
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

www.gnomionline.gr 
Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022

αρ. φύλλου 9430
€0.60H ΓΝΩΜΗ

Βουλγαρία: Στον πάγο 

τα σχέδια για πυρηνικό 

σταθμό με συμμετοχή 

της Ελλάδας

 Οικονομικά ασύμφορη η 
σύναψη πολυετούς συμφωνίας 

για εισαγωγή ρεύματος από 
εργοστάσιό της

� 9

Α’ ΕΠΣ Έβρου: Τρία 
στα τρία για Φέρες, 
Ιπποκράτη & Ορέστη

Αποτελέσματα, σκόρερ και 
βαθμολογία στην 3η αγω-

νιστική

� 13

Καμία αλλαγή στα δημοτικά 
τέλη του 2023 

Προτείνει μελέτη που έγινε για λογαριασμό του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης. Αύριο η λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Αδύνατη η μείωση των τελών, κυρίως λόγω του αναμενόμενου 
υπερβολικά αυξημένου ενεργειακού κόστους  
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Ειδικό σήμα λειτουργίας έλαβε 
ο Δήμος για τα Ιαματικά Λουτρά 

Τραϊανούπολης

Μετά από σχεδόν τρία χρόνια επίπονης προσπάθειας 
και πολλών καθυστερήσεων. Τα επόμενα βήματα
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Το εβρίτικο βόλεϊ Το εβρίτικο βόλεϊ 
βροντοφώναξε ξανά «παρών» βροντοφώναξε ξανά «παρών» 
στο χάρτη του ελληνικού βόλεϊ στο χάρτη του ελληνικού βόλεϊ 

Βρέθηκε επενδυτής για τα Βρέθηκε επενδυτής για τα 
καζίνο σε Ρίο, Κέρκυρα καζίνο σε Ρίο, Κέρκυρα 
και Αλεξανδρούποληκαι Αλεξανδρούπολη

� 88Μειωμένη η σκορδοκαλλιέργεια 
στη Βύσσα

Το εξαιρετικό προιόν που παράγει ο βόρειος Έβρος,  
δεν θα καλύψει ούτε τις μισές εγχώριες ανάγκες. 
Ισχυρό πλήγμα δέχτηκε η καλλιέργεια ήδη από 

πέρυσι, λόγω της εκτίναξης του κόστους παραγωγής,  
άνω του 40%
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ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ 
ΑΠΟ «ΤΑ ΝΕΑ»

● Η κυβέρνηση θέ-
λει νέο επιχειρησια-
κό πλάνο, ενώ άλλες 
πηγές κάνουν λόγο 
για σοβαρές αμφιβο-
λίες για την ικανότη-
τα των δύο εταιρει-
ών να διαχειριστούν 
μια τέτοια υποδομή

● Την Πέμπτη θα συ-
νεδριάσει για το θέ-
μα το ΤΑΙΠΕΔ 

● Τι αναφέρει το δη-
μοσίευμα των Νέων

● «Δε σχολιάζουμε 
δημοσιεύματα, δεν 
έχουμε ενημέρωση» 
η πρώτη αντίδραση 
από ΟΛΑ

Ματαιώνεται ο 
διαγωνισμός για το 
λιμάνι Αλεξανδρούπολης

� 3, 9
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Ετήσια ιδιωτών  €100
Δήμων-Δημοτικών διαμ/των €200
Τραπεζών-Οργανισμών  €200
Ανώνυμες Εταιρίες  €200

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

Τακτικοί συνεργάτες: 

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

ΓΕΓΟΝΟΤΑ

1901
Βίαιες συμπλοκές ξεσπούν στο κέ-
ντρο της Αθήνας, με αφορμή τη μετά-
φραση του Ευαγγελίου στη δημοτική 
από τον Αλέξανδρο Πάλλη (Ευαγγε-
λικά). Κατά τις συγκρούσεις σκοτώ-
νονται 8 άνθρωποι και τραυματίζο-
νται 80. Η Δημοτική θα αναγνωριστεί 
ως επίσημη γλώσσα του ελληνικού 
κράτους 75 χρόνια αργότερα.

1923
Επιχειρείται αποτυχημένο πραξικόπη-
μα του Αδόλφου Χίτλερ στο Μόνα-
χο, που θα μείνει στην ιστορία ως το 
Πραξικόπημα της Μπυραρίας.

1972
Λήγει ο Τρίτος Πόλεμος του Βακα-
λάου, με επικράτηση των Ισλανδών, 
που χρησιμοποίησαν το μυστικό τους 
υπερόπλο, ένα μηχανισμό που έκο-
βε τα δίχτυα των βρετανών ψαρά-
δων, προκαλώντας τους ανυπολό-
γιστες ζημιές.

1977
Ο Μανόλης Ανδρόνικος ανακαλύπτει 
τον τάφο του Φίλιππου στη Βεργίνα. 
Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτε-
ρες αρχαιολογικές ανακαλύψεις του 
20ου αιώνα.

1999
Με «λαϊκό δικαστήριο» στην πλατεία 
Συντάγματος ανοίγει ο κύκλος των 
κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας κατά 
της επίσκεψης του Κλίντον, το οποίο 
καταδικάζει τον πρόεδρο των ΗΠΑ 
για εγκλήματα κατά της ανθρωπότη-
τας. Η εκδήλωση οργανώθηκε από 
την Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή 
Ύφεση και το ΚΚΕ.

2016
Κόντρα στις προβλέψεις, ο υποψή-
φιος των Ρεπουμπλικανών Ντόναλντ 
Τραμπ αναδεικνύεται 45ος Πρόε-
δρος των ΗΠΑ, επικρατώντας της 
υποψήφιας των Δημοκρατικών Χίλα-
ρι Κλίντον στις εκλεκτορικές ψήφους, 
αν και συγκέντρωσε λιγότερες ψή-
φους από την αντίπαλό του σε εθνικό 
επίπεδο. Κυριαρχία των Ρεπουμπλι-
κανών σε Βουλή και Γερουσία.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

1930
Χρόνης Μίσσιος, έλληνας συγγρα-
φέας. (Θαν. 20/11/2012)

ΘΑΝΑΤΟΙ

2005
Αλέκος Αλεξανδράκης, έλληνας ηθο-
ποιός. (Γεν. 27/11/1928)

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα

Μνημεία τα κτίρια του παλιού 

σιδηροδρομικού σταθμού Αλεξανδρούπολης

Η ΓΝΩΜΗ
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Της Κικής Ηπειρώτου
Ως μνημείο χαρακτηρίζεται 

πλέον, με υπουργική απόφαση, 
το σύμπλεγμα των κτιρίων που 
αποτελούν τον παλιό σιδηρο-
δρομικό σταθμό της Αλεξαν-
δρούπολης. Η εξέλιξη συνδέεται 
άμεσα με ένα πολύ σημαντικό 
ζήτημα της πόλης, το οποίο 
αφορά την εδώ και χρόνια επι-
διωκόμενη μεταφορά του ΚΤΕΛ 
στον συγκεκριμένο χώρο. 

Υπενθυμίζουμε πως ένα τμή-
μα της έκτασης, της τάξης των 
7 στρεμμάτων, όπως και ένα 
από τα κτίρια, έχει παραχωρη-

βήμα του δημοτικού συμβουλί-
ου, ξεπεράστηκε και το εμπό-
διο που προέκυψε μετά από μία 
πρόταση της ΥπηρεσίαςΝεοτέ-
ρων Μνημείων της Ξάνθης προς 
το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμ-
βούλιο, προκειμένου να αξιο-
ποιηθεί όλη η περιοχή και να 
αναδειχθεί ως ιστορικός χώρος. 

Με την απόφαση της Υπουρ-
γού Πολιτισμού, με ημερομηνία 
12 Οκτωβρίου 2018, το κτιρια-
κό συγκρότημα χαρακτηρίζεται 
ως μνημείο, κι έτσι, σύμφωνα 
με τη δημοτική αρχή, ανοίγει ο 
δρόμος ώστε να προχωρήσουν 

δραστηριότητα πλησίον αυτών 
χωρίς προηγουμένως να ζητηθεί 
η έγκριση του Υπουργείου Πολι-
τισμού και Αθλητισμού». 

Αναλυτικά, στην απόφαση 
που υπογράφει η υπουργός Πο-
λιτισμού Μυρσίνη Ζορμπά, με 
ημερομηνία 12/10/2018, ανα-
φέρονται τα παρακάτω: 

«Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε τον 
χαρακτηρισμό ως μνημείων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 6, παρ. 1β.και 1γ. του 
ν.3028/2002, των κτηρίων, φερ. 
ιδιοκτησίας ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., που 
αποτελούν το συγκρότημα του 
Παλιού Σιδηροδρομικού Σταθ-
μού Αλεξανδρούπολης, όπως 
αυτά εμφαίνονται στο συνημμέ-
νο τοπογραφικό διάγραμμα (με 
τα στοιχεία 1-7), καθώς και της 
διατήρησης της χωροθέτησης 
των σιδηροδρομικών γραμμών 
στην έκταση που καταλαμβά-
νουν τα χαρακτηριζόμενα κτήρια 
και ειδικότερα: 1. ο παλαιός Σι-
δηροδρομικός Σταθμός - κτήριο 
επιβατών με τις κατοικίες σταθ-
μάρχη και κλειδούχου στον όρο-
φο, μαζί με τον μηχανολογικό 
τους εξοπλισμό in situ, (κτήριο 
1), 2. το κτήριο «Υπνωτηρίου» 
του προσωπικού της γραμμής 
(κτήριο 2), 3. το κτήριο «Νέου 
Υπνωτηρίου έλξεως» της γραμ-

εργοδηγού και το κτήριο των 
τουαλετών (κτήριο 7α και 7β), 
διότι τα κτήρια αυτά αποτελούν 
ένα ενιαίο και αδιάσπαστο σύ-
νολο ειδικής κατηγορίας κτισμά-

των, η διατήρηση του οποίου 
είναι σημαντική για την τεκμη-
ρίωση της εξέλιξης της περιο-
χής στο τέλος του 19ου αιώνα 
και στις αρχές του 20ου αι. από 

αρχιτεκτονική, τεχνική, μορφο-
λογική, κοινωνική και οικονο-
μική, πολιτισμική και πολιτιστι-
κή άποψη».

Μνημεία τα κτίρια του παλιού 
σιδηροδρομικού σταθμού 
Αλεξανδρούπολης
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗΣ 
ΖΟΡΜΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ, ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ 
ΟΠΟΙΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΟΥ ΚΤΕΛ    

Θετική εξέλιξη που ανοίγει το δρόμο για 
τη μετεγκατάσταση, σημειώνει η δημοτική 
αρχή 

8
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2018

Ως μνημείο χαρακτηρίζεται πλέον, με υπουρ-
γική απόφαση, το σύμπλεγμα των κτιρίων που 
αποτελούν τον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό της 
Αλεξανδρούπολης. Η εξέλιξη συνδέεται άμεσα 
με ένα πολύ σημαντικό ζήτημα της πόλης, το 
οποίο αφορά την εδώ και χρόνια επιδιωκόμε-
νη μεταφορά του ΚΤΕΛ στον συγκεκριμένο χώ-
ρο. Υπενθυμίζουμε πως ένα τμήμα της έκτασης, 
της τάξης των 7 στρεμμάτων, όπως και ένα από 
τα κτίρια, έχει παραχωρηθεί εδώ και περίπου 3 
χρόνια, από τη ΓΑΙΑΟΣΕ, κατά χρήση, στο Δήμο 
Αλεξανδρούπολης, προκειμένου, μετά τις απα-
ραίτητες παρεμβάσεις, να γίνει εκεί η μεταφορά 
και λειτουργία του ΚΤΕΛ, επιτρέποντας στο κέ-
ντρο της πόλης να ‘ανασάνει’. Με την απόφαση 
της Υπουργού Πολιτισμού, με ημερομηνία 12 
Οκτωβρίου 2018, το κτιριακό συγκρότημα χα-
ρακτηρίζεται ως μνημείο, κι έτσι, σύμφωνα με τη 
δημοτική αρχή, ανοίγει ο δρόμος ώστε να προχω-
ρήσουν τα σχέδια για μετεγκατάσταση του ΚΤΕΛ

Ο καιρός σήμερα
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Μικρογνωμικά

Θύελλα προκάλεσε στην κοι-
νωνία της Αλεξανδρούπολης 
το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα 
της εφημερίδας «Τα Νέα» για 
το σταμάτημα των διαδικασιών 
πώλησης του λιμένα του Έβρου 
σε επενδυτές, παρότι αρχές, φο-
ρείς, τοπικοί παράγοντες (και όχι 
μόνο) είχαν επενδύσει πολλά σε 
αυτήν την προοπτική. Στον Οργα-
νισμό Λιμένα Αλεξανδρούπολης 
δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση 
για αλλαγές ή ακύρωση του δι-
αγωνισμού και υποδεικνύεται το 
ΤΑΪΠΕΔ ως μόνος υπεύθυνος για 
τους χειρισμούς. «Δεν μπορώ να 
σχολιάσω δημοσιεύματα, επίσημα δεν 
έχουμε κάποια ενημέρωση…» δήλωσε 
στην ΕΡΤ Ορεστιάδας ο Διευθύνων 
Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος 
Αλεξανδρούπολης (Ο.Λ.Α.), Κώστας Χα-
τζηκωνσταντίνου, αναφερόμενος στο 
δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα», 
που κάνει λόγο για ματαίωση του δια-
γωνισμού για την απόκτηση του πλει-
οψηφικού πακέτου των μετοχών του 
Ο. Λ. Α. Οι άνθρωποι του Οργανισμού 

στήριζαν πολλά στην επόμενη μέτα μέ-
σω πώλησης, όπως και η ίδια η κυβέρ-
νηση από τη στιγμή ανάληψης των κα-
θηκόντων της το 2019. Τώρα που χαλά 
το αφήγημα; 

Σ.σ.: Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κά-
ποιο σχόλιο από τη δημοτική αρχή Αλε-
ξανδρούπολης σε ένα τόσο κομβικό για 
την περιοχή θέμα… εκτός κι αν δεν έπε-
σε στην αντίληψή μας

Γ.Π. 

ΟΛΑ: «Κανένα σχόλιο»

Μπράβο σε όλους! 

Προς τι το συνέδριο;
Συνέδριο με τίτλο «Επανεκκίνηση 

της Ελληνικής Οικονομίας – Η Συμβο-
λή των ΗΠΑ στην Οικονομική Ανάπτυ-
ξη και Σταθερότητα της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» 
διοργανώθηκε το Σάββατο 5 Νοεμ-
βρίου στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό 
Κέντρο - Μέγαρο Μουσικής. Τα ΜΜΕ 
το έμαθαν ξαφνικά, λίγες ώρες πριν τη 
διεξαγωγή του παρότι είχε προσκληθεί 
το μισό υπουργικό συμβούλιο. Αρκετοί 
εκφράζον απορίες για την ανάγκη δι-

εξαγωγής του στην παρούσα χρονική 
στιγμή, άπαντες όμως διαπίστωσαν ότι 
πραγματοποιήθηκε σε άδεια αίθουσα. 

Γ.Π.

Να πάρει θέση η Ε.Ε.
Τις διεθνείς εξελίξεις και τις επιδιώ-

ξεις του Ταγίπ Ερντογάν ανέλυσαν στον 
αέρα της ΕΡΤ ο Δημήτρης Σταθακό-
πουλος, νομικός και τουρκολόγος και ο 
Γιώργος Βαρυθυμιάδης, πρόεδρος της 
Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλήνων 
με αφορμή το τουρκικό «μπλόκο» στον 

Τουλάχιστον 80 σακούλες σκουπι-
διών συνελέχθησαν από την παραλια-
κή ζώνη της Καμαριώτισσας μέχρι και 
το λιμανάκι,  από τα χεράκια μικρών 
και μεγάλων φίλων μας! Ο Σύλλογος 
Γονέων και Κηδεμόνων του σχολεί-
ου ευχαριστεί  θερμά όσους συμμετεί-

χαν, καθώς και στους χορηγούς τους: κ. 
Σαλβανο Δημήτριο, Σαλβανου Αγγελι-
κή, Συκα Δημήτριο, Τσίπο Νικόλαο και 
το Δήμο Σαμοθράκης. Μάλιστα, έπεται 
και συνέχεια, όπως λένε. 

Κ.Η.

Σε εξέλιξη η κατασκευή εκπαιδευτικού λαχανόκηπου στον αύλειο χώρο του 18ου Νηπιαγωγείου Αλεξανδρούπο-
λης στο πλαίσιο του προγράμματος “RU:RBAN Second Wave”. 
Σκοπός του προγράμματος η βιώσιμη αστική γεωργία ως καινοτόμα εναλλακτική μορφή αστικής ανάπτυξης και 
αντιμετώπισης κοινωνικών ανισοτήτων και της κλιματικής αλλαγής.

Δεν μπορώ να γνωρίζω τι 
σκέφτονται οι Τούρκοι. Μπο-
ρώ όμως να σας πω ότι αυ-
τή η πράξη ήταν μια πράξη 
ακραίας προκλητικότητας 
απέναντι όχι μόνο σε έναν 
Έλληνα αξιωματούχο αλλά 
και σε έναν Ευρωπαίο αξι-
ωματούχο γιατί βρισκόμουν 
εκεί με την ευρωπαϊκή μου 
ιδιότητα..

Α. ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Aν και οι κίνδυνοι πλέον είναι 
κοινοί για όλα τα κράτη-μέλη, 
στην Ελλάδα το χρέος είναι 
υψηλό ενώ δεν έχει ακόμα ανα-
κτήσει την επενδυτική βαθμίδα. 
Ωστόσο δεν περνά απαρατή-
ρητο το γεγονός ότι η ελληνική 
οικονομία αναπτύσσεται και μά-
λιστα με ρυθμό υψηλότερο από 
τον ευρωπαϊκό μέσο όρo..
Π. ΤΖΕΝΤΙΛΟΝΙ
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΕ

Απόστολο Τζιτζικώστα, που δυστυχώς 
δεν ήταν η μόνoς Έλληνας πολίτης στον 
οποίο απαγορεύτηκε αναίτια η είσοδος 
στη γειτονική χώρα. Όπως αποκάλυψε 
ο κ. Βαρυθυμιάδης  τον Δεκαπενταύ-
γουστο του 2021 και ενώ επρόκειτo ως 
εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας να πα-
ραστεί στη λειτουργία που θα γινόταν 
στην Παναγία Σουμελά, τον συνέλαβαν 
και τον κρατούσαν για 7-8 ώρες, δίχως 
να του πουν το λόγο στο αεροδρόμιο 
της Κωνσταντινούπολης.

Σχολιάζοντας το προκλητικό περι-
στατικό που οδήγησε στην έντονη αντί-
δραση της Ελλάδας ο Σταθακόπουλος 
αποκάλυψε ότι και ο ίδιος αποφεύγει να 

επισκεφθεί την Kωνσταντινούπολη και 
την Τουρκία από το Σεπτέμβρη του ’15, 
γιατί κινδυνεύει με σύλληψη. «Όλοι μας 
ως Έλληνες πολίτες είμαστε και Ευρω-
παίοι πολίτες. Επομένως καθένας από 
εμάς, σε περίπτωση που είναι σε μια 
λίστα ανεπιθύμητων προσώπων κινδυ-
νεύει να κρατηθεί και μετά από 5 – 6 
ώρες, χωρίς λόγο και αφορμή και από-
δοση κατηγορητηρίου, να επιστρέψει 
στην Ελλάδα. Αντιλαμβάνεστε ό,τι αυ-
τό μας φέρνει σε δύσκολη θέση και σε 
κάθε περίπτωση θα έπρεπε συνολικά η 
ΕΕ να πάρει θέση» δήλωσε  στην ΕΡΤ 
ο κ. Σταθακόπουλος.

Κ.Η.
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Την Τετάρτη 9/11 στις 18.30 το απόγεμα 
συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξαν-
δρούπολης. Μεταξύ των θεμάτων ξεχωρίζει 
αυτό για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα 
ανταποδοτικά τέλη του Δήμου. Έχει προηγη-
θεί αναλογιστική μελέτη ανάλυσης των αντα-
ποδοτικών τελών, η οποία και παραδόθηκε 
πριν λίγες μέρες. Αρκετοί Δήμοι στη χώρα 
έχουν προχωρήσει σε αποφάσεις για μείω-
ση των δημοτικών τελών, ενώ αυτό αποτε-
λεί πάγιο αίτημα και της αντιπολίτευσης στο 
Δήμο Αλεξανδρούπολης.

Αναλυτικά:
1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου και 

αναπληρωτή αυτού για συμμετοχή στις τρι-
μελείς επιτροπές για την εκτίμηση της μονα-
διαίας αξίας των ζώων/προϊόντων, που σφά-
ζονται ή θανατώνονται ή καταστρέφονται από 
την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης 
του ζωικού κεφαλαίου, για το έτος 2022 (Ει-
σηγ. κ. Δήμαρχος)

2. Αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου 
για τη συγκρότηση των επταμελών Σχολικών 
Συμβουλίων των σχολικών μονάδων Β/θμιας 
Εκπαίδευσης του Δήμου μας (σε εφαρμογή 
του άρθρου 107 του Ν. 4823/2021) (Εισηγ. 
κ. Δήμαρχος)

3. Λήψη απόφασης σχετικά με τα Ανταπο-
δοτικά Τέλη του Δήμου Αλεξανδρούπολης, 
από 01.01.2023, μετά την παραλαβή της 
αναλογιστικής μελέτης ανάλυσης ανταπο-
δοτικών τελών (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)

4. Ορισμός νέου Διαχειριστή τοπικών χρη-
στών στο Σύστημα Διαχείρισης Χρηστών του 
ΟΠΕΚΕΠΕ (Εισηγ. κ. Καδόγλου Κ.)

5. Έγκριση μετακίνησης περιπτέρου στην 
πλατεία της Μάκρης (Εισηγ. κ. Χρυσόπου-
λος Ιωαν.)

6. Έγκριση μελέτης προσωρινών κυκλοφο-
ριακών ρυθμίσεων για την εξασφάλιση ομα-
λής κυκλοφορίας οχημάτων κατά τη διάρκεια 
κατασκευής του έργου “Αποκατάσταση κατα-
στροφών οδικού δικτύου και υποδομών ΔΕ 
Φερών” (Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)

7. Τροποποίηση της 143/2020 απόφασης 
Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τη λει-
τουργία της δημοτικής αστικής συγκοινωνί-
ας (σε συνέχεια των 155/2021 & 145/2021 
αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) (Εισηγ. 
κ. Πορτοκαλίδης Κ.)

8. Αυτοδίκαιη άρση ρυμοτομικής απαλ-

λοτρίωσης (Ν4759/2020) στο ΟΤ 432 στην 
Αλεξανδρούπολη (Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)

9. Αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δή-
μου για περιορισμό ταχύτητας στα 30χλμ/
ώρα επί της οδού Αμμοχώστου που βρίσκε-
ται πλησίον σχολικού συγκροτήματος (Εισηγ. 
κ. Πορτοκαλίδης Κ.)

10. Αίτημα του «Δημόκριτος Πρότυπο Ιδι-
ωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο ΑΕ» (υπ’ αριθ. 
25149/02.08.2022) για θέση ΑΜΕΑ (γενική), 
επί της οδού Αίνου & Μαζαράκη στην Αλε-
ξανδρούπολη  (Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)

11. Αίτημα της Μ.Μ. (υπ’ αριθ. 
26968/19.08.2022) για διαβάσεις πεζών 
επί  της οδού Νικηταρά 17 (Εισηγ. κ. Πορ-
τοκαλίδης Κ.)

12. Αίτημα του Κ.Α. (25260/02.08.2022) 
για δημιουργία θέσης Φ/Ε επί της οδού Πα-
τριάρχου Κυρίλλου 23 (Εισηγ. κ. Πορτοκα-
λίδης Κ.)

13. Αίτημα της  Κ.Κ. (27971/31.08.2022) 
για δημιουργία θέσης Φ/Ε επί της οδού Λ. 
Δημοκρατίας 5 (Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)

14. Αίτημα του Γ.Γ. (29018/07.09.2022) 
για δημιουργία θέσης Φ/Ε επί της οδού Άρ-
δα 6-8 (Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)

15. Aίτημα του Μ.Δ. (31495/23.09.2022) 
για δημιουργία θέσης Φ/Ε επί της οδού Βενι-
ζέλου 3 (Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)

16. Αίτημα του Τ.Ε. (32098/28.09.2022) 
για δημιουργία θέσης Φ/Ε επί της οδού Φιλιπ-
πίδου & Μηδείας (Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)

17. Αίτημα του Π.Δ. (υπ αριθμ 
30659/16.09.2022) για θέση ΑΜΕΑ στο 
ΕΒΜ1340, επί της οδού Πλωτινουπόλεως 
21 στην Αλεξανδρούπολη (Εισηγ. κ. Πορτο-
καλίδης Κ.)

18. Αίτημα του Π.Α. (17644/02.06.2022) 
για δημιουργία θέσης Φ/Ε επί της οδού Χ. 
Τρικούπη και Ρ. Φεραίου (Εισηγ. κ. Πορτο-
καλίδης Κ.)

19. Αίτημα του Γ.Κ. (29970/12.09.2022) 
για δημιουργία θέσης Φ/Ε επί της οδού Εμπο-
ρίου 74 (Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)

20. Συμπληρωματική κατανομή πίστωσης 
139.055.00 € για κάλυψη λειτουργικών ανα-
γκών και κατά  προτεραιότητα  προς κάλυ-
ψη δαπανών θέρμανσης  των σχολείων της 
Α΄/θμιας και Β΄/θμιας  Εκπαίδευσης Δήμου 
Αλεξανδρούπολης, Ν. Έβρου (Εισηγ. κ. Μου-
λατζίδου-Λαζαρίδου Δ.)

Για το ύψος των 
δημοτικών τελών 
αποφασίζει το 
Δημοτικό Συμβούλιο 
Αλεξανδρούπολης

1η Εβδομάδα Ψυχικής 
Υγείας με εκδηλώσεις στο 
Διδυμότειχο
Τρίτη (8/11)11:00-13:00 
Διανομή εντύπου πληρο-
φοριακού υλικού στην Κε-
ντρική πλατεία Διδυμοτεί-
χου 
Πέμπτη (10/11) 12:30-
13:30 ομιλία στο πνευμα-
τικό κέντρο του Ι.Ν Πανα-
γίας Ελευθερώτριας 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

Συμμετοχή της Ένωσης Επαγγελματιών 
και Βιοτεχνών Ν.Ορεστιάδας και Περιφέ-
ρειας  στην Πανελλαδική  κινητοποίηση 
της ΓΣΕΒΕΕ  την Τετάρτης 9 Νοεμβρίου 
«Η πολιτεία δείχνει μια απαράδεκτη απά-
θεια σε αυτό τον Αρμαγεδώνα , χωρίς να 
προτίθεται να δώσει δραστικές λύσεις» 
αναφέρει και ανακοινώνει ότι συμμετέ-
χει στην Πανελλαδική κινητοποίηση δια-
μαρτυρίας που διοργανώνει η ΓΣΕΣΒΕΕ 
την Τετάρτη στις 11:00 το πρωί , με συ-
γκέντρωση  στην κεντρική πλατεία της 
Ν.Ορεστιάδας

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο 
Ν. Έβρου καλεί τα σωματεία μέ-
λη του και όλους τους εργαζό-
μενους του Έβρου στην 24ωρη 
Γενική Πανελλαδική Πανεργατι-
κή Απεργία την Τετάρτη 09 Νο-
εμβρίου 2022 και ώρα 11:00 το 
πρωί μπροστά στο Εργατικό Κέ-
ντρο Ν. Έβρου.
Στο κάλεσμά του το Εργατικό Κέ-
ντρο, τονίζει πως η συμμετοχή 
των εργαζομένων θα πρέπει να 
είναι μαζική και δυναμική για να 
δοθεί ηχηρό μήνυμα και να βρε-
θούν λύσεις στα μεγάλα προβλή-
ματα που τους απασχολούν.

Α Την Τρίτη 8 Νοεμβρίου και ώρα 18:30, στην 
Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματο-
ποιηθεί ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Ορεστιάδας με τα παρακάτω θέματα 
ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Ορεστιά-
δας οικονομικού έτους 2023.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπη-
ρεσιών Δημήτριος Πάλλας.
2. Έγκριση Ολοκληρωμένου Προγράμματος 
Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ορεστιάδας οικο-
νομικού έτους 2023.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπη-
ρεσιών Δημήτριος Πάλλας
Θα ακολουθήσει στις 20:00, τακτική συνεδρί-
αση του ΔΣ με 7 θέματα

σύντομεςειδήσεις
στον Έβρο

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 1

2

Ο Δήμος Σαμοθράκης και 
το Κέντρο Κοινότητας, στα 
πλαίσια των ιατρικών 
δράσεων του κοινωνικού 
ιατρείου του ΔΗΜΟΥ ΣΑ-
ΜΟΘΡΑΚΗΣ, θα πραγμα-
τοποιήσουν σε συνεργα-
σία με την 216 ΚΙ.Χ.Ν.Ε, 
στα πλαίσια της Κοινωνι-
κής Προσφοράς της 12ης 
Μηχανοκίνητης Μεραρχί-
ας Πεζικού, δωρεάν ελέγ-

χους – εξετάσεις με τις 
εξής δύο ειδικότητες:
• ΩΡΛ ( θα υπάρχει ακο-
ογράφος για τοποθέτηση 
ακουστικού)
• ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟ
Οι εξετάσεις θα πραγμα-
τοποιηθούν την Τρίτη 15 
Νοεμβρίου 11:00 π.μ. με 
14:00μ.μ στο ΦΙιδέλειο 
Πνευματικό Κέντρο., Θα 
τηρηθεί σειρά προτεραι-
ότητας (χωρίς ραντεβού)! 

ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 
ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 9/11             

Τι περιλαμβάνει η ατζέντα της ημερήσιας διάταξης

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 
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Της Κικής Ηπειρώτου
Να παραμείνουν ως έχουν 

τα δημοτικά τέλη και για το 
2023, προτείνει η συμβουλευ-
τική εταιρεία που εκπόνησε 
σχετική τεχνική και οικονομι-
κή μελέτη για λογαριασμό του 
Δήμου Αλεξανδρούπολης. Το 
περιεχόμενο, τα συμπεράσμα-
τα και οι προτάσεις της «ανα-
λογιστικής μελέτης ανάλυσης 
ανταποδοτικών τελών του Δή-
μου Αλεξανδρούπολης» ανα-
μένεται να αποτελέσουν τον 
«μπούσουλα» για την τελική 
απόφαση που θα λάβει το Δη-
μοτικό Συμβούλιο κατά την αυ-
ριανή του συνεδρίαση. 

Για τη μελέτη έχει ήδη γνω-
μοδοτήσει θετικά η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής του Δήμου με 
μία ψήφο κατά, του Χρήστου 
Βαρσαμάκη από τη Λαϊκή Συ-
σπείρωση, ο οποίος σημείω-
σε ότι  η αναλογιστική μελέτη 
θα έπρεπε να αναφέρεται συ-
γκεκριμένα σε ποιους τομείς 
προτείνεται μείωση ανταπο-
δοτικών τελών, ενώ τα αντα-
ποδοτικά τέλη θα έπρεπε να 
υπολογίζονται αναλογικά και 
κατά περίπτωση.

 
Προοπτικές και κίνδυνοι

Το τελευταίο διάστημα, 
κάποιοι Δήμοι έχουν υιοθετή-
σει αποφάσεις για μη αύξη-
ση των δημοτικών τελών, ενώ 
ελάχιστοι είναι οι Δήμοι που 
προανήγγειλαν μειώσεις. Το 
ενεργειακό κόστος, που είναι 
δυσβάσταχτο και τους Δήμους 
αποτελεί κορυφαίο ανασταλτι-
κό παράγοντα για αποφάσεις 
μειώσεων, παρά το γεγονός 
ότι όλοι αναγνωρίζουν πως 
κάτι τέτοιο θα έδινε μία «ανά-
σα» στα νοικοκυριά που επίσης 
είναι αντιμέτωπα με υπέρογκα 
κόστη διαβίωσης.

Στον επίλογο της μελέτης 
της εταιρείας «Σκαπέρδας & 
ΣΙΑ», σχετικά με το ύψος των 
δημοτικών τελών του 2023, 
σημεία της οποίας σας παρου-
σιάζει σήμερα η ΓΝΩΜΗ, ανα-
φέρεται ρητά ότι: «Η μελέτη 
μας συνηγορεί στην άποψη να 
μην υπάρξει καμία αλλαγή (να 
μην υπάρξει καμία μείωση αλ-
λά ούτε και αύξηση) των αντα-
ποδοτικών τελών για το 2023, 
διότι οι ανατιμήσεις στα καύσι-
μα, η αύξηση του κόστους της 
ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ., η αύξηση στις 
προμήθειες και στον ανεφο-
διασμό αλλά και οι αυξήσεις 
στους μισθούς εκτίναξαν κα-
τακόρυφα το κόστος (τις Λει-
τουργικές Δαπάνες) για την 
Υπηρεσία Καθαριότητας και 

τον ηλεκτροφωτισμό.
Στη μελέτη αναλύονται 

τα οικονομικά στοιχεία και οι 
προοπτικές σε ευρωπαϊκό, πα-
νελλαδικό και τοπικό επίπεδο, 
λαμβάνοντας υπόψη διάφορες 
δυσλειτουργίες και κινδύνους 
αναφορικά με τα ανταποδοτι-
κά τέλη και τον εκτροχιασμό 
των δημοτικών προϋπολογι-
σμών. 

Όπως επισημαίνεται, «οι 
Δήμοι, βαδίζουν συνεχώς σε 
ένα τεντωμένο σκοινί, διερευ-
νώντας: την μην αύξηση των 
ανταποδοτικών τελών, την μεί-
ωση των ανταποδοτικών τε-
λών, την αναλογικότητα των 
ανταποδοτικών τελών, την 
ορθή διαμόρφωση βάση των 
ανταποδοτικών τελών σε σχέ-
ση πάντα με την καλή λειτουρ-
γία των Υπηρεσιών Καθαριό-
τητας και Ηλεκτροφωτισμού 
του Δήμου.

Οι Δημοτικές Αρχές δίνουν 
μάχες για να κρατάνε τις Υπη-
ρεσίες τους όρθιες με δεδομέ-
νη την υποχρηματοδότηση και 
τις ελλείψεις προσωπικού, για 
να βελτιώσουνε τον ηλεκτρο-
φωτισμό και την καθαριότητα 
στην πόλη τους, ανανεώνο-
ντας παράλληλα με νέα μη-
χανολογικά μέσα, τον στόλο 
της καθαριότητας.

Τα μνημόνια και η πανδημία 
όμως δεν έχει επιπτώσεις μόνο 
στην οικονομία και στην υγεία 
μας, αλλά και στη δυνατότητα 
αποπληρωμής οφειλών προς 
τους Δήμους.

Όπως είναι φυσικό, ο Δή-
μος Αλεξανδρούπολης δε θα 
μπορούσε να μείνει ανεπηρέ-
αστος από τις οικονομικές εξε-
λίξεις. Ο διαρκής περιορισμός 
των οικονομικών πόρων λόγω 
της υφιστάμενης οικονομικής 
κρίσης, οι διαρκείς περικοπές 
των χρηματοδοτήσεων από 
τους κεντρικούς φορείς και 
οι καθυστερήσεις που παρα-
τηρούνται στη ροή χρηματο-
δότησης, είναι ορισμένες από 
τις σημαντικότερες προκλήσεις 
που καλείται να αντιμετωπίσει 
ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, 
όπως άλλωστε και όλοι οι ΟΤΑ 
της χώρας.

Η δημοτική αρχή οφείλει 
να γνωρίζει και την κρισιμό-
τητα των οικονομικών του Δή-
μου και την συνεισφορά αυ-
τών στην καλή λειτουργία του, 
αλλά επίσης οφείλει να γνω-
ρίζει και την επιβάρυνση που 
έχει επέλθει στην οικονομική 
κατάσταση των δημοτών και 
των επαγγελματιών της πόλης 
τα τελευταία χρόνια».

Ως κρίσιμος παράγοντας 
στον υπολογισμό των αντα-
ποδοτικών τελών του Δή-
μου Αλεξανδρούπολης για το 
2023, είναι η πορεία/ η εξέ-
λιξη των Λειτουργικών Δα-
πανών του Δήμου για την 
παροχή των ανταποδοτικών 
υπηρεσιών, που αυξάνεται 
για το 2023 κατά 15% (από 
5.753.249,55 εκ ευρώ το 
2022 σε 6.616.236,98 εκ ευ-
ρώ το νέο έτος)

Όπως επισημαίνεται,  η μεί-
ωση των χρηματικών υπολοί-
πων στο τέλος του 2023, σε 
συνδυασμό με την συνεχιζόμε-
νη αβεβαιότητα στις τιμές της 
ενέργειας, των καυσίμων, του 
κόστους ανθρώπινου δυναμι-
κού, στο κόστος εφοδιασμού 
και σε άλλα, δημιουργούν, σή-
μερα, ένα αρνητικό κλίμα και 
για τις προβλέψεις του 2024 
(προβλέπεται περαιτέρω μεί-
ωση των χρηματικών υπολοί-
πων).

Η πρόταση για τα 
ανταποδοτικά τέλη του 
2023 και για το μέλλον

Όπως αναφέρεται στη με-
λέτη, «σε μια συγκυρία πολύ 
δύσκολη τόσο λόγω της παρα-
τεταμένης οικονομικής κρίσης 
των περασμένων ετών όσο και 
λόγω της πανδημικής κρίσης, 
η Δημοτική Αρχή, η Οικονο-
μική Επιτροπή και το Δημοτι-
κό Συμβούλιο του Δήμου Αλε-
ξανδρούπολης καλούνται να 
αποφασίσουν για την πορεία 
των ανταποδοτικών Δημοτι-
κών Τελών του Δήμου για το 
έτος 2023.

Η μελέτη μας συνηγορεί 
στην άποψη να μην υπάρξει 
καμία αλλαγή (να μην υπάρ-
ξει καμία μείωση αλλά ούτε 
και αύξηση) των ανταποδο-
τικών τελών για το 2023, δι-
ότι οι ανατιμήσεις στα καύσι-
μα, η αύξηση του κόστους της 
ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ., η αύξηση στις 
προμήθειες και στον ανεφο-
διασμό αλλά και οι αυξήσεις 
στους μισθούς εκτίναξαν κα-
τακόρυφα το κόστος (τις Λει-
τουργικές Δαπάνες) για την 

Υπηρεσία Καθαριότητας και 
τον ηλεκτροφωτισμό. «Αναφο-
ρικά με τα ανταποδοτικά τέλη 
μετά το 2023 (από 2024 και 
μετά) o Δήμος  Αλεξανδρού-
πολης, κατά την άποψη μας, 
οφείλει να συστήσει μια επι-
τροπή για να διερεύνηση των 
εξ ορθολογισμό των ανταπο-
δοτικών τελών και μέσω αυ-
τού να δημιουργήσει και πιο 
υγιή έσοδα και να δημιουρ-
γήσει τις βάσεις για άσκηση 
κοινωνικής πολιτικής σε ειδι-
κές κατηγορίες, σε ευπαθείς 

ομάδες, σε πολυτέκνους, κλπ.
Σύμφωνα με την μελέτη 

μας υπάρχουν πολλά και ση-
μαντικά περιθώρια εξ ορθο-
λογισμού στον καταλογισμό 
και στην εφαρμογή των αντα-
ποδοτικών τελών επί της αρ-
χής της αναλογικότητας, της 
προστασίας ευπαθών ομάδων, 
της δίκαιης κατανομής των βα-
ρών, κα..

Ο εξορθολογισμός των 
ανταποδοτικών τελών απαι-
τεί μια ολική και εκ βάθρων 
επανασχεδίαση όλου του κυ-

κλώματος με αναλογική ισο-
κατανομή των βαρών σε όλη 
την γεωγραφική και διοικητική 
έκταση του Δήμου σε ιδιώτες 
και σε επιχειρήσεις και με εξαι-
ρέσεις σε ευπαθείς η μειονε-
κτούντες πληθυσμιακές ομά-
δες. Μέσα στα πλαίσια αυτή 
θα πρέπει να επανεξεταστούν 
οι συντελεστές ΔΤ (Οικιακή, 
Γενική), ΔΦ, ΤΑΠ, κα) στο σύ-
νολο των Κοινοτήτων Δημο-
τικών Ενοτήτων του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης».

Καμία αλλαγή στα δημοτικά τέλη του 2023

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΥ 
ΕΓΙΝΕ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. 
ΑΥΡΙΟ Η ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   

Αδύνατη η μείωση των τελών, κυρίως 
λόγω του αναμενόμενου υπερβολικά 
αυξημένου ενεργειακού κόστους  

Να παραμείνουν ως έχουν τα δημοτικά τέλη και για το 2023, 
προτείνει η συμβουλευτική εταιρεία που εκπόνησε σχετική τεχνική και 
οικονομική μελέτη για λογαριασμό του Δήμου Αλεξανδρούπολης
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Την πτωτική στρεμματική 
πορεία της σκορδοκαλλιέργει-
ας στην περιοχή της Βύσσας 
επιβεβαίωσε σε δηλώσεις του 
στην ΕΡΤ Ορεστιάδας ο πρό-
εδρος του τοπικού Συνεταιρι-
σμού Σκορδοπαραγωγών, Τά-
σος Γιακμογλίδης, εκτιμώντας 
πως οι εκτάσεις που σπάρθη-
καν στη διάρκεια του φετινού 
Οκτωβρίου είναι οι μισές από 
αυτές που καλλιεργούνταν μέ-
χρι και πριν από δύο-τρία χρό-

νια. Σύμφωνα με τον κ. Γιακ-
μογλίδη, τα στρέμματα που 
καλλιεργήθηκαν φέτος δεν ξε-
περνούν τα 1.500 και η παρα-
γωγή που θα συγκομιστεί τον 
Ιούνιο δεν θα καλύψει ούτε το 
50% των εγχώριων αναγκών, 
όταν μέχρι και το 2019 η σκορ-
δοπαραγωγή της Βύσσας ήταν 
ικανή να καλύψει πλήρως τη 
ζήτηση εντός Ελλάδας.

Ισχυρό πλήγμα δέχτηκε η 
καλλιέργεια ήδη από πέρυσι 

(2021), λόγω της εκτίναξης 
του κόστους παραγωγής, που 
υπολογίζεται άνω του 40%, 
ενώ αρκετοί αγρότες εγκατέ-
λειψαν το σκόρδο και στρά-
φηκαν σε άλλες καλλιέργειες, 
προσδοκώντας υψηλότερες τι-
μές. Όσον αφορά την προσπά-
θεια να έχει ΠΟΠ “ταυτότητα” 
το σκόρδο της Βύσσας, ο κ. 
Γιακμογλίδης εξήγησε ότι εδώ 
και χρόνια επανακατατίθεται ο 
σχετικός φάκελος προς τις αρ-
μόδιες υπηρεσίες του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης, 
κάθε φορά συμπληρωμένος με 
νέες τεκμηριώσεις που απαι-
τεί η διαδικασία, έως ότου τα 
αποδεικτικά στοιχεία να είναι 
ικανά να αιτιολογήσουν την 
αναγνώριση του προϊόντος σε 
“προστατευόμενης ονομασίας 
προέλευσης”. Η τελευταία ανα-
νεωμένη κατάθεση του φακέ-
λου έγινε το περασμένο καλο-
καίρι (2022).
ΕΡΤ Ορεστιάδας

Μειωμένη η σκορδοκαλλιέργεια στη Βύσσα

ΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΥ 
ΠΑΡΑΓΕΙ Ο ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΒΡΟΣ,  ΔΕΝ 
ΘΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΟΥΤΕ ΤΙΣ ΜΙΣΕΣ 
ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
             
Ισχυρό πλήγμα δέχτηκε η καλλιέργεια 
ήδη από πέρυσι, λόγω της εκτίναξης του 
κόστους παραγωγής,  άνω του 40%

Το Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕ-
ΔΥ Έβρου καλεί όλους τους ερ-
γαζόμενους, τους άνεργους και 
τους συνταξιούχους να συμμε-
τέχουν μαζικά στην Απεργία την 
Τετάρτη 9 Νοεμβρίου και στις 
απεργιακές συγκεντρώσεις στις 
11:00 π.μ. στην Αλεξανδρούπο-
λη μπροστά στο Εργατικό Κέντρο 
και στην Ορεστιάδα στην κεντρι-
κή πλατεία.

Η Ανακοίνωση - Κάλεσμα του 
Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Έβρου:

Η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ κα-
λούν τους εργαζόμενους, τους 
άνεργους και τους συνταξιού-
χους στον κοινό αγώνα και στην 
απεργία των συνδικάτων την Τε-
τάρτη 9 Νοεμβρίου 2022.

Στις 9 Νοεμβρίου απεργούμε 
όλοι οι εργαζόμενοι στο δημόσιο 

και ιδιωτικό χώρο για να βάλου-
με ένα τέρμα σ’ αυτή την πολιτι-
κή. Σήμερα με επίσημο πληθωρι-
σμό πάνω από 11% είναι η ώρα 
να διεκδικήσουμε να ζούμε με 
αξιοπρέπεια από τον μισθό μας.

Η δύναμη μας είναι η οργα-
νωμένη αντίδραση και οι μαζικοί 
αγώνες. Αυτό είναι που φοβού-
νται όλοι οι πολιτικοί και όλες 
οι κυβερνήσεις. Όλοι μαζί λοι-
πόν απεργούμε και συμμετέχου-
με στις συγκεντρώσεις μαζί με 
τους συμπολίτες μας για να δι-
εκδικήσουμε:

• Αυξήσεις στους μισθούς μας, 
άμεσα, τουλάχιστον ίσες με την 
αύξηση του πληθωρισμού

• Κατάργηση της εισφοράς 
αλληλεγγύης από 01/01/21 

όπως έγινε και στον ιδιωτικό 
τομέα

• Ξεπάγωμα της διετίας 2016-
2017

• Αφορολόγητο στις 12.000 
ευρώ

• Επαναφορά 13ου - 14ου 
μισθού

• Αύξηση και επέκταση του 
επιδόματος επικίνδυνης και αν-
θυγιεινής εργασίας. Καμία περι-
κοπή του.

• Στήριξη του ΕΣΥ με γενναία 
χρηματοδότηση. Μέτρα υγιεινής 
και ασφάλειας στους χώρους ερ-
γασίας και στα σχολεία. Μείωση 
του αριθμού των μαθητών στο 
1:15. Όχι στις απολύσεις και στις 
αναστολές εργασίας του προ-
σωπικού.

• Κατάργηση του Νόμου Χα-
τζηδάκη (Ν4808/21) για τα ερ-
γασιακά, καθώς και κατάργηση 
όλων των νόμων που ιδιωτικο-

ποιούν την κοινωνική ασφάλιση.
• Προσλήψεις μόνιμου προ-

σωπικού για να καλυφθούν τα 
χιλιάδες οργανικά κενά που 
υπάρχουν στο Δημόσιο, ιδιαίτε-
ρα στους τομείς της Υγείας, της 
Παιδείας, της Κοινωνικής Ασφά-
λισης, της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης κ.ά.

• Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις 
Δημόσιων οργανισμών και φο-
ρέων και των δημόσιων αγαθών.

Στον αγώνα αυτό δεν πρέπει 
να είμαστε μόνοι μας οι εργαζό-
μενοι του δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα. Στον αγώνα αυτό απένα-
ντι σ’ αυτή την πολιτική φτωχο-
ποίησης των Ελλήνων πολιτών 
πρέπει να είμαστε μαζί με τους 
εργαζόμενους απ’ όλους τους 
επαγγελματικούς - παραγωγι-
κούς - επιστημονικούς - κοινω-
νικούς - πολιτιστικούς χώρους 
του νομού μας και με όλους τους 

άνεργους, τους νέους και τους 
συνταξιούχους.

Καλούμε όλους τους εργα-
ζόμενους σε όλο το Δημόσιο 
να συμμετέχουν μαζικά στην 
απεργιακή κινητοποίηση και να 
ενώσουν τις δυνάμεις τους με 
όλους τους εργαζόμενους από 
κάθε επαγγελματικό χώρο, με 
όλους τους συνταξιούχους και 
με όλους τους άνεργους.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ 
ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟ-
ΠΗ ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΜΑΖΙ 
ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9 Νοεμβρίου 2022
Όλοι μαζί
Στην απεργιακή συγκέντρωση 

του Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Έβρου
• Αλεξανδρούπολη: Στις 

11:00 μπροστά στο Εργατικό 
Κέντρο Ν. Έβρου.

• Ορεστιάδα: Στις 11:00 στην 
κεντρική πλατεία.

Κάλεσμα του Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ  Έβρου για συμμετοχή 
στην Απεργία της Τετάρτης 9 Νοεμβρίου
Συμμετέχει και στις απεργιακές συγκεντρώσεις 
σε Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα 

Αλεξανδρούπολη  07-11-2022
Αριθ.Πρωτ. οικ.  τ.τ  6654       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗ-

ΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

Περίληψη διακήρυξης Ανοικτού,  μειοδοτικού (πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής), ηλεκτρονικού διαγωνισμού κά-
τω των ορίων για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής, συνολικού 
προϋπολογισμού 176.250,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% 

Η  Π.Α.Μ.Θ. Περιφερειακή Ενότητα Έβρου προκηρύσσει Ανοικτό, μει-
οδοτικό (πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τι-
μής), ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την ανάθεση προμήθει-
ας εξοπλισμού πληροφορικής  για την κάλυψη αναγκών της  Π.Ε. Έβρου 
.Ο  συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 176.250,00 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και προσφορές μπορούν να δοθούν 
ανά ομάδα. Τα είδη του διαγωνισμού κατανέμονται σε 22 Ομάδες (CPV : 
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός Η/Υ, CPV : 30216110-0 Σαρωτές για 
χρήση στον τομέα της πληροφορικής, CPV : 30213100-6 Φορητοί επιτρα-
πέζιοι μικροϋπολογιστές, CPV : 30232100-5 εκτυπωτές και σχεδιογράφοι, 
CPV : 48000000-8 Πακέτα λογισμικών και συστήματα πληροφορικής, CPV 
: 30121200-5 Φωτοαντιγραφικές συσκευές και CPV :30100000-0 Μηχα-

νήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός  ηλεκτρονικούς υπο-
λογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα) ( NUTS: EL511)

1.  Αναθέτουσα Αρχή : Π.Α.Μ.Θ. (Π.Ε. Έβρου), Δ/νση Διοικητικού - Οι-
κονομικού 

Ταχ. Δ/νση: Καραολή & Δημητρίου 40, Αλεξανδρούπολη,  Τηλέφωνο: 
25513-50570, 57215,  FAX: 25513-50404,  E−mail: promithies.evrou@
pamth.gov.gr , Website: www.pamth.gov.gr

2.   Αριθμός προκήρυξης:  08/2022
3.  Είδος σύμβασης : Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για την 

κάλυψη αναγκών των  Υπηρεσιών της Π.Ε. Έβρου, Α/θμιας, Β/θμιας και 
ΚΕΔΑΣΥ . Η πληρωμή  του  αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με το τεύχος του 
διαγωνισμού.

4.  Διάθεση των εγγράφων στοιχείων του διαγωνισμού
Η παρούσα περίληψη καθώς και το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα 

διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή  μέσω του ιστοτόπου της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονία & Θράκης στη διεύθυνση http://www.pamth.gov.
gr, από την ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, από το πρό-
γραμμα Διαύγεια  και από το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ στην διεύθυνση www.promitheus.gov.gr  

5. Ημερομηνία έναρξης προσφορών: 09-11-2022, ημέρα Τετάρτη ώρα 
09:00 π.μ. και καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών 26-
11-2022, ημέρα Παρασκευή ώρα 14:00 μ.μ. 

6.   Ημερομηνία, ώρα, τόπος αποσφράγισης προσφορών
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 01-12-2022, ημέρα Πέ-

μπτη και  ώρα 09:00 π.μ. στην Π.Α.Μ.Θ (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου), 
Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού, Καραολή & Δημητρίου 40, στην Αλεξαν-
δρούπολη, 4ος όροφος, 5ο Γραφείο.

7. Δικαίωμα Συμμετοχής.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α. Έλληνες πολίτες που 

ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού, β. Αλ-
λοδαποί που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του διαγωνι-
σμού, γ. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά που ασκούν δραστηριότητα 
σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού, δ. Συνεταιρισμοί  που ασκούν 
δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού, ε. Ενώσεις - 
Κοινοπραξίες ασφαλιστών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και ασκούν 
δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού.

8. Εναλλακτικές προσφορές.
Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
9. Εγγυήσεις συμμετοχής.
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής  απαιτείται σε ποσοστό 1% τις προϋ-

πολογισθείσας αξίας, προ ΦΠΑ.
10. Ισχύς των προσφορών.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους διακόσιες 

σαράντα (240) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
11. Νομοθετική κάλυψη της σύμβασης ανάθεσης.
Η σύμβαση θα καλύπτεται από το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει τις 

Δημόσιες Συμβάσεις περί παροχής Υπηρεσιών και Αγαθών.
12. Πληροφορίες.
 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευ-

θυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακή Ενότητα 
Έβρου), Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών  στα τηλέφω-
να: 25513-50570, 25513-57215, fax: 25513-50404, e-mail: promithies.
evrou@pamth.gov.gr

Ο Πρόεδρος 
της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ.

Αλέξιος Πολίτης
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«Το πράττειν είθιστε να 
απαντά ηχηρά, σε ερωτήματα, 
σχόλια και επιθυμίες. Εχου-
με λόγο να Είμαστε όλοι πο-
λύ χαρούμενοι για τον τόπο 
μας. Σήμερα Λάβαμε Το Ειδικό 
Σήμα Λειτουργίας των Ιαμα-
τικών Λουτρών Τραϊανούπο-
λης». Με αυτό το μήνυμα και 
με την κοινοποίηση της από-
φασης του Υπουργείου Τουρι-
σμού, ο πρόεδρος της Τουρι-
στικής Ιαματικής Επιχείρησης 
του Δήμου Αλεξανδρούπολης 

Αναστάσιος Σεραφειμίδης 
ανακοίνωσε την πολυπόθητη 
απόκτηση του Ειδικού Σήμα-
τος Λειτουργίας των λουτρών, 
μετά από προσπάθειες που 
κράτησαν σχεδόν 3 χρόνια. 

Όπως είναι γνωστό, η δη-
μοτική αρχή του Γιάννη Ζα-
μπούκη έλαβε την απόφαση 
να κλείσει τις συγκεκριμένες 
εγκαταστάσεις λίγο αφότου 
κέρδισε τις εκλογές του 2019, 
τόσο λόγω έλλειψης του συ-
γκεκριμένου απαραίτητου Σή-

ματος, όσο και λόγω της ακα-
τάλληλης κατάστασης στην 
οποία βρίσκονταν οι χώροι. 

Φυσικά, κανείς δεν μπο-
ρούσε να φανταστεί τότε ότι 
οι διαδικασίες θα τραβούσαν 
τόσο πολύ, με τον τέως πρό-
εδρο της ΤΙΕΔΑ Βασίλη Δέλ-
κο να έχει καταγγείλει πολλές 
φορές τη γραφειοκρατία και 
την προβληματική επικοινωνία 
με την αρμόδια υπηρεσία του 
Υπουργείου Τουρισμού.  Συ-
γκεκριμένα, είχε επισημάνει 
ότι η ΤΙΕΔΑ, στην προσπά-
θειά της να προετοιμάσει το 
φάκελο, προκειμένου να λά-
βει το Σήμα Λειτουργίας, ήρθε 
αντιμέτωπη με έναν «ατελεί-
ωτο κυκεώνα γραφειοκρατί-
ας», περιγράφοντας τις καθυ-
στερήσεις και τα προβλήματα 
στην επικοινωνία με την αρ-
μόδια υπηρεσία, η οποία, όταν 
απαντήσει στα τηλέφωνα και 
τα mails της επιχείρησης, δι-
αρκώς διατυπώνει νέες παρα-

τηρήσεις και ζητά επιπρόσθε-
τα στοιχεία, προκειμένου να 
διεκπεραιώσει την υπόθεση.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, 
ο Δήμος θα πρέπει να προχω-
ρήσει σε μία σειρά βημάτων, 
απαραίτητων για την επανα-
λειτουργία των Λουτρών και 
του ξενοδοχείου. Σε συζήτη-
ση του θέματος στο δημοτι-
κό συμβούλιο τον περασμένο 
Ιούνιο , οπότε αποφασίστηκε 
να παραμείνουν τα ιαματικά 
λουτρά στην κυριότητα του 
Δήμου, κι όχι να περάσουν σε 
ανώνυμη εταιρεία που σύστη-
σε το Υπουργείο Τουρισμού 
για τον σκοπό αυτό, ο Δήμαρ-
χος Γιάννης Ζαμπούκης είχε  
σημειώσει πως στόχος του 
Δήμου είναι να έχει καταρ-
χήν στην κατοχή του τα λου-
τρά και μετά να καθοριστούν 
οι λεπτομέρειες της λειτουρ-
γίας τους, η οποία, όπως είπε, 
δεν μπορεί να γίνει από δημο-
τικούς υπαλλήλους.  

Σημείωσε  ακόμη πως όσοι 
ενδιαφερόμενοι κι εάν έρθουν 
να ζητήσουν να λειτουργή-
σουν τα ιαματικά λουτρά, θα 
έχουν να αντιμετωπίσουν τα 
εμπόδια που βάζει η αρχαιο-
λογία, ενώ το ξενοδοχείο θα 
πρέπει να γίνει 3 αστέρων 
για να λειτουργήσουν συν-
δυαστικά, κάτι που επίσης εί-
ναι δύσκολο εγχείρημα λόγω 
των περιορισμών που θέτει η 
αρχαιολογική υπηρεσία. «Θα 
πρέπει να βρεθεί ένας θαρρα-
λέος επενδυτής, να σουλου-
πώσει όλο το οίκημα. Μάλλον 
θα πρέπει να στραφούμε στην 
ιδιωτική πρωτοβουλία με το 
μάνατζμεντ να το έχει ο Δή-
μος, μέσω της ΤΙΕΔΑ. Αυτό 
είναι ένα πρώτο, κατά προ-
σέγγιση πλάνο» είχε αναφέρει 
χαρακτηριστικά  ο Δήμαρχος.

Σχόλιο της παράταξη 
Λαμπάκη

Για την εξέλιξη με το Ειδικό 

Σήμα Λειτουργίας η παράτα-
ξη της μείζονος αντιπολίτευ-
σης αναφέρει: «ΠΗΡΑΝ ΤΗΝ 
ΚΟΝΚΑΡΔΑ.. 

Μετά από τρία και πλέον 
χρόνια, ποια δημοτική αρχή 
θα είχε το θράσος να κάνει 
μια τέτοια δημοσίευση;;

Μια δημοτική αρχή που δεν 
έχει τσίπα κι έχει χάσει κάθε 
μέτρο!!

Και πανηγυρίζει κιόλας, 
αντί να ντρέπεται!!!

Αν χρειάστηκε τόσος χρό-
νος γι’ αυτό, φανταστείτε τι 
γίνεται με τα άλλα… τα με-
γάλα!!

Αλλά, ποιος να τα κάνει;
Πάρτε τους έναν - έναν 

(και μία - μία) και βγάλτε συ-
μπέρασμα!

Οι άνθρωποι απλά, δεν εί-
ναι για τίποτα!

Φύκια για μεταξωτές κορ-
δέλες!»
Κ.Η.

Ειδικό σήμα λειτουργίας έλαβε ο Δήμος 
για τα ιαματικά λουτρά Τραϊανούπολης

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΧΕΔΟΝ 
ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΠΟΝΗΣ 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΩΝ 
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ       

Τα επόμενα βήματα

Απίστευτο και όμως πραγματικό 
θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρί-
σει το περιστατικό που έλαβε χώρα 
το Σαββατοκύριακο σε φαρμακείο 
του Διδυμοτείχου, Και θα μπορούσε 
κανείς να το χαρακτηρίσει απίστευ-
το ωστόσο όμως έχει καταγραφεί. 
Μεσημεριανές ώρες λοιπόν στο εν 
λόγω φαρμακείο παρέα τριών νεα-
ρών εισέρχεται φαινομενικά ως πε-
λάτες που βλέπουν ορισμένα προϊ-
όντα όμως ο ένας εξ αυτών αφαιρεί 

διακριτικά κάποια και τα… εξαφανίζει 
στις τσέπες του. Πλησιάζοντας στα-
διακά προς την έξοδο η παρέα κο-
ντοστέκεται και σε ένα σταντ με γυα-
λιά ηλίου που υπάρχει κοντά στην 
είσοδο και ετοιμάζονται να επανα-
λάβουν την ίδια κίνηση όμως πα-
ρατηρούν την μία από τις κάμερες 
ασφαλείας του χώρου… οπότε και 
αποχωρούν χωρίς να επαναληφθεί 
δεύτερη φορά η κλοπή. Φυσικά και 
η κλοπή καταγράφηκε από το κύ-
κλωμα ασφαλείας του φαρμακεί-
ου, και συνειδητοποιώντας το, μετά 
από λίγες ώρες ένας εξ αυτών επι-
στρέφει στον χώρο παραδίδοντας 
τα κλοπιμαία, παραδεχόμενος την 
πράξη και αναφέροντας πως ούτε 
λίγο ούτε πολύ “τα έκλεψε ο φίλος 

μου αλλά τα έφερα πίσω γιατί είδα-
με την κάμερα”.

Μάλιστα επιπρόσθετα ζήτησε 
και… κέρασμα για την επιστροφή 
των αφαιρεθέντων ειδών! Το περι-
στατικό, που καταγράφηκε καθαρά 
στις κάμερες ασφαλείας, αλλά και 
την… κατάληξη με την επιστροφή 
των ειδών γνωστοποίησε ο ίδιος ο 
φαρμακοποιός μέσω των κοινωνικών 
δικτύων. Καλό είναι λοιπόν οι επαγ-
γελματίες του Διδυμοτείχου να είναι 
προσεκτικοί καθώς όπως αποδεικνύ-
εται “ελαφροχέρηδες” κυκλοφορούν 
στην περιοχή ενώ όπως φαίνεται οι 
κάμερες ασφαλείας αποδεικνύονται 
καμιά φορά “σωτήριες” σε τέτοια 
περιστατικά.  
radioevros.gr

Διδυμότειχο: Έκλεψαν είδη από φαρμακείο, 
αλλά τα επέστρεψαν
Κατάλαβαν ότι το 
“έπιασε” η κάμερα 
ασφαλείας!

Ειδικό σήμα λειτουργίας έλαβε ο Δήμος για τα ιαματικά λουτρά Τραϊανούπολης 
μετά από σχεδόν τρία χρόνια προσπάθειας και πολλών καθυστερήσεων 

Το έγγραφο με το ειδικό σήμα που χορηγήθηκε
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Στην τελική ευθεία μπαίνει, 
σύμφωνα με πληροφορίες, η 
διαδικασία διάσωσής των τρι-
ών προβληματικών καζίνο του 
ομίλου Πηλαδάκη. Η επενδυ-
τική εταιρεία Glafka Capital 
συζητά με την Intrum.

Tα τρία προβληματικά καζί-
νο του ομίλου Πηλαδάκη βρή-
καν τελικά επενδυτή και δεν 
αποκλείεται τις επόμενες ημέ-
ρες να μπουν οι τελικές υπο-
γραφές ώστε τα καζίνο να 
βγουν από τον κίνδυνο του 
«λουκέτου» και να συνεχίζουν 
να διεκδικούν μία άδεια ΕΚΑΖ.

Κατά τις συγκεκριμένες 
πληροφορίες, η Intrum Hellas, 
στην οποία το χρέος των τρι-
ών καζίνο Σε Ρίο, Κέρκυρα και 
Αλεξανδρούπολη είναι πάνω 
από 130 εκατ. ευρώ προχωρά 

σε συμφωνία με την επενδυ-
τική εταιρεία Glafka Capital. 
Πρόκειται για εταιρεία που δη-
μιούργησαν Έλληνες τραπεζί-
τες επενδυτές από το εξωτε-
ρικό και η οποία καλείται να 
αγοράσει τα χρέη των τριών 
προβληματικών καζίνο προς 
την Intrum Hellas που ξεπερ-
νούν τα 130 εκατ. ευρώ και 
προέρχονται από «κόκκινα 
δάνεια» που εξαγόρασε από 
την Τράπεζα ΠειραιώςΠΕΙΡ 
+4,75%. Παράλληλα τα κα-
ζίνο έχουν χρέη πάνω από 40 
εκατ. ευρώ στον ΕΦΚΑ.

Το ενδιαφέρον της Glafka 
Capital έχει εκφραστεί επί-
σημα και προς την Επιτροπής 
Εποπτείας και Ελέγχου Παι-
γνίων καθώς απέστειλε επι-
στολή για το ενδιαφέρον της 

ενώ υπήρξε και συνάντηση του 
εκπροσώπου της εταιρείας με 
την διοίκηση της Αρχής.

Η επαφή με την ΕΕΕΠ έγι-
νε μετά την έκκληση της Αρχής 
ώστε τα καζίνο να καταθέσουν 
τις απόψεις τους για τις αλλα-
γές που πρέπει να γίνουν στην 
αγορά ώστε να γίνουν βιώσιμα 
μετά από τις σημαντικές απώ-
λειες που επέφερε η οικονομι-
κή κρίση και μετά η πανδημία.

Στο πλαίσιο του διαλόγου 
μεταξύ καζίνο και Επιτροπής 

σύντομα θα ξεκινήσουν δια-
βουλεύσεις για αλλαγές στο 
νομοθετικό πλαίσιο της αγο-
ράς ενώ ήδη οι ιδιοκτήτες κα-
ζίνο έχουν καταθέσει τις προ-
τάσεις τους στην ΕΕΕΠ.

Η κρίση στα καζίνο

Όπως τονίζεται από την δι-
οίκηση της Επιτροπής σήμε-
ρα πλέον είναι προφανές ότι 
η αγορά των καζίνο έχει κα-
ταστεί κατά μεγάλο μέρος της 
προβληματική. «Αξιοσημείωτος 

αριθμός επιχειρήσεων καζίνο 
αντιμετωπίζει σοβαρά προ-
βλήματα βιωσιμότητας, ή βρί-
σκεται σε φάση αναδιάρθρω-
σης. Σημαντικό ρόλο για το 
γεγονός αυτό διαδραμάτισαν 
αφενός η πολυετής οικονομι-
κή κρίση που ενέσκηψε στη 
χώρα κατά την περίοδο 2012 
– 2019, αφετέρου η πανδημία 
της οποίας οι επιπτώσεις επη-
ρέασαν σημαντικά τις επιχειρή-
σεις καζίνο στο σύνολό τους» 
επισημαίνουν χαρακτηριστικά.

«Αναδεικνύοντας ως βασι-
κό ζήτημα τον τρόπο με τον 
οποίο μπορεί να επιτευχθεί η 
ανάκαμψη τους η ΕΕΕΠ ακο-
λουθεί μία σαφή πολιτική κύρι-
οι στόχοι της είναι η εξυγίανση 
η βιωσιμότητα και η ανάπτυ-
ξη της αγοράς των καζίνων» 
καταλήγουν τα ίδια στελέχη 
ξεκαθαρίζοντας ότι το κλεί-
σιμο των καζίνο δεν αποτελεί 
αυτοσκοπό.
euro2day.gr

Βρέθηκε επενδυτής για τα καζίνο
σε Ρίο, Κέρκυρα και Αλεξανδρούπολη

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ ΜΠΑΙΝΕΙ, 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, 
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΤΩΝ 
ΤΡΙΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΚΑΖΙΝΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 
ΠΗΛΑΔΑΚΗ    

Το χρέος των τριών καζίνο Σε Ρίο, 
Κέρκυρα και Αλεξανδρούπολη είναι 
πάνω από 130 εκατ. Ευρώ 
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Είναι αδύνατον να μετρη-
θούν, όλα αυτά τα χρόνια, οι 
τόνοι μελανιού που έχουν 
χυθεί για το διαγωνισμό πώ-
λησης του λιμένα Αλεξαν-
δρούπολης. Είναι αμέτρητες 
οι δηλώσεις επί δηλώσεων 
για τις προοπτικές του, τη δυ-
ναμική του και τη νέα επο-
χή που θα σηματοδοτήσει για 
την τοπική, αλλά και πανελ-
λαδική οικονομία η απόκτηση 
του 67% των μετοχών του 
Οργανισμού Λιμένα Αλεξαν-
δρούπολης από κάποιον επι-
χειρηματικό κολοσσό.

Τελικώς, με ένα δημοσί-
ευμα – βόμβα (ή μήπως όχι; ) 
των Νέων, το πρωί της Δευ-
τέρας 7 Νοεμβρίου, γράφτη-
κε ο άδοξος, για πολλούς, 
επίλογος αυτής της ιστορίας, 
τουλάχιστον για την παρού-
σα χρονική, γεωπολιτική και 
οικονομική συγκυρία. 

Είχε προηγηθεί πριν λίγες 
εβδομάδες, ένα ακόμη «ανη-
συχητικό» δημοσίευμα, στο 
insidestory.gr, με την υπο-
γραφή του Τάσου Τέλογλου, 
το οποίο έκανε λόγο για «σκι-

ές από μια χρεοκοπία στο λι-
μάνι της Αλεξανδρούπολης». 
Όπως αναφέρονταν, ο δια-
γωνισμός του ΤΑΙΠΕΔ για το 
λιμάνι της Αλεξανδρούπολης 
γίνεται ένα σταυρόλεξο για 
δυνατούς λύτες, καθώς το μέ-
λος μίας από τις δύο κοινο-
πραξίες που έχουν απομείνει, 
το οποίο έχει τη μεγαλύτε-
ρη τεχνική επάρκεια για να 
«τρέξει» ένα λιμάνι, φαίνεται 
να αντιμετωπίζει προβλήματα 
ρευστότητας.

Το δημοσίευμα 
των Νέων

Η αναβάθμιση της γεωπο-
λιτικής σημασίας της Αλεξαν-
δρούπολης, η οποία ενισχύθη-
κε ακόμα περισσότερο μετά 
τη ρωσική εισβολή στην Ου-
κρανία τραβώντας την προ-
σοχή της Ευρώπης και των 
ΗΠΑ, οδηγεί την κυβέρνηση 
στην απόφαση ματαίωσης της 
διαγωνιστικής διαδικασίας η 
οποία αφορούσε την απόκτη-
ση του πλειοψηφικού πακέτου 
των μετοχών του Οργανισμού 
Λιμένος Αλεξανδρούπολης.

Το δεν πωλείται που επι-
λέγει τελικά η κυβέρνηση σε 
μια κρίσιμη συγκυρία νέων 
προκλήσεων και ισορροπι-
ών προέκυψε μετά από ένα 
προσεκτικό ζύγισμα κάθε 
παραμέτρου παραμέτρου – 
ενεργειακής, στρατιωτικής, 
εμπορικής – με διακηρυγμέ-
νο άλλωστε τον κυβερνητικό 
στόχο να εξελιχθεί η ακριτι-
κή περιοχή σε οικονομικό και 
αμυντικό κόμβο. 

Είναι σαφές ότι μετά την 
ενίσχυση της Αλεξανδρού-
πολης μέσω της ένταξής της 
στο πλαίσιο της συμφωνίας 
αμοιβαίας αμυντικής συνερ-
γασίας (MDCA) Ελλάδας - 
ΗΠΑ, οι επιπτώσεις από την 
εισβολή της Μόσχας στα ου-
κρανικά εδάφη έδωσαν νέες 
διαστάσεις στη σημασία του 
λιμανιού – ως συνδέσμου της 
Ανατολικής Μεσογείου με τη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη και 
τη Μαύρη Θάλασσα.

Στην τελική φάση, σύμφω-
να με το ΤΑΙΠΕΔ, είχαν περά-
σει με δεσμευτικές προσφο-
ρές δύο επενδυτικά σχήματα 
(Quintana Infrastructure & 
Development και κοινοπρα-
ξία Black Summit Financial, 
Euroports, EFA Group, ΓΕΚ 
ΤΕΡΝΑ), ωστόσο αναμένο-
νται πλέον άμεσα οι ανακοι-
νώσεις για τη ματαίωση του 

διαγωνισμού. Οι ίδιες πληρο-
φορίες αναφέρουν ότι η κυ-
βέρνηση θέλει συνολικά ένα 
νέο επιχειρησιακό πλάνο για 
το λιμάνι, βάζοντας άρα στο 
τραπέζι την επεξεργασία νέων 
πρωτοβουλιών για την αξιο-
ποίηση διαφόρων χρήσεων 
του λιμένα. 

Τους προηγούμενους μή-
νες υπήρξαν διαδοχικές ανα-
βολές στη διαγωνιστική διαδι-
κασία, οι οποίες φαίνεται να 
σχετίζονταν με την ετοιμότη-
τα των ενδιαφερομένων και 
την πληρότητα των φακέλων 
τους, σύμφωνα με αρμόδιες 
πηγές, και όχι με τις νεότερες 
εξελίξεις. Ούτε αυτές σηματο-
δοτούν ένα συνολικό φρένο 
στο πρόγραμμα αποκρατικο-
ποιήσεων.

Αντίθετα, όπως έχει δια-
μηνυθεί και από στελέχη του 
ΤΑΙΠΕΔ, επιδιώκεται έμφαση 
στην περιφερειακή ανάπτυξη 
«με αξιοποίηση περιουσιακών 

στοιχείων που έχουν πολλα-
πλασιαστικά οφέλη για τις το-
πικές κοινωνίες».

Εξού και ο στόχος είναι να 
μην πέφτουν οι ρυθμοί σε ό,τι 
αφορά οποιαδήποτε μεγάλη 
υποδομή, ακίνητα, αλλά και 
έργα του Ταμείου Ανάκαμψης. 
Στο πλαίσιο αυτό βρίσκεται σε 
τελικό στάδιο η διαδικασία 
για τη ΛΑΡΚΟ και προχωρούν 
οι διαδικασίες για τα λιμάνια 
Καβάλας και Ηγουμενίτσας, 
τις Γούρνες Ηρακλείου, τον 
Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, 
την Αττική Οδό κ.ά..

Αμφιβολίες
Μία άλλη πτυχή της υπό-

θεσης φέρνει στο φως το cnn.
gr, το οποίο αναφέρει πως 
σύμφωνα με   πηγές που γνω-
ρίζουν την υπόθεση, ο δια-
γωνισμός ματαιώνεται γιατί 
υπάρχουν σοβαρές αμφιβολί-
ες για την ικανότητα των δύο 
υποψηφίων να διαχειριστούν 

μια τόσο κρίσιμη υποδομή. 
Μάλιστα, την Πέμπτη θα 

συνεδριάσει το Διοικητικό 
Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ και θα 
ασχοληθεί με το θέμα. Έτσι, 
κατά τη διάρκεια της συνε-
δρίασης, και σύμφωνα με τις 
ίδιες πληροφορίες, είναι πιθα-
νόν να ανακοινωθούν και τα 
επόμενα βήματα για την αξι-
οποίηση του λιμένα, ο οποί-
ος προς το παρόν παραμένει 
υπό τον έλεγχο του Δημοσίου.
Κ.Η.

Ματαιώνεται ο διαγωνισμός 
για το λιμάνι Αλεξανδρούπολης

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ «ΤΑ ΝΕΑ»: 
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΘΕΛΕΙ ΝΕΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΛΑΝΟ, ΕΝΩ 
ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΝΟΥΝ ΛΟΓΟ 
ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥΝ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ 
ΥΠΟΔΟΜΗ   

Την Πέμπτη θα συνεδριάσει 
για το θέμα το ΤΑΙΠΕΔ

Τη ματαίωση του διαγωνισμού πώλησης 
του 67% του Οργανισμού Λιμένος 
Αλεξανδρούπολης αποφασίζει και 
ανακοινώνει εντός της εβδομάδας 
το ΤΑΙΠΕΔ. Σύμφωνα με σημερινό 

δημοσίευμα της εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ

Πηγές θέλουν το Τα-
μείο Αποκρατικοποίη-
σης να εξετάζει πλέον 
άλλες μορφές αξιοποί-
ησης του λιμανιού. Σε 
ό,τι αφορά τους λόγους 
της ματαίωσης του δια-
γωνισμού που είχε φτά-
σει στην τελική φάση 
της υποβολής δεσμευ-
τικών προσφορών από 
τα υποψήφια επενδυτικά 
σχήματα, αυτοί έχουν να 
κάνουν, σύμφωνα με τα 
ΝΕΑ, με τα καινούργια 
δεδομένα που έχει προ-
καλέσει ο πόλεμος στην 
Ουκρανία.

Info

Ως οικονομικά ασύμφορη αξιολογή-
θηκε η συμμετοχή της Ελλάδας στην 
κατασκευή νέου πυρηνικού εργοστασί-
ου στη Βουλγαρία χρηματοδοτώντας το 
εγχείρημα με τη σύναψη πολυετούς δι-
μερούς συμβολαίου για την εισαγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας.

Αυτό αναφέρουν πληροφορίες του 
ΟΤ με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψη 
στην Αθήνα του αναπληρωτή πρωθυ-
πουργού της Βουλγαρίας Χρίστο Αλέ-
ξιεφ και του υπουργού Ενέργειας Ρό-
σεν Χριστοφ και τη συνάντηση που 
είχαν τόσο με την πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας όσο και μεμονωμένα με ιδιωτι-

κούς ομίλους ενέργειας και υποδομών.
Πηγές αναφέρουν πως η πρόταση 

που είχε γίνει στις αρχές της χρονιάς 
από την προηγούμενη κυβέρνηση συ-
νασπισμού της Βουλγαρίας για την κα-
τασκευή νέου πυρηνικού σταθμού στο 
Μπέλενε με τη συμμετοχή ελληνικών 
εταιρειών (συνάπτοντας διμερή συμβό-
λαια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργει-
ας) κρίθηκε ως οικονομικά ασύμφορη. 
Οι ίδιες πληροφορίες του ΟΤ θέλουν 
τη ΔΕΗ να έκανε την άσκηση… και το 
κόστος να βγαίνει στα 200 ευρώ ανά 
Μεγαβατώρα, υψηλή τιμή η οποία θα 
έδενε τη δημόσια επιχείρηση για πολ-
λά χρόνια.

Συνεργασία στο φυσικό αέριο
Στο τραπέζι των συναντήσεων μετα-

ξύ των πολιτικών ηγεσιών της βουλγα-
ρικής και ελληνικής πλευράς τέθηκαν 

επίσης θέματα συνεργασίας των δύο 
χωρών στον τομέα του φυσικού αερίου.

Πηγές θέλουν τις δύο πλευρές να 
βρίσκονται λίγο πριν την υπογραφή 

μνημονίου συνεργασίας ώστε η ΔΕΠΑ 
Εμπορίας να αποθηκεύσει σε υπόγεια 
εγκατάσταση της Βουλγαρίας (Σιρέν) 
ποσότητες φυσικού αερίου (200.000 
Μεγαβατώρων). Επιπλέον συζητήθη-
καν και θέματα καλύτερης διαλειτουρ-
γικότητας των υποδομών του καυσί-
μου που διαθέτουν οι δύο χώρες και 
διασυνδέονται μεταξύ τους. Ιδιαίτερη 
αναφορά έγινε για τη διασύνδεση του 
FSRU της Αλεξανδρούπολης με το Ελ-
ληνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου και 
στη συνέχεια με τον αγωγό IGB (ελ-
ληνοβουλγαρικός αγωγός).

Τέλος, πληροφορίες θέλουν τη 
βουλγαρική ηγεσία να συναντήθηκε 
και με ιδιωτικούς ομίλους μεταξύ άλ-
λων με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Κοπελούζου και 
Mytilineos. Οι συζητήσεις σύμφωνα με 
πηγές στράφηκαν σε θέματα ενέργειας 
και υποδομών.
Πηγή: OT.gr

Βουλγαρία: Στον πάγο τα σχέδια για πυρηνικό 
σταθμό με συμμετοχή της Ελλάδας
Οικονομικά ασύμφορη η σύναψη πολυετούς 
συμφωνίας για εισαγωγή ρεύματος από εργοστάσιο 
της Βουλγαρίας
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Προβληματισμοί

Ιστορίες  των 28ο  γραμμαρίων 

Έ
νιωσε ότι ταυτόχρονα θα 
μπορούσε να βρίσκεται 
παντού ή ακόμη και να 
εξαφανιστεί χωρίς να το 
καταλάβει κανείς. 

Εκτός ίσως από κείνη 
την ελκυστική νεαρή γυναίκα που κα-
θόταν στο διπλανό τραπεζάκι μαζί με 
τη φίλης της.  

Είχαν παραγγείλει δύο Κοσμοπό-
λιταν και συζητούσαν ή έκαναν πως 
συζητούσαν με μία μακιγιαρι-
σμένη σοβαροφάνεια, λες 
και μιλούσαν για τα πιο 
σημαντικά θέματα πά-
νω στη γη.  

Πού και πού 
έστρεφε το βλέμμα 
της προς το μέρος 
του, τινάζοντας τα 
μαλλιά της προς τα 
πίσω, ενώ συνέχιζε να 
μιλάει.  

Εντούτοις, αν και ήθελε να 
τον κάνει να αισθά-
νεται πως της είναι 
αδιάφορος ή ακό-
μη κι ανύπαρκτος, η 
γλώσσα του σώμα-
τός της την πρόδιδε, 
καθώς είχε στρέψει ελαφρά το κορμί 
και το κεφάλι της προς το μέρος του.  

Εκείνος σκέφτηκε ότι ίσως όλα 
αυτά συνέβαιναν σε κάποιον άλλο 
παράλληλο κόσμο ή κάπου μεσ’ στο 
μυαλό του και πως δεν υπήρχε κάτι 
που πρόκειται να του αποκαλυφθεί 
στη συνέχεια αν ο ίδιος δεν το επε-
δίωκε. 

Δεν έκανε κάποια κίνηση προς το 
μέρος της.

Εξάλλου δεν ήθελε να παραβιάσει 
κανέναν φυσικό νόμο, τουλάχιστον 
σε αυτόν τον κόσμο των τριών δια-
στάσεων, μιας και οι παραδοξότητες 
της αλλόκοτης κβαντικής συμπερι-
φοράς κάποιων γυναικών του ήταν 
ήδη γνωστές. 

Τον ενοχλούσαν ωστόσο όλες αυ-
τές οι παράλληλες μελλοντικές εκ-
δοχές ορισμένων καταστάσεων, οι 
οποίες δε μπορούσαν να εκφραστούν 
με κανένα υπολογιστικό μοντέλο συ-
μπεριφοράς που είχε μεσ’ στο κε-
φάλι του. 

Άλλωστε, σκέφτηκε, πως και οι 
θρησκείες φτιάξανε πολλά παράλλη-
λα σύμπαντα για τους αφελείς ευσε-
βείς, αλλά και τους συνειδητά ασε-
βείς, τα οποία όμως ποτέ τους δε 
βασίστηκαν σε μαθηματικές εξισώ-
σεις ή έστω σε κάποιες στατιστικές 
υποθέσεις.

Μήπως όμως στηρίζονται σε υπο-
λογισμούς οι γαντζωμένες στον αι-
σθητό κόσμο κομματικές υποσχέσεις, 
που ταΐζουν σανό από δεξιούς και 
αριστερούς επίγειους παραδείσους 
τους υποψήφιους υπηκόους τους; 

Όλοι τους θα προτιμούσαν να πε-
τάξουν στον κάλαθο των αχρήστων ή 
σ’ κάποιο παράλληλο σύμπαν όσους 
δεν τους αποδέχονται ως σωτήρες. 

Κι όμως η ζωή φωνάζει  απροκά-
λυπτα πως η κατάκτηση της ευτυχίας 
περνάει μόνο μέσα απ’ τους άλλους. 

Για τον ίδιο η μόνη αμαρτία του 
ανθρώπου δεν ήταν παρά η διαίρεση 

αυτού του κόσμου σε ανώτερες και 
κατώτερες φυλές, σε θρησκείες, σε 
ομάδες, σε  κόμματα, σε παρελθόν, 
παρόν, μέλλον και ό,τι άλλο διχάζει 
την ύπαρξη. 

Κι όμως στο μεγαλύτερο μέρος 
του αυτός ο κόσμος που βλέπουμε 
δεν είναι φτιαγμένος παρά μόνο από 
υδρογόνο και ήλιο.  

Απλώς οι νέες μορφές παίρνουν 
τη θέση των προγενέστερων. 

Ξαφνικά του ήρθε στο 
μυαλό η φράση του 

πολυτάλαντου καλ-
λιτέχνη και τυχοδι-
ώκτη Μπωμαρσαί 
προς τους Γάλ-
λους ευγενείς της 
εποχής του, ότι οι 
ίδιοι δεν κάνανε 

τον κόπο παρά να 
γεννηθούν. 
Δεν κατανοούσε, 

λοιπόν, πώς κάποιοι άν-
θρωποι μπορούν 
ν’ ασεβούν τό-
σο απροκάλυπτα 
απέναντι σ’ αυτή 
τη ισότιμη φυσική 
συνέχεια της ζω-

ής, απολαμβάνοντας προνόμια εχθρι-
κά προς τους άλλους.

Άλλωστε είχε διαβάσει σύγχρο-
νες θεωρίες κοσμογονίας που υπο-
στήριζαν ότι με 28 γραμμάρια πρω-
ταρχικής ύλης φτιάχνεις ένα σύμπαν 
ολόκληρο.  

Ήξερε όμως πως αν και τα κα-
τάφερνε αρκετά καλά με τους νό-
μους της σύγχρονης φυσικής, κάποια 
πράγματα που δεν είναι μετρήσιμα 
στον αισθητό κόσμο δυστυχώς του 
διέφευγαν, όπως για παράδειγμα τ’ 
αποτελέσματα από τα νούμερα του 
τζόκερ ή η επιλογή του αλόγου στον 
ιππόδρομο.  

Τώρα όμως υπήρχε κάτι πιο απτό. 
Ήταν εκείνο το φυγόκεντρο βλέμμα 
αυτής της εξαίσιας και γοητευτικής 
γυναίκας που στριφογύριζε εδώ και 
ώρα παγιδευμένο γύρω από το βα-
ρυτικό του πεδίο. 

Θέλοντας να βρει το θάρρος να 
της μιλήσει, στηρίχτηκε στην επιτυ-
χημένη αρχή της αιτιότητας, όπως 
άλλωστε θα έκανε και ο κάθε γνήσια 
λογικός άνθρωπος που δέχεται την 
αλάνθαστη συνταγή αιτίας - αποτε-
λέσματος.  

Το γνώριζε πως είχε γίνει αμέτρη-
τες φορές στο παρελθόν και θα ξανα-
γίνει άπειρες φορές και στο μέλλον, 
κάπου αλλού και με άλλους ανθρώ-
πους. 

Στα πλαίσια αυτής της ακατάπαυ-
στης κυκλικής κίνησης, τόσο η κλα-
σική αντίληψη του γραμμικού χρό-
νου, όσο και η έκβαση της συνέχειας 
ενός τέτοιου εγχειρήματος τού ήταν 
πια περιττά.  

Αρκεί να έχει κανείς υπομονή και 
θα δει τα πάντα να ξανασυμβαίνουν 
ακόμη και μέσα απ’ τους άλλους.

Μέσα απ’ αυτά τα 28 γραμμάρια 
της ενιαίας πρωταρχικής ύλης που 
εναλλάσσονται συνεχώς σ’ έναν αέ-
ναο κύκλο γέννησης και θανάτου. 

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟY 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                   
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Σαμοθράκη - τ.κ. 68002                       ΑΔΑ: 6Β57Ω1Λ-8Σ0
Τηλ.: 2551350820
Fax 2551041204      Σαμοθράκη 20/10/2022
                   Αρίθμ. Πρωτ.:4841
      
                     ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/2022
                για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ανακοινώνουμε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου 
Σαμοθράκης», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – 
ΘΡΑΚΗ 2014 – 2020» - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ - ΕΚΤ» στο Δήμο Σαμοθράκης, που εδρεύει στη Χώρα Σαμοθράκης 
Ν.Έβρου, και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης,
αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα)
προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Έδρα 
υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

Χώρα 
Σαμοθράκης

ΠΕ Ειδικού
Παιδαγωγού

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τη 
λήξη του Προγράμματος 

(30-9-2023) με δυνατότητα ανανέωσης ή 
παράτασης εφόσον το πρόγραμμα συνεχιστεί

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδ ικός 
θέσης

Τίτλος σπουδών 
και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής με κατεύθυνση  Δασκάλου ή 
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανά-
γκες ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλ-

λων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου..

Οι υποψήφιοι των ανωτέρω  ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών
Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (100 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 25 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 

μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)
   2. ΑΝΗΛΙΚΑ ή ΕΝΗΛΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΕΚΝΑ (20      
   μονάδες για κάθε τέκνο)
   3.  ΑΓΑΜΟΣ, ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ η ΕΝ ΧΗΡΕΙΑ ΓΟΝΕΑΣ (25 μονάδες)
   4. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΠΟ 50% ΚΑΙ ΑΝΩ (80 μονάδες) 
   5. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (15 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 40 μήνες)
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Για την θέση με κωδικό 101, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονά-

δων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Σαμοθράκης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου [περ. 
στ΄  παρ. 1  αρ. 12,  ν. 4765/2021 (Α΄6), σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/ 835 /οικ.8660/17-
5-2021 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών].

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορι-
σμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις “Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα 
Κοινότητας, Δομές Αστέγων”» με σήμανση έκδοσης «4-8-2021», καθώς και τα Ειδικό Παράρτημα: Α(1) Από-
δειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης 14-03-2022»] και 
την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, να αναρτηθούν στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Σαμοθράκης (www.
samothraki.gr), στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Σαμοθράκης. Επιπλέον, 
να αναρτηθεί και στο πρόγραμμα «Διαύγεια». 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.12 και να την 
υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά,  ταχυδρομικά με συστημένη 
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σαμοθράκης, Χώρα Σαμοθράκης 
Τ.Κ. 68002 απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, υπό-
ψη κ. Αποστολούδια Πέτρου (τηλ. επικοινωνίας: 2551350820). 

        
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

   Γαλατούμος Νικόλαος

     
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ  
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ΓΙΝΕ ΕΘΕΛOΝΤΗΣ ΑΙΜO∆OΤΗΣ! 
ΧΑΡΙΣΕ ΤΗ ΧΑΡΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ!
ΜΗ ∆ΙΣΤΑΖΕΙΣ ΝΑ ΠΡOΣΦΕΡΕΙΣ 
ΛΙΓO ΑΠO ΤO ΑΙΜΑ ΣOΥ!

ΕΘΕΛOΝΤΗΣ ΑΙΜO∆OΤΗΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ 
ΥΓΕΙΑ - ΠOΛΙΤΙΣΜOΣ!

ΚΑΝΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚO ∆ΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤO ΑΙΜΑ!
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Γνώμη

Φιλελεύθερη και Δημοκρατία της Εξαίρεσης

Τ
ο θέμα των υποκλοπών είχε κυριαρ-
χήσει επί δύο μήνες στην Ελληνική 
επικαιρότητα, παράγοντας όμως και 
δυσφημιστικά άρθρα στο διεθνή τύπο 
και διερεύνηση στο επίπεδο της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης, και δικαίως. Το να θεωρείται 
νόμιμη από την κυβέρνηση η «επισύνδεση» από 
την ΕΥΠ του κινητού τηλεφώνου ενός αρχηγού 
κόμματος της αντιπολίτευσης, προκάλεσε τα δη-
μοκρατικά αντανακλαστικά σύσσωμης της αντι-
πολίτευσης, αλλά και μελών της συμπολίτευσης, 
που εκφράστηκαν ανοιχτά μέσω της παρέμβασης 
του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή. 
Για ένα μικρότερης εμβέλειας σκάνδαλο υποκλο-
πών άλλωστε, δεν εξαναγκάστηκε ο πρόεδρος 
Richard Nixon σε παραίτηση, αντιμετωπίζοντας 
την απειλή της δίκης από τους ίδιους του τους 
βουλευτές και γερουσιαστές; Όμως η δημοκρα-
τία μας έχει τις ίδιες ευαισθησίες; Όχι, όπως απο-
δείχθηκε. Γιατί αυτό;

Το 2006 ο αριθμός των τηλεφώνων που πα-
ρακολουθούνταν από την ΕΥΠ για λόγους εθνι-
κής ασφάλειας ήταν γύρω στα 200, πιθανότατα 
αφορούσε κάποιους επικίνδυνους τρομοκράτες 
και οργανωτές επεισοδίων, καθώς και άτομα 
με στενές σχέσεις με εχθρικά κράτη. Το 2021 
ο ίδιος αριθμός ήταν κοντά στις 15.500, αφού 
η προηγούμενη κυβέρνηση το 2018, τον άφη-
σε κάπου κοντά στις 10.000. Οι αναπόφευκτες 
συγκρίσεις, είναι με μια μεγαλύτερη ευρωπαϊκή 
χώρα όπως η Γερμανία -  παρακολουθεί σήμε-
ρα συνολικά γύρω στα 2.000 άτομα. Μετά την 
αποκάλυψη όμως, ότι ένας από αυτούς που πα-
ρακολουθήθηκαν νόμιμα το 2021 ήταν ο Νίκος 
Ανδρουλάκης, τότε υποψήφιος πρόεδρος ενός 
μετριοπαθούς κόμματος της αντιπολίτευσης, λίγο 
πολύ κάθε εκλεγμένος αντιπρόσωπος της υπο-
ψιάζεται πλέον ότι μπορεί να συμβαίνει το ίδιο 
με το δικό του τηλέφωνο. Από τη βεβαιότητα ότι 
η παρακολούθηση αφορά σεσημασμένους τρο-
μοκράτες και εχθρούς της πατρίδας μας λοιπόν, 
περάσαμε στους μη αρεστούς πολιτικούς. Για 
λόγους εθνικής ασφάλειας. Πως φτάσαμε εδώ;

Μια απλοϊκή εξήγηση που διακινείται, είναι 
ότι έχουμε να κάνουμε με μια κυβέρνηση που 
διοικεί με μεθόδους μαφίας, μαζεύοντας στοι-
χεία για τον εκβιασμό αντιπάλων - ή τουλάχιστον 
περισσότερο σε σχέση με την προηγούμενη, που 
παρακολουθούσε αριθμητικά τα δύο τρίτα αυτών 
που παρακολουθεί η σημερινή. Μια άλλη ότι για 
το συμφέρον της πατρίδας μας, καθένας μπορεί 
να παρακολουθείται, από μια πανίσχυρη ΕΥΠ 
που ορίζει μόνη της τι είναι εθνικά επιζήμιο και 
τι επωφελές, χωρίς έλεγχο ούτε από τον πρω-
θυπουργό, που είναι ο πολιτικός της προϊστάμε-
νος. Παρ’ όλο που χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρον 
στο δημόσιο διάλογο, καμία από τις δύο εκδοχές 
δεν περιγράφει κατ’ ουσίαν την εποχή που ζού-
με, αν και η δεύτερη επικράτησε ως πόρισμα της 
κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, στην εξεταστι-
κή επιτροπή που ασχολήθηκε με την υπόθεση.

Υπάρχει ένας άλλος παράγοντας, που εξηγεί 
και την αύξηση του αριθμού, και της σημασίας 
των ανθρώπων που παρακολουθούνται.

Η γενίκευση της κατάστασης εξαίρεσης. Δη-
λαδή τα σημαντικότερα πεπραγμένα αυτής της 
κυβέρνησης, σύμφωνα με την ίδια, είχαν να κά-
νουν με τη διαχείριση κρίσεων, όπως η προσπά-
θεια εισβολής μεταναστών στον Έβρο, η πανδη-
μία, η τουρκική επιθετικότητα, ο πόλεμος στην 
Ουκρανία, η αύξηση του ενεργειακού κόστους, 
ο στασιμοπληθωρισμός στο Δυτικό κόσμο, οι 
φυσικές καταστροφές και η ξηρασία.

Ο σωστός χαρακτηρισμός όμως για αυτά τα 
γεγονότα είναι όμως κρίσεις ή - εκτός από την 
πανδημία μιας νέας ασθένειας που συμβαίνει 
όντως μια φορά στα 100 χρόνια - διαχείριση 
μόνιμων προβλημάτων με υφέσεις και προβλέ-
ψιμες - αν όχι στην ημερομηνία, στο είδος τους 
- εξάρσεις ή ακόμη περισσότερο, συμπτώματα 
πιο σοβαρών, διεθνών φαινομένων - όπως οι 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, ο επιθετι-
κός αναθεωρητισμός, η ενεργειακή εξάρτηση 
από αυταρχικά καθεστώτα ή οι μαζικές μετα-

ναστευτικές ροές από τη Βόρεια Αφρική και 
την Ασία - που η αντιμετώπιση τους σε μόνιμη 
βάση, απαιτεί εκτενή δημοκρατικό και διακυ-
βερνητικό διάλογο και συντονισμό στο επίπε-
δο της Ευρώπης, του Δυτικού ή του κόσμου εν 
συνόλω, και προληπτική, παρά εκ των υστέρων 
καταπολέμηση;

Δηλαδή τα θέματα αυτά αναπτύσσονται από 
ειδήμονες όπως αυτούς που γράφουν στο διε-
θνές και ελληνικό περιοδικό Foreign Aff airs, με 
αποκλίνουσες απόψεις, και πολύ σοφά, ώστε οι 
κυβερνήσεις που διαβάζουν αυτές τις 
αναλύσεις, να είναι σε θέση να λά-
βουν την καλύτερη δυνατή θέση 
στη μονιμότητα και στις εκδη-
λώσεις των φαινομένων. Αν 
και συνήθως οι ειδήμονες δεν 
φτάνουν σ’ αυτό το σημείο, κα-
νείς δεν σκέφτηκε να ζητήσει 
από τη CIA να παρακολουθή-
σει τον Henry Kissinger ας πούμε, 
όταν διατύπωσε την αντιδημοφιλή 
θέση ότι η Ουκρανία πρέπει να 
πιεστεί να παραδώσει τα κατεχό-
μενα εδάφη της στη Ρωσία ώστε 
να τερματιστεί η σύγκρουση, για-
τί αν προσπαθήσει να τα επανακτήσει, η Ρωσία 
θα θεωρήσει ότι βρίσκεται σε θέση άμυνας, με 
απρόβλεπτες συνέπειες. Αν και γρήγορα την ανα-
σκεύασε, θεωρήθηκε μέρος του προβληματισμού 
για την κατεύθυνση της Δύσης. 

Αν όμως ορισμένες κυβερνήσεις είναι ανοικτές 
στην ακρόαση των απόψεων της Intelligentsia, 
οι λέξεις που καταχρηστικά χρησιμοποιούνται 
στην εσωτερική πολιτική σκηνή είναι «κρίση» και 
«πόλεμος» - κάπως έτσι μάθαμε ότι η Ελλάδα 
είναι «σε πόλεμο» με τη Ρωσία ας πούμε, κάτι 
που δεν συνέβαινε με το το Ιράκ ή τη Γιουγκο-
σλαβία, παρά την ενεργό συμμετοχή της στις 
νατοϊκές επεμβάσεις εκεί. Καταστάσεις δηλαδή 
που απαιτούν έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης, 
αποτελούν κίνδυνο για την εύρυθμη λειτουργία 
ή την ύπαρξη του κράτους, άρα αποτελούν και 
καταστάσεις εξαίρεσης. Και η εξαίρεση - όπως 
θα επιθυμούσε κάθε κυβέρνηση τουλάχιστον - 
συσπειρώνει πίσω από την ηγεσία, που αντιστρα-
τεύεται με όλες της τις δυνάμεις το κακό εν γένει 
και το εχθρικό εν περιπτώσει, καθιστώντας την 
αντιπολίτευση ή την κριτική από την πλευρά των 
πολιτών ή αντιπροσώπων τους, ύποπτη, υπονο-
μευτική ή ακόμα χειρότερα, απόδειξη προδοσίας 
ή ταύτισης με τις θέσεις του εχθρού.

Λειτουργώντας σε κατάσταση εξαίρεσης, είναι 
εύκολο να νομιμοποιηθεί ηθικά στα στελέχη της 
ΕΥΠ, η παρακολούθηση με σκοπό την εξουδετέ-
ρωση, χιλιάδων πολιτών που μπορεί - όπως οι 
ειδήμονες που προαναφέρθηκαν, αν και μάλλον 
με όχι τόσο καλά στοιχειοθετημένα επιχειρήματα 
- να έχουν απλώς μια άλλη θέση για τη διαχεί-
ριση του μεταναστευτικού, των Ελληνοτουρκι-
κών σχέσεων, της πανδημίας, του Ουκρανικού, 
της αύξησης του ενεργειακού και του κόστους 
ζωής γενικότερα, των φυσικών καταστροφών 
και της ξηρασίας ή οποιουδήποτε άλλου θέμα-
τος προκύψει στο μέλλον, σε σχέση με αυτή που 
εκπροσωπεί η εκάστοτε κυβέρνηση. Αν και μόνο 
υποθέσεις μπορούν να γίνουν, αν θεωρήσουμε 
ότι στο παρελθόν βασικό κριτήριο για μια παρα-
κολούθηση από την ΕΥΠ ήταν η επικινδυνότη-
τα των σχεδιαζόμενων πράξεων κάποιου, ενώ 
πλέον είναι η επιρροή των λεγόμενων του και 
ο βαθμός εμπλοκής του στο πολιτικό παίγνιο, 
στο στόχαστρο είναι πολύ εύκολο να βρεθούν 
και πολιτικοί ή διαμορφωτές της κοινής γνώ-
μης, που η εξουδετέρωση τους φαντάζει όρος 
επιβίωσης για την πολιτεία - ή τουλάχιστον για 
την κυβέρνηση.

Εφόσον όμως η πολιτεία μας παραμένει δη-
μοκρατική, η κατάσταση εξαίρεσης δεν μπορεί 
να είναι κανονικότητα, σίγουρα δεν μπορεί να 
έχει μόνιμη, παρά συγκεκριμένη χρονικά διάρ-
κεια, και αναλογικότητα σε σχέση με την κατά-
σταση προς διαχείριση. Επίσης, πρέπει να είναι 
όντως κατάσταση εξαίρεσης.

Η πανδημία στα πρώτα της στάδια, πριν την 
εξεύρεση εμβολίων και φαρμάκων, και τις λιγό-
τερο επιβλαβείς μεταλλάξεις του ιού που επικρά-
τησαν, αποτελούσε πράγματι κατάσταση εξαί-
ρεσης, που απολύτως ορθολογικά, περιόριζε 
το δικαίωμα στην ελεύθερη μετακίνηση και στο 
συνέρχεσθαι, ώστε να προστατευτούμε από τη 
διάδοση της. 

Το ίδιο δεν συνέβαινε όμως και για ένα επα-
ναλαμβανόμενο συμβάν, όπως η έξαρση της 
τουρκικής επιθετικότητας, χωρίς την πρόκληση 

θερμού επεισοδίου/πολέμου ώστε να ενερ-
γοποιηθεί το δίκαιο του πολέμου, ή μια 

πυρκαγιά που δεν έθετε μια περιοχή 
σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, 
όσο δύσκολη κι αν ήταν η αντι-
μετώπιση τους λεκτικά ή στο πε-
δίο. Τα δικαιώματα μας θα έπρεπε 
να παραμείνουν ακέραια, αλλά το 

σώμα των πολιτών θα εκτιμούσε αν 
αυτά χρησιμοποιούνταν εποικοδομητι-

κά - δηλαδή η ελευθερία μετακίνησης για 
να μεταφερθεί εθελοντική προσφορά 
στους πυροσβέστες πρώτης γραμμής, 
παρά η ελευθερία του λόγου για να 
ασκηθεί σκληρή κριτική στην Πολιτι-

κή Προστασία, την ώρα που μαίνεται μια μεγάλη 
πυρκαγιά. Το να κρίνεις όμως ότι ασκείται μια 
αυτοχειριαστική αντιπολίτευση, είναι διαφορε-
τικό από το να έχει συνέπειες η μη συμπόρευση 
με την κυβέρνηση.

Η πανδημία λοιπόν, και μόνο αυτή, δικαιο-
λογούσε τον προσωρινό περιορισμό στην ελευ-
θερία μετακίνησης. Αλλά ούτε αυτή, ούτε καμία 
άλλη κατάσταση που αντιμετώπισε η κυβέρνη-
ση, τους μόνιμους περιορισμούς στο απόρρητο 
των επικοινωνιών, ιδιαίτερα βουλευτών και δη-
μοσιογράφων που ασκούν ελεγκτικό ρόλο, στην 
ελευθερία του τύπου, στην ελευθερία έκφρασης 
της τέχνης, στο συνδικαλισμό φοιτητών και ερ-
γαζομένων, στο συνέρχεσθαι και στην απεργία, 
όπως αυτοί που, εκμεταλλευόμενη τις συγκυρί-
ες, αθόρυβα σχεδόν, εισήγαγε στο δίκαιο ή στις 
πρακτικές του σκληρού πυρήνα του κράτους.

Και ας προσπαθήσουμε να έρθουμε τώρα 
και στη θέση της. Έστω ότι θα θέλαμε να επι-
τύχουμε την αντιμετώπιση των ίδιων σοβαρών 
καταστάσεων που κλήθηκε να αντιμετωπίσει 
τα τελευταία τρία χρόνια ή που θα κληθούμε 
να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον, περισσότερο 
συμβατή με τις αρχές της φιλελεύθερης δημο-
κρατίας. Το σενάριο που θα αναλυθεί είναι το 
ιδανικό, όμως η πολιτική φιλοσοφία εξετάζει ιδε-
ώδη, αρμοδιότητα της πολιτικής ιστορίας είναι 
το να διαπιστώσει κατά πόσο αποκλίναμε από 
αυτά ή είναι δυνατή η πραγματοποίηση τους 
στην πράξη, από την οποιαδήποτε κυβέρνηση.

Ο χαρακτηρισμός των καταστάσεων αυτών, 
ως κρίσεις που ενεργοποιούν την κατάσταση 
εξαίρεσης, θα ήταν τις περισσότερες φορές 
υπερβολικός, αν όχι αυθαίρετα γενικευμένος. 
Γι’ αυτό και τυχόν προσωρινός περιορισμός των 
ελευθεριών των πολιτών θα ήταν μοναχά ο λε-
λογισμένος, και αυτός που θα συναντούσε επί-
σης την ευρεία συναίνεση τους, για την προτε-
ραιότητα του κοινού αγαθού που διακυβεύεται 
στην περίσταση, έναντι των ατομικών τους δικαι-
ωμάτων. Επίσης η πρόληψη, μέσω της έγκαιρης 
αντιμετώπισης των διεθνών φαινομένων που ει-
πώθηκαν πρωτύτερα και άλλων, σε συνεργασία 
με άλλες κυβερνήσεις, αντί των συμπτωμάτων 
τους, όπως αυτά που συναντάμε συνεχώς μπρο-
στά μας, αλλά και η αποτελεσματική αντιμετώ-
πιση των τελευταίων αν τελικά προέκυπταν, θα 
ήταν το χρέος μας. 

Η διαφορά είναι ότι μια προνοητική και συ-
νετή δημοκρατία, θα φρόντιζε να προλάβει τις 
δύσκολες καταστάσεις χωρίς τυμπανοκρουσίες, 
γιατί επιδιώκει την ομαλότητα στον πολιτικό, 
κοινωνικό και οικονομικό βίο - θα ακολουθούσε 
τη σύνηθη πρακτική της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας 
δηλαδή, να αντιμετωπίζει τα κακά εν τη γενέσει 
τους. Αντίθετα ένα καθεστώς με νοοτροπία κυ-
βέρνησης εθνικής σωτηρίας, κάπως σαν το κατ’ 

εξαίρεση αξίωμα του δικτάτορα πάλι από τη Ρω-
μαϊκή Δημοκρατία, εξαρτά την ύπαρξη του από 
την παραγωγή ακραίων καταστάσεων, γιατί αιτι-
ολογείται η «συσπείρωση γύρω από τη σημαία» 
και η απουσία ελέγχου του, μόνο μέσα από αυτές.

Η φιλελεύθερη δημοκρατία επίσης, ποτέ δεν 
ισχυρίστηκε ότι αποτελεί το πολίτευμα που προ-
σιδιάζει στην περιγραφή μιας «ήσυχης πολιτείας, 
όπου μια φωτισμένη ελίτ αποφασίζει εξ ορισμού 
σοφά, οι φρουροί φυλούν, ο λαός υπακούει και 
επωφελείται». Θα μπορούσε πιθανώς να εξελι-
χθεί έτσι, αν παυόταν η ενοχλητική δημοσιογρα-
φία, η αναιδής τέχνη, ο ασεβής συνδικαλισμός, η 
ποπουλιστική αντιπολίτευση, οι παρεμποδιστικές 
διαδηλώσεις, αυτά δηλαδή που ζητά να αντιμε-
τωπίσει η κυβέρνηση των optimates, στο όνομα 
της ευπρέπειας. Είναι εύλογο μεν - η νομοθε-
σία περιορίζει ελευθερίες όταν αυτές καθίστα-
νται αντικοινωνικές, για παράδειγμα ο φοιτητι-
κός συνδικαλισμός δεν νοείται να διαπομπεύει 
πρυτάνεις - αλλά εμπεριέχει και μια ταξική με-
ροληψία. Δικαιώματα που κερδήθηκαν με λαϊ-
κούς αγώνες καθίστανται γενικώς δύσκολα στην 
άσκηση τους, αντίθετα μέλη της οικονομικής ελίτ 
απαλλάσσονται από τη λογοδοσία στο νόμο ή  
αυτός φωτογραφίζει ιδιοτελή συμφέροντα τους 
- μια τέτοια υπόθεση ερευνούσε άλλωστε και ο 
δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, επίσης θύ-
μα παρακολούθησης.

Πρόθεση της κυβέρνησης, αφού ξεπεράσει το 
«στάδιο εξουδετέρωσης ταραχοποιών», ίσως εί-
ναι αντί για το τραχύ Σύλλα, να μιμηθεί το φιλό-
σοφο-βασιλιά Μάρκο Αυρήλιο. Αλλά τις μεγαλύ-
τερες πιθανότητες στο ενδεχόμενο απονέκρωσης 
της λαϊκής διάστασης της δημοκρατίας, ελλείψει 
διαφάνειας και ελέγχου της εξουσίας, θεμιτού 
συναγωνισμού για τις καλύτερες πολιτικές προ-
τάσεις, δεν θα συγκέντρωνε η διαφώτιση, η αξι-
οσύνη, η κοσμιότητα του πολιτεύματος. Αλλά η 
μετάλλαξη του σε νεποτιστικό, με παρεοκρατία, 
διαφθορά, απουσία κοινωνικής προόδου, αν όχι 
οπισθοδρόμηση. Ενθρονίστηκαν, μετά το Σύλλα, 
που άνοιξε τους ορίζοντες της τυραννίας, πολλοί 
Καλιγούλες, μέχρι να εμφανιστεί ένας αξιοκρατι-
κά επιλεγμένος Μάρκος Αυρήλιος, κάτι που στη 
Ρωμαϊκή Δημοκρατία θεωρούνταν αυτονόητο 
για τους υπάτους.

Η φιλελεύθερη δημοκρατία δεν είναι όμως 
αρχαία Αίγυπτος. Είναι ένα ζωηρό πολίτευμα, 
δεκτικό στην ακρόαση απόψεων από διάφορα 
κοινωνικά στρώματα, γιατί όλες τους εκφρά-
ζουν ένα κομμάτι του έθνους, με πολλές να εί-
ναι ασυλλόγιστες και εριστικές, αλλά κάποιες πιο 
διεισδυτικές, ρεαλιστικές ή καινοτόμες σε σχέση 
με τις επικρατέστερες. Ένα πολίτευμα επίσης που 
λειτουργεί με τη μέθοδο δοκιμής και σφάλμα-
τος, μέχρι οι λύσεις του να θεωρηθούν βέλτιστες 
από την κοινωνική πλειοψηφία. Κι είναι αυτό 
που αφουγκραζόμενο τη σοφία του πλήθους 
σε συνδυασμό με τη σοφία των ειδημόνων, και 
την αντιπολίτευση σε συνδυασμό με τη συμπο-
λίτευση, μπορεί να ανταποκριθεί στην πράξη, 
με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, σε κάθε δυ-
νατή πρόκληση, και αυτό στο οποίο χρωστούν 
την ελευθερία, την ευημερία και την ασφάλεια 
τους τα κράτη του Δυτικού κόσμου.

Δεν καλούμαστε επομένως μόνο να επιλέ-
ξουμε αν θεωρούμε τις υποκλοπές επικοινωνι-
ών προσωπικοτήτων της αντιπολίτευσης και του 
δημοσιογραφικού κόσμου, σημάδι παρέκβασης 
από τις αρχές της φιλελεύθερης δημοκρατίας 
ή μη δυνατότητας της να ανταποκριθεί σε συν-
θήκες κρίσης, και το μπόλιασμα της με μη φιλε-
λεύθερες πρακτικές, προϋπόθεση της ασφάλειας 
της πατρίδας μας. 

Αλλά ποια μορφή πολιτεύματος θα ανταπο-
κριθεί καλύτερα, στις προκλήσεις, του παρόντος 
και του μέλλοντος.

*Νικόλαος Μπιτσακίδης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός 
Υπολογιστών ΔΠΘ
Μέλος των PES Activists Alexandroupolis

ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΠΙΤΣΑΚΙΔΗ*
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3 4 7
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.61)
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.61)

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

3 1 9 7

9 3 7 5

6 8

7 8 4 9

5 4 1

1 4 7 5

2 8

7 6 4 8

8 5 1 3

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.46)
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ένας τύπος εγκαθίσταται στο δωμάτιο ενός 
ξενοδοχείου.

Πριν κοιμηθεί βρίσκει ένα κοριό στο μαξιλάρι 
και καλεί αμέσως τον ξενοδόχο:

-Ω, κύριέ μου, δεν είναι τίποτα. Ένας κοριός 
είναι!

-Το είδα πως είναι κοριός! Πιστεύετε λοιπόν 
ότι δεν είναι τίποτα;

-Βέβαια κύριε, εξάλλου δεν θα πρέπει ν ’ανη-
συχείτε γιατί είναι νεκρός.

Την άλλη μέρα το πρωί ο πελάτης κατεβαίνει 
να πληρώσει και λέει στ’ αφεντικό:

-Ξέρετε, ο χθεσινός κοριός ήταν βέβαια νε-
κρός, αλλά να βλέπατε τι κόσμος ήρθε στην κη-
δεία του!

* * * * * * 

Ένας νεαρός μπαίνει σ ’ένα κατάστημα.
-Θέλω σας παρακαλώ ένα δώρο για την αρ-

ραβωνιαστικιά μου, αλλά να είναι φτηνό.
-Έχουμε αυτά τα ψεύτικα σκουλαρίκια που 

κάνουν μόνο πέντε ευρώ, απαντάει ο υπάλληλος.
-Είναι ακριβώς αυτό που χρειάζομαι, κάνει 

ο νεαρός.
Αφήστε μάλιστα και την τιμή επάνω, γιατί θέ-

λω να διαλύσω τον αρραβώνα μου…

* * * * * * 

Ένας τύπος θέλει να ψαρέψει στον πάγο και 
αρχίζει να σκάβει μια τρύπα, οπότε ακούγεται 
μια δυνατή φωνή:

– Δεν υπάρχουν ψάρια εδώ
 Προχωράει πιο πέρα και προσπαθεί να ανοί-

ξει πάλι μια τρύπα αλλά πάλι  ακούγεται η δυ-
νατή φωνή:

- Δεν υπάρχουν ψάρια εδώ
 Τα παίζει ο τύπος και ρωτά:
-Θεέ μου, εσύ είσαι;
-Όχι, ο υπεύθυνος του γηπέδου παγοδρομίας!

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια
1. Η πρωτεύουσα της Συρίας.
8. Ινδός σκακιστής.
13. … Φρανς: Γάλλος λογοτέχνης.
14. Δωμάτια υποδοχής.
16. Ασχολία της… το Διάστημα.
17. Πέρσης συγγραφέας και επιστήμο-
νας.
19. Το όνομα των ηθοποιών Κόνερι και 
Πεν.
20. Είδος κροτίδας.
22. Διπλό… κάνει γρήγορα.
24. Έργο του το μυθιστόρημα "Σέργι-
ος Πανίν".
26. Πόλη της Γαλλίας.
28. Κατευθύνουν υποζύγια.
29. Νέα…: μεγαλούπολη των Η.Π.Α.
31. Αρχικά συγκοινωνιών.
33. Από μια λίρα… δύο.
34. Κάνει κοφτερά τα μαχαίρια.
36. Στη στιγμή, στο λεπτό (επίρρ.).
38. Ασφαλίζει ναυτικούς (αρχικά).
40. Μικρό ομοίωμα αυτοκινήτου.
41. Ιστορική περιοχή της κεντρικής Ιτα-
λίας.
43. Οικολογικός… θερμοσίφωνας.
44. Συνεχόμενα στο… Κάνσας.

-- Συστατικά --

• 170 γρ. γάλα εβαπορέ παγωμένο
• 240 γρ. σπορέλαιο
• μισό κουταλάκι λεμόνι
• 2 κουταλιές μουστάρδας
• αλάτι και πιπέρι
• ξύδι προαιρετικά

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Η διαδικασία για να φτιάξουμε τη σπιτική μαγιο-

νέζα μας είναι πολύ απλή. Η μόνη προετοιμασία 
που χρειάζεται είναι να έχουμε παγώσει καλά το 
γάλα εβαπορέ στο ψυγείο μας. 

• Έπειτα, ρίχνουμε όλα τα υλικά της συνταγής σε 
ένα βαθύ μπολ. Χτυπάμε το μείγμα της μαγιονέ-
ζας στο μίξερ μέχρι να γίνει ομοιόμορφη κρέμα. 
Σαν κι αυτό δηλαδή:

• Σε 1 λεπτό το πολύ, η σπιτική μαγιονέζα μας είναι 
έτοιμη για κατανάλωση! Μπορούμε να την απο-
λαύσουμε με κάθε κρύο πιάτο κρεατικών, και την 
ίδια συνταγή μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε 
και ως βάση για πάμπολλες άλλες σάλτσες. Για 
παράδειγμα, αν της προσθέσετε και λίγη κέτσαπ 
γίνεται ένα θεσπέσιο ντιπ για ψάρι!

• Γιατί αυτή η συνταγή για σπιτική μαγιονέζα είναι 
πιο ελαφριά και υγιεινή από τις άλλες συνταγές; 
Μα γιατί δεν περιέχει καθόλου αυγό, ούτε καν 
ελαιόλαδο. Το μόνο που βάλαμε είναι γάλα εβα-
πορέ και σπορέλαιο μαζί με λίγη μουστάρδα. Γι’ 
αυτό τη λέμε και μαγιονέζα του φτωχού.

--Συμβουλές--
• Για να πετύχει η σπιτική μαγιονέζα του φτωχού 

πρέπει να βάλουμε οπωσδήποτε συμπυκνωμένο 
και κρύο γάλα από το ψυγείο.  Μη βάλετε φρέ-
σκο ή ζεστό γάλα.

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Μαγιονέζα χωρίς αυγά: σπιτική συνταγή, ελαφριά 
και υπέροχη

Κάθετα
1. Κάτια…: η εικονιζόμενη.
2. Πρόθεση… αναχαίτισης.
3. Ξένος τίτλος σπουδών.
4. Θεότητα του ζωροαστρισμού.
5. Δύο έχει το… σοσόνι.
6. Το σύνολο των εγκάθετων θεατών θεά-
τρου (θηλ.).
7. Σχολή Ικάρων (αρχικά).
8. Παλιός, Αλβανός ηγέτης.
9. Γάλλος ταγματάρχης, φρούραρχος του 
Άργους.
10. Μεγάλη πόλη της Κίνας.
11. Νησί των Κυκλάδων (ιδιωμ.).
12. Θυμίζει… Τσανακλίδου.
15. Μάρκα ελαιόλαδου.
18. … Λεσκό: ηρωίδα του Πρεβό.
21. Είμαι κτήμα κάποιου.
23. Περιέχονται στην… άσκηση.
25. Κανονικός (ξ.λ.).
27. Πορτ…: λιμάνι της Αιγύπτου.
30. Τάξη πολιτών στην Ινδία.
32. Αρπακτικό πουλί.
35. Παλιότερα λεγόταν Χριστιανία.
37. Επιτατικό μόριο (αρχ.).
39. … Μπέιντα: πόλη της Αλγερίας.
42. Εκφράζει προτροπή.
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Στο 2ο παιχνίδι του πρωτα-
θλήματος της Α2 ανδρών 
και πάλι εκτός έδρας, 
η ομάδα Βόλεϊ Αν-
δρών του Εθνι-
κού έκανε το 2 
στα 2 νικώντας 
αυτή τη φορά 
μέσα στην Κα-
βάλα με 3-0.

Οι παίκτες του 
Γ.Ανδραβίζου , έδειξαν από 

την αρχή του αγώνα , ότι ήθελαν 
«καθαρή» νίκη και έτσι ξε-

κίνησαν με σοβαρό-
τητα , αγωνιστική 

διάθεση, «επαγ-
γελματισμό» 
και κατάφεραν 
παίζοντας όμορ-
φο βόλεϊ να μην 

επιτρέψουν στον 
αντίπαλό τους να κά-

νει σκέψεις για το αντίθετο.

Με πολύ καλή υποδοχή και 
σωστό μοίρασμα της μπάλας απ 
τον Χρήστο Καψαλιάρη τα επι-
θετικά ατού του Εθνικού (Δημη-
τριάδης-Ανδρεάδης-Καβαρατζής) 
προκάλεσαν πολλές φορές το 
χειροκρότημα των αντιπάλων με 
τις εντυπωσιακές τους επιθέσεις.

Ο Μπουφίδης με παρτενέρ 
του δύο νεαρούς Κεσκίνη-Σαλα-
μπάση ύψωσαν «τείχος» με εντυ-
πωσιακά μπλοκ και επιθέσεις από 
το κέντρο ενώ ο Αχιλλέας Κων-
σταντινίδης ήταν για ένα ακόμη 
παιχνίδι άριστος σε υποδοχή και 
εντυπωσιακές άμυνες.

Οι νεαροί Κοντοστάθης-Μπα-
τίλης-Γκοτσίδης έδειξαν ότι μπο-
ρούν να βοηθήσουτν όποτες χρει-
αστεί.  

Τα σετ: 18-25, 13-25, 13-
25 Ξεκίνησαν οι: Δημητριάδης, 
Καψαλιάρης, Καβαρατζής, Κων-
σταντινίδης, Σαλαμπάσης, Αν-
δρεάδης και Μπουφίδης. Ενώ 
αγωνίστηκαν και οι: Γκοτσιδης, 
Κοντοστάθης, Μπατίλης, Κεσκί-
νης, και Καραπιπέρης.

Επόμενος αγώνας της ομά-
δας, είναι την ερχόμενη Κυριακή 
με την Ελπίδα Αμπελόκηπων στο 
"Μιχάλης Παρασκευόπουλος" .

Η Γ’ Εθνική επιτέλους ξεκι-
νάει. Τη Δευτέρα 7 Νοεμβρί-
ου έγινε η κλήρωση και στις 13 
του μήνα ακολουθεί η πρώτη 
σέντρα.

Αναφορικά με την άνοδο 
στην Super League 2, οι πρώ-
τοι σε κάθε όμιλο από τους 5 
που σχηματίστηκαν, θα αναμε-
τρηθούν μεταξύ τους σε αγώνες 
μπαράζ και αυτοί που θα κατα-
κτήσουν τις 4 πρώτες θέσεις 
στο μίνι αυτό πρωτάθλημα θα 
προβιβαστούν.

Τι πρόκειται να συμβεί όμως 
φέτος με τον υποβιβασμό από 
την Γ’ Εθνική στα τοπικά πρω-

ταθλήματα;
Από τον όμιλο νούμερο 2 μέ-

χρι και τον όμιλο νούμερο 5, 
αναμένεται να υποβιβαστούν 5 
ομάδες (από τον καθένα).

Στον 1ο όμιλο, αυτόν δηλα-
δή στον οποίο συμμετέχουν οι 
ομάδες της Θράκης, μετά την 
απόρριψη της προσφυγής του 
Πανδραμαϊκού, οι ομάδες που 
συμμετέχουν έγιναν 15 (σε 
όλους τους άλλους ομίλους εί-
ναι 14) και έτσι αντί για πέντε, 
σε αυτόν και μόνο τον όμιλο θα 
υποβιβαστούν 6 ομάδες.

Σύμφωνα τώρα με πληροφο-
ρίες της Mikriliga.com, πρόθεση 

της ΕΠΟ είναι να μειωθούν οι 
ομάδες κατά 26 ενόψει της επό-
μενης σεζόν. Σύμφωνα με αυτό 
λοιπόν, η 26η ομάδα θα προκύ-
ψει από σύγκριση των έκτων 
από το τέλος του κάθε ομίλου. 
Έτσι οι ομάδες που θα τερμα-
τίσουν έκτες από το τέλος σε 
κάθε έναν από τους ομίλους θα 
μπουν σε σύγκριση και η χειρό-
τερη θα ακολουθήσει τις άλλες 
25 στα τοπικά πρωταθλήματα. 
Αυτό όμως δεν αφορά τον 1ο 
όμιλο που θα υποβιβαστεί αυ-
τόματα η 6η ομάδα όπως προ-
αναφέρθηκε παραπάνω.

Η Γ’ Εθνική επιτέλους ξεκινάει

Αποτελέσματα, 
σκόρερ και 

βαθμολογία στην 3η 
αγωνιστική

Με νίκες για Θράκη Φερών, Ορέστη 
Ορεστιάδας και Ιπποκράτη έπεσε η αυλαία 
στην 3η αγωνιστική της Α’ κατηγορίας στην 
ΕΠΣ Έβρου.

Και οι 3 ομάδες πέτυχαν την 3η τους νίκη 
σε ισάριθμα παιχνίδια, ενώ ο Ορέστης είναι 
η μοναδική ομάδα που δεν έχει δεχτεί γκολ. 
Στο ντέρμπι της αγωνιστικής σε ένα μέτριο 
ποιοτικά παιχνίδι, ο Ορέστης πέρασε νικη-
φόρα από την έδρα του Εθνικού στην Αλε-
ξανδρούπολης επικρατώντας 2-0. Ο Ορέ-
στης είχε και άλλες καλές στιγμές ως επί τω 
πλείστων στο πρώτο ημίχρονο, αλλά βρήκε 
απέναντι του έναν εξαιρετικό Ευαγγελίδη. 
Στο β’ μέρος οι φάσεις ήταν ελάχιστες, με 
τον Ορέστη να παρουσιάζεται γενικά στην 
αναμέτρηση πιο έτοιμος και τον Εθνικό να 
μην μπορεί να φανεί απειλητικός.

Στο πρώτο παιχνίδι ο Άρδας Καστανε-

ών νίκησε με 1-0 στην έδρα του τον ΑΟ 
Μαΐστρου και ξεκόλλησε από την τελευ-
ταία θέση. Το ίδιο πέτυχε και στο δεύτερο 
παιχνίδι η Νίκη Απαλού με την πρώτη της 
νίκη στο φετινό πρωτάθλημα με 2-1 απέ-
ναντι στον Έβρο Σουφλίου με γκολ ενός 
πρωην παίκτη του.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Άρδας Καστανεών – Μαΐστρος 1-0 (26′ 

Κουτέρης)
Νίκη Απαλού – Έβρος Σουφλίου 2-1 

(46′ Γκίρδας, Δομακίνης – )
Θράκη Φερών – ΑΕ Διδυμοτείχου 3-1 

(9′ Μαυρομάτης, 29′ Παγωνίδης, Μά-
ντσιος – Τσιπλάκης)

Ιπποκράτης – Νεοχώρι 2-1 (30′ Καλ-
τσάς, 43′ Δεδελούδης – 48′ Φούφας)

Εθνικός Αλεξ/πολης – Ορέστης Ορε-
στιάδας 0-2 (52′ Σταματόπουλος, 85′ 

Καπουσούδης)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Ορέστης 9 (11-0)
2. Θράκη Φερών 9 (10-2)
3.  Ιπποκράτης 9 (8-3)
4. ΑΟ Νεοχωρίου 4 (4-3)
5. Εθνικός 3 (6-7)
6. ΑΕ Διδυμοτείχου 3 (3-7)
7. Άρδας Καστανεών 3 (2-5)
8. Νίκη Απαλού 3 (5-8)
9. Έβρος Σουφλίου 1 (2-4)
10. Μαΐστρος 0 (1-8)
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (5η, 12-13/11)
ΑΟ Νεοχωρίου – Ορέστης Ορεστιάδας
Νίκη Απαλού – Θράκη Φερών
Έβρος Σουφλίου – Ιπποκράτης 
ΑΟ Μαΐστρου – Εθνικός Αλ
ΑΕ Διδυμοτείχου – Άρδας Καστανέων

Α’ ΕΠΣ Έβρου: Τρία στα τρία για Φέρες, Ιπποκράτη & Ορέστη 

Τη νίκη με 53-49 πανηγύ-
ρισε η Ολυμπιάδα Αλεξαν-
δρούπολης κόντρα στη Θύελ-
λα Φερών στο πλαίσιο της 6ης 
αγωνιστικής του ανδρικού πρω-
ταθλήματος της ΕΚΑΣΑΜΑΘ.

Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι από 
την αρχή, με τους γηπεδούχους 
να παίρνουν ωστόσο προβάδι-
σμα 13 πόντων στο ημίχρονο 
(32-19).

Η Θύελλα Φερών σταδιακά 
μείωσε τη διαφορά και έκανε 

ντέρμπι την αναμέτρηση στο 
τέταρτο δεκάλεπτο, ωστόσο οι 
γηπεδούχοι διαχειρίστηκαν το 
μικρό προβάδισμα και πήραν 
το ροζ φύλλο αγώνα.

Διαιτητές: Παπαθεολόγου – 
Παπαλαμπίδης

Δεκάλεπτα: 10-12, 32-19, 
44-37, 53-49

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Κανδύλης Γ.): 
Καζάκος, Γιαννούλης, Δρού-
μπαλης 8(2), Στάκος, Ξαφέ-

νιας 9(1), Κελεπεκίδης 6(1), 
Νικολαίδης, Ζιούτης 10, Τσιά-
μης 8(2), Κατσίκας 7(1), Δελια-
κίδης, Βλονταρτσικ 5(1)

ΘΥΕΛΛΑ ΦΕΡΩΝ (Καραπα-
ναγιώτης Γ.): Πορτοκαλλίδης, 
Τσότρας 6, Ράλλης 5(1), Κε-
σανλής 13(1), Μέτα 8(2), Δα-
πουδάνης 3(1), Ντινούδης 7, 
Παπαδόπουλος 7, Κωνσταντι-
νίδης, Καρπεάζης, Δεμέλκας, 
Κουγιουμτζής

ΕΚΑΣΑΜΑΘ: Στην Ολυμπιάδα το 
Εβρίτικο ντέρμπι με τη Θύελλα Φερών

Νίκη εκτός έδρας και πάλι ο Εθνικός

Sports

Συνεχίζει 
νικηφόρα η 

Ολυμπιάδα, χάρη 
στη σκληρή 

άμυνα

«Ο κόσμος της Ορεστιάδας, αγαπάει το βόλεϊ, αγαπάει την ομάδα, η Ορεστιάδα λείπει πολλά χρόνια από την 
Volleyleague και με τον Άθλο, έχει την ευκαιρία να βλέπει αγώνες υψηλού επιπέδου. Αυτή η ατμόσφαιρα που 

δημιούργησε σήμερα σε συνδυασμό με τη δική μας εικόνα ήταν συγκλονιστική και τους ευχαριστούμε πολύ, 
όπως και την μπάντα για τη βοήθειά της και ελπίζουμε να το δείξουμε και με άλλους αντιπάλους. »  

Δημήτρης Ριζόπουλος, αρχηγός Άθλου Ορεστιάδας

Τι ισχύει με 
τον υποβιβασμό 

στον 1ο όμιλο τη νέα 
σεζόν 

Επικράτησε 
και μέσα στην 

Καβάλα με 3-0 και 
προελαύνει στην Α2 

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

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

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

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

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

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

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

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

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

Πληροφορική
Υπολογιστές

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

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

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ • Πολ. μηχ.

Λ. Δημοκρατίας 275  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551026868

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

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ • Τοπ. μηχ.

Χαριλάου Τρικουπη 2 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551027017

ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ • Τοπ. μηχ.

Ι. Δραγούμη 2 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551029626

Τοπογράφοι
Μηχανικοί

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

Τεχνικές
Εταιρίες

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

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

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Σκρα 8  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551023390

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

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

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

ΣΙΔΕΚΑΤ ΑΕ • Οικοδομικά Υλικά
Καραόλη Δημ. 44 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551026000

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

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

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

Οικοδομικά
Υλικά

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

Ηλεκτρ. Μηχανολ.
Χημ. Μηχανικοί

Πολιτικοί
Μηχανικοί

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας

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

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

Βιβλιοπωλεία

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

Πολιτισμός

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

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

ΕπιγραφέςΑνθοπωλεία
Φυτώρια

Τυπογραφεία

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

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

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

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

Security

Ηλεκτρολογικά

ΠΑΝΕΜΠΟΡΙΚΗ
(ΑΦΟΙ Χ. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ & ΣΙΑ Ο.Ε.) 
1ο χλμ. Αλεξ/πολης Κίρκης  2 
Τηλέφωνο :  2551024796

Gym Center Καρυπίδης
Μπουμπουλίνας 24 •  Φέρες
Τηλέφωνο: 25550 24535

Γυμναστήρια
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Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα Ακτινολογίας
Ημέρα Αλληλεγγύης 
Μεσοφυλικών
Παγκόσμια Ημέρα Πολεοδομίας

Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 06:00

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
INTERCITY 06:00

ΘεΣ/Κη - Αλεξ/λη 
INTERCITY 16:05
Αλεξ/λη-ΟΡεΣΤΙΑΔΑ 
04:30 , 15:10
ΟΡεΣΤΙΑΔΑ-Αλεξ/λη 
07:00, 18:39

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

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

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

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

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

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ - AEGEAN 
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη – ΑΘηΝΑ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ: 08:05 - 11:30 - 20:50
ΤΡΙΤΗ: 08:05 - 11:30 - 20:50 
ΤΕΤΑΡΤΗ:  11:30 - 20:50
ΠΕΜΠΤΗ:  08:50 - 21:35
ΠΑΡΑΚΕΥΗ: 11:30 - 20:50
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:05 -11:30 - 20:50
ΚΥΡΙΑΚΗ: 11:30 - 20:50 
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ:06:15-09:50- 19:15
ΤΡΙΤΗ:  06:15 - 09:50 - 19:15
ΤΕΤΑΡΤΗ: 09:50 - 19:15
ΠΕΜΠΤΗ: 06:15 - 09:50 - 19:15
ΠΑΡΑΚΕΥΗ: 09:50 - 19:15

ΣΑΒΒΑΤΟ: 06:15 -09:50 - 19:15
ΚΥΡΙΑΚΗ: 09:50 - 19:15

SKY EXPRESS
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη – ΑΘηΝΑ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ: 08:45 - 15:05 - 21:40
ΤΡΙΤΗ: 08:45 - 20:15 
ΤΕΤΑΡΤΗ: 08:45 - 16:05 - 21:40
ΠΕΜΠΤΗ: 08:45 - 16:35 - 21:40
ΠΑΡΑΚΕΥΗ:08:45-15:05- 21:40
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:45 - 20:15
ΚΥΡΙΑΚΗ: 08:45 - 15:05 - 21:40
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ:07:05 - 13:30 - 20:05
ΤΡΙΤΗ:  07:05 - 10:30
ΤΕΤΑΡΤΗ: 07:05 - 14:30 - 20:05
ΠΕΜΠΤΗ: 07:05 - 15:00 - 20:05
ΠΑΡΑΚΕΥΗ:07:05-13:30- 20:05
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:05 - 10:30
ΚΥΡΙΑΚΗ: 07:05 - 13:30 - 20:05
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη - ΣηΤεΙΑ
ΤΡΙΤΗ 12:00- ΠΕΜΠΤΗ  18:05
ΣηΤεΙΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη
ΤΡΙΤΗ 12:00 -ΠΕΜΠΤΗ  18:05

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
Μοναστηριώτου Διαμαντίδου  Βενιζέλου 
54 (όπισθεν ΟΤΕ)  ✆ 2551024266

ΦΕΡΕΣ 
Καψίδου Δημοκρίτου 28✆2555024096

ΣΟΥΦΛΙ 
Κυριακούδη Βασ. Γεωργίου 157 
✆2554022033

ΔIΔYMOTEIXO
Τιάκας Κύρος 25ης Μαΐου 139 (έναντι Νο-
σοκομείου) ✆2553024010

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Σ.Φ. Καλλινάκη Π.-Τσαβδαρίδου Δ. Ευρι-
πίδου 17 ✆2552022456

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

Άγγελος, Αγγελική, Γαβριήλ, 
Γαβριηλία, Γαβριέλα, Μιχαήλ

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Η σημερινή ημέρα, με την Ολική Σε-
ληνιακή έκλειψη στον άξονα Ταύρου-
Σκορπιού, πολύ πιθανόν φίλε Κριέ, να 
έχεις ανασφάλειες, όσον αφορά τα κε-
κτημένα σου, τις αξίες σου και τα δε-
δομένα της ζωής σου!      

ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ Ταύρε, με την σημερινή Ολική 
Σεληνιακή έκλειψη στον άξονα Ταύρου-
Σκορπιού, θα συνειδητοποιήσεις μέσα 
από γεγονότα και συγκυρίες, πως η 
προβολή του εαυτού σου, δεν πραγ-
ματοποιήθηκε όπως ήθελες! 

ΔΙΔΥΜΟΣ
Η σημερινή Ολική Σεληνιακή έκλειψη 
στον άξονα Ταύρου-Σκορπιού στον 
Ταύρο, αγαπητέ Δίδυμε, θα φέρει για 
σένα αρκετή συναισθηματική και ψυ-
χολογική αναστάτωση! Αν δεν διαφύ-
λαξες καλά τα μυστικά σου, τώρα πι-
θανόν να κινδυνέψεις με αποκαλύψεις!    

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Η Ολική Σεληνιακή έκλειψη στον άξο-
να Ταύρου-Σκορπιού σήμερα, επικε-
ντρώνει την προσοχή και το ενδιαφέ-
ρον σου φίλε Καρκίνε, στις φιλικές και 
κοινωνικές σου συναναστροφές και 
σχέσεις, στις οποίες πρέπει να κάνεις 
ξεκαθαρίσματα και να αλλάξεις τακτι-
κή και στρατηγική!

ΛΕΩΝ
Η Ολική Σεληνιακή έκλειψη στον άξο-
να Ταύρου-Σκορπιού, σε επηρεάζει αρ-
νητικά φίλε Λέοντα! Φρόντισε να έχεις 
άμεσα, συνετή συμπεριφορά και να 
επιστρατεύσεις την λογική σου σε κά-
θε σημαντικό τομέα της ζωής σου, για-
τί πλήττεται η κοινωνική σου εικόνα!    

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αγαπητέ Παρθένε, η Ολική Σεληνιακή 
έκλειψη στον άξονα Ταύρου-Σκορπιού, 
θα φέρει αρκετές αναποδιές σε κοινω-
νικές επαφές, επικοινωνίες και μετακι-
νήσεις! Επιπλέον, η Αντίθεση του Ουρα-
νού με τον Ήλιο και τον Ερμή, θα φέρει 
παρεξηγήσεις σε σχέσεις με αδέρφια! 

ΖΥΓΟΣ
Αγαπητέ Ζυγέ, σήμερα δεν θα υπάρ-
ξουν πολλές ψυχαγωγικές δραστηριό-
τητες με την Ολική Σεληνιακή έκλειψη 
στον άξονα Ταύρου-Σκορπιού, αφού οι 
υποχρεώσεις θα τρέχουν και με το ζόρι 
θα προλαβαίνεις!Επιπλέον, η Αντίθεση 
του Ουρανού με τον Ήλιο και τον Ερ-
μή, θα πλήξει τον τομέα των κεκτημέ-
νων σου!

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αγαπητέ Σκορπιέ, σήμερα είναι σίγου-
ρα μια αρκετά ανατρεπτική ημέρα για 
σένα με την Ολική Σεληνιακή έκλει-
ψη στον άξονα Ταύρου-Σκορπιού! Το 
ολόγιομο φεγγάρι, θα κλονίσει το το-
μέα των σημαντικών διαπροσωπικών 
σου σχέσεων!  

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αγαπητέ Τοξότη, με μία Ολική Σελη-
νιακή έκλειψη στον άξονα Ταύρου-
Σκορπιού, θα αισθανθείς εξαντλημέ-
νος, αφού έρχονται αρκετές πιεστικές 
υποχρεώσεις και θα πρέπει να κουρα-
στείς, ώστε να ανταπεξέλθεις σε αυτές!

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Αγαπητέ Αιγόκερε, την σημερινή ημέρα 
χρειάζεται να είσαι προσεκτικός, λόγω 
της Ολικής Σεληνιακής έκλειψης στον 
άξονα Ταύρου-Σκορπιού, ώστε να μην 
εκτεθείς κοινωνικά, μέσα από επαφές 
και επικοινωνίες!Επιπλέον, η Αντίθεση 
του Ουρανού με τον Ήλιο και τον Ερ-
μή, θα φέρει προβλήματα!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Η σημερινή Ολική Σεληνιακή έκλειψη 
στον άξονα Ταύρου-Σκορπιού, σε επη-
ρεάζει πολύ αγαπητέ Υδροχόε και πρέ-
πει να προσέξεις πολύ, όσον αφορά ση-
μαντικές διαπροσωπικές σχέσεις, που 
κινδυνεύουν τώρα να κλονιστούν από 
εντάσεις ή ακόμα και ρήξεις!  

ΙΧΘΥΕΣ
Αγαπητέ Ιχθύ, σήμερα, με την Ολική Σε-
ληνιακή έκλειψη στον άξονα Ταύρου-
Σκορπιού, πρέπει να αναμένεις κάποια 
μικρά προβλήματα σε επαφές, επικοι-
νωνίες, ειδήσεις και συναντήσεις! 

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

Τα Παγκόσμια ψέματα 
που όλοι πιστεύουμε 
ακόμα

Ο Ναπολέων ήταν κοντός
Υπάρχουν αρκετές ιστορικές πηγές για το 

«μίσος» του Ναπολέοντα και την πολεμοχαρή 
του διάθεση και μία από τις …βασικές αιτιολο-
γίες είναι ότι το επιθετικό του χαρακτήρα του 
οφείλεται στο γεγονός ότι ήταν κοντός, κάτι 
που δεν του άρεσε καθόλου και γι” αυτό προ-
σπαθούσε να υπερκαλύψει την χαμηλή του 
αυτοεκτίμηση με την επεκτατική του δράση.

Προφανώς αυτό αλλάζει πολλά, καθώς 
στην πραγματικότητα ήταν περίπου 1.70 εκ., 
ελαφρώς ψηλότερος δηλαδή από τον μέσο 
όρο για έναν άνθρωπο στη Γαλλία εκείνη 
την εποχή.

Αν βγείτε στο κρύο με βρεγμένο κεφάλι, 
θα αρρωστήσετε

«Στέγνωσε τα μαλλιά σου πριν βγεις 
έξω στο κρύο παιδί μου» ωρύεται η Ελλη-
νίδα μάνα, αλλά πλέον μπορείτε να αντικρού-

σετε τον ισχυρισμό της ότι θα αρρωστήσετε 
αν βγείτε έξω από το σπίτι αμέσως μετά το 
ντους, καθώς πολλές μελέτες που εξέτασαν 
το θέμα, αποφάνθηκαν ότι οι άνθρωποι που 
κρυώνουν δεν έχουν περισσότερες πιθανό-
τητες να αρρωστήσουν από εκείνους που 
δεν κρυώνουν. Άρα ένα υγρό ή ξηρό κεφά-
λι δεν κάνει καμία διαφορά. Σκεφτείτε μόνο 
ότι στις σκανδιναβικές χώρες, συνηθίζουν να 
κάνουν ντους το πρωί και να βγαίνουν αμέ-
σως έξω με συνθήκες υπό του μηδενός, χω-
ρίς να στεγνώνουν τα μαλλιά τους. Αν ίσχυε 
η εμμονή της μάνας, αυτό θα σήμαινε ότι ο 
σκανδιναβικός πληθυσμός θα είχε εξαλειφθεί 
προ πολλού από …γρίπη.

Η ζάχαρη τρελαίνει τα παιδιά
Το περιοδικό της Αμερικανικής Ιατρικής 

Ένωσης δημοσίευσε μια ανασκόπηση 23 
μελετών σχετικά με το θέμα των παιδιών 
και τη ζάχαρη. Το συμπέρασμα; Η ζάχαρη 
δεν επηρεάζει τη συμπεριφορά τους. αν και 
είναι πολύ πιθανό η βαθιά ριζωμένη αυτή 
αντίληψη, να μας υποβάλλει την πεποίθηση 
αυτή κάθε φορά που κάποιο παιδί είναι λίγο 
περισσότερο ζωηρό.

ΜΙΑ...ΕΞΥΠΝΗ ΓΝΩΜΗ
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Η Κυριακή της 6ης Νο-
εμβρίου που ξημέρωσε στην 
Ορεστιάδα δεν έμοιαζε με τις 
προηγούμενες! Μία βόλτα στο 
κέντρο της πόλης το ηλιόλου-
στο κυριακάτικο πρωινό ήταν 
αρκετή για να συνειδητοποιή-
σει κανείς πως ο Άθλος… ψή-
λωσε μέσα σε ένα βράδυ! 

Στο Σαββατιάτικο ιστορικό 
ματς-γιορτή του Άθλου με τον 
Ολυμπιακό, το εβρίτικο βόλεϊ 
βροντοφώναξε ξανά «παρών» 
στην κορυφαία κατηγορία του 
αθλήματος στη χώρα μας! 

Η λαχτάρα του κόσμου να 
νιώσει και πάλι τον παλμό 
ενός αγώνα υψηλού επιπέ-
δου, να ζήσει ξανά μοναδικές 
συγκινήσεις, να δει την ομάδα 
του τόπου μας να «ματώνει» 

την φανέλα, να χειροκροτήσει 
αστέρες παγκόσμιας λάμψης 
και να φύγει από το γήπεδο 
με την… γλυκόπικρη γεύση ότι 
δεν κέρδισε το μεγάλο φαβο-
ρί όλων των φετινών τίτλων 
Ολυμπιακό, μέχρι χθες έμοιαζε 
με όνειρο για την πόλη μας. 

Το βράδυ του Σαββάτου 
όμως τα παιδιά του Άθλου 
και ο κόσμος της Ορεστιάδας 
ενωμένοι μια «γροθιά» το έκα-
ναν πραγματικότητα! 

Η εικόνα των γεμάτων από 
2500 θεατές κερκιδες, τα εκα-
τοντάδες νεαρά παιδιά που εί-
δαμε στο πλευρό της ομάδας 
μας, τα μουσικά όργανα που 
έδιναν ρυθμό στην κερκίδα, η 
άψογη οργάνωση των ανθρώ-
πων της ομάδας σε κάθε το-

μέα, λες και σχεδίαζαν χρόνια 
αυτή τη βραδιά, η θετική αύ-
ρα για την έκβαση του αγώνα, 
το πάθος των Ντε Πρα, Γκέ-
νοφ και το «παιχνίδι» τους με 
την κερκίδα σε κάθε πανηγυ-
ρισμό, αλλά και η αποθέωση 
που γνώρισαν ολα τα μελη 
της οικογενειας του Άθλου με 
τη λήξη του αγώνα, δεν ήταν 
απλά ένα δείγμα της δυναμι-

κής του βόλεϊ της Ορεστιά-
δας και των προσδοκιών που 
δημιούργησαν για το μέλλον, 
αλλά μια ξεκάθαρη απόδειξη 
ότι ο Άθλος Ορεστιάδας κέρ-
δισε το «μεγάλο στοίχημα». 

Και παράλληλα και νέους 
φίλους, που είναι βέβαιο, 
όπως όλοι μας, ότι ανυπο-
μονούν να δούνε το επόμενο 
παιχνίδι στην Ορεστιάδα με 

τον Παναθηναϊκό. 
Το σίγουρο είναι ότι το βό-

λεϊ του Έβρου και η Ορεστιά-
δα μπορεί να είναι περήφανοι 
για έναν σύλλογο, που παρά 
την βραχύβια ιστορία του, εί-
ναι οργανωμένος σε απόλυτα 
επαγγελματικά πρότυπα και 
αισθάνεται χρέος του να εκ-
προσωπήσει με τον καλύτερο 
τρόπο την πόλη και τον Νομό, 

φέρνοντας ξανά πολλά παιδιά 
στο βόλεϊ, με την ελπίδα να 
καμαρώσουμε ξανά στα γή-
πεδα νέους Μποζίδηδες, Σα-
μαράδες…

(από την επίσημη σελίδα 
της ομάδας στο Φβ)
Photo Credits : Foto Astro 
by Patsiatzis 

O Άθλος ψήλωσε... 
ΣΤΟ ΣΑΒΒΑΤΙΑΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
ΜΑΤΣ-ΓΙΟΡΤΗ ΜΕ ΤΟΝ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ, ΤΟ ΕΒΡΙΤΙΚΟ 
ΒΟΛΕΪ ΒΡΟΝΤΟΦΩΝΑΞΕ 
ΞΑΝΑ «ΠΑΡΩΝ» ΣΤΗΝ 
ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ 
ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ! 

Η εικόνα των γεμάτων κερκίδων και η 
εμφάνιση έφερε ελπίδες για καλύτερες 
ημέρες και περισσότερες επιτυχίες 
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