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Σινεμά με 2 ευρώ: 
Στη Γιορτή του Σινεμά 

συμμετέχουν τα 
«Ηλύσια» 

Σήμερα Πέμπτη 27 Οκτωβρίου, 
πες ναι στο σινεμά και 

απολαύστε την αγαπημένη 
σας συνήθεια με ενιαία 

τιμή εισιτηρίου €2! Όλο το 
πρόγραμμα προβολών 

� 13

Πρόεδρος 
Φαρμακοποιών 

Εβρου: «Η εύρεση 
φαρμάκων είναι μια 
καθημερινή μάχη» 

Ασθενείς και φαρμακοποιοί είναι 
αντιμέτωποι με ελλείψεις σε πά-

νω από 400 φάρμακα
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Παρουσιάστηκε το νέο βιβλίο 
του Θ. Ορδουμποζάνη

 «Οικαδε… Ένα ιστορικό μυθιστόρημα – ντοκουμέντο για την Θράκη»  

�  8,9

Βιοποικιλότητα… λιωμένη στην άσφαλτο 
κατά μήκος των ορίων του Εθνικού 

Πάρκου Δαδιάς  

Αποκαλυπτικά τα στοιχεία μελέτης: 64 ζώα (τσακάλια, αγριόγατες, αλεπού-
δες κλπ) βρέθηκαν νεκρά λόγω σύγκρουσης, σε λιγότερο από ένα χρόνο, 

στο δρόμο Δαδιάς-Διδυμοτείχου! 
� 16

Κατά 18% μειώθηκε ο Κατά 18% μειώθηκε ο 
μαθητικός πληθυσμός στα μαθητικός πληθυσμός στα 
νηπιαγωγεία της ΑΜΘ    νηπιαγωγεία της ΑΜΘ    

Αναξιοποίητη αφήνει η κυβέρνηση τη 
δυνατότητα επιβολής κυρώσεων για 
την παράνομη αλιεία των Τούρκων 

Αν και έχει λάβει το «πράσινο φως» από την Κομισιόν για 
να μπλοκάρει την είσοδο των παράνομων αλιευμάτων 

στην Ευρώπη. Πρόκειται για μείζον πρόβλημα που 
ταλανίζει και τους ψαράδες της Αλεξανδρούπολης
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Διεύρυνση των κριτηρίων για το 
επίδομα θέρμανσης ζητούν οι 

πολύτεκνοι του Έβρου   
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Κινητικότητα για 
δημιουργία εισόδου-
εξόδου Δικέλλων μέσω 
της Εγνατίας οδού
● Το θέμα πρωταγωνίστησε στη συνάντηση του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης Γ. Ζαμπούκη με τον 
Πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ Αθ. Ζηλιασκόπουλο

● «Η σύσκεψη ολοκληρώθηκε με θετικό πρόσημο …» σημειώνει η δημοτική αρχή, αφού επισημάνθη-
κε η άμεση αναγκαιότητα της υλοποίησης μιας τέτοιας παρέμβασης.

● Είχαν προηγηθεί διεργασίες με την Εγνατία Οδό, που .. περιμένει το «πράσινο φως» για να ξεκινή-
σουν οι διαδικασίες
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Ενθουσιασμένη από την Ορεστιάδα Ενθουσιασμένη από την Ορεστιάδα 
η αντιπροσωπεία της Βαλκανικής η αντιπροσωπεία της Βαλκανικής 
Ένωσης Πινγκ πονγκ Ένωσης Πινγκ πονγκ 
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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
1829
Ο τσάρος Νικόλαος Α’ αποστέλλει 
στην Ελλάδα 6.000 τυφέκια και 12 
πυροβόλα, προς ενίσχυση του νεο-
σύστατου ελληνικού στρατού, κατό-
πιν αιτήματος του κυβερνήτη Ιωάννη 
Καποδίστρια.

1833
Ιδρύεται το Ελεγκτικό Συνέδριο, ένα 
από τα τρία ανώτατα δικαστήρια της 
Ελλάδας.

1922
Ο Μουσολίνι πραγματοποιεί τη Με-
γάλη Πορεία προς τη Ρώμη για την 
κατάληψη της εξουσίας.

1938
Η χημική βιομηχανία «Du Pont» ανα-
κοινώνει τη δημιουργία ενός νέου 
συνθετικού νήματος, το οποίο ονο-
μάζει νάιλον.

1960
Παρουσία των βασιλέων, ο πρωθυ-
πουργός Κωνσταντίνος Καραμαν-
λής εγκαινιάζει στη Θεσσαλονίκη το 
Καυταντζόγλειο Στάδιο, που θεμε-
λιώθηκε τέσσερα χρόνια νωρίτερα, 
στις 26 Οκτωβρίου 1956. Την ίδια 
μέρα εγκαινιάζονται οι εγκαταστά-
σεις του Αλεξάνδρειου Μέλαθρου 
και του Ν.Ο. Θεσσαλονίκης.

1997
Ισχυρές πιέσεις δέχεται η δραχμή, 
λόγω της παγκόσμιας χρηματιστη-
ριακής κρίσης που ξεκίνησε από το 
Χονγκ Κονγκ. Για τη στήριξή της, η 
Τράπεζα της Ελλάδος διαθέτει πε-
ρίπου ένα δισεκατομμύριο δολάρια.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1934
Γιώργος Κωνσταντίνου, έλληνας 
ηθοποιός.

1971
Θόδωρος Ζαγοράκης, έλληνας αθλη-
τικός παράγων και παλαίμαχος πο-
δοσφαιριστής (αρχηγός της Εθνικής 
Ελλάδος στο Euro 2004).

ΘΑΝΑΤΟΙ
1932
Σοφία Εγκαστρωμένου - Σλίμαν, 
σύζυγος του Ερρίκου Σλίμαν, που 
ίδρυσε το σανατόριο «Σωτηρία» στην 
Αθήνα. (Γεν. 12/1/1852)

2009
Έλλη Παππά, ελληνίδα δημοσιογρά-
φος και συγγραφέας, χήρα του Νίκου 
Μπελογιάννη. (Γεν. 1920)

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα

Το κλειστό της Αλεξανδρούπολης «τρέχει» 
να ετοιμαστεί (;) για τον ευρωπαϊκό
του αγώνα

27
OKT
2013

Θα χουν να το λένε οι αθλητές του Εθνικού Αλε-
ξανδρούπολης για την εμπειρία τους στην Πολωνία. 
Για τον επαγγελματισμό, την λειτουργικότητα και την 
οργάνωση της Σκρα Μπελσάτοφ. Κυρίως όμως για 
τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Από το γήπεδο του 
αγώνα Halla Energeia. Αυτό που προβληματίζει 
τους ανθρώπους της διοίκησης του Εθνικού, είναι 
αλήθεια, είναι το ποια θα είναι η πρώτη αντίδραση 
των Πολωνών όταν θα φτάσουν στο κλειστό γυ-
μναστήριο Αλεξανδρούπολης και θα είναι υποχρε-
ωμένοι να κάνουν τις … απευκταίες συγκρίσεις. 4 
ημέρες πριν το ευρωπαϊκό παιχνίδι στην Αλεξαν-
δρούπολη και στο κλειστό υπάρχουν εκκρεμότη-
τες … Από την ακαταστασία στον περιβάλλοντα 
χώρο έως και στο ζεστό νερό των αποδυτηρίων. 
Και όλα αυτά παρά το ότι από το καλοκαίρι έγιναν 
πολλά προκειμένου να σουλουπωθεί το απαρχαι-
ωμένο γήπεδό μας και να αποκτήσει μια εικόνα 
που στοιχειωδώς θα είναι σε θέση να φιλοξενεί.

Ο καιρός σήμερα
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Μικρογνωμικά

Τους αθλητές και τις αθλήτριες Σταμά-
τη Παπάζογλου, Κωνσταντίνο Σώμη, Ελέ-
νη Σίσκου και Χριστίνα Σούρλα καθώς και 
την προπονήτριά τους Δάφνη Δεληγιάννη 
υποδέχτηκε στο γραφείο του ο δήμαρχος 
Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης, λί-
γες ημέρες μετά τη συμμετοχή τους στους 
αγώνες Special Olympics Hellas.

Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν στο 
Λουτράκι από τις 3 έως 8 Οκτωβρίου και 
οι αθλητές που αγωνίστηκαν στο άθλη-
μα της επιτραπέζιας αντισφαίρισης επέ-
στρεψαν με μετάλλια, διακρίσεις και μο-
ναδικές εμπειρίες! Κατά τη διεξαγωγή τους 

τον Δήμο Αλεξανδρούπολης εκπροσώπησε 
ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Πολιτισμού, 
Εθελοντισμού, Παιδείας και Νέας Γενιάς 
Θεόδωρος Βουρδόλης

Κατά τη συνάντηση τα παιδιά γεμάτα 
ενθουσιασμό μοιράστηκαν την εμπειρία 
τους με τον δήμαρχο και κουβέντιασαν 
μαζί του, ο οποίος τους συνεχάρη για ακό-
μη μια φορά για τη στοχοπροσήλωση, την 
επιμονή τους και τη διαρκή τους προσπά-
θεια να κατακτούν τους στόχους τους, επι-
σημαίνοντας ότι αποτελούν πρότυπα για 
όλους τους νέους

Αθλητές/τριες των Special Olympics 
Hellas στον Δήμαρχο

Καίγεται το Παπίκιο

Παράλληλο δράμα
Αποκαλυπτικά τα στοιχεία των ερευνη-

τών από το δρόμο Δαδιάς-Διδυμοτείχου, 
όπου δεκάδες άγρια ζώα χάνουν τη ζωή 
τους στην άσφαλτο, μετά από σύγκρουση 
με διερχόμενα οχήματα. Αν θέλουμε να 
λέμε και να εννοούμε τα περί προστασίας 
του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότη-
τας, θα πρέπει να λάβουμε μέτρα άμεσα. 
Αυτά που προτείνονται στη μελέτη είναι 
απλούστατα και είναι ανάγκη να εφαρμο-

στούν το γρηγορότερο δυνατό. Τα κρο-
κοδείλια δάκρυα και η αποποίηση ευθυ-
νών δεν μπορούν να γίνουν άλλο ανεκτά. 
Να πούμε βέβαια και για τα εκατοντάδες 
γατιά, σκυλιά, χελώνες, σκαντζόχοιρους, 
αρουραίους που γίνονται λιώμα από τις 
ρόδες κάποιων βιαστικών ή απρόσεκτων 
σε καθημερινή βάση, εντός κι εκτός πόλε-
ων, σε όλη τη χώρα. Ένας ακήρυχτος πό-
λεμος με θύματα τα πιο αθώα πλάσματα.

Κ.Η.

Η φωτιά του Παπικίου Όρους στη 
Ροδόπη καίει από το Σάββατο 22/10 
σε ένα πολύ δύσβατο και επικίνδυνο 
σημείο. Από την πρώτη στιγμή έγινε 
αντιληπτό ότι τα οχήματα δεν μπορούν 
να επιχειρήσουν σε εκείνο το σημείο 
λόγω του μεγάλου υψόμετρου και της 
δύσκολη προσέγγισης. Όπως αναφέρει 
το xronos.gr, η  όποια κατάσβεση γίνε-
ται από αέρος 
με ελικόπτερα 
και αεροπλάνα, 
ενώ τα πεζο-
πόρα τμήματα 
για να προσεγ-
γίσουν το ση-
μείο θέλουν 
τουλάχιστον 
τρεις ώρες. 
Από βίντεο που 
τράβηξε ο Ρα-
ξής Επιτρόπου 
και δημοσίευσε 
στο YouTube η 
Διοίκηση Πυ-
ροσβεστικής 

Υπηρεσίας Ροδόπης φαίνεται να υπάρ-
χουν παραπάνω από μια εστία φωτιάς, 
ενώ εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι δυ-
στυχώς η όποια επιχείρηση κατάσβε-
σης μπορεί να γίνει μόνο με την χρή-
ση εναέριων μέσων... (φωτο καιιρκά 
νέα Θράκης)

Κ.Η.

 «Παγώνουν οι συμπτύξεις 
σχολικών τμημάτων» 

Παγώνει η πιθανότητα σύμπτυξης σχο-
λικών τμημάτων  σε πόλεις του νομού 
Έβρου ώστε να πραγματοποιηθεί απρόσκο-
πτα η λειτουργία τους, κάτι που αναστά-
τωσε και οδήγησε σε κινητοποιήσεις χθες 
το Γυμνάσιο Σουφλιου και σήμερα όπως 
προγραμματίζονταν  το Γυμνάσιο Διδυμο-
τείχου που τελικά ματαιώθηκαν.

«Έχει δρομολογηθεί το ζήτημα και έχουν 
δοθεί τα επιπλέον κενά στο Υπουργείο Παι-
δείας ώστε να αποφευχθούν οι συμπτύξεις 
τμημάτων στα σχολεία» δήλωσε στην ΕΡΤ 

Ορεστιάδας η Διευθύντρια Δευτεροβάθμι-
ας Εκπαίδευσης Έβρου κ. Ελένη  Πλακω-
τή δίνοντας μια θετική εξέλιξη στην ανα-
στάτωση που προκλήθηκε στις μαθητικές 
κοινωνίες  σε Αλεξανδρούπολη, Φερές 
Σουφλί, Διδυμότειχο, με την πρόθεση να 
συμπτυχθούν τμήματα στα Γυμνάσια και 
τα Λύκεια της περιοχής.

Σύμφωνα με την ίδια τροποποιήθηκαν 
από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης τα κενά   που υπάρχουν στα 
Σχολεία, δόθηκαν τα καινούργια, τα οποία 
εστάλησαν στην Αθήνα και έγιναν δεκτά 
και από κει. (ertnews.gr)

Γ.Π.

Γεγονός είναι το πρώτο «εποχιακό» λουκέτο σε καφέ της Αλεξανδρούπολης, το οποίο μάλιστα βρίσκεται στη 
«βιτρίνα» της πόλης, στην παραλιακή λεωφόρο, όπου είναι γεγονός ότι φθινόπωρο και χειμώνα δεν υπάρχει 
ιδιαίτερη κίνηση. Αυτό, σε συνδυασμό με το αβάσταχτο ενεργειακό κόστος οδήγησαν τους ιδιοκτήτες σε αυτή 
την απόφαση. Με το μήνυμα της φωτογραφίας δίνουν ραντεβού με τους πελάτες τους για την άνοιξη.

Η εύρεση φαρμάκων είναι 
μια καθημερινή μάχη… Η κα-
τάσταση έχει επιβαρυνθεί το 
τελευταίο διάστημα και προ-
σπαθούμε οι φαρμακοποιοί 
να αλλάξουμε τα φάρμακα-
όχι την θεραπεία- του ασθε-
νή, να δώσουμε κάποια της 
ίδιας δραστικής, ώστε να μην 
σταματήσει η θεραπεία του. 

Α. ΜΑΛΛΑΚΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΕΒΡΟΥ

Θέλω να επισημάνω πως όλοι 
οι πολίτες του Έβρου είμαστε 
Πολιτική Προστασία και να 
υπενθυμίσω στους συμπολί-
τες μας να ακολουθούν τις 
υποδείξεις των αρμόδιων 
αρχών κατά τη διάρκεια έντο-
νων καιρικών φαινομένων..  

Δ. ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ
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Μαθητικό δυναμικό σε πτώση, σε όλη 
τη χώρα, δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛ-
ΣΤΑΤ, που συνέκρινε τους αριθμούς μα-
θητών στην αρχή και στο τέλος της προ-
ηγούμενης δεκαετίας (2010-2021), και 
τους «έβγαλε» κατά 27.000 λιγότερους, 
συγκρίνοντας τα στοιχεία των εγγραφών 
στα δημοτικά σχολεία. Σε επόμενο στάδιο 
αναμένεται η επεξεργασία των στοιχείων 
και ανά περιοχή, που θα δείξουν σε ποιες 
γεωγραφικές ενότητες το πρόβλημα είναι 
εντονότερο, ενώ ήδη υπάρχουν και μοντέ-
λα πρόβλεψης για την επόμενη δεκαετία 
(έως το 2030-2031), που καταδεικνύουν 
ότι οι γεννήσεις, και κατά συνέπεια και οι 
εγγραφές στα νηπιαγωγεία και τα δημο-
τικά σχολεία, θα συνεχίσουν να είναι ση-
μαντικά μειούμενες. 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ Ορε-
στιάδας, ένα τέτοιο μοντέλο, στο οποίο βα-
σίστηκαν πανεπιστημιακοί-ερευνητές στην 
ΑΜΘ για να εξετάσουν τις προοπτικές εξέ-
λιξης της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην 
Περιφέρεια, αποκαλύπτει ότι οι εγγραφές 
νηπίων θα πέσουν αρκετά κάτω από τις 
4.000 μέχρι το 2030, όταν το 2020 ήταν 
περίπου 4.600, και μία επταετία πιο πίσω, 
το 2013, ήταν πάνω από 5.600. Αυτό ση-
μαίνει ότι ο μαθητικός πληθυσμός στα νη-

πιαγωγεία της ΑΜΘ έχει μειωθεί από το 
2013 έως το 2020 κατά 18% περίπου.

 Μία τέτοια δυσμενής εξέλιξη, όπως εύ-
κολα γίνεται αντιληπτό, επηρεάζει άμεσα 
τον αριθμό των σχολικών μονάδων που 
θα παραμείνουν σε λειτουργία στην ΑΜΘ 
τα επόμενα χρόνια, καθώς η μείωση σε 
μαθητικό δυναμικό, ειδικά σε περιοχές με 
μεγάλες απώλειες, θα οδηγήσει σε νέες 
καταργήσεις και υποβαθμίσεις σχολείων 
και σε ολοένα περισσότερα ολιγάριθμα 
τμήματα που κάθε χρόνο θα απειλούνται 
με συγχωνεύσεις. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη από την 
προηγούμενη δεκαετία (2010-2020), στην 
Περιφέρεια ΑΜΘ είχαν παύσει τη λειτουρ-
γία τους 103 νηπιαγωγεία και 70 δημοτικά 
σχολεία. Στην έναρξη της σχολικής χρονιάς 
2020-21 λειτουργούσαν 306 νηπιαγω-
γεία, εκ των οποίων τα 70 στον Έβρο (53 
στην Π. Ε. Δράμας, 82 στην Π. Ε. Καβάλας, 
57 στην Π. Ε. Ξάνθης και 44 στην Π. Ε. 
Ροδόπης). Την ίδια χρονιά λειτουργούσαν 
211 δημοτικά σχολεία, εκ των οποίων τα 
49 στον Έβρο (41 στην Π. Ε. Δράμας, 63 
στην Π. Ε. Καβάλας, 33 στην Π. Ε. Ξάνθης 
και 25 στην Π. Ε. Ροδόπης). 
 Χρυσούλα Σαμουρίδου
ΕΡΤ Ορεστιάδας

Κατά 18% μειώθηκε 
ο μαθητικός 
πληθυσμός στα 
νηπιαγωγεία της 
ΑΜΘ 

Τα μέλη του ΚΑΠΗ Σου-
φλίου διοργανώνουν ημε-
ρήσια εκδρομή στην ορει-
νή Ξάνθη.
Η εκδρομή θα πραγματο-
ποιηθεί την Τρίτη 15 Νο-
εμβρίου 2022.
Οι εγγραφές θα γίνονται 
στο ΚΑΠΗ έως την Παρα-
σκευή 11 Νοεμβρίου ή έως 
εξαντλήσεως των θέσεων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΣΟΥΦΛΙ

Δράση του Γενικού Νο-
σοκομείου Διδυμοτείχου 
και του Δήμου Διδυμο-
τείχου για την Παγκόσμια 
Ημέρα κατά του καρκίνου 
του μαστού. 
 Μοιράστηκε έντυπο ενη-
μερωτικό υλικό σε ολες 
και σε όλους. Το παρόν 
έδωσε και η Αντιδήμαρ-
χος κ. Στελλα Θεοδοσίου 
όπου μοιρασε ενημερωτι-

κά φυλλάδια στους πολίτες 
του δήμου. 

Μέχρι τις 4 Νοεμβρίου θα έχουν 
το χρονικό περιθώριο οι παρα-
γωγοί των περιοχών Λουτρού 
και Άνθειας Αλεξανδρούπολης, 
που επλήγησαν από την πλημ-
μύρα της 2ας Ιανουαρίου (2022) 
και από τους παγετούς της 30ης 
Ιανουαρίου και της 20ης Μαρτί-
ου (2022), να υποβάλουν αιτή-
σεις επανεκτίμησης ζημιάς, εφό-
σον διαφωνούν με τα πορίσματα 
που απέστειλε ο ΕΛΓΑ. Για τα πο-
ρίσματα και την υποβολή αιτή-
ματος επανεκτίμησης, οι παρα-
γωγοί μπορούν να απευθύνονται 
στην ανταποκρίτρια του ΕΛΓΑ, στο 
ισόγειο του παλαιού δημαρχείου 
Αλεξανδρούπολης. Θεοδωρίδου 
Μαρίνα, Ισόγειο παλιάς δημαρ-
χίας – Γραμματεία Καθαριότητας, 
τηλ.: 2551350083.

Απαγόρευση κυκλοφορίας όλων 
των οχημάτων θα ισχύσει την 
28η Οκτωβρίου, από τις 10 το 
πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, κα-
τά μήκος του δρόμου που συν-
δέει τις οδούς Ορεστιάδος, 25ης 
Μαΐου και Βασιλέως Γεωργίου, 
στο Διδυμότειχο. Το μέτρο λαμ-
βάνεται με σκοπό την ομαλή και 
ασφαλή κυκλοφορία των πεζών 
και οχημάτων και την αποφυγή 
πρόκλησης τροχαίων ατυχημά-
των, κατά τη διάρκεια του εορ-
τασμού της 28ης Οκτωβρίου. Η 
κυκλοφορία των οχημάτων θα 
διεξάγεται μέσω των οδών Βρα-
νά και Χατζηαντωνίου.

σύντομεςειδήσεις
στον Έβρο

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 

1

2

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

249 νέοι Συνοριοφυλάκες από την περιο-
χή του νότιου Έβρου ορκίστηκαν σε τελετή 
που πραγματοποιήθηκε παρουσία τοπικών 
αρχών, στο κλειστό γυμναστήριο “Μιχάλης 
Παρασκευόπουλος”.

ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΤΑΕΤΙΑ, ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΙΩΣΗ 
ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030             

Μία τέτοια δυσμενής εξέλιξη, όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, 
επηρεάζει άμεσα τον αριθμό των σχολικών μονάδων που θα 
παραμείνουν σε λειτουργία στην περιοχή μας

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 

1

2
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Συνάντηση εργασίας με τον Πρόεδρο 
του ΤΑΙΠΕΔ Αθανάσιο Ζηλιασκόπουλο 
είχε στην Αθήνα την Τρίτη 25.10.2022 ο 
Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζα-
μπούκης με κύριο θέμα συζήτησης τη δη-
μιουργία εισόδου-εξόδου των Δικέλλων 
μέσω της Εγνατίας Οδού.

Κατά τη συνάντηση ο δήμαρχος επι-
σήμανε την άμεση αναγκαιότητα της υλο-
ποίησης του έργου διάνοιξης και κατα-
σκευής εισόδου-εξόδου Δικέλλων μέσω 
της Εγνατίας οδού, απαριθμώντας όλους 
εκείνους τους λόγους που επιτείνουν τη 
δημιουργία της.

Ειδικότερα, ο δήμαρχος περιέγραψε την 
ιδιαιτερότητα του οδικού δικτύου στην εν 
λόγω περιοχή, όπου απουσιάζουν σημα-

ντικές υποδομές, και που ιδιαίτερα κατά 
τη θερινή περίοδο αδυνατεί να εξυπη-
ρετήσει τον πολύ μεγάλο κυκλοφοριακό 
φόρτο. Τόνισε μάλιστα ότι σε περίπτωση 
πυρκαγιάς ελλοχεύει ο κίνδυνος απώλειας 
ανθρώπινων ζωών και ολοσχερούς κατα-
στροφής της ευρύτερης παραλιακής περι-
οχής της Αλεξανδρούπολης, υπογραμμίζο-
ντας ότι η δημιουργία εισόδου-εξόδου των 
Δικέλλων μέσω της Εγνατίας οδού, είναι 
κυριολεκτικά ζωτικής σημασίας, ειδικά σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης, καθώς εί-
ναι τεχνικά  ο μοναδικός τρόπος ώστε να 
υπάρξει η δυνατότητα έγκαιρης, ταχείας 
και ασφαλούς εκτόνωσης του κυκλοφο-
ριακού φόρτου.

Υπενθυμίζεται ότι στις 04.10.2022 είχε 

προηγηθεί τεχνική συνάντηση μεταξύ του 
Δημάρχου Αλεξανδρούπολης Γιάννη Ζα-
μπούκη και του Διευθύνοντος Συμβούλου 
της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» κ. Κουτσούκου. 
Στη συνάντηση αυτή υπήρξε  συναίνεση 
της εταιρείας για την έγκριση της μελέ-
της εισόδου εξόδου Δικέλλων, εφόσον 
επιτραπεί από το ΤΑΙΠΕΔ ως κύριο μέ-
τοχο της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» και δώσει 
την άδεια για την κατασκευή της εισόδου-
εξόδου Δικέλλων από και προς την Αλε-
ξανδρούπολη.

Η συνάντηση έκλεισε με θετικό πρό-
σημο και με τη δέσμευση από τον κ. Ζη-
λιασκόπουλο ότι άμεσα θα εξεταστεί το 
ζήτημα από τις υπηρεσίες του ΤΑΙΠΕΔ 
προς επίλυσή του

Συνάντηση του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης 
με τον Πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ

Γ. ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘ. 
ΖΗΛΙΑΣΚΟΠΟΥΛΟ ΣΥΖΗΤΗΣΑΝ ΤΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ 
ΔΙΚΕΛΛΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ       
       
«Η σύσκεψη ολοκληρώθηκε με θετικό 
πρόσημο …» σημειώνει η δημοτική αρχή, αφού 
επισημάνθηκε η άμεση αναγκαιότητα της 
υλοποίησης μιας τέτοιας παρέμβασης. Είχαν 
προηγηθεί διεργασίες με την Εγνατία Οδό 

Επισημάνθηκε η άμεση αναγκαιότητα 
της υλοποίησης του έργου διάνοιξης 
και κατασκευής εισόδου-εξόδου 
Δικέλλων μέσω της Εγνατίας οδού

Συνάντηση εργασίας με τον Πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ Αθανάσιο Ζηλιασκόπουλο 
είχε στην Αθήνα ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης

Στο πλαίσιο της διαχείρισης 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς, 
ο Δήμος Αλεξανδρούπολης 
πραγματοποίησε την Πέμπτη 
20 Οκτωβρίου ελέγχους σε 
κτηνοτροφικές μονάδες (ποι-
μνιοστάσια), έναν στην περι-
οχή του Απαλού και τέσσερις 
στην ευρύτερη περιοχή της 
Ν. Χιλής. 

Στον έλεγχο συμμετείχε η 
Δημοτική Αστυνομία, ο αρμό-
διος Αντιδήμαρχος φιλοζωίας 
Ηλίας Δαστερίδης και η Σύμ-
βουλος Κοινότητας Αλεξαν-
δρούπολης Σοφία Βαλαβάνη. 
Κατά την διάρκεια του ελέγ-
χου εντοπίστηκαν επτά αστεί-
ρωτα θηλυκά, τα οποία και 
μπήκαν στο πρόγραμμα στει-

ρώσεων και ένα το οποίο έχει 
περισυλλεγεί για περίθαλψη 
και στείρωση. 

Έγιναν οι συστάσεις προς 
όλους τους κτηνοτρόφους ότι 
θα πρέπει να παρέχουν ιατρι-
κή περίθαλψη στα ιδιόκτητα 
σκυλιά τους, να τα τσιπάρουν 
και να τα στειρώσουν. Επίσης 
σε όσους αδυνατούν οικονο-

μικά να στειρώσουν τα σκυλιά 
τους, ο Δήμος μπορεί να τα 
εντάξει στο πρόγραμμα στει-
ρώσεων αδέσποτων και να 
στειρωθούν δωρεάν. 

Οι μονάδες αυτές θα επα-
νελεγχθούν και οι έλεγχοι θα 
συνεχιστούν και σε άλλες κτη-
νοτροφικές μονάδες.

Πολλά αστείρωτα θηλυκά σκυλιά σε ποιμνιοστάσια 
εντόπισε κλιμάκιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Ένα μεγάλο ποσοστό των αδέσποτων 
σκύλων προκύπτουν από ανεξέλεγκτες 
γέννες σε ποιμνιοστάσια – Στόχος των 
ελέγχων η εξάλειψη του φαινομένου και 
η ενημέρωση των κτηνοτρόφων για τις 
υποχρεώσεις τους
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Τη διεύρυνση των κριτηρί-
ων για τους δικαιούχους του 
επιδόματος θέρμανσης ζητά ο 
Κεντρικός Σύλλογος Πολύτε-
κνων Γονέων Έβρου «Ο ΧΡΙΣ-
ΤΟΣ ΣΩΤΗΡ» με επιστολή του 
προς τους τρεις βουλευτές της 
κυβέρνησης. 

Όπως αναφέρει ο Σύλλο-
γος, επικαλούμενος δημοσιο-
γραφικές πληροφορίες, τα φε-
τινά εισοδηματικά κριτήρια για 
τους δικαιούχους επιδότησης 
θέρμανσης, είναι μεν αυξημέ-
να, σε σχέση με τα περσινά, 
αφήνουν όμως και πάλι εκτός 
της επιδότησης, μεγάλη μερί-
δα πολύτεκνων οικογενειών.

«Υπάρχουν περιπτώσεις με-
λών του Συλλόγου μας (όπως 
φυσικά και στην υπόλοιπη Ελ-
λάδα), τα οποία σπουδάζουν 
ταυτόχρονα 3 παιδιά σε 3 δι-
αφορετικές πόλεις της χώ-
ρας. Και αυτό διότι με νόμο 

του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων (ν.4692/2020/
Α΄111) τέθηκαν όροι και προ-
ϋποθέσεις στις μετεγγραφές, 
ακόμα και μεταξύ αδελφών 
(χωρίς καμία εξαίρεση για τους 
πολύτεκνους), με κυριότερη τη 
θέσπιση ‘βάσης μετεγγραφής’»

Να σημειωθεί ότι την επι-
στολή κατέθεσε με αναφο-
ρά του στη Βουλή  προς το 
Υπουργείο Οικονομικών και το 
Υπουργείο Εργασίας για ενη-
μέρωση και τυχόν λοιπές ενέρ-
γειες ο βουλευτής Αναστάσιος 
Δημοσχάκης.  

 Η επιστολή
Αξιότιμοι κ.κ. Δερμεντζό-

πουλε , Δημοσχάκη, Κελέτση.
1. Σύμφωνα με το προεκλο-

γικό πρόγραμμα του κόμματός 
σας, πριν από τις τελευταίες 
βουλευτικές εκλογές, η πολύ-
τεκνη οικογένεια αποτελού-

σε πυλώνα της κοινωνίας και 
έχρηζε ιδιαίτερης και πολυποί-
κιλης προστασίας και ενδια-
φέροντος.

2. Ευχάριστη έκπληξη απο-
τέλεσαν τα προγράμματα:

α. Ψηφιακής μέριμνας, ειδι-
κά για πολύτεκνους.

β. Αλλάζω συσκευή – Ανα-
κυκλώνω, όπου εξαιτίας της 
μοριοδότησης σύμφωνα με τα 
μέλη του νοικοκυριού (σημα-
ντικότατο στοιχείο στην οικο-
νομική ζωή της πολυμελούς 
οικογένειας), οι πολύτεκνοι 
έλαβαν προτεραιότητα.

γ. Επίδομα καυσίμων κίνη-
σης, στο οποίο με αύξηση του 

ορίου του οικογενειακού εισο-
δήματος (μέχρι 45.000), συ-
μπεριλήφθηκαν περισσότεροι 
πολίτες και επομένως και πο-
λύτεκνοι.

3. Σύμφωνα με δημοσιο-
γραφικές πληροφορίες, τα φε-
τινά εισοδηματικά κριτήρια για 
τους δικαιούχους επιδότησης 
θέρμανσης, είναι μεν αυξημέ-
να, σε σχέση με τα περσινά, 
αφήνουν όμως και πάλι εκτός 
της επιδότησης, μεγάλη μερί-
δα πολύτεκνων οικογενειών.

4. Υπάρχουν περιπτώσεις 
μελών του Συλλόγου μας 
(όπως φυσικά και στην υπό-
λοιπη Ελλάδα), τα οποία σπου-

δάζουν ταυτόχρονα 3 παιδιά 
σε 3 διαφορετικές πόλεις της 
χώρας. Και αυτό διότι με νόμο 
του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων (ν.4692/2020/
Α΄111) τέθηκαν όροι και προ-
ϋποθέσεις στις μετεγγραφές, 
ακόμα και μεταξύ αδελφών 
(χωρίς καμία εξαίρεση για τους 
πολύτεκνους), με κυριότερη τη 
θέσπιση «βάσης μετεγγραφής».

5. Οι οικονομικές συγκυρίες 
είναι αντίξοες όσο ποτέ άλλο-
τε και ειδικά για τα πολυμελή 
νοικοκυριά, με παιδιά που φοι-
τούν μακριά από την κύρια κα-
τοικία. Οι αυξήσεις σε βασικά 
είδη διατροφής, ένδυση, υπό-

δηση, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσι-
κό αέριο, καύσιμα κίνησης – 
θέρμανσης, κτλ, είναι οδυνηρή 
πραγματικότητα.

6. Μετά τα ανωτέρω εκτε-
θέντα και επειδή η πολύτε-
κνη οικογένεια αντιμετωπίζει 
δέσμη δυσκολιών και εισέρ-
χεται σε μία ακόμα κρίσιμη 
καμπή, προτείνουμε να ανα-
ληφθεί δράση εκ μέρους σας, 
έτσι ώστε τα κριτήρια για την 
επιδότηση θέρμανσης να δι-
ευρυνθούν και να επωφεληθεί 
μεγαλύτερη μερίδα πολιτών.

7. Παρακαλούμε για τις 
άμεσες και επείγουσες ενέρ-
γειές σας

Διεύρυνση των κριτηρίων για το επίδομα 
θέρμανσης ζητούν οι πολύτεκνοι του Έβρου

«ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 
ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ, 
ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΝ 
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ 3 ΠΑΙΔΙΑ ΣΕ 
3 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» 
ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ            

Αναφορά Δημοσχάκη στη Βουλή

Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας 
Ορεστιάδας, ένας ημεδαπός, 
σε βάρος του οποίου σχημα-
τίσθηκε δικογραφία για πα-
ραβάσεις των νόμων περί 
ναρκωτικών, περί όπλων, για 
κλοπή και υπεξαίρεση. Ανα-
λυτικότερα, προέκυψε ότι ο 
δράστης στις 24/10/2022 
και τον Μάρτιο του 2020 εί-
χε αφαιρέσει δύο κυνηγετι-
κά όπλα από εταιρεία συγ-
γενικού του προσώπου, ενώ 
επίσης στις 21/10/2022 υπε-

ξαίρεσε ένα Ι.Χ.Φ. αυτοκίνη-
το της παραπάνω εταιρείας.

Σε έρευνα που πραγματο-
ποιήθηκε στο σπίτι του δρά-
στη βρέθηκαν τα αφαιρεθέ-
ντα όπλα και το όχημα, τα 
οποία κατασχέθηκαν. Από την 
περεταίρω έρευνα βρέθηκαν 
επίσης και κατασχέθηκαν:

• 1 πιστόλι,
• 1 κυνηγετικό μαχαίρι,
• 27 φυσίγγια διαφόρων 

διαμετρημάτων,
• 4 συσκευασίες με ακα-

τέργαστη κάνναβη, συνολι-
κού βάρους 85 γραμμαρίων,

• 2 συσκευασίες με κατερ-
γασμένη κάνναβη (σοκολά-
τα), συνολικού βάρους 13,7 
γραμμαρίων,

• Μικροποσότητες άγνω-
στης ουσίας, φύλλων κάν-
ναβης και σπόρων κάνναβης,

• 1 αυτοσχέδιο τσιγάρο 
κάνναβης αναμεμειγμένο με 
καπνό και

• Εργαστήριο καλλιέργειας 
και ανάπτυξης φυτών κάν-
ναβης.

Την προανάκριση ενεργεί 
η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας 
Ορεστιάδας

Συνελήφθη  το βράδυ της Δευτέρας σε 
οικισμό του Έβρου, από αστυνομικούς της 

«Η εύρεση φαρμάκων είναι 
μια καθημερινή μάχη, προσπα-
θούμε και νομίζω ότι τα φαρ-
μακεία μπορούν να ανταπε-
ξέλθουν στις απαιτήσεις των 
ημερών,» σχολίασε στην ΕΡΤ 
Ορεστιάδας ο πρόεδρος του 
Φαρμακευτικού Συλλόγου 
Εβρου κ. Αθανάσιος Μαλάκης 
με αφορμή την έλλειψη σε πά-
νω από 400 φάρμακα πρώτης 
ανάγκης που παρατηρούνται σε 
όλα τα φαρμακεία της χώρας.

Όπως διευκρίνισε, «αυτές οι 
ελλείψεις έχουν παγιωθεί τον 
τελευταίο καιρό. Υπάρχουν κά-
ποια φαρμακεία που παρουσιά-
ζουν πρόβλημα και τα προβλή-
ματα μπορεί να είναι διάφορα, 
είτε στην γραμμή παραγωγής, 
(όπως μας έχουν ενημερώσει 
κατά διαστήματα οι εταιρείες,) 
είτε κάποιες ελλείψεις πρώτων 
υλών και βασικών στοιχείων 
που χρειάζονται για να γίνουν 
τα σκευάσματα αυτά, είτε μπο-
ρεί να γίνονται γιατί με τις συ-

νεχόμενες μειώσεις στις τιμές 
των φαρμάκων συμφέρει τους 
χονδρέμπορους να τα στέλνουν 
στο εξωτερικό με αποτέλεσμα 
να μην περισσεύον για την Ελ-
λάδα.»

«Η κατάσταση έχει επιβα-
ρυνθεί το τελευταίο διάστημα 

και προσπαθούμε οι φαρμακο-
ποιοί να αλλάξουμε τα φάρμα-
κα-όχι την θεραπεία του- του 
ασθενή,να δώσουμε κάποια της 
ίδιας δραστικής ,ώστε να μην 
σταματήσει η θεραπεία του,» 
είπε ο κ. Μαλάκης και πρόσθε-
σε : «αν δούμε ότι το πρόβλημα 
παραμένει και ο ασθενής δεν 
μπορεί να λάβει την θεραπεία 
του τότε ο γιατρός του προτεί-
νει κάτι άλλο, ώστε να μη στα-
ματήσει η θεραπεία του.»
ΕΡΤ Ορεστιάδας

Πρόεδρος Φαρμακοποιών 
Εβρου: «Η εύρεση φαρμάκων 
είναι μια καθημερινή μάχη»

Ασθενείς και φαρμακοποιοί είναι 
αντιμέτωποι με ελλείψεις σε πάνω από 
400 φάρμακα 

Εβρος: Σύλληψη για ναρκωτικά, 
όπλα, κλοπή και υπεξαίρεση
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Μπορεί στην Τουρκία να δο-
κιμάζουν βαλλιστικούς πυραύ-
λους και να παρουσιάζουν χάρ-
τες προσβολής της ελληνικής 
επικράτειας όμως η πραγματικό-
τητα είναι ότι η χώρα μας, πέρα 
από τα εξελισσόμενα εξοπλιστι-
κά προγράμματα των Ενόπλων 
Δυνάμεων, δεν έχει ενεργοποι-
ήσει ακόμα όλα τα οικονομικά 
«όπλα», που διαθέτει, έναντι της 
τουρκικής επιθετικότητας. 

Στο πλαίσιο αυτό, όπως 
καταγράφει σε άρθρο του το 
reader.gr, μία ιδιαίτερα σημα-
ντική παράμετρος της σταθερά 
παραβατικής συμπεριφοράς της 
Αγκυρας στο Αιγαίο είναι και η 
παράνομη αλιευτική δραστηριό-
τητα των τουρκικών σκαφών σε 
εκτεταμένη κλίμακα εντός των 
ελληνικών χωρικών υδάτων, ένα 
πρόβλημα που ταλανίζει εδώ και 
χρόνια τους ψαράδες της Αλε-
ξανδρούπολης.

Η ελληνική κυβέρνηση έχει 
λάβει και επίσημα από τον Ια-
νουάριο του 2021 το «πράσινο 
φως» από την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή να μπλοκάρει την είσοδο 
στην ΕΕ των αλιευτικών προϊ-
όντων της Τουρκίας, τα οποία 
προέρχονται από παράνομη αλι-
εία, επιβάλλοντας με αυτό τον 
τρόπο η ίδια οικονομικές κυ-
ρώσεις στην τουρκική πλευρά 
εξαιτίας των προκλητικών της 
ενεργειών.

Ειδικότερα, η Ελλάδα, λό-
γω της γειτνίασης της με την 
Τουρκία, αποτελεί τη βασική πύ-
λη εισόδου των τουρκικών αλι-
ευμάτων προς τις ευρωπαϊκές 
αγορές. Το γεγονός ότι η Αγκυ-
ρα ουσιαστικά αξιοποιεί το ελ-
ληνικό δίκτυο διανομής για την 
προώθηση των αλιευτικών προϊ-
όντων της στην Ευρώπη δεν την 
έχει αποτρέψει στο ελάχιστο από 
τη συνέχιση της παράνομης αλι-
ευτικής δραστηριότητας της στα 
χωρικά μας ύδατα. Το αντίθετο 
μάλιστα. Η πρακτική της τουρκι-
κής ακτοφυλακής να συνοδεύ-
ει τα τουρκικά αλιευτικά παρε-
νοχλώντας τα ελληνικά σκάφη, 
που ψαρεύουν στο ανατολικό 
Αιγαίο, αποκαλύπτει τον κεντρι-
κό συντονισμό του σχεδίου, το 
οποίο εκτός από την αρνητική 
για τα ελληνικά συμφέροντα 
οικονομική του διάσταση έχει 
και σοβαρές προεκτάσεις, που 
άπτονται σε ζητήματα εθνικής 

ασφάλειας. Τα προηγμένα ηλε-
κτρονικά συστήματα, που φέ-
ρουν οι τουρκικές μηχανότρα-
τες παραπέμποντας περισσότερο 
σε πολεμικά παρά σε αλιευτικά 
σκάφη, από τα οποία απογειώ-
νονται και drones, απλώνουν 
δίχτυ τουρκικής κατασκοπείας, 
που φτάνει μέχρι τα Κύθηρα.

Διαβήματα διαμαρτυρίας
Από την άλλη πλευρά, η πα-

ράνομη αλιεία των Τούρκων 
εντός των ελληνικών χωρικών 
υδάτων αποτελεί παραβίαση όχι 
μόνο της εθνικής αλλά και της 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας, συνι-
στώντας παράλληλα μία ακόμα 
παραβίαση του Διεθνούς Δικαί-
ου της Θάλασσας, εκ μέρους της 
Αγκυρας. Παρά τα διαβήματα 
διαμαρτυρίας του υπουργείου 
Εξωτερικών για το θέμα αυτό οι 
Τούρκοι εξακολουθούν να ψα-
ρεύουν στα χωρικά ύδατα της 
χώρας μας σε μικρό βάθος και 
έχοντας απενεργοποιημένο το 
σύστημα ηλεκτρονικού εντοπι-
σμού (AIS) πλήττοντας καίρια 
το εισόδημα των κατοίκων της 
νησιωτικής Ελλάδας. Στην κα-
τεύθυνση αντιμετώπισης της κα-
τάστασης αυτής δεν είχε κάποιο 
ουσιαστικό αποτέλεσμα ούτε η 
καταδίκη της παράνομης τουρ-
κικής συμπεριφοράς από την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή ύστερα από 
την ενημέρωση των Βρυξελλών 
από την ελληνική κυβέρνηση αλ-
λά και μέσω ερωτήσεων Ελλή-
νων ευρωβουλευτών αναφορι-
κά με τον αυξανόμενο αριθμό 
περιπτώσεων τουρκικών σκα-
φών, που προβαίνουν σε παρά-
νομη αλιεία γύρω από τα ελλη-
νικά νησιά.

Τη λύση στην αντιμετώπιση 
της τουρκικής προκλητικότητας 
στο πεδίο αυτό έβαλε όμως στο 
τραπέζι της ελληνικής πλευράς 
με ξεκάθαρο τρόπο από τις αρ-
χές του 2021 ο Ευρωπαίος Επί-
τροπος Περιβάλλοντος, Ωκεα-
νών και Αλιείας, Βιργκίνιους 
Σινκεβίτσιους. Σύμφωνα με τον 
Λιθουανό επίτροπο και βάσει της 
σχετικής ευρωπαϊκής νομοθε-
σίας, για τις εισαγωγές των πε-
ρισσότερων προϊόντων αλιείας 
απαιτείται πιστοποιητικό αλι-
ευμάτων επικυρωμένο από το 
κράτος σημαίας του αλιευτικού 
σκάφους με τα κράτη μέλη της 
ΕΕ να μπορούν να ελέγχουν και 

ενδεχομένως να επαληθεύουν 
το περιεχόμενο των πιστοποιητι-
κών αλιευμάτων όταν υπάρχουν 
αμφιβολίες ως προς το αληθές 
των πληροφοριών αυτών. Για 
τον σκοπό αυτό, σε περίπτωση, 
που εγείρονται αμφιβολίες από 
ένα ή περισσότερα κράτη μέ-
λη σχετικά με τα πιστοποιητικά 
αλιευμάτων, που εκδίδονται από 
τρίτη χώρα, βάσει των συλλε-
γόμενων πληροφοριών σχετικά 
με δραστηριότητες παράνομης, 
λαθραίας και άναρχης αλιείας, 
τα κράτη μέλη έχουν τη δυνα-
τότητα να υποβάλουν αιτήσεις 
επαλήθευσης στην τρίτη χώρα 
αναφορικά με τις πληροφορίες, 
που περιέχονται στο πιστοποιη-
τικό αλιευμάτων. Εάν κατά τη δι-
αδικασία αυτή η απάντηση της 
τρίτης χώρας-στην παρούσα πε-
ρίπτωση της Τουρκίας- δε δίνει 
ακριβείς πληροφορίες, τα προ-
ϊόντα είναι δυνατόν να απορρι-
φθούν με τον Βιργκίνιους Σιν-
κεβίτσιους να υπογραμμίζει ότι 
«εναπόκειται στα οικεία κράτη 
μέλη της ΕΕ να λαμβάνουν τις 
τελικές ατομικές αποφάσεις».

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Πε-
ριβάλλοντος, Ωκεανών και Αλι-
είας, επανήλθε στο θέμα και τον 
περασμένο Μάιο απαντώντας 
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής σε σχετική ερώτηση 
της ελληνικής αντιπροσωπίας 
στο Ευρωκοινοβούλιο ξεκαθα-
ρίζοντας τα ακόλουθα: «Σύμ-
φωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1224/2009(κανονισμός 
ελέγχου), τα κράτη μέλη της 
ΕΕ θα πρέπει να ελέγχουν τις 
δραστηριότητες, που ασκούνται 
από οποιοδήποτε φυσικό ή νο-
μικό πρόσωπο εντός του πεδίου 
εφαρμογής της κοινής αλιευτι-
κής πολιτικής στην επικράτειά 
τους και εντός των υδάτων, που 
υπάγονται στην κυριαρχία ή στη 
δικαιοδοσία τους, όπως οι αλι-
ευτικές δραστηριότητες». Επα-
νέλαβε δε, τη δυνατότητα, που 
έχει η χώρα μας να ελέγξει την 

προέλευση των εισαγόμενων 
τουρκικών αλιευμάτων και να 
τα μπλοκάρει εάν διαπιστώσει 
ότι προέρχονται από παράνο-
μη αλιεία εντός των ελληνικών 
χωρικών υδάτων.

Συγκεκριμένα, εάν μετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας 
ελέγχου διαπιστωθεί ότι δεν 
πληρούνται οι νόμιμες προϋ-
ποθέσεις για την εισαγωγή του 
αλιεύματος η αρμόδια υπηρε-
σία του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων (Τμή-
μα Καταπολέμησης Παράνομης, 
Λαθραίας και Αναρχης Αλιείας 
της Διεύθυνσης Ελέγχου Αλιευ-
τικών Δραστηριοτήτων και Προ-
ϊόντων) μπορεί να προχωρήσει 
σε άρνηση εισαγωγής. Παράλ-
ληλα με τον εισαγωγέα, θα ενη-
μερωθεί ο συνοριακός σταθμός 
εισόδου, το τελωνείο, το κράτος 
σημαίας και η Γενική Διεύθυνση 
Αλιείας της ΕΕ. Στην περίπτωση 
άρνησης εισαγωγής, τα αλιευ-
τικά προϊόντα μπορούν να δη-
μευτούν και να καταστραφούν, 
να χρησιμοποιηθούν για φιλαν-
θρωπικούς σκοπούς ή μέσω των 
κτηνιατρικών και τελωνιακών δι-
αδικασιών να επιστραφούν στη 
χώρα αποστολής τους.

Καραβέτης: Οι Τούρκοι 
ψαρεύουν στα δικά μας 
νερά

Για το θέμα έχει μιλήσει πολ-
λές φορές και στη ΓΝΩΜΗ ο  
Γραμματέας του Συλλόγου Αλι-
έων Αλεξανδρούπολης Πανα-
γιώτης Καραβέτης, εκφράζοντας 
την αγωνία, αλλά και την αγα-
νάκτηση των συναδέλφων του, 
τόσο για τις παράνομες πρακτι-
κές της Τουρκίας, όσο και για την 
απραξία των ελληνικών αρμό-
διων αρχών, σε όλα τα επίπεδα. 

 «Ακούμε πολλά για το μέλ-
λον της πόλης, αλλά εμένα με 
ανησυχεί κυρίως το παρόν και 
τα άλυτα προβλήματά μας, με 
πικραίνει η στάση της πολιτείας 
στους ακρίτες», είχε πει πριν λί-

γο καιρό στην «Καθημερινή» ο 
κ. Καραβέτης.

«Στη δουλειά μου έχω να συ-
ναγωνιστώ τον συνάδελφο αλι-
έα από την Αθήνα που πουλάει 
τα ψάρια του σε 5 εκατομμύρια 
κατοίκους ή εκείνον της Νέας 
Μηχανιώνας που αγοράζει το 
φορτίο του πετρελαίου με 100 
ευρώ επιβάρυνση και εγώ με 
800 για να φτάσει ως τη Θρά-
κη. Δεν θα χρειαζόταν μια άλλη 
πολιτική για τους ψαράδες της 
μεθορίου που πολύ συχνά είναι 
τα μάτια και τα αυτιά της Ελλά-
δας στη θάλασσα; Φυλάμε και 
εμείς σκοπιά. Συχνά αντιμετωπί-
ζουμε προβλήματα με Τούρκους 
αλιείς που έρχονται παράνομα 
στα δικά μας χωρικά ύδατα και 
το λιμεναρχείο κάνει μόνον συ-
στάσεις. Είναι σαν να βλέπεις 
κάποιον να περνάει με κόκκινο 
και ο τροχονόμος να του λέει 
δυο λόγια και να τον αφήνει 
να συνεχίσει».

Ο κ. Καραβέτης συνεχίζει: 
«Μαθαίνουμε ότι θα γίνει ο 
τερματικός σταθμός για το αέ-
ριο, κανένας επίσημος δεν μας 
έχει φωνάξει για να ξέρουμε και 
εμείς οι ψαράδες και οι υπόλοι-
ποι επαγγελματίες στο λιμάνι 
πως θα αλλάξουν τα πράγματα. 
Θα απαγορευτούν κάποιες πε-
ριοχές από το αλιευτικό πεδίο; 
Ολα γίνονται άνωθεν και χωρίς 
συνεννόηση με κανέναν. Αλλά 
να σας πω κάτι πιο απλό: πώς 
μιλάμε για μεταμόρφωση του 
λιμανιού όταν δεν έχουν γίνει 
ακόμη απαραίτητα έργα εκβά-
θυνσης ή οδικών αξόνων; Πρέ-
πει να προχωρήσει αναδιάρθρω-
ση της παράλιας ζώνης. Ακούμε 
για ανάπτυξη, αλλά αν αυτή εί-
ναι να μας φάνε όλα τα αυγά οι 
Αμερικανοί, τι να πω… Οσο για 
την παρουσία τους, οι περισσό-
τεροι εδώ δεν έχουν πρόβλη-
μα, το βλέπουν ως μεγαλύτερη 
ασφάλεια για εμάς έναντι των 
Τούρκων. Ομως εμείς εδώ πά-
νω είμαστε συνηθισμένοι στις 

απειλές. Δεν φοβόμαστε για-
τί ξέρουμε ότι την κρίσιμη ώρα 
θα κάνουμε αυτό που πρέπει για 
την πατρίδα, για τα χώματα που 
ζούμε. Το κράτος όμως δεν έχει 
σωστή πολιτική φύλαξης. Προ-
σλαμβάνει συνοριοφύλακες από 
τα ακριτικά χωριά και καλά κά-
νει. Παράλληλα όμως δεν τους 
υποχρεώνει να μένουν σε αυτά 
και να φυλάνε το σπίτι τους και 
τον τόπο τους. Ετσι όλοι αυτοί 
μετακομίζουν στην Αλεξανδρού-
πολη και η μεθόριος αδειάζει. 
Να η αχίλλειος πτέρνα μας».
Κ.Η.

Αναξιοποίητη αφήνει η κυβέρνηση τη 
δυνατότητα επιβολής κυρώσεων για 
την παράνομη αλιεία των Τούρκων 

ΑΝ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΤΟ 
«ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ» ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΝΑ 
ΜΠΛΟΚΑΡΕΙ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΩΝ 
ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ   

 Πρόκειται για μείζον πρόβλημα 
που ταλανίζει και τους ψαράδες της 
Αλεξανδρούπολης

H αλιευτική δραστηριότητα των τουρκικών σκαφών σε εκτεταμένη κλίμακα εντός των ελληνικών χωρικών 
υδάτων, είναι ένα πρόβλημα που ταλανίζει εδώ και χρόνια τους ψαράδες της Αλεξανδρούπολης

Συχνά αντιμετωπίζουμε προ-
βλήματα με Τούρκους αλιείς 
που έρχονται παράνομα στα 
δικά μας χωρικά ύδατα και το 
λιμεναρχείο κάνει μόνον συ-
στάσεις. Είναι σαν να βλέπεις 
κάποιον να περνάει με κόκκινο 
και ο τροχονόμος να του λέει 
δυο λόγια και να τον αφήνει 
να συνεχίσει.

Π. ΚΑΡΑΒΕΤΗΣ
ΨΑΡΑΣ
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Του Γιώργου 
Πανταζίδη

Σε μια όμορφη εκδήλωση, 
με συγκινητικές στιγμές που 
ξύπνησαν μνήμες από το πα-
ρελθόν σε πολλούς από τους 
παρευρισκόμενους, πραγματο-
ποιήθηκε στο Πνευματικό Κέ-
ντρο της Μητρόπολης Αλεξαν-
δρούπολης η παρουσίαση του 
βιβλίου '' Οίκαδε.....Ένα ιστορι-
κό μυθιστόρημα για τη Θράκη'' 
του Θόδωρου Ορδουμποζάνη !

Ένα συγγραφικό έργο π[ου 
προέκυψε μέσα από έρευνα , 
ταξίδια, αναζητήσεις, πληθώ-

ρα συνομιλιών και αποτυπώνει 
άγνωστες πτυχές της ιστορί-
ας της Θράκης, συνδυάζοντας 
ιστορικά δεδομένα και μυθο-
πλασία. Ένα μεγάλο μέρος του 
μυθιστορήματος διαδραματίζε-
ται στη Σταυρούπολη Ξάνθης 
και ένα άλλο στο Δεδέαγατς 
– τη σημερινή Αλεξανδρούπο-
λη. Έχει σαν στόχο να ξυπνήσει 
αναμνήσεις, βιώματα, να ανα-
δείξει την τοπική ιστορία. 

Και όπως σημείωσε ο συγ-
γραφέας, η ιστορία είναι αλη-
θινή. Όλα τα πρόσωπα του βι-
βλίου είναι πραγματικά. «Για να 
συγγράψω το βιβλίο επισκέ-

φθηκα όλες τις περιοχές που 
αναφέρονται σε αυτό. Μου δι-
ηγήθηκαν τις ιστορίες, άκουσα 
τις περιπέτειες ανθρώπων και 
οικογενειών. Όταν βεβαιώθηκα 
ότι όλοι οι ήρωες πέρασαν στην 
ιστορία ξεκίνησα τη συγγραφή 
του. Θέλησα με τον τρόπο αυ-
τό να βγάλω από τη ναφθαλίνη 
πρόσωπα ξεχωριστά και σημα-
ντικές στιγμές τους» υπογράμ-
μισε ο κ. Ορδουμποζάνης. 

Λασκαράκης
Ο συγγραφέας μέσα από το 

ερευνητικό του έργου, ανέδειξε 
άγνωστες πτυχές της ιστορίας 
της Θράκης, τόνισε ο εκδότης 

της ΓΝΩΜΗΣ και συγγραφέας 
Γιάννης Λασκαράκης. Μίλησε 
για τα πρόσωπα του βιβλίου, 
τους χαρακτήρες και την δια-
δρομή τους, σημειώνοντας ότι 
πίσω από τα αλλαγμένα πρό-
σωπα που αναφέρονται, «κρύ-
βονται πραγματικά πρόσωπα, 
μέλη της οικογένειας του Θό-
δωρου και μέσα από την ιστο-
ρία τους, καλύπτεται και η ιστο-
ρία της Θράκης. Και όλα αυτά 
σε μια πολύ σημαντική για την 
περιοχή μας περίοδο». 

Υπογράμμισε πως μέσα από 
τη διήγησή του ο συγγραφέας 
αποφεύγει τους ιστορικούς μύ-
θους που αποπροσανατολίζουν 

τον αναγνώστη. 
«Ευτυχώς στην ιστορία της 

Θράκης εκτός από τις βαρβα-
ρότητες, υπήρξαν οι βαθιά αν-
θρώπινες στιγμές στις σχέσεις 
των συγχωριανών, διαφορετι-
κών εθνοτήτων, θρησκευμάτων 
που τους ένωνε η πολύχρονη 
συμβίωση. Στους βαλκανικούς 
πολέμους υπήρχαν περιπτώσεις 
στα μεικτά χωριά, που η εθνό-
τητα και η θρησκεία, περνούσαν 
σε δεύτερη μοίρα και έμπαινε 
μπροστά η αλληλεγγύη. Όταν 
ο αναγνώστης του βιβλίου δια-
πιστώνει ότι τα πρόσωπα εκτός 
από μυθιστορηματικοί χαρα-
κτήρες είναι συνηθισμένοι άν-

θρωποι και η περιγραφή των 
τόπων των ηρώων είναι πραγ-
ματική, εμείς που έχουμε πα-
ρόμοια προσφυγική καταγωγή 
και καταβολές, ανακαλύπτουμε 
στους χαρακτήρες του βιβλίου 
τους δικούς μας ανθρώπους. 

Εισπράττουμε την  ισόρρο-
πη συμπλοκή των ιστορικών 
γεγονότων με την προσπάθεια 
των δικων μας προγόνων να 
ριζώσουν και να ζήσουν ειρη-
νικά με τις οικογένειες τους 
στους τόπους εγκατάστασής 
τους, παρόλα τα προβλήματα 
και την εχθρότητα που αντι-
μετώπισαν κατά την υποδοχή 
τους στη νέα πατρίδα. Η ζωή 

«Οίκαδε… Ένα ιστορικό μυθιστόρημα» 
– ντοκουμέντο για την Θράκη

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ, ΣΕ ΚΛΙΜΑ 
ΣΥΓΚΙΝΗΣΗΣ, ΤΟ ΝΕΟ 
ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΘΟΔΩΡΟΥ 
ΟΡΔΟΥΜΠΟΖΑΝΗ   

Μέσα από έρευνες και αναζητήσεις, 
αποκαλύπτονται άγνωστες πτυχές 
προσώπων, οικογενειών και ιστορικών 
στιγμών που διαδραματίζονται σε κρίσιμες 
περιόδους για την περιοχή μας

Από την παρουσίαση του βιβλίου Οίκαδε» του κου Ορδουμποζάνη στο Πνευματικό Κέντρο 

Γνώριμα πρόσωπα της κοινωνίας της Αλεξανδρούπολης, τίμησαν με την 
παρουσία τους την παρουσίαση του νέου βιβλίου του κου Ορδουμποζάνη 
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μας θα ήταν πολύ διαφορετική 
χωρίς την έλευση των προσφύ-
γων και δεν αναφέρομαι μό-
νο στην ώθηση που έδωσαν οι 
ομογενείς μας στην ανάπτυξη 
σε πολλούς τομείς. Αν η ιστο-
ρία έπαιρνε άλλο δρόμο κι αν 
οι παππούδες και οι γιαγιάδες 
μας παρέμεναν στους τόπους 
τους δε θα έσμιγαν οι γονείς 
μας, εμείς δεν θα είχαμε γεννη-
θεί εδώ. Ας παρηγορηθούμε για 
τις απώλειες των προγονικών 
τόπων και μας απολαύσουμε 
αυτό το ανεκτίμητο δώρο της 
ζωής, που μας χάρισε ο Δη-
μιουργός μέσα από τις απει-
ροελάχιστες πιθανότητες που 
είχαμε εμείς να είμαστε ο απο-
δέκτης αυτού τους θείου δώ-
ρου και ας ζήσουμε ειρηνικά 
χωρίς πόνο και πολέμους». 

Κελεμίδης
Ο πρόεδρος της ΕΠΟΦΕ 

Δημήτρης Κελεμίδης δεν έκρυ-
ψε την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι η Ενωση Πολιτι-
στικών Φορών από την πρώ-
τη στιγμή στήριξε το εγχείρημα 
του κου Ορδουμποζάνη, ενώ 
δήλωσε συγκινημένος για τις 
πτυχές της ιστορίας που ανα-
δεικνύει. 

«Αυτό το συγκλονιστικό 
ιστορικό μυθιστόρημα για την 
πολύπαθη Θράκη μας, έρχεται 
στο φως 100 χρόνια από τις 
οδυνηρές εκείνες ημέρες του 
1922, όταν οι πρόγονοί μας Έλ-
ληνες μικρασιάτες, θρακιώτες 
και πόντιοι, αναγκάστηκαν βίαια 
να ξεριζωθούν από τις πατρο-
γονικές τους εστίες στην Μικρά 
Ασία και στη Θράκη και να έλ-
θουν πρόσφυγες στην μητέρα 
Ελλάδα. Αναδεικνύει έγκριτα 
τις συγκλονιστικές ιστορίες των 
αδερφών μας προσφύγων - και 
τολμώ να πω, ηρώων εκείνης 
της περιόδου. Ιστορίες ζωής 
γεμάτες πόθο για ελευθερία, 
πόνο, αγώνα, θυσίες και ελπί-
δα όμως για το αύριο.

Ως ΕΠΟΦΕ δηλώνουμε 
ακράδαντα ότι, θα συνεχίσουμε 
να διεκδικούμε σθεναρά και να 
αναδεικνύουμε με κάθε τρόπο 
και μέσο, την ιστορική τεκμηρί-
ωση των θλιβερών γεγονότων 
της σκοτεινής εκείνης περιόδου 
για τον Ελληνισμό, διότι φίλοι 
μου, η ιστορία διδάσκει, όταν 
παραμένει ζωντανή.

Η φετινή χρονιά είναι βα-
ριά και επετειακή. 100 χρόνια 
συμπληρώνονται από την εκ-
κένωση της Ανατολικής Θρά-

κης. 100 χρόνια που χάσαμε τη 
Θράκη του Βυζαντίου. 100 από 
τη Μικρασιατική Καταστροφή. 
100 χρόνια που χάσαμε τη γη 
της Ιωνίας. Το έτος αυτό, ας 
ενδυναμώσει τη μνήμη αυτής 
της τραγωδίας και μελετώντας 
τα γεγονότα, να μάθουμε από 
τα πάθη και τα λάθη μας, ώστε 
να μην επαναληφθούν. Ακόμη 
και εμείς οι νεώτεροι Έλληνες, 
όπου γης, να συντηρούμε την 
ιστορική μνήμη, τα άγια των 
αγίων της δακρυσμένης και μα-
τωμένης Θράκης, αφού λαοί με 
κοντή μνήμη δεν έχουν μέλ-
λον. Η σημερινή εκδήλωση είναι 
αφιερωμένη στη μνήμη όλων 
αυτών των πρωταγωνιστών 
του βιβλίου, καθώς και των 
χιλιάδων προγόνων μας, που 
υπήρξαν θύματα των τραγικών 
εκείνων στιγμών της ιστορίας 
μας. Κάθε τιμή τους αξίζει. Θα 
είναι ευλογημένοι εις τον αιώ-
να, όσο ζουν στη μνήμη μας. 
Γιατί και οι άνθρωποι είναι σαν 
τις πατρίδες. Πεθαίνουν μόνο 
αν τους ξεχάσεις» υπογράμμισε 
μεταξύ άλλων ο κ. Κελεμίδης.

Μητροπολίτης κ. Ανθιμος
Με τα πιο θερμά λόγια για 

το περιεχόμενο του βιβλίου 
αλλά και τον ίδιο τον συγγρα-
φέα του, μίλησε στην τοποθέ-
τησή του ο Μητροπολίτης Αλε-
ξανδρούπολης. Βλέπουμε μια 
πραγματικά βαθιά καταγραφή 

της  ιστορίας μας μια ιδιοπρο-
σωπεία ενός λαού, μέσα από 
τεκμηριωμένες καταγραφές, εί-
πε ο Σεβασμιότατος κ. Ανθιμος, 
ενώ δεν παρέλειψε να σώσει το 
δικό του μήνυμα…. «Αλήθεια, 
αναρωτιέμαι, τι αξία έχει ταυ-
τότητα, η εθνικότητα, χωρίς αν-

θρωπιά; Καμία Μήπως είμαστε 
αφελείς να θέλουμε  να ζήσου-
με ήρεμα, χωρίς σκληρότητα 
και ανταγωνισμούς. Προσωπικά 
προτιμώ να ζούμε με σύνεση, 
με ευπρέπεια, ευγένεια, να αι-
σθανόμαστε οικειότητα. Προτι-
μώ την αρχοντιά που βιώνουμε, 

που θέλουμε να ζήσουμε , να 
χαρούμε , να ευδοκιμήσουμε…» 

Την εκδήλωση συντόνισε 
η φιλόλογος Μαρίνα Κωστο-
πούλου

ΡΕΠΟΡΤΑΖ  9

Ο Μητροπολίτης κ. Ανθιμος 
κατά την παρέμβασή του 

Στο πάνελ ο εκδότης και συγγραφέας κ. Λασκαράκης, ο συγγραφέας του 
βιβλίου κ. Ορδουμποζάνης και ο πρόεδρος της ΕΠΟΦΕ κ Κελεμίδης

Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση άκουσαν άγνωστες πτυχές της ιστορίας της Θράκης
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Επιφυλλίδες 
Μαζί σας κάθε Πέμπτη

                                                     
«28η Οκτωβρίου 1940» 

Α
ύριο γιορτάζουμε την επέτειο της 28ης Οκτω-
βρίου. 

Όλοι μας γνωρίζουμε πως εκείνο το πρωί 
μας επιτέθηκαν οι Ιταλοί και έτσι ξεκίνησε ένας 
μακρύς πόλεμος που κράτησε όχι μερικούς μή-
νες, αλλά τέσσερα χρόνια.

Όλοι μας γνωρίζουμε πως ο Ελληνικός στρατός δεν 
νικήθηκε στο μέτωπο, ούτε στην κατοχή ο Ελληνικός λα-
ός. Αν και λίγοι γνωρίζουν τα αίτια και τις αφορμές αυ-
τού του πολέμου και για τους ήρωές του. Πιστεύω πως 
για τους προδότες πολύ λιγότεροι και από τους λίγους 
να γνωρίζουν…

Αν γνωρίζαμε για τους προδότες, δύσκολα θα ξαναϋ-
πήρχαν αυτά σήμερα. Μη ξεχνάμε τον Εφιάλτη που δεν 
πέρασε τυχαία στην ιστορία δίπλα στον Λεωνίδα. 

Δημιουργία αυτής της ένδοξης εποποιίας θεωρούνται 
οι Εύζωνοι.  

Κανένα άλλο Σώμα στην ιστορία του Ελληνικού στρατού 
δεν γνώρισε τόσες περιπέτειες όσες το Ευζωνικό Σώμα. 

Από το 1823 εμφανί-
ζονται λόχοι Ευζώνων 
που φορούσαν φουστα-
νέλα. Αργότερα όμως οι 
Εύζωνοι φόρεσαν κι’ αυ-
τοί τον «Ευρωπαϊκό ιματι-
σμό» και διακρίνονταν μό-
νο από τις επωμίδες που 
ήταν πράσινες. 

Οι φουστανελοφόροι 
ήταν ο φόβος και ο τρό-
μος των πολιτών, ο λεγό-
μενος άτακτος στρατός. 

Το έτος 1867 είναι 
σταθμός στο Ευζωνικό 
Σώμα. 

Στην αρχή οι Εύζωνοι 
προορίζονταν για τη δίωξη 
της ληστείας και τη φρούρηση των συνόρων μας. Αργότε-
ρα όμως, όταν ήλθε η εποχή της καθολικής στρατολογίας 
το 1940, οι Εύζωνοι έγραψαν κι’ αυτοί με τη σειρά τους 
και πάλι τη χρυσή εποποιία του 1940. 

Χαρακτηριστικό γνώρισμα των Ευζώνων είναι η φου-
στανέλα, κατασκευασμένη με 50 πήχες ύφασμα, πλάτος 
μια γυάρδα και 400 λόξες. 

Το πουκάμισο, φτιαγμένο κι’ αυτό από το ίδιο ύφασμα, 
με έξι πήχες ύφασμα και με διπλά μανίκια.

Είχα διαβάσει κάποτε σ’ ένα βιβλίο του Σπύρου Μελά, 
που έγραφε συγκεκριμένα:

«…Το Ευζωνικό Σώμα το έζησα, απεσταλμένος στο 
Μακεδονικό μέτωπο. Είναι κάτι αλλιώτικο ο Εύζω-
νας από τον Έλληνα στρατιώτη. Έχει τον αέρα του 
Ελληνικού βουνού και τη λεβεντιά του ανθρώπου 
του ελευθερωμένου από τους τύπους και τα πρωτό-
κολλα τα στρατιωτικά.

Είδα Ευζώνους που είχαν πάρει μέρος στην εκπόρ-
θηση των Ιωαννίνων. Ένας απ’ αυτούς μου είπε με μια 
συγκινητική αφέλεια: Όταν πήραμε διαταγή «με τη 
λόγχη εμπρός», ξεχυθήκαμε από το χαράκωμα. Εκεί-
νη τη στιγμή τίποτε δε μπορούσε να μας κρατήσει…

Στη συνέχεια τον ρώτησα: Και οι σφαίρες που 
γύριζαν γύρω σας; 

Εκείνος χαμογέλασε και ξέρετε τί μου είπε; «Εκεί-
νη τη στιγμή δε λογαριάζεις σφαίρες… Κοιτάζεις πώς 
να φτάσεις το γρηγορότερο στην κορφή…». 

Με αυτό το πνεύμα πέρασε μέσα στην Ελληνική ιστο-
ρία το Σώμα των Ευζώνων. Και είναι το Σώμα που σχο-
λιάστηκε περισσότερο από κάθε άλλο στρατό από τους 
διεθνείς σχολιαστές.

Στο βιβλίο του «Βαλκανικοί πόλεμοι», ο Άγγλος στρα-
τιωτικός σχολιαστής Λίντελ Μάκσον γράφει: 

«Οι Έλληνες έχουν ένα στρατιωτικό Σώμα, τους 
Ευζώνους και όταν πάρουν διαταγή εξόρμησης, θυ-
μίζουν τάγματα αυτοκτονίας και εξορμούν χωρίς να 
υπολογίζουν τίποτε. Η ψυχολογία αυτού του Έλληνα 
Εύζωνα στρατιώτη, δεν βρίσκεται σε κανένα Βαλ-
κανικό στρατό…».  

ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ 
ΧΑΒΙΑΡΑ

Σκέψεις

Ρίσι Σούνακ: Ο νέος ένοικος της 
Ντάουνινγκ Στριτ 10

Ή
ταν 15:30(ώρα Ελλάδος) την προ-
ηγούμενη Πέμπτη, όταν η Λιζ Τρας 
έκανε γνωστή την παραίτηση της 
από πρωθυπουργός της Μεγάλης 
Βρετανίας. Όπως χαρακτηριστικά 
ανέφερε: « Αναγνωρίζω, δεδομέ-

νης της κατάστασης, ότι δεν μπορώ να εκπλη-
ρώσω την εντολή με την οποία εκλέχθηκα από 
το Συντηρητικό Κόμμα.»  Πρόσθεσε, επίσης, ότι 
θα ασκεί τα καθήκοντα της μέχρι να εκλεγεί ο 
διάδοχος της. 

Ο διάδοχος, λοιπόν, δεν είναι άλλος από τον 
Ρίσι Σούνακ. Ο Ρίσι Σούνακ, ήταν ο πρώτος που 
είχε εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για να διεκ-
δικήσει ξανά το αξίωμα του ηγέτη των Τόρις- 
πρωθυπουργού.( Ήταν αντίπαλος στην κούρσα 
διαδοχής απέναντι στην Λιζ Τρας). Είναι ένας 

βουλευτής με ισχυρό κύρος στους κόλπους του 
κυβερνώντος κόμματος και πιστεύεται, ότι είναι 
ο πιο αξιόπιστος για να σταθεροποιήσει την οι-
κονομία, καθώς έχει μακρά πείρα στο χώρο των 
αγορών.

Προέρχεται από οικογένεια ινδικής καταγωγής, 
με τον πατέρα του να είναι ο Ινδός δισεκατομ-
μυριούχος Ναραγιάνα Μούρτι, ιδρυτής του κο-
λοσσού Infosys Ltd. Aαποφοίτησε από τα πανε-
πιστήμια της Οξφόρδης και του Στάφορντ και έχει 
δουλέψει ως investment banker στη Goldman 
Sachs και ως hedge fund manager. Την παρθε-
νική του εμφάνιση, στο πολιτικό προσκήνιο την 
έκανε το 2014, όταν εκλέχτηκε για πρώτη φορά 
βουλευτής των Συντηρητικών. Έπειτα από μερικά 
χρόνια, το 2019, ο τότε πρωθυπουργός Μπόρις 
Τζόνσον του εμπιστεύτηκε το χαρτοφυλάκιο του 
Υπουργείου Οικονομικών.

Έτσι λοιπόν, από εδώ και στο εξής, ο νέος ένοι-
κος της Ντάουνινγκ Στριτ 10, είναι ο Ρίσι Σούνακ. 
Η αποστολή του, δεν είναι καθόλου εύκολη. Έχει 
να αντιμετωπίσει μια ύφεση εξαιτίας του αυξα-
νόμενου ενεργειακού κόστους, των στεγαστικών 
επιτοκίων και των αυξήσεων στις τιμές των τρο-
φίμων. Αλλά ταυτόχρονα να αποκαταστήσει την 
αμαυρωμένη εικόνα του κόμματος του. Δυστυ-
χώς, οι Τόρις έχουν χάσει την αξιοπιστία τους 
στα μάτια των ψηφοφόρων τους. Βυθίζονται όλο 
και περισσότερο στο χάος. Οι Εργατικοί βρίσκο-
νται 40 μονάδες μπροστά στις δημοσκοπήσεις. 
Θα χρειαστεί να καταβληθεί πολλή μεγάλη προ-
σπάθεια για ανάκαμψη.

Μένει να δούμε αν θα τα καταφέρει…

Ιωάννα Μουμτζίδου
 απόφοιτος του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης 

του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

ΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑΣ ΜΟΥΜΤΖΙΔΟΥ*

Σκέψεις

«Να δοθεί τώρα λύση για τους εργαζόμενους 
του “Βοήθεια στο Σπίτι” από την κυβέρνηση»

Τ
ην Παρασκευή 21 
Οκτωβρίου, εργαζόμε-
νοι/ες του Προγράμ-
ματος «Βοήθεια στο 
Σπίτι», μεταξύ αυτών 
και συμπολίτες μας 

από τον ακριτικό Έβρο, διαδήλω-
σαν στην Αθήνα και στη Βουλή των 
Ελλήνων, διεκδικώντας το αυτονό-
ητο: να διασφαλιστεί το εργασιακό 
τους μέλλον.

Είναι οι ίδιοι εργαζόμενοι που 
στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια, την 
εύρυθμη λειτουργία του Προγράμ-
ματος «Βοήθεια στο Σπίτι». Ενός 
Προγράμματος, που η συνέχισή 
του, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που η 
κοινωνία ταλαιπωρείται από έντο-
να κοινωνικά προβλήματα, είναι πιο 
απαραίτητη από ποτέ.

Δεν μπορεί οι εργαζόμενοι να 
συνεχίσουν να βρίσκονται σε ένα 
καθεστώς ανασφάλειας και ερ-
γασιακής ομηρίας και η σημερι-
νή κυβέρνηση να αδιαφορεί κω-

λυσιεργώντας. Πρέπει άμεσα να 
βρει και να εφαρμόσει τη βέλτι-
στη νομικά και διοικητικά λύση, 
που θα διασφαλίζει το εργασιακό 
μέλλον όλων των εργαζομένων 
που στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια 
το Πρόγραμμα. Λύση στο πλαίσιο 
και στη λογική των όσων νομο-

θέτησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, 
που προχώρησε στη σύσταση μό-
νιμων θέσεων για το πρόγραμμα 
και αναγνώρισε, μέσω αυξημέ-
νης μοριοδότησης, την εργασιακή 
εμπειρία. Χρόνος για χάσιμο δεν 
υπάρχει". 

ΤΗΣ ΝΑΤΑΣΑΣ ΓΚΑΡΑ 
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Αντιπροσωπεία της Βαλ-
κανικής Ένωσης Επιτραπέ-
ζιας Αντισφαίρισης (BTTU) 
επισκέφτηκε την Ορεστιάδα 
για επιθεώρηση μετά από την 
ανάθεση στην ακριτική πό-
λη του Βαλκανικού πρωτα-
θλήματος νέων (Under 15 
και Under 19) του 2023. Ο 
πρόεδρος της BTTU Mirsad 
Pajevic, ο γενικός γραμματέας 
Milorad Trpkovski και ο υπεύ-
θυνος μάρκετινγκ της Ένωσης 
Dusan Stevanovic, συνοδευ-
όμενοι από τον πρόεδρο της 
ΕΦΟΕπΑ Κώστα Παπαγεωρ-
γίου επόπτευσαν την Τρίτη 
25/10 το κλειστό γυμναστή-
ριο «Νίκος Σαμαράς», όπου θα 
διεξαχθούν οι αγώνες από τις 
21 έως τις 25 Ιουνίου και τις 
υπόλοιπες εγκαταστάσεις, που 
θα χρησιμοποιηθούν για τη με-
γάλη διοργάνωση. Οι επαφές 
έγιναν σε εξαιρετικό κλίμα, πα-
ρέστη και ο πρόεδρος της Φι-
λίας Ορεστιάδας Σόλων Μαυ-
ρίδης,ενώ η αντιπροσωπεία 
επισκέφθηκε και τον δήμαρχο 
Ορεστιάδας Βασίλη Μαυρίδη. 
Το σημαντικότερο είναι ότι οι 
εκπρόσωποι της BTTU έμειναν 
ενθουσιασμένοι με τις εγκατα-
στάσεις. Τόνισαν μάλιστα, ότι 
το ερχόμενο Βαλκανικό πρω-
τάθλημα νέων προσλαμβάνει 
και ιστορική διάσταση, διότι 
γίνεται στη συμπλήρωση 60 
χρόνων από την ίδρυση της 
Ένωσης, για την οποία πρω-
τοστάτησε η Ελλάδα με το 1ο 
Βαλκανικό Συνέδριο να πραγ-
ματοποιείται στην Αθήνα τον 
Ιούλιο του 1963.

Η χτεσινή μέρα στην Ορε-
στιάδα αφιερώθηκε στις επα-
φές με την αντιπροσωπεία της 
BTTU, ενώ ο Κώστας Παπαγε-
ωργίου βρήκε την ευκαιρία να 
επισκεφτεί και την προπόνηση 
του τοπικού σωματείου Φιλία. 
Σε όλη τη διάρκεια των συνο-
μιλιών και των επιθεωρήσε-
ων ήταν μαζί και ο πρόεδρος 
του τοπικού ΓΣ Φιλία Σόλων 
Μαυρίδης, χωρίς τις ενέργει-
ες και το νοιάξιμο του οποίου 
δεν θα είχε υποβληθεί καν η 
υποψηφιότητα.

Τα τρία κορυφαία στελέχη 
της Βαλκανικής Ένωσης είδαν 
τη σάλα και τους βοηθητικούς 

χώρος του μεγάλου γυμναστη-
ρίου, ενώ επιθεώρησαν και τις 
υπόλοιπες εγκαταστάσεις, που 
θα χρησιμοποιηθούν το προ-
σεχές καλοκαίρι. Βρέθηκαν 
και στο δημαρχείο Ορεστιά-

δας όπου ο δήμαρχος Βασίλης 
Μαυρίδης υποδέχτηκε θερμά 
τους ανθρώπους της BTTU και 
της ΕΦΟΕπΑ και υποσχέθη-
κε ότι ο δήμος θα στηρίξει με 
όλες του τις δυνάμεις το Βαλ-
κανικό πρωτάθλημα νέων.

Οι συζητήσεις ολοκληρώ-
θηκαν σε πολύ καλό κλίμα η 
αντιπροσωπεία εξέφρασε τον 
ενθουσιασμό της από το γυ-
μναστήριο και τους υπόλοι-
πους χώρους, ενώ το ίδιο 
ευχαριστημένος έμεινε και ο 
Κώστας Παπαγεωργίου, που 
άλλωστε είχε ζήσει το «Νίκος 
Σαμαράς» και σε συνθήκες 
αγώνων την περασμένη άνοι-
ξη στο Πανελλήνιο πρωτάθλη-
μα παίδων-κορασίδων.

Ο πρόεδρος της BTTU 
Mirsad Pajevic και τα υπό-
λοιπα στελέχη στάθηκαν στη 
σημασία να διεξάγεται στην 
Ελλάδα το Βαλκανικό πρω-
τάθλημα στη συμπλήρωση 
60 ετών από τη γέννηση της 
Ένωσης. Τόνισαν πόσο σημα-
ντικό είναι να επιστρέφουν 

οι ιστορικοί αγώνες στη χώ-
ρα, η οποία πρωταγωνίστησε 
στη δημιουργία της BTTU και 
αφού συντόνισε τις επαφές με 
τις ομοσπονδίας άλλων βαλ-
κανικών χωρών οργάνωσε και 
το ιδρυτικό Βαλκανικό Συνέ-
δριο στις 13-14 Ιουλίου 1963 
στην Αθήνα.

Πλέον, η ελληνική ομοσπον-
δία και η Βαλκανική Ένωση 
θα προχωρήσουν στη σύντα-
ξη των εγγράφων με όλες τις 
λεπτομέρειες, που συζητήθη-
καν στην Ορεστιάδα ώστε να 
υπογραφεί ακολούθως και το 
συμβόλαιο ανάμεσα στις δύο 
πλευρές.

Ο Δήμαρχος Ορεστιάδας 
ευχαρίστησε θερμά τον Πρό-
εδρο και τα μέλη της Βαλκα-
νικής Ένωσης για την ανάθε-
ση αυτής της τόσο σημαντικής 
διοργάνωσης και διαβεβαίωσε 
την πρόθεση άριστης συνεργα-
σίας. Ο Δήμος θα συνδράμει, 
πέρα από τη διάθεση του γη-
πέδου «Νίκος Σαμαράς» και οι-
κονομικά σε ό,τι άλλο ζητηθεί, 

ούτως ώστε να πραγματοποιη-
θεί με επιτυχία η συγκεκριμένη 
διοργάνωση.

Ο Δήμαρχος εξέφρασε ιδι-
αίτερες ευχαριστίες στον Πρό-
εδρο της «Φιλίας Ορεστιάδας» 
για τις πολυετείς προσπάθει-
ες τους για τη διάδοση του 
αθλήματος της επιτραπέζιας 
αντισφαίρισης, όπως επίσης 
και στον Πρόεδρο του ΕΦΟ-
Επ.Α για την στήριξη όλων αυ-
τών των προσπαθειών στο Δή-
μο Ορεστιάδας. “Το διάστημα 
21-25 Ιουνίου 2023 θα έχου-
με τη χαρά να υποδεχθούμε 
στον όμορφο Δήμο μας πε-
ρισσότερους από 300 αθλη-
τές και συνοδούς” σημείωσε 
ο κ Μαυρίδης

Σε διάλειμμα των συζητή-
σεων ο πρόεδρος της ΕΦΟΕ-
πΑ επισκέφτηκε τον τοπικό ΓΣ 
Φιλία, όπου εκτός από τον Σό-
λωνα Μαυρίδη είδε τον προ-
πονητή Γκεόργκι Δασκάλοφ, 
τους αθλητές στην προπόνη-
σή τους και φωτογραφήθηκε 
μαζί τους.

Ενθουσιασμένη από την Ορεστιάδα 
η αντιπροσωπεία της Βαλκανικής 
Ένωσης Πινγκ πονγκ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ 
ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ ΤΙΣ ΓΗΠΕΔΙΚΕΣ 
ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ (UNDER 
15 ΚΑΙ UNDER 19) ΤΟΥ 2023   

«Το διάστημα 21-25 Ιουνίου 2023 θα 
έχουμε τη χαρά να υποδεχθούμε στον 
όμορφο Δήμο μας περισσότερους από 
300 αθλητές και συνοδούς” σημείωσε 
ο κ Μαυρίδης

4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
6ο ΧΛΜ Αλεξ/πόλης-Κομοτηνής ΔΡΑΓΑΝΑ, ΤΚ 68100
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Θ Ε Μ Α:  «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ»

        Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, σε 
εφαρμογή της υπ. αριθμ. Θ156/ΔΣ22/28-09-2022 (ΑΔΑ: ΨΧ5Λ4690Ω3-
Ο6Θ) απόφασης του Δ.Σ του Νοσοκομείου διενεργεί Διεθνή Ανοικτό 
Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Συντή-
ρησης – Υποστήριξης & Εξασφάλισης Επιπέδου Παρεχομένων Υπηρε-
σιών για το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείου ΑΣ-
ΚΛΗΠΙΟΣ HOSPITAL (SLA), (CPV: 72262000-9  Υπηρεσίες ανάπτυξης 
λογισμικού), έναντι προϋπολογισθείσας δαπάνης 116.100,00€ πλέον 
ΦΠΑ 24% (143.964,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), Πλέον δι-
καιώματος προαίρεσης: 116.100,00€ πλέον ΦΠΑ 24% (143.964,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), Συνολικής εκτιμώμενης αξίας (με το 
δικαίωμα προαίρεσης) 287.928,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Αριθμ. Διακήρυξης: 21/2022 
Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη 

Προσφορά μόνο βάσει Τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
Ημερομηνία αποστολής στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης: 21-10-2022.
Τελική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η 21-11-

2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 22-11-2022, 

ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ.
Διάρκεια σύμβασης: Ένα (1) έτος με δικαίωμα προαίρεσης ενός (1) 

ακόμη έτους.
Χρόνος ισχύος προσφορών: Δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη 

της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Δικαίωμα Συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλο-

δαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Εγγυήσεις: Α) Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας σύμβασης, απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2% επί 
της εκτιμώμενης αξίας (άνευ ΦΠΑ) των προσφερόμενων υπηρεσιών μη 
συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης. Β) Για την υπογραφή 
της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχε-
ται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της εκτιμώμενης αξίας εκτός ΦΠΑ και 
κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.  

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

                                                                        
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΟΥ Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Ε. ΡΟΥΦΟΣ

Αντιπροσωπεία της Βαλκανικής Ένωσης Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (BTTU) 
επισκέφτηκε την Ορεστιάδα για επιθεώρηση των γηπεδικων εγκαταστάσεων

«Το διάστημα 21-25 Ιουνίου 2023 θα έχουμε τη χαρά να 
υποδεχθούμε στον όμορφο Δήμο μας περισσότερους από 300 
αθλητές και συνοδούς” σημείωσε ο κ Μαυρίδης



Η ΓΝΩΜΗ
27  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  202212    

 SUDoKU

6 7 1

1 5 8 2 9

6 9 5

1

6 3 7 4 5 2

8

8 3 7

4 6 1 7 3

3 2 4

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.65)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed Oct 26 07:39:24 2022 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.65)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Oct 25 07:31:53 2022 GMT. Enjoy!

ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

3 6 9

3 6 4

4 6 8 1

9 2 5

8 9 7 6

4 3 9

2 8 7 3

8 7 4

9 7 1

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.53)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed Oct 26 07:39:26 2022 GMT. Enjoy!

1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ένας πολύ κοντός άνθρωπος μπαίνει σ’ ένα 

μαγαζί για να αγοράσει ένα σόρτς. Η υπάλληλος 

του δίνει ένα να το δοκιμάσει:

-Α! αυτό σας πάει θαυμάσια, του λέει η πωλή-

τρια, που θέλει οπωσδήποτε να πουλήσει.

-Λέτε;

-Μα και βέβαια! Είναι ακριβώς το νούμερο σας!

-Χμμ… βέβαια καλό είναι δε λέω, αλλά μ’ ενο-

χλεί λιγάκι στις μασχάλες…

* * * * * * 

Πάει ένας στρατιώτης στο λοχία και κάνει 

παράπονα:

-Κύριε λοχία, το φαγητό μου έχει μέσα χώ-

ματα!

-Καλά, τί στρατιώτης είσαι εσύ; Πώς θα αντέ-

ξεις στις κακουχίες; Για να υπηρετήσεις την πα-

τρίδα σου δεν είσαι εδώ;

-Να την υπηρετήσω, ναι… Όχι και να την τρώω 

όμως!…

* * * * * *

Παίρνει τηλέφωνο ένας τύπος πρωί-πρωί την 

ρεσεψιόν του ξενοδοχείου και ρωτά:

– Τι ώρα ανοίγει το μπαρ;

– Το μπαρ ανοίγει αργά, λέει εκνευρισμένη η 

ρεσεψιονίστ και κλείνει το τηλέφωνο.

Μετά από λίγη ώρα ο τύπος ξαναπαίρνει και 

ρωτά πάλι το ίδιο και παίρνει την ίδια απάντηση.

Το ίδιο συνεχίζεται επί ώρες και κάθε φορά ο 

τύπος ακούγεται όλο κια πιο μεθυσμένος.

– Μα τι θέλετε επιτέλους; ρωτά η ρεσεψιο-

νίστ. Τι στο καλό σας ενδιαφέρει τι ώρα ανοίγει 

το μπαρ; Προφανώς έχετε αρκετό ποτό να πιείτε…

– Εεεε, από χθες κλείστηκα μέσα και περιμένω 

τον μπάρμαν να έρθει να με βγάλει…

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια
1. Οργανώσεις που δρουν παράνομα με 
την ανοχή του επίσημου κράτους.
12. Κατακόρυφη θέση άγκυρας.
13. Δυσάρεστα… σημεία (μτφ.).
14. … Σέλεκ: Αμερικανός ηθοποιός.
15. … Λυγίζος: ηθοποιός.
17. Ρίτσαρντ…: παλιός ηθοποιός.
19. Συσκευασία κόλλας (ξ.λ.).
21. Ο αριθμός 75.
22. Φιλανδός αρχιτέκτονας.
24. Αρχή συμπεράσματος.
25. Μεγάλος δίσκος από χαλκό ή σίδηρο.
27. Λιβάδι για ζέβρες.
29. Νόστιμα λουκούμια.
31. Η προανάφλεξη των μηχανών εσω-
τερικής καύσης (ξ.λ.).
33. Δίνει έμφαση στο ούτε.
34. Ζωάκι της Αυστραλίας.
36. Το μισό του… οκτώ.
37. Αρχαίος… άτεκνος.
39. Χαμηλό… των κομπάρσων (ξ.λ.).
41. Νομαδική φυλή της Αφρικής.
43. Μυθικός βασιλιάς της Σαλαμίνας.
45. Βαράω… αθόρυβα.
46. Λέγονται και αμυγδαλές.
48. Ξενική… τέχνη.
50. Αποτέλεσμα… μονοτονίας.
52. Τούρκικη… συνοικία.
54. Μεσημεριανή ανάπαυση.
55. Γιορτές που γίνονταν προς τιμή της 
Ήρας.

-- Συστατικά --
• 3 κ.σ. ελαιόλαδο
• 4 κεφ. σκόρδο, χωρισμένα σε σκελίδες, ξε-

φλουδισμένες και κομμένες σε λεπτά φετάκια
• 2 κ.γλ. φρέσκα φυλλαράκια θυμαριού
• 6 φλ. ζωμός κοτόπουλου
• Αλάτι
• Πιπέρι μαύρο, φρεσκοτριμμένο
• 2 αυγά
• 1 κ.σ. ξηρό κρασί
• Κάρδαμο, ψιλοκομμένο για το σερβίρισμα

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Αρχικά βάζουμε το ελαιόλαδο σε μια κατσαρό-

λα, σε μέτρια φωτιά, και ρίχνουμε το σκόρδο 
και το θυμάρι.

• Τα τσιγαρίζουμε ανακατεύοντας κάθε τόσο, μέ-
χρι τα φετάκια του σκόρδου να γίνουν διάφανα 
και να αρχίσουν να μαλακώνουν για περίπου 
10 λεπτά (σε αυτό το σημείο η γεύση τους έχει 
γίνει εντελώς ήπια).

• Στη συνέχεια προσθέτουμε το ζωμό, δυναμώ-
νουμε τη φωτιά και τα αφήνουμε να πάρουν 
βράση.

• Τότε, χαμηλώνουμε και πάλι τη φωτιά στο μέ-
τριο, γιατί η σούπα πρέπει να βράζει, αλλά όχι 
να κοχλάζει υπερβολικά.

• Τη βράζουμε επί 15 λεπτά περίπου, ανακατεύ-
οντας κάθε τόσο, μέχρι ο ζωμός να έχει μείνει 
ο μισός και το σκόρδο να έχει μαλακώσει πολύ.

• Έπειτα αλατοπιπερώνουμε τη σούπα και χα-
μηλώνουμε τη φωτιά όσο το δυνατόν περισ-
σότερο.

• Χτυπάμε τα αυγά με το ξίδι και (με προσοχή) 
τα ανακατεύουμε με σύρμα μέσα στη σούπα.

• Θα γίνουν κλωστές κλωστές μέσα στο ζεστό 
υγρό και θα κάνουν τη σούπα να πήξει.

• Τη δοκιμάζουμε και τέλος προσθέτουμε αλάτι, 
πιπέρι ή ξίδι, αν χρειάζεται (το ξίδι θα πρέπει 
να είναι αισθητό, αλλά όχι έντονο).

• Για να σερβίρουμε τη σούπα, βάζουμε στον πάτο 
κάθε πιάτου μία στρώση από το ψιλοκομμένο 
μυρωδικό και ρίχνουμε από πάνω τη σούπα (το 
καυτό υγρό θα σκορπίσει στον αέρα τη μυρω-
διά του, ζεσταίνοντας το).

• Η σκορδόσουπα είναι έτοιμη.
• Καλή επιτυχία και καλή όρεξη!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Καταπληκτική σκορδόσουπα

Κάθετα
1. Το νησί της… Αποκάλυψης.
2. Προσπάθεια… χωρίς αποτέλεσμα.
3. Η ομοιοκαταληξία.
4. Αστικός Κώδικας.
5. Πλησίον, σιμά.
6. … Λιρ: παλιά, ξένη τραγουδίστρια.
7. Άγγλων… δέκα.
8. Ο μυθικός ιδρυτής της Τροίας.
9. Καρποί για… φουφού.
10. Πρόθεση της Αρχαίας.
11. Μεσαιωνικό ισλανδικό πεζογράφημα.
16. Αριστούργημά του το "Πόλεμος και Ει-
ρήνη".
18. Το "Τρίτο" αιματοκύλησε τον κόσμο.
20. Κάτοικος χώρας της Μ. Ανατολής.
23. Το αβγοειδές σχήμα.
26. Μυθικός ηγέτης των Πελασγών.
28. Συγκέντρωση χαρτοπαικτών.
30. Ιδιότητα των Αναστενάρηδων.
32. Καμώματα, νάζια.
33. Ύφασμα κατάλληλο για κέντημα.
35. Ιαπωνικό ηφαίστειο.
38. Κρίσταλ…: αγγλική ποδοσφαιρική ομάδα.
40. Ασάλευτα (αρχ.).
42. Άκακος άνθρωπος (μτφ.).
44. Αλαλαγμός, κραυγή.
47. … Σουμάκ: Περουβιανή τραγουδίστρια.
49. Εκπέμπει… στην Ιταλία.
51. Ένας Λουδοβίκος της Γαλλίας.
53. Μαζί στη… βάρκα.
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Συνεχίζεται η ταινία Κι-
νουμένων Σχεδίων, «Ουπς 
2! Ο Νώε Ξανά Έφυγε…» 
των Τόμπι Γκένκελ (Ουπς! 
Ο Νώε Έφυγε..., Γιάκαρι: Η 
Ταινία) & Σον ΜακΚόρμακ 
(Ο Λούης και οι Έξωγήινοι, 
Ουπς! Ο Νώε Έφυγε...) με 

τους Άρη Αβραμέα, Νίκη 
Γρανά, Άρτεμις Ματαφιά, 
Κώστα Τερζάκη, Μυρτώ Να-
ούμ, Κώστα Αποστολίδη & 
Βαγγέλη Χαλκιαδάκη στην 
μεταγλωττισμένη έκδοση...

Πέμπτη: 17:45.

Έρχεται η Κομεντί, «Η Κυ-
ρία Χάρις Πάει στο Παρίσι» του 
Άντονι Φαμπιάν με τους Λέσλι 
Μάνβιλ, Ιζαμπέλ Ιπέρ, Τζέισον 
Άιζακς, Άννα Σάνσελορ, Λα-
μπέρ Γουίλσον, Άλμπα Μπαπτί-
στα, Λούκας Μπράβο & Ρόουζ 
Γουίλιαμς... Υπόθεση: Το «Η Κυ-
ρία Χάρις Πάει στο Παρίσι» είναι 
μια γοητευτική ιστορία μιας φαι-

νομενικά συνηθισμένης Βρετα-
νίδας οικονόμου, της οποίας το 
όνειρο να αποκτήσει ένα φόρε-
μα υψηλής ραπτικής Christian 
Dior την οδηγεί σε μια απίστευ-
τη περιπέτεια στο Παρίσι.

Κυριακή: 19:45, 
Δευτέρα: 19:30,
 Τρίτη: 22:00.

Έρχεται η Κωμική Πε-
ριπέτεια, «Κοίτα τους Πως 
Τρέχουν» του Τομ Τζορτζ 
με τους Σαμ Ρόκγουελ, Σίρ-
σα Ρόναν, Έντριαν Μπρόντι, 
Ντέιβιντ Ογιελόβο, Ρουθ 
Ουίλσον, Χάρις Ντίκινσον, 
Σίρλεϊ Χέντερσον, Σιάν Κλί-
φορντ, Τζέικομπ Φόρτσουν-
Λόιντ, Ρις Σίρσμιθ & Τσάρλι 
Κούπερ...

Υπόθεση: Στο West End 
του Λονδίνου της δεκαετί-
ας του 1950, τα σχέδια για 
την κινηματογραφική με-
ταφορά ενός επιτυχημένου 

θεατρικού έργου διακόπτο-
νται απότομα όταν ένα βα-
σικό μέλος του συνεργείου 
δολοφονείται. Όταν ο απο-
τραβηγμένος από τον κόσμο 
επιθεωρητής Stoppard και η 
πρόθυμη αρχάρια Constable 
Stalker αναλαμβάνουν την 
υπόθεση, βρίσκονται μπλεγ-
μένοι σε ένα αινιγματικό παι-
χνίδι υπόπτων, ερευνώντας 
τη μυστηριώδη ανθρωπο-
κτονία με δικό τους κίνδυνο.

Πέμπτη: 19:45, 
Παρασκευή: 21:30, 

Σάββατο, Τετάρτη: 22:15.

Γέλιο και δράση

Σήμερα Πέμπτη 27 Οκτω-
βρίου, πες ναι στο σινεμά και 
απολαύστε την αγαπημένη σας 
συνήθεια με ενιαία τιμή εισι-
τηρίου €2! 

Η ενέργεια αυτή διοργανώ-
νεται από τους διανομείς κινη-
ματογραφικών ταινιών και έχει 

την υποστήριξη των επιχειρή-
σεων των κινηματογραφικών 
αιθουσών πανελλαδικά.

Στη Γιορτή συμμετέχει και 
ο κινηματογράφος Ηλύσια κι 
έτσι, όσοι επιλέξουν να δουν 
κάποια ταινία σήμερα 27/10, 
θα πληρώσουν μόνο 2 ευρώ!

Η Γιορτή του Σινεμά

Cinema«Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που μπορεί να κάνει κάποιος στη ζωή 
του  είναι να μην κρύβει ούτε το ποιος είναι ούτε το τι είναι. Όσο πιο γρήγορα 

το κάνει, τόσο πιο πολύ θα μπορεί να ζήσει ευτυχισμένος.» 
David Bowie / Τραγουδιστής

Κοντά μας το Θρίλερ «Η 
Πρόσκληση» της Τζέσικα Μ. 
Τόμσον με τους Νάταλι Εμά-
νουελ, Τόμας Ντόχερτυ, Στέ-
φανι Κορνίλιουσεν, Αλάνα 
Μπόντεν, Κόρτνι Τέιλορ, Χι-
ου Σκίνερ & Σον Πέρτουι...

Υπόθεση: Μετά το θάνα-
το της μητέρας της και έχο-
ντας μείνει μόνη στον κόσμο, 
η Evie κάνει τεστ DNA και 
ανακαλύπτει πως έχει έναν 
μακρινό ξάδελφο, την ύπαρ-
ξη του οποίου δεν γνώρι-
ζε. Όταν η νέα της οικογέ-
νεια την προσκαλεί σε έναν 

χλιδάτο γάμο στην αγγλική 
εξοχή, αρχικά σαγηνεύεται 
από τον αριστοκράτη οικο-
δεσπότη, όμως σύντομα βρί-
σκεται παγιδευμένη σε έναν 
εφιάλτη επιβίωσης καθώς 
πίσω από την οικογενειακή 
ιστορία αποκαλύπτονται δι-
εστραμμένα μυστικά και προ-
θέσεις.

Πέμπτη,Κυριακή: 22:15, 
Παρασκευή: 00:00*,

 Σάββατο: 19:45.
*Μεταμεσονύχτια Προ-

βολή με ΔΩΡΕΑΝ Pop-
Corn για όλους!

Εφιάλτης επιβίωσης

Πλούσια Κινηματογραφική Εβδομάδα στα Ηλύσια

Ενώ κοντά μας και το Ντοκιμα-
ντέρ, «Moonage Daydream» του 
Μπρετ Μόργκεν (On the Ropes, Ο 
Μικρός θα Μείνει στην Ταινία, Οι Δέ-
κα του Σικάγο, Crossfire Hurricane, 
Cobain: Montage of Heck, Τζέιν) με 
τον Ντέιβιντ Μπόουι...

Υπόθεση: Το «Moonage 
Daydream» ρίχνει φως στη ζωή και 
την ιδιοφυΐα του Ντέιβιντ Μπόουι, 
ενός από τους πιο παραγωγικούς 
και επιδραστικούς καλλιτέχνες της 
εποχής μας. Με μια καλειδοσκοπική 
αφήγηση που κάνει σλάλομ μέσα 
από άφθονο και μεγαλειώδες υλι-
κό που έρχεται στην επιφάνεια για 

πρώτη φορά, το φιλμ αντλεί από τις 
συναυλίες, τα studio και τα παρασκή-
νια, για να παρουσιάσει μια κινηματο-
γραφική οδύσσεια μεγάλου μήκους. 
Το «Moonage Daydream» εμβαθύνει 
στην τέχνη και στην πρώιμη δισκο-
γραφία του, προσεγγίζοντας τους 
λόγους που τον καθιστούν έναν από 
τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες των 
τελευταίων 50 ετών, γιορτάζοντας με 
μια υπαρξιακή μουσική οδύσσεια την 
κληρονομιά και την διαχρονική επιρ-
ροή του αξέχαστου μουσικού.

Δευτέρα: 22:00, 
Τρίτη: 19:00, 
Τετάρτη: 19:15.

Ντοκιμαντέρ για τον David BowieΠεριπέτεια στο Παρίσι Ταινίες για τους μικρούς
 μας φίλους
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Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση 
θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

Δικηγόροι

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

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ  •  Δικηγόρος 
Μπότσαρη & Δικαστηρίων • Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551081787

ΑΓΓΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  •  Δικηγόρος 
Ειρήνης 39  •  Αλεξανδρούπολη 
Τηλέφωνο : 2551024142

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

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

Λογιστές

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

ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ ΓΑΛΑΤΕΙΑ • Λογιστικό Γραφείο  

Φιλιππουπόλεως 7  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 25510-80173

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

Ιατροί

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • Οφθαλμίατρος  
Μιαούλη  11  •  Αλεξ/πολη 

Τηλέφωνο : 25510 24689

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Δικαστικοί
Επιμελητές

Ασφάλειες

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

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

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

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

Οπτικά

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

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Ψυκτικοί

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

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

Φαρμακεία

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

ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Μαζαράκη 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551038473

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

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

ΓΟΥΤΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΔΙΚΑΙΑ
Τηλέφωνο : 2556031371

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

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

Συμβολαιογράφοι

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

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

Κτηνίατροι

Συνεταιρισμοί

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

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας

ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ • Λογιστικό Γραφείο

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

Παγκόσμια Ημέρα 
Εργοθεραπείας
Παγκόσμια Ημέρα 
Οπτικοακουστικής Κληρονομιάς

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
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Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

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
Τσώνης Μαζαράκη 11 (μεταξύ Αγ. Νικολάου 
& ΤΑΞΙ) ✆2551038473

ΦΕΡΕΣ 
Χατζή Δήμητρα. Τραϊανουπόλεως 3 
✆2555022744

ΣΟΥΦΛΙ 
Μπαμίδου - Πιτιακούδης Βασ. Γεωργίου 
207 ✆2554022013

ΔIΔYMOTEIXO
Τριανταφυλλίδου Ελένη έναντι Νοσοκομεί-
ου ✆2554024243

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Μπέδρελης Χριστόδουλος Αγ. Θεοδωρων 
150 ✆2552029084

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

Νέστωρ, Πρόκλος, Πρόκλα

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Φίλε Κριέ, η σημερινή όψη Τετραγώνου 
Ερμή-Πλούτωνα σε αφορά άμεσα και 
μπορεί να σου φέρει μεγάλες ζημιές, 
αν δεν προσέξεις και δεν συγκρατή-
σεις την απληστία σου! Μην το παρα-
κάνεις και απαιτείς με ένταση όλο και 
περισσότερα από τους άλλους, διότι 
θα προκαλέσεις κόντρες!      

ΤΑΥΡΟΣ
Σήμερα φίλε Ταύρε, με το Τετράγω-
νο Ερμή-Πλούτωνα, πριν ακολουθή-
σεις την διαίσθηση σου, επιστράτευσε 
οπωσδήποτε λογική και εμπειρίες! Μην 
παρασύρεσαι σε αυθορμητισμούς και 
ξεσπάσματα!        

ΔΙΔΥΜΟΣ
Αγαπητέ Δίδυμε, η όψη Τετραγώνου 
του Ερμή με τον Πλούτωνα επηρεάζει 
άμεσα τις φιλίες σου! Θα αναγκαστείς 
να αναθεωρήσεις πολλά, μετά από μία 
φιλική παρεξήγηση!   

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Φίλε Καρκίνε, η όψη Τετραγώνου του 
Ερμή με τον Πλούτωνα, σε επηρεάζει 
άμεσα και πρέπει να προσέχεις πολύ 
σήμερα! Δεν πρέπει να διακινδυνεύεις 
σταθερές καταστάσεις και σημαντικές 
διαπροσωπικές σχέσεις της ζωής σου!

ΛΕΩΝ
Αγαπητέ Λέοντα, ο Ερμής σήμερα, σχη-
ματίζει Τετράγωνο με τον Πλούτωνα 
και επηρεάζει κυρίως τις μετακινήσεις 
και τα ταξίδια σου! Αν λοιπόν σχεδιάζεις 
κάτι τέτοιο αυτές τις ημέρες, οφείλεις 
να είσαι πολύ προσεκτικός και πολύ 
οργανωμένος!  

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αγαπητέ Παρθένε, με το Τετράγωνο 
του Ερμή με τον Πλούτωνα σήμερα, 
θα νιώσεις πως έχεις αγανακτήσει ή 
εξαντληθεί με ορισμένα θέματα και εν-
δεχομένως να θελήσεις να βάλεις ένα 
οριστικό τέλος, ξεκινώντας και πάλι από 
την αρχή, οργανώνοντας καλύτερα τις 
καταστάσεις!

ΖΥΓΟΣ
Αγαπητέ Ζυγέ, το σημερινό Τετράγω-
νο του Ερμή στο Ζώδιο σου, με τον 
Πλούτωνα σήμερα, θα πλήξει σημαντι-
κά τον σημαντικό για σένα τομέα των 
διαπροσωπικών σχέσεων! Η όψη αυτή, 
ενδεχομένως να προκαλέσει μέχρι και 
οριστικές ρήξεις!  

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αγαπητέ Σκορπιέ, η σημερινή όψη Τε-
τραγώνου Ερμή-Πλούτωνα, σε ανα-
γκάζει να βρεις άμεσα λύσεις και να 
οργανωθείς όπως πρέπει, ώστε να πε-
τύχεις βελτίωση της καθημερινότητας 
σου, της φυσικής σου κατάστασης και 
γενικότερα της ζωής σου!       

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αγαπητέ Τοξότη, με το σημερινό Τετρά-
γωνο Ερμή-Πλούτωνα, επικεντρώνεσαι 
προσωπικές σου επιδιώξεις, την αυτο-
πεποίθησή σου, την προσωπική προ-
βολή σου, την δημιουργικότητά σου, 
τον τρόπο που διασκεδάζεις και την 
κοινωνική σου ζωή!

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Φίλε Αιγόκερε, το Τετράγωνο Ερμή-
Πλούτωνα, σε επηρεάζει άμεσα και 
μπορεί να σου προκαλέσει αρκετά 
προβλήματα, ιδίως αν δεν παραμεί-
νεις έντιμος, ψύχραιμος και ειλικρινής! 
Φρόντισε να διαχειριστείς σωστά ορι-
σμένα πράγματα στο σπίτι!   

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αγαπητέ Υδροχόε, ασχολείσαι σήμερα 
κυρίως με κοινωνικές επαφές και συ-
ναναστροφές! Το Τετράγωνο Ερμή-
Πλούτωνα όμως, χρειάζεται προσοχή, 
αφού δεν πρέπει ούτε μία στιγμή να 
είσαι ριψοκίνδυνος! 

ΙΧΘΥΕΣ
Αγαπητέ Ιχθύ, με την σημερινή όψη 
Τετραγώνου μεταξύ του Ερμή και του 
Πλούτωνα, θα επικεντρωθείς στην προ-
στασία των κεκτημένων σου αλλά και 
στην διατήρηση των αξιών σου! Πιθα-
νόν, να προκύψουν αβεβαιότητα και 
ανασφάλεια, από κάποιες συγκυρίες 
την σημερινή ημέρα!

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

Πέντε τρόποι για να 
κρατήσετε καθαρό το 
στρώμα σας

Έχετε αγοράσει ένα καλό στρώμα γι’αυτό 
και θέλετε να το διατηρήσετε καθαρό και σε 
άριστη κατάσταση για όσο το δυνατόν πε-
ρισσότερο ώστε να απολαμβάνετε έναν ξε-
κούραστο ύπνο .

Πώς μπορείτε να το πετύχετε; Σύμφωνα 
με το goodhousekeeping.com, ακολουθώ-
ντας τα παρακάτω πέντε βήματα:

Αερίζετε το κρεβάτι σας καθημερινά
Ακόμα κι αν δεν έχετε χρόνο, μέχρι να φύ-

γετε για τη δουλειά, αερίστε τα παπλώματα 
και ανοίξτε το παράθυρο ή την μπαλκονόπορ-
τα για να μπει φρέσκος αέρας στο δωμάτιο.

Αλλάξτε τα σεντόνια μια φορά την 
εβδομάδα

Αλλάζοντας σεντόνια τουλάχιστον μία 
φορά την εβδομάδα και πλένοντάς τα σε 
ελάχιστη θερμοκρασία 60 ° C, δεν αφήνε-
τε τα ακάρεα να παραμείνουν στο στρώμα. 

Επίσης και το προστατευτικό στρώματος εί-
ναι μια καλή λύση αρκεί να το πλένετε κάθε 
δύο μήνες στην υψηλότερη θερμοκρασία 
που συνιστάται στην ετικέτα.

Σκουπίστε τακτικά το στρώμα
Απομακρύνετε τα νεκρά κύτταρα αλλά 

και τη σκόνη από το στρώμα, χρησιμοποι-
ώντας την ηλεκτρική σκούπα. Μία φορά το 
μήνα αρκεί για να μην δημιουργεί βρωμιά 
από τον ιδρώτα ή την υγρασία στο στρώμα.

Γυρίστε το στρώμα
Το ιδανικό είναι να το γυρίζετε περίπου 

κάθε έξι μήνες ( πάνω- κάτω, μπροστά- πί-
σω). Με αυτό τον τρόπο δεν αλλοιώνεται το 
σχήμα και διατηρείται η ελαστικότητά του.

Απομακρύνετε γρήγορα τυχόν λε-
κέδες

Αν για οποιοδήποτε λόγο υπάρξει λεκές 
στο στρώμα, αφαιρέστε τον άμεσα. Σκουπί-
στε τον με στεγνό πανί και μετά καθαρίστε με 
ένα απορρυπαντικό σχεδιασμένο για χρήση 
σε τάπητα ή ταπετσαρίες. Ξεπλύνετε με φρέ-
σκο, κρύο νερό και στη συνέχεια στεγνώστε 
πολύ καλά το σημείο.

ΜΙΑ...ΕΞΥΠΝΗ ΓΝΩΜΗ
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Μία μεγάλη, ανοιχτή «πλη-
γή» κι ένα θλιβερό φαινόμε-
νο που συναντάμε κατά κόρον 
στους ελληνικούς δρόμους,  
εντός κι εκτός αστικών κέ-
ντρων, αναδεικνύει η μελέτη 
επιστημόνων στο οδικό δίκτυο 
που συνδέει το Εθνικό Πάρκο 
του Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-
Σουφλίου με την πόλη του Δι-
δυμοτείχου. Σε μία διαδρομή 
42 χιλιομέτρων, σε διάστημα 
298 ημερών, εντοπίστηκαν νε-
κρά 64 ζώα, από 15 διαφορε-
τικά είδη, μετά από σύγκρουση 
με διερχόμενα οχήματα. Μιλά-
με, δηλαδή, για ένα μέσο όρο 
4-5 νεκρών ζώων κάθε μέρα.

Όπως αναφέρουν οι ερευ-
νητές Δημήτρης Βασιλάκης, 
Δήμητρα Γκεζερλή και Helena 
Correia, στον πρόλογο της με-
λέτης τους, «οι αυτοκινητό-
δρομοι συνδέονται άμεσα με 
την πρόοδο και την ευημερία 
των κοινωνιών, αλλά έρχονται 
σε αντίθεση με τη διατήρη-
ση της βιοποικιλότητας λόγω 
των Συγκρούσεων Οχημάτων-

Άγριας Ζωής (ΣΟΑΖ), που προ-
καλούνται όταν δεν λαμβάνο-
νται μέτρα για τον μετριασμό 
τους». 

Θνησιμότητα
Πεδίο έρευνας και αξιολό-

γησης της θνησιμότητας της 

άγριας ζωής ήταν ο δρόμος 
μήκους 42 χιλιομέτρων (εκ 
των οποίων το 86% αποτελεί 
την ευρωπαϊκή διαδρομή Ε85, 
Α21) που συνδέει το Εθνικό 
Πάρκο Δαδιάς   με την πόλη 
του Διδυμοτείχου. Το 50% του 
δρόμου βρίσκεται εντός του 
Εθνικού Πάρκου (6χλμ) και 
κατά μήκος των ανατολικών 
συνόρων του (15χλμ). 

Κατά την οδήγηση χαρτο-
γραφήθηκαν οι συγκρούσεις 
οχημάτων – άγριας ζωής για 
298 ημέρες (82% του έτους, 
Ιαν 2021-Ιαν. 2022).

Εντοπίστηκαν νεκρά λό-
γω σύγκρουσης 64 άτομα 
από 15 διαφορετικά είδη ζώ-
ων (12-θηλαστικά, 3-πουλιά): 
15 τσακάλια, 11 αγριόγατες, 8 
αλεπούδες, 8 ασβοί, 8 κουνά-
βια, 1 ενυδρίδα, 1 αγριογού-
ρουνο, 1 λαγός και 11 άτομα 
από άλλα είδη. 

Κατάσταση περίφραξης
Όπως επισημαίνεται, από τη 

Δαδιά ως τη Μάνδρα, το 50% 
του δρόμου δεν διαθέτει πε-
ρίφραξη, ούτε κάποια πινακί-
δα για  την ύπαρξη / διέλευση 
άγριων ζώων.

Στο 30% του περιφραγμέ-
νου τμήματος του οδικού δι-
κτύου, υπάρχου τουλάχιστον 
20 σημεία, όπου η περίφραξη 

έχει υποστεί σοβαρές ζημιές.

Προτεινόμενες λύσεις
«Συνιστούμε την άμεση πε-

ρίφραξη του αυτοκινητοδρό-
μου, την σωστή σήμανση και 
την κατασκευή κατάλληλων 
διόδων διέλευσης της άγριας 
ζωής για τη μείωση των συ-
γκρούσεων οχημάτων με άγρια 
ζώα» αναφέρουν οι ερευνητές.

Επιπλέον, προτείνεται να 

οριοθετηθούν, στην εν λόγω 
διαδρομή, ζώνες χαμηλής τα-
χύτητας, να τοποθετηθούν σε 
συγκεκριμένα, επικίνδυνα ση-
μεία σαμαράκια, να βελτιωθεί 
ο φωτισμός και να γίνει κα-
θαρισμός της βλάστησης κα-
τά μήκος του δρόμου, ώστε να 
εξασφαλιστεί καλύτερη ορατό-
τητα τόσο για τα ζώα, όσο και 
για τους οδηγούς.

Κ.Η.

Βιοποικιλότητα… λιωμένη στην άσφαλτο 
κατά μήκος των ορίων του Εθνικού 
Πάρκου Δαδιάς  

64 ΖΩΑ (ΤΣΑΚΑΛΙΑ, ΑΓΡΙΟΓΑΤΕΣ, 
ΑΛΕΠΟΥΔΕΣ ΚΛΠ) ΒΡΕΘΗΚΑΝ 
ΝΕΚΡΑ ΛΟΓΩ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ, 
ΣΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΕΝΑ 
ΧΡΟΝΟ, ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΔΑΔΙΑΣ-
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ!      

Αποκαλυπτικά τα στοιχεία μελέτης: 
Χάνουμε 4 -5 άγρια ζώα κάθε μέρα!

Περίπου 4 άγρια ζώα πέφτουν νεκρά κάθε 
μέρα, μετά από σύγκρουση με οχήματα, 
στον δρόμο που μελέτησαν οι ερευνητές.

Τη μελέτη υπογράφουν οι : 
-Δημήτρης Βασιλάκης, Ο Δρ. Βασιλάκης Δημήτριος είναι 
δασολόγος του Δασαρχείου Διδυμοτείχου και έχει υπηρε-
τήσει στο Δασαρχείο Σουφλίου και στη Διεύθυνση Δασών 
Ν. Έβρου. Έχει μεταπτυχιακό στην Περιβαλλοντική Πολιτική 
και Διαχείριση (Σχολή Περιβάλλοντος Π. Αιγαίου) και διδα-
κτορικό στην διατήρηση και διαχείριση της άγριας πανίδας & 
το χωρικό σχεδιασμό (Εργαστήριο Διατήρηση και Διαχείρι-
ση της Βιοποικιλότητας, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος 
& ΦΠ, Πολυτεχνική Σχολή Π. Πατρών). Όπως αναφέρει ο 
ίδιος «η έρευνα αυτή είναι απότοκο της καλοσύνης των με-
τακινητών μου, στους οποίους και αφιερώνεται».
-Δήμητρα Γκεζερλή, στέλεχος του Φορέα Διαχείρισης του 
Εθνικού Πάρκου Δαδιάς και του Δέλτα του Έβρου
-Helena Correia, Freelancer Βιολόγος  

Info

«Ματωμένη» η διαδρομή από το εθνικό πάρκο 
της Δαδιάς ως την πόλη του Διδυμοτείχου.

www.gnomionline.grwww.gnomionline.gr
Η ΓΝΩΜΗ στο ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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