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Τα ονόματα του νέου ΔΣ στον 
Ιατρικό Σύλλογο Έβρου 

Ποιοι εκλέχθηκαν από τις τρεις παρατάξεις που διεκδίκησαν την 
ψήφο των 900 και πλέον μελών του � 5

Η Ελένη Ουζουνίδου 
από την Κομοτηνή στα 
«Νούμερα», τη σειρά 

της χρονιάς

«Οι Θρακιώτες είμαστε 
χαρούμενοι άνθρωποι 

κι έτσι έγινα κι εγώ ένας 
χαρούμενος άνθρωπος και 
μια χαρούμενη ηθοποιός» 
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Τη θέσπιση ειδικού 
καθεστώτος στα 

καύσιμα σε Έβρο, Ξάνθη 
και Δράμα ζητά ο 

ΣΥΡΙΖΑ 

Ερώτηση στη Βουλή κατέ-
θεσαν οι Γκαρά, Ξανθόπου-

λος και Ζεΐμπέκ
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Αντιδιαβρωτικά έργα για τη φυσική 
επανίδρυση του οικοσυστήματος στο 

δάσος της Δαδιάς

Έτοιμη η μελέτη αντιδιαβρωτικών έργων, σκοπός των οποίων είναι 
η προστασία της καμένης έκτασης από περαιτέρω υποβάθμιση και ο 

περιορισμός των πλημμυρικών φαινομένων  
� 4

«Πράσινο φως» της ΡΑΕ για «Πράσινο φως» της ΡΑΕ για 
το νέο FSRU στη Θράκητο νέο FSRU στη Θράκη

Ο Εθνικός τίμησε πρόσωπα της Ο Εθνικός τίμησε πρόσωπα της 
ιστορίας του και είναι έτοιμος για ιστορίας του και είναι έτοιμος για 
άνοδο στην Pre League άνοδο στην Pre League 

� 1616«Εγνατία οδός: Ο μόνος 
αυτοκινητόδρομος στην Ελλάδα 
χωρίς Σταθμούς Εξυπηρέτησης»

Επερώτηση από την Ανεξάρτητη Ενωτική 
Πρωτοβουλία προς τον Περιφερειάρχη ΑΜΘ και τον 
Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών. Ανάγκη για άσκηση 

πιέσεων προς τη διοίκηση της Εγνατίας Οδού 
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Επίτιμη δημότης 
Σαμοθράκης η Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας

● Η κα Κατερίνα Σα-
κελλαροπούλου παρέ-
στη στις εκδηλώσεις 
του Δήμου Σαμοθρά-
κης για τον εορτασμό 
των 110 χρόνων από 
την απελευθέρωση του 
νησιού

● «Με συγκίνηση γίνο-
μαι και Σαμοθρακιώτισ-
σα, δημότης ενός νη-
σιού πανάρχαιου και 
μυστηριακού, ενός τό-
που που διαφυλάσσει 
την ιερότητά του σε 
κάθε γωνιά της φαντα-
σμαγορικής του φύσης» 
δήλωσε 

●Έστειλε μήνυμα για 
την «αδιαπραγμάτευτη 
προάσπιση της εθνικής 
μας κυριαρχίας»
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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
1820
Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης και οι 
«Φιλικοί» αποφασίζουν να κη-
ρύξουν επανάσταση στη Μολ-
δοβλαχία.

1888
Εγκαινιάζεται το Ζάππειο Μέγαρο 
στην Αθήνα.

1912
Ο ελληνικός στρατός καταλαμβά-
νει τα Γιαννιτσά. Οι Τούρκοι υπο-
χωρούν στη Θεσσαλονίκη.

1921
Μεσούσης της Μικρασιατικής Εκ-
στρατείας, ο γάλλος πρεσβευτής 
Φρανκλέν Μπουγιόν υπογρά-
φει με τον Κεμάλ Ατατούρκ τη 
Συμφωνία της Άγκυρας, η οποία 
προβλέπει αναγνώριση του Κε-
μαλικού καθεστώτος, εμπορικές 
συναλλαγές, αποχώρηση των 
γαλλικών στρατευμάτων από τις 
κατεχόμενες περιοχές και χορή-
γηση όπλων.

1968
Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 
Μεξικού, ο αμερικανός Ντικ Φό-
σμπερι κατακτά το χρυσό μετάλ-
λιο στο άλμα εις ύψος, εισάγοντας 
ένα νέο παλμό στο αγώνισμα, κα-
θώς περνά τον πήχη με την πλάτη.

1982
Ποδοσφαιρική τραγωδία στο 
Στάδιο «Λένιν» της Μόσχας (νυν 
Λουζνίκι). 66 θεατές χάνουν τη 
ζωή τους, όταν ποδοπατούνται 
λίγο πριν από το τέλος του αγώ-
να Σπάρτακ Μόσχας - Χάαρλεμ 
Ολλανδίας για το Κύπελλο UEFA.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1918
Ασπασία Παπαθανασίου, ελληνί-
δα ηθοποιός, που διακρίθηκε διε-
θνώς για τις ερμηνείες της στους 
μεγάλους αρχαίους τραγικούς ρό-
λους. (Θαν. 8/6/2020)

ΘΑΝΑΤΟΙ
460
Ευδοκία, αυτοκράτειρα του Βυ-
ζαντίου, σύζυγος του Θεοδοσίου 
Β’. (Γεν. 401)

2014
Σπύρος Ζαγοραίος, έλληνας 
λαϊκός τραγουδιστής. (Γεν. 
23/6/1928)

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα

Πρώτο βήμα για το νέο Γενικό Πολεοδομικό 
Σχέδιο, παρελήφθη η Α φάση

20
OKT
2017

α βασικά σημεία της πρώτης φάσης της 
μελέτης για το νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέ-
διο του δήμου Αλεξανδρούπολης παρουσιά-
στηκαν το απόγευμα της Τετάρτης από την 
ομάδα των μελετητών στη συνεδρίαση του 
δημοτικού συμβουλίου. Θα ακολουθήσει η 
μελέτη και ολοκλήρωση ακόμη δύο φάσε-
ων, οι οποίες, όταν ολοκληρωθούν, θα δώ-
σουν τις καλύτερες λύσεις και τις απαραί-
τητες κατευθύνσεις στα μεγάλα ζητήματα 
χωροτακτικού και πολεοδομικού σχεδια-
σμού του δήμου για τις επόμενες δεκαετίες.

H πρώτη φάση της μελέτης που παρέ-
δωσε η επιστημονική ομάδα αριθμεί περισ-
σότερες από 800 σελίδες με στοιχεία, πί-
νακες, χάρτες. Μιλάμε για μία έκταση 1 
εκατομμυρίου στρεμμάτων, 70 χιλιάδων κα-
τοίκων, 36 οικισμών –από 7 κατοίκους στα 
Κοίλα μέχρι 57 χιλιάδες σε Αλεξανδρού-
πολης και περιφερειακούς της οικισμούς

Ο καιρός σήμερα
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Μικρογνωμικά

Φορώντας ένα μπλουζάκι στο οποίο 
απεικονίζονταν η ελληνική και η τουρκική 
σημαία και έγραφε «Είμαστε οικογένεια», 
ο Ενές Καντέρ θέλησε να στείλει το δικό 
του μήνυμα αδελφοσύνης του ελληνικού 
και τουρκικού λαού.

Όπως είπε ως καλεσμένος στην εκπο-
μπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», «στην πραγ-
ματικότητα, ο λόγος που είμαι εδώ είναι 
αυτό το μπλουζάκι. Ήθελα να έρθω και να 
δείξω σε όλους τους Έλληνες ότι οι πραγ-
ματικοί Τούρκοι αγαπούν την Ελλάδα, εί-
ναι οι καλύτεροι γείτονες με τους Έλληνες, 
είμαστε μια οικογένεια. Να δείξω σε όλη 
την χώρα σας ότι αγαπάω τους Έλληνες, 
την Ελλάδα και είναι χαρά μου να πω σε 
όλο τον κόσμο γι’ αυτό».

Ο NBAer που βρέθηκε στο γήπεδο μπά-
σκετ της ΑΕΚ για εκδήλωση που αφορούσε 
τα παιδιά Τούρκων προσφύγων, δήλωσε  
«την εκτίμησή μου για τους Έλληνες, που 
από την πρώτη ημέρα υποδέχθηκαν με ζε-
στασιά όλους τους Τούρκους πρόσφυγες 
που ήρθαν στην Ελλάδα. Για αυτούς στην 
πραγματικότητα είναι πλέον ένα δεύτερο 
σπίτι. Δυστυχώς, υπό την καταπίεση του Ερ-
ντογάν, πάρα πολλοί Τούρκοι προσπαθούν 
να διαφύγουν από την χώρα. Και πρώτα 

έρχονται στον καλό γείτονα, την Ελλάδα. 
Δυστυχώς, πάρα πολλοί αθώοι Τούρκοι κα-
ταπιέζονται από τον Ερντογάν». Σημειώνε-
ται ότι μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα 
του καλοκαιριού του 2016 και το σαρωτικό 
πογκρόμ του Ερντογάν που ακολούθησε, 
στην Ελλάδα έχουν έρθει πάνω από 20.000 
Τούρκοι πρόσφυγες, με σχεδόν τους μισούς 
να έχουν κάνει αίτηση πολιτικού ασύλου. 
Πηγή: rosa.gr

Γ.Π.

Ένας Τούρκος σταρ υπερ της 
ελληνοτουρκικής φιλίας 

Πρωτοπόροι (ξανά…)

Θανατηφόρο ατύχημα στα 
λατομεία Μάκρης

Την ζωή του έχασε χθες οδηγός φορ-
τηγού οχήματος (τάμπερ) στα λατομεία 
Μάκρης. Επιχειρώντας να ξεφορτώσει, 
σε επίπεδο χώρο εντός του λατομείου,  
τα θραυστά υλικά που μετέφερε, πλησί-
ασε με την όπισθεν τον σωρό της απόθε-
σης. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το 
όχημά του προσέκρουσε με την όπισθεν  

επάνω στο σωρό και το  όχημά του ανα-
τράπηκε. Οι συνάδελφοί του που έτρεξαν 
σε βοήθεια τον ανέσυραν νεκρό μέσα από 
την καμπίνα του φορτηγού. Ανακρίσεις δι-
εξάγει η αστυνομία Αλεξανδρούπολης για 
να εξακριβώσει τα αίτια του θανατηφό-
ρου ατυχήματος, ενώ δόθηκε εντολή για 
τη διενέργεια νεκροψίας και νεκροτομής. 

Ξεχωριστό ενδιαφέρον έχουν οι χθε-
σινές ανακοινώσεις της ΡΑΕ για την 
ημερήσια τιμή της μεγαβατώρας, κα-
θώς καταγράφεται ακόμη μια θλιβερή 
πρωτιά για τη χώρα μας.

Το ηλεκτρικό ρεύμα 
στην Ελλάδα είναι με 
διαφορά το πιο ακριβό 
στην Ε.Ε., ενώ η χθεσι-
νή άνοδος της τιμής, μια 
ημέρα προτού ανακοινω-
θούν και τα νέα τιμολό-
για της λιανικής για το 
Νοέμβρη, πάει… κόντρα 
στην τάση που επικρατεί 
σχεδόν σε όλη την Ε.Ε.

Για την ακρίβεια, με-
τά από μερικές ημέρες 
πτώσης, η τιμή αυξήθη-
κε χθες στην Ελλάδα κα-
τά 27,9%, με τη μεγαβα-
τώρα να κοστίζει 274,85, 
την ώρα που σε όλες 
σχεδόν τις χώρες κατα-
γράφει πτώση. Η μονα-

δική άλλη χώρα που σημειώνει άνοδο 
τιμής σήμερα είναι η Σουηδία με το πο-
σοστό να φτάνει στο 66,7%, αλλά την 
τιμή να είναι στα 61,27 ευρώ.
efsyn.gr

Πιστός ως το τέλος 
Συγκλονίζει η ιστορία ενός 60χρονου 

εργάτη γης που έφυγε από τη ζωή στο Πή-
λιο. Ο «Ευτύχας» όπως τον αποκαλούσαν 
οι κάτοικοι της περιοχής καθώς κανείς δεν 
γνώριζε το όνομά του, με καταγωγή από το 
Πακιστάν, που ζούσε εκεί τα τελευταία 20 
χρόνια, έφυγε από τη ζωή μέσα στο σπί-
τι του, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Σύμφωνα με το gegonotanews.gr, όταν 
κάποιος τον αναζητούσε για μεροκάμα-
το, επισκέφθηκε το σπίτι του 60χρονου, 
ο οποίος επί τρεις ημέρες δεν είχε δώσει 
σημάδια ζωής, χτύπησε την πόρτα, χωρίς 
να πάρει απάντηση. Μόλις έσπευσαν στο 
σημείο οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ., άνοιξαν την 

πόρτα και αντίκρυσαν τη σορό του 60χρο-
νου, δίπλα στην οποία καθόταν, βουβό και 
ακίνητο το πιστό κυνηγόσκυλό του. «Θα 
φροντίσουμε το σκυλάκι του, τον μοναδικό 
μάλλον πραγματικό φίλο που αφήνει πίσω 
του… Ήταν τις τρεις αυτές ημέρες δίπλα 
του – άγαλμα ακούνητο χωρίς φαγητό, 
χωρίς νερό και κυρίως χωρίς γαβγίσμα-
τα… Πενθούσε πεσμένο στο πάτωμα του 
δωματίου που έμενε με τον φίλο του», εί-
πε κάτοικος του χωριού. Μήπως, λοιπόν, 
να το ξανασκεφτούμε την επόμενη φορά 
που θα θελήσουμε να χρησιμοποιήσουμε 
τη λέξη «ζώο» ως βρισιά; 

Κ.Η.

Παρά λίγο εκατομμυριούχος ένας συμπολίτης μας από το Διδυμότειχο ! Στην πρόσφατη κλήρωση 
βρέθηκε ένα και μοναδικό τυχερό δελτίο στη δεύτερη κατηγορία (5άρια) που κερδίζει 76.342 ευρώ. 
Το δελτίο κατατέθηκε σε πρακτορείο στο Διδυμότειχο και ήταν αξίας 0,50 €, με το νικητή να πέφτει 
μέσα σε όλους τους αριθμούς, εκτός από τον τελευταίο, που ήταν ο αριθμός τζόκερ! Αν στο τελευταίο 
πεδίο είχε συμπληρώσει τον αριθμό 8, θα κέρδιζε τα 2.500.000 ευρώ, που περίμεναν τους νικητές 
στην πρώτη κατηγορία του τζόκερ. Ακόμα και έτσι όμως τα χρήματα που κέρδισε του δίνουν βαθιά 
οικονομική ανάσα! Σε καλή μεριά! 

Γιατί δεν έχει γίνει ακόμη η επέ-
κταση των χωρικών υδάτων 
νότια και ανατολικά της Κρή-
της, η οποία ήταν αντικείμενο 
εξαγγελίας ήδη σχεδόν δύο 
χρόνια; Γιατί συνεχίζεται η έμ-
φαση σε μια πολιτική επικοι-
νωνίας και όχι ουσίας, η οποία 
εξαγριώνει την επιθετικότητα 
της Τουρκίας;..  
Γ. ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ
ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΡΙΖΑ

Η FRONTEX ξεκίνησε ως μια 
μικρή γραμματεία και μέχρι το 
2027 θα έχει 10.000 εργαζό-
μενους και θα είναι η πρώτη 
υπηρεσία της Ευρώπης που 
θα οπλοφορεί. Είναι λοιπόν 
μια υποχρέωση της διοίκησης 
της να κάνει αυτή τη μετάβα-
ση, από μια πρώτη δομή, σε μια 
τέλεια ευρωπαϊκή ακτοφυλακή 
που θα λειτουργεί με όλους 
τους κανόνες των ευρωπαϊ-
κών αρχών..
Μ. ΣΧΟΙΝΑΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ 
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της Κικής Ηπειρώτου
Μία πολύ σημαντική μελέτη 

έχει στα χέρια της η Διεύθυν-
ση Δασών Έβρου, η οποία θα 
αποτελέσει τον «οδηγό» για 
μία σειρά παρεμβάσεων που 
θα γίνουν το επόμενο διάστη-
μα στις καμμένες εκτάσεις του 
δάσους της Δαδιάς, με στόχο 
τη φυσική επανίδρυση του οι-
κοσυστήματος της περιοχής και 
την προστασία του από περαι-
τέρω υποβάθμιση, καθώς και 
από πλημμυρικά φαινόμενα.   

Σύμφωνα με τα στοιχεία 
του Οργανισμού Φυσικού Πε-
ριβάλλοντος και Κλιματικής 
Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), από τη 
συνολική έκταση που επλήγη 
από την πυρκαγιά του καλοκαι-
ριού (45.412 στρέμματα), μό-
νο η μισή (22.197 στρέμματα) 
έχει καεί εντελώς. Η συνολι-
κή καμένη έκταση αντιστοιχεί 
σε λιγότερο από το 10% του 
εθνικού πάρκου. «Ωστόσο, έχει 
καεί σχεδόν ο μισός νότιος πυ-
ρήνας (ζώνη Α2). Ευτυχώς όχι 
ολοσχερώς, υπάρχουν αρκε-
τές άκαυτες νησίδες που θα 

βοηθήσουν τη φυσική αποκα-
τάσταση», αναφέρει στην Κα-
θημερινή η Σύλβια Ζακκάκ, 
βιολόγος στη Μονάδα Διαχεί-
ρισης Εθνικού Πάρκου Δαδιάς 
– Δέλτα Εβρου. 

Η μελέτη
Η Διεύθυνση Δασών Έβρου 

ενέκρινε μόλις χθες 19 Οκτω-
βρίου τη μελέτη των αντιδια-
βρωτικών έργων, σε επιλεγμέ-
νες θέσεις, στην έκταση που 
επλήγη από δασική πυρκαγιά 
που ξέσπασε στις 21-07-2022 
και κατασβέστηκε στις 26-08-
2022, την οποία συνέταξαν οι 
Δρ. Πέτρος Κ. Ανθόπουλος και 
Αθανάσιος Καραμανίδης. Το 
κόστος των προτεινόμενων 
επεμβάσεων υπολογίστηκε σε 
500.000 €. Το έργο θα εκτε-
λεστεί από το Δασαρχείο Σου-
φλίου με πιστώσεις που θα δι-
ατεθούν για το σκοπό αυτό.

 Σκοπός της μελέτης είναι η 
προστασία της καμένης έκτα-
σης από περαιτέρω υποβάθμι-
ση και η άμβλυνση των πλημ-
μυρικών φαινομένων από τις 

επικείμενες φθινοπωρινές βρο-
χοπτώσεις.

Τα αντιδιαβρωτικά έργα που 
προτείνονται στη μελέτη απο-
σκοπούν στη συγκράτηση του 
εδάφους, στη μείωση της επι-
φανειακής απορροής και της 
ταχύτητας ροής των υδάτων, 
στην αύξηση της διήθησης των 
υδάτων στο έδαφος, στη δια-
τήρηση των θρεπτικών στοι-
χείων στο έδαφος κλπ. Με την 
επίτευξη των παραπάνω, δίνε-
ται η δυνατότητα στη φυσική 
επανίδρυση του οικοσυστήμα-
τος και στην επαναφορά του 
προηγούμενου καθεστώτος το 
οποίο τόσα χρόνια αποτελού-
σε βιότοπο αρπακτικών ειδών.

Συγκεκριμένα, προτείνεται η 
κατασκευή κορμοδεμάτων και 
κορμοφραγμάτων από νεκρά 
δέντρα πεύκης.  Τα κορμοδέ-

ματα θα έχουν συνολικό μήκος 
59.590 μ. και θα κατασκευα-
στούν σε συνολική έκταση πε-

ρίπου 883 στρ.  Θα κατασκευ-
αστούν κατά προσέγγιση 209 
κορμοφράγματα μέσου ορατού 

εμβαδού 3,50 τ.μ. σε συγκεκρι-
μένες θέσεις. 

Αντιδιαβρωτικά έργα για τη φυσική 
επανίδρυση του οικοσυστήματος 
στο δάσος της Δαδιάς

ΕΤΟΙΜΗ Η ΜΕΛΕΤΗ 
ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ 
ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ 
ΚΑΜΕΝΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΑΠΟ 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ 
ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ 
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ     
        
Παρεμβάσεις ύψους 500.000 ευρώ 

Σε μελέτη για αντιδιαβρωτικά έργα για τη φυσική επανίδρυση 
του οικοσυστήματος στο δάσος της Δαδιάς προχώρησε η 
Διεύθυνση Δασών Έβρου (φωτος Theodora Foti)

Ερώτηση στη Βουλή των 
Ελλήνων για τη θέσπιση ει-
δικού καθεστώτος στις ΠΕ 
Έβρου, Δράμας και Ξάνθης 
ώστε να σταματήσουν οι εν 
λόγω Νομοί να πλήττονται βί-
αια από τη διασυνοριακότητα 
και την οικονομική κρίση, κατέ-
θεσαν η Βουλευτής Έβρου και 
Αν. Τομεάρχης Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης, Γκαρά Αναστασία, 
ο Βουλευτής Δράμας και Τομε-
άρχης Δικαιοσύνης, Ξανθόπου-
λος Θεόφιλος και ο Βουλευτής 
Ξάνθης, Ζεϊμπέκ Χουσεΐν.

Σημειώνουν τη μεγάλη δι-
αρροή συναλλάγματος και κα-
τά συνέπεια τον κλονισμό των 

τοπικών οικονομικών και κοι-
νωνιών της Θράκης και της 
Αν. Μακεδονίας, από τη μαζι-
κή μετακίνηση των κατοίκων 
των περιοχών αυτών προς τις 
γειτονικές χώρες Τουρκία και 
Βουλγαρία, για την προμήθεια 
φθηνών καυσίμων αλλά και 
πρώτων υλών και ειδών πρώ-
της ανάγκης.

Τονίζουν πως το πλήγμα  
για τις μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις, τους ιδιοκτήτες πρατηρί-
ων καυσίμων, τους επαγγελ-
ματίες και τους εργαζόμενους 
των τριών αυτών ακριτικών 
Νομών είναι τεράστιο, από τη 
στιγμή που η κυβέρνηση της 

ΝΔ αρνείται ιδεοληπτικά τη 
μείωση του Ειδικού Φόρου Κα-
τανάλωσης στα καύσιμα.

Ζητούν από την κυβέρνηση 
να εφαρμόσει την Ευρωπαϊκή 
Οδηγία 2003/96/ΕΚ, που έχει 
ήδη εφαρμοστεί σε παραμεθό-
ριες περιοχές της Ιταλίας (περι-
φέρεια Friuli – Venezia Giulia), 
και σύμφωνα με την οποία τα 
κράτη μέλη μπορούν να επι-
βάλλουν  διαφοροποιημένους 
φορολογικούς συντελεστές, 
όταν αποδεικνύονται επιζή-
μιες οι σημαντικές διαφορές  
στα εθνικά επίπεδα φορολογί-
ας της ενέργειας, υπό την προ-
ϋπόθεση ότι τηρούν  τα ελάχι-
στα επίπεδα φορολογίας που 
προβλέπονται στην Οδηγία.

Κατόπιν όλων των παρα-
πάνω ρωτούν τον αρμόδιο 
Υπουργό Οικονομικών:

1) Προτίθεται να εξετάσει 
τη θέσπιση ειδικού καθεστώτος 
στα καύσιμα στις ΠΕ Έβρου, 
Δράμας και Ξάνθης, λόγω δι-
ασυνοριακότητας και γειτνία-
σης με χώρες με χαμηλότερα 
επίπεδα εθνικής φορολογίας, 
με στόχο την ανάσχεση διαρ-
ροής συναλλάγματος;

2) Προτίθεται να εφαρμόσει 
κατά το πρότυπο της Οδηγίας 
2003/96, ένα σύστημα έκπτω-
σης καυσίμων ανάλογο της Ιτα-
λίας, για τους μόνιμους κατοί-
κους των παραπάνω περιοχών;

3) Είναι στα μέτρα της κυ-
βέρνησης η λήψη μόνιμων μέ-
τρων στήριξης της μικρομεσαί-
ας επιχειρηματικότητας στις ΠΕ 
Έβρου, Δράμας και Ξάνθης που 
σήμερα πλήττεται βίαια

Τη θέσπιση ειδικού καθεστώτος στα καύσιμα 
σε Έβρο, Ξάνθη και Δράμα ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ 
Ερώτηση στη Βουλή κατέθεσαν οι Γκαρά, 
Ξανθόπουλος και Ζεΐμπέκ
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Του Γιώργου 
Πανταζίδη

Με την διαδικασία συ-
γκρότησης σε Σώμα του νέ-
ου Διοικητικού Συμβουλίου 
που αναμένεται τις επόμε-
νε ημέρες, θα σφραγιστεί η 
εκλογική διαδικασία για τα 
νέα όργανα διοίκησης του 
Ιατρικού Συλλόγου Έβρου 
και εκπροσώπων στον Πα-
νελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. 
Οι κάλπες στήθηκαν την Κυ-
ριακή σε Αλεξανδρούπολη, 
Διδυμότειχο αλλά και με 
δυνατότητα ψήφου σε ηλε-
κτρονικά για τα πάνω από 
900 μέλη του ΙΣΕ.

Συνολικά υποψήφιοι από 
τρεις παρατάξεις τέθηκαν 
αντιμέτωποι. Σύμφωνα με 
τα τελικά αποτελέσματα που 
ανακοινώθηκαν την πρω-
τιά με σχεδόν 48% έλαβε 
η “Ανεξάρτητη Ενωτική Ια-
τρική Κίνηση” του νυν Προέ-
δρου Ανδρέα Παπανδρούδη 
με 5 έδρες, τη δεύτερη θέ-
ση η πρωτοεμφανιζόμενοι 
παράταξη «Ολοι Μαζί» του 
Νίκου Πανταζή με 4 έδρες 
ενώ η “Δημοκρατική Πανεπι-
στημονική Κίνηση” με επικε-
φαλής το Σάββα Δευτεραίο 
κατέλαβε 2 έδρες. Η συνέχεια προ-
μηνύεται ενδιαφέρουσα αφού αυτο-

δυναμία δεν υπάρχει, οπότε ο  Πρό-
εδρος στη νέα διοίκηση θα πρέπει 
να αναδειχθεί με τις 6 από τις 11 

ψήφους των νεοεκλεγέντων 
μελών, με ότι αυτό μπορεί να 
συνεπάγεται.  

Τα ονόματα του νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου στον Ιατρικό Σύλλογο Έβρου

ΠΟΙΟΙ ΕΚΛΕΧΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ 
ΠΟΥ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΑΝ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΩΝ 900 ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ 
ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ     

Πώς εξελίχθηκε η ψηφοφορία ανα εκλογικό τμήμα

Ο Δήμος Ορεστιάδας συ-
νεχίζει να υλοποιεί με επιτυ-
χία τις δράσεις ανακύκλωσης 
στα σχολεία, σε συνεργασία με 
τη δημοτική πλατφόρμα επι-
βράβευσης της ανακύκλωσης 
followgreen.gr/orestiada.

Για τη σχολική χρονιά 2022-
2023, με οδηγό τα εξαιρετικά 
αποτελέσματα των προηγού-
μενων ετών, ξεκινά ο Σχολι-
κός Μαραθώνιος «Πάμε Ανα-
κύκλωση», για 4η χρονιά σε 
συνεργασία με τις Διευθύνσεις 
Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου.

Ο Μαραθώνιος υλοποιεί-
ται στα νηπιαγωγεία, δημοτικά, 
γυμνάσια και λύκεια. Μαθητές 
και εκπαιδευτικοί καλούνται να 

ανακυκλώσουν χαρτί, καπάκια, 
πλαστικό, αλουμίνιο, μπαταρίες 
και τηγανέλαιο.

Οι γονείς, για ακόμη μία 
φορά, θα είναι συνοδοιπόροι 
στην προσπάθεια των μαθη-
τών, καθ’ όλη τη διάρκεια της 
δράσης, ενισχύοντας τα παιδιά 
με ανακυκλώσιμα υλικά που 
συλλέγουν στο σπίτι και δω-
ρίζοντας πόντους στα σχολεία, 
μέσω της δημοτικής πλατφόρ-
μας Followgreen. Οι επιδόσεις 
κάθε σχολείου θα καταγράφο-
νται ηλεκτρονικά, στη σελίδα 
«ΣΧΟΛΕΙΑ».

Η Υπηρεσία Καθαριότητας 
θα ενισχύσει με χάρτινους κά-
δους ανακύκλωσης και βιοδι-
ασπώμενες σακούλες όλες τις 

σχολικές μονάδες και από εδώ 
και πέρα αναλαμβάνει το έρ-
γο της ζύγισης και αποκομιδής 

των υλικών από τα σχολεία.
Στο τέλος της σχολικής 

χρονιάς θα βραβευθούν όλα 

τα σχολεία σε εκδήλωση που 
θα διοργανώσει ο Δήμος, ενώ 
τα πρώτα θα λάβουν χρηστι-

κά δώρα για τις σχολικές τους 
μονάδες.

Ξεκινά ο Σχολικός Μαραθώνιος 
«Πάμε Ανακύκλωση» στον Δήμο Ορεστιάδας
Για  4η χρονιά σε συνεργασία με τις 
Διευθύνσεις Αβάθμιας και Ββάθμιας 
Εκπαίδευσης Έβρου 
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Ακόμα μια πλωτή μονάδα 
υγροποιημένου φυσικού αερί-
ου δρομολογείται στην Ελλάδα. 
Η ΡΑΕ απάντησε θετικά στο αίτη-
μα της Gastrade την χορήγηση 
άδειας  για νέο FSRU στη  Θρά-
κη, στην Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης.

Η GASTRADE  είναι η πρώ-
τη ιδιωτική εταιρεία που αιτή-
θηκε άδει για ΑΣΦΑ. Μάλιστα 
ήδη έχει ξεκινήσει τις εργασίες 
κατασκευής για την πρώτη της 
πλωτή μονάδα, που βρίσκεται 
στην περιοχή της Αλεξανδρού-
πολης, με προϋπολογισμό 166,7 
εκατ. ευρώ.

Στις αρχές Μαρτίου η εται-
ρεία κατέθεσε στην Ρυθμιστι-
κή Αρχή Ενέργειας, αίτημα για 
ένα ακόμα FSRU. Το έργο με 
το όνομα “FSRU ΘΡΑΚΗΣ”, θα 
έχει τις εγκαταστάσεις τους στα 

όρια του Δήμου Αλεξανδρού-
πολης. Η άδεια που εξασφάλι-
σε η  Gastrade  έχει διάρκεια 
50 χρόνια.

Η νέα υποδομή αναμένε-
ται να  συμβάλει στην ενίσχυ-
ση της ασφάλειας εφοδιασμού 
της χώρας με φυσικό αέριο, με 
τη δημιουργία ενός νέου σημεί-
ου εισόδου στο σύστημα μετα-
φοράς φυσικού αερίου καθώς 
και πρόσθετης αποθηκευτικής 
ικανότητας.

Η ανάπτυξη του συγκεκριμέ-
νου ΑΣΦΑ εκτιμάται ότι θα έχει 
θετική επίδραση στην εξυπηρέ-
τηση των προτεραιοτήτων του 
Νότιου Διαδρόμου Μεταφοράς 
Φυσικού Αερίου. Το προτεινό-
μενο ΑΣΦΑ αποσκοπεί στη δη-
μιουργία μίας νέας πύλης εισα-
γωγής φυσικού αερίου, η οποία 
θα αυξήσει και θα διευρύνει τις 

δυνατότητες εφοδιασμού φυσι-
κού αερίου της αγοράς.

Ταυτότητα έργου
Το συνολικό ύψος της επέν-

δυσης υπολογίζεται στα 114 
εκατ. ευρώ . Η χρηματοδότη-
ση της επένδυσης θα γίνει μέ-
σω δανειοδότησης ίσης με 70% 
του κόστους επένδυσης δηλαδή 
δανείου 79,8 εκατ. ευρώ ενώ το 
υπόλοιπο κόστος της επένδυσης 

θα καλυφθεί από ίδια κεφάλαια 
των μετόχων.

Το έργο προβλέπεται να υλο-
ποιηθεί σε 49 μήνες από τη λήψη 
της άδειας. Πιο συγκεκριμένα η 
αδειοδοτική διαδικασία προβλέ-
πεται να απαιτήσει χρονικό διά-
στημα 29 μηνών ενώ η φάση 
κατασκευής, εκτέλεσης δοκιμών 
και η έναρξη εμπορικής λειτουρ-
γίας του ΑΣΦΑ θα ολοκληρωθεί 
σε 25 μήνες.

Το ΑΣΦΑ αφορά στην 
κατασκευή:

Α. Υπεράκτιου Πλωτού Τερ-
ματικού Σταθμού ΥΦΑ ο οποίος 
περιλαμβάνει:

• Πλωτή Μονάδα Αποθήκευ-
σης και Αεριοποίησης (Floating 
Storage and Regasifi cation Unit 
-FSRU)

• Μόνιμο Πλωτό Αγκυροβό-
λιο για την πρόσδεση του FSRU.

B. Υποθαλάσσιου και Χερσαί-

ου αγωγού Φυσικού Αερίου για 
τη διοχέτευση του φυσικού αε-
ρίου στο Εθνικό Σύστημα Μετα-
φοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) 
μέσω νέου Μετρητικού Σταθμού.

Η θέση του πλωτού σταθμού 
απέχει περίπου 10 χλμ από την 
πλησιέστερη ακτή της Μάκρης, 
ενώ απέχει από την Αλεξανδρού-
πολη σχεδόν 15 χλμ.

Το σχέδιο προβλέπει πως η 
υποδομή θα αποτελείται από 
τρία διακριτά μέρη.

Το πρώτο θα είναι ο Υπερά-
κτιος Πλωτός Τερματικός Σταθ-
μός ΥΦΑ (Floating Storage & 
Regasifi cation Unit – FSRU) δυ-
ναμικότητας 170.000 κ.μ. έως 
185.000 κ.μ. ΥΦΑ, ο οποίος θα 
απέχει 10 χλμ. από την πλησιέ-
στερη ακτή της Μάκρης και 15 
χλμ. από την Αλεξανδρούπολη.

Το δεύτερο μέρος θα είναι ο 
αγωγός φυσικού αερίου.

Το τρίτο μέρος θα περιλαμβά-
νει την διασύνδεση με τον υφι-
στάμενο αγωγό TAP στο ύψος 
της Άνθειας, με την κατασκευή 
ενός Μετρητικού/Ρυθμιστικού 
Σταθμού.

Η  υποδομή του FSRU στη 
Θράκη που προωθεί η εταιρεία, 
θα έχει μεγαλύτερες δυνατότη-
τες από το FSRU Αλεξανδρού-
πολης.
ypodomes.gr

«Πράσινο φως» της ΡΑΕ 
για το νέο FSRU στη Θράκη

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 
GASTRADE ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΣΤΑΘΜΟ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΟ 2025           

Το συνολικό ύψος της επένδυσης 
υπολογίζεται στα 114 εκατ. ευρώ

ειδήσειςσύντομες ΚΟΜΟΤΗΝΗΔΡΑΜΑ

Δεν συντρέχουν λόγοι περαιτέ-
ρω διερεύνησης των καταγγελι-
ών σε βάρος παιδαγωγού Βρε-
φονηπιακού Σταθμού του δήμου 
Καβάλας για ασελγείς πράξεις 
σε βάρος νηπίων, σύμφωνα με 
το πόρισμα της ΕΔΕ που κα-
τατέθηκε στην Εισαγγελία. Η 
ΕΔΕ ξεκίνησε τον περασμένο 
Φεβρουάριο, μετά από δεύτε-
ρη καταγγελία και μήνυση, ενώ 
ακολούθησαν άλλες δύο. (ΕΡΤ)

Με τέσσερις εκπαιδευτικούς και με 
την πρόληψη άλλων δέκα να εκκρε-
μεί συνεχίζονται τα μαθήματα στο 
Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) 
Κομοτηνής. Σύμφωνα με δηλώσεις 
στο www.ertnews.gr του διευθυντή 
του Σχολείου, του κου Ηλία Βλά-
χου μέχρι την πρόσληψή τους, τα 
έξι συνολικά τμήματα λειτουργούν 
εναλλάξ…

ΞΑΝΘΗ

Υπεγράφη χθες η σύμβαση 
για να ξεκινήσουν οι εργασί-
ες αποκατάστασης της Ιρλαν-
δικής διάβασης στον ποτα-
μό Άρδα, μεταξύ των χωριών 
Καστανιές και Μαράσια, όπως 
γνωστοποίησε ο αντιδήμαρ-
χος Τεχνικών Υπηρεσιών και 
Πολεοδομίας του Δήμου Ορε-
στιάδας Αρχοντής Αρχοντίδης. 
Υπενθυμίζεται ότι η Ιρλανδική 
διάβαση του Άρδα είχε κατα-
στραφεί τον Ιούνιο του 2019 
(ράδιο Έβρος)

Εξαίρεση αποτελεί ο νομός Ξάνθης σε 
μια χώρα που υπερτερεί η «γήρανση» και 
«υπεργηρία» του πληθυσμού. Σύμφωνα 
με έρευνα των Πανεπιστημίων Θεσσα-
λίας και Πατρών, η Ξάνθη συγκαταλέ-
γεται μεταξύ των τεσσάρων  νομών, το 
δίπολο Αττικής- Βοιωτίας και τον νομό 
Θεσσαλονίκης, όπου καταγράφονται 
τα πιο χαμηλά ποσοστά της ηλικιακής 
ομάδας 65+ και 85+. (empros.gr)

«Ο δικός σου άνθρωπος. Ά-δι-
κος. Ενημερώσου για την έμ-
φυλη βία. Πάρε θέση. Ώρα να 
μιλήσεις», είναι το ξεκάθαρο 
μήνυμα της νέας τοιχογραφίας 
που δημιουργήθηκε σε κεντρι-
κό σημείο της Δράμας από τον 
καλλιτέχνη Γιώργο Κολοβό και 
υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του 
έργου «ΩΡΑ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙΣ» 
της Ένωσης Κυριών Δράμας.

Τα 110 χρόνια της απελευθέρωσης της 
από τον οθωμανικό ζυγό γιόρτασε στις 
18/10 η Θάσος παρουσία του υπουρ-
γού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Παναγιωτό-
πουλου και του πρέσβη των ΗΠΑ στην 
Ελλάδα, Τζώρτζ Τσούνη.  Ο Υπουργός 
Εθνικής Άμυνας δήλωσε πως η παρουσία 
του πρέσβη των ΗΠΑ στέλνει ένα πολύ 
ξεκάθαρο μήνυμα που καλό είναι όλοι 
να το λάβουν υπόψη και οι “άφρονες”.

ΚΑΒΑΛΑ 

ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ

ΘΑΣΟΣ
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Εγνατία Οδός, ο μεγα-
λύτερος αυτοκινητόδρομος 
της χώρας με συνολικό μήκος 
670 χιλιόμετρα,   ο οποίος 
δεν διαθέτει ούτε έναν Σταθ-
μό Εξυπηρέτησης Αυτοκινητι-
στών (ΣΕΑ) στο τμήμα Θεσ-
σαλονίκη-Κήποι Εβρου. Το 
θέμα αναδεικνύει εκ νέου η 
παράταξη του Κώστα Κατσι-
μίγα «Ανεξάρτητη Ενωτική 
Πρωτοβουλία», με επερώτη-
ση που κατέθεσε υπόψιν του 
Περιφερειάρχη ΑΜΘ Χρήστου 
Μέτιου 

Η απουσία οργανωμένου 
ΣΕΑ στον αυτοκινητόδρομο, 
που συνδέεται με τα σύνο-
ρα 5 χωρών μέσω 9 κάθετων 
αξόνων, σε τμήμα άνω των 
300 χιλιομέτρων, δημιουργεί 
εκ των πραγμάτων δυσχέρει-
ες σε ένα εθνικό έργο υποδο-
μής, που εξυπηρετεί το 36% 
του ελληνικού πληθυσμού.

Έγγραφο της «Εγνατία 
Οδός ΑΕ», που κοινοποίη-
σε πριν περίπου ένα χρόνο ο 
υπουργός Υποδομών και Με-
ταφορών Κώστας Καραμαν-
λής στη Βουλή, στο πλαίσιο 
του κοινοβουλευτικού ελέγ-
χου, αποκαλύπτει: «Αναφο-
ρικά με την κατασκευή και 
λειτουργία Σταθμών Εξυ-
πηρέτησης Αυτοκινητιστών 
(ΣΕΑ) σε τμήματα της Εγνα-

τίας Οδού μεταξύ Θεσσαλο-
νίκης και Εβρου, ο προγραμ-
ματισμός της “Εγνατία Οδός 
ΑΕ” προέβλεπε τη λειτουργία 
ΣΕΑ σε 6 θέσεις», αναφέρε-
ται στο έγγραφο. Εξ αυτών, η 
«Εγνατία Οδός ΑΕ» δημοπρά-
τησε και ανέθεσε το 2011 και 
2012 σχετικές συμβάσεις για 
3 ΣΕΑ στις θέσεις Αρδανίου 
Εβρου, Σώστη Ροδόπης και 
Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης.

«Η υλοποίηση των υπόψη 
ΣΕΑ δεν ολοκληρώθηκε από 
τους αρχικούς αναδόχους 
λόγω σοβαρών οικονομικών 
προβλημάτων σε συνδυασμό 
με την οικονομική ύφεση. Το 
2020 έγινε αποδεκτό το αίτη-
μα των αναδόχων των ανω-
τέρω ΣΕΑ για υποκατάστα-
σή τους και η υπογραφή των 
συμβάσεων εκκρεμεί στο ΣτΕ 
μετά από προσφυγές».

Δεν προχώρησε όμως ού-
τε η δημοπράτηση των υπο-
λοίπων 3 ΣΕΑ. «Ο προγραμ-
ματισμός δημοπράτησης των 
λοιπών προβλεπόμενων ΣΕΑ 
της Εγνατίας Οδού έχει πα-
γώσει καθότι με την απόφα-
ση διυπουργικής επιτροπής 
Αποκρατικοποιήσεων (ΦΕΚ 
2316Β/2012), όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 
2221Β/2013), μεταβιβάστη-
κε στο Ταμείο Αξιοποίησης 

Ιδιωτικής Περιουσίας του Δη-
μοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) το δικαίωμα 
της “Εγνατία Οδός ΑΕ” για 
τη λειτουργία, συντήρηση και 
εκμετάλλευση του αυτοκινη-
τοδρόμου και των παρόδιων 
αυτού εκτάσεων».

Σε κάθε περίπτωση, όπως 
σημειώνει η «Εγνατία Οδός 
ΑΕ», στο τμήμα της Εγνατίας 
Οδού μεταξύ Θεσσαλονίκης 
και Εβρου υφίστανται και λει-
τουργούν ειδικά διαμορφω-
μένοι Χώροι Στάθμευσης και 
Αναψυχής (ΣΧΑ) σε 6 θέσεις 
(Ανάληψη, Βαγιοχώρι, Μου-
σθένη, Αμαξάδες, Αμάραντα, 
Δωρικό), οι οποίοι παρέχουν 
στους χρήστες χώρους υγιει-
νής και τη δυνατότητα στάσης 
και ανάπαυσης.

Η επερώτηση Κατσιμίγα 
Η επερώτηση υπογράφεται 

από όλους τους Περιφερει-
ακούς Συμβούλους της πα-

ράταξης, θα αναπτυχθεί από 
τον επικεφαλής της παράτα-
ξης Κώστα Κατσιμίγα και θα 
συζητηθεί στο προσεχές Πε-
ριφερειακό Συμβούλιο.

Όπως επισημαίνεται, σε 
όλο το μήκος του Αυτοκινη-
τόδρομου ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α2 
από τους Κήπους στα Ελλη-
νοτουρκικά Σύνορα μέχρι 
την Ηγουμενίτσα, έχουν κα-
τασκευαστεί μόνο δύο Σταθ-
μοί εξυπηρέτησης Οχημάτων 
στον Πλάτανο Ημαθίας, ενώ 
οι προβλεπόμενες εκτάσεις σε 
διάφορα σημεία έχουν απαλ-
λοτριωθεί, διαμορφωθεί, πε-
ριφραχθεί και έχουν γίνει και 
οι κυκλοφοριακές συνδέσεις.

«Το θέμα μας αφορά σαν 
Περιφέρεια για δύο λόγους:

Ο πρώτος είναι ότι η Περι-
φέρεια μπορεί να μην κατα-
σκευάζει και να μη συντηρεί 
αυτοκινητόδρομους αλλά κατ 
επανάληψη εχει χρηματοδο-

τήσει έργα που αφορούν την 
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ (πρόσφατα 
τους Κόμβους ΒΙΠΕ Κομοτη-
νής και Αεροδρομίου Χρυσού-
πολης Καβάλας).

Ο δεύτερος είναι ότι πολ-
λοί οδηγοί, μεγάλων οχημά-
των κυρίως,  αποφεύγουν την 
ΕΓΝΑΤΙΑ, όχι μόνο για την 
αποφυγή των διοδίων, αλ-
λά πρωτίστως για τον ανε-
φοδιασμό τους σε καύσιμα, 
για φαγητό, για χρήση χώρων 
υγιεινής και για ανάπαυση σε 
ασφαλές περιβάλλον, υπηρε-
σίες που δεν παρέχονται κατά 
μήκος του αυτοκινητόδρομου.  
Η χρήση της παλαιάς  Εθνι-
κής Οδού αλλά και επαρχια-
κών οδών που ανήκουν στη 
δική μας αρμοδιότητα επιβα-
ρύνονται και κυκλοφοριακά 
με αυξημένους κινδύνους, αλ-
λά και προκαλούνται φθορές 
στο οδόστρωμα με αποτέλε-
σμα να απαιτούνται συχνότε-

ρες παρεμβάσεις συντήρησης 
όπως η κατασκευή ασφαλτο-
ταπήτων, διαγραμμίσεις κλπ

Ερωτάται ο Κος 
Περιφερειάρχης

• Γιατί η Εγνατία Οδός 
είναι ο μόνος αυτοκινητό-
δρομος στη χώρα χωρίς 
Σταθμούς Εξυπηρέτησης 
Οχημάτων (ΣΕΑ);

• Γιατί άλλοι αυτοκινη-
τόδρομοι που ολοκληρώ-
θηκαν δεκαετίες μετά από 
την ΕΓΝΑΤΙΑ (όπως η ΙΟ-
ΝΙΑ ΟΔΟΣ και  η ΟΛΥΜΠΙΑ 
ΟΔΟΣ)) έχουν πλήρως ανε-
πτυγμένο δίκτυο Σ.Ε.Α.);

• Σε ποιες ενέργειες πρό-
κειται να προβεί η Περιφέ-
ρεια προκειμένου να πιέσει 
την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ  ΑΕ να 
προχωρήσει άμεσα στη δη-
μοπράτηση και εκχώρηση της 
εκμετάλλευσης Σταθμών Εξυ-
πηρέτησης Οχημάτων, προκει-
μένου και οι πολίτες Έλληνες 
και αλλοδαποί να εξυπηρε-
τούνται, αλλά και το οδικό 
δίκτυο αρμοδιότητας της Πε-
ριφέρειας να υφίσταται μι-
κρότερες φθορές και να εί-
ναι περισσότερο ασφαλές 
με λιγότερο κυκλοφοριακό 
φόρτο;» 

Οι επερωτώντες 
Περιφερειακοί 
Σύμβουλοι

Κώστας Κατσιμίγας, Επικε-
φαλής, Περ. Σύμβουλος Ρο-
δόπης

Νίκος Αργυρίου, Περ. Σύμ-
βουλος Έβρου

Ριτβάν Κουράκ, Περ. Σύμ-
βουλος Ξάνθης

Δημήτρης Λυμπεράκης, 
Περ. Σύμβουλος Καβάλας

Σερκάν Μαχμούτ, Περ. 
Σύμβουλος Ξάνθης

Χρήστος Χατζηπέμου, Περ. 
Σύμβουλος Ροδόπης

«Εγνατία οδός: Ο μόνος 
αυτοκινητόδρομος στην Ελλάδα 
χωρίς Σταθμούς Εξυπηρέτησης»

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΜΘ ΚΑΙ 
ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ              

Ανάγκη για άσκηση πιέσεων προς τη 
διοίκηση της Εγνατίας Οδού 

Προκήρυξη θέσης ερ-
γασίας Φροντιστή/τριας 
πλήρους απασχόλησης στη 
Δομή Φιλοξενίας Ασυνό-
δευτων Ανηλίκων «Φρί-
ξος» της ΑΡΣΙΣ στην Αλε-
ξανδρούπολη.

Ώρες απασχόλησης 
(εβδομαδιαίως):40

Οι ενδιαφερόμενες/οι 
καλούνται να αποστείλουν 
μέσω email στο arsis.

staff @gmail.com έως τις 
23/10/2022 στις 17:00, τα 
κάτωθι, με τίτλο «Προκή-
ρυξη για τη θέση Φροντι-
στή/τριας – Φρίξος Αλε-
ξανδρούπολη»:

– Βιογραφικό Σημείωμα
– Επιστολή Εκδή-

λωσης Ενδιαφέροντος 
για τη συγκεκριμένη θέ-
ση(Βιογραφικά που θα 
αποσταλούν χωρίς επιστο-
λή εκδήλωσης ενδιαφέρο-
ντος, δεν θα θεωρηθούν 
έγκυρα και δεν θα συμπε-
ριληφθούν στην διαδικα-
σία αξιολόγησης).

Ολόκληρη η προκή-

ρυξη εδώ: https://bit.
ly/3s3hSNO

Η Δομή Φιλοξενί-
ας Ασυνόδευτων Ανη-
λίκων Φρίξος στην Αλε-
ξανδρούπολη, λειτουργεί 
στα πλαίσια της δράσης 
«Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για 
την υλοποίηση του έργου 
“ΜΕΤΟΙΚΟΣ», στο πλαίσιο 
του Τομεακού Προγράμμα-
τος Ανάπτυξης του Υπουρ-
γείου Μετανάστευσης & 
Ασύλου του ΕΠΑ 2021-
2025.

Προκήρυξη θέσης εργασίας στη Δομή «Φρίξος» 

της ΑΡΣΙΣ στην Αλεξανδρούπολη

Τι πρέπει να 
ξέρουν οι 
ενδιαφερόμενοι 

Η Εγνατία Οδός, είναι ο μεγαλύτερος αυτοκινητόδρομος της χώρας ο 
οποίος δεν διαθέτει ούτε έναν Σταθμό Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών από 
Κήπους έως Θεσσαλονίκη
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Η Πρόεδρος της Δημοκρατί-
ας Κατερίνα Σακελλαροπούλου 
παρέστη στις εκδηλώσεις που 
διοργάνωσε ο Δήμος Σαμοθρά-
κης για τον εορτασμό των 110 
χρόνων από την απελευθέρωση 
του νησιού.

Η κα Σακελλαροπούλου ανα-
κηρύχθηκε επίτιμη δημότης Σα-
μοθράκης  σε εκδήλωση που 
πραγματοποιήθηκε στο Πνευ-
ματικό Κέντρο «Νικόλαος Φαρ-
δύς». Η Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας, παρέστη στην επίσημη 
δοξολογία που τελέστηκε στον 
Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, 
στη Χώρα, και στην κατάθεση 
στεφάνων. 

Η κα Σακελλαροπούλου, με-
τά τη δοξολογία στον Ιερό Ναό 
Κοίμησης της Θεοτόκου και την 
κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο 
των Πεσόντων, έκανε την ακό-
λουθη δήλωση: «Τιμάμε τις με-
γάλες θυσίες και τους μακρο-

χρόνιους αγώνες των κατοίκων 
της Σαμοθράκης που, με την 
αποφασιστική συμβολή του ελ-
ληνικού στόλου, οδήγησαν στην 
απελευθέρωση της νήσου στις 
19 Οκτωβρίου 1912 από τον 
τουρκικό ζυγό και την ενσωμά-
τωσή της στη μητέρα – πατρίδα. 
Το παράδειγμά τους και η αγά-
πη τους για την ελευθερία εξα-
κολουθούν να μας καθοδηγούν 
και να μας εμπνέουν στην αδι-

απραγμάτευτη προάσπιση της 
εθνικής μας κυριαρχίας».

Η ομιλία της ΠτΔ 
Στη συνέχεια, η Πρόεδρος 

της Δημοκρατίας ανακηρύχθη-
κε Επίτιμη Δημότης του νησιού.
Ολόκληρη η αντιφώνησή 
της:

«Κύριε Δήμαρχε,
Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρί-

σκομαι στη Σαμοθράκη, για να 
γιορτάσουμε τα 110 χρόνια 
από την απελευθέρωσή της. 
Στο όμορφο αυτό και πολύπα-
θο νησί, που έζησε σχεδόν πέντε 
αιώνες σκλαβιάς, που υπέφε-
ρε, μάτωσε και ξεθεμελιώθη-
κε σχεδόν ολοσχερώς από τους 
Τούρκους, πληρώνοντας ακριβά 
τη συμμετοχή του στην Επανά-
σταση του 1821, σαν σήμερα 
σήμανε η ώρα του λυτρωμού. 
Κατοικημένο από Πελασγούς 
και Θράκες, από τον 8ο αιώνα 
π.Χ. αποικισμένο από Έλληνες 

της Σάμου, διεθνές θρησκευτι-
κό και εμπορικό κέντρο κατά τη 
ρωμαϊκή εποχή, βυζαντινό και 
ορθόδοξο, θα διατηρήσει την 
ελληνικότητά του ανέπαφη και 
κατά την ενετοκρατία και κα-
τά τη μακρόχρονη διάρκεια της 
οθωμανικής κυριαρχίας.

Αισθάνεται κανείς δέος όταν 
διαβάζει στο χρονικό του Ανα-
στάσιου Χρηστομάνου, που ήρ-
θε στη Σαμοθράκη μετά τον κα-

ταστροφικό σεισμό του 1893 
επικεφαλής ενός κλιμακίου για 
την παρακολούθηση του φαινο-
μένου και την ανακούφιση των 
σεισμοπλήκτων, ότι σε τούτο το 
υπόδουλο νησί “οι ιδιωματισμοί 
της γλώσσης είναι γνησίως ελ-
ληνικοί, αι παραφθοραί σπάνιαι, 
η προφορά άμεμπτος, πολλές 
φορές στους διαλόγους παρεμ-
βάλλονται λέξεις βυζαντινές και 
αρχαιοελληνικές, ενώ η τουρ-
κική γλώσσα είναι ανύπαρκτη”. 
Και συγκινείται πραγματικά δι-
ατρέχοντας τις σελίδες του Ίω-
νος Δραγούμη, που επισκέφθη-
κε το 1906 τη Σαμοθράκη υπό 
την ιδιότητά του ως προξένου 
της Ελλάδας στην Αλεξανδρού-
πολη και της αφιέρωσε ένα βι-
βλίο-ύμνο στην ιδιαίτερη φυ-
σιογνωμία της. “Η Σαμοθράκη 
έμενε πάντα ιδιοκυβέρνητη και 
ελληνική” γράφει.

“Οι ξένοι καταχτητές, εκεί 
που θαρρούσαν πως είχαν υπο-
τάξει ολότελα το νησί και το εί-
χαν κάνει παντοτινά δικό τους, 
εκεί που φανταζόταν πως είχαν 
φτιάξει τους κατοίκους κατά τη 
δική τους την κρυφή επιθυμία, 
εκεί ξέπεφτε η εξουσία τους η 
πολιτική, έφευγαν από το νησί 
και έμεναν πάλι οι Σαμοθρακί-
τες, Σαμοθρακίτες ακέριοι. Και 
έρχονταν άλλοι και όριζαν το 
νησί, μα το νησί δεν άλλαζε μορ-
φή και όπως τα βράχια του ήταν 
και έμεναν από γρανίτη, έτσι και 
οι κάτοικοί του έμεναν Έλληνες. 
Κανένας πολιτισμός δεν αντικα-
τέστησε τον ελληνικό πολιτισμό 
στη Σαμοθράκη. Κανένας δεν 
χώθηκε στην ψυχή των νησιω-
τών για να την ποτίσει και να 
την αλλάξη”.

Με συγκίνηση λοιπόν κι εγώ, 
μια εκ μητρός Θρακιώτισσα, γί-
νομαι και Σαμοθρακιώτισσα, δη-
μότης ενός νησιού πανάρχαιου 
και μυστηριακού, ενός τόπου 
που διαφυλάσσει την ιερότη-
τά του σε κάθε γωνιά της φα-
ντασμαγορικής του φύσης. Ζα-
θέη Σαμοθράκη, δηλαδή σεπτή 
και αγιότατη ονομάζει τη νήσο 
σας ο Όμηρος. Λατρευτική εστία 
των Καβείρων, πατρίδα της Νί-
κης που ορμά ενάντια στον άνε-
μο με δυνατά φτερά έτοιμα να 
την απογειώσουν και πάλι, η κα-
ταπράσινη, παράξενη, επιβλητι-
κή Σαμοθράκη ασκεί μεγάλη σα-
γήνη στον επισκέπτη, τον καλεί 
να συνδεθεί με μια αρχαϊκή, σχε-
δόν, καθαρότητα. Χαίρομαι που 
προστατεύετε, κύριε Δήμαρχε, 
αυτό το σπάνιο τοπίο που 
ακόμη αντηχεί από τους 
ψιθύρους των Ναϊάδων 
και των Νηρηίδων, προ-
φυλάσσοντάς το από τη 
βίαιη ανθρώπινη παρέμ-
βαση. Σε μια περίοδο κρί-
σιμη για το περιβάλλον, 
με την κλιματική αλλαγή 
παρούσα και απειλητική, 
φροντίζετε για την απο-
κατάσταση των υποδομών 
που καταστράφηκαν από 
τα έντονα καιρικά φαινό-
μενα που έπληξαν το νησί 
και αξιοποιείτε τα φυσικά 
πλεονεκτήματά του, όπως τις 
θειούχες ιαματικές πηγές, με τη 
μεγάλη θεραπευτική αξία τους.

Με τη συνειδητοποίηση της 
πολυτιμότητας του φυσικού κε-
φαλαίου που διαθέτει η Σαμο-
θράκη, όπως δάση, επιβλητικούς 

ορεινούς όγκους, καταρράκτες, 
δαντελωτές ακτές, υγροβιότο-
πους, το οποίο συνυπάρχει με 
ένα εξίσου ανεκτίμητο πολιτιστι-

κό κεφάλαιο, που απαρτί-
ζεται από αρχαία μνημεία, 
ιστορικούς και μυθολογι-
κούς τόπους, παραδοσι-
ακούς οικισμούς, το νη-
σί μπορεί να επιτύχει μια 
βιώσιμη ανάπτυξη, σε συ-
νεχή συνομιλία με το πα-
ρελθόν και την ιστορία 
του. Εύχομαι από καρδιάς 
επιτυχία στο έργο σας και 
σας ευχαριστώ για την 
ξεχωριστή τιμή που μου 
επιφυλάξατε να είμαι στο 
εξής μια από σας, σ’ ένα 

νησί γεμάτο ομορφιά και ζω-
ντανή μνήμη».

Επίτιμη δημότης Σαμοθράκης 
η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΠΑΡΕΣΤΗ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ 110 ΧΡΟΝΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ 
ΝΗΣΙΟΥ           

«Με συγκίνηση γίνομαι και 
Σαμοθρακιώτισσα, δημότης ενός νησιού 
πανάρχαιου και μυστηριακού, ενός τόπου 
που διαφυλάσσει την ιερότητά του σε 
κάθε γωνιά της φαντασμαγορικής του 
φύσης» δήλωσε 

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου παρέστη 
στις εκδηλώσεις που διοργάνωσε ο Δήμος Σαμοθράκης  για τα 110 
χρόνια ελευθερίας της

Το μήνυμα του Δημάρχου Ν. Γαλατούμου:
Η Σαμοθράκη μας γιορτάζει τα 110 χρόνια από την 

απελευθέρωση της!! Αισθανόμαστε συγκίνηση 
και νιώθουμε ευγνωμοσύνη σε αυτούς που 

θυσιάστηκαν και έδωσαν την ζωή τους για να 
ζούμε σήμερα ελεύθεροι!!Αιωνία η μνήμη αυτών!! 

Αθάνατοι!!! Χρόνια πολλά Σαμοθράκη, χρόνια 
πολλά Έλληνες!!!

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αναγορεύθηκε 
σε επίτιμη δημότης Σαμοθράκης
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Στο τηλεοπτικό εγχείρημα του Φοί-
βου Δεληβοριά «Τα Νούμερα» που 
προβάλλεται κάθε Παρασκευή βράδυ 
στην ΕΡΤ1 συμμετέχει και η «δικιά» 
μας Ελένη Ουζουνίδου. Ηθοποιός με 
μακρά πορεία στο θεατρικό σανίδι, και 
εκλεκτές τηλεοπτικές συμμετοχής, η 
γεννημένη στην Κομοτηνή Ελένη Ου-
ζουνίδου υποδύεται τη μητέρα του 
«Χάρη Γαμμάτου» και σε κάθε σκηνή 
που συμμετέχει προκαλεί αβίαστα το 
γέλιο των τηλεθεατών με τις ατάκες 
και τις εκφράσεις της.

Η ηθοποιός Ελένη Ουζουνίδου 
γεννήθηκε το 1974 στην Κομοτηνή. 
Οι γονείς της ήταν δάσκαλοι. Όπως 
λέει και η ίδια, η διαδρομή της στην 
υποκριτική, ξεκίνησε όταν ήρθε ως 
φοιτήτρια στην Θεσσαλονίκη, αλλά 
τα τελευταία χρόνια ζει και διαπρέ-
πει στην Αθήνα. 

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο 
parallaxi magazine, μιλώντας μας 
για τον τόπο γέννησης και καταγω-
γής της.

«Η Κομοτηνή είναι μια επαρχια-
κή πόλη, πολυπολιτισμική με πολλά 
χρώματα κι ανατολίτικα αρώματα. 
Ως παιδί όλα φάνταζαν στα μάτια 
μου μαγικά, μεγαλώνοντας συνειδη-

τοποίησα και τις σκληρές και σκοτει-
νές πτυχές της επαρχίας. Σε γενικές 
γραμμές… οι Θρακιώτες είμαστε χα-
ρούμενοι άνθρωποι κι έτσι έγινα κι 
γω ένας χαρούμενος άνθρωπος και 
μια χαρούμενη ηθοποιός!». 

Στη συνέχεια, αφηγήθηκε πώς από 
φοιτήτρια, κατέληξε τελικά στην ηθο-
ποιία : «Αποφάσισα να γίνω ηθοποι-
ός, όταν φοιτούσα στη Θεσσαλονίκη… 
Συμμετείχα παράλληλα με τις σπου-
δές μου, σε μια θεατρική ομάδα και 
αργότερα αποφάσισα να δώσω εξε-
τάσεις στη σχολή του Κρατικού Θεά-
τρου, κι έτσι όλα ξεκίνησαν εκεί… στη 
Θεσσαλονίκη». 

Η πρώτη θεατρική παράσταση στην 
οποία συμμετείχε, ήταν το «Όπως σας 
αρέσει» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, σε σκη-
νοθεσία Βασίλη Παπαβασιλείου στην 
Ε.Μ.Σ. Μπορεί όλα να ξεκίνησαν στην 
Θεσσαλονίκη, αλλά η Έλενα, πήρε την 
τολμηρή απόφαση και έφυγε στην 
Αθήνα. 

«Την αγαπάω πολύ τη Θεσσαλονί-
κη. Πρώτα απ’ όλα, είναι μια πανέμορ-
φη πόλη που συνεχίζει να ομορφαί-
νει. Έχω συγγενείς, αλλά και φίλους 
αδελφικούς εκεί που μου λείπουνε 
πολύ. Παρ’ όλα αυτά, εάν κάποιος 

μου ζητούσε να διαλέξω ανάμεσα στις 
δύο πόλεις, θα διάλεγα την Αθήνα!».   

Έχει αποσπάσει το βραβείο πρω-

τοεμφανιζόμενης γυναίκας ηθοποιού, 
στις «Νύχτες Πρεμιέρας», ενώ για την 
ερμηνεία της στον «Αρίστο», κέρδισε 

το 1ο βραβείο γυναικείας ερμηνείας. 
Πώς ένιωσε η ίδια για τις πολύ σημα-
ντικές αυτές βραβεύσεις της; «Χάρηκα 
πολύ, σαν παιδάκι! Αισθάνθηκα πως 
μάλλον κάτι κάνω καλά σ’ αυτή την 
τέχνη και μου δώσανε κουράγιο να 
συνεχίσω με την ίδια ορμή και τρέλα! 
Δεν είναι εύκολη κι αυτή η δουλειά!» 
λέει με το χέρι στην καρδιά. 

Όπως έχει δηλώσει και στο παρελ-
θόν, αρνήθηκε πολλές φορές προ-
τάσεις για τηλεοπτικούς ρόλους, με 
αποτέλεσμα να την απολαμβάνουμε 
κυρίως στο θέατρο. Αυτό που τελικά 
την έκανε να πει το «ναι» στους τηλε-
οπτικούς της ρόλους, ήταν τα κείμενα 
και οι σκηνοθέτες. Στον «Αστέρα Ρα-
χούλας» αλλά και στο «Πέτα τη Φρι-
τέζα», υποδύθηκε κωμικούς ρόλους, 
οπότε θα μπορούσε κανείς να πει ότι 
τηλεοπτικά, είναι ταυτισμένη με αυ-
τούς, ενώ φέτος, με τα «Νούμερα» 
δίνει ρεσιτάλ σε κάθε εμφάνισή της!
Κ.Η.

Η Ελένη Ουζουνίδου από την Κομοτηνή 
στα «Νούμερα», τη σειρά της χρονιάς

«ΟΙ ΘΡΑΚΙΩΤΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ 
ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΙ ΕΤΣΙ 
ΕΓΙΝΑ ΚΙ ΕΓΩ ΕΝΑΣ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΣ 
ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ 
ΗΘΟΠΟΙΟΣ»     

Οι περισσότεροι ρόλοι που έχει υποδυθεί είναι 
επάνω στο θεατρικό σανίδι 

Με μεγάλη συμμετοχή του 
κοινού πραγματοποιήθηκαν 
τα εγκαίνια της έκθεσης «ΤΟ 
ΑΧΡΟΝΟ / TIMELESS” το Σάβ-
βατο 15 Οκτωβρίου 2022 στο 
Ιστορικό Μουσείο Αλεξαν-
δρούπολης.

Η έκθεση αναπτύσσεται σε 
όλους τους χώρους του μου-
σείου, στο ισόγειο και στους 
δυο ορόφους, όπου παρουσιά-
ζονται έργα της Ντορίνας Μάλ-
λιου. Όπως η ίδια αναφέρει : 
“Το άπειρο ως έννοια ασκούσε 

από πάντα, μία ιδιαίτερη γο-
ητεία στον άνθρωπο και για 
τον λόγο αυτό, η σχέση του 
σύγχρονου ανθρώπου με τον 
χρόνο κατέληξε συμβατική και 
αναγκαία, σχεδόν διαστρεβλω-
τική, αλλά και μη συμβατή με 

την ίδια του τη φύση…”.
Η έκθεση θα διαρκέσει έως 

το Σάββατο 29 Οκτωβρίου.
Ιστορικό Μουσείο Αλεξαν-

δρούπολης  Λ. Δημοκρατίας 
335

Ημέρες & Ώρες λειτουργί-

ας: Τρίτη – Παρασκευή 10.30 – 
14.30, Σάββατο 11.00 – 14.00  
και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 
19.00- 21.00

Η είσοδος είναι ελεύθερη 
για το κοινό.

Εγκαίνια έκθεσης της Ντορίνας Μάλλιου στο Ιστορικό Μουσείο

Θα διαρκέσει έως 
το Σάββατο 29 
Οκτωβρίου

«Οι Θρακιώτες είμαστε χαρούμενοι άνθρωποι» έχει πει 
για τον τόπο καταγωγής της η αγαπημένη ηθοποιός

Στο τελευταίο επεισόδιο η Ελένη Ουζουνίδου εμφανίστηκε ως 
πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη
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Επιφυλλίδες 
Μαζί σας κάθε Πέμπτη

Ο.Η.Ε. «Όργανο ειρήνης ή 
συμφερόντων;»

Στις 24 Οκτωβρίου, γιορτάζεται 
η «Παγκόσμια Ημέρα των Ηνωμέ-
νων Εθνών».  

Αλήθεια, τί είναι ο Ο.Η.Ε.; 
Ο Ο.Η.Ε. είναι όργανο ειρή-

νης, που ιδρύθηκε το 1945 και 
άρχισε η λειτουργία του με 51 
χώρες-μέλη.

Ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Ηνω-
μένων Εθνών γεν-
νήθηκε με σκοπό να 
μη ξαναγίνουν λά-
θη, να μην επανα-
ληφθούν τα λάθη 
που μας οδήγησαν 
σε δύο παγκόσμιους 
πολέμους.

Τα Ηνωμένα 
Έθνη έχουν τη δύ-
ναμη να παρεμβαί-
νουν στις διεθνείς δι-
αφορές, να βρίσκουν 
τρόπο επίλυσής τους 
μέσω ειρηνικής οδού 
και να γίνονται σεβαστές οι αποφά-
σεις του.

Δημιουργούν και εξασφαλίζουν 
μεθόδους που θα έχουν ως αποτέλε-
σμα να μη χρησιμοποιείται η ένοπλη 
βία, παρά μόνο το κοινό συμφέρον. 

Τελικά όμως ο Ο.Η.Ε. είναι όρ-
γανο ειρήνης ή συμφερόντων; 

Η απάντηση είναι απλή: Ο Ο.Η.Ε. 
έχει δύο πρόσωπα. Είναι σαν το Θεό 
τον Ιανό…

Σε πολιτικό επίπεδο, ο Ο.Η.Ε. 
εκφράζει αποκλειστικά και μόνο τις 
επιλογές των Η.Π.Α., που έχοντας 
απομείνει η μόνη υπερδύναμη στον 
πλανήτη μας, έχουν την άνεση να πε-
ριφρονούν ανενόχλητες το διεθνές 
δίκαιο και τους διεθνείς θεσμούς, 
όταν αυτό δεν ευνοεί τα συμφέρο-
ντά τους.

Σε οικονομικό επίπεδο, ο 
Ο.Η.Ε. τείνει να καταστεί «Όρ-
γανο μπίζνες». 

Αν διερευνήσει κανείς πόσο κό-
στισε η «ειρήνευση» της Βοσνίας, 
εύλογα θα διαπιστώσει ότι, αν τα 
χρήματα αυτά είχαν διατεθεί εξαρ-
χής για την επιβολή της ειρήνης, η 
Βοσνία θα είχε γίνει σήμερα… Ελβε-

τία! Όμως τα συμφέροντα επέβαλαν 
να περάσει η «ειρήνη» μέσα από μία 
πολεμική σύγκρουση, που θα απέ-
φερε τεράστια κέρδη στις πολεμικές 
βιομηχανίες της Δύσης.

Οι δυνάμεις του Ο.Η.Ε. εάν θέ-
λουν, ασφαλώς και μπορούν να 
ανταποκριθούν στο ρόλο τους, 

όχι απλώς τη «δι-
ατήρηση της ειρή-
νης», αλλά ακόμη 
και την «επιβολή 
της ειρήνης».

Γιατί, ακόμη και 
σήμερα, ο Ο.Η.Ε. 
δεν είναι αποτελε-
σματικός στη Κύ-
προ για την οποία 
υπάρχουν και σχε-
τικά δικά του ψη-
φίσματα που κατα-
δικάζουν τη δράση 

του «Αττίλα»; 
Το Κυπριακό είναι 

ένα από τα πιο βαριά 
και μεγάλα θέματα που ήρθε στον 
Ο.Η.Ε. για την επίλυσή του. Είναι ένα 
από τα τόσα προβλήματα που παίρ-
νουν παγκόσμια σημασία, γιατί σ’ αυ-
τό το Κυπριακό πρόβλημα εκφρά-
ζονται οι θελήσεις των Μεγάλων 
Δυνάμεων και οι πόθοι των μι-
κρών και αδύναμων λαών.

Το Κυπριακό πρόβλημα είναι 
ένα από τα προβλήματα εκείνα, 
που η λύση τους δεν κρίνει μόνο 
την τύχη του ίδιου του Παγκό-
σμιου Οργανισμού, που λέγεται 
Ο.Η.Ε. Παρ’ όλα όμως τα τόσα χρό-
νια που πέρασαν, οι αποφάσεις του 
Ο.Η.Ε. δεν έγιναν σεβαστές από τους 
κατακτητές και παραμένει ακόμη πρό-
βλημα άλυτο…

Φαίνεται, πως οι μεγάλοι ξε-
χνούν τις διακηρύξεις του Ο.Η.Ε. 

Η αλήθεια είναι, πως η ανθρω-
πότητα οφείλει τα πάντα σε εμάς, 
τους Έλληνες.

Μήπως όμως και ο Ο,Η,Ε,, αυτό 
το σημερινό όργανο διασφάλισης 
της Ειρήνης, δεν είναι δημιουργία 
Ελληνική; Αφού ο Ο.Η.Ε. υπάρχει 
από τον 5ο π.χ. αιώνα… 

ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ 
ΧΑΒΙΑΡΑ

Γνώμη

Η Ανήσυχη Εφημερίδα της 
Κωνσταντινούπολης«κουτσού» 

σουλτάνου

Ο Πρόεδρος Ερντογάν, έχοντας επίγνω-
ση των αποτελεσμάτων των δημοσκοπήσε-
ων που είναι ιδιαιτέρως δυσμενή για αυτόν 
(30% μόνο τον στηρίζει με τον ακροδεξιό 
σύμμαχό του, ενώ χρειάζεται τουλάχιστον 
51%), βρίσκεται σε πλήρη επίθεση, για να 
μπορεί να παραμείνει στην εξουσία:

•Η Άγκυρα μπορεί να δημι-
ουργήσει ένα κέντρο διανο-
μής ρωσικού φυσικού αε-
ρίου, για να το πουλά στην 
Ευρώπη

•Ο Ερντογάν εξακολου-
θεί να πιστεύει ότι είναι ένας 
σεβαστός διαμεσολαβητής, 
για τον τερματισμό της ρωσο-
ουκρανικής σύγκρουσης

•Η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει 
ένα πολύ μεγάλο έργο για 
την κατασκευή εργατικών 
κατοικιών για τους φτωχό-
τερους πολίτες

•Το τουρκικό Κοινοβού-
λιο, κατά κόρον φιλο-ερντογανικό, ψήφισε 
τελικά την Πέμπτη ένα κυβερνητικό νομο-
σχέδιο που θα λογοκρίνει πλήρως όλα τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι διπλωματικές πρωτοβουλίες και η 
εσωτερική πολιτική του Προέδρου Ερντογάν 
στοχεύουν, σύμφωνα με όλους τους παρα-
τηρητές, στις προεδρικές εκλογές που θα 
διεξαχθούν το καλοκαίρι του 2023.

Η οικονομικο-χρηματοπιστωτική κατά-
σταση της Τουρκίας είναι ένα ακόμη εμπό-
διο μπροστά στους στόχους του Προέδρου. 
«Στην Τουρκία, στα νοικοκυριά, στους χώ-
ρους εργασίας, στα σχολεία, στο δρόμο 
μιλάμε μόνο για την αύξηση των τιμών», 
διευκρινίζουν όλοι οι δημοσιογράφοι». Τα 
ψέματα, η παραπληροφόρηση, η εσφαλμέ-
νη πληροφόρηση από τους αξιωματούχους 
δεν είναι πλέον αποτελεσματικά. Διότι, ο μέ-
σος άνθρωπος, όταν πχ. πηγαίνει στη λαϊ-
κή, βλέπει με τα μάτια του τις τιμές πάνω 
στις ετικέτες», προσθέτει ένας συνάδελφος.

Το ποσοστό του πληθωρισμού είναι 76%, 
σύμφωνα με την επίσημη τουρκική στατι-
στική υπηρεσία «TUIK», ενώ σύμφωνα με 
την Ομάδα Έρευνας για τον Πληθωρισμό 
(«ENAG») (μία ΜΚΟ που αποτελείται από 
ανεξάρτητους ακαδημαϊκούς και οικονο-
μολόγους), είναι 182%.

Ο Ερσίν Καραμπουλούτ, διευθυντής εκ-
δόσεων του εβδομαδιαίου σατιρικού περι-

οδικού «Uykusuz» («Άγρυπνος»), μόλις δη-
μοσίευσε ένα κόμικ άλμπουμ στα γαλλικά, 
την «Ανήσυχη Εφημερίδα της Κωνσταντι-
νούπολης», στην οποία αφηγείται τη ζωή, 
τις επιθυμίες, τους φόβους και τις δυσκο-

λίες ενός εικονογράφου σε μία πόλη εν 
μέσω μιας πολυδιάστατης κρίσης.

Ο 41χρονος Καραμπουλούτ, 
που αποφοίτησε από την 
Ακαδημία Καλών Τεχνών, 
έχει ήδη δημιουργήσει εν-
νέα κόμικς άλμπουμ, που 
έχουν εκδοθεί στην Τουρ-
κία, τη Γαλλία και τη Βραζι-

λία. Το περιοδικό «Uykusuz» 
είναι το εβδομαδιαίο σατιρικό 

περιοδικό που έχει περισσότε-
ρους από 1,2 εκατομμύρια ανα-

γνώστες στα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης.

Ο Καραμπουλούτ, στο τε-
λευταίο του άλμπουμ, απει-
κονίζει με πολύ αισθητικό 

τρόπο και με έντονα χρώματα, «τις ανα-
τροπές και την πολιτική αναταραχή της χώ-
ρας του, μιας Τουρκίας που μεταβαίνει σιγά-
σιγά από μια δημοκρατία σε ένα αυταρχικό 
καθεστώς».

«Την ίδια στιγμή που μιλά για την κα-
ριέρα του ως καλλιτέχνη, ο Καραμπουλούτ 
παρουσιάζει μια χώρα που υποφέρει από 
βαθιούς πολιτικούς και κοινωνικούς αντα-
γωνισμούς, η πρόσφατη ιστορία της οποί-
ας αποτελείται από πραξικοπήματα, ελπίδα, 
απογοήτευση και βία».

Τώρα, με το νέο νόμο της λογοκρισίας, 
ονόματι επισήμως «νόμος κατά της παρα-
πληροφόρησης», που συντάχθηκε με έναν 
πολύ αόριστο -και επομένως ανοιχτό σε 
κάθε ερμηνεία- τρόπο, οι χρήστες του δι-
αδικτύου που θα διαβάζουν στο διαδίκτυο 
το άλμπουμ του Καραμπουλούτ μπορούν 
να συλλαμβάνονται και να δικάζονται «για 
απειλή της εθνικής ασφάλειας»! Τα δικα-
στήρια του Προέδρου Ερντογάν μπορούν 
να καταδικάσουν αυτούς τους αναγνώστες 
έως και τρία χρόνια φυλάκισης!

Ο Μουτζντάντ Γκεζέν, άνθρωπος του 
θεάτρου, βετεράνος κωμικός, αντιτάχθηκε 
ειρωνικά στο νόμο: «Εάν πω ότι δεν υπάρ-
χει κόστος ζωής και ότι υπάρχει δικαιο-
σύνη στην Τουρκία, θα καταδικαστώ για 
παραβίαση του νόμου κατά της παραπλη-
ροφόρησης;».

ΤΟΥ ΡΑΓΚΙΠ ΝΤΟΥΡΑΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
(Δ.Ε.Υ.Α.Α.)             ΑΔΑ: 6ΝΝ3ΟΡΝΗ-ΔΘΖ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 18-10-2022
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5459

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
για την ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α.

Η Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει δημοπρασία 
πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκποίηση του άχρηστου και 
μη αναλώσιμου υλικού που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της. Το προς 
εκποίηση υλικό της Δ.Ε.Υ.Α.Α. αφορά το υλικό όπως αυτό φαίνεται στον 
ακόλουθο πίνακα.

Α/Α Είδος Εκτιμώμενη
 Ποσότητα (Kgr)

Τιμή 
Μονάδας 

(€)
Σύνολο (€)

1 Χάλυβας 14600 0,19 2.774,00

2 Ανοξε ί -
δωτα 850 1 850,00

3 Χυτοσι-
δηρά 1700 0,19 323,00

4 Ορείχαλ-
κος 500 3 1.500,00

5 Αυτοκ ί -
νητα 2500 0,19 475,00

ΣΥΝΟΛΟ: 5.922,00

Οι προσφορές θα δίνονται ανά τιμή κιλού ανά είδος.
Οι πιο πάνω ποσότητες είναι κατ’ εκτίμηση και ενδέχεται να απέχουν από 

τις πραγματικές. Για τον λόγο αυτό κατά την παραλαβή των υλικών από τον 
ανάδοχο της υπηρεσίας, θα πρέπει να ζυγισθούν τα υλικά και να υπολογι-
σθεί το ακριβές βάρος αυτών, για τον υπολογισμό του τελικού τιμήματος.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Δευτέρα 31/10/2022, στα Γραφεία της 

Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξανδρούπολης, επί της οδού Διονυσίου Σολωμού 24, Αλεξαν-
δρούπολη, στο Γραφείο Προέδρου στον 3ο όροφο.

Ώρα έναρξης της διαδικασίας ορίζεται 09:00 π.μ., και η λήξη της κατά 
τη διακριτική ευχέρεια της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Επι-
σημαίνεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών 
και δε θα επιτραπεί η είσοδος μετά την έναρξη αυτής (09:00).

Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 5922,00 
ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό του προϋπολογισμού της μελέτης.

Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να 
καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής η οποία ανέρχεται στο πόσο 592,20 
ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τον Διευθυντή της 
Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Α., στα γραφεία της επιχείρησης επί της 
Διονυσίου Σολωμού 24, στην Αλεξανδρούπολη, στον 2ο όροφο της υπη-
ρεσίας καθώς και στο τηλέφωνο 2551029823, όλες τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες από 8:00 έως 14:00.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α.
ΜΗΧΑΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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Περίπου 50.000 ευρώ ήταν 
τα έσοδα του δήμου Διδυμο-
τείχου από την εμποροπανήγυ-
ρη που πραγματοποιήθηκε τον 
Σεπτέμβριο στον περιφερειακό 
δρόμο της πόλης. Το θέμα έθι-
ξε στη τελευταία συνεδρίαση 
του δημοτικού συμβουλίου Δι-
δυμοτείχου ο ανεξάρτητος δη-
μοτικός σύμβουλος, Ιωάννης 
Σαρσάκης, ο οποίος μετέφερε 
τα παράπονα που εξέφρασαν 
συμμετέχοντες πωλητές για 
τις ελλιπείς υποδομές (υγιει-
νής και άλλες) αλλά και για 
τις συνθήκες, γενικότερα, στον 
χώρο όπου διεξάγεται η εμπο-
ροπανήγυρη. 

Ο ίδιος, μάλιστα, πρότεινε 
να διατεθούν τα έσοδα του 
δήμου από τη συγκεκριμένη 
διοργάνωση σε παρεμβάσεις 

ανάπλασης και βελτίωσης της 
περιοχής όπου γίνεται το ετή-
σιο παζάρι, ώστε να δημιουρ-
γηθούν οι συνθήκες και για τη 
μεταφορά της εβδομαδιαίας 
λαϊκής αγοράς του Διδυμο-
τείχου στον ίδιο χώρο. «Κά-
νουμε μία εμποροπανήγυρη 
για την οποία εδώ και πολλά 
χρόνια δεν ασχοληθήκαμε με 
τη νομιμοποίησή της. Για να 
την κάνουμε, κλείνουμε έναν 
δρόμο μεγάλης κυκλοφορίας 
οχημάτων, γιατί είναι ο περι-
φερειακός της πόλης, και σε 
αυτόν δεν επιτρέπεται να υλο-
ποιήσουμε σχέδιο δημιουργίας 
υποδομών που θα εξυπηρε-
τούν τους πωλητές…», απά-
ντησε στην τοποθέτηση του 
κ. Σαρσάκη, ο δήμαρχος Δι-
δυμοτείχου, Ρωμύλος Χατζη-

γιάννογλου. Πρόσθεσε επίσης 
πως «εκείνο που χρειάζεται και 
θα γίνει όταν δοθεί η δυνατό-
τητα μέσα από το νέο σχέδιο 
πόλης, θα είναι να χαρακτηρι-
στεί μία έκταση για τη συγκε-
κριμένη χρήση, να περιφραχτεί 
και μέσα σε αυτήν να δημιουρ-
γηθούν, με σχέδιο, εγκαταστά-
σεις και στέγαστρα…». 

Ο κ. Χατζηγιάννογλου ανα-
γνώρισε ότι ο χώρος όπου γί-
νεται σήμερα η εμποροπανή-
γυρη του Διδυμοτείχου δεν 

είναι ιδανικός για τους πω-
λητές, ανέφερε πως υπήρξε 
σκέψη της δημοτικής αρχής 
να προμηθευτεί προκάτ χώ-
ρους υγιεινής για να εξυπη-
ρετηθούν καλύτερα, ωστόσο 
κρίθηκε πως κάτι τέτοιο δεν 
θα μπορούσε να αποτελέσει 
προτεραιότητα, «όταν υπάρ-
χουν πολύ μεγαλύτερες ανά-
γκες καθημερινότητας για τους 
κατοίκους του Διδυμοτείχου», 
όπως είπε.

Στην Ορεστιάδα 
Κατά πλειοψηφία «πέρασε» 

από το δημοτικό συμβούλιο 
Ορεστιάδας η αναμόρφωση 
του προϋπολογισμού, για την 
εγγραφή επιχορηγήσεων που 
έλαβε ο δήμος, ανάμεσά τους 
και εκείνες για τις αποζημιώ-
σεις και αποκαταστάσεις ζη-
μιών από τις πλημμύρες του 
περασμένου Ιουνίου σε Λε-
πτή, Νεοχώρι και άλλους οι-
κισμούς. Όπως ανέφερε στη 

συνεδρίαση ο αντιδήμαρχος 
Οικονομικών, Δημήτρης Πάλ-
λας, πρόκειται για το ποσό των 
39.600 ευρώ που αντιστοι-
χεί στο «πρώτο βοήθημα» των 
600 ευρώ σε 11 πληγέντες 
καθώς και στις αποζημιώσεις 
«οικοσκευής πρώτης κατοικί-
ας», σε όσους τις δικαιούνται. 
Με την ίδια αναμόρφωση εγ-
γράφονται στον προϋπολογι-
σμό του δήμου και οι 300.000 
ευρώ που ενέκρινε ως επιχο-
ρήγηση για αποκαταστάσεις 
δημοτικών υποδομών και δι-
κτύων το Υπουργείο Εσωτερι-
κών. Την αναμόρφωση κατα-
ψήφισαν «για λόγους αρχής» 
οι παρατάξεις που έχουν κα-
ταψηφίσει συνολικά τον προ-
ϋπολογισμό του 2022, επι-
σημαίνοντας, ωστόσο, ότι 
«προφανώς είναι καλοδεχού-
μενα τα χρήματα για τις απο-
ζημιώσεις των κατοίκων που 
επλήγησαν, και τις αποκατα-
στάσεις ζημιών από τις πλημ-
μύρες του Ιουνίου». Τα χρή-
ματα του πρώτου βοηθήματος 
και των αποζημιώσεων για την 
οικοσκευή πρώτης κατοικίας 
εκτιμάται ότι θα καταβληθούν 
στους δικαιούχους έως τις αρ-
χές Νοεμβρίου. 
Χρυσούλα Σαμουρίδου – 
ΕΡΤ Ορεστ.

Διδυμότειχο: 50.000 τα έσοδα του 
δήμου από τη φετινή εμποροπανήγυρη

TΙ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ    

Κατά πλειοψηφία «πέρασε» από το 
δημοτικό συμβούλιο Ορεστιάδας η 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού, 
για την εγγραφή επιχορηγήσεων που 
έλαβε ο Δήμος

Με ρούχα ικανά να αντέξουν τις 
επερχόμενες χειμωνιάτικες θερμο-
κρασίες έντυσε το Πολυκοινωνικό 
Αλεξανδρούπολης τους 92 παρά-
τυπους γυμνούς μετανάστες που 
βρέθηκαν στα σύνορα, ανταπο-
κρινόμενο άμεσα στο αίτημα των 
συνοριοφυλάκων Έβρου. Για το 

παραπάνω ζήτημα έκανε λόγο ο 
πρόεδρος του Πολυκοινωνικού 
Αλεξανδρούπολης, Χρήστος Γκου-
γκουλάκης.

«Δεν έχουμε ξαναδεί αυτή την 
εικόνα, και ευχόμαστε να μην τη ξα-
ναδούμε…Μας ήρθε το αίτημα από 
τους συνοριοφύλακες και ανταπο-
κριθήκαμε απευθείας. Θέλουμε να 
ενημερώσουμε τους συμπολίτες 
μας ότι έχουμε πολύ καλά οργα-
νωμένο τμήμα ιματισμού με ρούχα 
που μας φέρνουν οι ίδιοι» επεσήμα-
νε, προσθέτοντας πως αν τους ζη-
τηθεί να παρέχουν τρόφιμα για τη 
σίτιση των 92 ανθρώπων, έχουν τη 
δυνατότητα να το καλύψουν

“Δεν έχουμε ξαναδεί αυτή 
την εικόνα, και ευχόμαστε 
να μην τη ξαναδούμε” 
αναφέρει ο πρόεδρος 
Χρήστος Γκουγκουλάκης

Την άμεση μείωση των δημοτικών 
τελών, προκειμένου να ανακουφι-
στούν οικονομικά οι δημότες, η οποία 
ζητήθηκε πριν από 10 μήνες από τη 
δημοτική αρχή, ζητά η παράταξη “Πό-
λη & Πολίτες” του Βαγγέλη Λαμπάκη. 
Σε σχετική ανακοίνωση, η οποία συ-
νοδεύεται από τα πρακτικά της συνε-
δρίασης του δημοτικού συμβουλίου, 
στην οποία διατυπώθηκε το σχετικό 
αίτημα, επισημαίνονται τα εξής:

“Στην πρόσφατη συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, θέσαμε ξα-
νά μέσω του επικεφαλής μας το θέμα 
της σύνταξης αναλογιστικής μελέτης 
ώστε να μειωθούν τα δημοτικά τέλη 
και να ελαφρυνθεί ο οικογενειακός 
προϋπολογισμός.

Μαινόμενη η κ. Ιντζεπελίδου απά-
ντησε πως ουδέποτε η παράταξή μας 
ζήτησε κάτι τέτοιο γραπτώς!! Έσπευ-
σε μάλιστα την επομένη, σπαταλώ-
ντας μία ολόκληρη ημέρα, να στείλει 
επιστολή σε όλους τους Δημοτικούς 
Συμβούλους λέγοντας πώς δεν υπήρ-
χε τέτοια επιστολή από πλευράς μας.

Δυστυχώς κάθε μέρα αποδεικνύε-
ται πως με τα όσα λέει και πράττει η 
κ. Ιντζεπελίδου θα πρέπει να “ξαναπά-
με” στην Α’ Δημοτικού της πολιτικής 
και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αφού 
έχει αναπτύξει τις δικές της θεωρίες. 
Αρκεί κάποιος να την παρακολουθή-

σει με προσοχή σε κάθε συνεδρίαση 
και θα διαπιστώσει πρωτόγνωρα και 
πρωτάκουστα πράγματα.

Η απόλυτη αλήθεια είναι πως 
εντός του Δημοτικού Συμβουλίου 
στις 15 Δεκεμβρίου 2021, ο επικεφα-
λής μας, είχε ζητήσει την μείωση των 
δημοτικών τελών. Εισηγήθηκε μάλι-
στα να υπάρξει κονδύλι στην πρώτη 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού 
για την σύνταξη αναλογιστικής με-
λέτης για το θέμα, καθώς επίσης και 
τη συγκρότηση επιτροπής από όλες 
τις παρατάξεις που θα διερευνήσει 
τα δεδομένα.

Όλα αυτά είναι καταχωρημένα στα 
πρακτικά των συνεδριάσεων του Δη-
μοτικού Συμβουλίου και η κ. Ιντζεπε-
λίδου μας λέει πως δεν στείλαμε επι-

στολή ώστε να καλύψει την δική της 
αμάθεια και αδράνεια επί 10 μήνες!

Το αστείο είναι πως ο Δήμαρχος 
δεσμεύτηκε σε εκείνη την συνεδρί-
αση πως στην αμέσως επόμενη θα 
πραγματοποιηθούν αυτά που ζήτησε 
ο επικεφαλής μας.

Κατά την συνήθη πρακτική τους 
όμως, δεν έγινε απολύτως τίποτα! 
10 μήνες πέρασαν κι ακόμη τίποτα.

Απαντήστε λοιπόν με ειλικρίνεια 
στους δημότες γιατί δεν έχουν μει-
ωθεί ακόμη τα δημοτικά τέλη;

Επειδή δεν έστειλε επιστολή η 
παράταξή μας ενώ έχουν καταγρα-
φεί όλα αυτά στα πρακτικά (πράγ-
μα αστείο) ή επειδή δεν μπορείτε και 
δεν ξέρετε;”

Την άμεση μείωση των δημοτικών τελών 
ζητά η παράταξη “Πόλη & Πολίτες”

Για αμάθεια και αδράνεια 
κατηγορείται η δημοτική 
αρχή Αλεξανδρούπολης 

Το Πολυκοινωνικό 
Αλεξανδρούπολης έντυσε 
τους 92 παράτυπους 
γυμνούς μετανάστες
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.61)
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.64)

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

6 5 3

5 4 6 9
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2 3 1 8 6

5 9 3 1

1 8 3 7 5

8

6 7 9 2

9 2 6

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.53)
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Μια δασκάλα ρώτησε τους μαθητές της:
-Ποιος είναι καλός θάνατος;
Ένα μικρό κορίτσι απάντησε:
-Είναι να πεθάνεις σαν τον παππού μου.
-Ω, απάντησε η δασκάλα. Και πώς πέθανε ο 

παππούς σου;
-Αποκοιμήθηκε.
Τότε η δασκάλα ρώτησε:
-Και ποιος νομίζετε ότι είναι φρικτός θάνατος;
Και το ίδιο μικρό κορίτσι, απάντησε:
-Να πεθάνεις σαν τους φίλους του παππού 

μου.
Η δασκάλα ρωτάει στη συνέχεια, γεμάτη απο-

ρία το κορίτσι:
-Και πώς πέθαναν;
-Ήταν μέσα στο αυτοκίνητο που οδηγούσε 

ο παππούς μου όταν αποκοιμήθηκε πάνω στο 
τιμόνι…

* * * * * *

Στο τέλος της Κυριακάτικης λειτουργίας, ο 
παπάς ρωτάει τους πιστούς.

«Πόσοι από εσάς έχετε συγχωρήσει τους 
εχθρούς σας»;

Όλοι σήκωσαν το χέρι τους εκτός από μία μι-
κροκαμωμένη γριούλα.

«Κυρία Μαρία, δεν είστε διατεθειμένη να συγ-
χωρήσετε τους εχθρούς σας»;

«Δεν έχω κανέναν» απαντά αυτή, χαμογε-
λώντας γλυκά.

«Κυρία Μαρία, αυτό είναι εξωπραγματικό. Πό-
σων χρονών είστε»;

«Ενενήντα οκτώ», απαντάει αυτή.
«Ω, κυρία Μαρία, μπορείτε να έλθετε εδώ 

μπροστά και να μας εξηγήσετε, πώς είναι δυνα-
τόν, ένα άτομο να έχει ζήσει ενενήντα οκτώ χρό-
νια και να μην έχει ούτε έναν εχθρό στον κόσμο»;

Η γλυκιά γριούλα κατεβαίνει το διάδρομο, έρ-
χεται μπροστά, γυρίζει προς τους πιστούς και λέει.

«Πέθαναν όλες πριν από εμένα»!

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια
1. Είναι τα γιλέκα.
7. Εξόγκωμα της ράχης.
11. Ρευστός (αρχ.).
12. Μίνι υπολογιστής (ξ.λ.).
14. … Μπούα: παλιός, Ουγκαντέζος δρο-
μέας.
15. Κρησφύγετο μυστικών ομάδων.
17. Νομπελίστας Ιρλανδός λογοτέχνης.
18. Κάθε τέτοιο… στον καιρό του.
20. Αλανός στην καταγωγή, Βυζαντινός 
στρατηγός.
22. Δίψηφο φωνήεν.
23. Πρόεδρος των Η.Π.Α. (1961-63).
25. Λουρίδα υφάσματος, ραμμένη στην 
άκρη ρούχου.
27. Υπήρξε ηγέτης της Νικαράγουας.
29. Η αρχαία ονομασία της συριακής 
πόλης Χομς.
31. Κλαυθμός, οδυρμός.
32. Νταρ ες…: λιμάνι της Τανζανίας.
34. Ένας προφήτης.
36. Εδώ για… Γάλλους.
37. Ισραηλινές αεροπορικές γραμμές.
39. Πόλη της Σερβίας.
41. Το όνομα της δημοσιογράφου Δι-
γενή.
43. Η προεξοχή πηληκίου.
45. Περιέχονται στον… ατμό.
46. Νοείται και ο τετραπέρατος.
48. Γράμματα από τη… Βίκυ.
49. Δεν έχει το… αβάπτιστο.
51. Γραμμή πλοίων.
53. Τέλι…: παλιός, Ελληνοαμερικάνος 

-- Συστατικά --

• 500 γρ. Reginette
• 1 φλ. λιαστές ντομάτες, ψιλοκομμένες
• 1 σκ. σκόρδο, ψιλοκομμένη
• 1 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
• 200 γρ. φέτα σκληρή, σε κύβους
• 50 γρ. παρθένο ελαιόλαδο
• 1 φλ. μαυροδάφνη
• Πιπέρι, φρεσκοτριμμένο
• Φρέσκος δυόσμος ψιλοκομμένος
• Αλάτι 

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Αρχικά βράζουμε με αλατισμένο νερό τα ζυ-

μαρικά σε μια κατσαρόλα, για 8 με 10 λεπτά.
• Στη συνέχεια, σε ένα τηγάνι σοτάρετε με το 

ελαιόλαδο το σκόρδο και το κρεμμύδι και προ-
σθέτουμε τις ψιλοκομμένες λιαστές ντομάτες.

• Ανακατεύουμε το μείγμα με μια ξύλινη κου-
τάλα, προσθέτοντας αλάτι και  φρεσκοτριμ-
μένο πιπέρι.

• Κατόπιν, σβήνουμε με τη μαυροδάφνη και αφή-
νουμε να βράσει για 3 λεπτά.

• Τέλος, ανακατεύουμε τη σάλτσα με τα ζυμα-

ρικά και προσθέτουμε τη φέτα και το φρέσκο 
δυόσμο.

• Σερβίρουμε τα ζυμαρικά κατά προτίμηση σε 
βαθύ πιάτο.

• Καλή όρεξη!.

--Συμβουλές--
• Αν θέλουμε να πετύχουμε πιο καυτερή γεύση, 

προσθέτουμε στην μακαρονάδα μας λίγο τσίλι.

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Reginette με λιαστές ντομάτες και σάλτσα 
μαυροδάφνης, σκέτη νοστιμιά!

Κάθετα
1. Δύσκολα παίρνει… αποφάσεις.
2. Τοπικό ή χρονικό επίρρημα.
3. Μονωδία όπερας.
4. Γιαπωνέζικο θέατρο με μάσκες.
5. Η μοναδική τρισύλλαβη πρόθεση.
6. Προσταγή φρουρού.
7. Μας προστατεύει από βροχή.
8. Τα έχει το… βέτο.
9. Διεθνής οικονομικός οργανισμός (αρχικά).
10. Είδος γεωργικού μηχανήματος.
13. Ρουμάνικη πόλη.
16. Ένας από τους ακόλουθους… της Χιο-
νάτης.
19. Βάσκο ντα…: Πορτογάλος θαλασσοπόρος.
21. Το θεληματικό… γοητεύει.
24. Αρχαία πόλη της Μεσσηνίας.
26. Όνομα τριών Οθωμανών σουλτάνων.
28. Η Ευρωπαϊκή επιτροπή.
30. Είδος εισαγόμενου τυριού.
33. Τα χαρακτηρίζει η απρέπεια.
35. Σωματικός ή ψυχικός πόνος.
38. Τσου Εν…: συνεργάτης του Μάο.
40. Υπήρξαν έδρα του Δαρείου.
42. Γιατρικό, φάρμακο (αρχ.).
44. Εργατική συνδικαλιστική παράταξη (αρ-
χικά).
47. Η ωραιότερη σε καλλιστεία.
50. Η άκρη της… οβίδας.
52. Μουσική νότα.
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Έρχεται σε Παγκόσμια Πρεμιέ-
ρα η Περιπέτεια, «Black Adam» 
του Χάουμε Κολέτ-Σερά (Το Σπί-
τι του Θανάτου, Γκολ! ΙΙ: Ζώντας 
το Όνειρο, Orphan, Ο Άγνωστος, 
Non-Stop, Νυχτερινή Καταδίωξη, 
Σε Ρηχά Νερά, Ο Επιβάτης, Πε-
ριπέτεια στη Ζούγκλα) με τους 
Ντουέιν Τζόνσον, Άλντις Χοτζ, 
Νόα Σεντίνεο, Σάρα Σάχι, Μαρ-
βάν Κενζάρι, Κουιντέσσα Σουί-
ντελ, Μπόντι Σαμπόνγκι & Πιρς 
Μπρόσναν...

Υπόθεση: Η περιπέτεια δρά-
σης «Black Adam» έρχεται από 
τη New Line Cinema, με πρωτα-
γωνιστή τον Ντουέιν Τζόνσον. Η 
πρώτη ταινία που εξερευνά την 
ιστορία του υπερήρωα της DC έρ-
χεται στη μεγάλη οθόνη σε σκη-
νοθεσία του Χάουμε Κολέτ-Σερά 
(Περιπέτεια στη Ζούγκλα). Σχε-
δόν 5.000 χρόνια αφού του δό-
θηκαν οι πανίσχυρες  δυνάμεις 
των αρχαίων θεών και η άμεση 
αιχμαλωσία του, ο Black Adam 
ελευθερώνεται από τον επίγειο 
τάφο του και είναι έτοιμος να 
αποδώσει δικαιοσύνη στον σύγ-
χρονο κόσμο, όπως αυτός νομίζει.

Πέμπτη, Σάββατο, Κυριακή, 
Τρίτη, Τετάρτη: 
19:30 & 22:15
Παρασκευή: 
18:30 & 21:15
Δευτέρα: 19:30

Κοντά μας το βραβευμένο με 3 Oscar & Χρυσή 
Σφαίρα Θρίλερ «Τα Σαγόνια του Καρχαρία» του 
Στίβεν Σπίλμπεργκ (Στενές Επαφές Τρίτου Τύπου, 
Ε.Τ. ο Εξωγήινος, Κάπταιν Χουκ, Η Λίστα του Σί-
ντλερ, Τζουράσικ Παρκ, Η Διάσωση του Στρατιώτη 
Ράιαν, Α.Ι. Τεχνητή Νοημοσύνη, Minority Report, 
Πιάσε Με Αν Μπορείς, Ο Πόλεμος των Κόσμων, Η 
Γέφυρα των Κατασκόπων, Ο Μεγάλος Φιλικός Γί-
γαντας, The Post: Απαγορευμένα Μυστικά, Ready 
Player One, West Side Story) με τους Ρόι Σάιντερ, 
Ρόμπερτ Σο, Ρίτσαρντ Ντρέιφους & Λορέιν Γκάρι...

Υπόθεση: Σε μια μικρή παραθαλάσσια πόλη, 
το Άμιτι, λίγο πριν την εθνική ημέρα της 4ης του 
Ιουλίου, ένα νεαρό κορίτσι δέχεται επίθεση από 
γιγάντιο λευκό καρχαρία. Η πόλη αναστατώνεται 
αλλά λόγω της επερχόμενης εορτής κανείς δεν 
θέλει να λάβει μέτρα με το ρίσκο να χαλάσει το 
τουριστικό κλίμα. Το κυνήγι του καρχαρία θα πε-
ράσει σε ιδιωτικά χέρια. Μια ομάδα σχηματίζεται 
με μέλη τον τοπικό αρχηγό της αστυνομίας, έναν 
θαλάσσιο επιστήμονα και έναν βετεράνο ψαρά, 
με σκοπό να βρουν και να εξοντώσουν το επικίν-
δυνο θηρίο. Σχεδόν πέντε δεκαετίες αργότερα, τα 
«Σαγόνια του Καρχαρία» έχουν γίνει αναπόσπαστο 
κομμάτι της παγκόσμιας κινηματογραφικής κουλ-
τούρας και έχουν εμπνεύσει πολλές γενιές κινη-
ματογραφιστών, παραμένοντας μια από τις πιο 
συναρπαστικές, τρομακτικές και αξέχαστες ταινίες 
όλων των εποχών. Το απολαυστικό σασπένς και 
ο τρόμος της ιστορίας γίνονται όλο και πιο έντο-
να με το πέρασμα του χρόνου και των δεκαετι-
ών και φέτος το κοινό έχει τη μοναδική ευκαιρία 
να βιώσει αυτή τη μαγική περιπέτεια σε ψηφιακά 
αποκατεστημένη κόπια.

Παρασκευή: 00:00*,
 Δευτέρα: 22:15.

*Μεταμεσονύχτια Προβολή με ΔΩΡΕΑΝ 
Pop-Corn για όλους!

Συνεχίζεται η ταινία Κινουμένων Σχεδίων, 
«Πνεύμα Από Σπίτι» του Ντένις Τσερνόβ με τους 
Θάνο Λέκκα, Ζωή Πετράκη, Σταύρο Σιούλη, Κων-
σταντίνο Καϊκή, Νίκο Παπαδόπουλο, Τζίνη Παπα-
δοπούλου, Φώτη Πετρίδη, Βάσια Λακουμέντα, 
Ντίνο Σούτη & Γιώργο Μαντά στην μεταγλωτ-
τισμένη έκδοση...

Υπόθεση: Πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν 
ότι κάθε σπίτι κατοικείται από τα φινς. Είναι κάτι 
γούνινα πλάσματα που εμφανίζονται στον αν-
θρώπινο κόσμο και αναλαμβάνουν τη φροντίδα 
του σπιτιού και της εστίας. Ο Φίνικ είναι ένα νε-
αρό φιν, που δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται για 
την ευθύνη που έχει να φτιάξει ένα σπίτι έξω 
από το σπίτι του. Κάνει απλώς φάρσες στους 
«δικούς του» και αυτός είναι ο λόγος που κα-
μία από τις οικογένειες δεν τον θέλει να μείνει 
για πολύ στο σπίτι του. Όλα αλλάζουν, όταν μια 
νέα οικογένεια έρχεται στο σπίτι του, όπου τα 
κόλπα του Φίνικ φαίνεται να μην πιάνουν κα-
θόλου, και γνωρίζει την 13χρονη Κριστίν ενώ 
στην πόλη αρχίζουν να συμβαίνουν ανεξήγητα 
γεγονότα. Ο Φίνικ και η Κριστίν, που είναι τόσο 
διαφορετικοί, θα πρέπει να συνεργαστούν και 
να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να λύσουν 
μια σειρά μυστηρίων και να σώσουν την πόλη.

Παρασκευή: 16:30
 Κυριακή: 17:15.

Η επιστροφή του υπερήρωα 
Black Adam 

Ενώ ξανά μαζί μας η ταινία Κινουμένων 
Σχεδίων, «Ουπς 2! Ο Νώε Ξανά Έφυγε…» των 
Τόμπι Γκένκελ (Ουπς! Ο Νώε Έφυγε..., Γιάκα-
ρι: Η Ταινία) & Σον ΜακΚόρμακ (Ο Λούης και 
οι Έξωγήινοι, Ουπς! Ο Νώε Έφυγε...) με τους 
Άρη Αβραμέα, Νίκη Γρανά, Άρτεμις Ματαφιά, 
Κώστα Τερζάκη, Μυρτώ Ναούμ, Κώστα Απο-
στολίδη & Βαγγέλη Χαλκιαδάκη στην μετα-
γλωττισμένη έκδοση...

Υπόθεση: Μετά τις τρελές περιπέτειες της 
πρώτης ταινίας, οι κολλητοί πια φίλοι, Φίνι και 
Λέα, πλέουν στα ανοιχτά πάνω στην Κιβωτό 
του Νώε μαζί με τους γονείς τους και τα άλ-
λα ζωάκια. Όμως, μετά από εβδομάδες χωρίς 
να φαίνεται πουθενά στεριά, οι προμήθειες 
έχουν αρχίσει να λιγοστεύουν, απειλώντας 
την εύθραυστη ειρήνη ανάμεσα στα σαρκο-
φάγα και τα φυτοφάγα ζώα. Μετά από μια 
σειρά ατυχιών, τα παιδιά βρίσκονται κατά λά-
θος εκτός της Κιβωτού, μαζί με τις τελευταίες 
προμήθειες! Η Λέα και ακόμη ένας ναυαγός, η 
καινούργια τους φίλη, Τζέλι, ξεβράζονται σε 
ένα απομακρυσμένο νησί, ενώ ο Φίνι ξυπνάει 
σε μια περίεργη κοινότητα από οικεία ζωάκια 
που ζουν ειρηνικά, υπό την απειλή ενός… ζω-
ηρού ηφαιστείου! Σε μια μάχη ενάντια στο χρόνο, 
την παλίρροια και τις τρομακτικές δονήσεις, ο Φίνι 
πρέπει να σώσει τους φίλους τους, να επανενώσει 
την οικογένειά του και να σώσει την κοινότητα από 

την απόλυτη καταστροφή… Παρεμπιπτόντως, έχει 
δει κανείς το λευκό περιστέρι που πέταξε μακριά 
γυρεύοντας στεριά;

Σάββατο: 17:15, 
Τετάρτη: 17:30.

Οι νέες περιπέτειες της Κιβωτού 
του Νώε Πνεύμα από σπίτι 

Cinema«Όταν κάποτε πήγα στον Κιούμπι Μπροκόλι -διάσημος παραγωγός ταινιών James Bond- και 
τον ρώτησα αν μπορώ να κάνω και εγώ μία, εισέπραξα ένα μεγάλο «όχι». Δεν το ζήτησα ποτέ 

ξανά. Αντ’ αυτού έκανα την σειρά ταινιών Indiana Jones.» 
Steven Spielberg – Σκηνοθέτης 

Τα θρυλικά «Σαγόνια του καρχαρία» 
σε επανέκδοση

Δράση και περιπέτεια αυτή την εβδομάδα στα «Ηλύσια»
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Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα Πιστωτικής 
Ένωσης
Ημέρα της Αστυνομίας
Παγκόσμια Ημέρα 
Αρχιμαγείρων (Σεφ)

Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 06:00

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
INTERCITY 06:00

ΘεΣ/Κη - Αλεξ/λη 
INTERCITY 16:05
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:07:55-11:30- 21:40
ΤΡΙΤΗ: 07:55 - 11:30 - 21:40
ΤΕΤΑΡΤΗ: 11:30 - 21: 40
ΠΕΜΠΤΗ: 07:55 - 11:30 - 21:40 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 11:30 - 21:40
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:55 -11:30 - 21:40
ΚΥΡΙΑΚΗ: 11:30 - 21:40 
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 06:10 - 09:50 - 20:05
ΤΡΙΤΗ: 06:10 - 09:50 - 20:05 
ΤΕΤΑΡΤΗ: 09:50 - 20:05 
ΠΕΜΠΤΗ: 06:10 - 09:50 - 20:05
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:09:50 - 20:05

ΣΑΒΒΑΤΟ: 06:10 - 09:50 -20:05
ΚΥΡΙΑΚΗ: 09:50 - 20:05

SKY EXPRESS
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη – ΑΘηΝΑ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ:  08:50 - 22:05
ΤΡΙΤΗ: 08:50 - 21:35 
ΤΕΤΑΡΤΗ:  08:50 - 22:05
ΠΕΜΠΤΗ:  08:50 - 21:35
ΠΑΡΑΚΕΥΗ:08:50-16:45-22:05
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:50 - 22:05
ΚΥΡΙΑΚΗ: 08:50 - 16:45 - 22:05
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 07:15 - 20:30
ΤΡΙΤΗ:  07:15 - 12:15
ΤΕΤΑΡΤΗ: 07:15 - 20:30
ΠΕΜΠΤΗ: 07:15 - 12:15
ΠΑΡΑΚΕΥΗ:07:15-15:10-20:30
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:15 - 20:30
ΚΥΡΙΑΚΗ: 07:15 - 15:10 - 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
Τρέμμας Θράκης 10 (κόμβος παλαιού νοσο-
κομείου προς Εγνατία) ✆2551031988

ΦΕΡΕΣ 
Μαλάκης Ορφέως 2 ✆25550 24333

ΣΟΥΦΛΙ 
Ροκκά Βασ. Γεωργίου 88 ✆25540 24303

ΔIΔYMOTEIXO
Καρακατσάνη Μ.-Bαφειάδου Κ. έναντι Νο-
σοκομείου ✆25530 25115

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

Αρτέμης, Άρτεμις, Γεράσιμος, 
Γερασιμία, Κερασία, 
Κυρατσώ, Ματρώνα, 
Ματρώνη

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Αγαπητέ Κριέ, το σημερινό Τετράγω-
νο της Αφροδίτης με τον Πλούτωνα 
σήμερα, θα σου κρούσει τον κώδωνα 
του κινδύνου! Επηρεάζεται άμεσα ο 
σημαντικός και σπουδαίος για εσένα, 
τομέας των διαπροσωπικών σχέσεων 
και επαφών σου!     

ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ Ταύρε, η σημερινή ημέρα θα 
έχει αρκετό άγχος, πίεση, τρέξιμο, υπο-
χρεώσεις και κούραση! Η όψη Τετρα-
γώνου Αφροδίτης-Πλούτωνα, θα σε 
αναγκάσει να βρεις άμεσες και αποτε-
λεσματικές λύσεις στην καθημερινότη-
τα σου και να οργανωθείς!      

ΔΙΔΥΜΟΣ
Αγαπητέ Δίδυμε, με το σημερινό Τετρά-
γωνο Αφροδίτης-Πλούτωνα, ίσως να 
υπάρξουν αναταραχές στην κοινωνική 
σου ζωή! Θα υπάρξει κρίση θέματα που 
έχουν να κάνουν με παιδιά, προσωπι-
κή προβολή, επαφές, συναναστροφές, 
δημιουργικές δράσεις και ψυχαγωγία! 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Φίλε Καρκίνε, το Τετράγωνο Αφροδί-
της-Πλούτωνα, θα σε επηρεάσει άμε-
σα και θα πλήξει με πολλά προβλήματα 
και δυσκολίες, κυρίως τις οικογενειακές 
σου σχέσεις, αλλά και πρακτικά θέμα-
τα σπιτιού!   

ΛΕΩΝ
Αγαπητέ Λέοντα, επικεντρώνεσαι σε 
μετακινήσεις και κοινωνικές επαφές 
την σημερινή ημέρα, αφού το Τετρά-
γωνο Αφροδίτης-Πλούτωνα θα φέρει 
κάποιες αναποδιές σε αυτούς τους το-
μείς! Προσπάθησε να μην είσαι υπερ-
βολικά τολμηρός και ριψοκίνδυνος σε 
συνομιλίες, αλλά και στην οδήγηση! 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αγαπητέ Παρθένε, με την σημερινή όψη 
Τετραγώνου μεταξύ της Αφροδίτης και 
του Πλούτωνα, θα επικεντρωθείς στην 
ιδιαίτερα αναγκαία, προστασία των κε-
κτημένων σου, όπως και στην διατήρη-
ση των αξιών σου! 

ΖΥΓΟΣ
Φίλε Ζυγέ, σήμερα πρέπει να είσαι αρ-
κετά προσεκτικός, ώστε να μην το πα-
ρακάνεις με απαιτήσεις και εντάσεις! Η 
όψη Τετραγώνου Αφροδίτης-Πλούτω-
να, την σημερινή ημέρα σε αφορά άμε-
σα και ενδεχομένως να σου επιφέρει 
ζημιές, αν δεν συγκρατηθείς!       

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Σήμερα φίλε Σκορπιέ, με το Τετράγω-
νο Αφροδίτης-Πλούτωνα, δεν πρέπει 
να βασίζεσαι στο ένστικτο και την δι-
αίσθηση σου! Οφείλεις να επιστρατεύ-
σεις οπωσδήποτε την λογική σου και 
την σοφία που έχεις αποκομίσει από 
τις εμπειρίες σου!      

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αγαπητέ Τοξότη, με την όψη Τετραγώ-
νου της Αφροδίτης με τον Πλούτωνα 
την σημερινή ημέρα, οφείλεις να ανα-
μένεις αναθεωρήσεις αναγκαστικές, 
μετά από εντάσεις και παρεξηγήσεις, 
σε ορισμένες φιλικές σου σχέσεις και 
οφείλεις να είσαι ήρεμος και ψύχραι-
μος, ώστε να εξομαλυνθούν!

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Φίλε Αιγόκερε, η όψη Τετραγώνου της 
Αφροδίτης με τον Πλούτωνα, σε άφο-
ρα άμεσα! Οφείλεις να είσαι απόλυτα 
προσεκτικός σε κάθε σου δράση και 
σε κάθε σου συνομιλία, προκειμένου 
να μην εκτεθείς κοινωνικά! 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αγαπητέ Υδροχόε, η Αφροδίτη σήμερα, 
σχηματίζει Τετράγωνο με τον Πλούτω-
να και επηρεάζει ιδιαίτερα τις μετακι-
νήσεις, τις κοινωνικές σου σχέσεις και 
τα ταξίδια σου! Αν λοιπόν σχεδιάζεις 
κάποια εκδρομή ή έξοδο, ή ακόμα και 
μία κοινωνική συναναστροφή!

ΙΧΘΥΕΣ
Αγαπητέ Ιχθύ, με το Τετράγωνο της 
Αφροδίτης με τον Πλούτωνα την ση-
μερινή ημέρα, θα πρέπει να αναμένεις 
κάποιες δυσάρεστες αποκαλύψεις, αλ-
λά και δύσκολες καταστάσεις, οι οποίες 
θα σε βάλλουν ψυχολογικά! 

Πωλείται οικόπεδο 127 τμ στην Αλεξαν-
δρούπολη, περιοχή Εξώπολη,  εντός σχε-
δίου πόλης  με συντελεστή δόμησης 1
Τιμή 100 χιλ ευρώ.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971597243

Έχετε λάδι καρύδας στο 
σπίτι; Τότε μπορείτε να 
κάνετε θαύματα στα 
μαλλιά σας

Από τη στιγμή που η μητέρα μου μου 
είπε κάποτε για το λάδι καρύδας, δεν 
μπορώ πλέον να ζήσω χωρίς αυτή την εκ-
πληκτική πανάκεια. Δεν είναι μόνο εξαι-
ρετικά υγιεινό, αλλά και πολύ εύκολο 
να ενσωματωθεί στην καθημερινή σας 
ρουτίνα. Χρησιμοποιείτε ήδη λάδι καρύ-
δας; Παρακάτω υπάρχουν 7 εκπληκτικοί 
τρόποι με τους οποίους μπορείτε να το 
χρησιμοποιήσετε.

Το λάδι καρύδας λειτουργεί πολύ κα-
λά βοηθώντας σας να φροντίζετε τα μαλ-
λιά σας και να τα κρατάτε υγιή. Τόσο τα 
ξηρά όσο και τα κατεστραμμένα μαλλιά, 
ακόμη και τα μαλλιά που είναι ήδη υγιή, 
μπορούν να επωφεληθούν από τη θερα-
πεία με λάδι καρύδας. Το έλαιο καρύδας 

εξασφαλίζει ότι τα μαλλιά σας τρέφονται 
και λάμπουν όμορφα. Μπορείτε να το 
επιτύχετε με δύο τρόπους. Ένας τρόπος 
είναι να κάνετε ένα μασάζ με λίγο έλαιο 
καρύδας στα μαλλιά σας και να το αφή-
σετε για λίγο, όπως θα κάνατε μια μάσκα, 
και στη συνέχεια ξεπλύνετε καλά. Ένας 
άλλος τρόπος είναι να κάνετε μασάζ με 
λίγο λάδι καρύδας στα μαλλιά σας με-
τά το πλύσιμο και να το αφήσετε. Έτσι, 
τα μαλλιά σας παίρνουν μια ωραία, υγιή 
λάμψη και επιπλέον θρέφονται άμεσα.

ΜΙΑ...ΕΞΥΠΝΗ ΓΝΩΜΗ
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Του Γιώργου 
Πανταζίδη

Την καλή του αγωνιστική 
κατάσταση και την δυνατότη-
τα υλοποίησης του στόχου της 
ανόδου στην Πρι Λιγκ κατηγο-
ρία επιβεβαίωσε η ομάδα βό-
λεϊ του Εθνικού στο τουρνουά 
που διοργάνωσε το Σαββατο-
κύριακο. Στο τουρνουά προε-
τοιμασίας, δύο εβδομάδες πριν 
την έναρξη του πρωταθλήμα-
τος της Α2 ανδρών φιλοξέ-
νησε και τις τέσσερις αντίπα-
λες ομάδες από την Ανατολική 
Μακεδονία και Θράκη, μαζί με 
τον Α.Ο.Ορεστιάδας.  

Οι παίκτες του Γιώργου Αν-
δραβίζου, συνδυάζουν εμπει-
ρία, ικανότητα και ταλέντο, ξε-
δίπλωσαν θετικά στοιχεία και 
έδειξαν ότι βρίσκονται σε κα-
λό δρόμο, πετυχαίνοντας δύο 
νίκες, επί του Ερμογένη Ξάν-
θης και του Έβρου Σουφλίου. 
Θετικές εντυπώσεις άφησε και 
το νεανικό Σουφλί δείχνοντας 
ότι θα παλέψει το κάθε παιχνί-
δι. Η ΑΕ Κομοτηνής διαθέτει 
εμπείρους παίκτες προερχό-
μενους από τον Έβρο, ωστόσο 
λόγω ζητήματος με τις κατα-
στάσεις υγείας των αθλητών 
δεν κατέβηκε να αγωνιστεί τη 
δεύτερη μέρα. Ομάδα ανώτε-
ρης κατηγορίας (την Καβάλα) 
κατάφερε να κερδίσει ο νεα-
νικός Α.Ο. Ορεστιάδας, ενώ 
Ερμογένης και ΑΟΚ θέλουν 
δουλειά και μεγάλη προσπά-
θεια. 

Το τουρνουά ήταν αφιε-
ρωμένο στη μνήμη της Νίκης 
Εφραιμίδου, της αγαπημένης 
«κυρίας Νίκης» που πρόσφερε 
για δεκαετίες ανεκτίμητο έργο 
στο άθλημα, με τα παιδιά και 
τα εγγόνια της να δίνουν και 
πάλι το παρόν στο κλειστό γυ-
μναστήριο» Μιχ. Παρασκευό-
πουλος» . Παράλληλα, με πρω-
τοβουλία του ΜΓΣ Εθνικού και 
της εφόρου Όλγας Γκούβερ 
(η οποία είχε τη στήριξη της 

διοίκησης), πραγματοποιήθη-
καν βραβεύσεις σε σημαίνοντα 
πρόσωπα για το άθλημα του 
βόλεϊ και τον σύλλογο. 

Ο πρώτος ήταν ο κ. Στράτος 
Μαρασλής, επίτιμος πρόεδρος 
του Εθνικού που βραβεύτη-

κε  για την πολυετή προσφορά 
του στο τμήμα βόλεϊ και γενι-
κότερα στο άθλημα (για χρό-
νια διετέλεσε πρόεδρος της 
ΕΣΠΕΘΡ). Η πλακέτα δόθηκε 

από τον αντιπεριφερειάρχη κ. 
Δημήτρη Πέτροβιτς.

Στη συνέχεια τιμήθηκε ο 
εκλιπών Χρήστος Καλούδης, 
παλιός αθλητής του Εθνικού 

και μετέπειτα διαιτητής, με την 
τιμητική πλακέτα να δίνει στα 
παιδιά του η κα. Ελένη Ιντζε-
πελίδου αντιδήμαρχος Οικο-
νομικών Δήμου Αλεξανδρού-

πολης.
Τέλος, βραβευτηκε ένας 

από τους σημαντικότερους 
αθλητές της ιστορίας του και 
μετέπειτα προπονητής από 

όλα τα πόστα, Θανάσης Κα-
σαμπαλής. Η βράβευση έγι-
νε από τον πρόεδρο της ΕΣ-
ΠΕΘΡ-ΑΝ.ΜΑΚ κ. Ειρήναρχο 
Κεμανετζή.

Εθνικός, ικανός για άνοδο 
στην Pre League του βόλεϊ 

Η ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΔΕΙΞΕ 
ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ 
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 
«ΝΙΚΗ ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ»  

Τιμήθηκαν από τον σύλλογο για την 
προσφορά τους στον ΜΓΣ Εθνικό και το 
άθλημα οι Χρήστος Καλούδης, Στράτος 
Μαρασλής και Θανάσης Κασαμπαλής 

Τιμή στον Στράτο Μαρασλή, επίτιμο 
πρόεδρο του ΜΓΣ Εθνικού 

Βραβεύτηκε για την προσφορά του στο 
βόλεϊ και στον σύλλογο ο Θανάσης 
Κασαμπαλής

Τιμήθηκε ο αείμνηστος Χρήστος Καλούδης , με τα 
παιδιά του να παραλαμβάνουν την τιμητική πλακέτα 

Αναμνηστικό δώρο στον γιο και τα εγγόνια της Νίκης 
Εφραιμίδου, τιμώμενο πρόσωπο του τουρνουά

Οι ομάδες του Εθνικού και τοι Σουφλίου Οι ομάδες του Εθνικού και του Ερμογένη Ξάνθης 
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