωματεία) και φυ-
σικά πρόσωπα με αιτήματα και 
ενέργειες τους διεκδικούσαν όλα 
αυτά τα χρόνια την αποκατάστα-
ση της ιστορικής αλήθειας των 
γεγονότων που σημάδεψαν τον 
Θρακικό Ελληνισμό. 

Για το ιστορικό, στο άρθρο 51 
του σχετικού νομοσχεδίου, ανα-
φέρεται ρητώς: 

Άρθρο 51
Καθιέρωση Ημέρας Θρακικού 

Ελληνισμού
1.    Ορίζεται η 6η Απριλίου 

ως Ημέρα Θρακικού Ελληνισμού.
2.    Ο χαρακτήρας, το περιε-

χόμενο, ο φορέας και ο τρόπος 
οργάνωσης των εκδηλώσεων 
μνήμης καθορίζεται με προεδρι-
κό διάταγμα, που εκδίδεται με 
πρόταση του Υπουργού Εσωτε-
ρικών, κατόπιν διαβούλευσης με 
τις αντιπροσωπευτικότερες ορ-
γανώσεις θρακικών σωματείων.
ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΦΟΡΕΩΝ ΕΒΡΟΥ

ΕΠΟΦΕ: «Ιστορική δικαίωση για τους Απανταχού Θράκες»

Η Βουλή των Ελλήνων θεσμοθέτησε την 
6η Απριλίου του 1914 ως «Ημέρα Μνήμης 
του Θρακικού Ελληνισμού»!

Η North Tree Productions, στα 
πλαίσια του 1ου UFFS (Universal Film 
Festival Samothraki), διοργανώνει  τη 
Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022 και ώρα 22:00 
στον Δημοτικό Θερινό Κινηματογράφο 
«Φλοίσβο» εκδήλωση ευαισθητοποίη-
σης για τη βία κατά των γυναικών υπό 
την αιγίδα του Δήμου Αλεξανδρούπολης 
και σε συνεργασία με το Συμβουλευτικό 
Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών-Θυμά-
των Βίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης 
και την Κινηματογραφική Λέσχη Αλεξαν-
δρούπολης. 

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει προ-
βολή ταινιών μικρού μήκους με θέμα τη 
γυναίκα, από ταινίες μικρού μήκους που 
θα λάβουν μέρος στο 1ο Διεθνές Φε-
στιβάλ Κινηματογράφου (Universal Film 
Festival Samothraki) www.uff sam.com 
που θα πραγματοποιηθεί στη Σαμοθράκη 
25-28 Αυγούστου. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα 
γίνει ανάγνωση αποσπάσματος θεατρι-

κού μονολόγου που πραγματεύεται τη 
βία κατά των γυναικών από την Κλεο-
πάτρα Εμμανουήλ Κυριακοπούλου (ηθο-
ποιός, σκηνοθέτης, συγγραφέας), παρου-
σία-παρουσίαση, έκθεση και ανάγνωση 
ποιήματος εκ μέρους της κας Μαρίας 
Βερβέρη Κράουζε (Λαογράφος, Ποιή-
τρια και Ζωγράφος), ενώ περιμετρικά του 
χώρου θα υπάρχει έκθεση φωτογραφίας 
με πορτρέτα κακοποιημένων γυναικών 
από τους/τις μαθητές/τριες του 4ου Γυ-
μνασίου Αλεξανδρούπολης «Θεόδωρος 
Κάστανος». Αναλυτικότερα, το πρόγραμ-
μα διαμορφώνεται ως εξής:

Πρόγραμμα της εκδήλωσης:
•  Welcomedrink
•  Καλωσόρισμα από εκπρόσωπο της 

Κινηματογραφικής Λέσχης Αλεξανδρού-
πολης

•  Χαιρετισμός εκπροσώπου του Δή-
μου Αλεξανδρούπολης

•  Σύντομη τοποθέτηση εκπροσώπου 

του Συμβουλευτικού Κέντρου Υποστήρι-
ξης Γυναικών-Θυμάτων Βίας του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης

•  Σύντομος χαιρετισμός από εκπρό-
σωπο του UFFS

•  Σύντομη τοποθέτηση εκπροσώπων 
του 4ου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης 
«Θεόδωρος Κάστανος»

•  Προβολή ταινίας μικρού μήκους 
των μαθητών/τριών με τίτλο «Μπορείς 
κι εσύ»

•  Προβολή ταινιών μικρού μήκους 
συμμετεχόντων στο UFFS, με θέμα τη 
γυναίκα

•  Διάλειμμα – Μπουφές κεράσματος 
από το “VAZAKI”

•  Ανάγνωση ποιήματος, τοποθέτηση 
από την κα. Μαρία Βερβέρη-Κράουζε

•  Ανάγνωση αποσπάσματος Θεατρι-
κού μονολόγου από την ηθοποιό, σκηνο-
θέτη, συγγραφέα Κλεοπάτρα Εμμανουήλ 
Κυριακοπούλου

•  Προβολή ενημερωτικού spot με 
τίτλο «Η Νίκη είναι στο χέρι μου» του 
Συμβουλευτικού Κέντρου Υποστήριξης 
Γυναικών-Θυμάτων Βίας του Δήμου Αλε-
ξανδρούπολης

•  Προβολή ταινιών μικρού μήκους 
συμμετεχόντων στο UFFS, με θέμα τη 
γυναίκα

•  Κλείσιμο της εκδήλωσης
Πληροφορίες Εκδήλωσης

Ημερομηνία: Δευτέρα 11 Ιουλίου
Τοποθεσία: Δημοτικός Θερινός Κιν/

φος  «Φλοίσβος»  
Ώρα εκδήλωσης: 22:00  
Είσοδος: Ελεύθερη

Εκδήλωση ευαισθητοποίησης για τη Βία 
κατά των Γυναικών στην Αλεξανδρούπολη

ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΡΙΝΟ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ «ΦΛΟΙΣΒΟ»   

θα περιλαμβάνει προβολή ταινιών μικρού μήκους με 
θέμα τη γυναίκα, από ταινίες μικρού μήκους, έκθεση 
φωτογραφίας, ανάγνωση αποσπάσματος θεατρικού 
μονολόγου κ.α.
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Βασικά προϊόντα, καύσιμα, 
τρόφιμα, είδη καθημερινής ανά-
γκης αυξάνονται συνεχώς μήνα 
με τον μήνα και οι πολίτες σι-
γά-σιγά αδυνατούν να ανταπε-
ξέλθουν στις αυξημένες τιμές. 
Το κόστος της βενζίνης βαίνει 
δυσθεώρητο, οι αυξήσεις στις 
μετακινήσεις με πλοίο και στα 
ξενοδοχεία κάνει δυσβάσταχτες 
τις διακοπές, ακόμη και τις ολι-
γοήμερες, ενώ τα σούπερ μάρ-
κετ έχουν γίνει ο εφιάλτης των 
νοικοκυριών.

Η αγορά ενός νέου αυτοκινή-
του γίνεται όνειρο μακρινό, ενώ 
ακόμα και τα μεταχειρισμένα αυ-
τοκίνητα καταγράφουν αύξηση 
15,9% λόγω της αυξημένης ζή-
τησης. Στη διασκέδαση, διψήφια 
αύξηση έχουν θέατρα και κινη-
ματογράφοι, ενώ ακρίβυνε και η 
μετακίνηση με ταξί.

Αποκορύφωμα το φυσικό αέ-
ριο και το ηλεκτρικό ρεύμα.

Οι 12 μεγαλύτερες αυξήσεις 
σε υπηρεσίες και προϊόντα καθη-
μερινότητας όπως τις κατέγρα-
ψε η ΕΛΣΤΑΤ τον μήνα Ιούνιο 
είναι οι εξής:
•  Ψωμί και δημητριακά: 15,9%

•  Κρέατα (γενικά): 14,9%
•  Γαλακτοκομικά και αυγά: 
15,5%
•  Έλαια και λίπη: 24,9%
•  Λαχανικά (γενικά): 11,3%
•  Αυτοκίνητα μεταχειρισμένα: 
15,9%
•  Αυτοκίνητα καινούργια: 12,2%
•  Καύσιμα και λιπαντικά: 45,6%
•  Μεταφορά επιβατών με τα-
ξί: 32,9%
•  Μεταφορά επιβατών με πλοίο: 
20,4%
•  Κινηματογράφοι-θέατρα: 
13,9%
•  Ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία: 
27,7%

Στον ηλεκτρισμό η αύξηση 
ανέρχεται σε 70,4% σε ετήσια 
βάση και στο φυσικό αέριο σε 
117,7%.

Οι αυξήσεις στις τιμές σε 
σχέση με τον Μάιο 2022

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη 
Τιμών Καταναλωτή κατά 1,6% 
τον μήνα Ιούνιο 2022, σε σύ-
γκριση με τον αντίστοιχο Δεί-
κτη του Μαΐου 2022, προήλθε 
κυρίως από τις μεταβολές στις 
ακόλουθες ομάδες αγαθών και 

υπηρεσιών:
Από τις αυξήσεις των δει-

κτών κατά:
•  1,5% στην ομάδα Διατροφή 

και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω 
αύξησης κυρίως των τιμών σε: 
ψωμί και δημητριακά, μοσχάρι, 
χοιρινό, πουλερικά, νωπά ψάρια, 
τυριά, άλλα βρώσιμα έλαια, νω-
πά φρούτα. Μέρος της αύξησης 
αυτής αντισταθμίστηκε από τη 
μείωση κυρίως των τιμών σε: 
νωπά λαχανικά, πατάτες.
•  9,1% στην ομάδα Ένδυση και 

υπόδηση, λόγω επαναφοράς 
των τιμών στα προ θερινού δε-
καήμερου εκπτώσεων επίπεδα.
•  1,9% στην ομάδα Διαρκή 

αγαθά-Είδη νοικοκυριού και 
υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρί-
ως των τιμών στα είδη άμεσης 
κατανάλωσης νοικοκυριού.
•  6,2% στην ομάδα Μεταφορές, 

λόγω αύξησης κυρίως των τιμών 
σε: αυτοκίνητα καινούργια, αυ-
τοκίνητα μεταχειρισμένα, πετρέ-
λαιο κίνησης, βενζίνη, μεταφορά 
επιβατών με ταξί, εισιτήρια μετα-
φοράς επιβατών με αεροπλάνο.
•  1,4% στην ομάδα Ξενοδο-

χεία-Καφέ-Εστιατόρια, λόγω 
αύξησης κυρίως των τιμών σε: 
εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-κα-
φενεία, ξενοδοχεία-μοτέλ-παν-
δοχεία.
•  1,3% στην ομάδα Άλλα αγα-

θά και υπηρεσίες, λόγω αύξησης 
κυρίως των τιμών στα άλλα είδη 
ατομικής φροντίδας
Από τις αυξήσεις των δεικτών 

κατά:
•  12,6% στην ομάδα Διατροφή 

και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω 
αύξησης κυρίως των τιμών σε: 
ψωμί και δημητριακά, κρέατα 
(γενικά), ψάρια (γενικά), γαλα-

κτοκομικά και αυγά, έλαια και 
λίπη, νωπά φρούτα, λαχανικά 
(γενικά), ζάχαρη-σοκολάτεςγλυ-
κά-παγωτά, λοιπά τρόφιμα, κα-
φέ-κακάο-τσάι, μεταλλικό νερό-
αναψυκτικά-χυμούς φρούτων.
•  0,9% στην ομάδα Αλκοολού-

χα ποτά και καπνός, λόγω αύξη-
σης κυρίως των τιμών στα αλκο-
ολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα).
•  4,6% στην ομάδα Ένδυση και 

υπόδηση, λόγω αύξησης των τι-
μών στα είδη ένδυσης και υπό-
δησης.
•  31,5% στην ομάδα Στέγαση, 

λόγω αύξησης κυρίως των τι-
μών σε: ενοίκια κατοικιών, είδη 
επισκευής και συντήρησης κα-
τοικίας, ηλεκτρισμό, φυσικό αέ-
ριο, πετρέλαιο θέρμανσης, στε-
ρεά καύσιμα.
•  6,5% στην ομάδα Διαρκή 

αγαθά-Είδη νοικοκυριού και 
υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυ-
ρίως των τιμών σε: έπιπλα και 
διακοσμητικά είδη, οικιακές συ-
σκευές και επισκευές, υαλικά-

επιτραπέζια σκεύη και σκεύη οι-
κιακής χρήσης, είδη άμεσης
κατανάλωσης νοικοκυριού, οι-

κιακές υπηρεσίες.
•  0,6% στην ομάδα Υγεία, λό-

γω αύξησης κυρίως των τιμών 
σε: ιατρικά προϊόντα, ιατρικές, 
οδοντιατρικές και παραϊατρικές 
υπηρεσίες, νοσοκομεία και κλι-
νικές. Μέρος της αύξησης αυτής 
αντισταθμίστηκε από τη μείωση 
κυρίως των τιμών στα
φαρμακευτικά προϊόντα.
•  25,0% στην ομάδα Μεταφο-

ρές, λόγω αύξησης κυρίως των 
τιμών σε: καινούργια αυτοκίνη-
τα, μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, 
ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυ-
τοκινήτου, καύσιμα και λιπαντικά, 
συντήρηση και επισκευή εξοπλι-
σμού προσωπικής
μεταφοράς, μεταφορά επιβα-

τών με ταξί, εισιτήρια μεταφο-
ράς επιβατών με αεροπλάνο, 
εισιτήρια μεταφοράς επιβατών 
με πλοίο.
•  1,7% στην ομάδα Αναψυχή-

Πολιτιστικές δραστηριότητες, 
λόγω αύξησης κυρίως των τι-
μών σε: διαρκή αγαθά αναψυ-
χής και πολιτισμού, μικρά είδη 
αναψυχής-άνθη-κατοικίδια ζώα, 
κινηματογράφους-θέατρα, γρα-
φική ύλη και υλικά σχεδίασης,
πακέτο διακοπών. Μέρος της 

αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε 
από τη μείωση κυρίως των τιμών 
σε: οπτικοακουστικό εξοπλισμό-
υπολογιστές-επισκευές, βιβλία.
•  0,9% στην ομάδα Εκπαίδευ-

ση, λόγω αύξησης κυρίως των 
τιμών στα δίδακτρα δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης.
•  6,5% στην ομάδα Ξενοδο-

χεία-Καφέ-Εστιατόρια, λόγω 
αύξησης κυρίως των τιμών σε: 
εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-κα-
φενεία, ξενοδοχεία-μοτέλ-παν-
δοχεία.
•  2,3% στην ομάδα Άλλα αγα-

θά και υπηρεσίες, λόγω αύξησης 
κυρίως των τιμών στα άλλα είδη 
ατομικής φροντίδας.
 ieidiseis.gr

Aκρίβεια: 12 προϊόντα 
που γονατίζουν τα νοικοκυριά

Ο ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΤΟΝ 
ΙΟΥΝΙΟ ΕΦΤΑΣΕ ΣΤΟ 12,1%, 
ΚΑΤΑΡΡΙΠΤΟΝΤΑΣ ΡΕΚΟΡ 30ΕΤΙΑΣ. 
ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 1993 
ΕΙΧΕ ΑΝΕΛΘΕΙ ΣΕ 12%.
                               
Το κύμα αυξήσεων συνεχίζεται και η 
ακρίβεια πλήττει ανεπανόρθωτα την 
καθημερινότητα  

Οι κυριότερες μεταβολές τιμών το χρονικό διάστημα Ιουνίου 2022 
με Ιούνιο 2021 και επιπτώσεις τους στον Γενικό ΔΤΚ
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    ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΩΝ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

        
8/6/2022: υπ΄αρ. 1 Πρακτικό                                                                                                                    

Συνεδρίασης Δ.Σ. του Συλλόγου Κυριών & Δεσποινίδων Αλε-

ξανδρούπολης.

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα 8/6/2022 ημέρα  Τετάρτη κι ώρα 
9.00,στο εντευκτήριο του Συλλόγου, στην οδό 14ης Μαϊου 78, τα νεοε-
κλεγέντα  μέλη του Δ.Σ  του Συλλόγου Κυριών και Δεσποινίδων Αλεξαν-
δρούπολης, που εξελέγησαν από τις αρχαιρεσίες της 5ης /6ου /2022,  
μετά από πρόσκληση της πλειοψηφούσης συμβούλου κ. Ελένης Σαμαρά 
Μαυραγάνη ,συνήλθαν σε συνεδρίαση με μοναδικό θέμα την  <ΣΥΓΚΡΟ-
ΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ>  του νέου Δ.Σ.

ΠΑΡΟΥΣΕΣ
Ελένη Σαμαρά Μαυραγάνη.
Μαρία Δημοπούλου.
Φοίβη Μαργαρίτη -Μιχαηλίδου.
Φωτεινή Σκάβδη -Σταθάτου.
Μαρία Ανέστογλου.
Αναστασία Αρβαντά-Παρασκευοπούλου.

Ελένη Γκαϊντατζοπούλου.
Η  πλειοψηφούσα Σύμβουλος κ. Ελένη Σαμαρά Μαυραγάνη ,κάνει 

γνωστά στα μέλη του Δ.Σ. τα  αποτελέσματα των αρχαιρεσιών και τις 
καλεί να προχωρήσουν στην εκλογή Προεδρείου  με βάση το Καταστα-
τικό του  συλλόγου.

Έπειτα από συζήτηση  και φανερή ψηφοφορία αναδείχθηκαν  ομόφω-
να τα παρακάτω μέλη του Δ.Σ.  για τα αντίστοιχα αξιώματα όπως ανα-
φέρονται παρακάτω:

 1.Πρόεδρος Δ.Σ: Ελένη Σαμαρά Μαυραγάνη.
2.Αντιπρόεδρος :Μαρία Δημοπούλου.
3.Γεν. Γραμματέας: Φωτεινή Σκάβδη -Σταθάτου.
4.Ειδ. Γραμματέας: Αναστασία Αρβαντά Παρασκευοπούλου.
5.Ταμίας: Φ οίβη Μαργαρίτη Μιχαηλίδου.
6.Υπεύθ. δημοσίων σχέσεων: Μαρία Ανέστογλου.
7.Βοηθ. ταμία. :Ε λένη Γκαϊντατζοπούλου.
Αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα λύθηκε  η συνεδρίαση.
      Ακολουθούν   Υπογραφές των  μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
Ελένη Σαμαρά Μαυραγάνη: 
Μαρία Δημοπούλου: 
Φωτεινή Σκάβδη Σταθάτου.
Αναστασία Αρβαντά Παρασκευοπούλου
Φοίβη Μαργαρίτη Μιχαηλίδου.
 Μαρία Ανέστογλου
 Ελένη Γκαϊντατζοπούλου
Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμ-

βουλίου 
Η Πρόεδρος.                                                                            

Ελένη Σαμαρά Μαυραγάνη.                                     
Η Γεν. Γραμματέας

Σκάβδη Σταθάτου Φωτεινή.

Ακόμα ένα βήμα για την ει-
σαγωγή τους στα Πανεπιστήμια 
κάνουν οι χιλιάδες υποψήφιοι 
των Γενικών και των Επαγγελ-
ματικών Λυκείων που συμμετεί-
χαν στις Πανελλήνιες εξετάσεις, 
καθώς ξεκίνησε η υποβολή των 
μηχανογραφικών δελτίων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με 
σχετική ανακοίνωση του υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων οι διαδικασίες για την 
υποβολή των φετινών Μηχανο-
γραφικών Δελτίων έτους 2022 
ξεκίνησαν από την Παρασκευή 8 
Ιουλίου 2022 με την προθεσμία 
υποβολής τους να λήγει την Δευ-
τέρα 18 Ιουλίου 2022.

Από την Παρασκευή 8 Ιουλί-
ου 2022, οι υποψήφιοι, χρησιμο-
ποιώντας τον προσωπικό κωδικό 
ασφαλείας τους (password) που 
έχουν ήδη αποκτήσει ή αποκτούν 
αυτές τις μέρες, θα μπορούν να 
επισκέπτονται την ηλεκτρονική δι-
εύθυνση https://michanografi ko.
it.minedu.gov.gr/ και να επιλέγουν 
το Μηχανογραφικό Δελτίο (Μ.Δ) 
για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση ή/ και το Παράλληλο 
Μηχανογραφικό Δελτίο (Π.Μ.Δ) 

για εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚ.
Α. Όσον αφορά το Μηχανο-

γραφικό Δελτίο (Μ.Δ) για εισα-
γωγή στη Τριτοβάθμια Εκπαί-
δευση, οι υποψήφιοι μπορούν 
να συμπληρώνουν κάποιες προ-
σωρινές προτιμήσεις (ΠΡΟΣΩ-
ΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ) και στη 
συνέχεια να κλειδώσουν το τε-
λικό τους Μηχανογραφικό (επι-
λέγοντας ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟ-
ΓΡΑΦΙΚΟΥ) το αργότερο έως και 
την Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022 και 
ώρα 24:00. Κατά τη συμπλήρωση 
του Μηχανογραφικού, οι υποψή-
φιοι θα βλέπουν και θα μπορούν 
να επιλέξουν τα τμήματα εκείνα 
για τα οποία ο μέσος όρος των 
βαθμολογικών επιδόσεων τους 
είναι ίσος ή μεγαλύτερος από την 
ΕΒΕ κάθε τμήματος, συνυπολογι-
ζόμενης όπου απαιτείται και της 
ΕΒΕ του ειδικού μαθήματος ή των 
πρακτικών δοκιμασιών (αγωνί-
σματα για ΤΕΦΑΑ).

Μετά την υποβολή του Μ.Δ 
για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση, οποιαδήποτε τρο-
ποποίηση από τους υποψηφίους 
είναι δυνατή, εντός της προκαθο-
ρισμένης ημερομηνίας υποβολής 

του Μ.Δ και μόνο με τη μεσολά-
βηση της σχολικής μονάδας.

Όσοι υποψήφιοι δεν πρόλα-
βαν να αποκτήσουν password, 
μπορούν να απευθύνονται στο 
Λύκειό τους, είτε τις προγραμ-
ματισμένες μέρες εφημερίας εί-
τε στις 2 επιπλέον μέρες που θα 
λειτουργήσουν τα Λύκεια εντός 
Ιουλίου. Όσοι υποψήφιοι δεν θυ-
μούνται το password που ήδη εί-
χαν αποκτήσει στο σχολείο τους, 
μπορούν είτε να απευθύνονται 
στο Λύκειό τους τις προγραμμα-
τισμένες μέρες εφημερίας ή τις 2 
επιπλέον μέρες που θα λειτουρ-
γήσουν τα Λύκεια εντός Ιουλίου, 
είτε εναλλακτικά και εφόσον εί-
χαν δηλώσει προσωπικό mail (κα-
τά την απόκτηση του password), 
να ορίσουν νέο password μέσα 
από την εφαρμογή του ΜΔ με 
την επιλογή «Υπενθύμιση κωδικού 
ασφαλείας», χωρίς να μεταβούν 
στη σχολική μονάδα.

Μηχανογραφικό Δελτίο για ει-
σαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαί-
δευση μπορούν να υποβάλουν:

• Όσοι συμμετείχαν στις πανελ-
λαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ 
του 2022, και εφόσον ήδη κατέ-
χουν ή απέκτησαν απολυτήριο (οι 
υποψήφιοι ΓΕΛ) και απολυτήριο 
και πτυχίο (οι υποψήφιοι ΕΠΑΛ).

• Όσοι απόφοιτοι συμμετείχαν 
στις πανελλαδικές εξετάσεις των 
ημερησίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ τα έτη 
2020 ή 2021, διεκδικώντας φέ-
τος το 10% των θέσεων εισα-
κτέων, χωρίς νέα εξέταση. Όσοι 
απόφοιτοι είναι υποψήφιοι για 
το 10%, συμμετέχουν στη διαδι-

κασία επιλογής με τα μόρια που 
είχαν επιτύχει στην τελευταία τους 
εξέταση. Για τους υποψηφίους 
του 10% έτους 2020 δεν εφαρ-
μόζεται η Ελάχιστη Βάση Εισα-
γωγής (ΕΒΕ), ενώ για τους υπο-
ψηφίους του 10% έτους 2021 
ισχύει η ΕΒΕ, όπως διαμορφώ-
θηκε το 2021.

Β. Όσον αφορά το Παράλληλο 
Μηχανογραφικό Δελτίο (Π.Μ.Δ) 
για εισαγωγή στα ΔΙΕΚ, οι υπο-
ψήφιοι στην ίδια αποκλειστική 
προθεσμία από την Παρασκευή 
8 Ιουλίου 2022 ως και την Δευ-
τέρα 18 Ιουλίου 2022 και ώρα 
24:00, με τον ίδιο προσωπικό 
κωδικό ασφαλείας (password), 
μπορούν να υποβάλουν το Πα-
ράλληλο Μηχανογραφικό Δελ-
τίο (Π.Μ.Δ) για τα Δημόσια ΙΕΚ.

Όσοι υποψήφιοι δεν πρόλα-
βαν να αποκτήσουν ή δεν θυμού-
νται το password, θα πρέπει να 
απευθύνονται στο Λύκειό τους, 
είτε τις προγραμματισμένες μέ-
ρες εφημερίας είτε στις 2 επιπλέ-
ον μέρες που θα λειτουργήσουν 
τα Λύκεια εντός Ιουλίου. Εντός 
της ίδιας προθεσμίας, αν κάποιος 
υποψήφιος οριστικοποιήσει το 
παράλληλο μηχανογραφικό του 
και θελήσει να κάνει οποιαδήπο-
τε τροποποίηση, τότε απλά μπο-
ρεί να κάνει Αναίρεση Οριστικο-
ποίησης μέσα από την ίδια την 
εφαρμογή, χωρίς να προσέλθει 
στο σχολείο του. Όμως, θα πρέ-
πει να το οριστικοποιήσει ξανά 
ΕΝΤΟΣ της προθεσμίας.

Δικαιούχοι υποβολής του Πα-
ράλληλου Μηχανογραφικού Δελ-

τίου για εισαγωγή στα Δημόσια 
ΙΕΚ είναι:

• Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν 
Αίτηση-Δήλωση και συμμετείχαν 
στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ημε-
ρησίων ή εσπερινών ΓΕΛ/ΕΠΑΛ 
του 2022. Για την υποβολή του εν 
λόγω Π.Μ.Δ. θα χρησιμοποιήσουν 
τον προσωπικό κωδικό ασφαλεί-
ας (password) που έχουν ήδη δη-
μιουργήσει.

• Οι τελειόφοιτοι των ημερη-
σίων ή εσπερινών ΓΕΛ/ΕΠΑΛ του 
τρέχοντος σχολικού έτους που 
δεν συμμετείχαν στις Πανελλα-
δικές Εξετάσεις ΓΕΛ/ΕΠΑΛ του 
2022. Η δημιουργία του προ-
σωπικού κωδικού ασφαλείας 
(password) από αυτούς τους υπο-
ψηφίους για υποβολή Παράλλη-
λου Μηχανογραφικού Δελτίου, 
γίνεται στο ΓΕΛ/ΕΠΑΛ που φοι-
τούσαν.

Γενικές πληροφορίες για 
τους υποψήφιους

1. Προτείνεται οι υποψήφιοι 
να εκτυπώσουν ή/και να αποθη-
κεύσουν στον υπολογιστή τους 
το υποβληθέν οριστικοποιημέ-
νο μηχανογραφικό (που θα έχει 
αποκτήσει αυτόματα και αριθμό 
πρωτοκόλλου), ώστε ανά πάσα 
στιγμή να μπορούν να δουν τις 
τελικές προτιμήσεις τους.

2. Υπενθυμίζεται ότι η προθε-
σμία υποβολής των ΜΔ και ΠΜΔ 
είναι αποκλειστική και μετά την 
παρέλευσή της κανένας υποψήφι-
ος δεν θα μπορεί να προβεί στην 
οριστικοποίηση τους.

3. Για οποιαδήποτε πληροφο-
ρία, υποστήριξη, ακόμα και χρήση 
υπολογιστή που τυχόν δεν διαθέ-
τουν, οι υποψήφιοι θα μπορούν 
να απευθύνονται στα Λύκειά τους, 
τα οποία θα είναι ανοιχτά στις 
ημέρες με τις προγραμματισμέ-
νες εφημερίες κάθε Λυκείου και 
επιπλέον την Τετάρτη 13-7-2022 
και την Δευτέρα 18-7-2022.

4. Υπενθυμίζεται τέλος ότι οι 
υποψήφιοι που παραπέμπονται 
στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές 
Εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, κατα-
θέτουν Μηχανογραφικό Δελτίο 
με τις προτιμήσεις τους, μετά τις 

Επαναληπτικές Εξετάσεις, οπό-
τε και θα μπορέσουν να αποκτή-
σουν προσωπικό κωδικό ασφα-
λείας (password).

Νωρίτερα, το απόγευμα της 
Παρασκευής ανακοινώθηκε από 
το υπουργείο Παιδείας η Ελάχιστη 
Βάση Εισαγωγής ανά πανεπιστη-
μιακό τμήμα για τους υποψήφι-
ους τόσο των Γενικών Λυκείων 
όσο και των Επαγγελματικών στις 
Πανελλήνιες 2022 . «Οι πίνακες 
με τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγω-
γής (Ε.Β.Ε.) που αντιστοιχούν σε 
κάθε Σχολή ή Τμήμα της Τριτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης», σύμφωνα 
με την ανακοίνωση του υπουρ-
γείου Παιδείας, «ανακοινώνο-
νται προκειμένου οι υποψήφιοι 
οι οποίοι συμμετείχαν στις Πα-
νελλαδικές Εξετάσεις 2022 τό-
σο των ΓΕΛ όσο και των ΕΠΑΛ 
να ενημερωθούν».

Στην ανακοίνωση του υπουρ-
γείου αναφέρεται επιπλέον ότι 
«οι Ε.Β.Ε. προκύπτουν από τις μέ-
σες επιδόσεις των υποψηφίων 
ανά Επιστημονικό Πεδίο/Τομέα 
σε συνδυασμό με τους συντελε-
στές που όρισαν οι ίδιες οι Σχο-
λές/Τμήματα των Πανεπιστημίων. 
Δηλαδή μια Σχολή/Τμήμα μπο-
ρεί να έχει επιλέξει ως Ελάχιστη 
Βάση Εισαγωγής το 80% ή το 
120% της μέσης επίδοσης των 
υποψηφίων ή οποιαδήποτε από 
τις ενδιάμεσες τιμές. Όπως, επί-
σης, μπορεί να έχει επιλέξει και για 
το/τα εμπλεκόμενο/-α Ειδικό/-ά 
Μάθημα/-τα ως Ελάχιστη Βάση 
Εισαγωγής Ειδικού Μαθήματος 
ή Ειδικών Μαθημάτων το 70% 
ή το 110% της μέσης επίδοσης 
των υποψηφίων ή οποιαδήποτε 
από τις ενδιάμεσες τιμές μεταξύ 
αυτού του διαστήματος».

Το υπουργείο καταλήγει στην 
ανακοίνωσή του ως εξής: «Επι-
σημαίνεται ότι μαζί με τις Ε.Β.Ε. 
εμφανίζονται και ο συντελεστής 
της κάθε Ε.Β.Ε., το Ειδικό Μάθη-
μα ή πρακτική δοκιμασία – εφό-
σον απαιτείται για την εισαγωγή 
σε συγκεκριμένες Σχολές ή Τμή-
ματα – και τέλος ο αντίστοιχος 
συντελεστής Ε.Β.Ε. Ειδικού Μα-
θήματος».

Πανελλήνιες 2022: Ξεκίνησε 
η υποβολή των μηχανογραφικών

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥΣ ΝΑ 
ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 
                               
Χρήσιμες πληροφορίες για τους 
υποψήφιους που συμμετείχαν στις 
πανελλαδικές εξετάσεις

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
                  -------
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αριθμ. Πρωτ.: ΔΔ 2422 /23-06-2022

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 Ανακοινώνει και Προσκαλεί

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ 1649/45/15-01-2014 (ΦΕΚ 
45/Β΄) τους  πολίτες (κοινό, ενδιαφερόμενο κοινό) και φορείς εκπρο-
σώπησής τους (οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, Δημοτική Επιτροπή Διαβού-
λευσης, Ποιότητας Ζωής, Συμβούλιο Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας), 
να λάβουν γνώση και   να διατυπώσουν γραπτές απόψεις (σύμφωνα με 
το έντυπο υπό στοιχεία Δ11, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α της 
προαναφερόμενης ΚΥΑ) στα πλαίσια των γνωμοδοτήσεων και της έναρξης 
δημόσιας διαβούλευσης, επί του περιεχομένου του φακέλου της Μ.Π.Ε. 
του έργου: «3 Αιολικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 
53,6ΜW στις θέσεις «ΜΑΤΙ- ΚΟΣΚΙΝΑ», «ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ- ΚΟΡΦΟΒΟΥ-
ΝΙ», «ΣΚΟΠΙΑ- ΒΡΑΧΑΚΙ» και συνοδά έργα βελτίωσης υφιστάμενης και 
διάνοιξης νέας οδοποιίας και κατασκευής γραμμής μέσης τάσης για -βο-
ηθητικά έργα αυτών, στου Δήμους Μαρωνείας- Σαπών, Αρριανών και 
Αλεξανδρούπολης των  Π.Ε. Ροδόπης & Έβρου.

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ PORTSIDE WIND ENERGY 
LTD ΘΡΑΚΗ 1ΕΕ  &

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ FOXWIND FARM LTD ΕΒΡΟΣ 1 ΕΕ
Ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας για την κατάθεση γραπτών 

απόψεων των πολιτών και των φορέων εκπροσώπησής τους ορίζεται 
η 23-06-2022 και η ημερομηνία λήξης αυτής η 23-07-2022.

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, 
Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, Τμήμα Β΄

Η παρούσα Μελέτη είναι αναρτημένη στο ΗΠΜ, (https://eprm.ypen.
gr) με Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ 2202725913).

Η υπηρεσία, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνο-
νται για παροχή πληροφοριών και στοιχείων είναι το τμήμα Περιβάλ-
λοντος & Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου. Τηλ. 
25513 – 55817.

Η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνει τον φορέα υλοποίησης.

Κομοτηνή 23-06-2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

    ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
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7 8 9 1 3

1 5 8

5 6 7 4

2 7

9 7 4 3

3 1 4

1 5 8 3 6

2 6

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.71)
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.63)

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

4 1 8 2

5

6 3 7 4

1 8 5 9 2

8 4 7

9 2 6 7 3

3 5 8 9

6

4 1 3 6

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.55)
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

- Mαμά, είδα τον κόκορα δέκα φορές πάνω 

στην κότα σήμερα.

- Πήγαινε πες το στον πατέρα σου.

- Μπαμπά, η μαμά μου ειπε να σου πω ότι είδα 

τον κόκορα δέκα φορές πάνω στην κότα σήμερα.

- Με την ίδια κότα ήταν;;

- Όχι.

- Πες το στη μάνα σου.

* * * * * * 

 Πηγαίνουν 2 τράγοι σε ένα μπαρ να πιού-

νε ποτό.

Τους βλέπει ο μπαρμαν και γουρλώνει τα μά-

τια, αλλά σαν σωστός επαγγελματίας τους παίρ-

νει παραγγελία.

- Παρακαλώ, τί θα θέλατε;.

- Βάλε μας από δύο τζίν Bombay τον καθέ-

ναν, λένε οι τράγοι.

Τους σερβίρει ο μπαρμαν κανονικά.

Μετά από 5 λεπτά τον φωνάζουν και του 

λένε να τους βάλει από δύο τζίν Bombay πάλι.

Αυτό συνεχίστηκε όλο το βράδυ ώσπου ήρθε 

η ώρα να φύγουνε οι τράγοι.

Πριν φύγουνε τους λέει ο μπαρμαν,

- Εντάξει, δεν πρόκειται να σχολιάσω το γε-

γονός ότι είστε δύο τράγοι που πίνετε στο μπαρ 

μου, αλλά η απορία μου είναι γιατί παραγγέλνατε 

από δύο Bombay κάθε φορά;

Και απαντάνε:

Αφού είμαστε αποδυοbombay τράγοι!

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια
1. Είναι τα νερά των βάλτων.
7. Βγαίνει κι από αλυκές.
11. Ποτάμι της Ανατολικής Αφρικής.
12. Κατάληξη επιθέτων της Κεφαλλονιάς.
14. Η παλιά Στρατονομία (αρχικά).
15. Φυλή ιθαγενών της Αμερικής.
17. Το τεχνητό μετάξι.
19. Ταιριάζει στο… Βέγκας.
20. Σε αντίκρισμα (επίρρ.).
22. Σκοτσέζος οικονομολόγος.
23. Καλάθι από λυγαριά.
25. Ιερός ταύρος των αρχαίων Αιγυπτίων.
27. Επίσημη βραδινή δεξίωση (ξ.λ.).
29. Το εξογκωμένο τμήμα των δοχείων.
31. Αρχή όρκων.
32. Συνήθεια… Άγγλων.
34. Διαφέρει από το ζετέ.
36. Μας κόβεται… όταν τρομάζουμε.
38. Όπου υπάρχει αυτός… υπάρχει και 
φωτιά.
40. Πληγώνει… τη χώρα μας από το 2010.
42. Έχει οξεία αντίληψη (μτφ.).
44. Άτομο φορτισμένο ηλεκτρικά.
45. Έντονο και του γιασεμιού.
47. Όρος του πινγκ πονγκ.
48. Έλλειψη ικανότητας για ορθοστασία.
49. Ένα μουσικό όργανο.

-- Συστατικά --

•  500 γρ. κρέας κιμά (κατά προτίμηση κομμένος με 
μαχαίρια)

• 1 μέτριο κρεμμύδι, αλατισμένο στην άκρη
• 1 αυγό
• 3 φέτες ψωμί, βρεγμένες με χλιαρό νερό και ούζο
• Αλάτι
• Κύμινο
• Πιπέρι
• Ρίγανη
• Μπαχάρι
• 50 γρ. ούζο Βαρβαγιάννη μπλε
• 1 κ.σ. ξύδι
• 1 κ.σ. ελαιόλαδο
• Αλεύρι, για το τηγάνισμα

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Η εκτέλεση της συνταγής είναι απλή.
• Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να ζυμώ-

σουμε όλα τα υλικά μας σε μια λεκάνη.
• Τα αλευρώνουμε και έπειτα τα τηγανίζουμε.
• Τόσο απλά και εύκολα τα κεφτεδάκια με ούζο 

είναι έτοιμα.
• Καλή όρεξη! 

--Συμβουλές--
• Τα υλικά δεν πρέπει να είναι σφιχτά και το ψωμί  

πρέπει να πιει αργά το χλιαρό νερό με το ούζο.
• Συνοδεύουμε τα κεφτεδάκια με πατάτες τη-

γανιτές ή ρύζι.

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Πεντανόστιμα κεφτεδάκια με ούζο!

Κάθετα
1. Σταγόνα.
2. Όρος του μπάσκετ.
3. Γίνεται ενίοτε ο… Κύριος.
4. … αλ Αράμπ: ποτάμι του Ιράκ.
5. Ναυτικό παράγγελμα.
6. Τα έχουμε στο… μάτι.
7. Γαλλικός εκδοτικός οίκος.
8. Εκπαιδευτικά μας αρχικά.
9. Μέλος της Προεδρικής φρουράς.
10. Θεός των Ρωμαίων με διττή ιδιότητα.
13. Αρπακτικά πουλιά.
16. Ατμοσφαιρικό φαινόμενο των πόλων.
18. Είναι και ο παθολόγος.
21. Ποινή κληρικού.
24. Περιοχή της ασιατικής Ρωσίας.
26. Ανύπαρκτα… άλογα.
28. Ο κατάλληλος χρόνος.
30. Το όνομα του πρώην Ιρακινού ηγέτη 
Χουσεΐν.
33. Παρασιτικό ζωύφιο.
35. Τόσα χρόνια διαρκεί ένας αιώνας.
37. "Λε…": γαλλική εφημερίδα.
39. Παλιά, αντιδικτατορικά αρχικά.
41. Ποτάμι της Αμερικής.
43. Ιδρύθηκε από τον Ντινάν (αρχικά).
46. Αβγά… καθαρευουσιάνου.
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Ομάδα ερευνητών της 
Εθνικής Διοίκησης Ατμόσφαι-
ρας και Ωκεανών των ΗΠΑ 
(NOAA) πραγματοποίησε απο-
στολή εξερεύνησης στις Αλε-
ούτιες Νήσους. Πρόκειται για 
ένα νησιωτικό σύμπλεγμα πε-
ρίπου 70 ηφαιστειακών νησιών 

στη χερσόνησο της Αλάσκας. Οι 
ερευνητές ανακάλυψαν εκεί ένα 
εντυπωσιακό διάφανο ψάρι. Το 
ψάρι ανήκει στα αποκαλούμενα 
seasnails τα οποία ανή- κουν 
στην ευρύ-
τερη οι-
κογέ-

νεια των λιονταρόψαρων 
(Liparidae).

Οι ερευνητές ονόμασαν 
το είδος αυτό Crystallichthys 
cyclospilus και είναι ένα ψά-
ρι που μπορεί να επιβιώνει με 

εξαιρετικό τρόπο στο περι-
βάλλον του. Ζει σε πο-

λύ μεγάλα βάθη όπου 
το ηλιακό φως φτά-
νει πολύ σπάνια και 
έτσι δεν κυκλοφο-
ρούν εκεί θαλάσσιοι 

θηρευτές και αν πάει 
κάποιος θηρευτής εκεί 

πολύ δύσκολα θα διακρίνει 
μέσα στο πυκνό σκοτάδι το διά-

φανο ψάρι το οποίο καταφέρνει 
έτσι να ανέβει στην κορυφή της 
διατροφικής αλυσίδας μετατρε-
πόμενα στους κορυφαίους κυνη-
γούς αυτών των περιοχών στα 
οποία ζουν κυρίως ασπόνδυλα 
όντα. Οι ερευνητές εντόπισαν 
επίσης ένα γιγάντιο άγνωστο 
μέχρι σήμερα είδος θαλάσσιας 
αράχνης.

Το είδος αυτό ζει σε βάθη 
από 2,5-4,5 χλμ. κάτω από την 
επιφάνεια της θάλασσας και 
τρέφεται με θαλάσσιες ανεμώ-
νες και ασπόνδυλα όντα.

Η επιστημονική κοινότητα μετράει 
αντίστροφα για την πρώτη φωτογραφία 
που θα δοθεί στη δημοσιότητα από το 
James Webb, το ισχυρότερο και 
πιο προηγμένο διαστημι-
κό τηλεσκόπιο που κα-
τασκεύασε ο άνθρω-
πος. Η NASA θα 
δώσει στη δημοσιό-
τητα αυτή την πρώ-
τη φωτογραφία στις 
12 Ιουλίου και όπως 
έχει ήδη γίνει γνωστό 
θα μας δώσει εικόνα από 
τις εσχατιές του Σύμπαντος 
αποκαλύπτοντας ανάμεσα στα άλ-
λα στοιχεία από την εποχή λίγο μετά την 
Μεγάλη Έκρηξη.

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία 
είχε δώσει στη δημοσιότητα τους προ-

ηγούμενους μήνες κάποιες ει-
κόνες που κατέγραφε το 

James Webb κατά τη 
διάρκεια της ρύθμι-

σης των οργάνων 
του. Λίγα 24ωρα 
πριν την δημο-
σιοποίηση της 
πρώτης «επίση-
μης» φωτογρα-

φίας η NASA έδω-
σε στη δημοσιότητα 

άλλη μια από αυτές τις 
δοκιμαστικές εικόνες η οποία 

είναι και η πλέον εντυπωσιακή από τις 
προηγούμενες και παίρνουμε μια γεύση 

του τι μπορούμε να αναμένουμε να δούμε 
σε λίγες μέρες.  Πρόκειται για την πιο μα-
κρινή εικόνα του Σύμπαντος τραβηγμένη 
στο υπέρυθρο φάσμα.

Τα σημεία των πιο λευκών αποχρώσε-
ων αναπαριστούν αντικείμενα που εκπέ-
μπουν το πιο φωτεινό υπέρυθρο φως και 
τα πιο κοκκινωπά αντικείμενα είναι αυτά 
με την μικρότερη φωτεινότητα. Στην εικό-
να εμφανίζονται ορισμένα άστρα αλλά και 
πολλοί γαλαξίες.

«Τα πιο θαμπά αντικείμενα στην εικό-
να είναι αμυδροί γαλαξίες οι οποίοι και 
θα αποτελέσουν ένα από τους βασικούς 
στόχους παρατήρησης του James Webb 
τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του» δήλω-
σε η Τζέιν Ρίγκμπι, μέλος της αποστολής 
του James Webb.

Ο προπομπός της πρώτης φωτογραφίας του 
James Webb

Πρόκειται για 
το ακριβέστερο 

αλγοριθμικό εργαλείο 
στο πεδίο της 

εγκληματολογίας.

Ερευνητές στις ΗΠΑ ανέπτυξαν το 
πρώτο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης 
που αναλύει στοιχεία για την προηγού-
μενη εγκληματικότητα και μπορεί να 
προβλέψει με ακρίβεια 90% πού και 
πόσα νέα εγκλήματα θα συμβούν σε 
μία πόλη μέσα στην επόμενη εβδομάδα. 
Πρόκειται για το ακριβέστερο αλγοριθ-
μικό εργαλείο που έχει αναπτυχθεί στο 
πεδίο της εγκληματολογίας.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του 
Σικάγου, με επικεφαλής τον Ισάνου Τσα-
τοπανταγιάϊ, οι οποίοι έκαναν τη σχετική 
δημοσίευση στην επιθεώρηση «Nature 
Human Behaviour», ανέφεραν ότι το 
«έξυπνο» μοντέλο τους μπορεί, βασισμέ-
νο στα ιστορικά δεδομένα, να προβλέ-

ψει με αρκετή ακρίβεια την πιθανότητα 
συγκεκριμένων εγκλημάτων σε περιοχές 
μίας μεγάλης πόλης.

«Αν τροφοδοτήσεις το μοντέλο με δε-
δομένα που συνέβησαν στο παρελθόν, 
θα σου πει τι πρόκειται να συμβεί στο 
μέλλον. Δεν είναι μαγικό, έχει περιορι-
σμούς, αλλά επιβεβαιώσαμε ότι δουλεύ-
ει καλά. Μπορεί κανείς να το χρησιμο-
ποιήσει και ως εργαλείο προσομοίωσης 
για να δει τι θα συμβεί εάν το έγκλημα 
αυξηθεί σε μία περιοχή της πόλης», δή-
λωσε ο Τσατοπανταγιάϊ.

Οι αστυνομικές Αρχές και άλλες αρ-
μόδιες υπηρεσίες κάνουν ολοένα συ-
χνότερα χρήση «έξυπνων» τεχνολογι-
ών πρόβλεψης. Από την άλλη πλευρά, 

τέτοια συστήματα με ειδικούς εγκλημα-
τολογικούς αλγόριθμους έχουν επικρι-
θεί ότι μπορεί να διαιωνίζουν ρατσιστι-
κές και άλλες προκαταλήψεις. Κάτι που  
αρνούνται οι ερευνητές, 
οι οποίοι υποστηρί-
ζουν ότι το σύ-
στημά τους 
θα βοηθήσει 
την αστυ-
νομία να 
κατανείμει 
πιο σωστά 
το δυναμικό 
της και να μη 
βρίσκεται προ 
εκπλήξεων.

Σύστημα τεχνητής νοημοσύνης προβλέπει 
εγκλήματα μια εβδομάδα πριν συμβούν

Οι κάτοικοι των νοτιότερων 
περιοχών του Σαν Φρανσίσκο βι-
ώνουν τα τελεύταια 24ωρα ένα 
φαινόμενο που παλαιότερα πολ-
λοί θα το θεωρούσαν θεϊκό ση-
μάδι. Ο ουρανός στο νότιο Σαν 
Φρανσίσκο βρέχει αντζούγιες 
και οι κάτοικοι της περιοχής βλέ-
πουν τα ψάρια να γεμίζουν του 
δρόμους και τις στέγες των σπι-
τιών τους.

Το φαινόμενο δεν έχει φυσι-
κά κάποια υπερφυσική εξήγη-
ση αλλά είναι αποτέλεσμα μιας 
απότομης και υπερβολικής αύ-
ξησης στην αναπαρα-
γωγή των τοπικών 
πληθυσμών 
αντζούγιας. 
Τα θαλασ-
σοπούλια 
της περιο-
χής έχουν 
ε π ι δ ο θ ε ί 
φυσικά σε 
ένα ατελείωτο 
παρτι αρπάζοντας 
και καταναλώνοντας 
όση περισσότερη τροφή μπορούν 
σε κάθε τους βόλτα πάνω από τα 
σημεία που βρίσκονται οι αντζού-

γιες. Τα 
θαλασ -
σ ο π ο ύ -
λια αρπά-

ζουν τόσο 
μεγάλες πο-

σότητες αντζού-
γιων τις οποίες δεν 

μπορούν να καταναλώσουν και 
όσες αντζούγιες περισσεύουν τις 
αφήνουν να πέσουν από το στό-

μα τους.
Μάλιστα η απόρριψη των ψα-

ριών γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε 
αυτά να πέφτουν όπως λένε αυ-
τόπτες μάρτυρες σαν... τορπίλες 
από τον ουρανό στο έδαφος. Το 
φαινόμενο αυτό έχει παρατηρηθεί 
ξανά αλλά όχι σε τόση έκταση και 
ένταση λένε οι κάτοικοι του Σαν 
Φρανσίσκο.

Βρέχει αντζούγιες στο Σαν ΦρανσίσκοΔιάφανο ψάρι ζει αόρατο από τους εχθρούς του

Science

Τα ψάρια να 
γεμίζουν του δρόμους 

και τις στέγες των 
σπιτιών τους

«Οι πρωτόγονες μορφές τεχνητής νοημοσύνης που έχουμε ήδη έχουν αποδειχθεί 
πολύ χρήσιμες. Αλλά πιστεύω ότι η ανάπτυξη μίας πλήρους τεχνητής νοημοσύνης 

θα μπορούσε να βάλει τέλος στο ανθρώπινο είδος» 
Στίβεν Χόκινγκ, Βρετανός θεωρητικός φυσικός, 1942 – 2018

Πρόκειται για 
το ακριβέστερο 

αλγοριθμικό εργαλείο 
στο πεδίο της 

εγκληματολογίας.

Στη 
φωτογραφία 
εικονίζεται το 

διάφανο ψάρι που ζει 
στην Αλάσκα.
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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
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Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

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

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
14:00-22:00 Μανδηλά Ε.-Μανδηλά Ν. 14ης 
Μαΐου 33 & Κων. Παλαιολόγου ✆2551024463
18:00-08:00 Ζηκίδου Κων. Παλαιολόγου 51 
(γωνία Κομνηνών) ✆2551035223

ΦΕΡΕΣ 
Καψίδου Δημοκρίτου 28✆2555024096

ΣΟΥΦΛΙ 
Μπαμίδου - Πιτιακούδης Βασ. Γεωργίου 
207 ✆2554022013

ΔIΔYMOTEIXO
Τσεκούρα Ηρώ (πλατ. Ελευθερίας) 
✆2553023466

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Σ.Φ. Καλλινάκη Π.-Τσαβδαρίδου Δ. Ευρι-
πίδου 17 ✆2552022456

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

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

Ευφημία, Όλγα, Όλια

Παγκόσμια Ημέρα Πληθυσμού

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Φίλε Κριέ, με το Τετράγωνο Ερμή-Δία 
σήμερα, πρέπει να είσαι ιδιαίτερα προ-
σεκτικός, σε θέματα που αφορούν σπίτι 
και οικογένεια, ώστε να πάρεις σωστές 
και προσγειωμένες αποφάσεις!   

ΤΑΥΡΟΣ
Φίλε Ταύρε, με το Τετράγωνο Ερμή-
Δία, καλό θα ήταν να αποφύγεις κά-
θε είδους νέο ξεκίνημα και επίσης, να 
είσαι πολύ προσεκτικός στις μετακι-
νήσεις σου! Επίσης, προσπάθησε να 
μην μπλέκεσαι σε κουτσομπολιά, διότι 
κρύβουν παγίδες που θα σου φέρουν 
προβλήματα, μετά από αποκαλύψεις 
που δεν περιμένεις!    

ΔΙΔΥΜΟΣ
Αγαπητέ Δίδυμε, με το Τετράγωνο Ερ-
μή-Δία σήμερα, οφείλεις να προστα-
τέψεις τα κεκτημένα σου και τα υλι-
κά σου αγαθά, αφού μπορεί τώρα, να 
δημιουργηθούν κάποια προβλήματα 
σε κάθε είδους πρακτικές υποθέσεις!  

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αγαπητέ Καρκίνε, με το Τετράγωνο Ερ-
μή-Δία σήμερα, μπορεί να έχεις αρκε-
τές ευκαιρίες για δραστηριότητες, που 
αρχικά να σε ενθουσιάζουν και σε ευ-
χαριστούν, ωστόσο, θα πρέπει να δι-
ατηρήσεις χαμηλά τις προσδοκίες και 
τα στάνταρ σου, ώστε να μην απογοη-
τευτείς και να μην ρισκάρεις ό,τι μέχρι 
τώρα έχεις χτίσει!  

ΛΕΩΝ
Φίλε Λέοντα, με το Τετράγωνο Ερμή-
Δία σήμερα, θα χρειαστεί να αντιμε-
τωπίσεις κάποια αλήθεια, που μέχρι 
τώρα αρνιόσουν να αναγνωρίσεις και 
να δεχτείς την ύπαρξη της! Δεν είναι 
και η καλύτερη ημέρα, να εμπιστεύεσαι 
την διαίσθηση σου, αφού τώρα υπερι-
σχύουν οι αυταπάτες στο μυαλό σου! 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αγαπητέ Παρθένε, με το Τετράγωνο 
Ερμή-Δία σήμερα, προσπάθησε να 
μην καταστρέψεις τις σχέσεις με τους 
φίλους σου, θεωρώντας τους δεδο-
μένους και φρόντισε να αποφύγεις 
κουτσομπολιά εις βάρος τους, διότι 
κινδυνεύεις να αποκαλυφθείς και δεν 
θα ξέρεις τον τρόπο να δικαιολογη-
θείς!!  

ΖΥΓΟΣ
Αγαπητέ Ζυγέ, με το Τετράγωνο Ερμή-
Δία σήμερα, παρασύρεσαι επικοινω-
νιακά σε λάθη, μιλάς πολύ, εκτίθεσαι 
και καταστρέφεις την καλή κοινωνική 
σου εικόνα!   

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Φίλε Σκορπιέ, με το Τετράγωνο Ερ-
μή-Δία, θα χρειαστεί οπωσδήποτε να 
δώσεις ιδιαίτερη προσοχή στην πορεία 
των συζητήσεων που θα κάνεις! Κου-
βέντες και λόγια, μπορεί να κρύβουν 
παγίδες, τις οποίες δεν θα μπορέσεις 
αμέσως να αναγνωρίσεις, αφού είσαι 
αρκετά απρόσεχτος!!

ΤΟΞΟΤΗΣ
Φίλε Τοξότη, με το Τετράγωνο Ερμή-
Δία σήμερα, παρασύρεσαι σε υπερβο-
λές, που αργότερα θα μετανιώσεις! Πες 
όχι στον αυθορμητισμό, τον υπέρμετρο 
ενθουσιασμό και την βιασύνη την ση-
μερινή ημέρα!!  

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Αγαπητέ Αιγόκερε, σήμερα με το Τε-
Αγαπητέ Αιγόκερε, με το Τετράγωνο 
Ερμή-Δία την σημερινή ημέρα, η ασυ-
νεννοησία, μπορεί να φέρει αρνητικές 
καταστάσεις και συνέπειες!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αγαπητέ Υδροχόε, με το Τετράγωνο 
Ερμή-Δία σήμερα, πρέπει οπωσδήποτε 
να ανταποκριθείς άμεσα, σε εκκρεμό-
τητες και υποχρεώσεις της καθημερι-
νότητας, ώστε να βάλεις σε μια τάξη 
την ζωή σου!

ΙΧΘΥΕΣ
Φίλε Ιχθύ, με το Τετράγωνο Ερμή-Δία, 
η ημέρα πιθανόν να κρύβει κινδύνους, 
αν δεν προσέξεις και δεν περιορίσεις 
έπαρση και επιπολαιότητα! Όσο κι αν 
θες να περνάς όμορφα, οφείλεις να 
παραμείνεις προσγειωμένος!

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

Πώς απολυμαίνουμε το σφουγ-
γάρι των πιάτων;!

Σφουγγαράκι για τα πιάτα: Το 
χρησιμοπο

ιείς καθημερινά για να πλύνεις τα 
λερωμένα πιάτα, ποτήρια και μαχαι-
ροπίρουνα, με τα οποία αργότερα θα 
φας. Και ο κύκλος δεν σταματά. Αυτό 
το πορώδες υλικό στο έχουμε πει κι 
άλλες φορές πως δρα σαν μαγνήτης 
για τα βακτήρια.

Προφανώς και πρέπει να αλλά-
ζεις τακτικά το σφουγγάρι, δεν μπο-
ρείς όμως να το πετάς μετά από κάθε 
πλύσιμο, ούτε και αρκεί απλά να το 
στίβεις μετά το πλύσιμο.

Ξεκινάμε από το κάθε ποτέ. Μια φο-
ρά την εβδομάδα αρκεί μαζί με τον 
νεροχύτη και εννοείται πως στην μια 
εβδομάδα πρέπει να έχει μπει για πλύ-
σιμο και η πετσέτα χεριών. Αντικατά-
στησε το σφουγγάρι κάθε δύο με τρεις 

εβδομάδες ανάλογα με την χρήση ή και 
νωρίτερα αν δεις ότι χαλάει ή μυρίζει 
άσχημα. Πώς θα το απολυμάνεις; Αν 
έχεις ακούσει την μέθοδο φούρνου μι-
κροκυμάτων, απόφυγέ την για λόγους 
ασφάλειας, μιας και το σφουγγάρι στην 
πράσινη μεριά έχει μεταλλικά νήματα.

Η χλωρίνη είναι η καλύτερη λύση 
απολύμανσης του σαπουνιού και θα 
διώξει βακτήρια και μούχλα.

Πώς θα το κάνεις:
Φτιάχνεις το διάλυμα με σόδα με 

250 Ml νερό και 3 κουταλιές της σού-
πας χλωρίνη.

Βυθίζεις το σφουγγάρι για πέντε 
λεπτά.

Στίβεις και αφήνεις να στεγνώσει.
Έτερη μέθοδος, άνευ χλωρίου, μέσα 

στο πλυντήριο πιάτων, ιδανική για το 
κλασικό σφουγγάρι, όχι το εξελιγμένο 
σιλικόνης. Θυμήσου όμως πως κι εδώ 
το καθάρισμα δεν είναι όσο αποδοτικό 
όσο εκείνο της χλωρίνης..

 ΜΙΑ...ΕΞΥΠΝΗ ΓΝΩΜΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ λόγω ύγειας, ΕΠΙΚΕΡΔΗΣ επι-
χείρηση ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙ-
ΟΥ σε λειτουργία. Πλήρως εξοπλισμένη και 
λειτουργική, 10ετούς συνεχούς λειτουργίας, 
με σταθερή πελατεία, κοντά στη Λεωφόρο 
Δημοκρατίας και παραδίπλα στο σούπερ 
μάρκετ ΜΑΣΟΥΤΗΣ. 
Μόνο σοβαρές προτάσεις . 
Τηλ 6983520687 και ώρες 08:00 -14:00
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Το αριστούργημα του Αντώνη Τσι-
πιανίτη ‘Η ΠΟΡΝΗ ΑΠΟ ΠΑΝΩ’ με 
την Κατερίνα Διδασκάλου, περιοδεύ-
ει στον Έβρο και σήμερα θα βρίσκε-
ται στην Αλεξανδρούπολη στο πάρ-
κο Αλτιναλμάζη , ενώ αύριο Τρίτη 
στην Ορεστιάδα στο ανοιχτό θέατρο

Έντεκα χρόνια τώρα, ο αριστουρ-
γηματικός μονόλογος του Αντώνη 
Τσιπιανίτη Η ΠΟΡΝΗ ΑΠΟ ΠΑΝΩ, με 
την εξαιρετική Κατερίνα Διδασκάλου, 
ενθουσιάζει και συγκινεί το κοινό 
που αγαπά το καλό θέατρο. Έντεκα 
χρόνια τώρα, τα σημαντικά μηνύμα-
τα του έργου περνούν στους θεατές 
μέσα από το χιούμορ, την συγκίνηση, 
ένα καταπληκτικό, βαθιά ανθρώπινο 
κείμενο και μια συγκλονιστική ερμη-
νεία. Η προδοσία, η απόρριψη, η βα-
ναυσότητα εναντίον των γυναικών 
και ταυτόχρονα ο έρωτας, η δύναμη 
που βρίσκει κανείς μέσα του ακόμη 
και στις δυσκολίες και η επιδίωξη 
για την χαρά της ζωής ξετυλίγονται 
συναρπαστικά μέσα από την αφή-

γηση μιας γυναίκας που μέσα από 
τον δύσκολο γάμο της έχασε πολλά, 
κέρδισε όμως τον εαυτό της.

Έχοντας στο διάστημα των περα-
σμένων ετών φιλοξενηθεί σε πολ-
λές σκηνές στην Αθήνα, την επαρχία 
και το εξωτερικό, η παράσταση που 
αγαπήθηκε και χειροκροτήθηκε όσο 
λίγες, θα ξεκινήσει για μια ακόμη 
φορά το ταξίδι της στην Ελλάδα σε 
μία ακόμα πετυχημένη καλοκαιρίνη 
περιοδεία .

Το έργο
Η Ερατώ -η νοικοκυρά από κάτω- 

μιλάει για τον έρωτα, την απόρριψη, 
την προδοσία, τη βαναυσότητα σε 
βάρος των γυναικών, τους διεφθαρ-
μένους δημόσιους λειτουργούς, την 
έλλειψη αυτοεκτίμησης. Με υπομονή 
και στωικότητα ζει στο περιθώριο, 
μέχρι την ημέρα που στο από πάνω 
διαμέρισμα μετακομίζει μια πόρνη. 
Και τότε….. ”

Η Κατερίνα Διδασκάλου, αναπο-

λώντας τη ζωή της Ερατούς, πλημ-
μυρίζει κυριολεκτικά τη σκηνή παί-
ζοντας ταυτόχρονα με απίστευτη 
ευκολία όλους τους χαρακτήρες που 
έπαιξαν ρόλο στη ζωή της ηρωίδας. 
‘Ένα μοναδικό ρεσιτάλ ηθοποιίας 
που μας ταξιδεύει για 90 λεπτά από 
το γέλιο στη συγκίνηση, παραμένο-
ντας κάθε στιγμή στην πραγματικό-
τητα για να οδηγήσει σε ένα τέλος 
έκπληξη.

Συντελεστές
Κείμενο: Αντώνης Τσιπιανίτης
Σκηνοθεσία: Σταμάτης Πατρώνης
Φωτισμοί: Σεμίνα Παπαλεξανδρο-

πούλου

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Μηνάς 
Μινατσής

Κοστούμια: Δημήτρης Ανδριανός
Μουσική επιμέλεια: Μιχάλης Ρου-

μπής, Ιωάννης-Ιόλαος Μανιάτης
Βοηθός σκηνοθέτη: Μιχάλης Ρου-

μπής
Φωτογράφιση αφίσσας: Κωστής 

Λίερος
Δημόσιες Σχέσεις & Επικοινωνία: 

Αγλαΐα Παγώνα
Γραφιστική Επιμέλεια – Social 

Media : Δημήτρης Γκέλμπουρας
Παραγωγή: Erofi li Productions
Οργάνωση περιοδείας: Αλέξαν-

δρος Πιτόσογλου

‘Η ΠΟΡΝΗ ΑΠΟ ΠΑΝΩ’ με 
την Κατερίνα Διδασκάλου σε 
Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα

ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ 
ΤΣΙΠΙΑΝΙΤΗ ΠΕΡΙΟΔΕΥΕΙ ΑΠΟ 
ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ   

11 χρόνια τώρα, τα σημαντικά μηνύματα του έργου 
περνούν στους θεατές μέσα από το χιούμορ, την 
συγκίνηση, ένα καταπληκτικό, βαθιά ανθρώπινο 
κείμενο και μια συγκλονιστική ερμηνεία

Σε 20 μέρες ακριβώς ξεκι-
νάει η 26η Συνάντηση Νέων 
– ΑΡΔΑΣ 2022 και η προετοι-
μασία συνεχίζεται με πυρετώ-
δεις ρυθμούς. Ο Πρόεδρος της 
ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο. και Πρόεδρος 
της Οργανωτικής Επιτροπής 
του Φεστιβάλ Δημήτρης Βαρ-
σαμακίδης μίλησε σήμερα στο 
Ράδιο Έβρος και στην εκπομπή 
Εβροσκόπιο για όλες τις τελευ-
ταίες χρήσιμες πληροφορίες 
προς τους επισκέπτες του Φε-
στιβάλ. Κάλεσε δε, προς όφε-
λος όλων, να κάνουν άμεσα 
την προμήθεια των εισιτηρίων 
διαρκείας από το ticketmaster.
gr, κερδίζοντας επιπλέον έκ-
πτωση 5 ευρώ στα ήδη οικο-
νομικά εισιτήρια. 

“Είναι άκρως ικανοποιητι-

κή η κίνηση” δήλωσε σχετικά 
με τη ζήτηση των εισιτηρίων 
ο κ. Βαρσαμακίδης. Απηύθυ-
νε μάλιστα κάλεσμα και προς 
κατασκηνωτές για ένα εναλ-
λακτικό πενταήμερο διακοπών 
δίπλα στον ποτάμι, αναφέρο-
ντας πως όλες οι υποδομές της 
κατασκήνωσης ανακατασκευ-
άζονται για την καλύτερη δυ-
νατή διαβίωση των φιλοξενού-
μενων. Μας λένε “Φτάνει τόσο 
λαϊκό πρόγραμμα” και “Δώστε 
την οργάνωση σε εταιρία”… 
“Το πρόγραμμα αρμόζει στο 
Φεστιβάλ του Άρδα“, υποστή-
ριξε ο κ. Βαρσαμακίδης, θέλο-
ντας να δώσει απαντήσεις και 
σε όσους στέκονται αρνητικοί 
προς τη δημοτική αρχή για την 
εξέλιξη του Φεστιβάλ.

 “Έχω ακούσει διάφορα 
σχόλια τις τελευταίες μέρες, 
ότι καλό είναι να το δώσουμε 
σε μία εταιρία να οργανώνει το 
Φεστιβάλ, όπως το κάνει και το 
Νεστόριο, γιατί δεν κάνουμε 
καλές επιλογές, πως ξοδεύο-
νται χρήματα του Δήμου δε-
ξιά και αριστερά…“, ανέφερε ο 
κ. Βαρσαμακίδης, απαντώντας 
πως “…λάθη πάντα γίνονται. 

Το θέμα είναι ότι κάνουμε μια 
επανεκκίνηση του Φεστιβάλ 
μετά από δύο χρόνια, έχουν 
ανέβει οι τιμές στα αεροπο-
ρικά, στα ξενοδοχεία, έχουμε 
προσπαθήσει και έχουμε κα-
ταφέρει να κάνουμε εκλυστικό 
το εισιτήριο χωρίς να δώσουμε 
καμιά αύξηση“… 

Συνέκρινε μάλιστα και τις 
τιμές που ισχύουν στο River 

Party στο Νεστόριο στο οποίο 
για 4 ημέρες η κάρτα διαρκεί-
ας κοστίζει 50 ευρώ, το ημε-
ρήσιο εισιτήριο 15. Αντίθετα, 
για τις 5 ημέρες στον Άρδα 
30 ευρώ (25 στην προπώλη-
ση) η κάρτα διαρκείας και 10 
ευρώ το ημερήσιο. “Το άλλο 
για το οποίο κατηγορούμαστε 
είναι πως φτάνει τόσο λαϊκό 
πρόγραμμα”, όμως “το φετινό 

Φεστιβάλ κάθε άλλο παρά λα-
ϊκό πρόγραμμα έχει. Αν εξαιρέ-
σουμε τον Ιακωβίδη ο οποίος 
είναι πιο soH  από τους λαϊ-
κούς που υπάρχουνε, έχουμε 
ροκ, ποπ, έντεχνο, ραπ, τραπ 
και λαϊκό μόνο την Κυριακή, σε 
συνδυασμό πάλι με τη Τζόζε-
φιν που είναι ποπ“, υποστήριξε 
ο κ. Βαρσαμακίδης. 

Τέλος, εκτός από το καλ-
λιτεχνικό μέρος με τους δη-
μοφιλείς τραγουδιστές που 
έχουν ήδη ανακοινωθεί, ο κ. 
Βαρσαμακίδης αναφέρθη-
κε στην αναβίωση των αγώ-
νων motocross, στον Παρα-
ποτάμιο Αγώνα Δρόμου, αλλά 
και στο ενδεχόμενο να προ-
γραμματιστούν αγώνες beach 
volley δίπλα στο ποτάμι. “Άλ-
λες παράλληλες δράσεις δεν 
θα υπάρχουν στο χώρο του 
Φεστιβάλ” σημείωσε, ενώ απο-
κάλυψε πως θα υπάρχει και 
κεντρικός παρουσιαστής των 
εκδηλώσεων, ο οποίος “είναι 
πολύ αγαπητό πρόσωπο στην 
περιοχή“.
radioevros.gr

Στην τελική ευθεία για την 
«26η Συνάντηση Νέων – ΑΡΔΑΣ 2022»
Με γκρίνιες και αντιδράσεις για 
την κατάρτιση του προγράμματος. 
Βαρσαμακίδης: «Λάθη δεν κάνουν μόνο 
όσοι δεν κάνουν τίποτα – Θα κριθούμε από 
το αποτέλεσμα»

Ώρα Έναρξης : 21.15
Τιμές Εισιτηρίων :
Προπωληση:12 €
Γενική Είσοδος 15 €
Μειωμένα :12 € (Άνεργοι, Πο-
λύτεκνοι, Φοιτητές, Παιδιά, 
ΑΜΕΑ)
 Προπώληση Εισιτηρίων :  
Βιβλιοπωλείο Βαταμιδη  Τηλ. 
25510-25446 
Προπώληση Εισιτηρίων : Βιβλι-
οπωλείο «Εμμανουηλίδου» Τηλ. 
25520 22640 
Viva.Gr

Info


	01 gn
	02 gn
	03 gn
	04 gn
	05 gn
	06 gn
	07 gn
	08 gn
	09 gn
	10 gn
	11 gn
	12 gn
	13 gn
	14 ΟΔΗΓΟΣ - 3
	15 gn
	16 gn

