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Ικανοποίηση 
αστυνομικών 

για το νέο 
αστυνομικό μέγαρο 
Αλεξανδρούπολης

H απομάκρυνση της 
υπηρεσίας από το κέντρο 
αναμένεται να προσφέρει 

“ανάσα” στο κυκλοφοριακό 
πρόβλημα
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Κοινή ανακοίνωση 
των Ιατρικών 

Συλλόγων ΑΜΘ

Στηρίζουν τις κινητοποιή-
σεις των εργαστηριακών και 

κλινικοεργαστηριακών ιατρών
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Μαυρίδης: «Η διασυνοριακότητα 
έγινε κατάρα»

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων ΑΜΘ και Δήμαρχος Ορε-
στιάδας μιλά για τη «φυγή» καταναλωτών προς Τουρκία και τη διαρκή οικο-

νομική «αιμορραγία» και ζητά ειδικά μέτρα από την κυβέρνηση
� 5

Πολλά τα παράπονα για την 
κατάσταση του Κηποθέατρου στο 

πάρκο Αλτιναλμάζη

Αρκετές σπασμένες και βρώμικες θέσεις την στιγμή που το θέατρο φιλοξενεί 
εκδηλώσεις σχεδόν σε καθημερινή βάση. Την παρέμβαση του Δήμου ζητούν 

οι πολίτες 
� 8

Περισσότερα χρήματα και Περισσότερα χρήματα και 
χρόνος χρειάζονται για το χρόνος χρειάζονται για το 
δρόμο Μαρωνείας-Πετρωτών   δρόμο Μαρωνείας-Πετρωτών   

Ο απολογισμός της πυρκαγιάς: Ο απολογισμός της πυρκαγιάς: 
Οριοθετημένη και χωρίς ενεργές Οριοθετημένη και χωρίς ενεργές 
καύσεις η φωτιά στο Αρίστεινο         καύσεις η φωτιά στο Αρίστεινο         

Έτοιμη η επικαιροποιημένη 
μελέτη για τη νέα γέφυρα 

του Άβαντα
Ανοίγει ο δρόμος για την κατασκευή μίας σύγχρονης, 
μεγάλης γέφυρας, κάτι που αποτελεί χρόνιο αίτημα 
των κατοίκων.  Ικανοποίηση του Αντιπεριφερειάρχη 

Έβρου Δ. Πέτροβιτς

� 4

ΕΠΣ Έβρου: Με πλέι οφ και 
πλέι άουτ το νέο πρωτάθλημα 

στην Α’ Κατηγορία

� 6

� 9 9
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Πρωτοπορεί και πάλι 
η Πανεπιστημιακή 
Καρδιολογική Κλινική 
του ΠΓΝΑ

● Καινοτόμα παρέμβαση στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

● Πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά διαδερμική κατάλυση κολπικής μαρμαρυγής με την 
νεότερη μέθοδο της ενδοσκοπικής κατάλυσης με laser

● Το μήνυμα του Διευθυντή της Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής 
     Καθηγητή Καρδιολογίας κ. Δημήτριο Ν. Τζιακά � 7
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ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
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EΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (ΣΗΠΕ)

Είπαν
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ
588 π.Χ.
Ο βασιλιάς της Βαβυλώνας Ναβου-
χοδονόσορ, ύστερα από πολιορκία 
δύο ετών, καταλαμβάνει την Ιερου-
σαλήμ και την καταστρέφει.

64
Μεγάλη φωτιά στη Ρώμη κατα-
στρέφει τα δύο τρίτα της πόλης. Ο 
εμπρηστής αυτοκράτορας Νέρων, 
μπροστά στη γενική κατακραυγή, 
διαδίδει ότι υπαίτιοι είναι οι χριστια-
νοί και ξεκινά τους διωγμούς ενα-
ντίον τους.

1870
Η Α’ Βατικάνεια Σύνοδος υιοθετεί 
το δόγμα του Παπικού Αλάθητου.

1955
Το νεορεαλιστικό δράμα του Νίκου 
Κούνδουρου «Μαγική Πόλη» κάνει 
πρεμιέρα στους ελληνικούς κινη-
ματογράφους. Πρωταγωνιστούν: 
Γιώργος Φούντας, Θανάσης Βέγ-
γος, Μάνος Κατράκης, Μαργαρίτα 
Παπαγεωργίου, Μίμης Φωτόπουλος 
και Στέφανος Στρατηγός. Τη μουσι-
κή υπογράφει ο Μάνος Χατζιδάκις.

1991
Την Ελλάδα επισκέπτεται ο Πρό-
εδρος των ΗΠΑ, Τζορτζ Μπους, ο 
πατέρας. Από το βήμα της Βουλής 
διακηρύσσει την πεποίθησή του ότι 
σύντομα το Κυπριακό θα οδηγηθεί 
σε αποδεκτή απ’ όλες τις πλευρές 
βιώσιμη λύση.

2002
Ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. Φώτης Νασι-
άκος ανακοινώνει και επισήμως ότι 
οι Αρχές προχώρησαν, ουσιαστικά, 
στην εξάρθρωση του εκτελεστικού 
πυρήνα της τρομοκρατικής οργά-
νωσης «17 Νοέμβρη», ενώ αποδίδει 
στον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο το ρό-
λο του καθοδηγητή και συγγραφέα 
των προκηρύξεων.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1918
Νέλσον Μαντέλα, ηγέτης του αγώνα 
εναντίον των φυλετικών διακρίσεων 
στη Νότια Αφρική και πρώτος πρόε-
δρος της χώρας μετά την κατάργηση 
του Απαρτχάιντ. (Θαν. 5/12/2013)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1610
Μικελάντζελο Μερίζι ντα Καραβά-
τζιο, διακεκριμένος ιταλός ζωγρά-
φος του μπαρόκ. (Γεν. 29/9/1571)

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

4
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Ανατολή - 06:00
Δύση - 20:45

22...34

Οι Εβρίτες που είδαν πρώτοι τη «νέα Νίκη»
17

ΙΟΥΛ
2014

43

18...35

∆ώδεκα μαθητές της Σαμοθράκης, από όλες 
τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, βρέθηκαν στο Πα-
ρίσι προσκεκλημένοι από το Μουσείο του Λού-
βρου από τις 9  έως τις 12 Ιουλίου. Τους μαθη-
τές συνόδευσαν οι διευθύντριες του ∆ημοτικού 
σχολείου Καμαριώτισσας και του Γυμνασί-
ου Σαμοθράκης και δύο εκπαιδευτικοί. Επικε-
φαλής της αποστολής ήταν ο ∆ήμαρχος Σα-
μοθράκης κ. Γεώργιος Χανός και ο πρόεδρος 
της επιτροπής τουρισμού κ. Παναγιώτης Παπάς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αποστολή από την 
Σαμοθράκη είναι από τους πρώτους Έλληνες 
που θαύμασαν την «νέα Νίκη» στη σκάλα Daru 
του Λούβρου, μιας και το άγαλμα επανατοπο-
θετήθηκε στην θέση του, μετά από 10μηνη συ-
ντήρηση στην οποία υποβλήθηκε κατά τη διάρ-
κεια του 2013-2014. Το Λούβρο έχει εντάξει 
την δράση αυτή της φιλοξενίας των παιδιών της 
Σαμοθράκης στο έργο Συντήρηση και Αποκατά-
σταση του Μνημείου η «Νίκη της Σαμοθράκης».
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Τσιμεντένιες μπάλες στα πεζοδρόμια της Κύπρου τοποθέτησαν τα συνεργεία του Δήμου Αλεξανδρού-
πολης, προκειμένου να σταματήσει η παράνομη στάθμευση μπροστά από τα καταστήματα.    

Μερικών ανθρώπων η ζωή είναι 
πολύ φτηνή στη χώρα μας, ιδί-
ως αν είναι θύματα αστυνομικών 
επιθέσεων, πρόσφυγες, θύματα 
εργατικών ατυχημάτων. Ελπίζου-
με όχι και απεργοί πείνας. Μερι-
κών βιαστών και δολοφόνων η 
αντιμετώπιση είναι ένα χάδι. Αρ-
κεί να είναι «στη σωστή πλευρά 
της ιστορίας».   

Κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

Είπαν

Η πανδημία Covid-19 είναι εδώ 
για να μείνει και αναμένουμε πι-
θανώς επιδείνωση των επιπτώ-
σεων. Προς το παρόν οι παραλ-
λαγές είναι πέντε, αλλά μπορεί 
να δούμε περισσότερες, καθώς 
ο ιός εξελίσσεται. .

Σ. ΤΣΙΟΔΡΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ 
COVID

Photo   Shoot

Μικρογνωμικά

Σε ένα hot spot φυτικής βιοποικιλότη-
τας, όπως χαρακτηρίζεται η Σαμοθράκη, 
όπου απαντώνται πάνω από 1.440 είδη 
φυτών, δηλαδή το 23% τουλάχιστον της 
ελληνικής χλωρίδας, παράγεται ένα είδος 
μελιού και πρόπολης, που συγκαταλέγο-
νται στα κορυφαία παγκοσμίως για τις 
βιολειτουργικές τους ιδιότητες. 

Αυτό που εδώ και πάρα πολλά χρόνια 
γνώριζαν εμπειρικά οι μελισσοκόμοι του 
νησιού, τεκμηριώθηκε και επιστημονικά, 
ταξινομώντας το ανοιξιάτικο μέλι και την 
πρόπολη που παράγονται στη βόρεια-βο-
ρειοανατολική πλευρά της Σαμοθράκης, 
στα προϊόντα της μέλισσας με τα υψη-
λότερα επίπεδα πολυφαινολικού φορτί-
ου που έχουν καταγραφεί στην διεθνή 
βιβλιογραφία. 

Η έρευνα που απέδειξε την ποιότη-
τα των δύο πολύ ξεχωριστών αυτών 
προϊόντων, δημοσιεύτηκε στο περιοδικό 
FOODS (https://www.mdpi.com/2304-
8158/11/14/2041), και έχει την υπογρα-
φή δύο πτυχιούχων του Τμήματος Επι-
στήμης Τροφίμων και Διατροφής Λήμνου 
(Εύα Ποσταλή και Παναγιώτα Περουκί-
δου), του Αναπληρωτή Καθηγητή Μικρο-
βιολογίας Τροφίμων Στάθη Γκιαούρη και 
του Διδάκτορα Μελισσοκομίας του Α. Π. 
Θ., Αλέξανδρου Παπαχριστοφόρου. 

Μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, ο κ. 
Παπαχριστοφόρου ανέφερε πως το συ-
γκεκριμένο είδος μελιού και πρόπολης, 
στο οποίο εστίασε η επιστημονική έρευνα, 
παράγεται σε περιορισμένες ποσότητες, 
την άνοιξη, σε συγκεκριμένο τμήμα του 
νησιού και από κυψέλες που βρίσκονται 
σε ένα φυσικό περιβάλλον πλούσιο από 
ένα είδος αγριοκουμαριάς (“ανδράκλα” 
σύμφωνα με τη ντόπια ονομασία), ανοι-
ξιάτικης ερείκης και δέντρων φράξου 
(“φραξιό” στη Σαμοθράκη). Ο συνδυα-
σμός αυτός είναι που δίνει μία εξαιρετι-
κά ισχυρή αντιοξειδωτική, αντιμικροβια-
κή και αντιική δράση στα συγκεκριμένα 
προϊόντα μέλισσας, κάνοντας την επι-
στημονική ομάδα να μιλά για “θησαυρό” 
(ΕΡΤ Ορεστ)

Ενας “θησαυρός” στη Β-ΒΑ Σαμοθράκη 

Πες τα, Δήμαρχε  
Διαβάζουμε στο xronos.gr : «Αναφο-

ρικά με την πρόσφατη πρωθυπουργική 
δέσμευση, ότι ο χρυσός δεν θα προ-
χωρήσει εάν δεν το θέλει η κοινωνία, 
ο Βασίλης Μαυρίδης αντέτεινε το ότι 
η τοπική κοινωνία ήδη έχει εκφραστεί 
άρα το υποθετικό «αν» παραμένει ανη-
συχητικό. «Προέκυψε η δέσμευση του 

πρωθυπουργού, ότι εάν δεν το θέλει η 
τοπική κοινωνία δεν θα προχωρήσουν. 
Εμένα θα με ικανοποιούσε περισσότε-
ρο να έλεγε, αφού δεν το θέλει η τοπι-
κή κοινωνία, δεν θα γίνουν. Γιατί έχου-
με αποδείξει ότι δεν το θέλουμε. Οι 
τοπικές κοινωνίες εκφράζονται μέσα 
από τους θεσμούς, δηλαδή τα Δημο-
τικά Συμβούλια, το Περιφερειακό Συμ-

Στο σχηματισμό δικογραφίας σε βά-
ρος 12 ημεδαπών ηλικίας 17 έως 52 
ετών για τα κατά περίπτωση αδικήμα-
τα της εγκληματικής οργάνωσης, εκ-
βίασης, εμπορίας ανθρώπων προέβη 
η Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη.  Στο 
πλαίσιο της παράνομης δράσης της 
ομάδας, εξανάγκαζε αλλοδαπούς να 
εργάζονται για λογαριασμό της ως πω-
λητές πρόχειρων γευμάτων (λουκου-
μάδων), χωρίς άδεια, σε 19 παραλίες 
της Χαλκιδικής. Μάλιστα, προκειμένου 
να κατέχει και να εκμεταλλεύεται απο-
κλειστικά τα επικερδέστερα σημεία πο-
λυπληθών παραλιών, μεταχειρίζονταν 
εκβιαστικές μεθόδους και πρακτικές. 
Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι σε 7 
τουλάχιστον περιπτώσεις, τα μέλη της 
εγκληματικής ομάδας μεταχειρίστη-
καν απειλές σε βάρος της ζωής και της 
σωματικής ακεραιότητας, προκάλεσαν 
σωματικές βλάβες και χρησιμοποίησαν 
πυροβόλα όπλα σε βάρος έτερων πω-

λητών πρόχειρων γευμάτων, ιδιοκτη-
τών παράκτιων καταστημάτων υγειο-
νομικού ενδιαφέροντος και υπαλλήλων 
ιδιωτικών εταιρειών παροχής ασφαλεί-
ας (security)!

Κ.Η. 

βούλιο και το συμβούλιο της ΠΕΔ ΑΜΘ 
που έχουν εκφραστεί. Είναι δεδομένο 
ότι δεν το θέλει η τοπική κοινωνία. Δεν 
υπάρχει ζήτημα να το συζητήσουμε ή 
όχι» δήλωσε, απηχώντας ακριβώς όσα 
σκεφτήκαμε και γράψαμε για το θέμα 
πριν από λίγες μέρες. «Αν»; Ακόμη στο 
«αν» είμαστε; Τι άλλο να κάνουν πια οι 
πολίτες αυτής της περιοχής για να πά-
ρουν εκείνοι που πρέπει το μήνυμα; 

K.H. 

Μαύρο ρεκόρ με σφραγίδα  
η Eurostat

Η υπερβάλλουσα θνησιμότητα στην 
ΕΕ μειώθηκε στο 6,6% τον Μάιο από 

10,7% τον Απρίλιο, ωστόσο στην Ελ-
λάδα η κατάσταση παραμένει τραγική, 
καθώς η χώρα μας είναι σταθερά στο 
"βαθύ κόκκινο".Η υπερβάλλουσα θνη-
σιμότητα τον Μάιο στη χώρα μας ήταν 
17,4%, σύμφωνα με τα στοιχεία που 
δημοσίευσε η Eurostat την Παρασκευή 
(15/07), πίσω μόνο από την Πορτογα-
λία που είχε 19%. Πρόκειται για ποσο-
στά υπερδιπλάσια από τον μέσο όρο της 
ΕΕ. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία δεν κα-
ταγράφουν μόνο τους επίσημους θανά-
τους από την πανδημία αλλά και όλες τις 
άλλες αιτίες θανάτου που προϋπήρχαν 
και λόγω του κορονοϊού οδήγησαν σε 
απώλεια ζωής.

Η μαφία του… λουκουμά
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Παραδόθηκε στην Περιφέρεια και εγκρί-
θηκε από την Οικονομική Επιτροπή η επικαι-
ροποιημένη  μελέτη για την κατασκευή της 
νέας, σύγχρονης γέφυρας πριν τον οικισμό 
του Άβαντα, η οποία θα αντικαταστήσει την 
υπάρχουσα, που μετρά πολλές δεκαετίες «ζω-
ής» και ουκ ολίγα προβλήματα.

Η επικαιροποίηση της μελέτης κατασκευής 
νέας γέφυρας στον Άβαντα, προϋπολογισμού 
5,8 εκ. Ευρώ,  περιλαμβάνει στατική, συγκοι-
νωνιακή, υδραυλική, ηλεκτρομηχανολογική 
και περιβαλλοντική μελέτη για την κατασκευή 
νέας γέφυρας, στη θέση της παλιάς. 

«Όπως υποσχεθήκαμε το 2019 με τον 
Περιφερειάρχη Χρήστος Μέτιος, θα προχω-
ρήσουμε μέσω του ΕΣΠΑ στην κατασκευή 
μιας μεγάλης γέφυρας σύγχρονων προδι-
αγραφών» σχολίασε ο Αντιπεριφερειάρχης 
Έβρου Δημήτρης Πέτροβιτς.

Όπως γράφαμε στη ΓΝΩΜΗ πριν περί-
που ένα μήνα, το πολύ σημαντικό αυτό έργο 
παρουσίασε πολλές καθυστερήσεις και χρει-
άστηκε να ξεπεραστούν αρκετά εμπόδια για 
να φτάσουμε την παράδοση της εν λόγω με-
λέτης. Ήταν πριν 10 χρόνια, όταν η πρώτη αι-
ρετή περιφέρεια παρέλαβε μία μελέτη για το 

έργο από την προηγούμενη διοίκηση, η οποία, 
όμως, έχρηζε επικαιροποιήσεων. Τον Απρίλιο 
του 2019, ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ Χρήστος 
Μέτιος και ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου Δη-
μήτρης Πέτροβιτς είχαν ανακοινώσει στους 
κατοίκους του Άβαντα την κατασκευή μίας 
νέας, μεγαλύτερης και ασφαλέστερης γέ-
φυρας στο σημείο, με τον προϋπολογισμό να 
εκτιμάται περίπου στα 4 εκατομμύρια ευρώ. 
Πριν περίπου ένα χρόνο, τελικά, τον Ιούλιο του 
2021, ο κ. Πέτροβις υπέγραψε τη σύμβαση 
για την εκπόνηση – επικαιροποίηση των επιμέ-
ρους μελετών κατασκευής της νέας γέφυρας, 
μετά από καθυστέρηση που οφείλονταν σε 
τροποποιήσεις στη νομοθεσία και τις τεχνικές 
προδιαγραφές του έργου. Η οριστική μελέτη 
θα παραδίδονταν κανονικά φέτος τον Μάιο, 
ωστόσο χρειάστηκαν νέες τροποποιήσεις στο 
κόστος των υλικών και στον τελικό προϋπο-
λογισμό, κυρίως λόγω του ντόμινο ανατιμή-
σεων που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στην 
Ουκρανία. Τελικώς, η μελέτη παραδόθηκε 
πριν λίγες μέρες και το έργο αναμένεται να 
μπει σε τροχιά δημοπράτησης και  υλοποίη-
σης τους επόμενους μήνες.

Κ.Η.

Έτοιμη η 
επικαιροποιημένη 
μελέτη για τη 
νέα γέφυρα του 
Άβαντα

ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΑΣ 
ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ, ΜΕΓΑΛΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ, ΚΑΤΙ ΠΟΥ 
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΧΡΟΝΙΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
                               
Ικανοποίηση του Αντιπεριφερειάρχη Έβρου Δ. Πέτροβιτς

1.750.000 € εξασφάλισε 
ο Δήμος Σουφλίου για την 
μελέτη ανακατασκευής του 
παλιού κτιρίου της Δημοτι-
κής Αγοράς του Σουφλίου 
που βρίσκεται στο κέντρο 
της πόλης, το μεγαλύτερο 
τμήμα του οποίου παραμέ-
νει σήμερα αναξιοποίητο.  
Ο Δήμαρχος, Παναγιώτης 
Καλακίκος είπε ότι το κτί-
ριο θα ανακατασκευαστεί 
πλήρως με σύγχρονο τρό-
πο και θα διατεθεί για την 
στέγαση πανεπιστημιακής 
σχολής που ήδη ο Δήμος 
διεκδικεί. (statusradio)

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΣΟΥΦΛΙ

Συνεχίζονται από τον ΕΛ-
ΓΑ οι εκτιμήσεις ζημιάς σε 
15.000 στρέμματα καλλι-
εργειών των περιοχών Κυ-
πρίνου, Ζώνης, Νεοχωρίου, 
Λεπτής, Πύργου, Σαγήνης 
Ορεστιάδας, που επλήγη-
σαν από τις πλημμύρες του 
Ιουνίου. Το έργο των 18 μό-
νιμων και εποχικών γεωπόνων που ξεκίνησαν τις εκτιμή-
σεις πριν ακόμη λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης 
ζημιάς, θα συνδράμουν άλλοι 15 εποχικοί γεωπόνοι, τους 
οποίους ζήτησε ο ΕΛΓΑ

Ολοκληρώθηκαν όλες οι απαραί-
τητες εργασίες εγκατάστασης και 
πλέον τα νέα ολοκαίνουρια στέ-
γαστρα απέκτησαν τη δίκη τους 

θέση στο δημοτικό κάμπινγκ Αλε-
ξανδρούπολης. Το έργο παρέλα-
βε η αρμόδια επιτροπή και ήδη 
ετοιμάζονται να εγκατασταθούν 
οι κατασκηνωτές με τον εξοπλι-
σμό τους

Η καθιερωμένη εβδομαδιαία 
δράση δειγματοληψίας τα-
χείας ανίχνευσης αντιγόνου 
της Covid-19 (rapid test),  η 
οποία λαμβάνει χώρα στο Δι-
ασυνοριακό Κέντρο (πρώην 
Δασαρχείο), δεν θα πραγμα-
τοποιηθεί  κατά την Τετάρτη 
20-7-2022 .

σύντομεςειδήσεις
στον Έβρο

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 

1

2

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Έναν 53χρονο Έλληνα, οι οποίος με-
τέφερε παράνομα με λέμβο 400 κιλά 
όστρακα που είχε παραλάβει από τα 
τουρκικά παράλια, συνέλαβαν την Τε-
τάρτη (13/07) το μεσημέρι στην παρα-
λία «Αγίου Κυπριανού», στην Αλεξαν-
δρούπολη, στελέχη του Λιμενικού. Το 
παράνομο φορτίο, μοιρασμένο σε 26 
σάκους, επρόκειτο να πουληθεί.

1

2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. – ΘΡΑΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Σαμοθράκη 14-7-22
Αριθμ. Πρωτ.: 3324 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με την υπ΄αριθμ. 73/22 (ΑΔΑ:ΩΤΦ6Ω1Λ-Δ2Ζ) απόφαση του Δ.Σ. του Δ. Σαμοθράκης εκφράζε-
ται ομόφωνα η σύμφωνη γνώμη, όσον αφορά στην τροποποίηση του Ρ.Σ. Καμαριώτισσας στο Ο.Τ. 
1Α, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Υπηρεσίας Δόμησης 
του Δ. Αλεξανδρούπολης.

Η απόφαση αυτή αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δ. Σαμοθράκης, όπου θα παρα-
μείνει για είκοσι (20) ημέρες. 

Ο Δήμαρχος
Γαλατούμος Νικόλαος

Το σχέδιο για τη νέα γέφυρα του Άβαντα 
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Στο σημείο να χαρακτηρί-
σει τη διασυνοριακότητα «κα-
τάρα», έφτασε ο δήμαρχος 
Ορεστιάδας και πρόεδρος της 
Περιφερειακής Ένωσης Δή-
μων ΑΜΘ Βασίλης Μαυρίδης 
μιλώντας στο ράδιο Χρόνος 
87.5fm. «Η διασυνοριακότη-
τα ενώ λένε θεωρητικά ότι εί-
ναι ευλογία για μία περιοχή, 
και σε αυτό το θέμα αλλά και 
σε άλλα, δυστυχώς είναι κα-
τάρα. Είναι μία συνεχής οικο-
νομική αιμορραγία. Επομένως, 
δεν αρκούν κάποια οριζόντια 
μέτρα, όπως αυτά που ανακοι-
νώθηκαν με το fuel pass. Για 
να εξαλείψουμε τις ανισότη-
τες, πρέπει να δούμε μία έξτρα 
ενίσχυση όλων των κατοίκων 
των περιοχών που συνορεύουν 
με χώρες στις οποίες η διαφο-
ρά στα καύσιμα είναι τεράστια. 
Δεν είναι μόνο για ν’ ανακου-
φιστούμε εμείς αλλά θεωρού-
με ότι με βάση τα στοιχεία που 
έχουμε καταθέσει σε συνεργα-
σία με τα Σωματεία Βενζινο-
πωλών, ότι θα έχει περισσότε-
ρα κέρδη το κράτος μέσα από 
την φορολόγηση. Πολύ απλά, 
η αύξηση του τζίρου θα φέρει 
αύξηση εσόδων στο κράτος», 
δήλωσε αναλυτικά και επα-
ναδιατύπωσε την πρόσφατη 
πρότασή του για θεσμοθέτη-
ση μόνιμου fuel pass για τους 

μόνιμους κατοίκους της μεθο-
ρίου, για την οποία δεν έλαβε 
καμία απάντηση από την κυ-
βέρνηση:

«Δεν θέλουν να κάνουν μία 
τέτοια ενέργεια, που με το δικό 
τους σκεπτικό δεν είναι οριζό-
ντια για να επωφεληθούν όλοι 
οι Έλληνες. Σίγουρα όλοι οι 
Έλληνες υποφέρουν από την 
τεράστια αύξηση στα καύσι-
μα, αλλά περισσότερο εδώ 
που έχουμε συνεχή αιμορραγία 
προς Τουρκία και Βουλγαρία. 
Πρέπει να το δουν τα Υπουρ-
γεία. Απάντηση επίσημη στην 
επιστολή που είχα στείλει προ 
μηνών (για τη θεσμοθέτηση 
fuel pass στη Θράκη) δεν πή-
ρα από τον κο Γεωργιάδη και 
τον κο Σταϊκούρα. Θεωρώ ότι 
υπάρχει δημοσιονομικός χώ-
ρος για να καλυφθεί, γι’ αυτό 
πρέπει να το εξετάσουμε σο-
βαρότατα».

Ο Βόρειος Έβρος σε 
απόγνωση

Η διαρκής υποβάθμιση της 
τουρκικής λίρας δεν πλήττει 
την τσέπη μόνο των Τούρκων 
πολιτών αλλά και των κα-
ταστηματαρχών στο Βόρειο 
Έβρο, αφού με τις τιμές να 
έχουν πέσει στην Τουρκία ολο-
ένα και περισσότεροι Έλληνες 
καταναλώνουν εκτός συνόρων.

«Υπήρχε αιμορραγία όταν 
η ισοτιμία ευρώ-τουρικής λί-
ρας ήταν 1 προς 4. Τώρα που 
είναι 1 προς 17μιση φαντά-
ζεστε τι γίνεται, πόσο μάλλον 
με την οικονομική στενότητα 
που αντιμετωπίζουν οι συν-
δημότες μου. Συνεχίζεται αυ-
τή η αιμορραγία και μάλιστα 
κάθε μέρα είναι κλιμακούμενη 
με ανοδικές τάσεις. Φεύγουν 
πάρα πολλά χρήματα, τα οποία 
στερείται η τοπική οικονομία. 
Ο εμπορικός κόσμος εδώ εί-
ναι σε απόγνωση και θεωρώ 
ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί 
άλλο», δήλωσε ο δήμαρχος 
Ορεστιάδας.

Εξήγησε μάλιστα πως το 
οικονομικό πρόβλημα είναι 
συγγενές με το δημογραφικό, 
προοικονομώντας «τραγικά 
αποτελέσματα» εάν η πολιτεία 
δεν δράσει άμεσα κι αποτε-
λεσματικά: «πέρα το τεράστιο 
πρόβλημα του δημογραφικό 
όπου δεν γίνονται κινήσεις ν’ 
αντιμετωπιστεί στη ρίζα του, 
έστω και μεσομακροπρόθεσμα, 
εάν δεν μπορούν να εφαρμό-
ζουν ενισχυτικά μέτρα, ώστε 
να σταματήσει αυτή η αιμορ-
ραγία, δυστυχώς τα επόμενα 
χρόνια θα έχουμε τραγικά απο-
τελέσματα»

Ορεστιάδα: Ακόμη 
περιμένουν το..."άμεσο" 
600άρι αποζημίωσης 
οι πληγέντες από τις 
πλημμύρες της 12ης 
Ιουνίου

Τριάντα τρία (33) νοικοκυ-
ριά των πλημμυρόπληκτων πε-
ριοχών του δήμου Ορεστιά-
δας, που «χτυπήθηκαν» στις 
11-12 Ιουνίου από σφοδρό-
τατη βροχόπτωση, αναμένουν 
την «άμεση» αποζημίωση των 
600 ευρώ και την αποζημίω-
ση για την κατεστραμμένη οι-
κοσκευή τους. Έντεκα περι-

πτώσεις έχουν κατοχυρώσει 
το δικαίωμα των δύο αυτών 
αποζημιώσεων, ενώ για τις άλ-
λες 22 περιπτώσεις θα πρέπει 
να εγκριθεί από το αρμόδιο 
υπουργείο ειδική ρύθμιση που 
θα δικαιολογεί την καταβολή 
των συγκεκριμένων αποζημι-
ώσεων και σε όσα νοικοκυριά 
είχαν ζημιές σε βοηθητικούς 
χώρους και αποθήκες. 

«Μας διαβεβαίωσαν ότι θα 
υπάρξει τέτοια πρόβλεψη, ανα-
μένουμε να επισημοποιηθεί», 
ανέφερε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας 
ο δήμαρχος Ορεστιάδας, Βα-
σίλης Μαυρίδης, αναγνωρίζο-
ντας ότι η όλη διαδικασία για 
την καταβολή των «άμεσων» 
αποζημιώσεων δεν είναι τελι-
κά και τόσο γρήγορη. 

«Μας στενοχωρεί η καθυ-
στέρηση, αλλά εν μέρει είναι 
δικαιολογημένη, αφού για να 
οριοθετηθεί μία πληγείσα πε-

ριοχή, η πολιτεία δίνει χρονι-
κό περιθώριο ενός μήνα στην 
υποβολή δηλώσεων ζημιάς, 
ώστε να έχουν όλοι τον χρό-
νο να προβούν στις ενέργειες 
που πρέπει να κάνουν. Δεν εί-
ναι τυχαίο ότι μέχρι και πριν 
2-3 ημέρες ήρθαν ορισμένοι 
να κάνουν τις δηλώσεις τους», 
σχολίασε συγκεκριμένα ο κ. 
Μαυρίδης. Όσον αφορά την 
εκτίμηση για τον χρόνο πλη-
ρωμής των αποζημιώσεων, ο 
δήμαρχος Ορεστιάδας δήλω-
σε ότι δεν είναι δυνατόν να 
προσδιοριστεί ακριβώς, «αφού 
υπάρχουν περιπτώσεις περι-
οχών που πήραν τα χρήματα 
σε 1,5 μήνα, και κάποιες άλ-
λες που τα πήραν μετά από 
11 μήνες». «Εμείς πάντως ελ-
πίζουμε στο θετικό σενάριο, να 
φτάσουν τα χρήματα στον δή-
μο τον επόμενο μήνα…», πρό-
σθεσε ο κ. Μαυρίδης. 

Όσον αφορά τις πληγείσες 
στεγασμένες επιχειρήσεις, τις 
αιτήσεις των οποίων επίσης 
συγκέντρωσε ο δήμος Ορε-
στιάδας, προκειμένου να δι-
ευκολύνει την αρμόδια υπη-
ρεσία της ΠΑΜΘ που είχε την 
ευθύνη για τη συλλογή τους, 
είναι πάνω από 20. Τη Δευ-
τέρα 18 Ιουλίου αναμένεται 
στην Ορεστιάδα η ειδική επι-
τροπή που θα κάνει τις αυτο-
ψίες, καθώς εχθές έκλεισε η 
προθεσμία και για την υποβολή 
δήλωσης ζημιάς σε επαγγελ-
ματικούς χώρους. Παράλλη-
λα το καθεστώς «κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης» παρατάθη-
κε για τον δήμο Ορεστιάδας 
έως τις 12 Ιανουαρίου 2023, 
«δίνοντας ευελιξία στον δήμο 
να προχωρήσει σε γρήγορες 
ενέργειες αποκαταστάσεων», 
σχολίασε ο κ. Μαυρίδης. (ΕΡΤ)

Μαυρίδης για «φυγή» 
καταναλωτών προς Τουρκία: 
«Η διασυνοριακότητα έγινε κατάρα»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ 
ΑΜΘ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
«ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ» ΚΑΙ ΖΗΤΑ ΕΙΔΙΚΑ 
ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ    
                               
Αναπάντητη, ακόμη, η επιστολή του προς 
Γεωργιάδη και Σταϊκούρα

Την Πέμπτη 14 Ιουλίου 2022 πραγ-
ματοποιήθηκε συνάντηση στην έδρα 
του Δήμου Ορεστιάδας με εκπροσώ-
πους του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης και της Διοίκησης του ΤΟΕΒ 
Ωοειδούς με κεντρικό θέμα την επι-
στημονική και τεχνική υποστήριξη του 
Δήμου από το ΔΠΘ με στόχο την ενερ-
γειακή αναβάθμιση κτιρίων και αστικού 
ενεργειακού σχεδιασμού με την χρήση 
θερμότητας του νερού της υπόγειας 
υδροφορίας που αναπτύσσεται στην 

περιοχή του Ωοειδούς.
Από πλευράς του Δήμου συμμετεί-

χαν ο Δήμαρχος Ορεστιάδας κ. Μαυρί-
δης Βασίλειος, ο Αντιδήμαρχος Τεχνι-
κής Υπηρεσίας κ. Αρχοντίδης Αρχοντής 
και ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνι-
κών υπηρεσιών του Δήμου κ. Καλεντζί-
δης Βλασάκης. Το ΔΠΘ εκπροσώπησαν 
ο Αν. Καθηγητής Χρήστος Ακράτος του 
τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της 
Πολυτεχνικής Σχολής, ο Επίκουρος Κα-
θηγητής Γεώργιος Παπαϊωάννου του 
Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης 
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 
της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και 
Δασολογίας. Τον ΤΟΕΒ εκπροσώπησαν 
ο Πρόεδρος κ. Αρχοντίδης Αθανάσιος 
και ο διευθυντής κ. Μαλλούσης Κω-

σταντίνος.
Κατά την συνάντηση και αφού επι-

καιροποιήθηκε η άριστη και διαρκή συ-
νεργασία του Δήμου Ορεστιάδας με 
το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 
αναλύθηκαν διεξοδικά οι προοπτικές 
που ανοίγονται από την δυναμική δια-
χείριση των υδάτων του Ωοειδούς και 
οριοθετήθηκαν τα επόμενα βήματα της 
συνεργασίας.

Σε μια εποχή που η ενεργειακή κρίση 
αποκτά παγκόσμια διάσταση, ο Δήμος 
Ορεστιάδας δρομολογεί τα επόμενά 
του βήματα, πιστός στην κατεύθυνση 
υλοποίησης έργων ενεργειακής ανα-
βάθμισης κτιρίων για εξοικονόμηση 
ενέργειας και πόρων προς όφελος των 
δημοτών.

Τεχνική συνάντηση του δήμου Ορεστιάδας 
με εκπροσώπους του ΔΠΘ
Ποιος είναι ο σκοπός της 
συνεργασίας των δύο 
πλευρών 
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της Κικής Ηπειρώτου
Περισσότερα χρήματα και 

περισσότερος χρόνος χρειά-
ζονται τελικά για την ολοκλή-
ρωση της παραλιακής οδού 
που θα συνδέει τη Μαρώνεια 
με την παραλία των Πετρω-
τών, που είναι εδώ και περί-
που ένα χρόνο σε εξέλιξη. 

Λόγω εντοπισμού νέ-
ων ευρημάτων, κρίθηκε ως 
αναγκαία η συγκρότηση ενός 
ακόμη συνεργείου που θα 
υλοποιήσει έκτακτες αρχαι-
ολογικές εργασίες στην πε-

ριοχή κατασκευής του δρό-
μου. Η συνεχής ανακάλυψη 
αρχαιοτήτων κατά τη διάρ-
κεια εκτέλεσης του έργου εί-
ναι κάτι το  αναμενόμενο, κα-
θώς πρόκειται για περιοχή με 
σημαντική ιστορία, με αποτέ-
λεσμα να χρειαστεί να γίνει 
αναπροσαρμογή σε βασικά 
χαρακτηριστικά της αρχικής 
σύμβασης. 

Έτσι, η Περιφέρεια Ανατο-
λικής Μακεδονίας και Θράκης 
προχώρησε σε τροποποίηση 
του έργου, σε ό,τι αφορά τον 

προϋπολογισμό του και το 
χρόνο παράδοσης. Σύμφωνα 

λοιπόν με την απόφαση, γί-
νεται τροποποίηση του Προ-
ϋπολογισμού του Υποέργου 4 
με αύξηση από 500.000 € σε 
684.219 € λόγω του εντοπι-
σμού ευρημάτων. Έτσι, ο συ-
νολικός προϋπολογισμός από 
13.679.600 €  θα ανέλθει σε 
13.863.819 €. Επιπλέον, αλ-
λάζει και το χρονοδιάγραμ-
μα υλοποίησης του έργου, κι 
από 31/3/2023 νέα  ημερο-
μηνία ολοκλήρωσης ορίζεται 
η 31/12/2023.

Τι περιλαμβάνει το έργο
Προβλέπεται νέα οδό μή-

κους 14.658 μ. με έναρ-
ξη τον ισόπεδο κόμβο νο-
τίως της Μαρώνειας προς 
Άγιο Χαράλαμπο και πέρας 
στη διάβαση που αποτελεί 
όριο των Νομών Ροδόπης 
και Έβρου με όλα τα απα-
ραίτητα συμπληρωματικά έρ-
γα (χώροι στάθμευσης, πεζό-
δρομο, κατασκευή τεχνικών 

και μίας γέφυρας, οδοφω-
τισμός-σήμανση-ασφάλιση). 
Ο δρόμος θα διέρχεται από 
το αρχαίο θέατρο Μαρώνει-
ας, θα διασχίζει την περιοχή 
της Μαρμαρίτσας, τα τείχη 
της Αρχαίας Ισμάρας, θα δι-
έρχεται πάνω από την παρα-
λία Πετρωτών και θα καταλή-
γει στη διάβαση που αποτελεί 
όριο των Νομών Ροδόπης και 
Έβρου.  Στις περιοχές: έναρ-
ξης του έργου, δυτικού τμή-
ματος των Μακρών Τειχών, 
σύναξης και πριν τη διασταύ-
ρωση προς Άγιο Ευγένιο προ-
βλέπονται συνολικά τέσσε-
ρις χώροι στάθμευσης. Στις 
διασταυρώσεις της εν λόγω 
οδού με την οδό Μαρώνεια - 
Άγιο Χαράλαμπο και την οδό 
Πετρωτών – Παραλίας πε-
τρωτών (έναρξη και στο 12ο 
χλμ του έργου) προβλέπεται 
η κατασκευή δύο τετρασκε-
λών ισόπεδων κόμβων. Από 
την έξοδο του πρώτου χώ-

ρου στάθμευσης έως και το 
αρχαίο θέατρο και σε μήκος 
1.410μ προβλέπεται κατα-
σκευή λιθόστρωτης λωρίδας 
(πεζόδρομου) πλάτους 2,05μ 
ενώ αποκαθίστανται και δύο 
πλατώματα θέασης με τις 
προσβάσεις τους στην πε-
ριοχή του αρχαίου θεάτρου. 
Για την απορροή των υδάτων, 
θα κατασκευαστούν συνολικά 
ογδόντα τεχνικά, τα εξήντα 
είναι σωληνωτά και τα είκο-
σι  είναι κιβωτοειδής οχετοί, 
ενώ θα κατασκευαστεί και μία 
γέφυρα ανοίγματος 28,50μ. 
Προβλέπεται επίσης ο οδο-
φωτισμός στους κόμβους και 
στον 1ο χώρο στάθμευσης. 
Στην περιοχή των Μακρών 
τειχών και εξαιτίας του μι-
κρού διαθέσιμου πλάτους 
οδοστρώματος, θα τοποθετη-
θεί σύστημα αυτόνομων φω-
τεινών σηματοδοτών ώστε η 
κυκλοφορία να πραγματοποι-
είται εκ περιτροπής. 

Περισσότερα χρήματα και χρόνος χρειάζονται 
για το δρόμο Μαρωνείας-Πετρωτών

ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ 
ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ, ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ 
Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΚΟΜΗ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
                               
Αύξηση προϋπολογισμού και επιπλέον 
9 μήνες για την ολοκλήρωση του έργου

Ο Οδυσσέας με τους συντρόφους του 
πριν αιώνες, σύμφωνα με την Μυθολογία, 
γεύτηκε το τυρί και το κρασί της. Σήμερα 
Βούλγαροι, Ρουμάνοι και Τούρκοι τουρίστες 
γεύονται την all exlusive φιλοξενία των ξε-
νοδοχείων της περιοχής. Αργότερα τη σκυ-
τάλη της τουριστικής κίνησης θα πάρουν οι 
Γερμανοί. Η Μαρώνεια έλκει διαχρονικά στο 
διάβα των αιώνων.

Έλληνες και ξένοι που την έχουν ανα-
καλύψει γοητεύονται από το μυστήριο που 
κουβαλά. Ωστόσο, το φετινό καλοκαίρι δεν 
φαίνεται να κινείται σε επίπεδα αλλοτινών 
καλοκαιρινών περιόδων. Λείπει η κίνηση 
στον οικισμό που φαίνεται να έχει μείνει 
ίδιος τα τελευταία δεκαπέντε (15) χρόνια. 
Μαζί με την έλλειψη κίνησης καταγράφεται 
και έλλειψη διάθεσης για νέες επενδύσεις 

στο χώρο της εστίασης και της αναψυχής. 
Ομοίως και προσπάθεια φροντίδας κι εξω-
ραϊσμού της πλατείας, των δρόμων, των στε-
νοσόκακων του οικισμού με αποτέλεσμα ο 
γραφικός παραδοσιακός τόπος να παλεύει 
μόνος του με τη φθορά του χρόνου.

Όπως λένε οι κάτοικοι, τα τετραήμερα 
τουριστικά πακέτα αφήνουν το πολύ- πολύ 
μια νυχτερινή έξοδο κάποιων από τους δια-
μένοντες στα ξενοδοχεία της περιοχής στις 
γειτονικές ταβέρνες και τίποτα παραπάνω 
στην οικονομία του τόπου. Έτσι, αναγκαία 
και επιτακτική κρίνεται η επιπλέον φροντί-
δα και προβολή της Μαρώνειας, ενός τόπου 
που έχει όλα όσα θελήσει να ζήσει και να 
γνωρίσει ο επισκέπτης- τουρίστας
Μ. Νικολάου – ΕΡΤ Κομοτηνής

Βούλγαροι, Ρουμάνοι και Τούρκοι οι καλοκαιρινοί 
τουρίστες της Μαρώνειας

Οι Ιατρικοί Σύλλογοι  ΑΜΘ στηρί-
ζουν τις κινητοποιήσεις των εργαστη-
ριακών και κλινικοεργαστηριακών ια-
τρών, που προκήρυξε το συντονιστικό 
όργανο των φορέων της ΠΦΥ για το 
διάστημα 18 – 20 Ιουλίου. 

Μετά από μια σειρά συναντήσεων, 
συσκέψεων και τηλεδιασκέψεων  θε-
ωρούμε ότι έχουμε πλέον αποκομίσει 
μια ξεκάθαρη και ολοκληρωμένη εικό-
να για τις προσθέσεις του Yπουργείου 
Yγείας, αλλά και την οικονομική  πο-
λιτική της κυβέρνησης. Το συμπέρα-

σμα μας είναι ότι δεν υπάρχει πολιτική 
βούληση εξεύρεσης λύσης. 

      Τα αιτήματα τους παραμένουν 
τα ίδια εδώ και χρόνια :

        1. Κατάργηση clawback 
        2. Συλλογικές συμβάσεις 
        3. Έλεγχος συνταγογράφη-

σης ανά νομό σε συνδυασμό με την  
εφαρμογή

            διαγνωστικών Πρωτο-
κόλλων.

Ως Ιατρικοί Σύλλογοι υπερασπιζό-
μαστε τα επαγγελματικά δικαιώματα 
των μελών μας, με  βασικότερο το 
δικαίωμα να αμείβονται για τις υπη-
ρεσίες τους προς το κράτος χωρίς 
«κουρέματα» (rebate Claw back) και 
υποτιμολογήσεις  (ποιοτικά κριτήρια). 

      Επί 11 χρόνια οι ιδιώτες ερ-
γαστηριακοί ιατροί εισπράττουν την 
αδιαλλαξία όλων των κυβερνήσεων 
και γίνονται αποδέκτες ενός έντονου 
κοινωνικού ρατσισμού και επαγγελμα-

τικής απαξίωσης. Δυστυχώς, ως επι-
στήμονες ελεύθεροι επαγγελματίες 
έχουν εκβιαστεί μέσω των ατομικών 
τους συμβάσεων και έχουν φορτω-
θεί ένα τεράστιο τεχνητό χρέος προς 
το δημόσιο. 

Στηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα τους 
και ζητούμε την κατανόηση των  συ-
μπολιτών μας.

  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & 

ΘΡΑΚΗΣ
ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Πρόε-

δρος Ι.Σ. Δράμας 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ– Πρόε-

δρος Ι.Σ. Καβάλας
ΚΑΡΑΔΕΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – Πρό-

εδρος Ι.Σ. Ξάνθης 
ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

– Πρόεδρος Ι.Σ. Ροδόπης
ΠΑΠΑΝΔΡΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ – 

Πρόεδρος Ι.Σ. Έβρου

Κοινή ανακοίνωση των Ιατρικών Συλλόγων ΑΜΘ
Στηρίζουν τις 
κινητοποιήσεις των 
εργαστηριακών και 
κλινικοεργαστηριακών 
ιατρών
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Μία πρωτοποριακή επέμ-
βαση πραγματοποιήθηκε 
χθες, 14 Ιουλίου, στο Αιμο-
δυναμικό Εργαστήριο της 
Πανεπιστημιακής Καρδιολο-
γικής Κλινικής του Πανεπι-
στημιακού Γενικού Νοσοκο-
μείου Αλεξανδρούπολης. Πιο 
συγκεκριμένα, πραγματοποι-
ήθηκε για πρώτη φορά, δια-
δερμική κατάλυση κολπικής 
μαρμαρυγής με την νεότερη 
μέθοδο της ενδοσκοπικής 
κατάλυσης με laser (Cardio 
Focus) από τον Διευθυντή 
της Πανεπιστημιακής Καρδι-

ολογικής Κλινικής Καθηγη-
τής Καρδιολογίας κ. Δημήτριο 
Ν. Τζιακά και την ομάδα του, 
σε ασθενή με υποτροπιάζο-
ντα επεισόδια συμπτωματικής 
κολπικής μαρμαρυγής.

“Θα θέλαμε με την ευκαι-
ρία να ευχαριστήσουμε την 
Προϊσταμένη της Αιμοδυναμι-
κής Μονάδος κα. Ουλιανούδη 
και το Νοσηλευτικό προσωπι-
κό καθώς και τους Τεχνολό-
γους της Αιμοδυναμικής Μο-
νάδος, που χωρίς αυτούς δεν 
θα ήταν δυνατή η πραγματο-
ποίηση της επέμβασης.

Σημαντική συμβολή στην 
επεμβατική διαδικασία δια-
δραμάτισε και το Αναισθησι-
ολογικό Τμήμα με προεξάρ-

χουσα την Επικ. Καθηγήτρια 
κα. Χλωροπούλου Πελαγία με 
το Νοσηλευτικό προσωπικό 
που την συνεπικούρησε και 

για αυτό θα θέλαμε να τους 
ευχαριστήσουμε. Τέλος, θα 
θέλαμε να ευχαριστήσουμε 
τον Καρδιολόγο κ. Κατσάρα 

Δημήτριο για το εκπαιδευτι-
κό proctoring” αναφέρει σε 
σχετική ανακοίνωση ο καθη-
γητής Τζιακάς.

Πρωτοπορεί και πάλι η Πανεπιστημιακή 
Καρδιολογική Κλινική του ΠΓΝΑ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ 
ΦΟΡΑ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΑΛΥΣΗ 
ΚΟΛΠΙΚΗΣ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗΣ ΜΕ 
ΤΗΝ ΝΕΟΤΕΡΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ 
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΜΕ 
LASER  
                               
Το μήνυμα του Διευθυντή της 
Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής 
Κλινικής Καθηγητή Καρδιολογίας 
κ. Δημήτριο Ν. Τζιακά

Το Δημοτικό Συμβούλιο 
Νέων Ορεστιάδας, αποτελεί 
ένα άτυπο θεσμικό όργανο 
του Δήμου Ορεστιάδας, που 
δίνει τη δυνατότητα στους 
νέους 17 έως 30 ετών που 
ζουν, εργάζονται και φοιτούν 
στην περιοχή να εκφράζονται, 
να διατυπώνουν τις ιδέες και 
τις απόψεις τους για τα ζητή-

ματα που αφορούν τη γενιά 
τους, την κοινωνία, τις συν-
θήκες και τις ευκαιρίες που 
βιώνουν στην πόλη που ζουν 
με σκοπό τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των Νέων.

Καλούμε τους Νέους 
και τις Νέες ηλικίας 17-30 
ετών, που κατοικούν στο 
Δήμο Ορεστιάδας να συ-
μπληρώσουν την αίτηση 
που βρίσκεται αναρτημένη 
στο site του Δήμου Ορε-
στιάδας: www.orestiada.gr 
και να την στείλουν έως 31/ 

08 /2022 στο email: info@
orestiada.gr προκειμένου να 
διεκδικήσουν μια θέση Νέου 
Δημοτικού Συμβούλου στο 
Δημοτικό Συμβούλιο Νέων 
Ορεστιάδας. Για πληροφο-
ρίες, διευκρινήσεις ή βοήθεια 
στην συμπλήρωση της αίτη-
σης, οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να καλούν στο Δήμο 
Ορεστιάδας στα τηλέφωνα: 
2552350305, 2552350300, 
2552350301

Κάλεσμα σε νέους 
17 ως 30 ετών 

Μετ΄ εμποδίων πραγματο-
ποιούνται οι εργασίες ανέγερ-
σης οικοδομών σε Ροδόπη και 
Ξάνθη λόγω των ελλείψεων 
που παρουσιάζονται, ελλείψεις 
που έχουν να κάνουν κυρίως 
με Τεχνολογικής Μορφής Υλι-
κά για Εγκαταστάσεις.

Προβλήματα παρουσιάζο-
νται στη διαθεσιμότητα χάλυβα 
κι αλουμινίου, ενώ ισχυρό απο-
τύπωμα αφήνουν στον χώρο οι 
ανατιμήσεις που έχουν προκύ-

ψει με αποτέλεσμα να σημει-
ώνεται άνοδος κατά μέσο όρο 
20% στο κόστος.

«Είναι γεγονός ότι σημειώνε-
ται κίνηση τον τελευταίο καιρό. 
Βοήθησαν σε αυτό και τα προ-
γράμματα, όπως το εξοικονομώ 
» δήλωσε ο κος Αργύρης Πλέ-
σιας, Πρόεδρος του Συλλόγου 
Μελετητών Ελλάδας σημειώ-
νοντας, όμως, ότι «φρένο» στην 
ανοδική τάση έβαλε η αβεβαιό-
τητα που προκάλεσε ο πόλεμος 

στην Ουκρανία. “Παρατηρείται”, 
όπως είπε, “καθυστέρηση στη 
λήψη αποφάσεων”. Παράλλη-
λα, τόνισε ο κος Πλέσιας ότι το 
κόστος των υλικών έχει ανέβει 
10, 20 και 30 % (εξαρτάται από 
το είδος και την χώρα προέλευ-
σής του).

Όσον αφορά στο είδος των 
νεο-αναγειρόμενων κτισμάτων; 
«Κανονικές κατοικίες» απαντά ο 
κος Πλέσιας σημειώνοντας «δεν 
χτιζόταν για 10 χρόνια, με απο-
τέλεσμα να παρατηρούνται ελ-
λείψεις». Τέλος, πρόσθεσε πως 
είναι σημαντική η άνθηση του 
χώρου, καθώς δεκάδες άλλα 
επαγγέλματα κινούνται γύρω 
από την οικοδομή.

Πλέσιας: Μετ’ εμποδίων οι 
εργασίες ανέγερσης οικοδομών 
σε Ροδόπη και Ξάνθη

Λόγω των ελλείψεων που παρουσιάζονται 
κυρίως με Τεχνολογικής Μορφής Υλικά για 
Εγκαταστάσεις 

Παράταση προθεσμίας υποβολής 
αιτήσεων για συμμετοχή στο 
Δημοτικό Συμβούλιο Νέων 
Ορεστιάδας

Μία πρωτοποριακή επέμβαση πραγματοποιήθη-
κε στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο της Πανεπι-
στημιακής Καρδιολογικής Κλινικής του ΠΓΝΑ

Ο καθηγητής κ. Τζιακάς
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Σχεδόν σε καθημερινή βά-
ση, το φετινό καλοκαίρι, το 
Κηποθέατρο στο πάρκο Αλ-
τιναλμάζη, ανοίγει τις πόρτες 
του για το κοινό και φιλοξενεί 
εκδηλώσεις. Ο κόσμος σπεύ-
δει να παρακολουθήσει θεα-
τρικές παραστάσεις και συ-
ναυλίες σε έναν χώρο που 
θα έπρεπε να είναι ένα «στο-
λίδι» για την πόλη, δυστυχώς, 
όμως, η πραγματικότητα είναι 

εντελώς διαφορετική.
Το Κηποθέατρο του πάρ-

κου Αλτιναλμάζη, για την κα-
τάσταση του οποίου επίσης 
διατυπώνονται κατά καιρούς 
πολλά παράπονα, είναι το 
μοναδικό Κηποθέατρο στην 
Αλεξανδρούπολη, μετά την 
απομάκρυνση του αντίστοι-
χου θεάτρου στο πάρκο Προ-
σκόπων. Θα περίμενε κανείς 
πως η συντήρησή του δεν θα 

ήταν μία δύσκολη υπόθεση, οι 
εικόνες όμως που δημοσιεύ-
ονται στα social media από 
αγανακτισμένους θεατές, εδώ 
και αρκετές εβδομάδες, απο-
τυπώνουν μία κατάσταση που 
μάλλον έχει ξεφύγει από τον 
έλεγχο των αρμοδίων.

Δυστυχώς, οι φθορές 
των προηγούμενων μηνών, 
κάποιες από τις οποίες έγι-
ναν επίτηδες από διάφορους 

«θερμόαιμους» - για να το 
πούμε ευγενικά- και κάποιες 
από το πέρασμα του χρόνου 
και τις καιρικές συνθήκες πα-
ραμένουν και εν μέσω καλο-
καιριού, προκαλώντας τα εύ-
λογα παράπονα του κόσμου 
που ζητούν αντικατάσταση 
των σπασμένων καθισμά-
των και καλύτερη καθαριό-
τητα του χώρου. 

8 ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Πολλά τα παράπονα για την κατάσταση 
του Κηποθέατρου στο πάρκο Αλτιναλμάζη

ΑΡΚΕΤΕΣ ΣΠΑΣΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΒΡΩΜΙΚΕΣ 
ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΤΟ 
ΘΕΑΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΣΧΕΔΟΝ ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΒΑΣΗ          

Την παρέμβαση του Δήμου 
ζητούν οι πολίτες 

“Για πρώτη φορά στην 
ιστορία, η Ελλάδα έχει αυ-
τή την εβδομάδα την ακρι-
βότερη αμόλυβδη βενζίνη 
στην Ευρώπη, σύμφωνα με 
το εβδομαδιαίο δελτίο τιμών 
της Κομισιόν” αναφέρει σε 
παρέμβασή του ο εκπρόσω-
πος των Προοδευτικών Οι-
κονομολόγων και στέλεχος 
του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Μενέλαος 
Μαλτέζος.

“Οι κερδοσκοπικές διαθέ-
σεις του κυκλώματος διακίνη-
σης καυσίμων, αν συνδυαστεί 
με την αυξημένη ζήτηση εν 
μέσω της θερινής περιόδου, 
και την βαρύτατη φορολογία 
φαίνεται ότι έχει οδηγήσει σε 
μια ακραία επιβάρυνση τους 
Έλληνες καταναλωτές.

Τα τελευταία χρόνια, η Ελ-
λάδα βρισκόταν σταθερά στις 

υψηλότερες θέσεις στο δελ-
τίο της Κομισιόν με τις τιμές 
της αμόλυβδης βενζίνης, κυ-
ρίως εξαιτίας των μεγάλων 
αυξήσεων στους έμμεσους 
φόρους (ΕΦΚ και ΦΠΑ), που 
έγιναν με… απελπισμένη ει-
σπρακτική λογική κατά την 
περίοδο των μνημονίων.

Στη Γερμανία, με τη μείω-
ση των φόρων που αποφάσι-
σε για ένα τρίμηνο η κυβέρ-
νηση Σολτς, οι καταναλωτές 
έχουν δει πολύ σημαντικές 
ελαφρύνσεις στο κόστος 
των καυσίμων, με την τιμή 
της αμόλυβδης να έχει πέσει 
στα 1,88 ευρώ, δηλαδή 46 
λεπτά χαμηλότερα από την 
ελληνική. Η διαφορά επιβά-
ρυνσης για τον Έλληνα κα-
ταναλωτή είναι απογοητευ-
τική: σε ένα γέμισμα με 40 
λίτρα αμόλυβδης, ο Έλληνα 
θα πληρώσει 94 ευρώ και ο 
Γερμανός καταναλωτής μόλις 
75, δηλαδή σχεδόν 20 ευρώ 
λιγότερα!

Όμως, στη διάρκεια της 
παρούσας ενεργειακής κρί-

σης, οι τιμές της αμόλυβδης 
στην Ελλάδα αυξήθηκαν πε-
ρισσότερο από όσο στις άλ-
λες ευρωπαϊκές χώρες, για να 
φθάσουμε αυτή την εβδομά-
δα, για πρώτη φορά από τό-

τε που δημοσιεύει τα σχετικά 
στοιχεία η Κομισιόν, να έχου-
με την ακριβότερη αμόλυβδη 
της Ευρώπης.

Οι Έλληνες καταναλωτές 
θα πρέπει να αρκεσθούν σε 

λίγες δεκάδες ευρώ επιδότη-
σης μέσω των προγραμμάτων 
Fuel Pass της κυβέρνησης, 
ενώ, όπως προαναφέρθηκε, 
οι Γερμανοί καταναλωτές εί-
χαν ουσιώδη ελάφρυνση μέ-

σω της μείωσης των φόρων, 
που γίνεται αισθητή σε κάθε 
γέμισμα στο ρεζερβουάρ.

Είναι χαρακτηριστικό μάλι-
στα ότι, μετά τις προσωρινές 
μειώσεις που έγιναν πρόσφα-
τα στους ειδικούς φόρους κα-
τανάλωσης στη Γερμανία, ο 
Έλληνας καταναλωτής πλη-
ρώνει 46 λεπτά παραπάνω 
για κάθε λίτρο αμόλυβδης 
από τον πολύ πλουσιότερο 
Γερμανό καταναλωτή!

Όπως φαίνεται στον πίνα-
κα από το Oil Bulletin της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής, με μέση 
τιμή 2,344 ευρώ το χιλιόλι-
τρο (2,34 ευρώ το λίτρο), η 
Ελλάδα έχει πλέον την ακρι-
βότερη αμόλυβδη σε όλη την 
Ευρώπη. Στην πολύ πλουσιό-
τερη Ολλανδία, που έχει με-
γαλύτερες φορολογικές επι-
βαρύνσεις στα καύσιμα από 
την Ελλάδα και ήταν σταθε-
ρά η ακριβότερη χώρα της 
Ευρώπης εδώ και χρόνια, οι 
καταναλωτές πληρώνουν μό-
νο 2,25 ευρώ το λίτρο!”

Μαλτέζος: «Μαύρο» ρεκόρ για την Ελλάδα, 
έχουμε την ακριβότερη βενζίνη στην Ευρώπη!

Σύμφωνα με το 
εβδομαδιαίο δελτίο 
τιμών της Κομισιόν 
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Οριοθετημένη και χωρίς ενερ-
γές καύσεις είναι πλέον η πυρκαγιά 
που ξέσπασε το μεσημέρι της Τε-
τάρτης σε δασική έκταση του Αρί-
στεινου Αλεξανδρούπολης. 

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ Ορεστι-
άδας, πολύ ισχυρές δυνάμεις της 
Πυροσβεστικής, με επίγεια και ενα-
έρια μέσα, επιχείρησαν για πολ-
λές ώρες εχθές προκειμένου να 
ελέγξουν το μέτωπο, ενώ στο ση-
μείο παραμένουν και σήμερα 148 

πυροσβέστες, 29 οχήματα και 10 
ομάδες πεζοπόρων, που συνεχί-
ζουν το έργο τους για την πλήρη 
κατάσβεση. 

Η πρώτη εκτίμηση για την κα-
μένη έκταση είναι περίπου 450 
στρέμματα δάσους και 100 στρέμ-
ματα χορτολιβαδικά. Κάηκαν επί-
σης κάποια μαντριά, ζώα, μελίσ-
σια, αποθήκες και δύο τουλάχιστον 
αγροτικά μηχανήματα.

Η ανακοίνωση από το παιδικό 
χωριό SOS

Δυστυχώς και φέτος, η χώρα μας 
βρίσκεται αντιμέτωπη με τον πύρι-
νο εφιάλτη. Η φωτιά που ξέσπασε 
σήμερα το μεσημέρι στην περιοχή 
μας, η οποία έχει ήδη κάψει δασι-
κές εκτάσεις, μας ανάγκασε να εκ-
κενώσουμε το Χωριό μας, αφού οι 
φλόγες έφτασαν σε απόσταση λί-
γων μέτρων. 

Τα παιδιά και το προσωπικό μας 

απομακρύνθηκαν για προληπτικούς 
λόγους και αυτή τη στιγμή, παρα-
μένουμε ασφαλείς. Για μεγαλύτερη 
ασφάλεια, όλοι θα φιλοξενηθούμε 
το βράδυ στις δημοτικές κατασκηνώ-
σεις της περιοχής, όπως συμφωνή-
θηκε με τον Δήμαρχο Αλεξανδρού-
πολης, Γιάννη Ζαμπούκη, ο οποίος 
βρέθηκε εξ’ αρχής κοντά μας για να 
μας στηρίξει με κάθε μέσο.

Ευχόμαστε να είναι η τελευταία 
φορά που κάποιος θα νιώσει τον φό-

βο και τον εφιάλτη της πυρκαγιάς. Η 
σκέψη όλων μας είναι δίπλα, στους 
ήρωες που παλεύουν με τις φλόγες 
και σε όλους όσους αναγκάζονται 
να φύγουν από τα σπίτια τους για 
την ασφάλειά τους. Ευχαριστούμε 
μέσα από την καρδιά μας τους αν-
θρώπους του Πυροσβεστικού Σώμα-
τος και της Αστυνομίας για την άμε-
ση επέμβαση και το ενδιαφέρον και 
όλους εσάς για τα μηνύματα αγάπης 
και υποστήριξης. 

Οριοθετημένη και χωρίς ενεργές 
καύσεις η φωτιά στο Αρίστεινο

148 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ, 29 
ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 10 ΟΜΑΔΕΣ 
ΠΕΖΟΠΟΡΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΑΝ 
ΚΑΙ ΧΘΕΣ ΤΟ ΕΡΓΟ 
ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ 
ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ   

Η πρώτη εκτίμηση για την καμένη 
έκταση είναι περίπου 450 στρέμματα 
δάσους και 100 στρμ  χορτολιβαδικά. 
Κάηκαν επίσης μαντριά, ζώα, μελίσσια

Ένα θέμα που η Ένωση Αστυνο-
μικών Υπαλλήλων ανέδειξε με κάθε 
τρόπο και προς κάθε αρμόδιο ήταν 
αυτό της ανάγκης για κατασκευή ενός 
νέου αστυνομικού μεγάρου στην Αλε-
ξανδρούπολη. Έτσι, τα νέα από τη Δι-
υπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ προκάλεσε 
ικανοποίηση στις τάξεις των αστυνο-
μικών. Σε σχετική ανακοίνωση αναφέ-
ρονται τα παρακάτω:

“Με αφορμή την χθεσινή έγκρι-
ση από τη ν Διυπουργική Επιτροπή 
Σ.Δ.Ι.Τ της κατασκευής του νέου αστυ-
νομικού μεγάρου Αλεξανδρούπολης, 
εκφράζουμε την μεγάλη ικανοποίη-
ση μας καθώς ένα πάγιο αίτημα της 
Ένωσής μας λαμβάνει επιτέλους σάρ-
κα και οστά.

Τα τελευταία χρόνια αναδείξαμε το 
σοβαρό κτιριακό πρόβλημα της Διεύ-
θυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπο-
λης τόσο για τους συναδέλφους μας 
όσο και για τους πολίτες της πόλης 
μας. Κάναμε γνωστό σε όλους τους 
τοπικούς φορείς πολιτικούς και μη κα-
θώς και στην Πολιτική και Φυσική μας 
ηγεσία την αναγκαιότητα ανέγερσης 
νέου κτηρίου στην πόλη μας. Η επί-
λυση αυτού του χρόνιου προβλήμα-
τος βελτιώνει σημαντικά τις συνθήκες 

εργασίες των συναδέλφων μας ενώ 
παράλληλα αναβαθμίζει και εκσυγ-
χρονίζει τις προσφερόμενες υπηρε-
σίες προς τους πολίτες της Αλεξαν-
δρούπολης.

Εκφράζουμε τις ευχαριστίες προς 
τους Βουλευτές του νόμου Έβρου, 
την Π.Ο.Α.Σ.Υ, την Πολιτική και Φυ-
σική μας ηγεσία, τον Αντιπεριφερει-
άρχη Π.Ε. Έβρου, τον Δήμαρχο Αλε-
ξανδρούπολης καθώς και όλους τους 
φορείς που βοήθησαν στην επίλυση 
αυτού του ζητήματος.

Ως Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνο-
μικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης 
θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε στο 
πλάι των συναδέλφων μας προσπα-
θώντας να επιλύουμε κάθε πρόβλημα 
που αντιμετωπίζουν”.

Ικανοποίηση αστυνομικών για το νέο αστυνομικό 
μέγαρο Αλεξανδρούπολης
H απομάκρυνση της 
υπηρεσίας από το 
κέντρο αναμένεται να 
προσφέρει “ανάσα” στο 
κυκλοφοριακό πρόβλημα
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Αρχίζουν την Δευτέρα 18 
Ιουλίου στις 13:00, οι αιτήσεις 
για τις τελευταίες 600 θέσεις 
(Δ’ κύκλος) του προγράμματος 
δημιουργίας 7.000 νέων θέ-
σεων εργασίας για ανέργους 
30 ετών και άνω στις λιγότε-
ρο ανεπτυγμένες Περιφέρειες 
της χώρας (Ανατολικής Μα-
κεδονίας και Θράκης, Δυτικής 
Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλί-
ας και Κεντρικής Μακεδονί-

ας), με έμφαση σε μακροχρό-
νια ανέργους και ανέργους 50 
ετών και άνω.

• Η προθεσμία υποβο-
λής των αιτήσεων λήγει την 
Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022, 
στις 15:00 ή νωρίτερα εάν εξα-
ντληθούν οι θέσεις.

Το πρόγραμμα απευθύνεται 
σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, η δι-
άρκεια της επιδότησης είναι 12 
μήνες και η μηνιαία επιχορήγη-

ση για την πρόσληψη ανέργων 
σε νέες θέσεις πλήρους απα-
σχόλησης έχει ως εξής:

• 473 ευρώ μηνιαία 
(5.676 ευρώ ετήσια) για τους 
ανέργους ηλικίας έως και 49 
ετών,

• 568 ευρώ μηνιαία 
(6.816 ευρώ ετήσια) για τους 
ανέργους ηλικίας 50 ετών και 
άνω,

• 615 ευρώ μηνιαία 
(7.380 ευρώ ετήσια) για τους 
μακροχρόνια ανέργους,

• 710 ευρώ μηνιαία 
(8.520 ευρώ ετήσια) για τους 
μακροχρόνια ανέργους 50 
ετών και άνω.

Όπως αναφέρεται σε σχετι-
κή ανακοίνωση της Δημόσιας 
Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥ-
ΠΑ), σκοπός της δράσης είναι 
η προώθηση της απασχόλησης, 
ιδιαίτερα για τους μακροχρό-
νια ανέργους και τους ανέρ-
γους μεγαλύτερων ηλικιών, 
των οποίων η διαρκής ανερ-
γία δυσχεραίνει την επανέντα-
ξή τους στην αγορά εργασίας.

Ο προϋπολογισμός ανέρχε-
ται σε 44 εκατ. ευρώ και συγ-
χρηματοδοτείται από το Ευρω-
παϊκό Κοινωνικό Ταμείο, μέσω 
του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπι-
νου Δυναμικού, Εκπαίδευση 
και Διά Βίου Μάθηση 2014-
2020».

Επισημαίνεται ότι δεν υπάρ-
χει δέσμευση απασχόλησης, με-
τά το τέλος του προγράμματος 
και προβλέπονται απλουστευ-
μένες και ταχύτερες διαδικασί-
ες ένταξης και αποπληρωμής.

Στην επιχορήγηση του μι-
σθολογικού και μη μισθολογι-
κού κόστους συμπεριλαμβάνο-
νται τα δώρα Χριστουγέννων 
και Πάσχα και επιδόματα αδεί-
ας.

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν 
τις αιτήσεις τους στο Πληρο-
φοριακό Σύστημα Κρατικών 
Ενισχύσεων του υπουργείου 
Ανάπτυξης & Επενδύσεων στη 

διεύθυνση www.ependyseis.gr
Για τη δημόσια πρόσκληση 

και αναλυτικές πληροφορίες, 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 

να επισκεφτούν τη διεύθυν-
ση: http://www.dypa.gov.gr/
anoikta-programmata

10  ΘΕΜΑΤΑ

Δώδεκα χρηστικές συμβουλές, για 
να μιλούν και να σερφάρουν ξέγνοια-
στα και με ασφάλεια στις καλοκαιρινές 
διακοπές, απευθύνει στους καταναλω-
τές η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών 
και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Οι συστάσεις της ΕΕΤΤ επικεντρώ-
νονται στον τρόπο σύνδεσης στο 
Internet, την προστασία της συσκευής, 
την υπηρεσία περιαγωγής, καθώς και τη 
χρήση κινητού σε έκτακτες συνθήκες.

Προσέχω τον τρόπο σύνδεσης στο 
Internet                     

1.  Επιλέγω εάν θα συνδέομαι στο 
Internet μέσω διαθέσιμου κοινόχρη-
στου WiFi με δωρεάν χρήση δεδομέ-
νων ή μέσω του δικτύου της εταιρίας 
μου με κατανάλωση δεδομένων του 
προγράμματός μου.

2.  Έχω υπόψη μου ότι σε περίπτω-
ση που καταναλώσω το 80% και το 
100% του χρόνου ομιλίας/SMS/όγκου 
δεδομένων του προγράμματός μου, η 

εταιρία μου είναι υποχρεωμένη να με 
ενημερώσει με SMS.

3.  Όταν χρησιμοποιώ κοινόχρηστα 
δίκτυα WiFi, αποφεύγω να αποστέλλω 
προσωπικές πληροφορίες (π.χ. κωδι-
κούς), να κάνω οικονομικές συναλλαγές 
ή να κατεβάζω αρχεία και εφαρμογές.

Προστατεύω τη συσκευή μου
4.  «Κατεβάζω» τακτικά τις ενημερώ-

σεις, ώστε να αναβαθμίζω το επίπεδο 
ασφάλειας της συσκευής μου και να 
την προστατεύω από ιούς.

5.  Βάζω κωδικό πρόσβασης στη 
συσκευή μου.

6.  Αποθηκεύω σε ασφαλές ση-
μείο το ΙΜΕΙ (International Mobile 
Equipment Identity), δηλαδή τον μο-
ναδικό αριθμό που ταυτοποιεί τη συ-
σκευή μου, ώστε να μπορώ να τη μπλο-
κάρω σε περίπτωση κλοπής. Το ΙΜΕΙ 
το βρίσκω:

•  Πατώντας τα πλήκτρα: *#06#.
•  Στη συσκευασία της συσκευής.

Μιλάω και σερφάρω ξέγνοιαστα 
όταν ταξιδεύω

7.  Όταν ταξιδεύω εντός της Ευρω-
παϊκής Ένωσης-ΕΕ (καθώς επίσης στο 
Λιχτενστάιν, την Ισλανδία και τη Νορ-
βηγία), χρεώνομαι όπως στην Ελλά-
δα (Roam Like at Home) για κλήσεις, 
SMS και χρήση δεδομένων, ανάλογα 
πάντα και με ό,τι προβλέπει το πρό-
γραμμά μου.

8.  Για τις χώρες εκτός ΕΕ, επικοι-
νωνώ με την εταιρία μου πριν ταξιδέ-
ψω για να ενημερωθώ για το κόστος 
κλήσεων, SMS και χρήσης δεδομένων 
και επιλέγω το κατάλληλο πρόγραμ-

μα περιαγωγής, σύμφωνα με τις ανά-
γκες μου.

9.  Όταν φθάνω σε χώρα προορι-
σμού εκτός ΕΕ ενημερώνομαι για τα 
τοπικά διαθέσιμα δίκτυα από τις ρυθ-
μίσεις της συσκευής και επιλέγω εκείνο 
που θεωρώ ότι με συμφέρει περισσό-
τερο να συνδεθώ.

10.  Σε παραμεθόριες περιοχές, απε-
νεργοποιώ την αυτόματη αναζήτηση 
δικτύου και «κλειδώνω» τη συσκευή 
μου στο δίκτυο της εταιρίας μου, ώστε 
να αποφεύγω ανεπιθύμητες χρεώσεις 
περιαγωγής.

Τι πρέπει να γνωρίζω σε έκτακτες 

συνθήκες
11.  Έχω πάντα ενεργοποιημένη στο 

κινητό μου τη λήψη μηνυμάτων έκτα-
κτης ανάγκης.

12.  Καλώ τον Ευρωπαϊκό Αριθμό 
Έκτακτης Ανάγκης 112 χωρίς χρέωση, 
από την Ελλάδα ή οποιαδήποτε χώρα 
της ΕΕ (χωρίς πρόσθετο κωδικό) και 
οποιαδήποτε ώρα, ακόμα και αν το κι-
νητό μου δεν έχει:

•  Σήμα (εφόσον υπάρχει στην πε-
ριοχή σήμα από άλλη εταιρία κινητής 
τηλεφωνίας).

•  Μονάδες.
•  Κάρτα SIM.

Συστάσεις στους καταναλωτές για τη χρήση 
κινητών συσκευών στις καλοκαιρινές διακοπές

ΔΩΔΕΚΑ ΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ, ΓΙΑ ΝΑ 
ΜΙΛΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΣΕΡΦΑΡΟΥΝ ΞΕΓΝΟΙΑΣΤΑ 
ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ Η 
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
                               
Επικεντρώνονται στον τρόπο σύνδεσης στο 
Internet, την προστασία της συσκευής, την υπηρεσία 
περιαγωγής, καθώς και τη χρήση κινητού σε έκτακτες 
συνθήκες

       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
                  -------
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αριθμ. Πρωτ.: ΔΔ  2822/12-07-2022

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

     Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης σε 
εφαρμογή της ΚΥΑ οικ 1649/45/15-01-2014 (ΦΕΚ 45/Β΄) προσκαλεί 
κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη ή φορέα εκπροσώπησής του, να λάβει γνώ-
ση της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. 

Τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την 
κατασκευή και λειτουργία της δραστηριότητας «Λιμνοδεξαμενή Ξηρο-
ποτάμου Νήσου Σαμοθράκης».

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  & 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΙ-
ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟ-
ΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ.

Η παρούσα Μελέτη είναι αναρτημένη στο ΗΠΜ, (https://eprm.ypen.
gr) με Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ 1905104327).

Η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνει τον φορέα υλοποίησης.

Κομοτηνή 12-07-2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

    ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Από τις 18 Ιουλίου οι αιτήσεις για 600 θέσεις 
προγράμματος απασχόλησης ανέργων 30 ετών και άνω
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων 
λήγει την Δευτέρα 29 Αυγούστου ή 
νωρίτερα εάν εξαντληθούν οι θέσεις
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Ο καθηγητής Πνευμονολογί-
ας Διευθυντής Πνευμονολογικής 
του Νοσοκομείου Ηρακλείου και 
αντιπρόεδρος Ελληνικής Πνευ-
μονολογικής Εταιρείας, Νίκος 
Τζανάκης μιλώντας στο Πρώτο 
Πρόγραμμα της ΕΡΤ έκανε μία 
εκτίμηση για το πως θα κινηθεί 
η πανδημία τις επόμενες μέρες 
στην χώρα μας.

Συγκεκριμένα, ανέφερε πως 
«Περιμένουμε με αγωνία, γιατί 
είναι εβδομαδιαίες πλέον οι εκ-
θέσεις του ΕΟΔΥ, να δούμε τι θα 
γίνει την Τρίτη που θα ανακοι-
νωθούν τα κρούσματα. Η άπο-
ψή μου είναι ότι θα έχουμε λίγο 
παραπάνω κρούσματα από την 
προηγούμενη εβδομάδα που είχα-
με 136.000, περίπου 20.000 την 
ημέρα. Ενδεχομένως θα έχουμε 
22.000 την ημέρα, δηλαδή περί-
που 145.000 κρούσματα και που 
νομίζω θα είναι η κορύφωση».

Στην συνέχεια, τόνισε πως η 
μικρή καθοδική πορεία, που θα 
ακολουθήσει δεν θα είναι αντί-
στοιχη με την πτώση των μολύν-
σεων του χειμώνα, μετά την κο-
ρύφωση της Όμικρον, γιατί λόγω 
του καλοκαιριού και των διακο-
πών «θα έχουμε ενδεχομένως μια 
σταδιακή πτώση πολύ μικρή και 
τα κρούσματα κατά πάσα πιθα-
νότητα θα διατηρηθούν ψηλά και 
τον Αύγουστο».

Σύμφωνα με τον καθηγητή, 
οδηγούμαστε σε μια κατεύθυνση 
με πιο ήπιες νοσήσεις «αλλά θα 
έχουμε σκαμπανεβάσματα στην 
πορεία και ενδιάμεσα μπορεί να 
έχουμε μεταπτώσεις πηγαίνοντας 
από κάτι βαρύτερο σε κάτι ελα-
φρύτερο και το αντίστροφο, μέχρι 
να πάμε σε μια μετάλλαξη η οποία 
θα ζει μαζί μας ειρηνικά.

»Θα μας παιδέψει υπό την 
υγειονομική έννοια, αλλά όχι ως 

προς την κοινωνική και οικονο-
μική. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα 
στάδιο ενδημικότητας, ίσως όχι 
πλήρους υπό την έννοια ότι νο-
σούν δυστυχώς άνθρωποι με πο-
λύ βαριά νοσήματα και αυτοί είναι 
που μπαίνουν στα νοσοκομεία και 
χάνουν την ζωή τους. 20-30 θά-
νατοι την ημέρα δεν είναι λίγοι και 
επίσης έχουμε αρκετές εισαγω-
γές με ήπια νόσο σε ανθρώπους 
με ιδιαίτερα εύθραυστη υγεία» 
πρόσθεσε.

Βασιλακόπουλος: «Θα 
έχουμε για αρκετό καιρό 
πολλά κρούσματα»

Στην εκτίμηση ότι για αρκετό 
καιρό θα έχουμε πολλά κρούσμα-
τα προέβη και ο καθηγητής πνευ-
μονολογίας Θεόδωρος Βασιλα-
κόπουλος εξηγώντας στον ΣΚΑΪ 
πως αυτό οφείλεται στην άρση 
σχεδόν όλων των μέτρων σε Ελ-
λάδα και Ευρώπη, στην ταυτόχρο-
νη επικράτηση των πολύ μεταδο-
τικών υποπαραλλαγών Β4 και Β5 
και στο γεγονός ότι έχουν περάσει 
αρκετοί μήνες από την χορήγηση 
της τρίτης δόσης του εμβολίου 
σε μεγάλο μέρος των εμβολια-
σμένων. Ο γιατρός υπογράμμισε 
παράλληλα τα οφέλη της τέταρτη 
δόσης παραπέμποντας σε μελέτες 
που διαπιστώνουν ότι προστα-
τεύει τους νέους στο 50% αλλά 
και ότι οι άνω των 50 αντιμετω-
πίζουν τέσσερις φορές λιγότερο 
κίνδυνο να πεθάνουν, σε σύγκριση 
με αυτούς που έχουν εμβολιαστεί 
με 4 δόσεις.

«Πρέπει το μήνυμα να είναι 
σταθερό» σχολίασε και υποστή-
ριξε πως «δεν έχουμε άλλα ερ-
γαλεία πέρα από μάσκες, εμβόλια 
και τα χάπια».

Γουργουλιάνης: «Η 

Ελλάδα είναι πίσω 
στους εμβολιασμούς, η 
μετάλλαξη Κένταυρος 
είναι περισσότερο 
μεταδοτική, αλλά όχι 
θανατηφόρα»

Στο μεταξύ ο καθηγητής Πνευ-
μονολογίας, Κωνσταντίνος Γουρ-
γουλιάνης, δήλωσε ότι όταν η με-
ταδοτικότητά της είναι μεγάλη, 
όπως στην συγκεκριμένη περί-
πτωση, τα συμπτώματα είναι πιο 
ήπια. Γεγονός που μας κάνει «να 
μην ανησυχούμε, αν και δεν ξέ-
ρουμε πολλά για την μετάλλαξη 
Κένταυρος».

«Έχει περάσει πολύς καιρός 
από τότε που (ο Κένταυρος) βρέ-
θηκε στην Ινδία και δεν έχουμε 
πολλούς θανάτους» δήλωσε στην 
εκπομπή «Από τις Έξι». Σύμφω-
να με την εκτίμηση του ειδικού 
«έχουμε έναν μεταδοτικό ιό που 
δεν φαίνεται να είναι θανατηφό-
ρος», τονίζοντας ότι είναι σημα-
ντικό σε αυτή τη φάση της παν-
δημίας να προστατεύσουμε τους 
ευάλωτους.

Γιατί δεν νοσούν κάποιοι 
τυχεροί

Απαντώντας σε ερώτηση για 
το πώς εξηγείται το ότι σημαντι-
κός αριθμός συμπολιτών μας δεν 
έχει κολλήσει κορονοϊό ο κ. Γουρ-
γουλιάνης δήλωσε ότι ο ιός για 
να περάσει στο κύτταρο πρέπει να 
ταιριάζει. «Μερικοί άνθρωποι είναι 

τυχεροί. Το ξέρουμε και για άλλα 
νοσήματα» είπε και συμπλήρω-
σε ότι οι ευάλωτοι άνθρωποι δεν 
πρέπει να το αφήνουν στην τύχη 
τους. «Το όπλο για να προστατευ-
τούμε είναι ο εμβολιασμός ακόμα 
και αν νοσήσουμε», συμπλήρωσε 
ο καθηγητής Πνευμονολογίας.

Τα νοσοκομεία γεμίζουν 
από υπερήλικες

Μιλώντας για την χρήση της 
μάσκας και πότε αυτή είναι απα-
ραίτητη με αφορμή εικόνες από 
το λιμάνι όπου ελάχιστοι τηρού-
σαν τα υγειονομικά μέτρα, ο κ. 
Γουργουλιάνης επισήμανε ότι με-
τά την πανδημία υπάρχουν σοβα-
ρές νευρώσεις και τα νέα παιδιά 
θα πρέπει να πάνε να διασκεδά-
σουν μετά την πίεση των εξετάσε-
ων. «Από τον Ιανουάριο και μετά 
τα νοσοκομεία μας γεμίζουν από 
υπερήλικες ασθενείς. Έχουμε να 
δούμε νέους ανθρώπους αρκε-
τούς μήνες. Αυτά τα παιδιά έχουν 
πρακτικά μικρό κίνδυνο να πά-
θουν οτιδήποτε σε αυτή τη φά-
ση της πανδημίας», υποστήριξε. 
Kαι όπως είπε, μετά τον εμβολια-
σμό του πληθυσμού έχουν αλλά-
ξει όλα. «Δεν πεθαίνουν νέοι, δεν 
έχουμε διακομιδές ασθενών από 
τα νησιά, δεν έχουμε ξενοδοχεία 
καραντίνας» είπε ο κ. Γουργουλιά-
νης προσθέτοντας ότι μετά από 
δυόμισι χρόνια πανδημίας «ο ιός 
άλλαξε. Είναι ηπιότερος».

Σταθερά υψηλός θα παραμείνει ο 
αριθμός των κρουσμάτων για εβδομάδες 

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ  
                               
" Ίσως αυτή την εβδομάδα η κορύφωση 
των κρουσμάτων- Σταδιακή μικρή 
μείωση με ψηλά νούμερα και 
Αύγουστο". «Η Ελλάδα είναι πίσω στους 
εμβολιασμούς, η μετάλλαξη Κένταυρος 
είναι περισσότερο μεταδοτική, αλλά όχι 
θανατηφόρα»

Μετά από κατά τόπους επι-
σκέψεις γεωπόνων της Διεύ-
θυνσης Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας, 
σε συνεργασία και με τους το-
πικούς γεωπόνους, σε αγρο-

τεμάχια διαφόρων καλλιερ-
γειών στην περιοχή ευθύνης 
τους, διαπιστώθηκε η εμφά-
νιση έντονων εντομολογικών 
προσβολών από προνύμφες 
λεπιδόπτερων της οικογένει-

ας Crambidae σε ορισμένες 
τοποθεσίες.

Λόγω της ταχύτατης εξά-
πλωσης και της εξολοκλήρου 
καταστροφής των φυτών από 
τις προνύμφες, συνιστούμε 
στους παραγωγούς της περι-
οχής μας να ελέγχουν καθη-
μερινά τις καλλιέργειες τους 
και σε περίπτωση διαπίστω-
σης προσβολής να επέμβουν 
με άμεσους ψεκασμούς των 

καλλιεργειών με τα κατάλληλα 
και εγκεκριμένα κατά καλλιέρ-
γεια εντομοκτόνα.

Για περισσότερες πληρο-
φορίες μπορείτε να επικοινω-
νείτε με τους γεωπόνους του 
τμήματος Ποιοτικού & Φυτο-
ϋγειονομικού Ελέγχου της ΔΑ-
ΟΚ Ορεστιάδας στα τηλέφωνα 
2552081717 & 2552025715.

Έντονες εντομολογικές προσβολές 
σε καλλιέργειες και στον βόρειο Έβρο 

Διαπίστωσαν γεωπόνοι της Διεύθυνσης 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
Ορεστιάδας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
               15-07-2022

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

Θ Ε Μ Α:  «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ».

        Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, σε εφαρ-
μογή της υπ. αριθμ. Θ45/ΔΣ20/15-06-2022 (ΑΔΑ:613Ρ4690Ω3-252) 
απόφασης του Δ.Σ του Νοσοκομείου διενεργεί Δημόσιο Ανοικτό Ηλε-
κτρονικό Διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια τριών (3) ψυγείων 
νεκρών – 3 θέσεων- και δύο (2) φορείων ανύψωσης υδραυλικά για τις 
ανάγκες του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικών Επιστημών του Π.Γ.Ν. Αλεξαν-
δρούπολης, έναντι προϋπολογισθείσας δαπάνης 48.000,00€ πλέον ΦΠΑ.

Αριθμ. Διακήρυξης: 17/22
Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη 

Προσφορά μόνο βάσει Τιμής. 
 Τελική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η 01-08-

2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.
 Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 04-08-2022, 

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

ταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
 Δικαίωμα Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύ-

ναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, 
σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό 

που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 
1, 2, 4,5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρού-
σας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες 
με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των 
προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμέ-
νη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φο-
ρέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλ-
ληλέγγυα και εις ολόκληρον.

         Εγγυήσεις: Α) Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύνα-
ψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετο-
χής 2% επί της εκτιμώμενης αξίας (άνευ ΦΠΑ) της σύμβασης. Β) Για την 
υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποί-
ας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, 
εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού 
η οποία μετά την παράδοση των ειδών θα αντικατασταθεί με εγγυητική 
καλής λειτουργίας ποσοστού 3% επί της καθαρής αξίας της σύμβασης.  

         Πληροφορίες και διευκρινήσεις δίδονται καθημερινά από το 
Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 25513-53423. 
Αρμόδιος Υπάλληλος: Δ. Χριστοδούλου

                                                                        
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΟΥ Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Ε. ΡΟΥΦΟΣ
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.66)
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.74)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu Jul 14 08:32:42 2022 GMT. Enjoy!

ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

1 9 7

4 5

7 4 2 5 8

9 1 7

8 2 5 6 9

5 7 2

6 2 3 8 5

8 9

6 3 8

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.52)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Fri Jul 15 08:17:40 2022 GMT. Enjoy!

1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Στο νηπιαγωγείο, τα παιδάκια γύρω γύρω κι 
η δασκάλα στη μέση ρωτάει:

– Νικολάκη, πώς κάνει η αγελάδα;
– Μουουουου, κυρία.
– Ελενίτσα, πώς κάνει η γάτα;
– Νιααααααου, κυρία.
– Τοτέ, πώς κάνει το ποντίκι;
– Κλικ, κυρία!

* * * * * * 

Ένας ταβερνιάρης είχε ένα παπαγάλο και του 
λέει:

– “Φεύγω για μια ώρα από το μαγαζί. Αν έρ-
θει το βυτίο με το πετρέλαιο πες τους να βά-
λουν 1 τόνο”.

Έρχεται το βυτίο, βλέπουν τον παπαγάλο και 
του λένε:

– “Πού είναι το αφεντικό;”
– “Έφυγε”, τους λέει αυτός, “βάλτε 3 τόνους 

και αφήστε το τιμολόγιο στο τραπέζι.”
Γυρνάει ο ταβερνιάρης βλέπει ότι αγόρασε 3 

τόνους και ουρλιάζει στο παπαγάλο:
– “Ένα τόνο δε σου είπα ρε, γιατί τους είπες 3;”
Τον αρπάζει και το σταυρώνει με τα φτερά 

ανοιχτά. Έπειτα του λέει:
– “Μια βδομάδα θα μείνεις εκεί.”
Ο παπαγάλος βλέπει απέναντι του μια εικόνα 

του Χριστού στο σταυρό και ακούει μέσα από την 
εικόνα μια φωνή:

– “Πλάσμα του Θεού, πόσο καιρό θα είσαι 
σταυρωμένο;”

Λέει ο παπαγάλος:
– “Μια βδομάδα, εσύ πόσο καιρό είσαι στο 

σταυρό;”
Του απαντάει η φωνή:
– “2000 χρόνια!”
Έκπληκτος ο παπαγάλος του λέει:
– “Καλά ρε μεγάλε πόσο πετρέλαιο παράγ-

γειλες;”

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια
1. Σαμποτάρει… ιστιοπλοϊκούς αγώνες.
8. … Νιν: Γαλλοαμερικανίδα συγγραφέας.
13. Λεπτό άσπρο σιτάλευρο.
14. Ευρωπαϊκή γλώσσα.
16. Ένα από τα ονόματα του λογοτέ-
χνη Πόε.
17. Σαλβατόρ…: ο εικονιζόμενος.
19. Αλμυρή λίμνη της Τουρκίας.
20. Τα σπάνε… γλεντζέδες.
22. Λεπίδα ξυρίσματος.
24. Ασιατική φυλή.
26. Μεγάλος Ισπανός λογοτέχνης.
28. Διάκριση μουσικών οργάνων.
30. Μάρκα γκοφρέτας.
32. Δεν έχει πείρα αυτός.
34. Είναι μέσα στη… λάσπη.
35. Βουτηχτής την… κρατάει.
37. Άφωνο… όνομα.
38. Ανακάλυψε την Τασμανία.
40. Λεπτό δικτυωτό πλέγμα (θηλ.).
42. Μερικοί τα… ξεπερνούν.
43. Βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων.
45. Αχώριστα… αδέλφια.
46. Πρόθεση… ανακίνησης.

-- Συστατικά --
• 6 κολοκυθάκια, ίδιου μεγέθους (700 γρ.)
• 200 γρ. φρέσκιες μικρές γαρίδες, καθαρισμένες
• 200 γρ. ντομάτα, τριμμένη
• 150 γρ. μελιτζάνα
• 100 γρ. φρέσκα κρεμμυδάκια
• 70 γρ. φασολάκια, βρασμένα
• Ελαιόλαδο
• Αλάτι
• Βασιλικός
• Ρίγανη

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Αρχικά αφαιρούμε μια λεπτή φέτα, κατά μήκος 

κάθε κολοκυθιού, αδειάζουμε το εσωτερικό του 
και τα αλατίζουμε.

• Κόβουμε σε ροδέλες τα κρεμμυδάκια και αφή-
νουμε να μαραθούν, σε 3 κουταλιές καυτό ελαι-
όλαδο.

• Στη συνέχεια, προσθέτουμε στο τηγάνι τα φα-
σολάκια, κομμένα σε μικρά κομμάτια, τη μελι-
τζάνα, ξεφλουδισμένη και κομμένη σε κυβάκια, 
άφθονο, ψιλοκομμένο βασιλικό, τις γαρίδες και 
ανάλογο αλάτι.

• Αφήνουμε να ροδίσουν τα υλικά σε δυνατή φω-

τιά, για 3 λεπτά και μετά σβήνουμε τη φωτιά.
• Αδειάζουμε κατόπιν τη ντομάτα σ’ ένα λαδω-

μένο πυρέξ και πασπαλίζουμε με ρίγανη και 
ελάχιστο αλάτι.

• Γεμίζουμε τα κολοκύθια με το μείγμα που σο-
τάραμε και τα τοποθετούμε στο πυρέξ.

• Τέλος τα περιχύνουμε με 3 κουταλιές ελαιό-
λαδο, τα σκεπάζουμε με αλουμινόχαρτο και 
τα ψήνουμε στο φούρνο, στους 200 βαθμούς 
Κελσίου για 35 λεπτά.

• Τα κολοκυθάκια είναι πανέτοιμα.
• Καλή όρεξη!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Διαφορετικά κολοκυθάκια γεμιστά με φασολάκια, γαρίδες 
και μελιτζάνα

Κάθετα
1. Ασύλληπτος, κατά μια έννοια.
2. Σύστημα έγχρωμης τηλεοπτικής μετάδο-
σης.
3. Κοινά η Αφρική.
4. Μωρό… νηπίου.
5. Λίγα… έντομα.
6. Γυναικείο πανωφόρι.
7. Εμίν…: ιστορικό μας χάνι.
8. Αρχαία πόλη της Φρυγίας.
9. Δορυφόροι του… Μ.
10. Τουρκική ονομασία της πόλης Κυδωνίες.
11. Πολλοί οι ασφαλισμένοι του (αρχικά).
12. Ποικιλία καφέ.
15. Ο θεός των μουσουλμάνων.
18. … Μπούλμπα: ήρωας του Γκόγκολ.
21. Ανοιχτός χώρος για παιχνίδι.
23. Τα Παρθενώνια… κλάπηκαν από τον Έλ-
γιν.
25. Το κύτος του πλοίου.
27. Κι αυτό… μας φέρνει στο κέφι.
29. Ουδέτερο άρθρο.
31. Ακριβώς (ξ.λ.).
33. Μεγάλο ασιατικό λιμάνι.
36. Λεγόταν ο συγγραφέας Τρουαγιά.
39. Ναυτικό παράγγελμα.
41. Ένα φωνήεν.
44. Ασύμφωνη… νότα.
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Πολλές εταιρείες προσπα-
θούν να προσφέρουν υψηλής 
ταχύτητας και ποιότητας πρό-
σβαση στο Διαδίκτυο σε περιο-
χές της Γης που για δι-
αφόρους λόγους 
δεν διαθέτουν 
τηλεπικοινω-
νιακές υπο-
δομές. Άλ-
λες εταιρείες 
(Amazon, 
Space X, 

One Web) αναπτύσσουν στό-
λους που αποτέλουνται από χι-
λιάδες δορυφόρους και άλλες 
(Google, Facebook) επενδύουν 

στη δημιουργία αυτόνομων 
ιπτάμενων μέσων (αε-

ροσκαφών, μπαλο-
νιών κ.α) που θα 
κινούνται για 
πολλούς μήνες 
στους ουρα-
νούς του πλα-
νήτη λειτουρ-

γώντας ως τηλεπικοινωνιακοί 
κόμβοι παροχής ιντερνετικών 
υπηρεσιών.

Η Airbus αποφάσισε να κάνει 
την δική της προσπάθεια κατα-
σκευάζοντας το Zephyr, ένα μη 
επανδρωμένο αεροσκάφος που 
κινείται με ηλιακή ενέργεια. Στις 
δοκιμές που πραγματοποιούνται 
το Zephyr είχε κατάφερε να πα-
ραμείνει συνεχώς στον αέρα για 
28 μέρες σπάζοντας κάθε ρε-
κόρ σε αυτή την κατηγορία των 

αεροσκαφών.  Τα στελέχη 
της Airbus υποστηρίζουν 
πώς όταν το αεροσκά-
φος αρχίζει να λειτουργεί 
πλήρως θα παρέχει ιντερ-
νετικές υπηρεσίες 5G με 
δυνατότητα παροχής και 
υπηρεσιών 6G στις πιο 
απομονώμενες γεωγρα-
φικά και τηλεπικοινωνιακά 
περιοχές του πλανήτη. Θα 
μπορεί επίσης να παρέχει 
υπηρεσίες σε περιοχές που 
έχουν πληγεί από κάποια 
φυσική ή άλλη καταστρο-
φή ενώ θεωρείται δεδομέ-
νο ότι ένα τέτοιο σκάφος 
δεν θα αφήσει αδιάφορες 
τις στρατωτικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευ-
νας, τα οποία που δημοσιεύτηκαν στις 
επιστημονικές επιθεωρήσεις Antiquity 
και Proceedings of the National 
Academy of Sciences, οι πληθυσμοί 
των κοτόπουλων άρχισαν να ανα-
μειγνύονται με τους ανθρώ-
πινους πληθυσμούς όταν 
αυτοί ξεκίνησαν να καλ-
λιεργούν ρύζι. Οι καλ-
λιέργειες προσέλκυσαν 
τις όρνιθες, οι οποίες 
βρήκαν ένα εξαιρετικό 
γεύμα στα προϊόντα της 
γεωργικής δραστηριότητας 
των ανθρώπων. Όπως σημειώ-
νουν οι ερευνητές, οι όρνιθες ξεκίνησαν 
να εξημερώνονται περίπου το 1.500 

π.Χ., στη Νοτιοανατολική Ασία. Έπειτα, 
τα εξημερωμένα κοτόπουλα άρχισαν να 
μεταφέρονται στη Μεσόγειο μέσω των 
ελλήνων, των φοινίκων και των ετρού-
σκων εμπόρων. Μέχρι τότε ωστόσο, τα 

κοτόπουλα όχι μόνο δεν αποτε-
λούσαν τροφή για τους αν-

θρώπους, αλλά θεωρού-
νταν ως εξωτικά ζώα, 
τα οποία μάλιστα θά-
βονταν σε μερικές πε-
ριπτώσεις μαζί με τους 

ανθρώπους.
Για να καταλήξουν σε 

αυτά τα συμπεράσματα, οι 
επιστήμονες μελέτησαν οστά κο-

τόπουλων τα οποία έχουν βρεθεί σε 
ογδόντα εννέα χώρες,  καθώς επίσης 

και τις καταγραφές των αρχαιολόγων 
για τους πολιτισμούς που υπήρχαν εκεί. 
Η επιστημονική ομάδα χρησιμοποίησε 
την τεχνική της ραδιοχρονολόγησης, 
ώστε να προσδιορίσει την ηλικία των 
οστών που βρέθηκαν στην Ευρασία και 
την Αφρική και να προσδιορίσει την πο-
ρεία των ζώων ανάμεσα στις ηπείρους.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα 
πρώτα εξημερωμένα κοτόπουλα κα-
τέφτασαν στην Ευρώπη περίπου το 800 
π.Χ,  σε αντίθεση με προηγούμενες εκτι-
μήσεις, σύμφωνα με τις οποίες τα εξη-
μερωμένα κοτόπουλα εμφανίστηκαν 
πριν από 10.000 χρόνια στις ανατολι-
κές χώρες και πριν από 7.000 χρόνια 
στην Ευρώπη. 

Κι όμως, τα κοτόπουλα μάλλον δεν 
εξημερώθηκαν για το κρέας τους

Θα μας δώσει 
ανακαλύψεις που 

δεν έχει φανταστεί 
ανθρώπινος νους 

Οι εντυπωσιακές φωτογρα-
φίες του διαστημικού τηλεσκο-
πίου Τζέιμς Γουέμπ  άνοιξαν ένα 
νέο κεφάλαιο στην εξερεύνηση 
του σύμπαντος, αλλά οι αστρο-
νόμοι δηλώνουν ότι τις σημαντι-
κές ανακαλύψεις που μπορεί να 
κάνει δεν τις έχει φανταστεί αν-
θρώπινος νους.

Μακρινοί γαλαξίες που έχουν 
συγκρουστεί, γιγάντιοι εξωπλανή-
τες που σχηματίστηκαν από αέρια, 
αλλά και συστήματα αστέρων που 
πεθαίνουν αποτελούν τα πρώτα 
διαστημικά σώματα που εντόπισε 
το τηλεσκόπιο, η κατασκευή του 
οποίου κόστισε αρκετά δισεκα-
τομμύρια δολάρια. Το τηλεσκόπιο 

είναι εκατό φορές πιο ευαίσθητο 
από τον προκάτοχό του, το Δια-
στημικό τηλεσκόπιο Χαμπλ που 
εκτοξεύτηκε πριν από τριάντα χρό-
νια και είναι ακόμη επιχειρησιακό. 

“Κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι 
μπορεί ακόμη να στείλει το JWST. 
Αλλά, είμαι σίγουρος ότι θα έχου-
με πολλές εκπλήξεις”, δήλωσε ο 
Ρενέ Ντουγιόν, σημαντικός ερευ-
νητής για ένα από τα συνδυαστι-
κά όργανα του τηλεσκοπίου, της 
συσκευής λήψης υπέρυθρων φω-
τογραφιών, αλλά και του φασμα-
τογράφου  στο Κέντρο Διαστημι-
κών Πτήσεων Goddard της NASA, 
όπου και έγινε η παρουσίαση των 
πρώτων έγχρωμων φωτογραφιών 

του τηλεσκοπίου.
Με το τηλεσκόπιο Γουέμπ να 

έχει τεθεί σε λειτουργία επτά μή-
νες μετά από την εκτόξευσή του, 
οι αστρονόμοι προετοιμάζονται 
για “κάτι που βρίσκεται εκεί έξω, 
το οποίο ποτέ δεν είχαμε υποθέσει 
ότι θα ήταν εκεί”, δήλωσε ο 
Τζον Μάθερ, αστροφυ-
σικός της NASA που 
έχει τιμηθεί με το 
Βραβείο Νόμπελ, 
με την έρευνά του 
στη δεκαετία του 
‘90 να έχει βοηθή-
σει στην εδραίω-
ση της θεωρίας της 
“Μεγάλης Έκρηξης”.

Τηλεσκόπιο Τζέιμς Γουέμπ : Ένα νέο κεφάλαιο στην 
εξερεύνηση του σύμπαντος 

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ει-
σέρχονται δυναμικά στη ζωή μας 
το ζήτημα της αυτονομία τους 
παραμένει το μεγάλο αγκάθι στη 
χρήση τους. Έχουν γίνει σημαντι-
κά βήματα στην αύξηση της αυ-
τονομίας των ηλεκτρικών αυτο-
κινήτων όταν ξεκινούν πλήρως 
φορτισμένα. Από μερικές δεκά-
δες χλμ. των αρχικών μοντέλων 
σήμερα κυκλοφορούν ηλεκτρικά 
οχήματα που με μια φόρτιση μπο-
ρούν να καλύψουν αποστάσεις 
που αγγίζουν τα χίλια χλμ.

Παρόλα αυτά ο αριθμός των 
σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών 
οχημάτων είναι ακό-
μη περιορισμένος 
εντός των αστι-
κών περιοχών 
και ακόμη 
πιο περιο-
ρισμένος 
στα εθνι-
κά ή επαρ-
χιακά οδικά 
δίκτυα όλων 
των χωρών 
ακόμη και των πιο 
φιλικών στην ηλεκτροκίνη-
ση. Η Tesla παρουσίασε στην έκ-
θεση IdeenExpo στο Ανόβερο της 

Γερμανίας την πρόταση 
της για την αντι-

μετώπιση του 
προβλήμα-
τος της 
αυτονο-
μίας στα 
ηλεκτρο-
κ ί ν η τ α 

οχήματα. 
Πρόκειται 

για ένα τρέι-
λερ που διαθέτει 

φωτοβολταϊκό σύστημα 
παραγωγής ενέργειας.

Το τρέιλερ τοποθετείται φυ-

σικά πίσω από το αυτοκίνητο και 
όποτε παραστεί ανάγκη οπουδή-
ποτε και αν βρίσκεται το όχημα ο 
οδηγός μπορεί να κάνει μια στάση 
και να χρησιμοποιήσει το τρέιλερ 
για να φορτίσει το όχημα του και 
να συνεχίσει το ταξίδι του. Το τρέ-
ιλερ προσφέρει επίσης στον κά-
τοχο του οχήματος σύνδεση στο 
Internet μέσω του δορυφορικού 
στόλου Starlink της Space X, της 
διαστημικής εταιρείας του Έλον 
Μασκ στον οποίο ανήκει και η 
Tesla. Δεν έγινε πάντως γνωστό 
πότε θα είναι διαθέσιμο το τρέι-
λερ και πόσο θα κοστίζει.

Τρέιλερ φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκίνητων 
από την Tesla

Ο «Ζέφυρος» πέταξε χωρίς στάση για 28 μέρες

Science

Το τρέιλερ 
προσφέρει επίσης 

σύνδεση στο Internet 
μέσω του δορυφορικού 

Starlink 

«Οι αστρονόμοι προετοιμάζονται για κάτι που βρίσκεται εκεί έξω, το οποίο 
ποτέ δεν είχαμε υποθέσει ότι θα ήταν εκεί» 

John Mather, Αμερικανός αστροφυσικός, κοσμολόγος,
 βραβευμένος με Νόμπελ Φυσικής

Τα 
κοτόπουλα 

θεωρούνταν ως 
εξωτικά ζώα.

Ένα μη 
επανδρωμένο 

αεροσκάφος που 
κινείται με ηλιακή 

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

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες 
σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

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

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

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

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

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

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

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

Πληροφορική
Υπολογιστές

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

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

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ • Πολ. μηχ.

Λ. Δημοκρατίας 275  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551026868

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

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ • Τοπ. μηχ.

Χαριλάου Τρικουπη 2 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551027017

ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ • Τοπ. μηχ.

Ι. Δραγούμη 2 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551029626

Τοπογράφοι
Μηχανικοί

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

Τεχνικές
Εταιρίες

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

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

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

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Σκρα 8  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551023390

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

Μηχανικοί
Περιβάλλοντος

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

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

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

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

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

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

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

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

Οικοδομικά
Υλικά

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

Ηλεκτρ. Μηχανολ.
Χημ. Μηχανικοί

Πολιτικοί
Μηχανικοί

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας

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

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

Βιβλιοπωλεία

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

Πολιτισμός

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

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

ΕπιγραφέςΑνθοπωλεία
Φυτώρια

Τυπογραφεία

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

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

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

Γεωπόνοι

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

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

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

Security

Ηλεκτρολογικά
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Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 05.59, 

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
INTERCITY 05.59, 

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

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Αλεξ/λη - ΘεΣ/ΝΙΚη: 
06:30 ,08:00, 11:00 , 14.00, 
16.30, 18:45,  22:00
ΘεΣ/ΝΙΚη - Αλεξ/λη 
08:00, 11:00 , 13.00, 
15.30, 17:30,  19:00 , 23:59
Αλεξ/ΠΟλη - ξΑΝΘη - ΚΑΒΑλΑ: 
08.00, 11:30 , 16.00, 
18:45, 22:00
ΚΑΒΑλΑ - Αλεξ/ΠΟλη 
02:15 , 10:15, 14:30 ,18:30
ξΑΝΘη -Αλεξ/ΠΟλη 
02.45, 10:45 , 15:10, 19:10
Αλεξ/ΠΟλη - ΦεΡεΣ - ΣΟΥΦλΙ - 
ΔΙΔ/ΧΟ -ΟΡεΣΤΙΑΔΑ 
04:45, 06:30, 08:30, 11:15, 12:30, 
14.30, 15.30, 17:00, 19:30, 21.30 
ΟΡεΣΤΙΑΔΑ- ΔΙΔ/ΧΟ- ΣΟΥΦλΙ
-ΦεΡεΣ- Αλεξ/ΠΟλη 
05:45, 07:30, 09:00, 11:30, 13:30 
14:40, 16:30, 18:00, 19:45
Αλεξ/ΠΟλη -ΣΑΠεΣ- ΚΟμΟΤηΝη
07:45,  09:00, 11:15, 13:00, 
16:00, 18:30, 20:10
ΚΟμΟΤηΝη -ΣΑΠεΣ-Αλεξ/ΠΟλη
07:20,  09:00, 11:00, 12:30, 
14:40,  19:00, 20:10 
Αλεξ/ΠΟλη-ΣεΡΡεΣ
15:00 - 19:30
ΣεΡΡεΣ-Αλεξ/ΠΟλη
15:00 - 19:30

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

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

ΣΑΒΒΑΤΟ: 06:45 - 20:10
ΚΥΡΙΑΚΗ: 07:30 - 20:10

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

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

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑλεξΑΝΔΡΟyΠΟλη 
ΠΡΟΣ ΣΑμΟΘΡΑΚη
ΠλΟΙΟ ΑΔΑμaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
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 Τσολάκη Διονυσίου Σολωμού 
15 (δρόμος ΔΕΥΑΑ) ✆2551 036511
18:00-08:00 Αχτσή Α. - Αχτσής Σ. Λ. Δημο-
κρατίας 152 (έναντι SevenSpot) ✆2551029523

ΦΕΡΕΣ 
Μπουρουλίτη Δημοκρίτου 17 ✆2555022273

ΣΟΥΦΛΙ 
Κυριακούδη Βασ. Γεωργίου 157 
✆2554022033

ΔIΔYMOTEIXO
Γιουρτσόγλου Χρήστος Βενιζέλου 9 
✆2553022922

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Χατζηγιάννη Ισιδώρα - Δήμητρα Ευριπίδου 
19  ✆2552024315

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

 
Αιμιλιανός, Αιμιλιανή

Διεθνής Ημέρα Νέλσον Μαντέλα

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Αγαπητέ Κριέ, η σημερινή Σύνοδος 
Ήλιου-Ερμή, είναι αρκετά ωφέλιμη όψη 
για εσένα, αν το εκμεταλλευτείς με τον 
ορθό τρόπο! Θα μπορέσεις να χορτά-
σεις ευτυχισμένες στιγμές στο σπίτι με 
την οικογένεια σου!  

ΤΑΥΡΟΣ
Φίλε Ταύρε, η σημερινή ημέρα πρέπει 
οπωσδήποτε να εκμεταλλευτεί στο έπα-
κρο από εσένα, ιδίως όσον αφορά κοι-
νωνικές συναναστροφές και επαφές, με 
την Σύνοδο Ήλιου-Ερμή! Έχεις σίγου-
ρα τύχη και οι ευκαιρίες θα είναι πάρα 
πολλές, ώστε να μπορέσεις να εκπλη-
ρώσεις στόχους και όνειρα!      

ΔΙΔΥΜΟΣ
ΣΦίλε Δίδυμε, σήμερα οι αυξημένες 
σου αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση, 
θα σου προσφέρουν σίγουρα πολλά θε-
τικά γεγονότα και χαρμόσυνες εξελίξεις 
μέσα στην ημέρα! Με την βοήθεια της 
Συνόδου Ήλιου-Ερμή!  

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Φίλε Καρκίνε, με την Σύνοδο Ήλιου-
Ερμή, η επιτυχία είναι στα χέρια σου 
σήμερα, αρκεί να παραμείνεις ώριμος 
και λογικός! Μπορείς να πετύχεις τώ-
ρα βαθιές επιθυμίες, χωρίς όμως υπερ-
βολικές απαιτήσεις και συμπεριφορές!  

ΛΕΩΝ
Φίλε Λέοντα, σήμερα θα βελτιώσεις την 
διάθεση σου, αποκτώντας και πάλι ηρε-
μία και την σιγουριά σου για τον εαυτό 
σου και τις δυνάμεις σου! Η Σύνοδος 
Ήλιου-Ερμή, βάζει τέλος σε δύσκολες 
και δυσάρεστες συγκυρίες! 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Φίλε Παρθένε, μόνο επιτυχίες θα φέρει 
η σημερινή ημέρα! Μπορείς να αναμέ-
νεις θετικές αλλαγές, με την Σύνοδο 
Ήλιου-Ερμή, που περίμενες καιρό! Θα 
απολαύσεις επιτυχίες και χαρές στο φι-
λικό σου περιβάλλον και θα καταφέρεις 
να διαχωρίσεις τους καλούς από τους 
τοξικούς φίλους! 

ΖΥΓΟΣ
Αγαπητέ Ζυγέ, σήμερα πρέπει να δρά-
σεις με ωριμότητα, αφού με την Σύ-
νοδο Ήλιου-Ερμή, θα κερδίσεις πολλά 
στην καθημερινότητα σου! Ανακαλύ-
πτεις ορισμένες παρασκηνιακές ενέρ-
γειες άλλων και ένα μυστικό που σε 
ωφελούν!!   

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Φίλε Σκορπιέ, με την Σύνοδο Ήλιου-
Ερμή σήμερα, θα μπορέσεις μέσω της 
επικοινωνιακής οδού, να κατακτήσεις 
υψηλούς στόχους! Θέματα σπουδών ή 
εξωτερικού ευνοούνται πολύ, όπως και 
θέματα διαπροσωπικών σχέσεων που 
διατηρούνται από απόσταση! 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Φίλε Τοξότη, με την βοήθεια της Συ-
νόδου Ήλιου-Ερμή, θα έχεις λύσεις 
σημαντικές. σε πολλά από τα προβλή-
ματα που σε απασχολούσαν! Επιπλέ-
ον, ανανεώνεσαι ψυχολογικά και συ-
ναισθηματικά! 

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Φίλε Αιγόκερε, η Σύνοδος Ήλιου-Ερμή 
είναι ιδιαίτερα θετική για εσένα, αφού 
ενισχύει και βελτιώνει τον τομέα των 
διαπροσωπικών σχέσεων με σπουδαίες 
συζητήσεις και επαφές! 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αγαπητέ Υδροχόε, σήμερα με την βοή-
θεια της Συνόδου Ήλιου-Ερμή, νιώθεις 
δυνατός και αποτελεσματικός, σε ό,τι 
κι αν καταπιαστείς! Τακτοποιείς και την 
παραμικρή λεπτομέρεια την σημερινή 
ημέρα, βρίσκεις λύσεις, φεύγεις από 
τοξικές σχέσεις και κλείνεις προβλη-
ματικούς κύκλους!  

ΙΧΘΥΕΣ
Αγαπητέ Ιχθύ, σήμερα θα περάσεις υπέ-
ροχα! Με την Σύνοδο Ήλιου-Ερμή, προ-
βάλλεις με κάθε τρόπο τον βελτιωμένο 
εαυτό σου, μέσα από κοινωνικές συνα-
ναστροφές και επαφές! Χορταίνεις τον 
θαυμασμό των άλλων και απολαμβά-
νεις μία ημέρα γεμάτη ευκαιρίες!

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

8+1 συνήθειες για ένα κα-

λό πρωινό ξύπνημα

Ξέχνα το “snooze”!
Η σκέψη και μόνο να κοιμηθείς δέκα λε-

πτά παραπάνω πριν σηκωθείς από το κρεβάτι 
είναι σίγουρα δελεαστική. Στην πραγματικό-
τητα όμως αν αναβάλλεις συνεχώς το πρωι-
νό ξύπνημα συμβάλλεις με αυτόν τον τρόπο 
στην αύξηση του πρωινού στρες.

Πιες ένα ποτήρι νερό
Μετά από μία νύχτα είναι σημαντικό να 

ενυδατώσεις τον οργανισμό σου όσο πιο 
γρήγορα γίνεται, ώστε να αποκτήσεις την 
ενέργεια που χρειάζεσαι.

Επικεντρώσου στο σήμερα
Ακόμα και αν η χθεσινή ημέρα ήταν δύ-

σκολη σκέψου με αισιοδοξία πως σήμερα 
ξεκινά μία καινούρια στην οποία μπορείς να 
κάνεις τα πιο δημιουργικά πράγματα.

Σκέψου κάτι που σε κάνει χαρούμενη
Το σαββατοκύριακο που έρχεται, τα αγα-

πημένα σου πρόσωπα, μία επιτυχία στην δου-
λειά είναι κάποια από τα πράγματα που μπο-
ρούν να σου φτιάξουν την διάθεση και να 
ξεκινήσεις την ημέρα σου θετικά.

Στρώσε το κρεβάτι σου
Οι ειδικοί υποστηρίζουν πως οι επιτυχη-

μένοι άνθρωποι στρώνουν πάντα το κρεβάτι 
τους! Με άλλα λόγια, αν ξεκινάς την ημέρα 
σου ολοκληρώνοντας μία μικρή υποχρέωση 
θα μπορείς στη συνέχεια να αποδώσεις σε 
πολλά περισσότερα.

Κάνε stretching
 Μερικές απλές ασκήσεις yoga και 

stretcing κάθε πρωί θα αφυπνίσουν το μυα-
λό και το σώμα σου.

Φτιάξε μία λίστα
Μετά από έναν ολοκληρωμένο ύπνο είσαι 

έτοιμη να ξεκινήσεις την ημέρα σου παρα-
γωγικά. Γράψε σε μία λίστα όλα όσα θέλεις 
να κάνεις σήμερα.

Περιόρισε τη χρήση του κινητού
Προτού ανοίξεις το wifi και βομβαρδιστείς 

με ειδοποιήσεις, δώσε λίγο χρόνο στον εαυ-
τό σου να επανέλθει μετά τον βραδινό ύπνο. 

 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



Η ΓΝΩΜΗ
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Αλλάζει από την ερχόμενη 
κιολας σεζόν το σύστημα διε-
ξαγωγής στο πρωτάθλημα της 
Α’ Κατηγορίας ΕΠΣ Έβρου, όπως 
ειπώθηκε από την διοίκηση της 
Ενωσης στους εκπροσώπους 
των σωματείων που παραβρέ-
θηκαν στην συνάντηση στην αί-
θουσα του Δημοτικού Συμβου-
λίου Ορεστιάδας.

Καταρχήν, το νέο πρωτάθλη-
μα θα διεξαχθεί και πάλι σε δυο 
κατηγορίες: μια ενιαία Α’ Ερασι-
τεχνική (με καταρχήν αριθμό 12 
ομάδων που μπορεί ωστόσο να 

μειωθούν καθώς ήδη η Μάκρη 
έχει ανακοινώσει ότι δεν θα απο-
δεχθεί την άνοδο ενώ και η Νέα 
Βύσσα παραμένει άγνωστο τι θα 
κάνει) και μια Β’ Κατηγορία (που 
θα χωριστεί όπως πέρυσι σε Βό-
ρειο και Νότιο Όμιλο).

Οι σκέψεις της διοίκησης της 
ΕΠΣ Έβρου είναι από την σεζόν 
2023-2024 στην Α’ Κατηγορία 
να μετέχουν μόνο 10 ομάδες και 
για τον λόγο αυτόν την προσεχή 
σεζόν θα υποβιβαστούν όσες θα 
χρειαστεί για να επιτευχθεί αυ-
τό το νούμερο (θα εξαρτηθεί ο 

αριθμός και από το αν θα αποδε-
χθουν να ανεβούν οι της Β’ Κα-
τηγορίας αλλά και από το αν ο 
πρωταθλητής θα ανέβει στην Γ’ 
Εθνική και φυσικά τι θα κάνει και 
η Αλεξανδρούπολη, εφόσον πα-
ραμείνει στην Γ’ Εθνική φέτος).

Για την προσεχή σεζόν το 
πρωτάθλημα της Α’ Κατηγορί-
ας θα διεξαχθεί με μάξιμουμ 12 
ομάδες, αλλά πιθανά ήδη από 

φέτος να μείνει με 11 ή ακόμα 
και 10 (ειδικά αν διατηρηθεί η 
Αλεξανδρούπολη στην Γ’ Εθνι-
κή και με δεδομένη την άρνηση 
της Μάκρης). Η σκέψη λοιπόν εί-
ναι αντί το πρωτάθλημα να ολο-
κληρώνεται με το τέλος του 2ου 
Γύρου, να ακολουθούν πλέι οφ 
και πλέι άουτ.

Τα πλέι οφ θα είναι μεταξύ 
των τεσσάρων πρώτων ομάδων 

της κανονικής διάρκειας, μετα-
φέροντας τους βαθμούς που 
έχουν κατακτήσει σε αυτήν, με 
την δημιουργία ενός νεου μί-
νι πρωταθλήματος έξι αγωνι-
στικών. Τα πλέι άουτ θα διεξά-
γονται μεταξύ των υπόλοιπων 
ομάδων, έξι ή επτά τον αριθμό 
κατά τα φαινόμενα, σε μονούς 
αγώνες που πιθανά θα διεξάγο-
νται σε ουδέτερα γήπεδα, πάντα 

με τις ομάδες να μεταφέρουν 
τους βαθμούς της κανονικής δι-
άρκειας.

Ο στόχος της διοίκησης της 
ΕΠΣ Έβρου, όπως διευκρινίστηκε 
και φάνηκε να γίνεται κατανοητό 
από τους πιο πολλούς παράγο-
ντες, είναι με αυτόν τον τρόπο 
μέσω των πλέι οφ μεταξύ των 
τεσσάρων πρώτων ομάδων ο 
πρωταθλητής, όποιος κι αν ει-
ναι αυτός, να έχει πριν τα μπα-
ράζ ανόδου στην Γ’ Εθνική δυ-
νατά παιχνίδια στα πόδια του με 
ααντιπάλους τις άλλες ισχυρές 
ομάδες του Νομού, ώστε να πάει 
με τα περισσότερα δυνατά εφό-
δια στις αναμετρήσεις για την 
άνοδο στην Γ’ Εθνική.

Με τον τρόπο αυτόν επίσης, 
δεν θα μπορούν εύκολα να 
υπάρξουν αδιάφορες ομάδες 
τόσο κατά την κανονική διάρ-
κεια όσο και στα πλέι οφ – πλέι 
άουτ, όπως είχε παρατηρηθεί τα 
τελευταία χρόνια, αφού ακόμα 
και αν κάποιος ξεφύγει στην κο-
ρυφή ή μείνει πίσω στην ουρά, 
με δεδομένο ότι στο τέλος θα 
υπάρχουν έξι παιχνίδια με θεω-
ρητικά ισοδύναμες ομάδες θα 
κρατάει τους πάντες σε εγρή-
γορση και θα διατηρεί αμείωτο 
το ενδιαφέρον…
 Νίκος Γκούντλης
 Thrakisports.gr

ΕΠΣ Έβρου: Με πλέι οφ και πλέι άουτ 
το νέο πρωτάθλημα στην Α’ Κατηγορία

ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΕ 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 
ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ 
ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ 
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗ 
ΔΙΚΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ    

Οι σκέψεις της διοίκησης της ΕΠΣ 
Έβρου είναι από την σεζόν 2023-2024 
στην Α’ Κατηγορία να μετέχουν μόνο 
10 ομάδες

Το όνομα του Άθλου Ορεστιά-
δας πέρα από τα «πηγαδάκια» των 
φιλάθλων της πόλης αλλά και τους 
ευρύτερους «κύκλους» του ελλη-
νικού βόλεϊ, έχει αρχίσει εδώ και 
λίγες ώρες να «παίζει» και εκτός 
συνόρων.

Ο Βούλγαρος τεχνικός του 
Άθλου, Ατανάς Πετρόφ, μίλησε για 
πρώτη φορά την Τετάρτη 13 Ιου-
λίου σε μια από τις μεγαλύτερες 
αθλητικές ιστοσελίδες της χώρας 

του, για τα φετινά πλάνα και το 
«χτίσιμο» του Άθλου Ορεστιάδας, 
στην ιστορική προσπάθεια για δι-
άκριση στη Volley League 2022-
2023.

«Η ομάδα είναι νεοφώτιστη στην 
ελίτ του ελληνικού βόλεϊ. Το ρό-
στερ μας είναι σχεδόν πλήρες για 
τη νέα σεζόν. Ο Ουκρανός ακραίος 
Μπόρις Ζούκοφ και ο Βραζιλιάνος 
κεντρικός Γκλάντστοουν Τζούνιορ 
αποτελούν ήδη στελέχη του Άθλου 
Ορεστιάδας. Η ομάδα μας θέλει να 
ενισχυθεί ακόμη με πασαδόρο και 
διαγώνιο. Είναι πιθανό να αποκτη-
θούν ξένοι αθλητές και σε αυτές τις 
θέσεις…», είπε στο Sportal.bg ο κ. 
Πετρόφ, που τα 5 χρόνια διετέλεσε 
με επιτυχία προπονητής της βουλ-
γαρικής Heber Pazardzhik.

Δηλώσεις του νέου 
προπονητή του Πετρόφ: 
«Κινούμαστε για την 
απόκτηση πασαδόρου και 
διαγώνιου» Πραγματοποιήθηκαν το περασμέ-

νο Σαββατοκύριακο 9-10 Ιουλίου στο 
κλειστό “Μιχάλης Παρασκευόπουλος” 
το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Βετερά-
νων και Open Senior για δεύτερη χρο-
νιά με συνδιοργανωτές την Ελληνική 
Ομοσπονδία Αντιπτέρισης και τον Δή-
μο Αλεξανδρούπολης.

Στην  Αλεξανδρούπολη 
9-10/7/2022 και στο κλειστό γυμνα-
στήριο “Μιχάλης Παρασκευόπουλος” 
διεξήχθησαν για δεύτερη χρονιά, το 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Βετεράνων 
και OPEN SENIOR από τον Εθνικό 
Αλεξανδρούπολης.

Συνδιοργανωτές ήταν η Ελληνική 
Ομοσπονδία της Αντιπτέρισης (ΕΟΦ-
ΣΑ) και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης.

Ο Εθνικός συμμετείχε με 9 αθλητές 
και αρκετοί κατάφεραν να διακριθούν 
στις πρώτες θέσεις. Ταυτόχρονα κατά 
τη διάρκεια των αγώνων συλλέχθη-
καν ήδη πρώτης ανάγκης, καθώς και 
δωροεπιταγές για το Παιδικό Χωριό 
SOS Θράκης στο Αρίστεινο του Δή-
μου Αλεξανδρούπολης. Η ευαισθητο-
ποίηση του κόσμου ήταν πραγματικά 
συγκινητική.

Οικοδεσπότης ο Εθνικός Αλεξαν-
δρούπολης που συμμετείχε με 9 αθλη-
τές. Ο Δήμαρχος Ιωάννης Ζαμπούκης, 
καθώς και ο Αντιδήμαρχος Θεόδωρος 
Βουρδόλης παραβρέθηκαν και καλω-
σόρισαν τους συμμετέχοντες και ανα-

νέωσαν το ραντεβού για του χρόνου.
Πρόσωπο των αγώνων πάντως 

αναδείχθηκε η Κομοτηναία Χριστίνα 
Μαυροματίδου του ΑΣ Δημοκρίτειο. 

Κατέκτησε την 1η θέση στο Μονό Γυ-
ναικών Ηλικίας +35 αλλά και στο Μο-
νό Γυναικών Open, αλλά και στο Διπλό 
Γυναικών και το Διπλό Μεικτό.

Μπάντμιντον: Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Βετεράνων και Open Senior

Με επιτυχία διεξήχθη 
για 2η φορά στην 
Αλεξανδρούπολη

Ο Άθλος Ορεστιάδας 
σε Βουλγαρικά ρεπορτάζ
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