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Περιφερειακή 
Ενότητα Έβρου: Δεν 
ανάβουμε φωτιά για 

κανένα λόγο !   

Προειδοποίηση της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής 

Προστασίας της ΑΜΘ για 
σήμερα Τρίτη προβλέπεται 

πολύ υψηλός κίνδυνος 
πυρκαγιάς για τις περιοχές των 
Δασαρχείων Αλεξανδρούπολης 

και Σουφλίου
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Επιστρέφουν οι 
Γιορτές Παλιάς Πόλης 

Ξάνθης 

Από 3 έως 10 
Σεπτεμβρίου
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Αλεξανδρούπολη: Και νέο ατύχημα 
στις γραμμές του Σκλαβενίτη

Ένας δικυκλιστής από την Τουρκία έχασε τον έλεγχο και βρέθηκε στο οδό-
στρωμα, ευτυχώς χωρίς να τραυματιστεί σοβαρά. Οι παρεμβάσεις που είχαν 

γίνει πέρσι τον Απρίλιο δεν βελτίωσαν την κατάσταση
� 8

Συντριβή Antonov: Δειγματοληψίες 
για τοξικό περιεχόμενο για 2 μήνες 

ακόμη ζητά ο Σαρηγιάννης

Μέχρι στιγμής έχουν ληφθεί δείγματα  από το νερό, το έδαφος και τον αέρα 
και τα αποτελέσματα αναμένονται τις επόμενες ημέρες. Πυροσβεστική: Δεν 

βρέθηκαν τοξικά στοιχεία στον χώρο συντριβής του. Η περιοχή θα παραμείνει 
αποκλεισμένη για αρκετό καιρό  
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Αλεξανδρούπολη: Η Μαρία Κίτσου Αλεξανδρούπολη: Η Μαρία Κίτσου 
διάβασε επί σκηνής ανακοίνωση κατά διάβασε επί σκηνής ανακοίνωση κατά 
της αποφυλάκισης Λιγνάδη   της αποφυλάκισης Λιγνάδη   

Με λαμπρότητα ξεκίνησαν Με λαμπρότητα ξεκίνησαν 
οι εκδηλώσεις της Ναυτικής οι εκδηλώσεις της Ναυτικής 
Εβδομάδας του Δήμου Αλεξ/πολης      Εβδομάδας του Δήμου Αλεξ/πολης      

Η ακρίβεια το σημαντικότερο 
πρόβλημα για τους κατοίκους 

της περιφέρειας ΑΜΘ
Πρόβλημα με τη δημοτικότητα του Περιφερειάρχη 
ΑΜΘ Χρήστου Μέτιου καταγράφει δημοσκόπηση. 
Λιγότεροι από 1 στους 3 που ρωτήθηκαν έχουν 

θετική γνώμη 
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Αναγκαίοι οι ψεκασμοί στις 
καλλιέργειες του Έβρου λόγω 

της “μαύρης κάμπιας” 

� 3

� 16 16
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Συγκλονίζει ο Κώστας 
Μπακαλάκης που έχασε 
την έγκυο σύζυγο και 
το παιδί τους στο ΠΓΝΑ

● «Αισθάνομαι ότι σε λίγο  θα πρέπει να ζητήσουμε και συγγνώμη …!» 

● Με επιστολή του ζητά απαντήσεις από τον Υπουργό Υγείας κ. Πλεύρη για την υπόθεση 
που συντάραξε το πανελλήνιο

● «Ποιος ενδιαφέρθηκε για τον θάνατο των δύο αυτών ανθρώπων; Κανείς απολύτως»

� 9



ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
www.gnomionline.gr

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
EΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (ΣΗΠΕ)

Είπαν

Η ΓΝΩΜΗ
 19   ΙΟΥΛΙΟΥ  2022

ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1780
Ο Κωνσταντίνος Κολοκοτρώνης, 
πατέρας του Θεόδωρου, και άλλοι 
αγωνιστές, αφού πολιορκήθηκαν 
στη Μάνη από τους Τούρκους, βγαί-
νουν από τα οχυρά τους και κατα-
κρεουργούνται.

1870
Η Γαλλία κηρύσσει τον πόλεμο στην 
Πρωσία. Είναι η αρχή μιας μακράς 
αλυσίδας πολέμων ανάμεσα στη 
Γαλλία και τη Γερμανία, με έπαθλο 
τις περιοχές Αλσατίας και Λορένης 
και επακόλουθο τους παγκόσμιους 
πολέμους του 20ου αιώνα.

1967
Οι Beatles προτίθενται να αγορά-
σουν το νησάκι Αγία Τριάδα, που 
βρίσκεται στα ανοιχτά της Ερέτρι-
ας και μοιάζει με κιθάρα. Το σχέδιό 
τους, τελικά, θα ναυαγήσει.

1974
Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος μεταβαί-
νει από το Λονδίνο στη Νέα Υόρκη 
και μιλά στο Συμβούλιο Ασφαλείας 
του ΟΗΕ, καταγγέλλοντας το στρα-
τιωτικό καθεστώς της Αθήνας για 
παραβίαση της ανεξαρτησίας και 
της κυριαρχίας της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας.

1980
Αρχίζουν στη Μόσχα οι 22οι Ολυ-
μπιακοί Αγώνες, με περισσότερα από 
45 έθνη να τους μποϊκοτάρουν ως 
διαμαρτυρία για την εισβολή της 
Σοβιετικής Ένωσης στο Αφγανιστάν.

1989
Η Βουλή αποφασίζει την παραπο-
μπή του Ανδρέα Παπανδρέου, του 
Μένιου Κουτσόγιωργα, του Γιώργου 
Πέτσου, του Δημήτρη Τσοβόλα και 
του Παναγιώτη Ρουμελιώτη στην 
Ειδική Ανακριτική Επιτροπή για το 
σκάνδαλο των ΔΕΚΟ, που κατέθε-
σαν τα χρήματά τους στην Τράπε-
ζα Κρήτης.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1947
Μπράιαν Μέι, άγγλος μουσικός, κι-
θαρίστας των Queen.

ΘΑΝΑΤΟΙ
1969
Στρατής Μυριβήλης, φιλολογικό 
ψευδώνυμο του Μιχαήλ Σταματό-
πουλου, έλληνας μυθιστοριογρά-
φος και διηγηματογράφος. (Γεν. 
30/6/1892)

2 ΑΠΟΨΕΙΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Ε. Λασκαράκης και ΣΙΑ Ε.Ε.
Εκδότης-Διευθυντής

Μάνος Λασκαράκης
Υπεύθυνος Ύλης

Γ. Πανταζίδης
Σύμβουλος Έκδοσης

Γιάννης Λασκαράκης
Υπεύθυνος Τυπογραφείου

Δ. Μπένδρελης

Υπεύθυνη Διαφημίσεων 

και Λογιστηρίου

Χρύσα Γρηγοριάδου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Πλησίον στρατοπέδου «Ιωάννου»
Τηλέφωνα

2551024222, 2551029888 
Fax

2551080606

Κωδικός 1793

email
gnomi@gnomionline.gr 
efi merida-gnomi@hotmail.com
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ετήσια ιδιωτών  €100
Δήμων-Δημοτικών διαμ/των €200
Τραπεζών-Οργανισμών  €200
Ανώνυμες Εταιρίες  €200

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

Τακτικοί συνεργάτες: 

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

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα Ο καιρός σήμερα

4
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19...34

Ανατολή - 06:01
Δύση - 20:44

20...34

Πρώτη επιλογή των Τούρκων 

η Αλεξανδρούπολη

19
ΙΟΥΛ
2017

43

16...32

Πρώτη επιλογή των Τούρκων τουριστών που 
επιθυμούν μία σύντομη απόδραση είναι η Αλεξαν-
δρούπολη και φέτος το καλοκαίρι, με τον αριθμό 
των αφίξεων να παρουσιάζει διαρκώς αυξητική 
τάση. Δυστυχώς, από την αθρόα αυτή προσέλευ-
ση δεν μπορεί να επωφεληθεί το νησί του Έβρου, 
το οποίο, παρά τις εξαγγελίες για δρομολόγηση 
νέων πλοίων, έχει μείνει μόνο με ένα πλοίο, κι 
αυτό όχι για όλες τις μέρες της εβδομάδας… Η 
φετινή χρονιά εκτιμάται ότι θα αποτελέσει ρεκόρ 
στις αφίξεις Τούρκων τουριστών. Οι εκτιμήσεις 
κάνουν λόγο μέχρι και σε διπλασιασμό (!) των 
Τούρκων τουριστών στην Ελλάδα, που πέρυσι 
σημείωσαν κάμψη λόγω του πραξικοπήματος 
στη γείτονα χώρα. Ήδη στο τελωνείο των Κήπων 
καταγράφεται τεράστια αύξηση από Τούρκους 
τουρίστες, με τις τοπικές αρχές να κάνουν λόγο 
για ραγδαία άνοδο. Η εύκολη πρόσβαση και με-
τακίνηση στην πόλη της Αλεξανδρούπολης, την 
κάνει ελκυστικό προορισμό Σαββατοκύριακου.
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Συνεχίζονται οι αντιδράσεις του καλλιτεχνικού κόσμου για την αποφυλάκιση του Δημήτρη Λιγνάδη. Η ηθοποιός 
Μαρία Κίτσου, που βρίσκεται σε περιοδεία με την “Ηλέκτρα”, στο τέλος της παράστασης στην Αλεξανδρούπολη, 
διάβασε την επιστολή του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, η οποία αναφέρει μεταξύ άλλων: «Ως άνθρωποι του 
πολιτισμού, πολίτες της Ελλάδας, πατεράδες και μανάδες παιδιών που μεγαλώνουν εδώ, ζητάμε την άμεση άρ-
ση του ανασταλτικού χαρακτήρα της καταδικαστικής απόφασης. Θέλουμε τα θύματα του Λιγνάδη, όσα βρήκαν 
το κουράγιο να μιλήσουν αλλά και όσα ακόμα το ψάχνουν, να συνεχίσουν να ζουν ανάμεσά μας χωρίς φόβο και 
ντροπή, η ελευθερία να αφαιρείται από αυτόν που αμετανόητα βιάζει τα παιδιά μας».  

Φαίνεται ότι το πρόβλημα που 
υπήρχε εξελίχθηκε ραγδαία και 
σε εκείνο το σημείο ο πιλότος 
δηλώνει την πρόθεσή του να 
βρει αεροδρόμιο για προσγεί-
ωση εκτάκτου ανάγκης… Οι άν-
θρωποι στο συγκεκριμένο χωριό 
ήταν πραγματικά τυχεροί.  

Φ. ΚΑΡΑΪΩΣΗΦΙΔΗΣ
ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΟΣ, ΕΚΔΟΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΠΤΗΣΗ

Είπαν

Έχουν ληφθεί δείγματα εδάφους 
ώστε να γίνουν οι αναλύσεις των 
χημικών παραμέτρων. Αυτές θα 
πάνε στο Γενικό Χημείο του Κρά-
τους και τις επόμενες ημέρες θα 
έχουμε και τα αποτελέσματα. Από 
εκεί και πέρα οι υπηρεσίες της Πε-
ριφέρειας θα πάρουν δείγματα και 
από το νερό και από το έδαφος 
και από τον αέρα ώστε να εξα-
σφαλίσουμε όσο το δυνατόν την 
ασφάλεια των κατοίκων.

Κ. ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΘ

Photo   Shoot

Μικρογνωμικά

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις του καλ-
λιτεχνικού κόσμου για την αποφυλάκιση 
του Δημήτρη Λιγνάδη. Εκτός από το πα-
νό που ανέβηκε το βράδυ του Σαββάτου 
στην Επίδαυρο από κάποιους θεατές, στο 
τέλος παραστάσεων διαβάστηκε -όπως εί-
χε ζητήσει το ΣΕΗ- η επίσημη ανακοίνω-
ση για την αντίθεση του Συλλόγου στην 
αποφυλάκιση του Λιγνάδη. Ένα από τα 
πρόσωπα που διάβασαν αυτή την επιστο-
λή μπροστά στο κοινό ήταν και η Μαρία 
Κίτσου. Η ηθοποιός που βρίσκεται σε πε-
ριοδεία με την “Ηλέκτρα”, στο τέλος της 
παράστασης και ενώ βρισκόταν ανάμεσα 
στους συναδέλφους της, διάβασε την επι-
στολή του ΣΕΗ από το Θέατρο Αλτιναλ-
μάζη στην Αλεξανδρούπολη.

Η επιστολή κατά του Λιγνάδη αναφέρει 
μεταξύ άλλων: «Οι ηθοποιοί, τεχνικοί, μου-
σικοί, οι άνθρωποι που δουλεύουμε απόψε 
εδώ για όλους εσάς, από τις 13 Ιουλίου 
είμαστε εκτεθειμένοι. Εκτεθειμένοι σε μια 
χώρα όπου τέτοιες αποφάσεις καταπα-
τούν το δικαίωμά μας στην αλήθεια, στο 
δίκιο, στα σώματά μας, στην κοινή λογική. 

Από τις 13 Ιουλίου και για κάθε μέρα που 
ο Δημήτρης Λιγνάδης κυκλοφορεί ελεύ-
θερος, όχι μόνο εμείς αλλά ολόκληρη η 
ελληνική κοινωνία γίνεται φυλακή. Ως άν-
θρωποι του πολιτισμού, πολίτες της Ελλά-
δας, πατεράδες και μανάδες παιδιών που 
μεγαλώνουν εδώ, ζητάμε την άμεση άρση 
του ανασταλτικού χαρακτήρα της καταδι-
καστικής απόφασης. Θέλουμε τα θύματα 
του Λιγνάδη, όσα βρήκαν το κουράγιο να 
μιλήσουν αλλά και όσα ακόμα το ψάχνουν, 
να συνεχίσουν να ζουν ανάμεσά μας χωρίς 
φόβο και ντροπή, η ελευθερία να αφαι-
ρείται από αυτόν που αμετανόητα βιάζει 
τα παιδιά μας. έλουμε η γενναία απόφαση 
της καταδίκης του ενόχου σε 12 χρόνια 
φυλάκιση να είναι κυριολεκτική. Θέλουμε 
να ζούμε σε έναν τόπο που η δικαιοσύνη 
θα λάμπει αντίστοιχα της ομορφιάς του 
και ο ήλιος να πάψει επιτέλους να είναι 
νοητός. Είμαστε με τα θύματα. Ο ένοχος 
Δημήτρης Λιγνάδης για δυο βιασμούς παι-
διών, να παραμείνει στη φυλακή».
news247.gr

Αλεξανδρούπολη: Η Μαρία Κίτσου 
διάβασε επί σκηνής ανακοίνωση κατά 

της αποφυλάκισης Λιγνάδη

Η γαστρονομική μας κληρονομιά   
 Αφιέρωμα στις πίτες της Θράκης 

φιλοξενεί η ιστοσελίδα gastronomos.
gr. «Στρογγυλέ ς πί τες με χυλό  ψημέ νες 
στο μαντεμέ νιο σατς παραπέ μπουν στον 
χυλό  που έ ψηναν κά ποτε στις πυρακτω-
μέ νες ασπί δες τους οι αρχαί οι Θρά κες 
πολεμιστέ ς, αλλά  και περί τεχνες στρι-
φτέ ς που κουλουριά ζουν το νή μα της 
ζωή ς και το ξετυλί γουν σε κά θε κομμά τι. 
Έ χουν και τους λαγγί τες, τα γρή γορα 
πιτά κια του τηγανιού , σαν κρέ πες, που 
γεμί ζουν τις ανυπό μονες κοιλί τσες των 
παιδιώ ν και με την κατά λληλη γέ μιση 
εί ναι και έ να πλού σιο πρωινό , πριν από  
τις σκληρέ ς αγροτικέ ς δουλειέ ς. Περι-
χυμέ νες με μέ λι και πασπαλισμέ νες με 
σουσά μι, εί ναι έ να απολαυστικό  γλυκό …  
Ακό μα βέ βαια στον Έ βρο φτιά χνουν και 
την «περπατό πιτα», που μά θαμε από  την 
αεί μνηστη Εύ η Βουτσινά , μια πλού σια 

σταφιδό πιτα που τη μοιρά ζουν στους 
φί λους, στους συγγενεί ς και στους γει-
τό νους μό λις περπατή σει το παιδά κι της 
οικογέ νειας. Τη μοιρά ζουν περπατώ ντας 
γρή γορα και ζωηρά , για να εί ναι το παιδί  
πά ντα τρεχά το και ζωηρό . Προσέ χουν 
να μην πέ σουν, για να μην πέ φτει και 
το παιδί ». Δείτε περισσότερα και δύο 
συνταγές στο gastronomos.gr

Κ.Η.

Επιχείρηση διάσωσης ενός μικρού 
ζαρκαδιού στήθηκε στην Ξάνθη από 
δύο εθελοντές κτηνιάτρους και υπαλ-
λήλους του Δασαρχείου.  «Διάσωση 
μικρού ζαρκαδιού, φροντίδα και νο-
σηλεία με την συνεργασία των δασι-
κών υπαλλήλων του Δασαρχείου Ξάν-
θης και της εξαίρετης συναδέλφου στο 
πτυχίο Ηλιαννας Βαττου που το τάι-
σε και με μπιμπερό, και μεταφορά του 
στην Θεσσαλονίκη όπου το παρέλαβε 
ο Αρκτούρος. Από τις Θέρμες της Ξάν-
θης στην Φλώρινα σε λιγότερο από 24 
ώρες» αναφέρει ο κτηνιατρος Βασίλης 
Βαλτόπουλος στα social media.  «Συγ-
χαρητήρια στους 2 εθελοντές κτηνιά-
τρους και στο δασαρχείο Ξάνθης για 
την άοκνη συνδρομή τους στην άγρια 
Ζωή. Αυτή η συνεργασία του Δασαρχεί-

ου των κτηνιάτρων και του Αρκτούρου 
θα συμβάλει στην επιβίωση του μικρού 
ζαρκαδιού» τονίζει από την πλευρά του 
ο Θοδωρής Μαλιδέρος από το Δασαρ-
χείο. (από xanthinea.gr)

K.H.

Δεύτερη ευκαιρία 
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Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης 
Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμ-
ματείας Πολιτικής Προστασίας για αύριο 
Τρίτη 19-07-2022 προβλέπεται:

1) Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, 
κατηγορίας 4 για τις περιοχές των Δασαρ-
χείων Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου και

2) Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγο-
ρίας  κινδύνου 3 για τις περιοχές των Δα-
σαρχείων Σαμοθράκης και Διδυμοτείχου

Για το λόγο αυτό τίθεται σε ισχύ η υπ΄α-
ριθμ. 173671/1350/14-06-2022 από-
φαση του Περιφερειάρχη, σύμφωνα με 
την οποία  απαγορεύεται η διέλευση, η 
παραμονή και η κυκλοφορία προσώπων 
και οχημάτων, από της 7:30 το πρωί  της 
19ης Ιουλίου 2022 έως τις 7:30 το πρωί 
της επόμενης ημέρας (20-07-22), στις 
δασικές περιοχές Δασαρχείων Αλεξαν-

δρούπολης και Σουφλίου. Ενώ για τις πε-
ριοχές των Δασαρχείων Σαμοθράκης και 
Διδυμοτείχου  από τις 8:00 το πρωί έως 
τις 22:00 το βράδυ.

Από την απαγόρευση εξαιρούνται  πρό-
σωπα που κατοικούν ή εργάζονται στις 
αναφερόμενες περιοχές καθώς και πρό-
σωπα που μετακινούνται εντός του οδι-
κού δικτύου.

Σύμφωνα με τον νόμο για κάθε παρά-
βαση της απαγόρευσης επιβάλλεται δι-
οικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευ-
ρώ. Οι αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση 
εφαρμογής της απόφασης απαγόρευσης 
κυκλοφορίας και τη βεβαίωση του διοι-
κητικού προστίμου, ορίζονται τα αρμόδια 
όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας, του 
Πυροσβεστικού Σώματος, της Δασικής 
Υπηρεσίας και της Δημοτικής Αστυνομίας.

Περιφερειακή 
Ενότητα Έβρου: Δεν 
ανάβουμε φωτιά για 
κανένα λόγο!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΜΘ
                               
Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου 
Πυρκαγιάς για σήμερα Τρίτη προβλέπεται πολύ υψηλός 
κίνδυνος πυρκαγιάς,για τις περιοχές των Δασαρχείων 
Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου Έφυγε από τη ζωή σε ηλι-

κία 34 ετών, Επαγγελμα-
τίας Οπλίτης στον Έβρο. 
Σύμφωνα με πληροφορί-
ες του kranosgr, πρόκειται 
για τον Δ.Κ του 526 Μ/Κ 
ΤΠ Αλεξανδρούπολης.
Ο άτυχος Λοχίας, ο οποίος 
ήταν πατέρας δύο ανηλί-
κων τέκνων, βρισκόταν σε 
9μηνη αναρρωτική άδεια 
και νοσηλευόταν στην 
Αθήνα.

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Προνύμφες (κάμπιες) λεπι-
δόπτερων της οικογένειας 
Κράμπιντι (Crambidae) εμ-
φανίστηκαν και σε διάφορες 
τοποθεσίες του βορείου Έβρου, 
όπως διαπίστωσαν οι γεωπό-
νοι της Διεύθυνσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
Ορεστιάδας. Οι προνύμφες του 
συγκεκριμένου είδους, που πρώτη φορά εμφανίστηκαν πριν 
από λίγες ημέρες σε αγροτικές εκτάσεις της περιοχής Τυχε-
ρού, φαίνεται ότι εξαπλώνονται ταχύτατα και σε άλλες πε-
ριοχές πλέον, καταστρέφοντας πολλές καλλιέργειες

Τέθηκαν σε λειτουργία στην Αλε-
ξανδρούπολη, οι σταθμοί ανακύ-
κλωσης που λειτουργούν και ως 
ταΐστρες. Οι έξυπνες αυτές συ-

σκευές συμβάλλουν στην ανα-
κύκλωση ενώ παράλληλα προ-
σφέρουν τροφή στα αδέσποτα 
της πόλης.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε 
σήμερα, Κυριακή, στις 6 περί-
που τα ξημερώματα στο κέντρο 
του Διδυμοτείχου, όταν νεαρός 
αναβάτης μηχανής ξέφυγε από 
τη πορεία του με αποτέλεσμα 
να τραυματιστεί σοβαρά. Ο νε-
αρός 20 ετών μεταφέρθηκε για 
τις πρώτες βοήθειες στο Γενικό 
Νοσοκομείο Διδυμοτείχου. Οι 
πρώτες δημοσιογραφικές πλη-
ροφορίες αναφέρουν για βαριά 
κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Αμέ-
σως διασωληνωθηκε και μετα-
φέρθηκε στη Νευροχειρουργική 
κλινική του Νοσοκομείου Αλε-
ξανδρούπολης.

σύντομεςειδήσεις
στον Έβρο

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ  

1

2

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 

Ένα είδος ανοιξιάτικου μελιού και πρό-
πολης, που συγκαταλέγονται στα κορυ-
φαία παγκοσμίως για τις βιολειτουργικές 
τους ιδιότητες, παράγεται στη βόρεια-
βορειοανατολική πλευρά της Σαμοθρά-
κης. Τα δύο αυτά προϊόντα έγιναν αντι-
κείμενο επιστημονικής έρευνας, η οποία 
κατέληξε σε πολύ εντυπωσιακά συμπε-
ράσματα, που δημοσιεύτηκαν και στο 
περιοδικό FOODS,

Συνελήφθη διακινητής ο οποίος προω-
θούσε στο εσωτερικό της χώρας μη νόμι-
μους μετανάστες Συνελήφθη στον οικισμό 
Λαβάρων Έβρου, από αστυνομικούς του 
Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Διδυμο-
τείχου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορε-
στιάδας, αλλοδαπός διακινητής ο οποίος 
προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μη 
νόμιμους μετανάστες. Αναλυτικότερα οι 
αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη, διότι 
τον εντόπισαν να οδηγεί  Ι.Χ.Φ. αυτοκίνη-
το και να μεταφέρει παράνομα στην ενδο-
χώρα πέντε μη νόμιμους μετανάστες, τους 
οποίους είχε αποκρύψει σε ειδικά διαμορ-

φωμένη κρύπτη του οχήματος. Κατασχέ-
θηκαν το παραπάνω όχημα και χρηματικό 
ποσό. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. 
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας ενώ 
την  προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Συνο-
ριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου.
radioevros.gr

Εντόπισαν αστυνομικοί 
στα Λάβαρα

Πέντε άτομα σε κρύπτη φορτηγού 
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Η ακρίβεια και η ανεργία 
είναι τα δύο σημαντικότερα 
προβλήματα που απασχολούν 
τους κατοίκους της Περιφέρει-
ας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, σύμφωνα με δημοσκό-
πηση της Palmos Analysis που 
δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα 
«Μακεδονία». Ακόμη, από την 
ίδια δημοσκόπηση προκύπτει 
πως λιγότεροι από 1 στους 3 
έχουν θετική γνώμη για τον 
Περιφερειάρχη ΑΜΘ Χρήστο 
Μέτιο. 

Το Βαρόμετρο της Βόρειας 
Ελλάδας είναι μία έρευνα των 
τάσεων και στάσεων της κοι-
νής γνώμης, πάνω σε συγκε-
κριμένους θεματικούς άξονες 
όπως το γενικό πολιτικό και κοι-
νωνικό κλίμα, την αξιολόγηση 
των θεσμικών - πολιτικών ορ-
γανισμών και προσώπων, την 
καταγραφή - αξιολόγηση των 
κύριων προβλημάτων και προ-
τεραιοτήτων και την αποτύπω-
ση των πολιτικών τάσεων της 

περιόδου σε Κεντρικό και Πε-
ριφερειακό επίπεδο.

Η έρευνα διεξήχθη από 
την εταιρεία Palmos Analysis 
για λογαριασμό της Populus 
(Strategy and Insights), το δι-
άστημα 14 έως 19 Ιουνίου, σε 
δείγμα 2.061 άνδρες και γυναί-
κες, ηλικίας άνω των 17 ετών, 
με αναλογική κατανομή στις πε-
ριφέρειες Ανατολικής Μακεδο-
νίας-Θράκης, Κεντρικής Μακε-
δονίας, Δυτικής Μακεδονίας και 
Ηπείρου.

Τα προβλήματα
Προβλήματα τα οποία έχουν 

να κάνουν με την καθημερινό-
τητα και την οικονομία αξιο-
λογούν ως σπουδαιότερα για 
την περιοχή τους οι κάτοικοι 
της περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας-Θράκης. Στην κο-
ρυφή της σχετικής λίστας φι-
γουράρουν η ακρίβεια (57%), 
η ανεργία (46%), αλλά και οι 
χαμηλοί μισθοί και οι συνθήκες 

εργασίας (19%), η ερημοποί-
ηση/μετανάστευση των νέων 
(17%) και ακολουθούν η έλ-
λειψη παραγωγικών επενδύ-
σεων, η υγεία/περίθαλψη και 
η πανδημία (16%). Χαμηλότε-
ρα βρίσκεται το προσφυγικό/
μεταναστευτικό (13%), αν και 
πρόκειται για μια περιφέρεια η 
οποία δέχεται πιέσεις από προ-
σφυγικά/μεταναστευτικά ρεύ-

ματα, ενώ πολύ πιο κάτω (5%) 
είναι τα ζητήματα εγκληματικό-
τητας και ασφάλειας.

Η δημοτικότητα Μέτιου
Χαμηλές πτήσεις καταγράφει 

ο περιφερειάρχης Χρήστος Μέ-
τιος, όπως αναφέρει η «Μακε-
δονία». Συγκεκριμένα, στο ερώ-
τημα της δημοσκόπησης «εσείς 
τι γνώμη θα λέγατε ότι έχετε για 

τον περιφερειάρχη Χρήστο Μέ-
τιο;» λιγότεροι από ένας στους 
τρεις, ποσοστό 29% δηλώ-
νει «θετική και μάλλον θετική 
γνώμη» και άλλο 22% δηλώνει 
«αρνητική και μάλλον αρνητι-
κή γνώμη», ενώ σχεδόν ένας 
στους τρεις, ποσοστό 32%, δεν 
διατυπώνει γνώμη.

Κάπως χειρότερα είναι τα 
πράγματα για τον κ. Μέτιο όσον 

αφορά την αξιολόγηση του έρ-
γου του καθώς το ισοζύγιο είναι 
ελαφρώς αρνητικό. Ειδικότε-
ρα, στο ερώτημα «είστε ικανο-
ποιημένος/η από το έργο του 
περιφερειάρχη Χρήστου Μέτι-
ου;» το 41% απαντά «όχι» και 
«μάλλον όχι», σε αντίθεση με 
το 39% που δηλώνει «ναι» και 
«μάλλον ναι».

ΚΗ

Η ακρίβεια το σημαντικότερο πρόβλημα 
για τους κατοίκους της περιφέρειας ΑΜΘ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΜΘ 
ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΕΤΙΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ 
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ      
                               
Λιγότεροι από 1 στους 3 που ρωτήθηκαν 
έχουν θετική γνώμη 

Η ακρίβεια και η ανεργία είναι τα δύο σημαντικότερα προβλήματα που απασχολούν τους κατοίκους 
της Περιφέρειας ΑΜΘ, ενώ καταγράφονται χαμηλές πτήσεις στη δημοτικότητα του Μέτιου

Για το θέμα δημιουργίας Οργανισμού 
Διαχείρισης και Προώθησης Προορι-
σμού (DMO) στην Περιφέρεια Ανατο-
λικής Μακεδονίας και Θράκης, η πα-
ράταξή μας είχε καταθέσει επερώτηση 
τον περασμένο Μάρτιο και απαντώντας 
τότε ο Περιφερειάρχης απαξίωνε τους 
DMO λέγοντας ότι «Έχουμε τη δυνατό-
τητα πλέον από το ΕΣΠΑ να διαθέτουμε 
πόρους για τον Τουρισμό, προχωράει 
η υλοποίηση αυτού του έργου, ετοιμα-
ζόμαστε για το επόμενο μεγάλο έργο, 
και θα δείτε ότι όλα αυτά τα θέματα, 
που θα μπορούσε να κάνει τα ίδια και 
ένας αναπτυξιακός οργανισμός θα γί-
νουν από την αρμόδια Διεύθυνση της 
Περιφέρειας».

Τέσσερις μήνες μετά, απαξιώνει την 
«αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας», 
απαξιώνει τον εντεταλμένο σύμβουλο 

Τουρισμού Θανάση Τσώνη (που ο ίδιος 
όρισε) και ανακοινώνει την πρόθεσή του 
να συσταθεί τελικά DMO με επικεφα-
λής μάλιστα τον Μιχάλη Αμοιρίδη, που 
όπως δήλωνε δεν τον ενδιαφέρουν οι 
θέσεις και οι τίτλοι.

Τελικά και οι θέσεις τον ενδιαφέρουν 
και οι τίτλοι τον ενδιαφέρουν τον Μιχά-
λη Αμοιρίδη και τον Χρήστο Μέτιο τον 
ενδιαφέρει να ξεπληρώνει τα γραμμά-
τια με τα οποία υποθηκεύει το μέλλον 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδο-
νίας - Θράκης.

Όμως, αυτό δεν θα συνεχιστεί για 
πολύ. Σε 1.5 χρόνο από σήμερα ο Χρή-
στος Μέτιος και η Διοίκηση του θα πά-
ρουν την απάντηση που πρέπει από 
τους ψηφοφόρους της Περιφέρειας 
μας την οποία θα απαλλάξουν από την 
επικίνδυνη παρουσία τους που ως μόνο 
στόχο έχει τα βολέματα ημέτερων σε 
βάρος του κοινού συμφέροντος.

ΣΗΜ: Προβλέπονται και εδώ μισθοί 
όπως στον «Οργανισμό» και ταξίδια;

Από το Γραφείο Τύπου της Περιφε-
ρειακής Σύνθεσης

Σχόλιο της παράταξης 
Τοψίδη για τη συγκρότηση 
Οργανισμού Διαχείρισης και 
Προώθησης Προορισμού 
στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ με 
επικεφαλής τον Μιχάλη 
Αμοιρίδη

Οι Γιορτές Παλιάς Πόλης επι-
στρέφουν στην Ξάνθη μετά από 
την απουσία δύο ετών, λόγω των 
περιοριστικών μέτρων που επέ-
βαλε η πανδημία. Ο ιστορικός 
πολιτιστικός θεσμός της Ξάνθης 
θα πραγματοποιηθεί φέτος το 

διάστημα από 3 έως 10 Σεπτεμ-
βρίου, ενώ τις επόμενες ημέρες 
αναμένεται να ανακοινωθεί και 
επισήμως το πρόγραμμα των εκ-
δηλώσεων. Σύμφωνα με τα όσα 
έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, 
στις Γιορτές Παλιάς Πόλης φέ-
τος θα εμφανιστούν καλλιτέχνες 
όπως η Γλυκερία, η Πίτσα Παπα-
δοπούλου, ο Χρίστος Νικολόπου-
λος καθώς και η Ελένη Βιτάλη.
xanthinea.gr

Επιστρέφουν οι Γιορτές 
Παλιάς Πόλης Ξάνθης

Από 3 έως 10 
Σεπτεμβρίου

Περιφερειακή Σύνθεση: Απροκάλυπτη 
η «αποπληρωμή γραμματίων» και 
αυτοδιαψεύσεις από τον Χρήστο Μέτιο
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Η σφοδρότητα και η ταχύτητα με 
την οποία επεκτείνεται η προσβολή 
από τη “μαύρη” κάμπια, την προνύμ-
φη λεπιδόπτερων της οικογένειας 
Crambidae στον Έβρο  στις καλλιέρ-
γειες ηλίανθου, μηδικής και στις λοι-
πές παρακείμενες καλλιέργειες στις 
αγροτικές περιοχές Πέπλου, Θυμα-
ριάς, Τυχερού, Φυλακτού, Λαγηνών, 
Λυκόφως, κ.α. οδηγεί προκειμένου 
να προστατευθεί η παραγωγή, στην 
αναγκαιότητα διενέργειας ψεκασμών, 
με εγκεκριμένα εντομοκτόνα σκευά-
σματα για φυλλοφάγες κάμπιες λεπι-
δοπτέρων στις κατά περίπτωση προ-
σβεβλημένες καλλιέργειες.

Ως εκ τούτου συστήνεται στους με-
λισσοκόμους να απομακρύνουν προ-
σωρινά τα μελίσσια τους από τις περι-
οχές όπου εμφανίζονται εκτεταμένες 
προσβολές προκειμένου να αποφευ-
χθούν προβλήματα στις μέλισσες από 
τους εντομοκτόνους ψεκασμούς.

Οι παραγωγοί μπορούν να ενημε-
ρώνονται από την ΔΑΟΚ ΕΒΡΟΥ και 
το αρμόδιο Τμήμα Ποιοτικού και Φυ-
τοϋγειονομικού Ελέγχου, καθώς και 
για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρί-
νηση και πληροφορία στα παρακάτω 
τηλέφωνα : 2551357151, 122, 121, 
163, 165, 167, 168 και 172.

Ανικανότητα της διοίκησης της 

ΑΜΘ καταγγέλλει η παράταξη Κα-

τσιμίγα για τις καταστροφές στον 

κάμπο Τυχερού

Για ανικανότητα της διοίκησης της 
Περιφέρειας ΑΜΘ με αφορμή τις κα-
ταστροφές στις καλλιέργειες στον κά-
μπο Τυχερού κάνει λόγο η παράτα-
ξη του Κώστα Κατσιμίγα “Ανεξάρτητη 
Ενωτική Πρωτοβουλία”.

“Στο δεξιό της πλευρό δείχνει να 
…κοιμάται για άλλη μια φορά η Διοί-
κηση της Περιφέρειας ΑΜΘ, καθώς 
μέχρι τώρα δεν έχει αντιληφθεί το 
μέγεθος του προβλήματος που έχει 
εμφανιστεί στον κάμπο του Τυχερού 
Έβρου κι απειλεί να τινάξει το σύνολο 
των καλλιεργειών στον …αέρα! Η εμ-
φάνιση προ ημερών ενός σκουληκιού 
(ανώνυμου μέχρι σήμερα) που κατα-
τρώει τις καλλιέργειες τριφυλλιού κι 
ακολούθως επεκτείνεται ταχύτατα σε 
κάθε είδους καλλιέργεια (ηλίανθος, 
βαμβάκι κλπ) έχει σπείρει τον πανικό 
στους κατοίκους, οι οποίοι πασχίζουν 
μόνοι τους, με ψεκασμούς, πληρωμέ-
νους από την τσέπη τους, να σώσουν 
τις καλλιέργειές τους. Απέναντι στην 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης που έχει 
διαμορφωθεί, με τις καλλιέργειες να 
καταστρέφονται από αυτόν τον πε-
ρίεργο κι ανώνυμο εισβολέα και την 

απουσία οποιασδήποτε πρόβλεψης 
αποζημίωσης από τον ΕΛΓΑ για ανά-
λογες καταστροφές, η Περιφέρεια, 
το μόνο που έπραξε είναι να εκδώ-
σει ανακοίνωση «αυστηρής σύστα-
σης» προς τους παραγωγούς να προ-
βαίνουν σε ψεκασμούς μόνο κατά τις 
απογευματινές και βραδινές ώρες «για 
την προστασία των μελισσοσμηνών».

Προφανώς η Διοίκηση της Περιφέ-
ρειας δεν κατάλαβε ότι απέναντι σε 
μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης δεν 
συστήνεις στον παραγωγό να περιμέ-
νει να …νυχτώσει για να αντιμετωπίσει 
το πρόβλημα, ούτε σπέρνεις το διχα-
σμό ανάμεσα στους μελισσοκόμους 
και τους αγρότες που άμεσα θίγονται 

από την κατάσταση αυτή. Μια σοβα-
ρή Διοίκηση θα είχε ήδη φροντίσει 
για την μετακίνηση των κυψελών σε 
άλλες περιοχές πχ στη Λευκίμμη ώστε 
να αντιμετωπιστεί άμεσα το πρόβλη-
μα, με την συνδρομή της ίδιας και του 
συνόλου των Υπηρεσιών της κι όχι με 
τις …συστάσεις της και την φιλοτιμία 
των λιγοστών γεωπόνων της. Άλλω-
στε ποια χρεία παραμονής θα είχαν τα 
μελισσοσμήνη σε ένα αυριανό κατα-
στραμμένο τοπίο…

Μια σοβαρή Διοίκηση… Θα ήταν 
αυτή που θα προχωρούσε άμεσα στην 
αντιμετώπιση του προβλήματος με ψε-
κασμούς που θα βάρυναν το δικό της 
προϋπολογισμό ή τον προϋπολογισμό 

της Πολιτείας κι όχι την τσέπη των 
αγροτών. Που θα αναζητούσε και θα 
έβρισκε την φόρμουλα όχι μόνο αντι-
μετώπισης της κατάστασης, αλλά και 
της ανακούφισης των ήδη πληγέντων. 
Μια σοβαρή Διοίκηση…

Και σίγουρα όχι αυτή που δείγματα 
της ασυνέπειάς της έχουν ήδη γνωρί-
σει από κοντά οι κάτοικοι του Τυχερού. 
Ενδεικτικά, για την αποκατάσταση των 
ζημιών στο ρέμα Σαράντη τον Γενάρη 
του 2021 χρειάστηκε να περάσει κι ο 
Μάιος του 2022, ενώ δεν έχει ακόμη 
προκηρύξει την μελέτη για το αρδευ-
τικό που πανηγυρικά παρουσίαζε ότι 
ΘΑ πράξει ήδη από το φθινόπωρο 
του 2019''

Αναγκαίοι οι ψεκασμοί στις καλλιέργειες 
του Έβρου λόγω της “μαύρης κάμπιας”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ 
                               
Ανικανότητα της διοίκησης της ΑΜΘ καταγγέλλει η 
παράταξη Κατσιμίγα για τις καταστροφές στον κάμπο 
Τυχερού

Ερώτηση προς τον Υπουργό Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα 
Σκρέκα κατέθεσαν οι βουλευτές του 
ΚΚΕ Γιάννης Δελής και Λεωνίδας 
Στολτίδης για τις εξελίξεις αναφορι-
κά με την εξόρυξη χρυσού σε Έβρο 
και Ροδόπη.

“Πολύ αρνητικές εξελίξεις δρομο-
λογούνται για το λαό της Ροδόπης, 
μετά τη δημοσιοποίηση της απόφα-
σης του Συμβουλίου της Επικρατεί-
ας, με την οποία ακυρώνεται ακόμη 
και η απόφαση του Συντονιστή Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 
και Θράκης που απέρριπτε την Με-
λέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΜΠΕ) της εξόρυξης χρυσού στις Σά-
πες Ροδόπης.

Η απόφαση αυτή δίνει “ανάσα ζω-
ής” στις καταστροφικές επιδιώξεις 
εκμετάλλευσης του χρυσού της πε-
ριοχής, τις οποίες η κυβέρνηση της 
ΝΔ είχε εγκρίνει με την παραχώρηση 
έκτασης για ερευνητικές γεωτρήσεις.

Οι αγώνες, οι μαζικές κινητοποιή-

σεις των κατοίκων της περιοχής για 
το εδώ και μια 20ετία σχεδιαζόμενο 
έγκλημα κατάφεραν τη σοβαρή κα-
θυστέρηση αυτών των εξελίξεων σε 
Σάπες και Πέραμα. Με το ίδιο πείσμα 
όμως εμμένουν και οι μονοπωλιακοί 
όμιλοι – χρυσοθήρες, αφού τα κέρδη 
είναι τεράστια και η ουσιαστική στήρι-
ξη από την Ε.Ε. και διαχρονικά τις ελ-
ληνικές κυβερνήσεις εξασφαλισμένη.

Η θυγατρική της Eldorado Gold 
Inc. «Χρυσωρυχεία Θράκης Α.Ε.» 
“παίρνει αέρα στα πανιά της” από:

-Τη διακηρυγμένη πρόθεση της κυ-
βέρνησης να «ξεπαγώσει» τέτοιου 
είδους επενδύσεις με βάση και τις 
δηλώσεις του ίδιου του πρωθυπουρ-
γού αμέσως μετά τις προηγούμενες 
εθνικές εκλογές.

– Το νομικό πλαίσιο που έχει δια-
μορφωθεί από την σημερινή κυβέρ-
νηση της ΝΔ, την προηγούμενη του 
ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τις άλλες αστικές 
κυβερνήσεις (ΠΑΣΟΚ, ΝΔ) που υλο-
ποιούν διαχρονικά τη στρατηγική 
της Ε.Ε. για την «πράσινη μετάβα-
ση», (όπως ο περιβαλλοντικός νόμος 
4685/2020 που προβλέπει fast track 
διαδικασίες έγκρισης των ΜΠΕ, ο νέ-
ος κλιματικός νόμος του 2021 κλπ).

Τον Περιφερειακό Χωροταξικό 
Σχεδιασμό που εγκρίθηκε το 2003 
με κυβέρνηση ΝΔ και αναθεωρήθη-

κε το 2018 με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με 
τον οποίο δεν αποκλείονται οι εξο-
ρυκτικές δραστηριότητες αλλά αντι-
θέτως το ίδιο το ΠΠ τις εντάσσει στη 
«συνετή» διαχείριση φυσικών πόρων 
της Περιφέρειας …στην αναπτυξιακή 
διαδικασία».

Το σκεπτικό της απόφασης του Συ-
ντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Μακεδονίας και Θράκης στη-
ρίχθηκε στις «αρχές» της Ε.Ε. για την 
«προστασία του περιβάλλοντος» και 
στις κίβδηλες διακηρύξεις για την 
«κοινωνική συνοχή», για τη «συμμε-
τοχή των φορέων και της τοπικής αυ-
τοδιοίκησης στη λήψη αποφάσεων» 

(σύμβαση Aarhus), τη «σύγκρουση δι-
αφορετικών αναπτυξιακών χαρακτη-
ριστικών της περιοχής», τις «αναλύ-
σεις σχέσεως κόστους – οφέλους». Το 
σκεπτικό της συγκεκριμένης απόφα-
σης στηρίχτηκε δηλαδή σε ένα πλαί-
σιο που κάθε άλλο παρά αντιτίθεται 
στους στόχους που έχουν οι επιχειρη-
ματικοί όμιλοι για την καπιταλιστική 
ανάπτυξη, στηρίχτηκε στην πολιτική 
όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων 
που δεν κατήργησαν τον απαράδεκτο 
Μεταλλευτικό Κώδικα ο οποίος δεν 
αποκλείει κατηγορηματικά την εξό-
ρυξη του χρυσού.

Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλά-

δας βρίσκεται σταθερά απέναντι στην 
παραχώρηση του ορυκτού πλούτου 
και ιδιαίτερα του χρυσού σε μονο-
πωλιακούς ομίλους, πολύ περισσό-
τερο που μια τέτοια επένδυση εγκυ-
μονεί σοβαρούς περιβαλλοντικούς 
και άλλους κινδύνους για τους κα-
τοίκους και την περιοχή, δημιουργεί 
άμεσα και μακρόχρονα προβλήματα 
στην υγεία των κατοίκων, προβλήμα-
τα στον υδροφόρο ορίζοντα, κατα-
στρέφει καλλιέργειες. Και από αυτή 
την άποψη, θα πλήξει ολόκληρη την 
περιοχή, τον αγροτικό της πλούτο, 
γενικότερα τον φυσικό της πλούτο, 
την κτηνοτροφία, την αλιεία και τον 
τουρισμό. Με πρώτα θύματα τους 
αυτοαπασχολούμενους και μικρομε-
σαίους, τους εργαζόμενους αυτών 
των τομέων και κλάδων.

Ο ορυκτός πλούτος της χώρας εί-
ναι λαϊκή περιουσία και σε καμιά περί-
πτωση δεν πρέπει να παραχωρείται σε 
μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. 
Η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου 
μπορεί να γίνει σε όφελος του λαού.

Με βάση τα παραπάνω ΕΡΩΤΑ-
ΤΑΙ ο κ. Υπουργός σε τι ενέργειες θα 
προβεί  η κυβέρνηση έτσι ώστε να 
σταματήσει άμεσα κάθε διαδικασία 
έγκρισης της ΜΠΕ και η αδειοδότηση 
της επένδυσης ακόμα και για ερευ-
νητικές γεωτρήσεις.

Στη Βουλή και πάλι οι εξελίξεις στο ζήτημα
της εξόρυξης χρυσού στη Θράκη
Ερώτηση του ΚΚΕ 
προς τον Υπουργό 
Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας
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Την ανάγκη να γίνουν δειγ-
ματοληψίες στο σημείο της που 
έπεσε το αεροσκάφους Antonov 
στην Καβάλα για τους επόμενους 
δύο μήνες για τοξικό περιεχόμε-
νο, εξέφρασε ο καθηγητής Περι-
βαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ, 
Δημοσθένης Σαρηγιάννης.

Ειδικότερα, ο καθηγητής, μι-
λώντας στο ΣΚΑΪ τόνισε ότι "τόσο 
από την καύση των εκρηκτικών 
όσο και των πλαστικών και μεταλ-
λικών υλικών του αεροσκάφους 
εκλύονται ουσίες που μπορούν να 
έχουν τοξικό περιεχόμενο. Αυτές 
στο μεγαλύτερό τους ποσοστό κα-
ταπίπτουν στο έδαφος".

Στη συνέχεια σημείωσε πως 
για τον ίδιο λόγο "καλό είναι να 
υπάρχει δειγματοληψία, σε ακτίνα 
1 χλμ. γύρω από το σημείο της συ-
ντριβής. Για 1-2 μήνες για να είμα-
στε σίγουροι, καθώς αυτές οι ουσί-
ες δεν βιοδιασπώνται εύκολα, για 
να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρ-
χει κανένα πρόβλημα μόλυνσης".

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στους 
κατοίκους της περιοχής, τονίζο-
ντας πως δεν υπάρχει λόγος να 
φορούν μάσκες με τα σημερινά 
δεδομένα, αφού "ό,τι είναι να πέ-
σει στο έδαφος έχει ήδη πέσει".

Προειδοποίησε ωστόσο για την 
πιθανότητα "να προκληθεί επαναι-
ώρηση (σ.τ.σ. σωματιδίων, δηλαδή 
σήκωμα σκόνης) από αγροτικές 
εργασίες κτλ.", η οποία θα κάνει 
αυτές τις ουσίες να βρεθούν ξα-
νά στον αέρα και πιθανώς να με-
ταφερθούν μακρύτερα.

Τι δηλώνει ο προϊστάμενος 
διεύθυνσης Πολιτικής 
Προστασίας της ΑΜΘ

Μιλώντας στο MEGA, ο Κων-
σταντίνος Χουβαρδάς, προϊστά-
μενος διεύθυνσης Πολιτικής Προ-
στασίας περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, σημεί-
ωσε πως έχουν ληφθεί δείγματα 
από το έδαφος, τα οποία θα ανα-
λυθούν και αναμένεται να δώσουν 
απαντήσεις σε κάποια αναπάντητα 
ερωτήματα.

"Έχουν ληφθεί δείγματα εδά-
φους ώστε να γίνουν οι αναλύσεις 
των χημικών παραμέτρων. Αυτές 
θα πάνε στο Γενικό Χημείο του 
Κράτους και τις επόμενες ημέρες 
θα έχουμε και τα αποτελέσματα. 
Από εκεί και πέρα οι υπηρεσίες της 
Περιφέρειας θα πάρουν δείγματα 

και από το νερό και από το έδαφος 
και από τον αέρα ώστε να εξα-
σφαλίσουμε όσο το δυνατόν την 
ασφάλεια των κατοίκων", δήλωσε, 
ενώ επεσήμανε πως η περιοχή θα 
παραμείνει αποκλεισμένη για αρ-
κετό καιρό "καθώς πρέπει να γίνει 
εκκαθάριση όλων των δειγμάτων 
που έχουν βρεθεί. Άμεση προτε-
ραιότητα είναι τα συνεργεία του 
ΔΕΔΔΗΕ να μπορούν να μπουν 
στις περιοχές ώστε να αποκατα-
στήσουν τη ρευματοδότηση".

Πυροσβεστική: Δεν 
βρέθηκαν τοξικά στοιχεία 
στον χώρο συντριβής του 
Αντόνοφ

Νεκρά εντοπίστηκαν και τα 
οκτώ μέλη του πληρώματος του 
αεροσκάφους Αντόνοφ (An-12), 
που συνετρίβη στην αγροτική πε-
ριοχή των Αντιφιλίππων στην Κα-
βάλα, το βράδυ του Σαββάτου.

Όπως σημείωσε ο δήμαρχος 
Παγγαίου, Φίλιππος Αναστασιά-
δης δεν εντοπίστηκαν επικίνδυνα 
τοξικά ή άλλα στοιχεία στον χώρο 
της συντριβής. Τόνισε ότι η λευκή 
ουσία άγνωστης προέλευσης που 
είχαν εντοπίσει τα drones στην 
περιοχή όπου κατέπεσε το αερο-
σκάφος δεν είναι ραδιενεργό ή 
βιολογικό υλικό επικίνδυνο για τη 
δημόσια υγεία. Αυτό είναι, όπως 
δήλωσε, το πόρισμα της έρευνας 
που πραγματοποίησαν τα στελέ-
χη του ειδικού διακλαδικού λό-
χου πυρηνικής βιολογικής χημικής 
άμυνας του ΓΕΕΘΑ που ήρθε από 
την Αθήνα. Λίγη ώρα αργότερα κι 
ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυρο-
σβεστικού Σώματος, επιπυραγός 
Ιωάννης Αρτοποιός επιβεβαίωσε 
ότι «σύμφωνα με τις μετρήσεις 
που έγιναν στο χώρο του ατυχή-
ματος δεν εντοπίστηκαν επικίνδυ-
νες ουσίες».

Λεπτό προς λεπτό η 
μοιραία πτήση

To βράδυ της Κυριακής, το 
Τάγμα Εκκαθάρισης Ναρκοπεδί-
ων Ξηράς συνέχισε με τον εντο-
πισμό και τη σήμανση πυρομαχι-
κών που έχουν διασκορπιστεί από 
τα συντρίμμια του αεροσκάφους.

Η γιγάντια επιχείρηση που έχει 
στηθεί συνεχίστηκε και χθες, με 
τους πυροτεχνουργούς, οι οποίοι 
εξέτασαν τον χώρο σε ακτίνα 500 

- 1.000 μέτρων, προκειμένου να 
διασφαλίσουν ότι όλα τα βλήμα-
τα θα απομακρυνθούν από το ση-
μείο της αεροπορικής τραγωδίας.

Παράλληλα, σημειώνεται πως 
έχει βρεθεί  αντικείμενο που πιθα-
νολογείται ότι είναι το ένα μαύρο 
κουτί του αεροσκάφους.

Να επιστρέψει στη Σερβία, στο 
αεροδρόμιο από το οποίο είχε 
αναχωρήσει και όχι να πραγματο-
ποιήσει αναγκαστική προσγείωση 
στο αεροδρόμιο της Χρυσούπο-
λης Καβάλας φαίνεται ότι ήταν η 
πρώτη επιλογή του πιλότου του 
μοιραίου Antonov 12 

Αυτό προκύπτει από την ανα-
κοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτι-
κής Αεροπορίας (ΥΠΑ), η οποία 
αποκαλύπτει ότι ο κυβερνήτης του 
ουκρανικού αεροσκάφους περί-
που είκοσι λεπτά μετά την είσοδό 
του στον ελληνικό εναέριο χώ-
ρο, στις 22:37, ενημέρωσε το Κέ-
ντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών - 
Μακεδονίας (ΚΕΠΑΘΜ) ότι λόγω 
προβλήματος (operation reasons) 
δεν θα συνεχίσει για τον τελικό 
του προορισμό, αλλά θα γυρίσει 
πίσω στο αεροδρόμιο αναχώρη-
σης.

Η απόφαση αυτή εικάζεται ότι 
μπορεί να οφείλεται στην επικιν-
δυνότητα του φορτίου και στην 
ενδεχόμενη προσπάθεια του πιλό-
του να αποφύγει την προσγείω-
ση του αεροσκάφους σε μία τρίτη 
χώρα, κάτι το οποίο θα ενεργοποι-
ούσε και την εφαρμογή αυστη-
ρού πρωτοκόλλου και εντατικών 
ελέγχων.

Ωστόσο στη συνέχεια, πιθανώς 
διότι η βλάβη επεκτάθηκε κάνο-
ντας αδύνατη την επιστροφή, ο πι-

λότος στις 22.45 ενημερώνει στη 
συνομιλία με τον πύργο ελέγχου 
Καβάλας ότι τελικά κατευθύνε-
ται για αναγκαστική προσγείωση. 

Δύο λεπτά μετά το σήμα του χά-
θηκε εντελώς από τα ραντάρ της 
εναέριας κυκλοφορίας.

Διάβημα Αθήνας προς τη 
Σερβία

 Σε διάβημα προχωρά η Αθή-
να ζητώντας εξηγήσεις από τη 
γειτονική Σερβία για το φορτίο 
του μοιραίου αεροσκάφους που 
έπεσε σε περιοχή κοντά στην Κα-
βάλα το βράδυ του περασμένου 
Σαββάτου.

Σύμφωνα με διπλωματικές πη-
γές, ο υπουργός Εξωτερικών Νί-
κος Δένδιας έδωσε εντολή ώστε 
ο πρέσβης της Ελλάδας στο Βε-
λιγράδι να προχωρήσει άμεσα σε 
διάβημα -με βασικό άξονα την 
ανάγκη πρότερης ενημέρωσης 
της ελληνικής πλευράς σχετικά 
με το φορτίο του αεροσκάφους.

Υπενθυμίζεται ότι στην περιο-
χή των Αντιφιλίππιων βρέθηκαν 
και στελέχη του ειδικού διακλα-
δικού λόχου Πυρηνικής, Βιολογι-
κής, Χημικής Άμυνας του ΓΕΕΘΑ, 
προκειμένου να ερευνήσουν και 
να εξακριβώσουν την προέλευση 
της λευκής ουσίας που εντοπί-
στηκε γύρω από το μοιραίο αε-
ροσκάφος.

Τελικά, το Ενιαίο Κέντρο Συ-
ντονισμού Έρευνας & Διάσω-
σης (ΕΣΚΕΔ) έλαβε μήνυμα από 
τη σερβική εταιρεία όπλων και 
αμυντικών συστημάτων Valir 
(εντολέα της μεταφοράς του 
συγκεκριμένου φορτίου) ότι το 
Antonov μετέφερε τα εξής πυ-
ρομαχικά: εκπαιδευτικά βλήματα 
όλμων 60mm M62, εκπαιδευτι-
κά βλήματα όλμων 82mm M62 
και φωτιστικά βλήματα όλμων 
82mm M67.

Συντριβή Antonov: Δειγματοληψίες για 
τοξικό περιεχόμενο για 2 μήνες ακόμη 
ζητά ο καθηγητής Σαρηγιάννης

ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ 
ΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ, ΤΟ 
ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΤΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ 
ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ  
                               
Τι δηλώνει ο προϊστάμενος διεύθυνσης 
Πολιτικής Προστασίας της ΑΜΘ. 
Πυροσβεστική: Δεν βρέθηκαν τοξικά 
στοιχεία στον χώρο συντριβής του 
Αντόνοφ. Η περιοχή θα παραμείνει 
αποκλεισμένη για αρκετό καιρό  

«Μετά το τραγικό γεγονός της πτώσης του 
αεροσκάφους, χθες, μία ώρα πριν τα μεσάνυ-
χτα, ανάμεσα στους οικισμούς Αντιφίλιπποι και 
Παλαιοχώρι, στην Ελευθερούπολη Καβάλας, με-
τέβησαν στο σημείο δεκαπέντε (15) Πυροσβέ-
στες με επτά (7) οχήματα από τις πλησιέστερες 
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες. Στη συνέχεια μετέ-
βησαν πυροσβέστες των ειδικών ομάδων από 
τη 2η και την 4η ΕΜΑΚ, δύο (2) ειδικά οχήματα 
περισυλλογής επικίνδυνων υλικών, το κινητό 
επιχειρησιακό κέντρο «Όλυμπος», και ομάδα μη 
επανδρωμένων αεροσκαφών η οποία έχει ήδη 
εντοπίσει σωρούς.

Ταυτόχρονα, η πολιτική ηγεσία του Υπουρ-
γείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστα-
σίας, όλο το βράδυ ήταν σε συνεχή επικοινω-
νία με όλα τα συναρμόδια Υπουργεία, Εθνικής 
Άμυνας, Εξωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, 
Υγείας και Περιβάλλοντος καθώς και με την 
Ανεξάρτητη αρχή διερεύνησης αεροπορικών 
ατυχημάτων για τον καλύτερο συντονισμό και 
την αξιόπιστη συλλογή πληροφοριών σχετικά 
με το περιστατικό.

Σε συνεργασία με όλους τους φορείς, εφαρ-
μόστηκε το πρωτόκολλο ενεργειών σύμφωνα 
με τα Ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, με προ-
τεραιότητες, τη δημιουργία περιμέτρου ασφα-
λείας, αλλά και τον αποκλεισμό της περιοχής 
του ατυχήματος, δεδομένης της πληροφορίας 
ότι το αεροσκάφος μετέφερε φορτίο 11,5 τό-
νων με πυρομαχικά.

Λίγο μετά, ενημερώθηκαν οι κάτοικοι της 
ευρύτερης περιοχής του ατυχήματος μέσω μη-
νύματος από το 112 ώστε προληπτικά, να κλεί-

σουν τα παράθυρα και τις πόρτες, εξαιτίας των 
καπνών που προκλήθηκαν από την πτώση του 
αεροσκάφους και της πυρκαγιάς στο σημείο της 
πρόσκρουσης, αλλά και να μην προσεγγίζουν 
την περιοχή του ατυχήματος.

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας από την 
πρώτη στιγμή διέθεσε μονάδες εκκαθάρισης 
ναρκοπεδίων και στη συνέχεια την ομάδα του 
Ειδικού Διακλαδικού Λόχου Πυρηνικής - Βιολο-
γικής - Χημικής Άμυνας, που μετέβη στο σημείο 
του ατυχήματος από την Αθήνα. Επίσης, στην 
περιοχή του ατυχήματος έχει μεταβεί κλιμάκιο 
Επιθεωρητών Περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τις 
μετρήσεις που έγιναν στο χώρο του ατυχήματος 
δεν εντοπίστηκαν επικίνδυνες ουσίες.

Αυτή τη στιγμή, έχει ξεκινήσει η δεύτερη φά-
ση της επιχείρησης με συμμετοχή ειδικευμένου 
προσωπικού του Ελληνικού Στρατού και 30 
Πυροσβέστες, για δημιουργία οδών ασφαλούς 
διέλευσης και μεταφοράς σορών σε χώρο απο-
λύμανσης.

Ήδη έχει ανασυρθεί μια σωρός και έχει εντο-
πιστεί ακόμη μία, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες 
από όλες τις δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας, 
για τον εντοπισμό και την ανάσυρση των υπο-
λοίπων 6 μελών του πληρώματος, όλοι Ουκρα-
νικής καταγωγής. Συνδράμουν, επίσης, δυνάμεις 
της ΕΛ.ΑΣ, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του 
ΕΚΑΒ, καθώς και ελικόπτερο του Ενιαίου Συ-
ντονιστικού Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης.

Όλες οι ενέργειες πραγματοποιούνται σε συ-
νεργασία και με τη διαρκή παρουσία δυνάμε-
ων που διαθέτει το Γενικό Επιτελείο Εθνικής 
Άμυνας.»

Η έκτακτη ενημέρωση της Πυροσβεστικής
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Νέο ατύχημα σημειώ-
θηκε πριν λίγες μέρες στο 
γνωστό, επικίνδυνο σημείο 
στις γραμμές του Σκλαβε-
νίτη στην ανατολική είσο-
δο της Αλεξανδρούπολης. 
Όπως αναφέρει σε ανάρ-
τησή του ο συμπολίτης μας 
Γιάννης Μαλκίδης, ευτυ-
χώς δεν υπήρξε σοβαρός 
τραυματισμός του αναβάτη. 
Ωστόσο, τα ατυχήματα είναι 
πολύ συχνά στο σημείο αυ-
τό και οι τραυματισμοί δι-
κυκλιστών ουκ ολίγοι, πέρα 
από τις φθορές σε μηχανά-
κια και ποδήλατα. 

Κάποιες παρεμβάσεις 
που είχαν γίνει τον Απρίλιο 
του 2021 δεν είχαν απο-
τέλεσμα και θα πρέπει να 
επαναληφθούν με ουσιαστι-
κότερο τρόπο. Είχαμε γρά-
ψει τότε:

«Δεν γνωρίζουμε τι ακρι-
βώς επιδιόρθωσαν τα συ-
νεργεία του Δήμου Αλεξαν-
δρούπολης στις γραμμές 
του ΟΣΕ στον Σκλαβενί-
τη, πάντως το βασικότερο 
πρόβλημα, που προκαλούσε 
τα περισσότερα ατυχήματα, 
παραμένει άλυτο.

Το κενό μεταξύ ράγας 
και τάπητα, σε πολλά ση-
μεία, παραμένει βαθύ και 
ακάλυπτο, με αποτέλεσμα 
οι ρόδες των δικύκλων να 
συνεχίζουν να ‘βρίσκουν’ 
στο κενό αυτό και ο οδηγός 
να κινδυνεύει να χάσει τον 
έλεγχο του οχήματός του. 
Επομένως, η επικινδυνότη-
τα δεν έχει αρθεί επουδενί, 
τα ατυχήματα θα εξακολου-
θήσουν να συμβαίνουν και… 
ο θεός βοηθός».

Ακολούθησαν πολλά 
ατυχήματα, χωρίς δυστυ-
χώς να υπάρξει απόφαση 
για νέα, ολοκληρωμένη και 
αποτελεσματική παρέμβα-
ση.

Δείτε την ανάρτηση για 
το πρόσφατο ατύχημα:

«ΠΡΙΝ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 
ΣΕ ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ “ΚΑΡΜΑ-
ΝΙΟΛΑ” ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜ-
ΜΕΣ ΣΤΟΝ “ΣΚΛΑΒΕΝΙ-
ΤΗ” !ΤΟΥΡΚΟΣ ΑΝΑΒΑΤΗΣ 
ΕΠΕΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ 
ΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΕΥΤΥΧΩΣ ΔΥ-
ΣΑΡΕΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ.

Στις  φωτογραφίες δια-

κρίνεται το επικίνδυνο ση-
μείο στη διάβαση μπροστά 
στον “Σκλαβενίτη” επάνω 
στις σιδηροδρομικές γραμ-
μές !

Μπροστά στα μάτια συ-
μπολίτη μας ( τα στοιχεία 
του στην διάθεση κάθε 
ενδιαφερόμενου) έπεσε 
Τούρκος επισκέπτης που 
οδηγούσε μηχανή, ο οποί-
ος δείχνοντας εξαιρετικά 
αντανακλαστικά και αλ-
τρουισμό έτρεξε και βοή-
θησε τον άνθρωπο να ση-
κωθεί από το οδόστρωμα, 
και στη συνέχεια ως όφειλε 
ενημέρωσε τηλεφωνικά την 
αστυνομία για το συμβάν !!!

Δυστυχώς το έχουμε επι-
σημάνει μέσα από “εδώ” 
τουλάχιστον άλλες τρεις 
φορές !

Το συγκεκριμένο σημείο 
είναι το πλέον επικίνδυνο 
στη πόλη μας που μπορεί 
κάλλιστα να στείλει στα 
έκτακτα του νοσοκομείου 

αναβάτη μοτοσυκλέτας και 
ποδηλάτου με σοβαρές κα-
κώσεις σε χέρια και πόδια.

Οι ΑΡΜΟΔΙΟΙ της Δη-
μαρχίας ας ελπίσουμε να 
δώσουν την ανάλογη σο-
βαρότητα και υπευθυνότη-
τα με την έναρξη της νέας 
εβδομάδας ,ώστε να υπάρ-
ξει οριστική – κατά το δυ-
νατόν- διευθέτηση του θέ-
ματος. Όχι τίποτα άλλο… 
Αλλά για να μην υπάρξουν 
και νέες πτώσεις και μετά 
θα “τρέχουμε” για ασφα-
λιστικές αποζημιώσεις και 
άλλα πολλά τέτοια αφηγή-
ματα…»

8  ΡΕΠΟΡΤΑΖ 

Αλεξανδρούπολη: Και νέο ατύχημα 
στις γραμμές του Σκλαβενίτη

ΕΝΑΣ ΔΙΚΥΚΛΙΣΤΗΣ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΧΑΣΕ ΤΟΝ 
ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΤΟ 
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ, ΕΥΤΥΧΩΣ 
ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΤΕΙ 
ΣΟΒΑΡΑ    

Οι παρεμβάσεις που είχαν γίνει 
πέρσι τον Απρίλιο δεν βελτίωσαν την 
κατάσταση

Από τις εργασίες που είχαν γίνει πέρσι από συνεργείο του Δήμου 

Η πρόσφατη φωτογραφία δείχνει ότι το πρόβλημα παραμένει…
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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την Κυ-
ριακή, στις 6 περίπου τα ξημερώματα στο 
κέντρο του Διδυμοτείχου, όταν νεαρός 
αναβάτης μηχανής ξέφυγε από τη πορεία 
του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σο-
βαρά. Ο νεαρός 20 ετών μεταφέρθηκε 

για τις πρώτες βοήθειες στο Γενικό Νο-
σοκομείο Διδυμοτείχου. Οι πρώτες δημο-
σιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν για 
βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Αμέσως 
διασωληνωθηκε και μεταφέρθηκε στη 
Νευροχειρουργική κλινική του Πανεπιστη-
μιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. 
Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.
ΕΡΤ Ορεστιάδας

Διασωληνωμένος μετά 
από τροχαίο 20χρονος

Νοσηλεύεται στο ΠΓΝΑ 

Με μία επιστολή προς τον 
Υπουργό Υγείας με τον τίτ-
λο “ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΣΧΥΟΥΝ 
ΠΟΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ 
ΣΤΑΘΜΑ Η ΑΛΛΙΩΣ ΑΝ ΔΕΝ 
ΕΧΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟ ΜΗΝ ΠΑΣ 
ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ” ο Κώ-
στας Μπακαλάκης που τον 
Απρίλιο του 2021, όπως κα-
ταγγέλλει, έχασε τη σύζυ-
γό του και το αγέννητο παι-
δί τους «από σωρεία λαθών 
και απερίγραπτης αδιαφορί-
ας των ιατρών και του νο-
σηλευτικού προσωπικού του 
νοσοκομείου Αλεξανδρούπο-
λης», επανέρχεται στο θέμα 
και ζητά απαντήσεις και δι-
καίωση.

Περιγράφοντας ο ίδιος τις 
τελευταίες μαρτυρικές ώρες 
της συζύγου του, που ήταν 
7 μηνών έγκυος στο αγορά-
κι τους, όταν μεταφέρθηκε 
στο νοσοκομείο Αλεξανδρού-
πολης με σφοδρούς πόνους, 
είχε πει σε συνέντευξή του: 
«Πονούσε. Δεν μπορούσε να 
συγκρατήσει το κεφάλι της. 
Τους έλεγε πονάω στη κοιλιά 
από πάνω ως κάτω… Όταν 
γύρισαν από τον υπέρηχο, 
μία γιατρός μου είπε “όλα κα-
λά”. Παίρνοντας το χαρτί που 
της είχαν δώσει στον υπέρη-
χο, έγραφε ότι υπάρχει υγρό 
που έχει φύγει από την μήτρα 
και βρίσκεται στην εντερική 

περιοχή. Τι πιο αποδεδειγμέ-
νο ότι έχει ρήξη μήτρας. Δεν 
το κατάλαβαν. Ωστόσο, όταν 
μου είπαν ότι κατά πάσα πι-
θανότητα έχει ουρολοίμωξη. 
Τους είπα ότι είχε κάνει εξε-
τάσεις ούρων και η καλλιέρ-
γεια ούρων ήταν αρνητική. 
Και έπρεπε να μπει εσπευ-
σμένα στο χειρουργείο… Ο 
θάλαμος ήταν στο τέλος του 
διαδρόμου που και να φώνα-
ζε δεν θα την άκουγε κανείς. 
Ρωτάω τη νοσηλεύτρια “πως 
θα επικοινωνήσει μαζί σας;” 
και μου λέει η Δέσποινα “μου 
έχουν δώσει έναν αριθμό τη-
λεφώνου να τους πάρω τη-
λέφωνο αν χρειαστώ κάτι”… 
Η Δέσποινα δεν μπορούσε 
να σταθεί στα πόδια της. Μι-
λούσαμε στο τηλέφωνο. Στις 
2:30 η ώρα, έχω το τελευ-
ταίο. Μου είπε “δεν αντέχω 
άλλο”. Τη βρήκαν σε μυδρία-
ση. Γεγονός, που σημαίνει ότι 
είχε φύγει από ώρες. Την πή-
γαν στα χειρουργεία και βρή-
καν το παιδί νεκρό. Ένα παι-
δί, που ήταν 2.200…  Μόνη 
σε ένα απομονωμένο δωμά-
τιο του νοσοκομείου. Ξέραμε 
ότι ήταν αγόρι. Είχαμε κάνει 
όλες τις εξετάσεις. Ηταν υγι-
έστατο. Οταν αφαίρεσαν το 
μωρό από τη Δέσποινα, του 
έβαλαν ένα λευκό στεφανάκι 
στα μαλλιά. Και τους τοπο-

θετήσαν μαζί αγκαλιά. Λέω 
ότι θα ήταν η πιο δύσκολη 
στιγμή όταν θα τους αντίκρυ-
ζα μαζί. Ηταν πανέμορφος. 
Εγώ εκείνη τη μέρα ένιωθα 
περηφάνια για ένα περίεργο 
λόγο», λέει για την στιγμή 
που αντίκρυσε τη νεκρή σύ-
ζυγο του με το αγέννητο νε-
κρό μωρό της αγκαλιά. «Δεν 
θέλω να τη πληρώσει κανέ-
νας αθώος, αλλά δεν θέλω 
και οι υπεύθυνοι να μείνουν 
ατιμώρητοι». 

Η επιστολή προς τον 
Υπουργό Υγείας

«ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΣΧΥΟΥΝ 
ΠΟΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ 
ΣΤΑΘΜΑ Ή ΑΛΛΙΩΣ ΑΝ ΔΕΝ 
ΕΧΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟ ΜΗΝ ΠΑΣ 
ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

κ. Πλεύρη, πριν από πε-
ρίπου ενάμισι χρόνο έχα-
σα εντελώς άδικα την γυ-
ναίκα μου, ηλικίας 37ετών 
και το αγέννητο παιδί μου 
που αν και η σύζυγός μου 

ήταν 7 μηνών έγκυος ζύγι-
σε 2.200 γραμμάρια, δηλα-
δή απολύτως βιώσιμο, από 
σωρεία λαθών και απερίγρα-
πτης αδιαφορίας των ιατρών 
και του νοσηλευτικού προ-
σωπικού του Νοσοκομείου 
Αλεξανδρούπολης. Η εφημε-
ρεύουσα ιατρός έβλεπε την 
έγκυο στον 7ο μήνα σύζυγό 
μου να σφαδάζει από πόνους 
και διέγνωσε…….ουρολοίμω-
ξη, μη λαμβάνοντας υπόψη 
της κανένα απολύτως ιατρι-
κό στοιχείο υπόψη της, ούτε 
καν την αρνητική καλλιέργεια 
ούρων. Την άφησε να σφαδά-
ζει από πόνους αβοήθητη σε 
ένα απομακρυσμένο δωμά-
τιο, δίνοντάς της μόνο έναν 
αριθμό τηλεφώνου για να 
τηλεφωνήσει στις νοσηλεύ-
τριες και αφού απομάκρυνε 
όλους τους εμάς τους συγγε-
νείς της με το πρόσχημα του 
covid, θαρρείς και εγώ δεν 
κοιμόμουν στο ίδιο κρεβάτι 
με την γυναίκα μου, δεν ζού-

σα στο ίδιο σπίτι με την γυ-
ναίκα μου. Αποτέλεσμα ήταν 
να πεθάνει από αιμορραγία 
αβοήθητη και μόνη η γυναί-
κα μου και το παιδί μου που 
κυοφορούσε.

Ποιός ενδιαφέρθηκε για 
τον θάνατο των δύο αυτών 
ανθρώπων; Κανείς απολύ-
τως. Η Κεντρική Διοίκη-
ση κ. Πλεύρη απλά διέταξε 
μία ΕΔΕ, ο Εισαγγελέας μία 
προανάκριση και το Δημο-
κρίτειο Πανεπιστήμιο Θρά-
κης ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕ την ιατρό 
που επιλήφθηκε της συζύγου 
και του παιδιού μου, δίνοντάς 
της ακαδημαϊκή θέση.

Ποιόν ένοιαξε για τον θά-
νατο των δύο αυτών ανθρώ-
πων; Ποιόν ένοιαξε για την 
κοινή γνώμη των κατοίκων 
της Αλεξανδρούπολης που 
βράζουν από οργή για τον 
θάνατό τους, ποιόν ένοια-
ξε αν και εφόσον στο Νο-
σοκομείο Αλεξανδρούπολης 
παρέχονται ορθές ιατρικές 

υπηρεσίες.
Κανέναν από την Κεντρική 

Διοίκηση. Αισθάνομαι ότι σε 
λίγο  θα πρέπει να ζητήσουμε 
και συγγνώμη γιατί αδίκως 
και με κακουργηματική υπαι-
τιότητα χάσαμε μία νέα μητέ-
ρα και το παιδί της. ΝΤΡΟΠΗ 
ή αλλιώς όπως έλεγαν οι αρ-
χαίοι ημών πρόγονοι: ΑΙΔΩΣ 
ΑΡΓΕΙΟΙ

Κύριε Πλεύρη, οφείλεται 
μια απάντηση. Κρίνεται με 
δύο μέτρα και δύο σταθμά, 
την αξία της ζωής των αν-
θρώπων; Στην Πάτρα οδη-
γήσατε αμέσως σε παραίτηση 
τον διοικητή του νοσοκομεί-
ου, και μάλιστα  επειδή δεν 
παρασχέθηκαν ιατρικές υπη-
ρεσίες σε  ημέρα που το νο-
σοκομείο δεν εφημέρευε, και 
καλά κάνατε. Στην Αλεξαν-
δρούπολη όμως τι κάνατε; 
Είστε γνώστης των τραγικών 
αυτών γεγονότων; Γιατί τό-
ση αδιαφορία; Οφείλετε μια 
απάντηση!»

Συγκλονίζει η επιστολή του 
Κ. Μπακαλάκη που έχασε τη σύζυγο 
και το παιδί τους στο ΠΓΝΑ

ΖΗΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ Κ. ΠΛΕΥΡΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΟΥ 
ΣΥΝΤΑΡΑΞΕ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ: 
«ΠΟΙΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΘΗΚΕ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΑΥΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ; ΚΑΝΕΙΣ 
ΑΠΟΛΥΤΩΣ»   

«Αισθάνομαι ότι σε λίγο  θα πρέπει να 
ζητήσουμε και συγγνώμη …!» 
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Γνώμη

Χαρτογραφικός αλυτρωτισμός: 
Απειλές, νοσταλγία και παρηγοριά

Ό
ταν ο Πρόεδρος του κινή-
ματος των «Εστιών των Ιδε-
αλιστών» (Γκρίζοι Λύκοι) 
προσέφερε κατά τη διάρ-
κεια επίσκεψης επ’ευκαιρία 
της Γιορτής των Θυσιών, στον 

πρόεδρο του MHP, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, το 
χάρτη του Αιγαίου υπό τουρκική κυριαρχία, 
μία νέα κρίση εμφανίστηκε στις σχέ-
σεις μεταξύ Άγκυρας και Αθήνας, 
αλλά αυτή η κίνηση προκάλεσε, 
επίσης, συζήτηση στην τουρ-
κική κοινή γνώμη.

Οι Εστίες των Ιδεαλιστών εί-
ναι γνωστές ως το Τμήμα Νεο-
λαίας του Κόμματος Εθνικιστι-
κού Κινήματος, MHP (των 47 επί 
581 εδρών). Αρκετά μέλη αυτής της 
οργάνωσης δικάστηκαν και καταδι-
κάστηκαν για τη δολοφονία αριστε-
ρών ακτιβιστών κατά τη διάρκεια 
της «Περιόδου Αναρχίας» μεταξύ 
1975 και 1980. Μερικοί εξ αυτών 
είναι βουλευτές του MHP έως και 
σήμερα.

Σε λιγότερο από ένα χρόνο έως τις προεδρι-
κές εκλογές, το MHP, ο ακροδεξιός σύμμαχος του 
Προέδρου Ερντογάν, βρίσκεται σε πλήρη κρίση. 
Έχουν ήδη υπάρξει δύο προερχόμενα από το MHP 
κόμματα το (IYI και το Zafer). Το τελευταίο συ-
νεχίζει να πέφτει σε δημοτικότητα στις δημοσκο-
πήσεις. Συγκεντρώνει μόλις το 6,7% των ψήφων 
ενώ το εκλογικό όριο μειώθηκε κατόπιν αιτήματος 
του ΜΗΡ από 10% σε 7% στις 31 Μαρτίου 2022.

Ένας άλλος απαισιόδοξο νούμερο για την κυ-
βέρνηση: Ο Συνασπισμός της Δημοκρατίας που 
σχηματίστηκε από τα κόμματα του Ερντογάν και 
του Μπαχτσελί αποτελεί το 36,7% των ψήφων, 
ενώ το μπλοκ της αντιπολίτευσης, ο Συνασπι-
σμός του Έθνους, έχει το 43,3% σύμφωνα με 
την τελευταία δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε 
στις 17 Ιουνίου.

Οι κακές γλώσσες μας θυμίζουν ότι το μικρό 
όνομα του Μπαχτσελί, δηλαδή, το Ντεβλέτ, ση-
μαίνει «Κράτος» στα Τουρκικά.

«Όταν είμαστε ανίκανοι στο εσωτερικό της 
χώρας να λύσουμε τα οικονομικά, διπλωματικά, 
πολιτικά, υγειονομικά, χρηματοπιστωτικά προβλή-
ματα κλπ ..., η κυβέρνηση επιδιώκει στόχους που 
πρέπει να πετύχει στο εξωτερικό», παρατηρεί ο 
καθηγητής Τσενγκίζ Ακτάρ, συγγραφέας του βι-
βλίου «Το Τουρκικό Άχθος». Πράγματι, το καθε-
στώς του Παλατιού της Άγκυρας πιστεύει ότι έχει 
δύο ατού στα χέρια του: Τη Συρία και την Ελλάδα. 
Αυτοί οι δύο στόχοι μπορούν να κρύψουν τις δυ-
σκολίες ή ακόμη και τα αδιέξοδα και τις ήττες της 
εσωτερικής πολιτικής. Έτσι, η άνοδος των τιμών, η 
καταστολή εναντίον των αντιπάλων, τα χτυπήματα 
που δέχονται στη διεθνή σκηνή δεν θα είναι πλέ-
ον πρωτοσέλιδα των ΜΜΕ, πιστεύει ο Ερντογάν.

Ο χάρτης που προσφέρθηκε στον Μπαχτσελί 
φέρει τον τίτλο «Ο Εθνικός Ναυτικός Όρκος μας», 
μία αναφορά στον Εθνικό Όρκο του 1923, ο οποί-
ος καθόρισε τα σύνορα της νέας Δημοκρατίας.

Τα τουρκικά ΜΜΕ κάνουν λόγο και για το 
χάρτη της «Γαλάζιας Πατρίδας», μία άλλη φα-
ντασίωση, ένα άλλο αλυτρωτικό όνειρο (Πολι-
τικό δόγμα που στοχεύει στην ανάκαμψη, από 
μία χώρα, όλων των πληθυσμών που ζουν σε 
παρόμοιες συνθήκες) που προωθεί ο κεμαλικός 
στρατός. Αλλά σύμφωνα με τη «Γαλάζια Πατρί-
δα» σχεδόν το ήμισυ της Ανατολικής Μεσογείου 
ανήκει στην Τουρκία.

«Η κατάκτηση, η κατοχή ή ακόμη και η λεη-
λασία είναι κίνητρα, στοιχεία που υπάρχουν στην 
ιστορία, το πολιτικό DNA και τη φαντασία των 
Τούρκων ηγετών από την Κεντρική Ασία, δηλα-
δή εδώ και 1000 τουλάχιστον χρόνια», πιστεύει ο 
καθηγητής Τανέρ Ακσάμ, ιστορικός με ειδίκευση 

στη Γενοκτονία των Αρμενίων του 1915. 
Η επίσημη ιδεολογία και πολιτική της Επιτρο-

πής Ενώσεως και Προόδου, στην εξουσία κατά τον 
Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο έως την πτώση της Οθω-
μανικής Αυτοκρατορίας (1923) ήταν το «Τουράν», 
δημιουργία ενός μεγάλου Τουρκικού Κράτους, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των τουρκόφωνων 

χωρών της Κεντρικής Ασίας. Αυτή η φανταστική 
ιδέα υιοθετείται λίγο-πολύ από τη μειο-

νότητα του πληθυσμού, αυτούς που 
έχουν λάβει ελάχιστη εκπαίδευση, 
συντηρητικούς ή ακόμη και ρα-
τσιστές και ισλαμιστές που ζουν 
στις πιο υπανάπτυκτες περιοχές 
της χώρας.

«Ήμασταν οι κύριοι των τριών 
ηπείρων. Οι Σουλτάνοι μας κυ-

βερνούσαν από τη Βιέννη στην Υε-
μένη!», είναι μία κλασική φράση που 

ακούγεται συχνά στις συνομιλίες στα 
καφέ.

Ο Μπαχτσελί είχε ήδη, πέρυσι, 
προσφέρει έναν άλλο χάρτη στον 
Πρόεδρο Ερντογάν, με τίτλο «Ο 
Τουρκικός Κόσμος».

Η Τουρκία έχει ήδη προσαρτήσει τμήμα της 
βορειοδυτικής Συρίας, ιδίως την πόλη Αφρίν, με 
την άμεση και έμμεση υποστήριξη της Μόσχας και 
της Ουάσινγκτον το Μάρτιο του 2018 μετά από 
τρεις μήνες στρατιωτικών επιθέσεων.

Οι σημερινοί ηγέτες, υποστηριζόμενοι από την 
κεμαλική και δεξιά αξιωματική αντιπολίτευση, 
πιστεύουν ότι η Ελλάδα δεν έχει δικαίωμα να 
εξοπλίζει τα νησιά του Αιγαίου και ότι αυτά τα 
νησιά αποτελούν μέρος των τουρκικών χωρι-
κών υδάτων.

Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι η πλειονό-
τητα του τουρκικού πληθυσμού χαίρεται, όταν δι-
αθέτει τα μέσα, να περάσει τις διακοπές του στα 
ελληνικά νησιά του Αιγαίου: «Είναι και φθηνότε-
ρα και με περισσότερες ανέσεις συγκριτικά με τα 
τουριστικά αξιοθέατα της Τουρκίας και η κουζί-
να είναι πολύ καλύτερη από τη δική μας», λένε.

Η σιωπή του Ερντογάν και της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης ως προς αυτόν τον αλυτρωτικό 
χάρτη επιβεβαιώνει τη θέση ότι «Η Γαλάζια Πα-
τρίδα» αποτελεί μέρος της επίσημης ιδεολογίας.

Τα τουρκικά ΜΜΕ, επέμειναν στις ελληνικές 
αντιδράσεις. Μερικοί χαρακτηριστικοί τίτλοι:

- Ο χάρτης του Μπαχτσελί στο πρωτοσέλιδο 
του ελληνικού τύπου

- Η Ελλάδα υπό το σοκ του χάρτη
- Οι Έλληνες έχουν τρελαθεί!
- Η θρασυτάτη απάντηση Μητσοτάκη
Εάν διαβάσει κανείς τα σχόλια του τουρκικού 

τύπου, θα νομίζει ότι ήταν η Αθήνα που προκά-
λεσε το περιστατικό.

Το «Panem et circenses» είναι η λατινική φρά-
ση που ως «άρτος και θεάματα». Γράφτηκε από 
τον ποιητή και συγγραφέα Juvenal που έζησε κα-
τά τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Σήμερα, η τουρκική 
κυβέρνηση δεν έχει πια ψωμί, ούτε θεάματα, για 
να παρηγορεί τους ανθρώπους εν μέσω οικονομι-
κής κρίσης. Αλλά πρέπει να εφεύρει παρόλα αυτά 
ψευδείς υποσχέσεις ή επαγγέλματα:

-- Βρήκαμε φυσικό αέριο στη Μαύρη Θάλασσα
- Υπάρχουν πολλά αποθέματα πετρελαίου στη 

Νοτιοανατολική Ανατολία
- Θα πάμε στο φεγγάρι
- Θα παράγουμε το εθνικό μας αυτοκίνητο
Η Συρία και η Ελλάδα είναι μεταξύ αυτών 

των ζητημάτων.
«Καταρχάς, μία κήρυξη πολέμου και, στη συ-

νέχεια, μια κατάσταση πολιορκίας μπορεί να ακυ-
ρώσει ή να καθυστερήσει τη διεξαγωγή των εκλο-
γών», λένε παρασκηνιακά στην Άγκυρα.

«Είναι εύκολο να το λες, αλλά πολύ δύσκολο 
να το κάνεις», δηλώνει η πλειοψηφία των ανε-
ξάρτητων παρατηρητών.

ΤΟΥ ΡΑΓΚΙΠ ΝΤΟΥΡΑΝ 

Γνώμη

Χρυσή προτομή Σεπτιμίου Σεβήρου 
- επιστροφή η δανεισμός ;

Σ
τις 26 Ιουνίου 2022 η 
Υπουργός Πολιτισμού κ. Λί-
να Μενδώνη επισκέφθηκε 
το Διδυμότειχο. Σε συνά-
ντηση που είχε με τον Δή-
μαρχο της πόλης κ. Ρωμύ-

λο Χατζηγιάννογλου, μεταξύ άλλων 
θεμάτων που αφορούν τα μνημεία του 
Δήμου, αναφέρθηκε και στην επιστρο-
φή της χρυσής προτομής του Ρωμαί-
ου αυτοκράτορα Σεπτιμίου Σεβήρου, 
η οποία είχε βρεθεί στον αρχαιολο-
γικό χώρο της Αγίας Πέτρας (Πλωτι-
νόπολης) Διδυμοτείχου το 1965, και 
τις τελευταίες δεκαετίες αποτελεί έκ-
θεμα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της 
Κομοτηνής. Ο Δήμαρχος στις ανακοι-
νώσεις που έκανε στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο, αναφέρθηκε στο γεγονός της 
επιστροφής αυτού του εντυπωσιακού 
και πάρα πολύ σημαντικού αρχαιολογι-
κού ευρήματος, και ακολούθως προέβη 
σε δηλώσεις στα τοπικά ΜΜΕ. Επίσης 
πολλές τοπικές δημοσιογραφικές ιστο-
σελίδες αναφέρθηκαν στο γεγονός της 
επιστροφής.

Στο συγκεκριμένο Δημοτικό Συμ-
βούλιο που έγινε η ανακοίνωση από 
τον Δήμαρχο Διδυμοτείχου, έκανα πα-
ρέμβαση και ρώτησα, αν η επιστροφή 
της προτομής του Σεπτιμίου Σεβήρου 
θα είναι μόνιμη ή προσωρινή. Ο λόγος 
που έκανα αυτή την ερώτηση είναι δι-
ότι έχω στην κατοχή μου έγγραφο του 
Υπουργείου Πολιτισμού (ΑΔΑ: 4Α92Γ-
ΠΔ) με ημερομηνία 10 Ιαν 2011 και 
θέμα : Έγκριση παραχώρησης αρχαι-
οτήτων αρμοδιότητας των ΙΘ’ ΕΠΚΑ 
και ΛΑ’ ΕΠΚΑ και μεταφοράς αρχαιο-
τήτων από την 12η ΕΒΑ, προκειμένου 
να συμπεριληφθούν στη μόνιμη έκθεση 
του Βυζαντινού Μουσείου Διδυμοτεί-
χου, το οποίο φέρει την υπογραφή του 
τότε Υπουργού Πολιτισμού κ. Παύλου 
Γερουλάνου.

Να διευκρινίσω ότι μέχρι το 2014 
αρμόδιες υπηρεσίες για τις αρχαιότη-
τες στην Θράκη ήταν : η ΙΘ’ Ε.Π.Κ.Α. 
Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών 
Αρχαιοτήτων και η 15η Ε.Β.Α Εφορεία 
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων με έδρα την 
Κομοτηνή. Από το 2014 και μετά ο κάθε 
νομός έχει την δική του Εφορεία Αρ-
χαιοτήτων. Έτσι στην Εφορεία Αρχαι-
οτήτων Έβρου, εντάχθηκαν οι αρχαι-
ότητες του Έβρου, για τις οποίες ήταν 
αρμόδιες : η ΙΘ’ ΕΠΚΑ και η 15η ΕΒΑ. 

Στο έγγραφο του Υπουργείου που 
προανέφερα, στην παράγραφο Α3 γρά-
φει τα εξής : (Αποφασίζουμε) Τον δα-
νεισμό για πέντε (5) έτη από την ΙΘ’ 
ΕΠΚΑ προς τη 15η ΕΒΑ, με δυνατό-
τητα ανανέωσης και την ενδεχόμενη 
αντικατάστασή της μετά το πέρας της 
περιόδου δανεισμού με ακριβές αντί-
γραφο, της χρυσής προτομής του Σε-
πτιμίου Σεβήρου, σπάνιου ευρήματος 
από την Πλωτινόπολη.

Δηλαδή στην απόφαση για τον Σε-
πτίμιο Σεβήρο αναγράφεται ρητά, ότι 
αφορά δανεισμό χρονικής διάρκειας 5 
ετών και όχι παραχώρηση, όπως ανα-
γράφεται π.χ. στην παράγραφο Α2 και 
αφορά το ψηφιδωτό δάπεδο όπου 

απεικονίζεται η Λήδα με το Δία/κύκνο, 
και το οποίο εξ αρχής έχει τοποθετη-
θεί στο Βυζαντινό Μουσείο Διδυμοτεί-
χου. Επίσης στην ίδια παράγραφο (Α3) 
αναφέρει περί ενδεχόμενης αντικατά-
στασής της προτομής του Σεπτιμίου 
Σεβήρου, μετά το πέρας της περιόδου 
δανεισμού με ακριβές αντίγραφο !!!

Ως γνωστόν στα κράτη και στα 
υπουργεία υπάρχει συνέχεια, οπότε 
αν δεν υφίσταται κάποιο άλλο έγγρα-
φο, που να ακυρώνει ή να τροποποιεί 
την παράγραφο Α3 του υπόψη εγγρά-
φου, τότε αυτό που αποκαλούμε σήμε-
ρα ως επιστροφή της χρυσής προτομής 
του Ρωμαίου αυτοκράτορα Σεπτιμίου 
Σεβήρου στο Διδυμότειχο, δεν είναι 
επιστροφή αλλά ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ και μά-
λιστα μικράς διαρκείας, μόλις 5 ετών 
!!! Και αν ακόμη υπάρξει κάποια ανα-
νέωση του δανεισμού (όπως αναφέρει 
το έγγραφο), με το πέρας της, η προ-
τομή θα αντικατασταθεί με αντίγραφο.

Το εξοργιστικό στην όλη υπόθεση 
είναι, ότι θα μας δανείσουν κάτι που 
δικαιωματικά ανήκει στην πόλη μας. 
Προσωπικά δεν με ενδιαφέρει αν το 
Μουσείο του Διδυμοτείχου είναι Βυ-
ζαντινό και όχι Αρχαιολογικό, όπως 
θα έπρεπε να είναι άλλωστε. Και αν 
κάπου πρέπει να εκτεθεί το αντίγραφο 
της προτομής, τότε ας είναι στο Αρχαι-
ολογικό Μουσείο της Κομοτηνής. Για το 
λόγο αυτό ζήτησα και θα ξαναζητήσω 
από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Διδυμοτείχου, να εκδώσουμε 
ένα ψήφισμα, το οποίο να αποστείλου-
με στο Υπουργείο Πολιτισμού, όπου θα 
αιτηθούμε τα παρακάτω : 

1. Αποχαρακτηρισμός του Μουσείου 
Διδυμοτείχου από Βυζαντινό σε Αρχαι-
ολογικό, έτσι ώστε να υπάρχουν εκθέ-
ματα, τα οποία θα καλύπτουν όλη την 
ιστορική διαχρονία της περιοχής μας.

2. Επιστροφή και μόνιμη έκθεση της 
χρυσής σφυρήλατης προτομής του Σε-
πτιμίου Σεβήρου από το αρχαιολογικό 
Μουσείο της Κομοτηνής στο Μουσείο 
του Διδυμοτείχου, όπου υπάρχει η σχε-
τική προθήκη.

Όταν υπάρχουν τέτοια θέματα που 
αφορούν την πολιτιστική μας κληρο-
νομιά, τότε πρέπει να λειτουργούμε 
δραστικά και ενωτικά, καθώς απ’ ότι 
φαίνεται τίποτα δεν είναι αυτονόη-
το στις εποχές που ζούμε. Επί παρα-
δείγματι, έτσι απλά αποφασίζεται να 
μεταφερθούν σχολές προς την Αλε-
ξανδρούπολη (βλέπε Σχολή Νοσηλευτι-
κής), υποβαθμίζονται Νοσοκομεία που 
εξυπηρετούν δεκάδες χιλιάδες ανθρώ-
πων (βλέπε Νοσοκομείο Διδυμοτεί-
χου), χαρακτηρίζονται μουσεία, δίχως 
να ληφθεί υπόψη το ιστορικό βάθος 
μιας πόλης (βλέπε Βυζαντινό Μουσείο 
Διδυμοτείχου αντί για Αρχαιολογικό), 
δεν επιστρέφουν οι αρχαιότητες εκεί 
όπου ανήκουν (βλέπε προτομή Σεπτι-
μίου Σεβήρου) κλπ. Με όλες αυτές τις 
αποφάσεις μειώνονται οι δυνατότητες 
ανάπτυξης που έχει μια περιοχή, με 
αποτέλεσμα να υπάρχει ανεργία, ειδικά 
στους νέους, οι οποίοι αναγκάζονται να 
φύγουν από τον τόπο τους, και κατά 
συνέπεια ο τόπος αυτός σε λίγα χρόνια 
θα ερημώσει, και τότε ίσως αναρωτη-
θούν οι ιθύνοντες τι δεν έγινε σωστά !!!

ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Α. ΣΑΡΣΑΚΗ 
(ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΗ)
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Για το 2023 μεταφέρεται, 
όπως άλλωστε αναμενόταν, το 
οικονομικό κλείσιμο για την πα-
ραχώρηση της Εγνατίας Οδού 
στο ανάδοχο σχήμα ΓΕΚ ΤΕΡ-
ΝΑ-EGIS PROJECTS. Σε συ-
νάντηση με δημοσιογράφους 
που πραγματοποιήθηκε έγινε 
αναλυτική παρουσίαση του έρ-
γου του ΤΑΙΠΕΔ και δόθηκαν 
απαντήσεις. Όπως ανέφερε ο 
κ.Δημήτρης Πολίτης, Διευθύ-
νων Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, 
στην περίπτωση της Εγνατί-
ας Οδού έχουμε να κάνουμε 
με εκκρεμότητες μεταξύ τριών 
μερών. Δηλαδή του Δημοσίου, 
του παραχωρησιούχου και τελι-
κά του ΤΑΙΠΕΔ, ως αναθέτουσα 
αρχή αυτού του διαγωνισμού.

Από τη μια είναι οι εκκρε-
μότητες που πρέπει να κλεί-
σει το Δημόσιο. Αυτές έχουν 
να κάνουν με την αδειοδότη-
ση των σηράγγων και την λει-
τουργία και των τελευταίων 
σταθμών διοδίων, διαδικασία 
η οποία είναι σε εξέλιξη. Ανα-
φορικά με τις εκκρεμότητες του 
παραχωρησιούχου. Πρέπει να 

ολοκληρωθούν οι χρηματο-
δοτικές συμφωνίες με τις τρά-
πεζες αλλά και τις συμφωνίες 
με υπεργολάβους αναφορικά 
με το κατασκευαστικό σκέλος. 
Θα πρέπει να αποτυπωθεί από 
την Εγνατία Οδό Α.Ε. με λε-
πτομέρεια το τι παραλαμβάνει 
το σχήμα ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-EGIS 
PROJECTS.

Ουσιαστικά για πρώτη φο-
ρά στην Ελλάδα ένας παραχω-
ρησιούχος θα παραλάβει έναν 
αυτοκινητόδρομο σε λειτουρ-
γία. Είναι λοιπόν ουσιώδες να 
μπορεί να γνωρίζει αναλυτικά 
που βρίσκεται η κάθε υποδομή 
αλλά και πως λειτουργεί. Αυτή 
είναι μια διαδικασία ογκώδης 
καθώς μιλάμε για έναν αυτο-
κινητόδρομο που μαζί με τους 
κάθετους άξονες αγγίζουν τα 
880 χιλιόμετρα.

Για να δώσουμε μια τάξη με-
γέθους, τα χιλιόμετρα αυτά εί-
ναι αν προσθέσουμε μαζί την 
Ολυμπία (μέχρι τον Πύργο), την 
Ιόνια, τον Ε65 (ολοκληρωμένο) 
και τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαί-
ου. Η διαφορά είναι ότι αυτοί 

οι άξονες δημιουργήθηκαν ή 
ολοκληρώθηκαν από τον κάθε 
παραχωρησιούχο ενώ εδώ θα 
γίνει μια μεταβίβαση μιας υπο-
δομής από ένα νομικό πρόσω-
πο σε ένα άλλο. Η ουσία είναι 
πως όταν υπάρξουν διαθέσιμα 

όλα τα παραπάνω έγγραφα μα-
ζί με τα έγγραφα του διαγωνι-
σμού και τη σύμβαση θα πάνε 
στο Ελεγκτικό Συνέδριο προς 
έγκριση. Στη συνέχεια θα ακο-
λουθήσει η κύρωση στη Βου-
λή των Ελλήνων και τέλος θα 

υπογραφεί η σύμβαση παραχώ-
ρησης και θα γίνει το οικονομι-
κό κλείσιμο.

Ο επικεφαλής του ΤΑΙΠΕΔ 
σημείωσε πως είναι τέτοιος ο 
όγκος των εκκρεμοτήτων που 
απομένουν να κλείσουν που εί-

ναι πολύ δύσκολο το οικονομι-
κό κλείσιμο να επιτευχθεί για 
το 2022, δίνοντας ουσιαστικά 
σήμα για την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας το 2023.

ypodomes.gr

Το 2023 η ολοκλήρωση του 
διαγωνισμού για την Εγνατία Οδό

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ  
                               
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένας 
παραχωρησιούχος θα παραλάβει έναν 
αυτοκινητόδρομο σε λειτουργία

                                                                                      

   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, 18-07-2022
ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 23304

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΕΒΡΟΥ                                               
Δ Η Μ Ο Σ   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ     
Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τμήμα :  ΤΜΗΜΑ Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου
 Προμηθειών και Αποθήκης.
Λ. Δημοκρατίας 306
68132 , ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Πληρ.  :  Τζανάβαρλη Σάρα,
Κόκκορη Μαργαρίτα
Τηλ. : 25513 50274-50231
Email:  saratza@alexpolis.gr
markok@alexpolis.gr

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

για την προμήθεια  «Εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και 

τοποθέτηση στεγάστρων στο Δήμο Αλεξανδρούπολης»  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  : 132.494,00 €  ΜΕ ΦΠΑ

CPV  : 34928400-2

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρω-
σης τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη απόλυτη τιμή ή 
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης) για την προμήθεια «Εξοπλισμού, κατα-
σκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων στο Δήμο Αλεξανδρούπο-

λης»   συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 132.494,00 €, συμπεριλαμ-
βανομένου του Φ.Π.Α.

Η προμήθεια δεν διαιρείται σε τμήματα και οι ενδιαφερόμενοι θα συμ-
μετέχουν στο σύνολο της προμήθειας.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
ή ενώσεις οικονομικών φορέων. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι εν-
διαφερόμενοι Προμηθευτές απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, 
χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και 
να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.) 
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήμα-
τος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλε-
κτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, μέχρι 
την 30η Αυγούστου  2022, και ώρα 12:00μμ σε ηλεκτρονικό φάκελο. Η 
αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 5η Σεπτεμβρίου  
2022 και ώρα 9.00 πμ.

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για 
ποσό που αντιστοιχεί στο 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 
του  προσφερόμενου τμήματος (χωρίς Φ.Π.Α) και συγκεκριμένα 2.137,00  €.

Πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης Τζανάβαρλη Σάρα και  Kόκκορη Μαργαρίτα Διεύθυν-
ση Λ. Δημοκρατίας 306, Τηλ. 2551350274 και 2551350231  αντίστοιχα. 

Ολόκληρη η διακήρυξη και τα τεύχη της μελέτης παρέχονται με ηλε-
κτρονικό τρόπο, ελεύθερα και άμεσα από τον ιστότοπο του Δήμου (www.
alexpolis.gr, πεδίο «Διακηρύξεις») καθώς και από τη δικτυακή πύλη www.
promitheus.gov.gr (Α.Α. Συστ.168826).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΔΑ:63Ι9469ΗΞΤ-ΔΟΤ 
Αλεξανδρούπολη, 18 - 07 - 2022

Αρ. Πρωτ.: 1176 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 03/2022

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣ-

ΜΟΥ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙ-

ΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗN 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

«ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣ-

ΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. (PORT AUTHORITY 

LIABILITY)»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 48.000 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

CPV: 66510000-8 (Υπηρεσίες Ασφάλισης)

Ο Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης  Α.Ε. προκηρύσσει επανα-
ληπτικό ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών στο 
αντικείμενο «Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Οργανισμού Λιμέ-
νος Αλεξανδρούπολης Α.Ε. (Port Authority Liability)», προϋπολογισμού 
σαράντα οκτώ χιλιάδων Ευρώ 48.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του 
φόρου ασφαλίστρων καθώς και όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων), ο 
οποίος θα διεξαχθεί σύμφωνα με το οικείο κανονιστικό πλαίσιο και τους 
ειδικότερους όρους της υπ’ αριθ. 03/2022 διακήρυξης.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι πλέον συμφέρουσα από οικονομική άπο-
ψη προσφορά βάσει τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 29-07-2022, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ.

Πλήρης διακήρυξη έχει αναρτηθεί την 18-07-2022 στη Διαδικτυακή 
Πύλη του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) με Συστημικό Αύξο-
ντα Αριθμό: 163219-2, στον δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονι-
κού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην ιστοσελίδα 
του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. (www.ola-sa.gr)

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Ο.Λ.Α. Α.Ε.

Κωνσταντίνος Χατζηκωνσταντίνου

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο Βαρντανίδης Μιχάλης του Βαρντάν και της Σουσάννας το γένος Εφραιμίδη που γεννήθηκε στην  Αλεξανδρού-
πολη και κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη και η Ζαζοπούλου Άννα του Ιμέντα και της Ειρήνης το γένος Ζαζοπούλου 
που γεννήθηκε στην Πάφο Κύπρου και κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη πρόκειται να παντρευτούν με Θρησκευτικό 
Γάμο στην Αίθουσα Βασιλείας Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά στις 28/8/2022
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 SUDoKU

1 3 8

2 6

5 9 1

7 2 4 3 8

6 8 3 2

3 4 9 1 6

3 9 6

8 4

1 4 7

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.66)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Mon Jul 18 08:07:56 2022 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.66)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Fri Jul 15 08:17:38 2022 GMT. Enjoy!

ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

7 6 8 5 1

2 5 7 6

6 8 3

6 2

1 9

3 4

2 1 8

9 4 8 7

5 8 6 3 4

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.57)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Mon Jul 18 08:07:58 2022 GMT. Enjoy!

1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ο κύριος είναι ζωγράφος με ειδικότητα το 

γυμνό.

Δουλεύει έναν πίνακα εδώ και μήνες.

Έχει έρθει το μοντέλο, μια νέα κοπέλα... πάει 

να γδυθεί και λέει αυτός:

- Ξέρεις, σήμερα δεν αισθάνομαι πολύ καλά 

και λέω να μην ζωγραφίσω, αλλά θα στο πλη-

ρώσω το μεροκάματο... Λέω να κάνω ένα τσάι 

και να ξαπλώσω...

Λέει το μοντέλο:

- Ασε να στο κάνω εγώ το τσάι και μετά φεύ-

γω.

- Εντάξει, κάνε και ένα για σένα....

Κάθισαν λοιπόν στο σαλόνι και τα λέγανε 

πίνοντας το τσάι, οπότε ξαφνικά ακούγεται η 

εξώπορτα και γνώριμα βήματα. Φωνάζει τότε 

πανικόβλητος ο ζωγράφος:

- Θεέ μου, η γυναίκα μου! Γρήγορα! Γδύσου!

* * * * * * 

Ένα ζευγάρι κοιμάται όταν ξαφνικά ακούγεται 

ένας θόρυβος από το μπάνιο.

Η γυναίκα ξυπνά τρομαγμένη και λέει στον 

άντρα της:

– Γιάννη, ξύπνα! Κάποιος προσπαθεί να ανοί-

ξει το παράθυρο του μπάνιου!

Ο άντρας της γυρίζει πλευρό και απαντά:

– Μακάρι! Εγώ τρεις μήνες προσπαθώ να τα 

ανοίξω και δεν μπορώ!

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια
1. Αδιευκρίνιστα, συγκεχυμένα.
10. Είδος σάλτσας από εντόσθια ψαριών.
11. Ξένο αντρικό όνομα.
12. Επομένως, λοιπόν.
13. Προνόμιο βουλευτών.
15. Και οι συμβολαιογράφοι τα σπού-
δασαν.
17. Αρχικά παλιού ταμείου ασφάλισης.
18. Δύο έχει ο… αξιοκατάρατος.
19. Ειρωνικά ο βλάκας.
21. Έγραψε την "Πανούκλα".
23. Η μετάφραση της Αγίας Γραφής στα 
λατινικά.
25. Παύλος από την… Ιταλία.
27. Συνεργάτης του Χίτλερ.
28. Θυμίζει τη Σουμάκ.
30. Ένα μέσο φωτισμού.
32. Μέρος του σκηνικού του Θεάτρου 
Σκιών.
34. Θαυμάζεται από φιλάθλους.
36. Ήσυχη… ημέρα.
37. Προστακτική για… αναβλητικούς.
39. Συγκοινωνιακός κόμβος της Παρα-
γουάης.
40. Και το Αφγανιστάν χώρα της.
41. Ήρεμος άνθρωπος.

-- Συστατικά --
• 6 τρυφερά κρεμμύδια φρέσκα, ψιλοκομμένα  
• 1 ματσ. μαϊντανό, ψιλοκομμένο
• Μισό ματσ. μυρώνια, ψιλοκομμένα  
• Αλάτι
• Πιπέρι
• 1 ματσ. ρόκα, κομμένη
• 2 σκ. σκόρδο, λιωμένες  
• Μισό κιλό σπανάκι, καθαρισμένο και κομμένο
• Μισό κιλό σπαράγγια
• 1 κόκκινη πιπεριά, ψιλοκομμένη

--Για το ντρέσινγκ--
• 
• 165 γρ. ελαιόλαδο
• Μισό φλ. ξύδι μπαλσάμικο
• Χυμό από μισό λεμόνι
• Αλάτι
• Πιπέρι

• 1 κ.γλ. aromat

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Αρχικά, αναμειγνύουμε το σκόρδο με το ελαι-

όλαδο και αλείφουμε με τη μισή ποσότητα 

αυτού του μείγματος τα μανιτάρια.
• Τα βάζουμε σε ταψάκι και τα ψήνουμε για 15 

λεπτά, σε φούρνο προθερμασμένο φούρνο 
στους 190 βαθμούς Κελσίου.

• Στη συνέχεια, βάζουμε τα σπαράγγια σε τα-
ψάκι και τα αλείφουμε με το υπόλοιπο μείγ-
μα σκόρδου.

• Τα ψήνουμε στην ίδια θερμοκρασία, ώσπου 
να μαλακώσουν.

• Βάζουμε σε μπολ, το σπανάκι κομμένο, τη 
ρόκα κομμένη, την πιπεριά, τα φρέσκα κρεμ-
μυδάκια, τα μυρώνια, το μαϊντανό και το κου-
κουνάρι.

• Κατόπιν ετοιμάζουμε το ντρέσινγκ, αναμειγνύ-
οντας ελαιόλαδο, ξύδι μπαλσάμικο, το χυμό 
λεμονιού, το αλάτι, και το πιπέρι.

• Περιχύνουμε με το ντρέσινγκ τα σαλατικά στο 
μπολ και ανακατεύουμε.

• Τέλος, τοποθετούμε σε πιατέλα τα σαλατικά, 
μαζί με τα μανιτάρια και τα σπαράγγια και 
σερβίρουμε αμέσως.

• Η σαλάτα με σπαράγγια και μανιτάρια εί-
ναι έτοιμη.

• Καλή όρεξη!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Διαφορετική σαλάτα με σπαράγγια και μανιτάρια

Κάθετα

1. Δυσανασχέτηση.

2. Λιχουδιές… λαγών.

3. Γιος του Σημ.

4. Συνεχόμενα στην… οθόνη.

5. Μεγάλο εμπορικό κέντρο της Ιαπωνίας.

6. Χορηγεί υποτροφίες (αρχικά).

7. Γίνεται και με ντομάτα.

8. Μονός αριθμός.

9. Φτηνό, βαμβακερό ύφασμα.

14. Κοινωνική διαφθορά (μτφ.).

16. Ελληνικές βραχονησίδες.

20. Τα χωρίς ζωτικότητα.

22. Πίνουμε ποτά εκεί.

24. Ανεξάρτητη Δημοκρατία της Νότιας 

Αφρικής.

26. Μέρος του σπιτιού (ξ.λ.).

29. Παράγγελμα για έναρξη βαδίσματος.

31. Καλόγρια που άγιασε.

33. Μάρκα ελληνικών κασμιριών.

35. Προσωπική αντωνυμία β' πληθυντικού 

προσώπου.

38. Αρχή… επίθεσης.
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Στον χάρτη της Ένωσης Πο-
δοσφαιρικών Σωματείων Έβρου 
επιστρέφει η Αναγέννηση Λα-
βάρων. 

Η ομάδα που εδρεύει στα Λά-
βαρα του Δήμου Σουφλίου, θα 
λάβει μέρος φέτος στην Β’ κα-
τηγορία της ΕΠΣ Έβρου.

Η τελευταία φορά που κατέ-
βηκε η Αναγέννηση στο πρωτά-
θλημα του νομού, ήταν την σε-
ζόν 2011-12.

Μετά τις πρόσφατες αρχαι-

ρεσίες, προέκυψε και το Διοικη-
τικό Συμβούλιο της ομάδας, με 
πρόεδρο τον Βαγγέλη Τοκαμάνη.

Αναλυτικά η σύνθεση του νέ-
ου Δ.Σ.:
• ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΟΚΑΜΑΝΗΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
• ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΑΓΚΟΥ-

ΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
• Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΤΑΜΙΑΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
• ΤΑΜΙΑΣ: ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ ΔΗ-

ΜΗΤΡΗΣ

• ΜΕΛΟΣ: ΧΑΡΙΤΟΥΔΗΣ ΑΘΑ-
ΝΑΣΙΟΣ

• ΜΕΛΟΣ: ΣΙΓΑΛΑΣ ΝΙΚΟ-
ΛΑΟΣ

• ΜΕΛΟΣ: ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΧΑΡΑ-
ΛΑΜΠΟΣ

• ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
• ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΡΑΜΠΟΓΑΣ 

ΠΑΣΧΑΛΗΣ
• ΜΕΛΟΣ: ΑΡΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑ-

ΝΤΙΝΟΣ
• ΜΕΛΟΣ: ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΓΕ-

ΩΡΓΙΟΣ

Η Κατερίνα Στεφανίδη έμεινε 
εκτός του βάθρου στον τελικό 

του άλματος επί κοντώ της 
διοργάνωσης του Όρε-

γκον. Στην 4η συμμετο-
χή της σε Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα, η «χρυ-
σή» το 2017 στο Λον-
δίνο και «χάλκινη» το 
2019 στην Ντόχα, Κα-

τερίνα Στεφανίδη, έμει-
νε εκτός του βάθρου των 

νικητών στον τελικό του 
άλματος επί κοντώ της διορ-

γάνωσης του Όρεγκον και κατετάγη 
5η με 4.70μ στην 3η της προσπάθεια.

Παρότι βελτίωσε την καλύτερη 

επίδοσή της για το 2022 (είχε 4.65μ 
από τον περασμένο Μάρτιο), η Ελλη-
νίδα πρωταθλήτρια δεν τα κατάφερε 
στις τρεις προσπάθειες που επιχείρη-
σε στα 4.80μ (έκανε ένα αποτυχημέ-
νο άλμα) και 4.85μ στη συνέχεια (τα 
έπαιξε όλα για όλα} με αποτέλεσμα 
να πάρει την 5η θέση στον αγώνα.

Η Κατερίνα Στεφανίδη έδειξε από 
την αρχή ότι βρισκόταν σε καλή κατά-
σταση, περνώντας με άνεση τα δύο 
πρώτα άλματα που επιχείρησε στα 
4.45μ και 4.60μ. Το ίδιο έκαναν και 
τα άλλα δύο φαβορί για το βάθρο 
των νικητών, οι Αμερικανίδες Ναζότ 
και Μόρις.

Τα πράγματα άρχισαν να… σοβα-

ρεύουν στα 4.70μ, ύψος που τόσο η 
Στεφανίδη όσο και η Ναζότ δεν κα-
τάφεραν να υπερβούν με την πρώ-
τη τους προσπάθεια, σε αντίθεση με 
την Μόρις η οποία έκανε ένα «κα-
θαρό» άλμα κι έβαλε… πλώρη για 
τα μετάλλια.

Η «χρυσή» Ολυμπιονίκης του Ρίο, 
η οποία βρέθηκε στο Παγκόσμιο με 
καλύτερη εφετινή προσπάθεια στα 
4.65μ δεν μπόρεσε, παρότι έκανε κα-
λύτερο άλμα, να περάσει το συγκε-
κριμένο ύψος στην 2η προσπάθειά 
της, ωστόσο, στην 3η και τελευταία 
έδειξε την κλάση της και παρέμεινε 
στη… ζώνη των μεταλλίων κάνοντας 
season best

Πέμπτη στο Παγκόσμιο στίβου  του 
Όρεγκον η Στεφανίδη

Ποιοι 
και πόσοι 

παίκτες πρέπει να 
αναγράφοντα στο 

φύλλο αγώνα

Μία σημαντική αλλαγή θα ισχύει 
από την νέα αγωνιστική περίοδο στο 
πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής. Μέχρι 
και την αγωνιστική περίοδο που έλη-
ξε κάθε ομάδα είχε τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιήσει στην ενδεκάδα (μέχρι 
και) τέσσερις ξένους ποδοσφαιριστές.

Από τη νέα σεζόν (2022-23) είναι 
υποχρεωτική η αναγραφή στο φύλλο 
αγώνα και η συμμετοχή στην ενδεκά-
δα κάθε σωματείου και καθ’ όλη την 
διάρκεια του αγώνα εννέα (9) ποδο-
σφαιριστών που δικαιούνται να αγω-
νίζονται στις ελληνικές εθνικές ομάδες. 
Αρα μέχρι και δύο ξένοι επιτρέπονται 
στην ενδεκάδα. Η αλλαγή αυτή δεν 
δειχνεί να επηρεάζει τις ομάδες της 
Θράκης που ούτως ή άλλως δεν δεί-

χνουν να επενδύουν σε ξένο στοιχείο.
Για τις αγωνιστικές περιόδους 

2022–2023 και 2023–2024 επιτρέ-
πεται η αναγραφή στο Φύλλο Αγώνα 
έως τεσσάρων (4) ποδοσφαιριστών, 
που δεν δικαιούνται να αγωνίζονται 
στις ελληνικές εθνικές ομάδες, από 
τους οποίους θα επιτρέπεται να αγω-
νίζονται έως δύο (2) ηλικίας κάτω 
των 28 ετών (γεννηθέντες πριν την 
01.01.1994). Μπορεί μια ομάδα δη-
λαδή να έχει παραπάνω ξένους στο 
δυναμικό (με βάση τα προβλεπόμενα 
από τους λοιπούς σχετικούς κανονι-
σμούς), αλλά από φέτος να παίζουν 
στη διάρκεια του αγώνα μόνο δυο και 
με ηλικιακό περιορισμό!

Επίσης κατά την αγωνιστική περίο-

δο 2022 – 2023 είναι υποχρεωτική η 
αναγραφή στο Φύλλο Αγώνα πέντε (5) 
ποδοσφαιριστών κάτω των 21 ετών, 
οι οποίοι απαραιτήτως θα πρέπει να 
δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελ-
ληνικές εθνικές ομάδες και να είναι 
γεννηθέντες έως το 2002. Τέλος επι-
τρέπεται η αναγραφή στο Φύλλο 
Αγώνα και η χρησιμοποίηση 
συνολικά έως πέντε (5) πο-
δοσφαιριστών ηλικίας άνω 
των 33 ετών. Διευκρινίζε-
ται ότι για το πρωτάθλη-
μα της περιόδου 2022-
2023 οι γεννηθέντες πριν 
από την 01.01.1990 εντάσ-
σονται σε αυτή την ηλικιακή 
κατηγορία.

Γ’ Εθνική: Aλλαγές στον τρόπο διεξαγωγής του νέου 
πρωταθλήματος για την περίοδο 2022-23

Στα ποδοσφαιρικά δρώμενα 
της ΕΠΣ Έβρου επιστρέφει φέ-
τος ο Αθλητικός Όμιλος Τυχερού.

Στην επιστροφή του ο ΑΟΤ, 
όπως προέκυψε από τις αρχαιρε-
σίες που έγιναν, θα έχει γυναίκα 
πρόεδρο και συγκεκριμένα την 
Βασιλική Δέδογλου.

Μάλιστα η ομάδα του Τυχε-
ρού, είναι η μοναδική σε όλο τον 
Έβρο φέτος αλλά και εδώ και 
πολλά χρόνια, που θα έχει γυ-
ναίκα στην προεδρία.

Ο ΑΟΤ θα λάβει μέρος στην 
Β’ κατηγορία της ΕΠΣ για πρώτη 
φορά μετά το 2017.

Η νέα σύνθεση Δ.Σ. του Αθλη-
τικού Ομίλου Τυχερού:
• Δέδογλου Βασιλική: Πρόε-

δρος
• Δημούτσης Γεώργιος: Αντι-

πρόεδρος
• Μόκαλης Ιωάννης: Γενικός 

Γραμματέας
• Καδόγλου Δημήτρης: Ειδικός 

Γραμματέας
• Καδόγλου Έλσα: Ταμίας
• Ζαπάρτας Άγγελος: Έφορος
• Δαούτης Δημήτρης: Έφορος
• Δουκαλέτσης Γεώργιος: Μέ-

λος
• Καδόγλου Γεώργιος: Μέλος

Επιστροφή στο Σοφικό 

Μετά από μια διετία επιστρέ-
φει στην ομάδα του Ορφέα Σο-
φικού ο μεσοεπιθετικός  του ΑΟ 
Νεοχωρίου Θέμης Μπαλλάκης. 
Ο Μπαλλάκης επιστρέφει για 
τρίτη φορά στον Ορφέα με σκο-
πό να τον βοηθήσει ώστε να κα-
τακτήσει το πρωτάθλημα της Β’ 
ΕΠΣ Έβρου. Φέτος είχε 
4 γκολ στο πρωτά-

θλημα με το Νεοχώρι.
Ο 31χρονος αριστεροπόδα-

ρος κεντρικός αλλά και πλάγιος 
μεσοεπιθετικός κατάγεται από το 
Σοφικό και  στο παρελθόν έχει 
αγωνιστεί σε Αιγάλεω, Χαιδάρι, 
Δασος Χαϊδαρίου, ΑΕ Διδυμο-
τείχου, Ορφέα Σοφικού, Ορέστη 
Ορεστιάδος, ΠΑΕ Πενταλόφου 

και Νεοχώρι.

ΕΠΣ Έβρου: Ο ΑΟ Τυχερού επιστρέφει 
με γυναίκα πρόεδρο!

Επιστροφή μετά από 10 χρόνια για την 
Αναγέννηση Λαβάρων!

Sports

Μεγάλη 
επιστροφή και 

επανεκκίνηση για 
μια ιστορική 

ομάδα

«Είναι κρίμα που έχασα έτσι το χρυσό. Είχα καλό σερί και είναι κρίμα. Δε πειράζει που 
έχασα με 8,32μ. Δεν πέτυχα ούτε ένα άλμα. Είπα ότι έπρεπε να κάνω 8,50μ. Δεν 

έπρεπε να κερδίσω με 8,32μ. Θα ήταν ντροπή. Καλοδεχούμενο το μετάλλιο βέβαια» 
Μίλτος Τεντόγλου, αργυρός παγκόσμιος πρωταθλητής στίβου.

Η 
Κατερίνα 

Στεφανίδη έμεινε 
εκτός του βάθρου στον 

τελικό του άλματος 
επί κοντώ

Στον χάρτη της 
ΕΠΣ ΕΒρου και τα 

πρωταθληματα και πάλι 
η ομάδα του Δήμου 

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

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες 
σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

Δικηγόροι

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

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

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

ΑΓΓΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  •  Δικηγόρος 
Ειρήνης 39  •  Αλεξανδρούπολη 
Τηλέφωνο : 2551024142

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

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

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ •  Δικηγόρος

Κων/πόλεως  207  •  Ορεστιάδα
Τηλέφωνο : 2552023462

Λογιστές

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

ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ ΓΑΛΑΤΕΙΑ • Λογιστικό Γραφείο  

Φιλιππουπόλεως 7  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 25510-80173

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

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

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

Συμβολαιογράφοι

Ιατροί

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • Οφθαλμίατρος  
Μιαούλη  11  •  Αλεξ/πολη 

Τηλέφωνο : 25510 24689

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Δικαστικοί
Επιμελητές

Κτηνίατροι

Ασφάλειες

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

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

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

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

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

Οπτικά

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

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Ψυκτικοί

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

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

Φαρμακεία

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

ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Μαζαράκη 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551038473

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

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

ΓΟΥΤΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΔΙΚΑΙΑ
Τηλέφωνο : 2556031371

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

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

Ταξιδιωτικά
Πρακτορεία

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

Συνεταιρισμοί

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

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας
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Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 05.59, 

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
INTERCITY 05.59, 

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

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

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

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

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

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

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

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

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑλεξΑΝΔΡΟyΠΟλη 
ΠΡΟΣ ΣΑμΟΘΡΑΚη
ΠλΟΙΟ ΑΔΑμaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
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
Τρέμμας Θράκης 10 (κόμβος παλαιού νοσο-
κομείου προς Εγνατία) ✆2551031988

ΦΕΡΕΣ 
Χατζή Δήμητρα. Τραϊανουπόλεως 3 
✆2555022744

ΣΟΥΦΛΙ 
Μπαμίδου - Πιτιακούδης Βασ. Γεωργίου 
207 ✆2554022013

ΔIΔYMOTEIXO
Τσεκούρα Ηρώ (πλατ. Ελευθερίας) 
✆2553023466

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Ζησίδης Παναγιώτης Βασ. Κωνσταντίνου 36 
✆2552112450

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

 
Μακρίνα

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Φίλε Κριέ, το Τετράγωνο Ήλιου-Πλού-
τωνα, ενδεχομένως να προκαλέσει 
προβλήματα, αν δεν παραμείνεις ψύ-
χραιμος και ήρεμος! 

ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ Ταύρε, θα έχεις πολλές επιτυ-
χίες, που αφορούν νέες γνωριμίες και 
κοινωνικές επαφές, χάρη στα εκφρα-
στικά σου μέσα! Ωστόσο, το Τετράγω-
νο Ήλιου-Πλούτωνα, σε προειδοποιεί 
να μην είσαι ριψοκίνδυνος, εγωκεντρι-
κός, αγενής, ανώριμος, επιπόλαιος και 
εριστικός!      

ΔΙΔΥΜΟΣ
Αγαπητέ Δίδυμε, με την σημερινή όψη 
Τετραγώνου μεταξύ του Ήλιου και του 
Πλούτωνα, βασανίζεσαι από αβεβαιό-
τητα και ανασφάλεια, αφού νιώθεις 
πως απειλούνται τα κεκτημένα σου και 
οι αξίες σου!  

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Φίλε Καρκίνε, η σημερινή όψη Τετρα-
γώνου Ήλιου-Πλούτωνα σε αφορά 
άμεσα και μπορεί να σου φέρει μεγά-
λες απώλειες, αν δεν προσέξεις, αν δεν 
συγκρατηθείς, αν δεν προστατέψεις τις 
διαπροσωπικές σου σχέσεις και συνα-
ναστροφές και δεν συγκρατήσεις την 
απληστία σου!  

ΛΕΩΝ
Σήμερα φίλε Λέοντα, με το Τετράγω-
νο Ήλιου-Πλούτωνα, πριν ακολουθή-
σεις την διαίσθηση σου, επιστράτευσε 
οπωσδήποτε την λογική σου! Χειρίσου 
όπως πρέπει και κυρίως με συνείδηση 
τις σκέψεις, τον συναισθηματικό και 
ψυχικό σου κόσμο! 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αγαπητέ Παρθένε, η όψη Τετραγώνου 
του Ήλιου με τον Πλούτωνα επηρεά-
ζει άμεσα τις φιλίες σου! Θα χρειαστεί 
να αναθεωρήσεις, μετά από μία έντονη 
παρεξήγηση, κάποιες φιλικές σου σχέ-
σεις, ακόμα κι αν είναι σημαντικές και 
μακροχρόνιες!

ΖΥΓΟΣ
Φίλε Ζυγέ, η όψη Τετραγώνου του 
Ήλιου με τον Πλούτωνα, σε επηρεάζει 
πάρα πολύ και θα πρέπει να είσαι πο-
λύ προσεκτικός σε ό,τι κι αν κάνεις την 
σημερινή ημέρα! Θα διαπιστώσεις, πως 
έχεις αρκετούς ανταγωνιστές ή ακόμα 
και εχθρούς!   

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αγαπητέ Σκορπιέ, ο Ήλιος σήμερα, σχη-
ματίζει Τετράγωνο με τον Πλούτωνα 
και επηρεάζει τον τομέα της ζωής σου, 
που σχετίζεται με τις μετακινήσεις σου! 
Αν λοιπόν σχεδιάζεις ένα ταξίδι, μία 
έξοδο ή μία εκδρομή, θα πρέπει να εί-
σαι πολύ προσεκτικός! 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αγαπητέ Τοξότη, με το Τετράγωνο του 
Ήλιου με τον Πλούτωνα σήμερα, θα 
χρειαστεί να έχεις ψυχική δύναμη, όπως 
και σωματική αντοχή, για να ανταπε-
ξέλθεις σε δυσκολίες και εμπόδια που 
θα προκύψουν στην καθημερινότητα 
σου και θα σε εξαντλήσουν!  

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Αγαπητέ Αιγόκερε, το σημερινό Τετρά-
γωνο του Ήλιου με τον Πλούτωνα σή-
μερα, θα προκαλέσει ρήξεις, αν δεν 
συγκρατηθείς! Ορισμένες δύσκολες 
καταστάσεις θα δημιουργήσουν ένα 
εκρηκτικό σκηνικό στην καθημερινό-
τητα σου και θα σε φέρουν σε αρκετά 
δύσκολη θέση! 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αγαπητέ Υδροχόε, η σημερινή όψη Τε-
τραγώνου Ήλιου-Πλούτωνα που πραγ-
ματοποιείται σήμερα, σε αναγκάζει να 
βρεις πρακτικές λύσεις άμεσα και να 
οργανωθείς άψογα, για την βελτίωση 
της καθημερινότητας σου!   

ΙΧΘΥΕΣ
Αγαπητέ Ιχθύ, με το σημερινό Τετράγω-
νο Ήλιου-Πλούτωνα, πρέπει άμεσα να 
μειώσεις την τάση σου για έπαρση! Η 
ανάγκη σου, για προσωπική προβολή 
και για αποδοχή των άλλων γύρω σου, 
σε παρασύρει σε λάθη και υπερβολές!

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

Γελάστε, είναι… θερα-

πευτικό!

1. Μειώνει το γέλιο το στρες και 
την ένταση;

Αν οι άνθρωποι γελούν σε μια στρε-
σογόνο κατάσταση, ο βαθμός διέγερσής 
τους πέφτει και η στρεσογόνος κατάστα-
ση δεν είναι πλέον αρνητική και μισητή. 
Αυτό σημαίνει ότι το γέλιο δείχνει μια 
πολύπλοκη διαντίδραση νου και σώμα-
τος ανάμεσα στη γνωστική και συναι-
σθηματική λειτουργία, που εδράζεται 
στον εγκέφαλο και το νευρικό σύστημα.

Ο Freud επίσης, θεωρούσε το γέλιο 
ως ένα μηχανισμό που μπορεί να στα-
ματήσει την επίθεση του άλλου και δή-
λωσε ότι το γέλιο μειώνει τις αρνητικές 
συναισθηματικές απαντήσεις ή τα δυσά-
ρεστα συναισθήματα.

2. Για ποιούς λόγους γελάμε;
Η δεύτερη θεωρία υποστηρίζει ότι 

οι άνθρωποι γελάνε όταν συνειδητο-

ποιούν ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα 
σε μια πραγματική κατάσταση και τη 
γενική γνώση τους γι αυτήν. Η οπτι-
κή αυτής της θεωρίας δίνει έμφαση σε 
λογικές, γλωσσικές και γνωστικές δια-
στάσεις. Το γέλιο συμβαίνει την στιγμή 
που εγείρεται παρεξήγηση και αμηχανία 
στην επικοινωνία, που η γνωστική ανι-
σορροπία εξαφανίζεται και η ισορροπία 
επανέρχεται.

Το γέλιο σ’ εκείνη την στιγμή είναι η 
έκφραση μιας ευχάριστης διαφώτισης. 
Σύμφωνα μ’ αυτήν τη θεωρία, οι άν-
θρωποι μπορούν να γελάσουν, όχι μόνο 
όταν συναντούν κάτι διαφορετικό από 
την προσδοκία τους αλλά επίσης όταν 
συναντούν κάτι ασυμβίβαστο, αντίθετο 
με την προσδοκία τους.

3. Αυξάνει το γέλιο την αυτοπε-
ποίθησή μας;

Η θεωρία της υπεροχής υποστηρίζει 
ότι το γέλιο συμβαίνει όταν οι άνθρω-
ποι κοιτούν τους άλλους υποτιμητικά ή 
όταν έχουν ένα αίσθημα ή μια σκέψη 
ότι είναι ανώτεροι των άλλων.

 ΜΙΑ...ΕΞΥΠΝΗ ΓΝΩΜΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ λόγω ύγειας, ΕΠΙΚΕΡΔΗΣ επι-
χείρηση ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙ-
ΟΥ σε λειτουργία. Πλήρως εξοπλισμένη και 
λειτουργική, 10ετούς συνεχούς λειτουργίας, 
με σταθερή πελατεία, κοντά στη Λεωφόρο 
Δημοκρατίας και παραδίπλα στο σούπερ 
μάρκετ ΜΑΣΟΥΤΗΣ. 
Μόνο σοβαρές προτάσεις . 
Τηλ 6983520687 και ώρες 08:00 -14:00
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Με λαμπρότητα και τη συμ-
μετοχή πλήθους κόσμου ξεκίνη-
σαν οι εκδηλώσεις της Ναυτικής 
Εβδομάδας του Δήμου Αλεξαν-
δρούπολης

Με λαμπρότητα, τη συμμε-
τοχή πλήθους κόσμου και μια 
ξεχωριστή συναυλία από τη μο-
ναδική Μπάντα του Πολεμικού 
Ναυτικού ξεκίνησε την Παρα-
σκευή 15 Ιουλίου 2022, η Ναυ-
τική Εβδομάδα του Δήμου Αλε-
ξανδρούπολης που αναβιώνει 
και πάλι μετά από πολλά χρό-
νια παύσης. 

Κατά την τελετή έναρξης τι-
μήθηκε η πόλη του Ηρακλείου 
και το λιμάνι της, παρόντων του 
Δημάρχου Ηρακλείου κ. Βασίλη 
Λαμπρινού, της Γενικής Γραμμα-
τέως κας Ευγενίας Στυλανού, 
του Προέδρου του Οργανισμού 
Λιμένα Ηρακλείου κ. Ιωάννη 

Βαρδαβά και του Διευθύνοντος 
Συμβούλου του Οργανισμού κ. 
Μηνά Παπαδάκη, θέτοντας έτσι 
τις βάσεις για μια στενή συνερ-
γασία μεταξύ των δύο πόλεων 
και των δύο λιμανιών.

Ο δήμαρχος Γιάννης Ζαμπού-
κης κατά τον χαιρετισμό του έκα-
νε ιδιαίτερη αναφορά στους αν-
θρώπους της πόλης που καθ’ 
όλη τη διάρκεια της ύπαρξής 
της συνέβαλαν ώστε να εξελι-
χθεί από ένα ταπεινό ψαροχώρι 
σε μια σύγχρονη πόλη με ρό-
λο πρωταγωνιστή στον διεθνή 
χάρτη.

Νωρίτερα είχε προηγηθεί 
στον Άγιο Εύπλου επιμνημόσυ-
νη δέηση από τον Σεβασμιότατο 
Μητροπολίτη κ. Άνθιμο, σε μνή-
μη και τιμή όσων χάθηκαν στη 
θάλασσα.

Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται 

όλη την εβδομάδα με πληθώ-
ρα αθλητικών, πολιτιστικών και 
γευστικών δράσεων που αναδει-
κνύουν τη ναυτοσύνη της Αλε-
ξανδρούπολης και τη σχέση των 
ανθρώπων της με τη θάλασσα.

Το πρόγραμμα της Τρίτης
20.00, Skatepark, μαθήματα 

skateboarding για μικρούς και 
μεγάλους

20:00,  ανάπλαση παραλίας, 
Φτιάξε την ομάδα σου κι έλα να 
παίξουμε Beach Racket!

20.00, πλατεία Φάρου, Έκθε-
ση φωτογραφίας από τα Γενικά 
Αρχεία του Κράτους

20.30, παραλιακή λεωφό-
ρος (μπροστά από τα δικαστή-
ρια), live cooking! μαγειρεύου-
με και δοκιμάζουμε θρακιώτικες 
γεύσεις με άρωμα θάλασσας με 
τους μάγειρες της Σχολής Μα-
θητείας ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ.

21.00, πλατεία Φάρου, Χο-
ρός και Latin μελωδίες από τους 
BAILA CONMIGO

Την Τετάρτη 
17.00-21.30, λιμάνι, Μαθή-

ματα αλιείας από την ακτή για 
παιδιά ηλικίας άνω των 6 ετών 
από τον Σύλλογο Ερασιτεχνικής 
Αλιείας από την ακτή

20.00, ανάπλαση παραλίας, 
Φτιάξε την ομάδα σου και έλα 
να παίξουμε beach volleyball!

21.00, Πλατεία φάρου. πάρτυ 
με την μπάντα των lollipop

Με λαμπρότητα ξεκίνησαν οι 
εκδηλώσεις της Ναυτικής Εβδομάδας 
του Δήμου Αλεξανδρούπολης

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΥΛΗΣΑΝ 
ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΠΛΗΘΟΥΣ ΚΟΣΜΟΥ    

Κέρδισε τις εντυπώσεις η μοναδική 
Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού, κατά 
την τελετή έναρξης τιμήθηκε η πόλη 
του Ηρακλείου 

Στο πλαίσιο των εκδηλώ-
σεων της Ναυτικής Εβδομά-
δας που διοργανώνει ο Δή-
μος Αλεξανδρούπολης, η ΕΠΑΣ 
Μαθητείας Αλεξανδρούπολης, 
της Δημόσιας ΥΠηρεσίας Απα-

σχόλησης, θέλοντας να τιμή-
σει τη Ναυτική μας Παράδοση, 
συμμετέχει, στις εκδηλώσεις με 
δράσεις live cooking και γευ-
σιγνωσίας θαλασσινών δημι-
ουργιών, την Τρίτη 19 Ιουλίου 
2022 και ώρα 20:30 στην πα-
ραλιακή λεωφόρο (μπροστά 
από τα Δικαστήρια).

Οι μαθητές της σχολής και 
συγκεκριμένα οι μαθητές του 
τμήματος Μαγειρικής Τέχνης, 

αξιοποιώντας τις δεξιότητες 
που απέκτησαν, θα δημιουργή-
σουν εκλεκτά πιάτα με έμπνευ-
ση από τη Θρακιώτικη Κουζίνα 
με άρωμα θάλασσας, με σκο-
πό να τα απολαύσουν κάτοικοι 
και επισκέπτες της πόλης μας!

Με αφορμή την τρέχουσα 
περίοδο, κατά την οποία οι νέ-
οι υποψήφιοι μαθητές υποβά-
λουν αιτήσεις για φοίτηση στα 
τμήματα της ΕΠΑΣ Μαθητείας 

Αλεξανδρούπολης για τη νέα 
σχολική χρονιά, θα υπάρχει δυ-
νατότητα, κατά τη διάρκεια της 
δράσης, να πραγματοποιείται 
ενημέρωση των υποψήφιων 
μαθητών από καθηγητές της 
σχολής για τις νέες ειδικότη-
τες, τις προϋποθέσεις φοίτη-
σης και τις παροχές που τους 
προσφέρει η σχολή.

Live cooking από τους σπουδαστές 

Μαγειρικής Τέχνης της ΕΠΑΣ Μαθητείας
Σήμερα στην 
παραλιακή της 
Αλεξανδρούπολης

Πλήθος κόσμου συμμετέχει στις εκδηλώσεις της Ναυτική Εβδομάδας

Στον Άγιο Εύπλου έγινε επιμνημόσυνη δέηση 
από τον Μητροπολίτη κ. Άνθιμο, σε μνήμη και 
τιμή όσων χάθηκαν στη θάλασσα

Κατά την τελετή έναρξης τιμήθηκε η πόλη του Ηρακλείου

Κέρδισε τις εντυπώσεις η μπάντα του Πολεμικού 
Ναυτικού που άνοιξε τι εκδηλώσεις 
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