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Για την απαγόρευση αλιείας εντός 
του λιμανιού διαμαρτυρήθηκαν οι 

ερασιτέχνες ψαράδες

Αλεξανδρούπολη: Την πικρία τους για απουσία εκπροσώπου του ΟΛΑ και 
του Λιμεναρχείου εξέφρασαν οι συμπολίτες μας. Ζητούν εξηγήσεις και 

επανεξέταση της απόφασης � 9

Εκδηλώσεις 
βράβευσης μαθητών 

νομού Έβρου

Τιμώνται τα παιδιά που δι-
ακρίθηκαν στους μαθηματι-

κούς διαγωνισμούς

� 7

Εθελοντική 
αιμοδοσία της Β 

ΕΛΜΕ Έβρου 

Σήμερα στην αίθουσα του 
Εργατικού Κέντρου Ν.Ο-

ρεστιάδα

� 5

Στάση Αμερικανών του Real 
Estate σε Δήμο Αλεξ/πολης 

και Επιμελητήριο Έβρου 

Από τον Έβρο  ξεκίνησε το ταξίδι στην «άγνωστη» Ελλάδα 22 
μεσιτών και εκπροσώπων μεσιτικών γραφείων – μελών της 

Ένωσης Μεσιτών του Σικάγο των ΗΠΑ

� 6,8

Επιπλέον χρηματοδότηση 1,5 εκ Επιπλέον χρηματοδότηση 1,5 εκ 
ευρώ για τον περιφερειακό της ευρώ για τον περιφερειακό της 
ΑλεξανδρούποληςΑλεξανδρούπολης

Λιμένας Αλεξανδρούπολης: Λιμένας Αλεξανδρούπολης: 
Ειδικοί εξηγούν τη Ειδικοί εξηγούν τη 
γεωστρατηγική του σημασία   γεωστρατηγική του σημασία   

Ορεστιάδα: 74 νέοι φοιτητές 
στα τμήματα του ΔΠΘ
Ξεκίνησαν τα μαθήματα οι φοιτητές των 

Τμημάτων  Δασολογίας και Τμήματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης. Γαλατσίδας: Ο μικρός αριθμός 

εγγραφών τα δύο τελευταία χρόνια δεν απειλεί 
προς το παρόν τα δύο Τμήματα

� 4

Μανωλόπουλος: «Έχουμε πια την 
τελευταία τεχνολογία στα εμβόλια 

Covid, δεν υπάρχουν αλλά…»   

� 5

� 7 7

� 16

Εφιάλτης δίχως τέλος 
στο δρόμο για τα 
σούπερ μάρκετ

● Αυξήσεις «φωτιά» σε 800 προϊόντα σού-
περ μάρκετ μέχρι το τέλος Νοεμβρίου

● «Εκτοξεύονται» τυροκομικά και αναψυ-
κτικά 

● Οι αυξήσεις ανά κατηγορία 

● Έρευνα: Η ακρίβεια «πονοκεφαλιάζει» 
τους Έλληνες 

● Πετρέλαιο κίνησης: Σενάρια για πάνω 
από 2,20 ευρώ το λίτρο, πιο ακριβό και από 
τη βενζίνη

� 3, 11
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ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Ε. Λασκαράκης και ΣΙΑ Ε.Ε.
Εκδότης-∆ιευθυντής
Μάνος Λασκαράκης
Υπεύθυνος Ύλης
Γ. Πανταζίδης
Σύμβουλος Έκδοσης
Γιάννης Λασκαράκης
Υπεύθυνος Τυπογραφείου
∆. Μπένδρελης

Υπεύθυνη ∆ιαφημίσεων 
και Λογιστηρίου
Χρύσα Γρηγοριάδου

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

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

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

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

ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1853
Η Οθωμανική Αυτοκρατορία κη-
ρύσσει τον πόλεμο στη Ρωσία. 
Αρχή του Κριμαϊκού Πολέμου. (22 
Σεπτεμβρίου 1853 με το παλαιό 
ημερολόγιο)

1912
Μετά την άρνηση της Τουρκίας 
να υιοθετήσει τη διακοίνωση της 
Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της 
Σερβίας για την «επικύρωση της 
εθνικής αυτονομίας των εθνο-
τήτων της αυτοκρατορίας» και 
να προβεί σε διοικητικές πολιτι-
κές μεταρρυθμίσεις στις περιοχές 
όπου ζουν εθνότητες χριστιανών, 
οι τρεις χώρες κηρύσσουν τον πό-
λεμο κατά της Πύλης. Αρχή του 
Α’ Βαλκανικού Πολέμου.

1919
Ο ελληνικός στρατός εισέρχεται 
στην Ξάνθη, όπου τον υποδέχο-
νται με φρενίτιδα ενθουσιασμού 
οι κάτοικοι, ενώ οι Βούλγαροι αρ-
χίζουν να αποχωρούν χωρίς επει-
σόδια.

1943
Σε ομιλία του μπροστά σε συ-
γκέντρωση γερμανών τοποτη-
ρητών (Γκαουλάιτερ) στο κατε-
χόμενο Πόζναν της Πολωνίας, ο 
Χάινριχ Χίμλερ περιγράφει την 
εξολόθρευση των Εβραίων με 
λεπτομέρειες. Η ομιλία αυτή μα-
γνητοφωνήθηκε και αποτέλεσε 
σημαντικό αποδεικτικό στοιχείο 
για τα εγκλήματα των εθνικοσο-
σιαλιστών στη ∆ίκη της Νυρεμ-
βέργης.

1957
Εκτοξεύεται στο διάστημα, για 
πρώτη φορά στην ιστορία του αν-
θρώπου, ο σοβιετικός μη επαν-
δρωμένος δορυφόρος «Σπούτ-
νικ 1», αιφνιδιάζοντας τη ∆ύση.

1974
Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής 
ιδρύει τη Νέα ∆ημοκρατία.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1917
Βιολέτα Πάρα, χιλιανή τραγου-
δοποιός. («Gracias A La Vida») 
(Θαν. 5/2/1967)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1970
Τζάνις Τζόπλιν, αμερικανίδα 
τραγουδίστριες της ροκ. (Γεν. 
19/1/1943)

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα

«Παγώνει» το σχέδιο ιδιωτικοποίησης του 
λιμανιού της Αλεξανδρούπολης ελέω ΗΠΑ

04
OKT
2019

Η αποκρατικοποίηση του λιμανιού της Αλε-
ξανδρούπολης αναμένεται να μην προχωρήσει, 
μετά τη συμφωνία αμυντικής συνεργασίας Ελ-
λάδας - ΗΠΑ, η οποία προβλέπει τη χρήση μέ-
ρους των υποδομών του λιμανιού από τις αμε-
ρικανικές ένοπλες δυνάμεις. Μπορεί το λιμάνι 
της Αλεξανδρούπολης να ήταν το πρώτο που 
σχεδιαζόταν να ιδιωτικοποιηθεί από τα 10 πε-
ριφερειακά λιμάνια της χώρας, ωστόσο όλες οι 
εξελίξεις «παγώνουν» μετά τη συμφωνία Ελλά-
δας-ΗΠΑ, όπως αναφέρει η «Καθημερινή». Ειδι-
κότερα, η συμφωνία με ΗΠΑ ανατρέπει τον σχε-
διασμό του ΤΑΙΠΕ∆, η διοίκηση του οποίου είχε 
ανακοινώσει πως με βάση προηγούμενες μελέτες 
πρώτα θα προχωρούσαν οι διαγωνισμοί για τα 
λιμάνια της Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας 
στη Βόρεια Ελλάδα και τα λιμάνια της Ηγουμε-
νίτσας και της Κέρκυρας στη ∆υτική Ελλάδα.

Ο καιρός σήμερα
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15...23

15...23

Ανατολή - 07:16
Δύση - 18:54

15...22

43

13...21
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Συμπληρωματική χρηματοδότηση ύψους 400.000€ από το Υπουργείο Εσωτερικών πέτυχε ο Δήμος Αλε-
ξανδρούπολης για την αποκατάσταση καταστροφών του οδικού δικτύου και των υποδομών στην περιοχή 
του Απαλού. Επιπλέον, ο Δήμος θα λάβει ακόμη 400.000 για την εκπόνηση της  υδραυλικής μελέτης συγκε-
κριμένα για το έργο «Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων ανατολικά του Γ.Π.Σ Αλεξανδρούπολης».

Η περίπτωση να μην έχουμε 
αυξήσεις στον πλανήτη τον 
Οκτώβριο του 2022, μην πε-
ριμένετε με έναν μαγικό τρό-
πο να μην υπάρχουν. Αυτό 
που προσπαθούμε είναι, να 
αφαιρέσουμε το κομμάτι της 
αισχροκέρδειας. 

Α. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Είπαν

Αν ίσχυε η εικόνα των δημο-
σκοπήσεων ο κ. Μητσοτά-
κης θα είχε κάνει εκλογές …
προχθές! Κάθε μέρα που πα-
ραμένουν γαντζωμένοι στις 
καρέκλες τους τόσο μεγα-
λώνει η ήττα την οποία θα 
υποστούν.  

Ο. ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ

Photo   Shoot

Μικρογνωμικά

Ας δούμε τι έδωσαν οι βιο-
μηχανίες για να ισχύσει στις τι-
μές βασικών προϊόντων έως τα 
Χριστούγεννα -με τον Οκτώβρη 
να αφορά επίσης αυξήσεις σε 
πολλά προϊόντα.

Ενδεικτικά μας περιμένει ένα 
+10% στα οπωροκηπευτικά και 
ένα +6% στα απορρυπαντικά. 
Το Νοέμβριο, μεταξύ άλλων, 
θα υπάρξουν αυξήσεις 8 έως 
10% στα αλλαντικά, 8% στα 
λευκά είδη.

Οι παραγωγοί και προμη-
θευτές αλευριού και σιμιγδα-
λιού (και όσων προϊόντων 
προκύπτουν από τα προϊόντα που επλή-
γησαν περισσότερο από τον πόλεμο) 
προχωρούν σε περαιτέρω ανατίμηση 
(κοντά στο 10%).

Στα τυροκομικά έχουν αυξηθεί κα-
τά 25 με 28% από πέρυσι -και έρχεται 
νέα αύξηση.

Τα γαλακτοκομικά 'ανέβηκαν' κατά 
20% σε μια χρονιά -και συνεχίζουμε 
με ένα 10%,

Στο λάδι όπου οι παραγωγοί λένε 
πως εκτός των άλλων δεν βρίσκουν και 
εργάτες, αναμένεται 'τσίμπημα' +10%.

Στα καθαριστικά, τα απορρυπαντικά 
ρούχων και πιάτων στο 20%.

Στα σαμπουάν στο 13%.
Στον καφέ η αύξηση θα φτάσει στο 

15%.
Κ.Η.

Εφιάλτης δίχως τέλος 

Νέα εμπλουτισμένη έκδοση για την 
ιστορία ρου σιδηροδρόμου μας

Έρευνα: Η ακρίβεια «πονοκεφαλιάζει» τους Έλληνες 
Το πώς η ελληνική κοινωνία προσλαμβάνει τη διεθνή περιδίνηση και αξιολογεί τις 

εθνικές στρατηγικές προτεραιότητες, βρέθηκε στο επίκεντρο έρευνας που πραγμα-
τοποίησε η Metron Analysis για λογαριασμό του Κύκλου Ιδεών.

Το 96% των ερωτηθέντων κρίνει την ακρίβεια και την επάρκεια εισοδήματος ως 
πολύ ή αρκετά σοβαρό ζήτημα. Από την άλλη, οι υποκλοπές βρίσκονται στο άλλο άκρο 
με το 66% όσων ερωτήθηκαν να τις αξιολογούν ως πολύ ή αρκετά σοβαρό ζήτημα.

Άκρως φθινοπωρινή εικόνα με θύ-
μησες από το παρελθόν. Τότε που η 
ατμομηχανή σφύριζε και … στήριζε τον 
Έβρο…. Διαβάζουμε λοιπόν στη σελί-
δα « η ιστορία του σιδηροδρόμου στον 
Έβρο»: 

Καλημέρα και καλό μήνα! Στη φωτο-
γραφία του Νίκου Παπαλέτσου η αμαξ. 
611 το 2012 στην περιοχή της Συκορ-
ράχης. Η φωτογραφία περιλαμβάνεται 
στην 4η έκδοση του βιβλίου, η οποία 
θα είναι διαθέσιμη από Δευτέρα 3/10.

Η 4η και πιο εμπλουτισμένη έκδο-
ση του βιβλίου περιέχει περισσότερους 
χάρτες, οριζοντιογραφίες σιδηροδρομι-
κών σταθμών και φωτογραφίες από το 
αρχείο των Anna Aggelakoudi, Γιώρ-
γου Αλεπάκου, Δημήτρη Γκουτσουρά, 
Κώστα Κακαβά, Τάσου Μιλπάνη, Νίκου 
Παπαλέτσου, Βικτωρία Τσονίδου του 
οποίους και ευχαριστώ θερμά για την 
παραχώρηση του υλικού»

Γ.Π.

Aθλήτρια, αλλά πάνω 
από όλα μαμά 

Η πιο γλυκιά φωτογραφία της χρονιάς 
τραβήχτηκε στο Κολυμβητήριο Χανίων.

Η Μαρκέλα Πλούμη - Κατσουλάκη φό-
ρεσε το μαγιό της, το σκουφάκι του ΝΟ 
Χανίων και στην πρώτη ευκαιρία στον πά-
γκο τάισε με το μπιμπερό το μωράκι της, 
στο φιλικό παιχνίδι με τον ΝΟ Ρεθύμνου.

Γιατί μητρότητα και πισίνα πάνε μαζί.
Tο μεγαλείο της γυναίκας, της μάνας, 

της αθλήτριας.
 Photo credits
 Water Polo Chania

Γ.Π.
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Το πρώτο τους μάθημα έκαναν χθες 
οι νέοι φοιτητές του Τμήματος Δασολο-
γίας Ορεστιάδας του ΔΠΘ, ενώ σήμερα 
ξεκινούν και οι πρωτοετείς του Τμήματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης. Η νέα ακαδημαϊκή 
χρονιά αρχίζει με 48 πρωτοετείς που εγ-
γράφηκαν στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, από τους 53 εισακτέους της, και με 
26 νέους φοιτητές που εγγράφηκαν στο 
Τμήμα Δασολογίας, από τους 32 που «πέ-
ρασαν» σε αυτό. «Οι αριθμοί δεν έχουν 
αλλάξει σε σχέση με πέρυσι, θα θέλαμε, 
βέβαια, να είναι διπλάσιες οι εγγραφές 
των πρωτοετών, να είμαστε δηλαδή στους 
αριθμούς που είχαμε προηγούμενες χρο-
νιές», σχολίασε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας ο 
Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Γεω-

πονίας και Δασολογίας Ορεστιάδας, Σπύ-
ρος Γαλατσίδας.

Ο ίδιος, πάντως, διαβεβαίωσε ότι ο μι-
κρός αριθμός εγγραφών τα δύο τελευταία 
χρόνια δεν απειλεί προς το παρόν τα δύο 
Τμήματα της Ορεστιάδας, «τα οποία, και 
με τις πιστοποιήσεις που έλαβαν, είναι ακα-
δημαϊκά θωρακισμένα», ενώ εκτίμησε ότι 
από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, που 
θα συμπεριληφθούν και στο 4ο Επιστημο-
νικό Πεδίο, στο οποίο η Ελάχιστη Βάση 
Εισαγωγής είναι ελαφρώς χαμηλότερη, οι 
αριθμοί εισακτέων θα είναι μεγαλύτεροι. 

Παράλληλα, όπως είπε ο κ. Γαλατσίδας, 
σημείωνει η ΕΡΤ, οι προοπτικές θα βελτι-
ωθούν εάν υπάρξουν και συμπληρωματι-
κά οικονομικά κίνητρα για τις οικογένει-

ες που θα στείλουν τα 
παιδιά τους να σπουδά-
σουν στην Ορεστιάδα. 

Σχολιάζοντας, τέλος, 
τα επανειλημμένα αιτή-
ματα παρατάξεων του 
δημοτικού συμβουλίου 
για μία ειδική συνεδρί-
αση που θα έχει μόνο 
θέμα το μέλλον του Πα-
νεπιστημίου στην Ορε-
στιάδα, αλλά και τη δέ-
σμευση του δημάρχου 
ότι μετά την έναρξη της 
νέας ακαδημαϊκής χρο-
νιάς η συνεδρίαση αυτή 
θα γίνει, ο κ. Γαλατσί-
δας ανέφερε πως «δεν 
υπάρχει αμφιβολία για 
τη διάθεση που εκφρά-
ζεται από όλες τις πλευ-
ρές να υποστηριχτεί το 
Πανεπιστήμιο. Ευχα-
ρίστως να γίνει, εξάλ-
λου κάθε συζήτηση και 
πρόταση θα ήταν χρή-
σιμη…», κατέληξε στις 
δηλώσεις του.

Ορεστιάδα: 74 
νέοι φοιτητές στα 
τμήματα του ΔΠΘ

Στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος κοινωνικής προσφο-
ράς των ΕΔ, στρατιωτικό 
ιατρικό κλιμάκιο με επικε-
φαλής Ωτορινολαρυγγο-
λόγο του 219 ΚΙΧΝΕ θα 
μεταβεί στο χ. ΚΟΡΥΜΒΟΣ 
του Δήμου ΣΟΥΦΛΙΟΥ την 
Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022 
στις 10:00 π.μ, για παρο-
χή δωρεάν υγειονομικής 
εξέτασης στους κατοίκους, 
χωρίς τη δυνατότητα  συ-
νταγογράφησης.
Η εξέταση θα πραγματο-
ποιηθεί τηρώντας τα εν-
δεδειγμένα μέτραπροστα-
σίας κατά της μετάδοσης 
COVID - 19.

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΣΟΥΦΛΙ

Ο Δήμος Ορεστιάδας προ-
σκαλεί κάθε ενδιαφερό-
μενο στην ενημερωτική 
εκδήλωση «Παρουσίαση 
Κυκλοφοριακής Μελέτης 
Ορεστιάδας», την Τετάρ-
τη 5 Οκτωβρίου 2022 και 
ώρα 19:00 στο Δημοτικό 
Κατάστημα Ορεστιάδας, 
στην αίθουσα του Δημο-
τικού Συμβουλίου.

Από την Τρίτη 4 Οκτωβρίου έως 
και την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 
θα γίνει διανομή ειδών του προ-
γράμματος ΤΕΒΑ σε δικαιούχους 
παιδιά ωφελουμένων.

Συγκεκριμένα, θα διανεμηθούν 
από ένα ζευγάρι αθλητικές φόρ-
μες και ένα ζευγάρι αθλητικά πα-
πούτσια στα παιδιά ωφελουμένων 
του ΤΕΒΑ ηλικίας 4 έως 12 ετών.

2022. Έτος μνήμης του 
συλλογικού τραύματος 
και τα 20 χρόνια λει-
τουργίας του Εθνολογι-
κού Μουσείου Θράκης. 
Τιμούμε τη μνήμη των 
Θρακιωτών που οδηγή-
θηκαν κάτω από τις πολι-
τικές συνθήκες της εποχής 
να εγκαταλείψουν τους 
τόπους τους.
Μία εγκατάσταση στις 
όχθες του Ερυθροπότα-
μου στο Διδυμότειχο. 5 
Οκτωβρίου στις 17:00 
11 γυναικεία υφαντά 
πουκάμισα του 1920-25 

με κεντημένα τα 732 το-
πωνύμια της ανατολικής 
Θράκης. 11 ρούχα προ-
σφύγων-μεταναστών του 
2021-22 εγκαταλελειμμέ-
να στις όχθες. 

σύντομεςειδήσεις
στον Έβρο

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 

1

2

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Γ΄ Ηλι-
κίας θα γίνει προληπτικός έλεγχος μέ-
τρησης σακχάρου και χοληστερίνης σε 
πολίτες του Δήμος Αλεξανδρούπολης 
άνω των 55 ετών. 
Η δράση θα υλοποιηθεί από το Πολυ-
κοινωνικό Δήμου Αλεξανδρούπολης από 
τις 8.00 έως τις 11.00 τις παρακάτω 
ημέρες :
Τρίτη 11/10/2022, Β΄ΚΑΠΗ Αλεξαν-
δρούπολης Γ.Καρτάλη 2(αίθουσα πολ-
λαπλών χρήσεων ισόγειο)
Τετάρτη 12/10/2022, Δ.Ε. Άνθειας-Αρί-
στεινου (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων)
Πέμπτη 13/10/2022, ΚΑΠΗ Φερών

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΑΝΑΝ ΟΙ ΝΕΟΙ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, ΕΝΩ ΣΗΜΕΡΑ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΚΑΙ 
ΟΙ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ           

Γαλατσίδας: Ο μικρός αριθμός εγγραφών τα δύο τελευταία 
χρόνια δεν απειλεί προς το παρόν τα δύο Τμήματα της 
Ορεστιάδας, τα οποία είναι ακαδημαϊκά θωρακισμένα
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της Κικής Ηπειρώτου
Κατά 1,5 εκατομμύριο ευρώ 

αυξάνεται η συνολική δημόσια 
δαπάνη για το έργο της ανατο-
λικής περιφερειακής οδού Αλε-
ξανδρούπολης, το οποίο είναι 
σε εξέλιξη από τον περασμένο 
Φεβρουάριο. 

Με απόφασή του στις 30 
Σεπτεμβρίου 2022, ο Ειδικός 
Γραμματέας Διαχείρισης Προ-
γραμμάτων του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Περιφερειακής Ανά-
πτυξης και του Ταμείου Συνο-
χής Γεώργιος Ζερβός, προχώ-
ρησε στην τροποποίηση της 
Πράξης «Κατασκευή Ανατο-
λικής Περιφερειακής Οδού 
Αλεξανδρούπολης» με Κωδι-
κό ΟΠΣ 5166515 στο Επιχει-
ρησιακό Πρόγραμμα «Υποδο-
μές Μεταφορών, Περιβάλλον 
και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-
2020» και στον Άξονα Προ-
τεραιότητας «ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ 
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣ-
ΦΑΛΕΙΑ».

Το ποσό της τροποποίησης 
ανέρχεται σε 1.506.128 ευρώ 
και, όπως αναφέρεται, γίνεται 
για να ενσωματωθεί στην Από-
φαση Ένταξης η αύξηση της 
συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 
για την κάλυψη των οικονομι-
κών αναγκών συμπληρωματι-
κών απαλλοτριώσεων. 

Λίγα λόγια για το έργο
Η κατασκευή της Ανατο-

λικής Περιφερειακή Αλεξαν-
δρούπολης περιλαμβάνει: το 
τμήμα μήκους 3.037m από την 
διασταύρωση της περιφερει-

ακής (ισόπεδος κόμβος μορ-
φής «ταύ») με τον κλάδο του 
κόμβου σύνδεσης της Εγνατί-
ας Οδού με την Αλεξανδρού-
πολη, μέχρι τον κόμβο με την 
Ε.Ο. Κομοτηνής–Αλεξανδρού-
πολης–Αρδανίου-Γέφυρας Κή-
πων, καθώς και τον κλάδο μή-
κους 512,17m της σύνδεσης 
της οδού με το Λιμάνι Αλεξαν-
δρούπολης (Λ.Α.). Στον χώρο 
του λιμένα μετά το τέλος του 
έργου, η χάραξη της συνδετή-
ριας οδού έχει καθοριστεί στα 
πλαίσια των έργων του Λ.Α. η 
οποία θα κατασκευαστεί από 
τον φορέα διαχείρισης και εκ-
μετάλλευσης του Λ.Α. με μελ-
λοντική εργολαβία.

 Η υλοποίηση του έργου 
αποβλέπει στην εξυπηρέτηση 
της διερχόμενης κυκλοφορίας 
από και προς την Εγνατία οδό, 
το Λιμένα Αλεξανδρούπολης, 
το αεροδρόμιο «Δημόκριτος», 
την Κομοτηνή, χωρίς κυκλοφο-
ριακή επιβάρυνση του αστικού 
ιστού της πόλης.

Αντικείμενο του υπόψη έρ-
γου αποτελεί η πλήρης κατα-
σκευή:

- Της αρτηρίας μήκους πε-
ρίπου 3.037m με διατομή δι-
αχωρισμένης κυκλοφορίας, 2 
λωρίδες των 3,25m ανά κατεύ-
θυνση, λωρίδες καθοδήγησης 
(0,25m εξωτερικά και 0,69m 
εσωτερικά) (συνολικό πλάτος 
ανά κατεύθυνση 7,44m) και 
πλάτος της κεντρικής διαχω-
ριστικής νησίδας 2,12m.

- Του κλάδου σύνδεσης με 
το λιμάνι μήκους 512,17m με 

μία λωρίδα πλάτους 3,25m 
ανά κατεύθυνση και μία Λω-
ρίδα Πολλαπλών Χρήσεων 
πλάτους 2,25m (συνολικό πλά-
τος ανά κατεύθυνση 5,50m) 
και πλάτος της κεντρικής δι-
αχωριστικής νησίδας 1,5 m η 
οποία διαμορφώνεται με κρα-
σπεδόρειθρα και πλάκες πεζο-
δρομίου..

- Του παράπλευρου οδικού 
δικτύου.

-Της άνω διάβασης της αρ-
τηρίας στη Χ.Θ. 0+167 (θέση 
συμβολής της οδού προς Πα-
λαγία) και ισόπεδες διαμορ-
φώσεις αστικής διασταύρωσης 
στις συμβολές της οδού προς 
Παλαγία με τον εσωτερικό και 
τον εξωτερικό παράπλευρο.

-Του ισόπεδου κόμβου σύν-

δεσης με την Εγνατία Οδό. Ο 
κόμβος θα είναι μορφής «ταυ» 
και θα λειτουργεί με φωτεινή 
σηματοδότηση.

-Του ισόπεδου κόμβου μορ-
φής σταυρού για τη σύνδεση 
με την πόλη και την εκτός σχε-
δίου περιοχή στη Χ.Θ. 1+382.

- Της άνω διάβασης της αρ-
τηρίας μήκους 225m και πλά-
τους 18m, πάνω από την Σ/Γ 
και την Ε.Ο. Άβαντα – Αισύμη.

-Της άνω διάβασης της αρ-
τηρίας για την εξυπηρέτηση 
του Λιμανιού μέσω της νέας 
οδού προσπέλασης μήκους πε-
ρίπου 260m και πλάτους 15m, 
για την διέλευση δύο λωρίδων 
της αρτηρίας πάνω από την ση-
μερινή εθνική οδό 2 και τη σι-
δηροδρομική γραμμή του ΟΣΕ 

προς το Λιμάνι.
Εν κατακλείδι, τα παραδο-

τέα της πράξης είναι: Τα 3,04 
km της Ανατολικής Περιφε-
ρειακής Οδού για την σύνδε-
ση της Εγνατίας Οδού με την 
Αλεξανδρούπολη καθώς και 
τα 512,17m του κλάδου της 
σύνδεσης της οδού με το λι-
μάνι της πόλης.

Έκτακτες κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις

Από τις 5 ως τις 6/10 προ-
βλέπονται οι εξής κυκλοφορια-
κές ρυθμίσεις, σύμφωνα με την 
απόφαση της τροχαίας Αλεξαν-
δρούπολης: 

 «Οι προσωρινές κυκλοφο-
ριακές ρυθμίσεις αφορούν την 
εργοταξιακή σήμανση και την 

τροποποίηση κυκλοφορίας επί 
της οδού Χ.Γιαννούτσου και ει-
δικότερα στην διασταύρωση 
αυτής με την οδό Στενημάχου, 
προκειμένου να εκτελεστούν 
εργασίες κατασκευής διάβασης 
υπογείου καλωδίου ρεύματος.

Κατά τη διάρκεια των ανω-
τέρω εργασιών, θα πραγμα-
τοποιηθεί προσωρινός απο-
κλεισμός κυκλοφορίας των 
οχημάτων στη δεξιά λωρίδα 
κυκλοφορίας με κατεύθυν-
ση από βορρά προς νότο, στο 
τμήμα εκτέλεσης της οδού που 
εκτελούνται οι εργασίες και η 
κυκλοφορία των οχημάτων θα 
διεξάγεται εναλλάξ με τη χρή-
ση κατάλληλης σήμανσης, από 
το εκάστοτε ελεύθερο τμήμα 
του οδοστρώματος.  

Επιπλέον χρηματοδότηση 1,5 εκ ευρώ για 
τον περιφερειακό της Αλεξανδρούπολης 

Ο ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ ΑΝΕΒΑΖΕΙ ΤΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ                 

Κλειστή σήμερα η οδός Γιαννούτσου

Κατά 1,5 εκατομμύριο ευρώ αυξάνεται η συνολική δημόσια δαπάνη για το έργο της ανατολικής 
περιφερειακής οδού Αλεξανδρούπολης, το οποίο είναι σε εξέλιξη από τον περασμένο Φεβρουάριο. 

Την Τρίτη 04/10/2022, θα 
πραγματοποιηθεί εθελοντική 
αιμοδοσία της Β ΕΛΜΕ Έβρου, 
στην αίθουσα του Εργατικού 
Κέντρου Ν.Ορεστιάδας 9.00-
13.00.

Οι συνάδελφοι των Σχολεί-
ων Διδ/χου, Λαβάρων και Με-
ταξάδων εφ’ όσον επιθυμούν, 
μπορούν να προσέρχονται για 
αιμοδοσία και στο Τμήμα Αιμο-
δοσίας του Νοσοκομείου Διδ/
χου ( δηλώνοντας την προ-
σφορά για την τράπεζα αίμα-
τος της Β ΕΛΜΕ ).

Η προσφορά σας θα βοηθή-
σει, ώστε να ενισχυθεί η τρά-
πεζα αίματος του σωματείου 
μας, η οποία μπορεί να καλύ-

ψει τα μέλη της ΕΛΜΕ και τις 
οικογένειές τους σε περίπτω-
ση ανάγκης.

Παραθέτουμε τη σχετική 
νομοθεσία που ορίζει με σαφή-
νεια τις αιμοδοτικές άδειες που 
δικαιούνται οι εκπαιδευτικοί:

(Φ.43/67822/Δ1/5-5-2014 
εγκύκλιο του ΥΠΟΠΑΙΘ σε 
συνδυασμό με την παρ. 5 του 
άρθρου 50 του Υ.Κ.).

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί
Οι εκπαιδευτικοί που αντα-

ποκρίνονται σε πρόσκληση από 
υπηρεσία αιμοληψίας για κά-
λυψη έκτακτης ανάγκης, κα-
θώς και αυτοί που προσέρχο-
νται σε οποιοδήποτε κέντρο 
αιμοληψίας από δική τους 

πρωτοβουλία, δικαιούνται ει-
δική άδεια απουσίας, με πλή-
ρεις αποδοχές, δύο (2) ημερών. 

Οι δύο αυτές μέρες άδειας χο-
ρηγούνται πέραν της ημέρας 
αιμοδοσίας και μπορούν να λη-

φθούν είτε συνεχόμενα με το 
χρόνο της αιμοδοσίας ή οπο-
τεδήποτε μέσα στο ίδιο ημε-

ρολογιακό έτος. Σημειώνεται 
ότι η άδεια αυτή χορηγείται 
και στην περίπτωση λήψης αι-
μοπεταλίων.

Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί
Σύμφωνα με την αρ. 

Φ.43/67822/Δ1/5-5-2014 
εγκύκλιο του ΥΠΟΠΑΙΘ οι εθε-
λοντές αιμοδότες δικαιούται 
να απουσιάσουν από το σχο-
λείο τους πέραν της ημέρας 
αιμοδοσίας, δύο (2) επί πλέ-
ον ημέρες, οι οποίες μπορούν 
να ληφθούν είτε συνεχόμενα 
με την ημέρα αιμοδοσίας είτε 
οποτεδήποτε μέσα στο χρονικό 
διάστημα της σύμβασής τους.

Παρακαλούμε τις/τους συ-
ναδέλφισσες/συναδέλφους Δ/
ντριες/Δ/ντες των Σχολείων 
μας, να παράσχουν κάθε δυ-
νατή διευκόλυνση προς τους 
εκπαιδευτικούς.

Εθελοντική αιμοδοσία της Β ΕΛΜΕ Έβρου
Σήμερα στην αίθουσα του Εργατικού 
Κέντρου Ν.Ορεστιάδας
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Από την Αλεξανδρούπολη ξε-
κίνησε το ταξίδι στην «άγνωστη» 
Ελλάδα 22 μεσιτών και εκπρο-
σώπων μεσιτικών γραφείων – 
μελών της Ένωσης Μεσιτών του 
Σικάγο των ΗΠΑ. Η αντιπροσω-
πεία που θα παραμείνει στην Ελ-
λάδα για οκτώ ημέρες, βρέθηκε 
στο Επιμελητήριο Έβρου και τα 
μέλη της παρακολουθήσαν εμπε-
ριστατωμένες παρουσιάσεις του 
επιχειρηματικού προφίλ και της 
επενδυτικής δυναμικής της περι-
οχής μας, ενώ είχαν την ευκαιρία 
να συναντήσουν και μεσίτες από 

την Αλεξανδρούπολη και άλλες 
πόλεις του Έβρου, που προσκλή-
θηκαν από το Επιμελητήριο μας. 

«Θεωρώ πολύ σημαντικό το 
ενδιαφέρον των Αμερικανών με-
σιτών για την περιοχή μας και 
όπως έχουμε υποχρέωση τους 
φέραμε σε επαφή με συναδέλ-
φους τους από τον τόπο μας, 
ώστε να αναπτυχθούν περαιτέ-
ρω σχέσεις. Το αμερικανικό εν-
διαφέρον για την περιοχή μας 
είναι έκδηλο από καιρό, και πλέ-
ον, εφόσον το επιτρέπουν και οι 
υγειονομικές συνθήκες, βλέπου-

με ότι γίνεται και πράξη. Όλοι 
αυτοί οι άνθρωποι που ήταν 
σήμερα εδώ, ενδιαφέρονται να 
επενδύσουν στην περιοχή μας, 
ενώ δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι 
είναι μέλη μίας από τις μεγαλύ-
τερες Ενώσεις των ΗΠΑ με χι-
λιάδες μέλη. Συνεπώς, η διαφή-
μιση του Έβρου στο κομμάτι των 
real estate ευκαιριών είναι τερά-
στια και αναμένουμε σύντομα τη 
σύναψη συμφωνιών», σχολίασε 
ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου 

Έβρου Χριστόδουλος Τοψίδης. 
Οι Αμερικανοί μεσίτες, με 

τη συνέργεια της Ένωσης Με-
σιτών Ακινήτων Πιστοποιημέ-
νων Πραγματογνωμόνων Ελ-
λάδας ταξιδεύουν και γνωρίζουν 
την «άγνωστη Ελλάδα», δηλα-
δή τις περιοχές που δεν είναι 
και τόσο προβεβλημένες, αλ-
λά παράλληλα αποτελούν land 
of opportunity, όπως σχολίασε 
χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος 
της Ένωσης Νίκος Μανομενίδης. 

Αξίζει ακόμα να σημειωθεί 
ότι η ευρύτερη περιοχή της Αλε-
ξανδρούπολης ήταν ήδη γνωστή 
στους Αμερικανούς μεσίτες και 
έχει κερδίσει έδαφος στις προ-
τιμήσεις τους, λόγω της αμερι-
κανικής παρουσίας στο Λιμάνι. 

Η αντιπροσωπεία θα παρα-
μείνει στην Ελλάδα για οκτώ 
ημέρες και το ταξίδι τους που 
άρχισε από την Αλεξανδρού-
πολη περιλαμβάνει τους εξής 
σταθμούς: Καβάλα, Θεσσαλο-

νίκη, Γιάννενα, Πάργα, Πάτρα, 
Αίγιο, Κόρινθο και Αθήνα. 

Στην εκδήλωση που έγινε 
στο Επιμελητήριο Έβρου χαιρε-
τισμούς και παρουσιάσεις έκα-
ναν, εκτός από τον Πρόεδρο 
του Επιμελητηρίου, ο Διευθύ-
νων Σύμβουλος του ΟΛΑ Κώ-
στας Χατζηκωνσταντίνου και ο 
Πρόεδρος του Συνδέσμου Βι-
ομηχανιών Βιοτεχνιών Έβρου, 
Χρήστος Γιορδαμλής.

Στάση Αμερικανών του Real Estate 
και στο Επιμελητήριο Έβρου 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΒΡΟ  ΞΕΚΙΝΗΣΕ 
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ «ΑΓΝΩΣΤΗ» 
ΕΛΛΑΔΑ 22 ΜΕΣΙΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΣΙΤΙΚΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ ΜΕΣΙΤΩΝ ΤΟΥ 
ΣΙΚΑΓΟ ΤΩΝ ΗΠΑ     

Στο ΕΒΕΑ η τα μέλη της αποστολής 
παρακολουθήσαν εμπεριστατωμένες 
παρουσιάσεις του επιχειρηματικού προφίλ 
και της επενδυτικής δυναμικής της 
περιοχής μας

ειδήσειςσύντομες ΚΟΜΟΤΗΝΗΔΡΑΜΑ

Μία καινούργια λεπίδα αποχι-
ονισμού και δύο καινούργιους 
αλατοδιανομείς, συνολικής δα-
πάνης 30.000 ευρώ περίπου 
παρέλαβε τη Δευτέρα, ο δή-
μος Θάσου. Πρόκειται για μη-
χανολογικό εξοπλισμό που θα 
τοποθετηθεί σε νέα οχήματα 
(ημιφορτηγά – Pick Up) που 
έχει προμηθευτεί ο Δήμος της 
Θάσου σε προγενέστερο χρο-
νικό διάστημα. (EΡΤ)

Ο Δήμος Κομοτηνής μέσω σε συ-
νεργασία με τους παραγωγικούς 
φορείς της πόλης το καλλιτεχνικό 
πρόγραμμα της Λευκής Νύχτας που 
θα γίνει την Παρασκευή 7 Οκτω-
βρίου 2022 στην Κομοτηνή. Έχουν 
προγραμματισθεί διάφορες εκδη-
λώσεις για μικρούς και μεγάλους 
και συναυλίες σε σημεία της πόλης.ΞΑΝΘΗ

Δράση εθελοντικής αιμο-
δοσίας διοργανώνει σή-
μερα η Β’ ΕΛΜΕ Έβρου, 
στην αίθουσα του Εργατι-
κού Κέντρου Ορεστιάδας, 
από τις 9 το πρωί έως τη 
1 το μεσημέρι. Οι εκπαι-
δευτικοί που υπηρετούν 
σε σχολεία του Διδυμο-
τείχου, των Λαβάρων 
και των Μεταξάδων, θα 
μπορούν να δώσουν αί-
μα στο Τμήμα Αιμοδοσί-
ας του νοσοκομείου Δι-
δυμοτείχου.

Μετά από 11 χρόνια αναμονής παραδό-
θηκε στην τοπική κοινωνία το δημοτικό 
κολυμβητήριο Ξάνθης, ανακαινισμένο 
και με σύγχρονες προδιαγραφές εξοι-
κονόμησης ενέργειας που το καθιστούν 
το πρώτο «πράσινο» κολυμβητήριο της 
Ελλάδας, όπως ειπώθηκε στην τελετή 
εγκαινίων που πραγματοποιήθηκε το 
απόγευμα της Κυριακής 2 Οκτωβρί-
ου. (empros.gr)

Περασε κατά πλειοψηφία από 
το Δημοτικό Συμβούλιο Δρά-
μας, η ψήφιση της Προγραμ-
ματικής Σύμβασης του Δήμου 
Δράμας με το Ελληνικό Ανοι-
κτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.), σχε-
τικά με τη λειτουργία της Σχο-
λής Κινηματογράφου από το 
επόμενο εξάμηνο που θα ανοί-
ξει από τον Φεβρουάριο του 
2023. (proinos-typos.gr) 

Μετά την ΑΔΕΔΥ Ξάνθης και άλλοι φορείς 
καταδικάζουν τον δήμαρχο Ιάσμου Οντέρ 
Μουμίν για τις παραιτήσεις που ζήτησε από 
δημοτικούς υπαλλήλους πριν λίγες μέρες. Ο 
Ενιαίος Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ρο-
δόπης πήρε και αυτός θέση καταδικάζοντας 
την στάση του δημάρχου, ενώ η Πανελλήνια 
Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Το-
πικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ) τον καλεί να 
παραιτηθεί. (xronos.gr)

ΘΑΣΟΣ  

ΙΑΣΜΟΣ 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
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«Φαίνεται ότι η Αλεξανδρού-
πολη αποτελεί ζωτικό στοιχείο 
της νέας αρχιτεκτονικής ασφα-
λείας των Ηνωμένων Πολιτει-
ών. Και μένω σε αυτό. Σε ό, τι 
αφορά τον νέο ρόλο, προφανώς 
μιλάμε για έναν αναβαθμισμένο 
γεωπολιτικά ρόλο του λιμένα 
της Αλεξανδρούπολης, ως από-
τοκο μιας πολύ συγκεκριμένης 
στρατηγικής επίτευξης και κα-
θιέρωσης στρατηγικού βάθους 
σε Βαλκάνια, Ανατολική Ευρώπη 
και Βαλτική Θάλασσα, εσχάτως» 
επισήμανε ο Πρόεδρος Οργανι-
σμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης 
Κωνσταντίνος Χατζημιχαήλ, μι-
λώντας στην ΕΡΤ και την εκπο-
μπή «Συνδέσεις».

«Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, στο 
οποίο, υλοποιώντας κυβερνη-
τικές πολιτικές και σε ένα ευρύ-
τερο πλαίσιο το οποίο μας έχει 
δοθεί από την ελληνική κυβέρ-
νηση, εμείς ασκούμε μία πολύ 
συγκεκριμένη δραστηριότητα, 
η οποία δεν ετεροπροσδιορίζε-
ται, αλλά παράγει πολύ σοβαρά 
αποτελέσματα που ενισχύουν αν 
θέλετε τη γενικότερη ισχύ της 
χώρας στην Ευρώπη» πρόσθε-
σε ο ίδιος.

«Τρεις είναι οι βασικές πα-
ράμετροι του λιμένα της Αλε-
ξανδρούπολης, η Εμπορική, η 
Ενεργειακή και η στρατιωτική. 
Σε ό,τι αφορά το ενεργειακό έχει 
να κάνει με έναν ευρύτερο με-
τασχηματισμό της περιοχής σε 
ενεργειακό κόμβο, κρίσιμο και 
καθοριστικό για την επιβίωση 
και την ασφάλεια κυρίως της 
Βαλκανικής και κατ’ επέκταση 
θα δούμε πώς θα επεκταθεί αυ-
τό. Σε ό,τι αφορά το εμπορικό, 
ξέρετε ότι λαμβάνουμε μέρος 
σε όλη αυτή τη διαπραγμάτευ-
ση, προκειμένου να έχουμε ένα 
μικρό μέρος από τις εξαγωγές 
των ουκρανικών σιτηρών, συν 
το υπόλοιπο κομμάτι που εξυ-
πηρετούμε σε ότι αφορά τα σι-
τηρά του νομού Έβρου και του 
νότιου τμήματος της Βουλγαρί-

ας, ενώ το στρατιωτικό αφορά 
την υποδοχή, διαχείριση φορ-
τίων και προώθηση είτε προς 
την ευρωπαϊκή ενδοχώρα είτε 
προς τις Ηνωμένες Πολιτείες» 
πρόσθεσε.

«Στις 23 Ιουλίου του 2020 

πραγματοποιήσαμε για πρώτη 
φορά συνδυασμένη μεταφορά 
πλοίου – τρένου και αποστεί-
λαμε μία πλήρους φορτίου αμα-
ξοστοιχία στο λιμένα της Κω-
στάντζα της Ρουμανίας. Έκτοτε 
έχουμε κάνει απίθανα δρομολό-
για, σίγουρα στη Ρουμανία, αλλά 
έχουμε φτάσει είτε στην Κεντρι-
κή Ευρώπη σε μία περιοχή 160 
χιλιόμετρα μακριά του Βερολί-
νου, είτε ακόμη και στην Εσθο-
νία. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε 
να εξυπηρετήσουμε με απόλυτη 
ασφάλεια, ακρίβεια και ταχύτητα 
κάθε σημείο της κεντρικής, Βό-
ρειας και Ανατολικής Ευρώπης. 

Ο λιμένας Αλεξανδρούπολης 
διαθέτει σιδηροδρομικό τέρμι-
ναλ εντός του νέου εμπορικού 
λιμένα, τέσσερις παράλληλες 
γραμμές, οι οποίες διατρέχουν 
το νέο τερματικό. Άρα λοιπόν 
είναι ο σημαντικότερος στρα-
τηγικός βραχίονας σε όλη αυτή 
την προσπάθεια του λιμένα και 
της χώρας» είπε ακόμη ο κ. Χα-
τζημιχαήλ.

«Ουσιαστικά εδώ και αρκετά 
χρόνια ήταν που βοήθησε πο-
λύ την Ελλάδα η πρώτη κρίση 
στην Ουκρανία το 2014 και το 
πώς εξελίχθηκε το ρωσοτουρκι-

κό εκκρεμές και από πού ήρθε 
ο πρώην Αμερικανός πρεσβευ-
τής Πάϊατ, υπηρετώντας παλαι-
ότερα στο Κίεβο. Οι Αμερικα-
νοί αποφάσισαν πολύ σωστά 
για τα δικά τους τα στρατηγικά 
συμφέροντα, ότι χρειάζομαι μια 
δεύτερη γραμμή άμυνας. “Δεν 
μπορώ πλέον να έχω όλα μου 
τα αυγά στα Δαρδανέλια”. Τό-
σο απλά. Και θα δείτε το δίκτυο 
το σιδηροδρομικό, ειδικά προς 
χώρες όπως η Βουλγαρία και τη 
Βάρνα να αναπτύσσεται ακόμα 
περισσότερο. Αυτό εδώ έχου-
με μια ξεκάθαρη ευθυγράμμιση 
εθνικών με τα διατλαντικό συμ-

φέροντα και είναι μια διαδικα-
σία που ήρθε να μείνει. Ξαναβά-
ζει την Ελλάδα στο παιχνίδι και 
μόνο αναβαθμισμένη θα βγούμε 
από αυτή την ιστορία» σημείωσε 
ο αναπληρωτής καθηγητής Διε-
θνούς Πολιτικής του Δημοκρίτει-
ου Πανεπιστημίου Θράκης Σω-
τήρης Σέρμπος, μιλώντας στην 
ίδια εκπομπή.

«Η εκτίμησή μου είναι ότι όσο 
αποδυναμώνεται η Ρωσία θα 
δείτε να απομειώνεται και η δι-
απραγματευτική ισχύ της Τουρ-
κίας. Μέχρι όμως οι εκλογές, ει-
δικά για έναν άνθρωπο που δεν 

φαντάζεται τίποτα λιγότερο από 
τη θέση του στην προεδρία το 
2023 με όλους τους συμβολι-
σμούς, θέλει πολύ προσοχή σε 
μικρή και μεγάλη εικόνα» είπε 
ακόμη ο ίδιος. 

«Είμαστε υποχρεωμένοι αν 
δράσει είτε με ερευνητικό πλοίο 
είτε με γεωπολιτικό στην περιο-
χή της δικιάς μας, όπως το θε-
ωρούμε εμείς ΑΟΖ, να το αμφι-
σβητήσουμε. Διότι στο διεθνές 
δίκαιο είσαι υποχρεωμένος να 
ασκήσει το δικαίωμά σου για να 
αμφισβητήσεις οποιεσδήποτε δι-
εκδικήσεις παράνομες μπορούν 
να γίνουν από την άλλη πλευ-

ρά», τόνισε από την πλευρά του 
ο υποναύαρχος εν αποστρατεία 
Στέλιος Φενέκος.

«Άρα αναγκαστικά θα στεί-
λουμε δυνάμεις για να αμφισβη-
τήσουμε αυτή την παρανομία. 
Αλλά επιτρέψτε μου να κάνω μια 
παρατήρηση. Υπάρχει μια μεγά-
λη εξέλιξη τώρα στο ζήτημα της 
Κύπρου και η εξέλιξη είναι συ-
γκεκριμένη. Η Τουρκία ενεργο-
ποιεί τη βάση του Λευκονοίκου 
και ταυτόχρονα δημιουργεί στο 
Μπογάζι και μια βάση ναυτική 
για να ελέγχει στην Ανατολική 
Μεσόγειο την είσοδο προς το 

Σουέζ και στην Αφρική. Και βέ-
βαια οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί 
με την άρση του εμπάργκο έκα-
ναν και μια άλλη πράξη που εί-
ναι σημαντική. Τη διασύνδεση με 
την Εθνική Φρουρά της Κολού-
μπια, της Ουάσινγκτον, δηλαδή 
– της Εθνικής Φρουράς, με την 
Εθνική Φρουρά της Κύπρου, που 
μέχρι τώρα έχει όσες φορές έχει 
γίνει, λειτουργούσε και σαν προ-
άγγελος μεγαλύτερης συνεργα-
σίας με το ΝΑΤΟ. Είναι σημαντι-
κές εξελίξεις που πρέπει να τις 
έχουμε υπόψη μας στο μέλλον» 
ανέφερε ο ίδιος επιπλέον. 

Λιμένας Αλεξανδρούπολης: Ειδικοί 
εξηγούν τη γεωστρατηγική του σημασία  

ΠΟΣΟ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΙΣ 
ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ   

Τι είπαν Χατζημιχαήλ-Σέρμπος στην ΕΡΤ 

«Φαίνεται ότι η Αλεξανδρού-
πολη αποτελεί ζωτικό στοι-
χείο της νέας αρχιτεκτονικής 
ασφαλείας των Ηνωμένων 
Πολιτειών»

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Είπαν

«Οι Αμερικανοί αποφάσισαν 
πολύ σωστά για τα δικά τους 
τα στρατηγικά συμφέροντα, 
ότι χρειάζομαι μια δεύτερη 
γραμμή άμυνας. “Δεν μπορώ 
πλέον να έχω όλα μου τα αυγά 
στα Δαρδανέλια”. Τόσο απλά»

ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΕΡΜΠΟΣ

ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΠΘ

Το Παράρτημα Έβρου της Ελ-
ληνικής Μαθηματικής Εταιρείας 
(Ε.Μ.Ε.)  διοργανώνει δύο (2) εκ-
δηλώσεις βράβευσης των μαθη-
τών σχολείων του Έβρου που δι-
ακρίθηκαν στους μαθηματικούς 
διαγωνισμούς: «Μικρός Ευκλεί-
δης 2022: Παιχνίδι & Μαθημα-
τικά» [μαθητές Ε' & ΣΤ' Δημο-
τικού] & «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 2022» 

[μαθητές Β' δημοτικού έως Γ' 
Γυμνασίου]

Η πρώτη εκδήλωση θα 
πραγματοποιηθεί το Σάββα-
το 8 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 
18:30, στο Δημοτικό Θέατρο 
Αλεξανδρούπολης με ομιλητή 
τον κ. Τσέκο Τριαντάφυλλο, εκ-
παιδευτικό ΠΕ70 στο 3ο Δημο-
τικό σχολείο Αλεξανδρούπολης, 

και με θέμα:
«Οι ωφέλειες των Μαθημα-

τικών Διαγωνισμών στο Δημο-
τικό»

Στη συνέχεια της εκδήλωσης 
θα βραβευτούν μαθητές Δημο-
τικών σχολείων και Γυμνασίων 
των Δήμων Αλεξανδρούπολης 
και Σαμοθράκης.

Η εκδήλωση τελεί υπό την 
αιγίδα του Δήμου Αλεξανδρού-
πολης. 

Η δεύτερη εκδήλωση θα 
πραγματοποιηθεί την Κυρια-
κή 9 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 

11:30, στο Πολιτιστικό Πολύκε-
ντρο Ορεστιάδας με ομιλήτρια 
την κα. Καραβοκύρη Ζωή, Διευ-
θύντρια του 8ου Δημοτικού σχο-
λείου Ορεστιάδας και με θέμα:

«Τα Μαθηματικά στο σχολείο: 
Πρόκληση ή Σπαζοκεφαλιά;»

Στη συνέχεια της εκδήλωσης 
θα βραβευτούν μαθητές Δημο-
τικών σχολείων και Γυμνασίων 
των Δήμων Ορεστιάδας, Διδυ-
μοτείχου και Σουφλίου.

Η εκδήλωση τελεί υπό την 
αιγίδα του Δήμου Ορεστιάδας.

Εκδηλώσεις βράβευσης μαθητών νομού Έβρου
Τιμούνται τα παιδιά που διακρίθηκαν στους 
μαθηματικούς διαγωνισμούς
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Τις επενδυτικές ευκαιρίες 
που παρουσιάζει η περιοχή μας 
στον τομέα των ακινήτων εξε-
τάζουν επαγγελματίες του real 
estate από το Ιλινόι των ΗΠΑ 
που επισκέπτονται την Αλεξαν-
δρούπολη. Σε ανακοίνωσή του ο 
Δήμος Αλεξανδρούπολης ανα-
φέρει:

“Καλωσορίζουμε στην Αλε-
ξανδρούπολη μια πολυάριθμη 
αποστολή Αμερικανών επαγγελ-
ματιών του Real Estate προερ-
χόμενοι από την Πολιτεία Ιλινόι 
των Η.Π.Α. που έρχονται στην 

πόλη μας για να εξετάσουν τις 
επενδυτικές ευκαιρίες που πα-
ρουσιάζει η περιοχή μας.

Νωρίτερα σήμερα το πρωί, 
στην αίθουσα Δημοτικού Συμ-
βουλίου ο Δήμαρχος Γιάννης 
Ζαμπούκης παρουσίασε όλα τα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα της 
Αλεξανδρούπολης που αποκα-
λύπτονται και αυτήν τη στιγμή 
τη φέρνουν στο προσκήνιο.

Έκανε ιδιαίτερη αναφορά 
στα μεγάλα επενδυτικά projects 
δημοσίου και ιδιωτικού ενδια-
φέροντος που αυτήν τη στιγμή 

βρίσκονται σε τροχιά υλοποίη-
σης και ανοίγουν τον δρόμο για 
νέα επενδυτικά σχήματα στους 
τομείς των logistics, του εμπο-
ρίου, των μεταφορών και του 

τουρισμού, τονίζοντας ότι ο Δή-
μος Αλεξανδρούπολης και οι 
άνθρωποί του, ευγενικοί, εργα-
τικοί και ανοιχτόμυαλοι, εργά-
ζονται και μάχονται καθημερι-

νά για ένα καλύτερο αύριο που 
θα συμβαδίζει με τις αρχές της 
βιώσιμης ανάπτυξης και είναι 
πρόθυμοι να υποστηρίξουν και 
υποδεχτούν τυχόν επενδύσεις 

που θα ακολουθούν αυτήν την 
κατεύθυνση.

Η Αλεξανδρούπολη αλλάζει 
και εξελίσσεται!”

Στην Αλεξανδρούπολη ομάδα Αμερικανών 
επαγγελματιών του Real Estate

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΟΥΝ 
ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 
ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΜΑΣ     

Ο Δήμαρχος της πόλης υποδέχθηκε 
την πολυάριθμη αποστολή Αμερικανών 
επαγγελματιών του κλάδου

Ο Δήμαρχος τη πόλης υποδέχθηκε την πολυάριθμη αποστολή 
Αμερικανών επαγγελματιών του κλάδου του Real Estate

Τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζει η περιοχή μας στον τομέα των 
ακινήτων εξετάζουν επαγγελματίες του real estate από το Ιλινόι των ΗΠΑ 
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της Κικής Ηπειρώτου 
Την καθολική απαγόρευ-

ση της ερασιτεχνικής αλιεί-
ας εντός του λιμένα Αλεξαν-
δρούπολης αποφάσισε από 
τις αρχές του 2022 το λιμε-
ναρχείο, προκαλώντας δυ-
σαρέσκεια και αντιδράσεις 
στους δεκάδες συμπολίτες 
μας που έχουν το συγκεκρι-
μένο χόμπι και το ασκούσαν, 
εδώ και πάρα πολλά χρόνια, 
σε διάφορα σημεία του λι-
μένα. 

Σε συγκέντρωση διαμαρ-
τυρίας που πραγματοποιή-
θηκε στο λιμάνι το απόγευμα 
του Σαββάτου, περισσότεροι 

από 100 ερασιτέχνες αλιείς, 
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα 
του Συλλόγου Ερασιτεχνών 
Αλιέων και εξέφρασαν για 
ακόμη μία φορά την πικρία 
τους για το γεγονός ότι ολό-
κληρη η χερσαία ζώνη του λι-
μένα, τους τελυταίους μήνες, 
τελεί υπό καθεστώς απαγό-
ρευσης για μία δραστηριό-
τητα εξαιρετικά αγαπητή σε 
πολύ κόσμο, συνυφασμένη με 
την ιστορία και την ταυτότητα 
της πόλης. Όπως αναφέρουν 
οι αλιείς, υπήρχε η προσδοκία 
ότι θα παραστεί στη συγκέ-
ντρωση κάποιος εκπρόσω-
πος του Οργανισμού Λιμένα 
ή του Λιμεναρχείου, προκει-

μένου να συζητήσει μαζί τους 
και να εξηγήσει τους λόγους 
πίσω από τη συγκεκριμένη 
απόφαση.

Να σημειωθεί πως την 
άνοιξη, μετά από συνεννόη-
ση εκπροσώπων των αλιεών 
και του ΟΛΑ, υπήρξε συμφω-
νία για την χρήση του χώρου 
κοντά στο καφέ του ΝΟΑ, 
προκειμένου να μπορούν να 
ψαρεύουν. Ωστόσο, όπως εί-
χε αναφερθεί τότε από τον 
πρόεδρο του Συλλόγου Τά-
σο Νατσαρίδη, ο συγκεκρι-
μένος χώρος εξυπηρετούσε 
μόνο το 20% των ψαράδων. 
Παρά τη συγκεκριμένη παρα-
χώρηση, όμως, όπως ανέφε-
ρε πρόσφατα ο κ. Νατσαρί-
δης, δημιουργούνταν κάποια 
ζητήματα στη λειτουργία της 
καφετέριας κι έτσι η πρόταση 
αυτή δεν ευδοκίμησε. 

Αυτό που ζητούν οι ερασι-
τέχνες αλιείς, που πλέον είναι 
υποχρεωμένοι να ασκούν το 
χόμπι τους κυρίως σε παρα-
λίες της περιοχής, είναι να 
υπάρξει διάλογος, να εξε-
ταστούν οι προτάσεις που 
έχουν διατυπώσει για το θέ-
μα και να υπάρξει μία μικρή 
ανοχή από τις αρμόδιες αρ-
χές, όπως γίνεται σε όλα τα 

λιμάνια της χώρας, όπου επί-
σης δεν επιτρέπεται το ψάρε-
μα, ωστόσο, με τη συνεργα-
σία λιμεναρχείων και αλιέων, 
έχει βρεθεί μία «χρυσή τομή» 
και η δραστηριότητα συνε-
χίζεται, υπό συγκεκριμένους 
όρους και κανόνες, δίχως να 
δημιουργούνται προβλήματα 
και δίχως να έχουν εκδιωχθεί 
εντελώς οι ψαράδες.  

Η απόφαση του 
Ιανουαρίου

Γράφαμε στις 19/1/2022:
«Σαν βόμβα έπεσε στην το-

πική κοινωνία η είδηση ότι 
από τις 19 Ιανουαρίου 2022, 
μετά από απόφαση του Λιμε-
ναρχείου Αλεξανδρούπολης, 
απαγορεύεται κάθε μορφής 
αλιείας, με οποιοδήποτε αλι-
ευτικό εργαλείο, σε όλη την 
έκταση του λιμανιού.

Σύμφωνα με την απόφαση, 
«απαγορεύεται κάθε μορφή 
αλιείας από την στεριά και 
πάνω από πλοία – σκάφη, με 
οποιοδήποτε αλιευτικό ερ-
γαλείο, στο λιμένα Αλεξαν-
δρούπολης και συγκεκριμένα 
στους εξής τομείς:

-Στον επιβατικό λιμένα, 
από τον δυτικό προβλήτα αυ-
τού (θέσεις πρόσδεσης Ε/Γ-

Ο/Γ πλοίων) και σε  όλο το 
μήκος του νότιου προσήνε-
μου λιμενοβραχίονα.

-Πέριξ του Ναυταθλητικού 
Ομίλου Αλεξανδρούπολης.

-Στο λιμενίσκο μικρών 
σκαφών και την είσοδο αυ-
τού.

-Στον εμπορικό λιμένα και 
συγκεκριμένα από την πύλη 
β’ (είσοδος λιμένα από την 
πλατεία Ελευθερίας) μέχρι 
τον ανατολικό προσήνεμο λι-
μενοβραχίονα (εκβολές χει-
μάρρου Μαΐστρου).

Όπως επισημαίνεται στο 
τέλος, οι παραβάτες της από-
φασης, που ξεκινά να εφαρ-
μόζεται από 19/1/2022,  
ανεξάρτητα από τις συντρέ-
χουσες ποινικές ή αστικές ευ-
θύνες κατά την ισχύουσα νο-
μοθεσία, υπόκεινται και στις 
διοικητικές κυρώσεις που επι-
βάλλονται από την λιμενική 
αρχή σύμφωνα με το άρθρο 
157 του ΝΔ 187/73 (ΦΕΚ 
261 Α) κτλ»

Σύμφωνα με πληροφορί-
ες της ΓΝΩΜΗΣ, η απόφα-
ση ελήφθη μετά από αίτη-
μα του Οργανισμού Λιμένα 
και αφορούσε το τμήμα του 
επιβατικού σταθμού, από την 
περίφραξη και πέρα. Στη συ-

γκεκριμένη έκταση ζητήθηκε 
να κλείνει η περίφραξη, τις 
ώρες που δεν υπάρχει προ-
γραμματισμένη άφιξη/ανα-
χώρηση του πλοίου και να 
φυλάσσεται ο χώρος, προ-
κειμένου να μην εισέρχεται 
κανείς. Επιπλέον, ζητήθηκε να 
ληφθεί απόφαση απαγόρευ-
σης αλιείας στην ίδια περιο-
χή.  Η κίνηση αυτή του ΟΛΑ, 
όπως πληροφορούμαστε, δεν 
σχετίζεται με την ιδιωτικοποί-
ηση του λιμένα, ούτε με την 
παρουσία των Αμερικάνων, 
αλλά με την ανάγκη εφαρ-
μογής του κώδικα ΙSPS που 
αφορά στην ασφάλεια των 
πλοίων και των λιμενικών 
εγκαταστάσεων στο χώρο 
του λιμανιού.

Παράλληλος στόχος είναι  
και η αποφυγή ατυχημάτων, 
καθώς είναι γεγονός ότι το 
τελευταίο διάστημα, με την 
αύξηση του όγκου του λιμέ-
να, έχει αυξηθεί και η κίνηση 
των φορτίων. Τουλάχιστον 60 
με 70 φορτηγά κινούνται κα-
θημερινά στους χώρους του 
λιμανιού, ενώ, όταν υπάρ-
χει παρουσία των ΗΠΑ στην 
περιοχή, σε αυτή την κίνηση 
προστίθενται και άλλα τόσα 
στρατιωτικά οχήματα».

Για την απαγόρευση αλιείας εντός του λιμανιού 
διαμαρτυρήθηκαν οι ερασιτέχνες ψαράδες

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΤΗΝ 
ΠΙΚΡΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΟΛΑ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ 
ΕΞΕΦΡΑΣΑΝ ΟΙ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ 
ΜΑΣ   

Ζητούν εξηγήσεις και επανεξέταση της 
απόφασης

Αυτό που ζητούν οι ερασιτέχνες αλιείς, που πλέον είναι υποχρεωμένοι να ασκούν το χόμπι τους 
αυτό κυρίως σε παραλίες της περιοχής, είναι να υπάρξει διάλογος, να εξεταστούν οι προτάσεις που 
έχουν διατυπώσει για το θέμα και να υπάρξει μία μικρή ανοχή από τις αρμόδιες αρχές
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Προβληματισμοί

Μια συνέντευξη με τον αγωγό του ελληνικού πολιτισμού, τη Δημοκρατία Μέρος 40ο

«Η θέση της πολιτικής αυθεντίας & της πλατωνικής πολιτείας 
στη δημοκρατία» 

Μ
ιας και αναφέρθηκες ήδη 
στη δύναμη που ασκούν οι 
δημοκρατικοί θεσμοί  ενά-
ντια στη βία, το ερώτημα 
που ανακύπτει είναι ποια 
είναι η θέση της πολιτικής 

αυθεντίας σε μία δημοκρατική κοινωνία; Το 
ίδιο ερώτημα ισχύει ασφαλώς και για τους 
χώρους της σχολικής εκπαίδευσης.   

Η έννοια της πολιτικής αυθεντίας είναι 
ασυμβίβαστη με τη δημοκρατία, η οποία προ-
κύπτει, με βάση την ισότητα, μέσα από τη δι-
αδικασία της δημόσιας επιχειρηματολογικής 
διαβούλευσης και αυτό βεβαίως θα έπρεπε 
να ισχύει και για τις αποφάσεις οι οποίες λαμ-
βάνονται στις σχολικές κοινότητες. Ο εκδημο-
κρατισμός του πολίτη δεν συνίσταται απλώς 
στην πληροφόρηση, αλλά στο διαρκές βίωμα. 
Ακριβώς για το λόγο αυτό και οι μαθητές θα 
πρέπει να μάθουν να εξοικειώνονται στις δη-
μοκρατικές διαδικασίες, στις οποίες μείζονα 
ρόλο διαδραματίζει η συμμετοχή. Αρκεί να σου 
θυμίσω ότι ο Αριστοτέλης τονίζει ξεκάθαρα, 
ως προς τη διαχείριση της πολιτικής εξουσίας, 
πως κύριο συστατικό της δημοκρατίας είναι η 
κλήρωση, σε αντίθεση με τη μοναρχία ή την 
ολιγαρχία, η οποία καταφέρνει να διαμορφώνει 
τους όρους της κοινωνικής  συναίνεσης σε πο-
λιτικές αποφάσεις που λειτουργούν σε βάρος 
της συλλογικότητας ή ακόμη και να εξασφα-
λίζει  μέσα από δικλίδες ασφαλείας όχι μόνο 
ένα συνταγματικό  πλαίσιο ασυλίας για τους 
πολιτικούς, αλλά και το νομικό ακαταδίωκτο σε 
τραπεζίτες, γιατρούς, υγειονομικές επιτροπές 
εμπειρογνωμόνων κ.λπ, κάτι το οποίο βιώνου-
με δυστυχώς τα τελευταία χρόνια στη χώρα 
μας. Ωστόσο, αυτό  δε δικαιολογείται σε ένα 
Κράτος Δικαίου, αλλά και ούτε εξασφαλίζει 
την ύπαρξη αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ 
κοινωνίας και κράτους. Στη δημοκρατία αυτή 
η διάχυση του αριθμού των προσώπων στην 
άσκηση της πολιτικής εξουσίας για το κοινό 
συμφέρον της πόλης αποτελούσε για τους 

προγόνους μας τη βάση της λαϊκής κυριαρ-
χίας. Εντούτοις, δε θα πρέπει να παραβλέ-
ψουμε, όπως εύστοχα σημειώνει ο πολιτικός 
στοχαστής και συγγραφέας Γιώργος Οικο-
νόμου στο βιβλίο του «Άμεση Δη-
μοκρατία, αρχές, επιχειρήματα, 
δυνατότητες», πως ο Αριστο-
τέλης αναφέρει τα δημοκρα-
τικά επιχειρήματα όχι επειδή 
τα υποστηρίζει - καθώς οι 
απόψεις του γύρω από τη 
θέση των γυναικών και των 
δούλων δεν είναι ισάξια  με 
των υπόλοιπων πολιτών, ενώ 
η πολιτική προτίμησή του στρέ-
φεται στη «Μέση Πολιτεία, δηλα-
δή θα λέγαμε με σύγχρονους 
όρους σ’ ένα μεικτό Σύνταγμα 
στο  οποίο η μεσαία τάξη εξα-
σφαλίζει τις όποιες ισορροπί-
ες στα πλαίσια της κοινωνίας 
- αλλά επειδή τα συζητά μέσα σ’ ένα απορη-
τικό και διαλογικό πλαίσιο, παραθέτοντας τις 
εκατέρωθεν αντιτιθέμενες απόψεις, κάτι το 
οποίο όμως δεν κάνει με τα ολιγαρχικά ή μο-
ναρχικά επιχειρήματα.  

-Παρόλα αυτά ο Αριστοτέλης είχε κα-
ταδικάσει τον απολυταρχισμό της αλή-
θειας τον οποίο ενσωματώνει ο Πλάτων 
στην ιδανική πολιτεία του στο πρόσωπο 
του άρχοντα – φιλοσόφου. Θα ήθελα 
όμως, αν και ξεφεύγουμε από το θέμα 
μας, να μου πεις πώς φαντάζεται ο Πλά-
των μία τέλεια πολιτεία και αν η σκέψη 
του σχετίζεται με τη δημοκρατία;

Καταρχήν ο Πλάτων θεωρεί πως στην πολι-
τεία πρέπει να υπάρχουν τρεις κατηγορίες κοι-
νωνικών τάξεων. Η κάθε μία από αυτές ελέγχει 
και  ένα επίπεδο συνείδησης στο σωματικό, το 
συναισθηματικό και το νοητό κόσμο. Οι Δημι-
ουργοί, οι οποίοι αντιστοιχούν στους έμπορους, 
τους τεχνίτες, τους γεωργούς κ.λπ., αποτελούν 
το επιθυμητικό κατώτερο μέρος του ανθρώ-

που και σχετίζονται με τα ένστικτα ή το σώμα. 
Το θυμοειδές, το συναισθηματικό κομμάτι ή η 
ψυχή, είναι οι Φύλακες (ο στρατός) και τρίτον 

το λογιστικόν ή ο νους, είναι οι Άρχοντες.
 Στις τρεις αυτές τάξεις για τον 
Πλάτων θα πρέπει να επικρατούν 

οι εξής αρετές: Σοφία για τους 
άρχοντες, οι οποίοι θα πρέπει 
να αναλαμβάνουν, μετά τα 
50 τους χρόνια τη διακυ-
βέρνηση και να μεριμνούν 
για την ευδαιμονία ολόκλη-

ρης της πολιτείας. Ανδρεία 
για τους Φύλακες. Η αγωγή 

των οποίων θα πρέπει να ξεκι-
νάει από μικρή ηλικία, περιλαμβάνο-

ντας τρία στάδια. Και Σωφρο-
σύνη για τους Δημιουργούς. Η 
τάξη αυτή είναι αποκλεισμένη 
από την ευθύνη της εξουσίας, 
εργάζεται όμως προστατευμέ-

νη και μπορεί να πλουτίζει μέχρι κάποιο βαθμό.
Ο Πλάτων δηλαδή κάνει μία κοινωνική ιε-

ράρχηση η οποία σχετίζεται άμεσα με την αν-
θρώπινη υπόσταση, βάζοντας πάνω το Νου, 
στην μέση την Ψυχή και κάτω το Σώμα. Ο 
Νους μας λέει ότι συνδέεται με το σώμα μέ-
σω της ψυχής, η οποία μπορεί να είναι ανώτε-
ρης ενεργειακής στάθμης και να κοιτάει προς 
τα πάνω ή κατώτερης, οπότε να ρέπει προς 
τα κάτω. Ακριβώς για το λόγο αυτό και στο 
«Φαίδρο» φέρνει το παράδειγμα του κυβερνή-
τη Ηνίοχου νου με τους δύο ίππους, οι οποίοι 
αντιστοιχούν στο θυμοειδές και το επιθυμη-
τικό μέρος. 

Εντούτοις, αν και μία τέτοια σύλληψη πα-
ρέμεινε τελικά στην ιδεατή σφαίρα της σκέ-
ψης του Πλάτωνα, καθώς δεν κατάφερε να 
την εφαρμόσει στις Συρακούσες, αξίζει να σου 
αναφέρω πως στη ριζοσπαστική για τα σημε-
ρινά δεδομένα ιδανική πλατωνική πολιτεία δεν 
υπάρχει καν ο θεσμός της οικογένειας ως σκέ-
ψη. Τα παιδιά για τον φιλόσοφο αποτελούν 

μέρος της πόλης, οπότε αυτή οφείλει  να τα 
μεγαλώσει και να τα εκπαιδεύσει. Με αυτό τον 
τρόπο δε μπορεί κάποιος να βγάλει στο παιδί 
του τις δικές του ελλείψεις ή τα ελαττώματα 
του, τα οποία ενδεχομένως για τον Πλάτων 
θα ζημίωναν το σύνολο της κοινωνίας. Από 
την άλλη όμως αυτός ο απολυταρχισμός της 
αλήθειας που εναγκαλίζεται με το πλατωνι-
κό ιδεώδες απαιτεί την επιβολή της όποιας 
μονοδιάστατης σκέψης, καταργώντας κάθε 
προσπάθεια διαλεκτικής που στηρίζεται στη 
διαδικασία της συμμετοχής και τις ελευθερίας 
των πολιτών. Έτσι, για παράδειγμα η ποίηση, 
που για άλλες προγενέστερες εποχές υπήρξε 
βασικό εργαλείο μάθησης και παιδείας, στην 
ιδανική πλατωνική πολιτεία περνά από αυ-
στηρό κριτικό έλεγχο. Ο ψεύτικος - εικονικός 
κόσμος όπως παρουσιάζεται στο αλληγορικό 
παράδειγμα του σπηλαίου αφορά το σύνολο 
των ανθρώπων, ενώ αντίθετα μόνο ελάχιστοι 
μπορούν να ξεφύγουν και ν’ αντικρίσουν την 
πραγματική αλήθεια, την οποία και οφείλουν 
επιστρέφοντας να μεταδώσουν στους υπολοί-
πους. Ωστόσο, η ιστορία μας έχει αποδείξει πως 
η αλήθεια είναι αυθυποστήρικτη. Η ίδια ζωή 
είναι αυτή που πραγματικά μυεί τις κοινωνίες 
προς την κατεύθυνση μίας  ανθρωπιστικής εξε-
λικτικής δράσης. Αρκεί να μας βρίσκει παρόντες 
στην κάθε στροφή της ιστορίας. Η ζωή δεν ξε-
γελιέται από αντιδιαλεκτικούς μονόδρομους 
του όποιου φιλοσόφου – άρχοντα, ο οποίος 
αντλεί την αυταρχική νομιμότητα της αυθεντίας 
του από τον κόσμο των ιδεών ή την εξουσιο-
δότηση του κάθε θεού, έχοντας ως πρότυπο 
μία φανταστική ουράνια πολιτεία. Για το λόγο 
αυτό και στη δημοκρατική Αθήνα οι άνθρωποι 
όχι απλώς δεν υποτάσσονταν στους νόμους, 
αλλά οι ίδιοι τους δημιουργούσαν, τους τρο-
ποποιούσαν ή ακόμη και μπορούσαν να τους 
καταργήσουν, ζυγίζοντάς την αξία τους επάνω 
στη ζυγαριά της Θέμιδος, σε σχέση πάντα με 
το συλλογικό συμφέρον της πόλης

ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟY 
ΑΝΑΓΝΏΣΤΟΠΟΥΛΟY

Γνώμη

Το Καθαρτήριο των ψυχών Ελληνισμού και Δύσης

Ο
ι εσχατιές τις Ευρώπης 
νοτιοανατολικά, έλαχε να 
φυλάσσονται από τις δύο 
κρατικές εκφράσεις του 
Ελληνισμού, την Ελλη-
νική Δημοκρατία και την 

Κυπριακή Δημοκρατία. Κοιτάζοντας στο 
χάρτη αυτή την άκρη της Ευρώπης, μπο-
ρεί εύκολα κάποια ή κάποιος να διακρίνει 
ένα νοητό ελληνικό τόξο. Το τόξο αυτό 
αποτελείται από τη γραμμή Έβρου-Κα-
στελλόριζου-Κύπρου.

Σε αυτό το τόξο εμπεδώνεται όχι μόνο το 
αντιμέτρημα του Ελληνισμού με τον διαρκώς 
επεκτατικό τουρκικό ιμπεριαλισμό, αλλά και 
το αντιμέτρημα δύο ευρωπαϊκού τύπου φι-
λελεύθερων δημοκρατιών με μία ανελεύθε-
ρη δημοκρατία, χαρακτηριστική περίπτωση 
μετανεωτερικού δεσποτισμού. Είναι αυτή η 
γωνιά του πλανήτη που θα καταδείξει το αντι-

στρέψιμο ή μη της παρακμής και του 
υποχωρητισμού της Δύσης έναντι 
των αναδυόμενων δυνάμεων 
του δεσποτισμού στις διάφο-
ρες μετανεωτερικές του εκ-
φράσεις.

Σε αυτό το νοητό τόξο 
θα μετρηθούν τα «ύψη» όχι 
μόνο των ηγεσιών του Ελλα-
δικού και του Κυπριακού Ελ-
ληνισμού, αλλά και το ίδιο το ευ-
ρωπαϊκό κεκτημένο. Εκεί θα φανεί 
το πού μπορεί να φτάσει η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση για να υπερα-
σπιστεί την ίδια τη δημοκρατία. 
Γιατί η δημοκρατία όπως νοεί-
ται στην Ευρώπη, δε μπορεί να 
υπάρξει άνευ ισότητας των πολιτών της Ένω-
σης. Μια ισότητα που όχι απλώς θίγεται και 
τίθεται εν αμφιβόλω , αλλά κατ’ ουσίαν ακυ-

ρώνεται όταν η ασφάλεια και η ελευ-
θερία των ευρωπαίων πολιτών 

από την ακριτική Θράκη στα 
πολύπαθα νησιά του Αιγαίου 
και από εκεί στην Κύπρο της 
οποίας μεγάλο μέρος βρί-
σκεται παρανόμως κατεχό-
μενο, απειλείται από τις ηγε-

σίες ενός τρίτου κράτους.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δια-

δραμάτισε το ρόλο της στην ανά-
πτυξη της χώρας. Πακέτα Ντελόρ, 

ΕΣΠΑ και πολλές εφαρμοζόμε-
νες ευρωπαϊκές πολιτικές, συνέ-
βαλαν στο να συγκαταλέγονται 
Ελλάδα και Κύπρος, παρά τις 
ελλείψεις και τις στρεβλώσεις, 

στη χορεία των πλέον αναπτυγμένων χωρών 
του πλανήτη. Αυτό όμως, προφανώς, δεν είναι 
αρκετό όταν απειλείται η εθνική κυριαρχία 2 

κρατών-μελών της Ένωσης.
Εξυπακούεται , βέβαια, ότι δε μπορεί και δεν 

πρέπει κανένα εθνικό κράτος να περιμένει από 
διεθνείς οντότητες και άλλα εθνικά κράτη να 
διασφαλίσουν τη δική του εθνική κυριαρχία και 
τα δικά του κυριαρχικά δικαιώματα. Εντούτοις, 
αυτό που οφείλει να καταλάβει τόσο η Ευρώ-
πη όσο και η Δύση εν συνόλω είναι ότι το τόξο 
αυτό, πρόκειται να αποτελέσει Καθαρτήριο όχι 
μόνο για την ψυχή του Ελληνισμού, αλλά και 
για την ίδια τη Δύση η οποία στον 21ο αιώνα 
βρίσκεται σε ένα μεταίχμιο -σχεδόν- υπαρξι-
ακού χαρακτήρα.

*Τσερτεκίδης Γεώργιος
Πολιτικός Επιστήμων
ΜΑ Κοινωνιολογίας
Υπ. Δρ. Κοινωνικών Επιστημών ΔΠΘ
YouTube-FaceBook: Γιώργος Τσερτεκίδης

ΤΟΥ ΤΣΕΡΤΕΚΙΔΗ 
ΓΕΏΡΓΙΟΥ*
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Οι αυξήσεις στις τιμές της 
ενέργειας και των καυσίμων γο-
νατίζουν τα νοικοκυριά ωστόσο η 
κατάσταση γίνεται ακόμα δυσκο-
λότερη με τις ανατιμήσεις βασι-
κών καταναλωτικών αγαθών στα 
σούπερ μάρκετ. Μέχρι το τέλος 
Νοεμβρίου, ο προϋπολογισμός 
των νοικοκυριών για τα ψώνια 
θα αυξηθεί κατά τουλάχιστον 10-
15% αφού οι αυξήσεις που έρ-
χονται θα «ματώσουν» εκατομ-
μύρια πολίτες.

Για παράδειγμα, τα τυροκομι-
κά θα εκτοξευτούν έως και 30% 
πάνω σε σχέση με σήμερα, ενώ 
τεράστιες είναι και οι αυξήσεις 
στις τιμές των απορρυπαντικών 

που θα πάρουν έως και 20% πά-
νω, όπως και για τις βρεφικές πά-
νες που ανεβαίνουν κατά 21%.

Είδος πολυτελείας θα γί-
νουν αναψυκτικά και τα ροφή-
ματα που αναμένεται να αυξη-
θούν έως και 35%, ενώ και τα 
αρτοσκευάσματα θα πάρουν την 
ανιούσα έως και 19%. Την Τε-
τάρτη, στο υπουργείο Ανάπτυξης 
έχει προγραμματιστεί συνάντηση 
ανάμεσα στον υπουργό Άδωνι 
Γεωργιάδη και τους ιδιοκτήτες 
των σούπερ μάρκετ, για να δια-
πιστωθεί αν μπορεί να γίνει κά-
τι έτσι ώστε να συγκρατηθούν 
οι τιμές.

Οι ανατιμήσεις
Τρόφιμα
• Τυροκομικά έως 30%
• Αλλαντικά έως 8,5%
• Γαλακτοκομικά έως 7%
• Κρέατα 7%
• Αρτοσκευάσματα έως 19%
• Κονσέρβες, ελαιόλαδο, κρασιά 
έως 10%
• Σάλτσες για ζυμαρικά έως 21%
Ποτά, καφέδες, σνακ
• Αναψυκτικά και ροφήματα έως 
35%
• Αλκοολούχα ποτά έως 13%
• Ελληνικός καφές έως 12%
• Σοκολατοειδή έως 12%
• Σνακ έως 12%
Είδη καθαρισμού, 
προσωπικής υγιεινής
• Βρεφικές πάνες 21%
• Καθαριστικά, απορρυπαντικά 
ρούχων-πιάτων έως 20%
• Σαμπουάν, αφρόλουτρα έως 
13%
• Αποσμητικά έως 10%
• Χαρτικά έως 11%
Πηγή: Έθνος

Αυξήσεις «φωτιά» σε 800 προϊόντα 
σούπερ μάρκετ μέχρι το τέλος Νοεμβρίου

«ΕΚΤΟΞΕΥΟΝΤΑΙ» ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ 
ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ               

Οι αυξήσεις ανά κατηγορία

                                                                           

                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΑΔΑ:  962ΝΟΡ1Ο-Υ2Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ    
 ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ         
ΤΜΗΜΑ:        ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ  59/2022  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ-
ΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και 

Θράκης, βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. 42859/29-09-2022 (ΑΔΑ: 6ΗΣΗΟ-
Ρ1Ο-431)  Απόφασης διενέργειας, 

Προκηρύσσει
Ηλεκτρονικό   ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, για την προμήθεια 

«ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» (cpv: 09135100-5) για την κάλυψη των 
αναγκών των Κέντρων Υγείας   αρμοδιότητας της 4ης Υ.πε. Μακεδονίας 
και Θράκης συμπεριλαμβανομένων των ΤΟΜΥ και των Περιφερειακών 
Ιατρείων εποπτείας τους για ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 
997.783,75€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και με κριτήριο    κατα-
κύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
του μεγαλύτερου παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί 
της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης (χωρίς ΦΠΑ) 
κατά νομό, όπως αυτή διαμορφώνεται στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών 
Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κατά την 
ημέρα παράδοσης, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, προ-
ϋπολογισθείσας δαπάνης 997.783,75€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ημερομηνία αποστολής στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. στις  30-
09-2022

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατ-
φόρμα : ΔΕΥΤΕΡΑ, 03-10-2022 και ώρα 18:00μ.μ. 

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα: ΔΕΥΤΕΡΑ, 07-11-2022 και ώρα 18:00 μ.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: ΠΕΜΠΤΗ, 
10-11-2022 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης:  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 11-11-2022 και ώρα 
11:00π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

Ο συστημικός αριθμός της διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ είναι 172775.
Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.4412/ 2016 (ΦΕΚ 

147/Α/2016).
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται 
στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου.

Οι οικονομικοί φορείς (προσφέροντες) οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, 
να καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό 
θα είναι ίσο με το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.

Εφόσον ο υποψήφιος καταθέτει προσφορά για ορισμένα Κέντρα Υγεί-
ας (υποχρεωτικά στο σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας αυτών) η 
εγγυητική επιστολή θα πρέπει να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην 
προϋπολογιζόμενη αξία αυτών, όπως αναφέρεται στον πίνακα του Πα-
ραρτήματος I της διακήρυξης.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε τριακόσιες εξήντα πέ-
ντε (365) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και 
Θράκης, Δ/νση: Ιουστινιανού 1 & Εθν. Αντιστάσεως, Τ.Κ. 55134, Καλαμαριά 
– Θεσσαλονίκη, αρμόδια υπάλληλος: Ιφόγλου Ευδοξία, Τηλ.2313/327867,  
e-mail: promithies@4ype.gr). 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή 
και από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.4ype.gr).

Θεσσαλονίκη,  30-09-2022                                                                               
Ο Διοικητής 

της 4ης Yγειονομικής Περιφέρειας
Μακεδονίας και Θράκης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΛΙΚΑΚΗΣ

                                                                       

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:ΨΥΑ9ΟΡ1Ο-ΤΞ7

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ    
 ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ         
ΤΜΗΜΑ:        ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
                                                                                                                                                    
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ    55/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟ-

ΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και 

Θράκης, βάσει της υπ’ αρ. 36365/18-8-2022 (ΑΔΑ: 6Ζ0ΦΟΡ1Ο-Τ0Π)  
Απόφασης διενέργειας, 

Προκηρύσσει
Ηλεκτρονικό   ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, για την προμή-

θεια των ειδών «Σύριγγες-Βελόνες-Ράμματα-Χαρτοβάμβακας» (cpv 
33141310-6, 33141126-9, 33771000-5) για τις ανάγκες των Κέντρων 
Υγείας, αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και 
Θράκης  για ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 167.577,10€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με δικαίωμα προαίρεσης τρίμηνης 
(3-μηνης) μονομερούς παράτασης μέχρι του ποσού των #41.894,28€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ημερομηνία αποστολής στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. στις  28-
09-2022

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατ-
φόρμα : Παρασκευή, 30-09-2022 και ώρα 18:00μ.μ. 

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα: Παρασκευή, 04-11-2022 και ώρα 18:00 μ.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: Τετάρτη, 
09-11-2022 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης:  Πέμπτη, 10-11-2022 και ώρα 11:00π.μ. 
στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

Ο συστημικός αριθμός της διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ είναι 172884
Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.4412/ 2016 (ΦΕΚ 

147/Α/2016).
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρό-

σωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριο-
ποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου.

Οι οικονομικοί φορείς (προσφέροντες) οφείλουν με ποινή αποκλει-
σμού, να καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, ποσού δύο 
χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και εξήντα τριών λεπτών 
(2.975,63€)

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε τριακόσιες εξήντα 
πέντε (365) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της λήξης 
της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονί-
ας και Θράκης, Δ/νση: Ιουστινιανού 1- Εθνικής Αντιστάσεως 11, Τ.Κ. 
55134, αρμόδια υπάλληλος: Νούσκα Μαρία, Τηλ.2313/327821,  e-mail: 
promithies@4ype.gr). 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή 
και από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.4ype.gr).

Θεσσαλονίκη,  28-09-2022                                                                               
Ο Διοικητής ης 4ης Yγειονομικής Περιφέρειας

Μακεδονίας και Θράκης
α/α  ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Β. ΕΙΡΗΝΗ

Πιο ακριβό από τη βενζίνη θα είναι 
στο εξής το πετρέλαιο κίνησης αφού η 
κυβέρνηση σταματά να επιδοτεί τα 15 
λεπτά ανά λίτρο στην αντλία. Συνεπώς, 
εκεί που η μέση πανελλαδική τιμή του πε-
τρελαίου κίνησης την Πέμπτη 29/9 ήταν 
στα 1,823€/l, πλέον αναμένεται να φτά-

σει τα 1,973€/l.
Η πρόεδρος βενζινοπωλών Μαρία Ζά-

γκα είπε στον ΣΚΑΪ ότι η τιμή του πετρε-
λαίου κίνησης θα εκτοξευτεί κι αναμένε-
ται να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα 2,20 
ευρώ το λίτρο οδηγώντας σε αδιέξοδο 
τους οδηγούς. Σε σχέση με το πετρέλαιο 
θέρμανσης, του οποίου η διάθεση αναμέ-
νεται να ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες, η 
κ. Ζάγκα είπε ότι με τα τωρινά δεδομένα 
η τιμή που θα πωλείται θα είναι στο 1,60 
ευρώ ανά λίτρο.

Πιο ακριβό από τη βενζίνη 
θα είναι στο εξής… 

Πετρέλαιο κίνησης: Σενάρια 
για πάνω από 2,20 ευρώ το λίτρο
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2 4 8

1 5 9 2 7

8 3 4

9 5

1 5 7 4

9 1

3 7 5

5 1 8 9 3

6 7 4

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.72)
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.62)

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

2 1 3

3 1 2

3 2 8 9 5

1 7

9 4 6 5

4 8

8 9 7 2 3

5 1 2

8 2 6

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.52)
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ένας είχε πρόβλημα με την ομιλία του και έλε-

γε όλα τα φωνήεντα με «Α». Πάει στον γιατρό 

και του λέει το πρόβλημά του. «Αγαπητέ μου…» 

του λέει ο γιατρός «…το πρόβλημα θα λυθεί χά-

ρις σε μια δική μου πρωτοποριακή μέθοδο! Το 

θέμα είναι ψυχολογικό και όχι σωματικό… Θέλετε 

να αρχίσουμε τη θεραπεία αμέσως;» «Ναι, Ναι!» 

απαντά ο ασθενής μέσα στη χαρά

«Πες: ένα» του λέει ο γιατρός «Άνα» λέει αυ-

τός. Του δίνει μία δυνατή φάπα ο γιατρός και 

του λέει να επαναλάβει «Ένα» λέει αυτός «Είδες, 

έχουμε πρόοδο» λέει ο γιατρός 

«Τώρα πες: κίτρινο» «Κάτρανα» λέει αυτός. Του 

δίνει μία δυνατή φάπα ο γιατρός και του λέει να 

επαναλάβει «Κίτρινο» λέει αυτός.

 «Είδες, έχουμε πρόοδο» ξανά λέει ο γιατρός 

«Τώρα πες: φρούτο» «Φράτα» λέει αυτός. Του 

δίνει μία δυνατή φάπα ο γιατρός και του λέει να 

επαναλάβει «Φρούτο» λέει αυτός. 

«Είδες, πάμε καλά» λέει ο γιατρός «Τώρα πες 

το όλο μαζί: ένα κίτρινο φρούτο» «Άνα κάτρανα 

φράτα» λέει αυτός. Του δίνει μία δυνατή φάπα 

ο γιατρός και του λέει να επαναλάβει «Ένα κά-

τρινο φράτα» λέει αυτός. 

Του δίνει μία πιο δυνατή φάπα ο γιατρός και 

του λέει να επαναλάβει «Άνα κίτρινο φράτα» λέ-

ει αυτός. Του δίνει μία πιο δυνατή φάπα ο για-

τρός και του λέει να επαναλάβει «Άνα κάτρανα 

φρούτο» λέει αυτός και δίνει μία πιο δυνατή φά-

πα ο γιατρός. 

«Σε παρακαλώ συγκεντρώσου και πες μου: 

ΕΝΑ ΚΙΤΡΙΝΟ ΦΡΟΥΤΟ» του ξαναλέει ο γιατρός 

ενώ σηκώνει τα μανίκια έτοιμος για την πιο δυ-

νατή του φάπα. «Μπανάνα»!

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια

1. Υπαξιωματικός του στρατού.

8. Επικεφαλής, ηγέτης.

13. Πολλές έχουν τα… παιδιά, μια εδώ.

14. Φίλεργα, δραστήρια.

16. Προεόρτια… κρυολογήματος.

17. Κατατρόπωσε τους Άραβες το 882.

19. Ερημική πεδιάδα της Ασίας.

20. … Ινονού: παλιός, Τούρκος πολιτικός.

22. Δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης.

24. Αρχικά σταφιδικού οργανισμού.

26. Παλιά, Ρουμάνα γεροντολόγος.

28. Μια ασιατική πρωτεύουσα.

29. Επαρχία της Νοτιοαφρικανικής Δη-

μοκρατίας.

31. Απρόσβλητα από τη φωτιά.

33. Βρίσκονται στο… κελί.

34. Χαϊδεμένη… Ελευθερία.

36. Θηλυκό λιοντάρι.

38. Βελγική λουτρόπολη.

40. Αυτά που επιδέχονται θεραπεία (αρχ.).

41. Ο πατέρας της Λητώς και της Αστερίας.

43. "Ανεβοκατεβαίνει" σε πολυκατοικίες.

44. Ποιοτικός συμβολισμός.

-- Συστατικά --
• 2 μικρά πράσινα αγγούρια (ή μισό μεγάλο)
• 3 φλ. γιαούρτι πλήρες
• Μισό φλ. σταφίδες
• 3 φρέσκα κρεμμυδάκια
• 1 κ.σ. μαϊντανός, ψιλοκομμένος
• 1 κ.γλ. άνηθος, ψιλοκομμένος
• Μισό φλ. καρύδια, κοπανισμένα (προαιρετικά)
• 2 σφιχτά αυγά, βρασμένα
• 1 φλ. νερό, παγωμένο
• Κλωναράκια άνηθου, για το γαρνίρισμα
• Αλάτι
• Πιπέρι

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Αρχικά, ξεφλουδίζουμε τα αγγούρια και τα τρί-

βουμε στον τρίφτη, στη χοντρή πλευρά.
• Τα στύβουμε, να φύγουν τα πολλά υγρά και τα 

ανακατεύουμε με το γιαούρτι και τις σταφίδες.
• Στη συνέχεια ψιλοκόβουμε τα φρέσκα κρεμμυ-

δάκια και τα προσθέτουμε στο γιαούρτι μαζί με 
τον μαιντανό, τον άνηθο, τα καρύδια (αν τα χρη-
σιμοποιήσουμε) και τα αυγά.

• Αλατοπιπερώνουμε και προσθέτουμε το παγω-
μένο νερό.

• Έπειτα ανακατεύουμε τα υλικά, να γίνουν σαν 
απαλή κρέμα και αλατοπιπερώνουμε (αν χρει-
άζεται).

• Σκεπάζουμε με διαφανή μεμβράνη και βάζουμε 
στο ψυγείο για 2 ώρες τουλάχιστον.

• Τέλος μοιράζουμε την κρύα σούπα με γιαούρτι 
σε ατομικά μπολ, γαρνίρουμε με τα κλωναράκια 
του άνηθου και σερβίρουμε.

• Η κρύα σούπα με γιαούρτι είναι έτοιμη.
• Καλή επιτυχία και καλή όρεξη!

--Συμβουλές--
• Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε γιαούρτι με 

χαμηλά λιπαρά.

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Η πιο γευστική κρύα σούπα με γιαούρτι

Κάθετα
1. Τα στενά του Ελλησπόντου.
2. Σύμβολο πολλαπλασιασμού.
3. Το εικονιζόμενο ζώο.
4. Ο "Ερυθρός πλανήτης".
5. Με το σίγμα… λεπτομερής αφήγηση.
6. Παλιός πρόεδρος της Πορτογαλίας.
7. Οι σκανδιναβικές αερογραμμές.
8. Δανάη…: Ελληνίδα πιανίστρια.
9. Προτάσσονται… αρχιεπισκόπων.
10. Θρυλικός Αμερικανός στρατηγός.
11. Πόλη της Ιαπωνίας στις όχθες του ποτα-
μού Τόνε.
12. Μέρος του σκηνικού του Θεάτρου Σκιών.
15. Φημίζονται του Αγρινίου.
18. Συλλογή γεωγραφικών χαρτών.
21. Βελγική ομάδα ποδοσφαίρου.
23. Δικά σου (αρχ.).
25. Βασίλης…: βιρτουόζος του κλαρίνου.
27. Πόλη της Ιαπωνίας.
30. Το όνομα του Κόμαζετς.
32. Αρχαία περιοχή στην Ερυθρά θάλασσα.
35. Το ταμείο ασφάλισης των κληρικών (αρ-
χικά).
37. Έξοδος… νηπίων.
39. Ο κορμός της δεν είναι ξυλώδης.
42. Τα χωρίζει το… Π.
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Ο σύλλογος καρκινοπα-
θών και φίλων Ν. Έβρου Συ-
νεχίΖΩ και ο σύλλογος Διαβη-
τικών Νόμου Έβρου, ΣΥΔΝΕ 
με την τεχνική και επιστημο-
νικη υποστήριξη του Δρομέα 
Θράκης διοργανώνουν πρό-
γραμμα εκγύμνασης των με-
λών τους από εξειδικευμένη 
καθηγήτρια Φ. Αγωγής (στις 
συγκεκριμένες παθήσεις), για 

περιορισμένο αριθμό συμμε-
τεχόντων.

Τρίτη-Πέμπτη 4.45-5.45μμ 
σε χώρο του ξενοδοχείου 
ΕΓΝΑΤΙΑ.

Το πρόγραμμα ξεκινά στις 
1/10

Κλείστε θέσεις μέσω των 
δύο συλλόγων

Ξεκινάει το ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙ-
ΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ… Το πρόγραμ-

μα που αγαπήθηκε από τις 
κυρίες της Αλεξανδρούπολης 
ξεκινά από 1/10. Στο κλειστό 
προπονητήριο του σταδίου 
Φώτης Κοσμάς

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΑ-
ΡΑΣΚΕΥΗ 8.45πμ – 9.45πμ

Και στο 10ο Δημοτικό
Δ Ε Υ Τ Ε ΡΑ -Τ Ε ΤΑ Ρ Τ Η 

5.30μμ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ στις 
6.00μμ

Ο Πανθρακικός νικώντας τον ΠΑΟΚ 
Κρηστώνης με 3-2 στο Κιλκίς προκρί-
θηκε στην Γ’ Φάση του Κυπέλλου Ελλά-
δος, όπου θα αντιμετωπίσει τον Αλ-
μυρό στο Ηράκλειο Κρήτης, ο 
οποίος την ίδια ώρα επίσης 
με ανατροπή απέκλειε την 
Ελασσόνα. Συνολικά 15 
ομάδες προκρίθηκαν από 
την Γ’ Φάση του Κυπέλ-
λου ενώ υπάρχουν άλ-
λες τέσσερις εκκρεμότη-
τες που θα ολοκληρωθούν 
την Τετάρτη. Μετά θα έχουν 
σχηματιστεί και τα έξι νέα ζευγάρια 
της Δ’ Φάσης, ενω ήδη ξέρουμε και έξι 
ομάδες που προκρίθηκαν από τωρα χω-

ρίς επόμενο αγωνα στην Ε’ Φάση, στην 
οποία εισέρχονται πλέον και οι ομάδες 
της Super League 1.

Αναλυτικά, το πανόραμα του Κυ-
πέλλου:

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3ης 

ΦΑΣΗΣ
Κυριακή 2 Οκτω-

βρίου
2. ΠΑΟΚ Κρηστώνης 

– Πανθρακικός 2-3
6. Ναυπακτιακός Αστέ-

ρας – ΑΕΛ 1-2
8. Βύρων Καβάλας – Παναχα-

ϊκή 0-5 
10. Απόλλων Σμύρνης – Κηφισιά 

0-2 
14. Αλμυρός – Ελασσόνα 3-1
16. Ιωνικός Ιωνίας – Διαγόρας Βρα-

χνεΐκων 1-0
Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου (16.00)
1. Τηλυκράτης – ΟΦ Ιεράπετρας 4-5 

πέν. (1-1 παρ. 1-1 κ.δ.)
3. Βέροια – Χανιά 2-1 παρ. (1-1 κ.δ.)
4. ΠΟΤ Ηρακλής – Νίκη Βόλου 4-5 

πέν. (0-0 παρ.) 
9. Καλαμάτα – Προοδευτική 1-0 
13. ΑΟΑΝ – Επισκοπή 4-3 πέν. (0-0 

παρ.)
15. Ηλιούπολη – Athens Kallithea 

1-2
17. Απόλλων Λάρισας – Εργοτέλης 

3-0 ά.α.

Κύπελλο Ελλάδος: Ο Πανθρακικός
 προκρίθηκε στην Γ΄φάση 

Οριστικές 
αποφάσεις την 
Δευτέρα 10 
Οκτωβρίου

Την προσεχή Δευτέρα θα προκύψουν 
εξελίξεις για τα κενά που πρέπει να κα-
λυφθούν στην Super League 2. Στην 
πρόσφατη Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ 
δεν πάρθηκε καμία απόφαση αναφορικά 
με τις ομάδες που θα αντικαταστήσουν 
όσες αποχώρησαν και αυτό αναμένεται 
να συμβεί στη σύσκεψη της Επιτροπής 
Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου στην 
αρχή της επόμενης εβδομάδας.

Παράλληλα, δεν υπήρξε απόφαση 
για το θέμα του Αγροτικού Αστέρα και 
του Πανδραμαϊκού, αν και το ζήτημα συ-
ζητήθηκε λόγω Μητρώου. Εδώ προκύ-
πτει από τις πληροφορίες, ότι η ΓΣ της 
ΕΠΟ έδωσε την εξουσιοδότηση στην 
Εκτελεστική Επιτροπή να αποφασίσει 

για την υπόθεση αυτή, αλλά και για όλες 
τις ομάδες που επηρεάζονται από τις 
αποφάσεις του Διαιτητικού Δικαστηρί-
ου για το Μητρώο. «Όσοι κέρδισαν στο 
γρασίδι θα πάρουν αυτό που αξίζουν, 
όσοι κέρδισαν δικαστικές αποφάσεις θα 
έχουν θετική αντιμετώπιση», φέρεται να 
είπε χαρακτηριστικά ο Τάκης Μπαλτά-
κος, όπως γράφει και η Mikriliga.

Αναφορικά τώρα με τις ομάδες της 
Θράκης που συμμετείχαν πέρυσι στην 
Γ’ Εθνική, σύμφωνα με τις πληροφορί-
ες που υπάρχουν αυτή την στιγμή και 
όπως πληροφορείται το SportsAddict.
gr, τόσο ο Άρης Αβάτου που είχε σωθεί 
μαθηματικά, όσο και οι Ορφέας Ξάνθης 
είχε υποβιβαστεί, φαίνεται ότι θα λάβουν 

κανονικά μέρος στην Γ’ Εθνική της νέας 
σεζόν. Αυτό φυσικά ακόμα δεν μπορεί 
να επιβεβαιωθεί και οι ομάδες αυτές θα 
πρέπει να κάνουν κι άλλη υπομονή για 
να μάθουν σίγουρα που θα αγωνίζονται.

Η Αλεξανδρούπολη τώρα είναι ένα 
άλλο κεφάλαιο. Την στιγμή που γράφε-
ται αυτό το άρθρο, η ομάδα του Έβρου 
έχει κάποιες πιθανότητες να παίξει στην 
Γ’ Εθνική. Τίποτα όμως δεν είναι σί-
γουρο και το σε ποια κατηγορία 
θα λάβει μέρος τελικά θα γίνει 
γνωστό όπως πληροφορείται 
το SportsAddict.gr κατά πά-
σα πιθανότητα την Δευτέρα 
10 Οκτωβρίου.

sportsaddict.gr

Τι θα γίνει τελικά με το μέλλον της 
Γ΄Εθνικής και της Αλεξανδρούπολης;

Με τις αδερφές από την Αλε-
ξανδρούπολη Νικολίνα και Μά-
γδα Κεπεσίδου να πραγματο-
ποιούν σπουδαίες εμφανίσεις σε 
επίθεση και άμυνα αντίστοιχα, η 
Νέα Ιωνία ξεκίνησε με νίκη (23-
18) τις υποχρεώσεις της στο πρω-
τάθλημα της Α1 Γυναικών.

Η Νικολίνα ήταν η πρώτη σκό-
ρερ της ομάδας της και δεύτερη 
της αναμέτρησης με την ΑΕΚ στο 
ΟΑΚΑ με 7 γκολ, ενώ η Μάγδα 
ξεχώρισε στο α’ μέρος αποκρού-
οντας και πέναλτι της Πατρώνη 
στο 17′.

Στο ξεκίνημα του 2ου ημιχρό-
νου η Ιωνία μπήκε πολύ δυνα-
τά και προηγήθηκε με +10 
(10-20) στο 44’. Και 
εκεί που φαινόταν 
πως όλα έχουν 
κριθεί, η ΑΕΚ 
έβγαλε εντυ-
πωσιακή αντί-
δραση και με 
ένα ξέσπασμα 
σερί 7-0 σε 12 
λεπτά (56’)… ξανα-
μπήκε στο ματς (17-20). Η 
Νέα Ιωνία με την εμπειρία της δι-

αχειρίστηκε σωστά την κατάστα-
ση και «κλείδωσε» τη νίκη 

με γκολ των Κρίνιτς 
και Στουγιαννί-

δου για το 17-
22 (58’).

Α Ε Κ - 
ΟΦΝ ΙΩΝΙΑΣ 
18-23

Τα πεντά-
λεπτα: 1-2, 1-4, 

2-6, 2-8, 4-10, 7-12 
(ημχ), 8-14, 10-18, 10-20, 

12-20, 17-20, 18-23

ΑΕΚ (Ανταλής): Μάγγου 2, Κα-
ραγιάννη, Μανδαμαδιώτη, Φρά-
γκα 1, Ψαριώτη, Κουτροδήμου, 
Μπουλάτοβιτς 3, Κατσικά 1, Μαν-
δά, Παύλου, Λυτρίβη, Μπρεάνου, 
Ραντούλοβιτς, Παναγιωτίδου 1, 
Μπόργκες 8, Πατρώνη 2

ΟΦΝΙ (Ζιβούλοβιτς): Μ. Κεπε-
σίδου, Μανιά 2, Μουρατίδου, Αν-
δρίτσου 1, Κοτρώτσιου, Κρίνιτς 5, 
Παπουτσή, Μακρή, Φράγκου 1, Ν. 
Κεπεσίδου 7, Γιαννοπούλου, Ντιμ-
τσούδη 1, Χαριτίδη, Νταβίντοβιτς 
2, Μυλωνά, Στουγιαννίδου 4.

Πρωταγωνίστριες Νικολίνα και Μάγδα 
Κεπεσίδου στην Α1 Γυναικών Χάντμπολ

Ειδικό πρόγραμμα υγείας, με την υποστήριξη του 
Δρομέα Θράκης

Sports

Νίκη επί της ΑΕΚ με 
πρώτη σκόρερ Νικολίνα και 
εξαιρετική Μάγδα για τον 

ΟΦΝΙ

«Με την ΑΕΚ με ενώνουν χαρές, λύπες, απογοητεύσεις, συγκινήσεις, 
περηφάνια. Έχω την εντύπωση πως η ΑΕΚ με νιώθει δικό της κι εγώ τη 

νιώθω δική μου!.» 
Ντέμης Νικολαίδης, παλαίμαχος αστέρας της ΑΕΚ

Νίκησε 
τον ΠΑΟΚ 

Κρηστώνης, ταξιδεύει 
στην Κρήτη η ομάδα 

της Κομοτηνής 

Ξεκινά και το 
Τμήμα Υγείας 

Γυναικών
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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

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

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ  •  Δικηγόρος 
Μπότσαρη & Δικαστηρίων • Αλεξ/πολη 
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

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

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

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

Δικαστικοί
Επιμελητές

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

ΓΙΑΡΙΜΑΓΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ  
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

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

Συμβολαιογράφοι

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

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

Κτηνίατροι

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

ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ • Λογιστικό Γραφείο

Ηροδότου 104   •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 25510-31505
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Επέτειοι

Εθνική Εβδομάδα 
Εξυπηρέτησης Πελατών
Παγκόσμια Εβδομάδα 
Διαστήματος
Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων

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 Αλεξανδρού-
πολης, μπορείτε να καλείτε 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  09:00
Τρίτη  09:00
Τετάρτη 15:00 
Πέμπτη 15:00
Παρασκευή 15:00
Σάββατο 09:00
Kυριακή  15:00

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

ΤηλEΦωΝΑ 
λΙμεΝΑΡΧεIωΝ
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
Χατζησωτηρίου Ανατολικής Θράκης 47 (ένα-
ντι ΙΚΑ) ✆25510 27333

ΦΕΡΕΣ 
Καψίδου Δημοκρίτου 28✆2555024096

ΣΟΥΦΛΙ 
Κυριακούδη Βασ. Γεωργίου 157 
✆2554022033

ΔIΔYMOTEIXO
Γιουρτσόγλου Χρήστος Βενιζέλου 9 
✆2553022922

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Κουκλατζή Σμαρώ Βασ. Κων/νου 52 
✆2552027049

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

Ιερόθεος, Ιεροθέα

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

ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ Ταύρε, θα καταφέρεις να πε-
τύχεις την αποδοχή των γύρων σου με 
ευκολία, γεγονός που το έχεις ισχυρή 
ανάγκη σήμερα! Οι σοφές αντιδράσεις 
σου, κερδίζουν τον σεβασμό και τον 
θαυμασμό του περίγυρου σου!  

ΔΙΔΥΜΟΣ
Σήμερα φίλε Δίδυμε, ετοιμάσου για 
άμεση εκπλήρωση των υψηλών και 
μεγαλεπήβολων στόχων σου! Αν με-
τριάσεις υπεραισιοδοξία και υπέρμετρο 
ενθουσιασμό, που ενδεχομένως να σε 
οδηγήσουν σε γκάφες!  

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

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

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Φίλε Παρθένε, μπορεί οι υποχρεώσεις 
να είναι πολλές τώρα, όμως καταφέρ-
νεις σήμερα, να βρεις την άνεση και 
την ευκολία που χρειάζεσαι, προκει-
μένου να τις διεκπεραιώσεις και να 
κλείσεις εκκρεμότητες! Ιδανική ημέρα 
για να πάρεις αποφάσεις ευεξίας,έ-
ναρξης διατροφής, άσκηση ή ψυχικής 
ενδυνάμωσης!

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

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Φίλε Σκορπιέ, σήμερα θα είσαι λίγο πε-
ρισσότερο κλειστός, συναισθηματικός, 
συνεσταλμένος και ευαίσθητος! Η διά-
θεση αυτή, σε βοηθά να αναγνωρίσεις 
συνειδητά τις πραγματικές σου ανά-
γκες, να αφήσεις πίσω το παρελθόν!  

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

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Αγαπητέ Αιγόκερε, σήμερα οι καταστά-
σεις και οι συγκυρίες, θα στρέψουν το 
ενδιαφέρον και την δράση σου, στην 
προσωπική σιγουριά και ασφάλεια! Θα 
καταφέρεις μέσα από διαπροσωπικές 
επαφές και συναναστροφές!  

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Σήμερα αγαπητέ Υδροχόε, μην επικε-
ντρώνεσαι σε ανούσιες αντιπαραθέσεις 
και παρεξηγήσεις, που ενδεχομένως θα 
προκύψουν και απόλαυσε την εύνοια 
της ημέρας, όπως και την απαράμιλλη 
τύχη σου!!       

ΙΧΘΥΕΣ
Φίλε Ιχθύ, σήμερα είναι μία ημέρα, που 
θα στρέψεις το ενδιαφέρον σου και θα 
επικεντρωθείς αποκλειστικά στην ψυ-
χολογική σου και συναισθηματική σου 
κατάσταση! Μέσα από συγκυρίες και 
καταστάσεις, αλλά και από αποκαλύ-
ψεις, αναγνωρίζεις τις βαθύτερες ανά-
γκες και επιθυμίες σου!

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

Γιατί πρέπει να τρως 
μία χούφτα σταφίδες 
κάθε μέρα

Σουλτανίνα, σταφίδα μοσχάτο, μαύ-
ρη κορινθιακή, Μάλαγα, Monukka ή 
Thompson; Η σταφίδα, αυτό το ζαρωμέ-
νο γλυκό τρόφιμο που απολαμβάνουμε 
στη διατροφή μας εδώ και αιώνες (υπο-
λογίζεται πως οι Φοίνικες καλλιέργησαν 
σταφίδα μεταξύ 120-900 π.Χ.) διαθέ-
τουν ισχυρή διατροφική αξία. Προτιμάμε 
τις βιολογικές και όσες αποξηραίνονται 
στον ήλιο, χωρίς χημική επεξεργασία. 
Ακολουθούν μερικές πληροφορίες γύ-
ρω από τη διατροφική αξία της σταφί-
δας και τα οφέλη της για την υγεία μας:

Είναι άριστη πηγή αδιάλυτων φυ-
τικών ινών, το οποίο σημαίνει πως 
φτιάχνει τη σχέση σου με την τουαλέτα.

Είναι πλούσια σε βιταμίνες και μέταλ-
λα. Από σελήνιο, βιταμίνη Β6, σίδηρο, 

κάλιο, φώσφορο, μαγνήσιο, μέχρι θεια-
μίνη, ριβοφλαβίνη αλλά και ασβέστιο.

Είναι φάρμακο για τη διάρροια. Κι 
όμως, πέρα από τη δυσκοιλιότητα, η 
σταφίδα βοηθάει και στην αντιμετώπι-
ση της διάρροιας, προστατεύοντας από 
την ανάπτυξη παθογόνων μικροοργανι-
σμών στο έντερο.

Έχει αντιοξειδωτική δράση. Πλού-
σια σε κατεχίνες, όπως και το πράσινο 
τσάι, η σταφίδα μειώνρι τον εκφυλισμό 
των κυττάρων από τη δράση των ελεύ-
θερων ριζών.

Είναι «φάρμακο» για την αναιμία. 
Κι αυτό γιατί είναι καλή πηγή σιδήρου, 
αλλά και χαλκού, μέταλλο το οποίο ευ-
νοεί την ανάπτυξη των ερυθρών αιμο-
σφαιρίων.

Ρίχνει την «κακή» χοληστερόλη. Η 
αποτοξινωτική δράση της σταφίδας επε-
κτείνεται και στην αποβολή της χολής 
από τον οργανισμό, γεγονός που οδηγεί 
στη μείωση της χοληστερίνης, αλλά και 
των τοξινών που συσσωρεύονται στον 
πεπτικό σωλήνα.

ΜΙΑ...ΕΞΥΠΝΗ ΓΝΩΜΗ

Ζητείται εργολάβος να αναλάβει για
αντιπαροχή 3 σπίτια καθώς και τα 2 μεγάλα
οικόπεδα στο κέντρο του Τυχερού Νομού
Έβρου. Είναι μέσα στο πάρκο του Τυχερού.
Βρίσκεται σε καλή εμπορική θέση.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6979822491
όλο το 24ωρο.
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Δεν χωρούν καθυστερήσεις 
και… αλλά, αφού πλέον είναι 
πολύ καθαρά τα πράγματα στο 
θέμα των εμβολίων για τον κο-
ρωνοϊό μιας κι από την Δευ-
τέρα θα τρέχει ο εμβολιασμός 
με το νέο διδύναμο της Pfi zer 
που καλύπτει την Όμικρον 4 
και 5, εξηγεί ο Βαγγέλης Μα-
νωλόπουλος, Καθηγητής Φαρ-
μακολογίας του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης.

Μιλώντας στο e-farmako 
ο κ. Μανωλόπουλος κι ανα-
φερόμενος στη νέα… ασπίδα 
που έχουμε για την πανδημία 
Covid-19 τονίζει πως «έχου-
με την τελευταία λέξη της τε-
χνολογίας στα εμβόλια από τη 
Δευτέρα. Τώρα πλέον κανείς 
δεν πρέπει να έχει αμφιβολία 
για να προχωρήσει να εμβολι-
αστεί, εάν ήρθε η στιγμή να το 
κάνει. Έχουμε πλέον τα πιο νέα 
εμβόλια κι ίσως πρέπει να είναι 
εξίσου καλά κι ίσως και καλύ-
τερα από τα προηγούμενα».

Η επιλογή εμβολίου…
Απαντώντας σχετικά με την 

όποια σύγχυση έχει σημειωθεί 
στην επιλογή των εμβολίων ο 
Καθηγητής Φαρμακολογίας εί-
ναι κατηγορηματικός:

«Είναι ξεκάθαρο πια πως 
όποιος πρέπει να εμβολιαστεί 
πρέπει να το κάνει. Τώρα το 
ποιο εμβόλιο θα κάνει είναι 
δευτερεύον, μιλώντας βέβαια 
για τα δύο εμβόλια που έχουν 
εδώ και καιρό στανταριστεί. 
Με αυτά δηλ. που εμβολιαζό-
μαστε στην Ελλάδα, της Pfi zer 
και της Moderna. Τώρα έχου-
με τα πλέον επικαιροποιημένα, 
αλλά και ακόμη και το αρχικό 
εμβόλιο να ήταν, δεν πρέπει να 

ξεχνάμε πως είναι εξίσου καλό, 
σε ότι αφορά πάντα την προ-
στασία από τη σοβαρή νόσηση. 
Τα επικαιροποιημένα ίσως μας 
δίνουν περισσότερη προστασία 
κι από την αρχική μόλυνση».

Μάλιστα διευκρινίζει πως 
«αυτά που κυκλοφορούν τώρα 
είναι διδύναμα και περιέχουν 
και το αρχικό στέλεχος αλλά 
κι ένα στέλεχος που είναι προ-
σαρμοσμένο για την Όμικρον 
4 και 5 που ουσιαστικά είναι 
η εξέλιξη της Όμικρον 1. Ου-
σιαστικά δηλ. καλύπτουν και 
την παραλλαγή του κορωνοϊ-
ού που κυκλοφορεί τώρα και 
στην Ελλάδα».

Η δόση της… ενισχυτικής
Ο κ. Μανωλόπουλος επι-

σημαίνει εκ νέου ότι τώρα μι-
λάμε για μια ακόμη ενισχυτική 
δόση κι οι ανεμβολίαστοι θα 
πρέπει να ξεκινήσουν τον εμ-
βολιασμό ως γνωστό από την 
αρχή, αφού, όπως λέει «εκείνο 
έχει πιο ισχυρή δόση, ενώ το 
τωρινό έχει μικρότερη δόση».

Και ποιο είναι το εμβολια-
στικό σενάριο των επομένων 
μηνών για τα εμβόλια ερωτά-
ται ο Καθηγητής Φαρμακολο-
γίας για να απαντήσει ως εξής: 
«Βλέποντας και κάνοντας. Θα 
δούμε πόσο κρατάει η ανοσία 
με αυτήν την ενισχυτική δόση, 
με το διδύναμο εμβόλιο, και με 
βάση τα επιδημιολογικά δεδο-
μένα, μετά από 4-6 μήνες να 
κάνουμε μια νέα δόση. Ωστόσο 
θα έλεγα να μην το σκεφτόμα-
στε αυτό τώρα, κι αυτό γιατί, 
όπως και με το εμβόλιο της 
γρίπης – κάθε χρόνο όταν έρ-
χεται η ώρα προχωράμε στον 
εμβολιασμό. Στον κορωνοϊό 

ακόμη δεν έχουμε σαφή εικόνα 
πότε. Το κάνουμε παρακολου-
θώντας τα δεδομένα και πως 
εξελίσσονται στην κοινωνία».

Σχολιάζοντας και τα τελευ-
ταία δεδομένα από την εβδο-
μαδιαία επιδημιολογική έκθε-
ση του ΕΟΔΥ για την Covid-19 
ο κ. Μανωλόπουλος σημειώνει 
πως «τώρα βλέπουμε να έχου-
με και αυξημένα κρούσματα. 
Ο κορωνοϊός είναι εδώ. Εξα-
κολουθεί να είναι πρόβλημα. 
Εξακολουθεί να μολύνει και να 
σκοτώνει κόσμο, άρα κι εμείς 
πρέπει να εξακολουθήσουμε 
να χτίζουμε την άμυνά μας με 
τη βοήθεια των εμβολίων».

Η χαλαρότητα και τι δεν 
πρέπει να ξεχνάμε

Σχετικά με το χαμηλό πο-
σοστό εμβολιασμών που κα-
ταγράφεται τελευταία ο Κα-
θηγητής του ΔΠΘ το αποδίδει 
στην… χαλαρότητα. Όπως επι-
σημαίνει γίνεται αυτό «επειδή 
έχουμε επιστρέψει σε μια κα-
νονικότητα, έχουμε μια χαλα-
ρότητα. Ο κόσμος έχει ξεχάσει 
τον κορωνοϊό μέχρι να μολυν-
θεί ο ίδιος ή κάποιος από τον 
περίγυρό του. Αυτήν την χαλα-
ρότητα πρέπει όσο μπορούμε 
να την αποφύγουμε γιατί είναι 
πραγματικά ακόμη εδώ ο κο-
ρωνοϊός. Δεν έχει φύγει. Έχει 
ενταχθεί στην καθημερινή λει-
τουργία και προκαλεί θύματα. 
Δεν θα πρέπει να είμαστε ένα 

από αυτά. Κι επίσης θα πρέ-
πει να συμβάλλουμε στο να 
μην διαδοθεί και κυρίως στους 
πιο αδύναμους από εμάς. Δεν 
πρέπει να ξεχνάμε πως ακόμη 
και τώρα στη φάση της ύφε-
σης περίπου 10-15 άνθρωποι 
την ημέρα πεθαίνουν. Δεν είναι 
ένα θέμα που το έχουμε λύσει. 
Απλά το έχουμε κατεβάσει στο 
επίπεδο των 15 νεκρών ημε-
ρησίως… Επίσης ακόμη έχουμε 
αύξηση κρουσμάτων, μάλλον 
λόγω της επανέναρξης των 
σχολείων και. Των κοινωνι-
κών δραστηριοτήτων».

Ο καιρός, η χειρότερη 
εικόνα και το… κοντέρ

Κι η συνέχεια ποια μπορεί 
να είναι; Ο κ. Μανωλόπουλος 
λέει πως « ας μην ξεχνάμε πως 
ο καιρός θα γίνεται χειρότερος, 
άρα δεν είναι αυτή η σημερι-
νή η χειρότερη εικόνα που θα 
έχουμε το επόμενο διάστημα, 
οπότε είναι σημαντικό να εμ-
βολιστούμε όσοι έχουμε φτά-
σει την ώρα που πρέπει να κά-
νουμε το εμβόλιο. Η λογική 
λέει πως όσο θα χειροτερεύει 
ο καιρός θα μαζευόμαστε μέ-
σα, όπως επίσης στα σχολεία, 
στους χώρους εργασίας, οπότε 
και μικρότερη ανανέωση του 
αέρα, αυξάνεται κι η πιθανότη-
τα να μολυνθεί κάποιος. Οπό-
τε περισσότερος κόσμος θα 
μολύνεται και άρα θα έχουμε 
περισσότερες νοσηλείες. Έτσι 

να πούμε πως δεν είμαστε στη 
χειρότερη εικόνα ακόμη. Ση-
μειώστε επίσης πως πολλοί 
έχουν διανύσει αρκετό χρόνο 
από τότε έκαναν τον τελευταίο 
εμβολιασμό τους. Πρέπει ο κα-
θένας μας να μετρήσει πόσος 
καιρός πέρασε από τότε που 
εμβολιάστηκε ή αντίστοιχα από 
την τελευταία φορά που νό-
σησε. Ας μην ξεχνάμε πάντως 
πως η νόσος… μηδενίζει το κο-
ντέρ και ξαναμετράει ο χρόνος 
από την αρχή. Πάντως ακόμη 
και για νεότερους εάν περάσει 
6-8 μήνες θα πρέπει να σκε-
φτούν και να εμβολιαστούν».

Γιατί να εμβολιαστώ με 
αναμνηστική δόση κατά 
της Όμικρον 5

Η Εθνική Επιτροπή Εμβολι-
ασμών συστήνει τη χορήγηση 
των επικαιροποιημένων δό-
σεων με τα διδύναμα εμβό-
λια κατά της ΒΑ.4 και ΒΑ.5, 
σε χρονικό διάστημα τουλά-
χιστον 3 μηνών μετά την τε-
λευταία δόση του εμβολίου ή 
τη νόσηση από τον κορονοϊό.

Ο εμβολιασμός καθίσταται 
απαραίτητος στις ευπαθείς 
ομάδες και τα ανοσοκατεσταλ-
μένα άτομα, σύμφωνα με τους 
Επιστήμονες της Επιτροπής, 
καθώς ενισχύει την ανοσία και 
προλαμβάνει τη σοβαρή νόσο.

Πολύ σημαντικό είναι να 
εμβολιαστούν, σύμφωνα με 
τους επιστήμονες:

•  όλα τα άτομα άνω των 
60 ετών

•  τα άτομα ηλικίας 12-59 
ετών που ανήκουν σε ομάδες 
αυξημένου κινδύνου και μετά 
από υπόδειξη του ίδιου του 
θεράποντος γιατρού

•  όσοι μένουν και εργάζο-
νται σε μονάδες φροντίδας 
ηλικιωμένων ή άλλες μονά-
δες φροντίδας χρονίως πα-
σχόντων

•  οι επαγγελματίες υγείας
•  όσοι διαμένουν με άτο-

μα σε ανοσοκαταστολή ή άλλο 
υποκείμενο νόσημα

•  οι φροντιστές ατόμων 
που πάσχουν από νοσήματα 
που αυξάνουν τον κίνδυνο επι-
πλοκών από κορονοϊό

•  Άτομα που έχουν ήδη εμ-
βολιαστεί με τη δεύτερη ανα-
μνηστική δόση των μονοδύ-
ναμων εμβολίων και ανήκουν 
στις παραπάνω ομάδες μπο-
ρούν να εμβολιαστούν με τα 
επικαιροποιημένα διδύναμα 
εμβόλια εφόσον έχει παρέλ-
θει χρονικό διάστημα τουλά-
χιστον 3 μηνών.

Μπορούν ή πρέπει να κά-
νουν το εμβόλιο όσοι δεν ανή-
κουν στις παραπάνω ομάδες;

Οι επιστήμονες διευκρινί-
ζουν πως δεν υπάρχει αντέν-
δειξη να κάνει το εμβόλιο 
οποιοσδήποτε πολίτης, από 
30 έως 59 ετών, ο οποίος δεν 
ανήκει στις παραπάνω κατηγο-
ρίες, εάν το προτείνει ο για-
τρός του.

Επίσης, μπορούν να 
εμβολιαστούν:

Άτομα που νόσησαν μετά τη 
χορήγηση της δεύτερης ανα-
μνηστικής δόσης των μονοδύ-
ναμων εμβολίων. Δεν έχουν 
αντένδειξη και μπορούν να εμ-
βολιαστούν με τα επικαιροποι-
ημένα διδύναμα εμβόλια με τη 
σύμφωνη γνώμη του θεράπο-
ντα ιατρού.

Παρέχεται εξατομικευμένα 
η δυνατότητα εμβολιασμού 
με διδύναμα επικαιροποιημέ-
να εμβόλια για δεύτερη ανα-
μνηστική ή τρίτη αναμνηστι-
κή δόση σε άτομα ηλικίας 30 
ως 59 ετών που δεν ανήκουν 
στις παραπάνω κατηγορίες με 
τη σύμφωνη γνώμη του θερά-
ποντα ιατρού.
e-farmako.gr

Μανωλόπουλος: «Έχουμε πια την 
τελευταία τεχνολογία στα εμβόλια 
Covid, δεν υπάρχουν αλλά…»

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ 
ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 
ΕΜΒΟΛΙΟ 

Ο καθηγητής Φαρμακολογίας του 
ΔΠΘ μιλά για τα νέα δεδομένα…. H 
ενισχυτική δόση κι οι ανεμβολίαστοι, 
η χαλαρότητα και τι δεν πρέπει να 
ξεχνάμε, ο καιρός, η χειρότερη εικόνα 
και το… κοντέρ
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